
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی رایب ، 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:  تعداد كل پرسش

  
 1401 ارديبهشت 2زمايشي  آ زمون آ
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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 ندهوشـم 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. شاهدهم را

t.me/Azmoonha_Azmayeshiبراى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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  هاي زير باشد؟ تواند معاني مناسبي براي تعداد بيشتري از واژه كدام گزينه مي -۱
  »منّت، آوند، تعبير، دمساز، تزوير، فايق«  
  برتر -رياكاري -كردن بيان -) تخت2  برگزيده -همراز -بازگرداندن -) سپاس1  
  باليده -دورو -دادن شرح -) سرير4    نيرنگ -دردآشنا -آويزان -) نيكويي3  
  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» آشفته، چارپا، تلف، سپيدٔه صبح، بخشش«معادل واژگان  -۲

الف) در حق خسرو فتـد، هـيچ، كـه ضـايع كنـي
 

ــويش  ــرداي خ ــي ف ــود از پ ــروز خ ــت ام رحم
 

تو را هسـت سـوي حـق روشـنب) فروغ حسن 
 

ــت  ــق اس ــاب را فل ــباحت آن آفت ــن ص ــه اي ك
 

ــدان ــر دردمن ــوّش ز نفي ــبا مش ــو اي ص ج) مش
 

ــا رســاني  ــه م ــري ب ــان مجلــس خب چــو ز غايب
 

بـرد بـه دعـوي فريـاد شـوق سـعدي د) دل مي
 

ـــه  ـــا بهيم ـــد الّ ـــر نباش ـــز دل خب اي را ك
 

رويـان كني بـا خـوب ) عُمر گويندم كه ضايع ميه
 

گـذارد ه منظـوري نـدارد عمـر ضـايع مـيوان ك 
 

  الف -ب -ه -د -) ج4  د -ج -الف -ب -ه) 3  ب -ه -الف -د -) ج2  ه -ب -الف -د -) ج1  
  ؟اند نشدهدرستي ذكر  معني تمام واژگان كدام گزينه به -۳

  هژير: چاالك -۴  طرفه: عجيب -۳  مرحمت: احترام -۲  دوده: خاندان -۱  
  بدسگال: دشمن -۷  خود بر: كالهگ -۶  تكلّف: خودنمايي بي -۵  
  1 (2- 3- 6  2 (2- 5- 6  3 (1- 3- 4  4 (7- 4- 5  
  شود؟ ديده مي نادرستدر چند گروه كلمۀ زير امالي  -۴

 -خـورده و كهنسـال سال -شصت و قلّاب -شرمي وقاهت و بي -اشباح و امثال -معمور و آباد -قالب و چيره -علم و بيرق -جو غازي و جنگ«  
  »خوار و زبون

  پنج) 4  چهار) 3  سه) 2  دو) 1  
  شود؟ ديده مي» غلط اماليي«در متن زير چند  -۵

اگر م، صواب بشناس راهو  كنم انديشه و تأمّلمصلحت آن است كه از سر بصيرت با خود انديشه كرد كه اگرچه كسي در حقّ من اين زن نبرد، «  
  »و آن را توجيح نتوان نمود. نبه خمر خورد م، منسوب شوگزاردناز براي نماز  مبه خرابات رو

  ) چهار 4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  است؟» غلط اماليي« فاقدكدام گزينه  -۶

ــر تــو بخــوانم صــورت يوســف1 ــد ب ــيم چشــم ب ) ز ب
 

ــايي  ــاره بنم ــرا رخس ــف، م ــورت يوس ــا ص ــو ب ــو ت چ
 

ـــد2 ـــوز نش ـــت آن هن ـــدي وق ـــر ش ـــيم پي ) كل
 

ـــده شـــود؟  ـــع ز شـــير هـــوس بري ـــل تب ـــه طف ك
 

پـرده گفـت رف حـق بـر دار اگـر بـيتـواني حـ ) مي3
 

ــذار  ــر گ ــن منب ــاالي اي ــر ب ــور ب ــون منص ــاي چ پ
 

؟) يـــك شـــهر همـــه طبيـــب شـــد حـــازق كـــو4
 

ـــو  ـــاطق ك ـــي ن ـــت يك ـــق اس ـــه نط ـــي هم ؟گيت
 

  در كدام گزينه كمتر است؟» منظوم«تعداد آثار  -۷
  مثل درخت در شب باران  -اتاق آبي -ديوار -) قصۀ شيرين فرهاد2  نامه الهي -دماونديه -نامه سياست -) اخالق محسني1  
  تمهيدات  -گوشوارٔه عرش -مثنوي معنوي -) كوير4  شاهنامه -سمفوني پنجم جنوب -مافيه فيه -نامه ) قابوس3  
  اند؟ هاي بيت زير كدام آرايه -۸

بهار عمر خواه اي دل وگرنه اين چمـن هـر سـال
 

چو نسرين صد گل آرد بار و چون بلبـل هـزار آرد 
 

  تضاد -تلميح -مجاز -تشبيه) 2  كنايه -تشبيه -تشخيص -تعليل حسن) 1  
  جناس -استعاره -مجاز -ايهام تناسب) 4  جناس -حسن تعليل -استعاره -ايهام تناسب) 3  
  هاي كدام گزينه همگي در بيت زير وجود دارد؟ آرايه -۹

ــر ــرّ و بح ــراف ب ــاد در اط ــو ب ــش روان چ حكم
 

اننهــان چــو روح در اعضــاي انــس و جــ مهــرش 
 

  نظير مراعات -حسن تعليل -كنايه -) ايهام2  مجاز -ايهام تناسب -تشبيه -) استعاره1  
 اسلوب معادله -كنايه -مجاز -) تضاد4  تناسب -تشبيه -ايهام تناسب -) مجاز3  
  در كدام گزينه بيشتر است؟» مجاز«تعداد  -۱۰

) عشــقت نــه سرســري اســت كــه از ســر بــه در رود1
 

ــت   ــي اس ــه عارض ــرت ن ــودمه ــر ش ــاي دگ ــه ج ك
 

ــدت2 ــاهي باش ــردا پايگ ــه ف ــواهي ك ــي خ ــر هم ) گ
 

ـــاز  ـــروز ب ـــدم از ره مگيـــر ام ـــرك ســـر گيـــر و ق ت
 

ــا3 ــد كاره ــي برآي ــاد ن ــه ي ــن مجلــس ب ) چــون در اي
 

ـــيم  ـــي زن ـــاني ن ـــوانيم و زم ـــت خ ـــاني بي ـــا زم م
 

) فصل گل گر اشك گلگونت ز سـر خواهـد گذشـت4
 

ــق  ــتان عش ــبن بس ــواهي زدن از گل ــر خ ــه س ــل ب گ
 

 کتاب کل :۱ فارسی      ۹ درس یانتها تا شیستا یابتدا از :۳ فارسی
´ 18
پيشنهادي زمان

t.me/Azmoonha_Azmayeshi
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  شود؟ ديده مي» جناس، مجاز، تشبيه و ايهام تناسب«هاي  در كدام گزينه همۀ آرايه -۱۱  22
ــت1 ــون اس ــته در خ ــمم نشس ــردم چش ــه م ) ز گري

 

ــت  ــون اس ــان چ ــال مردم ــت ح ــه در طلب ــين ك بب
 

) بـــه يـــاد لعـــل تـــو و چشـــم مســـت ميگونـــت2
 

ــه مي  ــي ك ــي لعل ــم م ــام غ ــون اســت ز ج ــورم خ خ
 

ـــيرين 3 ـــب ش ـــت ل ـــت) حكاي ـــاد اس ـــالم فره ك
 

شــــكنج طــــرّٔه ليلــــي مقــــام مجنــــون اســــت 
 

ـــز4 ـــت رود عزي ـــمم برف ـــه ز چش ـــي ك ) از آن دم
 

ـــت  ـــون اس ـــو رود جيح ـــن همچ ـــن م ـــار دام كن
 

  در بيت زير، يكسان است؟» جملۀ پيرو«اجزاي جملۀ مصراع اول كدام گزينه، با  -۱۲
ـــار ـــمال روزگ ـــت از گوش ـــط آزادي گرف خ

 

ــف ســيلي اســت  ــه روي خــويش وق ــردهرك اد ك
 

 

ــه1 ــزلم كاس ــن غ ــوت اي ــه ص ــاقي ب ــت مي  ) س گرف
 

زدم گفتم ايـــن ســـرود و مـــي نـــاب مـــي مـــي 
 

گر ) هزاربــــــار تــــــو را گفــــــتم اي مالمــــــت2
 

ــر حــرف خــويش دار انگشــت  خطــش نظــر كــن و ب
 

ـــاداب نمي3 ـــتان ش ـــن بس ـــل اي ـــم گ ـــد ) داي مان
 

ــــــايي  ــــــت توان ــــــاب ضــــــعيفان را در وق دري
 

) شـــــمردم همـــــه بـــــاد گفتـــــار شـــــاه4
 

ــــم همي  ــــين ه ــــاه چن ــــن پگ ــــا م ــــت ب گف
 

  است؟ نادرستبا توجه به ابيات زير، كدام گزينه  -۱۳
ــويش را ــار خ ــازبينم روي ي ــن ب ــر م ــه گ وه ك

 

ــويش را  ــار خ ــويم كردگ ــكر گ ــت ش ــا قيام ت
 

هركه را در خاك غربت پـاي در گـل مانـد، مانـد
 

گو دگر در خـواب خـوش بينـي ديـار خـويش را 
 

  در دو مصراع متفاوت است.» ار «) در بيت دوم نوع 1  
  وجود دارد.» جملۀ وابسته«) در هر كدام از دو بيت بيش از يك 2  
  شود. ها ديده مي باشد، در آن» آوا هم«اي كه داراي  است ولي كلمه» دوتلفّظي«) ابيات فاقد كلمۀ 3  
  در دو بيت يكسان است.» اليه مضاف«) تعداد 4  
  ه است؟نوشته شد نادرستزمان كدام فعل  -۱۴

بــــه دشــــت نبــــرد كشــــته آيــــد) اگــــر 1
 

ـــــــرا روي، زرد  ـــــــاهان م ـــــــزد ش ـــــــود ن ش
 

 (مضارع التزامي) 

ــــاورد) 2 ــــي بي ــــي م ــــامِ م ــــك ج ــــار ي گس
 

كــــه كِشــــتي بكــــردي بــــر او بــــر گــــذار 
 

 (ماضي ساده) 

ــــه 3 ــــخن ك ــــت س ــــن اس ــــد) اي ــــه آم گفت
 

ـــــــد  ـــــــت برمخواني ـــــــت درس ـــــــر نيس گ
 

 (ماضي نقلي) 

ــــدمي4 ــــا مق ــــدي ي ــــايم بُ ــــر پ ــــت اگ ) گف
 

ــــد   ــــه مقص ــــود ب ــــه راه خ ــــود ب ــــيخ رفتم
 

 (ماضي استمراري) 
  ؟نداردوجود » حذف به قرينۀ لفظي«در كدام گزينه  -۱۵

ـــــلت1 ـــــواي وص ـــــه در ه ـــــه ك ـــــن طرف ) اي
 

آن مـــــــرغ پـــــــرد كـــــــه پـــــــر نـــــــدارد 
 

ـــت2 ـــواب اس ـــه در خ ـــو گرچ ـــت ت ـــم مس ) چش
 

تــــو قــــدح نــــوش و عــــزم خــــواب مكــــن 
 

ـــي3 ـــد ورن ـــواداري كن ـــحرگاهي ه ـــاد س ـــر ب ) مگ
 

ـــان را؟نســـي  ـــر كنع م يوســـف مصـــري كـــه آرد پي
 

) بگفتــــا چيســــت جــــان؟ گفتــــا نثــــارت4
 

ـــــارت  ـــــا غب ـــــن؟ گفت ـــــت ت ـــــا چيس بگفت
 

  در كدام گزينه تفاوت دارد؟ » وابستۀ وابسته«نمودار  -۱۶
  ) دل چه شناسد كه چيست قيمت سوداي تو؟2  بر خاك ره نشسته به اميد روي دوست) 1  
  اي در بندِ اين گهواره چون طفالن چرا؟ ) مانده4    ارخوار درگذ ) از امتحان غمزٔه خون3  
  ها دارد؟ كدام گزينه مفهومي متفاوت با ساير گزينه -۱۷

اي ) نظـــر بـــه عـــالم صـــورت مكـــن كـــه طايفـــه1
 

ـــل  ـــداي خج ـــد و در خ ـــق عزيزن ـــم خل ـــه چش ب
 

) باطن و ظاهر خـود هـر كـه كنـد صـاف چـو بحـر2
 

ظــــاهر و بــــاطن او عنبـــــر و گــــوهر باشـــــد 
 

صــــورت دو حــــرف كـــژ آمــــد دل امــــا) بـــه 3
 

ز دل راســــــــــتگوتر گــــــــــوايي نيــــــــــابي 
 

) در چشــــمت ار حقيــــر بــــود صــــورت فقيــــر4
 

نظـــر مبـــاش كـــه در ســـنگ گـــوهر اســـت كوتـــه 
 

  همانند است؟» الصّبرُ مِفتاحُ الفَرَج«مفهوم چند بيت از ابيات زير با مفهوم  -۱۸
الــف) از صــبر عزيــزان چــه ثمرهــا كــه نچيدنــد

 

ـــا  بي  ز شـــتاب اســـت در اينجـــاحاصـــلي م
 

ب) صبر را عاجز كند دردي كه بيش از طاقت است
 

ــيا مي  ــن آس ــم از آب زوري ــته گ ــد سررش كن
 

ج) عشق را با صبر و طاقت جمع كردن مشكل اسـت
 

ــه لنگــر مي  شــود كشــتي طوفــاني مــا خــوش ب
 

كليــد د) هـيچ قفلــي نيسـت در بــازار امكـان بي
 

ـــتگي  ـــايش از در دل بس ـــا ط ها را گش ـــبه ل
 

ـــال زود بگشـــايده ـــه ح ـــه هم ـــرج ب ) در ف
 

ــارد  ــاي بفش ــبر پ ــر ص ــه ب ــرد حادث ــو م چ
 

  ) چهار 4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
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  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ -۱۹  33
ــبز1 ــك س ــوب خش ــود چ ــال ش ــل ح ــرب اه ) از ق

 

ـــــي  ـــــور م ـــــور دار را منص ـــــجر ط ـــــد ش كن
 

ـــــن2 ـــــش و دي ـــــه دان ـــــن ب ـــــدد روح ك ) م
 

ــــــم  ــــــا شــــــوي ه ــــــين ت نشــــــين روحِ ام
 

ـــــزد )3 ـــــل درآمي ـــــا عس ـــــون ب ـــــركه چ س
 

نـــــــام نـــــــيكش ســـــــكنجبين باشـــــــد 
 

نشــــين مرداننــــد ) آنجــــا بنشــــين كــــه هــــم4
 

ـــــــانند  ـــــــو را بنش ـــــــدورت ت ـــــــا دود ك ت
 

  ؟ نيستخوان  ها هم مفهوم كدام گزينه با ساير گزينه -۲۰
) عاشــقي گــر زيــن ســر و گــر زان ســر اســت1

 

ــــت  ــــر اس ــــه رهب ــــدان ش ــــا را ب ــــت م عاقب
 

وان در قفـــاي كـــسرويم د ) مـــا خـــود نمـــي2
 

بــــرد كــــه مــــا بــــه كمنــــد وي انــــدريم آن مي 
 

ــوب3 ــق خ ــم عش ــد غ ــار باش ــه اختي ــه ب ــان ) ن روي
 

ـــوي درد، بي  ـــاري س ـــه اختي ـــي رود ب ـــي؟ ك دواي
 

) مي خور كه عاشقي نـه بـه كسـب اسـت و اختيـار4
 

ـــــراث فطـــــرتم  ـــــت رســـــيد ز مي ـــــن موهب اي
 

  دارند؟ تقابلكدام ابيات با بيت زير  -۲۱
ــرا؟دال  ــي چ ــم نجوش ــو خُ ــرا؟ چ ــي چ خموش

 

پوشــي چــرا؟ بــرون شــد از پــرده راز، تــو پــرده 
 

 

الف) به غير شهد خموشي كـدام شـيريني اسـت
 

كه از حالوت آن، لـب بـه يكـدگر بسـته اسـت؟ 
 

ــاز ــو ب ــم چ ــيكن ز غ ــل ل ــاترم ز بلب ب) گوي
 

ــافتم  ــخندان ني ــه س ــدم ك ــاموش از آن ش خ
 

خـويش ج) چو شمع كشـته نلـرزد بـه زنـدگاني
 

زبــان هركــه شــد از حــرف نيــك و بــد خــاموش 
 

د) كار شبنم از خموشي ايـن چنـين بـاال گرفـت
 

خواهي اي مرغ چمـن خـاموش بـاش قرب گل مي 
 

داران را ز ظلمـت بـاك نيسـت زنـده ) ديدٔه شبه
 

ور هـا ديـده روز روشن شمع خاموش است و شـب 
 

 ج -د -) الف4  ه -د -) ب3  ه -د -) ج2  ج -ب -) الف1  
  ترتيب در كدام ابيات وجود دارد؟ به» تقديرگرايي، نابودي ستمگر، تغيير نگاه، اصالت ذات«مفاهيم  -۲۲

گـنهم ز خـود بـرون زند بـي الف) قاضي چرخ مي
 

ام تــن بــه قضــاي آســمان مــن چــه كــنم نهــاده 
 

ب) زشت در مرتبـۀ خـويش كـم از زيبـا نيسـت
 

ـــي  نگـــري حـــسّ خـــدايي دارد هرچـــه را م
 

ـــالبج) در  ـــيم انق ـــدارد ره نس ـــان ن دل پاك
 

ــر نيســت  ــي از تغيي ــوهر بيم ــلب گ آب را در ص
 

د) خانۀ دولت هـركس كـه بـه ظلـم آبـاد اسـت
 

ــاران ســحرخيزان اســت  مــيلش از اشــك چــو ب
 

  د -ج -الف -ب) 4  الف -ب -د -ج) 3  ج -ب -د -الف) 2  د -ب -ج -الف) 1  
  مفهوم كدام گزينه با بيت زير متناسب است؟ -۲۳

چـوب يكـي ديـجفـا بـر سـر و تـن د غيـد تص
 

ــ شياز خــو يتــا شــد تهــ  ــام نهادنــد اش يو ن ن
 

 

گيــرد ) صــدف بــه كــدّ يمــين رزق خــويش مي1
 

عبــــث بــــه جــــود ســــتايش كننــــد نيســــان را 
 

) تـــا مگـــر چـــون دانـــۀ گنـــدم برآيـــي روســـفيد2
 

ــــد كشــــيد  ــــيا باي ــــه آس ــــختي ن ــــاري س روزگ
 

ـــن3 ـــبنم از روش ـــد ) ش ـــيد ش ـــۀ خورش دلي آيين
 

ـــرداز ده  ـــه را پ ـــم آيين ـــو ه ـــبنم ت ـــم از ش اي ك
 

دهــد صــائب دســتي ســخن را رنــگ ديگــر مي ) تهي4
 

ــان  ــۀ ج ــدارد نال ــد ن ــكر باش ــي پرش ــون ن ــوز چ س
 

  كدام گزينه مفهومي متفاوت با ساير ابيات دارد؟ -۲۴
ــــۀ گــــرم1 ) اوان منقــــل آتــــش گذشــــت و خان

 

ـــــوان  ـــــفّۀ اي ـــــت و صُ ـــــۀ آب اس ـــــان برك زم
 

ــــواني2 ــــر ج ــــه پي ــــد ) چگون ــــاهلي نكن و ج
 

ـــر جـــوان  ـــن قضـــيه كـــه گـــردد جهـــان پي در اي
 

ـــي3 ـــتان نكن ـــاغ و بوس ـــۀ ب ـــود مطالع ـــو خ ) ت
 

ـــــتان  ـــــاغ اللس ـــــاري و ب ـــــتان به ـــــه بوس ك
 

) ز كارگـــــاه قضـــــا در درخـــــت پوشـــــانند4
 

قبـــاي ســـبز كـــه تـــاراج كـــرده بـــود خـــزان 
 

  در كدام گزينه آمده است؟» تلقّي و تعبير پنهان است، تماشا كنيد.كلمات را كنار زنيد و در زير آن، روحي را كه در اين «مفهوم عبارت  -۲۵
ــــاني دل1 ــــوت نه ــــه از خل ــــرون من ــــدم ب ) ق

 

كننـــــد گرانبـــــارت از گرانـــــي دل كـــــه مـــــي 
 

) عكســـي بـــه خاليـــق فكـــن اي نقـــش حقـــايق2
 

ـــــت  ـــــه اوراق كتاب ـــــوانيم ب ـــــد بخ ـــــا چن ت
 

ــرده3 ــورت ك ــار ص ــه رو انك ــي از چ ــل معن ــد ) اه ان
 

ـــورت را  ـــه ص ـــافتيم زان ك ـــاني ي ـــنج مع ـــه گ هم
 

خـواهي ) به دريـا غوطـه زن گـر گـوهر شـهوار مـي4
 

ــا  ــرامن دري ــل از پي ــد حاص ــف نباش ــر از ك ــه غي ك
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44    
 ۲۶-۳۵( عّین األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو التَّعریب(:  
  : )ع أجر َمن أحسَن عمالًیضال نُ  إنّاالحات عملوا الّص  الّذيَن آَمنوا و إنّ ( -۲۶

  .کردرا ضایع نخواهیم  شخص نیکوکاراجر  گامن ما بی ،که ایامن آوردند و نیکوکار شدند کسانی آن) ۱  
  .كنيم تباه منى ،ما پاداش كىس را كه نيكوكارى كرده است ،اند كساىن كه اميان آورده و كارهاى شايسته كرده) هامنا ۲  
  .است را که کار نیکو کرده کسی مزدکنیم  ما تباه منی شک بی دهند، میانجام با ایامن  را شایسته هایکسانی که کار ) ۳  
  .كنيم ما پاداش نيكوكاران را ضايع منى ]بدانند كه[ انجام دادند، اعامل صالحاند و  كساىن كه اميان آورده) ۴  
ر قسم منها إلی خ صناعات یدویّة ُمتنّوعة القرويّون يُنتج« -۲۷    »:ارج البالد!و تُصدَّ

  !شود ها به خارج کشور صادر می گوناگون است و قسمتی از آن دستی روستاییان ) تولیدات صنایع۱  
  !کنند ها را به خارج کشور صادر می کنند و بخشی از آن می تولید را متنّوعی دستی صنایع ) روستاییان۲  
  !شود شود، به خارج کشور صادر می می لیدتو  ها متنّوعی که به وسیلۀ روستایی دستی ) قسمتی از صنایع۳  
   !شود ها به خارج کشور صادر می کنند و بخشی از آن می تولید را گوناگونی دستی صنایع ها ) روستایی۴  
  »:تخدامه!بَعد أن اُخرتِع الّدینامیت، أقَبل علی ِرشائه ُرؤساء رشکات الِبناء و املَناِجم و الُقّوات املُسلَّحة و ُهم ُمشتاقون إلس« -۲۸

هـا بـا اشـتیاق  رو شـد و آن ها و نیروهـای مسـلّح روبـه های سازندگی و معدن دینامیت اخرتاع شد، با اقبال رؤسای رشکتاینکه  ) پس از۱  
  کارش گرفتند! به

کردند در حـالی  سازی و معادن و نیروهای مسلّح به خریدن آن توّجه های ساختامن دینامیت را اخرتاع کرد، رؤسای رشکتاینکه  ) پس از۲  
  کارگرفتنش مشتاق بودند! که برای به

کارگیری آن بودند،  ها و نیروهای مسلّح در حالی که مشتاق به های ساختامنی و معدن ) پس از اینکه دینامیت اخرتاع شد، رؤسای رشکت۳  
  به خرید آن روی آوردند!

و نیروهای مسلّح جلو آمدنـد و از آن خریدنـد؛ حـال آنکـه مشـتاق های ساختامنی و معادن  های رشکت ) پس از اخرتاع دینامیت، رئیس۴  
  کارگیری آن بودند! به

  »: ال ُممرَّض يف املستشفی أن یناَم يف طول اللّیل أثناء العمل!« -۲۹
  خوابد! ) پرستار حین کار در بیامرستان در طول شب اصالً منی۱  
  شب بخوابد! ) هیچ پرستاری در بیامرستان نیست که خالل کار در طول۲  
  ) پرستاری در بیامرستان نداریم که میان کار در طول شب بخوابد!۳  
  ) هیچ پرستاری نیست که بین کارش در بیامرستان در طول شب بخوابد! ۴  
  »: املنزل! يف أتَدرَّب لَم لكّنني شفیقاً  حسابّية عملّيات أربع أستاذي علَّمني« -۳۰

  نکردم! مترین خانه در من ولی ،آموخت من به را یریاض عمل چهار مهربانی با ) استادم۱  
  نکردم! مترین منزل دراما  ،از استاد خود یاد گرفتم را ریاضی عمل چهار مهربانی ) با۲  
  نداشتم! هیچ مترینی منزل در ولی ،داد یادم را ریاضی عمل چهار دلسوزانه ) استادم۳  
  کردم! منی مترین خانه در من ولی ،ادآموزش د من به معلّم مهربانم را ریاضی عمل ) چهار۴  
  »: ه علیه ال بَرکة له!للّ کُّل طعاٍم ال یُذکَر إسُم ا« -۳۱

  ) هیچ برکتی در طعامی که نام خدا بر آن ذکر نشود، نیست!۱  
 ) هر خوراکی که نام خدا بر آن یاد نشود، برکت ندارد! ۲  
  رد!) هر غذایی که نام خدا بر آن یاد نشود، هیچ برکتی ندا۳  
 ) نام خدا را بر هر غذایی ذکر نکنی، هیچ برکتی برای آن نیست!۴  
  : الّصحیحعّین  -۳۲

  کرد! راهنامیی ها لباس اتاق به مرا لبخند با موزه مبتسامً!: نگهبان املالبس غرفة إىل املتحف حارُس  ) أرشدين۱  
  نیست! آسان صفت برتر اخالقی به یافنت دست که سهالً!: بدان ليس مکارم األخالق تحقيق أنّ  ) أعلمُ ۲  
  شدند! ) لیَت املُسلمیَن یتّحدون ضّد داعش!: کاش مسلامنان بر ضّد داعش متّحد می۳  
  ) ال َخیر يف ُوّد اإلنسان املتلّون!: دوستی با انسان دورو خیری ندارد!۴  

 کتاب کل :۱ قرآن زبان ،عربی      ۲ و ۱ های درس :۳ قرآن زبان ،عربی
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   :الخطأعّین  -۳۳  55
  خوانند!  درس می کتابخانه در مدرسه آموزان دانش رتبیش املكتبة!: گویی يف يدرسون املدرسة طّالب ) کأّن أکرث۱  
  بپرسد! را دوم درس مترین من از امروز معلّم الثّاين!: شاید الّدرس مامرسة لعّل املعلّم یسألني اليوم )۲  
  ) أعطاُه صاحُب املَعَمل ِمفتاحاً ذهبیّاً راضیاً!: صاحِب خشنود کارگاه، کلیدی طالیی را به او داد!۳  
  یُت األثاث الَخَشبّي و هي غالیه!: وسایل چوبی را خریدم، در حالی که گران بودند!) إشَرت ۴  
  »: بیاورد! تلفن همراه برایم سفر از م هنگام بازگشتتر  بزرگبرادر  کاش ای« -۳۴

  ّسفرة!من الحین الرّجوع  جّواالً أخي األکرب یحرض يلى أن أمتنّ ) ۱  
  قال عند الرّجوع من سفره!بالهاتف النّ يل  ) لیت أخي األکرب أتی۲  
  یجيء يل بالجّوال عند العودة من الرّحلة! ) لیت أخي األکرب۳  
  الرّحلة!  من يعود عندما الهاتف الجّوال يل األكرب أخي يجلب ) ُرمّبا۴  
   »:کنند! می توکّل خدا بر که حالی کنند در تالش می کشور برای پیرشفت دانشمندان ما« -۳۵

  !هللّ ا عىل یتوكّلون و هم البالد لتقّدم ) یُحاول علامؤنا۲  ّدولة!م اللتقدّ  هللّ متوکّلون علی ا یَسعونلامء بالدنا عُ ) ۱  
  ه!للّ و هم یتوکّلون علی الامء العُ  حاَولوابالد الم لتقدّ ) ۴  ه!للّ و هم متوکّلون علی ام البالد قدّ تلتَ ؤنا علام) یجتهد ۳  
 ۳۶-۴۲( الّنّص مبا یناسب لة إقرأ الّنّص الّتايل ثّم أجب عن األسئ(:  

ّصـفوُف بعد إنتشار فیروس کورونا يف العامل أغلَِقت أبواب املدارس و الجامعات علی الطُّّالب لکنَّ الّتعلـیم مل یََتوقَّـف لحظـًة فأصـبحِت ال«
بیناإلنرتنت  الّدراسّیة تَسَتِمرُّ نَشاطَها العلميَّ و الثَّقايفَّ و بدأ املعلّمون و الطّالب یَتواَصلون عربَ  ُل  ُمَجرِّ أسالیَب جدیـدًة للّتعلـیم و الـّتعلُّم تُسـهِّ

النَّفقات و مَتنح لهم مزیداً من الُفرَص للحضور يف أقَصی املکتبات و املشارکة يف عدیٍد من املحارضات و الّتعرِّف علی کثیٍر من  تَُقلُِّل الّدراسات و 
هم دراسـات ذين ال يسـتطيعون إكـامَل ب الّـالّ الطّـ أمـامَ  اً م عن بُعد آفاقـعلُّ التّ ْت عملّیُة تحفَ فقد ، إضافًة إىل ذلكالّتجارب دون سفٍر و بال خطٍر! 

 تُناِسـبفال يشَء یمنعهم الیوم عـن الحضـور يف صـفوٍف افرتاضـّية (مجـازی)  الیومّیة هملتزام بوظائفاإلية أو حّ الصِّ کَرشائطهم دة متعدّ  ألسباٍب 
ُه یـؤّدي ة جتامعّيـاإل  همعالقـاتعـن  َب الّ الطّ دروَسهم عّدَة مّراٍت! الّتعلّم عن بُعد أسلوٌب رائٌع جّداً لکّنه ال یُغني  أوقاتَهم الفارغة لُیامرِسوا فلعلـَّ

  »إلی نقٍص يف مهاراتهم للّتعایش يف املجتمع!
   :ّص النّ  حسب الّصحیحَ  عّین -۳۶

 کتبات العامليّة إّال بالّسفر!) ال یُمِکُن الحصوُل علی التّجارب العلميّة و الحضور يف امل۱  
 ) لِمزیٍد من أبنـاء الّشـعب الیوَم طریـٌق للتعلّم و التقّدم يف دراستـهم!۲  
 یَتأکّد ِمن صّحة جسمه و فراغته عن العمل!) من أراد أن یُواصَل دراستَه َدؤوباً فلْ ۳  
   إکامل دراساتهم!) لقد أضَعَف إغالُق املدارس عزَم املتعلّمین فشعروا بَخیبة األمل يف۴  
 حسب الّنّص: » الّتَعلُّم عن بُعد«عن  الخطأعّین  -۳۷

لُنا من نََفقات الّدراسة ما ال طاقَة لنا به!۱    ) إنّه عمليٌّة جدیدٌة تَُحمِّ
  ) إنّه أسلوٌب رائع یَجعُل املعلَّم و الـمتعلَّم یَتواَصالن فیَتقاَربان!۲  
 کتباٍت و محارضات يف أنحاء العامل!) کأّن هذه التِّقنيّة تأُخذک إلی م۳  
  ) یقِدُر الـموظّفوَن به أن یُکِملوا دراساتهم الـمدرسيّة و الجامعيّة!۴  
  عّین ما یُناِسُب مفهوَم الّنّص:  -۳۸

 ) إّن العلَم يف الّصغر کالّنقش يف الحجر!۲  ) ال فقَر کالجهل و ال میراَث کاألدب!۱  
ُه جـاهـل!۴  ِم سبیالً!) أال و إّن لکّل زماٍن إلی العل۳    ) َمـن کــتَــَم ِعـلمـاً فـکـأنـَّ
 »َتمرَّ الّتعلّم عن بعد دوَن الحضور يف املدرسة، ............... إن اسْ « :عّین الّصحیح للفراغ حسب الّنّص  -۳۹

  ) فلعّل شبابنا یفقدون مهاراتهم اإلجتامعيّة للتّعایش يف املجتمع!۱  
 م العلمّي و الثّقاّيف کام قدرنا علیه من قبل!) فلن نقدر علی التّقدّ ۲  
  ) فسـوف نـجـد فرصاً جدیدة ألعامٍل تُناسب ظروفنا الّصحيّة!۳  
 ) فسوف تَفرغ أوقاتنا لنسافَر إلی أقصی املکتبـات يف العالـم!۴  
  ِّ۴۰-۴۲( يف اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ  الخطأعني(: 

  »:ُل ـَقـلـِّتُ « -۴۰
 »النَّفقات«و مفعوله فعل بزیادة حرٍف واحد/  -للمفرد املؤنّث الغائب -) فعٌل مضارع۱  
 فعٌل مع فـاعله جملة فعلیّة /معلوم -»ق ل ل«حروفـه األصلیّـة  -»تقلـیـل«) مصـدره ۲  
 مجهول/ فعل مع نـائـب فاعله -»تفعیل«مزید ثاليثٌّ من باب  -للمفرد املخاطب -) مضارعٌ ۳  
 فعٌل مع فاعله جملة فعلیّة /متعدٍّ  -»ل«بزیادة حرف  -»قَلَّلَت«ماضیه املعلوم  -مزیٌد ثاليثّ  -) فعٌل ۴  
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  »:بتُناسِ « -۴۱  66
 فعل و فاعل و الجملة فعليّة /بزیادة حرف واحد ثاليثّ  مزیدٌ  -) فعٌل مبعني املضارع اإلخباريّ ۱  
 »صـُفـوف«صـفـٌة لـِ  /ـوم: ناَسـبَتماضیـه املعل -»الف«بزیادة  يٌّ ـثالث مزید -للمفرد املؤنّث -) مضارعٌ ۲  
 و الجملة وصفيّة» أوقات«مع فاعله و مفعوله  فعل /للغائبة -»مفاعلة«من باب  -) فعٌل مضـارعٌ ۳  
 »أوقات«فعل و نائـب فاعله  /معلوم -متعدٍّ  -»ن س ب«حروفـه األصلیّة  -»تناُسب«) مصدره ۴  
بین« -۴۲   »:ُمَجرِّ

/ صفة و منصوب بالتّبعيّة -»تفعیل«يّث من باب ) إسم املفعول من مزید ثال ۱    مبنيٌّ
 معرب -نکرةٌ  -»تجریب«للجمع الّسامل للمذکّر من مصدر  -) إسم۲  
/ حال و منصوب بالیاء» تفعیل«يف باب » َجرَّب«) إسم الفاعل من ۳    ِمن فعٍل متعدٍّ
 معرب -»ج ر ب«حروفـه األصليّة:  -) إسٌم یُفید معنی الفـاعليّة۴  
 ۴۳-۵۰( ةأجب عن األسئلة الّتالی(:  
  عیِّن الّصحیح يف ضبط الحرکات أو قراءة الکلامت: -۴۳

لیالن ِعنَدما کُنُت ُمنتَظَراً يف قاَعِة املَطار!۱     ) أرَشَدين هذاَن الدَّ
امء قَد مُتِطُر أسامکاً!۲     ) ال یُْمِکُن لِنا تَصدیق ذلَِک الَخَرب أْن السَّ
  حین نَْنظُر إلی الِحرباء الَّتي تُدیُر َعیَنیها ال رَأسها! ) َسَنتََعجَّب کثیراً ۳  
  ) کاَن حارِس املُتَحف قَِد اْمتَِنَع َعِن النَّوَم َمَع أنُّه تَِعٌب ِجّداً! ۴  
 :علی الّرتتیبيف مفرد الکلامت املعّینة أو َجمعها  الخطأعّین  -۴۴

  ناحیة -أغراض العامل!  أنحاءروب يف نوبل من إخرتاع الّدینامیت إشاعة الحُ  َغرض) ما کان ۱  
  رئیس -أطنان رشکات البناء!  رؤساءمن الّدینامیت  طُّناً ) أقبَل علی رشاء أربعین ۲  
  األراضی -ساکِن ! األرضالعامل یعیشون يف مساحة واسعة من  ُسّکان) املسلمون ُخمس ۳  
 َرشاشف -الُغرفة ناقص!  َرششٌف يف الفندق؟! يف ُغرفتی  الُغرف) من هو مسئول تنظیف ۴  
  يف أيِّ األجوبة خرب الحروف املُشّبهة یکون مجهوالً؟ -۴۵

  ) کأنَّ إرضاء الّناس غایٌة ال تُدَرک!۲  ) لیَت الّسامء مُتِطر يف هذا الَجّو املـُلوَّث!۱  
  سبوع!) إّن اإلمتحانات سوف تنعقُد يف نهایة االُ ۴  ) لعّل کالمَک الحّق یسَمع يف أکرث األحیان!۳  
  !»َوصلنا إلی املَطار و نحُن ............... «للفراغ إلیجاد أسلوب الحال:  الخطأَعیِّن  -۴۶

  ) ُمتأّخرینِ ۴  ) ُمتأّخرتانِ ۳  ) ُمتأّخرونَ ۲  ) ُمتأّخرات۱  
  :معاً إلیه  الّصفة و املضاف ما جاَءتيف أيِّ األجوبة  -۴۷

  ا!) الَعرَُب ینطقوَن الکلامت الّدخیلة طبق أصلِه۱  
  ) إشرتیُت ِمن َمتجر صدیقي أجَمل فُستان ِالُّمي!۲  
  ) نوبل قد أقام َمصنعاً صغیراً لِصناعة ماّدٍة!۳  
  ) لُِکّل إخرتاٍع علميٍّ َوجهاِن علیک أن تستفید ِمنه!۴  
  عن اإلجابات االُخری؟ یختلف» ال«يف أيِّ األجوبة نوع  -۴۸

  ) ال تُتِعنْب أنفسُکّن يف مجاالٍت َعبثٍة!۲  إلنسان!) ماّدة الّدینامیت ال تَنفجر إّال بإرادة ا۱  
  ه علیه لیس ُمتربِّکاً!للّ ) کّل طعام ال یُذکَر اسم ا۴  )ه ال یُضیع أجَر املـُحسنینللّ إّن ا() ۳  
؟ ما جاءَ يف أيِّ آیٍة  -۴۹   إسٌم مبنيٌّ

  )بونهذه الّنار الّتي کُنتم ِبها تُکذِّ () ۲    )ُه یَعلُم ما يف قلوبُکمللّ و ا() ۱  
یّئة() ۴  )ال أملِک لَِنفيس نَفعاً و ال َرضّاً () ۳     )ال تَستَوي الَحَسنة و ال السَّ
  َعیِّن الّصحیح يف العدد و املعدود: -۵۰

  ) سوف یَبدأ اإلحتفال يف الّساعة األربعة و ِعرشین دقیقًة!۱  
  ) لَقد َحِفظُت ِمن هذا املـُعجم مثانیَن و ثالث ُمفرداً جدیداً!۲  
  شاهدُت تسعة ُمزارعاً یَحصدون الَقمح يف املزرعة!) ۳  
  ) قرأت ِسّت َعرشة قّصًة من أشَهر الُکتّاب يف العالَم!۴  
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77    
 سوي گناه است و تعبير روايي متناسب با آن، كدام است؟ ساز رفتن انسان به يزي زمينهچ چه -۵۱

  بدتر از گناه -كر گناه) ف2    آتش درون ساختمان -) فكر گناه1  
  بدتر از گناه -) كوچك شمردن گناه4  آتش درون ساختمان -) كوچك شمردن گناه3  
  دارند؟ يحالت چه آنجا در و شوند يم حاضر خدا شگاهيپ در چگونه بدكاران امت،يق روز در -۵۲

  .دهند اتنج مهلكه از را خود تا خورند يم دروغ سوگند - عالم در يسهمناك بانگ دنيچيپ با) 1  
  .دهند نجاتاز مهلكه  را خود تا خورند يم دروغ سوگند - خداوند جانب از قتيحق نور دنيتاب با) 2  
  .گردند يم فرار راه دنبال به و شده افكنده ريز  به ترس از شانيها  چشم - عالم در يسهمناك بانگ دنيچيپ با) 3  
  .گردند يم فرار راه دنبال به و شده افكنده ريز  به ترس زا  شانيها  چشم - خداوند جانب از قتيحق نور دنيتاب با) 4  
مبنـاي حَشْـر «و » ترين زمين براي كشـت محصـول آخـرت مناسب«ترتيب  ، بهها حضرت محمد مصطفي  با توجه به كالم رسول خوبي -۵۳

  ، كدام است؟»هركسي در قيامت
  اعتقادات -) دل4  اعتقادات -) عقل3  محبوب -) دل2  محبوب -) عقل1  
  كند؟ يم مستدل راه كدام از را معاد ،»داناست يخلقت هر به خداوند« نكهيا -۵۴

  .كند يم يمعرف ناروا و محال يامر  را معاد وقوع عدم ي،اله حكمت انيب با) 1  
  .كند يم خارج ديبع حالت از را آن و داند يم ممكن يامر  را معاد ي،اله حكمت انيب با) 2  
  .كند يم يمعرف ناروا و محال يامر  را معاد وقوع عدم ،سانان نينخست نشيآفر  انيب با) 3  
  .كند يم خارج ديبع حالت از را آن و داند يم ممكن يامر  را معاد ،انسان نينخست نشيآفر  انيب با) 4  
  ؟است شده انيب فهيشر يۀآ كدام در ،است گمان و ظن حدّ در فقط يزندگ و مرگ ٔهدربار شانيها دانسته كه يكسان اعتقاد -۵۵

  )لَعِبٌ وَ لَهوٌ إلَّا الدُّنيَا الحَيَاةُ هَِذهِ مَا وَ() 2  )يَحزَنُونَ هُم لَا وَ عَلَيهِم خَوفٌ فَلَا() 1  
  )القِيَامَةِ يَومِ إلَي لَيَجمَعَنَّكُم هُوَ إلَّا إلَهَ لَا اللَّهُ() 4  )نَحيَا و نَمُوتُ الدُّنيَا حَيَاتُنَا إلَّا هِيَ مَا قَالُواْ و() 3  
  ها فراهم شده است؟ ها داده است، چيست و چگونه عذابي براي آن پندار غلط كافران از مهلتي كه خداوند به آن -۵۶

  ورود به دوزخ با خواري و سرافكندگي -) راه بازگشتي ندارد2  ورود به دوزخ با خواري و سرافكندگي -ها است ) به نفع آن1  
  كننده عذاب خوار -راه بازگشتي ندارد) 4  كننده عذاب خوار -ها است ) به نفع آن3  
  است؟ كدام ،خدا جانب از درخواست نيا دانستن مردود علت و ستيچ )المَوتُ أحَدَهُمُ جَاءَ إذَا حَتَّي( موعد در گناهكاران درخواست -۵۷

  )قائِلُهَا هُوَ كَلِمَةٌ إنَّهَا( -)ئِذٍيَومَ اإلنسَانُ يُنَبَُّؤاْ() 2  )قائِلُهَا هُوَ كَلِمَةٌ إنَّهَا( -)ارجِعُونِ َربِّ قَالَ() 1  
  )تَرَكتُ فِيمَا صَالِحا أعمَلُ لَعَلِّي( - )يَومَئِذٍ اإلنسَانُ يُنَبَُّؤاْ() 4  )تَرَكتُ فِيمَا صَالِحا أعمَلُ لَعَلِّي( -)ارجِعُونِ َربِّ قَالَ() 3  
  باشد؟ يم ريمس نيا در ما يراهنما فهيرش يۀآ كدام و ستيچ به انسان دنيرس ۀالزم محكم، ٔهاراد و بزرگ همت -۵۸

  )العَالَمِينَ َربِّ لِلَّهِ مَمَاتِي وَ مَحيَايَ وَ نُسُكِي وَ صَلَاتِي إنَّ قُل( - خلقت هدف) 1  
  )العَالَمِينَ َربِّ لِلَّهِ مَمَاتِي وَ مَحيَايَ وَ نُسُكِي وَ صَلَاتِي إنَّ قُل( - خدا حكمت) 2  
  )اآلخِرَةِ وَ الدُّنيَا ثََوابُ اللَّهِ فَعِندَ الدُّنيَا ثََوابَ يُِريدُ كَانَ نمَ ( -خدا حكمت) 3  
  )اآلخِرَةِ وَ الدُّنيَا ثََوابُ اللَّهِ فَعِندَ الدُّنيَا ثََوابَ يُِريدُ كَانَ نمَ( - خلقت هدف) 4  
  رند؟يگ يم قرار فهيشر يۀآ كدام در شده انيب وممفه كنندگان تمسخر جزو شوند، يم غافل انسان در زودگذر يها يخوش مانع از كه يكسان -۵۹

  )تَتَّقُونَ لَعَلَّكُم قَبلِكُم مِن الَِّذينَ عَلَي كُتِبَ كَمَا الصِّيَامُ عَلَيكُمُ كُتِبَ() 2  )يُؤَذينَ فَلَا يُعَرفنَ أن أدنَي َذلِكَ جَالبِيبِهِنَّ مِن عَلَيهِنَّ يُدنِينَ() 1  
  )بينمُ عَدُوّ لَكُم هإنَّ الشَّيطانَ تَعبُدُواْ ال أن آَدمَ بَنِي يا إلَيكُم أعهَد ألَم() 4  )كبَرا اللَّهِ لَذِكر وَ المُنكَرِ وَ الفَحشَاءِ عَنِ تَنهَي الصَّلَاةَ إنَّ الصَّلَاةَ أقِمِ وَ( )3  
  كشد؟ يم ريتصو به را  خدا رسول دفاع و وكالت از محروم شخص كه است ياتيآ ٔهدارند بر در نهيگز كدام -۶۰

  )َوجهِهِ عَلَي انقَلَبَ فِتنَة أصَابَتهُ إن وَ( -)هََواهُ هإلَهَ اتَّخَذَ مَنِ() 2  )أولِيَاءَ عَدُوَّكُم وَ عَدُوِّي تَتَّخِذُواْ لَا( -)هََواهُه إلَهَ اتَّخَذَ مَنِ() 1  
  )وَجهِهِ عَلَي انقَلَبَ فِتنَة أصَابَتهُ إن وَ( - )عَلَيهِم الخَلقُ فَتَشَابَهَ كَخَلقِهِ خَلَقُواْ( )4  )أولِيَاءَ عَدُوَّكُم وَ وِّيعَدُ تَتَّخِذُواْ لَا( - )عَلَيهِم الخَلقُ فَتَشَابَهَ كَخَلقِهِ خَلَقُواْ( )3  
  دهد؟ يم نشان را آن فهيشر يۀآ كدام و ميريبپذ را مفهوم كدام ديبا ،متعال خداوند يبرا عالم در تصرف و دخل حق قبول از پس -۶۱

  )االَرضِ فِي مَا وَ السَّمَاَواتِ فِي مَا لِلَّهِ وَ( -است متعال خداوند وجود به متعلق ،عالم در چيز همه) 1  
  )شَيء كُلِّ َربُّ هُوَ وَ رَبّا أبغِي اللَّهِ أغَيرَ قُل( -است متعال خداوند وجود به متعلق ،عالم در چيز همه) 2  
  )االَرضِ فِي مَا وَ السَّمَاَواتِ فِي مَا لِلَّهِ وَ( -دينما  يم تيهدا  نيمع يمقصد  سوي به را آن و كند يم اداره را جهان خداوند) 3  
  )شَيء كُلِّ َربُّ هُوَ وَ رَبّا أبغِي اللَّهِ أغَيرَ قُل( -دينما  يم تيهدا  نيمع يمقصد  سوي به را آن و كند يم اداره را جهان خداوند) 4  
  اي بر وجود روح بدانيم، كدام گزينه ياريگر ما خواهد بود؟ اگر بخواهيم قضاوت يك قاضي را نشانه -۶۲

  مبناي پذيرش روابط ميان افراد است. ،) منِ ثابت انسان كه وابسه به جسم اوست1  
  ) قوانين و مقررات جامعه بر پايۀ پذيرش منِ ثابت كه وابسته به روح است، بنا شده است.2  
  كند و همين حاالت مبناي قضاوت قضّات است. مي ) انسان در طول زندگي حاالت گوناگون پيدا3  
  شد و خواب و رؤيا نشاني بر اين مطلب است. ) اگر شخصيت انسان وابسته به جسم بود، در طول زمان بارها عوض مي4  

 کتاب کل :۱ زندگی و دین      ۷ درس هایانت تا ۲ بخش و )۷۶ صفحۀ انتهای تا ۲ صفحۀ از( ۱ بخش کل :۳ زندگی و دین
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 انتخـاب مـورد ريمس در تا هگرفت قرار ها آن ارياخت در كه است يكل امكانات از استفاده يبرا بندگان ۀهم به خداوند ٔهاجاز ،ياله يها سنت از -۶۳  88
  است؟ شده دهيكش ريتصو به فهيشر يۀآ كدام در ياله قانون نيا. كنند حركت

