
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 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

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

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

 از اسـتفاده بـا ، ...و دو نهیگز یها آزمون ویآرش ،یآموزش کمک یها جزوه
 )عبور زرم 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  سسدر در 

  منایید. مشاهده را

t.me/Azmoonha_Azmayeshiبراى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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  معني چند واژه درست است؟  -۱
جواري) (عازم: راهي) (قفا: دنبال و پي) (كران: جهت) (سيم: نقره) (سپردن: پايمال كردن) (ضرب: زدودن) (ثقـت: خـاطرجمعي)  قرب: هم«(  

  »(نزه: خرّمي)
  ) هشت4  ) پنج3  ) شش2  ت) هف1  
  شود؟ ترتيب در كدام ابيات ديده مي به» بار، درست، مسحور، توازن، سهم«هاي   مترادف واژه -۲

الف) من كـه از كافرشـدن ترسـي نـدارم الجـرم
 

ــت  ــا گرف ــافرم ترس ــمرد و ك ــافر ش ــؤمنم ك م
 

ب) چه باشد حال ما سرگشتگان در حلقـۀ زلفـي
 

م چوگـانشكه گوي آسمان سـالم نجسـت از زخـ 
 

ــي ــو ته ــد پهل ــم كن ــر ز آغوش ــت گ ج) از لطاف
 

تــن خــواهم گرفــت اي زان ســيم رخصــت نظّــاره 
 

د) گرچه درخت ريخت زر، ورچـه هـوا فشـاند در
 

هــم نرســد بــه جودشــان بــا كــف شــه برابــري 
 

گــذر اي ســرو روان ) نــرم و آهســته بــه مــا بــره
 

ــد  ــاك رهن ــيفتگان خ ــدمت ش ــر ق ــه زي ــه ب ك
 

  الف -د -ه -ج -ب) 4  ه -الف -ج -ب -) د3  الف -ب -د -ه -) ج2  الف -د -ه -ب -) ج1  
  هاي زير درست است؟ چند واژه از واژه تمام معاني مقابل -۳

  شتاب رونده، نيرومند رو: مشتاق، به ب) گرم  شده، معمول معهود: عهدشده، شناخته الف)  
  ير: نيرنگ، فرومايگي، دورويي تزو د)  ج) تعلّل: عذر و دليل آوردن، درنگ، به تعويق انداختن  
  ) منّت: سپاس، شكر، نيكوييه  
  ) چهار 4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  شود؟ ديده مي» غلط اماليي«در متن زير چند  -۴

آزادچهر گفت: حق تعالي را دو كارفرماي است بر عمارت دو سراي گماشته، يكي عقل و ديگري شرع. اگر خواهي كه دو سراي مأمور باشد، با «  
  »ع و رقبت زيردست ايشان بايد بودن و هركس در اين كار اهمال جايز شمرد به سستي رأي منسوب شود.طو

  ) چهار 4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  است؟» غلط اماليي« فاقدكدام بيت  -۵

ـــر1 ـــحرگه حش ـــا س ـــد ت ـــنم بن ـــر كف ـــه ب ) پيال
 

ــــول روز رســــتاخيز  ــــرم ح ــــي ز دل بب ــــه م ب
 

رش شـودخواهـد گرفتـا ) چون همي بينـد كـه مـي2
 

زجّـــــه و فريـــــادش از بـــــيم گرفتـــــاري بـــــود 
 

ـــيه3 ـــان ) روز س ـــه نيس ـــار و چ ـــه در اي ـــون چ گ
 

خـــاك پـــر از خـــون چـــه در تمـــوذ و چـــه در آب 
 

ــد4 ــران كن ــي غف ــز پ ) كلــك رحمــت هــر تحــّرك ك
 

ــــاد  ــــطور ب ــــأن او مس ــــرت در ش ــــي از مغف آيت
 

  وجود دارد؟» غلط اماليي«در كدام عبارت  -۶
  استخوان رسد و كار به جان افتد اگر از روي دين و هميّت كوششي پيوسته آيد، مثوبات آن را نهايت صورت نبندد. ) جايي كه كارد به1  
  افروز محجوب. ) منظري داشت كريه و مخبري ناستوده، عقل اندك و سفه بسيار و خشم غالب و رحمت قاصر و از جمال روز عالم2  
  ايت نمود كه وقتي برو گذرد تا خدمتي و مكافاتي واجب دارد.) سيّاح را خدمت كرد و عذرها خواست و وص3  
  خطا رود. حجاب باشد و چون قضا بي ) چون بر اسرار وقوف يافت به اتقان و بصيرت دست به كار كند و هر زخم بگشايد چون برق بي4  
  آمده است؟» غلط«سرايندٔه كدام بيت در مقابل آن  -۷

ــــو را1 ــــار ت ــــا داد كردگ ــــك، عط ــــرير مل ) س
 

ـــه جـــاي خـــويش دهـــد هرچـــه كردگـــار دهـــد  ب
 

 (ظهيرالّدين فاريابي) 
) در ره عشــق نشــد كــس بــه يقــين محــرم راز2

 

ــــر حســــب فكــــر گمــــاني دارد  هــــر كســــي ب
 

 (سعدي) 
) صـــبر بـــر داغ دل ســـوخته بايـــد چـــون شـــمع3

 

ـــو شـــدن آســـان نيســـت  ـــزم ت ـــق صـــحبت ب الي
 

 (هوشنگ ابتهاج) 
عيفان) خــاكي اســت كــه رنگــين شــده از خــون ضــ4

 

ـــداد و ري  ـــه بغ ـــك ك ـــن مل ـــد اي ـــام نهادن اش ن
 

 (حبيب خراساني) 
  هاي كدام گزينه در بيت زير وجود دارد؟ تمام آرايه -۸

نازيـدم انـدر بـاغ وصـل دوش چون طـاووس مي
 

ــيديگــر ا  ــار م ــراق ي ــروز از ف ــار م پيچم چــو م
 

  مجاز -جناس -استعاره -) پارادوكس2    جناس -تضاد -تشبيه -) مجاز1  
  تلميح -تناسب ايهام -استعاره -) تضاد4    كنايه -تلميح -تشبيه -) پارادوكس3  
  روي كدام گزينه درست است؟ هر دو آرايۀ روبه -۹

ــر از روشــن1 ــامي ) گ ــر داغ ناك دالني صــبر كــن ب
 

كــــه آب زنــــدگي هرگــــز نينــــدازد ســــياهي را 
 

 تلميح) -(حسن تعليل 
ــراب افتاده2 ــرگس سرمســت خ اســت ) در چمــن ن

 

ـــروززان  ـــدام اســـت ام ـــه م ـــدح الل ـــدر ق كـــه ان
 

 مجاز) -(ايهام تناسب 
) در حريم وصـل اشـك شـور مـن شـيرين نشـد3

 

ـــدا  ـــزم ج ـــي زم ـــردن تلخ ـــت ك ـــه نتوانس كعب
 

آميزي) حس -(اسلوب معادله 
ــــه  ) عاشــــقان4 ــــان را ب جز از درد نباشــــد درم

 

ردي درد بــــــه دســــــت آر و دوا بازگــــــذارد 
 

 تشبيه) -(تناقض 

  ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
´ 18
پيشنهادي زمان

t.me/Azmoonha_Azmayeshi
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  به كار رفته است؟» تلميح، جناس، ايهام تناسب و استعاره«هاي  آرايه تمام ر كدام بيتد -۱۰  22
ـــــي1 ـــــر ليل ـــــز عط ـــــد ج ـــــون نبوي ) مجن

 

خســــــرو نجويــــــد جــــــز لعــــــل شــــــيرين 
 

) نـــي آب خضـــر دارم و نـــي چشـــمۀ حيـــات2
 

ــي  ــت م ــري اس ــون عم ــير خ ــورم دم شمش ــان خ فش
 

ــــــادوار3 ــــــكّرش فره ــــــروان در آرزوي ش ) خس
 

انــد فــداي جــان شــيرين كــردهجــان شــيرين را  
 

) يوســـف اگرچـــه بـــود بـــه خـــوبي عزيـــز مصـــر4
 

ـــويي  ـــان ت ـــز جه ـــن عزي ـــك حس ـــه مل ـــاال ب ح
 

  كدام است؟» آميزي، استعاره حسن تعليل، ايهام تناسب، حس«هاي  ها بر اساس آرايه ترتيب درست گزينه -۱۱
الف) عاشـق مفلـس اگـر قلـب دلـش كـرد نثـار

 

ــا  ــر نقــد روان ق در نيســتمكــنش عيــب كــه ب
 

ب) به سر سبز تو اي سـرو كـه گـر خـاك شـوم
 

ــداز  ــن خــاك ان ــر اي ــه و ســايه ب ــاز از ســر بن ن
 

ج) ز مـــرغ صـــبح نـــدانم كـــه سوســـن آزاد
 

چــه گــوش كــرد كــه بــا ده زبــان خمــوش آمــد 
 

ــش داشــت ــر آت ــرخ را ب ــل س ــه روي گ د) زمان
 

ــي  ــزاي آن كــه شــكرخند ب غمانــه كنــد س
 

  د -ب -ج -) الف4  ب -ج -الف -د) 3  الف -د -ب -) ج2  ب -د -الف -) ج1  
  وجود دارد؟» هم شيؤه بالغي و هم شيؤه عادي«در جمالت كدام ابيات  -۱۲

كشد؟ الف) نفسي نباشد تا دني كي رنج منصب مي
 

ــي  ــاي دزدان م ــر پ ــا ب ــر ديواره ــار س رود خ
 

ب) دل چه شناسد كه چيست قيمت سـوداي تـو
 

افـــروز را قـــدر چـــه دانـــد صـــدف درّ شـــب 
 

ج) دشمنت را بـاد همچـون آسـيا پـر آب چشـم
 

ــيا  ــون آس ــون چ ــپهر آبگ ــردد س ــي گ ــا هم ت
 

ـــي ـــار دان ـــه آن ك ـــارداني ك ـــو آن ك د) ت
 

ـــــه از دل  ـــــتاني ك ـــــتاني ز دل دل س س
 

) در خرابــات مغــان هــوش مجوييــد ز مــاه
 

همــه مســتيم در ايــن ميكــده هشــيار كجاســت 
 

  ه -ج -) ب4  د -ج -) الف3  ه -د -) ب2  ه -ب -) الف1  
  ؟»جملۀ مركّب« فاقدكدام بيت داراي شش جمله است و  -۱۳

ـــده1 ـــان ش ـــه تاب ـــده ) اي م ـــدازان ش ـــه گ اي اي از چ
 

گفــــت گرفتــــار دلــــم عاشــــق روي حَسَــــنم 
 

) اگــر مســتم اگــر هشــيار اگــر خــوابم اگــر بيــدار2
 

ــيهن  ــيهن اي م ــجودم م ــود روي س ــو ب ــوي ت ــه س ب
 

ريت ) اي گـــل ز اصـــل شـــكّري تـــو بـــا شـــكر اليـــق3
 

تر وفـا شكّر خوش و گل هم خوش و از هر دو شـيرين 
 

) خود او پيدا و پنهان است جهان نقش است و او جان است4
 

بينديش اين چه سـلطان اسـت مگـر نـور خـدا باشـد 
 

  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ هاي مشخص شده به نقش دستوري واژه -۱۴
ــون « ــد كن ــدعي ــدم عي ــو دي ــه روي ت ــد ك ش

 

ــار   ــك ــيدم ونكن ــو رس ــه در ت ــد ك ــت ش راس
 

ـــا چـــه  ـــرب ـــين دو  براب ـــنم چن ســـعادتك
 

ــدم  ــو دي ــه روي ت ــد را ب ــه عي ــه م ــن ك »م
 

  مفعول -قيد -مسند -) نهاد4  نهاد -مسند -قيد -) مسند3  نهاد -قيد -قيد -) نهاد2  مفعول -مسند -قيد -) مسند1  
  ؟شود نميديده » وابستۀ وابسته«در كدام ابيات  -۱۵

سـير بهشـتم از گـل روي كسـي الف) گرچـه در
 

ــي  ــوي كس ــو دارم از خ ــن م ــر ب ــي در ه دوزخ
 

ــر گــردن صــبا را نكهــتش ب) مي نهــد زنجيــر ب
 

اسـت بـا بـوي كسـي؟ اين قـدر پيچيـدگي بوده 
 

چشيدم ايـن زمـان ج) من كه شكّر را به تلخي مي
 

خورم صد كاسه زهر از چشـم جـادوي كسـي مي 
 

ــان م ــر در بياب ــرا س ــطراب دل م ــد يد) اض ده
 

ــوي كســي  ــه پهل ــايم ب ــد ج ــر ده ــت گ محرمي
 

هاي تـار ) غافلي از پـيچ و تـاب عاشـقان شـبه
 

بــر رگ جانــت نپيچيــده اســت گيســوي كســي 
 

  ه -) ج4  د -) ب3  ج -) الف2  ه -) ب1  
  ...............  جز بهاند،  ها درست باتوجه به ابيات زير تمام گزينه -۱۶

ن زدسحر چـون خسـرو خـاور علـم بركوهسـارا
 

بــه دســت مرحمــت يــارم در اميــدواران زد 
 

ــاري كــدام آهــن دلــش آموخــت ايــن آيــين عيّ
 

داران زد زنـده كز اول چـون بـرون آمـد ره شـب 
 

  در ابيات وجود دارد و نقش ضمير پيوسته در دو بيت متفاوت است.» آوا هم«) واژٔه داراي 1  
  فاعلي است. ترتيب نشانۀ مكان، جمع و در واژگان قافيه به» ان) «2  
  ) در بيت اول چهار تركيب اضافي وجود دارد.3  
  فعل) وجود دارد.  متمم  مفعول  اي با ساختار (نهاد ) جمله4  
  ها ناهماهنگ است؟ مفهوم كدام گزينه با ساير گزينه -۱۷

) زاهـدان را زهــد و مـا را عشــق خوبـان شــد نصــيب1
 

ـــود داد  هركســـي را در ازل خـــود آنچـــه قســـمت ب
 

ــــدن) 2 ــــد ش ــــتانه نتوان ــــؤه مس ــــدّ راه جل س
 

ســــيل تقــــدير تــــو را خــــار و خــــس تــــدبيرها 
 

ــه دســت آرد كســي3 ) نــبض تســليم و رضــا را گــر ب
 

تر اســـت دوز قضـــا از نيشـــكر شـــيرين تيـــر دل 
 

ــــا4 ــــاوك قض ــــپر ن ــــود س ــــا ب ــــت دع ) دس
 

در كـــار خيـــر صـــرف كـــن اقبـــال خـــويش را 
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  مفهوم كدام گزينه متفاوت است؟ -۱۸  33
شــود هـــركس بـــه مقـــدار تواضـــع ســـربلند ي) م1

 

قطـــــرٔه نـــــاچيز گـــــردد گـــــوهر از افتـــــادگي 
 

) هركــه صــائب بــا ســرافرازي تواضــع پيشــه ســاخت2
 

ـــــاق را چـــــون آفتـــــاب  ـــــر نگـــــين آف آورد زي
 

ــــــرا3 ــــــادگي دارد م ــــــۀ افت ) راســــــتي در پل
 

ــــم از عصــــاي خويشــــتن مــــي  روم در چــــاه داي
 

ــر اگــر ســا 4 ــر اب يد) مشــو ز افتــادگي غافــل ســرت ب
 

ـــوهر مي  ـــره گ ـــزّل قط ـــه از راه تن ـــد ك ـــد ش توان
 

  مفهوم كدام گزينه با مفهوم بيت زير تناسب بيشتري دارد؟ -۱۹
ــــيس آدم ــــون بســــي ابل ــــت چ روي هس

 

پـــس بـــه هـــر دســـتي نشـــايد داد دســـت 
 

  

ــوطي1 ــود ) ط ــوش ب ــكري دل خ ــواي ش ــه ه اي را ب
 

ـــرد  ـــل ك ـــل باط ـــش ام ـــا نق ـــيل فن ـــاگهش س ن
 

ــان 2 ــخن طوطي ــد س ــام ش ــس) تم ــك مجل ــه ي ب
 

ــــته  ــــر شكس ــــه ه ــــد ن ــــخنوري دان ــــاني س زب
 

ـــــره3 ـــــر قط ـــــه ه ـــــر ژال ـــــدي ) اگ اي دُر ش
 

چـــــو خرمُهـــــره بـــــازار از او پـــــر شـــــدي 
 

ـــــي4 ـــــه م ـــــان راه ز دزدان ره چ ـــــي ) نش پرس
 

ـــد  ـــر ســـر راه اســـت رهبـــري دان ـــه هـــر كـــه ب ن
 

  مفهوم بيت زير است؟» فاقد«كدام بيت  -۲۰
تا زان پـستو يك ساعت چو افريدون به ميدان باش 

 

انب كـه روي آري درفـش كاويـان بينـيبه هر ج 
 

 

ــد1 ــاز نباش ــار ب ــواب و خم ــده ز خ ــه دي ــو را ك ) ت
 

ــي؟  ــه دان ــته چ ــحر نشس ــا س ــب ت ــن ش رياضــت م
 

ـــه او2 ـــداي ك ـــرد خ ـــين آن را ب ـــاب قوس ـــه ق ) ب
 

ســـبك شـــمارد در چشـــم خـــويش وحشـــت غـــار 
 

ــاك3 ــتان در خ ــه زمس ــاند ب ــه نفش ــه دان ــر ك ) ه
 

ـــــود  ـــــه تابســـــتانش نااميـــــدي ب از دخـــــل ب
 

ــــــرد4 ــــــود نپ ــــــيان خ ــــــز آش ــــــاز ك ) ب
 

بــــــر شــــــكاري ظفــــــر كجــــــا يابــــــد 
 

  كدام گزينه مفهومي متفاوت دارد؟ -۲۱
) مـــه چـــون هـــالل بـــود ســـفر كـــرد آن طـــرف1

 

ــــد  ــــار ش ــــمع دي ــــد و ش ــــوّر آم ــــدري من ب
 

ــان غريــب نيســت2 ــه كــوه و دشــت و بياب ) مــنعم ب
 

ـــاخت  ـــاه س ـــه زد و بارگ ـــت خيم ـــه رف ـــا ك هرج
 

ــــــر) 3 ــــــد آزاده را خط ــــــر نباش ــــــدر حض ان
 

ونــــــدر حجــــــر نباشــــــد يــــــاقوت را بهــــــا 
 

ـــــرور4 ـــــاط و س ـــــۀ نش ـــــود ماي ـــــي ش ) ك
 

هــــــــم در انگــــــــور شــــــــيرٔه انگــــــــور؟ 
 

  مفهوم كدام گزينه از بيت زير دورتر است؟ -۲۲
ك بــار هــم اي عشــق مــن از عقــل مينــديشيــ

 

هـــا را مســـئله بكنـــدبگـــذار كـــه دل حـــل  
 

 

قلـش كـار نيسـت) عشق مختـار اسـت بـا تـدبير ع1
 

ايــن كــنم يــا آن كــنم شايســتۀ مختــار نيســت 
 

) بــه زور عقــل گذشــتن ز خــود ميسّــر نيســت2
 

ــــۀ عشــــق  مگــــر بلنــــد شــــود دســــت و تازيان
 

) هرچـــه بـــر عقـــل مشـــكل اســـت اي يـــار3
 

حلــــش از عشــــق جــــو كــــه او حــــال اســــت 
 

ـــــد4 ـــــاري چن ) شـــــود آســـــان ز عشـــــق ك
 

ـــــوار  ـــــس دش ـــــل ب ـــــزد عق ـــــود ن ـــــه ب ك
 

  است؟ غلطبل كدام بيت مفهوم مقا -۲۳
ـــي1 ـــزي ور ن ـــه چي ـــر در هم ـــق نگ ـــش عش ) آت

 

ـــيم؟  ـــردي تعل ـــه ك ـــاق ك ـــۀ عشّ ـــرغ را نغم م
 

شمول بودن عشق) (جهان 
ــــه2 ــــت خفت ــــوحي مس ــــتي ن ــــو در كش ) چ

 

ـــــد  ـــــان درآم ـــــر طوف ـــــم داري اگ ـــــه غ چ
 

 (توكّل) 
ــر نمي3 ــر خنج ــر س ــو ب ــز ت ــت ك ــر نيس ــود ) س ش

 

ـــر نمي  ـــا س ـــر نمي ت ـــت از س ـــود غم ـــود ش ش
 

 شقي تا پاي مرگ)(عا 
) غــزل نبــود بــه ايــن رتبــه هــيچ گــه صــائب4

 

نـــواي عشـــق در ايّـــام مـــن كمـــال گرفـــت 
 

 بخشي عشق) (كمال 
  مفهوم كدام گزينه با مفهوم بيت زير متناسب است؟ -۲۴

ـــدس ـــاير ق ـــن اي ط ـــۀ راه ك ـــتم بدرق همّ
 

كـــه دراز اســـت ره مقصـــد و مـــن نوســـفرم 
 

 

ن وادي) مگــر خضــر رهــي گــردد دچــار مــن در ايــ1
 

ـــاده  ـــوار افت ـــم دش ـــرت ره ـــاريكي حي ـــه در ت ك
 

) همّــت مــا نيســت كوتــه گــر بــود منــزل دراز2
 

ــت  ــواب نيس ــا در خ ــاي م ــد پ ــده باش ــر خوابي راه اگ
 

گشـــايد كارهـــاي ســـخت را ) گرچـــه همّـــت مـــي3
 

ـــه  ـــن دندان ـــدچاك ك ـــد از دل ص ـــن كلي ـــاي اي ه
 

ـــــد4 ـــــراي گنـــــدمي از روضـــــه دور مان ) آدم ب
 

در همّــــت بــــراي نــــان مــــن دور مانــــدم از 
 

  ...............  جز بهها با بيت زير تناسب دارند،  همۀ گزينه» الطير منطق«در » استغنا«با توجه به وادي  -۲۵
اســت اي هشــت جنّــت نيــز اينجــا مــرده

 

اي اســت هفــت دوزخ همچــو يــخ افســرده 
 

 

) گـــر شـــد ايـــن جـــا جـــزء و كـــل كلّـــي تبـــاه1
 

ـــــ  ـــــك ذّره ك ـــــين ي اهكـــــم شـــــد از روي زم
 

ـــوند2 ـــش در ش ـــه آت ـــون ب ـــزم چ ـــود و هي ) ع
 

ــــوند  ــــتر ش ــــاي خاكس ــــك ج ــــر ي ــــر دو ب ه
 

ــــدر نــــه نــــو دارد اينجــــا نــــه كهــــن3 ) ق
 

ـــن  ـــواهي مك ـــن خ ـــيچ ك ـــا ه ـــن ج ـــواه اي خ
 

ــــاد4 ــــا هــــزاران جــــان فت ــــن دري ) گــــر در اي
 

پايــــــان فتــــــاد شــــــبنمي در بحــــــر بــــــي 
 

 
 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

 

ال
س

 
لي
صي
تح

 
01 - 

00  
رة 
شما

چة 
تر
دف

1 - 
ي 
وم
عم

ن 
مو
آز

24 
اد
رد
خ

14
01

  ) 
وه
گر

 
شي

ماي
آز

 
وم
عل

 
ني
سا
ان

 (  

44   
 ۲۶-۳۵( لجواب للّرتجمة أو التَّعریبعّین األصّح و األدّق يف ا(:  
  : )و جاِدلهم بالّتي هي أحسن إّن ربّک هو أعلم مبَن ضّل عن سبیله( -۲۶

  .است تر آگاه شوند، می، یقیناً پروردگارت به کسانی که از راه او گمراه گو کن و گفت روشی نیکوترو با آنان به ) ۱  
  شناسد. بهرت میاست، کسی را که از راه او گمراه شده  خدای تو گامن یب کردی، مجادلهها  آن با شیوه ا بهرتین) ب۲  
  ای که نکوتر است بحث کن، قطعاً پروردگارت به کسی که از راهش گم شده، داناتر است. ) و با آنان با شیوه۳  
  .گمراه شده است شاز راهداند چه کسی  از هر کسی بهرت میالبته خدای تو  مناظره کنها  آن و به روشی که نیکوتر است با) ۴  
عون! اآلخرين لعّل  يف کّل سنة، باملسابقات يفوزون ملن فرِحاً  املدير جوائز یمنح« -۲۷   »: یشجَّ

  !کند تشویق دیگران را تا کند می هدیه را هایی جایزه شوند، پیروز مسابقات در شادمانی با که کسانی به سال هر در ) مدیر۱  
  ! باعث دلگرمی دیگران شود شاید دهد می جایزه شوند، می برنده ها مسابقه در که کسانی رای خوشحالیمدیر ب ها همۀ این سال ) در۲  
  !کرد، باشد که دیگران تشویق شوند  اهدا را هایی جایزه شوند، می موفّق مسابقات در که برای دلگرمی کسانی سال هر در ) مدیر۳  
  شوند!  ترغیب دیگران شاید کند می اهدا را جوایزی شوند، پیروز می ها سابقهم در که کسانی به خوشحالی با مدیر ) در هر سال۴  
   »:یُحکَی أّن ُمزارِعاً کانَت لَه َمزرعٌة کَبیرٌة فیها َخرضاواٌت و أشجاٌر کَثیرٌة!« -۲۸

  کرد که در کشتزار بزرگ خود سبزیجات و درختان بسیاری داشت! ) کشاورزی حکایت می۱  
  ای بزرگ داشت که در آن، سبزیجات و درختان، زیاد بود! ورز، مزرعه) حکایت شده که کشا۲  
  ها، زیاد است! شود که کشاورزی یک مزرعۀ بزرگی دارد که در آن، سبزیجات و درخت ) حکایت می۳  
  شود که یک کشاورز کشتزاری بزرگ داشت که در آن، سبزیجات و درختان بسیاری بود! ) حکایت می۴  
   »الّسامويّة! املسترشقین و من یطالع األدیان بني خاّصة مكانة العامل و لها يف املدن أقدم من دسالق مدينة تُعدّ « -۲۹

  است! قدس شهر دارد، کنند می مطالعه را آسامنی ادیان که کسانی و خاورشناسان میان در را خود خاّص  جایگاه که جهان در شهرها ترین قدیمی از )۱  
  دارد! کنند می مطالعه را آسامنی ادیان که کسانی و خاورشناسان میان در ویژه جایگاهی و رود می شامر به جهان در شهرها ترین کهن از قدس شهر )۲  
  خاّصی است! جایگاه کنندگان ادبیان الهی شناسان و مطالعه رشق میان برایش در و شود شمرده می جهان شهرهای قدیمی در از قدس ) شهر۳  
  دارد!  ای ویژه جایگاه کنندگان ادبیان الهی شناسان و مطالعه رشق میان در و جهان در قدس است شهرهای ترین کهن از ) یکی۴  
  مدیر گفت: ............... »: قاَل املدیر: علی الطّّالب أن ال یخافوا من اإلمتحانات ألنّها تُساعدهم لیتعلّموا کیف یقرؤون دروسهم!« -۳۰

  آید! شان می ها به کمک تحانات نرتسند، برای اینکه در چگونگی یادگیری و خواندن درسآموزان الزم است که از ام ) بر دانش۱  
  مطالعه کنند!  را هایشان درس چگونه بگیرند یاد تا کند می شان ها برتسند، چه آن کمک آموزان نباید از آزمون ) دانش۲  
  های خود را چطور بخوانند! شود که درس کمک میها  آن آموزان باید بدانند که نباید از امتحانات ترسید، زیرا به ) دانش۳  
  ها را مطالعه کنند! کند تا بیاموزند چطور درس آموزان از امتحانات نرتسند، چون یاریشان می ) الزم است که دانش۴  
  » الطّاقة! استهالک يف لَیقتصد الهواء مكّيف و إطفاء الّنوافذ بإغالق من الّصفّ  يخرج أن یرید طالب آخر يقوم الجرس، طنني بعد« -۳۱

کـولر اقـدام  و خـاموش کـردن هـا بیرون برود، به بسنت پنجـره کالس از خواهد می که آموزی دانش آخرین زنگ، درآمدن صدا به از ) پس۱  
  کند! جویی رصفه انرژی مرصف در کند تا می

 در تا خاموش کرد را کولر و بست را ها شود، پنجره خارج کالس از خواست می که دانشجویی آخرین در آمد، صدا اینکه زنگ به از ) بعد۲  
  شود! جویی رصفه انرژی مرصف

 مصــرف در تـا کنـد خـاموش مـی را کـولر و بنـدد می را ها شود پنجره خارج کالس از خواهد می آموز آخر که دانش زنگ، صدای از ) پس۳  
  کند! جویی رصفه انرژی

  شود! می خارج کالس از و کند می کولر کردن خاموش و ها پنجره بسنت به اقدام برق مرصف در جویی هرصف برای دانشجو آخرین خوردن، زنگ از بعد )۴  
 کلغـة قبلوهـا بـل إسـالمهم بعـد أجنبّیـة کلُغة إلیها یَنظرون ما کانوا ألنّهم اإلیرانّیین إّال  العربّیة اللّغة أحد یَخدم مل العرب غیر الّشعوب من« -۳۲

  های غیر عرب ...............  ان ملّتاز می» ثقافتهم! و دینهم
 کردنـد، منـی نگـاه بیگانه زبانی مانند آن شان به شدن مسلامن از پسها  آن برای اینکه نکرد، خدمت عربی زبان به ها مگر ایرانی ) کسی۱  

  پذیرفتند! را آن خود، فرهنگ و دین زبان مانند بلکه
 زبان همچون را آن بلکه ندانستند، خارجی زبانی را عربی زبان بعد از اسالم آوردن، یراز نکرد، خدمت عربی زبان به ایرانیان کسی ) جز۲  

  قبول کردند! خودشان فرهنگ و دین
 عنـوان بـه بلکـه نگریستند، به آن منی بیگانه زبانی مسلامنی مانند از پسها  آن چراکه نبود، عربی زبان خدمتگزار ها مثل ایرانی ) کسی۳  

  مورد قبول واقع شد! انش فرهنگ و دین زبان
 بـه بلکـه نبـود، اجنبـی زبـان ماننـد آن شان به شدن نگاه مسلامن از بعد چون نکرد، را عربی زبان خدمتگزاری ها ) هیچ کس جز ایرانی۴  

  پذیرفتند! خود، آن را فرهنگ و دین زبان عنوان

  ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
´ 20
پيشنهادي زمان
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  : الّصحیحعّیِن  -۳۳  55
  رفتیم! بیامرستان در کاسنت درد بیامر به دیدنش ألَمه!: برای ألُخّفف املريض لرؤية املستشفى ) ذهبُت إىل۱  
 مسـاملت طـور بـه دیگـر های ملّت با مدرن جامعۀ در باید الحديث تعایشاً سلمیّاً!: ما املجتمع يف األخرى البُلدان ) علینا أن نتعایش مع۲  

  کنیم! آمیزی همزیستی
  یابد! منی نجات نابودی از انسان طبیعت، از نگهداری جز الزّوال: با چیزی من اإلنسان ينقذ الطّبيعة عىل الحفاظ سوى يشء ) ال۳  
ل ) مل۴     شود! منی ثبت جهانی میراث لیست در تاریخی کشورمان العالَمّي!: بیشرت آثار الّرتاث قامئة يف التّاریخیّة بالدنا معامل أکرث یُسجَّ
   :الخطأعّین  -۳۴

  دارند! وجود مختلفی حیوانات پدربزرگم مزرعۀ ي!: در) توجد حيوانات مختلفة يف مزرعة جدّ ۱  
  کنند! می زندگی مکان یک در حیواناتی هستند که ها دانیم این ) نَْعلَم هذه الحيوانات تعيش يف مكان واحد!: می۲  
  زنند! منی لطمه یکدیگر به ولی کنند شان زندگی می حیوانات بر اساس غریزه ) تعیش الحیوانات علی غریزتها ولكنّها ال تؤذّي بعضها البعض!:۳  
  کنند! زندگی در صلح با هم توانند منی ها انسان بالّسالم!: امروزه مًعا العيش اليوم البرش يستطيع ) ال۴  
   »:شود! می موّفق امتحان در بخواند، درس تحصیلی سال طول در من، کسی که آموزان دانش ای« -۳۵

  إمتحاناتهّن! الّسنة الّدراسیّة ینجح يف طول يدرس من ) أیّها الطّّالب۲  إمتحاناتهّن! يف ّيس و یُفزنَ الّدرا العام خالل يدرسن من ) طالبايت۱  
  اإلمتحان!  الّسنة الّدراسیّة ینجح يف خالل يدرّس الّذي ) یا طالباتُ ۴  االمتحان! الّدراّيس ینجح يف العام خالل يدرس من ) یا طّالِب ۳  
 ۳۶-۴۲( الّنّص مبا یناسب ب عن األسئلة إقرأ الّنّص الّتايل ثّم أج(:  

 مـا املستمعَ  یُفید الّذي هو البلیغ املتکلّم و املعاين، و األفكار لبیان اكيبالرتّ  و املفردات من ةور ص أحسن استخدام معرفة هو ةالعربيّ  يف الغةِ البَ  علم«
 و  طالب أيب بن عيلّ  املؤمنین أمیر أقوال من مجموعةً  فیه الرّيضّ  الّرشیفُ  َجَمعَ  کتاٌب  البالغة كتب أشهر من األسالیب! أنسب و األلفاظ بأقّل  یقصده

 سائلِ الّر  و ِب طَ الخُ  أجزاء، ةثالث يف الکتاَب  قّدم فقد غایته، كأدر  الِخطابةِ  و الوعِظ  طریق يف هإنتخب فمن الکالم أمیرُ  األمیرِ  کالمَ  أنّ  مؤکِّداً  ةِ الغَ البَ  جَ هْ نَ  ساّمه
 ما كل عن هيالنّ  و رسوله طاعة و الله توحید إىل دعوی و املعاد و املبدأ و األرض و الّسامواِت  خلقة عن  اإلمامُ  فیها یتحّدثُ  حيُث  ،قصیرةال صائحِ النّ  و

 عباراٌت  كهنا ترجمة! ثالثین قارُب یُ  ما الفارسیّة إلی عددها یبلغ حیُث  غاتاللّ  من عديدٍ  إىل تُهُ مَ جَ ْر تَ  و رشُحهُ  مَّ تَ  قد و اس،النّ  حقوق مبراعاة ينصح و مه،حّر 
مه و العربیّة اللّغة يف اإلعراِب  أصوَل  َوَضعَ  َمنْ  أّوَل  کان املؤمنین أمیر أنّ  علی تدّل  الکتاب هذا يف  الکلامِت  قّسم ثمّ  الجزم و الجرّ  و صبالنّ  و فعالّر  إىل قَسَّ

انِ  ال البالغة و البساطة فهذه اً،بسیط تقسیامً  نكرة و معرفة إىل األسامء و حرف، و فعل و سماِ  إلی   »البرشیّة! العقوَل  تفوُق  معِجزةً  إّال  تَُعدُّ
۳۶-  ِ   : ّص َحَسَب النّ  الخطأ َعنيِّ

 ) الکالم البلیغ یخلو عن مفرداٍت زائدٍة و أسالیب ال تُناسب املعنٰی!۲  أبسط تقسیامت الکلمة يف اللّغة العربیّة! ) لقد قّدم اإلمام عيلٌّ ۱  
َي الکتاُب ۴  الخالق! کالم دونَ  و املخلوق کالم فوَق  أديبٌّ  إعجاز  اإلمام تکلام )۳     مبا یحتوي من أصول اإلعراب و البِناء!» نهَج البالغة«) ُسمِّ
۳۷-  ِ  َحَسَب الّنّص:» البالغة کتاب نهج«الّصحیَح عن  َعنيِّ

 ثالثة أجزاء، منها عباراٌت ِقصار يف الّنصائح و املواعظ!) له ۲  ) لقد تُرجَم إلی ثالثیَن لغًة مختلفًة منهـا الـفارسیّة!۱  
  ) ال یتعلّـم قـارئـه إّال أصوَل الـبالغة و فنوَن الـخطابة! ۴  ) كتبُه الّسيّد الرّّيض يف حیاته لتعلیم البالغة و اإلعراب!۳  
۳۸-  ْ   َحَسَب الّنّص: »نهج البالغة«عنه کتاب  ال یتحّدثُ موضوعاً  َعنيِّ

 ) علم البالغة و أقسامه يف العربیّة!۲  علی بعض! لّناِس بعِضِهمْ ) حقوق ا۱  
  ) التّوحید و خلقة الّدنیا و بیان اآلخرة!۴  ) أصول اإلعراب و أنواع الکلامت!۳  
 :عیِّْن ما یناسب مفهوم النَّّص  -۳۹

 بوٌء تحَت لسانه!َمخْ  الَْمرْءَ  فَإنَّ  تُْعرَفوا، ) تََکلَّموا۲    ) إّن خیَر الـکالِم ما قّل و دّل!۱  
 أهل الّنار! َمْن خاَف الّناُس ِمْن لِسانِِه فَُهَو ِمنْ ) ۴    ) کلِّم الّناَس علی قدر عقولهم!۳  
  ّ۴۰-۴۲( عنيِّ الّصحیح يف اإلعراب و الّتحلیل الّرصيف(: 
  »:یُقارُب « -۴۰

 من باب له حرف زائد/ فعل و فاعل  -مزیٌد ثاليثٌّ  -للغائب -) فعل مضارع۱  
 مجهول/ فعل و نـائـب فاعل  -متعدٍّ  -»مـفاعـلة«مزیٌد ثاليثٌّ من بـاب  )۲  
 »ق ر ب«حروفه األصلیّة  -»مقاربة«مصدره  -) مضارع مبعنی املايض اإلستمراريّ ۳  
  مع فاعله خرب للجملة اإلسميّةفعل ِن/ بزیادة حرفیْ  -للمفرد املذکّر ) فعل۴  
  »:إنتخب« -۴۱

 مع فاعله  فعل /الزم -»انتخاب«مصدره  -»نفعالإ «من باب  -) فعٌل للغائب۱  
 بزیادة حرفَیْن/ فعل رشط -) ماٍض یُمکُن أن یفید معنی املضارع اإللتزاميّ ۲  
 الزم/خرب للجملة الوصفيّة -بزیادة حرف ثاليثٌّ  مزیدٌ  -للمفرد املذکّر -) ماٍض ۳  
  نائب فاعلفعل و  »/یُنتََخُب «املجهول  مضارعه -»ت خ ب«) حروفه األصلیّة ۴  
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  »:معجزة« -۴۲  66
  مبنّي/ حال و منصوب -من مزید ثاليثٍّ » ع ج ز«حروفه األصلیّة  -) إسم املفعول۱  
 معرٌب/حال و منصوب -نکرة -»إعجاز«من مصدر » إفعال«) يف باب ۲  
  معرفة/ مستثنی و منصوب  -»َعَجزَ «من فعل  -من مجرٍّد ثاليثٍّ  -) مفرد مؤنّث۳  
/ مستثنٰی و منصوب -لمفرد الـمؤنّث) إسـم الفاعل ل۴     من فعل متعدٍّ
 ۴۳-۵۰( ةأجب عن األسئلة الّتالی(:  
  يف ضبط حرکات الکلامت: الخطأعیِّن  -۴۳

  قود!) نَعلَُم أنَّ الّصیُن أوَّل َدولٍَة يف العالِم اْستَخَدَمْت هِذه النُّ ۲  ) حاَوَل الُعلاَمُء َمعرِفة ِرسّ تِلَک الظّاِهرَِة الَعجیبَِة!۱  
الِة يف َوقِتها!۳     ) یَُحرِّک الطّائُر َجناَحیْه مَثانیَن َمرًَّة يف الثّانیِة الواِحَدِة!۴  ) إنَّ اللَه یُِحبُّ َمن یُحاِفُظ َعلی الصَّ
 فیه جمع الّتکسیر: ال یوَجدعنيِّ ما  -۴۴

  ٌع، یُمکن أن تشاهده حتّی يف األوقات الحزینة!) هذا الفلم رائ۲  ) و ما سمعتُه کان أصوات ولدّي و هام یلعبان يف الحدیقة!۱  
  ) إقرأ لَنا آیات من القرآن الکریم تتحّدث عن اإلیامن بالغیب!۴  ) اُنشدت قصیدة جمیلة طویلة يف املراسیم حول فضائل األّم!۳  
  يِّ األجوبة جاَء الَوصُف ُجملًة؟يف أ  -۴۵

  ) کثیٌر ِمن الّناِجحیَن أثارو إعجاَب أشخاٍص فأْصبَحوا مشهوریَن!۲  تَوکَّل علی اللِه!) ال ُمشِکلََة قاِدرٌَة علی هزیمة الّشخص الّذي یَ ۱  
ی يف التّاِسعة ِمن ُعْمرِها َصیَّرَتها َعمیاَء!۳     ) رأیُت بیَن الطّّالب محّمداً قد َجلََس وحیداً يف الّساحِة!۴  ) هیلن کیلر اُصیبَْت ِبُحمَّ
  ِن اإلجابات االُخری؟عَ  لفیختيف أيِّ األجوبة نوع الخرب  -۴۶

ُکم!۲  ) إيّن مسؤول و إنُّکم مسؤولوَن حتّی َعِن الِبقاِع و البَهائم!۱   ظوا ِمن األرِض فإنّها اُمُّ   ) تََحفَّ
  ) الّصادق ِبصدِقِه یَبلُُغ ما ال یَبلُُغه الکاِذب بإحتیالِِه!۴    ) قوُل ال أْعلَُم نِصف الِعلِْم!۳  
  َعِن اإلجابات االُخری؟ یختلف» ال«يف أيِّ األجوبة نوع  -۴۷

ُفن!۱     ) َمن ال یُْنِفق ماّم یُِحّب لَْن یَنال الِربّ!۲  ) تَجري الّریاح مبا ال تَْشتَهي السُّ
  ) ال تَْستَِرشِ الکّذاب فإنّه کالّرساِب!۴  ) اللّهّم إيّن أعوُذ ِبک ِمن نفٍس ال تَْشبَع!۳  
  !»اُریُد ِمن الله أن یَْفَتَح لَنا أبواب َرْحَمِتِه ............... «وقوع الفعل: َعیِِّن الّصحیح للفراغ للّتأکید علی  -۴۸

  ) فُتوحاً ۴  ) فَتْحاً ۳  ) إنفتاحاً ۲  ) إفتتاحاً ۱  
  يف العدد و املعدود: الخطأَعیَِّن  -۴۹

اعِة الّسادسِة و خمس و ینتهي بَعَد عرشیَن ۱     دقائق!) سوَف یَبتَدئُ الِفلُْم يف الّسینام يف السَّ
  ) َخْمَسُة طّالٍب جاؤوا ِبَعْرشَِة کُتٍُب إلی املکتب صباحاً!۲  
  ) مثانوَن يف املِئة ِمن املَوجودات الّربیّة هي الَحرشات!۳  
  ) ألَّْفُت ألف َسطٍر يف مجال العربیّة يف أکرث ِمن ثالثین کتاباً!۴  
  أدات الّنداء؟ ُحِذَفْت يف أيِّ األجوبة  -۵۰

  ) أخي أعِطني ِرسواالً حتّی ألِْبَسُه أمام الّضیوف!۲  ِبَکم یَشَرتي و یَبیع البَضائع؟! ) بائِع املالبس۱  
  ) اُّمهات البَناِت لِیَْعلَمَن کیفیّة الوصول إلی العزّة!۴  ) أوالدي إجتمعوا حتّی یَُکرِّموا اُستاَذهم!۳  

 
  باشد؟ يك از وظايف منتظران مي ترتيب از مصاديق كدام به» مراجعه به عالمان دين و عمل به احكام«و » مان كاملديدار خداوند با اي«هريك از موارد  - ۵۱

  آماده كردن خود و جامعه براي ظهور -) دعا براي ظهور امام   2هاي امام  پيروي از فرمان -) دعا براي ظهور امام 1  
  آماده كردن خود و جامعه براي ظهور -) تقويت معرفت و محبت به امام   4هاي امام  فرمانپيروي از  - تقويت معرفت و محبت به امام  )3  
  اصالت رؤياهاي راستين، چگونه در قرآن مستند شده است و اين مطلب دليلي براي اثبات چيست؟ -۵۲

  وجود روح -) داستان حضرت يوسف 2  منِ ثابت -) داستان حضرت يوسف 1  
  وجود روح -) داستان دختران شعيب4    منِ ثابت -يب) داستان دختران شع3  
  ، اشاره به چه مطلبي دارد و راه درامان ماندن از عواقب آن چيست؟»حُبُّ الشَيء يُعمي وَ يُصِمّ«حديث شريف  -۵۳

  توكل بر خدا -) توجه به اهدف ازدواج2  توكل بر خدا -) انتخاب همسر و مسئوليت آينده1  
  مشورت با پدر و مادر -) انتخاب همسر و مسئوليت آينده4  مشورت با پدر و مادر -) توجه به اهداف ازدواج3  
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 آن در ميمسـتق صراط به كنندگان پشت شناخت و كاالست نيتر فراوان يطيشرا چه تحت قرآن  نيرالمؤمنيام از پس تالطم پر دوران در -۵۴  77
  كند؟ يم انسان به يكمك چه ،دوران

  قرآن با عهد به يوفا -شود خوانده درست بخواهد اگر) 1  
  يرستگار  راه صيتشخ -شود خوانده درست بخواهد اگر) 2  
  قرآن با عهد به يوفا -شود معنا اطلبانيدن نفع به و وارونه بخواهد اگر) 3  
  يرستگار  راه صيتشخ -شود معنا اطلبانيدن نفع به و وارونه بخواهد اگر) 4  
 نيـا بـرزخ، در يكسان چه و بود خواهد او ٔهدهند نجات راهكار كدام ،باشد گناه به مجبور و فشار تحت كه رديبگ قرار يتيموقع در انسان اگر -۵۵

  كنند؟ يم يادآوري را مطلب
  دوزخ نگهبان فرشتگان - مهاجرت) 2    دوزخ نگهبان فرشتگان - هيتق) 1  
  ظالمان روح ٔهكنند يتوف فرشتگان - مهاجرت) 4  ظالمان روح ٔهكنند يتوف فرشتگان - هيتق) 3  
  كند؟ انتخاب خود ياصل هدف عنوان به را خدا خواهد يم كه است يكس يبرا مطلوب ۀروزان يزندگ ۀبرنام ٔهدهند نشان فهيشر يۀآ كدام -۵۶

  )تَقَواهَا وَ فُجُورَهَا فَألهَمَهَا سَوَّاهَا مَا وَ نَفسٍ وَ() 1  
  )اآلخِرَةِ وَ الدُّنيَا ثََواب اللَّهِ فَعِندَ نيَاالدُّ ثََوابَ يُِريدُ كَانَ من() 2  
  )العَالَمِينَ َربِّ لِلَّهِ مَمَاتِي وَ مَحيَايَ وَ نُسُكِي وَ صَلَاتِي إنَّ قُل() 3  
  )بِالحَقِّ إلَّا خَلَقنَاهُمَا مَا العِبِينَ بَينَهُمَا مَا وَ األرضَ وَ السَّمَاَواتِ خَلَقنَا مَا وَ() 4  
  دارد؟ همراه به خود با را يا جهينت چه و است ديتوح مراتب از كي كدام انگريب ،)بِهِ اعتَصَمُواْ وَ بِاللَّهِ آمَنُواْ الَّذِينَ فَأمَّا( ۀفيشر تعبار -۵۷

  كوكارانين ٔهزمر در ير يقرارگ و خدا يهمراه از يمند  بهره - يعمل ديتوح) 1  
  كوكارانين ٔهزمر در ير يقرارگ و اخد يهمراه از يمند  بهره - تيّربوب در ديتوح) 2  
  خدا فضل و رحمت جوار در ير يقرارگ و ياله تيهدا  از يمند  بهره - يعمل ديتوح) 3  
  خدا فضل و رحمت جوار در ير يقرارگ و ياله تيهدا  از يمند  بهره - تيّربوب در ديتوح) 4  
  دارد؟ تطابق مورد كدام محصول با »اَلمَتجَرَ ثُمَّ اَلفِقهَ اَلتُّجَّارِ مَعشَرَ يَا« ۀفيشر عبارت به توجه ٔهثمر -۵۸

  نمازگزار مكان و لباس نبودن يغصب) 2  ريتكب هنگام خداوند يبزرگ به توجه) 1  
  )ميالمُستَق الصِّراطَ اِهدِنَا( عبارت ۀصادقان انيب) 4  مستكبران مقابل در خشوع و خضوع عدم) 3  
  است؟ كدام »عبادت نيبرتر« و »جهاد نيبرتر« بيترت به،  اسالم يگرام رسول گهربار سخنان به توجه با -۵۹

  خدا ٔهدربار تفكر تداوم -ستمگر سلطان برابر در حق سخن) 1  
  خدا ٔهدربار تفكر تداوم -ا فقر يبرا اموال از ينيمع سهم دادن قرار) 2  
  شيدا يپ در موجودات يازمند ين و فقر درك -ستمگر سلطان برابر در حق سخن) 3  
  شيدا يپ در موجودات يازمند ين و فقر درك -ا فقر يبرا اموال از ينيمع سهم دادن قرار) 4  
  كند؟ حكايت مي» تعقل«و » اختيار«ترتيب از  هاي انسان در مسير رشد و كمال، كدام مورد به با توجه به سرمايه -۶۰

  )ل يَستَويَ الَّذين يَعلمون وَ الَّذينَ ال يَعلمونقُل هَ( -)ذلِكَ بِما قَدَّمَت َايديكُم وَ َانّ اهللاَ لَيسَ بِظَلّامٍ لِلعَبيد() 1  
  )قُل هَل يَستَويَ الَّذين يَعلمون وَ الَّذينَ ال يَعلمون( -)وَ نَفسٍ وَ ما سَّواها فَاَلهَمَها فُجورَها و تَقواها() 2  
  )ناهُ السَّبيل اِمّا شاكِراً وَ اِمّا كَفورااِنّا هَدي( -)ذلِكَ بِما قَدَّمَت َايديكُم وَ َانّ اهللاَ لَيسَ بِظَلّامٍ لِلعَبيد() 3  
  )اِنّا هَديناهُ السَّبيل اِمّا شاكِراً وَ اِمّا كَفورا( -)وَ نَفسٍ وَ ما سَّواها فَاَلهَمَها فُجورَها و تَقواها() 4  
پيرامون معـاد، كـدام » مفهوم«و » استدالل«ب از نظر ترتي ، به)الّذين آمنوا وَ عَمِلوا الصّالحات كَالمفسدينَ فِي االرض اَم نَجعَل(در آيۀ شريفۀ  -۶۱

  گزينه درست است؟
  )مَن جاءَ بِالسّيِئة فَال يُجزي اِلّا مثلَها( -) معاد الزمۀ عدل الهي1  
  )مَن جاءَ بِالسّيِئة فَال يُجزي اِلّا مثلَها( -) معاد الزمۀ حكمت الهي2  
  )وت وَ نَبلُوَكُم بِالشَّرِ وَ الخَيركُلّ نَفسٍ ذائِقَةُ المَ( -) معاد الزمۀ عدل الهي3  
  )كُلّ نَفسٍ ذائِقَةُ المَوت وَ نَبلُوَكُم بِالشَّرِ وَ الخَير( -) معاد الزمۀ حكمت الهي4  
  درستي مطرح كرده است؟ كدام گزينه پاسخ به سؤاالت زير را به -۶۲

   يست؟هاي خود را انتخاب كنيم، چ الزمۀ اينكه بتوانيم با نگاهي درست، هدف  
   ساز شكوفايي استعدادهاي متنوع مادي و معنوي انسان چيست؟ زمينه  
   خاستگاه احساس محبت و دوستي با خداوند در وجود انسان، چيست؟  
  ها گرايش انسان به سرچشمۀ خوبي -تقرب و نزديكي به خدا -ها ها و زيبايي ) كسب خوبي1  
  ها گرايش انسان به سرچشمۀ خوبي -ه خداتقرب و نزديكي ب -مندي از معيار و مالك ) بهره2  
  توجه انسان به مقصود و هدف -عنوان هدف اصلي زندگي خود انتخاب خدا به -ها ها و زيبايي ) كسب خوبي3  
  توجه انسان به مقصود و هدف -عنوان هدف اصلي زندگي خود انتخاب خدا به -مندي از معيار و مالك ) بهره4  
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  دانند؟ كنند و كدام دليل را عامل بازداشتن از ياد خدا مي ترتيب با چه حسرتي آرزوي بازگشت به دنيا را بيان مي مت، بهبدكاران در روز قيا -۶۳  88
  كننده نشيني با دوستان گمراه هم -و اطاعت از دستورات او ) پيروي از سيره و روش پيامبر 1  
  يطان و آرزوهاي دنياييش -و اطاعت از دستورات او ) پيروي از سيره و روش پيامبر 2  
  كننده نشيني با دوستان گمراه هم -ها ) ايمان به آيات الهي و عدم تكذيب آن3  
  شيطان و آرزوهاي دنيايي -ها ) ايمان به آيات الهي و عدم تكذيب آن4  
هـاي  يك از فضايل و ويژگـي ه كدام، اشاره ب»امام شما از دنيايش به دو لباس كهنه و از خوراكش به دو قرص نان كفايت كرده«حديث علوي  -۶۴

