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

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

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

.اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. شاهدهم را

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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  است؟ آمده نادرستمعني چند واژه  -۱
 بـاكي) چهره) (معاشرت: دوستي) (زنگـاري: سـبزرنگ) (وقاحـت: بي (نيكومنظر: خوش ميعاد: قرار) (مائده: نعمت) (تاالب: گرداب) (قهر: غضب)«(  

 »كن) (تقرير: نوشتن) (مگسل: جدا
  ) شش4  ) پنج3  ) چهار2  ) سه1  
  ذكر شده است؟  نادرستمعني چند واژه در مقابل آن  -۲

  الف) مواجب: وظيفه و عملي كه انجام آن بر شخص واجب است.   
  گذاري و اجرايي حكومت با اصول دين رسمي آن كشور  هاي قانون ب) مشروعيّت: منطبق بودن رويه  
  پزند.  ي آش ساده كه با برنج و سبزي ميج) شوربا: نوع  
  اي كوتاه افزاري شبيه گرز با دسته د) قدّاره: جنگ  
  ) زهاب: آبي كه از رود يا جويباري جاري شود. ه  
  ) چهار 4  ) دو3  ) يك2  ) سه1  
  هاي زوج در كدام گزينه همگي درست است؟ معني واژه -۳

  »دوات پيرايه، سودا، رقعه، كلّه، غَنا، زجر، شَبَه،«  
  دان مركّب -توانگري -برآمدگي پشت پاي اسب -) عشق2  جوهر -شكنجه -ميان دو كتف -) هوس1  
   دان مركّب -شكنجه -ميان دو كتف -) عشق4  جوهر -اذيّت -برآمدگي پشت پاي اسب -) انديشه3  
  شود؟ ديده مي» غلط اماليي«در كدام ابيات  -۴

ــردان ــرور م ــاني و س ــتم دل و ج ــو رس ــف) ت ال
 

ــ  ــرداگ ــواني ك ــا ت ــت قض ــس لئيم ــه نف ر ب
 

ــد ــاز ندان ــوق ب ــت ز ش ــور محبّ ــيم ط ب) مق
 

شـــعاع آتـــش مهـــر از فـــروغ نـــور تجلّـــي 
 

ـــت ـــت روزه خاس ـــي درم رغب ـــه طفل ج) ب
 

ـــت  ـــت و راس ـــدام اس ـــپ ك ـــتمي چ ندانس
 

ــس د) روي ــون مگ ــوان چ ــه دي ــد ك ــا باش ه
 

ــرص  ــون ح ــند چ ــته باش ــرش بنشس ــر س ب
 

  د -) ج4  د -) الف3  ب -) الف2  ج -) ب1  
  شود؟ يافت مي» غلط اماليي«در متن زير چند  -۵

ل ل و آخر اين مجادله تأمّـكند درخور مالمت عاجل و غرامت آجل بود، چون در اوّ تهويلگويان  كوي بيهودهه رويان ب اين ماه ۀهر كه از آستان«  
زبان گـردم،  شنود با ايشان هم و خان شوم و در گفت ه و همكاس ل كردم خواستم كه با آن پير و جوان همصّكردم و بدان معقوالت و منقوالت تو

  »د.چون خيال از پنداران و خواب از بيماران از من بگريختناما 
  ) پنج4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1  
  است؟» غلط اماليي« فاقدكدام گزينه  -۶

  گشت. شد و منزلت وي زيادت مي تر مي ) هر روز محل وي در دل ملك و اطباع او شريف1  
  ) پير جانب دين و مرّوت مهمل گذاشت و ارتكاب اين محضور به خالف شريعت جايز شمرد.2  
  دل نبايد گفتن، زيرا كه زبان كه صفير ضمير است بي دستوري او كلمه كه نبايد گفتن، بگويد. اند اسرار به انسان ساده ) گفته3  
  ال است، بدبخت آن كس بود كه از تذكّر عاقبت غافل بود و از زلّت بازنايستد.) هيچ كس را آزار مرسان كه كارهاي عالم در معرض تغيّر و زو 4  
  آمده است؟ نادرستنام پديدآورندٔه چند اثر در كمانك مقابل آن  -۷

وارٔه نامه (جامي)، اسرارنامه (عطار)، تيرانا (محمدرضا رحماني)، اتاق آبي (سهراب سـپهري)، گوشـ زده (علي اسفندياري)، الهي ارزيابي شتاب  
  ام (معصومه آباد)، ارميا (رضا اميرخاني) نامه (خواجه نصيرالدين توسي)، من زنده عرش (محمدعلي اسالمي ندوشن)، سياست

  پنج) 4  چهار) 3  سه) 2  دو) 1  
  هاي مقابل كدام دو بيت درست است؟ آرايه -۸

الف) مرگ نتواند ز كـويش پـاي مـن كوتـاه كـرد
 

ــ  ــتان ش ــافظ بس ــكي ح ــام خش ــار در ايّ ودخ
 

جناس) -(اسلوب معادله 
ــد ــو را روي دل ندي ــد روي ت ــده دي ــا دي ب) ت

 

ــد روي دل  ــوان دي ــود نت ــت خ ــا روي دوس ب
 

 استعاره) -(جناس 
ــد ــان فروبرن ــه گريب ــر ب ــو س ــان چ ج) تردامن

 

سِـــحر آورنـــد و مـــن يـــد بيضـــا بـــرآورم 
 

 حسن تعليل) -(تلميح 
د) پوشــيدن نظــر ز جهــان عــين حكمــت اســت

 

ــر ز خ  ــع نظ ــتقط ــيرت اس ــال بص ــق، كم ل
 

 كنايه) -(ايهام تناسب 
  د -) الف4  د -) ب3  ج -) ب2  ب -) الف1  
  اند؟ هاي بيت زير كدام آرايه -۹

ـــذرد ـــت بگ ـــال راس ـــدنگ ب ـــتان خ از راس
 

گيـر نيسـت اين تير جـز بـه چشـم بـدان جـاي 
 

  آرايي ) تضاد، ايهام، تشبيه، واج2    ) تشبيه، استعاره، مجاز، جناس1  
  ) ايهام تناسب، كنايه، اغراق، تشبيه4  ه، حسن تعليل، جناس، مجاز) استعار 3  

 ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
´ 18
پيشنهادي زمان

t.me/Azmoonha_Azmayeshi
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  وجود دارد؟» هر دو«در كدام ابيات استعاره و مجاز  -۱۰  22
الف) تابوت و تخت، خـويشِ قديمنـد و ايـن نـدا

 

ــنيد  ــالن ش ــزل ارس ــاك ق ــاك پ ــنجر ز خ س
 

ب) بـــه فنـــدق ضِـــيمران را تـــاب در داد
 

بــــه عشــــوه گوشــــۀ بــــادام بشكســــت 
 

ــرگ ــود در ب ــت را برومنــدي ب ــز ج) ســرو همّ ري
 

ريزد ز لـب در وقـت احسـان شيشـه را خنده مي 
 

ــت ــته اس ــهري شكس ــۀ ش ــوه توب ــه عش د) ب
 

ـــده اســـت  ـــي دري ـــردٔه خلق ـــزه پ ـــه غم ب
 

  د -) ج4  ج -) الف3  ج -) ب2  ب -) الف1  
   ............... جز بههستند، » تشبيه«و » ايهام تناسب«ها داراي  همۀ گزينه -۱۱

) زآتشـــكده و كعبـــه غـــرض ســـوز و نيـــاز اســـت1
 

وانجــا كــه نيــاز اســت چــه حاجــت بــه نمــاز اســت؟ 
 

ــوزم و مي ) مي2 ــود س ــون ع ــه چ ــازم از آن روي ك س
 

ـــن دل  ـــار م ـــه ســـاز اســـت ك ســـوخته از ســـوز ب
 

ـــت3 ـــۀ قرب ـــف كعب ـــود معتك ـــه ب ـــس ك ) آن ك
 

ـــاق چـــه محتـــاج حجـــاز اســـت؟  در مـــذهب عشّ
 

؟نگـــردد ) چـــون مـــرغ دل خســـتۀ مـــن صـــيد4
 

ـــت  ـــاز اس ـــده ب ـــه در ميك ـــنم ك ـــه بي ـــاه ك هرگ
 

  با نقش دستوري يكسان وجود دارد؟» ضمير پيوسته«در كدام گزينه دو  -۱۲
ــي1 ــام م ــار و ج ــل ي ــرك لع ــرد ت ــواهم ك ــن نخ ) م

 

ــت  ــذهب اس ــنم م ــه اي ــدم ك ــذور داري ــدان مع زاه
 

ـــي2 ـــاد هم ـــا ب ـــش ب ـــۀ زلف ـــب گل ـــردم ) ديش ك
 

گفتــــا غلطــــي بگــــذر زيــــن فكــــرت ســــودايي 
 

ــــدر نظــــر عقلــــش3 ) زيبــــا ننمايــــد ســــرو ان
 

ــــا قامــــت زيبــــايي  آن كــــش نظــــري باشــــد ب
 

ـــب تهـــي از اشـــتياقت عمرهاســـت ) كـــرده4 ام قال
 

ـــذار  ـــت چـــون شـــمع در محـــراب آغوشـــم گ قام
 

  در كدام گزينه بيشتر است؟» وابستۀ وابسته«تعداد  -۱۳
) عـــالج ضـــعف دل مـــا بـــه لـــب حوالـــت كـــن1

 

زانــــۀ توســــتكــــه ايــــن مفــــرّح يــــاقوت در خ 
 

ــــي2 ــــاح بردم ــــت ملّ ــــار منّ ــــه ب ) آن شــــد ك
 

ــا چــه حاجــت اســت  ــه دري ــوهر چــو دســت داد ب گ
 

) چــو نافــه بــر دل مســكين مــن گــره مفكــن3
 

گشــاي تــو بســت كــه عهــد بــا ســر زلــف گــره 
 

ـــرو4 ) چـــو گشـــاد تيـــر غمـــزه ز خـــم كمـــان اب
 

گـــذرد ز ســـنگ خـــارا ســـر نـــاوك خـــدنگش 
 

  است؟» فعل مسند  نهاد «اي چند جمله هاي زير، اجز در ميان مصراع -۱۴
  تر بيش باشد ناز او الف) آن كه باشد نازنين  
  ب) كاندرين ره كافري را عين ايمان يافتم  
  ج) تا جان بود از مهر رخش برنكَنم دل  
  د) قاضي اگر از مي نشكيبد نبود عيب  
  ) چهار4  ) يك3  ) دو2  ) سه1  
  وجود دارد؟» تركيب اضافي«و چند » فيتركيب وص«ترتيب چند  در متن زير به -۱۵

اي درس  گمان دارم كه پيش از آن، هرگز بدان حد با عالقه به دستور گوش نداده بودم و او نيز هرگز پيش از آن، بـا چنـان دقّـت و حوصـله«  
م دانـش و معرفـت خـويش را بـه مـا خواست پيش از آنكه ما را وداع كند و درس را به پايان برد، تما نگفته بود. گفتي كه اين مرد نازنين مي

  »بياموزد و همۀ معلومات خود را در مغز ما فروكند.
  شش -) پنج4  پنج -) پنج3  شش -) شش2  پنج -) شش1  
  است؟ نادرستبا توجه به ابيات زير كدام گزينه  -۱۶

بــه كــام دل نرســيديم و جــان بــه حلــق رســيد
 

ــايي هســت  ــان رج ــام رســد همچن ــه ك ــر ب وگ
 

در اعتقـاد سـعدي نيسـت به جـان دوسـت كـه
 

جز از كـوي دوسـت جـايي هسـت جهان بهكه در  
 

  شود. است و در بيت دوم مسند ديده نمي» فعل نهاد «) ساختار تمام جمالت بيت اول 1  
  شود. ) يك حذف فعل به قرينۀ معنوي در ابيات وجود دارد و حذف نهاد به قرينۀ لفظي در ابيات ديده نمي2  
 شود. ملۀ مركب و سه جملۀ وابسته ديده مي) در ابيات دو ج3  
  شود. ) افعال مضارع التزامي، ماضي ساده و مضارع اخباري در ابيات ديده مي4  
درنگ نخواسته باشم، تمامي مهرم را نثارش كـنم. اي زيبـاي  ام كه بي هرگز هيچ زيبايي لطيفي را در اين جهان نديده«كدام گزينه با عبارت  -۱۷

  دارد؟  بيشتريارتباط معنايي » انگيز است. كوفايي گستردٔه تو دلعاشقانۀ زمين، ش
ــــي1 ــــخص م ــــيماي ش ــــه س ــــو ب ــــري ) ت نگ

 

ـــــــــــتانيم  ـــــــــــاكنان بُس ـــــــــــا تماش م
 

ــــگ2 ــــد ) تن ــــوه كنن ــــه مي چشــــمان نظــــر ب
 

ــــــــرانيم  ــــــــنع حي ــــــــارِ ص ــــــــا در آث م
 

وجـــــود صـــــحبتِ يـــــار ) ســـــعديا بـــــي3
 

ــــــتانيم  ــــــيچ نس ــــــه ه ــــــالم ب ــــــه ع هم
 

) هــــر گُلــــي نــــو كــــه در جهــــان آيــــد4
  

مــــــــا بــــــــه عشــــــــقش هزاردســــــــتانيم 
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  كدام گزينه مفهومي متفاوت دارد؟ -۱۸  33
ـــي1 ـــه م ـــرش چ ـــفت ف ـــر اي ديوص ـــي؟ ) آخ آراي

 

هـــــر ســـــليماني را فـــــرّ ســـــليماني نيســـــت 
 

ـــزل نمي2 ـــه من ـــت ب ـــه راه رف ـــركس ك ـــد ) ه رس
 

بـــس راهـــرو كـــه خـــاك شـــد از آرزوي گـــنج 
 

ــه3 ــود در ناف ــويي ب ــه همــه ب هــاي مشــك چــين ) ن
 

ــه ح  ــه هم ــادن ــاعر نه ــي ش ــدر يك ــدا ان ــت خ كم
 

ــاه4 ــود ش ــگ، ش ــر اورن ــاي ب ــاد پ ــه نه ــر ك ــه ه ) ن
 

ـــد  ـــاجور آي ـــاج نهـــد ت ـــه ســـر ت ـــه هـــر كـــه ب ن
 

  آمده است؟» درست«روي آن  مفهوم كدام بيت روبه -۱۹
ـــارم1 ـــر، بگم ـــنگ ب ـــه س ـــري ب ـــن نظ ـــر م ) گ

 

از ســــــنگ دلــــــي ســــــوخته بيــــــرون آرم 
 

  (معرفت كردگار) 
ـــــرآن اي پســـــر ظـــــاهر2 ـــــو ز ق ـــــين ) ت مب

 

ديــــــــو آدم را نبينــــــــد غيــــــــر طــــــــين 
 

  (مذمّت تزوير) 
ـــه فرورفـــت در زمـــين كـــه نرُســـت؟3 ) كـــدام دان

 

ـــد؟  ـــان باش ـــن گم ـــانت اي ـــۀ انس ـــه دان ـــرا ب چ
 

(سفارش به خاكساري) 
) چــو يــار نيســت بــه تســكين خلــق نتــوان زيســت4

 

ـــد  ـــان ندهن ـــد، ج ـــرم دل دهن ـــتان اگ ـــه دوس ك
 

  (ناخرسندي عاشق) 
  ر با كدام گزينه قرابت بيشتري دارد؟مفهوم بيت زي -۲۰

ــده ــده پنهــان ز دي ــا و همــه دي ــا از اوســت ه ه
 

ـــــت  ـــــانم آرزوس ـــــنعتِ پنه آن آشكارْص
 

 

گريـد خنـدد دو چشـم عشـق مـي ) دهان عشق مي1
 

كــه حلــوا ســخت شــيرين اســت و حلــواييش پنهــاني 
 

ـــدم2 ـــدند در ع ـــان ش ـــم ) پنه ـــور و ظل ـــاد، ج آب
 

ــــكار  ــــان گشــــت آش ــــاه جه ــــدل پادش ــــا ع ت
 

) در جهــــــان هــــــيچ راز پنهــــــان نيســــــت3
 

ــــــد  ــــــكار كن ــــــو آش ــــــه راي ت ــــــش ن ك
 

ــكار4 ــد آش ــزدان خواســت كĤي ــود ي ــان ب ــنج پنه ) گ
 

ــــار  ــــود اعتب ــــتي خ ــــزود از هس ــــرينش را ف آف
 

  دارد؟ تقابلكدام بيت با بيت زير  -۲۱
ـــق ـــدا توفي ـــر خ ـــت و ب ـــر توس ـــد ب جه

 

ـــق  ـــت رفي ـــد هس ـــق و جه ـــه توفي زان ك
 

 

از جـــوان كننـــد ) پيـــران تـــالش رزق فـــزون1
 

ــــتر  ــــام بيش ــــرف ش ــــود ص ــــدا ش ــــرص گ ح
 

ــــي2 ــــدّر نم ــــراي رزق مق ــــعي از ب ــــيم ) س كن
 

ايـــم مـــا ايـــن عـــرق ز جبهـــۀ خـــود پـــاك كـــرده 
 

ـــي3 ـــوّر م ـــان دل را من ـــعي در رزق كس ـــد ) س كن
 

ــود دل  ــم ب ــي ك ــب ب ــالين آســيا هــاي ش شــمع ب
 

ــي4 ــردار ب ــعي در ك ــي ) س ــردان م ــار م ــد گفت كنن
 

ــ  ــز گفت ــه ج ــائب ب ــا ص ــيرزق م ــت ار ب ــردار نيس ك
 

  ها تفاوت دارد؟ مفهوم كدام گزينه با ساير گزينه -۲۲
بــــال بگشــــا و صــــفير از شــــجر طــــوبي زن) 1

 

حيــف باشــد چــو تــو مرغــي كــه اســير قفســي 
 

ـــردا خوابگـــاه از ســـايۀ طـــوبي) 2 ـــو را ســـازند ف ت
 

ــزي اگــر در چشــم خــواب اينجــا  ــداري نمــك ري ز بي
 

ـــرواز مـــن شـــهباز عرشـــي) 3 ـــه پ ســـزد ام كـــه ب
 

ـــــرش منظـــــرم  ـــــرٔه ع ـــــام و كنگ ســـــدره مق
 

بــــه نــــور تــــو مــــزيّن جملــــه افــــالك) 4
 

تـــو مانـــده ايـــن چنـــين در مســـكن خـــاك؟ 
 

  مفهوم كدام بيت با ساير ابيات تفاوت دارد؟ -۲۳
ــار1 ــر خ ــه ه ــاش ك ــذر ب ــه ح ــق ب ــت عالي ) از دش

  

ســــرپنجۀ شــــاهين و عقــــاب اســــت در اينجــــا  
  

ـــــديم2 ـــــتان ق ـــــق ز دوس ـــــع تعلّ ) وراي قط
  

ـــــودعـــــ   ذاب روز قيامـــــت كـــــدام خواهـــــد ب
  

ــاقي زده اســت3 ــالم ب ــر ع ــا ب ــت مــن پشــت پ ) همّ
  

چيســـت دنيـــا تـــا بـــه چشـــم اعتبـــار آيـــد مـــرا  
  

اند ) از فريـــب و مكـــر دنيـــا اهـــل تـــرك آســـوده4
  

ـــــنگان مي   ـــــراب دام راه تش ـــــواج س ـــــد ام باش
  

  مفهوم بيت زير با مفهوم كدام بيت يكسان است؟ -۲۴
حــريم حســن را توانــد حلقــه بــر در زد مي

 

وتـاب هسـت در رگ جان هركه را چون زلف پـيچ 
 

  

هاي حسـن كند جوالن بـه بـال عشـق شـوخي ) مي1
 

پــر اســت پروانــه چــون گرديــد تيــر بي شــمع بي 
 

) تــو را گــر ديــدٔه مجنــون نباشــد، كــي تــواني ديــد2
 

افــــروز ليلــــي را؟ شــــعاع پرتــــو حســــن جهــــان 
 

ــــق را آتش3 ــــنگرم ) عش ــــن را روش ــــروزم، حس ف
 

ــــق را مي  ــــت خل ــــر و محب ــــرم در مه ــــايم گ نم
 

گيــرد ) بهــار حســن خوبــان آب و رنــگ از عشــق مي4
 

ـــتان را  ـــم گلس ـــبالن زخ ـــور بل ـــازه ش ـــه دارد ت ك
 

  ترتيب مربوط به كدام وادي هستند؟ هاي زير به مصراع -۲۵
  ب) كي بود اينجا سخن گفتن روا    الف) كار دائم درد و حسرت آيدت  
  د) غرق آتش شد كسي كانجا رسيد    معنا بود ج) نه درو دعوي و نه  
  ) پيشت آيد هر زماني صد تعبه  
  عشق -فقر و فنا -توحيد -حيرت -) طلب2  طلب -عشق -استغنا -فقر و فنا -) حيرت1  
  عشق -استغنا -توحيد -فقر و فنا -) طلب4  طلب -فقر و فنا -استغنا -معرفت -) حيرت3  
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44   
  ّ۲۶-۳۵ن األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو التَّعریب (عی(:  
  : )قال ربِّ إيّن أعوذ بک أن أسألک ما لیس يل به علمٌ ( -۲۶

  .برم که خواهان چیزی از تو باشم که به آن علمی ندارم گامن من به تو پناه می ) به پروردگار گفت: بی۱  
 .بپرسم که هیچ دانشی به آن نیسترا م که از تو چیزی ) گفت: پروردگارا، هامنا من به تو پناه برد۲  
  .از تو بخواهم که به آن دانشی ندارم را برم که چیزی من به تو پناه می ،) گفت: پروردگارم۳  
  .برم به تو پناه می ،من از اینکه چیزی را که به آن علم ندارم از تو بخواهم م،: پروردگار بگو) ۴  

 »: ختبار نجاحاً!الجديدة يف دفرته و هو یستمع إىل معلّمه، فسوف ینجح يف اإل  الباملط الّتلمیذإذا دّون « -۲۷
  م خود مطالب جدید را در دفرتش یادداشت کرد، در امتحان حتامً قبول خواهد شد!آموز در حین گوش دادن به معلّ  ) هرگاه دانش۱  
  ق خواهد شد! دهد، در آزمون قطعاً موفّ  م خود گوش فرا میبه معلّ  آموز مطالب جدید را در دفرتش یادداشت کند در حالی که ) اگر دانش۲  
  کند، در آزمون قبول خواهد شد! دهد و مطالب جدید را در دفرت خود یادداشت می مش گوش فرا میآموز به معلّ  ) هنگامی که دانش۳  
  ! گذاشتقیت پشت رس خواهد  ثبت کند، امتحان را قطعاً با موفّ اگر مطالب جدید را هم در دفرت کند، میم خود گوش آموز در حالی که به معلّ  ) دانش۴  

 »: افتخاراً! تهو هو یساعد رجالً عجوزاً ال یستطیع أن یعرب الّشارع فافتخرت بصداق کّي علّیاً من املدرسة رأيت زمیيل الذّ  أعود عندما کنُت « -۲۸
کنـد، بنـابراین بـه  توانست از خیابان رد شـود کمـک مـی ی به مرد پیری که منیشاگردی باهوشم عل دیدم هم ،) هنگامی که از مدرسه برگشته بودم۱  

  تردید بالیدم! او بی با دوستی
پس صـادقانه  ،توانست از خیابان رد شود کرد که منی او به مردی پیر کمک می ،کالسی زرنگم علی را دیدم ) در حال بازگشت از مدرسه بودم که هم۲  

  کردم! به او افتخار می
کرد، بنابراین بـه  توانست از خیابان رد شود کمک می کالسی زیرکم علی را دیدم در حالی که به پیرمردی که منی هم ،گشتم وقتی از مدرسه باز می) ۳  

  گامن افتخار کردم! رفاقت با او بی
که نتوانست از خیابان عبور کند یـاری رسـاند،  م علی را دیدم در حالی که با زیرکی به پیرمردیا شاگردی هم ،کردم ) زمانی که از مدرسه برگشت می۴  

  پس به دوستی با او قطعاً بالیدم!
 :»ذكرة!الجوازات و یأخذ بطاقة الّدخول بعد رشاء التّ  إدارةمن  الّسفرَمن أراد أن یسافر إلی بلدان أخری فعلیه أن یأخذ جواز « -۲۹

خـذ کنـد و پـس از خریـدن بلیـت، ا ش رات که از ادارۀ گذرنامه، گذرنامـۀ سـفر پس بر اوس ،خواهد به کشورهای دیگری مسافرت کند کس می ) هر۱  
  کارت ورود بگیرد!

  گذرنامه، گذرنامۀ سفر بگیرد و بعد از خرید بلیت، کارت ورود بگیرد! ادارۀباید از  ،بخواهد به کشورهایی دیگر سفر کند که هر) ۲  
گذرنامه و کـارت ورودش نیـز پـس از خریـدن  ادارۀپس الزم است که گذرنامۀ سفرش از  ،) کسی که خواسته باشد به کشورهای دیگر مسافرت کند۳  

  بلیت گرفته شود!
  است! الزم او بر بلیت خرید از بعد ورود کارت همچنین و گذرنامه ادارۀ از سفر گذرنامۀ گرفنت ،کند سفر دیگری های رسزمین به خواست که هر )۴  

ة ة الّتي کانت ال تستطيع امليش باملستشفى للمعالجـة عـّدة مـّرات يف األسـبوع، لعلّهـا تـتمكّن مـن امليشـ علـی رجلیهـا مـّر کان ولد مواٍل یأخذ أّمه املسنّ « -۳۰
 »: أخرى!

شـاید بتوانـد روی پاهـای ، بُـرد چند بار در هفته برای معالجه به بیامرستان می ،توانست راه برود اش را که منی شناس مادر سالخورده ) پرسی وظیفه۱  
  خود یک بار دیگر راه برود!

بُـرد، کـاش او بتوانـد روی  ای چنـد بـار بـه بیامرسـتان می ) فرزند وفاداری بود که مادر پیر خود را که توانایی راه رفنت نداشت، بـرای درمـان هفتـه۲  
  پاهایش دوباره راه برود! 

برَد و امید دارد کـه  چندین بار در هفته برای معالجه به بیامرستان می ،توانست روی پاهای خود راه برود ) فرزند باوفا مادر مسّن خویش را که منی۳  
  روی پیدا کند! بار دیگر امکان پیاده

شـاید بتوانـد دوبـاره روی  ،بُرد تا درمان شود در هفته بارها به بیامرستان می ،روی کند اش را که نتوانست پیاده شناسی مادر سالخورده ) پرس وظیفه۴  
  پایش راه برود!

  ...............دوستان من،  :»عین إّال املجّدات منکّن!یُ  األهداف الّتي لَم تَسعیَن لها يف الحیاة ألّن اللّه ال تَنلنَ صدیقايت لن « -۳۱
  گران از شام!  زیرا خداوند به کسی یاری نخواهد رساند جز تالش ؛نخواهید رسید ،هایی که برای آن نکوشید ) در زندگی به هدف۱  
  کند!  گران شام کمک می چون خداوند فقط به تالش ؛یابید که برای آن در زندگی سعی نکردید دست منی یرگز به اهداف) ه۲  
  کند!  گران از شام خدا به کسی کمک منی جز تالش زیرا به ؛نخواهید رسید ،مقصدهایی که در حیات خود تالشی برایش نکردیدبه ) ۳  
    رساند! منی یاری شام از گران تالش به جز خداوند که چرا ؛یافت نخواهید دست هرگز ،نکردید تالش آن برای زندگی در که مقصودهایی به )۴  

 »: فقال الطّبیب: إذا تناول أدویته فسيكون بخري! ؛کان أخي الّصغیر قد أصیب بالّزکام و عنده حّمی شدیدة« -۳۲
  شود! حالش بهرت می ،: اگر دارویش را خوردترم رسما خورده و تب شدید کرده بود، دکرت گفت ) برادر کوچک۱  
  خوب خواهد شد! ،) برادر کوچکم به رسماخوردگی مبتال شده بود و تب شدیدی داشت، دکرت گفت: اگر داروهایش را بخورد۲  
  خوب خواهد شد! ،) برادر کوچکم دچار رسماخوردگی شده و تبی شدید دارد، دکرتش گفت: اگر داروهایش خورده شود۳  
  تر خواهی شد! خوب ،ادرم که کوچک است به زکام دچار شده بود و تب شدیدی داشت، دکرت گفت: اگر داروهایت را بخوری) بر ۴  

 ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
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 عّیِن الّصحیح:  -۳۳  55
  گیری فروتنی کن! آموز کالس من، به کسی که از او یاد می : ای دانشمنه!، تواضعوا ملَن تتعلّمون ) یا طالبي الّصّف ۱  
  که واژگان بسیاری به زبان عربی دارد! استفیروزآبادی فرهنگ لغتی برای : !یضّم مفردات کثیرة باللّغة العربیّة ) للفیروزآبادي معجمٌ ۲  
  کند! تها و دریاها باید از طبیعت محافظ : انسان با آلوده نکردن جنگل!م تلويث الغابات و البحاردَ ) عىل اإلنسان حامية الطّبيعة بعَ ۳  
  های این درخت زیبا نیستند!  : کشاورز پیر با شادمانی گفت: شکوفه!: ما أجمل أزهار هذه الّشجرةفرِحاً ) قال الفّالح العجوز ۴  

 : الخطأعّین  -۳۴
  : دشمنان به مرزهای کشورمان حمله کردند، پس بیایید از خاک خود دفاع کنیم!!ندافع عن أرضنالْ ) هجم األعداء علی حدود بالدنا فَ ۱  
  نیست! ،دهیم ها انجام می : نتیجۀ زندگی در دنیا جز آنچه از نیکی!يف الّدنیا إّال ما نعمله من الحسنات) لیست مثرة الحیاة ۲  
  کنند! درازی می : برخی از مردم همچون ستمگران به نظام طبیعت دست!) یتعّدی بعض من الّناس علی نظام الطّبیعة تعّدي الظّاملین۳  
  !بودندکارگیری آن  ها رشوع به خرید آن کردند در حالی که مشتاق به : مالکان معدن!اقون عىل استخدامه) بدأ أصحاب املناجم برشائه و هم مشت۴  

 »:  زیرا او بسیار تالش کرده بود! ؛شد کاش دوستم در مسابقۀ تنیس روی میز برنده می« -۳۵
  يف مسابقة تنس الطّاولة ألنّه حاَول بجّد! ى أن يكون صديقي ناجحاً ) أمتنّ ۱  
  !کثیراً  یت صديقي فاز مبباراة تنس الطّاولة ألنّه کان قد سعی سعیاً ) ل۲  
  صديقتي فازت مبسابقة کرة املنضدة ألنّها کانت قد حاَولت أکرث! ) لعّل ۳  
  !) لیت صديقي نجح يف مباراة کرة املنضدة ألنّه کان یجتهد اجتهاداً کثیراً ۴  
  ۳۶-۴۲( الّنّص سب مبا یناإقرأ الّنّص الّتايل ثّم أجب عن األسئلة(:  

ـّجاد  بـن العابدین عيلّ  هذا ما قاله اإلمام زینُ » !عِ إِلَيه و اإلِقباُل َعلَيهسِتام عظيُم لَه و ُحسُن اإل ِبالِعلِم فَالتَّ  (سائِس: مربّی) و أّما َحقُّ سائِِسكَ «  الحسـین السَّ
فیها بُعمٍق و ُشمول جميَع أبعاد حياة اإلنسان و عالقاتِه مع خالقه ثّم نفسـه و جمیـع   برسالة الحقوق، فقد َرَسَم اإلمام تُعرَفيف حقِّ املعلّم يف رسالٍة 

بذلك إنشاُء مجتمـعٍ إسـالميٍّ رفیـع  ليِتمَّ جوارحه ثّم غريه ِمن أُرسته و مجتمعه، فَوَضَع له خمسین حّقاً و َجعلَه مسؤوالً عن رعاية هذه الحقوق و صيانتها 
وا مسـیر األّمـة إلـی مصـیر الذّ .ق) الّ ه ٣٨–۹۵ین (يف عهد امللوِك األُمویّ   ادة! کانت حیاة اإلمامعتَحکُُمه العدالة و السّ  بـوا عقائـَدهم ذین َغريَّ لّـة و َخرَّ

عاء و تَـرَك ر لذلك لغة الـدّ بالغاً و قام بتعلیم العقائد الحّقة و القَیم األخالقّية و اختا اهتامماً   ہبإصالح أّمة جدّ   (جربگرایی) فاْهَتمَّ اإلمام بالجربيّة
کام ترك رسـالة الحقـوق لتفـوَق رسـائَل   البیت و إنجیل أهل  ّجاديّة املعروفة بزبور آل محّمدتُراثاً غنّياً من أربعة و خمسین دعاء يف صحیفته السّ 

  ريّة يف تاریخها و تسوَد منظّامت حقوق اإلنسان يف ترشیعها!ـالبش
  ّص:النّ  حسب الخطأ عیِّن -۳۶

ة و الِقیَم األخالقيّة!  إّن أدعية اإلمام الّسّجاد) ۱     يف صحیفته تُعلِّمنا العقائَد الحقَّ
 ستامعاً حسناً و یُقِبل علیه!إ لی املعلِّم أن یُعظِّم مکانة متعلّمه و یَستمَع إلیه إّن عَ ) ۲  
  لیُفِسدوا فیه! اإلسالميّ  املجتمعکان امللوك األَمویّون یَنُرشون عقیدة الَجربيَّة يف ) ۳  
 سعیٍد إّال إذا التَزَم أبناءه برعایة حقوق بعضهم علی بعض! مجتمعٍ ال یَتمُّ بناُء ) ۴  

 حسب الّنّص:» رسالة الحقوق«عن  الخطأَعنيِّ  -۳۷
 اً یَشمُل جميَع شؤون حياة اإلنسان،حقّ  ۵۰فیها   ذَکر اإلمام الّسّجاد) ۱  
 فس،عاد: حقَّ الخالق و حقَّ املخلوق و حقَّ النّ و بَیََّن له حقوقاً من ثالثة أب) ۲  
  !لسعادة أبناءه و کرامتهم اإلسالميّ  املجتمعُ و یُوَجد فیها ما یحتاج إلیه ) ۳  
  ! البیت و إنجیل أهل  لقد اشتََهرَت بین العلامء بزبور آل محّمد) ۴  

 جوابه يف الّنّص: ال یوَجدُ عّین سؤاالً  -۳۸
ّجاد) ۲  ة؟ّجاديّ حیفة السّ وجودة فـي الصّ کم عدُد األدعية امل) ۱    بإصالح األُّمة؟  کیف اهتَمَّ اإلمام السَّ
ّجاد؟  ملاذا لُقِّب اإلمام زیُن العابدین) ۴  تي علینا أن نُؤدِّیها يف حیاتنا؟أیَن نَتَعرَّف علی الحقوق الّ ) ۳     بالسَّ

  مفهوم النَّّص: ال یناسبعیِّن ما  -۳۹
ـــــــــ) ۱ ـــــــــم للُمعلِّ ـــــــــِه التَّ قُ ـــــــــیالم َوفِّ بج

  

ــــــــُم    يَکـــــــــوَن رَســـــــــوال أنکـــــــــاَد املُعلـِّ
  

  إنّـُکـم مـسـؤولـون حـتّـی عـن الـِبـقـاع و الـبَـهـائـم!) ۲
  َرشُّ الّناِس َمن ال يَعتَِقد األمانة و ال یَجتَِنب الخیانة!) ۳
  قُـم عن مجلسـك ألبیك و ُمعلِّمـك و إن کُنَت أمیراً!) ۴
 ۴۰-۴۲( ح يف اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ عنيِّ الّصحی(:  

 »:يِتمّ « -۴۰
  ة فعل و فاعل و الجملة فعلیّ »/ أتَمَّ « :ماضیه املعلوم -مزید ثاليثّ  -للغائب -فعل مضارع) ۱  
 »إنشاء«مفعوله  و یقبل املفعول/ فعل و فاعل -بزیادة حرٍف  -فعل للمفرد املذکّر) ۲  
 »حقوق« صُف فعل مع فاعله جملة تَ »/ ت م م« حروفه األصلیّة -»إمتام«مصدره ) ۳  
 »إنشاء«معلوم/ فعل و فاعله  -الزم -مجرّد ثاليثّ  -لتزاميّ فعل مبعنی املضارع اإل) ۴  
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  »:تُعرَف« -۴۱  66
   و الجملة حالیّةمجهول/ فعل مع نائب فاعله  -»إعراف«مصدره  -مزید ثاليثّ  -للغائبة) ۱  
 »رسالة« صُف صفة تَ  مجرّد ثاليّث/ -»ُعرِفَت« :ه املجهولماضی -»ع ر ف«حروفه األصلیّة ) ۲  
 املسترت» أنت«فعل و فاعله  معلومه مفعوالً/ یَقبُل  -»فعالإ«مزید ثاليثٌّ من باب  -مضارع) ۳  
/ -واحد بزیادة حرٍف  -ث الغائبفعٌل للمفرد املؤنّ ) ۴    فعل مع فاعله جملة وصفيّة متعدٍّ

 »:اهتامماً « -۴۲
  نکرة/ حال یُبیُّن حالة الفاعل و منصوب بالفتحة -»م م ه«حروفه األصلیّة  -سم الفاعل) إ ۱  
 وع و منصوب بالفتحة / مفعول مطلق للنّ مذکّرٌ  -نکرة -»فتعالإ«مصدر من باب ) ۲  
/مصدر  -سم للمفرد املذکّر) إ ۳    مفعول مطلق يُؤکُّد علی وقوع الفعل و منصوب من فعل متعدٍّ
 و منصوب بالفتحة» اإلمام«یبیُّن حالة حال  معرب/ -مزید بزیادة حرفینِ مصدر من فعل ثاليّث ) ۴  
 ۴۳-۵۰( ةأجب عن األسئلة الّتالی(:  
 يف ضبط حرکات الحروف: الخطأعیِّن  -۴۳

  األمواِت! ) یَبَقی املُحِسُن َحیّاً و إْن نُِقَل إلی َمنازِلِ ۲  ) َمْن لَم یُؤدِّبـُْه الوالِداِن َصغیراً یُؤدِّبـُه الزََّمن!۱  
ة ُمحاِرضاٍت و أْصبََحت أعجوبَة َعِرصها!۳     ) قُْم َعن َمجلِِسک ِألبیَک و ُمَعلِِّمک و إْن کُنَت أمیراً!۴  ) هیلین ألَقْت ِعدَّ

 عنيِّ املناسب للفراغات:» ّسسة!جائزة نوبل سنویّاً إلی من ............... اخرتاُعه البرشیَّة يف ............... تُحّددها تلک املؤ « ...............  -۴۴
  ُمهّددات -یُعین  -) توَجد ۴  ِدراسات -یُلّوث  -) تُعطَی ۳  مجاالت -یُفید  -) مُتنح ۲  موضوعات -تُساعد  -) تُخیَّر ۱  

 :العدد صفةً  عّین -۴۵
  ة يف الّصّف!راِفق العامّ إلی امل ذهب) حمیٌد کان أّول َمن ۲  تنا!لِزیارة اإلمام الرّضا ثاِمن أمِئّ  َمشهدإلی  ذهبُت ) ۱  
  ) إنتظرُت لُِمّدة أربعة ساعاٍت أماَم باب املـُخترب!۴  ) قرأُت من هذا املُعجم الّصفحة الثاّمنین يف البدایة!۳  

 الفاعل؟ ُحِذفَ يف أيِّ األجوبة  -۴۶
  بُلدان ُمختلفة! إلی ) تَُصّدر إیران الّنفطَ ۲  بار إلی املـَصايف َعرب األنابیب!نقل النِّفُط ِمن اآل ) یُ ۱  
  ) لِبلدنا تجارب کثیرة يف ِصناعة نَقِل الّنفط!۴  خمسة ساعاٍت! قْت ) هذه الّسفرة استغَر ۳  

 :نکرةَمعرفًة تُرتَجم  عّین -۴۷
  ) یَطیُر إلی األعلی و األسَفل و إلی الیَمین و الّشامل!۲  ) الطّائر الطّّنان هو أصَغر طائٍر علی األرض!۱  
  ) و هو ِمن الطّیور الّتي تطیر ِبُرسعٍة کثیرة!۴    یُثیُر اإلعجاب! الّرسیع ه) إنطالق۳  

 حرکة الّالم؟ تختلفيف أيِّ األجوبة  -۴۸
  ) اُریُد أن أَرشح لُکم قَضیّتي مع صدیقي!۲  ) کیف یُمِکن لُهم أن یَنَجحوا يف براِمجهم!۱  
  لیلة أمس!) قالَت يل اُّمي َعاّم َحَدَث ۴    ) إشَرتی أيب لنا َحقیبة جدیدة!۳  

 أکید؟التّ  جاء مايف أیِّ األجوبة  -۴۹
  )یَجَعل لَُکم فرقاناً اللّه إن تَتَّقوا () ۲    )إنَّ اللّه یُِحّب املتوکّلین() ۱  
  )إمّنا ولیّکم اللّه و رسوله() ۴    )کَلَّم اللّه موسی تکلیامً () ۳  

 عن الباقي يف املحّل اإلعرايّب: یَختلفَعیِّن إسم املبالغة  -۵۰
  بیُب َعینیها!ّمي نَظّارة جدیدة بعدما فََحَص الطّ ) إشرتیُت ِالُ ۲  کان ِعندنا فتّاحة لَِنفتحها! و لکن ما ) کان لدینا زُجاجة ُمريّب ۱  
  الکّذاب فهو منفوٌر يف املـُجتمع! ) إّن اللّه ال یُِحبُّ ۴  ح سیّارتنا املـَُعطّلة!لِیُصلِّ  املُصلّح) ذهبنا إلی ۳  

 
  دهد؟ يم رخ امتيق در حادثه كدام بالفاصله ي،اله نور ۀواسط به نيزم شدن روشن از پس -۵۱

  ها انسان اتين و افكار اعمال، جمله از زيچ همه تيواقع شدن آشكار) 1  
  حق اريمع اساس بر اعمال برسيحسا شروع و ياله عدل دادگاه شدن برپا) 2  
  شيخو  شوم عاقبت با گناهكاران شدن مواجه و ها انسان به عمل ۀنام دادن) 3  
  گناهكاران يها دل شدن هراسان و ياله شگاهيپ در ها انسان ۀهم شدن زنده) 4  
  ؟درستي بيان شده است به ،اثبات معاد قرآني ليدر مورد دال ،رياز موارد ز كي كدام -۵۲

  .گذارد يم شيصورت محسوس به نما  حكمت خدا را به ،امكان معاد است لياز زنده شدن مردگان كه جزو دال  ييها  نمونه )1  
  .شود يم نييتب انديشمنديهر انسان  يمعاد برا ييضرورت برپا ، عتيدر طب يبا نظر به نظام مرگ و زندگ )2  
  .خارج كند و دور از ذهن ديبع يامر حالت عالم را از  نيتا وجود ا  كند يضرورت معاد تالش م) 3  
  .است يالزام گريد  يايوجود دن ،خداوند متعال برايعدل بر اساس قبول حكمت و  )4  
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 بـر فهيشـر يـۀآ كـدام و ندينش يم يآدم جان عمق در موضوع كدام يپا يجا بخورد، چشم به انسان ياستعدادها تنوع به ييگو پاسخ جا هر -۵۳  77
  شود؟ يم يجار زبانش

  )اآلخِرَة وَ الدُّنيَا ثََوابُ اللَّهِ فَعِندَ الدُّنيَا ثََوابَ يُِريدُ كَانَ مَن( -انسان خلقت ) هدفمندي1  
  )اآلخِرَة وَ الدُّنيَا ثََوابُ اللَّهِ فَعِندَ الدُّنيَا ثََوابَ يُِريدُ كَانَ مَن( -جامع هدف انتخاب ضرورت) 2  
  )بِالحَقِّ إلَّا خَلَقنَاهُمَا مَا لَاعِبِينَ بَينَهُمَا مَا وَ األرضَ وَ السَّمَاَواتِ خَلَقنَا مَا وَ( - انسان خلقت فمنديهد) 3  
  )بِالحَقِّ إلَّا خَلَقنَاهُمَا مَا لَاعِبِينَ بَينَهُمَا مَا وَ األرضَ وَ السَّمَاَواتِ خَلَقنَا مَا وَ( - جامع هدف انتخاب ضرورت) 4  
  مسرورند؟ يزيچ چه از و دهند يم نشان بهشت به ورود محض به را خداوند به نسبت خود بودن شاكر ان،يب كدام با انيبهشت -۵۴

  دارالسالم در ير يقرارگ -كرد دور ما از را رنج و اندوه و حزن كه سپاس را خدا) 1  
  خدا يخشنود و داريد  به دنيرس -كرد دور ما از را رنج و اندوه و حزن كه سپاس را خدا) 2  
  دارالسالم در ير يقرارگ -كرد عطا ما به را بايز  گاهيجا  نيا  و كرد وفا خود يها وعده به كه سپاس را يخدا) 3  
  خدا يخشنود و داريد  به دنيرس -كرد عطا ما به را بايز  گاهيجا  نيا  و كرد وفا خود يها وعده به كه سپاس را يخدا) 4  
 در ها آن يها درخواست برابر در خداوند يۀناح از كالم كدام انيب موجب گناهكاران، توسط ايدن در شده گرفته دهيناد مغتنم يها فرصت وجود -۵۵

  شود؟ يم مرگ از پس عوالم
  )أفَواهِهِم عَلَي نَختِمُ اليَومَ() 2    )قَائِلُهَا هُوَ كَلِمَةٌ إنَّهَا كَلَّا() 1  
  )تَرَكتُ فِيمَا صَالِحا أعمَلُ لَعَلِّي ارجِعُونِ َربِّ قَالَ() 4    )نَارا بُطُونِهِم فِي يَأكُلُونَ إنَّمَا() 3  
 نه،يگز كدام وقوع از كردن حاصل نانياطم و شود يم محسوب )المُنكَرِ وَ الفَحشَاءِ عَنِ تَنهَي( ۀفيشر عبارت يبرا يسبمنا حيتوض مورد كدام -۵۶

  كند؟ يم اثبات ما يبرا را يزيچ بودن نجس
  انسان خون به لباس شدن آغشته - صادق امام كالم به توجه با نماز تيمقبول شرط) 1  
  گوسفند ادرار با لباس كي برخورد - صادق امام كالم به هتوج با نماز تيمقبول شرط) 2  
  انسان خون به لباس شدن آغشته - خدا رسول كالم اساس بر گريكد ي بر مؤمنان يبرتر  شرط) 3  
  گوسفند ادرار با لباس كي برخورد - خدا رسول كالم اساس بر گريكد ي بر مؤمنان يبرتر  شرط) 4  
  است؟ كدام د،يجد مسائل به ييگو پاسخ يبرا جامعه در  ائمه فعال و سازنده ضورح »ٔهثمر« و »الزمه« بيترت به -۵۷

   امبريپ ٔهريس و سخنان حفظ - قرآن معارف نييتب)   2 امبريپ ٔهريس و سخنان حفظ - ياله علم بر هيتك) 1  
   ائمه ٔهريس و ثيحد  كتب آمدن فراهم - قرآن معارف نييتب)   4 ائمه ٔهريس و ثيحد  كتب آمدن فراهم - ياله علم بر هيتك) 3  
  شوند؟ نمي )و هوَ في اآلخِرَة مِن الخاسِرين(قرار دارند، دچار  )وَ مَن يَبتَغ غَير االسالمَ دينا(در چه صورتي كساني كه در گروه  -۵۸

  ) در صورتي كه بدانند پيامبر جديد آمده است، اما به او دسترسي نداشته باشند.1  
  جديد آگاه نشوند و مطابق دين خود عمل كرده باشند.) اگر از آمدن پيامبر 2  
  ) اگر ندانند كه تنها كتاب آسماني تحريف نشده قرآن كريم است.3  
  جو، نخواهند حقيقت را بپذيرند. و رغم تحقيق و جست ) اگر علي4  
  ست؟يچيم، كر قرآن در يظاهر و يلفظ يها ييبايز وجود »ۀجينت« و »هدف« بيترت به -۵۹

  نيمسلم يها دل در العاده خارق نفوذ - شكل نيبهتر  به قرآن معارف انيب و حق يسو به مردم يها لد  جذب) 1  
  نيمسلم يها دل در العاده خارق نفوذ - تيجاهل فرهنگ با مقابله و قرآن بودن ياله به كنندگان كيتشك راه سر بر مانع جاديا ) 2  
   امبريپ خانه به مردم رفتن از مشركان سران ير يجلوگ - شكل نيبهتر  هب قرآن معارف انيب و حق يسو به مردم يها دل جذب) 3  
   امبريپ خانه به مردم رفتن از مشركان سران ير يجلوگ - تيجاهل فرهنگ با مقابله و قرآن بودن ياله به كنندگان كيتشك راه سر بر مانع جاديا ) 4  
 به عمل ٔهويش« ب،يترت به »اَلْوَالَيَةِ وَ اَلْحَجِّ وَ اَلصَّوْمِ وَ اَلزَّكَاةِ وَ اَلصَّالَةِ عَلَي خَمْسٍ عَلَي اَلْإسْالَمُ بُنِيَ« بر يمبن  باقر امام فيشر انيب به توجه با -۶۰

  ست؟يچ يگرو در »اه آن ياجرا« و »احكام نيا
  مردم به ياله اميپ رساندن كاست و كم يب - طاغوت ينف و  امبريپ توسط ياله حكومت ليتشك) 1  
  مردم به ياله اميپ رساندن كاست و كم يب - احكام اتيجزئ انيب يبرا ينيد  تيمرجع تيمسئول انجام) 2  
  حكومت ليتشك ضرورت و يظاهر  تيوال  به توجه - طاغوت ينف و  امبريپ توسط ياله حكومت ليتشك) 3  
  حكومت ليتشك ضرورت و يظاهر  تيوال  به توجه - احكام اتيجزئ انيب يبرا ينيد  تيمرجع تيمسئول انجام) 4  
  باشد؟ يم راستا هم نهيگز كدام با ريز موارد از كي هر بيترت به -۶۱

   امبريپ بودن صيحر  مردم تيهدا يبرا  
   »اند خوانده برتر) ها انسان گريد( مخلوق سخن از و فروتر) قرآن( خالق سخن از را يعل سخن حق به.«  
  »يعَلِ مَعَ الحَقُّ وَ الحَق مَعَ يّعَلِ« -»ديننك بازگو من شيپ را گريكد ي يها يبد ) «1  
  »يعَلِ مَعَ القُرآن وَ القُرآن مَعَ يّعَلِ« -»دينكن بازگو من شيپ را گريكد ي يها يبد ) «2  
  »يعَلِ مَعَ الحَقُّ وَ الحَق مَعَ يّعَلِ« -»دينكن مثله را او شد كشته جنگ در يكافر  اگر) «3  
  »يعَلِ مَعَ القُرآن وَ القُرآن مَعَ يّعَلِ« -»دينكن مثله را او شد كشته جنگ در يكافر  اگر) «4  

  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

 

ال
س

 
لي
صي
تح

 
01 - 

00  
رة 
شما

چة 
تر
دف

1 - 
ي 
وم
عم

ن 
مو
آز

3 
ير
ت

 
14

01
  ) 

