
 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی برای ، مونآز  برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق

وقت پيشنهاديتا شمارهاز شمارهتعداد پرسشمواد امتحاني

دقيقه 2512518زبان و ادبيات فارسي

دقيقه 25265020عربيزبان 

دقيقه 25517517اسالمي معارف و فرهنگ

دقيقه 7610020  25زبان انگليسي

دقيقه 75گويي:  مدت پاسخ100ها:  تعداد كل پرسش

1401ارديبهشت  30زمايشي  زمون آ آ
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ــبو دا ــ طل ــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ،یگرام ــد خــود ی مانن
 ،مسـتمر هـای سـنجش ،ارزشـیابی آزمـون از بعـد 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
 اصیاصیاختصاختص  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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  شود؟ ترتيب در كدام ابيات ديده مي به» نگاه، اندوه، آشكار، بزرگواري، ضيافت«هاي  مترادف واژه -۱
الف) كسي كĤمد در اين خلوت، به يكرنگي هويدا شد

 

ديوانـهچه پيـري عابـد زاهـد، چـه رنـد مسـت  
 

ــز ــرف هرگ ــايۀ ش ــن س ــو مفك ــاي گ ب) هم
 

ــد  ــن باش ــم از زغ ــوطي ك ــه ط ــار ك در آن دي
 

ــــاه ــــي دل تب ــــردد هم ــــه گ ج) ز انديش
 

مهــــان را چنــــين پاســــخ آورد شــــاه 
 

د) بزم مستان را بياراي از گل اي سـاقي كـه شـد
 

ـــته از روي  ـــاغ آراس ـــزم ب ـــزم  ب ـــل ب آراي گ
 

) بــه كــنج خلــوت پاكــان و پارســايان آيه
 

نظــاره كــن كــه چــه مســتي كننــد و مســتوري 
 

  ه -ب -الف -ج -) د4  ب -د -ج -الف -ه) 3  د -ب -الف -ج -ه) 2  ه -ج -ب -الف -) د1  
 ذكر شده است؟ نادرستمعني يا توضيح چند واژه در مقابل آن  -۲

  الف) طَبَق: سيني گرد بزرگ و معموالً چوبي، مخصوص نگهداري يا حمل اشيا  
  شود. ي نوعي مار سمّي و خطرناك كه دمش روي زمين كشيده ميب) جرّاره: ويژگ  
  ج) تموز: ماه دهم از سال روميان، تقريباً مطابق با تيرماه سال شمسي  
  خودي: حالت از خودرستگي و به معشوق پيوستن د) بي  
  ست.كننده ملزم به برداشت پول يا مال از شخص ديگري ا اي كه به موجب آن دريافت ) حواله: نوشتهه  
  رويد. و) بَن: گياهي علفي و يكساله كه در برخي نقاط كوهستاني ايران مي  
  ) چهار4  ) سه3  ) يك2  ) دو1  
  است؟» درست«شده معني چند واژه  هاي داده در ميان واژه -۳

 -خاطرآورنـده) عي: به(تـدا -(برحسب: طبـقِ) -چنين) (ايدون: اين -(سعد: متضاد نحس) -(آوند: آويخته) -(صنعت: حرفه) -قبا: جامه)«(  
  »(قاش: تسمۀ زين) -(كِي: هر يك از پادشاهان سلسلۀ كيان) -(ممات: مرگ)

  ) شش4  ) هفت3  ) نه2  ) هشت1  
  شود؟ ديده مي» غلط اماليي«در كدام ابيات  -۴

الف) صد گونـه مـرهم ار بنهـي سـودمند نيسـت
 

آن را كــه زخــم بــر جگــر آمــد ز شســت عشــق 
 

ـــواني ـــع ج ـــوّت طب ـــت ق ـــروز ب) برف ام ام
 

ـــور  ـــوام معم ـــدّاحي ت ـــه م ـــر ب ـــل پي ز عق
 

ــس ــت از قف ــو رف ــون دي ــه چ ــي ك ــو دان ج) ت
 

ـــس  ـــاز پ ـــس ب ـــول ك ـــه ال ح ـــد ب نياي
 

ــوه ــر جل ــالمي اســت د) ه ــم قتــل ع اي از او رغ
 

كنــد آن مســت نــاز تيــغ حمايــل چــه مي 
 

  ج -) الف4  د -) ج3  ب -) الف2  د -) ب1  
  است؟ يكسانكدام گزينه » هاي اماليي غلط«تعداد عبارت زير با » هاي اماليي غلط«تعداد  -۵

الجمله صورت غضب تسكين يافته بود و درياي خشم را تالطم امواج نمانده. چون اين سخن بشنيد و از جمال و عقل و سـالح او  مَلِك را في«  
  »بازانديشيد، به غايت رنجور گشت.

  جويد، هرآينه به حصول مقصود مستعد شود. ) هركس درمان خود از صبر طلبد و روزي خود از ماعدٔه شكر1  
  ) غرض از اين، آزمودن عيار دوستي و شناختن جوهر نهاد تو بود كه در محاسن اخالق و اسناف وفاق، اوصافت بدانستم.2  
  باشد.) پس به رياضت، هوا را از خود دور كند و نفس را به مجاهده مقهور كند و با هيچ غلبه مقلوب نشود، اگر از مقبوالن 3  
  ) پير را حرص مال در كار آورد تا جانب دين و مرّوت محمل گذاشت و ارتكاب اين محضور به خالف شريعت جايز شمرد.4  
  شود؟ ديده مي» غلط اماليي«در عبارت زير چند  -۶

ا بداند مصالح اطراف و حوادث بردن از فوايد مناصحت ت حزم، انديشه كردن است از عواقب محتمل و از آن دوري كردن به غدر امكان و بهره«  
نواحي عالم چگونه معلوم شود. پادشاه موفّق آن است كه چون مهمّي حادث گردد، طريق صواب پيش گيرد و نگذارد نفاذ فرمـان او را مـانع و 

  »هايلي پيش آيد.
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  ت؟درستي معرفي شده اس در كدام گزينه به» منثور«مؤلف هر دو اثر  -۷

  دري به خانۀ خورشيد: سلمان هراتي -) بخاراي من ايل من: محمد بهمن بيگي1  
  تيرانا: محمدرضا رحماني -الدين سهروردي ) تمهيدات: شهاب2  
  سندبادنامه: ظهيري سمرقندي -) ارميا: رضا اميرخاني3  
  رشكمثل درخت در شب باران: م. س -) در حياط كوچك پاييز در زندان: مهدي اخوان ثالث4  

 کتاب کل :۳ فارسی
´ 18
پيشنهادي زمان

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

 

ال
س

 
لي
صي
تح

 
01 - 

00  
رة 
شما

چة 
تر
دف

1 - 
ي 
وم
عم

ن 
مو
آز

30 
ت
ش
يبه
رد
ا

 
14

01
  ) 

وه
گر

 
شي

ماي
آز

 
وم
عل

 
ني
سا
ان

 (  

  هاي بيت زير كدامند؟ آرايه -۸  22
ــاه غزل ــت اي م ــم و رخ ــه چش ــازآي ك ــوي ب گ

 

ــه  ــك غزال ــد و آن رش ــزال آم ــين غ ــن ع اي
 

  جناس -مجاز -كنايه -) تشخيص2    تشبيه -جناس -استعاره -) ايهام1  
  ايهام -آرايي واج -حسن تعليل -) اغراق4  حسن تعليل -استعاره -تشبيه -) ايهام تناسب3  
  كار رفته است؟ ترتيب در كدام ابيات به به» اغراق، اسلوب معادله، تلميح، حسن تعليل و استعاره«هاي  يهآرا -۹

الف) دُرافشان كرد از شادي فلك چون ديدٔه مجنون
 

برآمد چون ز خـاور، طلعـت خـور چـون رخ لـيال 
 

ب) گشــتم چنــان ضــعيف كــه گــر آتشــم زننــد
 

رود دودم بـــه پـــاي خـــويش بـــه روزن نمـــي 
 

ج) بگويمت كـه چـرا بحـر مـوج در مـوج اسـت
 

ــي  ــيش ك ــوهر ع ــور گ ــص درآورد؟ ن ــه رق اش ب
 

ــان ــال جه ــودٔه م ــو آل ــواهي مش ــت خ د) عافي
 

ــي  ــاس روغن ــان لب ــالي ج ــد ب ــمع را باش ش
 

) اين شكوهي كه به رخسار تـو داده اسـت خـداه
 

ــه را  ــر آين ــو قم ــق چ ــد ش ــت كن ــيم آن اس ب
 

  الف -ج -ه -د -) ب4  الف -ج -ب -د -ه) 3  د -فال -ه -ج -) ب2  ج -ب -الف -د -ه) 1  
  است؟» استعاره«و داراي بيشترين » تشبيه« فاقدكدام گزينه  -۱۰

ـــل؟1 ـــايم در گِ ـــت پ ـــويي چراس ـــرو ت ـــر س ) گ
 

ــــت؟  ــــن داغ چراس ــــر دل م ــــويي ب ــــه ت ور الل
 

) قمـــرا پـــرده بـــرافكن كـــه ز شـــرم رخ تـــو2
 

ـــب  ـــت امش ـــاب اس ـــر نق ـــك زي ـــاه فل ـــرٔه م چه
 

رخســــار آن غــــزال بهشــــت) صــــبا برابــــر 3
 

ـــروز  ـــا ام ـــن غـــزل از حســـب حـــال م ادا كـــن اي
 

ــــــت4 ــــــل برانگيخ ــــــر آب گ ــــــادام ت ) ز ب
 

ـــــي  ـــــادام م ـــــر گـــــل ب ـــــي ب ريخـــــت گالب
 

  است؟ نادرستهاي ذكرشده در مقابل آن  در كدام بيت بعضي از آرايه -۱۱
ــيش1 ــق پ ــت ) در عش ــال اس ــنگِ رهِ وص ــي، س بين

 

شــد ســـيل محـــو در بحــر، از پـــيش پـــا نديـــدن 
 

 اسلوب معادله) -(ايهام 

ــيده2 ــان بخش ــه ج ــي ) گرچ ــنگم ول ــتۀ ت اي از پس
 

ــورده  ــونم خ ــه خ ــن ك ــت روش ــابِ لب ــد ز عنّ اي ش
 

استعاره) -(حسن تعليل 
) پــــيش نمــــاز بگــــذرد ســــروِ روان و گويــــدم3

 

ـــي  ـــاز م ـــهو نم ـــنم، س ـــل دل م ـــۀ اه ـــي قبل كن
 

 ايهام تناسب) -(جناس 

پــــاي) ســــروِ بــــاالي تــــو در بــــاغِ تصــــوّر بر 4
 

ــــرم  ــــنوبر نگ ــــاالي ص ــــه ب ــــه ب ــــرم دارم ك ش
 

 جناس تام) -(تشبيه 
  معرفي شده است؟ نادرستشده در كدام گزينه  بخش حذف -۱۲

) ز بلبــل بوســتان پُرنالــه و فريــاد خواهــد شــد1
 

ها شـاد خواهـد شـد ها سرخ و دل كه صحرا سبز و گل 
 

 (حذف لفظي فعل) 

ــايي2 ــه فرم ــت چ ــاني اس ــالم ج ــن از ع ــوم م ) معل
 

ـــر ســـرت افشـــانم  ـــا ب ـــو پاشـــم ي ـــر خنجـــر ت ب
 

 (حذف مفعول) 

ــار مــي ) ز بي3 افتــد؟ قــدري كجــا عاشــق ز چشــم ي
 

ــي  ــار م ــم ك ــه را ه ــي آيين ــتر گه ــه خاكس ــد ب افت
 

 (حذف نهاد) 

) ديدنـــد سرشـــكم همـــه همســـايه و گفتنـــد4
 

ايـــن ســـيل عجـــب گـــر نبـــَرد خانـــۀ مـــا را 
 

 (حذف معنايي فعل) 
  است؟ نادرستزير كدام گزينه  با توجه به دو بيت -۱۳

ــت ــيلت اس ــردم فض ــت م ــي و دول ــو مردم ت
 

تنها وظيفـۀ تـو همـي نيسـت خـواب و خاسـت 
 

ــده ــر زن ــرده گ ــه  اي و مُ ــزين ن ــان گ ــار ج اي، ك
 

پـروري چـه سـود؟ چـو جـان تـو ناشتاسـت تن 
 

  ارد.) در بيت دوم سه جملۀ وابسته وجود د2  هاي بيت اول مضارع اخباري هستند. ) همۀ فعل1  
  ) تعداد تركيب وصفي و اضافي در بيت دوم يكسان است.4  ) تعداد مسند در هر دو بيت يكسان است.3  
 تواند باشد؟ رو متعلّق به كدام گزينه مي نمودار روبه -۱۴

    ) درخت بسيار كهنسال شهر يزد1  
  ) صاحب سه كتاب ارزشمند قديمي2  
    ) ديوان شاعر بسيار نامدار قرن يازدهم3  
  هترين آهنگ آن آهنگساز موسيقي سنّتي) ب4  
  در بيت زير است؟» گرفت«در كدام گزينه همانند معناي فعل » گرفتن«معناي فعل از مصدر  -۱۵

ــده ــواب آرمي ــود از رگ خ ــه ب ــي ك ــر نبض ت
 

از شــوق دســت يــار جهيــدن گرفــت بــاز 
 

  

ـــي1 ـــاز م ـــه نظرب ـــن ك ـــرفتم اي ـــردن ) گ ـــوان ك ت
 

دن؟تـــوان كـــر  بـــه بـــال چشـــم، چـــه پـــرواز مـــي 
 

تكلّـــف گـــل ز روي دولـــت بيـــدار چيـــد ) بي2
 

هــر كــه در خــواب از دهــانش بوســه دزديــدن گرفــت 
 

ـــــديم چـــــو آدم3 ـــــه دوي ـــــۀ ناپخت ـــــر دان ) ب
 

مـــــا كـــــار خـــــود از روز ازل خـــــام گـــــرفتيم 
 

ــه4 ــت رعش ــا دس ــن ) ب ــن چم ــبنم در اي ــو ش دار چ
 

ــــــه  ــــــرّر گرفت ــــــاب مك ــــــان آفت ــــــم دام اي
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  وجود دارد؟» فعل مسند  مفعول  نهاد «اي با الگو و ساختار  نه، جملهدر هر سه بيت كدام گزي -۱۶  33
الــف) مــن شــاعرم و قــدرِ تــو را نيــك شناســم

 

ــند  ــن نشناس ــون م ــو چ ــدرِ ت ــر ق ــاق دگ عشّ
 

ب) ديدمش خرّم و خندان قـدح بـاده بـه دسـت
 

ــي  ــا م ــه تماش ــد گون ــه ص ــدر آن آين ــرد و ان ك
 

ج) جهــان فــاني و بــاقي فــداي شــاهد و ســاقي
 

بيــنم كــه ســلطاني عــالم را طفيــلِ عشــق مــي 
 

ــراد ــان م ــك طالب ــه نزدي ــس ب ــالكِ نف د) ه
 

ــد  ــر گيرن ــت، مختص ــزرگ اس ــارِ ب ــه ك ــر چ اگ
 

ـــــوز اخـــــالصِ عمـــــله ـــــي آم ) از عل
 

شـــــيرِ حـــــق را دان منـــــزّه از دغـــــل 
 

  الف -ب -ه) 4  ب -د -) ج3  د -ج -ه) 2  الف -ه -) ج1  
  ...............  جز بهمفهومي دارند،  ها با منظومۀ زير تناسب همۀ گزينه -۱۷

  »هاست. بختي قصّه است اين، قصّه؛ آري قصّۀ درد است/ شعر نيست؛/ اين عيار مهر و كين مرد و نامرد است... اين گليم تيره«  
) داغ ســــتاره ســــوختگي داشــــت بــــر جبــــين1

 

گـــر ســـخن روزي كـــه شـــد ز كِلـــك قضـــا جلـــوه 
 

چكـد مـي ) نه همـين از حـرف دردآلـود مـن خـون2
 

ــيش از ســخن خــون مــي  ــاه حســرتم ب چكــد كــز نگ
 

آيـد ام از بـس بـه خـون آغشـته مـي ) نفس از سينه3
 

آيـد سخن از لب مـرا بيـرون چـو خـون از كُشـته مـي 
 

ــي4 ــأس م ــدم ي ــي ) دردمن ــر دم م ــد اگ ــم جوش زن
 

ـــي  ـــون م ـــخن خ ـــم را از س ـــان زخ ـــراود ترجم ت
 

  سب است؟مفهوم كدام گزينه با مفهوم بيت زير متنا -۱۸
ـــد ـــير ش ـــش س ـــاهي ز آب ـــز م ـــه ج هرك

 

ـــي  ـــه ب ـــد هرك ـــر ش ـــت روزش دي روزي اس
 

  

ــا نمك1 ــر ج ــورانگيز در ه ــق ش ــد ) عش ــي كن پاش
 

گــــردد بلنــــد از دل صــــدپارٔه مــــا شــــور مي 
 

ــــه2 ــــان انداخت ــــع از رخ ناگه ــــت برق ) اي جمال
 

ـــه  ـــان انداخت ـــوري در جه ـــور و ش ـــالمي در ش ع
 

ــ3 ــان افت ــوي ج ــو در چارس ــق ت ــوري از عش اد) ش
 

ـــك  ـــازار نم ـــر ب ـــرد در س ـــس نب ـــن ك ـــه از اي ب
 

ــــد عاشــــقان4 ) ســــيري ز شــــغل عشــــق ندارن
 

افزاســـت شـــور عشـــق چـــون آب شـــور تشنگي 
 

 مفهوم كدام گزينه از ساير ابيات دورتر است؟ -۱۹
نالـــد همـــي در مجلـــس آزادگـــان ) نـــي كـــه مي1

 

زان همــي نالــد كــه بــر وي زخــم بســيار آمــده اســت 
 

ـــوا2 ـــه ن ـــا ب ـــكر ي ـــه ش ـــدد) ب ـــكرين پيون ي ش
 

هركـــه از خـــاك چـــو نـــي بســـته كمـــر برخيـــزد 
 

ــــــاني3 ــــــافظ زم ــــــش اي ح ــــــت درك ) زبان
 

ــــــي  ــــــديثِ ب ــــــي ح ــــــنو از ن ــــــان بش زبان
 

ــــي4 ــــون م ــــر خ ــــديث راهِ پُ ــــي ح ــــد ) ن كن
 

كنــــد هــــاي عشــــق مجنــــون مــــي قصّــــه 
 

  است؟ نادرستمفهوم نوشته شده در برابركدام گزينه  -۲۰
ــم1 ــكر دان ــه ش ــرد و چ ــم ك ــز دان ــه چي ــت ) چ گف

 

ــــر باران  ــــكر اب ــــد ش ــــه كن ــــين چگون ــــار زم ب
 

(عجز از شكرگزاري) 
ـــيش2 ـــيان در پ ـــردٔه عص ـــه پ ـــرق گن ـــن غ ) م

 

ـــي  ـــاش م ـــه ف ـــنم ك ـــه ك ـــان چ ـــو پنه ـــي ت دان
 

 (عالم بودن خدا) 
ــنيدن پرده3 ــرف ) ش ــوش و ح ــرده پ ــد گفتن پ در باش

 

ـــار مي  ـــه از گفت ـــل بِ ـــد شـــنيدن را از آن عاق دان
 

 (سكوت عارفانه) 
ــان 4 ــوي) كس ــق بگ ــرك عش ــه ت ــدم ك ــاب كنن عت

 

ــد  ــخن بكش ــن س ــقم اي ــد عش ــر نكش ــد اگ ــه نق ب
 

 (وفاداري عاشق) 
 مفهوم كدام گزينه با ساير ابيات تفاوت دارد؟ -۲۱

ـــته1 ـــود برخاس ـــيش خ ـــرو از پ ـــد راه ـــرد باي ) م
 

ــود  ــان ش ــب جان ــد طال ــان بگوي ــرك ج ــه ت ــاو ب ك
 

ــال2 ــن كم ــت و ره ايم ــك اس ــود نزدي ــزل مقص ) من
 

ــ  ــا آنج ــك ت ــيدلي ــوان رس ــذري نت ــر نگ ــود گ ا ز خ
 

) آن دل كــــــه نشــــــان وصــــــل او يافــــــت3
 

نشـــــان شـــــد گـــــم گشـــــت ز خـــــويش و بي 
 

) بگــذر از خــود گــر هــواي وصــل او در ســينه داري4
 

هركــه خــود را گــم نســازد در ميــان او را نجويــد 
 

 ها دارد؟ كدام گزينه مفهومي متفاوت با ساير گزينه -۲۲
جــان مــن همــه عمــر) تــو را كــه درد نبــوده اســت 1

 

ـــــذور  ـــــداريش مع ـــــد ن ـــــد بنال ـــــو دردمن چ
 

) درازنـــاي شـــب از چشـــم دردمنـــدان پـــرس2
 

ـــب جـــويي  ـــر ل ـــي كـــه ب ـــدر آب چـــه دان ـــو ق ت
 

ــد3 ــه ندان ــد ك ــي كن ــكين كس ــن مس ــت م ) مالم
 

كه عشق تا به چه حد است و حسن تا بـه چـه غايـت 
 

ـــايد4 ـــن نبخش ـــر درد م ـــه ب ـــد ك ـــي نمان ) كس
 

ايــن دوايــي هســت كســي نگفــت كــه بيــرون از 
 

  الطّير عطّار نيشابوري است؟ ترتيب بيانگر كدام وادي عرفاني با توجّه به منطق هر بيت به -۲۳
ــدت ــي باش ــو تيغ ــا چ ــس اينج ــر نف ــف) ه ال

 

ــــي باشــــدت  ــــي اينجــــا دريغ هــــر دم
 

  
ب) صـــد هـــزار اســـرار از زيـــر نقـــاب

 

بنمايــــدش چــــون آفتــــاب روي مــــي 
 

  
فتــاد ج) گــر در ايــن دريــا هــزاران جــان

 

ــــي  ــــرِ ب ــــبنمي در بح ــــاد ش ــــان فت پاي
 

  
ـــدكي ـــر ان ـــدد گ ـــي ع ـــي بين ـــر بس د) گ

 

ــــي  ــــن ره در، يك ــــد در اي ــــي باش آن يك
 

  
ــته ــه دس ــت ب ــيچ معلوم ــد ه ــون نمان ) چ

 

ـــت  ـــه هس ـــرد از هرچ ـــاك ك ـــد پ دل بباي
 

(معلوم: پول) 
  عشق -توحيد -فنا -معرفت -) استغنا2  طلب -معرفت -استغنا -توحيد -) حيرت1  
  عشق -معرفت -توحيد -توحيد -) استغنا4  طلب -توحيد -استغنا -معرفت -حيرت) 3  
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  ............... جز بهها با بيت زير تناسب مفهومي دارند،  همۀ گزينه -۲۴  44
ــد ــي تعــب نخواهــد دي ــام، طــرب ب ــن مق در اي

 

كه جاي نيك و بد است اين سـراي پـاك و پليـد 
 

  

ـــــــارد1 ـــــــاري برني ـــــــر خ ـــــــايم ده ) ز پ
 

ــــ  ــــتم ص ــــه بخ ــــاردك ــــر ني ــــر س ــــال ب د ب
 

ــــار2 ــــاخ روزگ ــــه طبّ ــــنه ك ــــدار اي گرس ) هش
 

ـــه خـــوان نداشـــت  ـــوالي ب ـــر، ن ـــه زه ـــه ب ناميخت
 

) عـيش اگـر هـم رو دهـد بـي تلخـي انـدوه نيســت3
 

شـــود همچـــو نـــوروزي كـــه واقـــع در محـــّرم مـــي 
 

ـــر4 ـــوار گلشـــن را گزي ـــر دي ـــار س ) نيســـت از خ
 

نـــيش زهرآلـــود اربـــاب حســـد نـــوش مـــن اســـت 
 

  گزينه با بيت زير تناسب مفهومي دارد؟ كدام -۲۵
ــروز ــو ام ــام ت ــد ك ــخ كن ــي تل ــه هم ــردي ك گ

 

فـــردا نهـــد انـــدر دهـــن تـــو شـــكر فـــتح 
 

  

ــالم نمــي1 ــج و محنــت ع ــنج رن ــدين گ ــه چن ارزد ) ب
 

ــن  ــت ك ــرك راح ــالم ت ــج ع ــيدن رن ــد كش ــرا باي چ
 

ـــرد هـــر كـــه ز خـــار انديشـــد2 ) دامـــن گـــل نب
 

ـــار انديشـــد  ـــه ز م ـــر ك ـــد ه ـــره حاصـــل نكن مه
 

ــخ3 ــا تل ــور م ــال ) درخ ــريف وص ــت تش ــان نيس كام
 

ـــت  ـــيده اس ـــر پوش ـــا نظ ـــخ م ـــادام تل ـــكر ب از ش
 

ـــد4 ـــج نفزاي ـــه رن ـــه روزي ب ـــج ك ـــو رن ـــر ت ) مب
 

بـــه رنـــج بـــردن تـــو چـــرخ زي تـــو نگرايـــد 
 

 
 ۲۶-۳۵( أو املفهوم عّین األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو التَّعریب(:  
  :)یُِحبُّ الَّذیَن یُقاتِلوَن يف َسبیلِِه َصّفاً کَأَنَُّهم بُْنیاٌن َمرْصوٌص َه للّ اإنَّ ( -۲۶

  .دارد بسیار دوست  ،ندا ) قطعاً خدا آن مؤمنان را که در صف پیکار با کافران، مانند بنایی محکم۱  
  .یک ساختامن استوارند همچونها  دارد آن یدوست م ،جنگند که صف بسته در راه او می را گامن خدا کسانی ) بی۲  
  .ها بنای محکم هستند انگار آن ،کنند دارد که در راه او صف در صف جهاد می ) خداوند کسانی را دوست می۳  
  .اند گویی ساختامنی استوار هستند دارد که صف بسته در راه او پیکار کرده ه آن کسانی را دوستللّ تردید ا ) بی۴  
  »:!ملّا َرأی أنّه لَم یُقّبل إّال ابَنه ه للّ سول ااِنزعج رَ « -۲۷

