
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 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 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 یمـ شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

t.me/Azmoonha_Azmayeshiبراى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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  در كدام گزينه، تمام معاني واژگان درست است؟ -۱
  ) (سودا: انديشه) (محنت: ستم) (نجابت: بزرگواري) (هما: فرخنده)2  (معركه: زمين پست) (ضايع: تلف) (فرج: پيروزي) (مخمصه: دشواري) )1  
  آور) (حرمت: ارجمندي) ) (ويله: آواز) (فيّاض: سرشار) (طرفه: شگفت4  (اسوه: نمونۀ پيروي) (تجلّي: آشكار شدن) (معيار: ارزش) (كام: نيّت) )3  
  درست است؟ در كدام گزينه ها تمام معاني مقابل واژه -۲

  گرازيدن)ب) (يغور: درشت) (گرازان: در حال   الف) (مبدّل: دگرگوني) (شماتت: ماللت)  
  د) (معونت: هزينه) (هژبر: شير)  ج) (نوند: اسب تندرو) (سترگ: عجيب)  
  و) (ملكوت: عالم غيب) (صلت: جايزه)  عقيده) ) (تمكّن: توانگري) (متّفق: همه  
  و -) ب4  ه -) ج3  د -) ب2  الف -ه) 1  
  ست؟ ترتيب در كدام ابيات آمده ا به» مستغرق، پگاه، نشئه، بطالت«هاي  معني واژه -۳

ــبح ــف) ص ــي ال ــن دم م ــه م ــت سرمســتي ب گف
 

بامـــــداد عاشـــــقان را شـــــام نيســـــت 
 

ب) گر من از عشق تو ديوانه شـوم بـاكي نيسـت
 

كه چو مـن شـيفته در كـوي تـو بسـياري اسـت 
 

ــد ــردا كنن ــروز را ف ــاهلي ام ــافالن از ك ج) غ
 

هــر نفــس بــر عارفــان روزِ حســاب ديگــر اســت 
 

ــــت ــــرون از روي و موي ــــتي ب د) ز سرمس
 

نـــه از صـــبح آگهـــي دارم نـــه از شـــام 
 

  الف  -د -ب -) ج4  ب -ج -الف -) د3  ج -د -الف -) ب2  ج -الف -د -) ب1  
  وجود دارد؟» غلط اماليي«در متن زير چند  -۴

مشارق و اما مرد آن است كه چون صواب را در سختي بيند تن به سختي دهد و بر مهمل عزم نشيند و الم جنبش برفرازد و چون قمر عرصۀ «  
  »رود. مغارب بپيمايد و چون خورشيد زين بر مناكب كواكب نهاده و مي

  ) دو4  ) چهار3  ) يك2  ) سه1  
  با توجه به ابيات زير، امالي واژگان كدام گزينه تماماً درست است؟ -۵

بخشد حيـات دست مي الف) عاشقان را عشقِ آتش
 

هاي كشته را حاجت بـه نفـخ سـور نيسـت شمع 
 

ان تو در دست به جـز خـاري نيسـتگلست ب) بي
 

ــو بي  ــار ت ــه ز گفت ــت ب ــاري نيس ــاعبه گفت ش
 

ــزن ــر گــردن ظــالم ب ج) گــويم ايــن قــدّاره را ب
 

ام؟ ليك شيطان گويدش بر خود بزن مـن بـا كـي 
 

د) حديث حـول قيامـت كـه گفـت واعـظ شـهر
 

ــت  ــران گف ــار هج ــه از روزگ ــت ك ــايتي اس كن
 

  ) سور، حول، شاعبه4  ) شاعبه، حول، حيات3  واعظ، سور) قدّاره، 2  ) حيات، خار، قدّاره1  
  وجود دارد؟ » غلط اماليي«در كدام عبارات  -۶

  ت و نكبت جانب دوستان فروگذارد. ترين دوستان آنكه در حالِ شدّ ترين ملوك آنكه در حفظ ممالك و ضبط رعايا اهتمام نكند و لعيم الف) غافل  
  ارِ وحشت از دل او بيرون نتوان آورد و تير از شست رفته را به زور بازوي غدر به دست نتوان آورد. ب) مَلِك دانست كه به سوزنِ حيلت خ  
  م. ج) گرگ با خود گفت: هنگام مراقبتِ فرصت و روز جمع و ذخيرت است، چه اگر اهمالي نمايم از حزم و احتياط دور باشد و به غفلت منسوب گرد  
  گويم.  بودم كه انتباهي يابي و از خواب غفلت بيدار شوي و چون از حد گذشت از ظاللت تو اندكي باز كردم و منتظر ميد) لكن در اظهار آن با تو تأمّلي   
  د  -) ج4  ج -) ب3  الف -) ب2  د -) الف1  
  ترتيب سرودٔه چه كساني هستند؟ ابيات زير به -۷

الف) خواب و خـورت ز مرتبـۀ خـويش دور كـرد
 

خـور شـوي و ابخـو گه رسي به خويش كه بـي آن 
 

ب) پيش از من و تو بسيار بودنـد و نقـش بسـتند
 

ـــن  ـــدگي را زي ـــوار زن ـــاران دي ـــه يادگ گون
 

  بيدل دهلوي -) پروين اعتصامي2    اخوان ثالث -) سعدي1  
  ابوالقاسم الهوتي -) موالنا جالل الدين بلخي4    م. سرشك -) حافظ3  
  ه است؟هاي ادبي بيت زير در كدام گزينه درست آمد آرايه -۸

ـــده ـــدن زن ـــم همچـــو شـــمع از ســـر بري اي
 

بــيش از ايــن فرقــي نــدارد نــيش و نــوش 
 

  تشبيه -استعاره -جناس -) تناقض2    جناس -كنايه -مجاز -) استعاره1  
  ايهام -تضاد -تشبيه -) تشخيص4  تشخيص -آميزي حس -تناقض -) تشبيه3  
  .......... ..... جز بههاي مقابل همۀ ابيات كامالً درست است؛  آرايه -۹

) ســـر ارادت مـــا و آســـتان حضـــرت دوســـت1
 

ــي  ــا م ــر م ــر س ــه ب ــه هرچ ــت ك رود ارادت اوس
 

  (جناس، ايهام) 
ـــــي2 ـــــون چراغ ـــــه در وي چ ـــــان الل ) درفش

 

ـــــي  ـــــانش داغ ـــــر ج ـــــك از دود او ب ولي
 

)(حسن تعليل، ايهام تناسب 
) بگســل ز جهــان ز اطلــس افــالك گــذر كــن3

 

ســــدّ ره ســــوزن، گــــره آخــــر تــــار اســــت 
 

  (تشبيه، مجاز) 
ــــه4 ــــان آتشــــم كشــــيد زبان ــــده چن ) ز آب دي

 

كه خاك غم بـه سـر افشـان چـو گردبـاد دويـدم 
 

  (پارادوكس، استعاره) 

  ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
´ 18
پيشنهادي زمان

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

 

ال
س

 
لي
صي
تح

 
01 - 

00  
رة 
شما

چة 
تر
دف

1 - 
ي 
وم
عم

ن 
مو
آز

27 
اد
رد
خ

 
14

01
  ) 

وه
گر

 
شي

ماي
آز

 
وم
عل

 
ني
سا
ان

 (  

    ؟است درست ترتيب كدام كنيم، مرتّب »تعليل حسن آميزي، حس ايهام، مجاز، معادله، اسلوب جناس،« هاي آرايه بودن دارا لحاظ به را زير ابيات چنانچه - ۱۰  22
كنـد الف) صحبت نيكان بـدان را زود رسـوا مـي

 

نمايــد تلخــي بــادام افــزون در شــكر مــي 
 

ب) خدا را چون دل ريشم قراري بسـت بـا زلفـت
 

ــرار آرد  ــا ق ــه زودش ب ــل نوشــين را ك ــا لع بفرم
 

ج) هر خسي از رنگِ گفتاري بـدين ره كـي رسـد
 

زن ســوز و مــرد بايــد گــام درد بايــد پــرده 
 

ــــدانِ ــــبِ خن ــــيرين د) ل ــــنطقش را ش م
 

ــــت جــــز ضــــحّاكِ جــــادو  نشــــايد گف
 

) دليل عـزّت اهـل سـخن، همـين كـافي اسـته
  

ــرده  ــه خُ ــد ريخــت ك ــا نباي ــر پ ــم، زي ــاي قل ه
  

ــاد ــرون ننه ــدم ب ــوي ق ــه از رهِ تق ــي ك و) كس
  

بـــه عـــزم ميكـــده امـــروز ســـرِ ســـفر دارد 
  

  الف  -د -ه -ب -ج -) و4  د -فال -ه -و -ج -) ب3  ه -ج -د -و -الف -) ب2  ه -ب -د -و -الف -) ج1  
  وجود دارد؟ » مجاز« كدام ابيات، آرايۀدر  -۱۱

ــاد ــر ب ــام داد ب ــارون كايّ ــنج ق ــوال گ ــف) اح ال
 

ــرو  ــوش دل ف ــدارد در گ ــان ن ــا زر نه ــوان ت خ
 

ـــا ســـحرگهي ب) محـــرابِ ابرويـــت بنمـــا ت
 

ـــت  ـــردن آرم ـــرآرم و در گ ـــا ب ـــتِ دع دس
 

ج) زيــن آتــش نهفتــه كــه در ســينۀ مــن اســت
 

اي اسـت كـه در آسـمان گرفـت رشيد شـعلهخو 
 

ــراد رود ــر م ــه ب ــزن گرچ ــاد م ــه ب ــره ب د) گ
 

كه ايـن سـخن بـه مَثَـل بـاد بـا سـليمان گفـت 
 

) زاهــد شــرابِ كــوثر و حــافظ پيالــه خواســته
  

ـــه خواســـتۀ كردگـــار چيســـت؟  ـــا در ميان ت
  

  ه -ج -) د4  ج -الف -) ب3  ب -ه -) د2  ج -ه -) الف1  
  وجود دارد؟» قيد«و چند » مسند«ترتيب چند  در ابيات زير به -۱۲

ــــي ــــد آن س ــــه كردن ــــون نگ مرغ زود چ
 

ـــن ســـي بي  ـــود شـــك اي مرغ آن ســـيمرغ ب
 

خــــويش را ديدنــــد ســــيمرغِ تمــــام
 

ـــام  ـــرغِ تم ـــي م ـــيمرغ، س ـــود س ـــود خ ب
 

  سه  -) دو4  دو -) دو3  دو -) سه2  يك -) سه1  
  نيز رخ داده است؟» ه قرينۀ معناييحذف فعل ب«، »وابستۀ وابسته«در كدام گزينه عالوه بر  -۱۳

ـــراب1 ـــد ) ش ـــماع آي ـــو در س ـــي چ ـــوردٔه معن خ
 

ــت  ــدّرد پوس ــتن ب ــر خويش ــه ب ــه ك ــاي جام ــه ج چ
 

ســنگي و پــاكيزگي آمــوز چــه بــاك ) تــو گــران2
 

ــــد  ــــو سبكســــاري چن ــــه راه ت ــــد ب گــــر نپوين
 

) بــه خــاك پــاي شــما كــان زمــان كــه خــاك شــوم3
 

ـــــاي شـــــما  ـــــرنكنم دل ز خـــــاك پ هنـــــوز ب
 

ـــكر) ن4 ـــان ش ـــدر زب ـــه ق ـــاده ب ـــود زي ـــت ش عم
 

ــت  ــان توس ــۀ آن در ده ــه ريش ــن ك ــت اي ــي اس نخل
 

  ؟شود نميديده » شيؤه بالغي«اي به  است و در آن هيچ جمله» نقش تبعي«كدام گزينه داراي  -۱۴
ــداني1 ــه زن ــا هم ــت و م ــدان اس ــه زن ــر ن ــم ) گ اي

 

چيســــت هــــر ســــو از ســــواد شــــهر زنجيرهــــا 
 

خيز تان صـــبح) برخيـــز و بـــاده نـــوش كـــه مســـ2
 

ـــــدٔه ســـــاغر نشـــــانده  ـــــه آب دي ـــــش ب اند آت
 

) لطــف او بــا ديگــران نــاز و عتــابش بــر مــن اســت3
 

ــر مــن اســت  صــحبت گــرمش بــه اغيــار و كبــابش ب
 

ــق4 ــق عش ــرط طري ــه ش ــرآي ك ــود ب ــائب ز خ ) ص
 

ـــود گذشـــتن اســـت  ـــودي خ ـــام نخســـت از خ گ
 

  ............... جز بهبه كار رفته است،  »نوعي صفت بياني«در همۀ ابيات  -۱۵
) چـــون اســـت حـــال بُســـتان اي بـــاد نوبهـــاري1

 

قـــــراري كـــــز بلـــــبالن برآمـــــد فريـــــاد بـــــي 
 

ــــــه2 ــــــحرا و الل ــــــبزه و ص زار ) ز آب روان و س
 

ــاب خوشــتر اســت  ــه چشــم در احب ــو ك ــن مگ ــا م ب
 

ـــد3 ـــه زن ـــر طعن ـــمن اگ ـــرا دش ـــاك م ـــر پ ) نظ
 

دامــــن دوســــت بحمــــداهللا از آن پــــاكتر اســــت 
 

ـــه در4 ـــوبتم ك ـــر ن ـــذري ) ه ـــاه بگ ـــر اي م نظ
 

ـــــــار نخســـــــتين نكـــــــوتري  بـــــــار دوم ز ب
 

  است؟  نادرستبا توجّه به شعر زير كدام گزينه  -۱۶
ــد ــان گفتن ــه طبيب ــودم ب ــونين بنم ــك خ اش

 

ـــي دارد  درد عشـــق اســـت و جگرســـوز دواي
 

ــذهب عشــق ــه در م ــاموز ك ــزه مي ــتم از غم س
 

ــي   ــرده جزاي ــر ك ــري و ه ــل اج ــر عم دارده
 

  شود.  آوا و رابطۀ معنايي تضاد در اين سروده ديده مي ) واژٔه داراي هم2    نيست.» فعل مسند  مفعول  نهاد «ها  از جمله كدام ) اجزاي هيچ1  
  ) سه تركيب وصفي و دو تركيب اضافي در ابيات وجود دارد. 4  ) بيت دوّم يك جملۀ غيرساده است و سه واژه در آن نقش مفعولي دارد.3  
  است؟ در تضادهوم نهايي دو بيت زير كدام گزينه با مف -۱۷

ــــنم ــــا م ــــه يكت ــــن معرك ــــت در اي گف
 

ــــنم  ــــحرا م ــــبن و ص ــــر گل ــــاج س ت
 

در بـــــن ايـــــن پـــــردٔه نيلـــــوفري
 

ـــي همســـري؟  ـــو من ـــا چ ـــد ب كيســـت كن
 

  

ــاه1 ــيل ج ــت تحص ــارغيم از زحم ــعيفان ف ــا ض ) م
 

مســــند مــــا خاكســــاري تخــــت مــــا افتــــادگي 
 

ـــويش2 ـــون خ ـــز خ ـــر ج ـــاكم اگ ـــر از خ ) كمت
 

ــــــي   ــــــيچ آب ــــــمه ــــــر دارد دل ــــــر جگ ب
 

) مـــــن آن مـــــورم كـــــه در پـــــايم بمالنـــــد3
 

ــــــد  ــــــم بنالن ــــــه از نيش ــــــورم ك ــــــه زنب ن
 

ـــي4 ـــدارد ول ـــار ن ـــدن ع ـــا ش ـــو ز يكت ـــا ت ) ب
 

ــاي اوســت؟  ــه همت ــا شــود كيســت ك ــه يكت ــر ك گي
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  دارد؟  تفاوتمفهوم كدام گزينه با ساير ابيات  -۱۸  33
ــه1 ــرگ خصــم آيين ــت م ــرت اســت ) در حقيق دار عب

 

شـود است آن كس كه شـاد از مـرگ دشـمن ميغافل  
 

) در مرتبــۀ دوســتي آن كــس كــه تمــام اســت2
 

ـــد  ـــته باش ـــرا داش ـــه چ ـــود كين ـــمن خ ـــا دش ب
 

ــــــازانم3 ــــــدان و پاكب ــــــت رن ــــــالم هم ) غ
 

ـــند  ـــمن خويش ـــت دش ـــا دوس ـــت ب ـــه از محب ك
 

ــدق دوســتي آن كــس كــه بهره4 منــد بــود ) ز ص
 

دل شــــود از مــــرگ دشــــمنان ديــــدن شكســــته 
 

  م كدام گزينه با مفهوم عبارت زير متناسب است؟مفهو -۱۹
  »نبيني كه يوسف را از روي نيكو، بند و زندان آمد و از خوي نيكو امر و فرمان آمد؟«  

بـــاطن بـــاش در ظـــاهر مبـــاش آراســـته ) راســـت1
 

ــر بي  ــحف اگ ــي مص ــردد معن ــج نگ ــت ك ــطر اس مس
 

) بيــــنش ظــــاهر غبــــار ديــــدٔه بــــاطن بــــود2
 

ــا   بــه جــان بينــا شــويخــاك زن در چشــم ظــاهر ت
 

ــو نمي3 ــورت نيك ــد ص ــيرت ب ــود ) س ــه خ ــرد ب گي
 

ــرو مي  ــين اب ــذيرد چ ــورت پ ــون ص ــم چ ــود خش ش
 

ــت4 ــت محن ــاف اس ــاطن ص ــه از ب ــگ ) آين كش ز زن
 

ــــداد خــــارا مي  كشــــد شيشــــه از روشــــندلي بي
 

  كدام گزينه با بيت زير قرابت مفهومي دارد؟ -۲۰
دوستان خواهنـد كـز عشـق تـو دامـن دركشـم

 

هم فشـاندرآنم كĤسـتين بـر دوسـتان خـوامن ب 
 

 

) به خاك پاي تـو گفـتم كـه تـا تـو دوسـت گـرفتم1
 

ــــدم  ز دوســــتان مجــــازي چــــو دشــــمنان برمي
 

ـــه) 2 ـــي ب ـــاين دُر بس ـــن ك ـــوش ك ـــيحت گ نص
 

ــــــــه داري  ــــــــه در گنجين ــــــــوهر ك از آن گ
 

ــز3 ــار عزي ــنوم اي ي ــي بش ــه كن ــيحت ك ــر نص ) ه
 

صـــبرم از دوســـت مفرمـــاي كـــه مـــن نتـــوانم 
 

ـــر )4 ـــع س ـــه من ـــب ك ـــي اي محتس ـــدازيم كن ان
 

ـــا از شـــراب نيســـت  ـــا كـــه مســـتي م بگـــذر ز م
 

  تر است؟ مفهوم بيت زير به مفهوم كدام گزينه نزديك -۲۱
تـــي رســـدهّم خـــري كـــه از وســـيلت دونف

 

گـــر نـــام و ننـــگ داري از آن فخـــر عـــار دار 
 

 

) مگـــر بـــازوي همّـــت دســـتگير كـــوهكن گـــردد1
 

آيــــد ير ميوگرنــــه از دهــــان تيشــــه بــــوي شــــ 
 

) دايمــاً فخــر اســت جــان را از هــواي او چنــان2
 

ــــ  ــــتي ميا ك ــــار را و ز مس ــــر را و ع ــــد فخ ندان
 

ـــــــه بيچـــــــارگي و گرســـــــنگي) 3 تـــــــن ب
 

بنــــــه و دســــــت پــــــيش ســــــفله مــــــدار 
 

ـــرد4 ـــين م ـــوهر تمك ـــگ دارد ج ـــردن نن ) از فس
 

ــر آ  ــر ســر ميــدان ب ــاش و ب ــه ب چــون كمــان در خان
 

  دارد؟ تفاوتابيات مفهوم كدام گزينه با ساير  -۲۲
) ســرم فــداي قفــاي مالمــت اســت چــه بــاك1

 

ـــت  ـــا اي دوس ـــمن از قف ـــخن دش ـــود س ـــرم ب گ
 

ـــري مي2 ـــم خب ـــا ذوق درون ـــت ) ت ـــد از دوس ده
 

از طعنــــۀ دشــــمن بــــه خــــدا گــــر خبرســــتم 
 

ــــري3 ــــت گي ــــوي ور دوس ــــمن ش ــــرم دش ) گ
 

ــــــتن  ــــــن گسس ــــــتت از دام ــــــواهم دس نخ
 

رخـوا  ) چون دوست گرفتي چـه غـم از دشـمن خون4
 

گــــو بــــوق مالمــــت بــــزن و كــــوس شــــناعت 
 

 است؟ نادرستشده در مقابل كدام ابيات  مفهوم درج -۲۳
ســان كــنم؟ الــف) از تركتــاز عشــق شــكايت چه

 

ــت  ــان گرف ــن اول زب ــپاه م ــكر از س ــاين لش ك
 

  (رازداري عارفانه) 
ــود ــاه ش ــو روب ــق ت ــۀ عش ــير در بادي ب) ش

 

آه از اين راه كه در وي خطري نيسـت كـه نيسـت 
 

  (پربال بودن عشق) 
ج) ابر چون بـال پريـزاد بـه هـم پيوسـته اسـت

 

اسـت خاك تخت جـم و گـل تـاج فريـدون شده 
 

  (ناپايداري دنيا) 
د) نيامــد آنچــه ز نــوك قلــم پديــد آيــد

 

ز تيـــغ و خنجـــر افراســـياب و رســـتمِ زر 
 

 (ناتواني در برابر تقدير) 
  د -) ج4  ب -) الف3  د -) ب2  ج -) الف1  
  ؟ نداردارتباط معنايي » ماند. خواندند امّا دنيا هميشه به يك رو نمي هاي فرات، خط از كرانۀ رود تيبر مي روزگاري كرانه«م گزينه با عبارت كدا -۲۴

ــم1 ــا خــزان دارد ه ــل دولــت ب ــار اه آغوشــي ) به
 

ــرگ  ــل شــكفتن ب ــن گُ ــزان اســت اي هــاي خنجــر را ري
 

ــــتن2 ــــار خويش ــــت ك ــــن ز عاقب ــــه ك ) انديش
 

ــــس،   ــــرقاي خ ــــه راهِ ب ــــه ك ــــواري گرفت اي س
 

ــــــداري3 ــــــو پاي ــــــب مج ــــــراج منص ) ز مع
 

ــــان را  ــــن نردب ــــاي اي ــــَود پ ــــخ بُ ــــر ي ــــه ب ك
 

ــت4 ــر و دار اوجِ دول ــت ) گي ــيش نيس ــاري ب ــا غب ه
  

رود بـــر هـــوا چـــون گردبـــاد، اورنـــگِ شـــاهي مـــي 
  

  مفهوم كدام گزينه با ساير ابيات متفاوت است؟  -۲۵
ــان1 ــه  ) پنه ــت ب ــه توان ــي ك ــر از آن نشــان جُســتت

 

ـــــانت  ـــــند نش ـــــه بپرس ـــــي ك ـــــداتر از آن پي
 

گــــردد ) دلِ عــــارف غبــــارآلودٔه كثــــرت نمــــي2
 

ـــورت  ـــه ص ـــدت آيين ـــل در وح ـــدازد خل ـــا نين ه
 

بـين را نگـردد كثـرت از وحـدت حجـاب ) چشمِ حق3
 

ـــ  ـــوهر يكدان ـــدف را گ ـــه ص ـــي هنُ ـــاب م ـــايي م م
 

ـــو را در غلـــط انداختـــه اســـت4 ) كثـــرتِ مـــوج ت
  

گهـــرِ راز يكـــي اســـت ورنـــه در ســـينۀ دريـــا 
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  ۲۶-۳۵( األنسب للجواب عن الّرتجمة من أو إلی العربّیةعّین(:  
  : )فهذا یَوم البعث ولکّنکم کنتم ال تعلمون( -۲۶

  دانید. منی قیامت است ولی شام ،روزما) و ۱  
  .دانستيد شام منى لیکنو اين، روز رستاخيز است  )۲  
  دانستید. منی بودید که شام اّمارستاخیز است  ،روزین او ) ۳  
  به آن علم نداشتید. در حالی کهروز قيامت است  اکنونو ) ۴  
 وسائل أو الّنقي و هم أنفسهم یستخدمون الّدراجة الهواء نعمة من القادمة األجيال تُحرَم ال حّتى بحامیة البيئة األشخاص الّناَس  يويص بعض« -۲۷

  »:اليومّية! بأعاملهم للقيام العامّ  الّنقل
 نشـوند حـال آنکـه محروم پاک هوای نعمت از آینده های نسل تا کنند می سفارش زیست محیط حفاظت از به افراد، مردم را از ) برخی۱  

  کنند! می استفاده عمومی نقلیۀ وسایل یا دوچرخه از روزمرۀ خود کارهای پرداخنت به برای خودشان
 یـا دوچرخـه شـان از کنند این است که برای انجام کارهای روزانه زیست محافظت می که از محیط مردمی خاص بهاش ) توصیۀ بعضی از۲  

  نشوند! محروم پاک هوای نعمت از آینده های نسل تا کنند استفاده عمومی نقلیۀ وسایل
 وسـایل دوچرخـه یـا با ی روزمرۀ خود راو کارها زیست خودشان حامیت کنند محیط از کنند که می اشخاص به مردم سفارش از ) بعضی۳  

  نشوند! محروم پاک هوای نعمت از آینده های عمومی انجام دهند تا نسل نقلیۀ
نگهـداری  بـه کنند، مردم را می عمومی برای انجام کارهای روزمره استفاده نقلیۀ وسایل یا دوچرخه از که خود افراد در حالی از ) برخی۴  

  نکنند! محروم پاک هوای نعمت از آیندگان را تا کنند می توصیه زیست محیط از
   »:عملهم عرفاناً! قيمة يعرفون العامل لشعوب أسهل حياة و يريدون املجتمعات البرشیّة ظروف تحسني عىل يعملون الّذين العلامء« -۲۸

 را تـری آسـان ارزش کار خود، حیاتبا علم به  و کنند می کوشش جوامع برشی در رشایط بهرت شدن برای که ) دانشمندان کسانی هستند۱  
  خواهند! می جهان مردم برای

 ارزش شـک هسـتند، بـی جهـان مـردم بـرای تـر راحـت خواهان زنـدگی و کنند می کار جوامع برشی اوضاع خوب شدن برای که ) علامیی۲  
  دانند! می را شان عمل

 را خـود کـار ارزش خواهنـد، مـی جهان مردم برای را تری آسان زندگی و کنند برشی کار می رشایط جوامع بهبودی برای که ) دانشمندانی۳  
  دانند!  قطعاً می

ـی خواهند برای دانند و می می را خودشان کار ارزش که ) قطعاً دانشمندانی هستند۴    تـا کننـد کـار بهبود بخشیدن به اوضاع جوامـع برش
  تر شود! راحت جهان مردم زندگی برای

  »:حلّها! يعرفون من أو األکابر ِمن املساعدة يطلب أن فعليه مشکلته، لحّل  طريقةً  شخص يَجد مل إن« -۲۹
  بخواهد! یاری دانند، می را حلّش راه که آن کسانی یا بزرگان از بر اوست که نیابد، پس مشکل را حّل  راه شخصی ) اگر۱  
  بخواهد! کمک دانند، می را حّل آن هرا که کسانی یا بزرگان از باید نکند، پیدا مشکل خود حّل  برای راهی فردی ) چنانچه۲  
  کمکش کند! داند، می را حّل  راه که کسی از بزرگان نیافت، بر او الزم است که مشکلش حّل  برای روشی ) شخص اگر۳  
  گرفته شود! کمک دانند، می را برطرف کردن آن راه که کسانی یا بزرگان از باید نشود، پیدا کسی مشکل حّل  ) چنانچه راه۴  
  »: به! للقائم رضر ال أمرٌ  الّدراسة أثناء الفنّية املهن تعلّم بأنّ  یعتقدون ُخرباء ناکه« -۳۰

   رساند! دهندۀ آن منی ) آنجا کارشناسان بر این باورند که یادگیری مشاغل هرنی در حین تحصیل کاری است که رضری به انجام۱  
  در انجام آن نیست! زیانی هیچ که امری است پژوهش زمان در یفنّ  های حرفه آموزش اینکه به معتقدند که هستند ) خربگانی۲  
 دهنـدۀ انجام برای زیانی هیچ درس خواندن زمان در هرنی های شغل یادگرفنت اینکه به که اعتقاد دارند آنجا هستند ) کارشناسانی۳  

  ندارد! آن
  ندارد! آن دهندۀ انجام هیچ رضری برای که کاری است تحصیل حین در فّنی های حرفه معتقدند فراگیری که وجود دارند ) کارشناسانی۴  
  »:الحّق! كالم إّال  شیئاً  يصّدقون ال الحكامء ألنّ  الّناس كالم إىل تلتفت ال« -۳۱

  کنند! باور را حق سخن نباید چیزی جز دانایان زیرا مکن؛ توّجه مردم سخن ) به۱  
  پذیرند! منی را ق چیزیح سخن جز خردمندان چون نکن؛ ) هیچ توّجهی به حرف مردم۲  
  کنند! منی باور را حق سخن جز چیزی عاقالن چراکه نکن؛ توّجه مردم سخن ) به۳  
  ندارند! باور حق را حرف هیچ چیز جز حاکامن زیرا مکن؛ مردم حرف ) توّجه به۴  

  ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
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  »: الخلـق! الحمیـدة بحسـن الّصـفة هـذه علـی اآلخـرين عنشـجّ  أن علينا أیضاً  لُیتّمم مکارَم األخالق فيجب ه للّ أیّها الّناس، بُعث رسول ا« -۳۲  55
  ای مردم، ............... 

 صـفت این به را دیگران خلقی خوش با که است واجب ما بر شود و همچنینهای اخالقی کامل  مبعوث شد تا رشافت ) رسول خدا ۱  
  کنیم! تشویق ستوده

 ویژگـی ایـن بـه را دیگران خویی خوش با باید نیز ما کند، پسکامل  ر اخالقی راهای برت صفت برای اینکهشد  فرستاده ) پیامرب خدا ۲  
  کنیم! تشویق پسندیده

  کنیم!  می تشویق نیکو صفت این به نیک خود دیگران را خوی با نیز ما برانگیخته شد، پسکامل  های اخالقی برای کرامت ) فرستادۀ خداوند ۳  
 ایـن بـه دیگـران خلـق خـوِب  بـا واجب است که ما نیز کند، پسکامل را های اخالقی  رشافت اینکهرا فرستاد برای  ) خداوند پیامرب ۴  

  شویم! تشویق پسندیده صفت
  : الّصحیحعّیِن  -۳۳

  جوید! ) لکّل مأموٍم إماماً یَقتدي به و یَستيضء بنور علمه!: هر رهرویی پیشوایی دارد و از او پیروی کرده و از نور دانش او روشنی می۱  
  رسیدند! باالی جهانی جایگاه به نانو علم در ایرانی العالَم!: دانشجویان يف عالية مكانة إىل الّنانو علم يف اإليرانيّون الطّالب ) قد بلَغ۲  
  بینی! خواهد به تو سود برساند پس زیان می ) إّن األحمق یرید أن ینفعک فیرضّک!: هامنا نادان می۳  
  شد! می گرفته اّمت منافع اساس بر اجتامعی قوانین کاش األّمة!: ای أساس مصالح عىل اتِّخذت ةاإلجتامعيّ  القوانني ) لیت۴  
   :الخطأعّین  -۳۴

  رشد خواهد کرد! آن جای دیگر به دندانی بیفتد، کوسه های دندان از یکی آخر!: اگر سنٌّ  محلّه فَسينمو القرش، أسنان أحد سقط ) إذا۱  
  ها و انجام تکالیفم یاری کرد! أداء واجبايت!: پروردگارم مرا در درس) أِعّني إلهي يف درويس و ۲  
  آید! می بیرون پوشش خود از عجیبی طرز به که ها وجود دارد از ماهی ) یوَجُد نوع من األسامک یَخرج من غالفه خروجاً عجیباً!: نوعی۳  
  داد! به من را شلوار ترین گران تخفیف، از بعد التّخفیض!: فروشنده بعد رسوال أغىل البائع ) أعطاين۴  
  !»: شاید این بازیکن در مسابقۀ تنیس روی میز برنده شود« -۳۵

  کرة املنضدة! یفوز مبباراة الّالعب هذا ) لعّل ۲  کرة املنضدة! مبسابقة الّالعبة هذه تفوز ) أرجو أن۱  
 الطّاولة!  تنس ينجح يف مسابقة قد يالّذ الّالعب هو ) هذا۴  کرة القدم! تنجح يف مباریات الّالعبة هذه ) لعّل ۳  
  ۳۶-۴۲( الّنّص مبا یناسب إقرأ الّنّص الّتايل ثّم أجب عن األسئلة(:  

فـإذا اْهـتمَّ شـعٌب ، أبنيٍة و رسوٍم مرّْت علیها عصـور و و نقوٍش  کتاباٍت من خالل  كها حیاُة البرش و ذلَشِهدتْ  راسة أحداٍث يقوم عىل دِ علٌم  خاريالتّ «
يف القـرآن الکـریم قصـٌص  ُذکـرْت شؤونَه أو یُفسد أموره، فقد بنٰی حضـارته و بلـغ الّسـعادة! لقـد  یُصلحاعترب بتجارب َمن کان قبلَه ماّم کان بتاریخه و 

افرین کـي تکـوَن کـتَُعلّمنا تاریَخ األمم املاضیة و مصیرَها و فیها ذکٌر عن خمسة و عرشین نبیّاً بأسامئهم و سیرتهم و معجزاتهم و رصاعهـم أقـواَمهم ال
، فإّن القرآن یشتمل علی قصٍص لغیر األنبیاء کقّصـة سـیّدتنا مـریم و ذي القـرنیِن و أصـحاب كحیاتُهم موعظًة نَتَّعُظ بها و عربًة نعتربها! إضافة إلی ذل

لـة و الهدهـد و تکلُّمهـام مـع النّبـّي یتحّدث عن قصص الحیوانات کالنّم كالکهف الّذین رفضوا الباطل و هجروا قومهم الِجئین إلی کهف يف جبل، کذل
قصٌص تاریخیٌّة قد تحّققْت و ذکرها القرآُن بأحسِن أسـالیب بالغّيـة فیهـا  ك، کّل ذلکارهینسلیامن و بقرة بني إرسائیل الّتي أُِمروا بذبحها حتّی ذبحوها 

  »عیٌّة کاإلرث و البیع ماّم یُثیر الوجداَن و یزید اإلیامن!أصوٌل َعَقديٌّة کالتّوحید و العدل و ِقیٌم أخالقيّة کالوفاِء بالعهد و أحکاٌم رش 
  : ّص حسب النّ  الخطأ عنيِّ  -۳۶

 !َمن کان قبلَه ـام جّربهب بـاعتبارهه إّال لن یبلَغ شعٌب سعادتَ ) ۲  ا و ثقافتَـها!هـحضارتَ  تْ فقدکأنّها ف اهتاریخَ  تدَ قَ فَ  ) األّمة الّتي۱  
  ) علم التّاریخ قائٌم علی ما نشهده يف حیاتنا الیومیّة و نَُسّجله لغٍد!۴  لحیاة اآلِخرین! عديدةً  فوائدَ  و كبريةً  اً دروس املاضیّین تاريخ) إّن يف ۳  
 حسب الّنّص:» القصص القرآنّیة«عن  الخطأ عنيِّ  -۳۷

 ) کلُّهـا واقعيّة قد تحّققت يف حیاة البشـر و لیست أساطیَر خیاليًّة!۱  
 ّقًة و قیاَمً أخالقیًّة و أحکاماً رشعيًّة ماّم یزید اإلیامن!) نتعلّم منها عقائَد حَ ۲  
  ) فیها ِذکُر األنبیاء کلّهم بأسامئهم و سیرتهم و حیاتهم بین أقوامهم!۳  
  ) جاءت فیها حکایاٌت لغیر األنبیاء کلّها مواعُظ و ِحَکٌم و ِعٌرب ملن اِعترب!۴  
  عنه الّنّص: ال یتحّدثُ موضوعاً  َعنيِّ  -۳۸

  ) األحکام الـّرشعيّة يف ذبح البقرة و الـحیوانات األخریٰ ۲  أهمیّة دراسـة التّاریخ و دورها يف نـجـاح الـّشعـوب) ۱  
 ) الـحکایات التّاریخیّة يف الـمصحف لألنبیاء و غیرهـم۴  ) القصص القرآنيّة، أقسامها و آثارها الفرديّة و اإلجتامعيّة۳  
 :ّص مفهوم النَّ  ال یناسبعیِّن ما  -۳۹

 )لباباأل ويللقد کان يف قصصهم عربة أل () ۲  )أحـسـَن الـَقصـص كنـحـُن نُقصُّ علـیـ() ۱  
 بَـِقـَي يف مـاضیـه، فاتَـه مسـتـقبلُـه!ن ـمَ ) ۴  ) َمـن جـرَّب الـُمَجرَّب، حـلّـت به الـنَّدامة!۳  
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66    ّ۴۰-۴۲( عنيِّ الّصحیح يف اإلعراب و الّتحلیل الّرصيف(: 
  »:صلحیُ « -۴۰

 » شؤون«فعل و نائب فاعله  /»َصلُحَ «ماضیه املعلوم:  -مجرّد ثاليثّ  -للغائب -) فعل مضارع۱  
 مجهول/ فعل مع نائب فاعله خرب للفعل الّناقص -متعدٍّ  -»إفعال«) مزید ثاليثٌّ من باب ۲  
 ةصـفـ»/ ص ل ح«حروفه األصلیّة  -»ُصلح«مصدره  -) مضارع مبعنی املايض اإلستمراريّ ۳  
 مع فاعله جملة فعليّةفعل معلوم/  -یقبُل املفعول -بزیادة حرف واحد -للمفرد املذکّر ) فعل۴  
  »:کرتذُ « -۴۱

 مع نائب فاعله جملة فعلیّة  فعل /مجهول -»رِذکْ«مصدره  -من مجرّد ثاليثّ  -) فعٌل للغائبة۱  
 » قصص«و فاعله یَقبُل معلومه مفعوالً/ فعل  -»تفعیل«) ماٍض مزید ثاليثٌّ من باب ۲  
 و الجملة فعليّة» القرآن«الزم/ فعل و فاعله  -بزیادة حرف -املؤنّثللمفرد  -) ماٍض ۳  
 فعل مع فاعله جملة فعليّة /معلوم -»تُذکرُ « :املجهول مضارعه -»ر كذ «) حروفه األصلیّة ۴  
  »:کارِهین« -۴۲

 کرة/ حال و منصوبن -»ہر  ك«حروفه األصلیّة  -) إسـم الـفاعل ِمن مزید ثاليثّ ۱  
 فعل مع فاعله جملة فعلیّة»/ ہَکارَ «ماضیه املعلوم:  -»مفاعلة«) فعل مزید ثاليثٌّ من باب ۲  
 حال و منصوب»/ ہُ، یَکرَ ہَکَرِ «من فعل  -) إسـم الفاعل للجمع املذکّر۳  
 معرب/ صفة و منصوب بالتّبعيّة -معرفة -من مجرّد ثاليثّ  -) جمع سامل۴  
 ۴۳-۵۰( ةعن األسئلة الّتالی ب للجوابعیِّن املناس(:  
  يف ضبط حرکات الحروف: الخطأعیِّن  -۴۳

َسة يف الُْمُدن األرِبَعة!۱   ة يف یَِد املَرأِة!۲  ) تََرشَّفْنا ِبزیارَة الَعتَباِت املَُقدِّ َهب أِو الِفضَّ وار زیَنٌة ِمَن الذَّ   ) السِّ
باِت الفاِر ۳     ) أَخَذ یُنادي أصحابَُه َولِکنَُّهم ظَّنوا أنَّه یَْکِذُب ِمن َجدیٍد!۴  سیَّة يف اللَُّغة الَعَربیَّة!) ُهَو ُمؤلُِّف ُمعَجم املَُعرَّ
 عن الباقي: یختلفعنيِّ الجمع  -۴۴

  ) لقد صنع ذلک الفّنان متثاالً حتّی یُنَصب يف أحد میادین املدینة الرّئیّيس!۱  
  للتّعایش الّسلمّي يف املجتمع!) یجب علینا أن نحرتم القوانین الّتي ُوضعت ۲  
  ) ُخذوا الحّق من أهل الباطل و ال تأخذوا الباطل من أهل الحّق کونوا نُّقاد الکالم!۳  
 ) يف غزوة ُحنین يف الّسنة الثّامنة بعد الهجرة َوقعت الّشیامء أسیرة ِبید املُسلمین!۴  
  يف أيِّ األجوبة تَحّقَق الفعُل کاِمالً؟ -۴۵

  ) َوجدَت رائحة الُوّد إن َشَممَت رُفايت!۲  ار یَفقُد قُدرتَه علی قیاَدة الطّائرة!) کاَد الطیّ ۱  
  ) لَعّل أبیات هذا الّشاعر تُرتَجم إلی الفارسیّة!۴  ) أحبَّتي َهجروين کام تشاُء ُعدايت!۳  
  يف أيِّ األجوبة یُرتَجم املايض مضارعاً؟ -۴۶

  ) قال اإلمام الخمینّي: إذا قال أحٌد کالماً یُفرِّق املـُسلمین فَهو جاهل!۲  عقل!ه لِلعباد شیئاً أفضل من الللّ ) ما قََسم ا۱  
  ) ما أضَمَر أحٌد شیئاً إّال ظَهَر يف فلتات لِسانه!۴  ) ال یَتجلّی اتّحاد االُّمة اإلسالمیّة يف صورٍة واحدة!۳  
  عیِّن نکرًة تُوَصف بفعٍل من األفعال الّناقصة: -۴۷

  ) بعد َرعٍد و برٍق و ریاٍح تُصبح األرض مفروشة باألسامک!۲  ٌء من الحکمة کبیٍت َخرٍب فَتَعلَّموا...!) قلٌب لیس فیه يش۱  
  ) لِبالدنا تکوُن تجارب کثیرٌة يف ِصناعة نَقل النِّفط!۴  ) إستخرج الفّالحون ماًء ِمن البرئ فصارَت األرض ُمخرضّة!۳  
  يف اإلعراب: الخطأَعیِّن  -۴۸

  ) الجمعُة یوُم اإلسرتاحِة للموظّفیَن و العاّمِل و الطّّالِب!۲  ي اُختاِن يف الّصفِّ الّسابعِ و الثّامِن!) کانَت لصدیق۱  
  ) املعلّموَن حارضوَن يف مهرجاِن املدرسِة!۴  ) نُِقلْت ممرّضتیِن ِمن املستوصِف إلی املـستشفی!۳  
  يف أّي األجوبة جاء املصدر لبیان حالة الفعل؟ -۴۹

ه ِمن أفضل األعامل إلی البرش!) إّن ال۱     ) لَنقرأ القرآن قراءًة صحیحًة لکي نطّلع علی الخیر و الّرش!۲  تّعلّم و التّفقُّ
  ) تَهجُم البومات علی الفراخ هجوماً کي تَتَغّذی ِمنها!۴  ) أوجَدت الّصناعات نفایاٍت إیجاداً فکیف یمکن الخالُص منها!۳  
  یقدر أن یکون إسامً و فعالً؟» أْفَعل«يف أيِّ األجوبة وزن  -۵۰

  ه!للّ ) ما أْجَمل الطّبیعة توازناً فهي ِمن مظاهر قدرة ا۲  ه!للّ ) أكْرَم الّناس من ساعَد اآلخرین قُربًة إلی ا۱  
  ) أْحَسن إلی والِدیه َمن أراد خیر الّدنیا و اآلخرة!۴  ) أْعَجز األشخاص يف اُرستنا هَو جّد أيب!۳  
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  ست؟يچ ۀنشان گران،يد توجه جلب يبرا خود آراستن و دارد يا جهينت چه انسان در عفاف يها رشتهگرفتن  قوت -۵۱

  نيد  در ضعف و يسست -يآدم ياستعدادها ييشكوفا  و كشف) 2  خدا با جنگ -يآدم ياستعدادها ييشكوفا  و كشف) 1  
  نيد  در ضعف و يتسس -پوشش شدن موقر) 4    خدا با جنگ -پوشش شدن موقر) 3  
  دهد؟ يم نشان را نشيآفر و خود در تفكر از پس آشنا خدا سرشت آثار ،مورد كدام -۵۲

  گناه برابر در دادن نشان واكنش -خدا افتن) ي2  دل در خدا محبت احساس - خدا افتن) ي1  
  گناه برابر رد دادن نشان واكنش -ها يكين به شيگرا ) 4  دل در خدا محبت احساس - ها يكين به شيگرا ) 3  
  دارند؟ ،)نَحيَا وَ نَمُوتُ الدُّنيَا حَيَاتُنَا إلَّا هِيَ مَا قَالُواْ وَ( نديگو يم كه يكسان به ،يكينزد عاقبت گروه كدام -۵۳

  .است شده ارزش يب شانيبرا  ايدن ،ترسند ينم مرگ از چون كهها  آن )1  
  .اند رفته فرو يويدن يها هوس در و ندارند يقلب باور و مانيا  كه معاد به نيمعتقد  يبرخ) 2  
  .هستند شهادت ٔهآماد يطيشرا  هر در و اند رسانده خود يعال ۀمرحل به را شجاعت كه يكسان) 3  
  .دارند ديام آخرت روز و خدا به اما ،هراسند يم مرگ از گناه بار كوله داشتن ليدل به كه يكسان) 4  
  است؟ كدام )فِيهِ رَيبَ لَا القِيَامَةِ يَومِ إلَي لَيَجمَعَنَّكُم( فهيشر يۀآ »علت« و »مناسب فيتوص« بيترت به -۵۴

  )عَلِيم سَمِيعٌ اللَّهَ إنَّ( - ها انسان ۀهم شدن زنده و دوم صور نفخ ۀواسط به انيآدم زيرستاخ) 1  
  )حَِديثا اللَّهِ مِنَ أصدَقُ مَن وَ( - ها انسان ۀهم شدن زنده و دوم صور نفخ ۀواسط به انيآدم زيرستاخ) 2  
  )عَلِيم سَمِيعٌ اللَّهَ إنَّ( - نيزم و آسمان اهل يمدهوش و مردن و اول صور نفخ ۀواسط به ميعظ زيرستاخ) 3  
  )حَِديثا اللَّهِ مِنَ أصدَقُ مَن وَ( - نيزم و آسمان اهل يمدهوش و مردن و اول صور نفخ ۀواسط به ميعظ زيرستاخ) 4  
  شود؟ يم ظاهر چگونهها  آن اعمال تجسم و است يكسان چه مخصوص )رايسَع صلونَيَسَ( ياخرو سرانجام -۵۵

  )نارا بُطونِهِم يف كلونَيأ اِنّما( -خورند يم ظالمانه و ناحق به را تاميا  اموال كه يافراد) 1  
  )ظُلما يتاميَال اموالَ كُلونَيأ( -خورند يم ظالمانه و ناحق به را تاميا  اموال كه يافراد) 2  
  )نارا بُطونِهِم يف كلونَيأ اِنّما( - دكنن ينم توجه نيمحروم و فقرا به كه يكسان) 3  
  )ظُلما يتاميَال اموالَ كُلونَيأ( - كنند ينم توجه نيمحروم و فقرا به كه يكسان) 4  
  كند؟ يم انيب را مورد كدام به توجه ضرورت ،»عَصاه مَن اهللا اَحَبَّ ما« ۀفيشر تيروا -۵۶

   خدا رسول از ير يالگوگ ساز نهيزم يها يژگيو ) 2    يمتعال و برتر يازهاين درك ۀالزم) 1  
  خدا يبرا انسان قلب شدن خانه ۀالزم) 4  شدن خدا محبوب مقام به دنيرس راه) 3  
 نـهيگز كـدام م،يبـده نشان قرآن از هيآ كي بارا  »تُحاسَبوا اَن قَبل اَنفُسَكُم حاسَبوا« بر يمبن  امبريپ يۀتوص بودن يضرور ميبخواه اگر -۵۷

  بود؟ خواهد ما رياريگ
  »اَلذُّنُوبَ قالَتاسو  بِذُنُوبِهِ أحَاطَ وَ عُيُوبِهِ عَلَي َوقَفَ نَفسَهُ حَاسَبَ مَن) «1  
  )كَلَّا تَرَكتُ فِيمَا صَالِحا أعمَلُ لَعَلِّي ارجِعُونِ َربِّ قَالَ المَوتُ أحَدَهُمُ جَاءَ إذَا حَتَّي() 2  
  )كالفُجّار نيالمتّق نَجعَل اَم االرض يف نَيكَالمُفسِد  الصّالحات عَمِلوا وَ آمَنوا نَيالّذ  جعَلنَ اَم() 3  
  )رايكَث اهللا ذَكَرَ و اآلخر ومِيَال وَ اهللا رجوايَ كانَ لِمَن ةحَسَن ةاُسو اهللا َرسول يف لَكُم كانَ لَقَد() 4  
  ست؟يچ ۀجينت ،يپژمردگ از فرار يبرا گناه در افراط -۵۸

  .هستند زودگذر يها هوس تنها ها، آنأ منش كه ييها  معاشرت قيطر  از همسر شناخت يبرا شتال) 1  
  .حيناصح ٔهويش به يجنس ازين به پاسخ از برخاسته يآن لذت از پس ،فرد روان و روح شدن پژمرده) 2  
  .يفكر  و يعقل بلوغ و يجنس بلوغ شدن جاديا  از پس ازدواج امر در ريخأ ت جاديا ) 3  
  .ازدواج ٔهدربار غلط يپندارها و غلط رسوم و آداب به نداد تن) 4  
اِنّمـا يُريـد اهللاَ (در آيۀ » اهل بيت«باشد و منظور از  دار شدن مقام امامت، برخورداري از كدام ويژگي مي و عهده الزمۀ جانشيني پيامبر  -۵۹

  ، كدام است؟)ليُذهِبَ عَنكُم الرّجسَ اَهلَ البَيت
  د خاصي از خانوادٔه پيامبر تعدا -) عصمت از گناه1  
  و يازده امام پس از ايشان امام علي  -) عصمت از گناه2  
  تعداد خاصي از خانوادٔه پيامبر  -) مصونيت از خطاي علمي و معنوي3  
  و يازده امام پس از ايشان امام علي  -) مصونيت از خطاي علمي و معنوي4  
  د؟يد توان يم مورد كدام در را مطلب نيا گريد ۀجينت و ستيچ تابباز اطلبانيدن و طلبان نيد شدن راستا هم -۶۰