  )المُحسِنِينَ لَمَعَ اللَّهَ نَّا  وَ سُبُلَنَا لَنَهِديَنَّهُم فِينَا جَاهَدُواْ الَِّذينَ وَ() 1  
  )مَحظُوًرا رَبِّكَ عَطَاءُ كَانَ مَا وَ رَبِّكَ عَطَاءِ مِن هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ نُّمِدُّ كُلّا() 2  
  )مِثلَهَا إلَّا يُجزَى فَلَا بِالسَّيِّئَةِ جَاءَ مَن وَ أمثَالِهَا عَشرُفَلَه  بِالحَسَنَةِ جَاءَ مَن() 3  
  )يَكسِبُونَ كَانُواْ بِمَا خَذناهُما فَ اْبو كَذَّ لَكِنوَ األرضِ وَ السَّمَاءِ منَ بَرَكَات عَلَيهِم لَفَتَحنَا اتَّقَواْ وَ آمَنُواْ القُرَى أَهلَ أنَّ لَو وَ() 4  
  هاي آدمي در گرو چيست و اسوه بودن اولياي دين، مربوط به كدام مورد است و معناي واقعي آن كدام است؟ عملي ساختن انتخاب -۶۴

  در حد آنان عمل كردن -كند طور طبيعي با تحوالت تغيير مي اموري كه به -) مراقبت از عهد1  
  در حد آنان عمل كردن -كند طور طبيعي با تحوالت تغيير مي اموري كه به -) عزم و اراده2  
  در حد توان پيروي كردن -اموري كه همواره خوب و باارزش است -) مراقبت از عهد3  
  در حد توان پيروي كردن -اموري كه همواره خوب و باارزش است -) عزم و اراده4  
  است؟ آمده نهيگز كدام در بيترت به ،ريز سؤاالت به صحيح پاسخ -۶۵

   است؟ ارياخت وجود شواهد از كي كدام انگريب ،)بودم فرستاده شيپ از يزيچ ام، يزندگ نيا يبرا كاش يا( يۀآ  
   شود؟ يم يزيچ چه آمدن ديپد موجب مجموعه، صورت به گريكدي با عامل چند يهمكار  
ـــــد؟) 1    ـــــوخي را زن ـــــر كل ـــــل م ـــــيچ عاق ه

 

ــــا  ــــيچ ب ــــد؟ ه ــــس كن ــــابي ك ــــنگي عت س
 

 نگارش متن - 
ـــر) 2 ـــود گ ـــاخت ينب ـــا  اري ـــرم ني ـــت؟يچ ش س

 

ايـــــن دريـــــغ و خجلـــــت و آزرم چيســـــت؟ 
 

 نگارش متن - 
ـــــد؟) 3    ـــــوخي را زن ـــــر كل ـــــل م ـــــيچ عاق ه

 

ــــد؟  ــــس كن ــــابي ك ــــنگي عت ــــا س ــــيچ ب ه
 

  رويش گل - 
ـــر) 4 ـــود گ ـــاخت ينب ـــا  اري ـــرم ني ـــت؟يچ ش س

 

ايـــــن دريـــــغ و خجلـــــت و آزرم چيســـــت؟ 
 

  ويش گلر  - 
  شود؟ باشد و چه مفهومي از آن استنباط مي راستا مي ، همبا پاسخ ايشان به فرد منتقد به ظاهر امام  كدام سخن امام صادق  -۶۶

  موم مردمتناسب آراستگي ظاهر با وضع ع -»آيد خداوند آراستگي و زيبايي را دوست دارد و از نپرداختن به خود و خود را ژوليده نشان دادن بدش مي) «1  
  روي در آراستگي رد تبرّج و زياده -»آيد خداوند آراستگي و زيبايي را دوست دارد و از نپرداختن به خود و خود را ژوليده نشان دادن بدش مي) «2  
  دمتناسب آراستگي ظاهر با وضع عموم مر  -»نما نپوشيد، زيرا چنين لباسي نشانۀ سستي و ضعف دينداري است لباس نازك و بدن) «3  
  روي در آراستگي رد تبرّج و زياده -»نما نپوشيد، زيرا چنين لباسي نشانۀ سستي و ضعف دينداري است لباس نازك و بدن) «4  
اي اسـت و عبـارت  ، چگونـه جملـه»ها سلب كنيم براي قبول توحيد در ربوبيت ضرورتي ندارد كه هرگونه اثر را از اشياء و يا انسان«عبارت  -۶۷

  ، ناظر بر كدام آيۀ شريفه است؟»وند در همۀ مراتب توحيدهمتايي خدا بي«
  )وَ لَم يَكُن لَه كُفُواً َاحَد( -) نادرست2    )وَ لَم يَكُن لَه كُفُواً َاحَد( -) درست1  
  )قُل اهللاُ خالِق كُلّ شَيء( -) نادرست4  )قُل اهللاُ خالِق كُلّ شَيء( -) درست3  
بريم و اين موضـوع بـه كـدام مرتبـه از  اندركاري آن به آن خداوند براي رفع نياز موجودات پي مي ستاز دقت در پيام كدام آيه، به تحقق د -۶۸

  نيازمندي موجودات به خدا اشاره دارد؟
  مرحلۀ بقا -)يَسأله مَنْ فِي السّماوات وَ االَرض ...() 2  مرحلۀ پيدايش -)يَسأله مَنْ فِي السّماوات وَ االَرض ...() 1  
  مرحلۀ پيدايش -)يا َايُّها النّاس اَنتُمُ الفُقَراء اِلي اهللا ...() 4  مرحلۀ بقا -)ا النّاس اَنتُمُ الفُقَراء اِلي اهللا ...يا َايُّه() 3  
ترتيب چگونه است و جهاد در راه خدا مربوط به كدام مورد  مشخص كنيم، به» پايه و اساس بناي اسالم«هاي دينداري را در  اگر بخواهيم پايه -۶۹

  باشد و سرانجام پيامبران در مبارزه با ستمگران چه بود؟ مي
  اند. همۀ انبياء الهي شهيد شده -دومين -ي) تبرّي و تول2ّ  اند. اكثر انبياء الهي شهيد شده -اولين -ي و تبرّي) تول1ّ  
  اند. ء الهي شهيد شدههمۀ انبيا -دومين -) تولّي و تبرّي4  اند. اكثر انبياء الهي شهيد شده -اولين -ي) تبرّي و تول3ّ  
تقواي الهي پيشه كنيد، هم در مورد بندگان خدا هم در «مبني بر  چند مورد از مفاهيم زير، قابليت استناد و استنباط از اين حديث حضرت علي  -۷۰

  را دارد؟» طاعت كنيد و از عصيان او بپرهيزيدها و چهارپايان مسئوليد، خدا را ا ها حتي سرزمين شما در برابر همۀ اينچراكه ها،  مورد شهرها و آبادي
  ب) توحيد عملي در بعد فردي    نفس عزتالف)   
  ها هستند. مؤمنان در همۀ زمان ،) مخاطب اين حديثد  زيست ج) جلوگيري از تخريب محيط  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  در چند مورد از موارد زير، فرد مكلّف نبايد روزه بگيرد؟ -۷۱

  برگشت او بيش از هشت فرسخ باشد. و يش از چهار فرسخ مسافرت كند و مجموع رفتالف) كسي كه ب  
  ماند. داند چهارده روز در مقصدي كه سفر كرده مي ب) كسي كه از ابتدا مي  
  خواهد ده روز بماند، برسد. ج) مسافري كه بعدازظهر به وطن يا جايي كه مي  
  د كه بر او واجب نبوده است.رغم نهي پدر و مادر به سفري برو د) كسي كه علي  
  ) كسي كه براي كار حرامي سفر كرده باشد.ه  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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، »اللّهُمَ ال تكِلني اِلي نَفسي طَرفَةَ عَينٍ اَبدا«و » تَفَكّروا في كلّ شَيء«، )كُتِبَ عليكُم الصّيام كما كُتِبَ علي الّذين مِن قبلِكُم(ترتيب عبارت  به -۷۲  99
  هاي تقويت اخالص اشاره دارد؟ هبه كدام را

  راز و نياز با خدا و كمك خواستن از او -افزايش معرفت نسبت به خدا -) افزايش معرفت نسبت به خدا1  
  راز و نياز با خدا و كمك خواستن از او -افزايش معرفت نسبت به خدا -) دوري از گناه و تالش براي انجام واجبات2  
  دوري از گناه و تالش براي انجام واجبات -راز و نياز با خدا و كمك خواستن از او -ا) افزايش معرفت نسبت به خد3  
  دوري از گناه و تالش براي انجام واجبات -راز و نياز با خدا و كمك خواستن از او -) دوري از گناه و تالش براي انجام واجبات4  
، بـه كـدام »كثرَ مِمَّن يَموتُ باآلجال وَ مَن يَعيشُ باالِحسانِ اكثَرُ مِمَّن يَعيشُ بِاالَعمارمَن يَموتُ بِالذّنوب ا«فرمايد:  مي آنجا كه امام صادق  -۷۳

  سنت الهي اشاره دارد و كدام آيۀ شريفه حاكي از آن است؟
  )لَفَتَحنا عَليهم بَرَكات مِنَ السَّماء وَ االَرض( -) سنت تأثير اعمال انسان در زندگي او1  
  )مَن جاء بِالحَسَنَة فَلَهُ عَشرُ امثالِها( -انسان در زندگي او ) سنت تأثير اعمال2  
  )لَفَتَحنا عَليهم بَرَكات مِنَ السَّماء وَ االَرض( -) سنت سبقت رحمت بر غضب3  
  )مَن جاء بِالحَسَنَة فَلَهُ عَشرُ امثالِها( -) سنت سبقت رحمت بر غضب4  
  كشد؟ يم ريتصو به را امتيق گواهان نيبهتر عنوان به ياله يايانب گرفتن قرار علت فه،يشر يۀآ كدام -۷۴

  )فَاستَعصَمَ نفسِهِ عَن َراَودتُّهُ لَقَد وَ() 2    )فِيهِ لُمتُنَّنِي الَّذِي فََذلِكُنَّ قَالَت() 1  
  )فَعَلَيهَا عَمِيَ مَن وَ فَلِنَفسِهِ بصَرَأَ فَمَن رَبِّكُم مِن بَصَائِرُ جَاءَكُم قَد() 4  )كَيدَهُنَّ عَنهُ فَصََرفَرَبّهُ  لَهُ فَاستَجَابَ() 3  
  درست است؟ )قَد جاءكُم بصائِرُ مِن رَبّكُم فَمن اَبصَرَ فَلِنَفسه وَ مَن عَمِيَ فَعليها(چند مورد دربارٔه آيۀ  -۷۵

  الف) نزول قرآن، از مصاديق آمدن بصائر است.  
  ب) ارسال داليل روشن، از شئون ربوبيت الهي است.  
  هاي انسان، به اختيار اشاره دارد. ايهج) از سرم  
  باشد. مي» گويي سنگ را فردا بيا/ ور نيايي من دهم بد را سزا هيچ«مفهوم با بيت  د) هم  
  از شواهد وجود اختيار، اشاره دارد.» تفكر و تصميم«) به ه  
  1 (2  2 (3  3 (4  4 (5  

  
76- Boracay White Beach, in Philippines is the most beautiful beach in the world. The second 

…………… is Blue Lagoon, Ölüdeniz, in Turkey. 
 1) beautiful 2) more beautiful 3) as bountiful 4) most beautiful 
77- Bill is a man who is interesting to talk with, but whose stories …………… are so unbelievable that 

not many people believe them. 
 1) about himself 2) himself 3) with his 4) by himself 
78- To change garbage directly into liquid fuels, it should be collected …………… to a landfill by workers.  
 1) and was taken 2) but taken 3) and taken 4) but is taken 
79- Our English teacher told us we could write the notes …………… in the margins of our books or 

…………… a separate page. 
 1) which was mentioned/ on 2) that mentioned/ in 
 3) which he mentioned/ on 4) that are mentioned/ in 
80- Since ten years ago, a video …………… was kept during the trip and has been used to produce a 

TV documentary.  
 1) function 2) knowledge 3) diary 4) entertainment 
81- Qatar's government are planning to build 9 new stadiums and …………… the existing stadiums 

for 2022 World Cup.  
 1) contain 2) achieve 3) regard 4) expand 
82- One of my colleagues has lost over 15 kilograms in three months. This matter has really 

…………… me to take regular exercise more frequently. 
 1) inspired 2) referred 3) confirmed 4) replaced 
83- I have always thought that they are the most …………… and friendly people I have ever met, and 

this experience was no different.  
 1) complicated 2) hospitable 3) suitable 4) comprehensible 

  

  کار کتاب کل + کتاب کل :۱ انگلیسی زبان      ۳۷ صفحۀ انتهای تا کار کتاب ۲ درس و ۱ درس + ۰۶ صفحۀ انتهای تا ۲ درس و ۱ درس :۳ انگلیسی زبان
´ 20
 پيشنهادي زمان

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

 

ال
س

 
لي
صي
تح

 
01 - 

00  
رة 
شما

چة 
تر
دف

1 - 
ي 
وم
عم

ن 
مو
آز

2 
ت
ش
يبه
رد
ا

 
14

01
  ) 

وه
گر

 
شي

ماي
آز

 
وم
عل

 
ني
سا
ان

 (  

1010  84- The more you know about the Internet, the easier it will be to …………… your children against 
unwanted attention or forbidden materials.  

 1) attract 2) protect 3) rethink 4) satisfy 
85- The students …………… cheers, celebrating the announcement that school is to be cancelled 

tomorrow due to snow. 
 1) identify with 2) look for 3) make up 4) burst into  
86- Because we tend to …………… while texting, it is harder for some pupils to get back in the habit of 

writing sentences completely. 
 1) combine 2) arrange 3) abbreviate 4) activate 
87- John’s chances of finding a better well-paid job will increase …………… if he can expand his 

knowledge of computer and language skills. 
 1) wisely 2) accidentally 3) unsystematically 4) considerably  

 Cloze Test 
All religions of the world have laid great …(88)… on the rights of parents and the duties of 

children towards them. According to Islamic teachings, respect and care for parents …(89)… in the 
Qur’an in such a manner as to say that among the honorable deeds, to obey parents, …(90)… 
kindness to them, is next to worshipping Almighty Allah. 

Every religion teaches you to respect your elders, but Islam has more courteous and warm 
…(91)… that respect parents as in none other religions around the world. The Islamic teachings 
have taught us to be more respectful towards our parents, since it is said in Holy Quran that to be 
grateful to parents is a form of worship to God. In Islam, it is …(92)… to respect our parents and 
keep them happy and satisfied.  

88- 1) emphasis 2) blessing 3) pressure 4) pause 
89- 1) was commanded  2) has commanded 

3) has been commanded 4) have been commanded 
90- 1) or showing 2) and to show 3) and by showing 4) and show 
91- 1) principles 2) principals 3) conditions 4) objects 
92- 1) obligatory 2) religious 3) hopeful 4) mental 

 Reading Comprehension I 
The argan tree is a rare tree that only grows in Sous Valley in southwestern Morocco. This area 

is quite dry and hot. There are not many food sources for goats in this part of Morocco. So, these 
goats have gotten creative! When argan fruits ripen, the goats come in groups. They carefully climb 
up the argan trees, which can be up to 30 feet tall. They risk being pricked by its thorny branches. 
Then, the goats feast on the yellow and dark brown fruits of argan trees. The fruits make up 
between 47% and 84% of the tree goats’ diet, depending on the season. 

These goats cannot digest the nut inside the fruit, however. They either spit out the nut or pass it 

through their digestive system. Farmers gather these softened nuts and crack them open to get to the 

seeds. These seeds are roasted, ground, and pressed to produce argan oil. Argan oil is a rare item that 

has become popular throughout the world. This oil is used in cooking. It is also used as skin and hair 

cosmetics. 
Although these goats help farmers produce argan oil, there are other consequences to their tree 

climbing. Goats often spend an average of 6 hours per day on the branches of these trees. Their 
hooves damage the tree’s branches. These tree-climbing goats are also a large tourist attraction in 
Morocco. Farmers have brought in more and more goats to this area to attract tourists, causing a 
decline in the health of the argan trees. Argan trees are now considered endangered. Some 
environmentalists are trying to help document this issue to save these trees. Hopefully, these trees 
will stand the test of time and these goats will be able to continue enjoying these fruits for many 
years to come! 
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1111  93- It can be inferred from the passage that …………… . 
 1) some tourists want to make their own argan oil, so they try to harvest the argan tree nut themselves, 

which hurts the tree.  
 2) tourism is causing more pollution in the Sous Valley from cars and trains, which harms the argan trees.  
 3) tourists often want to take pictures on the argan trees, so they are climbing the trees and damaging them.  
 4) farmers purposefully put goats on argan trees for tourists to look at, but the goats are damaging the trees.  
94- What does the underlined expression in the last paragraph mean? 
 1) do something very easily 2) stand somewhere and do very little  
 3) last or remain strong for a long time 4) try to stop or prevent 
95- What is the best title for this passage? 
 1) The Argan Oil Business 2) The Tree Goats of Morocco 
 3) Tourism and The Climbing Goats 4) Farmers’ Business of Argan Oil 
96- Which of the following statements is NOT true? 
 1) Moroccan goats climb the branches of argan trees to feed on, leading to some health problems for 

the trees.  
 2) Argan oil is used throughout the world just for cosmetic purposes on people’s hair and skin. 
 3) Moroccan goats like to eat the argan tree’s fruits which make up 47% to 84% of the goats’ diets.  
 4) Argan trees are now considered endangered, which is a problem because they provide argan oil 

and are only found in the Sous Valley in southwestern Morocco.  
 Reading Comprehension II 

Every time you're online, you are bombarded by pictures, articles and videos trying to tell their 
story. Unfortunately, not all of these stories are true. These days it's so easy to share information. 
These stories circulate quickly, and the result is fake news. Read these tips, and don't get fooled! 

Look at the website where the story comes from. Does it look real? Are there a variety of other 
stories or is it just one story? Fake news websites often use addresses that sound like real 
newspapers, but don't have many real stories about other topics. If you aren't sure, click on the 
“About” page and look for a clear description of the organization. 

Many fake news stories use images that are Photoshopped or taken from an unrelated site. 
Sometimes, if you just look closely at an image, you can see if it has been changed. Or use a tool like 
Google Reverse Image search. It will show you if the same image has been used in other contexts. 

Look to see if the story you are reading is on other news sites that you know and trust. If you do 
find it on many other sites, then it probably isn't fake (although there are some exceptions), as 
many big news organizations try to check their sources before they publish a story.  

If you know these things about online news, then you have the control over what to read, what to 
believe and most importantly what to share. If you find a news story that you know is fake, the 
most important advice is: don't share it! 

97- According to the text, what should you do with fake news? 
 1) Do not send it to others. 2) Delete it immediately. 
 3) Find its original source. 4) Inform others of its dangers. 
98- What is the main idea of the above passage? 
 1) Tips on how to read the news online 
 2) How to replace bad news with good ones 
 3) How to recognize fake news 
 4) Methods of detecting fake newspaper news 
99- What advice does the third paragraph give? 
 1) Watch out for fake photos. 2) Look for other signs.  
 3) Check the source.  4) Check if the story is in other places. 
100- The underlined word “exceptions” in the fourth paragraph refers to …………… . 
 1) news sources 2) real news 3) fake stories 4) news organizations 
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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
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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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11    

  است؟ كدام »رستوران يك يهاغذا قيمت« متغير مقياس -۱۰۱
  اي فاصله )4  نسبتي )3  ترتيبي )2  اسمي )1  
  است؟ نادرست گزينه كدام -۱۰۲
  است. ها داده هاي چارك و اه دامنه نمايش براي سودمند روشي اي، جعبه نمودار )1  
  است. چاركي ميان دامنۀ شود، مي بيان ميانگين با معموالً كه پراكندگي معيار )2  
  هستند. ميانگين از معيار انحراف يك فاصلۀ در مشاهدات از درصد 68 تقريباً )3  
 6 از بيشـتر كـه شـرطي بـه البتـه دهيم؛ انجام مقايسه بتوانيم بهتر تا كنيم استفاده اي دايره نمودار از است بهتر كنيم، مي گزارش را درصد كه زماني )4  

  باشيم. نداشته مقدار
x مربع اگر -۱۰۳ 2 x برابر دو از 3 2   است؟ كدام x تر كوچك مقدار باشد، بيشتر واحد ۸ ،3

  1( 1
2  2(  1

2  3( 5
2  4(  5

2   

a معادلۀ ،a از مقاديري چه ازاي به -۱۰۴ x
x a

 


41 2 x جواب داراي ،3  1 است؟  

 و -2 )1   3
5 و -2 )2  2

 و 2 )3  2 3
5 و 2 )4  2

2   

f سهمي رأس مختصات اگر -۱۰۵ (x) x bx c   22، نقطۀ ( , )2 f مقدار باشد، 20 (   است؟ كدام 3(
  1( 30-  2( 30  3( 40  4( 40-  
 هاي داده در -۱۰۶ , , , , , , , , ,12 18 25 14 40 29 34 24 37  چارك كنيم. مي حذف است واحد ۲ از كمتر ميانگين با اختالفشان كه را هايي داده ،12

  است؟ كدام هماند باقي هاي داده سوم
  1( 5/31  2( 34  3( 5/35  4( 37  
) نقاط اگر -۱۰۷ , a)2، ( ,a )30 a) و 2 , ) f مقدار باشند، f خطي تابع روي همگي ،4 (   باشد؟ تواند مي كدام 2(
  1( 5-  2( 6-  3( 7-  4( 8-  
 وزن اگـر اسـت. فروشي ميوه يك رفتۀ فروش هاي ميوه وزن به مربوط رو روبه راداري نمودار -۱۰۸

 كيـوي وزن بيشـينۀ بـه پرتقال وزن بيشينۀ نسبت باشد، يكسان رفته فروش پرتقال و كيوي
  است؟ كدام رفته فروش

  1( 5/0  

  2( 575/0  

  3( 6/0  

  4( 625/0  
 نداشـته اطالعي دورافتاده، هاي داده وجود و ها داده توزيع الگوي از اگر شود. بررسي مدرسه يك آموزان دانش قد است قرار مطالعه يك در -۱۰۹

  است؟ تر مطمئن مدرسه، اين آموزان دانش قد براي نمودار كدام باشيم،
  اي جعبه )4  اي ميله )3  اي نقطه )2  اي دايره )1  

 دنبالۀ در -۱۱۰
joÎ

Z»p

n

n n
( ) n n

a
( ) n n





  


1 3

2 2
1
1

  است؟ كدام ششم جملۀ ،

  1( 36  2( 36-  3( 216  4( 216-  
  شود؟ ختم b هب و شروع k با كه نوشت توان مي حروف تكرار بدون حرفي ۶ يا ۵ كلمۀ چند ،»mobtaker« كلمۀ حروف با -۱۱۱

  1( 480  2( 500  3( 520  4( 540  

)P اگر -۱۱۲ , ) a
 

  
 

2117 3   است؟ كدام a باشد، 109

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

3   

1 با برابر باشد، m روشده اعداد مجموع آنكه احتمال تاس، دو پرتاب در -۱۱۳
  است؟ كدام m است. 9

  9 يا 4 )4  8 يا 4 )3  9 يا 5 )2  8 يا 5 )1  

 کتاب کل :۱ آمار و ریاضی      ١ درس ۲ فصل و ۱ فصل کل :۳ آمار و ریاضی
´ 25
پيشنهادي زمان
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22  ۱۱۴- A و B اي نمونه فضاي از ناسازگار پيشامد دو S و ۳/۰ ترتيب به شان وقوع احتمال و P(B) .1 هـا آن از يكي حداقل وقوع احتمال اگر است
2 

  است؟كدام  P(B)مقدار  د،باش

  1( 1
15  2( 2

15  3( 1
5  4( 4

15   

 و جمعه روزهاي در شده، اعمال هاي محدوديت اطرخ به بروند. مسافرت به خواهند مي اسفند سوم هفتۀ در محمد و اسفند دوم هفتۀ در علي -۱۱۵
  كنند؟ مي شروع هفته زوج روزهاي در را سفرهايشان ها آن دوي هر احتمالي چه با شوند. جاده وارد توانند نمي شنبه

  1( 16/0  2( 18/0  3( 2/0  4( 24/0  
  است؟ فرد عددي دهد، مي جواب كه سؤاالتي تعداد احتمالي هچ با دهد. پاسخ سؤال ۷ به حداقل نامه، پرسش يك سؤال ۱۰ بين از بايد رامين -۱۱۶

  1( 1
2  2( 11

24  3( 65
88  4( 3

4   

na دنبالۀ دهم و ششم جمالت مجموع اگر -۱۱۷ n bn 2 است؟ كدام دنباله اين چهارم جملۀ باشد، 72 با برابر  
  1( 12  2( 14  3( 18  4( 20  
n دنبالۀ هجدهم جملۀ -۱۱۸ na a n  1 a فرض با ،2 20   است؟ كدام 105
  1( 40  2( 41  3( 42  4( 43  
, دنبالۀ هشتم جملۀ -۱۱۹ , , , ,98 95 89 80 68  است؟ كدام  
  1( 11  2( 12  3( 13  4( 14  
  گيرند؟ مي قرار نفر ۲ دقيقاً ،B و A بين احتمالي چه با دهيم. تشكيل صف خواهيم مي E و A، B، C، D هاي نام به نفر ۵ با -۱۲۰

  1( 1
3  2( 1

4  3( 1
5  4( 1
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 ميليـوني ۲ دسـتگاه ۷۵ ماهيانـه ميـانگين طور به توانسته خود، كاري سال پايان در اوست شخص به متعلق كه كارگاهي در اي توليدكننده -۱۲۱

 بـه توجه با است. كرده استخدام تومان ۵۰۰,۰۰۰ حقوق ماهيانه اب دوركار حسابدار دو و تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ ماهيانه حقوق با كارگر ده او بفروشد.
   است: آمده زير جدول در كه هايي هزينه

   است؟ ميزان چه او اقتصادي سود ب)   است؟ چقدر او حسابداري سود الف)  
  نمايد؟ اعالم خود مالياتي اظهارنامۀ فرم در را سود مقدار چه وي ج)  

   ميليون 609 ج)  ميليون 690 ب)  ميليون 834 الف) )1  

   ميليون 690 ج)  ميليون 690 ب)  ميليون 834 الف) )2  

   ميليون 690 ج)  ميليون 834 ب)  ميليون 690 الف) )3  

   ميليون 609 ج)  ميليون 834 ب)  ميليون 690 الف) )4  

   گيرد؟ مي صورت هدفي چه به عمل اين و شود مي انجام اسناد كدام خصوص در ظهرنويسي -۱۲۲
   سود عنوان به شده عنوان سند روي آنچه از بيش مبلغ پرداخت -چك )1  
  آن بازپرداخت به نسبت واگذاركننده فرد مسئوليت ماندن باقي و ديگر فرد به بدهي انتقال -چك )2  
  آن بازپرداخت به نسبت واگذاركننده فرد مسئوليت ماندن باقي و ديگر فرد به بدهي انتقال -سفته )3  
  سند روي مندرج مبلغ به نسبت كمتري مبلغ دريافت با ديگر فرد به بدهي انتقال -سفته )4  
   است؟ نادرست زير هاي عبارت از تعداد چه -۱۲۳
   پردازد. مي مشاركت اوراق و كاالها از برخي تقاضاي و عرضه گذاري، قيمت كار به بورس بازار الف)  
   كند. دريافت ديگري به سند انتقال با را خود مبلغ كل باشد، داشته نياز پول به كه زمان هر تواند مي سفته دارندٔه ب)  
   شود. سپرده ها بانك به پول نشر واگذاري شد باعث كه بود امليعو جمله از دسترس در نقره و طال كمبود ج)  
   كرد. صحبت قاطعيت با نقدينگي افزايش از توان مي باشد، تورم رشد نرخ از بيش نقدينگي رشد نرخ كه زماني د)  
 معناست اين به است، كرده پيدا شافزاي گذشته سال به نسبت درصد ۵/۲ حدود در ساليانه تورم نرخ كه شود اعالم اي جامعه در كه زماني و)  

   است. كرده پيدا افزايش درصد ۵/۲ تنها اساسي كاالهاي كه
   شود. مي نگهداري آن در نامعين مدتي براي مشتري پول كه است حسابي ،انداز پس سپردٔه )ه  
  1( 2  2( 3  3( 4  4( 5  

 
 

 ميليون ۵۱۰  ساليانه موردنياز اوليۀ مواد خريد هزينۀ
 ميليون ۷۵  ساالنه قبوض ساير و برق آب، قبوض هزينۀ

  ميليون ۹  ساليانه استهالك هزينۀ
  ميليون ۱۲  ملك ماهيانۀ اجارٔه

  ۲ و ۱ های بخش :اقتصاد
´ 10
پيشنهادي زمان
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   است؟ زير هاي پرسش درست پاسخ گزينه كدام -۱۲۴  33
   شود؟ مي محسوب خرد اقتصادي، آمارهاي چهارگانۀ سطوح از سطح كدام الف)  
   چيست؟ جامعه يك در خدمات و كاال توليد ميزان اهميت دليل ب)  
   است؟ يزيچ چه امروزي هاي پول پشتوانۀ ج)  
 برسـد، فـروش به ومانت ۲۷۵,۴۰۰ قيمت به برنج كيلو ۵ شرايط اين در اگر است. يافته افزايش درصد ۱۰ سال ابتداي به نسبت برنج قيمت د)  

   است؟ مقدار چه حدوداً كيلو هر براي ،۱۴۰۰ سال ابتداي در برنج قيمت
   اي منطقه و شهري -روستايي الف) )1  
   سازد. مي فراهم كشورها رساي با است آن اقتصادي زيربناي اساس بر كه را كشور هر سياسي و اقتصادي قدرت مقايسۀ امكان ب)    
  كشورها سياسي قدرت ج)    
  55082 د)    
   روستايي و شهري هاي بنگاه توليدكنندگان، الف) )2  
   كرد. بيني پيش را جوامع پيشرفت ميزان توان مي و است جامعه مختلف اقشار درآمد و رفاه سطح جامعه، اقتصادي توان و قدرت بيانگر ب)    
  المللي بين اقتصاد در جايگاهشان و كشورها اقتصادي قدرت ج)    
  55082 د)    
   كشوري و اي منطقه شهري، الف) )3  
   است. كشورها ساير به نسبت الملل بين اقتصاد در ها آن سهم و دولت اقتصادي توان و قدرت ميزان كنندٔه مشخص ب)    
  المللي بين اقتصاد در جايگاهشان و كشورها سياسي قدرت ج)    
  50072 د)    
   توليدي مؤسسات و ها شركت خانوار، الف) )4  
 آن پيشـرفت امكـان نهايـت در و گـذاري سرمايه و انداز پس ميزان جامعه، اعضاي درآمد و رفاه سطح جامعه، اقتصادي توان و اقتصاد قدرت ربيانگ ب)    

   است. آينده در جامعه
  كشورها اقتصادي قدرت ج)    
  50,072 د)    
   »:پول خريد قدرت« با رابطه در ،رو روبه »تصويري نمودار« به توجه با -۱۲۵
   است؟ تغيير دستخوش »پول خريد قدرت« شود مي گفته چرا ف)ال  
   كند؟ نمي حفظ را خود »ارزش« يزيچ چه مقابل در پول ب)  
   چيست؟ به وابسته جامعه »پول خريد قدرت« ج)  
   است؟ »غيرمستقيم« رابطۀ يك يزيچ چه با »پول خريد قدرت« رابطۀ د)  
   چيست؟ جامعه در »پول خريد قدرت كاهش« مهم داليل از يكي )ه  
  است؟ كدام جامعه در »پول خريد قدرت« كاهش نتيجۀ و)  
   است. نداشته هماهنگي اقتصادي شكوفايي و رونق با پول ارزش افزايش چون الف) )1  
  نقدينگي ج)  ها قيمت عمومي سطح ب)    
  جامعه كل تقاضاي و عرضه نابرابري )ه  ها قيمت عمومي سطح د)    
   تورم وجود و)    
   كند. حفظ را خود ارزش زمان طول در نتوانسته پول واحد يك چون ف)ال )2  
  ها قيمت عمومي سطح ج)  ها قيمت عمومي سطح ب)    
  جامعه توليد به نسبت پول زياد حجم )ه  ها قيمت عمومي سطح د)    
   تورم وجود و)    
   است. نداشته هماهنگي اقتصادي شكوفايي و رونق با پول ارزش افزايش چون الف) )3  
  نقدينگي ج)  گردش در پول حجم ب)    
  جامعه توليد به نسبت پول زياد حجم )ه   ها قيمت عمومي سطح د)    
   ركودي تورم وجود )و    
   كند. حفظ را خود ارزش زمان طول در نتوانسته پول واحد يك چون الف) )4  
  ها قيمت عمومي سطح ج)  گردش در پول حجم ب)    
  جامعه كل تقاضاي و عرضه ابرينابر  )ه   ها قيمت عمومي سطح د)    
   ركودي تورم وجود و)    
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   است؟ كدام زير هاي سؤال جواب -۱۲۶  44
   ............... انساني عوامل اسالمي اقتصاد در الف)  
   رسد؟ مي كار) صاحبان (يا كار صاحب به يزهاييچ چه ،توليد هر پايان در ب)  
   دارد. بيشتري ............... باشد داشته ............... محصول آنكه دارند، ............... توليد عوامل كه توليدكننده دو ج)  
   دهد؟ افزايش را فروش از حاصل درآمد ميزان خود تالش با تواند مي توليدكننده يك چگونه د)  
   نشود. شريك زيان و سود در و بگيرد دستمزد تواند مي هم شود »توليد صاحب« تواند مي هم الف) )1  
   وري بهره -بيشتري -يكسان ج)    زيان و سود محصول، همۀ ب)    
   برساند. فروش به مناسب قيمتي با را ها آن و كند فراهم خوبي بازار خود محصوالت براي بازاريابي با د)    
   شود. شريك زيان و سود در بايد ولي ،بگيرد دستمزد و شود »توليد صاحب« تواند مي الف) )2  
   توليد -بيشتري -متفاوت ج)    درآمد نه،هزي حقوق، ب)    
   برساند. فروش به مناسب قيمتي با را ها آن و كند فراهم خوبي بازار خود محصوالت براي بازاريابي با د)    
   نشود. شريك زيان و سود در و بگيرد دستمزد تواند مي هم و شود »توليد صاحب« تواند مي هم الف) )3  
   وري بهره -بيشتري -يكسان ج)    زيان و سود محصول، همۀ ب)    
   ها وپاش ريخت از جلوگيري يا و انرژي و اوليه مواد مصرف در جويي صرفه يا الزمغير  كار نيروي استخدام از پرهيز با د)    
   شود. شريك زيان و سود در بايد ولي ،بگيرد دستمزد و شود »توليد صاحب« تواند مي الف) )4  
   توليد -بيشتري -متفاوت ج)    درآمد و هزينه حقوق، ب)    
   ها وپاش ريخت از جلوگيري يا و انرژي و اوليه مواد مصرف در جويي صرفه يا الزمغير  كار نيروي استخدام از پرهيز با د)    
   است؟ زير هاي پرسش درست پاسخ گزينه كدام -۱۲۷
   باشد؟ مي كميابي وضعيت ايجاد داليل از يك، كدام الف)  
   است؟ نادرست اقتصاد علم در كردن رفتار عقالني خصوص در عبارت كدام ب)  
 هزينـۀ »كنـيم. برداشت را آن و بكاريم گالبي آن در توانستيم مي كه صورتي در ايم، داده اختصاص پرتقال كشت به را زميني« عبارت در ج)  

   است؟ كدام فرصت
   منابع اين از برداري بهره در محدوديت -دسترس در امكانات و منابع بودن محدود الف) )1  
 هـا هزينـه و منـافع دقيـق تشخيص در اما باشد، داشته نادرستي انتخاب و كرده اشتباه فايده) -(هزينه انتخاب روش مورد در انسان است ممكن ب)    

   كند. نمي اشتباه گاه هيچ
   ايم. كرده نظر صرف آن از كه گالبي محصول ميزان ج)    
   بشر فني دانش بودن محدود -بعمنا از بسياري بودن ناشناخته الف) )2  
 هـا هزينـه و منـافع دقيـق تشخيص در اما باشد، داشته نادرستي انتخاب و كرده اشتباه فايده) -(هزينه انتخاب روش مورد در انسان است ممكن ب)    

   كند. نمي اشتباه گاه هيچ
   رسانيم. مي فروش به كه پرتقالي مقدار ج)    
   منابع اين از برداري بهره در محدوديت -دسترس در كاناتام و منابع بودن محدود الف) )3  
 با را مدت كوتاه و موقتي كم، منفعتي ولي است، زده انتخاب اين به دست منفعت كسب براي كاهد، مي خود محصول كيفيت از كه اي توليدكننده ب)    

   است. نكرده رفتار عقالني ديگر عبارت به و است كرده جايگزين بلندمدت و دائمي زياد منافع
   ايم. كرده نظر صرف آن از كه گالبي محصول ميزان ج)    
   بشر فني دانش بودن محدود -منابع از بسياري بودن ناشناخته الف) )4  
 هـا هزينـه و منـافع دقيـق تشخيص در اما باشد، داشته نادرستي انتخاب و كرده اشتباه فايده) -(هزينه انتخاب روش مورد در انسان است ممكن ب)    

   كند. نمي اشتباه گاه هيچ
   رسانيم. مي فروش به كه پرتقالي مقدار ج)    
 با بانك در را پول اين يا كند خريداري تومان هزار ۵۰ ورق هر سود با مشاركت اوراق ۲۰ تواند، مي خود تومان ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ انداز پس با فردي« -۱۲۸

 زيـر سؤاالت به عبارت اين به توجه با »كند. خريداري تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰ سود با طال سكۀ تعدادي يا كند، گذاري سرمايه درصد ۱۸ ساليانه سود
   دهيد. پاسخ

   كند؟ گذاري سرمايه بايد كاري چه در را خود پول فرد اين الف)  
   است؟ كدام فرد براي انتخاب اين فرصت هزينۀ ب)  
   طال سكۀ خريد ب)  بهادار اوراق بورس بازار در گذاري سرمايه الف) )1  
   بانك در گذاري سپرده ب)    مشاركت اوراق خريد الف) )2  
  طال سكۀ خريد ب)    بانك در گذاري سپرده الف) )3  
   مشاركت اوراق خريد ب)    بانك در گذاري سپرده الف) )4  
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   به كنيد:، موارد خواسته شده را محاسچپ به راست از ترتيب به ،شده داده جدول در مندرج اطالعات به توجه با -۱۲۹  55
   :۲۰۲۰ سال در جاري قيمت به كل توليد الف)  
   :۲۰۲۰ سال در ثابت قيمت به كل توليد ب)  
   :۲۰۱۹ سال در ثابت قيمت به كل توليد ج)  
  12,500 ج)  17,500 ب)  18,750 الف) )1  
  17,500 ج)  12,500 ب)  17,500 ف)ال )2  
  12,500 ج)  17,000 ب)  18,750 الف) )3  
  18,500 ج)  12,500 ب)  17,500 الف) )4  
   ها: داده ساير و توليدات اين رقم به توجه با است، شده توليد سال يك مدت در زير جدول كاالهاي فرضي، كشور يك در -۱۳۰
 كشـور اين داخلي خالص توليد و داخلي لصناخا توليد )الف  

    است؟ ريال ميليون چند چپ) به راست (از ترتيب به
 باشـد، نفـر ميليون ۵۰ كشور اين كل جمعيت چنانچه ب)  

   است؟ كدام آن »سرانه داخلي خالص توليد«
  8,050 ب)  405,200 -415,200 الف) )1  
  5,080 ب)  405,200 -415,200 الف) )2  
  5,080 ب)  402,500 -412,500 الف) )3  
  8,050 ب)  402,500 -412,500 الف) )4  
   ترتيب: به باشد، تومان ۵,۰۰۰,۰۰۰ آن استهالك هزينۀ اگر است. تومان ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ اي، سرمايه كاالي دستگاه يك قيمت -۱۳۱
   است؟ سال چند دستگاه اين مفيد عُمر الف)  
   نيابد؟ كاهش توليدش قدرت تا كرد دستگاه اين نگهداري و تعمير صرف بايد مقدار چه ساالنه ب)  
 چنـد دسـتگاه اين آخر سال سه استهالك هزينۀ مجموع باشد، درصد ۲۰ جامعه در تورم نرخ دستگاه اين مفيد عمر آخر سال سه در اگر ج)  

   بود؟ خواهد تومان
  20,000,000 ج)    تومان 5,000,000 ب)  20 الف) )1  
  18,000,000 ج)  ستگاهد  قيمت درصد 20 ب)  25 الف) )2  
  18,000,000 ج)    تومان 5,000,000 ب)  20 الف) )3  
  20,000,000 ج)  دستگاه قيمت درصد 20 ب)  25 الف) )4  
 در باشد. مي ميليون ۶۰ جامعه اين كل جمعيت و بوده فرضي جامعۀ يك اعضاي سال يك به مربوط »درآمدي مختلف اقالم« مبيّن زير جدول -۱۳۲

   صورت: اين
  مبلغ  درآمدي اقالمرديف
  ريال ۱۸۶,۵۸۸,۰۰۰  بگيران حقوق درآمد  ۱

1  دستمزدها  ۲
  بگيران حقوق درآمد 3

  ريال ۸۶۴,۴۲۲,۰۰۰  سرمايه صاحبان درآمد  ۳

1  مستغالت و امالك صاحبان درآمد  ۴
  سرمايه صاحبان درآمد 4

2  آزاد مشاغل صاحبان درآمد  ۵
  مؤسسات و ها شركت سود 5

  ريال ۹۸۶,۵۹۸,۵۰۰  مؤسسات و ها شركت سود  ۶
   است؟ »االجاره مال يا بها اجاره« رديف، كدام و گيرد مي تعلق »سرمايه« به كه است سودي جدول، رديف كدام الف)  
   است؟ ريال چند جامعه اين »ملّي درآمد« ب)  
   است؟ ريال چند آن »انهسر درآمد« ج)  
   چيست؟ »سرانه« معناي و مفهوم د)  
  »جامعه آن درآمد« ميزان درجامعه  فرد هر متوسط سهم د)  45,157,328 ج)  2,710,549,400 ب)  4 رديف و 3 رديف الف) )1  
  »جامعه آن توليد« ميزان در جامعه فرد هر متوسط سهم د)  45,175,823 ج)  2,549,710,400 ب)  3 رديف و 4 رديف الف) )2  
  »جامعه آن درآمد يا توليد ميزان« درجامعه  فرد هر متوسط سهم د)  45,157,328 ج)  2,710,549,400 ب)  3 رديف و 4 رديف الف) )3  
  »جامعه آن درآمد يا توليد ميزان« در جامعه فرد هر متوسط سهم د)  45,175,823 ج)  2,710,549,400 ب)  4 رديف و 3 رديفالف)  )4  

 

 

  ۲۰۲۰ سال  ۲۰۱۹ سال  
 مقدار قيمت مقدار قيمت  كاال
A  ۱۰۰  ۵۰  ۱۵۰  ۲۵  
B  ۵۰  ۱۵۰  ۵۰  ۳۰۰  

A ريال ۳۰,۰۰۰,۰۰۰  تن هر قرار از تن ۵۰۰۰  غذايي مواد

B ريال ۵۰,۰۰۰,۰۰۰دستگاه هر قرار از دستگاه تن ۵۰۰۰  آالت ماشين

C ريال ۵۰۰,۰۰۰  عدد هر قرار از عدد ۱۵,۰۰۰  پوشاك  

D 2شده ارائه خدمات
  پوشاك ارزش 3

E 1 استهالك هزينۀ
  آالت ماشين ارزش 25
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   دهيد: پاسخ زير سؤاالت به مندرج اطالعات به باتوجه است. فرضي جامعۀ يك به مربوط زير، در شده ارائه اطالعات -۱۳۳  66

   است؟ چقدر نقدينگي ميزان الف)  

   است؟ ميزان چه پول شبه حجم ب)  

   نماييد. رامحاسبه انداز پس هاي سپرده ميزان ج)  

  1420 ج)  2660 ب)  8500 الف) )1  

  1420 ج)  2860 ب)  7500 الف) )2  

  1220 ج)  2860 ب)  8500 الف) )3  

  1220 ج)  2660 ب)  7500 الف) )4  
   دهيد: پاسخ زير سؤاالت به آن به توجه با است، يفرض جامعۀ يك در خاص كاالي يك قيمت و عرضه و تقاضا مقادير شرح زير جدول -۱۳۴
   است؟ تقاضا مقدار نشانگر رديف كدام و عرضه مقدار نشانگر ترتيب به رديف كدام الف)  
   است؟ كدام تعادلي مقدار از ۷ رديف در عرضه مقدار و ۲ رديف در تقاضا مقدار اختالف ترتيب به ب)  
   است؟ رو روبه تقاضا مازاد و عرضه مازاد با بترتي به بازار ها قيمت كدام در ج)  
   رسد؟ مي محصوالت فروش از خود سود مقدار باالترين به فروشنده قيمت، كدام در د)  
  500 -500 ب)  A- B الف) )1  

  1100 د)  7 و 6 -3 و 2 ج)    

  400 -500 ب)  B- A الف) )2  

  1500 د)  3 و 2 -7 و 6 ج)    

  500 -500 ب)  A- B الف) )3  

  1100 د)  3 و 2 -7 و 6 ج)    

  500 -400 ب)  B- A الف) )4  

  1500 د)  7 و 6 -3 و 2 ج)    

   است؟ زير موارد درست پاسخ مبين گزينه كدام -۱۳۵
   چيست؟ امكانات و منابع از استفاده روش بهترين مالك الف)  
 انتخاب را ها بهترين امكاناتشان و منابع از كشورها و ها سازمان ها، انسان كند مي كمك ها هزينه و منافع انواع دربارٔه دقت با اقتصاد دانش ب)  

   است. ............... آمدن پديد فكري تالش اين نتيجۀ كنند.
   است؟ نادرست واقعيت با ارتباط در گزينه كدام ج)  
   باشد. داشته را سود باالترين و هزينه كمترين كه روشي الف) )1  
   اقتصادي انديشۀ ب)    
   شود. مي تبديل ناپذيري سيري نوعي به جويي كمال شود، متوقف خود حيواني و مادي نيازهاي در نانسا  اگر ج)    
   آورد. دست به را رفاه از باالتري سطح و منافع ميزان بيشترين منابع اين از استفاده با بتوان كه روشي الف) )2  
   اقتصاد علم ب)    
 و آورد دسـت بـه منابع اين از را (مانندتوليد) منافع ميزان بيشترين بتوان آن از استفاده با كه است شيرو  امكانات و منابع از استفاده روش بهترين ج)    

   كرد. فراهم انسان براي را رفاه از باالتري سطح
   باشد. داشته را سود باالترين و هزينه كمترين كه روشي الف) )3  
   اقتصاد علم ب)    
 كننـد. مـي مطالعـه خاصـي مسـائل و موضـوعات دربارٔه مناسب و مرتبط هاي آزمايش و ها روش از استفاده با دانشمندان بشري علوم از هريك در ج)    

   دهند. مي قرار موردمطالعه علمي هاي روش با را اقتصادي موضوعات هم اقتصادي علوم دانشمندان
   آورد. دست به را رفاه از تريباال  سطح و منافع ميزان بيشترين ،منابع اين از استفاده با بتوان كه روشي الف) )4  
   اقتصادي انديشۀ ب)    
 منتهي خاص استفادٔه يك به تنها و هستند نامحدود كه توليد عوامل و منابع بين رابطۀ صورت به را بشر هاي انتخاب كه است علمي اقتصاد، علم ج)    

   كند. مي مديريت را انسان جمعي و فردي رفتارهاي روش، ترين هزينه كم ارائۀ با و مطالعهرا  او محدود مادي نيازهاي و شوند مي

 

 

  واحد ۲۷۰۰  ها اسكناس ارزش
  واحد ۴۴۰  دار مدت هاي سپرده ارزش

2  مسكوكات ارزش
ها اسكناس موجودي 3

  واحد ۲۰۰۰غيرديداري و ديداري هاي سپرده مجموع ارزش
  واحد ۳۴۰  ديداري هاي سپرده ارزش
  واحد ۱۰۰۰  الحسنه قرض هاي سپرده ارزش