  فقط پرس خود را پذیرفت!او آزرده شد هنگامی که دید  ) رسول خدا ۱  
  بسیار رنجید! بوسد، منیدید کسی جز پرسش را  ) وقتی که پیامرب خدا ۲  
  زمانی آزرده شد که دید جز پرسش کسی او را نبوسید!  ) رسول خدا ۳  
  ناراحت شد وقتی دید که او فقط پرسش را بوسید! رب خدا ) پیام۴  
 »: يا بنّي علیک أن ال تَظلم أحداً كام ال تريد أن تُظلَم إرادة!« -۲۸

  گونه که قطعاً دوست نداری که ستمدیده شوی! نباید به کسی ستم کنی هامنای پرسکم ) ۱  
  ظلم نکنی! ،م شودخواهد به او ظل بر توست که به کسی که منیای فرزند من ) ۲  
  گونه که دوست نداری به تو ظلم شود تو نیز نباید به هیچ کسی ظلم کنی! هامنپرسم ) ۳  
  شوی!واقع ستم مورد خواهی  گونه که قطعاً منی ستم نکردن بر تو الزم است هامنفرزندم ) ۴  
ناعّیِة خبیرَها اِس« -۲۹  : »تشاَر املُتعلِّمیَن!قِد اسَتشاَر املدیر يف عملِه لُِصنعِ املوادِّ الصِّ

  صنعتی همچون کارشناس آن به یادگیرندگان مشورت داده است! ) مدیر در کارش برای ساخنت موادّ ۱  
  از کارشناس آن مشورت خواسته است! یادگیرندگانصنعتی مانند  برای ساخت موادّ مدیر در کار خود، ) ۲  
  آموزان از مدیر خود مشورت خواست! دانش همچون ،صنعتی در عملیات ساخت ) قطعاً کارشناس موادّ ۳  
  های صنعتی از خربۀ آن همچون فرهیختگان درخواست مشورت کرده است! هگامن مدیر در کار ساخنت مادّ  ) بی۴  
 »: حرتاقها!هتّموا من ِبدایة عملِهم بهذه املواّد و عِملوا علَی تطویِر خطوط األنابیب ُمجّدیَن لِیمَنعوا اِ إنَّهم اِ « -۳۰

  جلوگیری کنند! ها آتش گرفنت آنها کوشا بودند تا از  سازی خطوط لوله بهینه در راستایت دادند و ها از آغاز کار خود به این مواد اهّمیّ  ) آن۱  
  امنعت شود!ها کار کردند تا از آتش گرفتنشان م ها از ابتدا، به انجام این کار توّجه کردند و با تالش بسیار بر توسعۀ خطوط لوله ) هامنا آن۲  
خطـوط در سـوزی  سـازی مـواد کـار کردنـد و مـانع آتـش ها بوده است و با کوشش بـرای بهینه ه آنمورد توجّ کارشان ) این عمل از آغاز ۳  

  شدند! ها لوله
هـا  گـرفنت آن آتـشهـا کـار کردنـد تـا از  سازی خطوط لوله ها اهتامم ورزیدند و تالشگرانه بر بهینه ها از ابتدای کارشان به این ماّده ) آن۴  

  جلوگیری کنند! 
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 »: إذا أردَت أن تنجح يف عملک فُقم به وحیداً و ال تتوکّل علی الّناس!« -۳۱  55
  انجامش بده! در حالی که تنها هستی کسیبدون توکّل به  ،) هرگاه خواستی در کارت موفّق شوی۱  
  ردم توکّل نکن!به تنهایی برخیز و بر م ،پیروز شوی کاری) اگر اراده کردی در ۲  
  مردم تکیه نکن! بربه تنهایی به آن اقدام کن و  ،موفّق شوی کار خود) هرگاه بخواهی در ۳  
  تنهایی به آن بپرداز!  ،کنی خواهی در حالی که بر مردم اعتامد منی ت در کار را می) هرگاه موفّقیّ ۴  
 عّیِن الّصحیح:  -۳۲

  کاشت! : انوشیروان کشاورز پیری را دید که فقط نهال گردویی می!إّال فسیلة جوزٍ  ) شاَهد أنورشوان فّالحاً عجوزاً ال یَغرس۱  
  خوانم! طور دقیق می های قرآنی را به داستانحتامً : !) ألقرأِ القصص القرآنیّة ِقراءًة دقیقةً ۲  
  دند!ش : کاش مردم در تعطیالت از شهرها خارج می!) لیَت الّناس یَخرجوَن من املُُدن يف الُعطالت۳  
 !شود میکشت آسان  قابل هایی ها به دشت ها و تپّه : تبدیل کوه!تَحویل الِجبال و التّالل إلی ُسهوٍل صالِحٍة للّزراعة یَسَهل) قَد ۴  
 : الخطأعّین  -۳۳

  آموز با تالش در امتحان قبول شوند! : شاید دو دانش!متحان ُمجّدین) لعّل الطّالبان ینجحان يف اإل ۱  
  !گوید هیچ دوستی به دوستانش حتّی در رشایط سخت دروغ منی: !حتّى يف الظّروف الّصعبة یکذب أصدقائهصدیق ) ال ۲  
  : دوست من برای موفّقیّت با ناامیدی و بدبیني مبارزه کرد!للّنجاح! ) َصدیقتي جاهدي خیبة األمل و التّشاؤم۳  
  شود! تنگ می ،ی جز ظرف علم با آنچه در آن قرار داده شد: هر ظرف!) کّل وعاٍء یَضیق مبا ُجعل فیه إّال ِوعاء العلْم۴  
 »: سخن نگفتند! آموزان هنگام تالوت قرآن قطعاً  دانش« -۳۴

 !) لَم تتکلّم التّلمیذات أثناء تالوة القرآن تکلاّمً ۲  ّن التّالمیذ ما تکلّموا عند تالوة القرآن!أ ) ۱  
  !) عندما یُتلی القرآن لَم تتحّدث التّلمیذات تحّدثاً ۴  ن!و هو یُقرأ القرآ  ّالب تحّدثاً ) ال یَتحّدث الطّ ۳  
 يف املفهوم:  املناسب غیرعّین  -۳۵

!:أضَعُف النّاس َمن َضُعف عن کتامن رسّه) ۱
 

فاش به اهـل دل شـده راز مگـوی شـعر مـن 
 

ــایقی  ــه حق ــا ز هم ــدارم از ســخن ی ــیم ن ب
 

ـــن عـــاش بـــوجهین مـــاَت خـــارساً ) ۲ !:َم
 

ــــی   ــــم دوروی ــــدکســــانی ه ــــیش کردن پ
 

ـــد  ـــه روح خـــویش کردن ـــان ظلمـــی ب چن
 

!:ســن الخلــُق الحســنإّن أحَســن الحَ ) ۳
 

ن کــن بــه اخــالق جمیــلبــاطن خــود را مــزیّ  
 

ماند به حسن الیزال این است و بس کانچه می 
 

!:ال تَغضـــب، فـــإّن الَغَضـــب َمفســـدة) ۴
 

نفس انسان همچو ابلیس است در هنگام خشم 
 

دست و پاها وقت خشم تند در همچو شیطان می 
 

  ۳۶-۴۲( الّنّص مبا یناسب إقرأ الّنّص الّتايل ثّم أجب عن األسئلة(:  
تي تشكّلْت علـی مـّر العصـور يف بـاطن األرض کاألملـاس و مینة الّ وات املعدنّية الثّ هي نوٌع من الرّث های ارزشمند)  (سنگاألحجار الكرمية «

ُن يف أعامق البحار  هـا ناتُمكوِّ ؤلؤ و املرجان و يبلُغ عدُدها مـا يُقـارُِب أربعـة آالف نـوعٍ! تختلـف هـذه األحجـار بـاختالف کاللّ الياقوت أو تََتكوَّ
نَْت فيها و قد ُذکر العدیُد مـن اآلثـار و الفوائـد لهـا قـد ال یُصـّدُقُه بعـُض العلـامِء بيعّية الّ روف الطّ الفيزيائيِّة و الكيميائّية و الظّ   ولکـنّ تي تَكوَّ

ها و أوَصْت باستخدامها، من أهّمها الفريوزج و هو حَ األحادی ريّوَن القـدماُء أّوَل مـن ـمـن النُّحـاس و کـان املصـ شـكّلتَ يَ جٌر َث قد أکّدْت خواصَّ
رَّ و الحسـَد عّمـن ـاقة و یُفیُد للبرص و يُبعد الّشـفاؤل، كام يعتقد البعُض أنّه يُؤثّر عىل الطّ ور و التّ ینة، و هو حجر الّرس ّحة و الزّ استخدموه للّص 

من نیسابور بخراسان و قد سـاّمه اإلیرانّیـوَن الفیـروزج ألنّهـم  ْستخرجُ یُ ن أحسن أنواع الفیروزج و أغاله ما يْنتُرش يف جبال إيران و یلبسه، و مِ 
 »(به دست کرد)! ر و الغلبة مع َمن تََختََّم بهـصکانوا یعتقدون أّن النّ 

ِ الّص  -۳۶  ّص:الکریمة َحَسَب النّ  حیَح عن األحجارَعنيِّ
 علینا! فيسّ لقد اجتمع العلامء علی تأثیرها النّ ) ۲  بیعيّة!تختلف باختالف مکّوناتهـا و ظروف تکّونهـا الطّ ) ۱  
 ؤلؤ و املرجان!تنحرص يف أربعة أنواع؛ األملاس و الياقوت و اللّ ) ۴  نین!األرض علی مّر العصور و السّ  باطنتتشّکُل کـلُّها يف ) ۳  
۳۷-  ِ  َحَسَب الّنّص:» الفیروزج«عن  الخطأَ َعنيِّ

 !يف القیمةيسابورّي من أحسن أنواعه يف العامل و أرفعه يَُعدُّ الفريوزُج النّ ) ۱  
 وات املعدنيّة الغالية يف جبال خراسان يف وطننا العزیز!إنّه من الرثّ ) ۲  
 یَن! یرانیّ ّحة بعَد اإلینة و الصّ ون الُقدماء للزّ قد استخدمه املرصیّ ) ۳  
  و یـثیـر فینا الـفرَح!  یُؤثِّر علی الطّاقةیعتقد البعُض أنّه حجٌر ) ۴  
ِ الّصحیَح للفراغ َحَسَب الّنّص:  -۳۸  »یمکُن أْن تُلبس شیئاً یتکّون من عنرص الّنحاِس ............... «َعنيِّ

 !ؤلؤ و املرجانبخواتیم من اللّ ) ۲    !باستخدام ِسوار من الـفیروزج) ۱  
 !بأحجار تتکّون يف أعامق البحار) ۴    !باملکّونات الکیمیائيّة لألحجار) ۳  
 جوابُه يف النَّّص: ال یوجدعیِّْن سؤاالً  -۳۹

 ؟الطّبّیّةمـا هي فوائد الفیروزج و آثاره ) ۲  أحسن أنواع الفیروزج يف العامل؟ یوَجد ِمنأین ) ۱  
َي الـفیروزُج بهذا اإل ) ۳    کیف نستخرج األحجار الکریمة من البحار؟) ۴  ران؟سم يف إیملاذا ُسمِّ
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66    ِّ۴۰-۴۲( يف اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ  الخطأعني(: 
 »:يتشكّل« -۴۰

  فعل و فاعل »/ تََشکََّل «ماضیه املعلوم  -مزیٌد ثالثـيٌّ  -فعل مضارع) ۱  
/ خرب للـجملة -»تشـکـیل«مزید ثالثـيٌّ مصدره  -) فعٌل مضارع۲    سميّةاإل  متعدٍّ
 بزیادة حرفیِْن/ فعل مع فاعله جملة وصفيّة -للمفرد املذکّر -فعل مضارع) ۳  
  جملة وصفیّة/ الزم -»ش ك ل«حروفه األصلیّة  -فعل مبعنی املضارع اإلخباريّ ) ۴  
 »:یستخرج« -۴۱

  فعل مع فاعله»/ ستخراجإ «مصدره  -»إستفعال«من باب  -للغائب -فعٌل ) ۱  
 یَْقبَُل معلومه مفعوالً -»اُْستُْخِرجَ «ماضیه املجهول  -املذکّرللمفرد  -مضارع) ۲  
 »ا س ت«ائدة حروفه الّز  -مزیٌد ثاليثٌّ  -فعٌل یُـتَـرَْجـُم مضارعاً إخباریّاً ) ۳  
 مجهول/ فعل مع نائب فاعله  -مزید ثاليثّ  -متعدٍّ  -مضارعفعل ) ۴  
 »:مكّونات« -۴۲

  معرب -»)تفعیل«يف باب » نَ کوَّ «( مزید ثاليثّ ِمن  -جمع سامل) ۱  
 من فعل متعدٍّ  -املؤنّث للجمع -سم یفید معنی الفاعليّة) إ ۲  
  مبنيٌّ  -»م ك ن«حروفه األصلیّة  -املسم املفعول للجمع السّ ) إ ۳  
 إلیه و مجرور  مضاف»/ تکوین«من مصدر » ُمکّونة«مفردها ) ۴  
 ۴۳-۵۰( ةأجب عن األسئلة الّتالی(:  
 ح يف ضبط حرکات الحروف:عیِّن الّصحی -۴۳

  ) تَْجتََهُد الطّالِبَة يف أداء واِجباتِها راضیًَة َو تُساِعُد أّمها!۲  ) ال مُتیتُوا الُقلوُب ِبکرثَِة الطَّعاِم فَأنَّ الَقلَب یَموُت کَالزَّرِع!۱  
  ٍم إماماً یَْقتَدي ِبه و یَستَيضُء ِبنوِر ِعلِمِه!) إنَّ لُِکلِّ َمأمو ۴  َه!للّ ) کانَْت يف زاویٍَة ِمَن الَْمسِجِد ِجامَعٌة یَدعوُن ا۳  
 عّین الّصحیح عاّم طُلب ِمنک: -۴۴

 دارِجة ýjHoT¶ )مرصوصه یُحّب الّذین ... کأنّهم بنیاٌن للّ إّن ا() ۱  
  الثّعلَب joÿ¶تَهُجم علی الَخرضاوات!  الثّعالِب) کانَت مجموعة کبیرة من ۲  
jÖإلی قومها!  العوَدة) خیَّرها بین اإلقامة معه ُمعّززة أو ۳   IñT¶ رُجوع  
  أعاِصم Íμ]الّساسانیّین!  عاصمة) طیسفون قُرب بغداد کانَت ۴  
 ؟بالفعل يف العبارة الّتالیة ةَعلَی أيِّ جزء یُؤکّد الحرف املشّبه -۴۵

  )إنَّ اإلنسان لَفي ُخرس إّال الّذیَن آَمنوا و َعِملوا الّصالحات(  
  أکید علی ُخرساِن اإلنسان!) جاء التّ ۲    ) یؤکُِّد علی اإلنسان!۱  
  أکید علی کّل الجملة!) اُستُخِدم الحرَف للتّ ۴  ) قد اُکَِّد علی الّذیَن آَمنوا و َعِملوا الّصالحات!۳  
 الّنافیة للِجنس: »ال«َعیِِّن الّصحیح عن  -۴۶

  طریق حیاتکم! تَنتَخبوافعلیکم أن  إجباراً ) ال يف الّدین ۲  َحٌد کاَن هناک!أ ) عندما َدَخلُْت يف قاعة اإلحتفال ال ۱  
  فاْعَمل ِبواجبک! ) أنَْت ُمَمرٌِّض ماِهٌر ال طبیٌب حاِذٌق ۴  ؤال البُّد ِمن جواٍب إلیه!) ما َوَجْدنا طریق َحلٍّ لهذا السّ ۳  
 الحال؟ جاء مايف أيِّ األجوبة  -۴۷

  ) الحیاُة ُمْستَمرَّة ِسواًء تکوُن ضاِحکاً أم باکیاً!۲  تُْدَرک! و هي ال الرّاحة يف الّدنیا) أنَْت حریٌص علی ۱  
  َعَمٍل کثیٍر! بعدَ  ُمبتسامتی اِت ِمن املُستشفَ یّب) َخرََجْت الطّ ۴  !) َمْن لَْم یُؤدِّبُْه الوالداِن َصغیراً یُؤّدبُه الزََّمنُ ۳  
 عرايّب:يف املحّل اإل  مختلفاً َعیِِّن املستثنی ِمنه  -۴۸

  َنْت أوالدها إّال َولََدها األْصَغر!َحضَ  ) کانَْت االُّم قَد۲  !أسیراً إّال  الیوم األَرسی) أْعتََق الُحرّاس ۱  
یِف إّال شجرة الربتقال!۳   عَ ۴  ) تُثِْمُر أشجار البُستاِن عادًة يف الصَّ   !املَرَمیجوَن يف املباراِة إّال حارَس نا املتَفرِّ ) َشجَّ
 ؟............... !» بِْنهِ إ ألُب َجلََس جانَِب ا«ّک عن وقوع الفعل يف:الشّ  لرفعهو الّصحیح لِلفراغ  ما -۴۹

  ) إجالس األصدقاء۴  ) جلوَس األصدقاء۳  ) إجالساً ۲  ) جلوساً ۱  
 يف أيِّ األجوبة جاء املنادی؟ -۵۰

  ) طّالب الِعلِْم تََعلَّموا أْحدَث املعلوماِت ِمن أساتذتهم!۲  نا َمْن َجَعَل لَنا جمیع النَِّعم لِنستَفیَد ِمنها!) َربُّ ۱  
َغِر فَهذا َسبُب نَجاحي!۳     !الطّریق) إلهنا َخیَّرَنا بین الحّق و الباطل فعلینا إنتخاب ۴  ) اُمّي ساَعْدتِني يف الصِّ
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77   
 صادق است؟» توفيق توبه«شود و كدام توصيف دربارٔه  كدام حيلۀ شيطان سبب خاموش شدن ميل توبه در انسان مي -۵۱

  همواره ميسر نيست. -) امروز و فردا كردن2  هميشگي است. -) امروز و فردا كردن1  
  همواره ميسر نيست. -سوي گناه يجي بهگام و تدر  به ) حركت گام4  هميشگي است. -سوي گناه گام و تدريجي به به ) حركت گام3  
 راستاست؟ باشد و كدام مورد با آن هم هاي فردي مي يادآور كدام اقدام از حوزٔه تقويت توانايي )اِستَعِينُواْ بِاللَّهِ وَ اصبِرُواْ(عبارت شريفۀ  -۵۲

  هاي افتخار سريع قلهفتح  - ) تقويت ايمان و اراده2  توكل و اعتماد به خداوند - ) تقويت ايمان و اراده1  
  هاي افتخار فتح سريع قله - ) تقويت عزت نفس عمومي4  توكل و اعتماد به خداوند - ) تقويت عزت نفس عمومي3  
رود و پس از پذيرش آن، مسير اعتقـاد  كار مي براي اثبات كدام مرتبه از مراتب توحيد، به )ال يَملِكُونَ لِأنفُسِهِم نَفعاً وَ لَا ضَرّا(استدالل قرآني  -۵۳

  گردد؟ به كدام آيۀ شريفه هموار مي
  )قُل أغَيرَ اللَّهِ أبغِي رَبّا وَ هُوَ َربُّ كُلِّ شَيء( - ) مالكيت2  )قُل أغَيرَ اللَّهِ أبغِي رَبّا وَ هُوَ َربُّ كُلِّ شَيء( - ) واليت1  
  )مَا لَهُم من دُونِهِ مِن وَلِيّ وَ لَا يُشِركُ فِي حُكمِهِ أحَدا( - ) مالكيت4  )مَا لَهُم من دُونِهِ مِن وَلِيّ وَ لَا يُشِركُ فِي حُكمِهِ أحَدا( - ) واليت3  
، »تر اسـت سنگي سياه، پنهان اي سياه در شب تاريك بر تخته راهيابي شرك به دل انسان، از راه رفتن مورچه«مبني بر كالم رسول خدا  -۵۴

  باشد؟ هشداري براي مشمولين كدام آيۀ شريفه مي
  )قُل إنَّمَا أعِظُكُم بَِواحِدَةٍ أن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثنَي وَ فَُرادَى() 2  )جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلقِهِ فَتَشَابَهَ الخَلقُ عَلَيهِم() 1  
  )فَِان أصَابَه خَيرٌ اطمََأنَّ بِهِ وَ إن أصَابَتهُ فِتنَةٌ انقَلَبَ عَلَي َوجهِهِ() 4  )دونِه اَولِياء ال يَملِكونَ لِاَنفُسِهِم نَفعاً و ال ضّرااَفَاتّخَذتُم مِن () 3  
 شود و در اين راستا، كدام مورد محدودكنندٔه اوست؟ كدام امر، موجب قرارگيري انسان در گروه برترين عابدان مي -۵۵

  ذات خدا - استفاده از عامل بروزدهندٔه هويت انسان در مسير الهي) 1  
  هستي خدا - ) استفاده از عامل بروزدهندٔه هويت انسان در مسير الهي2  
  ذات خدا - دواند براي خدا زند و در دل و قلب ريشه مي ) استفاده از آنچه در ذهن جوانه مي3  
  هستي خدا - دواند براي خدا دل و قلب ريشه مي زند و در ) استفاده از آنچه در ذهن جوانه مي4  
  كند؟ كدام آيۀ شريفه، ارتباط ميان توحيد و سبك زندگي را بيان مي -۵۶

  )إنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُم فَاعبُدُوهُ هَذَا صَِراط مُستَقِيم() 1  
  )لًاأ َرايتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَهَهُ هََواهُ أفَأنتَ تَكُونُ عَلَيهِ وَكِي() 2  
  )ال تَعبُدُواْ الشَّيطَانَ إنَّهُ لَكُم عَدُوّ مبِين وَ أنِ اعبُدُونِي هَذَا صَِراطٌ مُستَقِيم() 3  
  )ال تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُم أولِيَاءَ تُلقُونَ إلَيهِم بِالمََودَّةِ وَ قَد كَفَرُواْ بِمَا جَاءَكُم منَ الحَقِّ() 4  
ترتيب بگوييد، حكم شرعي امـر بـه  ، به)وَ لتَكُن مِنكُم أمَّة يَدعُونَ إِلَي الخَيرِ وَ يَأمُرُونَ بِالمَعرُوفِ وَ يَنهَونَ عَنِ المُنكَرِ(يفۀ با توجه به آيۀ شر -۵۷

 معروف و نهي از منكر چيست و ثمرٔه مبارك آن كدام است؟
  دستيابي به رستگاري - ) واجب كفايي2    دستيابي به رستگاري - ) واجب1  
  ناشدني هاي وصف دستيابي به پاداش - واجب كفايي )4  ناشدني هاي وصف دستيابي به پاداش - ) واجب3  
  ترتيب مفاهيم آيه و حديث زير را در ادبيات اصيل فارسي جويا شويم، كدام گزينه ياريگر ما خواهد بود؟ اگر بخواهيم به -۵۸

  )دعونَني اِليه ...قالَ رَبِّ السِّجن أحبُّ اِليّ مِمّا يَ(الف) آيۀ   
  » خداي من! مرا اين عزت بس كه بندٔه تو باشم.: «ب) حديث علوي   
شـــب  ام شـــب همـــه پاســـبان حـــرم دل شـــده ) 1   

  

-تــــا در ايــــن پــــرده جــــز انديشــــۀ او نگــــذارم 
 

ـــــد؟    ـــــوخي را زن ـــــر كل ـــــل م ـــــيچ عاق ه
 

هــــيچ بــــا ســــنگي عتــــابي كــــس كنــــد 
 

ــــا ز توســــت2 ــــوا در م ــــاييم و ن ) مــــا چــــو ن
 

-مــــا چــــو كــــوهيم و صــــدا در مــــا ز توســــت 
 

ـــــد؟    ـــــوخي را زن ـــــر كل ـــــل م ـــــيچ عاق ه
 

هــــيچ بــــا ســــنگي عتــــابي كــــس كنــــد 
 

) بــــرو ايــــن دام بــــر مرغــــي دگــــر نــــه3
 

-كــــــه عنقــــــا را بلنــــــد اســــــت آشــــــيانه 
 

ـــادن    ـــوان نه ـــر ســـر ت ـــان گ ـــر آســـتان جان ب
 

ــــر آســــ  ــــگ ســــربلندي ب ان تــــوان زدمگلبان
 

ــــدم ) 4 ــــا ع ــــتي م ــــاييم و هس ــــ ه ــــاي م اه
 

ــــــا  ــــــاني نم ــــــي، ف ــــــود مطلق ــــــو وج -ت
 

ـــادن    ـــوان نه ـــر ســـر ت ـــان گ ـــر آســـتان جان ب
 

ــــر   ــــگ ســــربلندي ب تــــوان زدآســــمان گلبان
 

  نتيجۀ توبۀ انسان چيست و طبق آيات قرآن، چه كساني مورد محبت خداوند متعال قرار خواهند گرفت؟ -۵۹
  كنند. اني كه توبه را با ايمان و عمل صالح همراه ميكس -) بازگشت از گناه و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران الهي1  
  گيرند. كنند و تحت پيرايشگري قرار مي كساني كه بسيار توبه مي -) بازگشت از گناه و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران الهي2  
  كنند. مان و عمل صالح همراه ميكساني كه توبه را با اي - سوي او و بازگشت آرامش به قلب انسان هاي رحمت الهي به ) گشايش در3  
  گيرند. كنند و تحت پيرايشگري قرار مي كساني كه بسيار توبه مي - سوي او و بازگشت آرامش به قلب انسان هاي رحمت الهي به ) گشايش در4  

 کتاب کل :۳ زندگی و دین
´ 17
پيشنهادي زمان
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 تواند يكي از مصاديق گام برداشتن در مسير توحيد عملي باشد؟ عمل كردن به مفهوم كدام آيۀ شريفه، مي -۶۰  88
  )اَم مَن اَسَّسَ بنيانَهُ عَلي شَفا جُُرفٍ هارٍ فَانهار بِه في نارِ جَهَنَّم() 2  )اسَّسَ بُنيانَهُ عَلي تَقوي مِنَ اهللا وَ ِرضوانٍ خَير() 1  
  )ظلّامٍ لِلعَبيدذلِكَ بِما قَدَّمَت َايديكُم وَ َانَّ اهللاَ لَيسَ بِ() 4  )اِنّا هََديناهُ السَّبيل اِمّا شاكِراً وَ اِمّا كَفوراً() 3  
  دهد؟ شود و تأثير خود را در كجا نشان مي آشنايي با احكام تجارت، قبل از ورود به اين عرصه، موجب چه مي -۶۱