  نشان و نام ٔهانداز به جز اسالم يبقا عدم - هيام يبن ۀستمگران حكومت تداوم) 1  
  نشان و نام ٔهانداز به جز اسالم يبقا عدم - تيب اهل نام به عباس يبن شدن حاكم) 2  
   خدا رسول توسط شده اعالم يها حرام تمام دنش حالل - هيام يبن ۀستمگران حكومت تداوم) 3  
   خدا رسول توسط شده اعالم يها حرام تمام شدن حالل - تيب اهل نام به عباس يبن شدن حاكم) 4  

  ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق عجام
´ 17
 پيشنهادي زمان
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  دهند؟ انجام ديبا ياله ٔهوعد كدام از يبرخوردار قبال در را كار نيا و است يكسان چه ٔهعهد بر )ئايشَ يب كونَشرِيُال يَعبُدونَني( ۀفيوظ -۶۱  88
  )يَِرثُهَا األَرضَ أنَّ( -)الصَّالِحُونَ عِبَادِيَ() 1  
  )يَِرثُهَا األرضَ أنَّ( -)الصَّالِحَاتِ عَمِلُواْ وَ مِنكُم مَنُواْآ  الَِّذينَ() 2  
  )قَبلِهِم مِن الَِّذينَ استَخلَفَ كَمَا األرضِ فِي لَيَستَخلِفَنَّهُم( -)الصَّالِحُونَ عِبَادِيَ() 3  
  )قَبلِهِم مِن الَِّذينَ استَخلَفَ كَمَا األرضِ فِي لَيَستَخلِفَنَّهُم( -)الصَّالِحَاتِ عَمِلُواْ وَ مِنكُم مَنُواْآ  الَِّذينَ() 4  
  است؟ مورد كدام يراستا در اقدام، نيا با شانيا تقابل و ستيچ گرانيد يها يبد كردن بازگو ۀجينت،  اكرم امبريپ دگاهيد از -۶۲

  عدالت ياجرا و يبرقرار  يبرا تالش -گرانيد  با معاشرت در دل شدن اكناپ) 1  
  عدالت ياجرا و يبرقرار  يبرا تالش -گذشته ملل و اقوام سقوط) 2  
  مردم با مدارا و محبت -گرانيد  با معاشرت در دل شدن ناپاك) 3  
  مردم با مدارا و محبت -گذشته ملل و اقوام سقوط) 4  
 تيوال تواند يم يطيشرا چه تحت دارد، قرار مردم ۀعام قبول مورد كه يهيفق و ميبر يم يپ تفقه بودن ييكفا واجب هب فهيشر عبارت كدام از -۶۳

  رد؟يبگ عهده به جامعه در را ياهرظ
  .باشد داشته هم تياعلم عدل، و تقوا بر عالوه و باشد شناس زمان اگر - )ةطائِف مِنهُم ةفِرق كلّ نمِ()1  
  .باشد داشته هم تياعلم عدل، و تقوا بر عالوه و باشد شناس زمان اگر -)روانفيَلِ مِنونؤ الم كانَ ما وَ() 2  
  .باشد داشته شجاعت و باشد مدبر و ريمد  بودن، اعلم جز به ت،يمرجع طيشرا  داشتن بر عالوه اگر -)ةطائِف مِنهُم ةفِرق كلّ نمِ() 3  
  .باشد داشته شجاعت و باشد مدبر و ريمد  بودن، اعلم جز به ت،يمرجع طيشرا  داشتن بر عالوه اگر -)روانفيَلِ مِنونؤ الم كانَ ما وَ() 4  
  كند؟ يم نييتب را »باشد ريناپذ شكست مستكبران و ستمگران برابر در تواند يم انسان« عبارت ،مورد كدام -۶۴

  )ةِذلّ ال وَ قَتَر ُوجوهَهُم رهَقُيَ ال وَ() 2    )تَتَّقون لَعَلَّكُم() 1  
  )ةِذلّ ترهَقُهُم() 4    )عايجَم ةالعِزّ لّهفَلِ() 3  
چيست » اي خدايا ايام زندگاني مرا به آن چيزي اختصاص بده كه مرا براي آن آفريده«كه فرمودند  الحسين  بن علت اين كالم حضرت علي -۶۵

  و اين حديث در ارتباط با كدام آيۀ شريفه است؟
  )مَن كانَ يُريدُ ثوابَ الدُّنيا فَعِنداهللا ثوابَ الدُّنيا و اآلخِرةُ( -رساند در مسير رسيدن به هدف ياري مي) انتخاب راهي مطمئن براي زندگي، انسان را 1  
  )لّرسول اِذا دَعاكُم لِما يُحييُكملِبوا لِلّه و يجستَاِ( -رساند ) انتخاب راهي مطمئن براي زندگي، انسان را در مسير رسيدن به هدف ياري مي2  
  )مَن كانَ يُريدُ ثوابَ الدُّنيا فَعِنداهللا ثوابَ الدُّنيا و اآلخِرةُ( -عمر خويش را از دست داده ،از شناخت هدف زندگي غافل شود) انساني كه 3  
  )اِذا دَعاكُم لِما يُحييكُملّرسول لِلِلّه و بوا يجستَاِ( -) انساني كه از شناخت هدف زندگي غافل شود، عمر خويش را از دست داده4  
يـك از  در راسـتاي كـدام..» .گيرد نبايد آشكار شـود آنچه زير روسري قرار مي«يسار كه فرمود  بن در پاسخ به فضيل امام صادق  سخن -۶۶

  ؟باشد ميهاي دوگانۀ امامان است و در ارتباط با كدام اقدام  مسئوليت
  ليم و تفسير آيات قرآن كريم) واليت ظاهري: تع2  ) مرجعيت ديني: تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو1  
  هاي اسالمي ) واليت ظاهري: تربيت شخصيت  4) مرجعيت ديني: حفظ سخنان و سيرٔه پيامبر 3  
  دارند؟ كاربرد »يعرض علل« و »يطول علل« دادن نشان يبرا بيترت به ها، مثال كدام -۶۷

  خدا ٔهاراد با انسان ٔهاراد ۀرابط -متن نگارش) 2  نفر دو توسط گلدان ييجا  هجاب -متن نگارش) 1  
  خدا ٔهاراد با انسان ٔهاراد ۀرابط -لگ شيرو ) 4  نفر دو توسط گلدان ييجا  هجاب - گل شيرو ) 3  
  كنند؟ يم ازين عرض خدا به نسبت دائماً موجودات كه است آن از يحاك فهيشر عبارت كدام اميپ -۶۸

  )نأ ش يف هُوَ وميَ كُلّ() 2    )اهللا يال الفُقَراءُ اَنتُمُ ( )1  
  )رضاأل  وَ السّماوات يف مَن لهأسيَ() 4    )رضاأل  وَ السَّماوات نور اهللاُ() 3  
  است؟ چگونه مخلوقات ريسا به نگاه اين انسان و ستيچ ٔهثمر ت،يشخص يداريپا و ثبات از انسان يبرخوردار -۶۹

  .كند يم تيرعا  را تقوا و داند يم مسئولها  آن ۀمه برابر در را خود -)احدا حُكمِه يف شِركيُ ال و يّوَل مِن دونِه مِن لَهُم ما() 1  
  .كند يم تيرعا  را تقوا و داند يم مسئولها  آن ۀهم برابر در را خود -)ميمستَق صِراطٌ هذا فَاعبُدوه رَبُّكُم وَ يرَبّ اهللاَ ِانَّ() 2  
  .داند يم خود ييشكوفا  ساز نهيزم راها  آن از يمند  بهره -)احدا حُكمِه يف شِركيُ ال و يّوَل مِن دونِه مِن لَهُم ما() 3  
  .داند يم خود ييشكوفا  ساز نهيزم راها  آن از يمند  بهره -)ميمستَق صِراطٌ هذا فَاعبُدوه رَبُّكُم وَ يرَبّ اهللاَ ِانَّ() 4  
  باشد؟ يم مورد كدام مشمول كه است يكسان به خطاب )اهللا ةرَحمَ مِن تَقنَطوا ال( ياله دستور -۷۰

  .»وجب صد چه وجب كي چه گذشت، سر از كه آب« نديگو  يم خود به يمدت از بعد كه يكسان) 1  
  .شوند ينم گناه قبح و يزشت متوجه اند، شده دهيكش گناه سمت به گام به گام چون كه يافراد) 2  
  .كنند ينم يتالش گناه، ساز نهيزم يها تيموقع و ها مكان افراد، از شدن دور يبرا كه يا عده) 3  
  .كنند يم عادت گناه به اما ،»كنم يم توبه يزود به« نديگو  يم خود به مدام كه يوانانج) 4  
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  بود؟ خواهد سريم خردمندان يبرا فقط مطلب كدام فهم م،يكر قرآن اتيآ به توجه با -۷۱  99
  )ةَرحمَ وَ ةمَودّ منَكُيبَ جَعَلَ وَ هاياِلَ لِتَسكنوا اَزواجا اَنفُسِكُم مِن لَكُم خَلَقَ ان اتهيآ  مِن وَ() 1  
  )حزَنونيَ هُم ال وَ هِميعَلَ خَوف ال وَ رَبّهم عندَ َاجرهُم فَلَهُم() 2  
  )علَمونيَ ال نَيالّذ  وَ علَمونيَ نَيالَّذ  يستَويَ هَل قُل() 3  
  )مِنكُم االَمرِ ياول وَ الّرسول عوايَاط وَ اهللا عوايَاط() 4  
  است؟ ارتباطات و فرهنگ ٔهحوز در صالح، عمل مهم قيمصاد از يكي ٔهكنند انيب نهيگز كدام -۷۲

  .يفرهنگ تهاجم با مبارزه و ياسالم فرهنگ گسترش منظور به يينما يس يها لميف غيتبل و عيتوز  د،يتول) 1  
  .ياسالم معارف و فرهنگ ۀاشاع منظور به يمجاز  يفضا در ياجتماع يها شبكه و ينترنتيا  يها گاهيپا  جاديا ) 2  
  .جامعه در سالم ياقتصاد روابط جاديا  يبرا منكر از ينه و معروف به امر به مبادرت و  اكرم امبريپ از يرويپ) 3  
  .خانواده افراد ياخالق سالمت و شانيخو  انيم مانهيصم ۀرابط تيتقو  يبرا يجمع هدست يها ورزش و ها يباز  يبرا شدن قدم شيپ) 4  
يك از  ، به كدام»به ديگران رساند، در جهان تبليغ كنيم هايي كه رسول خدا  با همان شيوهبخش را  ما بايد اين پيام رهايي«اين عبارت كه  -۷۳

  هاي مسئوليت مسلمين در حوزٔه علمي تمدن جديد، اشاره دارد و ظهور ظلم فراگير و پديدٔه استعمار، مرهون كدام عامل است؟ حوزه
  زدگي مصرف -ر و فعال در جامعۀ جهاني) حضور مؤث2  زدگي علم -) حضور مؤثر و فعال در جامعۀ جهاني1  
  زدگي علم -) ترسيم چهرٔه عقالني و منطقي دين اسالم4  زدگي مصرف -) ترسيم چهرٔه عقالني و منطقي دين اسالم3  
  يابد؟ مي، به منظور دوري از گناه، عمل به كدام آيۀ شريفه ضرورت »در دوري از گناهان جمع شده است ،تمام اخالص«با توجه به حديث علوي  - ۷۴

  )اَقِمِ الصَّالة ِانَّ الصَّالة تَنهي عَنِ الفَحشاء و المُنكر() 2  )اهللا ثوابُ الدُّنيا وَ اآلخِرَة مَن كانَ يُريدُ ثوابَ الدُّنيا فَعِند() 1  
  )دياموا لِلّه مَثني وَ فُر قُل اِنَّما اَعِظُكُم بِواحِدة َانْ تقو () 4  )االَمرِ مِنكُمااطيعُوا اهللا و َاطيعوا الرَّسُول وَ اولو () 3  
  است؟ كدام آيه، در شده بيان ترتيب اساس بر دين تبليغ صحيح شيؤه )...رَبّك سَبيل اِلي اُدعُ( آيۀ مطابق و چيست مردم، ميان در دين يك ماندگاري الزمۀ - ۷۵

  حكمت، موعظۀ حسنه و مجادله -) تبليغ دائمي و مستمر1  
  دانش استوار، اندرز نيكو و جدال -لهيهاي ا ) پايبندي به اصول و ارزش2  
  دانش استوار، اندرز نيكو و جدال -) آمادگي جامعۀ بشري و رشد تدريجي سطح فكر جوامع3  
  حكمت، موعظۀ حسنه و مجادله -ها ها و مكان گويي به همۀ سؤاالت و نيازهاي انسان در همۀ زمان ) پاسخ4  

  
76- The group ................ several sets of data, but the complicated issues haven’t been solved yet.  
 1) has considered 2) had considered 3) was considered 4) would consider  
77- The psychologist states that our elders have either learned, created or ................ with a set of 

principles, values and morals in their lives. 
 1) has been brought up 2) are bringing up 3) are brought up 4) have been brought up 
78- All my plants ................ be dead now! I forgot to water them before I went ................ a vacation. 
 1) can / in 2) may / at 3) must/ on 4) should / to 
79- First, it will consider all your friends, people ................ you have actual close relationships, and it 

will look at where they go for Italian food. 
 1) who 2) that with 3) whom 4) with whom 
80- My friend John has never driven fast since the accident happened to him. Someone has said the 

truth: “ ................ ”. 
 1) easy come, easy go  2) absence makes the heart grow fonder 
 3) a burnt child dreads the fire 4) two heads are better than one 
81- We should all remember that during the process of teaching or learning in a school or college, 

there are many instructors who are ................ of respect. 
 1) worthy 2) scientific 3) effective 4) educated 
82- Most businessmen want to learn a new language so as to communicate ................ on a public level 

with speakers of other languages. 
 1) primarily 2) wisely 3) fortunately 4) rarely 
83- Our history professor always advises us to show respect to different nations and appreciate the 

................ of other cultures. 
 1) discount 2) ability 3) income 4) diversity 

  

   ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
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1010  84- The language ................ called aphasia usually affects both the understanding and production of 
spoken and written language. 

 1) decision 2) habit 3) behavior 4) disorder 
85- Many foreigners ................ simply because they don’t speak the language well and are afraid of 

making mistakes. 
 1) keep up with others  2) give up on one another  
 3) keep to themselves  4) get away from each other 
86- A friend in England, whose trip by herself to India was a complete disaster, says that, from now 

on, she will ................ package tours to resort areas. 
 1) order to 2) use up 3) take in 4) stick to 
87- A very ................ antibody will be produced by the immune system for each disease to which we 

have been exposed. 
 1) possible 2) specific 3) careful 4) available 
 Cloze Test 

One of the most difficult things to do is to move house. As well as leaving your home, you also 
have the problem of packing everything you own. You don’t …(88)… how much you have until you 
have to pack it all up! We are moving house in about two weeks. My father has found a new job in 
another village about …(89)… from here. He has been looking for an opportunity like this for a 
long time so the …(90)… family agreed that we should move. My parents have just found a new 
house. It is much bigger than the one we live in at the moment. My sister and I will have our own 
rooms. I’m quite …(91)… about moving, and I don’t think I will mind …(92)… in a new town. 

88- 1) follow 2) explore 3) realize 4) gain 
89- 1) one hundreds kilometers 2) one hundred kilometer 

3) a hundreds kilometers 4) a hundred kilometers  
90- 1) full 2) whole 3) complete 4) less 
91- 1) addictive 2) excited 3) surprised 4) amusing 
92- 1) not to live 2) not living 3) to live 4) living 

 Reading Comprehension I 
Has anyone ever told you that you have a magnetic personality? Well, if someone ever says that 

to you, thank them. It is a compliment. Having a magnetic personality means that people are drawn 
to you, just like how some metal objects may be drawn to magnets. 

Magnetism is the force that electric currents exert on other electric currents. This force can be 
created by the motion of electrons in the atoms of certain materials, which are called magnets. 
Certain rocks and minerals are natural magnets. Magnetism may also be produced when an 
electric current flows through a coil of wire around a piece of metal, magnetizing the metal. The 
coil of wire and the metal together are called an electromagnet. In either case, magnetism can cause 
an attraction or a repulsion of two magnets. It may pull them together or push them apart. 

Some objects have magnetic fields, which are magnetic forces near or around them. The earth 
has a magnetic field. So do many of the planets in our solar system, as well as some of their moons. 
The Sun also has a magnetic field. Scientists think that the earth’s magnetic field pushes away the 
Sun’s solar wind. 

For living things, some animals might naturally be able to detect the earth’s magnetic field. For 
example, some scientists believe that dolphins and pigeons can sense the earth’s magnetism. They 
use the earth’s magnetism to find their way when traveling, especially for long distances. 

93- When someone says that you have a magnetic personality, he/she DOESN’T mean that ................ . 
 1) people are drawn to you, just like how some metal objects may be drawn to magnets 
 2) you easily become attracted to people around you since you are interested in them 
 3) people can easily socialize with you because you have a charming personality 
 4) you are such a person whose personality attracts a lot of people  
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1111  94- It can be concluded from the passage that solar wind ................ . 
 1) does not have electric currents 2) does not have a magnetic force 
 3) is cooler than the earth 4) has a magnetic force 
95- Which of the following statements is TRUE? 
 1) All animals use the earth’s magnetic field to locate their prey. 
 2) All of the planets in our solar system have magnetic field. 
 3) Some birds use the earth’s magnetic field while migrating. 
 4) The earth’s magnetic field pushes away the Sun’s polar wind. 
96- What is the best title for this passage? 
 1) Magnetism  2) Magnetic Personality 
 3) Animals and Magnetic field 4) Electric Current Flows 
 Reading Comprehension II 

In Britain, the average person spends more than £1,000 on new clothes a year, which is around 
four percent of their income. That might not sound like much, but that figure hides two far more 
worrying trends for society and for the environment. First, British people currently owe 
approximately £670 per adult to credit card companies. That’s 66 percent of the average wardrobe 
budget. Also, not only are people spending money they don’t have, they’re using it to buy things 
they don’t need. Britain throws away 300,000 tons of clothing a year, most of which goes into 
landfill sites. 

However, a different trend is springing up in opposition to consumerism – the “Buy Nothing” 
trend. The idea originated in Canada in the early 1990s and then moved to the US, where it became 
a rejection of the overspending and overconsumption of Black Friday and Cyber Monday during 
Thanksgiving weekend. On Buy Nothing Day people organize various types of protests and cut up 
their credit cards.  

Two friends in Canada spent a year working towards buying only food. For the first three months 
they learned how to live without buying electrical goods, clothes or things for the house. For the next 
stage, they gave up services, for example haircuts, eating out at restaurants or buying petrol for their 
cars. In one year, they’d saved $55,000. The changes they made meant two fewer cars on the roads, a 
reduction in plastic and paper packaging and a positive impact on the environment from all the energy 
saved. If everyone followed a similar plan, the results would be impressive.  

97- Which of the following is the best title for the passage? 
 1) The “Buy Nothing” Movement 
 2) Overspending as a Big Problem 
 3) Trouble of Useless Clothes in the UK 
 4) The Advantages and Disadvantages of the “Buy Nothing” Trend 
98- Which of the following statements is TRUE according to the passage? 
 1) Only a very small proportion of unwanted clothes are thrown away. 
 2) “Buy Nothing” day is a protest against credit cards. 
 3) The writer thinks it is worrying that people spend money on things they do not need. 
 4) The two friends who did the “Buy Nothing” experiment only bought food for 12 months. 
99- The underlined word “which” at the end of paragraph 1 refers to ................ . 
 1) Britain 2) budget 3) credit card 4) clothing 
100- The passage seems to imply that ................ . 
 1) the today’s society suffers from a kind of extreme consumerism. 
 2) the buy nothing trend is a welcomed idea inasmuch as it has positive impact on people and the 

environment. 
 3) the amount the average Briton owes on credit cards is one third of the amount they spend on 

clothes each year. 
 4) if everyone buys things they don’t need, they might lose their job at the end of the month. 
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 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با تی(ح است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی برای ، آزمون برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق
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 وقت پيشنهادي تا شماره از شماره تعداد پرسش مواد امتحاني

 دقيقه 25 120 101 20 رياضي

 دقيقه 10 135 121 15 اقتصاد

 دقيقه 30 165 136 30 ادبيات اختصاصي

 دقيقه 15 185 166 20 علوم اجتماعي

 دقيقه 80گويي:  مدت پاسخ 85ها:  تعداد كل پرسش

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

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

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

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را
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 ارشد مدير هر حقوق شركت يك در - ۱۰۱
9
 كارشناس هر حقوق و كارشناس يك حقوق 4

5
 كارشناس ۶ ارشد، مدير ۲ شركت اين اگر است. كارگر هر حقوق 3

  است؟ تومان ميليون چند تقريباً كارشناس هر ماهانۀ حقوق بدهد، حقوق تومان ميليون ۴۲۵ ها آن همۀ به ماه در مجموعاً و باشد داشته كارگر ۲۵ و
  1 (12  2 (5/14  3 (7/16  4 (4/18  

x، معادلۀ mازاي كدام مقدار  به -۱۰۲ x
x m m m

 
 
2 6

xداراي جواب  1    است؟ 6

و  2) 1   3
3و  2) 2  2

2  3 (2  3و
2  4 (2  و 3

2  

اگر رابطۀ  -۱۰۳ f ( , a b) , ( , a) , ( , ) , ( , b )   2 2 3 6 4 2 3 6 bيك تابع باشد، مقدار  4
a    كدام است؟ 1

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

R(x)ترتيب  اگر تابع درآمد و تابع هزينه در يك توليد به -۱۰۴ x x  21 C(x)و  504 x 28   باشند، ماكسيمم سود چقدر است؟ 40

  1 (414  2 (424  3 (434  4 (444  
  شود؟ درستي تكميل مي جاهاي خالي جملۀ زير با كدام گزينه به -۱۰۵
ها است كه اگر به دقت زيادي نياز داشته باشيم، مناسب نيست. همچنين اگـر تعـداد واحـدهاي  آوري داده هاي جمع يكي از روش« ...............   

  »بر است. نمونه زياد باشد، روش ............... زمان
  مصاحبه -ها دادگان) 4  ها دادگان -پرسش) 3  نامه پرسش -مشاهده) 2  ها ندادگا  -مشاهده) 1  
fنمودار تابع رو  روبهشكل  -۱۰۶ (x) x a b     است. مقدارf (b) كدام است؟  

  1 (1-  

  2 (2-  

  3 (3-  

  4 (4-  

برد تابع  -۱۰۷
f : A

x



   

R

f(x) =
كه در آن   A x x    2 3R ) باشد، كدام است؟   صحيح است.) نماد جزء  

  1 ( , , , ,1 0 1 2 3  2 ( , , , , , 2 1 0 1 2 3  3 ( , , ,1 0 1 2  4 ( , , , , 2 1 0 1 2  
fاگر  -۱۰۸ (x) x 2 و  5 g ( , ) , ( , ) , ( , ) 1 4 2 3 0 gباشد، برد تابع  1 f كدام است؟  
  1 ( , , 1 6 4  2 ( , ,1 6 4  3 ( , ,1 6 4  4 ( , , 1 6 4  
p)گزارٔه  -۱۰۹ q) q  ارزش است؟ زير هم ، با كدام گزارٔه  
  1 (p  2 (q p  3 ((q p) q   4 (q p   
a) مرتب زوج سه هر اگر - ۱۱۰ c , b ) 2 1، (a a , )2 3 ) و 10 b , b)22 8   است؟ كدام c مقدار بيشترين باشند، سوم و اول ناحيۀ نيمساز روي ،8

  1 (5  2 (6  3 (7  4 (8  
 در و پايه سال در كاال سه مصرف مقدار و قيمت -۱۱۱

 قدارم است. آمده رو روبه جدول در موردنظر سال
  است؟ درصد چند كاال سه اين به مربوط تورم

  1 (30  2 (35  

  3 (40  4 (45  

  
  
  
  

    تعداد مصرف  قيمت سال پايه قيمت سال موردنظر
  ۱كاالي   ۲۵  ۳۲۰۰  ۶۰۰۰

 ۲كاالي   ۴۰  ۸۰۰۰  ۱۰۰۰۰

 ۳كاالي   ۶۰  ۱۰۰۰۰  ۱۵۰۰۰

 محل انجام محاسبات

 ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
´ 25
پيشنهادي زمان
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d
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شاغل جديد به اين منطقه اضافه شود بدون اينكه تعداد بيكارها تغييـري بكنـد،  ۸۰۰است. اگر  ۷در يك منطقه نسبت شاغلين به بيكارها  -۱۱۲  22
  ت فعال اوليه كدام بوده است؟شود. جمعي درصد مي ۱۲نرخ بيكاري 

  1 (18400  2 (18800  3 (19200  4 (19600  
با ارقام مجموعۀ  - ۱۱۳ , , , , , ,0 2 3 4 5 7   توان نوشت كه ارقام آن يكي در ميان فرد و زوج باشد؟ (بدون تكرار ارقام) رقمي مي ۴چند عدد  8
  1 (120  2 (122  3 (124  4 (126  

aباشد،  ۱۰كنيم. احتمال آنكه مجموع اعداد دو تاس برابر  مي دو تاس را با هم پرتاب -۱۱۴
  است؟ aاست. با چه احتمالي اختالف اعداد دو تاس  36

  1 (1
6  2 (1

9  3 (1
12  4 (5

36   

 مجموعۀ اعضاي با - ۱۱۵ , , , ,1 2 3 10 است؟ يكسان زوج و فرد اعداد تعداد زيرمجموعه اين در احتمالي چه با سازيم. مي عضوي ۶ زيرمجموعۀ يك  

  1 (8
21  2 (3

7  3 (10
21  4 (11

21  

nدر دنبالۀ با رابطۀ بازگشتي  -۱۱۶ na a n   1 2 3 aبا شرط  1 1   ، جملۀ ششم كدام است؟1
  1 (171  2 (172  3 (173  4 (174  
  باشد، كدام است؟ ۲۴۸ها  آن ينتر بزرگكه  ۴مضرب متوالي عدد  ۲۵مجموع  -۱۱۷
  1 (5000  2 (5200  3 (5300  4 (5600  
nاي با رابطۀ بازگشتي  در دنباله -۱۱۸ na a 12 a، اگر 3 1   جملۀ اول كدام است؟ ۶باشد، مجموع  64
  1 (1310  2 (1320  3 (1330  4 (1340  

xدر معادلۀ  xمقدار  -۱۱۹ ( / )


 
11
394 8 0   كدام است؟ 25

  1 (6  2 (2  3 (3  4 (4  
ميليون نفر بوده است. اگر جمعيت اين كشور با نرخ يك درصد در حال كاهش باشد، جمعيـت آن  ۶۰ميالدي  ۲۰۰۰يت كشوري در سال جمع -۱۲۰

)چند نفر خواهد بود؟  ۲۰۳۰در سال  / / )100 99 0 9   
  1 (39,560,000  2 (43,740,000  3 (49,820,000  4 (54,260,000  

 
 مطرح شده است؟ نهيدر كدام گز ريز يها پرسش حيپاسخ صح -۱۲۱
 ست؟يچ» محدود دارند تيها عقالن انسان يبرخ«عبارت كه  ني) منظور از االف  
 ؟است نادرست نهيكدام گز ،»ديسازمان تول«) در رابطه با ب  
 .كنند يفهرست كامل منابع و امكانات خطا م نييدر تع يدارند و گاه مدت كوتاه ينگاه ايو  كنند يخالصه م يدر منافع ماد ) الف) منافع را صرفا1ً  
 زينها  آن ديعوامل تول نيدرآمد ب عيو توز  شود يم ميعام تقس يخاص و سهام يسهام ،يخصوص ،يتعاون يها به سازمان يد يتول يها ) انواع سازمانب    

 و قبول خطر باشد. ديدر تولها  آن مشاركت زانيبر اساس م ديبا 
 .كنند يفهرست كامل منابع و امكانات خطا م نييدر تع يبلندمدت دارند و گاه ينگاه ايو  كنند يخالصه م يوانيو ح يدر منافع ماد ) الف) منافع را صرفا2ً  
 صـورت تمـام منـافع، خطـر، نيـدر ا  ،رديـگ يرا برعهده م ديتول تيمسئول ييتنها  نفر باشد؛ او به كيمتعلق به  يد يكار تول و كسب تيمالك ي كه) در صورتب    

 . كنند يم ميخود تقس نيب يارزش آن را به نسبت مساو اي ييمحصول نها  د،يعوامل تول رياست و سا  ديصاحب تولٔه برعهد ديتول يها نهيو هز  سكير 
 .كنند يها خطا م آن زانيو ضررها و م ها نهيز فهرست كامل ه نييدر تع يدارند و گاه بلندمدت ينگاه ايو  كنند يخالصه م يدر منافع ماد ) الف) منافع را صرفا3ً  
ارزش  ايـو محصـول  شـوند يمـ كيشر  انيصاحب محصول هستند و در سود و ز  ديعوامل تول ۀباشد، هم يمشاركت د،يكه سازمان تول ي) در صورتب    

 .اند دهيكه به توافق رس شود يم ميتقس يبا نسبت ايو  يطور مساو به زيمحصول ن
» روش انتخـاب«امـا در مـورد  كننـد؛ يو ضررها خطا م ها نهيفهرست كامل هز  نييدر تع يو گاه كنند يخالصه م يدر منافع ماد صرفاً ) الف) منافع را4  

 . كنند ياشتباه نم گاه چيه دهيفا  -نهيهز 
مشـاركت  ديـتول فراينـددر از افـراد  يصـورت برخـ نيصاحب محصول هستند كه در ا  ديعوامل تول ۀاست و هم يمشاركت د،يسازمان تول ي) گاهب    

 .اند دهيكه به توافق رس شود يم ميتقس يبا نسبت ايو  يطور مساو ارزش آن به ايمحصول  تياما در نها  كنند، يم
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ريـال بـه مركـز  ۲۶۹۰۰۰يمت ها را به ق ريال بفروشد و اين تاجر گندم ۲۳۲۰۰۰، كشاورزي گندم را به تاجر گندم به قيمت ۱۴۰۱اگر در سال  -۱۲۲  33
را بـا ها  آن را به مركز آردسازي بدهد و مركز آردسازيها  آن افزوده ريال ارزش ۱۸۰۰۰ها بفروشد و اين مركز پس از اعمال  آسياب كردن گندم

  تيب: تر دست مردم برساند؛ به ريال به ۳۱۷۰۰۰افزوده به نانوايي بفروشد و نانوايي هم آن را  ريال ارزش ۱۴۰۰۰اعمال 
  افزودٔه مرحلۀ دوم، اول و مرحلۀ آخر چه ميزان است؟  الف) ارزش  
  هاي افزوده چقدر است؟  ترتيب سود نانوا از اين فعاليت و مجموع ارزش ب) با فرض اينكه تنها هزينۀ نانوا خريد آرد باشد، به  
  317000 -16000ب)   16000 -232000 -37000) الف) 2  333000 -14000ب)   17000 -37000 -1800) الف) 1  
  317000 -13000ب)   16000 -232000 -37000) الف) 4  33000 -18000ب)   17000 -37000 -1800) الف) 3  
 است؟ ريز يها پرسش درستپاسخ  ٔهدربردارند نهيكدام گز -۱۲۳
 باشد؟ يم درست »انسان اريمنابع و امكانات در اخت«در رابطه با  مورد) كدام الف  
 ست؟يچ »يور  هبهر«) منظور از ب  
 شوند؟ يارائه م يدر چه سطوح »ياقتصاد يآمارها«) ج  
 جامعه است؟ »كل ديتول« ۀمحاسب يها از انواع روش كي كدام انگريب بيترت به رياز عبارات ز كي ) هرد  
 ۀ/ جمـع زدن درآمـد همـشـود يكه به خانوار فروخته مـ يينها داتيتول يها/ جمع زدن ارزش پول جمع زدن تمام مزدها، سودها و اجاره«    

 »يمل اي يداخل يو فعاالن اقتصاد گرانيباز
 ،بشـر يمحـدود بـودن دانـش فنـ زيـو ن هـا نيزم نياز ا  يار يناشناخته بودن بس ليدل به ن،يزم ٔهبا وجود فراوان بودن در كر يكشاورز  يها ني) الف) زم1  

 روند. شمار مي بهمحدود 
داشـته باشـد،  يتر شـيدارند، آنكـه محصـول ب يكساني ديكه عوامل تول دكنندهيدو تولي. ورود نيكمتر  با يخروج نيشتر يدست آوردن ب به يعني) ب    

 داشته است. يشتر يب يور  بهره
) ارائـه يالمللـ نيو ب ي(ملـ و كالن يا منطقه ،ياستان ،ي)، شهر يد يمؤسسات تول ايسطح خانوار  يعنيخرد ( ۀگان در سطوح پنج ياقتصاد ي) آمارهاج    

 .شود يم
 يروش درآمد  ،يروش درآمد  ،اي نهي) روش هز د    
دسـت  را به ديـمنافع ماننـد تول زانيم نيشتر يمنابع بتوان ب نياست كه با استفاده از ا  نيمنابع و امكانات ا  در استفاده از » بودن نيبهتر «) الف) مالك 2  

 انسان فراهم كرد. ياز رفاه را برا يآورد و سطح باالتر 
داشـته باشـد،  يتر  تيفيدارند، آنكه محصول با ك يكساني ديكه عوامل تول دكنندهيدو تول ي.ورودكمترين با  يخروج نيدن بهتر دست آور  به يعني) ب    

 داشته است. يشتر يب يور  بهره
) يالمللـ نيبو  ي(ملـ و كـالن يا منطقه ،ي)، شهر يد يها و مؤسسات تول شركت ايسطح خانوار  يعنيخرد ( ۀدر سطوح چهارگان ياقتصاد ي) آمارهاج    

 .شود يارائه م
 يروش درآمد  ،اي نهيروش هز  ،ي) روش درآمد د    
نخواهـد  يتياز منـابع محـدود  يبـردار  در بهره بشر نامحدود باشد، انسـان  يها حل شود و داشته يطور كل مشكل كمبود منابع به ي كه) الف) در صورت3  

 داشت.
داشته باشد،  يتر  تيفيدارند، آنكه محصول با ك يكساني ديكه عوامل تول دكنندهي. دو توليورود نيتر  با ارزان يخروج نيدست آوردن بهتر  به يعني) ب    

 داشته است. يشتر يب يور  بهره
) ارائـه يالمللـ نيو ب ي(ملـ و كالن يا منطقه ،ياستان ،ي)، شهر يد يمؤسسات تول ايسطح خانوار  يعنيخرد ( ۀگان در سطوح پنج ياقتصاد ي) آمارهاج    

 .شود يم
 يروش درآمد  ،اي نهي، روش هز اي نهي) روش هز د    
 استفاده نمود.ها  آن از توان يم يمختلف يها دارد و هم با روش يانسان قرار دارد، هم امكان مصارف متعدد اريكه در اخت ي) الف) منابع و امكانات4  
داشـته باشـد،  يتر شـيدارند، آنكـه محصـول ب يكساني ديتول كه عوامل دكنندهي. دو توليورود نيبا كمتر  يخروج نيشتر يدست آوردن ب به يعني) ب    

 داشته است. يشتر يب يور  بهره
) يالمللـ نيو ب ي(ملـ و كـالن يا منطقه ،ي)، شهر يد يها و مؤسسات تول شركت ايسطح خانوار  يعنيخرد ( ۀدر سطوح چهارگان ياقتصاد ي) آمارهاج    

 .شود يارائه م
 يدرآمد روش  ،اي نهيروش هز  ،ي) روش درآمد د    
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دسـت  ميليون تومـان درآمـد بـه ۸اگر آقاي موسوي كه مكانيك بسيار ماهري است، در يك مركز تعميرات اتومبيل استخدام شود، ماهي  -۱۲۴  44
اش  ودش در مغازٔه شخصـيدهد كه خ گيرد ولي وي ترجيح مي ميليون تومان اجاره مي ۱۱اش را اجاره دهد، ماهي  آورد و اگر مغازٔه شخصي مي

   :ترتيب پاسخ دهيد ها وي است؛ به هزينه ها و كار كند، با توجه به اطالعات زير كه مربوط به درآمد
    هزينۀ يك كارگر ساده: ماهي سه ميليون تومان  
   ماشين  ۲۴۰هاي تعمير كرده در سال:  تعداد ماشين  
    :كارگر ۱تعداد كارگراني كه آقاي موسوي استخدام كرده  
    :ميليون تومان  ۲/۲درآمد تعمير هر ماشين  
    :ميليون تومان  ۲هزينۀ قبوض مصرفي در ماه  
  ، چه مقدار است؟ شود نميذكر  »اظهارنامۀ ساليانۀ مالياتي«الف) ميزان سودي كه در   
  ميزان است؟  ساالنۀ آقاي موسوي چه »سود ويژٔه«و ميزان  »هاي پنهان ماهانه هزينه«ترتيب ميزان  ب) به  
  ماهانۀ آقاي موسوي چقدر است؟  »سود اقتصادي«ج)   
  ميليون تومان  40ج)   220 -19ب)   ميليون تومان 240) الف) 2  ميليون تومان 20ج)   240 -19ب)   ميليون تومان 468) الف) 1  
  ميليون تومان 45ج)   220 -18ب)   ميليون تومان 240) الف) 4  ميليون تومان 25ج)   249 -19ب)   ميليون تومان 468) الف) 3  
برابـر  ۳شده،  آالت و خدمات ارائه ميليون دالر باشد و ارزش مجموع مواد غذايي، ماشين ۱۹۲۴اگر ميزان توليد ناخالص داخلي در كشوري،  -۱۲۵

اند چقدر باشد تا  قيم خارجميليون دالري، توليد افراد كشور كه م ۲۶۰ارزش توليدات خارجيان مقيم كشور باشد، با احتساب هزينۀ استهالك 
  باشد؟  ميليون دالر  ۱۷۲۱توليد خالص ملي در اين كشور، 

  1 (528  2 (583  3 (582  4 (538  
  ترتيب عبارات درست و نادرست را مشخص كنيد.  به -۱۲۶
ي از جنـگ بـود كـه البتـه هـاي ناشـ الف) دهۀ دوم انقالب، مربوط به حل مشكالت اقتصادي برجاي مانده از زمان پهلوي و بازسازي خرابي  

  سازندگي اقتصادي هم در اين دوران آغاز شد. 
هاي زنان مسلمان و حجم عظـيم  نامه توان به وقف دهندٔه مشاركت زنان در توليد، مي ب) در موقعيت حاكميت بربريت در اروپا، از موارد نشان  

  اشاره كرد. ها  آن گذاري مالكيت و سرمايه
اي به نقطۀ ديگر دنيا نيز  منحصر به مبادلۀ كاال و خدمات نيست و به مهاجرت نيروي كار و حركت سرمايه از نقطه ج) روابط اقتصادي كشورها،  

  شود.  اطالق مي
هـاي مـالي كـاهش يافتـه و  المللي، باعث شده است كه ميـزان تأثيرگـذاري تحـريم د) جهاني شدن اقتصاد و گسترش روابط اقتصادي بين  

  اند. اي را گسترش داده هاي بانكي و بيمه طي، تحريمهاي جديد ارتبا فناوري
ها، ماليات بر ارث و ماليات بر درآمد، عوارض گمركي نيز زيرمجموعۀ ماليـات غيرمسـتقيم اسـت كـه در واقـع  ) عالوه بر عوارض شهرداريه  

  شود.  ماليات بر تجارت خارجي قلمداد مي
شوند، در صورتي كه  وكار براي حل اساسي مشكالت اقتصادي در بلندمدت اعمال مي ، مانند بهبود فضاي كسب»هاي جانب عرضه سياست«و)   

  اند.  مدت قابل اعمال براي كنترل تقاضاي كل در كوتاه» تثبيت اقتصادي«هاي  سياست
  درست  -نادرست -نادرست -درست -نادرست -) نادرست2  نادرست -نادرست -نادرست -درست -درست -) نادرست1  
  نادرست  -درست -درست -نادرست -نادرست -) درست4  درست -نادرست -نادرست -درست -ستدر  -) درست3  
  با توجه به جدول زير كه مربوط به كشوري است كه فقط قادر به توليد چرم و كاغذ است؛ به سؤاالت زير پاسخ دهيد:  -۱۲۷

مقدار توليد در سال   كاال
۲۰۱۹  

قيمت در سال 
۲۰۱۹  

مقدار توليد در سال 
۲۰۲۰  

قيمت در سال 
۲۰۲۰  

مقدار توليد در سال 
۲۰۲۱  

قيمت در سال 
۲۰۲۱  

  ۲۴۰  ۶۰۰۰  ۱۸۰  ۵۰۰۰  ۱۵۰  ۴۵۰۰ كاغذ
  ۲۵۰  ۵۶۰۰  ۲۳۰  ۴۲۰۰  ۲۰۰  ۳۸۰۰  چرم

  ترتيب چقدر است؟  الف) ميزان رشد واقعي در سال دوم و سوم به  
  ها، در سال دوم است؟  متب) كدام عدد مربوط به پديدٔه تورم در سال سوم و كدام عدد مربوط به افزايش قي  
   260 -540ب)   558 -525) الف) 2  540 -260ب)   558 -525) الف) 1  
   291 -820ب)   585 -255) الف) 4  820 -291ب)   585 -255) الف) 3  
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 مطرح شده است؟ نهيدر كدام گز ريز يها پرسش درستپاسخ  -۱۲۸  55

 باشد؟ يم درست »تقاضا يمنحن«در رابطه با  رياز عبارات ز كي ) كدامالف  
 كند؟ يم ليتكم يدرست را به ريعبارت ز نهي) كدام گزب  

 ............... » اقتصاددانان مهم است كه يبرا«    

 شد؟ يم يشامل چه موارد ينگيبانك، نقد نيخدمات نو يريگ ) قبل از شكلج  
 . كند يكمك م ديبه تول گريد ديبه عوامل تول لينقش ندارد؛ بلكه با تبد ديدر تول ماًيتقاست كه مس...............  د،ياز عوامل تول يكي) د  

 :ديمشخص كن رياز موارد ز كي را در هر  ) نوع بانكه  
 »و اروپا رانيبانك ا -يبانك كشاورز -يبانك مل -بانك توسعه صادرات«    
 .ابدي يآن كاهش م يكاال، مقدار تقاضا كي متيق شيمعناست كه با افزا  نيبه ا  ،تقاضا يبودن منحن ي) الف) نزول1  
 يـيافزا  و هـم يكار درست و تعامل، همكار  ميرشد كرده؛ تقس يخوب به گرانيباز  يها تيو قابل ييتوانا  ،يخارج ۀو چه در عرص يداخل ۀ) چه در عرصب    

 نكنند. يرا خنث گريكد ي يها تيشكل گرفته باشد و فعالها  آن نيب شتريب
 در گردش و خارج از گردش يها مسكوكات و اسكناس ) مجموعج    
 يمال يۀ) سرما د    
 يگذار  هيبانك سرما  -يبانك تخصص -يبانك تجار  -ي) بانك تخصصه    
 .  ابدي يم شيآن افزا  يكاال، مقدار تقاضا كي متيمعناست كه با كاهش ق نيبه ا ، تقاضا يبودن منحن ي) الف) نزول2  
 نيتأم اي ينظم و انضباط و نظارت بر عملكرد اقتصاد جاديا  يكالن هستند، برا گرانيها كه باز  دولت ،يخارج ۀعرص و چه در يداخل ۀ) چه در عرصب    

 خرد تعامل داشته باشند. گرانيبا باز  ي،عموم يازهاين يبرخ
 پول در گردش و خارج از گردش و شبه يها ) مجموع مسكوكات و اسكناسج    
 يمال يۀ) سرما د    
 يگذار  هيبانك سرما  -يبانك تخصص -يبانك تجار  -يا ) بانك توسعهه    
 .ابدي يم شيآن افزا  يكاال، مقدار تقاضا كي متيق شيمعناست كه با افزا  نيبه ا  ،تقاضا يبودن منحن ي) الف) نزول3  
 نيتأم اي يرت بر عملكرد اقتصادنظم و انضباط و نظا جاديا  يكالن هستند، برا گرانيها كه باز  دولت ،يخارج ۀو چه در عرص يداخل ۀ) چه در عرصب    

 خرد تعامل داشته باشند. گرانيبا باز ي، عموم يازهاين يبرخ
 در گردش و خارج از گردش يها ) مجموع مسكوكات و اسكناسج    
 يانسان يۀ) سرما د    
 يگذار  هيبانك سرما  -يبانك تجار  -يبانك تجار  -ي) بانك تخصصه    
 .ابدي يآن كاهش م يكاال، مقدار تقاضا كي متيمعناست كه با كاهش ق نيبه ا  ،تقاضا يبودن منحن ي) الف) نزول4  
 يـيافزا  و هـم يكار درست و تعامل، همكار  ميرشد كرده؛ تقس يخوب به گرانيباز  يها تيو قابل ييتوانا  ،يخارج ۀو چه در عرص يداخل ۀ) چه در عرصب    

 نكنند. يرا خنث گريكد ي يها تيشكل گرفته باشد و فعالها  آن نيب شتريب
 پول در گردش و خارج از گردش و شبه يها ) مجموع مسكوكات و اسكناسج    
 يانسان يۀ) سرما د    
 يا بانك توسعه -يبانك تخصص -يبانك تجار  -يا ) بانك توسعهه    
 ؟است نادرست يدر اقتصاد اسالم ديدر رابطه با سازمان تول نهيكدام گز -۱۲۹
 ان،يـز  ايـو كسب سـود  ديشدن در تول كيرو دارد؛ نخست شر  شيدو انتخاب پ ديتول فراينددر  تياهم ليدل به يعامل انسان ،ي) مطابق مقررات اسالم1  

 .ياقتصاد تيفعال انيز  اينشدن در سود  كيو دوم دستمزد گرفتن و شر  ديتول انيمتناسب با عملكرد جر 
و بـه تبـع  ديـتول فراينـداز  يصورت مالك بخش نيببرد كه در ا  انيز  ايسود شده و  كيشر  ديدر تول تواند يم يمال ايو  يكيز ياعم از ف  هي) صاحب سرما 2  

 .ستين كيشر  انيصورت در سود و ز  نيكه در ا  باشد يم يكيز يف يۀخود، مختص صاحب سرما  يۀاست. اما اجاره دادن سرما  ييمحصول نها 
 يوام، مبلغـ يبـر مبلـغ اصـل  قرض داده و عالوه يگر يپول خود را به د  هيصورت كه صاحب سرما  نيبه ا  شود، يبا ربا محقق م يمال يۀ) اجاره دادن سرما 3  

 .ستگرفتن آن حرام ا ،است و در اسالم رندهيگ نظر در دست وام است كه پول مورد يمدت ٔهدر واقع اجار، زانيم نيكه ا  كند يم افتيمازاد در 
رو  شيجهـت سـه انتخـاب پـ نيبه هم رود يشمار م به ديعامل تول نيتر  مهماست،  ديعوامل تول ديخر  ياصل يآنكه مبنا ليدل به يمال يۀ) صاحب سرما 4  

 ياعو اجتمـ يالحسنه كه در فرض سوم، اجر اله و سوم دادن قرض انيز  ايو كسب سود  ديشدن در تول كيدوم شر  ه،ينخست اجاره دادن سرما  د؛يدار 
  خواهد برد.
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 :دياالت پاسخ دهؤبه س ريبا توجه به نمودار ز -۱۳۰  66
 راست به چپ كدام است؟ از بيترت به »عرضه«و  »تقاضا يمنحن«) الف  
 را انجام دهد؟ يراتييچه تغ ديبازار با ۱۶۰ متيبه ق دنيرس يبرا )ب  
 كمبود تقاضا و مازاد تقاضا است؟  انگرياز راست به چپ، ب بيترت به ي) كدام نواحج  
 تومان چقدر است؟ ونيليم ۲۴۰ متيدر سطح ق دكنندهي) حداكثر درآمد تولد  
 .ابديكاهش  متيق ديمازاد تقاضا، با  طي) در شرا ب  C- B) الف) 1  
  تومان 600,000,000,000) د  1 -3) ج    
 .ابديكاهش  متيق ديمازاد عرضه، با  طي) در شرا ب  C- B) الف) 2  
 تومان 120,000,000,000) د  3 -1) ج    
 .ابديهش كا متيق ديكمبود تقاضا، با  طي) در شرا ب  B- C) الف) 3  
 تومان 600,000,000,000) د  1 -3) ج    
 .ابديكاهش  متيق ديكمبود عرضه، با  طي) در شرا ب  B- C) الف) 4  
 تومان 120,000,000,000) د  3 -1) ج    
  دهد؟  كدام گزينه به سؤاالت زير، پاسخ درست مي -۱۳۱
  ها در بنگاه است و نتيجۀ اين نياز كدام است؟  صورت حسابنيازمند فهرست كردن كل » افزوده ماليات بر ارزش«الف) به چه علت اعمال   
  است؟  نادرستب) كدام مورد در رابطه با تجارت جهاني   
  گيري چندگانه  شفافيت مالياتي و پرهيز از ماليات -شده توسط توليدكنندگان قبلي اضافه گردد بايست ماليات پرداخت ) الف) زيرا مي1  
المللـي  هـاي بـين اند كه مزيت نسبي خود را بشناسـند و از فرصـت الش و رقابت است و در اين فضا، فقط كساني برندهالمللي عرصۀ ت ب) تجارت بين    

  آگاهي خوبي داشته باشند. 
توجه بـه ماليـات  تشويق خريداران به -شدٔه فروشندٔه قبلي را ارائه كند ) الف) زيرا هر بنگاه براي دريافت اعتبار مالياتي بايد بتواند شرح ماليات پرداخت2  

  پرداختي توسط فروشندٔه قبلي 
  دهد به شرط آنكه منافع حاصل از تجارت، عادالنه تقسيم شود و از سوي برخي كشورهاي قدرتمند مصادره نشود.  ب) تجارت جهاني منافع را افزايش مي    
تشويق خريداران به توجه بـه ماليـات  -شدٔه فروشندٔه قبلي را ارائه كند ت) الف) زيرا هر بنگاه براي دريافت اعتبار مالياتي بايد بتواند شرح ماليات پرداخ3  

  پرداختي توسط فروشندٔه قبلي 
كند، لذا محصوالت كشاورزي و با  هاي نابرابري بين محصوالت كشورهاي قوي و ضعيف برقرار مي هاي اقتصادي، ارزش گذاري ناعادالنۀ قدرت ب) قيمت    