  دارد و با كدام عبارت شريفه در ارتباط است؟ رهبري حضرت علي 
  »انا مدينة العلم وَ عليّ بابُها« -مانند ) عدالت بي2  »انا مدينة العلم وَ عليّ بابُها« -كران ) علم بي1  
  » عليّ مَعَ الحَق وَ الحقّ مَعَ علي« -كران ي) علم ب4  »عليّ مَعَ الحَق وَ الحقّ مَعَ علي« -مانند ) عدالت بي3  
  باشد؟ يم بيترت تيرعا با سه،يمقا نيطرف ٔهدهند نشان نهيگز كدام ،)النُّورُ وَ الظُّلُمَاتُ تَستَوِي هَل أم البَصِيرُ وَ األعمَي يَستَوِي هَل قُل( يۀآ به توجه با - ۶۵

  )بِالمََودَّةِ إلَيهِم تُلقُونَ أولِيَاءَ عَدُوَّكُم وَ عَدُوِّي تَتَّخِذُواْ لَا( -)هِمعَلَي الخَلقُ فَتَشَابَهَ كَخَلقِهِ خَلَقُواْ() 1  
  )ّراضَ لَا وَ نَفعا لِأنفُسِهِم يَملِكُونَ لَا أولِيَاءَ دُونِهِ من أفَاتَّخَذتُم( -)عَلَيهِم الخَلقُ فَتَشَابَهَ كَخَلقِهِ خَلَقُواْ() 2  
  )بِالمََودَّةِ إلَيهِم تُلقُونَ أولِيَاءَ عَدُوَّكُم وَ عَدُوِّي تَتَّخِذُواْ لَا( -)القَهَّارُ الَواحِدُ هُوَ وَ شَيء لِّكُ خَالِقُ اللَّهُ قُلِ() 3  
  )ضَّرا لَا وَ فعانَ لِأنفُسِهِم يَملِكُونَ لَا أولِيَاءَ دُونِهِ من أفَاتَّخَذتُم( -)القَهَّارُ الَواحِدُ هُوَ وَ شَيء كُلِّ خَالِقُ اللَّهُ قُلِ() 4  
 را خدا با انس خلوت انسان ،شود يم موجب آنچه و است مخلوقات ۀهم يبرا )ياالَعل رَبُّكُمُ اَنا( به اعتقاد ريفراگ امديپ ٔهدهند نشان مورد كدام -۶۶

  ست؟يچ ،بدهد دست از
  يويدن امور به شدن سرگرم - جامعه در يغن و ريفق يدوقطب جاديا ) 1  
  يويدن امور به شدن سرگرم - عتيطب ينابود و ستيز  طيمح بيتخر ) 2  
  دل در شهوات و لذات شيافزا  - جامعه در يغن و ريفق يدوقطب جاديا ) 3  
  دل در شهوات و لذات شيافزا  - عتيطب ينابود و ستيز  طيمح بيتخر ) 4  
  باشد؟ يمعلت  آن از يمصداق مورد كدام و ستيچ ۀجينت يزندگ يها ينيريش و ها يتلخ به نسبت انسان نگرش رييتغ -۶۷

  )مُّبِين عَدُوّ لَكُم إنَّه الشَّيطَانَ تَعبُدُواْ لَّا ان آَدمَ يَابَنِي إلَيكُم أعهَد ألَم( - انسان يزندگ يها سنت و نيقوان شناخت) 1  
  )مُّبِين عَدُوّ لَكُم إنَّه انَالشَّيطَ تَعبُدُواْ لَّا نا  آَدمَ يَابَنِي إلَيكُم أعهَد ألَم( - خلقت جهان يها سنت و نيقوان شناخت) 2  
  )كلّاً نُمِدُّ هؤالء و هؤالء مِن عَطاء رَبّك( - انسان يزندگ يها سنت و نيقوان شناخت) 3  
  )كلّاً نُمِدُّ هؤالء و هؤالء مِن عَطاء رَبّك( - خلقت جهان يها سنت و نيقوان شناخت) 4  
  عناوين مقابل خود مطابقت دارد؟ هاي اعجاز قرآن كريم، كدام موارد با پيرامون جنبه -۶۸

  انسجام دروني در عين نزول تدريجي الف) سخن گفتن دربارٔه همۀ مسائل مهم و حياتي پيرامون هدايت   
  تأثيرناپذيري از عقايد جاهليت ب) تأكيد بر عفاف، عزت و كرامت زنان   
  جانبه بودن جامعيت و همه هاي اجتماعي  ج) بيان مسئوليت  
  هاي لفظي قرآن زيبايي ي قرآن از تجديد نظر و اصالح نياز د) بي  
  ج -) الف4  ج -) ب3  د -) ب2  د -) الف1  
اولين «ترتيب به  ، كدام آيات شريفه به»اسالم بر پنج پايه استوار است«كه فرمودند:  علي  بن با توجه به حديث امام پنجم شيعيان، محمد -۶۹

  ايشان اشاره دارد؟اسالم از نظر » ترين پايۀ مهم«و » پايه
  )يُريدونَ َان يَتَحاكَموا اِلي الطّاغوت و قد اُمِروا َان يكفروا به( -)اَقِمِ الصَّالة ِانّ الصَّالة تَنهي عَنِ الفَحشاء وَ المُنكر() 1  
  )وةٌ حسنة لِمَن كانَ يَرجوا اهللالَقَد كانَ لَكُم في رسول اهللا اُس( -)اَقِمِ الصَّالة ِانّ الصَّالة تَنهي عَنِ الفَحشاء وَ المُنكر() 2  
  )يُريدونَ َان يَتَحاكَموا اِلي الطّاغوت و قد اُمِرُوا َان يكفروا به( -)كُتِبَ عَلَيكُمُ الصّيام كَما كُتِبَ عَلَي الّذينَ مِن قَبلِكُم() 3  
  )لَكُم في رسول اهللا اُسوةٌ حسنة لِمَن كانَ يَرجوا اهللالَقَد كانَ ( -)كُتِبَ عَلَيكُمُ الصّيام كَما كُتِبَ عَلَي الّذينَ مِن قَبلِكُم() 4  
هاي گوناگون و پيدايش مسائل و مشـكالت جديـد  هاي مختلف موجب ظهور مكاتب و فرقه با توجه به اينكه گسترش دين اسالم در سرزمين -۷۰

  ع اين مشكالت چيست؟براي رف» عصر غيبت«و » دوران پس از پيامبر «ترتيب در  شود، راهكار قرآن كريم به مي
  )وَ لَقَد كَتَبنا في الزّبور مِن بَعدِ الذّكر ...( -)يا ايُّها الَّذينَ آمَنوا َاطيعوا اهللا وَ َاطيعُوا الرَّسول ...() 1  
  )...وَ لَقَد كَتَبنا في الزّبور مِن بَعدِ الذّكر ( -)اِنّما يُريدُ اهللا لِيُذهِبَ عَنكُم الرِّجسَ اَهَل البَيت ...() 2  
  )و ما كانَ المؤمنونَ لِيَنفرُوا كافّة فَلوال نَفَر مِن كُلّ فرقة ...( -)اِنّما يُريدُ اهللا لِيُذهِبَ عَنكُم الرِّجسَ اَهَل البَيت ...() 3  
  )وال نَفَر مِن كُلّ فرقة ...و ما كانَ المؤمنونَ لِيَنفرُوا كافّة فَل( -)يا ايُّها الَّذينَ آمَنوا َاطيعوا اهللا وَ َاطيعُوا الرَّسول ...() 4  
  اي براي منت نهادن خداوند است و اين منت براي چه گروهي است؟ كدام آيۀ شريفه نشانه -۷۱

  بندگان شايستۀ خدا -)اِذ بَعثَ فيهِم َرسوالً مِن اَنفُسِهِم يتلوا عَلَيهم آياتِه و يُزكّيهم و يُعَلّمُهُم الكتاب() 1  
  مؤمنين -)مِن اَنفُسِهِم يتلوا عَلَيهم آياتِه و يُزكّيهم و يُعَلّمُهُم الكتاب اِذ بَعثَ فيهِم َرسوالً() 2  
  بندگان شايستۀ خدا -)نَجعَلَهُم ائمةً و نجعلَهمُ الوارثِين() 3  
  مؤمنين -)نَجعَلَهُم ائمةً و نجعلَهمُ الوارثِين() 4  
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  دهد؟ يم نشان را امبرانيپ لارسا از خدا اهداف كه است ياتيآ ٔهبردارند در نهيگز كدام -۷۲  99
  )الخَاسِِرينَ مِنَ خِرَةِاآل  فِي هُوَ وَ مِنهُ يُقبَلَ فَلَن ِدينا اإلسلَامِ غَيرَ يَبتَغِ مَن وَ( -)البَِريَّةِ خَيرُ هُم أوْلَئِكَ الصَّـالِحَاتِ عَمِلُواْ وَ مَنُواْآ  الَِّذينَ إنَّ() 1  
  )بِالقِسطِ النَّاسُ لِيَقُومَ المِيَزانَ وَ الكِتَابَ مَعَهُمُ أنَزلنَا وَ بِالبَيِّنَاتِ ُرسُلَنَا أرسَلنَا لَقَد( -)البَِريَّةِ خَيرُ هُم أوْلَئِكَ الصَّـالِحَاتِ اْعَمِلُو  وَ مَنُواْآ  الَِّذينَ إنَّ() 2  
  )الخَاسِِرينَ مِنَ خِرَةِاآل  فِي هُوَ وَ مِنهُ يُقبَلَ فَلَن ِدينا اإلسلَامِ غَيرَ يَبتَغِ مَن وَ( -)الرُّسُل عدَبَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَي لِلنَّاسِ يَكُونَ لِئَلَّا مُنذِِرينَ وَ بَشِِّرينَم سُالر () 3  
  )بِالقِسطِ النَّاسُ لِيَقُومَ المِيزَانَ وَ الكِتَابَ مَعَهُمُ أنزَلنَا وَ بِالبَيِّنَاتِ رُسُلَنَا أرسَلنَا لَقَد( - )الرُّسُل بَعدَ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَي لِلنَّاسِ يَكُونَ لِئَلَّا مُنذِرِينَ وَ بَشِِّرينَم سُالر () 4  
زده و پشيمان خواهند شد و اين افراد گرفتار كدام حيلـۀ  سورٔه نساء، كساني كه كارهاي زشت انجام دهند، چه زماني حسرت ۱۸مطابق آيۀ  -۷۳

  اند؟ شيطان شده
  »كنم به زودي توبه مي« -)حَتّي اِذا جاءَ َاحَدَهُم المَوتَ() 2  »گناه كن و بعد توبه كن« -)حَتّي اِذا جاءَ َاحَدَهُم المَوتَ() 1  
  »گناه كن و بعد توبه كن« -)اِلي يَوم يُبعَثون() 4  »كنم به زودي توبه مي« -)اِلي يَوم يُبعَثون() 3  
  باشد؟ يم »مَلِهعَ مِن رُيخَ المُؤمِن يَّةنِ« يبرا يمصداق نهيگز كدام در مندرج مفهوم -۷۴

  انسان يبرا نيزم آمرزش طلب و بهشت در آباد يشهر  به دنيرس راه) 1  
  نمازگزاران گروه دري ر يقرارگ يبرا نيمحروم و فقرا به توجه) 2  
  بندگان و ها يآباد شهرها، مورد در تقوا تيرعا ) 3  
  يرستگار  و فالح به دنيرس راه) 4  
ما هِيَ الّا حَياتُنا الدّنيا نَموتُ وَ نَحيا وَ ما يَهلِكُنا اِلّـا (گويد  ، پاسخ مناسبي به كسي كه ميو كالم علي جو در سيره  و اگر بخواهيم با جست -۷۵

  رسان خواهد بود؟ بيابيم، كدام گزينه ياري )الدَّهر ...
  »ارزش بپردازد. تا به كارهاي لغو و بي اند وانگذاشتههيچ كس بيهوده آفريده نشده تا خود را سرگرم كارهاي لهو كند و او را به خود ) «1  
  »شود با انجام گناه به جنگ با خدا بپردازي. مبادا خود را براي جلب توجه ديگران بيارايي كه در اين صورت ناچار مي) «2  
  »شود. ها و كارها مي گسيختگي تصميم گذشت ايام آفاتي دارد و موجب ازهم) «3  
  »تو باشم. خدايا مرا اين عزت بس كه بندٔه) «4  

 
76- Runners rarely need pure rest on their days off, just a break for improving their performance in 

running, ............... ? 
 1) don’t they 2) do they 3) didn’t they 4) did they 
77- He earns money by working for a friend's company ............... his own business. 
 1) so doing 2) or to do 3) and by doing 4) and he does 
78- Peter is much more luckier than me. He ............... by several different companies since we graduated 

two years ago, but I couldn't find even a single working place. 
 1) has hired 2) was hired 3) hired 4) has been hired 
79- The coach was angry after we had lost the match, but he is usually a lot angrier after losing 

matches. In fact, he wasn't ............... he usually is. 
 1) a bit angry 2) as angry as 3) the angriest 4) more angry 
80- These chemicals ............... carbon monoxide and you can't smell or see them, because carbon monoxide 

can cause health problems and is life-threatening. 
 1) put out 2) figure out 3) look for 4) give off 
81- The physician mentions that my grandmother is making a good recovery from the ............... and 

she should be out and about in a few days' time. 
 1) purpose 2) comprehension 3) transmission 4) infection 
82- Generally speaking, the members of a sport team never ............... helping their teammates, even if 

they know that there is little hope to win the match. 
 1) pair up 2) think of 3) quit 4) keep off 
83- It makes every Iranian proud that Ali Daei was one of the ............... guests of Qatar World Cup 

Draw 2022. 
 1) expected 2) distinguished 3) voluntary 4) inviting  
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1010  84- The child stepped into the bus lane …………… , so the driver could not control the bus. Unfortunately, 
he has been seriously injured and is currently hospitalized in the ICU. 

 1) unexpectedly 2) absolutely 3) willingly 4) patiently 
85- Next summer we are going on a trip which offers a/an ............... opportunity to experience the 

culture of the Indian tribes of the North America. 
 1) serious 2) decorative 3) unique 4) invisible 
86- The main attraction for the local people and tourists in the ............... , is the wide variety of shops. 
 1) plain 2) region 3) herd 4) custom 
87- ............... ; Sue’s already had a bad experience from buying a second-hand car. This time she says 

that she’s buying a brand-new one. 
 1) Easy come, easy go  2) A burnt child dreads the fire  
 3) Don't look a gift horse in the mouth 4) Actions speak louder than words 
 Cloze Test 

Parents, the first people who are officially a part of your life, will try to stick around even when 
you’re not at your best behavior. One of the reasons that one should always …(88)… his/her 
parents is because they …(89)… practically everything they own, wish for or desire, the moment 
you tell them you want something. Most of the time you don’t even realize when your actions hurt 
them, …(90)… they still smile when you try to make things alright. They are one of those people 
who understand that you’re making an …(91)… , they are the ones who will push you …(92)… and 
this is precisely why one should never disrespect his/ her parents. Because no matter how hard you 
try, you can never return what your parents have given you. 

88- 1) mention 2) respect 3) stick 4) communicate 
89- 1) give back 2) take care 3) take part 4) give up 
90- 1) also 2) but 3) so 4) or 
91- 1) attempt 2) effect 3) contrast 4) condition 
92- 1) how mad no matter they are at you 2) how they are mad at you no matter 

3) no matter how mad they are at you 4) no matter how are they mad at you 
 Reading Comprehension I 

Do we ever think about those patients who lay on bed 24 hours every day in a week in search of 
blood? There are many simple ways in which patients can be cured, but it gets very difficult when 
there’s only one way left which is by donating blood. In simple words, blood is an essential body 
fluid which may be lost due to certain injury or other medical conditions, thereby raising the need 
for its transfusion from a different source. It is a life-saving activity that can hugely impact the life 
of the patient. 

Blood donation not only saves the life of the affected but also has several health benefits on the 
donor also. Regular blood donation helps maintain an appropriate iron level in the body thereby 
preventing many illnesses caused due to iron excess. Also, it promotes the formation of new blood 
vessels, thereby increasing the overall health of the donor. 

Any healthy individual, who isn’t suffering from any disease, can donate blood; however, there 
should be a gap of at least three months between two consecutive blood donations. It is also advisable 
that individuals below 18 or above 60 should avoid donating blood. 

Donating blood is an act of concern for those who are in need of life-saving blood. Nothing could 
value more than blood for a person who requires it for saving his/her own life or for the life of 
someone he/she truly cares for. 

93- What is the best title for the passage? 
 1) Benefits of blood donation for patients 
 2) Blood donation, life donation 
 3) Advantages of donating blood for the donor’s health. 
 4) Blood donation, best gift for patients and their families 
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1111  94- What is the main purpose of the phrase “Do we ever think about those patients who lay on bed 24 hours 
every day in a week in search of blood?” in the first paragragh?  

 1) To make the reader think about the ability of the writer to express his/her ideas 
 2) To make the reader a bit confused 
 3) To make the reader’s mind ready for an answer that she/he doesn’t expect 
 4) To make the reader’s mind ready for replying this question and adding more related details 
95- The word “it” in paragraph 2 refers to ............... .  
 1) blood 2) iron 3) blood donation 4) illness 
96- Which of the following statements is supported by the passage? 
 1) We can donate blood every time we want. 
 2) By donating blood, we can’t save some patients from the risk of death. 
 3) Blood donation has effects on some organs of donors. 
 4) Blood donation must be regular. 
 Reading Comprehension II 

Television has been changing the way people live for thirty years. It influences nearly every aspect 
of modern life: how people use spare time, how news is reported, and how people think and feel. 
Children are particularly an easy target for the effects of television because their minds are growing, 
and learning much faster than those of adults. Whereas television could be used as an educational tool 
for children, more often simple, entertaining cartoons with little or no educational value are shown. 
Social scientists, teachers, and parents are troubled by the kinds of television programs children 
choose to watch. These groups of people are concerned about the media's impact on young children. 
They are worried about the effects of televised violence on society as well as commercials for food. 
Most importantly, however, they feel television is one factor that causes decreasing math and reading 
scores among schoolchildren. Because of the excessive time spent watching TV, children are spending 
less time reading and thinking independently. Indeed, youngsters are watching a lot of television - an 
average of nearly four hours a day and about 25 hours a week, according to an A. C. Neilsen Co. 
survey. The set stays on 53 hours a week in homes with preschoolers as opposed to 43 hours weekly in 
the average U.S. household. Upon entering kindergarten at age of 5, an American child already has 
spent more hours viewing television than he or she would spend earning a college degree. By the 
child's eighteenth birthday, more time has been spent watching television than on any other single 
activity except sleep. A high-school graduate will have attended school for 11,000 hours, but he or she 
will have sat for almost twice that many hours in front of the set, exposed to an estimated 35,000 
commercials and 18,000 murders. 

97- What is the main idea of this passage? 
 1) Changing the way people live  
 2) How long does an American family watch TV? 
 3) The violence in the American society 
 4) The effect of television on children 
98- What is the most essential thing that social scientists, teachers, and parents are concerned about? 
 1) They spend less time reading and thinking. 
 2) Television causes decreasing math and reading scores. 
 3) Television has been changing the way people live for thirty years. 
 4) American children spend more hours viewing television than studying. 
99- Why is television more than just a spare time activity for children? 
 1) TV influences children's attitudes. 
 2) Television puts their dental health at risk. 
 3) Young children don't distinguish between commercials and programs. 
 4) Exposure to excessive violence.  
100- How many hours a week is the TV set on in a standard U.S. household? 
 1) 11000 hours 2) 35000 hours 3) 25 hours 4) 43 hours 
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 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص یمتام 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 بيات اختصاصياد

 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 زمونآ  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 ینتـنرت یا 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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R(x)صورت  ترتيب به و هزينۀ شركتي به درآمدتابع  -۱۰۱ x x  21 C(x)و 143 x 4 سر اين شركت  است. فاصلۀ طول دو نقطۀ سربه 48

  چند واحد است؟
  1 (15  2 (16  3 (18  4 (20  

در تابع -۱۰۲
f : , ,a B

xf (x)
x

       
  

1 32
1
1

  كدام است؟ aباشد،  ۲، اگر مجموع اعضاي برد 

  1 (1  2 (2  3 (2-  4 (1-  
fنمودار تابع خطي  ،رو روبهشكل  -۱۰۳ (x) mx h   است. جواب معادلۀf (x) m كدام است؟  

  1 (7  

  2 (8  

  3 (9  

  4( 10  

,هاي  در داده -۱۰۴ , , , , , , , , , , , ,17 19 10 28 23 8 16 25 31 20 14 22 30   يا مساوي چارك اول كدام است؟ تر كوچكهاي  ، واريانس داده44
  1 (10  2 (9  3 (8  4 (7  
  باشد؟ Bبرابر شعاع دايرٔه  A ،۴نمودار حبابي رسم كنيم. متغير سوم كدام باشد تا شعاع دايرٔه  رو روبهخواهيم براي جدول  مي -۱۰۵
  1مهارت ) 1  
  2مهارت ) 2  
  3مهارت ) 3  
  افتد. كدام، اين اتفاق نمي به ازاي هيچ) 4  

  است؟ متفاوت بقيه با گزاره كدام ارزش ،»است. ۸ با برابر 90 عدد جزءصحيح :q« و »است. رقمي سه عدد يك 92 عدد :p« هاي گزاره به توجه با - ۱۰۶
  1 ((p q) p   2 ((q p) p   3 ((p q) q   4 ((~ q p) p    
p)))گزارٔه  -۱۰۷ q) r) (p q)) r     ارز است؟ با كدام گزينۀ زير هم  
  1 (p ~ p  2 (r  3 (~ r  4 (p q   
اگر  -۱۰۸ f ( , a ) ,( ,b a) ,(a , a)    2 3 1 1 bتابعي ثابت باشد، مقدار  9 a كدام است؟  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

xfدر تابع -۱۰۹ (x) sign(x)     
با دامنۀ  22 , , , 3 4 1 ين عضو برد كدام است؟ (تر كوچك، 1   صحيح است.) نماد جزء  

  -2) 4  -1) 3  صفر) 2  1) 1  
اگر  - ۱۱۰ f ( ,b) ,( ,a) , ( , )  1 2 3 5 ، g ( ,a) ,( , ) , ( , )  3 2 4 1 fو برد تابع  3 g ، مجموعۀ2 ,6 aباشد، مقدار  9 b كدام است؟ 

)a  وb اند.) اعدادي صحيح  
  1 (7  2 (6  3 (5  4 (4  
,صورت  حقوق كاركنان يك شركت برحسب ميليون تومان به -۱۱۱ , , ,a , , ,a ,12 8 26 40 30 16 4 است. اگر خط فقر كاركنان اين شركت بـه  28

  كدام است؟ aن باشد، ميليون توما ۱۲روش ميانگين برابر 
  1 (27  2 (5/27  3 (26  4 (5/26  
آل خود برسد، بايد وزنش را چند كيلـوگرم  متر قد دارد. براي آنكه علي به نماتوپ ايده سانتي ۱۷۳كيلوگرم وزن و  ۸۷سال سن،  ۴۰علي با  -۱۱۲

)كم كند؟  / )1 73 3   
  1 (12  
  2 (13  
  3 (14  
  4 (15  

    ۱مهارت   ۲رت مها  ۳مهارت 
۱۶۰  ۸۰  ۵۰  A 
۱۰  ۲۰  ۲۵  B 

  گروه سني  ۲۴-۱۹  ۳۴-۲۵  ۴۴-۳۵  ۵۴-۴۵
  نماتوپ  ۲۲  ۲۳  ۲۴  ۲۵
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  درميان فرد و زوج باشند؟ توان نوشت كه ارقام يكي بدون تكرار ارقام آن مي ۵چند عدد چهاررقمي مضرب  ۵با ارقام صفر تا  -۱۱۳  22
  1 (18  2 (19  3 (20  4 (24  
  ت؟اس ۱۴در پرتاب سه تاس با چه احتمالي مجموع اعداد روشده برابر با  -۱۱۴

  1 (7
108  2 (5

72  3 (2
27  4 (17

216   

كنيم. با چه احتمـالي از هـر رشـته  نفره انتخاب مي ۴دانشجوي پزشكي، يك گروه  ۳دانشجوي مهندسي و  ۵دانشجوي مديريت،  ۲از بين  -۱۱۵
  يك دانشجو در اين گروه است؟ حداقل

  1 (13
42  2 (17

42  3( 1
2  4 (19

42   

در دنبالۀ  -۱۱۶
joÎ
Z»pn

n n
a

n
n


 


2 2
  جملۀ اول كدام است؟ ۱۰ضرب  ، حاصل1

  1 (1  2 (16  3 (24  4 (32  
  جملۀ اول اين دنباله كدام است؟ ۴۰است. مجموع  ۴و اختالفشان  ۲۶در يك دنبالۀ حسابي افزايشي، مجموع جمالت سوم و چهارم  -۱۱۷
  1 (3200  2 (3220  3 (3240  4 (3260  
xاگر  -۱۱۸  6 ،x  xو  12    ت پنجم تا هفتم يك دنبالۀ هندسي باشند، جملۀ چهارم اين دنباله كدام است؟ترتيب جمال به 30
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

)حاصل عبارت -۱۱۹ / ) 
1 1
3 124 0 5   كدام است؟ 8

  1 (2 2  2 (2  3 (32 2  4 (62 2   

xfنمودار تابع نمايي رو وبهرشكل  - ۱۲۰ (x) a  است. اگر اين تابع، خـطy x 1 را در  4
fقطع كند، مقدار  - ۲اي به طول  نقطه (   كدام است؟ 1(

  1 (1
2   2 (1

3   

  3 (1
4   4 (1

5   

 

  هاي زير است؟ كدام گزينه دربردارندٔه پاسخ درست پرسش -۱۲۱
  زنيم؟ مي جمع مه با را توليدات پولي ارزش كشور، يك كل توليد محاسبۀ در چرا ب)  ، درست است؟»علم اقتصاد«الف) كدام عبارت در رابطه با تعريف   
  نمايد؟ توليد كمك مي فرايندچگونه به  »سرمايۀ مالي«د)   است؟» اوراق بهادار بدون تاريخ«يك از اسناد تجاري زير،  ج) كدام  
  ها است. خابگيرد، عمدتاً ريشه در نيازهاي وي داشته و موضوع اصل علم اقتصاد نيز همين انت ) الف) تصميماتي كه انسان در مورد مسائل اقتصادي مي1  
دليل يكسان نبودن واحدهاي شمارش محصوالت توليدي مختلف، امكان جمع خودِ كاالهاي توليدشده باهم وجود ندارد؛ به همين دليل بايد از  ب) به    

  معياري كه بين همۀ كاالها مشترك است استفاده نمود.
  رسد. كننده مي و در نهايت به دست مصرف د) اين نوع از سرمايه مستقيماً تبديل به كاالي نهايي شده  ج) سفته    
  پردازد. شناسي است، علم اقتصاد صرفاً به مطالعۀ منابع و امكانات مي ) الف) از آنجايي كه مطالعه در مورد تصميمات انسان، وظيفۀ علوم اجتماعي و روان2  
  شود. مي داده نشان كشور هر خاص پولي واحد با نيز توليدات ارزش است، دسو  و درآمد كسب توليد از اصلي هدف اينكه و كاال پولي ارزش اهميت خاطر  به ب)    
  باشد. دست آوردن ساير عوامل توليد مي دارد بلكه صرفاً ابزار بهنخود نقشي در توليد  ،د) سرمايۀ مالي  ج) اوراق مشاركت    
  داند. دارد، علم اقتصاد خود را به مطالعۀ اين موارد نيز موظف ميهاي انسان تأثير  ها در انتخاب ر در اطالعات و انگيزهيغيت) الف) از آنجا كه 3  
مشـترك اسـت  ها..) كاالهاي مختلف، بايد معياري كه بين همۀ كاال.هاي شمارش (كيلو، متر، عدد، ليتر و ب) بديهي است كه به علت تنوع در واحد    

  يعني ارزش پولي مورد توجه باشد.
  نمايد. مايه مشاركت مستقيم در توليد ندارد بلكه با تبديل به ساير عوامل توليد، به توليد كمك ميد) اين نوع از سر   ج) اوراق سهام    
  است. خود شمار بي نيازهاي كردن محدود براي روش بهترين كارگيري به و انتخاب بهترين براي انسان راهنمايي علم اين هدف اقتصاد، علم تعريف به توجه با الف) )4  
  داد. نشان پولي ارزش با را ها آن توليدات بايد كشورها بهتر مقايسۀ براي و است جامعه آن اقتصادي قدرت دهندٔه نشان اي جامعه هر در موجود ولپ حجم زيرا ب)    
  گيرد. برداري قرار مي د) سرمايۀ مالي مانند سرمايۀ فيزيكي در طول زمان بادوام بوده و خدمات آن مورد بهره  ج) برات    
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  هاي زير را دربردارد؟ هاي درست و كامل پرسش م گزينه پاسخكدا -۱۲۲  33
  چيست؟ »هاي تثبيت اقتصادي سياست«الف) كاركرد اصلي   
  نامند. مي« ............... » شود،  ب) متن پيشنهادي بودجه را كه توسط ............... تدوين و پس از تصويب ............... به مجلس تقديم مي  
  ها تأكيد كنند؟ باعث شده است تا اقتصاددانان به اهميت خودكفايي در بعضي از توليدات داخلي و عدم وابستگي در تأمين آن ج) چه مسائلي  
پايۀ مقررات اقتصادهاي موفق آسياي ميانه را تشكيل داد،  ،د) در مورد موفقيت اقتصاد اسالمي در دورٔه شكوفايي تمدن اسالمي كه احكام آن  

  هاي اقتصادي ............... و ............... اشاره نمود. هتوان به انديش مي
  در كدام گزينه مورد اشاره قرار گرفته است؟ »درآمدتوزيع عادالنۀ ثروت و «) پيامدهاي مثبت ه  
  بودجه پيشنهادي طرح - مجريه قؤه - كشوري مديريت سازمان ب)  ) الف) حل مشكل ركود يا تورم در بلندمدت1  
  آخوند خراساني -د) اميركبير  آميز كشورها هاي اقتصادي و رفتار تبعيض ها و پيمان اتحاديه گيري ج) شكل    
  سازي نهادهاي توليدي، استقالل كامل اقتصادي از ديگر كشورها ) تضمين پيشرفت اقتصادي كشور، هماهنگه    
  بودجه پيشنهادي طرح - مجريه قؤه - كشوري مديريت سازمان ب)  ) الف) حل مشكل ركود يا تورم در بلندمدت2  
  اميركبير -د) آخوند خراساني  هاي جهان هاي اخير و رفتار استكباري قدرت هاي اقتصادي قرن ج) منازعات و جنگ    
  هاي برابر براي توليد، يكپارچگي و توازن اقتصاد، كمك به پيشرفت اقتصادي ) در اختيار قرار دادن فرصته    
  اليحۀ بودجه -هيئت دولت -ب) سازمان مسئول امور بودجه  مدت ) الف) مديريت تقاضاي كل در كوتاه3  
  سينا ابن -مسكويه د) ابن  آميز كشورها هاي اقتصادي و رفتار تبعيض ها و پيمان گيري اتحاديه ج) شكل    
  سازي نهادهاي توليدي، استقالل كامل اقتصادي از ديگر كشورها ) تضمين پيشرفت اقتصادي كشور، هماهنگه    
  اليحۀ بودجه -هيئت دولت -ب) سازمان مسئول امور بودجه  مدت ديريت تقاضاي كل در كوتاه) الف) م4  
  مسكويه ابن -سينا  د) ابن  هاي جهان هاي اخير و رفتار استكباري قدرت هاي اقتصادي قرن ج) منازعات و جنگ    
  كمك به پيشرفت اقتصادي هاي برابر براي توليد، يكپارچگي و توازن اقتصاد، ) در اختيار قرار دادن فرصته    
 در تحصيل سال هر هزينۀ شود. تحصيل مشغول مقطع اين در سال پنج و رفته كشور از خارج به دكتري تخصصي دورٔه تحصيالت براي دارد قصد فردي - ۱۲۳

 مـدرك بـا و شده كار به مشغول شورك داخل در توانست مي فرد اين كه است حالي در اين شود. مي زده تخمين تومان ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ حدود نيز دانشگاه اين

  است؟ چقدر تحصيلي دورٔه اتمام تا فرد اين انتخاب »فرصت هزينۀ« موضوع اين به توجه با نمايد. كسب درآمد تومان ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ماهيانه ارشد، كارشناسي
  تومان 840,000,000) 4  تومان 400,000,000) 3  تومان 440,000,000) 2  تومان 70,000,000) 1  
  هاي زير را دربردارد؟ كدام گزينه پاسخ درست پرسش -۱۲۴
  استفاده نماييم؟ يهاي نوع شاخصچه يك كشور در طول زمان را بررسي كنيم، بايد از  »رشد«الف) در صورتي كه بخواهيم   
  تر كردن آن مستلزم ............... و ............... است. و عادالنه درآمدب) اصالح ساختار توزيع   
  هاي فلزي چه بود؟ پيامدهاي مهم استفاده از پولج)   
  ها چه ربوي و چه غيرربوي عالوه بر ............... و ............... به ............... نيز پرداختند. د) مؤسسات مالي و بانك  
  ؟كشور منجر شد »سرانۀ درآمد«و  »توليد ناخالص ملي«) چه عاملي در دهۀ سوم انقالب، به بهبود ه  
  اي به حداقل برسد. هاي توسعه ) الف) بايد از نرخ دالر موجود در كشور استفاده نمود تا سوءاستفادٔه سازمان1  
  ايجاد اشتغال در بدنۀ دولت -اي هاي يارانه ب) اعطاي كمك    
  هاي توليدي و حجم مبادالت ي، گسترش فعاليتدج) رونق صنعت حمل و نقل به ويژه دريانور     
  ضرب سكۀ فلزي -صدور رسيد -هاي اقتصادي ايۀ مورد نياز فعاليتد) تأمين سرم    
  هاي اقتصادي و مولد ) به ثمر رسيدن بسياري از طرحه    
  ها نباشد. ناشي از تورم يا افزايش قيمت آمده دست هاي پايه استفاده نمود تا رشد به ) الف) بايد از قيمت2  
  بدنۀ دولتايجاد اشتغال در  -اي هاي يارانه ب) اعطاي كمك    
  هاي توليدي و حجم مبادالت ي، گسترش فعاليتدويژه دريانور  ج) رونق صنعت حمل و نقل به    
  اعطاي وام و اعتبار -محافظت از پول -وانتقال پول د) نقل    
  هاي ناشي از جنگ ) افزايش مبادله با خارج از كشور و كاهش تنشه    
  صرفاً ناشي از افزايش توليد باشد. آمده دست ده شود تا نرخ رشد به) الف) بايد از توليدات كل به قيمت ثابت استفا3  
  ها ويژه مولد كردن آن به -ب) توانمند كردن افراد    
  هايي از قبيل دريانوردي ها، رونق بخشيدن به فعاليت ج) گسترش تجارت در داخل كشورها و بين ملت    
  اراعطاي وام و اعتب -محافظت از پول -وانتقال پول د) نقل    
  هاي اقتصادي و مولد ) به ثمر رسيدن بسياري از طرحه    
  سرانه استفاده نمود تا رشد كاذبي تداعي نشده و افزايش ناشي از توليد نشان داده شود. درآمد) الف) بايد از 4  
  ها ويژه مولد كردن آن به -ب) توانمند كردن افراد    
  هايي از قبيل دريانوردي ق بخشيدن به فعاليتها، رون ج) گسترش تجارت در داخل كشورها و بين ملت    
  ضرب سكۀ فلزي -صدور رسيد -هاي اقتصادي د) تأمين سرمايۀ مورد نياز فعاليت    
  هاي ناشي از جنگ ) افزايش مبادله با خارج از كشور و كاهش تنشه    
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  سال باشد؛ ۱۲يم، در صورتي كه عمر مفيد اين كاال ميليون تومان خريده باش ۹۳۰اي را به قيمت  به فرض چنانچه يك كاالي سرمايه -۱۲۵  44
  دهد؟ ساالنۀ اين كاال، حدوداً چند درصد از قيمت كاال را تشكيل مي »هزينۀ استهالك«الف)   
وجـود  درصد افزايش داشته باشد، چه تغييري در نرخ استهالك ساالنۀ كاال بـه ۲۵سال آخر عمر مفيد آن  ۴ب) در صورتي كه قيمت كاال در   

  واهد آمد؟خ
  ماهانه با توجه به قيمت اوليه چند تومان است؟ »هزينۀ استهالك«ج)   
  درصد 8,33) الف) 1  
  يابد. درصد افزايش مي 25ب)     
  ميليون تومان 65,8ج)     
  درصد 8,33) الف) 2  
  ب) تغيير نخواهد كرد.    
  ميليون تومان 77,5ج)     
  درصد 6,5) الف) 3  
  يابد. درصد افزايش مي 25ب)     
  ميليون تومان 65,8ج)     
  درصد 6,5) الف) 4  
  ب) تغيير نخواهد كرد.    
  ميليون تومان 77,5ج)     
  است؟ نادرست» قيمت يك كاالي ضروري در پي كاهش واردات آن افزايش يافته است.«كدام گزينه در تحليل عبارت  -۱۲۶
وصل كردن نقاط تقاضاي اين كاال، شيب زيادي خواهد داشت و اين مويد ضروري  از آمده دست ) در نتيجۀ تغييرات در ميزان تقاضا و قيمت، منحني به1  

  بودن كاالي مورد نظر است.
رو نخواهيم بود بنابراين شيب منحني  دليل كشش كمِ قيمتي، با كاهش شديد تقاضا روبه يابد اما به ) در اين صورت تقاضاي محصول مقداري كاهش مي2  

  تقاضا بسيار زياد خواهد شد.
يابد؛ زيرا كشش قيمتي تقاضا كم است اما به هر حال تقاضا اندكي كاهش يافته و نقطـۀ تقاضـا  ) بديهي است كه تقاضاي اين كاال چندان كاهش نمي3  

  صورت افقي حركت خواهد كرد. فقط به
آيد امـا بـه هـر  وجود نمي ، كاهش شديدي در تقاضا بهشود دليل ضروري بودن و اينكه نيازهاي اساسي مردم با اين كاال برطرف مي ) در مورد اين كاال به4  

  حال مقداري كاهش تقاضا طبيعي است.
جدول زير بيانگر اقالم توليدي و توليدات افراد مختلف در يك كشور فرضي است. با توجه به اطالعات اين جدول و در صورتي كـه هزينـۀ  -۱۲۷

  درصد توليد ناخالص داخلي باشد: ۱۰استهالك معادل 
  در اين كشور چقدر است؟ »توليد ناخالص داخلي سرانه«ف) ال  
  چه ميزان است؟ »توليد ناخالص ملي«ب)   
  اين كشور كدام است؟ »توليد خالص داخلي«ج) ميزان   
  پوند 298) الف) 1  
  هزار پوند 1,350,000ب)     
  وندهزار پ 1,341,000ج)     
  پوند 298) الف) 2  
  هزار پوند 1,530,000ب)     
  هزار پوند 1,490,000 ج)    
  پوند 423) الف) 3  
  هزار پوند 1,350,000ب)     
  هزار پوند 1,341,000ج)     
  پوند 423) الف) 4  
  هزار پوند 1,530,000ب)     
  هزار پوند 1,490,000ج)     

 

 

  هزار پوند ۷۹۰,۰۰۰  ارزش توليد كاالهاي نهايي

  هزار پوند ۸۶,۰۰۰  اي ارزش توليد كاالهاي واسطه

  هزار پوند ۲۸۰,۰۰۰  ارزش توليد خارجيان در اين كشور

  هزار پوند ۴۲۰,۰۰۰  شده ارزش خدمات نهايي ارائه

  هزار پوند ۲۸,۰۰۰  ي قاچاقارزش تخميني كاالها

  هزار پوند ۱۴۰,۰۰۰  ارزش توليد مردم كشور در خارج از كشور

  ميليون نفر ۵  جمعيت كشور
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  زير است؟ ايه كدام گزينه دربردارندٔه پاسخ درست پرسش -۱۲۸  55
  چيست؟» المللي بازارياب بين«الف) وظيفۀ   
يك از كشورها، داراي واحد پولي خاص خود هستند؛ مثالً واحد ارزش در اتحاديۀ اروپا يورو، در انگليس پوند و در ايـران ريـال  هر«ب) اينكه   

  مربوط به كدام يك از وظايف پول است؟» (تومان) است.
ترتيـب  كننده سـودمند باشـد؛ بـه تواند براي مصـرف گذاري درست دولت مي و ............... در صورت مواظبت و مقررات ج) انحصار ...............  

  هايي براي اين دو نوع از انحصار هستند. ............... و ............... مثال
  است؟ »رشد و توسعه«د) كدام گزينه به ترتيب دربردارندٔه مصداقي براي   
  عهده گرفتند. ها به ناچار چاپ و نشر اسكناس را خود بر ............ و ............... موجب شد تا دولت) ...ه  
  خريد كند، بايد كدام قرارداد را با وي منعقد كند؟ و) در صورتي كه بانك بخواهد، محصوالت توليدي آينده يك بنگاه را پيش  
كنندگان كشورهاي ديگر است تا توليدكنندگان داخلي متناسب با آن اقدام  د عاليق و نيازهاي مصرف) الف) وظيفۀ اين افراد كسب اطالعات در مور 1  

  به توليد نمايند.
  ب) وسيلۀ سنجش ارزش    
  هاي خودرويي شركت -شركت توانير -طبيعي -ج) اقتصادي    
  درآمدبهبود وضعيت توزيع  -هاي سياسي و اجتماعي د) افزايش ميزان فعاليت    
  پول خلق شبه فرايندها در  سوءاستفادٔه صرافان و بانك -هاي مختلف و متنوع جايي اسكناس اري جابه) دشو ه    
  و) معامالت سلم    
  المللي، تجارت جهاني را مديريت كنند. هاي بين كنند با كمك سازمان ) الف) اين افراد در اصل سعي در حل مشكالت مبادالت بين كشورها دارند و سعي مي2  
  ۀ پرداخت در مبادالتب) وسيل    
  شركت توانير -هاي نفتي شركت پخش و پااليش فرآورده -اقتصادي -ج) طبيعي    
  ومير نوزادان در بدو تولد كاهش نرخ مرگ -د) افزايش ميزان سطح زير كشت محصوالت كشاورزي    
  پول خلق شبه يندفرا ها در  سوءاستفادٔه صرافان و بانك -هاي مختلف و متنوع جايي اسكناس ) دشواري جابهه    
  و) معامالت سلم    
  كنند. كنندگان خارجي به افزايش رونق اقتصادي كشور كمك شاياني مي ) الف) اين افراد با اطالع از بازارهاي كشورهاي ديگر و نيازها و عاليق مصرف3  
  ب) وسيلۀ سنجش ارزش    
  هاي خودرويي شركت -شركت توانير -قانوني -ج) طبيعي    
  ساالن افزايش در نرخ باسوادي بزرگ -شده براي بهبود خروجيِ محصول بذر اصالح د) استفاده از    
  ها و رسيدهاي با ظاهر مختلف تعداد زياد انواع صرافي -مباالتي يا سوءاستفادٔه برخي صرافان از اعتماد مردم ) بيه    
  و) معامالت سلف    
ستند كه تالش دارند محصوالت خود را به بيرون مرزهاي كشـور فروختـه و سـود خـوبي ) الف) اين افراد در واقع همان توليدكنندٔه كاالهاي مختلف ه4  

  دست آوردند. به
  ب) وسيلۀ پرداخت در مبادالت    
  شركت توانير -هاي نفتي شركت پخش و پااليش فرآورده -طبيعي -ج) قانوني    
  افزايش سطح بهداشت -هاي توليدي د) افزايش تعداد كارخانه    
  ها و رسيدهاي با ظاهر و اعتبار مختلف تعداد زياد انواع صرافي -يا سوءاستفادٔه برخي صرافان از اعتماد مردم مباالتي ) بيه    
  و) معامالت سلف    
  دهندٔه مراحل توليد يك كاالي نهايي است. با توجه به مندرجات آن: جدول زير نشان -۱۲۹
  الف) ارزش افزودٔه تمام مراحل توليدي چقدر است؟  
  رسد؟ ب) قيمت محصول در مرحلۀ دوم به چه عددي مي  
  شترين ارزش افزوده را ايجاد كرده است؟ج) كدام توليدكننده بي  
  تومان 810,000ب)   تومان 1,420,000) الف) 1  
  ج) مرحلۀ چهارم    
  تومان 920,000ب)   تومان 1,248,000) الف) 2  
  ج) مرحلۀ اول    
  تومان 810,000ب)   تومان 1,248,000) الف) 3  
  ج) مرحلۀ چهارم    
  تومان 920,000ب)   تومان 1,420,000) الف) 4  
  ج) مرحلۀ اول    

 

 

  تومان ۶۹۰,۰۰۰  قيمت محصول در مرحلۀ اول
  تومان ۲۳۰,۰۰۰  در مرحلۀ دومارزش افزودٔه محصول 

  تومان ۱,۰۴۰,۰۰۰  قيمت محصول در مرحلۀ سوم
ارزش افزودٔه محصول در مرحلۀ چهارم 

 درصد قيمت مرحلۀ قبلي ۲۰  (مرحلۀ نهايي)
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  كدام گزينه پاسخ درست و كامل دو پرسش زير را دربردارد؟ -۱۳۰  66
  كند؟ درستي تكميل مي ول زير را از باال به پايين بههاي كدام گزينه، جد الف) عبارت  
  است؟ نادرستدر اقتصاد كشور  »اهميت بودجه«يك از موارد زير در مورد  ب) كدام  
افزايش  -هاي تثبيت اقتصادي سياست -) الف) كاهش شكنندگي و وابستگي اقتصادي1  

  وري و امنيت اقتصادي بهره
  ند در دستگاه مالي و اداري كشور است.ترين س ترين و اساسي ب) بودجه مهم    
توجه  -هاي تجاري و ارزي سياست -وكار ) الف) افزايش توليدات و بهبود محيط كسب2  

  ها در مناطق محروم به زيرساخت
  توان اهميت هر برنامه در نگاه دولت را مالحظه نمود. ب) با نگاه به سند بودجه مي    
  افزايش واردات محصوالت زيرساختي -هاي افزايش توليد استسي -) الف) مديريت تقاضا در بلندمدت3  
  ترين ابزارهاي كنترلي مجلس شوراي اسالمي بر عملكرد دولت است. ب) بودجه يكي از مهم    
  گذاري در مناطق محروم سرمايه -هاي تجاري و ارزي سياست -وري و افزايش توليدات ) الف) بهبود بهره4  
  نمايد. هاي دولت در مورد ادارٔه اقتصادي كشور موافق نباشد، از تصويب بودجۀ آن جلوگيري مي هب) اگر قؤه قضاييه با برنام    
ميليارد واحـد پـولي محاسـبه  ۵۶۰و  ۴۳۰ترتيب  هاي جاري در همان سال، به در يك كشور فرضي، ميزان توليدات دو سال متوالي به قيمت -۱۳۱

ميليـارد واحـد  ۴۳۰و  ۴۳۰ترتيـب  ايۀ سال اول در نظر گرفته شود، ميزان توليد كل بههاي پ شده است. در صورتي كه مبناي محاسبه، قيمت
  پولي خواهد شد. با توجه به اين اطالعات:

  هاي جاري ناشي از چيست؟ شده در محاسبه با قيمت الف) افزايش نشان داده  
واحـد پـولي باشـد، نـرخ افـزايش  ۵,۶۰۰ز كاال در سـال دوم واحد پولي و قيمت هر واحد ا ۴,۲۰۰ب) اگر قيمت هر واحد از كاال در سال اول   

  هاي در سال دوم چقدر است؟ قيمت
  درصد 28ب)   ) الف) افزايش قيمت2  درصد 33ب)   ) الف) تورم1  
  درصد 28ب)   ) الف) رشد حقيقي4  درصد 33ب)   ) الف) افزايش مقدار توليدات3  
  است؟ هاي زير كدام گزينه دربردارندٔه پاسخ درست پرسش -۱۳۲
  به كدام آموزٔه اقتصادي اسالم اشاره دارد؟» من ال معاش له ال معاد له«الف) حديث   
  شود كه در واقع تفاضل ميان ............... و ............... است. ب) در تكميل فرم اظهارنامۀ مالياتي ............... درج مي  
  بيشتر است؟ »توليد ناخالص داخلي«ر و در كدام كشو »توليد ناخالص ملي«ج) در كدام كشور   
  هاي مطلق و نسبي اقتصادي چيست؟ د) نتيجۀ عدم توجه به مزيت  
  د.هاي موسوم به ............... كه صدمۀ آخر را بر كشاورزي روستايي زد، بيماري اقتصادي ايران در دوران ............... را تشديد نمو ) اجراي برنامهه  
  كند. داند كه اعتقادات انسان را تهديد مي ترس نبودن وسايل زندگي مادي را خطري مي) الف) اسالم در دس1  
  درآمد -هاي مستقيم و هزينۀ فرصت هزينه -ب) سود ويژه    
  ج) قطر توليد ناخالص داخلي بيشتر و چين توليد ناخالص ملي بيشتري دارد.    
  رود. المللي از بين مي الملل براي كشورهاي درگير در بازرگاني بين منافع تجارت بين شود و ثانياً ها تشديد مي د) اوالً وابستگي اقتصادي دولت    
  قاجار -) رژيه    
  ) الف) از نظر اسالم تالش براي رفاه و توانگري مادي امري پسنديده است.2  
  هاي مستقيم هزينه -درآمد -ب) سود حسابداري    
  يد ناخالص داخلي بيشتري دارد.كنگ تول ج) لبنان توليد ناخالص ملي بيشتر و هنگ    
  يابد. شود و ثانياً با توليد محصوالت كمتر، رفاه جوامع كاهش مي ها در فضاي توليد، اسراف و تبذير مي د) اوالً منابع و سرمايه    
  قاجار -) رژيه    
  كند. مي داند كه اعتقادات انسان را تهديد ) الف) اسالم در دسترس نبودن وسايل زندگي مادي را خطري مي3  
  هاي مستقيم و غيرمستقيم هزينه -درآمد -ب) سود اقتصادي    
  كنگ توليد ناخالص داخلي بيشتري دارد. ج) لبنان توليد ناخالص ملي بيشتر و هنگ    
  ابد.ي شود و ثانياً با توليد محصوالت كمتر، رفاه جوامع كاهش مي ها در فضاي توليد، اسراف و تبذير مي د) اوالً منابع و سرمايه    
  پهلوي -) انقالب سفيده    
  ) الف) از نظر اسالم تالش براي رفاه و توانگري مادي امري پسنديده است.4  
  درآمد -هزينۀ فرصت -ب) سود حسابداري    
  ج) قطر توليد ناخالص داخلي بيشتر و چين توليد ناخالص ملي بيشتري دارد.    
  رود. المللي از بين مي الملل براي كشورهاي درگير در بازرگاني بين ثانياً منافع تجارت بينشود و  ها تشديد مي وابستگي اقتصادي دولت د) اوالً    
  پهلوي -) انقالب سفيده    

 

 

تأثير و هدف دولت از اجرا  نوع سياست دولت
  ...............  هاي جانب عرضه سياست
  تشويق صادرات  ...............  
  ...............    اي هاي توسعه سياست
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  دارد، كدام است؟ درآمدميليون تومان  ۱۴ماهانۀ شخصي كه ماهانه  »ماندٔه خالص«با توجه به جدول مالياتي زير، ميزان  -۱۳۳  77

  تومان 12,460,000) 1  

  تومان 12,720,000) 2  

  تومان 12,540,000) 3  

  تومان 1,370,000) 4  

  كند؟ درستي تكميل مي ا توجه به اطالعات آن، كدام گزينه جاهاي خالي را بهشده در كتاب درسي است. ب جدول زير، منطبق بر اعداد ارائه -۱۳۴
  توجه: ترتيب جاهاي خالي از سمت راست به چپ و باال به پايين است.  

 توليد ناخالص داخلي سرانه ساالن سوادي بزرگنرخ با  اميد به زندگي  ومير نوزادان مرگ  نام كشور
  ۱۵۰۹۰  ۸۴,۳  ...............    ۱۴,۴ ايران/ رتبۀ ............... 