وه
گر

 
شي

ماي
آز

 
وم
عل

 
ني
سا
ان

 (  

  ست؟يچ آن گريد مصداق و دارد شيخو تيمسئول كدام به منتظران دنيورز مبادرت از نشان بت،يغ ٔهدور در علما به مراجعه -۶۲  88
  طاغوت با مقابله - زمان امام از يرويپ) 1  
  شانيا  يدار  حكومت ٔهويش اب ييآشنا  - زمان امام از يرويپ) 2  
  طاغوت با مقابله - زمان امام به نسبت محبت و معرفت تيتقو ) 3  
 شانيا  يدار  حكومت ٔهويش با ييآشنا  - زمان امام به نسبت محبت و معرفت تيتقو ) 4  
  اشند؟ب آن بخش يتجل توانند يم فهيشر اتيآ كدام م،يده نشان بيترت به را يدار نيد يها هيپا ميبخواه اگر -۶۳

  )يُحيِيكُم لِمَا دَعَاكُم إذَا لِلرَّسُولِ وَ لِلَّهِ استَجِيبُواْ( -)لِّلَّهِ حُبّا أشَدُّ آمَنُواْ الَِّذينَ وَ() 1  
  )بِهِ يَكفُرُواْ أن أمِرُواْ قَد وَ الطَّاغُوتِ إلَي يَتَحَاكَمُواْ أن يُِريدُونَ( -)لِّلَّهِ حُبّا أشَدُّ آمَنُواْ الَِّذينَ وَ() 2  
  )يُحيِيكُم لِمَا دَعَاكُم إذَا لِلرَّسُولِ وَ لِلَّهِ استَجِيبُواْ( -)اللَّهُ يُحبِبكُمُ فَاتَّبِعُونِي اللَّهَ تُحِبُّونَ كُنتُم إن() 3  
  )بِهِ يَكفُرُواْ أن أمِرُواْ قَد وَ الطَّاغُوتِ إلَي يَتَحَاكَمُواْ أن يُِريدُونَ( -)اللَّهُ يُحبِبكُمُ فَاتَّبِعُونِي اللَّهَ تُحِبُّونَ كُنتُم إن() 4  
  است؟ كدام ،»ميحك اي نندهيآفر توسط جهان يگر تيهدا درك اساس« و» نشيآفر در آورنده ديپد از يازين يب شرط« بيترت به -۶۴

  آشنا خدا فطرت - نباشد دهيپد  خودش) 1  
  خدا به جهان يازمند ين ٔهدربار تفكر - نباشد دهيپد  خودش) 2  
  آشنا خدا فطرت -باشد  يامر  اندركار دست آن هر در و همواره) 3  
  خدا به جهان يازمند ين ٔهدربار تفكر -باشد  يامر  اندركار دست آن هر در و همواره) 4  
 چـه و شـوند يم گردان يرو خداوند از يزيچ چه با مواجهه در باشند، يم )...حَرف عَلَي اللَّهَ يَعبُدُ مَن النَّاسِ مِنَ وَ( عبارت مشمول كه يكسان -۶۵

  هاست؟ آن انتظار در يسرنوشت
  )الخَاسِِرينَ مِنَ خِرَةِاآل  فِي هُوَ وَ( - فراوان نعمات از يبرخوردار  از پس) 1  
  )الخَاسِِرينَ مِنَ خِرَةِاآل  فِي هُوَ وَ( - ابتالء و يسخت ٔهريدا  در گرفتن قرار با) 2  
  )المُبِينُ الخُسَرانُ هُوَ َذلِكَ خِرَةَاآل  وَ نيَاالدُّ خَسِرَ( -فراوان نعمات از يبرخوردار  از پس) 3  
  )المُبِينُ الخُسَرانُ هُوَ َذلِكَ خِرَةَاآل  وَ الدُّنيَا خَسِرَ( - ابتالء و يسخت ٔهريدا  در گرفتن قرار با) 4  
  است؟ نگرش كدام از يناش » دارد؟ ام ندهيآ در ينقش چه من ٔهاراد پس داند، يم مرا سرنوشت قبل از خداوند اگر« لغزشگاه در فروافتادن -۶۶

  .شوند يم انجام يعيطب صورت به و هستند انسان ارياخت ۀطيح از خارج امور يبرخ كه قتيحق نيا  رفتنينپذ ) 1  
  .دارد را خود خاص يمهندس يز يچ هر و شده بنا يقواعد  اساس بر كه خلقت جهان از درست شناخت نداشتن) 2  
  .است جهينت ٔهدربار صرف ينيب شيپ كه انسان علم با ،است امور انيپا  و ها ميتصم ۀسلسل بر ناظر كه خداوند علم اسيق) 3  
  .كند انتخاب را ها نيبهتر  درست، صيتشخ با ديبا  صرفاً انسان كه جهان بر ياله يقدرها و قضاها ۀمجموع تيحاكم از ناصواب  برداشت) 4  
  باشد؟ يم يفقه ٔهقاعد كدام از برآمده حكم نيا و ستا كدام يمعمول يها ورزش و ها يباز در يبند شرط حكم -۶۷

  )هارٍ جُُرفٍ شَفا يعَل انَهُيبُن اَسَّسَ( - حرام) 2  »االِسالم يفِ ضِرارَ ال وَ ضَرَرَ ال« - حرام) 1  
  )رٍها جُُرفٍ شَفا يعَل انَهُيبُن اَسَّسَ( - اشكال بال) 4  »االِسالم يفِ ضِرارَ ال وَ ضَرَرَ ال« - اشكال بال) 3  
  است؟ شده مطرح عنوان كدام با ارتباط در زير موارد از يك هر -۶۸

   جديد تمدن در معنوي و عرفاني هاي فرقه و مكاتب ظهور  
   داران سرمايه قدرت ۀپاي بر جديد سياسي هاي نظام گيري شكل  
   ها دولت برابر در مردم حق شدن شناخته رسميت به  
  عدل ٔهحوز مثبت آثار - حكومت تشكيل در مردم مشاركت - علم ٔهحوز مثبت آثار) 1  
  عدل ٔهحوز مثبت آثار - غني و فقير هاي انسان ۀفاصل افزايش - علم ٔهحوز يمنف آثار) 2  
  عدل ٔهحوز در ما مسئوليت - حكومت تشكيل در مردم مشاركت - علم ٔهحوز مثبت آثار) 3  
  عدل ٔهحوز در ما مسئوليت - غني و فقير هاي انسان ۀفاصل افزايش - علم ٔهحوز يمنف آثار) 4  
 كـرده اشاره »ها انسان ياجتماع و يفرد يزندگ بر حاكم نيقوان« و »خلقت جهان بر حاكم يها سنت و نيقوان« به بيترت به فهيشر اتيآ كدام -۶۹

  است؟
  )وسِعُونَلَمُ إنَّا وَ بِأيد بَنَينَاهَا السَّمَاءَ وَ( - )حَيٍّ شَيءٍ كُلَّ المَاءِ مِنَ جَعَلنَا وَ() 1  
  )لَمُوسِعُونَ إنَّا وَ بِأيد بَنَينَاهَا السَّمَاءَ وَ( -)دَعَاكُم إذَا لِلرَّسُولِ وَ لِلَّهِ استَجِيبُواْ() 2  
  )...آمَنُواْ الَِّذينَ إلَّا خُسر لَفِي اإلنسَانَ إنَّ( -)حَيٍّ شَيءٍ كُلَّ المَاءِ مِنَ جَعَلنَا وَ() 3  
  )...آمَنُواْ الَِّذينَ إلَّا خُسر لَفِي اإلنسَانَ إنَّ( -)دَعَاكُم إذَا لِلرَّسُولِ وَ لِلَّهِ استَجِيبُواْ() 4  
  خدا رسول كالم طبق ،ياسالم تمدن در» دانش و علم ليتحص به التـزام« و »» ستين اهللا جز يمعبود « عبارت به اقـرار« رد آو ره بيترت به -۷۰

  ست؟يچ
  دوزخ آتش از مونأم ياخرو اتيح - يرستگار  و فالح) 2  دوزخ آتش از مونأم ياخرو اتيح - نگاه افق ياعتال) 1  
  خدا راه در جهاد ساله كي پاداش و ثواب - يرستگار  و فالح) 4  خدا راه در جهاد ساله كي پاداش و ثواب - نگاه افق ياعتال) 3  
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 گناهـان جبران منشأ و مسبب و كند يم جبران را آن برساند، انيز يكس به انسان اگر كه گفت توان يم ارياخت شواهد از كي كدام به توجه با -۷۱  99
  ست؟يچ

  )اللَّوَّامَةِ بِالنَّفسِ أقسِمُ لَا وَ( - ير يپذ  تيمسئول) 1  
  )اللَّوَّامَةِ بِالنَّفسِ أقسِمُ لَا وَ( - يمانيپش و تيرضا ) 2  
  )تَقَواهَا وَ ورَهَافُجُ فَأَلهَمَهَا سَوَّاهَا مَا وَ نَفس وَ( - ير يپذ  تيمسئول) 3  
  )تَقَواهَا وَ فُجُورَهَا فَأَلهَمَهَا سَوَّاهَا مَا وَ نَفس وَ( - يمانيپش و تيرضا  )4  
  است؟»  آ باز يهست آنچه هر آ باز آ باز  « يادب عبارت و )... اهللا رَحمَةِ مِن تَقنَطوا ال( يقرآن عبارت انيم ارتباط از يحاك نهيگز كدام -۷۲

  .شد خواهد انسان وجود در توبه ليم يخاموش يبرا طانيش بيفر  ٔهاثركنند يب ،يواقع ۀوبت تكرار) 1  
  .رديپذ  يم را اش توبه خداوند حتماً د،ينما  ندامت اظهار استغفراهللا تكرار با اگر ،باشد بد كه قدر هر يآدم) 2  
  .است شده مودهيپ غلط به يچند  كه است ير يمس از گشتباز  يبرا يگاه بلكه ،ستين راه ۀادام مودنيپ يبرا همواره ديجد  يها ميتصم) 3  
  .باشد يم»  وجب صد چه وجب كي چه گذشت سر از كه آب « عبارت تكرار آفت از ييرها  دبخشينو  توبه، با شرك يحت گناهان ۀهم آمرزش) 4  
 عمـل كريم قرآن دستورات به توجه با و شوند اخالقي هاي معيار و ضوابط رييتغ به ناچار انيغرب تا است شده سبب يك كدام جديد تمدن در -۷۳

  شد؟ خواهد آسيب اين مانع شريفه ۀآي كدام به
  )أزَواجِكُم من لَكُم جَعَلَ وَ أزَواجا أنفُسِكُم من لَكُم جَعَلَ اللَّهُ وَ( - جنسي باري و بند بي) 1  
  )يُؤَذينَ فَلَا يُعَرفنَ أن أدنَي َذلِكَ جَلَابِيبِهِنَّ مِن عَلَيهِنَّ يُدنِينَ( - جنسي باري و بند بي) 2  
  )أزَواجِكُم من لَكُم جَعَلَ وَ أزَواجا أنفُسِكُم من لَكُم جَعَلَ اللَّهُ وَ( - زنان از ابزاري ٔهاستفاد) 3  
  )يُؤَذينَ فَلَا يُعَرفنَ أن أدنَي َذلِكَ جَلَابِيبِهِنَّ مِن عَلَيهِنَّ يُدنِينَ( - زنان از ابزاري ٔهاستفاد) 4  
  است؟ كرده مطرح يدرست به را ريز سؤاالت به پاسخ فهيشر اتيآ كدام -۷۴

   شوند؟ يم ياله خالص يها شيآزما وارد يكسان چه ميكر قرآن انيب در  
   است؟ كدام ي،ابد هالكت به گناهكاران كردن گرفتار جهت به ياله استوار ريتدب  
   ست؟يچ ۀنشان دهد، يم قرار آخرت اهانخو و ايدن خواهان افراد ارياخت در خداوند كه يامكانات  
  )رحِيما غَفُورا كَانَ اللَّهَ إنَّ( -)فَأخَذنَاهُم( -)آمَنَّا يَقُولُواْ أن() 1  
  )مَحظُوًرا رَبِّكَ عَطَاءُ كَانَ مَا( -)لَهُم اُملِي وَ( -)آمَنَّا يَقُولُواْ أن() 2  
  )رحِيما غَفُورا كَانَ اللَّهَ إنَّ( -)لَهُم اُملِي وَ( -)فِينَا جاهَدُواْ الَِّذينَ وَ() 3  
  )مَحظُوًرا رَبِّكَ عَطَاءُ كَانَ مَا( -)فَأخَذنَاهُم( -)فِينَا جاهَدُواْ الَِّذينَ وَ() 4  
 هن ده،يد يچشم نه كه ام كرده رهيذخ ييزهايچ كوكارمين بندگان يبرا« ۀفيشر عبارت مشمول توانند يم يقرآن دستورات كدام به عامل افراد -۷۵

  باشند؟» است كرده خطور يكس ذهن به نه و دهيشن يگوش
  )ِرضوان وَ اهللا مِن يتَقو يعَل انَهيبُن اَسَّسَ( -)فَلِنَفسِه اَبصَرَ فَمَن( )1  
  )ِرضوان وَ اهللا مِن يتَقو يعَل انَهيبُن اَسَّسَ( -)يفُراد وَ يمَثن لِلّه تَقوموا( )2  
  )ةالحَسَن ةالمَوعِظ و ةبِالحِكم رَبّك لِيسَب يال اُدعُ( -)فَلِنَفسِه اَبصَرَ فَمَن( )3  
   )ةالحَسَن ةالمَوعِظ و ةبِالحِكم رَبّك لِيسَب يال اُدعُ( -)يفُراد وَ يمَثن لِلّه تَقوموا( )4  

 
76- My classmate .............. early today if she did not finish her school project. 
 1) would have to get up 2) had to get up 3) will have to get up 4) has to get up 
77- Mrs. Portman can hardly talk to others, so she has very few friends, .............. ? 
 1) has she 2) can she 3) does she 4) doesn’t she 
78- England is also home to the world's first football league, which .............. 1888 by Aston Villa director, 

William McGregor. 
 1) was found in Birmingham in 2) founded in Birmingham on 
 3) was founded in Birmingham in 4) has been founded in Birmingham at 
79- Newton .............. the story that he was inspired to formulate his theory of gravitation by watching the fall of 

an apple from a tree. 
 1) who often told 2) himself often told 3) often who told 4) often himself told  
80- All diet books are the same. They provide their readers with .............. and a new strategy toward weight loss 

or wellbeing. 
 1) combination 2) inspiration 3) generation 4) function 
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1010  81- Commercially .............. since the late 1930s, the television set has become a common household communication 
device in the houses, particularly as a source of entertainment and news. 

 1) available 2) fluent 3) complicated 4) balanced 
82- Nowadays, many stores guarantee that they will refund your money to you in full if you aren’t .............. 

satisfied with the product you have purchased. 
 1) differently 2) directly 3) primarily 4) entirely 
83- The teeth of the children who .............. acidic foods or drinks, become sensitive to hot and cold food and 

drink. 
 1) convert 2) achieve 3) defend 4) consume 
84- The health magazine published an article in its new issue announcing that people with lower blood pressure 

have lower death rates than those who .............. high blood pressure. 
 1) keep on 2) take away 3) suffer from 4) look after 
85- After the fall of the value of money, many imports became too expensive to buy and Russians started relying 

more on .............. goods.  
 1) ancient 2) domestic 3) traditional 4) foreign 
86- To deal with the .............. of air pollution, governments should make more practical rules and take serious actions. 
 1) issue 2) knowledge 3) purpose 4) arrangement  
87- I really missed school during the Corona Virus Pandemic. .............. , I guess. 
 1) Practice makes perfect  2) Absence makes the heart grow fonder 
 3) God helps those who help themselves 4) A burnt child dreads the fire 
 Cloze Test 

There are a lot of reasons to think that HEP (Hydroelectric Power) is great. The most significant ...(88)... 
of hydropower is that it allows us to store the energy ...(89)... . While solar and wind are great at producing 
low carbon energy, they’re pretty useless when the sun’s not shining or the wind’s not blowing. We have a lot 
more control over HEP because we store energy up in dams and generate electricity from it whenever we 
want, without ...(90)... the weather to change! Hydropower can also be cheap. Because it doesn’t require any 
raw materials to ...(91)... , the operating costs are low. Building a dam is usually expensive, but they tend to 
...(92)... wind or solar farms. Altogether, they are cheap.  

88- 1) result 2) consumption 3) benefit 4) gadget 
89- 1) that it has produced 2) which it produces 3) that had produced 4) produced by which 
90- 1) have waited for 2) having to wait for 3) being waiting for 4) had to wait for 
91- 1) replace 2) consist 3) cover 4) run 
92- 1) last longer than  2) longer than the last 

3) lasting the longest of all 4) the longest that last 
 Reading Comprehension I 

Edward Munch’s painting called “The Scream” shows us how frustrated the artist was on the inside. This 
painting is a prime example of Symbolism. 

During the late 1800s, the Symbolist movement started with French writers in response to the rigid 
structure of writing. They were also responding to society’s age of reason and value of material things. The 
movement spread throughout Europe and even North America. It influenced the visual arts and theatre. 

Many painters were feeling frustrated with creating art to mimic reality. Instead of painting exactly what 
they saw, Symbolist painters felt their paintings should be a visual outlet for their inner feelings and thoughts. 
To do this, they often painted mystical or loosely defined images as symbolic imagery to express themselves. 

Many people believe Symbolism was an important art movement. Like Munch, some Symbolist painters 
painted distorted figures. They also used line and color as never before. With these tools, they made emotions 
like fear and jealousy scream out at the viewer. 

93- What does the Symbolic painting reflect? 
 1) They represent a certain idea or belief.  
 2) They accurately depict reality.  
 3) They only show humans expressing a certain emotion.  
 4) They show images unfamiliar to most people. 
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1111  94- The underlined word “outlet” in the third paragraph means …………… . 
 1) a pipe through which a liquid or gas can flow out 
 2) a place on a wall where you can plug in your device  
 3) a shop or company through which products are sold 
 4) a way of expressing feelings 
95- The passage is mainly intended to describe …………… . 
 1) a comparison between past and modern Symbolist painters  
 2) the difference between Symbolist movement and other artistic movements  
 3) a short period of Edward Munch’s personal life  
 4) the way Symbolist painters expressed their thoughts and feelings in their paintings  
96- Which of the following statements is NOT FALSE? 
 1) Distorted figures were painted by most Symbolist painters. 
 2) Many painters were feeling frustrated with creating and mimicking reality in art. 
 3) The Symbolist movement started in the first half of the 19th century. 
 4) A large number of people believe that Symbolism was a vital social movement. 

 Reading Comprehension II 
The mankind is the most intelligent creation of God on the earth as he lives in society. Also, he has the 

capacity to think, talk and act accordingly. So, he must know how to behave well and perform good manners. 
It is better that Parents teach their kids about their behavior with family members, neighbors, friends, 
teachers, etc. Some people behave well with sweet words only in front of the people and not behind their 
back. This is not a good manner. Good manners are very essential in life as they help us to behave well in the 
society. Good manners help us to win the heart of people in a public place. Therefore, one can create a unique 
personality by good manners. 

A person with good manners shows respect towards feelings and sentiments of others living in the 
surroundings. He/She never differentiates people and shows equal regard to everyone. A well-behaved person 
never feels proud or arrogant and always takes care of the feelings of others. 

Good manners always give the opportunity for a new conversation with people and hence the ultimate 
success in life. If someone talks to you badly, don’t talk to him in the same way. Always talk to him in your 
own positive way of behaving to give him the chance to change. 

People with polite and pleasant nature are always popular and respectable by a large number of people. 
Obviously, such people are having magnetic influence over others. Thus, we must practice and follow good 
manners in our life. 

97- What does the passage mainly discuss? 
 1) The characteristics of a polite person. 
 2) The way that our parents teach us to behave with other people 
 3) The importance of good manner 
 4) The effects of good manner on human’s relationships 
98- Which of the following statements is incorrect according to the passage? 
 1) The humans need someone to tell them how to behave in a good manner and that they are not able to 

recognize the good behavior by themselves. 
 2) Being two-faced in our relationships is not moral. 
 3) A person with suitable attitude seems attractive from people’s vision. 
 4) Trying to have a good manner should be part of human’s daily routine. 
99- There is enough information in the passage to answer the following questions EXCEPT …………… . 
 1) Why the suitable behavior is important in our life? 
 2) How should we behave in the absence of someone? 
 3) How does a person with an appropriate attitude behave? 
 4) How should we behave with a rude person? 
100- Which of the following best describes the function of the first sentence of the passage? 
 1) It emphasizes that the mankind knows everything. 
 2) It reminds us that the mankind is the most superior creature. 
 3) It is mentioned to tell us that the mankind has the best nature among various creations. 
 4) It tells us that the mankind is able to decide about different happenings in his life.  
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 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی برای ، آزمون برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق
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 وقت پيشنهادي تا شماره از شماره تعداد پرسش مواد امتحاني

 دقيقه 25 120 101 20 رياضي

 دقيقه 10 135 121 15 اقتصاد

 دقيقه 30 165 136 30 ادبيات اختصاصي

 دقيقه 15 185 166 20 علوم اجتماعي

 دقيقه 80يي: گو مدت پاسخ 85ها:  تعداد كل پرسش

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

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

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

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا نیـــدتوا 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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هاي معادلۀ  مجموع جواب -۱۰۱ x x x2 54    كدام است؟ 8

  1 (1
2  2 ( 1

2  3 (1
4  4 ( 1

4  

xبار بر  و يك xبار بر  را يك ۳۶۰عدد  -۱۰۲  واحد  ۶قسمت در حالت دوم،  شود. اگر خارج مانده صفر مي كنيم. در هر دو حالت باقي تقسيم مي 3
  كدام است؟ xاز حالت اول كمتر باشد، عدد مثبت 

  1 (9  2 (12  3 (15  4 (18  
  واحد بيشتر است. تابعي كه محيط اين مستطيل را برحسب عرض آن بيان كند، كدام است؟ ۱برابر عرضش،  ۲ستطيل از طول يك م -۱۰۳
  1 (f (x) x 6 2  2 (f (x) x 6 4  3 (f (x) x 3 1  4 (f (x) x 3 2   

fسهمي  -۱۰۴ (x) x x  22 8 ها را با كدام طول قطـع xو رأس سهمي، محور  Aكند. خط گذرنده از نقطۀ  قطع مي Aها را در نقطۀ yمحور  3
  كند؟ مي

  1 (25/0  2 (25/0-  3 (75/0  4( 75/0-  
  است؟ نادرستكدام جمله  -۱۰۵
  شود. يك بررسي آماري گردآوري ميها در  هاي مربوط به آن گويند كه داده واحد آماري به هريك از افراد يا چيزهايي مي) 1  
  شود. گيري، آمار گفته مي ها براي استخراج اطالعات و تصميم دهي، تحليل و تفسير داده به مطالعۀ نحوه گردآوري، سازمان) 2  
  هر ويژگي از اشخاص يا اشياء كه قرار است بررسي شود، متغير نام دارد.) 3  
  نامند. ري ميمجموعۀ كل واحدهاي آماري را نمونۀ آما) 4  
  باشد، مقدار بيشينۀ سرعت چقدر است؟ ۱۸۰برابر با  A، اگر سرعت دستگاه رو روبهبا توجه به نمودار راداري  -۱۰۶

  1 (210  

  2 (240  

  3 (250  

  4 (270  

aاگر «عكس نقيض گزارٔه شرطي  -۱۰۷ b a b   آنگاه ،ab    كدام است؟» 0
aاگر ) 1   b a b   آنگاه ،ab  aاگر  )2  0 b a b   آنگاه ،ab  0  
abاگر ) 3    a، آنگاه 0 b a b    4 ( اگرab  a، آنگاه 0 b a b    
)گزارٔه  -۱۰۸ p q) q   ارز است؟ با كدام گزاره هم  
  1 (p q  2 (p q   3 (p q  4 (q ( q p)     
fاگر  -۱۰۹ (x) a(x ) x b    1 2 fي ثابت و تابع 3 (a) b   باشد، مقدارa b كدام است؟  
  1 (5/1-  2 (5/2  3 (5/3-  4 (5/4-  
fنمودار تابع  -۱۱۰ (x) x x sign(x)      با دامنۀx   2 ايم. برد اين تابع كدام است؟ ( را رسم كرده 1 صحيح است.) ، جزء  

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

  
  
  
  
  
  
  
  

 محل انجام محاسبات
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اگر  -۱۱۱  22 f ( , ) , ( , ) , ( , ) 1 3 2 4 3 و  5 g ( , ) , ( , ) , ( , )  1 2 2 6 3 f)رد تابع باشد، بُ 1 f ) g  كدام است؟  
  1 ( ,7 26  2 ( ,7 24  3 ( ,11 26  4 ( ,11 24   
دهـد.  زير حقوق ساكنان يك مجتمع مسكوني را نشان مـي ميليون تومان در ماه است. جدول ۶ازاي هر نفر،  اي به ميانگين درآمد در جامعه -۱۱۲

  چند درصد اين ساكنان زير خط فقر هستند؟

  1 (40  

  2 (45  

  3 (50  

  4 (55  

  كلمه دارد. شاخص پايۀ آموزش اين كتاب كدام است؟ ۷طور متوسط  به درصد لغات دشوارند و هر جمله ۱۸در يك كتاب التين  -۱۱۳
  1 (8  2 (9  3 (10  4 (11  
  توان نوشت؟ (تكرار ارقام مجاز نيست.) مي ۳۲۱از  تر بزرگ ۵چند عدد سه رقمي مضرب  ۶با ارقام صفر تا  -۱۱۴
  1 (31  2 (32  3 (33  4 (34  
  ها يكسان است؟ نفر از آن ۲الي دقيقاً ماه تولد روند. با چه احتم دوست با هم به سينما مي ۳ -۱۱۵

  1 (5
24  2 (11

48  3 (1
4  4 (55

144  

در دنبالۀ  -۱۱۶
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  كدام است؟ bست. واحد از جملۀ هشتم بيشتر ا ۵۰، جملۀ يازدهم، 

  1 (5/1  2 (5/1-  3 (5/0  4 (5/0-  

nدر دنباله با رابطۀ بازگشتي  -۱۱۷ na a  1
5
  است. جملۀ پانزدهم كدام است؟ ۱۰۰، مجموع جمالت هفدهم تا بيستم 4

  1 (161
8  2 (163

8  3 (165
8  4 (167

8  

  ماند؟ ساعت چقدر از آن در بدن باقي مي ۷۲ساعت باشد، بعد از گذشت  ۱۲عمر اين دارو  گرم است. اگر نيمه ميلي ۶۴۰مقدار اوليۀ يك دارو  -۱۱۸
  گرم ميلي 40) 4  گرم ميلي 20) 3  گرم ميلي 10) 2  گرم ميلي 5) 1  

)حاصل  -۱۱۹ / )



1

6 4 48 0   كدام است؟ 0016
  1 (8/0  2 (20  3 (6/1  4 (40  

xfنمايي  نمودار تابع -۱۲۰ (x)  y، خط 4  a)را در نقطۀ  8 , b) كند. مقدار  قطع ميab كدام است؟  
  1 (8  2 (10  3 (12  4 (24  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 كل حقوق ماهانۀ خانواده (ميليون تومان)  تعداد اعضاي خانواده
۴  ۱۰  
۳  ۱۲  
۵  ۱۲  
۲  ۱۸  
۶  ۴۲  
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  هاي زير است؟  كدام گزينه حاوي پاسخ درست پرسش -۱۲۱
  است؟  نادرست »ها سرشت انسان«الف) كدام مورد در رابطه با   
  صحيح است؟  ب) در رابطه با انگيزٔه توليدكنندگان كاال و خدمات، كدام مورد  
  است؟ » كاالي ضروري« ،كرد كه محصولتوان مشخص  ج) در چه صورتي مي  
  دنبال بيشترين منافع و كمترين ضرر هستند.  ها به حكم فطرت و سرشت خود، در هر انتخاب به اي است كه آن گونه ها به ) الف) آفرينش انسان1  
  رود.  شمار مي ت خود است كه اهداف وااليي بهها، هدف قرار داردن منافع ملي و اجتماعي از توليدا  هاي تبلور رشد عقالني انسان ب) يكي از جلوه    
  كنندگان در برابر قيمت زياد نباشد.  العمل مصرف عبارت ديگر كشش قيمتي كاالي موردنظر كم باشد و عكس ج) زماني كه شيب منحني عرضه زياد باشد و به    
كند كه ايـن موضـوع از  گاه اشتباه نمي ها هيچ در رابطه با تشخيص آن ها اشتباه كند، اما ) الف) هر انساني ممكن است در روش انتخاب منافع و هزينه2  

  گيرد. فطرت او نشأت مي
  كند. تغيير ها آن اهداف عقلي، بيشتر رشد با است ممكن البته كه است شخصي منافع تأمين و خانواده و خود نيازهاي كردن برطرف ها، آن از بسياري انگيزٔه ب)    
  كنندگان در برابر قيمت زياد باشد. العمل مصرف عبارت ديگر كشش قيمتي كاالي موردنظر كم باشد و عكس رضه زياد باشد و بهج) زماني كه شيب منحني ع    
  دنبال بيشترين منافع و كمترين ضرر هستند.  ها به حكم فطرت و سرشت خود، در هر انتخاب به اي است كه آن گونه ها به ) الف) آفرينش انسان3  
  رود. شمار مي ها، هدف قرار داردن منافع ملي و اجتماعي از توليدات خود است كه اهداف وااليي به هاي تبلور رشد عقالني انسان وهب) يكي از جل    
  . كنندگان در برابر قيمت زياد باشد العمل مصرف ج) زماني كه شيب منحني تقاضا زياد باشد و به عبارت ديگر كشش قيمتي كاالي موردنظر كم باشد و عكس    
كند كه ايـن موضـوع از  گاه اشتباه نمي ها هيچ ها اشتباه كند، اما در رابطه با تشخيص آن ) الف) هر انساني ممكن است در روش انتخاب منافع و هزينه4  

  گيرد.  فطرت او نشأت مي
   كند. تغيير ها آن اهداف عقلي، بيشتر رشد با است ممكن هالبت كه است شخصي منافع تأمين و خانواده و خود نيازهاي كردن برطرف ها، آن از بسياري انگيزٔه ب)    
  كنندگان در برابر قيمت زياد نباشد.  العمل مصرف ج) زماني كه شيب منحني تقاضا زياد باشد و به عبارت ديگر كشش قيمتي كاالي موردنظر كم باشد و عكس    
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟اي روغني است؛ دهندٔه چرخۀ توليد و فروش كاغذه با توجه به جدول زير كه نشان -۱۲۲
  افزودٔه مرحۀ سوم و دوم چقدر است؟  ترتيب ارزش الف) به  
  باشد؟  هاي افزودٔه ايجادشده، كدام عدد مي ب) مجموع ارزش  
  گيرند؟  هاي ديگري و به چه نحوي مورداستفاده قرار مي گيري توليد كل، چه روش ج) براي پرهيز از اشتباهات در اندازه  
  58000 -26100) الف) 1  
  هزار  965ب)     
  استفاده از هر سه روش  -روش درآمدي -اي ج) روش هزينه    
  58000 -261000) الف) 2  
  هزار  965ب)     
  استفاده از هر سه روش  -اي روش هزينه -ج) روش درآمد    
  41000 -58000) الف) 3  
  هزار  956ب)     
  حداقل استفاده از دو روش  -روش درآمدي -اي ج) روش هزينه    
  41000 -58000) الف) 4  
  هزار  956ب)     
  استفاده از هر سه روش  -اي روش هزينه -ج) روش درآمدي    

  
  
  
  
  
  
  
  

هاي حاصل از  فروش چوب
  ۳۶۲,۰۰۰  قطع درختان

زدايي و  فروش بعد از غربال
  ۴۰۳,۰۰۰  ها پاكسازي چوب

فروش بعد از خرد كردن 
  ۴۶۱,۰۰۰  ها چوب

فروش بعد از كاغذ كردن 
  ۷۲۲,۰۰۰  ها چوب

كردن  يفروش بعد از روغن
  ۸۳۴,۰۰۰  دار كاغذها به مغازه

  ۹۵۶,۰۰۰ فروش كاغذ روغني به مشتري

 محل انجام محاسبات

 ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
´ 10
يشنهاديپ زمان
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  ميليون جمعيت است؛ به سؤاالت زير پاسخ دهيد.  ۳۵با توجه به جدول زير كه مربوط به يك جامعۀ فرضي با  -۱۲۳  44
  در اين جامعه حدوداً چقدر است؟ » درآمد سرانه«الف)   
 درآمـد« بـه مربـوط جـدول رديـف كدام چپ به راست از تريتيب به ب)  

   است؟ »سرمايه صاحبان درآمد« به مربوط رديف كدام و »بگيران اجاره
  اين جامعه كدام است؟ » درآمد ملي) «ج  
  ) معنا و مفهوم سرانه چيست؟ د  
  هزار ميليارد  3222ج)   4 -3ب)   ميليون 20/105) الف) 1  
  د) سهم متوسط هر فرد از ميزان درآمد آن جامعه     
  هزار ميليارد 3222ج)   3 -4ب)   يليونم 05/92) الف) 2  
  د) سهم متوسط هر فرد از ميزان توليد يا درآمد آن جامعه     
  هزار ميليارد 3682ج)   4 -3ب)   ميليون 05/92) الف) 3  
  د) سهم متوسط هر فرد از ميزان درآمد آن جامعه     
  هزار ميليارد  3682ج)   3 -4ب)   ميليون 20/105) الف) 4  
  هر فرد از ميزان توليد يا درآمد آن جامعه  د) سهم متوسط    
  دهد؟  هاي زير، پاسخ درست مي كدام گزينه به پرسش -۱۲۴
  ؟ نيستبودن آن » انداز و حفظ ارزش وسيلۀ پس«بودن پول است و كدام مورد مربوط به » وسيلۀ سنجش ارزش«ترتيب كدام مورد مربوط به  الف) به  
  چيست؟  در بازار سرمايه كنندگان و تقاضاكنندگان اندازها و ارتباط برقرار كردن بين عرضه كارگيري پس بهترتيب نتيجۀ تشويق مردم در  ب) به  
هـاي خـاص و  اندازشـده در موقعيـت هـاي پـس پرداخـت پـول -پردازنـد ) الف) پذيرفتن پول در مبادالت شهري، توسـط افـرادي كـه بـه مبادلـه مـي1  

  بيني  پيش غيرقابل
  هاي مفيد اقتصادي در جامعه  افزايش فعاليت -ها سان شديد قيمتب) جلوگيري از نو     
محسـوس بـودن غالـب معـامالت تجـاري امـروز در مقابـل  -مثل ريال در ايـران و يـورو در اروپـا ،) الف) تعلق هر كشوري به يك واحد پول مشخص2  

  هاي آينده  پرداخت
  هاي بزرگ دولتي  يۀ الزم براي اجراي پروژهفراهم آوردن سرما  -گذاري در جامعه ب) افزايش حجم سرمايه    
  هاي بانكي  توانايي انجام خريدهاي اقساطي و ردوبدل كردن حواله -ها ) الف) مشخص كردن ارزش كاالها و سنجيدن ارزش نسبي آن3  
  تنظيم شدن معامالت بورس  -ب) كاهش نرخ تورم    
  برطرف كردن نيازهاي آينده در كنار نيازهاي فعلي  -ستسازي مبادالت ا ترين نقش پول كه همان آسان ) الف) اصلي4  
  تنظيم شدن معامالت بورس  -گذاري در جامعه ب) افزايش حجم سرمايه    
  است؟  نادرستچند مورد از عبارات زير  -۱۲۵
ماننـد  ،رطرفـدار بـوداي يك كاالي خاص و غيرفاسدشـدني پ شد، چراكه در هر منطقه الف) اولين اسكناس در هر منطقه متفاوت قلمداد مي  

  پرطرفدار بودن چاي در تبت و غالت در ايران 
ريزي و يا بانك مركزي، تصويري روشن از اقتصاد و روند تغييـرات آن و رفـاه  هاي مركز آمار، سازمان مديريت و برنامه گيري ب) بررسي اندازه  

  دهد.  مردم ارائه مي
گيري قيمت  تنهايي در شكل يك از خريداران و فروشندگان در آن به ه معناي آن اين است هيچج) در برابر بازار انحصاري، بازار رقابتي است ك  

  گذار نيستند.  عبارت ديگر قيمت تأثيرگذار و به
سـازد و البتـه  هـايش را برطـرف مـي وسـيلۀ آن نيازهـا و خواسـته كند و به چيزي است كه انسان در مقابل پول خريداري مي» خدمات«د)   

  غيرفيزيكي است.  غيرملموس و
يافتۀ دنيا، درآمـد  كشور توسعه ۲۰يك از  دالر كمتر است. در حالي كه هيچ ۱۶۰۰كشور در حال توسعۀ فقير، از  ۵۰) درآمد سرانه در بيش از ه  

  دالر ندارند.  ۴۰,۰۰۰سرانۀ كمتر از 
قسمتي از سرمايۀ شركت سهامي، بـه مزارعـه و مشـاركت  ترتيب، تعهد كارفرما در پرداخت اجرت معين در برابر عمل كارگزار و تأمين و) به  

  مدني اشاره دارد. 
  مورد  1) 4  مورد 2) 3  مورد 3) 2  مورد 4) 1  

  
  
  
  

 

 

  مقدار  الم درآمدياق رديف
  هزار ميليارد ۸۶۵  ها و مؤسسات سود شركت  ۱
  هزار ميليارد ۷۲۳ درآمد صاحبان مشاغل آزاد  ۲
  هزار ميليارد ۹۱۱  درآمد صاحبان سرمايه  ۳

درآمد صاحبان امالك و   ۴
  مستغالت

1
 درآمد صاحبان مشاغل آزاد 3

درآمد حاصل از فروش   ۵
  هزار ميليارد ۳۱۷  قاچاقكاالهاي 

  برابر درآمد صاحبان امالك ۲  ارزش دستمزدها  ۶

درآمد حاصل از فروش   ۷
  اي كاالهاي واسطه

2
  ها و مؤسسات سود شركت 5

 محل انجام محاسبات
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  به سؤاالت زير پاسخ دهيد:  ،شده جدول زير گوياي وضعيت توزيع درآمد در يك جامعۀ فرضي است، با توجه به آن و اطالعات داده -۱۲۶  55
   درصد  ۱۰هاي هشتم و چهارم:  دهك  تفاوت  
   درصد  ۱۴هاي دوم و نهم:  تفاوت دهك  
   درصد  ۱۵ي سوم و ششم: ها مجموع دهك  
  هاي سوم، چهارم، هفتم و نهم چقدر است؟  ترتيب سهم دهك الف) به  
  است؟ نادرستكدام مورد در رابطه با اين جامعه ب)   
  ها در اين جامعه كدام است؟ شاخص دهكج)   
  18 -13 -6 -6) الف) 1  
  تر است.  امعه عادالنهباشد، توزيع درآمد در آن ج 12ها در جامعۀ ديگري  ب) اگر شاخص دهك    
  5/9ج)     
  18 -13 -6 -6) الف) 2  
  درصد جمعيت كل كشوراست.  20ب) مجموع جمعيت دهك پنجم و ششم،     
  5/9ج)     
  19 -14 -7 -6) الف) 3  
  باشد.  مي 3درصد اول، بيش از  20از تقسيم سهم ده درصد آخر به   آمده دست ب) عدد به    
  5/11ج)     
  19 -14 -7 -6) الف) 4  
  درصد پايين درآمدي است.  70درصد باالي درآمدي بيشتر از درآمد  20ب) درآمد     
  5/11ج)     
  شامل پاسخ درست سؤاالت زير است؟كدام گزينه  -۱۲۷
  الف) بدترين نوع استقراض دولت، ............... و بهترين نوع آن ............... است.   
  گيرد؟  تي تعلق ميب) به هريك از موارد زير، چه نوع ماليا  
  » عوارض خودرو -ارث -درآمد امالك«    
  شود.  هاي ............... در ............... متمركز مي هاي دولت در حساب ج) بر اساس اصل ............... قانون اساسي، كليۀ دريافتي  
  وزارت اقتصاد و امور دارايي  -داري كل خزانه -54) ج  غيرمستقيم  -مستقيم -ب) مستقيم  فروش اوراق مشاركت -) الف) از بانك مركزي1  
  مجلس نمايندگان  -ديوان محاسبات -53ج)   مستقيم -مستقيم -ب) غيرمستقيم  قرض گرفتن از بانك مركزي -) الف) از كشورهاي ديگر2  
  مجلس نمايندگان  -يوان محاسباتد  -54ج)   مستقيم -غيرمستقيم -ب) غيرمستقيم  قرض گرفتن از بانك مركزي -) الف) از كشورهاي ديگر3  
  وزارت اقتصاد و امور دارايي -داري كل خزانه -53ج)   غيرمستقيم -غيرمستقيم -ب) مستقيم  فروش اوراق مشاركت -) الف) از بانك مركزي4  
  سؤاالت زير پاسخ دهيد: يك كاالي پروتئيني در يك جامعۀ فرضي است؛ به » قيمت، تقاضا و عرضه«دهندٔه  با توجه به جدول زير كه نشان -۱۲۸
  كدام است؟  ۴الف) درآمد توليدكننده در رديف   
  چيست؟  ۶نقطۀ رديف  به ،در نمودار تقاضا ۲قطۀ مربوط به رديف ب) علت حركت ن  
  ج) در كدام رديف جدول مقدار تقاضا و عرضه برابر است و نام اين حالت چيست؟   
  رو هستيم؟  روبه» كمبود تقاضا«د) در كدام رديف جدول با   
  ب) كاهش قيمت كاال   تومان 487,506) الف) 1  
  2د)   كمبود -4ج)     
  ب) افزايش قيمت كاال   تومان 260,000 ) الف)2  
  5د)   تعادل -3ج)     
  ب) كاهش مقدار تقاضا   تومان 487,500) الف) 3  
   5د)   تعادل -3ج)     
  ب) افزايش مقدار عرضه   تومان 260,000) الف) 4  
   2د)   مازاد -4ج)     

  
  
  
  

 

 

سهم هر گروه هاي درآمدي گروه
  (به درصد)

  ۲  دهك اول 
  ۴  دهك دوم 
  ؟  دهك سوم 

  ؟  دهك چهارم 
  ۷  دهك پنجم 
  ۹  دهك ششم
  ؟  دهك هفتم

  ۱۶  دهك هشتم 
  ؟  دهك نهم 
  ۱۹  دهك دهم

مقدار عرضه  رديف
  (به كيلو)

  قيمت
 (به تومان)

مقدار تقاضا 
  (به كيلو)

  ۱۴۰۰  ۲۵۰  صفر  ۱
۲  ۳۰۰  ۳۰۰  ۱۰۰۰  
۳  ۵۵۰  ۴۵۰  ۵۵۰  
۴  ۷۵۰  ۶۵۰  ۴۰۰  
۵  ۹۰۰  ۷۵۰  ۳۵۰  
۶  ۱۰۰۰  ۹۵۰  ۳۰۰  
  صفر  ۱۱۰۰  ۱۴۰۰  ۷

 محل انجام محاسبات
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  ميليون جمعيت است، به سؤاالت زير پاسخ دهيد:  ۲۰ي با ا با توجه به جدول زير كه مربوط به جامعه -۱۲۹  66
  چقدر است؟ » خالص ملي«الف) توليد   
  كدام است؟ » ناخالص داخلي«ب) توليد   
  چه ميزان است؟ » خالص داخلي سرانه«ج) توليد   
  11680ب)   10500) الف) 1  
  546,5ج)     
  16180ب)   10500) الف) 2  
  564,5ج)     
  16180ب)   10600) الف) 3  
  564,5ج)     
  11680ب)   10600) الف) 4  
  546,5ج)     
 شـدٔه تمـام قيمـت اسـت. پـولي واحـد ۸۵۰ همراه تلفن دستگاه يك شدٔه تمام قيمت و پولي واحد A، ۴۰۰ كشور در تلويزيون دستگاه يك شدٔه تمام قيمت - ۱۳۰

   باشد؟ بايد صورتي چه به كشور دو اين تجاري رابطۀ »مطلق مزيت« اصل طبق است. پولي واحد ۱۰۰۰ و ۳۵۰ ترتيب به B فرضي كشور در همراه تلفن و لويزيونت
  وارد كند.  Bتلويزيون و تلفن همراه را از كشور  A) كشور 1  
  وارد كند.  Aتلفن همراه و تلويزيون را از كشور  B) كشور 2  
  وارد كند و تلفن همراه را در داخل توليد كند.  Bتلويزيون را از كشور  Aكشور  )3  
  وارد كند و تلفن همراه را در داخل توليد كند.  Aتلويزيون را از كشور  B) كشور 4  
  ترتيب:  واحد باشد؛ به ۱۰۷۲واحد باشد و هزينۀ استهالك آن ساالنه  ۲۶۸۰۰اي  اگر قيمت يك كاالي سرمايه -۱۳۱
  الف) عمر مفيد اين دستگاه چند سال است؟   
  بايست براي تعميرات يا جايگزيني كاالي خويش، كنار بگذارد؟  ب) صاحب اين دستگاه، ساالنه چه مقدار پول مي  
  سال آخر چقدراست؟  ۷درصد كاهش پيدا كند، مجموع هزينۀ استهالك  ۳۰سال آخر عمر خود،  ۵ج) اگر قيمت كاالي مذكور در   
  واحد 3752ج)   واحد 1072ب)   سال 25) الف) 2  واحد 5896ج)   واحد 1072ب)   سال 25ف) ) ال1  
  واحد 3752ج)   واحد 1340ب)   سال 20) الف) 4  واحد 5896ج)   واحد 1340ب)   سال 20) الف) 3  
  است؟  نادرستهاي دولت  گذاري كدام عبارت با مفهوم انواع سرمايه -۱۳۲
  هاي اقتصادي بسيار ضروري است.  شود و براي به ثمر رسيدن ساير فعاليت باعث تقويت بنيۀ اقتصادي كشور ميهاي زيربنايي  گذاري ) سرمايه1  
  كنند.  شود كه خدمات و كاالهاي نهايي موردنياز مردم را توليد مي ها و صنايعي مي هاي مولد باعث ايجاد و استقرار كارخانه گذاري ) سرمايه2  
  شود.  گذاري در زمينۀ آموزش و فرهنگ مستقيماً باعث افزايش توليد جامعه مي تقاد دارند كه سرمايه) اكثر محققان اقتصادي اع3  
هـا و كسـب  گـذاري شود. زيرا بدون داشتن نيروي متخصص، انجام ساير سرمايه گذاري دولت محسوب مي ترين سرمايه هاي عمراني، مهم گذاري ) سرمايه4  

   استقالل اقتصادي ميسر نخواهد بود.
  با توجه به جدول زير كه مربوط به يك جامعۀ فرض است؛ به سؤاالت زير پاسخ دهيد:  -۱۳۳
  انداز كدام است؟  هاي پس الف) ميزان ارزش سپرده  
  ها در اين جامعه چقدر است؟  ب) حجم اسكناس  
  پول در اين جامعه چه ميزان است؟  ج) حجم شبه  
  بت كرد؟ صورت واقعي صح توان از افزايش نقدينگي، به د) در چه صورت مي  
  936ج)   252ب)   182) الف) 1  
  د) زماني كه نرخ رشد تورم، از نرخ رشد آن كمتر باشد.     
  962ج)   225ب)   128) الف) 2  
  د) زماني كه نرخ رشد تورم، از نرخ رشد آن بيشتر باشد.     
  963ج)   252ب)   182) الف) 3  
  د) زماني كه نرخ رشد آن، از نرخ رشد تورم بيشتر باشد.     
  926ج)   225ب)   128) الف) 4  
  د) زماني كه نرخ رشد آن، از نرخ رشد تورم، كمتر باشد.     