  رسند. فروش مي  بنيان گران به دانش فناوري در دنيا ارزان و محصوالت
  گيري چندگانه  شفافيت مالياتي و پرهيز از ماليات -شده توسط توليدكنندگان قبلي اضافه گردد بايست ماليات پرداخت ) الف) زيرا مي4  
   افزايند. مي خود بودن پيشرفته به و كنند مي منتقل خود كشور به را نيافته توسعه كشورهاي صنايع خود، خاص اقدامات با پيشرفته كشورهاي جهاني، تجارت در ب)    
  كند؟  درستي جاهاي خالي زير را تكميل مي كدام گزينه به -۱۳۲
  شوند.  . تقسيم مينام دارند كه به دو دستۀ ............... و ..............» هاي مالي سياست«كند،  منظور ............... اعمال مي هايي كه ............... به الف) سياست  
  شود.  توان به ............... و ............... اشاره كرد كه همواره از اشخاص حقيقي و حقوقي اخذ مي ب) از داليل دريافت ماليات از مردم توسط دولت، مي  
   ببرد. رشد سمت به و برهاند قبلي ماندگي عقب مسير از را كشورها تواند مي ، ............... و فناوري و علم خدمات، عرصۀ در ويژه به ، ............... و ............... احياي ج)  
هاي انگليسي و تجارت با چين،  ها، تجلي يافتن خواستۀ ملت در قانون اساسي، تأسيس بانك ترتيب، عمران و آباداني و ساخت زيرساخت د) به  

  باشند.  ، ............... و ............... از تاريخ اقتصادي ايران ميمربوط به دوران ............... ، ............... 
شود و بروز راهبردها و  ترين مسائل كشور، راهبرد سال به پيشنهاد ............... و توسط ............... تعيين مي ) ابتداي هر سال با توجه به اصليه  

  ..... مشاهده كنيم. توانيم در .......... هاي هر سال را مي الويت
  از بين بردن اختالف طبقاتي  -ب) قيمت كاالهاي عمومي  انقباضي -انبساطي -مديريت كالن اقتصادي -) الف) دولت1  
  هفت قرن تمدن اسالمي  -پهلوي -جمهوري اسالمي -د) باستان صنايع فرهنگي -هاي جديد خلق مزيت -هاي بالقوه ج) مزيت    
  شعار سال  -هبرير  -) مجلس شوراي اسالميه    
  رفع نابرابري اقتصادي  -ب) بهاي خدمات عمومي  انقباضي -انبساطي -مديريت كالن اقتصادي -) الف) دولت2  
  باستان  -قاجار -جمهوري اسالمي -قرن تمدن اسالمي د) هفت  محصوالت نرم -هاي جديد خلق مزيت -هاي بالقوه ج) مزيت    
  شعار سال  -رهبري -) نخبگانه    
  هاي درآمدي  افزايش پايه -ب) برقراري امنيت  ركود -تورم -كنترل حجم پول -) بانك مركزي) الف3  
  باستان  -قاجار -پهلوي -د) باستان  صنايع فرهنگي -گوناگوني منابع درآدي -هاي بالفعل ج) مزيت    
  بودجه  -مجلس شوراي اسالمي -) دولته    
  جلوگيري از ورشكستگي دولت  -ب) مصوبات مجلس نمايندگان  ركود -تورم -كنترل حجم پول -) الف) بانك مركزي4  
  هفت قرن تمدن اسالمي  -پهلوي -پهلوي -د) هفت قرن تمدن اسالمي  محصوالت نرم -گوتاگوني منابع درآمدي -هاي بالفعل ج) مزيت    
  بودجه  -دولت -) مجلس شوراي اسالميه    
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  هاي زير است؟  خ درست پرسشكدام گزينه حاوي پاس -۱۳۳  77
  است؟  نادرست، »اقتصاد آزاد«الف) كدام مورد در رابطه با مكتب   
  دار اين وظيفه در جمهوري اسالمي ايران شده است؟  ب) به چه علت نظارت بر اجراي بودجه ضروري است و چه نهادي عهده  
  وند؟ ر شمار مي چيست و كدام كشورها فاقد آن به» زنجيرٔه خلق ارزش«ج)   
كنندٔه تنوع منابع  رود، كدام موارد كمك شمار مي هاي اقتصاد مقاومتي به د) از راهكارهاي كاهش اتكاي بودجه به درآمدهاي نفتي كه از مؤلفه  

  روند؟  شمار مي درآمدي كشور به
سـازي آن  خصوصي حضور در اقتصاد كشورها و كاهش رود، قائل به آزادي دولت در زمينۀ شمار مي ) الف) مكتب اقتصاد آزاد كه همان اقتصاد دولتي به1  

  است. 
  قؤه مقننه از طريق ديوان محاسبات  -دهد نظارت بر آن، تصويب بودجه اهميت خود را از دست مي ب) زيرا در صورت عدم    
كننـد و منـافع توليـد كـاالي  را توليد مـينيافته صرفاً بخشي از كاال  افزوده است و كشورهاي توسعه ج) زنجيرٔه خلق ارزش، تمامي مراحل ايجاد ارزش    

  شود.  نميها  آن نهايي نصيب
  افزايش صادرات غيرنفتي  -هاي نفتي فروش فرآورده -د) اصالح نظام مالياتي    
تر باشـد، كنند كه حضور دولت هرچه كم هاي غيردولتي در اقتصاد هستند و گويي چنين القاء مي ) الف) مكتب اقتصاد آزاد، خوشبين به حضور بخش2  

  براي جامعه مفيدتر است. 
  داري  قؤه قضائيه از طريق خزانه -دهد نظارت بر آن، تصويب بودجه اهميت خود را از دست مي ب) زيرا در صورت عدم    
  باشند.  مينيافته، پذيرايي صنايع كثيف در كشور خود  هاي استعمار نوين است كه در آن كشورهاي توسعه ج) زنجيرٔه خلق ارزش، يكي از شيوه    
  افزايش صادرات غيرنفتي  -هاي غيرنفتي فروش فرآورده -د) اصالح نظام مالياتي    
  سازي آن است.  رود، قائل به آزادي دولت در زمينۀ حضور در اقتصاد كشورها و كاهش خصوصي شمار مي ) الف) مكتب اقتصاد آزاد كه همان اقتصاد دولتي به3  
  قؤه مقننه از طريق ديوان محاسبات  - كند و بايد بر اقدامات قؤه مجريه و تخطي نكردن در اجراي آن نظارت داشت ايت نميتنهايي كف ب) زيرا تصويب آن به    
كنند و منافع توليـد كـاالي  افزوده است و كشورهاي در حال توسعه صرفاً بخشي از كاال را توليد مي ج) زنجيرٔه خلق ارزش، تمامي مراحل ايجاد ارزش    

  شود.  نميها  آن نهايي نصيب
  گذاري خارجي  جذب سرمايه -وري افزايش بهره -گذاري بخش خصوصي د) افزايش سرمايه    
كنند كه حضور دولت هرچه كمتر باشـد،  هاي غيردولتي در اقتصاد هستند و گويي چنين القاء مي ) الف) مكتب اقتصاد آزاد، خوشبين به حضور بخش4  

  براي جامعه مفيدتر است. 
  داري  قؤه قضائيه از طريق خزانه - كند و بايد بر اقدامات قؤه مجريه و تخطي نكردن در اجراي آن نظارت داشت تنهايي كفايت نمي تصويب آن به ب) زيرا    
  باشند.  نيافته، پذيراي صنايع كثيف در كشور خود مي هاي استعمار نوين است كه در آن كشورهاي توسعه ج) زنجيرٔه خلق ارزش، يكي از شيوه    
  گذاري خارجي  جذب سرمايه -وري افزايش بهره -گذاري بخش تعاوني د) افزايش سرمايه    
  ميليون نفر جمعيت است:  ۲۵با توجه به جدول زير كه مربوط به يك جامعۀ فرضي با  -۱۳۴
  حاصل مربوط به صاحبان سرمايه و كدام رديف مربوط به صاحبان امالك است؟ هاي  ترتيب كدام رديف الف) به  
  در اين جامعه است؟ »درآمد ملي«كدام عدد مربوط به ب)   
  در اين جامعه حدوداً چقدر است؟ »درآمد سرانه«ج)   
  چيست؟  »درآمد سرانه«د) معنا و مفهوم   
  23,016ج)   575,420ب)   5 -2) الف) 1  
  هر فرد جامعه در ميزان درآمد آن جامعه د) سهم متوسط     
  22,211ج)   565,240ب)   5 -2) الف) 2  
  د) سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان درآمد آن جامعه     
  21434ج)   535,870ب)   2 -5) الف) 3  
  د) سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان توليد يا درآمد آن جامعه     
  20626ج)   515,660ب)   2 -5) الف) 4  
  م متوسط هر فرد جامعه در ميزان توليد يا درآمد آن جامعه هد) س    

  
  
  
  

 

 

  مقدار  اقالم درآمديرديف

1  دستمزدها  ۱
درآمد صاحبان مشاغل آزاد 4

صاحبان امالك و درآمد   ۲
  ۹۴,۴۱۰,۰۰۰  مستغالت

  برابر ارزش دستمزدها ۳  ها و مؤسسات سود شركت  ۳

1  وقت درآمد كارهاي پاره  ۴
  بگيران درآمد اجاره 3

  ۱۶۲,۳۵۰,۰۰۰  درآمد صاحبان سرمايه  ۵
  ۱۲۳,۸۲۰,۰۰۰ درآمد صاحبان مشاغل آزاد  ۶

 محل انجام محاسبات

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

 

ي 
صيل

تح
ل 
سا

01 - 
00  

  
رة 
شما

چة 
تر
دف

2 - 
ي 
اص
ص
خت
ن ا
مو
آز

27 
اد
رد
خ

 
14

01
   )

ني
سا
 ان
وم
 عل
شي

ماي
 آز
وه
گر

 (  

  ها كه مربوط به يك جامعۀ فرضي است:  با توجه به جدول دهك -۱۳۵  88
هاي سـوم، چهـارم و هفـتم  ترتيب سهم دهك درصد باشد؛ به ۸درصد و اختالف دهك دوم و هفتم،  ۵الف) اگر اختالف دهك ششم و سوم،   

  چقدر است؟ 
  ؟ نيستهاي اين جامعه  ب) كدام عدد مربوط به شاخص دهك  
  است؟  نادرستا اين جامعه ج) كدام عبارت در رابطه ب  
   5/10ب)   12 -5/7 -6) الف) 1  
  درصد است.  5/5درصد آخر اين جامعه،  10درصد اول نسبت به  40ج) اختالف درآمد     
  5/10ب)   12 -5/7 -6) الف) 2  
صورت مساوي درآمد داشته باشند، جامعـه  گانه به هاي ده ج) در صورتي كه همۀ دهك    

  ممكن از نظر توزيع درآمد قرار دارد. ترين وضعيت  در عادالنه
  5/11ب)   11 -5/6 -5) الف) 3  
دست آيد،  درصد اول به 20درصد آخر به  20ها از حاصل تقسيم  ج) اگر شاخص دهك    

  خواهد بود.  6/7عدد مربوط 
  5/11ب)   11 -5/6 -5) الف) 4  
عيت توزيـع برابر دهك اول درآمد داشته باشد، وض 11، دهك آخرش Bج) اگر جامعۀ     

  تر است.  ، عادالنهBدرآمد در كشور 

 

  ترتيب معرّف كدام اثر است؟ توضيحات مطرح شده به -۱۳۶
  ج) مقدمۀ كتاب، مصنوع است.  نامه است. ب) موضوع كتاب، زندگي  الف) نام اثري كه به زبان تركي نوشته شده است.  
  شرفنامۀ بدليسي -الحيات عين -نامه ) عباس2  عيار دانش -المؤمنين مجالس -) بابرنامه1  
  شرفنامۀ بدليسي -المؤمنين مجالس -نامه ) عباس4  عيار دانش -جامع عباسي -) بابرنامه3  
  شعر زير در چه قالبي سروده شده و مربوط به چه قرني است؟ -۱۳۷

باز اين چه شورش است كه در خلـق عـالم اسـت     
 

چـه عـزا و چـه مـاتم اسـتباز اين چه نوحـه و  
 

باز ايـن چـه رسـتخيز عظـيم اسـت كـز زمـين     
 

نفــخ صــور خاســته تــا عــرش اعظــم اســت بــي 
 

  دهم -) قصيده4  دهم -بند ) تركيب3  يازدهم -بند ) ترجيع2  دهم -) غزل1  
  كدام گزينه درست است؟ ،دربارٔه شعر فارسي در قرن چهارم و نيمۀ اول قرن پنجم -۱۳۸
  و اندرزي با دو شاعر مشهور يعني رودكي و شهيد بلخي، قوت و استحكام يافت. ) شعر حكمي1  
  ) آوردن موعظه و نصيحت در شعر فارسي از آغاز قرن پنجم معمول گرديد.2  
  ) كسايي مروزي يكي از كساني است كه قصيدٔه تمام و كمال در موعظه و نصيحت سروده است.3  
  دوره مدحي، غنايي و تعليمي بود. ترين انواع شعر فارسي در اين ) رايج4  
  است؟ نادرستاطالعات مقابل كدام شاعر يا نويسنده  -۱۳۹
  دست مغوالن كشته شد. الدين خوارزمشاه بود كه در اصفهان به الدين اسماعيل: از مداحان جالل ) كمال1  
  نفس دارد.دايه: از عارفان وارستۀ قرن هفتم است و كتابي در بيان سلوك دين و تربيت  ) نجم2  
  هاي طنز اوست. گويي از ويژگي پرداز قرن هشتم است كه ابهام و پيچيده ) عبيد زاكاني: از شاعران طنز3  
  دهندٔه استادي او در شاعري است. هاي او كه به پيروي از نظامي سروده شده، نشان ) خواجوي كرماني: مثنوي4  
  است؟ درستناشناسي دورٔه بيداري كدام گزينه  با توجه به سبك -۱۴۰
  هايي چون مستزاد و چهارپاره رغبت بيشتري داشتند. گفتند، به قالب ) شاعراني كه به زبان كوچه و بازار شعر مي1  
  تر است. تر و با طبيعت زبان هماهنگ هاي دستوري كالم درست ) نثر اين دوره در ساختار و تركيب2  
  .شود ميو گزارشي و ساده  گذارد را كنار ميدوبندهاي نثر مصنوع قي ،) شعر فارسي پيشتازتر از نثر فارسي در اين دوره3  
  نوشتند و سبك نويسندگي آنان مطابقت كاملي با ادبيات داستاني جديد نداشت. نويسان مطابق ذوق عامه مي ) اكثر داستان4  

  
  
  

 

 

سهم هر گروه به درصدهاي درآمدي گروه
  ۲  دهك اول
  ۳  دهك دوم
  ؟  دهك سوم
  ؟  دهك چهارم
  ۵/۹  دهك پنجم
  ۱۰  دهك ششم
  ؟  دهك هفتم
  ۱۵  دهك هشتم
  ۱۷  دهك نهم
  ۲۱  دهك دهم

 محل انجام محاسبات

 ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
´ 30
پيشنهادي زمان
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  ؟نداردتناسب  ي آنرو اطالعات كدام گزينه با كمانك روبه -۱۴۱  99
  ادبي شعر قبل از انقالب)  هاي قبل نيستند. (ويژگي ) صور خيال، جديد و نو هستند و تكرار تصاوير شاعران دوره1  
  ) لحن شاعر صميمانه و متواضعانه است. (ويژگي زباني شعر قبل از انقالب)2  
  انقالب) ) زبان شعري در قصايد اين دوره به سبك خراساني نزديك است. (ويژگي زباني شعر بعد از3  
  هاي خاطره، قطعۀ ادبي، سفرنامه و شرح حال در اين دوره مشهود است. (ويژگي ادبي نثر بعد از انقالب) ) رايج شدن قالب4  
  دارد؟ كمتريكدام گزينه با شعر بعد از انقالب تناسب » فكري«از نظر  -۱۴۲
ــــمعدان ) 1     ــــه، ش ــــل آيين ــــدر، مقاب ــــس پ عك

 

ر نبــــودجــــز چشــــم تــــ آن روز دور ســــفره بــــه 
 

ـــويم2 ـــك بنفشـــه صـــميمانه تســـليت گ ـــه ي ) ب
 

ســــري بــــه مجلــــس ســــوگ كبــــوتري بــــزنيم 
 

ــــان3 ــــورد جه ــــان خ ــــو تك ) از روزن چشــــم ت
 

ـــــانيت  ـــــم انس ـــــود، چش ـــــو ب ـــــمان ت چش
 

ــه جهــان در كمــي و افزونــي اســت ) 4 ــا ب هميشــه ت
 

ــاد  ــزون ب ــت اف ــاد و ملك ــم ب ــو ك ــك ت ــدوي مل ع
 

  و در كدام بازٔه زماني نگاشته شده است؟متن زير متعلق به چه كتابي است  -۱۴۳
  »زمستان به دارالملك بخارا مقام كردي و تابستان به سمرقند رفتي يا به شهرهاي خراسان.«  
  قرن پنجم -) مقامات حميدي4  قرن ششم -) چهارمقاله3  قرن ششم -نامه ) قابوس2  قرن پنجم -) تاريخ بيهقي1  
  چند اثر نثر در بين آثار زير وجود دارد؟ -۱۴۴
  »بال پريدن بي -زيارت -تهران مخوف -از اين اوستا -المحجوب كشف -االشراف اخالق -انوار سهيلي -خداوندنامه«  
  ) هشت4  ) هفت3  ) شش2  ) پنج1  
  وجود دارد؟» مصرحه و مكنيه«در كدام گزينه هر دو نوع استعارٔه  -۱۴۵
ۀ مژگــان تحيتــي كــه نوشــتمبــه نــوك خامــ ) 1    

 

ــي  ــو دان ــه ت ــان بخــوان ك ــدو رســان و بگــويش چن ب
 

ــان مــي2 ــه چــرا پســته چن ــي ك ــيچ دان ــدد؟ ) ه خن
 

مــاني دهــن مــي زانكــه گفــتم كــه بــدان پســته 
 

) چو چشم مست تو فتوا دهد كه بـاده حـالل اسـت3
 

ــوا؟  ــه تق ــت ب ــه حاجــت اس ــراحي چ ــون ص ــز خ بري
 

شـايد امـت را نمـيبينـي كـه ايـن منـزل اق چو مي ) 4
 

علـــم بـــر ملـــك بـــاقي زن از ايـــن منزلگـــه فـــاني 
 

  هاي بيت زير در كدام گزينه كامالً درست است؟ آرايه -۱۴۶
ــد      ــو فت ــك ت ــدام ز رش ــر ان ــرزه ب ــرو را ل س

 

ــو را  ــرافراز ت ــرو س ــد س ــف كن ــبا وص ــر ص گ
 

  ايهام تناسب -تشبيه -) تشخيص4  لف و نشر -كنايه -) ايهام3  مجاز -تشخيص -) حسن تعليل2  تشبيه -اغراق -) استعاره1  
  هر دو آرايۀ مقابل كدام گزينه درست است؟ -۱۴۷

چشـمي اسـت بـه خورشـيد جمـال تـو نظـر ) خيره1
 

ـــرا  ـــت م ـــده فضـــول اس ـــك دي ـــنم مردم ـــه ك چ
 

  تشبيه) -(ايهام 
ـــاش دل2 ـــرو ب ـــو س ـــي ) چ ـــا ته ـــتي آزاده ب دس

 

مگـــو چـــو غنچـــه بـــه كـــس حـــال تنگدســـتي را 
 

  عاره)است -(تناقض 
ــــد را3 ــــؤه شــــاخ بلن ــــم اســــت مي ــــت ك ) آف

 

ـــر   ـــه س ـــوش ب ـــواب خ ـــور خ ـــي منص ـــد دار م زن
 

اسلوب معادله) -(تلميح 
ـــائب4 ـــه دل ص ـــار زمان ـــش و نگ ـــه نق ـــه ب ) من

 

ــت  ــاروخس اس ــام خ ــوادث تم ــيل ح ــيش س ــه پ ك
 

  تشبيه) -(لف و نشر 
  ترتيب آمده است؟ بهدر كدام گزينه » ايهام، تشبيه، جناس، تلميح و استعاره«هاي  آرايه -۱۴۸
الف) غير عرياني لباسي نيسـت تـا پوشـد كسـي    

 

از خجالــت چــون صــدا در خــويش پنهــانيم مــا 
 

؟ب) كدام سرو كه گويم بـه راسـتي بـه تـو مانـد
 

ــي  ــاغ روان ــرو ب ــي و س ــرو روان ــاغ س ــه ب ك
 

لــب شــيرين شــكربار تــو چنــد ج) خســروا بــي
 

ــادم؟  ــك فري ــه فل ــاد كشــد ســر ب همچــو فره
 

ــتندد) س ــت داش ــوي آدمي ــه ب ــماني ك يرچش
 

قانع از جنـت بـه آن رخسـار گنـدمگون شـدند 
 

فرسـا را ) تا چه ديده اسـت كـه آن سـنبل گـله
 

ــت  ــت دس ــه اس ــرو درآويخت ــته و از س ــا بس ه
 

  الف -ب -ه -د -) ج4  ب -الف -د -ه -) ج3  ه -د -ب -ج -) الف2  ه -د -ج -الف -) ب1  
  ادبي تماماً وجود دارد؟ هاي در بيت زير كدام آرايه -۱۴۹

ــي       ــان م ــاز طوف ــبعم ب ــوزوني ز ط ــر م ــد بح كن
 

اي اسـت هر نفس بر لب چو موجم مصرع برجسته 
 

  تلميح -اسلوب معادله -) مجاز4  ايهام -لف و نشر -) تناسب3  جناس -حسن تعليل -) ايهام2  تشبيه -ايهام تناسب -) استعاره1  
  كدام گزينه كامالً درست است؟هاي ابيات زير در  ترتيب آرايه -۱۵۰
الف) گر دماغ باغ نيـز از بـوي او آشـفته نيسـت    

 

پس چـرا هـردم ز جـاي خـود جهـد بـاد صـبا؟ 
 

وار از سر خوان وصال خـود مـران مـا را ب) مگس
 

نه مهمان توام آخـر، بخـوان روزي بـه خـوان مـا 
 

خدا كه خـون رز را بـه دو عـالم ار فروشـم ج) به
 

بهــا را عــالم بــدهيم خــون بخــريم هــر دو 
 

ـــي ـــزل قرب ـــر ســـوختۀ من ـــو اگ د) اي دل ت
 

پروانـــۀ ايـــن شـــعله ز پروانـــه طلـــب كـــن 
 

  تلميح -استعاره -جناس -) حسن تعليل2  كنايه -جناس تام -تشبيه -) حسن تعليل1  
  جناس -تشخيص -جناس -) استعاره4  ايهام تناسب -تلميح -تشبيه -) جناس3  
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  د آرايۀ درست دربارٔه بيت زير در كدام گزينه آمده است؟بيشترين تعدا -۱۵۱   1010
ــياد آورد       ــم ص ــون از چش ــو خ ــال ت ــۀ خ دان

 

ــاد آورد  ــه فري ــش را ب ــوخ آت ــپند ش ــر س ه
 

  جناس -مجاز -تشخيص -) حسن تعليل2  جناس -استعاره -اسلوب معادله -) تشبيه1  
  آميزي حس -ايهام تناسب -تشخيص -) تشبيه4  مجاز -تلميح -حسن تعليل -) اسلوب معادله3  
  الگوي حروف اصلي قافيه در كدام گزينه متفاوت است؟ -۱۵۲
ــــــد ) 1     ــــــگ رع ــــــرآرد بان ــــــنه را درد س تش

 

چــــون ندانـــــد كـــــاو كشــــاند ابـــــر ســـــعد 
 

) مركـــــب همـــــت ســـــوي اســـــباب رانـــــد2
 

ـــــــد  ـــــــوب مان از مســـــــبب الجـــــــرم محب
 

ــــــد ذّره3 ــــــيچ گنج ــــــا ه ــــــر اينج اي ) بنگ
 

اي ايـــــن ســـــخن را كـــــژ شـــــنيده غـــــّره 
 

ــــي ) 4 ــــوب اي ســــفيه عكــــس م ــــويي و مقل گ
 

ـــــــه  ـــــــه تي ـــــــرده ره و بگرفت ـــــــا ك اي ره
 

  است؟ نادرستاطالعات مقابل كدام گزينه  -۱۵۳
) شـــاهدي مســـتانه آمـــد زاهـــدي مســـتور شـــد1

 

نــخ كــم زن كــه بــر لــوح ايــن قضــا مســطور شــد رو ز 
 

  (قافيه نادرست است) 
) زهــي دهــان تـــو مــيم و ز لعـــل حلقــۀ مـــيم2

 

ــي دو  ــيم زه ــۀ ج ــك نقط ــيم و ز مش ــو ج ــف ت زل
 

  (ذوقافيتين نيست) 
ــــرده3 ــــر ك ــــان پ ــــد ) گفــــت: جــــامم را چن ان

 

ـــــپند  ـــــك س ـــــد ي ـــــدر نگنج ـــــدر او ان كان
 

  (الحاقي ندارد) 
ــــــيش او روم4 ــــــد پ ــــــن نومي ــــــت: م ) گف

 

ز آســـــــتان او بـــــــه راه انـــــــدر شـــــــوم 
 

  است)» و«(حرف روي  
  است؟» دوري«وزن كدام گزينه  -۱۵۴
ـــاال ) 1     ـــيش ب ـــروپ ـــاد س ـــارغيم از ي ـــدت ف ي بلن

 

ـــيم  ـــاهي كن ـــر كوت ـــر فك ـــود گ ـــت پســـتي ب غاي
 

ــــن دل2 ــــو ) اي حس ــــزم ت ــــي ز ب ــــروز فروغ ف
 

ســـوز شـــرابي ز جـــام توســـت ويـــن عشـــق خانـــه 
 

ـــند3 ـــاده مس ـــدرت نه ـــردون ق ـــراز گ ـــر ف ) اي ب
 

برخـــــور ز ملـــــك بـــــاقي وز دولـــــت مخلّـــــد 
 

ــــوادث ) 4 ــــع ح ــــراي دف ــــن را ب ــــت و دي دول
 

نقــــش نگــــين اســــت نــــام بــــزرگش هميشــــه 
 

  است؟» ناهمسان«وزن كدام گزينه  -۱۵۵
ـــــاد كننـــــد ) 1     ـــــه كـــــه ز وي ي دوســـــتان ب

 

ـــــي  ـــــت دل ب ـــــين اس ـــــي غمگ ـــــت دل دوس
 

) اي گل تـو بـه حسـن خـود مغـرور مشـو چنـدين2
 

پايـــــد كـــــاين خـــــوبي ده روزه بســـــيار نمـــــي 
 

) چــه هــردم بــه نــاز افكنــي چــين بــر ابــرو؟3
 

ـــم ن  ـــين ه ـــه چ ـــين ك ـــت چ ـــاز اي ب ـــدمن مان
 

از نــــام دو چشــــم خــــود چــــه پرســــي؟ ) 4
 

ــــه  ــــن فتن ــــوخ اي ــــر ش ــــت و آن دگ ــــر اس گ
 

  وزن كدام گزينه متفاوت است؟ -۱۵۶
ــد؟ ) 1     ــه باش ــت چ ــير مس ــزاالن ش ــم غ ــار چش عي

 

كه چشم شير در اين بيشه، شيشه شيشه شراب اسـت 
 

ــي2 ــه ) نم ــن نال ــه وط ــوان ب ــيدن ت ــه درد كش اي ب
 

ـــ  ـــن غري ـــن در چم ـــرغ چم ـــواي م ـــرددن ب نگ
 

ــــه3 ــــردون فتن ــــد گ ــــار مخســــب ) درون گنب ب
 

ـــار مخســـب  ـــل موســـم به ـــر ســـايۀ پ ـــه زي ب
 

كـــدام راهـــرو اينجـــا دم از ثبـــات قـــدم زد؟ ) 4
 

ـــدارد  ـــاي در ركـــاب ن ـــدم پ كـــه هـــم ز نقـــش ق
 

  در بيت زير كدام اختيار شاعري وجود دارد؟ -۱۵۷
ــرون       ــن از بي ــد م ــك و ب ــا ني ــدارم ب ــخن ن س

 

كجا رفـت و ايـن ز وسوسـه چـونكه آنچه كرد و  
 

  ) تغيير مصوت بلند به كوتاه4  ) تغيير مصوت كوتاه به بلند3  ) قلب2  ) ابدال1  
  است؟» جاي فعالتن و تغيير كميّت مصوت ابدال، فاعالتن به«كدام گزينه داراي  -۱۵۸
ــاه انجــم ز كمــين ) 1     گــاه افــق بيــرون تاخــت ش

 

وقـــت پـــرداختن مـــدحت شـــاه عجـــم اســـت 
 

ذكـــــر بـــــاغ ارم و آتـــــش نمـــــرود مكـــــن )2
 

ــــاغ ارم اســــت  ــــركن و انگــــار كــــه ب آتشــــي ب
 

) از پــي چشــم بــد اســت اينكــه در ايــام بهــار3
 

ــه هــم اســت  ــا گــل ب ــو ب ــا خاصــيت عــدل ت خــار ب
 

ــاد ) 4 ــو مب ــك مح ــوح فل ــز ل ــو ك ــاب ت ــام و الق ن
 

ــــت  ــــال درم اس ــــار و جم ــــرٔه دين ــــت چه زين
 

  زينه تماماً درست است؟اختيارات شاعري بيت زير در كدام گ -۱۵۹
ــب       ــت و اي عج ــل اس ــديهي عق ــان ب ــي مك نف

 

خسـته جـاي اوسـت آن را كه جـاي نيسـت دل  
 

  ابدال -) تغيير مصوت كوتاه به بلند2    قلب -) تغيير مصوت بلند به كوتاه1  
  كوتاه به بلند -) تغيير مصوت بلند به كوتاه4  حذف همزه -جاي فعالتن ) فاعالتن به3  
  توجه به بيت زير كدام گزينه درست است؟ با -۱۶۰

ــــاني شــــود       ــــم ف ــــر و قل آن همــــه حب
 

ـــي  ـــديث ب ـــن ح ـــود وي ـــاقي ب ـــدد ب ع
 

  ) اختيار زباني دارد.4  ) اختيار وزني دارد.3  ) وزن بيت ناهمسان است.2  ) بيت ذوقافيتين است.1  
  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ -۱۶۱
ـــويد  ) 1     ـــرو نش ـــعدي ف ـــت از دل س ـــقمالم عش

 

ســياهي از حبشــي چــون رود كــه خــود رنــگ اســت؟ 
 

ــــق چــــرا انديشــــد؟2 ) عاشــــق از ســــرزنش خل
 

ـــد  ـــاز كن ـــن گ ـــان در ده ـــه زب ـــايي ك ـــمع ج ش
 

) عاشـــق از ســـنگ مالمـــت نشـــود روگـــردان3
 

ـــــا را  ـــــاف ســـــزد حوصـــــلۀ عنق طعمـــــه از ق
 

نيســت بــا اهــل خــرد ســنگ مالمــت را كــار ) 4
 

ــــل را  ــــط باط ــــد خ ــــط نگذارن ــــر خ ــــه ب نقط
 

  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

صيلي 
سال تح

01
 - 

00
  

  
دفترچة شمارة 

2 -
 

صاصي 
آزمون اخت

27
 

خرداد 
1401

   )
ساني

شي علوم ان
گروه آزماي

 (
  

  است؟ نادرستمفهوم مقابل كدام گزينه  -۱۶۲  1111
) چشم صائب چـون صـدف بـر ابـر گوهربـار نيسـت1

 

ـــت  ـــود اس ـــار خ ـــع گهرب ـــت طب ـــار من ـــر ب زي
 

  (خوداتكايي) 
پوشــي درون خلــوت ســينه ) هــر انديشــه كــه مــي2

 

ــيما  ــر س ــه ز دل پيداســت ب ــگ انديش ــان و رن نش
 

  (يكساني درون و بيرون) 
گشـــته ســـكه بـــه زر ) كمـــال دولـــتم از عشـــق3

 

ز رنـــگ كـــاهي مـــن نـــرخ كيميـــا شـــكند 
 

  بخشي عشق) (ارزش 
ـــي4 ـــه ب ـــوي عشـــق من ـــه ك ـــدم ) ب ـــل راه ق دلي

 

كــه مــن بــه خــويش نمــودم صــد اهتمــام و نشــد 
 

 (ناتواني عقل در راه عشق) 
  بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ مقابلمفهوم  -۱۶۳

تشـنۀ عشـقم عمري است كه چـون خـاك جگـر     
 

و ايّـــام بـــه مـــن جرعـــۀ جامـــت نرســـانيد 
 

  

روزي بــــه بــــزم و مجلــــس مــــا در نيامــــدي ) 1    
 

ــي  ــه ب ــري ك ــا بنگ ــي ت ــه م ــه خوناب ــو چ ــوريم ت خ
 

خواسـتم ) از خدا عمـري بـه جـان وصـل تـو را مـي2
 

خواســتم شــد ميّســر آنچــه عمــري از خــدا مــي 
 

ـــا3 ـــيش م ـــخ اســـت ع ـــو تل ـــراق ت ) از تلخـــي ف
 

ـــــــدازه نيســـــــت تلخـــــــي روز   ـــــــراق راان ف
 

ــــل ) 4 ــــراق، وص ــــر ف ــــي زه ــــرد تلخ از دل نب
 

ـــي  ـــهبا نم ـــه ص ـــه ب ـــت شيش ـــگ از سرش رود زن
 

  مفهوم كدام بيت با بيت زير يكسان است؟ -۱۶۴ 
روي و چشـــــمي دارم انـــــدر مهـــــر او     

 

ـــي  ـــر م ـــاين گه ـــي ك ـــزد آن زر م ـــد ري زن
 

  

ـــيم و زرش ) 1     ـــود س ـــر ار نب ـــش مگي ـــرك دروي ت
 

ــك و  ــت ســيم شــمار اش رخــش را زر گيــر در غم
 

ـــم2 ـــر چش ـــا راهب ـــد راهنم ـــو ش ـــه ت ـــا را ب ) م
 

ـــرد ســـر چشـــم؟  ـــرا گ ـــرديم چ چـــون اشـــك نگ
 

) گر نـداري دسـترس چـون منعمـان بـر سـيم و زر3
 

ســيم نــاب اشــك بــر رخســارٔه چــون زر فشــان 
 

ـــه زر داد ) 4 ـــويش ب ـــه زر خ ـــد هرك ـــان نكن نقص
 

ـــت ســـيم  ـــد دل و جـــان صـــرف ب ـــاز نق ـــي س تن
 

  ترتيب آمده است؟ در كدام گزينه به» غفلت -گذشتن از خود براي رسيدن به يار -توجهي معشوق بي -داري در عشقپاي«مفاهيم  -۱۶۵
هرگــز نشــد از جلــؤه او ســير دو چشــمم الــف)      

 

ــنه  ــي تش ــر نفس ــن آب روان ه ــرد اي ــرم ك ت
 

ب) اگر چـو مـرغ بنـالم تـو همچـو سـرو ببـالي
 

وگر چـو ابـر بگـريم تـو همچـو غنچـه بخنـدي 
 

ر هـان تـا جـان برافشـاني ج) دال در بزم عشق يا
 

كه با خود در چنان خلوت نگنجي گر همـه جـاني 
 

ــپيد د)  ــوي س ــو را ز م ــت ت ــبح قيام ــد ص دمي
 

ــي  ــواب كن ــرك خ ــه ت ــد ك ــت نيام ــوز وق هن
 

  د -الف -ب -) ج4  ب -د -الف -) ج3  د -ج -ب -) الف2  ج -ب -د -) الف1  

 

  ترتيب هريك از عبارات زير به چه مفهومي اشاره دارند؟ به -۱۶۶
 ها است. دليل خودداري كردن اعضاي جهان اجتماعي از انجام برخي كنش ■  
 رفتار انسان بر اساس انديشه و تصميم خود ■  
  است. فرديت هنرمندترين  بيان ژرف ■  
 جهان ذهني -ن فرهنگيتبديل جهان ذهني به جها  -ها ) وجود نداشتن آگاهي در كنش1  
 هنر -ورود به جهان فرهنگي -ها ) پيامدهاي نامطلوب كنش2  
 هنر -ورود به جهان فرهنگي -ها ) وجود نداشتن آگاهي در كنش3  
  جهان ذهني -تبديل جهان ذهني به جهان فرهنگي -ها ) پيامدهاي نامطلوب كنش4  
  ست؟رو آورده ا كدام گزينه عباراتي مرتبط با نگاه روبه -۱۶۷
دانش عمومي را پايه و اساس هرگونـه  - پاشد ي اين ديدگاه، مرز دانش علمي و دانش عمومي فرو ميها در برخي از نحله) 1  

 . هاست در اين ديدگاه، تفاوت دانش علمي با دانش عمومي در روش آن - داند دانشي از جمله دانش تجربي مي
براي سامان دادن به زندگي خـود  ها ازي واقعيت هستند كه انساننه كشف و بازخواني واقعيت بلكه بازس ها دانش) 2  

ي حقيقـي و هـا بـيش در آن دانـش و موثق و نامعتبر نيست، بلكه كمغير  دانش عمومي دانش -كنند توليد مي
 . هاست در اين ديدگاه، تفاوت دانش علمي با دانش عمومي در روش آن -صحيح نيز وجود دارد

ي اين ديدگاه، مـرز دانـش ها در برخي از نحله -داند اعتبار مي دانش حاصل از زندگي را بيبرتري دانش تجربي بر ) 3  
بـيش در آن  و موثق و نامعتبر نيسـت، بلكـه كـمغير  دانش عمومي دانش -پاشد علمي و دانش عمومي فرو مي

 . ي حقيقي و صحيح نيز وجود داردها دانش
 ها دانش ۀهم - كند و دانش عمومي، دانش حاصل از زندگي است انكار ميرا كه دانش علمي، راه كشف واقعيت  ادعااين ) 4  

  .داند دانش عمومي را پايه و اساس هرگونه دانشي از جمله دانش تجربي مي - داند را دانش حاصل از زندگي مي

  

 ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
´ 15
پيشنهادي زمان
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  پيامد هريك از عبارات زير در كدام گزينه آمده است؟ -۱۶۸  1212
 خود ناتواني جهان اجتماعي در حفظ فرهنگ ■  
 يعيطب يشناخت خداوند، فرشتگان و جهان ماورا ■  
  دانش علمي افراد و اعضاي جهان اجتماعي ■  
 ها هاي مختلف و حل كردن آن هاي ميان فرهنگ توانمند شدن در شناسايي تعارض - ي افراداجتماع يها كنشدگرگون ساختن  - ) فروريختن جهان اجتماعي1  
 يملها و اشكاالت شناخت ع بيآسشناسايي  -انيآدم يزندگ يها ها و ارزش آرمانتغيير  -) فروريختن جهان اجتماعي2  
 خود يجهان اجتماع ياز شناخت عموم قيدرك عم -انيآدم يزندگ يها ها و ارزش آرمانتغيير  -) دگرگون شدن جهان اجتماعي3  
  علميموجود در شناخت  قياز حقا اع در دفقدرت  -ي افراداجتماع يها كنشدگرگون ساختن  -) دگرگون شدن جهان اجتماعي4  
  كنند؟ در ارتباط با جامعۀ تغلب هريك از عبارات زير به چه مفهومي اشاره مي -۱۶۹
 ن مردم ديگرارزش شمرد يخوار و ب ■  
 گرانيخوار و مقهور كردن د ■  
  خودداري از چيرگي بر يكديگر ■  
 بر خود گرياقوام د  ۀت از غلبممانع يبرا -هدف جامعه -) زنده شدن حس خودخواهي در جامعه1  
 گريغلبه بر اقوام د  يبرا -دليل بقاي جامعه -) زنده شدن حس خودخواهي در جامعه2  
 بر خود گرياقوام د  ۀممانعت از غلب يبرا -هدف جامعه -) معناي سعادت در جامعه3  
  گريغلبه بر اقوام د  يبرا -دليل بقاي جامعه -) معناي سعادت در جامعه4  
ها بدون يكديگر در كدام گزينه به درستي معنا شده است؟ و محدود كردن علم بـه دانـش تجربـي در  ها و محدوديت نشدن فرصتمحقق  -۱۷۰

  جهان اجتماعي چه پيامدي براي جهان اجتماعي دارد؟
و  ديـباطـل بـودن عقا  ايتواند از حق  نمي معتبر نداند، ،يروش علمعنوان  نيز بهرا  هاي كيفي اگر روش -اند سكه كي يها، دو رو تيها و محدود  فرصت) 1  

 . ديها سخن بگو  آرمان
 هاي اجتماعي و انساني تفاوتي نگذارد بايد به ميزان كنترل و نظارت بيروني خـود روز بـه روز اگر ميان پديده - اند سكه كي يها، دو رو تيها و محدود  فرصت) 2  

 اضافه كند.
و  ديـباطـل بـودن عقا  ايـتواند از حق  معتبر نداند، نمي ،يدو روش علمعنوان  نيز بهرا  يعقل و وحاگر  -اند وابسته گريكد يبه  ها تيها و محدود  فرصت) 3  

 .ديها سخن بگو  آرمان
  اگر با نگاهي سكوالر همراه شود به دئيسم و در نتيجه به بحران معرفتي خواهد انجاميد. -اند وابسته گريكد يبه  ها تيها و محدود  فرصت) 4  
  ؤاالت زير پاسخ دهيد:به س -۱۷۱
 شود؟ گيرد و چه زماني محقق مي ي بر چه اساسي شكل ميجهان اجتماع يهويت فرهنگ ■  
 شدن جهان اجتماعي نتيجۀ چيست؟ گرفتار كهولت و مرگ ■  
 چه پيامدي دارد؟ ديگر يدر گزينش عناصر فرهنگال و خالق اعضاي جهان اجتماعي حالت فعاز دست دادن  ■  
  شود؟ ، چه حالتي خلق ميآن با حقيقت انسان و جهان شود ياعضا يمانع از آشناي ،ييك جهان اجتماع يها ارزش اگر عقايد و ■  
 -زدگي غرب -هاي دروني بست ها و بن كاستي -هاي عميق آن را مهم بپندارند هنگامي كه اعضاي جهان اجتماعي اليه -هاي عميق جهان اجتماعي ) اليه1  

 فطري  ازخودبيگانگي
 -يفرهنگـ يخودباختگ -هاي دروني بست ها و بن كاستي -پديد آيد يمشترك يها در ميان مردم، عقايد و ارزشزماني كه  -ياجتماع هاي عقايد و ارزش) 2  

 ي قيحق ازخودبيگانگي
 فطري ازخودبيگانگي - يفرهنگ يودباختگخ - انگاري پوچ - بپندارند مهم را آن عميق هاي اليه اجتماعي جهان اعضاي كه هنگامي - ياجتماع هاي ارزش و عقايد )3  
  يقيحق ازخودبيگانگي -زدگي غرب -انگاري پوچ -پديد آيد يمشترك يها در ميان مردم، عقايد و ارزشزماني كه  -هاي عميق جهان اجتماعي ) اليه4  
  كدام گزينه در ارتباط با اصطالح مركز و پيرامون به عبارات درستي اشاره كرده است؟ -۱۷۲
ح به اين نكته اشاره دارد كـه ال ين اصطا  -كنند حل مي يغربغير  ياستثمار كشورها قيطر  ازخود را  يدرون يها چالش ،ينظر، جوامع غرب نيساس ا بر ا) 1  

ش و نـزاع برند كه چـال كساني به كار مياين اصطالح را  -را ادامه دهندها  آن يافته، الگوي كشورهاي ديگرند و ساير كشورها بايد مسير كشورهاي توسعه
 .آن نيز توجه دارند سياسيكنند و به ابعاد  بين كشورهاي غني و فقير را به ابعاد اقتصادي محدود نمي

 نيتـأم يجوامـع غربـ فيكارگران و اقشار ضع يرا برا يآورند، رفاه عموم به دست مي يرامونيپ يكه از كشورها يبا ثروت) بر اساس اين نگاه جوامع غربي 2  
ح بـه ال ين اصطا  -اشاره دارد يثروتمند و صنعت يكشورها يبه نقش مركز  -دهند خود انتقال مي ياز مرزها رونيرا به ب يت حاد درونكنند و مشكال  مي

 . را ادامه دهندها  آن اين نكته اشاره دارد كه كشورهاي توسعه يافته، الگوي كشورهاي ديگرند و ساير كشورها بايد مسير
 - كننـد مي ليمركز تسه يبه كشورها رامونيپ يانتقال ثروت را از كشورها ،يالملل و معاهدات بين شتركم هاي گذاري با سرمايهربي ) بر اساس اين نگاه جوامع غ3  

ايـن  - رنـديگ ضعف و فقر قـرار مـي تيدر موقع ،يمركز  يبه سبب نوع عملكرد كشورها يرامونيپ يبرند كه معتقدند، كشورها به كار مي ياصطالح را كسان نيا 
 .  آن نيز توجه دارند سياسيكنند و به ابعاد  برند كه چالش و نزاع بين كشورهاي غني و فقير را به ابعاد اقتصادي محدود نمي كساني به كار ميالح را اصط

 يكشـورها عملكـرد نـوع سـبب هبـ يرامونيپ يكشورها معتقدند، كه برند مي كار به يكسان را اصطالح نيا  - دارد اشاره يصنعت و ثروتمند يكشورها يمركز  نقش به )4  
  .كنند مي حل يغيرغرب يكشورها استثمار قيطر  از را خود يدرون يها چالش ،يغرب جوامع نظر، نيا  اساس بر - رنديگ مي قرار فقر و ضعف تيموقع در ،يمركز 
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  ترتيب پيامد هريك از عبارات زير در كدام گزينه آمده است؟ به -۱۷۳  1313
 تيبه معنو يآدم يفطر ازيپاسخ به ن يبرا در فرهنگ غرب تيو معنو نيد به شيگرااز سرگرفته شدن  ■  
 در استبداد استعماري  استعمارگر يبه كشورها يوابستگ ■  
 تغيير ساختار سياسي جامعه توسط جنبش عدالتخانه ■  
  در مشروطه رهبران ديني شكست  ■  
بـه بازگشـت  -گيري شرط اول جامعۀ مطلوب شيعه شكل -كشورهاي استعمارگر افععمل مطابق من -رنگارنگ يها و عرفان ديجد  يها نيد گيري  ) شكل1  

 ي موضع مقاومت منف
گيـري شـرط اول جامعـۀ مطلـوب  شكل -يجوامع اسالم يو اقتصاد ياسياستقالل سمخدوش ساختن  -) شكست نظريات سكوالريستي و اومانيستي2  

 گيري جريان چپ در ايران شكل -شيعه
گيـري  شـكل -انقالب اجتماعي محسـوب شـدن ايـن جنـبش -كشورهاي استعمارگر عمل مطابق منافع -والريستي و اومانيستي) شكست نظريات سك3  

 جريان چپ در ايران 
انقالب اجتماعي محسوب شدن اين  -يجوامع اسالم يو اقتصاد ياسياستقالل سمخدوش ساختن  -رنگارنگ يها و عرفان ديجد  يها نيد گيري  ) شكل4  

  يبه موضع مقاومت منفشت بازگ -جنبش
دو رويكرد پرداختن به مسائل و مشكالت جوامع اسالمي توسط دولتمردان و روشنفكران در كدام گزينه تصـوير شـده اسـت؟ و افـزايش  -۱۷۴

  ها نتيجۀ چه چيزي در علوم اجتماعي است؟ همدلي و همراهي انسان
داري بـه  با نگاه كشورهاي بلوك شرق و تفكري ضد سـرمايه -پرداختند مي ياسيبا غرب س به مبارزه يستياليو سوس يستيماركس يها شهياز موضع اند ) 1  

  گريكد يو جوامع مختلف از  ها فهم متقابل انسان نۀيزمفراهم ساختن  -پرداختند ها مي راه حل
 سـميبراليبـود كـه ل ياسالم از نوع مشـكالت مسائل جهان -پرداختند مي ياسيبه مبارزه با غرب س يستياليو سوس يستيماركس يها شهياز موضع اند ) 2  

 اجتماعي مناسب و صحيح براي دانشمندان گيري موضعايجاد فرصت  -به وجود آورده بود يغرب
بود كـه  يمسائل جهان اسالم از نوع مشكالت -آمده بود شيپ ياز جوامع غرب يخيتار  يبود كه در اثر عقب ماندگ يمسائل جهان اسالم از نوع مشكالت) 3  

  گريكد يو جوامع مختلف از  ها فهم متقابل انسان نۀيزمفراهم ساختن  -به وجود آورده بود يغرب سميبراليل
با نگاه كشورهاي بلوك شـرق و تفكـري ضـد  -آمده بود شيپ ياز جوامع غرب يخيتار  يبود كه در اثر عقب ماندگ يمسائل جهان اسالم از نوع مشكالت) 4  

  اجتماعي مناسب و صحيح براي دانشمندان گيري موضعايجاد فرصت  -پرداختند ها مي داري به راه حل سرمايه
  پاسخ سؤاالت زير در كدام گزينه آمده است؟ -۱۷۵
 هايي دارد؟ بخش حق جهان اجتماعي چه ويژگي ■  
 نامند؟ ميگيرد را چه  هايي كه براي پذيرش فرهنگ جامعه و انطباق افراد با انتظارات جامعه انجام مي مجموعه فعاليت ■  
 منظور از ساختار اجتماعي چيست؟ ■  
  بازٔه زماني ليبراليسم اوليه كدام است؟ ■  
 قرن هفدهم و هجدهم  -ياجتماع يها دهيپد  انيارتباط م -اقناع -ها و مطابق با نظام آفرينش است ) مورد پذيرش همۀ فرهنگ1  
  قرن هجدهم و نوزدهم -ياجتماع يها دهيپد  انيارتباط م -كنترل اجتماعي -است و مطابق فطرت انسان حيصح ياز نظر علم) 2  
  قرن هجدهم و نوزدهم -مختلفي اجتماع هاي دهيپد  انيم ونديرابطه و پ يچگونگ -اقناع -است و مطابق فطرت انسان حيصح ياز نظر علم) 3  
  هجدهم و هفدهم قرن - مختلف ياجتماع هاي دهيپد  انيم ونديپ و هرابط يچگونگ - اجتماعي كنترل - است آفرينش نظام با مطابق و ها فرهنگ همۀ پذيرش مورد )4  
  شناسي تبييني به سؤاالت زير پاسخ دهيد: در ارتباط با جامعه -۱۷۶
 ؟دهد مي حيتوض ياساسچه  را بر ينظم اجتماع ■  
 داند؟ روابط را مبتني بر چه چيزي مي ■  
 شود؟ در اين نگاه پيش بيني رفتار چگونه ضمانت مي ■  
  ا توجه به اين نگاه اين نوع جوامع افزايش روزافزون چه چيزي را بايد در دستور كار خود قرار دهند؟ب ■  
 خود ٔهكنترل كنند يو ابزارها روهايو ن ينظارت نيحجم قواعد و قوان -و اجبار ديو تهد  عيتطم -قرارداد و نفع -يرونيمناسبات ب) 1  
  خود ٔهكنترل كنند يو ابزارها روهايو ن ينظارت نيحجم قواعد و قوان -گرانه معطوف به دنياهاي حساب كنش -قرارداد و نفع -) دانش تجربي2  
 و رغبت تيل، رضا يافراد بر اساس م يجلب مشاركت و همكار  -و اجبار ديو تهد  عيتطم -ترس و اجبار -) دانش تجربي3  
  و رغبت تيل، رضا يافراد بر اساس م يب مشاركت و همكار جل -هاي حسابگرانه معطوف به دنيا كنش -ترس و اجبار -يرونيمناسبات ب) 4  
  كند؟ هاي اجتماعي مختلف و زوال معنا را به درستي ذكر مي ترتيب كدام گزينه دليل پيدايش جهان به -۱۷۷
هاي اجتماعي به تمايالت  وري پديدهها و سپرده شدن دا افول علوم عقالني و وحياني و از دست رفتن امكان ارزيابي ارزش -ها انسان اريتنوع اراده و اخت) 1  