  A  B  قيمت  رديف
  ۱۰۰۰  صفر  ۳۰۰  ۱
۲  ۵۰۰  ۱۰۰  ۹۰۰  
۳  ۷۰۰  ۱۸۰  ۷۰۰  
۴  ۹۰۰  ۲۵۰  ۵۰۰  
۵  ۱۱۰۰  ۴۰۰  ۴۰۰  
۶  ۱۳۰۰  ۵۵۰  ۲۵۰  
  صفر  ۹۰۰  ۱۵۰۰  ۷
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77    
  ؟شود نمي اثر كدام به مربوط »عربي لغات از كمتر گيري بهره و معنا و لفظ در اختصار و ايجاز جمالت، كوتاهي« چون هايي ويژگي -۱۳۶
  مالتفهي )4  بلعمي تاريخ )3  طبري تفسير ترجمۀ )2  نامه سياست )1  
  است؟ موضوعي چه به مربوط زير گانۀ سه عوامل -۱۳۷
  »تعليم مراكز و مدارس توسعۀ -غزنويان فتوحات و ها لشكركشي -دربار به اديبان و عالمان جلب در شاهان گرايش«  
  پنجم قرن ميانۀ تا سوم قرن از فارسي ادبيات و زبان گسترش و پيشرفت عوامل )1  
  پنجم و چهارم قرن در ادب و علم شدن درباري عوامل )2  
  چهارم قرن اول نيمۀ و سوم قرن در علوم و ادبيات رونق عوامل )3  
  دري زبان به عربي واژگان نفوذ و فارسي ادبيات به جامعه مندي عالقه عوامل )4  
  ؟نيست پنجم قرن اول نيمۀ و چهارم قرن به مربوط گزينه كدام اطالعات -۱۳۸
  آمد. كار روي ساماني دولت دوره اين آغاز در و شد شكوفا دوره اين در نثر و نظم )1  
  كرد. اعالم خود قلمرو رسمي زبان را دري فارسي زبان صفاري ليث يعقوب )2  
  كردند. مي زندگي دوره اين در عنصري و فردوسي رودكي، چون بزرگي سخنوران )3  
  شود. مي دري فارسي وارد دوره اين در عربي تونم ترجمۀ راه از جديد سياسي و ديني ادبي، علمي، اصطالحات از بسياري )4  
  است؟ مربوط خراساني سبك شعر به گزينه كدام فكري نظر از -۱۳۹
ــواهي  )1    ــه خ ــاري ك ــه ني ــوي ب ــويش س ــان خ را زي

 

را زبـــــــان دار نگـــــــه نـــــــاخوب گفـــــــتن از 
 

اســــتغنا جــــوالن كوچــــۀ دارد ســــرمه غبــــار )2
 

ــو  ــي دل چ ــب ب ــد مطل ــر افت ــدا راه نفــس ب ــدد ص بن
 

رنــگ هــاي پرفشــاني ســير اســت رنگــي بــي بــه تــا )3
 

ـــت  ـــن در ســـر آنكـــه انجـــام ياف ـــاز دام ـــد آغ مان
 

نيســـت پوشـــيده حيـــرتم رمـــوز ديـــدارم محـــو  )4
 

ــــد داده گــــواهي هــــا ن مژگــــا رفتــــه نگــــاه از  ان
 

  است؟ كدام آن نثر نوع و است كتابي چه از زير متن -۱۴۰
  »منم. آمرزگار نواز بنده نامدار، كردگار منم؛ آفريدگار كه دانيد مرا و خوانيد مرا و پرستيد مرا من، بندگان گويد: مي نامدار خداي از بزرگوار فرمان«  
  موزون نثر نامه: مناجات )2  موزون نثر االبرار: عدة و االسرار كشف )1  
  فني نثر دمنه: و كليله )4    مصنوع االبرار: عدة و االسرار كشف )3  
  است؟ ششم و پنجم قرنسبك  ادبي  هاي ويژگي به مربوط زير، موارد از مورد چند -۱۴۱
 كـاهش -زمينـي عشـق از غزل گرفتن فاصله -داستاني هاي منظومه و سرايي داستان رواج -عرفاني اصطالحات ورود -نو تركيبات فراواني«  

  »شعري هاي قالب بيشتر گيري اوج و رواج -متون دشواري سوي به حركت و كالم رواني
  چهار )4  سه )3  دو )2  يك )1  
  است؟ نادرست شاعر كدام مقابل اطالعات ششم، و پنجم قرن ادبيات تاريخ به توجه با -۱۴۲
  كوشيدند. بسيار غزل در مضامين آوردن در كه است شاعراني جمله از انوري: )1  
  ساخت. ممتاز منطقه اين شاعران ديگر همراه به داشت، رواج ايران نواحي ديگر در آنچه از را شعر سبك كه بود آذربايجان معروف شاعران از خاقاني: )2  
  بود. تأثيرگذار بسيار سبك تجديد در كه بود ايران مركزي نواحي شاعران از اصفهاني: عبدالرزاق الّدين جمال )3  
  شد. ورهد اين در غزل رونق باعث او تالش و كوشيد بسيار غزل تحول در كه بود عجم عراق حوزٔه شاعران از سنايي: )4  
  هستند؟ درست بيداري دورٔه ادبيات  تاريخ به توجه با موارد كدام -۱۴۳
  پرداختند. موجود شرايط نقد به كه هستند فكراني روشن از كرماني آقاخان ميرزا و آخوندزاده  فتحعلي ميرزا الف)  
  است: بيداري دورٔه شاعران از يكي سرودٔه زير بيت ب)  

 گزيــدم چــو او رضــاي نهــادم، چــو خــود هــواي   

 

 نديـدم خـويش كـام بـه جز او، در هرچه و جهان 
 

  كند. مي بيان را روزگار آن حوادث از بسياري كه است هايي مسمط و بندها ترجيع و قصايد فراهاني اميري محمدصادق ميرزا ديوان در ج)  
  باشد. مي فارسي هاي نمايشنامه آغازين از او آثار و است بيداري دورٔه نويسان نمايشنامه جمله از خسروي محمدباقر ميرزا د)  
  د -ب )4  ج -الف )3  ج -ب )2  د -الف )1  
  است؟ نادرست گزينه كدام ،بيداري دورٔه شعر زباني سطح به توجه با -۱۴۴
  داشتند. كمي توجه ها جمله كاربرد و زباني هاي تركيب به دوره اين شاعران برخي )1  
  شد. فارسي زبان وارد هم ديگر هاي زبان واژگان و يافت گسترش دوره اين در واژگان دايرٔه )2  
  كردند. مي استفاده بازاري كوچه واژگان از هم تعدادي و كهن واژگان از شاعران از برخي )3  
  است. كم دوره اين آثار در جا بي هاي پردازي لفظ و دراز و دور وصفي هاي عبارت )4  

 کتاب کل :۱ ادبی فنون و علوم      ۶ درس یانتها تا ۱ درس از :۳ ادبی فنون و علوم
´ 25
 پيشنهادي زمان
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  است؟ نشده اي اشاره بيداري دورٔه يجرا مضامين از يك هيچ به گزينه كدام در -۱۴۵  88
ــــركس  )1    ــــه ه ــــود ك ــــاقض ب ــــانون، ن را او ق

 

زنــــيم دار بــــر همــــه گــــر بــــود منصــــور 
 

ـــه )2 ـــا را آنچ ـــارگر ب ـــرمايه ك ـــي داري س ـــد م كن
 

كنــــد مــــي شــــكاري بــــاز پنجــــۀ كبــــوتر بــــا 
 

ـــا )3 ـــر چـــين ت ـــف س ـــان زل دل وطـــن شـــد بت
 

خاســـت وطـــن حـــب گـــذر از ســـفرش عـــزم 
 

ــــان  )4 ــــداي ج ــــت ف ــــدان هم ــــب آزادي رن طل
 

ــه  ــه ك ــك ب ــبش ي ــران جن ــر را خ ــار زي ــد آورده ب ان
 

  دارد؟ وجود ادبياتي  تاريخ خطاي چند زير، عبارت در -۱۴۶
 از فارسـي شـعر بخشـيدن رهايي هدف با شاه فتحعلي رياست به انجمني و است ادبي بازگشت دورٔه شاعران ترين معروف از اصفهاني هاتف«  

 در كـه اسـت شـاعراني از اصـفهاني نشـاط و گرفـت شكل قاجاريه دورٔه در نشاط ادبي انجمن و شده تشكيل صفوي دورٔه انحطاط و تباهي
  »بود. شهره خراساني شاعران سبك به سرايي قصيده

  چهار )4  سه )3  دو )2  يك )1  
  است؟ يكسان بيت و اثر كدام صاحب -۱۴۷
ـــــه )1    ـــــه را گري ـــــتي ب ـــــه مس ـــــردم بهان ك

 

ــــــكوه  ــــــا ش ــــــت ز ه ــــــ دس ــــــردم هزمان ك
 

  (خداوندنامه) 
ـــرد آن )2 ـــتابنده گ ـــه ش ـــن در ك ـــت دام صحراس

 

ـــد  ـــد همـــه ســـواران كـــه نشـــيني چـــه گوي رفتن
 

 فارسي) نظم تطوّر (تاريخ 
ــــگ )3 ــــگ جن ــــت نن ــــريعت در اس ــــن ش م

 

وطــــن حفــــظ و ديــــن پــــاس پــــي جــــز 
 

  آل) ايده (منظومۀ 
 كـنم سـحر شـب وطـن خـاك بـه چنـين ايـن گر )4

 

ــاك  ــن خ ــو وط ــت چ ــه رف ــاك چ ــه يخ ــر ب ــنم س ك
 

  (منشĤت) 
  است؟ درست گزينه كدام مقابل آرايۀ دو هر -۱۴۸
 حاصـلي بـي جـز نيسـت ممكـن عشق در حاصلي )1   

 

حاصـلي بـي  زيـن نيسـت را مـا چـو كـردن توان چون 
 

  تلميح) -(تناقض 
ـــر ز )2 ـــر و اب ـــو مه ـــاران چ ـــني و ب ـــبم  روش طل

 

ـــه  ـــاس ن ـــج التم ـــت ك ـــه و اس ـــال آرزوي ن مح
 

  جناس) نشر، و (لف 
شــوخي از كــه دارم طمــع آســايش بــرگ شــمعي ز )3

 

ـــر  ـــه پ ـــاي پروان ـــرگ ج ـــل ب ـــرهن در گ ـــزد پي ري
 

  سجع) تام، (جناس 
»فيــاض« شــد پــوش عيــب هنــر كــه محفلــي بــه )4

 

اســـت بينـــايي عـــين خـــويش هنـــر نديـــدن 
 

  جناس) (تضاد، 
  دارد؟ وجود هايي آرايه چه ترتيب به زير، بيت سه در -۱۴۹

 فــروغ فرســتاده تــو چــراغ خورشــيد بــه كــاي   

 

صـــدا رســـانيده تـــو نهيـــب مـــريخ بـــه وي 
 

ـــه    ـــيم هميش ـــد  ب ـــب از كنن ـــق رقي  را عاش

 

نــيم؟ دو بــه را رقيــب ســازد كــه تيــغ كجاســت 
 

ــان از    ــوت چراغ ــورش خل ــود گ ــك ش ــر تاري  ت

 

ــه  ــر هرك ــا خــاك زي ــدٔه خــود ب ــا دي ــرد بين نب
 

  تلميح -جناس -نظير مراعات )4  جناس -نشر و لف -تضاد )3  پارادوكس -دتضا -ترصيع )2  نما متناقض -جناس -موازنه )1  
  است؟ آمده درست گزينه كدام در »جناس و سجع نشر، و لف تضاد، تلميح،« هاي آرايه ترتيب -۱۵۰
بتــرس ســار خــاك ضــعيفان آه و اشــك ز الــف)   

 

پيرزنـــي تنـــور طوفـــان مشـــرق بـــود كـــه 
 

خشك لب و است تر چشم نظرت در كان و بحر ب)
 

را؟ تــو اســت شــمار چــه در دگــران آه و اشــك 
 

ــاط در ج) ــدگي بس ــرم از زن ــرد و گ ــار س روزگ
 

مانــد ديــده در و دل در گرمــي اشــك و ســرد آه 
 

ــدام د) ــه درد ك ــن ب ــي درد اي ــد م ــائب رس ؟ص
 

ــه  ــار در ك ــدارم به ــه ن ــف ب ــاي ك ــراب به ش
 

 خبـر يابـد گلـو كاندر پيشتر زان جهد جان در )ه
 

پــرورد گلســتان رخ كــز جگــر در لــب زا نارفتــه 
 

  ب -الف -ه -د -ج )4  د -ه -الف -ب -ج )3  ه -ج -د -ب -الف )2  د -ه -ب -ج -الف )1  
  دارد؟ »نما متناقض« گزينه كدام -۱۵۱
گــل كــرد هــا عــرق خوانــدم تــا خــويش سرنوشــت  )1   

 

اسـت داشـته شـك نقطـۀ سـر يـك موهـوم خـط اين 
 

ــوز )2 ــف هن ــه لط ــا ب ــرف ج ــي ص ــ م ــي ودش ــا ب ج
 

ــوز  ــش هن ــي رنج ــا ب ــه ج ــاي ب ــتن ج ــت خويش اس
 

ــــم از )3 ــــيد وه ــــه مپرس ــــۀ ك ــــتي انديش هس
 

ـــۀ در  ـــيد خان ـــرا خورش ـــايه م ـــين س ـــت نش داش
 

ــاه  )4 ــدا و ش ــه گ ــدٔه ب ــادالن دي ــي دري ــت يك اس
 

آب در زمــــين بلنــــد و پســــت اســــت پوشــــيده 
 

  است؟ درست ابيات كدام مقابل آرايۀ -۱۵۲
شــود مــي درمــان كهنــه، چــون شــد درد الــف)   

 

ـــــم  ـــــب درد از داي ـــــار طل ـــــاش بيم ب
 

  (تناقض) 
اســت شــده نيســتان زخــم، الــف از مــا تــن ب)

 

ــا دل  ــير م ــن و ش ــي ت ــا زخم ــۀ م ــا بيش م
 

  نشر) و (لف 
گرفـــت صــد را تــو باشـــد كــه گــرفتم ج)

 

ـــه  ـــك ب ـــزل هري ـــاختراعي غ ـــت ك مراس
 

  (جناس) 
 زخـم نشـانه بـر بـزدي چـون راسـت تير اي د)

 

 شـدي؟ خطـا معنـي چـه بـه مـن نيـك ظنّ وي 
 

  (موازنه) 
روم ســـپاه پـــر شـــده كوهســـار بـــرف از )ه

 

ـــزار زاغ وز  ـــده مرغ ـــر ش ـــپاه پ ـــگ س زن
 

  (تضاد) 
  ه -ج )4  ه -ب )3  د -ج )2  ب -الف )1  
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  است؟ نادرست گزينه كدام قافيۀ -۱۵۳  99
ــــون  )1    ــــدان چ ــــيب ب ــــت در آس ــــد جس آمدن

 

بنــــد روز هــــر نهــــد مــــي پاشــــان پــــيش 
 

ـــــــن تاخگســـــــ )2 ـــــــو مك را ناكســـــــان ت
 

ـــــــم در  ـــــــار چش ـــــــن مي ـــــــان اي را خس
 

شــــدند مــــن صــــالح ســــاز ســــبب چــــون )3
 

ـــس  ـــان پ ـــر دعاش ـــن ب ـــت م ـــمند اي اس هوش
 

اي طبلـه نهـاده سـر بـر كـو كوبـه گردان عشق اين  )4
 

ــه  ــا ك ــرده هركج ــود م ــده ب ــنم زن ــي ك ــه ب اي حيل
 

  است؟ درست گزينه كدام »الحاقي حروف« الگوي -۱۵۴
ـــــت )1    ـــــويين گف ـــــن از يك ـــــا اي ـــــده ه ام دي

 

ـــــن  ـــــان م ـــــن دعاش ـــــبب زي ـــــده س ام بگزي
 

 ص)  م  ص  (م 
ســــاختند چنــــدان جــــور و ظلــــم و خبــــث )2

 

انداختنـــــد خيـــــر بـــــه شـــــر از مـــــرا كـــــه 
 

  ص)  م  (ص 
ــــر )3 ــــد نمــــي گ ــــده كــــش دانن اوســــت رانن

 

خوســـــت؟ چـــــه زاري كـــــردن پـــــس را بـــــاد 
 

  ص)  (ص 
ــــــايبي )4 ــــــديش غ ــــــان از من ــــــان نقص ش

 

شــــان جــــان بــــراي از كــــين كشــــد اوكــــ 
 

  ص)  م  (ص 
  است؟ درست گزينه كدام مقابل اطالعات -۱۵۵
ــــه )1    ــــايش چونك ــــد تنه ــــاده آن بدي ــــرد س م

 

ـــــــد او زود  ـــــــار قص ـــــــه و كن ـــــــرد بوس ك
 

 است.) ذوقافيتين (بيت 
غمــــش در باشــــد ســــرخ چشــــمم چونكــــه )2

 

بيــــــنمش كــــــم گــــــر درد زان دانمــــــش 
 

  است.) روي حرف »م(« 
ـــــر كـــــف يكـــــي نآ  )3 ـــــد مـــــي او دل ب بران

 

ــــــالب وز  ــــــري آن گ ــــــر ديگ ــــــاند وي ب فش
 

دارد.) الحاقي حرف (بيت 
امتحـــــان كـــــاو رســـــد مـــــي را خـــــدا آن )4

 

ــــــيش  ــــــر آرد پ ــــــي ه ــــــا دم ــــــدگان ب بن
 

  است.) نادرست (قافيه 
  است؟ نادرست گزينه كدام مقابل هجايي شكل -۱۵۶
) دوشان: به خانه از ام گرديده كه روز زان )1   )          
) آيد: گر شيشه پيش بشكست چو شيشه )2   )           
) نبودمي: مفلس خواسته ز كاشكي اي )3   )             
) ساعت: اين رنگ دو اين از شو بيرون )4   )          
  دارد؟ وجود كشيده هجاي چند زير بيت در -۱۵۷

 رهــي بــر كننــد جــور حاكمــان كــه بكــن جــور   

 

روبهــي بــه بدهــد تــن شــد بنــد پــاي كــه شــير 
 

  هفت )4  شش )3  پنج )2  چهار )1  
  است؟ يكسان مصراع دو كدام هجايي شكل -۱۵۸
    را ما باشد تو با قرار كه آني الف)  
  ها غم ز برستيم دگرباره باز ما ب)  
  جانان اي تو وصل از شادان شبي نابوده ج)  
  الم خواهي شفا خواهي عاشقان اي عشق راه در د)  
  محراب اندر بخسبد او كه مست هر )ه  
  د -الف )4  ه -الف )3  ج -ب )2  ب -الف )1  
  است؟ »ناهمسان« ها بيت كدام وزن -۱۵۹
 تغافـل بـه اي شكسـته را دل شيشۀ آنكه از  الف)   

 

 غرامـت تـو بـر نيسـت و طفلـي كه مباش غمين 
 

ـــه گـــويي چـــه درد ب) ـــدارد درد آنكـــه ب ن
 

نـــدارد؟ حـــال آنكـــه از جـــويي چـــه حـــال 
 

خلــــد ســــوي روم چــــو كويــــت ز دور ج)
 

ـــــالم  ـــــويم و ن ـــــنم گ ـــــت وط آرزوس
 

 گـردون؟ داردم بهـره بـي كـه سـود چه اين از د)
 

جمــاد ثبــات از هــم و نبــات نمــاي از هــم 
 

  د -الف )4  ج -الف )3  د -ب )2  ج -ب )1  
  است؟ مشترك زير بيت سه هر در آوايي پايۀ كدام -۱۶۰

ـــدي    ـــت چن ـــه اس ـــرده ك ـــخ ك ـــامم تل  ك

 

ــــيرين  ــــي ش ــــه دهن ــــوش ب ــــدي ن خن
 

 هــــا كتــــب بنوشــــتيم تكلــــف بــــه اول   

 

هـــا قلـــم بشكســـتيم تحيـــر ز آخـــر و 
 

 ايمــان بــه بــري ره كــي پرســتي خويشــتن گــر   

 

ــن در  ــتان دي ــان خودپرس ــه ايم ــار چ دارد؟ ك
 

  لمفاعي )4  فاعالت )3  مستفعِلُ )2  فعولن )1  
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  ؟ندارد وجود زباني اختيار هيچ گزينه كدام در -۱۶۱  1010
 كشـي مـي عتـاب بـه ور كشـي مـي فريـب بـه گر  )1   

 

ــه دل  ــو ب ــي ت ــرا كشــد م ــه م ــف زآنك دلكشــي و لطي
 

زنــي مــي خــدنگ تــو گــر هــدف مــنم را تــو تيــر )2
 

ــغ  ــو تي ــنم را ت ــپر م ــر س ــو گ ــير ت ــي اس ــي م كش
 

دلكشــت لعــل لــب بــي زنــم نمــي خــوش دم چــون )3
 

ــار  ــم ب ــو غ ــنم چــون ت ــر ك ــه نكشــم گ ناخوشــي؟ ب
 

ـــاج  )4 ـــت داري ت ـــر اال نيس ـــان در ب ـــدايي خوب گ
 

ـــاهي  ـــت پادش ـــيش اال نيس ـــان پ ـــي مهروي غالم
 

  است؟ رفته كار به بيشتري زباني اختيار گزينه كدام در -۱۶۲
مغـــيالن خـــار بـــه بمـــان را مـــا باديـــه راه بـــه  )1   

 

ـــل شـــب  ـــه رحي ـــيم ك ـــرك گفت ـــ جـــان ت يگرام
 

ــت )2 ــه حاج ــمع ب ــت ش ــه نيس ــزم ك ــران ب معاش
 

ـــن  ـــود روش ـــه ب ـــره ب ـــب تي ـــاب از ش ـــي ماهت م
 

ـــب )3 ـــوام روي مح ـــواب در ت ـــوي ج ـــق دع عش
 

ولـــي خســـته جـــان و اســـت وكيـــل شكســـته  دل 
 

 بفرمـا بخـش جـان لـب از گـو و خـدمت ده عرضه  )4
 

دانـــي تـــو كـــه فگـــاري ريـــش دل بهـــر مرهمـــي 
 

  است؟ درست گزينه كدام زير، بيت دو به توجه با -۱۶۳
ــرون    ــه دل از روي نمــي ب ــال ك ــده ح ــي دي  ببين

 

ــي  ــي نم ــر كش ــرتم و درد از مگ ــاني حس بره
 

  مسـتي و بـازي عشـق بـه خواجـو مالمـت مكن   

 

ــه  ــاري ك ــم و بركن ــه دان ــال ك ــه ح ــداني غرق ن
 

  دارد. وجود كوتاه به بلند مصوت تغيير سه بيت، دو در )1  
  دارد. وجود بلند به كوتاه مصوت يرتغي يك بار يك، بيت در )2  
  دارد. وجود بلند به كوتاه مصوت تغيير بار سه دو، بيت در )3  
  دارد. وجود همزه حذف سه بيت، دو در )4  
  دارد؟ قرابت گزينه كدام با زير بيت مفهوم -۱۶۴

ـــور    ـــا بخ ـــواني ت ـــه ت ـــازوي ب ـــويش ب  خ

 

ـــه  ـــعيت ك ـــود س ـــرازوي در ب ـــويش ت خ
 

  

ـــــا  )1    ـــــورد گـــــردون اي ازســـــ در زمـــــين ب ن
 

مگــــــــرد انجــــــــم گــــــــوهر تـــــــالش در 
 

ــــر )2 ــــان ه ــــدر زم ــــالش ان ــــازو ت ــــرگ س ب
 

مـــــرگ تـــــرس و معـــــاش فكـــــر او كـــــار 
 

صـــائب؟ رســـي كجـــا منـــزل دامـــن گـــرد  بـــه )3
 

اســت؟ خــواب در ســعي پــاي را تــو عــزم كــه چنــين 
 

ــر  )4 ــن ب ــر دلشــده م ــج ه ــه رن ــود ك ــن از ب ــود م ب
 

مآســـود  جهـــان رنـــج ازو  كـــردم خـــود تـــرك 
 

  دارد؟ مفهومي قرابت زير بيت با گزينه كدام -۱۶۵
  عشـقيم تشـنۀ جگـر خاك، چون كه است عمري   

 

نرســـانيد جامـــت جرعـــۀ مـــن بـــه ايّـــام و 
 

  

ــي  )1    ــل ز دم ــو وص ــتم ت ــر گف ــه مگ ــام ب ــم ك رس
 

كـــام برنيامـــد و رفـــت فـــرو كـــام بـــه دمـــم 
 

ســـير كـــرديم كجـــا هـــر طريقـــت مقامـــات در )2
 

ــــا را عافيــــت  ــــازينظ ب ــــراق رب ــــاده ف ــــود افت ب
 

بــــرآرد وصــــل ثمــــر هجــــران كــــه هرچنــــد )3
 

نكشـــتي تخـــم ايـــن كـــه كـــاش جهـــان دهقـــان 
 

ـــن  )4 ـــد مِ ـــت بع ـــنم حكاي ـــي نك ـــران تلخ هج
 

ـــان  ـــوه ك ـــه مي ـــبر از ك ـــد ص ـــكري برآم ـــود ش ب
 

  
  دهيد: پاسخ زير سؤاالت به -۱۶۶
 ؟بگويد سخن زبان آن با تواند نمي ندارد، اهيآگ زباني به كه فردي دليل چه به ■  
 ؟كنند مي خودداري ها كنش برخي انجام از افراد مواردي در علتي، چه به ■  
  كنيم؟ توجه بايد مفهومي چه به بيشتر ،اجتماعي كنش تر عميق شناخت براي ■  
 ديگران -ندارند اي اراده و تصميم آن انجام براي زيرا -مانيم مي باز گفتار از بدهيم، دست از ها آن معاني و كلمات به نسبت را خود آگاهي ما اگر زيرا )1  
 پيامدهاي دليل به -است مترتب آن بر نيز انساني كنش هاي ويژگي همچنين و دارد عواقبي و پيامدها انساني هاي فعاليت همۀ مانند گفتن سخن زيرا )2  

 اجتماعي جهان -نامطلوبشان
 ديگران -نامطلوبشان پيامدهاي دليل به -مانيم مي باز گفتار از بدهيم، دست از ها آن معاني و كلمات به نسبت را دخو  آگاهي ما اگر زيرا )3  
 آن انجام براي زيرا -است مترتب آن بر نيز انساني كنش هاي ويژگي همچنين و دارد عواقبي و پيامدها انساني هاي فعاليت همۀ مانند گفتن سخن زيرا )4  

  اجتماعي جهان -ندارند اي هاراد و تصميم
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  است؟ مرتبط گزينه كدام با زير عبارات از يك هر ترتيب به -۱۶۷  1111
 يكديگر با ها پديده سۀمقاي ■  

 يابند. مي راه اجتماعي جهان به دارند انسان زندگي با كه ارتباطي واسطۀ به ولي ،كند نمي ايجاد را ها آن انسان كه هايي پديده ■  

 سطحي هاي اليه توسط عميق هاي اليه در تغيير به شدن منجر ■  

  جاهلي جامعۀ در انساب علم وجود ■  
 اي قبيله مناسبات گيري شكل -اجتماعي جهان بنيادين تغيير و تحول -اعتباري هاي پديده -اجتماعي جهان در ها پديده اثرگذاري ميزان فهم )1  
  اي قبيله نظام هويت حفظ -جديد اجتماعي نهادهاي شدن آشكار -رياعتبا هاي پديده -ها آن يها تفاوت و ها شباهت شدن آشكار )2  
  اي قبيله مناسبات گيري شكل -جديد اجتماعي نهادهاي شدن آشكار -تكويني هاي پديده -اجتماعي جهان در ها پديده اثرگذاري ميزان فهم )3  
  اي قبيله نظام هويت حفظ -اجتماعي جهان بنيادين يرتغي و تحول -تكويني هاي پديده -ها آن يها تفاوت و ها شباهت شدن آشكار )4  
  دارند؟ اشاره مفهومي چه به زير عبارات از يك هر ترتيب به -۱۶۸
 ذاتي عقالنيت زوال ■  

 گسترده كار تقسيم ■  

 اجتماعي جهان در اجتماعي نبايدهاي و بايد ظهور قالب ■  

   طبيعت با متناظر ابزاري دانش طرد ■  
 اساطيري فرهنگ -ها محدوديت و ها فرصت -بشر تاريخ به خطي نگاه -وسايل شدان گسترش )1  
 سكوالر فرهنگ -ها محدوديت و ها فرصت -ارگانيكي جوامع -وسايل دانش گسترش )2  
 سكوالر فرهنگ -افراد تكاليف و حقوق -بشر تاريخ به خطي نگاه -ها ارزش و اهداف دانش رفتن دست از )3  
  اساطيري فرهنگ -افراد تكاليف و حقوق -ارگانيكي جوامع -ها ارزش و اهداف دانش رفتن دست از )4  
 هاي نمايشـگاه و زيبايي المللي بين مسابقات برگزاري و شوند؟ مي تبديل واقعيت به چگونه و چيست اجتماعي جهان اعضاي كنش راهنماي -۱۶۹

  دارد؟ اشاره غرب فرهنگ در اي نكته چه به حاضر دوران در مد
 هويت جسماني بُعد بر غرب فرهنگ تمركز و توجه -ها آن با مطابق كردن عمل -ها زشار  )1  
  اجتماعي جهان اعضاي در سكوالر هويت بر غرب فرهنگ عميق توجه -ها آن اساس بر اجتماعي ساختارهاي به دادن شكل -ها ارزش )2  
 اجتماعي جهان اعضاي در سكوالر هويت بر غرب فرهنگ قعمي توجه -ها آن با مطابق كردن عمل -اجتماعي جهان عميق هاي اليه )3  
  هويت جسماني بُعد بر غرب فرهنگ تمركز و توجه -ها آن اساس بر اجتماعي ساختارهاي به دادن شكل -اجتماعي جهان عميق هاي اليه )4  
  است؟ آورده زير مفاهيم با ارتباط در درستي عبارات گزينه كدام -۱۷۰
 پذيري جامعه ■  

 اجتماعي كژروي ■  

 اجتماعي تحرك ■  

  نسلي ميان اجتماعي تحرك ■  
 و ها ارزش عقايد، فال برخ كه ييها  كنش - گيرد مي انجام جامعه انتظارات با افراد انطباق و جامعه فرهنگ پذيرش براي كه ييها  فعاليت مجموعۀ )1  

 بـه نسـبت فـرد يـك اجتمـاعي تحـرك - بـاال اجتماعي عيتموق به پايين اجتماعي موقعيت يك از افراد جايي به جا - هستند جامعه هنجارهاي
 والدينش

 گيري شـكل -شـود مي طـي افراد اجتماعي هويت گيري شكل براي كه مسيري و كند مي دنبال اجتماعي زندگي در مشاركت براي فرد هر كه يفرايند  )2  
 -ديگـر اجتمـاعي موقعيت به اجتماعي موقعيت يك از افراد اييج جابه -گويند مي اجتماعي كژروي را عميق هاي اليه با مخالفت در سطحي هاي اليه

 خودش زندگي طول در فرد يك اجتماعي تحرك
 كه ييها  كنش -شود مي طي افراد اجتماعي هويت گيري شكل براي كه مسيري و كند مي دنبال اجتماعي زندگي در مشاركت براي فرد هر كه يفرايند  )3  

 فـرد يـك اجتمـاعي تحرك -ديگر اجتماعي موقعيت به اجتماعي موقعيت يك از افراد جايي به جا -هستند جامعه هنجارهاي و ها ارزش عقايد، فال برخ
 والدينش به نسبت

 بـا مخالفـت در سـطحي هاي اليـه گيري شكل -گيرد مي انجام جامعه انتظارات با افراد انطباق و جامعه فرهنگ پذيرش براي كه ييها  فعاليت مجموعۀ )4  
 در فـرد يـك اجتماعي تحرك -باال اجتماعي موقعيت به پايين اجتماعي موقعيت يك از افراد جايي به جا -گويند مي اجتماعي كژروي را يقعم هاي اليه
  خودش زندگي طول
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  است؟ شتهگذا اجتماعي هاي جهان هاي اليه در تأثيري چه مجازي فضاي و ها رسانه امروزه و شود؟ مي ارزيابي مثبت فرهنگ تحول زماني چه -۱۷۱  1212
 -باشـند پايبند ،تغيير اين به نيز اجتماعي جهان اعضاي همچنين و كند حركت خود سابق فرهنگ از بهتر فرهنگي سمت به هشد  متحول فرهنگ اگر )1  

 .است كرده منتقل فرهنگي مولدان و محققان به فرهنگي كنندگان مصرف و كاربران عموم سطح از را فرهنگي تعامل
 سـطح از را فرهنگي تعامل -باشد حق فرهنگ سوي به نيز تغييرات جهت و باشد باطل فرهنگي شود، مي تحول و بحران تزلزل، گرفتار كه فرهنگي اگر )2  

 است. كشانده ها ارزش و عقايد عمق به هنجارها و نمادها
 -باشـند پايبند ،تغيير اين به نيز اجتماعي نجها  اعضاي همچنين و كند حركت خود سابق فرهنگ از بهتر فرهنگي سمت به هشد  متحول فرهنگ اگر )3  

 است. كشانده ها ارزش و عقايد عمق به هنجارها و نمادها سطح از را فرهنگي تعامل
 سـطح از را فرهنگي تعامل -باشد حق فرهنگ سوي به نيز تغييرات جهت و باشد باطل فرهنگي شود، مي تحول و بحران تزلزل، گرفتار كه فرهنگي اگر )4  

  .است كرده منتقل فرهنگي مولدان و محققان به فرهنگي كنندگان مصرف و اربرانك عموم
  است؟ كرده برخورد نحوي چه به صليبي هاي جنگ و مغوالن غرب، جهان با اسالم جهان ترتيب به -۱۷۲
 هضم و جذب -هضم و جذب -غرب فرهنگ در آمده وجود به معنوي خألهاي با ارتباط در بازانديشي به دعوت )1  
 مهاجمان دفع -مهاجمان دفع -غرب فرهنگ در آمده وجود به معنوي خألهاي با ارتباط در بازانديشي به دعوت )2  
 مهاجمان دفع -هضم و جذب -است نرسيده خود پايان به هنوز كه است جديدي تجربۀ )3  
  هضم و جذب -مهاجمان دفع -است نرسيده خود پايان به هنوز كه است جديدي تجربۀ )4  
  دارد؟ اشاره جامعه نوع كدام به زير عبارات از يك هر ترتيب به -۱۷۳
 انساني فضيلت اساس بر و انسان محوريت بر اقليت حكومت ■  
 .است جهاني اين و دنيوي حكومتي و شناسد نمي رسميت به را شمولي جهان و فطري فضيلت و حقيقت هيچ ■  
 شده تحريف اما الهي ملت اساس بر و خدا محوريت بر اكثريت حكومت ■  
  حاكم شخصي ميل و خواست اساس بر و انسان محوريت بر فرد حكومت ■  
 خست -فاسقه -دموكراسي ليبرال -گرايي قناعت )2  تغلبيه -فاسقه -سكوالر -گرايي قناعت )1  
  خست -ضاله -سكوالر -ضروريه )4  تغلبيه -ضاله -دموكراسي ليبرال -ضروريه )3  
  كنيد: مشخص را زير عبارات دنبو نادرست يا درست -۱۷۴
 .گيرد مي صورت آن معاني و فرهنگ گسترش طريق از اجتماعي جهان گسترش ■  
 كنند. مي انديشي چاره جمعيت مشكل حل براي اقتصادي نهادهاي شود، مي مواجه جمعيت رشد يا كاهش با اجتماعي جهان كه مواقعي در ■  
 .گيرند مي صورت ديگران با رابطه زيرادر اند؛ ماعياجت يها ازكنش بخشي ما، اقتصادي يها كنش ■  
  .است غربي جوامع و افراد يابي هويت اصلي عامل داري، سرمايه و دهد مي شكل اقتصاد بر اساس را خود هويت غرب، جهان ■  
 نادرست -نادرست -درست -درست )2    درست -درست -نادرست -درست )1  
  نادرست -درست -درست -درستنا )4  درست -نادرست -نادرست -نادرست )3  
  است؟ آمده گزينه كدام در زير پيامدهاي از يك هر علت ترتيب به -۱۷۵
 اجتماعي جهان عمومي دانش از عميق درك ■  
 مختلف مسائل براي علمي دانش رشد و پيدايش براي زمينه شدن فراهم ■  
   علمي دانش و عمومي دانش ۀدوسوي ارتباط شدن قطع ■  
  دانشي ذخيرٔه در تعارض گيري شكل -جامعه در مسائل شدن مطرح -اشتند علمي دانش )1  
 بومي اجتماعي علوم نبودن -جامعه در مسائل شدن مطرح -شناخت ابزارهاي از درست ٔهاستفاد )2  
  دانشي ذخيرٔه در تعارض گيري شكل -عمومي دانش شدن تر غني -داشتن علمي دانش )3  
  بومي اجتماعي علوم نبودن -عمومي دانش شدن تر غني -شناخت ابزارهاي از درست ٔهاستفاد )4  
  است؟ درست دانستند، مي علم كسب روش تنها را تجربي روش كه گروهي با ارتباط در زير عبارات از يك كدام -۱۷۶
 شود. نمي ديده عمومي دانش و علمي دانش بين محسوسي تفاوت ديدگاه اين در الف)  
 .كردند تأكيد علوم »روش« بر »عموضو« جاي به كه شدند پيدا غرب جهان در اي هعد ديالمي بيستم قرن اوايل در ب)  
  .افتاد رونق از علمي محافل در كم كم و شد مواجه متعددي يها چالش با بيستم قرن دوم نيمۀ از رويكرد اين ج)  
 .دارند علمي دانش از متفاوتي تعاريف خود، فرهنگي هويت بر اساس مختلف اجتماعي يها جهان كه قائلند آنان د)  
 .دانستند مي غيرعلمي را ديني علوم و قالاخ فلسفه، مانند يعلوم )ه  
  .كردند مي تلقي علم كنند، استفاده تجربي روش از كه صورتي در فقط را اجتماعي و انساني علوم و)  
  د -ج -ب -الف )4  و -ه -ج -ب )3  و -ه -د -ب )2  ه -د -ج -الف )1  
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  است؟ آورده انساني علوم و اجتماعي علوم با ارتباط در درستي عبارات گزينه كدام ترتيب به -۱۷۷  1313
 .كنند مي مطالعه را آن پيامدهاي و اجتماعي يها كنش انساني، علوم -است اجتماعي علوم موضوع از تر عام انساني علوم موضوع )1  
 ند.نيست اجتماعي علوم زمرٔه در نسانيا علوم برخي -شوند مي محسوب انساني علوم از بخشي اجتماعي علوم )2  
  .كنند مي مطالعه را آن پيامدهاي و انساني يها كنش انساني، علوم -است جتماعيا  علوم از اي نمونه شناسي روان )3  
  .است اجتماعي علوم موضوع از تر عام انساني علوم موضوع -ندنيست انساني علوم زمرٔه در اجتماعي علوم برخي )4  
  كند؟ مي كامل را زير جدول گزينه كدام بترتي به -۱۷۸

  پيامد  علت
  (الف)يكديگر از مختلف جوامع و ها انسان متقابل فهم زمينۀ شدن فراهم

 دانشمندان براي صحيح و مناسب اجتماعي گيري موضع فرصت گيري شكل  (ب)
  (ج) ها انسان به فناوري يها محدوديت و ها فرصت دربارٔه دادن آگاهي

  طبيعي علوم به نسبت اجتماعي علوم يشترب اهميت  (د)
 -طبيعـي علـوم و طبيعـت از صـحيح ٔهاسـتفاد -اجتماعي هنجارهاي و ها ارزش اصالح و نقد براي فرصتي ايجاد -اجتماعي هاي پديده شناخت و فهم )1  

  اجتماعي علوم در آن از حاصل فناوري و طبيعي علوم دربارٔه داوري ظرفيت وجود
 -آن هاي محـدوديت بـر غلبـه و طبيعت از انسان مندي بهره -ها آن از انتقاد و اجتماعي يها پديده دربارٔه داوري -اجتماعي هاي يدهپد  شناخت و فهم )2  

  ها انسان به فناوري يها محدوديت و ها فرصت دربارٔه دادن آگاهي
 دادن آگـاهي -طبيعـي علـوم و طبيعـت از صـحيح ٔهاستفاد -ها آن از انتقاد و اجتماعي يها پديده دربارٔه داوري -ها نا انس همراهي و همدلي افزايش )3  

  ها انسان به فناوري يها محدوديت و ها فرصت دربارٔه
 بـر غلبـه و طبيعـت از انسـان منـدي بهره -اجتمـاعي هنجارهـاي و هـا ارزش اصـالح و نقـد بـراي فرصتي ايجاد -ها نا انس همراهي و همدلي افزايش )4  

  اجتماعي علوم در آن از حاصل فناوري و طبيعي علوم دربارٔه داوري يتظرف وجود -آن هاي محدوديت
  است؟ كرده ذكر درستي عبارات هشد داده مفاهيم به توجه با گزينه كدام كنيد مشخص ترتيب به -۱۷۹
 اجتماعي نظم ■  
 اجتماعي قواعد ■  
 اجتماعي قواعد ■  
   اجتماعي نظم ■  
 امكـان كـردن فـراهم -غيرمنتظره اتفاقات دليل به ديگران با همكاري از نشدن بازداشته -ديگران رفتار بيني يشپ -ديگران با همكاري كردن پذير امكان )1  

  اجتماعي زندگي در مشاركت
   ديگران با كاريهم كردن پذير امكان - ديگران با ما ارتباطات دادن سامان - اجتماعي زندگي در مشاركت امكان كردن فراهم - ديگران از انتظارات و توقعات فهم )2  
  اجتماعي زندگي در مشاركت امكان كردن فراهم -ديگران با ما ارتباطات دادن سامان -ديگران رفتار بيني پيش -ديگران با همكاري كردن پذير امكان )3  
 -غيرمنتظره اتفاقات دليل به ديگران با همكاري از نشدن بازداشته -اجتماعي زندگي در مشاركت امكان كردن فراهم -ديگران از انتظارات و توقعات فهم )4  

  ديگران با همكاري كردن پذير امكان
  است؟ آورده جدول براي درستي مصاديق گزينه كدام -۱۸۰

  تبييني شناسي جامعه
  (ج)  (ب)  (الف)

)بيرون زا نگاه( تجربه و حساجتماعي يها پديده كنترل و بيني پيش.هستند طبيعي يها پديده همانند اجتماعي يها پديده
  روش -هدف -موضوع )4  هدف -روش -موضوع )3  هدف -موضوع -روش )2  روش -موضوع -هدف )1  
  دهيد: پاسخ زير سؤاالت به -۱۸۱
 دارد؟ پيامدي چه اجتماعي زندگي از معنا و آگاهي ق،الاخ و ارزش قيت،الخ و اراده حذف ■  
 كنند؟ مي مطالعه گونهچ را انسان اجتماعي زندگي و اجتماعي كنش ،پردازان نظريه ■  
  بود؟ چه دانند مي آگاهي تابع را كنش هاي ويژگي همۀ كه كنش پردازان نظريه نگاه نتيجۀ ■  
 تفسيري شناسي جامعه به آوردن روي و تبييني شناسي جامعه از عبور مسير شدن هموار - معنا و آگاهي بر تأكيد با - گيرد مي ها انسان از را زندگي شور )1  
 برخاسـته البتـه و انسـاني كـنش برتر هاي ويژگي عنوان به ارزش و اراده دانستن مهم -كنش هاي ويژگي به توجه با -گيرد مي ها انسان از را گيزند  شور )2  

 كنش بودن آگاهانه ويژگي از ها آن بودن
 و انسـاني كـنش برتـر هاي ويژگي عنوان به ارزش و ادهار  دانستن مهم -معنا و آگاهي بر تأكيد با -اجتماعي ساختارهاي و نظم بر ندازها از بيش تأكيد )3  

  كنش بودن آگاهانه ويژگي از ها آن بودن برخاسته البته
 بـه آوردن روي و تبيينـي شناسي جامعه از عبور مسير شدن هموار -كنش هاي ويژگي به توجه با -اجتماعي ساختارهاي و نظم بر ندازها از بيش تأكيد )4  

  تفسيري شناسي جامعه
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  است؟ آورده نادرستي عبارت نوجوانان و جوانان انگيزه فهم با ارتباط در گزينه كدام -۱۸۲  1414
 منظر از ها آن مسائل به كردن نگاه معناي به بلكه نيست، كنشگران تأييد معناي به است، انساني كنش هاي انگيزه فهميدن ابزار كه نهالهمد  همراهي )1  

  .هاست آن فهم براي شالت و خودشان
 .كنيم پيدا دست ها آن يها كنش نهالهمد  فهم به خودشان، از ها آن تفسير به توجه با است زمال  و داريم سروكار آگاه افراد با اجتماعي جهان در ما )2  
 توان مي وسيله اين به و است ادافر  خود ديد زاويه از كردن نگاه معناي به البته نگاه اين كه شود مي حاصل همدالنه نگاه با انساني افراد انگيزه فهميدن )3  

 داد. ياري را ها آن
 را ها آن آرزوهاي و زندگي مسائل تا شد همراه جوانان با نهالهمد  بايد البته كرد استفاده تجربي يها روش از توان مي نوجوانان و جوانان انگيزٔه فهم براي )4  

  كنيم. درك تر عميق
 كدام محصول زدايي، هويت و بود؟ چه آن نتيجۀ و كرد پيدا رواج صنعتي جوامع در اي سابقه بي شكل به خودكشي مسئلۀ زماني بازٔه چه در -۱۸۳

  است؟ نگاه
 هاي پديـده از زدايي آشنايي -يكديگر به نسبت خودكشي وقوع چرايي به مختلف علوم نظران صاحب مشابه يها پاسخ -ميالدي هجدهم قرن دوم نيمۀ )1  

 شد. خواهد اجتماعي هاي پديده عميق مفهوم و امعن گرفتن ناديده باعث كه مأنوس
 يابيدسـت يبرا ها دهيپد  عمق و يدگيچيپ گرفتن ناديده -پديده اين براي انديشي چاره و مطالعه به انديشمندان عموم واداشتن -صنعتي بال انق از پس )2  

  ياجتماع يها دهيپد  وقوع ييچرا  دربارٔه بيني پيش قابل كامالً و ساده يها پاسخ به
 باعـث كـه مـأنوس هاي پديده از زدايي آشنايي -پديده اين براي انديشي چاره و مطالعه به انديشمندان عموم واداشتن -ميالدي هجدهم قرن دوم نيمۀ )3  

  شد. خواهد اجتماعي هاي پديده عميق مفهوم و معنا گرفتن ناديده
 عمـق و يدگيـچيپ گـرفتن ناديـده -يكـديگر به نسبت خودكشي وقوع چرايي به مختلف علوم نظران صاحب مشابه يها پاسخ -صنعتي بال انق از پس )4  

  ياجتماع يها دهيپد  وقوع ييچرا  دربارٔه بيني پيش قابل كامالً و ساده يها پاسخ به يابيدست يبرا ها دهيپد 
  است؟ آمده درستي به گزينه كدام در وبر نگاه در مطالعات داشتن علمي ارزش -۱۸۴
 نامحسـوس يها دهيپد  چون كه ها ارزش و ها آرمان برخالف كند؛ داوري را ياجتماع نمادهاي و هنجارها تواند مي فقط شناس جامعه ،وبر ماكس نظر از )1  

  نيستند. يعلم يداور  قابل اند، يرتجربيغ و
 .انگاشت مي بود، تفسيري روش انهم كه يعلم روش يبرا ياز ين شيپ و مقدمه را آن بلكه دانست نمي يانسان علوم يبرا يمستقل روش را تفهم )2  
 معتقـد دانسـت، مي محدود يتجرب علم به را علم هنوز كه آنجا از اما دانست، مي يضرور  ياجتماع يها دهيپد  يمعنا درك يبرا را دنيفهم نكهيا  با وبر )3  

 .ندارد يعلم ارزش وگرنه شود اثبات يتجرب روش با ديبا  فهمند مي ها دهيپد  مطالعه از شناسان جامعه آنچه بود
 ديبا  بلكه كرد، مطالعه حواس قيطر  از ،يعيطب يها دهيپد  همانند توان نمي را معنادار يها دهيپد  و است معنادار ،ياجتماع كنش بود معتقد وبر كسما )4  

  است. مطالعات بودن علمي عامل مهمترين تفسير و تفهم طريق از معنا فهم دليل همين به و ديفهم را ها آن يمعنا
  دارد؟ اشاره مفهومي چه به زير عبارات از يك هر ترتيب به -۱۸۵
 .كند مي عمل آن در كنشگر كه اي يفرهنگ ۀنيزم به مراجعه ■  
 ها آن يمعنا افتني يبرا ها دهيپد به درون از نگاه ■  
 يزندگ به يبخش انسجام و يمعنابخش ■  
  كنشگر ذهن به راهيابي ■  
 ذهني معناي -تفسيري شناسي جامعه هدف -خودشان نگاه از كنشگران تأييد و يهمراه نگاه -كنش يها داللت فهم )1  
 كنش هدف به بردن يپ -تفسيري روش با تفهمي روش در نگاه تفاوت -تفسيري شناسي جامعه روش -فرهنگي معناي فهم )2  
 ذهني معناي -تفسيري روش با تفهمي روش در نگاه تفاوت -خودشان نگاه از كنشگران تأييد و همراهي نگاه -فرهنگي معناي فهم )3  
  كنش هدف به بردن يپ -تفسيري شناسي جامعه هدف -تفسير -كنش يها داللت فهم )4  
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 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی برای ، مونآز  برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق
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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 

 دقيقه 15 275 256 20 شناسي روان

 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 
  .دیوش 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

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

صيلي 
سال تح

01
 - 

00
  

  
دفترچة شمارة 

3 -
 

صاصي 
آزمون اخت

2 
ت 
ش
ارديبه

1401
   )

ساني
شي علوم ان

گروه آزماي
 (

  

