
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 یرند.گ 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

وقت پيشنهادي تا شماره از شمارهتعداد پرسش مواد امتحاني

 دقيقه 18 25 1 25 زبان و ادبيات فارسي

 دقيقه 20 50 26 25 زبان عربي

 دقيقه 17 75 51 25 اسالمي معارف و فرهنگ

 دقيقه 20 100 76  25 زبان انگليسي

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

t.me/Azmoonha_Azmayeshiبراى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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  است؟ آمده نادرستمعني چند واژه  -۱
  شبگير: پس از غروب) (بختك: كابوس) (الوهيت: خداوندي) (تهنيت: شاد بودن) (درفـش: رايـت) (تيمـار: مراقـب) (دهـا: هوشـمندي) «(  

  ») (شماتت: ماللت)(صافي: خالص) (ارك: دژ
  ) پنج4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1  
  شود؟ در كدام ابيات مترادف واژٔه مقابل بيت، در آن بيت ديده مي -۲

كُـش خـوارِ خيـره الف) چشمش به تيغ غمزٔه خون
 

ـــد  ـــار بنگري ـــوت بيم ـــت ق ـــهري گرف ش
 

 (خوراك) 
ـــت بســـتان ـــر طريق ـــت از پي ب) داروي تربي

 

ـــاداني ني  ـــت ن ـــر از علّ ـــĤدمي را بت ـــتك س
 

 (بيماري) 
ج) هر ملـك وجـودي كـه بـه شـوخي بگرفتـي

 

ـــت  ـــه خالف ـــاندي ب ـــت بنش ـــلطان خيال س
 

 (فرشته) 
دمـد در بوسـتان؟ سوزند يـا گـل مـي د) عود مي

 

دوستان يـا كـاروان مشـك تاتـار آمـده اسـت؟ 
 

 (خيك) 
) عيب درويش و توانگر به كم و بـيش بـد اسـته

 

كــار بــد مصــلحت آن اســت كــه مطلــق نكنــيم 
 

شرط و قيد) (بي 
  ب -ه) 4  الف -) د3  ج -ه) 2  الف -) ب1  
  واژگان مندرج در كدام گزينه همگي درست معني شده است؟ -۳

  (غوك: قورباغه) -(لئيمي: فرومايگي) -) (مولع: آزمندي)2  (خذالن: مذلّت) -(سُخره: مسخره) -) (ورطه: گرفتاري)1  
  (سودايي: شيدا) -(بهيمه: چارپا) -) (كُلّه: برآمدگي پشت پاي اسب)4  حضيض: دامنۀ كوه)( -(بنشن: خوار و بار) -) (رقعه: يادداشت)3  
  است؟» غلط اماليي« فاقدكدام بيت  -۴

) كف افسوس بود از بهـر چـون سـاحل نصـيب مـن1
 

ها ز گوهر چـون صـدف معمـور شـد گوشـم از آن لب 
 

) غــرض ز دوري چــون مــن نگاهبــاني چيســت؟2
 

ــــا  ــــنت انگ ــــرد گلش ــــه گ ــــوارمب ــــوار دي ر خ
 

) هرچــه فرمايــد بــرد فرمــان قضــا از بهــر آنــك3
 

ــدر  ــن ق ــود اي ــا خ ــد قض ــض آن دان ــد نق ــر باش كف
 

ــبّه مي4 ــتش تش ــا دس ــت ب ــاد و بس ــد ) در گش كنن
 

بــود جــزر و مــد نبــودي در بهــار گرنــه ايــن مي 
 

  وجود دارد؟» غلط اماليي«در متن زير چند  -۵
ه كُحل بيداري روشن دارد و به عمارت امن رحمتش وارد گرداند، اما چون بال نازل شود چشم هضم بسته هاي ما را ب اميد است ايزد ديدٔه دل«  

  »ماند و ما را نيز عصير اراده و گرفتار خاست خويش گرداند، درست آن است كه از اين مقام مخوف به مأمني پناهيم.
  ) دو4  ) يك3  ) چهار2  ) سه1  
  وجود دارد؟» امالييغلط «در عبارات زير جمعاً چند  -۶

  معونت خيل و خَدَم، راست نبايد. مظاهرت سپاه و حَشَم و بي الف) چنين كاري عظيم را متصدّي شدن، بي  
  گزاري به جهانيان نمايم. ب) من به مساعدت با تو در اتمام اين مهم، تمامي عيار تدبير و كارداني و ثبات قدم در راه خدمتكاري و حق  
  اي و از خود هيبت بدو نمايي؛ چنانكه از هرب تو برانديشد. انظمام هديه يد كه رسولي را ارسال كني بينما ج) صواب آن مي  
  فروشي، به آيينِ خموشي تزيين دهد. تر كه بازار سخن دل) است؛ اولي آزادچهر گفت: شبهت نيست كه زبان، صفير ضمير و ترجمانِ جنان (د)   
  چهار) 4  دو) 3  سه) 2  يك) 1  
  وجه به آثار زير، در كدام گزينه تعداد بيشتري مؤلف و صاحب اثر درست آمده است؟با ت -۷

  »شرقي -ديوان غربي -ماه نو و مرغان آواره -الرّوايات الحكايات و لوامع جوامع -اخالق محسني -ديوار -نامه سياست -تفسير سورٔه يوسف«  
  محمد عوفي -حسين واعظ كاشفي -رابيندرانات تاگور -) جبران خليل جبران1  
  گوته -رابيندرانات تاگور -احمدبن محمدبن زيد طوسي -) محسن فيض كاشاني2  
  حسين واعظ كاشفي -محمد عوفي -جمال ميرصادقي -الملك طوسي ) خواجه نظام3  
  محمدبن منوّر -جمال ميرصادقي -الملك طوسي خواجه نظام -) احمدبن محمدبن زيد طوسي4  
  است؟ نادرستر برابر كدام گزينه هاي مندرج د يكي از آرايه -۸

ـــد1 ـــپر افكن ـــم س ـــو عقل ـــق ت ـــۀ عش ) در معرك
 

ـــــذيرد  ـــــه كـــــه آو آرد رســـــتم نپ كـــــان حمل
 

 كنايه) -(تشبيه 
ـــد2 ـــد گوي ـــه ببين ـــر ك ـــو را ه ـــاالي ت ) روي و ب

 

ـــي  ـــرو روان م ـــر س ـــه ب ـــت ك ـــابي اس ـــنم آفت بي
 

 تشبيه) -(استعاره 
ــوداي او دارم3 ــر س ــر داري؟ س ــه س ــويي چ ــرا گ ) م

 

ـــه   ـــاي او دارمب ـــاك پ ـــد خ ـــاي او كامّي ـــاك پ خ
 

 مجاز) -(تكرار 
) گـــر مـــرا پرســـي و چيـــزي بـــه تـــو آواز دهـــد4

 

ــــرهنم  ــــود پي ــــه ب ــــاني باشــــد، ك ــــه خاق آن ن
 

 تشخيص) -(اغراق 
  هاي مندرج در كدام گزينه همگي در بيت زير وجود دارد؟ آرايه -۹

دامن گردون پـر از خـون جگـر بيـنم بـه صـبح
 

چكـد اشك از چشم اختـر مـيبس كه در مهر تو  
 

  ايهام تناسب -كنايه -تشبيه -) اغراق2  ايهام تناسب -اغراق -استعاره -) حسن تعليل1  
  تضاد -كنايه -استعاره -) مجاز4  مجاز -حسن تعليل -تشخيص -) تشبيه3  

 کتاب کل :۲ فارسی      کتاب کل :۱ فارسی
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پيشنهادي زمان
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  كمتري وجود دارد؟ » استعارٔه«در كدام گزينه  -۱۰  22
ـــاقوت گهرپوشـــت چـــو گـــردد دُرفشـــان1 ) دُرج ي

 

تحيّــــر خــــون دل در جــــان مرجــــان افكنــــد از 
 

) گلي برفـت كـه از مشـك چـين دو سـنبل داشـت2
 

ــــۀ احمــــر  ــــر دو ســــنبل دو الل ــــه زي نهــــان ب
 

) ســـاقيا زنجيـــر مشـــكين را ز مـــه بـــردار زود3
 

بــــــر رخ زردم نِــــــه آن يــــــاقوت شــــــكّرريز را 
 

) مــرا گوينــد كــز عنّــاب خــون ســاكن شــود لــيكن4
 

بينم چـون عنّـاب مـيمن اين سيالب خـون زان لعـل  
 

  شوند؟ به ترتيب در كدام ابيات ديده مي» آميزي، تضاد، ايهام تناسب، تشبيه، حسن تعليل حس«هاي  آرايه -۱۱
الف) حرف سخت از بردباري بر دل ما بـار نيسـت

 

دار مــا بــه ســنگ دهــد پهلــو درخــت ميــوه مي 
 

ــعي ــويش از آن دارد س ــوتهي خ ــمع در ك ب) ش
 

نــه رســاند خــود راكــه بــه خاكســتر پروا 
 

ــبالن را روي گــرم گــل نــواپرداز كــرد ج) بل
 

ــين حســن آتشــين  ــردد عشــق از تلق ــار گ گفت
 

ــردا د) مي ــت ف ــيد قيام ــو خورش ــر ت ــود چت ش
 

ــي  ــاده كن ــردم افت ــپر م ــر س ــود گ ــت خ دس
 

ــل او رهه ــريم وص ــان در ح ــت آس ــافتن ) نيس ي
 

چــرخ نيلــي يــك گــره از جبهــۀ دربــان اوســت 
 

  ب -د -ه -ج -) الف4  د -ب -ج -ه -الف  )3  الف -د -ه -ب -) ج2  ب -د -الف -ه -) ج1  
  است؟» حذف فعل به قرينۀ معنايي«و داراي » شيؤه بالغي« فاقدكدام گزينه  -۱۲

ســخن آن بــه كــه بســازد بــه خموشــي ) رنگين1
 

ـــالش  ـــر و ب ـــد پ ـــه نبين ـــه ك ـــان ب ـــاووس هم ط
 

) به خنـده گفـت كـه سـعدي از ايـن سـخن بگريـز2
 

ــــه زنــــدان عشــــق در بنــــدمكجــــ  ا روم كــــه ب
 

) به كس مگـوي كـه پـايم بـه سـنگ عشـق برآمـد3
 

ــويي؟  ــرق نپ ــه ف ــرا ب ــد چ ــرد و گوي ــب گي ــه عي ك
 

) بــه بــرگ ســبز همــان بــه كــه از ثمــر ســازد4
 

چــو ســرو هــر كــه در ايــن روزگــار مــوزون شــد 
 

  با توجه به دو بيت زير كدام گزينه درست است؟ -۱۳
ــاز ــال ن ــدالن را احتم ــت بي ــب اس ــر واج دلب

 

ــازنين  ــد ن ــه باش ــر  آن ك ــيشت ــاز او ب ــد ن باش
 

ــك ــاجراي دل ولي ــم م ــش بپوش ــتم از زلف گف
 

نهــان دارم ز دســت غمــزٔه غمّــاز او؟ چــون 
 

  شود. ) فعلي كه زمان ماضي داشته باشد در ابيات ديده نمي1  
  ساز هستند. پايه ) ابيات فاقد حرف ربط هم2  
  به كار رفته است.) هشت وابستۀ پسين در ابيات 3  
  ) هر دو واژٔه مشخص شده نقش قيدي دارند.4  
  شود؟  يافت مي» نقش تبعي بدل«و » فعل ماضي التزامي«ترتيب  در كدام ابيات به -۱۴

دادگان الف) افغان كه باشد هر طرف در شهر ما دل
 

صــد دلبــر و هرگــز دلــي از دلبــري خشــنود نــه 
 

كــه در ســر ديــده باشــد ب) مــرا چنــدان
 

ـــــده باشـــــدخ  ـــــو در دي ـــــال روي ت ي
 

ــناس آن ــود بش ــو خ ــين ج) ت ــدا ب ــاهي خ گ
 

ـــــين  ـــــدا ب ـــــود از او در ابت ـــــود خ نم
 

د) بگــو اســـرار خــود چـــون گفتــه باشـــي
 

حقيقـــــت دُرّ معنـــــي ســـــفته باشـــــي 
 

  ج  -) ب4  ج -) د3  الف -) د2  الف -) ب1  
  ترتيب چيست؟ شدٔه بيت زير به هاي مشخص نقش دستوري واژه -۱۵

ــر ــت نك اب ــمرحم ــار از ه ــل و خ ــرق گ ــد ف ن
 

يكـي اسـت مسـتورمجلس و  ايندر  مستعزّت  
 

  اليه مضافٌ -صفت -اليه مضافٌ -) نهاد2    نهاد -صفت -صفت -) نهاد1  
  نهاد -متمم -اليه مضافٌ -) مسند4    معطوف -متمم -صفت -) مسند3  
  ؟رفته است كار  به» جملۀ مركّب«در كدام بيت  -۱۶

ـــد 1 ـــردا و ق ـــۀ ف ـــن انديش ـــروز) مك ـــوش ام ح ن
 

ــــد  ــــردا نكن ــــۀ ف ــــود انديش ــــل ب ــــه عاق كĤنك
 

) اي دل ز شــــراب جهــــل مســــتي تــــا كــــي؟2
 

ــــت  ــــي؟ وي نيس ــــا ك ــــتي ت ــــونده، الف هس ش
 

) چــون اللــه بــه داغ دل و خونــاب جگــر بــاش3
 

ــد  ــيم و زري چن ــر س ــه ب ــرگس هم ــو ن ــم چ اي چش
 

ــدحت4 ــا و م ــتم ثن ــاهان گف ــيش ش ــال پ ) ســي س
 

ـــك  ـــدگان ي ـــون بن ـــاكر  چ ـــون چ ـــادل چ ان يكت
 

  مفهوم كدام گزينه با ساير ابيات متفاوت است؟ -۱۷
تـن رويـين پيـران ايـن كـه غـّره مشو جَم، مُلكِ ) به1

 

دسـتاني پـور خـود اگـر آرنـد، دسـت بـه دسـتانت به 
 

ـــود2 ـــيم ب ـــرز زر و س ـــان گ ـــاهان جه ـــاج ش ) ت
 

از مـــــه و مهـــــر بـــــود افســـــر زر مجنـــــون را 
 

ارديبهشـــــت و مـــــاه دي و تيـــــر ) بســـــي3
 

ــــد  ــــه برآي ــــا ك ــــاك م ــــيم خ ــــت و باش خش
 

ــــد4 ــــراي مبن ــــن كاروانس ــــق در اي ) دل اي رفي
 

كـــه خانــــه ســـاختن آيــــين كـــارواني نيســــت 
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  دارد؟ تقابل

نــــداري ســــفر عشــــق مكــــن) جگــــر شــــير 1
 

گــــذرد ســــبزٔه تيــــغ در ايــــن ره ز كمــــر مــــي 
 

ــرت2 ــائب در س ــالم هســت ص ــير ع ــواي س ــر ه ) گ
 

ــن  ــود مك ــتان خ ــفر از آس ــش، س ــن ك ــه دام ــا ب پ
 

تــر كــه بــر دل مــردم گــران شــوي ) زان پــيش3
 

ــــا  ــــفر گش ــــال س ــــر و ب ــــن، پ ــــتادگي مك اس
 

ــــه جــــايي نمــــي4 رســــد ) پــــاي حناگرفتــــه ب
 

ــــ  ــــده ع ــــرون نيام ــــود ب ــــناز خ ــــفر مك زم س
 

  مفهوم كدام گزينه با مفهوم بيت زير متناسب است؟ -۱۹
ـــرهم عاشـــق اســـت ـــن م ـــزن زخـــم، اي ب

 

ـــي  زخم مـــردن غـــم عاشـــق اســـت كـــه ب
 

 

هســــت درمــــانيش اســــت دردي كجــــا ) هــــر1
 

ــــق درد  ــــت عش ــــه اس ــــانيش آنك ــــت درم نيس
 

آرنـد نـاز آرنـد، نيـاز مشـتاقان چـو حضرت اين ) در2
 

ــه  ــا ك ــن ب ــر درد اي ــدِ در اگ ــان بن ــد، درم ــد ان درمانن
 

ــــد نمي هرگــــز مــــا داغ ســــياهي ) از3 ــــرون آي ب
 

ــــــواد در  ــــــرينش س ــــــوانيم آب آف ــــــا حي م
 

خاموشــــم درد عــــين در كــــه مــــدار ) عجــــب4
 

ـــه  ـــار درد ك ـــري ي ـــره پ ـــين چه ـــان ع اســـت درم
 

  كدام گزينه با بيت زير ارتباط معنايي دارد؟ -۲۰
ـــت ـــؤال نيس ـــان س ـــاجتيم و زب ـــاب ح ارب

 

ــري  ــرت ك ــت؟در حض ــت اس ــه حاج ــا چ م تمنّ
 

 

ــــرم مي ) بي1 ــــابِ ك ــــه ارب ــــه ب ــــذريم نيازان گ
 

ــــه از باده  ــــه، ك ــــو نوتوب ــــذرد همچ ــــان گ فروش
 

ــر گران2 ــان دولــت عرض ) ب كــردن حــال خــويش جان
 

ـــت  ـــدن اس ـــيان مان ـــوار نس ـــۀ دي ـــه را در رخن نام
 

ــــَود ) گره3 ــــؤال بُ ــــفِ س ــــان، ك ــــاي كريم گش
 

ــــارِ خــــرمنم اي خوشــــه  ــــره بگشــــا ز ك چين گ
 

ـــريم4 ـــاج ك ـــه محت ـــار ب ـــت گفت ـــد فرص ) نده
 

ـــت  ـــنيده اس ـــدا نش ـــه آواز گ ـــن طايف ـــوش اي گ
 

  مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ -۲۱
بياموزمـــــــت كيميـــــــاي ســـــــعادت

 

ــــدايي ز هم  ــــدايي، ج ــــد ج ــــحبت ب ص
 

 

ــوش1 ــاحبان ه ــود از ص ــيم و زر ش ــه س ــادان ب ) ن
 

ــــود  ــــر ش ــــوش ك ــــنوا گ ــــر ش ــــوار اگ از گوش
 

ونوايـــــان غافـــــل برگ ي) مشـــــو از صـــــحبت ب2
 

ـــي  ـــان م ـــان در رمض ـــدر نه ـــب ق ـــه ش ـــد ك باش
 

) دشــمن چــو نكوحــال شــدي گِــرد تــو گــردد3
 

ـــــدان چرب  ـــــّره ب ـــــو غ ـــــار مش ـــــانيش زنه زب
 

ــت4 ــن اس ــه ممك ــادان چ ــحبت ن ــل ص ــا و مي ) دان
 

ـــــاميزد آب را  ـــــاك ني ـــــه خ ـــــر ب ـــــوج گه م
 

  شود؟ ترتيب از كدام ابيات برداشت مي به» پذيرش امانت عشق -بازي نجا -ترك تعلّق -رضايت عارفانه -بازگشت به اصل«مفاهيم  -۲۲
ــل ــغِ اج ــيش تي ــه پ ــوش رو ب ــرم خ ــف) گ ال

 

ــــد  ــــوان آم ــــه پهل ــــر زن ك ــــگ ب بان
 

ب) ما قلـم در سـر كشـيديم اختيـار خـويش را
 

اختيــار آن اســت كــاو قســمت كنــد درويــش را 
 

ج) نخــل نــوخيزِ تــو بهــرِ بوســتان ديگــر اســت
 

زمــين عاريــت چنــدين مكــنريشــه محكــم در  
 

د) آن برف گويد دم به دم بگدازم و سـيلي شـوم
 

ــاييم  ــا روم مــن بحــري و دري غلتــان ســوي دري
 

ـــــده ـــــرخ برنتاب ـــــه چ ـــــار ك ) آن ب
 

ـــــــق مي  ـــــــوّت عش ـــــــانم از ق كش
 

  ه -الف -ب -د -ج) 4  الف -ه -د -ب -ج) 3  ه -الف -ج -ب -د) 2  ه -الف -ب -ج -د) 1  
  دام گزينه متفاوت است؟در ك» زمينۀ حماسه« -۲۳

) يكـــــــي خنجـــــــر آبگـــــــون بركشـــــــيد1
 

ـــــــيد  ـــــــون كش ـــــــادر خ ـــــــراپاي او چ س
 

) بـــه ســـيمرغ بنگـــر كـــه دســـتان چـــه گفـــت2
 

ـــــت  ـــــا ز جف ـــــتي همان ـــــير آمدس ـــــه س ك
 

ــــزار3 ــــرم ه ــــال عُم ــــان س ــــدر جه ــــد ان ) بُ
 

دو صـــد بـــر وي افـــزون كـــم از ســـي و چـــار 
 

ــــــون4 ــــــوي نگ ــــــد دي ــــــد و ديدن ) دويدن
 

ـــــــــاگ  ـــــــــان و بن ـــــــــونروان از ده وش خ
 

  تناسب مفهومي دارد؟» شَرفُ المَكانِ بِالمَكين«كدام گزينه با  -۲۴
ـــي1 ـــه و بتخانـــه نم ـــن كعب ـــم و دانـــم ) م دان

 

ـــت  ـــاب دل آنجاس ـــۀ ارب ـــويي كعب ـــه ت ـــا ك كĤنج
 

) همه كـس را شـرف و فخـر بـه علـم و هنـر اسـت2
 

تويي آن كس كه بـه تـو علـم و شـرف مفتخـر اسـت 
 

ــو3 ــد چ ــو زاي ــق ت ــرف ز خُل ــرور ) ش ــراب، س از ش
 

ـــار  ـــار، بخ ـــو از بِح ـــزد چ ـــو خي ـــع ت ـــَرم ز طب كَ
 

ــاد4 ــدند ايج ــين ش ــان و مك ــه مك ــان ك ) از آن زم
 

نديـــد هـــيچ مكـــان چـــون تـــو در زمانـــه مكـــين 
 

  است؟  نادرستمفهوم كدام گزينه  -۲۵
ـــر خلوت1 ـــار نيســـت ) عـــالم پرشـــور ب نشـــينان ب

 

تلخي بحـر اسـت بـر گـوهر گـوارا در صـدف 
 

 نشيني) شه(ميل به گو  
ــظ2 ــو واع ــوش ش ــي خم ــه دان ــق چ ــرّ عش ــو س ) ت

 

سخن دراز مكن درس عشق يك سخن اسـت 
 

(هركسي محرم اسرار عشق نيست) 
) در ره وصف تو مسـكين سـيف فرغـاني چـه گفـت3

 

اسب عقلم سم فكند و مـرغ وهمـم پـر نهـاد 
 

 (ناتواني در توصيف معبود) 
ـــاد ) مي4 ـــا را زي ـــور دري ـــالف ش ـــاد مخ ـــد ب كن

 

دهـد تسـكين، دل آزرده را؟ كي نصـيحت مي 
 

 (شور عاشقي) 
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 ۲۶-۳۵( أو املفهوم عّین األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو التَّعریب(:  
  : )و أنَزل من الّسامء ماًء فأخَرج به من الّثمرات رزقاً لکُم( -۲۶

  خارج شد.برای شام رزقی  ها میوهآن از  ۀسیل، پس به و نازل شداز آسامن  آبیو ) ۱  
  .شام بیرون آورد روزیرا برای  جات و با آن، میوهرا فرو ریخت و از آسامن، آبی ) ۲  
  را خارج کرد.شام  ی آن روزیها نازل کرد و با میوهی آسامنآِب و از ) ۳  
  آورد. در زقی رار ها برای شام  آن از میوه ۀوسیل و به ریختفرو  را آبی ،و از آسامن) ۴  
   »:الوالدین! رضا لنا کان إّال  اللّه عند یُقَبل خیر عملٍ  من ما« -۲۷

  !خود داشته باشیم مادر را برای و پدر رضایت اینکه جز نیست خداوند قبول مورد خیری عمل ) هیچ۱  
  !شیمبا داشته را مادر و پدر رضایت اینکه مگر پذیرفته شود خیری نیست که پیش خدا کار ) هیچ۲  
  !همراه باشد مادر و پدر با رضایت اینکه اّال  شود نزد خدا قبول منی ) چیزی از عمل نیک۳  
  !مادرمان از ما بپذیرد و پدر خوبی نیست جز آنکه خداوند با خشنودی کار ) هیچ۴  
   »:َمن َغِضب علیک من إخوانک ثالث مّرات فلَم یُقل فیک ّرشاً، َفاتِّخذه لَنفسک َصدیقاً!« -۲۸

  !بگیر دوستی برای خودت به ات نگفت، او را چيز بدى درباره پس ،خشمگین شد از توسوم  کسی که بارِ از برادرانت  )۱  
  او را دوست خود قرار بده! ،گوید منیو در عني حال سخن ناروا  گیرد میبر تو خشم  مرتبهكه سه تو كس از برادران  هر) ۲  
  !برگزينش دوستى برای خود به نگفت، بدى چیز در مورد تو و شد خشمگني تو بر بار سه كه برادرانت از کس ) هر۳  
  !ینیبه دوستى خود برگزباید سخن بدى نگفت، او را شان  و درباره برآشفت دوستانتاز  دفعهسه  ) کسی که۴  
  »: الیوم! ىلإ املايض من الغرق أو الّضياع من الّناس من کثیراً  الّدالفني أنقذت الّتي العدیدة القصص قیلَت« -۲۹

  اند! داده نجات شدن غرق یا گم شدن از را مردم از بسیاری ها دلفین که است شده نقل زیادی های داستان امروز، به تا گذشته ) از۱  
  رهایی بخشیدند! شدن غرق یا شدن گم از را مردم از بسیاری گذشته روز از ها گفته شده که دلفین زیادی های ) داستان۲  
  دادند! نجات شدن غرق یا مفقودی از مردم زیادی را که اند گفته گذشته تا امروز زیادی از های قّصه ها لفیند مورد ) در۳  
  ها گفته شده است! توّسط دلفین شدن غرق یا شدن  گم از مردم از بسیاری از نجات های زیادی قّصه گذشته تا امروز، های زمان ) از۴  
  »: ة کمحطّات اإلنذار و لَوحات تحذیریّة تُحّذر املواطنین من حفر األرض لبناء عامرة أو للّزراعة!علی إمتداد األنابیب توَجد أعمد« -۳۰

 سـاختامن سـاز و ساخت برای زمین حفر از را های اخطاری هموطنان لوحه و هشدارهای  های ایستگاه ها، وجود ستون ) در امتداد لوله۱  
  دارد! حذر می بر کشاورزی یا

 بـرای زمـین کنـدن از بـه شـهروندان کـه دارد هـا وجـود هشدارآمیز در امتداد لوله تابلوهایی و هشدارهای  ایستگاه انندهایی م ) ستون۲  
  دهد! می هشدار برای کشاورزی یا ساخنت ساختامنی

بنـای  بـرای کنـدن زمـین از همشهریان را کنند و عمل می هشداردهنده تابلوهایی مانند هشدارهای  ها، تیرهای ایستگاه ) در طول لوله۳  
  دارد! حذر می بر برای کشاورزی یا عامرتی

بـرای  یا بنای عامرتی برای حفر زمین از را مان میهنان هم شود که یافت می اخطاری تابلوهایی و هشدارهای  ایستگاه ) تیرهایی همچون۴  
  دهد! ها هشدار می کشاورزی در امتداد لوله

  »: املجتمع! يف الفقر لُِنقلّل للمحتاجني نکسُبها الّتي والاألم من جزءاً  نُعطي أن يجب علینا« -۳۱
  کاهش دهیم! جامعه در را فقر تا ببخشیم نیازمندان به را آوردیم دست به که مالی از جزئی ) باید۱  
  تنگدستی را در جامعه کم کنیم! تا داده شود فقیران به بخشی شود، کسب می هایی که دارایی ) واجب است از۲  
  به نیازمندان بدهیم! آوریم، می بدست که اموالی را از جزئی جامعه، در ما الزم است برای کاهش فقر) بر ۳  
  تقلیل دهیم! جامعه در را فقر تا بدهیم نیازمندان به را کنیم کسب می هایی که دارایی از ) ما باید بخشی۴  
  : الّصحیحعّیِن  -۳۲

  های گوناگونی به دو زبان فارسی و عربی نوشتند! و العربيّة!: نویسندگان ایرانی کتاب الفارسيّة نيباللّغت كتب مختلفة اإليرانينّي للمؤلّفني )۱  
  دانست تا خودش را از غرق شدن نجات دهد! ) ما کاَن الّشاّب یعرف الّسباحة لیُنقذ نفسه من الغرق!: جوان شنا کردن را منی۲  
  های پراکنده زینت داده شد!  : آسامن خدا با ستارگانی مانند مروارید) زاَن اللّه الّسامء بأنجم کالّدَرر املنترشة!۳  
  شود! حاکامن شنیده منی زبان از راستی هیچ سخن تاریخ طول الحّکام!: در لسان ) عرب التّاریخ مل یُسمع أّي کلمة حّق من۴  

 کتاب کل :۲ قرآن زبان ،عربی      کتاب کل :۱ قرآن زبان ،عربی
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   :الخطأعّین  -۳۳  55
  داد! شفایم سختی بیامری از شخوی رحمت به شدید!: خداوند مرض من برحمته اللّه ) شفاين۱  
  یک از مناطق دارای جاذبۀ گردشگری را در کتاب بزرگی ذکر کنیم! كبري!: باید هر كتاب يف الّسياحي الجذب مناطق من لنذکُر کّالً )۲  
را  بـزرگ افیاهـد نکنـیم، رهـا زنـدگی را کوچـکهـای  خوشـی الّصـغرية!: تـا الحياة أفراح نرتک حتّی ال عظيمة أهداف نحصل علی ) لن۳  

  نخواهیم آورد!  دست به
  کننده بهرت است! برند، از هزار عبادت ) عالٌِم یُنتفع بِعلمه خیٌر من ألف عابد!: دانشمندی که از دانش او سود می۴  
   »:داشت! بهرتی شلوارهای زیرا کرد؛ معرّفی را همکارش مغازۀ فروشنده« -۳۴

  أفضل! رسوال إمتلک ألنّه زميله دکان عرف ) البائع۲  أحسن! رساویل لديها ألنّها زميلتها متجر بائعة ) عرّفت۱  
  أفضل!  رساویل له كان ألنّه زميله البائع متجر ) عرّف۴  أحسن الّرساویل! عندها كانت ألنّها زميلتها دکان عرّفت ) البائعة۳  
  يف املفهوم:  غیراملناسبعّین  -۳۵

:)هــل جــزاء اإلحســان إّال اإلحســان() ۱
  

ی کنــــی، نیکــــی آیــــد بــــرَتچــــو نیکــــ  
  

ــــورَت   ــــدر خ ــــد ان ــــدی باش ــــدی را ب ب
  

ــق!:۲ ــوء الُخل ــٌة إّال س ــٍب توب ــّل ذن ) لک
  

باطن خود را مـزیّن کـن بـه اخـالق جمیـل  
  

ماند به حسن الیزال این است و بس کانچه می  
  

) عداوة العاقل خیٌر من صداقة الجاهـل!:۳
  

شیشــه گــر آینــه گــردد همــه جــربان بکنــد  
  

بـرد از ریشـه تـو را منـا مـی دشمن دوسـت  
  

ســــود نــــدارت ایــــن نفــــاق، چــــو داری  :)یقولون بألسنتهم ما لیس يف قلوبهم () ۴
  

بـــر لـــب بـــاد دی و بـــه دل تـــف مـــرداد  
  

  ۳۶-۴۲( الّنّص مبا یناسب إقرأ الّنّص الّتايل ثّم أجب عن األسئلة(:  
ُق  هل«  سنفّ الّتـ خـالل مـن یَفِقده ما لتعويِض  ُمنتَظَمٍ  بشکلٍ  املاءِ  إىل يحتاج ناجسمَ  إنَّ  اإلنسان؟ جسم نم باملئة ستّینَ  یُقارب ما یُشکُِّل  املاء أنّ  تُصدِّ

 لـّالزما املـاء يـةِ كمّ  يف العواملِ  من العديدُ  رُ ؤثِّ یُ  و املاءَ  تحتوي تيالّ  األطعمة لِ تناوُ  و وائلالسّ  ِب ُرش  طريقِ  عن إّال  عويُض التّ  هذا مُّ تِ يَ  ال و الهضم و عرّقالتّ  و
 امرينِ بـالتّ  یقوم َمن فکلُّ  ،بالعطِش  لشعورهِ  وفقاً  املاءِ  إلی حتياجهإ  عىل إلنسانا لحُص فيَ  فیها، نعیش يالّت البیئة طبیعةِ  و البدينّ  لنَّشاِط ا و کالسنِّ  لجسمل

 درجـة تنظـيمل اً تقريبـ ینِ رتَ یـل ُل يعـادِ  ما اً يوميّ  أكواب مثانيةَ  ءِ املا ربـبشُ  الّدراساُت  ويصتُ  کام هامن ساعتنيِ  قبل املاء من لیرت نصف ِب بُرش  حُ يُنَص  ةياضيّ الرّ 
داع من الوقایة و الوزن تخفیف و التّنفُّسيّة املجاري سالمة علی کالِحفاظ األُخرىٰ  هوظائفِ  إىل باإلضافة الجسم حرارة  الجسـم، تغذيـة علی املساعدة و الصُّ

  »املاء؟! بدون الحیاة علی حيٌّ  یقدرُ  فهل ،املختلفة الجسم عضالت إىل هوصولُ  لیَسُهل املاء يف ذوُب یَ  ةئيّ ذاالغِ  املوادّ  و األمالح من اً كبري  اً جزء فإنّ 
   :ّص النّ  حسب الخطأَ  عّین -۳۶

 نَشُعر بالعطش للحصول علی ما نحتاج إلیه من املاء! أجسامنا،نسبُة املاء يف  تإذا قَلَّ ) ۱  
 اء الرضوريّة ألجسامنا طبیعة البیئة الّتي نعیش فیها! ) من العوامل املؤثّرة علی کّمية امل۲  
 ) تَتغّذٰی عضالتُنا باألمالح و املوادِّ الغذائيّة الّتي تذوب يف املاء فَال نرشِب املاء وحده!۳  
  و األطعمة الّتي تحتوي املاء مستمرّاً تَنتَظم درجُة حرارة جسمه! وائلالسّ ) َمن یَتناوِل ۴  
 »علی الّریاضیِّیَن ............... «لفراغ حسب الّنّص: عّین الّصحیَح ل -۳۷

 ) أن یشـَربوا مثانـي لیرتات من املـاء یومـیّـاً أثنـاَء مامرساتهم الّریاضيّة!۱  
 ) تَناُول األمالح و املواّد الغذائيّة الّالزمـة قبل ساعتیِن من متارینهم الیوميّة!۲  
  لیرت قبل ساعتیِن من التاّمرین! نصَف  ُل ما يعادِ ) ُشـرب کوبَیِن من املاء ۳  
  ) تعویُض ما یفِقدونه خالل التاّمرین الّریاضيّة برشب املاء أکرث من الّالزم!۴  
  عّین ما یُناِسُب مفهوَم الّنّص:  -۳۸

  )َو ُهَو الّذي َخلََق الّسامواِت و األرَض يف ِستَِّة أیّاٍم َو کاَن َعرُشُه َعلَی املاءِ () ۱  
ـاَمءِ  ِمنَ  َل أَنَْز () ۲    )ُمـْخـَضـرَّةً  اْألَرُْض  فَتُْصِبحُ  َماءً  السَّ
ٍء َحيٍّ أَفََال يُْؤِمُنونَ ـَجَعلَْنا ِمَن الْمَ  وَ () ۳     )اِء كُلَّ َيشْ
امءِ  ِمنَ  أَنْزََل () ۴     )َمْوتِها بَْعدَ  اْألَرَْض  ِبهِ  فَأَْحيیٰ  ماءً  السَّ
 :جوابُه يف النَّّص  مل یُذکرْ عّین سؤاالً  -۳۹

 ) کیف یُِحسُّ اإلنساُن بحاجته إلی ُرشب املاء؟۲  ) کم جزءاً من جسم اإلنسان یَتََشکَُّل من املاء؟۱  
 تقدر األحیاء أن تعیش بدون املاء؟ ) إلی متیٰ ۴  ) ما هي الفوائد الّصّحيُة لـُرشب املاء ُمنتَظامً؟۳  
  ّ۴۰-۴۲( عنيِّ الّصحیح يف اإلعراب و الّتحلیل الّرصيف(: 

  »:یُشکُِّل « -۴۰
 »ما«و مفعوله فعل معلوم/  -فیه حرٌف زائد -للمفرد املذکّر الغائب -) فعٌل مضارع۱  
 مجهول/ فعل مع نائب فاعله -»ل كش «حروفـه األصلیّة  -»تفعیل«علی وزن » تشکیل«) مصدره ۲  
ل«مزید ثاليثٌّ من باب  -) فعٌل مضارٌع للغائب۳   / خرب للحرف املشبّه -»تََفعُّ  ة بالفعلمتعدٍّ
 الزم/ فعٌل مع نائـب فاعله جملة وصفيّة -»َشکََّل «ماضیه املعلوم:  -) فعٌل مزیٌد ثالثـيّ ۴  
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  »:یُنَصحُ « -۴۱  66
 فعل مل یُذکْر فاعله -بزیادة حرفینِ  يٌّ ـثالث مزیدٌ  -) فعٌل مبعنی املضـارع اإلخباريّ ۱  
 خبـر للجملة اإلسميّة/ »حَ نُِص «ماضیه املجهول:  -دون حرف زائد -للغائب -) مضارعٌ ۲  
 و الجملة فعليّة» کلُّ «و فاعله  فعل /معلوم -للمفرد املذکّر -مجرٌّد ثاليثّ  -) فعٌل مضارع۳  
 » کّل «فعل و نائـب فاعله  /مجهول -»ن ص ح«حروفه األصلیّة  -»إنصاح«و مصدره » إفعال«) من باب ۴  
  »:نَتظَممُ « -۴۲

 مجرور بحرف جارّ »/ إنفعال«باب  ) إسم املفعول من مزید ثاليّث من۱  
 معرفة/ صفة  -مذکّر -»إفتعال«) إسم الفاعل من مزید ثاليّث من باب ۲  
 مجرور بحرف جارّ »/ إنفعال«) إسم الفاعل من مزید ثاليّث من باب ۳  
 نکرة/ صفة -مفرد -»إفتعال«) إسم املفعول من مزید ثاليّث من باب ۴  
 ۴۳-۵۰( ةأجب عن األسئلة الّتالی(:  
  يف ضبط حرکات الکلامت: الخطأعیِّن  -۴۳

  ) َهل تَعلَُم أنَّ الَکلَب یَقِدُر َعلی َسامع َصوِت الّساَعة ِمن َمسافَة أربَعیَن قَدماً!۱  
  ) َخلََق اللُّه الّناَس ِمن ذَکَر و اُنثَی و َجَعلَُهم ُشعوباً َو قَبائل لیَتَعارَفوا!۲  
  تّصاُل ِبالّرشکِة ِعنَد ُمشاِهَدة الَخطَر!) یَِجُب َعلی کُلِّ ُمواِطٍن االِ ۳  
  ) لَِمْن تَشَرتي هِذِه األدویَة ِألنَّ بَیَعها ِبدون َوصَفٍة َغیُر َمسموٍح! ۴  
 عّین الّصحیح عاّم یطلب منک: -۴۴

  يف مکان یختّص بها! (ُمرتادفه: ُزبالة) النُّفایة) علیک أن ترمي ۱  
  يف هذا األمر! (متضاّده: یَنُرص) نایُعینُ ) نَحتاُج إلی شخص متواضع ۲  
  ها حین یقرتب سمک القرش! (ُمفرده: أصغر)ِصغار ) تُدافع الّدالفین عن ۳  
 و یُفّرج عن املکروب! (جمُعه: ُعروض) الِعرض) إّن أيب یَحمي األهل و ۴  
  يف أيِّ األجوبة جاَء فعٌل بعد نکرٍة بزیادة حرفیِن؟ -۴۵

ل أکرث ِمن ُوسعها!) َربّنا ال یُکلُِّف نَفساً ال۱     ) عداوٌة تُزیُدک قّوًة خیٌر من صداقٍة ال تَنَفُعک أبداً!۲   تَتَحمَّ
  ) أمتَّنی سکینًة لِتَنبَعث ِمن ريّب إلی نفيس!۴  ) الّسکوت کَذهٍب تَجَمُعه لکي تَرفَع شأنک يف املـُجتمع!۳  
  ؟معرفةً يف أيِّ األجوبة تَُرتَجم الّنکرُة  -۴۶

  تَّخُذ من نوٍع ِمن الِغزالن!) املِسُک عطٌر یُ ۱  
  ) وجدُت ُمفرداً لَم أعرِف َمعناُه فراَجعُت إلی ُمعجٍم!۲  
  ) تأثیُر اللّغة العربیّة علی اللّغة الفارسیّة کثیٌر ِبَسبب العاِمل الّدینّي!۳  
  ) لِفیروزآبادّي ُمعجٌم مشهوٌر بإسم القاموس یَضّم مفرداٍت کثیرة!۴  
  دام إسم الّتفضیل:يف إستخ الخطأَعیِّن  -۴۷

  ) أَحبُّ عباد اللّه إلی اللِّه أنَفعهم لعباده!۲  ) لیس يشٌء أثقل يف املیزان ِمن الُخلق الَحسن!۱  
رة ِبسبب اإلزدحام!۳   غری ِمن املـدرسة ُمتأخِّ   ) دورُة األرض ُضعفی ِمن املوجودات الحـیـّة تحت األرض!۴  ) رَجعْت اُختي الصُّ
  أن تُصبح مجهولًة؟ رال تَقدِ أّي ُجملٍة  -۴۸

  ) ألَقْت ِعّدَة ُمحاَرضاٍت يف املَجامع الّدولیّة!۲  ) إستَطاعت املعلّمة أن تُساِفر مع تلمیذاتها!۱  
  ) َوجدُت بَرنامجاً یُساعُدين علی التّعلّم کثیراً!۴  ) أَرسَ املؤمنون يف َغزوٍة إبنَة حاتم الطّايئ!۳  
  فاعالً:» ي«َعّین ضمیر  -۴۹

مي!) إهتامم۱   بب الرّئیّيس لتَقدُّ ُفن!۲  ي بالّدراسة هو السَّ   ) تَجري الّریاح مِبا ال تَشتَهي السُّ
  ) علیک أّال تُواِجهي املـَشاکل بإکراه!۴    )ربِّ اجَعلْني ُمقیم الّصالة() ۳  
  يف العملّیات الحسابّیة: الخطأعّین  -۵۰

  ن!) أربعٌة و ِعرشون يف ستّة یُساوي ِمئة و أربعة و أربعی۱  
  ) ِمئتاِن و أربعون تقسیم علی أربعة یُساوي ِستّین!۲  
  ) ستّة و سبعون زائد مثانیة و َخمسین یُساوي ِمئة و ثالثة و أربعین!۳  
  ) ِمئة و خمسة و أربعون ناقص مثانیة و مثانین یُساوي سبعة و خمسین!۴  
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77    
  است؟ كدام ،او يزندگ ۀبرنام يطراح رد انسان عمر تيمحدود به توجه ريتأث -۵۱

  انسان سرنوشت و عاقبت از يآگاه ضرورت شدن برجسته) 1  
  آزمون و تجربه به ازين بدون ،اعتماد قابل و درست يها پاسخ كسب يبرا تالش) 2  
  يهست نظام در او گاهيجا  و انسان مختلف ابعاد از دهنده پاسخ فرد قيدق يآگاه) 3  
  انسان وجود مختلف ابعاد با هماهنگ و جانبه همه جامع، يپاسخ به دنيرس يبرا تالش) 4  
  گردد؟ يم مورد كدام به انسان وصول موجب ،ياخالق ليفضا به روح يآراستگ -۵۲

  وجه احسن به انسان امور از يساز  چاره) 2    شجاعت ۀمرحل نيتر  يعال) 1  
  شدن فرشتگان مسجود و يهال درگاه به تقرب) 4  انسان يرو به ديام يها پنجره شدن باز) 3  
  دهد و در واقع در پي نفي كدام مورد است؟ در كدام مقولۀ ازدواج، خود را نشان مي» حُبُّ الشَيء يُعمي و يصُمّ«كاربرد حديث  -۵۳

  عالقۀ افراطي -) انتخاب همسر2  عالقۀ افراطي -) توجه به اهداف ازدواج1  
  هايي از روي هوس معاشرت -هاي شناخت همسر ) راه4  هايي از روي هوس معاشرت -) معيارهاي همسر3  
  دهد؟ طعام ريفق شصت به و رديبگ روزه روز شصت ،روز هر يازا به و كند قضا را اش روزه ديبا يكس چه -۵۴

  .است كرده باطل  امبريپ به زدن افترا با را خود ٔهروز كه يفرد) 1  
  .كند يم باطل را خود ٔهروز ،رمضان مبارك ماه اميا  در يعمد  كردن يقِ با كه يكس) 2  
  .اوردين جا به را آن يقضا زين ندهيآ  رمضان ماه از قبل تا و ردينگ عمداً را رمضان ماه ٔهروز كه يكس) 3  
  .اوردين جا به را آن يقضا عمداً زين ندهيآ  رمضان ماه از قبل تا و باشد نگرفته روزه يعذر  علت به كه يكس) 4  
  د؟يد توان يم فهيشر يۀآ كدام در را گذشته امبرانيپ دستورات از يچيسرپ ۀجينت -۵۵

  ).نمود سفارش آن به را  نوح كه كرد انيب تانيبرا  را همان نيد  از خداوند() 1  
  ).بود مسلمان و) گرا حق( كتاپرستي بلكه ،يحيمس نه و بود يهودي نه  ميابراه() 2  
  ).شدند آگاه آن تيحقان به آنكه از پس مگر ،مودندينپ مخالفت راه آن در كتاب اهل است؛ اسالم خدا نزد نيد  قطعاً() 3  
  )براي مردم در مقابل خداوند، دستاويز و دليلي نباشد. آمدن پيامبران از بعد تا باشند دهنده بيم و دهنده بشارت كه) فرستاد( را يرسوالن() 4  
  باشد؟ يم آن ٔهدهند نشان فهيشر يۀآ كدام و ستيچ متعال خداوند با يدوستاستين بودن ر و صداقت سنجش اريمع -۵۶

  )مِنكُم مرِاال ولِيا وَ الرَّسُولَ طِيعُواا  وَ اللَّهَ طِيعُواا ( -.است انسان به آن دنيرس ۀواسط  امبريپ كه ياله دستورات و احكام به عمل) 1  
  )مِنكُم مرِاال ولِيا وَ الرَّسُولَ طِيعُواا  وَ اللَّهَ طِيعُواا ( - دارند متعال خداوند از را نشان و رنگ نير شتيب كه  تيب اهل و  ائمه با يدوست) 2  
  )ِريَّةِالبَ خَيرُ هُم ولَئِكَا الصَّالِحَاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَِّذينَ ِإنَّ( - .است انسان به آن دنيرس ۀواسط  امبريپ كه ياله دستورات و احكام به عمل) 3  
  )البَِريَّةِ خَيرُ هُم ولَئِكَا الصَّالِحَاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَِّذينَ ِإنَّ( -  .دارند متعال خداوند از را نشان و رنگ نيشتر يب كه  تيب اهل و  ائمه با يدوست) 4  
  .ديده پاسخ ريز سؤاالت به توكل، ٔهدربار اسالم ميتعال به توجه با -۵۷

   ست؟يچ توكل فيتعر  
   كند؟ توكل خدا ريغ بر تواند ينم انسان چرا  
  .هاست ييبا يز  و ها يخوب ۀسرچشم خدا - خداوند به آن ۀجينت سپردن و كار هر در خود ۀفيوظ انجام) 1  
  .هاست ييبا يز  و ها يخوب ۀسرچشم خدا - او به كارها تمام سپردن و دانستن خود مطمئن گاه هيتك را خدا) 2  
  .ندارد را آن با مقابله توان كس چيه كه خداوند رينفوذناپذ  ٔهاراد - خداوند به آن ۀجينت سپردن و كار هر در خود ۀفيوظ انجام) 3  
  .ندارد را آن با مقابله توان كس چيه كه خداوند رينفوذناپذ  ٔهاراد - او به كارها تمام سپردن و دانستن خود مطمئن گاه هيتك را خدا) 4  
  شود؟ يم آن با مقابله موجب مورد كدام به تمسك و ستيچ نما بدن و نازك لباس دنيپوش از انسان ينه ۀشير -۵۸

  يز يغر  التيتما  از متعادل ٔهاستفاد -.شود يم خدا با جنگ موجب چون) 1  
  يز يغر  التيتما  از متعادل ٔهاستفاد -.است يدار  نيد  در ضعف و يسستۀ نشان چون) 2  
  باطن و ظاهر وضع كردن بهتر و خود نكرد مرتب -.شود يم خدا با جنگ موجب چون) 3  
  باطن و ظاهر وضع كردن بهتر و خود كردن مرتب -.است يدار  نيد  در ضعف و يسست ۀنشان چون) 4  
 بـه ديبا حجاب حدود تيرعا بر عالوه زنان اسالمي، ميتعال طبق و ستيچ ،كند نما انگشت مردم نزد را مردان كه يموقر لباس دنيپوش حكم -۵۹

  كنند؟ توجه خود پوشش در يا نكته چه
  چادر از استفاده ضرورت - حالل) 2    چادر از استفاده ضرورت - حرام) 1  
  كننده كيتحر  و چسبان نازك، لباس دنيپوش از ممانعت - حالل) 4  كننده كيتحر  و چسبان نازك، لباس دنيپوش از ممانعت - حرام) 3  
  دانست؟ ها آن به متعلق توان يم را يژگيو كدام و است يكسان چه به متعال خداوند ٔهوعد ع،يوس بهشت در استقرار -۶۰

  خدا فراوان ادي - گناه مقابل در خود از محافظت) 2  خدا فراوان ادي - ها مانيپ و عهدها از مراقبت) 1  
  يتنگدست و ييدارا  نيع در يتمند سخاو  - گناه مقابل در خود از محافظت) 4  يتنگدست و ييدارا  نيع در يسخاوتمند  -  ها مانيپ و عهدها از مراقبت )3  

 کتاب کل :۲ زندگی و دین      کتاب کل :۱ زندگی و دین
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 پيشنهادي زمان
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 اقدام و باشد يم  امبريپ از پس يظاهر تيوال و ينيد تيمرجع يها تيمسئول اتمام يۀفرض ابطال يراستا در  ائمه اقدامات از كي كدام -۶۱  88
  بود؟ كدام ،مردم يبرا ريتطه يۀآ حيتوض يراستا در رسول خدا 

  .خواندند يم را هيآ  نيا  و زدند يم را (س)زهرا حضرت ۀخان درِ صبح نماز يبرا مسجد به رفتن هنگام روز هر - ميكر  قرآن ريتفس و ميتعل) 1  
  .كنند روشن مردم يبرا را هيآ  نيا  مصداق تا رساندند مسجد به را خود ،خواندند يم را هيآ  كه يحال در و شتاب با - ميكر  قرآن ريتفس و ميتعل) 2  
  .خواندند يم را هيآ  نيا  و ددنز  يم را (س)زهرا حضرت ۀخان درِ صبح نماز يبرا مسجد به رفتن هنگام روز هر -  نو يها ازين با متناسب ياسالم معارف نييتب) 3  
  .كنند وشنر  مردم يبرا را هيآ  نيا  مصداق تا رساندند مسجد به را خود ،خواندند يم را هيآ  كه يحال در و شتاب با -  نو يها ازين با متناسب ياسالم معارف نييتب )4  
  ، كدام استدالل قرآني را درك خواهيم كرد؟»طلبي انسان نيست نهايت طلبي و بي گوي كمال ها پاسخ دنيا و عمر محدود انسان«اگر بفهميم كه  -۶۲

 )قُل ِان كُنتُم تُحِبّونَ اهللا فَاتَّبعُوني يُحبِبكُمُ اهللا() 1  
  )كُم اِلَينا ال تُرجَعونأفَحَسِبتُم اَنّما خَلَقناكُم عَبَثاً و اَنَّ() 2  
  )اَم نَجَعلِ الَّذينَ آمنوا وَ عَملوا الصَّالِحاتِ كَالمُفسِدينَ فِي االَرض() 3  
  )الدُّنيا اِلّا لَهوٌ وَ لَعِبٌ وَ انَّ الدّار اآلخِرَة لَهِيَ الحَيَوان وَ ما هِذهِ الحَياة() 4  
اگر اينان خورشـيد «دادند كه فرمودند  ن مكه كه به او وعدٔه ثروت و قدرت را ميفرساي مشركا در محاصرٔه طاقت اين سخن پيامبر اكرم  -۶۳

، بيانگر چيستي و چگونگي رسيدن به آن در كدام مـورد بيـان »دارم را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذارند از راه حق دست برنمي
  ربار ايشان، راهنماي ما خواهد بود؟جويا شويم، كدام سخن گه شده است و اگر علت آن را در كالم علي 

  »بندٔه كسي مثل خودت نباش، زيرا خداوند تو را آزاد آفريده« -توجه به عظمت خداوند -) زندگي عزتمندانه1  
  »بندٔه كسي مثل خودت نباش، زيرا خداوند تو را آزاد آفريده« -توجه به عظمت خداوند -) زندگي توحيدي2  
  »بهايي براي جان شما جز بهشت نيست، پس [خود را] به كمتر از آن نفروشيد.« -زش خويششناخت ار  -) زندگي عزتمندانه3  
  »بهايي براي جان شما جز بهشت نيست، پس [خود را] به كمتر از آن نفروشيد.« -شناخت ارزش خويش -) زندگي توحيدي4  
احتجاج شيطان در مقابل اهل جهـنم در «و همچنين » اماره نقش مشترك شيطان و نفس«، »عامل اصلي ارتكاب انسان به گناه«اگر بخواهيم  -۶۴

  را بدانيم، كدام گزينه ياريگر ما خواهد بود؟» روز قيامت
  ام. من بر شما تسلطي نداشته -دعوت به گناه -) اختيار انسان2  امروز خود را سرزنش كنيد، نه مرا -وسوسه و فريب -) اختيار انسان1  
  ام. من بر شما تسلطي نداشته -وسوسه و فريب -) شيطان4  وز خود را سرزنش كنيد، نه مراامر  -دعوت به گناه -) شيطان3  
گويند و اين دعوت در كـدام عـالم  را فرشتگان به چه كساني مي» ايد خاطر اعمالي كه انجام داده سالم بر شما، وارد بهشت شويد، به«عبارت  -۶۵

  افتد؟ اتفاق مي
  برزخ -) مؤمنين4  رستاخيز -) مؤمنين3  زخبر  -) طيبين2  رستاخيز -) طيبين1  
  است؟ شده دهيكش ريتصو به نهيگز كدام در ،ها ملت سقوط عامل با  امبريپۀ مقابل بودن سخت -۶۶

  .آورد يم در پا از را  امبريپ ،مردم اوردنين مانيا  ۀغص) 1  
  .بود شده رفتهيپذ  قانون كي عنوان به ،مردم انيم در يقانون يب و ضيتبع) 2  
  .بود گرانيد  از ييجو  بيع و ييبدگو  ،حكام به يكينزد  يبرا مردم جيرا  ٔهويش) 3  
  .شد ينم گذاشته ياحترام گونه چيه فقرا به و شد يم شمرده ها انسان انيم يبرتر  مالك ثروت) 4  
  گويد؟ در چه هنگامي، سخن مي» درد آمدن قلب انسان به«در سخنراني خود، به صراحت از  اميرالمؤمنين علي  -۶۷

  اميه آن را حالل شمارند. ) هيچ حرامي باقي نماند، جز آنكه بني1  
  دست گرفتند. قدرت را به نام اهل بيت  به ) عموزادگان پيامبر 2  
  را به سلطنت تبديل كردند. ) آنجا كه بعد از رحلت، خالفت رسول خدا 3  
  اند. ود متفرق و پراكنده) آنجا كه اهل باطل در مسير خود متحدند و اهل حق، در راه خ4  
  باشد؟ يم آشكار يگمراه از مردم خروج عامل و  يسيع حضرت ييحايمس دم ٔهدهند نشان فهيشر اتيآ كدام بيترت به ميكر قرآن اتيآ به توجه با -۶۸

  )الحِكمَةَ وَ الكِتَابَ يُعَلِّمُهُمُ وَ يُزَكِّيهِم وَ تِهِآيَا  عَلَيهِم يَتلُواْ أَنفُسِهِم مِّن َرسُوال فِيهِم بَعَثَ ذا( -)اللَّهِ بِإِذنِ يالمَوتَ حيِا () 1  
  )الحِكمَةَ وَ الكِتَابَ يُعَلِّمُهُمُ وَ يُزَكِّيهِم وَ آيَاتِهِ عَلَيهِم يَتلُواْ أَنفُسِهِم مِّن َرسُوال فِيهِم بَعَثَ ذا( -)اللَّهِ بِإِذنِ طَيَرا فَيَكُونُ فِيهِ فَأَنفُخُ() 2  
  )بِهِ يَكفُرُواْ أَن أُمِرُواْ قَد وَ الطَّاغُوتِ إِلَي يَتَحَاكَمُواْ نا  يُرِيدُونَ قَبلِكَ مِن نزِلَا مَا وَ إِلَيكَ أُنزِلَ بِمَا آمَنُواْ أَنَّهُم يَزعُمُونَ الَّذِينَ إِلَي تَرَ لَما( - )اللَّهِ بِإِذنِ يوتَالمَ حيِا () 3  
 قَـد وَ الطَّاغُوتِ إِلَي يَتَحَاكَمُواْ نا  يُِريدُونَ قَبلِكَ مِن نزِلَا مَا وَ إِلَيكَ أُنزِلَ بِمَا آمَنُواْ أَنَّهُم يَزعُمُونَ الَِّذينَ إِلَي تَرَ لَما( -)اللَّهِ بِإِذنِ طَيَرا فَيَكُونُ فِيهِ فَأَنفُخُ() 4  

  )بِهِ يَكفُرُواْ َأن أُمِرُواْ
  تر آمده است؟ و از بين رفتن ترديدها، در كدام گزينه كامل ه امام زمان ، عوامل مؤثر در شناخت محبت ببر اساس سخنان معصومين  -۶۹

  مراجعه به عالمان دين -مقابله با طاغوت -) شناخت پيروان امام و همراهي با آنان1  
  دعا براي امام زمان  -پرورش وجوه امانتداري و جهاد -) شناخت مفهوم انتظار و فرج2  
  راسخ بودن در اعتقاد -شناخت مفاهيم شهادت و ايثار -آن ) شناخت جبهۀ حق و فعاليت در3  
  شناسايي صفات امام عصر  -داري ايشان در هنگام ظهور آشنايي با شيؤه حكومت -) شناخت جايگاه امام در پيشگاه خدا4  
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 مكـرم امبريـپ و اسـت كدام بمطل نيا علت ؛»ديد  نيرالمؤمنيام با يدوست در توان يم ،را  خدا رسول با يدوست در صداقت وجود« -۷۰  99
  كنند؟ يم انيب را  اطهار ۀائم بودن بخش نجات ،ريتعب كدام با  اسالم

   نوح يكشت به هيتشب - .است  امبريپ ياله علم به متصل ي عل چراكه علم) 1  
  آسمان ستارگان به هيتشب - .است  امبريپ ياله علم به متصل ي عل چراكه علم) 2  
   نوح يكشت به هيتشب - شانيا  از  امبريپ و خداست رسول از  نيلمؤمنرايچراكه ام) 3  
  آسمان ستارگان به هيتشب - شانيا  از  امبريپ و خداست رسول از  نيرالمؤمنيچراكه ام) 4  
مربوط بـه كـدام مرحلـه و ترتيب  ، به)كرديم، او ما را از ياد خدا بازداشت. عنوان دوست خود انتخاب نمي اي كاش فالن شخص را به(عبارت  -۷۱

  واقعۀ قيامت است؟
  پا شدن دادگاه عدل الهي بر -) دوم2  تغيير در ساختار زمين و آسمان -) اول1  
  دادن نامۀ اعمال -) دوم4  كنار رفتن پرده از حقايق عالم -) اول3  
  دانند؟ را كمك براي درك آيندٔه خويش مي ن پيامبر ، كدام سخ)وَ مِنْ وَرائِهِم بَرزَخ اِلي يَوم يُبعَثون(كساني كه باور دارند  -۷۲

  »حاسَبوا انفُسَكُم قَبلَ َان تُحاسَبوا) «4  »ال ضَرَر و ال ضِرارَ فِي االِسالم) «3  »اَلنّاس نِيامٌ فَاِذا ماتوا اِنتَبَهوا) «2  »ما َاحَبَّ اهللا مَن عَصاه) «1  
  ؟است دهيكش ريتصو به را ديتقل مرجع يها يژگيو ،ماسال يانيوح و ييروا منابع به اتكا با نهيگز كدام -۷۳

  )تَدَبَّرونَيَ( -»يُقَلِّدُوهُ َأنْ فَلِلْعََوامِّ« -»مَواله لِاَمرِ عاًيمٌط« -)قَومَهُم لِيُنذِرُواْ() 1  
  )تَدَبَّرونَيَ( -»لِهَواه مٌخالِفاً« -»فِيهَا فَاْرجِعُوا اَلَْواقِعَةُ اَلْحََوادِثُ مَّاا وَ« -»لِنَفسِه صائِئاً) «2  
  )الزَّكَاةَ يُؤتُونَ وَ الصَّلَاةَ يُقِيمُونَ( -»لِهَواه مٌخالِفاً« -»مَواله لِاَمرِ عاًيمٌط« -)قَومَهُم لِيُنذِرُواْ() 3  
  )الزَّكَاةَ يُؤتُونَ وَ الصَّلَاةَ يُقِيمُونَ( -»هُيُقَلِّدُو  َأنْ فَلِلْعََوامِّ« -»فِيهَا فَاْرجِعُوا اَلَْواقِعَةُ اَلْحََوادِثُ مَّاا وَ« -»لِنَفسِه صائِئاً) «4  
  دارند؟ قرار موضع كدام در »گناهانشان« و »وبيع« مقابل در ي عل نيرالمؤمنيام نظر از ها انسان نيتر ركيز -۷۴

  َاحاطَ -اِستَقالَ) 4  اَصلَحَ - اِستَقالَ) 3  َاحاطَ - َوقَفَ) 2  اَصلَحَ - َوقَفَ) 1  
  كشد؟ يم ريتصو به را )األقرَبِينَ عَشِيرَتَكَ نذِرأ وَ( فهيشر يۀآ با راستا هم يطلبم نهيگز كدام -۷۵

  )إلَيهَا لتَسكُنُواْ أزَواجا أنفُسِكُم مِّن لَكُم خَلَقَ أن آيَاتِهِ مِن وَ() 2  )الكَافِِرينَ القَومَ يَهدِي لَا اللَّهَ إنَّ النَّاسِ مِنَ يَعصِمُكَ اللَّهُ وَ() 1  
  )جَلَابِيبِهِنَّ مِن عَلَيهِنَّ يُدنِينَ المُؤمِنِينَ نِسَاءِ وَ بناتِكَ وَ ألزوَاجِكَ قُل النَّبِيُّ أيُّهَا يَا( )4  )كبَرا اللَّهِ لذِكر وَ المُنكَرِ وَ الفَحشَاءِ عَنِ تَنهَي الصَّلَاةَ إنَّ الصَّلَاةَ أقِمِ وَ( )3  

  
76- Listen guys, you'll have to make .............. today because we're going to pick up your grandparents 

at the airport.  
 1) for yourselves lunch 2) lunch for yourself 3) yourself lunch 4) lunch yourselves  
77- The plants are for the most part hardy, and have much diversity of habit and color, .............. to 6 feet. 
 1) varying at height from a few inches 2) varying at height from some inches 
 3) varying in height from a few inches 4) varying in height about a little inches 
78- When we arrived .............. the river, there were some kids swimming .............. the river, and their 

parents were sitting on the grass.  
 1) at- at 2) in- in 3) at- in 4) in- at 
79- If you .............. I do, you will know that he is actually very sensitive. 
 1) know Mr. Cade nearly as well as 2) know Mr. Cade nearly as good as  
 3) knew Mr. Cade nearly as well as 4) knew Mr. Cade nearly as good as  
80- Reason and .............. can be seen as two complementary systems in the human brain for making decisions.  
 1) condition 2) emotion 3) relation 4) suggestion 
81- The young woman was almost sure there was something important about her husband’s past life 

that he was trying to .............. from her.  
 1) steal 2) win 3) hide 4) forgive 
82- This range of diversity means that each autistic child has unique educational needs that may or 

may not be .............. in a typical school setting. 
 1) made 2) met 3) kept 4) got 
83- Although most of the damage is repaired, in any cell some DNA damage may remain .............. the 

action of repair processes.  
 1) besides 2) through 3) despite 4) therefore 

  

  کار کتاب کل + کتاب کل :۲ انگلیسی زبان      کار کتاب کل + کتاب کل :۱ انگلیسی زبان
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1010  84- Surely the brave firefighters had done some great job and were .............. of great respect. 
 1) invisible 2) worthy 3) unexpected 4) particular 
85- Anyone with heart, lung or blood pressure problems should .............. medical advice before taking 

a long trip by plane.  
 1) seek 2) emphasize 3) identify 4) appreciate 
86- There's not much in the way of .............. in most of small towns - just the cinema and a couple of 

parks, so more places have to be provided for them. 
 1) destination 2) experience 3) relationship 4) entertainment 
87- When you trade with someone in a free market, you are giving up something you have for 

something the other person has, which you .............. more. 
 1) predict 2) search 3) exchange 4) value 
 Cloze Test 

Some people say that laughter is the best medicine. Scientists are beginning to agree with this. It 
…(88)… people together in ways that trigger healthy physical and emotional changes in the body. 
Nothing works faster or more …(89)… to bring your mind and body back into balance …(90)… a 
good laugh. Humor lightens your burdens, …(91)… hope, and connects you to others. As children, 
we used to laugh …(92)…, but as adults, life tends to be more serious and laughter more 
infrequent. But by seeking out more opportunities for laughter, you can improve your emotional 
health. 

88- 1) surprises 2) introduces 3) prepares 4) draws 
89- 1) safely 2) fluently 3) respectfully 4) suddenly 
90- 1) like 2) than 3) that 4) as 
91- 1) inspires 2) attracts 3) explains 4) improves 
92- 1) hundred times a day  2) hundreds of times a day 

3) a thousand hundred times a day 4) a thousand and a hundred times one day 
 Reading Comprehension I 

Ants are small insects. They vary in color depending on the species. They are very active and 
strong because of their size. They have a complicated social organization. They are very hard-
working. They work continuously. Ant colonies include one or more queens, laborers, eggs, larvae 
and pupae. Worker ants retain their developed structures known as “nests”. The nests protect the 
ants from their enemies, some from extreme weather conditions and are often placed near water 
and food sources. Some ant species usually nest in the ground, often under concrete or stones. Some 
species are found in wood, such as fence posts, dead tree trunks and hollow trees, or within 
structures. 

Ants are formed with a head. In their heads are mouths and mouthpieces that serve to carry 
food or to defend. They have two compound eyes used to detect movement, and several individual 
eyes to capture light. Ants have two stomachs. The stomach is only for storing food that the ant can 
digest. The function of the stomach is more interesting; it contains the food that the ant in times of 
need, serves to the rest of the colony. Some ants also have stabs for defense purposes, or in rare 
cases there are some that can spray a poison from the end of their belly. The ants can grow from 0.8 
inches to two inches. Ants may seem small and insignificant, but keep in mind that the total weight 
of all ants on Earth is probably the total weight of all humans on Earth.  

They work as a team in the most disciplined way. They work slowly and constantly. They store 
enough grain for the winter when it is very cold and when it is difficult to leave the nest. 

93- The passage provides enough information to answer the following questions, EXCEPT? 
 1) How can ants defend themselves against their enemies?  
 2) Where can ants usually be found in the nature? 
 3) What do ants do before weather gets cold? 
 4) What kinds of ants are responsible for building the anthill? 
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1111  94- Which of the following best describes the function of the last sentence in paragraph 2? 
 1) It adds more information to support what was started earlier in the first sentence of the first 

paragraph. 
 2) It modifies the subject of the previous paragraph. 
 3) It is a fact to support the previous sentence. 
 4) It continues the subject of the previous paragraph. 
95- Based on the passage, which of the following sentences is NOT CORRECT about ants? 
 1) Ants choose an anthill which reduce their movements for finding water and food. 
 2) Ants have some organs which is dual-purpose. 
 3) The number of ants is equal to the number of humans. 
 4) When some ants can’t find food, others help them not to stay hungry. 
96- What does the passage mainly discuss? 
 1) The anatomy of ants and functions of various organs. 
 2) Ant’s different royal family members and everyone’s duty. 
 3) Ant’s lifestyle. 
 4) Places that ants live in and their cooperation with each other. 
 Reading Comprehension II 

In many countries, it’s normal to have celebrations before a wedding. However, one event in 
Germany is especially unusual. “Polterabend” is an old custom where people gather together before a 
wedding and break things. Throughout the evening, the engaged couple and their friends throw 
porcelain objects on the ground. Ceramics, metal, and toilet bowls are also broken. Glass is not smashed 
because it means happiness. Mirrors are also left intact because it is bad luck to break a mirror. 

After the objects are destroyed, the engaged couple must clean it all up. Many people believe 
that cleaning helps the couple become a team. This is important because it shows the couple that 
they will need to work together in difficult times. It is also believed that this ceremony brings luck 
to the engaged couple. 

Because the polterabend festivities can be quite lively, polterabend is often celebrated several 
nights before the wedding. This allows the bride and groom to get a good sleep on the eve of their 
matrimony and be fresh and awake the next morning. Recently, polterabend has been combined 
with a wedding ceremony to make for a “polter-wedding”. This has become more popular in the 
last few years. 

In German, “polter” means “to make a lot of noise” and “abend” means “evening”. Although it 
isn’t clear when polterabend began, it seems to have had a religious meaning in Germany a very 
long time ago. In ancient times, Germans believed that throwing broken pieces of things helped to 
keep away bad spirits. It may have also been a way for people to let out their frustrations by letting 
them break things. 