 هاي متفرق افراد و گروه
  هـاي صـرفاً فراتجربـي و  گيري دانش هاي متفرق و شكل هاي اجتماعي به تمايالت افراد و گروه سپرده شدن داوري پديده -ها انسان اريتنوع اراده و اخت) 2  

 ها  از دست رفتن امكان ارزيابي ارزش
 هاي صرفاً تجربي و افول علوم عقالني و وحياني  گيري دانش ها و شكل امكان ارزيابي ارزش -ها سانو معرفت ان يتنوع آگاه) 3  
  متفرق هاي گروه و افراد تمايالت به اجتماعي هاي پديده داوري شدن سپرده و وحياني و عقالني علوم و تجربي هاي دانش گيري شكل - ها انسان معرفت و يآگاه تنوع )4  
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از مرزهاي ايماني توسط جامعۀ ايران در جريان انقالب اسالمي در كدام گزينه تصوير شده است؟ و در ارتباط با قدرت سياسي جوامع دفاع  -۱۷۸  1414
  اسالمي كدام گزينه عبارت درستي آورده است؟

جوامـع  ياسـيقـدرت س -كـردوجـو  كرد، جست ايران، هويت خود را بيرون از تصاويري كه جهان غرب القا مي جريان بيداري اسالميبا الهام گرفتن از ) 1  
 . داشتاي  لهيو قب يدر مناسبات قوم شهير  شتريتا قبل از استعمار، ب ياسالم

خـود را ذيـل آسـمان  يخود بازگشـت و تـاريخ و جغرافيـا يبه هويت اسالم بيت  قرآن و اهل يها و با استفاده از آموزه (ره)يامام خمين يبه رهبر ) 2  
 .داشتاي  لهيو قب يدر مناسبات قوم شهير  شتريتا قبل از استعمار، ب يجوامع اسالم ياسيقدرت س -داد توحيد قرار يمعنو

جوامـع  ياسـيقـدرت س -كـردوجـو  كرد، جست ايران، هويت خود را بيرون از تصاويري كه جهان غرب القا مي جريان بيداري اسالميبا الهام گرفتن از ) 3  
 يو قوم يليمسئله سبب شد تا استبداد ا  نيخورد و ا  ونديبا قدرت استعمارگران پ ،يغرب يها سازش با دولت قياز طر  ،بيداري اسالميدوران  در ياسالم

 . ديدرآ  يصورت استبداد استعمار  به
 يرا ذيل آسمان معنو خود يخود بازگشت و تاريخ و جغرافيا يبه هويت اسالمبيت  قرآن و اهل يها و با استفاده از آموزه (ره)يامام خمين يبه رهبر ) 4  

 نيـخـورد و ا  ونـديبا قدرت استعمارگران پ ،يغرب يها سازش با دولت قي، از طر بيداري اسالميدوران  در يجوامع اسالم ياسيقدرت س -توحيد قرار داد
  .ديدرآ  يصورت استبداد استعمار  به يو قوم يليمسئله سبب شد تا استبداد ا 

  اند؟ مصاديق (الف و ب و ج) كدام -۱۷۹

  پيامد  علت
  (الف)  يبر نظم اجتماع يافراط ديتأك

 يكنش اجتماعقرار گرفتن مورد توجه   (ب)
  (ج) .دهند از خود نشان مي يمتفاوت يگوناگون، رفتارها طيدر شراها  انسان

 .  كرد ليتحل يمي توان فقط با روش تجربكنش انسان را ن - ها از انسان يشور زندگگرفته شدن  - گريزي در دنياي مدرن ها و در نتيجه اخالق ) سقوط ارزش1  
روش  -هـا از انسـان يشـور زنـدگگرفته شـدن  -كنند هايي است صرفاً آن را رعايت مي ها و ارزش اين نظم براي تحقق چه آرمان افراد بدون آنكه بدانند) 2  

 ها را دارد. تجربي به تنهايي توان فهم معاني كنش انسان
روش تجربـي بـه  -ياجتماع يو معنا از زندگ يارزش و اخالق، آگاه ت،يحذف اراده و خالق -خالق گريزي در دنياي مدرنها و در نتيجه ا  ) سقوط ارزش3  

 ها را دارد. تنهايي توان فهم معاني كنش انسان
و  يارزش و اخالق، آگاه ت،يه و خالقحذف اراد -كنند هايي است صرفاً آن را رعايت مي ها و ارزش اين نظم براي تحقق چه آرمان افراد بدون آنكه بدانند) 4  

  .كرد ليتحل يكنش انسان را نمي توان فقط با روش تجرب -ياجتماع يمعنا از زندگ
  به سؤاالت زير پاسخ دهيد: -۱۸۰
 شود؟ در مدينۀ فاضله حقيقت چگونه تعيين مي ■  

 ؟هاست آن ياقتصاد يها جوامع، اقتصاد و مؤلفه زياز وجوه تما يكچرا ي ■  
  ؟اند به راه انداخته ارا عليه كشور م يتمام عيار يجنگ اقتصاده دليل برخي كشورها به چ ■  
هاي فرهنگي و سياسي نيـز تحـت تـأثير  اي هويت اقتصادي خود را دارد و بر اساس اين هويت نظام به اين دليل كه هر جامعه -وحي و عقل كمك با) 1  

 . ندارندپ اقتصاد را اساس همه چيز ميزيرا  -گيرند قرار مي
 يهـا شـيوه يتمـامزيـرا  -كنـد مـي دايتناسب پها  آن و با رديگ نهادها شكل مي رياقتصاد در رابطه با سا  ،يدر هر جامعه ازيرا  -وحي و عقل كمك با) 2  

 . بينند را نابود شده مي يغيرسرمايه دار  ياقتصاد
را  يآشـيل ايـران اسـالم ۀپاشـنزيرا  -كند مي دايتناسب پها  آن و با رديگ نهادها شكل مي رياقتصاد در رابطه با سا  ،يا در هر جامعهزيرا  -الهئه اراد) با 3  

 . دانند اقتصاد مي
هـاي فرهنگـي و سياسـي نيـز تحـت تـأثير قـرار  اي هويت اقتصادي خود را دارد و بر اساس اين هويت نظام به اين دليل كه هر جامعه -الهئه اراد) با 4  

  .پندارند اساس همه چيز مي اقتصاد رازيرا  -گيرند مي
  است؟ نادرستچه چيزي دارند؟ و عبارت كدام گزينه در ارتباط با ليبراليسم  در شهير يمختلف غرب يهنجارها، رفتارها و نمادها -۱۸۱
بـه انسـان  دنياساس اصالت بخشـ بر جديدي است كه اسييس ۀشياند ليبراليسم  -شناسي فرهنگ غرب شناسي و انسان هاي هستي ) پاسخ به پرسش1  

 گيرد.  شكل مي ،(اومانيسم) وييدن
 اند.  امور در قياس با خواست انسان تعريف كرده ۀهم ممكن شمردنليبراليسم را  -شناسي فرهنگ غرب شناسي و انسان هاي هستي ) پاسخ به پرسش2  
 .است كه مستقل از او باشد انسانيي ها زشار  ۀبه معناي آزادي انسان از همليبراليسم  -فرهنگ غرب نياد يبن يها باورها و ارزش) 3  
  .گذاري مي داند خواست و ارادٔه آدمي را مبدأ قانون جديدي است كه اسييس ۀشياند ليبراليسم  -فرهنگ غرب نياد يبن يها باورها و ارزش) 4  
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بـه  يحل منازعات گروهي و قـوم يبراآميز  متمسال يراهكارها ۀارائ؟ و رود رقابت از بين مي ٔهبا حذف مالكيت خصوصي، انگيزبه چه دليل  -۱۸۲  1515
  كدام بعد در مدل تكثرگرا اشاره دارد؟

 سياسي -هاست پوشي از آثار و پيامدهاي مخرب آن به معناي چشم ها، آنتوجهي به ساختارهاي اجتماعي و ناديده گرفتن  بي) زيرا 1  
 سياسي -د ناديده گرفته شودش و شايستگي افراد كوشا و توانمنالشود ت زيرا اين امر سبب مي) 2  
 اجتماعي -هاست پوشي از آثار و پيامدهاي مخرب آن به معناي چشم ها، آنتوجهي به ساختارهاي اجتماعي و ناديده گرفتن  بي) زيرا 3  
  اجتماعي -ش و شايستگي افراد كوشا و توانمند ناديده گرفته شودالشود ت زيرا اين امر سبب مي) 4  
  ز عبارات زير با چه مفهومي در ارتباط هستند؟ترتيب هريك ا به -۱۸۳
 يا و منطقه يقوم يها استيس تيحمانيازمندي به  ■  
 اي خاص به منطقه يالملل بين يها گذاري شركت سرمايهمحدود نشدن  ■  
 يالملل راه تجارت بين سرموانع موجود بر برداشتن  ■  
  ياطالعات ميعظ يها استفاده از شبكه ■  
 راتييـتغ تير يو مـد  ييشناسـا  -يملـ يهـا استيمختلف و س يكشورها ياستقالل اقتصادمخدوش ساختن  -انباشت ثروت -ران قديم) اقتصاد در دو 1  

 ي در سطح جهان ياقتصاد
مختلـف و  يكشـورها ياسـتقالل اقتصـادمخـدوش سـاختن  -يا مشترك منطقـه يو بازارها يالملل بين يگيري نهادها شكل -) اقتصاد در دوران قديم2  

 كاهش اهميت مرزهاي سياسي و فرهنگي -يمل يها استيس
 تير يو مـد  ييشناسـا  -ثـروت و قـدرت يهـا حفظ منافع كـانون -يا مشترك منطقه يو بازارها يالملل بين يگيري نهادها شكل -) اقتصاد سرمايه محور3  

  يدر سطح جهان ياقتصاد راتييتغ
  كاهش اهميت مرزهاي سياسي و فرهنگي -ثروت و قدرت يها نحفظ منافع كانو  -انباشت ثروت -) اقتصاد سرمايه محور4  
  بودن عبارات زير را مشخص كنيد: نادرستدرست يا  -۱۸۴
 .هم دارد ينييو تب يفيشود بلكه سطوح توص محدود نمي يو انتقاد يزيدر جهان اسالم به سطوح تجو يعلوم اجتماع ■  
را در مقابـل  يسبب، او علم مـدن نيشوند. به هم مي جاديها ا انسان ٔهو اراد يكه با آگاه داند مي ييها دهيرا پد ياجتماع يها تيواقع يفاراب ■  

 .ها وجود دارد انسان ٔهمستقل از ارادها  آن روشدهد كه  قرار مي يعلوم
 ييبـه تنهـا را يعلم يها عرصه ۀهم ودارد  ينقش محور يو اجتماع يفرهنگ طينسبت به مح يدانش علم ديجهان اسالم در تول تيعقالن ■  

 دهد.  سامان مي
  . آورند به شمار مي نييرا نوعي تب ريتفسي هر ري،يتفس كردروي برخالف دانشمندان مسلمان ■  
 درست -نادرست -نادرست -) درست2  نادرست -نادرست -درست -) نادرست1  
  درست -درست -نادرست -) نادرست4    نادرست -درست -درست -) درست3  
  نه عبارات مرتبطي با مفاهيم ذيل آورده است؟ترتيب كدام گزي به -۱۸۵
 يتنوع و تكثر معان ■  
 ينگار قوم ■  
 مونارشي ■  
  آريستوكراسي  ■  
كند؛ خود را در  را دارد، زندگي ميها  آن در اين روش، پژوهشگر براي مدتي با قومي كه قصد تحقيق دربارٔه -هاي انساني ي كنشمعان دنيفهم يدشوار ) 1  

حكومت يك اقليـت  -حكومت يك فرد بر اساس فضيلت -را بهتر بشناسدها  آن كند تا يشان را تجربه ميها  دهد و كنش قوم قرار ميشرايط فرهنگي آن 
 بر اساس خواست و ميل حاكم 

از  اسـت كـه درآن محقـق بـه دنبـال پـرده برداشـتن يمشـاركت ٔهبر اساس مشـاهد يفيپژوهش ك ينوع -هاي انساني ي كنشمعان دنيفهم يدشوار ) 2  
 حكومت يك اقليت بر اساس خواست و ميل حاكم -حكومت يك فرد بر اساس خواست و ميل حاكم -اند ها نهفته است كه در كنش ييمعناها 

 قـرار قـوم آن يفرهنگ شرايط در را خود كند؛ مي زندگي دارد، را ها آن دربارٔه تحقيق قصد كه قومي با مدتي براي پژوهشگر روش، اين در - يانسان يها كنش يدگيچيپ )3  

 فضيلت اساس بر اقليت يك حكومت - حاكم ميل و خواست اساس بر فرد يك حكومت - بشناسد بهتر را ها آن تا كند مي تجربه را يشانها  كنش و دهد مي
است كـه در  ييها است كه درآن محقق به دنبال پرده برداشتن از معنا يمشاركت ٔهبر اساس مشاهد يفيپژوهش ك ينوع -يانسان يها كنش يدگيچيپ) 4  

  حكومت يك اقليت بر اساس فضيلت -حكومت يك فرد بر اساس فضيلت -اند ها نهفته كنش

 
 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  

  

  

  

 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 ونیکی(الکرت  روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق
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 وقت پيشنهادي تا شماره از شماره تعداد پرسش مواد امتحاني

  دقيقه 20  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 80گويي:  مدت پاسخ 90ها:  تعداد كل پرسش
 

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

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

 از اسـتفاده بـا ، ...و دو نهیگز یها آزمون ویآرش ،یآموزش کمک یها جزوه
 )عبور رمز عنوان به( خود یمل کد و )یکاربر  نام عنوان به( یداوطلب ۀشامر 

  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب ردوا
 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  ییعمومعموم  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را
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11    
  ۱۸۶-۱۹۳( األنسب للجواب عن الّرتجمة أو املفردات من أو إلی العربّیةعّین(:  
  :)و ال تُجادلوا أهل الکتاب إّال بالّتي هي أحسن إّال الّذین ظلموا ِمنهم و قولوا آمّنا ...( -۱۸۶
  بگویید که ما ایامن آوردیم. ها  آن ای که نیکوتر است و به ) فقط با ستمگران اهل کتاب جدال کنید، آن هم به شیوه۱  
  ایم.  بگویید که ما ایامن آوردهها  آن ای که نیکوتر است، مجادله کنید و به شیوه ) با ظاملان اهل کتاب تنها به ۲  
  ایم.  است، مجادله نکنید مگر با کسانی از آنان که ستم کردند و بگویید ما ایامن آورده) با اهل کتاب جز به روشی که نیکوتر ۳  
  آوریم.  ) تنها با کسانی از اهل کتاب که به شام ظلم کردند جدال کنید، آن هم فقط به نیکوترین روش و بگویید ما ایامن می۴  
ثوا بالّثقافة األجنبّیة تلویثاً!یرید األعداء أن یُبعدوا شبابنا األعزّاء عن القیم اإل « -۱۸۷   »: نسانّیة و یُلوَّ
  های انسانی دور شوند و حتامً به فرهنگ بیگانگان آلوده گردند!  خواهند که جوانان عزمّتند ما از ارزش ) دشمنامنان می۱  
  فرهنگ بیگانه آلوده گردند! های واالی انسانی دور کنند تا به  ) ارادۀ دشمنان بر این است که جوانان باعزّت ما را از ارزش۲  
  به فرهنگ بیگانه حتامً آلوده شوند! ها  آن های انسانی دور کنند و خواهند که جوانان عزیز ما را از ارزش ) دشمنان می۳  
  را به فرهنگ بیگانه آلوده کنند! ها  آن های انسانی دوری کنند و ) قطعاً دشمنان قصد دارند که جوانان عزمّتندمان از ارزش۴  
  »:تُواجه بالدنا أزمًة شدیدة يف قلّة املیاه و هي تزداد یوماً بعد یوم َفلْینتبه شعُبنا بهذا األمر!« -۱۸۸
یابد، لذا مردم مـا بایـد بـه ایـن موضـوع آگـاهی  روز افزایش می به رو است در حالی که روز آبی روبه ) کشور ما با بحران شدیدی در کم۱  

  یابند! 
یابد، لذا مـردم بایـد نسـبت بـه ایـن قضـیه آگـاه  آبی شده است که هر روز بیش از پیش افزایش می ران شدید کم) رسزمین ما دچار بح۲  

  شوند! 
شود، پس باید حتامً مردم را نسبت به ایـن مطلـب  روز بیشرت می به رو شده است که روز ) کشور ما در کمبود آب با بحران شدیدی روبه۳  

  آگاه منود! 
یابـد، در نتیجـه بایـد نسـبت بـه ایـن موضـوع بـه  طوری که هر روز افزایش مـی ر کشور ما بسیار شدید شده است بهآبی د ) بحران کم۴  

  مان آگاهی داد!  مردم
  »: تأکید العلامء هو أّن الّدالفین قادرة علی الّتکلّم بواسطة إیجاد األصوات املعّینة و تصفُر کاإلنسان!« -۱۸۹
  زنند!  واسطۀ ایجاد صداهای معیّنی است که مانند انسان سوت می  ها بر سخن گفنت به توانایی دلفین کنند که ) دانشمندان تأکید می۱  
  ای سخن بگوید و مانند انسان آواز بخواند!  تواند با ایجاد صداهای ویژه ) تأکید دانشمندان آن است که دلفین می۲  
  ند و با ایجاد صداهای خاص مانند انسان آواز بخوانند! توانند سخن بگوی ها می ) دانشمندان تأکید دارند که دلفین۳  
ها به واسطۀ ایجـاد صـداهای مشـّخص قـادر بـه سـخن گفـنت هسـتند و ماننـد انسـان سـوت  ) تأکید دانشمندان بر این است که دلفین۴  

  زنند!  می
  : الخطأعیِّن  -۱۹۰
  سان از خرد خویش استفاده کند، بر آسان منودن کارها قادر است! ) إن یستفد اإلنسان من عقله فهو قادر علی تسهیل األمور!: اگر ان۱  
را قـانع هـا  آن انـدازۀ خردهایشـان سـخن بگوییـد، ) إن تکلّموا الّناَس علی قدر عقولهم تُقنعوهم و تکسبوا موّدتهم!: چنانچه با مردم بـه۲  

  آورید! دست می شان را به کنید و محبّت می
هـای زبـانش  گو بخواهد چیزی را پنهـان منایـد، در لغـزش شیئاً یَظهر يف فلتات لسانه!: اگر شخص بسیار دروغ) إن أراد الکّذاب أن یُضمر ۳  

  گردد!  آشکار می
  بینی!  ) إن کانت روحک کبیرة تُشاهد أخطاء اآلخرین صغیرة!: اگر روح خویش را بزرگ منایی، خطاهای کوچک دیگران را منی۴  
  عیِّن الّصحیح:  -۱۹۱
  ام!  اش را ندیده ها شبیه تاب مل أَر مثله يف املکتبات!: آن کتابی است که در کتابخانه) ذلک ک۱  
  اند که در شهر ما هستند!  ) هذان املسجدان کالهام أجمل ما کان يف بلدنا!: هریک از این دو مسجد از زیباترین چیزهایی۲  
  که این مدرسه را ساختند!  ها برادرانی هستند ) هؤالء اإلخوة قد بنوا هذه املدرسة!: این۳  
  کنند که او پرسشان بود!  ) صاحبا هذا املتجر یظّنان أنّه إبنهام!: صاحبان آن مغازه گامن می۴  
  »: نگهبان هتل متام شب همراه همکارش بیدار بود!« -۱۹۲
  یل! ) حارس الفندق و زمیله کانا ساهریِن کّل اللّ ۲  ) کان حارس الفندق یسهر مع زمیله کّل لیلٍة!۱  
  ) حارس الفندق کان قد سهر مع زمیله کّل لیٍل! ۴  ) کان حارس الفندق مع زمیله ساهراً کّل اللّیل!۳  
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  عیِّن الّصحیح عن توضیحات الکلامت:  -۱۹۳  22
  ) إدارة لتسلیم الرّسائل و إستالمها! (بطاقة بریدیّة)۲  ) ما یکتُب الطّبیب للمریض! (الَفْحص)۱  
  ) من یقف يف الّشوارع لرعایة املرور! (الّشیخ) ۴  وار املحیطات! (َشواطئ)) مناطق بّریّة بج۳  
  ِّ۱۹۴-۱۹۶( يف اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ  الخطأعني(: 
  »: للبّط ذنب یحتوي زیتاً خاّصاً یَعمل کخزانة طبیعّیة!« -۱۹۴
  نکرة/ مبتدأ و مرفوع بالّضّمة  -مفرد مذکّر (جمعه: أذناب) -) ذنب: إسم۱  
/ فعل مع فاعله و  -مزید بزیادة حرفین -مفرد مذکّر غائب -) یحتوي: فعل مضارع۲     مفعوله » زیتاً «متعدٍّ
  معرب/ صفة و منصوب بالفتحة  -نکرة -»إختصاص«إسم الفاعل من مصدر  -مفرد مذکّر -) خاّصاً: إسم۳  
 ة وصفیة معلوم/ فعل و مع فاعله جمل -مجرّد ثاليّث دون حرف زائد -) یعمل: فعل۴  
  »: کانت تلک املفردات ترتبط بالبضائع الّتي ما کانت عند العرب!« -۱۹۵
  و الجملة إسمیّة » کانت«مبنّي/ إسم  -مفرد مؤنّث -) تلک: إسم اإلشارة للبعید۱  
  و منصوب » کانت«نکرة/ خرب  -إسم املفعول من فعل مزید بزیادة حرف واحدٍ  -جمع مؤنّث -) املفردات: إسم۲  
  معلوم/ فعل و مع فاعله جملة فعلیة  -»إفتعال«مزید من باب  -مفرد مؤنّث غائب -تبط: فعل مضارع) تر ۳  
  معرب/ مجرور بحرف جّر و عالمة جرّه الکرسة -معرّف بأل -) البضائع: جمع التّکسیر (مفرده: بضاعة)۴  
  »: ربِّ اجعلني ُمقیم الّصالة و من ذّریّتي ربّنا و تَقبَّل ُدعاء!« -۱۹۶
  » نا«معرب/ األّول: مبتدأ و الثّايّن: منادی مضاف لضمیر  -»)أرباب«مفرد مذکّر (جمعه  -) رّب: إسم۱  
  معلوم/ فعل و مع فاعله جملة فعلیة و تتّصل به نون الوقایة  -متعدٍّ  -لیس له حرف زائد -للمخاطب -) اجعْل: فعل أمر۲  
  » اجعْل «به) لفعل  / مفعول (أو مفعولمعرب -إسم الفاعل املزید -مفرد مذکّر -) ُمقیم: إسم۳  
  » ُدعاء«معلوم/ فعل و مع فاعله جملة فعلیة و مفعوله  -متعدٍّ  -مزید بزیادة حرفین -) تقبَّل: فعل أمر۴  
 ۱۹۷-۲۰۵( ةعن األسئلة الّتالی عیِّن املناسب للجواب(:  
  يف ضبط حرکات الکلامت:  الخطأعیِّن  -۱۹۷
  یات مَثانیة و تِْسعوَن رسیراً و َخمَسة و مثانوَن َمریضاً! ) کاَن يف ثالثَة ُمستَشفَ ۱  
تُهم! ۲     ) إزداَد املَرَضی يف َمدیَنة طهران ِبَسبَب َعَدم ُمراقَبَة الّناس ِصحَّ
ثًَة ِجّداً! ۳     ) یَْهتَمُّ املَواِطن الَفهیم ِبِنظافة البیئَة اْهتاَمماً بالِغاً و إْن کانت ُملَوَّ
  َعظیم و إْن یَبْدو يف الِبدایَة أمراً ُمستَحیالً و لِکنَّنا نَْعَملُه ُمتَوَکّلیَن! ) کُلُّ َعَمل ۴  
  فیه الّتضاّد:  ال یوجدعیِّن ما  -۱۹۸
  ) لو أعطاين کّل ما خلقه يف العامل ملا أخذُت جلب شعیرة من منلة ِبظُلم! ۱  
  ه الّناس من ذکر و أنثی و جعلهم شعوباً و قبائل!للّ ) خلق ا۲  
  ) کأّن اللّیل ساتر أخطاء الخاطئین أکرث من الّنهار!۳  
  ) أحِسن کام تحّب أن یُحسن إلیک و استقبح من نفسک الخیانة! ۴  
  عیِّن املبتدأ ال مضافاً و ال موصوفاً:  -۱۹۹
   ) طلبُنا من املدرّس إخراج من کان یُشاغب يف الّصّف!۲  ) يف صباح یوم الجمعة املبارک نقرأ دعاء الّندبة!۱  
  ) يف اإلسالم العلامء املسلمون یُعّدون من املجاهدین! ۴  ) هؤالء زمیالتنا يف املدرسة فعلینا أن نساعدهّن!۳  
  : فقطعیِّن ما فیه فعٌل مجهول واحٌد  -۲۰۰
  ) إمّنا یبحث عن الحقیقة العاقل و یجدها و لو یُواِجه مشاکل عدیدة! ۱  
  سافات بعیدة ثّم ینفجر! ) هذا جهاٌز للحرب یُمکن أن یُقَذف إلی م۲  
  ) کاد أن یُفَقد ما کان اُکتسب من املال بالتّعب الکثیر فجأًة! ۳  
  ) أُمر أن یُعطَی الفّالُح ألف دینار بعد أن تُثِمر فسیلته! ۴  
  عیِّن الّصحیح حسب إستعامل الّضامئر:  -۲۰۱
  ) مل ینفع امرأَة نوح و امرأة لوط قُربهام من الّنبیّیِن! ۱  
  جيُء األفعال الّناقصة مع إسمهم مرفوعاً و خربهم منصوباً! ) تَ ۲  
  ) یا إخويت علیکّن مبکارم األخالق فإنّه تُرشدکّن! ۳  
  ) زمیاليت کتنب متریناتهّن إّال واحداً منهم! ۴  
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  عیِّن ما فیه املعرّف بالعلمّیة:  -۲۰۲  33
  )ةیا أیّتها الّنفس املطمئّنة إرجعي إلی ربّک راضیة مرضیّ () ۱  
  )إّن اإلنسان لفي ُخرس إّال الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات() ۲  
  ) برکاته علیکم أهل البیت إنّه حمیٌد مجید! ۳  
  )قل اللّهّم مالِک امللک تُؤيت امللک من تشاء و تَنزع امللک مّمن تشاء() ۴  
  عیِّن الّصحیح يف إستخدام نون الوقایة:  -۲۰۳
  ) أنا أمتّنی أن أستمع إلی هذه األغاين! ۲  ي جّداً!) إلهي عملهم هذا یَنزعُجن۱  
  ) هذا ما هو ُمدافعني أمام أعدايئ! ۴  ) زماليئ یَنرصونني يف أداء واجبايت!۳  
  عیِّن إسم الّتفضیل یُرتجم يف الفارسّیة تفضیالً:  -۲۰۴
  هذه سیّئة ال تُغَفر! ) و البعض اآلَخر یقولون إّن ۲  ) یَنتظر الوالدان ِفراخهام أسفل الجبل مشتاقین!۱  
  ) إّن الکتف من أعضاء البدن یقع أعلی الجذع! ۴  ه خیراً لهم إن کانوا مؤمنین!للّ ) کان اإلیامن با۳  
  عیِّن مصدراً یزیل الّشّک يف وقوع الفعل:  -۲۰۵
  نهم اإلعانة! ) إّن املؤمنین یُعینون الّذین یطلبون م۲  ) کّل یوم ذهبنا إلی املدرسة بالحافلة ذهاباً ضاحکین!۱  
  ) تنبت و تنمو بعض األشجار يف الّصحاري ُمقاومًة!۴  ) کان نظُر املتشامئین إلی الحیاة نظراً ال رجاء فیه!۳  

 

  گيرد؟ صورت مي در كدام مرحلۀ پژوهش تاريخي» اند نويسندگان كتب تا چه اندازه در نقل رويدادها دقت و صداقت داشته«بررسي اينكه  -۲۰۶
  ) گردآوري و تنظيم اطالعات4  ) تحليل و تفسير اطالعات3  ) انتخاب موضوع2  ) شناسايي منابع1  
  ؟نيستدر دست » سند درٔه تمدن« يفرهنگ و ياجتماع ،ياسيس اوضاعچرا اطالعات چنداني دربارٔه  -۲۰۷
  رفته است. ) تمام آثار تاريخي موجود در درٔه سند در حملۀ اسكندر به هند از بين1  
  است.   يي و خوانده نشدهرمزگشا  از اين تمدن تاكنون آمده دست به يها نوشته وها  ) لوح2  
  .است شدهن كشف ورآالتيز  و مجسمه ي مانندهنر  راآث و يا  ظرف ،ابزار ،تمدن اين يها رانهيو ) از 3  
  .اند داشتهن يوستد  دادارتباط و  ن)النهري تمدني ديگر (مانند چين و بين مراكز ) ساكنان درٔه سند با مردمان4  
  ها چه بود؟ هاي ايالمي هاي پياپي فرمانروايان سومري و اكدي به سرزمين علت لشكركشي -۲۰۸
  ها به منظور انحصار در تجارت ها و اكدي طلبي سومري ) توسعه1  
  النهرين و فالت ايران ) رقابت تنگاتنگ سياسي و اقتصادي ساكنان بين2  
  و معدني فالت ايران عييطب منابع به نيالنهر  نيب اداقتص ) نياز3  
  ) ترس از يكپارچگي ايالم در نتيجۀ اتحاد حاكمان كوچك و مستقل4  
  ي آن در زمان فرمانروايي مادها، پيامد چه بود؟واقع يمعنا به ياجتماع طبقات يريگ شكل -۲۰۹
  خاصاي  ) ايجاد نابرابري در نتيجۀ تمركز ثروت و قدرت در نزد عده1  
  ) توسعۀ تشكيالت ديواني و اداري و پيدايش قشر جديد دبيران2  
  يحكومت التيتشك ۀتوسع ونظامي  فتوحات شيافزا  )3  
  ) استواري نظام اجتماعي بر اصالت خون و نسب4  
  ي نادرست است؟هخامنش حكومت يادار تختيپاكدام عبارت دربارٔه  -۲۱۰
  در نتيجۀ يورش آشور بانيپال ويران شد.ها نيز بود كه  ) اين شهر، پايتخت ايالمي1  
  ايالمي است. معماري شاهكارشده از خشت خام در نزديكي اين شهر،  ) معبدي ساخته2  
  .است شده كشيده رونيب هاي اين شهر خاك ريز  از كورش كبير به متعلق سر بدون ٔهكريپ )3  
  اين شهر ساخته شد.  در ان و كارگرانبه دستور داريوش يكم و با گردآوري ماهرترين بناي آپادانا) كاخ 4  
  نگاري تركيبي اشاره دارد؟ كدام گزينه، به يكي از معايب تاريخ -۲۱۱
  شود. ) نظري دربارٔه صحت و سقم رويدادها از سوي مورخ ارائه نمي1  
  وقايع نيز بپردازد. يامدهايپ و عللنگار ناچار است به بررسي  ) تاريخ2  
  و تصرفي در روايت اخبار ندارد. گونه دخل نگار هيچ ) تاريخ3  
  .بماند دور مورخ چشم از خبر يها جنبه يبرخ ) ممكن است4  
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  داده در سال دهم هجري چيست؟ ترين واقعۀ تاريخي رخ مهم -۲۱۲  44
  ) انعقاد پيمان صلح حديبيه ميان مسلمانان و مشركان1  
  در غدير خم ) اتمام رسالت و اعالم جانشيني حضرت علي 2  
  به مكه به منظور ابالغ سورٔه برائت اعزام حضرت علي ) 3  
  به اسالمها  آن هاي بزرگ و دعوت ها و امپرتوري ) ارسال نامه به دولت4  
  بيشتر ايرانيان در چه زماني مسلمان شدند؟ -۲۱۳
  عباسي خالفت عصر در انيرانيا  ياجتماع و ياسيس تيموقع بهبود) 1  
  اميه ي در دوران خالفت بنيهاي ناظر بر موال ) رفع محدوديت2  
  ) سكونت اعراب مهاجر در شهرها و روستاهاي مرزي ايران3  
   رانيا  كنار و گوشه در يرانيا  يها سلسله آمدن كار) روي 4  
  ؟ چرا؟شد ليتبد اسالم جهان يهنر و يفرهنگ ،يعلم بزرگ يها كانون، كدام شهر به يكي از نانشيجانش و يموريت شاهرخ زمان در -۲۱۴
  هنرپرور و هنرمند اناستمدار يسهاي  ها و تالش حمايت -) هرات1  
  نامدار هنرمندانبرخورداري از حمايت شاهزادگان و حضور  -) سمرقند2  
  نامدار هنرمندان و بزرگ يها كتابخانه ،زياد روتداشتن ث -) هرات3  
    هاي وزير (اميرعليشير نوايي) و تالش بزرگ يها كتابخانهوجود  -) سمرقند4  
  در عصر صفوي اشاره دارند؟» فلزكاري«هاي هنر  كدام موارد به ويژگي -۲۱۵
  الف) گسترش توليد اشياي مفرغين (تركيبي از مس و قلع)  
  روي آثار فلزي نغز سخنان و بايز ي اشعارسيخوشنوب)   
  اختصاص فلزكاري به توليد آثار نفيس براي شاه و درباريان پ)  
  فلزي آثار خلق در ييبايز و تيخالقتوجه بيشتر به ظرافت،  ت)  
  ) ب و ت4  ) ب و پ3  ) الف و ت2  ) الف و ب1  
  شدند؟ زبان در خارج از كشور چاپ و منتشر مي هاي فارسي چرا در دورٔه قاجار برخي از روزنامه -۲۱۶
    زدگي روشنفكران جامعه ) غرب1  
    ) ماهيت استبدادي حكومت قاجار2  
  نشر در ايران) كمبود امكانات مربوط به چاپ و 3  
  نگاري ) مهارت دانشجويان اعزامي به اروپا در روزنامه4  
  مشهور است؟ ،تنباكو ميتحر نهضت در شكست جبران يبرا »انتقام استعمار از روحانيت ايران«كدام واقعه، به  -۲۱۷
    اهللا نوري ) شهادت شيخ فضل1  
  اهللا مدرس ) تبعيد و شهادت آيت2  
  در مسائل اجتماعي ) ممنوعيت دخالت روحانيان3  
  گوهرشاد مسجد در مسلمان مردم اميق) سركوب 4  
  درست است؟» نبرد جهاد«كدام گزينه دربارٔه  -۲۱۸
  ي با نيروهاي انگليسيدلوار  يسعليرئ يفرمانده) درگيري مردم دشتستان و تنگستان به 1  
  هدر برابر قواي بيگان يكازرون وانيد  ناصر يرهبر  به) مقاومت مردم كازرون 2  
  طلبي قواي روس ) قيام مردم گيالن (جنبش جنگل) عليه توسعه3  
  با قواي بيگانه خوزستان عرب ريعشا ) جنگ غيورانۀ مردم 4  
  وزيري چه كسي آغاز شد؟ در زمان نخست» اصالحات ارضي«هاي اصالحي رژيم پهلوي با عنوان  نخستين مرحلۀ از برنامه -۲۱۹
  ) جعفر شريف امامي4  نعلي منصور) حس3  ) اسداهللا علم2  ) علي اميني1  
  است؟» هاي مؤتلفۀ اسالمي هيئت«هاي اعضاي  كدام عبارت بيانگر فعاليت -۲۲۰
  .كردند دايپ ليتما  سميماركس به و شدند يفكر  انحراف دچار زمان مرور به يول داشتند ياسالم تفكر آغاز در) 1  
  به مبارزٔه فرهنگي پرداختند. يپهلو ميرژ  اقدامات هيعل يروشنگر  و ينيد  يباورها غيتبل ،مردم) با اتكا بر آگاهي دادن به 2  
  .شدند ريدستگ ياقدام هر از شيپ آن ياعضا اما دنآور  يرو مسلحانه نبرد به ياسالم حكومت كردن برپا آرمان با) 3  
  ند.كرد  رورت را وقت ريوز  نخستو  ددندا قرار خود كار محور را يپهلو حكومت سران ترور و مسلحانه) مبارزٔه 4  
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  دهد؟ قرار مي يبررس و مطالعهمورد  را موضوعات ،ي)نگر كل( يبيترك ديد با دان يجغرافچرا  -۲۲۱
  هاي گوناگون علوم طبيعي و انساني است. ) جغرافيا پلي ميان رشته1  
  .دكن يم مطالعه طبيعي را طيمح و انسان متقابل روابط ايجغراف) دانش 2  
  .دنكن يم عمل گريكد ي با ارتباط در ييا يجغراف طيمح عوامل و اجزا) عناصر، 3  
  .رنديپذ  يم ريتأث گذارند و از يكديگر مي ريتأث گريكد ي بر طبيعي مختلف يها دهيپد ) 4  
  دهند؟ را تغيير مي» زارها شوره«و » ها جلگه«به ترتيب، كدام عوامل، مكان و وسعت  -۲۲۲
  ديشد  يبادها و ها توفانوقوع  -غياني) جريان رودهاي ط1  
  هاي گرد و غبار وقوع توفان -هاي فصلي ) تغييرات درياچه2  
  طغيان رودهاي اتفاقي -ي زاگرسيها توفان) تشديد بادها و 3  
  تشديد فرسايش كاوشي -ها دشت ) توسعۀ رسوبات سيالب4  
  يي هستند؟وهوا هاي آب بيش از نيمي از مناطق ايران داراي كدام ويژگي -۲۲۳
  فقر پوشش گياهي -ميانگين دماي پايين -) بارش كم و خشكي هوا1  
  تبخير و تعرق زياد -رطوبت نسبي باال -) اعتدال دما در طول سال2  
  اعتدال دماي ساليانه -بارندگي اندك -) كاهش دما با افزايش ارتفاع3  
  اختالف شديد دما  -تبخير و تعرق زياد -) فقر پوشش گياهي4  
  اند؟  ترين راهكارها براي مقابله با بحران ريزگردها كدام مناسب -۲۲۴
    و زرع كشت ٔهويش در رييتغ الف)  
  ها رودخانه ۀحقاب نيتأم و ها تاالب ياياح ب)  
  خشك ينواح با مقاوم و سازگار اهانيگ كاشتپ)   
  پاشي ي از طريق مالچا ماسه يها تپه تيتثبت)   
  ختلفهاي م ث) مديريت صحيح آب در بخش  
  ) ب، پ و ث4  ) ب، پ و ت3  ) الف، ب و ث2  ) الف، ب و پ1  
  روند؟ هايي اشاره دارند كه سكونتگاه به شمار نمي موارد كدام گزينه همگي به مكان -۲۲۵
  كارخانۀ توليد كمپوت -شهر تاريخي جيرفت -) پادگان نظامي تبريز1  
  تي هشتگردشهر صنع -مزارع كشت پنبه -چادرهاي عشاير قشقايي ) سياه2  
  روزي مدرسۀ شبانه -اي ميمند روستاي صخره -) خوابگاه ويژٔه دانشجويان متأهل3  
  خوابگاه دخترانۀ دانشگاه يزد -گرمخانۀ ويژٔه معتادان -ها در كاشان ) خانۀ بروجردي4  
  تر است؟ مناسبرو  روبهكدام عبارت براي توضيح تصوير  -۲۲۶

  د.ستنين منطبق يانسان و يعيطب ي نواحيزهامر  بر همواره يادار  و ياسيس يمرزها) 1  

  گيرد. را دربرمي استانيك  اي شهر كي روستا، كي از يبخش يۀ طبيعي،ناح گاه) 2  

  شوند. ها محسوب مي انسان يها تيفعال و يزندگ بستر ي،عيطب ينواح) 3  

  ) تعيين مرز دقيق نواحي طبيعي از مرزهاي انساني دشوارتر است.4  

  دهد؟ هاي ايران رخ مي كنيد، بيشتر در كدام استان مشاهده ميرو  روبهزدگي كه در تصوير نوعي از هوا -۲۲۷

  ) خراسان رضوي و اردبيل1  

  ) اصفهان و هرمزگان2  

  ) گيالن و تهران3  

  ) گلستان و بوشهر4  

 ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
´ 13
 پيشنهادي زمان
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  در كدام گزينه به درستي تعريف شده است؟» كشت و صنعت« -۲۲۸  66
  يتخصص ت كشاورزيمحصوال گ چندمليتي به منظور عرضۀ هاي بزر  گيري از شركت ) بهره1  
  ها هاي كشاورزي و استفاده از بقاياي برداشت غله براي خوراك دام ) ايجاد دامداري در كنار زمين2  
  بندي و توزيع محصوالت در بازارهاي مصرف ) احداث كارخانه در كنار مزارع غله به منظور تبديل، بسته3  
  ينيماش كامالً صورت  به ت كشاورزيمحصوال  برداشت و كاشتي علمي و فني جديد و ها ) به كار بردن روش4  
  كنند: ي براي رونق و توسعۀ اقتصادي خود، سعي ميا منطقه يتجار -ياقتصادهاي  كشورهاي عضو اتحاديه -۲۲۹
  وع سازند.) واردات برخي كاالهاي خارجي خاص را ممن2  ) مناطق آزاد تجاري ساحلي (بندري) ايجاد كنند.1  
  .دهند كاهش را خودشان نيب يگمرك يها تعرفه و ها اتيمال) 4  ونقل كاال را افزايش دهند. ) امكانات مربوط به بيمۀ حمل3  
  سازد؟ مقايسۀ دو تصوير زير، ما را به كدام نتيجه رهنمون مي -۲۳۰

  
  .است غيراسالمي يدئولوژ يا  يها يژگيو  ازها  و پيدايش زاغه شهرهاظاهر  شدن يدوقطب) 1  
  كنند. يي متفاوتي ايجاد ميا يجغراف يفضاها و اندازها چشم،  ها حكومت ماتيتصم و ها استيس) 2  
  دهند. را در طول زمان تغيير ميها  آن ند وگذار  يم ريتأث ييا يجغراف هايفضا بر ها حكومت يدئولوژ يا ) 3  
  دهند. و جغرافياي سياسي را شكل مي گذارند يم ريتأث ها ي حكومتاسيس ماتيتصم بر ييا يجغراف هايفضا) 4  
  كند و مثال آن كدام است؟ كدام عامل، نقش مهمي در ادامۀ حيات، زوال يا گسترش يك سكونتگاه ايفا مي -۲۳۱
  ۀ صنعتي سكونتگاهتوسع و كار يروين جذب در يمعدننقش منابع طبيعي و  -) مقر (مكان) سكونتگاه1  
  در از دست رفتن اعتبار آن فعال يها گسل اي آتشفشاننقش مجاورت سكونتگاه با  -تۀ اوليۀ سكونتگاه) هس2  
  نقش تغييرات اقليمي در انتقال يك سكونتگاه به مكان جديد -رامونيپ يها دهيپد  به نسبت سكونتگاه تيوضع) 3  
  يا يا شبكۀ خط آهن در گسترش و آباداني آننقش دسترسي سكونتگاه به در  -ينزم يرو سكونتگاه استقرار دقيق محل) 4  
  ونقل در قرن بيستم) در كدام گزينه به درستي آمده است؟ هاي زير (در ارتباط با تحوالت مربوط به حمل پاسخ پرسش -۲۳۲
  الف) راهكاري براي افزايش سرعت خودروها؟  
  ؟تر بزرگب) عامل توليد هواپيماهاي مسافربري   
  اي شهري و خارج از شهرها؟پ) علت تغيير چهرٔه فضاه  
  توليد انبوه خودروها -اختراع موتور جت -ها بزرگراه و ها آزادراه ساختن) 1  
  توليد انبوه خودروها -توليد هواپيماي بوئينگ -يلير  يشهر  درون ونقل حمل گسترش) 2  
  يفرع و ياصل يها ابانيخاحداث  -توليد هواپيماي بوئينگ -ها بزرگراه و ها آزادراه ساختن) 3  
  يفرع و ياصل يها ابانيخاحداث  -اختراع موتور جت -يلير  يشهر  درون ونقل حمل گسترش) 4  
ونقل شهري انجـام شـده  يك از مشكالت حمل با هدف مقابله با كدام» BRTتوسعۀ مسيرهاي «و » توليد خودروهاي هيبريدي«به ترتيب،  -۲۳۳

  است؟
  ناوگان عمومي هزينۀ زياد -) تردد خودروهاي فرسوده در شهر1  
  اخودروه كردن پارك يبرا وقت اتالف -منظر يآلودگ و يصوت يآلودگ) 2  
  ترافيك -يتنفس يها يمار يب شيافزا  و هوا يآلودگ) 3  
  ي شخصيخودروها ندكُ حركتترافيك و  -نگيپارك كمبود) 4  
  شود؟ لغزش مي هاي زيادي از وقوع زمين چرا كشور ما هر ساله متحمل خسارت -۲۳۴
  زياد است. آن در لغزش نيزم مستعد يها دامنهكه  است يكوهستان يكشور  رانيا ) 1  
  ها را كاهش داده است. و ساز جاده، وزن روي دامنه ساخت يبرا ها كوهستان ۀدامن) زيربُري 2  
  است.   برده نيب از را ها دامنه گاه هيتكتوسط رودهاي نواحي داخلي،  ها آبراهه ) حفر و فرسايش كنارٔه3  
  .است پوشانده افتهني شيفرسا  پيوسته و رسوبات از ياديز  حجم را هاي البرز و زاگرس ي پرشب كوهها دامنه) 4  
  دارند)، متوقف شوند: ثبت قابليت نگار لرزه حساس يها دستگاه توسط فقط (كه ها گسل يراستا در نيزم كوچك يها لرزشاگر  -۲۳۵
  كاهد. لرزٔه بعدي مي گر، از شدت زمينهاي همگرا نسبت به يكدي ) تغيير موقعيت گسل1  
  .دهند يم نشان خود از يرعاديغ يها واكنش تر، به علت برخورداري از حواس قوي جانوران) 2  
  آيد. هاي زيرزميني باال مي شود، سطح آب هاي مياني و دروني زمين وارد مي ) در اثر فشاري كه بر اليه3  
  لرزٔه شديدتري رخ دهد. است در اثر تخليۀ يكبارٔه انرژي، زمين شود و ممكن ) امكان تجمع انرژي بيشتر مي4  
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  كدام گزينه اگر مجهول باشد، به استدالل نياز دارد تا معلوم شود؟ -۲۳۶
  ) آفتاب از كدام سمت برآمده2  ) فلزي كه زير نور خورشيد، مايع است1  
  سوزيم خورشيد به زمين نزديك شود، مي ) اگر4    دار جمال تو ) اي آفتاب آينه3  
  عموم و خصوص مطلق باشد: ............... » ب«و » الف«اگر رابطۀ بين دو مفهوم  -۲۳۷
  به عنوان مجهول و بخشي از تعريف استفاده شوند.صحيح توانند در يك تعريف مفهومي  نمي» ب«و » الف«) مفهوم 1  
  محسوب شود.» ب«تواند تعريف جامعي براي  نمي» الف«ص باشد، مفهوم خا» ب«مفهوم عام و » الف«) اگر 2  
  باشد.» ب«تواند تعريفي مانع براي  مي» الف«مفهوم خاص باشد، مفهوم » الف«مفهوم عام و » ب«) اگر 3  
  تواند نه جامع و نه مانع باشد.  تعريف باشد، تعريف ايجاد شده مي» ب«مفهوم مجهول و » الف«) اگر 4  
  گزينه مقدمات ضرورتاً نتيجه را در پي دارند؟ در كدام -۲۳۸

ــت1 ــد اس ــادش ب ــه بني ــرد هرك ــان نگي ــو نيك ) پرت
  

تربيــــت نااهــــل را چــــون گردكــــان بــــر گنبــــد اســــت  
  

كند. حتماً ترافيـك سـنگيني وجـود دارد. به خانه بيايد. امروز خيلي دير كرده ولي او قرارش را فراموش نمي 5) پدرم قرار بود ساعت 2
  

ام. چون از عالئم بيمـاران كرونـايي، درد قفسـه سـينه و ضـعف بـدن اسـت و مـن هـر دو عالمـت را دارم. ه كرونا مبتال شده) من ب3
  

گونه اسـت. اند. لذا ژاپن هم اين اي يافته، توليدكنندٔه گازهاي گلخانه المللي تمام كشورهاي توسعه هاي بين ) بر حسب بررسي سازمان4
  