  در اقتصاد كشور، زندگي خود و تربيت فرزندان -) كسب حالل1  
  هاي اقتصادي جامعه در چرخۀ توليد و زيرساخت -) كسب حالل2  
  در اقتصاد كشور، زندگي خود و تربيت فرزندان - سالم) ايجاد روابط اقتصادي 3  
  هاي اقتصادي جامعه در چرخۀ توليد و زيرساخت - ) ايجاد روابط اقتصادي سالم4  
  باشد؟ مي )بِيدِذَلِكَ بِمَا قَدَّمَت أيدِيكُم وَ أنَّ اللَّهَ لَيسَ بِظَلَّامٍ لِّلعَ(يك از اشعار زيباي مولوي، نافي مفهوم موجود در آيۀ شريفۀ  كدام -۶۲

ــــنم ) 1    ــــا آن ك ــــنم ي ــــن ك ــــردا اي ــــه ف اينك
 

ـــــنم  ـــــت اي ص ـــــار اس ـــــل اختي ـــــود دلي خ
 

ـــــد؟2 ـــــوخي را زن ـــــر كل ـــــل م ـــــيچ عاق ) ه
 

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

ـــت؟3 ـــرم چيس ـــن ش ـــار اي ـــودي اختي ـــر نب ) گ
 

ايـــــن دريـــــغ و خجلـــــت و آزرم چيســـــت؟ 
 

گفـــــت از بـــــاغ خـــــدا، بنـــــدٔه خـــــدا ) 4
 

ــــه  مي  ــــا ك ــــورد خرم ــــاخ ــــردش عط ــــق ك ح
 

  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» ارادٔه انسان با ارادٔه خدا«و » اختيار با قدر و قضا«رابطۀ  -۶۳
  ارادٔه انسان در طول ارادٔه خداست. -متكي به اختيار انسان است ،) قدر و قضا1  
  ارادٔه انسان در عرض ارادٔه خداست. -متكي به قدر و قضا است ،) اختيار انسان2  
  ارادٔه انسان در طول ارادٔه خداست. -ساز شكوفايي اختيار است ) قدر و قضا، زمينه3  
  ارادٔه انسان در عرض ارادٔه خداست. -ساز قدر و قضا است ) شكوفايي اختيار، زمينه4  
 ، درست است؟)وَ قَد خابَ مَن دَسّاها(كدام مورد در توصيف عبارت شريفۀ  -۶۴

  شود. اب استفادٔه نادرست انسان از اختيار كه موجب محروميت از نعمات الهي مي) هشدار و انذار الهي در ب1  
  دهد. كند و همين ايمان ضعيف را از دست مي تدريج به گناه عادت مي ) انساني كه ايمان ضعيفي دارد، به2  
  دنبال ظلم، خيانت، دروغ گويي و تجاوز نيست. طور فطري به ) هيچ انساني به3  
 منافع و تجارتشان در گسترش و افراط در تمايالت مادي است. ) برخي افراد،4  
  اي دارد؟ اي از كدام ويژگي نظام قانونمند خلقت است و شناخت قوانين الهي حاكم بر خلقت، چه ثمره هاي الهي، جلوه سنت -۶۵

  ديگران و خلقت ،تأثير مثبت در روابط انسان با خدا، خود -) تقدير و حكمت الهي1  
  ديگران و خلقت ،تأثير مثبت در روابط انسان با خدا، خود -حُكم الهي) قضا و 2  
  مندي از طبيعت آشنايي با آيات الهي و بهره -) تقدير و حكمت الهي3  
  مندي از طبيعت آشنايي با آيات الهي و بهره -) قضا و حُكم الهي4  
، كاالهاي خارجي خودداري كنند و خداوند خطاب به پيامبر اكرم كه از خريد  شود ميبا تحقق كدام شرط، بر مردم جامعۀ اسالمي واجب  -۶۶

  ذخيرٔه چيزهايي كه نه چشمي ديده و نه گوشي شنيده را براي كدام موضوع بيان كردند؟
  تالش براي كسب رزق و روزي حالل -) وابستگي كشور1  
  تالش براي كسب رزق و روزي حالل -ها ) تقويت قدرت مالي آن2  
  عمل به احكام و دستورات الهي و دل سپردن به زندگي ديني -ر) وابستگي كشو 3  
  عمل به احكام و دستورات الهي و دل سپردن به زندگي ديني -ها ) تقويت قدرت مالي آن4  
 زدگي در تمدن جديد، كدام است؟ مصرف» ترين آسيب جدي«و » نقطۀ آغاز«ترتيب،  به -۶۷

  هاي عرفاني ساختۀ بشر ايجاد مكاتب و فرقه - ) تصور اينكه علم تجربي كليد سعادت است1  
  هاي عرفاني ساختۀ بشر ايجاد مكاتب و فرقه - آالت صنعتي و ايجاد توليد انبوه ) ساخته شدن ماشين2  
  ترين نياز خود، يعني تكامل و پرورش بعد معنوي و الهي غفلت انسان از اساسي - ) تصور اينكه علم تجربي كليد سعادت است3  
  ترين نياز خود، يعني تكامل و پرورش بعد معنوي و الهي غفلت انسان از اساسي - آالت صنعتي و ايجاد توليد انبوه شدن ماشين) ساخته 4  
اسُ بِالقِسـطِلَقَد أَرسَلنَا رُسُلَنَا بِالبَيِّناتِ وَ أَنزَلنَا مَعَهُمُ الكِتابَ وَ المِيزَانَ لِيَقُ(توجهي به معيار اسالمي بيان شده در آيۀ شريفۀ  بي -۶۸ را در  )ومَ النـَّ

 توان ديد و اين مطلب، ويژگي چه كساني است؟ كدام عبارت شريفه مي
  مكذبين دين -)أشِدّاءُ عَلَي الكُفَّارِ() 4  منافقين -)أشِدّاءُ عَلَي الكُفَّارِ() 3  مكذبين دين -)يَُدعُّ اليَتِيمَ() 2  منافقين -)يَُدعُّ اليَتِيمَ() 1  
  اي در پي داشت؟ ديد، حق تعيين سرنوشت و دخالت مردم در امور خود، مربوط به كدام مورد است و چه نتيجهدر تمدن ج -۶۹

  هاي استبدادي و موروثي از صحنه خارج شدن حكومت -) توجه به قانون1  
  هايي براي حفظ آن قوانين تدوين قوانين حقوقي و تأسيس سازمان -) توجه به قانون2  
  هاي استبدادي و موروثي از صحنه خارج شدن حكومت -تشكيل حكومت) مشاركت مردم در 3  
  هايي براي حفظ آن قوانين تدوين قوانين حقوقي و تأسيس سازمان -) مشاركت مردم در تشكيل حكومت4  
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كننـد و  رفتار مي )انتَ تكونَ عَليه وَكيالاَ راَيتَ مَن اِتَّخَذَ اِلهَهُ هَواهُ اَفَ(هاي سخت، مشابه  كدام مورد نتيجۀ اعمال كساني است كه در موقعيت -۷۰  99
  باشند؟ قدم در گمراهي و فساد را تجربه كنند از مصاديق كدام آيه مي به اگر چنين كساني از عمل خود خرسند باشند و فرو رفتن قدم

  )نَستَدِرجُهُم من حيثُ اليعلمونوَ الَّذينَ كَذَّبُوا بĤِياتِنا سَ( -)خَسِرَ الدّنيا وَ اآلخِرَة ذلك هُوَ الخُسران المُبين() 1  
  )ةال تَتَّخِذوا عَدوّي وَ عَدُوَّكُم اَولِياءَ تُلقونَ إلَيهِم بالمََودَّ( -)خَسِرَ الدّنيا وَ اآلخِرَة ذلك هُوَ الخُسران المُبين() 2  
  )حيثُ اليعلمون وَ الَّذينَ كَذَّبُوا بĤِياتِنا سَنَستَدِرجُهُم من( -)و اُملي لَهُم ِانَّ كيدي مَتين() 3  
  )ةال تَتَّخِذوا عَدوّي وَ عَدُوَّكُم اَولِياءَ تُلقونَ إلَيهِم بالمََودَّ( -)و اُملي لَهُم ِانَّ كيدي مَتين() 4  
  شود؟ ترتيب در كدام گزينه ديده مي عامل اتحاد اروپاييان چه بود و پيامدهاي مثبت و منفي آن، به -۷۱

  ابدي در نظر گرفتن پيوند ازدواج - ها ها و بتخانه بين رفتن بت از - ) حاكم شدن تمدن قرون وسطي1  
  ايجاد دوقطبي فقير و غني در جامعه - مشاركت مردم در تشكيل حكومت - ) حاكم شدن تمدن قرون وسطي2  
  واجابدي در نظر گرفتن پيوند ازد - ها ها و بتخانه از بين رفتن بت - ) افول تمدن قرون وسطي و ايجاد تمدن جديد3  
  ايجاد دوقطبي فقير و غني در جامعه - مشاركت مردم در تشكيل حكومت - ) افول تمدن قرون وسطي و ايجاد تمدن جديد4  
 باشد؟ ترتيب بيانگر توجه يا غفلت نسبت به كدام عبارات شريفه مي هاي شعر زيباي زير، به مصرع -۷۲

تابـــد ز ذرات جهـــان مهـــر رخســـار تـــو مي    
 

نـور و ديـده نابينـا، چـه سـود؟ هر دو عالم پر ز 
 

  )أنتُمُ الفُقََراءُ إلَي اللَّهِ( - )اللَّهُ نُورُ السَّمَاَواتِ وَ األرضِ() 1  
  »تَفَكَروا في كُلّ شَيء« -)اللَّهُ نُورُ السَّمَاَواتِ وَ األَرضِ() 2  
  )تُمُ الفُقََراءُ إلَي اللَّهِأن( -)يَسألُهُ مَن فِي السَّماواتِ وَ األرضِ كُلَّ يَومٍ هُوَ فِي شَأن() 3  
  »تَفَكَروا في كُلّ شَيء« -)يَسألُهُ مَن فِي السَّماواتِ وَ األرضِ كُلَّ يَومٍ هُوَ فِي شَأن() 4  
 شود؟ يك از عقايد نادرست مبلغان مسيحي، موجب عذاب اليم و دردناك براي انسان مي طبق آيات قرآن كريم كدام -۷۳

  ) فدا شدن مسيح به تاوان گناهان بشريت2  ها ن در حضور كشيش) اعتراف به گناها 1  
  ) غسل تعميد براي پاك شدن از گناهان اوليه4  ) از بين رفتن حق مالكيت زن پس از ازدواج3  
  كند؟ تري بيان مي طور كامل را به» ي بَالئِهاِنَّمَا المُؤمِنُ بِمَنزِلَةِ كَفَّةِ الميزان كُلَّما زيدَ في ايمانِهِ زيد ف«كدام مورد مفهوم مشابه عبارت شريفۀ  -۷۴

  )أحَسِبَ النَّاسُ أن يُترَكُواْ أن يَقُولُواْ آمَنَّا وَ هُم لَا يُفتَنُونَ() 2  )كُلُّ نَفسٍ ذَائِقَةُ المَوتِ وَ نَبلُوكُم بِالشَّرِّ وَ الخَيرِ فِتنَة() 1  
  )وَ الَِّذينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهِديَنَّهُم سُبُلَنَا وَ إنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحسِنينَ() 4  )م من حَيثُ لَا يَعلَمُونَوَ الَِّذينَ كَذَّبُواْ بĤِيَاتِنَا سَنَستَدِرجُهُ() 3  
 باشد و مفهوم آن با كدام آيۀ شريفه تطابق دارد؟ مي )يَسألُه مَن فِي السَّماوات وَ األرض(فهم كدام مورد، الزمۀ تحقق مفهوم آيۀ شريفۀ  -۷۵

  )اهللاُ الصَّمَد( -)وَ اهللاُ هُوَ الغَنيُّ الحَميد() 2  )اهللاُ الصَّمَد( -)وَ هُوَ َربّ كُلّ شَيء() 1  
  )وَ لَم يَكُن لَهُ كُفُواً َاحدٌ( -)وَ اهللاُ هُوَ الغَنيُّ الحَميد() 4  )وَ لَم يَكُن لَهُ كُفُواً َاحدٌ( -)وَ هُوَ َربّ كُلّ شَيء() 3  

 
76- Ironing a clean shirt, ............... , and buying a pack of gum for fresh breath were the tasks Aaron 

completed before the first day of spring semester. 
 1) making sure that he had printed a course schedule  2) the printout of a course schedule  
 3) printing a course schedule 4) to print the full course schedule 
77- Professor Mohammadi compiled a book about the cultural diversity of Iran a few months ago. The 

book ............... six months ago has received a lot of attention.  
 1) which actually published 2) that was actually published  
 3) that is actually published 4) was actually published 
78- No one knew what the future held, but if they ............... everything together, surely they would 

grow together. 
 1) faced 2) were faced 3) face 4) have faced  
79- The elderly parents really believed that their young son ............... anything wrong and that he was 

not responsible for the car accident.  
 1) hasn’t done 2) didn’t do 3) hadn’t done 4) wasn't done 
80- ............... combined to cause chaos across the region last night with the East Coast the worst affected. 
 1) Heavy rain and strong winds 2) Strong rain and heavy winds  
 3) Heavy rain and heavy winds 4) Strong rain and strong winds 
81- I believe diet books can work similarly, by offering readers ............... and a new strategy toward 

weight loss or better health.  
 1) generation 2) broth 3) inspiration 4) origin  
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1010  82- When students are studying difficult subjects such as chemistry or physics, they should not read the 

whole lesson at a time; instead, they should try to read small amounts of a textbook and then stop to 

............... the information. 
 1) digest 2) provide 3) arrange 4) access 
83- Most parents ............... the value of teachers in their children's development. So they are thankful 

for what the teachers have done.  
 1) explore 2) release 3) magnify 4) recognize  
84- Using a full size oven can make the kitchen hot and uncomfortable, while roaster ovens do not 

............... heat to the surrounding areas. 
 1) give up 2) give back 3) give away 4) give off 
85- Current ............... sites are more than sufficient to handle all of the trash expected to be generated 

for the next several years.  
 1) balcony 2) highway 3) landfill 4) herd 
86- The vacuum cleaner should always be plugged into its own specific electrical ............... which has a 

voltage rating that matches the one mentioned in the factory’s catalogue. 
 1) gadget 2) stove 3) outlet 4) engine 
87- The government mustn't just look at water shortage in terms of the ............... problem. It's got to 

be seen as a long term trouble.  
 1) immediate 2) contrasting 3) entire 4) available 
 Cloze Test 

According to sociologists, there are several different ways …(88)… a person may become 
identified as the leader of a social group in the United States. In the family, traditional cultural 
patterns confer leadership on one or both of the parents. In other cases, such as friendship groups, 
one or more persons may …(89)… emerge as leaders, although there is no formal process of selection. 
In larger groups, leaders are usually chosen formally through election or recruitment. It seems that 
there is no …(90)… personal qualities that all leaders have in common; rather, virtually any person 
…(91)… as a leader if the person has qualities that …(92)… the needs of that particular group. 

88- 1) in that 2) that 3) which 4) in which 
89- 1) directly 2) gradually 3) regularly 4) naturally 
90- 1) sign of 2) choice of 3) set of 4) link of 
91- 1) can recognized 2) may be recognized 3) has been recognized 4) will recognize 
92- 1) meet 2) seek 3) make 4) receive 
 Reading Comprehension I 

Bioenergy, or biomass energy, has been with us for millennia; from the time humans first began 
burning plant or animal material to fuel their cook fires. There’s plenty of evidence to suggest 
humans began using biomass energy between 230,000 and 1.5 million years ago.  

For most of humanity’s existence on the planet, the use of biomass was limited to cellulosic or 
woody, fibrous materials for cooking and heating. However, not long after people began distilling 
alcohol in the 12th century, they used ethanol for cooking and lighting. Derived from grain, a 
plentiful feedstock, ethanol was readily available.  

As mining and drilling became commercially viable, coal and crude oil gained popularity over 
biofuels. Then, with electrification, coal- and gas-fired plants took advantage of cheap crude and 
coal, and bioenergy production took a backseat.  

With the advent of gasification – a technology that converts carbon-based material to fuel gas – 
ethanol took a back seat, except for the early years of the automotive industry. Until we learned to 
refine crude oil, fuel scarcity meant a reliance on biofuels. Fuel shortages related to the world wars 
also increased the demand for ethanol and other biofuels.  

The gas shortages of the 1970s brought renewed interest in bioenergy. In addition, scientists began 
to sound the alarm over climate change, global warming, and the impact of greenhouse gas emissions.  

With growing public concern about carbon dioxide and methane emissions and the sustainability of 
our fossil fuel energy sources, bioenergy technologies are once again developing into a bioeconomy. 
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1111  93- Which of the following items has been defined in the passage? 
 1) feedstock 2) millennia 3) viable 4) gasification  
94- The passage is primarily intended to tell the readers ............... . 
 1) how human discovered materials to fuel their cook fires 
 2) when biomass energy was first used 
 3) when human used ethanol for cooking and lighting 
 4) how the world wars increased the demand for ethanol biofuels 
95- What is the topic of the paragraph following this passage? 
 1) The Impact Of Greenhouse Gas Emissions 
 2) Growing Public Concern About Carbon Dioxide And Methane Emissions  
 3) The Development Of Bioenergy Technologies Into A Bioeconomy 
 4) The Sustainability Of Our Fossil Fuel Energy Sources 
96- The underlined word “advent” in the 4th paragraph is closest in meaning to ……………. 
 1) arrival 2) prevention 3) diversity 4) application 

 Reading Comprehension II 
Julie Wong is a leading researcher in the field of Robotics and AI. She has been published 

extensively as author and co-author of over 50 papers in highly regarded, peer-reviewed journals. 
She frequently speaks at international conferences and was awarded the prestigious Royal 
Academy Simone Fielding fellowship in 2012. Julie lives with her family in a smart home she 
designed herself.  

Best-selling author Terrie Sharp knows how to tell a good story or two, having twice won the 
Olive Crime Writer Award. Born on the housing estate with the highest crime rate in Glasgow, she 
learned to keep quiet, stay out of trouble and how to open car doors with a knife. Luckily, she only 
used her knowledge to write her novels and she's not so quiet these days, appearing on popular 
daytime shows like Police Today and at writing conferences throughout the UK.  

Ahmed Modine started his first business at the age of 14 and retired at 32. Along the way he 
went bankrupt twice and lost his house and car once. What he learned about starting again from 
scratch became the number one most popular online course on U-Learn.com: From up to down to 
up again – How to succeed when everything seems terrible. What he doesn't know about turning an 
idea into a profitable business isn't worth knowing. 

97- Which of the following is NOT true according to the passage? 
 1) Terrie used her childhood experiences as an inspiration for her work. 
 2) Ahmed hasn’t always been successful at what he does. 
 3) Julie teaches people how to do what they do. 
 4) Julie's bio tells you the least about the person’s life. 
98- Which of the following best states the topic of the passage? 
 1) Every person has their own unique character. 
 2) Three ways to introduce people. 
 3) Functions bios serve in different cultures and community. 
 4) Writing a short biography for a particular purpose. 
99- According to the text, one or two personal details (e.g. Julie lives with her family in a smart home 

she designed herself/ She learned how to open car doors with a knife) can ............... . 
 1) help create interest and a connection with the reader. 
 2) provide all the key information before they stop reading. 
 3) be very useful in the reader's conclusion. 
 4) make more reasonable use of natural data. 
100- The underlined word “leading” in paragraph 1 is closest in meaning to ……………. 
 1) donated 2) dedicated 3) distinguished 4) peaceful 
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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 ؤاالتس انتشار و تکثیر ، چاپ حق

  
1401ارديبهشت  30زمايشي  آ زمون آ
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 وقت پيشنهادي تا شماره از شماره تعداد پرسش مواد امتحاني

 دقيقه 25 120 101 20 رياضي

 دقيقه 10 135 121 15 اقتصاد

 دقيقه 30 165 136 30 ادبيات اختصاصي

 دقيقه 15 185 166 20 علوم اجتماعي

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

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

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

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

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

ـریحیتشــ پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را
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11    

,با ارقام  -۱۰۱ , , , , ,0 1 2 3 4 5   ؟نباشند ۵توان نوشت كه مضرب  رقمي بدون تكرار ارقام مي چند عدد سه 6
  1 (100  2 (120  3 (125  4 (150  
  ء متمايز با كدام گزينه برابر است؟شي ۶شيء از  ۳هاي  تعداد جايگشت -۱۰۲
  شيء 5شيء از  3انتخاب ) 4  شيء 8شيء از  2جايگشت ) 3  شيء 5جايگشت ) 2  شيء 6شيء از  2انتخاب ) 1  
Aاگر  -۱۰۳ B  باشد، كدام پيشامد غيرممكن است؟  
  1 (A B  2 (A B  3 (B A  4 (A B   
  آيد؟ ها غيرمشابه و سكه رو مي در پرتاب دو تاس و يك سكه، با چه احتمالي تاس -۱۰۴

  1 (11
24  2 (1

3  3 (1
2  4 (5

12   

  شده هستند؟ سازيم. با چه احتمالي رئوس آن فقط در يك طرف وترِ رسم با نقاط روي دايرٔه زير يك مثلث مي -۱۰۵

  1 (1
4   2 (1

5   

  3 (1
3   4 (3

10   

  كدام است؟ kهاي مربوط به نمودار مقابل، واريانس نصف ميانگين باشد،  دادهاگر در  -۱۰۶

  1 (21  

  2 (22  

  3 (23  

  4 (24  

naاُم دنبالۀ mمجموع جملۀ دوم و جملۀ  -۱۰۷ n 2   كدام است؟ mاست.  ۳۴۰برابر با  6
  1 (10  2 (12  3 (14  4 (18  
nاي با رابطۀ بازگشتي  در دنباله -۱۰۸ na a n  1   باشد، جملۀ پنجم كدام است؟ ۲۰۰، اگر جملۀ هشتم برابر با 3
  1 (143  2 (144  3 (145  4 (146  

a)، اگر naدر يك دنبالۀ حسابي با جملۀ عمومي  -۱۰۹ ) (a ) 2 2
8 2   ت؟باشد، جملۀ اول دنباله كدام اس ۴مشترك  و اختالف 96

  1 (11-  2 (12-  3 (13-  4 (14-  
عدد حاصل تشكيل دنبالۀ حسابي بدهند. اگر جمالت اين دنباله را ادامه بدهيم،  ۶دهيم كه  ، چهار عدد را طوري قرار مي۴۰و  ۲۴بين دو عدد  -۱۱۰

  در نظر بگيريد.) ۲۴جملۀ بعدي كدام است؟ (اولين جمله را 
  1 (8/42  2 (2/43  3 (6/43  4 (44  
  هستند. مجموع دوازده جملۀ اول اين دنباله كدام است؟ ۱۴و  ۱۰ترتيب  يك دنبالۀ حسابي جمالت پنجم و هشتم به در -۱۱۱

  1 (132  2 (138  3 (144  4 (150  
  كدام است؟ mاست.  ۱۹۰برابر با  mتا  ۱۰مجموع اعداد طبيعي زوج متوالي از  -۱۱۲
  1 (26  2 (28  3 (30  4 (32  
  ، مجموع جمالت هفتم و ششم چند برابر جملۀ سوم است؟۳ا نسبت مشترك در يك دنبالۀ هندسي ب -۱۱۳
  1 (54  2 (81  3 (90  4 (108  
ايم تا سه عدد حاصل به همين ترتيب، سه جملۀ متوالي يك دنبالۀ هندسي باشند. نسـبت  يك مقدار ثابت اضافه كرده ۸و  ۷، ۳به سه عدد  -۱۱۴

  باشد.) مي ۳لۀ اوليه عدد مشترك اين دنباله كدام است؟ (جملۀ اول دنبا

  1 (1
2  2 (2  3 (1

4  4 (4  

  باشد، جملۀ اول كدام است؟ ۴۵جملۀ اول برابر با  ۸، اگر مجموع ۲در يك دنبالۀ هندسي با نسبت مشترك  -۱۱۵

  1 (1
17  2 (2

17  3 (3
17  4 (4

17   

 کتاب کل :۳ آمار و ریاضی
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2برابر  Aريشۀ سوم عدد  -۱۱۶  22
هاي چهارم عدد  است. ريشه 3

A
  كدام است؟ 24

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

3   

xدر تساوي  xمقدار  -۱۱۷ x/   
1

10 3 44 8 16 0   كدام است؟ 5
  1( /0 45  2 (/0 4  3 (/0 35  4 (/0 3   
  شود؟ ماه تقريباً چند برابر مي ۲۱شود. مقدار اين ماده بعد از گذشت  برابر مي ۱۶ك ماده بعد از گذشت هر سال، مقدار ي -۱۱۸
  1 (32  2 (28  3 (64  4 (128  

xfكدام گزينه دربارٔه تابع  -۱۱۹ (x) ( ) 10
  است؟ نادرست 9

  است. Rبرد آن، مجموعۀ ) 2    كند. ها را قطع نمي محور طول) 1  

xg(x)و تابع  fنمودار تابع ) 3   ( ) 9
  يابد. ها از سمت چپ به راست، مقادير تابع افزايش ميxبا حركت روي محور  )4  كنند. يكديگر را قطع نمي 10

 ۲۰۲۵چند برابر جمعيت آن در سـال  ۲۰۴۰ل درصد در سال در حال افزايش است. جمعيت اين كشور در سا ۲جمعيت يك شهر با نرخ رشد  -۱۲۰
)است؟  / / )51 02 1 1   

  1 (228/1  2 (331/1  3 (386/1  4 (44/1  

 
  هاي زير است؟  كدام گزينه حاوي پاسخ درست پرسش -۱۲۱
  توانند باشند؟  مي» كميابي منابع توليد«ها، مسبب ايجاد وضعيت  يك از محدوديت الف) كدام  
  است؟  نادرست »اقتصاد و ابزارهاي آن«ب) كدام مورد در رابطه با نظر اسالم در مورد   
فروشي بـا  ميليون تومان، فروشندٔه مغازٔه كاشي ۷استخدام در وزارت نفت با درآمد ماهانه «هاي  ج) اگر فردي براي انتخاب شغل موردنظر، انتخاب  