97- All of the following statements about “polterabend” are true, EXCEPT that .............. . 
 1) it is celebrated before a wedding ceremony 2) the origin of the event is not clear 
 3) people may also break glass things like a vase 4) it helps people who feel annoyed or less confident 
98- We can infer from the passage that .............. . 
 1) polterabend brings bad luck for the couple unless they break a mirror 
 2) it is common to have ceremonies like polterabend in most countries 
 3) throwing porcelain at each other can be dangerous for the couple in polterabend 
 4) by throwing porcelain objects, couples are actually keeping bad feeling away 
99- The passage is intended to .............. . 
 1) tell us an opinion  2) compare two events  
 3) to us tell us a short story 4) give us information 
100- Which of the following items has NOT been defined in the passage? 
 1) smash 2) abend 3) intact 4) polter 
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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

  
 1401 فروردين 19زمايشي  آ زمون آ
  
  1اختصاصي مون آز
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 وقت پيشنهادي تا شماره از شماره تعداد پرسش مواد امتحاني

 دقيقه 25 120 101 20 رياضي

 دقيقه 10 135 121 15 اقتصاد

 دقيقه 30 165 136 30 ادبيات اختصاصي

 دقيقه 15 185 166 20 علوم اجتماعي

 دقيقه 80گويي:  مدت پاسخ 85ها:  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
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در 

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را
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a)اگر معادلۀ  -۱۰۱ )x ax b   22 x، يك معادلۀ درجۀ اول با جواب 0    كدام است؟ abباشد، مقدار  3
  1 (12  2 (12  3 (6  4( 6  

)هاي معادلۀ  اگر مجموع ريشه -۱۰۲ x a) 23   كدام است؟ aباشد،  ۱۰، برابر با 6
  1 (30  2 (30  3 (15  4 (15  
هاي  چاركي داده دامنۀ ميان -۱۰۳ , , , , , , , ,25 18 91 63 39 48 72 10   م است؟ كدا 116
  1 (60  2 (61  3 (62  4 (63  
  كدام است؟  Dباشد، فراواني گروه  ۴۲برابر  Aاي مقابل، اگر فراواني گروه  با توجه به نمودار دايره -۱۰۴

  1 (140  

  2 (147  

  3 (154  

  4 (161  

قطع كند، مقـدار  ۱۲طول   اي به ها را در نقطهx شود. اگر اين تابع، محور واحد كم مي ۲ها y، مقدار xواحد افزايش  ۳ازاي  ، بهfدر تابع خطي  -۱۰۵
f ( )6  كدام است؟  

  1 (8  2 (19  3 (12  4 (14  

xهاي معادلۀ  اختالف جواب -۱۰۶
x x x
  
  2

1 30 40
3 3 9

  ، كدام است؟ 

  1 (11  2 (12  3 (13  4 (14  
در تابع  -۱۰۷ f ( ,a ) ,( ,b) ,( , a) , ( , b)    1 3 2 1 7 1 f، اگر 2 ( ) f ( ) f ( )  1 1   كدام است؟  bباشد، مقدار  2
  1 (2  2 (2  3 (3  4 (3  

bfاگر نمودار سهمي  -۱۰۸ (x) ax x b  2
  كدام است؟  aصورت شكل مقابل باشد، مقدار  به 2

  1 (1
4  

  2 (1
6  

  3 (3
4  

  4 (3
8  

xهاي  اگر ميانگين داده -۱۰۹ 12 1 ،x 22 x، ... و 1 82 xهاي  باشد، ميانگين داده ۱۳برابر  1 1 1 ،x 1 x، ... و 2 8   كدام است؟  8
  1 (10  2 (5/10  3 (11  4 (5/11  
ها است. تعداد متغيرهـاي ايـن نمـودار راداري  برابر تعداد شعاع ۱۰در يك نمودار راداري، عدد زاويۀ بين دو شعاع متوالي (برحسب درجه)،  -۱۱۰

  كدام است؟ 
  1 (8  2 (6  3 (5  4 (4  
p))استدالل به فرم  -۱۱۱ q) p) q   ناميم و ارزش آن همواره ...............  را ............... مي  

  درست نيست. -) قياس استثنايي2    درست است. -) قياس استثنايي1  
  درست نيست. -) مغالطه4    درست است. -) مغالطه3  
  با كدام دامنه، يك تابع ثابت است؟  اي مقابل تابع چندضابطه -۱۱۲

  1 (x  2 1  

  2 (x 3 4  

  3 (x 4 7  

  4 (x   4 2  

 کتاب کل :۲ آمار و ریاضی      کتاب کل :۱ آمار و ریاضی
´ 25
پيشنهادي زمان
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aصورت  در يك محله، درآمد خانوارها به -۱۱۳  22 ,b ,c , / , / , / , /3 2 4 1 5 5 5 اند. اگر اخـتالف خـط  به بزرگ مرتب شدهباشد كه از كوچك  ، مي8
  ها برحسب ميليون تومان هستند.) تواند باشد؟ (داده كدام مي aنفر زير خط فقر باشند، مقدار  ۲روشِ ميانه و ميانگين صفر باشد و  فقر به

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

xنمودار تابع  -۱۱۴ x
f (x)

x x
 

    

2 0 2
6 2   سازد. مساحت آن كدام است؟  مي ها يك مثلثxبا محور  6

  1 (8  2 (9  3 (10  4 (12  

fتابعي هماني و  fاگر  -۱۱۵ ( ) a
a

 8 afباشد، بيشترين مقدار ممكن براي  2 ( )
  كدام است؟  2

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

f اگر -۱۱۶ (x) x
x
        

,با دامنۀ  1 , ,   
 

1 3 132 4 كدام اسـت؟ ( fترين عضو برد تابع  ترين و كوچك باشد، اختالف بزرگ 4   نمـاد ،

  جزء صحيح است.) 
  1 (5  2 (6  3 (3  4 (4  

xfاگر  -۱۱۷ (x)
x




2

و  2 g ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) 1 10 2 6 3 8 4 fباشد، برد تابع  6 g  كدام است؟  

  1 ( , ,2 11 17  2 ( , ,9 14 17  3 ( , ,2 9 16  4 ( , ,2 9 17  
pهاي  اگر گزاره -۱۱۸ q  وr s هر دو نادرست باشند، گزارٔه ،(q r) p  ارز است؟ با كدام گزارٔه زير هم  
  1 (p  2 (q  3 (r  4 (s 
kشاخص بهاي يك كاال در سال پايه  -۱۱۹  k، ۱۴۰۰و در سال  20 2  ۶۰نسـبت بـه سـال پايـه،  ۱۴۰۰است. اگر نرخ تورم اين كاال در سال  8

  كدام است؟ kدرصد باشد، 
  1 (45  2 (50  3 (55  4 (60  
  تواند باشد؟  ضابطۀ مربوط به نمودار مقابل، كدام مي -۱۲۰
  1 (y x x   2  
  2 (y x x  1  
  3 (y x x   1 1  
  4 (y x x   1 1  

  
  هاي زير است؟ كدام گزينه حاوي پاسخ درست پرسش -۱۲۱
  شود و كدام مورد دليلي بر خلق نيازهاي كاذب از سوي اوست؟  ترتيب كدام مورد موجب توقف و انحطاط انسان مي الف) به  
  است؟  نادرست» علم اقتصاد«طه با هاي اقتصادي چيست و كدام مورد در راب در انتخاب» بهترين بودن«ب) مالك   
  بندي از كاالها تعلق دارند؟  ج) هر كدام از كاالهاي زير، به كدام دسته  
   »رسد مي فروش به فود فست مغازٔه يك در كه پيتزايي شخصي، ويالي براي تلويزيون اسنپ، رانندٔه يك اتومبيل مجلل، رستوران يك آشپزخانۀ در نمك«  
  روي در رفع نيازهاي طبيعي  پيگيري نيازهاي كاذب و زياده -مراتب نيازهاي مادي ) الف) طي نكردن درست1  
  منظور استفاده از منابع و امكانات است.  كارگيري بهترين روش، به تنها هدف اين علم به -دست آوردن بيشترين ميزان منافع ب) به    
  اي  واسطه -مصرفي -تجملي -ج) ضروري    
  توقف در يك مرتبه از نيازهاي طبيعي  -روي در رفع نيازهاي مادي كاذب و زياده) الف) پيگيري نيازهاي 2  
  كند.  ها، رفتارهاي فردي و جمعي را مديريت مي اين علم با ارائۀ بهترين انتخاب -دست آوردن بيشترين ميزان منافع ب) به    
  مصرفي  -مصرفي -بادوام -اي ج) واسطه    
  روي در رفع نيازهاي طبيعي  پيگيري نيازهاي كاذب و زياده -زهاي مادي) الف) طي نكردن درست مراتب نيا3  
  اين علم دربردارندٔه سه اصل نامحدود بودن نيازها، كميابي منابع و امكان مصارف متعدد منابع است.  -ب) فراهم كردن سطح باالتري از رفاه    
  دوام  بي -اي تجملي واسطه -ج) ضروري    
  توقف در يك مرتبه از نيازهاي طبيعي  -روي در رفع نيازهاي مادي اذب و زياده) الف) پيگيري نيازهاي ك4  
  پردازد.  اين علم به مطالعۀ رابطۀ بين عوامل توليد كمياب و نيازهاي مادي محدود بشر مي -ب) فراهم كردن سطح باالتري از رفاه    
  مصرفي  -بادوام -اي سرمايه -اي ج) واسطه    
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  هاي مختلف است. با توجه به آن به سؤاالت زير پاسخ دهيد:  انگر مقادير عرضه و تقاضاي يك كاال در قيمتزير بي نمودار -۱۲۲  33
  مقدار تعادلي كدام است؟ ميزان تفاوت تقاضا نسبت به ريال،  ۱۲۰۰در قيمت الف)   
  ترتيب مازاد تقاضا و كمبود تقاضا كدام است؟  به ۱۰۰۰و  ۶۰۰ب) در قيمت   
  كدام است؟   توليدكننده بيشترين دريافتي را دارد و مقدار آن ،از قيمت ج) در كدام سطح  
  20) الف) 1  
  20 -20ب)     
  24000 -800ج)     
  30) الف) 2  
  30 -30ب)     
  24000 -800ج)     
  30) الف) 3  
  20 -20ب)     
  84000 -1400ج)     
  20) الف) 4  
  30 -30ب)     
  84000 -1400ج)     
  هاي زير است؟  ٔه پاسخ صحيح پرسشكدام گزينه دربردارند -۱۲۳
  است؟  نادرستالف) كدام مورد در رابطه با رفتار اقتصادي تقاضاكنندگان   
د سودمند نتوان اشاره دارد و اين دو نوع انحصار در چه صورت مي» انحصار طبيعي«و كدام مورد به » انحصار قانوني«ترتيب كدام مورد به  ب) به  

  باشند؟ 
يك از سـطوح چهارگانـۀ  مربوط به كدام »هاي تجاري شركت«هاي اقتصادي است و  ها و شاخص اي بر اهميت زياد سنجه هج) كدام مورد قرين  

  باشد؟  اقتصادي مي
  ؟ نيستصحيح » درآمد سرانه«كنيم و كدام مورد در رابطه با استفاده از شاخص  هاي نسبي استفاده مي د) در چه صورت از شاخص  
  وه از بازيگران اقتصادي كه به توليدكنندگان مشهورند، متأثر از عواملي مانند سليقه، قيمت كاال، قيمت ساير كاالها و درآمد است. ) الف) رفتار اين گر 1  
  ها باشد و منجر به ضرر رساندن به رفاه جامعه نشود.  رويۀ قيمت فزايش بيدر صورتي كه فاقد ا -هاي خودرويي شركت -ب) شركت توانير    
  اي  منطقه -گذاري در جامعه انداز و سرمايه ها در نشان دادن ميزان پس آن ج) كاربرد    
شـود كـه تفـاوت جمعيـت كشـورهاي مختلـف،  اين شاخص زماني اسـتفاده مـي -شود خوبي نشان داده نمي د) مواقعي كه حجم و بزرگي اقتصاد به    

  شود.  چشمگير مي
بيني آينـدٔه بـازار و قيمـت  كنندگان معروف هستند متأثر از عواملي مانند تبليغات، درآمد، پيش مصرف ) الف) رفتار اين گروه از بازيگران اقتصادي كه به2  

  كاالهاست. 
  گذاري صحيح دولت باشد.  در صورتي كه همراه با مواظبت و مقررات -شركت توانير -هاي خودرويي ب) شركت    
  خرد  -يماري اقتصاديها روي تشخيص ب گيري آن ج) تأثير مستقيم اشتباه در اندازه    
صـورت تقريبـي  اين شاخص، مقايسۀ سطح زندگي افراد جوامع مختلف را به -كنند هاي مطلق تصوير خوبي از واقعيت ارائه نمي د) مواقعي كه شاخص    

  دهد.  نشان مي
  ليقه، قيمت كاال، قيمت ساير كاالها و درآمد است. ) الف) رفتار اين گروه از بازيگران اقتصادي كه به توليدكنندگان مشهورند متأثر از عوامل مانند س3  
  ها باشد و منجر به ضرر رساندن به رفاه جامعه نشود.  رويۀ قيمت در صورتي كه فاقد افزايش بي -هاي خودرويي شركت -ب) شركت توانير    
  خرد  -ها در نشان دادن قدرت و توان اقتصادي و درآمد اعضاي جامعه ج) كاربرد آن    
گـذاري  هاي مطلق اقتصادي جـاي تواند در زمرٔه شاخص اين شاخص مي -قعي كه نيازمند دستيابي به واقعيت از طريق مطالعات آماري هستيمد) موا    

  شود.  مي
بـازار و قيمـت بيني آينـدٔه  كنندگان معروف هستند متأثر از عوامل مانند تبليغات، درآمد، پيش ) الف) رفتار اين گروه از بازيگران اقتصادي كه به مصرف4  

  كاالهاست. 
  گذاري صحيح دولت باشد.  در صورتي كه همراه با مواظبت و مقررات -شركت توانير -هاي خودرويي ب) شركت    
  اي  منطقه -ها اقتصادي روند بهبود بيماري تشخيصها بر روي  گيري آن ج) تأثير مستقيم اشتباه در اندازه    
  تواند معيار بهتري براي مقايسۀ رفاه افراد جوامع مختلف باشد.  اين شاخص مي -شود اديده گرفته ميد) مواقعي كه عامل جمعيت در اقتصاد ن    
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  دهد؟  درستي پاسخ مي كدام گزينه به سؤاالت زير، به -۱۲۴  44
   است؟ نادرستيك، از مشكالت مبادالت تهاتري است و كدام مورد در رابطه با كاالهاي پرطرفدار هر منطقه  الف) كدام  
  رسد؟  نظر مي هاي فلزي صحيح به ب) كدام مورد در رابطه با آثار مثبت استفاده از پول  
  قلمداد كرد؟  »نقدينگي اسمي«توان افزايش  ج) كدام نوع از افزايش نقدينگي را مي  
  پردازد؟  ه پول را ميكنند و در كدام سپرده، بانك فقط به شخص صاحب سپرد ها بيشتر نقش تجاري ايفا مي د) كدام گروه از بانك  
درآميختن سـرمايۀ نقـدي «، »كند قرارداد ميان صاحب باغ و ديگري كه در ازاي دريافت مقداري از محصول از باغ نگهداري مي«ترتيب  ) بهه  

  ي است؟ يك از عقود اسالم مربوط به كدام» هاي سهامي تأمين سرمايۀ شركت«و » پرداخت اجرت به عامل توسط كارفرما«، »شكل مشاع به
  هاي كوچك، بادوام و فاسدشدني اشاره كرد.  تقسيم بودن به تكه قابل توان به هاي اين كاالها مي از ويژگي - انداز و حفظ ارزش و انتقال آن به آينده ) الف) پس1  
  و نقل شدند.  هايي مانند دريانوردي و حمل ب) اين فلزات منجر به رونق فعاليت    
  اي نقدينگي كه كمتر از تورم باشد. ه ج) آن دسته از افزايش    
  انداز  سپردٔه پس -گذاري هاي سرمايه د) بانك    
  مشاركت مدني  -مضاربه -مشاركت حقوقي -) مزارعهه    
  و در تبت چاي مثالً در ايران غالت پرطرفدار بود  ،اين كاالها در مناطق مختلف متفاوت بودند - ها به يكديگر ها و تبديل آن ) الف) تعيين و محاسبۀ قيمت2  
  ها شدند. ب) اين فلزات منجر به گسترش تجارت در داخل كشورها و بين ملت    
  هاي نقدينگي كه از تورم بيشتر باشد.  ج) آن دسته از افزايش    
  سپردٔه ديداري  -اي هاي توسعه د) بانك    
  مشاركت مدني  -معاملۀ سلف -مشاركت حقوقي -) مزارعهه    
  اند.  شده و متضمن آثار مثبت و منفي مختلف بوده عنوان اولين پول شناخته اين كاالها به -ها به يكديگر ها و تبديل آن قيمت) الف) تعيين و محاسبۀ 3  
  ونقل شدند.  هايي مانند دريانوردي و حمل ب) اين فلزات منجر به رونق فعاليت    
  هاي نقدينگي كه از تورم بيشتر باشد.  ج) آن دسته از افزايش    
  سپردٔه ديداري  -المللي هاي بين نكد) با    
  مشاركت حقوقي  -مضاربه -مشاركت مدني -) مساقاته    
نوعي اولـين  ود را با اين كاالها معاوضه كنند و بهمردم مناطق مختلف حاضر بودند همۀ كاالهاي خ -انداز و حفظ ارزش و انتقال آن به آينده ) الف) پس4  

   ها بودند. اسكناس
  ها شدند.  جب گسترش تجارت در داخل كشورها و بين ملتب) اين فلزات مو     
  هاي نقدينگي كه كمتر از تورم باشد.  ج) آن دسته از افزايش    
  انداز  سپردٔه پس -هاي تخصصي د) بانك    
  مشاركت حقوقي  -جعاله -مشاركت مدني -) مساقاته    
  ت زير پاسخ دهيد: كه مربوط به يك جامعۀ فرضي است، به سؤاال زيربا توجه به جدول  -۱۲۵
  پول در اين جامعه چقدر است؟ الف) حجم شبه  
  است؟  انداز در اين جامعه چه ميزان پس هاي ب) ارزش سپرده  
  ج) حجم نقدينگي كل، در اين جامعه چقدر است؟   
  1082) الف 1  
  390ب)     
  2462ج)     
  1082) الف) 2  
  390ب)     
  2642ج)     
  862) الف) 3  
  360ب)     
  2462ج)     
  862) الف) 4  
  360ب)     
  2642ج)     

  

 

 

  واحد ۷۶۰  ها اسكناس

1  الحسنه هاي قرض سپرده
  ها ارزش اسكناس 5

هاي ديداري و  مجموع سپرده
  واحد ۹۳۰  غيرديداري

  واحد ۲۲۰  هاي جاري سپرده

  مسكوكات
2
هاي  ارزش مجموع سپرده 3

  ديداري و غيرديداري

  واحد ۳۵۰  دار هاي مدت سپرده
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  كند؟  درستي جاهاي خالي زير را كامل مي كدام گزينه به -۱۲۶  55
صـورت ............... نيسـت و در آن معمـوالً  شود، كه در بورس كاال مبادالت به الف) بورس به دو نوع بورس كاال و بورس اوراق بهادار تقسيم مي  

شود، ............... و ...............  گيرند؛ اما در بورس اوراق بهادار كه در محلي ............... تشكيل مي .......... مورد معامله قرار مي............... و .....
  شوند.  عنوان ............... صادر مي شوند و اين اوراق در حكم يك سند در ............... به مبادله مي

كننـدگان و  توان گفـت كـه برقـراري ارتبـاط بـين عرضـه ها مي دهد و نتايج آن هايي كه در بازار سرمايه رخ مي ثير فعاليتب) در رابطه با تأ  
هاي راكد،  كار انداختن سرمايه شود و ............... در كاهش نرخ تورم تأثيرگذار است و نتيجۀ به تقاضاكنندگان سرمايه، به ............... منجر مي

  . نيست........ .......
  سپرده  -گذاري بلندمدت سپرده -اوراق سهام -سفته -دائمي -ذغال سنگ -گندم -) الف) كاغذي1  
  گذاري در جامعه  افزايش حجم سرمايه -گذاري سهام قيمت -هاي گوناگون هاي الزم براي پروژه ب) تأمين سرمايه    
  سپرده  -گذاري بلندمدت سپرده -سفته -اوراق مشاركت -دائمي -مواد اوليه -اي كاالهاي واسطه -) الف) كاغذي2  
  ها  جلوگيري از نوسان شديد قيمت -ها سازي اطالعات مالي شركت شفاف -هاي گوناگون هاي الزم براي پروژه ب) تأمين سرمايه    
  تضمين  -أمين ماليفرايند ت -اوراق مشاركت -اوراق سهام -معين -برخي مواد شيميايي -اي كاالهاي واسطه -) الف) كااليي3  
  ها  جلوگيري از نوسان شديد قيمت -هاي اقتصادي اندازها در فعاليت كارگيري پس به -سرمايه بازار ب) تنظيم معامالت    
  تضمين  -فرايند تأمين مالي -اوراق مشاركت -اوراق سهام -معين -برخي مواد شيميايي -مواد اوليه -) الف) كااليي4  
  گذاري در جامعه  افزايش حجم سرمايه -انداز تشويق مردم به پس -سرمايه ربازا ب) تنظيم معامالت     
زيـر را  مـواردترتيـب  ميليارد ريال باشد، به ۲۸۰باشد. اگر توليد خالص ملي اين كشور  اي فرضي مي مندرجات جدول زير، مربوط به جامعه -۱۲۷

  محاسبه نماييد. 

  الف) توليد ناخالص داخلي   

  ب) توليد ناخالص ملي   

  ج) هزينۀ استهالك ساالنه   

  ميليارد ريال 90ج)   ميليارد ريال 210ب)   ميليارد ريال 330) الف) 1  

  ميليارد ريال 90ج)   ميليارد ريال 230ب)   ميليارد ريال 310) الف) 2  

  ميليارد ريال 50ج)   ميليارد ريال 310ب)   ميليارد ريال 330) الف) 3  

  ميليارد ريال 50ج)   ليارد ريالمي 330ب)   ميليارد ريال 310) الف) 4  

  است؟  نادرستچند مورد از موارد زير  -۱۲۸
، انقالب صـنعتي و است مانده شده بندي كشورهاي جهان به دو گروه پيشرفته و عقب الف) از مواردي كه طي دو قرن گذشته منجر به تقسيم  

  مانده به كشورهاي جهان سوم هم مشهورند.  ي عقبهاي آسيايي آفريقايي هستند كه البته كشورها فناوري و غارت ثروت ملت
هـاي توليـدي خـود را افـزايش  هاي بهتر توليد هستند و ظرفيت كارگيري روش ب) كشورهايي كه برخوردار از عوامل توليد بيشتر، مانند به  

هاي  اكز توليدي و تأسيس كارخانهتواند ناشي از گسترش مر كنند كه مي كه يك مفهوم صرفاً كمي است دست پيدا مي» رشد«دهند، به  مي
  جديد باشد. 

فرايندي بلندمدت اسـت و  »توسعه«آيد با اين توضيح كه  حساب نمي توسعه به ،باشد ولي هر رشدي مي »رشد«شامل  »اي توسعه«هر  ج)  
 مـدت اسـت، در كوتـاهاما نتايج رشد كه همان افزايش درآمد و توليد كشـور  ،باشد هاي ديگر هم مي شامل شاخص ،»رشد«عالوه بر 

  مشاهده است.  قابل
رود، شاخص توسعۀ انساني است كه تركيبي از چند شاخص، مثل توليد ناخـالص  كار مي گيري توسعه به هايي كه براي اندازه د) يكي از شاخص  

ورهاي با درآمد سرانۀ مشابه، شود كه كش كارگيري اين شاخص، منجر به آن مي .. است و به .داخلي، دسترسي به آب سالم، اميد به زندگي و
  توسعۀ انساني متفاوتي داشته باشند. 

توسعۀ جهاني است  ۶۹كنند كه داراي رتبۀ  نيافته، مانند ايران زندگي مي ) هشتاد درصد جمعيت جهان در كشورهاي در حال توسعه و توسعهه  
  ست. ا ۳/۸۴و  ۴/۷۵ترتيب  و اميد به زندگي و نرخ باسوادي بزرگساالن در آن به

هاي توسـعه  شود و به بقيۀ شاخص يافته به سطح درآمد سرانه كشورها محدود نمي و) تفاوت و شكاف بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه  
كشور با توسـعۀ  ۴۹ولي همين نرخ در  ،است ۷/۵۱كشور با توسعۀ انساني ضعيف  ۴۳شود، مانند اينكه نرخ باسوادي در  هم بسط داده مي

  است.  ۱۰۰، نزديك به انساني زياد
  مورد  1) 4  مورد 2) 3  مورد 3) 2  مورد 4) 1  

 

 

A ميليارد ۱۰۰  آالت ارزش ماشين  
B ميليارد ۶۰  ارزش پوشاك  

C 2  شده ارزش خدمات ارائه
ارزش پوشاك 3

D ميليارد ۶۰  ارزش مواد غذايي  
E ميليارد ۵۰ توليدخارجيان مقيم كشور  
F ميليارد ۷۰توليدافراد مقيم خارج كشور  

  ميليون نفر ۵۰جمعيت كشور 
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  هاي زير است؟  كدام گزينه حاوي پاسخ صحيح پرسش -۱۲۹  66
  درستي اشاره دارد؟  الف) كدام مورد به تفاوت ميان درآمد و ثروت به  
  است؟  نادرستهاي تثبيت اقتصادي  در رابطه با سياسترسد و كدام مورد  نظر مي هاي تجاري صحيح به ب) كدام مورد در رابطه با سياست  
ل ............... ج) متن پيشنهادي بودجه توسط ............... تدوين شده و براي تبديل آن به اليحۀ بودجه بايد به تصويب ............... برسد كه شـام  

م شود كه بررسي آن در كميسون بودجۀ مجلس، نسبت به طـرح آن در تا ............... به مجلس تقدي هبايست اين اليح است و همچنين مي
  كند.  جلسۀ علني مجلس از نظر زماني ............... دارد و در نهايت ديوان محاسبات كه زير نظر ............... ، سند تفريغ را ارائه مي

  ها ميان آن دو راكد بودن ثروت و مولد بودن درآمد است.  ين تفاوتتر  ) الف) ثروت متغيري انباره و درآمد متغيري جاري است و يكي از مهم1  
ايـن  -بخشـد وكار، بخش توليد و عرضـه را بهبـود مـي طور بهبود محيط كسب وري و امنيت اقتصادي و همين هاي تجاري با افزايش بهره ب) سياست    

  پذيرد.  ها در سه حوزٔه اشتغال، تورم و رشد انجام مي سياست
  قؤه قضائيه  - تأخر - هاي سال هفتمين ماه از ماه -چند ماده و تبصره -مجلس شوراي اسالمي - زيرانو ج) هيئت     
  شود.  رود كه در طول زمان متغير است و افزوده و كاسته مي شمار مي كند درآمد است و اتومبيل او ثروت به ) الف) حقوقي كه يك كارمند، ماهانه دريافت مي2  
هـا  ايـن سياسـت -دنبال كاهش واردات غيرضروري و وابستگي اقتصادي هستند روند به شمار مي هاي ارزي هم به سياست هاي تجاري كه ب) سياست    

  كنند.  تقاضاي كل اقتصاد را در بلندمدت كنترل مي
  وراي اسالمي مجلس ش -تقدم -هاي سال نهمين ماه از ماه - يك مادٔه واحده و چند تبصره -هيئت دولت -ج) سازمان مسئول امور بودجه    
  شود.  رود كه در طول زمان متغير است و افزوده و كاسته مي شمار مي كند، درآمد است و اتومبيل او ثروت به ) الف) حقوقي كه يك كارمند، ماهانه دريافت مي3  
هـا  ايـن سياسـت -خـارجي اسـتهـاي داخلـي و  دنبال تشويق صادرات و مقاومت در تكانه هاي توليدي به هاي تجاري يا همان سياست ب) سياست    

  شود.  منظور كنترل و كاهش و نوسانات اقتصادي اعمال مي به
  مجلس شوراي اسالمي  -تقدم -هاي سال نهمين ماه از ماه - يك ماده واحده و چندتبصره -هيئت دولت -ج) سازمان مسئول امور بودجه    
  ها ميان آن دو، راكد بودن ثروت و مولد بودن درآمد است.  ترين تفاوت ز مهم) الف) ثروت متغيري انباره و درآمد متغيري جاري است و يكي ا 4  
ها را دولـت بـا هـدف  اين سياست -گذاري در مناطق محروم است دنبال سرمايه اي است به هاي توسعه هاي تجاري كه همان سياست ب) اين سياست    

  كند.  كاهش نوسانات متغيرهاي فرد اقتصادي اعمال مي
  قؤه قضائيه  - تأخر - هاي سال هفتمين ماه از ماه -چند ماده و تبصره -مجلس شوراي اسالمي - وزيرانج) هئيت     
هـا بعـد از جداسـازي  رساند. خريدار گوجـه تومان به يك عمده فروش، به فروش مي ۴۰,۰۰۰,۰۰۰هاي خود را به مبلغ  باغداري، گوجه فرنگي -۱۳۰

سازي پس از انجـام فراينـد توليـد،  فروشد. كارخانۀ رب تومان مي ۵۰,۰۰۰,۰۰۰سازي به مبلغ  ربهاي رسيده و مرغوب آن را به كارخانۀ  گوجه
كننـدٔه مـواد غـذايي، پـس از  فروشد. شركت پخش كنندٔه مواد غذايي مي تومان به بخش ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ها را به رب تبديل كرده و به مبلغ  گوجه

گذارد. در اين صورت، مجموع ارزش  كننده مي تومان براي خريد، در دسترس مصرف ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ها را به مبلغ  محاسبۀ سود خود، گوجه فرنگي
  هاي محصول در مرحلۀ اول، سوم و چهارم چقدر است؟  افزوده

  1 (80,000,000  2 (60,000,000  3 (70,000,000  4 (90,000,000  
  دهد؟  درستي پاسخ مي كدام گزينه به سؤاالت زير به -۱۳۱
  دهندٔه بزرگي اقتصاد ايران در دوران باستان: ...............  نشان الف) يكي از موارد  
  هاي مثبت اقتصاد ايران در دورٔه پهلوي: ...............  ب) يكي از ويژگي  
  ها: ...............  هاي اقتصادي ميان استان برداري از منابع طبيعي و توزيع فعاليت تبعيض در بهره عدمج)   
  هاي اول بعد از پيروزي انقالب: ...............  افزايش نقش دولت در اقتصاد، در سالد) يكي از داليل   
  دهد: ...............  داري كه نويد معماري اقتصادي نوين و پيشرفته بعد از انقالب را مي ) از اقدامات دامنهه  
  مربوط به آن است: ............... هاي اقتصاد مقاومتي، انتخاب زنجيرهاي اقتصادي داراي مزيت،  و) از مؤلفه  
  گيري ب) نظام نوين ماليات  هاي بزرگ ها و سلسله ) الف) حكومت1  
  ها به دربار پهلوي د) تعلق اغلب كارخانه    47ج) اصل     
  وري حداكثر  و) مديريت مصرف و بهره  اسالمي پيشرفت -) تدوين الگوي ايرانيه    
  ر گستردٔه دولت در اقتصادب) حضو     ) الف) تجارت با چين و يونان2  
  بندي كشور د) طرز بودجه     47ج) اصل     
  ساز  و) پيشرو، مولد و فرصت  سالۀ كشور انداز بيست ) سند چشمه    
  بندي ب) نظام نوين بودجه    ) الف) جادٔه ابريشم3  
  هاي اقتصادي د) قانون ملي شدن بعضي از فعاليت     48ج) اصل     
  وري حداكثر  و) مديريت مصرف و بهره    ) طرح شعارهاي اقتصادي ساله    
  هاي اجتماعي و انساني ب) بهبود برخي شاخص    ها ها و جنگ ) الف) لشگركشي4  
  د) وضعيت جنگي كشور     48ج) اصل     
  ساز  و) پيشرو، مولد و فرصت  ) سند تحول بنيادين آموزش و پرورشه    
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عنـوان  هزار ميليارد باشد، با انتخاب سال اول به ۵۹۶۰و  ۴۸۴۰، ۴۰۰۰ترتيب  پياپي، به، ميزان توليد كل در طي سه سال Aچنانچه در كشور  -۱۳۲  77
هزار ميليـارد ريـال  ۴۹۰۰و  ۴۲۶۰، ۴۰۰۰هاي سال اول (سال پايه) به  ، مقدار توليد كل جامعه در سه سال موردنظر برحسب قيمت»پايه«سال 

  زير پاسخ دهيد: شده، به سؤاالت  يابد. بر اساس اطالعات ارائه تغيير مي
  الف) افزايش واقعي مقدار توليد در سال سوم و دوم چه مقدار است؟   
  ها در سال دوم و سوم كدام است؟  ب) افزايش قيمت  
  باشد؟  ج) كدام اعداد مربوط به پديدٔه تورم در سال دوم و سال سوم اين جامعه مي  
  1060 -580ج)   1060 -580ب)   900 -260) الف) 1  
  900 -260ج)   580 -1060ب)   900 -260) الف) 2  
  1060 -580ج)   1060 -580ب)   260 -900) الف) 3  
  260 -900ج)   580 -1060ب)   260 -900) الف) 4  
  دهد؟  درستي پاسخ مي هاي زير به كدام گزينه به پرسش -۱۳۳
  كاالهايي هستند؟  چه نوع» محصوالت راهبردي«الملل براي توليدكنندگان كدام است و  الف) فوايد تجارت بين  
  است؟  نادرستها  انواع تحريم با ب) كدام مورد در رابطه  
  شود.  ها به سود و هزينه و بازار توجه نمي براي توليد آن -تر، واردات مواد اوليه ) الف) دسترسي به بازارهاي وسيع1  
  اي روي آوردند.  هاي بانكي و بيمه نتيجۀ آن، كشورها به تحريمب) بعد از جنگ جهاني اول، شبكۀ گستردٔه يكپارچۀ پولي و مالي برپا شد كه در     
محصوالتي كه دربرگيرندٔه كاالهاي ضروري و صنايع  -دست آوردن ارز الزم از طريق صادرات شود، به ) الف) توليد كارآمدتر كه در نتيجۀ رقابت حاصل مي2  

  نظامي و دفاعي هستند. 
  ها كاسته است.  شدن اقتصاد، از ميزان تأثيرگذاري اين دسته از تحريم ولي امروزه جهاني ،ايج بودهاي مالي ر  ب) در گذشته غالباً تحريم    
  شود.  ها به سود و هزينه و بازار توجه نمي براي توليد آن -آالت، رهايي از محدوديت بازارهاي داخلي ) الف) واردات ماشين3  
  كنند، با اين توضيح كه برخالف تصور، كشورهاي ديگر هم از آن زيان خواهند ديد.  حميل ميشونده ت هايي را بر كشور تحريم ها هزينه ب) تحريم    
محصوالتي كه دربرگيرنـدٔه كاالهـاي ضـروري و صـنايع نظـامي و دفـاعي  -تر ) الف) رقابت با توليدكنندگان كشورهاي ديگر، استفاده از كاالهاي مرغوب4  

  هستند. 
تراشي در برابـر  معناي مانع معناي مانع تراشي در برابر صادرات و واردات و دستۀ دوم به مالي هستند كه دستۀ اول بهها بر دو نوع تجاري و  ب) تحريم    

  هاست.  ها و بيمه مبادالت مالي، بانك
ر جمعيت ايـن باشد، در جدول زير آورده شده است. اگ ميزان درآمدهايي كه در طول يك سال مالي، متوجه افراد مختلف در كشور الف مي -۱۳۴

  ميليون نفر باشد، در اين صورت به اين ترتيب (از راست به چپ):  ۳۰كشور 
  چقدر است؟  Aكشور » درآمد ملي«الف)   
  است؟ » د صاحبان امالك و مستغالتدرآم«و كدام رديف » قيمت سرمايه«ب) كدام رديف جدول   
  چه مقدار است؟ » درآمد صاحبان عوامل توليد«ج)   
  هاي ديگري براي محاسبۀ توليد كل جامعه، وجود دارد؟  شده در اين مسئله، به روش جز روش استفاده د) به  
  چقدر است؟  Aو) درآمد سرانه در كشور   
  1و  2ب)   ميليارد دالر 37827) الف) 1  
  اي  د) روش توليد و روش هزينه  ميليارد دالر 37827ج)     
  دالر  1269000و)     
  1و  3ب)   ميليارد دالر 38728) الف) 2  
  اي و روش درآمدي د) روش هزينه  ميليارد دالر 38728ج)     
  دالر 774550و)     
  1و  2ب)   ميليارد دالر 37827) الف) 3  
  افزوده د) روش توليد و روش ارزش  ميليارد دالر 37827ج)     
  دالر  1260900و)     
  1و  3ب)   ميليارد دالر 38728) الف) 4  
  اي  د) روش توليد و روش هزينه  ميليارد دالر 774540ج)     
  دالر  774540و)     

 

 

  مبلغ  اقالم درآمديرديف

  ميليارد دالر ۹۲۲۵  اجاره  ۱

سه برابر مبلغ دستمزد كارگران  سود صاحبان سرمايه  ۲

  ميليارد دالر ۷۵۲۴ ها و مؤسسات سود شركت  ۳

ها و مؤسسات سود شركت 50%بگير درآمد كارمندان حقوق  ۴

2  درآمد مشاغل آزاد  ۵
 ها و مؤسسات سود شركت 3

1  دستمزد كارگران  ۶
  مبلغ اجاره 3
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  است و با توجه به آن:  Aجدول زير گوياي وضعيت توزيع درآمد در كشور  -۱۳۵  88
  ترتيب كدام است؟  هاي سوم، پنجم و هفتم به الف) سهم دهك  
  ها در اين جامعه چقدر است؟  ب) شاخص دهك  
درآمد در كـدام كشـور باشد، توزيع  B ،۹ها در كشور  ج) اگر شاخص دهك  

  تر است؟  ناعادالنه
  است؟  نادرستد) كدام عبارت در رابطه با اين كشور   
   Bج) كشور   7ب)   10 -5/8 -5/6) الف) 1  
  درصد درآمد اين جامعه، مربوط به چهل درصد پردرآمد اين جامعه است.  52د)     
   Bج) كشور   7ب)   5/9 -5/9 -6) الف) 2  
درآمـد جامعـه،  كم 20%پردرآمد جامعه بر  20%آمد د) حاصل تقسيم سهم در     

  دهد.  ها در اين جامعه را نشان مي عددي كمتر از شاخص دهك
   Aج) كشور   8ب)   5/14 -6 -5/4) الف) 3  
هاي سوم تا هفتم است كه فقط  درصد درآمد اين كشور، مربوط به دهك 58د)     

  از درآمد دو دهك پردرآمد جامعه بيشتر است.  %20
   Aج) كشور   8ب)   11 -9 -5) الف) 4  

1درآمـد آن اسـت كـه  كـم 20%د) هفت درصد درآمد اين كشور، مربوط به     
3 

  آيد.  حساب مي درآمد پردرآمدترين دهك جامعه، به

  
  هاي ايراني، در عبارت زير چند خطا وجود دارد؟  با توجه به زبان -۱۳۶
شده است. آثار برجاي مانـدٔه زبـان فارسـي  زبان پارتي، در درؤه اشكانيان رايج بود و تا اوايل دورٔه ساساني نيز آثاري به اين زبان تأليف مي«  

  »هان هخامنشي است و منطقۀ رواج فارسي دري، نخست در شمال و شمال شرقي ايران بود.باستان، فرمان و نامۀ شا
  ) يك 4  ) دو3  ) سه2  ) چهار1  
  است؟  نادرستهاي سبكي سدٔه پنجم و ششم، قلمروي ذكرشده در مقابل چند گزينه  با توجه به ويژگي -۱۳۷
  كري) سوي دشواري متون (ف الف) كاهش سادگي و رواني كالم و حركت به  
  ب) ورود اصطالحات عرفاني (زباني)   
  ج) رواج هجو در شعر (فكري)   
  هاي داستاني (ادبي)  سرايي و منظومه د) رواج داستان  
  ) فاصله گرفتن غزل از عشق زميني (فكري)ه  
  و) فراواني تركيبات نو (زباني)  
  ) چهار 4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  ؟ شود نميخراساني مشاهده  در كدام گزينه هيچ نشانۀ زباني سبك -۱۳۸

ــر1 ــان را درنگ ــت و ج ــر دل رف ــن مب ــان م ) آب رخ
  

ــو را   ــدارم ت ــان خري ــز ج ــور ك ــن بخ ــار م ــار ك تيم
  

ـــرش2 ـــس رود تي ـــاز پ ـــر ب ـــد اگ ـــب نباش ) عج
  

ـــــان   ـــــر او پيك ـــــوفار تي ـــــه ز س ـــــد زمان كن
  

ــوب3 ــد آش ــدر افكن ــرخ ان ــه چ ــه ب ــاه حمل ــه گ  ) ب

  

ـــزال   ـــدر آورد زل ـــاك ان ـــه خ ـــه ب ـــت پوي ـــه وق ب
  

ــي )4 ــا م ــه دع ــاهان ب ــه ش ــود ك ــد روي مقص طلبن
  

مظهــــرش آينــــۀ طلعــــت درويشــــان اســــت  
  

  است؟  نادرستكدام گزينه با توجه به وضعيت شعر پارسي در سدٔه پنجم و ششم،  -۱۳۹
  هاي لطيف و زيباست.  مندي شاعران به سرودن غزل توجه در شعر نيمۀ دوم قرن ششم، عالقه قابل ) موضوع1  
  اين دوره، همچنان تحت تأثير سبك دورٔه سلجوقي و غزنوي است. ) شعر پارسي در 2  
  ) در شمال غرب ايران شاعراني ظهور كردند كه شعر فارسي را از آنچه در ديگر نواحي ايران يا پيش از آن رايج بود، ممتاز ساختند. 3  
  بك بسيار تأثيرگذار بودند. ) شاعران و نويسندگان مشهوري در اصفهان، همدان و ري ظهور كردند كه در تجديد س4  

 

 

  سهم هر گروه (به درصد)  هاي درآمدي گروه
  ۳  لدهك او

  ۴  دهك دوم
  ؟  دهك سوم
  ۵/۶  دهك چهارم
  ؟  دهك پنجم
  ۵/۹  دهك ششم
  ؟  دهك هفتم
  ۱۴  دهك هشتم
  ۱۷  دهك نهم
  ۲۱  دهك دهم

 کتاب کل :۲ ادبی فنون و علوم      کتاب کل :۱ ادبی فنون و علوم
´ 30
 پيشنهادي زمان
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  است؟  نادرستتوضيحات مقابل كدام اثر با توجه به صاحب اثر،  -۱۴۰  99
  كشيد.  تافت و تزوير و رياكاري حاكمان را در آثار خود به تصوير مي پند: شاعري كه اوضاع آشفتۀ روزگار خود را برنمي ) صد1  
  ) جمشيد و خورشيد: در غزل توجه خاصي به سعدي و خواجوي كرماني داشت و داراي قصايدي در سبك عراقي است. 2  
  خان و اولجايتو بود.  هاي علمي و سياسي عصر ايلخانان و وزير غازان التواريخ: از چهره ) جامع3  
  بانفوذ حكومت مغوالن بودند.  ) تاريخ جهانگشا: از نثرنويسان قرن هفتم است و خاندان او از افراد4  
  است؟ » كليم كاشاني -صائب تبريزي -وحشي بافقي -بيدل دهلوي«ترتيب مرتبط با  كدام مطالب به -۱۴۱
  هاي شعر اوست.  انگيز و سرشار از ابهام، از ويژگي هاي رنگين و خيال هاي پيچيده و استعاره الف) مضمون  
  ز شاعران قرن دهم است. گرايي شاخصۀ اصلي شعر اوست و ا ب) واقع  
  ج) خداوندگار مضامين تازٔه شعري و از پركارترين شاعران سبك هندي است.   
  هاي سخن اوست.  ها و الفاظ محاوره از برجستگي المثل د) ضرب  
  ج -د -ب -) الف4  د -الف -ب -) ج3  د -ج -ب -) الف2  د -ج -الف -) ب1  
  دورٔه سبك هندي، رواج كمتري داشته است؟ از قبل  هايي وجود دارد كه ابيات واژه  در كدام -۱۴۲

الــف) عينــك بينــايي مــا دوربــين افتــاده اســت
  

ــي   ــه م ــب آدين ــنبه از ش ــيض ش ــا ف ــابيم م ي
  

خطي چون يار من ب) هرگز شنيدي در ختن مشكين
  

فتـار آمـده؟رسان به  يا سرو سيمين در چمن زين  
  

ج) چه سازم بر جگـر دنـدان نوميـدي نيفشـارم
  

ــت   ــي جراح ــر نم ــۀ ديگ ــان بخي ــاي پنه دارد ه
  

پـــوش د) جلـــؤه او ديـــد يكـــي خرقـــه
  

ــــوه   ــــد از آن جل ــــروش آم ــــري در خ گ
  

  د -) ج4  ج -) الف3  د -) ب2  ب -) الف1  
  است؟  نادرستهاي فكري نثر سبك عراقي،  كدام گزينه دربارٔه ويژگي -۱۴۳
  شد.بت وقايع مربوط به پدران و اجدادشان شروع نويسي از اوايل دورٔه مغول به سبب عالقۀ شديد آنان به ث ) تاريخ1  
  شود.  ها ديده مي ) ضعف و انحطاط فكري در اين دوره به علّت كشته يا متواري شدن فضال و نابودي كتابخانه2  
  د. ) مدعيان عرفان به اقتضاي زمانه با مغوالن كنار آمدند و به درسي كردن عرفان و پيچيده جلوه دادن آن مفاهيم پرداختن3  
  ) به علّت نبودن استادان بزرگ و از بين رفتن مراكز علمي، تحقيق و تتبع در بين علما و اديبان تضعيف شد. 4  
  نام صاحب چند اثر درست است؟  -۱۴۴
 -هـيالقلوب: ميرزا برخوردار فرا محبوب -نامه: وحيد قزويني عباس -بن حسين واعظ كاشفي الحيات: علي عين -جامع عباسي: شيخ بهايي«  

  »اللغتين: حسين بايقرا محاكمة -انوار سهيلي: مالحسين واعظ كاشفي -التواريخ: حسن بيگ روملو احسن
  ) هفت 4  ) شش3  ) پنج2  ) چهار1  
  است؟ » ذوقافيتين«چند بيت  -۱۴۵

الـــف) نخـــل كـــه شـــد خاركشـــي كـــار او
  

ــــار او   ــــي ب ــــز گه ــــب ني ــــت رط هس
  

ـــت ـــورت آن راز گف ـــه زن ص ـــت و ب ب) رف
  

ـــــتصـــــورت آن را   ـــــاز گف ز نهـــــان ب
  

ج) اي ز حســد بــا همــه عــالم بــه جنــگ
  

زيـــن عمـــل بـــد همـــه عـــالم بـــه تنـــگ  
  

د) اي آنكه به كوي دوسـت تنهـا گـذري خنـدان
  

گـــاهي بنمـــا آگـــاه مـــا را خبـــري چنـــدان  
  

) بــــود ســــفيهي بــــه ســــفاهت علــــمه
  

ــــدم   ــــت ق ــــه جهال ســــاخته محكــــم ب
  

  ) چهار 4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  شوند؟  ات زير، قافيه ميچند گروه از كلم -۱۴۶
  » مائده -رَخش، قاعده -خسته، اثربخش -خورند، پيوسته مي -زباني، ارزشمند -درسي، مباني -سردرگم، فارسي -پنجم«  
  ) هفت4  ) شش3  ) پنج2  ) چهار1  
  ؟ نيستهاي زباني ابيات زير  بيانگر يكي از ويژگي  كدام گزينه -۱۴۷

بــه دور عــدل تــو در زيــر چــرخ مينــايي
  

ــور   ــگ فت ــگ، رن ــر دو رن ــان گريخــت ز ده چن
  

ــنبل را ــاد س ــو ب ــد همچ ــانه كن ــاز ش ــه ب ك
  

ــون   ــل خ ــيش چنگ ــه ن ــفور ب ــارك عص ــز ت ري
  

  ) كاربرد كلمات تاريخي و كهن 2    ) كاربرد شبكۀ معنايي تناسب1  
  ومدر بيت د» را«) نشانۀ مفعول بودن 4  ) ساده و عيني بودن ظاهر شعر و ذهني و معنوي بودن نتيجۀ آن3  
  ؟ نيستوزن كدام گزينه با محتواي آن هماهنگ  -۱۴۸

) همانـــــــا كـــــــه كوپـــــــال سيصـــــــدهزار1
  

ــــــــرگ   ــــــــارك ت ــــــــران ت ــــــــدش ب دار زدن
  

ــــر چــــو بيــــد2 ــــه مــــن ب ــــرزه درافتــــاد ب ) ل
  

روي خجـــــــــل گشـــــــــته و دل نااميـــــــــد  
  

ــه3 ــدٔه ش ــاه گشادســت رو دي ــت؟ ) ش ــه راس ــين ك ب
  

ــت؟   ــه راس ــرين ك ــل و نس ــر گ ــه ب ــون ش ــادٔه گلگ ب
  

ــــبزه4 ــــنگدلي ) آن س ــــه س ــــار ام ك ــــاي روزگ ه
  

ـــي   ـــا م ـــو و نم ـــنگ نش ـــر س ـــرا در زي ـــد م ده
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  با توجه به بيت زير، كدام گزينه درست است؟  -۱۴۹  1010
ــازي داوي اســت هــر دو عــالم در كــوي عشــق ب

  

ــا را   ــت م ــا درنباخ ــت ت ــول ننشس ــم فض چش
  

   ) در بيت پنج هجاي كشيده وجود دارد.2  ) در بيت شش هجاي كوتاه وجود دارد.1  
  ) تعداد هجاهاي بلند دو مصراع برابر است.4  كار رفته است. ) در بيت سيزده هجاي بلند به3  
  است؟  نادرستوزن كدام گزينه  -۱۵۰

) از ايــــــن زنــــــدگي زنــــــدگاني نخيــــــزد1
  

كـــه گـــرگ اســـت و نايـــد ز گرگـــان شـــباني  
  

 (فعولن فعولن فعولن فعولن) 
) بغــــل وا كــــرده اســــت از كهكشــــان چــــرخ2

  

ــــدي   ــــه امي ــــارش ب ــــرد در كن ــــه گي ك
  

  (مفاعيلن مفاعيلن فعولن) 
) پاكبـــــازي كـــــن چـــــو راه عشـــــق پـــــويي3

  

ــــــق   ــــــازي عش ــــــد پاكب ــــــازي را بباي ب
  

  (فاعالتن فاعالتن فاعلن) 
ـــــت4 ـــــرد پس ـــــپه ك ـــــرآورد و س ـــــنج ب ) گ

  

ــــي   ــــت ب ــــت شكس ــــم والي ــــپهي نظ س
  

  (مفتعلن مفتعلن فاعلن) 
  است؟ » دوري«وزن كدام گزينه  -۱۵۱

يت كمـــر بســـته بـــر ميـــان) يوســـف بـــه بنـــدگ1
  

بـــودش يقـــين كـــه ملـــك مالحـــت از آن توســـت  
  

چمـد ) جايي كه سرو بوسـتان بـا پـاي چـوبين مـي2
  

انــدام را مــا نيــز در رقــص آوريــم آن ســرو ســيم  
  

ـــوايي3 ـــدم ه ـــوش ناي ـــايي خ ـــراق ج ـــد از ع ) بع
  

ـــــي   ـــــردٔه عراق ـــــوايي زان پ ـــــزن ن ـــــرب ب مط
  

ـــــار4 ـــــد زنه ـــــار مان ـــــا غب ـــــت از م ) عاقب
  

ر خــــــاطري غبــــــار نمانــــــدتــــــا ز تــــــو د  
  

  تنهايي يك پايۀ آوايي است؟  كلمۀ قافيه در كدام بيت، به -۱۵۲
ــــد ) آب1 ــــو ان ــــان ت ــــرو خرام ــــۀ س ــــا آيين ه

  

ــــد   ــــو ان ــــان ت ــــف پريش ــــاطۀ زل ــــا مش باده
  

بــه از مــي بــه چــه تــدبير تــوانم كــردن؟ ) تــو2
  

ـــردن؟   ـــوانم ك ـــدير ت ـــه تق ـــه چ ـــاجز ب ـــن ع م
  

ـــــي3 ـــــدمش م ـــــب ق ـــــتر كواك ـــــد ) س دري
  

ـــــفت م   ـــــيسُ ـــــش م ـــــك علم ـــــيد الي كش
  

) بــــــه معنــــــي كيميــــــاي خــــــاك آدم4
  

ــــــه   ــــــالم ب ــــــم ع ــــــاي چش ــــــورت توتي ص
  

  ؟ نداردوجود » فاعلن«در كدام گزينه ركن  -۱۵۳
) دل كــــه دهــــي بــــر صــــنم از كــــف مــــده1

  

ـــــت   ـــــي ماجراس ـــــه بس ـــــت ك ـــــتۀ طاق رش
  

) تــو خــود از كــدام شــهري كــه ز دوســتان نپرســي2
  

ـــا نباشـــد؟   ـــويي وف ـــدر آن واليـــت كـــه ت مگـــر ان
  

ــي3 ــد م ــان امي ــر ) همچن ــد از داغ هج ــه بع دارم ك
  

ــــويش را   ــــدوار خ ــــم امي ــــر دل نه ــــي ب مرهم
  

ــد4 ــه وصــفش كنن ــاين هم ــرو ك ــاي س ــت زيب ) قام
  

ــه   ــت ب ــه  هس ــك ب ــد لي ــورت بلن ــير ص ــي قص معن
  

  مجاز است؟  فاقدكدام گزينه  -۱۵۴
ــادم1 ــا نگــويي كــه مــن اينجــا ز چــه مســت افت ) ت

  

ـــه نشـــد مســـت   ـــد ك ـــيچ هشـــيار نيام اينجـــا ه
  

ـــروز2 ـــوش ام ـــدح ن ـــردا و ق ـــۀ ف ـــن انديش ) مك
  

كـــه عاقـــل بـــود انديشـــۀ فـــردا نكنـــد كـــان  
  

حاصـــل ماســـت ) رزق مـــا تنـــگ ز انديشـــۀ بـــي3
  

ــي   ــان كســي م ــورد ن ــان نخ ــم ن ــه غ ــا ك ــورد اينج خ
  

ــس4 ــازوي ك ــه ب ــت ب ــان او نيس ــه دام ــت ب ) دس
  

بوالهوســـان فضـــول، ســـر بـــه گريبـــان بريـــد  
  

  وجود دارد؟ » مكنيه و تشبيه استعارٔه عارٔه مصرحه،است«در كدام گزينه  -۱۵۵
ــا در صــدف1 ــوهرم از تنگــي ج ــين گ ) نيســت غمگ

  

كنــــد از آبــــداري ســــير دريــــا در صــــدف مــــي  
  

) دســت تــو ابــري اســت پربــاران و طبــع مــا صــدف2
  

ـــر دُر همـــي از قطـــرٔه بـــاران كنـــي   تـــو صـــدف پُ
  

ــي3 ــق ب ــرده رود ) عش ــو در پ ــن چ ــود حس ــرده ش پ
  

ين جلـــــؤه ديگـــــر دارددر صـــــدف درّ ثمـــــ  
  

ـــاط4 ـــرآرد ز نش ـــره ب ـــم نع ـــرغ دل ـــه دم م ) دم ب
  

ـــي   ـــن م ـــانم ز چم ـــرو چم ـــهي س ـــان س ـــد ك آي
  

  است؟  نادرستتعداد تشبيه در مقابل كدام گزينه  -۱۵۶
) رخ منـــور و خـــال ســـياهت آتـــش و هنـــدو1

  

خــــط معنبــــر و زلــــف كــــژت زمــــّرد و افعــــي  
  

  (چهار) 
ـــرهم نيســـت2 ـــر از چاشـــني م ـــا را خب ـــام م ) ك

  

ـــب    ـــه ل ـــم هـــم آمـــده زخمـــيم كـــه از بخيـــه ب اي
  

  (دو) 
ــق3 ــه خل ــد ب ــك بنماي ــب تاري ــن را ش ــاه روش ) م

  

ــت   ــاتر اس ــار او را س ــه رخس ــش هم ــب زلف و آن ش
  

  (يك) 
ــــادل طلــــب4 ــــوهر رازش ز درويشــــان دري ) گ

  

ــت   ــش نيس ــز دل دروي ــيطش ج ــواص مح ــه غ زانك
  

  (دو)  
  هاي مقابل كدام گزينه درست است؟  آرايه -۱۵۷

ــاه1 ــه شــكر كــردم و م ــو ب ــب ت ) وصــف رخســار و ل
  

ــيرين   ــكّر ش ــادي و ش ــن ش ــد از اي ــن ش ــاه روش م
  

  سجع) -آرايي (واج 
ـــاب دوش2 ـــام قصـــر چـــون بگشـــادي نق ـــر ب ) ب

  

شــــرمنده گشــــت مــــاه ز روي چــــو مــــاه تــــو  
  

  تشبيه) -(استعاره 
ـــاي3 ـــام دوســـت چـــو نتـــوان نهـــاد پ ـــاالي ب ) ب

  

ــام دوســت   ــي زيــر ب ــر بنه ــاره آن كــه س ــم چ ه
  

كنايه) -(جناس تام 
ــــوختيم4 ــــود روان س ــــروختيم ع ــــمع دل اف ) ش

  

گـــنج غـــم انـــدوختيم بـــا غـــم دل ســـاختيم  
  

  موازنه)  -(سجع 
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  ...............  جز بهوجود دارد » تشبيه و استعاره«ها  در همۀ گزينه -۱۵۸  1111
) مـــاه شـــبگرد مـــن از خانـــه چـــو آيـــد بيـــرون1

  

ددبنـــ مـــاه در خـــدمتش از هالـــه كمـــر مـــي  
  

) بـــاد را بـــر ســـر زلـــف تـــو اگـــر باشـــد دســـت2
  

ــــذرد   ــــر در گ ــــنبل ت ــــر س ــــت ز س ــــه هواي ب
  

) آفتــاب از رشــك خواهــد كاســتن چــون مــاه اگــر3
  

ســـيما بشـــكند همچـــو مـــه طـــرف كـــاله آن مـــاه  
  

اي ) كــــو بــــادٔه دوســــاله و مــــاه دوهفتــــه4
  

ـــه عـــيش روز كـــنم ســـال و مـــاه را؟   ـــا شـــب ب ت
  

  قۀ شباهت و غيرشباهت وجود دارد؟ در كدام گزينه مجاز به عال -۱۵۹
فشـــان دانســـتم ) ديـــده آن روز كـــه شـــد اشـــك1

  

كــاين تنــك زورق مــن طاقــت طوفــانش نيســت  
  

هــــا از تــــو شــــد زيردســــت ) بســــي دســــت2
  

ـــو بســـت   ـــدير، دســـت ت چـــه خـــوش دســـت تق
  

ــن3 ــل يم ــو نيســت لع ــل ت ــو لع ــه چ ــا ك ــت من ) ب
  

ــــدن   ــــحاب درّ ع ــــارد س ــــه ب ــــل ك ــــز لع بري
  

چــون زنــگ و دلــت پرزنگــار) بــر كفــت بــادٔه 4
  

وقــــت آن اســــت كــــه از آينــــه بزدايــــي زنــــگ  
  

  در كدام گزينه درست است؟ » تشبيه، جناس، استعاره، سجع، كنايه« يها ترتيب آرايه -۱۶۰
الــف) حيــران كنــد جمــال تــو مــاه دو هفتــه را

  

ـــكفته را   ـــل نوش ـــو گ ـــد رخ ت ـــت ده خجل
  

ــرنج ــاه م ــو آن م ــاد ت ــد ي ــر نكن ــعديا گ ب) س
  

ــه ب   ــا ك ــد؟م ــز كنن ــا ني ــه م ــه انديش ــيم ك اش
  

صـــدا جســـتم فـــرا ز جـــا ج) زان ســـهمگين
  

آســــيمه ســــردوان رفــــتمش بــــر اثــــر  
  

ــي ــژه م ــن د) خــون از م ــر تماشــا ك ــارم اي اب ب
  

چشــمي كــه شــود گريــان مســتانه چنــين بايــد  
  

ـــدهه ـــزان ) دل كن ـــاران و عزي ـــۀ ي ام از جمل
  

ـــه   ـــا رفت ـــه ت ـــار يگان ـــي آن ي ـــدر پ ام ان
  

  ج -ه -الف -د -) ب4  ه -ج -ب -د -) الف3  ه -د -ج -الف -) ب2  ه -ج -د -ب -) الف1  
  ؟ نداردمفهوم بيت زير با كدام گزينه قرابت  -۱۶۱

ــم ــي زن ــان هم ــه محب ــد ك ــغ بركش ــر تي گ
  

ـــنم   ـــد، م ـــت زن ـــه الف محب ـــي ك اول كس
  

  

غمـين من و تيرم به زني كه كمين در و كشيده كمان تو )1
  

كـرده خطـا كنـيهمۀ غمم بـود از همـين كـه خـدا ن  
  

ــالك2 ــه ه ــوم از غص ــا ش ــي ت ــر زن ــر غي ــغ ب ) تي
  

شــــوي و قاتــــل مــــن بخــــش دگــــران مــــي روح  
  

ــم3 ــي آتــش شــوق از دل ــغ چــون زن ــه تي ) دســت ب
  

كـــش تيـــغ بكـــش مـــرا بكـــش گـــر نشـــود زبانـــه  
  

زنــي حــد ) گــر در شــراب عشــقم از تيــغ مــي4
  

كــش حــدي اســت ايــن ســتم را اي مســت محتســب  
  

  مفهومي دارد؟  تقابلبارت زير كدام گزينه با ع -۱۶۲
مرد آن بود كه در ميان خلق بنشيند و برخيزد و بخسبد و بخرد و بفروشد و در بازار در ميان خلق، ستد و داد كند و زن خواهـد و بـا خلـق «  

  » درآميزد و يك لحظه از خداي، غافل نباشد.
ـــالش گوشـــه1 ـــوچ ) ت هاســـت مغـــزي نشـــيني ز پ

  

ــ   ــر هواس ــان ب ــو هم ــوت ت ــه خل ــابك ــو حب ت همچ
  

) خــوش اســت ايــن ره بــه طبــع خلــق بــودن2
  

مــــــدارا بــــــا همــــــه عــــــالم نمــــــودن  
  

ـــين3 ـــت بب ـــفاي وق ـــردم، ص ـــر ز م ـــاره گي ) كن
  

ــت   ــوهر گش ــيط گ ــت از مح ــه گرف ــره گوش ــه قط ك
  

ــي4 ــوا م ــي ز ه ــه م ــمي ك ــاند ) در موس ــوان رس ت
  

ــت؟   ــت اس ــام عزل ــوت و هنگ ــت خل ــه وق ــائب چ ص
  

  ابت مفهومي دارند؟ كدام ابيات با بيت زير قر -۱۶۳
هين سـخن تـازه بگـو تـا دو جهـان تـازه شـود

  

ــي   ــان ب ــدّ جه ــد از ح ــدازه شــود واره حــد و ان
  

  ج

گـردد سـخن الف) سر به زانوماندگان را طاق مـي
  

ــو شــهرٔه آفــاق مــي   گــردد ســخن چــون مــه ن
  

آنچـه كهـن بـود شسـت ب) بند سخن تازه كرد و
  

ــود ويــن همــه درّ ثمــين   كــان همــه خرمهــره ب
  

ــت ــوهر اس ــاك گ ــاط دل پ ــمۀ نش ج) سرچش
  

تــا دل شــكفته اســت، ســخن تــازه و تــر اســت  
  

ــــه ــــت كهن ــــان در د) نوب ــــت فروش گذش
  

نــــو فروشــــانيم و ايــــن بــــازار ماســــت  
  

  د -) ب4  ج -) الف3  ج -) ب2  د -) الف1  
  است؟  نادرستمفهوم مقابل كدام گزينه  -۱۶۴

ـــه1 ـــي رفت ـــو را؟ ) ك ـــنم ت ـــا ك ـــه تمن اي ز دل ك
  

ــوده   ــو را؟ كــي ب ــنم ت ــدا ك ــه پي ــه ك اي نهفت
  

  (حضور دائمي يار) 
ــي2 ــده ) ب ــر زن ــدار عم ــس عجــب م ــن ب ــن و اي ام م

  

ـــر؟   ـــمار عم ـــد در ش ـــه نه ـــراق را ك روز ف
  

  گذرد) (روز فراق سخت مي 
ــاز آمــدي محبــوب ســيم3 دل انــدام ســنگين ) گــرم ب

  

گل از خارم برآوردي و خار از پاي و پاي از گل  
  

  كالت است)(ديدار يار حلّال مش 
ــــد4 ــــاك افكن ــــه در خ ــــنم نوال ــــرخ از ده ) چ

  

دولـــت قـــدحم پـــيش لـــب آورد و بريخـــت  
  

  (ناكامي در دنيا) 
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  ؟ نداردكدام گزينه با بيت زير قرابت مفهومي  -۱۶۵  1212
اي هر شـب كواكـب كـم كننـد از روزي مـا پـاره

  

هـا تـر سـوراخ ايـن غربـال هر روز گـردد تنـگ  
  

  

ـــي از راه ن1 ـــر كس ـــت) روزي ه ـــاده اس ـــيب آم ص
  

ـــه قصـــاب رســـد   قســـمت گـــرگ محـــال اســـت ب
  

كننــد جــا مــي وجــوي رزق بــي نصــيبان جســت ) بــي2
  

اي اسـت كـرده نيست چون قسمت، طلب دستِ دهان گم  
  

ــي3 ــويش م ــين رزق خ ــدّ يم ــه ك ــدف ب ــرد ) ص گي
  

عبــــث بــــه جــــود ســــتايش كننــــد نيســــان را  
  

ــيس ) آن4 ــردون خس ــدٔه گ ــده دي ــگ ش ــان تن چن
  

ــــمۀ    ــــاب از چش ــــي راك ــــد عيس ــــوزن نده س
  

  
  ترتيب هريك از عبارات زير به چه مفهومي اشاره دارند؟ به -۱۶۶
  ها  تغيير هواي كالس با باز شدن در و پنجره ■  

گــردد بــاز آب ايــن جــوي بــه سرچشــمه نمي ■
  

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

 خردترين پديدٔه اجتماعي ■  
  .ز جنس هدف و مقصود هستندا ■  
 ارزش اجتماعي -هنجار اجتماعي -آثار كنش -) هدف دار بودن كنش1  
 عقايد اجتماعي -كنش اجتماعي -آثار كنش -) هدف دار بودن كنش2  
 ارزش اجتماعي -كنش اجتماعي -پيامدهاي كنش -) پيامد غيرارادي كنش3  
  عقايد اجتماعي -اعيهنجار اجتم -پيامدهاي كنش -) پيامد غيرارادي كنش4  
  پاسخ سؤاالت زير در كدام گزينه آمده است؟ -۱۶۷
 ها نتيجۀ چيست؟ هاي پديده ها و تفاوت آشكار شدن شباهت ■  
 به چه معناست؟ها  عضويت اعضا در بدن موجودات زنده و نظم آنتكويني بودن  ■  
  چيست؟ جهان اجتماعي ۀيالترين  عميق ■  
  ها عقايد و ارزش -آيد وجود نمي آگاهي و ارادٔه اعضا به بر اساسيعني  -هاي مشخص ها با مالك ) ارزيابي پديده1  
 .گذارند هاي اجتماعي تأثير مي ني هستند كه بر ارزشالعقايد ك -آيد وجود نمي آگاهي و ارادٔه اعضا به بر اساسيعني  -ها با يكديگر مقايسۀ پديده) 2  
 هنجارهاعقايد و  -كند ادٔه اعضا تغيير نميبا ار يعني  -ها با يكديگر مقايسۀ پديده) 3  
  ها نسبت به اصل جهان باور و اعتقاد انسان -كند با ارادٔه اعضا تغيير نمييعني  -هاي مشخص ها با مالك ) ارزيابي پديده4  
  اي در نگاه دوركيم اشاره دارد؟ ترتيب عبارات زير به چه نوع جامعه به -۱۶۸
 گيري تقسيم كار شكل عدم ■  
 در حد ساده و ابتدايييم كار تقس ■  
 جوامع مقطع دوم ■  
 گسترده تقسيم كار ■  
  سني و جنسيدر حد تقسيم كار تقسيم كار  ■  
  مكانيكي -ارگانيكي -ارگانيكي -مكانيكي -) مكانيكي1  
 مكانيكي -مكانيكي -ارگانيكي -ارگانيكي -) مكانيكي2  
  ارگانيكي -مكانيكي -مكانيكي -مكانيكي -) ارگانيكي3  
  ارگانيكي -ارگانيكي -ارگانيكي -مكانيكي -) ارگانيكي4  
  كند؟ ترتيب هريك از عبارات زير به كدام نوع فرهنگ اشاره مي به -۱۶۹
 .بيند هستي را فراتر از طبيعت مي ■  
 .گونه معنا، هدف و غايتي ندارد طبيعت هيچ ■  
 منع انسان از تناول گياهان و حيوانات ■  
  اظر با طبيعتطرد دانش ابزاري متن ■  
 سكوالر -دنيوي -دنيوي -) توحيدي2  معنوي -دنيوي -سكوالر -) توحيدي1  
  اساطيري -اساطيري -سكوالر -) معنوي4  سكوالر -اساطيري -دنيوي -) معنوي3  

  

  کتاب کل :۲ شناسی جامعه      کتاب کل :۱ شناسی معهجا
´ 15
 پيشنهادي زمان
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  ؟نيستكدام گزينه از لحاظ معنايي در ارتباط با عبارت داده شده،  -۱۷۰  1313
  .»قرار گرفتن در قلمرو آرماني و واقعي، تغييرپذيرند اند؛ ولي از جهت حقايق هرچند خود ثابت«  
 . هاي اجتماعي، امكان انحراف از حق و پذيرش باطل وجود دارد براي جهان) 1  
  اند. ها را به قلمرو واقعي وارد نموده ها سامان دهند، آن عقايد و ارزش بر اساساگر هنجارها و اعمال خود را هاي اجتماعي  ) جهان2  
 . امكان خروج از باطل و قبول حق وجود داردهاي اجتماعي  جهان) براي 3  
  .شود ها، دچار تغيير نمي توانند بر مدار حق يا باطل بچرخند، اما حق و باطل بر مدار بينش و گرايش آن هاي اجتماعي مي جهان) 4  
  ترتيب مشخص كنيد هريك از عبارات زير مرتبط با چه تعريف يا مفهومي هستند؟ به -۱۷۱
ي اساسـي آن هـا رغم گذر زمان و پذيرش تغييرات، ويژگي كه علياي  از نسلي به نسل ديگر است به گونه هويت اجتماعيبه معناي انتقال  ■  

 .آورد ماند و دوام مي پايدار مي
 .شود هويت اجتماعي افراد طي ميگيري  مسيري كه براي شكل ■  
 .شود ني ميآن، فرهنگ در افراد درو هروشي است كه به واسط ■  
  .جايگاهي است كه فرد در جامعه يا در يك گروه اجتماعي دارد ■  
 تحرك اجتماعي -اقناع -پذيري جامعه -) مشاركت اجتماعي1  
 موقعيت اجتماعي -اقناع -پذيري جامعه -) بازتوليد هويت اجتماعي2  
 موقعيت اجتماعي -كنترل اجتماعي -هويت فرهنگي -) بازتوليد هويت اجتماعي3  
  تحرك اجتماعي -كنترل اجتماعي -هويت فرهنگي -) مشاركت اجتماعي4  
  در ارتباط با هويت فرهنگي جهان اجتماعي به سؤاالت زير پاسخ دهيد: -۱۷۲
 گيرد؟ اين هويت بر چه اساسي شكل مي ■  
 ؟گيرد شكل مي چه چيزيدر پرتو هويت فرهنگي جهان اجتماعي  ■  
 ؟شود مييي مواجه ها با چالشدر چه حالتي  ■  
  ؟شود نگامي محقق ميچه هاين هويت  ■  
هنگـامي  -زماني كه ساختارهاي جهان اجتماعي بر مبناي اين هويـت شـكل نگرفتـه باشـند -نهادهاي اجتماعي -اجتماعيجهان ي ها عقايد و ارزش) 1  

 . ي مشتركي پديد آيدها شود كه در ميان مردم، عقايد و ارزش محقق مي
يعني  -اهميت و اعتبار خود را نزد اعضاي جهان اجتماعي از دست بدهند ها هرگاه عقايد و ارزش -نهادهاي اجتماعي -اجتماعي هاي عميق جهان ) اليه2  

 . از سوي افراد پذيرفته و به رسميت شناخته شود ها هرگاه نوعي از عقايد و ارزش
 -اهميت و اعتبار خود را نزد اعضاي جهان اجتماعي از دست بدهنـد ها ارزش هرگاه عقايد و -هويت اجتماعي افراد -اجتماعيجهان ي ها عقايد و ارزش) 3  

 . ي مشتركي پديد آيدها شود كه در ميان مردم، عقايد و ارزش هنگامي محقق مي
يعنـي هرگـاه  -دزماني كه ساختارهاي جهان اجتماعي بر مبناي اين هويت شكل نگرفته باشن -هويت اجتماعي افراد -هاي عميق جهان اجتماعي ) اليه4  

  .از سوي افراد پذيرفته و به رسميت شناخته شود ها نوعي از عقايد و ارزش
  بودن عبارات زير را مشخص كنيد: نادرستدرست يا  -۱۷۳
ه ، بـشناختند هاي عميق جهان اجتماعي خود را به رسميت نمي اليهدليل اينكه  بسياري از جوامع غيرغربي، در رويارويي با جهان غرب، به ■  

 .خودباختگي فرهنگي گرفتار شدند
 شد.م، هويتي توحيدي، ديني و در مواردي آميخته با اساطير الاز ظهور اس پسهويت ايراني  ■  
ي سـاختگي ها تشريعي خداوند اعمال شود، مشروعيت حقيقي دارد، اما اگر مبتنـي بـر ايـدئولوژي ٔهاگر قدرت موافق حكم و قانون و اراد ■  