11    
 ۱۸۶-۱۹۴( املفردات أو املفهوم أو التَّعریب أو للّرتجمة الجواب يف األدّق  و األصحّ  عّین(:  
  »:أکْله! قبل طّعامال علی هاللّ  اسم یذکُر و بیته باب إلی ضیفه مع املرء یخرج أن ثقافتنا من إنّ « -۱۸۶
  بربد! را خدا نام غذا، خوردن از قبل و شود خارج اش خانه درب تا مهامنانش همراه به مرد که هاست فرهنگ از هامنا )۱  
  ماست! فرهنگ از شود، ذکر غذا خوردن از قبل خدا نام و برود اش خانه درب تا مهامنش با انسان اینکه )۲  
  کند! ذکر خوردنش از قبل غذا بر را خدا نام و شود خارج مهامنش همراه به منزلش درب تا انسان که ماست فرهنگ از )۳  
  است! فرهنگ از خوردنش، از قبل غذا بر خدا نام کردن ذکر و منزل درب تا مهامنش همراه به انسان رفنت گامن بی )۴  
  »:صفوفنا! بین الّتفرقة إیجاد یحاول العدوّ  عمیل أنّه فاعلموا املسلمین یُفّرق کالماً  أحدٌ  قال إذا« -۱۸۷
  کند! می تفرقه ایجاد ما صفوف بین که است دشمن مزدوران از او که بدانید مناید، پراکنده را مسلامنان که بگوید سخنی کسی اگر )۱  
 پراکنـدگی مـا فصـفو  بین کند می تالش که است دشمن مزدور او که بدانید کند، می متفرّق را مسلامنان که بگوید سخنی کسی هرگاه )۲  

  کند! ایجاد
 تالش ما صفوف بین تفرقه ایجاد برای که است دشمنان کارگزار او که بدانید شوند، پراکنده مسلامنان که بزند حرفی فردی که هنگامی )۳  

  کند! می
  کند! می تالش ما بین گیپراکند  ایجاد برای که است دشمن مزدور او که بدانید باید کند، ایجاد تفرقه مسلامنان بین کسی سخن اگر )۴  
   ............... خداوند »:الطّیران! يف تُساعدها حاّدة سمع قدرة بإعطاء الحیوانات بعض علی نعمته هاللّ  أتمّ  قد« -۱۸۸
  است! کرده کامل کند، می کمک پرواز در را ها آن که ای قوی شنوایی قدرت اعطای با حیوانات بعضی بر را خود نعمت )۱  
  گیرند! می کمک آن از پروازشان در که است ای قوی شنوایی قدرت اعطای وسیلۀ به آن و کرده کامل حیوانات برخی بر ار  نعمتش )۲  
  کند! می کمک پرواز در را ها آن نعمت، این و کند می متام را نعمت ها، حیوان بعضی به تیز شنوایی قدرت بخشیدن با )۳  
  است! کرده متام پرواز، در ها آن مساعدت و ها حیوان برخی به نیرومندی یشنوای قدرت بخشیدن با را خود های نعمت )۴  
  »:جّداً! رائعةً  الجمیلة الّصیف فصل أمثارُ  جَعلتها حدیقة إنتهاء يف یلعبون أطفال اولئک کان« -۱۸۹
  بود! آراسته یباییز به را آن تابستان، فصل زیبای های میوه که کردند می بازی باغی انتهای در و بودند کودک ها آن )۱  
  کردند! می بازی کودکان آن بود، آراسته را آن تابستان، زیبای فصل های میوه که زیبایی بسیار باغ انتهای در )۲  
  کردند! می بازی بود، شده انگیز دل تابستان زیبای های میوه وسیلۀ به که باغی انتهای در کودکان آن )۳  
  بود! کرده انگیز دل بسیار را آن تابستان، فصل زیبای های میوه که کردند می بازی باغی انتهای در که بودند کودکانی ها آن )۴  
   :الخطأ عّین -۱۹۰
  است! جوانان این برای کوچک هایی کارخانه ساخت کار ترین مهم الّشباب!: لهؤالء الّصغیرة املعامل إنشاء األمور أهمّ  )۱  
  اند! شده ثرومتند مردم، از زیادی تعداد شدن فقیر واسطۀ به مردم برخی الّناس!: من املزید بافتقار أغنیاء أصبحوا الّناس بعض )۲  
  کرد! بنا خودش، نام به مشهور جوایز اعطای برای را مؤّسسه آن بإسمه!: الّشهیرة الجوائز ملنح املؤّسسة تلک بَنی )۳  
  کرد! آسان را ها دشت به ها تپه کردن تبدیل ماّده این الّسهول!: إلی التّالل تحویل املاّدة هذه َسّهلت )۴  
   الّصحیح: عّین -۱۹۱
  شد، خارج آزمون سالن از رسعت به معلّم اینکه از بعد هادئاً،: اإلمتحان صالة من املعلّم خروج بعد )۱  
  بپرسند، سؤال یکدیگر از تا کردند پیدا مناسبی فرصت ها کالسی هم للتّساُؤل،: مناسبة الفرصة الزّمالء وجد )۲  
  کردند، می صحبت یکدیگر با داشتند، اضطراب بسیار که حالی در و جّداً،: مضطربون هم و یتحّدثون بدؤوا و )۳  
  بودند! غافل او از که حالی در دید می را ها آن دوربین با مدیر ولی عنه!: غافلون هم و بالکامیرا یراهم کان املدیر لکنّ  و )۴  
  »:است! خودشان های اّمت بر پیامربان برتری ندمان دیگران بر دانشمندان برتری« -۱۹۲
  أممهم! علی األنبیاء فضل مثل اآلخرین علی علامء فضل کان )۲  أنفسهم! أّمة علی األنبیاء فضل غیرهم علی العلامء فضل کأنّ  )۱  
 أّمتهم! علی بیاءأن کفضل غیرهم علی العلامء فضل إمّنا )۴  أممهم! علی األنبیاء فضل مثل اآلخرین علی العلامء فضل )۳  
   اآلیات: مفهوم يف الّصحیح عّین -۱۹۳
  صحیحة! اإلنسان خلقة لیست :)ضعیفاً  اإلنسان ُخلِق و( )۱  
  األعلون! ألنّکم الحیاة يف تتکاسلوا :)األعلون أنتم و تحزنوا ال و تهنوا ال و( )۲  
  الّنبیّین! بعثة إلی تُؤّدي ةاألمّ  وحدة :)مبّرشین الّنبیّین هاللّ  فبعث واحدة أّمة الّناس کان( )۳  
  عنها! هاللّ  یرضی الّتي هي املرضیّة الّنفس :)مرضیّة راضیة ربّک إلی إرجعي املطمئّنة الّنفس أیّتها یا( )۴  

 کتاب کل :۱ قرآن زبان عربی،      ۲ و ۱ های  درس :۳ قرآن زبان عربی،
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   املفردات: عن الّصحیح عّین -۱۹۴  22
jÖ !نهار إلی البحر ظالم األسامک هذه تُحّول )۱   IñT¶ لیل -ُمضیئة  
  یُساِعد -أداة ýjHoT¶ أعامله! يف بها یستعین و اآللة تلک من البرش یستفید )۲  
  ُزیوت -أذناب Íμ] !زیتاً  تحتوي هاذنب من بالُقرب طبیعیّة غّدة للبطّة )۳  
  جاسوس -أغرب joÿ¶ الغابة! جواسیس مبنزلة فهي للتّحذیر أصوات لَغرابیبل )۴  
  ِّ۱۹۵-۱۹۷( الّرصيفّ  الّتحلیل و اإلعراب يف الخطأ عني(: 
   :)تُرَحمون لعلّکم أنِصتوا و له فاستمعوا القرآنُ  ُقرئ إذا( -۱۹۵
  مرفوع و فاعل نائب معرفة/ -معرب -مذکّر مفرد -إسم القرآن: )۱  
  فعلیّة جملة فاعله مع فعل معلوم/ -حرفین زیادةب ثاليثّ  مزید -للمخاطبین -أمر فعل استِمعوا: )۲  
  الّرشط جواب محّل  يف فعل الزم/ -»إنفعال« باب من ثاليثّ  مزید -للمخاطبین -أمر فعل أنصتوا: )۳  
/ -مجهول -ثاليثّ  مجرّد -مضارع فعل تُرَحمون: )۴     »لعّل « خرب محّل  يف فاعله نائب مع فعل متعدٍّ
  »:لذلک؟ ُمستأِهل هو ملن الیوم الجوائز تُعطَی هل« -۱۹۶
/ -إعطاء) (مصدره: ثاليثّ  مزید -للغائبة -مضارع فعل تُعطَی: )۱     فعلیّة الجملة و محذوف فاعله و فعل متعدٍّ
  بالفتحة منصوب و مفعول معرب/ -معرفة -الفاعل إسم -التّکسیر جمع -إسم الجوائز: )۲  
  مرفوع و خرب نکرة/ -زائدة حروف ثالثة له فعل ِمن الفاعل إسم -مذکّر مفرد -إسم مستأهل: )۳  
  جرّ  بحرف مجرور مبنّي/ -مذکّر مفرد -للبعید اإلشارة إسم ذلک: )۴  
  »:الُعداة! هزْمنا و املفروضة الحرب يف أعزّاء شباباً  قّدمنا نحن« -۱۹۷
  بالفتحة منصوب و مفعول معرفة/ -الفاعل إسم -شاّب) (مفرده: التّکسیر جمع -إسم شباباً: )۱  
  »شباباً « موصوفها و منصوب و صفة نکرة/ -معرب -عزیز) (مفرده: مذکّر -إسم أعزّاء: )۲  
  جرّ  بحرف مجرور معرب/ -معرفة -ُحروب) (جمعه: مؤنّث مفرد -إسم الحرب: )۳  
  منصوب و مفعول معرب/ -املجرّد الفاعل إسم -عادي) (مفرده: التّکسیر جمع -إسم الُعداة: )۴  
 ۱۹۸-۲۰۵( ةّتالیال األسئلة عن أجب(:  
   الکلامت: حرکات ضبط يف الخطأ عّین -۱۹۸
  بََعَث! ِعنَدما املَرضی ِبِشفاء ُمعَجزَتهُ   عیسی أظَهرَ  قد )۱  
  لِلُْمرور! طُرُقاً  لَنا یَُهیِّئونَ  و الِجبال النَّشیطونَ  املُهنِدسون یَُشقُّ  )۲  
  نَُورِّثَه! و نَرِثَه أنْ  نُِحبُّ  اإلنسان تُراِث  ِمن الَحَسن الُخلُق کانَ  إذا )۳  
  الّناس؟ َصداقَة تَجلُِب  اللِّسانِ  َعلَی املُحافَظَة بأنَّ  تَعتَِقدُ  أال )۴  
   مجهوالً: یصبح أن یمکن مزیداً  فعالً عّین -۱۹۹
  دور!یَ  رأَسها لکنّ  و ثابتة فإنّها البومة عین تَتحّرک ال )۲  یُفلِح! مؤمناً  الّصالة يف الخاشعین من أصبح َمن )۱  
  غیبته! علی املدیر یُؤبّخهُ  مل معذوریّة له کانت أنّه مبا )۴  فیه! یَرغبوا و الّشام أهل یَعرفه أن ِمن ِهشام خاف )۳  
   الّتکسیر: جمع لیس املبتدأ عّین -۲۰۰
  الغّواصون! شاهدها ملّونة مصابیح البحار ظالم يف )۱  
یّاح تجذب أثریّة معامل الّریف هذا يف هناک )۲     !السُّ
  عنه! اإلعتبار و القدیم تاریخه علی البرش یَدّل  العالَميّ  الّرتاث )۳  
  ماتوا! أن بعد الّنیام الّناس إنتبهَ  مقربته: علی کُِتب )۴  
   :أکرث الجاّرة الحروف فیه ما عّین -۲۰۱
  الّشدائد! يف یُعینه ال اإلنسان علی وزرٌ  تنفق ال ثروةٌ  )۱  
  کاملظلّة! علینا تبسطُ  صانهاأغ شجرةً  الحدیقة تلک يف أری )۲  
جعان األبطال إنّ  )۳     وطنهم! إلی األعداء بُدخول یَرضون ال الشُّ
  املناسب! املکان و الطّعام عن تبحث مکانها عن املبتعدة الطّیور إنّ  )۴  
  »علٌم! به لهم ............... ما يف ُمستمعین یکونون ............... أنّ  أُفّضل« للفراغین: املناسب عّین -۲۰۲
  ال -الطّالبونَ  )۴  ال -الطّالبینَ  )۳  لیس -الطّالبونَ  )۲  لیس -الطّالبینَ  )۱  
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   اإلیضاحات: حول الخطأ عّین -۲۰۳  33
  الّنافیة) الء و الوقایة نون (فیها باإلعتذار! یضطّرين کالماً  أقول ال )۱  
  الّشّک) لرفع حرف (فیها الظّفر! عن العاقل یبحث فإمّنا الظّروف تصعِب  إن )۲  
  الّصلة) إلیجاد حرف (فیها األمور! يف صربنا و إجتهدنا إذا حلیفنا الّنرص أنّ  لنعلم )۳  
  وقوعه) أرجو ما علی یدّل  حرف (فیها عنه! بحثُت  کُنت الّذي یکون املعجم هذا لعّل  )۴  
   الزم: فعل من ُصنعت الحال عّین -۲۰۴
  خاشعین! الّصالحة األعامل علی نحرص أن لنا ینبغي )۲  ُمطهِّراً! الّسائل تُفِرز الُغدد هذه )۱  
! نعمة شاکرات الجّنة املؤمنات تدخل )۳     ُمحرِقاً! األرض إلی الوصول من الّشمس شعاع الکثیرة أوراقها متنع )۴  ربّهنَّ
   الحال: وقوع زمن عن الّصحیح عّین -۲۰۵
  القاعة يف الفرحة نزم  املدرسة! قاعة يف فرحات زمیالتهنّ  الطّالبات شّجعت )۱  
  املاء علی الّسقوط عند  حیّة! الّسمکة تبلعها املاء علی الحرشة تسقط بعدما )۲  
  املصنع يف العمل أثناء  ُمبتسمین! املصنع من رجعوا املهندسین إنّ  )۳  
  الّدفاع عند  مکّربین! الهجوم زمن يف وطنهم عن املقاتلون یُدافع )۴  

  
  ؟گذاشت طيمح با او ارتباط و انسان يزندگ بر ييبسزا ريتأث خ،يتار از شيپ دوران مهم اتفاقات از يك كدام -۲۰۶
  حيوانات پشم از پارچه توليد )4  سكونت براي غار از استفاده )3  آتش گرفتن كار به )2  پرندگان و آبزيان صيد )1  
  ؟شد ليتبد مستقل يشيك به آنجا در و افتي راه ريصغ يايآس در روم قلمرو به )راتيم( مهر زديا شيستا پادشاهي، كدام عهد در -۲۰۷
  هخامنشي )4  ساساني )3  سلوكي )2  اشكاني )1  
  است؟ آمده دست به منطقه كدام از ،رانيا در انسان حضور آثار و ها نشانه نيتر كهن -۲۰۸
  مهران در النچغاگ باستاني محوطۀ )2  سيستان در سوخته شهر باستاني محوطۀ )1  
  كاشان نزديكي در سيلك هاي تپه )4    مشهد نزديكي در رود كشف بستر )3  
  »:كنستانتين« امپراتور -۲۰۹
  .آورد وجود به روم امپراتوري يحكومت نظام در يراتييتغ )2  كرد. اعالم روم امپراتوري رسمي دين عنوان به را مسيحيت )1  
  نمود. نيتضم روم يامپراتور  ٔهمحدود در را مسيحيت نيد  يآزاد )4  داد. تقليل مشورتي مجمع يك به را (اشراف) سنا مجلس نقش )3  
  بود؟ چه ساسانيان، و اشكانيان فرمانروايي زمان در ايران به درپي پي هاي لشكركشي از روميان اصلي هدف -۲۱۰
  نيچ و دهن به منتهي يتجار  يرهايمس بر سلطت )2  صغير آسياي در نشين يوناني شهرهاي تصرف )1  
  ايران سپاهيان اسارت از والريانوس امپرتور كردن آزاد )4  يكم شاپور زمان در گرديانوس امپراتور قتل انتقام گرفتن )3  
  زد؟ اقدامي چه به دست ها آشوري هجوم با مقابله براي ماد حكومت مؤسس -۲۱۱
  كرد. بنا متعددي هاي قلعه و درآورد ينظام يدژ  صورت به را هگمتانه )1  
  .داد قرار ويژه باركش يها گاني و تداركات ي،بانيپشت يها دسته سپاه، كنار در )2  
  نمود. تقسيم اسلحه سبك نظام سواره و اسلحه سنگين نظام پياده بخشِ دو به را سپاه )3  
  شد. مي گفته اسواران آن به كه كرد مجهز خود كاله و زره كمان، نيزه، به را سپاه نظام سواره )4  
   است؟ نادرست باستان، ايران در »پول« دربارٔه گزينه امكد -۲۱۲
  .گرفت يم انجام ياپايپا  صورت به كاال ۀمبادل و نداشت يچندان رواج )پول( سكه اول، داريوش زمان تا )1  
  داشت. اعتبار نيز هخامنشيان قلمرو از فراتر كه كرد ضرب مشخص اريع و وزن با ييها  سكه بزرگ وشيدار  )2  
  .كنند ضرب نقره يا طال ۀسك توانستند يم پادشاه ٔهاجاز با ها) (ساتراپ ها شهرب و بود شاهان انحصار در هسك ضرب )3  
  .افتاد انيجر  به يتجار  مبادالت در يمس و يا نقره يها سكه و يافت گسترش پول كاربرد ساسانيان، زمان در )4  
  ............... كه است آمده دست به ............. سند، درٔه تمدن از -۲۱۳
   اند. شده رمزگشايي و خوانده اخير هاي دهه در -هايي نوشته و ها لوح )1  
  باشد. مي دوره آن هنر و صنعت شكوفايي عدم نشانگر -ييها  ظرف و ابزارها )2  
  اند. داشته دادوستد مصر و چين اهالي با دره اين ساكنان دهد مي نشان -متعددي اشياي )3  
  دارد. داللت مشخص هاي اندازه با آجرهايي و همسان معماري با بنا ساخت بر -رشه چندين بقاياي )4  
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  داشتند؟ اشتراك موارد كدام در »اوستايي« و »مصري« هاي شماري گاه -۲۱۴  44
  شد. مي تقسيم روزه ۳۰ ماهِ دوازده به سال ب)  بودند. »قمري -خورشيدي« شماري گاه الف)  
  گرفتند. مي »كبيسه« بار يك سال چهار هر ت)  گشت. مي اضافه وازدهمد ماه آخر به اضافه روز پنج پ)  
  ت و پ )4  ت و ب )3  پ و ب )2  ت و الف )1  
  بود؟ چه قاجار عصر اواسط در رانيا يدست عيصنا تدريجي انحطاط علت -۲۱۵
  روسيه و ايران هاي جنگ دوم دورٔه شروع )2  يدولت ييكاال  خرده ديتول شيؤه رواج )1  
  (تكنولوژي) توليد ابزارهاي و ها شيوه تحول و تغيير )4  اروپا در ناپلئون هاي جنگ افتني پايان )3  
  نمود؟ مطرح سلطنت پذيرفتن براي را شروط كدام افشار، نادر مغان، دشت شوراي در -۲۱۶
  طوايف رؤساي توسط سلطنت از دوم تهماسب خلع ب)  وي خاندان در سلطنت شدن موروثي الف)  
  يعثمان دولت با يمذهب اختالفات حل ت)  ايران شمالي مرزهاي از روس قواي رفتن بيرون پ)  
  ت و الف )4  ب و الف )3  ت و ب )2  پ و ب )1  
  است؟ داده بازتاب را اميركبير قتل واقعيت كه است كسي نخستين بوده، گويي تملق منتقدان از كه ناصري عصر مورخ كدام -۲۱۷
  صدرالتواريخ مؤلف اعتمادالسلطنه خان حسن محمد )2  ناصري االخبار ايقحق مؤلف يخورموج جعفر محمد رزايم )1  
    نيذوالقرن خيتار  -شيرازي خاوري )4  ناصري الصفاي روضه مؤلف هدايت قلي رضا )3  
  برانگيخت؟ را انگليس و روسيه خشم ايران، گمركي و مالي امور در آمريكايي شوستر مورگان گرفتن خدمت به چرا -۲۱۸
  كرد. لغو را كشور دو اين به ايران اعطايي ازاتامتي وي )1  
  .شد يم ايران ياقتصاد دستگاه شدن منظم سبب او اقدامات )2  
  كرد. مي محدود را اروپايي كارشناسان اختيارات ايران، در ها آمريكايي حضور )3  
   .داد مي افزايش را اروپا و ايران ميان تجارت براي گمركي هاي تعرفه او هاي برنامه )4  
  است؟ درست »آخال عهدنامۀ« دربارٔه گزاره كدام -۲۱۹
   شد. تحميل ايران بر ماوراءالنهر و خوارزم به روسيه اندازي دست پي در و تركمانچاي عهدنامۀ از بعد )1  
  نمود. وادار كشور آن اتباع به ييقضا  تيمصون حق اعطاي و هيروس دولت به غرامت پرداخت به را ايران )2  
  داد. مي را كشور شمالي نيمۀ بازارهاي بر تسلط و ايران در اقتصادي هاي فعاليت گسترش اجازٔه هروسي به )3  
  كرد. محروم كاسپي درياي در جنگي كشتي داشتن از را ايران و داد قرار روسيه و ايران كشور دو ميان مرز را ارس )4  
  است؟ نادرست يادن از يبزرگ يها بخش ياسيس ۀهندس بر اول جهاني جنگ تأثير دربارٔه گزينه كدام -۲۲۰
   فروپاشيدند. عثماني و هابسبورگ هاي يامپراتور  و يتزار  يۀروس چون يبزرگ يها دولت )1  
  .گرفتند شكل لبنان و نيفلسط اردن، ه،يسور  عراق، يشورهاك عثماني، فروپاشي با )2  
  .گرفت عهده بر را نيفلسط و اردن عراق، كشورهاي يسرپرست انگلستان )3  
  شد. واگذار فرانسه به لبنان و سوريه عربستان، كشورهاي سرپرستي )4  

  
  است؟ جهان راهبردي آبراهۀ ترين مهم »هرمز تنگۀ« چرا -۲۲۱
  كند. مي متصلفارس  خليج به را هند اقيانوس آزاد هاي آب )2  است.فارس  خليج نفت خروجي دروازٔه )1  
   كند. مي فراهمفارس  خليج حوزٔه كشورهاي براي را بازرگاني امكان )4  است. مندارزش ريذخا  با جهان يانرژ  بعمن نيتر  بزرگ )3  
   چيست؟ »معكوس مهاجرت« از منظور -۲۲۲
  تعطيل روزهاي در روستاها و طبيعت به شهرنشينان رفتن )2  صنعتي شهرهاي به روستاها فعال نيروي دادن انتقال )1  
  مشترك عامل خاطر به شهر يك ساكنان گروهي مهاجرت )4  تر كوچك يها مكان به بزرگ يشهرها زا  جمعيت حركت )3  
  محيط تغيير يابد؟ با متناسب و آبياري نوين هاي روش شود كه محور توسعۀ كشاورزي كشور ما، از زراعت به باغداري با به كدام علت توصيه مي - ۲۲۳
  كشور آبي منابع كاهش )2    طبيعي خسارات و آفات افزايش )1  
  كشت وضعيت بهتر كنترل )4  محصوالت نهايي قيمت در ثبات ايجاد )3  
   است؟ درست »فصلي« آبگير هاي كانون دربارٔه گزينه كدام -۲۲۴
  شوند. مي ايجاد طغياني و مدت كوتاه يها بارش نتيجۀ در )2  رند.دا  بارش متر يليم 500 از شيب سال از ماه هشت در )1  
  د.كنن مي حفظ سال گرم يها ماه يابتدا تا را خود برف ٔهريذخ )4  گيرند. مي شكل خشك و گرم مناطق به كينزد  يها كوهستان در )3  
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   داشت؟ خواهد همراه به پيامدي چه كند، حركت سالمندي سوي به ايران سني هرم اگر -۲۲۵  55
  گرفت. خواهد پيشي طبيعي رشد نرخ از جمعيت مطلق رشد نرخ )1  
  شد. خواهد ايجاد جامعه اقتصادي توسعۀ راه سر بر اصلي مانع يك )2  
  گرفت. خواهد رونق گسترده سطحي در شهرنشيني جمعيتي، تعادل خوردن برهم با )3  
  شد. خواهند تبديل بازنشستگان سكونت محل به شهرها و شده فرست مهاجرت كشور، )4  
  دهد؟ مي نشان سال ردس فصل در را تهران مانند شهري كالن هواي وضعيت عبارت، كدام -۲۲۶
  است. بااليي هاي اليه از تر گرم زمين، سطح مجاور هواي )2  يابد. مي كاهش هوا دماي زمين، سطح از ارتفاع افزايش با )1  
  .شود جا جابه و كند صعود باال سمت به تواند يم يراحت به هوا )4  شود. مي ساكن زمين مجاورت در سنگين و سرد هواي )3  
   نتيجه: در و زند مي دست محيط تغيير به خود نيازهاي رفع براي انسان ،رو روبه تصوير هب باتوجه -۲۲۷

   شود. مي تبديل جغرافيايي محيط به طبيعي محيط تدريج به )1  

  هستند. جغرافيا علم در مهم عامل دو محيط و انسان كه گفت توان مي )2  

  است. زندگي بهبود براي محيط با انسان كردن آشنا جغرافيا، هدف )3  

  دارد. ادامه مكان در پيوسته جرياني صورت به تأثيرپذيري و تأثيرگذاري روند )4  

  است؟ شده ايجاد چگونه كنيد، مي مشاهدهرو  روبه تصوير در كه دشتي -۲۲۸
   است. آمده وجود به پست نواحي در فرسايش از حاصل مواد انباشت اثر بر )1  

  است. شده ايجاد ها ناوديس ميان در يا ها تاقديس فاصل حد در و ها خوردگي چين هنگام در )2  

 شـدن همـوار و منطقـه در جـاري قـديمي رودهـاي آب در آهكي مواد انحالل نتيجۀ در )3  
  است. آمده پديد ها زمين

 اشـكال قـديم، شناسي زمين هاي دوران از مانده جاي بر هاي ناهمواري روي بادي فرسايش )4  
  است. كرده ايجاد جديدي

  است؟ شده بيان درستي به گزينه كدام در »پژوهش مسئلۀ« زير، عبارت به باتوجه -۲۲۹
  »است. داشته خوزستان يهوا در زگردهاير افزايش در مؤثري نقش ها، باتالق و ها درياچه رفتن بين از«  
  شود؟ مي مشاهده خوزستان استان در بيشتر ريزگردها ٔهديپد  چرا )1  
  است. شده منجر خوزستان وهايي آب شرايط تغيير به طيمح و انسان متقابل روابط )2  
  است؟ افزوده خوزستان هواي در ريزگردها حضور بر چگونه اخير، هاي سال در خشكسالي تداوم )3  
  است؟ داشته اثر خوزستان هواي در مجاز حد از بيش ريزگردها ٔهديپد  بروز در يانسان يها تيفعال كدام )4  
  ؟شد متداول راهكاري چه ،خودروها سرعت شيافزا و ترافيك مشكل حل براي بيستم، قرن دوم نيمۀ در -۲۳۰
   طبقاتي هاي پاركينگ توسعۀ )2    اه بزرگراه و ها آزادراه ساختن )1  
  )BRT( تندرو يها اتوبوس  مسيرهاي ايجاد )4  يلير  يشهر  درون ونقل حمل گسترش )3  
  دارد؟ اشاره روستا و هرش تشخيص مالك »ترين متداول« به گزينه كدام -۲۳۱
  كنند. مي كار خدمات و صنعت هاي بخش در شهر ساكنان كه حالي در دارند، دام و كشاورز روستا، جمعيت بيشترِ )1  
  افتد. مي اتفاق تر سريع اجتماعي تغييرات شهرها، در و است بيشتر ها آن ميان همكاري و شناسند مي را يكديگر روستا اهالي )2  
  است. محدودتر و كمتر روستاها در و گسترده و متنوع و... عمومي ونقل حمل مالي، درماني، آموزشي، امكانات شهرها در )3  
  است. نفر صد چند از كمتر روستاها برخي جمعيتآنكه  حال دارند، ميليوني هاي جمعيت شهرها كالن )4  
  است؟ كدام آن ثمرٔه و شوند مي تدوين و تهيه مرجع كدام توسط »روستايي هادي هاي طرح« -۲۳۲
  روستاها در خدمات ارائۀ و عمراني هاي طرح اجراي -روستا اسالمي شوراهاي و ها دهياري )1  
  روستاها اجتماعي و اقتصادي وضعيت بهبود براي راهكارهايي ارائۀ -اسالمي انقالب مسكن بنياد )2  
  كشور دگيخودبسن و استقالل تأمين و محروم مناطق به رسيدگي -سازندگي جهاد )3  
  ها قنات نگهداري و اليروبي و روستايي هاي راه توسعۀ و ايجاد -شهرسازي و راه وزارت )4  
  اند؟ شده ايجاد »سرزمين آمايش« هاي ويژگي از يك كدام به توجه نتيجۀ در قشم، و كيش تجاري آزاد مناطق -۲۳۳
  آينده و حال نيازهاي به توجه )2    توسعه ابعاد همۀ به توجه )1  
  كشور مناطق همۀ هاي ظرفيت به توجه )4    جمعيت متوازن توزيع )3  
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  است؟ درست جهان در ريلي هاي شبكه پراكندگي دربارٔه گزينه كدام -۲۳۴  66
  .دارد جهان يها قاره ميان در را آهن خط ۀشبك نيتر  گسترده آسيا قارٔه )1  
  .دارند را جهان در يلير  خطوط زانيم نيشتر يب هند و نيچ ه،يروس كا،يآمر  كشورهاي )2  
  دارد. اختصاص بار حمل به آن %80 كه است جهان در يلير  شبكۀ ترين طوالني و ترين گسترده داراي چين )3  
  است. آمريكا متحدٔه اياالت به متعلق جهان يتندرو قطار خط نيتر  يطوالن و ريالس عيسر  خطوط زانيم نيشتر بي )4  
  گفت: توان نمي هان،ج سطح در شهرنشيني رشد مطالعۀ با -۲۳۵
  برسد. %60 حدود به نسبت اين م. 2050 سال تا شود مي بيني پيش و گرفته پيشي روستانشين بر جهان شهرنشين جمعيت )1  
  دارد. وجود توجهي قابل اختالف استراليا و اروپا و شمالي آمريكاي صنعتي يافتۀ توسعه نواحي با آفريقا و آسيا در شهرنشيني سطح ميان )2  
  دارد. ادامه همچنان رشد اين و است جهان نواحي ساير از بيشتر شمالي آمريكاي و غربي اروپاي در شهرنشيني گسترش سرعت )3  
  اند. مواجه ميليوني شهرهاي رشد با نيز آفريقا و التين آمريكاي امروزه اما ،داشتند وجود شمالي نيمكرٔه در فقط ميليوني شهرهاي پيش، دهۀ چند تا )4  

  
  كند؟ مي تبيين تري مناسب نحو به را منطق آموختن به ما نياز علت گزينه كدام -۲۳۶
   نمايد. جلوگيري خطاها اين از تواند نمي منطق دانش بدون و است خطا هاي گيري نتيجه معرض در انديشه هنگام در انسان )1  
  شد. خواهد خطا دچار هموارهفرايند  اين در باشد نداشته تبحر منطق در كسي گرا  ولي، است طبيعي يفرايند  تفكر، اينكه با )2  
  دارد. نياز او به درمان و پيشگيري براي انسان كه است پزشك مانند دان منطق و هستند ذهن هاي بيماري همچون مغالطات )3  
   برد. مي باال را خطا كشف دقت و سرعت نطقم و كند مي خطا بيشتر دشوار تفكرهاي در و نيست مصون خطا از گاه هيچ ذهن )4  
  دارد؟ پي در را مغالطه كدام بروز احتمال هستند، مجازي معناي يك و حقيقي معناي يك داراي كه كلماتي بردن كار به -۲۳۷
   »گور« لفظ مانند لفظ اشتراك مغالطۀ )2  »سرم« لفظ مانند ضمير مرجع در ابهام مغالطۀ )1  
  »سرم« لفظ مانند كلمات نگارشي شيؤه مغالطۀ )4  »گور« لفظ مانند ظاهري نايمع به توسل مغالطۀ )3  
  هستند؟ انطباق قابل گزينه كدام با »ب« و »الف« است، صادق جزئي سور با »است ب الف« عبارت بدانيم اگر -۲۳۸
   مسلمان و شيعه )4  امام و  علي امام )3  آبي اسب و اسب )2  دار دكمه پيراهن و دكمه )1  
  تر در نظر گرفت؟ تر را نوعي تعريف صحيح براي مفهوم بزرگ توان مفهوم كوچك اگر بين دو مفهوم رابطۀ عموم و خصوص مطلق برقرار باشد، آيا مي - ۲۳۹
  بود. نخواهد جامع تعريف زيرا خير )2    بود. نخواهد مانع تعريف زيرا خير )1  
  شود. مي مرتبط مصاديق همۀ شامل رازي بله )4  شود. نمي نامرتبط مصاديق شامل زيرا بله )3  
  كنيم؟ مطلق حمايت نيز نتيجه از بايد بپذيريم را مقدمات اگر گزينه كدام در -۲۴۰
  باشيم. داشته نشده بايگاني برگۀ كه نشده ديده حال به تا چون شوند. مي بايگاني نوبت هر در آموزان دانش هاي برگه همۀ )1  
  بود. خواهد بودن مقاوم روحيۀ كنندٔه تقويت هم ميداني و دو، پس دهند مي افزايش را مقاومت روحيۀ ها ورزش همۀ )2  
  است. شده خراب ماشينش يا است مانده ترافيك در يا، پس نداشت تأخير مقدار اين وقت هيچ پدرم )3  
  ايم. نشده خارج قبلي ساحلي شهر استان از هنوز چون دارد. ساحل هم شهر اين )4  
  است؟ داده رخ اي مغالطه چه زير مكالمۀ در -۲۴۱
 كـه ندارد وجود آن موضوع از مصداقي هيچ كه است حملي اي قضيه كليه، قضيۀ بدهم. درس را جزئيه و كليه قضاياي خواهم مي امروز« معلم:  

  »بزنيد! مثال كليه قضيۀ يك حاال نباشد. موردنظر
  ».است تاكسي رانندٔه مرتضي« علي:  
  است. شده لفظ اشتراك مغالطۀ دچار علي )2  است. شده زده شتاب تعميم مغالطۀ دچار معلم )1  
  است. شده ناروا تمثيل مغالطۀ دچار علي )4  است. شده ناصحيح تعريف مغالطۀ دچار معلم )3  
  است؟ شده زده مثال جزئيه قضيۀ يك و جزئي مفهوم يك گزينه كدام در -۲۴۲
  بودند. باراني امسال بهار روزهاي -امسال )1  
  بودند. آفتابي پارسال زمستان روزهاي -رسالپا )2  
  شدند. خشك پاييز در كوچه اين درختان -كوچه اين درخت تك )3  
   داد. خواهند بار تابستان در درختان اين -درختان اين )4  
  است؟ درست بنيادي سؤاالت پيرامون عبارت كدام -۲۴۳
  شود. مي رو روبه االتيسؤ  چنين با معموالً خويش، روزانۀ زندگي در انسان )1  
  است. سؤاالت اين از يكي »چيست؟ جامعه بقاي و دوام عامل ترين مهم« اينكه )2  
  كنند. مي مشغول خود به طوالني ساعاتي را ما كه هستند خاصي سؤاالت )3  
  كنند. مي خطور ذهن به اثناء همان در و نيستند روزانه زندگي از گذر نيازمند )4  
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  است؟ درست تربيتي علوم و فلسفه ارتباط دربارٔه نهگزي كدام -۲۴۴  77
  كنيم. مطالعه را اش فلسفي زمينۀ است الزم اش، نهايي نتايج دانستن و آن از درستي ارزيابي داشتن و تربيتي مكتب يك بهتر فهم براي )1  
  بشناسيم. را آنان تربيتي مكاتب است الزم سينا ابن و ارسطو افالطون، فلسفۀ ها آن مقابل در و ماركس و هگل كانت، فلسفۀ شناخت براي )2  
  است. پذيرفته هم را روح بدن، بر عالوه نيز اش شناسي انسان در و است مابعدالطبيعه به معتقد شناسي هستي در ماركس برخالف ارسطو )3  
  آورند. مي پديد هم به نزديك تربيتي مكاتب دارند، باور نيز غيرمادي جهان به طبيعت، عالم كنار در شناسي هستي در كه فيلسوفاني )4  
  دهند؟ مي نشان ديگران به را فلسفي هاي مغالطه از هايي نمونه فيلسوفان چرا -۲۴۵
  دقت كم افراد گرفتن عبرت جهت )2  فلسفه در منطق كاربرد آموزش جهت )1  
  درست اعتقادات به نرسيد راه ساختن هموار جهت )4  انجامند مي ها آن به كه تصميماتي از شدن مانع جهت )3  
  است؟ چگونه نيست، آن وراي حقيقتي دارد باور كه كسي براي طبيعت جهان افالطون، هاي ديدگاه طبق -۲۴۶
  است. بهتر ها سايه بودن واقعي به باور و غار زندان از )2  شود. گرفتارش است ممكن كه است زنداني ينتر  بزرگ )1  
  است. آن چيز همه عامل خورشيد كه است جهاني )4  است. ابدي و ازلي و ثابت هاي حقيقت و ها واقعيت عالم )3  
  شود؟  فهميده عقلي شناخت با تواند مي مطلب كدام -۲۴۷
  الهي صفات و ذات واسطۀ بي درك )2    انسان در اميد و ترس هاي ريشه )1  
  طبيعي اشياي خواص پيرامون سودند هاي يافته )4    انسان نفس و روح بودن مجرد )3  
   است؟ دليل از نياز بي شده بيان حمل گزينه كدام در -۲۴۸
  خداوند بر عالم حمل )4  درخت بر دار جان حمل )3  حيوان بر اسب حمل )2  قرآن بر خدا كالم حمل )1  
   است؟ درست عبارت كدام -۲۴۹
  الوجود. ممكن يا الوجودند واجب يا ذات جهت از مخلوقات )1  
   بالذات. الوجود واجب يا است بالغير دالوجو  واجب يا است موجود آنچه )2  
  ندارد. شدن موجود امكان و است بالذات الوجود ممتنع ندارد، وجود كه چيزي )3  
  بالذات. الوجود ممتنع يا است بالغير الوجود واجب يا وجود، جهت از الوجودي ممكن ذات هر )4  
  دارد؟ اشاره آن مصاديق و عليت رابطۀ پذيرش و درك مينۀز در مسلمان فيلسوفان با دكارت نظر اختالف به عبارت كدام -۲۵۰
  است. عليت اصل پذيرش و درك بر مبتني اي تجربه هر )2  است. دليلي هر درك بر مقدّم عليت قاعدٔه درك )1  
   است. پذير امكان شآموز  و تجربه طريق از معلول و علّت مصاديق يافتن )4  ندارد. آموزش به نياز و است تجربه از مستقل عليت اصل درك )3  
   است؟ معلولي و علّي وجوب پذيرش تر روشن نتايج از مورد كدام -۲۵۱
  جوّي تغييرات ديگر و باران بارش بيني پيش امكان )2  تاريخ طول در دانش و علم مختلف هاي شاخه آمدن وجود به )1  
  پيدايش براي سازنده به تأسيس تازه ساختمان يك ضروري نياز )4  آب جوشيدن از بعد دقيقه 5 پز، آب مرغ تخم پختن قطعي انتظار )3  
   كند؟ مي بيان را »معلول و علت سنخيت عدم« معناي به اتفاق گزينه كدام -۲۵۲
  نكند. پرواز هواپيما اما، باشد فراهم هواپيما پرواز براي شرايط همۀ )2  است. شده جهان هدفمند نظام ايجاد سبب ذرات تصادفي برخورد )1  
  نرود. ها نوشيدني ديگر يا آب سراغ به تشنگي رفع براي تشنه فرد )4  آيد. وجود به رشد، عوامل و ها زمينه بودن فراهم بدون گُل يك )3  
  است؟ ارسطو خداشناسي بر منطبق گزينه كدام -۲۵۳
  كرد. مقايسه را ها خوبي توان مي كه اوست وجود با و است الهي واقعيت وجود بر دليل موجود، بهترين و ترين خوب وجود )1  
   كرد. اثبات را خدا وجود توان مي طريق اين از و دارد غيرمتحّرك محّرك يك به نياز متحرّكي هر كه است اصل يك اين )2  
  باشد. برترين و ترين كامل كه است خدايي وجود مستلزم ها برتري و كماالت نظر از پيرامون موجودات شدن بندي درجه )3  
  خداست. همان و ثابت عالم، حقيقتِ لذا و است محال عقالً كه شود مي تسلسلي پذيرش به منجر عالم در حركت پذيرش )4  
  است؟ تر مناسبدر اثبات خدا،  دكارت برهان ساختار توضيح براي تمثيل كدام -۲۵۴
  هست. عالم از جايي در اي خانه چنين حتماً يعني باشيم داشته روشني و دقيق تصور زيبا و مجلل خانۀ يك از اگر )1  
  دارد. وجود حتماً است، شده ترسيم اژدها كه حاال، پس كند ترسيم را آن اژدها يك ديدن بدون تواند نمي كس هيچ )2  
  باشد. موجود بايد هم نامحدودي آب منبع يك حتماً ريخت، آب نامحدودطور  به بتوان محدود درياچۀ يك درون اگر )3  
  است. پخته نان برايشان يتر  بزرگ حتماً، پس خورند مي نان كودكان اين، اما بپزد نان تواند نمي خردسالي كودك هيچ )4  
  ؟ندارد هماهنگي فيلسوف، نام با شده ذكر مطالب گزينه كدام در خدا، وجود اثبات پيرامون -۲۵۵
  (مالصدرا) نيازند. بي و مستقل موجودي به وابسته خود هستي در جهان اين موجودات )1  
   سينا) (ابن دارند. بالذات الوجود واجب به نياز عدم، و وجود بين تساوي حالت از خروج براي بالذات وجودهايال ممكن )2  
  (جيمز) است. خداوند وجود بر شخصي دليلي خودش الهي عرفان و عشق و دروني هاي تجربه و نيست استدالل به نيازي خداوند به باور براي )3  
 شـد. خواهـد معنـا بي اصـول ايـن نامتنـاهي، و جـاودان خـدايي پـذيرش بدون كند. رعايت را اخالقي اصول بايد و است اخالقي وجدان داراي انسان )4  

    (كاتينگهام)
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  گيرند؟ مي شكل چگونه تجربي علم هاي نظريه -۲۵۶
  موضوع يك دربارٔه منسجم و شده تأييد هاي فرضيه آوري جمع )1  
  علمي هاي مسئله به سنجيده ممكن حد تا و اوليه هاي پاسخ از منسجم اي موعهمج تدوين )2  
  علمي هاي مسئله به سنجيده ممكن حد تا و اوليه هاي پاسخ آزمايش و بررسي )3  
  دانش كسب مختلف منابع طريق از موضوع يك به شده داده هاي پاسخ آوري جمع )4  
  است؟ »توصيف« عبارت كدام -۲۵۷
  است. محيطي عوامل و ژنتيكي عوامل تأثير تحت اراده )1  
  است. هدف و انگيزه داشتن قوي، ارادٔه الزمۀ )2  
  است. هدف به رسيدن راه در استقامت و پايداري ،اراده )3  
  دهيم. عادت ها سختي به را خود بايد قوي ارادٔه از شدن برخودار براي )4  
   ............... بنابراين ، ............... موضوع، يك براي صحيححال  عين در و متفاوت هاي تبيين وجود -۲۵۸
  بپردازيم. ديگر هاي تبيين به خاص، تبيين يك به يافتن دست از بعد بايد -نيست پذير امكان )1  
  كنيم. رد را ديگر هاي تبيين خاص، تبيين يك به يافتن دست با بايد -نيست پذير امكان )2  
  باشيم. ديگر هاي تبيين دنبال به خاص، تبيين يك به يافتن دست عين در بايد -است محتمل )3  
  كنيم. رد را ديگر هاي تبيين خاص، تبيين يك به يافتن دست با نبايد -است محتمل )4  
  است؟ تر آسان زير هاي  فرضيه از يك كدام در متغيرها عملياتي تعريف -۲۵۹
  است. يشترب دارند، مثبت هويت كه آموزاني دانش در تحصيلي پيشرفت )1  
  هستند. بيشتري اجتماعي هوش و عقلي هوش داراي ممتاز، آموزان دانش )2  
  ترند. موفق بيروني انگيزٔه داراي آموزان دانش از هستند دروني انگيزٔه داراي كه آموزاني دانش )3  
  دارد. مستقيم رابطۀ ها آن والدين تحصيالت سطح با آموزان دانش تحصيلي پيشرفت )4  
  است؟ مربوط مفاهيم از يك كدام به »ديدن خواب« و »درسي نويسي برنامه« ،»كودكي دوران خاطرات مرور« بترتي به -۲۶۰
  ذهنيفرايند  -رفتار -ذهنيفرايند  )2    رفتار -ذهنيفرايند  -ذهنيفرايند  )1  
  رفتار -ذهنيفرايند  -رفتار )4    ذهنيفرايند  -رفتار -رفتار )3  
  است؟ نادرست اطالعات آوري جمع يها روش دربارٔه عبارت كدام -۲۶۱
  هستند. تر مناسب ها آزمون ذهني، هايفرايند دقيق گيري اندازه براي و مشاهده روش رفتارها، توصيف براي )1  
  شود. مي محسوب مناسبي روش  نامه پرسش كند، صحبت ها آن مورد در ندارد دوست فرد كه نظراتي و افكار بررسي براي )2  
  شود. مي محسوب آزمون آن بودن معتبر هاي ويژگي از دهد، تشخيص فرد در نيز را افسردگي بروز علت بتواند افسردگي نآزمو  يك اينكه )3  
  باشد. دوطرفه صحبت به نياز و كرد تدوين نتوان فرد مشكل بررسي براي اي شده تعيين پيش از نامۀ پرسش كه دارد كاربرد زماني مصاحبه )4  
 نقـش بيـانگر نيسـت، وابسته خاصي قوميت يا نژاد به و يابد مي بروز مشخص تقريباً زماني بازٔه يك در افراد اكثر در ها توانايي برخي اينكه -۲۶۲

  است؟ رشد بر مؤثر عامل كدام
  رسش )4  يادگيري )3  محيط )2  غريزه )1  
  است؟ درست رشد مراحل دربارٔه عبارت كدام -۲۶۳
  است. منطبق طفوليت دورٔه همان با دقيقاً بگيريم، بهره كودك تقليد حس از كنيم سعي بايد كه اي دوره  پيامبر فرمايش به بنا )1  
  است. منطبق شناسان روان نظر از تولد از بعد هاي دوره از اول دورٔه دو با دقيقاً اسالم در انسان رشد مراحل از اول مرحلۀ )2  
  است. نوجواني دورٔه همان است، فرزند تأديب بر تأكيد آن در كه انسان رشد از اي مرحله )3  
  بدانيم. خانواده بزرگ عضو چون را فرزند بايد اسالم نظر از كه است اي دوره همان جواني دورٔه )4  
  ؟نيست مربوط كودكي دورٔه شناختي رشد به زير هاي توانايي از يك كدام -۲۶۴
  گويد. مي جا جابه را آن ابيات از بعضي ولي خواند، مي است كرده حفظ كه را شعري تبسم، )1  
  برد. از طعم آن لذت مي بيشتر كه كند مي انتخاب را غذايي رستوران در مهران )2  
  گردد. مي آن دنبال به عروسكش كردن پيدا براي مليكا )3  
  دهد. مي قرض او به را توپش دوستش كردن خوشحال براي نيما )4  
  معناي چيست؟ دليل كدام ويژگي است و ناگهاني بودن رشد در نوجواني به شود، به ياينكه شروع نوجواني نزد بعضي از نوجوانان بحران تلقي م -۲۶۵
  قبل به نسبت نوجوان هاي توانمندي سريع افزايش -رشد بودن بيني پيش غيرقابل )1  
  بدن تناسب در تغيير و بدن اندازٔه  افزايش -رشد پيامدهاي بودن منفي )2  
  بدن تناسب در تغيير و بدن زٔهاندا  سريع افزايش -رشد بودن ناگهاني )3  
  قبل به نسبت نوجوان هاي توانمندي افزايش -رشد بودن كنترل غيرقابل )4  
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  آيد؟ مي دست به ويژگي كدام نتيجۀ در و است مربوط حافظه نوع كدام به نوجواني دورٔه در »حافظه سازي ظرفيت« توانايي -۲۶۶  99
  مختلف هاي احتمال از گيري بهره -كاري )2  لحظه به هلحظ تفكر جهت تغيير و ارزيابي -مدت كوتاه )1  
  تفكر سرعت افزايش -كاري )4  فراحافظه هاي مهارت كسب -مدت كوتاه )3  
  است؟ مطلب كدام به مربوط دهند، مي قرار بازي اسباب بدون خالي اتاق يك در را ها آن شان، كودكان تنبيه براي كه مادراني عمل -۲۶۷
  دارد. بيشتري منفي اثر چندحسي، دريافت به تنسب حسي تك دريافت )1  
  شود. مي حسي ابزارهاي ساير توسط خسارت جبران به منجر حسي ابزارهاي از يكي دادن دست از )2  
  دارد. اهميت موجودات بقاي براي بيروني هاي محرك احساس )3  
  است. ناخوشايند مطلوب و متنوع هاي محرك با مختلف حواس درگيري عدم )4  
 بنـدي بسته شبيه را خود كاالي بندي بسته يا و كنند مي انتخاب را آشنا و معتبر برند يك شبيه نامي تقلبي برندهاي از بسياري اينكه علت -۲۶۸

