
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 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 شرو  هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق

يوقت پيشنهاد 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 مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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  هاي زير باشد؟  تواند معناي مناسبي براي تعداد بيشتري از واژه كدام گزينه مي -۱
  » بدسگال، عنود، تيمار، دلّاك، دوده، خيره، بردميدن«  
  دشمن و بدخواه، خدمت، خاندان، خروشيدن  )2  ) بدانديش، انديشه، برگردانيدن، متحيّر1  
  كشِ حمّام، سرگشته  ) بدخواه، مهيب، كيسه4  ) بدبختي، غمخواري، طايفه، برخاستن3  
  معاني كدام واژگان تماماً درست است؟ -۲

  ب) زرِ پاره: قراضه و خُردٔه زر، زرِ سكّه شده  شائبه: بدون آلودگي و با خلوص و صداقت الف) بي  
  جوشد. د) زهاب: تراويدن آب، آبي كه از سنگي يا زميني مي  طور قطع ترديد، به گمان، بي ج) آوري: بي  
  ) شعف: همراهي، خوشي، طربه  
  ه -د -) الف4  د -ب -) الف3  د -ج -) ب2  ج -ب -) الف1  
  ترتيب آمده است؟ به »بريان، مستور، تداعي، آزرم«هاي  واژه »متضاد«در كدام ابيات،  -۳

ــام ــاد ايّ كــرد جــواني جگــرم خــون مي الــف) ي
 

كــم و نســيان آمــد خــوب شــد پيــر شــدم كــم 
 

ب) زد غوطه به خون بر لب هـركس زدم انگشـت
 

ايــن غمكــده يــك خــاطر مســرور نــدارد 
 

خــواب تــو خشــم آيــدم همــي ج) بــا چشــم نيم
 

ـــم  ـــاحتش از چش ـــدان وق ـــرگس و چن هاي ن
 

د) كسي كامد در اين خلوت به يكرنگي هويدا شـد
 

عابـد زاهـد، چـه رنـد مسـت ديوانـهچه پيـري  
 

  ج -الف -د -) ب4  ب -الف -ج -) د3  الف -د -ج -) ب2  ب -ج -الف -) د1  
  وجود دارد؟» غلط اماليي«در متن زير چند  -۴

 كس اين پنج خصلت سرمايۀ خويش سازد و از جادٔه صواب اعراز نكند به هر جانب كه روي نهد اغراض پيش او متعذّر نگـردد و وحشـت هر«  
  »قربت او به مؤانست بدل گردد. يكي اجتناب از تصديق اخبار كه محتمل صدق و كذب باشد و غياث آن با سخنان نامعقول...

  ) پنج4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1  
  وجود دارد؟  غلط امالييدر هر دو بيت كدام گزينه  -۵

الف) بود مقصودش كه در دست تو گـردد سـاخته
 

ــن دوران از آن  ــرض م ــرد در اداي ق ــال ك احم
 

ــروي كــس ــانِ اب ــه كم ــد ب ــا فرونياي ــرِ م ب) س
 

ــه  ــه درون گوش ــراق دارد ك ــان ف ــران ز جه گي
 

ج) حُسنِ معني ليلي و الفاظِ رنگين محمـل اسـت
 

ــ  ــي وال ــيش ليل ــي هپ ــل نم ــدن محم ــد ش باي
 

زد ز سـر سـدره صـفير د) مرغ روحـم كـه همـي
 

ـــدش در دام  ـــو فكن ـــال ت ـــۀ خ ـــت دان عاقب
 

خ اســـــت آن نمـــــاز) كليـــــد درِ دوزه
  

كــــه در چشــــمِ مــــردم گــــزاري دراز 
  

  د  -) ج4  ج -) الف3  ه -) ب2  ب -) الف1  
  امالي كدام بيت درست است؟ -۶

ـــود1 ـــنعم فرم ـــو م ـــه از روي ت ـــرع ك ـــي ش ) مفت
 

قالــب آن اســـت كـــه در علــم نظـــر دانـــا نيســـت 
 

ــه2 ــن دندان ــاق م ــي س ــمع بين ــار ش ــون كن دار ) چ
 

ــدان  ــد دن ــويي بن ــد گ ــن خايي ــاق م ــن س ــاي م خ
 

ــــيم3 ــــاهي در آتش ــــده و گ ــــاهي در آب دي ) گ
 

ــــــيم  ــــــس سركش ــــــت نف ــــــدٔه مطابع درمان
 

ـــــور او4 ) وه چـــــه گـــــويم از صـــــفاي روزٔه پرن
 

ـــن مي  ـــور روش ـــروغش ك ـــز ف ـــود بي ك ـــار ش اختي
 

  است؟ شده به درستي بيان  نوع و موضوع آثار در كدام گزينه -۷
  نثر تعليمي»: نامه قابوس«و » مافيهفيه ) «2  نثر عرفاني»: تمهيدات«و » الطير منطق) «1  
  نثر داستاني»: كباب غاز«و » ديوار) «4  نثر انقالب اسالمي»: سانتاماريا«و » در امواج سند) «3  
  هستند؟» تناقض، اسلوب معادله، تشبيه، حسن تعليل، جناس«هاي  آرايه فاقدترتيب  كدام ابيات به -۸

الف) تو اگر چنـين لطيـف از در بوسـتان درآيـي
 

شــكفتم گــل ســرخ شــرم دارد كــه چــرا همــي 
 

ب) كليــد گــنج ســعادت زبــان خاموشــي اســت
 

صــدف بــه مــزد خموشــي گهــر ز نيســان يافــت 
 

ــات ــرد آب نب ــو ب ــكرين ت ــهد ش ــه ش ج) اي ك
 

ــات  ــود آب حي ــو ش ــاي ت ــف پ ــاك ك ــاك خ خ
 

ــر شــيرين ــرد اگ ــذير زباني ديگــران را دل د) ك پ
 

اگويي ساخت در چشـم جهـان شـيرين تـو ر تلخ 
 

) ساقي ار بـاده از ايـن دسـت بـه جـام انـدازده
 

ـــدازد  ـــدام ان ـــه در شـــرب م ـــان را هم عارف
 

  ، الف، د، ب، ج ه) 4  ، ب ه) ج، د، الف، 3  ه) ب، ج، د، الف، 2  ، الف، ج ه) د، ب، 1  
  بيت ............... درست است.  به استثنايهمۀ ابيات روي  روبههاي  آرايه -۹

ـــحر، 1 ـــرغ س ـــركش اي م ـــاز) ب ـــۀ داوودي ب نغم
 

كــــه ســــليمانِ گُــــل از بــــاد هــــوا بــــاز آمــــد 
 

 (تشبيه، ايهام تناسب)
ـــرد2 ـــه خـــاك خواهـــد ب ) دل شكســـتۀ حـــافظ ب

 

ــــر دارد  ــــر جگ ــــه ب ــــوايي ك ــــه داغ ه چــــو الل
 

(استعاره، حسن تعليل)
ــي3 ــمع در نفس ــبا داد ش ــه ص ــان ب ــژده ج ــه م ) ب

 

ــــه  ــــيد پروان ــــون رس ــــواش چ ــــمع روي ت ز ش
 

 (تشخيص، مجاز) 
ــد4 ــرون دوي ــذرخواهي از چمــن بي ــوي گــل در ع ) ب

 

ــــزار را  ــــم درِ گل ــــر روي ــــر بســــت ب ــــان گ باغب
 

(جناس، حسن تعليل) 

 ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
´ 18
پيشنهادي زمان

t.me/Azmoonha_Azmayeshi
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  درستي آمده است؟ هاي بيت زير در كدام گزينه به آرايه -۱۰  22
پـــرد از شـــوق آه تـــو چشـــم ســـتاره مـــي

 

شــبدل تــو همــان مســت خــواب  چشــم ســيه 
 

  كنايه -حسن تعليل -تشخيص -) ايهام2  تشخيص -يهكنا  -ايهام تناسب -) حسن تعليل1  
  ايهام تناسب -تشخيص -مجاز -) كنايه4    استعاره -جناس -مجاز -) ايهام3  
  ...............  جز بهوجود دارد، » استعاره و ايهام تناسب«ها هر دو آرايۀ  در همۀ گزينه -۱۱

) گـــر جـــان بدهـــد ســـنگ ســـيه لعـــل نگـــردد1
 

ـــد؟  ـــه كن ـــلي چ ـــت اص ـــا طين ـــاد ب ـــدگهر افت ب
 

ـــــابي دارد2 ـــــه ت ـــــنبل او غالي ـــــه از س ) آن ك
 

ـــــا دل  ـــــاز ب ـــــابي دارد ب ـــــاز و عت ـــــدگان ن ش
 

ــاد3 ــر زمــين افت ــاري ب ــو ت ــاغ از زلــف ت ) شــبي در ب
 

وجـويش صـد چـراغ اللـه روشـن كـرد چمن در جست 
 

ـــيچ رو4 ـــه ه ـــافظ ب ـــۀ ح ـــو گري ـــت در ت ) نگرف
 

ــت  ــاره نيس ــنگ خ ــم از س ــه ك ــم ك ــران آن دل حي
 

  است؟» جملۀ ساده« فاقدو » بدل«م بيت داراي كدا -۱۲
) عيــب توســت ار چشــم گــوهربين نــداري ورنــه مــا1

 

ـــه  ـــوهر يكدان ـــي گ ـــر معن ـــدر بح ـــك ان ايم هري
 

ــــيه2 ــــا س ــــال نمي ) م ــــز ب ــــايد گليمان را ج ش
 

بــــر دل بهــــائي نــــه هــــر بــــال كــــه بتــــواني 
 

) تا كي به حبس اين جهان من خويش زنداني كـنم3
 

ــاك   ــان پ ــت اســت ج ــنموق ــداني ك ــر مي ــن مي را م
 

ـــه4 ـــن اي خواج ـــتم م ـــل و ادب داش ـــزار عق ) ه
 

ــالح بي  ــرابم ص ــت و خ ــه مس ــون ك ــت كن ــي اس ادب
 

  اجزاي جملۀ مصراع اول كدام گزينه، با مصراع دوم بيت زير، يكسان است؟  -۱۳
ــدار ــغ م ــون چــو گــل دري ــي اكن زر از بهــاي مِ

 

ــتّهم دارد  ــب م ــدت عي ــه ص ــل ب ــلِ ك ــه عق ك
 

  

ــمان1 ــي ) ز آس ــيرين م ــارم ســخت ش ــاز ك ــود آغ نم
 

كــي گمــان بــردم كــه شــهدآلوده زهــر نــاب داشــت؟ 
 

) خداونـــــدان عقـــــل ايـــــن طُرفـــــه بيننـــــد2
  

ــــت  ــــايبان اس ــــر س ــــه زي ــــيدي ب ــــه خورش ك
  

آيــد شــراب جــور عشــق ) ديگــران را تلــخ مــي3
  

ــي  ــا ز دســت دوســت م ــي م ــكّر م ــريم و ش ــود گي ش
  

) عشـــقت بنـــاي عقـــل بـــه كلّـــي خـــراب كـــرد4
  

ـــــورت   ـــــتج ـــــار برگرف ـــــه يكب ـــــد ب درِ امي
  

  ...............  جز بهشده در ابيات زير، در مقابل همۀ ابيات درست آمده است؛  مشخّص »زمان افعال« -۱۴
ــــــد) 1 ــــــك گفتن ــــــاق ي ــــــه اتّف ــــــر ب س

 

ــــاده   ــــه گش ــــز كعب ــــرددك ــــن در گ اي
 

 (ماضي ساده، مضارع اخباري) 
گشــــــاده اســــــت) در نابســــــتۀ احســــــان 2

 

داده اســـتيســـت با  بـــه هـــركس آنچـــه مي 
 

 (ماضي نقلي، ماضي نقلي) 
ــــه هــــر دو ســــراي بينــــد) كســــي نيــــك 3 ب

 

ـــي   ـــه نيك ـــاندك ـــداي رس ـــق خ ـــه خل ب
 

 (مضارع اخباري، مضارع التزامي) 
ــــــبح 4 ــــــه ص ــــــي ب ــــــد مي) دوش مرغ نالي

 

ـــبرم   ـــل و ص ـــردعق ـــوش بب ـــت و ه و طاق
 

(ماضي استمراري، مضارع التزامي) 
  دو بيت يكسان است؟ كدام » هاي اضافي تركيب«تعداد  -۱۵

 الف) تو آن تصوير جاويدي كه حتّي مرگ جادويي
ــتُردن را  ــن سِ ــمير م ــوح ض ــت از ل ــد نقش ندان

 

ــده ــو زن ــبح وصــال ت ــد ص ــه امي ــا ب ــم ب) م اي
 

ــاه دار  ــران نگ ــب هج ــن ش ــول اي ــا را ز ه م
 

ــد ــمم فروچكي ــت و ز چش ــاب درد گش ج) خون
 

بـــاورم گذشـــت هـــر آرزو كـــه از دل خـــوش 
 

به نهايـت رسـيد و فكـر بـه پايـاند) مرا سخن 
  

ــي  ــت نم ــف جمال ــوز وص ــت هن ــه نهاي ــد ب رس
  

  ب -) د4  د -) الف3  ج -) ب2  ج -) الف1  
  است؟ نادرستبا توجه به دو بيت زير كدام گزينه  -۱۶

اي از كـــرم تـــو خلـــق را امـــن و امـــان
 

ـــاج  ـــو ع ـــدرت ت ـــۀ ق ـــان زدر قبض دل و ج
 

ـــو ز هـــر چـــه آن نشـــايد برهـــان مـــا را ت
 

ـــا  ـــان هوانگ ـــد برس ـــه آن بباي ـــر چ ـــه ه ب
 

  ) بيت اول داراي دو حرف عطف است و بيت دوم فاقد حرف ربط است.2  ) در بيت اول منادا محذوف است و بيت دوم فعل محذوف ندارد.1  
  ) بيت دوم چهار جمله است و فاقد واژٔه دوتلفّظي است.4  ) بيت اول فاقد تركيب وصفي و بيت دوم فاقد تركيب اضافي است.3  
  شود؟  از مفهوم كدام بيت، دريافت مي )وَ مَن يَتَوَكّل عَلَي اهللا فَهوَ حَسبُهُ(مفهوم آيۀ شريفۀ  -۱۷

ــــتاده1 ــــا ايس ــــام رض ــــرو در مق ــــون س ام ) چ
 

خــــاطرم ز بهــــار و خــــزان خــــويش آســــوده 
 

) نخــلِ نـــوخيز تـــو بهــرِ بوســـتان ديگـــر اســـت2
 

ريشـــه محكـــم در زمـــين عاريـــت چنـــدين مكـــن 
 

ــذرخواه م3 ــس اســت) ع ــيماني ب ــكِ پش عصــيت اش
 

ـــت داده  ـــرِ رحم ـــت اب ـــه دس ـــود را ب ـــۀ خ ام نام
 

) اي ناخــــدا ز مصــــلحت مــــا بشــــوي دســــت4
  

ايــم مــا بــا خــداي خــويش بــه كشــتي نشســته 
  

  ............... جز بهمفهوم همۀ ابيات يكسان است،  -۱۸
ـــوهر1 ـــاك ،) شـــد مخـــزن گ ـــاني صـــدف از پ ده

 

ــاك  ــو هــم پ ــن بحــر ت ــا  يــك چنــد در اي ــاشده ن ب
 

) چون صدف هر كس كه دندان بر سـر دنـدان نهـاد2
 

وگـــو گنجينـــۀ دريـــا شـــود اش بـــي گفـــت ســـينه 
 

ــي3 ــان ) م ــان ز نه ــزد خموش ــد م ــق رس ــۀ عش خان
 

ـــر زر نشـــود  ـــه پُ دهـــن غنچـــه محـــال اســـت ك
 

) صــدف در ســينۀ دريــاي تلــخ از فــيضِ خاموشــي4
  

ـــه آبِ گـــوهرِ شـــهوار مـــي  شـــويد دهـــان خـــود ب
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 ام دو بيت با هم قرابت مفهومي دارند؟كد -۱۹  33
ــرد ــر ك ــق از ب ــد ح ــون ابج ــل چ ــف) عق ال

 

ـــــرد  ـــــرش در ك ـــــل از س ـــــۀ باط جام
 

  
ـــي ـــا بره ـــل ت ـــه عق ـــگ در زن ب ب) چن

 

ورنـــه گـــردي بـــه هـــر رهـــي چـــو رهـــي 
 

  
ــد ــاي رس ــت و پ ــه دس ــل و ب ــه عق ــي ب ج) ك

 

بنــــده خواهــــد كــــه در خــــداي رســــد 
 

  
ــــوس ــــاد، زاغ ه ــــون پرگش ــــل چ د) عق

 

ن تَـــذَرو ســـر در خـــسدركشـــد چـــو 
 

 (تذرو: نوعي پرنده) 
ـــودرايه ـــه خ ـــك رم ـــت ي ـــل در دس ) عق

 

ـــاي  ـــارت ج ـــت در طه ـــي اس ـــون چراغ چ
 

  
  ه -) ب4  د -) ب3  ج -) د2  ه -) الف1  
  متناسب است؟» دار كبوتر طوق«مفهوم چند بيت از ابيات زير با مفهوم نهايي درس  -۲۰

دهد جمعيت نيكـان بـه هـم الف) دست كمتر مي
 

هاي انتخـــاب از يكـــدگر باشـــد جـــدا طـــهنق 
 

ب) اتّفاق دوستان بـا هـم دعـاي جوشـن اسـت
 

سختي از دوران نبيند دانـه تـا در خـرمن اسـت 
 

ــاق ج) مي ــاجزان را اتّف دهــد تشــريف هيبــت ع
 

شــود مــور چــون پيوســت بــا هــم مــار پيــدا مي 
 

هـا د) به هم چون خوشه پيوسته است صائب دانۀ دل
 

خيـزد؟ د از خـرمن مـا برنميسوزد كـه دو كه مي 
 

بـــازي بـــرق حـــوادث اســـت ) ايمـــن ز تيغه
 

ــه مي  ــه يــك دان ــانع ز خــرمن آن كــه ب شــود ق
 

  ) چهار 4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
ي گرم و ها توجّهي به مالمت و هياهوي مردم، خود را با سرودن غزل الدّين در اين ميان، با بي موالنا جالل«مفهوم كدام گزينه از مفهوم عبارت  -۲۱

  است؟  دورتر» كرد. پُرسوزوگداز عاشقانه، سرگرم مي
) چه پروا دارد از سنگ مالمت هر كـه مجنـون شـد1

 

ــبك  ــيل س ــران، س ــوه گ ــه از ك ــد ك ــوالن نينديش ج
 

) ز طوفـــانِ حـــوادث عاشـــقان را نيســـت پروايـــي2
 

ــــا  ــــفتن دري ــــردل از آش ــــگ پُ ــــد نهن نينديش
 

ــ3 ــادق نينديش ــق ص ــح، عاش ــردِ ناص ــرفِ س د) ز ح
 

ــرزد؟  ــر خــويش ســرو راســتين ل ــاد خــزان ب ــي از ب كِ
 

خــــردان اهــــل دل نينديشــــند ) ز طعــــنِ بــــي4
  

كــه نَقــل مجلـــس ديوانــه ســـنگ اطفــال اســـت 
  

  : جز بهها تناسب معنايي دارد؛  بيت زير با همۀ گزينه -۲۲
شــكن بــاش چــون شــير بــه خــود ســپه

 

ـــــاش  ـــــد خصـــــال خويشـــــتن ب فرزن
 

  

كــس جــوهري دارد) نخواهــد آتــش از همســايه هــر 1
 

كنـــد ايجـــاد آتـــش را چنـــار از ســـينۀ خـــود مـــي 
 

كننــد ) آن ناكســان كــه فخــر بــه اجــداد مــي2
 

كننـد چون سگ بـه اسـتخوان دل خـويش شـاد مـي 
 

) از هنــــــر خــــــويش گشــــــا ســــــينه را3
 

مايــــــــه مكــــــــن نســــــــبت ديرينــــــــه را 
 

ـــردي و مردانگـــي اســـت خودشـــكني4 ) كمـــال م
  

دببـــوس دســـت كســـي را كـــه ايـــن صـــنم شـــكن 
  

  مفهومي دارند؟» تقابل«و » تناسب«ترتيب  چند بيت از ابيات، با بيت زير به -۲۳
نشاط غربـت از دل كـي بـرد حـبّ وطـن بيـرون

 

الحـزن دارم به تخـت مصـرم امـا جـاي در بيـت 
 

  

الف) وطن هرچند دلگير است بر غربت شرف دارد
 

ــه آهــن دل شــرار از ســنگ خــارا برنمــي  دارد ب
 

مهـري اخـوان نعان يوسـف از بيب) ندارد فكر ك
 

تر از وطـن گـردد نشـين كه غربت بـا عزيـزي دل 
 

ج) نگردد تشـنۀ خـاك وطـن سـيراب در غربـت
 

ــه دارد  ــل آرزوي آب چ ــب ني ــر ل ــه يوســف ب ك
 

د) ز غربت ديگران را داغ اگر بـر دل بـود صـائب
 

به دل چون اللـه مـن داغ غريبـي در وطـن دارم 
 

ت غربــت ز دلبــرد يــاد وطــن را عــزّ ) ميه
 

شـود؟ آب چون واصل به گوهر شد جـدا كـي مي 
 

  سه -) دو4  دو -) دو3  يك -) دو2  دو -) سه1  
  مفهوم كدام گزينه با ساير ابيات متفاوت است؟ -۲۴

ــــــرت بســــــوخت1 ــــــش غي ــــــر او در آت ) غي
 

ــــا؟  ــــيم م ــــر او چــــون نيســــت چــــون بين غي
 

ـــز و پوســـت2 ـــود آن مغ ـــي ب ـــي را ك ) چـــون من
 

ــــي را   ــــو اوي ــــا چ ــــت؟ت ــــت دوس ــــد داش توان
 

) عـــالم همگـــي مظهـــر اســـما و صـــفات اســـت3
 

ـــو چـــه مســـجد چـــه كليســـا  ـــور ت ظـــاهر ز ظه
 

) چــــون يكــــي باشــــد همــــه نبــــود دويــــي4
 

ـــــويي  ـــــه ت ـــــه منـــــي برخيـــــزد اينجـــــا ن ن
 

   شود؟ از مفهوم كدام بيت، دريافت مي )وَ ما رَمَيتَ اذ رَمَيتَ ولكِنَّ اهللا رَمَي(مفهوم آيۀ شريفۀ  -۲۵
ــ1 ــر) ب ــال و پ ــت ب ــك مش ــه ي ــاز ك ــود من ر زور خ

 

ــــل را  ــــم شكســــت شــــوكت اصــــحاب في در ه
 

ـــدم2 ـــك ق ـــتي ي ـــود نيس ـــه خ ـــائم ب ـــو ق ) ت
 

دم بــــــه رســــــد دم ز غيبــــــت مــــــدد مــــــي 
 

ـــه» صـــائب) «3 جـــز از جبهـــۀ واكـــردٔه تســـليم ب
 

مــــانع نشــــود هــــيچ ســــپر تيــــرِ قضــــا را 
 

ـــو4 ـــلِ ن ـــت را چـــو طف ـــري دارد عنان ـــوار ) ديگ س
  

ــــ  ــــاهر عن ــــه در ظ ــــارت دادهگرچ ــــد ان اختي ان
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44   
  ۲۶-۳۵( األنسب للجواب عن الّرتجمة من أو إلی العربّیةعّین(:  
  :)ه أعلم مبا یکتمونللّ و یقولون بأفواههم ما لیس يف قلوبهم و ا( -۲۶

 .نهفتند داناتر است به آنچه مى وندنبود، و خدا هایشان قلبگفتند كه در  خويش چيزى مى های دهان اب) ۱  
  .است  دارند آگاه پنهان می چیزی کهبر  خدا، و گویند هایشان منی ) آنچه را در دلشان است با زبان۲  
  .کنند کتامن می را آنچه داند ه میللّ ا در حالی که ،ایشان نیسته قلبگویند که در  می را چیزیدهانشان  اب) ۳  
  .کنند هایشان نیست و خدا داناتر است به آنچه پنهان می در دلگویند که  می را شان چیزیهای دهان اب) ۴  
  »: املنترصین! إستقبال ُجرِحوا هم اُستقبل العائدون من ساحة املعرکة و« -۲۷

  کنندگان از جبهۀ جنگ زخمی بودند، مانند پیروزمندان استقبال شدند! برگشت ) با اینکه۱  
  بودند!  مجروح شده که حالی رفتند در نربد به پیشواز فاتحان صحنۀ از ) بازگشتگان۲  
  بودند، همچون ظفرمندان استقبال شدند! زخمی شده که حالی نربد در عرصۀ از ) بازگشتگان۳  
  کنندگان میدان جنگ که زخمی هستند، استقبال پیروزمندانه انجام پذیرفت! ) از برگشت۴  
ایـن  »:کبیراً! كاتباً  و رّساماً  لُيصبح کثیراً  إجتهاداً  إجتهد ولكّنه الّدماغيّ  الّشلل من يعاين كان ألنّه الكالم و الحركة عىل قادراً  هذا الرّسام مل یکن« -۲۸

  نّقاش ............... 
  بشود! ای بزرگ نویسنده و نّقاش تا زیادی کرد تالش کشید اّما سختی می مغزی فلج از زیرا نداشت؛ گفنت سخن و تکان خوردن ) توانایی۱  
  نویسندۀ بزرگی شود! و نّقاش تا کرد تالش بسیار بُرد ولی رنج می مغزی فلج از برای اینکه او نبود گفنت سخن و جنبش به ) قادر۲  
  شود!  می نویسندۀ بزرگی و نّقاش پرتالش است و قطعاً  بسیار اّما تکلّم ندارد و بَرد، قدرت حرکت رنج می مغزی فلج از ) چون۳  
  شد! ای بزرگ نویسنده و نّقاش تا کرد تالش بسیار بُرد ولی رنج می مغزی فلج از زیرا ود؛قادر نب گفنت سخن و حرکت ) بر۴  
  »:شدیدة! مراقبة یراقبها هو و الکبیرة مزرعته يف مختلفة طیوراً  ريّب  املُزارع أنّ  یُحکی« -۲۹

  زیر نظر گرفت! شدیداً  را ها آن در حالی که پرورش داد خود بزرگ مزرعۀ های گوناگونی را در پرنده کشاورز گویند ) می۱  
  داد! کشتزار بزرگش پرورش می را در مختلفی پرندگان با مراقبت شدید کشاورزی شود که ) حکایت می۲  
  ! گرفت نظر می تحت طور شدید آنان را به حال آنکه پروراند را مختلف پرندگانی خود بزرگ مزرعۀ در شود که کشاورز ) گفته می۳  
  کرد! ها مواظبت می آن از شّدت به که حالی در تربیت کرد را گوناگون پرندگان کشتزار بزرگ خود کرد که در حکایت می ) کشاورز۴  
ع الّسائحني« -۳۰   »: فيها! األمنيّ  و اإلستقرار املعامل الّتاریخّیة تنّوع إّال  بالدنا يشءٌ  إىل الّسفر عىل ال یشجِّ

  آن! در امنیتی ثبات و آثار تاریخی گوناگونی مگر کند؛ منی ام رسزمین به سفر به تشویق را جهانگردان ) چیزی۱  
  کند!  می ترغیب کشورمان به سفر برای را گردشگران آن، در استقرار امنیت های تاریخی و نشانه تنّوع ) فقط۲  
  شود! منی آن به سفر برای باعث تشویق گردشگران چیز هیچ کشورمان، در امنیتی ثبات و آثار تاریخی متنّوع جز ) به۳  
  کند! منی تشجیع ها رسزمین به سفر به را جهانگردان آن، در امنیت برقراری و باستانی آثار گوناگونی جز ) چیزی۴  
  آلفرد ............... »: عمَل آلفرد لتطویر هذه املاّدة مجّداً حـّتی إستطاع أن یخرتع ماّدة ال تَنفجر إّال بإرادة اإلنسان!« -۳۱

  نرتکد!  انسان ارادۀ بدون که کند اخرتاع ای را ماده توانست اینکه تا کرد زیادی تالش ماده این ه کردنبهین خاطر ) به۱  
  شود! منفجر انسان ارادۀ فقط با که کند اخرتاع ای را ماده توانست تا کرد کار ماده این سازی بهینه ) مجّدانه برای۲  
  منفجر نشود! انسان خواسِت  با چیزی جز و کند را اخرتاع ای دهما بتواند تا کرد کار ماده این توسعۀ ) کوشا برای۳  
  منفجرش کند! انسان فقط خواسِت  که بکند اخرتاع ای ماده توانست و تا این ماده را بهینه سازد کرد ) مجّدانه کار۴  
یتنـي إسـتطعُت أن أرکـب علـی ظهـره لیوصـلني إلـی عندما کنُت أسبح يف البحر رأیُت دلفیناً کبیراً یقفز قريب يف املاء بفَرح فقلُت لنفسـي: ل« -۳۲

  »: الّشاطئ!
توانسـتم بـر  پرید، پس به خود گفـتم: کـاش مـی ام در آب می کردم، دلفینی بزرگ را دیدم که با شادمانی نزدیکی می شنا دریا در ) وقتی۱  

  پشت آن سوار شوم تا مرا به ساحل برساند!
 بتوانم کـه بـر کاش ای: گفتم خود با پرد، می آب در من نزدیکی در خوشحالی از بزرگی دلفین دیدم کردم، می شنا دریا در ) هنگامی که۲  

  برساند! ساحل به مرا تا شوم سوار پشتش
توانسـتم بـر  پرید، پس به خـودم گفـتم: کـاش مـن مـی در دریا، دلفین بزرگی را دیده بودم که کنارم با شادمانی در آب می شنا ) هنگام۳  

  تا به ساحل برسم! پشت آن سوار شوم
 بتوانـد بـر کـاش: گفـتم خـودم بـا پریـد، مـی آب در من نزدیکی را دیدم که با شادی در بزرگ دلفینی کردم، می شنا دریا در ) زمانی که۴  

  برساند! ساحل مرا به و کند سوارم پشتش

 ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
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  : الّصحیحعّین  -۳۳  55
  نشد! مردود گذشته هفتۀ امتحان در آموزی دانش هیچ: گفت معلّم) قال املعلّم: ال طالب رسب يف إمتحان األسبوع املايض!: ۱  
  شود! منی پشیامن زشتش کارهای از یک  هیچ از گو القبيحة!: بسیار دروغ أعامله من أيّ  عىل الكّذاب يندم ) مل۲  
  شود! منی باز سالن درِ  مهم مسابقات برای فقط کرونا شیوع از املهّمة!: بعد للمسابقات إّال  الّصالة باب ال يُفتح كورونا، تفيش ) بعد۳  
  تواند چشمش را بچرخاند بدون اینکه رسش حرکت کند! پرست می ) تستطیع الحرباء أن تدیر عینیها دون أن تُحّرک رأسها!: آفتاب۴  
   الّصحیح:عّین  -۳۴

  اش بسنده کرد! به دو جامۀ کهنه ) یا قوِم، إّن إمامکم قد اکتفی من دنیاه بطمَریه!: ای قوم، هامنا پیشوای شام از دنیایش۱  
  های پراکنده است! ) ُزیّنِت الّسامء الّدنیا بأنجم کالّدرر املنترشة!: زیبایی آسامن دنیا به ستارگانی مانند مروارید۲  
  هایتان را به شام هدیه دهند! ) خیر إخوانکم َمن أهدی إلیکم عیوبکم!: بهرتین برادران کسانی هستند که عیب۳  
هـای طالیـی  کرد، بـرای خریـدن جـایزه نوبل ثَروته لرشاء الجوائز الّذهبیّة و هو یشعر بالّذنب!: نوبل درحالی که احساس گناه می) َمنح ۴  

  ثروتش را بخشید!
  !»: خواهم داد قرار گمشده چیزهای جعبۀ در را آن نشود، پیدا این خودکار صاحب اگر ام؛ پیدا کرده کالس خودکاری میز زیر« -۳۵

  املفقودة! األشياء قفص يف أضعه القلم، مل یوَجد مالک الصّف، إن منضدة أسفل قلامً  وجدت د) لق۱  
  الّضائعة! األشياء صندوق يف فسوف أجعله هذا القلم، صاحب ما ُوِجد إن الصّف، منضدة تحت قلامً  أِجد ) قد۲  
  الّضائعة! األشياء قفص يف أضعه فسوف لم،الق هذا مالک عىل العثور يتمّ  مل القلم، إذا وجدت منضدة الصّف قد ) تحت۳  
 املفقودة!  األشياء صندوق يف جِعل صاحب لهذا القلم، وجدتُ  ما إن منضدة الصّف، أسفل قلامً  وجدت ) لقد۴  
  ۳۶-۴۲( الّنّص مبا یناسب إقرأ الّنّص الّتايل ثّم أجب عن األسئلة(:  

ب كال تناياحمجاالت  يف جمیع هذه املياهلکنّنا ال نقدر إستخداَم  يّةاألرض الکرةمن  %٧٠یُقارِب ما  املياهُ  ُل شكِّتُ « بقٰى و ی % منها٣إّال  راعةالزّ  ورشُّ
مـا  هـای شـیرین) (آب ةذبَ تحتوي من املياه العَ  أّن األرَض  تؤکّد دراساٌت  كهنا !ريّ ـستعامل البشلإل  لیست صالحةً أو أنّها  يف القطبینِ  ینِ جمدنمُ اها لثثُ 

ل  ارات شخص، لكنّ ملي سبعةيكفي   أّدی إلی تلویثها أو َهَدر متوازنغیر بشكل  املیاه و توزیعها عدم إدارته ملصادريف الطّبیعة و اإلنسان تدخُّ
 و امللّوثـة کالوبـاءعـرب امليـاه  نتقـلتَ ألمـراض و َعرَّضـهم  يف مناطقهم يّ الصحّ  ال یحصلون علی املاءمليار شخص و جعل أکرث من  منها كبريٍ  جزءٍ 

و ول الفقـرية لـدّ اقتصـاد إ تُهـّددُ  الهـاملتزايـد  كو اإلسـتهال امليـاه نقصشكلة مُ ، فمن األطفال أکرثُهميكون ها عام بسبب شخص كلَّ  مليويَنْ  وتم
هـي  لة ومواجهة هذه املشك علیهدت اتع ختالفهاإ  رغمة امت اإلنسانيّ املنظّ مصادر املیاه، ف كو تولّد رصاعاٍت علی امتال هجرة أفرادها تسّبُب 
 فروردین) سنویّاً بالیوم العاملّي للمیاه تقـّدم فیـه إرشـاداٍت يف ٢من مارس ( ٢٢الـحدة األمم املتّ ، فتحتفل منظّمة ة لهاعليّ فِ  حلولٍ  إیجادَ  تحاول

نابیـب و القنـوات و إنشـاء طُرق توزیعهـا عـرب األ تحسني ها يف مجال الّزراعة و الّصناعة و كللمیاه و تطویر تقنّیات إستهال يّ الصحّ  فنظام الّرص 
  »ُسدود إلعادة تدویرها (بازیافت)، فإّن الحیاَة ال تدوم إّال بها!

  : حسب النّص  الّصحیح َعنيِّ  -۳۶
 يف مجالَی الّرشب و الّزراعة! ك) ثُلُث املیاه املوجودة يف العامل صالحة لإلستهال۱  
ل اإل ۲    نسان يف الطّبیعة!) إّن من أسبـاب الـمشاکل يف مجال الـمیاه تََدخُّ
 ) املنظاّمت اإلنسانيّة إختلفت يف مواجهة مشکلة نقص الـمیاه و حلّها!۳  
  طفٍل شهریّاً! ) یُؤّدي تلّوُث املیاه إلی إنتشار أمراٍض کالوباء و موت ملیويَنْ ۴  
 .......... »تَُسبُِّب ظاهرُة نقص املیاه .....«للفراغ يف العبارة الّتالية حسب النّص:  الخطأ َعنيِّ  -۳۷

َول الفقیرة و تَُعّد تهدیداً لـنمّوها اإلقتصادّي!۱     ) مشاکَل کثیرًة للـدُّ
 ) هجرَة األفراد من بلٍد إلی بلد و موت عدد ملحوظ منهم سنویّاً!۲  
  مصادر الـمیاه العذبة! ك) رصاعاٍت عدیدة بین األقوام علی إمتال۳  
  اً! متوازن ها و توزیعهاادر مص ةعدم إدار  هـا الـمتزائَد وك) إستـهـال ۴  
  منظّمة األمم املّتحدة يف الیوم العاملي للمیاه حسب الّنّص: ال تَتَبُعهموضوعاً  َعنيِّ  -۳۸

  !حّي للمیاهف الصّ ـّرص ام الـيف نظ الزمةٍ  إرشاداٍت ) تقدیـم ۲  لرفع الخالف بین املنظاّمت اإلنسانيّة! ةإیجاَد حلوٍل فعليّ ) ۱  
 طرق توزیع املیاه عرب األنابیب و القنوات!تحسني ) إنشاء سدود و ۴  املیاه يف مجال الّزراعة و الّصناعة! كستهال) تطویر تقنیّات إل ۳  
 :مفهوم النَّّص  یناسب العیِّن ما  -۳۹

امِء ماًء فَأَْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمراِت ِرزْقاً لَُكمْ () ۱   نی و() ۲  )َو أَنْزََل ِمَن السَّ  )ا إّال لَِعٌب َو لَْهٌو ...َما الَحیاُة الدُّ
اَمِء َماًء  ُهوَ () ۳    إنّـُکـْم مـسـؤولـوَن حـتّـی عـن الـِبـقـاِع و الـبَـهـائـم!) ۴  )َشَجرٌ  َو ِمْنهُ  َرشَاٌب  ِمْنهُ  لَُكمْ الَّذي أَنْزََل ِمَن السَّ
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66    ِّ۴۰-۴۲( يف اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ  الخطأعني(: 
  »:نتقلتَ « -۴۰

 فعل و فاعل و الجملة فعلیة  /»إنْتََقلْت «ماضیه املعلوم:  -مزید ثاليثّ  -للغائبة -) فعل مضارع۱  
 »أمراض«فعل مع فاعله جملة تَصُف »/ ن ق ل«حروفه األصلیّة  -»إنتقال«) مصدره ۲  
 معلوم/ جملة فعليّة و خرب -الزم -»إنفعال«من باب  -) مضارع مبعنی املايض اإلستمراريّ ۳  
 مع فاعله جملة فعليّةفعل ال یقبل املفعول/  -بزیادة حرفینِ  -للمفرد املؤنّث عل) ف۴  
  »:تحاول« -۴۱

 مع نائب فاعله املسترت  فعل /مجهول -»ُمحاِولَة«مصدره  -من مزید ثاليثّ  -) فعٌل للغائبة۱  
 »إیجاد«یَقبُل مفعوالً/ فعل و مفعوله  -»ُمفاَعلة«مزید ثاليثٌّ من باب  -) مضارع۲  
/ فعل مع فاعله خرب يف الجملة الحاليّة -بزیادة حرٍف واحد -املؤنّث الغائبللمفرد ) فعٌل ۳    متعدٍّ
 خرب يف الجملة اإلسميّة /معلوم -زائدة» الف«مزید ثاليّث و فیه  -»ح و ل«) حروفه األصلیّة ۴  
  »:ینِ نجمدمُ « -۴۲

 ل و منصوبمعرب/ حا -نکرة -»ج م د«حروفه األصلیّة  -) إسـم الـفاعل۱  
 حال و منصوب بالیاء»/ إنَْجَمدَ «من فعل معلوم  -»إنفعال«) من مزید ثاليثٌّ من باب ۲  
/ صفة و منصوب بالتّبعيّة من موصوفها  -للجمع الّسامل -) إسم املفعول۳    من فعل متعدٍّ
 ءو منصوب بالیا» ثُلثا«معرب/ یبیُّن حالة  -من فعٍل مزید بزیادة حرفَینِ  -) للتّثنية۴  
 ۴۳-۵۰( ةعن األسئلة الّتالی عیِّن املناسب للجواب(:  
  يف ضبط حرکات الحروف: الخطأعیِّن  -۴۳

َفِر إلَیها!۲  ) الِحفاُظ َعلی هِذِه املَراِفق واِجٌب َعلی کُلِّ ُمواِطٍن!۱   ُع الّسائِحیَن إلی السَّ ُع َمعالَِم إیران یَُشجَّ   ) تََنوُّ
  ) تَرِجِم اآلیات املُباَرکَة ثُّم َعیِِّن األفعاَل املَْجهولَة!۴  یَْجِذُب ُسیّاحاً ِمن ُمُدِن إیران! ) تِلَک الِعامرَة يف َسَنندج۳  
 :أکرثعنيِّ ما فیه املتضاّد  -۴۴

  )یُسبّحون اللّیل و الّنهار ال یَفُرتون() ۲  ) القیام و الُقعود من أعامل الّصالة الرّئیسیّة!۱  
 )و قُل جاء الحّق و زهق الباطل إّن الباطل کان زهوقاً () ۴  بضاعة ولکّنني عازٌم علی بَیعها!) کأنّه ُمرتّدٌد يف رشاء ال۳  
  إسم الّتفضیل؟ ما جاءَ يف أيِّ األجوبة  -۴۵

  ) ما أجَمَل غابات مازندران و طبیعتها الّخالبة!۲  ) الَوحدة أحَسن من َجلیس الّسوء!۱  
  عدُت إلی أعلی الجبال يف البُلدان الغربیّة!) صَ ۴  ه یُحّب من یُساعد اآلخرین!للّ ) إّن ا۳  
إشرتیت سبعة و ثالثیَن قلامً ِمن َمتجٍر فأخذُت ............... منها إيلَّ و َوّزعـُت البـاقي إلـی خمسـة طـّالٍب فکـّل طالـب «للفراغیِن:  الخطأَعیِّن  -۴۶

  »حصل علی ............... أقالم!
  خمسة -) إثنتي عرش۴  ثالثة -بعة عرش) س۳  ستّة -) سبعة۲  سبعة -) إثنینِ ۱  
  ماضیاً؟ ال تُرتَجمُ أّي عبارة  -۴۷

  )لقد کان يف یوسف و إخَوتِه آیاٌت للّسائلین() ۲  )هذا خلُق اللّه فأروين ماذا َخلَق الّذین من دونه() ۱  
  )هم کیف بنیناهاأفَلَم یَنظروا إلی الّسامء فوقَ () ۴  )ه سکینتَه علی رسوله و علی املؤمنینللّ فأنزَل ا() ۳  
  يف الحروف املشّبهة: الخطأَعیِّن  -۴۸

  ) املشرتي ُمرتّدٌد يف رشاء البضائع و لکّن البائع عازٌم علی بیعها! (رفع اإلبهام) ۱  
  ) لیت فصل الّربیع طویٌل يف بلدنا! (بیان األمل)۲  
  ) إبَحث عن معنی الحکمة يف املعجم لَعلّها مکتوبٌة فیه! (بیان الرّجاء)۳  
  ) أتعلَُم أّن اللّه یَعلم ما يف ُصدورنا و أفکارنا! (بیان التّأکید)۴  
  يف إعراب املستثنی: الخطأَعّین  -۴۹

  ) ما أعطاين الّصیداليّن ِمن الوصفة إّال الحبوُب املـُهّدئة!۲  ) َجعلُت جمیع األدوات يف الحقیبة إّال املـِنشفَة!۱  
خیلَة!۴   التّالمیُذ املؤّدبون!) لَم یَلتِفت إلی کالمي و نَصائحي إّال ۳     ) یَنِطق األعراب الکلامت طبق أصلها إّال الکلمَة الدَّ
  ؟»ي«ضمیر  ما ُحِذفيف أيِّ األجوبة  -۵۰

  )ربِّ إرشْح يل صدري و یَرسِّ يل أمري() ۲    )لَُکم دیُنکم َويل دینِ () ۱  
  ل نفسک میزاناً فیام بینک و بین غیرک!) یا بَُنيَّ إجعَ ۴  ) یا اُمِّ كْم تُتعبیَن نفسک يف تربیتنا؟!۳  

 

 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

س
ال
 

صيلي
تح

 
01

 - 
00

  
  

دفترچة شمارة 
1 -

 
آزمون عمومي 

31
 

خرداد
 

1401
  )

 
گروه

 
شي

آزماي
 

علوم
 

ساني
ان

 (
  

77   
  است؟ مناسب آن يبرا فيتوص كدام و ستيچ هدف به دنيرس يسو به حركت يبرا انسان گام نياول -۵۱

  گراخدا  فطرت و ها يبد  از يزار يب و ها يكين به شيگرا  وجدان، ار،ياخت عقل، به نسبت كامل شرافاِ - يشناس خود) 1  
  خداگرا فطرت و ها يبد  از يزار يب و ها يكين به شيگرا  وجدان، ار،ياخت عقل، به نسبت كامل شرافاِ - انسان كرامت شناخت) 2  
  اماره نفس و طانيش به نسبت شناخت و يآگاه و آشنا خدا سرشت وجدان، عقل، همچون ييها  يژگيو  شناخت - يشناس خود) 3  
  اماره نفس و طانيش به نسبت شناخت و يآگاه و آشنا خدا سرشت وجدان، عقل، همچون ييها  يژگيو  شناخت - انسان كرامت شناخت) 4  
  شود؟ يم محسوب مورد كدام از قرآن فيتعر، )لَعِبٌ وَ لَهوٌ( عبارت -۵۲

  .بود واگذاشته خود به را انسان متعال خداوند اگر خلقت، جهان) 1  
  .مرگ از پس جهان با اسيق در و آخرت از مستقل عالم كي عنوان به ا،يدن) 2  
  .ندارند آن به يقلب باور و اعتقاد كه ينيمعتقد  اي معاد نيمنكر  يبرا آخرت،) 3  
  .آخرت ينابود از مصون و ديجاو  جهان و امتيق گرفتن نظر در بدون ،برزخ عالم) 4  
  ست؟ين ممكن ريغ و ديبع يامر معاد هك است موضوع نيا درك سمت  به انسان ٔهكنند تيهدا ي،اله صفات از كي كدام به توجه -۵۳

  ياله عدالت - خداوند فضل و رحمت) 2  ياله عدالت - خداوند ييدانا  و علم) 1  
  ياله مطلق قدرت - خداوند فضل و رحمت) 4  ياله مطلق قدرت - خداوند ييدانا  و علم) 3  
  داشت؟ خواهد همراه به را يا ثمره چه آن به تمسك و باشد يم مورد كدام يراستا در فرزندش به ميحك لقمان سفارش -۵۴

  انسان يها انتخاب شدن يعمل - كاظم امام نظر از ياله يكو مسافر ۀتوش نيبهتر ) 1  
  يبخت خوش و سعادت به دنيرس -  كاظم امام نظر از ياله يكو مسافرۀ توش نيبهتر ) 2  
  انسان يها انتخاب شدن يعمل - ي عل نيرالمؤمنيام نظر از ها انسان نيتر  ركيز  گروه در ير يقرارگ) 3  
  يبخت خوش و سعادت به دنيرس - ي عل نيرالمؤمنيام نظر از ها انسان نيتر  ركيز  گروه در ير يقرارگ) 4  
 )يُؤذَينَ فَلَا يُعرَفنَ أن أدنَي ذَلِكَ ابِيبِهِنَّجَلَ مِن عَلَيهِنَّ يُدنِينَ المُؤمِنِينَ نِسَاءِ وَ بَنَاتِكَ وَ لِّأزوَاجِكَ قُل النَّبِيُّ أيُّهَا يَا( ۀفيشر يۀآ از عبارت كدام -۵۵

  است؟ حجاب ۀواسط به تيامن جاديا انگريب
  )يُعَرفنَ أن أدنَي َذلِكَ() 2    )يُؤَذينَ فَلَا() 1  
  )المُؤمِنِينَ نِسَاءِ وَ بَنَاتِكَ وَ زَواجِكَأل  قُل() 4    )جَلَابِيبِهِنَّ مِن عَلَيهِنَّ يُدنِينَ() 3  
 بـاز خـود شـهر بـه مغـرب اذان بـه كينزد و رفته خود وطن يفرسخ ۵ در يسفر به ظهر از شيپ كه يكس »ٔهروز« و »نماز« حكم بيتتر به -۵۶

  ست؟يچ گردد، يم
  .كند افطار را خود ٔهروز ديبا  فرسخ 4 به دنيرس از پس -بخواند شكسته را عشا و مغرب و عصر و ظهر نماز ديبا ) 1  
  .كند افطار را خود ٔهروز ديبا  فرسخ 4 به دنيرس از پس -بخواند كامل را عشا و مغرب نماز اما ،بخواند شكسته را عصر و ظهر نماز ديبا ) 2  
 از پـس و دارد نگـه را خـود ٔهروز ديـبا  ،باشـد نخورده يز يچ مغرب تا ظهر انيم ۀفاصل در اگر -بخواند شكسته را عشا و مغربو  عصر و ظهر نماز ديبا ) 3  

  .كند افطار مغرب
 را خـود ٔهروز ديبا  ،باشد نخورده يز يچ مغرب تا ظهر انيم ۀفاصل در اگر -بخواند كامل را عشا و مغرب نماز اما ،بخواند شكسته را عصر و ظهر نماز ديبا ) 4  

  .كند افطار مغرب از پس و دارد نگه
  است؟ شده انيب نهيگز دامك در ،كند يم يمعرف  خدا رسول ريمس از خارج و منحرف يفرد عنوان به را انيابوسف آنچه -۵۷

  .كرد يمسلمان اعالم ،ظاهر به و ناچار  به  اكرم امبريپ شهادت از قبل سال دو) 1
  .گرفت دست به را حكومت،  حسن امام اراني يسست و ضعف از ير يگ بهره با يهجر  چهلم سال در او) 2
  .نمود ليتبد  سلطنت به را حكومت و كرد نيمسلم ۀجامع وارد را ديجد  تيجاهل كه بود يافراد از يكي او) 3
  .نبود بنديپا  ،بود كرده امضا  حسن امام با كه يصلح قرارداد بر يمبتن ،نيمسلم با شيخو  تعهدات به) 4
  ترتيب كدام است؟ مفاهيم كلي هريك از ابيات زير، به -۵۸

    ـــه آخـــر ـــا ب يكـــي خـــط اســـت ز اول ت
 

بــــر او خلــــق جهــــان گشــــته مســــافر 
 

    ـــن ره ـــاربان در اي ـــون س ـــاء چ ـــد انبي ان
 

ـــــاروان  ـــــاي ك ـــــل و رهنم ـــــد دلي ان
 

    ـــاالر ـــته س ـــا گش ـــيد م ـــان س و ز ايش
 

هـــم او اول هـــم او آخـــر در ايـــن كـــار 
 

  در زمرٔه انبياء الهي جايگاه ويژٔه پيامبر اسالم  -ختم نبوت -) رشد تدريجي سطح فكر مردم1  
  در زمرٔه انبياء الهي ويژٔه پيامبر اسالم جايگاه  -هدايت تشريعي -) وحدت تعاليم اصلي انبياء2  
  بر مسلمانان واليت ظاهري و معنوي رسول خدا  -ختم نبوت -) رشد تدريجي سطح فكر مردم3  
  بر مسلمانان واليت ظاهري و معنوي رسول خدا  -هدايت تشريعي -) وحدت تعاليم اصلي انبياء4  

 ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
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يك از عوامل ختم نبـوت  مرتبط با كدام )لِيَتفَقَّهوا فِي الدّين ... ة فَلوال نَفَرَ مِن كُلّ فرقة مِنهُم طائفَةٌوا كافَّريَنفوَ ما كانَ المُؤمنون لِ(آيۀ شريفۀ  -۵۹  88
  باشد؟ است و دربردارندٔه كدام مفهوم مي

  هاي مختلف و آغاز نهضت علمي و فرهنگي ورود اسالم به سرزمين -) پويايي و روزآمد بودن دين1  
  ها ها و مكان ها و نيازهاي انسان در همۀ زمان گويي به همۀ سؤال پاسخ -وزآمد بودن دين) پويايي و ر 2  
  هاي مختلف و آغاز نهضت علمي و فرهنگي ورود اسالم به سرزمين -) آمادگي جامعۀ بشري براي دريافت برنامۀ كامل زندگي3  
  ها ها و مكان ها و نيازهاي انسان در همۀ زمان ه همۀ سؤالگويي ب پاسخ -) آمادگي جامعۀ بشري براي دريافت برنامۀ كامل زندگي4  
  باشد؟ يم فهيشر يۀآ كدام ٔهدكنندييتأ ست،ين يتخصص و يعلم مراكز دييتأ مورد ي،تحد يبرا قرآن نيمخالف توسط شده ارائه يها متن نكهيا -۶۰

  )مثلِه بِسُورَةٍ فَأتُواْ قُل افتََراهُ يَقُولُونَ أم() 1  
  )ظَهِيرا لِبَعض بَعضُهُم كَانَ لَو وَ بِمِثلِهِ ونَيَأتُ لَا() 2  
  )القُرآن هَذَا بِمِثلِ يَأتُواْ أن عَلَي الجِنُّ وَ اإلنسُ اجتَمَعَتِ لئِنِ قُل() 3  
  )المُبطِلُونَ الرتَابَ إذا بِيَمِينِكَ ۥتَخُطُّهُ لَا وَ كِتَاب مِن قَبلِهِ مِن تَتلُواْ كُنتَ مَا وَ() 4  
 را مطلـب نيا مقابل در شانيا يستادگيا هفيشر عبارت كدام و ستيچ ،المال تيب از حق از شيب برداشت ۀجينت  نيمؤمنلرايام هدگايد از -۶۱

  دهد؟ يم نشان
  »يعَل مَعَ الحَقّ وَ الحَق مَعَ يٌّعَل« - ها ملت و اقوام سقوط) 1  
  »يعَل مَعَ القُرآن وَ نآ القُر  مَعَ يٌّعَل« - ها ملت و اقوام سقوط) 2  
  »يعَل مَعَ الحَقّ وَ الحَق مَعَ يٌّعَل« - آخرت عذاب و ايدن ننگ ديخر ) 3  
  »يعَل مَعَ القُرآن وَ القُرآن مَعَ يٌّعَل« - آخرت عذاب و ايدن ننگ ديخر ) 4  
  گرفت؟ صورت داديرو كدام با زمان هم،  امبريپ توسط  نيمنؤرالميام ينيجانش يرسم اعالم نياول -۶۲