  ۱۱۵۲۵  ۹۵,۱  ۷۵  ...............    ۹۰چين/ رتبۀ 
  ...............    ...............    ۵۵,۱  ۶۱,۵ ۱۸۰موزامبيك/ رتبۀ 

  1 (66- 74,5- 11,9- 45,6- 1090  2 (69- 75,4- 10,9- 45,6- 1090  
  3 (66- 74,5- 11,9- 50,6- 1070  4 (69- 75,4- 10,9- 50,6- 1070  
  هاي زير درست هستند؟ يك از عبارت كدام -۱۳۵
  معناي افزايش ثروت مردم است. نظر از ميزان تورم به صرف ،الف) افزايش ميزان نقدينگي  
هـاي پرداختـي،  هاي آماري از جملـه ماليات محاسبه نباشد، بايد با استفاده از داده قابل يدرآمدها، اگر شكاف  ب) در محاسبۀ شاخص دهك  

  رزش افزودٔه توليدشده توسط خانوار محاسبه گردد.ا
ها ارائۀ خدمات به فعـاالن  ها در همه جاي دنيا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده و بايد نهادي ماهيتاً غيرانتقاعي باشند كه هدف آن ج) بانك  

  اقتصادي باشد.
  قانون اساسي آمده است. ۴۵ اصلي اقتصاد در ها و محدودٔه بخش ۴۴د) منابع مالي حكومت براي ايفاي وظايف خود در اصل   
بر اقتصـاد كشـورها و  رگذاريتأث يها سازمان نيتر مهم) از WTOي (سازمان تجارت جهانو  )IMF( پول يالملل نيصندوق ب ،يبانك جهان) ه  

  .روند يشمار م به ياقتصاد جهان
كه در نهايت منجر به خلق  رديگ يصورت م شرفتيپي ساز برا صتمناسب فر ۀو انتخاب عرص دياساس قدرت تول بر ديجد يها خلق فرصتو)   

  گردد. مزيت اقتصادي مي
  د -ج -) ب4  ه -) ج3  و -ه -ب -) الف2  و -ه -) ج1  

 

  سرودند؟ يافتۀ اواخر عهد ساماني بودند و در دربار غزنوي نيز شعر مي كدام شاعران، تربيت -۱۳۶
  منوچهري -فرخي -) عنصري2    ناصرخسرو -دوسيفر  -) انوري1  
  فرخي -عنصري -) رودكي4    كسايي -منوچهري -) انوري3  
  ترتيب دربارٔه چه كسي است؟ هاي زير به عبارتهركدام از  -۱۳۷
  تابد. يابي و انتقادهاي ظريف اجتماعي دارد و ناماليمات اوضاع آشفتۀ روزگار خود را برنمي الف) نكته  
  طلبي است. گزنده، طنزآميز و سرشار از خيرخواهي و اصالح ب) لحن سخن او  
  ج) نثر او در كتاب گاه ساده و گاهي داراي سجع و موازنه است.  
  دهد. اعتباري دنيا را در شعر خود مورد تأكيد قرار مي پيشگي و بي د) قناعت  
  ناصرخسرو -عبداهللا انصاري خواجه -خواجوي كرماني -) حافظ2  يمين ابن -نجم دايه -حافظ -) عبيد زاكاني1  
  يمين ابن -مستوفي حمداهللا -عبيد زاكاني -) حافظ4  ناصرخسرو -الدين رازي نجم -خواجوي كرماني -) عبيد زاكاني3  

 

 

  معاف از ماليات  ميليون تومان ۲هاي تا درآمد ۱
  درصد نسبت به مازاد طبقۀ قبل ۸با نرخ   ميليون تومان ۶هاي تا درآمد ۲
  درصد نسبت به مازاد طبقۀ قبل ۱۰با نرخ   ميليون تومان ۸هاي تا درآمد ۳
  درصد نسبت به مازاد طبقۀ قبل ۱۲با نرخ   ميليون تومان ۱۲هاي تا درآمد ۴
  درصد نسبت به مازاد طبقۀ قبل ۱۴خ با نر  ميليون تومان ۱۶هاي تا درآمد ۵
  درصد نسبت به مازاد طبقۀ قبل ۲۰با نرخ   ميليون تومان ۲۰هاي تا و بيشتر از درآمد ۶

  ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
´ 30
پيشنهادي زمان
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  متن زير از چه كتابي است و در چه زماني تأليف شده است؟ -۱۳۸  88
فت اعراض نمودند و دست اسراف به مال او دراز كردنـد. پـدر موعظـت و بازرگاني بود بسيار مال، او را فرزندان در رسيدند و از كسب و حر«  

  »مالمت ايشان واجب ديد.
  اواسط نيمۀ اول قرن ششم -) كليله و دمنه2  نيمۀ دوم قرن ششم -نامه ) سياست1  
  اوايل قرن ششم -نامه ) قابوس4    قرن پنجم -) سفرنامه3  
  اطالعات مقابل كدام گزينه درست است؟ -۱۳۹
  ار دانش: يكي از آثار مصنوع و نوشتۀ وحيد قزويني است.) عي1  
  هاي اميرعليشير نوايي كه به زبان عربي نوشته شده است. اللغتين: يكي از كتاب ) محاكمة2  
  ترين كتاب دربارٔه چنگيز و فتوحات اوست. ) ظفرنامۀ شامي: قديمي3  
  باشد. دمير ميالسير: كتابي به نثر بينابين است و نويسندٔه آن خوان ) حبيب4  
  ترتيب دربارٔه چه كساني است؟ عبارات زير، به -۱۴۰
  »المعاني ثاني است خالق -غزل او بر حافظ تأثيرگذار بود -در غزل توجه خاصي به سعدي داشت -نويسندٔه كتابي در موضوع فقه است«  
  كليم كاشاني -خواجوي كرماني -سلمان ساوجي -) شيخ بهايي1  
  بيدل دهلوي -سعدي - سلمان ساوجي -ي) قاضي نوراهللا شوشتر 2  
  بيدل دهلوي -خواجوي كرماني - خواجوي كرماني -) شيخ بهايي3  
  كليم كاشاني -سعدي -خواجوي كرماني -) قاضي نوراهللا شوشتري4  
  كدام عبارت درست است؟ -۱۴۱
  نويسي در ايران بود. هاي جنگ ايران و عراق دوران اوج شكوفايي رمان ) سال1  
  هاي ادبي قبل از انقالب است. ها و نوشته هاي سروده مايه خواهان از درون آزادي و آزادي ) ستايش2  
  پور است. از آثار نظم قيصر امين» بال پريدن بي«از آثار نثر و » طوفان در پرانتز) «3  
  احمد است. ) ارزيابي شتابزده از مجموعه مقاالت و خسي در ميقات، سفرنامۀ حج جالل آل4  
  م گزينه دربارٔه شاعر بيت زير مصداق دارد؟كدا -۱۴۲

ـــــرده      ـــــر زرد و پژم ـــــراپا اگ ـــــم س اي
 

ــــپرده  ــــاييز نس ــــه پ ــــي دل ب ــــم ول اي
 

  

  تأمل است. قابل آزمايي كرده و اشعار سپيد او ) وي در غزل و قصيده بيشتر طبع1  
  توانايي خود را در ادبيات انقالب نشان داد.» در كوچۀ آفتاب«) با مجموعۀ شعر 2  
  .ه استها به شيؤه انوري و سنايي توجه داشت ) اوج سخن اين شاعر در قطعات اوست كه در آن3  
  ) در غزل طبعي لطيف و احساسي رقيق داشت و از حافظ تأثير فراوان پذيرفته بود.4  
  هاي سبكي دورٔه معاصر، اطالعات مقابل كدام گزينه تماماً درست است؟ با توجه به ويژگي -۱۴۳
  گريزي و ابهام، در شعر اين دوره پسنديده است. (ويژگي ادبي شعر قبل از انقالب) الف) معني  
  فكري شعر قبل از انقالب)  ب) لحن شاعر صميمانه و متواضعانه است. (ويژگي  
  قالب)شود. (ويژگي زباني نثر بعد از ان هاي كهن در اين دوره ديده مي گرايي و عالقۀ فراوان به استفاده از واژه ج) باستان  
  آوردن به مفاهيم انتزاعي در آثار اين دوره آشكار است. (ويژگي فكري نثر بعد از انقالب) د) روي  
  د -) الف4  د -) ج3  ج -) ب2  ب -) الف1  
  هاي فكري، كدام بيت سرودٔه شعراي عصر بيداري است؟ با توجه به ويژگي -۱۴۴
ـــز ) 1     ـــو را خـــون ضـــعيفان را مري ـــاخبر كـــردم ت ب

 

خبــر گيــرد تــو را گناهــان، بــي ون بــيزانكــه خــ 
 

) هشـــيار زيســـتن نـــه ز قـــانون حكمـــت اســـت2
 

ـــه  ـــت در كارخان ـــت اس ـــه غفل ـــامش ب ـــه نظ اي ك
 

ــــت3 ــــاني غرب ــــف و پريش ــــر آن زل ــــا و س ) م
 

ـــن  ـــبح وط ـــود ص ـــام ب ـــن ش ـــر اي ـــرد س ـــا گ ه
 

ـــرد ) 4 ـــان را خســـته ك ـــردون دون آزادگ ضـــربت گ
 

ـــو دل  ـــت؟ آزرده   ك ـــروح نيس ـــغ او مج ـــز تي اي ك
 

  قافيۀ چند بيت درست است؟ -۱۴۵
  

الف) شاهدي مسـتانه آمـد زاهـدي مسـتور شـد    
 

زن كه بر لوح ايـن قضـا مسـطور شـد نخ كم  رو ز 
 

ايــــم و دانســــته ب) امتحــــان كــــرده
 

ــــته  ــــد بس ــــاده ش ــــبوري گش ــــه ص ب
 

ج) به جم گفـت ايـن حـديث امشـب بـه افسـر
 

ــــر  ــــوم قيص ــــنم معل ــــا ك ــــويم ت بگ
 

ـــــه در صـــــومعۀ شـــــيخ رســـــيد د) ب
 

از درون زمزمـــــــۀ شـــــــيخ نديـــــــد 
 

ــزوه ــه ج ــل ن ــه ك ــود ن ــل ش ــردد ك ــزو گ ) ج
 

ــو  ــه عض ــان ن ــه ج ــفت ن ــد ص ــورتي باش ص
 

  ) دو4  ) سه3  ) چهار2  ) پنج1  
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  است؟ نادرستاطالعات مقابل كدام گزينه  -۱۴۶  99
) اينــــــــــك ازل و ابــــــــــد نشســــــــــتند1

 

ــــــــتند  ــــــــد بس ــــــــو عه ــــــــدگي ت در بن
 

  نيست)قافيتين  (ذو 
) زهـــي فرزنـــد كـــز علـــم و عمـــل خاســــت2

 

كـــــه بـــــاب امهـــــات و جـــــدّ و آباســـــت 
 

 حرف روي است)» ت(« 
) گــــــر نخــــــواهم داد خــــــود ننمــــــايمش3

 

ــــــردم بســــــته دل بگشــــــايمش  چــــــونش ك
 

است)» 2«(طبق قاعدٔه  
ــــــرقش مــــــوي دام هوشــــــمندان4 ــــــه ف ) ب

 

ــــدان  ــــه چن ــــا ن ــــرق امّ ــــك ف ــــا مش از او ت
 

  (حرف الحاقي ندارد) 
  وزن كدام گزينه دوري است؟ -۱۴۷
آميـــز را چنــد از مـــوذّن بشـــنوم توحيـــد شـــرك ) 1    

 

انگيــز را؟ كــو عشــق تــا يــك ســو نهــم شــرع خــالف 
 

ــــزه دل2 ــــي ز غم ــــا ك ــــون ) ت ــــي خ ــــا كن ه
 

ـــــــايي؟  ـــــــد از كرشـــــــمه جـــــــان را رب چن
 

ــنش3 ــو ببي ــوس ت ــن ه ــت زي ــي داش ــه دل ) هرك
 

ـــي  ـــي ب ـــان دل و ب ـــار همچن ـــدي ك ـــو دي ـــه ت ك
 

تي بخـــتم نگـــر كـــه بـــر در شـــاهدرازدســـ ) 4
 

ـــيم نشـــان جبهـــه كـــنم ســـجده  ـــاه هفـــت اقل گ
 

  وزن كدام گزينه با بيت زير يكسان است؟ -۱۴۸
ســـــازي  زنجيـــــر دل ز جعـــــد ســـــيه     

 

ـــرگ  ـــيه  گلب ـــك س ـــه مش ـــر ب ـــي ت پوش
 

  

ــــد ) 1     ــــو ياب ــــان ن ــــرده ج ــــب م ــــون قال چ
 

ــــــــردد  ــــــــن گ ــــــــه و كف ــــــــارغ ز لفاف ف
 

بــــدقــــرار شــــود ال  خــــواب و بــــي ) بــــي2
 

ــــل  ــــان ماي ــــر بت ــــه مه ــــود ب ــــاو ش ــــر ك ه
 

) هــــر دل كــــه ز عشــــق توســــت خــــالي3
 

ــــــاد  ــــــرون ب ــــــو ب ــــــل ت ــــــۀ وص از حلق
 

هـــر نالــــه و فريــــاد كــــه كــــردم نشــــنيدي ) 4
 

ــــت  ــــد اســــت جناي ــــه بلن پيداســــت نگــــارا ك
 

  شود؟ بندي هجايي مي بودن، به دو صورت تقسيم  كدام گزينه در عين ناهمسان -۱۴۹
ـــــو ب ) 1     ـــــزين چ ـــــاغ م ـــــليمانب ـــــاه س ارگ

 

ــــــيده نغمــــــۀ داوود  ــــــحر بركش ــــــرغ س م
 

) گـــه چـــون نســـيم بـــا گـــل راز نهفتـــه گفـــتن2
 

ــــبالن شــــنيدن گــــه ســــرّ عشــــق  ــــازي از بل ب
 

ـــالص داد3 ـــقم خ ـــم عش ـــت وز غ ـــونم بريخ ) خ
 

گـــــذارمت پـــــذير غمـــــزٔه خنجـــــر منّـــــت 
 

رفيقــــان چنــــان عهــــد صــــحبت شكســــتند ) 4
 

ــــوده  ــــويي نب ــــه گ ــــنايي ك ــــود آش ــــت خ س
 

  است؟ نادرستكدام گزينه وزن  -۱۵۰
  ام به اشك مشوي: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن ) سواد ديدٔه غمديده1  
  ) از چرخ به هرگونه همي دار اميد: مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن2  
  سراي عاريت از شادي: مفعول فاعالت مفاعيلن ) در غم3  
  ) ز بدانديش فلك چند شوي ايمن: فعالتن فعالتن فعالتن فع4  
  ؟ندارددر بيت زير كدام اختيار شاعري وجود  -۱۵۱

ــه      ــوري از خان ــه او م ــكوه ب ــد ار ش ــي كن خراب
 

كــوه را ســيل چــو رگ خشــك شــود بــر انــدام 
 

  ) تغيير مصوت بلند به كوتاه4  ) تغيير مصوت كوتاه به بلند3  جاي فعالتن ) فاعالتن به2  ) ابدال1  
  است؟» ابدال«كدام گزينه داراي  -۱۵۲
ــتم: درخــت همچــو مــن اســت ) 1     جــواب دادم و گف

 

ــــدار  ــــاز م ــــق ب ــــي اي رفي ــــرا ز همچــــو من م
 

ـــود2 ـــار ش ـــت غمگس ـــن و دوس ـــار م ـــار ي ) نگ
 

شــــكار بــــه فــــرّ خــــدمت درگــــاه ميــــر شــــير 
 

) بهــــار مــــن رخ او بــــود و دور مانــــدم از او3
 

برابـــر آمـــد بـــر مـــن كنـــون خـــزان و بهـــار 
 

ــك ولــي ) 4 ــوانم شــناخت ني ــن غــرض بت ــن اي م
 

ــه كــار؟  ــه چ ــخن ب ــر س ــه ه ــه ب ــردن قص دراز ك
 

  است؟ نادرستاختيار شاعري كدام گزينه  -۱۵۳
) جــنس رود ســوي جــنس بــس بــود ايــن امتحــان1

 

رود رود خــر ســوي خــر مــي شــه ســوي شــه مــي 
 

  (بلند بودن هجاي پاياني) 
) دشــمن بــه قصــد حــافظ اگــر دم زنــد چــه بــاك؟2

 

ـــيَم شرمســـار دوســـت  ـــت خـــداي را كـــه ن منّ
 

(تغيير مصوت كوتاه به بلند) 
ـــاره3 ـــن دل پ ـــخن درآورم اي ـــه س ـــر ب ـــاره را ) گ پ

 

ــوا  ــد ن ــر ده ــه س ــه نال ــن ب ــال زار م ــه ح ــرغ ب م
 

  (قلب) 
ـــــل4 ـــــت و بخ ـــــدر هم ـــــه ق ـــــي را ب ) آدم

 

همـــــه جـــــا قيمـــــت و بهـــــا باشـــــد 
 

  جاي فعالتن) (فاعالتن به 
  تعداد تشبيهات در كدام گزينه بيشتر است؟ -۱۵۴
ــــ1     ــــر آفتــــاب طعنــــه زده) مــــه جبــــين ت و ب

 

ــــده  ــــه خندي ــــرگ الل ــــر ب ــــو ب گــــل عــــذار ت
 

ــان2 ــف چوگ ــار ) زل ــر رخس ــد ب ــه كن ــفت ار حلق ص
 

هـــر زمـــان گــــوي دلـــم در خـــم چوگــــان آرد 
 

) مِــي چــون زنــگ اگــر دســت نگيــرد خواجــو3
 

ـــرد؟  ـــه ب ـــين ك ـــاطر غمگ ـــۀ خ ـــم ز آين ـــگ غ زن
 

ـــد4 ـــوروزي كن ـــر ن ـــان اب ـــرگ درخت ـــا ب ) آنچـــه ب
 

ـــي  ـــا ته ـــف ف ب ـــتان ك ـــددس ـــروزي كن ـــاض في ي
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  در كدام گزينه آمده است؟» جناس، تشبيه، ايهام، استعاره و مجاز«هاي  ترتيب آرايه -۱۵۵  1010
ــــف) غيــــر آن جعــــد نگــــار مقــــبلم     ال

 

گـــــر دوصـــــد زنجيـــــر آري بگســـــلم 
 

ــائب ــان ص ــت در جه ــب نيس ب) دواي درد طل
 

ــت  ــن درد را دوا اينجاس ــه اي ــال ك ــو را خي ت
 

در وصـف خـويش خرسـندم هـاي تـو ج) ز گفته
 

كــه از كــرم ابــر، بوســتان خرســند چنــان 
 

د) به عشقت گر همه يك داغ سامان بود در دستم
 

ــود در دســتم  همــان انگشــتر ملــك ســليمان ب
 

ـــنه ـــام م ـــدمي در مق ـــد ق ـــر نه ) روزي اگ
 

ـــت  ـــار دوس ـــه ارادت نث ـــنم ب ـــد روان ك نق
 

  ه -ج -د -ب -) الف4  ج -ه -الف -د -) ب3  د -ه -ب -ج -) الف2  د -ج -ه -الف -) ب1  
  هاي كدام گزينه تماماً درست است؟ با توجه به بيت زير آرايه -۱۵۶

ــرد      ــاز ك ــايون ب ــال هم ــر او ب ــاي چت ــا هم ت
 

ــي  ــوتر م ــر كب ــويش را چت ــال خ ــاز ب ــد ب كن
 

  تلميح -استعاره -نايه) ك4  جناس تام -تشبيه -) مجاز3  استعاره -حسن تعليل -) ايهام2  تشبيه -ايهام تناسب -) جناس1  
  وجود دارد؟» جناس، استعاره و تشبيه«در كدام گزينه هر سه آرايۀ  -۱۵۷
رويـي قفـل مطلـب را كليدي نيست غيـر از سـخت ) 1    

 

ــرون ز ســنگ خــاره مــي  ــن شــرر بي ــه آهــن اي ــد ب آي
 

ــن2 ــه چم ــمت ب ــۀ چش ــي زدم از گوش ) دوش حرف
 

شــرم و حيــا كــه ننــازد پــس از ايــن نــرگس بــي 
 

رفتـار مـن ) دلدار مـن جانـدار مـن شمشـاد خـوش3
 

ـــار آمـــده  ـــار مـــن لعلـــش گهرب ـــدٔه دُرب چـــون دي
 

نـوا بنگر به شبگير اي صبا، خواجو چو مـرغ خـوش ) 4
 

بـــر طـــرف بســـتان از هـــوا در نالـــۀ زار آمـــده 
 

  هاي ادبي تماماً وجود دارد؟ در بيت زير كدام آرايه -۱۵۸
فتـاده اسـت؟داني چرا اشـكم ز چشـم ا هيچ مي     

 

كه پـيش هـر كسـي راز دلـم بگشـاده اسـت زان 
 

  استعاره -مجاز -) ايهام تناسب4  حسن تعليل -تشبيه -) ايهام3  تلميح -ايهام تناسب -) تشخيص2  استعاره -حسن تعليل -) ايهام1  
  هر دو آرايۀ مقابل كدام گزينه درست است؟ -۱۵۹

ــرگس1 ــار چشــم ن ــه خم ــدي ب ــايي و ببن ــو گش ) چ
 

هــــزار توبــــه ز يكــــي گشــــاد دســــتت شــــكند 
 

  تشبيه) -(لف و نشر 
بيــــز را ) مايــــه ده از بــــوي بــــاده بــــاد عنبــــر2

 

ــــوهر  ــــر گ ــــوز اب ــــا رادي آم ــــف م ــــز را در ك بي
 

جناس) -آميزي (حس 
اوصــاف شــد از عشــق آن بــت برخــورد ) هركــه بــي3

 

كان صنم طـاق اسـت انـدر حسـن و خواهـد طـاق را 
 

جناس تام) -(استعاره 
ــــدي4 ــــوس) كن ــــا و ه ــــيخ هواه ــــا م ز دل ب ه

 

ــــوس  ــــا و ه ــــود راه باله ــــه خ ــــم ب ــــا دادي ه
 

  استعاره) -(كنايه 
  در كدام گزينه درست است؟» آميزي، ايهام تناسب، تشبيه و سجع حس«هاي  ترتيب آرايه -۱۶۰
الف) شكّر غالم پاسخش ميمـون جمـال فـرخش    

 

رخـش همچـون شـب تـار آمـده روز غريبان بي 
 

ــر  ــرخ را ب ــر دمب) چ ــت ه ــدان محب ــر مي س
 

ـــذرد  ـــپر درگ ـــت س ـــن از هف ـــاوك آه م ن
 

ــرويش ــان اب ــر در كم ــرد ناص ــل ك ج) دي تأم
 

هــيچ چيــزش در نبايــد از نكــويي غيــر زه 
 

ام كه تا تـو را جلـوه دهـم در ايـن سـرا د) آمده
 

ــانمت  ــك رس ــوق فل ــقان ف ــاي عاش ــو دع همچ
 

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

اي ز دل كـــه تمنّـــا كـــنم تـــو را كـــي رفتـــه     
 

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

  

چون تو نـه در مقـابلي عكـس تـو پـيش رو نهـيم ) 1    
 

ــت  ــردن اس ــاه ك ــواهش م ــه خ ــم از آب و آين ــن ه اي
 

ل شـــودم دور) مپســـند كـــه چـــون مـــه ز مقابـــ2
 

ـــو داري  ـــه ت ـــل ك ـــاه مقاب ـــا م ـــت ب ـــن طلع اي
 

بينمـت ) نه همين در كـاخ دل بـا چشـم جـان مـي3
 

ــا چشــم صــورت  ــين عيــان مــي در جهــان ب بينمــت ب
 

قــدرم ولــي از ديــده چــون غايــب شــوم گرچــه بــي ) 4
 

ــردم جســت  ــد م ــاه عي ــو م ــي و همچ ــويم م ــد ج كنن
 

  مفهوم كدام گزينه متفاوت است؟ -۱۶۲
ــش عشــق) ه1     ــدو ز آت ــيده اســت ب ــه دودي نرس رك

 

ــــب  ــــر؟ و از ت ــــه خب ــــوختگانش چ ــــاب جگرس ت
 

ــه زخــم2 خــورده حكايــت كــنم ز دســت جراحــت ) ب
 

كــه تندرســت مالمــت كنــد چــو مــن بخروشــم 
 

ــر3 ــه عم ــه در هم ــد كســي ك ــديث عشــق ندان ) ح
 

ـــــرايي را  ـــــد در س ـــــه باش ـــــر نكوفت ـــــه س ب
 

ــت؟4 ــرزنش اس ــاي س ــه ج ــال را چ ــد ب ــير بن ) اس
 

ــــاب ت معــــاونتي دســــت مــــيگــــر   دهــــد دري
 

  است؟ نادرستمفهوم مقابل كدام گزينه  -۱۶۳ 
ـــاد چشـــم مـــن1 ـــراهن صـــبوري مـــن ب ) پي

 

ــــي  جمــــال دوســــت در آيينــــه بنگــــريم گــــر ب
 

 پوشي عاشق از ديگران) (چشم 
دل ساكن خمّـار چـه سـود؟ و ) روي در مسجد2

 

ــود؟  ــه س ــار چ ــه زن ــته ب ــان بس ــر دوش و مي ــه ب خرق
 

  صداقت) (دعوت به 
) بدين اقبال يـك هفتـه كـه بفزايـد مشـو غـّره3

 

كه چون ماه دو هفته است آن كز افزوني است نقصانش 
 

  طبع) (مناعت  
رود ) هر سـر مـوي حـواس مـن بـه راهـي مـي4

 

ـــت  ـــاده اس ـــاه افت ـــانم نگ ـــف پريش ـــه آن زل ـــا ب ت
 

  قراري عاشق) (بي 
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  ؟مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است -۱۶۴  1111
ــي      ــالي ب ــود كم ــدا ش ــاي انســان از ســخن پي ه

 

مغــز چــون لــب واكنــد رســوا شــود پســتۀ بــي 
 

  

ـــدارد حاصـــلي جـــز گرفتـــاري ســـخن ) 1     ســـازي ن
 

زبــاني كــرده اســت طوطيــان را در قفــس شــيرين 
 

كمــاالن راســت لــب بســتن بــه از گفتــار پــوچ ) بــي2
 

ــي  ــتۀ ب ــاش پس ــو مب ــد گ ــر نباش ــدان گ ــز خن مغ
 

در زمــان خامشــي گويــاتر اســت ) عيــب نــادان3
 

بســـتگي گويـــاتر اســـت مغـــز در لـــب پســـتۀ بـــي 
 

ـــين ) 4 ـــد رنگ ـــويش نهانن ـــخن خ ـــخنان در س س
 

ــل  ــدا گ ــال ج ــر ح ــه ه ــت ب ــود نيس ــت خ از نكه
 

  معني مقابل كدام گروه از كلمات تماماً درست است؟ -۱۶۵
  معمور (آبادان) -چارق (لباسي از چرم) -طع (سفرٔه چرمين)) ن2  شرطه (باد مخالف) -گونه شدن) تطوّر (گونه -گاه) ) ملتجا (تكيه1  
  كرنا (شيپور بزرگ) -جرس (زنگ بزرگ) -) هماورد (ميدان جنگ)4  هوام (حشرات) -نخجير (شكار) -مند شدن) ) تمتّع (بهره3  

 

  ترتيب هريك از عبارات زير به چه مفهومي اشاره دارد؟ به -۱۶۶
 تمان اداريساخ ■  
 قرار دارد. در مقابل جهان انسانيجهاني كه  ■  
 ها تداوم تاريخي فرهنگ ■  
  ي متغير بشرها پاسخ به پرسش ■  
 حقيقت  -ها فرهنگ هاي اساسي عقايد و ارزش -جهان تكويني -) پديدٔه طبيعي1  
 عقالنيت -ها تنوع فرهنگ -جهان تكويني -) پديدٔه اجتماعي2  
 عقالنيت -ها فرهنگ هاي اساسي عقايد و ارزش -ان هستيجه -) پديدٔه اجتماعي3  
  حقيقت -ها تنوع فرهنگ -جهان هستي -) پديدٔه طبيعي4  
  به سؤاالت زير پاسخ دهيد: -۱۶۷
 چيست؟ ي تكوينيها پديدهمنظور از  ■  
 چيست؟ جهان اجتماعي ۀيالترين  عميق ■  
 نامند؟ را چه مي اشغال يك سرزمين خارجي، با توسل به قدرت نظامي و سياسي ■  
  در برابر اسالم در كدام مرحلۀ گسترش فرهنگ اسالمي اتفاق افتاده است؟ فرهنگ جاهليآشكار  مقاومت ■  
اجتماعي محسـوب  هاي شوند و بعد از ورود به جهان اجتماعي پديده ها باعث گسترش جهان اجتماعي مي هايي كه با تأثيرگذاري بر زندگي انسان ) پديده1  

 دوران خالفت -امپرياليسم سياسي -گذارند هاي اجتماعي تأثير مي ني كه بر ارزشالعقايد ك -خواهند شد
هاي اجتماعي محسوب  شوند و بعد از ورود به جهان اجتماعي پديده ها باعث گسترش جهان اجتماعي مي هايي كه با تأثيرگذاري بر زندگي انسان ) پديده2  

 عصر نبوي -امپرياليسم سياسي -بت به اصل جهان، جايگاه انسان در آن و تفسيرشان از زندگي و مرگ خودها نس باور و اعتقاد انسان -خواهند شد
نـي كـه بـر العقايـد ك -يابنـد جهـان اجتمـاعي راه مي واسطۀ ارتباطي كه با زندگي انسان دارند به به كند ولي ها را ايجاد نمي يي كه انسان آنها  پديده) 3  

 عصر نبوي -استعمار -گذارند ميهاي اجتماعي تأثير  ارزش
ها  بـاور و اعتقـاد انسـان -يابنـد جهان اجتماعي راه مي واسطۀ ارتباطي كه با زندگي انسان دارند به به كند ولي ها را ايجاد نمي يي كه انسان آنها  پديده) 4  

  خالفت دوران -استعمار -نسبت به اصل جهان، جايگاه انسان در آن و تفسيرشان از زندگي و مرگ خود
  اي در پي داشت؟ در نگاه وبر چه نتيجه معطوف به دنيا ههاي حسابگران رواج كنشمنظور از جهان زنده و سالم چيست؟ و  -۱۶۸
اي هـ هـاي خـود از ديگـر جهان برداري بهـرهزم باشد، تغييراتـي در ال در صورتي كه ، با جهان اطراف خود ارتباط برقرار كردن نهالفعا) جهاني كه عالوه بر 1  

 عناصر معنوي و مقدس در جهان متجدد طرد شدند. -كند ها استفاده مي آورد و سپس از آن وجود مي بهاجتماعي 
هـاي  هـاي خـود از ديگـر جهان برداري بهـرهزم باشد، تغييراتـي در ال در صورتي كه ، با جهان اطراف خود ارتباط برقرار كردن نهالفعا) جهاني كه عالوه بر 2  

 كردند، گسترش يافتند. مي علوم تجربي تعقيب ههايي كه اهداف دنيوي را به وسيل كنش -كند ها استفاده مي آورد و سپس از آن مي به وجوداجتماعي 
ر عرصـه را بـ -بـرد هاي اجتماعي ديگر بهره مي مطابق با نياز خود، از دستاوردهاي جهان و كند نه با جهان اطراف خود ارتباط برقرار ميالفعا) جهاني كه 3  

 كرد. قي تنگال هاي عاطفي و اخ هاي انساني، مانند كنش سايركنش
 قـدرت -بـرد هـاي اجتمـاعي ديگـر بهـره مي مطابق با نياز خود، از دسـتاوردهاي جهان و كند نه با جهان اطراف خود ارتباط برقرار ميالفعا) جهاني كه 4  

  داد.را به انسان  ها آن شدن بر مسلط و و... ه، سيلزلزل همانند بيماري، طبيعي مسائل و حوادث بيني و پيشگيري از پيش

  

  ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
´ 15
پيشنهادي زمان
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  ترتيب موارد زير به چه موضوعي ارتباط دارند؟ به -۱۶۹  1212
 .شود ها متبلور مي در ارزش ■  
  هاي مد المللي زيبايي و نمايشگاه برگزاري مسابقات بين ■  
 علوم مبتني بر عقل و وحي ■  
ي اساسـي آن پايـدار هـا رغم گذر زمان و پذيرش تغييـرات، ويژگي كه علياي  گر است به گونهاز نسلي به نسل دي هويت اجتماعيانتقال  ■  

  .آورد ماند و دوام مي مي
 بازتوليد هويت اجتماعي  -ها ابزار شناخت عقايد و ارزش -و تمركز فرهنگ غرب بر بعد جسماني هويت توجه -) آرمان اجتماعي1  
 بازتوليد هويت اجتماعي  -هاي عميق فرهنگ تشخيص حق و باطل بودن اليه -غرب بر بعد جسماني هويت و تمركز فرهنگ توجه -) عقايد اجتماعي2  
 پذيري  جامعه -هاي عميق فرهنگ تشخيص حق و باطل بودن اليه -هاي مختلف فرهنگي با يكديگر ارتباط اليه -) آرمان اجتماعي3  
  پذيري جامعه -ها ابزار شناخت عقايد و ارزش -كديگرهاي مختلف فرهنگي با ي ارتباط اليه -) عقايد اجتماعي4  
  ترتيب علت هريك عبارات زير در كدام گزينه آمده است؟ به -۱۷۰
 هويت فرهنگي جهان اجتماعيمحقق شدن  ■  
 تزلزل فرهنگي ■  
 ي عميق ها يهالداد و ستد فرهنگي به سرايت كردن  ■  
   پروتستانتيسم ■  
ي هويت فرهنگي جهان اجتماعي ثبـات ها و ارزش ها دهد كه عقايد، آرمان هنگامي رخ مي -ي مشتركي پديد آيدها ارزش در ميان مردم، عقايد وگاه ) هر 1  

پيـدايش و رشـد  -ي خود پشت كندها به مرور زمان، به عقايد و آرمان جهان اجتماعي درصورتي كه -و استقرار خود را در زندگي مردم از دست بدهند
 يي جديد دينها برخي نهضت

يي كه هويت فرهنگـي ها  و ارزش ها دهد كه عقايد، آرمان هنگامي رخ مي -هاي عميق جهان اجتماعي را به رسميت بشناسند ) زماني كه عموم مردم اليه2  
رويكـرد  -ي خـود پشـت كنـدهـا به مرور زمـان، بـه عقايـد و آرمانجهان اجتماعي درصورتي كه  -سازند، مورد ترديد قرار گيرند جهان اجتماعي را مي

  گزينشي جهان غرب به ابعاد معنوي و ديني جهان
يي كه هويت فرهنگي جهان اجتمـاعي را ها  و ارزش ها دهد كه عقايد، آرمان هنگامي رخ مي -ي مشتركي پديد آيدها در ميان مردم، عقايد و ارزشگاه ) هر 3  

رويكرد گزينشي جهـان  -ي خود پافشاري نكندها ي ديگر، بر عقايد و ارزشها اگر جهان اجتماعي در تعامل با جهان -سازند، مورد ترديد قرار گيرند مي
  غرب به ابعاد معنوي و ديني جهان

ي هويـت فرهنگـي هـا و ارزش هـا دهد كه عقايـد، آرمان هنگامي رخ مي -هاي عميق جهان اجتماعي را به رسميت بشناسند ) زماني كه عموم مردم اليه4  
ي خـود هـا ي ديگر، بر عقايد و ارزشها اگر جهان اجتماعي در تعامل با جهان -خود را در زندگي مردم از دست بدهند جهان اجتماعي ثبات و استقرار

  ي جديد دينيها پيدايش و رشد برخي نهضت -پافشاري نكند
  درستي آورده است؟ كدام گزينه ترتيب زماني عبارات زير را به -۱۷۱
 اقتدار كليسافرو ريختن هاي   زمينه الف)  
 انكار دخالت دين در امور دنيوي  ب)  
  مواجهۀ اروپاييان با مسلمانان ج)  
   ي محليها پادشاهان و قدرتيافتن فرصت بروز و ظهور د)   
  ب -ج -د -) الف4  د -ج -ب -) الف3  ج -الف -د -) ب2  ب -د -الف -) ج1  
  هاي زير در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب پيامد هريك از علت به -۱۷۲
 بازگشت به خويشتنوشتن كتاب ن ■  
  وابستگي كشورهاي استعمارزده ■  
 ترويج علوم انساني غربي در كشورهاي غيرغربي ■  
  ليبراليسم اوليهدر نگاه تكيه بر شعار آزادي  ■  
 لت ناديده گرفته شد.عدا -تثبيت مرجعيت علمي غرب -ت تجاري در سطح جهانيال مبادنامتعادل انجام شدن  -فطرت و خويشتن الهي انسان) فهم 1  
 -تثبيت مرجعيت علمي غرب -امكان عبور از مرحلۀ استعمار به استعمار نو براي كشورهاي استعمارگرپديد آمدن  -فطرت و خويشتن الهي انسان) فهم 2  

 گيري چالش فقر و غنا در كشورهاي غربي شكل
پديد  -تأثير در توزيع فرهنگ غرب در جهانترين  عميق -تجاري در سطح جهانيت ال مبادنامتعادل انجام شدن  -نقد رويكرد تقليدي به فرهنگ غرب) 3  

 آمدن بحران اقتصادي
تـأثير در توزيـع تـرين  عميق -امكان عبور از مرحلۀ استعمار به استعمار نو براي كشورهاي استعمارگرپديد آمدن  -نقد رويكرد تقليدي به فرهنگ غرب) 4  

  شد. براي صاحبان ثروت بازراه استثمار  -فرهنگ غرب در جهان
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  آورده است؟ نادرستيكدام گزينه در ارتباط با ليبرال دموكراسي عبارت درست و در ارتباط با اگوست كنت عبارت  -۱۷۳  1313
در همـواره فاتحان معتقد بود كه  كه شناس فرانسوي  جامعه -يابد اكثريت مردم سازمان مي ٔهكند با خواست و اراد نوعي نظام سياسي است كه ادعا مي) 1  

 .ندايافز   تاريخ، با غنايم جنگي بر ثروت خود مي
 .  بندد ب صنعتي، جنگ از زندگي بشر رخت برميال بعد از انق - اين نظام سياسي با فرهنگ جهان غرب كه رويكردي دنيوي به عالم هستي دارد، سازگار است) 2  
جنگ در فرهنگ و جامعه جديد غربي، امري ذاتي نيست بلكه امري عارضي  -شناسد يشمولي را به رسميت نم هيچ حقيقت و فضيلت فطري و جهان) 3  

 . و تحميلي است
از طريق غلبه بر طبيعـت ديگر با رشد علم تجربي و صنعت، ثروت  -كه تنها به فضيلت آزادي و عدالت قائل است حكومتي دنيوي و اين جهاني است) 4  

  .آيد  دست نمي به
  ؟هويتي استاي  ي اجتماعي، مسئلهها جمعيت مناسب براي جهان تأمينبه چه دليل  -۱۷۴
هر عاملي كه در گسترش فرهنگ و معاني مؤثر باشد،  ؛گيرد گسترش جهان اجتماعي از طريق گسترش فرهنگ و معاني آن صورت مي) به اين دليل كه 1  

 .اثرگذار استهاي ديگر نيز  بر جهانهويت جهان اجتماعي  غلبهدر 
فرهنگ  الًبنابراين اگر او  ؛تحقق اين هدف، داشتن جمعيت مناسب است ۀزمال  ،م تأسيس جهان اجتماعي توحيدي و گسترش آن استالف اسهد) زيرا 2  

ن معـاني حـق الن و عامالافراد و اعضاي اين فرهنگ نيز حام يابد، فرهنگ حق باشد، نه فرهنگ باطل؛ ثانياً و معنايي كه با افزايش جمعيت، بسط مي
  .افزايش جمعيت ضروري است باشند،

محـدود  هگسترش فرهنگ و معاني آن است و كاهش جمعيت يك جهان اجتمـاعي نيـز بـه منزلـ ۀافزايش جمعيت يك جهان اجتماعي، به منزل) زيرا 3  
 .ي اجتماعي ديگر باشدها ساز بسط و تسلط جهان تواند زمينه شدن گستره آن است كه مي

تواند باعث گسترش و بسط فرهنگي خود باشد و بـه  همواره با بيشتر شدن تعداد افراد و اعضاي جهان اجتماعي خود مي) به اين دليل كه هر فرهنگي 4  
  همين دليل افزايش جمعيت همواره به گسترش جهان اجتماعي منجر خواهد شد.

  د؟نعبارات زير به دانش عمومي اشاره دار  كدام -۱۷۵
 .كند گيرد و پيشرفت مي زندگي، شكل مي تالش براي حل مسائل و مشكالبا ت الف)  
 .بريم كار مي در تعامل با يكديگر آن را به ب)  
 .شود اگر نباشد، زندگي اجتماعي ما مختل مي ج)  
 كند. د) دانش علمي را غني تر مي  
 .دهد را در اختيار ما قرار مي آنجهان اجتماعي؛  )ه  
 .كند دفاع مي علمياز حقايق موجود در دانش  و)  
  انديشيم. ) كمتر دربارٔه آن ميز  
  و -د -ج -) الف4  ز -ه -ج -) ب3  ز -د -ج -) ب2  و -ه -ب -) الف1  
  ؟اند درستي آمده بهدر ارتباط با چگونگي موضوع و روش علوم انساني و علوم اجتماعي  ،رويكردهاي زير مربوط بهعبارات  ،كدام گزينه در ترتيب به - ۱۷۶
 ر روش متفاوتند.موضوع هر دو يكي است اما د ■  
 موضوع آن دو نيز متفاوت است. ■  
 موضوع هر دو يكي است اما در روش متفاوتند. ■  
  هم در موضوع و هم در روش يكي هستند. ■  
ي يكـ -اش تقليل ندادن وجود انسان بـه ابعـاد اجتمـاعي -هاي تجربي است روش علوم انساني نيز روش -هاي غيرتجربي است ) روش علوم انساني روش1  

  علوم انساني و علوم اجتماعيدانستن 
روش  -اش تقليل ندادن وجود انسان به ابعـاد اجتمـاعي -اش تقليل ندادن وجود انسان به ابعاد اجتماعي -هاي غيرتجربي است ) روش علوم انساني روش2  

 هاي غيرتجربي است. علوم انساني روش
 -هـاي اجتمـاعي هاي انسان بـه كنش فروكاستن كنش -هاي تجربي است انساني نيز روش روش علوم -) روش علوم اجتماعي مانند علوم طبيعي است3  

 هاي غيرتجربي است.  روش علوم انساني روش
 -هاي اجتمـاعي هاي انسان به كنش فروكاستن كنش -اش تقليل ندادن وجود انسان به ابعاد اجتماعي -) روش علوم اجتماعي مانند علوم طبيعي است4  

  وم انساني و علوم اجتماعيعليكي دانستن 
  ترتيب هريك از عبارات زير به چه چيزي اشاره دارند؟ به -۱۷۷
 ي اجتماعي مختلفها چگونگي رابطه و پيوند ميان پديده ■  
 توضيح تغييرات يك پديده به كمك تغييرات پديده ديگر ■  
 زوال يك پديده نشان دادن علت  ■  
  .سه اقتصادي ورشكست شدندميليون كارگر بيكار و هزاران مؤس ۴۰ ■  
 ترين بحران اقتصادي غرب مهم -شناسي پوزيتيويستي جامعه -هم تغييري -) نظام اجتماعي1  
 نخستين بحران اقتصادي غرب -تبيين -توصيف -) ساختار اجتماعي2  
 ترين بحران اقتصادي غرب مهم -تبيين -هم تغييري -) ساختار اجتماعي3  
  نخستين بحران اقتصادي غرب -شناسي پوزيتيويستي معهجا -توصيف -) نظام اجتماعي4  
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  بودن عبارات زير را مشخص كنيد: نادرستدرست يا  -۱۷۸  1414
 .دهد ي نظم اجتماعي تقليل ميها را به پيچ و مهرهها  ها، آن بيروني و مستقل ندانستن نظم اجتماعي از انسان ■  
همين دليل در برخي موارد بر  بههاي مشتركي نيز دارند،  ري از موجودات طبيعي ويژگيها و بسيا از آنجايي كه مدل زندگي اجتماعي انسان ■  

 .و موجودات طبيعي، قوانين مشتركي حاكم است ها زندگي انسان
 .براي آن ابداع كرداي  ي ويژهها كار برد و روش ي نامنظم را اولين بار شهيد مصطفي چمران بهها ح جنگطالاص ■  
تري در ساختار فرهنـگ ايجـاد  هاي عميق جهان اجتماعي بيشتر با مباني علوم طبيعي قابل اثبات باشند تغييرات مهم يهبه هر ميزان كه ال ■  

  خواهد شد.
 درست -درست -نادرست -) نادرست2  نادرست -درست -نادرست -) نادرست1  
  درست -نادرست -درست -) درست4  نادرست -نادرست -درست -) درست3  
  ك از عبارات زير به كدام دوره اشاره دارد؟ترتيب هري به -۱۷۹
 مورد ترديد قرار گرفتن وحي و شهود و به بحران معرفتي ختم شدن ■  
 .ي ليبراليستي غربي روي آوردندها ، ديگر بار به انديشهاسالمي گرايان جوامع غرب ■  
 .اجزاي بدن براي تعيين اينكه چه كسي از نژاد برتر برخوردار است گيري اندازه ■  
   در جوامع صنعتياي  سابقه مسئلۀ خودكشي به شكل بيرواج  ■  
 ب صنعتيال پس از انق -رنسانس -ابتداي رويارويي با جهان متجدد -) قرن بيستم1  
 پس از انقالب فرانسه -رنسانس -فروپاشي بلوك شرق -) قرن بيستم2  
 ب صنعتيال پس از انق -جنگ جهاني دوم -فروپاشي بلوك شرق -) رنسانس3  
  پس از انقالب فرانسه -جنگ جهاني دوم -ابتداي رويارويي با جهان متجدد -) رنسانس4  
  پاسخ سؤاالت زير در كدام گزينه آمده است؟ -۱۸۰
 چه بود؟ جنبش عدالتخانههدف  ■  
 چه بود؟، كند نتايج اين باور كه مرز علم و غيرعلم را تجربه و تبيين تجربي تعيين ميپيامد مورد ترديد قرار گرفتن  ■  
، را چـه اند نهفته ها دنبال پرده برداشتن از معناهايي است كه در كنش مشاركتي كه درآن محقق به هنوعي پژوهش كيفي بر اساس مشاهد ■  

 نامند؟ مي
  شود؟ در جنگ نرم از ابزار نظام آموزشي توسط كشورها براي چه هدفي استفاده مي ■  
ساز آن كشور  ي آيندهها بيني نسل فرهنگ و جهانتغيير  -مطالعۀ موردي -مدرن معروف شد كه به نام پست هايي گيري جريان شكل -) انقالب اجتماعي1  

 كشورها مطابق منافع و اغراض 
ر سـاز آن كشـو  ي آيندهها بيني نسل فرهنگ و جهانتغيير  -نگاري قوم -زمينۀ رونق و غلبه تفسير و رويكرد تفسيري فراهم شد -ح شيؤه زمامداريال اص) 2  

 كشورهامطابق منافع و اغراض 
 اعمال قدرت و ايجاد سلطۀ فرهنگي -نگاري قوم -مدرن معروف شد هايي كه به نام پست گيري جريان شكل -ح شيؤه زمامداريال اص) 3  
  نگياعمال قدرت و ايجاد سلطۀ فره -مطالعۀ موردي -زمينۀ رونق و غلبه تفسير و رويكرد تفسيري فراهم شد -) انقالب اجتماعي4  
  درستي آمده است؟ مصاديق (الف، ب، ج و د) در كدام گزينه به -۱۸۱

  پيامد  علت
  (الف)  تحقق بيداري اسالمي

 ميالني از فرهنگ اسالتصويري خشن و غيرعق ۀارائ  (ب)
هر فرهنگ فقط  همطالع مجبور شدن علوم اجتماعي به بررسي و

  (ج)  .اند از منظر مردمي كه آن را پذيرفته

  ي اجتماعيها برينابرا  (د)

جانبه در برابر  اي همه  جنگ رسانه -يابند فقاهت و عدالت، سازمان مي بر اساساي  هاي قومي و قبيله كه فارغ از قدرت جوامع به سوي نظامي) حركت 1  
 قشربندي اجتماعي -خواهد شد ناپذير و تمام نشدني علوم اجتماعي درگير مطالعات پايان -مالحركت فرهنگي جهان اس

 -مالجانبه در برابر حركـت فرهنگـي جهـان اسـ اي همه  جنگ رسانه -مالجهان اس از سطح نخبگان به مردم و فرهنگ عمومي) انتقال بيداري اسالمي 2  
 قشربندي اجتماعي -رود از دست مي ها و ارزش ها امكان مقايسه و داوري فرهنگ

دهـي  سـازماندهي و شـكل -يابنـد فقاهـت و عـدالت، سـازمان مي بـر اسـاساي  قبيله هاي قومي و كه فارغ از قدرت جوامع به سوي نظامي) حركت 3  
  مزاياي اجتماعينابرابر توزيع شدن  صورت به -رود از دست مي ها و ارزش ها امكان مقايسه و داوري فرهنگ -ي تروريستي وهابيها جريان

علـوم  -ي تروريسـتي وهـابيهـا دهـي جريان سـازماندهي و شـكل -مالان اسـجه از سطح نخبگان به مردم و فرهنگ عمومي) انتقال بيداري اسالمي 4  
  مزاياي اجتماعينابرابر توزيع شدن  صورت به -خواهد شد ناپذير و تمام نشدني اجتماعي درگير مطالعات پايان
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  ترتيب هريك از عبارات زير به كدام نگاه و رويكرد اشاره دارد؟ به -۱۸۲  1515
 پذيرد. را مي دولت هجانب دخالت همه ■  
 موافق است و نه با كنترل مطلق نه با رهاسازي مطلق ■  
 دهد. مي ي خرد، محلي و فردي مورد تأكيد و توجه قرارها هويت ■  
  »   ذلِكَ لĤَياتٍ لِلْعالِمين  وَ مِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِالفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوانِكُمْ إِنَّ في« ■  
 ها تعارف هويت -مدرن پست -رويكرد سوم به نابرابري اجتماعي -) رويكرد دوم به نابرابري اجتماعي1  
 ها تعارف هويت -مدرن پست -مدل عدالت اجتماعي -) رويكرد اول به نابرابري اجتماعي2  
 راالگوي تكثرگ -ها تنازع هويت -مدل عدالت اجتماعي -) رويكرد دوم به نابرابري اجتماعي3  
  الگوي تكثرگرا -ها تنازع هويت -رويكرد سوم به نابرابري اجتماعي -) رويكرد اول به نابرابري اجتماعي4  
علوم نافع به علوم هاي انساني و فرهنگي چيست؟ و به چه دليل در جهان اسالم  روي ديگر مخالفت كردن با به حاشيه راندن و حذف هويت -۱۸۳

  ؟ گردند ابزاري محدود نمي
علم به جامعه و تاريخ نيز از علومي هستند كه اگر به قصـد زيرا  - خواهد از چشم خودش به خود بنگرد و نه از چشم ديگران ر گروه، جامعه و فرهنگي ميه) 1  

 خواهند شد.محسوب درس آموختن از رفتار گذشتگان و شناخت قوانين اجتماعي براي استفاده از آن قوانين در حال و آينده آموخته شوند، علم نافع 
علم به جامعه و تاريخ نيز از علومي هستند كه اگر زيرا  -ها و فرهنگ ها انسان هگو و معارف و فرصت گفتاز بين بردن و  ها انكار اشتراك و وحدت انسان) 2  

محسـوب ختـه شـوند، علـم نـافع به قصد درس آموختن از رفتار گذشتگان و شناخت قوانين اجتماعي براي استفاده از آن قوانين در حال و آينده آمو 
 خواهند شد. 