  
  
  
  

 

 

  ميليارد ۲۴۲۰  آالت صنعتي ارزش ماشين

2  ارزش مواد غذايي
  شده ارزش خدمات ارائه 3

  ميليارد ۱۷۱۰  ارزش پوشاك توليدشده
  ميليارد ۷۵۰  هزينۀ استهالك

  ميليارد  ۱۶۵۰  ارزش خارجيان مقيم كشور
  ميليارد ۳۵۴۰  شده  ش خدمات ارائهارز

4اند ارزش افراد كشور كه مقيم خارج
ارزش توليد خارجيان مقيم كشور 5

هاي  مجموع سپرده
  واحد ۷۳۴  ديداري و غيرديداري

  واحد ۴۷۱  ارزش مسكوكات

هاي  برابر ارزش سپرده ۳  دار سپردٔه مدت
  ديداري

  ۱۸۲۴  نقدينگي كل
  واحد ۱۳۸  هاي ديداري سپرده

  الحسنه سپردٔه قرض
1
هاي ديداري  مجموع سپرده 2

  و غيرديداري

 محل انجام محاسبات
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  هاي زير است؟  كدام گزينه دربردارندٔه پاسخ درست پرسش -۱۳۴  77
  شود؟  مياي دچار ضرر شده باشد، كدام راهكار به او پيشنهاد  الف) اگر توليدكننده  
  است؟  نادرستدر رابطه با اسناد اعتباري ب) كدام مورد   
  رسد؟  گذاري در بورس درست به نظر مي ج) كدام مورد در رابطه با مراحل سرمايه  
با توجه به شاخص  »ومير نوزادان در چين و رتبۀ ايران نرخ باسوادي بزرگساالن در موازمبيك، اميد به زندگي در ايران، نرخ مرگ«ترتيب  د) به  

HDI ؟ كدام است  
جويي در مواد اوليه كه البته نبايد تغييري در ميزان توليـد  وري، مانند صرفه جويي و افزايش بهره هاي توليد با راهكارهايي مثل صرفه ) الف) كاهش هزينه1  

  بنگاه ايجاد كند. 
اسـناد كمتـر از يـك سـال اسـت و در معـامالت  مدت يا همان چك، بايد گفت كه زمان بازپرداخت اين دسته از ب) در رابطه با اسناد اعتباري كوتاه    

  گيرند.  طور چشمگيري مورد استفاده قرار مي بازرگاني به
  دريافت اوراق سهام  -واريز به حساب كارگزار -تقاضاي برگۀ خريد سهام -مراجعه به كارگزاري بورس -ج) اخذ شناسۀ معامالتي    
  69 -9/10 -4/75 -6/50د)     
جويي در مواد اوليه كه البته نبايد تغييري در ميزان توليـد  وري، مانند صرفه جويي و افزايش بهره توليد با راهكارهايي مثل صرفه هاي ) الف) كاهش هزينه2  

  بنگاه ايجاد كند. 
ه جز اسـناد كنند ك هاي خصوصي براي گسترش فعاليت اقتصادي خود و تأمين مالي آن، به انتشار اوراق مشاركت اقدام مي ب) بعضي مواقع، شركت    

  رود.  شمار مي اعتباري بلندمدت به
  دريافت اوراق سهام  -تقاضاي برگۀ خريد سهام -فيش دريافت سهام ارائۀ -اخذ شناسۀ معامالتي -ج) مراجعه به كارگزاري بورس    
   90 -3/2 -6/81 -5/60د)     
  شود.  ازاريابي، كه منجر به افزايش سود بنگاه موردنظر مي) الف) افزايش درآمد با راهكارهايي مثل فروختن كاالها به قيمت مناسب و ب3  
سـپارند و برحسـب قواعـد  روند، وجوهي هستند كه مردم به داليل مختلف بـه بانـك مـي شمار مي گانه به هاي سه ب) اسناد اعتباري كه همان سپرده    

  برداشت كنند.  از آنتوانند  خاص هر سپرده، مي
  دريافت اوراق سهام  -واريز به حساب كارگزار -تقاضاي برگۀ خريد سهام -جعه به كارگزاري بورسمرا  -ج) اخذ شناسۀ معامالتي    
   69 -1/9 -5/74 -6/50د)     
  شود.  ) الف) افزايش درآمد با راهكارهايي مثل فروختن كاالها به قيمت مناسب و بازاريابي، كه منجر به افزايش سود بنگاه موردنظر مي4  
شود با دريافت مبلغ كمتري، طلب خود را به ديگري انتقال دهد  طوري كه دارندٔه آن حاضر مي به ،ظهرنويسي هستند قابل د اعتباري،ب) برخي از اسنا    

  و اين امر كامالً قانوني است. 
  سهام  دريافت اوراق -تقاضاي برگۀ خريد سهام -فيش دريافت سهام ارائۀ -اخذ شناسۀ معامالتي -ج) مراجعه به كارگزاري بورس    
   90 -2/3 -3/84 -5/60د)     
  كند؟  مي تكميلدرستي  كدام گزينه جاهاي خالي را به -۱۳۵
  است.  استوارريزي منظم و صحيح،  الف) نظام اقتصادي جمهوري اسالمي ايران بر پايۀ سه بخش ............... ، ............... و ............... با برنامه  
  بر اين نكته تأكيد كرده است كه ...............  ۴۶اسالمي ايران در اصل  ب) قانون اساسي جمهوري  
  ج) در دوران پهلوي تحوالت اقتصادي مانند ............... در كشور رخ داد و ويژگي عمدٔه دوران پهلوي ............... بود.   
  ها بود.  هاي اروپايي و استعمار ساير ملت ري قدرتد) دوران حكومت ............... در ايران مصادف با رقابت نظامي و تجا  
    خصوصي -تعاوني -) الف) دولتي1  
  المال بدهد.  هاي ناشي از ربا، غصب و ساير موارد نامشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت ب) دولت موظف است ثروت    
  ها  ها و جنگ هاي بزرگ، لشكركشي ها و سلسه وجود حكومت -ج) گسترش برخي صنايع و توليدات نفتي    
  د) صفويه     
  خصوصي -تعاوني -) الف) دولتي2  
   كند. سلب را ديگري وكار كسب امكان خود، وكار كسب به نسبت مالكيت عنوان به تواند نمي كس هيچ و است خويش مشروع وكار كسب حاصل مالك كس هر ب)    
  جدا شدن اقتصاد ايران از ابعاد هويتي، فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و ديني خود  -بندي كشور گيري و بودجه مالياتج) ايجاد نظام نويني در     
  د) صفويه     
  خصوصي نيمه -خصوصي -) الف) دولتي3  
  كند. سلب را ديگري وكار كسب نامكا  خود، وكار كسب به نسبت مالكيت عنوان به تواند نمي كس هيچ و است خويش مشروع وكار كسب حاصل مالك كس هر ب)    
  ها  هاي بزرگ و لشكركشي و جنگ ها و سلسله وجود حكومت -ج) گسترش برخي صنايع و توليدات نفتي    
  د) قاجار     
  دولتي نيمه -خصوصي -) الف) دولتي4  
  المال بدهد. ند و در صورت معلوم نبودن او به بيتهاي ناشي از ربا، غصب و ساير موارد نامشروع را گرفته و به صاحب حق رد ك ب) دولت موظف است ثروت    
  ها  ها و جنگ هاي بزرگ، لشكركشي ها و سلسه وجود حكومت -ج) گسترش برخي صنايع و توليدات نفتي    
  د) قاجار     
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  است؟ نادرستكدام گزينه دربارٔه زبان و ادبيات فارسي دري  -۱۳۶
  زمان با دولت طاهريان پديد آمد. همتقريباً ي به مفهوم واقعي خود ) ادبيات فارسي در 1  
  ) نخستين صورت زبان ادبي فارسي در برابر نفوذ عناصر زبان عربي بود.2  
  غربي ايران بود.  ) منطقۀ رواج فارسي دري، نخست در غرب و شمال3  
  هاي ايراني گام نهاد. خط عربي به مرحلۀ جديدي از زبانالفباي ) اين زبان با استفاده از 4  
  كدام اثر درست معرفي شده است؟ -۱۳۷
  پور است. ) در كوچۀ آفتاب: از آثار نثر ساده، عميق و عاطفي قيصر امين1  
  ) دري به خانۀ خورشيد: از مجموع شعرهاي سلمان هراتي است كه آن را ويژٔه نوجوانان سروده است.2  
  ب اسالمي است.هاي پس از انقال  نامه ) بدوك: يكي از فيلم3  
  هاي اجتماعي احمد محمود است كه قبل از انقالب اسالمي آن را نوشته است. سوخته: از رمان ) زمين4  
  ؟نيستهاي هفتم، هشتم و نهم هجري درست  كدام گزينه در مورد وضعيت زبان و ادبيات فارسي در قرن -۱۳۸
  و آسماني شد. ) شعر قرن هفتم دلنشين و برخوردار از معاني عميق انساني1  
  دوست، قصيده از رونق افتاد و شعر رو به سستي گراييد. ) در قرن هشتم با از بين رفتن دربارهاي ادب2  
  هاي تحقيقي دورٔه تيموريان عمدتاً سطحي و ادبيات اين دوره نيز تقليدي و فاقد نوآوري بود. ) كتاب3  
  رود. سيطرٔه تيموريان بر ايران از ميان مي گيرد و در قرن هشتم با ) نثر فني در قرن هفتم رونق مي4  
  است؟ نادرستكدام گزينه از نظر تاريخ ادبيات  -۱۳۹
  ترين موضوعات اين دوره، تحقيقات ادبي و تاريخي در محدودٔه زماني مشروطه بوده است. يكي از جذاب) 1  
  عوامل مؤثر در بيداري جامعه بودند.) رواج صنعت چاپ و اعزام دانشجويان ايراني به خارج از كشور براي تحصيل از 2  
  نويسي دردسر كمتري داشت. هاي تاريخي بود، زيرا نسبت به روزنامه ) در عصر مشروطه بيشترين رويكرد نويسندگان به رمان3  
  د.سرودن سبك عراقي شعر مي به بازگشتسراياني هستند كه در دورٔه  نشاط اصفهاني، فروغي بسطامي و مجمر اصفهاني از غزل) 4  
  نام صاحب چند اثر درست است؟ -۱۴۰
  دهكـدٔه پـرمالل:  -الممالـك فراهـاني) منشـĤت: (اديـب -تاريخ بيداري ايرانيـان: (ميـرزا حبيـب اصـفهاني) -آل: (ميرزادٔه عشقي) ايده«  

  »تحفة االحرار: (جامي) -اهللا) التواريخ: (خواجه رشيدالدين فضل جامع -مكاتيب: (سنايي) -دالويزتر از سبز: (علي مؤذني) -(امين فقيري)
  ) شش4  ) پنج3  ) چهار2  ) سه1  
  است؟ نشدهدرستي معرفي  كدام شاعر يا نويسنده به -۱۴۱
  كرد. ) يوسف اعتصامي: از اديبان دورٔه مشروطه بود كه نشريۀ ادبي بهار را منتشر 1  
  است. 1301ال در س» تهران مخوف«نام  ) مرتضي مشفق كاظمي: وي نويسندٔه اولين رمان اجتماعي به2  
  دارد.» ها همسايه«) احمد محمود: از نويسندگان دوران مقاومت ادبيات داستاني است و رماني به نام 3  
  ) سيدعلي موسوي گرمارودي: از آغازگران شعر مذهبي پس از انقالب اسالمي است كه كار خود را در غزل و قصيده شروع كرد.4  
  است؟» نامه قابوس«و » التفهيم«ترتيب مربوط به  ها به يهاي زير، كدام ويژگ از ميان ويژگي -۱۴۲
    الف) حذف افعال به قرينه  
  ب) اطناب  
  ج) تمثيل و استشهاد به آيات و احاديث  
  د) تكرار فعل يا اسم به حكم ضرورت معني  
  هاي بعد كاربرد فارسي در مقايسه با دوره ) لغات كمه  
  د -ه) 4  ه -) ج3  ج -د )2  ب -الف )1  
  ؟شود نميهاي پنجم و ششم مشاهده  يك از موضوعات رايج قرن در كدام گزينه، هيچ -۱۴۳
ــك ) 1     ــا فل ــالم ت ــا زن در دو ع ــوي پشــت پ ــا ش پيم

 

از ســـر دنيـــاي دون برخيـــز تـــا رعنـــا شـــوي 
 

ـــم اســـت2 ـــل ك ـــه مث ـــي را مگـــو ك ) چـــون من
 

ــــت  ــــدم اس ــــوز در ع ــــود هن ــــن خ ــــل م مث
 

ــــــدارد3 ــــــاب ن ــــــر جهانت ــــــاب رخ او مه ) ت
 

ـــز ز   ـــداردج ـــاب ن ـــش ت ـــيش رخ ـــي پ ـــف كس ل
 

ــين ) 4 ــه زم ــن ب ــارايش و بفك ــت مي ــي اس ــن زمين ت
 

ــرســماوي  جــان   ــاموزش و ب ــه ســماش ســت بي ــر ب ب
 

 ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
´ 30
پيشنهادي زمان
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  تر است؟ هاي ادبي شعر سبك هندي، كدام گزينه به اين سبك نزديك با توجه به ويژگي -۱۴۴  99
ســير جهــان ايــن همــه نيســت مهلــت دور ســبك ) 1    

 

كــه زمــان ايــن همــه نيســتتوشــه بــردار و روان شــو  
 

) تـــو پنــــداري جهـــان خــــود هســـت قــــائم2
 

بـــــــه ذات خويشـــــــتن پيوســـــــته دائـــــــم 
 

وفـا كـه چـون اسـت؟ ) از حال ما چه پرسي اي بـي3
 

ــــت  ــــون اس ــــو خ ــــۀ ت ــــي از غص دارم دل خراب
 

اي ز خيالــت وطــن گرفــت هــر دم بــه گوشــه ) 4
 

ـــت  ـــن گرف ـــت م ـــار دل از دس ـــو اختي ـــق ت عش
 

  ؟نداردير كدام آرايۀ ادبي وجود در بيت ز -۱۴۵
ــن      ــن آه ــار و م ــن از ب ــه شــد پشــت م دل حلق

 

همچنــــان در هوســــت روي بــــدين در دارم 
 

  ) جناس تام4  ) تشبيه3  ) ايهام تناسب2  ) تناقض1  
  ايهام تناسب است؟ فاقدكدام گزينه  -۱۴۶
ـــت روان ) 1     ـــه گش ـــفهان ك ـــن از اص ـــي بك نوازش

 

ـــــده  ـــــدٔه مـــــا زن ســـــوي عـــــراقرود  از آب دي
 

زنــــي چــــون دف مــــرا ) در مخــــالف مــــي2
 

اي راســـــــتي نـــــــيكم بـــــــه چنـــــــگ آورده 
 

ــت از ســر مــن3 ــو امــروز گذش ــون مژگــان ت ) خ
 

تـــا دگـــر پـــا نگـــذارم بـــه ســـر كـــوي وفـــا 
 

ــــوگند ) 4 ــــوردم دوش س ــــو خ ــــه گيســــوي ت ب
 

ـــــرم  ـــــر برنگي ـــــا س ـــــاي ت ـــــن از پ ـــــه م ك
 

  است؟» تشبيه، استعاره و مجاز«كدام گزينه داراي  -۱۴۷
خــوار تــو خــون دل مــن ريخــت گــر نــرگس خــون ) 1    

 

ــد  ــه درآي ــتان ب ــه زمس ــس فتن ــه ب ــت ك ــك نيس ش
 

) بـدان هـوس كـه بـه مسـتي ببوسـم آن لـب لعــل2
 

ــاد همچــو جــام و نشــد  ــم افت ــه در دل چــه خــون ك
 

ــن3 ــه چم ــمت ب ــۀ چش ــي زدم از گوش ) دوش حرف
 

شـــرم و حيـــا تـــا ننـــازد پـــس از ايـــن نـــرگس بـــي 
 

ســخن از مشــك خــتن محــض غلــطبــا دو زلفــت  ) 4
 

ــا  ــين خط ــين ع ــوي چ ــل از آه ــمت مث ــا دو چش ب
 

  هاي بيت زير در كدام گزينه تماماً درست آمده است؟ آرايه -۱۴۸
چــو زهــره ديــد رخ زرد و اشــك خواجــو گفــت:     

 

ــداخت  ــاب ان ــراب ن ــدح زر ش ــر در ق ــه مه ك
 

  

  تلميح -تشخيص -جناس -) ايهام تناسب2  جناس -استعاره -تشبيه -) لف و نشر1  
  اغراق -استعاره -ايهام -) تشبيه4  پارادوكس -كنايه -ايهام تناسب -) حسن تعليل3  
  هاي مقابل كدام گزينه كامالً درست است؟ آرايه -۱۴۹

ــــد1 ــــو دي ) صــــبح چــــون گلشــــن جمــــال ت
 

بــــــــر عروســــــــان بوســــــــتان خنديــــــــد 
 

تشخيص) -تناسب (ايهام 
) تـــا بـــا كمـــان ابـــرو بنشســـت در كميـــنم2

 

در خــــون خــــويش بنشــــاند از تيــــر دلنشــــينم 
 

  تشبيه) -(ايهام 
ـــت3 ـــه پش ـــي ) ن ـــه م ـــر انديش ـــاي ب ـــوانم زد پ ت

 

ـــي  ـــه م ـــم از ريش ـــت غ ـــن درخ ـــه اي ـــوانم زد ن ت
 

  لف و نشر) -(كنايه 
ــــۀ تلخــــش4 ــــزا گري ــــور ج ــــد ش ) در دل فكن

 

كبـــاب اســـت از آتـــش رخســـار تـــو هـــر دل كـــه 
 

  تناقض) -آميزي (حس 
  در كدام گزينه درست آمده است؟» تضاد، ايهام، تشبيه، استعاره و مجاز«هاي  ترتيب آرايه -۱۵۰
ـــف)      ـــت ال ـــر اس ـــرازوي دوس ـــمان را ت آس

 

ـــت  ـــر اس ـــي گه ـــنگ و در يك ـــي س در يك
 

ــود ــو ب ــا بــه ســر زان ب) دوش ســيالب غمــت ت
 

دوشامشب اي دوست چه تـدبير كـه بگذشـت ز  
 

زنـي گيري و بـر سـر مـي ج) گل ز دست غير مي
 

در ميان عاشقان ايـن سـرزنش مـا را بـس اسـت 
 

د) با تو اي سرو روان با گـل و گلشـن چـه كـنم؟
 

زلف سنبل چه كشـم عـارض سوسـن چـه كـنم؟ 
 

عـــرق غيـــرت پيشـــاني خورشـــيدم مـــن ) ه     
 

ـــرا  ـــرد م ـــد س ـــت نكن ـــبح قيام ـــس ص نف
 

  ج -ه -ب -د -) الف4  ج -ه -د -ب -الف )3  ه -د -ب -الف -) ج2  الف -ه -ب -ج -د )1  
  مطرح شده است؟ نادرستها  در كدام گزينه يكي از آرايه -۱۵۱ 

ـــت1 ـــيم اس ـــداد نس ـــاك ز بي ـــل چ ـــراهن گ ) پي
 

ـــي  ـــدٔه ب ـــت از خن ـــيم اس ـــته دون ـــت دل پس وق
 

  جناس) -(استعاره 
ـــام2 ـــامي و ك ـــت ناك ـــاده اس ـــديگر افت ) الزم يك

 

كـــام هـــا در فصـــل گـــل باشـــد ز بيشـــتر از فصـــل 
 

  مجاز) -(اسلوب معادله 
ـــد؟3 ـــه رو بازآي ـــه چ ـــل ب ـــده را گ ـــل دلش ) بلب

 

كـــه دلـــش هـــر نفـــس از شـــوق بـــه پـــرواز آيـــد 
 

  كنايه) -(ايهام تناسب 
ـــراق4 ـــغ ف ـــرب تي ـــه ض ـــاني ب ـــد رس ـــرم گزن ) گ

 

ــت  ــو نيس ــراق ت ــت ف ــن طاق ــم از اي ــه بيش ــن ك مك
 

  تشبيه) -(ايهام 
  است؟ نادرستقافيۀ كدام بيت  -۱۵۲

ــــــن جهــــــان و آن جهــــــان1 ــــــران اي ) در ق
 

ــــي  ــــرم م ــــان از ش ــــن جه ــــان اي ــــردد جه گ
 

ـــــب ) 2     ـــــر ش ـــــتر دگ ـــــد بيش ـــــايش كن نم
 

ــــــــو را روشــــــــنايي دهــــــــد بيشــــــــتر  ت
 

ـــري3 ـــين بنگ ـــه زم ـــر ب ـــورد، گ ـــك الج ) اي فل
 

ـــجود آوري  ـــه س ـــر ب ـــي س ـــع ده ـــه تواض ـــن ب ت
 

ــــالن ) 4 ــــردي اي ف ــــو ك ــــود چ ــــان خ امتح
 

ديگــــــــرانفـــــــارغ آيــــــــي ز امتحــــــــان  
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  است؟» مصوت + صامت + صامت«الگوي حروف اصلي چند گزينه  -۱۵۳  1010
ــف)      ــدان ال ــوح ارجمن ــه ل ــون او ب ــي چ كس

 

ـــــبندان  ـــــديع نقش ـــــش ب ـــــزد نق ن
 

ــت ــي اوس ــي پردگ ــه بين ــرده ك ــر پ ــه ه ب) ب
 

جنبــــان هــــر دلبردگــــي اوســــت قضــــا 
 

رونـد ج) فصل نوروز است و خلقي سوي صحرا مي
 

ي قـول مطـرب نشـنوندنصيب آنان كـه در مـ بي 
 

ــــد ــــا بماندن ــــل آنج ــــراق و جبرئي د) بُ
 

ـــد  ـــا بخواندن ـــه را تنه ـــوت خواج ـــه خل ب
 

گفتــــا لــــب توســــت مخــــزن غيــــب ) ه     
 

ــــب  ــــود جي ــــه ب ــــيش ب ــــه ته از بوس
 

  ) پنج4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1  
  است؟ نادرستوزن كدام گزينه  -۱۵۴
  ن مفاعلن مفتعلن مفاعلن) شد ز تو زهر خوردنم مايۀ رشك عالمي: مفتعل1  
  جز اين قدر نباشد: فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن ) گله گر كنم ز خويت به2  
  ) ز نسرين درآويختي عقد لؤلؤ: فعولن فعولن فعولن فعل3  
  دلم اي يار همچنان كه تو ديدي: مفتعلن فاعالت مفتعلن فع ) بي4  
  است؟» ناهمسان«وزن كدام گزينه  -۱۵۵
ــرد  ) 1     ــدبب ــم افكن ــر غ ــان بح ــدر مي ــن دل و ان اي

 

ـــم  ـــج روان ـــال و رن ـــد ب ـــف ص ـــه ك ـــپرد آن ب س
 

ــــو2 ــــب ت ــــا ل ــــن ب ) غنچــــه همچــــون دل م
 

اللـــــــه همچـــــــون رخ تـــــــو در دل مـــــــن 
 

ــان3 ــو مظلوم ــيد چ ــارش خورش ــت و رخس ) از طلع
 

افتـــد ز فلـــك هـــر دم پيشـــش بـــه زمـــين انـــدر 
 

صـــــدري كـــــه ز خـــــالق اســـــت شـــــاكر ) 4
 

ـــــــكو   ـــــــت مش ـــــــق اس ـــــــع خالي روز جم
 

  شود؟ بندي هجايي مي كدام گزينه به دو صورت تقسيم -۱۵۶
بر گوهر دل بـرده پـي جـام صـدف ز انگشـت وي ) 1    

 

و انگشــت او بــا جــام مــي مــاهي اســت دريــا داشــته 
 

ـــوني2 ـــق و جن ـــه عش ـــم ب ـــالم عل ـــه ع ) در هم
 

گـــــو بشناســـــندت از جبـــــين بـــــه عالمـــــت 
 

ـــــــردا3 ) امـــــــروز گذشـــــــت و بگـــــــذرد ف
 

ـــــــه و رفت  ـــــــندي رفت ـــــــود بهم ـــــــي ب ن
 

كشـــت كـــن آنجـــا كـــه نســـيم و نمـــي اســـت ) 4
 

ـــــــــت  ـــــــــه ز آب و هواس ـــــــــي مزرع خرم
 

  وزن هستند؟ در موارد زير، كدام ابيات هم -۱۵۷
سر كن نواي عشق كه از هـاي و هـوي عقـل الف)     

 

ـــو گـــوش نصـــيحت آزرده  اي شـــنيده ام چ
 

ــي ــادٔه ب ــك ب ــام فل ســري نيســت درد ب) در ج
 

اموش گشــاييمتــا مــا بــه تمنــا لــب خــ 
 

ــه ــنگريزه ج) روزي ب ــر س ــل و گه ــاي لع اي ج
 

ــد  ــتري نه ــر انگش ــه ب ــري ك ــه زرگ ــردم ب ب
 

د) سروم سـر نـوازش در پـيش مـن بـه حيـرت
 

كز بخت سركشم چيست اين پايه سر بـه راهـي؟ 
 

) جــز دل ايرانيــان خســته در ايــن ملــكه     
 

ـــدارد  ـــراغ ن ـــي س ـــين كس ـــك دل غمگ ي
 

  ه -) الف4  ه -د )3  د -) ب2  ج -) الف1  
  در كدام گزينه اختيار زباني وجود دارد؟ -۱۵۸
ــــاهي ) 1     ــــه پن ــــود هرك ــــان نش ــــه پريش از فتن

 

ـــــرد  ـــــو گي در ســـــايۀ گيســـــوي پريشـــــان ت
 

ـــوان2 ـــه اي ـــديم ب ـــه خن ـــراغيم ك ـــه چ ـــر ن ) آخ
 

ــــرييم  ــــانه بگ ــــۀ كاش ــــه در گوش ــــمعيم ك ش
 

ــــاني3 ــــديم و نه ــــه بخن ــــت ديوان ــــا وحش ) ب
 

بگــــــرييم در فاجعــــــۀ حكمــــــت فرزانــــــه 
 

ـــا ) 4 ـــي م ـــده ول ـــا خن ـــم م ـــد در غ ـــه كن بيگان
 

بــــا چشــــم خــــودي در غــــم بيگانــــه بگــــرييم 
 

  است؟» جاي فعالتن و تغيير مصوت ابدال، فاعالتن به«كدام گزينه داراي اختيارات شاعري  -۱۵۹
ـــــامگاه1     ـــــا ش ـــــحر ت ـــــدان از س ـــــرد مي ) گ

 

كننـــــد پويـــــه چـــــون بـــــاد بهـــــاري مـــــي 
 

ـــــماري2 ـــــن ش ـــــار م ـــــي از ك ـــــود ) وقت ب
 

ـــــمار؟  ـــــان ز ش ـــــن زم ـــــرونم اي ـــــه بي از چ
 

) لطــف حــق يــار كســي بــاد كــه در دورٔه مــا3
 

نشــــود يــــار كســــي تــــا نشــــود بــــار كســــي 
 

ــي ) 4 ــار كس ــي ي ــت كس ــه در او نيس ــاري ك در دي
 

كــاش يــارب كــه نيفتــد بــه كســي كــار كســي 
 

  با توجه به بيت زير، كدام گزينه كامالً درست است؟ -۱۶۰
ـــــــدم خرگـــــــوش      ـــــــردم را وار دي م

 

خفتــــه دو چشــــم بــــاز و خــــرد رفتــــه 
 

  ) قلب و ابدال دارد.2    ) ابدال و تغيير كميّت مصوت دارد.1  
  ) بلند در نظر گرفتن هجاي پاياني و قلب دارد.4  ) تغيير مصوت بلند به كوتاه و كوتاه به بلند دارد.3  
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  است؟ نادرستمفهوم مقابل كدام گزينه  -۱۶۱  1111
از ســر گذشــته اســت ات ) اي گـل كــه مــوج خنـده1

 

ــــــاش گريــــــۀ تلــــــخ گــــــالب را  آمــــــاده ب
 

  (ناپايداري خوشي) 
سـوي مـن دراز سـازد بـه ) دسـت رغبـت كـس نمـي2

 

ام چـــون گـــل پژمـــرده بـــر روي مـــزار افتـــاده 
 

  كسي) (تنهايي و بي 
هـــا اگرچـــه صـــاف، ولـــي از هـــراس ســـنگ ) دل3

 

ــــدن نداشــــت  ــــا ش ــــل تماش ــــود مي ــــه ب آيين
 

 )(غلبۀ استبداد و اختناق 
گهــي اســت ) در هـر طــرف ز خيــل حـوادث كمــين4

 

ــــان  ــــد ســــوار عمــــر زان رو عن گسســــته دوان
 

  ثمري عمر) (بي 
  مفهوم بيت زير با كدام گزينه قرابت دارد؟ -۱۶۲

اي نيســـت گوشــه گـــرفتم ز خلـــق و فايـــده     
 

ــه  ــالي گوش ــمت ب ــۀ چش ــت گوش ــين اس نش
 

  

ـــتم ) 1     ـــامي، ندانس ـــاري ز گمن ـــۀ غ ـــرفتم گوش گ
 

ـــه  ـــي ك ـــاف م ـــوه ق ـــا را ك ـــدآوازه عنق ـــازد بلن س
  

ــود2 ــردم برب ــر دل م ) چشــم شــوخت چــه عجــب گ
 

تـــرك سرمســـت محـــال اســـت كـــه يغمـــا نكنـــد 
 

ــي3 ــرو ) دوش م ــه از چشــمم م ــالش را ك ــتم خي گف
 

ــي  ــي م ــه كل ــم ب ــردم ه ــرك م ــم ت ــور چش ــايد ن نش
 

) خيـــال چشـــم و رخـــت تـــا بـــود برابـــر چشـــم4
 

شـــدگمـــان مبـــر كـــه مـــرا خـــواب يـــا خـــوري با 
 

  مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ -۱۶۳
ــزد؟      ــيب عشــق بگري ــعدي از آس ــت س ــه گف ك

 

بـرد گمـان اي دوسـت به دوستي كـه غلـط مـي 
 

  

گـــوارتر دردي اســـت درد عشـــق ز جـــان خـــوش ) 1    
 

ـــان كنـــد كســـي؟  ـــن درد را بـــراي چـــه درم اي
  

ــدار2 ــب م ــو عج ــۀ خواج ــد ز گفت ــون چك ــر خ ) گ
 

ـــز درد  ـــرش ك ـــت دفت ـــون اس ـــۀ خ ـــق غرق عش
 

ــي3 ــت و مدهوش ــق مس ــي عش ــون ز م ــدام چ ) م
 

ـــــاده و درد  ـــــز ب ـــــش بري ـــــار مك ـــــر خم س
 

ــــت4 ــــايي نيس ــــق را ره ــــوختگان عش ) ز دام س
 

ــــت  ــــدايي نيس ــــه را ج ــــي بيگان ــــظ، معن ز لف
 

  مفهوم كدام گزينه متفاوت است؟ -۱۶۴
لـبش مطلـوب نيسـت گر چمن خلد است ما را بي ) 1    

 

ر بــاغ رضــوان بــر لــب كــوثر خــوش اســتتشــنه را د 
  

) گــــر از بهشــــت نگــــارم عنــــان بگردانــــد2
 

ــــيم  ــــذاب ال ــــن و دوزخ و ع ــــر م ــــه روز حش ب
 

ســــرد از نظــــارٔه بــــاغ بهشــــت كــــرد ) دل3
 

ـــــــي  ـــــــادٔه دل ب ـــــــحراي س ـــــــرا ص آرزو م
 

ــي4 بخــش دلكشــت روي و قامــت و لــب جــان ) ب
 

ايــــم تــــرك بهشــــت و طــــوبي و كــــوثر گرفتــــه 
 

  ؟نداردبيت زير قرابت مفهومي  كدام گزينه با -۱۶۵
ـــه      ـــري ريخت ـــه روم؟ قم ـــاه ك ـــه پن ـــالم ب ب

 

تــا بــه كــي سركشــي اي ســرو خرامــان از مــن؟ 
 

  

ــت ) 1     ــو رنجــور و در دل ــه همچــو چشــم ت مــن خفت
 

ــــاتوان كجاســــت؟  روزي گــــذر نكــــرد كــــه آن ن
  

ـــر2 ـــر ب ـــق ) س ـــرافكندگان عش ـــيش س ـــرد پ نك
 

ــ  ــه در نك ــر ب ــي از س ــه سركش ــمع هرك ــون ش ردچ
 

) گشـــتيم خـــاك پـــايش و آن ســـرو ســـرفراز3
 

ـــن  ـــرد دام ـــر نك ـــا نظ ـــد و در م ـــان روان ش كش
 

ــــق او4 ــــلطان عش ــــر س ــــود را ب ــــك وج ) مل
 

ـــــدان مختصـــــر نكـــــرد  ـــــرديم و التفـــــات ب ب
 

 

  است؟ آورده ريز ميمفاه با يمرتبط عبارات نهيگز كدام بيترت به -۱۶۶
   كنش بودن ياراد  
   يانسان جهان با ينيتكو جهان تعامل  
   فاسقه ۀنيمد  
 قبال در فرد تيمسئول بر و رديگ  ينم دهيناد  را اشخاص يفرد جهان ميكر  قرآن -ردينگ آن انجام به ميتصم يول باشد؛ آگاه يكار  به يفرد است ممكن) 1  

  .نباشد يفطر  يازهاين مطابق آن يهارفتار  و هنجارها ها، ارزش د،يعقا  كه يفرهنگ -كند يم ديتأك جامعه و فرهنگ
 جوامـع و افـراد با سبحان، خداوند خواست و حكمت اساس بر ينيتكو  جهان -ردينگ آن انجام به ميتصم يول باشد؛ آگاه يكار  به يفرد است ممكن) 2  

  .نباشد يفطر  يازهاين مطابق آن يرفتارها و هنجارها ها، ارزش د،يعقا  كه يفرهنگ -دارد مانهيحك يرفتار  يانسان
 يانسـان جوامـع و افراد با سبحان، خداوند خواست و حكمت اساس بر ينيتكو  جهان -است يضرور  زين انسان ٔهاراد ،يآگاه بر عالوه كنش انجام يبرا) 3  

  .نباشد حق با همسو و موافق آن يرفتارها و هنجارها اما ،باشد حق آن يها ارزش و ديعقا  كه يا جامعه -دارد مانهيحك يرفتار 
 قبـال در فـرد تيمسـئول بـر و رديـگ ينمـ دهيناد  را اشخاص يفرد جهان ميكر  قرآن -است يضرور  زين انسان ٔهاراد ،يآگاه بر عالوه كنش انجام يبرا) 4  

  .نباشد حق با همسو و موافق آن يرفتارها و هنجارها اما ،باشد حق آن يها ارزش و ديعقا  كه يا جامعه -كند يم ديتأك جامعه و فرهنگ

  

 ۱۴۰۱ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
´ 15
پيشنهادي زمان
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  است؟ ارتباط در ريز ۀجمل با يهمگ نهيگز كدام عبارات -۱۶۷  1212
  ».كردند ديتأك علوم »روش« بر »موضوع« يجا به كه شدند دايپ غرب جهان در يا عده يالديم ستميب قرن لياوا در«  
 قـرن دوم ۀمـين از كـرديرو  نيـا  - كنند فادهاست يتجرب روش يعني روش كي از ديبا  علوم ۀهم كه گفتند و دانستند علم كسب روش تنها را يتجرب روش ها آن) 1  

  .است علم »يتجرب علم« فقط كه زدند دامن برداشت نيا  به جيتدر  به ها آن - افتاد رونق از يعلم محافل در كم كم و شد مواجه يمتعدد يها چالش با ستميب
 تفـاوت دگاهيـد  نيـا  در -كنند استفاده يتجرب روش يعني روش كي از ديبا  علوم ۀهم كه گفتند و دانستند علم كسب روش تنها را يتجرب روش ها ن آ) 2  

 و يانسـان علـوم و دانستند يرعلميغ را ينيد  علوم و اخالق فلسفه، مانند علوم ريسا  آنان -شود ينم دهيد  يعموم دانش و يعلم دانش نيب يمحسوس
  .كردند يتلق علم كنند، استفاده يتجرب روش از كه يصورت در فقط را ياجتماع

 كننـد، استفاده يتجرب روش از كه يصورت در فقط را ياجتماع و يانسان علوم و دانستند يرعلميغ را ينيد  علوم و اخالق فلسفه، مانند علوم ريسا  آنان) 3  
 يها الشچ با ستميب قرن دومۀ مين از كرديرو  نيا  -شود ينم دهيد  يعموم دانش و يعلم دانش نيب يمحسوس تفاوت دگاهيد  نيا  در -كردند يتلق علم

  .افتاد رونق از يعلم محافل در كم كم و شد مواجه يمتعدد
 مختلـف ياجتماع يها جهان كه قائلند آنان - افتاد رونق از يعلم محافل در كم كم و شد مواجه يمتعدد يها چالش با ستميب قرن دوم ۀمين از كرديرو  نيا ) 4  

  شود. در اين ديدگاه تفاوت محسوسي بين دانش علمي و عمومي ديده نمي - ارندد يعلم دانش از يمتفاوت فيتعار  خود، يفرهنگ تيهو   بر اساس
  :ديكن مشخص را ريز عبارات بودن نادرست اي درست -۱۶۸
   ستين نمادها و هنجارها از ازين يب يا جامعه چيه.  
   رندييتغ قابل مختلف يها نهيزم در ط،يشرا حسب بر ها ارزش و ديعقا.  
   شمول را فراهم آورد. هاي جهان ها ايجاد كند تا زمينۀ گسترش و تحقق عقايد و ارزش ايد ويژگي معنويت را در انسانفرهنگ جهاني ب  
   هاي مختلف داشته باشند. توانند معيار و ميزاني براي سنجش عقايد و ارزش هايي كه به حقيقتي قائل نباشند، نمي فرهنگ  
  درست -درست -درست -ستنادر ) 2  نادرست -درست -درست -نادرست) 1  
  درست -نادرست -نادرست -درست) 4  نادرست -نادرست -نادرست -درست) 3  
  دارند؟ اشاره يمفهوم چه به ريز عبارات بيترت به -۱۶۹
   ها آن از يرياثرپذ اي ياجتماع يها دهيپد بر خود ياثرگذار زانيم فهم  
   از خـود رشد مختلف مراحل در زنده موجود آن كه است يتفاوت همانند تفاوتشان و اند زنده موجود نوع كي هيشب ياجتماع يها جهانۀ هم 

  .كند يم دايپ يبزرگسال مراحل تا يكودك دوران
   كشاند يم يناتوان و ضعف به را ها گروه و جوامع اقوام، گريد و آورد يم دنبال به گرانيد بر را خاص يگروه اي جامعه قوم، كي تسلط كه يفرهنگ.  
   ياسيس و ينظام قدرت به توسل با ،يخارج نيسرزم كي اشغال  

  استعمار -سلطه فرهنگ -ياجتماع يها جهانۀ هم كساني ريمس -ياجتماع يها دهيپد  يمعنا فهم) 1
  استعمار -سلطه فرهنگ -بشر خيتار  به يخط نگاه -كالن و خرد به ياجتماع يها دهيپد  يبند  ميتقس) 2  
  سمياليامپر  -استكبار فرهنگ -ياجتماع يها جهان ۀهم كساني ريمس -كالن و خرد به ياجتماع يها دهيپد  يبند  ميتقس) 3  
  سمياليامپر  -استكبار فرهنگ -بشر خيتار  به يخط نگاه -ياجتماع يها دهيپد  يمعنا فهم) 4  
  معناست؟ چه به سميويتيپوز و است نگاه كدام ۀجينت ياخالق يها كنش شدن كمرنگ وبر ماكس نگاه در -۱۷۰
  علوم روش وحدت -ياجتماع علوم شمندانياند  توسط كنش يمعان فهم به توجه دمع) 1  
  ينييتب يشناس جامعه -ياجتماع علوم شمندانياند  توسط كنش يمعان فهم به توجه عدم) 2  
  علوم روش وحدت -هستند ايدن به معطوف كه ييها  كنش به حسابگرانه نگاه) 3  
  ينييتب يشناس جامعه -هستند ايدن به معطوف كه ييها  كنش به حسابگرانه نگاه) 4  
  كنند؟ يم اشاره يزيچ چه به ريز عبارات از كي هر بيترت به -۱۷۱
   استيس مطلوب تيوضع از ياجتماع جهان ياعضا تصور  
   ياجتماع جهان در فرد تيعضو و نقش  
   بـه عمـل يـا توجه از و دهند يم قرار يجهان اين و ييودن اهداف خدمت در را يدين و يمعنو يباورها از يهاي بخش كه يهاي فلسفه و باورها 

  .زنند يم باز سر ديگر يها بخش
   غرب معاصر فرهنگ يشناخت انسان يژگيو نيتر همم  
  سمياومان -پنهان سكوالريسم -تيهو  ياجتماع بعد -ياجتماع آرمان) 1  
  سمياومان -سميسكوالر  -افراد ياجتماع مشاركت -ياجتماع آرمان) 2  
  يجهان نيا  و يويدن انسان اصالت -پنهان سكوالريسم -تيهو  ياجتماع بعد -استيس دنها) 3  
  يجهان نيا  و يويدن انسان اصالت -سميسكوالر  -افراد ياجتماع مشاركت -استيس نهاد) 4  
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  كند؟ درستي كامل مي كدام گزينه جدول زير را به -۱۷۲  1313

  پيامد  علت
 (الف) رويكرد تبييني

 تدار كليسافرو ريختن اق (ب)

 (ج) همراهي همدالنه با افراد

 هاي محلي در رنسانس بروز و ظهور پادشاهان و قدرت (د)

  هيقسطنطن فتح -ها آن يآرزوها و يزندگ مسائل فهم -صليبي هاي جنگ -كنش يمعنا گرفتن دهيناد ) 1  
  كليسا اقتدار ختنير  فرو -ها آن يآرزوها و يندگز  مسائل فهم -مسلمانان با انيياروپا  ۀمواجه -شود يم مشاهده آنچه بر تمركز) 2  
  كليسا اقتدار ختنير  فرو -كنش يمعنا فهم در ينييتب نگاه مشكل حل -صليبي هاي جنگ -شود يم مشاهده آنچه بر تمركز) 3  
  هيطنطنقس فتح -كنش يمعنا فهم در ينييتب نگاه مشكل حل -مسلمانان با انيياروپا  ۀمواجه -كنش يمعنا گرفتن دهيناد ) 4  
  :ديده پاسخ ريز االتؤس به -۱۷۳
   رد؟يگ يم انجام يهدف چه با يريپذ جامعه  
   دهند؟ يم انجام بهتر را فرهنگ با متناسب اعمال و ها كنش افراد يزمان چه  
   ست؟يچ جامعه افراد از يبخش و خود ياجتماع تيموقع ارتقاء ۀجينت  
   ت؟گرف شكل يزمان ٔهباز چه در هياول سميبراليل  
  نوزدهم و هجدهم يها قرن -يفرهنگ تعارضات حذف -باشد سازگارتر انسان فطرت و عقل با فرهنگ كه يهنگام -ياجتماع يزندگ در مشاركت) 1  
  هجدهم و هفدهم يها قرن -يفرهنگ تعارضات حذف -باشد شتريب فرهنگ كي اقناع قدرت كه يزمان -ياجتماع يزندگ در مشاركت) 2  
  هجدهم و هفدهم يها قرن -شدن واقع جامعه دييتأ  مورد -باشد سازگارتر انسان فطرت و عقل با فرهنگ كه يهنگام -ياجتماع تيهو  ير يگ شكل) 3  
  نوزدهم و هجدهم يها قرن -شدن واقع جامعه دييتأ  مورد -باشد شتريب فرهنگ كي اقناع قدرت كه يزمان -ياجتماع تيهو  ير يگ شكل) 4  
  است؟ آمده نهيگز كدام در ريز اردمو از كي هر علت بيترت به -۱۷۴
   ياجتماع جهان يفرهنگ تيهو يدگرگون يبرا راه شدن باز  
   ياجتماع جهان مرگ  
   يجهان جنگ دو وقوع  
   برند يم كار به را استعمارزده و استعمارگر اصطالح كه يكسان نگاه در ريفق يكشورها مشكل.  
 ضـعف -ياسـتعمار  منـاطق سـر بـر يياروپـا  يكشـورها رقابت -افراد يروح و يمعنو يازهاين با نكردن عمل متناسب -يفرهنگ تزلزل شدن دار ادامه) 1  

  يصنعت و ياقتصاد
 -ياسـتعمار  منـاطق سـر بـر يياروپا  يكشورها رقابت -ها انسان يمعنو و يفطر  اي يجسمان و يعيطب يازهاين به ييگو  پاسخ از يناتوان -تيهو  بحران) 2  

  يفرهنگ يخودباختگ
  يفرهنگ يخودباختگ -ياسيس سمياليامپر  -افراد يروح و يمعنو يازهاين با نكردن عمل متناسب -تيهو  حرانب) 3  
  يصنعت و ياقتصاد ضعف - ياسيس سمياليامپر  - ها انسان يمعنو و يفطر  اي يجسمان و يعيطب يازهاين به ييگو  پاسخ از يناتوان - يفرهنگ تزلزل شدن دار ادامه) 4  
  است؟ نادرست وبر ماكس با ارتباط در و درست يفطر يگانگيازخودب با ارتباط در نهيگز كدام -۱۷۵
 يدارا ياجتمـاع جهـان آن باشند نداشته خاطر تعلق ها آن به و كنند فراموش را آن يها آرمان و ها تيواقع ،ياجتماع جهان كي ياعضا كه يصورت در) 1  

 و هـا آرمان ٔهدربار تواند ينم اما كند؛ فيتوص را ياجتماع يها ارزش و ها آرمان تواند يم طفق شناس جامعه بود معتقد وبر -است يفطر  يگانگيب خود از
  .كند يعلم يداور  اند، يرتجربيغ و نامحسوس يها دهيپد  كه ها ارزش

 يدارا ياجتمـاع جهـان آن ندباش نداشته خاطر تعلق ها آن به و كنند فراموش را آن يها آرمان و ها تيواقع ،ياجتماع جهان كي ياعضا كه يصورت در) 2  
 بـا را خـود يابيـارز  و فهـم ديبا  اما دارد، را ياجتماع يها دهيپد  يابيارز  داوري و توان ياجتماع علوم اگرچه بود معتقد او -است يفطر  يگانگيب خود از

  .داشت نخواهد يعلم ارزش اال و دينما  اثبات يتجرب روش
 -شـود يمـ يفطر  يگانگيب خود از دچار جهان آن شود، جهان و انسان قتيحق با آن ياعضا ييآشنا  از مانع ،ياجتماع جهان كي يها ارزش و ديعقا  اگر) 3  

 يهـا دهيـپد  كـه هـا ارزش و هـا آرمـان ٔهدربـار توانـد ينم اما كند؛ فيتوص را ياجتماع يها ارزش و ها آرمان تواند يم فقط شناس جامعه بود معتقد وبر
  .كند يلمع يداور  اند، يرتجربيغ و نامحسوس

 -شـود يمـ يفطر  يگانگيب خود از دچار جهان آن شود، جهان و انسان قتيحق با آن ياعضا ييآشنا  از مانع ،ياجتماع جهان كي يها ارزش و ديعقا  اگر) 4  
 اال و ديـنما  اثبـات يتجربـ روش بـا را خود يابيارز  و فهم ديبا  اما دارد، را ياجتماع يها دهيپد  يابيارز  داوري و توان ياجتماع علوم اگرچه بود معتقد او

  .داشت نخواهد يعلم ارزش
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 و جوامـع ريسـا ۀمطالعـ مشكل حل يبرا و است متجدد ياجتماع جهان ۀنشان و شاخص ت،يجمع كاهش كه كرد ادعا توان يم ليدل چه به -۱۷۶  1414
  كرد؟ ديبا چه غرب منظر از ها فرهنگ

 يثـارگر يا  و محبـت نيـا  لـذت، اصـالت و يـيفردگرا  ليدل به متجدد جهان در يول ،است يفداكار  و ثاريا  محبت، گرو در يفرزندآور  و خانواده قوام رايز ) 1  
 و جوامـع ميبكوشـ ديـبا  -انجامـد يمـ يتـيجمع ۀچالـ در جوامـع نيـا  افتادن فرو و تيجمع ديشد  كاهش و كمتر يفرزندآور  به كه ابدي يم كاهش
  .ميبپرداز  ها آن يبررس به ير يتفس كرديرو  با يعني م؛يكن مطالعه خودشان منظر از را گريد  يها فرهنگ

 ازدواج، سـن رفـتن بـاال مانند ييها  علت به يغرب جوامع امروزه يول ،است خانواده نهاد مهم يكاركردها از تيجمع نيتأم و ها انسان يفطر  ازين يفرزندآور  رايز ) 2  
 و تيـجمع كـاهش ۀمسـئل بـا... و فرزندان پنداشتن نهيهز  آن، دنبال به و ييگرا  مصرف و يطلب تيعاف ،يزدگ رفاه طالق، و ها خانواده يفروپاش ،يثبات يب شيافزا 

  .ميبده ميتعم گريد  جوامع ۀهم به ميا  آورده دست به جامعه كي يبررس و مطالعه از كه را يجينتا  دينبا  - اند مواجه تيجمع يسالمند  و ير يپ چون يعوارض
 يثـارگر يا  و محبـت نيـا  لـذت، اصـالت و يـيفردگرا  ليدل به متجدد جهان در يول ،است يفداكار  و ثاريا  محبت، گرو در يفرزندآور  و خانواده قوام رايز ) 3  

 نيبـ ۀسـيمقا  امكـان ديـبا  -انجامـد يمـ يتـيجمع ۀچالـ در جوامع نيا  افتادن فرو و تيجمع ديشد  كاهش و كمتر يفرزندآور  به كه ابدي يم كاهش
  .مياور يب وجود به خود مطالعات در را جوامع و ها فرهنگ

 سـن رفـتن باال مانند ييها  علت به يغرب جوامع امروزه يول ،است خانواده نهاد مهم يكاركردها از تيجمع نيتأم و ها انسان يفطر  ازين يفرزندآور  رايز ) 4  
 كاهش ۀمسئل با... و فرزندان پنداشتن نهيهز  آن دنبال هب و ييگرا  مصرف و يطلب تيعاف ،يزدگ رفاه طالق، و ها خانواده يفروپاش ،يثبات يب شيافزا  ازدواج،
  .ميابيب قدرت ۀعرص در ژهيو  به ياجتماع يها ارزش ٔهدربار يعلم يداور  يبرا يراه ديبا  -اند مواجه تيجمع يسالمند  و ير يپ چون يعوارض و تيجمع

  است؟ آمده نهيگز كدام در ريز عبارات از كي هر يزمان ٔهباز -۱۷۷
   گرا غرب منورالفكران و ياسالم دارگرانيب نيب سخت يرقابت و نزاع  
   بخش يآزاد يها جنبش و ها انقالب  
   سميوناليناس شيدايپ  
   ياجتماع علوم در او روش و خلدون ابن  
  كنت از قبل سال چهارصد -رنسانس از بعد -ستميب قرن اواخر -رانيا  ياسالم انقالب يحوال) 1  
  يوسط قرون -رنسانس از بعد -ستميب قرن -رانيا  ياسالم انقالب يحوال) 2  
  يوسط قرون -ها ملت دولت ير يگ شكل -ستميب قرن اواخر -مشروطه انقالب انيجر ) 3  
  كنت از قبل سال چهارصد -ها ملت دولت ير يگ شكل -ستميب قرن -مشروطه انقالب انيجر ) 4  
  كند؟ يم اشاره يمفهوم چه به ريز يها يژگيو از كي هر بيترت به -۱۷۸
   دارند ليتما و شيگرا ها آن به نسبت جامعه كي افراد كهي خواستن و مطلوب يها دهيپد.  
   شوند ينم محقق يآزاد و تيامن عدالت، مانند ياجتماع يها ارزش از كي چيه نباشد اگر.  
   ميبر يم كار به را آن گريكدي با تعامل در كه يشندا ٔهريذخ از يبخش.  
   ديآ يم دست به يمعمو دانش در شهياند و تأمل با.  
  ذخيرٔه آگاهي -دانش علمي -ياجتماع جهان قيعم يها هيال  -ياجتماع آرمان) 1  
  دانش علمي -يعموم دانش -ياجتماع كنش -ياجتماع ارزش) 2  
  ذخيرٔه آگاهي -يعموم دانش -ياجتماع جهان قيعم يها هيال  -ياجتماع ارزش) 3  
  دانش علمي -يآگاه ٔهريذخ -ياجتماع كنش -ياجتماع آرمان) 4  
  كند؟ يم انيب را اند رفته شدن يجهان سمت به كه ييها فرهنگ دوم ۀگون يژگيو سه نهيگز كدام و معناست چه به آن نظم و ياجتماع جهان بودن ياعتبار - ۱۷۹
 يهـا آرمـان و ديـعقا  از -سـتين يخاصـ قوم و گروه خدمت در آن يهنجارها و ها ارزش د،يعقا  -است بودن ياعتبار  مقابل در بودن ينيتكو  يمعنا به) 1  

  .ندارند جوامع گريد  به انهيجو  سلطه نگاه لزوماً -ديگو  يم سخن يانسان مشترك
 قـوم و گروه خدمت در آن يهنجارها و ها ارزش د،يعقا  -كند يم دنبال را ها انسان ۀهم سعادت -است بودن ياعتبار  مقابل در بودن ينيتكو  يمعنا به) 2  

  .دارد ها فرهنگ گريد  به نسبت يشتر يب ييا يجغراف ٔهگستر -ستين يخاص
 دنبـال را هـا انسان ۀهم سعادت -ستين يخاص قوم و گروه خدمت در آن يهنجارها و ها ارزش د،يعقا  -رديگ يم شكل ها انسان ٔهاراد و يآگاه با يعن) ي3  

  .ديگو  يم سخن يانسان مشترك يها آرمان و ديعقا  از -كند يم
 -ندارنـد جوامـع گريد  به انهيجو  سلطه نگاه لزوماً -ديگو  يم سخن يانسان مشترك يها آرمان و ديعقا  از -رديگ يم شكل ها انسان ٔهاراد و يآگاه با يعن) ي4  

  .دارد ها  فرهنگ گريد  به نسبت يشتر يب ييا يجغراف ٔهگستر
  دارد؟ اشاره تيشخص كدام به شده داده عبارات از كي هر بيترت به -۱۸۰
   داشت نقش غرب يعموم فرهنگ در سكوالر فرهنگ گسترش در ن،يد از يپروتستان ريفاست با كه ينيد گر اصالح.  
   كرد يم عيتوز ييقايآفر و ييايآس كشور ها ده در و منتشر سيپار در استعمار با مبارزه و مسلمانان يخودباور ٔهدربار يا هينشر.  
   كرد منتشر ۱۹۶۱ سال در انيزندان گريد و يروان مارانيب ياجتماع گاهيجا در يمقاالت: »ها مارستانيت« نام به يكتاب در را قاتشيتحق ۀجينت.  
  گافمن -ياسدآباد نيالد  دجماليس -كالون ژان) 2  لمبروزو -عبده محمد -لوتر نيمارت) 1  
  گافمن -عبده محمد -كالون ژان) 4  لمبروزو -ياسدآباد نيالد  دجماليس -لوتر نيمارت) 3  
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  هستند؟ ييها مقاومت و ها اعتراض نوع چه از ييها نمونه..  .و زنان ،يزندگ سبك يها جنبش و ستيچ از ينماد فوكوۀ شيدان در مارستانيت -۱۸۱  1515
 برابر در شيخو  يواقع تيهو  به بازگشت اي خود يبرا خاص يتيهو  ساختن با و اند برخاسته خود از دفاع به ها گروه و جوامع از يار يبس -قدرت ساختار) 1  