   امبريپ شانيخو  دعوت مراسم انيم در )2  طانيش نياندوهگ يآوا شدن دهيشن و يوح نزول هنگام) 1  
   هارون با  نيمنؤ رالميام كساني منزلت انيب از پس )4  كعبه كنار در  يعل امام يها يبرتر  اعالم با زمان هم) 3  
  باشد؟ يم درست ريز روابط از كي كدام -۶۳

  .ها آن نظر در خدا ريغ بودن كوچك تيمتبوع و انسان نظر در جهان خالق بودن بزرگ تيتابع) 1  
  .ها آن نظر در خدا ريغ بودن كوچك تيمعلول و انسان نظر در جهان خالق بودن بزرگ تيعل) 2  
  .خدا يبندگ جهت در تالش تيمتبوع و ها انسان يبرا بهشت به خدا ٔهوعد تيتابع) 3  
 .خدا يبندگ جهت در تالش تيمعلول و ها انسان يبرا بهشت به خدا ٔهوعد تيعل) 4  
، »اي خدايا ايام زندگاني مرا به آن چيزي اختصاص بده كه مـرا بـراي آن آفريـده«كه فرمودند:  اگر بخواهيم براي اين دعاي امام سجاد  -۶۴

  هومي دارد؟فلسفه و دليلي بيابيم، كدام گزينه ياريگر ما خواهد بود و اين كالم گهربار با كدام آيۀ شريفه ارتباط مف
  )اهللا ثَوابَ الدُّنيا و اآلخرة مَن كانَ يُريدُ ثوابَ الدُّنيا فَعِند( -رساند ) انتخاب راهي مطمئن براي زندگي، انسان را در مسير رسيدن به هدف ياري مي1  
  )وَ لِلّرسولِ اِذا دَعاكُم لِما يُحييكم اِستَجيبوا لِلّه( -رساند ) انتخاب راهي مطمئن براي زندگي، انسان را در مسير رسيدن به هدف ياري مي2  
  )اهللا ثَوابَ الدُّنيا و اآلخرة مَن كانَ يُريدُ ثوابَ الدُّنيا فَعِند( -) انساني كه از شناخت هدف زندگي غافل شود، عمر خويش را از دست داده3  
  )وا لِلّه وَ لِلّرسولِ اِذا دَعاكُم لِما يُحييكماِستَجيب( -) انساني كه از شناخت هدف زندگي غافل شود، عمر خويش را از دست داده4  
  خداست؟ به انسان محبت شيافزا يها راه ٔهدهند نشان ،نهيگز كدام در شده انيب ۀفيشر اتيآ -۶۵

  )بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِيَقُومَ الْمِيَزانَ وَ الْكِتَابَ مَعَهُمُ أنَْزلْنَا وَ بِالْبَيِّنَاتِ ُرسُلَنَا أْرسَلْنَا لَقَدْ( -)مِنْكُمْ الْأمْرِ أولِي وَ سُولَالرَّ أطِيعُوا وَ اللَّهَ طِيعُواأ () 1  
  )ا جاءَكُم مِن الْحَقِّكَفَرُوا بِمَ قَدْ وَ بِالمََودَّةِ إليْهِم ونَقُتُللِيَاءَ أوْ عَدُوَّكُم وَ عَدُوِّي تَتَّخِذُواْ لَا( -)مِنْكُمْ الْأمْرِ أولِي وَ سُولَالرَّ أطِيعُوا وَ اللَّهَ طِيعُواأ () 2  
 وَ بِـالمََودَّةِ إليْهِم ونَقُتُللِيَاءَ أوْ عَدُوَّكُم وَ عَدُوِّي تَتَّخِذُواْ لَا( -)هُمْ َراكِعُونَ كَاةَ وَيُْؤتُونَ الزَّ لَاةَ وَِذينَ يُقِيمُونَ الصَِّذينَ آمَنُوا الَّالَّ َرسُولُهُ وَ كُمُ اللَّهُ وَإنَّمَا وَلِيُّ() 3  

  )كَفَرُوا بِمَا جاءَكُم مِن الْحَقِّ دْقَ
 الْمِيَزانَ وَ كِتَابَالْ مَعَهُمُ أنَْزلْنَا وَ بِالْبَيِّنَاتِ ُرسُلَنَا أْرسَلْنَا لَقَدْ( -)هُمْ َراكِعُونَ كَاةَ وَيُْؤتُونَ الزَّ لَاةَ وَِذينَ يُقِيمُونَ الصَِّذينَ آمَنُوا الَّالَّ َرسُولُهُ وَ كُمُ اللَّهُ وَإنَّمَا وَلِيُّ() 4  

  )بِالْقِسِْط النَّاسُ لِيَقُومَ
  است؟ فهيشر يۀآ كدام يراستا در نيمسلم به  خدا رسول ۀيتوص نياول -۶۶

  )مِنْكُمْ الْأمْرِ أولِي وَ سُولَالرَّ أطِيعُوا وَ اللَّهَ طِيعُواأ () 1  
  )األلباب لُواْاُو يَتَذَكَّرُ إنَّمَا علَمُونَيَ لَا الَِّذينَ وَ يَعلَمُونَ الَِّذينَ يَستَوِي هَل قُل() 2  
  )بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِيَقُومَ الْمِيَزانَ وَ الْكِتَابَ مَعَهُمُ أنَْزلْنَا وَ بِالْبَيِّنَاتِ ُرسُلَنَا أْرسَلْنَا لَقَدْ() 3  
  )عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ ال خَْوفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ هُمْْومِ اآلخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أجُْرمَن آمَنَ بِاهللاِ وَ الي() 4  
  است؟ ياله راتيتقد فيتعر انگريب نهيكدام گز -۶۷

  اند. شده نيعلم و حكمت خدا تدو  ۀواسط كه به ياله يها ها و نقشه برنامه) 1  
  .شود يم جاديا  ياله ٔهآنچه كه با حكم و فرمان و اراد) 2  
  و نظم در عالم است. يمند  از قانونآنچه كه فراتر ) 3  
  .شود يم ادهيآنچه كه توسط خداوند اجرا و پ) 4  
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  قرار دارد؟ )قَد اَفلَحَ مَن زَكّاها(كدام انذار الهي در مقابل بشارت  -۶۸  99
  )َان تَميلوا مَيالً عظيما() 2    )فَالهَمَها فُجُورها و تَقواها() 1  
  )وَ قَد خابَ مَن َدسّاها() 4  )بĤِيات اهللا اَساءَوا السّواي َان كَذَّبوا() 3  
  دارد؟ اشاره گريكدي با يفاعل حسن و يفعل حسن يهمراه به ۀفيشر يۀآ كدام -۶۹

  )مُسْتَقِيمٌ صَِراطٌ هَذَا فَاعْبُدُوهُ كُمْرَبِّ وَ رَبِّي اللَّهَ إنَّ() 1  
  )الشَّيْطَانَ تَعْبُدُوا لَا أنْ آَدمَ بَنِي يَا إلَيْكُمْ أعْهَدْألَمْ () 2  
  )فَُرادَى وَ مَثنَي هِلِلّ تَقُومُواْ أن بَِواحِدَةٍ أعِظُكُم إنَّمَا قُل() 3  
  )ضًَرّا لَا وَ نَفْعًا لِأنْفُسِهِمْ يَمْلِكُونَ لَا أوْلِيَاءَ دُونِهِ مِنْ خَْذتُمْأفَاتَّ قُلْ() 4  
  ست؟يچ ها انسان يبرخ يرو آن ريثأت،  يعل نيرالمؤمنيام گهربار كالم به توجه با و است ياله سنت كدام ادآوري خداوند يپوش پرده -۷۰

  افراد يفتگيخودش و يفتگيفر  -)مِثْلَهَا إلَّا يُجْزَى فَلَا بِالسَّيِّئَةِ جَاءَ مَنْ وَ أمْثَالِهَا عَشْرُ فَلَهُ بِالْحَسَنَةِ جَاءَ مَنْ() 1  
  افراد يفتگيخودش و يفتگيفر  -)رَبِّكَ وَ مَا كَانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوًرا كُلّاً نُمِدُّ هؤالءِ وَ هؤالءِ مِنْ عَطَاءِ() 2  
  افراد غرور -)مِثْلَهَا إلَّا يُجْزَى فَلَا بِالسَّيِّئَةِ جَاءَ مَنْ وَ أمْثَالِهَا عَشْرُ فَلَهُ بِالْحَسَنَةِ جَاءَ مَنْ() 3  
  افراد غرور -)بِّكَ وَ مَا كَانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوًراكُلّاً نُمِدُّ هؤالءِ وَ هؤالءِ مِنْ عَطَاءِ َر() 4  
  باشد؟ يم راستا هم، سايكل نامطلوب تيحاكم به دادن نشان العمل عكس يبرا انيياروپا راهكار با موارد كدام -۷۱

  ياسالم ثارآ  و متونۀ ترجم - قسط و عدلٔه حوز مثبت آثار) 2  ياسالم آثار و متون مۀترج - علم زٔهحو  مثبت آثار) 1  
  نايس ابن آثار به توجه - قسط و عدل حوزٔه مثبت آثار) 4  نايس ابن آثار به توجه - علم حوزٔه مثبت آثار )3  
  است؟ كدام يقيموس آالت از استفاده و مختلف مجالس در شركت حكم بيترت به -۷۲

  .است حالل ،ديمف و يهنگفر  يها برنامه در استفاده به مشروط -است زيجا  ،نيد  نيقوان تيرعا  به مشروط) 1  
  .است حالل ،ديمف و يفرهنگ يها برنامه در استفاده به مشروط -باشد يم اشكال بدون و حالل يطيشرا  هر در) 2  
  .است زيجا  ،لعب و لهو مجالس مناسب يها يقيموس نواختن عدم به مشروط -است زيجا  ،نيد  نيقوان تيرعا  به مشروط) 3  
  .است زيجا ، لعب و لهو مجالس مناسب يها يقيموس نواختن عدم به مشروط -باشد يم اشكال بدون و حالل يطيشرا  هر در) 4  
  ترتيب در كدام عبارت قرآني، تجلي دارد؟ پاسخ هريك از سؤاالت زير، به -۷۳

  سبب وجود خدا پيدا و آشكار شدند؟ الف) بر اساس كدام آيه، تمام موجودات به  
  ز خداوند، كدام است؟ب) نتيجۀ درخواست پيوستۀ موجودات ا  
  تواند وجود خدا را بگيرد و نابودش كند، چيست؟ ج) علت اينكه كسي نمي  
  )وَ اهللاُ هُوَ الغَنيُّ الحَميد( -)كُلّ يَوم هُوَ فِي شَأن( -)اَهللاُ نورُ السَّماواتِ وَ األرض() 1  
  )لَم يَلد وَ لَم يُولَد( -)وَ فِي شَأنكُلّ يَوم هُ( -)يا َايُّهَا النّاس اَنتُم الفُقَراء اِلي اهللا ...() 2  
  )وَ اهللاُ هُوَ الغَنيُّ الحَميد( -)يَسألهُ مَن فِي السَّماواتِ وَ األرض( -)اَهللاُ نورُ السَّماواتِ وَ األرض() 3  
  )لد وَ لَم يُولَدلَم يَ( -)يَسألهُ مَن فِي السَّماواتِ وَ األرض( -)يا َايُّهَا النّاس اَنتُم الفُقَراء اِلي اهللا ...() 4  
  دهند؟ ها در جواب چه پاسخي مي گيرند و آن قرار مي» شما [در دنيا] چگونه بوديد؟«گويند  مخاطب اين سخن فرشتگان كه مي ،چه كساني در برزخ - ۷۴

  شيطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهي ما شدند. -)الّذين اَسرفوا علي اَنفُسهم() 1  
  شيطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهي ما شدند. -)اتناالّذين كذَّبوا بĤي() 2  
  ما در سرزمين خود تحت فشار بوديم. -)الّذين اَسرفوا عَلي اَنفُسهم() 3  
  ما در سرزمين خود تحت فشار بوديم. -)الّذين كذَّبوا بĤياتنا() 4  
و » فـردي«و نتيجـۀ دور شـدن از توحيـد عملـي در بُعـد  »خاستگاه عبوديـت الهـي«جوي  و ترتيب در جست اگر بر اساس آيات قرآن، به -۷۵

  باشيم، كدام گزينه درست و كامل است؟» اجتماعي«
  )يُريدونَ َانْ يَتحاكَموا اِلي الطّاغوت( -)ذلكَ هُوَ الخُسران المُبين( -)ِانَّ اهللا رَبّي وَ رَبّكُم() 1  
  )يُريدونَ َانْ يَتحاكَموا اِلي الطّاغوت( -)مُبينذلكَ هُوَ الخُسران ال( -)تُلقونَ اِليهِم بِالمَودَّة() 2  
  )قَد كَفَروا بِما جاءكُم مِنَ الحَق( -)يُريدونَ َانْ يَتحاكَموا اِلي الطّاغوت( -)ِانَّ اهللا رَبّي وَ رَبّكُم() 3  
  )ا جاءكُم مِنَ الحَققَد كَفَروا بِم( -)يُريدونَ َانْ يَتحاكَموا اِلي الطّاغوت( -)تُلقونَ اِليهِم بِالمَودَّة() 4  

 
76- In my opinion, when you want to start a new business, you should consult with someone ............... 

the same business for a long time. 
 1) who has had 2) whom has 3) that he has had 4) has 
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1010  77- The coach told the players that they should get a lot of sleep, that they should not eat too much, 
and ............... warm-up exercises before the game. 

 1) that they should do some 2) to do some  
 3) they should do many  4) that they must do plenty 
78- It is the second time in just over a year that this ............... and I now want all of you to put some 

money aside for the case of emergency during the next year.  
 1) happened 2) has happened 3) had happened 4) was happened  
79- While teaching in a creative writing class, I ............... from the students that were all set in distant places. 
 1) was surprised at receiving stories 2) surprised at receiving stories   
 3) was surprised for stories receiving 4) surprised for receiving stories  
80- We know there’s a high ............... for masks at this time, and we’re doing all we can to provide our 

customers with the items they need to stay safe and healthy. 
 1) diversity 2) discount 3) demand 4) access  
81- It was very cold there, but ............... I had those spare clothes just perfect for the occasion, so I did 

not freeze outside. 
 1) honestly 2) luckily 3) gradually 4) immediately 
82- The travel agency’s manager claims that travelers can apply for a visa by mail, but it's quicker if 

you go to the ............... in person. 
 1) search 2) embassy 3) holiday 4) pilgrim 
83- Congratulations! I am so glad that you finally got a new job. Although we will miss you and have fond 

memories of working with you, we wish you the best and hope you achieve all the success you ............... . 
 1) appreciate 2) deserve 3) seek 4) attend 
84- The Olympic champion once stated that to succeed in life, you should ............... what is valuable, 

reject what is useless, and particularly focus on abilities of your own.    
 1) consume 2) found 3) burst 4) absorb 
85- Evidence from the recent studies suggests that men with high ............... physical activities seem to 

have a decreased risk of cancer. 
 1) distinguished 2) invisible 3) recreational 4) accessible 
86- One of the best examples of issues around ............... lines is the traditional use of telephone landlines 

by companies in the 1990s to offer dial-up internet service. 
 1) improved 2) advanced 3) dedicated 4) combined  
87- I frequently hear people say that they are able to perform their best when they work alone. Also, I 

understand that some ideas/methods that are advantageous for one person may not be for another. 
However, I am a firm believer of the phrase that “ ............... ” 

 1) practice makes perfect 2) two heads are better than one  
 3) actions speak louder than words 4) birds of a feather flock together 
 Cloze Test 

It is true that these days everything you want to know is a few clicks away as long as you have 
internet access. However, not everyone has working internet all the time, for example in certain 
buildings or remote locations, so we do need to be able to remember information. Moreover, it 
...(88)... time to ...(89)... everything you need to know online, whereas remembering something is 
...(90)... . The human memory is a much more efficient system. The Internet is a good tool but it is 
not a useful replacement for our brains. If we ...(91)... remember anything, we would all spend even 
more time on our phones and computers ...(92)... which is not good for society.  

88- 1) spends 2) takes 3) pays 4) gives 
89- 1) look for 2) look at 3) look up 4) figure out 
90- 1) immediate 2) changeable 3) essential 4) visible 
91- 1) wouldn't 2) could 3) don’t 4) did not 
92- 1) than we already do  2) than we do already 

3) like we already do  4) that we do already  
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1111   Reading Comprehension I 
Abstract art is a type of art that makes little or no attempt to create a realistic picture. It 

emphasizes color, shape, and texture. Many abstract artists want to express a specific idea or 
feeling through their art. 

When I first saw abstract art, I hated it. I laughed at it and made fun of it. I only became a fan of 
abstract art when I saw Rothko’s work. I appreciated his combination of colors and the way he 
always had two main areas on the canvas. It made me see something in myself. 

I don’t know what Rothko was thinking when he painted. Not knowing, however, allowed me to 
come up with my own ideas. When I look at a Rothko, I see myself in two parts. Sometimes, I see a 
happy side and a sad side. Sometimes, I see love and hate. 

Now I always see something different when I look at abstract art. Next time you’re looking at 
abstract art in a museum or in an art book, stop and look closer. Instead of seeing lines and colors, 
let your imagination run free. 

93- What is the author’s attitude toward abstract art? 
 1) He is fond of it.  2) He hates it and makes fun of it. 
 3) He both loves and hates it. 4) He feels it is meaningless. 
94- All of the following items are opinions EXCEPT “ ............... ”  
 1) Abstract art is an attractive style of painting. 
 2) Abstract art is the easiest method of painting. 
 3) Abstract art puts emphasis on color, shape and texture.  
 4) Rothko is a great artist of the whole word.  
95- What does the author mostly like about Rothko?  
 1) The author worked out the way he always had, several main areas on the canvas. 
 2) The author valued his method of painting. 
 3) The author felt his combination of color was not good enough. 
 4) Rothko made the author hate art forever. 
96- It can be inferred from the passage that ............... . 
 1) the issues mentioned in the passage are from a third person's point of view 
 2) it makes the reader just feel the same way about abstract art as the author 
 3) lines and colors are more important than your imagination 
 4) it shows the reader that reactions to abstract art are very personal 
 Reading Comprehension II 

In today’s world everyone wants to be successful but what is success? The perspective of success 
varies from person to person. The people before us had a different view on success and the people 
after us will have a different view on success. Success is not something that you can copy from 
others. You have to make your own path to achieve success. 

There are many ways in the world to be successful. Most of the people forget the most important 
thing that makes a person successful that is their hard work, dedication, and the desire to achieve 
their dream. Successful people do what they like to do. Also, they do what they feel correct for their 
business not what others tell them to do. However, consulting with successful people can help us 
achieve our aims sooner. 

Certainly, many people achieve professional success, but in doing so, they fail in achieving 
mental, social and physical success. Also, there are cases where people became so obsessed with 
success that the people around them started to feel uncomfortable around them. In some cases, they 
have gone mad. Apart from that, people also get depressed if they can’t achieve success like others. 
So, we can say that there is much harm to success. 

To sum it up, we can say that success is like a seed that needs a balanced proportion of all the 
elements of life. And no one can achieve success in a day; they have to go through and face different 
conditions in life for being successful. 
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1212  97- According to the passage which of the following is TRUE? 
 1) People have common opinion about success. 
 2) Couch potatoes have the best reason for being successful. 
 3) The majority of people are successful in their relationships. 
 4) Not being successful can cause mental issues. 
98- Which statement is LESS LIKELY to be the point of the passage? 
 1) By following the path of only a few successful people, everyone can achieve all their goals, too. 
 2) Taking advice from a successful person is possibly a wise way to become one. 
 3) Keep doing your best and never give up on your dreams. 
 4) You can't become successful with an unbalanced amount of necessary factors for living. 
99- What does the word “they” in paragraph 3 refer to? 
 1) Failure  2) A depressed person 
 3) People around a successful person 4) People who are sensitive about success 
100- What is the paragraph immediately following this passage most likely to discuss? 
 1) Disadvantages of being successful. 
 2) Becoming a successful person needs time. 
 3) Daily routine activities of successful people. 
 4) Various definitions of success from the perspective of different people. 
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 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع یحقوق و حقیقی اشخاص متامی برای ، آزمون برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق
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 وقت پيشنهادي تا شماره از شماره تعداد پرسش مواد امتحاني

 دقيقه 25 120 101 20 رياضي

 دقيقه 10 135 121 15 اقتصاد

 دقيقه 30 165 136 30 ادبيات اختصاصي

 دقيقه 15 185 166 20 علوم اجتماعي

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

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

 هوشـمند، اشـکال رفـع دو، نـهیگز الؤ سـ کبانـ 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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  ترتيب از راست به چپ كدام است؟  به» مقدار ماليات«و » نوع ماليات«مقياس متغيرهاي  -۱۰۱
  نسبتي  -) ترتيبي4  اي فاصله -) ترتيبي3  نسبتي -) اسمي2  اي فاصله -) اسمي1  
  كدام است؟  xواحد مربع باشد،  ۲۷، اگر مساحت قسمت رنگي رو بهرودر شكل  -۱۰۲
  1 (5/5   
  2 (5  
  3 (5/4  
  4 (4  

xجواب معادلۀ  -۱۰۳ x
x x x x
  
  3 2
12 3 3 5

4 2
  كدام است؟  

  1 (4/1  2 (/1 4  3 (7/0  4 (/0 7  
  چقدر است؟  Bو  Aيانگين طول نقاط ، مرو روبهبا توجه به نمودار  -۱۰۴

  1 (1
2   

  2 (3
4  

  3 (1
4  

  4 (2
3  

هاي داخل و روي جعبـه  و ميانگين داده ۳۲و  ۱۰ترتيب  هاي قبل و بعد از جعبه به دادٔه آماري، ميانگين داده ۲۵اي مربوط به  در نمودار جعبه -۱۰۵
  ها كدام است؟  است. ميانگين كل داده ۱۸

  1 (74/18  2 (94/18  3 (24/19  4 (44/19  
~گزارٔه  -۱۰۶ (~ q ~ p) (q p)   ارز است؟  با كدام گزارٔه زير هم  
  1 (p  2 (~ p  3 (q  4 (~ q  
  كدام جمالت بايد قرار بگيرند؟  Bو  Aجاي  براي آنكه استدالل زير يك مغالطه باشد، به -۱۰۷

روم. : اگر كارواش نروم، آنگاه با ماشين كثيف به مهماني مي۱مقدمۀ 
  A: ۲مقدمۀ 
   Bنتيجه: 

  1 (A.2  : با ماشين كثيف به مهماني رفتم (A تميز به مهماني رفتم.: با ماشين  
    B.كارواش نرفته بودم :    B.كارواش رفته بودم :  
  3 (A.4    : كارواش نرفته بودم (A.كارواش رفته بودم :  
    B.با ماشين كثيف به مهماني رفتم :  B.با ماشين كثيف به مهماني رفتم :  

xfاگر  -۱۰۸ (x) a
 

  
  

2
2 fو  2 ( ) f ( ) 

5 5 كدام است؟ ( aد، باش 32   (.نماد جزء صحيح است  

  1 (3
2  2 ( 3

2  3 (3  4 (3  

fنمودار تابع  -۱۰۹ (x) x x  2   به كدام صورت است؟  4

  1(
 

  2(
 

  3(
 

  4(
 

  

اگر  -۱۱۰ f ( ,a) ,( , ) , ( , ) 2 3 4 4 12 ، g ( , ) ,( , ) , ( ,b) 1 5 2 3 fو تابع  4 g
g f



aتابعي هماني باشد، مقدار   b م است؟ كدا  

( )a ,b 3 12  
  1 (15  2 (17  3 (19  4 (21  

 ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
´ 25
يشنهاديپ زمان

x  1 2

x

x 2 3

x  1
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,صورت  در جامعۀ كوچكي كه حقوق افراد برحسب ميليون تومان به - ۱۱۱  22 , , , , , , , ,10 16 20 8 180 25 13 19 12   است، خط فقر چند ميليون تومان است؟  9
  1 (25/7  2 (5/7  3 (5/8  4 (75/8  
  درصد است. قيمت سال قبل آن چند تومان بوده است؟  ۳۲و نرخ تورم آن نسبت به سال گذشته  تومان ۸۵۸۰۰قيمت امسال يك كاال  -۱۱۲
  1 (60000  2 (62500  3 (65000  4 (67500  
چند  Aآموزان گروه  آموز يك مدرسه است. تعداد دانش دانش ۹۰بندي  گروهرو  روبهاي  نمودار دايره -۱۱۳

  بيشتر است؟  Dنفر از گروه 
  1 (7   
  2 (8  
  3 (9  
  4 (10  
  دهد؟  درستي نشان مي را به» رخ ندهد. Bرخ دهد ولي پيشامد  Cيا  Aپيشامد «دو پيشامد ناسازگار باشند، كدام گزينه گزارٔه  Cو  Aاگر  -۱۱۴

  1(

 

  2(

 

  3(
 

  4(
 

  

مهندس در يك مراسم سخنراني كنند. اين كار به چند طريـق ممكـن  ۲پزشك و  ۳خواهيم گروهي شامل  مهندس داريم. مي ۷پزشك و  ۵ -۱۱۵
  است؟ 

  1 (!3 7  2 (!4 7  3 (!5 7  4 (!6 7  
  ايستند؟  خواهند كنار هم يك عكس يادگاري بگيرند. با چه احتمالي هيچ دو مشاوري كنار هم نمي دبير مي ۳مشاور و  ۳ -۱۱۶

  1 (1
6  2 (1

12  3 (1
10  4 (1

5  

nتم از دنبالۀ اعداد با رابطۀ جملۀ هف -۱۱۷
n

aa n
   
 

1 aبا شرط  53 4 كدام است؟ ( 14    (.عالمت جزء صحيح است  

  1 (21  2 (22  3 (23  4 (24  
  لۀ اول اين دنباله كدام است؟ است. مجموع هفده جم ۱۰۵در يك دنبالۀ حسابي، مجموع جمالت ششم، هفتم و چهاردهم  -۱۱۸
  1 (595  2 (612  3 (629  4 (646  
  هستند. جملۀ هشتم كدام است؟  ۴۸۶و  ۱۸ترتيب  در يك دنبالۀ هندسي جمالت دهم و سيزدهم به -۱۱۹
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  ماه بعد چقدر است؟  ۲۱ن در گرم باشد، مقدار آ ميلي ۳۰۰شود. اگر مقدار اوليۀ آن  برابر مي ۱۶مقدار يك ماده هر سال  -۱۲۰
  گرم  ميلي 41600) 4  گرم ميلي 38400) 3  گرم ميلي 34800) 2  گرم ميلي 32000) 1  

 
  با توجه به جدول زير كه مربوط به يك جامعۀ فرضي است؛ به سؤاالت زير پاسخ دهيد:  -۱۲۱
در ايـن جامعـه  »خالص ملي سرانه«الف) توليد   

  چه ميزان است؟ 
  چقدر است؟ »خالص داخلي«ب) ميزان توليد   
  چه مقدار است؟ »ناخالص ملي«ج) ميزان توليد   
  هزارميليارد 916ب)     ميليون 6/16) الف) 1  
  هزار ميليارد  826ج)     
  هزارميليارد 916ب)     ميليون 6/17) الف) 2  
  هزار ميليارد  826ج)     
  هزارميليارد 961ب)     ميليون 6/18) الف) 3  
  هزار ميليارد  862ج)     
  هزارميليارد 961ب)     ميليون 6/19) الف) 4  
  هزار ميليارد  862ج)     

 
 

 ميليارد ۲۵۰ارزش   هر دستگاه به  عدد ۷۰۰  آالت ارزش ماشين
  ميليارد ۴۰۰هر محصول به ارزش   عدد ۹۵۰  ارزش مواد غذايي
  ميليارد ۱۴۰,۰۰۰  شده ارزش خدمات ارائه

3  ارزش پوشاك توليدشده
  شده ارزش خدمات ارائه 4

  ميليارد ۲۵۰۰۰  هزينۀ استهالك

1  اند توليد افراد كشور كه مقيم خارج
  توليدات خارجيان مقيم كشور 3

  ميليون نفر ۴۵  جمعيت كشور
  ميليارد ۱۸۶,۰۰۰  شورتوليد خارجيان مقيم ك

A

B

C A

B

C
B

A

C
A

B

C

 ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
´ 10
پيشنهادي زمان
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كه مربوط به بنگاه اقتصادي آقاي پورشهامي رو  جدول روبهبا توجه به  -۱۲۲  33
باشد و با توجه بـه اينكـه  رود، مي شمار مي كه از كارآفرينان برجسته به

بنگاه و انبار مربوط به آن، متعلق به شخص آقاي پورشهامي است و اين 
تومـان توليـد  ۲,۲۰۰,۰۰۰ارزش  ه هر كـدام بـهدستگا ۶۰۰بنگاه ساليانه 

  كند؛ به سؤاالت زير پاسخ دهيد:  مي
  بنگاه مذكور چقدر است؟  »سود اقتصادي«الف) ميزان   
شود و سـودي  ب) تفاوت ميزان سودي كه در اظهارنامۀ مالياتي ذكر مي  

  شود، چه مقدار است؟  كه در آن ذكر نمي
  پورشهامي كدام است؟  ج) ميزان سود حسابداري بنگاه آقاي  
  695,000ج)   278,400ب)   396,600) الف) 2  695,000ج)   278,400ب)   416,600) الف) 1  
  675,000ج)   278,400ب)   416,600) الف) 4  675,000ج)   287,400ب)   396,600) الف) 3  
  شوند؟  ترتيب چه نوع بانكي محسوب مي هاي زير به هريك از بانك -۱۲۳
  » بانك ملي -بانك ايران و اروپا -بانك توسعۀ اسالمي مستقر در جده -اتبانك توسعۀ صادر«  
  بانك تجاري -گذاري بانك سرمايه -اي بانك توسعه -) بانك تخصصي2  اي بانك توسعه -گذاري انك سرمايهب -بانك تخصصي -) بانك تجاري1  
  بانك تخصصي -اي بانك توسعه -اي بانك توسعه -تجاري ) بانك4  گذاري بانك سرمايه -بانك تجاري -اي بانك توسعه -) بانك تخصصي3  
  كدام گزينه مبين پاسخ درست و كامل عبارات ذيل است؟ -۱۲۴
  شوند؟ كار گرفته مي ها به فقر در هر كشور، كدام شاخص ٔهدست آوردن تصويري از وسعت و انداز ي بهبرا الف)  
  دهند؟ ترتيب كدام اقدام را انجام مي گيري رفاه مادي در جوامع مختلف است، كشورها به سطح درآمد سرانه كه معياري براي اندازه ۀبراي مقايس ب)  
» ساخت مدارس و مؤسسـات آموزشـي«، »حقوق و مزاياي قاضيان« ،»ها ايجاد توازن اجتماعي و رفع نابرابري«هاي دولت در جهت  هزينه ج)  

  .باشند مي........... .... و...............  ............... ، ترتيب از نوع به
 هشود شـامل يـك مـاد مي بودجه كه به مجلس تقديم ۀاست. اليحٔه ............... ولين تصويب متن پيشنهادي بودجه پس از تدوين، بر عهدا د)  

  .هستند............... و ............... ترتيب شامل  ها به است. ماده واحده و تبصره واحده و چندين تبصره
  است؟ نبودهالمللي   گذشته مانع تجارت بين ام مورد دركد )ه  
  قانون اساسي است؟ ۴۳عبارت كدام گزينه در ارتباط با ضوابط اصل  و)  
  انساني و شاخص ميزان نابرابري در توزيع درآمد ۀشاخص توسع ) الف)1  
  .شود حسب دالر اعالم مي  حسب نرخ دالر در بازار كشور بر سپس برگردد و  كشور با توجه به برابري قدرت خريد دالر محاسبه مي ۀنخست درآمد سران ب)    
  اي سرمايه -هاي انتقالي پرداخت -اجتماعيج)     
  هاي يك سال رقم كل درآمدها و هزينه -شده بيني هاي پيش و صرف هزينه ضوابط خاص مربوط به چگونگي كسب درآمد -مجلس د)    
  ها ناامني و ضعف دولت )ه    
  .المال بدهد به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت هاي غيرمشروع را گرفته و است ثروت دولت موظف و)    
  شاخص درآمد سرانه و شاخص ميزان نابرابري در توزيع درآمد ) الف)2  
ر در آن كشـور، درآمـد سـرانه گردد و سپس با توجه بـه برابـري قـدرت خريـد دال  نخست درآمد سرانه كشور برحسب پول داخلي آن محاسبه مي ب)    

  .شود اعالم مي برحسب دالر
  اجتماعي -هاي كاركنان هزينه -هاي انتقالي پرداخت ج)    
  شده  بيني هاي پيش خاص مربوط به چگونگي كسب درآمد و صرف هزينه ضوابط -هاي يك سال رقم كل درآمدها و هزينه -هيئت دولتد)     
  گرايي در جامعه ) عدم تخصصه    
  شئون مربوط بـه اقتصـاد ۀنع اسراف و تبذير در همم و)    
  شاخص درآمد سرانه و شاخص ميزان نابرابري در توزيع درآمد ) الف)3  
  .شود حسب نرخ دالر در بازار كشور بر حسب دالر اعالم مي گردد و سپس بر كشور با توجه به برابري قدرت خريد دالر محاسبه مي ۀنخست درآمد سران ب)    
  اجتماعي -هاي كاركنان هزينه -هاي انتقالي ختپردا  ج)    
  هاي يك سال رقم كل درآمدها و هزينه -شده بيني هاي پيش و صرف هزينه ضوابط خاص مربوط به چگونگي كسب درآمد -مجلس د)    
  هاي تجارت هزينه )ه    
  شئون مربوط بـه اقتصـاد ۀمنع اسراف و تبذير در هم و)    
  خص ميزان برابري در توزيع درآمدشاخص درآمد ملي و شا ) الف) 4  
گردد و سپس با توجه بـه برابـري قـدرت خريـد دالر در آن كشـور، درآمـد سـرانه  كشور برحسب پول داخلي آن محاسبه مي ۀنخست درآمد سران ب)    

  .شود اعالم مي برحسب دالر
  اي سرمايه -هاي انتقالي پرداخت -اجتماعي ج)    
   شده بيني هاي پيش خاص مربوط به چگونگي كسب درآمد و صرف هزينه ضوابط -هاي يك سال هزينه رقم كل درآمدها و -هيئت دولت د)    
  موانع قانوني )ه    
  .المال بدهد به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت هاي غيرمشروع را گرفته و دولت موظف است ثروت و)    

 

 

 تومان ۱۳,۵۰۰,۰۰۰  هيانۀ انبار متعلق به بنگاهاجارٔه ما
  نفر ۶  تعداد كارگران

تومان ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰  خريد مواد اوليۀ ساالنه
  تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰  متوسط حقوق ماهيانۀ هر كارگر
 تومان ۹۵,۰۰۰,۰۰۰  هزينۀ ساليانۀ قبوض مصرفي

  تومان ۹,۷۰۰,۰۰۰  اجارٔه ماهيانۀ بنگاه
 تومان ۲۰,۰۰۰,۰۰۰آقاي پورشهامي هزينۀ ساليانۀ شارژ منزل
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  عبارات ذيل است؟كدام گزينه مبين پاسخ درست و كامل  -۱۲۵  44
  .است............... و زكات ماليات اسالمي با نرخ ............... خمس ماليات اسالمي با نرخ  الف)  
  .است............... هاي اقتصادي، اصل،  در تحكيم بنيان ب)  
  بار آورد؟ بهدوران سازندگي اقتصادي پس از پيروزي انقالب اسالمي در چه زماني شكل گرفت و چه نتايجي  ج)  
  كنند؟ تر عمل مي تجارت جهاني موفق ۀيك از كشورها در زمين كدام د)  
هـاي  در برابـر فشـارها و تكانـه............... و ............... عنوان عنصر اساسي پيشرفت،  به............... براي تداوم پيشرفت اقتصادي، عالوه بر  )ه  

  .مختلف الزامي است
  . ش است؟ ه ۱۳۰۰هاي قبل از  هاي اقتصاد ايران در سال گزينه از ويژگيعبارت كدام  و)  
  تصاعدي -) الف) ثابت1  
  ب) تكاثر ثروت و قدرت    
  بهبود توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه -دوم و سوم انقالب ۀده ج)    
  .كشورهايي كه اطالعات بيشتري از بازارهاي كشورهاي ديگر دارند د)    
  ضدشكنندگي -استحكام اقتصادي -ثبات اقتصادي )ه    
  هاي بومي هاي بزرگ به جاي تكيه بر پايه مرزها و قدرت اتكـا بـه بيـرون از و)    
  ثابت -) الف) تصاعدي2  
  ب) تكاثر ثروت و قدرت    
   هاي خارجي و افزايش كارايي گذاري جذب سرمايه -سوم انقالب ۀده ج)    
  .اي كشورهاي ديگر دارندكشورهايي كه اطالعات بيشتري از بازارهد)     
   ضدشكنندگي -استحكام اقتصادي -ثبات اقتصادي )ه    
  ها و موقوفات عمران و آباداني و ساخت زيرساخت )و    
  تصاعدي -ثابت ) الف)3  
  رفع نيازهـاي انسـان در جريـان رشد و تكامل او ب)    
  بهبود توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه -دوم و سوم انقالب ۀده ج)    
  .بيشتري در اختيار دارند ٔهديد كشورهايي كه نيروهاي متخصص و آموزشد)     
   ناپذيري آن آسيب -سازي اقتصاد مقاوم -ارتقاي توان توليد )ه    
  ها و موقوفات عمران و آباداني و ساخت زيرساخت و)    
  ثابت -) الف) تصاعدي4  
  رفع نيازهـاي انسـان در جريـان رشد و تكامل او ب)    
  هاي خارجي و افزايش كارايي گذاري جذب سرمايه -سوم انقالب ۀده ج)    
  .بيشتري در اختيار دارند ٔهديد كشورهايي كه نيروهاي متخصص و آموزشد)     
   ناپذيري آن آسيب -سازي اقتصاد مقاوم -ارتقاي توان توليد )ه    
  وميهاي ب جاي تكيه بر پايه هاي بزرگ به مرزها و قدرت اتكـا بـه بيـرون از و)    
  دهد؟  ، كدام گزينه به سؤاالت مطروحه پاسخ مناسب ميرو روبه »عرضه و تقاضاي«با توجه به نمودار  -۱۲۶
  تومان، درآمد توليدكننده چه ميزان است؟  ۱۱۰۰الف) در قيمت   
  ب) بيشترين درآمد توليدكننده، چه مقدار است؟   
  اند؟  كدام »قيمت تعادلي«و  »مقدار«ترتيب  ج) به  
شده، تغيير قيمت كاال  هاي مشخص يك از حالت ر كدامد) د  

  شود و اين حالت چه نام دارد؟  صعودي مي
  520,000ب)   220,000) الف) 1  
  كمبود تقاضا -xد)   800 -650ج)     
  502,000ب)   320,000) الف) 2  
  مازاد عرضه  -xد)   800 -650ج)     
  502,000ب)   320,000) الف) 3  
  ا ضازاد تقام -yد)   650 -800ج)     
  520,000ب)   220,000) الف) 4  
  كمبود عرضه  -yد)   650 -800ج)     
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هـاي سـال اول  باشد و با در نظر گرفتن قيمت ۲۹۲۰و  ۱۹۹۰، ۱۳۴۰ترتيب  اگر ميزان توليد كشوري در قارٔه اقيانوسيه در سه سال متوالي، به -۱۲۷  55
  ترتيب:  باشد، به ۲۱۷۰و  ۱۶۸۰، ۱۳۴۰عنوان سال پايه، ميزان توليد  به

  در سال دوم و سوم كدام است؟  »رشد«ترتيب ميزان  الف) به  
  در سال سوم و دوم كدام عدد است؟  »تورم«ترتيب ميزان پديدٔه  ب) به  
  صورت واقعي، در سال سوم و دوم چه عددي است؟  به »افزايش توليدات«ترتيب ميزان  ج) به  
  830 -340ج)   310 -750ب)   830 -340) الف) 1  
  570 -330ج)   330 -570ب)   820 -430) الف) 2  
  340 -830ج)   310 -750ب)   830 -340) الف) 3  
  330 -570ج)   330 -570ب)   820 -430) الف) 4  
  با توجه به اطالعات موجود در جدول زير به سؤاالت زير پاسخ دهيد:  -۱۲۸
  در اين جامعه چه مقدار است؟  »نقدينگي«الف) ميزان   
  انداز چند واحد است؟  پس ب) موجودي سپردٔه  
  در اين جامعه را محاسبه نماييد.  »پول شبه«ج) ميزان   
  2620ب)   9,030) الف) 1  
  4100ج)     
  2260ب)   9,020) الف) 2  
  4100ج)     
  2660ب)   9,030) الف) 3  
  3200ج)     
  2620ب)   9,020) الف) 4  
  3200ج)     
  ؟كدام گزينه بيانگر پاسخ درست سؤاالت زير است -۱۲۹
  كند؟ شده است، دولت با چه روشي ثبات اقتصادي را در جامعه برقرار مي »تورم«در شرايطي كه اقتصاد كشور دچار  الف)  
  ...............  شود كه كشوري به وضعيت استقالل اقتصادي نزديك مي ب)  
  يابد؟ رفاه اجتماعي چگونه تحقق مي ج)  
  گيرد؟ هايي تعلق مي ، چه نوع ماليات»كاالي صادر شده«و  »عوارض خودرو«، »ارث«، »درآمد امالك«به هريك از موارد  د)  
  چگونه سازماندهي شود؟جريان توسعه و رشد اقتصاد كشور بايد  )ه  
  .محصولي فاصله بگيرد منابع تأمين كاالهاي وارداتي را متنوع كند يا از وضعيت تك ب)    افزايش ماليات) الف) 1  
  افراد جامعه گرايي تخصصها و  با ارتقاي توانمنديج)     
  غيرمستقيم -غيرمستقيم -غيرمستقيم -مستقيم د)    
  .زيست آسيبي وارد نشود محيط) به ه    
  .بازار فروش كاالهايش را متنوع كند يا امكان تأمين تمامي نيازها را در خارج فراهم كند ب)    كاهش ماليات ) الف)2  
  ها با از بين رفتن فقر و كاهش نابرابري ج)    
  مستقيم -غيرمستقيم -غيرمستقيم -مستقيم د) غير    
  هاي خصوصي و مردمي افزايش يابد. مشاركت بخش )ه    
  .بازار فروش كاالهايش را متنوع كند يا امكان تأمين تمامي نيازها را در خارج فراهم كند ب)    ) الف) كاهش ماليات3  
   افراد جامعه تخصص گراييها و  با ارتقاي توانمندي ج)    
  غيرمستقيم -غيرمستقيم -مستقيم -مستقيم د)    
  هاي خصوصي و مردمي افزايش يابد. مشاركت بخش )ه    
  .محصولي فاصله بگيرد منابع تأمين كاالهاي وارداتي را متنوع كند يا از وضعيت تك ب)    افـزايش ماليـات ) الف)4  
   ها با از بين رفتن فقر و كاهش نابرابري ج)    
  غيرمستقيم -غيرمستقيم -ستقيمغيرم -مستقيم د)    
  .زيست آسيبي وارد نشود محيطبه  )ه    
  دهد؟  در تعدادي از كشورهاي جهان، اطالعات درستي ارائه مي» نيافتگي يافتگي و توسعه شاخص توسعه«كدام گزينه در خصوص  -۱۳۰
   سال است. 57/5كشور با توسعۀ انساني زياد  43در » اميد به زندگي در بدو تولد) «1  
  درصد است.  5/80كشور با توسعۀ انساني زياد  49در » نرخ باسوادي بزرگساالن) «2  
  سال است.  5/60كشور با توسعۀ انساني ضعيف  43در » اميد به زندگي در بدو تولد) «3  
  درصد است.  89كشور با توسعۀ انساني ضعيف  49در » نرخ باسوادي بزرگساالن) «4  

 

 

  واحد ۲۸۰۰  ها سكناسموجودي ا
  واحد ۷۲۰  هاي ديداري موجودي سپرده

2ارزش پولي مسكوكات در دست مردم
هاي موجود ارزش اسكناس 4

  واحد ۸۴۰  دار هاي مدت ميزان سپرده
  واحد ۳۱۰۰  هاي غيرديداري ميزان سپرده

  واحد ۱۰۰۰  الحسنه ميزان سپردٔه قرض
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  ترتيب در كدام گزينه بيان شده است؟ به پاسخ عبارات زير -۱۳۱  66
هوايي كشـورهاي اسـتوايي بـه عمــل  و هاي استوايي در موقعيت آب هوايي برخي نقاط ايران و ميوه و خشكبار در وضعيت آب«عبارت  الف)  

  الملل است؟ ها به تجارت بين يك از داليل روي آوردن ملت كدام بيـانگر »آيـد. مـي
  كاري است؟ تر كردن آن و مقابله با فقر، مستلزم چه ع درآمد و عادالنهاصالح ساختار توزي ب)  
  دست يابد؟ »مزيت«تواند به  شود، چگونه مي زياد و كيفيت كم توليد مي ٔهشد تمام ۀكشوري كه محصوالت آن با هزين ج)  
  ها ويژه مولد كردن آن انمندسازي افراد و بهتو  ب)    وضعيت اقليمي متفاوت ) الف)1  
  )خريد كاالي ملي( كنندگان گام دولت يا مصرف به هاي مشروط و گام ا حمايتب ج)    
  ب) تقويت روحيۀ اميد و اطمينان در عموم جامعه  يكسان نبودن منابع و عوامل توليد ) الف)2  
  )خريد كاالي ملي( كنندگان مصرف گام دولت يا به هاي مشروط و گام با حمايت ج)    
  و مشكالت معيشتي هاي اجتماعي كاهش نابهنجاري ب)    توضعيت اقليمي متفاو  ) الف)3  
  المللي هاي بين شناسايي فرصت هـاي توليـدي خـود و بـا افـزايش توانمنـدي ج)    
  اميد و اطمينان نسبت به آينده در مردم ۀويت روحيتق ب)  يكسان نبودن منابع و عوامل توليد ) الف)4  
  المللي هاي بين شناسايي فرصت خـود و هـاي توليـدي بـا افـزايش توانمنـدي ج)    
شـده پاسـخ  باشد. با توجه به اطالعـات ارائـه در طول يك سال مي Bو  Aهاي زير بيانگر وضعيت توزيع درآمد در دو كشور فرضي  جدول -۱۳۲

  سؤاالت زير را مشخص كنيد:
  تر است؟  تر و در كدام كشور ناعادالنه الف) توزيع درآمد در كدام كشور مناسب  
  ميليون نفر باشد، جمعيت كلي اين كشور چه مقدار است؟  ۶برابر با  Bهاي دو، چهار و شش در كشور  ب) اگر مجموع جمعيت دهك  
  ، چند درصد است؟ Aج) سهم دهك سوم از درآمد ملي در كشور   
  اده است؟ درصد از درآمد ملي را به خود اختصاص د ۳۰درصد باالي درآمدي، بيش از  ۲۰د) در كدام كشور،   

  Bكشور     Aكشور 
  ۴  سهم دهك اول    ۲  سهم دهك اول
  ۵/۷  سهم دهك دوم    ۴  سهم دهك دوم
  ۸  سهم دهك سوم    ؟  سهم دهك سوم
  ۵/۸ سهم دهك چهارم    ۶ سهم دهك چهارم
  ۵/۹  سهم دهك پنجم    ۵/۸  سهم دهك پنجم
  ۵/۹  سهم دهك ششم    ۱۱ سهم دهك ششم
  ۱۱  سهم دهك هفتم    ۱۲  سهم دهك هفتم
  ۱۲ سهم دهك هشتم    ۵/۱۳ سهم دهك هشتم
  ۱۴  سهم دهك نهم    ۱۶  سهم دهك نهم
  ۱۶  سهم دهك دهم    ۲۲  سهم دهك دهم

  Bد)   5ج)   ميليون 20ب)   A- B) الف) B  2د)   6ج)   ميليون 60ب)   A- B) الف) 1  
   Aد)   6ج)   ميليون 60ب)   B- A) الف) A  4د)   5ج)   ميليون 20ب)   B- A) الف) 3  
  شده پاسخ دهيد.  ، به سؤاالت ارائهرو روبهبا فرض جدول مالياتي  -۱۳۳
ميليـارد ريـال درآمـد  ۲۰اي كه در ماه  الف) ميزان ماليات ساالنۀ توليدكننده  

  دارد، كدام است؟ 
  ب) نرخ محاسباتي استفاده شده در اين نوع ماليات، كدام است؟   
  وص ويژگي نوع نرخ مالياتي مورد محاسبه درست است؟ ج) كدام مورد در خص  
  ب) تصاعدي كلي  118,880) الف) 1  
  شود.  ج) با اندكي افزايش درآمد ميزان ماليات پرداختي دستخوش تغيير كلي مي    
  اي ب) تصاعدي طبقه  118,880) الف) 2  
  شود.  ج) با اندكي افزايش درآمد ميزان ماليات پرداختي دستخوش تغيير كلي نمي    
  اي ب) تصاعدي طبقه  117,780) الف) 3  
  شود.  ج) با اندكي افزايش درآمد ميزان ماليات پرداختي دستخوش تغيير كلي نمي    
  ب) تصاعدي كلي  117,780) الف) 4  
  شود.  ج) با اندكي افزايش درآمد ميزان ماليات پرداختي دستخوش تغيير كلي مي    

 

 

  اي تا درآمده ۱
  معاف از ماليات  ميليون ريال ۱۵۰

  درآمدهاي تا  ۲
  ميليون ريال ۲۵۰

  نسبت به 15%با نرخ: 
  ميليون ريال ۱۵۰مازاد 

  درآمدهاي تا  ۳
  ميليون ريال ۴۵۰

نسبت به  25%با نرخ: 
  ميليون ريال ۲۵۰مازاد 

  درآمدهاي تا  ۴
  ليون ريالمي ۵۵۰

نسبت به  35%با نرخ: 
  ميليون ريال ۴۵۰مازاد 

  درآمدهاي تا  ۵
  ميليون ريال ۷۵۰

نسبت به  45%با نرخ: 
  ميليون ريال ۵۵۰مازاد 

  درآمدهاي باالتر از ۶
  ميليون ريال ۷۵۰

  نسبت به 50%با نرخ: 
  ميليون ريال ۷۵۰مازاد 
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  است؟ نادرستنواع بازار كدام گزينه در رابطه با ا -۱۳۴  77
تقاضاكنندگان به نسـبت كـل  كنندگان و قدري كم است كه حضور و رفتار هريك از عرضه تعداد فروشندگان و خريداران به يبازار هر محصول، گاه ) در1  

 .سازي بازار بسيار بزرگ خواهد بود؛ مانند صنعت خودرو
 .مزايده است راه براي اين دانشگاه برگزاريترين به بدهد،شركتي د كه تهيه و طبخ غذا را به سلف يك دانشگاه براي سال تحصيلي جديد تصميم دار ) 2 
از  خـيبر تبـاني  آن و ريگيـ ؛ بنابراين دولت بايـد مـانع شـكلزند ضرر ميريان و رفاه جامعه تبا افزايش قيمت خود به مش معموالً نيقانو  رغي ) انحصارگر3 

  توليدكنندگان شود.
كننـده او اسـت و خريـداران هـم در بـازار  نزيرا تنها رفتار و عمل او مهم است و تعيـي؛ ثر استؤ قيمت م ريگي شكل درو گذار است  قيمت ،) انحصارگر4  

  .پذيرند انحصاري قيمت
  كدام گزينه بيانگر پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۳۵
  يابد؟ مردم كاهش مي چگونه تفاوت ميان درآمد و ثروت يك گروه محدود و اكثريت چشمگير الف)  
 توان به ............... اشاره كرد. مي، »اقتصاد جامعه« ۀاز حضور در عرص »دولت«هدف ا از ب)  
  شود؟ به چه وضعيتي اطالق مي »اشتغال كامل« ج)  
  ملل جنوب شرق آسيا چيست و كدام مورد در ارتباط با اين سازمان درست است؟ ۀنام اختصاري اتحادي د)  
  سازي همه هاي پردرآمد جامعه و يكسان كاهش سهم دهك) الف) 1  
  بهبود توزيع ثروت و درآمد ب)    
  .اي ناخواسته، بالاستفاده يا غيرمولد نمانده باشد توليد را دارند و هيچ نهاده فرايندعوامل توليد امكان شركت در  ۀهم ج)    
  .رود شمار مي جنوبي و آمريكا پنجمين منطقه قدرتمند تجاري در جهان به ٔهن، كراين اتحاديه با چهارده عضو، پس از نروژ، ژاپ -ASEANآن  آسه د)    
  و درست در كشور كارگيري نظام صحيح مالياتي به ) الف)2  
  اشتغال كامل ب)    
  .توليد را دارند و نرخ بيكاري صفر است فرايندعوامل توليد امكان شركت در  ۀهم ج)    
  .رود شمار مي قدرتمند تجاري در جهان به ۀجنوبي و آمريكا پنجمين منطق ٔهچهارده عضو، پس از نروژ، ژاپن، كراين اتحاديه با  -ASEANآن  آسه د)    
  سازي همه هاي پردرآمد جامعه و يكسان كاهش سهم دهك ) الف)3  
   ها ثبات قيمت ب)    
  . توليد را دارند و نرخ بيكاري صفر است فرايندعوامل توليد امكان شركت در  ۀهم ج)    
  رود. شمار مي قدرتمنـد تجاري در جهان به ۀاروپـا چهـارمين منطقـ ۀبـا ده عضو، پس از آمريكا، ژاپـن و اتحاديـ -ASEAN آن آسه د)    
  و درست در كشور كارگيري نظام صحيح مالياتي به ) الف)4  
   رشد و پيشرفت اقتصادي ب)    
  .اي ناخواسته، بالاستفاده يا غيرمولد نمانده باشد ارند و هيچ نهادهتوليد را د فرايندعوامل توليد امكان شركت در  ۀهم ج)    
  رود. شمار مي قدرتمنـد تجاري در جهان به ۀاروپـا چهـارمين منطقـ ۀبـا ده عضو، پس از آمريكا، ژاپـن و اتحاديـ -ASEAN آن آسه د)    