به سبب اينكه روش علمي به روش حسي و تجربي محدود  -خواهد از چشم خودش به خود بنگرد و نه از چشم ديگران هر گروه، جامعه و فرهنگي مي) 3  
 . شوند عنوان دو ابزار شناخت علمي به رسميت شناخته مي گردد و عقل و وحي نيز به نمي

به سبب اينكه روش علمي بـه روش حسـي و تجربـي  -ها و فرهنگ ها انسان هگو و معارف و فرصت گفتاز بين بردن و  ها اشتراك و وحدت انسانانكار ) 4  
  .شوند عنوان دو ابزار شناخت علمي به رسميت شناخته مي گردد و عقل و وحي نيز به محدود نمي

  ؟مربوط استدام شخصيت هاي زير به ك ترتيب هريك از نظريات يا كتاب به -۱۸۴
 ي اجتماعي در قرآن كريمها سنت ■  
 تجارب األمم ■  
 اعتباريات ■  
  مقاومت ۀنظري ■  
 طه عبدالرحمن -عالمه طباطبايي -ابوعلي مسكويه -احمد حامد مقدم) 1  
 طه عبدالرحمن -فارابي -ابوعلي مسكويه -احمد حامد مقدم) 2  
  محمد عابد الجابري -مه طباطباييعال -ابوريحان بيروني -محمد باقر صدر) 3  
  محمد عابد الجابري -فارابي -ابوريحان بيروني -محمد باقر صدر) 4  
  ؟داردكدام گزينه به سه مورد از نتايج تعامل عالمان مسلمان با علوم اجتماعي مدرن، اشاره  -۱۸۵
 گسترش نظريات علوم اجتماعي مدرن -تقويت مكاتب و رويكردهاي علوم اجتماعي مدرن -تحليل مسائل جامعه جهاني) 1  
  توصيف و تبيين مسائل جهان اسالم -تحليل مسائل جامعه جهاني -زمينه طرح نظريات جديد نفراهم آورد) 2  
 تماعي مدرن گسترش نظريات علوم اج - توصيف و تبيين مسائل جهان اسالم - هايي مانند بحران آگاهي و بحران معنا رفت از بحران براي برون حل راه) ارائه 3  
  زمينه طرح نظريات جديد نفراهم آورد -تقويت مكاتب و رويكردهاي علوم اجتماعي مدرن -علوم اجتماعي جهان اسالم) گسترش 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 ، 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 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 سـتفادها 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 ـناسکــــ

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را
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 ۱۸۶-۱۹۴( أو املفهوم أو املفردات عّین األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو التَّعریب(:  
ر خّدک للّناس و ال مت( -۱۸۶   : )ش يف األرض مرحاً و اصرب علی ما أصابک إّن ذلک من عزم األمور و ال تُصعِّ
ای، صرب کنی که آن از کارهای بااهّمیّت است و متکّربانه از مردم روی برنگـردان و در زمـین نیـز بـا  ) و تو باید بر آنچه که دچارش شده۱  

  غرور زندگی نکن.
  نکن و در زمین با خودپسندی حرکت نکن. خاطر مردم تکّرب  ) و هر آنچه که به تو رسید باید صبور باشی؛ زیرا این از امور با ارزش است و به۲  
  ترین کارهاست و با مردم با خودپسندی مواجه نشو و در زمین تکّرب نورز. رسد؛ هامنا آن از مهم ) و صبور باش بر آنچه که به تو می۳  
 برنگـردان و در زمـین بـا ) و بر آنچه که به تو رسیده است، شکیبایی بورز، چه آن از کارهـای مهـم اسـت و از مـردم رویـت را بـا تکـّرب ۴  

  خودپسندی راه نرو.
  »:ه!للّ إن فات عمرک يف الغفلة فال تیأْس من ُرجوعک إلی الّرصاط املستقیم ُمستعیناً برحمة ا« -۱۸۷
  جویی، ناامید نشو! خربی از دست رفت، از بازگشت خویش به راه مستقیم در حالی که از رحمت خدا یاری می ) چنانچه عمرت در بی۱  
  ای! خربی نابود کردی، باز هم از برگشنت به راه مستقیم ناامید نشو در حالی که از رحمت خدا یاری خواسته ) اگر عمر خویش را در بی۲  
  ) اگر عمرت را در مسیر غفلت از دست دادی، نباید از بازگشتت به راه درست ناامید باشی و از رحمت خدا مدد بخواه!۳  
  ود شد، پس از بازگشت به راه صحیح، با وجود مدد گرفنت از رحمت خداوند نباید ناامید شوی!) هرگاه عمرت در غفلت ناب۴  
  »:ِمن الّناس من یشتغلون يف الّدنیا اِشتغاالً ینسون مرور العمر و ما هي إّال لعب و لهو!« -۱۸۸
الی کـه آن، چیـزی جـز بازیچـه و ) گروهی از مردم هستند که سخت مشغول دنیا هستند و گـذر عمـر فراموششـان شـده اسـت در حـ۱  

  رسگرمی نیست!
کننـد حـال آنکـه آن فقـط بازیچـه و  شوند که گذشت عمـر را فرامـوش مـی ) از میان مردم کسانی هستند که در دنیا چنان مشغول می۲  

  رسگرمی است!
ننـد در حـالی کـه آن فقـط بـازی و ک ای که گـذر عمـر خـود را فرامـوش مـی شوند به گونه شّدت مشغول دنیا می ای از مردمان به ) عّده۳  

  رسگرمی است!
اند ولی آن، چیزی جز بازیچـه و  کنند که گذشت عمر را فراموش کرده ) از بین مردم هستند کسانی که در دنیا خود را چنان مشغول می۴  

  رسگرمی نیست!
  »:ملصاعب!علینا أن ال نجعل للمنافقین منفذاً ینفذون منه إلی قلوبنا أبداً و إن واجهنا ا« -۱۸۹
  هایامن راه نفوذی برای منافقان قرار ندهیم تا هرگز از آنجا نفوذ نکنند اگرچه که با مشکالتی مواجه شویم! ) بر ماست که در دل۱  
  رو شویم! ها روبه های ما نفوذ کنند هرچند که با سختی گاه نباید برای منافقان راه نفوذی قرار دهیم که از آن به دل ) ما هیچ۲  
  رو اجازه دهیم که به دروِن قلب ما نفوذ کنند! رو شویم، هرگز نباید به افراد دو ها روبه تّی اگر با مشکالت و سختی) ح۳  
  های ما راه پیدا نکنند اگرچه که دچار مشکالتی شویم! گاه به دل ) بر ما واجب است که برای افراد منافق، راه نفوذی قرار ندهیم تا هیچ۴  
  : الخطأعّین  -۱۹۰
  ها را کاشته بودیم! کنیم، ما آن هایی را که عرضه می ) إّن هذه الزّهور الّتي نعرضها کّنا قد زرعناها!: این گل۱  
  آید! ) یُعجبني کتاٌب یَُجّر اإلنسان معه!: از کتابی که انسان را با خود بکشد خوشم می۲  
  ها توانایی داده شده است! نی است که به آن) کّل ذلک بفضل علامء اُعطوا املَقُدرة!: همۀ آن به لطف دانشمندا۳  
نب و هو ال یرید أن یصبح هکذا!: نوبل احساس گناه می۴     چنین شود! کرد در حالی که او نخواسته بود که این ) شعر نوبل بالذَّ
  عّین الّصحیح:  -۱۹۱
  شود، نخورید.: و از آنچه نام خدا بر آن برده ن)ه علیهللّ و ال تأکلوا ماّم مل یُذکَر اسم ا() ۱  
  : هر توامنندی باید از ثروت خویش انفاق کند.)لیُنفق ذو سعة من َسعته() ۲  
  : سخنانشان نباید باعث ناراحتی شود؛ زیرا عزّت، همه برای خداست.)ه جمیعاً للّ و ال یحزنک قولهم إّن العزّة () ۳  
  اهد داد.ها خو  هایشان را به آن : [خدا] پاداش)أولئک سوف یؤتیهم اُجورهم() ۴  
  »:های واالیی برسد! شاید انسان کاهلی با آموزش به جایگاه« -۱۹۲
  ) قد یبلغ اإلنسان الکسل مبکانة رفیعة بالتّعلّم!۲  ) لعّل إنساناً متکاسالً یبلغ مقامات رفیعة بالتّعلیم!۱  
  ل إلی املقامات العالیة بالتّعلّم!) یمکن أن یصل إنسان متکاس۴  ) رمّبا اإلنسان التِّعب یبلغ مقاماً عالیاً بالتّعلیم!۳  
  )هو الّذي أنشأکم من األرض و استعمرکم فیها(من هذه اآلیة الّرشیفة:  ال یُستنتجعّین ما  -۱۹۳
  ) تعمیر األرض من واجباتنا اإللهیّة!۲    ) خلقة اإلنسان من الّرتاب!۱  
   نشاطاته!) ال یَظلِم اإلنسان الطّبیعة يف۴    ه َسّخر األرض للبرش!للّ ) إّن ا۳  
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  »: یأمل«عّین ما جاء فیه متضاّد لفعٍل  -۱۹۴  22
  ) بعض الّناس یحبّون أن یُصّعبوا أعاملهم و إن کانت صغیرة سهلة!۲  ) َشعر نوبل بالّذنب و بَقي حزیناً و خاف أن یُذکر بالّسوء!۱  
  ه يف الّدنیا و اآلخرة!للّ کّفار و املعاندین ییأسون من روح ا) إّن ال۴  ) هذه الحادثة تُضِعف عزم کثیر من األفراد و ینقطع رجاءهم فجأًة!۳  
  ِّ۱۹۵-۱۹۷( يف اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ  الخطأعني(: 
  »:کادت أن تَفقد ما کانت اکتسبته من املال بالّتعب الکثیر!« -۱۹۵
  خرب مجرّد ثاليّث/ فعل من األفعال الّناقصة و له إسم و -للغائبة -) کادت: فعل ماٍض ۱  
/ معادل املضارع اإللتزامّي و مفعوله  -لیس له حرف زائد -) تَفقد: مضارع۲     »ما«متعدٍّ
  معلوم/ یعادل املايض البعید -للغائبة -) اِکتسبت: فعل مزید بزیادة حرفین۳  
  »التّعب«معرّف بأل/ صفة و مجرور بالتّبعیّة ملوصوفة  -معرب -مفرد مذکّر -) الکثیر: إسم۴  
  »:أن نقاوم أمام هجوم الُعداة ساعین حّتی ال یعتدوا علی مقّدساتنا أبداً  علینا« -۱۹۶
  مزید (له إسم الفاعل: ُمقاِوم)/ فعل مع فاعله جملة فعلیّة -للمتکلّم مع الغیر -) نقاوم: فعل مضارع۱  
  رسةإلیه و مجرور بالک معرب/ مضاف -معرفة -جمع التّکسیر (مفرده: َعدّو) -) الُعداة: إسم مؤنّث۲  
  نکرة/ حال و منصوب -إسم الفاعل من مصدر مجرّد -مذکّر -جمع -) ساعین: إسم۳  
  معرب/ مجرور بحرف جّر و مضاف -»تقدیس«إسم املفعول من مصدر  -جمع سامل -) ُمقّدسات: إسم۴  
ی عبداً!« -۱۹۷   »:أّول مرحلة العبادة هو الطّاعة املطلقة ففي هذه الحالة تُسمَّ
  معرب/ مبتدأ و مرفوع بالّضّمة -إسم التّفضیل -د مذکّر (مؤنّثه: أولی)مفر  -) أّول: إسم۱  
  »العبادة«إلیه و مجرور و مضاف لـِ  معرب/ مضاف -إسم املکان من مصدر املجرّد -مفرد مؤنّث -) مرحلة: إسم۲  
  و هي الخرب» الطّاعة«معرفة/ صفة و مرفوع بالتّبعیّة لـِ  -»طَالق«إسم الفاعل من مصدر  -) املطلقة: مفرد مؤنّث۳  
ی: فعل مضارع۴   / فعل و فاعله محذوف -مزید ثاليّث بزیادة حرٍف واحد -) تُسمَّ   متعدٍّ
 ۱۹۸-۲۰۵( ةأجب عن األسئلة الّتالی(:  
  عّین الّصحیح يف ضبط حرکات الحروف:  -۱۹۸
قوَن!۱   َدة!) إنَّ ۲  ) کَثیٌر ِمَن الّناجحیَن أَثاروا إِعجاب اآلَخریَن و ُهم ُمَعوَّ   ُه أَْشُهُر کاتب لَِقَصِص األطْفال و لَُه آثاٌر ُمِتَعدِّ
ة ُمحاِرضاٍت و أَلََّفْت کُتُباً تَرَْجْمَت إلی َخْمسیِن لَُغٍة!۴  ) ِهَي اْستَطاَعْت أْن تَساِفَر إلی البَلَداِن املُختَلَِفة ِمَن العالَم!۳     ) أَلَْقْت ِعدَّ
ّسوق حول املوضوعات املختلفة! إّن ُربعاً منها يف مجال الطّّب الحـدیث و الکتـاب الّرابـع حـول الّریاضـّیات و اِشرتیُت إثني عرش کتاباً من ال« -۱۹۹

  : الخطأعّین » باقي الکتب يف مجال الّنجوم!
ث عن علم الکواکب!۱     ) ثالثة کتب تُوجد يف مجال الطّّب!۲  ) مثانیة کتب تتحدَّ
لٌْث من الکتب يف مجال الّریاضیّات!۴  ضیّات!) أحد عرش کتاباً لیست يف مجال الّریا۳     ) ثـُ
  عّین الجملة تصف الفاعل:  -۲۰۰
!۲  ) یتواضع ُمصلحو األّمة أمام اآلخرین يف جمیع األوقات!۱     ) تساعد هؤالء املعلاّمُت تلمیذات یجتهدَن يف دروسهنَّ بجدٍّ
  یتنا نقدر أن نقوم بَحَسنات تُعیننا يف الّشدائد!) ل۴  ه إنسان یحّب الّسعادة يف الحیاة!للّ ) ما یَکفر مبا أنزل ا۳  
  حسب قواعد اإلعراب:  الخطأعّین  -۲۰۱
  ) شعُب إیران املظلوُم یُهاجم املستکربوَن و یدافع عن املستضعفیَن!۲  ) إّن أبناءنا املخلصین کانوا أشدَّ ُجرأًة ِمن اآلَخریَن!۱  
  ) ال يشَء عند الّشّدِة أحسُن من الّصرب و الّشکر!۴  ِيف املسابقِة! ) شاَورَنا العاقلون من أصدقائِنا فلهذا نَجحنا۳  
  مأخوذاً من فعل مجرّد ثاليّث؟ لیسأّي إسم  -۲۰۲
ل و أنا ۱     و أنا املُستَْسلِم! املُنِصف) و إن عاقبَت فأنت ۲  !الّشاکر) إن َعفوَت فأنت املُتفضِّ
  یُسوقون سیّارتهم برسعة جنونیّة! َمجانینبعض األشخاص ) ۴  ُمرعب و لکن ال فرار منه! َمشهد) سقوط الفراخ ۳  
  فیه فعل الّنفي:  لیسعّین ما  -۲۰۳
  ه علیکم!للّ ) أهل العلم أنِفقوا من علمکم حتّی ال یَسخط ا۲  ) اِعلَم یا أخي أّن دواءک فیک و ما تُبرص!۱  
  ه ال تُحصیها أبداً!للّ ا ) إن تَُعّدي نعمة۴  ) ال تَتَِّخِذ الکّفار و املنافقین أولیاء لنفسک!۳  
  »َدرسَت جّیداً طول الّسنة ............... راسباً يف اإلمتحانات!« ............... عّین املناسب للفراغین:  -۲۰۴
  لَسَت  -) ما۴  أصبحَت  -) إذا۳  مل تَُکن -) َمن۲  فال تَصیرُ  -) إنْ ۱  
  مذکوراً:  لیسمنه  عّین املستثنی -۲۰۵
  ) رجعنا من هذه الرّحلة الطّویلة إلی بلدنا إّال أختي الکربی!۲  اإلنسان من الظّلامت إلی الّنور إّال املؤمنین!) ال یخرج القرآن ۱  
  ) ال ینال الحریص يف الّدنیا إّال قلیالً من آماله!۴  ) ال ینتهي عن الخطأ يف هذه الّدنیا أحد إّال من اعترب به!۳  
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  ران سومري در كدام هنرها مهارت داشتند؟صنعتگ -۲۰۶
  ) كاغذسازي و ساخت مجسمه با استفاده از مس و طال2  دار و نقاشي ديواري ) ساخت ابزارهاي سنگي تيغه1  
  بافي از پشم حيوانات ) ساخت ظروف سنگ صابوني و پارچه4  هاي مفرغينزار اف ) سفالگري و ساخت ابزار و جنگ3  
  ؟افتي گسترش ريصغ يايآس از يعيوس يها بخش و نيالنهر نيب شمال به ماد قلمروووخشتر (سومين پادشاه مادي)، در پي كدام اقدامِ ه -۲۰۷
  ) متحد كردن قبايل پراكندٔه ماد و ايجاد حكومت مركزي2  ) اتحاد با حكومت بابل و پايان دادن به حكومت آشوريان1  
  ناراضي با خود در حمله به بابل  هاي پارسي ) همراه كردن قبيله4  پارس و ماد ليقبا  از كارآمد و منظم يسپاه ليتشك) 3  
  ؟دنبخش دوباره تيثيح و استقالل رانيا به ند در دوران پس از اسكندرتوانستاشكانيان با توسل به كدام سياست  -۲۰۸
  گيري و مداراجويي فرهنگي و ديني ) آسان2  مستقل مهين ي محليها حكومت) پيوند دادن 1  
  نشانده در نواحي مرزي هاي دست ) ايجاد حكومت4  طوايفي شيؤه حكومت ملوك) اجراي 3  
  كدام وظايف را بر عهده داشت؟» فرمادار بزرگ«در تشكيالت اداري ساسانيان،  -۲۰۹
  يي و رياست ديوان شاهيقضا  و يمال ،يادار  امور ٔهادار) 2  ) رياست مجلس سنا و نظارت بر كار دبيران و كاتبان1  
  ) ادارٔه امور كشور در غياب پادشاه و اجراي فرامين او 4  ها و تدوين قوانين و مقررات ي سپاه در جنگ) فرمانده3  
  هاي باستاني، نادرست است؟  تمدن» دين«كدام عبارت دربارٔه  -۲۱۰
  ترويج نمودند. را ييچندخدا  رستشپ دوباره كاهنان او، مرگ از پس اما ،رواج دهد را يپرست گانهتا شكلي از ي ديكوش ) در مصر، آمن هوتپ چهارم1  
  .ستين يخاص شهر به محدود انيخدا  قدرت داشتند اعتقاد ؛ زيراساختند ينم معبد انيخدا  يبرا ن،يالنهر  نيب مردمان برخالف ها ) ايالمي2  
  ن و آذرخش) قرار داشت.(خداي آسما  زئوس ،هاآن رأس در و اشتندالمپ جاي د كوه در كه بودند خداياني خدايان يونانيان، نيتر  ) مهم3  
  ند. شد يم شيستا  هم تايآناه و مهر همچون يرانيا  كهن انيخدا  مزدا، اهوره بر عالوه ان،ياشكان و انيسلوك دوران در) 4  
  هاي تاريخي و حماسي در كدام دوره رواج و رونق بسياري يافت و كدام از از آثار زير منظوم است؟ سرودن منظومه -۲۱۱
  الملك نامۀ خواجه نظام سياست -) مغوالن2  امۀ حمداهللا مستوفيظفرن -) مغوالن1  
  شاهنامۀ ابوالقاسم فردوسي -) صفويه4  حسام خسفي نامۀ ابن خاوران -) صفويه3  
  »: نامۀ عمومي مدينه پيمان«به موجب  -۲۱۲
  شت.گ ) ميان هر يك از مهاجران و يك نفر از انصار، پيمان برادري، مساوات و همكاري برقرار مي1  
    كردند. غنايم جنگي دريافت مي از را خود سهم اما گرفتند، ينم حقوق، سپاه در حضور خاطر به مسلمانان) 2  
  .دش يم مشخص گريكد ي باها  آن ارتباط يچگونگ و رمسلمانيغ و مسلمان يها گروه از كي هر يها تيمسئول و حقوق) 3  
  بال پرداخت مبلغي به عنوان جزيه همچنان در مدينه سكونت داشته باشند.شد كه در ق ) به غيرمسلمانان مدينه اجازه داده مي4  
  است؟  هاي تاريخي شاهد بوده را در كدام دوره» اهل قلم«و » اهل شمشير«هاي  كشور ما، دو نمونه از بارزترين تقابل -۲۱۳
  خان زند لطفعلي -) تيموري2  حسين صفوي شاه سلطان -) تيموري1  
  حسين صفوي شاه سلطان -) سلجوقي4    ان زندخ لطفعلي -) سلجوقي3  
  رود؟  هاي بارز معماري در عصر ايلخاني و تيموري به شمار مي كدام موارد از ويژگي -۲۱۴
  بلند يها مناره و ها وانيا ها، طاق گنبدها، ساختنالف)   
  بناها يباسازيز يبرا ديواري  استفاده از نقاشي ب)  
  نوان مصالح ساختمانيهاي نتراشيده به ع كاربرد سنگ پ)  
  يكار يكاش و يبر گچ با ها ساختمان نييتزت)   
  ) ب و ت4  ) ب و پ3  ) الف و ت2  ) الف و ب1  
  ؟ كنند برقرار دوستانه روابط يصفو دولت با كه كردند چرا كشورهاي اروپايي تالش مي -۲۱۵
  ارمني -ا كمك تجار ايراني) توسعۀ تجارت ابريشم ب2  ها ي قزلباشفن و ينظام دانش از يبردار  بهره) 1  
  ) يافتن مشتريان جديد براي توليدات كمپاني هند شرقي4  ) كاستن از تهاجم گستردٔه ارتش عثماني به خاك اروپا3  
  اشاره دارد؟» گلستان«كدام گزينه به مفاد عهدنامۀ  -۲۱۶
  ها  سيون) به روسيي (كاپيتوالقضا  تيمصون حقاعطاي  -) تعيين رود ارس به عنوان مرز ايران و روسيه1  
  محروميت ايران از داشتن كشتي در رود ارس -) واگذاري مناطق شرقي درياي كاسپي به دولت روسيه2  
  پرداخت پنج ميليون تومان غرامت توسط ايران -ها يي (كاپيتوالسيون) به روسقضا  تيمصون حق) اعطاي 3  
  اطق داغستان و گرجستان به دولت روسيهواگذاري من -) محروميت ايران از داشتن كشتي در درياي خزر4  
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  شاه از امضاي متمم قانون اساسي، كدام واكنش را به دنبال داشت؟  خودداري محمدعلي -۲۱۷  44
  خواهان جدا شدند. اهللا نوري از صف مشروطه ) برخي از مراجع مانند شيخ فضل1  
  .تندپرداخ شاه حتينص به ييها  تلگراف يط اشرف نجف از ديتقل مراجع) 2  
  .آوردند هجوم كاخ پادشاهي يسو به نفر هزار نيچند  و شد بسته بازارها) 3  
  هاي تهران مورد سوءقصد افراد ناشناس قرار گرفت. ) پادشاه در يكي از خيابان4  
  چگونه فراهم شد و پيامد اين كودتا چه بود؟  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸مقدمات اجراي كودتاي  -۲۱۸
  برقراري حكومت نظامي در تهران -ر مطبوعات ايران توسط ساواك) راه انداختن جنگ رواني د1  
  سرنگوني دولت دكتر مصدق -اهللا زاهدي ) ورود كرميت روزولت به ايران و مالقات وي با فضل2  
  تسخير مراكز مهم دولتي در پايتخت -ايران به پيشنهاد نورمن شوارتسكف آمريكايي ريوز  نخست ) تغيير3  
  دستگيري و محاكمۀ دكتر مصدق -ضاشاه به اجراي كودتا توسط خواهرش (اشرف پهلوي)) متقاعد شدن محمدر 4  
   اي در پي داشت؟ در صحراي طبس پياده كرد چه بود و اين عمليات چه نتيجه ۱۳۵۹مأموريت گروه نظامي كه آمريكا در ارديبهشت ماه سال  -۲۱۹
  و فرار بقيه مهاجم يروهاين از يتعداد شدن كشته -اشتي از ايرانبازد انييكا يآمر  كردن خارج و تهران در مركز چند ريتسخ) 1  
  گرفتار شدن مهاجمان در توفان شن در حوالي طبس -بازداشتي و برخي اسناد و مدارك از ايران انييكا يآمر  كردن خارج) 2  
  ته شدن سرنشينان آنسقوط بالگردهاي مهاجم و كش -) خارج كردن برخي اسناد و مدارك مهم از ايران و اشغال پايتخت3  
  سقوط بالگردهاي مهاجم آمريكايي در صحراي طبس -) اجراي يك كودتاي نظامي براي خارج كردن اتباع آمريكا از ايران4  
  هاي صدام براي هجوم نظامي به ايران اشاره دارند؟  ترين اهداف و انگيزه كدام موارد به مهم -۲۲۰
  ن از خاك ايرانالف) جداسازي جزيرٔه خارك و استان خوزستا  
  اسالم جهان در يژاندارم نقش يفايا و يرهبر به دنيرس ب)  
  عراق مردم انيم در يانقالب افكارجلوگيري از انتشار  پ)  
   فارس خليج بر تسلط و يدسترس و اروندرود بر تيحاكم ت)  
  ) ت و الف4  ) پ و ت3  ) ب و پ2  ) الف و ب1  

 

  موارد به عملكرد مثبت انسان در نواحي طبيعي اشاره دارند؟كدام  -۲۲۱
  ي در سواحلمصنوع يا ماسه يها تپه جادياالف)   
  اي هاي ماسه پاشي نفتي بر روي تپه ب) مالچ  
  آهن در نواحي كوهستاني  پ) احداث مسير خط راه  
  ت) رها كردن زمين پس از چند سال كشت مداوم  
  ) ب و ت4  و پ) ب 3  ) الف و ت2  ) الف و پ1  
  است؟  هاي ايران درست كدام گزينه دربارٔه پيدايش و تغيير ناهمواري -۲۲۲
  سنوزوئيك مربوط است. دوران اواخر بهها  آن يينها  شيدا يپ) 2  اند. شناسي پديده آمده سوم زمين  طي دورٔهها  آن ) بيشتر1  
  تر كرده است. را سريعها  آن سايش عوامل طبيعي، تغيير شكل) فر 4  اند. هافتي يي و امروزي خود رانها  شكل ترشياري ٔهدور يط) 3  
  تر از استان آذربايجان شرقي است؟ چرا هوا در استان هرمزگان گرم -۲۲۳
  هاي آبي، داراي هوايي گرم و شرجي است. علّت وسعت پهنه ) جنوب ايران به1  
  يابد. افزايش ميشمال به جنوب  از با حركت دما زانيم ن،يانگيم طور به ما كشور در) 2  
  تري از استان آذربايجان شرقي واقع شده است. ) استان هرمزگان در عرض جغرافيايي پايين3  
  شود. علّت سنگيني و فرونشيني جو زمين، هوا سردتر مي ) در استان آذربايجان شرقي به4  
  ....... دهد كه ..... يك سكونتگاه روستايي ............. را نشان ميرو  روبهتصوير  -۲۲۴

  قرار دارد. خود اطراف يها دهيپد  ريتأث تحت -) متمركز1  

  اند. هاي كشاورزي واقع شده ها دور از زمين خانهدر آن  -) پلكاني2  

  كنارٔه يك رود يا در امتداد يك جاده شكل گرفته است. -) متمركز3  

  صورت طبقاتي در دامنۀ يك كوه استقرار يافته است. به -) پلكاني4  
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، بيـانگر كـدام »ونقل قرار دارد هاي حمل هاي توليد مواد غذايي در ارتباط مستقيم با زيرساخت تهيۀ ميوه و سبزيجات براي كارخانه«اينكه  -۲۲۵  55
  مفهوم است؟

  ترين نقش را دارد. ونقل مهم حمل ،يد يتول يواحدها ينيگز  مكان و ياقتصاد يها تيفعال در) 1  
  .شود يم محسوب هاكشور  يمل قدرت عوامل از ونقل حملشرفتۀ هاي پي ) داشتن وسايل و شبكه2  
  اند.  اي خودبسنده نيست و همۀ نواحي براي رفع نيازهاي خود به يكديگر وابسته ) امروزه هيچ ناحيه3  
  .دارد كشورها ياقتصاد ۀتوسع در يمهم نقشهاي كشاورزي، صنعت و خدمات،  بخش به جانبه همه وجه) ت4  
  است؟ ديخورش دور بهانتقالي آن  گردش مدار بر نيزم محور بودن ليماپيامد كدام موارد  -۲۲۶
  فشار وزش باد از منطقۀ پرفشار به منطقۀ كم -هاي مختلف هاي هوا در جهت ) حركت توده1  
  هاي مختلف هاي هوا در جهت حركت توده -) تفاوت طول روز و شب در مناطق گوناگون2  
  هاي شمالي و جنوبي تفاوت فصول در نيمكره -فشار منطقۀ كم ) وزش باد از منطقۀ پرفشار به3  
  تفاوت طول روز و شب در مناطق گوناگون -هاي شمالي و جنوبي ) تفاوت فصول در نيمكره4  
  مشاهده هستند؟  قابل ، كدام اَشكال فرسايشيرو روبهدر تصوير  -۲۲۷

  طاق دريايي (كاوشي) -) ستون سنگي دريايي (تراكمي)1  

  طاق دريايي (كاوشي) -اي (تراكمي) غۀ ماسه) دما2  

  ستون سنگي دريايي (كاوشي) -) طاق دريايي (كاوشي)3  

  ستون سنگي دريايي (كاوشي) -اي (تراكمي) ) دماغۀ ماسه4  

  عنصر اصلي گسترش يك فرهنگ چيست؟ چرا؟ -۲۲۸
  ) رابطۀ نزديكي دارد.ديعقا  و ها رزشا  هنجارها، نمادها،( فرهنگ مهم عناصربا  -يعيطب طيمح از يبردار  بهره نوع) 1  
  گذارد. مي ريتأث يهنر  آثار و بناها مانند مشاهده قابل يها دهيپد  حتي و رفتارها د،يعقا  ،ياجتماع نيقوان بر -) دين2  
  شود. يم منتقل يبعد  هاي نسل به به ديگران و رسوم و آداب و ها ارزش ها، تجربه اطالعات،باعث انتقال  -) زبان3  
  دهد. ..) را به نقاطي غير از مبدأ پيدايش توسعه مي.هاي فرهنگي (مانند لباس، سبك زندگي و شاخصه -ديدٔه پخش) پ4  
  ر، چه تدبيري اتخاذ كرده است؟كشو از خارج در يگذار هيسرما به خود يها شركت قيتشو يبرااياالت متحدٔه آمريكا  -۲۲۹
  هاي گمركي  ها و تعرفه ماليات ) حذف يا كاهش2    هاي مالي و حمايتي ) اعطاي كمك1  
  در داخل كشور كاالها يبرخ توليد كردن ممنوع) 4  ) توسعۀ صنايع وابسته و مونتاژ كاال3  
  توان توجيه نمود؟  هاي ژئوپليتكي كدام اشخاص مي را با نظريه» روسيه به اوكراين«و » عربستان به يمن«، »آلمان به لهستان«هاي  ترتيب، حمله به - ۲۳۰
  ماهان -راتزل -) مكيندر4  مكيندر -ماهان -) راتزل3  مكيندر -راتزل -) مكيندر2  راتزل -مكيندر -اتزل) ر 1  
  اشاره دارد؟» توجه به عدالت در توسعه«هاي آمايش سرزمين، كدام گزينه به  باتوجه به ويژگي -۲۳۱
  شهرها ف كالنهاي اقماري در اطرا ) توسعۀ شهرك2  ) تالش براي اجتناب از دوقطبي شدن شهرها1  
  هاي كويري  هاي خورشيدي در استان ) نصب پنل4  ريزي براي كاهش شهرگرايي و شهرگريزي ) برنامه3  
  ونقل دريايي شدند؟ چگونه باعث تحولي بزرگ در حمل» رو -رو«و » كانتينربر«هاي  ترتيب، كشتي به -۲۳۲
  كاالهاجايي و تخليۀ  الف) افزايش سرعت جابه  
  هاي تخليه و بارگيري ب) كاهش هزينه  
  بزرگ يتانكرها اي مخازنپ) امكان ذخيرٔه كاال در   
  ها ت) تسهيل مديريت و انبارداري محموله  
  ) ت و الف4  ) پ و ت3  ) ب و پ2  ) الف و ب1  
وير (الـف) و (ب) به شـرح مـذكور در تصـا» ها اي در امتداد گسل جابجايي صفحه«ترتيب با نوع  خيزي در كدام مناطق جهان، به علت لرزه -۲۳۳

  مطابقت دارد؟
  جنوب اروپاي مركزي  -هاي شمالي استراليا ) آب1  

  شمال سرزمين ايران  -) جنوب اروپاي مركزي2  

  جزاير مياني اقيانوس اطلس -) شمال سرزمين ايران3  

  غرب آمريكاي جنوبي -) جزاير مياني اقيانوس اطلس4  
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  گذاري شده، درست است؟ كه با عالمت (*) نشانه كدام گزينه دربارٔه قسمتي از تصوير -۲۳۴  66

   آيد. ترين نقاط حوضۀ آبخيز به دست مي پيوستن عميق هم خطي كه از به -) تالوگ1  

  پيوندند. مي هم  هايي كه در انتها به خط تقسيم آب بين حوضه -القعر ) خط2  

  كند. هاي مختلف يك حوضۀ آبخيز را مشخص مي خطي كه مرز ميان شاخه -) مصب3  

  .اند گرفته قرار هم مجاور كه ييها  حوضه نيب آب ميتقس خط -الرأس ) خط4  

  كنند؟ سالي كمك مي ها به مديريت خشك با ايجاد كدام مزيت» سدهاي گابيوني« -۲۳۵
    الف) جلوگيري از فرسايش خاك  
  ها و استفادٔه مجدد از آب ب) مديريت پساب  
  ينيرزميز آب يها سفرهپ) تغذيۀ مصنوعي   
  بارش از حاصل آب روان نفوذ مقدارت) افزايش   
  ) ب و ت4  ) ب و پ3  ) الف و ت2  ) الف و پ1  

 

  دارد؟ وجود شده، مشخص عبارات يا كلمات در ها داللت انواع همۀ گزينه كدام در -۲۳۶
  كرد. برخورد پرونده خاطيان با اداره -است مچ شكستگي خاطر به دستم باند -بود بزرگ دريا مثل او )1  
  .رفت كاله سرمان بدجوري مورد اين در -شكست برادرم شارژي ماشين -بگيريد را تيمشان نفس مربي: )2  
  .است شده باز مشتمانها  آن براي -دارد قرار زلزله گسل روي ايران كشور -شده رنگ كامالً ماشين اين )3  
   بودند. حاضر مهماني در فاميل همۀ -گرفت تماس درسهم مدير -رويم مي عيد ماهي خريد براي )4  
  ...............  باشد: داشته اشتراك »ب« مفهوم با مصاديق از برخي در فقط »الف« مفهوم اگر -۲۳۷
  بگيرد. قرار »ب« مفهوم از باالتر طبقۀ در درست، بندي طبقه يك در »الف« مفهوم كه نيست ممكن )1  
   بدانيم. »ب« مفهوم تقسيمات از را »الف« مفهوم بتوانيم درست، بندي طبقه يك در است ممكن )2  
  باشند. داشته قرار درست بندي طبقه يك از طبقه يك در »ب« و »الف« است ممكن )3  
   نيست. قطعي ولي باشد درست »است الف ب هر« گزارٔه است ممكن )4  
 ترتيـب بـه »كنند مي جنگ كوچكي موضوع هر سر بر ها آن« قضيۀ در محمول و »رفتمها  آن خانۀ به خدمتكار عنوان به« قضيۀ در موضوع -۲۳۸

  است؟ كدام
  كوچك موضوع هر سر بر كننده جنگ -من )2  جنگ كوچكي موضوع هر سر بر -خدمتكار عنوان به )1  
   كوچك موضوع هر سر بر كننده جنگ -خدمتكار عنوان به )4  جنگ كوچكي موضوع هر سر بر -من )3  
  .................... كه بگيريم نتيجه توانيم مي است، صادق »است ب الف هر« انيمبد اگر -۲۳۹
  نيست. الصدق الزم »است الف ب بعضي« )2  است. صادق نيز »است الف ب هر« )1  
   است. صادق نيز »نيست الف ب بعضي« )4  است. كاذب »نيست ب الف هيچ« )3  
  است؟ استنباط قابل قضيه كدام صدق ،»نيست الف ج هيچ« و »است ب الف هر« كه بپذيريم اگر -۲۴۰
  نيست. ج ب برخي )4  ست.ا ج ب هر )3  است. ب ج برخي )2  نيست. ج ب هيچ )1  
  چيست؟ قضيه اين دوم مقدمۀ باشد، شرطي مقدمۀ مقدمِ نقيض معتبر، اتصالي استثنايي قياس يك نتيجۀ اگر -۲۴۱
  تالي وضع )4  تالي رفع )3  مقدم وضع )2  مقدم رفع )1  
 و كنـد معرفـي را برنامـه آن تأييد رسمي هاي گواهينامه ورزشكار، جوان چند به خود بدنسازي برنامۀ فروش براي بدنسازي مربي يك اگر -۲۴۲

 قضـاوتي چـه مربي اين بيان مورد در ،»كنند هزينه برنامه اين تهيۀ براي حاضرند باشند، ورزش دنبال جديت با كهها  آن فقط« بگويد: سپس
  داشت؟ توان مي

  است. گذاري تله مغالطۀ )2    است. چاه كردن مسموم مغالطۀ )1  
   شود. مي محسوب جَدَلي استداللِ نوعي )4  است. مخاطب اقناع براي استدالل نوعي )3  
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  است؟ درست گزينه كدام ها سوفيست دربارٔه -۲۴۳  77
  بود. رقيب بر پيروزيها  آن هدف ترين مهم گرفتند، مي كمك ها مغالطه از بيشتر خود هاي استدالل در چون )1  
   نباشند. قائل اعتباري و ارزش حقيقت، برايها  آن شد سبب كه بود داليلي از ها مغالطه از خودشان مكرر استفادٔه )2  
  خواندند. مي دانشمند يعني سوفيست راها  آن مردم خودشان، ميل رغم علي كه بودند سقراط زمان در دانشمنداني )3  
  ناميد. فيلسوف را خود ها، آن با نشدن رديف هم خاطر به كه كنيم استنباط قطعيطور  به توانيم مي سقراط عملكرد زا  )4  
  است؟ تر واضح مورد كدام در فيلسوف، يك سوي ازها  آن از پرهيز و ها مغالطه از كاستن تأثير -۲۴۴
  ها مغالطه از دوري )2    حقيقي آزادي )1  
   هستي عالم حقايق از درست فهم )4    استدالل اساس بر باورها پذيرفتن )3  
  است؟ درست حسي شناخت دربارٔه گزينه كدام -۲۴۵
  است. معتبر شناخت اين كه است اين دهندٔه نشان مارماهي و مار بين تفاوت شناخت )1  
  شود. مي انجام شناخت اين وسيلۀ به طبيعت اسرار كردن پيدا و اطرافمان اشياي شناخت )2  
  ندارد. انديشمندان بين در خاصي اعتبار است، رايج خطا وقوع شناخت، از نوع اين در كه نجاآ  از )3  
   دهد. مي قرار اختيار در هايي آگاهي طبيعت عالَم و محسوس امور دربارٔه كه است شناختي روش تنها )4  
  است؟ برداشت قابل روح و نفس دربارٔه سينا ابن هاي ديدگاه از گزينه كدام -۲۴۶
  كند. كسب را كماالت نهايت بي تا تواند مي تدريج به و دارد را تفكر طريق از علم به رسيدن استعداد وحر  )1  
  شود. نمي قانع كماالت از اي درجه هيچ به و دارد غيرمادي و مجرد جنبۀ فرشتگان مانند انسان نفس )2  
   است. زنده موجود يك كمال درجۀ باالترين و دارد خلقت نظام در رفيع بسيار جايگاهي انسان روح )3  
  گيرند. مي قرار يكديگر كنار جنيني دورٔه در كه هستند متباين و جداگانه حقيقت دو بدن و روح )4  
  است؟ درست گزينه كدام حقيقي سعادت سوي به انسان حركت دربارٔه -۲۴۷
  است. ها فضيلت تعيين مبناي بر فقط افالطون نظر از )1  
  نشود. محسوب اخالقي عملي تواند مي حركت اين كانت نظر از )2  
  انسان. وجودي قواي در اعتدال ايجاد براي است معياري ارسطو نظر از )3  
   است. آن به رسيدن براي اجتماعي و اخالقي قوانين ابداع ها ماترياليست نظر از )4  
  است؟ درست گزينه كدام وجود، و ماهيت دربارٔه سينا ابن دستاوردهاي به توجه با -۲۴۸
  است. گرفته قرار خداشناسي هاي برهان پايۀ اسالمي، تمدن در و اروپا درها  آن بين مغايرت )1  
  ندارد. نياز دليل به ماهيت بر وجود واقعيِ حمل باشند، داشته مغايرت ذهن در فقط اگر )2  
  است. واقع جهان در مفهوم دو اين مغايرت هاي نشانه از »چيست؟ اين« سؤال )3  
  ساختمان. به نسبت است مصالح و نقشه نسبت مانند واقعيت بهها  آن نسبت )4  
  است؟ درست الوجودها ممكن دربارٔه مورد كدام -۲۴۹
  شوند. محقق خارج عالَم در است ممكن شود، ايجاد ها آن علت اگر دارند، ذاتي امكان چون )1  
  ستند.ه الوجود ممكن نباشد، ممتنع و محال ها آن بر وجود حمل كه موضوعاتي )2  
  شود. مي رفع امكانشان حالت وجود، حيث از علت، تحقق صورت در ذاتي امكان رغم علي )3  
   كند. سنگيني ديگر كفۀ بر كفه يك است محال كه هستند ترازو كفۀ دو مانند )4  
  است؟ ردورت فيلسوفان يا فيلسوف كدام از عليت، ضروري رابطۀ درك در حسي شناخت نقش دربارٔه هيوم ديويد نظر -۲۵۰
   كانت پيروان )4  دكارت )3  سينا ابن )2  خود از قبل گرايان تجربه )1  
   است؟ درست گزينه كدام مسلمان فيلسوفان خداشناسي دربارٔه -۲۵۱
  است. موجودات ذاتي امكان خداوند، وجود اثبات در ها آن هاي استدالل همۀ اساس )1  
  شود. مي ها آن همۀ نابودي باعث وند،خدا از موجودات توجهِ قطع مالصدرا نظر اساس بر )2  
  دانند. مي خداوند وجود عقالني اثبات به مشروط را زندگي معناداري اروپايي فيلسوفان مانند )3  
   است. نشده استفاده خدا وجود اثبات در نامتناهي علل تسلسل بودن باطل از سينا ابن استدالل در )4  
 ايـن سـينا ابـن نظر به و كنند مي اي توصيه چه خدا سوي به تقرب مسير در گرفتن سبقت براي  اكرم پيامبر معراجيه، رسالۀ نقل طبق -۲۵۲

  بگويند؟ توانستند مي كسي چه به تنها پيامبر را توصيه
  شود. نمي افزوده يقينش بر رود كنار پرده اگر كه كسي -هم كنار در وحي و عقل از بردن بهره )1  
  باشد. متصل عقول، عالم به و استاد بحث، در كه كسي -لتعق و تفكر انواع از استفاده )2  
  باشد. محسوس به معقول مانند ديگران به نسبت كه كسي -هم كنار در وحي و عقل از بردن بهره )3  
  بد.دريا را حقايق همۀ بصيرت ديدٔه با بتواند كه كسي -تعقل و تفكر انواع از استفاده )4  

 
 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

 

ي 
صيل

تح
ل 
سا

01 - 
00  

  
رة 
شما

چة 
تر
دف

3 - 
ي 
اص
ص
خت
ن ا
مو
آز

24 
اد
رد
خ

 
14

01
   )

ني
سا
 ان
وم
 عل
شي

ماي
 آز
وه
گر

 (  

  شد؟ مطرح فلسفي بحث جنس از مباحثي اسالم، جهان در فلسفه رشد مينۀز كدام اثر در بار نخستين -۲۵۳  88
  مسلمانان بين اعتقادي مباحث گسترش )2  خردورزي به  پيامبر و قرآن دعوت )1  
  متون ترجمۀ نهضت )4    ها ملت ديگر از يادگيري به دعوت )3  
  است؟ درست گزينه كدام سهروردي دربارٔه -۲۵۴
  هستند. مطلق نور همگي كه است مقرب فرشتگان محل و محض نور جهان، مشرقِ و،ا عرفانيِ جغرافياي در )1  
  دانست. مي خدا حق به خليفۀ و متأله حكيم هاي ويژگي از سينا ابن مانند را تعالي حق از حقايق واسطۀ بدون دريافتِ )2  
  نمود. بندي دسته معرفت جويندگان وسطمت درجۀ در است، عقلي استدالل و عقل به متكي آنان فلسفۀ كه را مشايي حكماي )3  
   كرد. گذاري پايه را جديدي مكتب عقلي، استدالل جاي به قلبي سلوك بر تكيه با اوست، كتاب مهمترين كه حكمةاالشراق كتاب در )4  
  است؟ متأخر دوران در »ماهيت اصالت يا وجود اصالت« بحث به ميانه و متقدم دوران فلسفۀ اتصال حلقۀ گزينه كدام -۲۵۵
  دارند. مغايرت و تمايز يكديگر با واقعيت در ماهيت مفهوم و وجود مفهوم )1  
  كند. مي اشاره ها آن اختصاصي جنبۀ به ماهيت و ها واقعيت و اشيا مشترك جنبۀ به وجود )2  
  است. مفهوم يك واقعي مصداقِ لذا و واحد حقيقت، در است، مفاهيم پيدايش منشأ كه خارجي شيء )3  
  ماهيت. مصداق نه هستند، وجود مصداق همه بينيم، مي ذهن از خارج در درخت و آسمان و زمين از چهآن )4  

  
  است؟ نادرست »فرضيه« مفهوم مورد در گزينه كدام -۲۵۶
  باشند. سؤاالت طرح منشأ توانند مي ها فرضيه )1  
  بيايند. سؤال يك به پاسخ رد نبودن قطعي عين در توانند مي ها فرضيه )2  
  شوند. گذاشته كنار تجربي علم در مقبول هاي يافته با مطابقت عدم دليل به توانند مي ها فرضيه )3  
  شوند. تبديل اصل به شخصي، و دقيق هاي روش از استفاده با توانند مي ها فرضيه )4  
 بـا را  پديـده آن هـاي تفـاوت سپس و پردازد مي پديده آن هاي ويژگي سيبرر به ابتدا نظرش مورد پديدٔه بررسي براي دانشمند كه زماني -۲۵۷

  است؟ برداشته گام علم اهداف از يك كدام به دستيابي جهت در ترتيب به كند، مي روشن ديگر موضوعات
  كنترل -تبيين )4  توصيف -توصيف )3  بيني پيش -تبيين )2  تبيين -توصيف )1  
  است؟ تر دقيق و تر مناسب اطالعات آوري جمع هاي روش از يك كدام هوش، مانند شناختي روان رهايمتغي تعريف كردن عملياتي براي -۲۵۸
  آزمون )4  مصاحبه )3  نامه پرسش )2  مشاهده )1  
  است؟ بيشتر زيستي عامل نقش توانايي، كدام در -۲۵۹
  كالسي هم حقوق كردن رعايت )2    سالگي چهار در كفش بند بستن )1  
  راحتي به جمع در خواندن شعر )4    بازي هنگام مخش كردن كنترل )3  
  است؟ نادرست قطعاً شده، ذكر برادرهاي و خواهر مورد در عبارت كدام -۲۶۰
  اند. آمده وجود به تخمك دو از محسن دايي و خاله )2  اند. آمده وجود به تخمك يك از حسين عموهاي )1  
  اند. آمده وجود به تخمك دو از هديه هاي خاله )4  اند. آمده وجود به تخمك يك از مژگان عموي و عمه )3  
  ؟است تحول اين بروز ساز زمينه رشد هاي جنبه از يك كدام و است ديگري دورٔه هر از بيش نوجواني در ويژگي كدام تحول ترتيب به -۲۶۱
  اخالقي و اجتماعي رشد -شناختي جسماني، )2  شناختي و اجتماعي رشد -ارزشي اخالقي، )1  
  اخالقي و هيجاني رشد -رواني جسماني، )4  شناختي و جسماني رشد -اجتماعي ي،هيجان )3  
 رويـم، مـي او سـمت بـه و اسـت عصباني بسيار كه شويم مي متوجه صدايش لحن از ما و كند مي صدايمان بلند صداي با پدرمان كه زماني -۲۶۲

  است؟ كدام افتاده، اتفاق ما در كه يفرايند باالترين
  است. شده تفسير شده، انتخاب محرك )2  است. شده انتخاب شده، احساس محرك )1  
  است. شده سازي ذخيره محرك، به مربوط اطالعات )4  است. گرفته صورت چندحسي دريافت )3  
  دارد؟ وجود تناسب شده ذكر عامل و راهكار بين گزينه كدام در خوگيري، و تمركز در مؤثر عوامل به توجه با -۲۶۳
  محرك دروني تغييرات  مختلف زواياي از مطالعه وردم موضوع ديدن )1  
  نسبي ثبات و يكنواختي  مطالعه ادامۀ و زدن قدم سپس و درس از بخشي مطالعۀ )2  
  نسبي آشنايي  معنايي لحاظ از موضوع بودن جذاب )3  
  ذهني انگيختگي شناختي روان عامل  مناسب تغذيۀ و كافي خواب )4  
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  هستند؟ مفاهيم كدام دهندٔه نشان ترتيب به زير عبارات -۲۶۴  99
  ديگر هاي اندام عملكرد فقدان صورت در حسي  اندام يك تر قوي دريافت الف)  
  ها پديده واقعيت با غيرمنطبق تفسير ب)  
  انحرافي هاي محرك نبودن صورت در ،موجود هدف محرك اعالم عدم ج)  
  دادن دست از -شناختي خطاي -حسي ندچ دريافت )2  كاذب هشدار -شناختي خطاي -حسي جبران )1  
  كاذب هشدار -ادراكي خطاي -حسي چند دريافت )4  دادن دست از -ادراكي خطاي -حسي جبران )3  
  است؟ بيشتر فرد كدام در اطالعات تداخل بروز احتمال -۲۶۵
  شود. مي تشكيل بعدازظهرها در كالس سه و ها صبح در كالس سه كه است گرفته كالس 6 هفته آخر روز سه در كه دانشجويي )1  
  دهد. مي آموزش نفر 15 به كالس هر در و كند مي برگزار متعددي هاي كالس هم سر پشت روز هر در كه ورزشكاري )2  
  زند. مي گپ دوستانش با مجازي فضاي در ربع يك دهد، مي انجام كه درسي تكليف هر از بعد كه آموزي دانش )3  
  بيند. مي آموزش و كرده نام ثبت ساعته يك هنري كالس سه درظهر  12 تا صبح 9 از ها دوشنبه كه هنرجويي )4  
 خـاطر بـه را كار آن انجام منزل، از رفتن بيرون از قبل تا گذارد مي كيفش روي عروسك يك نكند، فراموش را كاري انجام اينكه براي فردي -۲۶۶

  است؟ درست باره اين در عبارت كدام آورد.
  پذيرد. مي صورت مختلف هاي ورتص به رمزگرداني )1  
  است. متفاوت اطالعات سازي ذخيره زمان )2  
  است. وابسته اطالعات آن هاي نشانه به اطالعات بازيابي )3  
  كنيم. ذخيره كوتاهي مدت براي را اطالعات چند از بيش توانيم نمي )4  
 تواند مي كه لغاتي تعداد حداكثر كند، تكرار را ها آن بخواهيم او از لغات كامل بيان از بعد بالفاصله و بخوانيم را لغت ۱۵ تعداد فردي براي اگر -۲۶۷

 به اول ليست از كه لغاتي تعداد آورد، ياد به را قبل كلمات بخواهيم و كنيم بيان را جديدي ليست بالفاصله اگر و است چقدر احتماال كند، بيان
  بيشتر؟ يا شود مي كمتر آورد مي ياد

  بيشتر -لغت 5 )4  كمتر -لغت 15 )3  بيشتر -لغت 7 )2  كمتر -لغت 9 )1  
  هاي تحليلي وجود دارد؟ هاي مسائل خوب تعريف شده، فقط در روش كداميك از ويژگي -۲۶۸
  است. شده تعريف دقيقاً هدف )2    است. مشخص اوليه موقعيت )1  
  دارد. وجود هدف به بيدستيا تضمين امكان )4  دارد. وجود دسترس در راهبردهاي يا اقدامات فهرست )3  
  افتد؟ يك از مراحل حل مسئله بيشتر كاربرد دارد و در صورت درست طي نشدن اين مرحله، چه اتفاقي مي كداماجراي مشورت كردن با ديگران در  - ۲۶۹
  منطقي و درست هاي حل راه به نرسيدن -مناسب هاي حل راه كارگيري به )1  
  درست و منطقي يها حل راه به نرسيدن -مسئله تشخيص )2  
  حل راه اصالح به نياز -مسئله تشخيص )3  
  حل راه اصالح به نياز -مناسب هاي حل راه كارگيري به )4  
  است؟ كدام ترتيب به آن سطح باالترين و عالي شناخت سطح ترين پايين كتاب، نمودار به توجه با -۲۷۰
  ها آن ترينبه انتخاب و هدف به رسيدن مختلف هاي راه بررسي -استدالل )1  
  هدف به رسيدن براي حل راه بهترين كردن پيدا و جو و جست -قضاوت )2  
  ها آن بهترين انتخاب و هدف به رسيدن مختلف هاي راه بررسي -توجه )3  
  هدف به رسيدن براي حل راه بهترين كردن پيدا و جو و جست -ادراك )4  
  است؟ دشوارتر گزينه كدام در گيري تصميم -۲۷۱
  خطر بياندازد. خودش را به  هاي نبرد عليه دشمن تصميم بگيرد كه جان دار و متعهدي كه معتقد است جهاد واجب است و بايد براي رفتن به جبهه دين) جوان 1  
  ود.ش رد يا قطعي او اعدام حكم تا كند اظهارنظر قتل به متهم زنداني يك نبودن يا بودن بيمار مورد در بايد كه اي باتجربه روانپزشك )2  
 بـه يـا كنـد جراحـي را اورژانسـي بيمار يك بگيرد تصميم بايد و شده فرستاده دورافتاده روستاي يك به سربازي دوران براي كه متخصصي  تازه پزشك )3  