  است؟ مربوط زير موضوعات از يك كدام به كنند، مي معتبر برند آن
  ذهني انگيختگي و درگيري )4  محرك با نسبي آشنايي )3  خوگيري )2  سازي آماده )1  
  گذارد. مي اثر ............... بر انحرافي عوامل تعداد و گذارد مي اثر ............... بر »خستگي« عامل عالمت رديابي هنگام گفت توان مي -۲۶۹
  ذهني انگيختگي -سرعت )2    افراد سرعت -توجه كاركرد )1  
  محرك بودن فرد منحصربه -سرعت )4    محرك اهميت -توجه كاركرد )3  
  است؟ نادرست گزينه كدام زمان هم طور به تكاليف دادن انجام مورد در -۲۷۰
  شود. مي آگاهي كاهش و توجه تقسيم باعث تكليف دو زمان هم انجام )1  
  بود. خواهد همراه بيشتري خطاي با ها آن زمان هم انجام باشد، دشوارتر تكاليف هرچه )2  
  شد. خواهد تر سريع ها آن زمان هم انجام كنيم، استفاده تكليف دو انجام براي بيشتري حواس از هرچه )3  
  داشت. خواهد كمتري منفي اثر ها آن زمان هم انجام باشد، بيشتر تكاليف در فرد مهارت هرچه )4  
  است؟ گشتالت اصل كدام بيانگر  و  اشكال صورت به نه ، و  تصوير دوصورت  به  تصوير ادراك -۲۷۱
  تكميل )4  استمرار )3  مشابهت )2  مجاورت )1  
  چيست؟ كودكان حافظۀ بودن اعتماد غيرقابل علت -۲۷۲
  كنند. مي رمزگرداني خالصه صورت به را اطالعات )1  
  كنند. مي رمزگرداني شنيداري صورت به را اطالعات شتربي )2  
  كنند. مي رمزگرداني معنايي طريق از را كمتري اطالعات )3  
  كنند. مي ذخيره را اطالعات از بيشتري حجم جزئيات، به توجه دليل به )4  
  است؟ متفاوت بقيه با ها گزينه از يك كدام در حافظه نوع -۲۷۳
  سپارد. مي خاطر به را كند مي درسي كمك كتاب تبليغ تلويزيون در هك اي مؤسسه شمارٔه امير )1  
  كند. مي تكرار را گويد مي صاحبش كه اي كلمه هر مينا مرغ )2  
  »است. آمده ديدنم به خواهرم كه خوب چه« گويد مي خود با و بيند مي را منزلش مقابل در شده پارك ماشين شمارٔه سينا )3  
  دارد. برمي را كاپشنش او و »نرود يادت كاپشن« گويد مي او به كه شنود مي را مادرش صداي مدرسه به رفتن حين در فاطمه )4  

  افتد؟ مي اتفاق اول ساعت ۱ در اطالعات فراموشي ميزان بيشترين صورت چه در ،ابينگهوس نمودار طبق -۲۷۴  
  العاتاط تداخل )4  اطالعات مرور عدم )3  مدت كوتاه اندوزش )2  رمزگرداني عدم )1  
 و كننـد مي توجه بيشتر كودك، و مادر سالمت و تغذيه به مربوط تلويزيونيِ هاي برنامه به هستند، خردسال كودك داراي كه افرادي معموالً -۲۷۵

  چيست؟ موضوع اين علت سپارند. مي خاطر به را ها آن
  گيرد. مي صورت كمتر طالعاتا  تداخل كاربردي مطالب در )2  شوند. مي رمزگرداني تر راحت كاربردي مطالب )1  
  كند. مي بيشتر را عاطفي عوامل منفي نقش مطلب اهميت بيان )4  كند. مي جلوگيري ناقص توجه گيري شكل از عاطفي عوامل )3  
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سال تحصیلی
۰۰-۰۱

دفرتچـۀ پاسخ های ترشیحی
آزمون آزمایشی ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ (مرحلۀ ۱۳)

ویژۀ داوطلبان آزمون رسارسی سال ۱۴۰۱
گروه آزمایشی علوم انسانی

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



 
 

 

 اسکن با توانید می شام گرامی، داوطلب

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

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه
 gozine2.ir 
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سؤال طراحان اسامی
عمـومی هـای درس تشــریحی پاسخ

 اختصاصی های درس تشـریحی پاسخ 

 

۲  
۳  
 مهم  تذکرهای   ۱۵

 

 

  

 ۱۴۰۱ اردیبهشـت ۱۶ جمعـه روز در دو، گزینه ۱۴ مرحلۀ آزمایشی آزمون 

  گردد. برگزار می

 ماننـــد خـــود طالیـــی خـــدمات از اســـتفاده جهـــت گرامـــی، اوطلـــبد 

 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 اربری)ک 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 ــۀمر  آزمایش ــورت به ۱۳ حل 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. ودخ شهر

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  

 
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

مون
آز

 ۲ 
شت

دیبه
ار

 
۱۴۰

۱
    |

روه
گ

 
شی

زمای
آ

 
لوم

ع
 

انی
انس

  

۲  

 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: 

  الدین یمح یرحسینام 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  اد علیرضا دلش

|.............................................. زابن انگلییس
 احسان حیدریمسئول درس: 

  امیرحسین مراد سید میالد قریشی 
 علیرضا حافظیان جواد علیزاده 

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ            ریاضـ
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  ریاضیات
  مسئول درس:

سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... گروه ریایض  
 

  

  یارس ارشدی  زاده  حسین شفیع مهرداد کیوان 
 زاده رسول حاجی میراسالمی  محسن سید 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 حمید فداییمسئولین درس: 
 هادی داوودوندی

 احمد رضوانی اهمرادی بهمن ش علی نعیمی 

|............................................................ شیمی
 یاسر عبداّلهیمسئول درس: 

 علی فرزادتبار پور  بهنام ابراهیم ماشاءا... سلیامنی 

|............................................. شنایس زیست
 یاریاسفند 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

 نعمتیزهرا 

|............................................................ جغرافیا
 فاطمه بمانی درس: مسئول

 زهرا نعمتی

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

 محمدزمان کبیر

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

حمید سودیان حسین صادقی  پور  مجید قدرتی مودی  محمد علی

|................................................. شنایس روان
 سّیده ضحی سکاکیمسئول درس: 

 محسن پیرحسینلو سیمین زاهدی 
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۱ اردیبهشت ۲ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ۳فارسي  ۹تا  ۱هاي  درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱

، »سـرير« ۴و در گزينـۀ » تخـت« ۲، در گزينۀ »بازگرداندن« ۱در گزينۀ معني و مترادف دارد.  هر واژه در كلمات صورت سؤال هم ۳در گزينۀ   
  هاي صورت سؤال مترادف ندارند. در واژه» باليده«و » دورو«
  ها: معني درست هر كدام از واژه  
  آوند: آونگ، آويزان، آويخته    منّت: سپاس، شكر، نيكويي  
  ز، دردآشنادمساز: مونس، همرا  دادن، بازگويي كردن، شرح تعبير: بيان  
  فايق: برگزيده، برتر    تزوير: نيرنگ، دورويي، رياكاري  
  ۱فارسي  ۱۵۵تا  ۱۵۲هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲

  فلق ب) سپيدٔه صبح     رحمت الف) بخشش   
    بهيمه د) چارپا     مشوّش ج) آشفته   
  ضايع ) تلف ه  
  ۱فارسي  ۱۸تا  ۱۰هاي  درس*  متوسط : *سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۳

  معني درست واژگان:  
  مرحمت: احسان، لطف، مهرباني (حرمت: احترام)  
  ريا و صميمي (تكلّف: خودنمايي و تجمّل) تكلّف: بي بي  
  خود) گبر: نوعي جامۀ جنگي، خفتان (ترگ: كاله  
  ۱ فارسي ۱۸تا  ۱۰هاي  درس* متوسط : * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۴

  امالي درست واژگان:  
  شست و قلّاب -شرمي وقاحت و بي -اشباه و امثال -غالب و چيره  
  ۳فارسي  ۹تا  ۱هاي  درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۵

  موارد نادرست:   
  ظن  زن   
  توجيه توجيح   
 ۱فارسي  ۱۲۲و  ۱۱۳، ۵۲، ۳۹هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۶

  توانيم بفهميم سورٔه يوسف درست است. (سوره) درست است و به قرينۀ خواندن مي» سورت«: در مصراع اول ۱گزينۀ   
  سرشت) ز شير هوس بريده شود. » (طبع«: كه طفل ۲گزينۀ   
  كو؟» حاذق: «۴گزينۀ   
 ۳فارسي  ۷۳تا  ۳۶و  ۱فارسي  ۱۳۵تا  ۱۰هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۷

  ها: آثار منظوم در گزينه  
    نامه الهي -: دماونديه۱گزينۀ   
  : مثل درخت در شب باران۲گزينۀ   
  شاهنامه -: سمفوني پنجم جنوب۳گزينۀ   
  گوشوارٔه عرش -: مثنوي معنوي۴گزينۀ   
» منظـوم«، »سمفوني پنجم جنـوب«ده مثل طور شعرهاي ترجمه ش و همين» گوشوارٔه عرش«توجه: آثار مربوط به شعر نيمايي و سپيد، مثل   

  شوند. محسوب مي
  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۸

  شوند. با تلميح و حسن تعليل رد مي ۳و  ۲، ۱هاي  گزينه  
  :۴هاي گزينۀ  بررسي آرايه  
  تناسب دارد.» بلبل«كه در بيت پذيرفته نيست با » عندليب«به معني » هزار«ايهام تناسب:   
  مجاز از باغ و بوستان است.» چمن«مجاز:   
  استعاره از نوع تشخيص» اي دل«استعاره:   
  جناس: بهار و بار  
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  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۹
  شود. با اسلوب معادله رد مي ۴با حسن تعليل و گزينۀ  ۲با استعاره، گزينۀ  ۱گزينۀ   
  :۳هاي گزينۀ  بررسي آرايه  
  »همۀ موجودات«مجاز از » انس و جان«و » جا همه«مجاز از » برّ و بحر«مجاز:   
نيز در اين بيت بـه معنـي » جان«سازد./  تناسب مي» روح و جان«با » روح«است، اما در معني » نافذ و جاري«به معني » روان«ايهام تناسب:   

  سازد. تناسب مي» روح« است، اما در معني رايج آن با» جِن«
  تشبيه: حكمش مانند باد است و مهرش مانند روح است.  
  تناسب: باد و برّ و بحر  
  ۱فارسي  ۱۶و  ۱۵هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۰

  در اين گزينه سه مجاز به كار رفته است:  
  »اكنون«يا » اين دنيا«امروز مجاز از  -۴» جان«مجاز از » سر« -۲» آينده«يا » آخرت«مجاز از » فردا« -۱  
  ها: ساير گزينه  
  »ذهن«مجاز از » سر: «۱گزينۀ   
  »شعر«مجاز از » بيت: «۳گزينۀ   
  »فصل بهار«مجاز از » فصل گل: «۴گزينۀ   
  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۱

  ها: ها در هر كدام از گزينه بررسي آرايه  
و » خـون«طـور  در مصراع دوم ايهـام دارد). همين» مردمان(«جناس همسان دارند   ها) (انسان» مردم«(مردمك چشم) و » مردم«جناس:  -۱  

  جناس ناهمسان دارند./ مجاز: ندارد./ تشبيه: ندارد./ ايهام تناسب: ندارد. » چون«
(چشم مانند مي) و مي لعل (مي مانند لعـل) و مـي خـون اسـت./ ايهـام  مجاز: ندارد./ تشبيه: چشم ميگون»/ است«و » مست«جناس:  -۲  

  تناسب: ندارد.
  ايهام دارد).» شيرين(«جناس: ندارد./ مجاز: طره مجاز از زلف/ تشبيه: زلف ليلي مقام مجنون است./ ايهام تناسب: ندارد.  -۳  
است./ تشبيه: كنـار دامـن مـن مثـل رود » لحظه«مجاز از » دم: «(رودخانه) جناس همسان دارند./ مجاز» رود«(فرزند) و » رود«جناس:  -۴  

نيز » كنار«تناسب دارد. » جيحون«قبول است و معني ديگر آن با  قابل» فرزند«در مصراع اول به معني » رود«جيحون است./ ايهام تناسب: 
  متناسب است.» جيحون«قبول نيست و با  قابل» ساحل«ايهام تناسب دارد؛ در معني 

  ۳فارسي  ۷درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۲
جملۀ پيرو است. فعل اين » هركسي كه روي خويش وقف سيلي استاد كرد«آيد.  ساز مي اي است كه پس از حرف ربط وابسته جملۀ پيرو جمله  

  اسـتاد (گـروه مسـندي) كـرد (فعـل)  است و اجزاي آن اينگونه است: هركس (نهاد) روي خويش (گروه مفعولي) وقف سـيلي» كرد«جمله 
  فعل) مسند  مفعول  (نهاد 

  نيازي به متمم ندارد و متمم آن قيدي است. » گرفت مي«گرفت). دقت كنيد كه  فعل (مي مفعول (كاسه)  : مصراع اول: نهاد (ساقي) ۱گزينۀ   
  است. » به«به معناي » را«فعل (گفتم). دقت كنيد كه   متمم (تو) مفعول (جملۀ بعد)  محذوف) » من(«: مصراع اول: نهاد ۲گزينۀ   
  قيد است و جزء اصلي جمله نيست.» دايم«ماند).  فعل (نمي مسند (شاداب)  : مصراع اول: نهاد (گل اين بستان) ۳گزينۀ   
  فعل (شمردم). مسند (باد)  مفعول (گفتار شاه)  محذوف) » من(«: مصراع اول: نهاد ۴گزينۀ   
  دستور جامع*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: سخپا -۱۳

  ها: بررسي گزينه  
است: ديار خـويش را در » مفعولي«در مصراع دوم  است: پاي هركه در خاك غربت ماند... ، ولي » فكّ اضافه«در مصراع اول بيت دوم » را« -۱  

  خواب بيني.
  ).۲) اگر روي يار خويش را باز بينم (وابستۀ ۱گار خويش را شكر گويم (وابستۀ در بيت اول، دو جملۀ وابسته داريم: وه (هسته) كه كرد -۲  
در بيت دوم نيز دو جملۀ وابسته داريم: پاي هركس [كه] در خاك غربت ماند (وابسته)، ماند (هسته)، گو (هسته) [كه] ديار خويش را دگـر     

  در خواب بيني (وابسته).
  آوا: خويش و غربت راي همكلمۀ دوتلفّظي: كردگار/ كلمات دا -۳  
  اليه  مضاف ۳: خويش/ كردگار خويش/ يار ياراليه در بيت اول: روي  مضاف -۴  
  اليه مضاف ۳: خويش/ ديار غربت/ خاك هركهاليه در بيت دوم: پاي  مضاف    
 ۱فارسي  ۲۰ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۴

  ماضي ساده كنيم: آمد ل زمان را از بخش كمكي آن استنباط ميمجهول است و در فعل مجهو» گفته آمد«  
  ها: ساير گزينه  
  اگر كشته بشود.) مضارع التزامي (اگر كشته بيايد  بيايد  آيد  مجهول  : كشته آيد ۱گزينۀ   
  ماضي ساده آورْد  : يك جام بياورْد ۲گزينۀ   
  ماضي استمراري رفتم  مي : رفتمي ۴گزينۀ   
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 ۱فارسي  ۲۰و  ۱۹هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: اسخپ -۱۵
نهاد) براي پير كنعان، نسـيم  چه كسي  كدام از اركان جمله حذف نشده است: باد سحرگاهي (نهاد) هواداري كند/ كه ( در اين گزينه هيچ  

  آورد؟ يوسف مصري را مي
  ها: ساير گزينه  
  نهاد محذوف] پر ندارد. مرغ : آن مرغ پَرَد كه [آن ۱گزينۀ   
  نهاد محذوف] عزم خواب مكن. : [تو ۲گزينۀ   
نهـاد محـذوف]  فعل محذوف به قرينـۀ لفظـي]. [او  نهاد محذوف] نثارت [است  نهاد محذوف] بگفت: جان چيست؟ [او  : [او ۴گزينۀ   

  ظي].فعل محذوف به قرينۀ لف نهاد محذوف] غبارت [است  بگفت: تن چيست؟ [او 
  شود. توجه: حذف نهاد به اعتبار وجود شناسه، لفظي محسوب مي  
  ۱فارسي  ۶۷و  ۶۶هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۶

 ۲و  ۱هاي  در گزينه  شـود، اما ها متفاوت مـي كـه نمـودار آن با سـاير گزينه» «اليه داريم:  در اين گزينه صفت پيشين مضافٌ  

ــافٌ ــافٌ مض ــهِ مض ــم:  الي ــه داري ــۀ »«و » «الي ــافٌ ۳، در گزين ــين مض ــفتِ پس ــم:  ص ــه داري الي

  ها يكسان است. ، كه نمودار آن»«

 ۱فارسي  ۵۲ ۀصفح * متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۷
توجّهي به ظاهر و توجّـه بـه  بي«ها  مفهوم مشترك ساير گزينه كند كه ظاهر و باطن انسان بايد يكسان باشد، اما  شاعر توصيه مي ۲در گزينۀ   

  است.» باطن
  ۱فارسي  ۵۸ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۸

  است.» راهگشا بودن صبر«ؤال سخن از ) مانند عبارت صورت سهدر ابيات (الف) و (  
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  برد. ب) دردي كه بيش از طاقت باشد صبر را از بين مي  
  ج) تقابل و ناسازگاري صبر و عشق  
  هاست. د) هيچ قفلي بدون كليد نيست و دل، كليد همۀ بستگي  
 ۱فارسي  ۱۲۷ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۹

تـأثير «هـا  مفهوم مشترك ساير گزينه كند به سمت دانش و دين برويم تا بتوانيم همنشين فرشتگان بشويم، اما  شاعر توصيه مي ۲ر گزينۀ د  
  است.» نشين نيك هم

  ۳فارسي  ۷درس * متوسط : * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۲۰
  ها: مفهوم گزينه  
  رساند. شود، در هر صورت ما را به محبوب مي : مهم نيست عشق از كدام سو آغاز مي۱گزينۀ   
  : عاشق اختياري ندارد و به دنبال و در كمند معشوق است. ۲گزينۀ   
  : عاشق اختياري در عشق ندارد و ناچار است از عاشق شدن. ۳گزينۀ   
  : عاشق اختياري در عشق ورزيدن ندارد و فطرتاً عاشق است. ۴گزينۀ   
  ۱فارسي  ۳۷ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲۱

ساير ابيات توصيه به سكوت دارند » ه«و » ب«هاي  جز بيت است. به» توصيه به سخن گفتن و كنار گذاشتن سكوت«مفهوم بيت صورت سؤال   
گويـد  اعر مـيش» ه«سكوت كردن به علت نداشتن سخندان و مخاطب مناسب است و در بيت » ب«و با صورت سؤال در تقابلند. مفهوم بيت 

  ور و بصير است. طور كه شمع، روز خاموش است، اما شب ديده دار از تاريكي هراس ندارند، همان زنده هاي شب انسان
  ۱فارسي  ۱۸و  ۱۳هاي  درس*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۲

  مفهوم ابيات:  
  الف) تقديرگرايي: من در برابر قضاي آسمان تسليم هستم.  
  چيز را زيبا ببين. ها از زيبايي بهره دارند؛ پس همه ير نگاه: همۀ آفريدهب) تغي  
  كند حتي اگر در آب قرار گيرد. ج) اصالت ذات: ذات گوهر تغيير نمي  
  شود. د) نابودي ستمگر: خانۀ ظالم با اشك مظلوم ويران مي  
  ۳فارسي  ۶۲ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۳

  توان به كمال رسيد. همانند بيت سؤال سخن از اين است كه بدون تحمّل رنج و سختي نمي ۲ در گزينۀ  
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  كند. ) هركس با تالش خودش روزي خود را كسب مي۱  
  كردن درون به كمال رسيدن دلي و پاك ) با روشن۳  
  بخشد.  دستي به كالم اعتبار مي ) تهي۴  

Sw»j   Á»n    kÃ¶H
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  ۳فارسي  ۱۲ ۀصفح*  متوسط: * سؤال خصاتمش ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۴
گويد: نياز نيست تو به بـاغ و بوسـتان  شاعر در خطاب به معشوق مي ۳در گزينۀ  است، اما » توصيف بهار« ۴و  ۲، ۱هاي  مفهوم مشترك گزينه  

  است.» توصيف زيبايي يار«مفهوم اين گزينه   نگاه كني، زيرا تو خودت همانند بوستان بهاري و باغي پر از الله هستي؛ بنابراين
  ۳فارسي  ۹درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲۵

  : از سطح و ظاهر گذشتن و به درون و باطن راه يافتن۴مفهوم عبارت سؤال و گزينه   
  مفهوم ساير ابيات:  
  : خلوت كردن با دل و احساس خود۱گزينۀ   
  : شوق تجلّي۲گزينۀ   
  و معني، از صورت و ظاهر به معني رسيدن: ارتباط صورت ۳گزينۀ   

 

   ۳عربی، زبان قرآن  ۲۰* صفحۀ  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۶
انجـام دادنـد  صـالحاعـامل اند و  اميان آورده، اند كارهاى شايسته كردهو اميان آورده  :الحاتعملوا الّص و  )/ آَمنوا۱(رد گزینۀ  كساىن كه: ذينَ الّ   

 :أحسـَن عمـالً)/ ۴و  ۱هـای  : پاداش کسی که (رد گزینـهأجَر َمن)/ ۱(رد گزینۀ  كنيم ضايع منى، کنیم تباه منی: عُ یال نُض)/ ۳و  ۱های  (رد گزینه
  )۴و  ۱های  است (رد گزینه کار نیکو کرده، نيكوكارى كرده است

  ۱عربی، زبان قرآن  ۷۵و  ۷۲، ۶۰های  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۷
  )/ ۱متنـّوعی (رد گزینـۀ  دسـتی گونـاگونی، صـنایع دسـتی ُمتنّوعـة: صـنایع )/ صـناعات یدویّـة۳و  ۱هـای  کننـد (رد گزینـه يُنتج: تولیـد مـی  

ر: صادر می   ) ۳ها (رد گزینۀ  ها، قسمتی از آن )/ قسم منها: بخشی از آن۲شود (رد گزینۀ  تُصدَّ
  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۰ۀ * صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳گزینۀ  پاسخ: -۲۸

  )/ أقَبـل علـی ِرشائـه: بـه خریـد آن روی آوردنـد، بـه خریـدن آن توّجـه کردنـد ۴و  ۲هـای  اُخرتِع الّدینامیت: دینامیت اخرتاع شـد (رد گزینـه  
  )۱ۀ )/ و ُهم ُمشتاقون: در حالی که مشتاق بودند (رد گزین۴و  ۱های  (رد گزینه

  ۳عربی، زبان قرآن  ۹ۀ * صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۹
  )۴)/ العمل: کار (رد گزینۀ ۱ها)/ أن یناَم: که بخوابد (رد گزینۀ  ال ُممرَّض يف املستشفی: هیچ پرستاری در بیامرستان نیست (رد سایر گزینه  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۵و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۹۱و  ۳۹های  ه* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۰

 أتـَدرَّب: متـرین نکـردم )/ مل۴)/ شفیقاً: با مهربانی، دلسوزانه؛ حال است (رد گزینـۀ ۲آموزش داد (رد گزینۀ  من داد، به آموخت، یادم من علَّمني: به  
  )۴و  ۳های  (رد گزینه

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۱
  )/ ال برکـة لَـه: هـیچ برکتـی نـدارد ۴)/ ال یُذکَُر (مضارع مجهول منفـی): یـاد نشـود، ذکـر نشـود (رد گزینـۀ ۱کُّل طعاٍم: هر غذایی (رد گزینۀ   

  ها) (رد سایر گزینه
  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۵و  ۹، ۶، ۵ های و صفحه ۱عربی، زبان قرآن  ۸۴صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  ها:  شکل درست ترجمه در سایر گزینه  
  دانم/ مکارم األخالق: صفات برتر اخالقی ) أعلُم (مضارع متکلّم وحده): می۲  
  مّتحد شوند »): لیَت «) یّتحدون (مضارع بعد از ۳  
  ) ال َخیَر ... (الی نفی جنس): هیچ خیری ... نیست۴  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۷و  ۲۵، ۶، ۵های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  باشد.)  در این جمله حال می» راضیاً » («کلیدی طالیی را به او داد! با خشنودیصاحب کارگاه «ترجمۀ صحیح عبارت:   
  ۳ان قرآن عربی، زب ۶و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۹صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۴

 )/ سـفر: الرّحلـة، الّسـفرة۴ها)/ هنگام بازگشت: عند العودة، عند الرّجوع، حین الرّجوع (رد گزینـۀ  ای کاش بیاورد: لیت یجيء ... بـ (رد سایر گزینه  
  )۱)/ تلفن همراه: الجّوال؛ معرفه (رد گزینۀ ۲(رد گزینۀ 

  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۷و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۳۸و  ۲۷های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۵
کنند: یُحاول، یَسعون، یجتهد  )/ تالش می۳البالد (رد گزینۀ  ملتقدُّ  پیرشفت کشور (مصدر): )/ برای۴و  ۱های  (رد گزینه دانشمندان ما: علامؤنا  

  )۳و  ۱های  رت فعل مضارع): [و] هم یتوکّلون (رد گزینهصو  کنند (حال جملۀ اسمّیه با خرب به می توکّل که حالی )/ در۴(رد گزینۀ 
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 ترجمۀ منت :  
ای متوّقف نشد، پـس  آموزان بسته شد، ولی آموزش لحظه ها بر روی دانش پس از گسرتش ویروس کرونا در جهان، درهای مدارس و دانشگاه«
آموزان در حالی با یکدیگر از طریق اینرتنـت رشوع بـه برقـراری  انشهای درسی فّعالیت علمی و فرهنگی خود را ادامه دادند و معلاّمن و د کالس

کاهـد و بـه آنـان  هـا را مـی کنـد و هزینـه کردند که تحصیالت را آسـان مـی دهی و یادگیری تجربه می های نوینی را در یاد ارتباط کردند که شیوه
بـا  هـا رشکـت کننـد و بـدون سـفر و خطـری، در بسیاری از سخرنانی ها حضور یابند و ترین کتابخانه دهد تا در دوردست های زیادی را می فرصت

آموزانی گشوده است که به دالیل بسیاری  هایی را در برابر دانش ها آشنا شوند! افزون بر آن، فرایند یادگیری از راه دور افق بسیاری از تجربه
چیزی آنان را از  رو امروزه هیچ هایشان را به پایان برسانند؛ از این ستوانند در  شان یا پایبندی به وظایف روزانۀ خود منی مانند رشایط سالمتی

هایشان را چندین بار متـرین کننـد! یـادگیری از  دارد تا [بتوانند] درس منی شان باشد، باز های مجازی که مناسب اوقات فراغت حضور در کالس
هایشـان  کند، چـه شـاید بـه کمبـودی در مهـارت نیاز منی شان بی اجتامعیآموزان را از ارتباطات  راه دور الگوی بسیار جالبی است، ولی دانش

  »برای همزیستی در جامعه بینجامد!
  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۶

 ها: گزينه ۀترجم  
  پذیر است! های جهانی تنها با سفر امکان های علمی و حضور در کتابخانه ) دستیابی به تجربه۱  
 راد ملّت امروزه راهی برای یادگیری و پیرشفت در تحصیلشان دارند!) بسیاری از اف۲  
 کس بخواهد با پشتکار تحصیلش را ادامه دهد، پس باید از سالمتی بدنش و فراغتش از کار مطمنئ شود! ) هر۳  
 ردند!شان، احساس ناامیدی ک ) بسنت مدارس، ارادۀ یادگیرندگان را سست کرد و برای به پایان رساندن تحصیالت۴  
   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۷

 ها: گزينه  ترجمۀ  
 کند! های تحصیل آنچه را که هیچ طاقتی بر آن نداریم، بر ما تحمیل می ) آن فرایند نوینی است که از هزینه۱  
 شوند! یگر نزدیک میشود، پس به یکد شک آن الگوی جالبی است که باعث ارتباط متقابل یاددهنده و یادگیرنده می ) بی۲  
 بَرد! هایی در گوشه و کنار جهان می ها و سخرنانی ) گویا این فناوری تو را به کتابخانه۳  
  ای و دانشگاهی خویش را کامل کنند! توانند تحصیالت مدرسه ) کارمندان با آن می۴  
   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۸

  :ها گزينهترجمۀ   
 شک دانش در خردسالی همچون نقش بر سنگ است! ) بی۲  د نادانی و هیچ میراثی همچون ادب نیست!) هیچ فقری مانن۱  
 کس دانشی را پنهان کند، گویا او نادان است! ) هر۴  سوی دانش دارد! ) آگاه باشید که هر زمانی راهی به۳  
   سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  »از راه دور بدون حضور در مدرسه ادامه یابد، ............... اگر یادگیری «ترجمۀ عبارت سؤال:   
 ها: گزينهترجمۀ   
 های اجتامعی خود را برای همزیستی در جامعه از دست بدهند! مان مهارت ) پس شاید جوانان۱  
 چنان که در گذشته توامنند بودیم، هرگز نخواهیم توانست پیرشفت علمی و فرهنگی کنیم! ) پس آن۲  
 مان باشد! های جدیدی برای کارهایی خواهیم یافت که مناسب رشایط سالمتی فرصت ) پس۳  
 ها در جهان سفر کنیم! ترین کتابخانه هایامن خالی خواهد شد تا به دوردست ) پس وقت۴  
   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۰

 :۳ۀ گزین پاسخ درست  
  هفاعلمع فعل  معلوم/ فعل مع نائب فاعله  مجهول للمفرد املؤنّث الغائب/  للمفرد املخاطب   
  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۱

 :۴ۀ گزین پاسخ درست  
 »أوقات«مفعوله  » أوقات«نائـب فاعله »/ ُمناَسَبة«مصدره   »تناُسب«مصدره   
   سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۲

 :۱ۀ گزین پاسخ درست  
 حال و منصوب  معرب/ صفة و منصوب بالّتبعّية  إسم الفاعل/ مبنيّ   لإسم املفعو   
   ۳عربی، زبان قرآن  ۳۳و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۴۹و  ۲۴، ۸های  ه* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۳

  ها: بررسی گزینه  
  ُمنَتِظر (اسم فاعل) هذاِن/ ُمنَتظَر  ) هذاَن ۱  
  آید.) فعل مضارع می» أنْ «أنَّ (بعد از حرف  نا/ أْن لَ  ) لِنا ۲  
  النَّوِم (مجرور بحرف جّر) امَتَنَع/ النَّوَم  ) امَتِنَع ۴  
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   ۳عربی، زبان قرآن  ۲۴و  ۲۱های  و صفحه ۱عربی، زبان قرآن  ۹۲و  ۳۷های  ه* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۴
 باشد. می» نَحو« کلمۀ» ها أنحاء: سمت«مفرد   
  ۳عربی، زبان قرآن  ۷و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۷۵صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۵

  ها دّقت کنید: هه در گزینهمشبّ به خرب حروف   
  معلوم است. » مُتِطرُ ) «۱  
  جملۀ وصفیه است برای خرب.)» ال تُدرک(«اسم است.  » غایةٌ ) «۲  
  مجهول است. » شود شنیده می یُسَمع:) «۳  
  شوند.) مجهول منی» انِفعال«معلوم است. (افعال باب   »سوف تنعقدُ ) «۴  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۷و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۶۴صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۶

رود هم بـرای مؤنّـث و از ایـن لحـاظ  کار می برای جمع، هم برای مذکّر بهرود و هم  کار می هم برای مثّنی به» نحنُ «دانید  طور که می  هامن  
...) باید در جای خالی خرب بیاید کـه مرفـوع اسـت،  نحُن  باشند، اما باید بدانید در ساختار حال جملۀ اسمیه (و  ها درست می متام گزینه
  که مرفوع نیست، نادرست بوده و پاسخ همین گزینه است.  ۴پس گزینۀ 

  ۱عربی، زبان قرآن  ۵۲صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۷
  إلیه نیامده باشد: ای را انتخاب کنیم که در آن صفت به همراه مضاف باید گزینه  
  إلیه) (مضاف» أصلها«در » ـها« -) الّدخیلة (صفت)۱  
  إلیه) ... اصالً صفت نداریم.  (مضاف» ياُمّ «و » صدیقي«در » ي« -إلیه) ُفستان (مضاف -إلیه) ) صدیق (مضاف۲  
  إلیه) ماّدٍة (مضاف -) صغیراً (صفت)۳  
  علميٍّ (صفت) -إلیه) ) إخرتاع (مضاف۴  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۹صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۸

  باشد.  ها نافیه می ناهیه است؛ اما در سایر گزینه ۲در گزینۀ » ال«  
  !» خسته نکنیدهایی بیهوده  خودتان را در زمینه: «۲ ترجمۀ گزینۀ  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۶۳صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۹

  ترین اسامی مبنی، ضمیرها و اسامی اشاره هستند.  از معروف  
  ها: اسامی مبنی در سایر گزینه  
  »قلوبکم«در » ـکُم) «۱  
  »ِبها«در » ها«، »هذه) «۲  
  » لِنفيس«در » ي« )۳  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۵صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۵۰

  ها: بررسی سایر گزینه  
  درست است.» الّساعة الّرابعة«شود، پس  استفاده می» فاِعلة«) در عربی برای بیان ساعت از اعداد بر وزن ۱  
  درست است.» ثالث و مثانین«پس شود سپس دهگان،  ) در عربی ابتدا یکان نوشته می۲  
  باشد. درست می» ُمزارعینَ «در عربی جمع و مجرور است، پس  ۱۰تا  ۳) معدود اعداد ۳  

  
  ۳دين و زندگي  ۸۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۱

فرمـود:  حواريون با سخني در عيسي گناه است. حضرت سوي به رفتن ساز زمينه اما ،ندارد را گناه مجازات و نيست گناه انجام مانند گناه، فكر  
 آن اينكـه بـه رسد چه نياوريد خاطر به نيز را زنا فكر حتي كه دهم مي فرمان شما به من اما نكنيد، زنا كه داد دستور شما به عمران بن موسي«

 را خانـه آتش، دود صورت در اين كه كند روشن آتش ساختماني در كه است كسي دمانن بكند را آن فكر كه كس هر زيرا دهيد، را انجام عمل
  ».است سالم خانه ظاهر گرچه كند، مي سياه

  ۱دين و زندگي  ۷۴و  ۷۳هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۲
 زنده دوباره مردگان ۀهم صدا، نيا با. شود يم آغاز ها انسان مجدد اتيح و چديپ يم عالم در يسهمناك بانگ گريد بار: ها انسان ۀهم شدن زنده  
 و هراسـان سخت ،آنان يها دل گردند؛ يم يفرار راه دنبال به گناهكار يها انسان هنگام نيا در. گردند يم حاضر خداوند شگاهيپ در وشوند  يم

  .است افكنده ريز به ترس از شانيها چشم
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  ۱دين و زندگي  ۱۱۸و  ۹۱هاي  ساده * صفحه مشخصات سؤال: * ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۳
    ترين زمين براي كشت محصول آخرت است. كه در انديشه و تحقيق درس هفتم آمده، دل، بهترين و مناسب» الدّنيا مزرعة اآلخرة«با توجه به  
    رسول خدا  :» ،شود مي با محبوب خود محشورهركس در روز قيامت:«  
  »با دوستان خدا دوستي«: اشاره به ۱نكتۀ     
  »دارد. ٔه چيزي است كه دوست مي انداز ارزش هر انساني به«كه فرمودند  مفهوم با كالم امام علي  : هم۲نكتۀ     
  ۱دين و زندگي  ۵۳و  ۵۲هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۴

   فرامـوش را خـود نينخست نشيآفر كه يل در حا زد، يمثل ما يبرا( ۀفيشريۀ آ كه است انسان نينخست نشيآفر معاد، امكان ليدال از يكي 
 هـر به او و ديآفر بار نينخست يبرا را ها آن كه ييخدا همان بگو كند؟ زنده دوباره را دهيپوس يها استخوان نيا كه ستيك: گفت بود، كرده
  .است آن انگريب )داناست يخلقت

   كند يم خارج ممكن ريغ و ديبع يامر حالت از را معاد معاد، امكان.  
   پندارد يم ناروا و محال يامر را معاد وقوع عدم معاد، ضرورت.  
  ۱دين و زندگي  ۴۲مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۵

 منكـر كـه يكسان )ظنّوني الّا هم ان علم من بذلك لهم ما و الدّهر الّا هلكناي ما و اينح و نموت ايالدّن اتنايح الّا يه ما قالوا و( ۀفيشر يۀآ طبق  
  .هستند گمان و ظنّ حدّ در فقط و ندارند يعلم چيه دانند، يم ايدن به محدود را يزندگ و هستند معاد

  ۳دين و زندگي  ۷۵مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۶
 خـاطر اين به فقط است، ها آن نفع به مهلت) دهيم، (اين مي مهلت آنان به اگر كه نكنند تصور شدند كافر آنان كه(سوره آل عمران:  ۱۷۸آيۀ   

  )بود خواهد خواركننده عذاب آنان براي بيفزايند. خود گناهان بر تا دهيم مهلت مي آنان به
  ۱دين و زندگي  ۶۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۷

   )باشد يم برزخ به افراد ورود و رگم موعد انگريب ،)الموت احدهم جاء اذا يحت.  
   دارد اشاره آن به )ارجعون ربّ قال( عبارت كه دارند را ايدن به بازگشت درخواست خداوند از برزخ در گناهگاران.  
   يواقع اه نآ درخواست كه است نيا پاسخ نيا علت و دهد يم نشان را آن )كلّا( عبارت كه است يمنف درخواست نيا به خداوند قاطع پاسخ 

  .است آن از يحاك )قائلها هو ةكلم انّها( عبارت كه است كالم و حرف حد در فقط و ستين
  ۱دين و زندگي  ۱۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۸

 زانيـم همان به) است آن نگرايب )ةاآلخر و ايالدّن ثواب اهللا فعند ...( يۀآ كه سرچشمه به رجوع همان اي خدا هب تقرب( خلقت هدف به دنيرس  
 يپشـتكار اهـا،يدر قـدر گـران يگوهرها به يابيدست كه طور همان طلبد؛ يم محكم ٔهاراد و بزرگ همت ماست، يخوشبخت ضامن و بزرگ كه

  .خواهد يم شگرف
  ۱دين و زندگي  ۱۳۰و  ۲۱، ۱۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۹

   دارد يم باز يطلب راحت از را ما اش محكمه با كه وجدان و كند يم منع زودگذر يها يخوش از را ما يشيدوراند با عقل.  
   )ها گروهي هستند كه تعقـل  خاطر آن است كه آن گيرند؛ اين به خوانيد، آن را به مسخره و بازي مي ها هنگامي كه مردم را به نماز فرا مي آن

  )كنند. نمي
   كنند يم مسخره را آن كنند، ينم تعقل كه يكسان كه است نماز ٔهدهند نشان )...ةالصّال اقم و( ۀفيشر يۀآ.  
  ۳دين و زندگي  ۳۴و  ۳۳هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۰

   شود يم محروم ياله دفاع و وكالت از شود، يم يعمل شرك دچار كه يكس ،)اليوك هيعل تكون افانت هواه الهه ذخاتّ من تيارا ( يۀآ طبق.  
   اتيآ يبررس:  
  يعمل شرك: )هواه الهه اتّخذ من(    
  ياجتماع يعمل ديتوح: )اءياول عدوّكم و يعدوّ تتّخذوا ال(    
  يعمل شرك: )وجهه يعل انقلب ...(    
  تيخالق در شرك: )... كخلقه خلقوا(    
  ۳دين و زندگي  ۲۰و  ۱۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۱

   »خداونـد« كه است معنا نيا به كه ميرس يم تيربوب در ديتوح به ،آن قبول از پس كه است تيوال در ديتوح انگريب »عالم در خدا تصرف و دخل 
 را آن )ءيشـ كـل بّر( و )ربّا( عبارات و »برد يم شيپ كرده، نيمع شيبرا كه يمقصد سمت به را جهان و كند يم ريتدب را امور و اداره را جهان
  .دهد يم نشان

   است تيمالك در ديتوح انگريب )االرض و ماواتالسّ يف ما هللا و( يۀآ كه ديكن دقت.  
   ًتيربوب) ۴ تيوال) ۳ تيمالك) ۲ تيخالق)۱ كنيم: توجه ديتوح مراتب به ديبا حتما  
  ۱ي دين و زندگ ۳۴و  ۳۲هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۲

 يا نوشته كتابي قبل سال بيست كه همين من ثابت بنا شده است. اگر از شخصي پذيرش پايۀ بر نيز افراد بين روابط و جامعه مقررات و قوانين  
 جنايتي به قبل، سال بيست كه را كسي اگر يا و كنيم مي تجليل اكنون است، عرضه نموده جامعه به خدماتي يا كرده كشف را علمي قانون يك

 گرچـه دانيم، مي سال قبل بيست انسان همان را آنان كه است جهت بدان كنيم، مي مجازات و محاكمه است، شده اكنون دستگير و زده دست
  .است كرده تغيير ظاهرشان و گذشته آنان از سني
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  ۳دين و زندگي  ۷۲و  ۶۷هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۳
   دسـته دو دعـوت نيـا برابـر در مردم ،خوانند يم فرا ياله نيد به را مردم ايانب يوقت. است ياله امداد سنت گر،يد سنت :الهي عام امداد 

. ستنديا يم حق مقابل در و دهيورز لجاجت اى دسته و رنديپذ مي را الهي تيهدا و دهند مي مثبت پاسخ قتيحق نداى به اى دسته: شوند مي
 ارشيـاخت در خـدا كه يامكانات نيهم از بتواند ند،يبرگز را راه دو نيا از كدام هر كس، هر كه داده قرار نيا بر ار خود قانون و سنت خداوند،

 كرده انتخاب كه رىيمس همان در تا كند استفاده )…و خلقت جهان در موجود امكانات ،يفكر و يجسم توان اراده، قدرت مانند(  داده قرار
  .رود شيپ به است

   ها نهيگز در موجود يها سنت يبررس:  
  قيتوف :۱گزينۀ     
  عام امداد: ۲گزينۀ     
  غضب بر رحمت سبقت :۳گزينۀ     
  او يزندگ در انسان اعمال ريثأت :۴گزينۀ     
  ۱دين و زندگي  ۱۰۲و  ۹۷هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۴

   سازد. ويش، آنچه را كه انتخاب كرده است، عملي مياراده و تصميم است و آدمي با عزم خ معناي  عزم به  
   كنند، نيست. اسوه بودن در اموري است كـه همـواره  طور طبيعي و با تحوالت طبيعي تغيير مي اسوه بودن آن بزرگان مربوط به اموري كه به

  اند. براي بشر خوب و باارزش بوده
   عين او باشيم و در همان حد عمل كنيم، بلكه بدين معنا است كه در حدّ توان از ايشان  اسوه قرار دادن اولياي دين به اين معنا نيست كه ما

  تر كنيم. پيروي كنيم و خود را به راه و روش ايشان نزديك
  ۳دين و زندگي  ۶۰و  ۵۶و  ۱دين و زندگي  ۷۶هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۵

   اشـاره اريـاخت وجـود شواهد از »يمانيشپ و تيرضا احساس« به پس ،است يمانيپش و حسرت انگريب ).ام، يزندگ نيا يبرا كاش يا( يۀآ 
  .كند يم انيب را مطلب نيا هم، »... ست؟يچ شرم نيا ارياخت ينبود گر« شعر كه دارد

   گل كي شيرو براى مثالً كنند؛ ركتمشا گريكدي همكارى با و مجموعه صورت به عامل چند ،است ممكن دهيپد هر شيدايپ در: عرضي علل، 
  .آورند مي ديپد را گل گريكدي مشاركت با و دهند مي هم دست به دست حرارت و نور آب، خاك، باغبان، از اى مجموعه

  ۱دين و زندگي  ۱۴۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۶
در آن زمان مردم در سختي بودند، اما امروز مـا در («مورد آراستگي پاسخ دادند  حضرت در پاسخ به فردي كه به لباس ايشان انتقاد كرد، در  

بيانگر » خداوند آراستگي را دوست دارد و...«كه عبارت شريفۀ ») شرايط بهتري هستيم و عموم مردم توانايي پوشيدن چنين لباسي را دارند.
  آراستگي است.

  ۳دين و زندگي  ۲۲و  ۲۰هاي  فحهمشخصات سؤال: * متوسط * ص ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۷
   معني نفي نقش و اثر موجودات يا انسان در پرورش و تدبير نيست، بلكه آن  دانيم، اما اين به در توحيد در ربوبيت ما هر اثري را از خداوند مي

  اثر و تدبير هم نتيجۀ تدبير و تأثير خداست.
   بيانگر آن است. )و لم يكن له كفواً احد(وحيد است كه عبارت همتايي خداوند در همۀ مراتب توحيد، همان اصل ت بي  
    دهندٔه توحيد در خالقيت است. ، نشان)قل اهللا خالق كلّ شيء(دقت كنيد كه آيۀ شريفۀ  
  ۳دين و زندگي  ۱۰و  ۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۸

هـا و زمـين اسـت از خـدا  يَسألهُ ... كل يومٍ هو في شأن، هركس در آسمان(موجودات از آيۀ  به آن (بقا) خدا در رفع نياز  اندركاري آن دست  
  آيد. دست مي ، به)اندركار امري است كند و او همواره دست درخواست مي

  ۱دين و زندگي  ۱۲۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۹
  پايه و اساس بناي اسالم »باشد. مي» الّا اهللا ال اله  

    تولي تبرّي  
  »باشد كه در قسمت اول جواب آمده است. مربوط به تبرّي (مبارزه با دشمنان خدا) مي» جهاد  
   اند. هجهاد در برنامۀ تمام انبياء و پيامبران بوده است و بيشتر آنان (اكثر انبياء الهي) در حال مبارزه با ستمگران (تبرّي) به شهادت رسيد  
  ۳دين و زندگي  ۳۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴: گزينۀ پاسخ -۷۰

  بررسي موارد:  
  نفس است. ، يكي از نتايج توحيد عملي، عزت...»خدايا مرا اين عزت بس كه بندٔه تو باشم «الف) اين حديث بيانگر توحيد عملي است و طبق حديث   
  ب) اطاعت خدا و تقوا، توحيد عملي در بعُد فردي  
  زيست است. ها همان حفاظت از محيط يت در برابر شهرها و آباديج) مسئول  
  ، فرموده است.»به مردم زمان خود و همۀ مردمي كه به خدا ايمان دارند امام علي «د) قبل از حديث آمده   
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  ۱دين و زندگي  ۱۳۸و  ۱۳۷هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۱
   وزه بگيرد:مواردي كه فرد نبايد ر  
  الف) از شرايط مسافر است و اگر هر دو شرط باشد، نبايد روزه بگيرد.    
  تواند روزه بگيرد. ج) چون بعدازظهر به وطن رسيده، نمي    
   :مواردي كه فرد بايد روزه بگيرد  
  ب) چون بيش از ده روز است بايد روزه بگيرد.    
  ه بايد كامل گرفته شود.د) چون اين سفر با نهي پدر و مادر بوده، پس روز    
  اش را كامل بگيرد. ) اگر كسي براي كار حرام سفر كرده باشد، بايد روزهه    
  ۳دين و زندگي  ۴۷و  ۴۶، ۱۳، ۱۱هاي  و صفحه ۱دين و زندگي  ۱۳۵مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۲

  ست، اشاره دارد.به روزه كه يكي از واجبات ا  )كتب عليكم الصّيام...(آيۀ   
  دهد.  با اشاره به ضرورت تفكر، افزايش معرفت به خدا را نشان مي ...» تفكّروا «حديت   
از فقر بـه درگـاه خـدا  اين حديث بيانگر باالترين حدّ راز و نياز و بندگي است، به دليل درك باالي پيامبر  ...» اللّهم ال تكلني «حديث   

  بيان شده است.
  ۳دين و زندگي  ۷۶و  ۶۸هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱نۀ پاسخ: گزي -۷۳

   لفَتحنا عليهم (دهد و آيۀ  دهندٔه تأثير اعمال در طول عمر است كه همان سنت تأثير اعمال در زندگي را نشان مي حديث صورت سؤال نشان
  بيانگر آن است. )بركات ...