 

  است؟ نادرسته اطالعات مقابل كدام شاعر يا نويسند -۱۳۶
  حسين واعظ كاشفي: كتاب كليله و دمنه را به نثر ساده بازنويسي كرد. بن ) علي1  
  ) جامي: يك كتاب به تقليد از سعدي و يك كتاب به تقليد از عطار به نثر دارد.2  
  ) وحيد قزويني: از نويسندگان دورٔه سبك هندي است كه اثري به نثر مصنوع دارد.3  
  ايي: كتابي به زبان تركي دارد.) اميرعليشير نو 4  
  كدام گزينه مربوط به قرن هفتم است؟ -۱۳۷
  ) قرآن كريم و شاهنامۀ فردوسي را هنرمندان به خط خوش نوشتند و با تصاوير زيبا آراستند1  
  به تشويق اميرعليشير نوايي نوشته شد. ايراني ) كتابي در شرح حال بيش از صد تن از شاعران2  
  ترين اثر در علم عروض، قافيه، بديع و نقد شعر در اين دوره نوشته شد. م) نخستين و مه3  
  .از او قطعات اخالقي موجود استپيشه بود كه  ) يكي از شاعران معروف اين دوره مردي دهقان4  
  كند؟ را بيان مي نادرستيكدام گزينه از نظر تاريخ ادبيات، اطالعات  -۱۳۸
  كردند. آمد مي و رفتها  آن دادند و شاعران به دربار ميبراي ماندگاري حكومت خود به زبان فارسي اهميّت ) بعد از سامانيان، غزنويان نيز 1  
  اي است كه در خارج از ايران نوشته شده است. از آثار نثر ساده» شكوه دارا«) كتب 2  
  گفتند. آسياي صغير، بسياري به اين زبان سخن مي ) در قرن هشتم قلمرو بالندگي ادبيات فارسي عرصۀ وسيعي يافت و از شبه قارٔه هند تا3  
  خود، در هر فصل به يكي از مباحث عرفاني پرداخته و سخن را با تمثيل و حكايت به پايان برده است.» لمعات «) عراقي در4  

 

 

 ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
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  است؟ نادرستنويسي ادبيات معاصر  كدام گزينه دربارٔه داستان -۱۳۹  88
  نويسي در ايران بود. شكوفايي رمانهاي پس از جنگ دوران اوج  ) سال1  
  تر است، اغلب نويسندگان موفق اين دوره پيشكسوتان قبل از انقالب بودند. رنگ ) در دهۀ شصت جايگاه نسل جوان كم2  
  اند. نويسي از آثار منسوب به نسل اول داستان» تنگسير«و » سگ ولگرد) «3  
  نويسي بعد از انقالب دارند. ي در داستان) اساطير يوناني، رومي، هندي و عبري ردپاي آشكار 4  
  با توجه به تاريخ ادبيات دورٔه بازگشت ادبي، كدام گزينه درست است؟ -۱۴۰
  ها و امكانات فني دنياي جديد بود. ) يكي از عوامل ايجاد نهضت بازگشت ادبي، توجه مردم به واقعيت1  
  شاط را تأسيس كرد.) عبدالوهاب نشاط پس از انجمن ادبي خاقان، انجمن ادبي ن2  
  سرودند. سراياني هستند كه به سبك شاعران خراساني شعر مي ) سروش اصفهاني و نشاط اصفهاني از قصيده3  
  ) گنجينۀ نشاط، مجموعۀ آثار منظوم و منثور نشاط اصفهاني است.4  
  هاي شعر سبك خراساني، صادق است؟ چند مورد از موارد زير دربارٔه ويژگي -۱۴۱
  لغات عربي در اصطالحات ديني و علمي (قلمرو زباني)الف) وجود   
  گيرد. (قلمرو ادبي) تدريج در اين دوره شكل مي بند و مثنوي به هاي مسمّط، تركيب ب) قالب  
  شود. (قلمرو فكري و ادبي) از تشبيه حسي بهره گرفته ميها  آن ج) توصيفات طبيعي و عيني است و در  
  ح و اندرز و عرفان است. (قلمرو فكري)د) مضمون عمدٔه اشعار، حماسه، مد  
  1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
  موضوع يا حوزٔه ادبي چند مورد درست است؟ -۱۴۲
الحيـات  عـين -زمسـتان (مجموعـه شـعر) -جعفرخان از فرنگ برگشته (سـفرنامه) -نامه) بدوك (فيلم -ارزيابي شتابزده (مجموعه مقاله)«  

  »نامه) شدٔه مردم سالخورده (زندگي روزگار سپري -المؤمنين (عرفان) مجالس -نامه) (زندگي
  ) پنج4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1  
  است؟ نادرستهاي پنجم و ششم، ويژگي فكري كدام گزينه  با توجه به موضوعات رايج در قرن -۱۴۳

ـــــــنم افصـــــــح1 ) از همـــــــه شـــــــاعران م
 

ــــاج  ــــر، ت ــــر س ــــت ب ــــن اس ــــه را از م هم
 

  (رواج مفاخره) 
ـــــ2 ـــــخن مف ـــــدين س ـــــان را ب روش) آن جه

 

ـــــن ســـــخن بنيـــــوش  گـــــر ســـــخنداني اي
 

  (فراواني وعظ و اندرز) 
ــــــردي3 ــــــات نگ ــــــف راه خراب ــــــا معتك ) ت

 

شايســــــتۀ اربــــــاب كرامــــــات نگــــــردي 
 

(ورود اصطالحات عرفاني) 
ــــد اســــتغنا4 ــــاد صــــولت او خــــاك خواه ) ز ب

 

ز تــــــفّ هيبــــــت او آب گيــــــرد استســــــقا 
 

  (رواج هجو در شعر) 
  خواهان در كدام گزينه آمده است؟ شروطهترين تفكر و خواست م بنيادي -۱۴۴
وطـن جـان و دل و روح و بـدن در خطـر اسـت بي ) 1    

 

خواهـــان زنهـــار وطـــن در خطـــر اســـت اي وطـــن 
 

ــي2 ــهر ب ــر آن ش ــدر آن ) واي ب ــانون ان ــه ق ــانون ك ق
 

ـــود  ـــدر كافرســـتان مصـــحف فرســـوده ب همچـــو ان
 

) در سياســت آنكــه شــاگرد اســت طفــل مكتبــي را3
 

ــ  ــه اس ــي ب ــي را؟ك ــازد اجنب ــويش س ــد خ تادي توان
 

داني نخستين كس مـنم كـاين خلـق را خود تو مي ) 4
 

ســــــوي آزادي شدســــــتم رهنمــــــا و راهبــــــر 
 

  هاي مشترك دو بيت زير چيست؟ آرايه -۱۴۵
ــبح      ــه ص ــالع ب ــاب ط ــو آفت ــا ت ــود ار ب دم ش

 

ــاب  ــاره آفت ــو رخس ــرم ت ــد ز ش ــان كن پنه
 

ـــود روي در      ـــو ب ـــت ت ـــه را ز خجل محـــاق م
 

ـــاب  ـــد نق ـــه رخ افكن ـــاب ب ـــرم آفت وز ش
 

  استعاره -) تلميح4  تشبيه -تناقض) 3  استعاره -) تشبيه2  ايهام -) تشخيص1  
  كدام گزينه دربارٔه بيت زير، بيشترين آرايۀ صحيح را مشخص كرده است؟ -۱۴۶

كجا فرهاد خواهد زنـده شـد از شـورش محشـر؟     
 

پيـدا مگر شيرين به خاكش با لـب شـيرين شـود 
 

  جناس -مجاز -ايهام -) تلميح2  جناس -تلميح -تضاد -آميزي ) حس1  
  تشبيه -تناقض -مجاز -) ايهام4    تشخيص -مجاز -كنايه -) استعاره3  
  در كدام گزينه درست است؟» ايهام تناسب، تناقض، تشبيه، استعاره و مجاز«هاي  ترتيب آرايه -۱۴۷
گردد سـپهرسهمگين تابد ستاره، خشمگين  الف)     

 

ــوا  ــارد از ه ــير ب ــين، شمش ــد از زم ــر روي تي
 

خـواب صـبوحي ب) خواهم كه شوي مست شـكر
 

ــم  ــو بوس ــكرخاي ت ــل ش ــر لع ــواب مگ در خ
 

ج) غم عالم چه حد دارد به گـرد عاشـقان گـردد
 

غمي ايـن جـا غمـي ديگـر باشد به غير از بي نمي 
 

د) گــويي كــه مــنم بنــدٔه ســلطان جهــان
 

خـــــط آن آزادياز مـــــا بطلـــــب تـــــو  
 

ــت ) ه      ــس از روز بيس ــدين پ ــه م ــد ب ــر ش خب
 

ـــيه  ـــر س ـــه اب ـــر ايشـــان گريســـت ك دل ب
 

  د -الف -ج -ب -ه) 4  د -ه -ج -ب -) الف3  الف -د -ب -ج -ه) 2  د -ه -ب -ج -) الف1  
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  هاي بيت زير در كدام گزينه تماماً درست است؟ آرايه -۱۴۸  99
معجـزه كشاد بـاش اي موسـي عمـران بـه چابـ     

 

داســتان ديــرزي اي رســتم دســتان بــه شــيرين 
 

  استعاره -تلميح -ايهام تناسب -آرايي ) واج2  آميزي حس -آرايي واج -جناس -) تلميح1  
  مجاز -كنايه -حسن تعليل -) ايهام تناسب4  استعاره -آميزي حس -كنايه -) تشبيه3  
  وجود دارد؟» تشبيه و ايهام«در كدام گزينه  -۱۴۹
آخر اي خورشيد خوبان مر تـو را رخصـت كـه داد؟ ) 1    

 

كــز خراســان انــدرآ، شــوري بــه شــروان درفكــن 
 

ــد2 ــب عي ــد ش ــه آم ــروز ك ــره براف ــن چه ــاه م ) م
 

بايــد ديــد عيــد بــر چهــرٔه چــون مــاه تــو مــي 
 

ــادم3 ــم از فره ــه ك ــا، ن ــم از ج ــوه غ ــنم ك ــا ك ) ت
 

تيشـــه بســـپار بـــه دســـت مـــن و شـــيرينم بـــاش 
 

ـــ ) 4 ـــو ب ـــد ت ـــل عه ـــو گ ـــتچ ـــدار اس س ناپاي
 

عهـــــد از آنـــــم پيـــــر كـــــردي اي جـــــوان 
 

  هر دو آرايۀ مقابل كدام گزينه درست است؟ -۱۵۰
نفـس بـودي؟ ) كجا باز آيد آن مرغي كه بـا مـن هـم1

 

ــاد  ــاد گهــي فري ــودي خــوان گشــتي گهــم فري رس ب
 

  استعاره) -(ايهام تناسب 
ـــدم2 ـــو دوش ندي ـــبي چ ـــي و درازي ش ـــه تيرگ ) ب

 

اگرچــــه زلــــف تــــو از دوش بگــــذرد بــــه درازي 
 

  تضاد) -(جناس تام 
ــود3 ــان ش ــب عي ــتر ز روز، ش ــه بيش ــاد و فتن ) فس

 

ــب  ــرار ش ــود ق ــا ب ــو بت ــف ت ــم و زل ــه چش ــر ب مگ
 

  تناقض) -(استعاره 
) همــاي معــدلتت ســايه كــرده بــر ســر خلــق4

 

ــــران  ــــان وي ــــوم مخالف ــــه ب ــــوم حادث ــــه ب ب
 

لف و نشر) -(ايهام تناسب 
  ترتيب درست آمده است؟ هاي ابيات زير در كدام گزينه به يهآرا -۱۵۱
گـوش را اش خاموش سازد طفـل بـازي سيلي الف)     

 

دار را يك رطل مـردافكن بـس اسـت عقل دعوي 
 

ـــي ـــو ب ـــام ت ـــده از قي ـــرو فرازن ـــا ب) س پ
 

ــــده از جمــــال تــــو زايــــل  مهــــر فروزن
 

سـازم كـه در ديـر و حـرم ج) من بتي را قبله مي
 

برنــد و را مــؤمن و ترســا بــه تمكــين مــياســم ا 
 

د) پشت مـن گـرم بـه خورشـيد قيامـت نشـود
 

ــد  ــانم كردن ــاع جه ــرد ز اوض ــه دلس ــس ك ب
 

  ايهام تناسب -تلميح -حسن تعليل -) تشخيص2  حسن تعليل -لف و نشر -تشخيص -) اسلوب معادله1  
  حسن تعليل -تضاد -تشخيص -) اسلوب معادله4    ايهام -تناسب -تشبيه -) استعاره3  
  الگوي حروف اصلي قافيۀ كدام گزينه متفاوت است؟ -۱۵۲
ـــده ) 1     ـــس كـــه شـــب ران ـــرس كشـــته از ب ـــد ف ان

 

انـــــد ســـــحرگه خروشـــــان كـــــه وامانـــــده 
 

ــــس2 ــــور  ) مگ ــــه ج ــــكّر ب ــــيش ش وارش از پ
 

ــــــــور  ــــــــه ف ــــــــتي ب ــــــــدي و بازگش بران
 

ـــد3 ـــويش خوان ـــس خ ـــارم ك ـــه ي ـــه ك ) از آنگ
 

ــــــد  ــــــنايي نمان ــــــم آش ــــــا كس ــــــر ب دگ
 

دســـــــت مـــــــردان پرحوصـــــــله تهـــــــي  )4
 

ـــــــــي  ـــــــــوردان ب ـــــــــان ن ـــــــــه بياب قافل
 

  است؟» ذوقافيتين«چند بيت  -۱۵۳
ـــف)      ـــد ال ـــداني ش ـــدا ن ـــد ج ـــر بخوان گ

 

ور برانــــــد، كجــــــا تــــــواني شــــــد 
 

ـــد ـــد و راز در دل بمان ـــون ش ـــش خ ب) دل
 

ولــــي پــــايش از گريــــه در گــــل بمانــــد 
 

ج) يكـــي شـــاهدي در ســـمرقند داشـــت
 

ـــه  ـــي ب ـــه گفت ـــمرق ك ـــاي س ـــتج ند داش
 

د) چنــــــين نقــــــل دارم ز مــــــردان راه
 

ـــــاه  ـــــدايان ش ـــــنعم گ ـــــران م فقي
 

يكــــــي خويشــــــتن را بياراســــــتي ) ه    
 

ـــتي  ـــدا خواس ـــويش از خ ـــرگ خ ـــر م دگ
 

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  است؟ نادرستوزن مقابل كدام گزينه  -۱۵۴
  ) درد چه گويي به آنكه درد ندارد: (مفتعلن فاعالت مفتعلن فع)1  
  لب: (مفعول فاعالت مفاعيلن)  ) دردا كه نيست زان بت نوشين2  
  ) به يك شراب كه در حلق پير قوم فرو ريخت: (مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن)3  
  كشد: (فعولن فعولن فعولن فعل) ) يكي قاف تا قاف نان مي4  
  است؟» ناهمسان«وزن كدام گزينه  -۱۵۵
ــــند ) 1     ــــود واپس ــــۀ خ ــــه ز انديش ــــون هم چ

 

ـــــه  ـــــود انديش ـــــي ب ـــــند؟ ك ـــــا پس ات از م
 

ـــي2 ـــو غزال ـــكار ن ـــه ش ـــي ب ـــد اهل ـــا كمن ) بگش
 

ــين اســت  ــت در كم ــه وق ــب او را هم ــه ســگ رقي ك
 

ــــگ3 ــــگ ) جن ــــه جن ــــراوان و ب ــــرده ف ــــا ك ه
 

ـــــــــــار  ـــــــــــرآورده دم ـــــــــــديش ب از بدان
 

ــــــوش ) 4 ــــــاده دارد گ ــــــردان نه ــــــرخ گ چ
 

تــــــا ملــــــك مــــــرو را چــــــه فرمايــــــد 
 

  است؟ ادرستناطالعات مقابل كدام گزينه  -۱۵۶
  شود.) بندي مي ) در گلشن دل آب و هوايي است بهشتي (به دو صورت همسان و ناهمسان تقسيم1  
  گويان به شور و غوغا (وزن دوري و پايۀ آوايي فعولن دارد.)  ) با هم ز لعل گويا2  
  اي است.) پايه ) داني كه چون رسد به جهان نور آفتاب؟ (وزن ناهمسان سه3  
  هجايي دارد.) فكر نان و آب ندارد (پايۀ آوايي تكجز  ) هيچ به4  
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  اختيارات شاعري بيت زير در كدام گزينه كامالً درست است؟ -۱۵۷  1010
ــــوي      ــــن ك ــــرو از اي ــــرا ب ــــد م گوين

 

ـــــاز؟  ـــــا روم ب ـــــردم كج ـــــم ك دل گ
 

  ابدال -حذف همزه -) تغيير مصوت كوتاه به بلند2  بلند بودن هجاي پاياني -حذف همزه -) ابدال1  
  تغيير مصوت بلند به كوتاه -تغيير مصوت كوتاه به بلند -) حذف همزه4  بلند بودن هجاي پاياني -قلب -) تغيير مصوت كوتاه به بلند3  
  دارد؟» بلند به كوتاه«و » كوتاه به بلند«كدام گزينه تغيير مصوت  -۱۵۸
چنــد چــو اهلــي ز دور لــب گــزم و خــون خــورم؟ ) 1    

 

ــب  ــبخش از ل ــر ب ــربتي آخ ــويش ش ــوش خ ــون ن چ
 

ـــــكين او2 ـــــنبل مش ـــــا دم زدم س ـــــه ت ) آه ك
 

موي به مـو جعـد يافـت خـم بـه خـم انـدر شكسـت 
 

) دل ببــــري وانگهــــي بــــاز كشــــي دل ز مــــن3
 

ــرده  ــن پ ــه در اي ــن ن ــرده م ــن پ ــو در اي ــر ت اي ام گ
 

ــدي خوشــي نوخاســته ) 4 ــه خــوش آراســته رن ميخان
 

ــن اســت  ــان م ــروز مهم ســاقي سرمســت خوشــي ام
 

  در كدام گزينه اختيار زباني و وزني وجود دارد؟ -۱۵۹
ســوز دلــم بــا تــو گفــت حــرف نهــاني دگــر ) 1    

 

ــــاني دگــــر  ــــود گــــوش و زب بلبــــل و گــــل را ب
 

ـــي2 ـــرا م ـــاز م ـــف ب ـــر زل ـــه زنجي ـــار ب كشـــد ) ي
 

ـــي  ـــي او م ـــي در پ ـــا م ـــه كج ـــا ب ـــد روم ت كش
 

) آتــــش ســــودا گرفــــت در دل شــــيداي مــــن3
 

ـــن  ـــر اي ـــعله گ ـــد واي دل  ش ـــان زن ـــنس و واي م
 

ـــد ) 4 ـــر برن ـــه دوزخ اگ ـــه جـــرم عشـــق ب ـــا را ب م
 

باشـــد خيـــال دوســـت بـــه دوزخ بهشـــت مـــا 
 

  است؟ نادرستنام وزن كدام گزينه  -۱۶۰
ـــــــــده ) ســـــــــراينده1 ـــــــــيش دانن اي اي پ

 

فغــــــان كــــــرد از جــــــور خونخــــــواره دزد 
 

(متقارب مثمن محذوف) 
ــــــــوگلي روزي ز شورســــــــتان دميــــــــد2 ) ن

 

ـــــد و رو درهـــــم  كشـــــيد خـــــار آن گـــــل دي
 

  (رمل مسدس محذوف) 
ـــي3 ـــتن كـــه چـــه؟ ) در خـــون جـــانم ب گنـــه رف

 

ــــن  ــــان م ــــن اي ج ــــان مك ــــد ج ــــار قص زنه
 

  (رجز مسدس محذوف) 
ــــــد4 ــــــت آزار آي ــــــق رف ــــــو از دل عش ) چ

 

ــــد  ــــار آي ــــتان خ ــــت از گلس ــــل رف ــــو گ چ
 

 (هزج مسدس محذوف) 
  مفهوم بيت زير با كدام گزينه قرابت دارد؟ -۱۶۱

ـــــو      ـــــوز بســـــي ج فروشراســـــتي آم
 

نماســت هســت در ايــن شــهر كــه گنــدم 
 

  

گنــــدم نكاشــــتيم گــــه كشــــت، زان ســــبب ) 1    
 

جـــــاي آرد در انبـــــان، لوبياســـــت مـــــا را بـــــه 
  

نوشـــي كـــه در او روي و ريـــايي نبـــود ) بـــاده2
 

بهتــــر از زهدفروشــــي كــــه در او روي و رياســــت 
 

ــود3 ــس ب ــرت ب ــر عب ــز به ــور، ك ــت مخ ــازي جن ) ب
 

نمـــاي جـــوفروش دمآنچـــه آدم ديـــد از آن گنـــ 
 

ـــور4 ـــب ظه ـــاس عي ـــد در لب ـــر كن ـــر ز فق ) هن
 

ــــان گنــــدم درويــــش طعــــم جــــو دارد  كــــه ن
 

  است؟ نادرستمفهوم مقابل كدام گزينه  -۱۶۲
ــار1 ــب مي ــر ل ــا نســازي راســت در دل حــرف را ب ) ت

 

ــرون نرفتــه اســت از كمــان غافــل مبــاش  ــا بي ــر ت تي
 

  گويي) (سنجيده 
ـــــاز2 ـــــا پوالدب ـــــه ب ـــــرد ) هرك ـــــه ك و پنج

 

ـــــرد  ـــــه ك ـــــود را رنج ـــــكين خ ـــــاعد مس س
 

  (تدبير و مدارا) 
ــي3 ــد ) ب ــي نكنن ــه نيك ــق ب ــي خل ــاد كس ــل ي اج

 

ــــر ســــر انصــــاف آرد  ــــه را ب ــــن طايف مــــرگ، اي
 

  (ناپايداري عمر) 
) گـــر جـــان بدهـــد ســـنگ ســـيه لعـــل نگـــردد4

 

ـــاد؟  ـــدگهر افت ـــد ب ـــه كن ـــلي چ ـــت اص ـــا طين ب
 

 (عدم تغيير ذات) 
  است؟مفهوم كدام گزينه متفاوت  -۱۶۳
ات از ســر گذشــته اســت اي گـل كــه مــوج خنـده ) 1    

 

ــــــاش گريــــــۀ تلــــــخ گــــــالب را  آمــــــاده ب
 

ــــت آورد2 ــــرق خجال ــــت ع ــــار غفل ــــرب به ) ط
 

ـــي  ـــت ب ـــده نگذش ـــل خن ـــم گ ـــر گالب ـــاري آخ ك
 

ــه3 ــيش ) گري ــرده دارد ع ــا در پ ــي ه ــاي ب ــان ه گم
 

اختيـــــار بـــــرق بـــــاران آورد خنـــــدٔه بـــــي 
 

ن) فغـــان كـــه طبـــل رحيـــل خـــزان نـــداد امـــا 4
 

كــــه عنــــدليب شــــود كاميــــاب خنــــدٔه گــــل 
 

  مفهوم بيت زير با كدام بيت تناسب دارد؟ -۱۶۴
ـــد      ـــا بكن ـــو كاره ـــوز ت ـــه س ـــوز ك دال بس

 

شـــبي دفـــع صـــد بـــال بكنـــد نيـــاز نـــيم 
 

  

بســوز اي دل كــه تــا خــامي نيايــد بــوي دل از تــو ) 1    
 

كجــا ديــدي كــه بــي آتــش كســي را بــوي عــود آيــد؟ 
  

شـب كليـد گـنج مقصـود اسـت) دعاي صـبح و آه 2
 

ـــدار پيونـــدي بـــدين راه و روش مـــي  ـــا دل رو كـــه ب
 

) همچو شـمع ار عاشـقي بـا سـوز دل بـا آب چشـم3
 

گــداز ســوز و گــاهي مــي شــب بــه روز آور، گهــي مــي 
 

پرســـي ميـــان ســـينه دل چيســـت؟ ) چـــه مـــي4
 

ــــد  ــــرد دل ش ــــدا ك ــــوز پي ــــون س ــــرد چ خ
 

  درست است؟ معني واژگان زير در كدام گزينه تماماً -۱۶۵
  »غان -لمعات -ناقه -مخدوم -التزام«  
  چوب -روشني -اسب -روا فرمان -) ملزم شدن به كاري2  نوعي درخت -پرتوها -شتر -ارباب -) همراهي كردن1  
  نوعي چوب -شناختن -شادي -خدمتكار -كاري ) محكم4  كمال -روشنايي -فرياد -سرور -) تأكيد كردن3  
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  درستي ذكر كرده است؟ را به» الف، ب، ج و د«كدام گزينه مصاديق  -۱۶۶

  مفهوم  توضيح

 هاي كنش ويژگي (الف)

 (ب)مورد نكوهش قرار گرفتن ديگران در انجام كنش سيگار كشيدن

 ها با يكديگر ديدگاه اول به تعامل جهان (ج)

 (د) جهان ديگري در مقابل جهان انساني قرار دارد.

  يهست جهان -است يفرهنگ جهان و يذهن جهان از تر مهم عتيطب جهان -انسان كنش نامطلوب امديپ -دهد يم انجام انسان كه يتيفعال )1  
 - اسـت يفرهنگـ جهـان و يذهنـ جهان از تر مهم عتيطب جهان - انسان كنش نامطلوب امديپ - مخلوقات ريسا  از انسان تيفعال ٔهزكننديمتما ) 2  

  يهست جهان
  ينيتكو  جهان -شود يم محدود عتيطب جهان به ينيتكو  جهان -يگر يد  به وابسته ياراد امديپ -مخلوقات ريسا  از انسان تيفعال ٔهزكننديمتما ) 3  
  ينيتكو  جهان -شود يم محدود عتيطب جهان به ينيتكو  جهان -يگر يد  به وابسته ياراد امديپ -دهد يم انجام انسان كه يتيفعال) 4  
  است؟ آورده يدرست به را ريز عبارات تيبتر به نهيگز كدام -۱۶۷
  جوامع در علم از يمتضاد گاه و متفاوت فيتعار رواج )الف  
  .دانند يم معتبر را يعقالن علوم كه يجوامع به علم به متجدد جهان كرديرو تيسرا )ب  
  ياجتماع يها جهان توسط يفرهنگ تيهو اساس بر يعلم دانش از متفاوت فيتعار )ج  
  يدانش ٔهريذخ در ييها تعارض يريگ شكل )د  
  د -ج -ب -الف) 4  الف -ب -ج -د) 3  د -الف -ب -ج) 2  ج -د -الف -ب) 1  
  است؟ نادرست استعمار با ارتباط در و درست ياجتماع ينهادها با ارتباط در نهيگز كدام -۱۶۸
 اشـاره ياجتمـاع نهـاد مفهـوم به ،ميكن يم استفاده يمشخص ازين رفع يبرا را ها ارزش و ديعقا  يعني ياجتماع جهان قيعم يها هيال  ۀهم كه يهنگام) 1  

  .ابدي يم در استثمار يمعن به را استعمار ،يواقع اتيتجرب اساس بر يامروز  انسان -ميكن يم
 اشـاره ياجتمـاع ادنهـ مفهـوم به ،ميكن يم استفاده يمشخص ازين رفع يبرا را ها ارزش و ديعقا  يعني ياجتماع جهان قيعم يها هيال  ۀهم كه يهنگام) 2  

  .بود مانده عقب جوامع استثمار يمعنا به استعمار يۀنظر  ن،يشيپ يها سده در -ميكن يم
 اسـتعمار يـۀنظر  ن،يشـيپ يهـا سـده در -شوند يم آشكار ياجتماع ينهادها م،ير يبگ نظر در هم با ارتباط در را ياجتماع جهان يها هيال  و اجزا يوقت) 3  

  .بود مانده بعق جوامع استثمار يمعنا به
 ،يواقعـ اتيـتجرب اساس بر يامروز  انسان -شوند يم آشكار ياجتماع ينهادها م،ير يبگ نظر در هم با ارتباط در را ياجتماع جهان يها هيال  و اجزا يوقت) 4  

  .ابدي يمر د استثمار يمعن به را استعمار
  است؟ آورده يدرست به را ريز عبارات از كي هر علت نهيگز كدام بيترت به -۱۶۹
   دانشمندان يبرا حيصح و مناسب ياجتماع يريگ موضع فرصت كردن فراهم  
   كند يم ميترس ياجتماع جهان يبرا غرب جهان كه يريمس به رفتن.  
   مختلف ياجتماع يها جهان پيدايش  
  ها انسان اختيار و اراده تنوع -غرب جهان يۀحاش در خود تيهو  يوجو جست -ياجتماع يها جهان و افراد نيب يهمراه و يهمدل شيافزا ) 1  
  ياجتماع جهان قيعم يها هيال  تنوع -غرب جهان يفرهنگ يبرتر  رشيپذ  -ياجتماع يها جهان و افراد نيب يهمراه و يهمدل شيافزا ) 2  
  ها انسان معرفت و يآگاه تنوع -غرب جهان يفرهنگ يبرتر  رشيپذ  -ها آن از انتقاد و ياجتماع يها دهيپد  ٔهدربار يداور ) 3  
  ياجتماع جهان يسطح يها هيال  تنوع -غرب جهان يۀحاش در خود تيهو  يوجو جست -ها آن از انتقاد و ياجتماع يها دهيپد  ٔهدربار يداور ) 4  
  است؟ آورده يدرست به را ريز عبارات روند نهيگز كدام -۱۷۰
  ها انسان يآزاد و اراده رفتن دست از )الف  
  ياخالق يها كنش مانند سانان يها كنش گريد رفتن ضعف به رو )ب  
  نيآهن قفس )ج  
  دنيا به معطوف ۀحسابگران يها كنش رواج) د  
  خودساخته ٔهديچيپ ياجتماع نظام از ييرها فرصت شدن گرفته )ه  
  ه -الف -ج -د -ب) 4  ب -الف -ه -د -ج) 3  الف -ه -ج -ب -د) 2  ه -ب -د -ج -الف) 1  

 ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
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پيشنهادي زمان
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  دارد؟ اشاره يمفهوم چه به ريز عبارات از كي هر بيترت به -۱۷۱  1212
   سميپروتستانت  
   ها آن تنوع و ياجتماع يها دهيپد ريسا و ها كنش بودن ياراد و آگاهانه  
   كنند يرويپ او از كه خواست يم گرانيد از و كرد يم تيتبع خود ينفسان يها خواسته از فرعون.  
 دنبـال را خود ينفسان يهواها يافراد ،ينيد  يها فرهنگ در اگر -يشناس جامعه در مختلف يكردهايرو  و مكاتب ير يگ شكل علت -پنهان سميسكوالر ) 1  

  .كنند يم پنهان ينيد  ميمفاه قالب در را شيخو  يپرست نفس بلكه كنند، ينم اظهار يرسم و آشكار صورت به را آن كنند،
 انسان ياله فطرت بر يمبتن ،ينيد  فرهنگ در انسان حقوق -يعيطب علوم به نسبت ياجتماع علوم در ينيب شيپ بودن تر دهيچيپ -پنهان سميسكوالر ) 2  

  .رديگ يم شكل انيآدم يعيطب التيتما  و ها عادت ها، خواسته براساس صرفاً ،يستياومان ۀشياند  يمبنا بر بشر حقوق اما ،است
 ،ينـيد  يهـا فرهنگ در اگر - يعيطب علوم به نسبت يتماعاج علوم در ينيب شيپ بودن تر دهيچيپ - جهان ينيد  و يمعنو ابعاد به غرب جهان ينشيگز  كرديرو ) 3  

  .كنند يم پنهان ينيد  ميمفاه قالب در را شيخو  يپرست نفس بلكه كنند، ينم اظهار يرسم و آشكار صورت به را آن كنند، دنبال را خود ينفسان يهواها يافراد
 ،ينـيد  فرهنگ در انسان حقوق - يشناس جامعه در مختلف يكردهايرو  و مكاتب ير يگ شكل علت - جهان ينيد  و يمعنو ابعاد به غرب جهان ينشيگز  كرديرو ) 4  

  .رديگ يم شكل انيآدم يعيطب التيتما  و ها عادت ها، خواسته براساس صرفاً ،يستياومان ۀشياند  يمبنا بر بشر حقوق اما ،است انسان ياله فطرت بر يمبتن
 ياجتمـاع كـنش پـردازان هينظر و است آورده يعيطب علوم هدف با ينييتب يشناس جامعه هدف شباهت يبرا يمناسب فيتوص نهيگز كدام -۱۷۲

  دانند؟ يم چه را ياجتماع كنش يژگيو نيتر مهم
  يمعنادار  و يآگاه -دهد يم را جامعه كنترل و ير يشگيپ ،ينيب شيپ قدرت ها انسان به ،ياجتماع نظم شناخت با يشناس جامعه) 1  
  اراده و يآگاه -دهد يم را جامعه كنترل و ير يشگيپ ،ينيب شيپ قدرت ها انسان به ،ياجتماع نظم شناخت با يشناس جامعه) 2  
  يمعنادار  و يآگاه - نديب يم يكم يتفاوت تنها را مختلف جوامع انيم تفاوت و داند يم دهيچيپ يعيطب ٔهديپد  كي صرفاً را جامعه ،ينييتب يشناس جامعه) 3  
  اراده و يآگاه -نديب يم يكم يتفاوت تنها را مختلف جوامع انيم تفاوت و داند يم دهيچيپ يعيطب ٔهديپد  كي رفاًص را جامعه ،ينييتب يشناس جامعه) 4  
  است؟ درست وبر نگاه با ارتباط در ريز عبارات از كي كدام -۱۷۳
  .دانست يم محدود يتجرب علم به را علم اما دانست، يم يضرور ياجتماع يها دهيپد يمعنا درك يبرا را دنيفهم نكهيا با وبر )الف  
  .انگاشت يم يعلم روش يبرا يازين شيپ و مقدمه را آن حال، نيا با اما ،دانست يم يانسان علوم يبرا يمستقل روش را تفهم او )ب  
  .كند فيتوص را ياجتماع يها ارزش و ها آرمان تواند يم فقط شناس جامعه او نظر از )ج  
  .كند يعلم يداور ند،ا يرتجربيغ و نامحسوس يها دهيپد كه ها ارزش و ها آرمان ٔهدربار ندتوا ينم شناس جامعه بود معتقد او) د  
  .ندارد يعلم ارزش وگرنه شود اثبات زين يفيك يها روش با ديبا فهمند يم ها دهيپد ۀمطالع از شناسان جامعه آنچه بود معتقد )ه  
  ه -د -ج) 4  د -ج -الف) 3  ه -ب -الف) 2  د -ج -ب) 1  
  اند؟ كدام »د و ج ب، الف،« قيمصاد بيترت به -۱۷۴

  پيامد  پديده
 هويت فرهنگي جهان اجتماعي (الف)

 (ب) تعارض فرهنگي

 هاي اجتماعي ناتواني در حفظ و دفاع از عقايد و ارزش (ج)

 (د) كاستي و خأل معنوي

 يبـرا ياجتماع متفكران و دانشمندان قيتشو  -تيهو  بحران -ينگفره تزلزل -كند دايپ يتسر  آن يسطح يها هيال  به ياجتماع جهان قيعم يها هيال ) 1  
  يفرهنگ هويت يمرزها از عبور

 و دانشـمندان فراخوانـدن -يفرهنگـ تحول -ياجتماع يها ينگران و اضطراب -كند دايپ يتسر  آن يسطح يها هيال  به ياجتماع جهان قيعم يها هيال ) 2  
  ياجتماع جهان يارزش و يعقيدت ياه بنيان ٔهدربار يبازانديش به ياجتماع متفكران

 متفكـران و دانشـمندان فراخوانـدن -تيهو  بحران -ياجتماع يها ينگران و اضطراب -شود شناخته رسميت به و پذيرفته افراد يسو از ها ارزش و عقايد) 3  
  ياجتماع جهان يارزش و يعقيدت يها بنيان ٔهدربار يبازانديش به ياجتماع

 عبـور يبرا ياجتماع متفكران و دانشمندان قيتشو  -يفرهنگ تحول -يفرهنگ تزلزل -شود شناخته رسميت به و پذيرفته افراد يوس از ها ارزش و عقايد) 4  
  يفرهنگ هويت يمرزها از

  كند؟ يم ذكر يدرست هب را ريز عبارات روند نهيگز كدام -۱۷۵
  استعمارزده يكشورها به ياقتصاد يوابستگ )الف  
  يجهان سطح در يتجار مبادالت شدن انجام نامتعادل )ب  
  يجهان اقتصاد در يزن چانه قدرت آمدن نييپا )ج  
  يمحصول تك اقتصاد )د  
  يغرب يكشورها به ثروت انتقال )ه  
  ه -ب -الف -ج -د) 4  ه -الف -د -ب -ج) 3  ب -ه -ج -د -الف) 2  الف - ه -ب -ج -د) 1  
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  :ديكن مشخص را ريز عبارات بودن نادرست اي درست -۱۷۶  1313
   گرفت دهيناد را عدالت و كرد باز ثروت صاحبان يبرا را استثمار راه ،ياقتصاد يآزاد ژهيو به و يآزاد شعار بر هيتك با ينييتب كرديرو.  
   افزودند يم خود ثروت بر يجنگ ميغنا با خيتار ۀگذشت در فاتحان كه بود معتقد ،يفرانسو شناس جامعه كنت، اگوست.  
   بندد يبرم رخت بشر يزندگ از جنگ اول يجهان جنگ از بعد ،بود معتقد كنت اگوست.  
   آمد وجود به انگلستان در م ۱۸۲۰ سال در ياقتصاد بحران نيتر مهم.  
    درست -درست -نادرست -درست) 1  
  نادرست -نادرست -درست -نادرست) 2  
  درست -درست -نادرست -نادرست) 3  
  نادرست -نادرست -درست -درست) 4  
  د؟يده پاسخ ريز االتؤس به -۱۷۷
   ست؟يچ انسان يزندگ در يمعنو و ينيد يباورها تداوم علت نيتر مهم  
   د؟يانجام يجينتا چه به غرب فرهنگ در ستميب قرن در يويدن انسان به دنيبخش اصالت  
    بود؟ چه ينيد لمانعا و اسالم جهان ياسيس يها قدرت تعامل يمبنا اسالم جهان با متجدد غرب شدن رو به  رو زماندر  
  عدالت و فقاهت -يمعرفت بحران و فرانسه انقالب يها آرمان به دنينرس -انسان فطرت با كامل انطباق و عقل با يسازگار ) 1  
  عدالت و فقاهت -دهايام و ها آرمان مرگ و يد يناام و أسي ،ييگرا  پوچ -انسان فطرت با كامل انطباق و عقل با يسازگار ) 2  
  تيامن حفظ ضرورت -يمعرفت بحران و فرانسه انقالب يها آرمان به دنينرس -يعيطب ماوراء و يقدس قيحقا  به يآدم يفطر  ازين) 3  
  تيضرورت حفظ امن -دهايها و ام و مرگ آرمان يد يو ناام أسي ،ييپوچ گرا  -يعيو ماوراء طب يقدس قيبه حقا  يآدم يفطر  ازين) 4  
  است؟ نادرست رانيا ياسالم انقالب با ارتباط در و درست انهعدالتخ جنبش با ارتباط در نهيگز كدام -۱۷۸
 نيـا  تيـاهم بُعـد نيتـر  ياصـل -بودنـد دهينرس قدرت به ياله يارهايمع با كه كرد يم ليتحم يكسان به را عادالنه رفتار كه بود نيا  عدالتخانه مشكل) 1  

  .بود كرده ساقط را شاه يعني منطقه، در لياسرائ يحام قدرت نيتر  مهم كه بود ليدل نيا  به انقالب
 مشروطه انقالب از يرويپ به ياسالم انقالب -دنديرس مشروطه انقالب به انگلستان يهمكار  و توافق با تينها  در عدالتخانه جنبش در مسلمان عالمان) 2  

  .كرد يم مطرح اسالم جهان ۀمسئل را لياسرائ ۀمسئل ،يعيش ياجتماع و ياسيس فقه به اتكا و اسالم به بازگشت با
 در انقـالب نيـا  تيـاهم -برخاسـتند مخالفـت بـه ياسـتعمار  استبداد با بود شده آغاز كه يحركت از يبانيپشت در مردم عموم عدالتخانه جنبش در) 3  

  .داد يم ارائه سميونيصه با مبارزه يبرا كه بود يراهكار 
 انقالب -شد داده حيترج ياستبداد نظام با سهيمقا  در مشروطه د،يرس ينم نظر به ممكن يآرمان تيحاكم يبرقرار  كه يطيشرا  در عدالتخانه جنبش در) 4  

  .گشود اسالم جهان يرو به را يد يجد  افق و داد قرار ياسالم امت برابر در ينينو  يالگو ران،يا  ياسالم
  است؟ آورده ريز ميمفاه با ارتباط در يدرست عبارات نهيگز كدام -۱۷۹
   يماعاجت جهان نظم بودن ياعتبار  
   يجهان فرهنگ  
   يجهان فرهنگ در تيمسئول و تعهد  
   علوم در موضوع بر ديكتأ يجا به روش بر ديكأت  
 گسترش ۀنيزم -ستين يخاص گروه و قوم يبرا شيها  ارزش و ها آرمان كه يفرهنگ -گيرد يم شكل ها انسان ٔهاراد و يآگاه با آن نظم و ياجتماع جهان) 1  

 يرعلمـيغ را ينـيد  علـوم و اخـالق فلسفه، مانند علوم ريسا  ،يتجرب علوماز  ريغ كه يكسان -آورد يم فراهم را شمول جهان يها ارزش و ديعقا  تحقق و
  .كردند يتلق علم كنند، استفاده يتجرب روش از كه يصورت در فقط را ياجتماع و يانسان علوم و دانستند

 گـروه و قـوم يبـرا شيهـا  ارزش و ها آرمان كه يفرهنگ -كرد ميتقس يمتفاوت انواع بهها  آن قيعم يها هيال  تنوع ليدل به توان يم را ياجتماع يها جهان) 2  
 را ينـيد  علـوم و اخالق فلسفه، مانند علوم ريسا  ،يتجرب علوم ريغ كه يكسان -دهد يم را خود تيهو  از دفاع قدرت يجهان فرهنگ به -ستين يخاص

  .كردند يتلق علم كنند، استفاده يتجرب روش از كه يصورت در فقط را ياجتماع و يانسان علوم و دانستند يرعلميغ
 گسـترش جهـان در و كنـد يمـ عبـور يقـوم و ييا يجغراف يمرزها از كه يفرهنگ -گيرد يم شكل ها انسان ٔهاراد و يآگاه با آن نظم و ياجتماع جهان) 3  

 گفتنـد و دانسـتند علم كسب روش تنها را يتجرب روش كه يافراد -آورد يم فراهم را شمول جهان يها ارزش و ديعقا  تحقق و گسترش ۀنيزم -ابدي يم
  .كنند استفاده يتجرب روش يعني روش كي از ديبا  علوم ۀهم كه

 كند يم عبور يقوم و ييا يجغراف يمرزها از كه يفرهنگ -كرد ميتقس يمتفاوت انواع بهها  آن قيعم يها هيال  تنوع ليدل به توان يم را ياجتماع يها جهان) 4  
 و دانسـتند علـم كسـب روش تنهـا را يتجربـ روش كه يافراد -دهد يم را خود تيهو  از دفاع قدرت يجهان فرهنگ به -ابدي يم گسترش جهان در و

  .كنند استفاده يتجرب روش يعني روش كي از ديبا  علوم ۀهم كه گفتند
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  است؟ آمده نهيگز كدام در ريز االتؤس پاسخ -۱۸۰  1414
   رد؟يگ يم شكل ياساس چه بر ياجتماع جهان يفرهنگ هويت  
   ست؟يچ مثبت فرهنگ تحول يژگيو دو  
   ست؟يچ غنا و فقر چالش و ياقتصاد بحران شباهت  
  داشتن ياقتصاد تيهو  -باشد حق آن يسطح يها هيال  و باطل ه،شد  متحول فرهنگ قيعم يها هيال  -ياجتماع يها ارزش و ها آرمان) 1  
 -باشـد حـق فرهنـگ يسـو به راتييتغ جهت و باشد باطل يفرهنگ شود، يم تحول و بحران تزلزل، گرفتار كه يفرهنگ -ياجتماع ياه ارزش و ها آرمان) 2  

  بودن يمقطع و يا دوره
 -دباشـ حـق فرهنـگ يسـو بـه راتييتغ جهت و باشد باطل يفرهنگ شود، يم تحول و بحران تزلزل، گرفتار كه يفرهنگ -ياجتماع يها ارزش و عقايد) 3  

  داشتن ياقتصاد تيهو 
  بودن يمقطع و يا هدور  -باشد حق آن يسطح يها هيال  و باطل ه،شد  متحول فرهنگ قيعم يها هيال  -ياجتماع يها ارزش و عقايد) 4  
  است؟ آمده نهيگز كدام در ريز يامدهايپ از كي هر علت -۱۸۱
   غرب جهان انديشمندان يرو به جديد يها افق شدن گسترده  
   يغرب يكشورها برابر در مسلمان يها دولت شتريب يريپذ بيآس  
   يغرب يستيبراليل يها هشياند به ياسالم جوامع انيگرا غرب آوردن يرو  دوباره  
   سلطه گرفتن قرار رشيپذ و تيرضا مورد  
   يفرهنگـ ٔهويشـ بـه -جهـان سـطح در چـپ يروشـنفكر  يهـا جاذبـه رفـتن نيبـ از -ياستعمار  يها دولت به يوابستگ زانيم -رانيا  ياسالم انقالب) 1  

  سلطه شدن اعمال
  يهژمون ير يگ شكل -شرق بلوك يفروپاش -ياستعمار  يها دولت به يوابستگ زانيم -اسالم يمعنو حيات) 2  
  سلطه شدن اعمال يفرهنگ ٔهويش به -شرق بلوك يفروپاش -ياسالم و ينيد  يها سنت از يدور  زانيم -اسالم يمعنو حيات) 3  
  يهژمون ير يگ شكل -جهان سطح در چپ يروشنفكر  يها جاذبه رفتن نيب از -ياسالم و ينيد  يها سنت از يدور  زانيم -رانيا  يالماس انقالب) 4  
  است؟ درست يانتقاد يشناس جامعه با ارتباط در يهمگ نهيگز كدام عبارات -۱۸۲
 يگـر يد  فرهنـگ بـر و رود فراتـر خـود يخيتار  ٔهمحدود و ييا يجغراف ٔهگستر از يفرهنگ دينبا  است، معتقد ها فرهنگ و ها گروه افراد، ٔهاراد از دفاع يبرا) 1  

 خود خاص ٔهاراد يفرهنگ و گروه فرد، هر -پرداخت آن از انتقاد به ديبا  و است سلطه مصداق گردد، سركوب يگروه اي فرد ٔهاراد اگر -كند سلطه اعمال
  .كند يم خلق را خود ژهيو  يها ارزش و يمعان و دارد را

 يبرا -هاست فرهنگ و ها گروه افراد، يها اراده ۀپرداخت و ساخته ها ارزش و يمعان تمام كه است معتقد ينييتب كرديرو  رشيپذ  با يانتقاد يشناس معهجا) 2  
 از بـدتر ايـ بهتر ها رزشا  از كدام چيه -شود ليتحم يگر يد  گروه اي فرد بر يگروه اي فرد ٔهاراد دينبا  است، معتقد ها فرهنگ و ها گروه افراد، ٔهاراد از دفاع

  .ستندين باطل اي حق و غلط اي درست كدام چيه اي ستندين يگر يد 
 جوامـع و هـا انسـان انيـم روابـط و هـا كـنش نقد به ليفضا  و قيحقا  نيا  اساس بر تا كند ينم كشف را يلتيفض اي قتيحق گونه چيه يانتقاد كرديرو ) 3  

 بـه يتـوجه كـم يانتقـاد كرديرو  در -ستندين باطل اي حق و غلط اي درست كدام چيه اي ستندين يگر يد  زا  بدتر اي بهتر ها ارزش از كدام چيه -بپردازد
  .شود يم مشاهده يا اندازه تا افراد يزندگ بر ساختارها نيا  ريتأث و ياجتماع يساختارها

 ينـييتب كـرديرو  رشيپـذ  بـا يانتقـاد يشناسـ جامعه -كند يم خلق را خود ٔهژيو  يها ارزش و يمعان و دارد را خود خاص ٔهاراد يفرهنگ و گروه فرد، هر) 4  
 يسـاختارها بـه يتـوجه كـم يانتقـاد كـرديرو  در -هاسـت فرهنـگ و ها گروه افراد، يها اراده ۀپرداخت و ساخته ها ارزش و يمعان تمام كه است معتقد
  .شود يم مشاهده يا اندازه تا افراد يزندگ بر ساختارها نيا  ريتأث و ياجتماع

 چـه ،آن بـه دنيبخشـ اصالت و ها تيهو تكثر و تنوع بر ديتأك يگاه و داشت خواهد يامديپ چه ياسالم جوامع در ياسالم يداريب تحقق -۱۸۳
  باشد؟ داشته تواند يم ييمعنا

 خيتار  ثروت، و درتق سرگذشت همانند را دانش سرگذشت -شد خواهد منتقل اسالم جهان يعموم فرهنگ و مردم به نخبگان سطح از ياسالم يدار يب) 1  
  دانستن انسان سركوب

 را دانـش سرگذشت -ابندي يم سازمان عدالت، و فقاهت براساس يا لهيقب و يقوم يها قدرت از فارغ كه كرد خواهند حركت ينظام يسو به جوامع نيا ) 2  
  دانستن انسان سركوب خيتار  ثروت، و قدرت سرگذشت همانند

 فرصـت بـردن نيبـ از و هـا انسان وحدت و اشتراك انكار -شد خواهد منتقل اسالم جهان يعموم فرهنگ و مردم به نخبگان سطح از ياسالم يدار يب) 3  
  ها فرهنگ و ها انسان ۀمعارف و وگو گفت

 و اشـتراك انكـار -ابنـدي يمـ سازمان عدالت، و فقاهت براساس يا لهيقب و يقوم يها قدرت از فارغ كه كرد خواهند حركت ينظام يسو به جوامع نيا ) 4  
  ها فرهنگ و ها انسان فۀمعار  و وگو گفت فرصت بردن نيب از و ها انسان وحدت
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  است؟ آورده يانتقاد عقل و يابزار عقل ،يريتفس عقل با ارتباط در يدرست عبارت نهيگز كدام بيترت به -۱۸۴  1515
 يبـرا خـود زبـان از يگـر يد  با گفتن سخن در -ميكن يم استفاده ميد پسن يم كه يكار  انجام) در سخن گفتن با ديگري از زبان خود براي ترغيب او به 1  

  كنيم. در سخن گفتن با ديگري از زبان خود براي تفاهم و تعامل استفاده مي -ميكن يم استفاده گريكد ي شناخت
 عنـوان بـه تفـاهم جـاديا  يبـرا خود بانز  از ،يگر يد  با گفتن سخن در -ميكن يم استفاده گريكد ي شناخت يبرا خود زبان از يگر يد  با گفتن سخن در) 2  

  .ميكن استفاده ظالمانه ۀرابط كي اصالح يبرا خود زبان از ،يگر يد  با گفتن سخن در -ميكن يم استفاده بهتر تعامل يبرا يابزار 
 عنـوان بـه تفـاهم جـاديا  يبـرا دخو  زبان از يگر يد  با گفتن سخن در -ميكن يم استفاده گريكد ي با تعامل يبرا خود زبان از يگر يد  با گفتن سخن در) 3  

  .ميكن يم استفاده ميپسند  يم كه يكار  انجام به او بيترغ يبرا خود زبان از يگر يد  با گفتن سخن در -ميكن يم استفاده بهتر تعامل يبرا يابزار 
 يكـار  انجام به او بيترغ يبرا خود زبان از ،يگر يد  با گفتن سخن در -ميكن يم استفاده گريكد ي شناخت يبرا خود زبان از ،يگر يد  با گفتن سخن در) 4  

  .ميكن استفاده ظالمانه ۀرابط كي اصالح يبرا خود زبان از يگر يد  با گفتن سخن در -ميكن يم استفاده يم،پسند  يم كه
  كند؟ يم كامل را ريز جدول نهيگز كدام ترتيب به -۱۸۵

  علوم اجتماعي جهان اسالم  علوم اجتماعي جهان متجدد
 (الف) تبييني

 (ب) تفسيري

 (ج) انتقادي

 يداور  يبـرا ينظـر  عقـل شمول جهان تيظرف از -شمارد يم يعقالن استدالل و نييتب ينوع را ريتفس -رنديگ ينم قرار هم با تقابل در نييتب و ريتفس) 1  
  .كند يم استفاده ها ارزش

  .كند يم استفاده ينظر  عقل شمول جهان تيظرف از -رنديگ ينم قرار هم با تقابل در نييتب و ريتفس -داند يم محدود يتجرب نييتب به را نييتب) 2  
 هـا ارزش يداور  يبرا يعمل عقل شمول جهان تيظرف از -شمارد يم يعقالن استدالل و نييتب ينوع را ريتفس -كند يم استفاده عقل مختلف سطوح از) 3  

  .كند يم استفاده
 هـا ارزش يداور  يبرا يوح شمول جهان تيظرف از -رنديگ ينم قرار هم با تقابل در نييتب و ريتفس -كند يم استفاده ينظر  عقل شمول جهان تيظرف از) 4  

  .كند يم استفاده
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 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص یمتام برای ، آزمون برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق
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 وقت پيشنهادي تا شماره از شماره تعداد پرسش مواد امتحاني