  بفرستد. مجهزتري شهرستان
 او بـا برخـورد نحـؤه مـورد در بايد ها آن و است ردهك خانه از فرار به تهديد را ها آن اش عالقه مورد شخص با ازدواج براي دخترشان كه مقتدري والدين )4  

  بگيرند. تصميم
 پزشـكان نـزد منظور اين براي شود. فرزند صاحب كه است مند عالقه بسيار و كرده ازدواج هاست سال او دارد، قلبي ناراحتي ريحاني خانم -۲۷۲

 اسـت. شـده منصـرف كار اين از جدي، جسماني مشكالت بروز لاحتما خاطر به شدن، مادر به بسيار عالقۀ رغم علي نهايت در و رفته مختلف
  است؟ كدام او گيري تصميم سبكو  مالك ترتيب به

  منطقي -قبلي هاي هزينه )4  احساسي -قبلي هاي هزينه )3  منطقي -خطر )2  احساسي -خطر )1  
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  است؟ »نگرش« عامل تأثير دهندٔه نشان فرد كدام رفتار -۲۷۳  1010
  گذارد. مي اش جوجه دهان در را آن گرسنگي رغم علي و كرده پيدا را كرمي كه پرستويي )1  
  كنند. بازي هم با تا دهد مي دوستش به را هايش  بازي اسباب كه اي ساله 7 كودك )2  
  داند. مي خود جايگاه الزمۀ را اين و كند مي مطالعه را جديد مقاالت روز هر اش علمي سطح بردن باال براي كه استادي )3  
  دهد. مي او به را جايش مقصد به شدن نزديك دليل به ايستاده، پيرمرد يك ديدن با اتوبوس در كه نوجواني )4  
 رفتـار بـروز احتمـال باشـد، بيشتر موضوع يك پيرامون مثبت موارد هرچه گفت توان مي انسان شناختي نظام بودن مند قاعده به توجه با -۲۷۴

  يابد. مي ............... كار آن انجام به فرد گرايش احتمال باشد، بيشتر منفي عنصر يك قدرت هرچه و يابد مي ...............
  افزايش -افزايش )4  كاهش -كاهش )3  افزايش -كاهش )2  كاهش -افزايش )1  
  است؟ مربوط نگرشي عامل كدام به ترتيب به زير عبارات -۲۷۵
  خنثي و تحرك بي موجودي به شدن تبديل الف)  
  كشور پيشرفت و رشد بر مؤثر عوامل تبيين در وري هرهب افزايش ب)  
  نگرفتن قرار زودگذر عوامل تأثير تحت ج)  
  هدفمندي -اسناد -كاذب كارايي و كنترل ادراك )2  هدفمندي -اسناد -شده آموخته درماندگي )1  
  هاراد - هدفمندي -كاذب كارايي و كنترل ادراك )4  اراده -هدفمندي - شده آموخته درماندگي )3  
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سال تحصیلی
۰۰-۰۱

دفرتچـۀ پاسخ های ترشیحی
آزمون آزمایشی ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ (مرحلۀ ۱۷)

ویژۀ داوطلبان آزمون رسارسی سال ۱۴۰۱
گروه آزمایشی علوم انسانی
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 اسکن با توانید می شام گرامی، داوطلب

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

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

 اختصاصی های درس تشـریحی پاسخ 

 

۲  
۳  
 مهم  تذکرهای   ۱۴

 

 

  

 برگزار  ۱۴۰۱ خرداد ۲۷ جمعه روز در دو، گزینه ۱۸ مرحلۀ آزمایشی آزمون
  گردد. می

 ماننـــد خـــود طالیـــی خـــدمات از اســـتفاده جهـــت گرامـــی، داوطلـــب 

 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 )کاربری 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 ــۀ آزمایش ــورت به ۷۱ مرحل 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

 گیری منایید.پی خود شهر
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 ۱۴۰۱رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ علمی هیئت اسامی
ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عموم

 
ه : 
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ع
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|.................................. زابن و ادبیات فاریس
 الدین افشین محیمسئول درس: 

  محمد امیرسلیامنی الدین  افشین محی غالمی  ابوالفضل
 امیر افضلی الدین  امیرحسین محی

|...................(عمویم و اختصایص)زابن عریب 
 پویا رضادادمسئول درس: 

  کاظم غالمی  مصطفی خاکبازان  بخش عامر تاج عمومی:
  ویا رضادادپ  حمید جوهری  ارسافیل قربانپور

 پدرام علیمرادیاختصاصی: 
|.................................................. دین و زندیگ
 اکبر آخوندی علیمسئول درس: 

زهرا محمدی اکرب آخوندی  علی محمد کریمی  علیرضا دلشاد 

|.............................................. زابن انگلییس
 احسان حیدریس: مسئول در

  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

 
وه : 

ر گر
مدی

ری
شاک

ید 
 س

مد
مح

میر
ید ا

  ریاضیاتس
  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 بهمن شاهمرادی  علی نعیمی 

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

 علی فرزادتبار پور  بهنام ابراهیم لیامنی ماشاءا... س

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

  حسن نشتایی بهرام میرحبیبی  محمد پازوکی 
 اشکان زرندی زاده  قلی علی

|................................................شنایس  زمین
 شکیبا کریمیمسئول درس: 

 فرزانه رجایی

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

 امیرحسین بلبلی

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

 ابوالفضل قاضی

|............................................................... اتریـخ
 فاطمه بمانی درس: مسئول

 زهرا نعمتی

|............................................................ جغرافیا
 طمه بمانیفا 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 محمد مودی  علی

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

 محسن پیرحسینلو سیمین زاهدی 
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۱ خرداد ۲۴ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
 ۲فارسي  ۱۶۷تا  ۱۶۲هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱

  اند: هايي كه نادرست معني شده واژه  
  ) ضرب: زدن، كوفتن۱  
  هوا و آب خرّم، باصفا، خوش) نزه: ۲  
  ۲نامۀ فارسي  مشخصات سؤال: * متوسط * واژه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲

  مترادف واژگان صورت سؤال در ابيات:  
  ترس الف) سهم   
  درست ب) سالم   
  رخصت ج) بار   
  برابري د) توازن   
  شيفته  ) مسحور ه  
  ۳ۀ فارسي نام مشخصات سؤال: * متوسط * واژه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۳

  موارد نادرست:  
  نيست.» نيرومند«به معني » رو گرم«ب)   
  مترادف نيستند.» فرومايگي«و » تزوير«د)   
  مشخصات سؤال: * متوسط * امالي جامع ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴

  موارد نادرست:  
  معمور مأمور   
  رغبت رقبت   
  ۳فارسي  ۱۷۳و  ۱۷۰، ۱۶۹هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵

  امالي درست واژگان:  
  هول (ترس و وحشت) : حول ۱گزينۀ   
  ضجّه (شيون و ناله) : زجّه ۲گزينۀ   
  تموز (برابر با تيرماه) : تموذ ۳گزينۀ   
  ۲فارسي  ۱۲۲و  ۱۱۳، ۱۸، ۱۶هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶

  به معني غيرت و جوانمردي است.» حميّت«صحيح اين واژه  امالي نادرستي دارد و صورت» هميّت«  
  ۳فارسي  ۶۲و  ۵۶، ۵۰، ۳۶هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷

  است.» حافظ«اين بيت متعلّق به   
  هاي ادبي جامع مشخصات سؤال: * متوسط * آرايه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۸

  ز مجاز از زمان حال است.مجاز: دوش مجاز از زمان گذشته و امرو  
  تضاد: وصل و فراق تضاد دارند.  
  اضافۀ تشبيهي است. هم» باغ وصل«تشبيه: شاعر خود را به طاووس و مار تشبيه كرده است،   
  جناس: مار و يار جناس دارند.  
   تناسب ندارد.  پيچيدن مثل مار كنايه است. بيت پارادوكس و استعاره و ايهام  
  هاي ادبي جامع مشخصات سؤال: * دشوار * آرايه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۹

  ها: بررسي گزينه  
  ) حسن تعليل: ندارد./ تلميح: به آب حيات و واقع شدن آن در ظلمات اشاره دارد.۱  
  قبول است و ايهام تناسب ندارد)./ مجاز: چمن مجاز از باغ و گلستان است. ) ايهام تناسب: ندارد (مدام به معني شراب قابل۲  
آميزي نيست چون اشك واقعا  آميزي: ندارد. (شور يا شيرين بودن اشك حس اسلوب معادله: تمام شرايط اسلوب معادله را دارد./ حس )۳  

  مزه دارد).
  اضافۀ تشبيهي است.» دُردي دَرد«) تناقض: درد درمان باشد./ تشبيه: ۴  
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  هاي ادبي جامع مشخصات سؤال: * متوسط * آرايه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۰
  :۳هاي گزينۀ  بررسي آرايه  
در اين بيت اسـتعاره » شكر«جناس تام دارند./ ايهام تناسب:» شيرين و شيرين«تلميح: بيت به داستان خسرو و شيرين اشاره دارد./ جناس:   

بيـت ايهـام تناسـب  نيز در اين» شيرين«سازد. البته  از لب است اما در معني شخصيت داستاني، با خسرو، فرهاد و شيرين ايهام تناسب مي
  سازد./ استعاره: شكر استعاره از لب و دهان. مي

  ها: ساير گزينه  
  : فاقد استعاره است.۴هاي صورت سؤال در اين بيت نيست./ گزينۀ  : به جز تلميح، ساير آرايه۲: فاقد ايهام تناسب است./ گزينۀ ۱گزينۀ   
  ادبي جامعهاي  مشخصات سؤال: * دشوار * آرايه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱

دهد. بنابراين ايهام ندارد. اما كلمۀ دل در كنار آن معناي نادرست را به يـاد  بيت الف: قلب به معناي سكۀ تقلّبي درست است و معناي دل نمي  
  آورد و ايهام تناسب ايجاد كرده.  مي

  استعاره از عاشق است.» خاك«استعاره از معشوق و » سرو«بيت ب:   
  تعليل است. است. بنابراين حسن ت (با وجود ده زبان) و دليل آن اين است كه از مرغ صبح چيزي شنيده بيت ج: سوسن ساكت اس  
  آميزي دارد.  حس» شكرخند«بيت د: در مصراع دوم   
  ۱فارسي  ۸۴و  ۸۳هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۲

  بررسي ابيات:  
  رود خار سر ديوارها غي: نفسي تا نباشد دني/ بر پاي دزدان ميكشد/ بال الف) عادي: كي رنج منصب مي  
  افروز را ب) عادي: دل چه شناسد/ بالغي: چيست قيمت سوداي تو/ قدر چه داند صدف درّ شب  
  ج) عادي: ندارد/ بالغي: دشمنت را باد همچون آسيا پر آب چشم/ همي گردد سپهر آبگون چون آسيا  
  ستاني/ بالغي: ندارد. ستاني از دل، دل مي كار داني/ از دلد) عادي: تو آن كارداني/ آن   
  ) عادي: همه مستيم/ بالغي: در خرابات مغان هوش مجوييد ز ما/ در اين ميكده هشيار كجاست.ه  
  مشخصات سؤال: * دشوار * دستور زبان جامع ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳

پـس از » كـه«ساز  اي، گفت، گرفتار دلم، عاشق روي حسنم. حرف ربط وابسته دهاي، از چه گدازان ش جمله است: اي مه، تابان شده ۶: ۱بيت   
  ، محذوف است. (گفت كه گرفتار دلم) بنابراين جملۀ مركب وجود دارد.»گفت«فعل 

اي جمله است: اگر مست هستم، اگر هشيار هستم، اگر خواب هستم، اگر بيدار هستم، روي سجودم به سـوي تـو بـود، اي مـيهن،  ۷: ۲بيت   
  ميهن. 

تر  تر هستي، شكّر خوش است، گل هم خوش است، وفـا از هـر دو شـيرين جمله است: اي گل، ز اصل شكّر هستي، تو با شكر اليق ۶: ۳بيت   
  ساز وجود ندارد پس جملۀ مركب نداريم. است. در بيت حرف ربط وابسته

ن است، بينديش، اين چه سلطان است، نور خدا باشد. در مصراع دوم جمله است: خود او پيدا و پنهان است، جهان نقش است، او جا ۶: ۴بيت   
  محذوف است. بينديش كه اين چه سلطان است و مگركه نور خدا باشد. بنابراين جملۀ مركب داريم. » كه«حرف ربط 

  ۳فارسي  ۵۵و  ۵۴و  ۲فارسي  ۳۱هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۴
  هاي مشخص شده: ابيات و نقش دستوري واژهصورت مرتب شدٔه   
مسند) شد كه روي تو را ديدم. اكنون (قيد) كار راست شد كه در تو رسيدم. چنين دو سعادت را (مفعول) با چـه چيـزي  اكنون عيد، عيد (  

  گردانم) ... مسند) كنم ( برابر (
  ۳ي فارس ۹و  ۸هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * درس ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵

  شود.  در ابيات (ب) و (د) وابستۀ وابسته ديده نمي  
  ها: بررسي وابستۀ وابسته در ساير گزينه  
  اليه اليه مضاف الف) گل روي كسي: مضاف  
  ج) صد كاسه زهر: مميّز  
  اليه اليه مضاف ) رگ جانت: مضافه  
  مشخصات سؤال: * دشوار * دستور زبان جامع ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶

در بيـت دوم مـتمم اسـت: بـه او » ش«اليـه و  در بيت نخست مضاف» م«در معناي درد و رنج. » الم«آوا است.  داراي هم» عَلَم«اژٔه : و۱گزينۀ   
  آموخت.

  در هر سه واژه نشانۀ جمع است.» ان: «۲گزينۀ   
  تركيب اضافي ۴: خسرو خاور، دست مرحمت، يار من، در اميدواران: ۳گزينۀ   
  فعل. » آموخت«مفعول است و » آيين عياري«متمم (به او)، » ش«نهاد است و » لد  كدام آهن: «۴گزينۀ   
  ۱فارسي  ۱۶مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۷

  : تقديرگرايي و اعتقاد به قسمت ازلي۳و  ۲، ۱هاي  گزينه  
  دهد. : دعاي خير تقدير را تغيير مي۴گزينۀ   
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  ۱فارسي  ۱: * متوسط * درس مشخصات سؤال ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۸
شـود. در سـاير  داند و به نوعي مفهوم از ماست كه بر ماست هم در بيـت ديـده مي شاعر راستي خود را دليل نابودي و تنزّل مي ۳در گزينۀ   

  ها فروتني مايۀ عزّت و بلندمرتبگي دانسته شده است. گزينه
  ۱فارسي  ۱۱۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۹

ها نبايد مقايسه كـرد اي بسـا بـاطني متفـاوت  ها را بر اساس ظاهر مشابه آن در درس طوطي و بقال موالنا به اين نكته پرداخته بود كه پديده  
ظـاهري وار و به هر انسـاني كـه  داشته باشند و بر همين اساس نيز نتيجه گرفت كه بسياري افراد ظاهري صالح و نيك دارند اما باطني ابليس

  شود. نيز همين مفهوم ديده مي ۴نيك دارد نبايد اعتماد كرد. در گزينۀ 
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  : شكايت از هجران و مرگ۱گزينۀ   
  داند. زباني سخنوري نمي : هر شكسته۲گزينۀ   
  گيرد. اميشود و بازار را فر : اگر تمام قطرات باران به مرواريد تبديل شود، ارزش مرواريد كم مي۳گزينۀ   
  ۲فارسي  ۱۰۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۰

ها همانند صورت سؤال اين است كه تا رنج و سختي  فهمد اما مفهوم ساير گزينه اين است كه دردكشيده حال دردكشيده را مي ۱مفهوم گزينۀ   
  رسد. و تالش نباشد انسان به مقصود و مقصدش نمي

  ۲فارسي  ۱۴۸مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۱
گويد: انسان مُنعم و ثروتمند هرجا برود غريب نيسـت و در هرجـايي بـراي خـود خانـه و  ستايش ثروتمندي است. شاعر مي ۲مفهوم گزينۀ   

  ها ستايش سفر و حركت و جنب و جوش است. سازد. اما مفهوم مشترك ساير گزينه بارگاهي مي
شود.(آب انگور با خارج شدن از انگور تبديل  : اگر شيره و آب انگور در انگور بماند و حركتي نكند هرگز مايۀ نشاط و شادي نمي۴معني گزينۀ   

  شود و باعث شادماني و سرور). به شراب مي
  ۲فارسي  ۶مشخصات سؤال: * ساده * درس  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۲

  شود و بسيار آسان است. ه دست عشق حل ميآيد ب مفهوم بيت اصلي: كاري كه از عقل برنمي  
  : عشق نيازي به تدبير عقل ندارد و آزاد است. ۱گزينۀ   
  شود.  : كاري كه براي عقل دشوار است به دست عشق به آساني حل مي۴، ۳، ۲گزينۀ   
  ۳فارسي  ۴۷و  ۲۲، ۲۰، ۱۳هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۳

  گويد: سخن عاشقانه و غزل عاشقانه به واسطۀ من كمال گرفت. خودستايي است. شاعر ميمفهوم اين بيت   
  ۳فارسي  ۲۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۴

  كمك خواستن از پير و مرشد براي رسيدن به مقصد است. ۱مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينۀ   
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  ايش همّت و پشتكار خود: ست۲گزينۀ   
  : اهميت داشتن همّت و دل عاشق۳گزينۀ   
  سامان خود : نكوهش نداشتن عزّت/ شكايت از وضع بد و نابه۴گزينۀ   
  ۳فارسي  ۱۲۳مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۵

  زي خداوند از تمام موجودات اشاره دارد.نيا ها به استغنا و بي به وادي فقر و فنا اشاره دارد. اما ساير گزينه ۲گزينۀ   

 

   ۳عربی، زبان قرآن  ۱۵صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۶
   بـه روشـی کـه نیکـوتر اسـت ای کـه نکـوتر اسـت، )/ بـالّتي هـي أحسـن: بـا شـیوه۲(رد گزینـۀ  مناظره کـن گو کن، و جاِدل: بحث کن، گفت  

)/ مبَن ضّل: به کسی کـه گمـراه شـد ۴و  ۲های  تر (رد گزینه )/ أعلم: داناتر، آگاه۴گامن (رد گزینۀ  )/ إّن: قطعاً، یقیناً، بی۲و  ۱های  د گزینه(ر 
  ها)  (رد سایر گزینه

   ۳عربی، زبان قرآن  ۲۵و  ۲۲های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۷
ها)/  )/ فرحاً: حال برای مدیر است (رد سایر گزینه۲هایی (رد گزینۀ  جایزه )/ جوائز: جوایزی،۳دهد (رد گزینۀ  کند، می می یهکند، هد می یمنح: اهدا  

عون: ترغیـب شـوند، ۱)/ لعّل: شاید، باشـد کـه (رد گزینـۀ ۲)/ کّل سنة: هر سال (رد گزینۀ ۳و  ۲های  ملن: برای کسانی که (رد گزینه )/ یشـجَّ
  )۲و  ۱های  رد گزینهتشویق شوند (

  ۳عربی، زبان قرآن  ۵۵صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۸
)/ َمزرعـٌة کَبیـرٌة: ۳)/ کانَت لَه: داشـت (رد گزینـۀ ۲)/ ُمزارِعاً: کشاورزی، یک کشاورز (رد گزینۀ ۲و  ۱های  شود (رد گزینه یُحکَی: حکایت می  

سـاختار  ۱)/ در گزینـۀ ۳و  ۲هـای  )/ أشجاٌر کثیرٌة: درختاِن بسیاری (رد گزینـه۱زرعۀ بزرگی (رد گزینۀ ای بزرگ، یک م کشتزاری بزرگ، مزرعه
  جا شده است.  جمله جابه
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   ۲عربی، زبان قرآن  ۴۹و  ۵های  صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۹
شـهرها،  تـرین املـدن: کهـن )/ أقـدم۴القـدس: شـهر قـدس (رد گزینـۀ  ينـة)/ مد۴و  ۱هـای  شـود (رد گزینـه رود، شمرده می می شامر تُعّد: به  

  )۱ای (رد گزینۀ  ویژه خاّصی، جایگاه ویژه، جایگاه خاّصة: جایگاهی )/ مكانة۳شهرها (رد گزینۀ  ترین قدیمی
   ۲عربی، زبان قرآن  ۷۶و  ۷۵های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۰

 شـان )/ تُسـاعدهم: کمـک۴و  ۳هـای  آمـوزان الزم اسـت کـه نرتسـند (رد گزینـه آموزان نباید برتسند، بر دانش ال یخافوا: دانش علی الطّّالب أن  
)/ کیف یقرؤون: چگونه مطالعه کننـد، ۳و  ۱های  بگیرند، تا بیاموزند (رد گزینه یاد )/ لیتعلّموا: تا۱کند (رد گزینۀ  ها کمک می کند، به آن می

  )۴و  ۱های  های خود (رد گزینه هایشان، درس )/ دروسهم: درس۱د (رد گزینۀ چطور بخوانن
   ۲عربی، زبان قرآن  ۶۵و  ۵۱های  و صفحه ۱عربی، زبان قرآن  ۱۲صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۱

)/ یَقوم بإغالق ... و [بـ] إطفاء: بـه بسـنت ۲زینۀ زنگ خوردن (رد گ از زنگ، بعد صدای از زنگ، پس درآمدن صدا به از الجرس: پس طنني بعد  
 طالـب )/ آخـر۲کنـد (رد گزینـۀ  بندد و ... خاموش مـی می کند، کند، اقدام به بسنت ... و خاموش کردن ... می ... و خاموش کردن ... اقدام می

  )۴و  ۳های  (رد گزینهجویی کند  ها)/ لیقتصد: تا رصفه خواهد (رد سایر گزینه می که آموزی دانش یرید: آخرین
   ۳عربی، زبان قرآن  ۴۳و صفحۀ  ۲عربی، زبان قرآن  ۸۹صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  نگریسـتند  کردنـد، منـی منـی یَنظـرون: نگـاه )/ مـا کـانوا۳)/ إّال: جـز، مگـر (رد گزینـۀ ۳نکرد، خـدمتگزاری نکـرد (رد گزینـۀ  یَخدم: خدمت مل  
  ) ۳)/ قبلوها: آن را پذیرفتند، آن را قبول کردند (رد گزینۀ ۴بیگانه (رد گزینۀ  أجنبّیة: زبانی )/ لُغة۴و  ۲های  (رد گزینه

  ۳جامع عربی، زبان قرآن *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۳
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  را بکاهم! دردش تا رفتم بیامرستان به مریض دیدن ) برای۱  
  دهد! منی نجات نابودی از را انسان طبیعت، از نگهداری جز هیچ چیزی) ۳  
ل: ثبت ) مل۴     است (ماضی نقلی منفی) نشده یُسجَّ
   ۱جامع عربی، زبان قرآن *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  مشارالیه): این حیوانات هذه الحيوانات (اسم اشاره   
  »کنند! می زندگی مکان یک ات دراین حیوان«ترجمۀ درست عبارت:   
  ۳عربی، زبان قرآن  ۷۵و صفحۀ  ۲عربی، زبان قرآن  ۳۶صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  )۱(رد گزینۀ  شود: یَنجح، یَُفز می )/ موفّق۴و  ۱های  بخواند: یدرس (رد گزینه )/ درس۴و  ۲های  من: یا طّالِب (یا طّاليب) (رد گزینه آموزان دانش ای  
 ترجمۀ منت :  

هـا و معـانی اسـت و سـخنور بلیـغ  ها برای بیان اندیشـه کارگیری نیکوترین شکل از واژگان و ترکیب علم بالغت در زبان عربی هامن دانش به«
هـای بالغـت، کتـابی  ین کتـابرساند! از مشـهورتر ترین الگوها، آنچه را که قصد دارد به شنونده می هامن کسی است که با کمرتین الفاظ و مناسب

 (راه روشن بالغـت)» نهج البالغه«را گرد آورده است و آن را  طالب  ابی بن مؤمنان علی های امیر ای از گفته است که سیّد رضی در آن، مجموعه
ر پـیش گیـرد، هـدفش را کـه شـیوۀ پنـد و سـخنوری را بـا آن د کند که سخن امیر، امیِر سخن اسـت، پـس هـر نامیده است در حالی که تأکید می

هـا و  در آن دربارۀ آفرینش آسامن ها و اندرزهای کوتاه تقدیم کرده است که امام  ها، نامه آَورَد! وی کتاب را در سه بخش خطبه دست می به
کنـد و  است، دعوت مـی گوید و به یکتاپرستی خدا و پیروی پیامربش و بازداشنت از هر آنچه که حرام کرده زمین و آغاِز و فرجام هستی سخن می

کـه شـامر آن بـه زبـان فارسـی  طـوری  ها انجام شده است بـه کند! رشح و ترجمۀ این کتاب به بسیاری از زبان رعایت حقوق مردم را سفارش می
در زبـان دهد امیر مؤمنان نخستین کسی است کـه اصـول اعـراب  رسد! در این کتاب فرازهایی وجود دارد که نشان می نزدیک به سی ترجمه می

هـا را  عربی را بنیان گذاشته است و آن را به رفع، نصب، جّر و جزم تقسیم کرده است، سپس کلامت را به [سه گروه] اسم، فعـل و حـرف و اسـم
  »د!رود که بر خردهای برشی برتری دار  شامر می ای ساده تقسیم کرده است! این سادگی و شیوایی تنها یک معجزه به گونه به معرفه و نکره به

 دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۶
 ها: گزينه ۀترجم  
  بندی کلمه در زبان عربی را تقدیم کرده است! ترین تقسیم ساده ) امام علی ۱  
 ) سخن بلیغ، خالی از واژگان اضافی و الگوهایی است که مناسب معنا نیستند!۲  
 آفریده و فروتر از سخن آفریدگارست!اعجازی ادبی است که فراتر از سخن  ) سخنان امام ۳  
 البالغه نام گرفت! بر دارد، نهج ) [این] کتاب، برای آنچه که از اصول اعراب و بناء در۴  
 متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۷

 ها: گزينهترجمۀ   
 ) به سی زبان مختلف از جمله فارسی ترجمه شده است!۱  
 هایی کوتاه درباره پندها و اندرزهاست! عبارت ) سه بخش دارد که از جملۀ آن،۲  
 ) سید رضی آن را در زمان زندگی خویش برای آموزش بالغت و اعراب نگاشته است!۳  
  آموزد! ) خوانندۀ آن تنها اصول بالغت و فنون سخنوری را می۴  
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 سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۸
  گوید، مشّخص کن! البالغه دربارۀ آن سخن منی ترجمۀ عبارت سؤال: موضوعی را که کتاب نهج  
  :ها گزينهترجمۀ   
 ) حقوق متقابل مردم!۱  
 ) دانش بالغت و اقسام آن در زبان عربی!۲  
  ) اصول اعراب و انواع کلامت!۳  
  ) یکتاپرستی و آفرینش دنیا و بیان آخرت!۴  
 متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۹

 ها: گزينهترجمۀ   
 گشا باشد! امنا بهرتین سخن، آن است که کوتاه و راه) ه۱  
 ) سخن بگویید تا شناخته شوید؛ هامنا آدمی زیر زبانش پنهان است!۲  
 هایشان سخن بگو! ) با مردم به اندازۀ خرد۳  
 کس مردم از زبانش برتسند، پس او از دوزخیان است!  ) هر۴  
 متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۰

 :ها گزینه سایر بررسی  
 فعل و فاعل معلوم/ فعل و نائب فاعل  ) مجهول ۲  
  مبعنی املضارع  مبعنی املايض اإلستمرارّي  )۳  
  فعل و فاعل مع فاعله خرب للجملة اإلسمّية فعل بزیادة حرف واحد/  ِن ) بزیادة حرفیْ ۴  
 متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۱

 :ها گزینه بررسی سایر  
  متعدٍّ   الزم»/ إفتعال«من باب   »إنفعال«) من باب ۱  
/ خرب للجملة الوصفّية   بزیادة حرفْیِن/ الزم  ) بزیادة حرف۳     فعل رشط متعدٍّ
  فعل و فاعل فعل و نائب فاعل / »ن خ ب«حروفه األصلّیة  » ت خ ب«) حروفه األصلّیة ۴  
 متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۲

 ها: گزینه بررسی سایر  
  مستثنی معرٌب/ حال  إسم الفاعل/ مبنّي  ) إسم املفعول ۱  
  مستثنی  ) حال ۲  
  نکرة معرفة »/ َجزَ أعْ «من فعل   »َعَجزَ «من فعل / من مزیٍد ثاليثٍّ  ) من مجرٍّد ثاليثٍّ ۳  
   ۲عربی، زبان قرآن  ۳۲و  ۳های  و صفحه ۱ان قرآن عربی، زب ۴۲و  ۲۵های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۳

  اند. الّصیَن؛ اسم حروف مشّبهه منصوب الّصیُن   
  است. » جهان«معنای  العالَم؛ در اینجا به العالِم   
   ۱ترکیبی عربی، زبان قرآن *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۴

  ها: جمع مکّرس در سایر گزینه  
  ) فضائل (ُمفرده: َفضیلة)۳  ) األوقات (ُمفرده: وقت)۲  فرده: صوت)) أصوات (مُ ۱  
  جمع سامل مؤنّث است. ۴در گزینۀ » آیات«  
   ۲عربی، زبان قرآن  ۶۵صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۵

ی«در توصیف کلمۀ  ۳در گزینۀ » َصیَّرَتها«   » الّـذین«و » الّتي«، »الّذي«ه قبل از جملۀ وصفّیه آمده و جملۀ وصفیّه است. یادتان باشد ک» ُحمَّ
جملـۀ وصـفّیه  ۲در گزینـۀ » أْصـَبحوا«چسـبد، پـس  منـی» فــَ «جملۀ وصفّیه نیست. به جملۀ وصفّیه حرف  ۱در گزینۀ » یتوکّل«آید، پس  منی

  ّیه نیست.گردد که معرفه (َعلَم) است، پس جمله وصف برمی» محّمداً «به  ۴در گزینۀ » قد َجلََس «نیست. 
  ۳عربی، زبان قرآن  ۷و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۵۱صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۶

  ها: بررسی گزینه  
  آیند. شامر می که هر دو اسم هستند و خرب مفرد به» مسؤولون«و » مسؤول) «۱  
  خرب است که اسم بوده و خرب مفرد است.» اُمُّ ) «۲  
   است که اسم بوده و خرب مفرد است.خرب» نِصفُ ) «۳  
  آید. شامر می خرب است که فعل بوده و خرب جمله به» یَْبلُغُ ) «۴  
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  ۲عربی، زبان قرآن  ۷۵صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۷
  ».ال«علّت فعل رشط بودن است نه به خاطر به ۲باشد. ساکن آخر فعل در گزینۀ  ها نافیه می ناهیه است، اّما در سایر گزینه ۴در گزینۀ » ال«  
  گیرد. جای آن، کرسه می شود و به دار بیاید، ساکن فعل حذف می نکته: اگر فعلی آخر خود ساکن داشته باشد و پس از آن اسم ال  
  ال تَْسَتِرشِ الکّذاب  الکّذاب  ال تَْسَتِرشْ  
   ۳ربی، زبان قرآن ع ۵۹صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۸

  برای تأکید بر وقوع فعل باید از مفعول مطلق تأکیدی استفاده کرد که مصدر منصوب از جنس فعل جمله است.  
  باشد.  می» َفتح«ثالثی مجرّد است و مصدر آن » یَْفَتحُ «فعل   
  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۵صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۹

  باشد.» دقیقةً «نادرست است و باید » دقائق« ۱مفرد و منصوب است. پس در گزینۀ  ۹۹تا  ۱۱معدود اعداد   
  ۳عربی، زبان قرآن  ۷۴صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۵۰

منـادی بـوده و در ابتـدای ایـن عبـارت » أخ«دهد کـه  و فقط ساختار این جمله مخاطب است و این نشان می» به من بده«یعنی » أعِطني«  
  ادات ندا (یا) در آن حذف شده است. 

 
  ۲دين و زندگي  ۱۶۱و  ۱۶۰هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۱

    از پيامبر ...» كند  مالقاتهركس دوست دارد خدا را در حال ايمان كامل «با توجه به حديثفت به امام عصر ، تقويت محبت و معر  از
   وظايف منتظران است.

    مراجعه به عالمان دين و عمل به احكام فردي و اجتماعي، از جمله دستورات امام عصر هـا جـزء وظـايف منتظـران  بوده و پيروي از آن
  باشد. مي

  ۱دين و زندگي  ۳۳و  ۳۲هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۲
   ادقه يا همان رؤياهاي راستين يكي از داليل وجود روح است كه قرآن با اشاره به داستان حضرت يوسف رؤياهاي ص ها را تأييد كرده  آن

  است.
  ۲دين و زندگي  ۲۲۳مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۳

    كند. بـه  برد و انسان را از انتخاب درست دور مي به حاشيه مي كند و عقل را عالقۀ زياد، انسان را كور و كر مي...» حّب الشيء «طبق حديث
  الزمۀ انتخاب صحيح همسر، تسلط بر شور و احساس جواني است. ،همين دليل

    راهكار ائمه .براي رسيدن به تسلط بر شور و احساس جواني، مشورت با پدر و مادر است  
  ۲دين و زندگي  ۱۲۳مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۴

 داشت، عيوقا و رفتارها ۀجينت از كه يقيعم درك و ينيب روشن با كرد، يم مشاهده را خود روزگار مسلمانان رفتار يوقت ي عل نيرالمؤمنيام  
 عاقبت به نسبت را مسلمانان متعدد، يها يسخنران در و مختلف يها زمان در و كرد يم ينيب شيپ را ياسالم ۀجامع نابسامان ٔهنديآ و سرنوشت
 يزيـچ زمـان آن در كه رسد يم فرا يزمان من، از پس يزود به«: فرمود مردم به خطاب ها، يسخنران از يكي در امام آن. داد يم ميب رفتارشان

 كـه يوقت ست،ين قرآن از بهاتر كم ييكاال زمان آن مردم نزد. نباشد امبرشيپ و خدا بر دروغ از تر جيرا و باطل از آشكارتر و حق از تر دهيپوش
. كننـد شيمعنا اطلبانيدن نفع به و وارونه صورت به بخواهند كه آنگاه ست،ين آن از تر فراوان و تر جيرا ييكاال و شود خوانده يدرست به بخواهد

  .»ستين گناه و منكر از تر شده شناخته و ريخ و معروف از تر ناشناخته يزيچ شهرها در اميا آن در
 را يرسـتگار راه ديتوان يم يصورت در طيشرا آن در«: فرمود ها آن به هشدار و مردم كردن آگاه و خود از پس احوال و ضاعاو انيب از پس امام  

 كـه ديـبمان وفـادار قـرآن بـا خـود عهـد بـه ديـتوان يم يوقت و ديكن ييشناسا را ميمستق صراط به كنندگان پشت ابتدا كه ديده صيتشخ
  .»ديبشناس را قرآن كنندگان فراموش كه ديباش قرآن رويپ ديتوان يم گاهآن و ديده صيتشخ را شكنان مانيپ
  ۱دين و زندگي  ۶۶مشخصات سؤال: متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۵

 در ما :گفتند د؟يبود چگونه ]ايدن[ در شما :نديگو يم اند، كرده ظلم خود به كه يل حا در ،كنند يم افتيدر را آنان روح كه يكسان به فرشتگان(  
  )د؟يكن مهاجرت كه نبود عيوس خدا نيزم مگر :گفتند فرشتگان .ميبود مستضعف و فشار تحت خود نيسرزم

  ۱ زندگي و دين ۱۲ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۶
 كه خداست يبرا مرگش و يزندگ ز،نما اعمال، تمام يعني خداست، خاطر به اش يزندگ ،دهد يم قرار خود ياصل هدف عنوان به را خدا كه يكس  
  .است آن انگريب )...هللا...ينسك و يصالت انّ قل( يۀآ
  ۳ زندگي و دين ۷۸ و ۳۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۷

   است يعمل ديتوح همان اي خدا يبندگ ٔهدهند نشان خدا، به تمسك همان اي )به اعتصموا( عبارت.  
   و خدا به مانيا ۀجينت ،)مايمستق صراطا هيال هميهدي و فضل و منه ةرحم يف دخلهميفس به اعتصموا و باهللا آمنوا نيالّذ فامّا( يۀآ به توجه با 

  .است تيهدا از يمند بهره و ياله فضل و رحمت جوار در يريقرارگ او، به تمسك
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  ۳ زندگي و دين ۱۱۷ و ۱ زندگي و دين ۱۳۱ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۸
   شود يم حرام از يدور و حالل كسب موجب كه است تجارت يشرع مسائل با ييآشنا ضرورت انگريب الؤس صورت ثيحد.  
   شد ميخواه ليمتما حرام راه از درآمد كسب به كمتر م،يكن تيرعا را نمازگزار مكان و لباس نبودن يغصب شرط اگر.  
  ۳ زندگي و دين ۱۴۰ و ۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۹

   امبريپ : »آورد زبان بر ستمگر يسلطان مقابل در انسان كه است يحق سخن ،جهاد نيبرتر.«  
   امبريپ : »اوست قدرت و خدا ٔهدربار مداوم دنيشياند عبادت، نيبرتر قدرته، يف و اهللا يف التّفكّر ادمان ةالعباد افضل.«  
  ۳ زندگي و دين ۱۲۸ و ۵۷ و ۱ زندگي و دين ۱۹ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۶۰

   است. اختيار هاي نشانه از پذيري مسئوليت به اشاره )... قدّمت بما ذلك( آيۀ  
   است. مياسال تمدن معيارهاي از علم و تعقل به اشاره )... يَعلمون الَّذين يَستَويَ هَل قُل ( آيۀ  
  ۳ زندگي و دين ۶۸ و ۱ زندگي و دين ۵۵ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۶۱

   باشد. مي معاد الزمۀ كه است عدل بيانگر سؤال صورت آيۀ  
   كند مي مجازات اندازه همان هب را بد كار و گناه خداوند كه است آن بيانگر )مثلها الّا يجزي فال( آيۀ كه است الهي عدل خدا، مجازات مبناي 

  الهي. عدل يعني اين و
  ۱ زندگي و دين ۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۶۲

   است. كرده تعيين قرآن در را معيارها اين رحيم خداي كه هستيم مالك و معيار نيازمند اهداف، صحيح انتخاب براي  
   است. خدا به تقرب يعني هدف، ترين جامع به رسيدن گرو در نويمع و مادي متنوع استعدادهاي شكوفايي  
   احسـاس دل در را او محبت و بيابد را خدا كند، تفكر آفرينش و خود در انسان اگر شود، مي موجب خداآشنا سرشت همان يا خداگرا فطرت 

  كند.
   است. ها زيبايي و ها خوبي سرچشمۀ خداوند  
  ۱ زندگي و دين ۷۶ صفحۀ * متوسط * ال:سؤ مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۶۳

   گويند: مي و كنند مي سرزنش به شروع خود، شوم عاقبت و جهان آن حقيقت ديدن با بدكاران  
  )بوديم. مي مؤمنان از و كرديم نمي تكذيب را پروردگار آيات و شديم مي بازگردانده دنيا به كاش اي( :۲۷ آيۀ انعام سورٔه )۱    
  )بازداشت. خدا ياد از را ما او كرديم. نمي انتخاب خود دوست عنوان به را شخص فالن كاش اي( :۲۹ و ۲۸ت اآي فرقان سورٔه )۲    

 قمار و شراب بد، همنشين و دوستآيات طبق  دارد. مي باز خدا ياد از را ما
  رساند. مي خدا ياد به را ما  نماز

  ۲ زندگي و دين ۹۹ و ۱ زندگي و دين ۱۰۳ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۶۴
   علي حضرت جملۀ اين  حـدّ« بگـوييم بايـد كـه باشد مي »دهيم؟ قرار خود الگوي را معصوم يك چگونه« شبهۀ به پاسخي آن، ادامۀ و 

  باشد. ارتباط در »سوها پيشوايان« يازدهم كتاب ششم درس مفاهيم از بسياري با تواند مي و »توان
   اميرالمؤمنين اينكه  است. ايشان خواهي عدالت بيانگر داشته، را قناعت و ساده زندگي از حد اين اما بوده جامعه حاكم كه  
   علي امام عصمت و عدالت علم، هاي ويژگي بيانگر ...» الحق مع علي« حديت  .است  
  ۳ زندگي و دين ۳۵ و ۲۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۶۵

   است شده سهيمقا هم با شرك و ديتوح يمرزها ال،ؤس صورت يۀآ در.  
   )است تيخالق در شرك دٔهدهن نشان )...كخلقه خلقوا( يۀآ كه است شرك انگريب ،)الظّلمات( و )ياالعم.  
   )است ياجتماع يعمل ديتوح ٔهدهند نشان )... يعدوّ تتّخذوا ال( يۀآ كه است ديتوح انگريب ،)النّور( و )ريالبص.  
   است تيوال در شرك از يحاك )...اءياول دونه من افاتّخذتم( يۀآ و است تيخالق در ديتوح انگريب ،)... خالق اهللا قل( يۀآ.  
  ۳ زندگي و دين ۳۷ و ۳۶ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۶۶

   يامدهايپ( عت،يطب شدن آلوده ست،يز طيمح بيتخر ،آن يامدهايپ .است تيربوب در شرك و تيفرعون يۀروح انگريب )ياالعل ربّكم انا( يۀآ 
  .هاست آن مانند و )انسان به مربوط يامدهايپ( ثروتمند اريبس جوامع كنار در ريفق اريبس جوامع شدن دايپو  )مخلوقات ۀهم يبرا ريفراگ

   نگذاشته يباق پروردگار با شياين تيمعنو درك و خدا با انس خلوتِ يبرا ييجا كه افتهي يفزون دلشان رد چنان شهوات و لذات و ايدن نتيز 
  .است

  ۳ زندگي و دين ۶۹ و ۶۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۶۷
   زنـدگي حـوادث همـۀ كلـي طـور به و ... ها، شيريني و ها تلخي به نسبت ما صحيح نگرش موجب ها، انسان زندگي بر حاكم قوانين شناخت 

  ... شود مي
   است. ها انسان زندگي بر حاكم قوانين از يكي عنوان به الهي عام امداد سنت بيانگر )... نُمدّ كلّا( آيۀ  
  ۲ زندگي و دين ۴۶ و ۴۵ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۶۸

  نادرست: موارد بررسي  
  محتوايي) (اعجاز جامعيت به مربوط الف)  
  تدريجي نزول عين در دروني انسجام به مربوط د)  
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  ۲ زندگي و دين ۵۹ و ۵۶ و ۱ زندگي و دين ۱۳۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۶۹
  »بالوالية نودي كما بشيء دينا لم و الوالية و الحجّ وو الصوم  الزّكاة و الصّالة علي خمس، علي االسالم بني« : باقر امام

    پايه ترين مهم    نماز  
          
    ظاهري: واليت   پايه: اولين  

        )... الصّالة اقم(  
    ،)... اهللا اطيعوا(     

  ،)... اهللا وليّكم انّما(     

   )... آمنوا انّهم يزعمون ...(     
        
   است. ريظاه واليت بيانگر طاغوت، نفي به اشاره با آيه اين     

  ۲ زندگي و دين ۱۷۱ و ۸۶ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۷۰
   پيامبر از پس دوران براي دين راهكار ، باشد. مي آن از حاكي اطاعت، آيۀ در »االمر اولي« عبارت كه است امام به مردم رجوع  
   است. آن بيانگر )... المؤمنون كان ما و( آيۀ كه است »تفقه« نباشد، امام به ترسيدس كه اي دوره هر يا و غيبت دوران براي قرآن راهكار  
  ۲ زندگي و دين ۵۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۷۱

  دهد. آموزش و كند ابالغ ها آن به را آيات كه است خودشان از پيامبري بعثت مؤمنين بر خدا منت ،۲ گزينۀ آيۀ به توجه با  
  ۲ زندگي و دين ۵۹ و ۱۱ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۷۲

   است مردم بر حجت اتمام امبران،يپ ارسال از خدا هدف )...نيمنذر و نيمبشّر رسال( يۀآ به توجه با.  
   است يعاجتما عدالت ييبرپا امبران،يپ ارسال از خدا هدف ،)...رسلنا ارسلنا لقد( ۀفيشر يۀآ بر بنا.  
  ۳ زندگي و دين ۹۹ و ۹۸ و ۱ زندگي و دين ۸۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۷۳

   :باشد. شما ذهن در بايد آيه محتواي نيست، الزامي آيه) شمارٔه و (سوره آيه آدرس حفظ توجه  
 و نيست توبه ،»كردم توبه االن« گويد: مي رسد فرا ها آن زا يكي مرگ كه هنگامي و دهند انجام زشت كارهاي كه كساني( نساء: ۱۸ آيۀ
  افتاده تأخير به مرگ لحظۀ تا توبه    (برزخ) )الموت احدهم جاء اذا حتي( معادل  

  )كرديم. فراهم برايشاني دردناك عذاب كه هستند كساني ها اين
  

 شيطان هاي حيله
»وجب صد چه جبو يك چه گذشت سر از كه آب« و »كن توبه بعد و كن گناه« جملۀ  خدا حمتر از كردن نااميد )۱
  »كنم. مي توبه زودي به« جملۀ  (تسويف) توبه انداختن تأخير به )۲
  رفتن گناه سوي به گام به گام و آهسته )۳

  ۳ زندگي و دين ۱۳۸ و ۴۴ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۷۴
   است عمل ظاهر و شكل به نسبت تين يبرتر و تياهم انگريب ،»...منؤالم يّةن« فيشر ثيحد.  
   خدا رسول كالم نيا در ديد را تين تياهم توان يم كه آنجا  يبرا نه و شهرت قصد به نه[ علم ليتحص يبرا كه يشاگرد هر ...« :كه است  

 در يآبـاد شـهر نهـد، يمـ ريمس نيا در كه يقدم هر يبرا و ... كند آمد و رفت يعالم ۀخان هب ،)است مشخص تين تياهم( ]تفاخر و تظاهر
  ».كند يم آمرزش طلب او يبرا زين نيزم رود، يم راه كه نيزم يرو بر .سازند يم آماده او يبرا بهشت

  ۱ زندگي و دين ۴۲ و ۵ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۷۵
   داند. مي هدف بي را خلقت و نپذيرفته را خدا حكمت باشد، معاد منكر كه كس آن است. معاد انكار بيانگر سؤال رتصو آيۀ  
   است. معاد منكرين براي مناسبي پاسخ و است الهي حكمت و عالم هدفمندي بيانگر ،۱ گزينۀ  

 

 ۳زبان انگليسي  ۳۱* صفحۀ  مشخصات سؤال: * متوسط ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۶
ندرت در روزهاي تعطيل خود به استراحت مطلق نياز دارند، فقط يك استراحت كوتاه براي بهبود عملكرد خود در دويدن،  ترجمه: دوندگان به  

  طور نيست؟ اين
) و در ضمن از آنجايي كه جمله خـود فعـل ۳و  ۱هاي  صورت مثبت ساخته شود (رد گزينه بايد به tagدر جمله،  rarelyتوضيح: با توجه به وجود   

  باشد. مي ۲استفاده شود و چون زمان جمله حال است، در نتيجه پاسخ درست گزينۀ  tagدر ساخت  didو  do ،doesكمكي ندارد بايد از افعال
  ۳زبان انگليسي  ۳۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۷

 كند. از دوستانش و انجام كارهاي شخصي خود درآمد كسب مي ترجمه: او با كار در شركت يكي  
باشد و ساختار  ساز مي پايه حرف ربط هم andداريم، همچنين توجه داشته باشيد كلمۀ  andتوضيح: با توجه به مفهوم جمله نياز به حرف ربط   

  باشند. قبل و بعد آن معموالً داراي مشابهت مي
by working ... and by doing ... 
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 ۳زبان انگليسي  ۲۹و صفحۀ  ۲زبان انگليسي  ۶۵مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۸
ايم او توسط چندين شركت مختلف اسـتخدام شـده  التحصيل شده تر از من است. از دو سال پيش كه ما فارغ شانس ترجمه: پيتر بسيار خوش  

  ام. است، اما من حتي يك محل كار هم پيدا نكرده
عملي را انجام نداده، بلكه عملي بر روي او صورت پذيرفته است پس بايد از ساختار مجهول استفاده كنيم، پس » پيتر«توضيح: در اين سؤال   

يا همان حال كامل اسـت، پـس بـه  present perfectدر جمالت از عالئم زمان  sinceشوند، از طرف ديگر وجود  حذف مي ۳و  ۱هاي  گزينه
  پاسخ درست است. ۴ل ذكر شده گزينۀ واسطۀ دالي

  ۱زبان انگليسي  ۵۴تا  ۵۲هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۹
تـر اسـت. در واقـع، او مثـل هميشـه  در مسابقات عصباني  ترجمه: مربي از اينكه بازي را باخته بوديم عصباني بود، اما او معموالً بعد از باخت  

  عصباني نبود.
مانده با توجـه بـه معنـاي  شود. در بين سه گزينۀ باقي حذف مي ۱اي سر و كار داريم به همين دليل گزينۀ  يح: در اينجا با ساختار مقايسهتوض  

ه بعد از جاي خالي عامل مقايسه دوم به كار برده شده ولي حرف اضاف جمله بايد يا از ساختار برابري يا تفضيلي استفاده شود، اما به دليل آنكه 
than  پاسـخ درسـت اسـت. در ضـمن  ۲نيز وجود ندارد به همين دليل گزينۀ  ۴وجود ندارد پس امكان استفاده از ساختار تفضيلي و گزينۀ

  شوند. ) نوشته ميierصورت ( شوند، در هنگام تبديل به صفات تفضيلي به ) ختم ميyصفاتي كه به (
  ۳زبان انگليسي  ۸۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۰

توانـد  ها را بو كنيد يا ببينيد، زيـرا مونوكسـيد كـربن مي توانيد آن و شما نمي كنند منتشر ميترجمه: اين مواد شيميايي مونوكسيد كربن را   
  كنندٔه زندگي است. مشكالتي براي سالمتي ايجاد كند و تهديد

  منتشر كردن ) ساطع كردن،۴  وجو كردن ) جست۳  ) فهميدن۲  ) خاموش كردن۱  
 ۳زبان انگليسي  ۶۷مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۱

 تواند بعد از چند روز (از بيمارستان) خارج شود.  است و مي عفونتگويد كه مادربزرگ من در حال بهبودي از  ترجمه: دكتر مي  
 ) عفونت۴  ) انتقال، عبور۳  ) درك۲  ) منظور۱  
 بهترين گزينه است. infectionكند. پس  حتماً جاي خالي به يك بيماري اشاره مي recoveryو  doctorات توضيح: با توجه به كلم  
  ۱زبان انگليسي  ۷۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۲

كه اميد كمي براي پيروزي در حتي اگر بدانند  كشند دست نميهايشان  تيمي طور كل، اعضاي يك تيم ورزشي از كمك كردن به هم ترجمه: به  
 مسابقه وجود دارد.

  ) فكر كردن دربارٔه۲    ) كاري را دو نفره انجام دادن۱  
  ) وارد نشدن، دوري كردن۴    ) رها كردن، ترك كردن۳  

 : quit = give upترك كردن (عادت بد)، رها كردن، تسليم شدن، دست كشيدن از
 ۳زبان انگليسي  ۱۹* صفحۀ  مشخصات سؤال: * متوسط ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۳

  قطر بود.  ۲۰۲۲كشي جام جهاني  قرعه برجستۀهاي  يكي از مهمانان» علي دايي«ترجمه: اين باعث افتخار هر ايراني است كه   
  كننده ) دعوت۴  ) داوطلبانه۳  ) برجسته۲  ) مورد انتظار۱  
 ۳زبان انگليسي  ۵۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۴

وارد خط اتوبوس شد، به همين خاطر راننده نتوانست اتوبوس را كنترل كند. متأسفانه او به شدت مجروح  اي طور غيرمنتظره بهترجمه: كودك   
  يو بستري است. سي اي  شده و هم اكنون در بخش

  ) با صبر و حوصله۴  ) مشتاقانه۳  ) مطلقاً، قطعا۲ً  منتظره طور غير ) به۱  
 ۲زبان انگليسي  ۸۸مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۵

  براي تجربۀ فرهنگ قبايل سرخپوست آمريكاي شمالي است. نظير بيرويم كه فرصتي  ترجمه: تابستان آينده ما به سفري مي  
  ) نامرئي۴  فرد به نظير، منحصر ) بي۳  ) تزئيني۲  ) جدي۱  
 ۲زبان انگليسي  ۲۱مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۶

  ها است. ، تنوع گستردٔه فروشگاهمنطقهترجمه: جاذبۀ اصلي براي مردم محلي و گردشگران در اين   
  ) سنت، رسم۴  ) گله۳  ) منطقه۲  ) دشت۱  
 ۳زبان انگليسي  ۸۵مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۷

گويد كه  قبالً تجربۀ بدي از خريد يك ماشين دست دوم داشته است. اين بار او مي» سو«؛ ترسد مارگزيده از ريسمان سياه و سفيد ميترجمه:   
 در حال خريد يك دستگاه كامالً جديد است.