 .دروغين دارد بشري باشد، مشروعيت
  افزايش جمعيت، شاخص و نشانۀ جهان اجتماعي متجدد است. ■  
 درست -نادرست -درست -) نادرست2  نادرست -نادرست -درست -) درست1  
  درست -درست -نادرست -) درست4  نادرست -درست -نادرست -) نادرست3  
  ، آورده است؟كنند به طبيعت محدود ميجهان تكويني را كدام گزينه عبارات درستي در ارتباط با كساني كه  -۱۷۴
جهان طبيعت، جهان ذهن و جهان  -كنند جهان انساني را به دو جهان ذهني و فرهنگي تقسيم مي -دهند طبيعت را در مقابل جهان انساني قرار مي) 1  

 سه جهان در اين نگاه هستند. فرهنگ
 . دهند طبيعت را در مقابل جهان انساني قرار مي -گويند هان سخن مياز وجود سه ج -دهند ) فوق طبيعت را نيز ذيل طبيعت قرار مي2  
فوق طبيعت را نيـز ذيـل  -دو جهان در اين نگاه هستند جهان ذهن و جهان فرهنگ -كنند را به دو جهان ذهني و فرهنگي تقسيم مي هستيجهان ) 3  

 دهند.  طبيعت قرار مي
را به دو جهان ذهني و  هستيجهان  -گويند از وجود سه جهان سخن مي -در اين نگاه هستند سه جهان جهان طبيعت، جهان ذهن و جهان فرهنگ) 4  

  .كنند فرهنگي تقسيم مي
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  است؟ نادرستعبارات كدام گزينه در ارتباط با فرهنگ سلطه درست و در ارتباط با استعمار نو  -۱۷۵  1414
در استعمار نو، كشورهاي استعمارگر با اسـتفاده از شـرايط مسـاعدي كـه در  -كشاند اني ميرا به ضعف و ناتو  ها فرهنگي كه ديگر اقوام، جوامع و گروه) 1  

 . كنند اند، از مجريان بومي و داخلي كشورهاي مستعمره، براي رسيدن به اهداف استعماري خود استفاده مي دورٔه استعمار ايجاد كرده
قـدرت رسـاندن  هاي استعمارگر براي بـه  دولت -رفتارهاي آن موافق و همسو با حق نباشد اما هنجارها و ،ي آن حق باشدها كه عقايد و ارزش) فرهنگي 2  

 . كنند نيروهاي وابسته به خود، از كودتاي نظامي نيز استفاده مي
 .گيرد شكل مياشغال نظامي جوامع ضعيف استعمار نو پس از  -است و هنجارهاي آن در خدمت گروه و قوم خاصي ها فرهنگي است كه عقايد، ارزش) 3  
 ۀطلبانـ هـاي اسـتقالل  گيـري جنـبش  استعمار نـو پـس از شـكل -آورد دنبال مي فرهنگي كه تسلط يك قوم، جامعه يا گروهي خاص را بر ديگران به) 4  

  .وجود آمد به نوزدهمكشورهاي مستعمره، طي قرن 
  است؟ نادرستگزينه در ارتباط با تفاوت راهبردي استبداد قومي با استبداد استعماري كدام  -۱۷۶
بـرخالف كرد، براي تأمين نيازهاي اقتصـادي و فرهنگـي جهـان غـرب،  استبداد استعماري به دليل اينكه در سايۀ قدرت و سلطۀ جهان غرب عمل مي) 1  

 . مي نداشتالاي جز حذف مظاهر فرهنگ اس  چارهاستبداد قومي، 
بـرخالف اسـتبداد م نداشـت، الاي خـارج از جهـان اسـ به دليل اينكه پشـتوانه و پيشـينه ،بود ميالاستبداد قومي با وجود اينكه داراي هويتي غيراس) 2  

 . كرد مي دوري ميالاز رويارويي مستقيم با فرهنگ توانمند اساستعماري 
كوشـيد بـا رعايـت  اما مي ،زيست كرد و در سايه قدرت آن مي ) استبداد استعماري برخالف استبداد قومي، علي رغم اينكه ذيل فرهنگ غرب حركت مي3  

 .مي، ظاهر ديني خود را حفظ كندالظواهر اس
ظـواهر  توانست ماننـد اسـتبداد اسـتعماري بـا اما استبداد قومي نمي ،) استبداد قومي و ايلي با استبداد استعماري در هويت غيراسالمي مشترك بودند4  

  ديني و فرهنگ اسالمي بجنگد.
  درستي آمده است؟ كدام گزينه به توصيف هريك از عبارات زير در -۱۷۷
 گرايي عقل ■  
 نفي عقل ■  
 نفي وحي ■  
  دانش ابزاري ■  
پيامـد  -ويژگـي روشـنگري در قـرون هفـدهم و هجـدهم -نوزدهم و بيسـتمقرون ويژگي روشنگري در  -قرون هفدهم و هجدهم) ويژگي روشنگري در 1  

 روشنگري در پايان قرن بيستم
پيامد روشـنگري در  -ويژگي روشنگري در پايان قرن بيستم -قرون هفدهم و هجدهمويژگي روشنگري در  -نوزدهم و بيستمقرون ) ويژگي روشنگري در 2  

 نوزدهم و بيستمقرون 
پيامـد  -نـوزدهم و بيسـتمقـرون ويژگـي روشـنگري در  -نـوزدهم و بيسـتمقـرون ويژگي روشنگري در  -قرون هفدهم و هجدهم) ويژگي روشنگري در 3  

 نوزدهم و بيستمقرون ر روشنگري د
پيامـد روشـنگري در  -ويژگي روشنگري در پايان قرن بيسـتم -نوزدهم و بيستمقرون ويژگي روشنگري در  -نوزدهم و بيستمقرون ) ويژگي روشنگري در 4  

  پايان قرن بيستم
  شود؟ آغاز مي فرهنگ غرب در دورٔه رنسانس براي چه هدفي، چه قدمي برداشت؟ و فرهنگ جديد غرب با چه چيزي -۱۷۸
  هاي روشنگري  پيدايش فلسفه -حذف پوشش ديني -بسط و گسترش ابعاد دنيوي خود) 1  
 گيري رويكرد سكوالر  شكل -بازگشت به شيؤه زندگي در فرهنگ يونان و روم باستان -بسط و گسترش ابعاد دنيوي خود) 2  
 والرگيري رويكرد سك شكل -حذف پوشش ديني -تفسير غيرتوحيدي فرهنگ) 3  
  هاي روشنگري  پيدايش فلسفه -بازگشت به شيؤه زندگي در فرهنگ يونان و روم باستان -تفسير غيرتوحيدي فرهنگ) 4  
  درستي آورده است؟ كدام گزينه علت پيامدهاي زير را به -۱۷۹
 وابستگي اقتصادي به كشورهاي استعمارگر ■  
  اهميت مرزهاي سياسيكاهش  ■  
   ت تجاري در سطح جهانيالادمبنامتعادل انجام شدن  ■  
 انتقال ثروت به طرف كشورهاي غربي -انباشت ثروت -زني در اقتصاد جهاني قدرت چانه) گرفته شدن 1  
  وابستگي اقتصادي كشورهاي استعمارزده به كشورهاي استعمارگر -مخدوش شدن استقالل سياسي و اقتصادي -) تك محصولي شدن اقتصاد2  
 وابستگي اقتصادي كشورهاي استعمارزده به كشورهاي استعمارگر -انباشت ثروت -زني در اقتصاد جهاني هقدرت چان) گرفته شدن 3  
  به طرف كشورهاي غربي انتقال ثروت -مخدوش شدن استقالل سياسي و اقتصادي -محصولي شدن اقتصاد ) تك4  
  كس نسبت به عالم چگونه رويكردي بود؟ترتيب نقطۀ شباهت و تفاوت دو بلوك شرق و غرب كدامند؟ و رويكرد مار به -۱۸۰
 كمونيستي - گرفتند تنها از نظر جغرافيايي در دو بخش متمايز و جدا قرار مي - هر دو بلوك شرق و غرب از نظر نگاه اقتصادي و سياسي مانند هم بودند )1  
 سكوالر -گرفتند ي در دو بخش متمايز و جدا قرار مياز نظر سياسي، اقتصادي و جغرافياي -ر غرب قرار داشتندال هر دو بلوك درون فرهنگ سكو ) 2  
 كمونيستي -گرفتند از نظر سياسي، اقتصادي و جغرافيايي در دو بخش متمايز و جدا قرار مي -ر غرب قرار داشتندال هر دو بلوك درون فرهنگ سكو ) 3  
  سكوالر -گرفتند نظر جغرافيايي در دو بخش متمايز و جدا قرار مي تنها از -) هر دو بلوك شرق و غرب از نظر نگاه اقتصادي و سياسي مانند هم بودند4  
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  ترتيب هريك از عبارات زير به چه چيزي اشاره دارند؟ به -۱۸۱  1515
 رقابت كشورهاي اروپايي بر سر مناطق استعماري ■  
 هاي شيميايي استفاده از سالح ■  
 جنگ قرن بيستمترين  جهنمي ■  
   غرب داري بلوك  كشورهاي سرمايه ■  
 يافته كشورهاي توسعه -دوم يجنگ جهان -دوم يجنگ جهان -) امپرياليسم اقتصادي1  
 يافته كشورهاي توسعه -دوم يجنگ جهان -اول يجنگ جهان -) امپرياليسم اقتصادي2  
 جهان اول -جنگ ويتنام -دوم يجنگ جهان -هاي جهاني ) وقوع جنگ3  
  جهان اول -ويتنام جنگ -اول يجنگ جهان -هاي جهاني ) وقوع جنگ4  
  كند؟ كدام گزينه جدول زير را كامل مي -۱۸۲

  پيامد  علت
  ها فروپاشي حكومت  (الف)

  (ب)  نياز فطري آدمي به حقايق قدسي و ماوراءطبيعي
 ي ارزشيها علم از داوريدست برداشتن   (ج)

  (د) ۲۰در پايان قرن  پاسخ به نياز فطري آدمي به معنويت

 -ي علـم تجربـيها روشـن شـدن محـدوديت -گيـري جريـان پروتستانتيسـم شـكل -اجتماعي در نگاه اعضاي جهان اجتمـاعي مشروعيت قدرت عدم) 1  
 گيري جريان پساسكوالريسم  شكل

 گيري جريان پساسكوالريسم شكل -بحران معرفتي -تداوم باورهاي ديني و معنوي -مشروعيت قدرت اجتماعي در نگاه اعضاي جهان اجتماعي عدم) 2  
  ي رنگارنگها ي جديد و عرفانها دينگيري  شكل -بحران معرفتي -گيري جريان پروتستانتيسم شكل -كه كنترل نشود بحران اقتصادي درصورتي) 3  
ي جديـد و هـا دينگيري  شـكل -ي علم تجربـيها روشن شدن محدوديت -تداوم باورهاي ديني و معنوي -كه كنترل نشود بحران اقتصادي درصورتي) 4  

  ي رنگارنگها عرفان
  نسبت به فرهنگ غرب چه بود؟ بيدارگران نخستيننقطۀ قوت و ضعف  -۱۸۳
 توجهي به قدرت سياسي و فرهنگي غرب بي -باشد م نيز ميالاغلب همان است كه مورد توجه اس غربعملكرد ) اعتقاد به اينكه 1  
 از فرهنگ غربشناخت عميق  عدم -آميز به غرب رويكرد اعتراض) 2  
 بي توجهي به قدرت سياسي و فرهنگي غرب -آميز به غرب د اعتراضرويكر ) 3  
  از فرهنگ غربشناخت عميق  عدم -باشد م نيز ميالاغلب همان است كه موردتوجه اس غربعملكرد ) اعتقاد به اينكه 4  
  گرفتند، چه بود؟ پ شكل ميها و مكاتب چ بخش در چارچوب نظريه هاي آزادي تفاوت انقالب اسالمي ايران از اين جهت كه انقالب -۱۸۴
 . ها و مكاتب سياسي غرب تعلقي نداشت برد و به فلسفه  مي بهره ميالي اسها مي ايران از آموزهالب اسال انق) 1  
 . ب سياسي نبود بلكه هويتي فرهنگي و تمدني داشتال مي ايران فقط يك انقالب اسال نق) ا2  
وجود آورد و خـود دركـانون قطـب فرهنگـي جهـان  بندي جديد فرهنگي به ي شرق و غرب، يك قطببندي سياس بيرون از قطباسالمي ايران ب ال نق) ا3  

 .م قرار گرفتالاس
  .ن كردالگيري ضد آمريكايي و ضد صهيونيستي و ضد ماركسيستي خود را اع  يك از دو بلوك وابستگي نداشت و از آغاز، جهت مي ايران به هيچالب اسال انق )4  
 م را باالت جوامع خود و جهان اسالايران، اغلب مسائل و مشك ميالب اسالم قبل از انقالدولتمردان و روشنفكران جهان اسدو رويكردي كه  -۱۸۵

  كردند، در كدام گزينه آمده است؟ ها پيگيري مي آن
مسائل جهـان اسـالم از نـوع  -مبارزه كرد ها هاي ماركسيستي و سوسياليستي با آن  از موضع انديشه) مسائل جهان اسالم از نوع مشكالتي بود كه بايد 1  

 آن پرداخت.  هاي و چالش ها با الگو گرفتن از فقه اجتماعي و سياسي شيعي، از منظر ديني و فرهنگي به شناخت بحرانمشكالتي بود كه بايد 
و  هـا منظر دينـي و فرهنگـي بـه شـناخت بحران با الگو گرفتن از فقه اجتماعي و سياسي شيعي، از) مسائل جهان اسالم از نوع مشكالتي بود كه بايد 2  

 .ماندگي تاريخي از جوامع غربي پيش آمده بود تي بود كه در اثر عقبال م از نوع مشكالمسائل جهان اس -آن پرداخت هاي چالش
تي بود كـه ال م از نوع مشكالان اسمسائل جه -ماندگي تاريخي از جوامع غربي پيش آمده بود تي بود كه در اثر عقبال م از نوع مشكالمسائل جهان اس) 3  

 . وجود آورده بود ليبراليسم غربي به
هاي   از موضع انديشهمسائل جهان اسالم از نوع مشكالتي بود كه بايد  -وجود آورده بود تي بود كه ليبراليسم غربي بهال م از نوع مشكالمسائل جهان اس) 4  

  .ها مبارزه كرد ماركسيستي و سوسياليستي با آن
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 وقت پيشنهادي تا شماره از شماره تعداد پرسش مواد امتحاني

  دقيقه 15  205  186  20 عربي اختصاصي
 دقيقه 12 220 206 15 تاريـخ

 دقيقه 13 235 221 15 جغرافيا

 دقيقه 20 255 236 20 فلسفهمنطق و 

 هدقيق 15 275 256 20 روان شناسي

 دقيقه 75گويي:  مدت پاسخ 90ها:  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
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در 

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را
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  ۱۸۶-۱۹۴( املفرداتاملفهوم أو  الّتعریب أو أو الجواب للّرتجمةعّین األصّح و األدّق يف(:  
  »: ذاب ألیم! عم يفهُ ي أّن الّذین ال یتوبون من کبائر الّذنوب و یغتابون اآلَخرین فَ اِعلَم« -۱۸۶
  باشد!  دانم که کسانی که از گناهان بزرگ توبه نکنند و غیبت دیگران را منایند، برایشان عذابی دردناک می ) می۱  
  پردازند، عذابی دردناک خواهند داشت! کنند و به غیبت دیگران می ترین گناهان توبه منی ) بدانید آنان که از بزرگ۲  
  کنند، در عذابی دردناک هستند!  کنند و غیبت دیگران را می ن بزرگ توبه منی) بدان که کسانی که از گناها۳  
  منایند، در عذاب دردناک هستند!  ترین گناهان و غیبت کردن دیگران توبه منی هایی که از بزرگ ) بدان آن۴  
  »: تنرشه علی جسمها فال یتأثّر باملاء! ألذناب الحیوانات فوائد: فبعضها تُحّرکها لطرد الحرشات و ذنب البطّة یحتوي علی زیٍت « -۱۸۷
هایی است که بـر  دهند و دم غاز حاوی روغن ها را برای راندن حرشات حرکت می ) دم برخی حیوانات کاربردهایی دارد: پس برخی، آن۱  

  پذیرد!  شود و از آب اثر منی جسم او پخش می
دهند و دم اردک حاوی روغنی اسـت کـه آن  ها را تکان می راندن حرشات آنها، برای  های حیوانات فوایدی دارند: پس بعضی از آن ) دم۲  

  گیرد!  تأثیر آب قرار منی کند، پس تحت  را بر بدن خود پخش می
کنند برای دور کردن حرشات و دم مرغابی شامل نوعی روغن اسـت کـه  های حیوانات فوایدی وجود دارد: پس برخی حرکت می ) در دم۳  

  تأثیر آب قرار نگیرد! ند تا تحت ک روی بدنش پخش می
برند و دم اردک روغنی دارد کـه روی  کار می ها را برای دور کردن حرشات به ها، دم هایی دارند: پس برخی از آن های حیوانات فایده ) دم۴  

  کند تا آب روی آن اثر نگذارد! بدن خود پخشش می
  »: ّیة و یجب علینا أن نفتخر بها!هذه معامل تاریخّیة تَدّل علی ثقافة بالدنا الغن« -۱۸۸
  نظیر کشور ما داللت دارند که همۀ ما باید به آن افتخار کنیم!  ) این آثار تاریخی بر فرهنگ بی۱  
  ها افتخار کنیم!  ها آثاری تاریخی است که بر فرهنگ غنی کشور ما داللت دارند و ما باید به آن ) این۲  
  ها افتخار کنیم! کنند بر اینکه فرهنگ کشور ما غنی است و ما باید به آن لت میها آثار تاریخی هستند که دال ) این۳  
  کند، افتخار مناییم!  ای که بر فرهنگ غنی کشورمان داللت می ) بر ما واجب است که به آثار باستانی۴  
  »: ق علی کّل حال!إیّاکم و مصادقة الُجّهال فإنّهم یریدون أن ینفعوکم فیّرضونکم و علیکم مبکارم األخال « -۱۸۹
زنند و بر شام باد پایبنـدی بـه اخـالق در  ولی به شام آسیب می ،شام سود برسانند خواهند به  ها می ) از دوستان نادان بپرهیزید؛ زیرا آن۱  

  هر حالتی!
د و همچنین بـر شـام بـاد رسانن خواهند به شام سودی برسد ولی به شام آسیب می ها می ) بر شامست دوری از دوستی با نادانان که آن۲  

  پایبندی به صفات اخالقی! 
زننـد و بـر شـام پایبنـدی بـه  ولـی آسـیب مـی ،ها این است که به شام سود برسانند ) بپرهیزید از اینکه با نادانان دوستی کنید؛ قصد آن۳  

  اخالق در هر حالتی واجب است! 
هـای  رسانند و در هر حالی به بزرگواری  سود برسانند پس به شام زیان میخواهند به شام ها می ) از دوستی با جاهالن بپرهیزید؛ چه آن۴  

  اخالق پایبند باشید! 
  : الخطأعّین  -۱۹۰
  ه معنا!: نباید ناراحت شوی؛ زیرا خدا با ماست!للّ ) ال تَحزْن إّن ا۱  
  کن!گونه که دوست نداری به تو ستم شود، ظلم ن ) ال تظلْم کام ال تُحّب أن تُظلَم!: هامن۲  
  ) يل شهادة يف الحاسوب من جامعة طهران!: من مدرک رایانه از دانشگاه تهران دارم!۳  
  باشد!  ) لَِنستمعِ الحّق و لو کان من عند کافر!: باید به حق گوش دهیم هرچند از جانب کافری ۴  
  عیِّن الّصحیح:  -۱۹۱
  های تکالیف را جربان منایید!  ردا نقصآموزاِن من، ف ) طالبايت تَداَرکن نقائص الواجبات غداً!: دانش۱  
  هاست!  کنند؛ زیرا آن (زمین) مادر آن ) تحّفظوا من األرض فإنّها أّمکم!: از زمین محافظت می۲  
  آید!  دست می ها گفتم: ولی موفقیت بعد از درس خواندن به ) قلُت لهّن: لَُکّن الّنجاح بعد الّدراسة!: به آن۳  
  نشانَد! الکرّيس!: پدر، فرزندش را روی میز می ) یُجلس األب ولدیه علی۴  
  »: ها را دیده بودیم! هایی را خریدیم که قبالً آن امروز کتاب« -۱۹۲
  ) الیوم نشرتي کتباً کّنا رأیناها من قبل! ۲  ) کّنا إشرتینا الیوم کتباً قد رأیناها من قبل!۱  
  نشرتي کتباً رأیناها من قبل!  ) کان الیوم۴  ) إشرتینا الیوم کتباً قد رأیناها من قبل!۳  
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  يف رشح الکلامت:  الخطأعّین  -۱۹۳  22
  ) املُختال: اإلنسان الّذي یفتخر بنفسه و یُعجب بها کثیراً!۱  
  »!الِحامر«ه کالم الَفخور بصوته و جمعه للّ ) الحمیر: حیواٌن شبّه ا۲  
  ) اإلقتصاد: إستهالک األشیاء دون أّي إرساف!۳  
  : الواجبات املهّمة الّتي یقوم اإلنسان بها! ) َعزْم األمور۴  
  مفهوماً و غرضاً عن االُخری:  یختلفعّین ما  -۱۹۴
  ) إّن طعام الواحد یَکفي اإلثنین!۲  )و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا() ۱  
  ) إثنان خیر من واحد و ثالثة خیر من إثنین!۴  )ه جمیعاً و ال تفرّقواللّ و اعتصموا بحبل ا() ۳  
  ِّ۱۹۵-۱۹۷( الّتحليل الّرصيفّ اإلعراب و يف  الخطأعني(:  
  : )ه أعلُم حیث یجعل رسالتهللّ و ا( -۱۹۵
  معلوم/ فعل مع فاعله جملة فعلیة -متعدّ  -مجرّد ثاليثّ  -للغائب -) یجعل: فعل مضارع۱  
  ةمعرّف بالعلمیّة/ مبتدأ و مرفوع بالّضمّ  -معرب -مفرد مذکّر -ه: لفظ الجاللةللّ ) ا۲  
  معرب/ مفعول و منصوب بالفتحة -مفرد مؤنّث (جمعه: رسائل) -) رسالة: إسم۳  
  فعلیة بصورة جملة  (مصدره: إعالم)/ خرب مزید ثاليثّ  -للغائب -) أعلم: فعل ماٍض ۴  
  »: ّي لَنا!ي منوذج تَربو ي هکان لقامن الحکیم یُقّدم ألبنائه املواعظ القّیمة الّت« -۱۹۶
  و مرفوع بالّضّمة» کان«معرب/ إسم  -معرّف بالعلمیّة -د مذکّرمفر  -) لقامن: إسم۱  
  » کان«و خرب  يّ  اإلستمرار معلوم/ یعادل املايض -»)تقدیم« (من مصدر مزید ثاليثّ  -للغائب -) یُقّدم: فعل مضارع۲  
  »مةالقیّ «معرفة/ مفعول و مضاف لـِ  -إسم املکان -جمع التّکسیر (مفرده: َموعظَة) -) املواعظ: إسم۳  
  معرب/ خرب و مرفوع  -نکرة -مفرد مذکّر (جمعه: مَناِذج) -) منوذج: إسم۴  
  »: حیاته العلمّیة! أصبح طه حسین مجّداً و حاول بجهد أن ال ینهزم يف« -۱۹۷
  معرب/ حال و منصوب  -»)تجدید«إسم الفاعل (من مصدر  -مفرد مذکّر -) ُمجّداً: إسم۱  
  معلوم/ فعل و مع فاعله جملة فعلیة  - بزیادة حرفد ثاليثّ مزی -للغائب -) حاول: فعل ماٍض ۲  
  ّي معلوم/ فعل یعادل املضارع اإللتزام -الزم -َهزََم) (ماضیه: إنمزید ثاليثّ  -ي) ینهزم: فعل نف۳  
  » حیاة«معرفة/ صفة و مجرور بالتّبعیّة ملوصوفها  -معرب -مفرد مؤنّث -) العلمیّة: إسم۴  
  ۱۹۸-۲۰۵( عن األسئلة الّتالیةعّین املناسب للجواب(:  
   ضبط حرکات الحروف: يف الخطأعّین  -۱۹۸
نْ للّ ) ا۱   نْ قَت َخلْ ُهمَّ کاَم َحسَّ مُه!ّي َدوٌر کَبیٌر يفهذا األَدیب املِْرص  ة) لِزوجَ ۲  ي!ُخلُق ي فَحسِّ    تََقدَّ
هیر إلْ ۳     ِتامِمه!هْ ار أبیِه و امی ِدراَستَه ِبَسبَب إْرص َل الَولَد األعْ ) واصَ ۴   َمدیَنة الرَّسول!قاء ُمحاَرضَة يف) رَفََض األدیُب الشَّ
   عدد الحروف الزّائدة: يف ال یختلفانعیِّن ما فیه فعالن  -۱۹۹
  )هللّ و ما تُقّدموا ألنفسکم من خیر تَجدوه عند ا() ۲  )ه جمیعاً و ال تَفرَّقواللّ و اعتِصموا بحبل ا() ۱  
  )ي تختلفون فیهقد ِجئتکم بالحکمة و الُبیِّن لکم بعض الّذ() ۴  )ّفار و املنافقین و اغلُظ علیهمّي جاِهد الکیا أیّها الّنب() ۳  
  عّین الفاعل و املفعول ِکالهام ُمضاف:  -۲۰۰
یّاح!) تَجذب عامرة خرسوآباد يف۱      سنندج اولئک السُّ
  منها!  ي الکثیرة بدقّة و ال یَتعب) أخوک یُجیب أسئلت۲  
   محافظة مازندران و هو أحد اآلثار القدیمة!دکال يف) یَقع معبد کر ۳  
  ّي!قامئة الّرتاث العامل ) َسّجلت منظّمة الیونسکو قبّة قابوس يف۴  
  حسب العدد و املعدود:  الخطأعّین  -۲۰۱
  ) قد بَلغ عمر هذه الفسیلة ستّة عرش سنوات!۲  ) یدور حول کوکب املّریخ قمران إثنان!۱  
  هل تعلم أّن واحداً و مثانین باملئة من املوجودات َحرشاٌت!) ۴  ّي الخامس جالس!و لکّن الجند ) أربعة جنوٍد واقفون۳  
  ؟ معاً ّي البیت فیه نون الوقایة و الفعل املجهول أ  -۲۰۲

ــــي ) إلهــــ۱ ــــوعت کي ذکــــر یُنحِّ يطولــــک لَ
  

ـــــ   عُ و ذکـــــر الخطایـــــا العـــــین مّن ـــــَدمِّ ي یُ
  

ــــ۲ ــــو فعَ ) إله ــــإن تعف ــــوک ي ف ــــذف يُمنِق
  

ر اُْرصَ فَِبالــــــــــــــّذنْ و إّال    عُ ب املـُـــــــــــــدمِّ
  

ــــ۳ ــــنئ مل تَرعَ ) إله ــــي ل ــــائعاً ن ــــت ض ي کُن
  

ــــــاين   ــــــَت تَرع ــــــیَّعُ  فَ و إن کن ــــــُت اَُض لَس
  

 ســـــــالمةً ي یَُمنِّینـــــــي رجـــــــايئ) إلهـــــــ۴
  

 یَُشــــــــنِّعُ  عــــــــيلَّ خطیئــــــــايتح و قُــــــــب  
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  : علی الّرتتیب عّین الّصحیح فیام یيل -۲۰۳  33
  » ُمفاعلة«!: إسم الفاعل/ مصدر من باب املُجاِورَةه باملیا ُمتعلِّقة) األسامک لیست ۱  
  بالفارسیّة و العربیّة!: کِالهام إسم الفاعل  ممزوجةأبیاتاً  الّشعراء) أنشد بعض ۲  
  و األسفل برسعة عجیبة!: إسم املبالغة/ إسم التّفضیل األعلییطیر إلی  الطّنان) الطّائر ۳  
د) ما هو الوقت ۴     مس إلی طلوعها؟: إسم املفعول/ إسم املکان الشّ  َمغربمن  املُحدَّ
  الزماً:  لیسعّین فعل الّرشط  -۲۰۴
  ) من تَخرَّج من الجامعة فهو یحتاج إلی مهنة!۲  هدایة!للّ ) ما اُرِشَد من لیس له حکیم ۱  
  ه حوائَجه إلیهم! للّ ا ) من یتوکّل علی الّناس یَرُدَّ ۴  ) ما یُبیِِّن األنبیاُء طول التّاریخ تُؤّد إلی الفالح تبعیّته!۳  
  عّین الفعل الّناقص یصف نکرًة:  -۲۰۵
  ) إّن رقیّة کانت تتناول فَطورها بصورة کاملة!۲  ) هل تَعرف ظاهرًة تتکّون من سبعة ألوان؟۱  
  ذا! ي ملاو أنا ال أدر  ي قد فُقد محفظتکان يف ءٍ ) کّل يش۴   أنزل من الّسامء ماًء فتُصبح األرض ُمخرضًّة!) إّن ريّب ۳  

  
  شماري در ميان روميان و مسيحيان صحيح است؟ هاي زير دربارٔه وضعيت گاه يك از عبارت كدام -۲۰۶
  شود.  شماري بابلي اصالح گاه بر اساسشماري رومي  سزار دستور داد گاه ق.م ژوليوس46) در سال 1  
  شد. شماري روميان تعيين  مبدأ گاهعنوان  به م.، تولد حضرت مسيح 525) در سال 2  
  شود. مي شماري يوناني و رومي نيز شناخته  شماري مسيحي امروزه با عنوان گاه ) گاه3  
  داد. شماري اصالحاتي انجام يافتن دين مسيح بين روميان، پاپ گرگوار سيزدهم، در گاه  ) دو قرن پس از رسميت4  
  ظيفه را برعهده داشت و در زمان كدام پادشاه هخامنشي، اين حكومت به نهايت گسترش خود رسيد؟در زمان هخامنشيان ديوان شاهي كدام و -۲۰۷
  كورش -ها و اسناد ) نگارش، تنظيم، ثبت و نگهداري نامه1  
  كمبوجيه -شدٔه هخامنشي هاي فتح ) نظارت بر عملكرد سرزمين2  
  اردشيردوم -شدٔه هخامنشي هاي فتح ) نظارت بر عملكرد سرزمين3  
  داريوش اول -ها و اسناد نگارش، تنظيم، ثبت و نگهداري نامه) 4  
  حكومت موريا در زمان چه كسي به اوج قدرت رسيد؟  -۲۰۸
  اين ) چه4  ) چن3  تي هوانگ ) شي2  ) آشوكا1  
  ترتيب معماري ساساني با بناي كدام كاخ آغاز و با ساخت كدام بنا به اوج و شكوفايي رسيد؟ به -۲۰۹
  كاخ تيسفون -) كاخ اردشير در فيروزآباد2    كعبۀ زرتشت -) طاق كسري1  
  كاخ اردشير در فيروزآباد -) كاخ تيسفون4    طاق كسري -) كعبۀ زرتشت3  
  يك از ابعاد تعريف تاريخ است؟  مربوط به كدام» كشور ايران در زمان هخامنشيان قلمرو گسترده و البته متزلزلي داشت.«عبارت  -۲۱۰
  است.  گذرانده وادث و رويدادهايي است كه يك جامعه از سر) تاريخ، مجموعه ح1  
  گيرند. مي وسيلۀ آن رويدادهاي تاريخي مورد نقد و بررسي قرار ) تاريخ، علم و روش علمي است كه به2  
  گيرد. ) تاريخ، همان تقويم است كه براي تعيين روز و ماه و سال موردتوجه قرار مي3  
  يابد. مي  گيرد و معنا مي  ر بستري به نام مكان شكل) تاريخ، علم جامعي است كه د4  
  هاي زير مربوط به كدام پادشاه هخامنشي است؟ ترتيب هريك از عبارت به -۲۱۱
  الف) خاندان هخامنشي از زمان حكومت او دچار تفرقۀ دروني شد.  
  ب) آخرين فرمانرواي هخامنشي بود كه پس از قتل اردشير سوم برتخت نشست.  
  انست مصر را فتح و ضميمۀ قلمرو هخامنشي كند.ج) او تو  
  كمبوجيه -خشايارشا -اول ) كورش 2  اول داريوش  -دوم داريوش  -) اردشير دوم1  
  كوچك  كورش -اردشير سوم -) خشايارشا4  كمبوجيه -سوم داريوش  -) اردشير دوم3  
  ت؟داش واستريوشان ساالر در زمان ساسانيان، كدام مسئوليت را برعهده  -۲۱۲
  ) ساالري ارتش و دبير دبيران ارتشتارستان2  نشستن تخت  سازي او جهت بر ) نگهداري از وليعهد و آماده1  
  راني و تجهيز نيروي دريايي ساساني ) نظارت بر كشتي4  هاي بخش كشاورزي جهت ترويج آباداني ) گردآوري ماليات3  
  ري شد و در زمان كدام پادشاه ساساني نگارش يافت؟ترتيب در زمان كدام پادشاه اشكاني، اوستا گردآو به -۲۱۳
  شاپور اول ساساني -) مهرداد اول اشكاني2  شاپور دوم ساساني -يكم اشكاني  ) بالش1  
  شاپور دوم ساساني  -) مهرداد اول اشكاني4  شاپور اول ساساني -اشكاني ) بالش يكم3  
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  ر كدام مورد است؟گانه در جامعۀ آريايي نشانگ هاي سه وجود گروه -۲۱۴  44
  اي بندي حرفه ) تقسيم كار و دسته2  ) برتري يك قوم يا طبقه نسبت به ساير اقوام و طبقات1  
  ) حضور بردگان و طبقات فرودست در جامعه4  ) جدايي طبقۀ عوام از خاندان شاهي3  
  دربارٔه اين كتاب كدام توصيف صحيح است؟ نگاري تحليلي است؟ هاي سلسله و هم تاريخ هاي زير هم جزو تاريخ يك از كتاب كدام -۲۱۵
  اثر ابوالفضل بيهقي كه مربوط به تاريخ غزنويان است. -) تاريخ بيهقي1  
  آور تيمور است. مربوط به زندگي شگفت -نوائب تيمور  المقدور في ) عجائب2  
  پردازد. بيشتر به اخالق كشورداري و مناسبات اخالقي مي -) تاريخ بيهقي3  
  است. كرده  هاي ايراني را تا زمان حيات خود ثبت رويدادهاي تاريخ اسالم و سلسله -نوائب تيمور  مقدور فيال ) عجائب4  
  و به تأييد مسلمانان مدينه رساند؟كرد نامۀ عمومي مدينه را تنظيم  پيمان به كدام دليل پيامبر  -۲۱۶
  هاي هموار ) فتوحات و گسترش قلمرو اسالم در سرزمين1  
  يان اهل مكه و مدينه بر سر امر جانشيني پيامبر) نفاق م2  
  هاي مخلتف با عقايد گوناگون و تهديد امنيت مدينه ها و طايفه ) وجود قبيله3  
  اسالمي در مدينه ) حمالت مكرر يهوديان به مدينه و گسترش افكار ضد4  
  است؟ ه طرح گرديدترتيب بهانه و هدف اصلي لشكركشي محمود غزنوي به هند در كدام گزينه م به -۲۱۷
  دستيابي به ثروت فراوان هند -) جهاد در راه خدا1  
  كسب رضايت خليفۀ عباسي -) از بين بردن داعيان خالفت فاطمي در هند2  
  گسترش قلمرو غزنوي -) جهاد در راه خدا3  
  عمل به وصيت پيامبر و خلفاي راشدين -) از بين بردن داعيان خالفت فاطمي در هند4  
  تيموري وضعيت بهتري داشت؟ -هاي اقتصادي ايران در عصر مغول يك از جنبه كدام -۲۱۸
  ) اقتصاد شهري و تجاري2  هاي مختلف باغداري  ) كشاورزي و شيوه1  
  ) مبادالت اقتصادي با كشورهاي اروپايي4  هاي همسايه ) تجارت دريايي با سرزمين3  
  كدام جنبه متمركز بود؟ تا عصر غيبت بر رضا   فعاليت امامان بعد از امام -۲۱۹
  ) سازش با خليفۀ وقت در حد واجبات شرعي2  ) فعاليت سياسي و بعضاً نظامي عليه خالفت1  
  ) مقابله با تحريف مباني ديني و سنت نبوي4  ) سكوت در برابر ظلم خليفه و عبادت روزانه3  
  ؟چند مورد از موارد زير دربارٔه وضعيت فلزكاري در عصر صفوي درست است -۲۲۰
  الف) يكي از هنرهاي ممتاز و برجستۀ اين عصر بود.  
  ب) در اين دوره استفاده از فوالد توسعه يافت.  
  كردن اشعار و سخنان نغز برروي اشياي فلزي رايج شد. ج) حك  
  هاي بر روي فلز است. هاي آن نقره د) از جمله ويژگي  
  .) گرچه فلزكاري رونق داشت اما بازار تجاري مساعدي نداشته  
  ) سه4  ) دو3  ) چهار2  ) يك1  

  
  يك از انواع نواحي سياسي است؟ تصوير زير، مربوط كدام -۲۲۱

  ) فروملي1  

  ) فراملي2  

  ) ملي3  

  اي ) منطقه4  

  بندي صحيح و كامل است؟ كدام گزينه، دربارٔه مفهوم ناحيه -۲۲۲
 ها موقعيت نسبي و مطلق آن بر اساس) جداسازي نواحي 2  تر و متفاوت كوچك بندي محيط جغرافيايي به واحدهاي ) تقسيم1  
 همگوني عناصر طبيعي بر اساسبندي زمين جغرافيايي  ) تقسيم4  معيار جغرافيايي بر اساس) مرزبندي نواحي سياسي با نواحي فرهنگي 3  
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  كدام مورد، يكي از عوامل مهم پديد آمدن ناحيه است؟ -۲۲۳  55
  وهوا ) آب4  هاي انساني ) فعاليت3  ) جنس خاك2  گياهي) پوشش 1  
  صورت صحيح آمده است؟ ترتيب، مراحل فرسايش در كدام گزينه به به -۲۲۴
  شدن موادكنده  -انتقال -ها گذاري يا انباشته شدن مواد در مكان ) رسوب1  
 حركت توسط رود -تجزيه و متالشي شدن -) خرد و شكسته شدن2  
 ها گذاري يا انباشته شدن مواد در مكان رسوب -انتقال -) كنده شدن مواد3  
 خرد و شكسته شدن -حركت توسط رود -) تجزيه و متالشي شدن4  
  دهد؟ توجه به كدام دليل در كوهستان، پيوسته هوازدگي فيزيكي و شيميايي رخ مي با -۲۲۵
 شده هاي انباشته ) رطوبت موجود و برف2  ها وهوايي و جنس سنگ ) شرايط آب1  
 ها هاي جاري و حركت يخچال ) آب4    ها و بروز فرسايش ) حركت سنگ3  
  كانون يك ناحيۀ سياسي، از كدام ويژگي برخوردار است؟ -۲۲۶
 شود. ) محل تمركز قدرت است و قدرت سياسي، از آن نقطه به ساير نواحي اعمال مي1  
 ) تمامي مراكز تجاري و بازرگاني در اين كانون جمع شده است.2  
 بيشترين جمعيت كشاورز در اين ناحيه جمع شده است. )3  
 هاي انساني در كانون ناحيۀ سياسي جمع شده است. ) تمام سازه4  
  ترتيب هريك از تصاوير، مربوط به كدام شهر است؟ به -۲۲۷

  سنندج -اهواز -) كرمانشاه1  

  همدان -بندرعباس -) اصفهان2  

  سمنان -شيراز -) كرمانشاه3  

  تبريز -رمانك -) اصفهان4  

  شود؟ ترتيب هريك از علوم و فنون زير مربوط به كدام شاخۀ علم جغرافيا مي به -۲۲۸
  د) سنجش از دور  ج) كارتوگرافي  ب) هواشناسي  الف) جغرافياي زيستي  
  فنون جغرافيايي -فنون جغرافيايي -جغرافياي طبيعي -) جغرافياي طبيعي1  
    فنون جغرافيايي -غرافياي طبيعيج -جغرافياي انساني -) جغرافياي طبيعي2  
  جغرافياي انساني -جغرافياي انساني -فنون جغرافيايي -) فنون جغرافيايي3  
  جغرافياي طبيعي  -فنون جغرافيايي -جغرافياي طبيعي -) جغرافياي انساني4  
  رسي كنند؟دانان با ديد تركيبي، موضوعات جغرافيايي را مطالعه و بر شود جغرافي كدام عامل، سبب مي -۲۲۹
  ) ارتباط انسان با محيط طبيعي و ساير نواحي اطرافش1  
 ) عمل كردن اجزاي محيط طبيعي در ارتباط با يكديگر2  
  ) كاهش نگاه سودجويانۀ انسان نسبت به محيط طبيعي3  
 هاي طبيعي در يك ناحيۀ مشخص ) گسترش شهرها و محيط4  
  جغرافيايي است؟ چرا؟ هاي كدام مورد، يكي از مراحل حساس در پژوهش -۲۳۰
  صورت واضح مشخص شود. زيرا در هر پژوهش ابتدا بايد مسئله به -) طرح سؤال1  
 زيرا براي پاسخ به هر پرسشي به اطالعات نياز است. -آوري اطالعات ) جمع2  
 دهد. ها جهت مي ها نقش راهنما دارد و به فعاليت زيرا فرضيه -) تدوين فرضيه3  
 دهد. در نهايت، پاسخ مسئلۀ مورد بررسي را ارائه مي زيرا -گيري ) نتيجه4  
  ها، صحيح است؟ كدام گزينه دربارٔه موقعيت نسبي مكان -۲۳۱
  هاي طبيعي يا انساني پيرامون خود ) محل قرارگيري هر مكان نسبت به پديده1  
 توجه به پوشش گياهي آن نسب به ساير نواحي ) محل قرارگيري يك مكان مشخص با2  
 توجه به طول و عرض جغرافيايي مشخص  دقيق هر پديده يا مكان با) محل 3  
 ) نسبت قرارگيري يك مكان انساني با مكان طبيعي در يك زمين مشخص4  
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  فارس، درست است؟ كدام موارد زير، دربارٔه داليلِ اهميت خليج -۲۳۲  66
  ترين منبع انرژي جهان با ذخايري با ارزش است. الف) بزرگ  
  ونقل كاال و نفت، اهميت دارد. اي از زنجيرٔه حمل حلقه عنوان ب) به  
 ج) جهت استفاده از انرژي پاك مانند انرژي خورشيد مفيد است.   
  دليل مجاورت با اقيانوس هند، اهميت نظامي و اقتصادي دارد. د) به  
  ) اين منطقه، ارزش فرهنگي و سياسي در جهان اسالم دارد.ه  
  ه -ب -) الف4  د -ه -ب -) الف3  ج -ب -د -ه) 2  الف -د -) ج1  
  شناسي است؟ هاي ايران، مربوط به كدام دوران از زمين پيدايش نهايي ناهمواري -۲۳۳
  ) پركامبرين4  ) پالئوزوپيك3  ) سنوزوئيك2  ) مزوزوئيك1  
  كدام گزينه دربارٔه شهرهاي خطي، درست است؟ -۲۳۴
  كند. ا به قطعات همسان تقسيم ميهاي شهر ر  شكل، زمين ) در اين شهرها، يك شبكۀ مستطيل1  
 گيرد. صورت خطي شكل مي ) شهري كه حول محورهاي ارتباطي و يا در امتداد رود به2  
 شوند.  شعاعي منشعب مي صورت بههاي مهم آن از مركز  ) شهر، داراي يك ميدان بوده و خيابان3  
 و زميني تشكيل شده است.هاي مختلف ريلي  ) شهري كه در منطقۀ ساحلي قرار دارد و از شبكه4  
  يك از خدمات است؟ عبارت زير، مربوط به كدام -۲۳۵
زايـي، توسـعه، رونـق اقتصـادي و  توانـد اشـتغال هزينه است كه براي كشور ميزبان مي هاي پردرآمد، پاك و كم اين خدمات در رديف شغل«  

  »ارتباطات جهاني سازنده ايجاد كند.
  ) صنعت و معدن4  ) گردشگري3  رگاني) تجارت و باز 2  ) آموزش و پرورش1  

  
 هاي اصلي منطق كدام گزينه درست است؟ دربارٔه بخش -۲۳۶
  هاي اصلي منطق تصور و تصديق هستند كه در بخش تصور كاري به واقعيت داشتن يا نداشتن مفهوم تصور شده نداريم. ) بخش1  
  شوند. شوند و در بخش تصورها وارد نمي ها ايجاد مي ن هستند در بخش مربوط به تصديقهاي ذه بيماري همچون ) مغالطات كه2  
  كند. شود كه روش تصديق كردن را بيان مي هاي معلوم قبلي، مربوط به بخشي از منطق مي كمك تصديق ) كشف تصديق جديد به3  
  است. اقسام دانش بشريه و اساس تقسيم انديشه، بندي منطق، هدف و وظيفۀ منطق در جلوگيري از خطاي انديش ) اساس تقسيم4  
 وجود دارد؟» دار باشد يكي از شرايط من براي ازدواج اين است كه همسرم خانه«احتمال بروز كدام مغالطه در عبارت  -۲۳۷
  ) مغالطۀ ابهام در مرجع ضمير2    ) مغالطۀ اشتراك لفظ1  
  ) مغالطۀ توسل به معناي ظاهري4    ) مغالطۀ شيؤه نگارشي كلمات3  
 حضور داشته باشند: ............... » ب«در دايرٔه مصاديق مفهوم » الف«اگر برخي از مصاديق مفهوم  -۲۳۸
  ها وجود داشته باشد. وجه يا عموم و خصوص مطلق رابطۀ ديگري بين آن ) ممكن نيست به جز عموم و خصوص من1  
  بندي صحيح قرار بگيرند؛ زيرا رابطۀ تباين يا عموم و خصوص مطلق ندارند. توانند در يك طبقه نمي» ب«و » الف) «2  
  ) اين احتمال وجود دارد كه هيچ يك از اين دو مفهوم، هيچ مصداق غيرمشتركي با مفهوم ديگر نداشته باشد.3  
  تواند رابطۀ تساوي يا تباين باشد. نمي» ب«و » لفا«هاي  هاي چهارگانه، رابطۀ بين مفهوم ) از بين نسبت4  
 كدام تعريف شرايط تعريف صحيح را دارد؟ -۲۳۹
  اند. هاي برجستۀ علمي و فرهنگي يك ملت كه مانند ناخدايان كشتي علم ) چهرٔه ماندگار: شخصيت1  
  دهد. ) رابطه: فعل اسنادي كه مسند را به نهاد نسبت مي2  
  ها سخن گفت. توان دربارٔه صدق و كذب آن دربردارندٔه خبري هستند و مي) قضيۀ حملي: جمالتي كه 3  
  افتند. ) مغالطه: خطاهايي كه در انديشيدن اتفاق مي4  
 هاي استقرايي درست است؟ كدام عبارت دربارٔه انواع استدالل -۲۴۰
  ديده شود، قطعاً استقرا قوي خواهد بود.ها نتيجۀ يكسان  نمونه 90%) اگر در يك استقراي تعميمي در 1  
  كند قطعاً تمثيل نارواست. ) استقرايي كه تنها از روي مشابهت ظاهري بين دو امر جزئي حكم مي2  
  شوند. يك قضيۀ موجبۀ كليه يا سالبۀ كليه مطرح مي صورت بههاي استقراهاي تعميمي صرفاً  ) نتيجه3  
  سيدن به قوانين علمي، هر گونه استقراي تعميمي است. ) مبناي دانشمندان علوم تجربي براي ر 4  
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 است؟ نادرستكدام گزينه » مهرداد پزشك است«دربارٔه قضيۀ  -۲۴۱  77
  ) چون موضوع آن مصداقي ندارد كه موردنظر نباشد، كميتش كلي است. 1  
  ايم. ) اگر آن را موجبۀ جزئيه بدانيم احتماالً دچار مغالطۀ اشتراك لفظ شده2  
  هاي اقتراني و استثنايي به كار رود. تواند به عنوان مقدمه در قياس ي) م3  
  جزئي است عالمت آن هميشه مثبت خواهد بود.  مفهومي ،) چون موضوع4  
ل به ترتيب در مربع تقاب A و نقيض Bو  Aاست، نادرست است؛ جايگاه  Bيقيناً قضيۀ متقابل آن كه  Aدانيم كه با فرض غلط بودن قضيۀ  مي -۲۴۲

 تواند به كدام صورت باشد؟ زير مي
 ج  -الف -) د1  
 الف  -ج -) د2  
  ج -ب -) الف3  
 د  -ب -) ج4  
 است؟ نامعتبرها  كدام قياس به دليل متفاوتي نسبت به ساير قياس -۲۴۳
  اند. لذا هيچ گياهي حيوان نيست. ها حيوان ) هيچ خرگوشي گياه نيست. همۀ خرگوش1  
  . هوشنگ انسان است. از اين رو، هوشنگ لفظي عربي است.) انسان لفظي عربي است2  
  ها بيمار هستند. به همين جهت مريم انسان نيست. ) مريم بيمار نيست. بعضي انسان3  
 ها متقارن هستند. هر متقارني زيبا است. بنابراين هر مثلثي زيبا است. ) بعضي مثلث4  
 تواند قياسي معتبر بسازد؟ ميهمراه با كدام قضيه » زوج بودن عدد چهار«فرض  -۲۴۴
 قسمت نباشد، زوج نيست. قابل ) اگر چهار بر دو1  
  تقسيم بر دو نخواهد بود. قابل ) اگر چهار زوج نباشد،2  
  ) عدد چهار زوج است، به شرط اينكه تقسيم آن بر دو باقيمانده ندهد.3  
  شد.) قطعاً اگر عدد چهار فرد باشد، به دو قسمت مساوي تقسيم نخواهد 4  
 است؟ ندادهدر كدام گزينه مغالطۀ تعيين شده قطعاً رخ  -۲۴۵
  ) بايد براي جلوگيري از آبروريزي و سرافكندگي شركت، پذيرايي مفصل و مجللي براي جلسۀ بعدي تهيه كنيم. (مغالطۀ مسموم كردن چاه)1  
  گذاري)  كنند. (مغالطۀ تله درايتي كه دارند اين طرح را تصويب مي ) به خاطر تحقيقات مفصل تيم تحقيق و تأييد كارشناس ناظر، مسئوالن محترم با2  
  ها با ما همكاري خارج از روال داشته باشي. (مغالطۀ توسل به احساسات) تر رشد كني و به مقامات باال برسي، بايد در برخي پرونده خواهي سريع اگر مي )3  
  شود. (مغالطه توسل به احساسات) فردا ديوار روي سرتان خراب مي تخريب و نوسازي نكنيم، فردا پس) دالل مسكن: پدرجان! اگر اين خانۀ كلنگي را فوراً 4  
 تر است؟ كدام پرسش بنيادي -۲۴۶
  اند؟ ) آيا همۀ اجزاي جهان طبيعي از اتم تشكيل شده2  ) آيا قانون عليت در تمام ساختارهاي عالم ماده حاكميت دارد؟1  
  ) آيا ابزاري براي شناخت كل جهان طبيعت وجود دارد؟ 4  و عالم غيرماده امكان وقوع دارد؟) آيا تغيير در عالم ماده 3  
 هاي آن، كدام گزينه درست است؟  دربارٔه دانش فلسفه و شاخه -۲۴۷
  كنند. اند، از مسائل علوم بحث مي شناسي هاي فلسفه برخالف بخش اصلي آن كه دربارٔه وجودشناسي يا معرفت ) شاخه1  
  اند. شناختي مقدم شناختي به مسائل هستي اي دانش فلسفه هميشه برخي مسائل معرفت خش اصلي و ريشه) در ب2  
  شناسي يا وجودشناسي است.  ) بررسي روش و ابزار فهم قوانين عام حاكم بر هستي و وجود، همان هستي3  
  اي است. عي و شاخههاي فر  بندي اوليه، فلسفه داراي دو بخش اصلي و تعداد زيادي بخش ) در تقسيم4  
 ؟شود نمي در كدام يك از نظريات فلسفۀ علوم اجتماعي، جامعه فقط از گرد هم آمدن افراد تشكيل -۲۴۸
 ) فقط اصالت جامعه2    ) فقط اصالت فرد1  
  ) اصالت فرد و اصالت فرد و جامعه 4  ) اصالت جامعه و اصالت فرد و جامعه3  
 توان گفت: ...............  به زندگي مي دربارٔه تفكر در مورد باورهاي مربوط -۲۴۹
  پردازند. از زندگي روزانۀ خود به آن مي گاهي فارغها  ) همۀ انسان1  
  گيرند. پردازند، بر اساس باورهايشان تصميم مي ) تنها آن كساني كه به آن مي2  
  هاي فكري را از افراد مطمئن بگيريم. ) روشي است براي اينكه بنيان3  
  آورد.  يشيدن فيلسوفانه است كه انجام كاملش استقالل شخصيت مي) همان اند 4  
 سينا، دربارٔه قانون عليت كدام ديدگاه درست است؟  مطابق نظر ابن -۲۵۰
  اي دخيل و مورداستفاده است. ) از قواعد اوليۀ تعقل است و در شناخت هر پديده1  
  شود. وني شناخته مي) بدون استفاده از حواس و فقط با تحليل عقلي از حاالت در 2  
  ) درك عقلي آن، همان همكاري عقل با حس در مسير كسب شناخت تجربي است.3  
  شود. توان آن را با حواس شناخت بنابراين اين قاعده شامل امور محسوس نمي ) نمي4  
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 كدام گزينه دربارٔه ابزارهاي شناخت درست است؟ -۲۵۱  88
  هاي اشياست. رك تمايزها و تفاوتترين نشانۀ اعتبار شناخت حسي، د ) روشن1  
  ) انكار مطلق اعتبار هر يك از ابزارهاي شناخت، منجر به تناقض دروني خواهد شد.2  
  ) توانايي نيروي عقل در شناسايي حاالت دروني يكي از مصاديق شناخت عقلي است.3  
  شود. ) خطاي هر ابزار شناختي توسط خود آن ابزار و با همكاري عقل تشخيص داده مي4  
 شناسي افالطون سازگار است؟ كدام گزينه با ديدگاه انسان -۲۵۲
  سينا از حالت ابتدايي نفس در بدو تولد درست است. ) توصيف ابن2  هايي دارد. ) نفس غيرمادي است و محدوديت1  
  رد.) نفس انسان امري مجرد است و زيبا شدن براي آن معنا ندا 4  ) نفس يكي از موجودات داراي خرد است.3  
 شناسي است؟ كدام گزينه از نتايج ديدگاه مالصدرا در انسان -۲۵۳
  . در دورٔه نوجواني است) روح مجرد انساني، نتيجۀ رشد و تكامل بدن و جسم انسان 1  
  يابد. يابد كه در قالب بدن فعليت نمي نهايت دست مي ) روح انسان به ظرفيتي بي2  
  كند. ه سوي كسب كماالت نامتناهي حركت مينهايت خود نهايتاً ب ) روح با ظرفيت بي3  
  گذارد. ي كه تكامل آن بر بدن هم تأثير ميطور  به) روح انسان با بدن وحدت حقيقي دارد 4  
شناسي كدام فيلسوف يا فيلسوفان، عمل اخالقي  تالش براي آرامش ديگران به قصد كسب آرامش درونيِ روحي و قلبي خود، در نگاه اخالق -۲۵۴

 شود؟ محسوب مي
  ها  ) داروينيست4  ) ايمانوئل كانت3  ) توماس هابز2  ) فيلسوفان مسلمان1  
 اخالقي ارسطو سازگاري دارد؟ فلسفۀ كدام گزينه با نظرات -۲۵۵
  دانست. ) عقل را از ابتدا مانع افراط و تفريط شهوت و غضب مي1  
  ست.دان ها يكسان مي ) مانند افالطون معيار سعادت را دربارٔه همۀ انسان2  
 دانست. ) شهوت و غضب را به جز در مواردي خاص، در معرض افراط و تفريط مي3  
  دانست. ) حاكميت عقل بر وجود انسان را معلول كنترل شهوت و غضب از افراط و تفريط مي4  

  
 يجسـمان بـدن از فراتـر يمختلفـ ابعـاد يدارا را انسـان كه يدفر از متفاوت اريبس ند،يب يم يجسمان يموجود صرفاً را انسان كه يفرد« -۲۵۶
  دارد؟ اشاره يشناس روان علم اهداف از كي كدام اهميت به عبارت اين ».پردازد يم انسان ٔهدربار يعلم پژوهش و مطالعه به ند،يب يم
  كنترل )4  ينيب شيپ )3  نييتب )2  فيتوص )1  
  ؟ستين ياتيعمل فيتعر عبارت كدام -۲۵۷
  .طيمح با يسازگار  قدرت از است عبارت شهو  )1  
  .اضطراب نامۀ پرسش در فرد ٔهنمر از است عبارت اضطراب )2  
  .شود يم گفته قد بلند ،باشد متريسانت 190 از باالتر او قد كه يفرد به )3  
  .شود يم ير يگ اندازه اپتومتر دستگاه ۀليوس به كه است چيزي فرد چشم نمرٔه )4  
  كند؟ استفاده ديبا اطالعات يآور جمع يها روش كدام از منظور نيبد .كند يبررس را افراد درآمد زانيم و هوش نيب ۀابطر خواهد يم يمحقق -۲۵۸
  نامه پرسش -آزمون )4  آزمون -مشاهده )3  مصاحبه -نامه پرسش )2  نامه پرسش -مشاهده )1  
  ؟است ماهه ۱۸ تا ۱ كودكان حركتي رشد نمودار دهندٔه نشان گزينه كدام -۲۵۹

  1(   2(   3(   4(   

  است؟ يكودك ٔهدور در ياجتماع رشد به مربوط عبارت كدام -۲۶۰
  .كند يم اجتناب ها آن گذاشتن اشتراك به از يول ،آورد يدرم فشيك از را شيها  يباز  اسباب و ندينش يم ها بچه كينزد  مهدكودك، به شدن وارد از پس نيحس) 1  
 از شيهـا  يهمكالسـ حقـوق تيرعا  خاطر به ،كند تقلب تواند يم كه يطيشرا  در و آورد ينم خاطر به را الؤ س كي پاسخ يمجاز  امتحان ۀجلس در حامد )2  

  .كند يم امتناع كار نيا  انجام
  .دارد ينيدلنش يصدا و مهربان ظاهر كه كند يم فيتوص را يمعلم دهد، يم درس بهتر شيها  درس از كي كدام معلم رسندپ يم سارا از يوقت )3  
  .شود يم آرام و كند يم قبول را مخالف نظر كند، يم صحبت ،است كرده اش اي كه عصباني با او در مورد مسئله آرام يلحن با ميمر  مادر يوقت )4  
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 يرو نوشـتن يبـرا رنگ چند كيماژ از ليدل نيهم به .هستند عالقه يب و خسته كالس در آموزان دانش كند يم احساس يشناس روان ريدب« -۲۶۱  99
 از كيـ كدام به متناين  در .»كند مي جلب درس به را ها آن توجه جذاب، ريتصاو دادن نشان و خود يصدا بردن باال با و كند يم استفاده تخته
  است؟ نشده يا اشاره يريخوگ و تمركز به مربوط عوامل

  يذهن يختگيانگ و ير يدرگ )4  محرك يدرون راتييتغ )3  محرك با ييآشنا  )2  ينسب ثبات و يكنواختي )1  
 لحظـه چنـد كـه كـرد درخواست او از كند پارك را نيماش خواست يم يوقت يول ،كرد يم صحبت دخترش با يرانندگ نيح در نرگس پدر -۲۶۲

  باشد؟ درست تواند مي تيموقع نيا مورد در هنيگز كدام .كند سكوت
 ميتقسـ از يناشـ يمنف اثر ،باشد تر متفاوت فيتكال چه هر زمان هم فيتكال انجام در چون ،است تر راحت نرگس پدر يبرا يرانندگ هنگام كردن صحبت )1  

  .ابدي يم كاهش توجه
  .شود يم توجه ييكارا  كاهش موجب كار كي در مختلف حواس ير يدرگ رايز  ست،ا شتريب تمركز جاديا  منظور به كردن پارك هنگام سكوت درخواست )2  
 شده تقسيم توجه منفي اثر كاهش موجب بيشتر، مهارت زمان، هم تكاليف انجام در چون ،است تر راحت نرگس پدر يبرا يرانندگ هنگام كردن صحبت )3  

  شود. مي
  است. تر غيرارادي توجه باشد، بيشتر آگاهي هرچه چون ،است ياهآگ شيافزا  ليدل به كردن پارك هنگام سكوت درخواست )4  
  است؟ تر محتمل تيموقع كدام د،يكن مطالعه را متفاوت تياهم با درس دو باشد قرار اگر -۲۶۳
  .دهد يم كاهش را يزنگ به گوش تر مهم درس )2  شود. مي همراه كاذب هشدار با تر مهم درس )1  
  .دارد يساز  آماده ٔهديپد  به ازين تر تياهم كم درس )4  .دارد يشتر يب يجو و ستج به ازين تر تياهم كم درس )3  
  رند؟يگ يم شكل صورت چه به كلمات يمعان ،يمراتب هسلسل ۀشبك در -۲۶۴
  هم از مستقل و شده يبند  دسته صورت به )2  اهميت ترتيب به و يدرخت نمودار صورت به )1  
  يمعان ريسا  با مرتبط و ياپيپ صورت به )4  يداديرو  ۀحافظ در و يمواز  صورت به )3  
  است؟ آمده درست صورت به نهيگز كدام در جدول يخال يجاها .است »خبا پس« روش به مربوط ريز جدول -۲۶۵

ــبفهم را آن )1   ــبتوان -دي ــه دي ــش ب ــخ ها پرس ــده پاس  -دي
  خود زبان به دنبرگردان

 پاسـخ ها پرسـش بـه ديبتوان -ديباش داشته يكل برداشت )2  
  دادن پس خود به -ديده

 -ديـكن ييبـازگو  خـود يبـرا را آن ديبتوان -ديبفهم را آن )3  
  خود زبان به دنبرگردان

 خـود يبـرا را آن ديـبتوان -ديباشـ داشـته يكلـ برداشت )4  
  دادن سپ خود به -ديكن ييبازگو 

  است؟ حافظه بهسازي فنون از كي كدام به مربوط ريز يها روش از كدام هر -۲۶۶
   كردن يسينو خالصه  
   شتريب يها مثال از استفاده  
   مفهوم دو يمعنا تفاوت كردن برجسته  
  يزبخشيتما  -ييمعنا  بسط -كارآمد مرور )2  يزبخشيتما  -ييمعنا  بسط - يحركت روش چند )1  
  معنادار يرمزگردان -مطالب يسامانده -كارآمد مرور )4  معنادار يرمزگردان -مطالب يسامانده -يركتح روش چند )3  
  شوند؟ يم محسوب مسئله ريز عبارات از مورد چند » مسئله« فيتعر به توجه با -۲۶۷
  .بخرد را اش عالقه مورد نيماش خواهد يم و است گرفته وام يعل )الف  
  .برود مشهد به مايپهوا با خواهد يم يعل پدر )ب  
  .كند يم يزير برنامه كنكور در يقبول يبرا يعل برادر )ج  
  .گردد يم خود كار محل كينزد مناسب متيق با اجاره يبرا يا خانه دنبال به يعل خواهر )د  
  چهار )4  سه )3  دو )2  كي )1  
  است؟ درست يليتحل و ياكتشاف روش مورد در نهيگز كدام -۲۶۸
  .كند يم نيتضم را حل راه به يابيدست اما ،است بر نزما  يليتحل روش )1  
  .است يشخص احساس و نظر تابع شهيهم ياكتشاف روش )2  
  .است يواقع يازسنجين و يمنطق قواعد بر يمبتن گاهي يليتحل روش )3  
  .شود يم متزلزل يكم زمان گذشت با ها حل راه اعتبار ياكتشاف روش در )4  

 
 

 حافظه بهسازي براي »خبا پس« روش

 تا كنيد خواني پيش را فصل هر مطالبخواني پيش
( )

..............
1

 

 باشيد. داشته كليدي سؤال چند متن مورد رد كنيد سعيكردن سؤال

) تا بخوانيد دقت به را مطالب خواندن )
..............

2
 

 بخوانيد. را متن دوباره لزوم صورت در و كنيد بيان را ها جواب )۳(

  كنيد. آزمايش را اطالعات يادآوري منظم صورت به  آزمون
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  است؟ درست مسئله حل ٔهدربار عبارت كدام -۲۶۹  1010
  .است آگاهانه كامالً نديفرا  كي شود، انجام درست يها روش با كه يصورت در تنها مسئله حل )1  
  .افتد يم اتفاق ينيبازب ۀمرحل در ،يقبل جينتا  با مسئله حل روش ياجرا از حاصل جينتا  كردن سهيمقا  )2  
  .رساند يم نيقوان و اصول به را افراد كه است نيا  مسئله، حل از حاصل ير يادگي بودن ميتعم قابل علت )3  
  .ميشو  يم مشكل دچار مسئله، حل يها روش يفراموش ليدل به م،يبگذار  كنار موقتاً را مسئله حل بر سماجت اگر )4  
  است؟ آن مقابل نديفرا از يا نمونه شده ذكر عبارت نه،يگز كدام در -۲۷۰
  مسئله حل -باشد ريگ فتابآ  كه بخرم يا خانه كه است نيا  من تياولو  )1  
  ير يگ ميتصم -كنم دايپ يراه ام عالقه مورد دانشگاه به رفتن يبرا خواهم يم )2  
  مسئله حل -شود گرفته نظر در مختلف يها مالك ديبا  رشته انتخاب در )3  
  ير يگ ميتصم -سدينو  يم ستيل در بيترت به را اش عالقه مورد يها رشته خود، كنكور ۀرتب اساس بر يعل )4  
  است؟ آمده درست صورت به نهيگز كدام در ريز يها تيموقع در يريگ ميتصم نوع -۲۷۱
   كالس آن آموزانِ دانش نيب از كالس ٔهندينما انتخاب  
   دوستانه  يمهمان كي يبرا  لباس انتخاب  
   موجود اسامي بين از آمده ايدن به تازه كودك يبرا اسم انتخاب  
  دشوار -يعمولم و مهم -دهيچيپ و مهم )1  
  پيچيده و مهم -يمعمول و ساده -دهيچيپ و يمعمول )2  
  مهم و ساده -دهيچيپ و يمعمول -يگروه و مهم )3  
  دهيچيپ و يمعمول -مهم و دهيچيپ -يگروه و يمعمول )4  
  دارد؟ وجود اجتناب -شيگرا تعارض نهيگز كدام در -۲۷۲
  .كنند سفر رازيش اي اصفهان يشهرها از يكي به او تخابان به التيتعط در دهد يم شنهاديپ او به يعل پدر )1  
  .بماند عقب كنكور و يدرس مباحث از است نگران اما ،است يادب اديالمپ به مند هعالق الهام )2  
  .بپردازد كار به دست دور شهر كي در ديبا  شدن، يزندان از ير يجلوگ و شيها  يبده دادن پس باز يبرا نيمب )3  
  .بردارد يادگار ي يبرا را كتاب كي اش كتابخانه يها كتاب نيب از ديگو  يم او به نرگس دوست )4  
  است؟ درست هدف انتخاب مورد در نهيگز كدام -۲۷۳
  .ميكن انتخاب يافتنين دست و باال را هدف ،است بهتر زهيانگ بردن باال يبرا )1  
  .ميكن انتخاب ككوچ و دسترس در را هدف ،است بهتر تيموفق به ديام رفتن باال يبرا )2  
  دهد. مي افزايش افراد در را تيموفق به ديام هدف، انتخاب )3  
  .مينكن نييتع هدف م،يا  نشده آماده كامالً يكار  يبرا يوقت تا است بهتر )4  
 عمل يبرا يدگآما و يشناخت ،ياحساس عنصر سه يدارا نگرش هر ميدان يم كه طور همان .است متضاد كامالً ۲ نگرش با ۱ نگرش ديكن فرض -۲۷۴

 بـا را عنصـر دو يتالقـ خانـه هر( است؟ او يشناخت يناهماهنگ ٔهدهند نشان ها خانه كدام باشد، داشته را نگرش دو زمان هم يفرد اگر .است
  ).ندارد وجود ها آن بين ترتيبي و هستند خانه هر نماد صرفاً شده نوشته اعداد .دهد يم نشان گريكدي

 ۱ نگرش    

 عمل براي آمادگي عنصر شناختي رعنص  احساسي عنصر    

  ۲ نگرش
 )۳( )۲(  )۱(  احساسي عنصر

 )۶( )۵(  )۴(  شناختي عنصر

 )۹( )۸( )۷( عمل براي آمادگي عنصر

  1( 2- 5- 8  2( 2- 5- 6  3( 6- 8- 9  4( 6- 5- 8  
  دارد؟ اشاره ينگرش عامل كدام به ريز عبارات -۲۷۵
  .ميكن دايپ دست شرفتهيپ يكشورها يتكنولوژ به ميتوان ينم ما )الف  
  .افتندي دست يريچشمگ يها شرفتيپ به گسترده يها ميتحر وجود با كشور دانشمندان )ب  
  .داند يم ليدخ خود تيموفق در را يشانس خوش ريام ) ج  
  يشناخت يناهماهنگ -باور -كنترل ادراك )2    اسناد -هدف -اراده )1  
  يشناخت يناهماهنگ -ييكارا  ادراك -يهدفمند  )4    اسناد -اراده -باور )3  
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سال تحصیلی
۰۰-۰۱

دفرتچـۀ پاسخ های ترشیحی
آزمون آزمایشی ۱۹فروردین۱۴۰۱ (مرحلۀ ۱۲)

ویژۀ داوطلبان آزمون رسارسی سال ۱۴۰۱
گروه آزمایشی علوم ومعارف اسالمی

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید



 
 

 

 اسکن با انیدتو  می شام گرامی، داوطلب

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

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه
 gozine2.ir 

      

    
  
  
  

  

  
  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    ۱۴

  

  

 ۱۴۰۱ اردیبهشـت ۲ جمعـه روز در دو، گزینـه ۱۳ مرحلـۀ آزمایشی آزمون 

  گردد. برگزار می
 ماننـــد خـــود طالیـــی خـــدمات از اســـتفاده جهـــت گرامـــی، وطلـــبدا 

 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 ربری)کا 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 ــۀمرح آزمایش ــورت به ۱۲ ل 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. دخو  شهر
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 ۱۴۰۱رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ علمی تئهی اسامی
ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عموم

 
روه

ر گ
دی
م

  :
لی

ع
 

دی
خون

ر آ
اکب

  

|.................................. زابن و ادبیات فاریس
 الدین افشین محی مسئول درس:

   الدین افشین محی  یغالم ابوالفضل
 نرگس موسوی  محمدامیر سلیامنی

 فرزانه لبافی|...................(عمویم و اختصایص) زابن عریب
 محمدحسن افخمی|.................................................. اصول عقاید

|.............................................. زابن انگلییس
 حسان حیدریامسئول درس: 

  امیرحسین مراد  سید میالد قریشی
 علیرضا حافظیان  علیزاده جواد

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ            ریاضـ
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  :
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ید 

 س
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د ا
سی

 

  ریاضیات
  مسئول درس:

سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... ایضگروه ری  
 

  

   یارس ارشدی  زاده حسین شفیع  مهرداد کیوان
 زاده رسول حاجی  میراسالمی محسن سید  علیرضا رشیف خطیبی

 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

 
دی
م
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ر گ

  :
دالّ 
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ن 
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اح

مد
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  هی

|.............................................................. فیزیک
  داوودوندیمنصور  - فرد حمید فداییدرس:  ینمسئول
 داوودوندی هادی

 احمد رضوانی  بهمن شاهمرادی  علی نعیمی

|............................................................ شیمی
 هییاسر عبدالّ مسئول درس: 

 علی فرزادتبار پور  بهنام ابراهیم  ماشاءا... سلیامنی

|............................................. شنایس زیست
 اسفندیاری اشتر مالک درس: مسئول

 زاده قلی علی حسن نشتایی  بهرام میرحبیبی  محمد پازوکی

 فرزانه رجایی|................................................شنایس  زمین

  اسالمی معارف و علوم گروه
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|............................................................ اقتصاد
 امیر محمدبیگیمسئول درس: 

 امیرحسین بلبلی

|....................................... ادبیات اختصایص
 پیرو محمدرضا درس: مسئول

 ابوالفضل قاضی

 پی فرانک دال|...............................................اسالم اتریـخ
|............................................................ جغرافیا

 مروتی نگار 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  محمدعلی مودی

|................................................. شنایس روان
 ضحی سکاکیسّیده مسئول درس: 

 محسن پیرحسینلو  سیمین زاهدی
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  )اسالمی معارف و علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۱ فروردین ۱۹ آزمون عمومی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
 ۱فارسي  ۱۵۵تا  ۱۵۱هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱

  معني درست واژگاني كه غلط هستند:  
  مسخره كردن: سُخره: ۱گزينۀ   
  : مولع: آزمند، حريص۲گزينۀ   
  جاي پست در پايين كوه) : حضيض: جاي پست در زمين يا پايين كوه (۳گزينۀ   
  ۲فارسي  ۱۶۸تا  ۱۵۹هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲

  موارد نادرست:  
  صبح از پيش شبگير: سحرگاه،  
 ريكتب گفتن، تبريك گفتن، تهنيت: شادباش  
  تيمار: مواظبت، مراقبت  
  آمدن) ستوه به ماندگي، مالمت (ماللت: آزردگي، سرزنش، شماتت: سركوفت،  
  ۲فارسي  ۱۶۸و  ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۰، ۱۵۹هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۳

  بررسي ساير ابيات:  
چشـم بيمـار و  مناسب بيـت اسـت: قـوّت بيمـار (» قدرت«به معني » وّتق«كار نرفته بلكه  به» خوراك«به معني » قوت«الف) در اين بيت   

  خمارگونۀ يار) را بنگريد.
  ».فرشته«به معني » مَلَك«در اين بيت مناسب است نه » سرزمين«به معني » مُلْك«ج)   
  ».خيك«به معني » مَشك«مناسب بيت است نه » نوعي عطر«به معني » مُشك«د)   
  ۱فارسي  ۱۵۲و  ۱۵۱، ۱۲۳، ۱۰۲هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال اتمشخص ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۴

  هاي اماليي متن: بررسي غلط  
  بسته شود. حزم) چون بال نازل شود چشم ۱  
  ارادٔه خويش گرداند. اسير) ما را نيز ۲  
  خويش گرداند. خواست) ما را نيز گرفتار ۳  
  ۲سي امالي جامع فار*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۵

  »:د«و » ج«هاي اماليي در دو عبارت  صورت درست غلط  
  حرب انضمام/ هرب  ج) انظمام   
  سفير د) صفير   
  ۱امالي جامع فارسي *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۶

  موارد نادرست:  
كـف » بحر«امالي درست واژه پي برد: مثل ساحل از توان به  مي» ساحل«و » كف«بحر: با توجه به معني مصراع اول و آمدن كلمات  بهر  -۱  

  افسوس نصيب من است.
  ديوار هستم.» خار«شود: انگار من به گرد گلشن تو  و معني مصراع دوم امالي درست واژه مشخص مي» ديوار«خار: با توجه به  خوار  -۲  
  درست است.» بحار«بريم  پي مي» جزر و مد«بحار: با توجه به  بهار  -۴  
 ۲فارسي  ۱۴۸و  ۱۴۳، ۴۹و  ۱فارسي  ۱۲۹و  ۱۱۷، ۵۲، ۳۶، ۲۷هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۷

، صاحب هيچ اثري در ميان آثار منـدرج »محمّدبن منوّر« ۴و درگزينۀ » محسن فيض كاشاني« ۲، در گزينۀ »جبران خليل جبران« ۱در گزينۀ   
  :۳زينۀ در گ در صورت سؤال نيستند، اما 

  الرّوايات/ حسين واعظ كاشفي: اخالق محسني الحكايات و لوامع نامه/ جمال ميرصادقي: ديوار/ محمد عوفي: جوامع الملك طوسي: سياست خواجه نظام  
  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۸

  :۱  ها مطابق گزينۀ بررسي آرايه  
كـه در بيـت » ميـوه«و معني ديگـر آن يعنـي » چيزي كه بر پشت يا دوش حمل كنند«است و » محموله«به معني » ربا«الف) ايهام تناسب:   

  متناسب است.» ارد درخت ميوه«قبول نيست با  قابل
  شود، رساندن خود به خاكستر پروانه دانسته است. ب) حسن تعليل: شاعر علت اين را كه شمع با سوختن كوتاه مي  
  آميختن دو حس شنوايي و المسه صورت گرفته است.» گفتار آتشين«در تركيب  آميزي: ج) حس  
  .»سپر«به » دست«است و  تشبيه شده» چتر«به » خورشيد«د) تشبيه:   
  ) تضاد: نيست و است (اوست)ه  
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  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۹
  لعل استعاره از لب  -۲سيالب خون استعاره از اشك  -۱، دو استعاره وجود دارد: ۴در گزينۀ   
  بررسي استعاره در ساير ابيات:   
خون در دل مرجـان افتـادن  -۴دُر استعاره از سخن  -۳گهر استعاره از دندان  -۲دُرج ياقوت استعاره از لب  -۱: چهار استعاره دارد: ۱گزينۀ   

  تشخيص است و هر تشخيصي استعاره.
اللـۀ احمـر  -۴سنبل در مصـرع دوم اسـتعاره از زلـف  -۳سنبل استعاره از زلف  -۲گل استعاره از معشوق  -۱تعاره دارد: : چهار اس۲گزينۀ   

  استعاره از صورت معشوق
ياقوت استعاره از لب  -۴مه استعاره از صورت  -۳زنجير مشكين استعاره از زلف  -۲ساقي استعاره از معشوق  -۱: پنج استعاره دارد: ۳گزينۀ   

  شكر استعاره از سخن  -۵
 هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۰

  شود. با تضاد رد مي ۴با تشبيه و گزينۀ  ۳با ايهام، گزينۀ  ۲گزينۀ   
  :۱هاي گزينۀ  آرايه  
  حسن تعليل: علت سرخي آسمان به هنگام صبح، خون گريستن ستارگان است.  
  و اشك ريختن اختر، تشخيص و استعاره دارند. استعاره: دامن گردون  
  كنند. اغراق: ستارگان نيز در عشق يار، خون گريه مي  
  سازد. تناسب مي» صبح، گردون و اختر«با » خورشيد«است، اما در معني » عشق و محبت«در اين بيت به معني » مهر«ايهام تناسب:   
  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۱

بيت فاقد استعاره است. توجه داشته باشـيد كـه  ، اما »سرو روان«او به » قد و باالي«تشبيه شده است و » آفتاب«به » روي يار«در اين گزينه   
  هستند.» باال«و » روي«به  استعاره نيستند بلكه مشبه» سرو روان«و » آفتاب«
  ها: ساير گزينه  
  ق/ كنايه: سپر افكندن كنايه از تسليم شدن: تشبيه: معركۀ عش۱گزينۀ   
  به كار رفته است.» قصد و نيّت«در معني مجازي » سر«او/ مجاز:  -: تكرار: خاك پا۳گزينۀ   
دهم  گويد اگر كسي مرا صدا بزند و پاسخي بشنود آن من نيستم كه جواب مي : اغراق: شاعر در الغري و ضعف خود اغراق كرده و مي۴گزينۀ   

  اهنم است!/ تشخيص: پاسخ دادن پيراهنبلكه پير
 ۲فارسي  ۳۱ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۲

  گذارد. هستۀ گروه نهادي است: ابر رحمت بين گل و خار فرقي نمي» ابر«  
گـروه متممـي » اين مجلـس«اليهي دارد.  نقش مضافٌ» عزّت مست«صفتِ جانشين اسم است و بنابراين نقش اسمي دارد و در گروه » مست«  

اليه است:  است بنابراين معطوف به مضافٌ» مست«معطوف به » مستور«صفتِ مجلس است. » اين«هستۀ گروه متممي است و » مجلس«است و 
  عزّت مست و مستور در اين مجلس يكي است.