  ست؟كدام قضيه محصوره ا -۲۳۹
  ) همگان را با هنرت متحير كردي.2  ) همه عمر برندارم سر از اين خمار مستي.1  
  ) معلمان من در مدرسه حاضر بودند. 4  اش را فروخت. هاي كتابخانه ) بعضي از كتاب3  
  كدام گزينه با توجه به احكام قضايا درست است؟ -۲۴۰
  نيز درست خواهد بود.» هر ناطقي انسان است«، قطعاً حقيقت دارد» هر انساني ناطق است«) اگر قبول كنيم كه 1  
  كند. نمي» ها چندضلعي هستند بعضي شكل«ما را مُلَزم به رد يا پذيرش گزارٔه » هر شكلي چندضلعي است«) ردّ گزارٔه 2  
  درست خواهد بود.اي  توانيم نتيجه بگيريم كه متداخل آن را نيز قضيه قطعاً مي» دار هستند ها سُم بعضي اسب«) اگر بدانيم 3  
  نيز درست است.» خواران انسان نيستند بعضي گوشت«بايد بپذيريم كه » خوار نيستند ها گوشت بعضي انسان«) اگر بپذيريم 4  
  كدام گزينه دربارٔه قياس اقتراني درست است؟ -۲۴۱
  تبار نقض شده است.) اگر در شكل چهارم مقدمۀ اول موجبۀ كليه و نتيجه سالبۀ كليه باشد، قطعاً شرط سوم اع1  
  ) اگر در يك قياس شكل دوم، عالمت حدوسط در هر دو مقدمه مثبت باشد، قطعاً شرط اول اعتبار برقرار است.2  
  عالمت نباشند. توانند هم اند ولي مي ) در يك قياس شكل سوم معتبر، موضوع نتيجه و محمول مقدمۀ اول يكسان3  
  لبۀ كليه باشد، حتماً شرط سوم اعتبار قياس اقتراني برقرار خواهد بود.) در شكل اول قياس، اگر مقدمۀ دوم، سا4  
  در عبارت زير كدام مغالطه محتمل است؟ -۲۴۲
  »۲۲۶۹۵۵۲۰ريال درآمد كسب كنيد. شمارٔه تماس:  ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱آگهي استخدام: بدون خارج شدن از منزل، ساالنه «  
  ) بار ارزشي كلمات4  گذاري ) تله3  نمايي نمايي و كوچك ) بزرگ2  مسموم كردن چاه) 1  
  كدام گزينه دربارٔه تفكر درست است؟ -۲۴۳
  ) بدون آن كاري از انسان ساخته نيست.2    ) پرداختن به سؤاالت بنيادي است.1  
  ) داراي مراحلي است كه اولينِ آن طرح سوال است. 4  ) نوع فلسفي آن مختص فالسفه و انديشمندان است.3  
گذاري، نماينـده داشـته باشـد، احتمـاالً در فلسـفۀ علـوم  تواند در مجلس قانون ند هر نوعي از ساليق فكري در جامعه ميآنان كه معتقد -۲۴۴

  اجتماعي پيرو كدام نظريه هستند؟
  ) اصالت جامعه 4  ) اصالت فرد3  ) سوسياليسم2  ) ليبراليسم1  
  دربارٔه شناخت حسي كدام گزينه درست است؟ -۲۴۵
  ا، مبناي قابل اعتمادي براي زندگي طبيعي نيست.) به خاطر وجود خط1  
  دهد. ) به كمك عقل امكان استفادٔه متفاوت از اشياي مختلف را به ما مي2  
  شود. ) در صورتي كه عقل از آن استفاده كند، شناخت تجربي حاصل مي3  
  شود.  ها و علوم تجربي استفاده مي ) روش شناختيِ اصلي است كه در دانش4  
  سينا و مالصدرا است؟ هاي زير دربارٔه نفس، قطعاً مورد اختالف ابن زاره از گزارهچند گ -۲۴۶
    تأثير متقابل روح و بدن در يكديگر  
    اعطاي روح به بدن از جانب خدا  
   ظاهر و باطن بودن بدن و روح نسبت به هم  
  ) صفر4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
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  است؟ دربارٔه فعل اخالقي كدام گزينه درست -۲۴۷  88
  دانند. هاي فطري را همراه با پشتيبانيِ خداوند، براي ترك رذايل كافي مي ) فيلسوفان مسلمان شناخت عقلي فضايل و رذايل و گرايش1  
  تواند با تشخيص حدوسط مانع شود. ) افالطون و ارسطو معتقدند كه شهوت و غضب همواره در معرض افراط و تفريط هستند و تنها عقل مي2  
  نظر هستند كه آنچه از نظر فردي پسنديده و ممدوح است بايد براي عموم افراد هم پسنديده و ممدوح باشد. ها در اين قاعده هم نت و ماترياليست) كا3  
ه ضرر ما شود به نفع يا ب هاست كه سبب مي ها معتقدند ارزش حقيقي مفاهيم اخالقي مثل صداقت يا ظلم، به خاطر خوب يا بد بودن آن ) ماترياليست4  

  باشند. 
  كدام گزينه دليلي بر مغايرت وجود و ماهيت است؟ -۲۴۸
  هاي شيء بر ذاتش حملي ضروري است. ) حمل ذاتي1  
  بيان پذيرش ذاتيات شيء و سؤال از ماهيت آن است.» اين چيست«) پرسش 2  
  ) نسبت دادن وجود به هر ماهيتي نيازمند دليل است.3  
  شئ هستند، نه دو جزء آن.) وجود و ماهيت دو جنبۀ يك 4  
  ماند؟ گانه ثابت باقي مي هاي سه در كدام گزينه اگر كيفيت قضيه را تغيير دهيم، نسبت قضيه از نظر نسبت -۲۴۹
  الوجود است. ) سيمرغ ممكن2    ) قضيه حملي است.1  
  الوجود بالغير نيست. ) ديو واجب4    ) جملۀ شرطي، قضيه نيست.3  
  ؟دانند نميفان در شناخت اصل عليت و مصاديقش حس و تجربه را مفيد كدام فيلسوف يا فيلسو -۲۵۰
  گرايان قبل از هيوم ) تجربه4  گرايان ) دكارت و ديگر عقل3  ) فيلسوفان مسلمان2  ) ديويد هيوم1  
  تر است؟ اساس برهان كانت در اثبات ضرورت وجود خدا به انديشۀ كدام فرد يا افراد نزديك -۲۵۱
  ) ويليام جيمز و هانري برگسون4  ) داستايوفسكي3  ) كاتينگهام2  و) افالطون و ارسط1  
  هاي دورٔه دوم حاكميت كليسا است؟ كدام گزينه از ويژگي -۲۵۲
  ) مخالفت با عقل2    هاي ديني نشيني انديشه ) عقب1  
  ) دعواي عقل و دين4  گرا گرا و تجربه ) تقسيم فيلسوفان به عقل3  
  كدام گزينه درست است؟دربارٔه فلسفۀ سياسي فارابي  -۲۵۳
  رسد. ) به عقيدٔه او انسان بدون زندگي اجتماعي به سعادت نمي1  
  ) هدف اصلي جامعه از نظر او رسيدن به سعادت در آخرت است.2  
  شود. هاي رئيس مدينۀ فاضله فقط در وجود پيامبر ديده مي ) ويژگي3  
  ادت است. گذاري براي سع ) اولين مبناي فارابي در فلسفۀ سياسي، هدف4  
  سينا سازگار است؟ شناسي ابن كدام گزينه با طبيعت -۲۵۴
  داوري كرد.ها  آن توان دربارٔه ها مي رسند ولي با نگاه دقيق به آن پديده ها در ظاهر شرّ به نظر مي ) هرچند برخي پديده1  
  يا نظام احسن است.) از آنجا كه عالم طبيعت را عشق الهي پديد آورده است، نظام طبيعت نيكوترين نظام 2  
  ها، دربارٔه ماوراي طبيعت و خدا نيز تحقيق شود. شناسي آن است كه در كنار مطالعۀ پديده ) رويكرد درست در طبيعت3  
  است كه قطعاً به كمال خود خواهد رسيد. آن) منشأ تحوالت و حركات جهانِ طبيعت، طبع و ذات كلّ 4  
  تر است؟ كدام مورد دقيق» و كثرت در عين وحدت وحدت در عين كثرت«دربارٔه پيام عبارت  -۲۵۵
  رسند ولي هيچ كثرتي وجود ندارد. ) در عين اينكه موجودات كثير به نظر مي1  
  چه در واقعيتِ خارج از ذهن، داراي اصالت است، وجود است، نه ماهيت. ) آن2  
  اند. ) موجودات با همۀ اختالفات ماهوي در اصل وجود داشتن با هم مشترك3  
  ) وجود، حقيقتي واحد و غيرمتكثر است ولي مراتب و درجات مختلف دارد. 4  

 

  يك از اهداف علم اشاره دارد؟ ترتيب به كدام هاي زير به در مورد واكسن كرونا عبارت -۲۵۶
 دهد.  يهاي خفيف اين بيماري را كاهش م احتمال ابتال به برخي از سويه Aالف) واكسن نوع   
 شود.  شده، موجب ايمني بدن مي از طريق مواجه كردن بدن با ويروس كشته Bب) واكسن نوع   
  تبيين -بيني ) پيش4  بيني پيش -) تبيين3  تبيين -) تبيين2  بيني پيش -بيني ) پيش1  
  در مورد سطوح شناخت كدام گزينه درست است؟ -۲۵۷
 ) استفاده از حافظه براي انتخاب يك كاال، شناخت پايه است.2  ) برخي گياهان مانند جانوران احساس دارند.1  
  شود. ) هر نوع تحريك حسي منجر به احساس مي4  شناختي است. فرايندترين  ) قضاوت كردن پيچيده3  
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  در تعريف روش علمي حاصل كدام ويژگي است؟» هدفمندي« -۲۵۸  99
  زدايي بهام) ا4  پذيري ) تكرار3  وجو كردن ) جست2  دار بودن ) نظام1  
  استفاده كنيم؟توانيم  ميآوري اطالعات  در موارد زير از كدام روش جمع -۲۵۹
 الف) بررسي رفتار كودكان در اولين روز ورود به مهد كودك  
 آموزان سال يازدهم در دانش »اضطراب امتحان«ب) سنجش ميزان   
 ين جوانانج) بررسي نظر دانشجويان در مورد ميزان شيوع مصرف مواد مخدر در ب  
  نامه پرسش -مصاحبه -) مصاحبه2    مصاحبه -مصاحبه -) مشاهده1  
 مصاحبه -آزمون -) مصاحبه4    نامه پرسش -آزمون -) مشاهده3  
  هاي زهرا اشاره شده است؟ ترتيب به نقش وراثتي و محيطي در مورد اين ويژگي گرا است. در كدام گزينه به زهرا دختري قدبلند و درون -۲۶۰
 ه مناسبي داشته است. مدت زيادي خارج از وطن و به دور از خانواده بوده است.) تغذي1  
 جمعيت بزرگ شده است. بلندي دارد. در خانوادٔه كم ) پدر و مادر قد2  
 ) از كودكي بسكتبال بازي كرده است. دوستان كمي در كودكي داشته است.3  
 گرا هستند. زهرا هم درونبلند هستند. مادر و برادر  ) خانوادٔه پدري زهرا هم قد4  
  است؟ نيامدهشكل درست   هاي جسماني در كودكي در كدام گزينه به ترتيب توانايي -۲۶۱
 ايستادن مستقل -بلند شدن از وضعيت نشسته -) نشستن با كمك1  
 بلند شدن از وضعيت نشسته -نشستن مستقل -) غلت زدن2  
 ن مستقلراه رفت -ايستادن مستقل -) باال نگه داشتن چانه3  
  ايستادن مستقل -ايستادن با كمك -) بلند شدن از وضعيت نشسته4  
  آيد؟ وجود مي تأثير كدام عامل به سازي حافظه در نوجواني تحت توانايي ظرفيت -۲۶۲
 ) افزايش سرعت تفكر2  ) توانايي تغيير جهت تفكر لحظه به لحظه1  
 ) گزينشي شدن توجه4    ) مهارت فراحافظه3  
 اين جمله اشاره به كدام مفهوم دارد؟» واس از سوي محرك بايد به ميزان خاصي برسد تا آن عضو تحريك شود.تحريك ح« -۲۶۳
  ها ) درگيري با محرك4  ) جبران حسي3  ) شدت محرك2  ) محروميت حسي1  
  در افراد چيست؟» زنگي به گوش«ترين عوامل كم شدن  يكي از مهم شده، هاي انجام با توجه به آزمايش -۲۶۴
  ) زياد شدن عوامل انحرافي4  ) خسته شدن فرد3  ) يكنواختي و ثبات نسبي2  ) آگاهي نسبي فرد1  
شان چطور حسن گل زده است. اما حميد كه در آن مسـابقه حضـور  علي در جمع دوستانش تعريف كرد كه در مسابقۀ فوتبال هفتۀ گذشته -۲۶۵

  يك از خطاهاي حافظه شده است؟ داشت، گفت حسن در آن بازي گلي نزده است. علي دچار كدام
 ) اضافه كردن4  ) مشكالت مربوط به بازيابي3  ) تداخل اطالعات2  ) حذف كردن1  
ي كسـان ت س و د). دوست  كنند. (مثالً يرا از آخر به اول هج كلمات نيحروف ا ديآموزان با خواند و دانش يرا م كلماتيآموزان  دانش يمعلم برا - ۲۶۶

 كنند؟ يق هستند در كدام نوع حافظه بهتر عمل مموف نيتمر نيدر ا كه
 ) حافظۀ رويدادي4  ) حافظۀ كاري3  مدت ) حافظۀ بلند2  مدت ) حافظۀ كوتاه1  
  يك از عوامل فراموشي رابطه دارد؟ زماني چند فعاليت با كدام پرهيز از هم -۲۶۷
  گرداني رمز ) عدم2    ) تداخل اطالعات1  
  هاي بازيابي به نشانه وطب) مشكالت مر 4    ) عوامل عاطفي3  
  كدام عبارت در مورد رابطۀ تفكر و حافظه درست است؟ -۲۶۸
 ) حافظه براي تفكر الزم است اما كافي نيست.1  
 تر، همچون ادراك است.  هاي مهم ) حافظه ابزاري جهت دستيابي به مهارت2  
 ) تفكر براي حافظه مانند آرد براي نانوا است.3  
  سازي درست اطالعات است. قوي، ذخيره) هدف از داشتن حافظۀ 4  
  تغيير بازنمايي مسئله چه زماني راهگشاست؟ -۲۶۹
 كنندٔه مسئله با نگاه فعلي قادر به حل مسئله نباشد. ) زماني كه حل1  
 شود. گذشته مانع حل مسئله مي تجربۀ ) زماني كه پيروي صرف از2  
 باشيم.حل منطقي ن ) وقتي هنگام حل مسئله قادر به ارائۀ راه3  
  كنيم. هاي اكتشافي استفاده مي ) وقتي از روش4  
هاي ديگر واگذار كرده و در نهايت قطعات را در كارخانۀ اصلي به هم متصـل كـرده و  خودرو ساخت بيشتر قطعات ماشين را به شركت ايران -۲۷۰

  هاي حل مسئله است؟ يك از روش كند. اين روش شبيه كدام ماشين را توليد مي
  ) كاهش وضعيت موجود به مطلوب2    از آخر) شروع 1  
  ) بارش فكري4    ) خرد كردن3  

 
 

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

27 
اد
رد
خ

 
14

01
   )

ني
سا
 ان
وم
 عل
شي

ماي
 آز
وه
گر

 (  

  گيري وجود دارد؟ يك از موانع تصميم ترتيب كدام در دو مثال زير به -۲۷۱  1010
هـاي  الآورد، چون در سـ بيند اما معتقد است او در كنكور رتبۀ خوبي مي آموز را مي كاري يك دانش رغم اينكه تقلب و كم الف) مشاوري علي  

 آموز تالشگري بوده است. گذشته دانش
دهد، چون معتقـد اسـت كـه تسـلط  زند و در اتوبان حركات خطرناك انجام مي چرخ مي ب) نوجواني در ميان تشويق دوستانش با موتور تك  

 زيادي بر اين كار دارد.
 كنترل نكردن هيجانات -) سوگيري تأييد2    اعتماد افراطي -) سوگيري تاييد1  
  كنترل نكردن هيجانات -) اعتماد افراطي4    سوگيري تأييد -اعتماد افراطي) 3  
  كند؟ هاي خود چگونه عمل مي اعتقاد دارد، احتماال در تصميم گيري» خواهي نشوي رسوا، همرنگ جماعت شو«المثل  كسي كه به ضرب -۲۷۲
  سنجد. ) تمامي راهكارهاي ممكن را مي1  
 كند. ذر عمل مي) بر اساس عواطف و هيجانات زودگ2  
  اند. ) دليل انتخاب او اين است كه ديگران چنين تصميمي گرفته3  
  گيرد.  صورت ناگهاني، باعجله و بدون محاسبه تصميم مي ) به4  
كـه خواند. ولي حميـد بـا اين روز براي المپياد ادبي درس مي صورت جدي شبانه آموز سال يازدهم هستند. علي به علي و حميد هر دو دانش -۲۷۳

پردازد. علي و حميد از  خواند و بيشتر روزها به تفريح و استراحت مي خواهد در كنكور رتبۀ يك رقمي كسب كند، با جديت كمي درس مي مي
  چه نظر با هم متفاوت هستند؟

  ) فقط شدت انگيزه4  ) فقط جهت انگيزه3  ) شدت و جهت انگيزه2  ) نوع انگيزه1  
به همين دليل براي تغيير شرايط خـود كـاري «و » آيد گويد هيچ كاري از دست من برنمي ته شده است ميفردي كه دچار درماندگي آموخ« -۲۷۴

  يك از عناصر نگرشي بيان شده است؟ ترتيب كدام در اين دوعبارت به». دهد انجام نمي
  ) شناختي و آمادگي براي عمل2    ) شناختي و احساسي1  
  و شناختي ) احساسي4    ) احساسي و آمادگي براي عمل3  
  كدام اسناد با بقيه تفاوت بيشتري دارد؟ -۲۷۵
 ) رياضي برايم بسيار سخت است.2    شانسي هستم. ) من آدم خوش1  
 ) در فيزيك استعداد زيادي دارم.4    ) براي اين آزمون تالشم كم بود.3  
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سال تحصیلی
۰۰-۰۱

دفرتچـۀ پاسخ های ترشیحی
آزمون آزمایشی ۲۷خرداد ۱۴۰۱ (مرحلۀ ۱۸)

ویژۀ داوطلبان آزمون رسارسی سال ۱۴۰۱
گروه آزمایشی علوم انسانی

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



 
 

 

 اسکن با توانید می شام گرامی، داوطلب

  هوشمند گوشی ۀوسیل به باال تصویر
ـاگرام  صفحۀ به د،خو  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

 

 

  

 ۱۴۰۱ خـرداد ۳۱ شـنبه سـه روز در دو، گزینـه ۱۹ مرحلـۀ آزمایشـی آزمون 

  گردد. برگزار می

  ماننـــد خـــود طالیـــی خـــدمات از اســـتفاده جهـــت گرامـــی، طلـــبداو 

 هـای آزمون پیش مسـتمر، های سنجش آزمون، از بعد هوشمند های کارنامه

 کمــک هــای جزوه هوشــمند، اشــکال رفــع دو، گزینــه ســؤال بانــک آنالیــن،

 داوطلبـی از شـامرۀ اسـتفاده با و... ، دو های گزینه آزمون آرشیو آموزشی،

 سـایت وب وارد عبـور) رمز عنوان (به خود کد ملی و بری)کار  نام عنوان (به

 شوید. gozine2.irwww.آدرس  به دو گزینه
 رمـزی  هامن شام عبور رمز اید، کرده نام ثبت اینرتنتی که صورتی در

 اید. منوده انتخاب خودتان که است

 ــه ــون های کارنام ــی آزم ــ آزمایش ــورت به ۱۸ ۀمرحل ــل، ص ــا کام ــلۀ ب فاص
ــانی ــاهی زم ــس کوت ــون از پ ــابق آزم ــۀ مط ــده، اعالم اطالعی ــر ش روی ب
گیـرد. می قـرار gozine2.irwww.آدرس  بـه دو گزینـه اینرتنتـی پایگاه

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

 پیگیری منایید. خود شهر
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 ۱۴۰۱رسارسی آزمون داوطلبان ژۀوی 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:
  پویا رضاداد  حمید جوهری  ارسافیل قربانپور

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

زهرا محمدی اکرب آخوندی  علی محمد کریمی  علیرضا دلشاد 

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

  امیرحسین مراد سید میالد قریشی 
 علیرضا حافظیان جواد علیزاده 

ــیریا گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ضـ

 
وه : 

ر گر
مدی

ری
شاک

ید 
 س

مد
مح

میر
ید ا

  یاضیاتس
  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
  اوودوندیمنصور د - فرد حمید فداییمسئولین درس: 
 هادی داوودوندی

 احمد رضوانی بهمن شاهمرادی  علی نعیمی 

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

 علی فرزادتبار پور  بهنام ابراهیم ماشاءا... سلیامنی 

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

  حسن نشتایی بهرام میرحبیبی  محمد پازوکی 
 اشکان زرندی زاده  قلی علی

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

 فرزانه رجایی

ــ گروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  یانسان
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|............................................................ اقتصاد
 امیر محمدبیگیمسئول درس: 

 امیرحسین بلبلی

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

 ابوالفضل قاضی

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

 زهرا نعمتی

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

 زهرا نعمتی

|.............................................. شنایس جامعه
 عاطفه محمدیل درس: مسئو

 محمدزمان کبیر

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

حمید سودیان حسین صادقی  پور  مجید قدرتی محمد مودی  علی

|................................................. شنایس روان
 سّیده ضحی سکاکی: مسئول درس

 محسن پیرحسینلو سیمین زاهدی 
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۱ خرداد ۲۷ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
 ۱ فارسي تركيبي * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱

  ها: گزينه ساير بررسي  
  رنج و غم رفتن ميان از و كار رد گشايش گشايش، فرج: نبرد/ محل و جنگ ميدان معركه: )۱  
  غم اندوه، محنت: )۲  
  اندازه مقياس، معيار: )۳  
  ۲ فارسي تركيبي * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲

  نادرست: واژگان  
   است. درست مالمت) (شماتت: و دگرگون) (مبدّل: الف)  
  است. درست عظيم) و بزرگ (سترگ: ج)  
   است. درست كمك) و ياري (معونت: د)  
  »و ،ه ب،« موارد درست: واژگان  
 ۳ فارسي ۱۷۷ تا ۱۶۵ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۳

  (ج) كاهلي  بطالت (د)/ سرمستي  نشئه (الف)/ بامداد  پگاه (ب)/ شيفته  مستغرق  
   سرمست شخصي يعني سرمستي است. نكره نشانۀ »سرمستي« واژٔه در »ي«بيت (الف)  در يادآوري:  
  ۳ فارسي ۱۶۵ و ۱۶۴ ،۱۶۲ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۴

  نشيند. عزم كجاوه) ( محمل بر  نشيند عزم مهمل بر  
  برفرازد. جنبش عَلَم  برفرازد جنبش الم  
 ۲ فارسي تركيبي * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵

  است. بوق يا شيپور معناي به »صور« آن درست شكل و است ادرستن »سور« الف: بيت  
   ترديد. و شك معناي به است »شائبه« آن درست شكل و است نادرست »شاعبه« ب: بيت  
  ترس. معناي به شود نوشته »هول« شكل به بايد و است نادرست »حول« د: بيت  
   جامع امالي * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۶

   گمراهي) ( ضاللت  ظاللت لئيم/  لعيم »:د« و »الف« عبارت دو اماليي هاي غلط  
  ۳ فارسي ۵۷ و ۲۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۷

 نـام عاراشـ حفـظ بر عالوه داوطلب رود مي انتظار كه استدوازدهم  كتاب حفظي شعر بخش از عبارتي به و »شعرخواني« بخش از شعر دو هر  
  باشد. داشته حافظه در را ها آن شاعران

  جامع ادبي هاي آرايه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۸
  :۲ گزينۀ هاي آرايه بررسي  
  بودن. زنده بريدن سر از تناقض:  
  (ناهمسان) نوش و نيش جناس:  
  است. استعاره و تشخيص شمع بريدن سر و داشتن سر استعاره:  
  هستيم. زنده بريدن سر از شمع همچو ما تشبيه:  
  ها: گزينه ساير  
  شوند. مي رد ايهام با ۴ گزينۀ و آميزي حس با ۳ گزينۀ مجاز، با ۱ گزينۀ  
  جامع ادبي هاي آرايه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۹

  ها: گزينه بررسي  
  همسان جناس خواست): و اراده معناي (در دوم مصراع ارادت و دي)من (عالقه اول مصراع ارادت -ناهمسان جناس سر: و بر :۱ گزينۀ  
  اراده و خواست -۲ مندي عالقه -۱ دارد: ايهام دوم مصراع ارادت  
 نـوعي غايـب: معناي الله، گل حاضر: معناي دارد: تناسب ايهام الله تعليل/ حسن شده: دانسته چراغ دود الله، درون سياهي علت :۲ گزينۀ  

  دارد. تناسب دود و اغچر با كه چراغ
  ندارد. مجاز ولي است تشبيهي اضافۀ »افالك اطلس« :۳ گزينۀ  
 اول مصـراع در نيـز »آتش« است، استعاره و تشخيص گردباد: افشاندن سر بر خاك و دويدن پارادوكس/ كشيده: زبانه آتش آب، از :۴ گزينۀ  

  است. استعاره
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   جامع ادبي هاي رايهآ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۰
  كنيم: آرايۀ هر بيت را مشخّص مي  
   است. مشخّص بيت اين در معادله اسلوب الف)  
   تام جناس  »آسودگي و آرامش« معناي به دوم مصراع در و است »پيمان« معناي به اول مصراع در »قرار« ب)  
   آميزي حس  گفتار رنگِ ج)  
  د:دار ايهام »ضحّاك« واژٔه بيت اين در د)  
   افسونگر) پُرخندٔه جادوگر، خندان  جادو (ضحّاك خندان )۱    
   جادوگر) ضحّاك  جادو (ضحّاك ماردوش ضحّاك شاهنامه، ستمگر پادشاه )۲    
   است. كرده ذكر شاعرانه دليلي پا زير آن تراشيدن هنگام قلم هاي خرده نريختن براي شاعر) ه  
  مجاز از قصد و انديشه.» سر«مجاز از زمان حال است و » امروز) «و  
   جامع ادبي هاي آرايه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۱

   زر سكۀ يا سكه از مجاز »زر« الف: بيت  
   دل از مجاز »سينه« ج: بيت  
   شراب از مجاز »پياله« :ه بيت  
  جامع زبان دستور * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۲

  )مسند ۳( تمام مرغ  سي تمام، سيمرغ غ،سيمر آن مسندها:  
  )قيد ۲( شك بي زود، قيدها:  
  ۳ فارسي ۶۶ و ۶۵ و ۱ فارسي ۱۹ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۳

  ها: گزينه بررسي  
  [است]. جامه جاي چه معنايي: قرينۀ به فعل حذف ندارد. وابسته: وابستۀ :۱ گزينۀ  
  [است]. باك چه معنايي: قرينۀ به فعل حذف ندارد. ابسته:و وابستۀ :۲ گزينۀ  
  خورم]. مي [سوگند شما پاي خاك به معنايي: قرينۀ به فعل حذف اليه)/ مضافٌ اليهِ (مضافٌ شما پاي خاك وابسته: وابستۀ :۳ گزينۀ  
  ندارد. نايي:مع قرينۀ به فعل حذف اليه)/ مضافٌ اليهِ (مضافٌ شكر زبان قدر وابسته: وابستۀ :۴ گزينۀ  
  ۲ فارسي ۷۲ صفحۀ و ۱ فارسي ۸۳ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۴

  ها: گزينه بررسي  
  بيايد. جمله آخر بايد »چيست« و است بالغي آخر جملۀ بالغي: شيؤه است./ بدل »همه« تبعي: نقش )۱  
  ندارد. بالغي: شيؤه ندارد./ تبعي: نقش )۲  
   ندارد. بالغي: شيؤه است./ معطوف عتاب تبعي: نقش )۳  
  ندارد. بالغي: شيؤه ندارد./ تبعي: نقش )۴  
  ۳ فارسي ۹۵ و ۹۴ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۵

  ها: گزينه بررسي  
  نسبي صفت  نوبهاري :۱ گزينۀ  
  فاعلي صفت  (رونده) روان :۲ گزينۀ  
  مطلق صفت  پاك :۳ گزينۀ  
  دستور جامع * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۶

   ها: گزينه توضيح  
  شود. نمي ديده مسند و مفعول به گذرا فعل جمالت از كدام هيچ در :۱ گزينۀ  
   دوا و درد  تضاد رابطۀ امل/ و عمل  آوا هم واژٔه :۲ گزينۀ  
 جزايي كرده هر و اجري عمل هر عشق مذهب در« و هسته جملۀ »وزميام غمزه از ستم« كه است مركّب مستقل جملۀ يك دوّم بيت :۳ گزينۀ  

   بيت اين مفعول سه  جزا و اجر ستم، /هستند وابستهجمالت  »دارد
 عشـق/ درد اضافي: هاي تركيب« »/وصفي تركيب ۴ كرده: هر عمل/ هر جگرسوز)/ (دواي دوا جگرسوز خونين/ اشك وصفي: هاي تركيب« :۴ گزينۀ  

  »اصافي يبترك ۲ عشق: مذهب
  ۱ فارسي ۱۴ و ۱۳ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۷

  است. تواضع و افتادگي ستايش بيت مفهوم و شود مي ديده ۱ گزينۀ در مفهوم اين برعكس كامالً است. غرور و خودستايي سؤال صورت بيت دو مفهوم  
  ها: گزينه ساير مفهوم  
  ودخ نفس عزّت ستايش :۲ گزينۀ  
  خود آزاري بي ستايش :۳ گزينۀ  
  معشوق همتايي بي :۴ گزينۀ  
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  ۱ فارسي ۱۲۲ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۸
 و شـود نمي ديـده مفهـوم اين ۳ گزينۀ در است. او مرگ از شدن شاد و دشمن از داشتن كينه نكوهش مشترك مفهوم ۴ و ۲ ،۱ هاي گزينه در  

  كنند. مي يار فداي را خود و هستند خودشان دشمن دوست، به محبت شدت از كه هستم پاكبازان و رندان مغال گويد: مي شاعر
  ۱ فارسي ۵۲ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۹

  شود. مي ديده نيز ۱ گزينۀ در كه است نيكو صورت بر نيكو سيرت برتري سؤال عبارت اصلي مفهوم  
  ها: گزينه ساير مفهوم  
  ظاهربيني نكوهش )۲  
  شود. نيكو تواند نمي ظاهرش دارد، بد سيرت كه كسي )۳  
  درستي و صافي دليل به ديدن زيان )۴  
  ۲ فارسي ۶۸ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۰

  ماند. مي داروفا عشق به و ندارد توجهي ديگران پند به عاشق كه است اين ۳ گزينۀ و سؤال صورت مشترك مفهوم  
  ها: گزينه ساير مفهوم  
  گسستن همه از و پيوستن يار با :۱ گزينۀ  
  پند و نصيحت را ارزشمند دانستن :۲ گزينۀ  
  محتسب نصيحت به توجهي بي عاشق/ فشاني جان :۴ گزينۀ  
  ۲ فارسي ۲ درس * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۱

  يختن آبرو براي جاه و مقام و روزي دنيا: نر۳مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينۀ   
   است. ابزار و وسيله از برتر تالش و همّت بازوي :۱ گزينۀ  
  اوست. عشق از جان افتخار :۲ گزينۀ  
   است. ايستاده ميدان سر بر اما است خم كمان مثل خانه در دهد. نمي بروز را خود افسردگي مرد :۴ گزينۀ  
  ۲ فارسي ۷۰ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۲

 عاشـق وفـاداري اصـلي مفهوم ۳ گزينۀ در ندارد. بدگويان و دشمنان سرزنش به توجهي عاشق كه است اين از سخن ۴ و ۲ ،۱ هاي گزينه در  
  داشت. برنخواهد دست او از دشمني، يا كند دوستي يار گويد: مي شاعر و است

  ۳ فارسي تركيبي * طمتوس * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۳
  شمشير. بر سخن قدرت برتري و است كالم قدرت از سخن نيز (د) بيت در ندارد. دنيا ناپايداري به ارتباطي و است بهار وصف در (ج) بيت  
  ۳ فارسي ۶۲ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۴

   دنيايي هاي قدرت فروپاشي و ينابود :۴ و ۳ ،۱ هاي گزينه و سؤال متن عبارت مشترك مفهوم  
   فرومايه هاي انسان هاي بلندپروازي نكوهش :۲ گزينۀ مفهوم  
  ۳ فارسي ۱۲۳ ۀصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۵

   وجود وحدت :۴ و ۳ ،۲ هاي گزينه مشترك مفهوم  
  است. پنهان پيداي خداوند :۱ گزينۀ مفهوم  

 

  ۳عربی، زبان قرآن  ۸* صفحۀ  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۶
ــوم البعــث: ایــن،      ؛ دانســتيد منى)/ کنــتم ال تعلمــون: ۴هــا)/ لکــّن: ولــی، اّمــا، لــیکن (رد گزینــۀ  (رد ســایر گزینــه روز رســتاخیز اســتهــذا یَ

  ها) ماضی استمراری منفی (رد سایر گزینه
   ۳عربی، زبان قرآن  ۷۳و  ۵۷، ۲۷های  و صفحه ۱عربی، زبان قرآن  ۷۵و  ۱۲های  ه* صفح متوسطت سؤال: * مشخصا ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۷

 زیسـت، بـه محـیط حفاظت از )/ بحامیة البيئة: به۲)/ الّناس: مردم را؛ مفعول (رد گزینۀ ۲کنند (رد گزینۀ  کنند، توصیه می يويص: سفارش می  
 )/ و هـم أنفسـهم یسـتخدمون ... : حـال آنکـه۴نشوند (رد گزینـۀ  تُحرَم: تا محروم ال )/ حّتى۳و  ۲ی ها زیست (رد گزینه محیط نگهداری از

 کارهـای پـرداخنت بـه اليومّيـة: بـرای بـأعاملهم )/ للقيـام۳و  ۲هـای  کنند (رد گزینـه که خود استفاده می کنند، در حالی می خودشان استفاده
  )۴و  ۳های  ن (رد گزینهشا روزمرۀ خود، برای انجام کارهای روزانه

   ۳عربی، زبان قرآن  ۵۹و صفحۀ  ۲عربی، زبان قرآن  ۴۹و  ۵های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۸
ة: املجتمعـات البشــریّ  )/ ظـروف۴و  ۱هـای  کننـد (رد گزینـه می کوشند، علامیی که ... کار که ... می الّذين یعملون ... : دانشمندانی العلامء  

تـری  تری، زندگی راحـت آسان أسهل: زندگی )/ حياة۲خواهند (رد گزینۀ  )/ يريدون: می۱جوامع برشی (رد گزینۀ  برشی، اوضاع رشایط جوامع
  )۴و  ۱های  دانند (رد گزینه شک می دانند، بی ... عرفاناً: قطعاً می )/ يعرفون۴و  ۲های  (رد گزینه
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   ۲عربی، زبان قرآن  ۳۵صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۹
مشـکلته:  )/ طريقـة لحـّل ۴و  ۳های  )/ شخٌص: فردی، شخصی؛ فاعل نکره (رد گزینه۴و  ۳های  نکند، نیابد؛ فعل رشط (رد گزینه يجد: پیدا مل  

  ر اوسـت کـه بخواهـد يطلـب: بایـد بخواهـد، بـ )/ فعليـه أن۴و  ۱هـای  مشـکلش (رد گزینـه حـّل  بـرای مشکل خـود، روشـی حّل  برای راهی
  )۳دانند (رد گزینۀ  می را حّل آن راه که کسانی یا بزرگان حلّها: از يعرفون من أو األکابر )/ من۴و  ۳های  (رد گزینه

   ۳عربی، زبان قرآن  ۵۶و  ۹های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۰
م: یـادگیری، یـاد گـرفنت، فراگیـری (رد گزینـۀ ۳و  ۱هـای  تند کـه (رد گزینـهوجود دارند که، خربگانی هس هناک خرباء: کارشناسانی     )/ ۲)/ تعلـُّ

  )۲و  ۱های  ندارد (رد گزینه آن دهندۀ انجام به: هیچ رضری برای للقائم رضر )/ ال۳أمٌر: کاری است (رد گزینۀ 
   ۲عربی، زبان قرآن  ۷۵صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۱

کنند، باور ندارنـد،  يصّدقون: باور منی )/ ال۴)/ الحكامء: دانایان، خردمندان، عاقالن (رد گزینۀ ۲تلتفت: توّجه نکن؛ نهی مخاطب (رد گزینۀ  ال  
  )۴)/ شیئاً: چیزی (رد گزینۀ ۱پذیرند؛ مضارع منفی (رد گزینۀ  منی

   ۲عربی، زبان قرآن  ۵۱و  ۱۲های  و صفحه ۱قرآن عربی، زبان  ۷۵صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۲
علينـا  )/ فيجـب۳و  ۱های  )/ لُیتّمم: برای اینکه کامل کند، تا کامل کند (رد گزینه۴بُعث: فرستاده شد، مبعوث شد، برانگیخته شد (رد گزینۀ   

)/ اآلخـرين: دیگـران را؛ ۴و  ۳هـای  کنـیم (رد گزینـه نشّجع: تشـویق )/ أن۴و  ۳های  است (رد گزینه واجب ما بر باید، همچنین نیز أیضاً: ما
  )۳خوب (رد گزینۀ  خلقی، خلق خویی، خوش الخلق: خوش )/ بحسن۴مفعول (رد گزینۀ 

   ۳عربی، زبان قرآن  ۶۴و  ۶های  و صفحه ۲عربی، زبان قرآن  ۲۶صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۳
  ها: شکل درست ترجمه در سایر گزینه  
  کند ... (جملۀ بعد از نکره) ) لکّل مأموٍم إماماً یَقتدي به ... : هر رهرویی پیشوایی دارد که از او پیروی می۱  
  العالَم: جایگاه باالیی در جهان يف عالية ) مكانة۲  
  رساند ) یرضّک: به تو زیان می۳  
   ۳عربی، زبان قرآن  ۷۲و  ۶۹های  و صفحه ۲، زبان قرآن عربی ۳۹و  ۱۰های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  » أِعّني إلهي ... : پروردگارم مرا ... یاری کن!«شکل درست ترجمه:   
   ۳عربی، زبان قرآن  ۷و  ۶های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۵

 )/ مسابقه: مسـابقة، مبـاراة۴)/ این بازیکن: هذا الّالعب، هذه الّالعبة (رد گزینۀ ۱نۀ شاید ... برنده شود: لعّل یفوز، لعّل ... تنجح، قد ینجح (رد گزی  
  ) ۳(رد گزینۀ 

 ترجمۀ منت :  
هـا و  شـود کـه زنـدگانی برشـ آن را بـه خـود دیـده اسـت و آن از راه نوشـته تاریخ، دانشی است که بر پایۀ پژوهش رخدادهایی استوار می«
های آنان کـه پـیش  گاه ملّتی به تاریخ خود اهمیّت دهد و از تجربه هایی بر آن گذشته است! هر هایی است که دوره یها و نّقاش ها و سازه نگاره

راسـتی متـّدن خـویش را  کشانده است، عربت گیـرد، پـس بـه آورده یا کارهایشان را به تباهی می ، از آنچه شؤون آنان را به صالح میاند از او بوده
شـان را بـه مـا  های پیشـین و رسنوشـت هایی ذکر شده است که تاریخ اّمت خوشبختی رسیده است! در قرآن کریم داستانبرپا ساخته است و به 

ها با اقوام کافرشان بـه میـان  شان و درگیری آن شان و معجزات هایشان و رسگذشت پنج پیامرب با نام و ها] یادی از بیست آموزد و در آن [داستان می
هـایی از غیـر پیـامربان را در  نان پندی باشد که از آن پند پذیریم و عربتی که از آن عربت گیریم! افزون بر آن، قرآن داسـتانآمده است تا زندگی آ 

القرنین و اصحاب کهف که باطل را نپذیرفتند و از قوم خویش در حالی دوری گزیدند کـه بـه غـاری  خود دارد مانند داستان بانویامن مریم و ذی
شـان بـا حضــرت سـلیامِن پیـامرب  رس و سـخن گفـنت به های جانوران مانند مورچه و شانه اه بردند! همچنین [قرآن] دربارۀ داستاندر کوهستانی پن

هـایی  هـا داسـتان ارسائیل که به رسبریدنش دستور داده شدند تا [رسانجام] آن را با ناخشـنودی رس بریدنـد! همـۀ آن کند و گاو بنی وگو می گفت
اند و قرآن آن را با زیباترین الگوهای بالغی یاد کـرده اسـت کـه در آن اصـول باورهـایی همچـون توحیـد و عـدل و  تحّقق یافتهتاریخی است که 

  »افزاید! انگیزاند و ایامن را می می های اخالقی همچون وفاداری به پیامن و احکام رشعی مانند ارث و فروش وجود دارد که وجدان را بر ارزش
 دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۶

 ها: گزينه ۀترجم  
  است!  ) اّمتی که تاریخش را از دست بدهد، پس گویا متّدن و فرهنگش را از دست داده۱  
 اش دست نخواهد یافت مگر با عربت گرفنت از آنچه که پیشینیانش آن را تجربه کردند! ) ملّتی به خوشبختی۲  
 فواید فراوانی برای زندگی آیندگان است! هایی بزرگ و ) در تاریخ گذشتگان درس۳  
 کنیم، استوار است! بینیم و برای فردا ثبتش می ) علم تاریخ بر پایۀ آنچه که در زندگی روزانۀ خود می۴  
 متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۷

 ها: گزينهترجمۀ   
 های خیالی نیستند! افسانهاند و  ها واقعی هستند که در زندگی برش تحّقق یافته ) همگِی آن۱  
 آموزیم! افزاید، می ای را که ایامن را می های اخالقی و احکام رشعی ها باورهای َحّقه و ارزش ) از آن۲  
 شان یاد شده است! شان میان اقوام شان و زندگی هایشان و رسگذشت ) در آن همگِی پیامربان با نام۳  
  هایی است برای کسی که پند گیرد! ها و عربت ها پندها و حکمت ه است که همۀ آنهایی از غیر پیامربان آمد ) در آن داستان۴  
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 سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۸
  »گوید! ای را مشّخص کن که منت دربارۀ آن سخن منی گزینه«ترجمۀ عبارت سؤال:   
  :ها گزينهترجمۀ   
 ها ) اهمّیت پژوهش تاریخ و نقش آن در موّفقّیت ملّت۱  
 ) احکام رشعی دربارۀ رس بریدن گاو و دیگر جانوران۲  
  های قرآنی، اقسام و آثار فردی و اجتامعی آن ) داستان۳  
 های تاریخی پیامربان و دیگران در قرآن  ) رسگذشت۴  
 دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۹

 ها: گزينهترجمۀ   
 .کنیم ما به بهرتین روش بر تو حکایت می) ۱  
 .راستی در رسگذشت آنان، برای خردمندان عربتی است هب) ۲  
 کس آزموده را بیازماید، پشیامنی به او رسد! ) هر۳  
 دهد! اش را از دست می کس در گذشتۀ خویش مباند، آینده ) هر۴  
  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۰

 :ها گزینه پاسخ درست سایر  
  »شؤون«فعل و مفعوله  » شؤون«فعل و نائب فاعله »/ أَصلَحَ «ماضیه املعلوم:  » َصلُحَ «اضیه املعلوم: مزید ثاليّث/ م ) مجرّد ثاليّث ۱  
 فعل و فاعل معلوم/ فعل مع نائب فاعله  ) مجهول ۲  
  فعل و فاعل صفة »/ إصالح«مصدره  » ُصلح«مصدره  )۳  
 سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۱

 :ها ینهگز پاسخ درست سایر  
  »قصص«نائب فاعله فعل و  » قصص«مجرّد ثاليّث/ فعل و فاعله   »تفعیل«) مزید ثاليثٌّ من باب ۲  
/ فعل و فاعله   دون حرف زائد/ الزم  ) بزیادة حرف۳     »قصص«نائب فاعله فعل و  » القرآن«متعدٍّ
  »قصص«نائب فاعله فعل و  / فعل مع فاعله مجهول ) معلوم ۴  
 متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳: گزینۀ پاسخ -۴۲

 ها: گزینهسایر  پاسخ درست  
 ِمن مجرّد ثاليثّ  ) ِمن مزید ثاليّث ۱  
  حال و منصوب إسم الفاعل/ فعل مع فاعله  » مفاعلة«) فعل مزید ثاليثٌّ من باب ۲  
  حال و منصوب صفة و منصوب بالّتبعّية / نکرة ) معرفة ۴  
    ۲عربی، زبان قرآن  ۶۲و  ۴۸، ۲۵های  و صفحه ۱عربی، زبان قرآن  ۵۳* صفحۀ  دشوارت سؤال: * مشخصا ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۳

َسة    َسة؛ اسم مفعول مزید املَُقدِّ   املَُقدَّ
  األربََعة األرِبَعة   
   ۱عربی، زبان قرآن  ۷* صفحۀ  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۴

  ها: بررسی گزینه  
  ) القوانین (ُمفرده: القانون؛ جمع مکّرس)۲  ه: میدان؛ جمع مکّرس)) میادین (ُمفرد۱  
  ) املُسلمین (جمع سامل مذکّر)۴  ) نُّقاد (ُمفرده: ناِقد؛ جمع مکّرس)۳  
  ۳و  ۲عربی، زبان قرآن  ترکیبی*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۵

بـه » إن«نیـز وجـود حـرف رشط  ۲طور کامل محّقق نشده است. در گزینۀ  عل به، پس در این گزینه ف»نزدیک بود«یعنی  ۱در گزینۀ » کادَ «  
باشـد،  مـی» امیـد اسـت«یا » شاید«معنی  به» لعّل «کلمۀ  ۴شود فعل تحت رشایط خاّصی به وقوع بپیوندد. در گزینۀ  باعث می» اگر«معنی 

  طور کامل به وقوع نپیوسته است. پس در این گزینه نیز فعل به
  ۲عربی، زبان قرآن  ۳۶و  ۳۵های  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲زینۀ پاسخ: گ -۴۶

  کار رفته است. جملۀ رشطی به» إذا«خاطر وجود  به ۲شود، و فقط در گزینۀ  صورت مضارع ترجمه می ماضی فقط در جملۀ رشطی به  
   ۲ عربی، زبان قرآن ۸۹و  ۶۵های  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۷

  ای را پیدا کنیم که از افعال ناقصه باشد. باید جملۀ وصفیه  
ها فعل ناقصه در توصیف نکرۀ قبل از خـود  باشد. در سایر گزینه آمده است و جملۀ وصفیه می» قلٌب «در توصیف » لیس«فعل  ۱در گزینۀ   

  نیامده است.
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  ۲و  ۱رآن عربی، زبان ق ترکیبی*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۸
  درست است.» ُممرّضتانِ «در نقش نائب فاعل پس از فعل مجهول آمده است و باید مرفوع شود؛ لذا » ُممرّضتینِ «  
   ۳عربی، زبان قرآن  ۶۰* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۹

 ۴و  ۳هـای  در گزینـه» ُهجومـاً «و » إیجـاداً «است (قـراءة). آمده  ۲مصدر برای بیان حالت فعل، هامن مفعول مطلق نوعی است که تنها در گزینۀ   
  اند. کار رفته مفعول مطلق تأکیدی هستند که برای تأکید بر وقوع فعل به

   ۲عربی، زبان قرآن  ۵* صفحۀ  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۵۰
  تواند فعل باشد. تواند اسم باشد هم می هم می ۱در گزینۀ » أکْرَم«  
  »مردم کسی است که به دیگران برای نزدیکی به خدا کمک کرد! ترین گرامی«گر اسم باشد: ا  
  !»گرامی داشتندمردم کسی را که به دیگران برای نزدیکی به خدا کمک کرد، «اگر فعل باشد:   
  اسم است. ۳در گزینۀ » أْعَجز«فعل هستند و  ۴و  ۲های  در گزینه» أْحَسن«و » أْجَمل«  

 
  ۱ زندگي و دين ۱۴۶ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۱

   زين زانيم همان به و شود يم باوقارتر او پوشش و يآراستگ نوع شود، يم مستحكم و يقو انسان روح در عفاف يها رشته كه زانيم همان به 
  .رديگ يم خود به ييخودنما ۀجنب و تر سبك او پوشش و يستگآرا شود، يم گسسته و فيضع انسان عفاف يها رشته كه

   يعل امام : »ي.برو خدا با جنگ به گناه انجام با يشو يم ناچار صورت نيا در كه ييارايب گرانيد توجه جلب يبرا را خود مبادا«  
  ۱ زندگي و دين ۲۰ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۲

 ند،ينشـ يمـ جهـان يتماشا به اي و نگرد يم خود در هركس رو ازاين .داد قرار ما وجود در را خود به شيگرا و كرد آشنا خود اب را ما سرشت او  
  .كند يم احساس دل در را محبتش و ابدي يم را خدا

  ۱ زندگي و دين ۴۳ و ۴۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۳
   است معاد انكار انگريب ال،ؤس صورت ۀفيشر يۀآ.  
   اسـت، نشـده ليتبـد يقلبـ بـاور و مانيا به داشتن قبول نيا اما دارند، قبول را معاد كه زين را يكسان بانيگر معاد، انكار يامدهايپ و آثار 

 و يزنـدگ رو ازاين و شوند يم غافل آخرت ادي از و دهند يم قرار خود هدف و معبود را ايدن ها، هوس در رفتن فرو ليدل به افراد نيا .رديگ يم
  .ندارد معاد منكران با يتفاوت كه است يا گونه به آنان رفتار

  ۱ زندگي و دين ۷۳ و ۵۱ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۴
 تيقطع انگريب نيهمچن و امتيق دوم ۀمرحل در انيدمآ زيرستاخ همان اي مردگان شدن زنده انگريب )...ةاميالق ومي يال جمعنّكميل( ۀفيشر يۀآ  

  .دهد يم نشان را آن )ثايحد اهللا من اصدق من و( عبارت كه خداست گفتار صدق ت،يقطع نيا علت كه است، معاد
  ۱ زندگي و دين ۸۸ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۵

 در خورنـد، يمـ نـاحق به را تاميا اموال كه يكسان ،)سعيرا سيصلون و نارا طونهمب في يأكلون إنّما ظلما ياليتام أموال يأكلون( يۀآ به توجه با  
  .باشد يم )نارا بطونهم يف كلونيأ( همان اي آتش خوردن ها آن عمل ياخرو تجسم و )رايسع صلونيس( دارند يبد گاهيجا آخرت

  ۱ زندگي و دين ۱۲۰ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۶
   دارد اشاره خدا با يدوست ياصل شرط عنوان به خدا از يرويپ ضرورت به »عصاه من اهللا احبّ ما« فيشر ثيحد.  
   شـود، خـدا محبـوب انسـان و باشد داشته دوست را انسان اخد نكهيا راه ،)اهللا حببكمي يفاتّبعون اهللا تحبّون كنتم ان قل( يۀآ به توجه با 

  .تاوس از يرويپ همان اي خدا از تيتبع
  ۱ زندگي و دين ۹۹ و ۶۳ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۷