  .هستند يليتحم تيهو  نيا  از ييرها  خواهان و كنند يم مقاومت كند، يم ليتحم ها آن به شدن يجهان فرايند كه يتيهو 
 ثابـت و خـالص كـامالً گـريد  هـا فرهنگ شود يم موجب كه يانيجر  مقابل در اعتراض و مرز بدون يجهان گيري شكل برابر در مقاومت -قدرت ساختار) 2  

  .شوند رييتغ دستخوش شدت به ها تيهو  و نباشند
 يواقعـ تيهو  به بازگشت اي خود يبرا خاص يتيهو  ساختن با و اند برخاسته خود از دفاع به ها گروه و جوامع از يار يبس -جامعه از يتر  كوچك اسيمق) 3  

  .هستند يليمتح تيهو  نيا  از ييرها  خواهان و كنند يم مقاومت ند،ك مي ليتحم اه آن به شدن يجهان فرايند كه يتيهو  برابر در شيخو 
 كـامالً گـريد  هـا فرهنـگ شـود يم موجب كه يانيجر  مقابل در اعتراض و مرز بدون يجهان گيري شكل برابر در مقاومت -جامعه از يتر  كوچك اسيمق) 4  

  .شوند رييتغ دستخوش شدت به ها تيهو  و نباشند ثابت و خالص
  دارد؟ اشاره يفاراب گاهن در جوامع از نوع كدام به ريز عبارات از كي هر بيترت به -۱۸۲
   گرانيد كردن مقهور و خوار  
   ندارد وجود د،يبگو سخن يزندگ قتيحق و ها آرمان ها، ارزش از كه يعلم ۀجامع نوع نيا در.  
   ديآ يم وجود به فاضله ۀنيمد از يعمل انحراف اثر در كه است يا جامعه.  
   شوند يم يمعرف يعقالن يها ارزش و ها آرمان ،يالنرعقيغ امور و ها ارزش ها، آرمان جامعه نوع نيا در.  
  ضالّه ۀنيمد  -فاسقه ۀنيمد  -جاهله ۀنيمد  -تغلب ۀجامع) 2  فاسقه ۀنيمد  -فاسقه ۀنيمد  -خست ۀجامع -تغلب ۀجامع) 1  
  هضالّ ۀنيمد  -تغلب ۀجامع -خست ۀجامع -جاهله ۀجامع) 4  فاسقه ۀنيمد  -تغلب ۀجامع -جاهله ۀنيمد  -جاهله ۀجامع) 3  
  است؟ آورده يدرست به را ريز عبارات علت نهيگز كدام بيترت به -۱۸۳
   يفرهنگ قطب كي عنوان به اسالم جهان تيموقع شدن تيتثب  
   ياسالم امت يريگ شكل يبرا يفرصت آمدن وجود هب  
   اسالم ياجتماع علوم توسط معنا بحران و يآگاه بحران مانند ييها بحران از رفت برون يبرا ييها حل راه ئۀارا  
  مدرن ياجتماع علوم با تعامل -يفقه و يزبان ،ينژاد ،يقوم يها تفاوت شناختن تيرسم به -آن شيدا يپ نخست ۀده در رانيا  ياسالم انقالب مقاومت) 1  
  ياجتماع يها نگاه ير يگ شكل در تيعقالن به توجه -غرب جهان با مناسب و درست تعامل -آن شيدا يپ نخست ۀده در رانيا  ياسالم انقالب مقاومت) 2  
 ير يـگ شـكل در تيعقالن به توجه -يفقه و يزبان ،ينژاد ،يقوم يها تفاوت شناختن تيرسم به -شرق بلوك از ريغ غرب بلوك يبرا يبيرق ير يگ شكل) 3  

  ياجتماع يها نگاه
  مدرن ياجتماع علوم با ملتعا -غرب جهان با مناسب و درست تعامل -شرق بلوك از ريغ غرب بلوك يبرا يبيرق ير يگ شكل) 4  
  :ديكن مشخص را ريز عبارات بودن نادرست اي درست -۱۸۴
   جهـان تيـهو از يبخشـ صورت به يرانيا تيهو و ساخت ملحق اسالم جهان به را رانيا مسلمان، دانشمندان با يرانيا دانشمندان يهمراه 

  .درآمد اسالم
   ابدي يم سازمان مردم تياكثر ٔهاراد و خواست اب كند يم ادعا كه است ياسيس نظام ينوع يدموكراس.  
   داشت ياسالم فرهنگ در شهير كه گرفت شكل ييها مقاومت غرب، فرهنگ ۀسلط و نفوذ مقابل در اسالم جهان در استعمار ٔهدور در.  
   كند يم دايپ ادامه يغرب يكشورها طرف به ثروت، انتقال و شود يم نامتعادل يجهان سطح در يتجار مبادالت م،يقد استعمار ۀمرحل از عبور ليدل به.  
  نادرست -درست -درست -نادرست) 2    درست -درست -نادرست -درست) 1  
  درست -نادرست -درست -درست) 4  نادرست -نادرست -نادرست -نادرست) 3  
  است؟ آمده يدرست به نهيگز كدام در ريز ميمفاه ارتباط -۱۸۵
  تجربه و عقل گرفتن دهيناد: الف  
  ياله يها تسن: ب  
  بودن يشگيهم: ج  
  يوسط قرون: د  
  غنا و فقر چالش: ه  
  جوامع رييتغ و تداوم بر حاكم نيقوان: و  
  ظلم و عدالت يابيارز: ز  
  يعمل عقل: ي  
  )ه/ د( -)ج/ الف( -)ز/ و( -)ي/ ب() 2  )ي/ ز( -)و/ ه( -)د/ الف( -)ج/ ب() 1  
  )و/ ب( -)ج/ ي( -)ز/ الف( -)ه/ د() 4  )ي/ ز( -)و/ ب( -)د/ الف( -)ه/ ج() 3  
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 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی برای ، آزمون برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق
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 ت پيشنهاديوق تا شماره از شماره تعداد پرسش مواد امتحاني

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

 دقيقه 13 235 221 15 جغرافيا

 دقيقه 20 255 236 20 فلسفهمنطق و 

 دقيقه 15 275 256 20 شناسي روان

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

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

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

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

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را
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11    
 ۱۸۶-۱۹۴( أو املفردات أو املفهوم عّین األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو التَّعریب(:  
  : )ه علیه و إنّه لَفسٌق للّ و ال تأکلوا ماّم مل یُذکر اسُم ا( -۱۸۶
  آنچه که نام پروردگار بر آن برده نشده، بخورید، که این کار گناه بزرگی است.) و نباید از ۱  
  اند، نباید بخورید، هامنا آن گناه است. ) و آنچه که نام خدا را بر آن ذکر نکرده۲  
  ) و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است، نخورید، چه آن گناه آشکاری است.۳  
  شک گناه بزرگی است. شود، نخورید، که بی ن ذکر منی) از آن چیزی که نام خدا بر آ ۴  
  »: إیّاک و مصادقة اللّئام سالحهم کالم قبیح یؤذیک إیذاًء و أنت ال تؤثّر علی سلوکهم!« -۱۸۷
هـا تـأثیری  آزارد حـال آنکـه تـو بـر شـیوۀ آن ) بر تو باد دوری از دوستی فرومایگان، سالحشان سخن زشـتی اسـت کـه قطعـاً تـو را مـی۱  

  گذاری!  یمن
ها اثری نخواهی  قدر آزار ندهد در حالی که تو بر روال آن ) از دوستان فرومایه بر حذر باش تا سخن زشت که سالحشان است، تو را این۲  

  داشت! 
ان تـأثیر تـوانی بـر کـار آنـ شّدت برای تـو آزاردهنـده اسـت و تـو منـی ها کالم نارواست که به ) بپرهیز از دوستی با افراد پست، سالح آن۳  

  بگذاری! 
دهـد و تـو بـر کارهـای او تـأثیر  ای تو را آزار مـی طور موذیانه ها سخن زشت است که به ) دوری کن از دوستی با انسان پست، سالح آن۴  

  گذاری!  منی
  »: عندما تُعینین أحداً فکأنّک أعطیته حمالً یحمله إلی یوم القیامة و تستلمینه هناک مرسورة!« -۱۸۸
کنـد و آنجـا بـا خوشـحالی آن را  ای که تا روز قیامـت آن را حمـل مـی کنی، مثل این است که باری به او داده ه کسی کمک می) وقتی ب۱  

  کنی!  دریافت می
  گیری!  کند و آنجا شاد و خوشحال آن را پس می دهی که تا روز قیامت حملش می ) هرگاه کسی را یاری دهی، گویا بر او باری قرار می۲  
ای که تا قیامت حمل کند و آنجا آن را با شـادی دریافـت  جویی، مانند آن است که باری را به او بخشیده ان که از کسی یاری می) آن زم۳  

  کنی! 
  ای که تا روز قیامت حمل شود و آنجا با خوشحالی آن را به تو تسلیم مناید!  روی، گویی به او باری داده ) هنگامی که به یاری کسی می۴  
  »: سمک یسرت نفسه عند الجفاف يف غالف ثّم یخرج من الغالف عند نزول املطر! هذا« -۱۸۹
  گردد!  شود سپس به هنگام باریدن باران از این پوشش خارج می سالی در یک پوشش مدفون می ) این نوع از ماهی هنگام خشک۱  
  شود!  باران از پوشش خارج می کند و سپس بعد از بارش ) این ماهی خودش را در خشکی درون یک پوسته مخفی می۲  
  آید!  کند، هنگام نزول باران از آن بیرون می ) این ماهی که خودش را در خشکی در یک پوشش استتار می۳  
  آید!  کند، سپس هنگام بارش باران از آن پوشش بیرون می ) این یک ماهی است که هنگام خشکی خودش را در پوششی مخفی می۴  
  : الخطأعیِّن  -۱۹۰
  کند.  اش تکلیف می کس فقط به میزان توانایی : خداوند به هر)ه نفساً إّال وسعهاللّ ال یکلّف ا() ۱  
  ه للعباد شیئاً أفضل من العقل!: خداوند چیزی برتر از خرد را برای بندگان تقسیم نکرده است! للّ ) ما قسم ا۲  
  روی کنی!  ن است که در ستایش یا نکوهش زیادهین نادانی آ تر بزرگ) أکرب الحمق اإلغراق يف املدح و الذّم!: ۳  
  : و برای ما مثالی زد و آفرینش خویش را فراموش کرد. )و رضب لنا مثالً و نَيس خلقه() ۴  
  عیِّن الّصحیح:  -۱۹۱
  کنی؟!  ) هل تشاهدن الطّیّارین اإلیرانیّین يف املطار؟!: آیا هواپیامهای ایرانی را در فرودگاه مشاهده می۱  
  شود!  لکأس إناٌء یُرشب فیه املاء أو الّشاي!: لیوان، ظرفی است که در آن، آب یا چای نوشیده می) ا۲  
  های بسیار زیبایی دارند!  ) لکثیر من الّشعراء اإلیرانیّین ملّمعات جمیلة!: بیشرت شاعران ایرانی ملّمع۳  
 وست! ) جامل املرء فصاحة لسانه!: زیبایی انسان به گفتار شیوا و روان ا۴  
  »کردید تا موّفق شوید! کاش در زندگی خود تالش می: «الخطأعیِّن  -۱۹۲
  ) لیتکّن اجتهدتّن يف حیاتکّن کي تنجحن! ۲  ) لیتکم کنتم تجتهدون يف حیاتکم حتّی تَنجحوا!۱  
  ) لیتکم اجتهدتم يف حیاتکم لکي تفوزوا!۴  ) لیتکام تجتهدان حتّی تفوزا يف حیاتکام!۳  
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  الّصحیح حول اإلیضاحات:  عیِّن -۱۹۳  22
وار العتیق: الجدار الّذي بُني يف القرون املاضیة!۱     ) السِّ
  ) الُخلَّة: کّل اختالل يف نظام الطّبیعة بید اإلنسان! ۲  
بة: کلامت دخلت اللّغة العربیّة من سائر لغات العامل!۳     ) املُعرَّ
  ) املصباح: هو أداٌة تُجعل فیه املشکاُة لضیائها! ۴  
نیا َمتاٌع و إنَّ اآلِخرة هي داُر الَقرار(يف املفهوم:  األقربعیِّن  -۱۹۴   )إمّنا هذِه الحیاُة الدُّ
 )کّل يشء هالک إّال وجهه() ۲  )و ما یدریک لعّل الّساعة قریب() ۱  
  )املال و البنون زینة الحیاة الّدنیا() ۴  )ما الحیاة الّدنیا إّال لعب و لهو() ۳  
  ِّ۱۹۵-۱۹۷( اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ يف  الخطأعني(: 
  : )هللّ و ملّا رأی املؤمنون األحزاب قالوا هذا ما وعَدنا ا( -۱۹۵
/ فعل و فاعله  -لیس له حرف زائد -للغائب -) رأی: فعل ماٍض ۱     » األحزاب«و مفعوله » املؤمنون«متعدٍّ
  ل مع فاعله جملة فعلیة معلوم/ فع -»ق و ل«من ماّدة  -للغائبینَ  -) قالوا: فعل ماٍض ۲  
  و منصوب » قالوا«معرب/ مفعول لفعل  -مفرد مذکّر -) هذا: إسم اإلشارة للقریب۳  
  » نا«و مفعوله ضمیر » وعد«معرّف بالعلمیّة/ فاعل لفعل  -معرب -مفرد مذکّر -لفظ الجاللة -ه: إسمللّ ) ا۴  
  »:قعد معهم! ، ثمّ »هؤالء أفضل؛ بالّتعلیم اُرِسلُت : «قال الّنبّي « -۱۹۶
  خرب و مرفوع بالّضّمة »/ فُضلی«مؤنّثه:  -إسم التّفضیل من مصدر مجرّد -) أفضل: مفرد مذکّر۱  
  معرّف بأل/ مجرور بحرف جّر و الجملة إسمیّة  -»التّعلیامت«جمع تکسیره:  -) التّعلیم: مصدر مزید بزیادة حرف۲  
  متعّد/ فعل و فاعله محذوف  -مزید ثاليثّ  -للمتکلّم وحده -) أُرِسلُت: فعل ماٍض ۳  
  الزم/ فعل مع فاعله جملة فعلیة  -»قام«متضاّده:  -للغائب -) قَعد: فعل ماٍض ۴  
  »: ه؟للّ أّي مشکلٍة قادرة علی هزیمة املتوکّل علی ا« -۱۹۷
  » مشکلة«نکرة/ مبتدأ و مرفوع بالّضّمة و املضاف لـ  -) أّي: إسم استفهام۱  
  نکرة/ صفة و مجرور  -معرب -»قََدرَ «سم الفاعل من فعل إ  -) قادرة: مفرد مؤنّث۲  
  معرب/ مجرور بحرف جّر  -»)َمهزوم«مصدر مجرّد (إسم املفعول منه:  -) هزیمة: إسم مؤنّث۳  
  » هزیمة«إلیه ملضاف  معرب/ مضاف -معرّف بأل -) املتوکّل: إسم الفاعل من فعل بزیادة حرفین۴  
 ۱۹۸-۲۰۵( ةأجب عن األسئلة الّتالی(:  
  يف ضبط حرکات الحروف:  الخطأعیِّن  -۱۹۸
باُب یَعرِفوَن الّسباَحة فََرصَخوا النَّجَدة!۱     ) لَْم یَُکِن الشَّ
  ) إّن الَخصلَتَیِن ال تُْجتََمعاِن يف املُؤِمٍن: البُْخل و الِکْذب! ۲  
  ) الَحْقل أرٌض واِسَعٌة َخْرضاء تُْزَرع فیها أنواع املَحاصیِل!۳  
  تَْعلَمیَن أّن َحجم ُدّب الباندا ِعْند الِوالَدة أْصَغر ِمَن الَفأِر؟!) َهل ۴  
  !»إنّا نکون يف صّفنا سبع و عرشین و لکّن الیوم لیسْت يف الّصّف إّال ............... «للفراغ حسب املعنی و القواعد:  الخطأعّین  -۱۹۹
  ) واحدٌة مّنا۴  ) تسع و عرشون زمیلةً ۳  ) عرش زمیالٍت ۲  ) زمیلتان اِثنتان۱  
  عیِّن الخرب منصوباً:  -۲۰۰
  ) إّن املؤمن یأبی أن یبدأ باألذی ملن ال یؤذیه! ۲  ) أهل مدین کانوا يف أّول أمرهم أصحاب صالح!۱  
  ) یا بُنّي من یصحب صاحَب الّسوء ال یسلم! ۴  ) من علّمني حرفاً فقد صیّرين عبداً!۳  
  عیِّن ما یصف فیه إسم الّنکرة:  -۲۰۱
  ) فَحص الطّبیب أسنان الولد صغیراً!۲  ) هاتان وردتان تجعالن غرفتي جمیلة!۱  
  ) رأیُت يف ساحة املدینة حادثاً فوقفُت لحظاٍت!۴  ه أمواالً یُضاعْفه لک!للّ ) إن تُنفْق يف سبیل ا۳  
  عیِّن فعل الّنهي یمکن أن یصبح مجهوالً:  -۲۰۲
  ) ال یَتّخِذ املؤمنون املنافقین و الکّفار أولیائهم!۲  مین!) األعداء ال یستطیعون هزْمنا إن کّنا مقاو ۱  
  ) إنّا ال نَجلْس عندما قام والدانا أو کبارنا! ۴  ) إّن األطفال ال یذهبوا بعیداً من منازلهم!۳  
  عیِّن ما یدّل علی املکان:  -۲۰۳
  راً!) املواطن الفهیم یهتّم بالّنظافة کثی۲  ) إّن موعدي مع زماليئ عند املغرب!۱  
  ) اِصربي علی مساعدة األصدقاء و حّل َمشاکلهم! ۴  ) املَجمع العاملّي ألهل البیت یقوم بنرش معارفهم!۳  
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  : قد أکّد علیهعیِّن الّصحیح عن الجزء الّذي  -۲۰۴  33
  : (نُزِّل) )املالئکة تنزیالًو یوم تَشقَّق الّسامء بالغامم و نُزّل () ۲  : (العدل و اإلحسان))ه یأمر بالعدل و اإلحسانللّ إّن ا() ۱  
  : (کّل العبارة) )ه هو یقبل التّوبة عن عبادهللّ أمل یعلموا أّن ا() ۴  : (فعل العبارة فقط))إنّا نحن نزّلنا علیک القرآن تنزیالً() ۳  
  : مبنّیانمنه کالهام  عیِّن املستثنی و املستثنی -۲۰۵
  ) مل یرسم األوالد صورة جمیلة إّال علی رمل الّساحل! ۲  لب املثاّيل؟) َمن أّدی الواجبات الّدراسیّة إّال هذا الطّا۱  
  ) هؤالء مل تُعلّقَن األشیاء هناک إّال تلک املظلّة!۴  ) أرید هذه األدویة املکتوبة علی الورقة إّال أمبیسیلین!۳  

 

  شود؟ مي هاي تاريخي به كدام منظور استفاده امروزه از نقشه -۲۰۶
  ها جنگ ويژه به دادهايرو  قيدق واقعي و محل) نشان دادن 2  زمان و مكان آنها  بر اساس) مرتب كردن وقايع تاريخي 1  
  ي تاريخيدادهايرو  بر ييا يجغرافعوامل  و يعيطب محيط ريتأث) 4  هاي مختلف حيات اجتماعي انسان در گذشته ) ارائۀ جلوه3  
  طلب دچار آشفتگي و درگير جنگ داخلي شود؟ چه عاملي سبب شد تا جمهوري رم بر اثر رقابت سرداران جاه در قرن اول پيش از ميالد، -۲۰۷
  ) ايستادگي دولت اشكاني در مقابل تهاجم گستردٔه روميان1  
  ها درپي ميان روميان، مقدونيان و كارتاژي هاي پي ) وقوع درگيري2  
  رم يجمهور  ياسيس ينهادها و يحكومت التيتشك) يكپارچه نبودن 3  
  ) برخوردار نبودن قانون اساسي رم از كارايي الزم براي ادارٔه قلمروي پهناور4  
  ويژه آتن) از ايران چه بود؟ شهرهاي يونان (به در زمان هخامنشيان، علت ناخشنودي دولت -۲۰۸
  اژه يايدر  يشرق واحلس و ريصغ يايآس بر رانيا  تسلط) 2  يرانيا  يناوهاتوسط اژه  يايدر  مسكوني ريجزا ) تصرف 1  
  ) دخالت ايران در امور داخلي يونان و تحريك اسپارت عليه آتن4  پلوپونزي  هاي ) حمايت مالي هخامنشيان از اسپارت در جنگ3  
  و جانشينان او از تأسيس شهرهاي جديد در قلمرو خود اشاره دارند؟» سلوكوس«كدام موارد به هدف  -۲۰۹
  هاي دور و نزديك با سرزمين هاي تجاري الف) گسترش فعاليت  
  ايآس در اسكندر متصرفات گريد و رانيا در يوناني فرهنگب) ترويج   
  رو كوچ فيطوا هجوم و ياحتمال يها شورش وقوع ي ازريجلوگپ)   
  شيخو ي و غربي قلمروشرق متصرفاتايجاد تعادل در نظارت بر  ت)  
  ) ت و پ4  ) ت و ب3  ) الف، پ و ت2  ) الف، ب و پ1  
  كردند؛ نه متون ادبي و ديني را؟ چرا در ايران باستان، اسناد سياسي و اقتصادي را مكتوب مي -۲۱۰
  .است بوده كتابت سنت از تر دهيپسند  و تر مقبول) سنت شفاهي 1  
  بهره بودند. افزار بي ) تودٔه مردم از نعمت سواد و دسترسي به كاغذ و نوشت2  
  دانستند. م و ارزشمند را شايستۀ كتابت ميتأثير فرهنگ روم، تنها وقايع مه ) تحت3  
  توانستند در مدرسه تحصيل كنند. مي موبدان و اشراف ان،يدربار  ،يشاه خاندان فرزندان تنها) 4  
  اي تحليلي نگارش يافته است؟ اي است كه به شيوه كدام كتاب، يك تاريخ سلسله -۲۱۱
  ) تاريخ طبري4  تاريخ بيهقي) 3  البلدان ) فتوح2  ) عجائب المقدور في نوائب تيمور1  
  كدام عرصه تجلّي يافت؟ در اندلس، ياسالم راثيم نيتر برجسته -۲۱۲
  ) علم و انديشه4  ) هنر و معماري3  ) سياست و كشورداري2  ) صنعت و شهرسازي1  
  عباسيان براي مقابله با خالفت فاطمي:  -۲۱۳
  فت فاطمي، عرصه را بر فاطميان تنگ كردند.) با اعزام داعيان (مبلغان مذهب اسماعيليه) به قلمرو خال 1  
  ) با توسل به تبليغات گسترده سعي كردند نشان دهند كه نسب خلفاي فاطمي جعلي است.2  
  ي خود كوشيدند تا فاطميان را منزوي سازند.نظام و ياسيس توان تكيه بر با )3  
    .فاطمي را مورد تهديد قرار دادند خلفاي حجاز، و شام بر تسلط با) 4  
  دست هالكو، چه تأثيري بر اوضاع ايران داشت؟ سقوط خالفت عباسي به -۲۱۴
  .افتي يتر  منسجم تيوضع ،ياسيس و ييا يجغراف لحاظ به) ايران 1  
  هاي سياسي و حقوقي، ناتمام رها شدند. ) اصالحات آغازشده در عرصه2  
  تحميل كرد.) چندين دهه آشفتگي و نابساماني اقتصادي و اجتماعي را بر ايران 3  
  مستقل محلي براي تصاحب قدرت افزود. هاي نيمه ) بر رقابت و درگيري ميان حكومت4  
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  بهانۀ سلطان سليم (امپراتور عثماني) براي لشكركشي به ايران در زمان شاه اسماعيل صفوي چه بود؟ -۲۱۵  44
  در همسايگي خود قدرتمند حكومتيك  جاديا  از ترس) 2  ) فعاليت مريدان طريقت صفوي در قلمرو عثماني1  
  خواهي شيبك خان  ) حمايت از ازبكان در جريان خون4  ) اختالفات مذهبي و بيم از قدرت گرفتن شيعيان3  
  ها از خاك ايران جدا شدند؟ به موجب كدام عهدنامه» خوارزم و ماوراءالنهر«و » هرات«، »مناطقي از سيستان و بلوچستان«ترتيب،  به -۲۱۶
  ) گلد اسميت ـ مجمل ـ آخال2    مل ـ تركمانچاي) مفصل ـ مج1  
  ) مفصل ـ پاريس ـ تركمانچاي4    ) گلد اسميت ـ پاريس ـ آخال3  
  تا پيش از جنگ جهاني دوم، موسوليني چگونه توانسته بود مردم ايتاليا را شيفتۀ خود كند؟ -۲۱۷
  يغاتيتبل يشگردها و يجمع رتباطا  ليوسا  كمك) به 2  هايش دربارٔه كاهش بيكاري و تورم ) با عمل به وعده1  
  در كشور قدرت كردن كپارچهي و بيرق احزاب بردن نيب از) با 4  ي و پليسي براي سركوب دشمنانتيامن سازمان كه كمك يب) 3  
  درست است؟» جبهۀ ملي«كدام موارد دربارٔه اعضاي  -۲۱۸
  دادند. الف) در چارچوب قانون اساسي به مبارزات سياسي خود ادامه مي  
  وزيري رسيد. شاپور بختيار يكي از اعضاي سابق اين گروه بود كه به نخست ب)  
  .ندكرد دايپ ليتما سميماركس به مرور زمان به يول ندداشت ياسالم يتفكر آغاز درپ)   
  دانشگاه شد. از آنان اخراج به منجر كه كردند مخالفت ي (كنسرسيوم)نفت جديد قرارداد با ت)  
  ) ت و الف4  ) پ و ت3  ) ب و پ2  ) الف و ب1  
  اي كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد چند روز پس از آغاز جنگ تحميلي صادر كرد، چه بود؟ مضمون قطعنامه -۲۱۹
  ) تقاضا از دولت ايران براي پذيرش شروط صدام1  
  رانيا  خاك به ي عراقبعث يروهاين تجاوز) محكوم كردن 2  
  نشيني از مناطق اشغالي عقببس و  ) دعوت دولت عراق به اعالم آتش3  
  آميز مسئله ) فراخواندن ايران و عراق به خودداري از ادامۀ جنگ و حل مسالمت4  
صدر از فرهاندهي كل قوا، نخستين فرماني كه امام خميني در مقام فرمانـدهي كـل قـوا صـادر  در جريان جنگ تحميلي و پس از عزل بني -۲۲۰

  كردند، چه بود؟
  هاي نامنظم  ) ايجاد ستاد جنگ2    سيج مردمي) تشكيل نيروهاي ب1  
  شهر (خرمشهر)  ) آزادسازي خونين4    ) شكستن محاصرٔه آبادان3  

 

 طرح است؟ قابل »جغرافيايي ٔهسير تكوين و تحول يك پديد«عبارت كدام گزينه در مقام پرسش از  -۲۲۱
  لغزش قرار دارند؟ مخاطرات طبيعي مانند سيل و زمين) چه مناطقي از كشور ما بيشتر در معرض 1  
  ) چرا بحران ريزگردها از نواحي جنوب غربي كشور در حال گسترش به نواحي مركزي است؟2  
  اروميه شده است؟ ۀ) احداث سدها چگونه باعث خشك شدن درياچ3  
  ته است؟هاي كشور نقش داش هاي انساني در گسترش بيابان ها و برنامه ) كدام فعاليت4  
  ونقل كاال و مسافر برخوردارند؟ المللي بيشتري براي حمل ها، از ارزش ارتباطي بين كدام جلگه -۲۲۲
  مياندوآب ۀت) جلگ  باهوكالت ۀپ) جلگ  ميناب ۀب) جلگ  رود تلخه ۀالف) جلگ  
  ) ت و الف4  ) پ و ت3  ) ب و پ2  ) الف و ب1  
  ي كشور ما دارد؟وهوا عامل پرفشار جنب حارّه چه تأثيري بر آب -۲۲۳
  ) وارد كردن هواي گرم و گردوغبار به غرب و جنوب2  ) كاهش اختالف دماي روز و شب در فصل سرد سال1  
  گرم سال ٔه) ممانعت از ريزش باران در درو4  هاي سيالبي در قسمت جنوب شرقي ) بارش باران3  
  غييري خواهد كرد؟با افزايش مهاجرت از روستاها به شهرها، هرم سني روستاها، چه ت -۲۲۴
  شود. تر مي هرم سني پهن ٔه) قاعد2    رود. ) جمعيت رو به پيري مي1  
  خورد. ماند اما تركيب سني بهم مي ) تركيب جنسي ثابت مي4  يابد. ومير هر دو كاهش مي ) ميزان مواليد و مرگ3  
  دهد كه: هاي صنعتي در سطح كشور نشان مي تعادل در پراكندگي قطب عدم -۲۲۵
  اند. علّت فقر ذخاير معدني، از رشد صنعتي باز مانده احي شرقي و مركزي به) نو 1  
  طور كامل توجه نشده است. مناطق به ۀهاي محيطي هم ها و ظرفيت ) به توان2  
  توانند متناسب با امكانات طبيعي خود توسعه پيدا نمايند. ) همۀ مناطق نمي3  
  اند. برداري قرار گرفته د بهرهصورت محدود مور  ) منابع معدني در كل كشور به4  
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  ؛ اين عبارت گوياي كدام مفهوم است؟ »تواند موجب حفظ، تغيير يا تخريب محيط شود وقوع جنگ مي« -۲۲۶  55
  آورند. ها نواحي سياسي را به وجود مي هاي انسان ) فعاليت2  ها هستند. هاي سياسي حكومت گيري تأثير تصميم ) نواحي تحت1  
  دهند.  ها شكل مي انسان  ) محيط طبيعي به فعاليت4  با يكديگر رابطه و كنش متقابل دارند. ) نواحي سياسي3  
  درست است؟» هوا ۀجبه« ٔهكدام گزينه دربار -۲۲۷
  هاي يكسان از نظر دما و رطوبت تا صدها كيلومتر در سطح افقي امتداد دارد. ) حجم وسيعي از هواست كه با ويژگي1  
  آورد. گذار (تغيير از نظر دما) به وجود مي ۀاوت كه در مجاورت هم قرار دارند، يك منطقمتف ۀ) برخورد دو جبه2  
  وهوايي كشور ما نقش مهمي دارد. شود، در تغييرات آب معتدله تشكيل مي ۀقطبي كه در منطق ۀ) جبه3  
  شود. هوا سبب پايداري دما و در صورت داشتن رطوبت، موجب بارندگي مي ۀ) تغيير جبه4  
  اند؟ تصوير مقابل (كمربندهاي فشار و گردش عمومي جو) درست ٔهكدام عبارات دربار -۲۲۸
فشـار  هوا، يـك مركـز كـم ٔهالعاد خاطر سردي فوق ) به۱(ناحيۀ الف) در   

  شود.  تشكيل مي
) با سنگين شدن و فرونشيني هوا، يك كانون فشار زياد ۲(ناحيۀ ب) در   

  آيد. به وجود مي
علّت صعود و باال رفتن هواي نسبتاً گرم، يـك مركـز  ) به۴(ناحيۀ پ) در   

  گردد.  فشار تشكيل مي كم
مستقيم تابش و گرمـاي هميشـگي، يـك  ۀ) در اثر زواي۳(ناحيۀ ت) در   

  شود. كانون پرفشار ايجاد مي
  ) الف و پ1  
  ) ب و پ2  
  ) الف و ت3  
  ) ب و ت4  
  ، مانند ...........»پيرامون نيمه«كشورهاي  -۲۲۹
  اند. ترند اما هنوز ازنظر قدرت اقتصادي به كشورهاي مركز نرسيده اكش، ازنظر اقتصادي از كشورهاي پيرامون قوي) مر 1  
  اقتصادي برخوردار هستند. ۀمناسب براي توسع  ) چين، از صنايع نو، خدمات پيشرفته، نيروي ماهر و زيرساخت2  
  اند. يرات و تحوالت صنعتي و فناورانه شده) سنگاپور، از نظر ساختار اقتصادي و اجتماعي دچار تغي3  
  پردازند. گذاري در ديگر نواحي جهان مي جنوبي، به صدور سرمايه يعني سرمايه ٔه) كر4  
  اند؟ درست  در ارتباط با نوع نظام سياسي كشورهاي آلمان و روسيه، كدام عبارات -۲۳۰
  ن كرده است.الف) حدود اختيارات هر ايالت و شهرستان را حكومت مركزي تعيي  
  كند. اقتصادي و اجتماعي خود مستقل عمل مي ۀريزي توسع ب) هر ايالت در برنامه  
  تر است. بستگي و وحدت ملي در شرايط بحراني آسان پ) در چنين نظامي، حفظ هم  
  دهد. هاي جغرافيايي و فرهنگي اهميت زيادي مي ت) اين نظام سياسي به تفاوت  
  ) ب و ت4  و پ ) ب3  ) الف و ت2  ) الف و پ1  
  تأثير چه عواملي شهرنشيني در ايران سرعت گرفت؟ ، تحت۱۳۳۵از سال  -۲۳۱
    الف) وقوع انقالب سبز  
  ب) انجام اصالحات ارضي  
  شهرها ۀپ) تخصيص درآمدهاي نفتي به توسع  
  جمعيت در بافت شهرهاي مجاور ت) ادغام روستاهاي كم  
  ) ت و الف4  ) پ و ت3  ) ب و پ2  ) الف و ب1  
  هاي آمايش سرزمين است؟ ترين ويژگي عنوان يكي از عمده به» ابعاد توسعه ۀتوجه به هم«كدام گزينه بيانگر  -۲۳۲
  هاي اقماري، نقش مؤثري در كاهش جمعيت شهري دارند. ها و شهرك تأسيس و حومه ) شهرهاي تازه1  
  توليد برق خورشيدي و آبي استفاده كرد. توان براي ترتيب مي هاي شهرهاي مركزي و ساحلي ايران به ) از قابليت2  
  مديريت پسماند، دفع فاضالب و كاهش آلودگي هوا انجام شده است. ۀاي در زمين ) در برخي شهرها اقدامات مثبت و ارزنده3  
  شود. ميزيستي نيز اهميت داده  هاي اجتماعي، فرهنگي و محيط كشاورزي به جنبه ۀروستايي عالوه بر توسع ۀ) امروزه در توسع4  
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  ونقل ريلي است؟ حمل ۀكشوري فاقد شبك» نپال«چرا  -۲۳۳  66
  ) احداث خطوط ريلي به اراضي هموار نياز دارد در حالي كه نپال كشوري كوهستاني و ناهموار است.1  
  هاي نسبتاً طوالني مناسب است. ونقل ريلي براي مسافت وسعت است حال آنكه حمل ) نپال كشوري كم2  
  فسيلي نياز دارد در حالي كه كشور نپال چنين منابعي را ندارد.  ل ريلي به ميزان زيادي سوختونق ) حمل3  
  زياد نياز دارد. ۀو لوكوموتيو به سرماي  آهن و خريد واگن ) نپال كشوري فقير است حال آنكه احداث خط4  
  درست است؟رو  روبهقسمت هاشورخورده در تصوير  ٔهكدام عبارت دربار -۲۳۴

   رود. پرآبي به زير كشت محصوالت كشاورزي مي ٔهدهد كه در دور دشت (بستر سيالبي رود) را نشان مي يالب) س1  

  شود. والي فراوان پوشيده مي ) اراضي پست و گاه غيرهموار مجاور رود است كه در زمان طغيان رودخانه از گل2  

  گردد. فصلي بر ارتفاع آب آن افزوده ميآب است و در زمان وقوع سيالب  ) در اغلب ايام سال پر از روان3  

  كند. ) افزايش رسوبات، سبب گسترش وسعت آن شده و در نتيجه مجاري رود را دچار تغيير مي4  

  لغزش پس از وقوع آن، كدام است؟ لغزشي براي مديريت زمين ٔهزهكشي سطح تود ۀهدف از ساماندهي شبك -۲۳۵
  هاي طبيعي مجاور آب به كانال ) افزايش قدرت هدايت روان2  زهكشي و كاهش استعداد لغزش ۀ) افزايش وسعت شبك1  
  آب روان ۀ) كاهش نفوذپذيري و افزايش سرعت تخلي4  آب و افزايش نفوذپذيري روان ۀ) كاهش سرعت تخلي3  

 

  دارد؟ در كدام گزينه احتمال بروز مغالطۀ اشتراك لفظ وجود -۲۳۶
  ) ميان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان است.2  ) تغذيه با شير براي كودكان بسيار مهم و ضروري است.1  
  ) رئيس دانشگاه، شعر يك دانشجو را بسيار زيبا خواند. 4  ايم. ) ما همگي مثل كوه پشت وطن مادري ايستاده3  
  ها با ديگري هم مصداق مشترك و هم مصداق غيرمشترك دارد، شبيه به كدام گزينه است؟ رابطۀ بين دو مفهوم كه فقط يكي از آن -۲۳۷
  دفترچه  -) كاغذ4  غيرشيرازي -) آسيايي3  آلماني -) غيرآسيايي2  درياچۀ اروميه -) درياچه1  
  رساند؟ پذيرش مقدمات در كدام گزينه ضرورتاً ما را به پذيرش نتيجه مي -۲۳۸
  روشن است. پس حتماً فيوز برق خانۀ ما پريده يا سوخته كه فقط برق ما قطع شده است.  هاي همسايۀ ما  ) چراغ1  
  اند. ) كيفيت اين ساختمان هم مانند پروژٔه قبلي بسيار كم است. چون هر دو ساختمان توسط يك شركت ساخته شده2  
  وشگاه ما از توليدات داخلي هستند.) حتماً كفش من هم توليد داخل است. چون فروشنده گفته بود كه همۀ محصوالت فر 3  
  ها آمده، همگي منفي بوده است.  هاي تمام بازيكنان تيم منفي خواهد شد چون اين چند نفري كه جواب آزمايش آن ) آزمايش4  
  است؟ متفاوتها  كدام قضيه با ساير قضيه -۲۳۹
  ، پنج عدد هستند.10تا  0) اعداد فرد بين 2  ريشه است. هم »فراموشي« معناي به) انسان با نسيان 1  
  ) مجموعۀ اعداد طبيعي، داراي ابتدا و فاقد انتهاست.4  تقسيم به دو نيستند. قابل ) مجموعۀ اعداد طبيعي فرد،3  
  زماني صدق دو قضيه محال است؟ در مربع تقابل، در چه صورت هم -۲۴۰
  .) در صورتي كه دو قضيۀ متقابل فقط در سور با هم اختالف داشته باشند1  
  ) اگر قضايا در سور و نسبت، مختلف باشند يا فقط در سور تفاوت داشته باشند.2  
  ) فقط در صورتي كه هر دو قضيه هم در سور و هم در نسبت با هم فرق داشته باشند.3  
  ها مختلف و سورها كلي باشند.  ها مختلف باشند يا نسبت ) در صورتي كه سورها و نسبت4  
  مصاديق موضوع و فقط بعضي از مصاديق محمول موردنظر است؟  در كدام قضيه تمام -۲۴۱
  اي شرطي نيست. ) هيچ قضيه2    ) هر تصوري دانش است.1  
  اند.  ) بعضي قضايا شخصيه4    اند. ) بعضي استقراها تمثيلي3  
  كدام استدالل معتبر است؟ -۲۴۲
  آموز تالشگري است.  كند و او واقعاً دانش ) او رتبۀ خوبي خواهد گرفت. چون رتبۀ خوب براي كسي است كه تالش مي1  
  ) هركس معلم اين مدرسه است قطعاً دبير خوبي است. اما اين آقا اصالً دبير خوبي نيست چون معلم اين مدرسه نيست.2  
  ها جملۀ انشايي نيستند.  انشايي نيستند. پس برخي قضيه هاي خبري جملۀ اي جملۀ خبري است. بعضي از جمله ) هر قضيه3  
  ها تعطيل بود. شود و امروز هم مدرسه ها تعطيل مي بارد، مدرسه ) امروز برف سنگيني باريده است. چون هرگاه برف سنگين مي4  
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  هاي فلسفه كدام گزينه درست است؟ دربارٔه شاخه -۲۴۳  77
  گيرند. ) با هرگونه تفكر عقلي صحيح در مسائل بنيادين و اساسي شكل مي1  
  آيند. ي مباني وجودشناختي يا معرفت شناختي علوم پديد مي) منحصراً از بررس2  
  اند، نه در موضوع.  ) فقط در محدودٔه مورد بررسي، با بخش اصلي فلسفه متفاوت3  
  اند.  ) هم در موضوع و هم در محدودٔه مورد مطالعه با بخش اصلي فلسفه متفاوت4  
  كدام گزينه پيرامون تمثيل غار افالطون درست است؟ -۲۴۴
  ها در باورها و رسيدن به اعتقادات صحيح است. ) پاره شدن زنجير دست و پاي زندانيان غار، نماد رهايي از مغالطه1  
  .پناه ببردسوي زندان غار  ) زنداني غار وقتي كه به تدريج با نور مواجه شود، نور خورشيد او را آزار داده و لذا ممكن است به2  
  كنند نظر مردم دربارٔه باورهاي نادرست را عوض كنند.  وي غار مانند حالت انديشمنداني است كه سعي ميس ) بازگشت زنداني آزاد شده به3  
  ها حقيقي نيستند و بايد خود را از عادات غيرمنطقي رها نمايد.  كند بدان جهت است كه دانسته سايه ) اينكه زنداني زنجير دست و پاي خود را باز مي4  
  عقلي كدام گزينه درست است؟ دربارٔه شناخت حسي و -۲۴۵
  رساند. ها، ما را به نوعي از شناخت عقلي مي هاي حسي به همراه تحليل عقالني آن ) استفاده از يافته1  
  هاي تجربي هستند كه خودشان بر چند پايۀ عقلي استوارند. دهندٔه دانش هاي حسي ما تشكيل ) مجموعۀ يافته2  
  يابد. هايي دست مي گانه به دانش اي شناخت همكاري كند، با استفاده از حواس پنج) هرگاه عقل بخواهد با ديگر ابزاره3  
  آيد.  يابد كه هر پديده علت خاص خود را دارد و هر چيزي از هر چيزي به وجود نمي ) عقل انسان بدون استفاده از حواس درمي4  
  كدام گزينه دربارٔه نظر فيلسوفان پيرامون انسان درست است؟ -۲۴۶
  شود، جايگاهي رفيع در نظام خلقت دارد. ها در دورٔه جنيني به بدن اعطا مي سينا معتقد است نفس كه پس از رشد اندام بن) ا1  
  اند پس در يكديگر تأثير متقابل دارند. گويد چون جسم و روح دو حقيقت هستند كه با يكديگر كامالً متحد شده ) مالصدرا مي2  
  نسان حقيقتي مربوط به مشرق است، نور محض و جنبۀ نوراني وجود انسان خواهد بود.) سهروردي معتقد است چون نفس ا3  
  .سوار بر بدن است) مالصدرا بر اين باور است كه نفس و بدن انسان مانند باطن و ظاهر يك چيزند و اين نفس است كه 4  
  دربارٔه فعل اخالقي كدام گزينه درست است؟ -۲۴۷
  ها را دوست ندارند و به رذايل گرايش دارند. ها به خاطر تمايالت شديد مربوط به بُعد حيواني، فضيلت ضي از انسان) از نظر فيلسوفان مسلمان بع1  
  گيرند. توانند به هر اندازه كه خودشان بخواهند آزادي داشته باشند چون در مقابل آزادي ديگران قرار مي ها نمي ) از نظر توماس هابز انسان2  
  شود. كه اگر كسي براي اطاعت از وجدان يا از سر دلسوزي به فقيري كمك كند، اين عمل، اخالقي محسوب مي ) كانت معتقد است3  
  تواند به درجات مناسبي از رشد و معرفت برسد. ) از نظر ارسطو اگر عقل مانع افراط و تفريط شهوت و غضب شود خود نيز مي4  
  شود؟ كدام گزينه منجر ميمغايرت وجود و ماهيت در ذهن به  عدم عينيت و -۲۴۸
  ها در وجود ) اشتراك اشيا در ماهيت و اختالف آن2  ) نيازمندي نسبت دادن وجود به ماهيات به دليل1  
  ) خودمتناقض شدن تصورهاي خياليِ غيرواقعي 4  هاي موجودات ) بازگشت تفاوت و كثرت به ماهيت3  
  گانه درست است؟ مفاهيم سه با توجه بهكدام گزينه  -۲۴۹
  الوجود بالغير نيست. آموز خود بنويسد يك واجب ) برنامۀ مطالعاتي كه يك مشاور تحصيلي قرار است براي دانش1  
  الوجود بالذات است. وقت هم به وجود نخواهد آمد، قطعاً ممتنع ) هر آنچه تا اآلن در جهان محقق نشده است و هيچ2  
  ها تاكنون محقق نشده است. الوجودهايي هستند كه علت آن مكناند همگي م ) موضوعاتي كه تاكنون به وجود نيامده3  
  الوجود بالغير هستند.  الوجود بالذات هستند يا واجب اكنون در جهان واقعي، مصداق دارند يا ممكن هايي كه هم ) مفهوم4  
ري به غير از شناخت مبتني بر مشاهدٔه حسي تجربي ديگ  حل راهكدام فيلسوف يا فيلسوفان معتقدند براي درك رابطۀ عليت بايد به دنبال  -۲۵۰

  ها بود؟ و تجربي پديده
  ) ديويد هيوم2    گرايان به جز ديويد هيوم ) تجربه1  
  ) دكارت 4    ) فيلسوفان مسلمان3  
  دربارٔه نظرات فيلسوفان در باب خداوند كدام گزينه درست است؟ -۲۵۱
  وظايف اخالقي اثبات نمود. ) كانت فيلسوف آلماني وجود خداوند را از طريق اخالق و1  
  از مباني دكارت براي اثبات وجود خداست. هر موجودي غيرخدا) محدود دانستن 2  
  ) هيوم با نقد برهان نظم و ناموفق دانستن آن، وجود ناظم و خالق را نفي نمود.3  
  ) مالصدرا بر اساس نياز ذاتي موجودات، وجود خداوند را اثبات نمود. 4  
  درست است؟ كدام گزينه -۲۵۲
  ) هراكليتوس معتقد به لوگوس است كه به معناي موجودي برتر است كه در بين كلمات و جمالت و سخنان جهانيان ظهور نموده است.1  
  شود و به معناي ديگر عقل چندان توجهي ندارد. ) ارسطو معتقد است كه عقل انسان به دو دستۀ عقل نظري و عقل عملي تقسيم مي2  
  مسلمان معتقدند عقل انسان پرتوي از عالم عقول است كه اگر رشد كند به جاي فهم استداللي، حقايق را شهود خواهد كرد. ) فيلسوفان3  
  جويان از طريق اعمال نيك مختلف است.  سينا معتقد است تقّرب به خداوند از طريق تعقل و تفكر، موجب سبقت گرفتن از تقرب ) ابن4  
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  حكمت از نظر يك فيلسوف مشايي است؟ نتيجۀتري براي توضيح  مناسب كدام گزينه تمثيل -۲۵۳  88
  ) يك جنگلبان كه تصوير تمام درختان جنگل را در ذهن خود دارد.1  
  داند. شناس كه نام تمام اعضاي دروني و بيروني بدن را مي ) يك زيست2  
  تواند كار كند. ) يك برقكار كه با همۀ اجزاي برقي ساختمان مي3  
  هاي محله را گشت زده است. ها و كوچه پليس كه تمام خيابان) يك 4  
  شناسي ...............  سينا پيرامون طبيعت هاي ابن مطابق ديدگاه -۲۵۴
  كند. ها معرفي مي سينا جهان را تابع يك رابطۀ ضروري ميان علّت و معلول شود چون ابن ) معناي اول اتفاق انكار مي1  
  ت با ماوراي طبيعت راه درست مطالعۀ جهان است زيرا معناي دوم اتفاق محال و ناممكن است.) مطالعه در رابطۀ طبيع2  
  سينا تعريف خاصي از طبيعت دارد كه با هدفمندي جهان در ارتباط مستقيم است. شود چون ابن ) معناي سوم اتفاق نفي مي3  
  چهارم اتفاق در حوادث جزئي طبيعت ساري و جاري است.داوري است زيرا او معتقد است معناي  غيرقابل) حوادث جهان طبيعي 4  
  كدام گزينه با نظرات مالصدرا سازگار است؟ -۲۵۵
  برد. ) در حكمت متعاليه براي اثبات مفاهيم و اصول مورد نظر خود از تركيب استدالل عقلي و وحي و شهود بهره مي1  
  كند. كند كه در آن وجود را به نور تشبيه مي د را مطرح ميكثرت موجود در جهان، نظريۀ مراتب داشتن وجو  تبيين) براي 2  
  اند، معتقد است هيچ كثرتي در هستي وجود ندارد و حقيقت هستي خداست. ) همانند عارفان كه وحدت حقيقت وجود را ثابت كرده3  
  كند. از ربوبيت و حكمت الهي بحث مي ) بخش سوم اسفار را متناظر با سفر عرفاني از خلق به سوي حق همراه با حق تنظيم كرده است و4  

  
  است؟ ياتيعمل فيتعر ريز يها نهيگز از كي كدام -۲۵۶
  .ابدي يم دست آن به خود يشغل اتيتجرب يابيارز  راه از فرد هر كه است يند يخوشا  و مطلوب احساس يشغل تيرضا ) 1  
  .باشد يم يمغز  قشر در يقو ارتباطات ليتشك آن يۀپا  و است اتيتجرب و اطالعات آوردن ادي به و يساز  رهيذخ يبرا يذهن استعداد هحافظ) 2  
  .بگذارد ريتأث فرد كي احساسات و رفتار افكار، يرو بر تواند يم و است يليم يب و يعالقگ يب اي تيفعال از زيگر  و يحوصلگ يب شامل يخلق حالت كي يافسردگ )3  
 »شـات« ياجتمـاع هـوش تست نمرٔه توسط كه باشد يم ياجتماع يها محرك و ها تيوضع از يآگاه شامل و است يفرد مهارت كي يماعتاج هوش) 4  

  .ديآ  يم دست به
  است؟ درست اطالعات يآور جمع يها روش مورد در عبارت كدام -۲۵۷
  .دشو  يم گزارش يكمّ صورت به فقط ها آزمون جينتا  و يفيك صورت بهفقط  ها نامه پرسش جينتا ) 1  
  .هستند يشناخت روان يها يژگيو  قيدق ير يگ اندازه يبرا يابزار  ها آزمون) 2  
  .شود انجام متخصص افراد دست به حتماً ديبا  ها نامه پرسشاجراي  )3  
  .شود يم استفاده نامه پرسش از كرد، يبررس را موضوع توان ينم شده نييتع شيپ از صورت به و ميمستق ٔهمشاهد كمك با كه يزمان) 4  
  است؟ نادرست يكودك ياخالق رشد مورد در هنيگز كدام -۲۵۸
  .ستندين خود رفتار مسئول ياخالق نظر از خردسال كودكان) 2  .ندارند بد و خوب كار از يتصور  چيه ابتدا در كودكان) 1  
  .شود يم يط دهيچيپ و يجيتدر  فرايند كي ياخالق رشد يبرا) 4  .است ياخالق عمل انجام ليدل همان ،ياخالق درك رشد از منظور) 3  
  هستند؟) درشت و فيظر( يحركت يها مهارت از دسته كدام جزو ريز موارد ديكن مشخص بيترت به -۲۵۹
    مانع يرو از دنيپر) الف  
  آب خوردن يبرا فنجان دستۀ گرفتن دست درب)   
    زدن مسواك)  ج  
  يبطر در كردن بازد)   
  درشت -فيظر  -تدرش -فيظر ) 2    فيظر  -درشت -فيظر  -درشت) 1  
  درشت -درشت -درشت -فيظر ) 4    فيظر  -فيظر  -فيظر  -درشت) 3  
 بـه ديـبا« و» شـود جـاديا يتـر متعادل ـدگاهيد مناسـب زمـان در تـا رفـتيپذ را نوجوانـان خاص يهـا يژگيو ـديبا« كه ها هيتوص نيا -۲۶۰