روي  پـيش »ميليون تومـان ۸۱درآمد ساالنه  ميليون تومان و تعميرات يخچال با ۳/۶تدريس با درآمد ماهانه  ميليون تومان، ۹۰درآمد ساالنه 
  خود داشته باشد، وي كدام مورد را انتخاب كرده و هزينۀ فرصت ساالنۀ وي چه مقدار خواهد بود؟ 

  است؟ نادرست »نوع دوم توليد يا همان صنعت«د) كدام مورد در رابطه با   
  ؟ ندارندها مستقيماً در توليد نقش  كدام نوع از سرمايه) ه  
  ذخاير و معادن معدني  ) الف) محدود بودن منابع و امكانات در دسترس انسان و همچنين ناشناخته بودن بسياري از1  
  شود.  دن به هدف، كافي قلمداد مياي دارد و در اين راه عقل انسان براي موفقيت و رسي ب) از نظر اسالم، اقتصاد در زندگي فرد اهميت ويژه    
  ميليون تومان  84 -فروشي ج) فروشندٔه مغازٔه كاشي    
  آيد.  دست مي ها به آمده از احياي منابع طبيعي و ايجاد ارزش مبادالتي در آن دست د) اين نوع از توليد، از تركيب و تبديل مواد حيازت شده يا محصوالت به    
  ) سرمايۀ فيزيكي ه    
  ها براي استفاده از اين منابع ناچار به انتخاب هستند.  طوري كه انسان برداري و استفاده از منابع، به حدوديت انسان در بهره) الف) م2  
  شود.  اي دارد و در اين راه عقل انسان براي موفقيت و رسيدن به هدف، كافي قلمداد مي ب) از نظر اسالم، اقتصاد در زندگي فرد اهميت ويژه    
  ميليون تومان  84 -فروشي شندٔه مغازٔه كاشيج) فرو     
  شوند.  شوند و مانند ساير انواع توليد، در مقابل پول خريداري مي را شامل مي »محصوالت نرم«عبارت ديگر  د) اين نوع از توليد، محسوس و ملموس نيست و به    
  ) سرمايۀ مالي ه    
  ها براي استفاده از اين منابع ناچار به انتخاب هستند.  طوري كه انسان ابع، بهبرداري و استفاده از من ) الف) محدوديت انسان در بهره3  
  كند و از نظر شارع، تالش براي رفع فقر پسنديده است.  داند كه اعتقادات انسان را تهديد مي ب) اسالم در دسترس نبودن معاش را خطري مي    
  ميليون تومان  81 -ج) استخدام وزارت نفت    
  آيد.  دست مي ها به آمده از احياي منابع طبيعي و ايجاد ارزش مبادالتي در آن دست از توليد، از تركيب و تبديل مواد حيازت شده يا محصوالت به د) اين نوع    
  ) سرمايۀ مالي ه    
  ذخاير و معادن معدني  ) الف) محدود بودن منابع و امكانات در دسترس انسان و همچنين ناشناخته بودن بسياري از4  
  كند و از نظر شارع، تالش براي رفع فقر پسنديده است.  داند كه اعتقادات انسان را تهديد مي ب) اسالم در دسترس نبودن معاش را خطري مي    
  ميليون تومان  81 -ج) استخدام وزارت نفت    
  شوند.  و مانند ساير انواع توليد، در مقابل پول خريداري ميشوند  عبارت ديگر محصوالت نرم را شامل مي د) اين نوع از توليد، محسوس و ملموس نيست و به    
  ) سرمايۀ فيزيكي ه    
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  هاي زير است؟  كدام گزينه پاسخ صحيح پرسش -۱۲۲  33

  صحيح است؟ » لوكس«و » ضروري«ها در تشخيص كاالهاي  و تأثير آن» ها شيب منحني«الف) كدام مورد در رابطه با   

  افتد و نتيجۀ آن كدام است؟  الت بازار اتفاق ميدر كدام ح» افزايش قيمت«ب)   

  ؟ شود نميج) كدام مورد در محاسبۀ درآمد و توليد كل كشورها محاسبه   

هاست و بر اساس شيب و همين درجۀ حساسيت، كاالهـا  دهندٔه ميزان حساسيت ميزان تقاضاي افراد نسبت به قيمت ) الف) شيب منحني عرضه نشان1  

  شوند. لوكس تقسيم ميدستۀ ضروري و به دو 

  كنندگان  فروش كاال با قيمتي كمتر و افزايش مقدار خريد كاالي موردنظر از سوي مصرف -ب) مازاد    

  آورند.  دست مي كنند و از اين راه درآمد هنگفتي به ج) درآمد قاچاقچيان مواد مخدر كه انواع مواد مخدر را از افغانستان وارد ايران مي    

هاست و بر اساس شيب و همين درجۀ حساسيت، كاالهـا  دهندٔه ميزان حساسيت ميزان تقاضاي افراد نسبت به قيمت ني عرضه نشان) الف) شيب منح2  

   .شوند به دو دستۀ ضروري و لوكس تقسيم مي

  كنندگان  فروش كاال با قيمتي كمتر و افزايش مقدار خريد كاالي موردنظر از سوي مصرف -ب) مازاد    

  ها را روانۀ بازار خواهند كرد.  منظور فروش، آن دار كه به از زنان خانه تعداديبافتني توسط  قيمت  گرانهاي  ج) توليد شال    

كننده در برابر قيمت كم است و اصطالحاً كشش قيمتي تقاضا كم اسـت و در ايـن  العمل مصرف ) الف) اگر شيب منحني تقاضا زياد باشد، يعني عكس3  

  رود.  شمار مي به صورت، كاال، كاالي ضروري

  كنندگان  رغبت بيشتر توليدكنندگان به توليد و همچنين كاهش مصرف كاالي موردنظر از سوي مصرف -ب) كمبود    

   كند. ها مبلغ ناچيزي دريافت مي علت رابطۀ خويشاوندي، از آن ج) درآمد فردي كه مشغول به تعمير خودروهاي اقوام خود است و به    

كننده در برابر قيمت كم است و اصطالحاً كشش قيمتي تقاضا كم اسـت و در ايـن  العمل مصرف حني تقاضا زياد باشد، يعني عكس) الف) اگر شيب من4  

  رود.  شمار مي صورت كاال، كاالي ضروري به

  كنندگان  رغبت بيشتر توليدكنندگان به توليد و همچنين كاهش مصرف كاالي موردنظر از سوي مصرف -ب) كمبود    

  شوند.  كار گرفته مي خودرو و سايپا كه در توليد خودروهاي اين دو كارخانه، به رآمد حاصل از فروش قطعات خودرو به كارخانۀ ايرانج) د    

  كند؟  درستي جاهاي خالي زير را تكميل مي كدام گزينه به -۱۲۳

دنبال استفاده از ............... رفـت  شد و به همين دليل بشر به ....... ميالف) تأمين جا براي محافظت، از مشكالت ............... بود كه منجر به ........  

ها بسيار آسان بود كـه از نتـابج اسـتفاده از ايـن نـوع  ونقل آن كردند و حمل كه نه تنها فسادناپذير بودند، بلكه حجم كمي را اشغال مي

  توان به ............... اشاره كرد.  ها، مي پول

كردند  سپردند و در مقابل ............... از آنان دريافت مي هاي خود را به تجار يا صرافان معتبر مي ............... و ............... پول ب) مردم براي  

عـامالت، گونه م گرفتند و نتيجۀ رونق اين كار مي كه به پشتوانۀ ............... معتبر بودند و مردم هم در معامالت خود اين رسيدها را به

  ............... بود. 

  ونقل  هايي نظير دريانوردي و حمل رونق فعاليت -فلزهاي با ارزش -افزايش هزينۀ نگهداري -) الف) كاالهاي پرطرفدار مناطق1  

ها به نهادي مهم در  تبديل صرافي -طال و نقرٔه نزد صرافان -اولين اسكناس -رهايي يافتن از حمل مسكوكات -ب) مصون ماندن از خطرهاي احتمالي    

  اقتصاد مردم 

  هاي مختلف  گسترش تجارت در داخل كشورها و بين ملت -برخي فلزات -افزايش هزينۀ نگهداري -) الف) طال و نقره2  

  ها به نهادي مهم در اقتصاد مردم  تبديل صرافي -اعتبار صرافان -رسيد -رهايي يافتن از حمل مسكوكات -ب) گسترش معامالت    

  هاي مختلف  گسترش تجارت در داخل كشورها و بين ملت -فلزهاي با ارزش -ديدگي توليدكنندگان زيان -ها ) اولين پول) الف3  

  هاي اروپايي  ها به بانك تبديل صرافي -اعتبار صرافان -رسيد -دوري از خطر راهزنان -ب) مصون ماندن از خطرهاي احتمالي    

  ونقل  هايي نظير دريانوردي و حمل رونق فعاليت -برخي فلزات -نندگانديدگي توليدك زيان -) الف) طال و نقره4  

  هاي اروپايي  ها به بانك تبديل صرافي -طال و نقرٔه نزد صرافان -اولين اسكناس -دوري از خطر راهزنان -ب) گسترش معامالت    
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  دهد؟  هاي زير، پاسخ درست مي كدام گزينه به پرسش -۱۲۴  44
  است؟  نادرستبطه با واقعيت الف) كدام مورد در را  
  ؟ باشد نميب) به چه علت اقتصاددانان معتقدند انتقال سفته، پايان كار دارندٔه آن   
  است؟  نادرست» انداز سپردٔه پس«درست و كدام مورد در رابطه با » گذاري سرمايه«هاي  ترتيب كدام مورد در رابطه با بانك ج) به  
  شوند؟  رود و در كجا معامله و مبادله مي شمار مي به اي چه نوع برگه» اوراق مشاركت«د)   
كردنـد،  ها بازرگانان مورد اعتماد مردم بودند و در برابر خدماتي كه ارائه مي ها به اين دليل بود كه مؤسسان آن ) الف) اعتبار مؤسسات اقتصادي و صرافي1  

  كردند.  كارمزد دريافت مي
    شود. مواجه مشكل با است ممكن فرد و نرسيده اتمام به سفته و فرد رابطۀ پذيرد، مي صورت كمتري مبلغ دريافت با غالباً كه ديگر افراد به سفته انتقال از پس زيرا ب)    
حسابي است كه پول مشتري براي مدتي تقريبـاً طـوالني در آن نگهـداري  -كند عرصۀ خاصي از اقتصاد ارائۀ خدمات مي نج) اين بانك فقط به فعاال    

  و فقط صاحب سپرده حق برداشت از آن را دارد.  شود مي
  بانك مركزي  -اي است هاي توسعه دهندٔه مالكيت دارندٔه آن در طرح اي كه نشان معامله قابل د) ورقۀ    
م و هجـدهم ويژه ابتدا در تمدن اسالمي قرن سوم تا هشتم هجري و سـپس در اروپـا در قـرن هفـده ) الف) با رونق گرفتن تجارت در جوامع بشري به2  

  ميالدي، نياز به پول و خدمات آن بيشتر شد. 
تواند  عبارت ديگر افراد متعددي آن را گرفته و به فرد ديگري منتقل كنند، دارندٔه آن مي نويسي شود و به اي چند بار پشت ب) زيرا در صورتي كه سفته    

  ها مراجعه كند.  از آن هركدامبه 
حسابي است كه پول مشتري براي مـدتي تقريبـاً طـوالني در آن نگهـداري  -رود شمار مي راي مشاركت در توليد بهگذاران ب ج) اين بانك وكيل سپرده    

  شود و مشتري تا زمان سررسيد حق برداشت ندارد.  مي
  بورس  -كنند اي و عمراني منتشر مي هاي توسعه منظور تأمين اعتبار طرح ها به ها و شهرداري اي كه دولت د) برگه    
كردنـد،  ها بازرگانان مورد اعتماد مردم بودند و در برابر خدماتي كه ارائه مي ها به اين دليل بود كه مؤسسان آن الف) اعتبار مؤسسات اقتصادي و صرافي) 3  

  كردند. كارمزد دريافت مي
توانـد  و به فرد ديگري منتقل كنند، دارندٔه آن ميعبارت ديگر افراد متعددي آن را گرفته  نويس شود و به اي چند بار پشت ب) زيرا در صورتي كه سفته    

  ها مراجعه كند.  از آن هركدامبه 
شود و مشـتري تـا زمـان  حسابي است كه پول مشتري براي مدتي نامعين در آن نگهداري مي -كند سازي مبادالت را ايفا مي ج) اين بانك نقش آسان    

  سررسيد حق برداشت ندارد. 
  بانك مركزي  -اي است هاي توسعه دهندٔه مالكيت دارندٔه آن در طرح كه نشان اي معامله قابل د) ورقۀ    
ويژه ابتدا در تمدن اسالمي در قرن سوم تا هشتم هجري و سپس در اروپا در قرن هفـدهم و هجـدهم  ) الف) با رونق گرفتن تجارت در جوامع بشري به4  

  ميالدي، نياز به پول و خدمات آن بيشتر شد. 
    شود. مواجه مشكل با است ممكن فرد و نرسيده اتمام به سفته و فرد رابطۀ پذيرد، مي صورت كمتري مبلغ دريافت با غالباً كه ديگر افراد به سفته انتقال از پس زيرا ب)    
شـود و فقـط  ي مـيحسابي است كه پول مشتري براي مدتي نامعين در آن نگهـدار  -رود شمار مي گذاري به ها در سرمايه ج) اين بانك واسطۀ مشتري    

  صاحب سپرده حق برداشت از آن را دارد. 
  بورس  -كنند اي و عمراني منتشر مي هاي توسعه منظور تأمين اعتبار طرح ها به ها و شهرداري اي كه دولت د) برگه    
  دهد؟  درستي پاسخ مي هاي زير، به كدام گزينه به پرسش -۱۲۵
  عقود معين اسالمي است، درست است؟  كه از »مساقات«الف) كدام مورد در رابطه با   
  شود؟  گذاري محسوب مي توان اشاره كرد و كدام مورد نتيجۀ اين سرمايه گذاري در بورس به كدام مورد مي ب) از داليل تمايل مردم به سپرده  
ي فراينـدعه و ............... مواجه خواهيم شـد و توسـعه كـه ج) در بررسي ............... و همچنين ............... توليدي، با سه واژٔه ............... ، توس  

  رود، مفهومي ............... است چراكه در كنار ............... بر ............... هم داللت دارد.  شمار مي ............... به
    شود. مي تقسيم طرف دو بين حاصل سود و كند كشاورزي آن در تا دهد مي قرار ديگر فطر  اختيار در معين مدت براي را مشخصي زمين بانك، قرارداد، اين موجب به الف) )1  
  توجه قابل هاي سهامي در قالب منابع تأمين سرمايۀ شركت -هاي توليدي و اقتصادي خود ب) گسترش فعاليت    
  تغييرات كيفي  -ليدافزايش تو -كمي، كيفي -بلندمدت -پيشرفت -رشد -هاي توليدي گسترش ظرفيت -ج) تحول جامعه    
  دهد.  ازاي دريافت مقداري از محصول، كار نگهداري از باغ و برداشت را انجام مي ) الف) قراردادي است ميان صاحب باغ و ديگري كه به2  
  گذاري افزايش انگيزٔه مردم براي سرمايه -اندازها براي كسب عايدي بيشتر كار گرفتن پس  ب) عالقۀ مردم براي به    
  HDI -هاي توليد گسترش ظرفيت -كيفي -مدت كوتاه -پيشرفت -رشد -ريزي صحيح برخي كشورها برنامه -ورهاي پيشرفتهج) كش    
  دهد.  ازاي دريافت مقداري از محصول، كار نگهداري از باغ و برداشت را انجام مي ) الف) قراردادي است ميان صاحب باغ و ديگري كه به3  
  گذاري  افزايش انگيزٔه مردم براي سرمايه -منظور كسب عايدي مناسب كانات و سرمايۀ الزم بهبرخورداري مردم از ام عدمب)     
  تغييرات كيفي  -افزايش توليد -كمي، كيفي -بلندمدت -پيشرفت -رشد -هاي توليدي گسترش ظرفيت -ج) تحول جامعه    
    شود. مي تقسيم طرف دو بين حاصل سود و كند كشاورزي آن در تا دهد مي قرار ديگر طرف ياراخت در معين مدت براي را مشخصي زمين بانك، قرارداد، اين موجب به الف) )4  
  توجه  قابل هاي سهامي در قالب منابع تأمين سرمايۀ شركت -ها به اخذ وام براي كسب سود مناسب تمايل آن عدمب)     
  HDI -هاي توليد گسترش ظرفيت -كيفي -مدت اهكوت -پيشرفت -رشد -ريزي صحيح برخي كشورها برنامه -ج) كشورهاي پيشرفته    
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  هاي زير است؟  كدام گزينه حاوي پاسخ صحيح پرسش -۱۲۶  55
  رسد؟  نظر مي ، صحيح به»شاخص پيشرفت«الف) كدام گزينه در رابطه با   
رآمد ملي را به خـود اختصـاص ، بيشترين درصد د»ها دهك«رود و كدام گروه از  شمار مي به» دست مطلق تهي«ب) چه كسي در علم اقتصاد،   

  اند؟  داده
دهـد و موردقبـول بسـياري از  گيري قرار مي محور مورد اندازه 12عامل را در  110شود،  پذيري محسوب مي ) الف) اين شاخص كه همان شاخص رقابت1  

  نخبگان دنياست. 
  ده درصد اول  -ندارد ها را ب) كسي كه با وجود دسترسي به امكانات معيشتي، توانايي استفاده از آن    
هاي گوناگون  دهد، مانند اينكه موقعيت ) الف) اين شاخص كه در دهۀ عدالت و پيشرفت مورد توجه بيشتري قرار گرفت، به امكان تنوع در الگوها بها مي2  

  شود.  گيرد و در آن الگوي واحدي براي همۀ كشورها توصيه نمي ديني مورد توجه قرار مي -انساني
  ده درصد اول  -كه فاقد دسترسي به نيازهاي ابتدايي زندگي از قبيل پوشاك و سرپناه استب) كسي     
دهـد و موردقبـول بسـياري از  گيري قرار مي محور مورد اندازه 12عامل را در  110شود،  پذيري محسوب مي ) الف) اين شاخص كه همان شاخص رقابت3  

  نخبگان دنياست. 
  ده درصد آخر  -عيشتي معين كمتر است و زير خط فقر قرار داردب) كسي كه درآمدش از حداقل م    
هاي گوناگون  دهد، مانند اينكه موقعيت ) الف) اين شاخص كه در دهۀ عدالت و پيشرفت مورد توجه بيشتري قرار گرفت، به امكان تنوع در الگوها بها مي4  

  شود.  همۀ كشورها توصيه نميگيرد و در آن الگوي واحدي براي  ديني مورد توجه قرار مي -انساني
  ده درصد آخر  -ب) كسي كه از داشتن حداقل معيشت عاجز است و حتي ممكن است به آب سالم و تغذيه، دسترسي نداشته باشد    
، توليـد ميليون تومان ۵/۳به ارزش  هركدامدستگاه  ۳۵۰اي در كارگاه توليدي كه متعلق به خودش است، توانسته است ساالنه  توليدكننده -۱۲۷

  هاي وي مطابق با جدول زير باشد؛ به سؤاالت زير پاسخ دهيد:  كند و به فروش برساند، اگر هزينه
  الف) سود ويژٔه او در سال، چه مقدار است؟   
  ب) سود حسابداري وي، چه ميزان است؟   
  ج) وي در فرم اظهارنامۀ مالياتي خود، چه مقدار سود اعالم خواهد كرد؟   
  ميليون  690ج)   ميليون 609ب)   ميليون 487) الف) 1  
  ميليون  690ج)   ميليون 690ب)   ميليون 487) الف) 2  
  ميليون  477ج)   ميليون 690ب)   ميليون 477) الف) 3  
  ميليون  477ج)   ميليون 609ب)   ميليون 477) الف) 4  
ميليون نفر جمعيت داشته باشد، بـه سـؤاالت زيـر  ۵۵اگر جدول زير، بيانگر اقالم مختلف درآمدي در يك كشور فرضي باشد و اين جامعه  -۱۲۸

   پاسخ دهيد:
  مقدار  اقالم درآمديرديف
  ريال ۱۴۶,۵۴۰,۰۰۰  درآمد صاحبان مشاغل آزاد  ۱
  ريال ۱۳۰,۶۳۰,۰۰۰  درآمد صاحبان سرمايه  ۲

1  بگيران درآمد حقوق  ۳
  درآمد صاحبان مشاغل آزاد 4

3  درآمد صاحبان امالك و مستغالت  ۴
  مؤسسات ها و سود شركت 5

  ريال ۲۱۱,۷۶۰,۰۰۰  ها و مؤسسات سود شركت  ۵
  ريال ۷۰,۱۵۰,۰۰۰  درآمد كارگران روزمزد  ۶

  در اين جامعه چقدر است؟ » درآمد ملي«الف)   
  است؟ » درآمد صاحبان سرمايه«ها مربوط به  يك از رديف و كدام» بگيران اجاره«هاي جدول مربوط به  يك از رديف ترتيب كدام ب) به  
  چيست؟ » درآمد سرانه«معنا و مفهوم ج)   
  د) درآمد سرانۀ اين جامعه حدوداً چه ميزان است؟   
  13,141,300د)     »ميزان توليد جامعه«سهم متوسط هر فرد در  ج)  2و  4ب)   727,271,000) الف) 1  
  14,252,300د)   »ميزان توليد يا درآمد جامعه«سهم متوسط هر فرد در  ج)  4و  2ب)   722,771,000) الف) 2  
  13,141,300د)   »ميزان توليد يا درآمد جامعه«ج) سهم متوسط هر فرد در   2و  4ب)   722,771,000) الف) 3  
  14,252,300د)     »ميزان درآمد جامعه«ج) سهم متوسط هر فرد در  4و  2ب)   727,271,000) الف) 4  

 

 

  ميليون ۴حقوق متوسط ماهيانۀ كارمندان
 ميليون ۱۱  اجارٔه ماهيانۀ ملك كارگاه

  ۵  تعداد كارگران
ميليون ۲۵۰  خريد ساليانۀ مواد اوليه

يونميل ۵/۲  هزينۀ ماهيانۀ قبوض مصرفي
  ميليون ۸  هزينۀ استهالك ماهيانه
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باشـد؛ بـه  ۱,۲۵۴,۰۰۰، ۱۳۹۷هـا در سـال  باشد و سطح عمومي قيمـت 25%و  20%ترتيب  به ۱۳۹۹و  ۱۳۹۸اگر تورم كشور ايران در سال  -۱۲۹  66
  سؤاالت زير پاسخ دهيد: 

  ترتيب چقدر است؟  ، به۹۸و  ۹۹ها در سال  الف) سطح عمومي قيمت  
  كرد؟  نخواهدهش پيدا كند، اين نزول نرخ تورم، چه مطلبي را بيان كا %7، به ۱۴۰۰ب) اگر نرخ تورم در سال   
  ها همچنان، ولي كمتر از قبل رو به افزايش است.  ب) قيمت  1,504,8000 -1,881,000) الف) 1  
  طور ناچيزي كاهش يافته است.  ها به ب) سطح عمومي قيمت  1,504,8000 -1,881,000) الف) 2  
  طور ناچيزي كاهش يافته است.  ها به ب) سطح عمومي قيمت    1,881,000 -1,504,800) الف) 3  
  ها همچنان ولي كمتر از قبل رو به افزايش است.  ب) قيمت    1,881,000 -1,504,800) الف) 4  
  باشد، به سؤاالت زير پاسخ دهيد: » در حال توسعه«اگر جدول زير مربوط به يك كشور  -۱۳۰
  قدر است؟ پول در اين جامعه چ الف) حجم شبه  
  دار چه ميزان است؟  هاي مدت ب) ميزان سپرده  
پول درايـن جامعـه  ج) حجم مجموع پول و شبه  

  چه مقدار است؟ 
  د) حجم نقدينگي در اين جامعه چقدر است؟   
  3516د)   3516ج)   210ب)   1305) الف) 1  
  4416د)   3615ج)   210ب)   1305) الف) 2  
  3516د)   3516ج)   230ب)   1350) الف) 3  
  4416د)   3615ج)   230ب)   1350) الف) 4  
  ميليون جمعيت دارد است؛ با توجه به آن:  ۸۰كه  Aجدول زير، گوياي وضعيت توزيع درآمد، در كشور  -۱۳۱
  هاي سوم، پنجم و هشتم كدام است؟  الف) سهم دهك  
  باشد؟  Aتر از كشور  دالنه، كدام باشد تا وضعيت توزيع درآمد در اين كشور، ناعاBها در كشور  ب) شاخص دهك  
  است؟  نادرستميليون آخر اين جدول، كدام مورد  ۱۶يون اول و ميل ۱۶ج) در مقام مقايسه بين   
  14ب)   13 -8 -5) الف) 1  
درصـد درآمـد  6ميليون آخر و كمتر از  16درصد درآمد ملي اين جامعه، مربوط به  40ج) بيش از     

  ميليون اول است.  16ملي، متعلق به 
  14) ب  12 -8 -6) الف) 2  
برابر درآمدي است كه مربوط  9يون آخر اين جامعه است، بيش از ميل 16ج) درآمدي كه متعلق به     

  ميليون اول است.  16به 
  10ب)   14 -5/8 -5/5) الف) 3  
آيد كـه از عـدد  دست مي ميليون آخر، عددي به 16ميليون اول به  16ج) از حاصل تقسيم درآمد     

  دهك ششم كمتر است.  سهم مربوط به
  10ب)   12 -10 -4) الف) 4  
گفـت  تـوان مي ،ميليون آخر بتوانند درآمد خود را بيشتر كرده و به ده درصد اول برسند 16اگر  ج)    

  كه اين جامعه در مسير عادالنه شدن توزيع درآمد گام برداشته است. 
  هاي زير است؟  كدام گزينه پاسخ درست پرسش -۱۳۲
شود و در صورتي كه عدالت مالياتي مورد توجه قرار بگيرد، ماليات يكـي  تصويب ميوسيلۀ ...............  الف) در بيشتر كشورها، قانون ماليات به  

  از ابزارهاي مؤثر در ............... خواهد بود. 
اجتماعي،  رفاه هايي كه دولت به منظور تأمين هزينه«و » شوند هايي كه براي چرخش كار جاري ادارات و نهادها صرف مي هزينه«ترتيب  ب) به  