    بيانگر سنت سبقت رحمت بر غضب است. )مَن جاء بالحسنة فله عشر امثالها ...(آيۀ  
  ۳دين و زندگي  ۴۸و  ۱دين و زندگي  ۷۷و  ۷۶هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۴

   باطن و رظاه چون و اند ياله عدل دادگاه شاهدان زين امتيق روز در ،اند بوده ها ن انسا اعمال بر شاهد و ناظر ايدن در كه گونه ن هما امبران،يپ 
 شاهد زين  خدا رسول. اند قيامت گواهان نيبهتر ،(معصوم هستند) اند محفوظ و مصون ييهرخطا از و اند ديده ايدن در را ها ن انسا اعمال

  .هاست امت و امبرانيپ ۀهم بر ناظر و
   دارد اشاره عصمت همان اي گناه و اشتباه و خطا از تيمصون به )فاستعصم( عبارت.  
  ۳دين و زندگي  ۵۷مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۳گزينۀ  پاسخ: -۷۵

   :بررسي موارد  
  الف) قرآن، مصداقي از رهنمودهاي الهي (بصائر الهي) يا همان داليل روشن است.    
  عنوان يكي از افعال خدا است و به توحيد در ربوبيت اشاره دارد. به» آوردن بصائر«ب)     
  فكر و تصميم، به اختيار اشاره دارد.ج) آيه با بيان دوراهي و ت    
  باشد. پذيري است، پس درست نمي د) اين بيت مربوط به مسئوليت    
  ) به تفكر و تصميم اشاره دارد.ه    

  

  ۱زبان انگليسي  ۵۴ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۷۶
  در فيليپين زيباترين ساحل دنياست. دومين ساحل زيباي دنيا تاالب آبي اولودنيز در تركيه است.هاي) سفيد بوراكي  ترجمه: ساحل (شن  
كار ببريم بايد از صفات عالي اسـتفاده كنـيم، ايـن در  بندي را در كنار اعداد ترتيبي به توضيح: زماني كه در زبان انگليسي بخواهيم يك رده  

  شود. ترتيبي يك صفت ساده به كار برده مي حالي است كه در زبان فارسي در كنار اعداد
 ۱زبان انگليسي  ۸۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۷

 كنند. نمي باور را آن زيادي افراد كه است باورنكردني آنقدر خودش درباره هايش داستان اما است، جالب او با كردن صحبت كه است مردي بيل ترجمه:  
) نياز داريم aboutكنيم. در اينجا به حرف اضافۀ ( ل جمله كار را (براي خودش) انجام داده باشد از ضمير انعكاسي استفاده ميتوضيح: اگر فاع  

شرطي كه حرف اضافه كاربرد (مكان، مجاورت يا همراهـي) نداشـته باشـد.  هاي ضمير انعكاسي بعد از حروف اضافه است. به و يكي از جايگاه
  ) به معني (بدون كمك ديگران) است كه در اين تست كاربردي ندارد.byبا حرف اضافۀ (تركيب ضمير تأكيدي 

 ۳زبان انگليسي  ۳۴مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۸
  آوري و به محل دفن زباله منتقل شود. ترجمه: براي تغيير مستقيم زباله به سوخت مايع، بايد آن توسط كارگران جمع  
سـاز  پايه دهنـدٔه هم كه يك ربط andنياز داريم، همچنين توجه داشته باشيد بعد از  andدهنده  با توجه به مفهوم جمله به كلمۀ ربط توضيح:  

 توانيم اگر جز مشابهي قبل از آن آمده است را در جملۀ دوم به قرينه حذف نماييم. است مي
  صورت زير بوده: توجه داشته باشيد جمله در اصل به  

“… , it should be collected and (it should be) taken to a landfill by workers” 
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 ۳زبان انگليسي  ۵۸و  ۵۷و  ۱زبان انگلسي  ۱۱۱و  ۱۱۰، ۳۷هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۹
  اشيه يا در يك صفحۀ جداگانه بنويسيم.هايي را كه اشاره كرد در ح توانيم نكته ترجمه: معلم انگليسي ما به ما گفت كه مي  
 را انتخاب كنيم. which was mentionedتوانيم  جمع است و نمي notesكنيم. از طرفي  استفاده مي pageبراي  onتوضيح: از حرف اضافۀ   
 ۳زبان انگليسي  ۲۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۰

  شد و براي توليد يك مستند تلويزيوني استفاده شده است. تصويري نگهداري مي خاطرٔهر، يك ترجمه: از ده سال پيش، در طول سف  
 ) سرگرمي۴  ) دفتر خاطره، خاطره۳  ) دانش۲  ) عملكرد۱  
 ۳زبان انگليسي  ۵۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۱

  است. ۲۰۲۲هاي موجود براي جام جهاني  ورزشگاه توسعۀيد و ورزشگاه جد ۹ريزي براي ساخت  ترجمه: دولت قطر در حال برنامه  
 ) گسترش دادن۴  ) در نظر گرفتن۳  دست آوردن ) دست يافتن، به۲  ) شامل شدن۱  
 ۳زبان انگليسي  ۲۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۲

كه ورزش منظم  الهام (انگيزه) داده استت. اين موضوع واقعاً به من كيلوگرم وزن كم كرده اس ۱۵ترجمه: يكي از همكارانم در سه ماه بيش از   
 را بيشتر انجام دهم.

 ) جايگزين كردن۴  ) تأييد كردن۳  ) ارجاع دادن۲  ) الهام دادن۱  
 ۱زبان انگليسي  ۱۰۲مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۳

  ام و اين تجربه هم متفاوت نبود. ترين افرادي هستند كه تا به حال مالقات كرده صميمي و نوازترين مهمانها  كردم آن ترجمه: هميشه فكر مي  
 ) قابل درك و فهم۴  مناسب) ۳  نواز ) مهمان۲  ) پيچيده۱  
 ۱زبان انگليسي  ۱۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۴

  تر خواهد بود. فرزندانتان در برابر توجه ناخواسته يا مطالب ممنوعه آسان از محافظت كردنترجمه: هرچه بيشتر در مورد اينترنت بدانيد،   
  ) راضي كردن۴  ) تجديدنظر كردن۳  ) محافظت كردن۲  ) به سوي خود كشيدن۱  
  توجه شود. protect sb from/ against sthنكته: به تركيب   
 ۳زبان انگليسي  ۲۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۵

  . شادي كردند (زدند زير شادي)شود،  دليل بارش برف تعطيل مي آموزان به جهت اعالم اينكه فردا مدرسه به ترجمه: دانش  
  وجو كردن براي ) جست۲    ) شناسايي كردن۱  
  ) زير شادي زدن، از فرط شادي منفجر شدن۴  ) درست كردن، جبران كردن، آرايش كردن۳  
  »زير گريه، خنده و شادي زدن«) يعني burst into tears, laughter, cheersنكته: تركيب (  
 ۳زبان انگليسي  ۵۲مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۶

تر است كه به عادت نوشـتن  آموزان سخت داريم، براي برخي از دانش مخفف كردنترجمه: از آنجايي كه در هنگام نوشتن متن پيام تمايل به   
  كامل برگردند. طور جمالت به

  ) فعال كردن۴  ) مخفف كردن، كوتاه كردن۳  ) مرتب كردن۲  ) تركيب كردن۱  
 ۳زبان انگليسي  ۴۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۷

ينـۀ كـامپيوتر و يابد اگر بتوانـد دانـش خـود را در زم افزايش مي توجهي به ميزان قابلترجمه: شانس جان براي يافتن شغلي با درآمد خوب   
 هاي زباني گسترش دهد. مهارت

 توجهي طور قابل ) به۴  طور غيرمنسجم ) به۳  طور تصادفي ) به۲  طورعاقالنه ) به۱  
considerably: noticeably: greatly: توجهي طور قابل زياد، به   

  ترجمۀCloze Test: 
هاي اسالمي، احترام و مراقبت از  اند. بر اساس آموزه زيادي داشته تأكيدا ه همۀ اديان جهان بر حقوق والدين و وظايف فرزندان در قبال آن

، در كنار عبادت خداونـد و نيكي به آنانكه از جمله اعمال شريف، اطاعت از پدر و مادر  سفارش شده استپدر و مادر در قرآن به اين صورت 
  متعال است. 

گـذارد كـه  تري دارد كه به والدين احترام مي مؤدبانه و گرم اصولگذاريد، اما اسالم آموزد كه به بزرگان خود احترام ب هر ديني به شما مي
هاي اسالمي به ما آموخته است كه نسبت به پدر  كدام از اديان ديگري در سراسر جهان تا بدين اندازه مهم نيست. آموزه (اين موضوع) در هيچ

آمده است كه قدرداني از والدين، نوعي عبادت براي خداوند است. در اسالم احترام به و مادر خود بيشتر احترام بگذاريم، زيرا در قرآن كريم 
 است. واجبها  پدر و مادر و خوشحال و راضي نگه داشتن آن

  ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۸
  ) مكث۴  ) فشار۳  ) نعمت، دعاي خير۲  ) تأكيد۱  
  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۹

كنيم. از طرفـي  گيرد از زمان ماضي نقلي اسـتفاده مـي مي م كه از گذشته تا حال را دربرزني توضيح: وقتي در مورد مقطعي از زمان حرف مي  
 ۳جاي خالي آمده در نتيجه به ساختار مجهول نياز داريم و به دليل اينكه نائب فاعل ما جمع است، گزينـۀ  از مفعول ما يعني احترام و مراقبت قبل

  باشد. نادرست مي
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  ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۰
ساز ساختارهاي گرامري يكسان را  ) نياز داريم و اينكه حروف ربط همپايهandبراي اضافه كردن اطالعات به جملۀ اول به حرف ربط (توضيح:   

  كنند. به هم وصل مي
   ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۱

 ) اهداف۴  ) شروط۳  ) مديران۲  ) اصول۱  
 ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۲

  ) ذهني۴  ه) اميدواركنند۳  ) مذهبي۲  االجراء ) واجب، الزم۱  
  ۱ترجمۀ درك مطلب: 

كامالً خشك و گرم است. منابع  هرويد. اين منطق غربي مراكش مي در جنوب سسو ٔهدرخت آرگان يك درخت كمياب است كه فقط در در 
رسـند، بزهـا  هـاي آرگـان مي انـد! وقتـي ميوه ، اين بزها خالق شـده غذايي زيادي براي بزها در اين قسمت از مراكش وجود ندارد؛ بنابراين

ها در خطر گزيده شدن توسط  روند. آن ارتفاع داشته باشند باال مي پا ۳۰توانند تا  ها با احتياط از درختان آرگان كه مي آيند. آن دسته مي دسته
 ۸۴تا  ۴۷ها بين  هگيرند. بسته به فصل، ميو درختان آرگان جشن مي ٔهاي تير هاي زرد و قهوه هاي خاردار آن هستند. سپس، بزها با ميوه شاخه

 دهند. درصد از رژيم غذايي بزهاي درختي را تشكيل مي
. كشاورزان كنند دفع مييا از دستگاه گوارش خود اندازند  بيرون ميرا يا  مغزداخل ميوه را هضم كنند.  مغزتوانند  با اين حال، اين بزها نمي

شوند تا روغن آرگـان  ها بو داده، آسياب و فشرده مي ها برسند. اين دانه به دانهشكافند تا  ها را مي كنند و آن شده را جمع مي هاي نرممغزاين 
شود. همچنين بـه  كمياب است كه در سراسر جهان محبوب شده است. از اين روغن در آشپزي استفاده مي ٔهتوليد شود. روغن آرگان يك ماد

 شود. عنوان يك لوازم آرايشي براي پوست و مو استفاده مي
ها از درخت وجود دارد. بزها اغلب  كنند، اما عواقب ديگري براي باال رفتن آن بزها به كشاورزان در توليد روغن آرگان كمك مي اگرچه اين

رسـاند. ايـن بزهـاي  هاي درخت آسيب مي ها به شاخه آن هاي مگذرانند. سُ هاي اين درختان مي ساعت در روز را روي شاخه ۶طور متوسط  به
گردشگري بزرگ در مراكش هستند. كشاورزان براي جذب گردشگران، بزهاي بيشـتري را بـه ايـن منطقـه  ۀيك جاذب همچنيندرخت نورد 

شوند. برخي از  اند كه باعث كاهش سالمت درختان آرگان شده است. درختان آرگان در حال حاضر در معرض خطر انقراض محسوب مي آورده
اميـدواريم ايـن درختـان در ندسازي اين موضوع براي نجات اين درختان كمك كننـد. زيست در تالش هستند تا به مست دوستداران محيط

 !ها ادامه دهند هاي طوالني به لذت بردن از اين ميوه آزمون زمان تاب بياورند و اين بزها بتوانند براي سال
  ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۳

 ............... .توان استنباط كرد كه  متن مياز ترجمه:   
درخت آرگان را خودشان برداشت كنند  غزكنند م خواهند روغن آرگان خود را درست كنند، به همين دليل سعي مي از گردشگران مي) برخي ۱  

 زند. كه به درخت آسيب مي
 رساند. شود كه به درختان آرگان آسيب مي خودروها و قطارها مي بخاطرسوس  ٔه) گردشگري باعث آلودگي بيشتر در۲  
 رسانند. ها آسيب مي روند و به آن خواهند از درختان آرگان عكس بگيرند، بنابراين از درختان باال مي مي ) گردشگران اغلب۳  
  رسانند. ها نگاه كنند، اما بزها به درختان آسيب مي دهند تا گردشگران به آن درختان آرگان قرار مي رويطور هدفمند بزها را  ) كشاورزان به۴  
اند كه باعـث  كشاورزان براي جذب گردشگران، بزهاي بيشتري را به اين منطقه آوردهشود كه  سوم متن اشاره ميتوضيح: در اواسط پاراگراف   

  شود. استنباط مي ۴؛ درنتيجه گزينۀ كاهش سالمت درختان آرگان شده است
  ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۴

 به چه معناست؟ آن خط كشيده شده است در پاراگراف آخر زير ي كهعبارتترجمه:   
 ادنانجام دكار كمي و  ادن) جايي ايست۲    راحتي بهكاري انجام دادن ) ۱  
  كردن ) تالش براي متوقف يا جلوگيري۴  يا قوي ماندن براي مدت طوالنيدوام آوردن ) ۳  
، ها ادامه دهند ميوه هاي طوالني به لذت بردن از اين توانند براي سال اين بزها ميو عبارت پاياني متن كه  hopefullyتوضيح: با توجه به قيد   

  تواند مدت طوالني دوام بياورد. مشخص است كه گياه آرگان گياه قوي است و مي
  ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۵

 چيست؟ متنبهترين عنوان براي اين ترجمه:   
    ) بزهاي درختي مراكش۲    ) تجارت روغن آرگان۱  
  ان) كسب و كار كشاورزان با روغن آرگ۴    ) گردشگري و بزهاي كوهنورد۳  
شود، ولي آنچه كه تمامي اين موارد را دربرمي گيرد و  توضيح: در متن به روغن آرگان، گردشگران، درختان و كسب و كار كشاورزان اشاره مي  

  هستند. » بزهاي درختي«شود و باعث رونق كسب و كار و حتي گردشگري شده است  رد پايش در تمام متن مشاهده مي
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  ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۶
 ؟نيستدرست يك از عبارات زير  كدامترجمه:   
 شود. روند كه منجر به مشكالتي براي سالمتي درختان مي هاي درختان آرگان باال مي ) بزهاي مراكشي براي تغذيه از شاخه۱  
 شود. ) روغن آرگان در سرتاسر دنيا فقط براي مصارف آرايشي بر روي پوست و موي افراد استفاده مي۲  
 دهد. درصد از رژيم غذايي بزها را تشكيل مي ۸۴تا  ۴۷هاي درخت آرگان را بخورند كه  ست دارند ميوه) بزهاي مراكشي دو۳  
كننـد و  مين ميأها روغن آرگان را ت زيرا آن ،شوند، كه يك مشكل است مي محسوب) درختان آرگان در حال حاضر در معرض خطر انقراض ۴  

  ند.شو غربي مراكش يافت مي سوس در جنوب ٔهفقط در در
  شود.  شود كه روغن آرگان عالوه بر آشپزي، در لوازم آرايشي نيز استفاده مي توضيح: در انتهاي پارگراف دوم متن اشاره مي  
  ۲ترجمۀ درك مطلب: 

ننـد. را بـازگو كهايشـان  كننـد داستان مي يكه سـع ديريگ قرار مي ييوهايديمقاالت و و ر،يمورد بمباران تصاو د،يهست نيهر بار كه آنال
شـوند و  ها به سرعت پخش مي داستان نيآسان است. ا ارياطالعات بس يگذار روزها اشتراك ني. استنديها درست ن داستان نيا ۀمتأسفانه هم

  !ديو گول نخور دينكات را بخوان نياست. ا يجعل رآن اخبا ۀجينت
 كيـفقـط  ايـوجود دارد  يگريمتنوع د يها داستان ايرسد؟ آ به نظر مي يواقع اي. آديكه داستان از آنجا آمده است نگاه كن يتيسا به وب

 يها اما داسـتان رسند، يبه نظر م يواقع يها روزنامه هيكه شب كنند ياستفاده م ييها اغلب از آدرس ياخبار جعل يها تيسا داستان است؟ وب
  .دياز سازمان باش يواضح حيدنبال توض و به ديكن كيلك» درباره«صفحه  يرو د،يستيندارند. اگر مطمئن ن گريدرباره موضوعات د ياديز يواقع

اوقات، اگر فقط به  ياند. گاه مرتبط گرفته شدهريغ تيسا كياز  ايكنند كه فتوشاپ شده  استفاده مي يرياز تصاو ياز اخبار جعل ياريبس
. بـه ديعكس معكوس گوگل استفاده كن يجوو د جستمانن ياز ابزار اي. ريخ ايكرده است  رييتغ ايكه آ دينيبب ديتوان مي د،ينگاه كن ريتصو كي

  .ريخ اياستفاده شده است  گريد يها نهيدر زم ريهمان تصو ايدهد كه آ مي نشما نشا
از  ياري. اگر آن را در بسريخ اي است ديها اعتماد دار و به آن ديشناس كه مي يگريد يخبر يها تيدر سا ديخوان كه مي يداستان ايآ دينيبب

 كننـد يمـ يبزرگ سع يخبر يها از سازمان ياريبس رايوجود دارد)، ز يي(اگرچه استثناها ستين ياحتماالً جعل د،يكرد دايپ گريد يها تيسا
  .كنند يبررس يرا قبل از انتشار مطلب ودمنابع خ
و مهمتـر از  ديـرا باور كن يزيچ چه د،يرا بخوان يزيچ كه چه ديصورت كنترل دار نيدر ا د،يدان مي نيرا در مورد اخبار آنال زهايچ نياگر ا
  !دياست: آن را به اشتراك نگذار نيا هيتوص نيتر است، مهم يجعل ديدان يكه م ديكرد دايپ ي. اگر خبرديرا به اشتراك بگذار يزيچ همه چه

  ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۷
  كرد؟ ديچه با يبا توجه به متن، با اخبار جعلترجمه:   
  ) آن را بالفاصله حذف كنيد.۲  د.) آن را براي ديگران ارسال نكني۱  
  .ديرا از خطرات آن آگاه كن گرانيد) ۴    ) منبع اصلي آن را پيدا كنيد.۳  
  ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۸

 ست؟يمتن باال چ ياصل ٔهدياترجمه:   
  ميكن نيگزيخوب جا يچگونه اخبار بد را با خبرها) ۲  نيخواندن اخبار آنال ٔهدر مورد نحو ينكات) ۱  
 روزنامه ياخبار جعل صيتشخ يها روش) ۴    ياخبار جعل صيتشخ ٔهنحو) ۳  
  ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۹

  ؟كند اي مي ترجمه: پاراگراف سوم چه توصيه  
  .ديباش گريد يها دنبال نشانه به )۲    .ديباش يجعل يها مراقب عكس) ۱  
 (آمده است). است گريد يداستان در جاها ديكن يبررس) ۴    .ديكن يمنبع را بررس) ۳  
  ۳سخ: گزينۀ پا -۱۰۰

  در پاراگراف چهارم اشاره دارد به ...............» exceptions«شدٔه  ترجمه: لغت مشخص  
 هاي خبري ) سازمان۴  هاي جعلي ) داستان۳  ) اخبار واقعي۲  اخبارمنابع ) ۱  
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۱ اردیبهشت ۲ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
 

  
  ۱رياضي و آمار  ۸۰ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۱

اي و نوع كيفي داراي دو مقياس اسمي و  ي و فاصلهي داراي دو مقياس نسبتشوند. نوع كمّ بندي مي نكته: متغيرها به دو نوع كمي و كيفي دسته  
  بينيد: ترتيبي است. ويژگي و تعريف اين چهار مقياس را در زير مي

ها را از كوچك بـه بـزرگ  شود. در اينجا هيچ معياري كه با آن بتوان داده ها مي ها و گروه ها، برچسب مقياس اسمي: براي متغيرهايي شامل نام  
  آموزي و كدهاي عددي. مانند گروه خوني انسان، شمارٔه دانش مرتب كرد وجود ندارد

شـود و مقيـاس ترتيبـي بـراي  مقياس ترتيبي: اين مقياس با استفاده از الفاظ ضمن ايجاد تفكيك بين افراد و اشياء، ارجحيت نيز قائل مـي  
معني اسـت. ماننـد  پذير نيست يا بي ها يا امكان دهحال محاسبۀ اختالف بين مقادير دا عين متغيرهايي است كه قابل مرتب كردن هستند و در

  آموزان در يك كالس. رتبۀ دانش
ها بامعنا اسـت. ماننـد درجـۀ حـرارت  هايي است كه قابل مرتب كردن هستند و همچنين اختالف بين مقادير آن اي: براي داده مقياس فاصله  

  وجود آن ويژگي نيست. برحسب سلسيوس. در اين مقياس صفر قراردادي است و به مفهوم عدم
ها نيز بامعنـا اسـت. ماننـد  ها و نسبت مقادير داده هايي است كه قابل مرتب كردن هستند و اختالف بين مقادير آن مقياس نسبتي: براي داده  

  ست.شوند. در اين مقياس صفر به معني نبود ويژگي در فرد يا شيء ا نمره، قد، وزن و متغيرهايي كه با واژٔه تعداد شروع مي
يك متغير » قيمت غذاها«نسبت و اختالف بين قيمت غذاها، معني دارد، همچنين صفر در آن به معني نبودن هزينه و رايگان بودن است، پس   

  ي با مقياس نسبتي است.كمّ
  ۱رياضي و آمار  ۱۰۷و  ۱۰۱، ۹۴، ۹۱هاي  همشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۰۲
  اند. درست ۴و  ۳ ،۱هاي  جمالت گزينه  
  به اين شكل است: ۲صورت صحيح گزينۀ   
  »معيار است. شود، انحراف معيار پراكندگي كه معموالً با ميانگين بيان مي«  
  يا  
  »چاركي است. شود، دامنۀ ميان معيار پراكندگي كه معموالً با ميانه بيان مي«  
  ۱رياضي و آمار  ۲۱تا  ۱۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۰۳
x) نكته (اتحاد جملۀ مشترك):   a)(x b) x (a b)x ab     2   
)                نويسيم: ابتدا معادله را به زبان رياضي مي   x ) ( x )   22 3 2 2 3 8   
)            نويسيم: معادله را به شكل زير مي   x ) ( x ) x x x x x               2 2 22 3 2 2 3 8 0 4 12 9 4 6 8 0 4 8 5 0   
  كنيم: اتحاد جملۀ مشترك تجزيه مي عبارت سمت چپ را به كمك  

(oUï¦a¼¨JH¼])

x x
( x )( x )

x x

        
     


12 1 0 22 1 2 5 0 52 5 0 2

   

  حل كنيم. توانستيم همان معادلۀ اوليه را ساده كرده و سپس معادلۀ درجه دوم حاصل را به كمك  دقت كنيد كه مي  
  ۱ رياضي و آمار ۳۵ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۴

axهاي معادلۀ  نكته: جواب   bx c  2 bبا شرط  0 ac   2 4 bx برابرند با: 0 ,x
a

  
1 2 2   

xكند، پس  جواب معادله در خود معادله صدق مي    1 كنيم: گذاري مي را در آن جاي  
¸Ãõw» ¸ÃÎoöxa x a a ( a )(a )

x a a a
a a a a a

  
           

   

        

1

2 2

4 1 4 31 1 1 2 3 1 32 3 1 2 3 2 3
2 2 3 3 3 2 6 0

   

b                              كنيم: دلتا را حساب مي   ac ( ) ( )( )         2 24 1 4 2 6 1 48 49   
  برابر است با: aمقادير   

IÀïJH¼]

ab
a ( ) a

           
    


8 21 49 1 7 4
6 32 2 2 4
4 2
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  ۱رياضي و آمار  ۶۶ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۰۵

yصورت  نكته: معادلۀ تابع درجه دوم در حالت كلي به   ax bx c  2  است كه در آنa  باشد. نمودار آن بـه يكـي از دو صـورت  مي 0

  يا گوييم. در سهمي به معادلۀ  است كه به آن سهمي ميy ax bx c  2اي به طول  ، نقطهbx
a

  رأس سـهمي اسـت.  2

  شود، محور تقارن سهمي است. ها رسم مي خطي كه از رأس سهمي به موازات محور عرض
  دهيم: قرار مي -۲ابتدا طول رأس را برابر با   

S
b b bx b
a ( )
 

         


2 2 82 2 2 4   

)نقطۀ    , )2 yروي سهمي  20 x x c   22   دارد، پس:قرار  8

( ) ( ) c c c           220 2 2 8 2 20 8 12   
fمقدار    (   برابر است با: 3(

f (x) x x f ( )          22 8 12 3 18 24 12 30   
  ۱رياضي و آمار  ۹۴و  ۸۵هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۶
nxهاي آماري  نكته: ميانگين داده   ,x , , x1 2  است با: برابر  

nx x x
x

n
  

 1 2    

هـا  هاي قبل از آن برابر است. اگر تعـداد داده هاي بعد از آن با تعداد داده شده، مقداري است كه تعداد داده هاي آماري مرتب نكته: ميانۀ داده  
  باشد. دادٔه وسط ميها زوج باشد، ميانه برابر ميانگين دو  فرد باشد، ميانه برابر دادٔه وسط و اگر تعداد 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

  كنيم: ها را حساب مي ابتدا ميانگين داده  
Ì¼μ\¶

jHk÷U

x /  245 24 510   

مانـده را از كوچـك بـه  دادٔه باقي ۸كنيم.  هستند. اين دو داده را حذف مي ۲۵و  ۲۴واحد باشد،  ۲، كمتر از ۵/۲۴هايي كه اختالفشان با  داده  
  كنيم: هاي اول و سوم را مشخص مي نويسيم و ميانه و چارك بزرگ مي

³»j ¾à μÃº−»H ¾à μÃº

Q Q / Q /

, , , , , , ,
  
     1 2 3

13 18 29 34 3723 5 35 52 2

12 12 14 18 29 34 37 40
 

   

  ۱رياضي و آمار  ۵۸ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۰۷
  آيد: دست مي از رابطۀ زير به Bو  Aنكته: شيب خط گذرنده از دو نقطۀ   

B A
AB

B A

y ym
x x





   

)Aشيب خط گذرنده از دو نقطۀ    , a)2  وB( ,a )30   برابر است با: 2

AB
(a ) ( a) a am       


2 2 2 1

30 2 28 14   

)Aشيب خط گذرنده از دو نقطۀ    , a)2  وC(a , )   برابر است با: 4

AC
( a) am

a a
   

 
 

4 4
2 2   

  ابر باشند:بايد بر ACmو  ABmچون هر سه نقطه روي يك خط قرار دارند، پس   
 

       



         
 

AB AC
a am m a a a

a
a

a a (a )(a )
a

2

2

1 4 2 14 5614 2
6

15 54 0 6 9 0
9

   

)با توجه به اينكه نقطۀ    , a)2  رويf  است، پس مقدارf (   است. -۹يا  -۶، 2(
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  ۱رياضي و آمار  ۱۱۷و  ۱۱۶هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۰۸
  آيد: دست مي ، عدد روي هر شعاع از يك تناسب بهنكته: در نمودار راداري  

ÌI÷{ Á»n jkø oÃûT¶ Â÷¤H» nHk£¶

oÃûT¶ ¾à ¹ÃzÃM nHk£¶

100   

  گيريم، پس: مي xرفته يكسان است. هر دو را  وزن پرتقال و كيوي فروش  
Á¼Ã¨ ÌI÷{ Á»n jkø ¾TÎnïx»oÎ Á¼Ã¨ ·p»

¾TÎnïx»oÎ Á¼Ã¨ ·p» ¾à ¹ÃzÃM ¾TÎnïx»oÎ Á¼Ã¨ ·p» ¾à ¹ÃzÃM

¾TÎnïx»oÎ Á¼Ã¨ ·p» ¾à ¹ÃzÃM

x

x x

  

  

50
100 100

100 250

   

−I£UoQ ÌI÷{ Á»n jkø ¾TÎnïx»oÎ −I£UoQ ·p»

¾TÎnïx»oÎ −I£UoQ ·p» ¾à ¹ÃzÃM ¾TÎnïx»oÎ −I£UoQ ·p» ¾à ¹ÃzÃM

¾TÎnïx»oÎ −I£UoQ ·p» ¾à ¹ÃzÃM

x

x x

  

  

80
100 100

100 5
80 4

   

  پس:  

−I£UoQ ·p» à¾¹ÃzÃM

Á¼Ã¨ ·p» ¾à ¹ÃzÃM

x
/

x
  

5
54 0 6252 8   

  ۳رياضي و آمار  ۳۶ ۀات سؤال: * ساده * صفحمشخص ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۰۹
  اي است. ترين نمودار براي متغير كمّي، نمودار جعبه هاي دورافتاده اطالعي نداشته باشيم، مطمئن ها و وجود داده اگر از الگوي توزيع داده  
  ۳رياضي و آمار  ۵۹ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۱۰

naصورت  عي دنباله بهنكته: در نمايش تاب   f (n) براي محاسبۀ جملۀ ،n اُم به جايn گـذاري  شـده شـمارٔه جملـه را جـاي در ضابطۀ داده
  كنيم. مي

nبراي جملۀ ششم بايد     nعددي زوج است، پس در ضابطۀ پايين  ۶را در دنباله قرار دهيم. چون  6    دهيم: را قرار مي 6
nn

na ( ) n a ( )       62 2 8 2
61 1 6 1 36 36  :n زوج  

  ۳رياضي و آمار  ۴تا  ۲هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۱۱
  حرفي باشد: ۶يا  ۵خواهيم كلمۀ ما  مي  
  باشد: bو حرف آخر  kحرفي باشد و حرف اول  ۵) ۱  

½kºI¶ïÂ¤IM ýoe 6 IM
k b
 

    
1 6 5 4 1 120



   

  باشد: bو حرف آخر  kحرفي باشد و حرف اول  ۶) ۲  
½kºI¶ïÂ¤IM ýoe 6 IM

k b
 

     
1 6 5 4 3 1 360



   

  پس تعداد كل اين كلمات برابر است با:    
 120 360 480   

  ۳رياضي و آمار  ۹و  ۸هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۱۲
n!P(n ,r)

(n r)!



  : نكته

n n!C(n ,r)
r r!(n r)!

 
    

  : نكته

  ابتدا دو مقدار را بايد حساب كنيم:  
!P( , )
!

    77 3 7 6 5 2104   

!
! !

  
   

 

11 11 11 10 559 9 2 2   

  كنيم: معادله را حل مي  

P( , ) a a a a
 

         
 

2117 3 10 210 55 100 55 110 29   
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۱۸۱۸

  ۳رياضي و آمار  ۲۱ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۱۳
، احتمـال رو هنمودار روبنكته: در   

 ۳يا  ۲آنكه مجموع اعداد دو تاس 
  بينيد. باشد را مي ۱۲يا ... يا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

mبا توجه به نمودار باال،     mيا  5    است. 9
  ۳رياضي و آمار  ۱۹ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۱۴
  رخ دهد برابر است با: Bيا  Aباشند، احتمال اينكه حداقل يكي از دو پيشامد  Sاي   دو پيشامد از فضاي نمونه Bو  Aنكته: اگر   

P(A B) P(A) P(B)   
  با توجه به نكته و اطالعات سؤال داريم:  

P(A B) P(A) P(B) / P(B) P(B) /       1 10 3 0 22 5 

  ۳رياضي و آمار  ۲۰و  ۱۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۱۵
  دهند كه برابر است با: نمايش مي P(A)را با  Aنكته: احتمال رخداد پيشامد   

J¼±õ¶ ÁIÀïS²Ie jHk÷U

IÀïS²Ie ®¨ jHk÷U

n(A)P(A)
n(S)

    

  توانند به سفر بروند برابر است با: تعداد كل حاالتي كه علي و محمد مي  
¾L¹z§Ä ÁIÀp»n ¾L¹z§Ä ÁIÀp»n

¾L¹z\¹Q IU ¾L¹z\¹Q IU

Â±ø kμd¶

n(S)
 

  
5 5 25   

  كه هر دو نفر، سفرشان را در روز زوج شروع كنند، پس:حالت مطلوب آن است   
¾L¹{»j ÁIÀp»n ¾L¹{»j ÁIÀp»n

¾L¹{nI¿a IÄ ¾L¹{nI¿a IÄ

Â±ø kμd¶

n(A)
 

  
2 2 4   

n(A)P(A)        در نتيجه:   /
n(S)


   


4 4 4 0 1625 25 4   

  ۳رياضي و آمار  ۲۴و  ۲۳هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۱۶
  دهند كه برابر است با: نمايش مي P(A)را با  Aنكته: احتمال رخداد پيشامد   

J¼±õ¶ ÁIÀïS²Ie jHk÷U

IÀïS²Ie ®¨ jHk÷U

n(A)P(A)
n(S)

    

  سؤال پاسخ دهد، پس: ۱۰يا  ۹يا  ۸يا  ۷سؤال به  ۱۰رامين بايد از بين   

n(S)
       

               
       

10 10 10 10 120 45 10 1 1767 8 9 10   

  سؤال، پس: ۹يا  ۷قرار است به تعدادي فرد، سؤال پاسخ دهد، يعني   

n(A)
   

       
   

10 10 120 10 1307 9   

  نتيجه:در  
n(A)P(A)
n(S)

  
130 65
176 88   

1
36

1 2
18 36

1 3
12 36

1 4
9 36

5
36

1 6
6 36

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

½k¶AoM jHkøH −IμTeH

tIU »j JIUoQ pH

tIU »j JIUoQ pH  ½k¶AoM jHkøH Ì¼μ\¶
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  ۳رياضي و آمار  ۵۳ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۱۷
naصورت  نكته: در نمايش تابعي دنباله به   f (n) براي محاسبۀ جملۀ ،n اُم به جايn گـذاري  شـده شـمارٔه جملـه را جـاي در ضابطۀ داده

  كنيم. مي

naت ششم و دهم دنبالۀ جمال   n bn 2 كنيم: را حساب مي  

a b b   2
6 6 6 36 6   

a b b   2
10 10 10 100 10   

  است: 72مجموع اين دو جمله برابر با   

a a ( b) ( b) b b            7
6 10

12 36 6 100 10 128 16 8 2   

naصورت  پس جملۀ عمومي دنباله، به   n n 2 1
  است. جملۀ چهارم آن برابر است با: 2

a ( )    2
4

14 4 16 2 142   

  ۳رياضي و آمار  ۵۳ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۱۸
  ابتدا بايد جملۀ نوزدهم را حساب كنيم:  

n
n na a n a a a a a
            19

1 20 19 19 19 192 2 19 105 2 19 2 124 62   
  كنيم: حاال جملۀ هجدهم را حساب مي  

n
n na a n a a a a a
            18

1 19 18 18 18 182 2 18 62 2 18 2 80 40   
  ۳رياضي و آمار  ۵۶تا  ۵۳هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۱۹
  بايد الگوي بين جمالت را پيدا كنيم:  

   
  )۱۱ ني(تمر ۳رياضي و آمار  ۲۷ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۲۰
  دهند كه برابر است با: نمايش مي P(A)را با  Aاد پيشامد نكته: احتمال رخد  

J¼±õ¶ ÁIÀïS²Ie jHk÷U

IÀïS²Ie ®¨ jHk÷U

n(A)P(A)
n(S)

    

  توان صف تشكيل داد، برابر است با: نفر مي ۵تعداد كل حاالتي كه با   
n(S) ! 5 120   

  نفر باشد: ۲، دقيقاً Bو  Aخواهيم بين  مي  
  
  
  

n(A) ! ! !
 

       
 

33 2 2 2 3 2 242   

  
  
  

  پس:  
n(A)P(A)
n(S)

  
24 1
120 5  

  

´TzÀà¾±μ]

, , , , , , ,


98 95 89 80 68 53 35 14

3 6 9 12 15 18 21
3 3 3 3 3 3

A , , , B ,

!2

!
 

 
 

3 22
!2

Âº»oÃM oÿº 1 » ½oÿº 4 ¾à TvM Sz«ÄI]
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  اقتصاد ۳۰تا  ۲۸هاي  صفح*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۱
  او محاسبه شود.  ساليانۀبراي محاسبۀ ميزان درآمد، ابتدا بايد ميزان توليد   
  ها حساب شود:  د دستگاهدقت كنيد بايد ميزان ساليانۀ تولي  

( ) , , , , ,   75 12 2 000 000 1 800 000   درآمد مقدار توليد  قيمت هر كاال  000
  هاي مستقيم را از درآمد كسر كنيم:  الف) براي محاسبۀ سود حسابداري بايد تمام هزينه  
  باشد.  است، متن آمده دهيم. حواستان به حقوق كارمندها كه در پس هزينۀ اجارٔه ماهيانۀ ملك را مورد محاسبه قرار نمي    

ميليون تومان 
·¼Ã±Ã¶ ·¼Ã±Ã¶

( ) ( , )         
12 360

510 75 9 12 500 2 12 3000 000 10 966 هاي مستقيم هزينه  

, , , , , , ,  1 800 000 000 966 000 000 834 000   سود حسابداري درآمد  هاي مستقيم  هزينه000
هـاي  نـهب و ج) براي محاسبۀ سود اقتصادي (سود ويژه) كه همان سودي است كه در فرم اظهارنامـۀ ماليـاتي بايـد ذكـر شـود، بايـد هزي  

  باشد را از سود حسابداري كسر كنيم:  غيرمستقيم كه در اين مسئله ميزان اجارٔه ملك توليدكننده مي

ميلون 
¾ºIÃ²Iw ½à nI]H ¾à LwId¶

, ,
, , ( , , ) , ,   

144 000000
834 000 000 12 12 000 000 690 000 000 690


  

  اقتصاد ۶۷صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۲
  قتصادا ۷۲و  ۶۷، ۶۰، ۵۵هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۳
  شوند.  صورت كاغذي كاالها مبادله مي شود بلكه فقط به الف) در بورس كاال، كااليي عرضه نمي  
  تواند با دريافت مبلغ كمتري نسبت به طلب خود، آن را به ديگري منتقل كند.  ب) دارندٔه سفته مي  
  ها سپرده شود.  د تا ايدٔه واگذاري نشر پول به بانكها موجب ش مباالتي و سوءاستفادٔه برخي از صرافان و مشكل اعتبارسنجي آن ج) بي  
معناي كاهش يا افزايش شـتاب گـران  معناي ارزان يا گران شدن قيمت كاالها به همان ميزان نيست، بلكه به و) كاهش يا افزايش نرخ تورم به  

  شدن تمامي كاالها است، نه تنها كاالهاي اساسي 
  اقتصاد ۶۰و  ۵۷، ۴۱، ۴۰هاي  صفحه*  واردش: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۴
  ها و مؤسسات توليدي است.  الف) سطح خرد آمارهاي اقتصادي شامل خانوار، شركت  
  كنيم:  تقسيم مي ۵رو به  ۲۷۵,۴۰۰كنيم. براي اين منظور  د) ابتدا قيمت جديد هر كيلو برنج را حساب مي  

, , 275 400 5 55 080  
, x x , , x x , , x ,

x
       10 55 080 10 5 508 000 100 110 5 508 000 50 072100  

  اقتصاد ۵۹صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۵
  است. شده آن دستخوش تغيير  قدرت خريدگوييم  الف) چون يك واحد پول نتوانسته است در طول زمان ارزش خود را حفظ كند مي  
  كند. ارزش خود را حفظ نمي» ها سطح عمومي قيمت«ب) پول در مقابل   
ها افزايش يابد، قدرت خريـد پـول  است. هرچه سطح عمومي قيمت معكوسيك رابطۀ » ها سطح عمومي قيمت«يد پول با د) رابطۀ قدرت خر  

  يابد.  ها قدرت خريد پول افزايش مي يابد و برعكس، با پايين رفتن سطح عمومي قيمت كاهش مي
  امعه است. ) يكي از داليل كاهش قدرت خريد پول، حجم زياد پول نسبت به توليد در يك جه  
  در آن جامعه است.  تورموجود  به معناي در جامعه كاهش قدرت خريد پولو)   
  اقتصاد ۳۰تا  ۲۵هاي  هصفح*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۲۶
  ك نشود. تواند دستمزد بگيرد و در سود و زيان شري تواند صاحب توليد شود و هم مي الف) در اقتصاد اسالمي عوامل انساني هم مي  
  رسد.  ب) در پايان هر توليد، همۀ محصول و سود و زيان هرچه باشد به صاحب كار (يا صاحبان كار) مي  
  بيشتري داشته است. » وري بهره«داشته باشد، » بيشتري«دارند، آنكه محصول » يكساني«ج) دو توليدكننده كه عوامل توليد   
حصوالت خود، بازار خوبي فراهم كند و كاالهايش را با قيمـت مناسـب بفروشـد. در ايـن صـورت تواند با بازاريابي براي م د) توليدكننده مي  

  تواند با تالش خود ميزان درآمد حاصل از فروش را افزايش دهد.  توليدكننده مي
  اقتصاد ۱۳تا  ۱۰هاي  صفح*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۲۷
فايده)  -ها اشتباه كرده و انتخاب نادرستي داشته باشد، اما در مورد روش انتخاب (هزينه هزينه ممكن است انسان در تشخيص دقيق منافع و  

  كند.  گاه اشتباه نمي هيچ
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  اقتصاد ۱۲صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۸
¾¤n» oÀ j¼w ú±L¶¡Hn»H jHk÷U

, , ,
 

  20 50 000 1 000   خريد اوراق مشاركت000
%, , , ,  20 000 000 18 3 600   ر بانكگذاري د سپرده000

, , 3 000   سود خريد طال000
  .طال و سپس خريد اوراق مشاركت است ۀگذاري در بانك سپس خريد سك ها: سپرده ترتيب بيشترين سود به  
  .طال) است ۀمعناي عايدي انتخاب دوم (خريد سك فرصت به ۀهزين توجه:  
  اقتصاد ۴۷و  ۴۶هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۲۹
  الف) براي محاسبۀ قيمت در سال جاري بايد مقدار توليد در قيمت همان سال ضرب كنيم:   

,

( ) ( ) ,    
15 0003750

150 25 50 300 18 750
 

  ۲۰۲۰در سال  Bو  Aكاالي 
  كنيم.  ضرب ب) براي محاسبه به قيمت ثابت، بايد مقدار توليد سال موردنظر را در قيمت سال پايه  
   ۲۰۱۹سال پايه  گيريم  عنوان سال پايه در نظر مي ل را بهتوجه: هميشه كمترين سا  

 −Iw SμÃ¤  −Iw SμÃ¤

( ) ( ) ,    
2019 2019

100 25 50 300 17 500 توليد كل بر اساس قيمت ثابت  

  ج) دقت كنيد كه ميزان توليد كل در قيمت ثابت و جاري در سال پايه يكسان است و كافي است مقدار توليد را در قيمت آن ضرب كنيم:   

( ) ( ) ,    
75005000

100 50 50 150 12 500
 

  ۲۰۱۹توليد كل به قيمت ثابت در سال 
  اقتصاد ۴۴تا  ۴۲هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳۰

,ريال  , , , ,  5000 30 000 000 150 000 000   ارزش مواد غذايي000
,ميليون ريال  150   ارزش مواد غذايي000

,ريال  , , , , ,  5 000 50 000 000 250 000 000   آالت ارزش ماشين000
,يليون ريال م 250   آالت ارزش ماشين000

,ريال  , , , ,  15 000 500 000 7 500 000   ارزش پوشاك 000
,ميليون ريال  7   ارزش پوشاك 500

,ميليون ريال   
2 7 500  (ارزش پوشاك) 50003

2
  شده ارزش خدمات ارائه3

,ن ريال ميليو , , , ,    150 000 250 000 7 500 5 000 412   توليد ناخالص داخلي500

,ميليون ريال  ,  
1 250 000 10  آالت)  (ارزش ماشين00025

1
  هزينۀ استهالك25

  توليد خالص داخلي توليدناخالص داخلي  هزينۀ استهالك 
,ميليون ريال  , ,  412 500 10 000 402   داخلي توليد خالص 500

Â±iHj }²Ii kÃ²¼Uريال 

¾ºHow Â±iHj }²Ii kÃ²¼U

n¼z¨ SÃ÷μ]

, ,  402 500 8 05050  

  اقتصاد ۴۴و  ۴۳هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۱
ÁHï¾ÄI¶ow ÁIÀ¯I¨ ÁI¿M

¯I¨ à¾º¯Iw ¥°¿TwH à¾¹ÄqÀ

¯I¨ kÃÿ¶ oμø ¯I¨ kÃÿ¶ oμø

, ,, ,   100 000 0005 000 000  

,سال  ,
, ,

 
100 000 00 205 000   عمر مفيد كاال000

,تومان  , , ,  20100 000 000 20 000   ميزان افزايش بهاي كاال000100

,تومان  , , , , ,  100 000 000 20 000 000 120 000   بهاي جديد كاال000

,تومان  , , , 
120 000 000 6 000   هزينۀ استهالك ساالنۀ جديد00020

,تومان  , , ,  6 000 000 3 18 000   مجموع هزينۀ استهالك سه سال آخر كاال با احتساب قيمت جديد 000
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  اقتصاد ۴۴صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳۲
بها است كـه  جدول ذكر شده است و درآمد صاحبان امالك و مستغالت همان اجاره ۳ايه همان سود است كه رديف الف) درآمد صاحبان سرم  

  جدول آمده است.  ۴رديف 
  ب)   

,ريال  , , ,  
1 186 588 000 62 196   دستمزدها0003

,ريال  , , ,  1 864 422 000 216 105   درآمد صاحبان امالك و مستغالت5004

,ريال  , , ,  
2 986 598 500 394 639   درآمد صاحبان مشاغل آزاد 4005

,ريال  , , , , , , , , , , , , , ,      186 588 000 62 196 000 216 105 500 864 422 000 394 639 400 986 598 500 2 710 549   درآمد ملي 400

Â±¶ k¶Anjريال 

n¼z¨ SÃ÷μ]

, , , , ,
, ,

  2 710 549 400 45 175 82360 000   درآمد سرانه000

  د) درآمد سرانه عبارت از سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان توليد يا درآمد آن جامعه است.   
  اداقتص ۶۰صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳۳
الحسـنه را  هاي قرض هاي ديداري و غيرديداري و سپرده الف) براي محاسبۀ ميزان نقدينگي بايد ميزان پول در گردش و مجموع ارزش سپرده  

  محاسبه كنيم: 
  نقدينگي ها  ارزش اسكناس ارزش مسكوكات  هاي ديداري و غيرديداري  مجموع سپرده الحسنه  قرض

(  22700
3
 2700)  

900

1800

2000 1000 7500


  نقدينگي

)             ب)   )   
1660

1000 2000 340 2660


  پول شبه الحسنه  قرض هاي غيرديداري  سپرده
  هاي ديداري كنيد. هاي ديداري و غيرديداري را منهاي سپرده هاي غيرديداري بايد مجموع سپرده براي محاسبۀ سپرده    
  هاي غيرديداري كسر كنيم:  هدار را از سپرد هاي مدت بايد سپرده» ج«ج) براي محاسبۀ قسمت   

 1660 440 1220  
  اقتصاد ۳۷تا  ۳۱هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۴
  ها با مقدار قيمت دقت كنيم:  الف) براي تشخيص رديف مقدار عرضه و تقاضا، بايد با رابطۀ آن  

  قدار عرضهرابطۀ قيمت با م   افزايش قيمت   افزايش عرضه
  رابطۀ قيمت با مقدار تقاضا   افزايش قيمت  كاهش تقاضا 

  مربوط به ميزان تقاضا است.  Bمربوط به ميزان عرضه و رديف  Aپس رديف   
  است.  ۴۰۰و مقدار تعادلي تقاضا  ۹۰۰، ۲ب) مقدار تقاضا در رديف   

 900 400 500  
  است.  ۴۰۰ار تعادلي عرضه و مقد ۹۰۰، ۷مقدار عرضه در رديف   

 900 400 500  
رو  هاي پايين قيمت تعادلي با مازاد تقاضـا روبـه و در قيمت ۷و  ۶هاي  هاي بيشتر از قيمت تعادلي بازار با مازاد عرضه يعني رديف ج) در قيمت  

  ۴تا  ۱هاي  هستيم يعني رديف
  تواند همۀ آنچه توليد كرده است را بفروشد.  رسد، چون مي سود خود مي د) فروشنده در قيمت تعادلي به باالترين مقدار  
  اقتصاد ۱۷تا  ۱۴هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳۵
طح دسـت آورد و سـ را بـه» مانند توليـد«بتوان بيشترين ميزان منافع  ،الف) تعيين مالك بهترين بودن اين است كه با استفاده از اين منابع  

  باالتري از رفاه را براي انسان فراهم كرد. 
ها  ها و كشورها در استفاده از منابع و امكاناتشان بهترين ها، سازمان كند انسان ها كمك مي ب) دانش اقتصاد با دقت دربارٔه انواع منافع و هزينه  