 يشـناخت راتييـتغ كـدام بـا ييارويـور يبـرا بيترت به ،»هستند بيمعا و محاسن از يا زهيآم افراد، و جوامع ابنديدر تا كرد كمك نوجوانان
  دارد؟ كاربرد ينوجوان

  گرانيد  انتقاد به نسبت تيحساس - گرانيد  انتقاد به نسبت تيحساس) 1  
  گرانيد  انتقاد به نسبت تيحساس -زيآم اغراق بودن فرد به منحصر احساس) 2  
  ييجو  بيع و ييگرا  آرمان -گرانيد  انتقاد به نسبت تيحساس) 3  
  ييجو  بيع و ييگرا  آرمان -زيآم اغراق بودن فرد به منحصر احساس) 4  
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  كند؟ يم شتريب را عالمت يابيرد تيموقع كدام وقوع احتمال ريز يها حالت توجه، سوم كاركرد در -۲۶۱  99
  .باشد شتريب يانحراف عوامل تعداد) الف  
  .باشد فرد به منحصر يژگيو يدارا هدف )ب  
  از دست دادن -) اصابت2    اصابت -كاذب هشدار) 1  
  از دست دادن -كاذب هشدار )4    اصابت -اصابت) 3  
 و كردنـد يمـ مجسم خود ذهن در را يمختلف يها شكل ها به يكديگر، و وصل كردن آن ها ستاره به كردن نگاه با گذشته در شناسان ستاره -۲۶۲

 اسـتفاده گشـتالت اصـول از كي كدام از ها آن). بزرگ خرس اي اكبر دب مانند ( كردند يم يارگذ نام ها شكل نيا اساس بر را يفلك يها صورت
  كردند؟ يم

  مشابهت) 1  

  نهيزم و شكل) 2  

  استمرار) 3  

  ليتكم) 4  

  ؟ندارند هم با يشباهت چيه يابيباز زمان و يساز رهيذخ تيظرف ،يرمزگردان نوع نظر از حافظه، انواع از كي كدام -۲۶۳
  يكار  و مدت كوتاه) 4  مدت بلند و مدت كوتاه) 3  مدت بلند و يحس) 2  مدت كوتاه و يسح )1  
  كرد؟ ديبا چه بگذارد، يفراموش بر يكمتر ريثأت زمان گذشت اينكه يبرا و است چگونه يفراموش زانيم و زمان گذشت ۀرابط -۲۶۴
  كارآمد مرور -ميمستق) 2    فاصله با ير يادگي -ميمستق) 1  
  يادآور ي و ير يادگي نيب زمان ۀفاصل كاهش -معكوس) 4    قيعم ير يادگي -معكوس) 3  
 بـه ميمـر مـادر خانـه، تـر عيسـر چه هر كردن آماده يبرا. دارند يا ناخوانده مهمان كه شود يم متوجه تلفن پشت مادرش ۀمكالم از ميمر -۲۶۵

 از ميمـر ٔهخانواد. شود يم خانه كردن جارو مشغول زين ميمر درپ و پردازد يم يريگردگ به ميمر. شود يم غذا هيته مشغول و رود يم آشپزخانه
  اند؟ كرده استفاده خود مسئله حل يبرا يحل راه چه

  آخر از شروع) 2  مطلوب با موجود تيوضع تفاوت كاهش) 1  
  يفكر  بارش) 4    مسئله كردن خرد) 3  
  است؟ شده فيتعر خوب نوع از مسئله كدام -۲۶۶
  كشور يمياقل راتييتغ با مقابله) 2    جامعه در عدالت يبرقرار ) 1  
  ياسالم كرديرو  با فرزندان تيترب) 4  كشور كي تيجمع شيافزا  يبرا مشوق نييتع) 3  
  است؟ نادرست مسئله حل و مسئله ٔهدربار عبارت كدام -۲۶۷
  .بود خواهد ناقص مسئله از درك نباشد، روشن هدف يوقت) 1  
  .دارد كامل يآگاه ،دهد يم انجام آنچه به و است موضوع ريدرگ كامالً است، مسئله حل ل در حا يفرد يوقت) 2  
  .شود يم يرمنطقيغ يها حل راه از استفاده باعث ها يتوانمند  قيدق ييشناسا  عدم) 3  
  .باشد محدود مانيها  يتوانمند  كه ميكن يم مسئله احساس يزمان) 4  
  است؟ يريگ ميتصم نوع كدام ٔهدهند نشان بيترت به ريز يها مثال -۲۶۸
  شهر يبرا شهردار انتخاب يبرا يريگ ميتصم الف)  
  كالس آموزان دانش نيب از سرگروه انتخاب يبرا يريگ ميتصمب)   
  ساده مهم -دهيچيپ مهم) 2    ساده يمعمول -دهيچيپ مهم) 1  
  دهيچيپ مهم -ساده مهم) 4    دهيچيپ يمعمول -ساده مهم) 3  
او با وجود اينكـه در مقطـع  .دارد عالقه يشناس روان به اًديشد اما. است ارتباطات علوم ۀشتر در خود سانسيل مدرك گرفتن حال در يعل -۲۶۹

تواند بدون نياز به شركت در كنكور، وارد دورٔه فوق ليسـانس در رشـتۀ علـوم  ليسانس تالش زيادي كرده و رتبۀ اول شده است و اكنون مي
. گيـرد هاي شغلي بيشتر در آن، تصميم به تغيير رشـته مـي و به اميد كسب موفقيت شناسي دليل عالقه به رشتۀ روان ارتباطات شود، ولي به

  است؟ بوده چه يعل يريگ ميتصم مالك
  يبعد  يها نهيهز ) 4  يقبل يها نهيهز ) 3  خطر زانيم) 2  انتظار مورد يسودمند ) 1  
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كنـيم،  اش توجـه مـي هـاي منفـي بارٔه آن، صرفاً به ويژگـيدليل داشتن تصور منفي در هاي يك اولويت، به وقتي در هنگام بررسي ويژگي -۲۷۰  1010
  ايم؟ گيري قرار گرفته يك از موانع تصميم تأثير كدام تحت

  دأييت ير يسوگ) 4  خود شمردن كوچك) 3  جاناتيه كنترل عدم) 2  يافراط اعتماد) 1  
  دارد؟ اشاره ينگرش عوامل از كي كدام به ريز شعر -۲۷۱

ـــت     ـــو درخ ـــر ت ـــار گ ـــش ب ـــبگ دان دري
 

را يلـــــوفرين چـــــرخ يآور ريـــــز بـــــه 
 

  انگيزٔه دروني) 4  اسناد) 3  ناهماهنگي شناختي) 2  باورها) 1  
 او. اسـت مـردد شـدت به كار نيا انجام در يول ،رديبگ حقوق بدون يمرخص خود شغل از سال كي خواهد يم فرزندش آمدن ايدن به با ميمر -۲۷۲

  :كند يريگ ميتصم بتواند بهتر ات سدينو يم را »رفتن سركار« يمنف و مثبت نكات

  نكات منفي  نكات مثبت
  عدم ارضاي نيازهاي رواني فرزند شيرخوار  تعامل اجتماعي با ديگران

  ...............    پيشرفت شخصي
  ...............    داشتن استقالل مالي و درآمد

  است؟ درست او ميتصم دمور در نهيگز كدام. شود يم منصرف ،»رفتن كار سر« از ت،ينها در ميمر  
  .است تر مثبت آن به فرد نگرش و شتريب آن به فرد شيگرا  باشد، شتريب موضوع رامونيپ مثبت عناصر چه هر) 1  
  .است تر يمنف آن به فرد نگرش و كمتر آن به فرد شيگرا  باشد، شتريب موضوع رامونيپ يمنف عناصر چه هر) 2  
  .داشت خواهد شخص نگرش بر يتر  يقو ريثأ ت باشد، داشته يتر شيب تياهم يمنف اي مثبت عناصر چه هر) 3  
  .دارند هم با يهماهنگ به ياديز  ليتما  وندهايپ نيا  و است برقرار ياديز  يوندهايپ شناخت عناصر نيب) 4  
  به كدام عوامل اسناد دهد؟ ديبا كارها در تيموفق يبرا فرد -۲۷۳
  داريناپا  عوامل) 4  داريپا  ملعوا) 3  يرونيب عوامل) 2  كنترل غيرقابل عوامل) 1  
 ذكـر يابيـباز ۀنشـان نهيگز كدام در. كند يم استفاده ها نشانه از كار نيا يبرا و اورديب خاطر به را كالس يها بچه از يكينام  خواهد يم معلم -۲۷۴

  است؟ ها نهيگز ريسا با متفاوت شده،
  .دارد يبلند  قد كه است يكس همان رعنا) 2  .ندينش يم كالس يجلو فيرد  در است يكس همان زهرا) 1  
  .زند يم نكيع كه است يكس همان حنانه) 4  .پوشد لباس قرمز مي كه است يكس همان ميمر ) 3  
  ؟ستين درست فراحافظه مهارت مورد در عبارت كدام -۲۷۵
  اطالعات سپردن خاطر به يچگونگ ير يادگي يبرا نوجوان تالش) 1  
  آن ٔهدربار يآموز  مهارت و دخو  ۀحافظ تيتقو  يبرا نوجوان تالش) 2  
  ببخشد بهبود ديبا  چطور را حافظه مراحل از كي هر بفهمد نكهيا  يبرا نوجوان تالش) 3  
  بسپرد خاطر به يحس يها يژگيو  از شتريب را اياش يفيك يها يژگيو  نكهيا  يبرا نوجوان تالش) 4  
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سال تحصیلی
۰۰-۰۱

دفرتچـۀ پاسخ های ترشیحی
آزمون آزمایشی ۳ تیر ۱۴۰۱ (مرحلۀ ۲۰)

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 

      
   

  
  
  

 

  
  ۰۰ -  ۰۱ تحصیلی سال
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 تیر ۳ 

۱۴۰
۱

 

 

سؤال طراحان اسامی
عمـومی هـای درس تشــریحی پاسخ

 اختصاصی های درس تشـریحی پاسخ 

 

۲  
۳  
  مهم تذکرهای   ۱۵

 

 

  

 ماننـــد خـــود طالیـــی خـــدمات از اســـتفاده جهـــت گرامـــی، داوطلـــب 

 هـای آزمون پیش مسـتمر، های نجشس 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 به ۲۰ 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 یرو  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. پیگیری خود شهر
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 ۱۴۰۱رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ علمی هیئت اسامی
ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عموم

 
ه : 
گرو

یر 
مد

لی
ع

 
دی

خون
ر آ

اکب
 

|.................................. زابن و ادبیات فاریس
 الدین افشین محیس: مسئول در

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

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

  کاظم غالمی  مصطفی خاکبازان  بخش عامر تاج عمومی:
  پویا رضاداد  حمید جوهری  ارسافیل قربانپور

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

زهرا محمدی اکرب آخوندی  علی محمد کریمی  علیرضا دلشاد 

|.............................................. زابن انگلییس
 احسان حیدریدرس:  مسئول

  امیرحسین مراد سید میالد قریشی 
 علیرضا حافظیان جواد علیزاده 

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ریاضـ

 
وه : 

ر گر
مدی

ری
شاک

ید 
 س

مد
مح

میر
ید ا

  ریاضیاتس
  مسئول درس:

سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... گروه ریایض  
 

  

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

 زاده علی افضل|........... گروه تجریب

 فراهانی علی شهرابی|.......... گروه انساین

ــوم گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عل

 
ه : 
گرو

یر 
مد

هی
داّل

عب
ن 
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اح
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مح

 

|.............................................................. فیزیک
  منصور داوودوندی - فرد حمید فداییمسئولین درس: 
 هادی داوودوندی

 احمد رضوانی بهمن شاهمرادی  علی نعیمی 

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

 علی فرزادتبار پور  بهنام ابراهیم . سلیامنی ماشاءا..

|............................................. 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

 
ه : 
گرو

یر 
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دی
هی

 ش
جاد

س
 

|............................................................ اقتصاد
 امیر محمدبیگیمسئول درس: 

 امیرحسین بلبلی

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

 ابوالفضل قاضی

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

 زهرا نعمتی

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

 زهرا نعمتی

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

 محمدزمان کبیر

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

حمید سودیان قی حسین صاد 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 تیر ۳ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ۱نامۀ فارسي  واژه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱

  موارد نادرست:  
  تاالب: آبگير، بركه (ورطه: گرداب)   
  باكي) حيايي (جسارت: بي شرمي، بي وقاحت: بي  
  جدا مكن، رها مكن  مگسل:  
  تقرير: بيان، بيان كردن  
  ۲فارسي  ۱۶۹و  ۱۶۸هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲

  كه انجام آن بر شخص واجب است.  وظايف و اعمالي الف) مواجب   
  گذاري و اجرايي حكومت با نظر مردم آن كشور  هاي قانون منطبق بودن رويه ب) مشروعيّت   
  افزاري شبيه شمشير پهن و كوتاه  جنگ د) قدّاره   
  جوشد.  بي كه از سنگي يا زميني ميآ ) زهاب ه  
  ۱فارسي  ۱۶۰تا  ۱۵۳هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۳

  ترتيب: هاي زوج در صورت سؤال به معني واژه  
  دان سودا: عشق، انديشه، هوس/ كُلّه: برآمدگي پشت پاي اسب/ زجر: آزار، اذيّت، شكنجه/ دوات: جوهر، مركّب  
  امالي جامع* دشوار : * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۴

  ها: امالي درست واژه  
  الف) غزا: جنگ  
  د) بر سرش بنشسته باشند چون حَرَس (پاسبان).  
  امالي جامع*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۵

  ها: امالي درست واژه  
  ل است. (تهويل: ترسانيدن)از جايي به جاي ديگر تحويل كردن به معناي نقل مكان و انتقا -۱  
  به چيزي توسّل كردن به معناي نزديكي جستن و وسيله ساختن است. -۲  
  سفره است. همخوان به معناي هم -۳  
بـه » غرامت آجـل«مهلت و آني و  يعني سرزنش سريع و بي» درخور مالمت عاجل«نكتۀ مهم: در اين متن، امالي عاجل و آجل درست است.   

  ت و در آينده است.معناي تاوان بامهل
  امالي جامع*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۶

  موارد نادرست:  
  اتباع : اطباع ۱گزينۀ   
  محظور : محضور ۲گزينۀ   
  سفير : صفير ۳گزينۀ   
  متوسط * تاريخ ادبيات جامع: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۷

  موارد نادرست:  
  نامـه:  نامه دارد.)/ گوشوارٔه عرش: علـي موسـوي گرمـارودي/ سياسـت نامه: عطار (سنايي هم الهي ل احمد/ الهيزده: جالل آ ارزيابي شتاب  

  الملك توسي خواجه نظام
  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۸

  بررسي ابيات:  
  الف) اسلوب معادله: دارد/ جناس: ندارد.  
  استعاره: روي دل (تشخيص و استعاره دارد.) ب) جناس: ديده و ديد/  
  ج) تلميح: بيت به داستان حضرت موسي و معجزٔه ايشان اشاره دارد/ حسن تعليل: ندارد.  
سازد./ كنايه: نظر پوشيدن و قطـع نظـر كـردن  تناسب مي» نظر«جاگذاري نيست اما با  در معني چشم در بيت قابل» عين«د) ايهام تناسب:   

  ظر كردن است.كنايه از صرف ن
  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۹

  خدنگ بال: تشبيه/ تير: استعاره از بال/ خدنگ: مجازاً تير ساخته شده از چوب خدنگ/ راست (در واژٔه راستان) و راست: جناس همسان  
  اين بيت، ايهام، حسن تعليل و اغراق ندارد.  
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  ۳فارسي  ۴۱و  ۴۰، ۱۶، ۱۵هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۰
  بررسي ابيات:  
الف) استعاره: خويش و فاميل بودن تخت و تابوت تشخيص و استعاره دارد. در ضمن ندا شنيدن از خاك هم تشخيص و استعاره دارد./ مجـاز:   

  ند مجاز از قبر و گور باشد.توا تابوت مجاز از مرگ و تخت مجاز از قدرت و پادشاهي، خاك نيز مي
  ترتيب استعاره از انگشت، زلف و چشم است./ مجاز: ندارد. نوعي گياه خوشبو) و بادام به ب) استعاره: فندق، ضيمران (  
  ج) استعاره: خنديدن شيشه تشخيص و استعاره دارد./ مجاز: شيشه مجاز از ظرف شراب.  
  م شهرد) استعاره: ندارد./ مجاز: شهر مجاز از مرد  
  هاي آدبي جامع آرايه* متوسط : * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۱

  ها: بررسي گزينه  
  ) ايهام تناسب: ندارد./ تشبيه: ندارد.۱  
نيز به همين شيوه ايهام تناسب » ساز«تناسب دارد، » ساز«قبول است و معني ديگر آن با  بو قابل به معني چوب خوش» عود«) ايهام تناسب: ۲  

  است. ./ تشبيه: شاعر خود را به عود تشبيه كردهدارد
ها با هم تناسب دارد  قبول هستند و معني غايب آن ترتيب در معني عاشقان و سرزمين عربستان قابل به» حجاز«و » عشاق«) ايهام تناسب: ۳  

  اضافۀ تشبيهي است.» كعبۀ قربت«سازد./ تشبيه:  و ايهام تناسب مي
» مرغ دل«قبول است و معني ديگر آن يعني پرندٔه شكاري با مرغ و صيد متناسب است./ تشبيه:  معني گشاده قابل به» باز«) ايهام تناسب: ۴  

  اضافۀ تشبيهي است.
  ۳فارسي  ۱۵صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۲

  ها: بررسي نقش ضمير پيوسته در گزينه  
  اليه است: اين مذهب من است. مضاف» م«مفعول است: من را معذور داريد./ » م) «۱  
  به معني انديشه است.» فكرت«شود؛  كردم. ضمير ديگري در بيت ديده نمي اليه است: گلۀ زلف او را با باد مي مضاف» ش) «۲  
  متمم است: آن كس كه براي او نظري با قامت زيبايي باشد.» ش«اليه است: در نظر عقل او سرو زيبا ننمايد./  مضاف» ش) «۳  
  اليه است: قامت چون شمع من را در محراب آغوش بگذار. مضاف» م«ام./  اليه است: از اشتياق تو قالب تهي كرده مضاف» ت) «۴  
  ۳فارسي  ۷۴تا  ۶۵هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۳

  ها: هاي وابسته در گزينه بررسي وابسته  
  ملّاح) بار منّت ۱: ۲گزينۀ   ما) ضعف دل ۲ دل) عالج ضعف ۱: ۱گزينۀ   
  ش) ناوك خدنگ۳ خدنگ) سر ناوك ۲ ابرو) خم كمان ۱: ۴گزينۀ   تو) سر زلف ۲ گشا گره) سر زلف ۱: ۳گزينۀ   
  ۳فارسي  ۵۴ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۴

  ها: بررسي مصراع  
  دو جمله با الگوي صورت سؤال.  ) نازش بيشتر است.۲تر باشد  ) آن كسي كه نازنين۱الف)   
  يك جمله با الگوي صورت سؤال.←د) [اين نكته] عيب نبود  
» فعـل مـتمم  نهاد «نيز جمله با الگوي » دل برنكَنم«ساخته و فعل » فعل مسند  مفعول  نهاد «جمله با الگوي » يافتن«فعل » ب«در   

» نشـكيبد«فعـل » د«سـازد. در  مي» فعل نهاد «جمله با الگوي » وجود دارد«ي غيراسنادي است و به معن» بود«فعل » ج«ساخته است. در 
  ساخته است.» فعل متمم  نهاد «جمله با الگوي 

  ۱فارسي  ۱۳۶ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۵
  همۀ معلومات  -۶مرد نازنين  -۵اين مرد  -۴چنان حوصله  -۳چنان دقّت  -۲آن حد  -۱هاي وصفي:  تركيب  
  مغز ما -۶معلومات خود  -۵معرفت خويش  -۴دانش خويش  -۳تمام معرفت  -۲تمام دانش  -۱هاي اضافي:  تركيب  
  دستور جامع*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۶

ر اين ابيات حذف فعل بـه قرينـۀ خورم]. د اند: به جان دوست [سوگند مي در بيت دوم فعل و مفعول جملۀ نخست به قرينۀ معنوي حذف شده  
  شود: [ما] به كام دل نرسيديم ... [جان] به كام رسد.  شود ولي چند مورد حذف نهاد ديده مي لفظي ديده نمي

  ها: بررسي ساير گزينه  
  شوند نيز ناگذر هستند. كه در دو بيت ديده مي» نيست«و » هست«هاي  هاي بيت اول ناگذر هستند و فعل ) تمام فعل۱  
شود: اگر به كام رسد. بيت دوم كالً يك جملـۀ مركـب  ) مصراع دوم بيت اول يك جملۀ مركب است و يك جملۀ وابسته هم در آن ديده مي۳  

كـه در  -است: كه در اعتقاد سعدي نيست خورم]) و دو جملۀ وابسته ساخته شده است كه از يك جملۀ هسته (به جان دوست [سوگند مي
  يي هست.جز كوي دوست جا جهان به

  ي: مضارع اخباريست/ هست و نيساده/ رسد: مضارع التزام ي: ماضيدو رس يديمنرس) ۴  
  ۱فارسي  ۱۴۱ۀ صفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۷

  هاي جهان  : شيفتگي به زيبايي۴مفهوم مشترك عبارت متن سؤال و گزينۀ   
  ها:  مفهوم ساير گزينه  
  ) بدون معشوق جهان ارزشي ندارد. ۳هاي جهان بودن  ) غرق تماشاي زيبايي۲زده شدن  هاي الهي و حيرت نشانه ) تأمّل شاعر در آفرينش۱  
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  ۱فارسي  ۱۱۴ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۸
هايي كـه ظـاهري  ست كه پديدهها اين ا شود. اما مفهوم مشترك ساير گزينه ها در يك موجود جمع نمي گويد همۀ خوبي در اين بيت شاعر مي  

  ها را قياس كرد. شبيه به هم دارند لزوماً يكسان نيستند و نبايد آن
  ۲فارسي  ۷۱و  ۶۲، ۵۸و  ۱فارسي  ۴۸ هاي هصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۹

  ها: مفهوم ساير گزينه  
  : قدرت كردگار و نظر و التفات او۱گزينۀ   
  زنش ظاهربيني: مذمّت و سر۲گزينۀ   
  : اعتقاد به معاد و زندگي پس از مرگ۳گزينۀ   
  ۲فارسي  ۶۳ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۲۰

در بيت صورت سؤال سخن از كسي است كه خودش پنهان است اما صنعتش و كارش آشكار است و آن كسي نيست جز خداوند. خـدايي كـه   
گويد كه پنهان است  قنّاد) سخن مي نيز شاعر از حلوايي ( ۱كه آفريده است كامالً آشكار هستند. در گزينۀ هايش  خود پنهان است اما پديده

  ولي حلوايش و صنعتش كامالً آشكار است.
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  : ستايش پادشاه روزگار۲گزينۀ   
  كند. يداند و آشكار م : نظر و انديشۀ پادشاه تمام اسرار پنهاني را مي۳گزينۀ   
  : خدا از طريق آفرينش خود را آشكار كرده است.۴گزينۀ   
  ۲فارسي  ۵۴ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۱

 ۲داند كه بايد در كنار هم باشند. اما در گزينـۀ  در بيت صورت سؤال شاعر توصيه به تالش دارد و تالش و توفيق الهي را همچو دو دوست مي  
  ايم.  د براي به دست آوردن روزي نيازي به سعي و تالش نيست و ما عرق سعي و تالش را از پيشاني خود كنار گذاشتهگوي شاعر مي

  ها: مفهوم ساير گزينه  
  ترند. هاي پير حريص : انسان۱گزينۀ   
  رساني به ديگران : توصيه به كمك كردن به ديگران/ توصيه به روزي۳گزينۀ   
  عمل بدون صحبت كردن/ شكايت از حرّافي بدون عملِ خود: توصيه به انجام ۴گزينۀ   
  ۲فارسي  ۷۰ ۀصفح* متوسط : * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۲

سـخن  ۲ ۀاست كه منزل انسان عالم خاك نيست ولي در گزين سخن از بازگشت به اصل است و بر اين نكته تأكيد شده ۴و  ۳، ۱هاي  در گزينه  
  رسد. خواب كند و بندگي پيشه كند به بهشت مي از اين است كه كسي كه ترك

  ۳فارسي  ۲۲ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۳
  آور است.  كندن از دوستان قديم، دشوار و عذاب مفهوم اين بيت: دل  
  ها: ترك دنيا و تعلّقات قديم مفهوم ساير گزينه  
  ۳فارسي  ۷س در*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۴

  يابد. عشق راه ورود به حسن است.  مفهوم بيت صورت سؤال: هركس عاشق باشد، به حسن راه مي  
  گويند كه حسن به خاطر عشق است كه زيبايي و اعتبار و آب و رنگ دارد. مي ۴و  ۱هاي  گزينه  
  دهم.  گويد من عاشقم و زيبايي را نشان مي نيز مي ۳گزينۀ   
  شود كه عشق باشد. عشق راه نمايان شدن حسن است.  گويد: حسن ليلي جايي وجود دارد و درك مي ياما چنين م ۲گزينۀ   
  ۳فارسي  ۱۴درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۲۵

  ها: بررسي كليد واژٔه وادي  
يد و تجريد: توحيد)/ غرق آتش شدن و چون درد و حسرت: حيرت/ در اين وادي سخن گفتن روا نيست: فقر و فنا/ دعوي و معنا: استغنا (تفر  

  آتش شدن: عشق/ تعب و رنج و بال و جِدّ و جَهد و ترك مال و ملك: طلب

 

   ۲عربی، زبان قرآن  ۹۵صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۶
)/ ۲)/ لـیس يل: نـدارم (رد گزینـۀ ۱ۀ )/ أن أسألک: که از تو بخواهم (رد گزین۱گزینۀ پروردگارم، پروردگارا (رد : ربِّ )/ ۴قال: گفت (رد گزینۀ   

  )۴و  ۲های  هعلٌم (نکره): دانشی، علمی (رد گزین
  ۳عربی، زبان قرآن  ۵۹و  ۲۷های  و صفحه ۲عربی، زبان قرآن  ۳۶صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۷

دهـد،  )/ و هو یستمع: در حالی که گوش فـرا مـی۴)/ دفرته: دفرتش، دفرت خود (رد گزینۀ ۳ و ۱های  ه(رد گزین دّون: یادداشت کند، ثبت کند  
 ق خواهد شـد،مفعول مطلق تأکیدی): قطعاً موفّ  )/ سوف ینجح ... نجاحاً (جواب رشط مستقبل ۳و  ۱ های هکند (رد گزین در حالی که گوش می

  ) ۴ختبار: در آزمون، در امتحان (رد گزینۀ )/ يف اإل ۴و  ۳ی ها حتامً قبول خواهد شد (رد گزینه
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  ۳عربی، زبان قرآن  ۵۹و  ۲۷های  و صفحه ۲عربی، زبان قرآن  ۸۹و  ۶۵های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۸
: کّي علّیاً )/ رأيت زمیيل الذّ ۲ و ۱های  هم (رد گزینکرد گشتم، برگشت می عود: باز میأ  )/ کنُت ۲عندما: وقتی، هنگامی که، زمانی که (رد گزینۀ   

با خرب مضارع): در حالی کـه  هحالی ۀ)/ و هو یساعد (جمل۴و  ۱های  کالسی زرنگم علی را دیدم (رد گزینه کالسی زیرکم علی را دیدم، هم هم
)/ افتخـرُت ... افتخـاراً (مفعـول مطلـق تأکیـدی): ۴توانسـت (رد گزینـۀ  ها)/ ال یستطیع (جملۀ بعد نکره): منـی کرد (رد سایر گزینه کمک می

  )۲تردید بالیدم (رد گزینۀ  گامن افتخار کردم، بی بی
   ۲عربی، زبان قرآن  ۵۱و  ۴۹، ۳۵های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۹

أخذ: پس بر اوسـت )/ فعلیه أن یَ ۳یی دیگر (رد گزینۀ )/ بلدان أخری: کشورهای دیگری، کشورهاها سایر گزینه(رد  أراد (فعل رشط): بخواهد  
و  ۳در گزینـۀ » نیـز)/ «۳)/ الـّدخول: ورود (رد گزینـۀ ۳ و ۱هـای  گزینـهفر: سـفر (رد ّسـال)/ ۴و  ۳هـای  خذ کند، باید بگیـرد (رد گزینـهاکه 

  اضافه آمده است. ۴در گزینۀ » همچنین«
  ۳عربی، زبان قرآن  ۶و صفحۀ  ۲عربی، زبان قرآن  ۸۹و  ۴۹های  حهصف*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  )/ ۳شناســی (رد گزینــۀ  ر وظیفــهـــشــناس، فرزنــد وفــاداری، پــس ری وظیفــهـ)/ ولــٌد مــواٍل: پســ۳ و ۲هــای  هبُــرد (رد گزینــ کــان ... یأخــذ: مــی  
 ي:ـ)/ لعلّها تـتمكّن مـن املَشـ۴برای معالجه، برای درمان (رد گزینۀ  :)/ للمعالجة۴و  ۲های  برود (رد گزینه هتوانست را ي: منیـکانت ال تستطيع املش
  ) ۴و  ۳های  )/ علی رجلیها: روی پاهایش، روی پاهای خود (رد گزینه۳و  ۲های  (رد گزینه شاید بتواند راه برود

  ۳عربی، زبان قرآن  ۴۵و صفحۀ  ۲عربی، زبان قرآن  ۷۵و  ۵۱های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۱
  )/ الحیـاة: زنـدگی ۱ ۀ)/ لَم تَسعیَن: تـالش نکردیـد، سـعی نکردیـد (رد گزینـ۲: هرگز دست نخواهید یافت، نخواهید رسید (رد گزینۀ تَنلنَ لن   

  )۱ۀ (رد گزین کند می کمکگران از شام  تالش فقط بهرساند،  گران از شام یاری منی تالشبه عین إّال املجّدات منکّن: جز یُ  )/ ال۳(رد گزینۀ 
   ۲عربی، زبان قرآن  ۸۹و  ۸۸، ۵۰های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۲

 )/۴و  ۱هـای  )/ أخي الّصغیر: برادر کوچکم (رد گزینه۳کان ... قد أصیب بالّزکام: به رسماخوردگی مبتال شده بود، به زکام دچار شده بود (رد گزینۀ   
  )/ تنـاول ۳)/ الطّبیـب: دکـرت (رد گزینـۀ ۱)/ حّمـی شـدیدة: تـب شـدیدی، تبـی شـدید (رد گزینـۀ ۳و  ۱ هـای هشت (رد گزینـ[کان] عنده: دا

)/ سـيكون بخیـر (جـواب رشط ۴و  ۱هـای  )/ أدویتـه: داروهـایش (رد گزینـه۴و  ۳هـای  (فعل رشط ماضی للغائب): بخورد، خورد (رد گزینـه
  ) ۴و  ۱های  زینهمستقبل للغائب): خوب خواهد شد (رد گ

  ترکیبی*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۳
  ها:  شکل درست ترجمه در سایر گزینه  
  گیرید فروتنی کنید!  آموزان کالس، به کسی که از او یاد می ) ای دانش۱  
  گیرد  می بر یضّم: در للفیروزآبادي: فیروزآبادی ... دارد/) ۲  
  چه زیباست: ) ما أجمل۴  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۶۰و  ۴۳، ۲۷های  و صفحه ۲عربی، زبان قرآن  ۷۵صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  مضارع): باید دفاع کنیم امر  ملندافع (ال   
  ۳عربی، زبان قرآن  ۶۰و  ۶، ۵های  صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  ها) (رد سایر گزینه کثیراً  )/ بسیار تالش کرده بود: کان قد سعی سعیاً ۳و  ۱ های ه. فاز، لیت ... نجح (رد گزینشد: لیت .. کاش ... برنده می  
 ترجمۀ منت :  

، ایـن سـخنی اسـت کـه »!سپردن به وی و روی کردن به اوست و اّما حّق مربّی تو در دانش (معلّم تو)، بزرگداشت او و نیکو گوِش جان«
در   شود، فرموده است! امـام حقوق شناخته می ۀای که به رسال معلّم در رساله حّق  ۀدربار   الحسین بن سّجاد علی العابدین امام زین

اعضای بدنش و رسانجام با دیگران از  ۀای عمیق و دقیق متام ابعاد زندگی انسان و روابطش با آفریدگارش، سپس با خودش و هم ، به گونهآن
است و او را مسؤول پایبندی به این حقـوق و پاسـداری از آن قـرار  را ترسیم کرده، برایش پنجاه حق وضع کردهجمله خانواده و اجتامع وی 

در دوران پادشاهان اُموی   است تا اجتامعی اسالمی و سرتگ پدید آید که دادگری و خوشبختی بر آن فرمانروایی کند! زندگانی امام داده
[اسالمی] را به رسنوشت خواری دگرگون ساختند و باورهای آنان را با جربگرایـی  آنان که مسیر اّمت مهجری قمری) بود، ه ٩٥تا  ٣٨(از سال 

هـای اخالقـی  گامشـت و بـه آمـوزش باورهـای راسـتین و ارزش بسیار هّمت  ت جّد خویشبه اصالح امّ   رو امام ویران کردند! از این
جای گذاشـت کـه  هچهار نیایش ب و خویش، میراث رسشاری را از پنجاه ۀسّجادی ۀصحیف [هدف] زبان نیایش را برگزید و در پرداخت و برای آن
های برشیت در  حقوق را [از خود] باقی گذاشت تا بر رساله ۀکه رسال چنان معروف است، هم  بیت و انجیل اهل  به زبور آل محّمد

 ان رسوری کند!ش گذاری های حقوق برش در قانون طول تاریخش برتری یابد و بر سازمان
  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۶

 ها: گزينه ۀترجم  
 دهد! های اخالقی را به ما یاد می اش باورهای راستین و ارزش در صحیفه  دعاهای امام سّجاد) ۱  
  او روی خوش نشان دهد!آموز خویش را بزرگ دارد و به نیکی به وی گوش بسپارد و به  بر آموزگار الزم است که جایگاه دانش) ۲  
 دادند تا در آن تباهی کنند! اسالمی گسرتش می ۀپادشاهان اُموی باور جربگرایی را در جامع) ۳  
 شود! انجام میپایبند باشند، شان  افرادش به رعایت حقوق متقابل اگرای خوشبخت تنها  ساخنت جامعه) ۴  
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  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۷
  ها: هگزين ۀترجم  
 ،گیرد بر می شؤون زندگی انسان را در ۀاند که هم در آن پنجاه حّق را یاد فرموده  امام سّجاد) ۱  
 ،خویشنت آفریدگان و حّق  آفریدگار، حّق  اند: حّق  و برای وی حقوقی را از سه بُعد بیان فرموده) ۲  
 شود! نیاز دارد، یافت می آنبه  اسالمی برای خوشبختی و بزرگی افرادش ۀو در آن، آنچه که جامع) ۳  
 شهرت یافته است!  بیت و انجیل اهل  میان دانشمندان به زبور آل محّمد) ۴  
  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۸

 ها: گزينه ۀترجم  
  سّجادیه چندتاست؟ ۀشامر دعاهای موجود در صحیف) ۱  
 به اصالح اّمت هّمت گامشت؟  چگونه امام سّجاد) ۲  
 شویم؟ مان ادا کنیم، آشنا می کجا با حقوقی که الزم است آن را در زندگی )۳  
  سّجاد لقب گرفت؟  چرا امام زین العابدین) ۴  
  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۹

 ها: گزينه ۀترجم  
 جایگاِه] پیامرب باشد! جا آور، [زیرا که] نزدیک بود آموزگار [در هبرای آموزگار برخیز و احرتام وی را کامل ب) ۱  
 ها و چهارپایان مسؤولید! زمین ۀی دربار شک شام حتّ  بی) ۲  
 کند! داری باوری ندارد و از خیانت پرهیز منی بدترین مردم کسی است که به امانت) ۳  
 برای پدرت و آموزگارت از جاِی خود برخیز هرچند که فرمانروا باشی!) ۴  
  دشوار*  مشخصات سؤال: ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۰

  ها: گزینه بررسی سایر  
 »تَمَّ « :ماضیه املعلوم » أتَمَّ « :مجرّد ثاليّث/ ماضیه املعلوم  مزید ثاليثّ ) ۱  
 »إنشاء«فاعله  » إنشاء«الزم/ مفعوله   دون حرف زائد/ یقبل املفعول  بزیادة حرٍف ) ۲  
 نادرست است. » قوقح« صفُ فعل مع فاعله جملة تَ »/ متام«مصدره  » إمتام«مصدره ) ۳  
  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۱

  ها: گزینه بررسی سایر  
  الجملة وصفّیة  الجملة حالّیة»/ ِعرفان«مصدره  » إعراف«مجرّد ثاليّث/ مصدره   مزید ثاليثّ ) ۱  
 املسترت» ِهيَ «و نائب فاعله فعل  املسترت » أنت«مجرّد ثاليّث/ فعل و فاعله   »فعالإ«) مزید ثاليثٌّ من باب ۳  
  فعل مع نائب فاعله  دون حرف زائد/ فعل مع فاعله   واحد ) بزیادة حرٍف ۴  
  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۲

 ها: گزینه بررسی سایر  
 مفعول مطلق للّنوع  مصدر/ حال یُبّیُن حالة الفاعل  سم الفاعل إ ) ۱  
  یُبّیُن کیفّیة وقوع الفعل الزم/ يُؤکُّد علی وقوع الفعل من فعل   ) من فعل متعدٍّ ۳  
  مفعول مطلق للّنوع   »اإلمام«یبّیُن حالة حال ) ۴  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۶۷و  ۵۲، ۳۵های  و صفحه ۲عربی، زبان قرآن  ۸۶صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۳

  »)ُمفاَعلَة«ن ُمحاَرضات (مصدر مزید بر وز  ُمحاِرضات   
  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۲صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۴

  کنـد،  کـه آن مؤّسسـه مشـّخص مـی هـایی زمینـهکه اخرتاعش در  شود داده میجایزۀ نوبل ساالنه به کسی : «۲ترجمۀ صحیح عبارت با گزینۀ   
  !»سود برساندبه برشیت 

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۵و  ۱۴های  صفحه*  سادهل: * مشخصات سؤا ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۵
  : صفحۀ هشتادم)امنینفحة الثّ الّص عدد زمانی صفت است که بعد از معدود خود بیاید. (  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۷۵صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۶

  .مجهول است ۱شود و فقط فعل گزینۀ  فاعل در یک جملۀ مجهول حذف می  
  !»شود منتقل میها  ها از طریق لوله ها به پاالیشگاه نفت از چاه: «۱ترجمۀ گزینۀ   
  ۲عربی، زبان قرآن  ۵۰صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۷

  الـّاليت) بیایـد. ، الّـذین الّتـي، الّـذي،دار باشـد و پـس از آن موصـول خـاّص (»ال«شـود کـه  صورت نکـره ترجمـه مـی یک اسم معرفه زمانی به  
  پرندگانی که) الطّیور الّتي: (
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  ۲عربی، زبان قرآن  ۷۶صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۸
  ).ِيل  لَنا، لَکم، لَهم،گیرد ( که در این حالت کرسه می» ي«گیرد جز ضمیر  هرگاه به ضامیر بچسبد، فتحه (ــَـ) می» لـ«حرف   
  ۳عربی، زبان قرآن  ۵۹و  ۵، ۳های  صفحه*  متوسطات سؤال: * مشخص ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۹

مفعول مطلق تأکیدی است و برای تأکید بر وقـوع فعـل بـه  ۳در گزینۀ » تکلیامً «کار رفته است.  برای تأکید بر کّل جمله به ۱در گزینۀ » إنّ «  
  جمله رشطّیه است و تأکید ندارد. ۲شود. در گزینۀ  فاده میاست و برای تأکید و حرص است» فقط«معنی  به ۴در گزینۀ » إمّنا«رود.  کار می

  ۲عربی، زبان قرآن  ۹۰و  ۲۳های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۵۰
   است.» کان«اسم  »فّتاحة« ۱باشند، اّما در گزینۀ  مفعول می ۴در گزینۀ » الکّذاب«و  ۳در گزینۀ  »سّیارة«، ۲در گزینۀ  »نظّارة«  

 
  ۱دين و زندگي  ۷۴* صفحۀ  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۱

شود، اما پس از ايـن  چه بر آن گذشته نمايان مي شود و هر زمين با نوري از جانب خدا روشن مي ،»ها از حقايق عالم كنار رفتن پرده«در واقعۀ   
  باشد. اي كه شروع رسيدگي به اعمال آدميان بر اساس معيار حق مي د. واقعهشو اتفاق، دادگاه عدل الهي برپا مي

  ۱دين و زندگي  ۵۵و  ۵۴هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۲
  ها: بررسي ساير گزينه  
  دهد، نه حكمت او را. صورت محسوس نشان مي هاي زنده شدن مردگان، قدرت خدا را به : نمونه۱گزينۀ   
  هاي امكان معاد است. : نظام مرگ و زندگي در طبيعت از نشانه۲گزينۀ   
گويد عدم وقوع معـاد، امـري محـال و نـاروا  كند، اما ضرورت معاد مي ممكن خارج مي : امكان معاد، معاد را از حالت امري بعيد و غير۳گزينۀ   

  است.
  ۱دين و زندگي  ۱۱و  ۱۰هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۳

   تري است و اصطالحاً يك هدف جامع است. نهايت طلب او پاسخ دهد، هدف كامل هدفي كه بتواند به تنوع استعدادهاي انسان و روحيۀ بي  
    باشد ها مي ها و زيبايي ترين هدف يا همان خداست كه سرچشمۀ همۀ خوبي بيانگر جامع )فعند اهللا ثواب الدّنيا و اآلخرة(عبارت.  
  ۱دين و زندگي  ۸۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۴

   يبـرا و ديشو بهشت وارد د؛يآمد خوش«: نديگو يم و كنند يم سالم انيبهشت به و نديآ يم آنان يسو به استقبال يبرا فرشتگان يدر هر از 
  ».كرد عطا ما به را بايز گاهيجا نيا و وفا خود ٔهوعد به كه سپاس را يخدا« :نديگو يم انيبهشت. »ديكن يزندگ آن در شهيهم

   مسرورند بزرگ يرستگار نيا از و ابندي يم خود يبرا را خدا يخشنود مقام به دنيرس يعني بهشت، نعمت نيباالتر انيبهشت.  
  ۱دين و زندگي  ۶۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۵

هـايي كـه از  از خداوند درخواست بازگشت به دنيا را دارند تا بتوانند فرصـت ،گ (هم در برزخ و هم در آخرت)گناهكاران در عوالم پس از مر  
شوند كه براي مثال خداوند در بـرزخ  رو مي دست دادند و اعمال نيكي را كه ترك كرده بودند، جبران كنند. اما با پاسخ قاطع و منفي خدا روبه

  )كلمة هو قائلها كلّا انّها(گويد:  ها مي به آن
  ۱دين و زندگي  ۱۳۲تا  ۱۳۰هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۶

   صادق امام » :عن يتنه(( است داشته باز يزشت و گناه از را او نماز كه نديبب ديبا نه، اي شده رفتهيپذ نمازش ايآ بداند خواهد يم كس هر 
  ».است شده قبول نماز نيا شود، منكر و گناه از او يدور سبب نمازش كه مقدار هر به. نه اي ))المنكر و ءالفحشا

   نجـس گوسـفند ادرار ل،يدل نيهم به. باشد گوشت حرام هم و باشد داشته جهنده خون هم وانيح آن ديبا وانات،يح ادرار بودن نجس يبرا 
  .ستين گوشت حرام اما ،دارد جهنده خون كه چرا ست،ين

   ،نجس است. خون انسان  
  ۲دين و زندگي  ۱۲۶مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۷

 با نكهيا با  اطهار ۀائم. آمد ديپد يكشوردار نظام و افكار اخالق، احكام، يها نهيزم در يمختلف يها سؤال ،ياسالم يها نيسرزم گسترش با  
 نيـا ۀهمٔه دربار ،)الزمه( خود ياله علم بر هيتك با ،فعال و سازنده حضور با و يريگ وشهگ و انزوا از دور به اما بودند، مخالف خود زمان حاكمان
 ثيحد در بزرگ يها كتاب آمدن فراهم سازنده، حضور نيا ٔهثمر. ساختند يم مند بهره خود معارف از را مسلمانان و كردند يم اظهارنظر مسائل

  .است ميكر قرآن و  اكرم امبريپ ٔهريس كنار در  اطهار ۀائم ٔهريس و
  ۲دين و زندگي  ۳۴و  ۳۳هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۸

 كرده عمل خود نيد مطابق اگر و دارند عذر خداوند نزد يافراد نيچن نشوند؛ آگاه ديجد امبريپ آمدن از گذشته امبرانيپ روانيپ است ممكن  
 عذرشان ببرند، يپ ديجد نيد تيحقان به نتوانند اما بزنند، وجو جست و قيتحق به دست يكسان اگر نيهمچن. رنديگ يم را خود پاداش باشند،

 .رنديگ ينم قرار مؤاخذه مورد و است رفتهيپذ خداوند نزد
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  ۲دين و زندگي  ۴۵و  ۴۴هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۹
 مـورد يمعنا وجه، نيبهتر به تا است كرده انتخاب را ها عبارت و كلمات نيتر مناسب و نياتربيز قرآن، قيعم و ژرف معارف انيب يبرا خداوند  

  )ميكر قرآن در يلفظ اعجاز جاديا از خدا هدف. (كند جذب حق يسو به را آماده يها دل و برساند را نظر
 بـود شده سبب اختصار وجود با راتيتعب ييرسا و انيب ينيريش ها، جمله و ها كلمه نيدلنش و موزون آهنگ و بايز ساختار: يلفظ اعجاز جينتا  

 به  امبريپ ۀخان واريد پشت از اي رفت، يم  امبريپ نزد قرآن دنيشن يبرا يكس اگر و كنند منع قرآن دنيشن از را مردم ،مشركان سران كه
 قلـوب و افكار در يآسمان كتاب نيأه العاد خارق وذنف سببي لفظ ييبايز نيهم. كردند يم مجازات را او داد، يم فرا گوش شانيا خواندن قرآن

  .اند شده مسلمان آن ريتأث تحت شمندانياند و بانياد خصوص به مردم از ياريبس و است شده خيتار طول در) مسلمانان فقط نه(
  ۲دين و زندگي  ۵۶و  ۵۵هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۰

   باشد يم ينيد تيمرجع تيمسئول ۀطيح در ها آن به عمل ٔهويش و احكام اتيجزئ آموزش.  
   است ياسالم حكومت ليتشك گرو در كه است يظاهر تيوال تيمسئول انگريب احكام ياجرا.  
  ۲دين و زندگي  ۱۰۱و  ۹۹، ۷۱، ۷۰هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۱

   امبريـپ يكوش سخت و تالش انگريب )است )مند عالقه شدت به( صيحر شما] تيهدا[ بر و است دشوار و سخت او يبرا شما رنج( ۀفيشر يۀآ  
 در يكافر اگر« نكهيا هجمل از جنگ، در  امبريپ يها هيتوص و شده دهيكش هم جنگ دانيم به يحت تالش نيا كه است مردم تيهدا در

  .دهد يم نشان را مطلب نيهم ،».دينكن مثله را او شد كشته جنگ
   مومنان ريام يباال يعلم مقام انيب يبرا و ديالحد ياب ناب زبان از »...يعل سخن حق به« عبارت  است.  
   يعل حضرت عدالت و عصمت علم، يها يژگيو انگريب »...الحق مع يّعل« عبارت  گفتـه بـا توانـد يمـ علـم بـه اشـاره بـا پـس ،است 

  .باشد مفهوم هم د،يالحد ياب ابن
   نيرالمومنيام عصمت انگريب » ...القرآن مع يّعل« رتعبا  است نيثقل ثيحد با مفهوم هم و. 
  ۲دين و زندگي  ۱۶۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۲

   زمان امام دستورات جمله از طاغوت با مقابله و دين ياجتماع و يفرد احكام به عمل دين، عالمان به مراجعه  حضرت آن روانيپ كه است 
   از يرويـپ عالئـم از ييكـ ستمگر حاكمان بركناركردن و بتيغ عصر در ياسالم حكومت ليتشك نمونه عنوان به. هستند آن انجام دنبال به

  .است  عصر امام
   زمان امام يدار حكومت ٔهويش با ييآشنا  است امام به نسبت محبت و معرفت تيتقو يها راه از.  
  ۲دين و زندگي  ۵۹و  ۱دين و زندگي  ۱۲۱و  ۱۱۸هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۶۳

   يتبر( آورد يم دنبال به را خدا دشمنان از يزاريب و برائت و) يتول(شود  يم آغاز خدا يدوست با ،ينداريد.(  
   است يتول همان اي خدا به محبت بيانگر )هللا حبّا اشدّ منواآ نيالّذ و( يۀآ  .  
   است يتبر همان يعبارت به اي طاغوت ينف همان اي طاغوت به كفر انگريب )به كفرواي ان امروا قد و اغوتالطّ يال تحاكمواي( عبارت.  
  ۳دين و زندگي  ۷مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۴

   از وجـودش بلكـه نباشد، دهيپد خودش كه هستند يا دآورندهيدپ به ازمندين شدن موجود يبرا ست،ين خودشان از وجودشان كه اه دهيپد 
  .باشد خودش

   كـه ميكنـ يمـ يزنـدگ يجهـان در ميدانـ يم يروشن به. ميكن يم درك را حضورش و ميابي يم را خدا شيخو فطرت براساس ما از كدام هر 
  .رساند يم مدد موجودات به و كند يم يبانيپشت و تيهدا را آن ميحك يا نندهيآفر

  ۳دين و زندگي  ۳۴مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۵
   )شـوند مي يعمل شرك دچار و گردانند يبرم رو خدا از ها بتيمص و ها يسخت با مواجهه در يمقطع عابدان همان اي )حرف يعل اهللا عبدي من 

  .است موضوع نيا انگريب )وجهه يعل انقلب فتنه اصابته ان و( عبارت كه
   است آخرت و ايند در خسارت همان اي نيمب خسران به شدن دچار ،يمقطع عابدان سرانجام يطرف از.  
   و كننـد يمـ انتخـاب را اسـالم جز ينيد كه است يكسان مخصوص )نيالخاسر من ةاآلخر يف هو و( همان اي ياخرو خسران كه ديكن دقت 

  .ندارد يمقطع عابدان با يارتباط
  ۳دين و زندگي  ۶۲* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۶

 در ينقشـ چـه مـن ٔهاراد و تالش گريد پس داند، مي مرا ٔهنديآ و سرنوشت قبل، از خداوند اگر« كه ديآ شيپ سؤال نيا شما يبرا است ممكن  
 ميكر قرآن كه است ييها لغزشگاه از و است انانس علمِ با متعال خداى علم كردن سهيمقا از ناشي الهي علم از برداشتي نيچن »دارد؟ ام ندهيآ
  .دهد مي هشدار باره نيا در وستهيپ
  ۳دين و زندگي  ۱۱۶و  ۲دين و زندگي  ۳۱هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۷