  چه نام دارند؟ » كند صورت بالعوض صرف مي ها به وازن اجتماعي و رفع نابرابريايجاد ت
  شوند به اختراعات جديد و فناوري نوين دست يابند؟  يافته موفق مي ج) با استفاده از كدام عوامل، كشورهاي توسعه  
  هاي جاري نههزي -هاي اداري ب) هزينه  هاي اقتصادي، اجتماعي رفع نابرابري -) الف) قؤه مجريه1  
  ج) داشتن منابع اوليه و غارت كشورهاي ديگر     
  هاي انتقالي پرداخت -هاي اداري ب) هزينه  هاي اقتصادي، اجتماعي رفع نابرابري -) الف) مجلس نمايندگان2  
  هاي فراوان  ج) تالش و صرف هزينه    
  هاي انتقالي ختپردا  -ب) يارانه  هاي اقتصادي، فرهنگي رفع نابرابري -) الف) قؤه مجريه3  
  »مزيت نسبي«ج) گسترش تجارت و استفاده از اصل     
  هاي جاري  هزينه -ب) هزينۀ كاركنان  هاي اقتصادي، اجتماعي رفع نابرابري -) الف) مجلس نمايندگان4  
  برداري از نيروي انساني كشورهاي ديگر و گسترش تجارت  ج) بهره    

 

 

  واحد ۹۳۵  الحسنه هاي قرض سپرده

2  هاي جاري ردهسپ
 هاي ديداري و غيرديداري مجموع سپرده 3

  الحسنه هاي قرض درصد سپرده ۸۰  ها حجم اسكناس
  واحد ۷۲۳  حجم مسكوكات

  واحد ۱۱۱۰هاي ديداري و غيرديداري  مجموع سپرده
  واحد  ۱۶۰  انداز هاي پس حجم سپرده

سهم هر گروه (به درصد)هاي درآمد گروه
  درصد ۲  دهك اول
  درصد ۳  دهك دوم

  ؟  دهك سوم 
  درصد ۵/۶  دهك چهارم
  ؟  دهك پنجم

  درصد  ۹  دهك ششم 
  درصد  ۵/۱۱  دهك هفتم
  ؟   دهك هشتم
  درصد ۱۷  دهك نهم 
  درصد ۲۵  دهك دهم
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  است؟  »توسعه«در جريان  »هاي دولت ايران دوره«يك از  ه كدامهاي زير مربوط ب از ويژگي هركدام -۱۳۳  77
هـاي دينـي و اجتمـاعي و فرهنگـي  الف) در اين دوران عالوه بر يكپارچگي سياسي، اقتصاد يكپارچه و مستقلي شكل گرفت كه با ساير اليه  

  كشور هماهنگي مناسب داشت. 
هـاي  ت اقتصادي دولت افزايش يافت و با هدف ايجاد توسعۀ نمايشي به اجراي طرحب) در اين دوران در نتيجۀ افزايش درآمدهاي نفتي، قدر  

  عمراني متعدد پرداخت. 
  جهان و وظايف خطير تاريخي خود تصور درستي نداشتند.   ج) در اين دوران حاكمان وقت، از موقعيت  
  ج) دورٔه پاياني حكومت صفويه   ب) نيمۀ اول حكومت صفويه  ) الف) حكومت پهلوي1  
  ج) حكومت پهلوي   ب) نيمۀ اول حكومت صفويه  ) الف) نيمۀ اول حكومت صفويه2  
  ج) حكومت پهلوي   ب) حكومت پهلوي  ) الف) نيمۀ اول حكومت صفويه3  
  ج) دورٔه پاياني حكومت صفويه   ب) حكومت پهلوي  ) الف) نيمۀ اول حكومت صفويه4  
  ست؟ درستي به سؤاالت زير پاسخ داده ا كدام گزينه، به -۱۳۴
  دهي شود كه ...............  اي سازمان گونه كشور بايد به »توسعه و رشد اقتصادي«الف) جريان   
  هاي اقتصاد مقاومتي چيست؟  بودن مؤلفه» ساز پيشرو، مولد و فرصت«ب) منظور از   
هـاي  ............ و ............... در برابـر فشـارها و تكانـهعنوان عنصر اساسي پيشرفت، ... ج) براي تدام پيشرفت اقتصادي، عالوه بر ............... به  

  مختلف الزامي است. 
  زيست آسيبي وارد نشود.  ) الف) به محيط1  
  هاي اقتصادي داراي مزيت  ب) افزايش قدرت توليد و انتخاب زنجيره    
  ناپذيري آن  آسيب -سازي اقتصاد مقاوم -ج) ارتقاي توان توليد    
  هاي بخش دولتي آسيب وارد نشود.  ركت) الف) به مشا2  
  هاي اقتصادي داراي مزيت  ب) افزايش قدرت توليد و انتخاب زنجيره    
  ضد شكنندگي  -پايداري اقتصادي -ج) ارتقاي توان توليد    
  زيست آسيبي وارد نشود.  ) الف) به محيط3  
  كشور ريزي مناسب براي استفاده از دانش در سطوح مختلف توليدي  ب) برنامه    
  ناپذيري آن  آسيب -سازي اقتصاد مقاوم -ج) ارتقاي توان توليد    
  هاي بخش دولتي آسيب وارد نشود. ) الف) به مشاركت4  
  ريزي مناسب براي استفاده از دانش در سطوح مختلف توليدي كشور  ب) برنامه    
  ضد شكنندگي  -پايداري اقتصادي -ج) ارتقاي توان توليد    
  دول و نمودار زير به سؤاالت پاسخ دهيد. با توجه به ج -۱۳۵
  مربوط به ............... و رفتار اقتصادي ............... است.  Bالف) منحني   

  مقدار در آن ............... است.  ............... است، زيرا رابطۀ قيمت و Aب) منحني   

تواند  تواند باشد و كدام مقدار مي رو مربوط به كدام منحني مي ج) جدول روبه  
  درست باشد؟  xبراي 

  B- 320ج)   معكوس -ب) نزولي  توليدكنندگان -) الف) عرضه1  

  A- 320ج)   معكوس -ب) صعودي  كنندگان توليد -) الف) عرضه2  

  B- 380ج)   مستقيم -ب) نزولي  كنندگان مصرف -) الف) تقاضا3  

  A- 380ج)   مستقيم -ب) صعودي  كنندگان مصرف -اض) الف) تقا4  

 

  اي براي شعر فارسي اهميت داشت؟ در چه زمينه» سبك بازگشت ادبي«پيدايش  -۱۳۶
  ت داد.) زبان شعر را از حالت سستي نجا2    ) موسيقي شعر را تكامل بخشيد.1  
  ) باعث پيشرفت تخيل شاعرانه شد.4  بيني شاعران را ارتقاء بخشيد. ) جهان3  
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  شود؟ هاي خالي عبارات زير با كدام گزينه تكميل مي جا -۱۳۷  88
نگرٔه نويسندگان و نخستين رمان اجتماعي در سال ............... منتشر شد و نخستين تجربۀ داستاني سيمين دانشور ............... است. اولين ك«  

  »احمد در مجلۀ .............. چاپ شد. شاعران در سال ............... تشكيل شد و اولين داستان جالل آل
  بهار -1322 -آتش خاموش -1304) 2  سخن -1325 -آتش خاموش -1301) 1  
  سخن -1326 -بهشت گمشده -1304) 4    آرش -1326 -زيارت -1301) 3  
  الب با شاعر يا نويسندٔه مطرح شده درست است؟ارتباط كدام مط -۱۳۸
  الف) ميرزا آقاخان كرماني: اولين كسي كه در ايران به نوشتن نمايشنامۀ فارسي پرداخت.  
  ب) ميرزا حبيب اصفهاني: ترجمۀ مهم او دربارٔه يكي از آثار اروپايي در دورٔه مشروطه، موجود است.  
  است. -معروف به سبك تلفيقي -ومنويسان نسل د ج) جمال ميرصادقي: از داستان  
  دارد.» ۶۲زمستان «نام  يافته بعد از انقالب است كه رماني به د) اسماعيل فصيح: از نويسندگان پرورش  
  د -) الف4  د -) ج3  ج -) ب2  ب -) الف1  
  است؟ نادرستبا توجه به شعر و نثر ادبيات معاصر، كدام گزينه  -۱۳۹
  رنگ بود و بعد با مقياسي محدود جاي خود را در شعر انقالب باز كرد. الب اقبال به شعر نيمايي كمهاي آغازين پس از انق ) در سال1  
  تر است و اغلب نويسندگان اين دوره پيشكسوتان قبل از انقالب هستند. رنگ ) در دهۀ شصت جايگاه نويسندگان جوان كم2  
  ب است.از ابداعات شعري بعد از انقال » مثنوي -غزل«) قالب تركيبي 3  
  هاي سياسي نداشتند و موضوع آثارشان بيشتر حماسي و عرفاني بود. ) نسل جوان بعد از انقالب، عالقۀ چنداني به آثار و نوشته4  
  اند؟ درستي معرفي شده ن آثار بهدر كدام گزينه همۀ صاحبا -۱۴۰
  جاي پاي خون (موسوي گرمارودي) -زمين سوخته (احمد محمود) -) مهاجر كوچك (رضا رهگذر)1  
  از آسمان سبز (موسوي گرمارودي) -پور) بال پريدن (قيصر امين بي -) دهكدٔه پرمالل (امين فقيري)2  
  (هوشنگ گلشيري)هاي دردار  آينه -آبادي) مدار صفردرجه (محمود دولت -) خواب ارغواني (موسوي گرمارودي)3  
  دو كبوتر، دو پنجره، يك پرواز (سيد مهدي شجاعي) -ضيافت (سيد مهدي شجاعي) -) دالويزتر از سبز (علي مؤذني)4  
  است؟ نادرست ،شناسي دورٔه بيداري كدام گزينه از نظر سبك -۱۴۱
  ه است.هاي زباني شعر اين دور  هاي زباني، از ويژگي ها و تركيب توجهي به كاربرد جمله ) كم1  
  هايي در عرصۀ تخيل پديد آوردند و تخيالت سرايندگان پيشين را كنار گذاشتند. ) شاعران دورٔه بيداري با تأثيرپذيري از اوضاع اجتماع، نوآوري2  
  سرايي، تا حد زيادي كارايي خود را از دست داد. ) در اين دوره مضامين كلي و ذهني و مسائل اخالقي و عارفانه3  
  تر است. آهنگ تر و با طبيعت زبان هم ها درست ر و تركيب دستوري كالمِ نثر اين دوره، جمله) در ساختا4  
  شعر انقالب اسالمي اشاره دارد؟ غيرادبيهاي  كدام گزينه به يكي از ويژگي -۱۴۲
  ها زياد شد. ) تقليد از شعر سبك عراقي و خراساني و تمايل به آن1  
  شد.  به اشعار بيدل و صائب نزديكبندي  ) شعر اين دوره از نظر خيال2  
  بردند. هاي نخست انقالب، شاعران از تمثيل و نمادگرايي كمتر بهره مي ) در سال3  
  هاي شعر اين دوره است. سابقه يكي از مشخصه هاي بديع و بي آوردن به تركيب ) روي4  
  از انقالب، وجود دارد؟ هاي چهارگانۀ شعر معاصر قبل  در كدام گزينه فردي غير از شاعران دوره -۱۴۳
  هوشنگ ابتهاج -حميد مصدق -) پرويز ناتل خانلري1  
  مهدي حميدي شيرازي -سياوش كسرايي -) نادر نادرپور2  
  محمدرضا شفيعي كدكني -اسماعيل شاهرودي -) منوچهر آتشي3  
  منوچهر شيباني -حسين ساعدي غالم -) فريدون توللي4  
  ؟شود نمير بيداري ديده در كدام گزينه مفاهيم رايج عص -۱۴۴
ــه را ) 1     ــن خط ــدت اي ــر باي ــان گ ــرّ كي ــمت و ف حش

 

ــــود  ــــد نم ــــحاكان دون باي ــــداد ض ــــاك از بي پ
 

ســـبزه در زيـــر ســـر ســـنگ ترقـــي نكنـــد ) 2
 

ــــن  ــــوار وط ــــايۀ دي ــــه از س ــــيش نِ ــــدمي پ ق
 

ـــــران اســـــت3 ) آزادي و راحـــــت شـــــدن رنجب
 

ـــيچ  ـــر ه ـــا و دگ ـــه دني ـــدر هم ـــن ان ـــود م مقص
 

شــان واقــف بــه حقــوق مــدني) نســوان شــده 4
 

شـــان رخشـــان بكنـــد فـــتح بـــه لشكرشـــكني 
 

  نويسندٔه متن زير، صاحب كدام اثر است؟ -۱۴۵
ها را با معدلي همسان گرفتيم  توانستيم آورد. اول تابستان بود، كارنامه دو سال مانده بود هنوز به گرفتن ديپلم و وقت سربازي؛ اما طاقتم نمي«  

  »خواستي بكني و هنوز نكرده بودي، من موافق بودم. شنهادي كه تو ميو راهي خانه شديم. با پي
  ) تنفس صبح4  ) مهاجر كوچك3  ) ظهور2  ) بدوك1  
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  هاي كدام گزينه وجود دارد؟ در بيت زير، آرايه -۱۴۶  99
 ز تـــو بيـــان معـــاني بـــديع نيســـت ،ناصـــر   

 

شــعر فصــيح تــو ز كمــال فصــاحت اســت 
 

  مراعات نظير -) تضمين4  تضاد -) ايهام تناسب3  تناقض -) ايهام2  تلميح -) لف و نشر1  
  است؟» ايهام« فاقدو » تناقض«كدام گزينه داراي  -۱۴۷
ــــتنم؟ ) 1     ــــود روي جس ــــه ب ــــو چگون ــــد ت از بن

 

دم كـــه از تـــو دورم بـــا تـــوام بـــه هـــم كـــان 
 

) اي كــه گــويي كــه بــه عشــرت رهــي از غــم حاشــا2
 

ص؟كــي بــه عشــرت ز غــم دوســت تــوان يافــت خــال 
 

ــم3 ــون دل ــه خ ــد ب ــوده ش ــومعه آل ــه ص ــين ك ) چن
 

ــوي  ــاده بش ــه ب ــرم ب ــتيگ ــت شماس ــه دس ــق ب د ح
 

دهــي؟ ) بنــد نيايــد اشــك مــن، تســليتم چــه مــي4
 

ام بضــــاعت شــــهر فرنــــگ ديــــده كــــودك بــــي 
 

  در كدام گزينه درست است؟» آميزي و تناقض تضاد، تلميح، اسلوب معادله، حس«هاي  ترتيب آرايه -۱۴۸
گردد حجاب اهـل بيـنش عـالم صـورت يالف) نم   

 

آيـد شناسان نشئه پيش از زنـگ مـي به چشم مي 
 

گردي كه بر خود نيستي غالب ب) از آن مغلوب مي
 

ــا تــو عــالم برنمــي  ــا خــود برآيــي ب آيــد اگــر ب
 

ج) گريبان لحد را چاك خواهـد كـرد اشـك مـن
 

ــي  ــان برنم ــخير طوف ــدٔه تس ــور از عه ــد تن آي
 

اري طمع سر در گريبـان كـشد) سرافرازي اگر د
 

آيـد رفـتن نمـي فـرو كز اين دريا برون كـس بـي 
 

ــيه ــگ م ــن آن روز رن ــد م ــل امي ــرد ) گ گي
 

ـــراب  ـــوي ش ـــار ب ـــل ي ـــنوم از لع ـــه بش ك
 

  ب -ه -الف -ج -) د4  د -ه -ج -الف -) ب3  الف -ه -ج -ب -) د2  د -ه -الف -ج -) ب1  
  ايهام تناسب است؟ فاقدكدام گزينه  -۱۴۹
زد حـــور بـــا شـــاهد مـــا الف لطافـــت مـــي ) 1    

 

لـــيكن از منظـــر او معتـــرف آمـــد بـــه قصـــور 
 

سـاز ) گر صـفاي مـروه خـواهي خـاك يثـرب سـرمه2
 

ور هـــــواي كعبـــــه داري از بيابـــــان درگـــــذر 
 

ــالص3 ــن خ ــران ك ــار هج ــرا از ن ــار م ــان بيم ) ج
 

ــي  ــت ب ــد گش ــو نخواه ــه گ ــو، ب ــدان ت ــيب زنخ س
 

ـــده ) 4 ـــو در زن ـــق ت ـــردٔه عش ـــت م ـــد دل اس لح
 

ـــان  ـــن ج ـــو در كف ـــغ ت ـــتۀ تي ـــت كش ـــرور اس پ
 

  هر دو آرايۀ مقابل كدام گزينه درست است؟ -۱۵۰
) شـــــاد بـــــدانم كـــــه در فـــــراق جمـــــالش1   

 

جــــــز غــــــم او هــــــيچ غمگســــــار نــــــدارم 
 

  لف و نشر) -(تناقض 
ــم2 ــر دري ــه ب ــو چــون حلق ــاب ت ــه از جن ــا گرچ ) م

 

ـــاب  ـــيچ ب ـــه ه ـــتن ب ـــو رف ـــتان ت ـــوان از آس نت
 

  يه)تشب -(ايهام 
ــــوگند3 ــــوردم دوش س ــــو خ ــــه گيســــوي ت ) ب

 

ـــــرم  ـــــو ســـــر برنگي ـــــاي ت ـــــن از پ ـــــه م ك
 

  تلميح) -(ايهام تناسب 
اهللا و چشــم تنــگ ســوزن را بخــش روح ) لــب جــان4

 

ــط  ــك چشــم غل ــه ي ــي ب ــال م ــدٔه دج ــين دي ــد ب بين
 

  تلميح) -(لف و نشر 
  آرايۀ مقابل چند گزينه درست است؟ -۱۵۱
رد عمـر مـدانالف) هرچه از عمر بـه غفلـت گـذ   

 

كز نفس آنچه شمرده است حسـاب اسـت اينجـا 
 

  (اسلوب معادله) 
ــاره ــد بيچ ــه داري ــلمانان نگ ــود را ب) مس دل خ

 

كه تيرانداز من مست اسـت و كـيش كـافري دارد 
 

  (ايهام تناسب) 
ج) به دشـواري تـوان دل از لبـاس فقـر بركنـدن

 

آيـد ر نمـيبه پاي خـود بـرون از بنـد نـي، شـكّ 
 

  تعليل) (حسن 
د) گــوي زريــن مــه و مهــر در ايــن ســبز چمــن

 

روز و شــب در خــم چوگــان ســحرخيزان اســت 
 

  (لف و نشر) 
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  شود؟ بندي به اركان مي به دو صورت تقسيم ناهمسانكدام وزن  -۱۵۲
در بوســــتان حريفــــان ماننــــد اللــــه و گــــل ) 1    

 

يهريــــك گرفتــــه جــــامي بــــر يــــاد روي يــــار  
 

ــا2 ــد امّ ــب عي ــد ش ــب باش ــردا ش ــه ف ــد ك ) گوين
 

ـــروي كســـي مـــا را  ـــه گمـــان افكنـــد اب امشـــب ب
 

ـــــيوه3 ـــــه ش ـــــرگس هم ـــــتي ) ن ـــــاي مس ه
 

از چشــــــــــم خوشــــــــــت بــــــــــه وام دارد 
 

ــت ) 4 ــد از نفس ــيد زاي ــه خورش ــوش ك ــدق ك ــه ص ب
 

روي گشـــت صـــبح نخســـت كـــه از دروغ ســـيه 
 

  است؟» ناهمسان«وزن چند گزينه  -۱۵۳
    زنند در دل ما ميالف) صد دهل   
  ب) سايه چون طلعت خورشيد بديد  
  ج) به سعي خود نتوان برد پي به گوهر مقصود  
  د) انصاف ده تا چون شكيبايي كند  
  لقايي ) حدّي ندارد در خوشه  
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
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  دارد؟» ابدال«كدام گزينه اختيار شاعري  -۱۵۴  1010
ـــ ) 1     ـــويي ب ـــروز نگ ـــن ام ـــرك م ـــايياي ت ه كج

 

ـــــايي  ـــــوانيم ني ـــــتيم و نخ ـــــس نفرس ـــــا ك ت
 

ـــد2 ـــر آي ـــا زودت ـــر م ـــد ب ـــه نياي ـــس ك ) آن ك
 

تــــو ديرتــــر آيــــي بــــه بــــر مــــا كــــه ببــــايي 
 

ـــيفته3 ـــن ش ـــه م ـــو ) آن روز ك ـــر ت ـــر باشـــم ب ت
 

ــــي  ــــازي بفزاي ــــود و ن ــــر خ ــــي ب ــــذري بنه ع
 

ـــو ببنـــدي ) 4 ـــا دگـــري مـــن بگشـــايم ت چـــون ب
 

ـــــايي  ـــــدم بگش ـــــيچ ببن ـــــري ه ـــــا دگ ور ب
 

  ختيارات شاعري بيت زير، در كدام گزينه آمده است؟ا -۱۵۵
 من اين حروف نوشـتم چنـان كـه غيـر ندانسـت   

 

تو هم ز روي كرامت چنـان بخـوان كـه تـو دانـي 
 

  بلند در نظر گرفتن هجاي پاياني -) حذف همزه2    ابدال -) تغيير مصوت كوتاه به بلند1  
  قلب -مزه) حذف ه4    تغيير مصوت بلند به كوتاه -) ابدال3  
  در كدام گزينه اختيار وزني وجود دارد؟ -۱۵۶
ــــرا ) 1     ــــاك ف ــــان ز دل پ ــــوهر ايم ــــتن  ج روف

 

ــــال بهــــر قســــم داشــــتن  گــــردي از آن در خي
 

ــوداي او2 ــارم از س ــا بيم ــه ت ــد ك ــري ش ــه عم ) آنك
 

رمَــت گــو نگــاهي كــن كــه پــيش چشــم شــهال مــي 
 

ــت3 ــن رقيب ــد از اي ــا بع ــن ت ــت م ــه قام ــد حلق ) ش
 

دگـــر نرانـــد مـــا را بـــه هـــيچ بـــابي زيـــن در 
 

ـــن ) 4 ـــي ك ـــوام مرحمت ـــت ت ـــه در دس ـــروز ك ام
 

ــدامت؟  ــك ن ــود اش ــه س ــاك چ ــوم خ ــه ش ــردا ك ف
 

  اختيار شاعري مقابل كدام گزينه درست است؟ -۱۵۷
ـــت1 ـــو را گش ـــد روي ت ـــاو بدي ـــري ك ـــر نظ ) ه

 

ـــرار هم  ـــۀ اس ـــه خواج ـــان ك ـــديچن ـــو دي ت
 

  (قلب) 

) اگــــــر ابــــــروي او چشــــــمي بديــــــدي2
 

ـــــيدياز   ـــــمي رس ـــــش چش ـــــروي كج اب
 

(تغيير مصوت بلند به كوتاه) 
ــــــي3 ــــــينه ته ــــــتين و س ــــــنج در آس ) گ

 

ـــــي  ـــــام گيت ـــــيم ج ـــــاك ره ـــــا و خ نم
 

  (ابدال) 

ـــير4 ـــرديم س ـــا ك ـــت هركج ـــات طريق ) در مقام
 

ـــود  ـــاده ب ـــراق افت ـــازي ف ـــا نظرب ـــت را ب عافي
 

(تغيير مصوت كوتاه به بلند) 
  وجود دارد؟» بلند به كوتاه «و » كوتاه به بلند«يير مصوت در كدام گزينه هر دو نوع اختيار تغ -۱۵۸
گفـــتم اي دل مـــرو آنجـــا كـــه گرفتـــار شـــوي ) 1    

 

ـــد  ـــيش آم ـــت پ ـــت من ـــي و آن گف ـــت رفت عاقب
 

) شـــــــــبي بُـــــــــد از ســـــــــياهي و درازي2
 

ــــــــرازي  ــــــــان ط ــــــــف ماهروي ــــــــو زل چ
 

ــي؟ ) 3 ــته زره ــك سرش ــو از مش ــوي چ ــي آن م بين
 

ســــپري؟بينــــي آن روي چــــو از ســــيم زدوده  
 

ــــــــپ او آذري4 ــــــــوي چ ــــــــدمش س ) دي
 

ـــــوثري  ـــــوي ك ـــــت ج ـــــت راس ـــــوي دس س
 

  كار رفته است؟ اختيار شاعري وزني به بيتدر ركن اول كدام  -۱۵۹ 
دســـت آرد فريـــدت گـــر بـــه دســـتاني بـــه ) 1    

 

دُر فشــــــاند در ســــــخن همچــــــون زبانــــــت 
 

ــــــد ) 2 ــــــان برجهي ــــــردم همگ ــــــامش ك خ
 

ــــــتم زد صــــــال  ــــــت چــــــون ســــــرو ب قام
 

ـــــــــرم ر 3 ـــــــــود) مح ـــــــــيداي خ از دل ش
 

ـــــي  ـــــس نم ـــــام را ك ـــــاص و ع ـــــنم ز خ بي
 

ــرخ زدم4 ــين چ ــه چن ــا ك ــي ت ــد بس ــرخ بگردي ) چ
 

يـــار بناليـــد بســـي تـــا كـــه در ايـــن غـــار شـــدم 
 

  نام وزن كدام ابيات درست است؟ -۱۶۰
ــوزان    ــق س ــن عش ــالي از اي ــويم مث ــف) بگ ال

 

يكــــي آتشــــي در نهــــانم فــــروزان 
 

 (متقارب مثمن محذوف) 
ـــرآر ـــر ب ـــتب) گ ـــانم قيام د عشـــقت از ج

 

مـــن نخـــواهم كـــرد بـــر عاشـــق مالمـــت 
 

  (رمل مسدس سالم) 
آفـــرين بـــاد ج) بـــر آن چشـــم ســـيه صـــد

 

كشـــي ســـحرآفرين اســـت كـــه در عاشـــق 
 

 (هزج مسدس محذوف) 
مـــوجبي د) در خـــون مســـكينان مـــرو بـــي

 