  ۲فارسي  ۱۴۹و  ۷۲هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۳
  بدل است. » الف«در بيت » دلدادگان«ماضي التزامي است. » د«در بيت » باشي گفته«  
  بررسي ساير ابيات:   
  هاي نهاد و متممي دارند. ترتيب نقش به» چشم«در مصراع دوم به معني » ديده«ماضي التزامي وجود ندارد؛ » ب«در بيت   
  بدل نيست و نقش دستوري مفعول دارد.» خود«، »ج«در بيت   
  ۱فارسي  ۸۳و  ۱۹هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۴

  ها: بررسي شيؤه بالغي و حذف فعل در گزينه  
) شيؤه بالغي: مصراع اول و دوم هر دو نامرتب هستند: همان به [است] كه رنگين سخن به خموشي بسازد، همان به [است] كه طاووس پر و ۱  

  است. دو مصراع به قرينۀ معنوي حذف شدهدر » است«بالش را نبيند./ حذف فعل: 
دانيم كه شبه جملۀ ندايي داراي حذف فعل بـه قرينـۀ معنـايي  در مصراع اول منادا است و مي» سعدي«) شيؤه بالغي: ندارد./ حذف فعل: ۲  

  است.
  شيؤه بالغي: ندارد./ حذف فعل: ندارد.  )۳  
[است] كه هر كه در اين روزگار موزون شد، چو سرو از ثمر به برگ سبز سازد./ حذف شيؤه بالغي: هر دو مصراع نامرتب هستند: همان به   )۴  

  در مصراع اول حذف شده است.» است«فعل: 
  ۱فارسي  ۸۰و  ۷۹هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۵

حرف اضافه است نـه » تا« ۲گزينۀ جملۀ مركب داريم. در  ، بيانگر اين است كه در اين بيت»كĤنكه«در » كه«ساز  حرف ربط وابسته ۱گزينۀ در   
در اين بيت به معنـي » چون«نيز جملۀ مركب وجود ندارد؛ توجه داشته باشيد كه  ۳گزينۀ حرف ربط، بنابراين اين بيت جملۀ مركب ندارد. در 

  .ساز به كار نرفته است نيز حرف ربط وابسته ۴گزينۀ و حرف اضافه است. در در » مثل«
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 ۲فارسي  ۱۳۲و  ۷۸، ۳۱، ۱۴هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۶
  ها: بررسي گزينه  
  است.» ماضي ساده«در بيت دوم » گفتم: «۱گزينۀ   
  ساز است. پايه حرف ربط هم» وليك«: در بيت دوم ۲گزينۀ   
  غمزٔه او -۸غمزٔه غمّاز  -۷دست غمزه  -۶ماجراي دل  -۵زلفش  -۴ناز او  -۳ناز دلبر  -۲احتمال ناز  -۱هاي پسين:  : وابسته۳گزينۀ   
  مسند) است. نهاد) بيش ( تر باشد، ناز او ( در بيت اول مسند است: آن كه نازنين» بيش: «۴گزينۀ   
  ۱فارسي  ۱۶درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۷

   : دوري از همنشين بد۴مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينۀ   
  مفهوم ساير ابيات:   
  : فريب دشمن را نخوردن۳گزينۀ   نشيني با آنان نوازي و هم : درويش۲گزينۀ   : تربيت در نادان تأثيري ندارد.۱گزينۀ   
  ۱فارسي  ۳۹ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۸

  ها وجود دارد. انپذيري دنيا و عمر انس مفهوم ناپايداري و زوال ۴و  ۳، ۱هاي   گزينهدر   
  برتري عشق عاشق بر سلطنت پادشاهان: ۲مفهوم گزينۀ   
  ۱فارسي  ۳۵ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۹

  اين است كه ارزش هر مكان به كسي است كه در آن مكان است. ۱مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و گزينۀ   
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  كند. ستايش ممدوح/ حتي علم و دانش نيز به ممدوح شاعر، افتخار مي: مدح و ۲گزينۀ   
  : توصيف ممدوح به شرافت و بخشش۳گزينۀ   
  نظيري و يگانگي معشوق  : بي۴گزينۀ   
  ۲فارسي  ۱۰۷ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۲۰

اسـت. حضـور سـيمرغ » قهرمـاني«ماسه است، بنابراين زمينۀ آن هاي داستاني ح توصيف پهلواني و قدرت جنگي يكي از شخصيت ۱گزينۀ   
  است.» خرق عادت«) همگي بيانگر زمينۀ ۴) و وجود ديو (گزينۀ ۳)، عُمر هزار و دويست ساله (گزينۀ ۲(گزينۀ 

 ۲فارسي  ۱۴۸ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۱
نشـيني و  توصيه به خانه ۲كامالً برعكس در گزينۀ  ر و حركت و جنب و جوش است، اما مفهوم منظومۀ صورت سؤال سفر كردن و ستايش سف  

  حركت و سفر دارد. عدم
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  : هركسي اليق عشق نيست./ راه عشق پر خطر است.۱گزينۀ   
  : توصيه به سفر (هم مفهوم با بيت صورت سؤال)۳گزينۀ   
  فراموش كردن خود: توصيه به ترك تعلّقات و ۴گزينۀ   
  ۲فارسي  ۹درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲۲

  ) است.۴پندناپذيري عاشق مفهوم بيت (  
  ۱فارسي  ۴۸ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲۳

  كند. حاجت او را برآورده ميبخشد و  : شخص بخشنده بدون آنكه نيازمند اظهار نياز كند، مي۴مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينۀ   
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  : مناعت طبع داشتن و اظهار نياز به توانگران و بخشندگان نكردن۱گزينۀ   
  كنند. منصبان فرومايه هرگز گشايشي در كار ديگران ايجاد نمي : صاحب۲گزينۀ   
  كند. ايجاد مي: نيازمند با اظهار نياز خود به بخشندگان گشايشي در كار آنان ۳گزينۀ   
  ۲فارسي  ۱۲تا  ۶هاي  درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۴

  بازي جان رويارويي شجاعانه با مرگ و نهراسيدن از آن »: الف«بيت   
  رضايت عارفانه خواست و اختيار معشوق را بر خواست خود ترجيح دادن و بدان خشنود بودن »: ب«بيت   
  رفتن هر حادثه و خشنود بودن بدان و آن را نتيجۀ مشيّت خداوندي پنداشتنرضايت عارفانه: پذي  
  ترك تعلّق انسان چون متعلّق به عالمي ديگر است، درنتيجه نبايد دلبستگي به اين عالم داشته باشد. »: ج«بيت   
 دريـا، خـود، اصـل غلتـان بـه سپس شود؛ مي تبديل سيلي به و شود مي ذوب برف اصل، به بازگشت براي هنري و زيبا تصوير يك»: د«بيت   

  اصل به بازگشت پيوندد.  مي
آن را مشتاقانه پذيرفت و بر دوش  )إنا عرضنا االمانة علي السماوات و...(آسمان) آن را نپذيرفت و انسان طبق آيۀ  باري كه چرخ (»: ه«بيت   

 پذيرش امانت عشق كشيد، همان امانت عشق است. 
  ۲فارسي  ۹۳ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲۵

  همانند بيت صورت سؤال مفهوم اصلي اين است كه درد عشق براي عاشق عين درمان است. ۴  در گزينۀ  
  ها:  مفهوم ساير گزينه  
  شود. گاه از عاشق جدا نمي ) درد و داغ هيچ۳    ) درد عشق درمان ندارد.۲و  ۱  
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  ۲عربی، زبان قرآن  ۱۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۶
شـود.  از ادوات رشط هستند. فعل رشط به مضارع التزامی و فعل جواب رشط به مضـارع اخبـاری ترجمـه می» من، ما، أینام، إن«نکتۀ مهم:   

  ها ماضی باشد.  حتی اگر هر دو یا یکی از آن
  (مضارع التزامی)بزرگ شود، بزرگ باشد.کس دنیا در نظرش  هرالّدنیا يف عینه:  (رشط)عظمتمن   
ترجمه شـده و غلـط » به مفعول«به اشتباه  ۲و  ۱های  به نیست. در گزینه فاعل آن است و مفعول» الّدنیا«فعل الزم و » عظمت«دقت کنید   

  است. 
  شود  ، می(مضارع اخباری)گردد می  رشط)به، جواب  (معطوفصارو  (مضارع اخباری)دهد ترجیح می: آن را (جواب رشط)آثرها  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۱۱درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۷

  ایامن نیاوردید مل تؤمنوا   ماضی منفی مضارع مجزوم  مل   
 (هنوز) وارد نشده است ملّا یدخل   ماضی نقلی منفی مضارع مجزوم  ملّا   
  گیرند. (ملّا یدخِل اإلیامن) دار بچسبند کرسۀ عارضی می »ال«ورتی که بخواهند به یک اسم های مجزوم در ص نکته: فعل  
  ۲و  ۱ترکیبی عربی، زبان قرآن *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۸

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  
  گو زبان دروغ بدتر/ زبان بد  گوتر  زبان صادق/ دروغ بهرت، نیکوتر/ زبان نیکو  گوتر  انسان/ راست ها  ) انسان۱  
  گو زبان دروغ بدتر/ زبان کذب   تر گو/ سیاه زبان راست ) زبان صدق ۳  
  بدتر (اساساً جمله اشتباه ترجمه شده است.) نیکوتر/ بد  اضافه است.)/ نیکو » هر(«جسم  ) جسد ۴  
  ۲قرآن  عربی، زبان ۲درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۹

  سبز یها امتألت: پر شد (فعل ماضی و الزم)/ َفلِبَسْت: پوشید، به تن کرد ( فعل ماضی ساده)/ الثیاب الخرضاء: لباس  
  ها: رد سایر گزینه  
  ) پر کردند، گویی پوشیده است.۲  
  شود، در نتیجه، پوشش داده شده است. ) پر می۳  
  ) شکوفه، لباسی سبز۴  
  ۲(ترجمۀ وصف و اضافه) عربی، زبان قرآن  ۲(افعال ناقصه) و  ۱ های درس*  متوسط: سؤال اتمشخص ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  زند مازالت ... متوج: همواره/ پیوسته موج می  
  األحاسیس الّثوریّة: عواطف انقالبی  
(در »] ملـت«اسـت و نـه  »مـردم«معنـی  بـه» جمهـور«جمـع » جامهیـر[«های) مردمان مسلامن مـا  های (دل قلوب جامهیرنا املسلمة: قلب  

  ترجمه نشده است.)» نا«ضمیر  ۳مفرد و نادرست است و در گزینۀ » دل« ۴و  ۲های  گزینه
  بعد ثالثین سنة: پس از سی سال  
  ۲(ترجمۀ جملۀ وصفیه) عربی، زبان قرآن  ۲(افعال ناقصه) و  ۱ های درس*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۱

  کان لَنا: داشتیم   
را قبل از » کان«کنیم. وقتی  عنوان خرب مقدم) استفاده می اسم یا ضمیر] در ابتدای جمله (به نکتۀ مهم: در عربی برای مفهوم داشنت از [لِـ   

 شود: لنا معلٌّم: معلّمی داریم/ کان لنا معلّم: معلّمی داشتیم اضافه بکنیم، همین مفهوم به زمان ماضی برده می» لِـ«
  . کرد میآموزانش رفتار  با دانش کهُل تالمیَذه ... : معلّمی معلٌّم یُعامِ   
  استفاده کنیم. » که«جملۀ وصفیه است، پس در ترجمه باید از حرف ربط » یعاِمُل «نکره و » معلّمٌ : «۱نکتۀ   
  ماضی استمراری  مضارعجملۀ وصفیه   ماضیفعل   : در ترجمۀ زمان جملۀ وصفیه دقت کنید: ۲نکتۀ   
  ماضی بعید  ماضیجملۀ وصفیه   ضیمافعل       
  علی کرثتهم: با وجود زیاد بودنشان   اخالقی و دلسوزی بُحسن الخلق و الّشفقة: با خوش  
  ترجمه شده که نادرست است.» است«با فعل ربطی » علی کرثتهم«صحیح نیست و » کان لنا«در ترجمۀ » برای ما معلّمی بود) «۱  
و در زمان صـحیح خـود ماضـی » که«ورت مضارع ترجمه شده، یعامل که جمله وصفیه است با حرف ربط ص که ماضی است به» کان لنا) «۲  

  نادرست است. » دلسوزی بسیار زیاد«درست ترجمه نشده و » علی کرثتهم«استمراری ترجمه نشده است. 
شـود کـه در  ماضـی اسـتمراری ترجمـه می» انکـ«نیز به دلیل » یعامل«مضارع و نادرست است (کان لنا: داشتیم) جملۀ وصفیۀ » داریم) «۴  

نیـز نادرسـت ترجمـه شـده » علـی کـرثتهم«ترجمه شده و » ها آن«است » تالمیذه«به که  ترجمۀ حارض مضارع ترجمه شده است. مفعول
  است. 
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   ۲و  ۱ترکیبی عربی، زبان قرآن *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۲
  ها: بررسی سایر گزینه  
  ماضی است.» لأنز « )۱  
  .تی یکپارچه استهامنا این، امت شامست که امّ ) ۲  
  .شک خداوند شام را در جنگ بدر یاری منود بی) ۳  
  ۲(اعراب) عربی، زبان قرآن  ۶و درس  ۱(معانی ابواب) عربی، زبان قرآن  ۴، ۳ های درس*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۳

نادرست اسـت.)/ » أبا« ۲مرفوع شده است. در گزینۀ » واو«فاعل است و با اعراب فرعی » أبو(«ف: أبویوسف روزی: يف یوٍم، یوماً/ پدر یوس  
رود و در  کار مـی بـرای مشـارکت بـه» مفاعلـة«است و بـاب » مفاعلة«در باب » کاتب(«نگاری کرد: کاتب املعلّمین  با دو نفر از معلامن نامه

است.)/ در مورد علت ضعف فرزندش: عـن » یاء«به و منصوب با اعراب فرعی  مفعول» .)، (املعلّمینشود استفاده می» با«ترجمۀ آن از کلمۀ 
  سبب ضعف ولده

ایـن نکتـه  ۳و  ۲، ۱های  بگیرند. در گزینـه» ال«الیه هستند و نباید  هر سه مضاف» ولد« و » ضعف«، »سبب«نکته: دقت کنید که سه کلمۀ   
  رعایت نشده است.

  اشتباه هستند] ۳و  ۱های  در گزینه» إمتحانات املدرسة«و » اإلمتحانات الیومّیة[«اإلمتحانات در امتحانات: يف   
  دّقت کنید:» مفاعلة«و » تفاعل«نکتۀ مهم: به تفاوت باب   
  کنیم. استفاده می» با«به بگیرد و در ترجمه میان فاعل و مفعول از  تواند مفعول می» مفاعلة«فعل باب   
  نگاری کرد : علی با سعید نامه(مفعول)سعیداً  (فاعل)عيلٌّ کاتب  مثال   
  کنیم. استفاده می» یکدیگر«یا » با هم«گیرد و همیشه الزم است و در ترجمه از  به منی ، مفعول»تفاعل«فعل باب   
  نگاری کردند. :علی و سعید با یکدیگر نامه(معطوف به فاعل)سعیدٌ و  (فاعل)علیٌّ تکاتب  مثال   
  ۱(الی نفی جنس) عربی، زبان قرآن  ۱۱درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزینۀ -۳۴

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  
ی نفی جـنس هـر دو نکـره هسـتند)/ »ال«مفتوحٌة (اسم و خرب  ی نفی جنس مبنی بر فتح است)/ املفتوحُة »ال«سوَق (اسم  ) سوقاً ۱  

الیومّیة (صفت است و  ث منصوب به کرسه است)/ الیومّي حاجاِت (جمع مؤنّ   حّتی یستطیع ... أن یوّفروا/ حاجاَت  لیشرتَي ... 
  قد إنتهت، قد إنقضت کند)/ إنتهی  در جنس از موصوفش تبعیت می

 صورت ضمیر هم بیاید)/ الحاجـات  یستطیع (فاعل اسم ظاهر است و نباید به مفتوحٌة/ یستطیعوا  سوَق/ املفتوحَة  ) الّسوُق ۲  
  مع أنّ  هم/ بینام حاجاتِ 

وا » سوق(«مفتوحٌة  مفتوٌح  )۴     قد إنقضت گیرد)/ إنقضیت  منی» ال«حاجاتِهم (مضاف  یُوفِّروا/ الحاجاتُهم  مؤنث معنوی است)/ یحرضِّ
 ترجمۀ منت :  

باهی نزد او آمد و گفـت ای های کوچکی شد! روزی رو  اش را در باالترین نقطۀ نخلی ساخت و بعد از مّدتی صاحب جوجه کبوتری النه«
شـّدت ترسـید و گفـت  آیم! کبـوتر بـه هایت را برایم بیانداز! من گرسنه هستم و اگر این کـار را نکنـی فـوراً از درخـت بـاال مـی کبوتر جوجه

اره نزد تو آمد هایم کوچک هستند، یک هفته به من مهلت بده! شش روز بعد کالغ از ماجرا آگاه شد و به کبوتر گفت نرتس و اگر دوب جوجه
توانند از درخت باال بروند، کبوتر احساس آرامش کرد و فهمید کـه ظـامل خـودش را بـر  ها منی ، زیرا روباه»خواهی بکن هر چه می«به او بگو 

 »دهد تا دیگران را استثامر کند! هر کاری توانا نشان می
  ترکیبی*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  آیم. (الّصعود من الّشجره) انجام ندهی از درخت باال می کاری را که گفتم  اگر » ان مل تفعيل أتسلق الّشجرة«بر مبنای منت   
هایت را برایم بیانداز و اگر چنین نکنی از  ها) تهدید روباه باشد ولی در منت آمده که جوجه (خوردن جوجه ۴نظر برسد گزینۀ  ممکن است به  

  خورم. هایت را می هایت را برایم بیانداز واّال جوجه معنی ندارد که بگوییم جوجهآیم، یعنی  درخت باال می
  ترکیبی*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۶

  ها: بررسی سایر گزینه  
مـد بـه او بگـو هـر چـه دلیلی است که کالغ برای پیشنهاد خود بیان کرده (اگر بار دیگر روباه آ » توانند از درخت باال بروند ها منی روباه) «۱  

  خواهی بکن) می
  های کالغ نیست. ) این مطلبی بود که کبوتر از مجموع داستان فهمید و جزو گفته۲  
  ) مهلت خواسنت کبوتر مربوط به قبل از برخورد با کالغ است.۳  
  ترکیبی*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۷

  است.» شش«به معنای » سّتة«یا » ستَّ «  
  ترکیبی*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲سخ: گزینۀ پا -۳۸

  »دهد. ظامل خود را بر هر کاری توانا نشان می«در منت نیست و عبارت صحیح این است که » ظامل بر هر کاری توانا است.«عبارت   
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  ۳و  ۲ترکیبی عربی، زبان قرآن *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۹
  ها:  اشتباهات سایر گزینه  
  مجرور بحرف جرّ  إلیه  مقصور/ مضاف منقوص  )۱  
  مجرور بحرف جرّ  إلیه  إسم تفضیل/ مضاف ) صفة املشّبهة ۳  
  إسم تفضیل تفضیل است.)/ صفة املشّبهة » أفعل«غیرمنرصف (زیرا  مقصور/ منرصف  ) منقوص ۴  
  ۲و  ۱ترکیبی عربی، زبان قرآن *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۰

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  
  »ي«فاعله ضمیر  » أنت«للمخاطبة/ فاعله  ) للمخاطب ۱  
  »ي«فاعله ضمیر  » أنت«معتّل ناقص/ فاعله  أمر/ مهموز  ) ماض ۲  
  للمخاطبة أمر/ للمخاطب  ) ماٍض ۳  
  ۳و  ۲ترکیبی عربی، زبان قرآن *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۱

  ها:  ات سایر گزینهاشتباه  
  من ثاليث مجرّد ) إسم فاعل من ثاليث مزید ۱  
  به مفعول » أنّ «معرب/ إسم مؤّخر  ) مبنّي ۲  
  به مفعول » أنّ «نکرة/ إسم مؤّخر  ) معرّف بالعلمّیة ۴  
  ۲و  ۱جامع عربی، زبان قرآن *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۲

اسـت الزم اسـت مطابقـت داشـته باشـد و » صـاروا«کـه خـرب مفـرد بـرای » نشـیطین«مع مذکّر دارد، لـذا کلمـۀ داللت بر ج ۴عبارت گزینۀ   
  صورت مثنی آمده است. باشد در حالی که به» نشیطینَ «

  ۲عربی، زبان قرآن  ۱۱درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۳
  و مرفوع» إنّ «خرب » أحقُّ «تأکید، » لـ»: «ألحقُّ »/ «ا«منصوب به اعراب فرعی » إنّ «اسم »: أخاک«  
  ها:  اشتباهات سایر گزینه  
  منصوب به اعراب ظاهری است.)» کان«ألحقَّ (زیرا خرب مفرد  ) ألحقُّ ۱  
  منصوب است.)» إنّ «شوند؛ از طرفی اسم  أخاک (اسامء خمسه با الف منصوب می ) أخیک ۲  
  مرفوع است.)» کان«شوند، از طرفی اسم  می أخوک (اسامء خمسه با واو مرفوع ) أخاک ۴  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۷درس *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۴

دلیل التقـای سـاکنین بـا کســره  در آخر فعل ساکن است و بـه» ت«باشد،  فاعل می نائب» الّصالة«فعل مجهول است و » ُقضَیْت « ۱در گزینۀ   
  شود. خوانده می

  ۱عربی، زبان قرآن  ۵درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲نۀ پاسخ: گزی -۴۵
  ؟کند منیدر کدام گزینه صیغۀ فعل تغییر  ،اگر فعل بعد از فاعل بیاید  
  ها مؤنث هستند.) ... (اسامی شهرها، کشورها و قاره تُدِخُل ) أوروبّا ۲    ... سألوه) أصدقاءه ۱  
  ... جتهدانِ ی) هذان الّتلمیذان ۴    ... یسألْنَ ) الطّالباُت ۳  
  ۲و  ۱ترکیبی عربی، زبان قرآن *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۶

رف اسـت. (صـفت ـمنصـ» أسـف«که در ایـن بـین فقـط » أِسف -غضبان -أتقی -أکرم -موازین -مساجد«اسامی مشتق به ترتیب عبارتند از:   
  .)»ناراحت«معنای  به »َفِعل«است بر وزن  ههمشبّ 

  ۱عربی، زبان قرآن  ۴و  ۳های  درس*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴نۀ پاسخ: گزی -۴۷
مُ «) ۱     و مزید بر دو حرف است.» تفّعل«باب » تََتقدَّ
  و مزید بر دو حرف است.» إفتعال«باب » إْسَتِمعْ « )۲  
  و مزید بر دو حرف است.» إفتعال«باب » یجتهدونَ « )۳  
  د بر یک حرف هستند.و مزی» مفاعلة«باب » اُطالع«و » حاَولُْت «) ۴  
ها عالوه بر حـروف اصـلی دارای دو حـرف  های ثالثی یا رباعی مزید که اولین صیغۀ ماضی آن یعنی فعل» افعال مزید بزیادة حرفین«نکته:   

دارای دو » ّعـلإنفعال، إفتعـال، تفاعـل و تف«های  دارای یک حرف زائد، باب» إفعال، تفعیل، مفاعلة و تفعلُل (رباعی)«های  زائد باشند. باب
  دارای سه حرف زائد است.» إستفعال«حرف زائد و باب 

  ۲ترکیبی عربی، زبان قرآن *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۸
در جملـه، » کـنّ «شـود. ضـمیر  های جمع مؤنّث هرگـز حـذف منی است. نون در صیغه» تقضینَ «نادرست و صحیح آن  ۱در گزینۀ ى» تقضـ«  

  دهد. ه ما نشان میصیغۀ فعل را ب
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  ۲عربی، زبان قرآن  ۷و  ۶، ۵های  درس*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۹
  های مثنـی در هـر سـه حالـت رفـع، نصـب و جـر، ) اسـم۲های جمع مذکر در هر سه حالت رفع، نصـب و جـر،  ) اسم۱اعراب فرعی شامل   

های غیرمنــرصف در حالـت  ) اسـم۵های جمـع مؤنـث در حالـت منصـوبی و  ) اسـم۴) اسامء خمسه در هر سه حالت رفع، نصـب و جـر، ۳
کنیم، بـا ایـن توضـیح  ها انتخـاب مـی ی یـا جـزء اسـامء خمسـه باشـد را در گزینـهباشد. بر این اساس خربی که جمع مذکر، مثنّ  مجروری می

  باشد.  است، گزینۀ درست می» واو«و مرفوع به اعراب فرعی که خرب  ۴در گزینۀ » نعمةٍ ذو «
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  باشد و محالً مرفوع است.  می» من توصیات«خرب شبه جملۀ )۱  
شود چون با وجود آن معنی و مفهـوم جملـه کامـل  خرب محسوب منی» املخلصون«است که محالً مرفوع است. » یحّبون«خرب جملۀ فعلیۀ  )۲  

  ». املواطنون«شود و صفت است برای  منی
  است که بر مبتدا مقدم شده است، این خرب محالً مرفوع است. » يف ذلک«خرب شبه جملۀ ) ۳  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۵۰

نکـره محسـوب » اسـتفهام«و » رشط«صورت یعنـی  نفقط در حالت موصولی معرفه هستند، در غیر ای» ما«و » من«دانیم  طور که می هامن  
  شود.  که اسم استفهام است، نکره محسوب می ۳در گزینۀ » من«شوند. بر این اساس  می

  »است که به خداوند قرض دهد؟چه کسی خداوند در کتابش سؤال کرده: «ترجمه:   
  ها:  ترجمۀ سایر گزینه  
  ده کردیم!شناسد آمد و از او استفا که خودش را می کسی )۱  
  کند تا خود را بشناسد! که مردم را خلق کرده است، آنان را آزمایش می کسی )۲  
  را که دوست داری و عاشق او هستی را دیدی، دنیا و هر آنچه در آن است را رها کن! کسیهر وقت  )۴  

  
  ۲ول عقايد اص ۱۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۱

 نيا و كند يم تيهدا شان هدف يسو به را ها آن رحمتش ياقتضا به و كند يم خلق ينيمع هدف يبرا حكمتش اساس بر را يمخلوق هر خداوند  
  .است خلقت منظا در تيهدا اصل بودن عام يمعنا به

  ۲اصول عقايد  ۲۴مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۲
آيد، بلكه  حساب نمي تنها معجزه به العاده باشد، آن عمل نه مطابق ادعايش عمل نكند، هرچند كاري كه انجام داده باشد خارق اگر مدعي نبوت  

  شود. موجب رسوا شدن او مي
  ۲اصول عقايد  ۳۴مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۳

يرش عقلي در حوزٔه شناخت ذهني است و همچنين بنا نهادن جامعه بـر اسـاس در حوزٔه ايمان و شناخت قلبي است و پذپذيرش قلبي تنها   
  عدالت و بناي زندگي بر اساس اخالق هر دو در حوزٔه عمل است.

  ۲اصول عقايد  ۴۵مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۴ 
  .است نبوت ختم عوامل از اسالم نيد بودن روزآمد و ييايپو و است ياسالم نظام مكحا ٔهژيو اراتياخت قيمصاد از تنباكو ميتحر  
  ۲اصول عقايد  ۵۲مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۵

بـرد كـه آيـات قـرآن  انسان پي به اين مطلب مي ،واسطه آشنايي با زبان عربي و خواندن قرآن از مصاديق اعجاز لفظي قرآن اين است كه به  
  شيؤه خاص بيان شده است. به

  ۲اصول عقايد  ۶۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۶
 عنـوان بـه طاغوت ينف و ياله تيوال رشيپذ انگرضرورتيب نباشد، ياله فرمان از گرفته تأنش شان فرمان كه يكسان حكومت رشيپذ حرمت  
  .است ياسالم حكومت ليتشك ضرورت ليدال از يكي
  ۲اصول عقايد  ۷۵ال: * دشوار * صفحۀ مشخصات سؤ ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۷

 ينبـ ينـيد تيـمرجع موارد از سؤال در مطرح مورد هردو و است معروف اطاعت يۀآ به )منكم االمرلي او و الرسول عواياط و اهللا اعوياط( يۀآ  
  .است  اسالم مكرم

  ۲اصول عقايد  ۸۶مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۸
 است يانحراف يها شهياند با مبارزه قيمصاد از ،ا خد بودن يجسمان غلط ريفست مقابل در ،ا خد قدرت يبرتر به )شيء كمثله سيل( يۀآ ريتفس  

  .باشد يم  اكرم امبريپ ينيد تيمرجع به مربوط كه
  ۲اصول عقايد  ۹۷مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۹

با اين تفـاوت كـه اهـل  ؛بودن است سني و شيعه در موضوع منجي آخر زمان، از نسل پيامبر اكرم  اعم ازمشترك همۀ مسلمانان  عقيدٔه  
  دنياآمدن و زنده بودن منجي در حال حاضر را قائل نيستند. سنت به
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  ۲اصول عقايد  ۱۰۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۰
  جامعه در دوران غيبت دارد. اشاره به آماده كردن خود و اين توصيف امام   
  ۲اصول عقايد  ۱۱۸مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۱

اشاره به فقيـه دارد، لـذا از ايـن دو تعبيـر، » رواة احاديثنا «هاي اجتماعي و وقايع زمان دارد و تعبير  اشاره به رويداد»  الحوادث الواقعه «تعبير  
  شكيل حكومت اسالمي به رهبري فقيه دارد.ضرورت نفي حاكمان طاغوت و ت

  ۲اصول عقايد  ۱۲۳مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۲
 تيـجاهل در كـه ييهـا ارزش بـا يجـد ٔهمبـارز شكل به ،ياسالم اخوت و يبرابر موضوع در مردم يبرا را خود ييالگو نقش  اكرم امبريپ  

  .داد نشان بود، ضيتبع و يابرابرن موجب و شد يم شناخته ارزش عنوان به
  ۲اصول عقايد  ۱۴۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۳

  .كرد مراجعه ،است آمده كتاب در كه نامه عهد متن به است يكاف و است يمتن الؤس  
  ۱اصول عقايد  ۱۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۴

ها  شناسي است و ساير گزينه عنوان نتيجۀ خود هم بيانگر تكريم خويش به ۳شناسي است و گزينۀ  ربوط به نتايج خودحديث مذكور در سؤال م  
  شناسي است. مربوط به اهميت خود

  ۱اصول عقايد  ۲۲مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۵
  آفريني) است. سازي و تمدن دانش ر حيوانات (قدرت تعقل و انديشه عامل اين تفاوت و توانمندي انسان با ساي  
  ۱اصول عقايد  ۲۵مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۶

 يقـدر بـه )اهللا اتتقـو(ي رفتـار و ياعتقاد ي،اخالق يها يزشت از طهارت يۀسا در تواند يم كه است يآدم وجود بخش نيتر مهم يآدم قلب  
 جهـان پروردگـار از را يقيحقـا و معـارف ،يباطن اتصال قيطر از .)يباطن اتصال ( رديگ قرار خداوند خاص توجه مورد كه كند دايپ يستگيشا
  .است مطلب نيا انگريب»  فرقان « ريتعب.  كند افتيدر

  ۱اصول عقايد  ۳۰مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۷
گرايـي فطـري  خداخواهد به خضوع و تسليم و پرستش در برابر خدا بپردازد، اصطالحاً  اينكه انسان در درون خود شوق و تمنايي دارد كه مي  

است، زيرا امور فطري چون هميشه همراه و همزاد انسـان اسـت استمرار آن در طول تاريخ شود و از داليل فطري بودن يك رفتار،  ناميده مي
  رود. هرگز از بين نمي

  ۱اصول عقايد  ۴۲دشوار * صفحۀ مشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۸
گزاري به درگاه الهي  موجب ناسپاسي و عدم شكرهاي واالي انساني در مسيري غير از انسانيت و بندگي پروردگار،  استفاده از ظرفيت و قابليت  

  .) به كلمۀ عدم در متن سؤال دقت شود . (لزوم حفظ منزلت و ارزش خويش استمعناي عدم توجه به  و بهاست 
  ۱اصول عقايد  ۴۹مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۹

 در مهم موضوع نيا.  است ياله الطاف از تر افزون ٔهاستفاد و يهست بزرگ خالق به معرفت و علم كسب جهان، و انسان نشيآفر اهداف از يكي  
  ).... سماوات سبع خلق يالذ اهللا(: است شده انيب گونه نيا ميكر قرآن

  ۱اصول عقايد  ۶۱* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۰
 حكمت و عدل الهـيدر پرتو ضرورت معاد بيانگر  )يظلمون و خلق اهللا السماوات و االرض بالحق و لتجزي كل نفس بما كسبت و هم ال(آيۀ شريفۀ   

  بيانگر عدل است). )يظلمون ال(و تعبير  )تجزيل(بيانگر حكمت و تعبير  )بالحق(كلمۀ  است. (
  ۱اصول عقايد  ۶۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۱

 است ديبع امتيق وقوع كه است نيمنكر يسو از شبهه نيا انگريب )ميرم يه و العظام ييحي من قال خلقه ينس و مثال لنا ضرب و( ۀفيشر يۀآ  
  .ستين ممكن و مقدور اصالً و است سخت اريبس يكار مردگان ٔهدوبار شدن زنده و
  ۱اصول عقايد  ۷۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ -۷۲

  .است ارياخت ۀطيح از خارج دهد، يم رخ انسان يبرا مرگ از پس و خواب در آنچه كه است نيا در مرگ و خواب شباهت  
  ۱اصول عقايد  ۸۵مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۳

  .ناپسند سنت اي و كوين سنت يگذار هيپا از اعم ،است يبرزخ سرنوشت و يزندگ در آن ريتأث و تأخر ما آثار انگريب فيشر ثيحد نيا  
  ۱اصول عقايد  ۹۸مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۴

 به پاسخ در )د؟يآر د راه به خواست يم كس هر تا مينداد عمر شما به يكاف ٔهانداز به ايدن در ايآ( ديفرما يم كه انيزخ دو به خداوند يقطع پاسخ  
 عمـل ،ميگـرد بـاز ايدن به اگر كه ،بر رونيب نجايا از را ما ،ميبود گمراه يمردم ما و شد رهيچ ما بر شقاوت(: نديگو يم كه انيدوزخ خواسترد

  .باشد يم )ميده يم انجام صالح
  ۱اصول عقايد  ۱۰۵صفحۀ مشخصات سؤال: * ساده *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۵

بايد گفت: شفاعت بدون اسـتحقاق در بنـدگان و بـدون » شود وعدٔه شفاعت موجب جسارت مردم براي ارتكاب گناه مي «در پاسخ به شبهۀ   
  شود. وجود توشۀ عمل صالح حاصل نمي
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  ۲انگليسي  زبان ۹۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۶
  دانيد كه او در واقع بسيار حساس است. خوبي من بشناسيد، مي را تقريباً به» كيد«ترجمه: اگر آقاي   
باشد و نياز به زمان حال در قسمت جملۀ شـرط داريـم  در قسمت جواب شرط، شرطي نوع اول مي willتوضيح: با توجه به وجود فعل وجهي   

شود كه در نتيجه پاسخ  داشته باشيد براي بيان چگونگي انجام فعل در زبان انگليسي از قيد استفاده مي ). همچنين توجه۴و  ۳هاي  (رد گزينه
  يك فعل غيرربطي است، نياز به قيد داريم نه صفت) knowباشد. (چون فعل ما  مي ۱صحيح گزينۀ 

  ۱زبان انگليسي  ۱۱۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۷
 ها نشسته بودند. كردند و پدر و مادرشان روي چمن قتي به رودخانه رسيديم، چند بچه در رودخانه شنا ميترجمه: و  
اگر رودخانه به عنوان يـك نقطـه از  كنيم، اما  استفاده مي )inتوضيح: براي اشاره به يك ناحيۀ بزرگ و باز مثل رودخانه از حرف اضافۀ مكان (  

  كنيم. ) استفاده ميatفه مكان (مسير باشد قبل از آن از حرف اضا
  ۲زبان انگليسي  ۷۷و  ۲۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۸

  فوت متغير است. ۶ها از چند اينچ تا  ترجمه: اين گياهان در اكثر موارد مقاوم هستند و داراي تنوع زيادي در عادت و رنگ هستند كه ارتفاع آن  
  ) استفاده كرد.a littleتوان قبل از آن از ( شمارش است و نمي ) يك اسم قابلinchesكنيم. ( ) استفاده ميinاز حرف اضافۀ ( )varyتوضيح: براي (  
  ۱زبان انگليسي  ۸۶ ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۷۹

  .مويدر فرودگاه برتان  پدربزرگ و مادربزرگ دنبال به ميواهخ يما م رايز د،يناهار را خودتان درست كن ديامروز با د،يها گوش كن بچهترجمه:   
 ۱ گزينـۀ در است. غلط شده برده كار به مفرد شكل به انعكاسي ضمير كه ۳ و ۲ هاي گزينه پس است، شده برده كار به جمع شكل به جمله مخاطب توضيح:  

  است. عبارت اين صحيح پاسخ ۴ گزينۀ نتيجه در جمع. انعكاسي ضمير و for آن از بعد و شد مي برده كار به lunch مستقيم مفعول بايد ابتدا نيز
  ۱زبان انگليسي  ۷۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۰

  .باشدمشاورٔه پزشكي  دنبال بهترجمه: هركسي كه مشكالت قلبي، ريوي يا فشار خون دارد بايد قبل از سفر طوالني با هواپيما   
 ) قدرداني كردن، فهميدن۴  ) شناسايي كردن۳  ) تأكيد كردن۲  كردنوجو  ) جست۱  
  ۲زبان انگليسي  ۲۳مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۱

عمل فرآيندهاي ترميم  رغم علي DNAهاي  شوند، اما در هر سلولي ممكن است برخي از آسيب ها ترميم مي ترجمه: اگرچه بيشتر اين آسيب  
  . باقي بماند

 ) بنابراين۴  رغم، با وجود ) علي۳  ) از طريق۲  ) عالوه بر۱  
  ۲زبان انگليسي  ۶۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۲

  گيري در نظر گرفت. عنوان دو سيستم مكمل در مغز انسان براي تصميم توان به را مي احساسترجمه: عقل و   
 هاد) پيشن۴  ) رابطه۳  ) احساس۲  ) شرايط۱  
  ۲كتاب كار زبان انگليسي  ۳۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۳

  احترام فراوان بودند.  شايستۀنشانان شجاع كار بزرگي انجام داده بودند و  ترجمه: مطمئناً آتش  
 ) خاص۴  ) غيرمنتظره۳  ) شايسته۲  ) نامرئي۱  
  است.» شايستۀ چيزي بودن، لياقت چيزي را داشتن«ني ) به معto be worthy of somethingنكته: تركيب (  
  ۲زبان انگليسي  ۱۰۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۴

  .پنهان كندكرد آن را از او  ترجمه: زن جوان تقريباً مطمئن بود يك چيز مهمي دربارٔه زندگي گذشتۀ همسرش بود كه سعي مي  
 ) بخشيدن۴  هان كردن) پن۳  ) برنده شدن۲  ) دزديدن۱  
  ۲زبان انگليسي  ۸۹مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۵

ارزش بيشـتري قائـل كنيد، چيزي را كه داريد براي چيزي كه طرف مقابل دارد، كـه بـراي آن  ترجمه: وقتي با كسي در بازار آزاد معامله مي  
  كنيد. ، رها ميهستيد

  ) ارزش دادن، ارزش قائل شدن۴  ) مبادله كردن۳  جو كردن و ) جست۲  بيني كردن پيش) ۱  
  ۲زبان انگليسي  ۲۲مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۶

فردي دارد كه ممكـن اسـت در يـك محـيط  ترجمه: اين طيف از تنوع به اين معني است كه هر كودك اوتيسمي نيازهاي آموزشي منحصربه  
  .يا برآورده نشود برآورده شودمدرسۀ معمولي 

  ) گرفتن۴  ) نگه داشتن۳  ) مالقات كردن۲  ) ساختن۱  
  است.» برآورده كردن نيازها«معني  ) بهmeet the needsنكته: تركيب (  
  ۱زبان انگليسي  ۱۰۴ ۀ* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۸۷

  شود. فراهم ها آن يبرا يشتريب يها مكان ديبا نيبنابرا پارك، چند و نمايس طفق - ندارد وجود ياديز يسرگرم راه كوچك يشهرها شتريب در ترجمه:  
  سرگرمي )۴  رابطه )۳  تجربه )۲  مقصد )۱  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  

 
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

مون
آز

 ۱۹ 
دین

رور
ف

 
۱۴۰

۱
  |

روه
گ

 
شی

آزمای
 

 و علوم
رف

معا
 

المی
اس

  

۱۲

  ترجمۀCloze Test:  
بـه هـم  يا گونه افراد را به (خنده) ني. اهستندموضوع  نيبا ا كردن موافقتدر حال دارو است. دانشمندان  نيخنده بهتر نديگو مي يبرخ

ذهن و  دنيبه تعادل رس يخوب برا ٔهخند كي ٔهانداز به زيچ چيسالم در بدن شود. ه يو عاطف يكيزيف راتييتغ جاديكه باعث ا كند يم كينزد
متصـل  گـرانيو شـما را بـه د كند القا ميرا  ديكند، ام شما را سبك مي يبارها يطبع كند. شوخ عمل نمي تر نانياطم بلقاو  تر عيبدن شما سر

 يها فرصـت وجـوي جسـتبـا  ها نادرتر است، اما  و خنده تر يجد يزندگ ،ياما در بزرگسال م،يديخند يم صدها بار در روز يكودككند. در  مي
  .ديخود را بهبود ببخش يعاطف متسال ديتوان خنده، مي يبرا شتريب
   ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۸

 ردن) رسم كردن، نزديك ك۴  ) آماده كردن۳  ) معرفي كردن۲  ) غافلگير كردن۱  
   ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۹

 طور ناگهاني ) به۴  طور مؤدبانه ) به۳  طور روان و سليس ) به۲  طور امن و قابل اطمينان ) به۱  
   ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۰

  كنيم. ) استفاده ميthanهاي صفت تفضيلي داريم بنابراين از ( ) نياز به يكي از نشانهmoreو  fasterتوضيح: در جمله با توجه به كلمات (  
  ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۱

 ) بهبود بخشيدن۴  ) توضيح دادن۳  ) جذب كردن۲  ) الهام بخشيدن، القا كردن۱  
   ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۲

به اسـم  )ofبنديم و با حرف اضافۀ ( گويي داشته باشيم آن را جمع مي ) مشخص نباشد و هدف كليhundredتوضيح: اگر تعداد دقيق عدد (  
  چسبانيم. جمع مي

  استفاده كنيم. )one) از (aنيز در وسط جمله بايد بجاي ( ۴) چند است و در گزينۀ hundredمشخص نيست عدد ( ۱در گزينۀ   
  ۱ترجمۀ درك مطلب: 

 كيـهـا  هستند. آن يفعال و قو اريبس ۀ خودجث ليدل ها به ها بسته به گونه متفاوت است. آن هستند. رنگ آن يها حشرات كوچك مورچه
چنـد ملكـه،  ايـ كيها شامل  مورچه يلنكنند. كُ طور مداوم كار مي ها به كوش هستند. آن سخت اريها بس دارند. آن دهيچيپ يسازمان اجتماع

شوند.  شناخته مي »النه«عنوان  كنند كه به خود را حفظ مي ۀافتي توسعه يكارگر ساختارها يها است. مورچه رهيو شفكرم حشره كارگر، تخم، 
كننـد و اغلـب در  يمحافظـت مـ ديشـد ييهوا و آب طيها در برابر شرا از آن يكنند، برخ برابر دشمنانشان محافظت ميها در  ها از مورچه النه
ها در چوب  از گونه يكنند. برخ يدال، النه م ايبتن  رياغلب ز ن،يمورچه معموالً در زم يها از گونه ي. برخرنديگ منابع آب و غذا قرار مي يكينزد
 ها. در داخل سازه اي ،يدرختان مرده و درختان توخال ۀحصار، تن يها لهيم شوند، مانند مي افتي

دو  يها دارا شود. آن دفاع استفاده مي ايحمل غذا  يوجود دارد كه برا هايي لثهها دهان و  شوند. در سر آن مي ليسر تشك كيها با  مورچه
 ييغـذا ٔهريـذخ يها دو شكم دارند. تنها معده برا ستند. مورچهگرفتن نور ه يچشم جداگانه برا نيحركت و چند صيتشخ يچشم مركب برا

 يدهد. برخـ مي يلنكُ يۀبه بق ازياست كه مورچه در مواقع ن ييغذا يتر است. حاو آن را هضم كند. عملكرد معده جالب وانداست كه مورچه بت
بپاشـد. خـود شـكم  يرا از انتهـا يتواند سم د دارد كه ميوجو اي ي مورچهدر موارد نادر ايخنجر دارند،  زين ياهداف دفاع يها برا از مورچه
كـه وزن  ديبه نظر برسند، اما به خاطر داشته باشـ زيها ممكن است كوچك و ناچ مورچهرشد كنند.  نچيتا دو ا نچيا ۸/۰ توانند از ها مي مورچه

 .است نيزم يرو يها وزن كل انسانبرابر احتماالً  نيزم يرو يها كل مورچه
كـه  يزمستان در زمان يرا برا يها غالت كاف كنند. آن كار مي وستهيكنند. آهسته و پ روش كار مي نيتر به منضبط ميت كيعنوان  ها به آن
  كنند. مي رهيدشوار است ذخ النهسرد است و خروج از  اريهوا بس

  ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۳
 ؟ستين درستها  در مورد مورچه رياز جمالت ز كي كداممتن بر اساس ترجمه:   
 دهد. آب و غذا كاهش مي افتني يها را برا كنند كه حركات آن را انتخاب مي اي النه ،ها ) مورچه۱  
 دارند كه دومنظوره است. ييها ها اندام ) مورچه۲  
 ها برابر است. ها با تعداد انسان ) تعداد مورچه۳  
 كنند كه گرسنه نمانند. ا كمك ميه به آن گريد يكنند، برخ دايغذا پ نتوانندها  از مورچه يبرخ ي) وقت۴  
  ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۴

 ...............  جز بهكند  را فراهم مي ريسؤاالت زتمام پاسخ به  يبرا ياطالعات كاف متن ترجمه:  
 توانند از خود در برابر دشمنان خود دفاع كنند؟ ها چگونه مي ) مورچه۱  
 افت؟يتوان  مي عتيطب يها را در كجا ) معموالً مورچه۲  
 د؟نكن قبل از سرد شدن هوا چه مي ها ) مورچه۳  
 مورچه هستند؟النه مسئول ساختن  ييها ) چه نوع مورچه۴  
  ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۵

 كند؟ بحث مي يزيچ عمدتاً در مورد چه ترجمه: متن  
 همه ۀفيمورچه و وظ يسلطنت ٔهمختلف خانواد ي) اعضا۲  مختلف يها ها و عملكرد اندام مورچه ي) آناتوم۱  
 گريكدي با ها آن يهمكار و كنند مي يزندگ ها آن در ها مورچه كه ييها مكان )۴    ها مورچه ي) سبك زندگ۳  
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  ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۶
 كند؟ مي فينحو توص نيرا به بهتر دوم پاراگرافعملكرد جمله آخر  رييك از موارد ز كدامترجمه:   
 .كند در شروع پاراگراف اول آمده بود، بيان مي از آنچه قبالً يبانيپشت يرا برا يشتري) اطالعات ب۱  
 كند. موضوع پاراگراف قبلي را تصحيح مي) ۲  
 كند. مي يبانيپشت يقبلجمله است كه از  تيواقع كي) ۳  
  دهد. قبل را ادامه مي پاراگراف) موضوع ۴  
  ۲ترجمۀ درك مطلب: 

طـرز خاصـي غيرعـادي اسـت.  با اين حال، يك رويداد در آلمان بهدر بسياري از كشورها، برگزاري جشن قبل از عروسي مرسوم است. 
polterabend شكنند. در تمام طول شـب، زوج  شوند و وسايل را مي يك رسم قديمي است كه در آن مردم قبل از عروسي دور هم جمع مي

زيرا  ،شود شود. شيشه شكسته نمي شكسته مي كنند. سراميك، فلز و كاسه توالت نيز نامزد و دوستانشان اشياء چيني را روي زمين پرتاب مي
 زيرا شكستن آينه بدشانسي است. ،مانند نخورده باقي مي ها نيز دست معناي خوشبختي است. آينه به

كند تا به يـك تـيم  از بين بردن اشياء، زوج نامزد بايد همه را تميز كنند. بسياري از مردم بر اين باورند كه نظافت به زوج كمك مياز پس 
دهد كه در مواقع سخت بايد با هم كار كنند. همچنين اعتقاد بر اين است كـه ايـن مراسـم  زيرا به زوج نشان مي ،تبديل شوند. اين مهم است

 يمن است. براي زوج نامزد خوش
. ايـن بـه شـود جوش باشد، اغلب چند شب قبل از عروسي برگـزار مي و تواند بسيار پرجنب مي polterabendهاي  از آنجايي كه جشن

دهد كه در آستانه ازدواجشان خواب خوبي داشته باشند و صـبح روز بعـد سـرحال و بيـدار باشـند. اخيـراً،  عروس و داماد اين امكان را مي
polterabend  با يك مراسم عروسي تركيب شده است تا يكpolter-wedding  ايجاد شود كه در چند سال اخير محبوبيت بيشتري پيدا

  كرده است.
از  polterabendاست. اگرچه مشخص نيست كه » عصر«معناي  به »abend«و  »ايجاد كردن صداي زياد«معناي  به »polter«آلماني  در

ها معتقد بودند كه پرتاب  هاي قديم، آلماني ها پيش در آلمان معناي مذهبي داشته است. در زمان رسد مدت چه زماني شروع شد، اما به نظر مي
كند. همچنين ممكن است راهي براي افراد بوده باشد تا با شكستن اشياء، نااميدي  بد كمك ميارواح اء به دور نگه داشتن اشي ۀقطعات شكست

 را از خود دور كنند. 
 ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۷

 ............... .متن قصد دارد ترجمه:   
  ) به ما اطالعات بدهد۴  تان كوتاه بگويد) به ما يك داس۳  ) دو رويداد را مقايسه كند۲  ) يك نظر را به ما بگويد۱  
 دهد.  برگزاري يك رويداد به ما اطالعات مي ٔهنحو ٔهمتن دربارتوضيح:   
  ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۸

 ............... .اينكه  جز بهدرست است  »polterabend«تمام عبارات زير در مورد ترجمه:   
 شود ) قبل از مراسم عروسي جشن گرفته مي۱  
 رويداد مشخص نيست) منشاء ۲  
 شكنند اي مثل يك گلدان را نيز مي ) مردم اشياء شيشه۳  
 كند نفس كمتري دارند كمك مي كنند يا اعتمادبه ) به افرادي كه احساس ناراحتي مي۴  
 كنند. آورد و از آن اجتناب مي اي بدشانسي مي شكستن اشياء شيشهتوضيح:   
  ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۹

 است؟ نشدهد زير در متن تعريف يك از موار كدامترجمه:   
 ) صداي زياد۴  ، سالمنخورده ) دست۳  ) عصر۲  ) شكستن۱  
  .شده استها بيان  كلمات معني آن ۀ، بعد از بقيsmashغير از  توضيح: به  
  ۴گزينۀ پاسخ:  -۱۰۰

 ............... .كنيم كه  مياز متن استنباط ترجمه:   
  ۱ (polterabend آورد مگر اينكه آينه بشكنند مي براي زن و شوهر بدشانسي 
 در اكثر كشورها رايج است polterabend) برگزاري مراسمي مانند ۲  
 براي زوجين خطرناك است polterabend) پرتاب كردن ظروف چيني به يكديگر در ۳  
 كنند ها در واقع احساس بد را از خود دور مي ) با پرتاب اشياء چيني، زوج۴  
  شود. اشاره مي ۴به گزينۀ  در انتهاي متنتوضيح:   
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  )اسالمی معارف و علوم آزمایشی گروه ۱۴۰۱ فروردین ۱۹ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
 

  
  ۱رياضي و آمار  ۱۱صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۱

axصورت  نكته: هر معادله به   b  نامند. تنها جواب اين  مخالف صفر است، يك معادلۀ درجۀ اول مي aقيقي و اعداد ح bو  aرا كه در آن  0

bxمعادله از 
a

  آيد. دست مي به  

  بايد صفر باشد:  x2شده، درجۀ اول است، پس ضريب  چون معادلۀ داده  
a a   2 0 2  

aگذاري  با جاي      آيد:  شكل مقابل درمي  ، معادله به2
a(a )x ax b x b      222 0 2 0  

  x    كند:  ، جواب آن است، پس در معادله صدق مي3
( ) b b    2 3 0 6  

abدر نتيجه:    ( )   2 6 12  
  ۱رياضي و آمار  ۲۶تا  ۲۳هاي  صفحه*  هساد: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰۲
Aنكته: اگر    B2  وB  Aباشد، آنگاه  0 B .  
  با توجه به نكتۀ باال، داريم:   

ax a x
( x a) x a

ax a x

    
       

      

12

2

63 6 33 6 3 6
63 6 3

  

a         است:  ۱۰مجموع دو جواب باال، برابر با    a ax x a a   
            1 2

6 6 210 10 10 2 30 153 3 3  

  ۱رياضي و آمار  ۹۴صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۰۳
هاي بعد از آن برابر باشد. اگر تعـداد  هاي قبل از آن با تعداد داده شده، ميانه مقداري است كه تعداد داده نكته: در يك سري دادٔه آماري مرتب  

  ها زوج باشد، ميانه برابر ميانگين دو دادٔه وسط است.  وسط و اگر تعداد داده ها فرد باشد، ميانه برابر دادٔه داده
 Q3هاي بعد از ميانه را چارك سوم گوينـد و بـا  دهند و ميانۀ داده نمايش مي Q1هاي قبل از ميانه را چارك اول گويند و با  نكته: ميانۀ داده  

  دهند.  ايش مينم
Â¨nIaï·IÃ¶ ¾àنكته:    ¹¶Hj ³¼w ¥nIa −»H ¥nIa

(Q )(IQR) (Q )
 

13
  

,     نويسيم:  ها را از كوچك به بزرگ مي ابتدا داده   , , , , , , ,10 18 25 39 48 63 72 91 116  
  كنيم:  ميانه و چارك اول و سوم را پيدا مي  

 

³»j à¾μÃº−»H ¾à μÃº

Q
Q /Q /

, , , , , , , ,
 

   
2

31
72 9118 25 81 521 5 22

10 18 25 39 48 63 72 91 116
 

  

IQR        پس:   Q Q / /    3 1 81 5 21 5 60  
  ۱رياضي و آمار  ۱۰۲صفحۀ *  متوسط: سؤال خصاتمش ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۴
  باشد.  درجه مي ۳۶۰ها برابر  اي مجموع همۀ زاويه نكته: در نمودار دايره  

i             برابر است با:  iباشد، فراواني يك دسته با زاويۀ مركزي  nها برابر  اي اگر تعداد كل داده نكته: در يك نمودار دايره  
if n
 

360  

ˆ      است:  360زاويۀ مركزي برابر با  ۵مجموع    ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆA B C D E D D                   360 32 82 90 44 360 112  
  اكنون داريم:   

A
A A A

DD D D

nf f
f f xn


      

 


42 32360

360


2

112
x 

    

7

42 7 21 7 1472  
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  ۱رياضي و آمار  ۵۸صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۰۵
yصورت  هنكته: هر تابع ب   f (x)  كه در آنy mx h شود. ، يك تابع خطي ناميده مي  
  برابر است با:  Bو  Aنكته: شيب خط گذرنده از دو نقطۀ   

IÀ ý°TiH
IÀ ý°TiH

B A
B A

y y ym
x x x


 


  

  كنيم:  با توجه به نكتۀ دوم، شيب خط را حساب مي  
IÀ ý°TiH
IÀ ý°TiH

ym
x


   


2 2
3 3  

m
f (x) mx h f (x) x h


     

2
3 2

3  

xها را در  اين تابع، محور طول    )كند، يعني از نقطۀ  قطع مي 12 , )12   گذرد:  مي 0

( ) h h    20 12 83  

fشكل  به fپس ضابطۀ    (x) x  2 fاست و در نتيجه:  83 ( ) ( )       26 6 8 4 8 123  

  ۱رياضي و آمار  ۳۴صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۶

P(x)اي نظيـر  گيـري، معادلـه هاي معادله و مخرج مشترك هاي گويا، ابتدا با توجه به خاصيت هاي شامل عبارت نكته: براي حل معادله  
Q(x)

 0 

Q(x) شرط اينكه  آيد. به دست مي به  P(x)، معادله وقتي 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. (چرا؟) 

  كنيم:  يها را تجزيه م مخرج  
x
x x (x )(x )
 

 
   

1 30 40
3 3 3 3  

x)دو طرف را در    )(x ) 3   كنيم:  ضرب مي 3
(x )(x ) (x ) x x x x x                2 21 3 30 3 40 4 3 30 90 40 26 133 0  

x
(x )(x )

x
      

1
2

19
19 7 0 7  

ها برابر است با:  اختالف جواب   19 7 12  
  ۱رياضي و آمار  ۴۷صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۰۷
مرتـب  صورت جدولي و زوج مرتبي نمايش دهيم، در صورتي تابع اسـت كـه هـيچ دو زوج متغير مستقل) به xرا ( yو  xنكته: اگر رابطۀ بين   

ز بايد با هم برابر ها ني هاي دوم آن مرتب برابر باشد، مؤلفه هاي اول دو زوج هاي اول برابر در آن وجود نداشته باشد. اگر مؤلفه متمايزي با مؤلفه
  باشند. 

)مرتب  در دو زوج   ,a ) 1 )و  3 , a) 1   دهيم:  هاي دوم را برابر قرار مي هاي اول برابرند، مؤلفه كه مؤلفه 7
a a a a      3 7 2 10 5  

aگذاري  با جاي      آيد:  رميصورت زير د به f، تابع 5
 f {( ,a ),( ,b) ,( , a) , ( , b)} {( , ) , ( ,b) , ( , b)}      

22
1 3 2 1 7 1 2 1 2 2 1 2  

fتساوي    ( ) f ( ) f ( )  1 1   آيد: رو درمي شكل روبه به 2
b b b    2 2 2  

  ۱رياضي و آمار  ۶۹تا  ۶۶هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰۸
yنكته: اگر سهمي    ax bx c  2 بر محور ،xا مماس باشد، آنگاه هb ac   2 4   است. 0
bبا توجه به شكل، بايد       باشد:  6

f (x) ax x  2 3 6  
  از طرفي دلتا بايد صفر باشد:   

(a)( ) a a          2 9 30 3 4 6 0 9 24 0 24 8  
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  ۱و آمار  رياضي ۸۶و  ۸۵صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۹
هاي  نكته: ميانگين داده     nx , x , , x1   برابر است با:  2

IÀï½jHj Ì¼μ\¶
IÀï½jHj jHk÷U

nx x x
x

n
     

 1 2  

  شود.  ضرب مي aها نيز در  ضرب كنيم، ميانگين آن aنكته: اگر تعدادي داده را در عدد   
  شود.  ع ميجم aها نيز با  جمع كنيم، ميانگين آن aنكته: اگر تعدادي داده را با عدد   
xهاي  حل اول: ميانگين داده راه   12 1 ،x 22 x، ... و 1 82   است، پس:  ۱۳برابر با  1

( x ) ( x ) ( x )
(x x x ) (x x x )

        
                 1 2 8

1 2 8 1 2 8
2 1 2 1 2 113 104 2 8 96 28  

x x x       1 2 8 48  
xهاي  حاال ميانگين داده   1 1 ،x2 x، ... و 2 8   كنيم:  را حساب مي 8

Ì¼μ\¶
jHk÷U

(x ) (x ) (x ) (x x x ) ( )
/

                      
      

48 36
1 2 8 1 2 81 2 8 1 2 8 48 36 84 21 10 58 8 8 8 2

 

  ميانگين 

xهاي  حل دوم: طبق نكات دوم و سوم اگر ميانگين داده راه   ,x , , x  1 2 x                 : در نظر بگيريم، داريم xرا  8 x   2 1 13 6  
  شده داريم:  هاي خواسته اكنون براي داده  

(x ) (x ) (x ) x x x
x x / /

                    
       1 2 8 1 2 81 2 8 1 2 8 36 6 4 5 10 58 8 8 8  

  ۱رياضي و آمار  ۱۱۷صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱۰

اع متوالي، و زاويه بين دو شع nها  متغير، تعداد شعاع nنكته: در نمودار راداري مربوط به   
n
360 .است  

در اينجا، عدد زاويۀ بين دو شعاع متوالي (يعني   
n

  ) برابر است: n10ها (يعني  برابر تعداد شعاع ۱۰) با 360

nn n n n
n

      02 2360 10 10 360 36 6  

  ۲رياضي و آمار  ۱۵صفحۀ *  دهسا: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱۱
  شكل زير است:  نكته: صورت كلي استدالل قياس استثنايي و مغالطه به  

  ((p q) p) q   قياس استثنايي :  
((p q) q) p   مغالطه :  

  است: رو  صورت روبه بهها  گذاري آن جدول ارزش  
  
  
  

  است و ارزش آن، همواره درست است. پس استدالل موردنظر قياس استثنايي  
  ۲رياضي و آمار  ۲۶صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۲
  نكته: نمودار تابع ثابت، يك خط افقي است.  
رو  اي كه نمودار در آن يك خط افقي است با يك تـابع ثابـت روبـه هر محدوده  

  هستيم.
  

xها، فقط محـدودٔه  در بين گزينه     4 اي از دو محـدودٔه  زيرمجموعـه 2
  ثابت تابع است.