 ال و ضرر ال« ٔهقاعد اساس بر و است يعاجتما و يروح آور انيز امور از كه چرا است، حرام هم يمعمول يها ورزش و ها يباز در يحت يبند شرط  
  .است ممنوع و حرام اسالم در باشد ضرر يدارا و آور انيز كه زيچ هر » االسالم يف ضرار
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  ۳دين و زندگي  ۱۵۱و  ۱۵۰هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۸
   ديپد احساس نيا علم، در گسترده يها شرفتيپ علت به يالديم هجدهم قرن حدود از : )ديجد تمدن در علم ٔهحوز يمنف آثار از(ي زدگ علم 

 بـا اكنـون امـا. اسـت آورده دست به را يخوشبخت ديكل د،يمايبپ را راه نيا كه يا جامعه و هاست ملت سعادت رمز تنها يتجرب علم كه آمد
 علم كه افتنديدر ياريبس جوامع، نيا در ياخالق يها بحران ظهور و اخالق ۀعرص در يغرب جوامع يدرپ يپ يها شكست و قرن چند گذشت
 تيـمعنو به يغرب انسان ازِين نيا. كرد وجو جست علم نيا در تنها را سعادت توان ينم و باشد آنان يازهاين ۀهم يگو پاسخ تواند ينم يتجرب
 در اگرچـه كه كنند جاديا يمعنو و يعرفان تبمكا نام به را ييها فرقه و مكاتب شهرت، و مقام كسب هدف با ها هگرو و افراد يبرخ شد باعث
 بشـر يبرا يسردرگم جز يا جهينت ستند،ين يانيوح يها آموزه از برآمده آنكه ليدل به اما ،دارند را بشر يمعنو يازهاين به پاسخ يادعا ظاهر
  .اند نداشته امروز ۀتشن

   ٔهنـديفزا طلبـي نفع و داران هيسرما قدرت پايۀ بر ديجد اسييس هاى منظا رىيگ شكل : جهان در غني و ريفق يها انسان انيم ۀفاصل شيافزا 
 و كردنـد تاراج خود نظامي قدرت با اي و دنديخر اندك اريبس ييبها به را جهان نقاط اكثر عييطب منابع صنعت، و هيسرما صاحبان. بود آنان

 ،شد تر غني روز به روز جهان از كوچكي بخش بيترت نيبد. ندفروخت ها نيسرزم همان مردم به نيسنگ اريبس ييها متيق با را خود كاالهاى
  .فرورفت تنگدستي و فقر در آن اعظم بخش يول

   يكشـورها در يا گسـترده توجـه د،يجد ٔهدور يريگ شكل و يوسط قرون از گذر از پس : )قسط و عدل ٔهحوز مثبت آثار از( قانون به توجه 
. بـود يوسط قرون در سايكل نامطلوب تيحاكم برابر در يالعمل عكس عموماً كه آمد ديپد ولتد و حكومت ساختار قانون، حقوق، به يياروپا
 و ها دولت مقابل در خود حقوق با مردم. داشت ديجد تمدن يبرا يديفوا افتاد، اتفاق ياسالم آثار ترجمۀ با ابتدا كه حقوق و قانون به يآگاه
 كودك، حق ،ركارگ حق. كردند سيتأس ييها سازمان ها آن حفظ يبرا و پرداختند يحقوق نيقوان نيتدو به و شدند آشنا گريكدي با ۀرابط در
  .شد شناخته تيرسم به دولت مقابل در مردم حق و مرد و زن متقابل حقوق شغل، داشتن حق ت،يترب و ميتعل حق

  ۳و زندگي دين  ۶۹و  ۲دين و زندگي  ۸و  ۲هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۹
  :اتيآ يبررس  
   )است جهان در يزندگ اساس ،آب:  خلقت جهان به مربوط: )يح ءيش كلّ الماء من جعلنا و.  
   )جهان انبساط: خلقت جهان به مربوط: )لموسعون انّا و ديبا ناهايبن السّماء و  
   )انسان روح شدن زنده يبرا رسول و اخد استجابت: ها انسان يزندگ به مربوط: )دعاكم اذا للرّسول و هللا بواياستج  
   )ّيزندگ درست راه كشف عدم از يناش خسران: ها انسان يزندگ به مربوط: )آمنوا نيالّذ الّا خسر يلف االنسان ان  
  ۳دين و زندگي  ۱۳۸و  ۱۲۴هاي   مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۰

   اكرم رسول  رسـتگار تا»  ستين اهللا جز معبودى « دييبگو مردم يا«: فرمود و كرد دعوت يكتاپرستي به را مردم دعوت يابتدا همان از 
  ».ديشو

   اكرم رسول  ندگانيجو به اند، امان در دوزخ آتش از كه افتد يكسان ٔهچهر به نگاهش ،دارد يم دوست كه يكس : «فرمود ارانشي به يروز 
  » .بنگرد علم

  ۳دين و زندگي  ۵۶و  ۱دين و زندگي  ۲۱و  ۲۰هاي   سؤال: * متوسط * صفحه مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۱
   يكس به اگر و ميريپذ يم را خود عمل عواقب و آثار جهت نيهم به. ميدان يم خود يكارها مسئول را خودمان ما از هركدام: يريپذ تيمسئول 

 را تشيمسئول و كند يشكن مانيپ يكس اگر ن،يبنابرا. استوارند اساس نيهم بر زين ها مانيپ و عهدها. ميكن يم جبران را آن م،يا رسانده انيز
  .داند يم مجازات مستحق را خود ،ندهد انجام

   به كه آنگاه و دهد نشان واكنش يزشت و گناه مقابل در كه شود يم سبب )تقواها و فجورها فالهمها... ( ها ييبايز و ها يكين به انسان شيگرا 
  .ديبرآ آن جبران ۀشياند در و كند مالمت و سرزنش را خود شد، آلوده گناه

  ۳دين و زندگي  ۹۹و  ۹۷هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۲
 يطرفـ از و شـود يم دهيآمرز هم شرك يحت گناهان ۀهم توبه با، )عايجم الذّنوب غفري اهللا انّ اهللا رَحَمةِ مِن تَقنَطوا ال( يقرآن عبارت اساس بر  

 وسـشيمأ يالهـ رحمـت از شـد، آلوده او كه يوقت و كشاند يم گناه يسو به!» كن توبه بعد و كن گناه « كه وعده نيا با را انسان ابتدا طانيش
  .»وجب صد چه وجب، كي چه سرگذشت از كه آب « ديگو يم و سازد يم
. سـتين رفتـهيپذ ام توبـه گـريد كه است اهيس قدر آن خداوند نزد عملم ٔهپروند و گذشته كار از كار كه ديگو يم خود با انسان حالت، نيا در  

  .رديپذ يم را اش توبه خداوند حتماً شود، مانيپش و نادم و كند توبه واقعاً اگر باشد، بد كه هم هرقدر ،يآدم كه يدرحال
ـــازآ    ـــتي ب ـــه هس ـــر آنچ ـــازآ، ه ـــازآ ب ب

 

ـــت  ـــر و ب ـــافر و گب ـــر ك ـــازآ گ ـــتي ب پرس
 

  ۳دين و زندگي  ۱۵۲و  ۱دين و زندگي  ۱۵۴هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۷۳
   تـوان كـه انـد دهيرس جهينت نيا به مردم از ياريبس كه است افتهي رواج غرب در چنان آن يجنس يبندوبار يب امروزه : يجنس يبار و بند يب 

 انيـم در مثال عنوان به. دهند رييتغ را ياخالق يارهايمع و ضوابط كه اند برآمده آن يپ در ناچار به رو نيا از. ندارند را آن با مبارزه و اصالح
  .ندارد معنا باشد، داشته ياله منشأ كه ياخالق اي يمذهب اريمع و ضابطه گونه چيه گريد د،يجد انيغرب

   ًمقابلـه يجنسـ يبار و بند يب با تواند يم است، شده هاشار آن به )بهنّيجالب من هنّيعل نيدني( ۀفيشر يۀآ در كه حجاب به يبنديپا قاعدتا 
  .دهد گسترش جامعه در را عفاف و كند
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  ۳دين و زندگي  ۷۰و  ۶۷هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۴
   اشـاره آن بـه )آمنّا قولواي نا( عبارت كه يمانيا با انسان هر و است خاص منانؤم يبرا اما است، ياله عام سنت كي ابتال و شيآزما سنت 

  .شود يم امتحان نيا از يخاص ۀمرحل وارد ،دارد
   باشد يم آن يايگو )لهم يامل( عبارت كه است استدراج و امالء همان گناهكاران، مقابل در )نيمت يديك( همان اي ياله استوار ريتدب.  
   و فضـل سنت نيا علت كه است عام امداد سنت انگريب دهد، يم قرار) آخرت خواهان و ايدن خواهان( مردم ۀهم ارياخت در خدا كه يامكانات 

  .است آن انگريب )وراظمح ربّك عطاء كان ما و( عبارت كه است ياله ٔهگسترد رحمت
  ۳دين و زندگي  ۱۰۹و  ۴۹هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۵

   است يناشدن وصف يها پاداش انگريب ،الؤس صورت ۀفيشر عبارت.  
   است يناشدن وصف يها پاداش )هللا تقوموا( يا همان اخالص جينتا از يكي.  
   بـه انسـان دنيرس موجب است، آن انگريب )رضوان و اهللا من يتقو يعل انهيبن اسّس(يۀ آ كه هم ياله احكام به عمل همان اي ينيد يزندگ 

  .شود يم يناشدن وصف يها پاداش

 

 ۳زبان انگليسي  ۶۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۶
 كرد.  اش را تمام نمي شد زودتر از خواب بيدار شود اگر پروژٔه مدرسه امروز مجبور مي من ترجمه: همكالسي  
 توضيح: شرطي نوع دوم داريم پس:   

  )فاعل  would ) و (فعل ساده  if(فاعل گذشتۀ ساده 
  دهد. نيز استفاده كرد ولي اينجا معني نمي had toتوان از  نكته: البته در شرطي نوع دوم مي  
 ۳زبان انگليسي  ۳۱مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۷

 ت؟تواند با ديگران صحبت كند، بنابراين او دوستان بسيار كمي دارد، درست اس سختي مي به» پورتمن«ترجمه: خانم   
  كند، پس دنبالۀ پرسشي بايد مثبت باشد. جمله را منفي مي fewو  hardlyتوضيح:   
  سازيم. كار رفته باشد، دنبالۀ پرسشي را براي جملۀ بعد اين حرف ربط مي در آن به soساز مانند  پايه اگر جملۀ ما مركب باشد و حروف ربط هم  
  نياز داريم. doesر دنبالۀ پرسشي به فعل كمكي در اينجا جزو افعال اصلي است، بنابراين د hasفعل   
 ۳زبان انگليسي  ۲۹و صفحۀ  ۱زبان انگليسي  ۱۱۱و  ۱۱۰هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۸

در بيرمنگـام » ويليام مك گرگور«توسط مدير استون ويال،  ۱۸۸۸ترجمه: انگليس همچنين ميزبان اولين ليگ فوتبال جهان است كه در سال   
 تأسيس (برپا) شد.

خاطر قيد زمـان گذشـته نيـاز بـه مجهـول  نشانۀ مجهول بودن جمله است و به »شدن«شود، مفهوم  توضيح: ليگ فوتبال برپا يا تأسيس مي  
  گذشتۀ ساده داريم.

 كنيم. استفاده مي inزمان از حرف اضافۀ  ۱۸۸۸و همچنين قبل از سال مانند  inنكته: قبل از اسامي شهرها از حرف اضافۀ مكان   
 ۲زبان انگليسي  ۵۲و  ۱زبان انگليسي  ۸۶هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۹

كرد كه از طريق تماشاي سقوط يك سيب از درخت الهام گرفت تا نظريۀ گـرانش خـود را  ترجمه: خود نيوتن اغلب اين داستان را تعريف مي  
  تدوين كند.

شود، همچنين توجه داشـته  راي بيان تأكيد از ضمائر تأكيدي يا بالفاصله بعد از فاعل يا در انتهاي جمله (بعد از مفعول) استفاده ميتوضيح: ب  
  گيرند. قبل از فعل اصلي در جمله قرار مي oftenهاي تكرار مانند  باشيد كه قيد

در صورت سؤال نياز به فعل اصلي براي تكميل كردن ساختار جمله داريـم،  به اين نكته توجه داشته باشيد كه چون ۳و  ۱هاي  در مورد گزينه  
  توان از جملۀ توصيفي استفاده نمود. نمي

 ۳زبان انگليسي  ۲۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۰
 دهند. و استراتژي جديد مي الهامندگان ها در جهت كاهش وزن يا سالمتي به خوان هاي رژيم غذايي مثل هم هستند. آن ترجمه: تمام كتاب  
  ) عملكرد۴  ) نسل۳  ) الهام۲  ) تركيب۱  
 ۲زبان انگليسي  ۱۵مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۱

اسـت،  ها تبديل شـده بود، به يك وسيلۀ ارتباطي رايج خانگي در خانهدر دسترس صورت تجاري  به ۱۹۳۰ترجمه: تلويزيون كه از اواخر دهۀ   
 عنوان يك منبع سرگرمي و اخبار. ويژه به به

  ) متوازن، هماهنگ۴  ) پيچيده۳  ) روان، فصيح۲  ) موجود، در دسترس۱  
 ۳زبان انگليسي  ۵۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۲

نداشته باشيد، پول را به شما بازپرداخت  كاملرضايت ايد  كنند كه اگر از محصولي كه خريده ها تضمين مي ترجمه: امروزه، بسياري از فروشگاه  
 خواهند كرد.

  طور كامل ) كامالً، به۴  ) در درجۀ اول، عموما۳ً  طور مستقيم ) به۲  طور متفاوت ) به۱  
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 ۳زبان انگليسي  ۷۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۳
  شود.  ، به غذا و نوشيدني سرد و گرم حساس ميكنند مصرف ميي اسيدي ها هاي كودكاني كه غذاها يا نوشيدني ترجمه: دندان  
 ) مصرف كردن۴  ) دفاع كردن۳  دست آوردن ) به۲  ) تبديل كردن۱  
 ۳زبان انگليسي  ۶۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۴

مير در افراد با فشار خون پايين كمتـر از كسـاني  و يزان مرگداد م اي در چاپ جديد خود منتشر كرد كه خبر مي ترجمه: مجلۀ سالمتي مقاله  
 .برند رنج مياست كه از فشار خون باال 

 ) مراقبت كردن۴  ) رنج بردن از۳  ) دور كردن۲  ) ادامه دادن۱  
  بسيار پركاربرد است. suffer fromتوضيح: تركيب   
 ۱ليسي زبان انگ ۱۰۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۵

 متكي شدند. داخليها بيشتر به كاالهاي  ترجمه: پس از سقوط ارزش پول، بسياري از واردات براي خريد بسيار گران شد و روس  
  ) خارجي۴  ) سنتي۳  ) داخلي، بومي۲  ) قديمي۱  
 ۳زبان انگليسي  ۵۲مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۶

  تري وضع كنند و اقدامات جدي انجام دهند. ها بايد قوانين كاربردي آلودگي هوا، دولت موضوعترجمه: براي مقابله با   
  ) تنظيم، آرايش۴  ) هدف۳  ) دانش۲  ) موضوع، مسئله۱  
 ۳كتاب كار زبان انگليسي  ۵۲مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۷

 .دوري، حس دوستي را تشديد كرده استزنم  مدرسه تنگ شد. حدس مي گيري ويروس كرونا دلم براي ترجمه: من واقعاً در طول همه  
 ) دوري و دوستي۲  ) كار نيكو كردن از پر كردن است۱  
  ترسد ) مار گزيده از ريسمان سياه و سفيد مي۴    ) از تو حركت، از خدا بركت۳  
  ترجمۀCloze Test: 

انرژي آبي اين است كـه بـه مـا اجـازه  مزيتترين  ريك) عالي است. مهم(نيروي هيدروالكت HEPداليل زيادي وجود دارد كه فكر كنيم 
تابـد يـا  كربن عالي هستند، اما زماني كه خورشيد نمي ذخيره كنيم. در حالي كه خورشيد و باد در توليد انرژي كم شده را انرژي توليددهد  مي

كنيم و هر زمان كه بخواهيم  داريم زيرا انرژي را در سدها ذخيره مي HEPفايده هستند. ما كنترل بسيار بيشتري روي  وزد، بسيار بي باد نمي
به  به كار انداختنتواند ارزان باشد. از آنجايي كه براي  ! برق آبي همچنين ميباشيموهوا  تغيير آب منتظركنيم، بدون اينكه  از آن برق توليد مي

. در استاز مزارع بادي يا خورشيدي  ها بيشتر عمر آند معموالً گران است، اما هاي عملياتي پايين است. ساخت س مواد اوليه نياز ندارد، هزينه
 ها ارزان هستند. مجموع، آن

 ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۸
 ) ابزار۴  ) سود۳  ) مصرف۲  ) نتيجه۱  
  كنيم. تخاب ميرا ان» سود، فايده«معني  به benefitشود؛ درنتيجه گزينه  توضيح: بعد از جاي خالي به برتري انرژي آبي اشاره مي  
 ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۹

  پردازد پس فعل جملۀ موصولي بايد حال ساده باشد.  توضيح: جمله به بيان حقيقت مي  
 ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۰

 شكل اسم مصدر بيايد. به have to، اشتباه است و بايد ۴شود. ساختار گزينۀ  شكل اسم مصدر استفاده مي توضيح: فعل بعد از حرف اضافه به  
 ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۱

 ) به كار انداختن۴  پوشش دادن، پوشاندن) ۳  ) شامل شدن۲  ) جايگزين كردن۱  
 ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۲

 صحيح است. ۱شوند؛ درنتيجه گزينۀ  نياز به يك فعل ريشه داريم. از طرفي دو گروه با هم مقايسه مي tend toتوضيح: بعد از   
  ۱ترجمۀ درك مطلب: 

 بارز سمبوليسم است. ۀ. اين نقاشي نمونبودهدهد كه هنرمند در درون چقدر نااميد  به ما نشان مي» جيغ«نام  به »ادوارد مونك«نقاشي 
هـا همچنـين بـه  ، جنبش نمادگرايي با نويسندگان فرانسوي در واكنش به ساختار سفت و سخت نوشتار آغاز شد. آن۱۸۰۰در اواخر دهۀ 

بر هنرهاي تجسـمي و  و ادند. اين جنبش در سراسر اروپا و حتي آمريكاي شمالي گسترش يافتد عصر عقل جامعه و ارزش ماديات پاسخ مي
 تئاتر تأثير گذاشت.

جاي اينكه دقيقاً همان چيزي را كـه  كردند. نقاشان سمبوليست به بسياري از نقاشان از خلق هنري براي تقليد از واقعيت احساس نااميدي مي
 ها باشد. براي انجـام ايـن كـار، بصري براي احساسات و افكار دروني آن خروجيهايشان بايد  كردند كه نقاشي ديدند نقاشي كنند، احساس مي مي
 كردند. قيد و بند را در قالب تصورات نمادين براي ابراز افكار خود ترسيم مي ها اغلب تصاوير پررمزوراز و بي آن

، برخـي از نقاشـان نمـادگرا اَشـكال نـامنظم را نقاشـي »مونك«مانند  بسياري از مردم معتقدند نمادگرايي يك جنبش هنري مهم بود.
ها با اين ابزار احساساتي مانند ترس و حسـادت را  طور متفاوت نسبت به گذشته استفاده كردند. آن ها همچنين از خط و رنگ به كردند. آن مي

 در بينندگان القا كردند.
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 ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۳
 كنند؟ ه چيزي را منعكس ميهاي نمادين چ ترجمه: نقاشي  
 دهندٔه يك ايده يا اعتقاد خاص هستند. ها نشان ) آن۱  
 كشند. ) واقعيت را به دقت به تصوير مي۲  
 دهند. ها را در حال ابراز احساسات خاص نشان مي ها فقط انسان ) آن۳  
 دهند كه براي اكثر مردم ناآشنا است. ) تصاويري را نشان مي۴  
  كند كه خروجي اين سبك نقاشي، احساسات و افكار دروني نقاش است. سوم متن اشاره مي توضيح: در پاراگراف  
 ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۴

 است. » ...............« معناي  زير آن خط كشيده شده به ۳كه در پاراگراف  outletترجمه: كلمۀ   
 شود اي كه مايع يا گاز از آن خارج مي ) لوله۱  
 توانيد دستگاه خود را به برق وصل كنيد ي) مكاني روي ديوار كه م۲  
 رسد ) مغازه يا شركتي كه محصوالت از طريق آن به فروش مي۳  
 ) روشي براي ابراز احساسات۴  
  معني دقيق اين كلمه در اين متن است. ۴است اما با توجه به بافت متن و جمله، فقط گزينۀ  outletها معاني مختلف كلمۀ  توضيح: همۀ گزينه  
 ۴اسخ: گزينۀ پ -۹۵

 در نظر گرفته شده است. » ...............«  ترجمه: اين متن عمدتاً براي توصيف  
 هاي هنري ) تفاوت جنبش سمبوليستي با ساير جنبش۲  ) قياس بين نقاشان نمادگراي گذشته و مدرن۱  
 هاي خود نمادگرا در نقاشي ) نحؤه بيان افكار و احساسات نقاشان۴  »ادوارد مونك«) دورٔه كوتاهي از زندگي شخصي ۳  
پـردازد. در انتهـاي  هاي خود مي ، به بيان افكار و احساسات نقاشان نمادگرا در نقاشي»نكوادوارد م«توضيح: در حقيقت متن با بيان مثالي از   

  شود. متن نيز به اين موضوع اشاره مي
 ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۶

 ؟نيستهاي زير نادرست  ترجمه: كدام يك از عبارت  
 شدند. ) اَشكال نامنظم توسط اكثر نقاشان نمادگرا نقاشي مي۱  
 كردند. واقعيت در هنر احساس نااميدي مي و تقليد ) بسياري از نقاشان از ايجاد۲  
 آغاز شد. ۱۹) جنبش نمادگرايي در نيمۀ اول قرن ۳  
  ) تعداد زيادي از مردم معتقدند كه نمادگرايي يك جنبش اجتماعي حياتي بود.۴  
تا  ۱۸۰۵گيرد و اواخر اين دهه از سال  را دربرمي ۱۸۰۹تا  ۱۸۰۰، از سال ۱۸۰۰(كه دهۀ  ۱۸۰۰يح: طبق متن جنبش نمادگرايي در اواخر دهۀ توض  

 صحيح است. ۳شود) آغاز شد؛ درنتيجه گزينۀ  حساب مي ۱۹شود كه نيمۀ اول قرن  را شامل مي ۱۸۰۹
  ۲ترجمۀ درك مطلب: 

تفكر، صحبت و عمل مطابق با آن را  تياو ظرف ن،ي. همچنكند مي ياست كه در جامعه زندگ نيزم يخداوند رومخلوق  نيتر انسان باهوش
ها، دوستان، معلمان و...  هيخانواده، همسا يرفتار با اعضا نيكند. بهتر است والد ياخالق بداند كه چگونه خوب رفتار كند و خوش ديدارد. پس با

هـا اينگونـه  كنند ولـي در غيبـت آن رويي رفتار مي خي افراد تنها در حضور مردم با كلمات شيرين و خوشبربه فرزندان خود آموزش دهند. 
. اخالق خـوب ميكند در جامعه خوب رفتار كن به ما كمك مي راياست ز يضرور اريبس ي. اخالق خوب در زندگستين يروش خوب نيانيستند. 

 .كردفرد خلق  به منحصر يتيتوان با اخالق خوب شخص يم ني. بنابراميدست آور م را بهدل مرد يهاي عموم كند تا در مكان به ما كمك مي
كنـد و  نمي زيگذارد. او هرگز افراد را متما كنند احترام مي مي يزندگ او كه در اطراف يگرانيبا اخالق خوب به احساسات و عواطف د يفرد

 است. گرانيمراقب احساسات د شهيكند و هم گز احساس غرور و تكبر نميرفتار هر فرد خوش كيدهد.  نشان مي يكسانيبه همه احترام 
با شـما بـد صـحبت  يدهد. اگر كس را مي يدر زندگ يينها تيموفق جهيبا مردم و در نت ديجد يگوو گفت كيفرصت  شهيهماخالق خوب 

 .ديده رييا به او فرصت تغت ديبا رفتار مثبت خود با او صحبت كن شهي. همديبا او صحبت نكن وهيكند، به همان ش مي
 ريتـأث يافـراد نياسـت كـه چنـ يهياز مـردم هسـتند. بـد ياديمورد استقبال و احترام تعداد ز شهيهم نيافراد با طبع مودب و دلنش

 .ميكن يوريها پ و از آن ميكن نيخود اخالق خوب را تمر يدر زندگ شهيهم ديما با ن،يدارند. بنابرا گرانيبر د اي) كننده ي (مجذوبسيمغناط
  ۳گزينۀ  -۹۷

  ؟كند بحث ميچه چيزهايي  در موردعمدتاً  ترجمه: متن  
  »حسن خلق تياهم«  
 ها: ترجمۀ ساير گزينه  
 شخص مؤدبخصوصيات يك ) ۱  
 ميرفتار كن گرانيدهند با د مي اديبه ما  نمانيكه والد ي) روش۲  
 يبر روابط انسان يخوش اخالق ري) تأث۴  
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  ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۸
 است؟ نادرست متنبا توجه به  رياز عبارات ز كي كدام: ترجمه  
ها بگويد كه چطور رفتار خوبي داشته باشند و اينكه خودشان به تنهايي قادر به تشـخيص رفتـار خـوب  ها نياز دارند كه فردي به آن انسان«  

  »نيستند.
 ها: ساير گزينهترجمۀ   
 .ستين ي) دورو بودن در ارتباطات ما اخالق۲  
 رسد. افراد جذاب به نظر مي دياز د ،با نگرش مناسب ي) فرد۳  
  روزانه انسان باشد. ۀاز برنام يبخش ديداشتن رفتار خوب با ي) تالش برا۴  
  ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۹

  جز ............... در متن وجود دارد به ياطالعات كاف ريسؤاالت زهمۀ پاسخ به  يبراترجمه:   
  »م؟يچگونه رفتار كن يكس ابيدر غ«  
 ها: ترجمۀ ساير گزينه  
 ما مهم است؟ ي) چرا رفتار مناسب در زندگ۱  
 كند؟ با نگرش مناسب چگونه رفتار مي ي) فرد۳  
 م؟يادب چگونه رفتار كن يفرد ب كي) با ۴  
  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۰

  كند؟ مي فينحو توص نيرا به بهتر متناول  ۀعملكرد جمل رياز موارد ز كي كدامترجمه:   
  »مخلوقات است. ۀاست كه انسان در رأس هم موضوع نيا يادآوري اشاره به«  
 ها: ترجمۀ ساير گزينه  
 داند. براي تأكيد بر اينكه بشر همه چيز را مي) ۱  
 ) ذكر شده است كه انسان در ميان مخلوقات مختلف از بهترين فطرت برخوردار است.۳  
  .رديبگ ميخود تصم يختلف زندگكه انسان قادر است در مورد اتفاقات م ديگو ) به ما مي۴  
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۱ تیر ۳ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
 

  
  ۱ آمار و رياضي ۲۹ ۀصفح * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۰۱

ax دوم درجۀ معادلۀ هاي جواب مجموع نكته:   bx c  2 b با برابر 0
a

 .آنكه شرط (به است    باشد.) 0

m نكته:  n mn(a ) a   
  كنيم: مي يكسان را طرف دو هاي پايه  

x x x x x x x x x( ) ( )         
2 2 25 2 3 5 2 2 3 154 8 2 2 2 2   

  باشند: برابر بايد ها توان پس برابرند، ها پايه  
x x x x x      2 22 2 3 15 2 15 0   

  با: است برابر باال معادلۀ ايه جواب مجموع  
bS

a
  1

2   

  ۱ آمار و رياضي ۳۷ ۀصفح * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۰۲

 قسمت خارج ،x بر ۳۶۰ عدد تقسيم در  
x

x بر ۳۶۰ عدد تقسيم در و 360   قسمت خارج ،3
x 
360

 بايـد اسـت. 3
x

 از 360
x 
360

 واحـد ۶ ،3

  باشد: بيشتر

x x x x
    

 
6360 360 60 606 13 3   

x(x در را طرف دو   )   كنيم: مي ضرب 3
 

                   

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

x
2 2 1560 3 60 3 60 180 60 3 3 180 0 15 12 0 12




   

  ۱ آمار و رياضي ۶۱ ۀصفح * دهسا سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۰۳
x آن طول گيريم. مي x را مستطيل عرض   2   نويسيم: مي را محيط شود. مي 1

ôÃd¶ −¼ö Æoø( ) ( x x) ( x ) x        2 2 2 1 2 3 1 6 2   
f پس:   (x) x 6 2   
  ۱ آمار و رياضي ۶۶ ۀصفح * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۰۴

 معادلۀ به سهمي رأس اتمختص نكته:    f (x) ax bx c2 صورت به  
b bS( , f ( ))
a a2   است. 2

A نقاط از گذرا خط معادلۀ نكته:   AA(x , y B و ( BB(x , y y صورت به ( mx h  آن در كه است B A
B A

y ym
x x





 و بوده خط شيب 

  شود. مي حاصل خط معادلۀ در نقاط از يكي گذاري جاي با خط مبدأ از عرض يعني h مقدار
  كنيم: مي پيدا را هاy محور با سهمي برخورد نقطۀ اول  

xf (x) x x f ( ) A( , )     022 8 3 0 3 0 3   
  كنيم: مي حساب را سهمي رأس  

tHß nS

S

bx
S( , )a

y f ( )

      
      

8 2 2 52 4
2 8 16 3 5

   

)A از گذرنده خط شيب   , )0 )S و 3 , )2   آوريم: مي دست به را 5
S A
S A

y y
m

x x
       
 

5 3 8 42 0 2   

  نويسيم: مي را خط معادلۀ  
KÃ{ 

ßHkL¶ pH Æoø y mx h y x


     4
3 4 3   

x        بگيريم: نظر در صفر را y بايد ها،x محور با خط برخورد نقطۀ طول آوردن دست به براي   x x /       
30 4 3 4 3 0 754   
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  ۱ آمار و رياضي ۸۳ تا ۷۳ هاي هصفح * ساده سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۰۵
  هستند. درسي كتاب تعاريف اول، گزينۀ سه  
  باشد. مي »نامند. مي آماري جامعۀ را آماري واحدهاي كل مجموعۀ« صورت به ۴ گزينۀ صحيح عبارت  
  ۱ آمار و رياضي ۱۱۶ و ۱۱۵ هاي هفحص * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۰۶
  داريم: متغير هر براي را رو روبه تناسب راداري، نمودار در نكته:  


ÌI÷{ Á»n jkø oÃûT¶ nHk£¶

oÃûT¶ à¾¹ÃzÃM100   

  داريم: ،A دستگاه سرعت متغير براي اينجا در پس  

x
x

  
72 180 180
100


5

100
72



2

250   

  ۲ آمار و رياضي ۱۶ ۀصفح * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۰۷
  است. »p آنگاه ،q اگر« صورت به »q آنگاه ،p اگر« شرطي گزارٔه نقيض عكس نكته:  

 اگر«  
p

a b a b  ، آنگاه 
q

ab  0« ÇÃ£º u§ø »اگر 
q

ab  0


 آنگاه ،
p

a b a b  


«  

  ۲ آمار و رياضي ۱۱ تا ۴ هاي هصفح * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۰۸
  است: زير صورت به دوشرطي و شرطي فصلي، عطفي، تركيب گذاري ارزش جدول نكته:  

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

  كنيم: مي رسم گزينه ۴ هر و شده داده گزارٔه براي را گذاري ارزش جدول  
  ۴ گزينۀ
  

  ۳ گزينۀ  
  

  ۲ گزينۀ
  

  ۱ ينۀگز
  

            

q ( q p)   q p  p q  p q   p q ( p q) q  p q qp q  p  
  د  د  ن  ن  د  ن  د  ن  ن  د  ن
  د  ن  ن  د  ن  د  ن  د  د  د  د
  ن  د  د  ن  د  ن  ن  د  د  ن  ن
  ن  ن  د  د  د  د  د  ن  ن  د  د

  است. ارزش هم شده، داده گزارٔه با ۴ گزينۀ گزارٔه كه است مشخص  
  ۲ آمار و رياضي ۲۶ ۀصفح * واردش سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۰۹

f تابع نكته:   : A B
f(x) c


 

 مجموعۀ آن در كه را  R c عضـو يـك شـامل تنها تابع برد ثابت، تابع در نامند. مي ثابت تابع است، تابع برد 

  است.
  نويسيم: مي تر ساده را f ضابطۀ  

oÿÅ
f (x) a(x ) x b ax a x b f (x) (a )x ( a b )                1 2 3 2 3 2 3   

  باشد: صفر بايد x ضريب ثابت، تابع ضابطۀ در  
a a    2 0 2   

a گذاري جاي با    2، ضابطۀ f شكل  به f (x) b    آيد. درمي 5
f طرفي از   (a) b  ،پس است b با بايد b     باشد: برابر 5

b b b b /        5 2 5 2 5   
   نتيجه: در  

a b ( / ) /      2 2 5 4 5   
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  ۲ آمار و رياضي ۴۴ تا ۳۵ هاي هصفح * دشوار سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۱۰
k و k صحيح عدد دو نميا صحيح غير اعداد تمام به و عدد همان خود k صحيح عدد هر به كه را تابعي نكته:     دهد،  مي نسبت را k عدد ،1

f نماد با و نامند مي صحيح جزء تابع (x) x    دهند. مي نمايش  
  است: زير صورت به عالمت تابع نكته:  

x
sign(x) x

x


 
 

1 0
0 0

1 0
   

  نكته:  
x x

x
x x


  

0
0   

  كنيم: مي ساده را تابع ضابطۀ دامنه، هب توجه با  
                      x x x x x x sign(x)2 1 2 1 2 2 1 1   

  پس:  

 
x

f (x) x x sign(x) f (x) x x
 

            
12

2 1 1   

  
f تابع نمودار   (x) x   x دامنۀ با 1   2   كنيم: مي رسم را 1

x
y

 2 1
3 2   

  ۲ آمار و رياضي ۴۹ ۀصفح * متوسط ل:سؤا مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۱۱
  شوند: مي تعريف زير صورت به تابع دو روي تقسيم و ضرب تفريق، جمع، هاي عمل نكته:  

 

f g f g

f g f g

f f g
g

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

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

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





   

   

    0







   

f) تابع دامنۀ ابتدا   f ) g  توابع دامنۀ اشتراك از كه را f و g كنيم: مي حساب آيد مي دست به  
     (f f ) g f gD D D , , , , ,     1 2 3 1 2 3 1 3    

f) تابع مقدار   f ) g  ازاي به را x  x و 1    كنيم: مي حساب 3

 joM(f ( ) f ( )) g( ) ( ) ( )
,

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

        

1 1 1 3 3 2 9 2 7 7 263 3 3 5 5 1 25 1 26   

  ۲ آمار و رياضي ۵۷ ۀصفح * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۱۲
 ميانـۀ نصـف يـا ميـانگين نصف با است برابر فقر خط است. موردنياز ماه، يك در نفر يك زندگي براي كه است درآمدي نۀكمي فقر خط نكته:  

  جامعه. افراد ماهانۀ درآمد
  كنيم: مي حساب را جامعه اين افراد فقر خط  

¸Ã«ºIÃ¶o£Î ôi   
6 32 2   

  م:كني مي حساب درآمد از را نفر هر سهم خانواده، هر در حاال  
  نفر هر سهم تومان) (ميليون خانواده ماهانۀ حقوق كل  خانواده اعضاي تعداد

۴  ۱۰   /  10 4 2 5 
۳  ۱۲    12 4 3 
۵  ۱۲  /  12 5 2 4 
۲  ۱۸    18 2 9 
۶  ۴۲    42 6 7 

  كنيم: مي حساب را افراد اين درصد هستند. فقر خط زير باال جدول در نفره ۵ و ۴ هاي ادهخانو پس  
 o£Î ôi oÄp ÁIÀï½jH¼ºIi SÃ÷μ]kÅnj IÀï½jH¼ºIi ®¨ SÃ÷μ]

    
   

4 5 9100 1004 3 5 2 6 20
 100 

5
45   

x

y

2

2 1

3 joM : y  2 3
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  ۲ آمار و رياضي ۶۲ ۀصفح * ساده سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۱۳
   نكته:  

xp¼¶A à¾ÄIQ }iI{ nH¼{j RIμ±¨ kÅnj ¾±μ] oÀ nj RIμ±¨ jHk÷U ¸Ã«ºIÃ¶/ ( )    0 4   
  داريم: سؤال اين در  

xp¼¶A ¾à ÄIQ }iI{ / ( ) /           0 4 18 7 0 4 25 10   
  ۳ آمار و رياضي ۶ تا ۲ هاي هصفح * دشوار سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۱۴
 باشد، داشته وجود روش kn اُمk كار و و... روش n2 دوم كار روش، n1 اول كار انجام براي كه باشد مرحله چند شامل كاري انجام اگر نكته:  

 به كار آن كل   kn n n1   است. انجام قابل روش 2
km داراي هريك انجام كه را كار چند اگر نكته:   , m , , m1 2  كـل تعـداد جمـع اصـل طبـق دهـيم، انجام زمان هم نتوانيم است روش 

km با: است برابر كارها انجام هاي حالت m m  1 2    
  باشد: ۶ و ۵ ،۴ ،۳ تواند مي صدگان رقم  
  داريم: حالت ۲ يكان براي باشد. ۳ صدگان )۱  

     

     



k{IM oÿÅ ·I§Ä k{IM  ·I§Ä| j Á | j Á

, , , ,

: :

4 5 6 2 4 63 3 5
1 3 1 1 3 13 5 3   

    باشد: ۴ صدگان )۲  
 

| j Á

,

  

54
1 5 2 10



   

  باشد: ۵ صدگان )۳  
 

| j Á  

5
1 5 1 5



   

  باشد: ۶ صدگان )۴  
 

| j Á

,

  

56
1 5 2 10



   

  با: است برابر حاالت تعداد مجموع  
    3 3 10 5 10 31   

  ۳ آمار و رياضي ۲۰ و ۱۹ هاي هصفح * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۱۵

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

R¯Ie ®¨ jHk÷U
n(A)P(A)
n(S)

   

  داريم: حالت سه گيريم. مي C و A، B را دوست تا سه  
  باشد: متفاوت C با و يكسان B و A تولد ماه )۱  

A B C
  12 1 11 132   

  باشد: متفاوت B با و يكسان C و A تولد ماه )۲  

A B C
  12 11 1 132   

  باشد: متفاوت A با و يكسان C و B تولد ماه )۳  

A B C
  11 12 1 132   

  با: است برابر مطلوب حاالت تعداد پس  
n(A)  3 132   

  با: است برابر هم حاالت كل تعداد طرفي از  

n(S)
A B C

    312 12 12 12   

  پس:  
n(A)P(A)
n(S)

  3
3 132 3

12
 11 12

12
4

12



11
4812
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  ۳ آمار و رياضي ۵۹ ۀصفح * ساده سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۱۶
  كنيم: مي حساب فرد هايn به مربوط ضابطۀ از را يازدهم جملۀ و زوج هايn به مربوط ضابطۀ از را هشتم جملۀ  

Z»p 
joÎ 

n

n

n : a n b a b

n : a n bn a b

    

    

8
2

11

7 56
121 11

   

  a11 از a8، ۵۰ پس: است، بيشتر واحد  
a a b b b b /            11 8 50 121 11 56 50 10 15 1 5   

  ۳ آمار و رياضي ۶۴ ۀصفح * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۱۷
n بازگشتي رابطۀ نكته:   na a d  1، مشترك اختالف با حسابي دنبالۀ به مربوط d .است  

n رابطۀ پس   na a  1
5
d با حسابي دنبالۀ به مربوط 4  5

  است. 4

  بنويسيم: a15 برحسب توانيم مي را بيستم تا هفدهم جمالت  

d

a a a a (a d) (a d) (a d) (a d) a d

a d a a a


               

         

17 18 19 20 15 15 15 15 15
5

2 415 15 15 15

100 2 3 4 5 100 4 14 100

35 165 1652 7 50 2 50 24 4 8

   

  ۳ آمار و رياضي ۷۶ و ۷۵ هاي هصفح * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۱۸

a صورت به اي دنباله هندسي، دنبالۀ يك نكته:   , a r , a r , a r ,2 3
1 1 1 1  آن در كه است a 1 r و اول جملۀ 0   دنباله مشترك نسبت 0

  است.

n رابطۀ با هندسي دنبالۀ اين اُمn جملۀ  
na a r  1

  آيد. مي دست به 1
  شود: مي اوليه قدارم نصف مانده، باقي داروي مقدار عمر، نيمه يك از بعد  

a   1 640 2 320   
  با: است برابر عمر نيمه تعداد  

·I¶p ®¨
oμøï¾μÃº ¦Ä −¼ön   72 612   

a با هندسي دنبالۀ ششم جملۀ بايد پس   1 r و 320  1
  كنيم: حساب را 2

a a r a ( )      5 5
6 1 6

1 1320 320 102 32   

  ۳ آمار و رياضي ۹۱ ۀصفح * متوسط سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۱۹

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

m
n mn

m
m mn n n

a a

a (a ) (a )



 
1 1   

 بنابراين:  
m

nm mnna ( a ) a ، همچنين 
m
na


  شود: مي تعريف صورت اين به نيز 

m
n

m
n

a

a


 1   

  كنيم: مي ساده را عبارت دو هر  

( / ) ( ) ( ) ( )
 

    
1 1 1 14
4 4 4 4

4
16 10000 10 100 0016 510000 16 22

   

( )    
12

6 64 3 4 12 26 68 2 2 2 2 4   
  پس:  

( / )


   
1

6 4 48 0 0016 4 5 20   
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  ۳ مارآ و رياضي ۹۷ ۀصفح * ساده سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۲۰

xf تابع دو ضابطۀ بايد   (x)  y و 4    دهيم:  قرار برابر را 8

jn¼ioM à¾õ£º −¼öx x x x       2 3 34 8 2 2 2 3 2   

y هم برخورد نقطۀ عرض    a) نقطۀ پس است، 8 , b) صورت به ( , )3   است. 82

  نتيجه: در  

ab   
3 8 122   

 

  اقتصاد ۳۳ و ۳۲ ،۱۱ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۲۱
  اقتصاد ۴۶ تا ۴۴ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۲۲

  
, , , 403 000 362 000 41   ۲ مرحلۀ :000
, , , 461 000 403 000 58   ۳ مرحلۀ :000

   كاال. نهايي قيمت با است برابر شده، اعمال افزودٔه هاي ارزش مجموع ب)  

توليد: گيري اندازه هاي روش ج)
افزوده ارزش روش )۱
  درآمدي روش )۲
   اي هزينه روش )۳

   شود. مي استفاده روش دو از حداقل اشتباه، از ريجلوگي براي  
   اقتصاد ۴۵ تا ۴۱ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۲۳
   ج) و الف  

) ميليارد هزار ) ( )      
1865 723 911 723 2 241   ملي درآمد :32223

Â±¶ k¶Anj
SÃ÷μ] / 

3222 92   سرانه درآمد :0535

  ۴ رديف  مستغالت و امالك صاحبان درآمد  بگيران اجاره درآمد ب)  
  ۳ رديف  سرمايه صاحبان درآمد  سرمايه صاحبان درآمد    
  است. آمده درستي به ۴ و ۲ هاي درگزينه سرمايه مفهوم و معنا د)  
  اقتصاد ۷۴ و ۵۸ ،۵۷ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۲۴
  )۴ و ۱ هاي گزينه (رد است مبادالت در پرداخت وسيلۀ وظيفۀ به مربوط ت،مبادال در پول پذيرفتن و مبادالت سازي آسان الف)  
   )۲ گزينۀ (رد است. راكد هاي سرمايه انداختن كار به نتيجۀ گذاري، سرمايه حجم افزايش ب)  
  اقتصاد ۸۲ و ۵۵ ،۴۰ ،۳۸ ،۱۸ ،۹ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۲۵
   نادرست: عبارات بررسي  
   اسكناس. اولين نه است، پول اولين همان يا پرطرفدار كاالهاي به مربوط مذكور، توضيح الف)  
   دارد. اشاره اسالمي) معين عقود (از حقوقي مشاركت به مربوط دوم، توضيح و جعاله عقد به مربوط اول توضيح و)  
  اقتصاد ۸۷ و ۸۶ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۲۶

  15 9   (الف سوم دهك سهم 6
  16 10   چهارم دهك سهم 6

  14 4   نهم دهك سهم 18
   باشد. مي ۱۳ هفتم دهك سهم شويم مي متوجه كردن ۱۰۰ منهاي و دهك بندي جمع با  
   است. تر ناعادالنه جامعه آن در آمددر توزيع دهد، نشان را تري بزرگ عدد ها دهك شاخص هرچه ب)  

´Àj ¦ÀjIÀï¦Àj }iI{ −»H ¦Àj /  19 9   (ج 52

à¾±eo¶1 à¾±eo¶2 à¾±eo¶3 à¾±eo¶4 à¾±eo¶5

, , , , , ,0 362 000 403 000 461 000 722 000 834 000 956 000

à¾±eo¶6
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  اقتصاد ۱۰۴ تا ۱۰۰ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۲۷
 داري خزانه كل ادارٔه و است يافته اختصاص موضوع اين به ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون ۵۳ اصل خزانه، جايگاه و اهميت لحاظ به الف)  

   كند. مي تعيين اقتصاد وزير را آن كل مدير و است دارايي امور و اقتصاد وزارت در
   ب)  

.. و. امالك درآمد حقوق، بر ماليات مثل درآمد: بر ماليات )۱يم:قمست ماليات
   ثروت و دارايي بر ماليات )۲

  

يم:قغيرمست ماليات

ارث بر ماليات مثل دارايي انتقال و نقل بر ماليات )۱
  گمركي عوارض و حقوق )۲
  عوارض )۳
   فروش بر ماليات )۴

   كشور. بانكي نظام از استقراض آن بدترين و است مشاركت اوراق فروش طريق از مردم از گرفتن قرض استقراض، راه بهترين ج)  
  اقتصاد ۳۷ تا ۳۴ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۲۸

 شود: مي بود كمتر كه كدام هر تقاضا، يا عرضه مقدار ضربدر قيمت سؤاالت گونه اين در الف)  
nHk£¶SμÃ¤

, 650 400 260 000  
   شود. مي اطالق تعادل حالت است، برابر تقاضا و عرضه ميزان كه حالتي به ج)  
   ۷ تا ۴ هاي رديف يعني عرضه؛ دمازا  تقاضا كمبود د)  
  اقتصاد ۴۵ تا ۴۲ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۲۹

(الف ملي خالص توليد آالت ماشين ارزش  غذايي مواد ارزش  پوشاك ارزش  خدمات ارزش  اند خارج مقيم كه كشور افراد ارزش
( )      2420 2360 1710 3540 1320 750  كاستهال هزينۀ 10600

,  10 030 1650   (ب داخلي ناخالص توليد ملي ناخالص توليد  اند خارج مقيم كه افراد ارزش  كشور مقيم خارجيان 11680
Â±iHj }²Ii kÃ²¼U¾ºHow Â±iHj }²Ii kÃ²¼U n¼z¨ SÃ÷μ]

( ) ,  11680 750 546   (ج 520

  اقتصاد ۱۱۷ و ۱۱۶ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۳۰
 كشورشان در ها آن توليد هزينۀ كه محصوالت ساير و دارد كمتري شدٔه تمام هزينۀ كه بپردازند محصولي توليد به يدبا كشورها مطلق، مزيت اصل اساس بر  

   كند. وارد B كشور از را تلويزيون نيز A كشور و كند توليد داخل در را تلويزيون است بهتر B كشور نتيجه در كنند. وارد ديگر كشور از را است بيشتر
   كند. وارد A كشور از را همراه تلفن نيز B كشور و كند توليد داخل در را همراه تلفن است بهتر A كشور همچنين  
  اقتصاد ۴۴ و ۴۳ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۳۱

¤SμÃ سال kÃÿ¶ oμø¥°¿TwH à¾¹ÄqÀ   26800   (الف 251072

 كاال جديد قيمت 3026800   (ج 18760100

, آخر سال ۵ استهالك ,  18760 750 4 750 4 5 375225  

  1072 2   ۷و  ۶استهالك سال 2144
,  3 752 2144   آخر سال ۷ استهالك5896

  اقتصاد ۱۰۸ تا ۱۰۶ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۳۲
 و هـا گـذاري سـرمايه سـاير انجام متعهد و متخصص نيروهاي نداشت بدون زيرا است. اجتماعي گذاري سرمايه دولت گذاري سرمايه ترين مهم  

   بود. نخواهد ميسر اقتصادي استقالل كسب
  اقتصاد ۶۰ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۳۳

( )    734 138 138 3   (الف غيرديداري و ديداري هاي سپرده مجموع  ديداري سپردٔه  دار مدت سپردٔه182
( )    1824 734 471 367   (ب نقدينگي  غيرديداري) و ديداري هاي سپرده مجموع  مسكوكات  الحسنه (قرض252

( )   734 138 367   (ج پول شبه  غيرديداري هاي سپرده  الحسنه قرض هاي سپرده963
   است. واقعي صورت به نقدينگي افزايش دهندٔه نشان باشد، بيشتر تورم شد نرخ از رشد، نرخ كه زماني د)  
  اقتصاد ۸۱ و ۷۵ ،۶۶ ،۶۵ ،۳۰ ،۲۹ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۳۴
   است. درست بخش اين در هاي گزينه همۀ الف)  
 ربوطم شده نوشته توضيح و نيستند بانك نزد هاي سپرده با مترادف اعتباري اسناد مدت/ كوتاه نه است؛ ديداري اعتباري اسناد جزو چك ب)  

   اعتباري. اسناد نه است، سپرده به
   است. شده تكرار كنكور در بارها چراكه شود، حفظ بايد حتماً و است مهم بسيار ۸۲ و ۸۱ هاي صفحه در مندرج جدول د)  
  اقتصاد ۱۳۳ تا ۱۲۴ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۳۵
   است. استوار خصوصي و تعاوني دولتي، بخش سه پايۀ بر ايران اقتصادي نظام  
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 ۱ فنون و علوم ۴۱ و ۴۰ يها صفحه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۶
  بود. ايران شرقي شمال و شرق در ابتدا زبان اين رواج منطقۀ  
 ۳ فنون و علوم ۷ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۷
  ها: گزينه ساير بررسي  
  است. پور امين قيصر شعرهاي  مجموعه و منظوم آثار از »آفتاب كوچۀ در« :۱ گزينۀ  
  است. هراتي سلمان نوجوانان مخصوص آثار از »ستاره آن تا ستاره اين از « و »سبز آسمان از« :۲ گزينۀ  
  است. محمود احمد انقالب از پس هاي رمان از »سوخته زمين« :۴ گزينۀ  
 ۲ فنون و علوم جامع * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :اسخپ -۱۳۸
  رود. مي ميان از ايران بر تيموريان سيطرٔه با هشتم قرن در و شود مي ضعيف كم كم هفتم قرن در فني نثر  
  ۳ فنون و علوم ۱ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۹
  نداشت. اي جاذبه ديگر موضوعات و نويسي روزنامه به قلم اهل شتغالا دليل به دوره آن در تاريخي و ادبي تحقيقات  
 ۳ و ۲ فنون و علوم جامع * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۰
  مولوي مكاتيب: -فراهاني مقام قائم منشĤت: -كرماني االسالم ناظم ايرانيان: بيداري تاريخ نادرست: آثار  
  ۳ فنون و علوم جامع * متوسط :لسؤا مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۱
  ماند. وفادار انقالبي و مذهبي اهداف و ها آرمان به نيز انقالب از پس كه است انقالب از قبل مذهبي شعر پيشتازان از گرمارودي موسوي  
 ۱ فنون و علوم ۶۵ و ۶۴ يها صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۲
 دورٔه بـه مربوط »ج -ب -الف« موارد بنابراين است، سلجوقي و غزنوي دورٔه به مربوط »نامه قابوس« و ساماني ٔهدور به مربوط »التفهيم« كتاب  