ـــخن  ـــن س ـــزاري اي ـــدا را از ن ـــنو خ بش
 

  (رجز مثمن محذوف) 
  د -) الف4  د -) ج3  ج -) ب2  ب -) الف1  
  با توجه به شعر نيمايي زير، كدام گزينه درست است؟ -۱۶۱
  »داد/ من چگور شعر خود را با صداي رعد/ كوك كردم در شب ياران ها خبر مي ها و رستن سطرهاي روشنايي نامۀ باران/ از گسستن«  
  تشكيل شده است.» مفتعلن«) پايۀ وزن شعر از تكرار 1  
  در شعر وجود دارد.» كوتاه به بلند«مصوت ) اختيار شاعري تغيير 2  
  ) در كل شعر سه كلمۀ قافيه وجود دارد.3  
  است.» جاي فعالتن آوردن فاعالتن به«) شعر داراي اختيار شاعري 4  
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  مفهوم بيت زير با كدام گزينه قرابت دارد؟ -۱۶۲  1111
 ابــرو هــر كــاو نظــري دارد بــا يــار كمــان   

 

ــان  ــه پيك ــيش هم ــه ســپر باشــد پ ــد ك ــ باي اه
 

  

مشــــتاق آن دهــــان را صــــبري تمــــام بايــــد ) 1   
 

رنــــج احتمــــالي كــــان كــــام برنيايــــد بــــي 
 

) گــر حــق بــه دلــم يــك نظــر لطــف رســاند2
 

ــــن  ــــان در نظــــر م ــــد دو جه ــــه نياي ــــا ك حق
 

) مـــن چـــو از پســـتۀ خنـــدان تـــو كـــامي يـــابم3
 

ـــرد  ـــواهم ك ـــكر خ ـــاد ش ـــر ي ـــم اگ ـــل ره باش طف
 

ســپرپــيش تــو كــرده هركســي ســينۀ خويشــتن  ) 4
 

ـــر نگـــاه خـــويش را؟  ـــي تي ـــه دل كـــه افكن ـــا ب ت
 

  ؟نداردكدام گزينه با بيت زير قرابت مفهومي  -۱۶۳
 همــــه در خــــورد رأي و قيمــــت خــــويش   

 

از تـــو خواهنـــد و مـــن تـــو را خـــواهم 
 

  

ــو دســت ) 1    ــانم دهــد رضــاي ت ــه جــان و جه ــر ب اگ
 

ـــه  ـــر دو ب ـــرك ه ـــه ت ـــو را ب دســـت آورم رضـــاي ت
 

خواهـــد بهشـــت روي يـــار تور مـــي) غنچـــۀ مســـ2
 

چشــم خــود را بــاز بــر رخســار حــورالعين مكــن 
 

) ز در خـــويش خـــدايا بـــه بهشـــتم مفرســـت3
 

ــس  ــا را ب ــان م ــون و مك ــو از ك ــوي ت ــر ك ــه س ك
 

ســــزد اگــــر ندهــــد مهــــر ديگــــري بــــر دل ) 4
 

كــه كــس بــه غيــر تــو شايســته نيســت جــاي تــو را 
 

  مفهوم كدام گزينه متفاوت است؟ -۱۶۴
دعاي صـبح و آه شـب كليـد گـنج مقصـود اسـت ) 1   

 

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

آيــد خيــزان راســت مــي ) بــه هــر قفلــي كليــد صــبح2
 

زنهــار از دســت دعــا غافــل هــاي شــب مشــو دل 
 

ــــد3 ــــو كارهــــا بكن ) دال بســــوز كــــه ســــوز ت
 

ــــيم  ــــاز ن ــــد ني ــــال بكن ــــع صــــد ب شــــبي دف
 

ــديم و ) 4 ــق ق ــه و ح ــان خواج ــه ج ــت ب ــد درس عه
 

ـــت توســـت  ـــاي دول ـــونس دم صـــبحم دع ـــه م ك
 

  مفهوم بيت زير با كدام گزينه قرابت دارد؟ -۱۶۵
ـــي    ـــيش م ـــك ب ـــاي فل ـــد آزاده را جف  رس

 

ـــت  ـــه عاقب ـــال ب ـــي اول ب ـــديش م ـــد  ان رس
 

  

ــــرو را ) 1    ــــد س ــــن برآم ــــدن دام ــــر در برچي عم
 

كننـــد آزادگـــان وحشـــت ز دنيـــا بيشـــتر مـــي 
 

ـــر2 ـــعيف از تب ـــاك ض ـــم ) خاش ـــورد زخ ـــم نخ غ
 

شــــد زيــــر تبــــر كنــــدٔه هيــــزم ز بزرگــــي 
 

ـــي3 ـــار ب ـــرو را دارد به ـــيچ ) س ـــزان در پ ـــاب و خ ت
 

ـــيش  ـــار ب ـــران از ب ـــد گ ـــان باش ـــر آزادگ ـــرگ ب ب
 

ــــرد ) 4 ــــت س ــــردم آزاده اس ــــار م ــــري نوبه مه
 

ــــرو را  ــــد س ــــالك باش ــــبزي اف ــــزان سرس در خ
 

 

  ات زير به كدام ابزار فهم انسان اشاره دارد؟مشخص كنيد هريك از عبار -۱۶۶
 .يابد روند آگاه شدن او از جهان اطرافش سرعتي شگرف مي ■  
 .شود راه جديدي براي ارتباط با جهان و فهم آن، پيش رويش باز مي ■  
 .كند ي اطراف خود را درك ميها معناي پديده ■  
  .دهد اشيا و افراد را از هم تشخيص مي ■  
  حس -تفكر -زبان -) زبان2    تفكر -تعقل -بانز  -) تفكر1  
  حس -تعقل -تعقل -) تفكر4    تفكر -تفكر -تعقل -) زبان3  
  داند؟ عبارات كدام گزينه همگي در ارتباط با نگاهي است كه دانش عمومي را پايه و اساس هرگونه دانشي از جمله دانش تجربي مي -۱۶۷
ي ايـن ديـدگاه، مـرز دانـش علمـي و دانـش ها در برخي از نحلـه -بازخواني واقعيت نيستند كشف و اه دانش -نيست دانش علمي، راه كشف واقعيت) 1  

 . پاشد عمومي فرو مي
برتري دانـش تجربـي بـر دانـش حاصـل از زنـدگي را  -دليل امكان اعتباريابي، نسبت به دانش عمومي از اعتبار بيشتري برخوردار است دانش علمي به) 2  

 نيست. دانش علمي، راه كشف واقعيت -داند اعتبار مي بي
برتـري دانـش  -هر دانش علمي، با هر دانش عمومي سازگار نيسـت -پاشد ي اين ديدگاه، مرز دانش علمي و دانش عمومي فرو ميها در برخي از نحله) 3  

 . داند اعتبار مي تجربي بر دانش حاصل از زندگي را بي
دانش علمي براي حفظ هويـت خـود بايـد از ورود دانـش عمـومي بـه قلمـرو علـم  -داند اعتبار مي را بي برتري دانش تجربي بر دانش حاصل از زندگي) 4  

  .بازخواني واقعيت نيستند كشف و ها دانش -جلوگيري كند

  

 کتاب کل :۳ شناسی جامعه
´ 15
پيشنهادي زمان
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  كند؟ ترتيب كدام گزينه جدول زير را كامل مي به -۱۶۸  1212

ظرفيت داوري دربارٔه علوم طبيعي و فنـاوري به وجود آوردن  -ها اعي و انتقاد از آني اجتمها داوري دربارٔه پديده -هاي اجتماعي ) فهم و شناخت پديده1  
 ها  ي فناوري به انسانها و محدوديت ها دربارٔه فرصتآگاهي دادن  -در علوم اجتماعي حاصل از آن

آگـاهي دادن  -از طبيعـت و علـوم طبيعـيه صـحيح استفاد -ها ي اجتماعي و انتقاد از آنها داوري دربارٔه پديده -ها افزايش همدلي و همراهي انسان) 2  
 ها  ي فناوري به انسانها و محدوديت ها دربارٔه فرصت

 -از طبيعـت و علـوم طبيعـياستفاده صحيح  -ها ي فناوري به انسانها و محدوديت ها دربارٔه فرصتآگاهي دادن  -ها افزايش همدلي و همراهي انسان) 3  
 هاي آن  محدوديت مندي انسان از طبيعت و غلبه بر بهره

ظرفيـت داوري دربـارٔه علـوم به وجود آوردن  -ها ي فناوري به انسانها و محدوديت ها دربارٔه فرصتآگاهي دادن  -هاي اجتماعي ) فهم و شناخت پديده4  
  هاي آن مندي انسان از طبيعت و غلبه بر محدوديت بهره -در علوم اجتماعي طبيعي و فناوري حاصل از آن

افتد؟ و پيامدهاي شناخت قواعد زندگي  دن تأثيرات اجتماعات بر زندگي انسان توسط دانشمندان علوم اجتماعي چگونه اتفاق ميتوضيح دا -۱۶۹
  چيست؟

افـزايش همـدلي و همراهـي  -گريكـد يو جوامع مختلف از  ها فهم متقابل انسانفراهم شدن فرصتي براي  -ها و هنجارهاي اجتماعي ) فهم درست ارزش1  
 و جوامع ها انسان

 هاي احتمالي اجتماعات در امان ماندن از آسيب -هاي اجتماعات مختلف برخوردار شدن از فرصت -ها و هنجارهاي اجتماعي ) فهم درست ارزش2  
 هاي احتمالي اجتماعات در امان ماندن از آسيب -هاي اجتماعات مختلف برخوردار شدن از فرصت -نظم و قواعد جهان اجتماعي) كشف 3  
ها و  افزايش همدلي و همراهي انسان -گريكد يو جوامع مختلف از  ها فهم متقابل انسانفراهم شدن فرصتي براي  -نظم و قواعد جهان اجتماعيكشف ) 4  

  جوامع
  به سؤاالت زير پاسخ دهيد: -۱۷۰
 از چه فضايي به علوم اجتماعي راه يافت؟ زدايي آشنايي ■  
 ؟شوند با هر موقعيت اجتماعي مواجه مي چگونه افراد در زندگي روزمره غالباً ■  
  زدايي چيست؟ شناسان در آشنايي هدف جامعه ■  
 به خود موقعيت اجتماعي و ابعاد و اعماق آننزديك شدن  -بر اساس عادت -شناسي ) مردم1  
  به خود موقعيت اجتماعي و ابعاد و اعماق آننزديك شدن  -بنا به نيازهاي عملي خود -شناسي ) مردم2  
  به پيچيدگي و عمق موقعيت اجتماعيتر شدن  نزديك -بر اساس عادت -ادبيات )3  
  به پيچيدگي و عمق موقعيت اجتماعيتر شدن  نزديك -بنا به نيازهاي عملي خود -) ادبيات4  
  ترتيب هريك از عبارات زير به چه چيزي اشاره دارد؟ به -۱۷۱
 هاي تجربي صرفاً به رسميت شناخته شدن تبيين ■  
 گيري خود به علوم طبيعي شناسي در آغاز شكل زديك شدن جامعهن ■  
  شناسي تبييني جامعه ■  
محدود كردن دانش علمي به دانشي كه به كشف روابط  -آيد دانش علمي تنها از راه حس به دست مي -دانش تجربي محدود دانستن دانش علمي به) 1  

 پردازد. ها مي ميان پديده
ي ها دانش هدر زمر  شناسي جامعهدر نظر گرفتن  -شناسي انتخاب نام فيزيك اجتماعي براي جامعه -ر اوايل قرن نوزدهم ميالدي) نگاه به علوم انساني د2  

 تجربي و ابزاري
 ها ها و توصيف آن بيان روابط ميان پديده -شناسي انتخاب نام فيزيك اجتماعي براي جامعه -دانش تجربي محدود دانستن دانش علمي به) 3  
  به رسميت شناخته شدن دانش علمي -آيد دانش علمي تنها از راه حس به دست مي -گاه به علوم انساني در اوايل قرن نوزدهم ميالدي) ن4  
  در كدام گزينه مطرح شده است؟ تأكيد بيش از اندازه رويكرد تبييني بر نظم و ساختارهاي اجتماعيپيامدهاي  -۱۷۲
 افول معاني -اخالق گريزي -ها ركود ارزش -) حذف آگاهي و معنا1  
 حذف شور زندگي انسان -آگاهي و معناحذف  -قالارزش و اخحذف  -قيتال حذف اراده و خ) 2  
 دين گريزي -حذف ارزش و اخالق -افول معاني -) ركود اراده3  
  حذف شور زندگي انسان -اخالق گريزي -ركود اراده -ها ) سقوط ارزش4  

 
 

  پيامد  علت
  (الف)ز يكديگرو جوامع مختلف ا ها زمينۀ فهم متقابل انسانفراهم شدن 

گيري اجتماعي مناسب و صحيح براي دانشمندان فرصت موضعگيري  شكل  (ب)
  (ج) ها ي فناوري به انسانها و محدوديت ها دربارٔه فرصتآگاهي دادن 

  علوم اجتماعي نسبت به علوم طبيعياهميت بيشتر   (د)

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

صيلي 
سال تح

01
 - 

00
  

  
دفترچة شمارة 

2 -
 

صاصي 
آزمون اخت

30
 

ت 
ش
ارديبه

1401
   )

ساني
شي علوم ان

گروه آزماي
 (

  

  عبارات زير در كدام گزينه آمده است؟ترتيب پيامد هريك از  به -۱۷۳  1313
 افراد يها و ارزش ها آرمان ■  
 ها ارزش افراد براي تحقق بخشيدن به ٔهانگيزتر بودن  قوي ■  
  در تركيه مدارس امام خطيبتأسيس  ■  
  گراها مالسبه پناهگاهي براي اتبديل شدن  -ساختار اجتماعيتر  گيري بهتر و دقيق شكل -) ايجاد انگيزه در نظام اجتماعي1  
 توسط حكومت تركيه  مالتأييد نفوذ اس -ساختار اجتماعيتر  گيري بهتر و دقيق شكل -) ايجاد انگيزه در نظام اجتماعي2  
 توسط حكومت تركيه  مالتأييد نفوذ اس -در جهان اجتماعيتر  ايجاد تغيير مهم -) تغيير نظم اجتماعي3  
  گراها مالبه پناهگاهي براي استبديل شدن  -در جهان اجتماعي تر ايجاد تغيير مهم -) تغيير نظم اجتماعي4  
  در ارتباط با نگاه وبر به سؤاالت زير پاسخ دهيد: -۱۷۴
 كنش اجتماعي را چگونه بايد مطالعه كرد؟ ■  
 شود؟ علمي بودن مطالعات اجتماعي چگونه حاصل مي ■  
  هاي اجتماعي نگاه او چيست؟ در ارتباط با آرمان ■  
 كرد. فيرا توص ياجتماع هاي ها و ارزش آرمان شود فقط مي -اثبات از طريق روش تجربي -ديها را فهم آن يعنام ديبا ) 1  
را  ياجتمـاع هـاي هـا و ارزش آرمان شود فقط مي -هاي اجتماعي ضروري بودن فهم براي درك معناي پديده -ها را مطالعه كرد ) نبايد از طريق حواس آن2  

 كرد. فيتوص
 ها سخن گفت. توان دربارٔه آن به شرط داوري علمي مي -هاي اجتماعي ضروري بودن فهم براي درك معناي پديده -ديها را فهم آن ينامع ديبا ) 3  
  ها سخن گفت. توان دربارٔه آن به شرط داوري علمي مي -اثبات از طريق روش تجربي -ها را مطالعه كرد ) نبايد از طريق حواس آن4  
  ؤاالت زير را آورده است؟كدام گزينه پاسخ س -۱۷۵
 در علوم انساني نتيجۀ چيست؟ ي غلط و اشتباهها گيري نتيجه ■  
 آورده است؟ فدا كردن جان براي وطنكدام گزينه مثالي براي مفهوم  ■  
 و شهادت طلبي چيست؟ فدا كردن جان براي وطنتفاوت دو مفهوم  ■  
  ت؟شباهت دو مفهوم خودكشي و فداكردن جان براي وطن چيس ■  
همرزمـان  ۀمانـدن از قافلـ ، زنـده مانـدن خـود در جنـگ و جـاجنگ تحميلـيبسياري از بازماندگان  -ها در علوم انساني ) ناديده گرفتن معناي پديده1  

 رسيدن به اهداف شخصي  -معناي متفاوتشان -دانند ترين حسرت زندگيشان مي شهيدشان را خسراني بزرگ و مهم
در جنگ جهاني دوم، هزاران خلبان ژاپني براي عمليات كاميكـازه داوطلـب  -ها ي انساني و اجتماعي، بدون توجه به عمق آناه پديده هبررسي و مطالع) 2  

  دست شستن از جان و زندگي در دنيا -معناي متفاوتشان -شدند
  ، زنـده مانـدن خـود در جنـگ و جنـگ تحميلـين بسـياري از بازمانـدگا  -هـا ي انساني و اجتماعي، بدون توجه به عمق آنها پديده هبررسي و مطالع) 3  

 رسيدن به اهداف شخصي -آثار مختلف اجتماعي -دانند همرزمان شهيدشان را خسراني بزرگ و مهمترين حسرت زندگيشان مي ۀماندن از قافل جا
آثـار مختلـف  -ات كاميكـازه داوطلـب شـدنددر جنگ جهاني دوم، هزاران خلبـان ژاپنـي بـراي عمليـ -ها در علوم انساني ) ناديده گرفتن معناي پديده4  

  دست شستن از جان و زندگي در دنيا -اجتماعي
  ترتيب مصاديق (الف، ب، ج و د) كدام است؟ به -۱۷۶

  پيامد  علت
  مورد نزاع و كشمكش شدن دانش  (الف)

  (ب)  نگاه خوش بينانه داشتن به دانش
  (ج) گرفتن هر سه مزيت قرار ياديبن ديمورد شك و ترد

 ها قملداد كردن ثروت ريشه بسياري از ظلم  )(د
بسنده كردن بشر به فايده و لذت صرف ناشـي  -سپردن منازعات بر سر قدرت و ثروت را به قضاوت دانش -بيني به دانش ) مورد ترديد قرار گرفتن خوش1  

 واكنش شديد در دوران مدرن به ثروت  -گانه از مزاياي سه
توسـعه و پيشـرفت  -سـپردن منازعات بر سر قدرت و ثروت را به قضاوت دانـش -منازعات بر سر قدرت و ثروت به دانشسپردن قضاوت در مورد  عدم) 2  

 خنثي دانستن مفهوم ثروت  -ثروت و قدرت در ارتباط با علوم تجربي
واكـنش  -و قدرت در ارتباط با علوم تجربي توسعه و پيشرفت ثروت -پي بردن به اهميت و جايگاه دانش -بيني به دانش ) مورد ترديد قرار گرفتن خوش3  

 شديد در دوران مدرن به ثروت 
بسنده كردن بشر بـه فايـده و لـذت صـرف  -پي بردن به اهميت و جايگاه دانش -سپردن قضاوت در مورد منازعات بر سر قدرت و ثروت به دانش عدم) 4  

  خنثي دانستن مفهوم ثروت -گانه ناشي از مزاياي سه
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  شناسي اشاره دارد؟ ك از عبارات زير به كدام نوع رويكرد در جامعههري -۱۷۷  1414
 هاي سياسي ها و نظام بسنده كردن به توصيف ارزش ■  
 كار دانستن رويكرد تبييني محافظه ■  
 هاي اجتماعي ضروري دانستن داوري علمي دربارٔه ارزش ■  
  .ستها عرصه انتخاب ارزش ،ياسيدر عرصه س ژهيها به و انسان يزندگ ■  
 انتقادي -انتقادي -انتقادي -) تفسيري2  تبييني -تفسيري -تفسيري -) تبييني1  
  انتقادي -تفسيري -انتقادي -) تبييني4  تبييني -انتقادي -تفسيري -) تفسيري3  
  ها اشاره دارد؟ هاي زير به كدام نوع از تفاوت هريك از ويژگي -۱۷۸
 قد ■  
 منزلت ■  
 ضريب هوشي ■  
  ثروت ■  
 اي هاي رتبه تفاوت -هاي اسمي تفاوت -نابرابري اجتماعي -هاي اسمي ) تفاوت1  
 اي هاي رتبه تفاوت -هاي اسمي تفاوت -اي هاي رتبه تفاوت -هاي اسمي ) تفاوت2  
 نابرابري اجتماعي -نابرابري طبيعي -اي هاي رتبه تفاوت -اي هاي رتبه تفاوت) 3  
  نابرابري طبيعي -ري طبيعينابراب -هاي اسمي تفاوت -اي هاي رتبه تفاوت) 4  
  دانند، اشاره دارد؟ يك از عبارات زير به نگاهي كه قشربندي را ضروري و جهاني مي كدام -۱۷۹
 . ساختاي  قشربندي نشده ٔهشايد جوامع آينده را بتوان به شيو الف)  
ولي براي بقاي جامعه مهمترنـد و بـه  ،ت استها پرزحمت و پر مسئولي ه گرفتن آنبرعهديي هستند كه ها هاي عالي رتبه همان نقش نقش ب)  

 .بيشترين توانايي و استعداد نياز دارند
 .تر و خوشايندترند تر، راحت زحمت هاي ديگر كم از نقش ها برخي نقش ج)  
 . شوند هاي مهم و پرزحمت ترغيب مي دليل رضايت از انجام كار خوب يا به خاطر خدمت به ديگران به ايفاي نقش ها به گاهي آدم د)  
 جوامع مختلف براي كاهش نابرابري اجتماعي بايد از راهكارهاي مختلفي نيز بهره بگيرند. )ه  
  . ها و استعدادهاي متفاوتي نياز دارند هاي متفاوت، به توانايي نقش و)  
  و -ج -) ب4  و -د -) ج3  ه -د -) ب2  ه -ب -) الف1  
  كشي در چيست؟ آميز همانندسازي با نسل هاي خشونت ارد؟ و تفاوت همۀ روشبه چه مفهومي اشاره د نفي و طرد ديگري متفاوت -۱۸۰
تـوان او را بـه پـذيرش  شود، امكان اصالح او وجود دارد و با اعمال فشـار مي ديگري اگرچه شر دانسته مي -آميز همانندسازي هاي خشونت ) اساس روش1  

 . الگوهاي هويتي جديد مجبور ساخت يا از بقيه جدا كرد
تـوان او را بـه پـذيرش الگوهـاي  شود، امكان اصالح او وجود دارد و با اعمـال فشـار مي ديگري اگرچه شر دانسته مي -كنترل جمعيت در دوران مدرن) 2  

 .هويتي جديد مجبور ساخت يا از بقيه جدا كرد
د يـا ايـن خـدمات را بـا نساز  داشت و درمان محروم مياز تسهيالت و خدماتي مانند آموزش، بهديگران را  -آميز همانندسازي هاي خشونت ) اساس روش3  

 .دنگذار  ها مي كيفيت بسيار پايين تري در اختيار آن
د يا اين خدمات را با كيفيت بسـيار نساز  از تسهيالت و خدماتي مانند آموزش، بهداشت و درمان محروم ميديگران را  -) كنترل جمعيت در دوران مدرن4  

  .دنگذار  مي ها پايين تري در اختيار آن
  كند؟ گرايي اشاره مي گيري نسبي كدام گزينه به عوامل شكل -۱۸۱
ها و  هاي افراد، گروه ها و شباهت براي درك تفاوتكه امكاني ناديده گرفتن  -هاي همانندسازي ) حذف نقش سياست هويت در ارتباط با كم كردن آسيب1  

 ا ه ها و تفاوت گم شدن انسان در كثرت -جوامع وجود دارد
هـا و  بـراي درك تفاوتكـه امكاني ناديده گرفتن  -هاي پشت سر توسط انسان خراب شدن برخي از پل -هاي بشري از ظرفيتاستفاده ماندن برخي  ) بي2  

 . ها و جوامع وجود دارد هاي افراد، گروه شباهت
از بـي اسـتفاده مانـدن برخـي  -هاي همانندسـازي دن آسـيبحذف نقش سياست هويت در ارتباط با كم كر  -ها ها و تفاوت ) گم شدن انسان در كثرت3  

  هاي بشري ظرفيت
خـراب شـدن برخـي از  -هـاي بشـري از ظرفيتبي استفاده ماندن برخي  -هاي همانندسازي ) حذف نقش سياست هويت در ارتباط با كم كردن آسيب4  

  هاي پشت سر توسط انسان پل
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  در ارتباط با علوم نافع در نگاه اسالم كه در ذيل آمده، آورده است؟به ترتيب كدام گزينه عبارات درستي  -۱۸۲  1515
 علوم اجتماعي ■  
 علوم ابزاري ■  
  ترين علوم نافع ■  
علـم  -شـوند علومي هستند كه به قصد درس آموختن از رفتار گذشتگان و شناخت قوانين براي استفاده از آن قـوانين در حـال و آينـده آموختـه مي) 1  

 علم به نفس، علم توحيد و علم به مبدأ و معاد -ني و مهندسي و علوم پايهپزشكي، علوم ف
علم بـه نفـس، علـم  -كنند كه نيازهاي روزمره جامعه اسالمي را برطرف ميي علوم -گويند علومي كه دربارٔه حقيقت انسان و آغاز و انجام او سخن مي) 2  

  توحيد و علم به مبدأ و معاد
علـم  -شـوند درس آموختن از رفتار گذشتگان و شناخت قوانين براي استفاده از آن قـوانين در حـال و آينـده آموختـه مي علومي هستند كه به قصد) 3  

  علم به جامعه و تاريخ -پزشكي، علوم فني و مهندسي و علوم پايه
  علم به جامعه و تاريخ - كنند عه اسالمي را برطرف ميكه نيازهاي روزمره جامي علوم - گويند علومي كه دربارٔه حقيقت انسان و آغاز و انجام او سخن مي) 4  
  كند؟ كدام گزينه جدول زير، در ارتباط با معاني عقل را، به درستي كامل مي -۱۸۳

  معناي عقل  توضيح
  (الف)  .كنند عالمان در دانش علمي از آن استفاده مي

  (ب)  .برند عموم مردم در دانش عمومي از آن بهره مي
  (ج)  م بخشي به زندگي اجتماعيمعنابخشي و انسجا