  دقيقه 20  205  186  20 عربي اختصاصي
 يقهدق 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 وارد
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا هکـ یصورت در 

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

صيلي 
سال تح

01
 - 

00
  

  
دفترچة شمارة 

3 -
 

صاصي 
آزمون اخت

31
 

خرداد
 

1401
   )

ساني
شي علوم ان

گروه آزماي
 (

  

11    
  ۱۸۶-۱۹۴( األنسب للجواب عن الّرتجمة أو املفردات أو املفهوم من أو إلی العربّیةعّین(:  
  »: و قبح الّزلل! ه من ُسبات العقلللّ إّن دنیاکم عندي ألهون من ورقة يف فم جرادة تَقضمها؛ نعوذ با« -۱۸۶
تر است؛ از به خواب رفنت عقل و زشتی لغزش بـه خـدا پنـاه  جود، پست گامن دنیایتان نزد من از برگی در دهان ملخی که آن را می ) بی۱  

  بریم! می
بـریم از خـرِد  یتر است؛ به خـدا پنـاه مـ ارزش جود، بی ) این دنیای شام نزد من قطعاً از یک برگ خشکیده در دهان ملخی که آن را می۲  

  خواب رفته و زشتی لغزش! به
هـای عقـل و  بـریم بـه پروردگـار از لغـزش تر از برگی در دهان ملخی باشد که آن را جویده است و پناه می ارزش بسا دنیای شام بی ) چه۳  

  زشتی گمراهی! 
  ها!  پناه بر خدا از انحراف ِخرد و زشتی لغزش تر است؛ ارزش ) دنیایتان پیش من حتّی از برگی که در دهان ملخی جویده شده است، بی۴  
قنا أّن هؤالء الخرباء یُبنی مستقبل صناعاتنا بأیدیهم و تؤّدي نشاطاتهم إلی تقّدمنا!« -۱۸۷   »: صدَّ
  د! شود و کارهای آنان منجر به پیرشفت خواهد ش ساخته میها  آن دست ) ما باور داریم که این کارشناساِن ماهر، آیندۀ صنایع به۱  
هایشان در پیشـرفت ما نقش ایفا  سازند و با تالش ها کارشناسانی هستند که آیندۀ صنایع ما را با دستان خود می ) تصدیق کردیم که این۲  

  کنند!  می
  شود!  های آنان به پیرشفت منجر می شود و با تالش ایم که آیندۀ صنایع، به دست این کارشناسان ساخته می ) ما درست گفته۳  
  شود!  مان می منجر به پیرشفتها  آن های شود و تالش مان با دستان آنان ساخته می ایم که این کارشناسان، آیندۀ صنایع ) باور کرده۴  
  »: یحُدث إعصار شدید فیسحب األسامَک إلی الّسامء بقّوٍة و یأخذها إلی مکان بعید و عندما یفقد رسعَته تتساقط علی األرض!« -۱۸۸
بـرد و هنگـامی کـه  را بـه مکـان دوری مـیهـا  آن کشـاند و سوی آسـامن مـی شّدت به ها را به دهد، سپس ماهی دید رخ می) گردبادی ش۱  

  افتند!  درپی روی زمین می دهد، پی رسعتش را از دست می
بـرد و بعـد از از دسـت  یها را بـه مکـانی دور مـ افتد و ماهی کشد، اتّفاق می سوی آسامن می ها را با شّدت به ) گردباد شدید که ماهی۲  

  افتند!  درپی روی زمین می ها پی دادن رسعتش، ماهی
کشـاند و زمـانی کـه رسعـتش را از  را به مکـانی دور مـیها  آن برد و دهد، ماهیان را با متام توان به آسامن می ) گردباد شدید که رخ می۳  

  افتند!  درپی ماهیان روی زمین می دست بدهد، پی
بـرد و هنگـامی کـه رسعـتش از دسـت  را به مکان دور مـیها  آن کشاند و ها را به آسامن می دهد، سپس ماهی ت رخ میشدّ  ) گردباد به۴  

  اندازد! درپی روی زمین می ها را پی رفت، ماهی
کریسـتي بـراون »: وره!مل یکن کریستي براون یقدر علـی الّسـیر و الکـالم ألنّـه کـان مصـاباً بالّشـلل الـّدماغي و أّمـه تسـاعده يف إنجـاز أمـ« -۱۸۹

 ...............  
  کرد!  ) نتوانست که راه برود و حرف بزند؛ زیرا به بیامری مغزی دچار شده بود و مادرش در انجام کارهایش به او کمک می۱  
  منود!  توانست که راه برود و حرف بزند؛ زیرا او به فلج مغزی دچار بود و مادرش در انجام کارهایش او را کمک می ) منی۲  
  کرد!  دلیل اینکه به فلج مغزی، دچار شده بود، قادر نبود که راه برود یا سخنی بگوید و مادر او بود که در کارهایش کمکش می ) به۳  
  داد!  ) به دلیل دچار شدن به فلج مغزی، قادر به راه رفنت یا حرف زدن نبود و مادرش کارهای او را انجام می۴  
  : الخطأعیِّن  -۱۹۰
  گرفت! می ای را معرّفی کرد که بیشرت این اصطالحات را دربر نامه َعرَّفتني معجامً یحتوي أکرث هذه املصطلحات!: به من لغت) ۱  
  باشد!  ) للفّضة استخدامات يف تنقیة املیاه و الّصناعات الکیمیاویّة!: کاربردهای نقره در تصفیۀ آب و صنایع شیمیایی می۲  
  شامرد!  گویی در حالی که او دروغ را ناپسند می هو یکره الکذب!: چرا به دوستت دروغ می) مل تکذُب علی صدیقک و ۳  
  کنند!  شویم که ما را مجبور به تسلیم شدن می ) قد نواجه املشاکل الّتي تضطرّنا إلی اإلستسالم!: گاهی با مشکالتی مواجه می۴  
  عیِّن الّصحیح:  -۱۹۱
  شوند!  مان پراکنده می ألقرباء من حولنا!: اگر تندخو باشیم، نزدیکان از پیرامون) لو کّنا غلیظي القلب َالنْفّض ا۱  
او را آزاد منود، فقط قبیلـۀ خـود را بـه  !: شیامء بعد از اینکه پیامرب ) مل تَدع الّشیامء قبیلتها إلی اإلسالم إّال بعد أن أعتقها الّنبّي ۲  

  اسالم دعوت کرد! 
  نشیند!  سنتیِن عادًة!: درخت گردو معموالً پس از دو سال به بار می) تُثمر شجرة الجوز بعد ۳  
  ) اإلهتامم بغرس األشجار واجب علی کّل فرد مّنا!: بر هریک از ما واجب است که به درختکاری توّجه داشته باشیم! ۴  
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  »د!کن اگر اموالی را در راه خدا انفاق کنی، خدا آن را دو برابر می: «الخطأعیِّن  -۱۹۲  22
  ه! للّ ه یضاعفها اللّ ) إن تُنفق أمواالً يف سبیل ا۲  ه!للّ ه أمواالً یُضاعفها اللّ ) إذا تُنفقین يف سبیل ا۱  
  ه! للّ ه یضاعفه اللّ ) إن أنفق أمواالً يف سبیل ا۴  ه!للّ ه أمواالً فقد ضاعفها اللّ ) إذا أنفقَت يف سبیل ا۳  
  »ّدة الخام يف ید اإلنسان کالخشب يف ید النّجار!الوقت هو املا«عیِّن املقصود من العبارة:  -۱۹۳
  ) اإلنسان هو العامل يف تشکیل الزّمن و أجزائه من الّدقائق و الثّواين! ۱  
  ) الوقت وحیداً ال یکفي لتکوین الزّمن بل هو بحاجة إلی مواّد اُخری! ۲  
  ) البرش هو املسؤول من ُحسن اإلستفادة من الوقت أو سوئِها! ۳  
  الوقت لجمیع الّناس يف العامل ُمتساویة ال فرق بینهم!  ) قیمة۴  
  ماّم طلب منک:  الخطأعیِّن  -۱۹۴
  »أفعال«من الّشجرة!: لهام جمع علی وزن  غصنجالسة علی  الفرخة) کانت ۱  
  يف العامل!: حیوانات تُرضع صغارها اللّبونات) الزّرافة هو أطول ۲  
  » تخریب أو تعطیل«یعمل!: متضاّده املکیّف الّذي کان ال  بتصلیح) قُمنا ۳  
  » یرمي -یقدر«نحو مثانیة أمتار!: مرتادفهام  یقفزأن  یستطیع) الکنغر حیوان ۴  
  ِّ۱۹۵-۱۹۷( يف اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ  الخطأعني(: 
  »: إّن الّتکاُسل یُضعف إرادة اإلنسان يف إنجاز کّل عمل!« -۱۹۵
  و منصوب بالفتحة » إنّ «معرفة/ إسم  -معرب -مفرد مذکّر -حرفین ) التّکاسل: مصدر مزید بزیادة۱  
  » إنّ «معلوم/ فعل مع فاعله جملة فعلیة و خرب  -متعدٍّ  -»)ُمضِعف«) یُضعف: فعل مزید (له إسم فاعل و هو ۲  
  معرّف بالعلمیّة/ مفعول و منصوب  -معرب -مفرد مذکّر -) اإلنسان: إسم۳  
  » کّل «نکرة/ مجرور بحرف جّر و مضاف لـِ  -»ن ج ز«مزید من ماّدة  مصدر -مذکّر -) إنجاز: إسم۴  
  »: علیک أن تکون مجتهداً يف اکتساب العلوم لکی تَصَل إلی أهدافک الّسامیة!« -۱۹۶
  حال و منصوب بالفتحة »)/ ُمجتَهد«إسم الفاعل من فعل مزید (و إسم مفعوله:  -مفرد مذکّر -) مجتِهداً: إسم۱  
  معرب/ مجرور بحرف جّر  -مصدر مزید بزیادة حرفین -فرد مذکّر (جمعه: اکتسابات)) اکتساب: م۲  
  الزم/ فعل یعادل املضارع اإللتزامّي  -مجرّد ثاليّث (ماضیه: وصلَت) -للمخاطب -) تَِصَل: فعل مضارع۳  
  بعیّة ملوصوفها معرب/ صفة و مجرور بالتّ  -معرفة -إسم الفاعل من فعل مجرّد -مفرد مؤنّث -) الّسامیة: إسم۴  
  »: إّن الّصداقة ال تَرتعش بالحوادث و أیضاً ال تُضّعفها الحوادث!« -۱۹۷
  معرب/ إسم الحرف املشبّه و منصوب  -»یَصُدُق  -َصَدق«مصدر لفعل  -مفرد مؤنّث -) الّصداقة: إسم۱  
  » إنّ «فاعله يف محّل خرب  الزم/ فعل مع -معلوم -مزید ثاليّث بزیادة حرفین -للغائبة -) ترتعُش: فعل مضارع۲  
  معرّف بأل/ األولی: مجرور بحرف جّر و الثّانیة: فاعل و مرفوع  -) الحوادث: إسم الفاعل من فعل مجرّد۳  
  » إنّ «معلوم/ فعل مع فاعله يف محّل خرب  -متعدٍّ  -»تَضعیف«) تُضّعف: فعل مزید بزیادة حرفین من مصدر ۴  
 ۱۹۸-۲۰۵( ةة الّتالیعن األسئل عیِّن املناسب للجواب(:  
  عیِّن الّصحیح يف ضبط حرکات الحروف:  -۱۹۸
  ) أشاروا إلی أنَّه ال بُدَّ ِمْن ُوجوِد ُجُزٍر َمعمورَة يف الَوجه اآلَخر، ۲  ) بَعَد أَْن أثِبَت املُسلِموُن أنَّ األرَض کَُرویَّة،۱  
  لی أساس َهِذه النَّظَریّة ابتَدأَِت املُحاِوالِت لَکَشَف أمریکا! ) فَعَ ۴  ) فإنَّ هذا َخالُف تَوازُنها و انْتَظاِم َدَورانها،۳  
  مرفوعاً:  لیس» ما«عیِّن  -۱۹۹
  ه و رسوله يف القرآن! للّ ) هذا ما وعدنا ا۲  ) یَضمن لنا سالمة أنفسنا ما نُزّل يف القرآن!۱  
  آن ما یُوِجد للمؤمنین الّسکینة! ) یُوَجد يف القر ۴  ) اُوصینا يف القرآن أن نتّبع ما یُرشدنا إلی الهدی!۳  
  عیِّن املوصوف أو املضاف مجروراً:  -۲۰۰
  ) هذه الُغدد تُفِرز الّسائل املطهِّر! ۲    ) لسان القّط َمملوء ِبُغدد!۱  
  ) شاهْدنا عرشة املصابیح امللوَّنة يف البحر! ۴  ) تَعرف بعُض الطّیور األعشاب الطبّیّة!۳  
  ستخدم يف معناه األصّيل: عیِّن الحرف الجاّر اُ  -۲۰۱
  ) إّن لکّل کاتب أسلوب خاّص يف کتابة رسائله!۲  ) قالت األّم يل: ال تَضمني أحداً ال تعرفینه أبداً!۱  
  ) اِعلَم أّن خیر العلامء من یُنتَفع بعلمه و هو عامل! ۴  ) ملّا قَرُب الّنبّي من املدینة اِستقبلَه الّناس جمیعاً!۳  
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  : أقّل فیه إسم الفاعل عیِّن ما  -۲۰۲  33
  : من یُؤّدب نفسه أحّق باإلجالل ِمن ُمؤّدب الّناس! ) قال أمیراملؤمنین ۱  
  ) فأّما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی ُرواة أحادیثنا! ۲  
  ه ُمحّب اآلِمرین باملعروف و الّناهین عن املنکر! للّ ) إّن ا۳  
  يف املناطق الجافّة!) الّزّرافة أطول حیوان يف العامل یعیش ۴  
  »یتعلِّم الطّّالب ............... یکونوا راجین يف کّل حال و ............... ال یُعلّمهم الوالدان و املعلّمون!« ............... عیِّن املناسب للفراغات:  -۲۰۳
  لیَت  -حتّی -) إنْ ۴  لکنّ  -لن -) لَم۳  لعّل  -لکي -) إذا۲  لکنْ  -أنْ  -) لـِ ۱  
  »إنّها حیوان ............... األذنیِن ............... لسامع جهة الّصوت!«عیِّن املناسب إلیجاد أسلوب الحال:  -۲۰۴
  تحریکاً رسیعاً  -) تُحّرک۴  املاّدتینِ  -) تجعل۳  متحرّکتینِ  -) متتلک۲  الّصغیرتینِ  -) تکون لها۱  
  عیِّن املنادی مضافاً:  -۲۰۵
  ) اِلزما التّفّکر و التّعلّم يف کّل أمر أیّتها الزّمیلتان! ۲  فرج و العافیة و الّنرص!) اللّهّم َعّجل لولیّک ال۱  
  ) آِمنوا قوم نوح بربّکم الّذي خلقکم! ۴  ) مسلمو العامل اتَّحدوا أمام الظّلم و الظّاملین!۳  

 

  اند؟ دهصورت اتفاقي و تصادفي كشف ش كدام آثار باستاني به -۲۰۶
  جمشيد تختت) الواح گلي   پ) مردان نمكي زنجان  نوشتۀ روزتا ب) سنگ  الف) منشور كورش  
  ) ب، پ و ت4  ) الف، ب و پ3  ) ب و پ2  ) الف و ت1  
  شناسي، كدام منطقه را به عنوان خاستگاه كشاورزي معرفي كرده است؟ هاي اخير باستان كاوش -۲۰۷
  ) مناطق حاصلخيز اطراف رودخانۀ نيل در مصر2    رانيا  غرب در زاگرس ياه هيكوهپا ) 1  
  هاي آبرفتي سند در بخش مركزي پاكستان  ) جلگه4  ) نواحي مياني دو رود دجله و فرات در عراق3  
  شد؟ شناخته مي» جمشيد تخت«با عنوان » پارسه (پرسه پليس)«دو قرن گذشته،  تاچرا  -۲۰۸
  نداشتند. ) مورخان شناخت چنداني از سلسلۀ هخامنشيان 1  
  هاي كهن دارند. هاي تاريخي ريشه در افسانه ) به عقيدٔه مورخان، واقعيت2  
  هاي آنان بود. ) شناخت مورخان از هخامنشيان محدود به اسامي پادشاهان و جنگ3  
  هاي شاهنامۀ فردوسي قرار داشتند. ها و داستان نامه ) مورخان قديم به شدت تحت تأثير خداي4  
  سنگي مربوط به قوانين حمورابي در شوش (پايتخت هخامنشيان) بيانگر چيست؟كشف يك لوح  -۲۰۹
  .اند كرده يم مشورت يشاه قضات با خود يكارها بودن يقانون ٔهدربار يپادشاهان هخامنش) 1  
  كرده است. شاه را محدود مي اراتياخت و قدرت كه داشته وجود ينيقوان ي،هخامنش ٔهدور در) 2  
    .گذاشتند يم آزاد خود رسوم و آداب و نيقوان را در پيروي از تابع مللاقوام و  ،يهخامنش پادشاهان) 3  
  ي اقوام غيرايراني، مبناي قضاوت بوده است. دادرس يها وهيش و نيقوان از يبيترك ي،هخامنش ٔهدور در) 4  
  اند؟ ر در زمان حكومت ساساني نقش داشتههاي متعدد بافندگي در شوش و شوشت كدام عوامل در پيشرفت صنعت پارچه و ايجاد كارگاه -۲۱۰
  از بافندگان چيني شميابر ديتوليادگيري فنون  ب)  نيچ از خام شميابر واردات گرفتن ارياخت درالف)   
  هاي بافندگي از ماليات ت) معاف كردن صاحبان كارگاه  به ايران شام منطقۀ از ماهر بافندگان كوچاندنپ)   
  ) ب و ت4  و پ) ب 3  ) الف و پ2  ) الف و ب1  
  ي، چه تصميمي گرفتند؟ا لهيقب و يا فهيطا تعصبات، احتراز از برانگيخته شدن حال درعينسران مشرك براي مقابله با اسالم و  -۲۱۱
  .كند برخوردخود  شده از طايفۀ ي نموده و با افراد مسلمانر يجلوگ خود ياعضا اسالم آوردن از) هر طايفه 1  
  اميه معرفي شود. هاشم بود، پيامبري دروغين از طايفۀ بني ) كه از قبيلۀ بني) در برابر حضرت محمد (ص2  
    نمايد. وادار دشيعقا  از دنيكش دست به) حمزه (عموي پيامبر) را در تنگنا قرار دهند تا برادرزادٔه خود را 3  
  ي قرار دهند.طالب تحت محاصرٔه اقتصادي و اجتماع هاشم را در مكاني اطراف مكه به نام شعب ابي ) بني4  
  ي، چه بود؟امو ٔهدور ي علويان و موالي درها جنبش و ها اميقپيامد  -۲۱۲
  شد. انيامو  استيس در داريپا  و مهم ير ييتغپيدايش  موجب) 1  
  وادار نمود. امبريپ سنت و خدا كتاب ) خلفاي اموي را به عمل براساس2  
  د. كر  آشكار نانمسلما از يار يبس يبرا را هيام يبن حكومت يواقع تيماه )3  
  اسالمي را فراهم آورد. -هاي مستقل ايراني گيري برخي حكومت ) زمينۀ شكل4  
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  ؟نبرد نيب از را خالفت اما كرد ريتسخ را بغداداسالمي،  -يكي از مؤسسان كدام سلسلۀ ايراني -۲۱۳  44
  ) آل بويه 4  ) زياريان3  ) صفاريان2  ) سامانيان1  
  ؟زد يم دامن ي مذهبيها يريدرگويان و سلجوقيان، چه عاملي به اختالفات و در دورٔه فرمانروايي غزن -۲۱۴
  ي در امور ديني و مذهبيحكومت يها مقام دخالت) 2  ) نافرماني سادات علوي از فرامين حكومتي1  
  اسالميي در قلمرو حكومت زرتشت و يحيمس انياد  روانيپ ) حضور4  هاي غزنوي و سلجوقي با اسماعيليان دشمني حكومت )3  
  ؟كنند برپا  گاهيپا خود يبرا فارس خليج درچرا شاه عباس اول به اروپاييان اجازه داد كه  -۲۱۵
  برد اهداف خود نبود. اروپاييان و پيش طلبي مقابله با توسعه به قادر) حكومت صفوي 1  
  ند.توانست خزانۀ خالي صفويان را پر ك هاي اروپايي، مي ) عوايد گمركي دريافتي از دولت2  
  توسعۀ تجارت خارجي بود. و ها يياروپا  يفن و ينظام دانش از يبردار  بهرهانگيزٔه صفويان،  )3  
  ، ناگزير از دوستي با ايران بودند.خود يها نيسرزم به  يعثمان حمالت از كاستن يبرا ها يياروپا ) 4  
  آن چه بود؟  شهرت دارد و دستاورد» انقالب باشكوه«كدام ستيز در تاريخ انگلستان به  -۲۱۶
  برقراري حكومت جمهوري -) بركناري ملكۀ انگلستان توسط كرامول2  احياي نظام سلطنت -فرانسه و اياسپان) تصرف مستعمرات 1  
  سلطنت ياله منشأ ينف -) درگيري پادشاه با مجلس4  دربار توسط مجلس اراتياختتعيين  -) قيام كرامول عليه چارلز يكم3  
  كوشيد با كشورهاي بلژيك، اتريش و آمريكا ارتباط برقرار كند؟  يچرا حكومت قاجار م -۲۱۷
  هاي روسيه و انگليس ) كاستن از دخالت2  ) خروج از انزواي سياسي و اقتصادي1  
  ) تجهيز نيروهاي نظامي و تقويت ارتش4  ) نوسازي نظام آموزشي و گمركي كشور3  
  اند؟ ترور شده» خليل طهماسبي«و » محمد بخارايي«هاي سياسي به دست  كدام شخصيت -۲۱۸
  آرا حاجعلي رزم -) حسنعلي منصور2  حسنعلي منصور -) اميرعباس هويدا1  
  اميرعباس هويدا -) حسين عالء4    حسين عالء -آرا ) حاجعلي رزم3  
  و به مبارزٔه مسلحانه روي آوردند؟ فعاليت سياسي را كنار گذاشته ۱۳۴۲خرداد  ۱۵كدام موارد از جمله اقدامات گروه مبارزي است كه پس از قيام  - ۲۱۹
  يمطهر استاد اهللا تيآالف) به شهادت رساندن   
  طراحي كودتايي ناموفق با همكاري سازمان نقاب ب)  
  اي اهللا خامنه وزيري و سوءقصد به جان آيت پ) انفجار دفتر نخست  
  دركُ مبارزان جمله از صدام مخالفان كشتار و سركوب در يبعث ارتش با يهمكار ت)  
  ) ت و الف4  ) پ و ت3  ) ب و پ2  ) الف و ب1  
  تسخير النۀ جاسوسي (سفارت آمريكا در تهران)، مقارن با كدام رخداد بود؟ -۲۲۰
  پرسي تأييد قانون اساسي جديد ) همه2  يدجد  ياسيس نظام نييتع يپرس همه) 1  
  گان) تدوين قانون اساسي توسط مجلس خبر 4  ) انتخابات نمايندگان مجلس خبرگان3  

 

  كدام موارد از نگاه سودجويانۀ انسان به محيط طبيعي حكايت دارند؟ -۲۲۱
  ي ساحليا ماسه هاي هتپ يرو اليآموفكاشت  ب)  نقاط مرتفع درالف) ايجاد تأسيسات تفريحي   
  هاي عمودي يوارهد نصب با امواج يانرژ كاهش ت)  معادن يزن گمانه يبرا يخاك يها جادهپ) احداث   
  ) ب و ت4  ) الف و پ3  ) ب و پ2  ) الف و ب1  
  يك پژوهش جغرافيايي مطرح نمود؟» گام دوم«توان در  كدام عبارت را مي -۲۲۲
  ) براي مديريت جمعيت شهري، بايد عوامل مؤثر در مهاجرت روستاييان به شهرها را شناسايي نمود. 1  
  هاي داخلي نقش داشته باشد. كشاورزي در روستاها، در افزايش مهاجرت رسد خشكسالي و كاهش امكان ) به نظر مي2  
  دهند. را نشان   ي شهرها و خالي شدن روستاها از سكنهكيز يف رشدتوانند  ي در فواصل زماني معين ميا ماهواره و ييهوا  ) تصاوير3  
  روستاييان را به مهاجرت به شهرهاي بزرگ واداشته است.) عوامل دافعۀ گوناگوني نظير فرسايش خاك، بازده كم محصول و كمبود خدمات، 4  
  ، در اثر كدام عامل ايجاد شده است؟رو تصوير روبهمشاهده در  قابل ناهمواري -۲۲۳
  ) فرسايش1  

  ) ديناميك دروني زمين2  

  ) فوران مواد مذاب آتشفشاني3  

  ) فعاليت كوهزايي مواد رسوبي4  
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ايم؛ اين شهر كـدام اسـت و در  تهران به كيش، به شهري با ميانگين دماي ساليانۀ باال و بارندگي اندك رسيدهدر جريان مسافرت زميني از  -۲۲۴  55
  گيرد؟  وهوايي قرار مي كدام گروه آب

  وهواي گرم و خشك آب -) بندر لنگه2  وهواي گرم و شرجي آب -) بندر لنگه1  
  م و مرطوبوهواي گر  آب -) اصفهان4    وهواي گرم و خشك آب -) اصفهان3  
  هاي اقتصادي ................ گيرد و اين بخش از فعاليت جاي مي  هاي مربوط به ............... در زمرٔه فعاليت» پرورش كرم ابريشم« -۲۲۵
  هاي فراواني مواجه شده است. و خاك، امروزه با محدوديت آب منابع كاهشبه دليل  -) باغداري1  
  .كند يم كشور وارد را يفراوان ارز ساله هر غيرمستقيم، طور بهن آبياري، هاي نوي به مدد روش -) زراعت2  
  .است شده كشور اقتصاد رشد باعث ،متخصص يانسان يروين وجود ي وليتبد  عيصنا  رشد به رو رونددر كنار  -) دامداري3  
  . دارد كشور اقتصاد در مهمي نقش ي،منابع طبيع از حيصح يمند  بهره و خودكفايي و كمك به اشتغال جاديا  به علت -) كشاورزي4  
  با كدام مفهوم قرابت بيشتري دارد؟رو  روبهتصوير  -۲۲۶

  ) نواحي مختلف كرٔه زمين از حيث عوامل طبيعي و انساني تفاوت دارند.1  

  گيرد. ها شكل مي محيط طبيعي آن با ارتباط در ي مردمزندگ) نوع فعاليت و شيؤه 2  

  .شود يم زيمتما  مجاور يها بخشاي از همگوني رسيده كه از  رجه) هر ناحيۀ جغرافيايي به د3  

  شوند. گياهي و جانوري خاص خود شناخته مي پوشش سبب به كه اند انساني ينواح ها بوم ستيز ) 4  

  وهواي مناطق مختلف كرٔه زمين درست است؟ آب  و نقش آن در تفاوت» تابش خورشيد«كدام گزينه دربارٔه  -۲۲۷
  وهواي گرم و مرطوب دارد. كه آب شود يم جاديا  فشار پر كانون كيۀ مستقيم تابش و گرماي هميشگي، يزاو  علت به ،توااس ) در ناحيۀ1  
  .كند يم افتيدر  را ديخورش يانرژ  تابش نيشتر يب هيناح نيا  رايز  د؛ندار  قرار استوا خط مجاورت در جهان ينواح نير ت گرم) 2  
  و به مناطق قطبي مايل بتابد. عمود يياستوا  مناطق به ديخورشاشعۀ شود كه  ) حركت انتقالي زمين سبب مي3  
  .گذارد مي ريتأث و بارش رطوبت و فشار دما، چون ييوهوا  آب عناصرساير  يرو ديخورش تابش) 4  
  وهوايي كوپن درست است؟  بندي آب (نواحي گرم و خشك) در تقسيم Bكدام گزينه دربارٔه اقليم گروه  -۲۲۸
  ، قرار دارند.كند يم افتيدر  را ديخورش يانرژ  تابش نيشتر يب كه استوا خط مجاورت در جهان يواحن ترين ) خشك1  
  اند. بندي كرده خشك تا بسيار خشك (بياباني) طبقه براساس ميزان بارش، مناطق خشك را از نيمه شناسان مياقل) 2  
  هيچ بارشي صورت نگيرد. سال چند است ممكن يحت و است متر يليم 50 از كمتر ها ابانيب) بارندگي ساالنۀ 3  
  شوند. اند كه با دو ويژگي كمبود بارش و نامنظم بودن بارندگي شناخته مي هايي از نواحي خشك ها بخش ) بيابان4  
  اند؟ نبوده موفق خود اهداف به دنيرس در »تجاري آزاد مناطق«چرا برخي از  -۲۲۹
  ري تجاري ايجاد كرده است.ي باال، كسگمرك يها تعرفه ها و ماليات وضع) 1  
  ونقل بكاهند. هاي حمل اند از هزينه و نتوانسته  ) در مجاورت سواحل قرار نداشته2  
  ها انجاميده است. محصولي شدن آن ي خاص، به تككاالها يبرخ واردات كردن محدود) 3  
  اند به توسعۀ اقتصادي كمك كنند. اند و نتوانسته ) به پايگاه واردات تبديل شده4  
 رود ارونـد ۀدهان و فارس خليج سواحل به يدسترس در عراق كشور ياه تيمحدود توان يم را رانيا هيعل عراق يليتحم جنگ ليدال از يكي -۲۳۰

  دهد كه: ت؛ اين امر نشان ميدانس
  طلبانۀ كشورها مؤثر بوده است. هاي توسعه ) نظريۀ هارتلند در سياست1  
  بين كشورهاست. كشمكش و رقابت املعو  از و ياصل مشكالت از يكي آب) 2  
  . دارد كشور كي ملي قدرت كاهش اي شيافزا  در ييبسزا  ريتأث ييا يجغرافيت موقع) 3  
  .است قدرتمندتر دارد، يتر بيش وسعت كه يكشور ) كشورها در پي گسترش قلمرو هستند؛ زيرا 4  
  ها: مراتب سكونتگاه در سلسله -۲۳۱
  شود. مي بيشتر ها عيت سكونتگاهجم هرم، باالي سوي به ) با حركت1  
  شوند. مي بندي ها طبقه و نقش آن وسعت ميزان براساس ها ) سكونتگاه2  
  دارند. قرار وسعت كمترين هايي با تر، سكونتگاه پايين هاي رديف ) در3  
  كنند. تري ارائه مي متنوع و ) شهرهاي واقع در قاعدٔه هرم، خدمات بيشتر4  
  اشاره دارد؟» فقر روستايي«مفهوم عبارت كدام گزينه به  -۲۳۲
  .است يشهر  ينواح از شتريب فقر زانيم ،جهان ييروستا  ينواح از يار يبس در) 1  
  .هستند رو روبه خدمات تجهيزات و كمبود و ياقتصاد مشكالت با معموالً انييروستا ) 2  
  .ستروستاهايي كمتر از روستا  مناطق در يشغل يها فرصت جادو اي يگذار  هيسرما  به ليتما ) 3  
  فصلي و ناكافي است. درآمد، نيا  كه اند وابسته ي و زراعتكشاورز  از حاصل درآمد) روستاييان عمدتاً به 4  
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  ونقل هستند؟ هاي حمل يك از شيوه به ترتيب، عبارات زير بيانگر ويژگي كدام -۲۳۳  66
    است صرفه به مقرون اريبسبه سرمايۀ زياد نياز دارد اما.  
    .براي حمل كاالهاي سبك و يا مواد فاسدشدني مناسب است  
   شود. هزينۀ احداث پايانه (ترمينال) در آن متوسط ارزيابي مي  
   .از نظر دسترسي به نقاط مختلف و توقف در مسير انعطاف زيادي دارد  
  اي جاده -هوايي -اي جاده -) ريلي2    ريلي -دريايي -اي جاده -اي لوله ) 1  
  ريلي -اي جاده -هوايي -) ريلي4    اي  جاده -ريلي -هوايي -اي ) لوله3  
  ؛ دهد يم نشان زيآبخ ۀحوض كي در را ليس) دروگرافيه( نگار آب مقابل، نمودار -۲۳۴
  اند؟ كدام عبارات دربارٔه اين حوضۀ آبخيز درست  
  و سفيد نمايش داده شود. قسمت قرمز هاشورخورده در تصوير، بدون هاشور رنگي و به همان صورت چهارخونۀ سياه  
   روز باران باريده است. الف) در اين حوضۀ آبخيز، بيش از نيمي از ساعات شبانه  
  .است ادامه داشته بارش شروع از بعد ساعت ۱۱ تا رود، در شده ب) آب جاري  
  ساعت پس از شروع بارش بوده است.  ۱۵پ) نقطۀ اوج سيالب، حدود   
  ساعت طول كشيده است. ۷بي، حدود ت) آغاز تا پايان دورٔه سيال  
  ) الف و ب1  
  ) ب و پ2  
  ) پ و ت3  
  ) ت و الف4  
  بينند؟ چرا؟ در زمان وقوع زلزله، كدام مناطق بيشتر آسيب مي -۲۳۵
  امكان قطع آب و برق و خدمات بيشتر است. -) مناطق شهري1  
  پذيرتر هستند. ها و محصوالت كشاورزي آسيب دام -) مناطق روستايي2  
  هاي بلندمرتبه در شهرها بيشتر است. تراكم جمعيت و ساختمان -) مناطق شهري3  
  روستايي مقاومت كمتري دارند. يها ساختمان در رفته كار به مصالح -) مناطق روستايي4  

 

  كدام گزينه دربارٔه دانش منطق درست است؟ -۲۳۶
  كند. شمار ذهني باشيم، دانش منطق بر آموزش شيؤه درست انديشيدن تأكيد مي خطاهاي بي جلوگيري از) براي اينكه قادر به 1  
  كند. شوند و دانش منطق فقط كاربرد اين قواعد را تعيين مي طبيعي از سوي ذهن انسان رعايت مي طور به) قواعد منطق 2  
  شود. كنترلي خودرو، باعث حركت ذهن مي ) منطق صرفاً با هشدار در مقابل مشكالت موجود در انديشه، مانند سيستم3  
  اي برخوردار است. ) اگرچه منطق در امور روزمرٔه زندگي انسان، كاربردي ندارد ولي در فهم فلسفه از اهميت ويژه4  
  اي كه رخ داده يا احتمال دارد رخ دهد، به درستي تعيين شده است؟  در كدام گزينه با توجه به عبارت بيان شده، مغالطه -۲۳۷
  خواهم برايش يك كادو بگيرم. (ابهام در مرجع ضمير) ) به پدرم گفتم كه مي1  
  مربوط به پنجمين و آخرين جلسۀ درس بود. (اشتراك لفظ)» قضايا و اقسام آن«) بحث 2  
  آموز: ببخشيد من اهل آواز نيستم. (نگارشي كلمات) ) معلم: كتاب را باز كن و بلند بخوان. دانش3  
  سانان است. (توسل به معناي ظاهري)  يك واژٔه ساده است و نام حيواني وحشي از تيرٔه گربه» ببر«) كلمۀ 4  
  در عباراتِ تعيين شده، چند مفهوم كلي وجود دارد؟ -۲۳۸
هـاي  مقـاماز آن را خواندم. انصـافاً  چند خطديدم و  اميرالمؤمنينكتابي با موضوع  هاي همين قفسه كتابشدم در  اين كتابخانهوقتي وارد «  

  را خوب توضيح داده بود. سياسي و مذهبي صدر اسالم
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) پنج1  
، تعداد قضايايي كه قطعاً كاذب هستند و تعداد قضايايي كه صـدق و كـذب Aرو مربع تقابل باشد، با فرض درست بودن قضيۀ  اگر مربع روبه -۲۳۹

  ها مشخص نيست، به ترتيب از راست به چپ، چند است؟ آن
  دو -) يك1  
  يك -) دو2  
  دو -) صفر3  
  صفر -) دو4  
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  اگر در قياس اقتراني معتبر شكل سوم، دو مقدمه رابطۀ تناقض داشته باشند: .................. -۲۴۰  77
  ) نتيجۀ قياس قطعاً سالبۀ جزئيه خواهد بود.2    ) ممكن است نتيجه صادق باشد.1  
  ) قطعاً مقدمۀ اول كليه خواهد بود.4  ) ممكن است مقدمۀ دوم موجبه باشد.3  
  كدام گزينه منفصل مانعةالرفع است؟ -۲۴۱
  ) دانش ذهنيِ بشري يا تصور است يا تصديق.2  ) قضيه يا حملي است يا منفصل حقيقي.1  
  االضالع يا لوزي است يا مستطيل.  ) متوازي4  ) دستورات دين يا اثر روحي دارد يا جسمي.3  
  الل و عوامل رواني كدام گزينه درست است؟دربارٔه اهداف استد -۲۴۲
  ايد.  ترسانيد، دچار مغالطۀ توسل به احساسات نشده ) وقتي پس از ذكر داليل، كسي را از فرد خاصي مي1  
  هاي چهره توسط مجري يك برنامۀ مناظرٔه تلويزيوني از فنون جدل است. ) زبان بدن و استفاده از حالت2  
  ايد.  گيري قرار دهيد، به مغالطۀ مسموم كردن چاه دچار شده عامل تصميم) اگر حس خودخواهي خود را 3  
  شود. مي گذاري محسوب ها از نظر دانش منطق هميشه يك نوع مغالطۀ تله ) كار فروشندگان فروشگاه4  
  دانش فلسفه درست است؟مراحل تفكر و كدام گزينه دربارٔه  -۲۴۳
  پردازد. اصل وجود و حقيقت جهان، انسان و طبيعت مي ) برخالف ساير علوم، موضوع خاص ندارد و به1  
  برد. وجه از حواس و آزمايش بهره نمي كند و به هيچ ها صرفاً از روش عقلي و قياسي استفاده مي ساير دانش برخالف) 2  
  ٔه امور روزانه است.تر شامل تفكر غيرفلسفي در حوز ) رابطۀ بين فطرت اول و ثاني رابطۀ عموم و خصوص مطلق است كه مفهوم عام3  
  داند.  شود و مالصدرا آن را شايستۀ مقام انساني مي ) تفكر دربارٔه مسائل مهم زندگي، مربوط به فطرت ثاني است و تفكر فلسفي ناميده مي4  
  كدام گزينه درست است؟» انديشيدن دربارٔه باورهاي مربوط به زندگي كه به استقالل شخصيت منجر شود«در خصوص  -۲۴۴
  اهي ممكن است شامل نوعي انديشيدن فيلسوفانه نيز باشد ولي لزوماً چنين نيست. ) گ1  
  شود و معنادهنده به زندگي است. هاي فكري و آزادانديشي مي ) باعث خودساختگي بنيان2  
  شود، رها كننده از تابعيت اشخاص است. ) چون كامالً بدون توجه به افكار ديگران انجام مي3  
  اي كنار گذاشتن باورهاي سنتي و پذيرش باورهاي جديد از طريق استدالل. ) طريقي است بر 4  
  دربارٔه شناخت شهودي كدام گزينه درست است؟ -۲۴۵
  تواند از طريق آن، بدون واسطه حقايقي را درك كند. ) نوعي شناخت وحياني است كه انسان مي1  
  شوند. كه گويي با چشم ديده ميشوند  ) مخصوص پيامبران است و در آن، حقايق چنان دريافت مي2  
  شود. ) مستلزم سير و سلوك و تهذيب نفس است و با آن به تدريج معارفي در ذهن سالك القا مي3  
  شوند.  شوند و گاهي عين كلمات و عبارات ادراك مي اش حقايق و معاني شهود مي ) در باالترين درجه4  
  تطابق دارد؟شناسي فيلسوفان مسلمان  كدام گزينه با انسان -۲۴۶
  شود. اي از كماالت قانع نمي نهايت دارد و به هيچ درجه ) مالصدرا معتقد است كه روح انساني در عالم طبيعت ظرفيتي بي1  
  ) سهروردي معتقد است كه نفس انساني حقيقتي است مربوط به مغرب عالم كه مشتاق حركت به سمت مشرق آن است.2  
  هودِ مراتب برتر و مجرد در هستي مستلزم وجود روح و نفس غيرمادي در انسان است.) فيلسوفان مسلمان معتقدند كه ش3  
  سينا چون از فيلسوفان مشايي است، معتقد است سخن گفتن از روح و نفس به طريقي مشابه عارفان صحيح نيست.  ) ابن4  
  است؟ فلسفۀ اخالق، مختص برخي فيلسوفان اروپايي  اي يشناس انسانكدام ديدگاه در  -۲۴۷
  نمايد. پذيرد و رد مي كند، مي هاي انسان است كه توسط آن استدالل مي ) ذهن انسان مركز انديشه1  
  كند. آورد و علم كسب مي ) روح و نفس انسان، صفات و كماالت خويش را به تدريج به دست مي2  
  ها است. سان) رعايت اخالق و قوانين اجتماعي مطلقاً برآمده از نيازهاي طبيعي و زيستي ان3  
  ها و رفتارهاي خوب و بد انساني عقل انسان است. ها و رذيلت ) منشأ شناخت فضيلت4  
  دربارٔه مغايرت وجود و ماهيت كدام مورد درست است؟ -۲۴۸
  هاي مختلف به دليل، از داليل عدم عينيت وجود و ماهيت است. ) نيازمند بودن حمل مفهوم وجود بر ماهيت1  
  اند. سينا از آن بحث كرده هاي اثبات وجود خدا است كه توماس آكوئيناس و ابن نتايج برهان ) اين امر يكي از2  
  اند. ) رابطۀ وجود و ماهيت در خارج، مانند رابطۀ هيدروژن و اكسيژن در آب است كه كامالً با هم تركيب شده3  
  نياز به دليل عقلي يا تجربي نداشت. ) فقط اگر وجود و ماهيت با يكديگر مغايرت نداشتند، حمل ذاتي بر ماهيت 4  
  كدام گزينه مطابق نظرات ديويد هيوم است؟ -۲۴۹
  شوند. درك نيستند بلكه نوعي انعكاس ذهني محسوب مي قابل ها با حس و تجربه گرايان معتقد است توالي حادثه ) برخالف ساير تجربه1  
  شود. هاي متوالي ايجاد مي كه در اثر مشاهدٔه مكرر رابطۀ ضروري بين پديده آورد را حالتي ذهني و رواني به حساب مي درك ما از عليت) 2  
  كند، براي توضيح رابطۀ بين علت و معلول، بايد راه تجربي ديگري يافت. رنگ و شكل را درك مي اموري مثل ) معتقد است چون حس، فقط3  
  ها را تشخيص دهد.  زماني پديده تواند پشت هم آمدن يا هم مي فيلسوفان مسلمان، بر اين باور است كه حس و تجربه فقط برخالف) او 4  
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  دربارٔه علت ناقصه و علت تامه كدام درست است؟  -۲۵۰  88
  ايم. آيد، در حقيقت معناي اول اتفاق را ممكن و محتمل دانسته ) اگر قبول كنيم كه در نبود علت ناقصه، معلول به وجود نمي1  
  يكسان است ولي معلول در حضور علت تامه، ضروري و در حضور علت ناقصۀ صِرف، ممكن است. ) حالت معلول در نبود هر دو2  
  ) اگر با وجود علت ناقصۀ صِرف، منتظر رؤيت معلول باشيم، اين انتظار ما، نفي اصل سنخيت و پذيرش معناي دوم اتفاق است.3  
  علل ناقصۀ صِرف، به معناي پذيرش معناي اول اتفاق است.  الوجود بالغير در حضور الوجود به واجب ) قبول تغيير حالت ممكن4  
  ، اساسِ برهان كدام فيلسوف در اثبات وجود خدا است؟غير از خداوند تك موجودات جهان محدود بودن تك -۲۵۱
  ) فارابي 4  سينا ) ابن3  ) دكارت2  ) ارسطو1  
  كدام گزينه دربارٔه عقل درست است؟ -۲۵۲
  پذيرفت. گرايان نيز بود، مي فرانسوي هر دو معناي عقل در تاريخ فلسفه را كه مورد پذيرش عقلگراي  ) دكارت فيلسوف عقل1  
  پندارد. فلسفه را امري كامالً ذهني مي آنكه داند؛ حال  كند و آن را كامالً نامعتبر نمي كلي نفي نمي طور به) اوگوست كنت عقل را 2  
  كردند. كلي منكر عقل بودند و آن را انكار مي طور بهق با ديدگاه دورٔه اول حاكميت كليسا است كه ) ديدگاه ديويد هيوم دربارٔه عقل كامالً منطب3  
  گرايي و تفكرات اوگوست كنت، عقل به حوزٔه دانش رياضيات و رد و اثبات منطقي تقليل پيدا كرد.  ) در دورٔه جديد اروپا تا امروز، با غلبۀ تدريجي تجربه4  
  سينا و علوم تجربي امروزي در كدام گزينه آمده است؟ شناسي ابن عتتفاوت اصلي روش طبي -۲۵۳
  هاي طبيعي ) عدم توجه به نقص و شرور ظاهري پديده2  ها ها به باطن آن ) عبور دانشمند از ظاهر پديده1  
  ) مطالعۀ روابط موجود در ماوراي طبيعت و خداوند4  هاي طبيعي با خدا ) مطالعۀ رابطۀ پديده3  
  زينه با نظرات مالصدرا هماهنگ است؟كدام گ -۲۵۴
  آورد. داند و مفهوم ماهيت را امري اعتباري يعني صرفاً ساختۀ ذهن به حساب مي ) مفهوم وجود را مفهومي اصيل مي1  
  پردازد، تطبيق داده است. ) بخش سوم كتاب خود را با سفر سوم عرفاني كه در آن سالك به ربوبيت و حكمت الهي مي2  
  ارفان معتقد است وجودهاي مختلف و متكثر نداريم و هيچ نوعي از كثرت و تعدد در جهان هستي وجود ندارد.) مانند ع3  
  كند كه جايي براي تكثر واقعي در عالم وجود ندارد.  بيان مي ،وجود اشتراك مفهوم) از تلفيق دو اصل اصالت وجود و اصل 4  
  دربارٔه حكماي معاصر كدام گزينه درست است؟ -۲۵۵
  در آثاري كه دربارٔه زندگي اجتماعي و اقتصادي نوشته است، مشهود است.شهيد مطهري هاي فلسفي  ) تأثير ديدگاه1  
  عنوان ريشۀ درخت انديشه و شاخۀ آن نوشت.  هاي مقاالت فلسفي و فلسفۀ تاريخ را به ترتيب به ) استاد مطهري كتاب2  
  شناسان اروپايي، كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم است. خي شرق) حاصل جلسات عالمه طباطبايي با دانشگاهيان و بر 3  
  داد. نظير عرفاني را با حكمت متعاليۀ مالصدرا توضيح مي ) امام خميني در تدريس حكمت متعاليه، بسياري از مباحث بي4  

  
ۀ خورشيد باعث باال رفتن سطح سروتونين در خون شده و افسردگي را كاهش اشع«شده دربارٔه اينكه  پزشكي بر اساس تحقيقات انجام روان -۲۵۶

». كند هر روز يك ساعت در دماي ماليم در معرض مستقيم نـور خورشـيد قـرار گيـرد به يكي از بيماران سرپايي خود توصيه مي«، »دهد مي
  شناسي مربوط است؟ يك از اهداف روان ترتيب عبارات داخل گيومه به كدام به

  بيني پيش -) كنترل4  كنترل -بيني ) پيش3  كنترل -) تبيين2  بيني پيش -) توصيف1  
كند كه او از شاگردان ضعيف كالس است، بر اساس كدام نوع پـردازش عمـل كـرده و  آموز استنباط مي معلمي كه با ديدن چهرٔه يك دانش -۲۵۷

  يك از مراتب تفكر را انجام داده است؟ كدام
  سومين -) پردازش ادراكي4  سومين -) پردازش مفهومي3  دومين -) پردازش ادراكي2  ميندو  -) پردازش مفهومي1  
خواهد تجربۀ جدايي كودك از مادر و آثار آن در بزرگسالي را مورد مطالعه قرار دهد، ولي از نظر اخالقي اجازه ندارد كه كودكان  محققي مي -۲۵۸

  ن به كدام ويژگي روش علمي بيشتر با مشكل مواجه خواهد شد؟شان جدا كند. اين محقق در تحقق بخشيد را از مادران
  آوري اطالعات ) انتخاب روش جمع2    ) تعريف عملياتي متغيرها1  
  هاي مكرر هاي يكسان در آزمايش ) رسيدن به يافته4  ) شناسايي و تبيين متغيرهاي تأثيرگذار3  
  يك از رفتارها مورد انتظار است؟ احتمال بروز كدام تازگي ياد گرفته با كمك ديگران بايستد، در كودكي كه به -۲۵۹
  ) لبخند اجتماعي4  ) ترس از غريبه3  جنسان ) بازي با هم2  هاي موازي ) بازي1  
كلمـه  ۱۰۰توانند به يك كاسكو حدود  مي«، ولي »توانند به يك خرگوش حرف زدن را بياموزند نمي«دهندگان حيوانات  اين مطلب كه پرورش -۲۶۰

  ترتيب بيانگر نقش كدام عامل بر رشد است؟ ، به»ياد بدهند
  محيطي -) محيطي4  زيستي -) محيطي3  محيطي -) زيستي2  زيستي -) زيستي1  
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  كدام عبارت در مورد تغييرات جنسي دورٔه نوجواني درست است؟ -۲۶۱  99
  .دهد ) تغيير اساسي در دورٔه نوجواني رشد دستگاه توليدمثل است كه با بلوغ جنسي رخ مي1  
  ها در دختران. طور مستقيم در توليدمثل نقش دارند، مانند رشد سينه هايي است كه به هاي اوليۀ جنسي ويژگي ) ويژگي2  
  رؤيت نيستند. قابل ها طور مستقيم در توليدمثل نقش ندارند و برخي از آن هاي ثانويۀ جنسي جزئي از عالم رشد هستند كه به ) ويژگي3  
  دهد و محيط بر روي آن تأثيري ندارد. تأثير عامل وراثت رخ مي اي است كه در آن رسش جنسي تحت ، مرحله) منظور از بلوغ جنسي4  
را  اوهاي ظاهري و رنـگ لبـاس  مأمور نيروي انتظامي براي پيدا كردن پسر خردسالي كه در خيابان انقالب گم شده است، از مادرش ويژگي -۲۶۲

كننـد.  كند. نيروهاي گشت در خيابان انقالب به هر كودكي با اين مشخصات توجه مـي ي گشت اعالم ميها را به نيروها پرسد و اين ويژگي مي
يك از منابع توجه دارد و چنانچه پليس پسر ديگري را با همان مشخصات پيدا كند، كدام موقعيـت رديـابي اتفـاق  اين موضوع اشاره به كدام

  افتاده است؟
  رد درست -) سبك پردازش و انتظارات2  كاذب هشدار -) سبك پردازش و انتظارات1  
  رد درست -) اطالعات موجود در حافظه4  هشدار كاذب -) اطالعات موجود در حافظه3  
  يابد؟ در كدام حالت كارايي توجه كمتر كاهش مي -۲۶۳
  طور كامل ياد گرفته است ) تكاليف ساده و مشابهي كه فرد آن را به1  
  تازگي آموخته است فرد آن را به) تكاليف ساده و متفاوتي كه 2  
  ) تكاليف دشوار و مشابهي كه فرد در آن مهارت بيشتري دارد3  
  تازگي آموخته است ) تكاليف ساده و مشابهي كه فرد آن را به4  
  خطاهاي ادراكي نشانگر اين است كه گاهي چيزهايي را كه ............... . -۲۶۴
  .شوند كنيم درست تفسير نمي ) احساس مي1  
  شوند. كنيم، وارد فضاي ادراكي نمي ) احساس مي2  
  ايم، مطابقت دارد. كنيم با آنچه كه حس كرده ) ادراك مي3  
  كنيم. ) وجود خارجي دارد و واقعي است، ادراك نمي4  
آورد، كدام عبارت درست  ه ياد ميداند، ولي قادر به بيان آن نيست و با گفتن اولين كلمه، پاسخ را ب در مورد زماني كه فرد پاسخ سؤال را مي -۲۶۵

  است؟
  صورت معنايي رمزگرداني نكرده است. ) فرد مطالب را به1  
  ) رمزگرداني شنيداري از رمزگرداني ديداري كارآمدتر است.2  
  گذارد. هاي مربوط به اطالعات بر روي بازيابي فرد اثر مي ) نشانه3  
  ير دارد.بر روي سرعت بازيابي تأث سازي زمان ذخيره مدت) 4  
  در چيست؟» حافظۀ حسي با حافظۀ بلندمدت«و » مدت با حافظۀ كاري حافظۀ كوتاه«، »مدت حافظۀ حسي با حافظۀ كوتاه«شباهت  -۲۶۶
  ظرفيت اندوزش -نوع رمزگرداني -) زمان بازيابي2  زمان بازيابي -زمان بازيابي -) نوع رمزگرداني1  
  ظرفيت اندوزش -زمان بازيابي -) نوع رمزگرداني4  يابيزمان باز  -نوع رمزگرداني -) زمان بازيابي3  
  ؟نيستراهكار نوشته شده، براي رفع عامل مؤثر بر فراموشي مورد نظر مناسب  در كدام گزينه، -۲۶۷
  مطالعۀ چندحسي ) گذشت زمان 2  بيان اهميت موضوع ) عوامل عاطفي 1  
  آزمون مكرر ي بازيابي ها ) مشكالت مربوط به نشانه4    يادگيري عميق ) تداخل 3  
  است؟» نشدهخوب تعريف «مسئله   كدام -۲۶۸
  اش پاره شده است. ) تعمير ماشيني كه تسمه1  
  اي كه شكسته و ابعاد ريز متفاوتي دارد. هاي پنجره ) جا انداختن شيشه2  
  ) آرام كردن كسي كه پس از مشاجره با همسرش، قهر كرده و خانه را ترك كرده است.3  
  يص بيماري فردي كه داراي ديسك كمر است و نياز به عمل جراحي دارد.) تشخ4  
هاي مكالمه هم شركت  گيرد در كالس زبان انگليسي هيچ پيشرفتي در اين درس نداشته و تصميم ميگرامر هاي  رغم شركت در كالس كسي كه علي - ۲۶۹