  ۱رياضي و آمار  ۵۸صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱۳
شده، ميانه را  هاي مرتب اند، پس در داده وقتي اختالف خط فقر به روش ميانه و ميانگين برابر صفر شده است، يعني ميانه و ميانگين برابر بوده  
  آوريم: دست مي هب

¾ºIÃ¶
a ,b ,c , / , / , / , /3 2 4 1 5 5 5 8  

/و خط فقر برابر  ۲/۳پس ميانگين برابر    /3 2 1 هـا  زير خط فقر در نتيجه بايد درآمـد آن bو  aاست. دو نفر زير خط فقر هستند، يعني  62

  پاسخ است. ۲ها، گزينۀ  باشد و طبق گزينه ۶/۱زير 

x53
2

y
ÁHpHï¾Mx  5

.SwH SMIY ÍMIU

  ÁHpHï¾Mx 2
.SwH SMIY ÍMIU

ÂÄI¹XTwH tIÃ¤ ¾õ²Iû¶p q
T T T T
T F T T
F T T F
F F T T
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  ۲رياضي و آمار  ۲۹تا  ۲۷هاي  صفحه*  متوسط: سؤال شخصاتم ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۴
  كنيم: يابي رسم مي هر دو ضابطه، توابع خطي هستند. نمودارشان را با نقطه  

x
x x y

f (x)
x

x x y


  

 
    


0 2
2 0 2 0 4

2 6
6 2 6 4 0

  

ÌIÿUnH ½køI¤ 
  

4 6 122   مساحت 2

  ۲رياضي و آمار  ۳۰صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱۵
f: تابع با ضابطۀ نكته   (x) x نامند. با توجه به ضابطۀ تابع، در تابع هماني دامنه و برد همواره با يكديگر برابرنـد. از لحـاظ  را تابع هماني مي

  هندسي نمودار اين تابع نيمساز ناحيۀ اول و سوم است.
  طبق نكته داريم:   

f fD  R R R  
ÂºIμÀ f a a

f ( ) a a a a a a (a )(a )
aa a

 
                   

2 2 48 82 2 8 2 2 8 0 4 2 0 2  

af، حاصل عبارت aازاي هر دو مقدار  به   ( )
            كنيم:  را حساب مي 2        a f ( ) a f ( )4 2 2 2 1 1  

afپس بيشترين مقدار ممكن براي    ( )
  است. ۱، برابر با 2

  ۲رياضي و آمار  ۳۹تا  ۳۷هاي  حهصف*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱۶
kو  kخود همان عدد و به تمام اعداد ميان دو عدد صـحيح متـوالي  kنكته: تابعي را كه به هر عدد صحيح     را نسـبت  k، عـدد صـحيح 1

  نامند.  دهد، تابع جزء صحيح مي مي
fضابطۀ اين تابع را با نماد    (x) x    كنند.  معرفي مي  

fمقدار تابع    (x) x
x
        

  كنيم:  عضو مجموعۀ دامنه، حساب مي ۴ازاي هر  را به 1

fترين عضو برد  بزرگ ( )             

1 1 2 1 2 12 2  

f ( ) ( )                 

3 3 4 0 2 24 4 3  

f ( )              

13 3 3 0 33  

fترين عضو برد  كوچك ( ) ( )              

1 1 4 0 4 44 4  

)برابر است با:  fترين عضو برد تابع  ترين و كوچك پس اختالف بزرگ   )  1 4 5  
  ۲رياضي و آمار  ۴۹صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۷
  كنيم:  صورت زير محاسبه مي را به gو  fنكته: جمع و تفريق و ضرب و تقسيم دو تابع   


 

    f g f g(f g)(x) f (x) g(x) ; D D D  

 f f g
g

f f (x)( )(x) ; D D D x | g(x)
g g(x)

    0  

  نويسيم:  را مي gو  fدامنۀ توابع   

  2R دامنه :   


.k{IM oÿÅ kÄILº Zoh¶xf (x) x
x

2
22  

 , , ,1 2 3 : دامنه 4   g ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )1 10 2 6 3 8 4 6  
f، دامنۀ تابع gو  fاشتراك دامنۀ    g ست. پس: ا f gD , ,  1 3 4  
fمقدار تابع    g  را درx  1 ،x  xو  3    كنيم:  حساب مي 4

  f gR , ,9 17 : برد 2
       

      
       

(f g)( ) f ( ) g ( )
(f g)( ) f ( ) g ( )
(f g)( ) f ( ) g ( ) ( )

1 1 1 1 10 9
3 3 3 9 8 17
4 4 4 8 6 2

  

x

y
4

2 6

ÌIÿUnH  4

½køI¤  6
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۱۸۱۸

  ۲رياضي و آمار  ۸تا  ۶هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱گزينۀ پاسخ:  -۱۱۸
pگزارٔه دو شرطي    q زماني نادرست است كه ،p  وq ارزش نباشند:  هم  
  ۱ (p  درست وq ۲  نادرست (p  نادرست وq درست  
rاز طرفي گزارٔه شرطي    sت است كه ، فقط زماني نادرسr  درست وs .نادرست باشد  
q)پس در هر دو حالت، براي گزارٔه    r) p  كنيم:  جدول رسم مي  

  
  شود. ارز مي هم p، ستون آخر فقط با گزارٔه sو  rهاي  با توجه به جدول و داشتن ارزش گزاره  
  ۲رياضي و آمار  ۶۰صفحۀ *  متوسط: لسؤا مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۹

}oÊºjn¼¶ −Iw }iIنكته:    ¾ÄIQ −Iw }iI{
¾ÄIQ −Iw }iI{

³n¼U foº  100  

  دهيم:  اطالعات سؤال را در رابطۀ باال قرار مي  

60 ( k ) (k )
k

   


3 2 8 20 10020
k k k k k
k

          


5 5 3 12 5 60 3 60 2 120 605 20  

  ۲رياضي و آمار  ۴۴و  ۴۳هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۰


 
 

x x
x

x x

0

0
  : نكته 

yه: نمودار تابع نكت   ax b cx d   .در ريشۀ داخل قدرمطلق، شكستگي دارد ،  
هاي مثبت شكستگي دارد، يعني ريشۀ عبارت داخل قـدرمطلق، بايـد عـددي مثبـت باشـد. در بـين xشده، تابع در  با توجه به نمودار رسم  

  ، اين شرط را دارد.۴ها، فقط تابع گزينۀ  گزينه
  كنيم:  اي كردن آن، نمودارش را رسم مي يشتر، با دو ضابطهبراي اطمينان ب  

¢±õ¶nk¤ ¾à zÄn :x (x ) x x x x
y x x

( x ) x x x
      

            

1 1 1 1 2 11 1 1 1 1 2 1  

  
  
  

  

  اقتصاد  ۲۱و  ۲۰، ۱۱، ۹هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۱

ب) مالك بهترين بودن در علم اقتصاد
دست آوردن بيشترين ميزان منافع به

  ها درست است. در همۀ گزينه» ب«قسمت اول بخش
  فراهم كردن سطح باالتر رفاه

    پـردازد. همچنـين يكـي از اهـداف علـم اقتصـاد  بشر مـي نامحدودعلم اقتصاد به مطالعۀ رابطۀ بين عوامل توليد كمياب و نيازهاي مادي
  ظور استفاده از منابع و امكانات است، نه تنها هدف آن.من كارگيري بهترين روش به به

  اي  واسطه ج) نمك در يك رستوران   
    اتومبيل يك رانندٔه اسنپ اي  سرمايه  
    تلويزيون يك ويال بادوام  
   فودي  پيتزاي يك فست مصرفي  
  اقتصاد ۳۷تا  ۳۵هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۲۲

  30 10   (الف ۱۲۰۰تقاضا در قيمت  ميزان مقدار تقاضاي تعادلي 20
  40 20   (ب ۶۰۰مازاد تقاضا در قيمت   ۶۰۰مقدار تقاضا در قيمت   ۶۰۰مقدار عرضه در قيمت 20
  40 20   ۱۰۰۰كمبود تقاضا در قيمت   ۱۰۰۰مقدار عرضه در قيمت   ۱۰۰۰مقدار تقاضا در قيمت 20

واحد، توليدكننده بيشترين دريافتي را دارد و مقدار آن برابر است با:  ۳۰ريال و مقدار  ۸۰۰ج) در سطح قيمت    800 30 24000  
  

p q r q r (q r) p
T F T T T
F T T T F

  

xpnHï´À

x

y

1

2
y  2 y x 2
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  اقتصاد ۴۶و  ۴۵، ۴۰، ۳۸، ۳۱هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۳
كننـدگان  بيني آيندٔه بازار مربوط به عرضـه تقاضاكنندگان توليدكنندگان نيستند/ پيش در اين بخش نادرست هستند. ها  الف) همۀ گزينه  

  است، نه تقاضاكنندگان.
  شركت توانير  هاي خودرويي/ انحصار طبيعي  شركت ب) انحصار قانوني   
  ها، مؤسسات توليدي  خانوار، شركت ج) سطح خرد آمارهاي اقتصادي   
گذاري در جامعه مربوط به اهميت  انداز و سرمايه ها در نشان دادن قدرت و توان اقتصادي، درآمد اعضاي جامعه، پس كاربرد آن«وجه: عبارت ت  

  »محاسبۀ ميزان كل توليد كاال و خدمات در جامعه است.
  دهد.  ، نشان ميصورت دقيق و عميق (نه تقريبي) د) درآمد سرانه، مقايسۀ سطح زندگي افراد جامعه را به  
  اقتصاد ۶۹و  ۶۰، ۵۸و  ۵۴تا  ۵۲هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۴
افي خود بودند نه همۀ كاالهايشـان و همچنـين مردم حاضر به معاوضۀ اين كاالها با كاالهاي اض -الف) كاالهاي پرطرفدار فاسدناشدني بودند  

  ها اسكناس ها بودند نه اولين ها اولين پول آن
  ها در اين بخش درست هستند.  ب) همۀ گزينه  

ج) افزايش نقدينگي
بيشتر از تورم نيست. اسمي 
 بيشتر از تورم است.  واقعي 

  اقتصاد ۶۵تا  ۶۰هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۵
  الف)   

ÁIÀï½joPw Ì¼μ\¶
ÁnHkÄj ÁIÀï½joPwÁnHkÄjoÃü » ÁnHkÄj

( )   
710

930 220 152 862الحسنه  سپردٔه قرض هاي غيرديداري  سپرده پول شبه  

  1760   الحسنه قرض1525

  
2930   مسكوكات6203

  ب)   
  710 350   انداز سپردٔه پس سپردٔه غيرديداري  دار  سپردٔه مدت360

  ج)   
  نقدينگي ها  اسكناس الحسنه  هاي قرض سپرده  هاي ديداري و غيرديداري مجموع سپرده مسكوكات 

    760 152 930 620 2462  
  دار نيست.  هاي جاري و مدت آوريم، ديگر نياز به محاسبۀ مجدد سپرده هاي ديداري و غيرديداري را در محاسباتمان مي توجه: وقتي مجموع سپرده  
  اقتصاد ۷۴ا ت ۷۲صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۶
   پذيرد نه كااليي. صورت كاغذي انجام مي در بورس كاال، مبادالت به  

   كنندگان سرمايه  برقراري ارتباط بين تقاضاكنندگان و عرضه¾\ÃTº  تنظيم معامالت بورس  

   اندازها  كارگيري پس انداز و به تشويق مردم به پس¾\ÃTº  كاهش نرخ تورم  

   هاي راكد  كار انداختن سرمايه جذب و به¾\ÃTº گذاري در جامعه  افزايش حجم سرمايه  
  اقتصاد ۴۵تا  ۴۲هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۷

ميليارد ريال 


      ( )

40
2100 60 60 60 50   توليد ناخالص داخلي (الف3103

  توليد ناخالص ملي (ب توليد ناخالص داخلي  توليد افراد مقيم خارج كشور  د خارجيان مقيم كشور تولي
ميليارد ريال    310 70 50   توليد ناخالص ملي330

ميليارد ريال   330 280   هزينۀ استهالك (ج  توليد ناخالص ملي  توليد خالص ملي  50
  اقتصاد ۸۲تا  ۷۸هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳زينۀ پاسخ: گ -۱۲۸
  بررسي موارد نادرست:   
   .شود، نه ناخالص داخلي د) در شاخص توسعۀ انساني، توليد ناخالص ملي محاسبه مي  
  است.  ۱/۵۷كشور با توسعۀ انساني ضعيف،  ۴۳و) نرخ باسوادي در   
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۲۰۲۰

  اقتصاد ۱۰۰تا  ۹۲هاي  فحهص*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۹
  رايي است نه درآمد.الف) مولد بودن مربوط به دا  
  كند.  مدت كنترل مي هاي تثبيت اقتصادي تقاضاي كل اقتصاد را در كوتاه ب) سياست  
  تصويب مجلس شوراي اسالمي  قانون بودجه   تصويب هيئت وزيران ج) اليحۀ بودجه   
   بودجۀ مجلس  از نظر زماني: رسيدگي در كميسيونuPw  رسيدگي در صحن علني مجلس  
  اقتصاد ۲۴صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۰

, , 40 000   ارزش افزودٔه مرحلۀ اول 000
, , , , , ,  50 000 000 40 000 000 10 000   ارزش افزودٔه مرحلۀ دوم 000
, , , , , ,  70 000 000 50 000 000 20 000   فزودٔه مرحلۀ سومارزش ا 000
, , , , , ,  80 000 000 70 000 000 10 000   ارزش افزودٔه مرحلۀ چهارم000

, , , , , , , ,   40 000 000 20 000 000 10 000 000 70 000   هاي مراحل اول، سوم و چهارم مجموع ارزش افزوده000

  
  اقتصاد ۱۴۲و  ۱۳۷، ۱۳۳، ۱۳۱، ۱۲۷، ۱۲۵هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳۱
  : تجارت با چين و امپراتوري روم؛ نه يونان ۲الف) رد گزينۀ   
   ۴۷قانون اساسي؛ نه  ۴۸: اصل ۱ج) رد گزينۀ   
  وري حداكثر  ساز؛ نه مديريت مصرف و بهره : پيشرو مولد و فرصت۳و) رد گزينۀ   
   درست هستند. ۴و  ۳، ۱هاي  در گزينه» د«و » ب«ها و قسمت  در همۀ گزينه» ه«توجه: قسمت   
  اقتصاد ۴۷صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۲
  كنيم:  ها استفاده مي دهي به اين سؤاالت، از اين فرمول براي پاسخ  

  افزايش مقدار توليد در سال موردنظر توليد در آن سال  سال پايه  رتوليد د
  ها (تورم) در سال موردنظر افزايش قيمت  توليد در آن سال به قيمت جاري توليد در همان سال به قيمت ثابت 

هزار ميليارد   4260 4000   افزايش مقدار توليد در سال دوم 260
هزار ميليارد   4900 4000   افزايش مقدار توليد در سال سوم900

هزار ميليارد   4840 4260   ها (تورم) در سال دوم افزايش قيمت 580
زار ميليارد ه  5960 4900   ها (تورم) در سال سوم افزايش قيمت 1060

  اقتصاد ۱۲۱و  ۱۱۷، ۱۱۰هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۳
  كنندگان است.  الملل براي مصرف دست آوردن ارز الزم، از فوايد تجارت بين : استفاده از كاالهاي مرغوب و به۴و  ۲هاي  الف) رد گزينه  
  برپا شد.  دومب) شبكۀ گستردٔه يكپارچۀ پولي و مالي، بعد از جنگ جهاني   
  شد نه مالي.  هاي تجاري اعمال مي در گذشته غالباً تحريم  
  اقتصاد ۴۵و  ۴۴هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۴

ميليارد دالر   
19225   ان (الفدستمزد كارگر30753

ميليارد دالر   3075 3   سود صاحبان سرمايه 9225

ميليارد دالر   
507524   حقوق كارمندان3762100

ميليارد دالر  
27524 50163 درآمد مشاغل آزاد  

ميليارد دالر       9225 9225 7524 3762 5016 3075   درآمد ملي (ب37827
  ۲رديف  قيمت سرمايه  ايه درآمد يا سود صاحبان سرم

  ۱رديف  درآمد صاحبان امالك و متسغالت  اجاره 
  ج)   

  درآمد صاحبان عوامل توليد  درآمد ملي   ۳۷۸۲۷ميليارد دالر 
  و)   

Â±¶ k¶Anj¾ºHow k¶Anjدالر  n¼z¨ SÃ÷μ]
, , , ,

, ,
  37 827 000 000 000 126090030 000 000  

, ,40 000 0000 , ,50 000 000 , ,70 000 000 , ,80 000 000
2 ¾à ±eo¶


1 ¾à ±eo¶


4 ¾à ±eo¶


3 ¾à ±eo¶

, ,20 000 000 , ,10 000 000, ,10 000 000, ,40 000 000
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  اقتصاد ۸۷صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۵
  ؤاالت بايد به دو نكته توجه كرد: گونه س الف) براي حل اين  
  باشد.  ۱۰۰هاي معلوم  هاي مجهول و دهك ) جمع دهك۱  

/هاي سوم، پنجم و هفتم  مجموع سهم دهك /          3 4 6 5 9 5 14 17 21 75 100 75   هاي معلوم دهك25
  تر مساوي دهك بعدي است.  تر مساوي دهك قبلي و كوچك ) هر دهك بزرگ۲  
      ۳رد گزينۀ  د سهم دهك هفتم باي / x 9 5   مربوط به دهك هفتم نيست. ۵/۱۴باشد لذا عدد  14
  ب)   

  
´Àj ¦Àj
−»H ¦Àj

21   ها شاخص دهك73

 Bتوزيع درآمد در كشـور  ÃTº nj\¾تر است.  تر باشد، توزيع درآمد در آن جامعه ناعادالنه اي بزرگ ها در جامعه ج) هرچه شاخص دهك  
  تر است.  ناعادالنه

  درصد پردرآمد آن است.  ۳۰درصد درآمد اين جامعه مربوط به  ۵۲د)   
  هاي سوم تا هفتم است.  درصد درآمد اين كشور مربوط به دهك ۴۱    

 
  ۱علوم و فنون  ۴۰و  ۳۹ هاي هصفح*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳۶
  و شمال شرقي ايران بود.  مشرقفارسي دري، نخست در منطقۀ رواج   
  ۱علوم و فنون  ۸۵و  ۸۴هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۷
  است. » فكري«و مورد ب » زباني«مورد الف   
  ۱علوم و فنون  ۶۲صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳۸
  هاي زباني سبك خراساني وجود ندارد.  گيدر اين گزينه نكتۀ شاخصي از ويژ  
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  ) كم بودن لغات عربي۱  
  ) كاربرد واژگان كهنه و مهجور (سوفار)۲  
  كار بردن دو حرف اضافه براي يك متمم (به چرخ اندر) ) به۳  
  ۱علوم و فنون  ۸۱و  ۸۰هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۹
  است.  ساماني و غزنوياين دوره تحت تأثير سبك دورٔه شعر   
  ۲علوم و فنون  ۱۶تا  ۱۳هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴۰
  است كه در غزل به سعدي و مولوي توجه خاص داشت. » سلمان ساوجي«سرودٔه » مثنوي جمشيد و خورشيد«  
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  ني ) صدپند: عبيد زاكا۱  
  اهللا همداني  التواريخ: خواجه رشيدالدين فضل ) جامع۳  
  ) تاريخ جهانگشا: عطاملك جويني ۴  
  ۲علوم و فنون  ۶۲و  ۶۱هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴۱
  ۲علوم و فنون  ۸۱صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۲
  اند.  در ادبيات قبل از سبك هندي، كمتر رواج داشته ..» بخيه، عينك و.«كلماتي مثل   
  ۲علوم و فنون  ۳۹و  ۳۸هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۴۳
  مربوط به ويژگي زباني نثر سبك عراقي است.  ۱گزينۀ   
  ۲جامع علوم و فنون *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۴
  بررسي موارد نادرست:   
  اللغتين: اميرعليشير نوايي محاكمة  
  ۱علوم و فنون  ۱۱درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۵
  شوند.  كلمات قبل قافيه نمي هستند، اما » بار -كار«بيت الف: كلمات قافيه   
  است. » نهان«و » آن«هستند و كلمات قافيۀ دوم » باز -راز«بيت ب: كلمات قافيه   
  شوند.  هستند و كلمات قبل تكرار است و قافيه نمي» تنگ -جنگ«ت قافيه بيت ج: كلما  
  است. » خبري -گذري«هستند و كلمات قافيۀ دوم » چندان -خندان«بيت د: كلمات قافيه   
  است. » جهالت«و » سفاهت«هستند و كلمات قافيۀ دوم » قدم -علم«: كلمات قافيه هبيت   
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  ۱علوم و فنون  ۱۱درس *  دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۶
وجـود  را الحاقي در نظر بگيريم، براي پيدايش قافيه حروف مشـترك كـافي بـه» ي«توانند قافيه تشكيل بدهند. اگر  نمي» فارسي و درسي«  

  گيرند.  اساس قافيه قرار نمي» رس ـَـ«و » ارس«آيد و  نمي
پيوسـته و  -ند) ـَــخورند: حروف اصلي ( ارزشمند و مي -الحاقي» ي« حروف اصلي (ان) مباني و زباني:  -م) ـُــپنجم و سردرگم: حروف اصلي (  

  الحاقي» ه« د) ـِـ قاعده و مائده: حروف اصلي ( -خش) ـَـاثربخش و رخش: حروف اصلي ( -الحاقي» ه« ست)  ـَـخسته: حروف اصلي (
  ۱ علوم و فنون ۱درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۷
  مربوط به ويژگي فكري است و به قلمرو زباني ربطي ندارد.  ۳عبارت گزينۀ   
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  هستند كه با هم تناسب دارند. » گنجشك«و » چنگال«معني  ترتيب به به» عصفور«و » چنگل) «۱  
  واژگان تاريخي و كهن هستند. » فتور، عصفور، چنگل و تارك«) كلمات ۲  
  در اين بيت نشانۀ مفعول است. » را«) حرف ۴  
  ۱علوم و فنون  ۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴۸
  باشد.  انگيز مي محتواي شعر نااميدانه و غم انگيز است، اما  وزن اين بيت طرب  
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  ) وزن شعر كوبنده و حماسي است و محتواي شعر هم حماسي است. ۱  
  انگيز است.  ن و محتواي شعر، طرب) وز۳  
  ) وزن شعر سنگين و آرام است و محتوا هم گله از روزگار است كه متناسب با چنين وزني است. ۴  
  ۱علوم و فنون  ۵درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴۹

  لم  عا  دُ  هر ويست  دا  زي  با عشق  ي  كو  در
                            

  

  را  ما باخت  َن  در  تا شست  نَن  ضول  ُف  مِ  چش
                    -            

  كشيده است. » باخت -شست -ضول -ويست -عشق«هجاهاي   
  ۲علوم و فنون  ۵درس *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۰
  است. » فاعالتن فاعالتن فاعالتن« ۳وزن گزينۀ   
  ۲علوم و فنون  ۱۱درس *  ساده: ؤالس مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۱
  است: (مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن)» دوري« ۳فقط بيت گزينۀ   
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  ) مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن ۱  
  ) مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن۲  
  ) مفتعلن فاعالت مفتعلن فع۴  
  ۲و  ۱علوم و فنون  جامع*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۲
  »كشيد مي«و » دريد مي«كلمات قافيه  -: (مفتعلن مفتعلن فاعلن) است۳وزن گزينۀ   

  ريد  دَ  مي
         
  لن  ع فا

  ها:  بررسي ساير گزينه  
  سازند.  ركن كاملي را نمي» پريشان«و » خرامان«ات قافيه ) وزن اين بيت (فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن) است و كلم۱  
  دهند.  است كه ركن كاملي را پوشش نمي» تقدير«و » تدبير«) وزن بيت (فعالتن فعالتن فعالتن فعلن) است و كلمات قافيه ۲  
  سازند.  مياست كه ركن كاملي را ن» عالم«و » آدم«) وزن بيت (مفاعلين مفاعيلن فعولن) است و كلمات قافيه ۴  
  ۲جامع علوم و فنون *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۳
  است. » فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن«وزن گزينۀ   
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  ) مفتعلن مفتعلن فاعلن ۱  
  ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن۳  
  ) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن ۴  
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  ۲علوم و فنون  ۶درس *  متوسط: سؤال صاتمشخ ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۴
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  » شراب«مجاز از » قدح« -»قيامت«مجاز از » فردا: «۲گزينۀ   
  » رزق و روزي«مجاز از » نان: «۳گزينۀ   
  » قدرت و توانايي«مجاز از » بازو: «۴گزينۀ   
  ۲ جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۵۵
  تشبيه: مرغ دل   
  تشخيص و استعارٔه مكنيه است. » دل«به » نعرٔه از روي نشاط«استعارٔه مكنيه: نسبت دادن   
  است. » يار«استعاره از » سرو«استعارٔه مصرحه:   
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  ) تشبيه ندارد. ۱  
  ) استعارٔه مكنيه ندارد. ۲  
  ثال براي مصراع اول است و استعارٔه مصرحه نيست. ) استعارٔه مكنيه و مصرحه ندارد. مصراع دوم م۳  
  ۲علوم و فنون  ۳درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۵۶
  است. (سه تشبيه)» غواص«مانند » دل درويش« -اي تشبيه درون واژه» دريادل« -اضافۀ تشبيهي» گوهر راز: «۴گزينۀ   
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  (چهارتا)» افعي«مانند » زلف تو« -»زمرّد«مانند » خط معنبر تو« -»هندو«مانند » خال« -»آتش«مانند » رخ) «۱  
  تشبيه اسنادي (دوتا)» زخم هستيم لب « -اضافۀ تشبيهي» چاشني مرهم) «۲  
  اضافۀ تشبيهي است. (يكي)» شب زلف) «۳  
  ۲جامع علوم و فنون *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۷
    دارد. مكنيه استعارٔه و تشخيص نيز نخست »ماه« مرجح، تشبيه و »ماه« به »روي« تشبيه بر عالوه ،»شد شرمنده تو ماه چو روي از ماه« ينهگز اين در  
  ها:  علت رد شدن ساير گزينه  
  مشهود است. » ش«آرايي صامت  ) سجع ندارد. واج۱  
  و بنده شدن است. كنايه از احترام » سر زير چيزي نهادن«) جناس تام ندارد. ۳  
  اند.  سجع را تشكيل داده» افروختيم، سوختيم و اندوختيم«) موازنه ندارد. كلمات ۴  
  ۲جامع علوم و فنون *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۵۸
  د. است، ولي بيت تشبيه ندار» هر انسان زيبارو«يا » يار«(ماه كامل) استعاره از » ماه دو هفته«در اين گزينه   
  ها:  بررسي ساير گزينه  
مصراع دوم تشخيص و استعارٔه مكنيه دارد و در اين بيت تشبيه تفضيل (مرجح) هم وجود دارد، » ماه«و » يار«مصراع اول استعاره از » ماه) «۱  

  مقايسه شده و از آن زيباتر است. » ماه«با » يار«
  عطرتر است. (تشبيه تفضيل)  تر و خوش نيز با طراوات» بلِ ترسن«از » زلف تو«تشخيص و استعارٔه مكنيه دارد و » باد) «۲  
حال  درعين» سيما مانند ماه، طرف كاله را بشكند آن ماه«اي) است.  واژه (تشبيه درون» سيما ماه«تشخيص و استعارٔه مكنيه است. » آفتاب) «۳  

  برتر است. شود و از آن سيما باعث حسادت خورشيد مي تشبيه تفضيل هم دارد، يعني آن ماه
  ۲علوم و فنون  ۶درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۵۹
 است (مجاز به عالقۀ شباهت)» گناهان دل«استعارٔه مصرحه از » زنگار«است و » ظرف شراب«مجاز از » باده«و » پنجه«مجاز از » كف«در اين گزينه،   

  است. » دل«استعارٔه مصرحه از » آينه«و 
  ها:  ينهبررسي ساير گز  
  است و مجاز غيرشباهت ندارد. » حوادث«و » وجود«ترتيب استعارٔه مصرحه (مجاز به عالقه شباهت) از  به» طوفان«و » تنك زورق) «۱  
  است و اين بيت استعارٔه مصرحه ندارد. » قدرت«مجاز به عالقۀ غير شباهت از » دست) «۲  
  است و اين بيت مجاز غير شباهت ندارد. » لب«و » معشوق«ترتيب استعارٔه مصرحه از  به» لعل«و » بت) «۳  
  ۲و  ۱جامع علوم و فنون *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۶۰
  ) تو از گل زيباتري۲  ) تو از ماه كامل زيباتري۱كار رفته است.  الف) تشبيه: در اين بيت دو تشبيه تفضيل (مرجح) به  
  . ب) جناس: ما، ماه جناس افزايشي دارند  
  است. » صدا، جا«ج) سجع: كلمات سجع   
  تشخيص و استعاره مكنيه دارد. » ابر«د) استعاره:   
  كنايه از ترك كردن و فراموش كردن كسي است. » دل كندن از كسي«) كنايه: ه  
  ۱علوم و فنون  ۱۰۱صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۶۱
  تبط: عاشق مشتاق است كه به دست معشوق كشته شود. مفهوم مشترك عنوان سؤال و سه بيت مر  
  : عاشق از جفاهاي معشوق گله و شكايت دارد. ۴گزينۀ   
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  ۱علوم و فنون  ۱۰۴و  ۱۰۳هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶۲
  مفهوم عنوان سؤال: در بين خلق بودن و از خدا غافل نبودن   
  گيري به ارزش و تعالي رسيدن) و اين مفهوم مقابل صورت سؤال است.  كند (با كناره از مردم ميگيري  دعوت به كناره ۳گزينۀ   
  ها:  ساير گزينه  
  گيري و عزلت  ) نفي گوشه۴و  ۱  
  ) دعوت به مدارا با مردم ۲  
  ۲علوم و فنون  ۶۷صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۶۳
  گويي و رها كردن سخن كهنه  دعوت به تازه»: د«و » ب«وجه اشتراك بيت سؤال و ابيات   
  بررسي ساير ابيات:   
  هاي متفكر و عميق، سخنانشان تك و يگانه است و مشهور آفاق شوند.  الف) انسان  
  ج) وقتي دل پاك باشد، سخن هم باطراوت خواهد شد.   
  ۱جامع علوم و فنون *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۴
  شود.  : عمري كه در فراق يار بگذرد، ارزشي ندارد و عمر حساب نمي۲م گزينۀ مفهو  
  ۲علوم و فنون  ۱۰۱صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶۵
  روزي بودن هاي مرتبط: باور به مقدّر بودن روزي و تنگ مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينه  
  : تالش براي كسب رزق و روزي ۳گزينۀ   

 
  ۱شناسي  جامعه ۱۳و  ۸، ۷هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۶
وقتـي  انـد. ها را اراده كند؛ بلكه نتيجۀ طبيعـي كنش زم باشد كنشگري آنال، كنش نيستند كه )پيامدهاي غيرارادي( اين دسته از پيامدها ■  

  .كند س تغيير ميالكنيد، هواي ك را باز مي ها شما در و پنجره
  انسان دارد. پيامدهاي كنش: اين بيت اشاره به بهتر آن است كه غفلت نكنيم از آغاز/ گردد باز آب اين جوي به سرچشمه نمي ■  
  . باشند ي اجتماعي، آثار و پيامدهاي آن ميها پديدٔه اجتماعي است و ساير پديده )ترين كوچك( خردترين كنش اجتماعي ■  
  . هستند ها از جنس هدف و مقصود هستند و هنجارها از جنس وسيله و روش رسيدن به ارزش ها ارزش ■  
  ۱شناسي  جامعه ۳۰و  ۱۸، ۱۷هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۷
  . شود ها آشكار مي ي آنها و تفاوت ها ، شباهتها با يكديگر مقايسۀ پديدهدر  ■  
همـين دليـل بـا  و به آيد وجود نمي آگاهي و ارادٔه اعضا بهها تكويني است؛ يعني بر اساس  در بدن موجودات زنده و نظم آن عضويت اعضا ■  

  . كند ارادٔه اعضا تغيير نمي
  .گذارند هاي اجتماعي تأثير مي هستند كه بر ارزش نيالعقايد كجهان اجتماعي،  ۀيالترين  عميق ■  
  ۱شناسي  جامعه ۳۸ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۸
 جوامـع ارگـانيكيجوامع مقطع نخست را جوامع مكانيكي و جوامع مقطع دوم را . كند مقطع تقسيم مي را به دو جوامع بشري دوركيم حركت  

كار سني و جنسي، ولـي در  در حد ساده و ابتدايي است مانند تقسيم تقسيم كار اجتماعي شكل نگرفته است يا جوامع مكانيكيدر  نامد. مي
   دارد. گسترده وجود تقسيم كار جوامع ارگانيكي

  ۱شناسي  جامعه ۴۷ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۹
  :كنند ها به دو نوع دنيوي و معنوي تقسيم مي ي اجتماعي را بر اساس فرهنگ آنها جهان  
ي ها گويند و منظور از آن، فرهنگي است كه عقايد و ارزش ر نيز ميالگ دنيوي فرهنگ سكوجهان دنيوي داراي فرهنگ دنيوي است. به فرهن  

ي ِ اين جهاني بشـر دارد، ها منافعي كه براي خواسته هشود يا در محدود آن، مربوط به همين جهان است. در اين فرهنگ، جهان ديگر انكار مي
 ها ي معنوي انسانها و خواسته ها گيرد و ظرفيت كار مي اي انسان را در خدمت دنيا بهو استعداده ها ظرفيت ۀشود. جهان دنيوي هم پذيرفته مي

  .سپارد را به فراموشي مي
بيند و زندگي اين جهان را در سايۀ حيات برتر، مقدس و متعالي  ، فرهنگ معنوي دارد. اين فرهنگ، هستي را فراتر از طبيعت ميجهان معنوي  

  .كند آسماني و ملكوتي پيدا مياي  نگ از محدودٔه مرزهاي اين جهان عبور كرده، چهرهگرداند. انسان در اين فره مي
دهنـد، فرهنـگ  م و انبياي الهي كه تفسيري توحيدي و الهي از انسان ارائـه ميالجهان معنوي دو نوع توحيدي و اساطيري دارد. فرهنگ اس  

طبيعي قائل است و محصـول انحـراف  ي فوقها به خداوندگاران و قدرتجهان توحيدي است، اما جهان اساطيري، فرهنگ اساطيري دارد كه 
  .بشر از فرهنگ توحيدي است

تواند به ميـل خـود در  گونه معنا، هدف و غايتي ندارد و صرفاً ماده خامي در اختيار انسان است كه مي ، طبيعت هيچجهان اجتماعي دنيويدر   
  .محيطي كنوني در دنيا محصول همين ديدگاه است ي زيستها ي و بحراننظير كنون ي بيها وري آن دخل و تصرف كند. بهره

بيند و با طرد دانش ابزاري متناظر بـا طبيعـت،  ها مي ي آنها ي فوق طبيعي و محصور رازها و افسونها طبيعت را قلمرو قدرت جهان اساطيري  
   ست.ها از اين محدوديتاي  ان از تناول گياهان و حيوانات، نمونهسازد. منع انس وري معقول انسان از طبيعت را دور از دسترس مي امكان بهره
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  ۱شناسي  جامعه ۵۷ ۀصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۰
 هاي اجتماعي، امكان اند؛ ولي از جهت قرار گرفتن در قلمرو آرماني و واقعي، تغييرپذيرند؛ يعني براي جهان بنابراين، حقايق هرچند خود ثابت  

توانند بـر مـدار  هاي اجتماعي مي گونه كه امكان خروج از باطل و قبول حق وجود دارد. جهان انحراف از حق و پذيرش باطل وجود دارد؛ همان
   شود. ها، دچار تغيير نمي حق يا باطل بچرخند، اما حق و باطل بر مدار بينش و گرايش آن

  ۱شناسي  جامعه ۸۲و  ۷۹، ۷۶، ۷۵هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۱
ي هـا رغم گذر زمان و پذيرش تغييرات، ويژگي كه علياي  به معناي انتقال آن از نسلي به نسل ديگر است به گونه: بازتوليد هويت اجتماعي ■  

  . آورد ماند و دوام مي اساسي آن پايدار مي
شـود،  هويت اجتماعي افراد طـي ميگيري  كند و مسيري كه براي شكل دنبال ميه فرايندي كه هر فرد براي مشاركت در زندگي اجتماعي ب ■  

  . گويند مي پذيري جامعه
  . شود آن، فرهنگ در افراد دروني مي ۀروشي است كه به واسط اقناع ■  
  . ، جايگاهي است كه فرد در جامعه يا در يك گروه اجتماعي داردموقعيت اجتماعيمنظور از  ■  
  ۱شناسي  جامعه ۹۰ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۲
شود كه در ميان مردم،  گيرد. اين هويت هنگامي محقق مي آن شكل مي ي اجتماعيها عقايد و ارزشهويت فرهنگي جهان اجتماعي بر اساس   

رفته و به رسميت شناخته شود، هويت فرهنگي از سوي افراد پذي ها هرگاه نوعي از عقايد و ارزش  پديد آيد، يعني ي مشتركيها عقايد و ارزش
  .آيد جهان اجتماعي پديد مي

در پرتـو هويـت فرهنگـي جهـان  هويت اجتماعي افرادتر از هويت اجتماعي افراد است.  هويت فرهنگي جهان اجتماعي، پديدهاي گسترده  
اعي خانوادگي، شغلي و... متناسب با خود را پديد ي اجتمها هويتگيري  گيرد. هويت فرهنگي جهان اجتماعي، فرصت شكل اجتماعي شكل مي

  .كند ي آن ناسازگار است، مقاومت ميها ي اجتماعي كه با عقايد و ارزشها آورد و در برابر انواع هويت مي
آورد. هرگاه  يها مهم باشد، دوام م ي مربوط به آن مورد پذيرش اعضاي جهان اجتماعي و براي آنها هويت فرهنگي تا زماني كه عقايد و ارزش  

  .شود يي مواجه ميها خود را نزد اعضاي جهان اجتماعي از دست بدهند، دوام هويت فرهنگي با چالش اهميت و اعتبار ها عقايد و ارزش
  ۱شناسي  جامعه ۱۲۹و  ۱۱۹، ۱۰۴، ۹۹هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۳
گشتند، به خودباختگي  مرعوب قدرت اقتصادي و سياسي برتر غربدليل اينكه  يي با جهان غرب، بهبسياري از جوامع غيرغربي، در رويارو ■  

  . فرهنگي گرفتار شدند
  .، هويتي توحيدي، ديني و در مواردي آميخته با اساطير بودمالقبل از ظهور اسهويت ايراني  ■  
ي سـاختگي ها مشروعيت حقيقي دارد، اما اگر مبتنـي بـر ايـدئولوژي تشريعي خداوند اعمال شود، ٔهاگر قدرت موافق حكم و قانون و اراد ■  

  .بشري باشد، مشروعيت دروغين دارد
  ، شاخص و نشانۀ جهان اجتماعي متجدد است.كاهش جمعيت ■  
  ۲شناسي  جامعه ۶ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۴
دو جهان ذهني و دهند. جهان انساني را به  قرار مي در مقابل جهان انسانيها طبيعت را  كنند. آن برخي جهان تكويني را به طبيعت محدود مي  

   .جهان فرهنگو  جهان ذهن، جهان طبيعت گويند. كنند و به اين ترتيب از وجود سه جهان سخن مي تقسيم مي فرهنگي
  ۲شناسي  جامعه ۲۴و  ۱۳هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۵
را به ضـعف و  ها آورد و ديگر اقوام، جوامع و گروه دنبال مي فرهنگي كه تسلط يك قوم، جامعه يا گروهي خاص را بر ديگران بهقسمت اول:  ■  

  . است فرهنگ سلطه يا استكباركشاند،  ناتواني مي
وجود آمد. در اسـتعمار نـو،  به طي قرن بيستمكشورهاي مستعمره،  ۀطلبان هاي استقالل  گيري جنبش  استعمار نو پس از شكلقسمت دوم:  ■  

ند، از مجريان بومي و داخلي كشورهاي مستعمره، براي  ا كشورهاي استعمارگر با استفاده از شرايط مساعدي كه در دورٔه استعمار ايجاد كرده
  . كنند رسيدن به اهداف استعماري خود استفاده مي

  . كنند روهاي وابسته به خود، از كودتاي نظامي نيز استفاده ميقدرت رساندن ني هاي استعمارگر براي به  دولت  
  ۲شناسي  جامعه ۳۱ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۶
مي بود به دليـل اينكـه الراهبردي استبداد قومي با استبداد استعماري اين است كه استبداد قومي با وجود اينكه داراي هويتي غيراس تفاوت  

كوشيد با رعايت ظواهر  كرد و مي مي دوري ميالم نداشت، از رويارويي مستقيم با فرهنگ توانمند اسالاي خارج از جهان اس نه و پيشينهپشتوا
كـرد، بـراي  مي، ظاهر ديني خود را حفظ كند. در مقابل، استبداد استعماري به دليل اينكه در سايۀ قدرت و سلطۀ جهان غرب عمـل ميالاس

   مي نداشت.الاي جز حذف مظاهر فرهنگ اس  اقتصادي و فرهنگي جهان غرب، چاره تأمين نيازهاي
  ۲شناسي  جامعه ۴۴ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۷

  روشنگري
  پيامد  ويژگي  دورٔه زماني

  دئيسم  گرايي، نفي وحي عقل قرون هفدهم و هجدهم
  دانش ابزاري  حيگرايي، نفي عقل و و حس  قرون نوزدهم و بيستم
 بحران معرفتي گرايي، نفي تجربه، نفي عقل و وحي افول تجربه  پايان قرن بيستم
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  ۲شناسي  جامعه ۵۰ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۸
شت و بـه تفسـير گام بردا حذف پوشش ديني، به سوي بسط و گسترش ابعاد دنيوي خوددر دورٔه رنسانس فرهنگ غرب براي قسمت اول:  ■  

  . غيرتوحيدي فرهنگ يونان و روم باستان بازگشت
  . شود آغاز مي  هاي روشنگري  پيدايش فلسفهفرهنگ جديد غرب با قسمت دوم:  ■  
  ۲شناسي  جامعه ۶۸و  ۶۶، ۶۵هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۹
گيـرد و ايـن پديـده، موجـب وابسـتگي  را از آنان مي زني در اقتصاد جهاني ت چانهقدرمحصولي شدن اقتصاد كشورهاي استعمارزده،  تك ■  

  .شود ها به كشورهاي استعمارگر مي اقتصادي آن
پديـد ، انباشـت ثـروتتدريج،  اي بود ولي به هاي قومي و منطقه هاي آغازين خود، نيازمند حمايت سياست محور در حركت اقتصاد سرمايه ■  

  .، از اهميت مرزهاي سياسي كاستگسترش صنعت ارتباطاتو  چندمليتيهاي بزرگ  آمدن شركت
شـود و انتقـال  ت تجاري در سطح جهاني نامتعـادل مـيالبه كشورهاي استعمارگر، مباد وابستگي اقتصادي كشورهاي استعمارزدهدليل  به ■  

  .كند ثروت، به طرف كشورهاي غربي ادامه پيدا مي
  ۲شناسي  جامعه ۸۱ ۀصفح*  متوسط: * لسؤا مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۸۰
گرفتند، بـه  و جدا قرار مي دو بخش متمايزبا اينكه از نظر سياسي، اقتصادي و جغرافيايي در  (بلوك شرق و غرب) اين دو قطبقسمت اول:  ■  

   ر غرب قرار داشتند.التعلق داشتند؛ يعني هر دو بلوك درون فرهنگ سكو فرهنگ واحدي
ي جامعـۀ هـا هاي فرهنگ غرب به حل چالش بود و در چارچوب همان بنيان رالرويكردي سكود ماركس نسبت به عالم، رويكرقسمت دوم:  ■  

  . پرداخت خود مي
  ۲شناسي  جامعه ۸۸و  ۸۵، ۸۴هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۸۱
  . ر سر مناطق استعماري بود، رقابت كشورهاي اروپايي بعوامل وقوع اين دو جنگترين   از مهم ■  
  .بار از بمب اتم استفاده شد نياول يدوم برا يو در جنگ جهان ييايميش هاي الحبار از س نينخست ي، برااول يجنگ جهاندر  ■  
  .جنگ قرن بيستم نام گرفتترين  جهنمي جنگ ويتنام ■  
  .هان دوم، كشورهايي است كه در كانون بلوك شرق قرار داشتندداري بلوك غرب است و منظور از ج  ، كشورهاي سرمايهجهان اولمراد از  ■  
  ۲شناسي  جامعه ۱۰۱تا  ۹۹و  ۹۳هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۸۲
  الف  منجر شود. ها تواند به فروپاشي حكومت ، ميكه كنترل نشود بحران اقتصادي درصورتي ■  
  (ب) در زندگي انسان، نياز فطري آدمي به حقايق قدسي و ماوراءطبيعي است  و معنوي تداوم باورهاي دينيمهمترين علت  ■  
  (ج)  ي ارزشي دست برداشت و به امور طبيعي محدود شد.ها ، علم از داوريي علم تجربيها روشن شدن محدوديتدر نيمۀ اول قرن بيستم، با  ■  
ي جديد و ها دينده است و حتي براي پاسخ دادن به نياز فطري آدمي به معنويت، در فرهنگ غرب گرايش به دين و معنويت از سر گرفته ش ■  

  (د) . كنند ها پيروي مي از آناي  اند و عده همانند قارچ از زمين روييده ي رنگارنگها عرفان
  ۲شناسي  جامعه ۱۰۹ ۀصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۸۳
گري  ها خطر غرب را بيشتر در سلطه . آنشناخت عميقي نداشتند، از فرهنگ غرب آميز به غرب كرد اعتراضرويبيدارگران نخستين، با وجود   

  .ديدند و قدرت سياسي و اقتصادي آن مي
كردند دليل قدرتمندي جوامع غربي اين  دانستند و گمان مي مي ميالم را عامل ضعف جوامع اسالبرخي از آنان، دوري مسلمانان از عمل به اس  
   باشد. م نيز ميالها اغلب همان است كه موردتوجه اس ست كه عملكرد آنا
  ۲شناسي  جامعه ۱۲۰ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۸۴
ولـي  ،وجود آمـده بودنـد هاي جهان غرب به گرفتند كه براي حل بحران  ها و مكاتب چپ شكل مي  بخش در چارچوب نظريه هاي آزادي  بالانق  
  . تعلقي نداشتها و مكاتب سياسي غرب  برد و به فلسفه  بهره مي ميالي اسها آموزهمي ايران از الب اسالنقا
  ۲شناسي  جامعه ۱۲۶ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۸۵
  :ديدند مي زير رويكرد دو از يكي با را مالاس جهان و خود جوامع تالمشك و مسائل اغلب ايران، ميالاس بالانق از قبل مالاس جهان روشنفكران و دولتمردان  
  .پيش آمده بود ماندگي تاريخي از جوامع غربي عقبتي بود كه در اثر الم از نوع مشكال، مسائل جهان اس)نسل اول روشنفكران(در رويكرد اول   
وجود آورده بـود. كسـاني كـه ايـن  به براليسم غربيتي بود كه ليالاز نوع مشكم ال، مسائل جهان اس)نسل دوم روشنفكران(در رويكرد دوم   

  . كردند هاي ماركسيستي و سوسياليستي با غرب مبارزه مي  رويكرد را داشتند، از موضع انديشه

  
  ۲و  ۱جامع عربی، زبان قرآن *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۶
  مان/ صاروا: شدند کردند/ أعداء: دشمنان/ َوطننا: میهن ت/ هذه: این/ إثناعرش: دوازده/ کان یُقاتِلون: پیکار میکلامت کلیدی: کان لـِ : داش  
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  مان دشمنان وطن این روستا ... داشت/ دشمن وطن  ) برای این شهر ... بود ۱  
  کردند  پیکار می جنگ/ پیکار کردند  ها  داشت/ جنگ ) دارد ۲  
  شدند کردند/ خواهند شد  می کنند  این روستا دوازده جوان مؤمن داشت/ می ) برای آن روستا دوازده جوان مؤمن هست ۳  
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  ۲عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۷
کانت «/ اضافی است ۴و  ۳های  در ابتدای گزینه» این«/ )۴و  ۱های  مفرد است (رد گزینه» العلم«نیست و  »اسالمی«معنای  به» اإلسالم«  

  شود. ماضی استمراری ترجمه می» تحرّض
  ۲عربی، زبان قرآن  ۱۱درس *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۸
کامالً در  ۴له در گزینۀ از طرفی جم/ ها نادرستند لذا بقیۀ گزینه ؛فعل نهی هستند (بازخواست نکن و پاداش نده)» ال تُثب«و » ال تأخذ«  

  نیز ترجمه نشده است.» به«، در انتهای عبارت ۲در گزینۀ / )۱ها مجهول نیست. (رد گزینۀ  همچنین فعل/ ساختاری نادرست آمده است.
  ۲و  ۱ترکیبی عربی، زبان قرآن *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۹
  ها: های سایر گزینه غلط  
  شدیم، ناامید خواهیم شد.) مصیبتی، مبتال ۱  
  کنیم. ) هنگام عفو و بخشش، تعّجب می۲  
  جا ترجمه شده است. ) قسمت دوم عبارت جابه۴  
  ۲و  ۱ترکیبی عربی، زبان قرآن *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۹۰
  ما لنا: چرا ما  
  » مبارزه نکنیم«معنای  و به» مفاعلة«ال نقاتل: در باب   
  »ایم اخراج شده«معنای  به» إفعال«(فعل): ماضی مجهول از باب  قد اُخرِجنا  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۲درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۹۱
  )۱درست است. (رد گزینۀ » یعیش«مذکر است و » کّل حیوان«آیند نه ماضی. ضمناً  بر رس فعل مضارع می» سوف -س«  
  درست است.» فیها«بگیرد. » ال«مضاف است و نباید » الحیوانات«است. ضمناً  نادرست ۲ساختار ابتدای گزینۀ   
الیه همراه شده است، رعایت شود. در زبان عربی  اضافی است و باید ساختار اسمی که با صفت و مضاف ۳و  ۱های  در گزینه» يف«حرف   

  .۴الیه بیاید بعد صفت، نظیر گزینۀ  ی، اول مضافالیه الزم است برخالف زبان فارس هرگاه اسمی هم صفت داشته باشد هم مضاف
  ترکیبی*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۹۲
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  ترین علم آن است که به آن عمل شود! کنندۀ بدون تیر است!: نافع ذکرکنندۀ بدون عمل مانند پرتاب) ۱  
  برد!  روند!: تواضع ارزش انسان را باال می نی راه میبندگان خدا کسانی هستند که بر روی زمین با فروت )۲  
  کنی! کنی در آخرت درو می دنیا مزرعۀ آخرت است!: آنچه که در دنیا کشت می )۳  
  کنید!: اول همسایه بعد خانه! دهید و خودتان را فراموش می آیا مردم را به نیکی دستور می )۴  
  ۲و  ۱ترکیبی عربی، زبان قرآن *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۹۳
  است.» عمل«جملۀ وصفیه برای » فیه سخط الوالدین«است. در واقع » فیه«مبتدای مؤّخر برای » سخط«کلمۀ   
  ها:  اشتباهات سایر گزینه  
  مفعول و منصوب بالکرس جمع مؤنّث سامل/ فاعل و مرفوع  ) جمع مکّرس ۱  
  متعدٍّ  للغائب/ الزم  ) للمتکلّم مع الغیر ۲  
  ّي علی الفتح محّالً منصوبمبن ) منصوب بالفتح ۳  
  ۲و  ۱ترکیبی عربی، زبان قرآن *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۹۴
  ها:  اشتباهات سایر گزینه  
  إسم فعل ماٍض  ) إسم فعل أمر ۱  
  فاعل و مرفوع تقدیراً  ) مفعول و منصوب باأللف ۳  
  کلّی اشتباه است. است لذا اسم است و این گزینه به» ّعلتف«مصدر باب » تخّیر) «۴  
  ۲و  ۱ترکیبی عربی، زبان قرآن *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۹۵
  ها:  اشتباهات سایر گزینه  
  با توجه به اینکه تنوین دارد، منرصف است و چون اسم علم است، پس معرفه است.» بهلول) «۱  
  ی و غیرمنرصف است.علم غیرعرب» هارون) «۲  
  اسم فاعل است و ضمناً در جملۀ فعلیه خرب نداریم.» اآلخرة) «۴  
  ۲و  ۱جامع عربی، زبان قرآن *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۹۶
  ها:  اشتباهات سایر گزینه  
  إبطال ُمعِجزَة/ أبطال  ) ُمعَجزَة ۱  
  املنظََّمة َمة أمام/ املنظِّ  واِقفوَن/ إمام  ) واِقفوِن ۳  
  مجالََسة ) مجالَِسة ۴  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  

 
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

مون
آز

 ۵ 
ین 

ورد
فر

۱۴۰
۰

   |   
روه

گ
 

شی
زمای

آ
 

لوم
ع

 
سان

ان
  ی

 
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

مون
آز

 ۱۹ 
دین

رور
ف

 
۱۴۰

۱
    |

روه
گ

 
شی

آزمای
 

 و علوم
رف

معا
 

المی
اس

  

۲۸۲۸

  ۲عربی، زبان قرآن  ۱۲و درس  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۲درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۹۷

 »:ما«انواع 

  حروف معرفه و نکره ندارند حرف نفی 
 معرفه موصول 
 نکره استفهام 

  نکره  رشط 
  ها: ررسی گزینهب  
  اند. جواب رشط است. هر دو مجزوم شده» تجد«فعل رشط و » تصنع«اسم رشط و نکره است. » ما) «۱  
  دست آوری؟) را به چه چیزیخواهی  ات می اسم استفهام و نکره است. (فرزندم در زندگی» ما) «۲  
  که از گرسنگی نجامتان دهد.) شود یافت منیی ما غذایی  ی خانه ) حرف نفی است و اسم نیست. (در آشپزخانه۳  
  که به پیامربان قبل از تو گفته شد.) آن چیزیمگر  شود گفته منیی دوم اسم موصول است. (به تو »ما«ی اول حرف نفی و »ما) «۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۹۸

کانوا فیه! يالّذ الغفلةِ  أیقظ املسلمین من نومالعظیمُ  الثورةِ  قائدُ 
  صفتإلیه مضاف صفتإلیه مضاف  

 بیاید، نقش صفت دارد.» ال«نکته: هرگاه موصول خاص بعد از اسم دارای   
  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۰درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۹۹
  آید.  می» َعلَه، ِمْفعالِمْفَعْل، ِمفْ «است که بر سه وزن » اسم آلت«یکی از اقسام مشتقات   
  ها: بررسی گزینه  
 ».میز«معنای  به» ِمفَعلَه«بر وزن » منضدة) «۱  
  ».کلید«معنای  به» مفعال«بر وزن » مفتاح«جمع مکرس » مفاتیح) «۲  
  ».چراغ«معنای  اسم آلت و مشتق هستند به» مفعال«بر وزن » مصباح«جمع مکرس » مصابیح) «۳  
  ».هدایت کردن«معنای  به» هدایة«و » دان آتش«معنای  به» مشعل«هر دو جامد است. » الهدایة« اسم مکان و» مْشَعل) «۴  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۷درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۰۰
  ها: بررسی گزینه  
ماند و به ضمیر متصل  نائب فاعل باقی میعنوان  به، به به مقدم است و برای مجهول شدن، فاعل حذف و مفعول مفعول» نا«) األب: فاعل/ ۱  

  ُوِعْدنا شود: َوَعَدنا  رفعی تبدیل می
کار  صورت مسترت به شود که به به، به ضمیر متصل رفعی تبدیل می به است و برای مجهول شدن مفعول مفعول» کَ «مسترت/ » أنا«) فاعل ۲  

  تُرَسُل  شود: اُْرِسُل  ی للمخاطب تبدیل می دن به صیغهی متکلم وحده است و هنگام مجهول ش رود، یعنی فعل در صیغه می
  اُنُْتخبوا به است که باید این ضمیر به متصل رفعی تبدیل شود: إنَْتَخَبهم  مفعول» هم«فاعل و » املعلّم) «۳  
  . شود به است به نائب فاعل تبدیل می که مفعول» رحمة«شود و  فاعل است که هنگام مجهول شدن حذف می» و) «۴  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۲درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۰۱
  عرشة) است.  يعدد مناسب آن یازده (إحد مفرد و منصوب است »: شجرةً «  
  باشد. (خمُس)» ۱۰الی  ۳«عدد مناسب آن باید مذکر  جمع و مجرور است »: سّیاراٍت «  
  باشد و مفرد آن مذکّر است، لذا عدد مناسب آن باید مؤنث  است چون غیرمنرصف میجمع و مجرور به اعراب فرعی فتحه »: مصابیحَ «  

  باشد. (أربعُة)» ۱۰الی  ۳«
  ۲عربی، زبان قرآن  ۹و  ۸ های درس*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۰۲
  ها: بررسی سایر گزینه  
  درست است.» ن ینسوال«نیز واضح است) لذا » هم«(از ضمیر عبارت » إخوة: برادران) «۱  
  درست هستند.» یدعون«و » یتلون«) جمله ساختار غایب دارد و لذا ۲  
  درست است.» یَرضین«ث بیایند و لذا ها جمع مؤنّ  ) باید فعل۴  
  ۲ترکیبی عربی، زبان قرآن *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۰۳
    نیاز دارد و با توجه به مفهوم مشخص است » للمخاطب«که جای خالی اول به فعل فهمیم  و ... می» تجاربک«در » ک«با توجه به ضمیر

علت قرار گرفنت دو ساکن،  که فعل امر الزم است نه رشط و ماضی و با توجه به اینکه فعل مورد نظر اجوف واوی است، در این صیغه به
  ُذْق  شود.  دچار اعالل به حذف می

   قرار است اسم فعل ناقصه قرار بگیرد و چون جمع مؤنث است، پس این فعل ناقصه نیز » تجارب«که  ندر جای خالی دوم با توجه به ای
  تکونَ  شود نه مجزوم.  بر رسش قرار گرفته، منصوب می» حتّی«باید مؤنث باشد، ضمن اینکه چون حرف ناصبۀ 

    قرار بگیرد و با توجه به مفهوم، حتامً باید مضارع باشد و نکتۀ قرار است که در جای خالی » ورث«در جای خالی سوم نیز فعل ناقصه از ریشۀ
  یَرثُ  شود.  آن حذف می» واو«مذکر است، پس فعل نیز باید مذکر باشد و با توجه به معتل مثال بودن حرف علۀ » أوالد«دیگر اینکه فاعل آن 

  »ه فرزندانت آن را از تو به ارث بربند!هایت مفید شود به حّدی ک تلخی و شیرینی زندگی را بچش تا تجربه«ترجمه:   
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  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۲درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۰۴
  در عبارت مذکور ده اسم معرفه و پنج نوع از معارف وجود دارد که عبارتند از:   
  ذوالّالم  ) الکتابة ۲    علم   ) عيلٌّ ۱  
  با: ذوالّالم) الصِّ ۴    معرّف باإلضافة  ) أیّام ۳  
  ذوالالم ) الحین ۶    اشارة ) ذلک ۵  
  ضمیر ) ـه ۸    معرّف باإلضافة ) إشتیاق ۷  
  ذوالّالم ) القصیرة ۱۰    ذوالّالم ) القصص ۹  
  وجود ندارد.» موصول«ولی  در این عبارت پنج نوع از معارف یعنی: علم، ذوالالم، معرف باإلضافة، اشارة و ضمیر وجود دارد  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۱و درس  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۱درس *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳اسخ: گزینۀ پ -۲۰۵
هم نادرست است؛ چون ضمیر منفصل  ۱شوند. گزینۀ  رد می ۴و  ۲های  است و بنابراین گزینه» للمخاطبات«در صورت سؤال صیغۀ » کننتّ «  

  آید. منی» لیت«بعد از 

  
  ۱تاريخ  ۲۲صفحۀ  ۳مشخصات سؤال: * ساده * درس  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۰۶
  ها برخاست، از مشهورترين و بانفوذترين قبايل ميان عرب بود. قريش كه پيامبر نيز از ميان آن  
  ۱تاريخ  ۲۴صفحۀ  ۳مشخصات سؤال: * ساده * درس  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۰۷
بر به همراه چندتن ديگر با هم پيمان بستند كه به افراد ستمديده يـاري برسـانند و حـق آنـان را از الفضول (پيمان جوانمردان) پيام در حلف  

  ستمكاران بازستانند.
  ۱تاريخ  ۳۴صفحۀ  ۴مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۰۸
مك اللهم را خورده است، خطاب به پيـامبر گفـت: مـن نامۀ مشركان به جز عبارت باس زماني كه پيامبر به ابوطالب خبر داد كه موريانه پيمان  

  دهم ... گواهي مي
  ۱تاريخ  ۴۴صفحۀ  ۵مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۰۹
  سازي مسير وحدت جامعه جزو اهداف پيمان برادري مهاجر و انصار نيست. آماده  
  ۱تاريخ  ۵۴صفحۀ  ۶مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۱۰
  اي از شام اين كشورها عبارت بودند از: ايران، روم، حبشه، مصر، يمامه و منطقه  
  ۱تاريخ  ۶۳صفحۀ  ۶مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۱۱
  تخريب مسجد ضرار در سال نهم هجري پس از نبرد تبوك رخ داد.  
  ۱تاريخ  ۶۵صفحۀ  ۶مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۱۲
  باشد. هاي مفاسد اجتماعي، جزو بعد اجتماعي دستاوردهاي رسالت پيامبر مي اهتمام بر هدايت عمومي جامعه و زدودن جلوه  
  ۱تاريخ  ۸۵صفحۀ  ۹مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۱۳
مدينه به هنگام غزؤه تبوك، مدينه را از خطر منافقان حفـظ  در عنوان جانشين رسول خدا  به در سال نهم هجري وقتي حضرت علي   

  كرد، حديث منزلت در شأن ايشان صادر شد.
  ۲تاريخ  ۱۰۰صفحۀ  ۱۳مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۱۴
  است. هاي احمد، محمد و حسن (فرزندان موسي بن شاكر) در زمينۀ مكانيك تأليف سه برادر به نام» كتاب الحيل«  
  ۲تاريخ  ۱۰۳صفحۀ  ۱۳مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۱۵
  كتابت كرد. با امالي رسول خدا  نخستين كتاب حديثي را اميرالمؤمنين علي   
  ۲تاريخ  ۴۱صفحۀ  ۵مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۱۶
اي بود كه امامان پيشين  شرايط دشوار سياسي، پيگيري و گسترش نهضت فكري و فرهنگيبا توجه به  مهمترين محور فعاليت امام كاظم   

  گذاري كرده بودند. پايه و امام صادق  جمله امام باقر  من
  ۲تاريخ  ۳۴صفحۀ  ۵مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۱۷
  ورزيدند. صرار ميا اسماعيليۀ خالص بر زنده بودن اسماعيل، فرزند امام صادق   
  ۲تاريخ  ۳۳صفحۀ  ۴مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۱۸
  باشد. عنوان معيار تشخيص حق از باطل هم جزو اقدامات امام مي ، معرفي معرفي قرآن به۴و  ۲، ۱عالوه بر موارد   
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  ۲تاريخ  ۲۵صفحۀ  ۳مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۱۹
جـا حكومـت امويـان انـدلس را  دالرحمن جزو اموياني بود كه با روي كار آمدن عباسيان از دست ايشان گريخت، به اندلس رفـت و در آنعب  

  گذاري كرد. پايه
  ۲تاريخ  ۲۰صفحۀ  ۳مشخصات سؤال: * ساده * درس  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۲۰
  اسي و تبليغي خود را عليه حاكميت امويان شروع كرد.عباس بود كه فعاليت سي محمدبن علي نخستين فرد از خاندان بني  

 

  ۲جغرافيا  ۱۱۸ ۀصفح ۹درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۲۲۱
  دهد. مي نشان را اناير مستقل كشور و ملي ناحيۀ تصوير، شود. مي محسوب ملي سياسي ناحيۀ يك دارد، مستقلي حكومتي نظام كه مستقل كشور هر  
  ۲جغرافيا  ۴ ۀصفح ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۲۲۲
طوري كه هر واحد با واحد مجاور تفاوت داشـته  كنيم، به تر تقسيم مي وقتي يك محيط جغرافيايي را بر اساس معيارهايي به واحدهاي كوچك  

  ايم. كرده» بندي ناحيه«باشد، در واقع 
  ۲جغرافيا  ۲۱صفحۀ  ۳درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۲۲۳
  وهوا يكي از عوامل مهم پديد آمدن ناحيه است. آب  
  ۲جغرافيا  ۴۲ ۀصفح ۴درس * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۲۲۴
  يا انباشته شدن مواد در مكان ديگر است.گذاري  رسوب -۳انتقال و  -۲كنده شدن مواز از جاي خود (حفر)،  -۱فرسايش شامل سه مرحلۀ   
  ۲جغرافيا  ۴۴ ۀصفح ۴درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۲۲۵
  دهد. ها، پيوسته هوازدگي فيزيكي (مكانيكي) و شيميايي رخ مي وهوايي و جنس سنگ ها باتوجه به شرايط آب در كوهستان  
  ۲جغرافيا  ۱۲۰ ۀصفح ۹درس  * متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۲۲۶
شود. كـانون  هر ناحيۀ سياسي كانوني دارد كه محل تمركز قدرت سياسي است و قدرت سياسي از آن نقطه در سطح ناحيۀ سياسي اعمال مي  

  المللي هستند. هاي بين اي يا مقر سازمان ها و شهرهاي مهم ناحيه ها و استان ها، مراكز ايالت نواحي سياسي همان پايتخت
  جغرافياي ايران ۸۳ ۀصفح ۹درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۲۲۷
  ترتيب تصوير الف مربوط به اصفهان، تصوير ب مربوط به بندرعباس و تصوير ج مربوط به همدان است. به  
  جغرافياي ايران ۳ ۀصفح ۱درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۲۲۸
  فنون جغرافيايي ج و د     اي طبيعيجغرافي الف و ب   
  جغرافياي ايران ۷ ۀصفح ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۲۲۹
دان بـا ديـد تركيبـي يـا  شـود جغرافـي هاي جغرافيايي، كه حاصل روابط متقابل انسان و محيط است، سبب مي گيري محيط چگونگي شكل  

  كند. ند؛ زيرا اجزا و عوامل محيط جغرافيايي در ارتباط با يكديگر عمل مينگري، موضوعات را مطالعه و بررسي ك كل
  جغرافياي ايران ۱۰ ۀصفح ۲درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۲۳۰
ت انجـام هايي كه قـرار اسـ ها در هر پژوهش، نقش راهنما را دارد و به فعاليت سازي يكي از مراحل حساس پژوهش است؛ زيرا فرضيه فرضيه  

  دهد. شود، جهت مي
  جغرافياي ايران ۱۶ ۀصفح ۳درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۲۳۱
  هاي طبيعي يا انساني پيرامون خود، موقعيت نسبي آن مكان است. محل قرارگيري هر مكان، نسبت به پديده  
  رافياي ايرانجغ ۱۹و  ۱۷هاي  ه* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۲۳۲
  هاي ايران است. هاي دشت صورت درست مورد ج: اين مورد، جزء ارزش  
هاي آزاد (اقيانوس هند) و وجود سواحل با  واسطۀ مجاورت با آب صورت درست مورد د: اين مورد، مربوط به درياي عمان است. درياي عمان، به  

  اري براي ايران دارد.هاي دفاعي مناسب از نظر اقتصادي و نظامي اهميت بسي قابليت
  جغرافياي ايران ۲۲ ۀصفح ۴درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۲۳۳
شناسي پديد آمـده  هاي اول تا سوم زمين هاي ايران بيشتر طي دوران وجود آمده است. ناهمواري ها به شناسي، ناهمواري هاي زمين طي دوران  

  شناسي (سنوزوئيك) مربوط است. ران سوم زمينها به اواخر دو است و پيدايش نهايي آن
  جغرافياي ايران ۸۳ ۀصفح ۹درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۲۳۴
  صورت خطي شكل گرفته است. اي) و يا در امتداد رود، دريا و درياچه به شهر خطي، شهري است كه در حول محورهاي ارتباطي (ريلي و جاده  
  جغرافياي ايران ۹۸ ۀصفح ۱۰درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۲۳۵
هـاي پردرآمـد، پـاك و  يكي از خدمات مهم كه امروزه موردتوجه بسياري از كشورها قرار دارد، گردشگري است. گردشگري در رديف شـغل  

  ت جهاني سازنده ايجاد كند.زايي، توسعه، رونق اقتصادي و ارتباطا تواند اشتغال هزينه است كه براي كشور ميزبان مي كم
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  منطق ۹و  ۸هاي  صفحه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۳۶
شـود. از طرفـي چـون هـدف  از آنجا كه وظيفۀ منطق جلوگيري از خطاي انديشه است، علم منطق به دو بخش تعريف و استدالل تقسيم مي  

شود، انديشه هم دو نوع تعريف و اسـتدالل اسـت. پـس اسـاس  و دانش به دو نوع تصور و تصديق تقسيم مي انديشه رسيدن به دانش است
  تقسيم منطق، تقسيمات انديشه و اساس تقسيم انديشه، تقسيمات دانش است.

  هاي منطق. : تصور و تصديق انواع دانش بشري هستند، نه بخش۱گزينۀ   
  دهند. ها) رخ مي خش مربوط به تصورها) و هم در بخش استدالل (بخش مربوط به تصديق: مغالطات هم در بخش تعريف (ب۲گزينۀ   
كنـد، نـه روش تصـديق  ها مربوط به بخش استدالل از دانش منطق است كه روش صحيح استدالل كردن را بيـان مي : كشف تصديق۳گزينۀ   

از طريق چند تصديق معلوم به كشف يـك تصـديق مجهـول » استدالل«اين است كه در » تصديق كردن«با » استدالل كردن«كردن. تفاوت 
از طريق ابزارهاي شناخت مثل حس، عقل و قلب يك گزارٔه حسي يا بديهي عقلي  ،ممكن است بدون تفكر» تصديق كردن«رسيم ولي در  مي

  كند. هايي را بيان نمي يا شهودي را تصديق كنيم. دانش منطق روش چنين تصديق كردن
  منطق  ۱۶صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۲۳۷
فهم است لـذا  پردازد. هر دو معنا در اين جمله قابل كسي كه به كارهاي خانه مي -۲مالك خانه؛  -۱دو معناي مطابقي مختلف دارد: » دار خانه«  

  احتمال مغالطۀ اشتراك لفظ وجود دارد.
  منطق  ۲۴و  ۲۲ هاي صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۳۸
و » عموم و خصوص مطلـق«، »وجه عموم و خصوص من«هاي  وقتي يك مفهوم با مفهوم ديگر در برخي مصاديق مشترك باشند، احتمال رابطه  

كلي در تمام مصاديق مشترك باشند، قطعاً در برخي مصاديق  مفهوم ها وجود دارد. رابطۀ تساوي از آن جهت است كه اگر دو بين آن» تساوي«
در برخـي مصـاديق نيسـت و بـا  فقطنيز مشترك هستند. به عبارت ديگر بايد توجه داشت كه اشتراك در برخي مصاديق به معناي اشتراك 

). چون احتمال رابطۀ عموم و خصوص مطلق هم وجود دارد ممكن است آن دو ۴و  ۱هاي  شود (رد گزينه اشتراك در تمام مصاديق هم جمع مي
  ). ۲حيح هم قرار گيرند (رد گزينۀ بندي ص مفهوم در طبقه

  منطق ۳۵و  ۳۴هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۳۹
  مغالطه، هرگونه خطاي انديشه است.  
  ، واضح نيست.تشبيه: به خاطر استفاده از ۱گزينۀ   
  دهد. شود و رابطۀ سلبي را پوشش نمي : جامع نيست؛ چون فقط شامل رابطۀ ايجابي مي۲گزينۀ   
  شود. : مانع نيست؛ چون شامل قضاياي شرطي نيز مي۳گزينۀ   
  منطق ۴۶تا  ۴۳صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۴۰
  تواند موجبه يا سالبه باشد. آيد كه مي در استقراي تعميمي با مشاهدٔه چند مورد جزئي، حكمي كلي به دست مي  
ها نباشند يا از پيش تعيين شـده باشـند و لـذا تصـادفي  گر همۀ طيف تنوع نداشته باشند و لذا بيان هاي انتخابي : ممكن است نمونه۱گزينۀ   

  ها استقرا ضعيف خواهد بود. نباشند. در اين صورت
راي اثبـات تواند روا يا ناروا باشد. اگر تمثيل ب است كه مي استقراي تمثيليكند  : استقرايي كه صرفاً از روي مشابهت ظاهري حكم مي۲گزينۀ   

  مطلب حقي به كار رود، ناروا نخواهد بود.
: دانشمندان تجربي با تكرار متعدد آزمايشات به دنبال يافتن استقراهاي تعميمي قوي براي مباني علوم تجربي هستند، نه هـر گونـه ۴گزينۀ   

  استقراي تعميمي.
   منطق ۵۸صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۴۱
صيه، سور يا كميت ندارند. موضوع اين قضايا مفهوم جزئي است و اين جزئي بودن با جزئي بودن كميت قضاياي محصوره اشتراك قضاياي شخ  

). چون مفهوم جزئي فقط يك مصـداق كـامالً ۲ايم (رد گزينۀ  لفظ دارد لذا اگر قضيۀ شخصيه را جزئيه بدانيم دچار مغالطۀ اشتراك لفظ شده
تواند در قياس اقتراني و نيز به عنـوان مقدمـۀ  ) و مي۴وردنظر گوينده است، لذا عالمت آن مثبت است (رد گزينۀ مشخص دارد و همان هم م

  ).۳حملي در قياس استثنايي به كار رود (رد گزينۀ 
  منطق  ۶۵و  ۶۲هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۴۲
بريم فقط در رابطۀ تداخل وجود دارد. در رابطۀ تـداخل اگـر قضـيۀ جزئـي  دن قضيۀ ديگر پي مياينكه از نادرست بودن يك قضيه به نادرست بو  

متنـاظر  B، قضيۀ »ب«يا » د« Aنادرست باشد، حتماً قضيۀ متداخل (يعني كليه) نادرست است و نقيض قضيۀ اوليه هم بايد كليه باشد. پس قضيۀ 
  است.» ج - الف - ب«يا » الف - ج - د«شود. پس پاسخ صحيح  مي» ج«يا » الف«ترتيب  نيز به Aاست و نقيض » الف«يا » ج«به ترتيب  Aبا 
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   منطق ۷۷صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۴۳
 تكـرار عدم«مغالطۀ   كه به عنوان حدوسط آمده، در مقدمۀ اول و مقدمۀ دوم به يك معنا به كار نرفته است، يعني» انسان«مفهوم  ۲در گزينۀ   

اعتبار  ها دليل عدم موردنظر است؛ ولي در ساير گزينه» مصداق انسان«و در مقدمۀ دوم » لفظ انسان«رخ داده است. در مقدمۀ اول، » حدوسط
  قياس، نداشتن شرط سوم اعتبار است. 