  است. » انديشۀ اقتصادي«را انتخاب كنند. نتيجۀ اين تالش فكري پديد آمدن 
   -كـه مـوارد اسـتفادٔه مختلـف دارنـد -صورت رابطه بين منابع و عوامل توليد كميـاب هاي بشر را به م اقتصاد علمي است كه انتخابج) عل  

  كند.  ها، رفتارهاي فردي و جمعي انسان را مديريت مي مطالعه و با ارائۀ بهترين انتخابرا و نيازهاي مادي نامحدود او 
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  ۱ علوم و فنون ۶۴صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۶
سلجوقي است، بقيۀ آثار  -نامه كه مربوط به دورٔه غزنوي جز سياست وشده در عنوان سؤال مربوط به نثر دورٔه ساماني است  هاي مطرح ويژگي  

  مربوط به اين دوره است.
  ۱ علوم و فنون ۸۰صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۷
شرق يعني ماوراءالنهر، خراسان و سيستان  تالش شاعران ايران از قرن سوم تا ميانۀ قرن پنجم موجب شد زبان و ادب فارسي در شرق و شمال  

  اند. گسترش يابد كه اين موارد عوامل پيشرفت و گسترش زبان و ادبيات فارسي در اين دوره
  ۱ علوم و فنون ۴۲و  ۴۱هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۸
  مربوط به قبل از قرن چهارم هجري و دولت صفاريان است. ۲گزينۀ   
  ۱ علوم و فنون ۶۳صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۹
فهم در آن مطرح شده است. در  همه اي در آن مطرح نشده است و يك اندرز ساده و فكر و كالم ساده است و هيچ مضمون پيچيده ۱در گزينۀ   

  است. ۱ها زبان و بيان و مضامين پيچيده است و انتقال معني بسيار دشوارتر از گزينۀ  ساير گزينه
  ۱ علوم و فنون ۸۳صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۰
  ۱ علوم و فنون ۸۵و  ۸۴هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۱
  بررسي موارد نادرست:  
فراواني تركيبات نو (زباني)/ ورود اصطالحات عرفاني (فكري)/ فاصله گرفتن غزل از عشق زميني (فكري)/ كاهش سـادگي و روانـي كـالم و   

  سوي دشواري متون (زباني) حركت به
  ۱ علوم و فنون ۸۱صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۲
  مربوط به نواحي مركزي (عراق عجم) نيستند و به خراسان قديم تعلق دارند.سنايي و انوري   
  ۳ علوم و فنون ۱درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۳
  دليل نادرستي ساير موارد:  
  ب) اين شعر سرودٔه نشاط اصفهاني از شاعران دورٔه بازگشت ادبي است.  
  از آثار اوست.» شمس و طغرا«يسان اين دوره است و رمان نو د) محمدباقر ميرزا خسروي از داستان  
  ۳ علوم و فنون ۴۵و  ۴۲هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۴
  دورٔه بيداري است. نثرمربوط به  ۴گزينۀ   
  ۳ علوم و فنون ۴۴صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۵
  سياسي دورٔه بيداري ندارد. -گاه است و ربطي به مفاهيم اجتماعي دل و در معناي اقامتوطن در اين بيت همان جايگاه   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  ترين مفاهيم آن دوره است. : مفهوم قانون يكي از اساسي۱گزينۀ   
  خصوص كارگران اشاره شده است. : در اين بيت حقوق ضعيفان و به۲گزينۀ   
  رايج دورٔه بيداري است كه در اين گزينه آمده است. : آزادي يكي از مفاهيم۴گزينۀ   
  ۳ علوم و فنون ۱۳و  ۱۲هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۶
 سبك عراقيسراياني است كه به سبك حافظ و سعدي و ديگر شاعران  شده درست است، جز اينكه نشاط اصفهاني از غزل تمام مطالب مطرح  

  سرود. شعر مي
  ۳ جامع علوم و فنون*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۷
  در اين گزينه بيت و اثر هر دو از محمدتقي بهار است.  
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  سرودٔه صباي كاشاني است.» خداوندنامه«: بيت سرودٔه عارف قزويني و ۱گزينۀ   
  سرودٔه ميرزادٔه عشقي است.» آل ايدهمنظومۀ «الممالك فراهاني و : بيت سرودٔه اديب۳گزينۀ   
  مقام فراهاني است. اثر قائم» منشĤت«: بيت سرودٔه ميرزادٔه عشقي و ۴گزينۀ   
  ۳و  ۱ جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۸
  جناس دارند.» عين، عيب«تضاد وجود دارد و كلمات » هنر، عيب«در اين گزينه بين كلمات   
  ها: ساير گزينهبررسي   
  : تلميح ندارد.۱گزينۀ   
  : جناس ندارد.۲گزينۀ   
  : سجع ندارد.۳گزينۀ   
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  ۳و  ۱ جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۹
  : كلمات مصراع اول با كلمات قرينۀ خود در مصراع دوم سجع متوازي يا متوازن دارند.۱بيت  موازنه   
  جناس دارند.» بيم، نيم«مات : كل۲بيت  جناس   
  ، تناقض دارد.»تر شود از چراغان خلوت گورش تاريك: «۳بيت  نما  متناقض  
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  ترصيع ندارد. ۱: بيت ۲گزينۀ   
  : تضاد و لف و نشر وجود ندارد.۳گزينۀ   
  تلميح ندارد. ۳: بيت ۴گزينۀ   
  ۳و  ۱ جامع علوم و فنون*  وسطمت: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۰
  بررسي موارد:  
  ها مشهور است. الف) تلميح: اشاره به شروع شدن طوفان نوح از تنور پيرزني كه در داستان  
  ج) تضاد: سرد و گرم تضاد دارند.  
  »۲و  ۱نشر «چشم تر و لب خشك » ۲و  ۱لف «و كان » نشر: بحر«ب) لف و   
  داراي سجع هستند.» پيشتر، خبر، جگر«) سجع: كلمات ه  
  جناس ناقص افزايشي دارند.» در، درد«د) جناس: كلمات   
  ۳ علوم و فنون ۶درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۱
معنـا   نشـين را كنـايي هـم نماست، زيرا خورشيد سراسر نور است و سايه ندارد. البته اگر سايه متناقض» نشين شدن در خانۀ خورشيد سايه«  

  نماست. يم، باز عبارت متناقضكن
  ۳و  ۱ جامع علوم و فنون*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۲
  بررسي موارد:  
  ) گرفتاري۲) فرض كردم ۱كار رفته است و جناس تام دارد:  در مصراع اول دوبار در دو معنا به» گرفت«ج)   
  اد مفهومي است.تض» نماد سياهي«و زنگ » نماد سفيدي«) بين كلمات روم ه  
  ۱ علوم و فنون ۱۱درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۳
  شوند. قافيه نمي» طبل، حيل«هستند، بنابراين دو كلمۀ » اي ِـ«و حروف الحاقي » اي اي، حيله طبله«كلمات قافيه   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  و قافيه طبق قاعدٔه دو درست است. »ند َـ«حروف اصلي »/ آمدند، بند«: كلمات قافيه ۱گزينۀ   
  حروف اصلي و قافيه طبق قاعدٔه دو درست است.» س َـ«الحاقي و » ان«حروف »/ خسان، ناكسان«: كلمات قافيه ۲گزينۀ   
  و قافيه درست و قافيه طبق قاعدٔه دو درست است.» ند َـ«حروف اصلي »/ شدند، هوشمند«: كلمات قافيه ۳گزينۀ   
  ۱ علوم و فنون ۱۱درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۴

  است.» / م/ َـءِـ/ «است. الگوي حروف الحاقي » يد«و حروف اصلي » ام ِـ«، حروف الحاقي »ام ام، بگزيده ديده«كلمات قافيه 
   ص م ص  م  
  ها: بررسي ساير گزينه  

  است.» / ن/ دَـ«است. الگوي حروف الحاقي » اخت«لي و حروف اص» ند َـ«، حروف الحاقي »ساختند، انداختند«: كلمات قافيه ۲گزينۀ 
  ص ص  م  
  رديف شعر است و اين بيت الحاقي ندارد.» است«و » او، خو«: كلمات قافيه ۳گزينۀ   

 است.» / ش/ ا/ نِـ«حروف اصلي است. الگوي حروف الحاقي » ان«و » شان ِـ«، حروف الحاقي »شان شان، جان نقصان«: كلمات قافيه ۴گزينۀ 
  ص مص  م  
  ۱ علوم و فنون ۱۱درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۵
  حرف روي است.» م«حروف اصلي است و صامت » م َـ«حروف الحاقي و » ش َـ«، »غمش، بينمش«كلمات قافيه   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  شوند. نمي قافيه» ساده، بوسه«است و دو كلمۀ » كرد، مرد«: كلمات قافيۀ اصلي ۱گزينۀ   
  است و حرف الحاقي ندارد.» اند«و حروف اصلي » براند، فشاند مي«: كلمات قافيه ۳گزينۀ   
» امتحـان«نشانۀ جمع؛ الحاقي نيست، زيـرا در كلمـۀ » ان«است. در اين بيت » ان«و حروف اصلي » امتحان، بندگان«: كلمات قافيه ۴گزينۀ   

  وجود ندارد.» ان«نشانۀ جمع 
  ۱ علوم و فنون ۸درس *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۶

  مي  دَ  بو  نَ  لس  مف  تِ  س  خا  زِ  كي  ش  كا  اي
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  ۱ علوم و فنون ۵درس *  متوسط: السؤ مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۷
  هي  رَ  بر   نند  كُ  جور ¶I·  كِ  حا  ِك  كن  بُ  جور
                          
  هي  بَ  رو  ب  هد  دَ  بِ  تن  شد  بند  پاي  كِ  شير
                          

  ۱ علوم و فنون ۸درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۸
  بررسي موارد:  

  را  ما  شد  با  تُ  با  ر  را  قَ  كِ  ني  آ  الف)
                          
  راب  مح  دَر  دَن  بَ خس  بِ  او  كِ  ت  مَس  هر  )ه
                         

  ها: شكل هجايي ساير مصراع  
      ها  غم  زِ  م  تي  رس  بِ  رِ  با  گر  دِ  ز  با  ما  ب)

                                  
   Iº·  جا  اي  تُ  لِ  وص  از Hj·  شا  بي  شَ  دِ  بو  نا  ج)

                                  
  لم  اَ  هي  اخ  فا  شَ  هي  خا ¤I·  ش  عا  قي عش  هِ  را  دَر  د)

                                  
  ۳ وم و فنونعل ۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۹
  بررسي وزن موارد:  
  د) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن    ب) مفتعلن فاعالت مفتعلن فع  
  بررسي وزن ساير ابيات:  
  ج) مفتعلن مفتعلن فاعلن (همسان)  الف) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن (همسان)  
  ۳ علوم و فنون ۲درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۰
  :ابيات بررسي وزن  
  : مفعول مفاعلن فعولن يا مستفعِلُ فاعالت مستف۱ بيت  
  : مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن يا مستفعل مستفعل مستفعل مستف۲ بيت  
  : مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن يا مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن۳ بيت  
  ۳ علوم و فنون ۵درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۱
  ها: ي ساير گزينهبررس  
  شود ك خوانده مي  ·Hp» زآنكه«، حذف همزه در ۱در گزينۀ   
  :۳گزينۀ   

  شت  كَ  دِل  لِ  لع  بِ  لَ  بي  نم  زَ  مي  نِ خش  مِ  دَ  چن
                                
  شي  خُ  نا  بِ  شم  كِ  نَ  گر  نم  كaُ¼·  تُ  مِ  غَ  رِ  با

                                
                                
                        كوتاه به بلند  

  :۴گزينۀ   
         كوتاه به بلند                  
                               
  يي  دا  گِ  IM·  خو  رِ  دَ  بَر  ال  اِل  ست  ني  ري  دا  ج  تا

                                
  مي  ال  غُ IÄ·  رو  مَه  ش  پي  ال  اِل  ست  ني  هي  شا  دِ  پا
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  ۳ علوم و فنون ۵درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۲
  بلند به كوتاه                        
                              
  عشق  يِ   وي  دع  بِ  وا  َج  دَر  ام  تُ  يِ   رو  بِ  حب  مُ

                        


     

  لي  وَ  تِ خس  ِن  جا  تُ  لَس  كي  وَ  تِ  كس  ش  لِ  دِ
                              
                              
                        كوتاه به بلند  

  حذف همزه رخ داده است و مجموعاً سه اختيار شاعري زباني دارد.» وكيل است«در اين گزينه در   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  دارد.» شب«در كلمۀ » بِ«: فقط يك تغيير مصوت كوتاه به بلند در هجاي ۱گزينۀ   
  روي داده است.» شب از«وجود دارد و يك حذف همزه در » زمب«در كلمۀ » مِ«: در اين گزينه يك تغيير مصوت كوتاه به بلند در هجاي ۲گزينۀ   
  وجود دارد.» دل«در كلمۀ » لِ«: يك تغيير مصوت كوتاه به بلند در هجاي ۴گزينۀ   
  ۳ علوم و فنون ۵درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۳

  ني  بي  بِ  دِ  دي  لِ  حا  كِ  دِل  يز  وي  رَ  مي  نِ n«·  بُ

          


                      
  ني  ها  رَ  بِ  تم  رَ حَس  دُ  دَر  رَز  گَ   مَ  شي  كُ  مي  نِ
                                
  تي  مس  يُ   زي  با  ق  عش  بِ  جو  خا  تِ  مَ  ال  مَ  كن  مَ

                        


        
  ني  دا  َن  قِ  غر  لِ  حا  ِك  نم  دا  يُ   يرِ  نا  ِك  دَر  كِ

        


                        
  فعالتن  مفاعلن  فعالتن  مفاعلن

بـار تغييـر  كار رفته است و اصالً تغيير كوتاه به بلند در دو بيت وجود ندارد و سـه به» روي از، مگر از نمي«در اين دو بيت دوبار حذف همزه در   
  هجاي بلند به كوتاه روي داده است.

  ۱ علوم و فنون ۴۹صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۴
  رسيم. : دعوت به سعي و تالش و اينكه با سعي و تالش خود، به مقصد و مقصود مي۳گزينۀ  مفهوم مشترك بيت سؤال و  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  دنبال چيزهاي ارزشمند باش. : در روي زمين به۱گزينۀ   
  : نكوهش كسي كه فقط به فكر معاش و زندگي مادي است.۲گزينۀ   
  رسيم. ها شدن از خود و تعلقات مادي به رهايي و راحت ميها خود آدمي است و با ر : ريشۀ همۀ رنج۴گزينۀ   
  ۱ علوم و فنون ۸۶صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۵
  : گله از ناكامي و به وصال يار نرسيدن.۱اشتراك بيت سؤال و گزينۀ  وجه   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  شوند. هم جمع نمي طلبي با نظربازي در كنار : سالمتي و عافيت۲گزينۀ   
  گويد كاش اصالً هجران وجود نداشت. : شاعر اعتقاد دارد كه پايان فراق و هجران، وصال يار است؛ اما مي۳گزينۀ   
  : ثمرٔه تلخي هجران، شيريني وصال است.۴گزينۀ   

  
  ۱شناسي  جامعه ۱۲و  ۷، ۴هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۶
تواند  رو، فردي كه به زباني آگاهي ندارد، نمي مانيم. ازاين ها از دست بدهيم، از گفتار باز مي خود را نسبت به كلمات و معاني آن آگاهياگر ما  ■  

   با آن زبان سخن بگويد.
دليـل  بـه ها دهند و از انجام برخي كنش دي آن انجام ميي خود را با توجه به پيامدهاي ارادي و غيراراها در بسياري از موارد، آدميان كنش ■  

   كنند. خودداري مي پيامدهاي نامطلوبشان
  . بينديشيد واژٔه ديگرانزم است كمي بيشتر به الكنش اجتماعي، تر  براي شناخت عميق ■  
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  ۱شناسي  جامعه ۳۲و  ۳۰، ۲۳، ۱۷هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۷
  .شود ها آشكار مي آن يها و تفاوت ها شباهتبا يكديگر،  ها پديده سۀر مقايد ■  
 يابنـد  ها دارنـد بـه جهـان اجتمـاعي راه مـي كند، ولي به واسطۀ ارتباطي كه با زندگي انسان ها را ايجاد نمي هايي كه انسان آن پديده ■  

  هاي تكويني پديده
 تغييرنـد و مختلف قابـل هاي در زمينه رها و نمادها نيست؛ ولي هنجارها و نمادها برحسب شرايط،نياز از هنجا اي بي دانيد كه هيچ جامعه مي ■  

   شود. نمي تحول و تغيير بنيادين جهان اجتماعيهاي عميق منجر نشود، موجب  يهالدر  ها تا زماني كه به تغيير برخي از آن تغيير
آمد و در حفظ و استمرار آن دخيل بود و بـر ايـن  مشترك درون اين جهان پديد ميچهره و زندگي  در اين جهان، علم از برخورد چهره به ■  

  .كرد را حفظ مياي  هويت نظام قبيلهاساس علم انساب برترين علوم بود، زيرا 
  ۱شناسي  جامعه ۴۹و  ۴۷، ۴۶، ۳۸هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۸
  ها رفتن دانش اهداف و ارزشاز دست  زوال عقالنيت ذاتي  ■  
در حد ساده و ابتدايي است مانند تقسيم كار سني و جنسي، ولي در جوامـع  تقسيم كار اجتماعي شكل نگرفته است يا مكانيكيدر جوامع  ■  

  .دارد تقسيم كارگسترده وجود ارگانيكي
   شوند. افراد ظاهر مي تكاليف حقوق وصورت  يا بايدها و نبايدهاي جهان اجتماعي به ها و محدوديت ها فرصت ■  
بيند و با طرد دانش ابزاري متناظر با طبيعت،  ها مي ي آنها ي فوق طبيعي و محصور رازها و افسونها طبيعت را قلمرو قدرت جهان اساطيري ■  

  . سازد وري معقول انسان از طبيعت را دور از دسترس مي امكان بهره
  ۱شناسي  جامعه ۷۰و  ۵۱هاي  هصفح*  توسطم: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۹
   شوند. به واقعيت تبديل مي ها ، ارزشعمل كنند ها مطابق ارزشوقتي مردم  اند. ، راهنماي كنش اعضاي جهان اجتماعيها ارزش ■  
  .كند حكايت مي بُعد جسماني هويتهاي مد، از توجه و تمركز فرهنگ غرب بر  المللي زيبايي و نمايشگاه برگزاري مسابقات بين ■  
  ۱شناسي  جامعه ۸۴و  ۸۳، ۷۸هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۰
شـود،  افراد طـي مي هويت اجتماعي گيري شكلكند و مسيري كه براي  دنبال مي مشاركت در زندگي اجتماعيبه فرايندي كه هر فرد براي  ■  

  .گويند مي پذيري جامعه
   گويند. هستند، كژروي اجتماعي مي و هنجارهاي جامعه ها ف عقايد، ارزشالخبريي كه ها به كنش ■  
  . گويند اجتماعي مي را تحرك يك موقعيت اجتماعي به موقعيت اجتماعي ديگرجايي افراد از  به جا ■  
  . افتد اتفاق مي )نشيك فرد نسبت به والدي( گاه در دو نسلو ) يك فرد در طول زندگي خودش(تحرك اجتماعي گاه درون يك نسل  ■  
  ۱شناسي  جامعه ۹۹و  ۹۲هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۱
، تحول سوي فرهنگ حق باشد بهو جهت تغييرات  فرهنگي باطل باشدشود،  مي اگر فرهنگي كه گرفتار تزلزل، بحران و تحولقسمت اول:  ■  

  .فرهنگي مثبت است
و فضاي مجازي با عبور از مرزهاي جغرافيايي، سياسي و فرهنگي جوامع، از سويي تعامل فرهنگي را از سـطح  ها هامروزه رسانقسمت دوم:  ■  

كنندگان فرهنگي منتقل كرده است؛ و از سوي ديگر تعامل فرهنگي را از سطح نمادها  محققان و مولدان فرهنگي به عموم كاربران و مصرف
   كشاند. مي ها عمق عقايد و ارزشو هنجارها به 

  ۱شناسي  جامعه ۱۰۵ ۀصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۲
مغول رخ داد،  هپرداخت يا مانند آنچه در حمل دفع مهاجماني صليبي گذشت، به ها ي مختلف يا مانند آنچه در جنگها م طي سدهالجهان اس  

   .تجربۀ جديدي است كه هنوز به پايان خود نرسيده استم الجهان اسكرد، اما برخورد جهان غرب با  درون خود جذب و هضممهاجمان را 
  ۱شناسي  جامعه ۱۲۲ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۳
  ها بندي فارابي از انواع حكومت دسته  

حكومتٔهشيو
  تعداد حاكمان

  خدامحور  انسان محور

كمبر اساس خواست و ميل شخصي حا  بر اساس فضيلت انساني
  بر اساس ملت الهي

مطابق اصلشده صورت تحريف
  فاضله  مبدله  )زورگويي ۀجامعه (تغلبي  )سرفرازي ۀجامع( كراميه  فرد
    فاسقه  )خوشگذراني ۀجامع(ت خسّ)گرايي قناعت ۀجامعه (ضروري  اقليت
    ضالّه  اندوزي) (جامعۀ مال يسار يا بداله  )آزادي ۀجامعه (جماعي  اكثريت

يابد. اين نظام سياسي، هيچ حقيقت و  كند با خواست و ارادٔه اكثريت مردم سازمان مي ، نوعي نظام سياسي است كه ادعا ميوكراسيليبرال دم  
شناسد و حكومتي دنيوي و اين جهاني است. اين نظام سياسي با فرهنگ جهـان غـرب كـه  شمولي را به رسميت نمي فضيلت فطري و جهان

   دارد، سازگار است. رويكردي دنيوي به عالم هستي
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  ۱شناسي  جامعه ۱۳۳و  ۱۳۱، ۱۲۹، ۱۲۷هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۴
  .گيرد گسترش جهان اجتماعي از طريق گسترش فرهنگ و معاني آن صورت مي ■  
  كند. انديشي مي مشكل جمعيت چاره براي حل نهاد سياستشود،  در مواقعي كه جهان اجتماعي با رشد يا كاهش جمعيت مواجه مي ■  
  .گيرند ديگران صورت مي اند؛ زيرادر رابطه با ي اجتماعيها كنش ي اقتصادي ما، بخشي ازها كنش ■  
  .يابي افراد و جوامع غربي است داري، عامل اصلي هويت دهد و سرمايه را بر اساس اقتصاد شكل مي هويت خود جهان غرب، ■  
  ۳شناسي  جامعه ۷و  ۵هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال صاتمشخ ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۵
تي را كه به دانش عمـومي راه الو اشكا ها رسد؛ آسيب ، به درك عميقي از دانش عمومي جهان اجتماعي خود ميدانش علمي داردكسي كه  ■  

  .كندكند كه از حقايق موجود در دانش عمومي دفاع  كند و قدرت پيدا مي شناسايي مي اند، پيدا كرده
كند؛ يعني هر وقت در يك جامعـه، مسـئلۀ خاصـي  گيرد و پيشرفت مي ، شكل ميت زندگيالحل مسائل و مشكش براي الدانش علمي با ت ■  

  گردد. شود، زمينه براي پيدايش و رشد دانش علمي دربارٔه آن نيز فراهم مي مطرح مي
طـور  شود؛ دانش عمـومي بـه دانش عمومي و دانش علمي قطع مي ۀوي، ارتباط دوس)گيري تعارض در ذخيرٔه دانشي شكل( در چنين شرايطي  

ت دانش الزم براي حل مسائل و مشكالماند و دغدغه و توان  زم باز ميالكند، دانش علمي از رشد و رونق  جانبه از دانش علمي حمايت نمي همه
   دهد. عمومي را از دست مي

  ۳شناسي  جامعه ۷ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۶
ها روش تجربي را تنهـا  علوم تأكيد كردند. آن »روش«بر  »عموضو«در جهان غرب پيدا شدند كه به جاي اي  دي عدهالمي اوايل قرن بيستمدر   

اين برداشت  تدريج به با اين گفته بهها  . آنروش كسب علم دانستند و گفتند كه همۀ علوم بايد از يك روش يعني روش تجربي استفاده كنند
دانسـتند و علـوم انسـاني و  غيرعلمـيق و علـوم دينـي را العلم است. آنان ساير علوم مانند فلسفه، اخ »علم تجربي« دامن زدند كه فقط

  .استفاده كنند، علم تلقي كردند روش تجربياجتماعي را فقط در صورتي كه از 
، علم رياضي ها . يكي از اين چالشرونق افتادكم در محافل علمي از  اجه شد و كمي متعددي موها با چالش نيمۀ دوم قرن بيستماين رويكرد از   

دانيم نه آنچه علم  خودمان را نادرست ميه آن باشد، ما تجرب هاصول اولي برخالفما  هبود؛ علمي كه فراتر از مشاهده و تجربه است و اگر تجرب
  .گويد رياضي مي

  ۳شناسي  جامعه ۱۱ ۀصفح*  ادهس: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۷
ولي علوم اجتماعي،  ،كنند ي انساني و پيامدهاي آن را مطالعه ميها علوم انساني، كنش اند. ها، اجتماعي ناي انسها دانيد كه برخي از كنش مي  

سـت و علـوم اجتمـاعي خـود از موضوع علوم اجتماعي اتر  كنند. موضوع علوم انساني عام ي اجتماعي و پيامدهاي آن را مطالعه ميها كنش
از علـوم انسـاني و اي  شناسي نمونـه روانند. ولي برخي علوم انساني در زمرٔه علوم اجتماعي نيست ،شوند بخشي از علوم انساني محسوب مي

  اند.  از علوم اجتماعياي  نمونه شناسي جامعه
  ۳شناسي  جامعه ۱۳ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۸
كمـك  ها همدلي و همراهـي انسـانسازند و به افزايش  و جوامع مختلف از يكديگر را فراهم مي ها علوم اجتماعي زمينۀ فهم متقابل انسان ■  

  (الف) . كنند مي
ارٔه دربـ داوريهـا را دارنـد. علـوم اجتمـاعي بـا  ح آنالو هنجارهاي اجتماعي و نقد و اصـ ها علوم اجتماعي، ظرفيت داوري دربارٔه ارزش ■  

  )ب( . آورند اجتماعي مناسب و صحيح را براي دانشمندان فراهم مي گيري ها، فرصت موضع از آن انتقادي اجتماعي و ها پديده
ي ها و محـدوديت ها علوم اجتماعي، دربـارٔه فرصـت. حاصل از آن را نيز دارند ظرفيت داوري دربارٔه علوم طبيعي و فناوريعلوم اجتماعي  ■  

رو، علـوم  . ازايـنطبيعت و علوم طبيعي به شيؤه صحيح استفاده كننـدكنند كه از  ها كمك مي دهند و به آن آگاهي مي ها فناوري به انسان
  (ج و د)  اجتماعي نسبت به علوم طبيعي از اهميت بيشتري برخوردارند.

  ۳شناسي  جامعه ۲۳و  ۲۱هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۹
 توقعـات و انتظـاراتيشود شـما بدانيـد كـه چـه  نمايد؛ باعث مي پذير مي ها را امكان بيني رفتار ديگران و همكاري با آن اعي پيشنظم اجتم  

  . توانيد از ديگران داشته باشيد و اتفاقات غيرمنتظره، شما را از همكاري با ديگران باز ندارند مي
بينـي  پيش ي ما را بـراي يكـديگر قابـلها دهند، كنش سازند و سامان مي پذير مي را امكان ارتباط ما با يكديگرآموختيد كه قواعد اجتماعي،   

  آورند. را فراهم مي مشاركت ما در زندگي اجتماعيكنند و امكان  مي
  ۳شناسي  جامعه ۲۷ ۀصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۸۰

  تبييني شناسي جامعه

  هدف  روش  موضوع

 ي اجتماعيها بيني و كنترل پديده پيش  )نگاه از بيرون(حس و تجربه  .ي طبيعي هستندها اعي همانند پديدهي اجتمها پديده
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  ۳شناسي  جامعه ۴۰ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۸۱
ق، آگـاهي و معنـا از زنـدگي الاخـ قيـت، ارزش والتأكيد بيش از اندازه رويكرد تبييني بر نظم و ساختارهاي اجتماعي به حـذف اراده و خ ■  

  .گيرد مي ها شور زندگي را از انسانانجامد و  اجتماعي مي
پردازان كنش اجتماعي، آگاهي  شناسان قرار گرفت. نظريه براي جلوگيري از بروز چنين پيامدهايي، كنش اجتماعي مورد توجه برخي جامعه ■  

  .كنند و زندگي اجتماعي انسان را با تأكيد بر آگاهي و معنا، مطالعه مي دانند و معناداري را مهمترين ويژگي كنش اجتماعي مي
بينند. همـين  ها را برخاسته از آگاهي و تابع آن مي ولي آن ،دانند ي ديگر كنش، يعني اراده و ارزش را مهم ميها شناسان، ويژگي جامعه اين ■  

   هموار ساخت. تفسيري شناسي به جامعهتبييني و روي آوردن  شناسي عبور از جامعهنگاه مسير را براي 
  ۳شناسي  جامعه ۳۹ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۸۲
نه با جوانان همراه شـد تـا مسـائل زنـدگي و الي تجربي استفاده كرد، بلكه بايد همدها توان از روش براي فهم انگيزٔه جوانان و نوجوانان نمي  

ها  نه به معناي تأييد كنشگران نيست، بلكه به معناي نگاه كردن به مسائل آنالان را ياري داد. البته همراهي همدها را فهميد و آن آرزوهاي آن
ها از خودشان،  زم است با توجه به تفسير آنالش براي فهم آنهاست. ما در جهان اجتماعي با افراد آگاه سروكار داريم و الاز منظر خودشان و ت

  . ها دست پيدا كنيم ي آنها نه كنشالبه فهم همد
  ۳شناسي  جامعه ۴۶ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۸۳
شناسـان،  كـه جامعهاي  گونه در جوامع صنعتي رواج پيدا كرد؛ بهاي  سابقه ، مسئلۀ خودكشي به شكل بيب صنعتيالپس از انققسمت اول:  ■  

نظران  ي صاحبها انديشي براي آن واداشت. پاسخ و چاره اين پديده ۀمطالعفيلسوفان را به دانان و حتي  پزشكان، اقتصاددانان، حقوق روان
وه بر اين انديشمندان يك حوزه نيز در اين باره نظرات متفاوت و حتي العلوم مختلف به چرايي وقوع خودكشي با يكديگر متفاوت است، ع

  اند.  متعارضي ابراز كرده
و  يدگيچيپ ،ياجتماع يها دهيوقوع پد ييبيني دربارٔه چرا پيش ساده و كامالً قابل يها به پاسخ يابيدست يراب كردهايرو يبرخقسمت دوم:  ■  

   كنند. زدايي مي هويت يو انسان ياجتماع يها دهيو از پد رنديگ مي دهيها را ناد دهيپد نيعمق ا
  ۳شناسي  جامعه ۴۸ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۸۴
حواس مطالعـه كـرد،  قياز طر ،يعيطب يها دهيتوان همانند پد معنادار را نمي يها دهيمعنادار است و پد ،يوبر معتقد بود كنش اجتماع كسام  

دانست، اما از آنجا كه هنوز علـم را  مي يضرور ياجتماع يها دهيپد يدرك معنا يرا برا دنيفهم نكهي. وبر با اديها را فهم آن يمعنا ديبلكه با
اثبـات شـود وگرنـه ارزش  يبا روش تجرب ديفهمند با ها مي دهيشناسان از مطالعه پد دانست، معتقد بود آنچه جامعه محدود مي يتجرب علمه ب

كـه همـان روش  يروش علم يبرا يازين شيدانست بلكه آن را مقدمه و پ نمي يعلوم انسان يبرا يرو تفهم را روش مستقل ندارد. ازاين يعلم
  كرد. مي يمعرف ينييتب -يشناسي خود را تفهم وبر جامعه ل،يدل نيانگاشت. به هم ميبود،  يتجرب

 يها دهيـكـه پد هـا هـا و ارزش تواند دربارٔه آرمان كند؛ اما نمي فيرا توص ياجتماع هاي ها و ارزش تواند آرمان شناس، فقط مي از نظر او جامعه  
  . كند يعلم ياند، داور يرتجربينامحسوس و غ

  ۳شناسي  جامعه ۵۱و  ۵۰هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: خپاس -۱۸۵
اي كـه كنشـگر در آن عمـل  يفرهنگ ۀنيبه زم دي، باكنش يها داللت دنيفهم يو برا ميابيبه ذهن كنشگر راه  دي، باهدف كنشبردن به  يپ يبرا  

  ) نهفته در آن است.ي(اجتماع يفرهنگ ي) و معناي(فرد يذهن يبه معنا يمستلزم دسترس يفهم هر كنش گر،ي. به عبارت دميكند، مراجعه كن مي
  ي:ريتفس كرديرو  
  ها آن يو معنا ياجتماع يها كنش: موضوع  
  )ها آن يمعنا افتني يها برا دهي(نگاه از درون به پد ريتفس: روش  
 يبه زندگ يو انسجام بخش يمعنابخش: هدف  

  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۱۳* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳: گزینۀ پاسخ -۱۸۶
معادل مضـارع » أن یخرج و یذکر)/ «۴اش (رد گزینۀ  )/ بیته: خانه۱مفرد است (رد گزینۀ » ضیف)/ «۴و  ۱های  ثقافتنا: فرهنگ ما (رد گزینه  

  )۲فعل معلوم است (رد گزینۀ » یذکُر)/ «۴التزامی هستند (رد گزینۀ 
  ۱عربی، زبان قرآن  ۳۷* صفحۀ  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۷
 )/۳و  ۱هـای  )/ عمیل: مزدور (رد گزینه۴)/ اعلموا: بدانید (رد گزینۀ ۴و  ۳های  )/ یُفرّق: پراکنده سازد (رد گزینه۴قال: بگوید؛ فعل رشط (رد گزینۀ   

  )۴)/ صفوفنا: صفوف ما (رد گزینۀ ۱زینۀ کند (رد گ )/ یحاول: تالش می۳العدّو: دشمن (رد گزینۀ 
  ۱عربی، زبان قرآن  ۸۴* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸۸
ــۀ    ــرده اســت (رد گزین ــل ک ــّم: کام ــد أت ــه۳ق ــتش (رد گزین ــه: نعم ــی۴و  ۳هــای  )/ نعمت ــاعد: کمــک م ــه )/ تُس ــد (رد گزین ــای  کن   )؛ ۴و  ۲ه

  )۲)/ الطّیران: پرواز (رد گزینۀ ۴و  ۳های  مه شود (رد گزینهصورت جملۀ وصفیه ترج ضمناً باید به
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  ترکیبی*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۹
صـفت » الجمیلة«ها)/  انگیز کرده بود (رد سایر گزینه ها)/ جعلتها رائعة: آن را دل ها کودکانی بودند که (رد سایر گزینه کان اولئک أطفال: آن  

  ).۲(رد گزینۀ » فصل«ت نه اس» أمثار«برای 
  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۲و  ۲۱ های ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۹۰
  ها؛ معرفه است. األمور: کارها/ املعامل: کارگاه  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۷و  ۲۵ های ه* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۹۱
  ها: بررسی سایر گزینه  
  مصدر است نه فعل/ هادئاً: به آرامی» خروج«) ۱  
  مصدر است نه فعل.» الّتساؤل«نیست (ترجمه: فرصت را مناسب یافتند)/ » الفرصة«صفت » مناسبة) «۲  
  ترجمه نشده است.» بدؤوا) «۳  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۸۹* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۹۲
  بایـد معرفـه باشـند » پیـامربان«و » دانشـمندان«اضـافی اسـت/  ۱در گزینـۀ » أنفـس«)/ لغـت ۴و  ۱هـای  هجمـع اسـت (رد گزینـ» ها اّمت«  

  نامناسب هستند. ۴در گزینۀ » إمّنا«و  ۲در گزینۀ » کان)/ «۴و  ۲های  (رد گزینه
  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۷* صفحۀ  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۹۳
  ها: بررسی گزینه  
  انسان موجود ضعیفی است نه اینکه خلقت انسان اشکال داشته باشد.) ۱  
  تتکاسلوا: تنبلی کنید ) ال تهنوا: ُسست نشوید ۲  
  ) اتّحاد مردم دلیل بعثت پیامربان نیست؛ بلکه اختالف مردم علّت آن است.۳  
  ) راضیة: نفس از پروردگار راضی است/ مرضّیة: نفس مورد رضایت پروردگار است.۴  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۴۹و  ۴۸ های ه* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۹۴
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  طبعاً متضاد نیستند. بخش  ) ظالم: تاریکی/ ُمضیئة: روشن، روشنی۱  
  کند گیرد/ یُساعد: کمک می ) یستعین: کمک می۲  
  است.» ُغراب: کالغ«جمع » غرابیب) «۴  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۷۷* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳نۀ پاسخ: گزی -۱۹۵
  جواب رشط نیست.»/ إفعال«من باب  » إنفعال«من باب   
  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۲* صفحۀ  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۹۶
  نائب فاعل و مرفوع مفعول و منصوب بالفتحة   
  ترکیبی*  ادهسمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۹۷
  نکرة معرفة   
  ترکیبی*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۹۸
  بُِعَث (با توّجه به ترجمۀ جمله، فعل مجهول نیاز است.) بََعَث »)/ إعجاز«ُمعِجزَة (اسم فاعل از مصدر  ُمعَجزَة   
  ۱زبان قرآن عربی،  ۷۵و  ۳۸ های ه* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۹۹
  ها: بررسی گزینه  
  جزو افعال ناقصه است و مجهول ندارد.)» أصبح«شوند. (دّقت:  اند و مجهول منی مزید هستند ولی فعل الزم» یُفلح«و » أصبح) «۱  
  شود. مزید است ولی فعل الزم است و مجهول منی» تتحرّک) «۲  
  رّد هستند.های این گزینه همگی مج شود ولی فعل مجهول می» یَعرف) «۳  
  شود. که متعّدی است و مجهول می» کند توبیخ می«معنای  است به» تفعیل«فعل از باب » یُؤبّخ) «۴  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۵۱* صفحۀ  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۰۰
  ها: بررسی گزینه  
  مبتدا و جمع مکّرس است.» مصابیح) «۱  
  .مبتدا و جمع مکّرس است» معامل) «۲  
  باشد. مبتدا است که اسمی مفرد می» الّرتاث) «۳  
  های این گزینه همگی فعلیه هستند و لذا مبتدایی وجود ندارد. ) جمله۴  
  شوند. مبتدا واقع منی») هناک«دّقت: جار و مجرور و همچنین قیود (مثل   
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  ۱ن عربی، زبان قرآ  ۸۹تا  ۸۷ های ه* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۰۱
  ها: حروف جاّره در گزینه  
  ) َعن/ َعن۴  ) ِبـ/ إلی۳  ) يف/ علی/ کَـ۲  ) علی/ يف۱  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۹ و ۷های  ه* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۰۲
  ).۳شود (رد گزینۀ  منی )/ ضمناً الی نفی جنس بر رس جار و مجرور وارد۴و  ۲های  و منصوب است (رد گزینه» أنّ «جای خالی اّول اسم   
  ۳عربی، زبان قرآن  ۶ و ۵های  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۰۳
  ها: بررسی گزینه  
  گویم (منفی)/ یضطّرين (نون وقایه) ) ال أقول: منی۱  
  دارد.  »إنَّ «گردد)/ رفع شک نیاز به حرف  عاقل دنبال پیروزی می فقطبرای ایجاد حرص است (» إمّنا) «۲  
  برای ایجاد اتّصال بین دو جمله است.» أنّ ) «۳  
  رود که گوینده امید به وقوع آن دارد. کار می در جایی به» لعّل ) «۴  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۵* صفحۀ  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۰۴
خشـع: فروتنـی «از فعل » خاشع«، ۲اند، اما در گزینۀ  اخته شدههای متعّدی س حال هستند و از فعل» ُمحرِق«و » شاکرات«، »مطهِّر«کلامت   

  باشد. ساخته شده است که یک فعل الزم می» کرد
  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۵* صفحۀ  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۰۵
، پس باید به فعـل »دهد. نشان می لحین وقوع فعقیدی است که حالت یک اسم معرفه را «گوییم  باید دّقت داشت که در تعریف حال می  

  عبارت دّقت داشت: 
  ها: زمان وقوع حال در گزینه  
  ) عند الّدفاع۴  ) عند الرّجوع۳  ) عند البلع۲  ) عند الّتشجیع۱  

  
  ۱تاريخ  ۴ درس ۳۱صفحۀ * ساده  مشخصات سؤال: * ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۶
  .گذاشت طيمح با او ارتباط و انسان يزندگ بر ييبسزا ريتأث اتفاق، نيا. بود »آتش گرفتن كار به« خ،يتار از شيپ ندورا مهم اتفاقات از يكي  
  ۱تاريخ  ۱۴ درس ۱۳۲صفحۀ * ساده  مشخصات سؤال: * ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۷
 اروپـا بـه سپس و شد ليتبد مستقل يشيك به نجاآ در و افتي راه ريصغ يايآس در روم قلمرو به) ترايم( مهر زديا شيستا ،»ياشكان« عهد در  

  .ديرس
  ۱تاريخ  ۸ درس ۷۲صفحۀ * متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۸
رضـوي  خراسـان در مشهد يكينزد در» رود كشف«شده، مربوط به بستر  كشف تاكنون رانيا در انسان حضور از كه آثاري و نشانه نيتر كهن  

  .اند زده نيتخم سال ونيليميك  حدود را مكان نيا در شده افتي يسنگ ابزارهاي قدمتاست. 
  ۱تاريخ  ۶ درس ۶۰صفحۀ * متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۹
 يآزاد كه كرد صادر يفرمان« و ديگرو تيحيمس به خود امپراتور نيا رايز افت؛ي يا سابقه يب رونق نيكنستانت امپراتور زمان در تيحيمس نيد  
  رسمي امپراتوري روم شد.  نيد تيحيمس ن،يكنستانت از بعد سال ۵۰ حدود». كرد مي نيتضم روم يامپراتور ٔهمحدود در را نيد نيا
  ۱تاريخ  ۱۰ درس ۹۶صفحۀ * متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۲۱۰
 ياصـل اهداف از يكي. داشتند يريدرگ و اختالف گريكدي اب ارمنستان، ۀمنطق ژهيو به ،يمرز يها نيسرزم سر برايران و روم همواره  كشور دو  

 نيا با ميمستق طور به خواستند يم ها آن. »ديرس يم نيچ و هند به كه بود يتجار يرهايمس بر تسلط« ران،يا به يدرپ يپ يلشكركش از انيروم
 داشـت، رانيـا يبرا يتجار يرهايمس نيا كه يمنافع و تياهم از يآگاه با ،يساسان و ياشكان شاهان اما باشند، داشته يتجار ۀرابط كشورها

  .شوند انيروم تيموفق مانع دنديكوش يم
 انوس،يـردگ ها آن از يكي در كه افتاد اتفاق كمي شاپور زمان در ها جنگ نيا از مورد دو .شدند انيروم با جنگ به ناچار بارها انيساسان نكته:  

  .درآمد اسارت به روم امپراتور س،انويوالر ي،گريد در و شد كشته روم، امپراتور
  ۱ تاريخ ۱۱ درس ۱۰۶ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۱
 هـا، يآشـور هجوم با مقابله منظور به او .كرد يسپاه ليتشك به اقدام خود، متحد ليقبا نجنگاورا يگردآور با )ماد حكومت مؤسس( دهيوك  

  .كرد بنا يمتعدد يها قلعه و استحكامات و »درآورد ينظام يدژ صورت به را )يكنون همدان( هگمتانه«
  ۱ تاريخ ۱۳ درس ۱۲۳ و ۱۲۲ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۲
 هـا گزينـه سـاير .كنند ضرب »نقره« ۀسك فقط توانستند يم پادشاه ٔهاجاز با )ها ساتراپ( ها شهرب و بود شاهان انحصار در »طال« ۀسك ضرب  

  هستند. درست
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  ۱ تاريخ ۵ درس ۴۳ و ۴۲ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۳
 را خود يشهرها سند، ٔهدر متمدن ساكنان كه است داده نشان موهنجودارو) و هاراپا شهرهاي بقاياي (مانند يشناس باستان يها افتهي و شواهد  

 كه بودند كرده يطراح ينيمع يپهنا با را يفرع و ياصل معابر و ها ابانيخ آنان .بودند ساخته يكساني تقريباً معماري و دقيق يا نقشه اساس بر
   .كردند يم بنا مشخص يها اندازه به ييآجرها و همسان يمعمار با را ها ساختمان ،نيهمچن .كردند يم قطع را گريكدي
 انـد. داشـته دادوستد النهرين بين و ايران مناطق با دره اين ساكنان .اند نشده هخواند و ييرمزگشا تاكنون سند درٔه يها نوشته و ها لوح نكته:  

   دارند. دوره آن هنر و صنعت شكوفايي بر داللت شده كشف اشياي بقاياي
  ۱ تاريخ ۲ درس ۱۵ و ۱۳ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۴
 نيز، اوستايي شماري گاه در .شد يم افزوده دوازدهم ماه آخر به ،ياضاف روز پنج و شد يم ميتقس روزه ۳۰ ماه ۱۲ به سال ،يمصر يشمار گاه در  

  .افزودند يم دوازدهم ماه آخر به )نجه(پ »اندرگاه« نام به را ياضاف روز پنج و شد يم ميتقس روزه ۳۰ ماه ۱۲ به سال
 در امـا گرفتنـد، مـي كبيسه بار يك سال چهار هر مصري، تقويم در كه اوتتف اين با بودند؛ (خورشيدي) شمسي ها، تقويم اين دوي هر نكته:  

   شد. مي اضافه سال به روز) ۳۰( ماه يك سال، ۱۲۰ هر اوستايي، تقويم
  ۳ تاريخ ۴ درس ۵۰ و ۴۹ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۵
 بـا امـا داشت، رونق دستي صنايع و شد ينم وارد رانيا به چندان يياروپا يصنعت يكاالها ،ناپلئون يها جنگ علت به ،قاجار حكومت اوايل در  

  .رفت انحطاط به رو جيتدر به رانيا يدست عيصنا ،يياروپا يكاالها ليس شدن ريسراز و اروپا در جنگ افتني انيپا
  ۳ تاريخ ۲ درس ۱۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۶
 يرؤسـا و بزرگـان نكـردن تيـحما )۲ او؛ خاندان در سلطنت شدن يموروث )۱ :از ندبود عبارت سلطنت رفتنيپذ يبرا نادر طيشرا ترين مهم  

  ي.عثمان دولت با يمذهب اختالفات حل )۳ ؛يصفو خاندان از فيطوا
 بـه را فيـطوا و ها ليا سران و علما ،كشور بزرگان سپس و كرد خلع سلطنت از يتيكفا يب بهانۀ به را صفوي دوم تهماسب نخست نادر، نكته:  

  .فراخواند مغان دشت يشورا
  ۳ تاريخ ۱ درس ۵ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۷
 يكس نينخست بوده، ييگو تملق منتقدان از كه »يناصر االخبار قيحقا« كتاب مؤلف و يناصر عصر مورخان از ،»يخورموج جعفر محمد رزايم«  

  .است داده بازتاب را ريركبيام قتل تياقعو كه است
  ۳ تاريخ ۵ درس ۷۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۸
 نيا .كرد ايران يگمرك و يمال امور در دار دامنه ياصالحات انجام به شروع داد، او به مجلس كه يعيوس يارهاياخت با ،ييكايآمر شوستر مورگان  

   د.كر يعصبان سخت را سيانگل و روس شد، يم »كشور ياقتصاد دستگاه شدن ممنظ« سبب كه او اقدام
  ۳ تاريخ ۳ درس ۴۴و  ۴۳هاي  هصفح * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۹
 شـرق در انريـا يها نيسرزم از يعيوس مناطق ها روس .كرد دايپ ادامه همچنان يتركمانچا ٔهمعاهد از بعد رانيا خاك به هيروس يانداز دست  

  .كردند ليتحم قاجار حكومت بر را آخال عهدنامۀ و ريتسخ را )ماوراءالنهر و خوارزم( يكاسپ يايدر
 بـازار بـر تسلط و رانيا در آنان ياقتصاد نفوذ گسترش آن، نتيجۀ كه كردند تركمانچاي عهدنامۀ ۀميضم را يتجار قرارداد كي ها روس نكته:  
  بودند. تركمانچاي و گلستان معاهدات مفاد از نيز ۴ و ۲ هاي گزينه بود. ما كشور شمالي ۀمين
  ۳ تاريخ ۶ درس ۸۶ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۰
    نگرفتند. قرار اروپايي هاي قدرت سرپرستي و حمايت تحت و شد شناخته رسميت به كشور دو اين استقالل تركيه، و عربستان كشورهاي تشكيل از پس  
   هستند. درست اول جهاني جنگ از پس جهان سياسي نقشۀ تغيير دربارٔه ها گزينه يرسا  

  

  ايران جغرافياي ۳ درس ۱۸ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۱
 نكـهيا سـبب بـه تنگه نيا .كند يم متصل فارس ليجخ به را عمان يايدر و هند انوسياق آزاد يها آب كه است يشكل يهالل ۀآبراه هرمز، ۀتنگ  