  است؟ ندادهيك از مراحل حل مسئله را درست انجام  به احتمال زياد كدام گيرد، اي نمي دليل ضعف در تسلط بر لغات در آن هم نتيجه كند، ولي به
  هاي جايگزين حل انتخاب راه) 2    ) تشخيص مسئله1  
  حل ) بازبيني و اصالح راه4    حل ) ارزيابي راه3  
  است؟ نادرست» تصميم گيري«عبارت دربارٔه   كدام -۲۷۰
  هاست. ) پيچيدگي تصميم تابع تعداد اولويت1  
  هاي گروهي است.  هاي فردي دشوارتر از تصميم گيري ميم) تص2  
  هاي فرد باشد. تواند تابع نگرش ) دشواري يك تصميم مي3  
  تواند باعث دشوار شدن تصميم شود. ) اهميت موضوع مي4  
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  معناي اين است كه فرد ............... گيري اجتنابي به عملي نشدن تصميم فرد در سبك تصميم -۲۷۱  1010
  صميم مورد نظر را شناسايي نكرده است.) هنوز ت1  
  داند. هاي تصميم را نمي ها و اولويت ) تعداد انتخاب2  
  ) پيامدهاي تصميمش را ارزيابي نكرده است.3  
  اندازد. ) اجراي بهترين اولويت را به تأخير مي4  
هـاي روزانـه در  گذارد، سـپس ليسـتي از رشـته ه را كنار ميهاي شبان هاي غيرانتفاعي و رشته ياسمين هنگام انتخاب رشته ابتدا دانشگاه -۲۷۲

كند. روش ياسمين براي انتخاب رشته چه نام دارد و اگـر او در  بندي مي ها را اولويت اش، آن كند و بر اساس عالقه هاي دولتي تهيه مي دانشگاه
  كند؟ دانشگاهي قبول نشود، كدام حالت را تجربه مي  هيچ

  فشار رواني -) مهندسي معكوس2    ضتعار  -بر ) روش ميان1  
  پرخاشگري -) مهندسي معكوس4    ناكامي -بر ) روش ميان3  
  بازي ...............  ، براي جمع كردن اسباب»هايت را جمع كن تا برايت غذا بياورم بازي اسباب«گويد  كودكي كه خيلي گرسنه است و مادرش مي -۲۷۳
  دارد.) انگيزٔه دروني 2    اي ندارد. ) انگيزه1  
  ) انگيرٔه دروني و انگيزٔه بيروني دارد.4    ) انگيزٔه بيروني دارد.3  
  است؟ » ناهماهنگي شناختي«يك از موارد زير  كدام -۲۷۴
  ) فرد در زمان يكسان داراي دو شناخت مختلف باشد.1  
  هاي مختلف داراي دو شناخت متضاد باشد. ) فرد در زمان2  
  هاي فرد با هم منطبق نباشد.هاي مختلف رفتار و باور  ) در زمان3  
  ) در زمان يكسان رفتار و باورهاي فرد با هم هماهنگ نباشد.4  
  كنند؟ يك از اظهارت زير را بيان مي ترتيب كدام اغلب افراد در برخورد با شكست و موفقيت، به -۲۷۵
  اين دفعه شانس آوردم. -) من استعداد اين درس را ندارم1  
  معلم ارفاق كرده بود. -بودم ريزي نكرده ) خوب برنامه2  
  من استعدادم در اين درس باالست. -) امتحان سختي بود3  
  امتحان ساده بود. -) معلم با من دشمني دارد4  
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سال تحصیلی
۰۰-۰۱

دفرتچـۀ پاسخ های ترشیحی
آزمون آزمایشی ۳۱خرداد ۱۴۰۱ (مرحلۀ ۱۹)

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 خود، تبلت یا و  اینست

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

 اختصاصی های درس تشـریحی پاسخ 

 

۲  
۳  
  مهم تذکرهای   ۱۵

 

 

  

 برگـزار ۱۴۰۱ تیـر ۳ جمعـه روز در دو، گزینـه ۲۰ مرحلـۀ آزمایشـی آزمون
  گردد. می

 ماننـــد خـــود طالیـــی خـــدمات از اســـتفاده جهـــت امـــی،گر  داوطلـــب 

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

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

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

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

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

 اید. منوده انتخاب خودتان که است

 ــه ــون های کارنام ــی آزم ــۀ آزمایش ــورت هب ۱۹ مرحل ــل، ص ــا کام ــلۀ ب فاص
ــانی ــاهی زم ــس کوت ــون از پ ــابق آزم ــۀ مط ــده، اعالم اطالعی ــر ش روی ب
 گیـرد. می قـرار gozine2.irwww. آدرس بـه دو گزینـه اینرتنتـی پایگاه

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

 منایید. یپیگیر  خود شهر
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 ۱۴۰۱رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ علمی هیئت اسامی
ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عموم
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|.................................. زابن و ادبیات فاریس
 الدین 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 تاج عامر عمومی:
  پویا رضاداد  حمید جوهری  ارسافیل قربانپور

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

زهرا محمدی اکرب آخوندی  علی محمد کریمی  علیرضا دلشاد 

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

  امیرحسین مراد سید میالد قریشی 
 علیرضا حافظیان جواد علیزاده 

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ریاضـ
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  ریاضیاتس
  مسئول درس:

محمد سید شاکریسید امیر

|.......... 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

ــ گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــومعـل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ
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|.............................................................. فیزیک
  منصور داوودوندی - فرد حمید فداییمسئولین درس: 
 هادی داوودوندی

 احمد رضوانی بهمن شاهمرادی  علی نعیمی 

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

 علی فرزادتبار پور  بهنام ابراهیم 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

ــی گروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  انسان
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|............................................................ اقتصاد
 امیر محمدبیگیسئول درس: م

 امیرحسین بلبلی

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

 ابوالفضل قاضی

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

 زهرا نعمتی

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

 زهرا نعمتی

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

 محمدزمان کبیر

|............................................. منطق و فلسفه
 حمید سودیان طهرانیئول درس: مس

حمید سودیان حسین صادقی  پور  مجید قدرتی محمد مودی  علی

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

 محسن پیرحسینلو سیمین زاهدی 
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۱ خرداد ۳۱ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ۱ فارسي ۱۶۱ تا ۱۵۱ هاي هصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱

 بـين در اي واژه ترسناك يعني مهيب معناي براي ۴ گزينۀ در و دبختيب معناي براي ۳ گزينۀ در ،برگردانيدن و انديشه معاني براي ۱ گزينۀ در  
   ندارد. وجود سؤال متن واژگان

  دشمن بدخواه، بدانديش،  بدسگال  
  بدخواه و دشمن كار، ستيزه  عنود  
  طايفه خاندان، دودمان،  دوده  
  دهنده ومال مشت حمّام، كشِ كيسه  دلّاك  
  خدمت توجّه، ،داشت نگاه و حمايت غم،  تيمار  
  فرومانده حيران، سرگشته،  خيره  
   برخاستن خروشيدن،  بردميدن  
  ۲ فارسي جامع * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲

  درست: معاني  
  جوشد. مي زميني يا سنگي از كه آبي آن، مانند و چشمه در آب تراويدن جاي زهاب:  
  هي)همرا (مشايعت: طرب شادماني، خوشي، شعف:  
  ۳ فارسي جامع * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۳

  دوازدهم) ۱۶ (درس مسرور متضاد دوازدهم)؛ ۱۲ درس نامۀ (واژه مضطرب و ناراحت مجازاً آتش، در شده پخته و شده كباب لغت در بريان:  
  دوازدهم) ۱۶ درس نامۀ (واژه آشكار روشن، هويدا: متضادِ دوازدهم)؛ ۶ درس نامۀ (واژه پنهان پوشيده، مستور:  
  دهم) ۱۰ درس نامۀ (واژه فراموشي نسيان: متضاد دوازدهم)؛ ۸ درس نامۀ (واژه آوردن خاطر به يادآوري، تداعي:  
  دهم) ۱۱ درس نامۀ (واژه حيايي بي شرمي، بي وقاحت: متضاد دوازدهم)؛ ۱۲ درس نامۀ (واژه حيا شرم، آزرم:  
   ۳ فارسي ۱۰۸ و ۱۳ و ۱ فارسي ۱۷ هاي هصفح * دشوار * :لسؤا مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۴

  كردن) (مقايسه قياس  غياث )۳ غربت وحشت  قربت وحشت )۲ كردن) (روگرداني اعراض  اِعراز )۱  
   جامع امالي * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۵

   اغفر  فراق اهمال/  احمال »:ب« و »الف« بيت دو اماليي هاي غلط  
  جامع امالي * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۶

  است. درست اماليشان و هستند كردن) نرم دندان به و (جويدن »خاييدن« مصدر از هردو »خا دندان« در »خا« و »خاييد« بيت اين در  
  ها: واژه درست امالي  
  ر)پيك (قالب: غالباً زياد، احتمال به يعني است آن غالب :۱ گزينۀ  
  كردن تبعيت پيروي، متابعت: :۳ گزينۀ  
  گلزار باغ، روضه: :۴ گزينۀ  
  ادبيات تاريخ تركيبي * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۷

   است. شعر »الطير منطق« :۱ گزينۀ  
  است. عرفاني نثر »فيه مافيه« :۲ گزينۀ  
  است. شعر »سند امواج در« :۳ گزينۀ  
  آدبي هاي آرايه جامع * دشوار * :سؤال اتمشخص ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۸

 رد گزينـه آن شود، ديده سؤال مورد آرايۀ بيتي در گاه هر پس باشند. سؤال صورت هاي آرايه فاقد كه است شده خواسته ابياتي سؤال اين در  
 ايـن پاسخ در كه چيزي شوند. نمي ديده جناس) تعليل، حسن تشبيه، معادله، اسلوب (تناقض، هاي آرايه )ه الف، د، ج، (ب، ابيات در شود. مي

  است: ها گزينه ساير بودن نادرست علت كنيم، بررسي است الزم سؤال
 (مـايع آب و (آبـرو) آب اسـت: تـام جنـاس داراي نيز (ج) بيت است. نادرست ۱ گزينۀ دليل اين به و است معادله اسلوب داراي (ب) بيت )۱  

  شوند. نمي ديده هشد معرفي ابيات در ها آرايه ساير حيات).
   است. دانسته گل از زيباتر را يار ضمني طور به شاعر و است تشبيه داراي (الف) بيت )۳  
 جناس نيز (ج) بيت در است. دانسته خاموشي و سكوت را صدف داخل مرواريد پديدآمدن علت شاعر و است تعليل حسن داراي (ب) بيت )۴  

  دارد. وجود تام
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  جامع ادبي هاي آرايه * دشوار * :سؤال تمشخصا ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۹
  ندارد. :حسن تعليل تشخيص/ و استعاره الله داغداري يا الله داشتن داغ استعاره: :۲ گزينۀ  
 مدّ بيت در جوّ يا هوا معناي در امّا است »شيفتگي و عشق« معناي به بيت اين در »هوا« دارد. تناسب ايهام »هوا« واژٔه گزينه اين در يادآوري:  

   دارد. تناسب خاك با نظر
  ها: گزينه ساير بررسي  
 تشـبيه: دارد/ تناسـب »پرنـده) ( مـرغ« بـا نيست، نظر مدّ كالم در كه »شكاري پرندٔه نوعي« معناي در »باز« واژٔه تناسب: ايهام :۱ گزينۀ  

   .است شده تشبيه سليمان به جالل و جاه و زيبايي نظر از سرخ گل تشبيهي)، (اضافۀ گُل سليمانِ
   است. اندك زمان يا لحظه از مجاز »نفس« مجاز: شمع/ دادن جان تشخيص: :۳ گزينۀ  
 پراكنده براي شاعر تعليل: حسن تام/ جناس  دروازه) و در ( دوّم مصراع در »در« اضافه)، حرف ( اوّل مصراع در »در« جناس: :۴ گزينۀ  

   است. كرده ذكر شاعرانه دليل اغب از بيرون به آن انتشار و چمنزار و باغ در گل بوي شدن
  جامع ادبي هاي آرايه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۰

  شوند. مي رد تناسب ايهام و مجاز با ۴ گزينۀ و جناس و مجاز با ۳ گزينۀ تناسب، ايهام با ۱ گزينۀ  
  :۲ گزينۀ هاي آرايه بررسي  
  است. قبول قابل نيز چشم مردمك بودن رنگ سياه معني در رحم، بي يعني آن؛ اي كنايه معناي بر عالوه »دل سيه« ايهام:  
  دارند. تشخيص همگي چشم بودن مست و چشم بودن رحم بي ستاره، چشم تشخيص:  
  دارد. تو آه به كه است شوقي ستاره) زدن (چشمك ستاره چشم پريدن علت تعليل: حسن  
  است. رحم بي از كنايه دل سيه كنايه:  
   جامع ادبي هاي آرايه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيزگ :پاسخ -۱۱

   دارد: تناسب ايهام »رو« واژٔه تناسب: ايهام :۴ گزينۀ  
   وجه هيچ به  رو هيچ به پذيرفتني)، (معني وجه )۱  
   دارد. تناسب »دل« با فقط معني اين در كه »صورت و چهره« )۲  
  ندارد. استعاره:  
  ها: گزينه ساير بررسي  
   دارد: تناسب ايهام »گهر« واژٔه تناسب: ايهام :۱ ۀگزين  
   پذيرفتني) (معني نسب و اصل نژاد، و تبار )۱    
  دارد. تناسب »لعل« با فقط معني اين در كه »مرواريد قيمتي، سنگ« )۲    
   است. تشخيص و استعاره »سيه سنگ دادن جان« استعاره:  
   دارد: تناسب ايهام »تاب« واژٔه تناسب: ايهام :۲ گزينۀ  
   پذيرفتني) (معني عذاب و رنج )۱    
   دارد. تناسب است »زلف« از استعاره كه »سنبل« با فقط معني اين در كه »زلف شكن و چين« )۲    
   است. استعاره و تشخيص هم غاليه) بودن ناراحتي و خشم در ( غاليه داشتن تاب ضمن در است. »زلف« از استعاره »سنبل« استعاره:  
   دارد: تناسب ايهام »الله« واژٔه تناسب: ايهام :۳ گزينۀ  
   پذيرفتني) (معني الله گل الف)  
   دارد. تناسب »شب و چراغ« با فقط معني اين در كه »شمعدان نوعي قديمي، چراغ نوعي« ب)  
  است. استعاره و تشخيص چمن به كردن وجو جست و چراغ كردن روشن عمل دادن نسبت استعاره:  
  ۲ فارسي ۷۲ و فارسي ۷۹ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۲

  ندارد. ساده جملۀ كه است سؤال اين گزينۀ تنها و شده تشكيل مركب جملۀ يك از بيت اين و است »ما« از بدل »هريك« :۱ گزينۀ  
  است. ساده جملۀ يك بيت، اين اول مصراع اما است »ما« از بدل »گليمان سيه« :۲ گزينۀ  
  است. ساده جملۀ يك اول مصراع كنم. زنداني (مفعول) را خويش (نهاد)، من است: خويش واژٔه بيت اين دام ندارد. بدل :۳ نۀگزي  
  است. ساده جملۀ يك اول مصراع ندارد. بدل :۴ گزينۀ  
  ۳ فارسي ۵۵ و ۵۴ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۳

   دارد. متّهم را تو عيب صد به كل عقل  است فعل)  مسند  مفعول  (نهاد »دارد متّهم يبع صدت به كل عقل« جملۀ الگوي  
   فعل  گرداند) مي ( دارد مسند/  متّهم مفعول/  را) تو ( ت ـَـ نهاد/  كل عقلِ  
   ديگر: مونهن است؛ مسند و مفعول به گذرا فعل يك »گردانيدن گرداندن/« كاربرد و معنا در »داشتن« يادآوري:  
   گرداند) مي ( .دارد مي مست مرا مدام تو گيسوي جعدِ نسيم  »گيسويت جعد نسيم دارد مي مست مدامم«  
   است. فعل)  مسند  مفعول  (نهاد  »كرد خراب كلّي به عقل بناي عشقت« جملۀ الگوي  
   فعل  گرداند) ( كرد مسند/  خراب مفعول/  عقل بناي نهاد/  عشقت  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

 
  | 

 سال
تحصیلی
 

۰۱  - 
۰۰

  

۵  

  ۲ فارسي ۴۹ ۀصفح * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۴
  است. ساده ماضي »بِبُرد« اول، مصراع جملۀ زمان به توجّه با  
  ها: گزينه ساير مهم موارد بررسي  
  اخباري مضارع گردد: مي گشاده كعبه از در، اين :۱ گزينۀ  
 جمله اين فعل را »است« توانيم نمي پس دارد مفعول جمله اين نقلي؛ ماضي است: دهگشا (مفعول) را احسان نابستۀ درِ خداوند] / [او :۲ گزينۀ  

  نيست. پذير مفعول زيرا بدانيم
  التزامي مضارع برساند: نيكي كه - اخباري مضارع بيند: مي نيك كسي :۳ گزينۀ  
  ۲ فارسي ۱۳۲ ۀصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۵

   دارد. وجود اضافي تركيب چهار »د« و »لفا« ابيات از هريك در  
   مورد  ۴ من ضمير ضمير/ لوح تو)/ نقش ( نقشت نقش/ ستردن »:الف« بيت اضافي هاي تركيب  
   ............... نقشت ستردنِ  »را سِتُردن من ضمير لوح از نقشت نداند« است. اضافه فكّ نشانۀ بيت اين دوم مصراع در »را« يادآوري:  
   مورد  ۴ تو) جمالِ ( جمالت جمال/ وصفِ من/ فكرِ من/ سخنِ »:د« بيت اضافي هاي تركيب  
 فكـر و رسيد نهايت به من سخن  »پايان به فكر و رسيد نهايت به سخن مرا« است. اضافه فكّ نشانۀ بيت اين اول مصراع در »را« يادآوري:  

   رسيد.) پايان (به من
   مورد  ۵ هجران شبِ شب/ هولِ تو/ وصالِ وصال/ صبحِ صبح/ اميدِ »:ب« بيت اضافي هاي تركيب  
   مورد  ۳ من) دلِ ( دلم من)/ چشمِ ( چشمم درد/ خونابِ »:ج« بيت اضافي هاي تركيب  
  ۱ فارسي ۱۴۲ و ۱۳۶ ،۶۶ ،۵۳ ،۱۹ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۶

  ها: گزينه بررسي  
 نيست، شايسته هرآنچه از را ما تو ندارد: محذوف فعل دوم: بيت است./ امان و امن را خلق تو كرم از كه] [كسي اي ف:محذو مناداي :۱ گزينۀ  

  برسان. ببايد، آن چه هر به آنگاه و برهان
  برسان. ببايد آن هرچه به آنگاه و ربط: حرف جان/ و دل )۲ امان و امن )۱ عطف: حروف :۲ گزينۀ  
  اضافي. تركيب دوم بيت و ندارد وصفي يبترك اول بيت :۳ گزينۀ  
 دوم بيـت در دوتلفّظـي واژٔه ببايـد/ آن كـه )۴ برسان آنچه به آنگاه )۳ برهان را ما )۲ نشايد آنچه هر از )۱ دوم: بيت جمالت تعداد :۴ گزينۀ  

  ندارد. وجود
  ۱ فارسي ۴۹ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۷

 سـؤال مـتن آيـۀ مفهوم با كه توكّل اين از كردن امنيّت احساس و است خدا به كردن توكّل همان »ايم نشسته كشتي به خويش خداي با ما«  
   است. هماهنگ

   عارفانهرضاي  و تسليم :۱ گزينۀ مفهوم  
  تعلّق تركِ :۲ گزينۀ مفهوم  
   شود. مي الهي بخشايش سبب پشيماني و توبه از ناشي اشك :۳ گزينۀ مفهوم  
  ۱ فارسي ۱۲۳ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :سخپا -۱۸

   دارد. نشيني دل و خوشايند نتايج خاموشي و سكوت :۴ و ۳ ،۲ هاي گزينه مشترك مفهوم  
   نياوردن زبان بر زشت سخن بر تأكيد :۱ گزينۀ مفهوم  
  ۱ فارسي ۱۷ ۀصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۹

 و هـوا رانـدن عقـل فايدٔه »د« در و است گمراهي از يافتن نجات عقل فايدٔه »ب« در است. عقل فوايد بيان »د« و »ب« بياتا مشترك مفهوم  
  است. آدمي وجود از هوس

  ابيات: ساير مفهوم  
  يابد. مي نجات باطل راه از شود، خدايي وقتي عقل الف)  
  رسيد. خدا به توان نمي انساني حواس با و عقل با ج)  
  است. فايده بي ناباب، هاي انسان وجود در قلع )ه  
  ۲ فارسي ۱۲۲ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۰

  شود. مي ديده مفهوم اين نيز (ج) و (ب) ابيات در كه است اتّحاد و دلي هم بودن اثربخش »دار طوق كبوتر« درس اصلي مفهوم  
  ابيات: ساير مفهوم  
  هستند. جدا هم از نيكان الف)  
  يكديگرند). اعضاي آدم (بني است پيوسته هم به ها ن انسا هاي دل د)  
  است. امنيت مايۀ قناعت )ه  
  ۲ فارسي ۶۸ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۱

   ندارد. توجّهي آن و اين سرزنش و مالمت به ورزي عشق در عاشق :۴ و ۳ ،۱ هاي گزينه و سؤال متن عبارت مشترك مفهوم  
   ندارد. هراسي و ترس عشق هاي دشواري و خطرات از عاشق :۲ گزينۀ مفهوم  
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  ۲ فارسي ۴۴ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۲
   خود استعداد و لياقت هنر، اكتسابي، هاي ارزش بر تكيه خوداتّكايي، :۳ و ۲ ،۱ هاي گزينه و سؤال متن بيت مشترك مفهوم  
   است. مردانگي نشانۀ باالترين خودخواهي و غرور ترك و امّاره نفس با كردن مبارزه :۴ نۀگزي مفهوم  
  ۳ فارسي ۲۸ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۳

 رامـوشف شـود: مي آن مقابل مفهوم پس غربت) بر وطن (برتري برد نمي ذهن از را وطن غربت، نشاط و خوشي كه است اين سؤال بيت مفهوم  
 مفهـومي تقابـل سؤال بيت با )ه( (ب)، ابيات و مفهومند هم سؤال بيت با (ج) (الف)، ابيات وطن). بر غربت (برتري غربت خوشي با وطن كردن
 در بيـت ايـن مفهوم پس هستم. غريبي داغ گرفتار هم وطن در من دارند، دل بر داغ غربت در ديگران اگر گويد: مي شاعر (د) بيت در دارند.

  تقابل. نه و دارد تناسب نه سؤال بيت با و است بودن غريب غربت و طنو
  ۳ فارسي ۱۲۳ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۴

ۀ شايست را خود از سخن ۲ گزينۀ در دارند. ارتباط الطير منطق پنجم وادي با همگي و است وجود وحدت مشترك مفهوم ۴ و ۳ ،۱ هاي گزينه در  
  است. انستنند عشق

  ۳ فارسي ۱۴۷ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۵
   است. خداوند عالم اين در امور همۀ اصلي منشأ :۲ گزينۀ و سؤال متن شريفۀ آيۀ مشترك مفهوم  
   ها: گزينه ساير مفهوم  
   قدرتمندان نابودي )۱  
  ) تسليم و رضا در برابر سرنوشت۳  
  است. تقدير پنجۀ اسير انسان تقديرگرايي، )۴  

 

   ۲ قرآن زبان عربی، ۹۰ ۀصفح * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۲۶
 هـا دل هـا، قلـب ُقلـوب: )/۲ و ۱ های گزینه (رد نیست لیس: )/۳ گزینۀ (رد ها زبان ها، دهان أفواه: )/۲ و ۱ های گزینه (رد گویند می یقولون:  

  )۱ گزینۀ (رد کنند می کتامن ،دارند می پنهان ،کنند می پنهان یکتمون: )/۳ و ۲ های گزینه (رد داناتر تفضیل): (اسم أعلم )/۲ زینۀگ (رد
  ۳ قرآن زبان عربی، ۶۰ و ۲۷ های صفحه و ۱ قرآن زبان عربی، ۷۵ ۀصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۲۷

  نـوعی مطلـق مفعـول  مجهول ماضی فعل شدند؛ استقبال ظفرمندان همچون شدند، استقبال پیروزمندان مانند ین:املنترص إستقبال ... اُستقبل  
   حالیــه جملــۀ بودنــد؛ شــده مجــروح کــه حــالی در بودنــد، شــده زخمــی کــه حــالی در ُجرِحــوا: هــم و )/۴ و ۲ هــای گزینــه (رد إلیــه مضــاف

  )۴ و ۱ های گزینه (رد
  ۳ قرآن زبان عربی، ۶۰ صفحۀ و ۲ قرآن زبان عربی، ۸۹ ،۸۷ ،۷۵ ،۵۱ های هصفح * دشوار * سؤال: صاتمشخ ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۲۸

 کـرد؛ تـالش بسیار کثیراً: إجتهاداً  إجتهد )/۳ گزینۀ (رد کشید می سختی بُرد، می رنج يعاين: كان )/۳ و ۱ های گزینه (رد نبود قادر قادراً: یکن مل  
   )۴ و ۳ های گزینه (رد بشود تا لُيصبح: )/۳ و ۱ های گزینه (رد صفت اههمر  به نوعی مطلق مفعول و فعل

  ۳ قرآن زبان عربی، ۶۰ و ۵۶ های صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۲۹
 کـرد تربیت داد، پرورش پروراند، ريّب: )/۲ گزینۀ (رد کشاورز املُزارع: )/۴ و ۱ های گزینه (رد که شود می حکایت که، شود می گفته أّن: یُحکی  

 کـرد؛ مـی مواظبـت هـا آن از شّدت به که حالی در شدیدة: مراقبة یراقبها هو و )/۴ گزینۀ (رد مختلف پرندگانی مختلفة: طیوراً  )/۲ گزینۀ (رد
  )۲ و ۱ های گزینه (رد صفت همراه به نوعی مطلق مفعول و حالیه جملۀ

  ۳ قرآن زبان عربی، ۴۳ صفحۀ و ۱ قرآن زبان عربی، ۶۱ ۀصفح * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۳۰
ع: ال    مـا، رسزمـین بالدنـا: )/۳ گزینـۀ (رد مفعول را؛ گردشگران را، جهانگردان الّسائحني: )/۳ و ۲ های گزینه (رد کند منی تشجیع کند، منی تشویق یشجِّ

  )۳ و ۲ های گزینه (رد باستانی آثار گوناگونی جز چیزی تاریخی، آثار گوناگونی مگر یچیز  التّاریخیّة: املعامل تنّوع إّال  يشءٌ  )/۴ گزینۀ (رد کشورمان
  ۳ قرآن زبان عربی، ۴۵ و ۲۰ های صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۳۱

 تـا توانسـت، تـا إستطاع: حـّتی )/۴ ینۀگز (رد توسعۀ برای کردن، بهینه خاطر به سازی، بهینه برای لتطویر: )/۱ گزینۀ (رد کوشا مجّدانه، مجّداً:  
 نشـود منفجر انسان خواسِت  جز چیزی با شود، منفجر انسان ارادۀ با فقط اإلنسان: بإرادة إّال  تَنفجر ال )/۴ و ۳ های گزینه (رد توانست اینکه

  )۴ و ۱ های گزینه (رد
   ۳ قرآن زبان عربی، ۶ صفحۀ و ۱ قرآن انزب عربی، ۹۱ و ۸۵ های هصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۳۲

 دیـدم را بزرگ دلفینی ...: یقفز کبیراً  دلفیناً  رأیُت  )/۳ گزینۀ (رد کردم می شنا أسبح: کنُت  )/۳ گزینۀ (رد که زمانی که، هنگامی وقتی، عندما:  
 شـوم سـوار أرکـب: أن )/۴ و ۲ هـای گزینه (رد نستمتوا می کاش إستطعت: لیتني )/۳ و ۲ های گزینه (رد مضارع  نکره  ماضی پرید؛ می ... که

  )۴ و ۳ های گزینه (رد برساند مرا تا لیوصلني: )/۴ گزینۀ (رد
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  ترکیبی * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۳۳
  ها: گزینه سایر در ترجمه درست شکل  
  نشد پشیامن يندم: مل )۲  
  شود می باز ... فقط إّال: ... يُفتح ال )۳  
  دهد حرکت را رسش رأسها: تُحرّک أن چشامنش/ چشمش، دو عینیها: )۴  
  ۳ قرآن زبان عربی، ۶۴ و ۲۲ های صفحه و ۲ قرآن زبان عربی، ۸ صفحۀ ،۱ قرآن زبان عربی، ۷۵ و ۲ های هصفح * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۳۴

  ها: گزینه سایر در ترجمه درست شکل  
  من قوم ای (قومي): قومِ  یا )۱  
  شد داده زینت ... دنیا آسامن ...: الّسامء ُزیّنِت  )۲  
  کرد هدیه ... که است کسی ...: أهدی َمن شام/ برادران إخوانکم: )۳  
  ترکیبی * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۳۵

 )/۴ گزینـۀ (رد ُوِجـد مـا إن یوَجد، لَم إن نشود: پیدا ... اگر )/۲ گزینۀ (رد وجدُت  قد وجدُت، لقد ام: کرده پیدا )/۳ گزینۀ (رد قلامً  خودکاری:  
  )۴ گزینۀ (رد أضعه فسوف أجعله، فسوف أضعه، داد: خواهم قرار

  شود. ترجمه آینده تواند می مضارع یا ماضی رشط جواب توّجه:  
 منت ترجمۀ:   

 هـای زمینـه همـۀ در را هـا آب ایـن از درصـد سـه هـاتن تـوانیم مـی مـا ولی دهند می تشکیل را زمین کرۀ درصد هفتاد به نزدیک ها آب«
 مناسـب یـا مانـد مـی بـاقی جنـوب] و [شامل قطِب  دو در انجامد حالت در آن سوم  دو و بربیم کار به کشاورزی و آشامیدن مانند مان زندگی
 نفر میلیارد هفت برای که دارد خود در شیرین های آب از ای اندازه به زمین کند می تأکید که دارد وجود هایی پژوهش نیست! انسانی کاربرد
 دادن هـدر یـا آن آلـودگی بـه نـاهمگن، شـکل بـه آن توزیع و آب منابع بر او مدیریت عدم و طبیعت در انسان دخالت ولی باشد می کافی
 بهداشـتی آب بـه ]شـان[زندگیِ  منـاطقِ  در کـه اسـت داده قرار رشایطی] [در را نفر میلیارد یک از بیش و است انجامیده آن از بزرگی بخش
 بیشـرت کـه نفر میلیون دو ساله هر مرگ و شود، می منتقل آلوده های آب راه از که وبا مانند هایی بیامری معرض در را آنان و یابند منی دست

 آن افـراد کـوچ باعـث و کنـد مـی تهدیـد را فقیر کشورهای اقتصاد آن، فزایندۀ مرصف و آب کمبود مشکل است! داده قرار کودکانند، از آنان
 بـر شـان، اخـتالف وجـود بـا برشدوسـتانه هـای سـازمان رو ایـن از آورد! مـی وجـود به ها آب منابع مالکیت رس بر را هایی کشمکش و شود می

 زرو  سـاله هر مّتحد ملل سازمان آورند! وجود به آن برای عملی هایی حل راه کوشند می که حالی در شدند، پیامن هم مشکل این با رویارویی
 سـازی بهینه و آب بهداشتی مرصف جهت در را هایی راهنامیی و گیرد می جشن آب جهانی روز نام به را فروردین) (دوم مارس دوم و بیست

 بازیافـت بـرای هایی سد ساخت و ها کانال و ها لوله راه از آن توزیع های روش بهبود و صنعت و کشاورزی بخش در آن مصـرف های فناوری
 »یابد! می دوام آن با تنها زندگی زیرا ند،ک می تقدیم آن

 متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۳۶
 ها: گزينه ۀترجم  
  است! مناسب کشاورزی و نوشیدن های زمینه در مرصف برای جهان، در موجود های آب سوم یک )۱  
 است! طبیعت در انسان دخالت آب، زمینۀ در مشکالت علل جمله از )۲  
 اند! برخورده اختالف به آن حّل  و آب کمبود مشکل با رویارویی در برشدوستانه های سازمان )۳  
 انجامد! می کودک میلیون دو ماهانه مرگ و وبا مانند هایی بیامری گسرتش به ها آب آلودگی )۴  
 متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۳۷

  کن. معّین منت اساس بر را »شود می ............... اعثب آبی کم پدیدۀ« عبارت در خالی جای برای نادرست گزینۀ  
 ها: گزينه ترجمۀ  
 رود! می شامر  به ها آن اقتصادی رشد برای تهدیدی و شود می فقیر کشورهای برای زیادی مشکالت )۱  
 آنان! از گیری چشم شامر مرگ ساالنه و [دیگر] کشوری به کشوری از افراد مهاجرت )۲  
 شیرین! های آب منابع مالکّیت رس بر اقوام میان یاریبس های درگیری )۳  
  آن! همگن توزیع و منابعش مدیریت عدم و آن فزایندۀ مرصف )۴  
  متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۳۸

  »کند! منی دنبال را آن آب جهانی روز در مّتحد ملل سازمان منت اساس بر که کن مشّخص را موضوعی« سؤال: عبارت ترجمۀ  
  :ها گزينه ترجمۀ  
 برشدوستانه! های سازمان میان اختالف رفع برای عملی هایی حل راه ایجاد )۱  
  آب! بهداشتی مرصف جهت در الزم های راهنامیی تقدیم )۲  
  صنعت! و کشاورزی بخش در آب مرصف های فناوری سازی بهینه )۳  
 !ها انالک و ها لوله راه از بآ  توزیع های روش بهبود و سدها ساخت )۴  
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  متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۳۹
 ها: گزينه ترجمۀ  
 آورد. بیرون روزی و رزق برایتان ها میوه از آن با پس فرستاد، فرو را آبی آسامن از و )۱  
  رسگرمی. و بازی مگر نیست دنیا زندگی و )۲  
 است. درخت آن از و شیدنینو  آن از که فرستاد فرو را آبی برایتان آسامن از که کسی اوست )۳  
 مسؤولید! چهارپایان و ها زمین دربارۀ حّتی شام شک بی )۴  
  ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۴۰

 :۳ ۀگزین درست پاسخ  
   الجملة بصورة صفة  خرب »/إفتعال« باب من  »إنفعال« باب من  
 متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۴۱

   املسترت فاعله مع فعل  املسترت فاعله نائب مع فعل معلوم/  مجهول »/ُمحاَولَة« مصدره  »ةُمحاِولَ « مصدره  
  ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۴۲

 و حـال  بالّتبعّيـة منصـوب و صـفة / الزم فعـل مـن  متعـدّ  فعـل من مثّنی/ أو للّتثنية  الّسامل للجمع الفاعل/ إسم  املفعول إسم  
  بالیاء منصوب

    ۲ قرآن زبان عربی، ۵۴ صفحۀ و ۱ قرآن زبان عربی، ۷۷ و ۶۱ ،۱۲ های هصفح * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۴۳
  است.) مجرور و »تنّوع« برای إلیه (مضاف َمعالِمِ   َمعالِمَ   
عُ    عُ   یَُشجَّ   »)تَفعیل« باب (مضارع یَُشجِّ
   ترکیبی * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۴۴

  ها: گزینه در متضاد کلامت  
  الباطل -الحّق  )۴  بَیع -رشاء عازم/ -ُمرتّدد )۳  الّنهار -اللّیل )۲  الُقعود -القیام )۱  
   ۲ قرآن زبان عربی، ۶ و ۵ های صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۴۵

  اسم. نه است فعل آن در »أجَمَل « و است تعّجب ساختار ۲ گزینۀ در »زیباست چه« معنای به »أْجَمَل  ما« ساختار  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱۸ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۴۶

 هـر بـه پـس کـردم پخـش آمـوز دانـش پـنج بـین را بقیـه و گـرفتم خـود بـرای را ها آن از ............... و خریدم ای مغازه از مداد هفت و سی«  
  سؤال: این معادلۀ است این »رسید! مداد ............... آموز دانش

 x y37 5  
  )x: و اّول خالی جای y: ها: گزینه حاال و دّوم) خالی جای  
  ۱(   37 2 5 7  
 ۲(   37 7 5 6  
  ۳(   37 17 5     (نادرست) 3
  ۴(   37 12 5 5   
  ۲ قرآن زبان عربی، ۸۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۴۷

 بـرای »کان« ۲ گزینۀ در بود. خواهد »است« معنی به رود، کار به پیامربان یا خدا مثل فرد یک یا شکوه با و باعظمت امر یک برای »کان« اگر  
 منفـی گذشـتۀ صـورت بـه »لَـم« خـاطر بـه اّمـا اسـت مضارع ۴ گزینۀ در »ینظروا« شود. یم معنی »است« و است رفته کار به یوسف حرضت
  شود. می ترجمه

  ۳ قرآن زبان عربی، ۶ و ۵ های صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۴۸
   شود. می استفاده جمله دو میان اتّصال برای »أنّ « رود، می کار به تأکید برای »إنّ «  
  ۳ قرآن زبان عربی، ۴۳ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ زینۀگ پاسخ: -۴۹

 فاعل نقش (الّتالمیذ) مستثنی »إّال « حذف با ۳ گزینۀ در هستند. صحیح ۴ و ۱ های گزینه پس است، منصوب حتامً  مثبت جمالت در مستثنی  
 بایـد و گیرد می را مفعول نقش (الُحبوب) مستثنی »إّال « حذف با ۲ گزینۀ در اّما است. درست نیز گزینه این پس است، مرفوع که گیرد می را

  املـُهّدئة). (الحبوَب  باشد منصوب
  ۳ قرآن زبان عربی، ۷۵ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۵۰

 ایـن متـام در و بـوده »اُّمـي« صـلا در ۳ گزینۀ در »اُمِّ « و بوده »ريّب « اصل در ۲ گزینۀ در »ربِّ « و بوده »دیني« اصل در ۱ گزینۀ در »دینِ «  
  است. نشده حذف و دارد وجود »بَُنيّ « در »ي«ضمیر ۴ گزینۀ در اّما است؛ شده حذف »ي« ضمیر اسامی
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  ۱ زندگي و دين ۱۸ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۱

 و او ياسـتعدادها و هـا توانـايي هـا، هيسـرما شـناخت يعني است؛ (خودشناسي) انسان اختشن ر،يمس نيا در انسان حركت يبرا گام نياول  
 و پيشـوايان) و پيـامبران و خداآشنا سرشت ها، بدي از بيزاري و ها نيكي به گرايش وجدان، اختيار، (عقل، ها هيسرما نيا يريكارگ به يچگونگ
  .موانع نيا از يدور اي مقابله ٔهنحو و خداوند به تقرب ريمس در اماره) نفس و (شيطان انسان حركت موانعِ شناخت نيهمچن

  ۱ زندگي و دين ۴۰ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۲
 يسـرگرم و يبـاز صرفاً آخرت، گرفتن ظرن در بدون ،ايدن )وانيالح يله ةاآلخر الدّار انّ و لعب و لهو الّا ايالدّن ةايالح هذه ما و( يۀآ به توجه با  

  .داند يم دانيجاو و يقيحق يزندگ را آخرت و يسرگرم و يباز را ايدن كه پردازد يم آخرت و ايدن ۀسيمقا به آيه نيا كه ديكن دقت .است
  ۱ زندگي و دين ۵۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۳

   از ارتندعب )ستين ممكن ريغ و ديبع يامر معاد نكهيا( معاد امكان ليدال:  
 ،)داناست يخلقت هر به او ... بود كرده فراموش را خود نينخست نشيآفر كه يحال در زد يمثل ما يبرا( يۀآ به توجه با :انسان نينخست نشيآفر )۱    

  .است نينخست شيدايپ يراستا در خدا ييدانا
  .دهد يم نشان تر محسوس صورت به را خدا قدرت :مردگان شدن زنده از ييها نمونه )۲    
  عتيطب در يزندگ و مرگ نظام )۳    
   است معاد ضرورت ٔهدهند نشان ي،اله عدل كه ديكن دقت.  
  ۱ زندگي و دين ۹۷ و ۹۳ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۴

   است اراده و عزم تيتقو ضرورت و تياهم انگريب كه باشد يم )االمور عزم من ذلك انّ اصابك ما يعل اصبر و( فرزندش به لقمان سفارش.  
   كاظم امام : »باشد شده تو خواستار آن با كه است يا اراده و عزم تو يكو مسافر ۀتوش نيبهتر كه دانم يم !ايخدا«.  
   سازد. مي يعمل است، كرده انتخاب كه را آنچه شيخو عزم با يآدم .است يكار انجام بر ميتصم و اراده يمعنا به عزم  
   اميرالمؤمنين نظر از انسان ترين زيرك كه كنيد دقت ، كنند.  مي محاسبه مرگ از قبل را خود كه هستند كساني  
  ۱ زندگي و دين ۱۵۴ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۵

  .دارند تيامن پس رند،يگ ينم قرار هوسران افراد تياذ و آزار مورد ،باحجاب زنان كه است نيا شيمعنا كه است )نيذيؤ فال( ،حجاب ديفوا از يكي  
  ۱ زندگي و دين ۱۳۸ و ۱۳۷ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۶

   در مغـرب نمـاز هنگام چون اما ،است شكسته نماز پس ،است بوده فرسخ ۴ از شيب و روز ۱۰ از كمتر يسفر در ظهر اذان هنگام كه آنجا از 
  .بخواند كامل را نماز ديبا است، بوده وطن

   روزه فرسخ ۴ به رسيدن از پس بايد ،رديبگ روزه دينبا پس است، روز ۱۰ از كمتر و فرسخ ۴ از شيب هم سفرش و ستين وطن در را ظهر فرد 
  كند. افطار را

  ۲ زندگي و دين ۱۱۱ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۷
  است. ابوسفيان) (فرزند معاويه دربارٔه ها گزينه ساير اما است، ابوسفيان دربارٔه ۱ گزينۀ  
  ۲ زندگي و دين ۳۱ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۸

   »است خط يكي«  است يكي دين  اصلي تعاليم وحدت  
   »كاروان راهنماي«  تشريعي هدايت  
   »اسالم (پيامبر ما سيد (انبياء) ايشان ز و ( ساالر گشته«  اسالم پيامبر ويژٔه جايگاه   
  ۲ زندگي و دين ۱۷۱ و ۳۰ ،۲۹ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۹

   پيامبر به كه كساني براي كريم قرآن  امامان غيبت زمان در حكم اين كند. مي توصيه را دين عالمان و فقها به رجوع نداشتند، دسترسي 
  ها) مكان همۀ و ها زمان (همۀ گيرد. مي قرار هاستفاد مورد نيز

   است. اسالم دين بودن روزآمد و پويايي همان اين و دهند جواب جديد سؤاالت تمام به بتوانند بايد فقها  
  ۲ زندگي و دين ۴۳ و ۴۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۶۰

 تـاكنون امـا كنـد، جلوه بيع يب است ممكن رمتخصّصيغ افراد يبرا كه اند كرده ارائه ييها متن ميكر قرآن مخالفان امروز، تا دور ۀگذشت از  
 يناتوان انگريب مطلب نيا .اند شده سپرده يفراموش به يجملگ و است نشده واقع قبول مورد يتخصّص و يعلم مراكز در ها متن نيا از كي چيه

  .ميشو يم متوجه )بمثله تونيأ ال( ارتعب با را يناتوان نيا كه است يتحد در مخالفان
  ۲ زندگي و دين ۱۰۳ و ۹۹ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۶۱

   نيمنؤرالميام : »اند خريده باغ و ملك و اند انباشته را خود جيب و اند برداشته يعموم اموال و المال بيت از خود حقّ از بيش يگروه مردم، يا ... 
  .باشد يم  انيمتق يموال يخواه عدالت انگريب ،كالم نيا كه است توجه قابل .»... اند خريده را آخرت عذاب و دنيا ننگ حقيقت در اينان

   نيمنؤالم ريام عدالت و عصمت علم، انگريب ،»...الحق مع يّعل« فيشر ثيحد  است.  
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  ۲ ندگيز و دين ۸۴ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۶۲
 انذر( يعني نذارا يۀآ تبع به و بعثت سوم سال در شان،يخو دعوت مراسم در ، امبريپ يرسم دعوت نياول در ،ينيجانش يرسم اعالم نياول  

  .است بوده )نياالقرب رتكيعش
  ۲ زندگي و دين ۱۹۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۶۳

  »)تابع - معلول( است كوچك نظرشان در خدا ريغ ،جهت نيا از ).متبوع - علت( است بزرگ نانآ نظر در جهان خالق« : يعل امام  
  ۲ زندگي و دين ۷ و ۱ زندگي و دين ۱۱ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۶۴

   سجاد امام سخن اين  ۲ و ۱ هاي گزينه است. موضوع همين دربارٔه هم ۴ و ۳ هاي گزينه و باشد مي هدف) (شناخت برتر نياز اولين دربارٔه 
  است. زندگي درست راه كشف دربارٔه

   لِلّـه اسـتجيبوا( آيـۀ و پردازد. مي خدا به تقرب همان يعني انسان جامع و اصلي هدف به صراحت با )... اهللا فعند ... يريد كان مَن( آيۀ ...( 
  است. زندگي درست راه كشف به مربوط بيشتر

  ۳ زندگي و  دين ۳۵ و ۲ زندگي و دين ۸۶ و ۱ زندگي و دين ۱۲۱ تا ۱۱۹ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ينۀگز پاسخ: -۶۵
   )... )...اهللا عـواياط( و )...يعونبفـاتّ...( مثـل ياتيـآ( خـدا از يرويپ )۱ :از عبارتند خدا، به محبت شيافزا يها راه همان اي خدا به محبت آثار  

   يلإ تحاكمواي نأ دونيري...( اي )...اءياول عدوّكم و يعدوّ تتّخذوا ال( مثل ياتيآ( خدا دشمنان با مبارزه و يزاريب )۳ خدا اندوست با يدوست )۲
  ...))...به كفرواي نأ امروا قد و الطّاغوت    

  ۳ زندگي و دين ۱۲۴ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۶۶
تـا »نيسـت اهللا جـز معبـودي« بگوييد« فرمود: مي و كرد مي دعوت ) )... باهللا آمنَ(( اسالمي تمدن اول معيار به را ممرد آغاز، هماناز   پيامبر

  

    اسالم اول معيار  »شويد. رستگار
  ۳ زندگي و دين ۵۸ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۶۷

   ارادٔه به زين آن كردن ادهيپ و اجرا و )قدر( خداست علم از و خدا آنِ از شيها قانون و ها يژگيو و ها يكار زهير و موجودات مۀه با جهان ۀنقش 
  .آن كردن ادهيپ و اجرا در نه و هست ينقص جهان ۀنقش در نه ليدل نيهم به .)قضا( خداست

   است قضا مورد در ها نهيگز ريسا و است قدر مورد در ۱ ۀنيگز.  
  ۳ زندگي و دين ۸۳ صفحۀ * متوسط * ل:سؤا مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۶۸

 خـاب قد و شود) مي رستگاري موجب كه اختيار از درست استفادٔه دربارٔه (بشارت زكّاها من افلح قد تقواها و فجورها فالهمها( آيۀ به توجه با  
  داد. پاسخ سؤال اين به انتو مي )شود مي الهي نعمات از محروميت موجب كه اختيار از نادرست استفادٔه دربارٔه (انذار دسّاها من

  ۳ زندگي و دين ۴۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۶۹
 مطابق ،عمل شكل تيرعا ٔهدهند نشان هم يفعل حسن و است آن انگريب )هللا تقوموا( عبارت كه است ياله تين داشتن يمعنا به يفاعل حسن  

  د.باش يم )هللا تقوموا( انجام شكل ٔهباردر ياله دستور )يفراد و يمثن( كه خداست دستورات
  ۳ زندگي و دين ۷۵ و ۷۴ ،۶۸ هاي  صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۷۰

   اوست غضب بر خداوند رحمت سبقت مصداق كه خداست توسط گناهكار يآبرو حفظ همان خداوند يپوش پرده.  
   دهد يم نشان را غضب بر رحمت سبقت سنت كه است جزا و پاداش در تفاوت نگرايب ،)...امثالها عشر فله ةبالحسن جاء من( يۀآ.  
   است ياله عام امداد سنت انگريب ،)... نمدّ كلّا( ۀفيشر يۀآ.  
   نيمنؤرالميام : »مـردم شيستا با و )معلول( سازد مغرور را او )علت( خدا يپوش پرده و كند گرفتار را يكس خدا، ياپيپ احسان بسا چه 

  ».است نكرده شيآزما داده، مهلت او به كه يكس همانند را كس چيه خدا و گردد خود ۀفتيش و فتهيرف
  ۳ زندگي و دين ۱۵۱ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۷۱

 حكومت ساختار قانون، ق،حقو به يياروپا يكشورهارد يا گسترده توجه د،يجد ٔهدور يريگ شكل و يوسط قرون از گذر از پس : قانون به توجه  
 آثار ۀترجم با ابتدا كه حقوق و قانون به يآگاه .بود يوسط قرون در سايكل نامطلوب تيحاكم برابر در يالعمل عكس عموماً كه آمد ديپد دولت و

  .داشت ديجد تمدن يبرا يديفوا ،افتاد اتفاق ياسالم
  ۳ زندگي و دين ۱۱۶ و ۱۱۵ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۷۲

   شـود نيد غيتبل اي رحم ۀصل تيتقو موجب اگر يحت و است زيجا يمل و يمذهب يها جشن ،يعروس جشن مانند ،يشاد مجالس در شركت 
  .شود تيرعا نامحرم و محرم ميان روابط مانند نيد احكام مجالس، نيا در آنكه شرط به است؛ مستحب

   كـه يقيموسـ نـوع آن فقـط اسـت، حـالل و زيجـا مدرن و يسنت ريغ خواه و باشد كيكالس و يسنت يقيموس خواه ،يقيموس از استفاده 
 يبـرا يقيموسـ آالت و ابـزار از اسـتفاده .است حرام است، لعب و لهو مجالس مناسب و كند يم كيتحر و تيتقو را شهوت و يبندوبار يب

  .است زيجا و حالل زين ديمف يِفرهنگ يها برنامه و سرودها ياجرا
  ۳ زندگي و دين ۱۱ و ۱۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۷۳

   األرض و السَّماوات نور اهللا( آيۀ(  شدند. آشكار و پيدا خدا سبب به موجودات تمام يعني .است شده توصيف نور وسيلۀ به جهان با خدا رابطۀ  
   األرض و السَّماوات فِي مَن يَسألُهُ( آيۀ(  خداست. از موجودات پيوستۀ درخواست  
   شأن في هو يوم كلّ( عبارت(  خداست از موجودات پيوستۀ درخواست نتيجۀ  مخلوقات براي خداوند مداوم حاجت رفع  
   )الحميد الغنيّ هو(  دارد ذاتي غناي خداوند  كرد. نابود و گرفت را داخ وجود توان نمي پس ندارد، راه او در نيستي و نيست وابسته چيز هيچ به  
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  ۳ زندگي و دين ۸۷ و ۱ زندگي و دين ۶۶ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۷۴
 انـد كـرده ظلـم خـود بـه كه حالي در كنند، مي دريافت را آنان روح كه كساني به فرشتگان( كه آمده تدبر در دهم كتاب پنجم درس در، 

  

      )بوديد؟ چگونه ا][دني در شما«: گويند مي
است گناه براي تعبيري، ظلملوامه) (نفس عالي خود به  

  گناهكاران)  (ظالمين    

 است. شده اشاره گناهكاران به )انفسهم علي اسرفوا الّذين عباديّ يا قُل( آيۀ در دوازدهم كتاب هفتم درس در  
  

      
   عالي خود و لّوامه نفس به  كردند ظلم خود به بسيار  

  ۳ زندگي و دين ۳۵ و ۳۴ ،۳۳ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۷۵
 )ّفاعبدوه ربّكم و ربّي اهللا ان(  
  (عبوديت) عملي توحيد  تربوبي توحيد 
        
    (معلول)    (علت) 

 المبين الخسران هو ذلك .ةوجه علي انقلب ... حرف عَلي اهللا يعبدُ مَن( فردي بُعد در عملي توحيد از شدن دور ...(   
          

  آخرت) و دنيا در زيان = آشكار (زيان عملي شرك نتيجۀ    فردي عملي شرك  

 دسـتورهاي و طـاغوت حاكميـت از سـخن نتيجه در ... اجتماعي) عملي (شرك كنند پيدا قدرت بيشتر ستمگر هاي انسان كه اي جامعه در
  

       اوست.
   )... الطّاغوتالي  يتحاكموا اَنْ يريدون(  

   :عملـي توحيـد الزمـۀ كه خداست دشمنان با دوستانه رابطۀ از پرهيز براي خدا دستور علت ،)الحق من جاءكم بما كَفروا قَد و( آيۀ توجه 
  باشد. مي اجتماعي

 

  ۳ انگليسي زبان ۵۸ و ۵۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ اسخ:پ -۷۶
 را كـار و كسـب همين هاست مدت كه كنيد مشورت كسي با بايد كنيد اندازي راه جديد كار و كسب يك خواهيد مي وقتي من نظر به ترجمه:  

  است. داشته
 كنـيم. استفاده فاعلي موصولي ضمير از بايد داريم را آن توصيف قصد و است عمل يك دهندٔه انجام خالي جاي از قبل اسم كه زماني توضيح:  

  است. درست پاسخ ۱ گزينۀ دليل همين به شود برده كار به فعل بايد فاعلي موصولي ضمير از بعد كه اين ديگر نكتۀ
  است. كرده استفاده فاعل از دوباره موصول، از بعد كه است نادرست دليل اين به ۳ گزينۀ  
  ۳ انگليسي زبان ۳۴ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۷۷