   منطق ۹۱صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۴۴
  واهد بود: وضع مقدم و رفع تالي. تركيب فرض صورت سؤال و اين قضيۀ شرطي حالت رفع تالي است.قياس استثنايي اتصالي در دو حالت معتبر خ  
  : رفع مقدم است و لذا نامعتبر خواهد بود.۴و  ۲هاي  گزينه  
شـود و لـذا  استاندارد مي» اگر عدد چهار تقسيم بر دو باقيمانده ندهد، عدد چهار زوج است«صورت  : اين قضيۀ شرطي در حقيقت به۳گزينۀ   

  همراه فرض صورت سؤال، وضع تالي و نامعتبر خواهد بود.
   منطق ۱۱۰تا  ۱۰۸هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۴۵
اي رخ نداده است. دقت كنيد كه  چون دليل معقول و منطقي حمايت از طرح، ذكر شده و در كنار آن از عوامل رواني هم استفاده شده، مغالطه  
  اي در كار نيست. هاي در اثر عوامل رواني اگر فرد همراه بيان عوامل رواني، دليل معتبري را ذكر كند، ديگر مغالطه ر مغالطهد
  : بدون ذكر دليل، ويژگي منفي آبروريزي و سرافكندگي را نتيجۀ مخالفت با پيشنهاد خود دانسته است لذا مسموم كردن چاه است.۱گزينۀ   
  به ترتيب با تطميع و تهديد سعي در همراه كردن مخاطب دارند. پس توسل به احساسات هستند. :۴و  ۳هاي  گزينه  
  فلسفه يازدهم  ۳صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۴۶
هاي  پرسـشهستند و سؤاالت كمتر بنيـادي،  (ريشۀ فلسفه) شناختي عام و كلي شناختي يا معرفت هاي هستي ترين سؤاالت، پرسش بنيادي  

 ۳. ساير سؤاالت اصالً بنيادي نيستند. بر اين اساس گزينـۀ هاي فلسفه)  (شاخه اند شناختي مربوط به يك حوزٔه خاص شناختي و معرفت هستي
  ترين است.  شناسي در كل جهان (عالم ماده و غيرماده) است، بنيادي كه مربوط به هستي

  دٔه مورد بحث آنان عالم طبيعت و ماده است.: سوال بنيادي هستند ولي محدو۴و  ۱هاي  گزينه  
  : يك سؤال بنيادي نيست و مربوط به علوم طبيعي است.۲گزينۀ   
  فلسفه يازدهم  ۱۳صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۴۷
و ايـن امـر در  شناسي است؛ زيرا شناخت هستي فـرع بـر امكـان شـناخت آن اسـت شناسي هميشه مقدم بر هستي برخي مسائل معرفت  

كنند و وارد  اند، بررسي مي شناسي شناسي و معرفت هاي مضاف مباني علوم را كه از سنخ مسائل هستي شود. فلسفه شناسي بررسي مي معرفت
ر ). فلسفه د۳شناسي (رد گزينۀ  شناسي است، نه هستي ). شناخت ابزار و روش شناخت، مربوط به معرفت۱شوند (رد گزينۀ  مسائل علوم نمي

هاي فرعي دارد. البته در تقسيمات ثانويه خـود بخـش يگانـۀ اصـلي بـه دو بخـش  بندي اوليه يك بخش اصلي و تعداد زيادي بخش تقسيم
  ). ۴شناسي تقسيم خواهد شد (رد گزينۀ  شناسي و معرفت هستي

  فلسفه يازدهم  ۱۶صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۴۸
افراد نيست بلكه امري فراتر از افراد است كـه آنـان را تـابع  جمع د تابع شرايط اجتماعي هستند لذا جامعه صرفاً هماندر اصالت جامعه، افرا  

كند. در ديدگاه اصالت فرد و جامعه (توأمان) نيز معتقدند جامعه صرفاً جمع افراد نيست بلكه با گرد هم آمدن افراد و زندگي طـوالني  خود مي
  گيرد، اما در اصالت فرد، جامعه صرفاً همان جمع افراد است. وح جمعي در جامعه شكل ميآنان با يكديگر يك ر

  فلسفه يازدهم  ۲۱صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۴۹
الت روزانه به بررسي ها فارغ از اشتغا ) ولي برخي انسان۲كنيم (رد گزينۀ  گيري و عمل مي همۀ ما باورهايي داريم و بر اساس آن باورها تصميم  

 يـافتن و چرايـي است؛ آمـوختن زندگي به مربوط باورهاي دربارٔه كردن تأمل فيلسوفانه، ). انديشيدن۱پردازند (رد گزينۀ  باورهاي خود مي
كري خود را هاي ف داليل درستي يا نادرستي باورها؛ پذيرفتن باورهاي درست و كنار گذاشتن باورهاي نادرست. در اين صورت، خودمان بنيان

  كنيم. رسيم و شخصيتي مستقل كسب مي ) و به آزادانديشي مي۳سازيم (رد گزينۀ  مي
  فلسفه يازدهم  ۵۳و  ۵۲هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۵۰
كند. اين قاعده از راه شناخت  اده مياي از آن استف سينا قانون عليت، يكي از قواعد اوّليۀ تعقل است كه انسان در شناخت هر پديده از نظر ابن  

شود  كدام در درك آن نقشي ندارند و فقط با تعقل محض ادراك مي آيد يعني نه حواس بيروني و نه حاالت دروني نفس، هيچ عقلي به دست مي
توان گفـت همـان  نمي شود ولي ). همكاري عقل با حس در رسيدن به شناخت تجربي، گرچه شامل درك اين قاعدٔه عقلي هم مي۲(رد گزينۀ 

هاي  ها عليت است، به تحليل يافته همكاري عقل و حس در اين زمينه است؛ زيرا عقل عالوه بر درك قواعد عقلي مبنايي تجربه كه يكي از آن
بي است پردازد و اين كار، نقش محوري عقل در همكاري با حس براي شناخت تجر حسي (تعميم مشاهدات از طريق استقراي تعميمي) نيز مي

توانند امور محسوس و طبيعي را شامل شـوند و  شناخت نيستند ولي هم مي ). قواعدي همچون عليت، اگرچه از راه احساس قابل۳(رد گزينۀ 
  ).۴گيرند (رد گزينۀ  هم امور غيرمحسوس و غيرطبيعي را در برمي
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  دهم فلسفه ياز ۵۳تا  ۵۱هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۵۱
شود. طبعاً ابزار عقل هم دخالت خواهد داشت زيرا عقـل ادراك صـحيح را بـا  خطاي هر ابزار شناختي توسط خود آن ابزار تشخيص داده مي  

  دهد. كند و خطا را تشخيص مي ادراك خطا مقايسه مي
كنيم. اين تعبير كتاب درسـي نشـان  برطرف ميكنيم و نيازهاي خود را  : شناخت حسي به قدري معتبر است كه بر پايۀ آن زندگي مي۱گزينۀ   

  ترين نشانۀ اعتبار شناخت حسي، درك تمايزها نيست بلكه رفع نيازهاي زندگي بر اساس آن است.  دهد كه روشن مي
اي شـود)، اسـتنتاج شـود، دار : انكار مطلق يك ابزار مثل حس اگرچه در صورتي كه از طريق خطاي حسي (كه با خود حس درك مي۲گزينۀ   

نگفته است كه يك ابزار مطلقاً نامعتبر اسـت زيـرا خطـا   تناقض دروني است ولي در اين گزينه دربارٔه طريق انكار صحبتي نشده است، يعني
اعتبار براي يك ابزار كرده است. اينكه يك ابزار مطلقاً نامعتبر باشد به خوديِ خود تناقضـي در پـي نـدارد زيـرا  دارد. بلكه صرفاً ادعاي عدم
كند و چه بسا خود اين امر كه اين ابزار نامعتبر است، از طريق ابزار ديگري درك شده باشد كه آن ابزار معتبر باشد.  مطلق شناخت را انكار نمي

  مثالً اگر بتوان با شناخت عقلي محض، تشخيص داد كه ابزار حس مطلقاً نامعتبر است، تناقضي پيش نخواهد آمد.
كند در حالي كه شناسايي حاالت دروني، تأمل عقلـي در حـاالت  هيچ منبع شناختي غير از خود عقل استفاده نمي: شناخت عقلي از ۳گزينۀ   

  اند. دروني نفس است كه خود اين حاالت از طريق عقل شناخته نشده
  فلسفه يازدهم  ۷۲صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۵۲
  هايي دارد. هاي بدن را ندارد ولي طبعاً مانند هر مخلوق ديگري محدوديت يرمادي است كه محدوديتاز نظر افالطون نفس انسان حقيقتي غ  
داند ولي در كتاب درسي چنين ديدگاهي به افالطون نسبت داده نشـده  سينا به تبع ارسطو نفس را در بدو تولد بالقؤه محض مي : ابن۲گزينۀ   

داند و به همين خاطر كتاب درسي بالقوه بودن را ديدگاه ارسطو دانسته است ولي  اي فطري ميه است. در واقع افالطون نفس را داراي معرفت
  جزء مشتركات افالطون و ارسطو از آن نام نبرده است.

  : تنها موجود داراي خرد، نفس است.۳گزينۀ   
  : از نظر افالطون انسان بايد با مراقبت از نفس آن را زيبا كند.۴گزينۀ   
  فلسفه يازدهم  ۸۱صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴ينۀ پاسخ: گز -۲۵۳
  ها رخ دهد در ديگري هم اثر خواهد داشت. از نظر مالصدرا روح و بدن وحدتي حقيقي دارند و به همين جهت هر تغييري در يكي از آن  
آيد، در كتاب درسي مطرح نشده است. اما  ياز نظر مالصدرا روح، نتيجۀ رشد و تكامل بدن است ولي اينكه روح در چه سني پديد م: ۱گزينۀ   

  شوند، حتماً قبل از اين دوره روح پديد آمده است. هاي ممتاز انساني از جمله تعقل، قبل از نوجواني ايجاد مي  از آنجا كه ويژگي
نياً روح در همان حـال كـه بـا بـدن : اوالً در نگاه مالصدرا بدن، قالب روح نيست بلكه ظاهر روح است و با آن وحدتي حقيقي دارد. ثا۲گزينۀ   

  تواند ظرفيت كمالي خود را فعليت بخشد. وحدت دارد مي
  كماالت نيست. سوي حتمي به حركتنهايت دارد ولي اين به معناي  روح انسان استعداد بي : مالصدرا معتقد است با اينكه ۳گزينۀ   
  فلسفه يازدهم ۸۹و  ۸۸هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۵۴
  دهند، از اين دست افعال هستند. دانند و اعمالي كه آرامش دروني مي فيلسوفان مسلمان هر فعلي كه به كمال نفس منجر شود را اخالقي مي  
لذا اگر براي  گراياني همچون هابز، مالك اصلي فعل اخالقي منافع ما در زندگي اجتماعي است. ها و طبيعت : از نظر داروينيست۴و  ۲هاي  گزينه  

ها هم آرامش ما را به هم نزننـد،  ها هم براي آرامش ما تالش كنند يا اگر آرامش ديگران را به هم نزنيم تا آن آرامش ديگران تالش كنيم تا آن
ود تالش بـراي العمل ديگران سبب آرامش درونيِ ما شده است بلكه خ ايم، اما در اينجا سخن در اين نيست كه عكس فعلي اخالقي انجام داده

شود. چنين فعلي از نگاه يـك داروينيسـت يـا يـك  دوستانه سبب آرامش دروني روحي و قلبي مي آرامش ديگران به عنوان يك فعل انسان
  كند و ربطي به اخالقيات ندارد. گرا فعل طبيعي است كه يك نياز رواني را برطرف مي طبيعت

رفاً براي اطاعت از وجدان انجام شود، نه به خاطر منافع يا نه حتـي بـه خـاطر رسـيدن بـه : از نظر كانت عمل اخالقي آن است كه ص۳گزينۀ   
  سعادت. كسب آرامش دروني هم يك منفعت است كه نبايد هدف از فعل اخالقي باشد.

  فلسفه يازدهم  ۸۷صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۵۵
دانست. از نظر ارسطو اگر عقل خودش رشـد  ها ثابت مي د افالطون اين معيار را دربارٔه همۀ انسانارسطو اعتدال در قوا را عامل سعادت و مانن  

)، يعني حاكميت عقل بـر قـوا ۱تواند شهوت و غضب را از افراط و تفريط بازدارد (رد گزينۀ  كند و به درجات مناسبي از معرفت دست يابد، مي
). همچنين او معتقد است شهوت و غضب همواره در معرض افراط و تفريط هستند ۴گزينۀ  علّت كنترل شهوت و غضب است، نه معلول آن (رد
  ).۳و استثنايي براي اين مطلب قائل نيست (رد گزينۀ 

  
  شناسي روان ۱۴صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۲۵۶
عنـوان مثـال؛  . بهموضوع و بررسي علمي آن دارد پديده، تأثير بسيار زيادي در مواجهه با آنهر دانشمند از يك موضوع يا  توصيفچگونگي   

، بسيار متفاوت از فردي كه انسان را داراي ابعاد مختلفـي فراتـر از بـدن كند) (توصيف مي بيند مي فردي كه انسان را تنها موجودي جسماني
  .نسان خواهد پرداختا ٔهبه مطالعه و پژوهش علمي دربار بيند، جسماني مي
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  شناسي روان ۱۹صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۲۵۷
شـكل دقيـق، شـفاف و  بـه بايد متغيرهـاي مـوردنظر ها، گيري در روش علمي و براي انجام يك آزمايش صحيح و همچنين سهولت در اندازه  

متغيـر  ۴و  ۳، ۲هـاي  گويند. در گزينـه ها را داشته باشد، تعريف عملياتي مي . به تعريفي از متغير كه اين ويژگيگيري تعريف شوند اندازه قابل
  گيري بيان شده است. اندازه ي و قابلصورت كمّ مورد نظر به

كه فرد از اجراي آزمـون عددي شود. مثالً هوش عبارت است از  گيري مي بايد گفته شود، هوش و سازگاري توسط چه چيزي اندازه ۱در گزينۀ   
  آورد. دست مي ي بهسازگار

  شناسي روان ۲۸صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۲۵۸
 قـرار يكمّـ و قيدق يابيارز مورد معتبر، آزمون كي ۀليوس به . هوش بايدهستند يشناخت روان يها يژگيو ساختن يكمّ يبرا يابزار ها آزمون  
  .داد قرار محاسبه و يبررس مورد درآمد زانيم با را هوش ٔهنمر ۀرابط بتوان تا رديگ
 از اسـت بهتر درآمد مورد در. دكر كسب ها نامه پرسش از استفاده با توان يم آورد، دست به توان ينم ميمستقٔه مشاهد كمك با كه را ياطالعات  

  .كرد الؤس آن مورد در افراد از ديبا و ستين يبررس قابل ميمستق ٔهمشاهد قيطر از افراد درآمد زانيم چون. شود استفاده نامه پرسش
  :ها نهيگز ريسا علت نادرستي  
  .ستندين ميمستق ٔهمشاهد قابل كدام چيه افراد درآمد و هوش: ۳و  ۱هاي  گزينه  
  .كرد يابيارز قيدق شكل به را افراد هوش توان ينم يشفاه االتؤس دنيپرس با صرفاً چون ست،ين مناسب هوش يبرا مصاحبه روش :۲گزينۀ   
 بـه افـراد بـا درآمـد، مورد در الؤس كي دنيپرس يبرا فقط كه ستين يمنطق چون. ستين يمناسب ۀنيگز مصاحبه روش زين درآمد مورد در  

  .است تر صرفه به و تر عيسر نامه پرسش از استفاده. ميبپرداز گوو گفت
  ص افراد كاربرد دارد.نامه براي پرسيدن دربارٔه افكار يا رفتارهاي خا نامه هم براي هوش مناسب نيست، پرسش روش پرسش  
  شناسي روان ۳۸صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۲۵۹
هـاي جديـدي پيـدا  كند و هر ماه كودك توانـايي سرعت افزايش پيدا مي سالگي به ۲تا  ۱تغييرات رشدي و از جمله رشد حركتي كودكان از   

  كند. بنابراين نمودار آن كامالً صعودي است. مي
  ها: درستي ساير گزينهعلت نا  
هاي حركتي با مرور زمان افت پيـدا  : در اين نمودار توانايي۴و  ۱هاي  گزينه  

هـاي حركتـي  مهـارت تصويركنند، بنابراين نادرست است. دقت كنيد  مي
كتاب قرار دارد، يك نمودار نيسـت، زيـرا محـور  ۴۷كودكي كه در صفحۀ 

همـين دليـل صـعودي يـا  افقي و عمودي ندارد، بلكه يك جدول است، به
  نزولي بودن آن اهميتي ندارد و اين نمودار مربوط به آن تصوير نيست.

: اين نمودار صعودي است، ولي در انتها دچار يكنـواختي شـده ۲گزينۀ   
ماهگي  ۱۵هاي حركتي كودك همچنان تا پايان  است، در حالي كه مهارت

  شود. نواخت ميسالگي رشد يك ۵رو به افزايش است. تقريباً بعد از 
  شناسي روان ۵۱و  ۵۰ هاي صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۲۶۰
، پردازد يم خود يانفراد يباز به كودك هر يول كنند، يم يباز گريهمد كنار در) يسالگ ۵ -۴( يكودك ٔهدور يۀاول نيسن در كودكان از ياريبس  

 و يمـواز يها يباز .كند يم يباز مشتركاً و شود يم مند قاعده دبستان نيسن در كودكان نيهم يباز. پردازند يم يمواز يباز به اصطالحاً  يعني
  .است رشد ياجتماع ۀجنب به مربوط يگروه

  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .است ياخالق درك رشد به مربوط گرانيد حقوق تيرعا و نكردن تقلب: ۲گزينۀ   
  .است يشناخت رشد به مربوط) يكيزيف و يظاهر يها يژگيو به توجه( يادراك پردازش :۳گزينۀ   
  .است يجانيه رشد به مربوط كردن دايپ آرامش حس و شدن نيخشمگ: ۴گزينۀ   
  شناسي روان ۷۶صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۲۶۱
 شـكل يريخـوگ شود، ارائه متعدد دفعات به نظر مورد محرك اگري عني .است محرك با ينسب ييآشنا) يريخوگ عوامل( تمركز موانع از يكي  
 كـردن مطـرح اي و درس موضوع بودن آشنا و يتكرار صورت سؤال به در. كند يم جاديا تمركز شده ارائه موضوع يتازگ كه يحال در ،رديگ يم
  .است نشده اشاره تازه و ديجد موضوع كي
  :موارد ريسا يبررس  
  ينسب ثبات و يكنواختي كاهش: ريتصاو از استفاده و سيتدر در صدا بردن باال: ۱گزينۀ   
  محرك يدرون راتييتغ: جذاب عكس و رنگ چند كيماژ از استفاده: ۳گزينۀ   
  يذهن يختگيانگ و يريدرگ عدم: بودن عالقه يب و يخستگ: ۴گزينۀ   
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  شناسي روان ۸۱صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۲۶۲
 نظـر مـورد فيتكال و باشند تر هيشب گريهمد به فيتكل دو هرچه م،يده انجام را فيتكل چند زمان هم طور به ،ميشو يم مجبور كه يطيشرا در  

 كـه توجـه ميتقس از يناش يمنف اثر باشد، برخوردار الزم يها مهارت از فيتكال آن ٔهدهند انجام فرد نيهمچن و باشند داشته يكمتر يدشوار
ايـن كـار  و دارد يشـتريب مهارت احساس نرگس پدر يرانندگ هنگام در. ابدي يم كاهش گردد، يم جاديا فيتكل چند زمان هم انجام ۀواسط به

 يدشوار چون كردن پارك هنگام، ولي دهد انجام هم يگريد كار زمان هم تواند يم ليدل نيهم به تر است. (نسبت به پارك كردن) برايش آسان
 سكوت درخواست شده، ميتقس توجه يمنف اثر از يريجلوگ يبرا و كند گوش هم ترشدخ يها صحبت به زمان هم تواند ينم شود، يم اديز كار
  .كند يم
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .ابدي يم كاهش توجه ميتقس از يناش يمنف اثر ،باشد تر هيشب فيتكال چه هر ،زمان هم فيتكال انجام در: اين جمله اشتباه است، چون ۱گزينۀ   
 علت اينكه ضمن. است اشتباه ۲ ۀنيگز ۀجمل نيبنابرا. است بهتر توجه ييكارا باشد، كار كي دادن انجام ريدرگ مختلف حواس چه هر :۲گزينۀ   

  شده فرق دارد. درگيري حواس مختلف در يك كار با توجه تقسيم .است شده ميتقس توجه يمنف اثر از يريجلوگ سكوت، درخواست
  .دهد يم شيافزا را يآگاه ،ياراد توجه و كند يم جاديا ياراد توجه وت،سك درخواست چون ،است نادرست جمله نيا: ۴گزينۀ   
  شناسي روان ۷۸صفحۀ  * دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۲۶۳
 تيـاهم بـه يبسـتگ برعكس، اي و ميبكن كاذب هشدار يفدا را دادن دست از نكهيا. بدهد رخ است ممكن خطا دو هر يابيرد تيموقع هر در  

 بـا تـر مهـم درس د،يكن مطالعه را متفاوت تياهم با درس دو باشد قرار اگر نيبنابرا. است همراه كاذب هشدار با تر مهم فيتكال. دارد فيتكل
  كنيم. اهميت هستند را هم حفظ مي هايي كه بي ها و پاورقي مثالً فعاليت .است همراه كاذب هشدار ٔهديپد
  شناسي روان ۹۸حۀ صف*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۲۶۴
 رهيـذخ يعمـوم دانـش ،ييمعنـا ۀحافظـ در. رنـديگ يم شكل يمعان ريسا با مرتبط و ياپيپ صورت به كلمات يمعان ،يمراتب سلسله ۀشبك در  
  .است ييمعنا ۀحافظ به مربوط زين ها آن ارتباط و كلمات يمعان نيبنابرا شود، يم
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .ستين مهم ريغ و مهم اساس بر مطالب بيترت ،يمراتب  سلسله بكۀش در: ۱گزينۀ   
  .مستقل نه ،هستند هم با ارتباط در كلمات يمعان ،يمراتب سلسله ۀشبك در: ۲گزينۀ   
  و نه رويدادي. است ييمعنا ۀحافظ به مربوط موضوع نيا ضمناً و دنستين يمواز صورت به كلمات يمعان ،يمراتب سلسله ۀشبك در :۳گزينۀ   
  شناسي روان ۱۰۷صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ اسخ: گزينۀپ -۲۶۵

 براي بهسازي حافظه» خبا پس«روش 

 تا برداشت كلي داشته باشيد.خواني كنيد  مطالب هر فصل را پيش خواني پيش

 سعي كنيد در مورد متن چند سؤال كليدي داشته باشيد. سؤال كردن

 ها پاسخ دهيد. يد به پرسشبتواندقت بخوانيد تا  مطالب را به خواندن

 ها را بيان كنيد و در صورت لزوم دوباره متن را بخوانيد. جواب خود پس دادن به

  صورت منظم يادآوري اطالعات را آزمايش كنيد. به  آزمون
  شناسي روان ۱۰۸تا  ۱۰۶هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۲۶۶
 چنـد از اسـتفاده و اسـت ديمف اريبس ليقب نيا از يحركات و نمودار رسم ،يسينو خالصه م،يمفاه كردن ستهبرج ،يبردار ادداشتي رفتن، راه  

  .شود يم دهينام يحركت روش
  .ماند يم ذهن در ميمفاه ريسا از بهتر نظر مورد مفهوم شتريب يها مثال از استفاده با ييمعنا بسط در  
  .است ييمعنا و يظاهر لحاظ به مفهوم دو يها تفاوت كردن برجسته يزبخشيتما از منظور  
  موارد: ريسا يبررس  
  مرور كارآمد: براي كنترل اثر گذشت زمان بايد اطالعات را مرور كنيم و در هر بار مرور مطالب به يك مفهوم جديد برسيم.  
  .شوند دايپ تر راحت بمطال شود يم باعث كه است اطالعات يبند قفسه و يبخش نظم ،يسامانده از منظور: مطالب يسامانده  
  .شود يم فراموش رتريد م،يكن استفاده مطلب كي سپردن خاطر به يبرا مختلف يمعان از اگر: معنادار يرمزگردان  
  شناسي روان ۱۱۶صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۲۶۷
 يهـا يتوانمنـد و امكانـات به توجه با مشخص موانع ليدل به مشخص هدف كي به يفور يابيدست عدممسئله عبارت است از : مسئله فيتعر  

  .محدود
 يبـرا و نـدارد وجـود هـدف بـه يفور يابيدست امكان ها آن در چون شود، يم محسوب مسئله »د و ج« ردامو فقط مسئله فيتعر به توجه با  

 كردن دايپ يعل خواهر هدف. است نشده محقق حاضر حال در كه است كنكور در يقبول يعل برادر هدف. دارد وجود يموانع هدف به دنيرس
  .است نشده محقق هنوز هم آن كه است مناسب ۀخان

 مـايهواپ از مشـهد بـه رفتن يبرا زين يعل پدر نيهمچن. ندارد وجود شيبرا يا مسئله در حال حاضر و گرفته وام نيماش ديخر يبرا يعل يول  
  .است شده حل او ۀمسئل و كند يم استفاده
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  شناسي روان ۱۲۵صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۲۶۸
  .است درست ۱ ۀنيگز عبارت نيبنابرابر است،  اما زمان ،كند يم نيتضم را مسئله حل راه به يابيدست ،يليتحل يها روش از استفاده  
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .است يشخص احساس و نظر تابع عمدتاً ياكتشاف روش: ۲گزينۀ   
  .است يواقع يازسنجين و يمنطق قواعد بر يمبتن يكل طور به يليتحل روش: ۳گزينۀ   
  .شود يم متزلزل شدت به زمان گذشت با ها حل راه اعتبار ياكتشاف روش در: ۴گزينۀ   
  شناسي روان ۱۱۷صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۲۶۹
 و اصـول بـه مسئله، حل اثر در كه است آن هدف بلكه ست،ين خاص ۀمسئل آن حل راه به يابيدست فقط يآموزش مختلف يها نيتمر از هدف  

 ريسا با سهيمقا در مسئله، حل از حاصل يريادگي كه است ليدل نيهم به. باشد استفاده قابل هم گريد يها تيموقع در كه ميابي دست ينيقوان
  .است ميتعم قابل ها يريادگي
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 بـه شـود، يمـ مند بهره گذشته دانش از نكهيا ضمن است، موضوع كي ٔهدربار دنيشياند مشغول كه يفرد. است آگاهانه الًكام تفكر: ۱گزينۀ   

 نـديفرا كيـ صـورت هر در است، تفكر انواع از يكي كه هم مسئله حل نيبنابرا. دارد كامل يآگاه خود، تفكر روش به زين و شدياند يم آنچه
  .است آگاهانه كامالً

  .افتد يم اتفاق حل راه يابيارز ۀمرحل در د،يجد روش يريكارگ به از بعد و قبل جينتا كردن سهيمقا :۲گزينۀ   
 در شـود، يمـ فراموش هستند مسئله آن حل مانع كه يعوامل ،شود يم گرفته دهيناد يزمان مدت يبرا مسئله حل بر سماجت يوقت: ۴ گزينۀ  

  .شود يم محقق مسئله حل شدند يم مسئله حل مانع كه يعوامل نبود با و مجدد ۀمراجع هنگام ۀجينت
  شناسي روان ۱۳۸صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۲۷۰
 هـر و اسـت يريـگ ميتصم به مربوط موضوع ،ميكن يم صحبت تياولو نيبهتر اي نهيگز نيبهتر انتخابسروكار داريم و از  ها تياولو با وقت هر  

  .است مسئله حل به مربوط موضوع ميكن يم صحبت حل راه افتني مورد در و ميدار اركو  سر ها حل راه با زمان
 حل مسئله گيري تصميم  مراحل

 ها حل توجه به يافتن راه ها توجه به موضوع انتخاب  ۱

 ها حل سروكار داشتن با راه ها سروكار داشتن با اولويت  ۲

 مسئلهحل منتهي به حل  انتخاب راه انتخاب بهترين اولويت  ۳

  ها: بررسي گزينه  
  گيري است. اي از تصميم هاي مختلف سروكار داريم، پس نمونه : خريد خانه يك انتخاب است و در آن با اولويت۱گزينۀ   
  اي از حل مسئله است. حل ورود به دانشگاه نمونه : پيدا كردن راه۲گزينۀ   
  گيري است. اي از تصميم هاي) متعدد نمونه لويتهاي (او : انتخاب رشتۀ تحصيلي از بين رشته۴و  ۳هاي  گزينه  
  شناسي روان ۱۳۸صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۲۷۱
   ريثأت و دهد يم انجام را كالس يها يهماهنگ صرفاً كالس ٔهندينما چون ،است يمعمول انتخاب كي آموزان دانش توسط كالس ٔهندينما انتخاب 

 داوطلـب دو كـه يزمان با سهيمقا در شود، انتخاب ديبا آموزان همۀ دانش نيب از چون، ولي ندارد ها بچه ٔهنديآ و يدرس تيوضع در يچندان
  .است دهيچيپ ميتصم كي دارند، وجود

   اسـت سـاده نيهمچنـ. است يزندگ رٔهروزم موضوعات به مربوط چون ،است يمعمول ميتصم كي دوستانه يمهمان كي يبرا لباس انتخاب، 
(بـه مثـال كتـاب در  .شود يم انجام يسادگ به متعدد، يها جنبه يبررس به ازين بدون باشد، داشته وجود لباس ياديز تعداد گرا يحت چون

  مورد انتخاب مانتو توسط مينا مراجعه كنيد.)
   همچنـين  و تأثير پايـداري دارد. تا آخر عمر با ا و همراه است فرد كي اسم چون است، مهم ميتصم كي آمده ايدن به تازه كودك يبرا اسم انتخاب

هاي بسيار متعددي وجود دارد و در چنين موقعيتي افراد مـواردي  انتخاب از بين همۀ اسامي موجود است و گزينه چون ،است پيچيده ميتصم كي
  گيرند. ر نظر ميمثل مذهبي بودن يا نبودن، زيبا بودن، جديد بودن، تناسب با اسم ساير اعضاي خانواده، بامعنا بودن و... را د

  شناسي روان ۱۵۲صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۲۷۲
 عقـب كنكـور مباحـث از چون نگران است كه يول دارد، شيگرا آن به نسبت ليدل نيهم به و است مند هعالق يادب اديالمپ در شركت به الهام  

  )اجتناب -شيگرا( دارد نديناخوشا و نديخوشا يها جنبه زمان هم كه است رو به رو موضوع كي با  ، يعنيكند يم اجتناب آن از ،بماند
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 با نيبنابرا ،ستين ريپذ امكان زين ها آن زمان هم انتخاب و شود يم محسوب نديخوشا و مطلوب يعل يبرا دو هر اصفهان و رازيش شهر :۱ۀ نيگز  

  .است رو به رو شيگرا -شيگرا تعارض
 و اسـت رو به رو ،هستند نامطلوب دو هر كه) تياولو دو( نهيگز دو با يعني كند، كار دوردست يشهر در اي برود زندان به ديبا اي نيمب: ۳ ۀنيگز  

  .است رو به رو اجتناب -اجتناب تعارض با نيبنابرا ،است ها آن از يكي انتخاب به مجبور
  .است رو به رو شيگرا -شيگرا تعارض با نيبنابرا ،كند انتخاب را يكي ديبا يول ،دارد عالقه ها كتاب از تا چند به قاعدتاً نرگس :۴ ۀنيگز  
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  شناسي روان ۱۶۹و  ۱۶۸هاي  صفحه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۲۷۳
  .آورد يم همراه به را تيموفق به ديام هدف، انتخاب: ۳گزينۀ   
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
 اهـداف به آرام آرام و قدم به قدم كه يا گونه به م؛يكن ميتقس وصول قابل و تر كوچك اهداف به را آن ديبا باالتر اهداف به دنيرس يبرا :۱ گزينۀ  

   .ميمان يم باز تالش از و ميابي دست ها آن به ميتوان ينم هرگز م؛يكن انتخاب يافتنينا دست و باال را اهداف ابتدا از اگر .ميبرس نظر مورد
 ها آن انجام از رايز شود؛ ينم جاديا عمل و تالش ٔهزيانگ هرگز م،يكن انتخاب زودگذر و ارزش يب و كوچك اريبس را اهداف اگر نيهمچن :۲ گزينۀ  

  .ميكن ينم غرور و افتخار ،يارزشمند احساس
 چيهـ م،يشـو آمـاده كامالً تا ميكن برص ميبخواه اگر و ديآ يم وجود به جيتدر به يهدفمند نديفرا يط در كار انجام يبرا شدن آماده :۴ گزينۀ  

 يتلقـ تيـموفق ينـوع هـدف، به يابيدست ريمس در حركت د،يا خوانده هم كتاب در كه طور همان .ميكن نييتع ميتوان ينم را يهدف چيه وقت
  .شود يم
  شناسي روان ۱۷۲ و ۱۶۹ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۷۴
 شـده يشـناخت يناهماهنگ يدارا او نديگو يم باشد، تضاد در و زمان هم شناخت دو يدارا شخص اي نباشد هماهنگ انباورم و رفتار كه يوقت  

 دو يـا باشد تضاد در (باور) شناختي عنصر با (رفتار) عمل براي آمادگي عنصر كه افتد مي اتفاق زمان شناختي ناهماهنگي ديگر بيان به .است
  شند.با تضاد در هم با شناختي عنصر

 فرد ،كنند يم قطع را گريهمد )۸ و ۶ يها خانه( شناخت كي و رفتار كي اي )۵ ٔهشمار ۀخان( زمان هم شناخت دو كه ييها خانه در باال جدول در  
  .شود يم يشناخت يناهماهنگ دچار

 ۱ نگرش    

عمل براي آمادگي عنصر شناختي عنصر  احساسي عنصر    

  ۲ نگرش
 )۳( )۲(  )۱(  احساسي عنصر

 )۶( )۵(  )۴(  شناختي نصرع

 )۹( )۸( )۷( عمل براي آمادگي عنصر

  شناسي روان ۱۷۴ و ۱۶۸ ،۱۶۵ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۷۵
   داشـته اعتقـاد يوقت مثالً .يكار بودن ريناپذ انجام اي بودن ريپذ انجام اي و يزيچ نبودن اي بودن به يواقع و راسخ اعتقاد از است عبارت باور 

 كه ديباش داشته دقت .ميدار خودمان مورد در يمنف باور كي يعني است، ريناپذ انجام شرفتهيپ يكشورها يتكنولوژ به يدسترس كه ميباش
  .دهد يم نشان هم را ييكارا ادراك عدم است، خودمان يها ييتوانا از ما انتظار به مربوط باور نيا چون

   است يقو ٔهاراد ٔهدهند نشان برسند، تيموفق به و دهند ادامه خود ريمس به بتوانند ها يسخت و انعمو وجود با افراد اينكه.  
   است كرده استفاده اسناد ينوع از نيبنابرا ،دهد يم نسبت خود خوب شانس به را خود تيموفق ريام.  
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سال تحصیلی
۰۰-۰۱

دفرتچـۀ پاسخ های ترشیحی
آزمون آزمایشی ۱۹فروردین۱۴۰۱ (مرحلۀ ۱۲)

ویژۀ داوطلبان آزمون رسارسی سال ۱۴۰۱
گروه آزمایشی علوم انسانی

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید



 
 

 

 اسکن با توانید می شام گرامی، داوطلب

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

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه
 gozine2.ir 
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سؤال طراحان اسامی
عمـومی هـای درس تشــریحی پاسخ

 اختصاصی های درس تشـریحی پاسخ 

 

۲  
۳  
 مهم  تذکرهای   ۱۵

 

 

  

 ۱۴۰۱ اردیبهشـت ۲ جمعـه روز در دو، گزینـه ۱۳ مرحلـۀ آزمایشی آزمون 

  گردد. برگزار می

 ماننـــد خـــود طالیـــی خـــدمات از اســـتفاده جهـــت گرامـــی، وطلـــبدا 

 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 ربری)کا 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 ــۀمرح آزمایش ــورت به ۱۲ ل 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. دخو  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 افشین محیمسئول درس: 

  سلیامنیمحمدامیر  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  ارسافیل قربانپور

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

زهرا محمدی اکرب آخوندی  علی محمد کریمی  علیرضا دلشاد 

|.............................................. زابن انگلییس
 احسان حیدریمسئول درس: 

  امیرحسین مراد سید میالد قریشی 
 علیرضا حافظیان جواد علیزاده 

ــی وهگـر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ            ریاضـ
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سی

  ریاضیات
  مسئول درس:

سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... گروه ریایض  
 

  

  یارس ارشدی  زاده  حسین شفیع مهرداد کیوان 
 زاده رسول حاجی میراسالمی  محسن سید علیرضا رشیف خطیبی 

 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 ییحمید فدامسئولین درس: 
 هادی داوودوندی

 احمد رضوانی بهمن شاهمرادی  علی نعیمی 

|............................................................ شیمی
 یاسر عبداّلهیمسئول درس: 

 علی فرزادتبار پور  بهنام ابراهیم ماشاءا... سلیامنی 

|............................................. شنایس زیست
 اسفندیاری اشتر مالک درس: مسئول

 زاده قلی علی حسن نشتایی بهرام میرحبیبی  محمد پازوکی 

 فرزانه رجایی|................................................شنایس  زمین

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

 امیرحسین بلبلی

|....................................... ادبیات اختصایص
 پیرو محمدرضا درس: مسئول

 ابوالفضل قاضی

|............................................................... اتریـخ
 فاطمه بمانی درس: مسئول

 زهرا نعمتی

|............................................................ جغرافیا
 فاطمه بمانی درس: مسئول

 زهرا نعمتی

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

 مدزمان کبیرمح

|............................................. 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 ین زاهدی سیم
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۱ فروردین ۱۹ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ۲فارسي  ۱۶۸تا  ۱۵۹هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱

  موارد نادرست:  
  صبح از پيش شبگير: سحرگاه،  
 تبريك گفتن، تبريك فتن،گ تهنيت: شادباش  
  تيمار: مواظبت، مراقبت  
  آمدن) ستوه به ماندگي، مالمت (ماللت: آزردگي، سرزنش، شماتت: سركوفت،  
  ۲فارسي  ۱۶۸و  ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۰، ۱۵۹هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲

  بررسي ساير ابيات:  
چشم بيمار و  مناسب بيت است: قوّت بيمار (» قدرت«به معني » قوّت«كار نرفته بلكه  هب» خوراك«به معني » قوت«الف) در اين بيت   

  خمارگونۀ يار) را بنگريد.
  ».فرشته«به معني » مَلَك«در اين بيت مناسب است نه » سرزمين«به معني » مُلْك«ج)   
  ».خيك«به معني » مَشك«مناسب بيت است نه » نوعي عطر«به معني » مُشك«د)   
 ۱فارسي  ۱۵۵تا  ۱۵۱هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: اسخپ -۳

  معني درست واژگاني كه غلط هستند:  
  : سُخره: مسخره كردن۱گزينۀ   
  : مولع: آزمند، حريص۲گزينۀ   
  جاي پست در پايين كوه) : حضيض: جاي پست در زمين يا پايين كوه (۳گزينۀ   
  ۱امالي جامع فارسي *  دشوار*  :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۴

  موارد نادرست:  
كف » بحر«توان به امالي درست واژه پي برد: مثل ساحل از  مي» ساحل«و » كف«بحر: با توجه به معني مصراع اول و آمدن كلمات  بهر  -۱  

  افسوس نصيب من است.
  ديوار هستم.» خار«شود: انگار من به گرد گلشن تو  مشخص ميو معني مصراع دوم امالي درست واژه » ديوار«خار: با توجه به  خوار  -۲  
  درست است.» بحار«بريم  پي مي» جزر و مد«بحار: با توجه به  بهار  -۴  
  ۱فارسي  ۱۵۲و  ۱۵۱، ۱۲۳، ۱۰۲هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۵

  هاي اماليي متن: بررسي غلط  
  بسته شود. حزم) چون بال نازل شود چشم ۱  
  ارادٔه خويش گرداند. اسير) ما را نيز ۲  
  خويش گرداند. خواست) ما را نيز گرفتار ۳  
  ۲امالي جامع فارسي *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۶

  »:د«و » ج«هاي اماليي در دو عبارت  صورت درست غلط  
  حرب انضمام/ هرب  ج) انظمام   
  سفير د) صفير   
 ۲فارسي  ۱۴۸و  ۱۴۳، ۴۹و  ۱فارسي  ۱۲۹و  ۱۱۷، ۵۲، ۳۶، ۲۷هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيزگ: پاسخ -۷

، صاحب هيچ اثري در ميان آثار مندرج »محمّدبن منوّر« ۴و درگزينۀ » محسن فيض كاشاني« ۲، در گزينۀ »جبران خليل جبران« ۱در گزينۀ   
  :۳در گزينۀ  در صورت سؤال نيستند، اما 

  الرّوايات/ حسين واعظ كاشفي: اخالق محسني الحكايات و لوامع نامه/ جمال ميرصادقي: ديوار/ محمد عوفي: جوامع الملك طوسي: سياست خواجه نظام  
  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۸

بيت فاقد استعاره است. توجه داشته باشيد كه  ، اما »سرو روان«او به » قد و باالي«تشبيه شده است و » آفتاب«به » روي يار«در اين گزينه   
  هستند.» باال«و » روي«به  استعاره نيستند بلكه مشبه» سرو روان«و » آفتاب«
  ها: ساير گزينه  
  : تشبيه: معركۀ عشق/ كنايه: سپر افكندن كنايه از تسليم شدن۱گزينۀ   
  به كار رفته است.» قصد و نيّت«در معني مجازي » رس«او/ مجاز:  -: تكرار: خاك پا۳گزينۀ   
دهم  گويد اگر كسي مرا صدا بزند و پاسخي بشنود آن من نيستم كه جواب مي : اغراق: شاعر در الغري و ضعف خود اغراق كرده و مي۴گزينۀ   

  بلكه پيراهنم است!/ تشخيص: پاسخ دادن پيراهن
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 هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۹
  شود. با تضاد رد مي ۴با تشبيه و گزينۀ  ۳با ايهام، گزينۀ  ۲گزينۀ   
  :۱هاي گزينۀ  آرايه  
  حسن تعليل: علت سرخي آسمان به هنگام صبح، خون گريستن ستارگان است.  
  استعاره: دامن گردون و اشك ريختن اختر، تشخيص و استعاره دارند.  
  كنند. شق يار، خون گريه مياغراق: ستارگان نيز در ع  
  سازد. تناسب مي» صبح، گردون و اختر«با » خورشيد«است، اما در معني » عشق و محبت«در اين بيت به معني » مهر«ايهام تناسب:   
  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۰

  لعل استعاره از لب  -۲عاره از اشك سيالب خون است -۱، دو استعاره وجود دارد: ۴در گزينۀ   
  بررسي استعاره در ساير ابيات:   
خون در دل مرجان افتادن  -۴دُر استعاره از سخن  - ۳گهر استعاره از دندان  -۲دُرج ياقوت استعاره از لب  -۱: چهار استعاره دارد: ۱گزينۀ   

  تشخيص است و هر تشخيصي استعاره.
اللۀ احمر  -۴سنبل در مصرع دوم استعاره از زلف  -۳سنبل استعاره از زلف  -۲گل استعاره از معشوق  - ۱: چهار استعاره دارد: ۲گزينۀ   

  استعاره از صورت معشوق
ياقوت استعاره از لب  -۴مه استعاره از صورت  -۳زنجير مشكين استعاره از زلف  -۲ساقي استعاره از معشوق  -۱: پنج استعاره دارد: ۳گزينۀ   

  از سخن  شكر استعاره -۵
  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۱

  :۱  ها مطابق گزينۀ بررسي آرايه  
كه در بيت » ميوه«و معني ديگر آن يعني » چيزي كه بر پشت يا دوش حمل كنند«است و » محموله«به معني » بار«الف) ايهام تناسب:   

  متناسب است.» دار درخت ميوه«قبول نيست با  قابل
  شود، رساندن خود به خاكستر پروانه دانسته است. ب) حسن تعليل: شاعر علت اين را كه شمع با سوختن كوتاه مي  
  آميختن دو حس شنوايي و المسه صورت گرفته است.» گفتار آتشين«آميزي: در تركيب  ج) حس  
  ».سپر«به » دست«تشبيه شده است و » چتر«به » خورشيد«د) تشبيه:   
  ) تضاد: نيست و است (اوست)ه  
  ۱فارسي  ۸۳و  ۱۹هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۲

  ها: بررسي شيؤه بالغي و حذف فعل در گزينه  
و  ) شيؤه بالغي: مصراع اول و دوم هر دو نامرتب هستند: همان به [است] كه رنگين سخن به خموشي بسازد، همان به [است] كه طاووس پر۱  

  در دو مصراع به قرينۀ معنوي حذف شده است.» است«بالش را نبيند./ حذف فعل: 
دانيم كه شبه جملۀ ندايي داراي حذف فعل به قرينۀ معنايي  در مصراع اول منادا است و مي» سعدي«) شيؤه بالغي: ندارد./ حذف فعل: ۲  

  است.
  شيؤه بالغي: ندارد./ حذف فعل: ندارد.  )۳  
  ي: هر دو مصراع نامرتب هستند: همان به [است] كه هر كه در اين روزگار موزون شد، چو سرو از ثمر به برگ سبز سازد./ شيؤه بالغ  )۴  

  در مصراع اول حذف شده است.» است«حذف فعل: 
 ۲فارسي  ۱۳۲و  ۷۸، ۳۱، ۱۴هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۳

  ها: بررسي گزينه  
  است.» ماضي ساده«در بيت دوم » فتمگ: «۱گزينۀ   
  ساز است. پايه حرف ربط هم» وليك«: در بيت دوم ۲گزينۀ   
  غمزٔه او -۸غمزٔه غمّاز  -۷دست غمزه  -۶ماجراي دل  -۵زلفش  - ۴ناز او  -۳ناز دلبر  -۲احتمال ناز  -۱هاي پسين:  : وابسته۳گزينۀ   
  مسند) است. نهاد) بيش ( تر باشد، ناز او ( در بيت اول مسند است: آن كه نازنين» بيش: «۴گزينۀ   
  ۲فارسي  ۱۴۹و  ۷۲هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۴

  بدل است. » الف«در بيت » دلدادگان«ماضي التزامي است. » د«در بيت » باشي گفته«  
  بررسي ساير ابيات:   
  هاي نهاد و متممي دارند. ترتيب نقش به» چشم«مصراع دوم به معني در » ديده«ماضي التزامي وجود ندارد؛ » ب«در بيت   
  بدل نيست و نقش دستوري مفعول دارد.» خود«، »ج«در بيت   
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 ۲فارسي  ۳۱ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۵
  گذارد. هستۀ گروه نهادي است: ابر رحمت بين گل و خار فرقي نمي» ابر«  
گروه متممي » اين مجلس«اليهي دارد.  نقش مضافٌ» عزّت مست«ن اسم است و بنابراين نقش اسمي دارد و در گروه صفتِ جانشي» مست«  

اليه است:  است بنابراين معطوف به مضافٌ » مست«معطوف به » مستور«صفتِ مجلس است. » اين«هستۀ گروه متممي است و » مجلس«است و 
  عزّت مست و مستور در اين مجلس يكي است.

  ۱فارسي  ۸۰و  ۷۹هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۶
حرف اضافه است نه » تا« ۲، بيانگر اين است كه در اين بيت جملۀ مركب داريم. در گزينۀ »كĤنكه«در » كه«ساز  حرف ربط وابسته ۱در گزينۀ   

در اين بيت به معني » چون«مركب وجود ندارد؛ توجه داشته باشيد كه  نيز جملۀ ۳حرف ربط، بنابراين اين بيت جملۀ مركب ندارد. در گزينۀ 
  كار نرفته است. ساز به نيز حرف ربط وابسته ۴و حرف اضافه است. در در گزينۀ » مثل«
  ۱فارسي  ۳۹ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۷

  ها وجود دارد. ا و عمر انسانپذيري دني مفهوم ناپايداري و زوال ۴و  ۳، ۱هاي   در گزينه  
  : برتري عشق عاشق بر سلطنت پادشاهان۲مفهوم گزينۀ   
 ۲فارسي  ۱۴۸ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۸

 نشيني و توصيه به خانه ۲كامالً برعكس در گزينۀ  مفهوم منظومۀ صورت سؤال سفر كردن و ستايش سفر و حركت و جنب و جوش است، اما   
  حركت و سفر دارد. عدم

  ها: مفهوم ساير گزينه  
  : هركسي اليق عشق نيست./ راه عشق پر خطر است.۱گزينۀ   
  : توصيه به سفر (هم مفهوم با بيت صورت سؤال)۳گزينۀ   
  : توصيه به ترك تعلّقات و فراموش كردن خود۴گزينۀ   
  ۲فارسي  ۹۳ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۹

  همانند بيت صورت سؤال مفهوم اصلي اين است كه درد عشق براي عاشق عين درمان است. ۴  در گزينۀ  
  ها:  مفهوم ساير گزينه  
  ) درد عشق درمان ندارد.۲و  ۱  
  شود. گاه از عاشق جدا نمي ) درد و داغ هيچ۳  
  ۱فارسي  ۴۸ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲۰

  كند. بخشد و حاجت او را برآورده مي : شخص بخشنده بدون آنكه نيازمند اظهار نياز كند، مي۴يت سؤال و گزينۀ مفهوم مشترك ب  
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  : مناعت طبع داشتن و اظهار نياز به توانگران و بخشندگان نكردن۱گزينۀ   
  كنند. منصبان فرومايه هرگز گشايشي در كار ديگران ايجاد نمي : صاحب۲گزينۀ   
  كند. : نيازمند با اظهار نياز خود به بخشندگان گشايشي در كار آنان ايجاد مي۳گزينۀ   
  ۱فارسي  ۱۶درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲۱

  : دوري از همنشين بد ۴مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينۀ   
  مفهوم ساير ابيات:   
  : تربيت در نادان تأثيري ندارد.۱گزينۀ   
  نشيني با آنان نوازي و هم : درويش۲گزينۀ   
  : فريب دشمن را نخوردن۳گزينۀ   
  ۲فارسي  ۱۲تا  ۶هاي  درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۲

  بازي جان رويارويي شجاعانه با مرگ و نهراسيدن از آن »: الف«بيت   
  رضايت عارفانه دادن و بدان خشنود بودن خواست و اختيار معشوق را بر خواست خود ترجيح »: ب«بيت   
  رضايت عارفانه: پذيرفتن هر حادثه و خشنود بودن بدان و آن را نتيجۀ مشيّت خداوندي پنداشتن  
  ترك تعلّق انسان چون متعلّق به عالمي ديگر است، درنتيجه نبايد دلبستگي به اين عالم داشته باشد. »: ج«بيت   
 دريا، خود، اصل غلتان به سپس شود؛ مي تبديل سيلي به و شود مي ذوب برف اصل، به بازگشت براي هنري و زيبا تصوير يك»: د«بيت   

  اصل به بازگشت پيوندد.  مي
آن را مشتاقانه پذيرفت و بر دوش  )إنا عرضنا االمانة علي السماوات و...(آسمان) آن را نپذيرفت و انسان طبق آيۀ  باري كه چرخ (»: ه«بيت   

 پذيرش امانت عشق همان امانت عشق است. كشيد، 
  ۲فارسي  ۱۰۷ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۲۳

است. حضور سيمرغ » قهرماني«هاي داستاني حماسه است، بنابراين زمينۀ آن  توصيف پهلواني و قدرت جنگي يكي از شخصيت ۱گزينۀ   
  است.» خرق عادت«) همگي بيانگر زمينۀ ۴و وجود ديو (گزينۀ  )۳)، عُمر هزار و دويست ساله (گزينۀ ۲(گزينۀ 
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  ۱فارسي  ۳۵ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۲۴
  اين است كه ارزش هر مكان به كسي است كه در آن مكان است. ۱مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و گزينۀ   
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  كند. ح/ حتي علم و دانش نيز به ممدوح شاعر، افتخار مي: مدح و ستايش ممدو۲گزينۀ   
  : توصيف ممدوح به شرافت و بخشش۳گزينۀ   
  نظيري و يگانگي معشوق  : بي۴گزينۀ   
  ۲فارسي  ۹درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲۵

  ) است.۴پندناپذيري عاشق مفهوم بيت (  

 

  ۱عربی، زبان قرآن  ۴۵* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴گزینۀ  پاسخ: -۲۶
)/ أخَرَج: ۳و  ۱های  )/ ماًء (مفعول نکره): آبی [را] (رد گزینه۳)/ من الّسامء: از آسامن (رد گزینۀ ۱أنَزل: فرو ریخت، نازل کرد (رد گزینۀ   

)/ ِرزقاً لکم: برای شام رزقی [را] ۳و  ۲های  ها (رد گزینه میوهآن از  ۀوسیل هب)/ بِه من الّثمرات: ۱، خارج کرد (رد گزینۀ بیرون آوردآورد،  در
  )۳و  ۲های  (رد گزینه

  ۲عربی، زبان قرآن  ۸۹و  ۶۵، ۴۹، ۳۴های  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۷
 اللّه: پیش خدا، نزد خدا )/ عند۴و  ۱های  شود (رد گزینه قبول منی شود، )/ یُقبَل (مضارع مجهول): پذیرفته منی۳ِمن: هیچ ... نیست (رد گزینۀ  ما  

  ) ۴و  ۳های  )/ کان لَنا: داشته باشیم (رد گزینه۴و  ۱های  (رد گزینه
  ۲عربی، زبان قرآن  ۲۶ۀ * صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۸

 )/۲، برآشفت (رد گزینۀ خشمگین شد)/ َغِضب (فعل رشط ماضی): ۱(رد گزینۀ  توكس از برادران  هر کس از دوستانت، َمن ... من إخوانک: هر  
)/ ۴و  ۲های  (رد گزینه ات درباره)/ فیک: در مورد تو، ۲)/ فلَم یُقل: نگفت (رد گزینۀ ۱ثالث مّرات: سه بار، سه مرتبه، سه دفعه (رد گزینۀ 

  )۴و را ... قرار بده (رد گزینۀ )/ فاتِّخذه: برگزينش، ا۲ّرشاً: [چیز/ سخن] بدی (رد گزینۀ 
  ۱عربی، زبان قرآن  ۸۴و  ۷۵های  ه* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۹

 گذشته الیوم: از إىل املايض )/ من۴اند، رهایی بخشیدند (رد گزینۀ  )/ أنقذت: نجات داده۳گفته شده است (رد گزینۀ  است، شده نقل قیلَت:  
  )۲نۀ امروز (رد گزی به تا

   ۱عربی، زبان قرآن  ۷۳ۀ * صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۰
شود،  نادرست است/ توَجد (مضارع مجهول): یافت می ۴در گزینۀ » ها ها، در طول لوله علی إمتداد األنابیب: در امتداد لوله«جایگاه ترجمۀ   

  هشدار های  ایستگاه تیرهایی همچون هشدار،های  ایستگاه هایی مانند ر: ستون)/ أعمدة کمحطّات اإلنذا۳و  ۱های  وجود دارد (رد گزینه
  ) ۴وطنان، شهروندان (رد گزینۀ  )/ املواطنین: هم۳و  ۱های  (رد گزینه

  ۲عربی، زبان قرآن  ۵۱ۀ * صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۱
الفقر: تا تنگدستی را  )/ لُِنقلّل۲و  ۱های  آوریم (رد گزینه می دست به کنیم، کسب می)/ نکسُب: ۲نعطي: [که] بدهیم، ببخشیم (رد گزینۀ  أن  

  ) ۳کم کنیم، تا فقر را کاهش دهیم (رد گزینۀ 
  ۲عربی، زبان قرآن  ۷۵و  ۶۲های  و صفحه ۱عربی، زبان قرآن  ۸۹و  ۲۹های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  ها:  ر سایر گزینهشکل درست ترجمه د  
  ) للمؤلّفین ...: نویسندگان ... دارند ۱  
  ) زاَن اللّه الّسامء ...: خدا آسامن را ... زینت داد ۳  
  ) مل یُسمع: شنیده نشد، شنیده نشده است (ماضی سادۀ منفی یا ماضی نقلی منفی) ۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۷۵و  ۵۱، ۵۰های  و صفحه ۱بان قرآن عربی، ز  ۷۵و  ۶۱های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  شود یُنتَفع (مضارع مجهول): سود برده می  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۸۹و  ۱۰های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  أفضل  أحسن، رساویل بهرتی: رساویل )/ شلوارهای۲کرد: عرّف، عرّفت (رد گزینۀ  )/ معرّفی۱فروشنده: البائع، البائعة (رد گزینۀ   
  ) ۱إمتلک (رد گزینۀ  عندها، كانت له، )/ داشت: كان۳و  ۲های  (رد گزینه

  ۲عربی، زبان قرآن  ۹۰و  ۱۴های  و صفحه ۱عربی، زبان قرآن  ۸۹و  ۷۰های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۵
که به فاصله گرفنت از دوست نادان اشاره دارد، شعر مقابل از نظر مفهوم » دوستی نادان است! دشمنی دانا، بهرت از«با توّجه به عبارت   

  مناسب آن نیست. 
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 ترجمۀ منت :  
طور منظّم نیاز به آب دارد تا آنچه را  دهد؟ بدن ما به کنی که آب چیزی نزدیک به شصت درصد از بدن انسان را تشکیل می آیا باور می«

دهد، جربان کند و این جربان تنها از راه نوشیدن مایعات و خوردن غذاهایی که دارای آب  عرق کردن و گوارش از دست می که از راه تنّفس،
کنیم بر میزان آب الزم برای بدن  شود! بسیاری از عوامل مانند سّن، فّعالیت بدنی و طبیعت محیطی که در آن زندگی می هستند، انجام می

پردازد،  کس که به متارین ورزشی می آورد! هر دست می اش، نیاز خود را به آب به رو انسان بر اساس احساس تشنگی گذارند! از این تأثیر می
ها نوشیدن روزانه هشت لیوان آب برابر با تقریباً دو لیرت را  شود دو ساعت پیش از آن، نیم لیرت آب بنوشد، همچنان که پژوهش توصیه می

گیری از رسدرد و کمک به  ر وظایف دیگر آن مانند مراقبت از سالمتی مجاری تنّفسی و کاهش وزن و پیشبرای تنظیم دمای بدن عالوه ب
های مختلف بدن آسان  شوند تا رسیدنشان به ماهیچه کنند؛ زیرا بخش بزرگی از امالح و مواّد غذایی در آب حل می غذارسانی بدن توصیه می

  »د بدون آب زندگی کند؟توان ای می رو آیا موجود زنده شود! از این
  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۶

 ها: گزينه ۀترجم  
  کنیم! یابی به آبی که به آن نیازمندیم، احساس تشنگی می هایامن کاهش یابد، برای دست ) هرگاه میزان آب در بدن۱  
 کنیم! که در آن زندگی میهای ما، طبیعت محیطی است  ) از عوامل مؤثّر بر مقدار رضوری آب برای بدن۲  
 تنهایی بنوشیم! رو نباید آب را به کنند، از این شوند، تغذیه می های ما با امالح و مواّد غذایی که در آب حل می ) ماهیچه۳  
 شود! پی مرصف کند، دمای بدنش تنظیم می در کس مایعات و غذاهایی که شامل آب هستند را پی ) هر۴  
   سادهت سؤال: * مشخصا ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۷

  »ورزشکاران باید ............... «ترجمۀ عبارت سؤال:   
 ها: گزينهترجمۀ   
 شان روزانه هشت لیرت آب بنوشند! ) در طول متارین ورزشی۱  
 ) دو ساعت پیش از متارین روزانۀ خود، امالح و مواّد غذایی الزم را مرصف کنند!۲  
 برابر با نیم لیرت بنوشند!) دو ساعت پیش از متارین دو لیوان آب ۳  
  دهند، با نوشیدن آب بیشرت از حّد الزم جربان کنند! ) آنچه را که در طول متارین ورزشی از دست می۴  
   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۸

  :ها گزينهترجمۀ   
 ها و زمین را در شش روز آفرید و عرش او بر آب بود. ) اوست کسی که آسامن۱  
 شود. آسامن آبی را فرو فرستاد، پس زمین رسسبز می ) از۲  
  آورند. ای را از آب قرار دادیم، آیا ایامن منی ) و هرچیز زنده۳  
 وسیلۀ آن پس از مرگش زنده کرد. ) از آسامن آبی را فرو فرستاد، پس زمین را به۴  
   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۹

 ها: گزينهترجمۀ   
  شود؟ از بدن آدمی از آب تشکیل می ) چند بخش۱  
 کند؟ ) چگونه آدمی نیازش به نوشیدن آب را احساس می۲  
  طور منظّم چیست؟ ) فواید بهداشتی نوشیدن آب به۳  
 توانند بدون آب زندگی کنند؟ ) تا چه زمانی موجودات زنده می۴  
   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۰

 :ها گزینهسایر  پاسخ درست  
 هفاعلمع فعل   معلوم/ فعل مع نائب فاعله ) مجهول ۲  
ل«) من باب ۳    »تَفعیل«من باب  » تََفعُّ
/ فعل مع نائب فاعله جملة وصفّية ) الزم ۴    ه جملة فعلیّةفاعل معفعل   متعدٍّ
   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۱

 :ها گزینهسایر  پاسخ درست  
 دون حرف زائد ثاليثٌّ  مجرّدٌ   بزیادة حرفین ثاليثٌّ  ) مزیدٌ ۱  
 مجهول فعل و نائب فاعل/ معلوم  » کلُّ «و فاعله  فعل) ۳  
 نائب فاعلفعل و  » کّل «نائب فاعله »/ نصیحة«مجرٌّد ثاليّث و مصدره  » إنصاح«و مصدره » إفعال«) من باب ۴  
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   سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۲
 ها: گزینهیر سا پاسخ درست  
 صفة  مجرور بحرف جارّ »/ إفتعال«من باب   »إنفعال«) من باب ۱  
 نکرة  إسم املفعول/ معرفة  ) إسم الفاعل۲  
  صفة  مجرور بحرف جارّ »/ إفتعال«من باب   »إنفعال«إسم املفعول/ من باب   ) إسم الفاعل۳  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۷۳و  ۶۷، ۳۶، ۲۰های  ه* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۳

  باشد. است، مصدر ثالثی مزید می» ُمفاَعلَة«بر وزن » ُمشاَهَدة«صورت صحیح قرائت این کلمه   
   ۲عربی، زبان قرآن  ۸۳و  ۷۲های  و صفحه ۱عربی، زبان قرآن  ۹۳و  ۵۵های  ه* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۴

  :ها بررسی سایر گزینه  
  اند، نَه متضاد.) ) یُعیُن: یاری کرد/ یَنُرص: کمک کرد (مرتادف۲  
  است.» صغیر«) مفرد این کلمه ۳  
 است.» أعراض«) جمع این کلمه ۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۶۵و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۲۷صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۵

هایی  ی را پیدا کنیم که ثالثی مزید باشد و دو حرف زائد داشته باشد. بهرت است ابتدا به دنبال فعلا سؤال از ما خواسته تا جملۀ وصفیه  
ل«باشیم که دو حرف زائد دارند.  ل«از باب  ۴در گزینۀ » أمتَنّی«و  ۱در گزینۀ » تَتَحمَّ  ۴هستند که دو حرف زائد دارند، در گزینۀ » تََفعُّ

ل«ها فقط  شوند. از میان این فعل حذف می ۳و  ۲های  گزینه آن نیز دو حرف زائد دارد، پس است و » إنفعال«از باب » تَنبَعث« » تََتَحمَّ
  تواند جملۀ وصفیه باشد. پیش از آن، منی» لِـ«خاطر وجود حرف  به» تَنبَعث« ۴جملۀ بعد از نکره یعنی جملۀ وصفیه است. در گزینۀ 

  ۲عربی، زبان قرآن  ۵۰صفحۀ  * متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۶
در » عطرٌ «ها فقط  شود که خرب باشد و صفت یا جملۀ وصفیه نداشته باشد. در میان گزینه صورت معرفه ترجمه می یک اسم نکره زمانی به  

شود  رت نکره ترجمه میصو  این خرب، جملۀ وصفیه دارد (یُتَّخُذ) پس همچنان به ۱خرب نکره هستند. در گزینۀ  ۳در گزینۀ » کثیرٌ «و  ۱گزینۀ 
  است. ۳و لذا جواب گزینۀ 

  ۲عربی، زبان قرآن  ۶صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۷
باید » ُضعفی«جای  به ۴استفاده شود؛ پس در گزینۀ » أْفَعل«یادتان باشد که برای مقایسۀ میان دو اسم حتّی اگر مؤنّث باشند، باید از وزن   

  تفاده کنیم.اس» أضَعف«از 
  ۱عربی، زبان قرآن  ۷۵صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۸

  شوند. الزم بوده و مجهول منی ۱در گزینۀ » تُساِفر«و » إستَطاعْت «ها، فعل  توان مجهول کرد. از میان فعل های الزم را منی فعل  
  ۱، زبان قرآن عربی ۹۱صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۹

مصدر هستند، پس  ۱در گزینۀ » تقّدم«و » إهتامم«زمانی فاعل است که به فعل بچسبد و قبل از آن نون وقایه نیاید (تُواِجهي). » ي«ضمیر   
 است. ضمیر نبوده و جزء حروف اصلی فعل ۲در گزینۀ » تَشتَهي«و » تَجري«در » ي«إلیه است.  ها مضاف در آن» ي«باشند و ضمیر  اسم می

  دلیل وجود نون وقایه، مفعول است.  به» إجَعلني«در » ي«
  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۸صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۵۰

  ها را به عدد ببینید: بهرت است گزینه  
  ۱ (۱۴۴  ۶ × ۲۴  
  ۲ (۶۰  ۴  ۲۴۰  
  ۳( ۱۴۳  ۵۸  ۷۶  ،ِمئة و أربعة و ۱۳۴نادرست است) ثالثین). درست است  
  ۴ (۵۷  ۸۸  ۱۴۵   

  
  ۲دين و زندگي  ۹مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۱

 در. است آزمون و تجربه ازمندين ،مشكوك و ياحتمال پاسخ هر رايز باشد؛ اعتماد قابل و درست كامالً د،يبا برتر يها الؤس و ازهاين به پاسخ  
  .اند گوناگون و اديز اريبس هم يشنهاديپ يها راه كه خصوص به ست،ين يكاف يا تجربه نيچن يبرا يآدم محدود عمر كه يحال

  ۱دين و زندگي  ۳۳مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۲
 و شود يم فرشتگان مسجود و خدا درگاه مقرب شد، آراسته ها لتيفض به اگر و كند يم كسب را ياخالق يها لتيرذ و ها لتيفض كه است روح  

  .كند يم سقوط جهنم اعماق تا داد، تن ها لتيرذ به اگر
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  ۲دين و زندگي  ۲۲۳مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۳
  توجه به احاديث و مفاهيم ذيلِ هر عنوان در اين درس، اهميت دارد.  
  كه نفي عالقۀ افراطي است....» حبُّ الشيء  «حديث  ) انتخاب همسر ۱  
  ترين معيار است. از نظر قرآن، ايمان مهم ) معيار همسر ۲  
  هاي از روي هوس زودگذر است. آيه و حديث ندارد، اما همان مفهوم نفي معاشرت هاي شناخت همسر  ) راه۳  
  ۱دين و زندگي  ۱۳۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۴

 او بر جمع ٔهكفار ، )بزند افترا( دهد نسبتو جانشينان او  يا پيامبر  خدا به را يدروغ مثالً  كند؛ باطل را خود ٔهروز يحرام زيچ به يكس اگر  
 هركدام تواند مي نباشد، ممكن شيبرا دو هر اگر البته. رديبگ روزه روز شصت ديبا هم و دهد طعام ريفق شصت به ديبا هم، يعني شود يم واجب

  .دهد انجام است، ممكن كه را
  ۲دين و زندگي  ۳۳و  ۱۷هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۵

   است نيا نشانگر زمان، كي در نيد چند اي دو وجود  بنابراين ؛كرد مي ديتأك او از يرويپ بر و داد يم بشارت يبعد امبريپ آمدن به آمد يم كه يامبريپ هر 

  .است گذشته امبرانيپ دستورات از يرويپ عدم و خدا فرمان از يچيسرپ يمعنا به كار نيا و اند اوردهين مانيا امبريپ نيآخر به يقبل امبريپ روانيپ كه
   است ينيد چند و اختالف انگريب ۳ۀ نيگز يۀآ.  
  ۲دين و زندگي  ۸۶و  ۱دين و زندگي  ۱۱۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۶

   است خدا با يدوست در صداقت اريمع ،شرط نيهم كه ديكن دقت. اوست دستورات از يرويپ ،خدا با يدوست ياصل طشر.  
   خداست از و پيروي اطاعت انگريب )اهللا عواياط( ۀفيشر عبارت.  
  ۱دين و زندگي  ۱۱۰و  ۱۰۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۷

   خداوند به آن محصول و جهينت سپردن و كار هر در خود ۀفيوظ انجام يعني است؛ خداوند به اعتماد يامعن به خدا بر توكل.  
   يضرر يكس به بخواهد خداوند اگر )...ضرّه كاشفات هنّ هل بضرّ  اهللا يارادن ان اهللا دون من تدعون ما تميافرا قل( ۀفيشر يۀآ به توجه با 

 خدا ٔهاراد با تواند ينم يكس پس ،شود آن مانع تواند ينم يكس هم كند يلطف يكس به بخواهد گرا و شود نآ مانع تواند ينم يكس برسد
  .كرد توكل خدا ريغ بر توان ينم پس كند، مقابله

  ۱دين و زندگي  ۱۴۶و  ۱۴۵هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۸
   صادق امام » :است فرد ينداريد ضعف و يسست ۀنشان يلباس نيچن اريز د؛ينپوش نما ن بد و نازك لباس.«  
   دهد پرورش خود در را عفاف انسان ديبا ،پوشش شدن باوقار يبرا.  
   است يزيغر التيتما از متعادل ٔهاستفاد يمعنا به عفاف.  
  ۱دين و زندگي  ۱۵۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۹

   ؛ بنابراينباشد هماهنگ جامعه ياخالق يها ش ارز با و شود حفظ آنان احترام و وقار كه بپوشند يلباس است، كرده موظف را مردان اسالم  
  .است حرام رد،يگ قرار نامحرم زنان جلب ۀليوس اي كند نما انگشت مردم نزد را آنان كه يلباس دنيپوش

   د:كنن تيرعا را ريز شرط دو كه اند موظف زين زنان  
  .بپوشانند نامحرم از مچ، تا ها تدس و صورت جز به را خود بدن تمام )۱    
  .باشد كننده تحريك و چسبان نازك، دينبا آنان پوشش )۲    
   .دقت كنيد كه استفاده از چادر توصيه شده است، اما واجب نيست  
  ۱دين و زندگي  ۱۲۹و  ۸۴هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۰

   و است نيزم و ها آسمان آن، وسعت كه يبهشت و پروردگارتان آمرزش به دنيرس يبرا ديكن شتاب و(: عمران آل ٔهسور ۱۳۵ تا ۱۳۲ اتيآ 
 مردم يخطا از و برند يم فرو را خود خشم و كنند يم انفاق ،يتنگدست و يتوانگر زمان در كه ها همان است؛ شده آماده انيمتق يبرا
 يبرا و افتند يم خدا ادي به كنند، يم ستم خود به اي شوند يم يزشت عمل مرتكب يوقت كه ها آن و  دارد دوست را كوكارانين خدا و گذرند يم

  ).كنند يم آمرزش طلب خود گناهان
   اريتاخ در را خود نفس لجام و زمام و است مسلط خودش بر يعني ؛كند مي حفاظت گناه مقابل در خود از و است نگهدار خود ،باتقوا انسان 

  .ندازديب گناه هولناك يها دره در را او ي،سركش با نفس گذارد نمي و دارد
  ۲دين و زندگي  ۱۲۶و  ۸۳هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۱

   امبريپ از پس يظاهر تيوال و ينيد تيمرجع يها تيمسئول اتمام يۀفرض  نييتب و ميعلت و حكومت به جامعه ازين رايز ست؛ين حيصح 
 يها فرقه و مكاتب ظهور ، گريد نقاط در اسالم گسترش رايز افت؛ي هم شيافزا بلكه نرفت، نيب از تنها نه  خدا رسول از پس ن،يد

 ها آن به پاسخ يبرا  ائمه كه( داشت دنبال به را يفرهنگ و ياسيس ،ياقتصاد ،ياجتماع ديجد مشكالت و مسائل شيدايپ مختلف،
 مردم به را قتيحق د،يعقا و افكار انبوه انيم در كه يرهبر و امام به ازين و) دادند يم انجام را نو يازهاين با متناسب ياسالم معارف نييتب

  .شد يم تر افزون د،ينما اداره كرد، يم اداره  امبريپ كه گونه آن را جامعه و دهد نشان
   اكرم امبريپ  هل بيت عصمت كامل ا موضوع از مردم يآگاه يبرا ،هنگام ،صبح روز هر ها مدت كه در آيۀ تطهير بيان شده است 

  .خواند يم را ريتطه يۀآ و زد يم صدا» تيب اهل« را خانه اهل و گذشت يم (س)فاطمه حضرت ۀخان در از مسجد به رفتن
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  ۱دين و زندگي  ۵۵و  ۵۴هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۲
  ها: زينهبررسي ساير گ  
  »صداقت در دوستي است. سرپيچي از دستورات خدا نشانۀ عدم: «۱گزينۀ   
  »ضرورت معاد بر اساس عدل ها را ندارد  اين جهان ظرفيت جزاء و پاداش كامل انسان: «۳گزينۀ   
  : مقايسۀ دنيا و آخرت و بيانگر اعتقاد به معاد۴گزينۀ   
   :است مربوط الهي تحكم صفت به سؤال، در شده مطرح جملۀ توجه  الهي حكمت الزمۀ معاد  است. »الهي حكمت الزمۀ معاد،« بيانگر ۲ گزينۀ آيۀ  
  ۲دين و زندگي  ۲۰۰و  ۱۹۷هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۳

   اند. ردهك عزتمندانه زندگيترين شرايط  پيشوايان ما با تكيه بر بندگي خداوند (درك عظمت خدا)، در سخت  
    بيانگر ضرورت بندگي خدا و حفظ عزت در مقابل ديگران است....» بندٔه كسي مثل خودت نباش، «حديث  
  ۱دين و زندگي  ۲۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۴

   بنديم، به همين دليل شيطان  را بر او مي دهيم يا راه فريب كند و اين خود ما هستيم كه به او اجازٔه وسوسه مي شيطان انسان را وسوسه مي
  »ام. من بر شما تسلطي نداشته«گويد  دهد و به انسان در جهنم مي اين را دستاويز خود قرار مي

   كننده به گناه هستند. شيطان و نفس اماره هر دو دعوت  
  ۱دين و زندگي  ۶۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۵

سالم بر شما، وارد «گويند:  ها مي اند (طيبين)، به آن گيرند در حالي كه پاك و پاكيزه آنانكه فرشتگان روحشان را مي(نحل:  سورٔه ۳۲آيۀ   
  )»خاطر اعمالي كه انجام داديد. بهشت شويد، به

  ۲دين و زندگي  ۶۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۶
   خدا رسول ياله حكومت مهم اهداف از ييك  عادالنه يا جامعه تا كوشيد و كرد عمل قاطعيت با مورد اين در ايشان و بود عدالت ياجرا 

 گرفت يم انجام يشرايط در  اكرم پيامبر اقدام اين .باشند يكسان ياله قانون برابر در همه و نباشد يخبر تبعيض از آن در كه كند بنا
  .كرد ينم مخالفت آن با يكس و بود شده پذيرفته قانون يك ،يطبقات تفاوت و تبعيض كشورها، ساير و حجاز روز آن ۀجامع در كه

   امبريپ » :داشتند يم روا تبعيض عدالت، ياجرا در كه شدند سقوط دچار سبب بدين پيشين ملل و اقوام.«  
  ۲دين و زندگي  ۱۱۲مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  - ۶۷

چنين متحدند، و شما در راه حق  ها در مسير باطل خود اين آورد كه آن درد مي اين مطلب قلب انسان را به: «...  اميرالمؤمنين، علي  
  »ايد. گونه متفرق و پراكنده اين

  ۲دين و زندگي  ۵۴و  ۴۰، ۳۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۸
   )شود يم پرنده خدا اذن به و) ييحايمس دم( دمم يم نآ در و اهللا، باذن طيرا كونيف هيف فانفخ.(  
   كانوا ان و ةالحكم و الكتاب علّمهمي و هميزكّي و اتهيآ هميعل تلواي انفسهم من رسوال هميف بعث اذ نيمنؤالم يعل اهللا منّ لقد( آيۀ به توجه با 

 را مردم دهد، يم ميتعل را كتاب و كند يم پاك را ها آن و دخوان يم را اتيآ كه مردم خود از يرسول شدن مبعوث )نيمب ضالل يلف قبل من
  .دهد يم نجات بودند، گرفتار آن در قبل از كه يشكارآ يگمراه از

  ۲دين و زندگي  ۱۶۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۹
   درست است. ۴پرسيده شده، لذا گزينۀ » ت و معرفت به اماممحب«هاي منتظران از مباحث مهم و پرتكرار كنكور است. سؤال پيرامون  مسئوليت  
   ها: علت رد ساير گزينه  
  : مراجعه به عالمان و مقابله با طاغوت، مصداق پيروي از امام در غيبت است.۱گزينۀ     
  ود و جامعه براي ظهورآمادگي خ قسمت دوم اين گزينه مربوط به  -دعا براي ظهور امام : قسمت اول و سوم آن مربوط به ۲گزينۀ     
  است.» آمادگي خود و جامعه براي ظهور«: بيانگر ۳گزينۀ     
  ۲دين و زندگي  ۹۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۰

 كه يلحا در دارد، دوست مرا پندارد يم كه يكس ديگو يم دروغ« :فرمود ي عل مؤمنان ريام يعلم گاهيجا انيب از پس  خدا رسول يروز  
 تو از كه يكس رسد يم هالكت به و باشد تو رويپ كه رسد يم فالح به يكس...  تو از من و يهست من از تو رايز اوست؛ دل در تو نهيك و يدشمن
 يچيرپس هركس و ابدي نجات شود، سوار آن بر هركس ؛)بودن بخش نجات( است  نوح يكشت مَثَل تو، فرزندان از امامان و تو مَثَل. نديگز يدور
  ».امتيق روز تا كند يم طلوع گريد يا ستاره شود، بيغا يا ستاره چون كه) يدائم حضور( است آسمان ستارگان مثل شما مَثَل شود، هالك كند،

  ۱دين و زندگي  ۷۶و  ۷۴، ۷۳هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۱
   ديدن در روز قيامت افراد بدكار، با «س ششم است كه ابتداي اين تدبر نوشته شده است آيۀ مطرح شده در صورت سؤال، از آيات تدبر در

  توان گفت قطعاً مربوط به مرحلۀ دوم قيامت است. ، پس مي»كنند ، شروع به سرزنش خود ميحقيقت آن جهان و عاقبت شوم خويش
    دادن نامۀ اعمال«شود) و هم به  ر و حقايق عالم آشكار مي(اسرا» كنار رفتن پرده از حقايق عالم«از وقايع مرحلۀ دوم قيامت به «  

  گيرد)، اشاره دارد. (نامۀ عمل انسان، تجسم و حقيقت و باطن آن را دربرمي
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  ۱دين و زندگي  ۶۳و  ۳۹هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۲
  هاي نادرست: بررسي گزينه  
  يانگر ضرورت پيروي از خداست كه شرط اصلي دوستي نسبت به خداست.است و ب : از امام صادق ۱گزينۀ   
  باشد. كنندٔه اسالم است كه از عوامل ختم نبوت مي : بيانگر يكي از قوانين تنظيم۳گزينۀ   
الّذين يأكلون اموال  انّ(و  )ينبؤا االنسان يومئذٍ بما قدّم و اخّر(تواند به درك بهتر  دهد كه مي : ضرورت محاسبۀ اعمال را نشان مي۴گزينۀ   

  كه به اعمال انسان اشاره دارد، كمك كند. )اليتامي
   :بررسي گزينۀ درست  
دهنـدٔه آگـاهي  نشان ۲، بيانگر برزخ و قيامت است و اعتقاد به آن، يعني اعتقاد به معاد كه گزينۀ )و من ورائهم برزخ الي يوم يبعثون(آيۀ     

  كند. ميپس از مرگ است و به درك بهتر معاد كمك 
  ۲دين و زندگي  ۱۷۳و  ۴۶هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۳

  :از است عبارت ديتقل مرجع يها يژگيو  
  »)گناه از يدور با( خود نيد از محافظت نه،يلد حافظا« -»خود نفس ٔهنگهدارند لنفسه، صائنا«:  تقوا) ۱  
  عدالت به توجه و يمحور خود از يدور يمعنا به »سنف يهوا با مخالفت لهواه، مخالفا«: عدل) ۲  
  .است آن انگريب د،يجد يدادهايرو به توجه با ةالواقع حوادث ثيحد: يشناس زمان) ۳  
  .است آن ٔهدهند نشان تدبر و تفكر به اشاره با )تدبّروني( عبارت كه علم به توجه: تياعلم) ۴  
  ۱دين و زندگي  ۱۰۰ۀ مشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۴

   نيمنؤرالميام ثياحاد به  ديكن توجه نفس ۀمحاسب در مورد.  
   وبيالع اصلح« و »وبهيع يعل وقف«: نديفرما يم وبيع يرو محاسبه ريثأت مورد در شانيا«  
   الذّنوب استقال« و »بذنوبه احاط«: نديفرما يم گناهان بر نفس ۀمحاسب ريثأت مورد در شانيا«  
  ۲دين و زندگي  ۸۴و  ۱دين و زندگي  ۱۵۴هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۴سخ: گزينۀ پا -۷۵

   شود شروع كانينزد و شانيخو از دي با منكر از ينه و معروف به امر ،)نياالقرب رتكيعش انذر و( يۀآ به توجه با.  
   دختران و همسران از ديبا ابتدا و است معروف به امر ينوع كه است بحجا به دستور ٔهدهند نشان هم )... الزواجك قل يالنّب هايّا اي( يۀآ 

  .شود شروع كانينزد و شانيخو از يعني  امبريپ

  

  ۱زبان انگليسي  ۸۶ ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ - ۷۶
  .مويدر فرودگاه برتان  پدربزرگ و مادربزرگ دنبال به ميخواه يما م رايز د،يست كنناهار را خودتان در ديامروز با د،يها گوش كن بچهترجمه:   
 در است. غلط شده برده كار به مفرد شكل به انعكاسي ضمير كه ۳ و ۲ هاي گزينه پس است، شده برده كار به جمع شكل به جمله مخاطب توضيح:  

 عبارت اين صحيح پاسخ ۴ گزينۀ نتيجه در جمع. انعكاسي ضمير و for آن از بعد و شد مي برده كار به lunch مستقيم مفعول بايد ابتدا نيز ۱ گزينۀ

  است.
  ۲زبان انگليسي  ۷۷و  ۲۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۷

فوت متغير  ۶ها از چند اينچ تا  ترجمه: اين گياهان در اكثر موارد مقاوم هستند و داراي تنوع زيادي در عادت و رنگ هستند كه ارتفاع آن  
  است.