   كي با مرگ از پس اما ،ميدار جبران فرصت مرگ از قبل چراكه .دهد يم نشان را مرگ از قبل محاسبه ضرورت ال،ؤس صورت فيشر ثيحد 
  .خواهيم داشتن جبران يبرا يفرصت چيه و بود ميخواه رو هروب سخت و يجد ۀمحاسب

   نيـا به ،شوند يم رو هروب خدا يمنف و قاطع پاسخ با كه است گذشته جبران يبرا ايدن به گناهكاران بازگشت درخواست انگريب ،۲ ۀنيگز يۀآ 
  .ندارد وجود جبران يبرا يفرصت مرگ از پس كه معنا

  ۲ زندگي و دين ۲۲۶ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۸
 دهـد، پاسـخ خـود يجنس نياز به »حيناصح ٔهويش« به ييعن دين يسو از شده مطرح يها شيوه از غير يا شيوه به بخواهد يفرد اگر همچنين  

 يجـا به اشخاص گونه اين .شكند مي را او شخصيت و كند مي پژمرده را فرد روان و روح يچند از پس گناه، از برخاسته يآن لذت ،صورت ندرآ
 هرچه كه است اي تشنه مانند روحشان كه دانند نمي اما ؛شوند مي كشيده گناه در افراط به يپژمردگ اين از فرار يبرا درست، رمسي به بازگشت
  يابد. مي شدت اش قراري بي و شود مي افزوده اش تشنگي بر ، نوشند يم دريا شور آب از بيشتر

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

 
  | 

 سال
تحصیلی
 

۰۱  - 
۰۰

  

۹  

  ۲ زندگي و دين ۹۱ و ۹۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۹
   است. »معنوي خطاي از مصونيت« همان يا اشتباه و گناه از »عصمت« و علمي خطاي از مصونيت همان يا »كامل علم«، امامت الزمۀ  
   بيت اهل از مقصود  ،پيامبر خانوادٔه از خاصي تعداد هم  »اميرالمؤمنين، (س)زهرا حضرت ، حسن امام  حسين امام و « .است  
  ۲ زندگي و دين ۱۱۲ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۶۰

 آنكـه تا ...شمارند حالل آنكه جز ،نماند يباق يحرام كه دهند ادامه حكومت و يستمگر به چنان هيام يبن سوگند، خدا به« : نيرالمومنيام  
  .»اند دهينرس آن به كه خود يايدن يبرا يا دسته و اند ادهد دست از را آن كه خود نيد بر اي دسته :نديبگر دسته دو شان حكومت در

  ۲ زندگي و دين ۱۵۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۶۱
 يالّذ نهميد لهم مكّننّيل و قبلهم من نيالّذ استخلف كما االرض يف ستخلفنّهميل الصّالحات عملوا و منكم آمنوا نياّلذ اهللا وعد( يۀآ به توجه با  

 حق نيد استقرار ن،يزم در خالفت كوكار،ين نيمنؤم به خدا ٔهوعد )...ئايش يب شركوني ال يعبدونني امنا خوفهم بعد من بدّلنّهميل و لهم يارتض
 )ئايش يب شركوني ال يعبدونني( همان اي شرك بدون و بهتر يبندگ ها، آن به ها وعده نيادادن  از خدا هدف كه است تيامن به ترس ليتبد و
  .باشد يم
  ۲ زندگي و دين ۷۰ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۶۲

 بـه هـا يسخت در و دانستند يم خود مهربان پدر را ايشان مردم كه بود آميز محبت يقدر به مردم با  خدا رسول رفتار :مردم با مدارا و محبت  
 بـه  خدا رسول اما ،كنند يم بازگو او نزد را ديگران عيب كنند، نزديك او به را خود ينكها يبرا رهبر يك اطرافيان معموالً .بردند يم پناه ايشان
  ».كنم معاشرت شما با كدورت از يخال و پاك يدل با دارم دوست زيرا نكنيد؛ بازگو من پيش را يكديگر يها يبد« :فرمود يم خود ياران

  ۲ زندگي و دين ۱۷۴ و ۱۷۱ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۶۳
   بـر كه شود يم معلوم كنند، تالش تفقه يبرا يا عده منان،ؤم از يگروه هر از كه شده انيب )ةطائف منهم ةفرق كلّ من( عبارت در كه آنجا از 

  .است ييكفا واجب پس ست،ين واجب همه
   بـا مشـترك( يشناس زمان عدل، تقوا،( باشد داشته تيمشروع و )باشد مردم عموم قبول مورد( باشد داشته تيمقبول ديبا جامعه كي رهبر 

  ).داشتن يروح قدرت و شجاعت بودن، مدبر و ريمد ، )تيمرجع
  ۲ زندگي و دين ۱۹۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۶۴

   ةذلّـ ال و( عبـارت و اسـت ريناپذ شكست رانمستكب و ستمگران برابر در زيعز انسان و است يستادگيا و يريناپذ شكست يمعنا به عزت( 
  .است زيعز انسان انگريب

   انسان عزت نه ،خداست عزت انگريب )عايجم ةالعزّ فللّه( عبارت كه ديكن دقت.  
  ۲ زندگي و دين ۷ و ۱ زندگي و دين ۱۱ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۶۵

   دسـت از موجـب آن، شـناختن اشتباه يا آن درك عدم صورت در كه است زندگي هدف درك ضرورت و اهميت بيانگر سؤال، صورت دعاي 
  شود. مي عمر رفتن

   است. خدا به تقرب يعني انسان جامع و اصلي هدف بيانگر )يريد... كان من( آيۀ  
  ۲ ندگيز و دين ۱۲۶ و ۱ زندگي و دين ۱۵۴ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۶۶

   ائمه توسط سؤاالت به پاسخ  نو نيازهاي با متناسب اسالمي معارف تبيين« اقدام و است »ديني مرجعيت« وظيفۀ به مربوط.«  

 ائمه هاي تالش 

ديني مرجعيت
  قرآن تفسير
  سيره حفظ
  معارف تبيين

 ظاهري يتوال
  حاكمان تأييد عدم

برحق امام عنوان به خود معرفي
   مبارزه درست شيؤه انتخاب

  ۳ زندگي و دين ۶۱ و ۶۰ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۶۷
  :موارد يبررس  
   يطول علل : متن نگارش   
   يعرض علل :نفر دو توسط گلدان ييجا هجاب  
   يطول علل :خدا ٔهاراد با انسان ٔهاراد ۀرابط  
   يعرض علل :گل شيرو  
  ۳ زندگي و دين ۱۰ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۶۸

  .است بقا در ازين همان اي خدا به ها آن يدائم ازين ۀجينت كه است متعال خداوند به مخلوقات يدائم ازين عرض و مسئلت انگريب )لهأسي( عبارت  
  ۳ زندگي و دين ۳۳ و ۳۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۶۹

 حكمت تحت را عالم در زيچ همه ت،يشخص ثبات ،يروح آرامش :از است عبارت كند، يم انيب را آن )فاعبدوه( عبارت كه يعمل ديتوح جينتا  
  .كند يم تيرعا زيچ همه در را تقوا ليدل نيهم به و داند يم مسئول مخلوقات ۀهم برابر در را خود و داند يم خدا ريتدب و
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  ۳ زندگي و دين ۹۹ تا ۹۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۷۰
  .باشد شده ديناام خدا رحمت از كه است يكس زبان از »وجب صد چه وجب كي چه گذشت، سر از كه آب« ۀجمل  
  .است خدا رحمت از نشدن ديناام بر يمبن و كنند يم گناه اريبس كه است يكسان به خداوند دستور )اهللا ةرحم من قنطوات ال( عبارت  
  ۳ زندگي و دين ۱۲۸ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۷۱

 كه هستند يكسان خردمندان، همان اي »اولواااللباب« ،)لباباولوااال تذكّري انّما علمونيَ ال نيالّذ و علموني نيالّذ يستوي هل قل( يۀآ به توجه با  
  .كنند يم درك ندارند، علم كه يكسان به نسبت را علم اهل يبرتر

  ۳ زندگي و دين ۱۱۴ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۷۲
 گسـترش منظـور بـه هنـرى آثـار انواع و ها كتاب ها، وزنامهر مجالت، فشرده، هاى لوح ،يونيزيتلو و يينمايس يها لميف تبليغ و توزيع توليد،  

 اخـروى پـاداش داراى و اييكف واجبات از و صالح عمل مهم يقمصاد از اخالقي، ابتذال و فرهنگي تهاجم با مبارزه و اسالمي معارف و فرهنگ
  .است بزرگ

  ۳ دگيزن و دين ۱۶۴ و ۱۵۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۷۳
   خدا رسول هاي شيوه با اسالم رهابخش پيام تبليغ لزوم   جهاني جامعۀ در فعال و مؤثر حضور  
   زدگي) (مصرف ديگر كشورهاي بازارهاي به نياز و كاال انبوه توليد  شده استعمار ظهور سبب  
   شد. ازآغ كاال انبوه توليد با و صنعتي آالت ماشين ساخت با زدگي مصرف كه كنيد دقت  
  ۳ زندگي و دين ۴۸ و ۱ زندگي و دين ۱۳۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۷۴

 دور گنـاه از نمـاز بـا پـس باشـد. مـي ۲ گزينۀ آيۀ در )المنكر و الفحشاء عن تنهي( عبارت معادل سؤال، صورت در »گناه از دوري« عبارت  
  شويم. مي

  ۳ زندگي و دين ۱۶۵ و ۲ زندگي و دين ۲۹ هاي صفحه * متوسط * ال:سؤ مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۷۵
   مستمر و دائمي تبليغ  پيام يك ماندگاري الزمۀ  
   ها زمان و ها مكان همۀ در نيازها و ها سؤال همۀ به پاسخ  دين بودن روزآمد و پويايي  دين يك ماندگاري الزمۀ  
   است. درست ها گزينه همۀ دوم قسمت  

  

 ۲ انگليسي زبان ۶۵ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۷۶
 اند. نشده حل هنوز پيچيده مسائل اما است، كرده بررسي را داده مجموعه چندين گروه اين ترجمه:  
 اسـتفاده كامـل حال زمان از است، داشته ادامه حال نزما تا آن نتيجۀ يا عمل خود و شده آغاز گذشته از كه عملي دادن نشان براي توضيح:  

  شود. مي
 ۳ انگليسي زبان ۲۹ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۷۷

 تربيـت هـا آن بـا يا اند، آفريده يا اند آموخته را اخالق و ها ارزش اصول، از اي مجموعه خود زندگي در يا ما بزرگان گويد مي روانشناس ترجمه:  
  اند. دهش

 پـس اسـت، نيامده مفعول خالي جاي از بعد اما دارد. نياز مفعول به پس است، »كردن تربيت« و »دادن پرورش« معني به bring up توضيح:  
 اسـت جمـع مفعول چـون باشند. مـي مجهـول ها گزينه بقيه ،۲ گزينۀ از غير به است. مفعول خالي جاي از قبل عبارت و است مجهول جمله

(Our elders) اسـتفاده كامـل حـال مجهـول از پـس اند، يافته دست تربيت اين به خود زندگي طول در ما بزرگان شود. مي حذف ۱ گزينۀ 
  .۴ گزينۀ يعني، كنيم مي

 ۱ انگليسي زبان ۱۱۰ و ۱۰۹ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۷۸
  كنم. آبياري بروم مرخصي به اينكه از قبل را ها آن كردم فراموش اند! هرفت بين از اآلن تا گياهانم همۀ حتماً ترجمه:  
 است. on آوريم، مي holiday از قبل كه اي اضافه حرف ضمن در .(must) داريم گيري نتيجه بيان توضيح:  
 ۳ انگليسي زبان ۵۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۷۹

 ايتاليايي غذاي براي ها آن كه كند مي بررسي و داريد واقعي نزديك روابط ها آن با كه افرادي سنجد، مي را شما دوستان همۀ آن ابتدا، ترجمه:  
 روند. مي كجا

  نيست. شدني حذف وجه هيچ به اضافه حرف اين باشيم، داشته اضافه حرف جمله در اگر اينكه اول نكتۀ توضيح:  
 دهيم. مي ترجيح who, that موصولي ضماير به را whom باشد، داشته مفعولي نقش ما موصولي ضمير جمله در اگر اينكه دوم نكتۀ  
 ۳ انگليسي زبان ۸۵ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۸۰

 ريسمان از گزيده مار« گويند: مي كه است درسته اين است. نكرده رانندگي سرعت با هرگز كرده تصادف كه زماني از جان من دوست ترجمه:  
  ».ترسد مي سفيد و سياه

 دوستي و دوري )۲    برد مي باد را بادآورده )۱  
  ندارد صدا دست يك )۴  ترسد مي سفيد و سياه ريسمان از مارگزيده )۳  
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 ۲ انگليسي زبان كار كتاب ۳۰ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۸۱
 هستند. احترام شايستۀ كه هستند زيادي اساتيد دانشگاه، يا مدرسه در يادگيري يا آموزش روند طول در كه بسپاريم خاطر به بايد ترجمه:  
 فرهيخته كرده، تحصيل )۴  مؤثر )۳  علمي )۲  اليق شايسته، )۱  
 ۳ انگليسي زبان ۶۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۸۲

 ارتبـاط ديگـر هاي زبان گويندگان با اجتماعي سطح در اول درجۀ در تا بياموزند را جديد خارجي زبان يك خواهند مي تاجران بيشتر ترجمه:  
  كنند. برقرار

 ندرت به )۴  خوشبختانه )۳  خردمندانه )۲  اول درجۀ در )۱  
  است. mostly و mainly معناي به primarily توضيح:  
 ۲ انگليسي زبان ۸۸ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۸۳

 بدانيم. را ديگر هاي فرهنگ تنوع قدر و بگذاريم احترام مختلف هاي ملت به كه كند مي نصيحت ما به همواره ما تاريخ استاد جمه:تر  
 تنوع )۴  درآمد )۳ توانايي )۲  تخفيف )۱  
  توضيح:  

appreciate : to recognize or understand that something is valuable or important. 
 است. مهم يا ارزش با چيزي اينكه فهميدن يا دادن تشخيص

 ۲ انگليسي زبان ۶۳ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۸۴
  گذارد. مي تأثير نوشتاري و گفتاري زبان توليد هم و درك بر هم معموالً پريشي زبان نام به زباني اختالل ترجمه:  
   ظمين بي اختالل، )۴  رفتار )۳  عادت )۲  تصميم )۱  
 ۳ انگليسي زبان ۵۶ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۸۵

 .روند مي فرو خود الك در ترسند، مي كردن اشتباه از و كنند نمي صحبت خوب را زبان كه دليل اين به فقط ها خارجي از بسياري ترجمه:  
  ».نشدن قاطي ديگران با بودن، خودش الك تو كسي سر« يعني keep to oneself همايند توضيح:  
 ۳ انگليسي زبان ۶۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۸۶

 بـه تورهـا گردشـگري هـاي طرح به پس اين از كه گويد مي بود، عيار تمام فاجعۀ يك تنهايي به هند به سفرش كه انگليس در رفيقي ترجمه:  
 .بود خواهد پايبند تفريحي مناطق

  كردن استفاده كردن، مصرف )۲    دادن سفارش )۱  
 بودن پايبند چسبيدن، )۴    كردن جذب )۳  
 ۲ انگليسي زبان ۲۵ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۸۷

  شود. مي توليد ايمني سيستم توسط خاص بسيار بادي آنتي يك ايم، گرفته قرار آن معرض در كه بيماري هر براي ترجمه:  
  دردسترس )۴  محتاط )۳  خاص )۲  ممكن )۱  
 ترجمۀ Test Cloze: 

 زمـاني تا داريد. نيز را دارد تعلق شما به چه آن بندي بسته مشكل زندگي، محل ترك بر عالوه است. خانه تغيير كارها ترين سخت از يكي
 كنيم. عوض را خود خانۀ داريم قصد ديگر هفتۀ دو حدود داريد! (وسيله) چقدر شويد نمي متوجه كنيد جور و جمع را چيز همه نشويد مجبور كه

 اسـت، بـوده فرصـتي چنـين دنبال بـه كه است وقت خيلي او است. كرده پيدا ديگري روستاي در جديدي كار اينجا كيلومتري صد در پدرم
 جـايي از تـر بزرگ خيلي نآ اند. كرده پيدا جديدي خانۀ تازگي به مادرم و پدر كنيم. مكان نقل بايد ما كه كردند موافقت خانوادهۀ هم بنابراين
 زده هيجـان بسـيار مكـان نقـل براي من داشت. خواهيم را خودمان هاي اتاق خواهرم و من كنيم. مي زندگي آن در حاضر حال در ما كه است
 باشم. داشته جديد شهر يك در زندگي براي مشكلي كنم نمي فكر و هستم

 ۳ گزينۀ پاسخ: -۸۸
  آوردن دست به )۴  دادن خيصتش )۳  كردن كشف )۲  كردن دنبال )۱  
 ۴ گزينۀ پاسخ: -۸۹

  شود. برده كار به جمع شكل به بايد ها آن واحد اما شوند نمي بسته جمع گاه هيچ صحيح اعداد توضيح:  
 ۲ گزينۀ پاسخ: -۹۰

  كمتر )۴  كامل )۳  همه )۲  پُر )۱  
 ۲ گزينۀ پاسخ: -۹۱

  كننده سرگرم )۴  متعجب )۳  زده هيجان )۲  اعتيادآور )۱  
 ۴ گزينۀ پاسخ: -۹۲

 حـذف ۳ و ۱ هـاي گزينـه نتيجـه در شود، مي برده كار به مصدر اسم صورت به آن از بعد فعل كه است افعال از دسته آن جزو mind توضيح:  
  داريم. نياز مصدر اسم مثبت شكل به جا اين در معنايي لحاظ به و ديگر طرف از شوند. مي
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 ۱ مطلب درك ترجمۀ: 
 تعريـف يـك كنيد. تشكر او از گفت، شما به را اين كسي اگر خُب، داريد؟ مغناطيسي شخصيت كه است گفته شما به كسي حال به تا آيا

 ممكن فلزي اجسام از برخي اينكه مانند درست شوند، مي كشيده شما سمت به مردم كه است معني اين به مغناطيسي شخصيت داشتن است.
 شوند. كشيده آهنربا سمت به است

 در هـا الكتـرون حركت با تواند مي نيرو اين كنند. مي وارد الكتريكي هاي جريان ديگر بر الكتريكي هاي جريان كه است يرويين مغناطيس
 اسـت ممكـن همچنـين هسـتند. طبيعي آهنرباهاي ها كاني و ها سنگ از برخي گويند. مي آهنربا ها آن به كه شود ايجاد خاصي مواد هاي اتم

 هم با فلز و پيچ سيم كند. مغناطيسي را فلز و كند عبور فلز قطعه يك اطراف در پيچي سيم از الكتريكي جريان كه دشو ايجاد زماني مغناطيس
 نزديـك هـم به را ها آن است ممكن شود. آهنربا دو دفع يا جذب باعث تواند مي مغناطيس صورت، هر در شود. مي ناميده الكتريكي آهنرباي

 كند. جدا هم از يا كند
 مغناطيسـي ميـدان زمـين هستند. ها آن اطراف يا نزديك مغناطيسي نيروهاي كه هستند مغناطيسي هاي ميدان داراي اجسام زا برخي 
 دارد. مغناطيسـي ميـدان نيـز خورشـيد هسـتند. طور همين نيز ها آن قمرهاي از برخي همچنين و شمسي منظومۀ سيارات از بسياري دارد.

 كند. مي دور را خورشيدي باد زمين غناطيسيم ميدان كه كنند مي فكر دانشمندان
 برخـي مثال، عنوان به باشند. زمين مغناطيسي ميدان تشخيص به قادر طبيعي طور به است ممكن حيوانات از برخي زنده، موجودات براي 

 در خـود مسـير يـافتن بـراي ينزم مغناطيس از ها آن كنند. حس را زمين مغناطيس توانند مي كبوترها و ها دلفين كه معتقدند دانشمندان از
 كنند. مي استفاده طوالني، هاي مسافت براي ويژه به سفر، هنگام

 ۲ گزينۀ پاسخ: -۹۳
  ............... كه نيست اين منظورش داريد، مغناطيسي شخصيت شما كه گويد مي كسي وقتي ترجمه:  
 شوند كشيده آهنربا سمت به است ممكن فلزي اماجس از برخي اينكه مانند درست شوند، مي كشيده شما سمت به مردم )۱  
 شويد مي ها آن جذب راحتي به داريد، عالقه خود اطرافيان به كه آنجايي از )۲  
 داريد جذابي شخصيت شما زيرا كنند؛ معاشرت شما با توانند مي راحتي به مردم )۳  
 كند مي جذب خود به را زيادي افراد شما شخصيت كه هستيد فردي شما )۴  
 خـود سمت به را ديگران شخصيتتان) به توجه (با زيرا داريد مغناطيسي شخصيت شما دهد مي نشان ،۲ گزينۀ از غير به ها گزينه همۀ توضيح:  

 كنيد. مي جذب
 ۴ گزينۀ پاسخ: -۹۴

 . ............... خورشيدي باد كه گرفت نتيجه توان مي متن از ترجمه:  
    ندارد الكتريكي جريان )۱  
 ندارد مغناطيسي ينيرو )۲  
    است زمين از سردتر )۳  
 است مغناطيسي نيروي داراي )۴  
 داراي نيـز خورشـيدي باد درنتيجه كند؛ مي دور را خورشيدي باد زمين مغناطيسي ميدان كه كند مي اشاره سوم پاراگراف انتهاي در توضيح:  

  شود. مي دفع زمين مغناطيسي ميدان توسط زيرا است؛ مغناطيسي نيروي
 ۳ گزينۀ پاسخ: -۹۵

 است؟ صحيح زير هاي عبارت از يك كدام ترجمه:  
 كنند. مي استفاده خود شكار يافتن براي زمين مغناطيسي ميدان از حيوانات همۀ )۱  
 هستند. مغناطيسي ميدان داراي ما شمسي منظومۀ سيارات همۀ )۲  
 كنند. مي هاستفاد زمين مغناطيسي ميدان از مهاجرت هنگام پرندگان از برخي )۳  
 كند. مي دور را خورشيد قطبي باد زمين مغناطيسي ميدان )۴  
 پـاراگراف طبـق شود. مي نادرست جمله ها آن تغيير با زيرا كنيد؛ دقت many و some ,all مانند هايي عبارت به سؤال، نوع اين در توضيح:  

  است. صحيح ۳ گزينۀ متن آخر
 ۱ گزينۀ پاسخ: -۹۶

 چيست؟ متن اين براي عنوان بهترين ترجمه:  
    مغناطيس )۱  
  مغناطيسي شخصيت )۲  
    مغناطيسي ميدان و حيوانات )۳  
 الكتريكي جريان )۴  
  است. »مغناطيس« آن و است مشترك ها پاراگراف تمام در مورد يك ولي شود. مي اشاره متن مختلف هاي پاراگراف در ها گزينه همۀ به توضيح:  
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 ۲ مطلب درك ترجمۀ: 
 ايـن اسـت. ها آن درآمد درصد چهار حدود كه كند مي خرج نو هاي لباس براي پوند ۱۰۰۰ از بيش ساالنه متوسط طور به فرد هر يا،بريتان در
 در بريتانيـا مردم اول، كند. مي خاطرنشان زيست محيط و جامعه براي را كننده نگران بسيار روند دو رقم اين اما نرسد، نظر به زياد است ممكن
 سـبد متوسـط بودجـه از درصـد ۶۶ اين هستند. بدهكار اعتباري كارت هاي شركت به بزرگسال فرد هر ازاي به پوند ۶۷۰ ريباًتق حاضر حال

 بريتانيا كنند. مي استفاده ندارند نياز كه چيزهايي خريد براي آن از بلكه كنند، مي خرج ندارند كه را پولي تنها نه مردم همچنين، است. پوشاك
 رود. مي زباله دفن هاي محل به آن بيشتر كه اندازد مي دور لباس نت ۳۰۰۰۰۰ ساالنه
 در ۱۹۹۰ دهـۀ اوايـل در ايـده اين ».نخريد چيزي هيچ« ترند -است ظهور حال در گرايي مصرف با تقابل در متفاوتي گرايش حال، اين با
 در سـايبري دوشنبۀ و سياه جمعۀ در حد از بيش رفمص و هزينه رد به كه جايي كرد، حركت متحده اياالت به سپس و گرفت سرچشمه كانادا
 خـود اعتباري هاي كارت و كنند مي سازماندهي را اعتراضات مختلف انواع مردم ،»نخريد چيز هيچ « روز در شد. تبديل شكرگزاري هفتۀ آخر
  كنند. مي قطع را

 يا لباس برقي، وسايل خريد بدون چگونه كه گرفتند ياد اول ماه سه در ها آن كردند. غذا خريد صرف فقط را سال يك كانادا در دوست دو
 بـراي بنزين خريد يا ها رستوران در خوردن غذا مو، كردن كوتاه مثال عنوان به خدمات، از ها آن بعدي، مرحلۀ براي كنند. زندگي خانه وسايل
 در كمتـر اتومبيل دو معناي به كردند ايجاد ها آن كه يتغييرات كردند. انداز پس دالر ۵۵۰۰۰ ها آن سال، يك در كردند. نظر صرف خود اتومبيل

 برنامـۀ يك از همه اگر بود. شده جويي صرفه انرژي تمام ميان از زيست محيط بر مثبت تأثير و كاغذي و پالستيكي بندي بسته كاهش ها، جاده
  بود. خواهد چشمگير نتايج كنند، پيروي مشابه

  ۱ گزينۀ پاسخ: -۹۷
 است؟ متن براي عنوان بهترين زير موارد از يك كدام ترجمه:  
  بزرگ مشكل يك عنوان به حد از بيش هاي هزينه )۲    نخريد چيز هيچ جنبش )۱  
  »نخريد چيز هيچ« ترند معايب و مزايا )۴  بريتانيا در استفاده بدون هاي لباس دردسر )۳  
  ۳ گزينۀ پاسخ: -۹۸

 است؟ صحيح متن به توجه با زير موارد از يك كدام ترجمه:  
 شود. مي ريخته دور ناخواسته هاي لباس از كمي بسيار بخش فقط )۱  
 است. اعتباري هاي كارت به اعتراض نخريد چيز هيچ روز )۲  
  ندارند. نياز ها آن به كه كنند مي خرج پول چيزهايي براي مردم كه است كننده نگران كند مي فكر نويسنده )۳  
  خريدند. غذا ماه ۱۲ براي فقط داشتند، را »نخر زيچي هيچ« جنبش تجربۀ كه دوستي دو )۴  
  ۴ گزينۀ پاسخ: -۹۹

 . ............... به دارد اشاره اول پاراگراف انتهاي در which شدٔه مشخصضمير موصولي  ترجمه:  
  پوشاك لباس، )۴  اعتباري كارت )۳  بودجه )۲  بريتانيا )۱  
  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۰۰

  ............... كه دارد اين بر داللت تنم اين رسد مي نظر به ترجمه:  
  است. افراطي گرايي مصرف نوعي دچار امروزي جامعۀ )۱  
  گيرد. مي قرار استقبال مورد دارد، محيط و مردم بر مثبتي تأثير كهتا آنجايي  كه است اي ايده »نخريد چيز هيچ« جنبش )۲  
 خـرج لبـاس خريـد بـراي ساالنه كه است مبلغي سوم يك هستند، بدهكار اعتباري يها كارت بابت ها بريتانيايي متوسط طور به كه مبلغي )۳  

 كنند. مي
 بدهند. دست از را خود شغل ماه پايان در است ممكن كنند، خريداري را ندارند نياز آن به كه را چيزهايي افراد همۀ اگر )۴  
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۱ خرداد ۲۷ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
 

  
  ۱ آمار و رياضي ۱۴ ۀصفح * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۰۱

  گيريم. مي x را كارگر هر حقوق  

5 كارشناس هر حقوق  
x5 يعني گركار هر حقوق 3

  است. 3

9 ارشد مدير هر حقوق  
) يعني كارشناس هر حقوق 4 x) x

9 5 15
4 3   است. 4

  است. تومان ميليون ۴۲۵ ها حقوق مجموع  












¦Ä ¡¼£e ¦Ä ¡¼£e¦Ä ¡¼£e tI¹{nI¨ oÄk¶o¬nI¨

 jHk÷U  jHk÷U  jHk÷U
o¬nI¨ tI¹{nI¨ oÄk¶

(x) ( ) ( x) ( ) ( x) ( ) x x x x             5 15 15 425 225 6 2 425 25 10 425 103 4 2 85   

  با: است برابر كارشناس هر حقوق پس  

/ 5 5010 16 73 3    

  ۱ آمار و رياضي ۳۵ ۀصفح * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۰۲
  كند. مي صدق معادله خود در معادله جواب  

x پس    xx         دهيم: مي قرار معادله در را 6 x
x m m m m m m m m m

        
     

6 62 6 12 6 6 2 1 1
1 6 1 6 1  

)m در را طرف دو   m)(m ) 6   كنيم: مي ضرب 1

m(m ) ( m)(m ) m( m) m m m        22 1 6 1 6 2 2 6 m  26 m m  6 m 2 m m   22 6 0   
  كنيم: مي حساب را دلتا  

( ) ( )( )

mbm
a m

     

             


21 4 2 6 49
8 21 7 4

6 32 4
4 2

   

  ۱ آمار و رياضي ۴۷ هاي هصفح * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۰۳
 كـه است تابع صورتي در رابطه اين يم،ده نمايش مرتبي زوج و جدولي صورت به وابسته) متغير y و مستقل متغير x( را y و x رابطۀ اگر نكته:  

  باشد. نداشته وجود آن در برابر اول هاي مؤلفه با متمايزي مرتب زوج دو هيچ
  باشند: برابر بايد نيز دومشان هاي مؤلفه دارند، برابر اول مؤلفۀ كه هايي مرتب  زوج  

( , a b)
a b

( , )
 

    

2 2 3 2 3 32 3   

( , a)
a b b a

( , b )

      

6 4 4 4 4 46 4   

b ريگذا جاي با   a 4 a در 4 b  2 3   داريم: 3

a ( a ) a a a a               15 32 3 4 4 3 2 12 12 3 10 15 10 2   

  كنيم: مي حساب را b حال  

b a ( )      34 4 4 4 6 4 22   

  پس:  

b
a

  
 

2
2 1 43 11 12 2
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  ۱ آمار و رياضي ۷۰ ۀصفح * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۰۴
  سود تابع  درآمد تابع  هزينه تابع نكته:  

f دوم درجه تابع در نكته:   (x) ax bx c  2، اگر a  bx ازاي به تابع باشد، 0
a

    است. خود مقدار بيشترين داراي 2

P(x)          دهيم: مي تشكيل را سود تابع ضابطۀ اول   R(x) C(x) P(x) ( x x) ( x ) x x           2 21 150 28 40 22 404 4   

bx                      كنيم: مي حساب را رأس طول  
a ( )


   



22 4412 2 4

   

x ازاي به سود تابع مقدار      است: سود max با برابر 44

           max
( )

P P( ) ( ) ( ) ( ) ( )2

11 44

144 44 22 44 40 11 44 22 44 40 484 40 4444   

  ۱ آمار و رياضي ۷۸ ۀصفح * ساده سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۰۵
  است: زير صورت به ها داده آوري جمع هاي روش از برخي هاي محدوديت  
  است. بر زمان روش اين باشد، زياد نمونه واحدهاي تعداد اگر نامه: پرسش  
  نيست. مناسب باشيم، داشته نياز زيادي دقت به اگر مشاهده:  
  نيست. اختيار در ثبتي اطالعات هميشه ها: دادگان  
  ۲ آمار و رياضي ۴۴ ۀصفح * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۰۶

c                                پس: است. )۲ و -۸ (يعني ها ريشه ميانگين c عدد    
  

8 2 32   

y تابع نمودار، به توجه با پس   x ، ۳ و چپ به واحد d شكل  هب بايد يعني است، آمده باال به واحد y x d   3 .باشد  
) نقطۀ   , )2 d                      دارد: قرار تابع اين روي 0 d    0 5 5   
f شكل  به تابع ضابطۀ پس   (x) x   3 a نتيجه در و است 5  3 و b    باشد. مي 5
f                                          بنابراين:   (b) f ( )         5 5 3 5 8 5 3   
  ۲ آمار و رياضي ۳۹ ۀصفح * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۰۷
k و k متـوالي صـحيح عدد دو ميان اعداد تمام به و عدد همان خود k صحيح عدد هر به كه را تابعي نكته:     نسـبت را k صـحيح عـدد ،1

f نماد با را آن و نامند مي صحيح جزء تابع دهد، مي (x) x    دهند. مي نمايش  
  A است: تابع دامنۀ همان                     A x x    2 3R   
f تابع نمودار   (x) x    دامنۀ با x  2   كنيم: مي رسم را 3

  
  
  
  
  
  

 مجموعۀ تابع برد نمودار، به توجه با   , , , , , 2 1 0 1 2   است. 3
   ۲ آمار و رياضي ۵۰ ۀصفح * ساده سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۰۸
  شوند: مي ريفتع زير صورت به تابع دو روي تقسيم و ضرب تفريق، جمع، هاي عمل نكته:  

 

f g f g

f g f g

f f g
g

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

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

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





   

   

    0







   

g تابع دامنۀ ابتدا   f كنيم: مي حساب را                           g f g fD D D , , , ,     1 2 0 1 2 0  R   
g تابع مقدار   f در را xآوريم: مي دست به دامنه عضو هاي  

 joM
g f

(g f )( ) g( ) f ( )
(g f )( ) g( ) f ( ) R , ,
(g f )( ) g( ) f ( )



         
          
       

1 1 1 4 3 1
2 2 2 3 9 6 1 6 4
0 0 0 1 5 4

   

x

y

2
2

1
1

3

3
1

2

2
1
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  ۲ آمار و رياضي ۱۱ تا ۴ هاي هصفح * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۰۹
  است: زير صورت به دوشرطي و شرطي فصلي، عطفي، تركيب گذاري ارزش جدول نكته:  

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

p) گزارٔه براي   q) q   كنيم: مي رسم گذاري ارزش جدول گزينه، ۴ هر و  
  ۴ گزينۀ
  

  ۳ گزينۀ
  

  ۲ گزينۀ  
  

 ۱ گزينۀ
  

  سؤال گزارٔه
  

            

q p  (q p) q q p  q p  p  (p q) q  (p q)  p q qpq  p  
  د  د  ن  ن  ن  د  د  د  د  د  د  د
  د  ن  ن  د  د  ن  ن  د  د  ن  ن  ن
  ن  د  د  ن  د  ن  د  ن  ن  د  د  ن
  ن  ن  د  د  د  ن  ن  ن  د  د  ن  د

  ارزند. هم گزاره دو پس است، يكسان شده، داده گزارٔه ستون با ۳ گزينۀ به مربوط ستون  
  ۲ آمار و رياضي ۳۲ ۀصفح * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۱۰

  دارد. يكسان عرض و طول سوم، و اول ناحيۀ نيمساز روي نقطه هر نكته:  
  باشد: يكسان y و x بايد شده، داده مرتب زوج سه هر در پس  

( b , b) b b b b (b ) b            22 2 2 22 8 8 2 8 8 4 4 0 2 0 2   
 

             
 

a
(a a , ) a a a a (a )(a )

a

2 2 2
5

3 10 3 10 3 10 0 5 2 0
2

   

a

b

a

c c
(a c , b ) a c b a c

c c







               

    

5
2

2

5 3 8
2 1 2 1 3

2 3 1
   

  است. ۸ با برابر ،c مقدار بيشترين پس  
  ۲ آمار و رياضي ۵۹ ۀصفح * متوسط سؤال: شخصاتم ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۱۱

    


    
Á¯I¨ kÄk] SμÃ¤ Á¯I¨ jHk÷U Á¯I¨ kÄk] SμÃ¤ Á¯I¨ jHk÷U Á¯I¨ kÄk] SμÃ¤ Á¯I¨ jHk÷U

Á¯I¨  à¾ÄIQ SμÃ¤ Á¯I¨ jHk÷U Á¯I¨  à¾ÄIQ SμÃ¤ Á¯I¨ jHk÷U Á¯I¨  à¾ÄIQ SμÃ¤
      ¯I¨ 3 ÁI¿M }iI{      

( ) ( ) ( )
( ) ( ) (

1 1 2 2 3 3
1 1 2 2 3 3



      
   

      

  

Á¯I¨ jHk÷U
oÿÅ  ·jo¨ ½jIw
Zoh¶ » Rn¼Å pH 

 )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

2

100

6000 25 10000 40 15000 60 1500 4000 9000100 1003200 25 8000 40 10000 60 800 3200 6000
14500 100 14510000

   

  با: است برابر تورم ميزان  
oÊºjn¼¶ −Iw ÁI¿M }iI{ ¾ÄIQ −Iw ÁI¿M }iI{³n¼U  kÅnj¾ÄIQ −Iw ÁI¿M }iI{

     145 100100 100 45100   

  ۲ آمار و رياضي ۶۰ ۀصفح * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۱۲
  فعال جمعيت  شاغل جمعيت  بيكار جمعيت :۱ نكتۀ  

[nI§ÃM SÃ÷μ  :۲ نكتۀ  
−I÷Î SÃ÷μ] بيكاري نرخ  

  است. بوده x8 فعال جمعيت پس گيريم. مي x و x7 ترتيب به را اوليه بيكار و شاغل جمعيت  
x شاغل جمعيت بيايند، منطقه اين به جديد كار نيروي ۸۰۰ اگر حاال   7   شود. مي x همان بيكار عيتجم و 800
  است: درصد ۱۲ جديد بيكاري نرخ  

x x x x x
x

       


12 100 96 9600 4 9600 2400100 8 800   

   با: است برابر كه بود x8 اوليه فعال جمعيت  
( ) 8 2400 19200   
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  ۳ آمار و رياضي ۶ و ۵ هاي هصفح * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۱۳
 روش kn اُمk مرحلـۀ و ... روش، n2 دوم مرحلۀ روش، n1 اول مرحلۀ انجام براي كه طوري به باشد مرحله چند شامل كاري انجام اگر ته:نك  

kn به كار آن كل در ضرب اصل طبق باشد، داشته وجود n n  1 2  است. پذير انجام روش  
kn به بتوان را آن حالت هر كه باشد حالت چند شامل كاري انجام اگر نكته:   , n , , n1 2  كار كل در جمع اصل طبق داد، انجام روش 

kn به را موردنظر n n  1 2  داد. انجام توان مي روش  
  داريم: حالت دو باشند، زوج و فرد انمي در يكي ارقام آنكه براي  

I¬nHqÀ· (Z»p)          باشد: فرد يكان رقم )۱   (joÎ) ·I¬kÅ (Z»p) ·I«Àj (joÎ) ·I§Ä   3 2 3 3 54   

I¬nHqÀ· (joÎ)          باشد: زوج يكان رقم )۲   (Z»p) ·I¬kÅ (joÎ) ·I«Àj (Z»p) ·I§Ä   3 4 2 3 72  

                                       با: است برابر كل تعداد   54 72 126   
  ۳ آمار و رياضي ۲۱ ۀصفح * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۱۴

J¼±õ¶ R¯Ie jHk÷U                                  با: است برابر كه دهند مي نمايش P(A) با را A پيشامد رخداد احتمال نكته:  
IÀïS²Ie ®¨ jHk÷U

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

    

H tIU«−      با: است برابر نمونه فضاي اعضاي تعداد   ³»j tIUn(S)   6 6 36   

                                    نويسيم: مي را باشد ۱۰ تاس دو اعداد مجموع كه پيشامدي اعضاي   A ( , ) , ( , ) , ( , ) n(A)  4 6 5 5 6 4 3   

n(A)                                              پس:   aP(A) a
n(S)

    3 336 36   

  نويسيم: مي را باشد ۳ تاس دو اعداد اختالف كه حاالتي تمام حال  
 B ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) n(B)  1 4 2 5 3 6 4 1 5 2 6 3 6   

n(B)P(B)                     نتيجه: در  
n(S)

  6 1
36 6   

  ۳ آمار و رياضي ۱۹ ۀصفح * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۱۵

n با برابر عضوي n مجموعۀ يك عضوي r هاي زيرمجموعه تعداد نكته:  
r

 
 
 

  است. 

J¼±õ¶ R¯Ie jHk÷U                                  با: است برابر كه دهند مي نمايش P(A) با را A پيشامد رخداد احتمال نكته:  
IÀïS²Ie ®¨ jHk÷U

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

    

n(S)!                     كنيم: مي حساب را عضوي ۱۰ مجموعۀ يك عضوي ۶ هاي زيرمجموعه كل تعداد  
! !

     
 

10 10 10 9
6 6 4


3

8  7
4  3  2

 210   

  شوند: انتخاب زوج عضو ۵ بين از عضو ۳ و فرد عضو ۵ بين از عضو ۳ عضو، ۶ اين از خواهيم مي  

n(A)
   

       
   

5 5 10 10 1003 3   

  پس:  
n(A)P(A)
n(S)

  100 10
210 21   

  ۳ آمار و رياضي ۵۴ و ۵۳ هاي هصفح * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۱۶
  برسيم: a6 به تا آوريم مي دست به را جمالت مرحلۀ به مرحله  











n
n n

n
n n

n
n n

n
n n

n
n n

a a n a a ( )

a a n a a ( )

a a n a a ( )

a a n a a ( )

a a n a a ( )
















       

       

       

       

       

1
1 2 1

1
2

1 3 2
4

3
1 4 3

13
4

1 5 4
34

5
1 6 5

79

2 3 1 2 3 1 1 4

2 3 1 2 3 2 1 13

2 3 1 2 3 3 1 34

2 3 1 2 3 4 1 79

2 3 1 2 3 5 1 172
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  ۳ آمار و رياضي ۶۹ ۀصفح * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۱۷
na عمومي جملۀ با حسابي دنبالۀ يك اول جملۀ n مجموع نكته:   a (n )d  1   شود: مي محاسبه زير ۀرابط از 1

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

a با حسابي دنبالۀ يك تشكيل باشد، ۲۴۸ ها آن ترين بزرگ كه ۴ متوالي مضرب ۲۵   1 248، d  4 و n   ايـن  مجمـوع دهنـد. مي 25
  با: است برابر جمالت

n
nS ( a (n )d) S ( ( ) ( )( )) S ( )             1 25 25

25 25 252 1 2 248 25 1 4 496 96 400 50002 2 2 2   

  ۳ آمار و رياضي ۸۰ ۀصفح * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۱۸
n بازگشتي رابطۀ نكته:   na r a  1 مشترك نسبت با هندسي دنبالۀ يك به مربوط r .است  

n صورت به هندسي دنبالۀ يك عمومي جملۀ اگر نكته:  
na a r     مجموع: حاصل باشد، 1

n
nS a ar ar ar ar (r )      2 3 1 1   

 رابطۀ از  
n

n
rS a
r

 


1
  آيد. مي دست به 1

n بازگشتي رابطۀ   na a 12 n شكل به را 3 na a 1
3
r با هندسي دنبالۀ به مربوط رابطه اين نويسيم. مي 2  3

  ست.ا 2

  كنيم: مي حساب را اول جملۀ ۶ مجموع  

n
n

( )rS a S S S
r

 
         

  

6

1 6 6 6

3 7291 11 2 6464 64 643 31 1 12 2



665
64   665 2 13301
2

  

  ۳ آمار و رياضي ۹۱ ۀصفح * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۱۹

a هرگاه نكته:     ،n و m طبيعي عدد دو براي ،0
m
na كنيم: مي تعريف چنين را  

m
n mn

m
m mn n n

a a

a (a ) (a )



 
1 1   

 بنابراين:  
m

nm mnna ( a ) a ، همچنين 
m
na


  شود: مي تعريف صورت اين به 

m
n

m
n

a

a


 1   

   توان): (خواص نكته  
m n m n

m n mn
a a a

(a ) a

 


   

  نويسيم: مي ۲ پايۀ در را اعداد همۀ  

xx

( )
xx

( / ) ( ) ( )

x
x x

 



    

    

      

1 1 1 1
2 3 29 3 9 3

1 2 2 1 22
3 3 3 3

4 8 0 25 2 2 2

2 2 2 2 2
2 1 2 2 1 63 3 3

  

  ۳ آمار و رياضي ۱۰۳ ۀصفح * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۲۰
tf فرم به نمايي، زوال كلي معادلۀ نكته:   (t) c( r) 1 آن در كه است f (t) نهايي، مقدار بيانگر c اوليه، مقدار بيانگر r نـزول ميـزان بيانگر 

  است. زمان بيانگر t و اعشار برحسب
c گذاري جاي با   , , 60 000 000 ، r / 0 t و 01    داريم: ،30

/

f ( ) ( / ) ( / ) (( / ) ) ( / ) , ,       30 30 10 3 3

0 9

72930 60000000 1 0 01 60000000 0 99 60000000 0 99 60000000 0 9 60000000 43 740 0001000   
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  اقتصاد ۲۷ و ۱۱ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۲۱
 دارنـد، مـدت كوتـاه ينگـاه صرفاً اي و كنند يم خالصه يماد منافع در صرفاً را منافع مثال طور به دارند؛ محدود تيعقالن ها انسان يبرخ )لفا  

 . كنند ينم اشتباه گاه چيه دهيفا -نهيهز »انتخاب روش« مورد در اما كنند؛ يم خطا ضررها و ها نهيهز كامل فهرست نييتع در هم يگاه
 نادرست: يها نهيگز يرسبر )ب  
 .رنديگ يم اجاره اي دستمزد د،يتول عوامل ريسا باشد، نفر كي به متعلق يديتول كار و كسب تيمالك كه يصورت در )۲    
 داشت. خواهند مشاركت ديتول فرايند در هم با همه باشد، يمشاركت ديتول سازمان كه يزمان )۴    
  اقتصاد ۱۰۴ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۲۲
   افزوده: ارزش مراحل الف)  

  
   (ب افزوده هاي ارزش مجموع  كاال نهايي قيمت317000

  
jnA SμÃ¤

317000 301000   نانوا سود  نان فروش قيمت  آرد خريد قيمت16000
   است. آرد خريد فقط نانوا ينۀهز تنها شود مي فرض سؤاالت گونه اين در توجه:  
  اقتصاد ۴۵ و ۴۰ ،۳۰ ،۹ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۲۳
 نادرست: يها عبارت يبررس )الف  
  .يكشاورز يها نيزم نه است؛  يمعدن ريذخا به مربوط عبارت نيا )۱  
 دارد. تيمحدود منابع، نيا از يبردار بهره در انسان باشد، حدودنام بشر يها داشته و ميباش نداشته منابع كمبود مشكل اگر يحت )۳  
 )يالمللـ نيب و ي(ملـ كـالن و يا منطقه ،يشهر )،يديتول مؤسسات و ها شركت اي خانوار سطح يعني( خرد ۀچهارگان سطوح در ياقتصاد يآمارها )ج  

 .شود يم ارائه
 يدرآمد روش ها: اجاره و سودها مزدها، تمام زدن جمع )د  
 اي نهيهز روش د:شو يم فروخته خانوار به كه يينها داتيتول يپول ارزش زدن جمع    
 يدرآمد روش :يمل اي يداخل ياقتصاد فعاالن و گرانيباز ۀهم درآمد زدن جمع    
  اقتصاد ۳۰ تا ۲۸ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۲۴
 اش شخصـي مغـازٔه در اينكـه دوم و شـود اسـتخدام جايي خودش و دهد اجاره را اش مغازه اينكه اول دارد: انتخاب دو موسوي آقاي توجه:  

   است. كرده انتخاب را گزينه دومين وي كه شود كار به مشغول
  مد:آدر  


 

¸Ã{I¶ jHk÷U
/240 2 2 ساليانه :528  /12 2 2 ماهانه :44

  :مستقيم ۀهزين  
 12 5 ساالنه :60  5 2 ماهانه :3

  فرصت): ۀ(هزين پنهان ۀهزين  
 12 19 ساالنه :228  19 11 ماهانه :8

  است: حسابداري سود همان شود نمي ذكر اظهارنامه در كه سودي الف)  

 


 
k¶Anj

´Ã£Tv¶ ÁIÀï¾¹ÄqÀ
528 60 468  

 ب)    528 228 60 240  
 ج)    44 5 19 20  
  اقتصاد ۴۴ تا ۴۲ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۲۵

x شده ارائه خدمات و غذايي مواد آالت، ماشين ارزش x x x x      3 1924 4 1924   كشور مقيم خارجيان توليد :481
 خدمات و آالت ماشين غذايي، مواد ارزش 481 3 1443  

ZnIi ´Ã£¶ jHoÎH ZnIi ´Ã£¶ jHoÎH ZnIi ´Ã£¶ jHoÎH( )       1443 260 1721 1443 1981   ملي خالص توليد :538
  اقتصاد ۱۳۶ ،۱۲۸ ،۱۲۶ ،۱۲۵ ،۱۲۱ ،۱۱۶ ،۱۰۳ ،۹۵ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۲۶
   نادرست: موارد بررسي  
   مالي هاي تحريم نه شد، تجاري هاي تحريم تأثير كاهش باعث اقتصاد، شدن جهاني د)  
   نيست. غيرمستقيم ماليات مصاديق از و است مستقيم ماليات زيرمجموعۀ درآمد، بر ماليات )ه  

à¾±eo¶1 à¾±eo¶2 à¾±eo¶3 à¾±eo¶4 à¾±eo¶5(oiA)

 0 232000 269000 269000 18000 287000 14000 317000

1600037000
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  اقتصاد ۴۷ و ۴۶ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۲۷
   جاري: هاي قيمت  

( ) ( ) , ,    2019 4500 150 3800 200 1 453 000  
( ) ( ) , ,    2020 5000 180 4700 230 1 981 000  
( ) ( ) , ,    2021 6000 240 5600 250 2 840 000  

   ثابت: متقي  
, ,2019 1 435 000  

( ) ( ) , ,    2020 5000 150 4700 200 1 690 000  
( ) ( ) , ,    2021 6000 150 5600 200 2 020 000  

 1690 1435   دوم سال در واقعي رشد :255
 2020 1435   سوم سال در واقعي رشد :585

   ها: قيمت افزايش  تورم  
 1981 1690   دوم سال :291
 2840 2020   سوم سال :820

  اقتصاد ۶۴ و ۴۱ ،۴۰ ،۳۲ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۲۸
 مقدار مت،يق كاهش با مقابل در و ابدي يم كاهش آن يتقاضا مقدار كاال، كي متيق شيافزا با كه معناست نيا به تقاضا يمنحن بودن ينزول )الف  

 .ابدي يم شيافزا تقاضا
 )يخـانگ انداز (پس گردش از خارج و گردش در يها اسكناس و مسكوكات مجموع با يمساو ،كل ينگينقد بانك، نينو خدمات يريگ شكل از قبل )ج  