  هستند. ساماني دورٔه به مربوط »ه -د« موارد و سلجوقي و غزنوي
 ۱ فنون و علوم ۸۵ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۳
  گيرد. مي فاصله زميني عشق از غزل ششم، و پنجم قرن در اما است معشوق زيبايي توصيف بيت، اين موضوع  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  اندرز و وعظ فراواني و دنيا اعتباري بي :۱ گزينۀ  
  شاعرانه فخرفروشي و مفاخره رواج :۲ گزينۀ  
  عرفاني و ديني حس رواج و شعر در اندرز و وعظ :۴ گزينۀ  
 ۲ فنون و علوم ۸۲صفحۀ *  دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۴
، ايـن ويژگـي كـامالً نمايـان اسـت. در ۱است كه در گزينـۀ  آهنگ هاي طوالني و خوش استفاده از رديفهاي ادبي اين سبك،  يكي از ويژگي  

  شود. هاي ديگر هيچ شاخصۀ بارزي ديده نمي گزينه
 فنون و علوم جامع * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۵
  ها: گزينه ساير بررسي  
 كلمـۀ بـا تناسـب صـورت در و است رفته كار به كنايه ساختار در هرچند است، چهره و رخسار به بيت اين در »روي« تناسب: ايهام :۲ گزينۀ  

  شود. مي تداعي روي فلز معني »آهن«
  غ اسنادي است.تشبيه بلي» پشت من حلقه شد/ «است. اي واژه درون تشبيه ،»دل آهن« تشبيه: :۳ گزينۀ  
  سازند. مي تام جناس و است (درگاه) معني به ديگري و اضافه حرف يكي كه است آمده »در« كلمۀ دوبار دوم مصراع در بيت اين در :۴ گزينۀ  
 ۳ فنون و علوم ۹ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۶
  ها: گزينه ساير بررسي  
 موسـيقي پردٔه هستند، موسيقي اصطالحات كه »عراق و نوازش« با تناسب صورت در و است اصفهان شهر معني به »اصفهان« كلمۀ« :۱ گزينۀ  

  شود. مي تداعي اصفهان
  شود. مي تداعي چنگ ساز هستند، موسيقي اصطالحات كه »دف و زني مي مخالف،« با تناسب صورت در و است پنجه معني به »چنگ« كلمۀ :۲ گزينۀ  
  شود. مي تداعي »كتف« معني ،»سر و پا« با تناسب صورت در و است ديشب معني هب »دوش« كلمۀ :۴ گزينۀ  
 فنون و علوم جامع * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۷
  است. مرجح تشبيه خود اين و دانسته برتر باغ نرگس از را چشم و است كرده مقايسه را »باغ نرگس« و »چشم« تشبيه:  
  دارند. استعاره و تشخيص »نرگس و چمن« استعاره:  
  است. بوستان و باغ از مجاز »چمن« مجاز:  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  ندارد. مجاز و استعاره :۴ گزينۀ  ندارد. مجاز و استعاره :۲ گزينۀ    ندارد. مجاز و تشبيه :۱ گزينۀ  
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 فنون و علوم جامع * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۸
  (نشر) شراب و زر قدح (لف)/ كاش و رخ نشر: و لف  
 كـرده تشـبيه ناب شراب به را عاشق خونين اشك و زر قدح به را زر رخ شاعر واقع در است. تشبيه بيت اين در نشرها با ها لف رابطۀ تشبيه:  

  است.
  دارد. مكنيه استعارٔه و تشخيص ،»زُهره« استعاره:  
  است. افزايشي ناقص جناس »زرد زر،« بين جناس:  
  ندارد. ايهام و اغراق پارادوكس، تعليل، حسن تلميح، يت،ب اين  
  فنون و علوم جامع * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۹

  است. جذاب و دلنشين كه تيريدلنشين ايهام:
رود. مي فرو و نشيند مي دل در كه تيري

  است. تشبيهي اضافۀ ،»ابرو كمان« تشبيه:  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  ندارد. تناسب ايهام :۱ گزينۀ  
  ندارد. نشر و لف :۳ گزينۀ  
  ندارد. تناقض :۴ گزينۀ  

 فنون و علوم جامع * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۰ 
  گهر سنگ، تضاد: الف)  
 بـود سيالبي مانند تو غم گويد مي شاعر واقع در كتف، )۲ ديشب )۱ است: جايگزيني قابل معني دو  به دوم مصراع در »دوش« كلمۀ ايهام: ب)  

  گذشت. كتف و دوش از يا رفت فراتر ديشب از امشب بود، زانو سر تا ديشب كه
  است. زيباتر باغ هاي گل همۀ از معشوق يعني است، آمده (تفضيل) مرجح تشبيه بيت اين در د)  
  دارند. كنيهم استعارٔه و تشخيص »صبح و خورشيد« استعاره: )ه  
  است. سر موي بيت، اين در »سر« از منظور مجاز: ج)  
 فنون و علوم جامع * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۱
  است. تشبيهي اضافۀ »فراق تيغ« و ندارد وجود ايهام ،۴ گزينۀ در  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  دارند. افزايشي ناقص جناس »نسيم و نيم « -ددارن مكنيه استعارٔه و تشخيص »پسته و نسيم گل،« :۱ گزينۀ  
  است. بهار از مجاز دوم مصراع در »گل« -دارد معادله اسلوب و است مثال و مفهوم رابطۀ دوم و اول مصراع رابطۀ :۲ گزينۀ  
 پرواز به دل -شود مي تداعي شكاري پرندٔه معني »پرواز و قفس بلبل،« كلمات با تناسب صورت در و است دوباره معني به »باز« كلمۀ :۳ گزينۀ  

  است. زياد اشتياق شوق از كنايه آمدن
 ۱ فنون و علوم ۱۱ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۲
  شوند. نمي قافيه »دَه كُن،« كلمۀ دو و »د َـ« الحاقي حروف ،»دهد و كند« قافيه كلمات  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  است. »ان« اصلي حروف و جهنده )۲ دنيا )۱ مختلف معناي دو با »جهان و جهان« قافيه كلمات :۱ گزينۀ  
 مصـوت در اخـتالف الحاقي، حرف داشتن دليل به و است »ر ُـ يا ر َـ« اصلي حروف ،»ي« الحاقي حرف ،»آوري بنگري،« قافيه كلمات :۳ گزينۀ  

  ندارد. اشكالي كوتاه
  است. »ان« اصلي حروف و »ديگران و فالن« قافيه كلمات :۴ گزينۀ  
 ۱ فنون و علوم ۱۱ درس * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۳
  موارد: بررسي  
  است. »ص ص+ + م« الگوي طبق »ند َـ« اصلي حروف و »ان« الحاقي حروف ،»نقشبندان و ارجمندان« قافيه كلمات الف)  
  است. »ص ص+ + م« الگوي طبق »رد ُـ يا رد َـ« ياصل حروف و »گي ِـ« الحاقي حروف ،»بردگي دل و پردگي« قافيه كلمات ب)  
  است. »ص + م« الگوي طبق »و َـ« اصلي حروف و »ند َـ« الحاقي حروف ،»نشنوند و روند مي« قافيه كلمات ج)  
  است. »ص ص+ + م« الگوي طبق »اند« اصلي حروف و »ند َـ« الحاقي حروف ،»بخواندند و بماندند« قافيه كلمات د)  
  است. »ص ص+ + م« الگوي طبق »يب َـ« اصلي حروف و »جيب غيب،« قافيه كلمات )ه  
  ۳ و ۲ فنون و علوم جامع * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۴

  لؤ  لؤ  دِ  عِق  تي  خ  وي  را  دَ Än¸  نس  ز
                        

  فعولن  فعولن  فعولن  فعولن
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 ۳ فنون و علوم ۲ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۵
  است. مستف فاعالت مستفعل يا فعولن مفاعلن مفعول :۴ گزينۀ وزن  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  فعالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن :۱ گزينۀ  
  فعلن فعالتن فعالتن :۲ گزينۀ  
  مفاعيلن مفعول يلنمفاع مفعول :۳ گزينۀ  
 ۳ فنون و علوم ۲ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۶
  مستفعل فاعالت مستفعل يا مفاعيلن مفاعلن مفعول :۳ گزينۀ وزن  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن :۱ گزينۀ  
  فع مفتعلن فاعالت مفتعلن :۲ گزينۀ  
  فاعلن تعلنمف مفتعلن :۴ گزينۀ  
 ۳ فنون و علوم ۲ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۷
  است. »فاعلن مفاعيل فاعالت مفعول« ،»ج و الف« ابيات وزن  
  ابيات: ساير وزن  
  فعولن مفاعيل مفاعيل مفعول ب)  
  فاعالتن مفعول فاعالتن مفعول د)  
  فع مفتعلن فاعالت مفتعلن )ه  
 ۳ فنون و علوم ۵ درس * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۸

  ني  ها  نَ  مُ  دي  خَن  بِ  نِ  وا  دي  تِ  شَ  وَح  با
                            
  ييم  گر  بِ  نِ  زا  فر  تِ  مَ حِك  يِ   عِ  ِج  فا  در

        


                   

                            
                 بلند به كوتاه      

 ۳ ونفن و علوم ۸ و ۵ هاي درس * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۹
     ابدال             كوتاه به بلند
                      
    بود  ري  ما  شُ  من  رِ  كا  يز  تي  وق

  


                   

  مار  شُ  زِ ¶I·  زَ¶Ã¸  نَ  رو  بي  چِ  از
                     

  فعلن  نمفاعل  فاعالتن
  است. آمده فاعالتن فعالتن، جاي به اول ركن در كه است »فعلن مفاعلن فعالتن« بيت اين اصلي وزن  
  ۳ فنون و علوم جامع * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۶۰

       ابدال           
                    
  را  دُم  مر  دَم  دي  ر  وا  ش  گو  خر
                    

  

    تِ  رف  رَد  خِ  زُ  با  مِ چش  دُ  تِ  خُف
  


                  


    

                       
پاياني هجاي بودن بلند             بلند به كوتاه

    مستفعل  مفاعِلُ  مستفعلن
 ۲ فنون و علوم جامع * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۶۱
  است. تعليل) (حسن ادبي دليل نوعي و است داده نسبت زندگي در زياد حوادث وجود به را آن كه تاس عمر سريع گذشتن دربارٔه ۴ گزينۀ  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

 
  | 

 سال
تحصیلی
 

۰۱  - 
۰۰

 ۲۵

 ۱ فنون و علوم ۳۴ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۶۲
  گيرد. مي را او قرار و آرامش و رود نمي عاشق ذهن از يار چشم خيال و فكر :۴ گزينۀ و سؤال صورت مشترك مفهوم  
  ها: گزينه ساير ررسيب  
  شود. مي شهرت باعث گيري گوشه :۱ گزينۀ  
  دلرباست. معشوق چشم :۲ گزينۀ  
  است. معشوق خيال دائمي حضور خواهان عاشق :۳ گزينۀ  
 ۲ فنون و علوم ۱۰۰ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۶۳
  است. آن شيفتۀ و خواهان بلكه گريزد، نمي عشق درد و رنج از عاشق :۱ گزينۀ و سؤال صورت بيت اشتراك وجه  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  اوست. عشق درد خواجو، سخن دردمندي علّت :۲ گزينۀ  
  دارد. دائمي عاشقي به توصيه :۳ گزينۀ  
  نيست. ممكن عشق از رهايي :۴ گزينۀ  
 فنون و علوم جامع * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۶۴
  يار خاطر به آن تعلقات و بهشت از گذشتن ابيات: مشترك مفهوم  
  ندارد. را بهشت به رسيدن آرزوي و گذرد مي نيز بهشت از حتي تعلق بي و آرزو بي دل :۳ گزينۀ  
 ۲ فنون و علوم ۹۸ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۶۵
  است. عاشق به معشوق توجهي بي مرتبط، هاي گزينه و سؤال عنوان اشتراك وجه  
  شود. مي سرافكنده واقعي عاشقان برابر در نگذارد، كنار عشق راه در را گستاخي و سركشي كه هركسي گويد مي ۲ گزينۀ  

 
  ۲ شناسي جامعه ۱۳ و ۸ و ۱ شناسي جامعه ۴ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۶۶
   بـر عـالوه كنش انجام يبرا پس .شود ينم انجام نباشد، انسان خواست و اراده تا يعني است؛ وابسته انسان ٔهاراد به نشك .است ياراد كنش 

  .ردينگ آن انجام به ميتصم يول باشد؛ آگاه يكار به يفرد است ممكن رايز ،است يضرور زين انسان ٔهاراد ،يآگاه
   اسـاس بـر ينيتكـو جهـان و شـود  ينم منحصر انسان به زين يآگاه و ادراك .ستين عتيطب جهان به محدود ينيتكو جهان قرآن، نگاه از 

  .دارد مانهيحك يرفتار يانسان جوامع و افراد با سبحان، خداوند خواست و حكمت
   نامد يم اسقهف دينۀم نباشد، حق با همسو و موافق آن يرفتارها و هنجارها اما ،باشد حق آن يها ارزش و ديعقا كه را يا جامعه يفاراب.  
  ۳ شناسي جامعه ۷ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۶۷
 تنهـا را يتجرب روش ها آن .كردند ديتأك علوم »روش « بر »موضوع « يجا به كه شدند دايپ غرب جهان در يا عده يالديم ستميب قرن لياوا در  

 برداشت نيا به جيتدر به گفته نيا با ها آن .كنند استفاده يتجرب روش يعني وشر كي از ديبا علوم ۀهم كه گفتند و دانستند علم كسب روش
 و يانسـان علـوم و دانسـتند يرعلمـيغ را ينـيد علـوم و اخالق فلسفه، مانند علوم ريسا آنان .است علم »يتجرب علم« فقط كه زدند دامن

  .ردندك يتلق علم كنند، استفاده يتجرب روش از كه يصورت در فقط را ياجتماع
 يعلمـ بود؛ ياضير علم ها، چالش نيا از يكي .افتاد رونق از يعلم محافل در كم كم و شد مواجه يمتعدد يها چالش با ستميب قرن دوم ۀمين از كرديرو نيا  

  .ديگو يم ياضير علم آنچه نه ميدان يم نادرست را خودمان ۀتجرب ما باشد، آن هياول اصول خالف بر ما ۀتجرب اگر و است تجربه و مشاهده از فراتر كه
  ۲ شناسي جامعه ۱۶ و ۱۵ و ۱ شناسي جامعه ۳۰ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۶۸
   ستين نمادها و هنجارها از ازين يب يا جامعه چيه كه ديدان يم.  
   بـه كه يزمان تا ها آن از يبرخ رييتغ و رندييتغ قابل لفمخت يها نهيزم در طيشرا حسب بر نمادها و هنجارها زيرا: است، نادرست دوم عبارت 

  .شود ينم ياجتماع جهان نياديبن رييتغ و تحول موجب نشود، منجر قيعم يها هيال در رييتغ
   و عقايـد تحقق و گسترش زمينۀ تا كند ايجاد ها انسان در را مسئوليت و تعهد روحيۀ بايد جهاني فرهنگ زيرا: است، نادرست سوم عبارت 

  آورد. فراهم را شمول جهان هاي ارزش
   باشند. داشته مختلف هاي ارزش و عقايد سنجش براي ميزاني و معيار توانند نمي نباشند، قائل حقيقتي به كه هايي فرهنگ  
  ۲ شناسي جامعه ۲۳ و ۱۳ و ۱ شناسي جامعه ۳۸ و ۲۷ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۶۹
   بـر خـود ياثرگـذار زانيـم بـه پرسـش، نيا به پاسخ يبرا دارد؟ يديفوا چه كالن و خرد به ياجتماع يها دهيپد يبند ميتقس شما نظر به 

  .ديشينديب ها آن از يرياثرپذ اي كالن و خرد ياجتماع يها دهيپد
   ۀهم يعني كنند؛ يم يط زين را يكساني ريسم اساس نيهم بر و گرنديكدي هيشب ياجتماع يها جهان ۀهم معتقدند شناسان جامعه از يا عده 

 تـا يكـودك دوران از خود رشد مختلف مراحل در زنده موجود آن كه است يتفاوت همانند تفاوتشان و اند زنده موجود نوع كي هيشب ها آن
  .دارند بشر خيتار به يخط نگاه عده نيا .كند يم دايپ يبزرگسال مراحل

   ينـاتوان و ضـعف بـه را هـا گـروه و جوامع اقوام، گريد و آورد يم دنبال به گرانيد بر را خاص يگروه اي جامعه قوم، كي تسلط كه يفرهنگ 
  .است استكبار اي سلطه فرهنگ كشاند، يم

   است ياسيس و ينظام قدرت به توسل با ،يخارج نيسرزم كي اشغال يمعنا به استعمار.  
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  ۳ شناسي جامعه ۲۵ و ۱ شناسي جامعه ۴۸ يها صفحه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۷۰
   ياخالقـ و يعـاطف يها كنش مانند ،يانسان يها كنش ريسا بر را عرصه ،ايدن به معطوف حسابگرانه يها كنش از دسته نيا رواج اول: قسمت 

  .كند يم تنگ
   ۀهمـ در يعني است؛ علوم روش وحدت يعنم به سميويتيپوز و است يستيويتيپوز يشناس جامعه همان ينييتب يشناس جامعه دوم: قسمت 

  .است يتجرب روش هم آن و است كساني مطالعه روش ،يعلم يها دانش
  ۲ شناسي جامعه ۳۹ و ۳۸ و ۱ شناسي جامعه ۶۷ و ۵۲ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۷۱
   است .. .و خانواده اقتصاد، است،يس فرهنگ، مطلوب تيوضع از ياجتماع جهان ياعضا تصور ياجتماع آرمان.  
   ياجتماع جهان در فرد تيعضو و نقش :تيهو ياجتماع بعد.  
   را يدينـ و يمعنو يباورها از يهاي بخش بلكه كنند؛ ينم ينف را يهست يمعنو ابعاد كه است يهاي فلسفه و باورها شامل :پنهان سكوالريسم 

  .زنند يم باز سر ديگر يها بخش به عمل يا توجه از و ددهن يم قرار يجهان اين و يدنيو اهداف خدمت در
   است يجهان نيا و يويدن انسان اصالت يمعنا به و است غرب معاصر فرهنگ يشناخت انسان يژگيو نيتر مهم ،سمياومان.  
  ۳ شناسي جامعه ۳۹ و ۳۷ و ۲ شناسي جامعه ۴۷ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۷۲
   رديگ يم دهيناد را گذرد يم انسان درون آنچه و كنش معناي اغلب و كند يم تمركز ،شود يم مشاهده آنچه بر ينييتب كرديرو.  (الف)  
   ريخـتن فرو .كرد فراهم را كليسا اقتدار ختنير فرو هاي زمينه ،قسطنطنيه فتح باالخره و مسلمانان با انيياروپا ۀمواجه ،صليبي هاي جنگ 

 .كنند پيدا ظهور و بروز فرصت كليسا، طلب دنيا رقيبان عنوان به محلي هاي قدرت و پادشاهان رنسانس، دوران در تا شد سبب اكليس اقتدار
 ،د) (ب  

   و يزنـدگ مسـائل تـا شد همراه جوانان با همدالنه ديبا بلكه كرد، استفاده يتجرب يها روش از توان ينم نوجوانان و جوانان ٔهزيانگ فهم يبرا 
  (ج)  .داد ياري را آنان و ديفهم را ها آن يوهاآرز

  ۲ شناسي جامعه ۷۶ و ۱ شناسي جامعه ۸۶ و ۷۹ ،۷۶ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۷۳
   شـود، يمـ يط افراد ياجتماع تيهو يريگ شكل يبرا كه يريمس و كند يم دنبال ياجتماع يزندگ در مشاركت يبرا فرد هر كه يفرايند به 

  .نديگو يم يريپذ جامعه
   دهند يم انجام بهتر را فرهنگ آن با متناسب اعمال و ها كنش افراد باشد، شتريب فرهنگ كي اقناع قدرت هرچه.  
   از يبخش و خود ياجتماع تيموقع قيطر نيا از و زند يم  ينوآور به دست ياجتماع يها عرصه از يكي در خود، پشتكار و تالش با كه يفرد 

  .شود يم واقع جامعه دييتأ مورد بخشد، يم ارتقا را جامعه افراد
   نامند يم هياول سميبراليل را نوزدهم و هجدهم يها قرن سميبراليل.  
  ۲ شناسي جامعه ۸۹ و ۸۵ و ۱ شناسي جامعه ۹۳ و ۹۲ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۷۴
   شود يم باز ياجتماع جهان آن يفرهنگ تيهو يدگرگون يبرا راه د،يآ ديپد تيوه بحران ياجتماع جهان كي در اگر.  
   يجسـمان و يعيطب يازهاين به ييگو پاسخ از خود، يها تيظرف يتمام يريكارگ به وجود با كه دهد يم رخ يهنگام ياجتماع جهان كي مرگ 

  .ماند يم باز ها انسان يمعنو و يفطر اي
   بود ياستعمار مناطق سر بر يياروپا يكشورها رقابت جنگ، دو نيا وقوع عوامل نيتر مهم از.  
   محـدود ياقتصـاد ابعـاد بـه را ريـفق و يغن يكشورها نيب نزاع و چالش كه برند يم كار به يكسان را استعمارزده و استعمارگر اصطالح دو 

 يخودباختگ بلكه يصنعت و ياقتصاد ضعف فقط نه ريفق يرهاكشو مشكل گروه، نيا نظر از .دارند توجه زين آن يفرهنگ ابعاد به و كنند ينم
  .هاست آن يفرهنگ

  ۳ شناسي جامعه ۴۸ و ۱ شناسي جامعه ۱۰۱ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۷۵
   دچـار جهـان آن ،شـود جهـان و انسـان قـتيحق بـا آن ياعضا ييآشنا از مانع ،ياجتماع جهان كي يها ارزش و ديعقا اگر اول: قسمت 

  .شود يم )يفطر( يقيحق يگانگيب خود از
   ها ارزش و ها آرمان ٔهدربار تواند ينم اما كند؛ فيتوص را ياجتماع يها ارزش و ها آرمان تواند يم فقط شناس جامعه )وبر( او نظر از دوم: قسمت 

  .كند يعلم يداور اند، يرتجربيغ و نامحسوس يها دهيپد كه
  ۳ شناسي جامعه ۶۴ و ۱ شناسي جامعه ۱۲۹ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۷۶
   يفـداكار و ثـاريا محبت، گرو در يفرزندآور و خانواده قوام رايز است، متجدد ياجتماع جهان ۀنشان و شاخص ت،يجمع كاهش اول: قسمت 

 ديشـد كـاهش و كمتر يفرزندآور به كه ابدي يم كاهش يثارگريا و محبت نيا لذت، اصالت و ييفردگرا ليدل به متجدد جهان در يول ،است
 و يقيتشـو يهـا اسـتيس ت،يجمع كاهش جبران يبرا جوامع نيا اكنون هم .انجامد يم يتيجمع ۀچال در جوامع نيا افتادن فرو و تيجمع

  .اند داده قرار خود كار دستور در را مهاجران رشيپذ نيهمچن
   امكـان هـم نجـايا در اما .ميكن يبررس و مطالعه زين را ها فرهنگ و جوامع ريسا ديبا ريناگز ،ياشتباه نيچن از يريشگيپ يبرا دوم: قسمت 

 از را هـا آن و مينكنـ توجه ها آن يفرهنگ يمعان به ها، فرهنگ و جوامع ريسا ۀمطالع در كه صورت نيبد ،ميشو يگريد يخطا مرتكب دارد،
 ميبكوش ديبا خطا نيا از يريجلوگ يبرا .مينكن افتيدر يدرست به را ها فرهنگ آن در ياجتماع ياه دهيپد يمعنا و ميكن مطالعه غرب منظر
  .ميبپرداز ها آن يبررس به يريتفس كرديرو با يعني م؛يكن مطالعه خودشان منظر از را گريد يها فرهنگ و جوامع
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  ۳ شناسي جامعه ۱۰۰ و ۸۳ و ۲ شناسي جامعه ۱۲۰ و ۱۱۷ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۷۷
   آمد وجود به گرا غرب منورالفكران و ياسالم دارگرانيب نيب سخت يرقابت و نزاع ،مشروطه انقالب انيجر در.  
   بـردن نيبـ از جهـت در و داشتند يضداستعمار يريگ جهت يهمگ ،ستميب قرن بخش يآزاد يها جنبش و ها انقالب ران،يا ياسالم انقالب 

  .كردند يم عمل يغرب يكشورها ياسيس ۀسلط
   شد دايپ سميوناليناس ها ملت -دولت يريگ شكل با.  
   نيهمـ بـه ديشا .گرفت كار به ينييتب يشناس جامعه در كنت بعد، سال چهارصد كه است يروش مشابه ياجتماع علوم در خلدون ابن روش 

  .شناسند يم مسلمان ياجتماع متفكران ريسا از شيب را يو انيغرب ليدل
  ۳ شناسي جامعه ۵ و ۴ ،۱ شناسي جامعه ۱۳ هاي صفحه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۷۸
   هـا آن بـه نسـبت جامعـه كي افراد و هستند رشيپذ و توجه مورد كه اند يخواستن و مطلوب يها دهيپد از دسته آن ،ياجتماع يها ارزش 

  .دارند ليتما و شيگرا
   شوند ينم محقق يآزاد و تيامن عدالت، مانند ياجتماع يها ارزش از كي چيه و رديگ ينم شكل يهنجار چيه نباشد، يعاجتما كنش اگر.  
   در و ميكنـ يمـ اسـتفاده آن از شـتريب م؛يشياند يم كمتر يعموم دانش ٔهدربار ما .ماست يدانش ٔهريذخ بخش نيتر گسترده ،يعموم دانش 

  .ميبر يم كار به را آن گريكدي با تعامل
   علمـي دانـش تر، دقيق و تر عميق دانش اين به آيد، مي دست به عمومي دانش در انديشه و تأمل با كه دارد نيز ديگري بخش دانشي، ذخيرٔه 

  گويند. مي
  ۲ شناسي جامعه ۱۳ و ۱ شناسي جامعه ۱۹ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۷۹
   رديگ يم شكل ها انسان دٔهارا و يآگاه با يعني است؛ ياعتبار بلكه ست،ين ينيتكو آن نظم و ياجتماع جهان نيبنابرا اول: قسمت.  
   را ها انسان ۀهم سعادت بلكه ،ستين يخاص قوم و گروه خدمت در آن يهنجارها و ها ارزش د،يعقا كه است يفرهنگ :دوم ۀگون دوم: قسمت 

  .ديگو يم سخن يانسان كمشتر يها آرمان و ديعقا از و كند  يم دنبال
  ۳ شناسي جامعه ۵۱ و ۲ شناسي جامعه ۱۰۹ و ۵۱ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۸۰
   نقـش غـرب يعمـوم فرهنگ در سكوالر فرهنگ گسترش در نيد از يپروتستان ريتفاس با كه ينيد گران اصالح ؛لوتر نيمارت و كالون ژان 

  .داشتند
   سيپـار در عبـده محمـد يهمكار با ياسدآباد نيالد دجماليس كه استعمار با مبارزه و مسلمانان يخودباور ٔهدربار يا هينشر :يالوثق ةعرو 

  .كرد يم عيتوز ييقايآفر و ييايآس كشور ها ده در و منتشر
   ۱۹۶۱ سـال در انيزندان گريد و يروان مارانيب ياجتماع گاهيجا در يمقاالت :»ها مارستانيت« نام به يكتاب در را قاتشيتحق ۀجينت )گافمن( او 

  .كرد منتشر
  ۳ شناسي جامعه ۸۶ و ۷۷ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۸۱
   جامعه از يتر كوچك اسيمق و است قدرت ساختار از ينماد فوكو ۀشياند در هم و لميف در هم مارستانيت اول: قسمت.  
   آن در كـه اسـت كـرده فـراهم را مـرز بـدون يجهـان گيـري شـكل ۀنيزم سويي از ارتباطات ۀتوسع و شدن يجهان امروزه دوم: قسمت 

 يسـو از .شوند رييتغ دستخوش شدت به ها تيهو و نباشند ثابت و خالص كامالً گريد ها فرهنگ كه شود يم موجب ها فرهنگ ختنيآم درهم
 برابر در شيخو يواقع تيهو به بازگشت اي خود يبرا خاص يتيهو ساختن با و اند هستبرخا خود از دفاع به ها گروه و جوامع از ياريبس گريد
 سـبك يها جنبش .هستند يليتحم تيهو نيا از ييرها خواهان و كنند يم مقاومت كند، يم ليتحم ها آن به شدن يجهان فرايند كه يتيهو

 ها اعتراض نيا از ييها نمونه يطيمح ستيز جنبش و يمذهب ،يقوم يها تياقل جوانان، تبارها، ييايآس ها، ييكايآمر -ييقايآفر زنان، ،يزندگ
  .هستند ها مقاومت و

  ۳ شناسي جامعه ۹۸ و ۲ شناسي جامعه ۱۹ هاي  صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۸۲
   نـوع نيـا فيـتعر در او .نامد يم تغلب ۀجامع را يجاهل جوامع انواع از يكي جوامع، يشناس گونه در )ش . ه ۲۶۰-۳۳۰( يفاراب محمد ابونصر 

 ۀهمـ كـه ديآ يم شيپ يهنگام نيا و كنند يم يهمكار گريكدي با ها ملت ريسا بر افتني غلبه يبرا مردم تغلب، ۀجامع در :سديون مي جامعه
  .است گرانيد كردن مقهور و خوار مردم نيا هدف .باشند گريد ملل و اقوام بر غلبه ۀفتيش ها، آن

   امـا ،باشـد داشته وجود تواند يم يابزار علم جاهله جوامع در .است دهينام »جاهله ۀنيمد « اند، بهره يب يعقل علوم از كه را يجوامع يفاراب 
  .ندارد وجود د،يبگو سخن يزندگ قتيحق و ها آرمان ها، ارزش از كه يعلم

   ۀنـيمد در علم .اوست نظر مورد يآرمان ۀجامع فاضله، ۀنيمد .نامد يم فاضله ۀنيمد باشد، افتهي سازمان علم محور بر كه را يا جامعه يفاراب 
  .رديگ يم بررد زين را يانيوح و يعقل علوم و شود ينم محدود يتجرب علم به فاضله

 است يا جامعه فاسقه ۀنيمد .اند گرفته شكل فاضله ۀنيمد از انحراف ۀجينت در كه هستند يجوامع ،يفاراب يۀنظر در ضالّه ۀنيمد و فاسقه ۀنيمد  
 بهـره ها آن از اما ،شناسند يم را يعقالن و يانيوح علوم مردم آنكه با فاسقه ۀنيمد در .ديآ يم وجود به فاضله ۀنيمد از يعمل انحراف اثر در كه
  .كنند ينم عمل آن اساس بر دارند، را آن شناخت امكان اي شناسند يم را عدالت و قتيحق مردم آنكه با يعني ،رنديگ ينم

   ۀنـيمد در شـده رفتـهيپذ يعلم نظرات ضالّه، ۀنيمد در .رديگ يم شكل فاضله ۀنيمد از ينظر انحراف اثر در كه است اي جامعه ضالّه ۀنيمد 
  .شوند يم يمعرف يعقالن يها ارزش و ها آرمان ،يرعقالنيغ امور و ها ارزش ها، آرمان و گردند يم فيتحر هم فاضله
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  ۳  شناسي جامعه ۱۱۲ و ۱۰۷ و ۲ شناسي جامعه ۱۳۲ هاي  صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۸۳
   را اسـالم جهـان تيـموقع و ستين غرب بلوك بيرق تنها شرق بلوك ،داد نشان آن شيدايپ نخست ۀده در رانيا ياسالم انقالب مقاومت 

  .كرد تيتثب يفرهنگ قطب كي عنوان به
   كرد ليتبد ياسالم امت يريگ شكل يبرا يفرصت به را ها تفاوت نيا ،يفقه و يزبان ،ينژاد ،يقوم يها تفاوت شناختن تيرسم به با ياسالم فقه.  
   كـه دهـد يمـ امكان مسلمان متفكران به حال درعين .آورد فراهم را ديجد اتينظر طرح ۀنيزم تواند يم مدرن ياجتماع علوم با تعامل نيا 

 و كننـد ليـتحل هم را يجهان ۀجامع مسائل اسالم، جهان مسائل نييتب و فيتوص بر عالوه و دهند گسترش را اسالم جهان ياجتماع علوم
  .دهند ارائه حل راه معنا بحران و يآگاه بحران مانند ييها بحران از رفت برون يبرا

  ۲ شناسي جامعه ۶۶ و ۳۱ و ۱ شناسي جامعه ۱۲۲ و ۱۰۴ هاي  صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۸۴
  زيرا: هستند، نادرست عبارت چهار هر  
   درآمد اسالم جهان تيهو از يبخش صورت به يرانيا تيهو و ساخت ملحق اسالم جهان به را رانيا ،اسالم يديتوح يها ارزش و ديعقا.  
   ينـوع ،يدموكراس براليل .است مردم تيحاكم يمعنا به يدموكراس .هاست انسان يبرا امور ۀهم دانستن مباح و تياباح يمعنا به سميبراليل 

  .ابدي يم سازمان مردم تياكثر ٔهاراد و خواست با كند يم ادعا كه است ياسيس نظام
   داشت ياسالم فرهنگ در شهير كه گرفت شكل ييها مقاومت غرب، فرهنگ ۀسلط و نفوذ مقابل در اسالم، جهان در :ياسالم يداريب عصر.  
   ثروت انتقال و شود يم نامتعادل يجهان سطح در يتجار مبادالت استعمارگر، يكشورها به استعمارزده يكشورها يصاداقت يوابستگ ليدل به 

  .كند يم دايپ ادامه يغرب يكشورها طرف به
  ۳ شناسي جامعه ۱۱۱ و ۹۶ و ۲ شناسي جامعه ۹۹ و ۹۲ هاي  صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۸۵
   است يمقطع و يا دوره اغلب ياقتصاد بحران يول ،است يشگيهم يچالش ناغ و فقر چالش.  
   گرفتـه دهيـناد تجربـه و عقل راه از شناخت و بود جهان شناخت راه نيمعتبرتر سايكل آباء شهود و مقدس كتاب ،يوسط قرون فرهنگ در 

  .شد يم
   هـا سـنت نيـا شناخت يبرا را انيآدم و نامد يم »ياله يها سنت « را مختلف يها امت و جوامع رييتغ و تداوم بر حاكم نيقوان م،يكر قرآن 

  .كند يم قيتشو
   را ظلم و خوب را عدالت مثالً كند؛ يم يداور ياجتماع و يفرد يها ارزش رٔهدربا و شناسد يم را يارزش احكام و دهاينبا و دهايبا ،يعمل عقل 

  .كند يم يابيارز بد

 

  ۲ قرآن زبان عربی، ۷۸ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۸۶
 »کـار ایـن« )/۴ و ۲ های گزینه (رد است نشده یاد است، نشده برده یُذکَر: مل )/۲ و ۱ های گزینه (رد نخورید تأکلوا: ال )/۲ گزینۀ (رد آنچه از ماّم:  

   است. زائد ۱ گزینۀ در
  ۳ قرآن زبان عربی، ۵۹ صفحۀ و ۲ قرآن زبان عربی، ۲۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: تمشخصا ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۱۸۷
 نکـره »قبـیح کـالم« اسـت/ کـرده ایجاد نامناسبی ساختار ۲ گزینۀ در »تا« )/۴ گزینۀ (رد است جمع »اللّئام« )/۲ گزینۀ (رد دوستی مصادقة:  

  است. زائد ۳ گزینۀ در »توانی منی« ها)/ گزینه سایر (رد است تأکیدی مطلق مفعول »إیذاء« ها)/ گزینه سایر (رد است
  ۳ قرآن زبان عربی، ۷۳ و ۵ های صفحه و ۲ قرآن زبان عربی، ۶۵ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۱۸۸
 دریافـت تسـتلمین: )/۴ گزینـۀ (رد کند حمل را آن یحمله: )/۲ گزینۀ (رد ای داده او به أعطیته: )/۴ و ۳ های گزینه (رد کنی می یاری تُعینین:  

  )۴ و ۲ های گزینه (رد کنی می
  ۳ قرآن زبان عربی، ۶۹ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۸۹
 )/۱ گزینـۀ (رد کند می مخفی یسرت: )/۳ و ۲ های گزینه (رد خشکی هنگام الجفاف: عند ها)/ گزینه سایر (رد است ماهی یک این سمک: هذا  

   )۳ گزینۀ (رد پوشش آن پوشش، الغالف: )/۲ گزینۀ (رد نگامه عند:
  ۱ قرآن زبان عربی، ۵۸ و ۵۷ ،۵۲ های هصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۹۰
   »است! نکوهش و ستایش در کردن روی زیاده نادانی، ترین بزرگ« درست: ترجمۀ  
  ۲ قرآن زبان عربی، ۲۵ و ۲۴ ،۱۸ ،۱۷ های هصفح * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۹۱
   ها: گزینه سایر بررسی  
  کنید می مشاهده تشاهدن: خلبان/ الطّّیار: )۱  
   است. زائد جمله انتهای در »بسیار« از/ بسیاری ِمن: کثیر )۳  
   او گفتار شیوایی لسانه: فصاحة )۴  
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  ۳ قرآن زبان عربی، ۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۹۲
   دوم. جملۀ نه است، اّول جملۀ به مربوط »حیاتکام يف« ثانیاً  و است التزامی مضارع معادل »مضارع  لیت« اّوالً  
  ترکیبی * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۹۳
   ها: گزینه سایر بررسی  
  دیوار) (ُسور: دستبند ِسوار: )۱  
   اختالل) (َخلَل: دوستی ُخلَّة: )۲  
   بالعکس. نه گیرد می قرار »چراغدان مشکاة:« درون »چراغ مصباح:« )۴  
  ۳ قرآن زبان عربی، ۴۴ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۹۴
 پایـدار رسای که است آخرت آن هامنا و است [ناچیز] کاالیی تنها دنیا زندگی این« دارد: دنیا بودن فانی و ناپایدار به اشاره سؤال صورت آیۀ  

  »است.
  ها: گزینه مفاهیم  
    قیامت نزدیکی به اشاره )۱  
   بودن فانی و ناپایداری به اشاره )۲  
    دنیا زندگی ماهیت به اشاره )۳  
   فرزند و مال ماهیت به اشاره )۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۶۵ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۹۵
  مبتدأ  عولمف مبنّي/  معرب  
  ۳ قرآن زبان عربی، ۴۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۹۶
    نیست. جمله نوع کنندۀ تعیین جمله ابتدای در مجرور و جار زیرا است؛ فعلیه »اُرِسلُت  بالتّعلیم« جملۀ مکّرس/ نه است سامل جمع »التّعلیامت«  
  ۲ قرآن زبان عربی، ۸۸ صفحۀ * ردشوا * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۹۷
   است. مرفوع لذا و صفت نه است خرب »قادرة«  
  ۳ قرآن زبان عربی، ۶۴ و ۳۱ ،۱۳ های صفحه و ۲ قرآن زبان عربی، ۶۲ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۹۸
   شود.) منی مجهول و است الزم فعل (این ْجَتِمعانِ تَ   تُْجَتَمعانِ  گیرد.)/ منی تنوین »ال« دارای (اسم املُؤِمنِ   املُؤِمنٍ   
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱۵ و ۱۴ های هصفح * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۹۹
   کرد. استثناء نفر ۲۷ از را نفر ۲۹ توان منی طبعاً  و هستند نفر ۲۷ مجموعاً   
   ).۳ (گزینۀ آید می مفرد ،۱۰ از باالتر اعداد معدود و )۲ (گزینۀ آید می مجرور و جمع ۱۰ تا ۳ اعداد معدود دّقت:  
  ۲ قرآن زبان عربی، ۹۰ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۲۰۰
 منصـوب و اسـت آن خـرب »أصحاب« که (کانوا) داریم ناقص فعل ۱ گزینۀ در فقط و باشد ناقصه افعال خرب که است منصوب حالتی در خرب  

  باشد. می
   نیست. ناقص فعل »َصیَّر« دّقت:  
  ۲ قرآن زبان عربی، ۶۵ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۲۰۱
   باشد. می نکره که است »وردتان« برای وصفیه جملۀ »تجعالن«  
   ها: گزینه سایر بررسی  
   است. حال »صغیراً « )۲  
  وصفیه. جملۀ نه است رشط جواب »یُضاعفْ « )۳  
   شود. منی رشوع ..» و. حّتی -ثمَّ  -فـَ  -و« با گاه هیچ وصفیه جملۀ که دانیم می و آمده »َفـ« حرف »وقفُت « رس بر )۴  
   ۲ قرآن زبان عربی، ۷۵ صفحۀ و ۱ قرآن زبان عربی، ۷۵ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۲۰۲
   است. نفی فعل و است نرفته کار به نهی فعل ۱ گزینۀ در  
 »یَّتخـذ ال« فعـل ولی شوند منی مجهول لذا و هستند الزم »نجلْس  ال -یذهبوا ال« های فعل ولی است رفته کار به »نهی الی« ها گزینه سایر در  

   شود. می هم مجهول لذا و است متعّدی و نهی فعل
  ۲ قرآن زبان عربی، ۹ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۲۰۳
   ها: گزینه بررسی  
   مکان. نه دارند داللت زمان بر »املغرب -َموِعد« )۱  
   گرفت. اشتباه »)َموِطن« (جمع »املَواطن« با نباید را »شهروند املُواطن:« )۲  
   است. مصدر و »معرفة« جمع »َمعارف« است. مکان اسم »املَجمع« )۳  
   نیستند. مکان اسم »مشاکل« و »مساعدة« )۴  
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  ۳ قرآن زبان عربی، ۵۹ و ۵ های هصفح * متوسط * ل:سؤا مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۲۰۴
   ها: گزینه بررسی  
   است. عبارت کّل  بر »إنّ « تأکید )۱  
   دارد. تأکید فعل روی تأکیدی مطلق مفعول )۲  
  (تنزیالً). فعل بر هم و (إّن) عبارت کّل  بر هم دارد، وجود تأکید دو آیه این در )۳  
   شود. اشتباه »إنّ « با نباید و است جمله دو اتّصال برای »أنّ « زیرا ندارد؛ وجود تأکیدی هآی این در درسی کتاب مطالب طبق )۴  
  ۳ قرآن زبان عربی، ۴۳ صفحۀ و ۱ قرآن زبان عربی، ۶۳ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۲۰۵
   ها: گزینه بررسی  
  اشاره) (اسم مبنيّ  و تثنیمس »:هذا« استفهام)/ (اسم مبنيّ  و منه مستثنی »:َمن« )۱  
   ندارد. منه مستثنی گزینه این )۲  
  معرب و مستثنی »:أمبیسیلین« مبنّي/ و »منه مستثنی »:األدویة هذه« )۳  
  مبنيّ  و مستثنی »:تلک« معرب/ و منه مستثنی »:األشیاء« )۴  

 
  ۱ تاريخ ۲ درس ۱۸ حۀصف * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۶
 »گذشـته در انسان ياجتماع اتيح يها جلوه« گريد و يتيجمع ،يفرهنگ ،ياجتماع ،ياقتصاد اطالعات ۀارائ يبرا يخيتار يها نقشه از امروزه  

  .شود يم استفاده
  ۱ تاريخ ۶ درس ۵۸ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۷
 برخـوردار الزم ييكـارا از رپهناو يها نيسرزم ٔهادار يبرا يجمهور نيا ينهادها و ياساس قانون كه شد لوممع رم، يجمهور قلمرو گسترش با  
  .شد يآشفتگ و يداخل جنگ دچار طلب جاه سرداران رقابت اثر بر رم يجمهور الد،يم از قبل لاو قرن در ،رو اين از .ستندين
  ۱ تاريخ ۹ درس ۸۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۸
 نشيجانش روزگار تا و ديانجام انيوناني با جنگ بروز به كه شد رو به رو خود قلمرو غرب در يمشكالت با خود يپادشاه اواخر در بزرگ، وشيدار  

  .بودند ناخشنود »اژه يايدر يشرق سواحل و ريصغ يايآس بر رانيا تسلط« از آتن، مخصوصاً ،يوناني يشهرها دولت .افتي ادامه (خشايارشا)
  ۱ تاريخ ۱۰ درس ۹۱ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۹
 نيـا به انيوناني كوچاندن و ديجد يشهرها جاديا با داشتند قصد ها آن .كردند بنا خود قلمرو در را ياديز شهرهاي وي، جانشينان و لوكوسس  

 و بودنـد شـده برپـا يوناني يمعمار  اساس بر شهرها نيا .»دهند رواج ايآس در اسكندر متصرفات گريد و رانيا در را يوناني فرهنگ« شهرها،
 ۀنـيزم شـهرها نيـا« گـر،يد يسـو از .»كنند يريجلوگ رو كوچ فيطوا هجوم و ياحتمال يها شورش وقوع از« داشتند فهيوظ ها آن ساكنان
  .»آوردند يم فراهم را كينزد و دور يها نيسرزم با يتجار يها تيفعال گسترش

  ۱ تاريخ ۱۵ و ۷ هاي درس ۱۳۸ و ۶۷ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۰
 و تـر مقبـول شـفاهي سـنت يعنـي ؛شـد يمـ داده حيترج نوشتن و كتابت بر يادب و ينيد ميتعال و ها داستان يشفاه نقل باستان، رانيا در  

 يحدود تا و استيس به مربوط اسناد تنها و نبود معمول چندان ،ينيد و يادب يها متن نوشتن ،رو اين از .است بوده كتابت سنت از تر دهيپسند
   كردند. مي كتابت را اقتصاد

  ۲ تاريخ ۲ و ۱ هاي درس ۱۷ و ۶ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۱
 از يكـي همچنـين بيهقـي تـاريخ .اسـت يا سلسـله يهـا خيتار نيورترمشه از انيغزنو خيتار در يهقيب ابوالفضل اثر »يهقيب خيتار« كتاب  

   است. يافته نگارش تحليلي شيؤه به كه است آثاري ترين برجسته
   است. روايي و عمومي تاريخ يك طبري، تاريخ نكته:  
  ۲ تاريخ ۶ درس ۶۴ و ۵۵ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۲
 يها رشته شرفتيپ در را ييايپو و مؤثر نقش ياندلس مسلمانان و افتي يتجلّ »شهياند و علم« عرصۀ در اندلس، ياسالم راثيم نيتر رجستهب  

 فلسـفه همـه از تر مهم و نجوم ات،ياضير ،يشناس اهيگ ،يداروساز ،يپزشك ات،يادب كالم، فقه، ث،يحد ر،يتفس ليقب از معارف و علوم گوناگون
  .كردند فايا
  ۲ تاريخ ۷ درس ۷۶ و ۷۵ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيزگ :پاسخ -۲۱۳
 و  يعلـ نسـل از آنـان و اسـت يجعلـ يفاطم خلفاي نسب دهد نشان كه داشت سعي انيفاطم هيعل گسترده غاتيتبل با يعباس خالفت  

  .ستندين (س)فاطمه
  كنند. مقابله يفاطم خالفت با خود، متحدان گريد و انيسلجوق حكومت ينظام و ياسيس توان از استفاده با دنديكوش مي انيعباس نكته:  
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  ۲ تاريخ ۱۱ درس ۱۱۶ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۴
 عهـد در ،)بـود افتـهي يتـر منسـجم تيوضـع ،ياسيس و ييايجغراف لحاظ به« ،يلخانيا حكومت ليتشك و يعباس خالفت سقوط با كه رانيا  

  يد.رس يشتريب اقتدار و استقالل به غازان سلطنت
 و ياجتمـاع ،ياقتصـاد ،ياسيس يها عرصه در يا گسترده اصالحات ،)لخانانيا كاردان (وزير همداني اهللا فضل نيدالديرش  تالش پرتو در نكته:  

  .شد انجام يحقوق
  ۲ تاريخ ۱۳ درس ۱۳۷ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۵
 آن، يواقعـ علـت اما داد، قرار ايران سوي به گسترده يلشكركش ۀبهان را »خود قلمرو در يصفو قتيطر دانيمر تيفعال« ميسل سلطان اگرچه  

  .داشت دل در يصفو قدرتمند حكومت جاديا از او كه بود يترس و ينگران
  ۳ تاريخ ۳ درس ۴۴ و ۴۳ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۶
 »گلداسـميت« قـرارداد بـا سـپس و كـرد جدا رانيا از را را هرات و افغانستان قاجار، حكومت به »پاريس« معاهدٔه تحميل با ابتدا انگلستان  

 يرانـيا يهـا نيسرزم از يعيوس مناطق ها روس همچنين، كرد. هندوستان خاك ضميمۀ و جدا رانيا از زين را بلوچستان و ستانيس از يمناطق
   كرد. تحميل قاجار حكومت بر را »آخال« عهدنامۀ و ريتسخ را )ماوراءالنهر و خوارزم( يكاسپ يايدر شرق در
  ۳ تاريخ ۸ درس ۱۰۲ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۷
 كه يزمان تا علت، همين به رد.ك عمل ها اعتصاب به دادن انيپا و تورم و يكاريب كاهش ٔهدربار شيخو يها وعده به« ياديز حدود تا ينيموسول  
 قـرار بـزرگ يهـا قـدرت فيرد در كشورشان او يرهبر با نكهيا از و بودند يو ۀفتيش ايتاليا مردم بود، نشده دوم يجهان جنگ ريدرگ ايتاليا

  .دنديبال يم خود به گرفته،
  ۳ تاريخ ۱۰ درس ۱۳۷ و ۱۳۱ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۸
 از و ملـي جبهـۀ عضـو قـبالً كـه را اريبخت شاپور ،ياسالم انقالب پيروزي از جلوگيري براي و ها آمريكايي دستور به ،۱۳۵۷ دي ۀنيم در شاه  

    .دادند يم ادامه خود مبارزات به ياساس قانون چارچوب در يآزاد نهضت و يمل ۀجبه .كرد خود ريوز نخست د،بو ميرژ مخالفان
  است. درست (منافقين) خلق مجاهدين سازمان« دربارٔه (ت) عبارت و »آزادي مقاومت تنهض« دربارٔه (ت) عبارت نكته:  
  ۳ تاريخ ۱۲ درس ۱۵۲ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۹
 را رانيا اكخ به يبعث يروهاين تجاوز آنكه بدون ،يا قطعنامه صدور با يليتحم جنگ شروع از پس روز چند متحد، ملل سازمان امنيت يشورا  

 حـل يبرا تالش و جنگ ۀادام از يخوددار به را كشور دو تنها د،ينما ينينش عقب ياشغال مناطق از كه بخواهد متجاوز دولت از و كند محكوم
  .فراخواند اختالف زيآم مسالمت

  ۳ تاريخ ۱۲ درس ۱۵۴ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۰
 آبادان حصر شكستن فرمان قوا، كل فرماندهي مقام در ينيخم امام نخست ي،جمهور استير و قوا كل يفرمانده مقام از صدر يبن عزل از پس  