  (د)  شناسي عوامل مهاجرت در جمعيتفهم 

 عقل تبييني -عقل انتقادي -عقل در معناي عام -) عقل نظري1  
 عقل ابزاري -عقل تفسيري -عقل در معناي عام -) عقل در معناي عام2  
 عقل تفسيري -عقل تفسيري -عقل عملي -) عقل در معناي عام3  
  عقل تفسيري -عقل انتقادي -ل عمليعق -) عقل نظري4  
  كند؟ هاي فقهي جهان اسالم اشاره مي يك از عبارات زير به ظرفيت كدام -۱۸۴
 .گيري امت اسالمي تبديل كرد ها را به فرصتي براي شكل ي قومي، نژادي، زباني و فقهي، اين تفاوتها تفاوت ناديده گرفتنبا  الف)  
 .ن نژاد و زبان و مذهب، از مظلوم دفاع كنندمسلمانان بايد بدون در نظر گرفت ب)  
 .مسلمانان نبايد با مردم دنيا درگير شوند ج)  
 .داند مسلمانان را موظف به مدارا با تمام مردم جهان كه زندگي صلح آميز دارند، مي د)  
 .داند دگان جهان ميمسلمانان را موظف به تحقق و گسترش عدالت در جوامع خود و همچنين دفاع از مظلومان و ستمدي )ه  
  .كند توصيف يا تبيين مسائل اجتماعي دربارٔه چگونگي رفتار اجتماعي مسلمانان و جامعه اسالمي، احكام و قواعدي را مطرح ميعالوه بر  و)  
  و -ه -د -) ج4  و -ج -ب -) الف3  ه -د -ج -) ب2  ه -د -ج -) الف1  
  بودن عبارات زير را مشخص كنيد: نادرستدرست يا  -۱۸۵
هاي داخلي و خارجي داشته و در قـرن بيسـتم توانسـته اسـت  فقه شيعه در ايران همواره نقش مهمي در تعيين نوع رابطه مردم با قدرت ■  

 .نظريات الزم براي دو انقالب اجتماعي را پديد آورد
 .مطلوب را تحقق ببخشيم ۀجامع اولنيم ويژگي توا ميرزاي نائيني در آغاز قرن بيستم و در شرايط آن روز جامعه خود، معتقد بود كه ما نمي ■  
شوند. به همين سبب، او علم مـدني را در مقابـل  ها ايجاد مي انسان ٔهداند كه با آگاهي و اراد هايي مي هاي اجتماعي را پديده فارابي واقعيت ■  

 .ها وجود دارد ها مستقل از اراده انسان دهد كه موضوع آن علومي قرار مي
  .ايي با طرح مسئله اعتباريات، تعريف دقيق تري از موضوع علوم اجتماعي ارائه كرده استعالمه طباطب ■  
 درست -درست -نادرست -) درست2  درست -نادرست -درست -) نادرست1  
  نادرست -درست -نادرست -) نادرست4    درست -نادرست -درست -) درست3  
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 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص یمتام برای ، آزمون برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق
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 وقت پيشنهادي تا شماره از شماره تعداد پرسش مواد امتحاني

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

 دقيقه 13 235 221 15 جغرافيا

 دقيقه 20 255 236 20 فلسفهمنطق و 

 دقيقه 15 275 256 20 شناسي روان

 دقيقه 75گويي:  مدت پاسخ 90ها:  تعداد كل پرسش
 

ــبو دا ــ طل ــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ،یگرام ــد خــود ی مانن
 ،مرمسـت 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 املفهوم أو املفردات عّین األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو التَّعریب(:  
  »:الظّاملین!الواجب علیک أن تُصّحح خطأک هذا تصحیحاً و ال تتعّدی علی حقوق اآلخرین تعّدي « -۱۸۶
  کردی! درازی منی کردی و بر حقوق دیگران مانند ستمگران دست ) تو باید این اشتباهاتت را حتامً تصحیح می۱  
  ) بر تو واجب است که این خطای خود را حتامً تصحیح کنی و همچون ظاملان به حقوق دیگران تجاوز ننامیی!۲  
  درازی نکنی، بر تو واجب است! ان به حقوق دیگران دست) اینکه خطای خود را تصحیح منایی و مانند ظامل۳  
  درازی منایی! ) قطعاً تصحیح این اشتباهت بر تو واجب بوده است و تو نباید به حقوق دیگران ظاملانه دست۴  
هون الجاهل ألنّهم یعلمون أّن ا« -۱۸۷   »:ه یحّب الّذین یَسیرون يف سبیل العلم!للّ ِمن الّناس من یتفّقهون و یُفقِّ
کننـدگان در راه دانـش را  داننـد کـه خداونـد حرکـت دهند؛ زیـرا اینـان مـی کنند و به جاهالن آموزش می آموزی می ) برخی از مردم علم۱  

  دارد! دوست می
در راه علـم  دانند که پروردگار، کسانی را کـه کنند؛ چه اینان می گیرند و نادان را دانا می ) از میان مردم کسانی هستند که علم را فرا می۲  

  کنند، دوست دارد! حرکت می
هایی است که در راه علم  دانند خدا دوستدار آن دلیل اینکه می دهند؛ به شوند و نادان را آموزش می ) افرادی از مردم هستند که دانا می۳  

  حرکت بکنند!
هایی را که در راه  دانند که خداوند آن شک می ی) کسانی از بین مردم هستند که به دنبال یادگیری دانش و آموزش به نادان هستند و ب۴  

  کنند، دوست دارد! علم حرکت می
  »:هناک ال عامل دون خطأ و لکّنه ینهزم حینام یعترب نفسه عاملاً یعرف کّل يشٍء!« -۱۸۸
  آورد!شامر  خورد که خود را دانای به همه چیز به  ) هیچ دانشمندی نیست که اشتباه نکند، ولی او زمانی شکست می۱  
  شکست او زمانی است که خود را بسیار دانا بداند که به هر چیزی آگاهی دارد! اما گاه وجود نداشته است،  ) دانشمند بدون خطا هیچ۲  
دانـد، شکسـت  شـامر آورد کـه هـر چیـزی را مـی ) هیچ دانشمند بدون اشتباهی وجود ندارد، ولی او زمانی کـه خـود را دانشـمندی بـه۳  

  خورد! می
  ند که او هنگامی که خود را دانای به همه چیز بداند، حتامً شکست خورده است!هرچگاه بدون اشتباه نیست،  انشمند هیچ) د۴  
  »:الوالدتان مل تتعاونان مشفقتین علی تربیة أوالد ال یُراعون األدب أمام الوالدین أبداً!« -۱۸۹
  کنند؟ گاه ادب را در برابر پدر و مادر رعایت منی که هیچ کنند ) چرا مادران دلسوزانه بر تربیت فرزندانی همکاری می۱  
  کنید؟ کنند، دلسوزی می ) ای مادران چرا در تربیت فرزندانی که به هیچ عنوان ادب را در برابر پدر و مادر مراعات منی۲  
  کنند؟ با یکدیگر همکاری می کنند، گاه رعایت منی ) آیا مادران برای تربیت فرزندانشان که ادب را در مقابل والدینشان هیچ۳  
  ) ای مادران چرا با یکدیگر در تربیت فرزندان دلسوزانه همکاری نکردید تا در برابر پدر و مادر همواره ادب را رعایت کنند؟۴  
  عیِّن الّصحیح:  -۱۹۰
  ه است!ه!: قلب این مسلامن گویی از غیر خدا خالی شدللّ ) قلب هذا املسلم کأنّه مل یفرغ إّال من غیر ا۱  
  ها خرد استوار است و آن یک زینت همیشگی است! ) جامل املرء عقل ثابت و هو زینٌة ال تزول!: زیبایی انسان۲  
  کنند! ه!: این، موضوعی است که فقط مؤمنان به خدا آن را درک میللّ ) هذا أمٌر ال یدرکه إّال املؤمنون با۳  
  خوانیم چون یاری الهی را خواستاریم! منه!: ما برای خدا مناز میه مطالبین املساعدَة اإللهیّة للّ ) نحن نُصّيل ۴  
  : الخطأعیِّن  -۱۹۱
  آیند! شامر می های صنعتی، تهدیدی برای نظام طبیعت به ) تُعّد الّنفایات الّصناعیّة تهدیداً لنظام الطّبیعة!: زباله۱  
  اش را نداد! امنا کشاورز به هیچ وجه به جغدها اجازۀ وارد شدن به مزرعه) إنَّ الزّارع مل یسمح للبومات بالّدخول إلی مزرعته سامحًة!: ه۲  
  های سودمند نورانی کرده است! ) ريّب أنار عقيل و قلبي بالعلوم الّنافعات!: پروردگار من، خرد و دل من را با دانش۳  
  خواهم! یان آمرزش میه دامئاً إستغفاراً صادقاً!: من همواره از پروردگارم مانند راستگوللّ ) أستغفر ا۴  
  »:با هواپیام سفر نکردم؛ زیر بلیط آن واقعاً گران است!« -۱۹۲
  ) إيّن ما سافرُت بالطّیّارة ألّن البطاقة غالیٌة جّداً!۲  ) مل أساِفْر بالطّائرة و کأّن بطاقته غالیٌة کثیرة!۱  
  ائرة ألّن بطاقتها غالیٌة جّداً!) ما سافرُت بالطّ ۴  ) أنا لن أسافر بالطّائر فإّن بطاقته غالیٌة أکرث!۳  
  عّین ما یحّذر املخاطب من الظّلم:  -۱۹۳
  ) إلهي عاِملنا بفضلَِک و ال تُعاِملنا ِبعدلک!۲  فعلُت! ما شعیرة ُجلب منلةً  أسلُب أن علی الّسبعة األقالیم أُعطیُت  لو )۱  
  أّن أقوی الّناس من َعفا عدّوه مقتدراً!) أعتقد ب۴  ) کُن للظّامل خصامً و للمظلوم عوناً يف جمیع األحوال!۳  
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  عیِّن الفعل الّذي له َمعنیان (الّالزم و املتعّدي):  -۱۹۴  22
  ) دافعت الّشیامء عن أخیها و َدعْت قومها إلی اإلسالم!۲  ) بدأت حیاتها الجدیدة بغرس الفسائل يف الحدیقة!۱  
  ) عدد الّنمل يف العامل یفوق عدد البرش مبلیون مرّة تقریباً!۴  ) یبقی املحسن حیّاً و إن نُقل إلی منازل األموات!۳  
  ّ۱۹۵-۱۹۷( عنيِّ الّصحیح يف اإلعراب و الّتحلیل الّرصيف(: 
یامء تَحُضن الّنبّي « -۱۹۵   »:صغیراً و تُالعبه! کانت الشَّ
یامء: إسم۱     معرّف بأل/ فاعل و مرفوع -معرب -مفرد مؤنّث -) الشَّ
/ فعل و فاعله اإلسم الظّاهر -معلوم -د بزیادة حرف واحد) تَحضن: فعل مزی۲     متعدٍّ
  معرب/ حال و منصوب -نکرة -مفرد مذکّر (جمعه: ِصغار) -) صغیراً: إسم۳  
  الزم/ فعل و فاعله محذوف -»ُمالعبة«مصدره:  -للغائبة -) تُالعب: فعل مضارع۴  
  »:هؤالء عاّمل ُمجّدون یشتغلون يف املصانع!« -۱۹۶
  مبنّي/ مبتدأ و يف محّل الرّفع -للجمع -ء: إسم اإلشارة للقریب) هؤال ۱  
  نکرة/ خرب و مرفوع -معرب -إسم املبالغة -جمع التّکسیر -) عاّمل: إسم۲  
  معرفة/ صفة و مرفوع بالواو -إسم الفاعل من فعل مزید -) ُمجّدون: الجمع الّسامل للمذکّر۳  
/ فعل مع فاعله يف محّل خرب -زیادة حرفینمزید ب -للغائبینَ  -) یشتغلون: فعل مضارع۴     متعدٍّ
  »:یا ابن ُحنیف فقد بلغني أّن رجالً من فتیة أهل البرصة دعاک إلی َمأُدبة!« -۱۹۷
  معرّف بالعلمیّة/ منادی مضاف و منصوب -معرب -مفرد مذکّر -) ُحنیف: إسم۱  
  رّ معرب/ مجرور بحرف ج -) فتیة: جمع التّکسیر (مفرده: فتی، مذکّر)۲  
/ فعل مع فاعله يف محّل خرب  -معلوم -للمخاطب -) دعا: فعل ماٍض ۳     »أنّ «متعدٍّ
  نکرة/ إلی َمأدبة: جاّر و مجرور -إسم املکان -مفرد مؤنّث -) َمأُدبة: إسم۴  
 ۱۹۸-۲۰۵( ةأجب عن األسئلة الّتالی(:  
  يف ضبط حرکات الحروف:  الخطأعیِّن  -۱۹۸
دات الطَّبیَعة!۲  املُباَریات إّال کُرََة املِنَضَدة!) نَْحُن شاَرکْنا يف َجمیع ۱     ) اإلِکثار يف اْسِتخدام املَبیدات و األَْسَمَدة ِمن ُمَهدَّ
کَّ ۴  ) َسهَّلَْت هِذِه املادَُّة األَعامَل ِمثْل َحْفر األَنْفاق و َشّق الَقَنوات!۳     ِریَّة!) حیَنام أُِصبُت ِبهذا املَرَِض ُمِنْعُت َعِن املَوادِّ السُّ
  حرف مشّبهة بالفعل؟ ال یوجديف أّي آیة  -۱۹۹
  )ه إّال القوم الکافرونللّ إنّه ال ییأس من َروح ا() ۲  )ال إکراه يف الّدین قد تبیّن الرّشد من الغيّ () ۱  
  )لعلّنا نتّبع الّشجرة إن کانوا هم الغالبین() ۴  )کأن مل یسمعها کأّن يف اُذنیه َوقْراً () ۳  
  »یا ............... اِْقِض لنا حاجاتنا!«ناسب للفراغ: عّین امل -۲۰۰
  ) أیّها العزیزُ ۴  ) الحسینُ ۳  ) فاطمةُ ۲  ) اللّهمَّ ۱  
  »:ال«فیه نوع  یختلفعّین ما  -۲۰۱
  اإلستعامر!) املشهور لدي العالَم أّن املسترشقین ال یکونون إّال نوافذ ۲  ه!للّ ) ال ینالون املؤمنون الربَّ حتّی ال یَعصوا أوامر ا۱  
  ه فال ینرصکم و ال یمّدکم!للّ ) إْن ال تنرصوا دین ا۴  ) الخائب هو الّذي ال رجاء له للّنجاح يف هدفه!۳  
  منه:  فیه املستثنی مل یذکَرعّین ما  -۲۰۲
  ع!) کّل وعاء یضیق مبا ُجعل فیه إّال وعاء العلم فإنّه یتّس۲  ) ما شاهد الطّّالب يف ذلک الّشارع إّال صدیقهم!۱  
  ) ما أعجب أنورشوان يشء إّال هذا الکالم فأمر بإعطائه َدنانیر!۴  ) إيّن أتصّدقُت کّل ما عندي إّال هذه الّنقود القدیمة!۳  
  عّین فعالً متعّدیاً یُبیَّن نوُعه:  -۲۰۳
  ) العاقل یعرف قیمة الوقت معرفًة ناجحًة من حاجته الّشدیدة إلیه!۱  
  اولًة أکرث حتّی یکتسب درجات عالیة!) حاول التّلمیذ يف دروسه مح۲  
  ه املؤمنین ُمساعدًة دامئاً حتّی یصعدوا أمام املشکالت!للّ ) یُساعد ا۳  
  ) علینا أن نحّقق آمالنا يف بناء مجتمع جمیعاً و ال نخاف أبداً!۴  
  فیه الّتشبیه:  لیسعّین ما  -۲۰۴
  إرضاء جمیع الّناس غایٌة ال تُدَرک! ) کأنّ ۲  ه مقاتلة األسود!للّ ) یقاتل املجاهدون يف سبیل ا۱  
  ) الوقت هو املاّدة األّولیّة مثل الخشب بید الّنّجار!۴  ) الحسد یأکل الحسنات کام تأکل الّنار الحطب!۳  
  عّین الحال: -۲۰۵
  ) و نحن نجعل کتبنا يف محفظتنا بعد الّصّف!۲  ه قد جعل بیته الحرام آِمناً!للّ ) إّن ا۱  
  ) مل أجَعل جّوايل علی املنضدة متلّوثًة!۴  ازل الّشیاطین حّقاً!) جعلوا قلوبهم من۳  
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  همّت چه شخص يا اشخاصي در ايران گسترش يافت؟ در دورٔه قاجار، هنر تئاتر به سبك اروپايي به -۲۰۶
  ) مسيونرهاي انگليسي و فرانسوي2    خان مشيرالدوله ) ميرزا نصراهللا1  
  الدوله نمزيّ اكبرخان يرزاعليم) 4    ويان اعزامي به اروپا) دانشج3  
  ؟داشت روس و سيانگل به ازيامت و اعطاي فرنگ به سفر يبرا شاه قيتشو در يمؤثر نقش ،يناصر عصر يها صدراعظميك از  كدام -۲۰۷
  خان سپهساالر ) ميرزا حسين2    خان فراهاني ) ميرزا تقي1  
  فراهاني مقام قائم خان ابوالقاسم رزايم) 4    السلطان اصغرخان امين ميرزا علي) 3  
  منجر شد، چه نام داشت؟ يبعث دشمن اسارت از خرمشهر يآزاد عملياتي كه اوج حماسۀ دفاع مقدس ملت ايران بود و به -۲۰۸
  المقدس ) بيت4  االئمه ) ثامن3  المبين ) فتح2  5) كربالي 1  
  چه بود؟» بريگاد قزاق«عنوان  اي با فهشاه از ايجاد يك واحد نظامي حر هدف ناصرالدين -۲۰۹
  يخارج هجوم با مقابله و مرزها حفظ) 2  يداخل يها اعتراض و ها شورش) دفع 1  
  از روسيه ديجد  ينظام دانش) فراگيري 4  ) مهار كردن توان و نيروي رزمي عشاير3  
  كردند؟ لس، روس و انگليس چه سياستي را دنبال ميويژه در تبريز) پس از به توپ بسته شدن مج هاي مردمي (به در جريان مقاومت -۲۱۰
  ) به قدرت رساندن وليعهد (احمدشاه)2    شاه ) حفظ سلطنت محمدعلي1  
  نشانده ) روي كار آوردن يك نظام جمهوري دست4  ) اجراي كودتايي نظامي توسط نيروهاي قزاق3  
  ود؟خانۀ عصر قاجار چه ب وزارت نيتر گسترده و نيتر پرسابقهوظيفۀ  -۲۱۱
  هاي مدرن ) تجديد سازمان ارتش و مجهز كردن قواي قزاق به سالح2  ميجرا  و تخلفات و رسيدگي به شهرها در تيامن و نظم يبرقرار ) 1  
  ي و سلطنتيوانيد  امالك بر نظارت و ها اتيمال يگردآور  و محاسبه) 4  هاي حكومتي ) نگارش، تدوين، تنظيم، ثبت، ارسال و دريافت نامه3  
  چه بود؟» ها فاشيست«گرايان افراطي ايتاليا موسوم به  ملي هدف -۲۱۲
  هاي كمونيستي به ايتاليا ) جلوگيري از ورود انديشه2  باستان روم يامپراتور ) احياي دوبارٔه عظمت 1  
   مجلس انتخابات دربراي پيروزي  ينيموسول) كمك به 4  متمركز و قدرتمندحزبي  ) ايجاد يك دولت تك3  
  دار شد؟ اي را عهده ي تأسيس گشت و چه وظيفهاسالم انقالب يروزيپ از پس بالفاصلهانقالبي كدام نهاد  -۲۱۳
  اسالمي انقالب يدستاوردها و ها آرمان پاسداري از -ياسالم انقالب پاسداران سپاه) 1  
  يپهلو ميرژ  تكاريجنا  سران ير يدستگ و حفظ نظم و امنيت -) كميتۀ انقالب اسالمي2  
  قساب ميرژ  رسيدگي به پروندٔه مقامات و مأموران -ياسالم انقالب يدادسراها و ها دادگاه) 3  
  اروستاهشهرها و  از فقر رفع و يآبادان ران،زدايي و عم محروميت -يسازندگ جهاد) 4  
  اند؟ بوده» پيمان صلح ورساي«كدام موارد ازجمله مفاد  -۲۱۴
  الف) انحالل ارتش و قواي نظامي آلمان  
  ات آلمان ميان متفقينب) تقسيم مستعمر  
  هاي متفق پ) پرداخت غرامت از سوي آلمان به دولت  
  فرانسه و روسيه بههايي از خاك آلمان  واگذاري بخش ت)  
  ) ب و ت4  ) الف و پ3  ) ب و پ2  ) الف و ب1  
  كه ساخت آن در دورٔه زنديه گسترش يافت، چگونه بنايي بود؟» كاله فرنگي« -۲۱۵
  ارگ پادشاهي براي نگهداري خزائن و غنايم) بنايي باشكوه نزديك 1  
  ) بنايي تفريحي به سبك اروپايي همراه با كاربرد وسيع گنبد، طاق و ايوان2  
  با كاربرد تفريحي ها حگاهيتفر  اي ها باغ وسط در ينييتز  يگاه و كوچك يينا ) ب3  
  ي ايران) بنايي به تقليد از معماري نوين اروپايي همراه با عناصري از معماري سنت4  
  :كودتا انجام يبرا رضاخان كردن آماده از پس ديسا رونيآ -۲۱۶
  ي است.ضرور  سلطنت و كشور حفظ يبرا تهرانسوي  به رضاخان ينظام حركت كه كرد القا احمدشاه به) 1  
  و توانست وي را با اهداف خود هماهنگ كند.  كرد مالقات سيد ضياءالدين طباطبايي با نيقزو  در) 2  
  وزيري منصوب نمايد. فشار قرار داد تا رضاخان را به نخست قاجار را تحت) شاه 3  
  .كرد ريتسخ را(تهران)  تختيپا  حساس نقاط) به كمك نيروهاي قزاق 4  
  جيمي كارتر آمريكايي مبني بر ايجاد فضاي باز سياسي در ايران، دست به چه اقدامي زد؟ يها خواسته به پاسخمحمدرضاشاه پهلوي در  -۲۱۷
  .كرد نخواهد ممنوع اي محدود را حجاب پدرش برخالف) قول داد 1  
  ) به انجام اقداماتي نمايشي مانند تأسيس حزب رستاخيز دست زد. 2  
  .كرد منصوب ير يوز  نخست به را آموزگار ديجمش و بركنار را دايهو ) 3  
  را بدهد. دولتاز  ماليم انتقاد ٔهاجاز طبوعات) از هويدا خواست به م4  
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  درست است؟» اهللا نوري شيخ فضل«كدام موارد دربارٔه  -۲۱۸  44
  الف) اعتراض شديد وي به امتياز رويتر، حكومت قاجار را مجبور به لغو اين امتياز كرد.  
  ه داشت.برعهدب) رهبري روحانيون معترض را در مهاجرت صغري (به حرم حضرت عبدالعظيم)   
  شده از غرب مخالفت نمود. اي اسالمي، با مشروطۀ اقتباسه پ) براي دفاع از قانون اساسي بر پايۀ ارزش  
  پرداخت. نهضت نيا ازبه حمايت جدي  ران،يا در يرازيش يرزايم ٔهندينما عنوان به تنباكو، نهضت انيجر رد ت)  
  ) پ و ت4  ) الف و ت3  ) ب و پ2  ) الف و پ1  
  درست است؟» گلشاييان -گس«كدام گزينه دربارٔه قرارداد الحاقي  -۲۱۹
  منافع ايران تدوين و امضا شد. نيتأم در ظاهر براي و شمال نفت قرارداد در يبازنگر  هدف با) 1  
  گيري دربارٔه آن شدند. ع رأيمان بودند، قرارداد مخالف كه يمل يشورا مجلس ندگانينما  از ) برخي2  
  متياز انگلستان افزود. مدت ا ) جايگزين امتيازنامۀ دادرسي شد و در قبال افزايش سهم ايران، سي سال به3  
  .ديبخش يم تيمشروع ايران نفتبر  گانگانيب تسلط به شناخت، رسميت مي به را حقوق مادي ايرانيان ) اگرچه4  
  ؟ است داشته رانيا در معاصر ينگار خيتار روش يارتقا و گسترش در ييبسزاكدام عوامل تأثير  -۲۲۰
  و وقايعي نظير انقالب مشروطه و انقالب اسالميعنوان يك رشتۀ مستقل  به خيتار  آموزش رواج) 1  
  نفت شدن يمل جنبشو  رانيا  اشغال ي،جهان يها جنگ مشروطه، انقالب ي چونمهم يدادهايرو ) وقوع 2  
  به عنوان يك رشتۀ مستقل خيتار  آموزش رواج و دانشگاه سيتأس د،يجد  مدارس گسترش ) انقالب مشروطه و3  
  يعلم تمقاال  و بكت نشر و ترجمه ف،يتأل و ٔه مطالعات تاريخيحوز در يتخصص اتير نش و يقاتيتحق مراكز جاد) اي4  

 