 دهند. انجام كردني گرم تمرينات بازي از قبل و نخورند غذا زياد و بخوابند زياد بايد كه گفت بازيكنان به مربي ترجمه:  
 ماننـد: ربط حرف اين از قبل گرامري ساختارهاي به اگر كنند، مي ايجاد موازي گرامري ساختارهاي and مانند ساز همپايه ربط حروف توضيح:  

that they should …. , that they should…. كنيد. مي انتخاب را ۱ گزينۀ كنيد، دقت   
  ۲ انگليسي زبان ۶۴ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۷۸

 پـول مقداري آينده سال طول در كه خواهم مي شما همۀ از اكنون نم و افتاده اتفاقي چنين كه است سال يك طول در بار دومين اين ترجمه:  
  بگذاريد. كنار اضطراري موارد براي

 ترتيبـي اعداد وجود باشيد داشته توجه شود. مي استفاده كامل حال زمان از است، شده تكرار تاكنون گذشته از كه عملي بيان براي توضيح:  
  باشد. مي جمله در كامل حال زمان نتيجه در و عمل تكرار دهنده نشان معموالً حال زمان در third و second مانند

  ۲ انگليسي زبان ۹۸ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۷۹
 داده رخ دور هاي مكان در همگي كه آموزان دانش از هايي داستان دريافت از كردم، مي تدريس خالق نويسندگي كالس در كه حالي در ترجمه:  

  شدم. زده شگفت بودند،
 نتيجـه در كـه داريـم جمله در ربطي فعل يك به نياز آن از قبل همچنين و رود مي كار به at اضافۀ حرف با معموالً surprised صفت توضيح:  

  باشد. مي ۱ گزينۀ صحيح پاسخ
  ۳ انگليسي زبان ۷۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۸۰

 را خود مشتريان موردنياز اقالم تا كنيم مي را خود تالش تمام ما و دارد وجود ماسك براي زيادي تقاضاي حاضر حال در كه يمدان مي ما ترجمه:  
 كنيم. فراهم ماندن سالم و ايمن براي

  دسترسي )۴  تقاضا )۳  تخفيف )۲  تنوع )۱  
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  ۲ انگليسي زبان ۲۷ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۸۱
 نكردم. يخ بيرون بنابراين بودند، مناسب موقعيت آن براي كه داشتم اضافي هاي لباس خوشبختانه اما بود، سرد خيلي آنجا ه:ترجم  
  بالفاصله )۴  تدريج به )۳  خوشبختانه )۲  صادقانه )۱  
  ۱ انگليسي زبان ۱۰۷ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۸۲

 برويـد سـفارت بـه شخصـاً اگر اما دهند، ويزا درخواست پست طريق از توانند مي گردشگران كه كند مي دعاا مسافرتي آژانس مدير ترجمه:  
  است. تر سريع

  زائر )۴  تعطيالت )۳  سفارتخانه سفارت، )۲  وجو جست )۱  
 embassy گزينـۀ انتخـاب در مـا به visa كلمۀ كند. مي كمك درست گزينۀ انتخاب در شما به جمله يك كلمات بين منطقي ارتباط توضيح:  

  كند. مي كمك
  ۳ انگليسي زبان كار كتاب ۱۴ و ۱۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۸۳

شـود و خـاطراتي دوسـت  گويم. خيلي خوشحالم كه باالخره شغل جديد پيدا كردي. در حالي كه دلمان براي شما تنـگ مـي ترجمه: تبريك مي  
 دست آوريد. به شايستگي داريدهايي را كه  ايم، براي شما آرزوي بهترين را داريم و اميدواريم كه همۀ موفقيت شما داشتهداشتني از همكاري با 

 داشتن حضور )۴  كردن وجو جست )۳  بودن شايسته )۲  كردن قدرداني )۱  
  است. »داشتن را چيزي لياقت شايستگي،« معني به عبارت اين است. be worthy of معني به deserve توضيح:  
  ۳ انگليسي زبان ۷۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۸۴

 رد را اسـت فايده بي آنچه ،كنيد جذب است سودمند كه را آنچه بايد زندگي، در شدن موفق براي كه كرد بيان روزي المپيك قهرمان ترجمه:  
 كنيد. تمركز خودتان هاي توانايي روي ويژه به و كنيد

  بسپاريد: خاطر به را absorb معاني ضيح:تو  
take in : كردن جذب  understand : فهميدن interest very much : در شدن مجذوب  

  كردن جذب )۴  تركيدن )۳  كردن تأسيس )۲  كردن مصرف )۱  
  ۲ انگليسي زبان ۷۴ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۸۵

 بـه ابـتال خطـر رسد مي نظر به دارند بااليي تفريحي بدني فعاليت كه مرداني كه دهد مي نشان اخير مطالعات از آمده دست به شواهد ترجمه:  
  يابد. مي كاهش ها آن در سرطان

 يافتني دست دردسترس، )۴  تفريحي )۳  نامرئي )۲  سرشناس شده، شناخته )۱  
  ۳ انگليسي زبان ۱۹ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۸۶

 بـراي ۱۹۹۰ دهۀ در تلفن ثابت خطوط از ها شركت سنتي استفادٔه ،اختصاصي خطوط به مربوط مسائل مورد در ها مثال بهترين از يكي ترجمه:  
 است. تلفني اينترنت خدمات ارائۀ

  مركب )۴  اختصاصي (رايانه) متعهد، )۳  پيشرفته )۲  بهبوديافته )۱  
  ۳ انگليسي زبان ۸۴ صفحۀ * اردشو * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۸۷

 دانم مـي همچنين، باشند. داشته را خود عملكرد بهترين توانند مي كنند مي كار تنهايي به وقتي گويند مي مردم كه شنوم مي اغلب من ترجمه:  
 سـري هـر« كه جمله اين به من اما نباشند. مفيد ديگري براي است ممكن هستند، سودمند فرد يك براي كه هايي روش ها/ ايده از برخي كه

 دارم. راسخ اعتقاد »دارد عقلي
  است كردن پر از كردن نيكو كار )۱  
  ندارد) صدا دست (يك دارد عقلي سري هر )۲  
  نيست سخنداني به برآيد، كار عمل به )۳  
  باز با باز كبوتر با كبوتر )۴  
 ترجمۀ Test Cloze:  

 ايـن بـا .دارد فاصـله كليك چند فقط داريد دسترسي اينترنت به كه زماني تا دانيدب خواهيد مي كه چيزي هر روزها اين كه است درست
 را اطالعـات بتوانيم بايد ما بنابراين دوردست، هاي مكان يا خاص هاي ساختمان در مثال عنوان به ندارند. فعال اينترنت هميشه افراد همۀ حال،

 امـر يـك آوردن ياد به كه حالي در ،دارد نياز زمان به بدانيد داريد نياز كه چيزهايي همۀ آنالين وجوي جست اين، بر عالوه بسپاريم. خاطر به
 اگـر نيسـت. ما هاي مغز براي مفيدي جايگزين اما است خوبي ابزار اينترنت است. كارآمدتري بسيار سيستم انسان حافظۀ است. آني و فوري
 كه كرديم، مي خود هاي رايانه و ها تلفن صرف را خود وقت ،داديم مي انجام قبالً كه آنچه از بيشتر حتي ما همۀ ،نبوديم چيزها يادآوري به قادر
 نيست. خوب جامعه براي

  ۲ گزينۀ پاسخ: -۸۸
 دادن )۴  كردن پرداخت )۳  گرفتن )۲  كردن صرف )۱  
 »بردن زمان گرفتن، وقت« يعني take time همايند نكته:  
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   ۳ گزينۀ پاسخ: -۸۹
 فهميدن )۴  كردن وجو جست )۳  كردن هنگا )۲  كردن وجو جست )۱  
 ».ها داده پايگاه هرگونه در اطالعات هرگونه كردن پيدا« يعني look up اول: نكتۀ  
  كنيم. مي استفاده look for از مداد مانند فيزيكي چيز يك كردن پيدا براي دوم: نكتۀ  
   ۱ گزينۀ پاسخ: -۹۰

 مرئي )۴  ضروري )۳  تغيير قابل )۲  آني فوري، )۱  
   ۴ گزينۀ پاسخ: -۹۱

 مـا جملۀ كه آنجايي از كنيم. مي استفاده don’t, doesn’t, didn’t كمكي افعال از شرط جملۀ كردن منفي براي شرطي جمالت در توضيح:  
  باشد. مي صحيح ۴ گزينۀ است، دوم نوع شرطي

  ۱ گزينۀ پاسخ: -۹۲
 استفاده than از پس داريم، تفضيلي صفت هاي نشانه از يكي به نياز more مۀكل به توجه با و است انجام حال در اي مقايسه جملۀ در توضيح:  

 آيد. مي اصلي فعل از قبل already زمان قيد همچنين كنيم، مي
 ۱ مطلب درك ترجمۀ: 

 بافـت و شـكل گ،رن بر آن كند. نمي تالشي هيچ يا كند مي كمي تالش گرايانه واقع تصويري ايجاد براي كه است هنر از نوعي انتزاعي هنر
 كنند. بيان خود هنر طريق از را خاصي احساس يا ايده خواهند مي انتزاعي هنرمندان از بسياري دارد. تأكيد

طرفدار هنـر » روتكو«اش كردم. من فقط با ديدن كارهاي  وقتي براي اولين بار هنر انتزاعي را ديدم، از آن متنفر شدم. به آن خنديدم و مسخره
 كنم. باعث شد چيزي در خودم ببينم. هاي او و روشي كه او هميشه دو قسمت اصلي روي بوم داشت را تقدير مي تركيب رنگ انتزاعي شدم. من

هاي خودم را مطرح كنم. وقتي به يك اثر  كرد. با اين حال، ندانستن به من اجازه داد تا ايده كرد به چه فكر مي وقتي نقاشي مي» روتكو«دانم  نمي
 بينم. بينم. گاهي عشق و نفرت را مي بينم. گاهي يك طرف شاد و يك طرف غمگين مي كنم، خودم را در دو قسمت مي ينگاه م» روتكو«

 نگـاه انتزاعـي هنر به هنري كتاب يك يا موزه يك در كه بعد دفعۀ بينم. مي متفاوتي چيز هميشه كنم مي نگاه انتزاعي هنر به وقتي حاال
 كند. آزاد را خود تخيل دهيد اجازه ها، رنگ و خطوط ديدن جاي به كنيد. اهنگ تر عميق و كرده مكث كنيد، مي

  ۱ گزينۀ پاسخ: -۹۳
  چيست؟ انتزاعي هنر به نسبت نويسنده نگرش ترجمه:  
  كند. مي مسخره را آن و است متنفر آن از )۲    دارد. عالقه آن به )۱  
 ست.ا معني بي كند مي احساس )۴  است. متنفر هم و دارد دوست هم )۳  
 دارد. عالقه آن به پس شد آن طرفدار ادامه در ولي نداشت آن به نسبت مثبتي نظر ابتدا كه كند مي اشاره دوم پاراگراف ابتداي در توضيح:  
  ۳ گزينۀ پاسخ: -۹۴

   ............... جز به هستند، نظر زير موارد همۀ توضيح:  
 است. نقاشي روش ترين ساده تزاعيان هنر )۲  است. نقاشي از جذاب سبك يك انتزاعي هنر )۱  
 است. جهان سراسر در بزرگ هنرمند »روتكو« )۴  دارد. تأكيد بافت و شكل رنگ، بر انتزاعي هنر )۳  
 رنگ، بر« انتزاعي هنر كه مورد اين ولي باشند. واقعيت يك توانند نمي و هستند شخصي نظر كنندٔه بيان ،۳ گزينۀ جز به ها گزينه همۀ توضيح:  

 است. واقعيت يك »دارد تأكيد افتب و شكل
  ۲ گزينۀ پاسخ: -۹۵

  دارد؟ دوست بيشتر را چيزي چه روتكو مورد در نويسنده ترجمه:  
  كرد. مي كار داشت بوم روي اصلي قسمت چندين هميشه او كه روشي به نويسنده )۱  
 است. بوده قائل ارزش او نقاشي روش براي نويسنده )۲  
 نيست. خوب كافي اندازه به او رنگ بتركي كرد احساس نويسنده )۳  
 باشد. متنفر هنر از هميشه براي نويسنده شد باعث »روتكو« )۴  
 كند. مي اشاره ۲ گزينۀ به دوم پاراگراف اواسط از توضيح:  
  ۴ گزينۀ پاسخ: -۹۶

  . ............... كه كرد استنباط توان مي متن از ترجمه:  
  است شخص سوم ديدگاه ازمتن  در شده ذكر موارد )۱  
 باشد داشته دارد، انتزاعي هنر مورد در نويسنده كه را احساسي همان خواننده شود مي باعث )۲  
 هستند شما تصور از مهمتر ها رنگ و خطوط )۳  
 است شخصي بسيار انتزاعي هنر به ها واكنش كه دهد مي نشان خواننده به )۴  
 باشد. متفاوت انتزاعي هنر از تواند مي افراد برداشت كه دهد مي نشان زيرا كند يم اشاره ۴ گزينۀ به متن آخر پاراگراف در توضيح:  
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 ۲ مطلب درك ترجمۀ:  
 از قبل افراد ديدگاه است. متفاوت ديگر فرد به فردي از موفقيت ديدگاه چيست؟ موفقيت اما باشند موفق خواهند مي همه امروز دنياي در

 از را آن بتوانيد كه نيست چيزي موفقيت داشت. خواهند موفقيت به نسبت متفاوتي ديدگاه ما از بعد دافرا و بوده متفاوت موفقيت به نسبت ما
 كنيد. طي موفقيت به رسيدن براي را خود مسير بايد شما كنيد. كپي ديگران
 كوشـي، سـخت يعنـي شود، مي فرد يك موفقيت باعث كه را چيزي ترين مهم مردم اكثر دارد. وجود موفقيت براي دنيا در زيادي هاي راه
 آنچـه همچنين دهند، انجام دارند دوست كه دهند مي انجام را كاري موفق افراد كنند. مي فراموش را خود روياي به رسيدن آرزوي و فداكاري

 حـال، ايـن بـا دهنـد. انجام گويند مي ها آن به ديگران كه آنچه نه دهند، مي انجام است درست كنند مي احساس خود كار و كسب براي كه را
 برسيم. خود اهداف به زودتر تا كند كمك ما به تواند مي موفق افراد با مشورت

 جسـمي و اجتمـاعي روحـي، هـاي موفقيـت به دستيابي در كار اين با اما يابند مي دست اي حرفه هاي موفقيت به افراد از بسياري مسلماً
 احساس ها آن كنار در اطرافيانشان كه كردند پيدا وسواس موفقيت مورد در قدر آن افراد كه دارد وجود مواردي همچنين، خورند. مي شكست
 شـوند. مـي افسـرده برسند، موفقيت به ديگران مانند نتوانند افراد اگر آن، از جداي اند. شده ديوانه ها آن موارد برخي در كردند. مي ناراحتي
 دارد. زيادي ضرر موفقيت كه گفت توان مي بنابراين،
 در تواند نمي فردي هيچ و دارد نياز زندگي عناصر همۀ از متعادلي نسبت به كه است اي دانه مانند موفقيت كه گفت توان مي خالصه طور به
 شود. رو روبه شدن موفق براي زندگي مختلف شرايط با بايد و كند پيدا دست موفقيت به شد كاري وارد كه روزي همان

 ۴ گزينۀ پاسخ: -۹۷
  است؟ درست گزينه كدام متن به توجه با ترجمه:  
  »شود. روحي مشكالت باعث تواند مي موفقيت عدم«  
  ها: گزينه ساير ترجمۀ  
 دارند. مشترك نظر موفقيت مورد در مردم )۱  
  هستند. شدن موفق براي دليل بهترين داراي تنبل افراد )۲  
 هستند. موفق خود روابط در مردم اكثريت )۳  
  ۱ گزينۀ پاسخ: -۹۸

  است؟ متن اين مقصود كم خيلي احتمال به عبارت كدام :ترجمه  
  »برسد اهدافش تمام به تواند مي فردي هر نيز، موفق افراد از كمي تعداد تنها حركت مسير كردن دنبال با«  
  ها: گزينه ساير رجمۀت  
  .دباش موفق فردي به شدن تبديل براي خردمندانه راهي است ممكن موفق، فرد يك از گرفتن نصيحت )۲  
  .نكشيد روياهايتان از دست هرگز و دهيد ادامه و بكنيد را خود تالش تمام )۳  
 .برسيد موفقيت به زندگي، براي ضروري عوامل از نامتعادلي نسبت با توانيد نمي شما )۴  
 ۴ گزينۀ پاسخ: -۹۹

  دارد؟ اشاره چيزي چه به ۳ پاراگراف در »they« ضمير ترجمه:  
  »هستند. حساس تموفقي به نسبت كه افرادي«  
  ها: گزينه ساير ترجمۀ  
  شكست )۱  
  افسرده فرد يك )۲  
 موفق شخص يك اطراف افراد )۳  
  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۰۰

   كند؟ مي بحث موضوعي چه پيرامون احتماالً بعدي پاراگراف ترجمه:  
  »است. زمان به نياز موفق فرد يك به شدن تبديل و شدن موفق براي«  
  ها: گزينه ساير ترجمۀ  
 موفقيت معايب )۱  
 موفق افراد روزمرٔه هاي فعاليت )۳  
 مختلف افراد ديدگاه از موفقيت مختلف تعاريف )۴  

  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

 
  | 

 سال
تحصیلی
 

۰۱  - 
۰۰

 ۱۵

  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۱ خرداد ۳۱ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
 

  
   ۱رياضي و آمار  ۸۰صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۱

  شوند:  دستۀ زير تقسيم مي ۴نكته: مقياس متغيرها به   
هـا را از  شود. در اينجا هيچ معياري كـه بـا آن بتـوان داده ها مي ها و گروه ها، برچسب كه شامل نام اسمي: اين مقياس براي متغيرهايي است  

آموزي. كدهاي عددي در اين مقياس در واقع عدد نيستند؛  ها و شمارٔه دانش كوچك به بزرگ مرتب كرد وجود ندارد؛ مانند گروه خوني انسان
  . روند كار مي بندي به بلكه صرفاً براي گروه

شود. مقياس ترتيبي براي متغيرهايي است  ترتيبي: اين مقياس با استفاده از الفاظ، ضمن ايجاد تفكيك بين افراد و اشيا، ارجحيت نيز قائل مي  
ان در آمـوز معناست؛ مانند رتبۀ دانش پذير نيست يا بي ها، يا امكان حال محاسبۀ اختالف بين مقادير داده مرتب كردن هستند و درعين كه قابل

كنيم كه اختالف  دهيم و توجه نمي مي ۳و  ۲، ۱ترتيب رتبۀ  ها به كسب كرده باشند به آن ۱۶، ۱۸، ۱۹هاي اول تا سوم معدل  يك كالس. اگر رتبه
  ها چقدر است.  هاي آن نمره

گيرد. به بيان ديگر مقياس  ا به دقت اندازه ميگيري، ويژگي افراد يا اشيا ر اي: اين مقياس به دليل استفاده از لوازم يا قواعد دقيق اندازه فاصله  
ها بامعناست؛ مانند درجۀ حرارت در شـهرهاي  مرتب كردن هستند و همچنين اختالف بين مقادير داده هايي است كه قابل اي براي داده فاصله

هاسـت. در نتيجـه صـفر در ايـن  ن آنكنندٔه فاصله بـي شود صرفاً بيان مختلف برحسب سلسيوس. مقاديري كه به دو نفر يا دو شيء داده مي
توان گفت دماي هواي بوشهر دو برابر تهران است؛ ولي  درجۀ سلسيوس باشد نمي ۱۰و تهران  ۲۰مقياس قراردادي است. مثالً اگر دماي بوشهر 

  درجۀ سلسيوس است.  ۱۰توان گفت كه اختالف دما  مي
ها نيـز بامعنـا اسـت.  ها و نسبت مقادير داده ن هستند و اختالف بين مقادير دادهمرتب كرد هايي است كه قابل نسبتي: اين مقياس براي داده  

شوند.  گيري مي شوند در اين مقياس اندازه آموزان و متغيرهايي كه با واژٔه تعداد شروع مي اغلب متغيرهاي فيزيكي مانند نمره، وزن و قد دانش
  ست. معناي نبود ويژگي در فرد يا شيء ا در اين مقياس صفر به

نوع ماليات 
    قابل مرتب كردن نيست. 

اسمي معني است. اختالف (تفريق) بين انواع ماليات بي
    معني است.  نسبت بين انواع ماليات بي

  

مقدار ماليات 
    قابل مرتب كردن است. 

نسبتي ين دو مقدار ماليات بامعني است.اختالف (تفريق) ب
    نسبت بين دو مقدار ماليات بامعني است. 

  ۱رياضي و آمار  ۲۸صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۲

axدوم  هاي معادلۀ درجه نكته: جواب   bx c  2 bبا شرط  0 ac   2 4 ,برابرند با:  0
bx

a
  

12 2  

  كنيم:  مساحت كل مستطيل، مثلث و مستطيل كوچك را حساب مي  

®¨S x( x ) x x    22 3 2 2  

 (x )(x ) x xS    
 

2
1

1 1 2 1
2 2  

S x3 2  
  واحد مربع است، پس:  ۲۷مساحت قسمت رنگي   

®¨
x xS S (S S ) x x ( x) x x x x x               

2 22 2 2
2 1 3

2 127 2 2 54 4 2 2 1 42  

x x   23 4 55 0  
  كنيم:  دلتا را حساب مي  

b ac ( ) ( )( )        2 2 24 4 4 3 55 676 26  
  آوريم:  دست مي را به xمقادير   

xbx
a ( ) x

           


30 54 26 6
222 2 3
6





  

x  1 2

x

x 2 3

x  1 S1
S2 S3
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  ۱رياضي و آمار  ۳۵و  ۳۴هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۳

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

 0 

Q(x)آيد. به شرط اينكه  دست مي به  P(x)، وقتي معادله جواب دارد كه 0  آوريـم. از  دست مي هاي اين معادله را به است، سپس ريشه 0

P(x)كنيم كه مخرج كسر  هايي را قبول مي ، آن آمده دست بههاي  بين ريشه
Q(x)

  را صفر نكنند.  

axدوم  هاي معادلۀ درجه نكته: جواب   bx c  2 bبا شرط  0 ac   2 4 ,                                         برابرند با:  0
bx

a
  

12 2  

  كنيم:  ها را تجزيه مي ابتدا مخرج  
x x x (x )

(x )(x ) (x )(x ) xx x x x x(x )
    

       
       3 2 2

12 3 3 12 3 1 12 35 5 51 2 2 2 24 2 4
  

با فرض    x x)، دو طرف را در 2 )(x ) 2   كنيم:  ضرب مي 2

(x )

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



               
2

2 2

4

12 3 2 5 2 2 12 3 6 5 20 5 3 14 0  

b            كنيم:  دلتا را حساب مي   ac ( ) ( )( )          2 2 24 3 4 5 14 9 280 289 17  
  ها برابراند با:  ريشه  

x
bx

a ( ) x /


        

  

1

2

23 17
142 2 5 1 410




  

xجواب     xكند. پس تنها جواب معادله،  قبول نيست چون مخرج را صفر مي 2 / 1   است.  4
  ۱رياضي و آمار  ۶۶و  ۵۸هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۰۴
yصورت  معادلۀ سهمي به رأس مبدأ به :۱نكتۀ    ax   است.  2

A: شيب خط گذرنده از دو نقطۀ ۲نكتۀ    AA(x , y Bو  ( BB(x , y Bصورت  به ( A
B A

y ym
x x





  است.  

yصورت  به hو عرض از مبدأ  m: معادلۀ خط به شيب ۳نكتۀ    mx h   .است  
  نويسيم:  معادلۀ سهمي را مي  

¾à õ£º
SwH ÍMIU Á»n
( , )y ax a( ) a    1 22 22 1 2  

yپس معادلۀ سهمي به شكل    x   است.  22

)شيب خط گذرنده از دو نقطۀ    , )2 )و  0 , )0 m        كنيم:  را حساب مي 4
( )


 
 
4 0 20 2  

yاست، پس معادلۀ آن به شكل  ۴عرض از مبدأ خط هم    x 2   است.  4
  دهيم:  سهمي و خط را قطع مي  

 
               

Âμ¿w ôi
x

y y x x x x (x )(x )
x

22 2 22 2 4 2 0 2 1 0 1  

A                كنيم:  ميانگين طول اين دو نقطه را حساب مي   Bx x ( )  
 

2 1 1
2 2 2  

  ۱رياضي و آمار  ۱۰۷و  ۱۰۶هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴ينۀ پاسخ: گز -۱۰۵
هـا  هاي قبل از آن برابرند. اگر تعداد داده هاي بعد از آن با تعداد داده شده مقداري است كه تعداد داده نكته: ميانۀ يك سري دادٔه آماري مرتب  

  ، ميانه برابر ميانگين دو دادٔه وسط است.ها زوج باشد فرد باشد، ميانه برابر دادٔه وسط و اگر تعداد داده
  گويند. هاي بعد از ميانه را چارك سوم مي هاي قبل از ميانه را چارك اول و ميانۀ داده نكته: ميانۀ داده  
ترين  معيار كوچك ۵ها را بر اساس  اي نموداري است كه داده نكته: نمودار جعبه  

  دهد. داده نمايش مي ترين داده، چارك اول، ميانه، چارك سوم و بزرگ

nxهاي آماري  نكته: ميانگين داده   , x , ..., x1   برابر است با:  2

IÀï½jHj Ì¼μ\¶
IÀï½jHj jHk÷U

nx x x
x

n
     

 1 2  

  داده پيدا كنيم.  ۲۵ها را در  بايد جاي چارك  

Q1 Q2 Q3
minx maxx
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Qاُم ۱۳دادٔه            اُم ميانه است: ۱۳دادٔه وسط يعني دادٔه    2  
ترتيب  ) بهاُم ۲۳اُم و  ۲۲هاي  و داده اُم ۷اُم و ۶ها ميانگين دو دادٔه وسط (دادٔه  داده داريم. در هر كدام از آن ۱۲ها  مۀ اول و نيمۀ دوم دادهدر ني  

  چارك اول و سوم است. 
  است: رو  روبهداده به شكل  ۲۵پس توزيع اين   

  
  

  كنيم:  هاي هر قسمت را حساب مي مجموع داده  
¾L÷] pH ®L¤ ÁIÀï½jHj Ì¼μ\¶ jHk÷U ¸Ã«ºIÃ¶
¾L÷] Á»n » ®iHj ÁIÀï½jHj Ì¼μ\¶ jHk÷U ¸Ã«ºIÃ¶ ®¨ Ì¼μ\¶
¾L÷] pH ®L¤ ÁIÀï½jHj Ì¼μ\¶ jHk÷U ¸Ã«ºIÃ¶

    


         
     

6 10 60
13 18 234 60 234 192 486

6 32 192
  

Zoh¶ » Rn¼Å                      پس ميانگين كل برابر است با:   
nkMoò

Ì¼μ\¶
jHk÷Ux /   4

486 1944 19 4425 100  

  ۲رياضي و آمار  ۱۱تا  ۴هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۰۶
گذاري تركيـب عطفـي، فصـلي، شـرطي و دوشـرطي  نكته: جدول ارزش  

  است: رو  صورت روبه به
  

دقيقاً خالف خود گزاره است كه آن را  pنكته: ارزش نقيض هر گزاره مانند   
~با  p دهند. نمايش مي  

  
  حل اول: راه  
~گذاري گزارٔه  جدول ارزش   (~ q ~ p) (q p)   كنيم:  را رسم مي  

  
  حل دوم:  راه  

  
   

~ (p q) ~ p ~ q
~ (p q) ~ p ~ q

  : نكته (قوانين دمورگان) 

p q ~ p q   نكته :  
p (q r) (p q) (p r)      نكته :  

                                                      طبق نكات داريم:               ~ (~ q ~ p) (q p) (q p) (~ q p) (q ~ q) p F p p  
  ۲رياضي و آمار  ۱۴صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۰۷

صورت زير است: نكته: صورت كلي مغالطه به
q، آنگاه pگر : ا۱مقدمۀ 
  q: ۲مقدمۀ 
  pنتيجه: 

  كنيم:  و نتيجه را تكميل مي ۲با توجه به نكتۀ باال، مقدمۀ   
روم. با ماشين كثيف به مهماني ميآنگاهكارواش نروم،اگر:۱مقدمۀ 

    

  

  

  

    p   q 
  

 مهماني رفتم. با ماشين كثيف به:۲مقدمۀ 
  

  

  q  
  

كارواش نرفته بودم.نتيجه:
  

  

  p  

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

kºHï¾MIz¶ IÀï·¼Tw

½à nHq¬ IM ÂÄI¿º ½à nHq¬ uQp.SwH pnHï´À

Q1 Q3

Q2 maxmin
½jHj 6 ½jHj 6

½jHj 13
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  ۲رياضي و آمار  ۳۹تا  ۳۷هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰۸
kو  kن دو عدد صحيح خود همان عدد و به تمام اعداد ميا kنكته: تابعي را كه به هر عدد صحيح    دهد، تابع  را نسبت مي k، عدد صحيح 1

fگويند و با ضابطۀ  جزء صحيح مي (x) x    دهند. نمايش مي  

xfمقدار تابع    (x) a
 

  
  

2
2 xازاي  را به 2 

5
xو  2    كنيم:  حساب مي 5

 
                                              

  

( ) ( )f ( ) a a a a f ( ) a a a a
2 2

5
5 25 9 5 5 122 2 2 5 2 22 2 8 8 2 2 2  

fمقادير باال را در    ( ) f ( ) 
5 5   دهيم:  قرار مي 32

a a a      2 3 3  
  ۲رياضي و آمار  ۴۲تا  ۴۰هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۰۹

u u
u

u u


  

0
  : نكته 0

xعدد     fريشۀ عبارت داخل قدرمطلق است. تابع  2 (x) نويسيم:  اي مي صورت دوضابطه را به  
x

x x y( x ) x x
f (x) x x

( x ) x x x
x x y


 

              


2 3
3 4 2 2 52 4 22 4 2 4 2 2 1

4 2 2 3

  

  كنيم:  شان رسم مي دو خط را در محدودٔه دامنه  
  
  
  
  

  

  ۲رياضي و آمار  ۴۹و  ۳۰هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۰
  شوند:  صورت زير تعريف مي هاي جمع، تفريق، ضرب و تقسيم روي دو تابع به نكته: عمل  

 

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







  

fنكته: تابع با ضابطۀ    (x) x كديگر برابرنـد. از لحـاظ نامند. با توجه به ضابطۀ تابع، در تابع هماني دامنه و برد همواره با ي را تابع هماني مي
  هندسي نمودار اين تابع نيمساز ناحيۀ اول و سوم است. 

f fD R R , R  

fابتدا دامنۀ تابع    g
g f



كنيم:  را حساب مي  f gD D , 2 4  

fحاال مقدار تابع    g
g f



xازاي  را به   xو  2    آوريم:  دست مي به 3

  
 

  
KUo¶ Z»pf ( ) g( ) a a( , )

g( ) f ( ) a a
2 2 3 322 2 3 3  

  
 

  
KUo¶ Z»pf ( ) g( ) b b( , )

g( ) f ( ) b b
4 4 12 1244 4 12 12  

  در تابع هماني، مؤلفۀ اول و دوم هر زوج مرتب برابر است، پس:   
                         

 

a a a a a
a a b
b b b b b

b

3 2 3 6 2 3 3 13 1 20 2112 4 4 48 12 3 60 2012

  

2 31
2
3
5
y

x
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  ۲رياضي و آمار  ۵۷حۀ صف*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱۱
نكته: خط فقر كمينۀ درآمدي است كه براي زندگي يك نفر در يك ماه، موردنياز است. خط فقر برابر است با نصف ميـانگين يـا نصـف ميانـۀ   

  درآمد ماهانۀ افراد جامعه.  
  كنيم.  )، پس بايد خط فقر را بر اساس ميانه حساب۱۸۰ها، دادٔه دورافتاده داريم (عدد  در بين داده  
  ها زوج است، پس ميانگين دو دادٔه وسط، ميانه است:  كنيم. چون تعداد داده ها را مرتب مي داده  

ôw» à½jHj»j
, , , , , , , , ,8 9 10 12 13 16 19 20 25 180  

Q /
 2

13 16 14 52  

  خط فقر برابر با نصف ميانه است:   
¾ºIÃ¶ / /  14 5 7 252   خط فقر2

  ۲رياضي و آمار  ۶۰صفحۀ *  دهسا: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۲
kÄk] SμÃ¤ ´Äk¤ SμÃ¤³n¼U foº ´Äk¤ SμÃ¤


 100نكته :  

  گيريم، پس:  مي xقيمت قديم را   
¸Ãõw»¸ÃÎoöx x x x

x x
       85800 8580000 10032 100 32 32 8580000 100  

x x    
8580000132 8580000 65000132 

  ۱رياضي و آمار  ۴۳صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱۳
  باشد.  درجه مي ۳۶۰ابر ها بر اي مجموع زاويه نكته: در نمودار دايره  
  درجه برابر است با:  iباشد، در اين صورت تعداد فراواني يك گروه با زاويۀ  nها برابر  اي اگر تعداد كل داده نكته: در نمودار دايره  

i
if n
 360  

  شود:  360زاويه بايد  ۶مجموع   
D D              60 20 72 80 100 360 28  

  آوريم:  دست مي آموزان هر دسته را با يك تناسب به تعداد دانش  
à¾Ä»Hp jHk÷U

®¨ jHk÷U
A A A A      


60 60 90 15360 360 90   A: دستۀ 360

à¾Ä»Hp jHk÷U
®¨ jHk÷U

D D D D      


28 28 90 7360 360 90  D: دستۀ 360

  برابر است با: Dو  Aاختالف تعداد نفرات گروه   
  15 7 8  

  ۳رياضي و آمار  ۱۸و  ۱۷هاي  صفحه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۴
Aطوري كه  باشند، به Sدو پيشامد از فضاي نمونۀ  Bو  Aنكته: هرگاه    B   در اين صورت پيشامدهاي ،A  وB گوييم.  را ناسازگار مي  
  A  وC ۴و  ۳ي ها ناسازگارند، پس نبايد اشتراكي داشته باشند (مثل گزينه(  
  نويسيم:  شده را به زبان رياضي مي حاال پيشامد داده  

رخ ندهد. Bپيشامد وليرخ دهد Cيا  Aپيشامد
  

  

 

 

  A C   B 
  

 

  (A C) B 
A)پيشامد    C) B  را با شرطA C   كنيم:  رنگ مي  

  
  
  

  

A

B

C
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  ۳رياضي و آمار  ۹تا  ۵هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۵

n: شيء برابر است با nشيء از ميان  rهاي انتخاب  نكته: تعداد حالت   n!
r r!(n r)!
 

   
  

  است. !nفرد برابر  nشيء يا  nهاي كنار هم قرارگيري  ها يا تعداد حالت نكته: تعداد جايگشت  
  كنيم:  انتخاب مي» مهندس ۷مهندس از بين  ۲«و » پزشك ۵پزشك از بين  ۳«ابتدا   

! !
! ! ! !

   
        

   

5 7 5 7 10 21 2103 2 2 3 5 2  

  حالت قابل انجام است، پس تعداد كل حاالت برابر است با:  5!نفر براي سخنراني مهم است كه به  ۵اين حاال ترتيب   


!

! ! !
 

      
75 6 7

210 5 5 5 6 7 5 7  

  ۳رياضي و آمار  ۱۹صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۶

nشيء برابر است با:  nشيء از ميان  rهاي انتخاب  نكته: تعداد حالت   n!
r r!(n r)!
 

   
  

  است. !nفرد برابر  nشيء يا  nهاي كنار هم قرارگيري  ها يا تعداد حالت نكته: تعداد جايگشت  
Pرا با  Aنكته: احتمال رخ دادن پيشامد    (A) دهند كه برابر است با:  نمايش مي  

J¼±õ¶ ÁIÀïS²Ie jHk÷U
IÀïS²Ie ®¨ jHk÷U

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

   

n(S)                       نفر كنار هم كه برابر است با: ۶ها عبارت است از جايگشت  تعداد كل حالت   ! 6 720  
گيرند و سپس از  خواهيم هيچ دو مشاوري كنار هم نباشند، پس ابتدا دبيرها قرار مي مي  

  كنيم:  صورت زير انتخاب مي جايگاه براي مشاورها به ۳ها  هاي بين و كنار آن جايگاه
½I«ÄI] 3 JIhTºH

IÀn»Iz¶ ÁHoM ½I«ÄI] 4 pH

IÀoÃMj Sz«ÄI] IÀn»Iz¶ Sz«ÄI]
n(A) ! !



 

 
       

 

43 3 6 4 6 1443  

  بنابراين:   

P(A)  
144 1
720 5  

  ۳رياضي و آمار  ۵۴و  ۵۳هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۷

nدر رابطۀ   
n

aa n
   
 

1   دهيم:  ترتيب قرار مي بهرا  ۶و  ۵، ۴، اعداد n، جاي 53

a
n a ( )

                  
4

5
144 5 4 20 5 20 153 3  

a
n a ( )

                  
5

6
155 5 5 25 5 25 203 3  

a
n a ( )                   

6
7

206 5 6 30 7 30 233 3  

  ۳رياضي و آمار  ۶۹صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱۸
aصورت:  اي به نكته: يك دنبالۀ حسابي، دنباله   ,a d ,a d ,a d ,     2 » اخـتالف مشـترك« dجملۀ اول و عدد ثابت  a است كه در آن 3

naاُم اين دنباله با رابطۀ nجمالت دنباله است. جملۀ  a (n )d  1 نامند؛ زيرا  را اختالف مشترك دنبالۀ حسابي مي» d«شود.  معرفي مي 1
  ت. اس dها مقدار ثابت  اند و آن اينكه اختالف آن همۀ جمالت دنباله در يك ويژگي مشترك

naجملۀ اول دنبالۀ حسابي  nنكته: مجموع    a (n )d  1   آيد:  دست مي از رابطۀ زير به 1

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

  است، پس:  ۱۰۵مجموع جمالت ششم، هفتم و چهاردهم   

a a a (a d) (a d) (a d) a d a d               3
6 7 14 1 1 1 1 1105 5 6 13 105 3 24 105 8 35  

S         جملۀ اول دنبالۀ حسابي برابر است با:  ۱۷مجموع    ( a d) (a d)      17 1 1
35

17 2 16 17 8 17 35 5952   

oÃMj oÃMj oÃMj
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  ۳رياضي و آمار  ۷۶صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱۹
aصورت  اي به نكته: يك دنبالۀ هندسي، دنباله   ,ar ,ar ,ar ,   2 aاست كه در آن  3  rجملۀ اول و  0  له اسـت. نسبت مشترك دنبا 0

nاُم اين دنبالۀ هندسي از رابطۀ nجملۀ 
na a r  1

  آيد.  دست مي به 1
  هستند، پس:  ۴۸۶و  ۱۸ترتيب  جمالت دهم و سيزدهم به  

  
      


   

´Ãv£U
a a r

a r
r r

a r
a a r

9
10 1 12

31
9

112
13 1

18 18
486 27 318

486 486
  

  رسيم:  تقسيم كنيم به جملۀ هشتم مي rمرتبه بر  ۲اگر جملۀ دهم را   

  
  پس:   

a
a

r
  10

8 2 2
18 2
3

  

  ۳رياضي و آمار  ۷۷صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۰
  كنيم:  ماه را به سال تبديل مي ۲۱  

 ½I¶ −Iw −Iw21 721 12 4  

¶£kÄk] nHkآيد:  دست مي رو به سال از رابطۀ روبه nشود، يعني بعد از  برابر مي ۱۶مقدار اين ماده هر سال    ¾Ã²»H nHk£¶ n 16  
  شده، داريم:  گذاري مقادير داده با جاي  

( )      
7 7

4 74 4300 16 300 2 300 2   مقدار جديد38400

 

  اقتصاد  ۴۴تا  ۴۲هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۱

)توليد ناخالص ملي  700 250
,

) ( 
175 000

950 400
,

) , , , ,   
380000

140 000 105 000 62 000 862   لي سرانهتوليد خالص م000
, , , 862 000 25 000 837   : توليد خالص ملي000

,  837 000 45   : توليد خالص ملي سرانه18600
,توليد ناخالص داخلي  , , , , ,     175 000 380 000 140 000 105 000 186 000 986   توليد خالص داخلي000

, , , 986 000 25 000 961 000  
  تصاداق ۳۰تا  ۲۸هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۲۲
  صفر را حذف كرديم.سه توجه: براي راحتي محاسبه،   

, ,  600 2200 1 320   درآمد ساليانۀ بنگاه000

(  6 12 2500
,

) , , ,  
180000

350 000 95 000 625   هزينۀ مستقيم000

( , 13 500 12
,

) ( 
162 000

9700 12
,

) ,
116 000

278   هاي غيرمستقيم هزينه400
  سود اقتصادي سود ويژه  شود  سودي كه در اظهارنامۀ مالياني ذكر مي

, , ( , , ) ,   1 320 000 625 000 278 400 416   درآمد  هاي مستقيم و غيرمستقيم  مجموع هزينه600
, , , ,  1 320 000 625 000 695   سود حسابداري درآمد  هاي مستقيم  هزينه000

  : تفاوت سود حسابداري و سود ويژه، همان هزينۀ فرصت يا هزينۀ پنهان است. ۱توجه   
  .به بنگاه اقتصادي نيست و نبايد در محاسبات آورده شود قاي پورشهامي، مربوطآشارژ منزل ۀ هزين :۲توجه   
  اقتصاد ۶۵و  ۶۴هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۳
  بانك تجاري: بانك ملي  
  بانك تخصصي: بانك توسعۀ صادرات   
  گذاري: بانك ايران و اروپا بانك سرمايه  
  اسالمي مستقر در جده  اي: بانك توسعۀ تعاون، بانك توسعۀ بانك توسعه  

a a a10 9 8
r r
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  اقتصاد ۱۳۰و  ۱۱۱، ۱۰۷، ۱۰۶، ۹۹، ۸۶، ۷۹هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۴
فقـر در هـر  ٔهتوان تصويري از وسـعت و انـداز فتن دو شاخص درآمد سرانه و ميزان نـابرابري در توزيـع درآمد، مي معموالً با در نظر گر الف)  

  .دست آورد كشور به
آن كشورها را برحسب واحد پول يكساني محاسبه كنـيم. درآمـد  ۀوضعيت كشورهاي مختلف با يكديگر، بايد درآمد سـران ۀبراي مقايس ب)  

حسب پـول داخلـي آن  كشور را بر ۀشود؛ بدين ترتيب، نخست درآمد سران مريكا اعالم ميآحسب دالر  تمامي كشورهاي جهان بر ۀسران
شـود؛ بنـابراين،  بـا توجه به برابري قدرت خريد دالر در آن كشور، درآمـد سـرانه بـر حسـب دالر اعـالم مـيكنند. سپس  محاسبه مي

  گيري رفاه مادي در جوامع مختلف است. آيد كه معيار اندازه سـطح درآمـد سـرانه فـراهم مي ۀامكان مقايسـ
  ليهاي انتقا پرداخت ها  ايجاد توازن اجتماعي و رفع نابرابري ج)  
  هاي كاركنان هزينه حقوق و مزاياي قاضيان     
  هاي اجتماعي گذاري سرمايه  ساخت مدارس و مؤسسات آموزشي    
  شود.  متن پيشنهادي بودجه توسط سازمان مسئول امـور بودجـه تـدوين و پس از تصويب هيئت دولت به مجلس تقديم مي د)  
ضوابط و مقررات خاص مربوط به چگـونگي  ٔهها دربردارند كنـد و تبصره را مشخص مي هاي يك سال واحده رقم كل درآمدها و هزينه ٔهماد    

  شده در بودجه است. بيني هاي پيش كسـب درآمد و صرف هزينه
  :شـد، از جمله الملل مي هاي گذشته عواملي چند مانع رشد و توسعه تجارت بين در زمان )ه  
  ها موانع قانوني، ناامني و ضعف دولت) ۱    
  هاي تجارت هزينه )۲    
  است.  ۴۹مربوط به اصل  ۴و  ۱ هاي و) موارد گزينه  
  اقتصاد ۱۴۰و  ۱۳۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۰۸، ۱۰۵، ۱۰۴هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۵
  درصد) و زكات ماليات اسالمي با نرخ تصاعدي است. ۲۰خمس ماليات اسالمي با نرخ ثابت ( الف)  
هاي اقتصـادي تمركـز  هاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهـاي انسـان در جريـان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظام بنيان در تحكيم ب)  

  و تكـاثر ثروت و سودجويي.
كـه سوم انقالب نيز ادامه داشت، ضمن اين ۀدوم عمـر انقـالب اسـالمي شـكل گرفت و اين روند در ده ۀدوران سازندگي اقتصادي در ده ج)  

  .هاي اقتصادي و مولد، توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه كشور را بهبود بخشيد به ثمر رسيدن بسياري از طرح
  تر است.  تجارت جهاني موفق ۀبيشتري در اختيار دارد، در زمين ٔهديد هر كشور و سازماني كه نيروهاي متخصص و آموزش د)  
و » سـازي اقتصـاد مقـاوم«عنــوان عنصـر اساسـي پيشـرفت،  بــه» قـاي تــوان توليــدارت«براي تداوم پيشرفت اقتصادي، عالوه بر  )ه  

  هاي مختلف الزامي است. آن از فشارها و تكانه» ناپـذيري آسـيب«
  است. ۱۳۵۷تا  ۱۳۰۰مربوط به دوران  ۴و  ۱ هاي و) گزينه  
  اقتصاد ۳۵تا  ۳۲هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۶
,شود، لذا:  گونه سؤاالت، قيمت ضربدر مقدار عرضه و تقاضا، هر كدام كه كمتر بود مي در اين الف)   1100 200 220 000  
  ب) بيشترين درآمد توليدكننده در نقطۀ تعادلي است كه:   

,  650 800 520   مقدار قيمت 000
  ۶۵۰قيمت تعادلي:   ۸۰۰ج) مقدار تعادلي:   
  شود.  عبارت ديگر صعودي مي كند و به مازاد تقاضا (كمبود عرضه)، قيمت كاال افزايش پيدا مي د) در حالت  
  اقتصاد ۴۷تا  ۴۶هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۷

  1680 1340   ميزان رشد (الف و ج سال دوم: افزايش توليدات 340
  2170 1340   سوم سال830

  1990 1680   ميزان تورم (ب ها  سال دوم: افزايش قيمت310
  2920 2170   سال سوم750

  اقتصاد ۶۰و  ۵۹هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۸
  قدينگي (الفميزان ن ها  اسكانس هاي ديداري  سپرده هاي غيرديداري  سپرده مسكوكات  الحسنه  قرض

    ( 22800 720 3100 28004  )

1400

1000   ميزان نقدينگي 9020

ÁnHkÄjoÃü ½à joPw nHjïRk¶ à½joPw
 3100 840 2260   ب انداز سپردٔه پس)  

ÁnHkÄjoÃü ½à joPw ¾¹vd²HïÆo¤
, , , 3 100 1 000 4 100   ج پول شبه)  
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  اقتصاد ۱۳۲و  ۱۲۰، ۱۰۳، ۹۵، ۹۴هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۹
مخـارج دولـت و افـزايش ماليـات) در مواقع تورم با كاهش تقاضـاي كـل در اقتصـاد موجـب ثبـات سياست مالي انقباضي (كـاهش  الف)  

  شود. اقتصادي مي
محصـولي  هاي تأمين كاالهاي وارداتي يـا بازارهـاي فـروش كاالهـاي صادراتي خود را گوناگون كند و از وضـعيت تـك راه«گر كشوري ا ب)  

ديد اقتصـادي امكـان تـأمين بعضـي نيازهـا را در داخـل فراهم كند و به علم و فناوري و اقتصاد هاي ج فاصـله بگيـرد و بـا خلق مزيت
  شود. به وضعيت استقالل اقتصادي و استحكام اقتصادي نزديك مي ،»بنيـان تـوجهي بيشـتر داشـته باشد دانش

  .يابد ها تحقق مي رفاه اجتماعي با از بين رفتن فقر و كاهش نابرابري ج)  
  ماليات مستقيم:  د)  
  ... ماليات بر دارايي و ثروت: مثل زمين و خانه و) ۲  ماليات بر درآمد: مثل ماليات بر حقـوق، ماليـات بر درآمد امالك و... ) ۱    
  ماليات غيرمستقيم:   
  شده  ر كاالهـاي صـادر و واردحقوق و عوارض گمركي مثل ماليـات بـ) ۲  ماليات بر نقل و انتقاالت دارايي مثـل ماليـات بـر ارث ) ۱  
  ماليـات بـر فروش مثل مصرف دخانيات يا مصرف كاالي خارجي) ۴  عوارض مثل عوارض اتومبيل يا عوارض نوسـازي ) ۳  
  آسيبي وارد نشود.» زيست محيط«اي سازماندهي شود كه به  گونه جريان توسعه و رشد اقتصاد كشور بايد به )ه  
  اقتصاد ۸۲صفحۀ *  ساده: سؤال اتمشخص ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۰

متوسط نرخ باسوادي   گروه كشورها
  بزرگساالن (به درصد)

ومير  متوسط نرخ مرگ
  تولد) ۱۰۰۰نوزادان (در هر 

متوسط اميد به زندگي 
  در آغاز تولد (سال)

  ۵/۶۰  ۴/۸۹  ۱/۵۷  كشور با توسعۀ انساني ضعيف ۴۳
  ۵/۸۰  ۶  ۱۰۰نزديك به   كشور با توسعۀ انساني زياد ۴۹

  اقتصاد ۱۱۵تا  ۱۱۳و  ۸۸هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۱
هــوايي و وضــعيت اقليمــي  و الملـل وضـعيت اقليمي متفـاوت اسـت. تنـوع آب يكي از عوامل روي آوردن كشـورها بـه تجـارت بـين الف)  

توليـد محصوالت خاصي را داشـته باشـد؛ بـراي مثــال  ۀمين زمينـشـود كـه هـر سـرز هاي مختلـف، باعـث مـي متفـاوت در سرزمين
  آيد. هـوايي كشورهاي استوايي به عمل مي و هـاي اسـتوايي در موقعيـت آب هوايي برخي نقاط ايران و ميـوه و خشـكبار در وضـعيت آب

  .هاست ويژه مولد كردن آن توانمندسازي افراد و به تـر كـردن آن و مقابلـه بـا فقـر، مستلزم اصالح ساختار توزيع درآمد و عادالنه ب)  
تواند مزيـت  كنندگان از آن (خريد كاالي ملي)، مي زياد و كيفيت كم توليد شود با حمايت دولت يا مصرف ٔهشد تمام ۀاگر محصولي با هزين ج)  

  ني معين باشد.زما ٔهگـام و در محـدود بـه ها بايد مشـروط، گـام دسـت آورد. بديهي است اين حمايت بـه
  اقتصاد ۸۷و  ۸۶هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۲
  تر است و بالعكس.  اي كمتر باشد، توزيع درآمد در آن جامعه عادالنه ها در جامعه الف) هرچه شاخص دهك  

´Àj ¦Àj¦Àj }iI{ −»H ¦Àj
A

B

    
  


22 112
16 44

  

  ها با هم برابر است جمعيت همۀ دهك   
6 2 2 10   (ب 203

( / / )         100 2 4 6 8 5 11 12 13 5 16 22   (ج 5
  باشد. هاي نهم و دهم مي  درصد باالي درآمدي، دهك ۲۰منظور از   
  اقتصاد ۱۰۵و  ۱۰۴هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۳
  ميليون ريال ۲۰,۰۰۰ميليارد برابر است با  ۲۰توجه: هر ميليارد ريال برابر است با هزار ميليون در نتيجه   

  طبقۀ اول ميليون ريال  ۱۵۰درآمدهاي تا  معاف 

    
15250 150 100   طبقۀ دوم15100

    
25450 250 200   طبقۀ سوم50100

    35550 450 100   طبقۀ چهارم35100

    
45750 550 200   طبقۀ پنجم90100

, , ,    
5020 000 750 19 250 9   طبقۀ ششم625100

, ,     15 50 35 90 9 625 9   جمع ماليات ماهيانه 815
, ,  9 815 12 117   ماليات ساليانه780
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  اقتصاد ۳۸صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۴
ٔه عمـد ها، مزايده و خريداران جيها و حرا در نمايشگاهنري فروشندگان آثار ه .رين راه براي اين مجموعه برگزاري مناقصه است نه مزايدهتبه  

 .كنند و خدمات مناقصه برگزار مي كاال
  .خدمات استٔه عنوان خريدار عمد نكته: دقت كنيدكه در اينجا دانشگاه به 
  اقتصاد ۱۲۳و  ۱۲۲، ۹۲، ۹۱، ۸۸هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳۵
اي قانوني صورت پذيرد، تفاوت ميان درآمد و ثروت گروه محــدود و  هگونـ كارگيري نظام صحيح مالياتي، توزيع مجدد درآمد به اگر با به الف)  

  .يابد اكثريـت چشمگير مردم كاهش مي
  :اقتصاد ۀاهداف اقتصادي دولت در عرص ب)  
  اشتغال كامل) ۱    
  ها ثبات قيمت) ۲    
اقتصاد خود و رفاه مردم را نسبت  ٔهانـدازكنند با افزايش ظرفيت توليدي و امكانات كشور،  ها سعي مي دولت :رشد و پيشرفت اقتصادي) ۳    

 به گذشته بيشتر كنند و همچنـين در رقابت جهاني از ديگر اقتصادها عقب نمانند.
  بهبود توزيع ثروت و درآمد) ۴    
و هـــيچ عوامـل توليـد امكــان شــركت در فرايند توليـــد را دارنـــد  ۀشـود كـه در آن همـ اشتغال كامل به وضعيتي اطالق مي ج)  

  اي ناخواســته، بالاستفاده يا غيرمولد نمانده باشد. نهــاده
بـا ده عضو، پس از آمريكا، ژاپـن و اتحاديـه اروپــا چهــارمين منطقــه  ASEANآن  ملل جنوب شرق آسيا معـروف بـه آسه ۀاتحادي د)  

  رود. شمار مي قدرتمنـد تجاري در جهان به

 
  ۲ جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۶
  كتابي است كه مالحسين واعظ كاشفي نوشته و در واقع بازنويسي كليله و دمنه به زبان ساده است.» انوار سهيلي«  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  را به تقليد از گلستان سعدي نوشت.» تانبهارس«االولياي عطار و  را به پيروي از تذكرة» االنس نفحات«: جامي ۲گزينۀ   
  دارد كه مصنوع است.» نامه عباس«نام  : وحيد قزويني كتابي به۳گزينۀ   
  است.» اللغتين  محاكمة«: نام كتاب اميرعليشير نوايي ۴گزينۀ   
  ۲ علوم و فنون ۱درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۷
  را در قرن هفتم نوشت. خود» المعجم«شمس قيس رازي كتاب   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  ميرزا در قرن نهم است. : اين گزينه مربوط به دورٔه بايسنقر۱گزينۀ   
  : دولتشاه سمرقندي در قرن نهم كتاب تذكرٔه دولتشاه را نوشت.۲گزينۀ   
  يمين است. : اين گزينه مربوط به شاعر قرن هشتم، ابن۴گزينۀ   
  ۲ جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال اتمشخص ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۸
  است.» نامه مثنوي عشاق«اين توضيحات مربوط به   
  ۳ جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۹
  انقالب است.قبل از اين گزينه مربوط به   
  ۳ علوم و فنون ۱۴تا  ۱۲هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۰
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  : اين گزينه از عوامل بيداري جامعه در دورٔه مشروطه است.۱گزينۀ   
  : انجمن ادبي نشاط قبل از انجمن خاقان تأسيس شد.۲گزينۀ   
  سرايان بود. : نشاط اصفهاني از غزل۳گزينۀ   
  ۱ علوم و فنون ۶۳و  ۶۲صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۱
  بررسي موارد نادرست:  
  گيرد. و مثنوي در اين دوره شكل مي بند ترجيعهاي مسمّط،  ب) قالب  
  شود. از مضامين سبك عراقي است و در سبك خراساني ديده نمي عرفاند)   
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  ۳و  ۲ جامع علوم و فنون*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۲
  بررسي موارد نادرست:  
  ه: نمايشنامهجعفرخان از فرنگ برگشت  
  الحيات: عرفان عين  
  نامه المؤمنين: زندگي مجالس  
  شدٔه مردم سالخورده: رمان روزگار سپري  
  ۱ علوم و فنون ۸۵صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۳
  اين بيت در مدح كسي سروده شده است و هيبت و صولت او مورد ستايش و توصيف قرار گرفته است.  
  ها: ير گزينهبررسي سا  
  داند و ادعاي برتري دارد. ترين شاعر مي : شاعر خود را فصيح۱گزينۀ   
  دهد كه آن جهان را به اين جهان فاني مفروش. : پند مي۲گزينۀ   
  از واژگان ادبيات عرفاني و صوفيانه است.» معتكف، خرابات و كرامات«: اصطالحاتي مثل ۳گزينۀ   
  ۳ علوم و فنون ۴۴صفحۀ *  متوسط: لسؤا مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۴
  مشهود است. ۲بود كه در گزينۀ » قانون«خواهان  ترين خواست مشروطه بنيادي  
  ۳و  ۲ جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۵
  ، چهرٔه تو از ماه زيباتر است.۲، چهره از آفتاب زيباتر است و در بيت ۱تشبيه در هر دو بيت تشبيه تفضيل (مرجح) است، در بيت   
  استعاره: هر دو بيت تشخيص و استعارٔه مكنيه دارد.  
  جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۶
  تلميح: اشاره به داستان فرهاد و شيرين دارد.  
  است.» مزار و مدفن«مجاز از » خاك«مجاز:   
  ناس تام است.ج» شيرين، شيرين«جناس: بين دو كلمۀ   
  ايهام در اين بيت وجود ندارد.  
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  ندارد. تضادآميزي و  : حس۱گزينۀ   
  : استعاره و تشخيص ندارد.۳گزينۀ   
  : تناقض و تشبيه ندارد.۴گزينۀ   
  ۳و  ۲ جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۷
  بررسي موارد:  
  شود. ، تيرِ در آسمان (سيارٔه عطارد) تداعي مي»هوا«است و در صورت تناسب با » تير جنگي«معني  در اين بيت به» تير«ۀ الف) كلم  
  تناقض دارد.» غمي اينجا غمي نيست به غير از بي«ج) عبارت   
  اي است. واژه ، تشبيه درون»خواب شكر«ب)   
  .) اينكه ابر گريه كند، تشخيص و استعارٔه مكنيه دارده  
  مجاز از حكم و فرمان است.» خط«د)   
  جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۸
  كه عصاي خود را مار كرد، اشاره دارد. تلميح: به معجزٔه حضرت موسي   
  جناس: داستان و دستان  
  آرايي: واج (ر، س و...) واج  
  آميزي: داستان شيرين حس  
  ، استعاره، تشبيه، حسن تعليل و مجاز در اين بيت وجود ندارد.هاي ايهام تناسب آرايه  
  ۳و  ۲ جامع علوم و فنون*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۹
  تشبيه: عهد تو مانند گل ناپايدار است.  