    ترسد ) مارگزيده از ريسمان سياه و سفيد مي۲    برد ) باد آورده را باد مي۱  
  نيست) به عمل كار برآيد به سخنداني ۴  شمارند كشي را نمي ) دندان اسب پيش۳  
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  ترجمۀCloze Test:  
كنند حتي زماني كه بهترين رفتار خود را نداريد، در كنـار  طور رسمي بخشي از زندگي شما هستند، سعي مي والدين، اولين افرادي كه به

دارند، يـا مشـتاق آن  ها عمالً از هر چيزي كه اين است كه آن احترام بگذاردشما بمانند. يكي از داليلي كه يك فرد هميشه بايد به والدينش 
شويد كه چه زماني رفتارهايتـان  . اغلب اوقات شما حتي متوجه نميكشند دست ميخواهيد،  گوييد چيزي مي ها مي اي كه به آن هستند، لحظه

كنند كه  رك ميها از آن دسته افرادي هستند كه د زنند. آن چيز را درست كنيد لبخند مي كنيد همه وقتي سعي مي امازند،  ها آسيب مي به آن
كنند و دقيقاً به همين دليل است كه هرگـز  شما را تشويق مي هر چقدر هم از دست شما عصباني باشندها هستند كه  ، آنكنيد تالش ميشما 

 برگردانيد. توانيد آنچه را كه والدينتان به شما داده اند، احترامي كرد. زيرا هر چقدر هم كه تالش كنيد، هرگز نمي نبايد به والدين خود بي
  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۸

  ) ارتباط برقرار كردن۴  ) چسباندن، گير كردن۳  ) احترام گذاشتن۲  ) اشاره كردن۱  
   ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۹

  ) رها كردن، دست كشيدن۴  ) شركت كردن۳  ) مراقبت كردن۲  ) پس دادن۱  
  ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۰

  ) يا۴  ) بنابراين۳  ) اما۲  ) همچنين۱  
  براي بيان مغايرت داريم. butه به مفهوم جمله نياز به كلمۀ توضيح: با توج  
   ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۱

  ) شرايط و وضعيت۴  ) مغايرت۳  ) تأثير۲  ) تالش۱  
  ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۲

  .)۴و  ۲هاي  گيرد (رد گزينه صفت قرار مي howباشد، توجه داشته باشيد بعد از كلمۀ  مي ۳توضيح: با توجه به مفهوم پاسخ گزينۀ   
  ۱ترجمۀ درك مطلب:  

هاي سادٔه زيادي براي درمـان بيمـاران  راه كشند؟ دنبال خون روي تخت دراز مي ساعت در هفته به ۲۴آيا شده به بيماراني فكر كنيم كه 
مايع ضـروري  شود. به عبارت ساده، خون يك ماند و آن اهداي خون است، شرايط بسيار دشوار مي وجود دارد، اما وقتي تنها يك راه باقي مي

هاي خاص يا ساير شرايط پزشكي از دست برود و در نتيجه نياز بـه انتقـال آن از منبعـي متفـاوت را  دليل آسيب بدن است كه ممكن است به
 شدت بر زندگي بيمار تأثير بگذارد. تواند به بخش است كه مي افزايش دهد. اين يك فعاليت نجات

دهد، بلكه فوايد سالمتي متعددي نيز براي اهداكننده دارد. اهداي خـون مـنظم بـه حفـظ  جات ميتنها جان فرد بيمار را ن اهداي خون نه
(آن) اهـداي كند. همچنـين،  هاي ناشي از آهن اضافي جلوگيري مي كند و در نتيجه از بسياري از بيماري سطح مناسب آهن در بدن كمك مي

  دهد. كننده را افزايش مي ه سالمت كلي اهداكند و در نتيج هاي خوني جديد را تقويت مي تشكيل رگ خون
تواند خون اهدا كند. با اين حال، بين دو اهداي خون متوالي بايد حداقل سه ماه فاصـله  برد، مي هر فرد سالمي كه از هيچ بيماري رنج نمي

 سال از اهداي خون خودداري كنند. ۶۰سال يا باالي  ۱۸شود افراد زير  باشد. همچنين توصيه مي
چيز بيشتر از خون براي كسي كه براي نجات جان خود  دهنده نياز دارند. هيچ اي خون يك نگراني براي كساني است كه به خون نجاتاهد

 يا براي جان كسي كه واقعاً نگران او است، ارزش ندارد.
 ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۳

  ترجمه: بهترين عنوان براي متن چيست؟  
  »اهداي خون، اهداي زندگي«  
  ها: اير گزينهترجمۀ س  
 ) فوايد اهداي خون براي بيماران۱  
 ) مزاياي اهداي خون براي سالمت اهداكنندگان۳  
 هايشان ) اهداي خون بهترين هديه براي بيماران و خانواده۴  
  ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۴

  ترجمه: عملكرد جمله اول در متن چيست؟  
  »دن جزئيات بيشتر آماده شودبراي اينكه ذهن خواننده براي پاسخ به اين سؤال و افزو«  
  ها: ترجمۀ ساير گزينه  
 ) تا خواننده در مورد توانايي نويسنده در بيان عقايدش، فكر كند۱  
 ) براي اينكه خواننده كمي سردرگم شود۲  
 ) ذهن خواننده را براي پاسخي كه انتظارش را ندارد آماده كند۳  
 ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۵

 كدام است؟ ۲راف در پارگ itترجمه: مرجع ضمير   
  »اهداي خون«  
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  ) بيماري۴  ) آهن۲  ) خون۱  
  ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۶

  هاي زير متن مورد حمايت واقع شده است؟ يك از گزينه ترجمه: كدام  
  »اهداي خون بر برخي از اعضاي بدن اهداكنندگان تأثير دارد«  
  ها: ترجمۀ ساير گزينه  
  نيم.توانيم خون اهدا ك ) هر زمان كه بخواهيم مي۱  
 توانيم برخي از بيماران را از خطر مرگ نجات دهيم. ) با اهداي خون نمي۲  
 ) اهداي خون بايد منظم باشد.۴  
  ۲ترجمۀ درك مطلب: 

گذارد: اينكه  هاي زندگي مدرن تأثير مي تلويزيون براي سي سال است كه شيؤه زندگي مردم را تغيير داده است. تقريباً بر روي تمام جنبه
كنند. كودكـان بـه ويـژه هـدف  شوند و مردم چگونه فكر و احساس مي كنند، اخبار چگونه ارائه مي گونه از اوقات فراغت استفاده ميمردم چ

ها بسيار سريعتر از بزرگساالن در حال رشد و يـادگيري اسـت. در حـالي كـه تلويزيـون  آساني براي تأثيرات تلويزيون هستند زيرا ذهن آن
هاي ساده و سرگرم كننده با ارزش آموزشي كم يا بـدون ارزش  ك ابزار آموزشي براي كودكان استفاده شود، اغلب كارتونتواند به عنوان ي مي

هاي تلويزيوني كـه كودكـان بـراي تماشـا انتخـاب  شود. دانشمندان علوم اجتماعي، معلمان و والدين با انواع برنامه آموزشي نمايش داده مي
ها نگران تأثير خشونت تلويزيـوني بـر  ها بر كودكان خردسال هستند. آن اين گروه از مردم نگران تأثير رسانهكنند، دچار مشكل هستند.  مي

كنند تلويزيون عاملي است كه باعث كاهش نمرات رياضي  ها احساس مي تر از همه، آن هاي بازرگاني غذا هستند. مهم جامعه و همچنين آگهي
شود، كودكان زمان كمتري را به طور مستقل صرف  . به دليل زمان زيادي كه صرف تماشاي تلويزيون ميشود آموزان مي و خواندن در بين دانش

به طور متوسط  -كنند ، در واقع، جوانان به ميزان زيادي تلويزيون تماشا ميA. C. Neilsenكنند. طبق نظرسنجي شركت  خواندن و تفكر مي
ماند، در  ساعت در هفته روشن مي ۵۳دبستاني تلويزيون  هايي با كودكان پيش هفته. در خانهساعت در  ۲۵تقريباً چهار ساعت در روز و حدود 

سـالگي، يـك  ۵ساعت در هفته است. تا زمان ورود به مهـدكودك در سـن  ۴۳حالي كه اين ميزان در يك خانواده معمولي در اياالت متحده 
ده است در مقايسه با زماني كه براي دريافـت مـدرك دانشـگاهي صـرف هاي بيشتري را صرف تماشاي تلويزيون كر كودك آمريكايي ساعت

خواهد كرد. تا تولد هجده سالگي كودك، بيشتر از هر فعاليت ديگري به جز خواب، صرف تماشاي تلويزيون شده است. يك فـارغ التحصـيل 
آگهـي  ۳۵۰۰۰نشيند و در معرض حـدود  تلويزيون ميساعت به مدرسه خواهد رفت، اما تقريباً دو برابر اين ساعت را جلوي  ۱۱۰۰۰دبيرستاني 
 گيرد. قتل قرار مي ۱۸۰۰۰تبليغاتي و 

  ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۷
  ترجمه: ايدٔه اصلي اين متن چيست؟  
  ) تغيير روش زندگي مردم۱  
  كند؟ ) چه مدت يك خانواده آمريكايي تلويزيون تماشا مي۲  
  ) خشونت در جوامع آمريكايي۳  
  ر روي كودكان) تأثير تلويزيون ب۴  
  ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۸

  ترين چيزي كه دانشمندان علوم اجتماعي، معلمان و والدين نگران آن هستند چيست؟ ترجمه: مهم  
  كنند. ها زمان كمتري را صرف مطالعه و تفكر مي ) آن۱  
  شود. ) تلويزيون باعث كاهش نمرات رياضي و خواندن مي۲  
  ي مردم را تغيير داده است.) تلويزيون سي سال است كه شيوه زندگ۳  
  كنند تا مطالعه. هاي بيشتري را صرف تماشاي تلويزيون مي ) كودكان آمريكايي ساعت۴  
 ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۹

  ترجمه: چرا تلويزيون بيشتر از يك فعاليت اوقات فراغت براي كودكان است؟  
  گذارد. ) تلويزيون بر نگرش كودكان تأثير مي۱  
  اندازد. ها را به خطر مي دان آن) تلويزيون سالمت دن۲  
  شوند. ها تفاوتي قائل نمي ) كودكان خردسال بين تبليغات و برنامه۳  
  ) قرار گرفتن در معرض خشونت بيش از حد.۴  
  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰۰

  ترجمه: تلويزيون در يك خانوادٔه استاندارد آمريكايي چند ساعت در هفته روشن است؟  
  ساعت ۴۳) ۴  ساعت ۲۵) ۳  اعتس ۳۵۰۰۰) ۲  ساعت ۱۱۰۰۰) ۱  
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۱ خرداد ۲۴ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
 

  
  ۱رياضي و آمار  ۳۱ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۱

R(x)نكته: جواب(هاي) معادلۀ    C(x)  ياP(x)    دهند. سر يك توليد را به ما مي نقاط سربه، 0
  پس در اينجا داريم:  

R(x) C(x) x x x x x x x             32 2 21 114 4 48 10 48 0 30 144 03 3   

¥oTz¶ à¾±μ] jIdUH IM ¾Äq\U x
(x )(x )

x
      

1
2

6
6 24 0 24   

  سر برابر است با: اختالف طول نقاط سربه  
x x   2 1 24 6 18   

  ۱رياضي و آمار  ۵۱ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۲

fنويسيم: مي Bبه مجموعۀ  Aاز مجموعۀ  fته: براي نمايش تابعي چون نك   : A B
y f (x)


 

yكه  f (x)  را ضابطۀ تابع وA  را دامنـۀ تـابعf  در

  گيريم. نظر مي

,دامنۀ تابع، مجموعۀ    ,a   
 

1 xfاست. مقدار تابع  32 (x)
x





1
  كنيم: را در اين سه نقطه حساب مي 1

joMÒ
f

f ( )

aR , ,
af ( )

af (a)
a

   
     

 
             

   
 

 

1 311 2 2 31 12 12 2 13 23 1 4 13 23 1 2
1
1

   

  باشد: ۲مجموع اين سه عضو برد بايد   
a a a a a a
a a
                
 

1 13 2 2 3 3 3 1 2 4 21 1   

 ۱رياضي و آمار  ۵۸ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۳
yصورت  نكته: هر تابع به  f (x) ن كه در آy mx h شود. بـراي نوشـتن معادلـه بـا اسـتفاده از دو نقطـۀ  ، يك تابع خطي ناميده مي

A AA(x , y Bو  ( BB(x , y ذاري يكي از نقـاط گ آوريم و سپس با جاي دست مي را به mروي آن ابتدا طبق رابطۀ زير شيب خط يعني  (
  كنيم: را محاسبه مي hمقدار 

B A
B A

y ym
x x





   

)Aتابع خطي از دو نقطۀ    , )4 )Bو  6 , )8   گذرد. مي 0
  كنيم: شيب خط را حساب مي  

B A
B A

y ym
x x ( )

      
  

0 6 6 1
8 4 12 2   

yمعادلۀ خط به شكل    x h  
1
)شد. نقطۀ  2 , )8   بايد در آن صدق كند: 0

( ) h h    10 8 42   

  پس:  

 f (x) x  1 42   

fحاال معادلۀ    (x) m كنيم: را حل مي  

f (x) m x x x            21 14 8 1 92 2   
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  ۱رياضي و آمار  ۹۰ ۀفح* ص متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۰۴
صـورت زيـر  دهند، كـه بـه (سيگما) نشان مي ها را با نماد  معيار آن داشته باشيم، انحراف nx، ... و x1 ،x2صورت  مشاهده به nنكته: اگر   

  شود: تعريف مي

n(x x) (x x) (x x)
n

     
 

2 2 2
1 2    

  نامند. معيار را واريانس مي توان دوم انحراف  
  كنيم: هاي اول و سوم را مشخص مي كنيم و ميانه و چارك ها را از كوچك به بزرگ مرتب مي داده  

³»j à¾μÃº−»H à¾μÃº

Q QQ

, , , , , , , , , , , , ,
 

1 32 21

8 10 14 16 17 19 20 22 23 25 28 30 31 44
 

   

  نويسيم: را مي Q1تر يا مساوي  هاي كوچك داده  
, , ,8 10 14 16   

  كنيم: ميانگينشان را محاسبه مي  
Ì¼μ\¶
jHk÷Ux   

   
8 10 14 16 48 124 4   

  كنيم: حاال واريانس را حساب مي  
( ) ( ) ( ) ( )         

   
2 2 2 22 8 12 10 12 14 12 16 12 16 4 4 16 104 4   

  ۱رياضي و آمار  ۱۱۲و  ۱۱۱هاي  ه* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۵
  ها است، يعني: ها يا مجذور شعاع حت دايرهنكته: در نمودار حبابي متغير سوم متناسب با مسا  

³¼w oÃûT¶ ÌI÷{½à oÄHj SeIv¶
³¼w oÃûT¶ à½oÄHj SeIv¶ ÌI÷{

A AA ( )
B B B

  2   

  باشد، پس: Bبرابر شعاع  A ،۴خواهيم شعاع  مي  
³¼w oÃûT¶ ÌI÷{ ³¼w oÃûT¶
³¼w oÃûT¶ ÌI÷{ ³¼w oÃûT¶

A A A
( )

B B B
   2 24 16   

  انتخاب كنيم.» ۳مهارت «است، پس بايد متغير سوم را  Bبرابر مقدار متغير  A ،۱۶مقدار متغير » ۳مهارت «فقط در   
  ۱رياضي و آمار  ۱۱تا  ۴هاي  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۰۶
  دهد: حالت اصلي را نشان مي ۴رو ارزش تركيب دو گزاره در  نكته: جدول روبه  

p q  p q p q  p q q  p 
  د  د  د  د  د  د
  د  ن  ن  د  ن  ن
  ن  د  ن  د  د  ن
  ن  ن  ن  ن  د  د

     (عطفي) (فصلي)  (شرطي) (دو شرطي)
  كنيم: را پيدا مي qو  pهاي  ابتدا ارزش گزاره  
92چون      درست است. p، پس گزارٔه 512
چون    9 90 ، پس 10   90   نادرست است. q. درنتيجه 9
  كنيم: گزاره را حساب مي ۴حال ارزش هر   

               
               

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

(p q) p (T F) T T T T (q p) p (F T) T F T F
(p q) q (T F) F F F T (~ q p) p (T T) T T T T

   

  با بقيه متفاوت است. ۲پس ارزش گزينۀ   
  ۲رياضي و آمار  ۱۴ ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۰۷
p)                           رو است: صورت روبه ياس استثنايي بهنكته: فرم كلي ق   q) p q       
  ارزش گزارٔه قياس استثنايي همواره درست است.  
pترتيــب  بــه qو  pحــاال اگــر در فــرم كلــي قيــاس اســتثنايي، جــاي    q  وr ي شــده در ســؤال يعنــ قــرار دهــيم بــه گــزارٔه داده

(((p q) r) (p q)) r     رسيم. پس ارزش اين گزاره همواره درست است. مي  
pها، فقط گزارٔه  در بين گزينه   ~ p  است. ۱همواره درست است، پس جواب گزينۀ  
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  ۱رياضي و آمار  ۲۶ ۀ* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۸

fنكته: تابع    : A B
f(x) c


 

Rرا كه در آن مجموعۀ   {c} نامند. در تابع ثابت، برد تابع تنها شامل يك عضو است. برد تابع است، تابع ثابت مي  

هاي  مرتب بايد مؤلفۀ دوم تمام زوج   f ( , a ) ,( ,b a) ,(a , a)    2 3 1 1   با هم برابر باشند: 9
a b a a    3 1 9   

aا معادلۀ ب   a  3 1   كنيم: شروع مي 9
a a a a      3 1 9 4 8 2   

bحاال در معادلۀ    a a  9 ،a    كنيم: گذاري مي را جاي 2
b b    2 9 2 5   

b                                                                                    پس:   a   5 2 3   
  ۲رياضي و آمار  ۳۹تا  ۳۵هاي  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۰۹
kو  kخود همان عدد و به تمام اعداد ميان هر دو عدد صحيح متوالي  kنكته: تابعي را كه به هر عدد صحيح     را نسـبت  k، عدد صـحيح 1

fنامند و ضابطۀ آن را با نماد  صحيح مي دهد، تابع جزء مي (x) x    دهند. نشان مي  
  صورت زير است: نكته: ضابطۀ تابع عالمت به   

x
sign(x) x

x


 
 

1 0
0 0

1 0
   

xfمقدار تابع    (x) sign(x)     
  كنيم: حساب مي را به ازاي اعضاي دامنه 22

f ( ) sign( ) ( )         

33 2 3 2 2 1 02   

f ( ) sign( ) ( )          

44 2 4 2 2 1 02   

f ( ) sign( ) ( )         

11 2 1 1 2 1 12   

f ( ) sign( ) ( )           

11 2 1 0 2 1 22   

  است. -۲ترين عضو برد، عدد  پس كوچك  
  ۲رياضي و آمار  ۵۰و  ۴۹هاي  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۱۰

fدامنۀ تابع    g   آيد: دست مي به gو  f، از اشتراك دامنۀ توابع 2
 f g f gD D D ,   2 1 3   

fحاال مقدار تابع    g xرا در  2  1  وx    كنيم: حساب مي 3

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

R b , a
(f g)( ) f ( ) g( ) a 
          

          
2

2 1 1 2 1 2 3 6 6 5 22 3 3 2 3 5 2   

fبرد تابع  سؤال   g را مجموعۀ  2 ,6   داده است، پس دو حالت داريم: 9
b b

a a
   

    

6 6 0
5 2 9   : حالت اول 7

SvÃº −¼L¤®MI¤ uQ ,kzº cÃdÅ Ájkø ·¼a
b b

a a / . a
   

     

6 9 3
5 2 6 5   : حالت دوم 5

a                                پس حالت اول قبول است و درنتيجه:   b   7 0 7   
  ۲رياضي و آمار  ۵۷ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۱۱

نكته: خط فقر كمينۀ درآمدي است كه براي زندگي يك نفر در يك ماه، موردنياز است. خط فقر برابر است با نصف ميـانگين يـا نصـف ميانـۀ   
  درآمد ماهانۀ افراد جامعه.

  است. ۲۴برابر آن يعني  ۲مان است، ميانگين ميليون تو ۱۲چون خط فقر   
,ميانگين اعداد    , , ,a , , ,a ,12 8 26 40 30 16 4   است، پس: ۲۴برابر  28

Ì¼μ\¶
jHk÷U

(a ) a ax a

a a

                

   

28 4 16 30 40 26 8 12 2 16424 24 216 2 1649 9
2 52 26
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  ۲رياضي و آمار  ۶۱ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۱۲
  نكته:   

KveoM

KveoM

·p»N¼UIμº
k¤

kg

m

(BMI)
( )





 2   

  متر است.  ۷۳/۱با متر برابر  سانتي ۱۷۳  
  است. ۲۴آلش  با توجه به سن علي، نماتوپ ايده  
  كنيم: آل علي را حساب مي ابتدا وزن ايده  

−Aï½kÄH ·p»−Aï½kÄH N¼UIμº
(k¤)

x x
( / )

      2 2

3

24 24 3 72
1 73

   

  مقدار كاهش وزن الزم براي علي برابر است با:  
  87 72   وزن فعلي –آل  وزن ايده 15

  ۳رياضي و آمار  ۷تا  ۵هاي  ه* صفح متوسطال: * مشخصات سؤ ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۱۳
  باشد: ۵باشد بايد يكانش صفر يا  ۵براي آنكه عددمان مضرب   
  حالت اول: يكان صفر باشد:  

·I¬nHqÀ q]ï¾M IÀjoÎ oÿÅ5 IÄ 3 IÄ 1 4 IÄ 2

·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä

   

   3 2 2 1 12   

  باشد: ۵حالت دوم: يكان   
·I¬nHqÀ q]¾M IÀïZ»p4 IÄ 2 3 IÄ 1 5

·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä

   

   2 2 2 1 8   

  ها در هر دو حالت باال: ترتيب پر كردن خانه  
  يكان صدگان  هزارگان  ن دهگا

مجموع دو حالت برابر است با:    12 8 20   
  ۳رياضي و آمار  ۱۹ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۱۴
  دهند كه برابر است با: نمايش مي P(A)را با  Aنكته: احتمال پيشامد   

J¼±õ¶ ÁIÀïS²Ie jHk÷U
IÀïS²Ie ®¨ jHk÷U

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

    

  تعداد اعضاي فضاي نمونه برابر است با:  

−»H tIU ³»j tIU ³¼w tIUn(S)    6 6 6 216   

  نويسيم: باشد، تمام حاالت را مي ۱۴خواهيم مجموع اعداد سه تاس  مي  
  باشد كه غيرممكن است. ۱۳تاس ديگر بايد  ۲باشد، در اين صورت مجموع  ۱) تاس اول، ۱  
)حالت دارد:  ۱باشد كه  ۱۲مجموع دو تاس ديگر بايد باشد، در اين صورت  ۲) تاس اول، ۲   , )6 6   
)حالت دارد:  ۲باشد كه  ۱۱باشد، در اين صورت مجموع دو تاس ديگر بايد  ۳) تاس اول، ۳   , ) ,( , )5 6 6 5   
)لت دارد: حا ۳باشد كه  ۱۰باشد، در اين صورت مجموع دو تاس ديگر بايد  ۴) تاس اول، ۴   , ) , ( , ) , ( , )4 6 5 5 6 4   
)حالت دارد:  ۴باشد كه  ۹باشد، در اين صورت مجموع دو تاس ديگر بايد  ۵) تاس اول، ۵   , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )3 6 4 5 5 4 6 3   
)حالت دارد:  ۵باشد كه  ۸باشد، در اين صورت مجموع دو تاس ديگر بايد  ۶) تاس اول، ۶   , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )2 6 3 5 4 4 5 3 6 2   
  ها برابر است با: جموع تعداد حالتم  

n(A)      1 2 3 4 5 15   
  پس:  

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

  
15 5
216 72   
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  ۳رياضي و آمار  ۱۹ ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۱۵
  دهند كه برابر است با: نمايش مي P(A)را با  Aنكته: احتمال پيشامد   

J¼±õ¶ ÁIÀïS²Ie jHk÷U
IÀïS²Ie ®¨ jHk÷U

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

    

                                      تعداد كل دانشجويان برابر است با:    2 5 3 10   
  نفر انتخاب كنيم: ۱۰نفر از بين  ۴خواهيم  مي  

!n(S)
! !

    
       

10 10 10 9 8 7 2104 6 4 4 3 2   

  خواهيم از هر رشته، حداقل يك نفر انتخاب شود، پس: مي  

IU 2 ¦Ä ¦Ä
SÄoÄk¶ Âwk¹¿¶ Â§{qQ

n(A) ( ) ( ) ( )

  

             
                            

             

2 5 3 2 5 3 2 5 3 1 5 3 2 10 3 2 5 3 15 60 30 1052 1 1 1 2 1 1 1 2   

  پس:  
n(A)P(A)
n(S)

  105 1
210 2   

  ۳رياضي و آمار  ۵۳ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۱۶
nجمالت شمارٔه فرد را از ضابطۀ بااليي يعني   2   كنيم: حساب مي 2

  
  
  
  
  

a ( )
a ( )
a ( )
a ( )
a ( )

1
3
5
7
9

2 1 2 4
2 3 2 8
2 5 2 12
2 7 2 16
2 9 2 20

   

ابطۀ پاييني يعني جمالت شمارٔه زوج را از ر  
n
a    كنيم: حساب مي 1 , a , a , a , a    2 4 6 8 10

1 1 1 1 1
2 4 6 8 10   

  حاصل ضرب جمالت اول تا دهم برابر است با:  

   
          5

2 22 2 2

1 1 1 1 14 8 12 16 20 2 322 4 6 8 10
   

  ۳رياضي و آمار  ۶۹و  ۶۳هاي  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۱۷
  آيند: دست مي جملۀ اول از روابط زير به n، جملۀ عمومي و مجموع dمشترك  و اختالف a1ابي با جملۀ اول نكته: در دنبالۀ حس  

na a (n )d  1 1   

IÄn n n
n nS (a a ) S ( a (n )d)    1 12 12 2   

a                    و دنباله افزايشي است، پس: ۴اختالف جملۀ چهارم و سوم    a d   4 3 4 4   

d(a است، پس: ۲۶مجموع جمالت سوم و چهارم    d) (a d) a d a a           4
1 1 1 1 12 3 26 2 5 26 2 20 26 3   

aبا داشتن    1 dو  3    كنيم: ، مجموع چهل جملۀ اول را حساب مي4

n
nS ( a (n )d) S ( ( ) ( )) ( )        1 40

402 1 2 3 39 4 20 6 156 32402 2   

  ۳رياضي و آمار  ۸۳ ۀ* صفح متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۱۸
b                                        سه جملۀ متوالي يك دنبالۀ هندسي باشند، آنگاه: cو  a ،bنكته: اگر    ac2   
xاعداد     6 ،x  xو 12    اند، پس: ، سه جملۀ متوالي دنبالۀ هندسي30

(x ) (x )(x ) x x x x x x               2 2 212 6 30 24 144 36 180 12 36 3   
xگذاري  با جاي    3نويسيم: ، سه جمله را مي                           x , x ,x  

3 9 27
6 12 30   

a                            كنيم: نسبت مشترك دنباله را حساب مي  
r

a
  6

5

9 33   

a                        تقسيم كنيم: rدست آوردن جملۀ چهارم، كافي است جملۀ پنجم را به  براي به  
a

r
  5

4
3 13   
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  ۳رياضي و آمار  ۹۱ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۱۹

aنكته: هرگاه     ، nو  mعدد طبيعي ، براي دو 0
m
na كنيم: را چنين تعريف مي  

m
n mna a   

  
m

m mn n na (a ) (a ) 
1 1

   
  بنابراين:   

m
nm mnna ( a ) a    

همچنين   
m
na


  شود: به اين صورت تعريف مي 

m
n

m
n

a

a


 1   

  نكته (خواص توان):  
m n mn(a ) a   

m n m na a a     
  نكته:  

 m n mna a   

( / ) ( ) ( )
  

            
1 1 1 1 2 1 3 8 1 9 16 4

4 32 1 3 4 33 12 3 12 3 12 4 12 12 34 0 5 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   
  ۳رياضي و آمار  ۹۷ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۲۰
xyنكته: هر تابع به فرم    a  كه در آنa  aو  0    گوييم. را يك تابع نمايي مي 1
yروي خط  -۲اي به طول  مختصات نقطه   x 1   كنيم: را پيدا مي 4

¾õ£ºxy x y ( ) A( , )        21 4 1 4 2 9 2 9   
)Aنقطۀ    , )2 xfبايد روي تابع  9 (x) a :هم باشد  

af ( ) a a a
a

         02 2
2
1 1 12 9 9 9 9 3   

  پس:  
xf (x) ( ) f ( ) ( )   11 1 113 3 3   

 

  اقتصاد  ۷۳و  ۴۵، ۲۶، ۱۴هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۱
  ها:  الف) بررسي گزينه  
  ) درست هستند. ۳و  ۱    
  هاي انسان است بنابراين توجه اقتصاد صرفاً معطوف به منابع و امكانات نيست.  انتخاب »علم اقتصاد«ضوع اصلي ) مو۲    
  ت.اس شيمنظور استفاده از منابع و امكانات خو  روش به نيبهتر يريكارگ انتخاب و به نيبهتر يبرا انسانيي هدف علم اقتصاد، راهنما) ۴  
 رايـز شود؛ يم دهسنجي پول واحد .. برحسبو. يداخل ناخالص ديتول ،يناخالص ملّ ـديكل جامعه اعم از تول دتولي ٔهدهند نشان يها شاخصب)   

 ها را برحسب پول محاسبه و حاصـل ارزش آن توان يكتاب را با هم جمع كرد؛ اما م هزار جلد و تن گندم ستيب ب،يمثالً دو تن س توان ينم
  درست است. ۳و  ۱هاي  در گزينه» ب«؛ بنابراين بخش ها را معلوم كرد آن جمع

ها تضمين تعهد (اطمينان از انجام تعهد يا پرداخت بدهي) است. از ميـان  اساساً اوراق بهادار نيستند؛ چراكه كاركرد آن» سفته«و » برات«ج)   
بدون تاريخ اسـت چراكـه در واقـع ها تأمين مالي است؛ اوراق سهام  كه اوراق بهادار بوده و كاركرد آن» اوراق سهام«و » اوراق مشاركت«

  دار باشد. تواند تاريخ دار در شركت بوده و مالكيت نمي دهندٔه مالكيت سهام نشان
 يمـال يۀسـرما ديـشود. دقـت كن يم يانسان پرداخت دستمزد به عوامل ايو  نيزم ،يكيزيف يها هسرماي ٔهاجار اي ديصرف خر يمال يۀسرماد)   

  .كند يكمك م ديتول به گريد ديبه عوامل تول ليلكه با تبدب ؛نقش ندارد ديدر تول ماًيمستق
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  اقتصاد  ۱۲۵و  ۱۱۷، ۹۹، ۹۴هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۲
 تيتثب يها استيس« كند، يم اعمال مانند اشتغال، تورم و رشد، يكالن اقتصاد يرهايكاهش نوسانات متغ يكه دولت برا ييها استيس بهالف)   

  .كنند يم ميو تنظ تيريمد مدت كل اقتصاد را در كوتاه يكه تقاضا شود  يگفته م »ياقتصاد
 »بودجـه ۀحيال«شود،  يم ميبه مجلس تقد دولت ئتيه بيو پس از تصو نيبودجه را كه توسط سازمان مسئول امور بودجه تدو يشنهاديمتن پب)   

  نامند. يم
در  ييخودكفـا تياقتصاددانان به اهم است جهان موجب شده يها قدرت يو رفتار استكبار رياخ يها قرن ياقتصاد يها منازعات و جنگج)   

  كنند. ديخارج تأك از ها آن نيتأم يبرا يو عدم وابستگ يداخل داتياز تول يبعض
 قواعد و ۀـياسـالم پا يكـه چگونه احـكام اقتصاد كننـد  يمشـخص م زمانـي ٔهدور ـنيا ۀبـا مطالعـ ـا،يدني اقتصاد ـخيمتخصصـان تارد)   

 .قــرار گرفتـه اســت اروپـا جنوب يو حت قـايشـمال آفر ،يو جنوب غرب يغربـ يايآسـ انه،يم يايموفـق آسـ ياقتصادهـا مقـررات
  اشاره كرد. هيمسكو و ابن نايس ابن ياقتصاد يها شهيبه اند توان يطور مثال م هب

و تـوازن  يكپـارچگ) ي۲عمـوم مـردم  يبرا ديمنظور تول برابر به يها فرصت دادن قرار اريدر اخت )۱ :ثروت و درآمد عالوه بر ۀعادالن عيتوز) ه  
  .كند يم يانيكمك شا ياقتصاد شرفتيپ حفظ به) ۳و  جاديرا ا ياقتصاد

  اقتصاد  ۱۲صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۳
هاي مستقيم؛ بنابراين صرفاً بايد محاسبه كنيم كه  دهد نه هزينه اب خود از دست ميدقت كنيد كه هزينۀ فرصت، منافعي است كه فرد با انتخ  

  رود. به همين دليل هزينۀ تحصيل در دانشگاه مورد نظر اصالً در محاسبات نقشي ندارد: با تحصيل چه منافعي از دست مي
  ها در پنج سال تعداد ماه ماه   ۱۲سال   ۵ ۶۰ماه 

  سال تحصيل ۵هزينۀ فرصت  ماه   ۶۰تومان   ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان 
  اقتصاد  ۱۳۶و  ۸۸، ۷۹، ۶۳، ۵۴هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۴
 رشـد ثابت محاسبه شود تـا متيها به ق شاخص ديبا م،يكن يزمان (مثل ده سال گذشته) بررس يرا ط يكشور نرخ رشد ميخواه ياگر مالف)   

  درست است. ۳و  ۲هاي  در گزينه» الف«؛ بنابراين بخش نكند يرا تداع (رشد اسمي، رشد ناشي از افزايش قيمت يا تورم)ي كاذب
  ست. ا ها مولد كردن آن ژهيو به افراد و يتر كردن آن و مقابله با فقر، مستلزم توانمندساز درآمد و عادالنه عياصالح ساختار توزب)   
رونـق  زيـو حمـل و نقـل را ن يانورديـدر لياز قب ييها   تيها شد و فعال ملت نيكشورها و ب داخل تجارت در انتخاب موجب گسترش نياج)   

  .ديبخش
 زيـاعتبـار ن نيوام و تـأم يو محافظت از پول، به اعطـا انتقال و  نقل ) عالوه بر خدماتيرربويو چه غ يها (چه ربو بانك اي مالي مؤسساتد)   

  پرداختند.
  .ديو درآمد سرانه كشور را بهبود بخش يناخالص مل ديو مولد، تول ياقتصادي ها از طرح ياريبس دنيبه ثمر رسانقالب، ) در دهۀ سوم ه  
  اقتصاد  ۴۴و  ۴۳هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۵
  سادگي از فرمول زير استفاده نماييد: بهتوانيد  الف) براي محاسبۀ اينكه مقدار استهالك ساالنه چه درصدي از قيمت كاال است، مي  

¯I¨ SμÃ¤ kÅnj¾º¯Iw ¥°¿TwH foº kÃÿ¶ oμø
100  

آمده چه درصدي از كل قيمـت كاالسـت امـا  دست دست آوريد كه عدد به توانيد استهالك ساالنه را محاسبه نموده و بايد تناسب به البته مي  
  تر است؛ بنابراين: استفاده از فرمول يادشده ساده

¾º¯Iw ¥°¿TwH foº kÅnj−Iw , 100 8 3312  

يابد بنابراين در نرخِ درصديِ استهالك ساالنه هيچ تغييري  ب) با توجه به اينكه پس از افزايش قيمت كاال، هزينۀ استهالك آن نيز افزايش مي  
صـد از يافتـه همـان در آيد. دقت كنيد كه ممكن است ميزان هزينۀ استهالك از نظر مبلغ افزايش يابد، اما اين مبلـغ افزايش وجود نمي به

قيمت كاال است و نرخ درصدي تغييري نخواهد كرد. ضمن اينكه در فرمول باال كه مبناي محاسبۀ درصد اسـتهالك اسـت هـيچ تغييـري 
  كند. آيد، بنابراين عدد خروجي تغييري نمي وجود نمي به

I¨ SμÃ¤¥°¿TwH à¾¹ÄqÀ¯«ا يـ» هزينۀ اسـتهالك عمر مفيد  قيمت كاال «ج) براي محاسبۀ ميزان هزينۀ استهالك از فرمول    kÃÿ¶ oμø « اسـتفاده

  كنيم؛ بنابراين: مي
·I¶¼U ·¼Ã±Ã¶¥°¿TwH à¾¹ÄqÀ ·I¶¼U ·¼Ã±Ã¶−Iw , 

930 77 512  

  اقتصاد  ۳۳و  ۳۲هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۶
ساساً براي برطـرف كـردن يـك نيـاز كاالي مورد نظر ضروري است؛ بنابراين شيب منحني تقاضا زياد بوده و كشش قيمتي تقاضا كم است و ا  

دليل افـزايش قيمـت اسـت، نقطـۀ تقاضـا  يابد و چون اين كاهش تقاضا به رود. اما به هر حال مقدار تقاضا اندكي كاهش مي كار مي اساسي به
  رود. دليل افزايش قيمت، باالتر مي صورت عمودي نيز حركت خواهد كرد و به به
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  اقتصاد  ۴۴تا  ۴۲هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۲۷
 الف و ج) براي محاسبۀ توليد ناخالص داخلي سرانه، ابتدا بايد توليد ناخالص داخلي را محاسبه نموده، سپس تقسيم بر جمعيت نمـاييم. بـراي  

ك، آن را خالص نماييم. دقت كنيد كه هاي استهال محاسبۀ توليد خالص داخلي نيز، بايد توليد ناخالص داخلي را محاسبه نموده و با كسر هزينه
دليل غيرقانوني بودن، در توليد كل محاسبه  ها در درون كاالي نهايي است و ارزش كاالهاي قاچاق به دليل آنكه ارزش آن اي به كاالهاي واسطه

  شود؛ بنابراين: نمي
  ور و چه توسط خارجيان)ارزش مجموع توليدات داخل يك كشور (چه توسط مردم خود كش توليد ناخالص داخلي 

  توليد ناخالص داخلي هزار پوند   ۷۹۰,۰۰۰هزار پوند   ۲۸۰,۰۰۰هزار پوند   ۴۲۰,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰هزار پوند 
  توليد خالص داخلي توليد ناخالص داخلي  هزينۀ استهالك 

  وليد خالص داخليت هزار پوند   ۱,۴۹۰,۰۰۰هزار پوند)   ۱,۴۹۰,۰۰۰درصد   )۱۰ ۱,۳۴۱,۰۰۰هزار پوند 
Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U¾ºHow Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U SÃ÷μ]  

kº¼Q nHqÀ¾ºHow Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U kº¼Qoÿº ·¼Ã±Ã¶
, ,

 
1 490 000 2985  

  ارزش مجموع توليدات مردم كشور (چه در داخل و چه در خارج از كشور) ب) توليد ناخالص ملي   
  ملي توليد ناخالص هزار پوند   ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰هزار پوند   ۴۲۰,۰۰۰هزار پوند   ۱۴۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰هزار پوند 

  اقتصاد  ۱۱۲و  ۸۰، ۷۹، ۶۹، ۵۵، ۳۸هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۸
و  يداخلـ دكنندگانيبه تول ،يكنندگان خارج مصرف قيو عال ازهاين و گريد يكشورها يبا اطالع از بازارها توانند يمالمللي  الف) بازاريابان بين  

  درست است. ۳و  ۱هاي  در گزينه» الف«؛ بنابراين بخش بكنند يانيشا كشور كمك يرونق اقتصاد شيافزا
  در مورد پول است.» وسيلۀ سنجش ارزش«ب) عبارت موردنظر مربوط به وظيفۀ   
؛ شركت توانير مثـالي كننده سودمند باشد مصرف يبرا تواند يدولت م درست يگذار به مواظبت و مقررات مشروطي و قانون يعيانحصار طبج)   

  هاي نفتي مثال براي انحصار قانوني است. هاي خودرويي و شركت پخش و پااليش فرآورده صار طبيعي و شركتبراي انح
، هر ۱درست است؛ بخش اول اين سه گزينه در مورد رشد و بخش دوم در مورد توسعه است. اما در گزينۀ  ۴و  ۳، ۲هاي  در گزينه» د«د) بخش   

  دو مورد در مورد توسعه است.
 يهـا را بـرا آن يو اعتبارسـنج ييكه آشنا ها،  يصراف و دهايانواع رس اديتعداد ز اياز صرافان از اعتماد مردم و  يبرخ ٔهاستفاد سوء ايو  ياالتمب يب) ه  

  .رنديچاپ و انتشار اسكناس را برعهده گ ،گونه مشكالت به ناچار نياز بروز ا يريجلوگي ها برا مردم سخت كرده بود، موجب شد تا دولت
نام ديگر اين نوع از معامالت در فقه اسالمي است اما در كنكور سراسري بايد » معامالت سلم«است. دقت كنيد كه » سلف«) نام اين معامله، و  

  استفاده شود.» معامالت سلف«حتماً مشابه كتاب درسي، از لفظ 
  اقتصاد  ۱۰۴صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۹
توانيم ارزش افزودٔه تمامي مراحل را محاسبه نموده و باهم جمع بزنيم اما بايد بدانيد كه قيمت نهـايي  مي افزودٔه كل ارزشسبۀ الف) براي محا  

توانيم فقط قيمت محصول در مرحلۀ نهايي را محاسبه كرده تا به مجموع ارزش  محصول معادل ارزش افزودٔه تمامي مراحل است، پس مي
  ن:ها برسيم؛ بنابراي افزوده

  قيمت محصول در مرحلۀ چهارم (مرحلۀ نهايي) قيمت محصول در مرحلۀ سوم  ارزش افزودٔه مرحلۀ چهارم 
%تومان  ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۲۰۸,۰۰۰تومان  20  (مرحلۀ نهايي) ارزش افزودٔه مرحلۀ چهارم  

  در مرحلۀ چهارم (مرحلۀ نهايي) قيمت محصول تومان   ۱,۰۴۰,۰۰۰تومان   ۲۰۸,۰۰۰ ۱,۲۴۸,۰۰۰تومان 
  ارزش افزودٔه مرحلۀ دوم قيمت محصول در مرحلۀ اول  ب) قيمت محصول در مرحلۀ دوم   

  قيمت محصول در مرحلۀ دوم تومان   ۶۹۰,۰۰۰تومان   ۲۳۰,۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰تومان 
مت و ارزش افزودٔه محصول با هم برابر است، بنابراين فقط ج) بايد ارزش افزودٔه تمام مراحل را محاسبه كنيم؛ دقت كنيد كه در مرحلۀ اول، قي  

  مرحلۀ سوم را محاسبه كنيم:افزودٔه  ارزشبايد 
  ارزش افزودٔه مرحلۀ اول قيمت مرحلۀ اول   ۶۹۰,۰۰۰تومان 

  ارزش افزودٔه مرحلۀ دوم  ۲۳۰,۰۰۰تومان 
  ارزش افزودٔه مرحلۀ سوم وم سقيمت مرحلۀ  وم دقيمت مرحلۀ 

  ارزش افزودٔه مرحلۀ سوم تومان   ۱,۰۴۰,۰۰۰تومان   ۹۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰تومان 
  ارزش افزودٔه مرحلۀ چهارم (مرحلۀ نهايي)  ۲۰۸,۰۰۰تومان 

  اقتصاد  ۹۵و  ۹۴هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳۰
طور كلـي افـزايش عرضـۀ  بهو وكار  بهبود محيط كسبوري، امنيت اقتصادي،  هاي جانب عرضه در جهت افزايش توليدات، بهره الف) سياست  

هاي داخلـي و خـارجي،  هاي تجاري و ارزي در جهت كاهش وابستگي و شكنندگي اقتصادي در مقابل تكانه محصوالت هستند. سياست
جي هسـتند. طور كلـي سـامان دادن تجـارت خـار رويۀ كاهاالي وارداتي و افزايش صادرات و به كاهش واردات غيرضروري و مصرف بي

  گذاري در مناطق محروم توجه دارند. ها و سرمايه اي نيز به زيرساخت هاي توسعه سياست
  ب) تصويب بودجه وظيفۀ قؤه مقننه است و قؤه قضاييه در اين زمينه، صالحيتي ندارد.  
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  اقتصاد  ۶۰و  ۵۹ هاي  هصفح*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۱
هاي ثابت، ميزان توليد كل در سال دوم هيچ تغييري نسبت به سال اول نخواهـد داشـت، پـس  ه با مبنا قرار دادن قيمتالف) با توجه به اينك  

افزايش نشان داده شده در توليد كل به قيمت جاري در اين سال، تماماً ناشي از افزايش قيمت يا تورم بوده و اصطالحاً، رشـد اسـمي يـا 
  )۴و  ۳هاي  كاذب است. (رد گزينه

  محاسبه است: خواهد كه با فرمول زير قابل در واقع نرخ تورم را از ما مي» ب«ب) بخش   
(kÄk]) ¾Ä¼ºIY SμÃ¤ ¾Ã²»H SμÃ¤³n¼U foº ¾Ä¼ºIY SμÃ¤

-(Â±L¤)
 100  

Â²¼Q keH» Â²¼Q keH»³n¼U foº Â²¼Q keH» %, ,
,


  

5 600 4 200 100 334 200  

  اقتصاد  ۱۲۷و  ۱۱۸، ۴۳، ۲۹، ۱۷هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۲
  »كند. كه معاش (وسيلۀ زندگي مادي) ندارد، به معاد نيز فكر نميكسي «الف) اين عبارت به اين معناست كه   
  هاي مستقيم و غيرمستقيم (هزينۀ فرصت) است. شود كه حاصل تفاضل درآمد و هزينه ب) در فرم اظهارنامۀ مالياتي سود اقتصادي يا ويژه درج مي  
ناخـالص ملـي در آن بيشـتر از توليـد ناخـالص داخلـي اسـت. در  ج) لبنان عوامل توليد ملي زيادي در خارج از كشور دارد بنابراين توليد  

  گير توليدكنندگان چندمليتي، توليد ناخالص داخلي بيشتر از توليد ناخالص ملي است. دليل حضور چشم كنگ نيز به هنگ
محصـوالت  ديـبا تول اًيو ثان شود يم ريتبذ و اسراف ديتول يدر فضا ها   هينشود، اوالً منابع و سرما تيرعا يمطلق و نسب يها تياگر اصل مزد)   

  .ابدي يرفاه جوامع كاهش م ت،يفيك يكمتر و ب
  افزود. رانياقتصاد ا يماريزد بر ب رانيا ييروستا اقتصاد و يكشاورز ۀلطمه را بر بدن نيكه آخر ديبرنامه موسوم به انقالب سف ياجرا) ه  
  اقتصاد  ۱۰۵و  ۱۰۴هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۳
دست آيد. با توجه به لفظ  براي محاسبۀ ماندٔه ماهانه، ابتدا بايد ماليات ماهانۀ اين شخص محاسبه شده تا با كسر از درآمد وي، ماندٔه ماهانه به  

شده و از هـر بخـش اي است و براي محاسبۀ ماليات بايد درآمد فرد در طبقات مختلف تقسيم  نرخ موردنظر تصاعدي طبقه» نسبت به مازاد«
  متناسب با نرخ همان بخش ماليات گرفته شود؛ بنابراين:

  ماليات طبقۀ اول معاف از ماليات 
  ماليات طبقۀ دوم ميليون تومان   ۶ميليون تومان   ۲ميليون تومان   ۴درصد   ۸ ۳۲۰,۰۰۰تومان 
  ماليات طبقۀ سوم ليون تومان مي  ۸ميليون تومان   ۶ميليون تومان   ۲درصد   ۱۰ ۲۰۰,۰۰۰تومان 

  ماليات طبقۀ چهارم ميليون تومان   ۱۲ميليون تومان   ۸ميليون تومان   ۴درصد   ۱۲ ۴۸۰,۰۰۰تومان 
  ماليات طبقۀ پنجم ميليون تومان   ۱۴ميليون تومان   ۱۲ميليون تومان   ۲درصد   ۱۴ ۲۸۰,۰۰۰تومان 

 ۱۶ميليون تومان بوده و اصـالً بـه  ۱۴ميليون تومان است، چون درآمد شخص  ۱۶آنكه سقف اين طبقه دقت كنيد كه در طبقۀ پنجم، با وجود   
شود. بديهي است كه درآمد شخص اساساً به طبقۀ ششـم نيـز  ميليون تومان در نظر گرفته مي ۱۴رسد، سقف طبقه همان  ميليون تومان نمي

  رسد. نمي
  ماليات پرداختي تومان   ۳۲۰,۰۰۰تومان   ۲۰۰,۰۰۰تومان   ۴۸۰,۰۰۰تومان   ۲۸۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰تومان 

  ماندٔه ماهانه تومان   ۱۴,۰۰۰,۰۰۰تومان   ۱,۲۸۰,۰۰۰تومان  ۱۲,۷۲۰,۰۰۰
  اقتصاد  ۸۱صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳۴
  حفظشان كنيد. كتاب درسي اهميت داشته و بايد ۳بخش  ۱دقت كنيد كه تمام اعداد مندرج در فصل   
  اقتصاد  ۱۳۱و  ۱۳۰، ۱۲۲، ۱۱۸، ۸۷، ۶۵، ۵۹هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۵
  هاي نادرست:  بررسي عبارت  
توان گفت كه نقدينگي يا پول در دست مردم بيشتر شده و قدرت خريد آنان افزايش يافته است كه ايـن افـزايش از  الف) تنها در صورتي مي  

  زان تورم بيشتر باشد.مي
  اي محاسبه خواهد شد. محاسبه نباشد، شكاف هزينه ب) اگر شكاف درآمدي قابل  
  قانون اساسي آمده است. ۴۴ اصلهاي اقتصاد در  و محدودٔه بخش ۴۵د) منابع مالي حكومت براي ايفاي وظايف خود در اصل   

 
  ۱ علوم و فنون ۴۲و  ۴۱هاي  صفحه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۶
وجـود  كم تا پايان سلطنت مسعود، دربار آنان بـه غزنويان براي ماندگاري حكومت نوپاي خود ناگزير شدند زبان فارسي را رواج دهند و دست  

  ري آراسته بود.گو كه در اواخر عهد ساماني تربيت يافته بودند مانند عنصري، فرخي و منوچه شاعران بزرگ فارسي
  ۲ علوم و فنون ۱۷تا  ۱۵هاي  صفحه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۷
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  ۱ علوم و فنون ۸۴صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۸
  انتخاب شده است كه در اواسط نيمۀ اول قرن ششم تأليف شد و از آثار نثر فني است.» كليله و دمنه«اين متن از   
  ۲ جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۹
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  است.» نامه عباس«: نام نويسندٔه عيار دانش در كتاب نيامده است و وحيد قزويني نويسندٔه ۱گزينۀ   
  : اين كتاب به زبان تركي است.۲گزينۀ   
  دربارٔه تيمور است.ترين كتاب  قديمي» ظفرنامۀ شامي: «۳گزينۀ   
  ۲ جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۰
  ۳ جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۱
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  سراسر دهۀ هفتاد تداوم داشت. نويسي در ايران بود كه تقريباً در هاي پس از انقالب دوران اوج و شكوفايي رمان : سال۱گزينۀ   
  : اين گزينه از مضامين شعر بعد از انقالب است.۲گزينۀ   
  پور است. : هر دو اثر از آثار نثر قيصر امين۳گزينۀ   
  ۳ جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۲
  پور است. اين بيت سرودٔه قيصر امين  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : دربارٔه موسوي گرمارودي است.۱ گزينۀ  
  : دربارٔه پروين اعتصامي است.۳گزينۀ   
  : دربارٔه شهريار است.۴گزينۀ   
  ۳ علوم و فنون ۱۰درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۳
  بررسي موارد:  
  هاي زباني شعر بعد از انقالب است. ج) از ويژگي  
  ب است.هاي فكري شعر بعد از انقال د) از ويژگي  
  ۳ علوم و فنون ۴۵و  ۴۲هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۴
  در اين بيت به يكي از مضامين رايج دورٔه بيداري كه دفاع از حقوق ضعيفان است، اشاره شده است.  
  ها: بررسي ساير گزينه  
زده هستند، هشيار زيستن حكيمانه نيست. در واقـع كلمـۀ  خبر و غفلت در دنيايي كه همه بي به اين مفهوم اشاره دارد كه: اين بيت ۲گزينۀ   

  دام اين گزينه است.» قانون«
سياسي آن ندارد. در واقع دربارٔه زلف يار است كه جايگاه و محل زندگي  -در اين بيت هيچ ارتباطي به مفهوم اجتماعي» وطن«: كلمۀ ۳گزينۀ   