  .كردند صادر را

 

  ايران جغرافياي ۶ و ۲ هاي درس ۵۹و  ۵۸ ،۸ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۲۱
 پـردازد. مي آن) آورندٔه وجود به هاي (زمينه پديده يك تكوين سير بررسي به »چگونه = چطور« پرسش جغرافيا، بنيادين هاي پرسش ميان از  

   است. گراييده خشكي به درياچه ورودي، آب كاهش نتيجۀ در و شده اروميه درياچه به ورودي آب كاهش باعث سدها احداث
   دارند. اشاره »كساني چه« و »چرا« ،»كجا« هاي پرسش به ترتيب به گزينه ساير نكته:  
  ايران جغرافياي ۴ درس ۳۲ و ۳۱ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۲۲
 ارتبـاطي ارزش همسايه، كشورهاي با آبي ارتباط برقراري براي طوالني سواحل از برخورداري دليل به ايران جنوب و شمال ساحلي هاي جلگه  

 ارتباطي ارزش و اند شده واقع اروميه درياچۀ سواحل در مياندوآب و رود تلخه هاي جلگه دارند. مسافر و كاال ونقل حمل براي يزياد المللي بين
  المللي. بين نه است، داخلي ها آن
  ايران جغرافياي ۵ درس ۳۷ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۲۳
  شود. مي كشور در »سال گرم دورٔه در بارش ريزش مانع« و كند مي پيشروي كشور داخل به تابستان در حارّه جنب پرفشار عامل  
  ايران جغرافياي ۷ درس ۶۹و  ۶۷ هاي هصفح * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۲۴
 نشـان را خـود شـهر، ادياقتصـ فعـال جمعيـت افزايش و روستا كار نيروي دادن دست از با كشور اقتصاد در شهرها به روستاها از مهاجرت  

 ميـزان هسـتند، جـوان قشـر عموماً مهاجر نيروي چون و رود مي پيري به رو روستا جمعيت شهر، به روستا فعال نيروي مهاجرت با دهد. مي
 هسـتند، وانج مردان عموماً مهاجران كه آنجا از همچنين، يابد. مي افزايش جمعيت به نسبت ومير مرگ ميزان و يافته كاهش روستا در مواليد

  ريزد. مي بهم روستا جمعيت جنسي تركيب هم و سني تركيب هم
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  ايران جغرافياي ۱۰ درس ۹۵ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۲۵
 نشـده توجـه كامـل طـور به ايران محيطي هاي ظرفيت و توان به كه دهد مي نشان كشور سطح در صنعتي هاي قطب پراكندگي در تعادل عدم  

 صـورت به اينكه دليل به ولي هستند غني اوليه مواد و ذخاير نظر از كه كرد اشاره كشور مركزي و شرقي نواحي به توان مي مثال، طور به است.
 مورد قهمنط محيطي توان و ها ويژگي طبيعي، منابع از استفاده در اگر اند. نبوده رو روبه صنعتي رشد با اند، گرفته قرار برداري بهره مورد محدود
  يابند. توسعه خود انساني و طبيعي هاي امكان با متناسب توانند مي مناطق همۀ گيرد، قرار بررسي

  ۲جغرافيا  ۲ درس ۱۳ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۲۶
 و گردشـگري ناحيـۀ ايجاد براي دولت تصميمات يا ريزي برنامه مثال، براي دارند. قرار ها حكومت سياسي هاي گيري تصميم تأثير تحت نواحي  

 .. و. هـا حكومت بين »جنگ وقوع« ديگر ناحيۀ به ناحيه يك ساكنان اجباري انتقال ناحيه، يك در كشاورزي توسعۀ صنعتي، يا ملي هاي پارك
  شود. انساني و طبيعي نواحي تخريب يا تغيير حفظ، موجب تواند مي
  ايران جغرافياي ۳ درس ۲۵ صفحۀ * سطمتو * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۲۷
 تغييـرات در و شـود مي تشكيل معتدله منطقۀ در استوايي گرم هواي و قطب سرد هواي بين كه قطبي جبهۀ هوا، هاي جبهه ترين مهم از يكي  

   دارد. مهمي نقش ما كشور وهوايي آب
 هاي توده برخورد ۴ گزينۀ در كند. مي ايجاد گذار منطقۀ ها) جبهه (نه اهو هاي توده برخورد ۲ گزينۀ در است. »هوا تودٔه« تعريف ۱ گزينۀ نكته:  

  شود. مي هوا پايداري) (نه ناپايداري موجب هوا
  ۲جغرافيا  ۳ درس ۲۶ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۲۸
  هستند. درست (پ) و (ب) عبارات درسي، كتاب توضيحات و نقشه به باتوجه  
  شود. مي تشكيل »پرفشار« مركز يك هوا، العادٔه فوق سردي خاطر به قطب منطقۀ در زيرا است؛ نادرست )(الف عبارت  
  شود. مي ايجاد »فشار كم« كانون يك هميشگي، گرماي و تابش مستقيم زوايۀ علّت به استوا، ناحيۀ در زيرا است؛ نادرست (ت) عبارت  
  ۲جغرافيا  ۸ درس ۱۰۷ فحۀص * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۲۹
 ايـن انـد. نرسـيده مركـز كشورهاي به اقتصادي قدرت ازنظر هنوز اما ترند قوي پيرامون كشورهاي از اقتصادي ازنظر پيرامون نيمه كشورهاي  

 و صـنعتي تحوالت و تغييرات دچار ها آن اجتماعي و اقتصادي ساختار و كنند مي بازي را واسطه نقش پيرامون و مركز كشورهاي بين كشورها
   كرد. اشاره سنگاپور و جنوبي كرٔه چين، به توان مي پيرامون نيمه كشورهاي جمله از است. شده فناورانه

   است. »پيراموني« كشورهاي از اي نمونه نيز ۱ گزينۀ در مراكش و هستند »مركز« نواحي هاي ويژگي از ۴ و ۲ هاي گزينه  
   ۲جغرافيا  ۱۰ درس ۱۳۹ و ۱۳۸ هاي صفحه * شوارد * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۳۰
 هـر رو، همـين از و دارد مسـتقل قضاييۀ و مجريه مقننه، قؤه ايالت، هر ،»فدرال« نظام در هستند. فدرال سياسي نظام داراي روسيه و آلمان  

 هـاي تفاوت به نظامي، چنين در همچنين، ند.ك مي عمل و گيري تصميم مستقل طور به اجتماعي و اقتصادي توسعۀ ريزي برنامه و امور در ايالت
  شود. مي بيشتري توجه فرهنگي و جغرافيايي

   هستند. صادق (يكپارچه) ساخت تك سياسي نظام دربارٔه (پ) و (الف) عبارات نكته:  
  ۳جغرافيا  ۱ درس ۲۰ و ۱۹ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۳۱
 بـه نفتـي درآمـدهاي اختصاص )۱ از: بودند عبارت سريع شهرنشيني علل ترين مهم گرفت. سرعت ايران در نيشهرنشي روند ،۱۳۳۵ سال از  

   ارضي. اصالحات انجام )۲ و شهرها تجهيزات و ها زيرساخت توسعۀ براي گذاري سرمايه
  گرديدند. ادغام جوار هم شهرهاي بافت در يا شدند تبديل شهر به »پرجمعيت« روستاهاي از زيادي تعداد اسالمي، انقالب از پس نكته:  
  ۳جغرافيا  ۲ درس ۳۶ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۳۲
 توجـه هماهنگ طور به كشور محيطي و دفاعي فرهنگي، و اجتماعي سياسي، اقتصادي، هاي جنبه همۀ به ،»توسعه ابعاد همۀ به توجه« بُعدِ در  

  شود. مي
 توجه« و »كشور هاي استان و مناطق همۀ هاي توانمندي و ها ظرفيت به توجه« ،»جمعيت متوازن توزيع« ابعادِ به ترتيب به ها گزينه ساير نكته:  

   دارند. اشاره »زيست محيط حفظ به
  ۳جغرافيا  ۳ درس ۵۱ و ۴۸ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۳۳
 آهن راه خطوط احداث كوهستاني، و مرتفع نواحي داراي پستي و بلندي در و دارد نياز هموار هاي ينزم به ها جاده برخالف ريلي خطوط احداث  

  دارد. قرار كشور اين در (اورست) جهان قلۀ بلندترين و هيماليا كوه رشته كه است مرتفع و كوهستاني كشوري نپال است. دشوار
  جغرافياي ايران ۴ درس ۲۷ صفحۀ و ۳جغرافيا  ۵ درس ۸۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۳۴
 رود سـيالبي دشت شود. مي پوشيده »آب« از رود طغيان زمان در كه است رود مجاور هموار و پست هاي زمين سيالبي، بستر يا سيالبي دشت  

 از سـيالبي دشت سطح سبب، همين به گيرد. مي فرا را آن آب جريان فصلي، هاي سيالب وقوع زمان در ولي است »خشك« سال ايام اغلب در
 سـيالبي بسـتر سطح در »سال بارش بدون و خشك دورٔه« در مناطق برخي در شود. مي پوشيده سنگ) قلوه و شن (رس، »آبرفتي رسوبات«

   كنند. مي كشاورزي محصوالت كشت به اقدام
  كند. مي تغيير دچار را رودها مجاري و شود مي سيالبي) هاي (دشت ها دشت سيالب گسترش سبب رسوبات، افزايش  
  ۳جغرافيا  ۶ درس ۱۰۸ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۳۵
 سـوي بـه زهكشي شبكۀ انشعابات هدايت با شود. ساماندهي لغزشي دٔهتو سطح زهكشي شبكۀ بايد وقوع، از پس لغزش زمين مديريت براي  

  يابد. مي كاهش نفوذپذيري و افزايش آب، روان تخليۀ سرعت مصنوعي، كانال
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   دهم منطق ۱۴ و ۱۳ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۳۶
 لفـظ اشـتراك مغالطۀ بروز باعث است، متفاوت ها آن مطابقي معاني ولي دارند آوا) و شكل نظر (از تركمش ظاهري كه كلماتي گرفتن اشتباه  

 گوينـده مـوردنظر معنـاي اگـر لذا شود. فهميده »خواند آواز« و »كرد قرائت« و »كرد توصيف« معناي سه به تواند مي »خواند« فعل شود. مي
   است. دهدا رخ لفظ اشتراك مغالطۀ شود، گرفته اشتباه

   است. رفته بين از لفظ اشتراك مغالطۀ بروز احتمال و شود مي برداشت خوراكي شير معناي فقط شده، صحبت تغذيه دربارٔه چون :۱ گزينۀ  
 تـهالب نيسـت. برداشت قابل جمله اين در تقويمي هاي ماه معناي و است »زمين قمر« معناي به فقط مطابقي معناي نظر از »ماه« كلمۀ :۲ گزينۀ  

 تواند نمي ها داللت اختالف كه باشيد داشته توجه است. ماه به شده تشبيه زيباروي انسان آن از مقصود و است التزامي داللت داراي »من ماه«
 هـم خيز مغالطه و ندارند مغالطه معموالً مشهور جمالت و اشعار كلي طور به كه باشيد داشته توجه همچنين شود. لفظ اشتراك مغالطۀ به منجر

   نيست. محتمل چندان نيز ظاهري معناي به توسل مغالطۀ حتي هم عبارت اين در نيستند.
  ندارد. وجود اي مغالطه هيچ بروز احتمال :۳ گزينۀ  
   دهم منطق ۲۲ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۳۷
 مانند بود. خواهد مطلق خصوص و عموم ها آن بين رابطۀ باشد، داشته غيرمشترك و مشترك مصداق ديگري با كلي مفهوم دو از يكي فقط اگر  

 همـان »غيرآسيايي« اينجا در ».نيستند آلماني ها غيرآسيايي بعضي« و »است غيرآسيايي آلماني هر« كه صورت اين به آلماني. و غيرآسيايي
 مصـداق هـيچ »آلمـاني« امـا هـا) يونـاني (مثالً كغيرمشتر مصداق هم و ها) (آلماني دارد مشترك مصداق هم »آلماني« با كه است مفهومي

  ندارد. »غيرآسيايي« با غيرمشتركي
 اصالً جزئي مفاهيم براي درسي كتاب در كه باشيد داشته توجه است. خاص اسم زيرا است جزئي مفهوم يك »اروميه درياچۀ« مفهوم :۱ گزينۀ  

   نيستند. چهارگانه هاي نسبت از نسبتي هيچ داراي مفاهيم اين لذا اند نشده تعريف چهارگانه هاي نسبت
  هستند.) غيرمشترك و مشترك مصاديق داراي مفهوم دو (هر وجه من خصوص و عموم :۳ گزينۀ  
  . توجه داشته باشيد كه رابطۀ هر مفهومي با اجزايش، تباين است.ندارند) مشترك مصداق كدام (هيچ تباين :۴ گزينۀ  
   دهم منطق ۴۱ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۳۸
 در گيـريم. مي تر جزئي نتيجۀ تر كلي قاعدٔه يك از آن در كه است. قياسي استدالل دارد، پي در را نتيجه ضرورتاً مقدمات آن در كه استداللي  

 داخـل توليد هم كفش ينا كه شده گرفته تر جزئي نتيجۀ اين ،»هستند داخل توليد ما محصوالت همۀ« گفته: كه فروشنده جملۀ اين از اينجا
   است.

  تبيين بهترين استنتاج :۱ گزينۀ  
  تمثيلي استقراي :۲ گزينۀ  
  تعميمي استقراي :۴ گزينۀ  
   دهم منطق ۵۹ و ۵۸هاي   هصفح * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۳۹
 قضيۀ يك موضوع وقتي دارد. جزئي موضوع هشخصي قضيۀ مقابل، در و است كلي مفهومي آن موضوع كه است حملي اي قضيه محصوره قضيۀ  

 محمول كنيم توجه كه است اين اول روش جزئي. يا است كلي دهيم تشخيص تا داريم راه دو شود مي مطرح جمع اسم يا جمع صورت به حملي
 گزينۀ در مثالً است. جزئي اال و كلي شد مي حمل اعضا تك تك بر اگر جمعي. صورت به اعضا تمام بر يا شود مي حمل موضوع اعضاي تك تك بر
 در امـا اسـت. محصـوره قضـيه خـود و كلي قضيه اين موضوع پس نيستند. دو به تقسيم قابل فرد، طبيعي اعداد مجموعۀ اعضاي تك تك ۳

 انتهـا قـدفا و ابتـدا داراي طبيعـي، اعـداد مجموعـۀ اعضاي تك تك و نيستند تا پنج ،۱۰ تا ۰ بين فرد اعداد اعضاي تك تك ۴ و ۲ هاي گزينه
  هستند. شخصيه قضايا و جزئي موضوع دو هر پس نيستند.

 شخصـيه صورت اين غير در و محصوره قضيه داد مي معنا اگر بگذاريم. »اعضاي از كدام هر« يا »از كدام هر« قضيه سر بر كه است اين دوم راه  
 هر« كه ندارد معنا ولي است. محصوره پس »نيستند دو به تقسيم قابل فرد، طبيعي اعداد مجموعۀ اعضاي از كدام هر« كه دارد معنا مثالً است.
 »انتهاست فاقد و ابتدا داراي طبيعي، اعداد مجموعۀ اعضاي از كدام هر« كه ندارد معنا نيز و »هستند عدد پنج ،۱۰ تا ۰ بين فرد اعداد از كدام
  اند. شخصيه قضيه دو اين پس

 فراموشـي و نسيان با انسان« عبارت در مثالً بود. خواهد جزئي موضوع مفهومش، نه باشد، ظرموردن حملي قضيۀ موضوع لفظ هرگاه :۱ گزينۀ  
  است. شخصيه قضيه اين پس آن. مفهوم نه است، انسان لفظ »انسان« از مقصود »است ريشه هم

   دهم منطق ۶۵ تا ۶۲ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۴۰
 و سـور در هم قضيه دو كه آنجاست تناقض رابطۀ باشند. صادق زمان هم توانند نمي قضيه دو تضاد، و تناقض هاي رابطه در فقط تقابل مربع در  

 كلـي سـورها و متفاوت ها نسبت كه جايي يعني است برقرار كليه سالبۀ و كليه موجبۀ قضاياي بين تضاد رابطۀ و باشند مختلف نسبت در هم
  باشند. كاذب زمان هم يا صادق زمان هم است ممكن قضيه دو ،تداخل رابطۀ در كه باشيد داشته توجه باشند.
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   دهم منطق ۷۷ و ۷۶ هاي صفحه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۴۱
 همچنـين است. موردنظر موضوع مصاديق از بعضي دارند، جزئيه سور كه قضايايي در و موضوع مصاديق همۀ دارند، كليه سور كه قضايايي در  

 سوال، اين خواستۀ به توجه با بنابراين هستند. موردنظر محمول مصاديق از برخي موجبه قضاياي در و محمول مصاديق همۀ سالبه قضاياي در
  است. گونه اين ۱ گزينۀ فقط كه باشيم كليه موجبۀ قضيۀ يك دنبال به بايد

   دهم منطق ۹۱ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۴۲
 يكي در آن نقيض يا نتيجه عين كه است قياسي استثنايي قياس كه كنيد توجه هستند. اتصالي استثنايي قياس ۳ گزينۀ از غير ها گزينه ۀهم  

 معتبـر تـالي، رفع و مقدم وضع حالت دو در است، متصل شرطي آن، شرطي مقدمۀ كه اتصالي استثنايي قياس باشد. داشته وجود مقدمات از
 در اقترانـي قيـاس هسـتند. پخـش مقـدمات بين در نتيجه اجزاي آن، در كه است قياسي اقتراني قياس است. اقتراني اسقي ۳ گزينۀ است.

  باشد. اقتراني قياس اعتبار شرط سه نيز و »نتيجه قانون رعايت« و »حدوسط تكرار« شرط پيش دو داراي كه است معتبر صورتي
  است. معتبر استثنايي قياس پس است آورده پديد را مقدم وضع حالت »است يتالشگر آموز دانش واقعاً او« عبارت :۱ گزينۀ  
   است. نامعتبر استثنايي قياس لذا و است آورده پديد را مقدم رفع مغالطۀ »نيست مدرسه اين معلم« يعني دوم مقدمۀ :۲ گزينۀ  
   است. منفي مقدمه دو هر در ري)خب (جملۀ حدوسط زيرا ندارد را اعتبار دوم شرط ولي است اقتراني قياس :۳ گزينۀ  
   است. نامعتبر استثنايي قياس لذا و كند مي ايجاد را تالي وضع مغالطۀ حالت »بود تعطيل مدرسه امروز« :۴ گزينۀ  
   يازدهم فلسفه ۱۴ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۴۳
 سازند مي منتقل خاص هاي محدوده به را شناسي معرفت و وجودشناسي اديبني قوانين كه هستند فلسفه از بخش آن فلسفه، دانش هاي شاخه  
   كنند. مي بيان را وجود از محدوده آن بنيادي قوانين و
  شود. مي منجر فلسفه دانش به كه تخصصي و قانونمند فلسفي تفكر نه است، صحيح فلسفي تفكر تعريف عبارت اين :۱ گزينۀ  
 فلسـفۀ و فرهنـگ فلسـفۀ مثـل باشـند. هم ديگر مهم هاي پديده به ناظر توانند مي و نيستند علوم رد منحصر مضاف هاي فلسفه :۲ گزينۀ  

  تكنولوژي.
 و وجودشناسـي مباحـث كماكـان ها آن مطالعۀ موضوع و اند متفاوت اصلي بخش با مطالعه مورد محدودٔه در فقط مضاف هاي فلسفه :۴ گزينۀ  

   است. شناسي معرفت
   يازدهم فلسفه ۲۵ و ۲۴ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۴۴
 و پذيرنـد نمـي را ها آن نبود استدالل و عقل با منطبق اگر و دهند مي قرار ارزيابي و نقد مورد را جامعه افكار جوامع، انديشمند و متفكر افراد  

 ايـن سخنان ابتدا در است مردم پذيرش مورد افكار و عقايد اين كه آنجا از كنند. آگاه افكار آن بودن باطل به نيز را مردم ساير كنند مي تالش
 را او حرف همه اما نيستند. حقيقي ها سايه اين گويد مي اطرافيان به گردد باز غار به شده آزاد زنداني وقتي همچنين .. پذيرند. نمي را متفكران

  برگشت. اش بينايي دادن دست از و شدن خراب با و رفت بيرون غار از او گويند مي يكديگر با آنان يافت. خواهند دار خنده
 اعتقـادات به رسيدن تا ولي است هاي غيرمنطقي  و عادت تقليد بند از رهايي و انديشه در استقالل نماد زنجيرها شدن پاره :۴ و ۱ هاي گزينه  

 كنـد عادت نور به چشمانش و شود خارج غار از بايد انيزند زيرا است مانده باقي زيادي راه هنوز نيستند، حقيقي ها سايه اينكه فهم و صحيح
  است. دشواري مسير اين و دريابد را حقيقت تا

 آن هـاي رنج تحمل بر را حقيقت به رسيدن لذت نهايتاً او باشد تدريج به اگر ولي افتد مي اتفاقي چنين شود مواجه نور با ناگهان اگر :۲ گزينۀ  
  .پناه نخواهد برد غار به نور از دندي آزار سبب به و داد خواهد ترجيح

   يازدهم فلسفه ۵۳ تا ۵۱ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۴۵
 اسـاس بـر صـرفاً و حسي هاي داده از استفاده بدون كه است شناختي عقلي شناخت و است استوار مهم عقلي قاعدٔه چند بر تجربي شناخت  

 بـا يعنـي هسـتند محض عقالني خودشان است، استوار ها آن بر تجربي شناخت كه قواعدي ).۱ گزينۀ د(ر آيد مي دست به استداللي چينش
 و آيد نمي وجود به چيزي هر از چيزي هر و دارد را خود خاص علت پديده هر كه است اين قواعد اين از يكي آيند. مي دست به عقلي شناخت

  آورد. نمي وجود به را چيزي هر چيزي هر
 از اسـتفاده بر عالوه عقل نيروي ).۲ و ۱ هاي گزينه (رد يابد مي دست تجربي شناخت به حسي هاي يافته عقالني تحليل و حواس مكك با عقل  

 و كنـد شناسايي را خوشحالي و عصبانيت دشمني، محبت، درد، شادي، مانند نفس، دروني حاالت تواند مي گوش، و چشم مانند بيروني حواس
 شـود مي هـم نفـس دروني حاالت شامل و نيست گانه پنج حواس به منحصر ابزارها ديگر با عقل همكاري پس نمايد. كشف را امور اين ريشۀ
  ).۳ گزينۀ (رد شوند) مي ادراك قلب با دروني حاالت اين (ظاهراً

   يازدهم فلسفه ۸۲ تا ۷۹ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۴۶
 و شود مي اعطا بدن به خداوند سوي از اندام همۀ شدن تكميل از بعد جنيني دورٔه در روح كه است معتقد خويش سفۀفل در طرفي از سينا ابن  

  گيرد. مي نظر در رفيعي جايگاه خلقت نظام در روح براي عارفان مانند و گذارد مي فراتر را پا ديگر طرف از
 مالصـدرا ).۳ گزينـۀ (رد انـد ظلمت و نور از تركيبي و نور از مراتبي وداتموج ساير و است محض نور خداوند فقط كه است معتقد سهروردي  

 بـدو از دو ايـن بلكـه باشـند شـده متحد هم با يا باشند گرفته قرار هم كنار كه نيستند يكديگر از مجزا چيز دو بدن و روح كه است معتقد
 نفس سوار بر بردن اسـت بگوييم كه ندارد معنا بنابراين ).۲ گزينۀ (رد ستا بدن باطن روح كه اي گونه به دارند حقيقي وحدتي بدن، از روح پيدايش

  ).۴ گزينۀ (رد هاست آن بين حقيقي وحدت عدم مستلزم امر اين زيرا
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   يازدهم فلسفه ۹۲ تا ۸۷ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۴۷
 به او برابر در كه بدهد حق هم ديگران به بايد باشد، داشته بيشتري آزادي ديگران برابر در بخواهد انساني هرگاه كه است معتقد هابز توماس  

   باشند. آزاد ميزان همان
   است. گريزان اخالقي رذايل از و دارد دوست را ها فضيلت خود، عقل اساس بر نيز و فطرتاً انساني هر مسلمان فيلسوفان نظر از :۱ گزينۀ  
   دلسوزي. و ترحم حس حتي نه شود انجام وجدان از اطاعت براي صرفاً كه شود مي محسوب القياخ عملي كانت نظر از :۳ گزينۀ  
و خـودش دچـار افـراط و  برسد معرفت و رشد از مناسبي درجات به بايد اول عقل يعني است. معتقد را مطلب اين برعكس ارسطو :۴ گزينۀ  

  كند. ظحف تفريط و افراط از را غضب و شهوت بتواند تا تفريط نشود
   دوازدهم فلسفه ۶ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۴۸
 اگـر پـس ايم بـرده پـي هم آن وجود به دارد ماهيت چون چيزي، هر تصور محض به باشند، يكديگر عين ذهن در ماهيت و وجود مفهوم اگر  

 حمـل فـرض، اين در همچنين است. تناقض اين و ايم دانسته واقعيغير را هايي واقعيت و وجودها واقع در غيرواقعي، خياليِ تصورهاي بگوييم
 وجـود اشـيا در اختالفـي ضـمناً و )۱ گزينـۀ (رد بود خواهد خودش بر مفهومي حمل مانند چون داشت نخواهد نياز دليل به ماهيت بر وجود

  ).۳ و ۲ يها گزينه (رد اشياست بين مشترك امر هم وجود و هستند وجود عين همه زيرا داشت نخواهد
   دوازدهم فلسفه ۱۲ و ۱۰ ،۹ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۴۹
  نيست. الوجود واجب چيزي چنين و است نشده موجود هنوز يعني نشده نوشته هنوز كه اي برنامه  
 حتـي و انـد نيامده وجود به تاكنون كه هيميمفا از برخي است. آمده وجود به خارج در علتش تحقق با كه است موضوعي بالغير الوجود واجب  

 ).۳ و ۲ هاي گزينـه (رد الوجودنـد ممتنع ذاتـاً هـا آن از برخـي و هستند الوجود ممكن ذاتي نظر از نشوند، موجود هم وقت هيچ است ممكن
 ولـي دارد مصـداق قعـي،وا جهـان در كـه اسـت مفهـومي خداونـد البته و هستند الوجود ممكن خود ذات در همگي بالغيرها الوجود واجب
  ).۴ گزينۀ (رد است بالذات الوجود واجب

   دوازدهم فلسفه ۱۶ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۵۰
 مشاهدٔه طريق از توان نمي را آن و نيست حسي موضوع يك معلول و علت ميان ضروري رابطۀ است معتقد گرايان تجربه ديگر خالف بر هيوم  

 اسـاس بـر شـناخت يك  حل راه اين هيوم نظر از ).۱ گزينۀ (رد كرد پيدا آن براي ديگري تجربي راه يك بايد و آورد دست هب تجربي و حسي
 داننـد مي محض عقلي را عليت مسلمان فيلسوفان و دكارت است. تجربه و حس اساس بر ذهني خطاي و توهم يك بلكه نيست تجربه و حس

  ).۴ و ۳ هاي گزينه (رد نظر فيلسوفان، استداللي است كه البته از نظر دكارت، فطري و از
   دوازدهم فلسفه ۴۶ و ۳۶ تا ۳۴ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۵۱
 تواند نمي تصور اين دارم. تصوري ايم شده خلق او وسيلۀ به ديگري چيز هر و من خود كه توانا و دانا و نامتناهي حقيقتي از من گويد مي دكارت  

   نيست. هم ديگري متناهي موجود هيچ از تصور اين ام. متناهي موجودي من زيرا باشد خودم از
   نمود. اثبات را خداوند وجود ضرورت خداوند، وجود اثبات جاي به كانت :۱ گزينۀ  
 نشـان را آن بـودن خـدا دتوان نمي ولي دكن مي اداره را جهان اين خالق و ناظم يك كند ثابت تواند مي نظم برهان است معتقد هيوم :۳ گزينۀ  

 اثبـات عـالم خالق و ناظم براي را هايي ويژگي چنين برهان اين كه باشد بالذات الوجود واجب و نامتناهي و ابدي و ازلي بايد خداوند زيرا دهد.
  كند. نمي

 بـه »ذات« اسـت ممكـن گـاهي كه كنيد توجه ذاتي. نياز نه است وجودي نياز و فقر خداوند، وجود اثبات در مالصدرا برهان اساس :۴ گزينۀ  
 بـه را مبهم گزينۀ بايد است جواب قطعاً ديگري گزينۀ وقتي ثانياً است ماهيت معناي به درس قسمت اين در اوالً ولي باشد هم »وجود« معناي
  نباشد. سؤال پاسخ كه بگيريم معنايي

   دوازدهم فلسفه ۶۶ و ۶۳ ،۵۵ ،۵۴ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۵۲
 انـواع بـا مـردم كـه ديدي هرگاه علي اي فرمودند: كه كند مي نقل (ع) علي حضرت به خطاب (ص) پيامبر قول از معراجيه رسالۀ در سينا ابن  

   بگيري. سبقت آنان از تا بجوي تقرب او به تفكر و تعقل انواع به تو جويند، مي تقرب خود خالق سوي به ها نيكي
   هستند. او سخنان و كلمات حكم در جهان اشياي و است كلمه و سخن و نطق و برتر موجود معناي به هراكليتوس كالم در لوگوس :۱ گزينۀ  
   كند. تقسيم دسته دو به را آن اينكه نه داند، مي وجه دو يا جنبه دو يا كاركرد دو داراي ولي واحد را انسان عقل ارسطو :۲ گزينۀ  
 مانند را حقايق تواند مي استدالل) جاي به (نه استدالل بر عالوه شود، تربيت و كند رشد انسان عقل وقتي مسلمان فيلسوفان نظر از :۳ گزينۀ  

  كند. شهود عقول
   دوازدهم فلسفه ۷۴ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۵۳
 دسـت بـه فـن ايـن وسـيلۀ به هست كه چنان آن را وجود عالِم نسانا كه فكري و استداللي است فني مشايي، فيلسوف يك نظر از حكمت  

 شـدن تصـوير ،اساسـي ركن اساس اين بر شود. مي تبديل واقعي جهان مشابه عقلي جهاني به و رساند مي كمال به را خويش نفس و آورد مي
  است. توضيح قابل دارد، ذهن در را تاندرخ تمام تصوير كه جنگلبان يك به تشبيه با مطلب اين است. ذهن در جهان واقعيات عقليِ

  نيست. ذهني حقيقي فهم معناي به بردن نام :۲ گزينۀ  
  محض. نظري نه دارد، عملي جنبۀ كردن كار :۳ گزينۀ  
 فهـم دنبـال بـه مشاء فلسفۀ اما است. حقايق واسطۀ بي مشاهدٔه به مربوط كه كند مي تطبيق عرفاني شهود با بيشتر »زدن گشت« :۴ گزينۀ  

  است. ذهني و ليعق
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۳۶۳۶

   دوازدهم فلسفه ۸۰ و ۲۵ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۵۴
 مقصد به رو و هستند حركت داراي خودشان ذات و طبع مطابق آن كل هم و آن اجزاي هم كه است هستي از اي مرتبه طبيعت سينا ابن نظر از  

 منافـات طبيعـت از سـينا ابن تعريف با اين و نباشند غايتمند و هدفمند جهان اتفاقات و حركات كه است آن اتفاق سوم معناي دارند. خاصي
  دارد.

 خداوند عنايت و لطف بين ضروري رابطۀ به فقط و گويد نمي سخن ها معلول و علت ميان ضروري رابطۀ از شناسي طبيعت در سينا ابن :۱ گزينۀ  
 شود نمي رد اتفاق اول معناي معلولش، و خاص علت يك بين ضروري رابطۀ از مورد يك به نشد قائل با اما كند. مي اشاره جهان احسن نظام و

  شود. مطرح كلي طور به بايد بلكه
 سـنخيت لـزوم از طبيعـت، مـاوراي با طبيعت رابطۀ در مطالعه لزوم بيان براي سينا ابن اما است. سنخيت اصل با مرتبط دوم معناي :۲ گزينۀ  

  كند. نمي استفاده
 نهايي داوري ها آن مورد در توان نمي طبيعي علوم جزءنگر نگاه با است معتقد بلكه داند نمي داوري غيرقابل را جهان حوادث سينا ابن :۴ ينۀگز  

  بيني نداشتن از حوادث است. ضمن اينكه معناي چهارم اتفاق ربطي به داوري ندارد بلكه مربوط به پيش داشت. فلسفي نگر كل نگاه بايد و كرد
   دوازدهم فلسفه ۹۵ و ۹۴ ،۹۱ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۵۵
 كه است نور مانند وجود او نظر از ها. ماهيت بحث در نه شود مي توجيه وجود داشتن مراتب بحث در مالصدرا فلسفۀ در جهان در موجود كثرت  

  ديگر. چيزي به نه دد،گر مي باز نور خود به آن هاي مرتبه تفاوت و دارد مراتب
 و تأييـد عنـوان بـه صرفاً بلكه استدالل پايۀ عنوان به نه دو اين از است، برده بهره الهي وحي يا شهود از كه موردي هر در مالصدرا :۱ گزينۀ  

   است. گرفته كمك شاهد
  بود. مالصدرا ابتكار آن كردن ثابت و دان پرداخته وجود حقيقت وحدت مسئلۀ بيان به تشبيه و تمثيل طريق از بيشتر عرفا :۳ گزينۀ  
 حق. سوي به خلق از نه است، حق با همراه خلق سوي به حق از سفر عارفان، سوم سفر :۴ گزينۀ  

  
  شناسي روان ۱۸ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۵۶
 و شـفاف ق،يـدق شـكل بـه مـوردنظر يرهـايمتغ ديبا ها، يريگ اندازه در سهولت نيمچنه و حيصح شيآزما كي انجام يبرا و يعلم روش در  

 يا گونه به ديبا ياتيعمل فيتعر .نديگو يم »ياتيعمل فيتعر« باشد داشته را ها يژگيو نيا كه ريمتغ از يفيتعر به .شوند فيتعر يريگ اندازه قابل
 يول دارد، وجود شفاف و روشن فيتعر ها نهيگز ۀهم در هرچند .برسند يكساني باًيتقر اي و كساني برداشت به آن مطالعه با افراد ۀهم كه باشد
  .است شده انيب زين يريگ اندازه قابل و يكم شكل به نظر مورد مفهوم ۴ ۀنيگز در تنها

  شناسي روان ۲۸ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۵۷
 كننـد يريگ اندازه را يزيچ همان قاًيدق ديبا ها آزمون .هستند يشناخت روان يها يژگيو )كردن يريگ ازهاند( كردن يكمّ يبرا يابزار ها آزمون  

  .بدهند ما به يكساني باًيتقر اي كساني ٔهنمر ديبا اجرا متعدد دفعات در ها آزمون نيا بر عالوه .اند شده ساخته آن يبرا كه
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .دهند يم ارائه يكم گزارش زين ها نامه پرسش نيبنابرا .شود يم يگذار نمره مختلف يها صورت هب ها نامه پرسش :۱ گزينۀ  
طـور  لزوماً اين ها نامه پرسش از استفاده يول .شود انجام متخصص افراد توسط ديبا ها ها، چگونگي اجرا و تفسير آن آزمون از استفاده :۳ گزينۀ  

   .كنند يگذار نمره را ها آن دستورالعمل طبق و كنند يآور جمع كننده شركت افراد از را ها نامه رسشپ از يبرخ توانند يم يعاد افراد .نيست
 شـده نييتع شيپ از صورت به نظر مورد موضوع اگر اما .ميريگ يم كمك نامه پرسش از نباشد ريپذ امكان ميمستق ٔهمشاهد كه يزمان :۴ گزينۀ  

 ضـمن در محقـق حالـت نيـا در .ميكن استفاده مصاحبه روش از ديبا و ميكن استفاده آماده يها نامه پرسش از ميتوان ينم نباشد، مطالعه قابل
  .كند يم تيهدا را مصاحبه و معلوم را خود يبعد پرسش كرده، افتيدر يها پاسخ  اساس بر و گوو گفت

  شناسي روان ۵۲ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۵۸
 بـا رابطـه در هـا انسان كنند يم نييتع كه است يعرف و يشرع اصول و ياجتماع مقررات و نيقوان از دسته آن ٔهرنديبرگدر ياخالق درك رشد  
 ليدل است ممكن چند هر است، ياخالق عمل انجام همان نجايا در ياخالق درك رشد از منظور گريد عبارت به .كنند رفتار ديبا چگونه گرانيد

  .شدبا متفاوت ياخالق عمل انجام
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 ليـدل نيهمـ به ندارند؛ بد و خوب كار از يتصور چيه ابتدا در كودكان كه گفت توان يم ياخالق درك رشد فرايند نييتب در :۲ و ۱ هاي گزينه  

  .ستندين خود رفتار مسئول
  .شود يم يط دهيچيپ و يجيتدر فرايند كي اخالق يبرا :۴ گزينۀ  
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  شناسي روان ۴۷ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۵۹
 زدن، شوت دن،يپر دن،يدو رفتن، راه رفتن، زيخ نهيس مانند هستند، بزرگ عضالت از استفاده و بدن كل حركت مستلزم درشت حركاتانجام   

  .است درشت حركت كي مانع يرو از دنيپر فقط الؤس در شده ذكر موارد نيب از .. .و ها پله از رفتن باال
 قاشـق، با خوردن غذا مانند .است پا انگشتان و پا دست، انگشتان ، مچ ، دست در كوچك يها چهيماه از استفاده مستلزم فيظر حركاتانجام   

 كردن باز و زدن مسواك آب، خوردن يبرا فنجان گرفتن دست در ال،ؤس در شده ذكر موارد نيب در ...و مداد با كردن ينقاش كفش، بند بستن
  .هستند فيظر حركات يبطر در
  شناسي روان ۵۴ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۶۰

 توصيه شناختي تغييرات پيامد

 نشود. جويي عيب نوجوانان از ديگران حضور در است بهتر ديگران انتقاد به نسبت حساسيت

 آميز اغراق بودن فرد به منحصر احساس
 مناسـب زمـان در تـا پذيرفت را ناننوجوا فرد به منحصر هاي ويژگي بايد

 شود. ايجاد تري متعادل ديدگاه

 جويي عيب و گرايي آرمان
و محاسن از اي  آميزه افراد، و جوامع دريابند تا كرد كمك نوجوانان به بايد

 هستند. معايب

 روزمره گيري تصميم در مشكل
 الگـوي كارآمـد، گيـري تصـميم نشـود. گيـري تصميم نوجوانان جاي به
 باشد. نوجوانان گيري ميمتص

  شناسي روان ۷۹ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۶۱
 چـه در ميدانـ ينمـ امـا م،يهست يمكان بافت اي نهيزم در يمكان محرك كي افتني دنبال به وجو جست در .است وجو جست توجه سوم كاركرد  

  .است هدف آن فرد به منحصر يژگيو و يرافانح عوامل تعداد تابع هدف محرك كردن دايپ .است يمكان
 محـرك جاي به را انحرافي هاي محرك است ممكن و است دشوارتر و رتريد هدف محرك كردن دايپ باشد، شتريب يانحراف عوامل تعداد چه هر  

  يم.شويم و يا ممكن است محرك هدف را پيدا نكنيم و دچار از دست دادن شو كاذب هشدار دچار و كنيم رديابي هدف
  دهد. ، پس اصابت بيشتر رخ مياست تر عيسر و تر راحت آن كردن دايپ باشد، فرد به منحصر يژگيو يدارا هدف محرك اگر  
  شناسي روان ۸۵ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۶۲
  .مينيبب كامل صورت به را ناقص اشكال ،ميدار ليتما ما ليتكم اصل اساس بر  
 كردند يم وصل گريكدي به را هستند هم كنار كه يدرشت و زير يها ستاره .كردند يم يگذار نام را يفلك يها صورت ترتيب بدين سانشنا ستاره  
  .ساختند يم ها  آن از را كامل وانيح كي ريتصو و

  شناسي روان ۹۷ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۶۳ 
حافظه مراحل

  بازيابي زمان اندوزش گنجايش يا ظرفيت  گردانيرمز نوع  حافظه انواع

  ثانيه نيم حدود  نامحدود  حسي  حسي
7  توجه) با (همراه حسي  مدت كوتاه   دقيقه چند  ماده 2

  عمر آخر تا دقيقه چند از  نامحدود  معنايي عمدتاً  بلندمدت
سازي و زمان بازيابي در حافظۀ بلندمدت محدوديتي ندارد، ولـي در حافظـۀ  ظرفيت ذخيره .دندارن گريكدي با يشباهت مدت بلند و مدت كوتاه ۀحافظ   

  مدت، حسي (همراه با توجه) است ولي در حافظۀ بلندمدت، عمدتاً معنايي است. مدت محدوديت دارد. همچنين نوع رمزگرداني در حافظۀ كوتاه كوتاه
  ها: گزينه ساير بررسي  
  ).دارد وجود يحس يرمزگردان دو هر در( دارند شباهت يرمزگردان نوع در مدت وتاهك و يحس ۀحافظ :۱ گزينۀ  
  ).دارند نامحدود تيظرف دو هر( دارند شباهت يساز رهيذخ تيظرف اي اندوزش تيظرف در مدتدبلن و يحس ۀحافظ :۲ گزينۀ  
 زمـان بـودن كوتـاه و و يساز رهيذخ تيظرف بودن حدودم ،يرمزگردان نوع در و است مدت كوتاه ۀحافظ ينوع واقع در يكار ۀحافظ :۴ گزينۀ  

 يابيـباز زمـان اسـت، اطالعـات از اسـتفاده زانيم تابع يكار ۀحافظ چون كه تفاوت نيا با است، مدت كوتاه ۀحافظ مانند يكل طور به يابيباز
  .باشد شيافزا قابل يحد تا تواند يم آن يساز رهيذخ تيظرف و اطالعات

  شناسي روان ۱۰۶ و ۱۰۰ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۶۴
 يكلـ طور به يعني ابد،ي يم كاهش اطالعات يساز رهيذخ درصد گذرد، يم زمان چه هر د،يكن يم مشاهده نگهوسياب يفراموش نمودار در كه طور همان  

 ييابتدا يها ساعت در كه ديباش داشته دقت البته .دارند ميمستق ۀرابط يفراموش زانيم و زمان گذشت پس .شود يم شتريب اطالعات يفراموشدرصد 
  ).دارد معكوس ۀرابط يفراموش شدت با زمان گذشت( شود يم كاسته يفراموش شدت از سپس و است شتريب يفراموش شدت ،يريادگي از پس

 )يريادگيـ از بعـد ساعت ۷-۶( مناسب مانز در را اطالعات كه است نيا نزما گذشت اثر در اطالعات شدن فراموش از يريجلوگ راه نيبهتر  
  .ميده كاهش را يادآوري و يريادگي نيب يزمان ۀفاصل يعني م،يكن مرور

 دفعـات در كـه افتمي دست يديجد مفهوم چه به بار نيا ميبپرس خود از مطالب مرور بار هر در يعني م،يكن استفاده مدآكار مرور از نيهمچن  
  .بودم دهينرس آن به شيپ
  .است تداخل اثر كنترل يراهكارها قيعم يريادگي و بافاصله يريادگي ديكن دقت  
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۳۸۳۸

  شناسي روان ۱۲۶ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۶۵
 تـا كننـد مـي حـل را كوچك هاي مسئله افراد روش اين در شود. مي تقسيم كوچك ۀمسئل چندين به بزرگ ۀمسئل يك كردن، خرد روش در  

يك مسئلۀ بزرگ است » آماده كردن خانه براي پذيرايي از مهمان«در اين مثال، مسئلۀ  .يابند دسترسي بزرگ مسئله حل به بتوانند تدريج به
پردازند تا حـل مسـئلۀ  هاي خردشده مي  شكلي موازي به حل اين مسئله تر خرد شده و هريك از افراد جداگانه و به مسئلۀ كوچك كه به چند

  بزرگ محقق شود.
  شناسي روان ۱۱۸ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۶۶
 كه هستند يانسان علوم در يا دهيچيپ مسائل ياسالم كرديرو با فرزندان تيترب و تيجمع شيافزا يبرا مشوق نييتع جامعه، در عدالت يبرقرا  

 خـوب نـوع از نيبنـابرا نـه، اي ميرس يم هدف به كه مينك نيتضم ميتوان ينم مسائل نيا در .ستندين فيتعر قابل يراحت به و دارند متعدد علل
  .هستند نشده فيتعر

  .است شده فيتعر خوب نوع از نيبنابرا ،كرد مشخص ها آن با مقابله يبرا را ياستاندارد يراهكارها توان يم و دارند يمشخص ليدال يمياقل راتييتغ  
  شناسي روان ۱۱۶ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۶۷
 ديكن دقت .محدود يها يوانمندت و امكانات به توجه با مشخص موانع ليدل به مشخص هدف كي به يفور يابيدست عدم از است عبارت مسئله  

 ميشـو يمـ مسـئله نيـا وجود متوجه يصورت در تنها اما باشد، محدود مانيها يتوانمند و امكانات كه ميشو يم مواجه مسئله با يزمان اصوالً
 با ميكن ينم احساس محدود، يها يتوانمند وجود با يحت ست،يچ هدف ميندان اگر .ميباش داشته يمشخص هدف كه )ميكن يم مسئله اساحس(

  .ميا شده رو بهور مسئله
  شناسي روان ۱۴۰ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۶۸
  موارد: بررسي  
 نـامزد نفر دو معموالً هرچند و ) مهم( است شهروندان رفاه در گذار ريثأت و مهم موضوع كي هرش يبرا شهردار انتخاب يبرا يريگ ميتصم )الف  

  .است دهيچيپ ميتصم كي پس رد،يبگ نظر در ها آن مورد در را يمتعدد يها مالك ديبا شهر يشورا يول ،هستند ياصل
 ).يمعمـول( نـدارد آمـوزان دانـش يليتحصـ تيوضع در يخاص ريثأت و است يعاد موضوع كي كالس سرگروه انتخاب يبرا يريگ ميتصم )ب  

 يمتعدد يها جنبه يبررس به ازين كه ييآنجا از اما است، اديز ها تياولو تعداد و رديبگ صورت انتخاب آموزان دانش ۀهم نيب از ديبا هرچند
  .شود يم محسوب ساده ميتصم كي ست،ين

  شناسي روان ۱۴۲و  ۱۴۱ يها هصفح * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۶۹
 كـه رديگ يمن ميتصم )يقبل يها نهيهز( دهيكش رشته نيا در سال ۴ كه يزحمات و كرده كسب سانسيل مقطع در كه يخوب ۀرتب اساس بر يعل  

 يشناسـ نروا ۀرشـت وارد آن، بـه عالقـه و يشناسـ روان در شـتريب يها تيموفق كسب احتمال خاطر به بلكه ،بماند ارتباطات علوم ۀرشت در
  .است هبود انتظار مورد يسودمند زانيم او مالك پس د،وش يم
  شناسي روان ۱۴۹ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۷۰
  .كند يم استفاده كند، دييتأ را دگاهشيد كه ياطالعات از فرد غلط، ٔهقاعد نيا در .است يريگ ميتصم موانع از يكي دأييت يريسوگ  
  ايم. شده تأييد سوگيري دچار كنيم، مي توجه دهد، مي قرار تأييد مورد را مان منفي ديدگاه كه اولويت يك منفي هاي ويژگي هب صرفاً وقتي  
  شناسي روان ۱۶۵ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۷۱
  .يكار بودن ريناپذ مانجا اي بودن ريپذ انجام اي يزيچ نبودن اي بودن به يواقع و راسخ اعتقاد :يعني باور  
 بـاور نيا گفت وانت مي واقع در .ميآور در خود ريتسخ در را ها آسمان ميوانت يم دانش داشتن با كه ندك يم مطرح را اعتقاد نيا المثل ضرب نيا  

  .است ييدانا ،يسرافراز شرط كه دارد وجود
  شناسي روان ۱۷۱ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۷۲
 استفاده به فرد شيگرا باشد، شتريب موضوع كي رامونيپ مثبت موارد هرچه كه است موضوع نيا انگريب يشناخت نظام بودن مند قاعده يرسبر  

 هرچـه عنصـر كيـ نيهمچنـ .شـود يمـ آن از اسـتفاده مانع باشد، شتريب موضوع آن اطراف در يمنف عوامل چهره و شود يم شتريب آن از
  .داد خواهد شكل را او رفتار و داشت خواهد شخص نگرش بر يتريقو ريتأث باشد، تر يقو آن يمنف اي مثبت يابيارز اندازه هر و رومندترين
 كيـ نيـا چون يول دارد، وجود يمنف عنصر كي فقط و است كمتر يمنف عوامل تعداد اينكه با ،»رفتن سركار« به نسبت فرد نگرش مورد در  

  .شود يمنف رفتن كار سر به نسبت فرد نگرش شود يم باعث است، يقو آن از فرد يمنف يابيارز و دارد ياديز يرومندين و تياهم عنصر
  شناسي روان ۱۷۶ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۷۳
  :فرد يكار هر در تيموفق يبرا  
  باشد؛ خودش كنترل در كه كند توجه يعوامل به ديبا )۱  
  كند؛ برطرف را هدف به دنيرس موانع تالش، با بتواند يعني ،كند جاديا آن در يرييتغ بتواند تا دكن مربوط داريناپا عوامل به )۲  
  .فيتكل يدشوار مانند يرونيب عوامل به نه دهد، نسبت تالش مانند يدرون عوامل به را شكست اي يروزيپ )۳  
  ها: گزينه ساير نادرستي علت بررسي  
 آن جبـران يبـرا يكم اريبس ٔهزيانگ است، خارج او ارياخت ٔهريدا از كه دهد نسبت كنترل غيرقابل عوامل به را خود شكست فرد اگر :۳ و ۱ هاي گزينه  

  .شود يم بعد دفعات يبرا يدلسرد و سيأ دچار هم باز كنند، ينم رييتغ گاه چيه كه دهد نسبت داريپا عوامل به اگر نيهمچن .داشت خواهد
  .شوند يم محسوب كنترل غيرقابل عوامل جزو زين يرونيب عوامل اكثر كه ديكن دقت :۲ گزينۀ  
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  شناسي روان ۱۰۴ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۷۴
 نظـر مـورد ۀكلمـ بـا نشـانه آن يعني( است ييمعنا يها نشانه ،يدرون ۀنشان از منظور .كرد ميتقس يرونيب و يدرون گروه دو به توان يم را ها نشانه  

  .)دارد يمكان و يزمان ارتباط نظر مورد ۀكلم با نشانه آن يعني( است ييمعنا ريغ اي يحس يها نشانه ،يرونيب ۀنشان از منظور و )دارد ييمعنا ارتباط
  .دارد ييمعنا ارتباط او اسم با يژگيو نيا چون است، يدرون ۀنشان كي رعنا يبرا بودن قدبلند ۲ ۀنيدرگز  
  .هستند يحس و يرونيب يها نشانه صرفاً زدن نكيع و باسل رنگ نشستن، مكان ها نهيگز ريسا در  
  شناسي روان ۵۵ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۷۵
 گــريد عبـارت به هستند؛ خـود ۀحافظ تيتقو يچگونگ دنبال هب نوجوانان كه است نيا يكودك ٔهدور با ينوجوان ٔهدور مهم يها  تفاوت از يكي  
 يكـودك ٔهدور در تـالش نيا .نديگو مي »فراحافظه« يآموز مهارت نوع نيا به .رنديبگ فرا را اطالعات سپـردن حافظه به يچگونگ خواهند يم

  .ندارد وجود
  .است يمفهوم نوع از نوجوانان غالب پردازش كه است نيا به مربوط ،يفيك يها يژگيو به شتريب توجه  
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