  .است جهان مهم يتجار يها گذرگاه از يكي و )كياستراتژ( يراهبرد ۀآبراه نيتر مهم ،»است فارس خليج نفت يخروج ٔهدرواز«
  ايران جغرافياي ۹ درس ۸۵ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۲
 يشـهرها از تيـجمع حركت ،ياجتماع يها بيآس و مسكن يگران هوا، يآلودگ جمله از رياخ يها سال در بزرگ يشهرها مشكالت به باتوجه  

  .نديگو يم »معكوس مهاجرت اي يزيشهرگر« را دهيپد نيا .است شده آغاز روستاها اي تر كوچك يها مكان به بزرگ
  ايران جغرافياي ۱۰ درس ۹۰ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۳
 ياريآب نينو يها روش با يباغدار ۀتوسع به زراعت از يكشاورز ۀتوسع محور شود مي هيتوص كشور، يآب منابع كاهش مشكل به باتوجه امروزه  
  .ابدي رييتغ طيمح با متناسب و
  ايران جغرافياي ۶ درس ۴۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۴
 آن، زمـان و بـارش ميزان به توجه بدون كنند، حفظ سال گرم يها ماه يابتدا تا را خود برف ٔهريذخ سال، سرد فصول در ريآبگ يها كانون اگر  

   است. درست »اتفاقي« آبگير كانون دربارٔه ۳ و ۲ هاي گزينه و »دائمي« آبگير كانون دربارٔه ۱ گزينۀ د.رون يم شمار به يفصل يها كانون جزء
  .نديگو يم ريآبگ يها كانون ها مكان نيا به .هستند يمتعدد يرودها ۀسرچشم كه دارد وجود ييها مكان ،يستانكوه مرتفع مناطق در نكته:  
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  ايران جغرافياي ۷ درس ۶۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۵
 بر اصلي مانع پديده اين زيرا كند، حركت ليكهنسا و سالمندي سوي به كشور سني هرم كه ندباش يا گونه به نبايد تيجمع كنترل هاي استيس  

  بود. خواهد جامعه اقتصادي توسعۀ راه سر
  ايران جغرافياي ۵ درس ۴۵ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۶
 در  سنگين و سرد هواي ،حالت اين در دهد. مي رخ دما وارونگي پديدٔه (زمستان)، سال سرد هاي ماه در گاهي تهران، مانند بزرگي شهرهاي در  

 صـورت هـوا جـايي جابـه و صـعودي حركـت شرايطي، چنين در گيرد. مي قرار آن باالي در گرمي هواي اليۀ و شود مي ساكن زمين مجاورت
  شود. مي صنعتي نواحي و بزرگ شهرهاي در هوا آلودگي افزايش موجب و گيرد نمي

 جا جابه و كند صعود باال سمت به تواند يم يراحت به و است ييباال يها هيال از تر سبك و رت گرم نيزم سطح مجاور يهوا ،يعاد طيشرا در نكته:  
  .شود

  ايران جغرافياي ۱ درس ۴ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۷
 نشـان رو روبـه ريتصـو .بگـذارد ياريبس ريتأث ،طبيعي طيمح در انسان كه است شده سبب و آمده انسان كمك به يفناور ر،ياخ يها دهه در  
  .»شود يم ليتبد ييايجغراف طيمح به يعيطب طيمح« ،جهينت در و زند يم دست طيمح رييتغ به خود يازهاين رفع يبرا انسان كه دهد يم
  ايران جغرافياي ۴ درس ۳۰ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۸
 ها آن يرو در اما اند، مانده يجا بر ميقد اريبس يشناس نيزم يها دوران از ها دشت از يبرخ دهد. يم نشان را »لوت دشت« سؤال، مورد تصوير  

  ).لوت دشت مثل( است شده جاديا يباد شيفرسا براثر ديجد يها يناهموار
  ايران جغرافياي ۲ درس ۱۰ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۹
 ديـپد ذهنش در كه يا مسئله از يآگاه و شناخت به يابيدست يبرا پژوهشگر است. مسئله بيان و سؤال طرح افيايي،جغر پژوهش يك در گام اولين  

 از و )۲ گزينۀ (نادرستي شود نوشته يسؤال شكل به مسئله صورت است بهتر .كند انيب روشن و واضح صورت به را خود ۀمسئل ديبا ابتدا است، آمده
 كه شده اشاره »ريزگردها ٔهديپد ٔهآورند وجود به يها نهيزم« به سؤال مورد عبارت در .شود يريجلوگ نامعلوم و يكل جمالت اي يخبر عبارات
  است. شده بيان ۳ گزينۀ در كه باشد مي »چگونه« آن، با متناسب پرسش

  ۳ جغرافيا ۳ درس ۴۶ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۰
  .شد متداول خودروها سرعت شيافزا نيهمچن و يكيتراف مشكل حل يبرا »ها بزرگراه و ها آزادراه اختنس« ستم،يب قرن دوم نيمۀ در  
  ۳ جغرافيا ۱ درس ۶ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۱
 .كننـد يم يتلق شهر را آن برسد، ينيمع زانيم به سكونتگاه تيجمع اگر و است »يتيجمع مالك« ،روستا و شهر صيتشخ مالك نيتر تداولم  

  .است شتريب ها آن در زين تيجمع تراكم و ترند تيپرجمع روستاها از شهرها كلي، طور به
  .ستا روستا و شهر تفاوت مالك »نيتر مهم« بيانگر »ياقتصاد يها تيفعال نوع« يعني ۱ گزينۀ نكته:  
  ۳ ياجغراف ۲ درس ۳۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۲
 ياراضـ يهـا يكاربر يي،روستا يهاد يها طرح در .است »ياسالم انقالب مسكن اديبن« مهم فيوظا از ييروستا يهاد يها طرح ياجرا و هيته  

 و ازهـاين و يخـدمات ،يكشـاورز ،يمسكون يها يكاربر يسامانده ،ها طرح نيا در .شود يم هيته آن موجود وضع يها نقشه و ييشناسا روستا
  .گردد يم ارائه »روستاها ياجتماع و ياقتصاد تيوضع بهبود يبرا ييراهكارها« و شود يم نيمع ندهيآ در روستا گسترش يگونگچ نيهمچن

  ۳ جغرافيا ۲ درس ۳۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۳
 و هـا تيظرف يعني است؛ »كشور يها استان و مناطق ۀهم يها يتوانمند و ها تيظرف به توجه« سرزمين، آمايش برنامۀ مهم هاي ويژگي از يكي  

 نكـهيا مثال، يبرا .رديگ يم صورت يزير برنامه آن، با متناسب سپس و شود يم ييشناسا كشور يعموم ۀتوسع و شرفتيپ در منطقه هر ريتأث
  .اند مناسب يتجار كزمرا و بازارها گسترش يبرا مناطق كدام اي ابدي توسعه يكشاورز بخش ديبا كشور مناطق كدام در
  ۳ جغرافيا ۳ درس ۴۹ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۴
  .دارند جهان در را يلير خطوط زانيم نيشتريب هند و نيچ ه،يروس كا،يآمر متحدٔه اياالت كشورهاي  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  .دارد جهان يها قاره ميان در را آهن خط ۀشبك نيتر گسترده »اروپا« قارٔه :۱ گزينۀ  
  دارد. اختصاص بار حمل به آن %۸۰ كه است جهان در يلير شبكۀ ترين طوالني و ترين گسترده داراي »كايآمر متحدٔه اياالت« :۳ گزينۀ  
  است. »چين« كشور به متعلق جهان يتندرو قطار خط نيتر يطوالن و ريالس عيسر خطوط زانيم نيشتربي :۴ گزينۀ  
  ۳ جغرافيا ۱ درس ۱۱ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۵
 وجـود يتـوجه قابل اختالف اياسترال و اروپا و يشمال يكايآمر يصنعت ۀافتي توسعه ينواح با قايآفر و ايآس در ينيشهرنش سطح انيم هرچند  

 عبارات ساير .»دارد ادامه همچنان و است جهان ينواح ريسا از شتريب قايآفر و ايآس در ينيشهرنش گسترش سرعت« كه كرد توجه ديبا دارد،
 هستند. درست
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  منطق ۴ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۳۶
 در ههمـوار ذهـن امـا )،۲ گزينـۀ (رد شود نمي خطا دچار هم اوقات بسياري و انديشد مي منطق قواعد اساس بر طبيعي صورت به انسان ذهن  

 منطـق دانش بدون البته شود. مي خطا دچار خاص اصطالحات دقيق تعريف يا پيچيده هاي استدالل در معموالً و دارد قرار لغزش و خطا معرض
  داد. تشخيص را عوامل اين توان مي تر دقيق و تر سريع منطق كارگيري به با ولي )۱ گزينۀ (رد كرد پيدا را خطا عوامل بتوان است ممكن هم

 بايـد مـثالً است. نگرفته نظر در را ها آن هاي تفاوت و نداده شرح را پزشك به منطقدان شباهت دليل و است تمثيلي بيان يك صرفاً :۳ زينۀگ  
 فراينـد مغالطـه ولي آيد، نمي بر آن پس از پزشك كمك بدون انسان لذا و كند مي مختل را بدن ناخودآگاه فرايندهاي بيماري كه داشت توجه

  كند. پيدا را آن ريشۀ خودش بتواند توجه كمي با انسان است ممكن لذا و كند مي مختل را ذهني هخودآگا
  دهم منطق ۱۵ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۳۷
 كلمـۀ مانند دارد. دوجو لفظ اشتراك مغالطۀ احتمال حقيقي)، (معناي باشند داشته مطابقي داللت دو هر كه باشد معنا دو داراي كلمه يك اگر  

 )،۲ گزينـۀ (رد باشند مطابقي داللت داراي توانند مي جداگانه طور به معنا دو هر و است »گورخر« معناي به هم و »قبر« معناي به هم كه »گور«
 و قبـر معناي به »ورگ« بار يك اينكه (مثل باشد داشته وجود التزامي) (داللت مجازي معناي يك و مطابقي) (داللت حقيقي معناي يك اگر اما
 التزامـي معناي جاي به مطابقي معناي بردن كار به اشتباه سبب به ظاهري معناي به توسل مغالطۀ بروز احتمال باشد)، »مرگ« معناي به بار يك

   ).۴ و ۱ هاي گزينه (رد ندارند كلمات مجازي و حقيقي معناي به ارتباطي ضمير، مرجع در ابهام و كلمات نگارشي شيؤه هاي مغالطه بود. خواهد
  دهم منطق ۲۳ و ۲۲ هاي صفحه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۳۸
 »اسـت ب الـف هر« قضيۀ دانيم نمي ولي است، صادق »است ب الف بعضي« قضيۀ يعني است صادق جزئي سور با »است ب الف« جمله وقتي  

  باشند. داشته توانند مي ديگري رابطۀ هر »ب« و »الف« تباين رابطۀ جز بنابراين كاذب؛ يا است صادق
  تباين :۱ گزينۀ  
  اند.) گذاشته اسب نام شبيه را نامش كه است ديگر نوع از حيواني بلكه نيست »اسب« نوعي »آبي اسب(« تباين :۲ گزينۀ  
 الف« قضيۀ موضوع اگر اينكه ضمن .ندارد چهارگانه هاي نسبت بين از اي رابطه مفاهيم ديگر با و است جزئي » علي امام« مفهوم :۳ گزينۀ  

  است. صادق جزئي سور با قضيه كه است اين ما فرض كه حالي در داشت نخواهد سور اصالً و شود مي شخصيه قضيه باشد، »است ب
 هـر« فتگ توان مي هم و »اند مسلمان شيعيان بعضي« گفت توان مي هم لذا است مطلق خصوص و عموم »مسلمان« و »شيعه« رابطۀ :۴ گزينۀ  

   دارند. را »ب« و »الف« بر انطباق قابليت مفهوم دو اين لذا و »است مسلمان اي شيعه
  دهم منطق ۳۵ و ۲۲ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۳۹
 تعريـف شـرايط ديحـدو تـا بايد هم لغوي تعاريف حال هر به ولي است، لغوي تعريف باشد، شده درست كلي مفهوم يك از فقط كه تعريفي  

 اگـر و نيست جامع تعريف آن باشد، مجهول مفهوم از تر كوچك تعريف، مصاديق دايرٔه اگر باشند. داشته را بودن مانع و جامع جمله از صحيح
   اسـت ويتسـا باشـد، مجهـول مفهـوم و صحيح تعريف بيند توان مي كه اي رابطه تنها بنابراين )؛۱ گزينۀ (رد بود نخواهد مانع باشد، تر بزرگ
   ).۴ و ۳ هاي گزينه (رد

  دهم منطق ۴۸ تا ۴۱ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۴۰
 حكم به كلي حكم از اينجا در است. رفته كار به قياسي استدالل كنند، مي مطلق حمايت آن از و دارند پي در را نتيجه ضرورتاً مقدمات كه آنجا  

 حمايـت لزوم مقدمه، پذيرش و است قياسي استدالل پس ايم)، داده نسبت هم خاص ورزش يك به را ها ورزش ۀهم (حكم ايم رسيده تر جزئي
  دارد. پي در را نتيجه از مطلق

  تمثيلي. استقراي :۴ گزينۀ تبيين؛ بهترين استنتاج :۳ گزينۀ آينده)؛ به گذشته (تعميم تعميمي استقراي :۱ گزينۀ  
  دهم منطق ۵۹ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۴۱
 كليـه قضـيۀ اسـت، كلـي مفهوم ها آن موضوع كه محصوره قضاياي بين در گفت مي سپس و كرد مي تعريف را محصوره قضيۀ ابتدا بايد معلم  

 مـانع او تعريـف اسـت، نكـرده شرط را بودن محصوره چون اما نباشد، موردنظر كه ندارد وجود آن موضوع از مصداقي هيچ كه است گونه اين
 دارد مشـخص كامالً مصداق يك مفهومي چنين و است جزئي مفهوم موضوع، شخصيه قضيۀ در شود. مي هم شخصيه قضيۀ شامل زيرا نيست،

 تعريـف مغالطۀ دچار كه است معلم اين پس نباشد، موردنظر كه ندارد وجود آن براي مصداقي هيچ لذا و است موردنظر حتماً مصداق همان كه
  است. زده درستي مثال معلم تعريف طبق علي و شده حناصحي

  است. نگرفته صورت تعميمي :۱ گزينۀ  
 كلي قضيۀ از سخن اينجا در ولي گرفت، مي اشتباه جزئي مفهوم با را جزئي قضيۀ علي كه بود محتمل صورتي در لفظ اشتراك مغالطۀ :۲ گزينۀ  

  است.
  است. متفاوت ناروا ثيليتم استدالل بيان با زدن اشتباه مثال :۴ گزينۀ  
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  دهم منطق ۳۳ و ۲۱ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۴۲
لـذا  اسـت، خاص اسم نه و دارد اشاره اسم نه »امسال بهار روزهاي« اما است، جزئي مفهوم اشاره، اسم جهت به و »سال اين« يعني »امسال«  

 قـرائن و كند نمي بيان را اي قاعده و قانون چون و است داده رخ سور اهمال »بودند باراني الامس بهار روزهاي« عبارت در است. كلي مفهومي
  است. جزئيه قضيه لذا ندارد، وجود قضيه بودن كليه بر ديگري

  است. كلي مفهوم پس است، خاص اسم نه و است آمده عبارت كل سر بر اشاره اسم نه لذا و »سال اين از قبل سال« يعني »پارسال« :۲ گزينۀ  
  است. كلي مفهوم پس است، خاص اسم نه و است عبارت كل سر بر اشاره اسم داراي نه »كوچه اين درخت تك« :۳ گزينۀ  
 اصالً لذا و است شخصيه قضيۀ »داد خواهند بار تابستان در درختان اين« اما است، جزئي مفهوم اشاره، اسم جهت به »درختان اين« :۴ گزينۀ  

  باشد. كليه يا ئيهجز كه ندارد كميت
  يازدهم فلسفه ۳ و ۲ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۴۳
 و افكـار انبـوه ميـان در اما )،۱ گزينۀ (رد بنيادي سؤاالت نه شود، مي رو روبه غيربنيادي هاي مسئله با معموالً خويش، روزانۀ زندگي در انسان  

 خـود بـه را ما طوالني ساعاتي لزوماً) (نه توانند مي كه كنند مي خودنمايي بنيادي) (سؤاالت خاصي هاي لسؤا گاه بي و گاه روزانه، هاي انديشه
  نيستند. روزانه زندگي از گذر نيازمند هايشان، پاسخبرخالف  بنيادي سؤاالت پس )،۳ گزينۀ (رد سازند مشغول

  شود. مين محسوب بنيادي و است شناسي جامعه دانش حوزٔه در سؤالي :۲ گزينۀ  
  يازدهم فلسفه ۱۷ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۴۴
 افالطـون، مانند اي فالسفه مثالً است؛ شده تربيتي بزرگ مكاتب پيدايش سبب ها ديدگاه همان كه اند داشته فلسفه در هايي ديدگاه فيلسوفان  

 هـم را روح بـدن، بـر عـالوه نيز شناسي انسان در و هستند مابعدالطبيعه) (نه ماوراءالطبيعه به معتقد شناسي هستي در كه سينا ابن و ارسطو
 زيـادي تفاوت اند بوده كانت يا ماركس پيرو كه كساني تربيتي هاي مكتب با كه اند آورده پديد را هم به نزديك تربيتي هاي مكتب اند، پذيرفته

 امـا دارنـد، اعتقـاد آن بـه فيلسـوفان همـۀ طبعـاً و اسـت امروزي معناي به فلسفه يا اولي فلسفۀ همان مابعدالطبيعه كه كنيد (توجه دارد
 بايـد ابتـدا تربيتـي مكتـب هـر بهتر درك براي بنابراين )؛۳ گزينۀ (رد دارد) تفاوت مابعدالطبيعه با و است هستي از اي مرتبه ماوراءالطبيعه

 ارزيابي و بفهميم خوبي به را مكتب آن بتوانيم تا )۲ گزينۀ (رد برعكس) (نه كنيم مطالعه دقيق طور به است، مكتب آن پشتوانۀ كه را اي فلسفه
  برد. مي كجا به را انسان سرانجام، تربيتي، مكتب اين كه بدانيم و باشيم داشته آن از درستي

 شـباهت سـبب اصـوالً آنچه طرفي از باشد. داشته باور هم روح به باشد، معتقد غيرمادي جهان به كس هر كه نيست طور اين لزوماً :۴ گزينۀ  
 است نشده قيد روح به باور گزينه اين مقدمۀ در چون بنابراين ماوراءالطبيعه؛ به باور صرفاً نه است، روح به داشتن باور شود، مي تربيتي مكاتب

 باشد. نادرست تواند مي آن نتيجۀ لذا
  زدهميا فلسفه ۲۳ و ۲۲ هاي صفحه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۴۵
 كنند، دقت اينكه بدون گاهي افراد برخي چراكه دهند؛ نشان ديگران، گرفتن عبرت جهت را فلسفي هاي مغالطه از هايي نمونه كوشند مي ها آن  

 آن بـه تصـميمات اين پس كنند، مي عمل و گيرند مي تصميم آن اساس بر و پذيرفته است، مغالطه يك آن مبناي كه را باوري خود، زندگي در
 تـا گيـرد مي كمـك منطقـي توانايي از فلسفه ).۳ گزينۀ (رد اند نادرست تصميمات مبناي خودشان ها مغالطه آن بلكه انجامند، نمي ها الطهمغ

 همـوار يـا منطـق آمـوزش اما گردد، هموار درست اعتقادات به رسيدن راه و شود داده تشخيص غلط تفكّرات از درست فلسفي هاي انديشه
  ).۴ و ۱ هاي گزينه (رد نيست ديگران به فلسفي هاي مغالطه دادن نشان علت خاص طور به اعتقادات، به رسيدن راه ساختن

   يازدهم فلسفه ۲۶ و ۲۵ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۴۶
 تـرين بـزرگ گفـت تـوان مي اساس اين رب كنند. مي گرفتار غار زندان در را ما كه هستند زنجيرهايي مانند نادرست باورهاي غار تمثيل طبق  

 زنـدانيان شـبيه ندارد، وجود آن از فراتر حقيقتي كند گمان كسي اگر كه است طبيعت جهان شود، گرفتار آن در بشر است ممكن كه زنداني
  ندارد. وجود ها آن وراي حقيقتي و اند واقعي ها سايه كردند مي گمان كه است غار

 مثـال عنوان به باشند. افالطون ديدگاه گر بيان خودشان اينكه نه ديگرند، حقايقي نماد و هستند غار تمثيل فضاي به مربوط :۴ و ۲ هاي گزينه  
  است. متعال خداوند نماد خورشيد و طبيعت جهان نماد غار

  است. مسلم جهان اين بودن متغير زيرا داند، نمي ثابت حقايق جهان را طبيعت جهان فيلسوفي هيچ :۳ گزينۀ  
   يازدهم فلسفه ۵۴ و ۵۳ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۴۷
  شود. حاصل عقلي شناخت با تواند مي كه است شناختي انسان و فلسفي بحث يك انسان نفس و روح بودن مجرد  
  است.) نفس دروني حاالتكنندٔه  قلب (ادراك با عقل همكاري نوعي كه است نفس دروني حاالت شناسايي :۱ گزينۀ  
  عقلي! نه است، شهودي شناخت »واسطه بي« درك :۲ گزينۀ  
 تجربه با مسلماً طبيعي اشياي خواص پيرامون هاي يافته اما شوند، مي حاصل عقلي شناخت با هستي، كل پيرامون سودمند هاي يافته :۴ گزينۀ  

  عقلي. شناخت نه شوند، مي حاصل
  دوازدهم فلسفه ۵ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۴۸
  است. دليل از نياز بي درخت، بر آن حمل اذل و درخت ذاتي دار، جان  
  است. آورده دليل امر اين بر طلبي مبارزه و تحدي وسيلۀ به هم قرآن خود و است دليل نيازمند خداست كالم »قرآن« اينكه :۱ گزينۀ  
  نباشد. اسب حيوان يك است ممكن زيرا رعكس،ب نه است، دليل از نياز بي اسب بر حيوان حمل :۲ گزينۀ  
 (اجـزاي منطقـي ذاتـيِ معنـاي به خداوند براي علم مثل صفاتي بودن ذاتي كه كنيد توجه است. دليل نيازمند خداوند صفات اثبات :۴ گزينۀ  

  است. داشته غير به نياز بدون و همواره خداوند كه صفاتي يعني ذاتي صفات بلكه نيست. حقيقي) تعريف
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  دوازدهم فلسفه ۱۲ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۴۹
 (خداوند) بالذات الوجود واجب صورت اين در كه باشد ذاتي تواند مي وجوب، اين حال هستند. الوجود واجب حتماً وجود جهت از موجودات همۀ  

  است. بالغير الوجود واجب رتصو اين در كه است شده گرفته (علّت) غير ناحيۀ از وجوب اين يا بود خواهد
  است. الوجود ممكن بلكه نيست بالذات الوجود واجب ذات، جهت از مخلوق :۱ گزينۀ  
 شـدنش موجود امكان دوم صورت در بالذات). الوجود (ممكن بالغير الوجود ممتنع يا است بالذات الوجود ممتنع يا نيست موجود آنچه :۳ گزينۀ  

  د.شو فراهم علتش است كافي و هست
 الوجـود ممتنع علـت، نبـودن فـراهم صورت در و بالغير الوجود واجب علت، بودن فراهم صورت در وجود جهت از الوجود ممكن ذات :۴ گزينۀ  

  بالذات. نه بود، خواهد بالغير
  دوازدهم فلسفه ۱۷ و ۱۶ هاي صفحه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۵۰
 مسـلمان فيلسـوفان امـا آشناسـت، قاعده اين با كودك تولد، بدو همان از و است مادرزادي و فطري عليت قاعدٔه درك است معتقد دكارت  

 اجتمـاع امتنـاع قاعـدٔه متوجه و گرفت شكل كودك ذهن اينكه از بعد معتقدند اما دانند، مي ممكن كودكي اوايل همان در را آن درك اگرچه
  گردد. مي پديده يك علت و منشأ دنبال به پس آن از و كرد دخواه درك را قاعده اين استدالل با سپس شد، نقيضين

  هستند. مسلمان فيلسوفان و دكارت مشترك ديدگاه ها: گزينه ساير  
  دوازدهم فلسفه ۱۹ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۵۱
 اسـت. قطعـي و حتمي معلول، تحقق آن وجود با و بخشد مي وجوب و ضرورت معلول به تامه علت كه است معنا اين به معلولي و علي وجوب  

  بپزد. مرغ تخم حتماً است، كرده فراهم كردن پز آب شيؤه در را مرغ تخم پختن علت وقتي كه دارد انتظار پذيرفته را اصل اين كه فردي
  است. معلول و علت سنخيت يادآور بيشتر و است نيامده حتميت و قطعيت از سخني :۲ و ۱ هاي گزينه  
  برعكس. نه است، كرده ذكر معلول براي را علت وجود ضرورت زيرا دارد، اشاره عليت اصل به :۴ ينۀگز  
  دوازدهم فلسفه ۲۶ تا ۲۴ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۵۲
 و تصـادفي برخورد از نظامي چنين هاينك و شود ساخته و طراحي هدف آن متناسب ابتدا از بايد باشد هدفمند و تكاملي نظام يك اينكه براي  

  اتفاق. دوم معناي و سنخيت قانون نقض يعني اين كه آيد وجود به نامتناسب علت از معلولي يعني آيد پديد ذرات كوركورانۀ
  هستند. اتفاق اول معناي براي مصداقي دو هر كه اند كرده مطرح را عليت قاعدٔه نقض و وجوب قاعدٔه نقض ترتيب به :۳ و ۲ هاي گزينه  
 داده رخ اتفـاقي چنـين واقعـاً اينكـه نه است، دوم معناي به اتفاق امكان به اعتقاد و سنخيت اصل به باور عدم گر بيان عملكرد اين :۴ گزينۀ  

  باشد.
  دوازدهم فلسفه ۳۴ و ۳۳ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۵۳
 آنجا از و دارد وجود هم بهترين و ترين خوب حقيقت يك كه است اين بر دليل باشد، بهتري و تر خوب جا هر ارسطو كمال درجات برهان طبق  

 تعريـف طبـق كـه خدايي پس است، عالم در بهتر و تر خوب وجود معناي به ها برتري و كماالت جهت از ما پيرامون موجودات بندي درجه كه
  دارد. وجود است، دموجو بهترين و ترين خوب عبارتي به و برترين و ترين كامل

  او. وجود دليل نه خدا، وجود خود يعني موجود، بهترين و ترين خوب وجود :۱ گزينۀ  
 محرك يك به متحرك هر نياز او اصل بلكه دارد غيرمتحرك محرك يك به نياز متحرّكي هر كه است اصل يك اين گويد نمي ارسطو :۲ گزينۀ  

  كند. مي اثبات را غيرمتحرك محرك يك وجود اصل همين مبناي بر نهايتاً او بتهال باشد. هم متحركد توان مي محرك آن كه است
 حقيقـت ارسطو نظر از حركت. مطلق پذيرش نه شود، مي محال تسلسل به منجر غيرمتحرك محرك يك قبول بدون حركت پذيرش :۴ گزينۀ  

  باشد. ضروري هم بتثا حقيقت يك وجود كه شود مي موجبلم عا در حركت وجود بلكه نيست ثابت عالم،
  دوازدهم فلسفه ۳۵ و ۳۴ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۵۴
 متنـاهي) (موجـودات خودمـان امثـال و خودمـان كـه نامتناهي) موجود از (تصوري داريم چيزي ما كه است گونه اين دكارت برهان ساختار  

 در اسـت. داده مـا به و آورده وجود به را آن نامتناهي) (موجود نيست ما مثل كه كسي حتماً پس باشيم، آورده وجود به را آن ايم توانسته نمي
  است. پخته نان برايشان كه دارد وجود نيست كودك آنان مثل كه كسي حتماً پس بپزند، نان توانند نمي كودكان هم تمثيل اين

  هست. پس كنيم مي تصور را خدا چون گويد نمي دكارت :۱ گزينۀ  
 تصويرش توانسته و است ديده را او كسيادعا شده  بلكه است نداده ما به را تصويرش (اژدها) شده اثبات موجود خود تمثيل اين در :۲ گزينۀ  

  كند. ترسيم را
 مـا ذهـن در گويـد مي او بلكه است! محال اصالً امر اين است. گرفته شكل نامحدود تصوري ما محدود ذهن درون گويد نمي دكارت :۳ گزينۀ  

  است. نامحدود موجودي گر بيان ولي است، محدود تصور خود يعني است؛ گرفته شكل نامحدود موجود از وريتص
  دوازدهم فلسفه ۴۶ تا ۴۲ و ۳۸ تا ۳۶ هاي صفحه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۵۵
 فيلسـوف با شده ذكر مطالب ها گزينه ساير در اخالقي. وجدان نه كرد، مي تأكيد زندگي معناي بر كاتينگهام كاتينگهام. نه است، كانت ديدگاه  

  دارند. مطابقت شده برده نام
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  شناسي روان ۱۲ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۵۶
 اسـت؛ موضـوع يـك دربارٔه علمي قوانين و لاصو از منسجم اي مجموعه نظريه شوند. مي تبديل اصل يا قانون به شدن پذيرفته صورت در ها فرضيه  

  دهند. مي تشكيل را موضوع آن با مرتبط هاي نظريه هستند، موضوع يك دربارٔه كه قوانين) و (اصول شده تأييد هاي فرضيه آوري جمع بنابراين
  ها: گزينه ساير بررسي  
  دهد. نمي تشكيل را  نظريه ها، فرضيه آوري جمع و هستند ها ضيهفر همان علمي، هاي مسئله به سنجيده ممكن حد تا و اوليه هاي پاسخ :۲ گزينۀ  
  آورد. مي وجود به را قوانين و اصول شود، ها آن تأييد به منجر كه صورتي در اوليه، هاي پاسخ آزمايش و بررسي :۳ گزينۀ  
  آگاهي. كسب منابع همۀ نه آيند، مي دست به تجربي يا علمي روش طريق از صرفاً تجربي علم هاي نظريه :۴ گزينۀ  
  شناسي روان ۱۴ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۵۷
  داريم. را آن بررسي و مطالعه قصد كه است »موضوعي و مفهوم چيستي« از دقيق ممكن حد تا و روشن بيان توصيف  
 چرايـي و علـت يعني »اراده« بر مؤثر عوامل ۲ و ۱ يها گزينه در است. گرفته صورت توصيف بنابراين چيست، اراده كه شده گفته ۳ گزينۀ در  

  است. »كنترل« به مربوط بنابراين شده، گفته اراده افزايش هاي راه از يكي ۴ گزينۀ در توصيف. نه است تبيين كه شده مطرح آن
  شناسي روان ۱۵ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۵۸
 تبيـين نـوع چنـد (مثالً باشد داشته وجود صحيحي حال عين در و متفاوت هاي تبيين پديده، يا موضوع يك ايبر كه دارد وجود احتمال اين هميشه  

  كنيم. رد را ديگر صحيح يا محتمل هاي تبيين خاص، تبيين يك به يافتن دست با نبايد بنابراين ديني) تبيين يا عقلي تبيين يا تجربي مختلف
 دنبـال بـه تجربـي دانشـمند يـك مـثالً كنيم. پيدا را محتمل هاي تبيين همۀ حتماً كه ندارد لزومي زيرا است، نادرست ۳ گزينۀ دوم قسمت  

  نيست. ديني هاي تبيين
  شناسي روان ۱۹ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۵۹
 مطالعـۀ با افراد همۀ كه اي گونه به كند، مي ريفتع گيري اندازه قابل و شفاف دقيق، شكل به را موردنظر متغير كه است تعريفي عملياتي، تعريف  

  برسند. يكساني تقريباً يا و يكسان برداشت به آن
  دارد. بيشتري دشواري شناختي، روان مفاهيم مانند هستند گيري اندازه قابل سختي به كه مفاهيمي براي عملياتي تعريفارائۀ   
 ولـي دارند، دشوارتري عملياتي تعريف بيروني و دروني هاي انگيزه ۳ گزينۀ در و ليعق و اجتماعي هوش ۲ گزينۀ در مثبت، هويت ۱ گزينۀ در  

 تعـداد اسـاس بر (كه تحصيالت سطح و شود) مي مشخص آزمون چند يا يك از آمده دست به نمرٔه از (كه تحصيلي پيشرفت مثل هايي پديده
  هستند. عملياتي تعريف قابل تر راحت ديگر هاي گزينه مفاهيم به نسبت شود.) مي مشخص تحصيل هاي سال

  شناسي روان ۲۰ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۶۰
 بـه نيسـتند. مشاهده قابل مستقيم شكل به كه هستند اموري از ذهني فرايندهاي گويند. مي »رفتار« جاندار مشاهدٔه مورد فعاليت نوع هر به  

 چون درسي نويسي برنامه در دهيم. مي قرار تجربي مطالعۀ مورد ها آن مشاهدٔه قابل كاركردهاي و آثار واسطۀ به را ذهني فرايندهاي دليل همين
 ريـزي برنامه چون بود، ذهني فرايند »درسي ريزي برنامه« بود شده گفته اگر باشيد داشته توجه البته دارد. وجود رفتار شود، مي نوشته برنامه

 فراينـد دو هر »ديدن خواب« و » خاطرات مرور« نيست. مشاهده قابل مستقيماً باشد، نداشته رفتاري زبرو كه زماني تا و افتد مي اتفاق ذهن در
 خواب« جاي به يا و بود »كودكي دوران خاطرات گفتن يا گويي خاطره« عبارت اگر نيستند. مشاهده قابل مستقيم صورت به چون هستند، ذهني
  هستند. مشاهده قابل مستقيم طور به چون شدند، مي محسوب رفتار بود، شده گفته »خوابيدن« ،»ديدن

  شناسي روان ۲۸ و ۲۷ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۶۱
 بايـد اجـرا متعـدد دفعات در )۲ اند. شده ساخته آن براي كه كنند گيري اندازه را چيزي همان دقيقاً )۱ باشند: داشته ويژگي دو بايد ها آزمون  

  بدهند. ما به يكساني تقريباً يا انيكس نمرٔه
  كند. لزوماً علل بروز آن پديده را بررسي نمي و است موردنظر شناختي روان پديدٔه گيري اندازه و بررسي براي ابزاري آزمون بنابراين  
  ها: گزينه درستي علت بررسي  
 و حيوانـات رفتـار تـوان مـي آن كمـك با و است تلفمخ موضوعات توصيف و اطالعات آوري جمع اصلي هاي روش از يكي مشاهده :۱ گزينۀ  

  داد. قرار مشاهده مورد را ها انسان
 كسب ها نامه پرسش از استفاده با توان مي فرد، نظرات و افكار مانند آورد، دست به توان نمي مستقيم مشاهدٔه كمك با كه را اطالعاتي :۲ گزينۀ  

  است. تر راحت برايشان آماده و كتبي سؤاالت به دادن پاسخ كنند، صحبت ضوعيمو دربارٔه ندارند، تمايل افراد وقتي همچنين كرد.
 در محققـان كرد، مطالعه شده تعيين پيش از هاي نامه پرسش كمك با يا و مشاهده مستقيم صورت به توان نمي را موضوعات از برخي :۴ گزينۀ  

  كنند. مي استفاده مصاحبه روش از حالتي چنين
  شناسي روان ۴۱ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۶۲
 انجـام طبيعـي برنامـۀ يـك طبق زمان گذشت با و است وابسته زيستي آمادگي به كه است تغييراتي از دسته آن معناي به پختگي يا رسش  

 لحـاظ از مثالً داد، خواهد نشان رشد مختلف هاي جنبه در را خصوصيات برخي مرگ تا جنيني دورٔه از آدمي رسش فرايند اساس بر گيرد. مي
  رسد. مي بلوغ به سالگي ۱۴ تا ۱۱ در نوجوان يا برود راه تواند مي ديگران كمك بدون ماهگي ۱۵ در كودك ميانگين طور به جسماني رشد

 بـين فرهنـگ، و ميتقو و نژاد از نظر صرف ها توانايي اين شروع سن تقريباً ولي گذارند، مي تأثير رسش بر حدي تا نيز محيطي عوامل هرچند  
  است. يكسان مختلف افراد
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  شناسي روان ۴۴ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۶۳
 صحيح گفتار و عمل با كه كرد سعي بايد او از اطاعت توقع بدون و كند بازي تا باشد آزاد بايد كودك اول سال ۷ در اند فرموده  اكرم پيامبر  

 ۱ گزينـۀ پس است، منطبق سالگي) ۷ تا ۲( اول كودكي و دوسالگي) تا (تولد طفوليت دورٔه دو مجموع با اول سال ۷ بگيرد. بهره تقليدش حس از
 فهماند كودك به را ها زيبايي و ها زشتي بايد كم كم دوم سال ۷ در فرمايند: مي ادامه در  اكرم پيامبر است. درست ۲ گزينۀ و است نادرست

 آخـر سال دو فقط و دوم كودكي دورٔه با آن عمدٔه بخش كه است سالگي ۱۴ تا ۷ اسالم بندي تقسيم در دوم رٔهدو كرد. كوشش او تأديب در و
  ).۳ گزينۀ (رد است منطبق نوجواني دورٔه با آن

 دوره ايـن داد. دخالـت هـا گيـري تصـميم در و دانسـت خانواده بزرگ عضو چون را او كرد، رفتار مشاور منزلۀ به فرد با بايد سوم سال ۷ در  
 نظـر از چـون دارد. قـرار جـواني در آن آخـر سال يك فقط و است نوجواني دورٔه در آن سال ۶ كه گيرد دربرمي را سالگي ۲۱ تا ۱۴ هاي سال
  .)۴ گزينۀ (رد شود مي سالگي ۴۰ تا ۲۰ هاي سال شامل جواني دورٔه شناسان روان

  اسيشن روان ۴۸ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۶۴
 و گيـري تصـميم مسـئله، حـل قضـاوت، اسـتدالل، حافظـه، ادراك، توجه، همچون فرايندهايي با مرتبط هاي توانايي رشد به شناختي رشد  

  شود. مي اطالق كودك زباني هاي توانايي
  ها: گزينه توضيح  
  است. حافظه به مربوط شعر خواندن و كردن حفظ :۱ گزينۀ  
  است. گيري تصميم به مربوط مختلف غذاهاي بين زا غذا يك كردن انتخاب :۲ گزينۀ  
 شوند، نمي ديده اينكه رغم علي اشيا داند مي كودك كه است اين دهندٔه نشان شود، نمي ديده و شده پنهان كه چيزي دنبال به گشتن :۳ گزينۀ  

  است. شناختي رشد به مربوط اين و دارند وجود همچنان
  است. اخالقي رشد ندٔهده نشان ديگران كردن خوشحال :۴ گزينۀ  
  شناسي روان ۵۳ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۶۵
 تغييـر سـرعت بـه بدن تناسب و يابد مي افزايش سرعت به بدن اندازٔه يعني است؛ آن بودن ناگهاني نوجواني دورٔه در رشد هاي ويژگي از يكي  

  كند. مي
 خيلي من بيني كردم احساس باره يك به گويند مي ها آن دانند. مي بحران يك شروع خود ايبر را نوجواني شروع كه هستند بسياري نوجوانان  

  كردم. مي احساس را قد در تناسب عدم و قوارگي بي ولي هستم، كشيدن قد حال در كه بودم خوشحال اينكه با گويند مي يا شده بزرگ
  اند. شده رو روبه بحران يك با كنند مي احساس رشد، در تناسب معد و رشد بودن ناگهاني دليل به نوجوانان از بسياري بنابراين  
  شناسي روان ۹۷ و ۵۶ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۶۶
 بنـابراين شـود. مـي داشـته نگـه ها آن حافظۀ در بيشتري اطالعات لحظه يك در نتيجه در و يابد مي افزايش نوجواني دورٔه در تفكر سرعت  

  هستند. خود حافظۀ سازي ظرفيت به قادر كودكان برخالف اننوجوان
7 اطالعات نگهداري ظرفيت مدت كوتاه حافظۀ در   2 تـابع زمـان از اثرپذيري بر عالوه كاري حافظۀ ولي نيست، گسترش قابل و است واحد 

، پس منظور باشد بيشتر تواند مي مدت كوتاه حافظۀ برخالف اطالعات ازيابيب زمان و سازي ذخيره ظرفيت بنابراين هست، هم ما استفادٔه ميزان
  سازي حافظۀ كاري است. سازي حافظه، افزايش ذخيره از ظرفيت

  است. سازي فرضيه يا فرضي تفكر به مربوط مختلف هاي احتمال از گيري بهره چون است، نادرست ۲ ينۀزگ دوم قسمت  
  شناسي روان ۷۰ صفحۀ * دشوار :لسؤا مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۶۷
 شدن حبس اينكه علت است. بخش لذت مطلوب و متنوع ايه محرك با مختلف حواس درگيري است، آزاردهنده حسي محروميت كه همچنان  

  شود. نمي درگيرو مطلوب  متنوع هاي محرك با او حواس كه است اين است، آزاردهنده بازي اسباب بدون و خالي فضاي يك در كودك
  ها: گزينه ساير بررسي  
 ايـن ضـمناً دارد. منفـي اثر حسي تك دريافت كه گفت توان نمي ولي دارد، حسي تك دريافت از بيشتري كارايي حسي چند دريافت :۱ گزينۀ  

  ندارد. ارتباطي سؤال متن با موضوع
  ندارد. ارتباطي سؤال متن به و است »حسي جبران« موضوع به مربوط :۲ گزينۀ  
  ندارد. سؤال متن به ربطي و است »احساس تكاملي نقش« به مربوط جمله اين :۳ گزينۀ  
  شناسي روان ۷۵ و ۷۴ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۶۸
 پديـده، ايـن بـه شناسـان روان باشيم. شده آشنا آن تجاري نام با قبالً كه كنيم مي انتخاب را كااليي فروشگاه در رويم، مي خريد به كه زماني  

 قرار آن شبيه محرك يا محرك همان پيشين ارائۀ تأثير تحت معيني محرك شناخت كه افتد مي اتفاق زماني سازي آماده گويند. مي سازي آماده
 استفاده شناآ و معروف تجاري نام آن مشابه هاي نام از كنند مي سعي معموالً و كرده استفاده موضوع اين از تقلبي برندهاي سازندگان گيرد. مي

  است. معروف برندهاي به شبيه كه است هايي محرك انتخاب و شناخت آمادٔه افراد ذهن زيرا كنند،
 اگـر كـه اسـت اين نسبي آشنايي از منظور دارد. توجه بر منفي اثر و است خوگيري ايجاد عوامل از يكي محرك، با نسبي آشنايي كنيد دقت  

  )۳(رد گزينۀ  كنيم. نمي توجه آن به و شود مي تكراري برايمان م،شوي رو روبه محرك يك با بارها و بارها
هـا را  شـود و آن منظور از درگيري و انگيختگي ذهني، ميزان هوشياري و آگاهي فرد است و اگر زياد باشد، فرد متوجه تقلبي بودن كاالها مي  

  ).۴كند (رد گزينۀ  انتخاب نمي
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  شناسي روان ۷۹ و ۷۸ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۶۹
 كتاب، آزمايش در است. طوالني زماني دورٔه يك در هدف محرك كردن پيدا براي فرد توانايي معناي به و است زنگي به گوش توجه دوم كاركرد  

 از يكـي بـر خسـتگي نبنـابراي بـود؛ خسـتگي شمار) ثانيه عقربۀ اي دوثانيه پرش نكردن گزارش (يعني زنگي به گوش كاهش عامل ترين مهم
 هـدف محرك وقت هر تا باشد منتظر بايد فرد چون نيست، مطرح سرعت زنگي به گوش كاركرد در كنيد دقت گذارد. مي اثر توجه هاي كاركرد
  كند. اعالم شد، ارائه

 كرد. خواهيم پيدا را هدف محرك مكاني چه در دانيم نمي اما هستيم، مكاني بافت يا زمينه در مكاني محرك يك يافتن دنبال به جو و جست در  
 دايرٔه »د« تصوير در يا و است كمتر انحرافي عوامل تعداد چون كنيم، مي پيدا »الف« مربع از »زودتر« ب مربع در را T حروف كتاب تصاوير در

 بر فرد به منحصر ويژگي و انحرافي عوامل تعداد جو و جست در بنابراين است، فرد منحصربه ويژگي داراي چون كنيم، مي پيدا T از زودتر را توپر
  گذارد. مي تأثير هدف محرك كردن پيدا در ما »سرعت«
  وجو، نوعي رديابي عالمت وجود دارد. زندگي و هم در جست به دقت كنيد كه هم در گوش  
  شناسي روان ۸۱ و ۸۰ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۷۰
 باشد، تكليف يك دادن انجام درگير مختلف حواس اگر كنيد. استفاده تكليف يك دادن انجام براي مختلف حواس از متمركز توجه ايجاد براي  

  تكليف. چند زمان هم انجام براي نه و شود مي توصيه تكليف يك انجام براي مختلف حواس از استفاده كنيد دقت داشت. خواهد خوبي كارايي
  ها: گزينه ساير توضيح  
 آگـاهي طبيعتاً شده تقسيم توجه در شود. مي تقسيم بخش چند به توجه زيرا دهد، مي كاهش را توجه كارايي تكاليف زمان هم مانجا :۱ گزينۀ  

  شود. مي كمتر تكليف، هر به نسبت ما
  است. بيشتر شده تقسيم توجه منفي اثر و است تر سخت ها آن زمان هم انجام باشند، دشوارتر تكاليف هرچه :۲ گزينۀ  
  يابد. مي كاهش شده تقسيم توجه منفي اثر باشد، برخوردار الزم هاي مهارت از تكليف دهندٔه انجام فرد هرچه :۴ ۀگزين  
  شناسي روان ۸۴ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۷۱
  غيرپيوسته. و منقطع نه ببينيم، پيوسته و متصل صورت به را اشكال داريم گرايش ما استمرار:  
 و بينـيم مـي متصـل همچنـان را آن مربـع، ضـلع دو با برخورد وجود با و بينيم مي دار ادامه خط يك صورت به را مورب خط ما تصوير ناي در  

دهيم و با رسيدن به خط مورب آن را قطـع  طور در مورد اضالع مربع، هر ضلع را تا رسيدن به رأس بعدي ادامه مي همين كنيم. نمي قطعه قطعه
  كنيم. نمي

  شناسي روان ۹۲ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۷۲
 بزرگسـاالن كـه حـالي در كننـد. مـي رمزگردانـي را اطالعات جزء به جزء صورت به كودكان گيرد. مي صورت مختلف هاي صورت به رمزگرداني  

 امكان جزء به جزء رمزگرداني در است. رويداد يا وعموض يك جزئيات شامل جزء به جزء رمزگرداني كنند. مي رمزگرداني خالصه و كلي صورت به
  كرد. اعتماد توان نمي كودكان حافظۀ به دليل همين به دارد، وجود بيشتري خطاي

  گيرد. مي صورت بيشتري خطاي و شود مي وارد اطالعات از زيادي حجم زمان يك در جزء هب جزء رمزگرداني در واقع در  
  شناسي روان ۹۷ صفحۀ * دشوار :السؤ مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۷۳
 مـدت بـراي اطالعات نگهداري از هايي نمونه ۴ و ۲ ،۱ هاي گزينه بنابراين كنيم؛ مي ذخيره را اطالعات دقيقه چند تا فقط مدت كوتاه حافظۀ در  

  هستند. كوتاه
 را اسـت سپرده خاطر به خواهرش ماشين پالك مورد در پيش ها مدت از كه اطالعاتي سينا چون است. بلندمدت حافظۀ دهندٔه نشان :۳ گزينۀ  

  آورد. مي ياد به
  شناسي روان ۱۰۱ و ۱۰۰ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۷۴
 بهتـرين شـود. مي كاسته فراموشي شدت از زمان گذشت با آن از بعد و شود مي فراموش حافظه مطالب از نيمي تقريباً ساعت ۱ گذشت از بعد  

  است. مناسب زمان در اطالعات مرور زمان گذشت اثر كنترل شيؤه
  شود. مي كاسته آن شدت از مرور صورت در و افتد مي اتفاق فراموشي مقدار اين نشوند، مرور مطالب كه صورتي در بنابراين  
  شناسي روان ۱۰۵ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۷۵
 مهم مطالب كنيد. كسب اطالعات آن، اهميت دربارٔه ابتدا كنيد سعي باشد، جديد اطالعات پذيراي شما افظۀح اينكه براي مطالب: اهميت بيان  
  شوند. نمي رمزگرداني راحتي به باشيم، نداشته دوست كه را چيزي هستند. داشتني دوست كاربردي و
  شوند. مي رمزگرداني تر راحت بنابراين هستند، كاربردي كودك سالمت و تغذيه مثل موضوعاتي دارد، كوچك فرزند كه كسي مورد در  
  ها: گزينه ساير رد علت  
  كند. مي كمتر را تداخل مطالب يادگيري بين انداختن فاصله ندارد. اطالعات تداخل عدم يا تداخل به ربطي مطالب بودن كاربردي :۲ گزينۀ  
 ممكـن آيد. مي وجود به فعاليت چند زماني هم اثر در ناقص توجه چون .كنند جلوگيري ناقص توجه از توانند نمي لزوماً عاطفي عوامل :۳ گزينۀ  

  شويم. ناقص توجه دچار و كنيم توجه هم ديگر موضوع يك به آن با زمان هم ولي باشيم، داشته عالقه مطلبي به است
 عاطفي عوامل مثبت نقش مطلب اهميت انبي پس كند، مي رمزگرداني را آن بهتر فرد باشد، تر مهم مطلب هرچه است، برعكس دقيقاً :۴ گزينۀ  

  را. آن منفي نقش نه دهد، مي افزايش را
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