  عاشق است.
  كام آزادگان و وارستگان نيست، كه از مضامين ادبيات گذشته است. ويد دنيا بهگ اين بيت ميشاعر در : ۴گزينۀ   
  ۱ علوم و فنون ۱۱درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۵
  بررسي موارد نادرست:  
  يه نادرست است.شود و در امالي صامت اختالف دارند و قاف مي» زوُـ ضو،  ُـ«ها  كه حروف اصلي آن» جزو، عضو«) كلمات قافيه ه  
  بررسي ساير موارد:  
  است.» ور«و حروف اصلي » مسطور، مستور«الف) كلمات قافيه   
دليـل داشـتن  حروف اصلي است كه در مصوت كوتاه اختالف دارند، ولي بـه» ست َـست،  ِـ«الحاقي و » ه«و » دانسته، بسته«ب) كلمات قافيه   

  حرف الحاقي قافيه درست است.
  است.» ر َـ«و حروف اصلي » فسر، قيصرا«ج) كلمات قافيه   
  است.» يد«و حروف اصلي » رسيد، نديد«د) كلمات قافيه   
  ۱ علوم و فنون ۱۱درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۶
  حرف اصلي است و طبق قاعدٔه يك است.» ا«حروف الحاقي و مصوت بلند » يمش«، »ننمايمش، بگشايمش«كلمات قافيه   
  ها: اير گزينهبررسي س  
  شوند. قافيه نمي» ابد، عهد«است و كلمات قبل » بستند، نشستند«: كلمات قافيه ۱گزينۀ   
  است. »ت«و حرف روي » است«، حروف اصلي »خاست، آباست«: كلمات قافيه ۲گزينۀ   
يكسان نيسـت، پـس الحـاقي محسـوب  در هر دو كلمه» ان«اند، زيرا نوع  حروف اصلي» ان«و » هوشمندان، چندان«: كلمات قافيه ۴ گزينۀ  

  شود. نمي
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  ۲ علوم و فنون ۱۱درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۷
i¼·  ني  كُ  ها  دل  زِ  غَم  زِ  كي  تا

                   
  يي  با  رُ  را[I·  مِ  رش  كِ  دَز  چَن

                   
  فع  مستفعلن  فع  مستفعلن

  ها: وزن ساير گزينه  
  : مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن۱گزينۀ   
  : مفتعلن فاعالت مفتعلن فع۳گزينۀ   
  : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن۴گزينۀ   
  ۳ علوم و فنون ۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۸

  زي  سا  يه  سِ  دِ  جع  زِ  دِل  رِ  جي  زَن

                      
  مفاعيلن  فاعالت  مفعول

  :۲گزينۀ   
  بد  ال  وَد  شَ  ر  را  قَ  بي  بُ  خا  بي

                      
  مفاعيلن  فاعالت  مفعول

  ها: وزن ساير گزينه  
  »مستفعلُ فاعالت مستفعل«يا » مفعول مفاعلن مفاعيلن: «۱گزينۀ   
  »مستفعلُ فاعالت مستف«يا » مفعول مفاعلن فعولن: «۳گزينۀ   
  »مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ مستف«يا » مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن: «۴گزينۀ   
  ۳ علوم و فنون ۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۹
  است.» مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل«يا » مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن: «۳وزن گزينۀ   
  ها: وزن ساير گزينه  
  : مفتعلن فاعالت مفتعلن فع۱ينۀ گز  
  : مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن يا مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن (در هر دو صورت همسان است.)۲گزينۀ   
  : فعولن فعولن فعولن فعولن۴گزينۀ   
  ۳ علوم و فنون ۲درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۰

  ميد  اُ  ر  دا  مي  هَ  نِ  گو  هر  بِ  خ  چر  از

                         

  فعل  مفاعيل  مفاعيل  مفعول
  ۳ جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۱

                          بلند به كوتاه  
                              
  او  بِ  وِ شك  دَر  نَ  كُ  بي  را  خَ  نِ  اخ  يز  ري  مو

  


                            
    دام  اَن  بر  وَد  شَ  ك خش  رگ  چُ  ل  سي  را  ه  كو
                             

                 
     ابدال            جاي فعالتن فاعالتن به

  است.» فعالتن فعالتن فعالتن فعلن«وزن اصلي بيت   
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  ۳ علوم و فنون ۸درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۲
  است.» مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن«وزن هر چهار گزينه   

  زو  مَ  دَ ¶I·  ر  دو  دُ  بو  او  خِ  رُ  مَن  رِ  ها  بَ
                              
 Hp·  خَ  رُ  ها  بَ º¼·  كُ مَن  بر  مَد  را  بَ  را  بَ
                            
                              
                     ابدال        

  ۳ جامع علوم و فنون*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۳
  ها: بررسي ساير گزينه  
در مصراع اول استفاده » جنس«مصراع دوري از هجاي كشيدٔه  است كه شاعر در نيم» مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن«: وزن اين گزينه ۱گزينۀ   

  شود. ب ميكرده و طبق اختيار وزني، بلند محسو
  :۳گزينۀ   

  را  رِ  پا  رِ  پا  لِ  دِ ÄH¸  رَم  وَ  را  دَ  خَن  سُ  بِ  گر

                                
  وا  َن  هَد  دَ  سر  لِ  نا  بِ  مَن  رِ  زا  لِ  حا  بِ  غ  مُر
                                
                          

          قلب                
  جاي فعالتن از فاعالتن استفاده كرده است. است كه شاعر در ركن اول مصراع اول، به» فعالتن مفاعلن فعلن«: وزن اصلي اين بيت ۴گزينۀ   
  ۲ علوم و فنون ۳درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۴
  :۱گزينۀ   
  ه اولتشبي  اضافۀ تشبيهي (پيشاني مانند ماه)» مهِ جبين«  
  تشبيه دوم  زند، تشبيه مرجح است. اينكه پيشاني او بر آفتاب طعنه مي  
  تشبيه سوم  ، اضافۀ تشبيهي است.»گلِ عذار«  
  تشبيه چهارم  تشبيه) ۴اينكه چهرٔه او (عذار) بر برگ الله بخندد، تشبيه مرجح است. (  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  تشبيه) ۲ل () گوي د۲) زلف مانند چوگان ۱: ۲گزينۀ   
  تشبيه) ۳) آينۀ خاطر (۳) زنگ غم ۲) مِي چون زنگ ۱: ۳گزينۀ   
  است.آمده : اين بيت در كل يك تشبيه مركب ۴گزينۀ   
  ۳و  ۲، ۱ جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۵
  بررسي موارد:  
  جناس ناقص افزايشي است.» درد، در«ب) جناس: بين كلمات   
  ف) تشبيه تفضيل: جعد (موي يار) مانند زنجير است.ال  
  ريزم. ) جان و روان كه مانند پول است را در قدمت مي۲) پول رايج ۱»: نقد روان«) ايهام: ه  
  تشخيص و استعارٔه مكنيه دارند.» ابر و بوستان«ج) استعاره:   
  است.» انگشت«مجاز از » دست«د) مجاز:   
  ۳و  ۲، ۱ جامع علوم و فنون*  متوسط: ؤالس مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۶
  است و جناس تام دارد.» پرندٔه شكاري«و در مصراع دوم » گشودن بال«معني  در مصراع اول به» باز«جناس ناقص اختالفي است. » بال، باز«جناس:   
، پرنـدٔه شـكاري بـاز تـداعي »ال و كبـوترهما، ب«معني گشودن بال است و در صورت تناسب با كلمات  در مصراع اول به» باز«ايهام تناسب:   

  شود. مي
  هم اضافۀ تشبيهي است.» هماي چتر«دهد و  تشبيه: باز بال خود را مانند چتر بر سر كبوتر قرار مي  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : ايهام و حسن تعليل ندارد.۲گزينۀ   
  : مجاز ندارد.۳گزينۀ   
  : تلميح ندارد.۴گزينۀ   
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  ۳و  ۲ جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۷
  جناس ناقص اختالفي وجود دارد.» هوا، نوا«، تشبيه است و بين كلمات »نوا خواجو چو مرغ خوش« -تشخيص و استعارٔه مكنيه است» صبا«  
  ها فاقد آرايۀ جناس هستند. ديگر گزينه  
  ۳و  ۲ فنون جامع علوم و * متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۸
  رونق شده است (ايهام كنايي) ) بي۲) اشك از چشم ريخته است. ۱ايهام: از چشم افتادن   
  حسن تعليل: علّت ريختن اشك از چشم، فاش كردن راز دل است.  
  استعاره: اشك تشخيص دارد، زيرا راز دل را فاش كرده است و هر تشخيصي، استعارٔه مكنيه است.  
  ها: هعلت نادرستي ساير گزين  
  : ايهام تناسب و تلميح ندارد.۲گزينۀ   
  : تشبيه ندارد.۳گزينۀ   
  : ايهام تناسب ندارد.۴گزينۀ   
  ۳و  ۲، ۱ جامع علوم و فنون*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۹
  ترك كردن چيزي است. كنايه از كنار گذاشتن و» دل كندن از چيزي«استعارٔه مكنيه است (اضافۀ استعاري) و » بيخ هوا و هوس«  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : لف و نشر ندارد.۱گزينۀ   
  آميزي ندارد. : حس۲گزينۀ   
  معني تك و يگانه است. به» طاق«: جناس تام ندارد. هر دو كلمۀ ۳گزينۀ   
  جامع علوم و فنون*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۰
  بررسي موارد:  
  آميزي دارد. داند و حس تر مي گويد شِكر غالم پاسخش است، در واقع پاسخ را از شكر شيرين ميآميزي: اينكه  الف) حس  
» چلۀ كمان«معني متناسب با كمان كه همان » كمان«است و در صورت تناسب با كلمۀ » اَحسنت و آفرين«معني  در اين بيت به» زه«ج) كلمۀ   

  شود. است، تداعي مي
  اضافۀ تشبيهي هستند.» ناوك آه«و » ميدان محبت«ب)   
  قافيۀ دروني و سجع هستند.» را، سرا«د) كلمات   
  ۱ علوم و فنون ۱۰۳صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۱
  مفهوم مشترك: حضور دائمي معشوق در نظر عاشق  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  بريم. سر مي : در غيبت تو با عكس تو به۱گزينۀ   
  خواهد كه از نظر او غايب نشود. ق از معشوق مي: عاش۲گزينۀ   
  شوند. ارزشي، وقتي نباشم ديگران خواهان من مي : در عين بي۴گزينۀ   
  جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۲
  كند. نمي فهمند و كسي كه درد ندارد، اين حال را درك مفهوم مشترك ابيات: فقط دردمند و عاشق، عشق را مي  
  : نبايد كسي را كه گرفتار است سرزنش كرد، بلكه او نياز به كمك دارد.۴گزينۀ   
  جامع علوم و فنون*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۳
  ؛ خوش نبودن به بخت و اقبالِ ناپايدار است.۳مفهوم گزينۀ   
  ۳ فنون علوم و ۱۱۶صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۴
  شود. مفهوم مشترك: انسان با سخن و كالمش شناخته مي  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  سخني باعث گرفتاري است. : خوش۱گزينۀ   
  : سكوت كردن براي نادان بهتر از حرف زدن است.۲گزينۀ   
  كند. : سكوت انسان نادان، ناداني او را بيشتر نمايان مي۳گزينۀ   
  جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال اتمشخص ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۵
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : شرطه: باد موافق۱گزينۀ   
  : چارق: كفش چرمي۲گزينۀ   
  نبرد هم -: هماورد: حريف۴گزينۀ   
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  ۲شناسي  جامعه ۱۶و  ۱۲، ۶و  ۱شناسي  جامعه ۱۵هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۶
  .است اجتماعياي  پديدهكوه يك پديدٔه طبيعي و ساختمان اداري،  ■  
  .وجود دارد جهان تكوينيدر مقابل جهان انساني، جهان ديگري به نام  ■  
هـا متنـوع  گردد؛ يعني روح و شالودٔه فرهنگ  ها برمي ن آنالهاي اساسي و ك و اين تنوع به عقايد و ارزش اند  ها متنوع فرهنگآموختيد كه  ■  

  اند. ها از نظر گسترٔه جغرافيايي و تداوم تاريخي نيز متنوع است. فرهنگ
  . ي متغير بشرها پاسخ به پرسشو ي ثابت ها پاسخ به پرسش: نيتالعق ■  
  ۲شناسي  جامعه ۲۹و  ۲۳و  ۱شناسي  جامعه ۳۰و  ۲۳هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۷
  يابند. جهان اجتماعي راه مي واسطۀ ارتباطي كه با زندگي انسان دارند به به ولي كند ها را ايجاد نمي انسان آنيي كه ها پديده ينيي تكوها پديده ■  
هـاي  ارزشهسـتند كـه بـر  نـيالعقايد كجهان اجتماعي،  هيالترين  هاي جهان اجتماعي هستند. عميق يهالترين  ها عميق عقايد و ارزش ■  

ترين  ها نسبت به اصل جهان، جايگاه انسان در آن و تفسيرشان از زندگي و مرگ خود، عميق گذارند. باور و اعتقاد انسان ميتأثير  اجتماعي
  آيند. هاي اجتماعي به حساب مي پديده

  . به معناي اشغال يك سرزمين خارجي، با توسل به قدرت نظامي و سياسي است استعمار ■  
  . مي به خود گرفته بودالم آشكارا مقاومت كرده بود و از آن پس، به ناچار ظاهر اسالفتح مكه، در برابر استا  عصر نبويفرهنگ جاهلي در  ■  
  ۱شناسي  جامعه ۴۸و  ۳۹هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۸
هـاي  كند. مطابق با نياز خود، از دستاوردهاي جهان با جهان اطراف خود ارتباط برقرار مي نهالفعاجهان اجتماعي زنده و سالم، قسمت اول:  ■  

  كند. ها استفاده مي آورد و سپس از آن ها به وجود مي زم باشد، تغييراتي در آنالبرد. در صورتي كه  اجتماعي ديگر بهره مي
قـي الهاي عـاطفي و اخ انند كنش، مهاي انساني عرصه را بر سايركنش معطوف به دنيا، ههاي حسابگران رواج اين دسته از كنشقسمت دوم:  ■  

  .كند تنگ مي
  ۱شناسي  جامعه ۷۵و  ۷۰، ۵۴، ۵۲هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۹
  .شود ها متبلور مي در ارزش هاي جهان اجتماعي آرمان ■  
  . كند هويت حكايت مي بر بعد جسماني و تمركز فرهنگ غرب توجههاي مد، از  المللي زيبايي و نمايشگاه برگزاري مسابقات بين ■  
  .هستند ها ابزار مهم براي شناخت عقايد و ارزشعلوم مبتني بر عقل و وحي، دو  ■  
ي هـا كه عليرغم گذر زمان و پذيرش تغييـرات، ويژگياي  به معناي انتقال آن از نسلي به نسل ديگر است به گونه: بازتوليد هويت اجتماعي ■  

  .آورد اند و دوام ميم اساسي آن پايدار مي
  ۲شناسي  جامعه ۳۸و  ۱شناسي  جامعه ۹۷و  ۹۱، ۹۰هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۰
شـود كـه در ميـان  گيرد. اين هويت هنگامي محقق مي ي اجتماعي آن شكل ميها اساس عقايد و ارزش هويت فرهنگي جهان اجتماعي بر ■  

  پديد آيد. مشتركي يها عقايد و ارزشمردم، 
قرار گيرند  مورد ترديدسازند،  يي كه هويت فرهنگي جهان اجتماعي را ميها و ارزش ها دهد كه عقايد، آرمان تزلزل فرهنگي هنگامي رخ مي ■  

  .و ثبات و استقرار خود را در زندگي مردم از دست بدهند
ي عميق آن سرايت ها يهال، داد و ستد فرهنگي به پافشاري نكندي خود ها رزشي ديگر، بر عقايد و اها اگر جهان اجتماعي در تعامل با جهان ■  

  شود. ت هويتي ميالي خود پشت كند، دچار تحوها كند و درصورتي كه به مرور زمان، به عقايد و آرمان مي
ي شـده اسـت كـه از آن بـا ي جديد دينها به ابعاد معنوي و ديني جهان، سبب پيدايش و رشد برخي نهضت رويكرد گزينشي جهان غرب ■  

  .شود ياد مي» پروتستانتيسم«عنوان 
  ۲شناسي  جامعه ۴۷ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۱
را فراهم كرد. فرو ريخـتن اقتـدار فرو ريختن اقتدار كليسا هاي   خره فتح قسطنطنيه، زمينهالبا مسلمانان و باهاي صليبي، مواجهۀ اروپاييان   جنگ  

عنوان رقيبان دنياطلب كليسا، فرصت بروز و ظهور پيدا كنند. اين رقيبـان  بهي محلي ها پادشاهان و قدرتكليسا سبب شد تا در دوران رنسانس، 
    .دخالت دين را در امور دنيوي انكار كردندتدريج  دليل رويكرد دنيوي خود و براي حذف كليسا، به جاي انتقاد به عملكرد آباء كليسا به به
  ۲شناسي  جامعه ۷۸و  ۷۱، ۶۶و  ۱شناسي  جامعه ۱۰۵هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۲
شـد، آثـاري بـا  ي كاذبي كه از اين طريق ساخته ميها و هويت رويكرد تقليدي به فرهنگ غربسي به بعد، در نقد  همتفكران ايراني از ده ■  

م اليي را دربارٔه خدمات متقابل اسها خويشتن، پديد آوردند و برخي از انديشمندان مسلمان، كتاب زدگي و بازگشت به عناويني نظير غرب
  و ايران و همچنين فطرت و خويشتن الهي انسان تدوين كردند.

  .آورد را براي كشورهاي استعمارگر پديد مي مرحلۀ استعمار به استعمار نووابستگي كشورهاي استعمار زده، امكان عبور از  ■  
  . در جهان دارد تأثير را در توزيع فرهنگ غربترين  عميقترويج علوم انساني غربي در كشورهاي غيرغربي،  ■  
را براي صاحبان ثروت باز كرد و عدالت را ناديده گرفت. بدين  استثمارويژه آزادي اقتصادي، راه  ليبراليسم اوليه با تكيه بر شعار آزادي و به ■  

   ه چالش فقر و غناست، در كشورهاي غربي شكل گرفت.ترتيب، نخستين چالش ك
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  ۲شناسي  جامعه ۸۴و  ۱شناسي  جامعه ۱۲۲هاي  هصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۳
 ست. دموكراسي به معناي حاكميـت مـردم اسـت. ليبـرالها به معناي اباحيت و مباح دانستن همه امور براي انسان ليبراليسمقسمت اول:  ■  

يابد. اين نظام سياسـي، هـيچ حقيقـت و  اكثريت مردم سازمان مي ٔهكند با خواست و اراد دموكراسي، نوعي نظام سياسي است كه ادعا مي
شناسد و حكومتي دنيوي و اين جهاني است. اين نظام سياسي با فرهنگ جهان غرب كـه  شمولي را به رسميت نمي فضيلت فطري و جهان

  ستي دارد، سازگار است.رويكردي دنيوي به عالم ه
افزودند، ولي با   شناس فرانسوي، معتقد بود كه فاتحان در گذشتۀ تاريخ، با غنايم جنگي بر ثروت خود مي  ، جامعهاگوست كنتقسمت دوم:  ■  

ندگي بشر رخت ب صنعتي، جنگ از زالآيد. به همين دليل بعد از انق  دست مي رشد علم تجربي و صنعت، ثروت از طريق غلبه بر طبيعت به
  . بندد. از ديدگاه او، جنگ در فرهنگ و جامعه جديد غربي، امري ذاتي نيست بلكه امري عارضي و تحميلي است بر مي

  ۱شناسي  جامعه ۱۲۷ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۴
است و كاهش جمعيت يك جهان اجتماعي نيز به  ني آنگسترش فرهنگ و معا ۀبه همين ترتيب، افزايش جمعيت يك جهان اجتماعي، به منزل  

رو تأمين جمعيت مناسب براي  ي اجتماعي ديگر باشد. ازاينها ساز بسط و تسلط جهان تواند زمينه است كه مي محدود شدن گستره آن همنزل
   هويتي است.اي  ي اجتماعي، مسئلهها جهان

  ۳شناسي  جامعه ۴و  ۳هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۵
  :هاي دانش عمومي ويژگي  
 .و اهميت و نقشي كه در زندگي ما دارد، غافليم دانش عمومياغلب از   
 ها عموماً به دليل عادت از دانش عمومي غافل هستند. انسان  
 .پاشد شود و جهان اجتماعي فرو مي نباشد، زندگي اجتماعي ما مختل مي عمومي اگر دانش  
 .آورند؛ يعني اين دانش، حاصل از زندگي است دست مي در طول زندگي خود به ها را انسان اين دانش  
 .دانشي ماست هبخش ذخيرترين  گسترده  
 .انديشيم دربارٔه دانش عمومي كمتر ميها  ما انسان  
 .كنيم استفاده مي دانش عمومي بيشتراز  ها ما انسان  
 .بريم كار مي در تعامل با يكديگر آن را به  
  .دهد جهان اجتماعي؛ دانش عمومي را در اختيار ما قرار مي  
  ۳شناسي  جامعه ۱۱ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۶
  سه نگاه در ارتباط با موضوع و روش علوم انساني و اجتماعي:   
 . دانند يكي ميبرخي علوم انساني و علوم اجتماعي را  ■  
دانند. اين دسـته،  دانند ولي روش آن دو را متفاوت مي انساني و علوم اجتماعي را همان امور انساني و يكسان ميبرخي ديگر موضوع علوم  ■  

دانند ولي روش  ، يعني روش تجربي ميروش علوم طبيعيرا همان  )و... شناسي ، مردمشناسي ، جامعهشناسي جمعيت(روش علوم اجتماعي 
 . دانند مي ي غيرتجربيها روشرا  )مانند هنر، فلسفه علوم اجتماعي، مطالعات فرهنگي و...ي دانشگاهي ها برخي رشته(علوم انساني 

 دهد اش تقليل نمي ابعاد اجتماعياز منظر كتاب حاضر، علوم انساني و علوم اجتماعي موضوعات متفاوتي دارند. اين نگاه وجود انسان را به  ■  
   .كاهد نمي ي اجتماعي او فروها ي انسان را به كنشها كنشو 

  ۳شناسي  جامعه ۲۵و  ۲۳و  ۲شناسي  جامعه ۹۲هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۷
ي اجتمـاعي ها شود. ساختار اجتماعي چگونگي رابطه و پيونـد ميـان پديـده ناميده مي ساختار اجتماعيي اجتماعي ها ارتباط ميان پديده ■  

  .مختلف است
توان تغييرات يكي از  گويند؛ يعني مي مي تغيير همديگر همراه است. اين دو پديده را  هيك پديدٔه اجتماعي با تغيير در پديدگاهي تغيير در  ■  

  ها را به كمك تغييرات ديگري توضيح داد. آن
  .، بيان چرايي يك پديده يا نشان دادن علت ايجاد يا زوال آن استتبيينمنظور از  ■  
 ۱۹۲۹ي ها بين دو جنگ جهاني، يعني سال هها در فاصل آن ترين مهمم در انگلستان به وجود آمد اما ۱۸۲۰در سال  نخستين بحران اقتصادي ■  

ميليـون كـارگر بيكـار و  ۴۰م اتفاق افتاد. زيان اقتصادي اين بحران كمتر از زيان اقتصادي جنگ جهاني اول نبود. در اين بحـران، ۱۹۳۳تا 
  ند.هزاران مؤسسه اقتصادي ورشكست شد

  ۳شناسي  جامعه ۳۵و  ۳۳، ۳۰، ۲۹هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۸
ف طبيعت، محصول و الكه جامعه برخ لي دهد؛ در حا ي نظم اجتماعي تقليل ميها را به پيچ و مهره ها ، انسانيكسان دانستن طبيعت و جامعه ■  

  .وابسته به انسان استست و بود و نبود آن، ها ي انسانها مخلوق كنش
و موجـودات  ها همين دليل در برخي موارد بر زنـدگي انسـان به. ي مادي و حسي داردها ويژگيشك انسان نيز مانند موجودات طبيعي،  بي ■  

  .طبيعي، قوانين مشتركي حاكم است
  .براي آن ابداع كردي ا ي ويژهها كار برد و روش ي نامنظم را اولين بار شهيد مصطفي چمران بهها ح جنگطالاص ■  
  . تري ايجاد خواهد شد باشد، تغيير مهم تر قويها  به آن افراد براي تحقق بخشيدن هتر و انگيزالوا ها و ارزش ها به هر ميزان كه اين آرمان ■  
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  ۳شناسي  جامعه ۴۶و  ۳۸و  ۲شناسي  جامعه ۱۱۳، ۹۹هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۹
مورد ترديد قرار گرفت و به تدريج به بحران معرفتـي انجاميـد. جهـان غـرب بـراي  (وحي و شهود) ، اين روش معرفتيرنسانسدر دوران  ■  

  . رفت از اين بحران، وحي و شهود را در شناخت علمي ناديده گرفت و به شناخت از راه عقل و تجربه بسنده كرد برون
مي نيـز جاذبـۀ خـود را از الوشنفكري چپ در سطح جهان از بين رفت و اين جريان در كشورهاي اسي رها ، جاذبهفروپاشي بلوك شرقبا  ■  

  . ي ليبراليستي غربي روي آوردندها گرايان اين جوامع، ديگر بار به انديشه دست داد و غرب
ي زيبايي در ها ردار است و برگزاري جشنوارهبراي تعيين اينكه چه كسي از نژاد برتر برخو ايام جنگ جهاني دوماجزاي بدن در  گيري اندازه ■  

  اند.  مشاهده تأكيد افراطي بر امور قابل هدهند روزگار ما، نشان
 شناسـان، روان كـه جامعـهاي  گونـه در جوامع صنعتي رواج پيدا كـرد؛ بـهاي  سابقه ، مسئلۀ خودكشي به شكل بيب صنعتيالپس از انق ■  

   انديشي براي آن واداشت. اين پديده و چاره هي فيلسوفان را به مطالعپزشكان، اقتصاددانان، حقوق دانان و حت
  ۳شناسي  جامعه ۵۸و  ۵۱، ۴۹و  ۲شناسي  جامعه ۱۱۷هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۸۰
  .او را هدف قرار داده بود ريح شيؤه زمامداالاصح كار يا رفتار خاصي از پادشاه نبود بلكه الجنبش عدالتخانه فقط به دنبال اص ■  
رونـق و غلبـه  زمينۀكند، مورد ترديد قرار گرفت و  در قرن بيستم نتايج اين باور كه مرز علم و غيرعلم را تجربه و تبيين تجربي تعيين مي ■  

  . فراهم شد تفسير و رويكرد تفسيري
  اند.  نهفته ها دنبال پرده برداشتن از معناهايي است كه در كنش حقق بهمشاركتي است كه درآن م ه، نوعي پژوهش كيفي بر اساس مشاهدنگاري قوم ■  
تواند از طريق نفوذ در نظام آموزشي كشـور ديگـر، در  نظام آموزشي كشورها از ديگر ابزارهاي اعمال قدرت نرم است؛ يعني يك كشور مي ■  

  . ور را مطابق منافع و اغراض خود تغيير دهدآن كش ساز ي آيندهها بيني نسل فرهنگ و جهانآن كشور اعمال قدرت كند و 
  ۳شناسي  جامعه ۶۹و  ۶۴و  ۲شناسي  جامعه ۱۳۲و  ۱۲۸هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۸۱
اي  مي و قبيلههاي قو حركت خواهند كرد كه فارغ از قدرت تحقق پيدا كند، اين جوامع به سوي نظامي ميالمي در جوامع اسالاگر بيداري اس ■  

  (الف)  يابند. ، سازمان ميفقاهت و عدالتبر اساس 
  (ب)  .ي تروريستي وهابيها جرياندهي  مي از طريق سازماندهي و شكلالني از فرهنگ اسالارائه تصويري خشن و غيرعق ■  
اند، ببيند و بررسي كند،  كه آن را پذيرفتههر فرهنگ مجبور باشد كه آن فرهنگ را فقط از منظر مردمي  هاجتماعي براي مطالع وقتي علوم ■  

  (ج)  رود. از دست مي ها و ارزش ها فرهنگ امكان مقايسه و داوري
ي اجتمـاعي ايـن ها گويند علّت نابرابري ي اجتماعي، به قشربندي اجتماعي در جوامع توجه دارند و ميها نابرابري هشناسان در مطالع جامعه ■  

ي سلسله مراتب البرخي افراد در با رو  اين ، ازاند نابرابر ميان افراد توزيع شدهصورت  ثروت، قدرت و دانش به است كه مزاياي اجتماعي يعني
  (د)  گيرند و برخي افراد در پايين آن اجتماعي قرار مي

  ۳شناسي  جامعه ۸۸و  ۸۵، ۷۳هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۸۲
 سـپارد دست نامرئي بـازار مي . نه اجراي عدالت را به(دوم) موافق است و نه با كنترل مطلق (اول) نه با رهاسازي مطلق )سوم( اين رويكرد ■  

  .پذيرد را مي) دوم(دولت  هجانب و نه دخالت همه (اول)
جـاي آن،  د قرار گرفت و بـهمدرن پديد آمده بود ـ از جمله سياست همانندسازي هويت ـ مورد نق هآنچه در دور ه، همپسامدرن ٔهدر دور ■  

   ي خرد، محلي و فردي مورد تأكيد و توجه قرار گرفت.ها هويت
 سـازد؛ را به منشأ وحدت رهنمـون مي ها داند، بلكه انسان الگوي مطلوب قرآني، تكثر و تنوع زباني، نژادي و قومي را، مانع وحدت و همدلي نمي ■  

  ها تعارف هويت »   ذلِكَ لĤَياتٍ لِلْعالِمين  رْضِ َو اخْتِالفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوانِكُمْ إِنَّ فيوَ مِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَ«
  ۳شناسي  جامعه ۹۵و  ۹۰هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۸۳
بـا آن، ارزشـمند  هالفت با اين امر ناپسند و مبـارزي انساني و فرهنگي ناپسند و مخها شك به حاشيه راندن و حذف هويت بيقسمت اول:  ■  

انكـار اشـتراك و وحـدت و اصالت بخشيدن به آن به معناي  ها است. اما اين سكه روي ديگري هم دارد. گاهي تأكيد بر تنوع و تكثر هويت
  د.بر را از بين مي ها و فرهنگ ها انسان هگو و معارف و و فرصت گفت ستها انسان

عنـوان دو ابـزار  نيـز بـه عقل و وحيو  گردد محدود نميم، به سبب اينكه روش علمي به روش حسي و تجربي الجهان اس درقسمت دوم:  ■  
  .گيرند گردند و علوم ديگر را نيز دربر مي شوند، علوم نافع به علوم ابزاري محدود نمي شناخت علمي به رسميت شناخته مي

  ۳شناسي  جامعه ۱۱۳و  ۱۱۱، ۹۹، ۹۶هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۸۴
ي تاريخي قرآن اثر محمد باقر صدر و ها ي سنتها كتاب اند. يي نوشتهها ي اجتماعي در قرآن كتابها برخي از متفكران مسلمان دربارٔه سنت ■  

  اند. براي مطالعه در دسترس احمد حامد مقدمي اجتماعي در قرآن كريم از ها سنت
با نگاهي تبييني  ابوعلي مسكويهاند.  ويه و ابوريحان بيروني از ديگر متفكران اجتماعي هستند كه آثار ارزشمندي پديد آوردهابوعلي مسك ■  

با روش تجربي و تفهمي، فرهنـگ جامعـه » تحقيق ماللهند«را در هشت جلد تأليف كرد و ابوريحان بيروني در كتاب » تجارب األمم«كتاب 
  .استفاده از روش عقلي، به ارزيابي انتقادي اين فرهنگ نيز پرداختهند را توصيف كرد و با 

  .با طرح مسئله اعتباريات، تعريف دقيق تري از موضوع علوم اجتماعي ارائه كرده است عالمه طباطبايي ■  
سخن به ميـان » ايي اسالمينوگر«كوشد تا نگاهي منتقدانه به نوگرايي را برگزيند و از مشروعيت  انديشمندي است كه مي عبدالرحمن طه ■  

هاي گوناگون زندگي اجتماعي براي پاسخگويي به نيازهـاي متنـوع جهـان  آورد. او با نگارش بيش از بيست اثر شاخص و نوآورانه در حوزه
و » ينـيكـنش د ۀنظري«، »نظريه نوگرايي اسالمي«هاي زبان شناختي و نقد سكوالريسم،  پردازي كرده است. در كنار پژوهش اسالم نظريه

  .هاي اين متفكر است ترين نوآوري از مهم» مقاومت ۀنظري«
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  ۳شناسي  جامعه ۱۱۲و  ۱۱۱هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۸۵
 هـا پـس از آشـنايي بـا علـوم اند. آن عالمان مسلمان در دوران معاصر در توصيف و تبيين وضعيت كنوني جهان اسالم مطالب زيادي نوشـته  

  اند. اجتماعي جهان متجدد، براي شناخت مسائل اجتماعي از نظريات جديد هم كمك گرفته
  :تواند اين تعامل با علوم اجتماعي مدرن مي  
 طرح نظريات جديد را فراهم آورد.  ۀزمين  
 دهد كه علوم اجتماعي جهان اسالم را گسترش دهند  حال، به متفكران مسلمان امكان مي درعين  
 توصيف و تبيين مسائل جهان اسالم،  و عالوه بر  
 جهاني را هم تحليل كنند  ۀمسائل جامع  
  .حل ارائه دهند هايي مانند بحران آگاهي و بحران معنا راه و براي برون رفت از بحران  

 

  ۲عربی، زبان قرآن  ۲* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۶
  )/ عـزم األمـور: کارهـای مهـم ۲)/ ذلـک: آن (رد گزینـۀ ۳و  ۱هـای  ها)/ أصابک: به تو رسیده اسـت (رد گزینـه صرب کن (رد سایر گزینه إصرب:  

  ها) )/ ال متش: راه نرو (رد سایر گزینه۳و  ۲های  )/ ال تصّعر خّدک: با تکّرب روی برنگردان (رد گزینه۳و  ۲های  (رد گزینه
  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۵و صفحۀ  ۲عربی، زبان قرآن  ۳۵* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸۷
نهی اسـت » ال تیأس)/ «۴)/ إْن: اگر (رد گزینۀ ۳و  ۲های  فاعل است نه مفعول (رد گزینه» ُعمر)/ «۳و  ۲های  فات: از دست رفت (رد گزینه  

  )۴و  ۲های  ضمیر دارد (رد گزینه» رجوعک)/ «۴و  ۳ای ه حال است (رد گزینه» مستعیناً )/ «۴و  ۳های  (رد گزینه
  ۳عربی، زبان قرآن  ۶۰* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۸
  حالّیـه اسـت » و)/ «۴و  ۱هـای  کننـد (رد گزینـه )/ ینسـون: فرامـوش مـی۳و  ۱هـای  ِمن الّناس َمن: از میان مردم کسانی هسـتند (رد گزینـه  

  )۳و  ۱های  )/ يف: در (رد گزینه۳و  ۱های  زائد هستند (رد گزینه» شّدت به«و » سخت/ «)۴(رد گزینۀ 
  ۲عربی، زبان قرآن  ۶۵و  ۵۱ های ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۹
)/ منفذاً: ۴و  ۱های  اول است (رد گزینه قید برای جملۀ» أبداً )/ «۳علینا أن ال نجعل: ما نباید قرار دهیم، بر ماست که قرار ندهیم (رد گزینۀ   

)/ ۴رو شـویم (رد گزینـۀ  )/ واجهنـا: روبـه۴و  ۱هـای  )/ ینفـذون: کـه نفـوذ کننـد (جملـۀ وصـفیه اسـت) (رد گزینـه۳راه نفوذی (رد گزینـۀ 
  )۳ها (رد گزینۀ  )/ قلوب: قلب۴و  ۱های  معرفه است (رد گزینه» املصاعب«
  ۳عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطال: * مشخصات سؤ  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۹۰
  بررسی موارد نادرست:   
  خواست (ماضی استمراری) َشَعَر: احساس کرد (ماضی ساده)/ و هو ال یرید: در حالی که او منی  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۷۸* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۹۱
  ها:  بررسی گزینه  
  ه است) مل یُذکَر: برده نشد۱  
  ) ذو سعة: توامنند۲  
  ) ال یحزنْک: تو را نباید ناراحت کند/ قول: سخن۳  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۶* صفحۀ  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۹۲
   (تعلّـم: آمـوخنت)هـا)/ آمـوزش: تعلـیم  جمع و نکره است (رد سـایر گزینـه» های واالیی جایگاه)/ «۳و  ۲های  نکره است (رد گزینه» انسان کاهلی«  

  )۴و  ۲های  (رد گزینه
  ۱عربی، زبان قرآن  ۷۱* صفحۀ  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۹۳
  رسید. ۴و  ۲، ۱های  توان به گزینه )، میخواستاِر آباد کردن آن شدو از شام  زمین آفریدبا توّجه به ترجمۀ آیه (او کسی است که شام را از   
  ها:  ترجمۀ گزینه  
    ) آفرینش انسان از خاک است!۱  
  های الهی ماست! ) آباد کردن زمین از تکلیف۲  
  ) هامنا خداوند، زمین را برای انسان مسّخر کرد!۳  
  هایش به طبیعت ستم کند! ) انسان نباید در فّعالّیت۴  
  آید.  با اینکه حرف درستی است ولی از این آیه برمنی ۳اّما گزینۀ   
  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۲* صفحۀ  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۹۴
  شود ییأس: ناامید می یأمل: امید دارد   
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  ۲عربی، زبان قرآن  ۸۹* صفحۀ  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۹۵
  فعل ناقصه نیست.» کادت«  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۱۹* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۹۶
  ضمناً مؤنّث نیست. (در جمع، مالک مذکّر و مّؤنث، مفرد آن است.)». عدوّ «است نه » عادي«جمع » داةعُ «  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۲۱* صفحۀ  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۹۷
  است.» إطالق«اسم مفعول و از مصدر » املُطلقة«  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۸۶ * صفحۀ دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۹۸
  ها:  بررسی سایر گزینه  
َدة  أَْشَهر/ َقَصَص  ) أَْشُهر ۲   َدة ِقَصَص/ ُمِتَعدِّ   ُمَتَعدِّ
  الُبلدان تُساِفر/ الَبلَدان  ) تَساِفر ۳  
  َخمسینَ  تُرِْجَمْت/ َخْمسیِن  ُمحاَرضات/ تَرَْجْمَت  ) ُمحاِرضات ۴  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۴* صفحۀ  متوسطسؤال: * مشخصات  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۹۹
 کتاب در زمینۀ پزشکی جدید است./ الکتاب الرّابع: کتاب چهارم (پس تنها یک کتاب درمورد ریاضی است.)/ ۱۲کتاب از مجموع   ۳چهارم  ُربع: یک  

  کتاب هم درمورد نجوم است. ۸
  ۲ی، زبان قرآن عرب ۶۵* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۰۰
  ای است که موصوف آن، فاعل عبارت باشد. منظور از صورت سؤال یافنت جملۀ وصفّیه  
  فاعل است ولی بعد از آن، جملۀ وصفّیه نیامده است.» مصلحو) «۱  
  ولی مفعول عبارت را وصف کرده است (تلمیذات).» یجتهدنَ «) در این گزینه جملۀ وصفّیه داریم ۲  
  وصف شده است.» یحّب الّسعادة«وسیلۀ جملۀ  است که به» ما یکفر«فاعل » إنسان) «۳  
  فاعل نیست.» حسنات«جملۀ وصفّیه است ولی » تُعیننا) «۴  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۹و  ۷های  و صفحه ۱عربی، زبان قرآن  ۶۴ۀ * صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۰۱
  املستکربین (مفعول و منصوب است.) اشد/ املستکربون إلیه است و باید مجرور ب مضاف» املظلوم«  
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  مجرور به حرف جّر است.» اآلخرینَ «و منصوب است و لذا صفت آن نیز باید منصوب باشد (املخلصین)/ » إنّ «اسم » أبناء) «۱  
  فاعل و مرفوع است.» العاقلون) «۳  
  خرب آن و مرفوع است.» أحسنُ «و  اسم الی نفی جنس و منصوب است» يشءَ ) «۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۲۱و  ۹ ،۵های  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۰۲
شوند، ولی اسم فاعل و مفعول ممکن است مجـرّد باشـند یـا  دّقت: اسم تفضیل، اسم مکان و اسم مبالغه فقط از فعل ثالثی مجرّد گرفته می  

  شوند. رشوع می» ُمـ«اشند، با مزید که چنانچه مزید ب
  ها:  بررسی گزینه  
    اسم فاعل مجرّد است.» شاِکر) «۱  
  اسم فاعل مزید است.» ُمنِصف) «۲  
  اسم مکان مجرّد است.» مشَهد) «۳  
  و اسم مفعول مجرّد است.» َمجنون«جمع » َمجانین) «۴  
  ۲قرآن  عربی، زبان ۷۵* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۰۳
  کار رفته است. ، الی نهی به۳منفی منود، ولی در گزینۀ » ال، ما، مل، لن«توان با  فعل مضارع را می  
  بیاید، حتامً الی نفی است.» ال«حرف » أن، کي، حّتی«دّقت: اگر بعد از رشط یا   
  ۲عربی، زبان قرآن  ۸۹* صفحۀ  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۰۴
نیـز معنـای مناسـبی » ما«دلیل الزم بودن این فعل،  معناست و همچنین به بی» من«که مخاطب است، استفاده از » درسَت «به فعل با توّجه   

  ). ۴و  ۲های  ندارد (رد گزینه
  کند. معنای مناسبی ایجاد منی» أصبحَت «و لذا فعل » مردود، پذیرفته نشده«یعنی » راسباً «از طرفی   
  ۳عربی، زبان قرآن  ۴۵* صفحۀ  سادهشخصات سؤال: * م ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۰۵
  محذوف است.» شیئاً «، ۴منه هستند، ولی در گزینۀ  مستثنی ۳و  ۲، ۱های  ترتیب در گزینه به» أحد«و » نا«اإلنسان، ضمیر «  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  

 
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

مون
آز

 ۵ 
ین 

ورد
فر

۱۴۰
۰

   |   
روه

گ
 

شی
زمای

آ
 

لوم
ع

 
سان

ان
  ی

 
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

مون
آز

 ۲۴ 
داد 

خر
۱۴۰

۱
    |

روه
گ

 
شی

زمای
آ

 
لوم

ع
 

انی
انس

  

۳۲۳۲

 
  ۱تاريخ  ۴ درس ۳۶صفحۀ * متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۶
  . بودند ماهر زين »نيمفرغ يافزارها جنگ و ابزار ساخت« در ،»يسفالگر« در مهارت بر عالوه يسومر صنعتگران  
  در دورٔه باستان اشاره دارد.» مصريان«هاي  به مهارت ۲گزينۀ   
  ۱تاريخ  ۹ درس ۸۲صفحۀ * متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۷
 از يعيوسـ مناطق بر را خود قدرت و... پارس ماد، مختلف ليقبا از يكارآمد و منظم سپاه ليتشك با نخست هووخشتر (سومين پادشاه مادي)  
 بـه مـاد قلمـرو ،ينظام تيموفق نيا يپ در. »داد انيپا انيآشور تيحاكم به و شد متحد با حكومت بابل عليه آشور«سپس . كرد تيتثب رانيا

  .افتي گسترش ريغص يايآس از يعيوس يها بخش و نيالنهر نيب شمال
  .كرد متحد را ها يماد ۀسلط از يناراض يپارس يها لهيقب كرد، يم حكومت نشانكه بر ا )دوم كورش( كورش نام به هخامنش، نوادگان از يكنكته: ي  
  ۱تاريخ  ۱۰ درس ۹۴صفحۀ * ساده  مشخصات سؤال: * ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۸
ها  آن قلمرو سراسر در كه را رانيا تباران يوناني يحت و گوناگون ديني يها فرقه و اقوام ،ينيد و يفرهنگ ييمداراجو و يريگ آسان با انياشكان  

 رانيـا به توانست اسكندر، از پس دوران در كه بود ييها استيس نيچن ياجرا با ياشكان ۀسلسل. كردند حفظ گريكدي كنار در بودند، پراكنده
  .ببخشد دوباره تيثيح و استقالل

  ۱تاريخ  ۱۱ درس ۱۰۳صفحۀ * ساده  مشخصات سؤال: * ▲  ۴ۀ نيگز: پاسخ -۲۰۹
 »مـادارفر بزرگ«كه به او  داشت قرار بزرگ ريوز آنها، رأس در كه بود شده ليتشك يمختلف يها وانيد اي اه اداره از انيساسان يادار التيتشك  
 نيجانش عنوان به ريوز بود، سفر اي جنگ در پادشاه كه يزمان. بود او نيفرام يمجر و كرد يم كار پادشاه ميمستق نظارت تحت ريوز. گفتند يم
  .گرفت يم عهده به جنگ در را سپاه يفرمانده يگاه نيهمچن ريوز. كرد يم اداره را كشور او

 يمال ،يادار امور ٔهادار تيمسئول كه كردند يم استفاده »كشور كل كارگزار« عنوان با يشخص اي ريوز از كشور، امور ٔهادار يبرا ها فرعوننكته:   
  .داشت عهده بر را ييقضا و
  ۱تاريخ  ۱۴و  ۶، ۴هاي  سدر ۱۳۰و  ۱۲۸، ۷۸، ۵۳، ۴۰هاي  صفحه* دشوار  مشخصات سؤال: * ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۲۱۰
هـا معبـد  آنبـراي  و داشـتند اعتقـاد متعـددي انيخدا به »انيالميا«درست است. » اقوام آريايي مهاجر به ايران«عبارت اين گزينه دربارٔه   

  ها درست هستند. ساختند؛ مثالً چغازنبيل، معبد اينشوشيناك (خداي شهر شوش) بود. ساير گزينه مي
» آتنـا« مـثالٌ ؛كردند يم شيستا خود شهر محافظ يخدا عنوان به را المپ كوه در مستقر انيخدا از يكي شهر نكته: در يونان، مردم هر دولت  

  .رفت يم شمار به آتن شهر محافظ خرد، يخدابانو
  ۲تاريخ  ۱۲و  ۱هاي  درس ۱۳۲و  ۷هاي  صفحه* ساده  مشخصات سؤال: * ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۲۱۱
 نيا ندگانيسرا. افتي ياريبس رونق و رواج »مغوالن« اي داشت، در دوران ۀ ديرينهنيشيپ رانيا در كه يخيتار و يحماس يها منظومه سرودن  

  . دنديكش يم ظمن به را يخيتار يدادهايرو آثار، نوع
و ظفرنامۀ حمداهللا مستوفي و اشاره نمود كـه از  يفردوس ابوالقاسم اثر »شاهنامه«توان به  مي ،يخيتار و يحماس يها منظومه نيتر برجسته از  

  آيد. جمله تاريخ حماسي به شمار مي
  ۲تاريخ  ۴ درس ۳۵صفحۀ * ساده  مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۲۱۲
 در يمنسجم ياسيس و ياجتماع نظام سيتأس يبرا امبريپ اقدام نيتر مهم ه،نيمد ياساس قانون ما، عصر در جيرا ريتعب به اي يومنامه عم مانيپ  

 ارتبـاط يچگـونگ و رمسـلمانيغ و مسلمان يها گروه از كي هر يها تيمسئول و حقوق نامه، مانيپ نيا. رود يم شمار به اسالم نيد چارچوب
  .كرد يم شخصم گريكدي با راها  آن

  براي تحكيم وحدت ديني اشاره دارد.» پيمان برادري (اخوت)«به  ۱نكته: گزينۀ   
  ۲تاريخ  ۱۳و  ۱۰هاي  درس ۱۴۲و  ۱۰۶و  ۱۰۵هاي  صفحه* متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۲۱۳
 كهن يادار راثيم بر يمبتن كه خود ام اداري مدنظرۀ نظتوسع و تيتقو قيطر از يمركز حكومت تيتقو با كه بود تالش در الملك نظام خواجه  
 بودنـد، وفـادار همچنان خود يا لهيقب يها سنت به كه »يسلجوق« انينظام و رانيام سركش يروين با استمرار، و ثبات جاديا ضمن بود، يرانيا

 ريشمشـ اهـل و) سـاالران وانيـد( قلم اهل تقابل منا به رانيا خيتار در كه شد مخالف يروين دو تقابل به منجر مداوم، چالش نياكند.  مقابله
  . است معروف) انينظام(
 توجه مملكت امور به نسبت و بود اراده يب و فيضع يشاه او. ديرس انحطاط و ضعف تينها به يصفو حكومت ،»نيحس سلطان شاه« دوران در  

 انيـم يريـدرگ و اختالف او يزمامدار زمان در رو، نيا از .بود قيناال و پرست خرافه مشاوران و انيدربار نفوذ تحت تشد به و نداشت را الزم
  .شد مواجه اخالل و ينظم يب با حكومت امور ٔهادار و افتي شيافزا )ريشمش اهل( يلشكر و )قلم اهل( يكشور يها مقام

  ۲ تاريخ ۱۲ درس ۱۳۰ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۴
 يژگيو .كرد يريچشمگ شرفتيپ ،يرانيا زبردست معماران تيخالق و دانش ۀتوسع با ان،يموريت و لخانانيا عصر در يمعمار يها هويش و فنون  

 به يكار يكاش و يبر گچ با ها ساختمان نييتز و بلند يها مناره و ها وانيا ها، طاق گنبدها، ساختن م،يعظ يبناها جاديا« دوره، نيا يمعمار مهم
   شد. مي استفاده ابناه يباسازيز و نييتز يبرا زين »يكاش و آجر بيترك« از نيهمچن دوره نيا در .بود »گوناگون يها وهيش
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  ۲ تاريخ ۱۳ درس ۱۴۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۵
 يعثمـان دشـمنان و بـانيرق بـا اتحـاد و يدوست يپ در كه كرد قيتشو را يياروپا يكشورها ،»اروپا خاك به يعثمان ارتش ٔهگسترد تهاجم«  

 دوسـتانه روابـط يصـفو دولت با كه كردند تالش خود، يها نيسرزم به ها يعثمان حمالت از كاستن يبرا يياروپا يها دولت رو، نيا از .نديبرآ
  .شوند متحد يعثمان هيعل آن با و كنند برقرار

  ۳ تاريخ ۳ درس ۴۳ و ۴۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۶
 اتيـوال شـامل كه )خزر( يكاسپ يايدر غرب در رانيا زيحاصلخ يها نيسرزم از يعيوس مناطق ،يتركمانچا و گلستان يقراردادها ۀجينت در  

 كشـور دو مـرز ارس رود و شـد واگذار هيروس به بود، تيپرجمع و آباد يروستاها و شهرها با اران و نخجوان ارمنستان، داغستان، گرجستان،
 زيـن يتركمانچـا ٔهمعاهد در و شد محروم )خزر( يكاسپ يايدر در يجنگ يكشت داشتن از »گلستان« ۀعهدنام در رانيا عالوه، به .گرفت رقرا

  .بدهد )ونيتوالسيكاپ( ييقضا تيمصون حق زين كشور آن اتباع به و بپردازد هيروس دولت به غرامت تومان ونيليم ۵ مبلغ كه ديگرد متعهد
  ۳ تاريخ ۵ درس ۷۰ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۷
 بسـته بازارها آورد؛ جانيه به را مردم برخورد، نيا .كرد يخوددار آن يامضا از وي شد، شاه محمدعلي ميتقد ياساس قانون مممت كه هنگامي  

 تهـران مـردم با زين كرمان و رشت راز،يش هان،اصف ز،يتبر همچون گريد يشهرها مردم .آوردند هجوم مجلس يسو به نفر هزار نيچند و شد
  .پرداختند شاه حتينص به ،ييها تلگراف يط اشرف، نجف از د،يتقل مراجع .شدند صدا هم

  ۳ تاريخ ۹ درس ۱۲۶ تا ۱۲۴ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۸
   شد. فراهم كودتا اجراي مقدمات زاهدي، اهللا فضل با او مالقات و ۱۳۳۲ يرت اواسط در ايران به روزولت) (كرميت سيا ويژٔه مأمور ورود با  
   بود. زاهدي سرلشگر وزيري نخست و مصدق دكتر دولت سرنگوني ،۱۳۳۲ مرداد ۲۸ كودتاي پيامد  
  ۳ تاريخ ۱۱ درس ۱۴۴ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۹
 دولتمـردان كردنـد، بازداشـت و ريدسـتگ را سـفارت ياعضـا و ريتسخ را تهران در كايآمر سفارت ،امام خط رويپ انيدانشجو نكهيا از پس  

 در خود ٔهژيو يروهاين كردن ادهيپ به اقدام ،ينظام ٔهديچيپ اتيعمل كي يطراح با كايآمر رو، نيا از .گرفتند قرار يدشوار طيشرا در ييكايآمر
 تيـعنا با اما بود رانيا از يبازداشت انييكايآمر كردن خارج و تهران در مركز چند تسخير نظامي، ٔهزبد گروه نيا تيمأمور .كرد طبس يحراص