  عهد و پيمانايهام: عهد
روزگار و دوران حيات

  ا:ه بررسي ساير گزينه  
  : ايهام ندارد.۳گزينۀ   : ايهام ندارد.۲گزينۀ     : ايهام و تشبيه ندارد.۱گزينۀ   
  جامع علوم و فنون*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۰
 -كنـد ي، پرندٔه شكاري باز را تداعي م»مرغ«معناي بازگشتن است و در صورت تناسب با كلمۀ  در اين بيت پيشوند فعل است و به» باز«كلمۀ   

  مرغ در اين بيت استعاره از معشوق است و حتي اگر مصرحه نباشد، تشخيص و استعارٔه مكنيه دارد.
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : لف و نشر ندارد.۴گزينۀ   : تناقض ندارد.۳گزينۀ     : تضاد ندارد.۲گزينۀ   
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  ۳و  ۲ جامع علوم و فنون*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۱
  ي موارد:بررس  
  تشخيص و استعارٔه مكنيه دارد.» عقل«الف)   
  تر است. ب) در بيت تشبيه مرجح وجود دارد: تو از سرو بلندتري و چهرٔه تو از خورشيد نوراني  
  با هم تناسب دارند.» مؤمن و حرم -دير و ترسا«ج)   
  خاطر ) مطمئن و آسوده۲) پرحرارت ۱ايهام دارد: » گرم بودن پشت«د)   
  ۱ علوم و فنون ۱۱درس  * متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۲
  »مصوت + صامت«طبق الگوي » ل ِـ«، حروف اصلي »ه«، حرف الحاقي »قافله بي -پرحوصله«كلمات قافيه   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  »مصوت + صامت + صامت«لگوي طبق ا» اند«، حروف اصلي »اند ِـ«، حروف الحاقي »اند وامانده -اند رانده«: كلمات قافيه ۱گزينۀ   
  »مصوت + صامت + صامت«طبق الگوي » ور ُـ«، حروف اصلي »فور -جور«: كلمات قافيه ۲گزينۀ   
  »مصوت + صامت + صامت«طبق الگوي » اند«، حروف اصلي »نماند -خواند«: كلمات قافيه ۳گزينۀ   
  م.بخواني» خوانَد -مانَد«نكته: با توجه به وزن نبايد اين كلمات را   
  ۱ علوم و فنون ۱۱درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۳
  بررسي موارد:  
  و بيت ذوقافيتين است.» كجا -جدا«، كلمات قافيۀ دوم »تواني -نداني«الف) كلمات قافيه:   
  شوند. شان هم قافيه نمي تكراري هستند و كلمات قبل» در -در«و كلمات قبل » دل -گل«ب) كلمات قافيه   
  و بيت ذوقافيتين است.» سمر -در«و كلمات قافيۀ دوم » قند -سمرقند«ج) كلمات قافيه   
  شوند. قافيه نمي» گدايان -مردان«و كلمات » شاه -راه«د) كلمات قافيه   
  و بيت ذوقافيتين است.» خدا -را«و كلمات قبل » خواستي -بياراستي«) كلمات قافيه ه  
  ۳ علوم و فنون ۲درس *  متوسط: لسؤا مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۴

  ريخت  رو  فُ  م  قو  رِ  پي  قِ  حَل  دَر  كِ  ب  را  شَ  كي  يِ 

                               

  فعالتن  مفاعلن  فعالتن  مفاعلن
  ۳ علوم و فنون ۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۵
  : فاعالتن مفاعلن فعلن است.۴وزن گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : مفتعلن مفتعلن فاعلن۱گزينۀ   
  : فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن۲گزينۀ   
  جاي فعالتن، فاعالتن آمده است. ركن اول به : فعالتن فعالتن فعلن، فقط در۳گزينۀ   
  جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۶
  اي است. : مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن يا مستفعلن مفاعِلُ مستفعلن فَعل است كه چهارپايه۳وزن گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  ناهمسان) يا مستفعل مستفعل مستفعل مستف (همسان): مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن (۱گزينۀ   
  فعولنمستفعلن  فعولن: مستفعلن ۲گزينۀ   
  فع: مفتعلن فاعالت مفتعلن ۴گزينۀ   
  ۳ جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۷

  كوي Äp¸  اَ  رُو  بُ  را  مَ  د  ين  گو

                   

  باز  وَم  رَ  جا  كُ  دَم  كر  گُم  دل

                 

                    
بلند بودن هجاي پاياني     ابدال      

  حذف همزه رخ داده است.» از اين«در تركيب    
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  ۳ علوم و فنون ۵درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۸
      كوتاه به بلند                  
                           
  رَم  خiُ¼·  مُ  زَ  گ  لب  دور  ز  لي  اَه  چُ  د  چن

            

              

 خيش  ش  نو  چُن  بِ  لَ  از بخش  ب  خَر  يا  تي  بَ  شر

  
  
   


        


            




 

                            
                     بلند به كوتاه    

  ۳ جامع علوم و فنون*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۹
  داراي هجاي كشيده است.» اعلنمفتعلن فاعلن مفتعلن ف«مصراع وزن دوري  در اين بيت نيم  
در » لُ«رخ داده است و هجاي كوتاه » گر اينسان«شود و در اين بيت حذف همزه در تركيب  بلند محسوب مي» گرفت«در كلمۀ » رفت«هجاي   

  شود. بلند مي» دل«كلمۀ 
  ساير ابيات فاقد اختيار زباني هستند.  
  ۳ علوم و فنون ۱۱درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۰
  نام دارد. سالماست كه رجز مسدس » مستفعلن مستفعلن مستفعلن: «۳وزن گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : فعولن فعولن فعولن فعل۱گزينۀ   
  : فاعالتن فاعالتن فاعلن۲گزينۀ   
  : مفاعيلن مفاعيلن فعولن۴گزينۀ   
  ۳ لوم و فنونع ۶۴صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۱
  مفهوم مشترك: دعوت به راستي و نفي دورويي  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  كند. كارد، درو مي : هركس آنچه مي۱گزينۀ   
  خاطر همين كسب لذت، از بهشت رانده شد. هاي بهشت را مخور كه آدم ابوالبشر به : فريب لذت۳گزينۀ   
  ن بدل به عيب شود.هاي انسا شود ارزش : فقر و نداري باعث مي۴گزينۀ   
  جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۲
  كنند و ربطي به ناپايداري عمر ندارد. گويد تا كسي نميرد مردم از او به نيكي ياد نمي اين بيت مي  
  ۲ علوم و فنون ۸۶صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۳
  د از هر غفلت و خوشي ناپايدار، رنج و سختي و عذاب است.مفهوم مشترك ابيات: بع  
  خاطر كوتاهي عمر گل : ناكامي بلبل در رسيدن به گل به۴گزينۀ   
  ۳ علوم و فنون ۳۸صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۴
  گشاست. مفهوم مشترك: سوز و گداز و دعاي شبانه، تأثيرگذار و مشكل  
  جامع علوم و فنون*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۵

 
  ۲شناسي  جامعه ۷و  ۶و  ۱شناسي  جامعه ۸و  ۳هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۱۶۶
   كند يم زيمتما گريد مخلوقات تيفعال از را آن كه دارد ييها يژگيو كنش.   (الف)  
   يگريد به وابسته ياراد امديپ: دنيكش گاريس كنش انجام در گرانيد گرفتن قرار نكوهش مورد  (ب)  
   يفرهنگـ جهـان و يذهن جهان از تر مهم عتيطب جهان و شود يم محدود عتيطب جهان به ينيتكو جهان دگاهيد نيا براساس: اول دگاهيد 

  (ج)  .است
   و خواسـت از مسـتقل آن وجود و بوده هم انسان از شيپ جهان نيا. دارد وجود ينيتكو جهان نام به يگريد جهان ،يانسان جهان مقابل در 

  (د)  .است انسان ٔهاراد
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  ۳شناسي  جامعه ۶صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۱۶۷
 يويـدن تيـهو براساس متجدد جهان مثال دارند؛ يعلم دانش از يمتفاوت فيتعار خود، يفرهنگ تيهو اساس بر مختلف ياجتماع يها جهان  

 كـه گـريد جوامع به ،يكرديرو نيچن يوقت. كند ينم محسوب علم را يانيوح و يعقالن علوم و داند يم يعلم دانش را يتجرب علم فقط خود،
 در ،كند يم تيسرا دانند يم معتبر را يانيوح و يعقالن علوم ،يتجرب علم بر عالوه و ننديب ينم محدود و منحصر يتجرب دانش به را يعلم دانش

  .آورد يم ديپد ييها تعارضها  آن يدانشٔه ريذخ در و ابدي يم رواج علم از يمتضاد گاه و متفاوت فيتعارع جوام نيا
  ۱شناسي  جامعه ۳۹و  ۳۰هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۱۶۸
    :شوند يم آشكار »ياجتماع ينهادها« م،يريبگ نظر در هم با ارتباط در را ياجتماع جهان يها هيال و اجزا يوقتقسمت اول.  
    :استعمار  يۀنظر ن،يشيپ يها در سده يول ابد؛ي يم در استثمار يمعن استعمار را به ،يواقع اتياساس تجرب بر ياگرچه انسان امروزقسمت دوم

  .مانده بود جوامع عقب يبرا يطلب آبادان يمعنا به
  ۳شناسي  جامعه ۱۳و  ۲شناسي  جامعه ۲۵، ۱شناسي  جامعه ۳۶هاي  صفحه*  متوسط: سؤال اتمشخص ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۱۶۹
   دانشـمندان  يرا بـرا حيمناسب و صـح ياجتماع يريگ ، فرصت موضعها و انتقاد از آن ياجتماع يها دهيپد ٔهدربار يداوربا  يعلوم اجتماع

  .آورند يفراهم م
   روند كـه  يم يريكنند و به مس يوجو م جهان غرب جست يۀخود را در حاش تي، هوباشند رفتهيپذجهان غرب را  يفرهنگ يكه برتر يمردم

  كند. يم ميآنان ترس يجهان غرب برا
    شود. يمختلف م ياجتماع يها ها، سبب پيدايش جهان آن اراده و اختيارها و همچنين تنوع  انسان و معرفت يآگاهتنوع  
  ۱شناسي  جامعه ۴۸صفحۀ *  دشوار: لسؤا مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۱۷۰
 يهـا كـنشاين دسته از  رواجيابند.  يشدت رواج م كنند، به يتعقيب م يعلوم تجرب ۀوسيل را به يكه اهداف دنيو يهاي در جهان متجدّد، كنش  

 ناين وضـعيت، افـراد خواهـا .كند يتنگ م يو اخالق يعاطف يها كنشمانند  ،يانسان يها ، عرصه را بر ساير كنشمعطوف به دنيا ۀحسابگران
فرصـت كند و  يابعاد وجود آنان را احاطه م ۀ، همقفس آهنينسازد كه مثل  يم يا پيچيده يتدريج، اسير نظام اجتماع تسلط بر اين جهان را به

  ود.ش يها ياد م انسان ياز دست رفتن اراده و آزاد. از اين روند به گيرد ياز اين قفس خودساخته را از آنان م يرهاي
  ۳شناسي  جامعه ۱۳و  ۲شناسي  جامعه ۴۰و  ۳۸هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۱۷۱
   شـده اسـت كـه از آن بـا  ينيد ديجد يها نهضت يو رشد برخ شيداي، سبب پجهان ينيو د يجهان غرب به ابعاد معنو ينشيگز كرديرو

  شود. يم ادي »سميپروتستانت«عنوان 
   است. يعياز علوم طب تر دهيچيپ يدر علوم اجتماع ينيب شيپها،  و تنوع آن ياجتماع يها دهيپد ريها و سا بودن كنش يسبب آگاهانه و اراد البته به  
   پرسـتي  ، بلكـه نفـسكنند اظهار نميصورت آشكار و رسمي  هاي ديني، افرادي هواهاي نفساني خود را دنبال كنند، آن را به اگر در فرهنگ

خواسـت كـه از او  كرد و از ديگران مي هاي نفساني خود تبعيت مي فرعون از خواسته الًكنند؛ مث پنهان مي در قالب مفاهيم ديني خويش را
  د.پيروي كنن

  ۳شناسي  جامعه ۴۰و  ۲۶هاي  صفحه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۱۷۲
    :هـا انسـان يبـرا را عتيطب كنترل و يريشگيپ ،ينيب شيپ امكان عت،يطب رد موجود نظم شناخت با يعيطب علوم كه طور همانقسمت اول 

 نيـا در لـذا دهد، يم را جامعه كنترل و يريشگيپ ،ينيب شيپ قدرت ها انسان به ،ياجتماع نظم شناخت با زين يشناس جامعه كند، يم فراهم
  .است يعيطب علوم هدف همانند زين يشناس جامعه هدف كرديرو

    :بـا را انسـان ياجتماع يزندگ و دانند يم ياجتماع كنش يژگيو نيتر مهم را يمعنادار و يآگاه ،ياجتماع كنش پردازان هيرنظقسمت دوم 
  .كنند يم مطالعه معنا، و يآگاه بر ديتأك

  ۳شناسي  جامعه ۴۸صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۱۷۳
 ،دانست يم محدود يتجرب علم به را علم هنوز كه آنجا از اما دانست، يم يضرور ياجتماع يها دهيپد يمعنا درك يبرا را دنيفهم نكهيا با وبر  

 روش را تفهـمرو  ازايـن. ندارد يعلم ارزش وگرنه شود اثبات يتجرب روش با ديبا فهمند يم ها دهيپد ۀمطالع از شناسان جامعه آنچه بود معتقد
 ليدل نيهم به. انگاشت يم بود، يتجرب روش همان كه يعلم روش يبرا يازين شيپ و مقدمه را آن بلكه ،دانست ينم يانسان علوم يبرا يمستقل

  .كرد يم يمعرف ينييتب -يتفهم را خود يشناس جامعه وبر
 يهـا دهيـپد كـه هـا ارزش و ها آرمان ٔهدربار تواند ينم اما ؛كند فيتوص را ياجتماع يها ارزش و ها آرمان تواند يم فقط شناس جامعه او نظر از  

  .كند يعلم يداور اند، يرتجربيغ و نامحسوس
  ۱شناسي  جامعه ۹۳و  ۹۲، ۹۰، ۸۷هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۱۷۴
   آيد يم پديد ياجتماع جهان يفرهنگ هويت ،شود شناخته رسميت به و پذيرفته افراد يسو از ها ارزش و عقايد از ينوع هرگاه.  (الف)  
   هسـتند تقابـل در هـا ارزش و عقايـد با كه را يزندگ از يهاي شيوه و دهد رخ ياجتماع جهان مقبول يمرزها از بيرون يهويت تغييرات راگ، 

  (ب)  .دارد همراه به يفراوان ياجتماع يها ينگران و اضطراب كه شود يم منجر يفرهنگ تعارض به بياورد، دنبال به
   باشد نداشته را خود ياجتماع يها ارزش و عقايد از دفاع و حفظ توان ،ياجتماع جهان كه آيد يم وجود به يجاي در يفرهنگ هويت بحران.  (ج)  
   و خوانـد يمـ فرا ياجتماع جهان يارزش و يعقيدت يها بنيان ٔهدربار يازانديشب به را ياجتماع متفكران و دانشمندان ،يمعنو خأل و يكاست 

  (د)  .كند يم تشويق آن يفرهنگ ويته يمرزها از عبور يبرا راها  آن
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  ۲شناسي  جامعه ۶۶و  ۶۵هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۱۷۵
 ٔهماد كي بهها  آن صادرات كه معنا نيا به شوند؛ يم داده سوق يمحصول تك اقتصاد طرف به زده استعمار و نفوذ تحت يكشورها موارد اغلب در  

  .شود يم محدود خام
 ياقتصاد يوابستگ موجب ده،يپد نيا و رديگ يم آنان از را يجهان اقتصاد در يزن چانه قدرت زده، استعمار يكشورها اقتصاد شدن يمحصول تك  

  .شود يم استعمارگر يكشورها بهها  آن
 ،ثـروت انتقال و شود يمادل امتعن يجهان سطح در يتجار مبادالت استعمارگر، يكشورها به زده استعمار يكشورها ياقتصاد يوابستگ ليدل به  

  .كند يم دايپ ادامه يغرب يكشورها طرف به
  ۲شناسي  جامعه ۹۲و  ۸۴، ۷۸هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۱۷۶
     :كرد باز ثروت صاحبان يبرا را استثمار راه ،ياقتصاد يآزاد ژهيو به و يآزاد شعار بر هيتك با هياول سميبراليلعبارت اول نادرست است، زيرا 

  .گرفت شكل يغرب يكشورها در غناست، و فقر چالش كه چالش نينخست ب،يترت نيبد. گرفت دهيناد را عدالت و
    :خـود ثروت بر يجنگ ميغنا با خيتار ۀگذشت در فاتحان كه بود معتقد  يفرانسو شناس جامعه كنت، اگوستعبارت سوم نادرست است، زيرا 

 از جنـگ ،يصنعت انقالب از بعد ليدل نيهم به. ديآ يم دست به عتيطب بر غلبه قيطر از ثروت صنعت، و يتجرب علم رشد اب يول ،افزودند يم
. اسـت يلـيتحم و يعارضـ يامر بلكه ،ستين يذات يامر يغرب ديجد ۀجامع و فرهنگ در جنگ او دگاهيد از. بندد يم بر رخت بشر يزندگ
  .دهد يم نشان را كنت يۀنظر بودن خطا ستم،يب قرن لاو ۀمين در يجهان بزرگ جنگ دو وقوع

    :دو نيب ۀفاصل درها  آن نيتر ممه اما ،آمد وجود هب انگلستان در م ۱۸۲۰ سال در ياقتصاد بحران نينخستعبارت چهارم نادرست است، زيرا 
  .افتاد اتفاق م ۱۹۳۳ تا ۱۹۲۹ يها سال يعني ،يجهان جنگ

  ۲شناسي  جامعه ۱۰۸و  ۱۰۱هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۱۷۷
   عـالوه فرهنگ كي. است يعيطب ماوراء و يقدس قيحقا به يآدم يفطر ازين انسان، يزندگ در يمعنو و ينيد يباورها تداوم علت نيتر مهم 

 بحـران بـه ،يويدن ابعاد به يتوجه يب كه نهگو همان. دهد پاسخ زين او يقدس و يمعنو يازهاين به ديبا انسان، يويدن و يجسمان يازهاين بر
  .آورد يم دنبال به را بحران از يگريد شكل يمعنو ابعاد از غفلت شود، يم منجر

   بـه ستميب قرن در يويدن انسان به دنيبخش اصالت با بلكه ،دينرس فرانسه انقالب يها آرمان به تنها نه ،يقدس قيحقا انكار با غرب فرهنگ 
  .ديانجام دهايام و ها آرمان مرگ و يديناام و أسي ،ييگرا پوچ

   و يقـوم ياسـتبدادها ،ياسـالم ظـواهر تيرعا وجود با اسالم، جهان ياسيس يها تقدر كه شد رو به رو اسالم جهان با يزمان متجدد غرب 
  .كردند يم تعاملها  آن با تيامن حفظ ضرورت اساس بر اغلب ينيد عالمان و بودند يا لهيقب

  ۲شناسي  جامعه ۱۲۷و  ۱۱۹هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ : گزينۀپاسخ -۱۷۸
    :هـا  . آنبودنـد دهينرسـ قـدرت به ياله يارهايمع با كه كرد يم ليتحم يكسان به را عادالنه رفتار كه بود نيا عدالتخانه مشكلقسمت اول

 قـدر بـه زين عدالت به عمل و نبودند عدالت به عالم بودند؛ آورده دست به استعمارگر يها دولت تيحما اي رهيعش و قوم ريشمش با را قدرت
 در مشـروطه د،يرسـ ينم نظر به ممكن يآرمان تيحاكم يبرقرار كه يطيشرا در ليدل نيهم به. بود نشده نهينهاد ها آن تيشخص در يكاف
  .شد داده حيترج ياستبداد نظام با سهيمقا

    :نيـا تيـاهم. گشـود اسـالم جهان يرو به را يديجد افق و داد قرار ياسالم امت برابر در ينينو يالگو ران،يا ياسالم انقالبقسمت دوم 
 يبـرا كـه بـود يراهكـار در بلكه بود، كرده ساقط را شاه يعني منطقه، در لياسرائ يحام قدرت نيتر مهم كه نبود ليدل نيا به فقط انقالب
 مسـئله را لياسـرائ ۀمسـئل ،يعيش ياجتماع و ياسيس فقه به اتكا و اسالم به بازگشت اب ياسالم انقالب .داد يم ارائه سميونيصه با مبارزه
  .كرد يم مطرح اسالم جهان

  ۳شناسي  جامعه ۷و  ۲شناسي  جامعه ۱۶و  ۱۲، ۱شناسي  جامعه ۱۹هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۱۷۹
   گيرد يم شكل ها انسان ٔهاراد و يآگاه با ييعن است؛ ياعتبار بلكه نيست، يتكوين آن نظم و ياجتماع جهان بنابراين.  
   است يجهان فرهنگ ،ابدي يم گسترش جهان در و كند يم عبور يقوم و ييايجغراف يمرزها از كه يفرهنگ.  
   آورد فراهم را شمول جهان يها شارز و ديعقا تحقق و گسترش ۀنيزم تا كند جاديا ها انسان در را تيمسئول و تعهد يۀروح ديبا يجهان فرهنگ.  
   تنها را يتجرب روشها  . آنكردند ديتأك علوم »روش « بر »موضوع « يجا به كه شدند دايپ غرب جهان در يا هعد يالديم ستميب قرن لياوا در 

  .كنند استفاده يتجرب روش يعني روش كي از ديبا علوم ۀهم كه گفتند و دانستند علم كسب روش
  ۲شناسي  جامعه ۹۲و  ۱شناسي  جامعه ۹۲و  ۹۰هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ زينۀپاسخ: گ -۱۸۰
   گيرد يم شكل آن ياجتماع يها ارزش و عقايد براساس ياجتماع جهان يفرهنگ هويت.  
   يفرهنگـ تحـول اشـد،ب حـق فرهنگ يسو به راتييتغ جهت و باشد باطل يفرهنگ شود، يم تحول و بحران تزلزل، گرفتار كه يفرهنگ اگر 

 باشـد، باطـل فرهنگ يسو به راتييتغ جهت و باشد حق فرهنگ دهد، يم دست از را خود ياجتماع اعتبار كه يفرهنگ اگر اما است؛ مثبت
 يفرهنگـ تحول ،يامو ۀجامع به ينبو ۀجامع تحول و مثبت يفرهنگ تحول ،ينبو ۀجامع به يجاهل ۀجامع تحول. است يمنف يفرهنگ تحول
  .ستا يمنف

   يشـگيهم يچالشـ غنـا و فقر چالش. اند متفاوت گريكدي با يجهات از يول ،دارند ياقتصاد تيهو دو هر غنا و فقر چالش و ياقتصاد بحران 
  .است يمقطع و يا دوره اغلب ياقتصاد بحران يول است
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  ۳شناسي  جامعه ۵۸و  ۲شناسي  امعهج ۱۱۳و  ۱۰۸، ۱شناسي  جامعه ۱۰۸هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۱۸۱
   است گسترده نيز غرب جهان انديشمندان يرو به را يجديد يها افق ،اسالم يمعنو حيات.  
   كردند يم دايپ يغرب يكشورها برابر در يشتريب يريپذ بيآس ،ياسالم و ينيد يها سنت از يدور زانيم به زين مسلمان يكشورها يها دولت.  
   از را خـود ۀجاذبـ زيـن ياسـالم يكشورها در انيجر نيا و رفت نيب از جهان سطح در چپ يروشنفكر يها جاذبه ،شرق كبلو يفروپاش با 

  .آوردند يرو يغرب يستيبراليل يها شهياند به بار گريد جوامع، نيا انيگرا غرب و داد دست
   يهژمون« به سلطه نوع نيا از شناسان جامعه رد؛يگ يم ارقر رشيپذ و تيرضا مورد شتريب ،شود اعمال يفرهنگ ٔهويش به سلطه كه يهنگام« 

  .كنند يم ريتعب
  ۳شناسي  جامعه ۷۸صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۱۸۲
 و هـا گـروه افـراد، يهـا اراده ۀپرداختـ و سـاخته هـا ارزش و يمعـان تمام كه است معتقد يريتفس كرديرو رشيپذ با يانتقاد يشناس جامعه  

 از بـدتر ايـ بهتـر كـدام چيه. كند يم خلق را خودٔه ژيو يها ارزش و يمعان و دارد را خود خاص ٔهاراد يفرهنگ و گروه فرد، هر. هاست نگفره
 اسـاس بر تا كند ينم كشف را يلتيفض اي قتيحق گونه چيه يانتقاد كرديرو. ستندين باطل اي حق و غلط اي درست كدام چيه اي ستندين يگريد
 اسـت، معتقـد ها فرهنگ و ها گروه افراد، ٔهاراد از دفاع يبرا بلكه. بپردازد جوامع و ها انسان انيم روابط و ها كنش نقد به ليفضا و قيحقا نيا

 فرهنـگ بر و رود فراتر خود يخيتار محدوده و ييايجغراف ٔهگستر از يفرهنگ اي شود ليتحم يگريد گروه اي فرد بر يگروه اي فرد ٔهاراد دينبا
  به انتقاد از آن پرداخت. ديسركوب گردد، مصداق سلطه است و با يگروه ايفرد ٔه رخ دهد و اراد ياتفاق نيچن اگر. كند سلطه الاعم يگريد
  ۳شناسي  جامعه ۹۰و  ۲شناسي  جامعه ۱۲۸هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۱۸۳
    :يهـا قـدرت از فـارغ كه كرد خواهند حركت ينظام يسو به جوامع نيا كند، دايپ تحقق ياسالم جوامع در ياسالم يداريب اگرقسمت اول 

  .ابندي يم سازمان ،عدالت و فقاهت براساس يا لهيقب و يقوم
    :ارزشـمند آن بـا مبـارزه و ناپسند امر نيا با مخالفت و ناپسند يفرهنگ و يانسان يها تيهو حذف و راندن هيحاش به شك يبقسمت دوم 

 وحـدت و اشـتراك انكـار يمعنا به آن به دنيبخش اصالت و ها تيهو تكثر و تنوع بر ديتأك يگاه. دارد هم يگريد يرو سكه نيا اما. است
  .برد يم نيب از را ها فرهنگ و ها انسان ۀمعارف و وگو گفت فرصت و هاست انسان

  ۳شناسي  جامعه ۱۰۳صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۱۸۴
  عقل انتقادي  عقل تفسيري  يعقل ابزار

 يبرا خود زبان از يگريد با گفتن سخن در
 ،پسندم يم من كه يكار انجام به او بيترغ

  .كنم يم استفاده

 ياز زبان خود برا يگريدر سخن گفتن با د
تفاهم و تعامل استفاده  گر،يكديشناخت 

 .ميكن يم

 ياز زبان خود برا يگريدر سخن گفتن با د
 .ميالمانه استفاده كنظ ۀرابط كياصالح 

  ۳شناسي  جامعه ۱۱۴صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۱۸۵
  علوم اجتماعي جهان اسالم  علوم اجتماعي جهان متجدد

 تبييني
 نييرا به تب نييكند و تب ياز سطوح مختلف عقل استفاده م

  داند. يمحدود نم يتجرب

 تفسيري
 نيشمارد و به هم يم يعقالنو استدالل  نييتب يرا نوع ريتفس

  .رنديگ يدر تقابل با هم قرار نم نييو تب ريتفس ليدل

 انتقادي
 يبرا يو وح يعقل عمل ،يشمول عقل نظر جهان تياز ظرف

  .كند يها استفاده م ارزش يداور

 

  ۳قرآن  عربی، زبان ۲۸* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸۶
)/ ۳نیسـت (رد گزینـۀ » إنّ «معـادل مناسـبی بـرای » بسا چه)/ «۲توان آن را ترجمه نکرد (رد گزینۀ  باید اّول جمله بیاید؛ البّته می» إنّ «تأکید   

ا)/ الّزلـل: لغـزش ه )/ ُسبات: به خواب رفنت (رد سایر گزینه۴و  ۳های  جَود (رد گزینه زائد است./ تقضمها: آن را می ۲در ابتدای گزینۀ » این«
  ) ۴و  ۳های  (رد گزینه

  ۳عربی، زبان قرآن  ۵۴* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۷
قنا: باور کردیم (رد گزینه    شود )/ تؤّدي إلی: منجر می۲مجهول است (رد گزینۀ » یُبنی)/ «۲)/ هؤالء الخرباء: این کارشناسان (رد گزینۀ ۳و  ۱های  صدَّ

  )۳و  ۱های  جمع است (رد گزینه» أیدي)/ «۳و  ۱های  مان (رد گزینه )/ صناعاتنا: صنایع۲و  ۱های  ینه(رد گز
  ۱عربی، زبان قرآن  ۲۵* صفحۀ  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸۸
 هـا)/ شدیدی؛ نکره (رد سایر گزینه )/ إعصار شدید: گردباد۲جملۀ وصفیه نیست (رد گزینۀ » یسحب)/ «۳جملۀ وصفیه نیست (رد گزینۀ » یحدث«  

 افتـد )/ تتسـاقط: مـی۴و  ۲هـای  دهد (رد گزینه )/ یفقد: از دست می۴نکره است (رد گزینۀ » مکان بعید)/ «۴و  ۳های  شّدت (رد گزینه بقّوة: به
  )۴(رد گزینۀ 
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  ۲عربی، زبان قرآن  ۸۷* صفحۀ  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۹
  کـرد  )/ أّمـه تسـاعده: مـادرش بـه او کمـک مـی۱)/ الّشلل الّدماغي: فلج مغـزی (رد گزینـۀ ۱توانست، قادر نبود (رد گزینۀ  ر: منیمل یکن یقد  

  )۴)/ کان ُمصاباً: دچار بود (رد گزینۀ ۴و  ۳های  (رد گزینه» یا«است نه » و«بینشان » الّسیر و الکالم)/ «۴و  ۳های  (رد گزینه
  ترکیبی*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۹۰
  »ها و صنایع شیمیایی دارد! نقره کاربردهایی در تصفیۀ آب«ترجمۀ درست:   
  ۳عربی، زبان قرآن  ۳۹* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۹۱
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  شدند  می شوند  بودیم/ می سنگدل/ باشیم  ) تندخو ۱  
  نادرست است. » فقط«کارگیری  ) جای به۲  
  »توّجه به درختکاری بر هریک از ما واجب است!«) ترجمۀ درست: ۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۳۶* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۹۲
  یضاعفها). گردد (یضاعفه  برمی» أموال«غایب است. همچنین ضمیر باید مؤنّث بیاید، چون به » أنفق«فعل رشط باید مخاطب باشد، در حالی که   
  ۱عربی، زبان قرآن  ۸۹* صفحۀ  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۹۳
  دهد.  گزیند، به آن معنا می این عبارت بیانگر آن است که آدمی با روشی که در استفاده از وقت برمی  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۹۲و  ۸۵، ۸۴، ۲های  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۹۴
  ها:  بررسی گزینه  
  ها هستند.)  نیز جمع آن» ُغصون«و » ِفراخ«أغصان (هرچند که  -) أفراخ۱  
  دهند: پستانداران ) حیواناتی که به کودکانشان شیر می۲  
  خراب کردن  ) تعمیر کردن ۳  
  نیست. » کند : پرتاب مییرمي«مرتادف » پرد یقفز: می«یقدر؛ ولی  ) یستطیع ۴  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۸* صفحۀ  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۹۵
  إلیه و مجرور مضاف معرّف بأل/ مفعول و منصوب  معرّف بالعلمّیة   
  ترکیبی*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۹۶
  شده است. ضمناً خرب افعال ناقصه است، نه حال.  این کلمه اسم مفعول ندارد؛ زیرا از فعل الزم ساخته  
  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۹۷
  نیست. » إنّ «بزیادة حرٍف واحد/ خرب  بزیادة حرفین   
  ترکیبی*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۹۸
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  املُسلِموَن   أَثَبَت/ املُسلِمونُ  ) أَثِبَت ۱  
  انِْتظام  ِخالف/ انْتَظام  ) َخالف ۳  
  کَْشفِ  املُحاَوالت/ کََشَف  ) املُحاِوالت ۴  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۶۴و  ۵۱های  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۹۹
  ها:  بررسی گزینه  
  و مرفوع است. » هذا«برای  خرب» ما) «۲  و مرفوع است. » یَضمن«فاعل برای فعل » ما) «۱  
  و مرفوع است. » یُوَجد«نائب فاعل برای فعل » ما) «۴  و منصوب است. » نّتبع«مفعول برای فعل » ما) «۳  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۶۶و  ۶۴های  ه* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۰۰
  ها:  بررسی گزینه  
  بتدا بودن. دلیل م مضاف است و مرفوع به» لسان) «۱  
  دلیل مفعول بودن.  موصوف است و منصوب به» الّسائل) «۲  
  دلیل مفعول بودن.  موصوف است و منصوب به» األعشاب«دلیل فاعل بودن،  مضاف است و مرفوع به» بعض) «۳  
  است. » عرشة«إلیه برای  موصوف است و مجرور، چون خودش مضاف» املصابیح) «۴  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۸۹تا  ۸۷های  ه* صفح متوسطات سؤال: * مشخص ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۰۱
  ها:  بررسی گزینه  
  من گفت بهآمده است که معنای اصلی آن نیست: مادر » به«معنای  به» لـِ ) «۱  
  معنای اصلی خود را دارد. » در«معنای  به» يف) «۲  
  شهر نزدیک شد بهآمده است: » به«معنای  به» ِمن) «۳  
  علم او سود برده شود ازکار رفته است:  به» از«عنای م به» بـِ ) «۴  
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  ۲عربی، زبان قرآن  ۲۲* صفحۀ  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۰۲
  ها:  اسم فاعل در گزینه  
  اسم فاعل است نه اسم مفعول.)» کننده مؤدِّب: تأدیب«) املؤمنین/ ُمؤّدب (با توّجه به معنا، ۱  
  ثة)/ الواقعة/ ُرواة (جمعِ راوي)) الحوادث (جمعِ الحاد۲  
  ) ُمحّب/ اآلِمرین/ الّناهین۳  
  اسم فاعل نیست.) » العالَم(«) الجاّفة ۴  
   ۳عربی، زبان قرآن  ۶و  ۵های  و صفحه ۲عربی، زبان قرآن  ۷۵و  ۵۱های  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۰۳
  ها). روند (رد سایر گزینه کار منی مشّبهه بر رس فعل به در جای خالی سوم باید دّقت داشت که حروف  
  »دهند! ها آموزش منی پدر و مادر و معلّامن به آن ولیدر هر حال امیدوار باشند  کهیاد بگیرند  بایدآموزان  دانش: «۱ترجمۀ جمله با گزینۀ   
  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۵* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۰۴
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  است. » األذنینِ «در این عبارت صفت » الّصغیرتین«رود؛ ضمن اینکه  کار منی ) بعد از افعال ناقصه، حال مفرد به۱  
  گیرد.  منی» ال«گاه  آید، نَه حال و از طرفی حال هیچ تا مفعول می ۲معموالً » تجعل«) بعد از فعل ۳  
  صفت آن.» یعاً رس«مفعول مطلق است و » تحریکاً ) «۴  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۷۵و  ۷۴های  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۰۵
  ها:  بررسی گزینه  
  إلیه ندارد و منادای مفرد است.  مضاف» یا الله اللّهّم ) «۱  
  شود.  گاه مضاف منی رشوع شود، هیچ» أیّتها -أیّها«) منادا اگر با ۲  
  که غایب است، اصالً منادا نداریم. » اتَّحدوا«(مرفوع) و همچنین فعل » مسلمو«راب ) با توّجه به اع۳  
  باشد.  إلیه آن می مضاف» نوح«است که » قوم«) ساختار عبارت مخاطب است و منادای آن ۴  
  »به پروردگارتان که شام را خلق کرده، ایامن بیاورید! قوم نوحای «ترجمه:   

 
  ۱تاريخ  ۳ درس ۲۵و  ۲۴هاي  صفحه* متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۶
(توسط سربازان فرانسـوي) و يـا » نوشتۀ روزتا سنگ«شوند؛ مانند كشف  ي و تصادفي نمايان مياتفاق صورت به يخيتار يبناها و آثار از يبرخ يگاه  

 شناسـان (عمـدتاً غربـي) جمشيد توسط باستان مربوط به منشور كورش و الواح گلي تخت(توسط كارگران معدن). كشفيات » مردان نمكي زنجان«
  صورت گرفته است. 

 بخشيي هستند، اما شناسا قابل يآسان به و دارند قرار نيزم سطح بر ،)بستان طاق و جمشيد تخت مانندي (خيتار يبناها و آثار از يرخنكته: ب  
  اند.  درياها قرار گرفته اعماق در اي و خاك ريز يباستان آثار از ياديز
  ۱تاريخ  ۴ درس ۳۳صفحۀ * ساده  مشخصات سؤال: * ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۷
 مناطق« شتريب ر،ياخ يشناس باستان يها كاوش اما اند؛ كرده يمعرف يكشاورز ۀنيريد خاستگاه را نيزم ٔهكر از يمختلف مناطق شناسان باستان  

  .داند يم يكشاورز خاستگاه را »رانيا غرب در زاگرس يا هيكوهپا
  ۱تاريخ  ۷ درس ۶۳صفحۀ * متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۸
 و كـورش چـون يبزرگـ پادشـاهان و نداشتند انيهخامنش و ماد الم،يا يها سلسله از يچندان شناختمورخان تا دويست سال پيش،  عموم  

 ،)رانيا يا افسانه پادشاه( ديجمش به را )انيهخامنش تختيپا( ليسپ پرسه اي پارسه رو، نيا از شناختند؛ ينم يدرست به را يهخامنش وشيدار
  .دندينام يم جمشيد تخت را يخيتار مكان نيا و دادند يم نسبت

  .بود ياسام يبعض به محدود و كم اريبس انياشكان ٔهمطالب دربارنكته: تا دو قرن گذشته،   
  ۱تاريخ  ۱۱ درس ۱۰۵صفحۀ * دشوار  مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۹
 و بود شده نيتدو ياجتماع يزندگ گوناگون يها نهيزم در نيقوان از يا مجموعه )،لباب پادشاه( يحموراب دستور به ان،يهخامنش از شيپ ها قرن  

خـود را در  تـابع ملـل ينشهخام پادشاهان. است شده كشف ي)هخامنش و الميا يها سلسله تختيپا( شوش لوح سنگي آن قوانين در اتفاقاً
  .گذاشتند يم آزاد خود رسوم و آداب و نيقوان تبعيت از

امپراتـوري  تـابع »يرانـيرايغ« يهـا ملـت و اقـوام زيـن و »يرانـيا« اقوام يدادرس يها وهيش و نيقوان از يبيترك ي،هخامنش ٔهدور درنكته:   
  .است بوده قضاوت يمبنا ان،يهخامنش
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  ۱تاريخ  ۱۳ درس ۱۲۵صفحۀ * دشوار  ت سؤال: *مشخصا ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۲۱۰
 از خـام شـميابر واردات گـرفتن ارياخت در با يساسان حكومت. كرد اريبس يترق زمان، آن در يشميابر يها پارچه بافت خصوص به ،يبافندگ صنعت  

  .كرد جاديا شوشتر و شاپور ينددر شوش، ج را يعددمت يبافندگ يها كارگاه ران،يا به) هيسور( شام در روم قلمرو از ماهر بافندگان كوچاندن و نيچ
  .ببرند يپ فنون نيا به توانستند انيروم و انيرانيا سرانجام اما داشتند، نگه يمخف كشورها گريد مردم از را شميابر ديتول فنون ها، قرن تا انينيچ نكته:  
  ۲ تاريخ ۳ درس ۲۸ و ۲۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۱
 رايـز نبود؛ آسان چندان بودند، يرومندين ۀليقب و فهيطا به متعلق كه يمسلمانان گريد و امبريپ مانند ياشخاص با مشركان يريدرگ و يدشمن  

 فه،يطا ره كه گرفتند ميتصم مشرك سران رو، نيا از .شود يزير خون و  جنگ جاديا باعث و زديبرانگ را يا لهيقب و يا فهيطا تعصبات بود ممكن
  .كند برخورد بودند، آورده اسالم كه خود طايفۀ از افرادي با و كرده يريجلوگ خود ياعضا شدن مسلمان از
  ۲ تاريخ ۶ درس ۵۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۲
 يبـرا را هيـام يبنـ حكومـت يواقعـ تيماه اام شد، سركوب انيامو اديز خشونت و يرحم يب با اگرچه موالي، و علويان هاي جنبش و ها قيام  

  .شد آنان حكومت ضعف و انحطاط ساز نهيزم و كرد آشكار مسلمانان از ياريبس
  ۲ تاريخ ۹ درس ۹۳ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۳
  .نبرد نيب از را خالفت اما دكر ريتسخ را بغداد خالفت، نابسامان اوضاع ٔهمشاهد با )احمد( هيبو آل حكومت مؤسسان از يكي  
 توسط كار، نيا به اقدام از شيپ اما پروراند؛ يم سر در را يعباس خالفت ينابود و بغداد به حمله اليخ زياريان) سلسلۀ (مؤسس جيمرداو نكته:  

  .شد كشته خود يشورش غالمان
  ۲ تاريخ ۱۰ درس ۱۰۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۴
 و مـذهب و فرقـه كيـ از هـا آن يدار جانب و يمذهب امور در يسلجوق و يغزنو رانيوز و نيسالط يبرخ ژهيو به يحكومت يها مقام خالتد«  

   .زد يم دامن مذهبي و ديني يها يريدرگ و اختالفات به ،»گريد مذهب و فرقه با يدشمن
  ۲ تاريخ ۱۳ درس ۱۴۶ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۵
 انگيـزٔه بـه يو .كننـد برپـا يتجـار يها گاهيپا خود يبرا فارس خليج در كه داد اجازه ها يهلند و ها يفرانسو ها، يسيانگل به اول عباس شاه  

  .كند برقرار يياروپا يكشورها با يا دوستانه مناسبات تا ديكوش »يخارج تجارت توسعۀ زين و انيياروپا يفن و ينظام دانش از يبردار بهره«
 سـود خود اهداف جهت در اروپا با روابط از اقتدار با انيصفو و نبودند دولت نيا به خود اهداف ليتحم به قادر يصفو عصر در انيياروپا نكته:  
  .بردند يم
  ۳ تاريخ ۲ درس ۲۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۶
 و پادشـاه« گريد بار رو، نيا از .نداشت يتوجه مجلس به انگلستان، پادشاه اما شدند، اياح دوباره سلطنت نظام و مجلس كرامول، مرگ از پس  

 يامـدهايپ از يكي .دارد شهرت »باشكوه انقالب« به انگلستان خيتار در اتفاق نيا .شد روزيپ مجلس نكهيا تا »كردند زيست گريكدي با مجلس
  .شد شناخته پادشاه اراتياخت كنندٔه تعيين و قدرت منشأ مجلس و ينف سلطنت ياله منشأ كه بود نيا انقالب نيا
  ۳ تاريخ ۳ درس ۴۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۷
 ماننـد گـريد يكشـورها بـا كه كرد يم تالش ،»رانيا امور در انگلستان و هيروس روزافزون يها دخالت و نفوذ از كاستن« يبرا قاجار حكومت  

 تيموفق باره نيا در كشورها نيا يرغبت يب و ها يسيانگل و ها روس يانداز سنگ سبب به اما كند، برقرار ارتباط كيبلژ و ايتاليا ش،ياتر كا،يآمر
  .اوردين دست به يچندان

  ۳ تاريخ و ۱۰ و ۹ هاي درس ۱۳۲ و ۱۲۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۸
 »آرا رزم حاجعلي« اسالم فداييان جمعيت اعضاي از طهماسبي خليل و »منصور حسنعلي« اسالمي مؤتلفۀ هاي هيئت اعضاي از بخارايي محمد  

   كردند. ترور را
  ۳ تاريخ ۱۲ و ۱۰ هاي درس ۱۶۲ و ۱۶۱ ،۱۳۲ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۹
 جنگ به و گذاشتند كنار را ياسيس تيفعال خرداد ۱۵ اميق از بعد كه بودند يآزاد تنهض عضو جوانان از يگروه (منافقين) خلق نيمجاهد سازمان  

  .كردند دايپ ليتما سميماركس به و شدند يفكر انحراف دچار زمان مرور به يول داشتند ياسالم تفكر آغاز در ها آن .آوردند يرو مسلحانه
 در »دركُـ مبـارزان جملـه از صدام مخالفان كشتار و سركوب در يبعث ارتش با يهمكار« (منافقين)، خلق مجاهدين سازمان اقدامات از يكي  

   است. بوده تحميلي جنگ جريان
 از مطهري استاد رساندن شهادت به و »توده حزب« اقدامات از نقاب، سازمان همكاري با شوروي حكومت نفع به كودتا براي ريزي برنامه نكته:  

   است. بوده »فرقان گروه« اقدامات
  ۳ تاريخ ۱۱ درس ۱۳۹ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۰
 در كايآمر سفارت ۱۳۵۸ آبان ۱۳ در امام خط رويپ به موسوم انيدانشجو ،خبرگان مجلس اعضاي توسط جديد ياساس قانون نيتدو با زمانهم  

  .كردند ريتسخ را جاسوسي) (النۀ تهران
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  ۲ جغرافياي ۵ درس ۶۳ و ۶۱ و ايران جغرافياي ۱ درس ۶ و ۵ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۱
   ها. خواسته به دنيرس يبرا انهيسودجو نگاه )۲ و اازهين رفع يبرا منابع از استفاده و ها توان درك )۱ ت:اس گونه دو رب يعيطب طيمح در انسان عملكرد  
 منـاطق در ها انسان سودجويانۀ و منفي عملكردهاي ،معادن يزن گمانه يبرا يخاك يها جاده احداث و مرتفع نقاط در تفريحي تتأسيسا ايجاد  

 هـاي ديـواره نصـب بـا امـواج يانرژ كاهش و ساحلي يا ماسه هاي هتپ يرو ساحلي) (علف اليآموف كاشت آنكه، حال اند. كوهستاني و مرتفع
   هستند. ساحلي نواحي از حفاظت براي ها انسان ثبتم اقدامات جمله از عمودي،

  ايران جغرافياي ۲ درس ۱۰ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۲
 پـژوهش، هـر در هـا هيفرض رايز است؛ پژوهش حساس مراحل از يكي يساز هيفرض است. »فرضيه تدوين« جغرافيايي، پژوهش يك دوم گام  

 سؤال به محقق ۀشمندانياند حدس و يشنهاديپ پاسخ ،هيفرض .دنده يم جهت ،شود انجام است قرار كه ييها تيفعال به و دندار را راهنما نقش
   باشد. شهر به روستا از مهاجرت در مؤثر عوامل پيرامون تحقيق در پژوهشگر يك فرضيۀ تواند مي ۲ گزينۀ .است قيتحق

 مطـرح تواننـد مي گيري نتيجه مرحلۀ در ۴ گزينۀ و اطالعات گردآوري مرحلۀ در ۳ گزينۀ مسئله)، (بيان سؤال طرح مرحلۀ در ۱ گزينۀ نكته:  
  شوند.