) استفاده a littleتوان قبل از آن از ( شمارش است و نمي ) يك اسم قابلinchesكنيم. ( ) استفاده ميin) از حرف اضافۀ (varyتوضيح: براي (  
  كرد.

  ۱زبان انگليسي  ۱۱۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۸
 ها نشسته بودند. كردند و پدر و مادرشان روي چمن خانه رسيديم، چند بچه در رودخانه شنا ميترجمه: وقتي به رود  
اگر رودخانه به عنوان يك نقطه از  كنيم، اما  ) استفاده ميinتوضيح: براي اشاره به يك ناحيۀ بزرگ و باز مثل رودخانه از حرف اضافۀ مكان (  

  كنيم. ) استفاده ميatمسير باشد قبل از آن از حرف اضافه مكان (
  ۲زبان انگليسي  ۹۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۹

  دانيد كه او در واقع بسيار حساس است. خوبي من بشناسيد، مي را تقريباً به» كيد«ترجمه: اگر آقاي   
و نياز به زمان حال در قسمت جملۀ شرط داريم باشد  در قسمت جواب شرط، شرطي نوع اول مي willتوضيح: با توجه به وجود فعل وجهي   

شود كه در نتيجه پاسخ  ). همچنين توجه داشته باشيد براي بيان چگونگي انجام فعل در زبان انگليسي از قيد استفاده مي۴و  ۳هاي  (رد گزينه
  يك فعل غيرربطي است، نياز به قيد داريم نه صفت) knowباشد. (چون فعل ما  مي ۱صحيح گزينۀ 
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  ۲زبان انگليسي  ۶۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۰
  گيري در نظر گرفت. عنوان دو سيستم مكمل در مغز انسان براي تصميم توان به را مي احساسترجمه: عقل و   
 ) پيشنهاد۴  ) رابطه۳  ) احساس۲  ) شرايط۱  
  ۲انگليسي  زبان ۱۰۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۱

  .پنهان كندكرد آن را از او  ترجمه: زن جوان تقريباً مطمئن بود يك چيز مهمي دربارٔه زندگي گذشتۀ همسرش بود كه سعي مي  
 ) بخشيدن۴  ) پنهان كردن۳  ) برنده شدن۲  ) دزديدن۱  
  ۲زبان انگليسي  ۲۲مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۲

فردي دارد كه ممكن است در يك محيط  تنوع به اين معني است كه هر كودك اوتيسمي نيازهاي آموزشي منحصربهترجمه: اين طيف از   
  .برآورده شود يا برآورده نشودمدرسۀ معمولي 

  ) گرفتن۴  ) نگه داشتن۳  ) مالقات كردن۲  ) ساختن۱  
  است.» برآورده كردن نيازها«معني  ) بهmeet the needsنكته: تركيب (  
  ۲زبان انگليسي  ۲۳مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۳سخ: گزينۀ پا -۸۳

عمل فرآيندهاي ترميم  رغم علي DNAهاي  شوند، اما در هر سلولي ممكن است برخي از آسيب ها ترميم مي ترجمه: اگرچه بيشتر اين آسيب  
  باقي بماند. 

 ) بنابراين۴  رغم، با وجود ) علي۳  ) از طريق۲  ) عالوه بر۱  
  ۲كتاب كار زبان انگليسي  ۳۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲سخ: گزينۀ پا -۸۴

  احترام فراوان بودند.  شايستۀنشانان شجاع كار بزرگي انجام داده بودند و  ترجمه: مطمئناً آتش  
 ) خاص۴  ) غيرمنتظره۳  ) شايسته۲  ) نامرئي۱  
  است.» چيزي بودن، لياقت چيزي را داشتن شايستۀ«) به معني to be worthy of somethingنكته: تركيب (  
  ۱زبان انگليسي  ۷۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۵

  .باشدمشاورٔه پزشكي  دنبال بهترجمه: هركسي كه مشكالت قلبي، ريوي يا فشار خون دارد بايد قبل از سفر طوالني با هواپيما   
 ) قدرداني كردن، فهميدن۴  ايي كردن) شناس۳  ) تأكيد كردن۲  وجو كردن ) جست۱  
  ۱زبان انگليسي  ۱۰۴ ۀ* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۸۶

 فراهم ها آن يبرا يشتريب يها مكان ديبا نيبنابرا پارك، چند و نمايس فقط -ندارد وجود ياديز يسرگرم راه كوچك يشهرها شتريب در ترجمه:  

  شود.
  سرگرمي )۴  هرابط )۳  تجربه )۲  مقصد )۱  
  ۲زبان انگليسي  ۸۹مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۷

ارزش بيشتري قائل كنيد، چيزي را كه داريد براي چيزي كه طرف مقابل دارد، كه براي آن  ترجمه: وقتي با كسي در بازار آزاد معامله مي  
  كنيد. ، رها ميهستيد

  ) ارزش دادن، ارزش قائل شدن۴  ) مبادله كردن۳  جو كردن و ) جست۲  بيني كردن ) پيش۱  
  ترجمۀCloze Test:  

به هم  يا گونه افراد را به (خنده) ني. اهستندموضوع  نيبا ا كردن موافقتدر حال دارو است. دانشمندان  نيخنده بهتر نديگو مي يبرخ
ذهن و  دنيبه تعادل رس يخوب برا ٔهخند كي ٔهانداز به زيچ چيسالم در بدن شود. ه يو عاطف يكيزيف راتييتغ جاديكه باعث ا كند يم كينزد

متصل  گرانيو شما را به د كند القا ميرا  ديكند، ام شما را سبك مي يبارها يطبع كند. شوخ عمل نمي تر نانياطم بلقاو  تر عيبدن شما سر
 يها فرصت وجوي جستبا  ها نادرتر است، اما  خنده و تر يجد يزندگ ،ياما در بزرگسال م،يديخند يم صدها بار در روز يكند. در كودك مي
  .ديخود را بهبود ببخش يعاطف متسال ديتوان خنده، مي يبرا شتريب
   ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۸

 ) رسم كردن، نزديك كردن۴  ) آماده كردن۳  ) معرفي كردن۲  ) غافلگير كردن۱  
   ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۹

 طور ناگهاني ) به۴  طور مؤدبانه ) به۳  ان و سليسطور رو ) به۲  طور امن و قابل اطمينان ) به۱  
   ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۰

  كنيم. ) استفاده ميthanهاي صفت تفضيلي داريم بنابراين از ( ) نياز به يكي از نشانهmoreو  fasterتوضيح: در جمله با توجه به كلمات (  
  ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۱

 ) بهبود بخشيدن۴  ضيح دادن) تو۳  ) جذب كردن۲  ) الهام بخشيدن، القا كردن۱  
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   ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۲
به اسم  )ofبنديم و با حرف اضافۀ ( گويي داشته باشيم آن را جمع مي ) مشخص نباشد و هدف كليhundredتوضيح: اگر تعداد دقيق عدد (  

  چسبانيم. جمع مي
  استفاده كنيم. )one) از (aيد بجاي (نيز در وسط جمله با ۴) چند است و در گزينۀ hundredمشخص نيست عدد ( ۱در گزينۀ   
  ۱ترجمۀ درك مطلب: 

 كيها  هستند. آن يفعال و قو اريبس ۀ خودجث ليدل ها به ها بسته به گونه متفاوت است. آن هستند. رنگ آن يها حشرات كوچك مورچه
چند ملكه،  اي كيها شامل  مورچه يلنكنند. كُ طور مداوم كار مي ها به كوش هستند. آن سخت اريها بس دارند. آن دهيچيپ يسازمان اجتماع

شوند.  شناخته مي »النه«عنوان  كنند كه به خود را حفظ مي ۀافتي توسعه يكارگر ساختارها يها است. مورچه رهيو شفكرم حشره كارگر، تخم، 
كنند و اغلب در  يمحافظت م ديشد ييهوا و آب طيها در برابر شرا از آن يكنند، برخ ها در برابر دشمنانشان محافظت مي ها از مورچه النه
ها در چوب  از گونه يكنند. برخ يدال، النه م ايبتن  رياغلب ز ن،يمورچه معموالً در زم يها از گونه ي. برخرنديگ منابع آب و غذا قرار مي يكينزد
 ها. در داخل سازه اي ،يدرختان مرده و درختان توخال ۀحصار، تن يها لهيشوند، مانند م مي افتي

دو  يها دارا شود. آن دفاع استفاده مي ايحمل غذا  يوجود دارد كه برا هايي لثهها دهان و  شوند. در سر آن مي ليسر تشك كيها با  مورچه
 ييغذا ٔهريذخ يها دو شكم دارند. تنها معده برا گرفتن نور هستند. مورچه يچشم جداگانه برا نيحركت و چند صيتشخ يچشم مركب برا

 يدهد. برخ مي يلنكُ يۀبه بق ازياست كه مورچه در مواقع ن ييغذا يتر است. حاو آن را هضم كند. عملكرد معده جالب واندرچه بتاست كه مو
بپاشد. خود شكم  يرا از انتها يتواند سم وجود دارد كه مي اي ي مورچهدر موارد نادر ايخنجر دارند،  زين ياهداف دفاع يها برا از مورچه
كه وزن  ديبه نظر برسند، اما به خاطر داشته باش زيها ممكن است كوچك و ناچ مورچهرشد كنند.  نچيتا دو ا نچيا ۸/۰ انند ازتو ها مي مورچه

 .است نيزم يرو يها وزن كل انسانبرابر احتماالً  نيزم يرو يها كل مورچه

كه  يزمستان در زمان يرا برا يها غالت كاف كنند. آن كار مي وستهيكنند. آهسته و پ روش كار مي نيتر به منضبط ميت كيعنوان  ها به آن
  كنند. مي رهيدشوار است ذخ النهسرد است و خروج از  اريهوا بس

  ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۳
 ...............  جز بهكند  را فراهم مي ريسؤاالت زتمام پاسخ به  يبرا ياطالعات كاف متن ترجمه:  

 ر برابر دشمنان خود دفاع كنند؟توانند از خود د ها چگونه مي ) مورچه۱  

 افت؟يتوان  مي عتيطب يها را در كجا ) معموالً مورچه۲  

 د؟نكن قبل از سرد شدن هوا چه مي ها ) مورچه۳  

 مورچه هستند؟النه مسئول ساختن  ييها ) چه نوع مورچه۴  

  ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۴
 كند؟ مي فينحو توص نيبه بهتر را دوم پاراگرافعملكرد جمله آخر  رييك از موارد ز كدامترجمه:   

 .كند در شروع پاراگراف اول آمده بود، بيان مياز آنچه قبالً  يبانيپشت يرا برا يشتري) اطالعات ب۱  

 كند. موضوع پاراگراف قبلي را تصحيح مي) ۲  

 كند. مي يبانيپشت يقبلجمله است كه از  تيواقع كي) ۳  

  دهد. قبل را ادامه مي پاراگراف) موضوع ۴  
  ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۵

 ؟ستين درستها  در مورد مورچه رياز جمالت ز كي كداممتن بر اساس ترجمه:   

 دهد. آب و غذا كاهش مي افتني يها را برا كنند كه حركات آن را انتخاب مي اي النه ،ها ) مورچه۱  

 دارند كه دومنظوره است. ييها ها اندام ) مورچه۲  

 ها برابر است. نها با تعداد انسا ) تعداد مورچه۳  

 كنند كه گرسنه نمانند. ها كمك مي به آن گريد يكنند، برخ دايغذا پ نتوانندها  از مورچه يبرخ ي) وقت۴  

  ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۶
 كند؟ بحث مي يزيچ عمدتاً در مورد چه ترجمه: متن  

 مختلف يها ها و عملكرد اندام مورچه ي) آناتوم۱  

 همه ۀفيورچه و وظم يسلطنت ٔهمختلف خانواد ي) اعضا۲  

 ها مورچه ي) سبك زندگ۳  

 گريكديها با  آن يكنند و همكار مي يها زندگ ها در آن كه مورچه ييها ) مكان۴  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  

 
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

مون
آز

 ۱۹ 
دین

رور
ف

 
۱۴۰

۱
    |

روه
گ

 
شی

زمای
آ

 
لوم

ع
 

انی
انس

  

۱۴

  ۲ترجمۀ درك مطلب: 
طرز خاصي غيرعادي است.  در بسياري از كشورها، برگزاري جشن قبل از عروسي مرسوم است. با اين حال، يك رويداد در آلمان به

polterabend شكنند. در تمام طول شب، زوج  شوند و وسايل را مي يك رسم قديمي است كه در آن مردم قبل از عروسي دور هم جمع مي
زيرا  ،شود شود. شيشه شكسته نمي كنند. سراميك، فلز و كاسه توالت نيز شكسته مي نامزد و دوستانشان اشياء چيني را روي زمين پرتاب مي

 زيرا شكستن آينه بدشانسي است. ،مانند نخورده باقي مي ها نيز دست نهمعناي خوشبختي است. آي به
كند تا به يك تيم  از بين بردن اشياء، زوج نامزد بايد همه را تميز كنند. بسياري از مردم بر اين باورند كه نظافت به زوج كمك مياز پس 

بايد با هم كار كنند. همچنين اعتقاد بر اين است كه اين مراسم  دهد كه در مواقع سخت زيرا به زوج نشان مي ،تبديل شوند. اين مهم است
 يمن است. براي زوج نامزد خوش

شود. اين به  جوش باشد، اغلب چند شب قبل از عروسي برگزار مي و تواند بسيار پرجنب مي polterabendهاي  از آنجايي كه جشن
خواب خوبي داشته باشند و صبح روز بعد سرحال و بيدار باشند. اخيراً،  دهد كه در آستانه ازدواجشان عروس و داماد اين امكان را مي

polterabend  با يك مراسم عروسي تركيب شده است تا يكpolter-wedding  ايجاد شود كه در چند سال اخير محبوبيت بيشتري پيدا
  كرده است.

از  polterabendاست. اگرچه مشخص نيست كه » عصر«ناي مع به »abend«و  »ايجاد كردن صداي زياد«معناي  به »polter«در آلماني 
ها معتقد بودند كه پرتاب  هاي قديم، آلماني ها پيش در آلمان معناي مذهبي داشته است. در زمان رسد مدت چه زماني شروع شد، اما به نظر مي

اي افراد بوده باشد تا با شكستن اشياء، نااميدي كند. همچنين ممكن است راهي بر بد كمك ميارواح اشياء به دور نگه داشتن  ۀقطعات شكست
 را از خود دور كنند. 

  ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۷
 ............... .اينكه  جز بهدرست است  »polterabend«تمام عبارات زير در مورد ترجمه:   
 شود ) قبل از مراسم عروسي جشن گرفته مي۱  
 ) منشاء رويداد مشخص نيست۲  
 شكنند اي مثل يك گلدان را نيز مي ) مردم اشياء شيشه۳  
 كند نفس كمتري دارند كمك مي كنند يا اعتمادبه ) به افرادي كه احساس ناراحتي مي۴  
 كنند. آورد و از آن اجتناب مي اي بدشانسي مي شكستن اشياء شيشهتوضيح:   
  ۴گزينۀ پاسخ:  -۹۸

 ............... .كنيم كه  مياز متن استنباط ترجمه:   
  ۱ (polterabend آورد مگر اينكه آينه بشكنند براي زن و شوهر بدشانسي مي 
 در اكثر كشورها رايج است polterabend) برگزاري مراسمي مانند ۲  
 براي زوجين خطرناك است polterabend) پرتاب كردن ظروف چيني به يكديگر در ۳  
 كنند ر ميها در واقع احساس بد را از خود دو ) با پرتاب اشياء چيني، زوج۴  
  شود. اشاره مي ۴در انتهاي متن به گزينۀ توضيح:   
 ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۹

 ............... .متن قصد دارد ترجمه:   
  ) دو رويداد را مقايسه كند۲    ) يك نظر را به ما بگويد۱  
  ) به ما اطالعات بدهد۴    ) به ما يك داستان كوتاه بگويد۳  
 دهد.  ك رويداد به ما اطالعات ميبرگزاري ي ٔهنحو ٔهمتن دربارتوضيح:   
  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۰۰

 است؟ نشدهيك از موارد زير در متن تعريف  كدامترجمه:   
 ) صداي زياد۴  ، سالمنخورده ) دست۳  ) عصر۲  ) شكستن۱  
  .شده استها بيان  كلمات معني آن ۀ، بعد از بقيsmashغير از  توضيح: به  
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۱ فروردین ۱۹ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
 

  
  ۱رياضي و آمار  ۱۱صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۱

axصورت  نكته: هر معادله به   b  نامند. تنها جواب اين  مخالف صفر است، يك معادلۀ درجۀ اول مي aاعداد حقيقي و  bو  aرا كه در آن  0

bxمعادله از 
a

  آيد. دست مي به  

  بايد صفر باشد:  x2شده، درجۀ اول است، پس ضريب  چون معادلۀ داده  
a a   2 0 2  

aگذاري  با جاي      آيد:  شكل مقابل درمي  ، معادله به2
a(a )x ax b x b      222 0 2 0  

  x    كند:  ، جواب آن است، پس در معادله صدق مي3
( ) b b    2 3 0 6  

abدر نتيجه:    ( )   2 6 12  
  ۱رياضي و آمار  ۲۶تا  ۲۳هاي  هصفح*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰۲
Aنكته: اگر    B2  وB  Aباشد، آنگاه  0 B .  
  با توجه به نكتۀ باال، داريم:   

ax a x
( x a) x a

ax a x

    
       

      

12

2

63 6 33 6 3 6
63 6 3

  

a         است:  ۱۰مجموع دو جواب باال، برابر با    a ax x a a   
            1 2

6 6 210 10 10 2 30 153 3 3  

  ۱رياضي و آمار  ۹۴صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۰۳
هاي بعد از آن برابر باشد. اگر تعـداد  هاي قبل از آن با تعداد داده شده، ميانه مقداري است كه تعداد داده نكته: در يك سري دادٔه آماري مرتب  

  ها زوج باشد، ميانه برابر ميانگين دو دادٔه وسط است.  اگر تعداد دادهها فرد باشد، ميانه برابر دادٔه وسط و  داده
 Q3هاي بعد از ميانه را چارك سوم گوينـد و بـا  دهند و ميانۀ داده نمايش مي Q1هاي قبل از ميانه را چارك اول گويند و با  نكته: ميانۀ داده  

  دهند.  نمايش مي
Â¨nIaï·IÃ¶ ¾àنكته:    ¹¶Hj ³¼w ¥nIa −»H ¥nIa

(Q )(IQR) (Q )
 

13
  

,     نويسيم:  ها را از كوچك به بزرگ مي ابتدا داده   , , , , , , ,10 18 25 39 48 63 72 91 116  
  كنيم:  ميانه و چارك اول و سوم را پيدا مي  

 

³»j à¾μÃº−»H ¾à μÃº

Q
Q /Q /

, , , , , , , ,
 

   
2

31
72 9118 25 81 521 5 22

10 18 25 39 48 63 72 91 116
 

  

IQR        پس:   Q Q / /    3 1 81 5 21 5 60  
  ۱رياضي و آمار  ۱۰۲صفحۀ *  متوسط: السؤ مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۴
  باشد.  درجه مي ۳۶۰ها برابر  اي مجموع همۀ زاويه نكته: در نمودار دايره  

i             برابر است با:  iباشد، فراواني يك دسته با زاويۀ مركزي  nها برابر  اي اگر تعداد كل داده نكته: در يك نمودار دايره  
if n


 

360  

ˆ      است:  360زاويۀ مركزي برابر با  ۵مجموع    ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆA B C D E D D                   360 32 82 90 44 360 112  
  اكنون داريم:   

A
A A A

DD D D

nf f
f f xn


      

 


42 32360

360


2

112
x 

    

7

42 7 21 7 1472  
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  ۱رياضي و آمار  ۵۸صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۰۵
yصورت  نكته: هر تابع به   f (x)  كه در آنy mx h شود. ، يك تابع خطي ناميده مي  
  برابر است با:  Bو  Aنكته: شيب خط گذرنده از دو نقطۀ   

IÀ ý°TiH
IÀ ý°TiH

B A
B A

y y ym
x x x


 


  

  كنيم:  با توجه به نكتۀ دوم، شيب خط را حساب مي  
IÀ ý°TiH
IÀ ý°TiH

ym
x


   


2 2
3 3  

m
f (x) mx h f (x) x h


     

2
3 2

3  

xها را در  اين تابع، محور طول    )كند، يعني از نقطۀ  قطع مي 12 , )12   گذرد:  مي 0

( ) h h    
20 12 83  

fشكل  به fپس ضابطۀ    (x) x  
2 fاست و در نتيجه:  83 ( ) ( )       

26 6 8 4 8 123  

  ۱رياضي و آمار  ۳۴صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۶

P(x)اي نظيـر  گيـري، معادلـه هاي معادله و مخرج مشترك هاي گويا، ابتدا با توجه به خاصيت هاي شامل عبارت نكته: براي حل معادله  
Q(x)

 0 

Q(x) شرط اينكه  آيد. به دست مي به  P، معادله وقتي جواب دارد كه 0 (x)  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. (چرا؟) 

   كنيم: ها را تجزيه مي مخرج  
x
x x (x )(x )
 

 
   

1 30 40
3 3 3 3  

x)دو طرف را در    )(x ) 3   كنيم:  ضرب مي 3
(x )(x ) (x ) x x x x x                2 21 3 30 3 40 4 3 30 90 40 26 133 0  

x
(x )(x )

x
      

1
2

19
19 7 0 7  

ها برابر است با:  اختالف جواب   19 7 12  
  ۱و آمار رياضي  ۴۷صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۰۷
مرتـب  صورت جدولي و زوج مرتبي نمايش دهيم، در صورتي تابع اسـت كـه هـيچ دو زوج متغير مستقل) به xرا ( yو  xنكته: اگر رابطۀ بين   

با هم برابر ها نيز بايد  هاي دوم آن مرتب برابر باشد، مؤلفه هاي اول دو زوج هاي اول برابر در آن وجود نداشته باشد. اگر مؤلفه متمايزي با مؤلفه
  باشند. 

)مرتب  در دو زوج   ,a ) 1 )و  3 , a) 1   دهيم:  هاي دوم را برابر قرار مي هاي اول برابرند، مؤلفه كه مؤلفه 7
a a a a      3 7 2 10 5  

aگذاري  با جاي      : آيد صورت زير درمي به f، تابع 5
 f {( ,a ),( ,b) ,( , a) , ( , b)} {( , ) , ( ,b) , ( , b)}      

22
1 3 2 1 7 1 2 1 2 2 1 2  

fتساوي    ( ) f ( ) f ( )  1 1   آيد: رو درمي شكل روبه به 2
b b b    2 2 2  

  ۱رياضي و آمار  ۶۹تا  ۶۶هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰۸
yنكته: اگر سهمي    ax bx c  2 بر محور ،x باشد، آنگاه ها مماسb ac   2 4   است. 0
bبا توجه به شكل، بايد       باشد:  6

f (x) ax x  2 3 6  
  از طرفي دلتا بايد صفر باشد:   

(a)( ) a a          2 9 30 3 4 6 0 9 24 0 24 8  
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  ۱رياضي و آمار  ۸۶و  ۸۵صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۹
هاي  نكته: ميانگين داده     nx ,x , , x1   برابر است با:  2

IÀï½jHj Ì¼μ\¶
IÀï½jHj jHk÷U

nx x x
x

n
     

 1 2  

  شود.  ضرب مي aها نيز در  ضرب كنيم، ميانگين آن aنكته: اگر تعدادي داده را در عدد   
  . شود جمع مي aها نيز با  جمع كنيم، ميانگين آن aنكته: اگر تعدادي داده را با عدد   
xهاي  حل اول: ميانگين داده راه   12 1 ،x 22 x، ... و 1 82   است، پس:  ۱۳برابر با  1

( x ) ( x ) ( x )
(x x x ) (x x x )

        
                 1 2 8

1 2 8 1 2 8
2 1 2 1 2 113 104 2 8 96 28  

x x x       1 2 8 48  
xهاي  حاال ميانگين داده   1 1 ،x2 x، ... و 2 8   كنيم:  را حساب مي 8

Ì¼μ\¶
jHk÷U

(x ) (x ) (x ) (x x x ) ( )
/

                      
      

48 36
1 2 8 1 2 81 2 8 1 2 8 48 36 84 21 10 58 8 8 8 2

 

  ميانگين 

xهاي  حل دوم: طبق نكات دوم و سوم اگر ميانگين داده راه   , x , , x  1 2 x                 در نظر بگيريم، داريم:  xرا  8 x   2 1 13 6  
  شده داريم:  هاي خواسته اكنون براي داده  

(x ) (x ) (x ) x x x
x x / /

                    
       1 2 8 1 2 81 2 8 1 2 8 36 6 4 5 10 58 8 8 8  

  ۱رياضي و آمار  ۱۱۷صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱۰

ي، و زاويه بين دو شعاع متوال nها  متغير، تعداد شعاع nنكته: در نمودار راداري مربوط به   
n
360 .است  

در اينجا، عدد زاويۀ بين دو شعاع متوالي (يعني   
n

  ) برابر است: n10ها (يعني  برابر تعداد شعاع ۱۰) با 360

nn n n n
n

      02 2360 10 10 360 36 6  

  ۲رياضي و آمار  ۱۵ۀ صفح*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱۱
  شكل زير است:  نكته: صورت كلي استدالل قياس استثنايي و مغالطه به  

  ((p q) p) q   قياس استثنايي :  
((p q) q) p   مغالطه :  

  است: رو  صورت روبه بهها  گذاري آن جدول ارزش  
  
  
  

  رزش آن، همواره درست است.پس استدالل موردنظر قياس استثنايي است و ا  
  ۲رياضي و آمار  ۲۶صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۲
  نكته: نمودار تابع ثابت، يك خط افقي است.  
رو  اي كه نمودار در آن يك خط افقي است با يك تـابع ثابـت روبـه هر محدوده  

  هستيم.
  

xها، فقط محـدودٔه  در بين گزينه     4 اي از دو محـدودٔه  زيرمجموعـه 2
  ثابت تابع است.

  ۱رياضي و آمار  ۵۸صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱۳
شده، ميانه را  هاي مرتب اند، پس در داده وقتي اختالف خط فقر به روش ميانه و ميانگين برابر صفر شده است، يعني ميانه و ميانگين برابر بوده  

  آوريم: دست مي به
¾ºIÃ¶

a ,b ,c , / , / , / , /3 2 4 1 5 5 5 8  

و خط فقر برابر  ۲/۳پس ميانگين برابر   
/ /3 2 1 هـا  زير خط فقر در نتيجه بايد درآمـد آن bو  aاست. دو نفر زير خط فقر هستند، يعني  62

  پاسخ است. ۲ها، گزينۀ  باشد و طبق گزينه ۶/۱زير 

x53
2

y
ÁHpHï¾Mx  5

.SwH SMIY ÍMIU

  ÁHpHï¾Mx 2
.SwH SMIY ÍMIU

ÂÄI¹XTwH tIÃ¤ ¾õ²Iû¶p q
T T T T
T F T T
F T T F
F F T T
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  ۲رياضي و آمار  ۲۹تا  ۲۷هاي  صفحه*  متوسط: السؤ مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۴
  كنيم: يابي رسم مي هر دو ضابطه، توابع خطي هستند. نمودارشان را با نقطه  

x
x x y

f (x)
x

x x y


  

 
    


0 2
2 0 2 0 4
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ÌIÿUnH ½køI¤   4 6 122   مساحت 2

  ۲رياضي و آمار  ۳۰صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱۵
fا ضابطۀ نكته: تابع ب   (x) x نامند. با توجه به ضابطۀ تابع، در تابع هماني دامنه و برد همواره با يكديگر برابرنـد. از لحـاظ  را تابع هماني مي

  هندسي نمودار اين تابع نيمساز ناحيۀ اول و سوم است.
  طبق نكته داريم:   

f fD  R R R  
ÂºIμÀ f a a

f ( ) a a a a a a (a )(a )
aa a

 
                   

2 2 48 82 2 8 2 2 8 0 4 2 0 2  

af، حاصل عبارت aازاي هر دو مقدار  به   ( )
            كنيم:  را حساب مي 2        a f ( ) a f ( )4 2 2 2 1 1  

afپس بيشترين مقدار ممكن براي    ( )
  است. ۱، برابر با 2

  ۲رياضي و آمار  ۳۹تا  ۳۷هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱۶
kو  kخود همان عدد و به تمام اعداد ميان دو عدد صـحيح متـوالي  kنكته: تابعي را كه به هر عدد صحيح     را نسـبت  k، عـدد صـحيح 1

  نامند.  دهد، تابع جزء صحيح مي مي
fضابطۀ اين تابع را با نماد    (x) x    كنند.  ي ميمعرف  

fمقدار تابع    (x) x
x
        

  كنيم:  عضو مجموعۀ دامنه، حساب مي ۴ازاي هر  را به 1

fترين عضو برد  بزرگ ( )             

1 1 2 1 2 12 2  

f ( ) ( )                 

3 3 4 0 2 24 4 3  

f ( )              

13 3 3 0 33  

fترين عضو برد  كوچك ( ) ( )              

1 1 4 0 4 44 4  

)برابر است با:  fترين عضو برد تابع  ترين و كوچك الف بزرگپس اخت   )  1 4 5  
  ۲رياضي و آمار  ۴۹صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۷
  كنيم:  صورت زير محاسبه مي را به gو  fنكته: جمع و تفريق و ضرب و تقسيم دو تابع   


 

    f g f g(f g)(x) f (x) g(x) ; D D D  

 f f g
g

f f (x)( )(x) ; D D D x | g(x)
g g(x)

    0  

  نويسيم:  را مي gو  fدامنۀ توابع   

  2R دامنه :   


.k{IM oÿÅ kÄILº Zoh¶xf (x) x
x

2
22  

 , , ,1 2 3 : دامنه 4   g ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )1 10 2 6 3 8 4 6  
f، دامنۀ تابع gو  fاشتراك دامنۀ    g  :است. پس f gD , ,  1 3 4  
fمقدار تابع    g  را درx  1 ،x  xو  3    كنيم:  حساب مي 4

  f gR , ,9 17 : برد 2
       

      
       

(f g)( ) f ( ) g ( )
(f g)( ) f ( ) g ( )
(f g)( ) f ( ) g ( ) ( )

1 1 1 1 10 9
3 3 3 9 8 17
4 4 4 8 6 2
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  ۲رياضي و آمار  ۸تا  ۶هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱۸
pگزارٔه دو شرطي    q زماني نادرست است كه ،p  وq ارزش نباشند:  هم  
  ۱ (p  درست وq ۲  نادرست (p  نادرست وq درست  
rاز طرفي گزارٔه شرطي    sفقط زماني نادرست است كه ، r  درست وs .نادرست باشد  
q)پس در هر دو حالت، براي گزارٔه    r) p  كنيم:  جدول رسم مي  

  
  شود. ارز مي هم p، ستون آخر فقط با گزارٔه sو  rهاي  با توجه به جدول و داشتن ارزش گزاره  
  ۲رياضي و آمار  ۶۰صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۹

}oÊºjn¼¶ −Iw }iIنكته:    ¾ÄIQ −Iw }iI{
¾ÄIQ −Iw }iI{

³n¼U foº  100  

  دهيم:  اطالعات سؤال را در رابطۀ باال قرار مي  

60 ( k ) (k )
k

  
 



3 2 8 20 10020
k k k k k
k

 
         



5 5 3 12 5 60 3 60 2 120 605 20  

  ۲رياضي و آمار  ۴۴و  ۴۳هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۰


 
 

x x
x

x x

0

0
  : نكته 

yر تابع نكته: نمودا   ax b cx d   .در ريشۀ داخل قدرمطلق، شكستگي دارد ،  
هاي مثبت شكستگي دارد، يعني ريشۀ عبارت داخل قـدرمطلق، بايـد عـددي مثبـت باشـد. در بـين xشده، تابع در  با توجه به نمودار رسم  

  ، اين شرط را دارد.۴ها، فقط تابع گزينۀ  گزينه
  كنيم:  اي كردن آن، نمودارش را رسم مي دو ضابطه براي اطمينان بيشتر، با  

¢±õ¶nk¤ ¾à zÄn :x (x ) x x x x
y x x

( x ) x x x
      

            

1 1 1 1 2 11 1 1 1 1 2 1  

  
  
  

  

  اقتصاد  ۲۱و  ۲۰، ۱۱، ۹هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۱

ب) مالك بهترين بودن در علم اقتصاد
ن بيشترين ميزان منافعدست آورد به

  ها درست است. در همۀ گزينه» ب«قسمت اول بخش
  فراهم كردن سطح باالتر رفاه

    پـردازد. همچنـين يكـي از اهـداف علـم اقتصـاد  بشر مـي نامحدودعلم اقتصاد به مطالعۀ رابطۀ بين عوامل توليد كمياب و نيازهاي مادي
  اده از منابع و امكانات است، نه تنها هدف آن.منظور استف كارگيري بهترين روش به به

  اي  واسطه ج) نمك در يك رستوران   
    اتومبيل يك رانندٔه اسنپ اي  سرمايه  
    تلويزيون يك ويال بادوام  
   فودي  پيتزاي يك فست مصرفي  
  اقتصاد ۳۷تا  ۳۵هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۲۲

  30 10   (الف ۱۲۰۰تقاضا در قيمت  ميزان مقدار تقاضاي تعادلي 20
  40 20   (ب ۶۰۰مازاد تقاضا در قيمت   ۶۰۰مقدار تقاضا در قيمت   ۶۰۰مقدار عرضه در قيمت 20
  40 20   ۱۰۰۰تقاضا در قيمت  كمبود  ۱۰۰۰مقدار عرضه در قيمت   ۱۰۰۰مقدار تقاضا در قيمت 20

واحد، توليدكننده بيشترين دريافتي را دارد و مقدار آن برابر است با:  ۳۰ريال و مقدار  ۸۰۰ج) در سطح قيمت    800 30 24000  
  

p q r q r (q r) p
T F T T T
F T T T F

  

xpnHï´À

x

y

1

2
y  2 y x 2
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۲۰۲۰

  اقتصاد ۴۶و  ۴۵، ۴۰، ۳۸، ۳۱هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۳
كننـدگان  بيني آيندٔه بازار مربوط به عرضـه تقاضاكنندگان توليدكنندگان نيستند/ پيش خش نادرست هستند. ها در اين ب الف) همۀ گزينه  

  است، نه تقاضاكنندگان.
  شركت توانير  هاي خودرويي/ انحصار طبيعي  شركت ب) انحصار قانوني   
  ها، مؤسسات توليدي  خانوار، شركت ج) سطح خرد آمارهاي اقتصادي   
گذاري در جامعه مربوط به اهميت  انداز و سرمايه ها در نشان دادن قدرت و توان اقتصادي، درآمد اعضاي جامعه، پس كاربرد آن«رت توجه: عبا  

  »محاسبۀ ميزان كل توليد كاال و خدمات در جامعه است.
  دهد.  يصورت دقيق و عميق (نه تقريبي)، نشان م د) درآمد سرانه، مقايسۀ سطح زندگي افراد جامعه را به  
  اقتصاد ۶۹و  ۶۰، ۵۸و  ۵۴تا  ۵۲هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۴
افي خود بودند نه همۀ كاالهايشـان و همچنـين مردم حاضر به معاوضۀ اين كاالها با كاالهاي اض -الف) كاالهاي پرطرفدار فاسدناشدني بودند  

  ها ها بودند نه اولين اسكناس ها اولين پول آن
  ها در اين بخش درست هستند.  ب) همۀ گزينه  

ج) افزايش نقدينگي
بيشتر از تورم نيست. اسمي 
 بيشتر از تورم است.  واقعي 

  اقتصاد ۶۵تا  ۶۰هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۵
  الف)   

ÁIÀï½joPw Ì¼μ\¶
ÁnHkÄj ÁIÀï½joPwÁnHkÄjoÃü » ÁnHkÄj

( )   
710

930 220 152 862الحسنه  ٔه قرضسپرد هاي غيرديداري  سپرده پول شبه  

  1760   الحسنه قرض1525

  
2930   مسكوكات6203

  ب)   
  710 350   انداز سپردٔه پس سپردٔه غيرديداري  دار  سپردٔه مدت360

  ج)   
  نقدينگي ها  اسكناس الحسنه  هاي قرض سپرده هاي ديداري و غيرديداري  مجموع سپرده مسكوكات 

    760 152 930 620 2462  
  دار نيست.  هاي جاري و مدت آوريم، ديگر نياز به محاسبۀ مجدد سپرده هاي ديداري و غيرديداري را در محاسباتمان مي توجه: وقتي مجموع سپرده  
  صاداقت ۷۴تا  ۷۲صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۶
   پذيرد نه كااليي. صورت كاغذي انجام مي در بورس كاال، مبادالت به  

   كنندگان سرمايه  برقراري ارتباط بين تقاضاكنندگان و عرضه¾\ÃTº  تنظيم معامالت بورس  

   اندازها  كارگيري پس انداز و به تشويق مردم به پس¾\ÃTº نرخ تورم  كاهش  

   هاي راكد  كار انداختن سرمايه جذب و به¾\ÃTº گذاري در جامعه  افزايش حجم سرمايه  
  اقتصاد ۴۵تا  ۴۲هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۷

ميليارد ريال 


      ( )

40
2100 60 60 60 50   توليد ناخالص داخلي (الف3103

  توليد ناخالص ملي (ب توليد ناخالص داخلي  توليد افراد مقيم خارج كشور  ن مقيم كشور توليد خارجيا
ميليارد ريال    310 70 50   توليد ناخالص ملي330

ميليارد ريال   330 280   هزينۀ استهالك (ج  توليد ناخالص ملي  توليد خالص ملي  50
  اقتصاد ۸۲تا  ۷۸هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۸
  بررسي موارد نادرست:   
   .شود، نه ناخالص داخلي د) در شاخص توسعۀ انساني، توليد ناخالص ملي محاسبه مي  
  است.  ۱/۵۷كشور با توسعۀ انساني ضعيف،  ۴۳و) نرخ باسوادي در   
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  اقتصاد ۱۰۰تا  ۹۲هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۹
  رايي است نه درآمد.الف) مولد بودن مربوط به دا  
  كند.  مدت كنترل مي هاي تثبيت اقتصادي تقاضاي كل اقتصاد را در كوتاه ب) سياست  
  تصويب مجلس شوراي اسالمي  قانون بودجه   تصويب هيئت وزيران ج) اليحۀ بودجه   
   جلس از نظر زماني: رسيدگي در كميسيون بودجۀ مuPw  رسيدگي در صحن علني مجلس  
  اقتصاد ۲۴صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۰

, , 40 000   ارزش افزودٔه مرحلۀ اول 000
, , , , , ,  50 000 000 40 000 000 10 000   ارزش افزودٔه مرحلۀ دوم 000
, , , , , ,  70 000 000 50 000 000 20 000   حلۀ سومارزش افزودٔه مر 000
, , , , , ,  80 000 000 70 000 000 10 000   ارزش افزودٔه مرحلۀ چهارم000

, , , , , , , ,   40 000 000 20 000 000 10 000 000 70 000   هاي مراحل اول، سوم و چهارم مجموع ارزش افزوده000

  
  اقتصاد ۱۴۲و  ۱۳۷، ۱۳۳، ۱۳۱، ۱۲۷، ۱۲۵هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳۱
  : تجارت با چين و امپراتوري روم؛ نه يونان ۲گزينۀ  الف) رد  
   ۴۷قانون اساسي؛ نه  ۴۸: اصل ۱ج) رد گزينۀ   
  وري حداكثر  ساز؛ نه مديريت مصرف و بهره : پيشرو مولد و فرصت۳و) رد گزينۀ   
  درست هستند.  ۴و  ۳، ۱هاي  در گزينه» د«و » ب«ها و قسمت  در همۀ گزينه» ه«توجه: قسمت   
  اقتصاد ۴۷صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳اسخ: گزينۀ پ -۱۳۲
  كنيم:  ها استفاده مي دهي به اين سؤاالت، از اين فرمول براي پاسخ  

  افزايش مقدار توليد در سال موردنظر توليد در آن سال  سال پايه  رتوليد د
  ها (تورم) در سال موردنظر ش قيمتافزاي توليد در آن سال به قيمت جاري  توليد در همان سال به قيمت ثابت 

هزار ميليارد   4260 4000   افزايش مقدار توليد در سال دوم 260
هزار ميليارد   4900 4000   افزايش مقدار توليد در سال سوم900

هزار ميليارد   4840 4260   ها (تورم) در سال دوم افزايش قيمت 580
ارد هزار ميلي  5960 4900   ها (تورم) در سال سوم افزايش قيمت 1060

  اقتصاد ۱۲۱و  ۱۱۷، ۱۱۰هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۳
  است.  كنندگان الملل براي مصرف دست آوردن ارز الزم، از فوايد تجارت بين : استفاده از كاالهاي مرغوب و به۴و  ۲هاي  الف) رد گزينه  
  برپا شد.  دومب) شبكۀ گستردٔه يكپارچۀ پولي و مالي، بعد از جنگ جهاني   
  شد نه مالي.  هاي تجاري اعمال مي در گذشته غالباً تحريم  
  اقتصاد ۴۵و  ۴۴هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۴

ميليارد دالر   
19225   دستمزد كارگران (الف30753

ميليارد دالر   3075 3   سود صاحبان سرمايه 9225

ميليارد دالر   507524   حقوق كارمندان3762100

ميليارد دالر  27524 50163 درآمد مشاغل آزاد  

ميليارد دالر       9225 9225 7524 3762 5016 3075   درآمد ملي (ب37827
  ۲رديف  مت سرمايه قي درآمد يا سود صاحبان سرمايه 

  ۱رديف  درآمد صاحبان امالك و متسغالت  اجاره 
  ج)   

  درآمد صاحبان عوامل توليد  درآمد ملي   ۳۷۸۲۷ميليارد دالر 
  و)   

Â±¶ k¶Anj¾ºHow k¶Anjدالر  n¼z¨ SÃ÷μ]
, , , ,

, ,
  

37 827 000 000 000 126090030 000 000  

, ,40 000 0000 , ,50 000 000 , ,70 000 000 , ,80 000 000
2 ¾à ±eo¶


1 ¾à ±eo¶


4 ¾à ±eo¶


3 ¾à ±eo¶

, ,20 000 000 , ,10 000 000, ,10 000 000, ,40 000 000
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۲۲۲۲

  اقتصاد ۸۷صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۵
  يد به دو نكته توجه كرد: گونه سؤاالت با الف) براي حل اين  
  باشد.  ۱۰۰هاي معلوم  هاي مجهول و دهك ) جمع دهك۱  

/هاي سوم، پنجم و هفتم  مجموع سهم دهك /          3 4 6 5 9 5 14 17 21 75 100 75   هاي معلوم دهك25
  تر مساوي دهك بعدي است.  تر مساوي دهك قبلي و كوچك ) هر دهك بزرگ۲  
      ۳رد گزينۀ   سهم دهك هفتم بايد / x 9 5   مربوط به دهك هفتم نيست. ۵/۱۴باشد لذا عدد  14
  ب)   

  
´Àj ¦Àj
−»H ¦Àj

21   ها شاخص دهك73

 Bتوزيع درآمد در كشـور  ÃTº nj\¾تر است.  تر باشد، توزيع درآمد در آن جامعه ناعادالنه اي بزرگ ها در جامعه ج) هرچه شاخص دهك  
  تر است.  نهناعادال

  درصد پردرآمد آن است.  ۳۰درصد درآمد اين جامعه مربوط به  ۵۲د)   
  هاي سوم تا هفتم است.  درصد درآمد اين كشور مربوط به دهك ۴۱    

 
  ۱علوم و فنون  ۴۰و  ۳۹ هاي هصفح*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳۶
  و شمال شرقي ايران بود.  مشرقي، نخست در منطقۀ رواج فارسي در  
  ۱علوم و فنون  ۸۵و  ۸۴هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۷
  است. » فكري«و مورد ب » زباني«مورد الف   
  ۱علوم و فنون  ۶۲صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳۸
  باني سبك خراساني وجود ندارد. هاي ز در اين گزينه نكتۀ شاخصي از ويژگي  
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  ) كم بودن لغات عربي۱  
  ) كاربرد واژگان كهنه و مهجور (سوفار)۲  
  كار بردن دو حرف اضافه براي يك متمم (به چرخ اندر) ) به۳  
  ۱علوم و فنون  ۸۱و  ۸۰هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۹
  است.  ساماني و غزنويتحت تأثير سبك دورٔه  شعر اين دوره  
  ۲علوم و فنون  ۱۶تا  ۱۳هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴۰
  است كه در غزل به سعدي و مولوي توجه خاص داشت. » سلمان ساوجي«سرودٔه » مثنوي جمشيد و خورشيد«  
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  ) صدپند: عبيد زاكاني ۱  
  اهللا همداني  التواريخ: خواجه رشيدالدين فضل جامع) ۳  
  ) تاريخ جهانگشا: عطاملك جويني ۴  
  ۲علوم و فنون  ۶۲و  ۶۱هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴۱
  ۲علوم و فنون  ۸۱صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۲
  اند.  ات قبل از سبك هندي، كمتر رواج داشتهدر ادبي..»  بخيه، عينك و.«كلماتي مثل   
  ۲علوم و فنون  ۳۹و  ۳۸هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۴۳
  مربوط به ويژگي زباني نثر سبك عراقي است.  ۱گزينۀ   
  ۲جامع علوم و فنون *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۴
  بررسي موارد نادرست:   
  اللغتين: اميرعليشير نوايي محاكمة  
  ۱علوم و فنون  ۱۱درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۵
  شوند.  كلمات قبل قافيه نمي هستند، اما » بار -كار«بيت الف: كلمات قافيه   
  است. » نهان«و » آن«هستند و كلمات قافيۀ دوم » باز -راز«بيت ب: كلمات قافيه   
  شوند.  هستند و كلمات قبل تكرار است و قافيه نمي» تنگ -جنگ«بيت ج: كلمات قافيه   
  است. » خبري -گذري«هستند و كلمات قافيۀ دوم » چندان -خندان«بيت د: كلمات قافيه   
  است. » جهالت«و » سفاهت«هستند و كلمات قافيۀ دوم » قدم -علم«: كلمات قافيه هبيت   
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  ۱علوم و فنون  ۱۱درس  * دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۶
وجـود  را الحاقي در نظر بگيريم، براي پيدايش قافيه حروف مشـترك كـافي بـه» ي«توانند قافيه تشكيل بدهند. اگر  نمي» فارسي و درسي«  

  گيرند.  اساس قافيه قرار نمي» رس ـَـ«و » ارس«آيد و  نمي
پيوسـته و  -ند) ـَــخورند: حروف اصلي ( ارزشمند و مي -الحاقي» ي« ي (ان) مباني و زباني: حروف اصل -م) ـُــپنجم و سردرگم: حروف اصلي (  

  الحاقي» ه« د) ـِـ قاعده و مائده: حروف اصلي ( -خش) ـَـاثربخش و رخش: حروف اصلي ( -الحاقي» ه« ست)  ـَـخسته: حروف اصلي (
  ۱علوم و فنون  ۱درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۷
  مربوط به ويژگي فكري است و به قلمرو زباني ربطي ندارد.  ۳ت گزينۀ عبار  
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  هستند كه با هم تناسب دارند. » گنجشك«و » چنگال«معني  ترتيب به به» عصفور«و » چنگل) «۱  
  واژگان تاريخي و كهن هستند. » فتور، عصفور، چنگل و تارك«) كلمات ۲  
  بيت نشانۀ مفعول است.  در اين» را«) حرف ۴  
  ۱علوم و فنون  ۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴۸
  باشد.  انگيز مي محتواي شعر نااميدانه و غم انگيز است، اما  وزن اين بيت طرب  
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  ) وزن شعر كوبنده و حماسي است و محتواي شعر هم حماسي است. ۱  
  انگيز است.  اي شعر، طرب) وزن و محتو۳  
  ) وزن شعر سنگين و آرام است و محتوا هم گله از روزگار است كه متناسب با چنين وزني است. ۴  
  ۱علوم و فنون  ۵درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴۹

  لم  عا  دُ  هر ويست  دا  زي  با عشق  ي  كو  در
                            

  

  را  ما باخت  نَ  در  تا شست  نَن  ضول  ُف  مِ  چش
                    -            

  كشيده است. » باخت -شست -ضول -ويست -عشق«هجاهاي   
  ۲علوم و فنون  ۵درس *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۰
  است. » فاعالتن فاعالتن فاعالتن« ۳وزن گزينۀ   
  ۲علوم و فنون  ۱۱درس *  هساد: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۱
  است: (مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن)» دوري« ۳فقط بيت گزينۀ   
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  ) مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن ۱  
  ) مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن۲  
  ) مفتعلن فاعالت مفتعلن فع۴  
  ۲و  ۱فنون جامع علوم و *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۲
  »كشيد مي«و » دريد مي«كلمات قافيه  -: (مفتعلن مفتعلن فاعلن) است۳وزن گزينۀ   

  ريد  دَ  مي
         
  لن  ع فا

  ها:  بررسي ساير گزينه  
  سازند.  ركن كاملي را نمي» پريشان«و » خرامان« ) وزن اين بيت (فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن) است و كلمات قافيه۱  
  دهند.  است كه ركن كاملي را پوشش نمي» تقدير«و » تدبير«) وزن بيت (فعالتن فعالتن فعالتن فعلن) است و كلمات قافيه ۲  
  . سازند است كه ركن كاملي را نمي» عالم«و » آدم«) وزن بيت (مفاعلين مفاعيلن فعولن) است و كلمات قافيه ۴  
  ۲جامع علوم و فنون *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۳
  است. » فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن«وزن گزينۀ   
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  ) مفتعلن مفتعلن فاعلن ۱  
  ) فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن۳  
  ) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن ۴  
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  ۲علوم و فنون  ۶درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۴
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  » شراب«مجاز از » قدح« -»قيامت«مجاز از » فردا: «۲گزينۀ   
  » رزق و روزي«مجاز از » نان: «۳گزينۀ   
  » قدرت و توانايي«مجاز از » بازو: «۴گزينۀ   
  ۲جامع علوم و فنون *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۵۵
  ه: مرغ دل تشبي  
  تشخيص و استعارٔه مكنيه است. » دل«به » نعرٔه از روي نشاط«استعارٔه مكنيه: نسبت دادن   
  است. » يار«استعاره از » سرو«استعارٔه مصرحه:   
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  ) تشبيه ندارد. ۱  
  ) استعارٔه مكنيه ندارد. ۲  
  مصراع اول است و استعارٔه مصرحه نيست.  ) استعارٔه مكنيه و مصرحه ندارد. مصراع دوم مثال براي۳  
  ۲علوم و فنون  ۳درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۵۶
  است. (سه تشبيه)» غواص«مانند » دل درويش« -اي تشبيه درون واژه» دريادل« -اضافۀ تشبيهي» گوهر راز: «۴گزينۀ   
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  (چهارتا)» افعي«مانند » زلف تو« -»زمرّد«مانند » خط معنبر تو« -»هندو«انند م» خال« -»آتش«مانند » رخ) «۱  
  تشبيه اسنادي (دوتا)» زخم هستيم لب « -اضافۀ تشبيهي» چاشني مرهم) «۲  
  اضافۀ تشبيهي است. (يكي)» شب زلف) «۳  
  ۲جامع علوم و فنون *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۷
    دارد. مكنيه استعارٔه و تشخيص نيز نخست »ماه« مرجح، تشبيه و »ماه« به »روي« تشبيه بر عالوه ،»شد شرمنده تو ماه چو روي از ماه« گزينه اين در  
  ها:  علت رد شدن ساير گزينه  
  مشهود است. » ش«آرايي صامت  ) سجع ندارد. واج۱  
  دن است. كنايه از احترام و بنده ش» سر زير چيزي نهادن«) جناس تام ندارد. ۳  
  اند.  سجع را تشكيل داده» افروختيم، سوختيم و اندوختيم«) موازنه ندارد. كلمات ۴  
  ۲جامع علوم و فنون *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۵۸
  است، ولي بيت تشبيه ندارد. » هر انسان زيبارو«يا » يار«(ماه كامل) استعاره از » ماه دو هفته«در اين گزينه   
  ها:  سي ساير گزينهبرر  
مصراع دوم تشخيص و استعارٔه مكنيه دارد و در اين بيت تشبيه تفضيل (مرجح) هم وجود دارد، » ماه«و » يار«مصراع اول استعاره از » ماه) «۱  

  مقايسه شده و از آن زيباتر است. » ماه«با » يار«
  عطرتر است. (تشبيه تفضيل)  تر و خوش نيز با طراوات» سنبلِ تر«از » زلف تو«تشخيص و استعارٔه مكنيه دارد و » باد) «۲  
حال  درعين» سيما مانند ماه، طرف كاله را بشكند آن ماه«اي) است.  واژه (تشبيه درون» سيما ماه«تشخيص و استعارٔه مكنيه است. » آفتاب) «۳  

  ت.شود و از آن برتر اس سيما باعث حسادت خورشيد مي تشبيه تفضيل هم دارد، يعني آن ماه
  ۲علوم و فنون  ۶درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۵۹
 است (مجاز به عالقۀ شباهت)» گناهان دل«استعارٔه مصرحه از » زنگار«است و » ظرف شراب«مجاز از » باده«و » پنجه«مجاز از » كف«در اين گزينه،   

  است. » دل«استعارٔه مصرحه از » آينه«و 
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  است و مجاز غيرشباهت ندارد. » حوادث«و » وجود«ترتيب استعارٔه مصرحه (مجاز به عالقه شباهت) از  به» طوفان«و » تنك زورق) «۱  
  است و اين بيت استعارٔه مصرحه ندارد. » قدرت«مجاز به عالقۀ غير شباهت از » دست) «۲  
  است و اين بيت مجاز غير شباهت ندارد.  »لب«و » معشوق«ترتيب استعارٔه مصرحه از  به» لعل«و » بت) «۳  
  ۲و  ۱جامع علوم و فنون *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۶۰
  ) تو از گل زيباتري۲  ) تو از ماه كامل زيباتري۱كار رفته است.  الف) تشبيه: در اين بيت دو تشبيه تفضيل (مرجح) به  
  ب) جناس: ما، ماه جناس افزايشي دارند.   
  است. » صدا، جا«جع: كلمات سجع ج) س  
  تشخيص و استعاره مكنيه دارد. » ابر«د) استعاره:   
  كنايه از ترك كردن و فراموش كردن كسي است. » دل كندن از كسي«) كنايه: ه  
  ۱علوم و فنون  ۱۰۱صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۶۱
  ق مشتاق است كه به دست معشوق كشته شود. مفهوم مشترك عنوان سؤال و سه بيت مرتبط: عاش  
  : عاشق از جفاهاي معشوق گله و شكايت دارد. ۴گزينۀ   
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  ۱علوم و فنون  ۱۰۴و  ۱۰۳هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶۲
  مفهوم عنوان سؤال: در بين خلق بودن و از خدا غافل نبودن   
  گيري به ارزش و تعالي رسيدن) و اين مفهوم مقابل صورت سؤال است.  كند (با كناره ميگيري از مردم  دعوت به كناره ۳گزينۀ   
  ها:  ساير گزينه  
  گيري و عزلت  ) نفي گوشه۴و  ۱  
  ) دعوت به مدارا با مردم ۲  
  ۲علوم و فنون  ۶۷صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۶۳
  گويي و رها كردن سخن كهنه  دعوت به تازه »:د«و » ب«وجه اشتراك بيت سؤال و ابيات   
  بررسي ساير ابيات:   
  هاي متفكر و عميق، سخنانشان تك و يگانه است و مشهور آفاق شوند.  الف) انسان  
  ج) وقتي دل پاك باشد، سخن هم باطراوت خواهد شد.   
  ۱جامع علوم و فنون *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۴
  شود.  : عمري كه در فراق يار بگذرد، ارزشي ندارد و عمر حساب نمي۲مفهوم گزينۀ   
  ۲علوم و فنون  ۱۰۱صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶۵
  روزي بودن هاي مرتبط: باور به مقدّر بودن روزي و تنگ مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينه  
  : تالش براي كسب رزق و روزي ۳گزينۀ   

 
  ۱شناسي  جامعه ۱۳و  ۸، ۷هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۶
وقتـي  انـد. ها را اراده كند؛ بلكه نتيجۀ طبيعـي كنش زم باشد كنشگري آنال، كنش نيستند كه )پيامدهاي غيرارادي( اين دسته از پيامدها ■  

  .كند س تغيير ميالواي ككنيد، ه را باز مي ها شما در و پنجره
  انسان دارد. پيامدهاي كنش: اين بيت اشاره به بهتر آن است كه غفلت نكنيم از آغاز/ گردد باز آب اين جوي به سرچشمه نمي ■  
  . باشند ي اجتماعي، آثار و پيامدهاي آن ميها پديدٔه اجتماعي است و ساير پديده )ترين كوچك( خردترين كنش اجتماعي ■  
  . هستند ها از جنس هدف و مقصود هستند و هنجارها از جنس وسيله و روش رسيدن به ارزش اه ارزش ■  
  ۱شناسي  جامعه ۳۰و  ۱۸، ۱۷هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۷
  . شود ها آشكار مي ي آنها و تفاوت ها ، شباهتها با يكديگر مقايسۀ پديدهدر  ■  
همـين دليـل بـا  و به آيد وجود نمي آگاهي و ارادٔه اعضا بهها تكويني است؛ يعني بر اساس  موجودات زنده و نظم آنعضويت اعضا در بدن  ■  

  . كند ارادٔه اعضا تغيير نمي
  .گذارند هاي اجتماعي تأثير مي هستند كه بر ارزش نيالعقايد كجهان اجتماعي،  ۀيالترين  عميق ■  
  ۱شناسي  جامعه ۳۸ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۸
 جوامـع ارگـانيكيجوامع مقطع نخست را جوامع مكانيكي و جوامع مقطع دوم را . كند مقطع تقسيم مي را به دو جوامع بشري دوركيم حركت  

و جنسي، ولـي در  در حد ساده و ابتدايي است مانند تقسيم كار سني تقسيم كار اجتماعي شكل نگرفته است يا جوامع مكانيكيدر  نامد. مي
   دارد. گسترده وجود تقسيم كار جوامع ارگانيكي

  ۱شناسي  جامعه ۴۷ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۹
  :كنند ها به دو نوع دنيوي و معنوي تقسيم مي ي اجتماعي را بر اساس فرهنگ آنها جهان  
ي ها گويند و منظور از آن، فرهنگي است كه عقايد و ارزش ر نيز ميالفرهنگ سكوجهان دنيوي داراي فرهنگ دنيوي است. به فرهنگ دنيوي   

ي ِ اين جهاني بشـر دارد، ها منافعي كه براي خواسته هشود يا در محدود آن، مربوط به همين جهان است. در اين فرهنگ، جهان ديگر انكار مي
 ها ي معنوي انسانها و خواسته ها گيرد و ظرفيت كار مي را در خدمت دنيا به و استعدادهاي انسان ها ظرفيت ۀشود. جهان دنيوي هم پذيرفته مي

  .سپارد را به فراموشي مي
بيند و زندگي اين جهان را در سايۀ حيات برتر، مقدس و متعالي  ، فرهنگ معنوي دارد. اين فرهنگ، هستي را فراتر از طبيعت ميجهان معنوي  

  .كند آسماني و ملكوتي پيدا مياي  دودٔه مرزهاي اين جهان عبور كرده، چهرهگرداند. انسان در اين فرهنگ از مح مي
دهنـد، فرهنـگ  م و انبياي الهي كه تفسيري توحيدي و الهي از انسان ارائـه ميالجهان معنوي دو نوع توحيدي و اساطيري دارد. فرهنگ اس  

طبيعي قائل است و محصـول انحـراف  ي فوقها دگاران و قدرتجهان توحيدي است، اما جهان اساطيري، فرهنگ اساطيري دارد كه به خداون
  .بشر از فرهنگ توحيدي است

تواند به ميـل خـود در  گونه معنا، هدف و غايتي ندارد و صرفاً ماده خامي در اختيار انسان است كه مي ، طبيعت هيچجهان اجتماعي دنيويدر   
  .محيطي كنوني در دنيا محصول همين ديدگاه است ي زيستها ننظير كنوني و بحرا ي بيها وري آن دخل و تصرف كند. بهره

بيند و با طرد دانش ابزاري متناظر بـا طبيعـت،  ها مي ي آنها ي فوق طبيعي و محصور رازها و افسونها طبيعت را قلمرو قدرت جهان اساطيري  
   ست.ها از اين محدوديتاي  اول گياهان و حيوانات، نمونهسازد. منع انسان از تن وري معقول انسان از طبيعت را دور از دسترس مي امكان بهره
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  ۱شناسي  جامعه ۵۷ ۀصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۰
هاي اجتماعي، امكان  اند؛ ولي از جهت قرار گرفتن در قلمرو آرماني و واقعي، تغييرپذيرند؛ يعني براي جهان بنابراين، حقايق هرچند خود ثابت  

توانند بـر مـدار  هاي اجتماعي مي گونه كه امكان خروج از باطل و قبول حق وجود دارد. جهان از حق و پذيرش باطل وجود دارد؛ همانانحراف 
   شود. ها، دچار تغيير نمي حق يا باطل بچرخند، اما حق و باطل بر مدار بينش و گرايش آن

  ۱شناسي  جامعه ۸۲و  ۷۹، ۷۶ ،۷۵هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۱
ي هـا رغم گذر زمان و پذيرش تغييرات، ويژگي كه علياي  به معناي انتقال آن از نسلي به نسل ديگر است به گونه: بازتوليد هويت اجتماعي ■  