 .شد مهاجم يروهاين از يتعداد شدن كشته و ينظام بالگرد فروند چند سقوط باعث ييكايآمر خلبانان ديد كاهش و شن توفان وقوع خداوند،
  .شدند فرار به مجبور داركم و اسناد زات،يتجه از يبخش گذاشتن جا به با زين هيبق
  ۳ تاريخ ۱۲ درس ۱۵۱ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۰
 بـر تسـلط و يدسترسـ ارونـدرود، مهـم آبراه بر تيحاكم )۱ :از بودند عبارت هجوم نيا از او هاي هدف و نظامي هجوم براي صدام ٔهزيانگ نيتر مهم  

 از يريجلوگ و ياسالم انقالب ينابود و فيتضع )۳ ران؛يا از خوزستان استان و »بزرگ و كوچك تنب ،يابوموس ۀگان سه ريجزا« ييجدا )۲ ؛ فارس خليج
  .)منطقه در يژاندارم نقش يفايا و اسالم) (نه عرب جهان« يرهبر به دنيرس )۴ كشورها؛ ريسا مسلمانان و عراق مردم انيم در يانقالب افكار انتشار

 

  ۲ جغرافيا ۵ درس ۶۱ و ۵۹ هاي صفحه و ايران جغرافياي ۱ درس ۶ و ۵ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۱
 نگـاه )۲ و مثبـت) (عملكـرد ازهـاين رفع يبرا منابع از استفاده و ها توان درك )۱ :است گونه دو به يعيطب طيمح با ارتباط در انسان عملكرد  

 رهـا و ساحلي نواحي از حفاظت منظور به سواحل در يمصنوع يا ماسه يها تپه جاديا منفي). (عملكرد اه خواسته به دنيرس يبرا نهايسودجو
 امـا هستند. طبيعي نواحي در انسان مثبت عملكردهاي جمله از زمين، حيات تجديد و تقويت براي مداوم كشت سال چند از پس زمين كردن

   روند. مي شمار به طبيعي نواحي در انسان بار زيان اقدامات جمله از ها بيابان در نفتي پاشي مالچ و مسير احداث رايب كوهستان بردن بين از
 ايـ گيـر ماننـد مناسـب يها مالچ از مناطق نيا در است بهتر و ستين مناسب آن آور انيز و بد راتيتأث ليدل به ينفت مالچ از ستفادها نكته:  

  .كرد ستفادها ...و اهانيگ يايبقا
  ايران جغرافياي ۴ درس ۲۲ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۲
 يشناسـ نيزم سوم دوران اواخر به ها آن يينها شيدايپ و اند آمده ديپد يشناس نيزم »سوم تا اول« هاي دوران طي بيشتر ايران هاي ناهمواري  

 ،پـس آن از و افتـهي يينها شكل ما كشور يها يناهموار »كواترنر« ٔهدور يط دوران، نيا در تحوالت نيآخر از پس .است مربوط )كيسنوزوئ(
 بـا كـه انسـان، عملكـرد« همـراه به )ها خچالي و دما اختالف باد، روان، يها آب( عوامل نيا .ابندي يم شكل رييتغ شيفرسا عوامل ريتأث تحت
  .است شده رانيا يها يناهموار شكل رييتغ موجب ،»است داده شيافزا را راتييتغ سرعت ط،يمح از خود گوناگون يها يبردار بهره

  ايران جغرافياي ۵ درس ۳۷ و ۳۶ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۳
 كينزد ظهر، مهنگا ديخورش تابش يۀزاو ،)ترند كينزد ستواا خط به( دارند قرار »ييايجغراف نييپا يها عرض« در كه كشور يجنوب مناطق در  

 و سـتانيس جنـوب و هرمزگان يها استان مانند است؛ تر گرم هوا و شتريب ديخورش تابش مقدار ،ينواح نيا در ليدل نيهم به و است عمود به
 و مترك تابش مقدار است، تر ليما ديخورش تابش يۀزاو و دارند قرار ييايجغراف يباال يها عرض در كه كشور يشمال مناطق در يول .بلوچستان

  .يشرق و يغرب جانيآذربا يها استان مانند است؛ سردتر هوا
  است. نهفته ۳ گزينۀ عبارت در نيز ۱ گزينۀ علت نيست؛ امر علت كنندٔه بيان اما است، درستي گزارٔه حاوي ۱ گزينۀ نكته:  
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  ايران جغرافياي ۹ درس ۸۱ و ۸۰ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۴
 نيسـت. پلكـاني نـوع از امـا يافته، استقرار كوه يك دامنۀ در اگرچه كه دهد مي نشان را متمركز روستايي سكونتگاه يك سؤال مورد رتصوي  

  .است خود اطراف يها دهيپد ريتأث تحت متمركز يروستاها
  ايران جغرافياي ۱۰ درس ۸۶ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۵
 ۀتوسـع در يمهمـ نقـش مذكور بخش سه به جانبه همه توجه .خدمات و صنعت ،يكشاورز :شود يم انجام بخش سه در يقتصادا يها تيفعال  

 فـراهم صـنعت و خـدمات بخش توسط يمناسب امكانات نكهيا مگر رديگ ينم رونق يكشاورز ،مثال طور به .دارد كشورها شرفتيپ و ياقتصاد
  ونقل. حمل هاي زيرساخت با غذايي مواد توليد هاي كارخانه براي سبزيجات و ميوه تهيۀ وابستگي مسئلۀ است همچنين .شود

  ۲ جغرافيا ۳ درس ۲۳ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۶
 و روشـن ۀمنطقـ وسـعت ،يانتقـال و يوضع حركت يط كه شود يم موجب ديخورش دور به آن يانتقال گردش مدار بر نيزم محور بودن ليما  

  .باشد متفاوت يجنوب و يشمال هاي نيمكره در سال مختلف فصول و شب و روز طول و كيتار
  ۲ جغرافيا ۴ درس ۵۰ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۷
 »كاوشـي« اَشـكال از دو هر كه شود مي مشاهده »دريايي سنگي ستون« يك آن، راست سمت در و »دريايي طاق« يك تصوير، چپ سمت در  

   هستند. سواحل در فرسايش
  ۲ جغرافيا ۶ درس ۶۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۸
 بـه و گرانيد به را خود رسوم و آداب و ها ارزش ا،ه تجربه اطالعات، آن، قيطر از ها انسان رايز است؛ فرهنگ كي گسترش ياصل عنصر زبان،  

  .كنند يم منتقل يبعد نسل
  ۲ جغرافيا ۸ درس ۱۰۳ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :سخپا -۲۲۹
   است. كرده حمايتي و مالي يها كمك ها آن به كشور، از خارج در يگذار هيسرما به خود يها شركت قيتشو يبرا كايامر متحدٔه اياالت  
  ۲ فياجغرا ۱۱ درس ۱۴۵ تا ۱۴۳ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۰
 و لهسـتان كشـورهاي جغرافيـايي موقعيـت به باتوجه اخير، سال در اوكراين به روسيه حملۀ و دوم جهاني جنگ در لهستان به آلمان حملۀ  

 پـردازد. مـي آن توجيـه به مكيندر نظريۀ كه است گرفته صورت جهان) خشكي (قلب هارتلند بر تسلط براي اروپا)، شرقي نيمۀ (در اوكراين
   است. راتزل) (نظريۀ حياتي فضاي به يابي دست براي كشورها طلبي توسعه از اي نمونه نيز يمن به تانعربس حملۀ

  ۳ جغرافيا ۲ درس ۳۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۱
 ۀتوسـع از بايد ي،اجتماع عدالت ققتح منظور به يعني ؛شود برقرار تعادل كه است الزم امكانات و منابع به يدسترس نظر از كشور مناطق نيب  

  .دگرد يريجلوگ گريد مناطق در تيمحروم و فقر و مناطق يبرخ در هيسرما و ثروت تمركز و ينامساو
 از انـد، امكانـات فاقـد كـه نيرنشيفق مناطق و دارد اختصاص ثروتمند طبقۀ به كه نينش مرفه مناطق شيدايپ و شهرها شدن يقطب دو نكته:  
   .است يدار هيسرما يولوژدئيا يها يژگيو
  دارند. اشاره »كشور يها استان و مناطق ۀهم يها يتوانمند و ها تيظرف به توجه« به ۴ گزينۀ و »تيجمع متوازن عيتوز« به ۲ گزينۀ نكته:  
  ۳ جغرافيا ۳ درس ۵۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۲
   :ديبخش سرعت وهيش نيا در را كاال ييجا جابه سرعت و تيظرف يي،ايدر ونقل حمل در مهم تحول دو يالديم ۱۹۷۰ دهۀ از  
 و جـايي جابـه سـرعت كه كانتينربر هاي كشتي توليد )۲ و دنده يم كاهش را كاالها يريبارگ و هيخلت هزينۀ كه »رو -رو« هاي كشتي ديتول )۱  

  دهند يم شيافزا را كاالها تخليۀ
 را مـواد نيـا .شـود يمـ استفاده غالت و يميپتروش مواد ،يمعدن مواد و گاز  و نفت مانند ييكاالها ييجا جابه يبرا بر فله يها يكشت از نكته:  

  .دهند يم قرار يكشت بزرگ يتانكرها اي مخازن در فله صورت به
  ۳ جغرافيا ۵ درس ۸۸ تا ۸۶ ،۸۳ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۳
   دهند. مي نشان را ها گسل امتداد در اي صفحه جايي جابه انواع از »واگرا« مدل (ب) تصوير و »همگرا« مدل (الف) تصوير  
 ت،يـنها در و شـده رانيا نيسرزم يباال يشكستگ و يخوردگ نيچ موجب اياوراس -هند انوسياق و عربستان صفحات ييهمگرا همگرا: مدل  

   رود. مي شمار به منطقه آن يزيخ لرزه ياصل علت
   هستند. يكديگر از شدن دور حال در اطلس اقيانوس مياني صفحات واگرا: مدا  
  ۳ جغرافيا ۵ درس ۹۰ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۴
 نييتع ار حوضه دو نيا مرز ،رنگ قرمز مقطع خط .است شده داده نشان ياصل ۀآبراه اي انشعاب دو با زيآبخ ۀحوض كي ،سؤال مورد تصوير در  
  .»اند گرفته قرار هم مجاور كه است ييها حوضه نيب آب ميتقس خط اي الرأس خط« واقع در حوضه مرز .كند يم
  ۳ جغرافيا ۶ درس ۱۰۸ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۵
 يريجلـوگ خـاك شيفرسـا از توان يم تنها نه سنگ قطعات و يميس يتورها از استفاده با »يونيگاب يسدها« اي نيچ خشكه يسدها جاديا با  

  .داد شيافزا را بارش از حاصل آب روان نفوذ مقدار توان يم بلكه كرد
  .كرد تيتقو را ينيرزميز يها آب توان يم آن ينفوذده و يمصنوع ياستخرها در باران آب يآور جمع با نكته:  
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  منطق ۱۴ ۀصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۶
 داشـت خواهـد مطـابقي داللـت بـه) (مشبّهٌ تشبيه ادات از بعد كلمۀ شود، استفاده و...) شبيه مثل، (مانند، تشبيه ادات از اي جمله در وقتي  

 »دريـا مثـلِ« عبارت در »دريا« ينجاا در مثال عنوان به دارد). التزامي داللت به مشبّهٌ و شود نمي ذكر تشبيه ادات آن در كه استعاره (برخالف
 داللـت لذا است، مچ از بخشي »مچ« از مقصود دوم عبارت در بود. التزامي »دريا« داللت ،»است دريا او« گفت مي اگر اما دارد. مطابقي داللت

 سـه هـر بنابراين است. لتزاميا آن داللت پس هستند، اداره حراست مسئوالن يا مديران ،»اداره« از مقصود سوم عبارت در است. تضمني آن
  دارد. وجود گزينه اين در داللت نوع

  التزامي داللت -تضمني داللت -التزامي داللت :۲ گزينۀ  
   التزامي داللت -تضمني داللت -تضمني داللت :۳ گزينۀ  
  مطابقي داللت -مطابقي داللت -مطابقي داللت :۴ گزينۀ  
  منطق ۲۴و  ۲۲ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۷
 يـا »وجـه مـن خصـوص و عموم« تواند مي »ب« و »الف« بين رابطۀ باشد، مشترك »ب« مفهوم با مصاديق برخي در فقط »الف« مفهوم وقتي  

 بنـدي طبقه يك در توانند مي »ب« و »الف« مطلق، خصوص و عموم رابطۀ وجودِ صورت در و باشد »الف« بودن عام با »مطلق خصوص و عموم«
 »ب« طبقـۀ از بـاالتر اي طبقه در »الف« لذا و )۲ گزينۀ (رد برعكس) (نه شود مي »الف« تقسيمات از »ب« صورت اين در بگيرند. قرار درست
 در همچنـين ).۳ گزينۀ (رد باشند داشته تباين رابطۀ بايد طبقه هم مفاهيم زيرا باشند. طبقه يك در دو هر اينكه نه )،۱ گزينۀ (رد بود خواهد
 و عمـوم رابطـۀ وجـود صورت در اما بود. خواهد درست »است الف ب هر« گزارٔه ،»ب« و »الف« بين مطلق خصوص و عموم رابطۀ وجودِ فرض

  نيست. قطعي ولي باشد درست است ممكن »است الف ب هر« گزارٔه گفت بايد لذا است نادرست گزاره اين وجه، من خصوص
  منطق ۵۶ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۸
 نمـاييم. تعيين را قضيه اجزاي سپس كنيم، تبديل اسنادي جملۀ به را جمله بايد ابتدا نيست اسنادي صورت به ها آن فعل كه قضايايي در  

 سـر بر كننده جنگ« عبارت جمله، اين در آمد. خواهد در »هستند كوچكي موضوع هر سر بر كننده جنگ ها آن« صورت به دوم قضيۀ پس
 جملـه نهـاد همـان يا موضوع عنوان به است، شده حذف جمله از كه »من« مفهوم اول، قضيۀ در است. قضيه محمول »كوچك موضوع هر

  شود. مي محسوب
  منطق ۶۷ تا ۶۳ هاي هصفح * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۹
  نيست. الصدق الزم كليه موجبۀ صورت هب آن عكس و است جزئيه موجبۀ كليه، موجبۀ مستوي عكس :۱ گزينۀ  
  است. الصدق الزم و گزينه اين در شده مطرح صورت همين به كليه، موجبۀ مستوي عكس :۲ گزينۀ  
   بود. خواهد كاذب متضادش باشد، صادق اصل، قضيۀ وقتي تضاد، احكام طبق و است اصل قضيۀ متضاد :۳ گزينۀ  
 است)، الف ب (بعضي است جزئيه موجبۀ كه اصل قضيۀ مستوي عكس است. است) ب الف (هر اصل يۀقض مستويِ عكس متناقضِ متداخلِ :۴ گزينۀ  

 احكام طبق نيست)، الف ب (بعضي است جزئيه اي قضيه كه آن متداخل و كاذب نيست)، الف ب (هيچ است كليه سالبۀ كه متناقضش و صادق
  بود. خواهد مبهم كذب و صدق نظر از تداخل،

  منطق ۷۴ و ۶۴ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۰
 ج ب برخـي« نتيجـۀ با قياس اين بگيريم، نظر در اقتراني قياس يك مقدمۀ دو را »نيست الف ج هيچ« و »است ب الف هر« قضيۀ دو اگر  

 هـا گزينـه ساير رد براي است. برقرار زني حدوسط تكرار شرط و نتيجه قانون و دارد را اعتبار شرط سه هر زيرا بود. خواهد معتبر »نيست
 قيـاس، اعتبـار عـدم صـورت در كه كنيد توجه دهيم. مي نشان را قياس اعتبار عدم و دهيم مي قرار نتيجه جايگاه در را ها آن از هركدام
  نيست. استنباط قابل نتيجه

  است. منفي مقدمات در و مثبت نتيجه در »ب« زيرا ندارد را سوم شرط :۱ گزينۀ  
   هستند. موجبه نتايج اين ولي است سالبه مقدمه يك زيرا است. نشده رعايت نتيجه كيفيت قانون :۳ و ۲ هاي زينهگ  
  منطق ۹۱ ۀصفح * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۱
 اگـر امـا بود. خواهد شرطي) دمۀمق مقدمِ (نقيض مقدم رفع آن، نتيجۀ و معتبر قياس باشد، تالي رفع اتصالي، استثنايي قياس دوم مقدمۀ اگر  

 بود، خواهد تالي وضع نتيجه باشد، مقدم وضع دوم، مقدمۀ اگر و )۴ و ۱ هاي گزينه (رد نامعتبر قياس باشد، تالي وضع يا مقدم رفع دوم، مقدمۀ
  ).۲ گزينۀ (رد مقدم رفع نه
  منطق ۱۰۳ ۀصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۲
 روانـي عوامـل اثر در هاي مغالطه مرتكب كنيم، استفاده رواني عوامل از مخاطب كردن قانع براي معتبر، دليل ذكر از پس تداللاس يك در اگر  

 تأييد رسمي هاي گواهينامه معرفي هم بدنسازي مربي اين استدالل دربارٔه است. معتبر دليل ذكر عدم ها مغالطه اين وقوع شرط زيرا ايم نشده
 نه است، مشتري اقناع پي در است، خدمات يا كاال فروش كسي، هدف وقتي كه كنيد دقت ).۲ و ۱ هاي گزينه (رد است معتبر دليل يك برنامه،
   ).۴ گزينۀ (رد است اقناعي بلكه نيست مخاطب) بر غلبه هدف (با جَدَلي بدنسازي، مربي اين استدالل بنابراين او. بر غلبه
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  يازدهم فلسفه ۷ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۳
  ها: سوفيست سوي از واقعيت و حقيقت دانستن اعتبار بي دليل دو  
  شناسان جهان متضاد گاه و مختلف آراي -۱  
  خودشان. هاي مغالطه -۲  
   برعكس. هن گرفتند، مي كمك مغالطه از خود هاي استدالل در بود، رقيب بر پيروزي هدفشان ترين مهم چون ها سوفيست :۱ گزينۀ  
  ناميدند. مي سوفيست را خود كه بودند سقراط زمان دانشمندان :۳ گزينۀ  
 نـه اسـت، كار اين احتمالي دليل ناميد، دانش دوستدار يعني فيلسوف را خود ها سوفيست با نشدن رديف هم خاطر به سقراط اينكه :۴ گزينۀ  

   بود. دانش برابر در سقراط تواضع قطعي دليل قطعي. دليل
  يازدهم فلسفه ۲۲ ۀصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۴
  دهند. ارائه زندگي بنيادين مسائل در چه و هستي عالم در چه حقايق، از درستي فهم ها مغالطه از كاستن با تا كوشند مي فيلسوفان  
 دسـت بـه اسـتدالل اسـاس بر باورها پذيرفتن يعني شخاص،ا از تقليد جاي به بودن، استدالل تابع سايۀ در حقيقي آزادي :۳ و ۱ هاي گزينه  

  شود. مي حاصل حدودي تا نيز ها مغالطه برخي به استدالل ابتالي صورت در حتي كه آيد مي
  آن. نتيجۀ نه هاست، آن از پرهيز و ها مغالطه از كاستن همان ها مغالطه از دوري :۲ گزينۀ  
  يازدهم فلسفه ۵۱ ۀصفح * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۵
   تمايزهاست. و ها تفاوت شناخت در حس توانايي حسي، شناخت اعتبار و ارزش هاي نشانه از يكي  
 محسـوب حسـي شناخت و است عقل و حس همكاري حاصل كه تجربي شناخت وسيلۀ به طبيعت رموز و اسراربسياري از  شناخت :۲ گزينۀ  

   آيد. مي دست به شود، نمي
   كنيم. مي زندگي آن پايۀ بر كه است معتبر ما براي قدري به شناخت اين اما دهد، مي رخ خطا حسي شناخت در گاهي گرچه :۳ گزينۀ  
 مـا اختيار در اطالعاتي محسوس امور دربارٔه نيز عقل حواس، جز به ولي شود مي شناخته حس با فقط محسوس امر كه است درست :۴ گزينۀ  

 دربـارٔه احكام اين لذا هستند، هستي اقسام از يكي هم محسوس امور چون كه دهد مي تشخيص را هستي عام احكام عقل مثالً دهد. مي قرار
   است. جاري و ساري نيز طبيعت جهان در كه عليت قانون مانند است. معتبر نيز ها آن
  يازدهم فلسفه ۸۱و  ۷۹ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۶
 با متباين و مجرد موجودي كه را انساني روح خداوند شد، ها اندام همۀ صاحب كه رسيد اي مرحله به بدن وقتي جنيني دورٔه در سينا ابن نظر از  

 كمـال از درجه هيچ به انسان روح اينكه و كماالت به رسيدن براي نهايت بي ظرفيت كه باشيد داشته توجه كند. مي عطا او به است، مادي بدن
 نكرده امور اين به تصريحي سينا ابن و شود مي برداشت مالصدرا نظريات از همگي است، زنده موجودات تكاملي درجۀ باالترين و شود نمي قانع
  ها). گزينه ساير (رد است) مالك سراسري آزمون براي درسي كتاب بيان همين و است شده مطرح گونه اين درسي كتاب در كم (دست است

  يازدهم فلسفه ۹۰ تا ۸۶ هاي هصفح * دشوار * :سؤال صاتمشخ ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۷
 كـه عملي حتي او نظر از منفعتي. هيچ به رسيدن براي نه شود، انجام وجدان از اطاعت براي صرفاً كه است آن اخالقي عمل است معتقد كانت  

 خواهـد منتهي هم سعادت به و است اخالقي اشد،ب وجدان از اطاعت براي عملي اگر البته نيست. اخالقي شود، انجام سعادت به رسيدن براي
  است. اخالقي باشد، سعادت جهت در عملي هر كه نيست طور اين ولي شد

 شـود. مي ناميده رذيلت است، سعادت جهت خالف در كه عملي و فضيلت است،حقيقي  سعادت راستاي در كه عملي افالطون نظر از :۱ گزينۀ  
   برعكس. نه است، ادتسع سوي به حركت مبناي بر فضيلت پس

  برعكس. نه است، سعادت به رسيدن معيار انسان، وجودي قواي در اعتدال ارسطو نظر از :۳ گزينۀ  
  سعادت. به رسيدن براي نه است، طبيعي و مادي نيازهاي رفع براي اجتماعي و اخالقي قوانين كه معتقدند ها ماترياليست :۴ گزينۀ  
  دوازدهم فلسفه ۶ ۀصفح * دشوار * :لسؤا مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۸
 اسـالمي تمـدن در كه شد »امكان و وجوب« برهان نام به خدا وجود اثبات در سينا ابن هاي برهان از يكي پايۀ »ماهيت و وجود مغايرت« بحث  

 را آن سينا ابن همچون و داد گسترش اروپا در را اصل همين آكوئيناس توماس همچنين است. گرفته قرار فيلسوفان از زيادي عدٔه توجه مورد
  داد. قرار خداشناسي در خود هاي برهان پايۀ

(يعني اينكه در خارج از ذهن يك ماهيت وجـود  ماهيت بر وجود واقعي حمل حال اين با و دارند مغايرت ذهن در فقط مفهوم دو اين :۲ گزينۀ  
 هستند. واقعيت بيانگر و كننده معرفي بلكه نيستند واقعيت با ارتباط بي يتبرگرفته از واقع ذهني مفاهيم زيرا دارد. دليل به نياز داشته باشد)

  است. دليل نيازمند ماهيت يك داشتن وجود هم واقع عالم در دارد، نياز دليل به ماهيت بر وجود حمل ذهني نظر از وقتي لذا
  واقع. جهان رد نه هستند، مغاير هم با ذهن عالم در مفهوم دو اين سينا ابن نظر از :۳ گزينۀ  
 امـا». مصـالح«گويند  و نمي »نقشه«د نيگو يعني به ساختمان نمي دارند غير از ساختمان يمصاديق ذهن، از خارج در مصالح و نقشه :۴ گزينۀ  

  ».آب«و » وجود«گويند:  هستند يعني به خود واقعيت آب مي واحد مصداق داراي ذهن از خارج در وجود و ماهيت كه بود معتقد سينا ابن
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  دوازدهم فلسفه ۱۱ ۀصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۹
 در ولـي اسـت تسـاوي عـدم و وجود با ها آن نسبت يعني ؛نيايند وجود به يا بيايند وجود به توانند مي كه هستند موضوعاتي الوجودها ممكن  

 بـا ديگـر، عبـارت به ).۴ و ۱ هاي گزينه (رد كند مي سنگيني عدم بر وجود كفۀ و شده واجب ها آن وجود آيد، وجود به ها آن علت كه صورتي
  شوند. مي الوجود واجب و شده رفع ها آن امكاني حالت وجود، حيث از ولي بود خواهند الوجود ممكن همچنان ذات حيث از اينكه با علت، تحقق

  اشد.ب الوجود واجب تواند مي نباشد، محال آن بر وجود حمل كه موضوعي :۲ گزينۀ  
  دوازدهم فلسفه ۱۷ و ۱۶ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۵۰
 ضـروري رابطۀ توانند نمي تجربه و حس كه است معتقد نيز هيوم نيست. ممكن حس طريق از عليت رابطۀ درك كه معتقدند دكارت و سينا ابن  

 ابـزار حـواس كه بودند معتقد و دانستند مي ذهن ذاتي هاي قالب و مفاهيم از را تعلي نيز او پيروان و كانت كنند. درك را معلول و علت ميان
 و رسـد مي ها پديده توالي درك به حواس وسيلۀ به انسان ذهن كه بودند معتقد هيوم از قبل گرايان تجربه كه حالي در نيستند. عليت شناخت

 عليـت ضروري رابطۀ درك در محوري نقش تجربي و حسي شناخت گروه، اين ظرن از بنابراين نهد. مي بنا را عليت ضروري رابطۀ اساس اين بر
 درك امـا نيست قائل عليت ضروري رابطۀ درك در نقشي حواس براي گرچه هيوم كه كنيد توجه است. هيوم ديدگاه برخالف كامالً اين و دارد
  داند.  مي ها پديده توالي تجربي و حسي مشاهدٔه و حواس بر مبتني است، ذهني انعكاس و تداعي نوعي كه را عليت توهمي و ذهني رابطۀ

  دوازدهم فلسفه ۴۷ تا ۴۴ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۵۱
 هچـ و باشند نهايت بي تعداد به چه الوجود ممكن اشياي بود معتقد بلكه نكرد استفاده نامتناهي علل تسلسل امتناع از فارابي برخالف سينا ابن  

  دهد. وجود وجوبِ ها آن به كه هستند بالذات جودوال واجب موجود يك نيازمند محدود،
 و ذاتـي امكـان نه كرد، بيان موجودات وجودي فقر و وابستگي و فقري امكان نظريۀ اساس بر را خداوند وجود اثبات برهان مالصدرا :۱ گزينۀ  

   ماهوي.
   موجودات. توجه قطع نه كرد، خواهد نابود را جهان موجودات كل خداوند، عنايت و توجه قطع مالصدرا، فقري امكان نظريۀ اساس بر :۲ گزينۀ  
 لحـاظ از را خداوند وجود توانيم نمي اينكه با معتقدند خداوند، به باور و زندگي معناداري رابطۀ دربارٔه اروپايي فيلسوفانبسياري از  :۳ گزينۀ  

 وجود اثبات مسلمان فيلسوفان اما كنيم. معرفي زندگي به معنابخشي اصلي عامل عنوان به را خدا به باور بايد ولي كنيم اثبات فلسفي و عقلي
  دانند. مي زندگي به او معنابخشي شرط را خداوند

  دوازدهم فلسفه ۶۶ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۵۲
 انـواع بـا مـردم كـه بيني مي چون علي، اي« فرمودند: ايشان به  پيامبر كه دگوي مي  اميرالمؤمنين دربارٔه معراجيه رسالۀ در سينا ابن  

 و )۳ و ۱ هاي گزينه (رد »بگيري سبقت آنان از تا بجوي تقرب او سوي به تفكر و تعقل انواع با تو جويند، مي تقرب خود خالق سوي به ها نيكي
 به بصيرت ديدٔه با چون الجرم بود، »محسوس« ميان در »معقول« مانند خلق نميا در (علي) او زيرا نبود؛ ممكن بزرگي چنين با جز خطاب اين

  ).۲ گزينۀ (رد »شود نمي افزوده من يقين بر رود كنار پرده اگر« گفت: كه دارد حكم يك ديدن و دريافت را حقايق همۀ شتافت، اسرار ادراك
  دهمدواز فلسفه ۷۳ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۵۳
 كـه مباحـث ايـن يافـت. گسترش مسلمانان بين در سرعت به و شد آغاز  خدا رسول زمان همان از اعتقادي مباحث در وگو گفت و بحث  

 تبحّـر اعتقادي مسائل در كه كنند ظهور دانشمنداني هجري، اول قرن همان در كه شد سبب بودند، فلسفي مباحث جنس از ها آن از بسياري
  كردند. مي استفاده عقلي هاي اللاستد از و داشتند

  است. نيامده پديد زمينه اين از فلسفي مباحث نخستين و است دوم قرن به مربوط ترجمه نهضت :۴ گزينۀ  
  دوازدهم فلسفه ۸۵ تا ۸۳ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۵۴
 شوق تازگي به كه آنان از مشايي)، (حكماي اند بهره بي عرفان و ذوق از ولي اند رسيده كمال به استداللي فلسفۀ در كه آنان سهروردي، نظر به  

 انـد، يافتـه دسـت عرفان و اشراق به هم و اند رسيده كمال به برهاني صور در هم كه آنان از ولي هستند برتر اند، آن جوياي و اند يافته معرفت
 اند، يافته دست شهودهايي به و كنند مي نفس تصفيۀ فقط و ندارند توجهي استداللي فلسفۀ و برهان طريقۀ به كه كساني مانند يعني ؛فروترند

  گيرند. مي قرار معرفت جويندگان متوسط درجۀ در
  درجات غيرمطلق از نور هستند. همگي فرشتگان، جمله از موجودات ساير و است مطلق نور خداوند :۱ گزينۀ  
   سينا. ابن نظر نه خداست، خليفۀ و جامعه واقعي رئيس خصوص در فارابي و سهروردي نظر وندخدا از حقايق واسطۀ بدون دريافتِ :۲ گزينۀ  
   پردازد. مي هم قلبي سلوك و سير به عقلي استدالل بر عالوه كه كرد تأسيس جديد مكتبي حكمةاالشراق، كتاب در سهروردي :۴ گزينۀ  
  دوازدهم فلسفه ۹۳ و ۹۲ هاي هصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۵۵
 يكي شده، ذهن در متغاير مفهوم دو پيدايش منشأ كه خارجي شيء كه بود اين كرد، مشغول را فالسفه از برخي ذهن ها سال از پس كه سؤالي  

   است؟ يتماه يا وجود مفهوم دو از يك كدام مصداق كه است اين سؤال و باشد مفهوم يك واقعي مصداق بايد واقعي شيء يك اين پس است.
   خارج. در نه دارند، مغايرت ذهن در ماهيت و وجود مفهوم :۱ گزينۀ  
  داشتند. توجه آن به و دانستند مي هم متأخر از قبل دوران فيلسوفان را مطلب اين :۲ گزينۀ  
 ماهيت يا وجود اصالت بحث به خرمتأ قبل ما فلسفۀ اتصال حلقۀ طبعاً و آن اصل فهم يا اثبات مقدمۀ نه است، وجود بيان عبارت اين :۴ گزينۀ  

 بود. نخواهد
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  شناسي روان ۱۹ و ۱۲ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۵۶
 علمـي) (روش تجربي مشاهدات اساس بر بايد شدن، تأييد و شدن پذيرفته براي و شوند مي تبديل اصل به شدن پذيرفته صورت در ها فرضيه  

 هـر بلكـه نيست، شخصي علمي روش از آمده دست به هاي يافته يعني است؛ تكرارپذيري ويژگي داراي علمي روش كنيد دقت شوند. بررسي
 هـاي روش بـا ها انسان از بسياري است ممكن اگرچه دليل همين به كند. تكرار را ديگران هاي يافته تواند مي علمي، ضوابط رعايت با دانشمند
 بنـابراين گيـرد. نمـي قـرار علمي روش مجموعۀ در نباشد تكرار قابل ديگران وسيلۀ به ها آن پاسخ اگر اما كنند، حل را مسائلي فرد منحصربه
  نيستند. مناسب ها فرضيه بررسي براي باشند، هم دقيق اگر حتي شخصي، هاي روش از استفاده

  ها: گزينه ساير بررسي  
  بشوند. هم ديگر هاي سوال طرح باعث بيايند، سؤال يك به پاسخ در اينكه ضمن توانند مي ها فرضيه :۱ گزينۀ  
  ندارد. قطعيت يعني شود، رد يا تأييد است ممكن كه است علمي هاي مسئله به دانشمندان اوليۀ پاسخ فرضيه :۲ گزينۀ  
  شود. مي رد فرضيه آن باشد، نداشته مطابقت ربيتج علم در مقبول هاي يافته با نتيجه اگر تجربي، مشاهدات با فرضيه بررسي از پس :۳ گزينۀ  
  شناسي روان ۱۴ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۵۷
 بـه كـه وقتـي داريم. را آن بررسي و مطالعه قصد كه است »موضوعي و مفهوم چيستي« از دقيق ممكن حد تا و روشن بيان توصيف از منظور  

 در دهـيم، مي قرار بررسي مورد ديگر هاي پديده با را پديده آن هاي تفاوت و ها شباهت يا و پردازيم مي پديده يك خصوصيات و ها ويژگي بيان
  ايم. نشده است، ها پديده چرايي بيان كه »تبيين« وارد هنوز و هستيم پديده آن توصيف حال در واقع

  شناسي روان ۲۷ و ۱۹ هاي صفحه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۵۸
 باشد اي گونه به بايد عملياتي تعريف شود. مي گفته عملياتي تعريف شود، بيان گيري اندازه قابل و شفاف دقيق، شكل به كه متغير از تعريفي به  

 .ندهسـت شناختي روان هاي ويژگي كردن كمي براي ابزاري »ها آزمون« برسند. يكساني تقريباً يا يكسان برداشت به آن مطالعۀ با افراد همۀ كه
 ابـزار آزمـون بنـابراين بدهـد. يكساني تقريباً يا يكسان نمرٔه اجرا متعدد دفعات در و بسنجد را نظر مورد پديدٔه همان دقيقاً بايد آزمون يك

  است. ها آن از عملياتي تعريف آوردن دست به و ها پديده گيري اندازه براي دقيقي
  ها: گزينه ساير بررسي  
  شود. مي استفاده مشاهده قابل رفتارهاي توصيف براي بيشتر مشاهده روش :۱ گزينۀ  
 ابـزار هـا آزمـون شده، داده توضيحات به توجه با ولي كنند، مي گيري اندازه را نظر مورد متغير و شوند مي گذاري نمره ها نامه پرسش :۲ گزينۀ  

 و افكـار بـراي نامـه پرسـش و شود مي استفاده آزمون از هوش مانند هايي توانايي بررسي براي ضمناً هستند. نامه پرسش به نسبت تري دقيق
  رود. مي كار به فرد خاص رفتارهاي

  بدهند. گيري اندازه قابل و كمي تعريف نظر مورد پديدٔه از توانند نمي و شوند نمي گذاري نمره ها مصاحبه :۳ گزينۀ  
  شناسي روان ۴۷ و ۴ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۵۹
 است تغييراتي از دسته آن معناي به رسش شود. مي گفته »پختگي يا رسش« است زيستي آمادگي به وابسته كه رفتارهايي به شناسي روان رد  

  گيرد. مي انجام طبيعي برنامۀ يك طبق زمان گذشت با و است وابسته زيستي آمادگي به كه
 رشـد لحـاظ از مـثالً داد؛ خواهد نشان رشد مختلف هاي جنبه در را وصياتخص برخي مرگ، تا جنيني دورٔه از آدمي رسش، فرايند اساس بر  

 درشتي حركات انجام به قادر كودك كودكي ابتداي در يا و برود راه تواند مي ديگران كمك بدون ماهگي ۱۵ در كودك ميانگين طور به جسماني
 ايـن مستلزم ظريف حركات انجام آورد. مي دست به را كفش دبن بستن همچون ظريف حركات مهارت سپس و است ها پله از رفتن باال همچون
 نـدارد. اي فايـده كنـيم تمـرين او بـا هم چقدر هر صورت اين غير در باشد، رسيده الزم زيستي آمادگي به كودك انگشتان و دست كه است

  است. كمتر محيطي عامل نقش و بيشتر زيستي عامل نقش ويژگي، اين در بنابراين
  است. كمتر ها آن در زيستي عامل نقش بنابراين دارند، محيط با تعامل و تمرين يادگيري، به نياز بيشتر كه هستند هايي  مهارت ۴ و ۳ ،۲ هاي گزينه موارد  
  شناسي روان ۴۰ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۶۰
 جـنس هـم الزامـاً همسان هاي دوقلو اند. آمده وجود به تخمك يك از دو هر زيرا هستند، يكسان وراثتي هاي ويژگي داراي همسان دوقلوهاي  

 بنابراين اند. آمده وجود به تخمك دو از و نيستند همسان دوقلوي قطعاً مژگان)، عموي و (عمه نيستند جنس هم كه فردي دو بنابراين هستند.
  است. نادرست قطعاً ۳ گزينۀ عبارت

   باشند. جنس غيرهم يا و جنس هم توانند مي و اند هآمد وجود به تخمك دو از ناهمسان دوقلوهاي  
  ها: گزينه ساير بررسي  
اسـت  ممكـن همچنين باشند) آمده وجود به تخمك يك (از باشند همسان دوقلوي است ممكن و هستند جنس هم حسين عموهاي :۱ گزينۀ  

  باشند). وجود آمده غيرهمسان، يا خواهر و برادر غيردوقلو باشند (از دو تخمك به دوقلوي
  اند). آمده وجود به تخمك دو (از نيستند همسان دوقلوي قطعاً و نيستند جنس هم دايي و خاله :۲ گزينۀ  
 اسـت ممكـن هـم باشـند)، آمده وجود به تخمك يك (از باشند همسان دوقلوي است ممكن هم و هستند جنس هم هديه هاي خاله :۴ گزينۀ  

  باشند.) آمده وجود به تخمك دو (از نباشند دوقلو اصالً يا باشند غيرهمسان دوقلوي
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  شناسي روان ۶۱ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۶۱
 وجـود بـه اجتماعي و شناختي رشد در كه است تغييراتي موضوع اين علت است. ديگري دورٔه هر از بيش نوجواني در ارزشي و اخالقي تحول  

  آيد: مي
 واكـنش و كنـد قضـاوت دينـي و ارزشـي اخالقي، مسائل دربارٔه بتواند بهتر فرد كه شود مي باعث جواني و نوجواني در شناختي سريع رشد  

  دهد. نشان تري دقيق
 مسـائل بـا نوجوان شود مي باعث والدين به نسبت استقالل و خودمختاري احساس بروز و كودكي دوران با مقايسه در نوجوان اجتماعي روابط  

  يابد. مي افزايش وي در اخالقي هاي ارزش رشد هاي زمينه و شود رگيرد بيشتر ارزشي و اخالقي
  است. اخالقي رشد به مربوط سؤال ولي است، همراه نيز زيستي تغييرات ترين گسترده و ترين شديد با كه است اي دوره نوجواني كنيد دقت  
  شناسي روان ۹۱ و ۷۰ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۶۲
هـاي حسـي شـنوايي  پس از دريافت محرك توسط گيرنده واقع در است، عصباني كه شويم مي متوجه او لحن و پدر صداي روي از كه زماني  

 نشـده گفتـه چيـزي صدا و لحن اين سپردن خاطر به مورد در (ادراك). ايم ه كرد تفسير را آن و (توجه) ايم كرده انتخاب را محرك (احساس)،
  است. ادراك فرايند باالترين و نيست درستدهندٔه حافظه است،  كه نشان ۴ زينۀگ بنابراين است،

  شناسي روان ۷۷ و ۷۶ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۶۳
 ابعـاد نتيجـه در كنـد، مي عادت موضوع آن به فرد شود، ارائه يكنواخت صورت به هميشه توجه مورد موضوع وقتي نسبي: ثبات و يكنواختي  

 قـدم سـپس و درس از بخشـي مطالعۀ مهم، واژگان روي كشيدن خط و مطالعه هنگام به مختلف هاي رنگ از استفاده يابد. درنمي را آن جديد
  گذارد. مي اثر نسبي ثبات و يكنواختي بر كه است راهكارهايي از مطالعه، ادامۀ و وعده ميان خوردن و استراحت زدن،

  ها: گزينه ساير بررسي  
  شود. مي آن اثر كاهش باعث و است توجه مورد موضوع و محرك با نسبي آشنايي به مربوط :۱ زينۀگ  
  شود. مي آن افزايش باعث و است ها محرك دروني تغييرات عامل به مربوط :۳ گزينۀ  
  شود. مي ذهني انگيختگي افزايش باعث و است ذهني انگيختگي فيزيولوژيكي عامل به مربوط :۴ گزينۀ  
  شناسي روان ۸۲ و ۷۷ ،۷۰ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۶۴
  موارد: بررسي  
 مفهـوم بـه نـه اسـت، مربوط »حسي جبران« مفهوم به ديگر، هاي اندام رفتن دست از دليل به حسي هاي اندام از برخي تر قوي دريافت الف)  

  كند. تحريك را ها آن كه ندارد وجود خارجي محرك هيچ يول هستند، سالم ها اندام حسي محروميت در حسي. محروميت
 زياد تعداد دليل به شناختي خطاي (در ندارد. مطابقت كنيم، مي تفسير يا ادراك آنچه با ،(واقعيت) كنيم مي حس آنچه ادراكي خطاهاي در ب)  

  است) شده فرد شناختي نظام وارد غلط باورهاي ادراكي، خطاهاي
 هـاي محـرك نبودن يا (بودن است. داده دست از را هدف محرك كند، نمي اعالم يا دريافت را آن فرد ولي دارد، ودوج هدف محرك وقتي ج)  

  ندارد) موضوع اين در تأثيري انحرافي
  شناسي روان ۱۰۲ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۶۵
 تـداخل احتمـال سپارند)، مي خاطر (به گيرند مي ياد سرهم پشت و پيوسته صورت به استراحت داشتن بدون را مختلفي مطالب افراد كه زماني  

 و فاصله مختلف هاي يادگيري بين اگر ولي شود. مي قبلي شدٔه يادگرفته مطلب يادآوري مانع جديد، مطلب يك يادگيري يعني ؛شوند مي زياد
 بين اي فاصله و كند مي شركت متوالي ساعتۀ يك كالس سه در هنرجو ،۴ گزينۀ در شود. مي جلوگيري تداخل از باشد، داشته وجود استراحت

  گذارند. مي را كالس سه ۱۲ تا ۹ ساعت بين چون ندارد، وجود ها آن
  ها: گزينه ساير بررسي  
  دارد. وجود فاصله كالس دو بين پس دارد، كالس يك بعدازظهر هر در و كالس يك صبح هر در دانشجو :۱ گزينۀ  
  شود. نمي مطرح او دربارٔه تداخل عامل و تنيس سپردن خاطر به و يادگيري حال در پس بيند، نمي آموزش ولي دهد، مي آموزش فرد :۲ گزينۀ  
  كند. مي جلوگيري اطالعات تداخل از كه گرفته نظر در ربعه يك گپ يك تكليف هر بين آموز دانش :۳ گزينۀ  
  ناسيش روان ۹۴ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۶۶
 شـود. مـي انجـام بهتـري بازيـابي باشيم، داشته بيشتري هاي نشانه هرچه است، وابسته اطالعات آن هاي نشانه به حافظه از اطالعات بازيابي  

  آورد. ياد به را موضوع آن فرد شود مي باعث و است بوده موضوع آن با مرتبط هاي نشانه از يكي عنوان به كيف روي بر عروسك يك گذاشتن
  ها: گزينه ساير رسيبر  
  ندارد. رمزگرداني انواع با ارتباطي و كند مي كمك بازيابي مرحلۀ به عروسك گذاشتن :۱ گزينۀ  
  است. نشده اطالعات سازي ذخيره زمان به اي اشاره مثال اين در :۲ گزينۀ  
  نيست. مطرح مثال اين در كه است مربوط مدت كوتاه حافظۀ ظرفيت به :۴ گزينۀ  
  شناسي روان ۹۶ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۶۷
 حافظـۀ در اسـت. مطـرح مدت كوتاه حافظۀ پس سپارد، مي خاطر به دقيقه) چند (حداكثر كوتاه زمان مدت براي را اطالعات فرد مثال اين در  

7 يادآوري قابل لغت حداكثر مدت كوتاه 2 آورند. ياد به توانند مي را لغت ۹ تا ۵ افراد معموال يعني است، لغت  
  يافت. خواهد كاهش تداخل عامل وجود دليل به اول كلمات آوردن ياد به احتمال پس است، شده بيان بالفاصله بعدي كلمات چون  
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  شناسي روان ۱۲۴ و ۱۱۸ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۶۸
 تقسـيم نشـده تعريـف خـوب يـا شـده تعريف خوب گروه دو به اند، شده ذكر سؤال اين هاي گزينه در كه اخصش چهار به توجه با ها مسئله  

 قواعـد ذهنـي، محاسـبات بـر مبتني تحليلي هاي روش اكتشافي. هاي روش و تحليلي هاي روش اند، گونه دو مسئله حل هاي روش شوند. مي
 امكـان بنـابراين است. همگان قبول مورد و كند مي تضمين را مسئله حل راه به ستيابيد ها، آن از استفاده و است واقعي نيازسنجي و منطقي
 تعريـف خوب هاي مسئله هاي شاخص ساير دارد. وجود شده تعريف خوب مسائل در هم و تحليلي هاي روش در هم هدف به دستيابي تضمين
  باشند. داشته وجود هم اكتشافي هاي روش در است ممكن شده،

  شناسي روان ۱۱۹ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۶۹
 بـه مسـئله يـك از مبهم تصور است، متفاوت مسئله يك از مبهم احساس با مسئله تشخيص است. آن حل گام اولين مسئله دقيق تشخيص  

 كنـد. شناسايي را آن خود فرد و دباشن داشته راهنما نقش ديگران است بهتر مسئله تشخيص در .شود نمي منجر درست و منطقي هاي حل راه
  دارد. كاربرد ديگران راهنمايي و مشورت »مسئله تشخيص« مرحلۀ در بنابراين

 افـراد با و بگيرند كمك ديگران از مناسب حل راه كردن پيدا براي افراد است ممكن اگرچه نيست. جواب »مناسب حل راه كارگيري به« مرحلۀ  
 مـثالً كنـد. حـل را مسـئله تا كند مي عمل تنهايي به فرد خود ها آن كردن عملي و »ها حل راه آن بستن ركا به« در ولي كنند، مشورت مختلف
 هـا حـل  راه ايـن از يكـي بگيـرد. پيش در را مناسبي هاي حل راه مشكل اين حل براي بايد و دارد مشكل زبان درس يادگيري در آموزي دانش
 فـرد خود توسط بايد ها راهكار اين اما آيد. دست به ديگران با مشورت طريق از تواند مي كه است مكرر تمرين نيز ديگر راه و خردخرد مطالعۀ

  شود. گرفته كار به
  شناسي روان ۱۳۷ و ۲۲ هاي صفحه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۷۰

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بـه رسيدن مختلف هاي راه ارزيابي معناي به گيري تصميم ت.اس آن باالترين گيري تصميم و است عالي شناخت از سطح ترين پايين استدالل  
  است. راه بهترين انتخاب و هدف

  شناسي روان ۱۳۹ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۷۱
 مـوارد همۀ در .شدبا دشوار گيري تصميم نوع موضوع، فراوان اهميت دليل به ولي باشد، محدود ها اولويت يا ها انتخاب تعداد است ممكن گاهي  

 گيـري تصـميم يك دشواري گفت توان مي ترين دشوار تشخيص براي ولي است. دشوار گيري تصميم تصميم، فراوان اهميت دليل به شده ذكر
  است. شخصي تجربيات و ها نگرش ها، توانمندي تابع

  است. دشوارتر او براي گيري صميمت بنابراين دارد، كمتري تجارب و نيست برخوردار الزم مهارت از پزشك ،۳ گزينۀ در  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  دارد. كمتري دشواري دارد، كه باورهايي و ها نگرش دليل به متدين جوان گيري تصميم :۱ گزينۀ  
  كاهد. مي تصميم دشواري از شخص تجارب و ها توانمندي :۲ گزينۀ  
  كاهد. مي تصميم دشواري از هستند، مراهه هم با اينكه و مادر و پدر بودن توانمند و مقتدر :۴ گزينۀ  
  شناسي روان ۱۴۷ و ۱۴۱ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۷۲
 از شـدن مـادر از ناشي خطرات دليل به و نداشته گيري تصميم نتايج به كافي اطمينان چون است، »خطر« ريحاني خانم در گيري تصميم مالك  

 باردار به تصميم بود كرده كه هايي هزينه يا و كشيده كه زحماتي خاطر به ريحاني خانم اگر است). نكرده (خطر است شده منصرف تصميم اين
  بود. قبلي هاي هزينه او مالك صورت آن در گرفت، مي شدن

 تـابع است، يشيدناند تصميم اين زيربناي است. گيري تصميم شيؤه بهترين سبك اين است. منطقي نوع از ريحاني خانم گيري تصميم سبك  
 گيرنـده تصـميم سبك اين در گيرد. مي كمك ديگران مشورت از و رود مي پيش قوانين طبق و پله پله فرد و است منظم و مند قاعده روش يك

 خـاطر به ريحاني خانم اگر گيرد. مي را تر درست تصميم نهايت در و گيرد مي نظر در نيز را خودش عالئق سنجد، مي را ممكن راهكارهاي تمامي
  شد. مي محسوب احساسي او گيري تصميم سبك شد، مي دار بچه و گرفت مي ناديده را كار اين خطرات شدن، مادر به شديد عالقۀ
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  شناسي روان ۱۶۱ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۷۳
  هست. هم افراد نگرش ختلفم عوامل تابع (زيستي) انگيزشي عوامل بر عالوه انسان رفتار به دهنده شكل عوامل  
 پرسـيم، مـي را رفتارشـان علـت هـا آن از وقتي دانند. مي زيستي نيازهاي از فراتر را خود رفتار علت حيوانات و كودكان برخالف بزرگساالن  

 جايگـاه بـردن بـاال براي دارد باور استاد آن در كه ۳ گزينۀ مانند ندارد، ارتباطي تشنگي و گرسنگي همچون عواملي به دهند مي كه پاسخي
  كند. مطالعه را جديد مقاالت روز هر بايد خودش علمي

  ها: گزينه ساير بررسي  
 بقاي حفظ خاطر به پرستو رفتار است. مربوط انگيزشي عوامل به ها آن رفتار علت و نيستند نگرش داراي كودكان و حيوانات :۲ و ۱ هاي گزينه  

  است. بازي از بردن ذتل خاطر به هم كودك رفتار است. نسلش و خودش
  ازخودگذشتگي. دليل به نه است، داده پيرمرد به را جايش مقصد به شدن نزديك دليل به نوجوان :۴ گزينۀ  
  شناسي روان ۱۷۱ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۷۴
 آن از اسـتفاده بـه فـرد گـرايش باشد، بيشتر موضوع يك پيرامون مثبت موارد هرچه كه است موضوع اين بيانگر شناختي نظام بودن مند قاعده  

 هرچـه عنصـر يـك ايـن، بـر عالوه شود. مي موضوع آن از استفاده مانع باشد، بيشتر موضوع آن اطراف در منفي عوامل هرچه و شود مي بيشتر
 يعنـي ؛داد خواهد شكل را او رفتار و گذاشت دخواه شخص نگرش بر تري قوي تأثير باشد، تر قوي آن منفي يا مثبت ارزيابي اندازه هر و نيرومندتر

 يابـد). مـي كـاهش فرد (گرايش شود مي آن از فرد استفاده مانع و گذارد مي رفتار و نگرش بر بيشتري تأثير باشد، تر قوي منفي عنصر يك هرچه
شود، يعني گرايش فرد  ث استفاده از آن ميگذارد و باع تري بر نگرش و رفتار فرد مي تر باشد، تأثير قوي همچنين هرچه يك عنصر مثبت، قوي

  شود. به آن بيشتر مي
  شناسي روان ۱۷۹ و ۱۷۶ ،۱۶۹ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۷۵
  موارد: بررسي  
 و تحـرك بي موجودي به و شده سلب او از خالقيت و حركت توان كند، مي اذعان خود ناتواني به فرد شده، آموخته درماندگي شرايط در الف)  

  است. شده خارج دستش از اوضاع كنترل كه كند مي احساس يعني ؛شود مي تبديل خنثي
 هـاي روش همچـون اسـناددهي درسـت هـاي روش تـابع بيرونـي، موانع شناسايي بر عالوه كشوري هر پيشرفت و رشد بر مؤثر عوامل ب)  

  هستند. و... اراده قدرت، پشتكار، باط،انض و نظم وري، بهره افزايش بيشتر، كار نظير كنترل تحت
 قـرار خسـتگي همچون عواملي و زودگذر موانع تأثير تحت فرد نتيجه در شود، مي تلقي موفقيت نوعي هدف به دستيابي مسير در حركت ج)  

  گيرد. نمي
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