  ايران جغرافياي ۴ درس ۲۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۳
 كرده جاديا قيعم يها گودال و ها چاله ها، دره با ييبايز يها شكل ،»شيفرسا« عامل ،بلوچستان و سيستان استان در بشاگرد يها كوه رشته در  

  .نامند يم هم )ياتورينيم يها كوه( »يخيمر يها يناهموار« را ها آن كه است
  ايران جغرافياي ۵ درس ۴۱ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۴
 نـوار همـين در نيـز لنگـه بندر و هستند »يشرج و گرم« وهواي آب داراي ايران) هاي خشكي ترين (جنوبي فارس خليج و عمان درياي كنارٔه  

   ساليانه. باالي دماي ميانگين و باال نسبي رطوبت اندك، بارندگي از: اند عبارت شرجي و گرم وهواي آب هاي ويژگي دارد. قرار ساحلي
    است. »دما شديد ختالفا« كنار در كم بارش آن، ويژگي كه دارد قرار خشك و گرم ناحيۀ در اصفهان درسي، كتاب نقشۀ مطابق نكته:  
  ايران جغرافياي ۱۰ درس ۸۸ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۵
 شـمار بـه »كشـاورزي« هـاي فعاليت جمله از ابريشم) توليد (براي ابريشم كرم پرورش و عسل) توليد (براي عسل زنبور پرورش ماهي، صيد  

 ياله مواهب از حيصح يمند بهره و اشتغال جاديا ،ييخودكفا سالم، ييغذا مواد نيتأم در ياتيح نقش يفايا علت به كشاورزي بخش روند. مي
  .دارد يمهم اريبس نقش كشور اقتصاد در خاك، و آب مانند

 كـه اسـت يگوناگون يها تيفعال شامل كشاورزي بخش .خدمات و صنعت ،يكشاورز :دنشو يم انجام بخش سه در ياقتصاد يها تيفعال نكته:  
  ي.دامدار و يباغدار زراعت، :از اند عبارت ها آن نيتر ممه
  ۲ جغرافياي ۱ درس ۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۶
 طبيعـي محيط با ارتباط در مردم يزندگ شيؤه و فعاليت نوع نتيجه، در و دارد وجود ارتباط و يوستگيپ ينوع مكان هر يها دهيپد و اجزا انيم  

 فعاليـت و سـازي خانـه شيؤه بر طبيعي شرايط كه دهد مي نشان را خشك و گرم منطقۀ يك سؤال مورد تصوير گيرد. مي شكل ها آن پيرامون
 (تناسب سوال مورد تصوير با اما هستند، درست خود  نوبه به نيز )۳( و )۱( هاي گزينه در مذكور عبارات است. گذاشته تأثير آن مردم اقتصادي

   هستيم. مقايسه براي تصوير دو حداقل نيازمند مفاهيم اين درك براي آنكه ويژه به دارند؛ كمتري قرابت طبيعي) محيط با مردم زندگي شيؤه
  هستند. »طبيعي« نواحي جزء ها بوم زيست نكته:  
  ۲ جغرافياي ۳ درس ۳۳ و ۲۳ ،۲۲ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۷
 تـابش .اسـت نيزمـ مختلـف ينـواح در ييوهـوا آب يها يژگيو آمدن وجود به ياصل عامل و نيزم يبرا يانرژ منبع نيتر مهم ديخورش نور  

  .گذارد يم ريتأث بارش و رطوبت و فشار دما، چون ييوهوا آب عناصر يرو ديخورش
  ها: گزينه ساير بررسي  
   خورشيد. دور به آن انتقالي حركت نه است، »زمين محور بودن مايل« خورشيد، تابش زاويۀ در تفاوت علت :۳ گزينۀ  
 يانـرژ تـابش و جـذب نيشتريب هيناح نيا رايز دارد؛ قرار استوا خط مجاورت در جهان ينواح نيتر گرم كنند مي تصور مردم برخي :۲ گزينۀ  

 كـرٔه نقـاط ترين گرم ايران در لوت ابانبي و ليبي در العزيزيه صحراي كاليفرنيا، مرگ درٔه مختلف، هاي سال در اما كند؛ يم افتيدر را ديخورش
  اند. بوده زمين

   شود. مي ايجاد »فشار كم« كانون يك استوايي، ناحيۀ در :۱ گزينۀ  
  ۲ جغرافياي ۳ درس ۳۳ و ۳۲ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۸
   .باشند نداشته يبارندگ سال چند ها آن است ممكن يحت و است متر يليم ۵۰ از كمتر ها بيابان ساليانۀ بارندگي  
   ها: گزينه ساير بررسي  
  است. مرطوب و گرم استوايي، ناحيۀ وهواي آب دارند. قرار الجدي رأس و السرطان رأس مدار دو مجاورت در جهان ينواح ترين خشك :۱ گزينۀ  
  بياباني). (نه دارند؛ نام »بياباني نيمه« ك،خش بسيار مناطق بارش، ميزان براساس شناسان مياقل بندي تقسيم در :۲ گزينۀ  
  شوند. مي شناخته »زياد تبخير« و بارش كمبود ويژگي دو با كه اند خشك نواحي از هايي بخش ها بيابان :۴ گزينۀ  
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  ۲ جغرافياي ۸ درس ۱۱۰ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۹
 واردات پايگـاه بـه كشـورها يبرخ در رايز اند؛ نبوده موفق خود اهداف به دنيرس در تجاري دآزا مناطق همۀ كه معتقدند نظران صاحب برخي  

  كنند. كمك اقتصادي توسعۀ به اند نتوانسته و اند شده تبديل
  ۲ جغرافياي ۱۱ درس ۱۴۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۰
   .دارد كشور كي يمل قدرت در يمهم شنق آزاد، يها آب به يدسترس يعني ،ييايدر تيموقع  
 سمت همه از ژاپن و انگلستان مثال، يبرا .است رگذاريتأث كشور كي ضعف اي قدرت در ايدر به نداشتن يدسترس اي آزاد يها آب به يدسترس  

 هيـعل عراق يليتحم جنگ ليالد از يكي ،نيهمچن .شوند ليتبد ييايدر بزرگ يها قدرت به اند توانسته و اند داشته يدسترس آزاد يها آب به
   .دانست اروندرود ۀدهان و فارس خليج سواحل به يدسترس در عراق كشور يها تيمحدود توان يم را رانيا
  ۳ جغرافياي ۱ درس ۷ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۱
 در كننـد. مـي بنـدي طبقـه »كنند) مي ارائه كه (خدماتي لكردعم« و »جمعيت ميزان« براساس را ها سكونتگاه ها، سكونتگاه مراتب سلسله در  

 بـا دهند. مي ارائه نيز كمتري خدمات ها سكونتگاه اين گيرند. مي قرار جمعيت ميزان كمترين با هايي سكونتگاه پايين، هاي رديف و هرم قاعدٔه
  است. تر متنوع و بيشتر دهند، مي هارائ كه هم خدماتي و شود مي بيشتر ها سكونتگاه جمعيت هرم، باالي سوي به حركت

  ۳ جغرافياي ۲ درس ۳۱ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۲
 .شـوند يم يبررس »ييروستا فقر« عنوان تحت ،خدمات و تجهيزات كمبود )۲ و اقتصادي مشكالت )۱ روستاها مشكالت از گروه دو هر امروزه  

 مسـائل (يـا مشكالت از يكي به تنها ها گزينه ساير .هستند رو روبه امكانات و خدمات به يدسترس فقر و ياقتصاد فقر با انييروستا واقع، در
  دارند. اشاره خدمات) به دسترسي عدم يا و اقتصادي

  ۳ جغرافياي ۳ درس ۵۷ و ۵۵ ،۴۸ ،۴۵ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۳
 ديـبا كـه يفاسدشدن مواد اي ارزشمند و حجم كم سبك، يكاالها حمل يبرا اي/ لوله است: صرفه به مقرون اما ارد،د نياز زياد بسيار سرمايۀ به  

 نقـاط بـه دسترسي نظر از ريلي/ شود: مي ارزيابي متوسط آن در (ترمينال) پايانه احداث هزينۀ هوايي/ است: مناسب برسند، مقصد به عيسر
  اي جاده دارد: بيشتري انعطاف متعدد، هاي گاهايست در توقف و راه مسير در مختلف

  ۳ جغرافياي ۵ درس ۸۹ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۴
  الف) عبارت (نادرستي است. باريده باران روز) شبانه از نيمي از كمتر ساعت:  ۱۱( ظهر ۱۲ تا بامداد ۱ ساعت از آبخيز، حوضۀ اين در  
  ب) عبارت (نادرستي .است هداشت ادامه )بامداد ۱ (ساعت بارش شروع از بعد ساعت ۲۰ تا بارش، ۀجينت در رود در شده جاري آب  
  پ) عبارت (درستي است. بوده بارش شروع از بعد ساعت ۱۵ يعني ۱۶ ساعت حدود در سيالب اوج نقطۀ  
 از بـيش رود، در جـاري آب ميـزان ،۱۸ تا ۱۱ ساعت حدود زا يعني است. بوده )۱۸ تا ۱۱ ساعت (از ساعت ۷ حدود سيالبي دورٔه پايان تا آغاز  

  ت) عبارت (درستي است. بوده آبدهي ميانگين
  ۳ جغرافياي ۶ درس ۱۰۱ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۵
 به نسبت يشهر يها ساختمان در هرفت كار به مصالح رايز نند؛يب يم بيآس يشهر يها ساختمان از شيب ييروستا يبناها زلزله، وقوع زمان در  

  .دارند يشتريب مقاومت ييروستا يگل و خشت يها سكونتگاه

 
  منطق ۵ و ۴ هاي هصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۶
 درسـت شـيؤه آمـوزش ديگـري و هـا آن ردنكـ برطـرف و پيشگيري هاي راه بيان و مغالطات بندي دسته يكي دهد: مي انجام كار دو منطق  

 را هـا آن همـۀ تـوان نمـي و اسـت شـمار بـي مغالطـات تعداد زيرا است. دومي بر منطق تأكيد .(يعني بيان قوانين حاكم بر ذهن) انديشيدن
  است. مانده امان در هم مغالطه شمار بي آن همۀ از ذهن قطعاً شود، رعايت انديشيدن درست شيؤه اگر اما داد. توضيح و كرد بندي دسته

 تر راحت بتوان تا كند مي تنظيم و تدوين كشف، را قواعد فقط دان منطق بلكه شود. نمي تعيين دانان منطق توسط منطق قواعد كاربرد :۲ گزينۀ  
 كـه كسـي هـر سـوي زا قواعـد ايـن كاربرد ولي كرد. پيدا را ذهن خطاي عوامل تر دقيق و تر سريع و نمود توجه ها آن به آگاهانه صورت به و

  شود. مي پيدا بينديشد، خواهد مي
   شود. حركت باعث كه نيست خودرو موتور شبيه ذهن، حركت و فعاليت در و دارد دادن هشدار وظيفۀ فقط خودرو، كنترلي سيستم مانند منطق :۳ گزينۀ  
  است. توجه دمور ويژه طور به فلسفه در و دارد كاربرد انسان زندگي امور همۀ در منطق :۴ گزينۀ  
  منطق ۱۳ ۀصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۷
 شـود: مي چنين عبارت مفهوم اول معناي با ».بعالؤه« معناي ديگري و »همان يعني« معناي يكي باشد. داشته تواند مي معنا دو »و« حرف اينجا در  

  است. محتمل لفظ اشتراك مغالطۀ پس ».آخر جلسۀ بعالؤه پنجم جلسۀ« :چنين اين دوم معناي با و »جلسه آخرين همان يعني پنجم جلسۀ«
 كنـد، بازگشت ديگري شخص به بخواهد »برايش« در »ش« ضمير اگر است. مشخص كامالً ضمائر مرجع شده، بيان عبارت به توجه با :۱ گزينۀ  

  است. نشده بيان جمالتي چنين ولي باشد شخص آن دربارٔه قبلي، جمالت بايد
 آواز« معنـاي بـه را اسـت رفتـه كـار به »كن قرائت« معناي به كه »بخوان« زيرا است. شده »لفظ اشتراك« مغالطۀ دچار آموز دانش :۳ ۀگزين  

  است. گرفته »بخوان
 نـدارد. همغالط فعلي، وضعيت در رسد مي نظر به ولي بود محتمل نگارشي مغالطۀ داد، مي معنا مختلف هاي گذاري حركت با »ببر« اگر :۴ گزينۀ  

  ندارد. وجود »ظاهري معناي به توسل« مغالطۀ احتمال صورت هر در
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  منطق ۲۰ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۸
 جزئي اشاره، صفت سبب به »كتابخانه اين« فقط شده تعيين مفاهيم ميان در شود. اثبات بودنشان جزئي اينكه مگر اند كلي مفاهيم همۀ ابتدائاً  
 مفهـوم عبـارت، آن كل شوند، ذكر عبارت ابتداي در اگر ...» و همين آن، اين،« اشارٔه صفات كه كنيد دقت اند. كلي ديگر مفهوم چهار و ستا

 نيز »اميرالمومنين« مانند القابي و عناوين همچنين است. كلي »قفسه همين هاي كتاب« مثالً شود. نمي جزئي نظر اين از اال و بود خواهد جزئي
  هستند. كلي پس نداريم هم »اسالم صدر مذهبي و سياسي هاي مقام« و »خط چند« دانستن جزئي براي دليلي هيچ شوند. مي محسوب يكل
  منطق ۶۶تا  ۶۲ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۹
 و مـورد) (دو هستند كاذب دارند، تناقض و تضاد رابطۀ تيبتر به كه C و B قطعاً باشد، صادق اگر كه است كليه سالبۀ تقابل مربع در A قضيۀ  

D با كه A ندارد. وجود نباشد، مشخص كذبش و صدق كه اي قضيه هيچ پس است. صادق قطعاً دارد، تداخل رابطۀ  
  منطق ۷۷و  ۷۳، ۶۳ هاي هصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۰
  دهيم: مي تشكيل متناقض مقدمۀ دو اب سوم شكل قياس يعني كنيم مي پياده گرامديا روي را مسئله اطالعات معطلي بدون  

J ´Ã{IM ¾T{Hj ¾]¼U ¾§¹ÄH ÁHoMاست/نيست.  الف  بهر/بعضي  
¾\ÃTº −¼μd¶ » SwH ôw» ke
þ²H ÁI]ï¾M ,½k¶A ³»j ß¾¶k£¶ pH

´ÄnHm¬ïÂ¶ Z ,³»j ¾ß ¶k£¶ nj


است/نيست. الف  بهر/بعضي  

نيست/است.  ج  ببعضي/هر  نيست/است.  الف  ببعضي/هر  

.....  الف  الف  .....  .....  ج الف  .....  
  

  
¾\ÃTº ,SwH ¾L²Iw ¾¶k£¶ ¦Ä ·¼a

·¼a » SwH ¾L²Iw SÃÿÃ¨ ·¼ºI¤ ¢Lö ´À
 ³¼w óo{ ¢Lö j¼{ïÂ¶ SLX¶ ¾\ÃTº nj Z

ß¾¶k£¶ Â¹÷Ä SwH SLX¶ ´À ¾¶k£¶ nj
.SwH ¾L²Iw ³»j



  است.الف ب هر/بعضي  
  

−»H ¾ß ¶k£¶ nj þ²H ·¼a  
Âÿ¹¶  ³¼w óo{ ¢Lö SwH

 k{IM SLX¶ kÄILº ¾\ÃTº nj
.SwH ¾ÃGq] ¾\ÃTº uQ  

 است.- الف-+/ب هر/بعضي  

بعضي/هيچ   نيست. +ج ببعضي/هيچ  
 -ب

/

+
نيست. +ج

.....  نيست. +جالف نيست. +ج - الف  بعضي
 مثبت مقدمات از يكي در »ب« حال هر به زيرا دارد را عتبارا شرايط همۀ برعكس، چه و جزئيه دومي و باشد كليه اولش مقدمۀ چه قياس اين  

 را »الـف« يعنـي اصـلي مفهـوم همـان »ج« جاي به مجدد حال بود. خواهد برقرار است مانده باقي شرط تنها كه نيز دوم شرط و شد خواهد
  شود: مشخص نهايي قياس تا گذاريم مي
  است.  - الف -+/ب هر/بعضي  
 ت.نيس  +الف /+ -ببعضي/هيچ  

نيست.  +الف  - الف  بعضي 
 اسـت سـالبه قطعاً دوم مقدمۀ ).۱ گزينۀ (رد نباشد! الف الف ندارد امكان زيرا بود خواهد كاذب قطعاً و جزئيه سالبۀ قطعاً نتيجه اساس، اين بر  

   ).۴ گزينۀ (رد باشد كليه يا جزئيه تواند مي اول مقدمۀ و )۳ گزينۀ (رد
  منطق ۸۷ ۀصفح * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۱
 خداونـد زيـرا جسـمي اثـر نه باشند داشته روحي اثر نه شود نمي ولي جسمي اثر هم باشند داشته روحي اثر هم است ممكن دين دستورات  

   دهد. نمي عبث دستور
  نيست. كدام هيچ متصل شرطي قضيۀ ولي نيست ممكن دو هر زيرا است. مانعةالجمع منفصل :۱ گزينۀ  
  شود. نمي اين غير و تصديق يا است تصور يا حتماً مفهومي هر زيرا است حقيقي منفصل :۲ زينۀگ  
 هـم و اسـت لـوزي هـم مربـع كه كنيد (توجه نيست شرطي قضاياي جزء اصالً است، ممكن طرف دو هر كذب هم و صدق هم چون :۴ گزينۀ  

  مستطيل). نه و است لوزي نه عاالضال غيرمتساوي و الزاويه غيرقائم االضالع متوازي و مستطيل
  عنوان يك دانش قلبي و نه ذهني، مطرح است. گيريم ولي در فلسفه شهود هم به نكته: در منطق دانش را مساوي دانش ذهني (تصور و تصديق) مي  
  منطق ۱۰۹ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۲
 بـا همـراه اگر است مخاطب اقناع كه فروشندگان كار لذا باشند. دليل ذكر بدون كه شوند مي محسوب مغالطه صورتي در همگي رواني عوامل  

  ).۴ گزينۀ (رد شود نمي مغالطه به منجر باشد، دليل
 از يكـي خودش مناظره، برنامۀ مجري معموالً اينكه ضمن شوند. مي محسوب مخاطب اقناع و خطابه فنون از چهره حالت و بدن زبان :۲ گزينۀ  

  ندارد. جدل به نيازي و نيست مناظره ايه طرف
 توانند مي رواني، عوامل اثر در هاي مغالطه همۀ تقريباً كند. نمي مشخص را مغالطه نوع باشد، گيري تصميم عامل رواني حس يك اينكه :۳ گزينۀ  

 بـه توسـل مغالطـۀ مـورد در خـاص طـور به خودخواهي حس درسي كتاب هاي مثال در البته كنند. تحريك را ما رواني احساسات از يك هر
 مسـموم مغالطۀ حال هر به ولي بدانند. مغالطه اين هميشگي نشانۀ را حس اين سؤال، طراحان برخي است ممكن و است شده ذكر احساسات

  نيست. قطعي چاه كردن
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  يازدهم فلسفه ۱۰و  ۵ۀ صفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۳
 انسـان و طبيعـت جهـان، حقيقـت و وجـود اصـل بررسـي به و نيست گونه اين فلسفه ولي ... كند مي بحث خاصي موضوع دربارٔه علمي هر  

 از مقصـود اسـت. مشخص علوم همۀ موضوع زيرا نيست مشخص موضوع يك ،»خاص موضوع« از مقصود اينجا در كه كنيد توجه پردازد. مي
 چـون .نباشد ديگر هاي دانش موضوعات همۀ شامل آن احكام وباشد  اصخ حوزٔه يك به محدود قواعدش كه است موضوعي »خاص موضوع«

 تـرين عـام بلكـه نيست خاص فلسفه، موضوع لذا هاست دانش ديگر موضوعات همۀ مشترك ويژگي »وجود« و است »وجود« فلسفه موضوع
  است. موضوع

  كند. مي استفاده خود مباحث در استداللي و عقلي روش از هم رياضيات دانش :۲ گزينۀ  
 و »تفكـر« بـين رابطـۀ ولـي است تباين ،»فلسفي تفكر« و »غيرفلسفي تفكر« بين رابطۀ نيز و »ثاني فطرت« و »اول فطرت« رابطۀ :۳ گزينۀ  

  است. مطلق خصوص و عموم »فلسفي تفكر«
   هستند. نيثا فطرت حوزٔه در بنيادين مسائل فقط و نيستند ثاني فطرت به مربوط لزوماً زندگي مهم مسائل :۴ گزينۀ  
  يازدهم فلسفه ۲۳و  ۲۱ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۴
 باورهاي پذيرفتن باورها؛ نادرستي يا درستي داليل يافتن و چرايي آموختن است؛ زندگي به مربوط باورهاي دربارٔه تأمل فيلسوفانه انديشيدن  

 شخصـيتي و رسـيم مـي آزادانديشي به و سازيم مي را خود فكري هاي بنيان خودمان ورتص اين در نادرست. باورهاي گذاشتن كنار و درست
 و كنـد مـي تعيـين را باورها چون تفكر اين ).۱ گزينۀ (رد است فيلسوفانه انديشيدن مصداق همواره اي انديشه چنين كنيم. مي كسب مستقل
  است. زندگي به معنادهنده ينبنابرا دارند، زندگي معناي و اهداف در كننده تعيين نقش باورها

 اينكه ولي اشخاص. تابع نه باشيم، دليل تابع كه است اين مهم ببريم. بهره نيز ديگران هاي استدالل از باورها پذيرش در است ممكن :۳ گزينۀ  
   نيست. مهم باشيم، آموخته ديگران از يا باشد رسيده خودمان ذهن به دليل

   گذاريم. مي كنار را غيرمنطقي باورهاي فقط بلكه بگذاريم كنار را ها آن همۀ نيست نيازي يمانباورها دربارٔه تأمل با :۴ گزينۀ  
  يازدهم فلسفه ۵۵ و ۵۴ هاي هصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۵
 نـازل پيامبر قلب بر را خود اتعبار و كلمات گاهي حتي و معاني و حقايق خداوند است، شهودي شناخت درجۀ باالترين كه وحياني شهود در  

شود قلب پيامبران حقايق را شهود نكند چون به هر حال شهود وحياني هـم نـوعي  توجه كنيد كه نقش خدا در نزول وحي سبب نمي كند. مي
  شهود قلبي است.

  برعكس. نه است، شهودي شناخت نوعي وحياني شناخت :۱ گزينۀ  
  باشند. نفس تهذيب و سلوك و سير اهل آنكه شرط به است؛ ممكن هم غيرپيامبران براي شهودي شناخت :۲ گزينۀ  
 ذهـن. نـه اسـت، قلب آن جايگاه لذا آيد. مي دست به ... و تفكر ذهني، مفاهيم دخالت بدون يعني است واسطه بي شهودي شناخت :۳ گزينۀ  

  نيست. شهودي و واسطه بي و شود مي ادراك ممفاهي واسطۀ به حتماً ذهني علم هر و است مفاهيم جايگاه صرفاً ذهن كه كنيد توجه
  يازدهم فلسفه ۸۱ و ۷۸ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۶
 قـدم با كه شناختند مي را عارفاني يا بودند عارف خود يا ،دريافته بودند روح دربارٔه كريم قرآن از كه هايي آموزه بر عالوه مسلمان فيلسوفان  

 بـدن توان در شهودي چنين كه دانستند مي و كردند مي شهود را هستي مجرد و برتر مراتب كه بودند رسيده اي مرحله به نفس يِپاك و سلوك
  است. غيرمادي نفس و روح وجود مستلزم هستي برتر مراتب شهود به اعتقاد بنابراين نيست. مادّي

 درجۀ آخرين به رسد مي انسان روح به و گذرد مي حيوان و گياه از وقتي بيعتط در زنده موجود تكاملي مراحل است معتقد مالصدرا :۱ گزينۀ  
 روح كمـالي، درجۀ اين در اما بود. خواهد محدود هم آن تكاملي مراحل طبعاً و است محدود طبيعت جهان دهد مي نشان كه است رسيده خود

 نهايـت بـي تكامـل پس شود. نمي قانع كمال از اي درجه هيچ به و بديا مي ماوراءالطبيعي مخلوقات جهان در را نهايت بي تكامل ظرفيت انسان
  نيست. طبيعت جهان به مربوط

 ذاتـاً نفـس پـس است. آنجا به بازگشت مشتاق و است افتاده دور آنجا از كه داند مي عالم مشرق به مربوط را انسان نفس سهروردي :۲ گزينۀ  
   ست.ا شده گرفتار مغرب در ولي مغربي. نه است، مشرقي

 شد. قائل خلقت نظام در رفيع بسيار جايگاهي روح براي عارفان همچون و رفت فراتر فلسفي توصيف از روح دربارٔه خودش سينا ابن :۴ گزينۀ  
  خارج از دانش فلسفه) بلكهعنوان يك بحث فلسفي  (البته نه به داند. مي صحيح را روح از گفتن سخن طريق اين او پس

  يازدهم فلسفه ۹۰ و ۷۵ ،۷۳ ،۷۲ هاي هصفح * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۷
 رفـع خاطر به بلكه نيست انسان گراي فضيلت روح خاطر به ها انسان توسط قوانين و اخالق رعايت كه معتقدند ها ماترياليست و گرايان طبيعت  

  است. اجتماعي زيست و اجتماعي زندگي در طبيعي نيازهاي
  هستند. مشترك مسلمان فيلسوفان و اروپايي فيلسوفان برخي نبي ها: گزينه ساير  
  دوازدهم فلسفه ۶ تا ۴ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۸
 »ماهيـت« و »وجـود« دهد مي نشان است، دليل از نياز بي »ماهيت« بر »ماهيت« حمل ولي دارد دليل به نياز »ماهيت« بر »وجود« حمل اينكه  

  دارند. يرتمغا
   ها. آن نتايج از نه و است خداشناسي هاي برهان هاي پايه از ماهيت و وجود مغايرت اصل :۲ گزينۀ  
  شوند. نمي تركيب هم با و آن اجزاي نه هستند، شئ يك هاي جنبه ماهيت، و وجود ولي هستند آب اجزاي اكسيژن و هيدروژن :۳ گزينۀ  
   باشند. نداشته چه و باشند داشته مغايرت ماهيت و وجود چه نيست، دليل به نيازمند لحا هر در ماهيت بر ذاتي حمل :۴ گزينۀ  
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  دوازدهم فلسفه ۱۷ و ۱۶ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۹
 بايـد و آورد دسـت به تجربه و حس طريق از توان نمي را آن و نيست حسي موضوع يك معلول و علت ميان ضروري رابطۀ است معتقد هيوم  

 بـر مبتنـي تـوجيهي صرفاً بلكه نشد منجر ضروري رابطۀ اين واقعي شناخت به نهايتاً او  حل راه البته كرد. پيدا آن براي ديگر تجربي راه يك
   بود. رابطه اين از بشر توهم و پندار براي تجربه،

  است. درك قابل حس طريق از ها پديده آمدن هم سر شتپ و توالي معتقدند هيوم، ديويد جمله از گرايان تجربه همۀ :۱ گزينۀ  
   نيست. شناخت و مشاهده قابل معلول و علت بين ضروري رابطۀ است معتقد هيوم :۲ گزينۀ  
 نـه كنـد، درك را هـا پديده آمدن هم سر پشت يا توالي تواند مي فقط تجربه و حس كه معتقدند دو هر هيوم، و مسلمان فيلسوفان :۴ گزينۀ  

   را. عليت رابطۀ
  دوازدهم فلسفه ۲۵ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۵۰
 تامـه علـت عوامـل مجموعۀ به و ناقصه علت معلول، تحقق براي الزم عوامل از هريك به باشد، شده درست عوامل از اي مجموعه از علت اگر  

 علت حضور با بنابراين است. كافي و الزم شرط تامه علت ولي نيست افيك ولي است معلول تحقق براي الزم شرط ناقصه علت پس گويند. مي
 ايجـاد توقـعِ و )۲ گزينۀ (رد است ممتنع بلكه نيست هم ممكن حتي و شود نمي ضروري معلول وجود نباشد)، تامه علت، (يعني صِرف ناقصۀ
 علـت نبود در ديگر، طرف از اما ).۳ گزينۀ (رد شود مي محسوب اتفاق اول معناي كه است عليت اصل نفي صِرف، ناقصۀ علت حضور با معلول
 هـيچ پـذيرش تنها نه و است عليت اصل پذيرش نتيجۀ مطلب اين و آمد نخواهد وجود به معلول و داشت نخواهد وجود هم تامه علت ناقصه،
  ).۱ گزينۀ (رد است اول معناي به اتفاق از خاص نوعي نفي بلكه نيست، اتفاق از معنايي

  دوازدهم فلسفه ۳۵ و ۳۴ هاي هصفح * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :اسخپ -۲۵۱
 او وسيلۀ به ديگري چيز هر و من خود كه توانا و دانا و نامتناهي حقيقتي از من گويد: مي خدا وجود اثبات در خود هاي برهان از يكي در دكارت  

 پس نيست. هم ديگر متناهي موجود هيچ از تصور اين ام. متناهي من چون باشد من خودِ از تواند نمي تصور اين كه دارم تصوري ايم، شده خلق
 اساس و است شده گرفته فرض پيش جهان موجودات بودن متناهي برهان اين در بنابراين خداست. همان كه باشد نامتناهي موجود يك از بايد

  اند. رفته كار به معنا يك به اينجا در »محدود« و »متناهي« كه دكني توجه .شد يِ غيرخدا اثبات ميهو الّا يك موجود نامتنا است برهان
 بـه اشاره كه ها آن تك تك بودن محدود نه است، موردنظر جهان موجودات تعداد بودنِ متناهي و بودن محدود فارابي برهان در كه كنيد دقت  

 عنوان بـه محدوديت و تناهي اين از ولي دانند مي محدود نيز ذاتاً را جهان موجودات دو هر سينا ابن و فارابي نهايتاً البته دارد. ذاتي محدوديت
 امكـان بـر سـينا ابن و نيست) خودش از وجودش كه (چيزي معلول وجود بر را خود برهان اساس فارابي اند. نكرده استفاده خود برهان اساس
   خت.نپردا خدا اثبات به جهان، موجودات محدوديت از نيز ارسطو دادند. قرار ذاتي

  دوازدهم فلسفه ۵۷ و ۵۶ هاي هصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۵۲
 او بنـابراين رسـد. مـي علم به و يابد مي دست واقعيت به شود، مي عمل وارد حسي و تجربي روش با كه آنگاه صرفاً عقل كنت اوگوست نظر از  

  خواند. ذهني كامالً را فلسفه تأسيس در عقل كار و فلسفي عقل او البته داند. نمي نامعتبر كامالً را عقل
   پذيرفت. نمي را متعالي و برتر موجود يعني عقل دوم معناي دكارت :۱ گزينۀ  
  اسـت. قائـل عقل برايارزشمند  جايگاهي يعني اين و داند مي دانش به رسيدن راه تنها را حس) مبناي بر (عقل تجربه هيوم ديويد :۳ گزينۀ  

  شد. ها نمي شد و توجهي به ارزش آن در برخي حوزه مي محسوب شيطاني نيروي عقل كليسا حاكميت اول دورٔه رد كه حالي در 
 عقل بنابراين است. شده محدود رياضيات حوزٔه به عقلي و منطقي اثبات و ردّ و كرده پيدا تقليل تجربي عقل به اروپا در عقل امروزه :۴ گزينۀ  

  است. شده محدود حوزه اين به منطقي) اثبات و (رد محض تعقل اما دارد كاربرد هم تجربي علوم رد و نشده محدود رياضيات حوزٔه به
  دوازدهم فلسفه ۸۱ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۵۳
 شود)، مي منجر طبيعي علوم يگير شكل به (كه ها پديده بين روابط و ها ويژگي كشف براي طبيعت مطالعۀ بر عالوه كه خواهد مي ما از سينا ابن  

 تجربي علوم با او شناسي طبيعت روش اصلي تفاوت فلسفي، بحث اين و كنيم تأمل نيز (خداوند) هستي كل مبدأ با عالم اين وجودي رابطۀ در
 امـا نـدارد. و نداشـت ،شـود مـي ديده علوم اين در امروزه آنچه با تفاوتي او نظر از طبيعي علوم روش كه داشت توجه بايد البته است. امروز

 روش تفـاوت جنبـه همـين بـه توجـه و باشد داشته هم فلسفي جنبۀ تواند مي بلكه نيست طبيعي و تجربي علوم به منحصر شناسي طبيعت
  است. تجربي علوم با سينا ابن شناسي طبيعت

   روش. خود نه است، طبيعت مطالعۀ در سينا ابن خاص روش نتيجۀ مطلب اين :۱ گزينۀ  
  دوازدهم فلسفه ۹۵ تا ۹۳ هاي هصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۵۴
 ماهيت نه است، وجود با اصالت و داشتن واقعيت كه حال گفت: و كرد تلفيق وجود اصالت اصل با را )وجود مفهوم اشتراك( نكته اين مالصدرا  
   ندارد. وجود عالم در واقعي تكثر براي جايي و نيست بيش يكي حقيقت پس است، اشيا همۀ ميان واحد و مشترك امر هم وجود و
  است. آن وجودي درجۀ و واقعي هاي تفاوت اساس بر واقعيت از ذهن انتزاع بلكه نيست ذهن ساختۀ صرفاً ماهيت مفهوم :۱ گزينۀ  
 بينـد. مـي او جلؤه و مظهر را چيز همه و دارد توجه حق به كه حالي در گردد مي باز مردم سوي به حق سالكِ عرفاني، سوم سفر در :۲ گزينۀ  

 نيـز عارفـان اينكه نه است، عرفاني سفر آن با متناظر كه است اسفار كتاب سوم بخش موضوع الهي حكمت و ربوبيت افعال خداوند و مبحث
  كنند. مطرح را مبحثي چنين

  است. اشيا وديوج مرتبۀ و ضعف و شدت به مربوط جهان هاي كثرت كه است معتقد مالصدرا :۳ گزينۀ  
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  دوازدهم فلسفه ۱۰۹ و ۱۰۵ ،۱۰۴ ،۱۰۰ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۵۵
 خـوبي بـه اسـت، نوشـته جامعه اقتصادي و اجتماعي زندگي با رابطه در كه آثاري در را مطهري استاد فلسفي هاي ديدگاه تأثير توانيم مي ما  

  كنيم. مشاهده
 ريشۀ محض، فلسفي از مقصود كه كنيد توجه شوند. مي محسوب انديشه درخت ريشۀ عنوان به و هستند محض فلسفي تابك دو هر :۲ گزينۀ  

 امـور بـا شـاخه) و (ريشـه فلسـفه نسـبت بحـث اين در بلكه نيست. شوند، مي مضاف هاي فلسفه شامل كه آن هاي شاخه مقابل در فلسفه
 جملـه از فلسـفي كـامالً مباحث همۀ انديشه، درخت در بنابراين است. موردنظر جاري) (مسائل غيرفلسفي كامالً امور و (مياني) فلسفي نيمه

  شوند. مي محسوب ريشه جزء مضاف هاي فلسفه
 اصـول« كتاب اما بود. »امروز دنياي در تشيع رسالت« و »شيعه« هاي نام به كتاب دو كربن، هانري با طباطبايي عالمه جلسات حاصل :۳ گزينۀ  

  بود. طالب با او جلسات حاصل »رئاليسم روش و فلسفه
 اينكـه نـه كـرد؛ مـي عرفاني تفسير نظير، بي بياني با را صدرالمتألهين مباحث از بسياري متعاليه حكمت تدريس در (ره)خميني امام :۴ گزينۀ  

  دهد. توضيح متعاليه حكمت با را عرفاني مباحث

 
  شناسي روان ۱۴ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۵۶
  است. تبيين پس شده، داده توضيح افسردگي كاهش بر مؤثر عوامل اول عبارت در پردازد. مي پديده يك افتادن اتفاق علل و چرايي بيان به تبيين  
 توانيم مي يعني يافت. دست پديده آن »كنترل و بيني پيش« به توان مي زيادي حد تا پديده يك از خاص تبيين و توصيف يك برگزيدن از پس  

 كنـيم ايجـاد تغيير نظر مورد پديدٔه در اقداماتي انجام با و بيني) (پيش كنيم بيان ديگر شرايط در و ديگر افراد در را پديده آن وقوع احتمال
 و كند كنترل بيماران در را افسردگي ماريبي مذكور توصيۀ با كرده سعي افسردگي، علت شناخت از پس پزشك روان دوم عبارت در (كنترل).

  كند. ايجاد تغيير آنميزان  در
  شناسي روان ۲۲ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۵۷
 عالوه كه پردازشي و است »ادراكي پردازش« باشد، داشته تكيه محرك ظاهري شكل و اندازه مانند حسي هاي ويژگي بر صرفاً پردازش هرگاه  

 اسـت حسي ويژگي يك كه را آموزان دانش چهرٔه معلم است. »مفهومي پردازش« دارد، قرار كيفي هاي ويژگي تأثير تحت حسي هاي يژگيو بر
 مرحلۀ پس گرفته، صورت »قضاوت« ،داوري كرده آموز دانش بودن قوي يا ضعيف مورد در چون و است ادراكي او پردازش پس داده، قرار مالك
  گيري). تصميم مسئله، حل ،قضاوت (استدالل، است شده انجام تفكر اي عالي شناخت از دوم

  شناسي روان ۱۹ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۵۸
  پذيري تكرار و عملياتي تعريف از: عبارتند علمي روش ويژگي دو  
 را ديگران هاي يافته تواند مي علمي ضوابط رعايت با شمنددان هر بلكه نيست، شخصي علمي روش از  آمده دست به هاي يافته يعني پذيري تكرار  

 مسـائل رعايـت انسـان، بـه مربـوط هاي پژوهش پيچيدگي آن دليل و است دشوار يكسان هاي يافته به رسيدن شناسي روان در كند. تكرار
  است. انساني هاي پديده تفسير و نگاه در ها ارزش تأثير اخالقي،

 تكرارپذيري و كند برگزار را متعددي هاي آزمايش راحتي به تواند نمي است، مواجه مشكل با اخالقي مسائل رعايت در دانشمند وقتي بنابراين  
  كند. محقق را
  شناسي روان ۴۷ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۵۹

  

 كمـك بـا بود خواهند قادر ماهگي ۱۰ تا ۷ سنين در حدوداً كودكان  
 از تـرس مـاهگي ۸ يعنـي حوش و حول همين در بايستند. ديگران
 از تـرس داريـم انتظـار كودك اين در بنابراين شود. مي ديده غريبه
  .باشد داشته وجود غريبه

  

 بـروز مـاهگي ۳ تـا ۲ در اجتمـاعي لبخنـد ها: گزينه ساير بررسي  
 دورٔه در و دارد رواج سـالگي ۵ يـا ۴ در مـوازي هـاي بازي كند. مي

  دارند. خود جنسان هم با بازي به خاصي عالقۀ كودكان دبستان
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  شناسي روان ۳۸ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۶۰
 نهفتـه فـرد در قبل از كه است صفاتي كنندٔه ايجاد وراثتي عوامل باشد. محيطي و (وراثتي) زيستي عوامل دسته دو تأثير تحت تواند مي رشد  

 يـك طبـق زمان گذشت با و است زيستي آمادگي به وابسته كه رفتارهايي يعني »رسش« است؛ رسش زيستي عوامل از يكي همچنين است.
 چـه كـه كنـد مـي تعيـين اسـت، نهفته ها آن نوع در قبل از كه صفاتي و موجودات طبيعي رشد برنامۀ بنابراين شود. مي انجام طبيعي برنامۀ
 اين به بگيرد، ياد را زدن حرف تواند نمي خرگوش يك اينكه مثالً كنند. كسب نندتوا نمي را هايي ويژگي چه و كرد خواهند كسب را هايي ويژگي
 هـر بنابراين است، نشده داده قرار زدن حرف ها خرگوش طبيعي رشد برنامۀ در و ندارد را توانايي چنين آمادگي زيستي نظر از كه است دليل
  ثتي).ورا و زيستي عوامل (نقش ندارد اي فايده دهيم، آموزش هم چقدر

 عوامل ترين مهم از يكي كه تأثيرگذارند رشد مختلف مراحل و ها جنبه در تغييرات بروز نحؤه بر و دارند وجود فرد از بيرون در محيطي عوامل  
  است. برجسته محيطي عوامل نقش بگيرد، ياد را مهارتي آموزش، با بتواند حيوان يك وقتي بنابراين است. يادگيري محيطي،

  شناسي روان ۵۴ و ۵۳ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ زينۀگ پاسخ: -۲۶۱
  دهد. مي رخ جنسي بلوغ با كه است نوجواني دورٔه اساسي تغيير توليدمثل، دستگاه رشد  
  ها: گزينه ساير بررسي  
 رشد مانند دارند. نقش توليدمثل در مستقيم طور به و گذارد مي تأثير توليدمثل توانايي بر كه است تغييراتي جنسي اوليۀ هاي ويژگي :۲ گزينۀ  

  است). ثانويه جنسي هاي ويژگي به مربوط ها سينه (رشد دخترها در تخمدان و رحم
 رشـد و پسـران در صورت موي رويش مثل هستند، رؤيت قابل و رشد عالئم از جزئي كه هستند تغييراتي جنسي ثانويۀ هاي ويژگي :۳ گزينۀ  

  دختران. در ها سينه
 بگـذارد. اثر نيز و رسش جنسي بلوغ بر تواند مي محيط بنابراين بگذارد، تأثير پختگي يا رسش بر حدي تا توانند مي محيطي واملع :۴ گزينۀ  

  بگذارد. اثر بلوغشروع  سن بر تواند مي جغرافيايي شرايط حتي و عاطفي مسائل ،استرس هوايي، و آب شرايط تغذيه، مانند عواملي
  شناسي روان ۷۷ و ۷۴ هاي صفحه * متوسط :سؤال صاتمشخ ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۶۲
 و افراد پردازش سبك )۳ حافظه در موجود اطالعات )۲ بيروني هاي محرك وسيلۀ به حواس تحريك )۱ است: عامل سه تأثير تحت توجه منابع  

 سـبك« شـويم، رو بـه رو آن بـا خاصي زمان و مكان در يا ببينيم خاصي هاي ويژگي با را خاصي محرك داريم انتظار كه زماني ها. آن انتظارات
 بـا پسـري هر به باشد، خاصي لباس رنگ با اي بچه پسر دنبال به در خيابان انقالب پليس اگر مثالً است. بوده توجه منبع »انتظارات و پردازش

  كند. مي توجه مشخصات اين
  افتد: مي اتفاق حالت چهار عالمت رديابي در  
  اصابت  كند مي رديابي را آن فرد و دارد وجود هدف محرك )۱  
  دادن دست از  كند نمي رديابي را آن فرد و دارد وجود هدف محرك )۲  
  درست رد  كند نمي رديابي را آن فرد و ندارد وجود هدف محرك )۳  
  كاذب هشدار  كند مي رديابي را آن فرد و ندارد وجود هدف محرك )۴  
 كـه ديگري كودك (يعني است ديده را او كه كند اعالم پليس ولي باشد، نداشته وجود اگر و است هدف محرك شده، گم كه كودكي اينجا در  

  است. افتاده اتفاق كاذب هشدار گوييم مي كند)، رديابي او جاي به را است انحرافي محرك
  شناسي روان ۸۱ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۶۳
 انجـام را تكليف چند زمان هم طور به شويم، مي مجبور كه شرايطي در دهد. مي كاهش را توجه كارايي زمان هم تكاليف دادن انجام كلي طور به  

 آن دهنـدٔه انجـام فـرد همچنـين و )۳ باشـند داشته كمتري دشواري نظر مورد تكاليف )۲ باشند، تر شبيه همديگر به تكليف دو هرچه )۱ دهيم:
 ،۱ گزينـۀ در يابـد). مي كاهش كمتر توجه، كارايي (يعني يابد مي كاهش توجه تقسيم از ناشي منفي اثر باشد، برخوردار الزم هاي مهارت از تكاليف

  دارد. وجود شده مطرح ويژگي سه هر
  ها: گزينه ساير بررسي  
 كـاهش را توجـه اراييكـ كـه اسـت عواملي جزو دارد)، كمتري (مهارت گرفته ياد تازگي به را ها آن اينكه و تكاليف بودن متفاوت :۲ گزينۀ  

  دهد. مي
  دهد. مي كاهش را توجه كارايي كه است عواملي جزو تكاليف، بودن دشوار :۳ گزينۀ  
  دهد. مي كاهش را توجه كارايي كه است عواملي جزو دارد)، كمتري (مهارت آموخته را آن تازگي به فرد اينكه :۴ گزينۀ  
  شناسي روان ۸۲ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۶۴
 معنـاي بـه ادراك كنـيم. مـي ادراكش خود ذهن در كه نيست چيزي الزاماً كنيم، مي حس را آنچه كه است اين نشانگر ادراكي خطاهاي وجود  

 كـه چيـزي بـا يا واقعيت با ما ادراك و كنيم نمي تفسير درست كنيم، مي احساس كه را آنچه ادراكي خطاي در بنابراين است. اطالعات تفسير
  نيست. منطبق ايم، كرده احساس
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  شناسي روان ۹۴ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۶۵
 بعد و دارد مشكل بازيابي مرحلۀ در فرد حالت اين در بگويم. توانم نمي ولي دانم، مي را سؤال اين پاسخ من گويد مي فرد »زباني نوك« پديدٔه در  

 اسـت. وابسـته اطالعات آن هاي نشانه به حافظه از اطالعات بازيابي زيرا آورد. مي ياد به را پاسخ يا مطلب يۀبق بالفاصله كلمه اولين شنيدن از
 بـوده آن به مرتبط هاي نشانه از يكي كلمه اولين گفتن زباني، نوك پديدٔه در شود. مي انجام بهتري بازيابي باشيم، داشته بيشتري نشانۀ هرچه
  است.

  شناسي روان ۹۷ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۶۶
حافظه مراحل

  بازيابي زمان اندوزش گنجايش يا ظرفيت  رمزگرداني نوع  حافظه انواع

  ثانيه نيم حدود  نامحدود  حسي  حسي
7  توجه) با (همراه حسي  مدت كوتاه   دقيقه چند  ماده 2

  عمر آخر تا دقيقه دچن از  نامحدود  معنايي عمدتاً  بلندمدت
  دارد. وجود حسي رمزگرداني مدت كوتاه حافظۀ در هم و حسي حافظۀ در هم  
  است. دقيقه چند حد در و كوتاه بازيابي زمان كاري، حافظۀ در هم و مدت كوتاه حافظۀ در هم  
  است. نامحدود بلندمدت و حسي حافظۀ در اندوزش ظرفيت  
  شناسي روان ۱۰۶ صفحۀ * توسطم :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۶۷
 بـه شود. مي تر قوي رمزگرداني شوند، رمزگرداني هم ديداري صورت به اطالعات همين اگر است. شنيداري صورت به مطالب بيشتر رمزگرداني  

 زمـان، گذشـت اثر كنترل براي ندارد. زمان گذشت با ارتباطي و كند مي كمتر را تداخل احتمال كه شود مي گفته حسي چند مطالعۀ روش اين
  هستند. مناسب راهكارهاي »مطلب يادآوري و يادگيري بين زماني فاصله كاهش« و »كارآمد مرور«
  شناسي روان ۱۱۸ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۶۸
 صورت به هدف )۳ ندارد، ودوج دسترس در راهبردهاي يا اقدامات فهرست )۲ نيست، مشخص اوليه موقعيت )۱ نشده تعريف بخو مسائل در  

  ندارد. وجود هدف به دستيابي عدم يا دستيابي تضمين امكان )۴ و است نشده تعريف دقيق
 كـرده قهر همسرش با كه فردي با خواهيم مي وقتي نه. يا رسيم مي هدف به آيا كه نيستيم مطمئن و دارد وجود زيادي هاي ابهام مسائلي چنين در  

 وجـود مسئله اين حل براي استانداردي و مشخص اقدامات چون هستيم. رو به رو نشده تعريف خوب مسئله يك با كنيم، آرام را او و كنيم صحبت
  چيست. »كردن آرام« از منظور دانيم نمي و نشده تعريف دقيقاً هدف اينكه ضمن نه. يا رسيم مي هدف به آيا كه نيستيم مطمئن و ندارد

  دارند. را شده تعريف وبخ مسائل هاي ويژگي ها گزينه ساير  
 كـه گرفـت نتيجه توان مي بنابراين است، انسان جسماني جنبۀ ۴ گزينۀ موضوع و نيست انسان ۲ و ۱ هاي گزينه موضوع كه كنيد دقت ضمناً  

  است. نشده تعريف خوب مسئلۀ دارد، سروكار انسان رواني هاي جنبه با كه ۳ گزينۀ
  شناسي روان ۱۱۹ صفحۀ * اردشو :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۶۹
 ايـن شود. نمي منجر درست و منطقي هاي حل راه به مسئله، يك از مبهم تصور است، متفاوت مسئله يك از مبهم احساس با مسئله تشخيص  

 خود مشكل از يعني نداده، تشخيص است، لغت در ضعف كه را خود مسئلۀ زيرا . نگرفته نتيجه ولي گرفته، پيش در را مختلفي هاي حل راه فرد
 پـيش در نادرست و غيرمنطقي هاي حل راه نتيجه در و دارد مشكل زبان قسمت كدام در دقيقاً كه دانسته نمي و داشته مبهم و كلي تصور يك

  است. گرفته
  شناسي روان ۱۳۹ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۷۰
 اسـت ممكـن گيرنده، تصميم افراد و گيري تصميم موضوع به بسته نيستند. گروهي هاي متصمي از دشوارتر لزوماً فردي هاي گيري تصميم همۀ  

  باشد. دشوارتر گروهي يا فردي گيري تصميم
  ها: گزينه ساير بررسي  
 دادتعـ تـابع توانـد مـي گيـري تصـميم پيچيـدگي بنابراين شوند. مي تقسيم پيچيده و ساده به ها اولويت تعداد اساس بر ها تصميم :۱ گزينۀ  

  باشد. تصميم هاي اولويت
 يـا شـدن دشـوار باعث تواند مي فرد هاي نگرش بنابراين است. شخصي تجربيات و ها نگرش ها، توانمندي تابع تصميم يك دشواري :۳ گزينۀ  

  شود. تصميم يك شدن آسان
 است، مربوط زندگي و مرگ به و است مهم خيلي ها آن موضوع كه هايي تصميم طبيعتاً باشد. مي نيز موضوع تابع تصميم بودن دشوار :۴ گزينۀ  

  دارد. بيشتري دشواري
  شناسي روان ۱۴۸ و ۱۴۶ هاي صفحه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۷۱
 ايـن داراي كـه فـردي ديگـر عبارت به شود. نمي عملي وي تصميم گاه هيچ ولي بگيرد، تصميم دارد قصد فرد اجتنابي گيري تصميم سبك در  

  »اندازد. مي فردا به را امروز كار« و »كند مي دست دست« است، گيري تصميم سبك
 تصميم (اجراي دارد مشكل آن كردن عملي و تصميم اجراي در ولي داده، انجام را گيري تصميم مراحل فرد گيري تصميم سبك اين در بنابراين  

  اندازد.) مي تأخير به را اولويت بهترين يا
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  شناسي روان ۱۵۴ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۷۲
 روش از ياسـمين اينجـا در اسـت. خوبي كنندٔه كمك »ها جنبه تك تك حذف« يا بر ميان روش از استفاده مهم و پيچيده هاي گيري تصميم در  

 حـذف بـه اقـدام بودن) عالقه مورد و بودن دولتي يا غيرانتفاعي بودن، شبانه و (روزانه جنبه چند اساس بر يعني است. كرده استفاده بر ميان
  است. شده محدود او هاي انتخاب تعداد كه جايي تا كرده ها گزينه

 بـراي حـل راه بهتـرين يافتن معناي به مسئله حل دارد. نام »ناكامي« كه كند مي ايجاد را ناخوشايندي عاطفي وضعيت مسئله حل در ناتواني  
 حل در يعني برسد، است، دانشگاه به ورود كه خود هدف به نتواند ياسمين وقتي مثال اين در ت.اس موجود شرايط به توجه با هدف به رسيدن
  شود. مي ناكامي دچار و خورده شكست مسئله

هاي موردنظر خود را انتخاب كند و دچار   تواند رشته شد كه ياسمين نمي گيري است. اگر گفته مي دقت كنيد كه تعارض پيامد ناتواني در تصميم  
  رو شده بود. رديد شده است، در آن صورت با تعارض روبهت
  شناسي روان ۱۶۳ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۷۳
 از خـارج لذت و پاداش در بيروني انگيزش منبع ديگر عبارت به انگيزد، برمي خاص كاري دادن انجام به را فرد خارجي عامل بيروني انگيزٔه در  

 بخـش لـذتگرسـنه  كـودكيك  براي بازي ب اسبا كردن جمع است. تكليف خود در لذت منبع دروني انگيزش در كه حالي رد دارد. قرار فرد
 است، نادرست ۱ گزينۀ است. بيروني او انگيزٔه پس دهد، مي انجام را آن گرسنگي) رفع و غذا (دريافت دارد كه پيامدهايي خاطر به بلكه نيست،
  كند. پيدا انگيزه ها بازي اسباب كردن جمع براي ود،ش مي باعث او بودن گرسنه چون

  شناسي روان ۱۶۹ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۷۴
 »شـناختي ناهمـاهنگي« آن بـه كـه شـود ذهني ناهماهنگي دچار فرد و نباشد هماهنگ باور و رفتار كه است اين رفتار بروز عوامل از يكي  

  گويند. مي
 بـه توجه با است. شناختي ناهماهنگي داراي او گويند مي است، تضاد در يكديگر با كه باشد زمان هم شناخت دو داراي صشخ وقتي همچنين  

  است. شناختي ناهماهنگي ۳ گزينۀ فقط تعريف، دو اين
  ها: گزينه ساير بررسي  

 نيسـت. شـناختي ناهماهنگي معناي به اين و ستا مختلف موضوعات مورد در كه دارند مختلفي هاي شناخت زمان يك در افراد همۀ :۱ گزينۀ
  مختلف. نه دارد، وجود متضاد هاي شناخت شناختي ناهماهنگي در زيرا

 و كـرده پيـدا تغييـر هايمـان شناخت كه است اين دهندٔه نشان باشيم، داشته متضاد هاي شناخت مختلف هاي زمان در اگر :۳ و ۲ هاي گزينه  
  دارد. وجود زمان يك در متضاد شناخت دو شناختي ناهماهنگي در زيرا نيست. شناختي ناهماهنگي معناي به

 بـاور يـا و ايـم داده تغييـر را قبلـي رفتار كه باشد دليل اين به است ممكن نباشد، منطبق رفتارمان و باور مختلف هاي زمان در اگر همچنين  
 ناهماهنـگ زمان يك در فرد باورهاي و رفتارها شناختي هماهنگينا در زيرا نيست، شناختي ناهماهنگي معناي به پس ايم. كرده پيدا جديدي
 هستند.

  شناسي روان ۱۷۴ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۷۵
  دهند. مي نسبت ديگر علل به را آن و دانند نمي را امتحان در خود شكست علل افراد اغلب  
 ماننـد عواملي شكست هنگام در فرد بنابراين دانند. مي پيروزي عامل را خود موفقيت در و دانند مي مقصر را ديگران شكست در افراد معموالً  

 ريـزي برنامـه (توانايي)، استعداد مانند خود دروني عوامل موفقيت هنگام در و كند مي بيان را معلم دشمني و بدشانسي امتحان، بودن سخت
  كند. مي بيان را زياد كوشش و تالش و درست
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