 شد. پول شبه و پول شامل ينگينقد حجم كنند، خلق پول شبه توانستند يم ها بانك نكهيا و (چك) يريتحر يها پول شيدايپ با اما .بود
 يتخصص بانك صادرات: توسعه بانك )ه  
  يتجار بانك :يمل بانك    
  يتخصص بانك :يكشاورز بانك    
 يگذار هيسرما بانك اروپا: و رانيا بانك    
  اقتصاد ۲۸ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۲۹
 است. حرام و شده محسوب ربا چراكه ؛ندارد را آن دادن اجاره حق يمال يۀسرما صاحب  
  اقتصاد ۳۶ تا ۳۲ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۳۰
 B عرضه: يمنحن  C تقاضا: يمنحن )الف  
 در اگـر و ابـدي كـاهش ديـبا كاال متيق باشد، تقاضا كمبود اي و عرضه مازاد طيشرا در بازار اگر ،۱۶۰ يعني يتعادل متيق به دنيرس يبرا )ب  

 كند. دايپ شيافزا كاال متيق ديبا باشد، ضاتقا مازاد اي عرضه كمبود طيشرا
 ۳ يۀناح تقاضا: مازاد  ۱ يۀناح تقاضا: كمبود )ج  
 درآمـد حـداكثر نيبنـابرا واحد؛ ۵۰۰ با است برابر تقاضا مقدار و واحد ۲۵۰۰ با است برابر عرضه مقدار تومان، ونيليم ۲۴۰ متيق سطح در )د  

  :متيق در ضاتقا مقدار ضرب حاصل با است برابر دكنندهيتول
, تومان , , 240 500 120 000 000 000  

  اقتصاد ۱۱۹ و ۱۰۴ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۳۱
  )۴ و ۱ هاي گزينه (رد گردد كسر قبلي توليدكنندگان توسط شده پرداخت ماليات بايست مي افزوده، ارزش بر ماليات در الف)  
  )۲ گزينۀ (رد گران. فناوري با محصوالت و هستند ارزان دنيا در وري،فنا فاقد و كشاورزي محصوالت ب)  
   برعكس. نه كنند، مي منتقل ديگر كشورهاي به را خود صنايع پيشرفته، كشورهاي توجه:  
  اقتصاد ۱۳۷ و ۱۲۸ ،۱۲۷ ،۱۲۵ ،۱۱۸ ،۱۰۲ ،۹۵ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۳۲
   اقتصاد ۱۴۳ و ۱۲۰ ،۱۰۰ ،۹۶ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۳۳
   روند. مي شمار به متضاد كامالً امر دو دو، آن و نيست يكي دولتي اقتصاد با آزاد، اقتصاد الف)  
    )۴ و ۲ هاي گزينه (رد است مقننه) (قؤه اسالمي شوراي مجلس نظر زير كه پذيرد مي صورت محاسبات ديوان توسط بودجه، اجراي بر نظارت ب)  
   )۳ گزينۀ (رد كنند. مي توليد خود كشور در را كاال از بخشي صرفاً نيافته توسعه كشورهاي ج)  
 نفتـي درآمدهاي به بودجه اتكاي كاهش مصاديق از ولي هستند كشورها توسعۀ راهكارهاي و موارد از ۴ و ۳ هاي گزينه در ذكرشده موارد د)  

   روند. نمي شمار به
  اقتصاد ۴۵ و ۴۴ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ سخ:پا -۱۳۴

         
IÀjqμTwj

, , , , , , , ,1 1123 820 30 955 94 410 3 30 955 94 410 162 350 123 820 535 8704 3  درآمد ملي  

, ,535 870 25 21 434  درآمد سرانه  
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  اقتصاد ۸۷ و ۸۶ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۳۵
 مجمـوع همچنـين و اسـت مسـاوي تـر كوچك بعد دهك از و مساوي تر بزرگ قبلي دهك از دهك هر كه كرد توجه بايد قسمت اين در الف)  

   است. ۱۰۰ ها دهك
   ب)  

³¼w ¦Àj ´TÿÀ ¦Àj     10 5 5 3 8 11  
´Àj ¦Àj
−»H ¦Àj /  21 10   ها دهك شاخص52

   است. تر ناعادالنه )۵/۱۰ شاخص (با مفروض جامعۀ از آن وضعيت لذا است، ۱۱ هايش دهك شاخص B جامعۀ ج)  

 
  ۲ فنون و علوم جامع * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۶
  دارد. مصنوع اي مقدمه »دانش عيار« و باشد مي نامه زندگي »المؤمنين مجالس« كتاب است، تركي زبان به نوايي اميرعليشير نوشتۀ »بابرنامه«  
  ۲ فنون و علوم ۶۰ ۀصفح * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۷
  باشد. مي دهم قرن شاعر او و است بند تركيب قالب در كاشاني محتشم شعر اين  
  ۱ فنون و علوم ۴۳ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۸
  سرودند. پند و موعظه در كمالي و تمام قصايد كه بودند كساني از ناصرخسرو و كسايي  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  بخشيدند. استحكام و قوت را غنايي شعر بلخي، شهيد و رودكي :۱ زينۀگ  
  شد. معمول چهارم قرن از نصيحت و موعظه :۲ گزينۀ  
  بود. غنايي و مدحي حماسي، دوره اين در شعر انواع ترين رايج :۴ گزينۀ  
  ۲ فنون و علوم ۱ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۹
  است. نشده اي اشاره مطلب اين به كتاب در و نيست پيچيده آثار از زاكاني عبيد آثار  
  ۳ فنون و علوم ۴۶ و ۴۵ ،۴۳ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۰
  شود. مي ساده و گزارشي و گذارد مي كنار را فني و مصنوع نثر قيدوبندهاي بيداري، دورٔه در فارسي شعر از پيشتازتر فارسي نثر  
  ۳ فنون و علوم ۱۰ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۱
  است. انقالب از قبل شعر ادبي هاي ويژگي از مورد اين  
  ۳ فنون و علوم ۱۰۰ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۲
  است. تاريخي هم آن بيان و زبان ضمن، در و ندارد انقالب از بعد شعر به ارتباطي هيچ كه است مدحي بيت اين  
  است. انقالب از بعد شعر رايج مضامين از كه است مقدس دفاع ايثارگران و شهدا دربارٔه ديگر هاي گزينه  
  ۱ فنون و علوم ۸۵ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۳
  اند. بازٔه قرن پنجم تا ششم تأليف شده ها، در است و همۀ كتب ذكرشده در گزينه» چهار مقالۀ نظامي عروضي«متن از كتاب   
  ۳ و ۲ فنون و علوم جامع * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۴
  هستند. منثور آثار بقيۀ و منظوم »اوستا اين از« و »خداوندنامه«  
  ۲ فنون و علوم ۹ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۵
  است. »شراب« از مصرحه استعارٔه »صراحي خون« و است مكنيه استعارٔه و تشخيص ،»بدهد فتوا چشم« اينكه  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  ندارد. اي استعاره نوع هيچ :۱ گزينۀ  
  ندارد. وجود مصرحه استعارٔه بيت اين در دارد. مكنيه استعارٔه و تشخيص اول مصراع در »پسته« :۲ گزينۀ  
 بيـت اين در است. »دنيا« از استعاره »فاني منزلگه« و »آخرت« از استعاره »باقي ملك« دنيا، از همصرح استعارٔه بيت اين در »منزل« :۴ گزينۀ  

  ندارد. وجود مكنيه استعارٔه
  ۳ و ۲ فنون و علوم جامع * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۶
  است. يار قامت يا معشوق زا استعاره دوم مصراع در و مكنيه استعارٔه و تشخيص اول مصراع در »سرو« استعاره:  
  است. اغراق بيفتد، اندامش بر لرزه يار قد وصف با سرو درخت اينكه اغراق:  
  باشد. مي بلندتر سرو از يار قامت يعني است، مرجح تشبيه كند، مي حسادت و افتد مي لرزه به يار قامت و قد رشك از سرو اينكه تشبيه:  
  ها: گزينه ساير نادرستي علت  
  ندارد. تعليل حسن و مجاز :۲ گزينۀ  
  ندارد. نشر و لف و ايهام :۳ گزينۀ  
  ندارد. تناسب ايهام :۴ گزينۀ  
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  ۳ و ۲ فنون و علوم جامع * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۷
 در كـه دارنـد مثـال و مفهوم رابطۀ و هستند مستقل مصراع دو همچنين دارد. حالج منصور بن حسين آويختن دار به قضيۀ به تلميح ،۳ بيت  

  است. معادله اسلوب نتيجه
  ها: گزينه ساير بررسي  
  ندارد. ايهام :۱ گزينۀ  
  نيست.) تناقض بودن آزاده دستي تهي (با ندارد تناقض :۲ گزينۀ  
  ندارد. نشر و لف :۴ گزينۀ  
  فنون و علوم جامع * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۸
  موارد: بررسي  
  حقيقتاً )۲ قامتي راست نظر از )۱ راستي: به  ايهام ب)  
  پنهانيم. خويش در صدا مانند ما )۲ اسنادي) (تشبيه است لباس عرياني الف)  
  فرياد -فرهاد جناس: ج)  
  دارد. بهشت از شدن رانده و ابوالبشر آدم توسط ممنوعه) (ميؤه گندم خوردن به اشاره تلميح: د)  
  است. »يار قامت و چهره زلف،« از مصرحه استعارٔه ترتيب به »سرو و گل سنبل،« استعاره: )ه  
  فنون و علوم جامع * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۹
  است. شعر از استعاره »بحر« استعاره:  
  شود. مي تداعي يعروض بحر ،»موزون« كلمۀ با تناسب صورت در كه است شعر از استعاره و دريا معني به بيت اين در »بحر« تناسب: ايهام  
  است. لبم بر لحظه هر موج، مانند مصراع تشبيه:  
  فنون و علوم جامع * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۰
  موارد: بررسي  
  است. مكنيه استعارٔه و تشخيص »صبا باد و باغ دماغ« استعاره: الف)  
  (فعل) بخوان (سفره) خوان تام: جناس ب)  
  است) مكنيه استعارٔه و تشخيص باشد، داشته خون درخت، اينكه و است انگور درخت معناي به »رز(« است. تشخيص »رَز خون« تشخيص: ج)  
  (حشره) پروانه اجازه) (مجوز، پروانه تام: جناس د)  

  فنون و علوم جامع * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۱ 
  است. تشبيهي اضافۀ »خال دانۀ« تشبيه:  
  است. مستقلي جملۀ بيت هر واقع در است، آمده مفهوم اين براي مثالي دوم مصراع در و آمده مصراع در كامل طور به مفهوم ه:معادل اسلوب  
  صحيح) آرايۀ ۳( است. مكنيه استعارٔه و تشخيص »آتش آمدن فرياد به« و »شوخ سپند« استعاره:  
  ها: گزينه ساير نادرستي علت  
  صحيح) آرايۀ ۲( ندارد. جناس و مجاز :۲ گزينۀ  
  صحيح) آرايۀ ۲( ندارد. تلميح و مجاز :۳ گزينۀ  
  صحيح) آرايۀ ۲( ندارد. آميزي حس و تناسب ايهام :۴ گزينۀ  
  داند. مي سپند دست از او فريادهاي را، آتش صداي علت زيرا هست نيز تعليل حسن داراي بيت اين نكته:  
  ۱ فنون و علوم ۱۱ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۲
  است. »صامت  مصوت« الگوي طبق »يه« اصلي حروف و »تيه -سفيه« قافيه كلمات  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  است. »صامت  صامت  مصوت« الگوي طبق »عد َـ« اصلي حروف و »سعد -رعد« قافيه كلمات :۱ گزينۀ  
  است. »صامت  صامت  مصوت« ويالگ طبق »اند« اصلي حروف و »ماند -راند« قافيه كلمات :۲ گزينۀ  
  است. »صامت  صامت  مصوت« الگوي طبق كه است اصلي حرف »رر َـ« و الحاقي »اي ِـ« ،»اي نمره -اي ذره« قافيه كلمات :۳ گزينۀ  
  ۱ فنون و علوم ۱۱ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۳
  ندارد. اشكالي قافيه و است دو قاعدٔه طبق كه »ور« اصلي حروف و است »مسطور -مستور« قافيه كلمات  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  نيست. ذوقافيتين بيت و شوند نمي قافيه »نقطه و حلقه« كلمات امّا است، »جيم -ميم« قافيه كلمات :۲ گزينۀ  
  نداريم. الحاقي پس ندارد، وجود دپسون »سپند« كلمۀ در زيرا است، اصلي حروف »ند َـ« و است »سپند -اند كرده« قافيه كلمات :۳ گزينۀ  
  است. روي »و« حرف كه است اصلي حروف »و َـ« و الحاقي »م َـ« ،»شوم -روم« قافيه كلمات :۴ گزينۀ  
  ۲ فنون و علوم ۱۱ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۴
  فعولن مستفعلن فعولن مستفعلن يا فاعالتن مفعول فاعالتن مفعول :۳ گزينۀ وزن  
  ها: گزينه ساير بررسي  
   فاعلن فاعالتن فاعالتن فاعالتن :۱ گزينۀ  
  فعل مستفعلن مفاعل مستفعلن يا فاعلن مفاعيل فاعالت مفعول :۲ گزينۀ  
  فع مفتعلن فاعالت مفتعلن :۴ گزينۀ  
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  ۳ فنون و علوم ۲ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۵
  است. مستف فاعالت مستفعل يا نفعول مفاعلن مفعول :۴ گزينۀ وزن  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  است. آمده فاعالتن فعالتن، جاي به اول ركن در بيت اين در -فعلن فعالتن فعالتن :۱ گزينۀ  
  مفعولن مستفعل مفعولن مستفعل يا مفاعيلن مفعول مفاعيلن مفعول :۲ گزينۀ  
  فعولن فعولن فعولن فعولن :۳ گزينۀ  
  ۳ و ۲ فنون و علوم جامع * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۶
  هستند. »فعالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن« ها گزينه ساير و است »فعلن مفاعلن فعالتن مفاعلن« :۳ گزينۀ وزن  
  ۳ فنون و علوم ۸ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۷

     ابدال              ابدال        
                              
   n«·  بي  نز  مَ  بد  كُ  ني  با  رَم  دا  نَ  نخَ  سُ
                            
a¼·  سِ  وَ  وَس  زِ ÄH¸  تُ  رف  جا  كُ  د  كر  چ A·  كِ
                              

  ۳ نفنو و علوم جامع * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۸
    ابدال                       
                            
    تاخت n«·  بي  فُق  اُ  هِ  گا¶Ã¸  كَ  زِ  جُم  اَن  هِ  شا
                             
  مَست  جَ  عَ  هِ  شا  تِ  َح  مِد  ِن  تَ  خ  دا  پَر  تِ  وق
                             

    فعلن      فعالتن      فعالتن  فاعالتن
       بلند به كوتاه     بلند به وتاهك            

  ندارند. ابدال ديگر هاي گزينه  
  ۳ فنون و علوم جامع * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۹

              كوتاه به بلند         بلند به كوتاه
                            
    جَب  عَ  اي  تُ  لَس  عَق  يِ   هي  دي  بَ ¨I·  مَ  يِ   نَف

            


                  

·A اوست  يِ   جا  تِ خَس  لِ  دِ  ست  ني  ي  جا  كِ  را    

                             
    فعل  مستفعلن      مفاعل  مستفعلن

         بلند به كوتاه              
  فنون و علوم جامع * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۶۰

·A َوَد  شَ  ني  فا  لَم  قَ  رُ  حِب  مِ  ه  

                     
¸Ä» َوَد  بُ  قي  با  دَد  عَ  بي  ثِ  دي  ح  

                      
  فاعلن  فاعالتن  فاعالتن

  دارد. وجود بلند به كوتاه مصوت تغيير بيت اين در  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  شوند. نمي قافيه »باقي فاني،« كلمات و است »بود شود،« قافيه كلمات :۱ گزينۀ  
  فاعلن) فاعالتن (فاعالتن است. همسان بيت وزن :۲ گزينۀ  
  ندارد. وزني اختيار هيچ :۳ گزينۀ  
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  ۳ فنون و علوم ۱۱۶ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۶۱
  كند. نمي پرهيز عشق از و ندارد هراسي ديگران سرزنش و مالمت از عاشق ابيات: مشترك مفهوم  
  ندارد. توجهي ديگران مالمت به خردمند :۴ گزينۀ  
  فنون و علوم جامع * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۶۲
  دارد. عشق راه در رهبر و پير از پيروي به توصيه بيت اين  

  ۱ فنون و علوم ۸۶ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۶۳ 
 وصـال به و طلبيدم مي را يار وصال گويد: مي او عكس دقيقاً ،۲ گزينۀ و نرسيدم او به امّا بودم، دوست دنبال به عمري كه گويد مي سؤال عنوان  

  رسيدم.
  ها: گزينه ساير ررسيب  
  دارد. يار فراق در كشيدن عذاب به اشاره :۱ گزينۀ  
  دارد. اشاره فراق دوران هاي سختي به هم بيت اين :۳ گزينۀ  
  برد. نمي بين از را فراق تلخي وصال، :۴ گزينۀ  
  ۳ فنون و علوم ۵۹ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۶۴
  دارد. يار عشق از اشكبار چشمي و زرد) يا (طاليي زر چهرٔه عاشق، :۱ گزينۀ و سؤال بيت اشتراك وجه  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  بگرديم. چشم دور بايد اشك مانند دليل، اين به رساند تو به را ما چشم، :۲ گزينۀ  
  است. تو سرمايۀ زردت چهرٔه و اشك همان نداري، ثروتمندان مثل ثروت و مال اگر :۳ گزينۀ  
  گذشت. جان و مال از بايد عشق راه در :۴ گزينۀ  
  فنون و علوم جامع * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۶۵

 
  ۲ شناسي جامعه ۷ و ۵ و ۱ شناسي جامعه ۶ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۶۶
 دليـل بـه ها كنش برخي انجام از و دهند  مي انجام آن غيرارادي و ارادي پيامدهاي به توجه با را خود هاي  كنش آدميان موارد، از بسياري در ■  

  .كنند  مي خودداري نامطلوبشان پيامدهاي
 يـا گفتـه صورت به را اش انديشه كه هنگامي ولي دارد، قرار خود ذهني و فردي همحدود در انديشد، مي خاص موضوعي دربارٔه فردي وقتي ■  

  .شود مي وارد فرهنگي جهان به كند، مي رفتار ديگران با خود تصميم و انديشه اساس بر يا كند مي بيان شتهنو
  .نيست اجتماع از مجرد فرديت اين اما دانست. هنرمند فرديت ترين ژرف بيان توان مي را هنر ■  
  ۳ شناسي جامعه ۸ ۀصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۶۷
 ها دانش ۀهم و كند مي انكار است زندگي از حاصل دانش عمومي، دانش و واقعيت كشف راه علمي، دانش كه را ادعا اين اول رويكرد با ابلتق در  

 زندگي به دادن سامان براي ها انسان كه هستند واقعيت بازسازي بلكه واقعيت بازخواني و كشف نه ها دانش داند. مي زندگي از حاصل دانش را
 هرگونـه اسـاس و پايـه را عمـومي دانـش عكس به و داند مي اعتبار بي را زندگي از حاصل دانش بر تجربي دانش برتري .كنند مي ليدتو خود

  .پاشد مي فرو عمومي دانش و علمي دانش مرز ديدگاه، اين يها نحله از برخي در .داند مي تجربي دانش جمله از دانشي
  ۳ شناسي جامعه ۵ و ۱ شناسي جامعه ۲۲ و ۲۰ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۶۸
  شود. مي دگرگون اي زدير مي فرو آن يِاجتماع جهان سازد، منتقل بعد نسل به را آن نتواند اي كند حفظ را خود فرهنگ نتواند نسل كي هرگاه ■  
 را آنـان ياجتمـاع يهـا كـنش و دهد مي رييتغ را انيآدم يدگزن يها ارزش و ها آرمان ،يعيطب يماورا جهان و فرشتگان خداوند، شناخت ■  

  سازد. مي دگرگون
 يعموم شناخت به كه را ياشكاالت و ها بيآس رسد؛ مي خود ياجتماع جهان يعموم شناخت از يقيعم درك به دارد، يعلم دانش كه يكس ■  

  كند. دفاع يعموم شناخت در وجودم قيحقا از كه كند مي دايپ قدرت و كند مي ييشناسا باشند، كرده دايپ راه
  ۲ شناسي جامعه ۱۹ ۀصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۶۹
 بـر غلبه ۀفتيش مردم، همه كه ديآ مي شيپ يهنگام نيا و كنند مي يهمكار يكديگر با ها، ملت ساير بر يافتن غلبه براي مردم بتغل ۀجامع در  

 نه و دخو مال نه و باشد خود جان مالك نه مقهور، ملت خواهند مي است. گرانيد كردن مقهور و خوار ردمم نيا هدف شوند. گريد ملل و اقوام
 يبـرا ،خـود يبقا يبرا جامعه مردم كه آنجا از يول شوند رهيچ زين خود جامعه مردم كيكاي بر كه دارند دوست يافراد نيچن .گريد زيچ چيه

  .ندينما يگرخودداريكدي بر يرگيچ از ناچارند ازمندند،ين هم به خود، بر گريد اقوام ۀبغل از ممانعت يبرا و گريد اقوام بر غلبه
 مـردم برترنـد. گريد جوامع همۀ از و باشند ديبا و گراننديد رشك مورد و روزيپ خوشبخت، كه هستند آنان تنها برند مي گمان يمردم نيچن  

 خواهنـد مـي همواره كند. مي زنده را يخودخواه حس آنان در ها شهياند گونه نيا .شوند مي شمرده ارزش يب و خوار آنان نظر به گريد جوامع
 و برسند اند، آورده دست به آنان كه يتيموقع به اند نتوانسته ديگر هاي ملت كه برند مي گمان .ندينما يچاپلوس و كرده شيستا را آنان گرانيد

  شناسند. نمي را يسعادت نيچن گريد ملل اصوالً
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  ۱ شناسي جامعه ۵۴ و ۴۴ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :خپاس -۱۷۰
 چيهـ و انـد وابسـته گريكدي به ها تيمحدود و ها فرصت دارند. ييها تيمحدود و ها فرصت ،ياجتماع جهان مختلف يها بخش اول: قسمت ■  

  .اند سكه كي يرو دو ها، تيمحدود و ها فرصت تر، قيدق عبارت به شوند. نمي محقق يگريد بدون كدام
 داننـد، نمـي معتبـر ،يعلم روش دو عنوان به را يوح و عقل و كنند مي محدود يتجرب دانش به را علم كه ياجتماع يها جهان دوم: قسمت ■  

  .نديبگو سخن ها آرمان و ديعقا بودن باطل اي حق از توانند نمي
  ۱ شناسي جامعه ۱۰۱ و ۹۸ ،۹۳ ،۹۰ هاي هصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۷۱
 ميـان در كـه شـود مي محقق يهنگام هويت اين گيرد. مي شكل آن ياجتماع هاي ارزش و عقايد اساس بر ياجتماع جهان يفرهنگ هويت ■  

  .آيد پديد يمشترك يها ارزش و عقايد مردم،
  شود. مي مرگ و كهولت گرفتار شود، مواجه يدرون يها بست بن و ها يكاست با ياجتماع جهان كي اگر ■  
 بـا خـود، مسـائل و مشكالت نيازها، اساس بر خالق و لفعا طور به آن، ياعضا كه پردازد مي تعامل و ستد و داد به يهنگام ياجتماع جهان ■  

 در را خود قخال و الفع حالت درنتيجه، و شوند ديگر ياجتماع جهان مقهور و مبهوت آن ياعضا اگر اما شوند. رويارو ديگر ياجتماع جهان
 و تحقيـق بدون را ديگر يفرهنگ عناصر صورت آن در شود. مي يفرهنگ يخودباختگ دچار بدهند، دست از ديگر يفرهنگ عناصر گزينش
  گيرد. مي فرا يتقليد صورت به و گزينش

 يگـانگيب خـود از دچـار جهـان آن شود، جهان و انسان حقيقت با آن ياعضا يآشناي از مانع ،ياجتماع جهان يك يها ارزش و عقايد اگر ■  
  .شود مي )ي(فطر يقيحق

  ۲ شناسي جامعه ۸۹ و ۸۸ هاي هصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۷۲
 يكشورها معتقدند، كه برند مي كار به يكسان را اصطالح نيا دارد. اشاره يصنعت و ثروتمند يكشورها يمركز نقش به رامونيپ و مركز اصطالح  
 يدرونـ يهـا چالش ،يغرب جوامع نظر، نيا اساس بر .رنديگ مي قرار فقر و ضعف تيموقع در ،يمركز يكشورها عملكرد نوع سبب به يرامونيپ

 يبـرا را يعمـوم رفـاه آورنـد، مي دست به يرامونيپ يكشورها از كه يثروت با رايز كنند مي حل يغيرغرب يكشورها استثمار قيطر از را خود
 بـا هـا آن دهنـد. مـي انتقـال خـود يمرزهـا از رونيـب بـه را يدرونـ حاد مشكالت و كنند مي نيتأم يغرب جوامع فيضع اقشار و كارگران
  .كنند مي ليتسه مركز يكشورها به رامونيپ يكشورها از را ثروت انتقال ،يالملل بين معاهدات و شتركم هاي گذاري سرمايه

  ۲ شناسي جامعه ۱۱۸ و ۱۱۷ ،۱۱۲ ،۱۰۰ هاي هصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۷۳
 يهـا نيـد ت،يـمعنو به يآدم يفطر ازين به پاسخ يبرا يحت و است شده گرفته سر از تيمعنو و نيد به شيگرا گريد بار غرب فرهنگ در ■  

  كنند. مي يرويپ ها آن از اي عده و اند دهييرو نيزم از قارچ همانند رنگارنگ يها عرفان و ديجد
 ياسالم جوامع ياقتصاد و ياسيس استقالل كشورها، نيا منافع مطابق عمل و استعمارگر يكشورها به يوابستگ ليدل به ياستعمار داستبدا ■  

  كند. مي سركوب زين را خود ياسالم تيهو حفظ يبرا يمردم يها مقاومت و سازد مي مخدوش را
  بود. ياجتماع انقالب كي داد، مي رييتغ را جامعه ياسيس ساختار كه جهت آن از عدالتخانه جنبش ■  
  .بازگشتند يمنف مقاومت موضع به زيآم رقابت تيفعال موضع از مشروطه، در شكست از بعد ينيد رهبران ■  
  ۳ شناسي جامعه ۱۳ و ۲ شناسي جامعه ۱۲۶ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۷۴
 بـا را اسـالم جهـان و خود جوامع مشكالت و مسائل اغلب ران،يا ياسالم انقالب از قبل سالما جهان روشنفكران و دولتمردان اول: قسمت ■  

 يغربـ جوامع از يخيتار يماندگ عقب اثر در كه بود يمشكالت نوع از اسالم جهان مسائل اول، كرديرو در دند؛يد مي ريز كرديرو دو از يكي
 را كـرديرو نيا كه يكسان بود. آورده وجود به يغرب سميبراليل كه بود يمشكالت وعن از اسالم جهان مسائل دوم، كرديرو در بود. آمده شيپ

  پرداختند. مي ياسيس غرب با مبارزه به يستياليسوس و يستيماركس يها شهياند موضع از داشتند،
 يهمراهـ و يهمـدل شيافـزا بـه و سازند مي فراهم را گريكدي از مختلف جوامع و ها انسان متقابل فهم نۀيزم ياجتماع علوم دوم: قسمت ■  

  كنند. مي كمك ها انسان
  ۳ شناسي جامعه ۲۳ و ۲ شناسي جامعه ۷۶ ،۱ شناسي جامعه ۷۹ و ۵۴ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۷۵
 يعلمـ نظـر از كه ييها بخش و باطل باشد، گرفته شكل خرافات اساس بر و نباشد دفاع قابل يعلم لحاظ به كه ياجتماع جهان از بخش هر ■  

  است. حق باشد، انسان فطرت مطابق و حيصح
  گويند. مي اجتماعي كنترل گيرد، مي انجام جامعه انتظارات با افراد انطباق و جامعه فرهنگ پذيرش براي كه هايي فعاليت مجموعه به ■  
 ياجتمـاع هـاي دهيـپد انيـم ونديپ و رابطه يچگونگ ياجتماع ساختار شود. مي دهينام ياجتماع ساختار ياجتماع يها دهيپد انيم ارتباط ■  

  .است مختلف
  داشت. ياقتصاد و يفرد يكرديرو شتريب سم،يبراليل نيا نامند. مي اوليه سميبراليل را نوزدهم و هجدهم قرن سميبراليل ■  
  ۳ شناسي جامعه ۲۸ ۀصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۷۶
 قرارداد، بر يمبتن را مناسبات و روابط نيا و دهد مي حيتوض يرونيب مناسبات اساس بر شتريب را ياجتماع نظم و جامعه ،يينيتب شناسي جامعه  

 را جامعـه افراد نفع كه نيا بر عالوه قواعد، نيا .رنديپذ مي را يمقررات و قواعد قرارداد، ينوع اساس بر جامعه افراد داند. مي اجبار و ترس نفع،
 بـا ديشا سازند، مي برقرار منظر اين از را ياجتماع نظم كه يجوامع .ندينما مي محافظت زين ها بيآس و گزندها برابر در ها آن از كنند، مي نيتأم
 رغبـت، و تيرضا ل،يم اساس بر افراد يهمكار و مشاركت جلب در اما كنند نيتضم را رفتارها ينيب شيپ باشند قادر اجبار و ديتهد و عيتطم

  .نديفزايب خود ٔهكنند كنترل يابزارها و روهاين و ينظارت نيقوان و قواعد حجم بر ديبا روز هر رو ازاين كنند. نمي عمل موفق
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  ۱ شناسي جامعه ۴۹ و ۳۶ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۷۷
  شود. مي مختلف ياجتماع يها جهان شيدايپ سبب ها، آن ارياخت و اراده تنوع نيهمچن و ها انسان معرفت و يآگاه تنوع ■  
 يتجربـ علـوم بـا و اند يتجرب فرا يها دهيپد كه ـ يبشر يها آرمان و ها ارزش يابيارز امكان ،وحياني) و (عقالني علوم از دسته نيا افول با ■  

 معنا زوال به روند اين شود.(از مي سپرده متفرق هاي گروه و افراد التيتما به امور، نيا ٔهدربار يداور و رود مي دست از -ستندين مطالعه قابل
  شود. مي ياد ذاتي عقالنيت و

  ۲ شناسي جامعه ۳۱ و ۱ شناسي جامعه ۱۰۷ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۷۸
 و تاريخ و بازگشت خود ياسالم هويت هب  بيت اهل و قرآن يها آموزه از استفاده با و (ره)يخمين امام يرهبر به ايران ۀجامع اول: قسمت ■  

 صـف او مقابـل در كـه يجهان برابر در خود، يايمان ۀجامع يمرزها از ترتيب اين به و داد قرار توحيد يمعنو آسمان ذيل را خود يجغرافيا
  است. يافته ادامه امروز تا مقاومت اين كرد. دفاع سال هشت مدت به بود، يدهكش

 از اسـتعمار، دوران در داشـت، اي لهيقب و يقوم مناسبات در شهير شتريب استعمار، از قبل تا كه ياسالم وامعج ياسيس قدرت دوم: قسمت ■  
 اسـتبداد صـورت بـه يقـوم و يليا استبداد تا شد سبب مسئله نيا و خورد ونديپ استعمارگران قدرت با ،يغرب يها دولت با سازش قيطر

  .ديدرآ ياستعمار
  ۳ شناسي جامعه ۴۰ و ۳۷ ،۳۶ هاي هصفح * متوسط * :سؤال صاتمشخ ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۷۹
 آن صرفاً است هايي ارزش و ها آرمان چه تحقق براي نظم اين بدانند آنكه بدون افراد شود مي سبب جيتدر به ياجتماع نظم بر يافراط ديتأك ■  

  (الف)  .كنند مي رعايت را
 را يزنـدگ شور و انجامد مي ياجتماع يزندگ از معنا و يآگاه اخالق، و ارزش ت،يخالق و رادها حذف به ياجتماع نظم بر اندازه از شيب ديتأك ■  

  (ب)  .گرفت قرار شناسان جامعه يبرخ توجه مورد ياجتماع كنش ،ييامدهايپ نيچن بروز از يريجلوگ يبرا .رديگ مي ها انسان از
 خـود از يمتفـاوت يرفتارها گوناگون، طيشرا در ها آن است. معنادار عملشان و كنند مي عمل آگاهانه ،يعيطب يها دهيپد برخالف ها، انسان ■  

 شـناخت مهم يابزارها از تجربه و حس اگرچه رايز ،كرد ليتحل يتجرب روش با فقط توان نمي را انسان كنش ليدل نيهم به دهند. مي نشان
  (ج)  ندارد. را ها انسان كنش معاني فهم توان تجربي روش اما هستند علمي

  ۱ شناسي جامعه ۱۳۳ و ۱۳۱ ،۱۲۱ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۸۰
 الهـي ٔهاراد با حقيقت او نظر از گيرد. مي شكل الهي قانون و سنت اساس بر كه داند مي الهي اي جامعه را فاضله ۀمدين سوم، كالم افزودن با فارابي ■  

   .شود مي شناخته وحي و عقل كمك با و شود مي تعيين
 و اقتصـاد جوامع، زيتما وجوه از يكي رو ازاين .كند مي دايپ تناسب ها آن با و رديگ مي شكل نهادها ريسا با رابطه در اقتصاد ،يا جامعه هر در ■  

  هاست. آن ياقتصاد يها مؤلفه
 ياقتصـاد يهـا شـيوه يتمـام ديگـر، يسـو از و پندارنـد مـي چيز همه اساس را اقتصاد يسوي از كه غرب، گر سلطه يكشورها از يبرخ ■  

 كشـور عليه را يعيار تمام ياقتصاد جنگ رو اين از ؛دانند مي اقتصاد را ياسالم ايران آشيل ۀپاشن بينند، مي شده نابود را يدار غيرسرمايه
  اند. انداخته راه به ام

  ۲ اسيشن جامعه ۵۳ و ۳۷ هاي هصفح * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۸۱
  دارند. غرب فرهنگ نياديبن يها ارزش و باورها در شهير يغرب مختلف ينمادها و رفتارها هنجارها، ■  
 آدمـي ارادٔه و خواست و گيرد مي شكل ،(اومانيسم) وييدن انسان به دنيبخش اصالت اساس بر كه است جديدي اسييس ۀشياند ليبراليسم ■  

  داند. مي گذاري قانون مبدأ را
 اسـت متعالي يها ارزش ههم از انسان آزادي معناي به اين اند. كرده تعريف انسان خواست با قياس در امور ههم دانستن جايز را سمليبرالي    

  .باشد او از مستقل كه
  ۳ شناسي جامعه ۸۶ و ۷۲ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۸۲
 توانمنـد و كوشـا افـراد شايستگي و شالت شود مي سبب امر اين زيرا رود؛ مي بين از قابتر ٔهانگيز خصوصي، مالكيت حذف با اول: قسمت ■  

  .شود گرفته ناديده
 بعـد بـه يگـاه و رنـديگ مـي قرار ديتأك مورد و... يمذهب ،يقوم ،يزبان زاتيتما و تيهو يفرهنگ بعد يگاه تكثرگرا مدل در دوم: قسمت ■  

 شود مي ديتأك ياسيس قدرت در ها آن شدن ميسه فرصت و مختلف يها گروه و اقوام ياجتماع يها يآزاد بر و شود مي توجه تيهو ياسيس
 بعد در زين گروهي و يقوم يها ضيتبع رفع و يبرابر گسترش گردد. مي ارائه يقوم و گروهي منازعات حل يبرا آميز مسالمت يراهكارها اي و

  .رديگ مي قرار توجه مورد تيهو ياجتماع
  ۲ شناسي جامعه ۶۸ ۀصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۸۳
 ديـپد ثـروت، انباشت ج،يتدر به يول بود اي منطقه و يقوم يها استيس تيحما ازمندين خود، نيآغاز يها حركت در ،محور هيسرما اقتصاد ■  

   كاست. ياسيس يمرزها تياهم از ارتباطات، صنعت گسترش و يتيمل چند بزرگ هاي شركت آمدن
 شـود، نمـي محدود خاص اي منطقه به يالملل بين يها شركت گذاري سرمايه ،يا منطقه مشترك يبازارها و يالملل بين ينهادها گيري شكل با ■  

   كنند. مي تيريمد و ييشناسا را يجهان سطح در ياقتصاد راتييتغ ،ياطالعات ميعظ يها شبكه از استفاده با ها آن
 بـر زيـن را يالمللـ بـين تجـارت راه سـر بر موجود موانع ،يالملل بين يها سازمان قيطر از ،خود منافع حفظ يابر قدرت و ثروت يها كانون ■  

  سازند. مي مخدوش را يمل يها استيس و مختلف يكشورها ياقتصاد استقالل و دارند مي
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  ۳ شناسي جامعه ۱۱۵ و ۱۱۲ ،۱۱۱ هاي هصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۸۴
  دارد. هم ينييتب و يفيتوص سطوح بلكه شود نمي محدود يانتقاد و يزيتجو سطوح به اسالم جهان در ياجتماع علوم ■  
 نيهمـ بـه شوند. مي جاديا ها انسان ٔهاراد و يآگاه با كه داند مي ييها دهيپد را ياجتماع يها تيواقع يفاراب زيرا: است، نادرست دوم عبارت ■  

  دارد. وجود ها انسان ٔهاراد از مستقل ها آن موضوع كه دهد مي قرار يعلوم مقابل رد را يمدن علم او سبب،
 ۀهمـ يولـ دارد يمحـور نقش ياجتماع و يفرهنگ طيمح به نسبت يعلم دانش ديتول در اسالم جهان تيعقالن زيرا: است، نادرست سوم عبارت ■  

  بخشد. مي سامان يوح از استفاده با را گريد يبخش و ستهيز تجربه و حس كمك به را آن از يبخش .دهد نمي سامان ييتنها به را يعلم يها عرصه
 بـا تقابـل در را ريتفس ري،يتفس كردروي برخالف رو، نيا از كنند. نمي محدود تجربي و حسي دانش به را علمي دانش مسلمان دانشمندان ■  

  دانند. مي استدالل ازمندين هم را ريتفس رايز آورند؛ مي شمار به نييتب نوعي را ريتفسي هر بلكه دانند نمي نييتب
  ۳ شناسي جامعه ۶۱ و ۵۱ ،۵۰ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۸۵
  .شود مي ها آن يمعان دنيفهم يدشوار و يانسان يها كنش يدگيچيپ موجب ،يمعان تكثر و تنوع ■  
  اند. نهفته ها كنش در كه است ييمعناها از برداشتن پرده دنبال به محقق درآن كه است يركتمشا ٔهمشاهد اساس بر يفيك پژوهش ينوع ،ينگار قوم ■  
  گويند را فضيلت اساس بر فرد يك حكومت مونارشي ■  
  است. فضيلت اساس بر اقليت يك حكومت آريستوكراسي ■  

 

  ۳ قرآن زبان عربی، ۴۵ ۀصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۸۶
 )/۴ گزینـۀ (رد ایـم آورده ایـامن آوردیـم، ایامن آمنّا: )/۴ گزینۀ (رد است نیکوتر أحسن: هي )/۲ و ۱ های گزینه (رد دارد وجود »إّال « دو آیه این در  

   است. اضافی ۲ و ۱ های گزینه در »ها آن به«
  ۳ قرآن زبان عربی، ۵۹ و ۵۴ های هصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۸۷
 )/۴ گزینـۀ (رد اسـت مجهـول »یُلوَّثـوا« )/۴ و ۱ هـای گزینـه (رد کننـد دور یُبعـدوا: )/۱ گزینۀ (رد دشمنان األعداء: )/۲ گزینۀ (رد خواهند می یرید:  

ثوا« فعل روی و است تأکیدی مطلق مفعول »تلویثاً « )/۱ گزینۀ (رد بیگانه األجنبّیة:    )۴ و ۲ های گزینه (رد دارد تأکید »یُلوَّ
   ۲ قرآن زبان عربی، ۷۵ صفحۀ و ۱ قرآن زبان عربی، ۳۲ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۱۸۸
   اسـت الزم فعـل شـود؛ آگـاه بایـد َفلْینتبه: )/۴ و ۲ های گزینه (رد روز روزبه یوم: بعد یوماً  )/۴ و ۲ های گزینه (رد است نکره »شدیدة أزمة«  

   )۳ و ۲ های گزینه (رد ما مردم شعبنا: )/۴ و ۳ های گزینه (رد
  ۱ قرآن زبان عربی، ۸۵ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۸۹
 )/۲ و ۱ هـای گزینـه (رد اسـت معرفـه »املعّینـة األصـوات« )/۲ گزینۀ (رد است جمع »الّدالفین« )/۳ و ۱ های گزینه (رد نیست فعل »تأکید«  

   )۳ و ۲ های گزینه (رد زند می سوت صفُر:ت
  ۲ قرآن زبان عربی، ۳۶ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۹۰
   بینی! می کوچک را دیگران خطاهای باشد، بزرگ روحت اگر درست: ترجمۀ  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۸ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۱۹۱
   ها: زینهگ سایر بررسی  
   !اند بوده ما شهر در که هستند چیزهایی زیباترین ،دو هر مسجدها این )۲  
   اند! ساخته را مدرسه این ،برادران این )۳  
   !است پرسشان او که کنند می گامن مغازه این صاحبان )۴  
  ۲ قرآن زبان عربی، ۸۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۹۲
   ها) گزینه سایر (رد ساهراً  کان بود: بیدار )/۲ گزینۀ (رد مع همراه: )/۴ و ۱ های گزینه (رد اللّیل کّل  شب: متام  
  ترکیبی * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۹۳
   ها: گزینه سایر بررسی  
  (نسخه) وصفة  کردن معاینه َفْحص: )۱  
   پست) رۀ(ادا الربید إدارة  پستال کارت بریدیّة: بطاقة )۲  
   (پلیس) الّرشطيّ   پیرمرد الّشیخ: )۴  
  است. »ساحل« معنای به »شاطئ« جمع »َشواطئ« دّقت:  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۴۹ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۹۴
   است. مزید مصدر »إختصاص« که حالی در اند شده ساخته مجرّد فعل از ولی هستند مفعول و فاعل إسم »مخصوص« و »خاّص «  
  ۲ قرآن زبان عربی، ۴۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۹۵
   شود. منی واقع خرب اشاره، اسامی از بعد »دار ال« اسم معرفة/  نکرة  
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  ۳ قرآن زبان عربی، ۷۱ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۱۹۶
   است. نادرست »مبتدا« لذا و هستند منادیٰ  »رّب « کلمۀ دو هر  
  ۳ قرآن زبان عربی، ۶۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۹۷
   مزید) فاعل (اسم املُواِطن  املَواِطن  
   »)اِفِتعال« وزن بر مزید (مصدر اهِتامم  اهَتامم  
   ۳ قرآن زبان عربی، ۷۸ و ۲۸ های صفحه و ۱ قرآن زبان عربی، ۳۶ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۹۸
   ها: گزینه سایر بررسی  
   الّنهار  اللّیل )۳  أنثی  ذکر )۲  أخذ  أعطی )۱  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۵۲ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۹۹
   گذاشت. کنار جمله ابتدای از را مجرور و جار باید مبتدا، تعیین در  
   ها: هگزین بررسی  
  اسمیه. نه است فعلیه جمله این لذا و آمده فعل هایش، وابسته و مجرور و جار از پس )۱  
  ».نا« ضمیر برای شده واقع مضاف که است مبتدا »طلب« )۲  
  موصوف. نه است مضاف نه که است مبتدا »هؤالء« )۳  
   باشد. می آن صفت »املسلمون« که است مبتدا »العلامء« )۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۷۵ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ینۀگز پاسخ: -۲۰۰
   ها: گزینه بررسی  
  »شود! رو روبه زیادی مشکالت با که هرچند یابد، می را آن و گردد می حقیقت دنبال عاقل انسان فقط« ترجمه: ندارد. مجهولی فعل هیچ )۱  
    شود.) منی مجهول گاه هیچ »انفعال« (باب شود! می منفجر سپس ،شود پرتاب دور های مسافت به دارد امکان که است جنگ برای ای وسیله این )۲  
   !برود دست از ناگهان ،بود شده کسب زیاد سختی با ثروت از آنچه که بود نزدیک )۳  
   !شود داده دینار هزار دهد، میوه درختش اینکه از پس کشاورز به که شد داده دستور )۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۴ صفحۀ * متوسط * سؤال: اتمشخص ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۲۰۱
   باشد. می درست لذا و لوط) زن و نوح (زن است نفر دو »هام« ضمیر مرجع ۱ گزینۀ در  
   ها: گزینه سایر بررسی  
   خربها -إسمها  بیاید مؤنّث مفرد ضمیر باید لذا و است عاقل غیر جمع »الّناقصة األفعال« )۲  
    بیاید. »ها« باید که گردد برمی »مکارم« به »فإنّه« در ضمیر همچنین است. درست »تُرشدکم« و »علیکم« لذا و است »أخ« مکّرس  جمع »إخوة« )۳  
   است. مؤنّث جمع که »زمیالت« به یا است غیرعاقل جمع که گردد برمی »مترینات« به یا ضمیر زیرا منهّن؛ منها،  منهم )۴  
  ۲ قرآن زبان عربی، ۵۰ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۲۰۲
   باشد. می علم اسم که است »اللّه یا« هامن »اللّهمّ «  
   ها: گزینه سایر بررسی  
  نکره. و هستند حال »مرضّیة« و »راضیة« )۱  
   است. خاص اسم »آدم« بلکه نیست خاص اسم »اإلنسان« )۲  
   هستند. نکره و دهند می صفت معنای عبارت این در »مجید« و »میدح« همچنین نیست. علم اسم ولی است معرفه »البیت أهل« )۳  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۹۱ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۲۰۳
   رود. می کار به »متعّدی« های فعل به »ي« مفعولی ضمیر اتّصال برای وقایه نون  
   ها: گزینه سایر بررسی  
   است. نادرست آن برای وقایه نون کاربرد و است الزم فعل »یَنزعجُ « )۱  
   است. فعل ریشۀ جزو »أمتّنی« در نون نداریم. عبارت این در وقایه نون )۲  
   رود. منی کار به وقایه نون اسم، برای و است اسم »ُمدافع« )۴  
  ۲ قرآن زبان عربی، ۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۲۰۴
 ایـن در و شوند می ترجمه »باال« و »دیگر« ،»پایین« فارسی در که هستند تفضیل اسم »أعلی« و »آَخر« ،»أسفل« ترتیب به ها گزینه سایر در  

   ندارند. تفضیلی معنای عبارات
   دارد. تفضیلی معادل هم فارسی در که است تفضیلی اسم »بهرت« معنای به »خیراً « ۳ گزینۀ در ولی  
  ۳ قرآن زبان عربی، ۵۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۲۰۵
  است. تردید و شک کنندۀ برطرف که خواسته را تأکیدی مطلق مفعول سؤال صورت  
   ها: گزینه بررسی  
   گیرد.) منی »ال« مطلق (مفعول است. »یطلبون« برای مفعول اإلعانة: )۲   است.) حال »ضاحکین(« است. تأکیدی مطلق مفعول ذهاباً: )۱  
   است. حال لذا و مصدر نه است فاعل اسم »ُمقاومةً « )۴   هستند. اسم دو هر »نظراً « و »نظرُ « )۳  
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  ۱ تاريخ ۱ درس ۶ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۶
 چـه انـد؛ بوده يكسان چه منابع سندگانينو مثالً كند؛ يم يابيارز را ها آن صحت و دقت اعتبار، زانيم پژوهشگر ،»منابع يشناساي« ۀمرحل در  

 نقـل در انـدازه چـه تـا انـد؛ كرده نقل را حوادث گرانيد زبان از اي اند بوده عيوقا شاهد خود ايآ اند؛ داشته ياسيس اي ياجتماع ،ينيد شيگرا
   .اند داشته صداقت و دقت دادهايرو
  ۱ تاريخ ۵ درس ۴۳ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۷
 و ياجتماع ،ياسيس اوضاع ٔهدربار رو، نيازا .»اند نشده خوانده و ييرمزگشا تاكنون كه آمده دست به ييها نوشته و ها لوح« سند، درٔه تمدن از  

  نيم.دا ينم يزيچ سند تمدن يفرهنگ
  ۱ تاريخ ۸ درس ۷۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۸
 هـا المـييا نيسـرزم بـه پيـاپي ،كـديا و سومري انيفرمانروا بود، رانيا فالت معدني و عييطب منابع ازمندين نيالنهر نيب اقتصاد كه نجاآ از  

  .كردند مي لشكركشي
  ۱ تاريخ ۱۲ درس ۱۰۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۹
 بـر را حكومـت ٔهادار كه ييها خاندان و افراد جيتدر به و كردند فتح را مختلف يها نيسرزم دادند، ليتشك حكومت ييايآر اقوام آنكه از سپ  

 و ياقتصـاد يها ينابرابر جاديا موجب خاص، يا عده نزد ثروت و قدرت تمركز« .افتندي دست يباالتر منزلت و شتريب ثروت به داشتند، عهده
  .دانست تحول نيا سرآغاز ديبا را مادها ييفرمانروا كوتاه ٔهدور .»شد آن يواقع يمعنا به ياجتماع طبقات يريگ شكل و ياجتماع

 يعـاد مردم و حاكم گروه انيم ياقتصاد و ياجتماع يها ينابرابر ،يحكومت التيتشك ۀتوسع و فتوحات شيافزا با انيهخامنش زمان در نكته:  
  .افتي شيافزا

  ۱ تاريخ ۱۶ و ۸ هاي درس ۱۴۷ و ۱۴۵ ،۷۸ ،۷۷ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۰
  هستند. درست ها گزينه ساير .است »كمي وشيدار« به متعلق ،شده آورده رونيب خاك ريز از شوش در كه يسر بدون ٔهكريپ  
 شمار به يايالم دورٔه معماري شاهكار شوش، شهر كيينزد در ليغازنبچ معبد است. بوده شوش باستاني شهر هخامنشيان اداري پايتخت نكته:  

  .دارد دار لعاب آجرهاي و ها آجرنوشته از روكشي و است شده بنا طبقه چند در خام خشت از استفاده با معبد اين رود. مي
  ۲ تاريخ ۲ درس ۱۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۱
  .بماند دور او چشم از خبر يها جنبه از يبرخ دارد امكان و است انتخاب و نشيگز به ناچار مورخ تركيبي، نگاري تاريخ در  
   دارند. اشاره »روايي« نگاري تاريخ معايب به ۳ و ۱ هاي گزينه نكته:  
  ۲ تاريخ ۴ درس ۳۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۲
 هنگام و حج مراسم انيپا از پس خدا رسول .كرد برگزار مسلمانان از ياديز تيجمع همراه به را حج مراسم يهجر دهم سال در محمد حضرت  