  . آورد ماند و دوام مي اساسي آن پايدار مي
شـود،  هويت اجتماعي افراد طـي ميگيري  كند و مسيري كه براي شكل ه فرايندي كه هر فرد براي مشاركت در زندگي اجتماعي دنبال ميب ■  

  . گويند مي پذيري جامعه
  . شود آن، فرهنگ در افراد دروني مي ۀروشي است كه به واسط اقناع ■  
  . ، جايگاهي است كه فرد در جامعه يا در يك گروه اجتماعي داردموقعيت اجتماعيمنظور از  ■  
  ۱شناسي  جامعه ۹۰ ۀصفح*  متوسط: * سؤال صاتمشخ ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۲
شود كه در ميان مردم،  گيرد. اين هويت هنگامي محقق مي آن شكل مي ي اجتماعيها عقايد و ارزشهويت فرهنگي جهان اجتماعي بر اساس   

ه رسميت شناخته شود، هويت فرهنگي از سوي افراد پذيرفته و ب ها هرگاه نوعي از عقايد و ارزش  پديد آيد، يعني ي مشتركيها عقايد و ارزش
  .آيد جهان اجتماعي پديد مي

در پرتـو هويـت فرهنگـي جهـان  هويت اجتماعي افرادتر از هويت اجتماعي افراد است.  هويت فرهنگي جهان اجتماعي، پديدهاي گسترده  
ادگي، شغلي و... متناسب با خود را پديد ي اجتماعي خانوها هويتگيري  گيرد. هويت فرهنگي جهان اجتماعي، فرصت شكل اجتماعي شكل مي

  .كند ي آن ناسازگار است، مقاومت ميها ي اجتماعي كه با عقايد و ارزشها آورد و در برابر انواع هويت مي
هرگاه آورد.  ها مهم باشد، دوام مي ي مربوط به آن مورد پذيرش اعضاي جهان اجتماعي و براي آنها هويت فرهنگي تا زماني كه عقايد و ارزش  

  .شود يي مواجه ميها خود را نزد اعضاي جهان اجتماعي از دست بدهند، دوام هويت فرهنگي با چالش اهميت و اعتبار ها عقايد و ارزش
  ۱شناسي  جامعه ۱۲۹و  ۱۱۹، ۱۰۴، ۹۹هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۳
گشتند، به خودباختگي  مرعوب قدرت اقتصادي و سياسي برتر غربدليل اينكه  ان غرب، بهبسياري از جوامع غيرغربي، در رويارويي با جه ■  

  . فرهنگي گرفتار شدند
  .، هويتي توحيدي، ديني و در مواردي آميخته با اساطير بودمالقبل از ظهور اسهويت ايراني  ■  
ي سـاختگي ها حقيقي دارد، اما اگر مبتنـي بـر ايـدئولوژي تشريعي خداوند اعمال شود، مشروعيت ٔهاگر قدرت موافق حكم و قانون و اراد ■  

  .بشري باشد، مشروعيت دروغين دارد
  ، شاخص و نشانۀ جهان اجتماعي متجدد است.كاهش جمعيت ■  
  ۲شناسي  جامعه ۶ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۴
دو جهان ذهني و دهند. جهان انساني را به  قرار مي در مقابل جهان انسانيرا  ها طبيعت كنند. آن برخي جهان تكويني را به طبيعت محدود مي  

   .جهان فرهنگو  جهان ذهن، جهان طبيعت گويند. كنند و به اين ترتيب از وجود سه جهان سخن مي تقسيم مي فرهنگي
  ۲شناسي  جامعه ۲۴و  ۱۳هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۵
را به ضـعف و  ها آورد و ديگر اقوام، جوامع و گروه دنبال مي فرهنگي كه تسلط يك قوم، جامعه يا گروهي خاص را بر ديگران بهاول:  قسمت ■  

  . است فرهنگ سلطه يا استكباركشاند،  ناتواني مي
وجود آمد. در اسـتعمار نـو،  به يستمطي قرن بكشورهاي مستعمره،  ۀطلبان هاي استقالل  گيري جنبش  استعمار نو پس از شكلقسمت دوم:  ■  

ند، از مجريان بومي و داخلي كشورهاي مستعمره، براي  ا كشورهاي استعمارگر با استفاده از شرايط مساعدي كه در دورٔه استعمار ايجاد كرده
  . كنند رسيدن به اهداف استعماري خود استفاده مي

  . كنند بسته به خود، از كودتاي نظامي نيز استفاده ميقدرت رساندن نيروهاي وا هاي استعمارگر براي به  دولت  
  ۲شناسي  جامعه ۳۱ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۶
مي بود به دليـل اينكـه الراهبردي استبداد قومي با استبداد استعماري اين است كه استبداد قومي با وجود اينكه داراي هويتي غيراس تفاوت  

كوشيد با رعايت ظواهر  كرد و مي مي دوري ميالم نداشت، از رويارويي مستقيم با فرهنگ توانمند اسالاي خارج از جهان اس ينهپشتوانه و پيش
كـرد، بـراي  مي، ظاهر ديني خود را حفظ كند. در مقابل، استبداد استعماري به دليل اينكه در سايۀ قدرت و سلطۀ جهان غرب عمـل ميالاس

   مي نداشت.الاي جز حذف مظاهر فرهنگ اس  و فرهنگي جهان غرب، چاره تأمين نيازهاي اقتصادي
  ۲شناسي  جامعه ۴۴ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۷

  روشنگري
  پيامد  ويژگي  دورٔه زماني

  دئيسم  گرايي، نفي وحي عقل قرون هفدهم و هجدهم
  ابزاريدانش   گرايي، نفي عقل و وحي حس  قرون نوزدهم و بيستم
 بحران معرفتي گرايي، نفي تجربه، نفي عقل و وحي افول تجربه  پايان قرن بيستم
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  ۲شناسي  جامعه ۵۰ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۸
تفسـير گام برداشت و بـه  حذف پوشش ديني، به سوي بسط و گسترش ابعاد دنيوي خوددر دورٔه رنسانس فرهنگ غرب براي قسمت اول:  ■  

  . غيرتوحيدي فرهنگ يونان و روم باستان بازگشت
  . شود آغاز مي  هاي روشنگري  پيدايش فلسفهفرهنگ جديد غرب با قسمت دوم:  ■  
  ۲شناسي  جامعه ۶۸و  ۶۶، ۶۵هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۹
گيـرد و ايـن پديـده، موجـب وابسـتگي  را از آنان مي ني در اقتصاد جهانيز قدرت چانهمحصولي شدن اقتصاد كشورهاي استعمارزده،  تك ■  

  .شود ها به كشورهاي استعمارگر مي اقتصادي آن
پديـد ، انباشـت ثـروتتدريج،  اي بود ولي به هاي قومي و منطقه هاي آغازين خود، نيازمند حمايت سياست محور در حركت اقتصاد سرمايه ■  

  .، از اهميت مرزهاي سياسي كاستگسترش صنعت ارتباطاتو  هاي بزرگ چندمليتي آمدن شركت
شـود و انتقـال  ت تجاري در سطح جهاني نامتعـادل مـيالبه كشورهاي استعمارگر، مباد وابستگي اقتصادي كشورهاي استعمارزدهدليل  به ■  

  .كند ثروت، به طرف كشورهاي غربي ادامه پيدا مي
  ۲شناسي  جامعه ۸۱ ۀصفح*  سطمتو: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۸۰
گرفتند، بـه  و جدا قرار مي دو بخش متمايزبا اينكه از نظر سياسي، اقتصادي و جغرافيايي در  (بلوك شرق و غرب) اين دو قطبقسمت اول:  ■  

   ر غرب قرار داشتند.التعلق داشتند؛ يعني هر دو بلوك درون فرهنگ سكو فرهنگ واحدي
ي جامعـۀ هـا هاي فرهنگ غرب به حل چالش بود و در چارچوب همان بنيان رالرويكردي سكونسبت به عالم، رويكرد ماركس قسمت دوم:  ■  

  . پرداخت خود مي
  ۲شناسي  جامعه ۸۸و  ۸۵، ۸۴هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۸۱
  . طق استعماري بود، رقابت كشورهاي اروپايي بر سر مناعوامل وقوع اين دو جنگترين   از مهم ■  
  .بار از بمب اتم استفاده شد نياول يدوم برا يو در جنگ جهان ييايميش هاي الحبار از س نينخست ي، برااول يجنگ جهاندر  ■  
  .جنگ قرن بيستم نام گرفتترين  جهنمي جنگ ويتنام ■  
  .كشورهايي است كه در كانون بلوك شرق قرار داشتند داري بلوك غرب است و منظور از جهان دوم،  ، كشورهاي سرمايهجهان اولمراد از  ■  
  ۲شناسي  جامعه ۱۰۱تا  ۹۹و  ۹۳هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۸۲
  الف  منجر شود. ها تواند به فروپاشي حكومت ، ميكه كنترل نشود بحران اقتصادي درصورتي ■  
  (ب) در زندگي انسان، نياز فطري آدمي به حقايق قدسي و ماوراءطبيعي است  تداوم باورهاي ديني و معنويمهمترين علت  ■  
  (ج)  ي ارزشي دست برداشت و به امور طبيعي محدود شد.ها ، علم از داوريي علم تجربيها روشن شدن محدوديتدر نيمۀ اول قرن بيستم، با  ■  
ي جديد و ها دينحتي براي پاسخ دادن به نياز فطري آدمي به معنويت،  در فرهنگ غرب گرايش به دين و معنويت از سر گرفته شده است و ■  

  (د) . كنند ها پيروي مي از آناي  اند و عده همانند قارچ از زمين روييده ي رنگارنگها عرفان
  ۲شناسي  جامعه ۱۰۹ ۀصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۸۳
گري  ها خطر غرب را بيشتر در سلطه . آنشناخت عميقي نداشتند، از فرهنگ غرب آميز به غرب اضرويكرد اعتربيدارگران نخستين، با وجود   

  .ديدند و قدرت سياسي و اقتصادي آن مي
كردند دليل قدرتمندي جوامع غربي اين  دانستند و گمان مي مي ميالم را عامل ضعف جوامع اسالبرخي از آنان، دوري مسلمانان از عمل به اس  

   باشد. م نيز ميالها اغلب همان است كه موردتوجه اس لكرد آناست كه عم
  ۲شناسي  جامعه ۱۲۰ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۸۴
ولـي  ،وجود آمـده بودنـد هاي جهان غرب به گرفتند كه براي حل بحران  ها و مكاتب چپ شكل مي  بخش در چارچوب نظريه هاي آزادي  بالانق  

  . تعلقي نداشتها و مكاتب سياسي غرب  برد و به فلسفه  بهره مي ميالي اسها آموزهمي ايران از الب اسالانق
  ۲شناسي  جامعه ۱۲۶ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۸۵
م را با يكي از دو رويكرد الاست جوامع خود و جهان الايران، اغلب مسائل و مشك ميالب اسالم قبل از انقالدولتمردان و روشنفكران جهان اس  

  :ديدند زير مي
  .پيش آمده بود ماندگي تاريخي از جوامع غربي عقبتي بود كه در اثر الم از نوع مشكال، مسائل جهان اس)نسل اول روشنفكران(در رويكرد اول   
وجود آورده بـود. كسـاني كـه ايـن  به غربيتي بود كه ليبراليسم الاز نوع مشكم ال، مسائل جهان اس)نسل دوم روشنفكران(در رويكرد دوم   

  . كردند هاي ماركسيستي و سوسياليستي با غرب مبارزه مي  رويكرد را داشتند، از موضع انديشه

  
  ۲ترکیبی عربی، زبان قرآن *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۶
  کننـد  )/ یغتـابون: غیبـت مـی۱کننـد (رد گزینـۀ  )/ ال یتوبون: توبـه منـی۲و  ۱های  (رد گزینه» بدان« معنای فعل امر مفرد مؤنّث به» اِعلَمي«  

  » أکـرب«اسـت نـه » کبیـرة«جمـع » کبـائر)/ «۲و  ۱هـای  )/ يف: در (رد گزینـه۴نکـره اسـت (رد گزینـۀ » عـذاب ألـیم)/ «۴و  ۲های  (رد گزینه
  )۴و  ۲های  (رد گزینه
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  ۱عربی، زبان قرآن  ۴۹صفحۀ *  متوسط: سؤال شخصاتم ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۷
  نیسـت » فوائـد«معـادل دقیقـی بـرای » کاربردهـایی)/ «۳و  ۱هـای  هـا (رد گزینـه )/ بعضها: بعضـی از آن۳و  ۱های  ها دارند (رد گزینه ألذناب: دم  

 کنـد )/ تنشــر: پخـش مـی۱مفرد است (رد گزینـۀ » زیت)/ «۱)/ البطّة: اردک (رد گزینۀ ۴و  ۳های  دهند (رد گزینه )/ تُحرّک: حرکت می۱(رد گزینۀ 
  ) ۴گیرد (رد گزینۀ  تأثیر قرار منی )/ ال یتأثّر: تحت۱(رد گزینۀ 

  ۱عربی، زبان قرآن  ۶۰و  ۸های  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۸
 )/۳و  ۱هـای  اسـت (رد گزینـه» ثقافـة«صفت » غنی«معنای  به» الغنیّة)/ «۴و  ۱های  ها آثاری تاریخی هستند (رد گزینه هذه معامل تاریخیّة: این  

  نادرست است.  ۴جایی گزینۀ  )/ جابه۱است (رد گزینۀ » واو«بین دو جمله 
  ۲عربی، زبان قرآن  ۲۶صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۹
)/ ینفعـوکم: بـه ۳خواهنـد (رد گزینـۀ  )/ یریدون: می۳و  ۱های  با جاهالن (رد گزینه)/ مصادقة الُجّهال: دوستی ۲إیّاکم: بپرهیزید (رد گزینۀ   

  ترجمه نشده است. ۳و  ۱های  در گزینه» مکارم«ترجمه نشده است/  ۲در گزینۀ » علی کّل حال)/ «۲شام سود برسانند (رد گزینۀ 
  ۲ان قرآن عربی، زب ۷۷و  ۷۶های  صفحه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۹۰
  ال تحزْن: ناراحت نشو (نهی است نه مضارع التزامی)  
  نادرست نیست. » زیرا«به » إنّ «دّقت: ترجمۀ   
  ۲عربی، زبان قرآن  ۸۹و  ۳۹، ۲۲های  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۹۱
  ماضی نیست و امر است. » تداَرکن«فهمیم که  می» غداً «با توّجه به قید   
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  ! شامست، زیرا آن مادر محافظت کنیدعبارت حالت امری دارد: از زمین » کُم«) با توّجه به ضمیر ۲  
  نـدارد، بلکـه جـار و مجـرور اسـت: موفقیـت بعـد از درس خوانـدن » لِکـنّ «فهمیم ربطی به حرف مشـّبهۀ  می» لَکُنّ «) با توّجه به عالمت ۳  

  در عبارت وجود ندارد.) » آید دست می به«! (ضمناً برای شامست
  »صندلی«بوده است (فرزندانش)/ الکرّيس: » ه ولدین «در اصل » ولدیه) «۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۶۶صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۹۲
    بیایند. ماضی دو هر دوم و اّول فعل باید وصفیه لۀجم در لذا و است بعید ماضی »بودیم دیده« ها)/ گزینه سایر (رد است ساده ماضی »خریدیم«  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۱۱و  ۴های  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۹۳
  است، ولی در این گزینه، برعکس اشاره شده است. » حامر«جمع » حمیر«صدای خر تشبیه منوده است. از طرفی   را به بلندخداوند، صدای   
  ها:  یر گزینهترجمۀ سا  
  ) مختال: خودپسند۱  
  جویی روی، رصفه ) اقتصاد: میانه۳  
  ) َعزم األمور: کارهای مهم ۴  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۳۷و  ۳۶های  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۹۴
هـا در رنـگ و زبـان  فۀ اینکـه چـرا انسـاناست، ولی گزینۀ اّول فلسـ» وحدت«و » جامعت«ها هر سه تشویق و تأکید بر  مفهوم سایر گزینه  

  اند را بیان کرده است.  متفاوت
  ۲عربی، زبان قرآن  ۵صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۹۵
  اسم تفضیل است و لذا متام موارد نادرست است. » أعلم«  
  نیست. » إفعال«دهد که ماضی باب  ّمه دارد، نشان میآمد. ضمناً چون در انتهای آن ض (غایب) می» یعلم«صورت  اگر فعل بود باید به  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۲صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۹۶
  موصوف نیست/ مضاف » اسم مکان«  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۹۰و  ۲۱های  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۹۷
  است. »إفعال«اسم فاعل از باب » ُمجدّ «  
  است نه حال. » أصبح«ضمناً این کلمه خرب   
  ترکیبی*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۹۸
مُه    مِه (مصدر از باب  تََقدَّ ل«تََقدُّ   »)تََفعُّ
  ۱عربی، زبان قرآن  ۳۸و  ۲۷های  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۹۹
  ها:  بررسی گزینه  
ل ( حرف زائد)/ تَفرَّقوا  ۲فتعال (اِ  ) اعتِصموا ۱     حرف زائد)  ۲تَفعُّ
   مجرّد ثاليثّ  حرف زائد)/ تَجدوا  ۱تفعیل ( ) تُقّدموا ۲  
   مجرّد ثاليثّ  حرف زائد)/ اغلُظ  ۱ُمفاعلة ( ) جاِهد ۳  
  حرف زائد)  ۲اِفتعال ( حرف زائد)/ تختلفون  ۱تفعیل ( ن د/ اُبیِّ  مجّر ثاليثّ  ) جئُت ۴  
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  ۱عربی، زبان قرآن  ۶۶و  ۵۲های  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۰۰
  ها:  بررسی گزینه  
  باشد ولی مضاف نیست.  مفعول می» اولئک«إلیه/  خرسوآباد: مضاف -) عامرة: فاعل۱  
  إلیه  مضاف :»ي«میر ض -آید/ أسئلة: مفعول ضمیر مسترت است؛ زیرا فاعل هیچگاه قبل از فعل منی» یُجیب«) فاعل ۲  
  إلیه/ مفعول ندارد. کردکال: مضاف -) معبد: فاعل۳  
  إلیه  قابوس: مضاف -إلیه/ قّبة: مفعول الیونسکو: مضاف -) منظّمة: فاعل۴  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۵صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۰۱
  تبدیل شود. » عاماً «یا » سنةً « باید به» سنوات«مفرد است و لذا  ۹۹تا  ۱۱معدود عدد   
  ۱عربی، زبان قرآن  ۹۱و  ۷۵های  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۰۲
  ها:  بررسی گزینه  
عُ «و » يیَُنحِّ ) «۱     دارای نون وقایه است. » يمنّ «الفعل معلوم هستند/  عین ته به عالمبا توجّ » یَُدمِّ
  نون وقایه نداریم.  فعل مجهول است ولی» اَُرصعُ ) «۲  
  فعل مجهول است.  »َضیَّعاُ «هستند/  ههر دو دارای نون وقای» تَرعاين«و » يتَرَعن) «۳  
 دارای نون وقایه است. » يینیُمنّ «»/ نِّعُ یُشَ «ه به عالمت آن معلوم است، همچنین با توجّ » يیَُمنِّین) «۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۲۳و  ۲۱، ۹، ۶های  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۰۳
  ها:  بررسی گزینه  
  الفعل)  دلیل داشنت کرسه در عین دلیل معنا و هم به اسم فاعل است (هم به» املُجاِورة) «۱  
  اسم مفعول است. » ممزوجة) «۲  
  » أفعل«بر وزن » األعلی»/ «َفّعال«بر وزن » الطّنان) «۳  
  ین عبارت اسم مکان نیست بلکه بر زمان داللت دارد. با توّجه به معنای آن در ا» َمغرب) «۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۳۵و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۲۹صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۰۴
  ها: بررسی گزینه  
  موصول) » من«نافیه/ » ما(«) جملۀ رشطی وجود ندارد. ۱  
  زم است. ال» الّتحصیل شد فارغ«معنای  به» تخّرج) «۲  
  باشد. می یفعل رشط و متعدّ » یُبیِّن: آشکار و بیان کنند) «۳  
  فعل رشط و الزم است. » یتوکّل) «۴  
 ۲عربی، زبان قرآن  ۸۹و  ۶۵های  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۰۵
  ها:  بررسی گزینه  
  ناقص نیست. جملۀ وصفیه است ولی فعل» شود تشکیل می«معنای  به» تتکّون) «۱  
  باشد.  اسم علم است و معرفه و لذا فعل بعد از آن وصفیه منی» رقّیة) «۲  
  جملۀ وصفیه نیست. » تُصبح«آید و لذا  منی» فـَ «) در ابتدای جملۀ وصفیه هیچگاه ۳  
  که نکره است.  باشد می» ءٍ کّل يش«جملۀ وصفیه برای » ي محفظتکان يف) «۴  

  
  ۱تاريخ  ۱۳ ۀصفح ۲درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۰۶
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  شود. شماري مصري اصالح  شماري رومي بر اساس گاه سزار دستورداد گاه ق.م ژوليوس۴۶) در سال ۱  
  شود. مي  شماري ميالدي نيز شناخته شماري مسيحي امروزه با عنوان گاه ) گاه۳  
  شماري مسيحيان را اصالح كرد.  شماري مسيحيان، پاپ گرگوار سيزدهم، بار ديگر گاه سال بعد از تعيين مبدأ براي گاه ۱۰۰۰) ۴  
  ۱تاريخ  ۱۰۰ ۀصفح ۱۱درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲۰۷
، حكومـت اول  داشت. در زمان داريوش  دولتي را برعهدههاي  ها، اسناد و نوشته ديوان شاهي وظيفۀ مهم نگارش، تنظيم، ثبت و نگهداري نامه  

  نهايت گسترش خود رسيد.  هخامنشي به
  ۱تاريخ  ۴۵ ۀصفح ۵درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۲۰۸
  ن گسترش داد. هاي جنوبي آ جز قسمت حكومت موريا در زمان فرمانروايي آشوكا به اوج قدرت رسيد و قلمرو خود را به سرتاسر هند، به  
  ۱تاريخ  ۱۵۰ ۀصفح ۱۶درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۰۹
  اوج خود رسيد.  معماري ساساني با بناي كاخ اردشير در فيروزآباد فارس (گور) آغاز شد و با ساخت كاخ تيسفون به  
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  ۱تاريخ  ۲ ۀصفح ۱درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۲۱۰
از سر گذرانـده  »تاريخ ايران«كه منظور از  جموعۀ حوادث و رويدادهايي است كه فرد يا جامعهاست. م ۱رت صورت سؤال مربوط به گزينۀ عبا  

 مردم ايران آمده است. آن، مجموعه حوادثي است كه در زمان گذشته بر سر است؛ مانند
  ۱تاريخ  ۸۷ و ۵۷ هاي هصفح ۹درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۱۱
  ترتيب عبارت الف، مربوط به اردشير دوم، عبارت ب مربوط به داريوش سوم و عبارت ج مربوط به كمبوجيه است. به  
  ۱تاريخ  ۱۱۹ ۀصفح ۱۳درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۱۲
رفـت. او عـالوه بـر  شمار مي شت، رئيس روستاييان و كشاورزان بهمرتبۀ دربار ساساني كه عنوان واستريوشان ساالر دا هاي عالي يكي از مقام  

  كرد.  وكار نيز كوشش مي هاي بخش كشاورزي، براي توسعه و ترويج آباداني و كشت ت دار بودن مسئوليت گردآوري ماليا عهده
  ۱تاريخ  ۱۲۹ ۀصفح ۱۴درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۲۱۳
  خط و زبان اوستايي نگارش يافت.  يكم گردآوري شد و در زمان شاپور دوم ساساني به اوستا در زمان بالش  
  ۱تاريخ  ۱۰۹ ۀصفح ۱۲درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۱۴
ري و امتيـاز خاصـي اي بوده و هيچ گروه بر گروه ديگر برت بندي حرفه كار و دسته گانۀ آريايي در آغاز، معرف نوعي تقسيم هاي سه وجود گروه  

  . ه استنداشت
  ۲تاريخ  ۱۸ ۀصفح ۳و درس  ۶صفحۀ  ۱درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۲۱۵
نگـاري تحليلـي  اي از تـاريخ حال نمونه اي و درعين هاي سلسله تاريخ بيهقي اثر ابوالفضل بيهقي در تاريخ غزنويان يكي از مشهورترين تاريخ  

  رود.  مي  شمار به
  ۲تاريخ  ۳۵ ۀصفح ۴درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۱۶
عنوان پايگاه  هاي پراكنده با عقايد ديني گوناگون همواره تهديد جدي براي امنيت مدينه بود. از سوي ديگر اين شهر به ها و طايفه وجود قبيله  

  نامۀ عمومي مدينه را تنظيم و به تأييد مسلمانان رساند.  ر پيمانرو پيامب اين رو بود. از اسالم با خطر حملۀ مشركان مكه روبه
  ۲تاريخ  ۱۰۲ ۀصفح ۱۰درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۲۱۷
  كشيد. محمود غزنوي به بهانۀ جهاد در راه خدا و با انگيزٔه دستيابي به ثروت فراوان هند، بارها به اين سرزمين لشكر  
  ۲تاريخ  ۱۲۲ ۀصفح ۱۱درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۱۸
  مراتب بهتري داشت.  برخالف اقتصاد كشاورزي، اقتصاد شهري و تجاري در عصر مغول و تيموري وضعيت به  
  ۲تاريخ  ۷۴ ۀصفح ۷درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲۱۹
ر تربيت شاگردان و ياران برجسته و مقابله با تحريف مباني ديني و سنت نبوي، حفظ جامعۀ تا عصر غيبت ب رضا  فعاليت امامان بعد از امام   

  هاي فكري و فرهنگي انحرافي در شيعه متمركز بود.  شيعي و مبارزه با جريان
  ۲تاريخ  ۱۵۶ ۀصفح ۱۴درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲۲۰
  بررسي موارد نادرست:  
  هاي آن، طالكاري روي فلز است. گيد) از جمله ويژ  
  وكار نيز بود.  جز جنبۀ هنري، موجب رونق تجارت و كسب ) اين آثار بهه  

 

  ۲جغرافيا  ۱۱۸ ۀصفح ۹درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۲۲۱
  دهد. مي نشان را ايران مستقل كشور و ملي ناحيۀ تصوير، شود. مي محسوب ليم سياسي ناحيۀ يك دارد، مستقلي حكومتي نظام كه مستقل كشور هر  
  ۲جغرافيا  ۴ ۀصفح ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۲۲۲
شـته طوري كه هر واحد با واحد مجاور تفاوت دا كنيم، به تر تقسيم مي وقتي يك محيط جغرافيايي را بر اساس معيارهايي به واحدهاي كوچك  

  ايم. كرده» بندي ناحيه«باشد، در واقع 
  ۲جغرافيا  ۲۱صفحۀ  ۳درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۲۲۳
  وهوا يكي از عوامل مهم پديد آمدن ناحيه است. آب  
  ۲جغرافيا  ۴۲ ۀصفح ۴درس * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۲۲۴
  گذاري يا انباشته شدن مواد در مكان ديگر است. رسوب -۳انتقال و  -۲مواز از جاي خود (حفر)،  كنده شدن -۱فرسايش شامل سه مرحلۀ   
  ۲جغرافيا  ۴۴ ۀصفح ۴درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۲۲۵
  دهد. يها، پيوسته هوازدگي فيزيكي (مكانيكي) و شيميايي رخ م وهوايي و جنس سنگ ها باتوجه به شرايط آب در كوهستان  
  ۲جغرافيا  ۱۲۰ ۀصفح ۹درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۲۲۶
شود. كـانون  هر ناحيۀ سياسي كانوني دارد كه محل تمركز قدرت سياسي است و قدرت سياسي از آن نقطه در سطح ناحيۀ سياسي اعمال مي  

  المللي هستند. هاي بين اي يا مقر سازمان ي مهم ناحيهها و شهرها ها و استان ها، مراكز ايالت نواحي سياسي همان پايتخت
  جغرافياي ايران ۸۳ ۀصفح ۹درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۲۲۷
  ترتيب تصوير الف مربوط به اصفهان، تصوير ب مربوط به بندرعباس و تصوير ج مربوط به همدان است. به  
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  جغرافياي ايران ۳ ۀصفح ۱درس *  اردشومشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۲۲۸
  فنون جغرافيايي ج و د     جغرافياي طبيعي الف و ب   
  جغرافياي ايران ۷ ۀصفح ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۲۲۹
ديـد تركيبـي يـا دان بـا  شـود جغرافـي هاي جغرافيايي، كه حاصل روابط متقابل انسان و محيط است، سبب مي گيري محيط چگونگي شكل  

  كند. نگري، موضوعات را مطالعه و بررسي كند؛ زيرا اجزا و عوامل محيط جغرافيايي در ارتباط با يكديگر عمل مي كل
  جغرافياي ايران ۱۰ ۀصفح ۲درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۲۳۰
هايي كه قـرار اسـت انجـام  هش، نقش راهنما را دارد و به فعاليتها در هر پژو سازي يكي از مراحل حساس پژوهش است؛ زيرا فرضيه فرضيه  

  دهد. شود، جهت مي
  جغرافياي ايران ۱۶ ۀصفح ۳درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۲۳۱
  هاي طبيعي يا انساني پيرامون خود، موقعيت نسبي آن مكان است. محل قرارگيري هر مكان، نسبت به پديده  
  جغرافياي ايران ۱۹و  ۱۷هاي  ه* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۲۳۲
  هاي ايران است. هاي دشت صورت درست مورد ج: اين مورد، جزء ارزش  
هاي آزاد (اقيانوس هند) و وجود سواحل با  واسطۀ مجاورت با آب صورت درست مورد د: اين مورد، مربوط به درياي عمان است. درياي عمان، به  

  هاي دفاعي مناسب از نظر اقتصادي و نظامي اهميت بسياري براي ايران دارد. تقابلي
  جغرافياي ايران ۲۲ ۀصفح ۴درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۲۳۳
اسي پديد آمـده شن هاي اول تا سوم زمين هاي ايران بيشتر طي دوران وجود آمده است. ناهمواري ها به شناسي، ناهمواري هاي زمين طي دوران  

  شناسي (سنوزوئيك) مربوط است. ها به اواخر دوران سوم زمين است و پيدايش نهايي آن
  جغرافياي ايران ۸۳ ۀصفح ۹درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۲۳۴
  صورت خطي شكل گرفته است. اچه بهاي) و يا در امتداد رود، دريا و دري شهر خطي، شهري است كه در حول محورهاي ارتباطي (ريلي و جاده  
  جغرافياي ايران ۹۸ ۀصفح ۱۰درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۲۳۵
هـاي پردرآمـد، پـاك و  يكي از خدمات مهم كه امروزه موردتوجه بسياري از كشورها قرار دارد، گردشگري است. گردشگري در رديف شـغل  

  زايي، توسعه، رونق اقتصادي و ارتباطات جهاني سازنده ايجاد كند. تواند اشتغال يهزينه است كه براي كشور ميزبان م كم

 
  منطق ۹و  ۸هاي  صفحه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۳۶
شـود. از طرفـي چـون هـدف  م مياز آنجا كه وظيفۀ منطق جلوگيري از خطاي انديشه است، علم منطق به دو بخش تعريف و استدالل تقسي  

شود، انديشه هم دو نوع تعريف و اسـتدالل اسـت. پـس اسـاس  انديشه رسيدن به دانش است و دانش به دو نوع تصور و تصديق تقسيم مي
  تقسيم منطق، تقسيمات انديشه و اساس تقسيم انديشه، تقسيمات دانش است.

  هاي منطق. بخش: تصور و تصديق انواع دانش بشري هستند، نه ۱گزينۀ   
  دهند. ها) رخ مي : مغالطات هم در بخش تعريف (بخش مربوط به تصورها) و هم در بخش استدالل (بخش مربوط به تصديق۲گزينۀ   
كنـد، نـه روش تصـديق  ها مربوط به بخش استدالل از دانش منطق است كه روش صحيح استدالل كردن را بيـان مي : كشف تصديق۳گزينۀ   

از طريق چند تصديق معلوم به كشف يـك تصـديق مجهـول » استدالل«اين است كه در » تصديق كردن«با » تدالل كردناس«كردن. تفاوت 
از طريق ابزارهاي شناخت مثل حس، عقل و قلب يك گزارٔه حسي يا بديهي عقلي  ،ممكن است بدون تفكر» تصديق كردن«رسيم ولي در  مي

  كند. هايي را بيان نمي تصديق كردن يا شهودي را تصديق كنيم. دانش منطق روش چنين
  منطق  ۱۶صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۳۷
فهم است لـذا  پردازد. هر دو معنا در اين جمله قابل كسي كه به كارهاي خانه مي -۲مالك خانه؛  -۱دو معناي مطابقي مختلف دارد: » دار خانه«  

  احتمال مغالطۀ اشتراك لفظ وجود دارد.
  منطق  ۲۴و  ۲۲هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۳۸
و » عموم و خصوص مطلـق«، »وجه عموم و خصوص من«هاي  وقتي يك مفهوم با مفهوم ديگر در برخي مصاديق مشترك باشند، احتمال رابطه  

در تمام مصاديق مشترك باشند، قطعاً در برخي مصاديق  كلي مفهوم ها وجود دارد. رابطۀ تساوي از آن جهت است كه اگر دو بين آن» تساوي«
در برخـي مصـاديق نيسـت و بـا  فقطنيز مشترك هستند. به عبارت ديگر بايد توجه داشت كه اشتراك در برخي مصاديق به معناي اشتراك 

ق هم وجود دارد ممكن است آن دو ). چون احتمال رابطۀ عموم و خصوص مطل۴و  ۱هاي  شود (رد گزينه اشتراك در تمام مصاديق هم جمع مي
  ). ۲بندي صحيح هم قرار گيرند (رد گزينۀ  مفهوم در طبقه

  منطق ۳۵و  ۳۴هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۳۹
  مغالطه، هرگونه خطاي انديشه است.  
  ، واضح نيست.تشبيه: به خاطر استفاده از ۱گزينۀ   
  دهد. شود و رابطۀ سلبي را پوشش نمي شامل رابطۀ ايجابي مي: جامع نيست؛ چون فقط ۲گزينۀ   
  شود. : مانع نيست؛ چون شامل قضاياي شرطي نيز مي۳گزينۀ   
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  منطق ۴۶تا  ۴۳صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۴۰
  ا سالبه باشد.تواند موجبه ي آيد كه مي در استقراي تعميمي با مشاهدٔه چند مورد جزئي، حكمي كلي به دست مي  
ها نباشند يا از پيش تعيين شـده باشـند و لـذا تصـادفي  گر همۀ طيف هاي انتخابي تنوع نداشته باشند و لذا بيان : ممكن است نمونه۱گزينۀ   

  ها استقرا ضعيف خواهد بود. نباشند. در اين صورت
تواند روا يا ناروا باشد. اگر تمثيل براي اثبـات  است كه مي يلياستقراي تمثكند  : استقرايي كه صرفاً از روي مشابهت ظاهري حكم مي۲گزينۀ   

  مطلب حقي به كار رود، ناروا نخواهد بود.
: دانشمندان تجربي با تكرار متعدد آزمايشات به دنبال يافتن استقراهاي تعميمي قوي براي مباني علوم تجربي هستند، نه هـر گونـه ۴گزينۀ   

  استقراي تعميمي.
   منطق ۵۸صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱ۀ پاسخ: گزين -۲۴۱
قضاياي شخصيه، سور يا كميت ندارند. موضوع اين قضايا مفهوم جزئي است و اين جزئي بودن با جزئي بودن كميت قضاياي محصوره اشتراك   

هوم جزئي فقط يك مصـداق كـامالً ). چون مف۲ايم (رد گزينۀ  لفظ دارد لذا اگر قضيۀ شخصيه را جزئيه بدانيم دچار مغالطۀ اشتراك لفظ شده
تواند در قياس اقتراني و نيز به عنـوان مقدمـۀ  ) و مي۴مشخص دارد و همان هم موردنظر گوينده است، لذا عالمت آن مثبت است (رد گزينۀ 

  ).۳حملي در قياس استثنايي به كار رود (رد گزينۀ 
  منطق  ۶۵و  ۶۲هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۴۲
بريم فقط در رابطۀ تداخل وجود دارد. در رابطۀ تداخل اگر قضيۀ جزئـي  اينكه از نادرست بودن يك قضيه به نادرست بودن قضيۀ ديگر پي مي  

 B، قضـيۀ »ب«يـا » د« Aنادرست باشد، حتماً قضيۀ متداخل (يعني كليه) نادرست است و نقيض قضيۀ اوليه هم بايد كليه باشد. پس قضـيۀ 
» ج -الـف -ب«يا » الف -ج -د«شود. پس پاسخ صحيح  مي» ج«يا » الف«نيز به ترتيب  Aاست و نقيض » الف«يا » ج«به ترتيب  Aاظر با متن

  است.
   منطق ۷۷صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۴۳
تكـرار  عدم«مغالطۀ   يك معنا به كار نرفته است، يعني كه به عنوان حدوسط آمده، در مقدمۀ اول و مقدمۀ دوم به» انسان«مفهوم  ۲در گزينۀ   

اعتبار  ها دليل عدم موردنظر است؛ ولي در ساير گزينه» مصداق انسان«و در مقدمۀ دوم » لفظ انسان«رخ داده است. در مقدمۀ اول، » حدوسط
  قياس، نداشتن شرط سوم اعتبار است. 

   منطق ۹۱ صفحۀ*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۴۴
  قياس استثنايي اتصالي در دو حالت معتبر خواهد بود: وضع مقدم و رفع تالي. تركيب فرض صورت سؤال و اين قضيۀ شرطي حالت رفع تالي است.  
  : رفع مقدم است و لذا نامعتبر خواهد بود.۴و  ۲هاي  گزينه  
شـود و لـذا  استاندارد مي» دو باقيمانده ندهد، عدد چهار زوج استاگر عدد چهار تقسيم بر «صورت  : اين قضيۀ شرطي در حقيقت به۳گزينۀ   

  همراه فرض صورت سؤال، وضع تالي و نامعتبر خواهد بود.
   منطق ۱۱۰تا  ۱۰۸هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۴۵
اي رخ نداده است. دقت كنيد كه  استفاده شده، مغالطهچون دليل معقول و منطقي حمايت از طرح، ذكر شده و در كنار آن از عوامل رواني هم   

  اي در كار نيست. هاي در اثر عوامل رواني اگر فرد همراه بيان عوامل رواني، دليل معتبري را ذكر كند، ديگر مغالطه در مغالطه
  نسته است لذا مسموم كردن چاه است.: بدون ذكر دليل، ويژگي منفي آبروريزي و سرافكندگي را نتيجۀ مخالفت با پيشنهاد خود دا۱گزينۀ   
  : به ترتيب با تطميع و تهديد سعي در همراه كردن مخاطب دارند. پس توسل به احساسات هستند.۴و  ۳هاي  گزينه  
  فلسفه يازدهم  ۳صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۴۶
هاي  هستند و سؤاالت كمتر بنيـادي، پرسـش (ريشۀ فلسفه) ام و كليشناختي ع شناختي يا معرفت هاي هستي ترين سؤاالت، پرسش بنيادي  

 ۳. ساير سؤاالت اصالً بنيادي نيستند. بر اين اساس گزينـۀ هاي فلسفه)  (شاخه اند شناختي مربوط به يك حوزٔه خاص شناختي و معرفت هستي
  است. ترين  شناسي در كل جهان (عالم ماده و غيرماده) است، بنيادي كه مربوط به هستي

  : سوال بنيادي هستند ولي محدودٔه مورد بحث آنان عالم طبيعت و ماده است.۴و  ۱هاي  گزينه  
  : يك سؤال بنيادي نيست و مربوط به علوم طبيعي است.۲گزينۀ   
  فلسفه يازدهم  ۱۳صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۴۷
اسي است؛ زيرا شناخت هستي فـرع بـر امكـان شـناخت آن اسـت و ايـن امـر در شن شناسي هميشه مقدم بر هستي برخي مسائل معرفت  

كنند و وارد  اند، بررسي مي شناسي شناسي و معرفت هاي مضاف مباني علوم را كه از سنخ مسائل هستي شود. فلسفه شناسي بررسي مي معرفت
). فلسفه در ۳شناسي (رد گزينۀ  شناسي است، نه هستي رفت). شناخت ابزار و روش شناخت، مربوط به مع۱شوند (رد گزينۀ  مسائل علوم نمي

هاي فرعي دارد. البته در تقسيمات ثانويه خـود بخـش يگانـۀ اصـلي بـه دو بخـش  بندي اوليه يك بخش اصلي و تعداد زيادي بخش تقسيم
  ). ۴شناسي تقسيم خواهد شد (رد گزينۀ  شناسي و معرفت هستي

  فلسفه يازدهم  ۱۶صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۴۸
افراد نيست بلكه امري فراتر از افراد است كـه آنـان را تـابع  جمع در اصالت جامعه، افراد تابع شرايط اجتماعي هستند لذا جامعه صرفاً همان  

د هم آمدن افراد و زندگي طـوالني كند. در ديدگاه اصالت فرد و جامعه (توأمان) نيز معتقدند جامعه صرفاً جمع افراد نيست بلكه با گر خود مي
  گيرد، اما در اصالت فرد، جامعه صرفاً همان جمع افراد است. آنان با يكديگر يك روح جمعي در جامعه شكل مي
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  فلسفه يازدهم  ۲۱صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۴۹
ها فارغ از اشتغاالت روزانه به بررسي  ) ولي برخي انسان۲كنيم (رد گزينۀ  گيري و عمل مي همۀ ما باورهايي داريم و بر اساس آن باورها تصميم  

 يـافتن و چرايـي است؛ آمـوختن زندگي به مربوط باورهاي دربارٔه كردن تأمل فيلسوفانه، ). انديشيدن۱پردازند (رد گزينۀ  باورهاي خود مي
هاي فكري خود را  تن باورهاي نادرست. در اين صورت، خودمان بنيانداليل درستي يا نادرستي باورها؛ پذيرفتن باورهاي درست و كنار گذاش

  كنيم. رسيم و شخصيتي مستقل كسب مي ) و به آزادانديشي مي۳سازيم (رد گزينۀ  مي
  فلسفه يازدهم  ۵۳و  ۵۲هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۵۰
كند. اين قاعده از راه شناخت  اي از آن استفاده مي تعقل است كه انسان در شناخت هر پديده سينا قانون عليت، يكي از قواعد اوّليۀ از نظر ابن  

شود  كدام در درك آن نقشي ندارند و فقط با تعقل محض ادراك مي آيد يعني نه حواس بيروني و نه حاالت دروني نفس، هيچ عقلي به دست مي
توان گفـت همـان  شود ولي نمي تجربي، گرچه شامل درك اين قاعدٔه عقلي هم مي ). همكاري عقل با حس در رسيدن به شناخت۲(رد گزينۀ 

هاي  ها عليت است، به تحليل يافته همكاري عقل و حس در اين زمينه است؛ زيرا عقل عالوه بر درك قواعد عقلي مبنايي تجربه كه يكي از آن
كار، نقش محوري عقل در همكاري با حس براي شناخت تجربي است  پردازد و اين حسي (تعميم مشاهدات از طريق استقراي تعميمي) نيز مي

توانند امور محسوس و طبيعي را شامل شـوند و  شناخت نيستند ولي هم مي ). قواعدي همچون عليت، اگرچه از راه احساس قابل۳(رد گزينۀ 
  ).۴گيرند (رد گزينۀ  هم امور غيرمحسوس و غيرطبيعي را در برمي

  فلسفه يازدهم  ۵۳تا  ۵۱هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۵۱
شود. طبعاً ابزار عقل هم دخالت خواهد داشت زيرا عقـل ادراك صـحيح را بـا  خطاي هر ابزار شناختي توسط خود آن ابزار تشخيص داده مي  

  دهد. كند و خطا را تشخيص مي ادراك خطا مقايسه مي
كنيم. اين تعبير كتاب درسـي نشـان  كنيم و نيازهاي خود را برطرف مي است كه بر پايۀ آن زندگي مي : شناخت حسي به قدري معتبر۱گزينۀ   

  ترين نشانۀ اعتبار شناخت حسي، درك تمايزها نيست بلكه رفع نيازهاي زندگي بر اساس آن است.  دهد كه روشن مي
شـود)، اسـتنتاج شـود، داراي  اي حسي (كه با خود حس درك مي: انكار مطلق يك ابزار مثل حس اگرچه در صورتي كه از طريق خط۲گزينۀ   

نگفته است كه يك ابزار مطلقاً نامعتبر اسـت زيـرا خطـا   تناقض دروني است ولي در اين گزينه دربارٔه طريق انكار صحبتي نشده است، يعني
نامعتبر باشد به خوديِ خود تناقضـي در پـي نـدارد زيـرا اعتبار براي يك ابزار كرده است. اينكه يك ابزار مطلقاً  دارد. بلكه صرفاً ادعاي عدم
كند و چه بسا خود اين امر كه اين ابزار نامعتبر است، از طريق ابزار ديگري درك شده باشد كه آن ابزار معتبر باشد.  مطلق شناخت را انكار نمي

  ت، تناقضي پيش نخواهد آمد.مثالً اگر بتوان با شناخت عقلي محض، تشخيص داد كه ابزار حس مطلقاً نامعتبر اس
كند در حالي كه شناسايي حاالت دروني، تأمل عقلـي در حـاالت  : شناخت عقلي از هيچ منبع شناختي غير از خود عقل استفاده نمي۳گزينۀ   

  اند. دروني نفس است كه خود اين حاالت از طريق عقل شناخته نشده
  فلسفه يازدهم  ۷۲صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۵۲
  هايي دارد. هاي بدن را ندارد ولي طبعاً مانند هر مخلوق ديگري محدوديت از نظر افالطون نفس انسان حقيقتي غيرمادي است كه محدوديت  
اده نشـده داند ولي در كتاب درسي چنين ديدگاهي به افالطون نسبت د سينا به تبع ارسطو نفس را در بدو تولد بالقؤه محض مي : ابن۲گزينۀ   

داند و به همين خاطر كتاب درسي بالقوه بودن را ديدگاه ارسطو دانسته است ولي  هاي فطري مي است. در واقع افالطون نفس را داراي معرفت
  جزء مشتركات افالطون و ارسطو از آن نام نبرده است.

  : تنها موجود داراي خرد، نفس است.۳گزينۀ   
  ايد با مراقبت از نفس آن را زيبا كند.: از نظر افالطون انسان ب۴گزينۀ   
  فلسفه يازدهم  ۸۱صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۵۳
  ها رخ دهد در ديگري هم اثر خواهد داشت. از نظر مالصدرا روح و بدن وحدتي حقيقي دارند و به همين جهت هر تغييري در يكي از آن  
آيد، در كتاب درسي مطرح نشده است. اما  رشد و تكامل بدن است ولي اينكه روح در چه سني پديد مياز نظر مالصدرا روح، نتيجۀ : ۱گزينۀ   

  شوند، حتماً قبل از اين دوره روح پديد آمده است. هاي ممتاز انساني از جمله تعقل، قبل از نوجواني ايجاد مي  از آنجا كه ويژگي
يست بلكه ظاهر روح است و با آن وحدتي حقيقي دارد. ثانياً روح در همان حـال كـه بـا بـدن : اوًال در نگاه مالصدرا بدن، قالب روح ن۲گزينۀ   

  تواند ظرفيت كمالي خود را فعليت بخشد. وحدت دارد مي
  كماالت نيست. سوي حتمي به حركتنهايت دارد ولي اين به معناي  روح انسان استعداد بي : مالصدرا معتقد است با اينكه ۳گزينۀ   
  فلسفه يازدهم ۸۹و  ۸۸هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱خ: گزينۀ پاس -۲۵۴
  دهند، از اين دست افعال هستند. دانند و اعمالي كه آرامش دروني مي فيلسوفان مسلمان هر فعلي كه به كمال نفس منجر شود را اخالقي مي  
الك اصلي فعل اخالقي منافع ما در زندگي اجتماعي است. لذا اگر براي گراياني همچون هابز، م ها و طبيعت : از نظر داروينيست۴و  ۲هاي  گزينه  

ها هم آرامش ما را به هم نزننـد،  ها هم براي آرامش ما تالش كنند يا اگر آرامش ديگران را به هم نزنيم تا آن آرامش ديگران تالش كنيم تا آن
العمل ديگران سبب آرامش درونيِ ما شده است بلكه خود تالش بـراي  كسايم، اما در اينجا سخن در اين نيست كه ع فعلي اخالقي انجام داده

شود. چنين فعلي از نگاه يـك داروينيسـت يـا يـك  دوستانه سبب آرامش دروني روحي و قلبي مي آرامش ديگران به عنوان يك فعل انسان
  دارد.كند و ربطي به اخالقيات ن گرا فعل طبيعي است كه يك نياز رواني را برطرف مي طبيعت

: از نظر كانت عمل اخالقي آن است كه صرفاً براي اطاعت از وجدان انجام شود، نه به خاطر منافع يا نه حتـي بـه خـاطر رسـيدن بـه ۳گزينۀ   
  سعادت. كسب آرامش دروني هم يك منفعت است كه نبايد هدف از فعل اخالقي باشد.
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  يازدهم  فلسفه ۸۷صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۵۵
دانست. از نظر ارسطو اگر عقل خودش رشـد  ها ثابت مي ارسطو اعتدال در قوا را عامل سعادت و مانند افالطون اين معيار را دربارٔه همۀ انسان  

بـر قـوا  )، يعني حاكميت عقل۱تواند شهوت و غضب را از افراط و تفريط بازدارد (رد گزينۀ  كند و به درجات مناسبي از معرفت دست يابد، مي
). همچنين او معتقد است شهوت و غضب همواره در معرض افراط و تفريط هستند ۴علّت كنترل شهوت و غضب است، نه معلول آن (رد گزينۀ 

  ).۳و استثنايي براي اين مطلب قائل نيست (رد گزينۀ 

  
  شناسي وانر ۱۴صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۲۵۶
عنـوان مثـال؛  . بهموضوع و بررسي علمي آن دارد هر دانشمند از يك موضوع يا پديده، تأثير بسيار زيادي در مواجهه با آن توصيفچگونگي   

دن ، بسيار متفاوت از فردي كه انسان را داراي ابعاد مختلفـي فراتـر از بـكند) (توصيف مي بيند مي فردي كه انسان را تنها موجودي جسماني
  .انسان خواهد پرداخت ٔهبه مطالعه و پژوهش علمي دربار بيند، جسماني مي

  شناسي روان ۱۹صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۲۵۷
شـكل دقيـق، شـفاف و  بـه بايد متغيرهـاي مـوردنظر ها، گيري در روش علمي و براي انجام يك آزمايش صحيح و همچنين سهولت در اندازه  

متغيـر  ۴و  ۳، ۲هـاي  گويند. در گزينـه ها را داشته باشد، تعريف عملياتي مي . به تعريفي از متغير كه اين ويژگيگيري تعريف شوند هانداز قابل
  گيري بيان شده است. اندازه ي و قابلصورت كمّ مورد نظر به

كه فرد از اجراي آزمـون عددي هوش عبارت است از شود. مثالً  گيري مي بايد گفته شود، هوش و سازگاري توسط چه چيزي اندازه ۱در گزينۀ   
  آورد. دست مي سازگاري به

  شناسي روان ۲۸صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۲۵۸
 قـرار يكمّـ و قيدق يابيارز مورد معتبر، آزمون كي ۀليوس به . هوش بايدهستند يشناخت روان يها يژگيو ساختن يكمّ يبرا يابزار ها آزمون  
  .داد قرار محاسبه و يبررس مورد درآمد زانيم با را هوش ٔهنمر ۀرابط بتوان تا رديگ
 از اسـت بهتر درآمد مورد در. دكر كسب ها نامه پرسش از استفاده با توان يم آورد، دست به توان ينم ميمستقٔه مشاهد كمك با كه را ياطالعات  

  .كرد الؤس آن مورد در افراد از ديبا و ستين يبررس قابل ميمستق ٔهمشاهد قيطر از افراد درآمد زانيم چون. شود استفاده نامه پرسش
  :ها نهيگز ريسا علت نادرستي  
  .ستندين ميمستق ٔهمشاهد قابل كدام چيه افراد درآمد و هوش: ۳و  ۱هاي  گزينه  
  .كرد يابيارز قيدق شكل به را افراد هوش توان ينم يشفاه االتؤس دنيپرس با صرفاً چون ست،ين مناسب هوش يبرا مصاحبه روش :۲گزينۀ   
 بـه افـراد بـا درآمـد، مورد در الؤس كي دنيپرس يبرا فقط كه ستين يمنطق چون. ستين يمناسب ۀنيگز مصاحبه روش زين درآمد مورد در  

  .است تر صرفه به و تر عيسر نامه پرسش از استفاده. ميبپرداز گوو گفت
  نامه براي پرسيدن دربارٔه افكار يا رفتارهاي خاص افراد كاربرد دارد. پرسش نامه هم براي هوش مناسب نيست، روش پرسش  
  شناسي روان ۳۸صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۲۵۹
هـاي جديـدي پيـدا  كند و هر ماه كودك توانـايي سرعت افزايش پيدا مي سالگي به ۲تا  ۱تغييرات رشدي و از جمله رشد حركتي كودكان از   

  كند. بنابراين نمودار آن كامالً صعودي است. مي
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
هاي حركتي با مرور زمان افت پيـدا  : در اين نمودار توانايي۴و  ۱هاي  گزينه  

هـاي حركتـي  مهـارت تصويركنند، بنابراين نادرست است. دقت كنيد  مي
زيـرا محـور كتاب قرار دارد، يك نمودار نيسـت،  ۴۷كودكي كه در صفحۀ 

افقي و عمودي ندارد، بلكه يك جدول است، به همـين دليـل صـعودي يـا 
  نزولي بودن آن اهميتي ندارد و اين نمودار مربوط به آن تصوير نيست.

: اين نمودار صعودي است، ولي در انتها دچار يكنـواختي شـده ۲گزينۀ   
گي ماه ۱۵هاي حركتي كودك همچنان تا پايان  است، در حالي كه مهارت

  شود. سالگي رشد يكنواخت مي ۵رو به افزايش است. تقريباً بعد از 
  شناسي روان ۵۱و  ۵۰ هاي صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۲۶۰
، دازدپر يم خود يانفراد يباز به كودك هر يول كنند، يم يباز گريهمد كنار در) يسالگ ۵ -۴( يكودك ٔهدور يۀاول نيسن در كودكان از ياريبس  

 و يمـواز يها يباز .كند يم يباز مشتركاً و شود يم مند قاعده دبستان نيسن در كودكان نيهم يباز. پردازند يم يمواز يباز به اصطالحاً  يعني
  .است رشد ياجتماع ۀجنب به مربوط يگروه

  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .است يقاخال درك رشد به مربوط گرانيد حقوق تيرعا و نكردن تقلب: ۲گزينۀ   
  .است يشناخت رشد به مربوط) يكيزيف و يظاهر يها يژگيو به توجه( يادراك پردازش :۳گزينۀ   
  .است يجانيه رشد به مربوط كردن دايپ آرامش حس و شدن نيخشمگ: ۴گزينۀ   
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  شناسي روان ۷۶صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۲۶۱
 شـكل يريخـوگ شود، ارائه متعدد دفعات به نظر مورد محرك اگري عني .است محرك با ينسب ييآشنا) يريخوگ عوامل( تمركز موانع از يكي  
 كـردن مطـرح اي و درس موضوع بودن آشنا و يتكرار صورت سؤال به در. كند يم جاديا تمركز شده ارائه موضوع يتازگ كه يحال در ،رديگ يم
  .است نشده اشاره تازه و ديجد موضوع كي
  :موارد ريسا يبررس  
  ينسب ثبات و يكنواختي كاهش: ريتصاو از استفاده و سيتدر در صدا بردن باال: ۱گزينۀ   
  محرك يدرون راتييتغ: جذاب عكس و رنگ چند كيماژ از استفاده: ۳گزينۀ   
  يذهن يختگيانگ و يريدرگ عدم: بودن عالقه يب و يخستگ: ۴گزينۀ   
  شناسي روان ۸۱فحۀ ص*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۲۶۲
 نظـر مـورد فيتكال و باشند تر هيشب گريهمد به فيتكل دو هرچه م،يده انجام را فيتكل چند زمان هم طور به ،ميشو يم مجبور كه يطيشرا در  

 كـه توجـه ميتقس از يناش يمنف اثر باشد، برخوردار الزم يها مهارت از فيتكال آن ٔهدهند انجام فرد نيهمچن و باشند داشته يكمتر يدشوار
ايـن كـار  و دارد يشـتريب مهارت احساس نرگس پدر يرانندگ هنگام در. ابدي يم كاهش گردد، يم جاديا فيتكل چند زمان هم انجام ۀواسط به

 يدشوار چون كردن پارك هنگام، ولي دهد انجام هم يگريد كار زمان هم تواند يم ليدل نيهم به تر است. (نسبت به پارك كردن) برايش آسان
 سكوت درخواست شده، ميتقس توجه يمنف اثر از يريجلوگ يبرا و كند گوش هم دخترش يها صحبت به زمان هم تواند ينم شود، يم اديز كار
  .كند يم
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .ابدي يم كاهش توجه ميقست از يناش يمنف اثر ،باشد تر هيشب فيتكال چه هر ،زمان هم فيتكال انجام در: اين جمله اشتباه است، چون ۱گزينۀ   
 علت اينكه ضمن. است اشتباه ۲ ۀنيگز ۀجمل نيبنابرا. است بهتر توجه ييكارا باشد، كار كي دادن انجام ريدرگ مختلف حواس چه هر :۲گزينۀ   

  ارد.شده فرق د درگيري حواس مختلف در يك كار با توجه تقسيم .است شده ميتقس توجه يمنف اثر از يريجلوگ سكوت، درخواست
  .دهد يم شيافزا را يآگاه ،ياراد توجه و كند يم جاديا ياراد توجه سكوت، درخواست چون ،است نادرست جمله نيا: ۴گزينۀ   
  شناسي روان ۷۸صفحۀ  * دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۲۶۳
 تيـاهم بـه يبسـتگ برعكس، اي و ميبكن كاذب رهشدا يفدا را دادن دست از نكهيا. بدهد رخ است ممكن خطا دو هر يابيرد تيموقع هر در  

 بـا تـر مهـم درس د،يكن مطالعه را متفاوت تياهم با درس دو باشد قرار اگر نيبنابرا. است همراه كاذب هشدار با تر مهم فيتكال. دارد فيتكل
  كنيم. اهميت هستند را هم حفظ مي هايي كه بي ها و پاورقي مثالً فعاليت .است همراه كاذب هشدار ٔهديپد
  شناسي روان ۹۸صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۲۶۴
 رهيـذخ يعمـوم دانـش ،ييمعنـا ۀحافظـ در. رنـديگ يم شكل يمعان ريسا با مرتبط و ياپيپ صورت به كلمات يمعان ،يمراتب سلسله ۀشبك در  
  .است ييمعنا ۀحافظ به مربوط زين ها آن ارتباط و كلمات يمعان نيبنابرا شود، يم
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .ستين مهم ريغ و مهم اساس بر مطالب بيترت ،يمراتب  سلسله بكۀش در: ۱گزينۀ   
  .مستقل نه ،هستند هم با ارتباط در كلمات يمعان ،يمراتب سلسله ۀشبك در: ۲گزينۀ   
  و نه رويدادي. است ييمعنا ۀحافظ به مربوط ضوعمو نيا ضمناً و دنستين يمواز صورت به كلمات يمعان ،يمراتب سلسله ۀشبك در :۳گزينۀ   
  شناسي روان ۱۰۷صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۲۶۵

 براي بهسازي حافظه» خبا پس«روش 

 تا برداشت كلي داشته باشيد.خواني كنيد  مطالب هر فصل را پيش خواني پيش

 ته باشيد.سعي كنيد در مورد متن چند سؤال كليدي داش سؤال كردن

 ها پاسخ دهيد. بتوانيد به پرسشدقت بخوانيد تا  مطالب را به خواندن

 ها را بيان كنيد و در صورت لزوم دوباره متن را بخوانيد. جواب خود پس دادن به

  صورت منظم يادآوري اطالعات را آزمايش كنيد. به  آزمون
  شناسي روان ۱۰۸تا  ۱۰۶هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۲۶۶
 چنـد از اسـتفاده و اسـت ديمف اريبس ليقب نيا از يحركات و نمودار رسم ،يسينو خالصه م،يمفاه كردن برجسته ،يبردار ادداشتي رفتن، راه  

  .شود يم دهينام يحركت روش
  .ماند يم ذهن در ميمفاه ريسا از بهتر نظر مورد مفهوم شتريب يها مثال از استفاده با ييمعنا بسط در  
  .است ييمعنا و يظاهر لحاظ به مفهوم دو يها تفاوت كردن برجسته يزبخشيتما از منظور  
  موارد: ريسا يبررس  
  مرور كارآمد: براي كنترل اثر گذشت زمان بايد اطالعات را مرور كنيم و در هر بار مرور مطالب به يك مفهوم جديد برسيم.  
  .شوند دايپ تر راحت مطالب شود يم باعث كه است اطالعات يبند قفسه و يبخش منظ ،يسامانده از منظور: مطالب يسامانده  
  .شود يم فراموش رتريد م،يكن استفاده مطلب كي سپردن خاطر به يبرا مختلف يمعان از اگر: معنادار يرمزگردان  
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  شناسي روان ۱۱۶صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۲۶۷
 يهـا يتوانمنـد و امكانـات به توجه با مشخص موانع ليدل به مشخص هدف كي به يفور يابيدست عدمارت است از مسئله عب: مسئله فيتعر  

  .محدود
 يبـرا و نـدارد وجـود هـدف بـه يفور يابيدست امكان ها آن در چون شود، يم محسوب مسئله »د و ج« ردامو فقط مسئله فيتعر به توجه با  

 كردن دايپ يعل خواهر هدف. است نشده محقق حاضر حال در كه است كنكور در يقبول يعل برادر هدف. دارد وجود يموانع هدف به دنيرس
  .است نشده محقق هنوز هم آن كه است مناسب ۀخان

 مـايهواپ از مشـهد بـه رفتن يبرا زين يعل پدر نيهمچن. ندارد وجود شيبرا يا مسئله در حال حاضر و گرفته وام نيماش ديخر يبرا يعل يول  
  .است شده حل او ۀمسئل و كند يم ادهاستف

  شناسي روان ۱۲۵صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۲۶۸
  .است درست ۱ ۀنيگز عبارت نيبنابرابر است،  اما زمان ،كند يم نيتضم را مسئله حل راه به يابيدست ،يليتحل يها روش از استفاده  
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .است يشخص احساس و نظر تابع عمدتاً يفاكتشا روش: ۲گزينۀ   
  .است يواقع يازسنجين و يمنطق قواعد بر يمبتن يكل طور به يليتحل روش: ۳گزينۀ   
  .شود يم متزلزل شدت به زمان گذشت با ها حل راه اعتبار ياكتشاف روش در: ۴گزينۀ   
  شناسي روان ۱۱۷صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۲۶۹
 و اصـول بـه مسئله، حل اثر در كه است آن هدف بلكه ست،ين خاص ۀمسئل آن حل راه به يابيدست فقط يآموزش مختلف يها نيتمر از هدف  

 ريسا با سهيمقا در مسئله، حل از حاصل يريادگي كه است ليدل نيهم به. باشد استفاده قابل هم گريد يها تيموقع در كه ميابي دست ينيقوان
  .است ميعمت قابل ها يريادگي
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 بـه شـود، يمـ مند بهره گذشته دانش از نكهيا ضمن است، موضوع كي ٔهدربار دنيشياند مشغول كه يفرد. است آگاهانه كامالً تفكر: ۱گزينۀ   

 نـديفرا كيـ صـورت هر در است، تفكر انواع از يكي كه هم مسئله حل نيبنابرا. دارد كامل يآگاه خود، تفكر روش به زين و شدياند يم آنچه
  .است آگاهانه كامالً

  .افتد يم اتفاق حل راه يابيارز ۀمرحل در د،يجد روش يريكارگ به از بعد و قبل جينتا كردن سهيمقا :۲گزينۀ   
 در ود،شـ يمـ فراموش هستند مسئله آن حل مانع كه يعوامل ،شود يم گرفته دهيناد يزمان مدت يبرا مسئله حل بر سماجت يوقت: ۴ گزينۀ  

  .شود يم محقق مسئله حل شدند يم مسئله حل مانع كه يعوامل نبود با و مجدد ۀمراجع هنگام ۀجينت
  شناسي روان ۱۳۸صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۲۷۰
 هـر و اسـت يريـگ ميتصم به وطمرب موضوع ،ميكن يم صحبت تياولو نيبهتر اي نهيگز نيبهتر انتخابسروكار داريم و از  ها تياولو با وقت هر  

  .است مسئله حل به مربوط موضوع ميكن يم صحبت حل راه افتني مورد در و ميدار كارو  سر ها حل راه با زمان
 حل مسئله گيري تصميم  مراحل

 ها حل توجه به يافتن راه ها توجه به موضوع انتخاب  ۱

 ها حل سروكار داشتن با راه ها سروكار داشتن با اولويت  ۲

 حل منتهي به حل مسئله انتخاب راه انتخاب بهترين اولويت  ۳

  ها: بررسي گزينه  
  گيري است. اي از تصميم هاي مختلف سروكار داريم، پس نمونه : خريد خانه يك انتخاب است و در آن با اولويت۱گزينۀ   
  اي از حل مسئله است. حل ورود به دانشگاه نمونه : پيدا كردن راه۲گزينۀ   
  گيري است. اي از تصميم هاي) متعدد نمونه هاي (اولويت : انتخاب رشتۀ تحصيلي از بين رشته۴و  ۳هاي  گزينه  
  شناسي روان ۱۳۸صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۲۷۱
   ريثأت و دهد يم انجام را سكال يها يهماهنگ صرفاً كالس ٔهندينما چون ،است يمعمول انتخاب كي آموزان دانش توسط كالس ٔهندينما انتخاب 

 داوطلـب دو كـه يزمان با سهيمقا در شود، انتخاب ديبا آموزان همۀ دانش نيب از چون، ولي ندارد ها بچه ٔهنديآ و يدرس تيوضع در يچندان
  .است دهيچيپ ميتصم كي دارند، وجود

   اسـت سـاده نيهمچنـ. است يزندگ رٔهروزم ضوعاتمو به مربوط چون ،است يمعمول ميتصم كي دوستانه يمهمان كي يبرا لباس انتخاب، 
(بـه مثـال كتـاب در  .شود يم انجام يسادگ به متعدد، يها جنبه يبررس به ازين بدون باشد، داشته وجود لباس ياديز تعداد اگر يحت چون

  مورد انتخاب مانتو توسط مينا مراجعه كنيد.)
   تا آخر عمر با ا و همـراه اسـت و تـأثير پايـداري دارد. فرد كي اسم چون است، همم ميتصم كي آمده ايدن به تازه كودك يبرا اسم انتخاب 

هـاي بسـيار متعـددي وجـود دارد و در چنـين  انتخاب از بين همۀ اسامي موجود است و گزينـه چون ،است پيچيده ميتصم كهمچنين ي
ب با اسم ساير اعضاي خانواده، بامعنا بـودن و... را در نظـر موقعيتي افراد مواردي مثل مذهبي بودن يا نبودن، زيبا بودن، جديد بودن، تناس

  گيرند. مي
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  شناسي روان ۱۵۲صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۲۷۲
 عقـب كنكـور مباحـث از چون نگران است كه يول دارد، شيگرا آن به نسبت ليدل نيهم به و است مند هعالق يادب اديالمپ در شركت به الهام  

  )اجتناب -شيگرا( دارد نديناخوشا و نديخوشا يها جنبه زمان هم كه است رو به رو موضوع كي با  ، يعنيكند يم اجتناب آن از ،بماند
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 با نيابرابن ،ستين ريپذ امكان زين ها آن زمان هم انتخاب و شود يم محسوب نديخوشا و مطلوب يعل يبرا دو هر اصفهان و رازيش شهر :۱ۀ نيگز  

  .است رو به رو شيگرا -شيگرا تعارض
 و اسـت رو به رو ،هستند نامطلوب دو هر كه) تياولو دو( نهيگز دو با يعني كند، كار دوردست يشهر در اي برود زندان به ديبا اي نيمب: ۳ ۀنيگز  

  .است رو به رو اجتناب -اجتناب تعارض با نيبنابرا ،است ها آن از يكي انتخاب به مجبور
  .است رو به رو شيگرا -شيگرا تعارض با نيبنابرا ،كند انتخاب را يكي ديبا يول ،دارد عالقه ها كتاب از تا چند به قاعدتاً نرگس :۴ ۀنيگز  
  شناسي روان ۱۶۹و  ۱۶۸هاي  صفحه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۲۷۳
  .آورد يم همراه به را تيموفق به ديام هدف، انتخاب: ۳گزينۀ   
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
 اهـداف به آرام آرام و قدم به قدم كه يا گونه به م؛يكن ميتقس وصول قابل و تر كوچك اهداف به را آن ديبا باالتر اهداف به دنيرس يبرا :۱ گزينۀ  

   .ميمان يم باز تالش از و ميابي دست ها نآ به ميتوان ينم هرگز م؛يكن انتخاب يافتنينا دست و باال را اهداف ابتدا از اگر .ميبرس نظر مورد
 ها آن انجام از رايز شود؛ ينم جاديا عمل و تالش ٔهزيانگ هرگز م،يكن انتخاب زودگذر و ارزش يب و كوچك اريبس را اهداف اگر نيهمچن :۲ گزينۀ  

  .ميكن ينم غرور و افتخار ،يارزشمند احساس
 چيهـ م،يشـو آمـاده كامالً تا ميكن صبر ميبخواه اگر و ديآ يم وجود به جيتدر به يهدفمند نديفرا يط در كار انجام يبرا شدن آماده :۴ گزينۀ  

 يتلقـ تيـموفق ينـوع هـدف، به يابيدست ريمس در حركت د،يا خوانده هم كتاب در كه طور همان .ميكن نييتع ميتوان ينم را يهدف چيه وقت
  .شود يم
  شناسي روان ۱۷۲ و ۱۶۹ هاي حهصف * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۷۴
 شـده يشـناخت يناهماهنگ يدارا او نديگو يم باشد، تضاد در و زمان هم شناخت دو يدارا شخص اي نباشد هماهنگ باورمان و رفتار كه يوقت  

 دو يـا باشد تضاد در ر)(باو شناختي عنصر با (رفتار) عمل براي آمادگي عنصر كه افتد مي اتفاق زمان شناختي ناهماهنگي ديگر بيان به .است
  باشند. تضاد در هم با شناختي عنصر

 فرد ،كنند يم قطع را گريهمد )۸ و ۶ يها خانه( شناخت كي و رفتار كي اي )۵ ٔهشمار ۀخان( زمان هم شناخت دو كه ييها خانه در باال جدول در  
  .شود يم يشناخت يناهماهنگ دچار

 ۱ نگرش    

عمل براي مادگيآ عنصر شناختي عنصر  احساسي عنصر    

  ۲ نگرش
 )۳( )۲(  )۱(  احساسي عنصر

 )۶( )۵(  )۴(  شناختي عنصر

 )۹( )۸( )۷( عمل براي آمادگي عنصر

  شناسي روان ۱۷۴ و ۱۶۸ ،۱۶۵ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۷۵
   داشـته اعتقـاد يوقت مثالً .يكار بودن ريناپذ انجام اي بودن ريپذ جامان اي و يزيچ نبودن اي بودن به يواقع و راسخ اعتقاد از است عبارت باور 

 كه ديباش داشته دقت .ميدار خودمان مورد در يمنف باور كي يعني است، ريناپذ انجام شرفتهيپ يكشورها يتكنولوژ به يدسترس كه ميباش
  .دهد يم نشان هم را يياراك ادراك عدم است، خودمان يها ييتوانا از ما انتظار به مربوط باور نيا چون

   است يقو ٔهاراد ٔهدهند نشان برسند، تيموفق به و دهند ادامه خود ريمس به بتوانند ها يسخت و موانع وجود با افراد اينكه.  
   است كرده استفاده اسناد ينوع از نيبنابرا ،دهد يم نسبت خود خوب شانس به را خود تيموفق ريام.  
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