 يمعرف ضمن خطبه، نيا در حضرت آن .كرد راديا را خود تيوص نيتر مهم ،يطوالن يا خطبه يط خم، ريغد نام به يمكان در نه،يمد به بازگشت
  .نمود اعالم را خود رسالت اتمام و قرآن اتيآ نزول ختم ش،يخو ينيجانش به  يعل

 سـورٔه ابالغ براي (ع) علي حضرت اعزام و هجري ششم سال وقايع از اسالم به بزرگ هاي دولت دعوت براي نامه ارسال و حديبيه صلح نكته:  
   روند. مي شمار به هجري نهم سال رويدادهاي از برائت

  ۲ تاريخ ۸ درس ۸۷ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۳
 كـار يرو بـا سرانجام و گرفت شتاب رانيا در اسالم به شيگرا ان،يعباس خالفت عصر در انيرانيا ياعاجتم و ياسيس تيموقع بهبود دنبال به  

  .شدند مسلمان انيرانيا شتريب ران،يا كنار و گوشه در يرانيا يها سلسله آمدن
 بـر را يمـوانع و ها تيمحدود ،يامو كمانحا از يبرخ يراسالميغ رفتار بود. ندكُ رانيا در اسالم رشيپذ روند ،هيام يبن خالفت دوران در نكته:  

   بود. هكرد جاديا اسالم به مردم ييدنگرو راه سر
  ۲ تاريخ ۱۲ درس ۱۲۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۴
 از يكـي بـه ،»دارنامـ هنرمندان و بزرگ يها كتابخانه هنگفت، ثروت داشتن« خاطر به نانش،يجانش و يموريت شاهرخ زمان در »هرات« شهر  

   .شد ليتبد اسالم جهان يهنر و يفرهنگ ،يعلم بزرگ يها كانون
  ۲ تاريخ ۱۴ درس ۱۵۶ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۵
 ييبايز و تيخالق ت،ظراف و افتي يشتريب ۀتوسع »فوالد« از استفاده ،دوره نيا در .بود يفلزكار هنر ،انيصفو عصر ۀبرجست و ممتاز يهنرها از يكي  

 يسيخوشنو ينغز سخنان و بايز اشعار دوره، نيا يفلز آثار از ياريبس يرو بر .گرفت قرار رشته نيا هنرمندان شتريب توجه مورد يهنر آثار خلق در
  .است شده

 از درباريـان، و شـاه به نفيس هاي فلزكاري توليد اختصاص و داشته رواج سومري صنعتگران ميان بيشتر مفرغين ظروف و ابزار ساخت نكته:  
  است. بوده هخامنشي دورٔه هنر هاي ويژگي

  ۳ تاريخ ۱ درس ۱۲ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۶
 نزبـا بـه ييها روزنامه نشر به اقدام كشور از خارج در نگاران روزنامه از يبرخ ،»انيب يآزاد نبود و قاجار حكومت ياستبداد تيماه« علت به  

  .ديرس يم رانيا داخل به انهيمخف صورت  به ها آن از ييها نسخه كه كردند يفارس
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  ۳ تاريخ ۵ درس ۷۵ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۷
 از اسـتعمار انتقـام را او اعـدام و بـود خواهـان مشروطه اعمال نيتر عيفج از يكي ،»نوري اهللا فضل خيش شهادت« ،مورخان از ياريبس نظر به  

  .دانند يم آن مشابه يها مقاومت تكرار از يريشگيپ و تنباكو ميتحر نهضت در شكست جبران يبرا رانيا تيروحان
  ۳ تاريخ ۶ درس ۸۸ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۸
 يرهبـر بـه كـازرون مردم و يدلوار يسعليرئ يندهفرما به يدشت و يدشتستان ،يتنگستان دالورمردان متفقين، دست به ايران اشغال از پس  

 خوزسـتان عـرب ريعشا .آوردند وارد آنان به ينيسنگ يها ضربه و كردند نبرد يسيانگل يروهاين با شهامت و شجاعت با يكازرون وانيد ناصر
  .دنديجنگ گانهيب يقوا با ورانهيغ »جهاد نبرد« در زين
  ۳ تاريخ ۱۰ درس ۱۲۷ صفحۀ * سطمتو * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۹
  .شد آغاز »ينيام يعل« يريوز نخست زمان در و ۱۳۴۰ سال در يارض اصالحات عنوان با ياصالح يها رنامهب ۀمرحل نينخست  
  ۳ تاريخ ۱۰ درس ۱۳۲ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۰
 و داد قـرار مبـارزه خـود كـار محور را يپهلو حكومت سران ترور و مسلحانه ،ينيخم امام ديتبع از پس گروه نيا ؛ياسالم ۀمؤتلف يها ئتيه  

   .كرد ترور را وقت، ريوز نخست منصور، يحسنعل

 

  ايران جغرافياي ۱ درس ۷ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۱
 ايـ يبـيترك ديـد بـا دان يجغرافـ كه شود يم سبب است طيمح و انسان متقابل روابط اصلح كه ييايجغراف يها طيمح يريگ شكل يچگونگ  

  .دنكن يم عمل گريكدي با ارتباط در ييايجغراف طيمح عوامل و اجزا رايز كند؛ يبررس و مطالعه را موضوعات ،ينگر كل
  ايران يجغرافيا ۴ درس ۳۲ و ۳۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۲
 وسـعت و مكـان اًمرتبـ و كننـد مي ليتحم ،يساحل يها جلگه بر را يفراوان يها آبرفت و ها نهشته ،دنزير يم اهايدر به كه »طغياني رودهاي«  

 و يا اسهم يها تپه و اند مشغول ها دشت در مواد ييجا جابه و شيفرسا به »ديشد يبادها و ها توفان« همچنين، .دنكن يم رييتغ دچار را ها جلگه
   .دنده يم رييتغ مكان و وسعت نظر از را يگير يها دشت و رودها بستر زارها، شوره مثل يعيطب يها دهيپد گريد
  ايران جغرافياي ۵ درس ۴۱ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۳
  از: است عبارت آن هاي ويژگي كه دارند »خشك و گرم« وهواي آب ايران، نقاط اكثر ،رانيا يوهوا آب يبند ميتقس نقشۀ به توجه با  
  زياد. تعرق و تبخير )۴ گياهي؛ پوشش فقر )۳ دما؛ شديد اختالف )۲ هوا؛ خشكي و كم بارش )۱  
  ايران جغرافياي ۵ درس ۴۵ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۴
 در رييـتغ ابان،يب مهار يها طرح ياجرا منطقه، يها رودخانه ۀحقاب نيتأم و ها تاالب ياياح .دارد وجود يمختلف يها راه زگردهاير با مقابله يبرا  

  .است يمناسب يها روش مختلف، يها بخش در آب حيصح تيريمد و كشت ٔهويش
   هستند. زايي) بيابان با (مقابله زدايي بيابان راهكارهاي جمله از (ت) و (پ) موارد نكته:  
  ايران جغرافياي ۹ و ۱ هاي درس ۷۸ هاي صفحه * دشوار * سؤال: اتمشخص ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۵
  . و... كارخانه مزرعه، مدرسه، ،خانه مانند نامند؛ يم »مكان« را آن كه شود يم انجام ينيمع محل در انسان يها تيفعال از ياريبس  
  .است سكونتگاه كي روستا و شهر هر .دارند نقش آن يريگ شكل در يانسان و يعيطب عوامل كه »مساكن ۀمجموع« از است يمحل »سكونتگاه«  
  ۲ جغرافيا ۲ درس ۱۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۶
 يريـگ ميتصم و انتخاب يمبنا بر يادار و ياسيس يمرزها .ستندين منطبق يانسان و يعيطب ينواح يمرزها بر معموالً يادار و ياسيس يمرزها  

 كشـور چنـد يحت اي استان چند نيب آن رينظا و يقوم و يزبان ۀيناح ،ييوهوا آب يۀناح كي يگاه ،يمرزبند نيا در .شوند يم نييتع ها انسان
  .رديگ يم قرار

  ۲ جغرافيا ۴ درس ۴۱ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۷
 و ژنياكسـ .كنـد يم رييتغ ها سنگ ييايميش بيترك و ها يكان انساختم ،آن در كه دهد مي نشان را »شيميايي هوازدگي« سؤال، مورد تصوير  

 آبـي، هـاي پهنـه با مجاورت علت به كه باشيم هايي استان دنبال به ها گزينه در بايد پس .هستند ييايميش يهوازدگ مهم عوامل از »رطوبت«
  بوشهر. و گلستان مانند باشند؛ باال نسبي رطوبت داراي

  ۲ جغرافيا ۷ درس ۸۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: صاتمشخ ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۸
 شـركت كي صورت  به عمزار نيا گاه .شود يم انجام ينيماش صورت  به ها آن در محصول برداشت و كاشت و اند بزرگ اريبس معموالً تجاري ۀغل مزارع  
 يبازارهـا در محصوالت عيتوز و يبند بسته ل،يتبد يبرا ييها نهكارخا مزارع، كنار در« معموالً ،يكشاورز نوع نيا در .شوند يم اداره بزرگ يۀاتحاد اي

  د.شو يم استفاده دام خوراك يبرا غالت برداشت بقاياي از معموالً .»نديگو يم صنعت و كشت ها آن به اصطالح در كه ديآ يم ديپد مصرف
  ۲ جغرافيا ۸ درس ۱۰۸ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۹
 كه ييها نامه موافقت اساس بر ها هياتحاد نيا عضو يكشورها .رديگ يم شكل هيهمسا يكشورها انيم ،يا منطقه يتجار -ياقتصاد يها هياتحاد  

 يابد افزايش منطقه، يكشورها نيب تجارت تا بردارند اي دهند كاهش خودشان نيب را يگمرك يها تعرفه و ها اتيمال تا كوشند مي كنند، يم امضا
  .شود كمك كشورها ياقتصاد توسعۀ و قرون به و
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  ۲ جغرافيا ۹ درس ۱۲۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۰
 و يزيـر برنامـه نـوع ،نيهمچنـ و كنـد يمـ اتخاذ درآمد عيتوز و اشتغال اقتصاد، ۀنيزم در كشور كي حكومت كه »يماتيتصم و ها استيس«  

 .گذارد يم اثر مختلف ينواح در زاتيتجه و امكانات عيتوز بر دهد، يم اختصاص ...)و استان روستا، هر،ش( كشور مختلف ينواح به كه يا بودجه
  ».شود جاديا يمتفاوت ييايجغراف يفضاها و اندازها چشم« و باشد عدالت از دور به اي عادالنه و مناسب ،امكانات عيتوز است ممكن جه،ينت در
  ۳ جغرافيا ۱ درس ۴ و ۳ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۱
 .اسـت هيناح سطح در آن گاهيجا نيهمچن و خود رامونيپ يها دهيپد به نسبت سكونتگاه آن تيوضع روستا، اي شهر كي »تيموقع« از منظور  

 يبرخـ مثـال، بـراي كند. مي يفاا مهمي نقش آن زوال و ينابود يحت اي و سكونتگاه آن گسترش اي اتيح ادامۀ در روستا يا شهر يك موقعيت
 كيـ اعتبـار و تيموقع رفتن دست از موجب است ممكن (اقليمي) ييوهوا آب راتييتغ اي ياسيس يدادهايرو مانند رامون،يپ طيمح راتييتغ

  شود. گريد يمكان به آن انتقال اي شهر
 است يمكان نيز »هياول هستۀ« .است نيزم يرو آن استقرار محل و سكونتگاه كي قيدق و ياصل مكان ،جايگاه) (مكان، »مقر« از منظور نكته:  

  .است افتهي گسترش محل آن از شهر اي روستا بعدها و اند درآورده اشغال به و كرده انتخاب يزندگ يبرا را آن از،ين برحسب مردم كه
  ۳ جغرافيا ۳ درس ۴۶ و ۴۳ ،۴۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۲
  د.ش متداول »خودروها سرعت شيافزا و كيتراف مشكل« حل يبرا ها بزرگراه و ها آزادراه ساختن ستم،يب قرن دوم نيمۀ در  
 يمسـافربر يماهـايهواپ شـد سـبب و داشـت يشتريب توان »جت موتور« .شد ساخته آلمان در جت يمايهواپ نياول ،دوم يجهان جنگ در  

  .شود ساخته يتر بزرگ
   داد. تغيير را شهرها از خارج و شهري فضاهاي چهرٔه ،»خودرو انبوه توليد و اختراع« تم،بيس قرن اوايل در  
  ۳ جغرافيا ۴ درس ۶۸ و ۶۷ ،۶۳ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۳
 يانـرژ ماننـد نيگزيجـا يهـا يانـرژ زا اخيـر ۀده چند در .است افتهي شيافزا اريبس يليفس يها سوخت مصرف ،يموتور ونقل حمل ليوسا توسعۀ با  

  فرانسه. در الكتريكي) - (ديزل هيبريدي خودروهاي از استفاده و توليد مانند است؛ شده استفاده ونقل حمل يبرا )يديخورش( نو يها يانرژ اي يكيالكتر
 مشـكالت بـا مقابلـه راهكارهـاي از يكـي ،شده انجام ايدن يشهرها در يالديم ۱۹۹۰ سال از كه )BRT( تندرو اتوبوس مسيرهاي جاداي  

 بـه مربوط مشكالت بار از امر، اين و ابدي يم شيافزا ژهيو يرهايمس در حركت با يشهر درون يها اتوبوس سرعت .است شهري ونقل حمل
  كاهد. مي ترافيك

   نيد.ك توجه دوازدهم جغرافياي كتاب در مندرج شرح به بزرگ يشهرها در ونقل حمل مشكالت نيتر مهم به نكته:  
  ۳ جغرافيا ۵ درس ۹۶ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۴
 يهـا خسـارت ساله همه لغزش نيزم وقوع علت، نيهم به .ادنديز اريبس آن در لغزش نيزم مستعد يها دامنه و است يكوهستان يكشور رانيا  
  .كند يم وارد يكوهيپا مناطق در افتهي استقرار يها سكونتگاه و مزارع به ياديز
  اند. شده ها گزينه نادرستي باعث »نيافته فرسايش و پيوسته« و »داخلي نواحي« ،»كاهش« ترتيب، به ها گزينه ساير در  
  ۳ جغرافيا ۶ درس ۱۰۰ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۵
 شـوند، متوقـف ها لرزش نيا كه يزمان .كنند ثبت توانند يم گارن لرزه حساس يها دستگاه فقط را ها گسل يراستا در نيزم كوچك يها لرزش  

  .دهد رخ يدتريشد ٔهلرز نيزم ،يانرژ ٔهكباري يۀتخل اثر در است ممكن و شود يم شتريب يانرژ تجمع امكان«

 
  منطق ۹ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۶
  دارد. وجود قضاوت و حكم آن در كه است بشري دانش از نوعي تصديق برسيم. مجهول تصديق به معلوم ديقاتتص از يعني استدالل  
 لـذا ».خورشيد نور زير در مايع فلزِ« شود: مي جمله معناي يعني است؛ موضوع براي صفت حكم در و وصفيه جملۀ »كه« از بعد جملۀ :۱ گزينۀ  

  دهد. نمي خبري و ندارد گزاره ولي دارد نهاد عبارت اين
 حـال هـر بـه پس »هستيم؟ نادر اتفاق يك شاهد كه شده خبر چه« كه است اين هم آن التزامي داللت و است استفهام جمله ظاهر :۲ گزينۀ  

  دهند. نمي خبري و هستند انشايي استفهامي جمالت است. استفهام
 و اسـت »نـدا« عبـارت كل و است وصفيه »كه« از بعد جملۀ بنابراين »است تو جمال دار آينه آفتاب كه كسي اي« يعني عبارت اين :۳ گزينۀ  

  دهد. نمي خبري
  است. تصديق پس كند. مي منتقل را مشروط خبري و است قضيه اقسام از شرطي جملۀ :۴ گزينۀ  
  منطق ۳۵ و ۲۲ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۷
 و عام امر يك از مفهومي تعريف در باشد. مانع و جامع تعريف تا است تساوي رابطۀ تعريف، و مجهول مفهوم بين رابطۀ صحيح تعريف يك در  

 مفهوم از تعريف مفهوم اگر ).۱ گزينۀ (رد است مطلق خاص و عام مجهول، مفهوم و عام امر رابطۀ شود. مي استفاده تعريف براي خاص امر يك
 )۳ گزينۀ (تأييد نيست جامع ولي است مانع تعريف باشد، برعكس اگر و )۲ گزينۀ (رد نيست نعما ولي است جامع تعريف باشد، تر عام مجهول

  ).۴ گزينۀ (رد مانع نه و باشد جامع نه تواند نمي صورت هر در و
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  منطق ۴۱ ۀصفح * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۸
 كشـوري كـه هـم ژاپـن دارنـد، را ويژگي يك يافته توسعه كشورهاي همۀ وقتي دارند. پي در را نتيجه ضرورتاً مقدمات قياسي، استدالل در  

  دارد. را ويژگي همان حتماً است يافته توسعه
   است. تمثيلي استقراي كرده استفاده تمثيل و تشبيه از چون :۱ گزينۀ  
 آيد مي حساب به تبيين بهترين استنتاج است، ردهك انتخاب را موجود هاي تبيين ميان از مختلف احتماالت از يكي اينكه به توجه با :۲ گزينۀ  

  است. استقرايي استدالل نوعي كه
 كنيـد توجه است. كرده استفاده تمثيلي استقراي از است كرونا همان بيماري كه است كرده گيري نتيجه مشابه، عالئم برخي از چون :۳ گزينۀ  

  دارند. را عالئم اين كه هستند هم ديگري هاي بيماري كه
  منطق ۵۸ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۹
  عبارت. اين در »من معلمان« مثل است. كلي آن موضوع كه است اي قضيه محصوره قضيۀ  
 محسـوب جزئـي هـا جملـه ايـن در ولي اند كلي جمله بيرون گرچه كه است »او« و »تو« ،»من« ضميرهاي موضوع، ترتيب، به ها: گزينه ساير  

  د.شون مي
  منطق ۶۶ و ۶۵ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۰
 احكام به توجه با جزئيه قضيۀ كذب يا صدق باشد، كاذب كليه قضيۀ اگر هاست، آن سور در فقط محصوره قضيۀ دو اختالف كه تداخل رابطۀ در  

 بـه توجه با است خواسته ما از سؤال صورت ولي است معلوم قضايا اين همۀ كذب و صدق محتوا به توجه با كه كنيد توجه است. نامعلوم قضايا
  محتوا. نه كنيم، گيري نتيجه قضايا احكام

  كليه. نه شود، نوشته جزئيه موجبۀ صورت  به بايد كليه، موجبۀ مستوي عكس :۱ گزينۀ  
   بود. خواهد نامعلوم است، كليه اي يهقض كه آن متداخل كذب و صدق باشد، درست جزئيه قضيۀ اگر تداخل رابطۀ در :۳ گزينۀ  
  ندارد. الصدق الزم عكس جزئيه سالبۀ :۴ گزينۀ  
  منطق ۷۷ ۀصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۱
  كنيم: پياده را مسئله اطالعات و كنيم ترسيم را شكل هر دياگرام فوراً بايد نكنيم اشتباه اينكه براي  
  كليه سالبۀ نتيجۀ و كليه موجبۀ اول مقدمۀ با چهارم شكل :۱ گزينۀ  

 است. - الف  ب  هر 
  ......  ب  ج  ...... 
الف  هيچ ج  .نيست 

  است. شده نقض سوم شرط و است منفي مقدمه در و مثبت نتيجه در »الف« پس  
  مقدمه دو هر در مثبت حدوسط با دوم شكل :۲ گزينۀ  

 نيست.  ب  الف  .....  
 نيست.  ب  ج  ......  
.....  .....  .....  .....  

  است. شده نقض اول شرط و اند سالبه مقدمه دو هر پس است. بودن سالبه معناي به آن بودن مثبت است، محمول حدوسط چون  
 است ممكن شده، مطرح كه احتمالي ببينيم تا نباشند عالمت هم اول مقدمۀ محمول و نتيجه موضوع كنيم مي فرض است. سوم شكل :۳ گزينۀ  

 برعكسش لذا سوم) شرط جهت (به دانست منفي را اول مقدمۀ محمول و مثبت را نتيجه موضوع توان نمي است، معتبر قياس چون البته نه. يا
  گيريم: مي نظر در را

 نيست. الف  ب  .....  
  ......  ج  ب  .....  
ج  -الف  بعضي  .....  

 اسـت. مثبت هم دوم مقدمۀ در سوم شرط طبق و گيريد مي مثبت (ج) آن حمولم لذا و است سالبه نتيجه نتيجه، كيفيت قانون طبق بنابراين  
  نباشند. عالمت هم اول مقدمۀ محمول و نتيجه موضوع ندارد امكان پس شود! مي نقض اول شرط و است سالبه هم دوم مقدمۀ يعني اين

  كليه سالبۀ دوم مقدمۀ با اول شكل :۴ گزينۀ  
  .....  ب  الف  .....  
 ت.نيس  ج  ب  هيچ  
.....  ج  الف  .....  

 قيـاس ايـن نشـده فرض كه كنيد توجه نيست. برقرار سوم شرط لزوماً پس باشد، منفي مقدمات در و مثبت نتيجه در تواند مي الف چون  
 شرط تا بگيريم نظر در كليه را نتيجه و جزئيه را اول مقدمۀ توانيم مي محدوديت بدون بنابراين دارد. را اعتبار ديگر شرايط يا است معتبر
  شود. نقض سوم
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   منطق ۱۱۱ ۀصفح * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۲
  است. نظر مورد نمايي كوچك و نمايي بزرگ مغالطۀ غالباً شود مي استفاده ارقام و اعداد از وقتي نكته:  
 ماهانه دريافتي درآمد كه است نشده بيان همچنين رد.گي مي زمان هفته در ساعت چند و چيست منزل درون كار كه است نشده بيان اينجا در  

 خـود ضـمناً شد. خواهد پرداخت مبلغ اين خود فقط يا دارد هم و... عيدي سنوات، بيمه، مثل مزايايي آيا و سال پايان در يا شود مي پرداخت
 حساب را ماهانه حقوق و كنيم تبديل تومان به اگر كه حالي در آيد، مي نظر به چشمگير و بزرگ عددي لذا و است شده بيان ريال به مبلغ اين

 اينترنـت مصـرف و بـاال دقت و تخصص داشتن مستلزم و وقت تمام شغلي ازاي در اگر ويژه به و ندارد حقوق حداقل با زيادي اختالف كنيم،
 هـاي جنبه ساختن برجسته و منفي هاي جنبه نكرد مخفي با احتماالً بنابراين بود. نخواهد صرفه به اصالً باشد و... الكترونيكي لوازم و شخصي
  است. داده رخ نمايي كوچك و نمايي بزرگ مغالطۀ كنند، جلوه ارزشمند كه اي گونه به ديگر

  يازدهم فلسفه ۵ و ۴ هاي هصفح * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۳
 گفـت تـوان مي لذا دهيم. مي سامان را خود روزانه امور و يابيم مي در را ها سوال پاسخ است، داده قرار ما وجود در خداوند كه تفكري قدرت با  

   نيست. ساخته انسان از كاري آن بدون
  است. فلسفي تفكر به مربوط فقط بنيادي سؤاالت به پرداختن :۱ گزينۀ  
  شوند. فلسفي تفكر مرحلۀ وارد توانند مي ها انسان همۀ :۳ گزينۀ  
   است. مسئله با شدن رو روبه تفكر، از ينوع هر مرحلۀ اولين :۴ گزينۀ  
  يازدهم فلسفه ۱۶ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۴
 كـه هسـتند »ليبراليسـم« بـه معتقـد سياسـت در نيسـتند، قائـل مستقلي هويت جامعه براي كه »فرد اصالت« فلسفيِ نظريۀ به معتقدين  

 نظريـۀ نـه اسـت، پرسـيده اجتمـاعي علوم فلسفۀ نظريۀ دربارٔه سؤال كه كنيد دقت است. سطح باالترين در فردي هاي آزادي كنندٔه تأمين
اند و مهم نيستند  ها تابع جامعه در اصالت جامعه سليقه ).۱ گزينۀ (رد بود نخواهد پاسخ است، سياسي نظريۀ يك كه »ليبراليسم« لذا سياسي؛

  ).۴(رد گزينۀ 
  يازدهم فلسفه ۵۱ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۵
 بـا كـه دهد مي را امكان اين ما به كه است اشيا تمايزهاي و ها تفاوت شناخت در حس توانايي حسي شناخت اعتبار و ارزش هاي نشانه از يكي  

 معتبر ما براي قدري هب دهد مي رخ آن در گاهي كه خطاهايي رغم علي حسي شناخت كنيم. متفاوت هاي استفاده مختلف اشياي از عقل كمك
 تكـرار مستلزم تجربي شناخت زيرا نيست تجربي شناخت حس، و عقل همكاري از نوع اين ).۱ گزينۀ (رد كنيم مي زندگي آن پايۀ بر كه است

  مختلفي كاربردهاي ها آن براي لحظه در اشيا، محسوس هاي تفاوت اساس بر عقل شناخت، نوع اين در كه حالي در است آن تعميم و مشاهدات
 البتـه ).۳ گزينـۀ (رد شـود حاصـل تجربـي شناخت كند، استفاده حسي شناخت از عقل هرگاه كه نيست گونه اين پس دهد. مي تشخيص را

 حسـي شـناخت (پـس است تجربي علوم و ها دانش در اصلي شناختيِ روش كه است عقل و حس همكاري مهم انواع از يكي تجربي شناخت
  ).۴ ۀگزين (رد نيست) اصلي روش

  يازدهم فلسفه ۸۱ تا ۷۹ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۶
 او قبول مورد داند، مي بدن تكامل و رشد نتيجۀ را روح مالصدرا اينكه به توجه با كه است سينا ابن نظريۀ خداوند، جانب از بدن به روح اعطاي  

 نـدارد. قبـول را آن سينا ابن و است مالصدرا بدنِ و روح حقيقي وحدت نظريۀ حاصل تند،هس يكديگر باطن و ظاهر بدن و روح اينكه نيست.
 روح حقيقي وحدت نظريۀ واسطۀ به مالصدرا هرچند هستند. نظر هم دارند، هم بر متقابل تأثير بدن و روح كه نظر اين در فيلسوف دو هر ولي
  كند. عقالني توجيه را متقابل تأثير اين تواند مي بهتر بسيار بدن، و
  يازدهم فلسفه ۸۹ و ۸۸ هاي هصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۷
 اخالقـي قـانون اولـين طرفـي از بپسـنديد. را آن شما دادند، انجام شما با را رفتار همان ديگران اگر كه كنيد رفتار طوري كه گويد مي كانت  

 هـم اخالقـي فعـل كـه دارند قبول دو هر بنابراين بپسند. هم ديگران براي پسندي مي خود ايبر را آنچه هر كه است اين نيز ها ماترياليست
  است. معتبر عمومي صورت  به هم و فردي صورت  به

 دو ايـن بـين هـم ظريفـي تفـاوت ولي است شبيه هم به اخالقي فعل عموميت مورد در ها ماترياليست و كانت ديدگاه كه است درست نكته:  
 ديگـران براي را فعل همان اينكه مگر نيست وجدان حكم كشف براي معتبري مالك شخص، پسنديدن است معتقد كانت دارد. وجود ديدگاه

 تشـخيص همـان دقيقـاً هـا ماترياليسـت اما كند. حذف اخالقي فعل از ما تشخيص در را فاعل شخصيت تأثير خواهد مي يعني بپسنديم. هم
 در را هـا آن هم ديگران اينكه براي اخالقي فعل تشخيص از بعد معتقدند اما بينند. نمي فاعل تأثير فحذ به نيازي و دانند مي مالك را شخصي

 حفـظ اخالقي، فعل به دادن عموميت در كانت دغدغۀ بنابراين كنيم. رعايت ديگران مقابل در را ها آن هم ما است الزم كنند، مراعات ما مورد
  است. كانت برعكس ها ماترياليست دغدغۀ ولي است ياخالق فعل درست تشخيص بلكه نيست منافع

 گاهي ولي شود مي تقويت خداوند پشتيباني با فضايل به فطري گرايش و رذايل و فضايل شناخت هرچند معتقدند مسلمان فيلسوفان :۱ گزينۀ  
 بس. و است انسان ارادٔه تنها رذايل ترك براي كافي شرط واقع در كند. سرپيچي هم خدا فرمان از است ممكن انسان شديد، تمايالت خاطر به

  كنند. نمي سلب را او اختيار ولي كند اراده را ها رذيلت ترك و ها فضيلتانجام  انسان كه هستند هايي زمينه و مقدمات تنها امور ساير
  افالطون. نه است، ارسطو خاص ديدگاه وجودي قؤه هر در حدوسط صيتشخ لزوم :۲ گزينۀ  
 هـا آن پـس دهـيم. مي كارها به ما كه هستند عناويني بد و خوب و ندارند حقيقي ارزش اخالقي مفاهيم كه معتقدند ها ستماتريالي :۴ گزينۀ  

  آورند. مي حساب به ضرر و نفع با معنا هم بلكه دانند نمي ضرر و نفع سببرا  بودن بد و خوب
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  دوازدهم فلسفه ۵ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۸
 حمل زيرا نيست. يكي ماهيتي هيچ مفهوم با وجود مفهوم كه است خاطر اين به است، دليل به نيازمند ماهيتي هر به وجود دادن نسبت اينكه  

  دارند. مغايرت يكديگر با ماهيت و وجود پس است. دليل از نياز بي همواره آن بر شيء يك ماهيت
 ضروري موضوع، يك بر محمول يك حمل كه كرد اثبات توان مي دليل با گاهي زيرا است. »دليل زا نياز بي« از تر عام »ضروري« حملي :۱ گزينۀ  

  است. علت وجود همان دليلش كه دارد دليل به نياز ولي است ضروري علت، وجود هنگام در معلول بر وجود حمل مثالً است.
  ذاتيات. نه است، »وجود« پذيرش بيان پرسش اين :۲ گزينۀ  
 دوري) (اسـتدالل مطلوب به مصادره لذا و ادعاست تكرار بلكه نيست، مغايرت دليل اين باشد، مغايرت بودن، جنبه دو از مقصود گرا :۴ گزينۀ  

  است. نشده ذكر مغايرت براي دليلي هنوز پس نكند، مغايرت بر داللت بودن جنبه دو اگر اما است.
  دوازدهم لسفهف ۹ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۹
 بـالعكس، و سـالبه به موجبه از حملي قضيۀ كيفيت تغيير باشد، امكاني قضايا در گانه سه هاي نسبت حيث از قضيه يك رابطۀ يا نسبت وقتي  

  بالعكس. و شود مي تبديل امتناعي نسبت به كيفيت، تغيير با وجوبي نسبت كه حالي در دهد. نمي تغيير حيث اين از را نسبت
  نباشد. يا باشد حملي تواند مي قضيه يعني دارد. امكاني رابطۀ :۱ گزينۀ  
  دارند. وجوبي رابطۀ :۴ و ۲ هاي گزينه  
  دارد. امتناعي رابطۀ :۳ گزينۀ  
  دوازدهم فلسفه ۱۷ و ۱۶ هاي هصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۵۰
 يگانـه عنـوان بـه تجربـه و حس زيرا نيست شناخت قابل معلول و علت بين وجودي ضروريِ رابطۀ يعني عليت اصل است معتقد هيوم ديويد  

 كنـد. مـي فـراهم را اعتبـاري و ذهني عليت توهم زمينۀ تنها و كند كشف را ضروري و واقعي عليت رابطۀ تواند نمي واقعيت، شناخت طريق
 و نهـد مـي بنـا را ضـروري و واقعـي عليت اصل ها، پديده توالي حسيِ درك طريق از انسان ذهن كه بودند معتقد هيوم از قبل گرايان تجربه

 و تجربه طريق از عليت اصل هاي مصداق ولي است محض عقلي عليت اصل خود اگرچه كه باورند اين بر مسلمان فيلسوفان و دكارت همچنين
  هستند. شناخت قابل آموزش

  همدوازد فلسفه ۳۸ ۀصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۵۱
 اگـر« گويـد: مي هم داستايوفسكي است. اخالقي اصول گاه تكيه و انسان پذيري مسئوليت و اراده پشتوانۀ خداوند قبول كه است معتقد كانت  

 برهان اساس كه دارد خدا به اعتقاد عدم صورت در اخالق انهدام به اشاره جمله اين ».است مجاز كاري هر وقت آن باشد نداشته وجود خدايي
  است. كانت

  كردند. نمي استفاده خدا وجود ضرورت يا خدا وجود اثبات براي اخالق از كدام هيچ ها: گزينه ساير  
  دوازدهم فلسفه ۵۶ ۀصفح * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۵۲
 نشيني عقب و گرايي عقل رشد سبب تدريج به آن، با كاتوليك كليساي اوليۀ مباني سازگاري عدم و كليسا حاكميت دوم دورٔه در عقل به توجه  

 رنسانس دورٔه هاي ويژگي از گرا تجربه و گرا عقل به فيلسوفان تقسيم و كليسا حاكميت اول دورٔه در عقل با مخالفت گرديد. ديني هاي انديشه
 همـان از بلكه ندارد كليسا حاكميت دوم دورٔه به اختصاصي هم دين و عقل دعواي ).۳ و ۲ هاي گزينه (رد هستند كليسا حاكميت از بعد يعني
  ).۴ گزينۀ (رد داشت وجود اول دورٔه

  دوازدهم فلسفه ۷۶ ۀصفح * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۵۳
 و دنيـا در انسـان سعادت نيز مدينه و جامعه هدف جهت همين به گذرد. مي اجتماعي زندگي از انسان كمال و سعادت مسير فارابي عقيدٔه به  

  ).۲ گزينۀ (رد آخرت) در فقط (نه است آخرت
  هست. هم پيامبر جانشينان و امامان براي ها ويژگي اين :۳ گزينۀ  
   است. انسان بودن بالطبع مدني سياسي، فلسفۀ و اجتماعي مباحث به ورود براي فارابي مبناي اولين :۴ گزينۀ  
  مدوازده فلسفه ۸۱ ۀصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۵۴
 بـه مانع، وجود صورت در جزئي هاي پديده كه كنيد توجه است. جهان كل طبع جهان كل تحوالت منشأ و پديده هر طبع جزئي تحوالت منشأ  

  رسيد. خواهد كمال به قطعاً جهان كل ولي رسيد نخواهند كمال
 جهـان بـه نگـر كلـي نگاه با توان مي و دارد مثبت تأثير ،جهان كلي نظم در و كلي نگاه يك در رسد مي نظر به بدي و شرّ ظاهراً آنچه :۱ گزينۀ  

   جزئي. موجود يك عنوان به خودش در دقت با نه كرد، داوري آن دربارٔه
   است. احسن نظام همين براي و است آورده پديد خود عنايت و لطف با خداوند را طبيعت عالم :۲ گزينۀ  
 بـا هـا پديـده رابطۀ بررسي به ها، آن ميان روابط و طبيعي هاي پديده مطالعۀ از غير هك است اين شناسي، طبيعت در درست رويكرد :۳ گزينۀ  

 تحقيـق يك خودش و ندارد شناسي طبيعت به ربطي كنيم، تحقيق خدا و طبيعت ماوراي دربارٔه اينكه ولي بپردازيم. نيز خدا و طبيعت ماوراي
   است. فلسفي مجزاي

  دوازدهم فلسفه ۹۶ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۵۵
 اسـت. »وجود داشتن مراتب« و »وجود حقيقت وحدت« اصلِ دو بين جمع حقيقت در »وحدت عين در كثرت و كثرت عين در وحدت« عبارت  

  كنند. نمي اشاره هم كنار در اصل دو هر به كدام هيچ ها گزينه ساير
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   شناسي روان ۱۵ و ۱۴ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۵۶
 هستيم. كردن بيني پيش حال در دهد، مي كاهش را ها بيماري برخي به ابتال A نوع واكسن كه دهيم مي احتمال وقتي الف)  
  هستيم. آن تبيين و چرايي بيان حال در دهيم مي توضيح را واكسن اثربخشي علت وقتي ب)  
  شناسي روان ۲۲ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۵۷
 بـراي بيروني هاي محرك احساسِ تكاملي، نظر از همچنين دارند. احساس به نياز انسان، خصوص به ،زنده موجودات كه دهد مي نشان مطالعات  

 گياهـان از برخـي مـثالً دارد. وجـود هزند موجودات همۀ در احساس كه گيريم مي نتيجه كتاب جمالت اين از است. حياتي زنده موجود بقاي
 جـزو احسـاس داشتن باشيد داشته توجه دارند. احساس كه دهد مي نشان اين و دهند مي نشان واكنش شدن لمس و خورشيد نور به نسبت

  ، بلكه مقدمۀ آن است.نيست پايه شناخت
  ها: گزينه ساير توضيح  
  است. عالي شناخت كه دارد نام تفكر ها، آن از ردنك استنباط و حافظه در موجود اطالعات از استفاده )۲  
  است. شناختي فرايند ترين پيچيده گيري تصميم )۳  
 حسي تحريك صرف وگرنه گيرد مي صورت احساس شود ها آن تحريك موجب و شود دريافت حسي هاي گيرنده سط تو حسي تحريك اگر )۴  

 بـه بايـد محـرك سـوي از حواس تحريك يعني است، محرك شدت تابع يحس هاي گيرنده از يك هر تحريك شود. نمي منجر احساس به
 كافي شدت از حسي تحريك اگر بنابراين گيرد. نمي صورت احساس صورت اين غير در شود، تحريك حسي عضو آن تا برسد خاصي ميزان

  شود. نمي احساس به منجر نباشد، برخوردار
  شناسي روان ۱۷ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۵۸
 ممكـن گـاهي باشد. هدفمند علمي، روش تا شود مي باعث بودن چيزي وجوي جست در هستيم. چيزي وجوي جست دنبال به همواره علمي روش در  

  بود. نخواهد بخش نتيجه مشخص، هدفِ به نداشتن توجه دليل به شده، محقق اقدام صورت دراين بگيرد؛ صورت اقدامي هدف بدون است،
  شناسي روان ۲۸ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ سخ:پا -۲۵۹
 و حيوانات رفتار مشاهده، با محققان از بسياري و است مختلف موضوعات توصيف و اطالعات آوري جمع اصلي هاي روش از يكي ٔهمشاهد الف)  

 از فيلمبـرداري با يا كنيم مطالعه را ها آن در دوستانه نوع رفتار توانيم مي حيوانات رفتار دقيق ٔهمشاهد با مثالً كنند؛ مي مطالعه را آدميان
 مهـدكودك بـه ورود روز در كـودك رفتـار بررسـي همچنين .كرد توصيف و مشاهده را آنان حركتي الگوهاي جزئيات توان مي نوزادان،

  است. مستقيم مشاهده قابل
 هـاي ويژگـي كردن كمي براي ابزاري ها آزمون زيرا شود؛ مي هاستفاد آزمون از آن ميزان سنجش براي و است رواني ويژگي يك اضطراب ب)  

  .هستند شناختي روان
 خـود از محقق حالتي چنين در كرد. كسب ها نامه پرسش از استفاده با توان مي كرد، مشاهده مستقيم صورت به توان نمي كه را موضوعاتي ج)  

 در را خـود نظـر توانند مي نامه پرسش يك سؤاالت به كتبي دادن پاسخ با راداف مثالً پرسد. مي سؤال او خاص رفتارهاي و افكار دربارٔه فرد
   كنند. مشخص مخدر مواد مصرف شيوع ميزان مورد

 بـه نيـاز و كنـيم سؤال مخدر مواد مصرف شيوع ميزان مورد در خواهيم مي فقط ما چون نيست اي صرفه به روش كردن مصاحبهدر اين مورد   
  نداريم. متعدد سؤاالت و يافته سازمان و هدفمند گويو گفت

  شناسي روان ۴۰ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۶۰
   است. وراثتي عوامل دهندٔه نشان كنند، منتقل خود فرزند به را ويژگي اين و باشند بلندقد فرد يك مادر و پدر اينكه  
   هستند. گرايي درون در مؤثر محيطي عوامل همگي وطن از ارجخ در بودن كم، دوستان داشتن جمعيت، كم خانوادٔه در شدن بزرگ  
   ها: گزينه ساير  
  وراثتي -وراثتي )۴  محيطي -محيطي )۳  محيطي -محيطي )۱  
  شناسي روان ۴۷ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۶۱
  ميفتد. اتفاق كمك با ايستادن از بعد نشسته وضعيت از شدن بلند  
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  شناسي روان ۵۶ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۶۲
 نوجوانـان، شـود. مـي داشـته نگه ها آن ۀحافظ در بيشتري اطالعات لحظه يك در نتيجه، در يابد؛ مي افزايش نوجواني ٔهدور در تفكر سرعت  

  .هستند خود حافظه سازي ظرفيت به قادر كودكان، برخالف
  شناسي روان ۷۱ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۶۳
 عضـو آن تـا برسـد خاصـي ميزان به بايد محرك سوي از حواس تحريك يعني است؛ محرك شدت تابع حسي هاي گيرنده از يك هر تحريك  

  .شود تحريك حسي
  ها: گزينه ساير بررسي  
  نشود. تحريك بيروني هاي محرك وسطت او حسي هاي گيرنده از يك هيچ كه بگيرد قرار شرايطي در فرد يعني حسي محروميت )۱  
   شود. مي سالم حسي هاي اندام ساير توسط خسارت جبران موجب حسي ابزارهاي از يكي دادن دست از يعني حسي جبران )۳  
  است. بخش لذت مطلوب و متنوع هاي محرك با حواس درگيري است، آزاردهنده حسي محروميت كه همچنان )۴  
  شناسي روان ۷۸ صفحۀ * ساده :سؤال اتمشخص ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۶۴
 شـمار ثانيـه عقربـه زمـان هر كه بود اين تكليف كنند. توجه ساعت مارش يهثان ۀعقرب به تا شد خواسته شوندگان آزمايش از آزمايش يك در  

 ايـن توانسـتند ساعت نيم تا فقط شوندگان آزمايش بود. جالب آزمايش اين ۀنتيج كنند. گزارش است، داشته پرش ثانيه دو ثانيه، يك جاي به
 كرد؛ نمي گزارش كس هيچ داشت اي دوثانيه پرش ثانيه، يك جاي به شمار ثانيه هاي بهعقر چه هر ساعت نيم از بعد و دهند انجام را ساده تكليف

  يافت. كاهش خاص تكليف اين براي ساعت، نيم از بعد زنگي، به گوش كاركرد واقع در
  شناسي روان ۹۹ صفحۀ * ساده :سؤال تمشخصا ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۶۵
  .شود مي تقسيم كردن اضافه )۲ و كردن حذف )۱ :دسته دو به حافظه خطاهاي  
 »كـردن اضافه« نوع خطاي از اي نمونه موارد اين آورند. مي روي بافي افسانه يا خاطرات تحريف به گذشته، اطالعات يادآوري در افراد از برخي  

 بـه مربـوط مشـكالت و اطالعات تداخل است. كردن اضافه خطاي دهندٔه نشان نيفتاده، اتفاق كه آورد مي ياد به را اي خاطره علي اينكه .است
   هستند. فراموشي يا كردن حذف خطاي در مؤثر عوامل جزو بلكه نيستند؛ حافظه خطاهاي از بازيابي هاي نشانه

  سيشنا روان ۹۶ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۶۶
 استفاده ميزان بلكه نماييم؛ بندي تقسيم زمان اساس بر صرفاً توانيم نمي را حافظه انواع كه است موضوع اين ٔهدهند نشان كاري ۀحافظ مفهوم  

 اجـزاي سـاير بـه كـه است اي حافظه كاري ۀحافظ واقع در .است اطالعات آن به دسترسي عدم يا بودن دسترس در ٔهكنند تعيين اطالعات، از
 آن روي را محاسـباتش ذهن كه است سياه تخته يك مانند كاري حافظۀ ماست. شناخت اجزاي ۀهم كار ميز و كند مي رساني خدمت تشناخ
  دهد. مي انجام

 خود كار زيم يرو را و حروف آن كلمه كل ما كاري ۀحافظ كه است نيا اش الزمه ميهست اول به آخر از عبارات و كلمات يهج حال در كه يزمان  
  كند. استفاده ها آن از بتواند تا باشد تهداش

  شناسي روان ۱۰۵ و ۱۰۲ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۶۷
 بـراي اسـت. رمزگردانـي عـدم و توجه كمبود از ناشي عمل در ها فراموشي از بسياري است. »رمزگرداني عدم« فراموشي ايجاد عوامل از يكي  

 چنـد زمـان هـم وقتي كنيد. پرهيز اطالعاتي ٔهماد چند زمان هم انتخاب از و باشيد داشته دقيق توجه اطالعات به يدبا عامل اين از جلوگيري
 و توجـه عدم باعث ناقص توجه واقع در است. مختلف هاي عموضو از ضعيف هاي ظهحاف گيري شكل آن حاصل ،سپاريم مي حافظه به را موضوع

 شود. مي اطالعات رمزگرداني عدم
  شناسي روان ۱۰۹ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۶۸
 تفكر براي حافظه بنابراين نيست. موفقيت متضمن تنهايي به قوي ۀحافظ ولي داريد. نياز قوي ۀحافظ به بگيرد، شكل شما در تفكر اينكه براي  

   نيست. كافي ولي است الزم
  ها: گزينه ساير بررسي  
  .است تفكر همچون تر، مهم هاي مهارت به يابيدست جهت ابزاري حافظۀ )۲  
  ).بنا براي آجر يا و نانوا براي خمير و آرد (همچون است تفكر براي خام هاي داده سازي فراهم نقش در حافظه )۳  
  است. تفكر به دهي شكل قوي، حافظۀ داشتن از هدف اما است، ارزشمند حافظه تقويت هاي روش به دستيابي هرچند )۴  
  شناسي روان ۱۲۲ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ سخ:پا -۲۶۹
 بـراي فرد احتمالي اقدامات و آورد خاطر به را خاص نگاه آن با مرتبط اطالعات خود ۀحافظ در فرد تا شود مي باعث مسئله، ٔهكنند حل نگاه نوع  

 مسـئله آن حـل بـه قادر فعلي نگاه با مسئله ٔهكنند حل هك شود مي ايجاد زماني بست، بن بود. خواهد خاص نگاه آن الشعاع تحت مسئله، حل
  .است مسئله آن بازنمايي تغيير و فرد نگاه تغيير بست، بن اين از خروج راه نباشد.

  شناسي روان ۱۲۶ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۷۰
 تـا كننـد مـي حـل را كوچك هاي مسئله افراد روش اين در شود. مي تقسيم كوچك ۀمسئل چندين به بزرگ ۀمسئل يك خردكردن، روش در  

  يابند. دسترسي بزرگ ۀمسئل حل به بتوانند تدريج به
  كند. مي تقسيم قطعات) (ساخت تر كوچك هاي قسمت به را ماشين ساخت كارخانۀ  
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  شناسي روان ۱۴۹ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۷۱
 شـواهد به دسترسي وجود با كه كسي مانند كند. مي استفاده كند، تأييد را ديدگاهش كه اطالعاتي از فرد لط،غ ٔهقاعد اين در تأييد: سوگيري  

 يـك بـه مثبتـي ديـدگاه كه مشاوري مانند .هستند خطا از عاري وي همشهريان كه است باور اين بر همچنان همشهريانش، از يكي ناراستي
   گيرد. مي اديدهن را ديدگاهش خالف شواهد و دارد آموز دانش

 هـا آن گيـري تصميم نتيجه در دارند. حد از بيش اعتماد خود گيري تصميم هاي روش و ها قضاوت به گيرندگان، تصميم از برخي افراطي: اعتماد  
 كنتـرل است ممكن دارد. خودش ناپذيري آسيب و توانايي به نسبت حد از بيش اعتماد كه دهد مي نشان نوجوان رفتار آيد. مي در آب از غلط

  است. نشده اي اشاره آن به سؤال عبارت در اما باشد، داشته وجود فرد اين در هم هيجانات نكردن
  شناسي روان ۱۴۵ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۷۲
 دليل روش اين در است. وابسته يگير تصميم سبك به مربوط بنابراين دارد ديگران از تبعيت و جمع با شدن همرنگ به اشاره المثل ضرب اين  

  د.نباش مناسبي انتخاب ما براي است ممكن ديگران انتخاب كه حالي در اند، گرفته تصميمي چنين ديگران كه است اين فرد انتخاب
   است. تكانشي سبك ويژگي ۴ گزينۀ و احساسي سبك ويژگي ۲ گزينۀ منطقي، سبك ويژگي ۱ گزينۀ  
  شناسي روان ۱۶۲ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۷۳
 كـه است چيزي انگيزه جهت خواند. مي درس كنكور براي حميد و المپياد براي علي زيرا دارند، تفاوت هم با انگيزه جهت نظر از حميد و علي  

   كند. مي تعيين را ما حركت مسير
 خوانـد. مـي درس كمتري انرژي با حميد ولي خواند مي درس زياد جديت اب علي زيرا دارند، تفاوت هم انگيزه شدت نظر از ها آن اين بر عالوه  

  بخشد. مي نيرو و شدت ما رفتار به كه است چيزي انگيزه شدت
  است. نشده داده اطالعاتي بودن) بيروني يا (دروني انگيزه نوع مورد در  
  شناسي روان ۱۷۸ و ۱۷۲ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۷۴
 عقايـد و ها دانسته به مربوط شناختي عنصر است. عمل براي آمادگي عنصر يك و احساسي عنصر يك شناختي، عنصر يك داراي نگرش هر  

   دهد. مي نشان را خود نگرش شناختي عنصر آيد، نمي بر دستم از كاري گويد مي كه كسي وقتي مثالً است فرد
 انجام موقعيت تغيير براي كاري فرداينكه  مثالً داريم. تمايل ها آن انجام عدم يا انجام به كه ستا رفتارهايي به مربوط عمل براي آمادگي عنصر  

  .است عمل براي آمادگي عنصرمربوط به  دهد، نمي
  شناسي روان ۱۷۵ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۷۵
   است. ناپايدار و كنترل قابل دروني، عامل يك كه شده اشاره تالش به ۳ گزينۀ در  
   است. شده اشاره كنترل  غيرقابل عوامل به ها گزينه ساير در  
 كنترل)  غيرقابل -پايدار -(بيروني شانس :۱ گزينۀ  
 كنترل)  غيرقابل -پايدارنا -(بيروني تكليف دشواري :۲ گزينۀ  
 ترل)كن  غيرقابل -پايدار -(دروني دارم. زيادي استعداد فيزيك در استعداد :۴ گزينۀ  
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