  شود كه: به شهرهايي گفته مي» شهر جهان« -۲۲۱
  هاي اقماري متعدد در اطراف خود، آستانۀ نفوذ بسيار بااليي دارند.  ) با داشتن شهرك1  
  نقاط جهان در خود جاي داده و از تنوع فرهنگي برخوردارند.) مهاجران زيادي را از اقصي 2  
  گيرند.  ها قرار مي مراتب سكونتگاه ) به واسطۀ برخورداري از جمعيت زياد، در رأس هرم سلسله3  
  جهان دارند. سطح در يعيوس اريبس نفوذحوزٔه  اقتصاد و تجارت جهاني، در مهم نقشسبب داشتن  ) به4  
  شود كه:  مي» سالي زراعتي خشك«دچار يك منطقه، زماني  -۲۲۲
  .نكنند برطرف را خاص كشت اي زراعت نوع كي ازين ها بارش) 1  
  باشد. منطقه ساالنۀ بارش نيانگيم از كمتر يجوّ يها زشير  زانيم) 2  
  اي كم باشد كه رشد گياهان متوقف گردد. ي به اندازههاي جوّ ) ريزش3  
   شود. يجانور هاي  مهاجرت گونه و اهانيگ رفتن نيب ازهاي كم منجر به  ) بارش4  
  تر است و مزيت آن چيست؟ ها مناسب ونقل براي مناطق گردشگري و محوطۀ نمايشگاه هاي حمل يك از شيوه كدام -۲۲۳
  جايي تعداد زيادي از مسافران جابه -) مونوريل2  افزايش سرعت و كاهش تلفات -) تراموا1  
  نياز به هزينۀ كم براي احداث -) مونوريل4  دگينداشتن ترافيك و آالين -) تراموا3  
  ونقل هوايي است؟ حمل» محدوديت«و » مزيت«كدام گزينه بيانگر  -۲۲۴
  امنيت پايين و گران بودن -مسافر اي بار حمل يبرا كم تيظرف) 1  
  ها باال بودن تلفات در مقايسه با ساير شيوه -) نيازمند نبودن به احداث مسير2  
  قابل استفاده نبودن در موارد اضطراري و سوانح -ز سرعت و امنيت باال) برخورداري ا 3  
  زياد و دقيق مراقبتو  يمنيا  كنترلنياز به  -هاي طوالني جويي در زمان براي مسافت ) صرفه4  
  روند؟ به شمار مي» مبلمان شهري«موارد كدام گزينه همگي مصاديقي از  -۲۲۵
  حسگرهاي سنجش آلودگي هوا -طراحي خط بساوايي براي عبور نابينايان -ها و گلدان نماها آب چون يناتييتز ) 1  
  طراحي خط بساوايي براي عبور نابينايان -در اماكن عمومي لچريو  عبورايجاد رمپ  -ها حفاظ و ها نرده) 2  
  ها دانيم ينمادها -اينترنت رايگان در اماكن عمومي به يدسترس -روها ادهيپ پوش كف و يبند  جدول) 3  
  يرانندگ و ييراهنما  عالئمي و آگه يتابلوها -معابر ي و روشنايينورپرداز  -) سنسورهاي اعالم سرقت4  
  شود؟ انجام مي» ورودي«گانۀ كار در سامانۀ اطالعات جغرافيايي، كدام اقدام در مرحلۀ  باتوجه به مراحل سه -۲۲۶
  شوند. نمايش داده مي جدول، يا نمودار نقشه،شكل،  صورت ه) اطالعات ب1  
  گردند. مي ارائه نهيبه ير يگ ميتصم آوري و منظور جمع ها و برايندها به ) داده2  
  .دنشو  يم رهيذخ و يكدبند  افزار نرم طيمح در يرقوم صورت به) اطالعات 3  
  گيرند. ي قرار ميساز  مدلمورد  كاربر ازين و هدف به باتوجهها  ) داده4  
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  د و در درازمدت مفيدتر است؟دار ستيز طيمح بر يكمتر نامطلوب راتيتأثسيل، كدام روش مديريت پيش از وقوع  -۲۲۷  55
  ي انحرافي مسير آبها كانال جاديا  و ها رودخانه يبسترها اصالح) 1  
  اي دوره يها البيس مهار و ها خانهرود  ريمس در يميتنظ سد احداث) 2  
  گير ر حريم سيلوساز د و پرهيز از ساخت ها رودخانه يبرا توسعه ميحر  نييتع) 3  
  اه آبراهه بيش اصالح و تيهدا براي  داركنندهيپا  و مهاركننده يها وارهيد  جاديا ) 4  
  ند؟شو گريد يمكان به آن انتقال اي شهر كي اعتبار و تيموقع رفتن دست از موجبتوانند  كدام عوامل مي -۲۲۸
  ييوهوا آب راتييتغ اي ياسيس يدادهايروالف)   
  فعال و نيمه فعال يها گسل باب) مجاورت   
  آهن پ) همجواري با دريا و يا شبكۀ خط  
  رمجاو تيپرجمع يروستاها به بودن كينزدت)   
  ) ب و ت4  ) ب و پ3  ) الف و پ2  ) الف و ب1  
  اي است؟ رو بيانگر كدام مدل از حركات دامنه تصوير روبه -۲۲۹

  ينطوال مدت در دامنه سطح رسوبات نامحسوس) مدل ريزش: حركت كند و 1  

  ها  ب روي پرتگاهآ  از شده اشباع ۀزدانير  رسوبات افتني انيجر ) مدل ريزش: 2  

  يبپرش يها دامنه سطح در مواد ميعظ حجم ييجا  جابه) مدل لغزش: 3  

  يپرتگاه يها دامنه سطح در ها سنگ خرده آزاد سقوط) مدل لغزش: 4  

  چرا زمان اذان ظهر در شهرهاي مختلف ايران متفاوت است؟ -۲۳۰
  شود. مي نيمع چينو يگر  يبند  زمان به توجه با منطقه از كشور هر ساعت) 1  
  .باشند داشتهن يكساني ساعت ،قاچ كي داخل يالنهارها نصف) توافق شده كه 2  
  كنند، نه زمان رسمي كشور. ) اوقات شرعي را بر مبناي زمان محلي محاسبه مي3  
  .دارد وجود يزمان اختالف زمينالنهارهاي مختلف كرٔه  ) بين شهرهاي واقع بر نصف4  
  لرزه درست است؟ يك از روابط زير در خصوص زمين كدام -۲۳۱
  ) عمق كانوني زلزله و ميزان تخريب ناشي از آن، رابطۀ معكوس دارند.1  
  اي مستقيم وجود دارد. لرزه و انرژي آزادشده، رابطه ) بين مركز سطحي زمين2  
  كنند.  شتري دارند، خسارات بيشتري را ايجاد ميهايي كه عمق كانوني بي لرزه ) زمين3  
  لرزه كمتر باشد، ميزان انرژي آزاده شده و تخريب كمتر خواهد بود. ) هرچه مركز سطحي زمين4  
  لغزش پيش از وقوع آن اشاره دارند؟ كدام موارد به راهكارهاي مديريت زمين -۲۳۲
  ردا بيش سطوح يدارسازيپا الف) نصب حفاظ بتوني و  
  ارزيابي استعدادِ لغزشِ مجدد سطوح پايكوهيب)   
  پ) ساماندهي شبكۀ زهكشي سطح تودٔه لغزشي  
  يكوب شمع روش به ها دامنهكردن  داريپات)   
  ) ت و الف4  ) پ و ت3  ) ب و پ2  ) الف و ب1  
  تواند درست باشد؟ در مقام تفسير نمودار زير، كدام گزينه نمي -۲۳۳

ت روستاييان به شـهرها افـزايش يافتـه ) پس از انقالب اسالمي، مهاجر 1  
  است. 

) بيشترين قرابت ميان جمعيت شهرنشـين و روستانشـين در دهـۀ 2  
  وجود داشته است. 50

هاي اخير، جمعيت شهرنشـين تقريبـاٌ دو برابـر جمعيـت  ) در سال3  
  روستانشين شده است. 

هــاي  ، بــيش از دو ســوم مــردم ايــران در ســكونتگاه30) در دهــۀ 4  
  اند.  كرده زندگي مي روستايي
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روز دريافت كنـد؛  متر باران ببارد و حوضۀ رود (ب) همين ميزان بارش را ظرف يك شبانه ميلي ۵۰اگر در حوضۀ رود (الف) طي چهار ساعت  -۲۳۴  66
  در كدام منطقه خطر بروز سيل كمتر است و چرا؟

  تا سرريز شوند. رسند يمن يخروج به همزمان ها انيجر  ۀهم -) الف1  
  .كند يم هيتخل جيتدر  به را بارش از حاصل آب انيجر  رودخانه -) ب2  
  خيزي دارد. شكل حوضه و انشعابات آن رابطۀ مستقيمي با سيل -) الف3  
  كشد تا آب حوضه كامالً خارج شود. مدت زمان بيشتري طول مي -) ب4  
  كنند؟ وع زلزله ياري ميبيني وق مطالعات سنجش از دور چگونه ما را در پيش -۲۳۵
  رسانند. ي در مناطق مستعد ياري ميانسان يها تيفعال ميحر  نييتعهاي هوايي، به  ) عكس1  
  .كنند مي ثبت را گسل خطوط اطراف ييدما  راتييتغ ي،ا ماهواره يحرارت ريتصاو ) 2  
  گذارند. ش خيزي را به نماي هاي پنهان داراي استعداد لرزه توانند گسل هاي هوايي مي ) عكس3  
  دهند. نشان مي متر يسانت حد در حتي راي سطح مواد حركت اي، ) تصاوير ماهواره4  

 

  پرسد، كدام مورد درست است؟ رو شده مي اي كه تازه با آن روبه دربارٔه كودكي كه از مادر خود دربارٔه ميوه -۲۳۶
  ولي از ماهيت آن آگاهي ندارد. ،تداند كه ذاتيات آن ميوه چيس ) كودك مي1  
  كند. داند و از مادر خود دربارٔه نام آن ميوه سؤال مي ) او چيستي آن ميوه را مي2  
  ) كودك ماهيت آن ميوه را پذيرفته است و سؤال او دربارٔه نوع هستي آن است. 3  
  .هاي متمايزكنندٔه آن ميوه است ) او وجود ميوه را پذيرفته است و در پي ويژگي4  
  مانند كدام گزينه است؟ گانه در قضايا هاي سه  از نظر نسبت نسبت دادن لوزي به چهارضلعي -۲۳۷
  ) نسبت دادن چهارضلعي به مربع2    ) نسبت دادن گرم بودن به زمستان1  
  ) نسبت دادن داشتن صفحات به دفترچه 4  الذاتبالوجود  ) نسبت دادن وجود به ممتنع3  
  درست است؟» رابطۀ عليت«كدام گزينه دربارٔه  -۲۳۸
  ) در اين رابطه وجود علّت متوقّف بر وجود معلول است. 1  
  ) مانند رابطۀ دوستي، وجود علت و معلول به يكديگر وابسته نيست.2  
  اند.  ) يك رابطۀ وجودي است كه علّت و معلول در هستي خود به يكديگر وابسته3  
  شود.  رد و به واسطۀ طرف ديگر واجب مياي است كه يك طرف آن وجوب ذاتي ندا  ) رابطه4  
  دربارٔه مفهوم اتفاق و شانس كدام گزينه درست است؟ -۲۳۹
  اش يعني اشارات دربارٔه آن سخن گفته است. ترين كتاب فلسفي سينا در مهم ) ابن1  
  جهان همراه است. حوادث) انكار وجود خداوند، همواره با هدفمند ندانستن زنجيرٔه 2  
  ال انجام كاري است، محال است واقعاً معناي دوم اتفاق را پذيرفته باشد.) كسي كه در ح3  
  دانند به وجود علت نخستين معتقد هستند. ) فيلسوفاني كه معناي سوم اتفاق را مردود مي4  
  كدام گزينه مطابق خداشناسي افالطون است؟ -۲۴۰
  اره به مرتبۀ خلق جهان دارد.دانند كه فقط اش شناسان مثال خير را همان خداوند مي ) افالطون1  
  شود و حقايق شبيه مثال خير هستند. ) او معتقد است همه چيز در پرتو مثال خير داراي حقيقت مي2  
  كند با عنوان دميورژ، خداوند را در جايگاهي دست نيافتني توسط ديگر موجودات نشان دهد. ) افالطون تالش مي3  
  ها يادآوري كند كه نظم جهان از وجودي عاقل سرچشمه گرفته است.  خواهد به انسان مي) او با استفاده از عنوان مثال خير 4  
  برهان فارابي در اثبات وجود خداوند مبتني بر كدام اصل است؟ -۲۴۱
  ) اصل معلول بودن همۀ موجودات 2    بخشي علت به معلول ) اصل وجوب1  
  نياز موجودات فقير به موجود بي) اصل نيازمندي 4  ) اصل محال بودن تسلسل علل نامتناهي3  
  كدام گزينه دربارٔه عقل استداللي درست است؟ -۲۴۲
  تواند مالك باشد. كننده، نمي بخش يا گمراه ) اين ابزار فكري در محدودٔه امور بشري معتبر است و در تعيين دين و مكتب سعادت1  
  علوم رياضي و فيزيك به وسيلۀ آن، بايد آن را تقويت كرد. ) ابزاري است كه پيش از تشخيص راه درست از نادرست يا پيشرفت در2  
  گرا تقسيم شوند.  گرا و تجربه ) نگاه به اين ابزار فكري در دورٔه دوم حاكميت كليسا باعث شد كه فيلسوفان اروپايي به دو دستۀ عقل3  
  تقسيم گرديد. ،علم عملي و علم نظري استبه ترتيب، ها  آن ) ابزاري است كه از سوي ارسطو به دو نوع عملي و نظري كه حاصل4  
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  كدام گزينه با ديدگاه فيلسوفان مسلمان دربارٔه عقل مطابق است؟ -۲۴۳  77
  هاي شناختيِ عقل، حس و شهود در موضوع واحد، يك نتيجه دارند. ) همۀ راه1  
  ) عقل اولين مخلوق خداوند است كه موجودي كامالً روحاني و غيرمادي است.2  
  كشاند. ي كه پشتوانۀ عقلي نداشته باشد انسان را به كارهاي اشتباه مي) ايمان3  
  آورد. ها را از طريق عقل و در مرحلۀ عقل بالملكه به دست مي ) انسان اولين دانش4  
  توان گفت: ...............  كند از زندگي دنيايي خود لذت ببرد مي دربارٔه كسي كه تالش مي -۲۴۴
  از مدينۀ فاضلۀ فارابي باشد كه هدفش سعادت است.تواند عضوي  ) او نمي1  
  مندي از لذت بيشتر است. ) عضوي از مدينۀ جاهلۀ فارابي است كه هدفش بهره2  
  اي دارد. تواند عضوي از مدينۀ فاضلۀ فارابي باشد كه متناسب با خودش وظيفه ) او مي3  
  كند.  احساس بدبختي مي هاي دنيايي نرسد، ) اگر به اهداف خويش در به دست آوردن لذت4  
  دربارٔه حكمت اشراقي كدام گزينه درست است؟ -۲۴۵
  ) سهروردي با احياي فلسفۀ نور و اشراق ايران كه فلسفۀ شرقيانِ فارس بود و تلفيقش با فلسفۀ مشايي، آن را تأسيس كرد.1  
  داند. را گمراه كننده مي كند توجهي مي ) سهروردي تحقيق فلسفي كه فقط متكي بر استدالل است و به قلب بي2  
  ) چون خداوند نور مطلق است، هر كس به نحوي از اين نور بهره بگيرد، به رستگاري دست يافته است.3  
  تابد.  داند كه فقط بر نفس انسان كامل مي الدين رازي آن را حاصل ظهور انوار عقلي مي ) قطب4  
  دربارٔه مالصدرا كدام گزينه درست است؟ -۲۴۶
  هاي قبل بود، است. وجودي مالصدرا حاصل الفت و تركيب برهان عقلي، شهود قلبي و وحي قرآني در مكتب فلسفي او كه سرآمد فلسفه ) شخصيت1  
  ت.نيز آشنا ساخ) ميرداماد و شيخ بهايي دو استاد مالصدرا بودند كه از بين اين دو نفر، اين شيخ بهايي بود كه روح و جان مالصدرا را با ذوق و عرفان 2  
  ، سبب شد آنچه را به برهان آموخته بود با شهود قلبي نيز مشاهده كند.»كهك«سال تفكر و عبادت و سير و سلوك و شاگرديِ اساتيد برجسته در  15) 3  
  .  شدن و در عصر صفويه ايجاد سينا تحت تأثير انتقادات متكلمي ابنبعد از ترين فيلسوفان دورٔه متأخر است كه اين دوره پس از ركود نسبي فلسفۀ  ) او از مهم4  
  اگر بخواهيم ديدگاه زير از افالطون را در كتاب اسفار جاي دهيم، مناسب است در كدام بخش آن قرار بگيرد؟ -۲۴۷
  »نفس انسان داراي سه قؤه اصلي شهوت و غضب و عقل است«  
  ) بخش چهارم 4  ) بخش سوم3  ) بخش دوم2  ) بخش اول1  
  نظريۀ اصالت وجود است؟كدام گزينه از مباني  -۲۴۸
  ) واقعي بودن وجود و اعتباري بودن ماهيت2  ) امكان مصداق بودن يك واقعيت براي صرفاً يك مفهوم1  
  وحدت حقيقت وجودعقيدٔه عرفاني ) تبيين عقلي 4  ) ريشه داشتن تعدد و تكثر در مراتب داشتن وجود3  
  كدام عبارت با نظريات مالصدرا تطابق بيشتري دارد؟ -۲۴۹
  ) انسان و ساير حيوانات تفاوت واقعي با يكديگر ندارند بلكه همگي وجود واحد هستند.1  
  شود. ميها  آن هاي خاصي دارند كه باعث اختالف وجودي بين ويژگي هركدام) موجودات 2  
  بندي طولي دارند. بندي و درجه ) گياهان موجودات مختلفي نيستند بلكه نسبت به هم رتبه3  
  اند و فقط در صفات غيرذاتي اختالف دارند. همگي در ذاتيات خود با يكديگر مشتركها  ) انسان4  
  كدام گزينه با حكمت متعاليه سازگار است؟  -۲۵۰
  ) در عالم هستي مجزا از خداوند واحد و يكتا هيچ موجودي حقيقت و واقعيت ندارد.1  
  جهت، واحد حقيقي است.) در جهان واقعي هيچ نوعي از كثرت وجود ندارد و وجود از هر 2  
  چه در خارج، واقعيت دارد مفهوم وجود است نه مفهوم ماهيت و ماهيت امري اعتباري است. ) آن3  
  شوند.  ها اموري ذهني هستند كه اصالت ندارند و از وجودهاي مختلف و متكثر انتزاع مي ) ماهيت4  
  هاي قبل كدام است؟  ويژگي اصلي حكمت معاصر نسبت به دوره -۲۵۱
  هاي جديد اروپا به جهان اسالم ) ورود فلسفه2  ) آشنايي با مسائل روز به خصوص ماركسيسم1  
  ) رفت و آمد اساتيد و دانشجويان به اروپا در دورٔه مشروطه 4  هاي پس از صفويه توجه به فلسفه در حكومت عدم) 3  
  كدام گزينه دربارٔه فيلسوفان معاصر درست است؟ -۲۵۲
  گونه مباحث فلسفي براي طالب جوان وجود ندارد. پس از ورود به قم مشاهده كرد كه تدريس هيچ) عالمه طباطبايي 1  
  كردند كه فلسفۀ اروپايي را بر مبناي ذخاير فلسفۀ مشايي، اشراقي و صدرايي بفهمند. ) فيلسوفان ايرانيِ اين دوره تالش مي2  
  كرد. موارد عرفاني را با نگاه به حكمت متعاليه تفسير فلسفي مي ) نبوغ امام خميني در تدريس فلسفه اين بود كه بسياري از3  
  شد. » اصول فلسفه و روش رئاليسم«و » شيعه«هايي با عنوان  هاي عالمه طباطبايي با هانري كُربن منجر به تأليف كتاب ) مالقات4  
  هاي علميه بود؟ م اقدام عالمه در حوزهبه دست عالمه طباطبايي بر اساس كدا» اصول فلسفه و روش رئاليسم«تأليف كتاب  -۲۵۳
  ) تربيت شاگردان 2  ) تدريس فلسفه ناظر به مسائل روز فلسفي1  
  ) احياي تدريس و تفسير قرآن 4  ) همكاري با مراكز فرهنگي و دانشگاهي3  
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كنـد را  يرمبتني بر تفكـر زنـدگي مياگر بخواهيم درخت انديشۀ كسي كه گاهي بر مسير حق مبتني بر تفكر و گاهي بر حسب تمايالت غ -۲۵۴  88
  تر است؟  نشان دهيم، كدام گزينه مناسب

  اما افكار فلسفي و ارتباط فلسفه با زندگي نزد آنان به خوبي شكل نگرفته است. ،) كساني كه وارد عرصۀ تفكر فلسفي شدند1  
  حاكم بر جامعه هستند. رند و معموالً تابع جوّكنند و نظام فكري دائمي و پيوستۀ مشخصي ندا  ورزي مي ) كساني كه كمتر انديشه2  
  اند. هاي معيوب و ناسالمي به دست آورده ها و ميوه ) گروهي كه در انتخاب ريشۀ درخت و پايۀ نظام فكري خود دچار خطا شدند و شاخه3  
  كنند. هاي ناسالمي از آن استخراج مي برگولي گاهي شاخ و  ،اند ) گروهي كه ريشۀ درخت فكري و پايۀ نظام فكري خود را درست انتخاب كرده4  
هاي زير  هاي مسائل جاري تقسيم كنيم، كتاب هاي مياني و كتاب هاي فلسفي محض، كتاب هاي شهيد مطهري را به سه گروه كتاب اگر كتاب -۲۵۵

  گيرند؟ به ترتيب در كدام دسته قرار مي
  »انسان و سرنوشت -عدل الهي -خدمات متقابل ايران و اسالم«  
  مسائل جاري -فلسفي محض -) مياني2  مسائل جاري -مياني -) مسائل جاري1  
  مياني -فلسفي محض -) مياني4    مياني -مياني -) مسائل جاري3  

 

  درست است؟» نظريه«كدام عبارت در مورد  -۲۵۶
  شود. ) در صورت پذيرفته شدن به قانون يا اصل تبديل مي1  
  هاي ديگر شود. تواند باعث طرح سؤال آيد و هم مي در پاسخ به يك سؤال مي) هم 2  
  گيرد. ) در صورت كنار هم قرار گرفتن اصول مربوط به يك موضوع، شكل مي3  
  هاي علمي است. هاي اوليه و تا حد ممكن سنجيده به مسئله اي منسجم از پاسخ ) مجموعه4  
  شود؟ داشت يكسان يا تقريباً يكسان از پديدٔه مورد نظر منجر مييك از عبارات زير به بر مطالعۀ كدام -۲۵۷
  شود. آيد، مشخص مي دست مي كه از تقسيم وزن بر قد به توان دو بهشاخص حجم بدني ) ميزان چاقي افراد توسط 1  
  گردد. ) ميزان گران بودن يك كاال بر اساس تناسب آن با ميانگين درآمد حقوق افراد در جامعه تعيين مي2  
  شود. ) هوش اجتماعي افراد با بررسي ميزان برقراري ارتباط فرد با ديگران مشخص مي3  
  شود. ) بخار آب با حرارت دادن آب و باال بردن دماي آن توليد مي4  
  هاي زير در سطح باالتري از شناخت قرار دارد؟فراينديك از  كدام -۲۵۸
  آموز براي انجام ندادن تكليف در زمان مقرّر ) استدالل دانش2  القۀ كودك) انتخاب كيك تولد بر اساس شخصيت كارتوني مورد ع1  
  آموز ) قضاوت معاون مدرسه در مورد موجه بودن غيبت دانش4  ) خواندن يك دكلمۀ زيبا و با احساس از حفظ3  
شود،  اش از طريق پدرش تأمين مي ج زندگيولي مخار ،اي كه ازدواج كرده است ساله ۱۹اي كه هنوز ازدواج نكرده و دانشجوي  ساله ۴۲آقاي  -۲۵۹

  يك از مراحل زندگي قرار دارد؟ شناسان رشد در كدام ترتيب از نظر روان به
  نوجواني -سالي ) ميان4  نوجواني -) جواني3  جواني -) جواني2  جواني -سالي ) ميان1  
  يك از پيامدهاي تغييرات شناختي دورٔه نوجواني ارتباط دارد؟ دامدر مورد نحؤه رفتار با فرزند در هفت سال سوم با ك توصيۀ پيامبر اكرم  - ۲۶۰
  آميز فرد بودن اغراق ) احساس منحصربه2    ) حساسيت نسبت به انتقاد ديگران1  
  گيري روزمره ) مشكل در تصميم4    جويي گرايي و عيب ) آرمان3  
هـاي ديگـر حيوانـات تشـخيص دهنـد،  گروه پسـتانداران را از گـروه توانند آموزان مي يك معلم علوم ابتدايي براي اينكه ببيند آيا دانش -۲۶۱

  خواهـد كـه حيوانـات پسـتاندار  مـيهـا  آن دهـد و از قرار دارد را به كودكان نشـان مـيها  آن هايي كه تصاوير انواع حيوانات بر روي كارت
آمـوزي كـه  كنـد و دانـش بنـدي مـي ها دسته ر گروه ماهيرا د» دلفين«آموزي كه  جدا كنند. دانشرا (مانند دلفين، خفاش، نهنگ، گاو و ...) 

  اند؟ هاي رديابي عالمت شده يك از موقعيت ترتيب دچار كدام گذارد، به را در گروه پستانداران مي» خفاش«
  هشدار كاذب -) هشدار كاذب4  اصابت -) هشدار كاذب3  هشدار كاذب -) از دست دادن2  اصابت -) از دست دادن1  
  كنند و اين مطلب بيانگر چيست؟ ك از خطاها آزمايش شوندگان خط واگرا را بلندتر ادراك ميي در كدام -۲۶۲
  كنيم، نيست. ادراك يك شئ لزوماً مطابق با آنچه احساس مي -الير -) مولر2  شود. مي هم اجزاء بين روابط شامل اجزاء مجموع بر عالوه كل - الير - مولر )1  
  كنيم، نيست. ادراك يك شئ لزوماً مطابق با آنچه احساس مي -) پونزو4  شود. اء شامل روابط بين اجزاء هم ميكل عالوه بر مجموع اجز  -) پونزو3  
  گانۀ حافظه چيست و عالوه بر آن، چه مالكي براي حافظۀ كاري وجود دارد؟ سازي اطالعات در انواع سه مالك ذخيره -۲۶۳
  ميزان استفاده -) ظرفيت اندوزش4  ميزان استفاده -) زمان اندوزش3  وع رمزگردانين -) ظرفيت اندوزش2  نوع رمزگرداني -) زمان اندوزش1  
و  يك از عوامل فراموشي هسـتند كنند، تحت تأثير كدام بيشتر افرادي كه بدون داشتن مشكل حافظه، از داشتن حافظۀ ضعيف شكايت مي -۲۶۴

  ؟ها مناسب است كدام توصيه براي آن
  زمان چند مادٔه اطالعاتي پرهيز از انتخاب هم -رمزگرداني عدم) 2  عميق و بافاصلهيادگيري  -) تداخل اطالعات1  
  كسب اطالعات در مورد اهميت موضوع -) عوامل عاطفي4  برگرداندن به زبان خودماني -هاي بازيابي ) مشكالت مربوط به نشانه3  
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توان گفت  را مانند تسبيح نخ كنند. با توجه به اهداف آموزش و پرورش ميهاي بزرگي  دهد تا مهره ها آموزش مي دبستاني به بچه مربي پيش -۲۶۵  99
  هدف مربي از اين آموزش اين است كه ............... 

  ها با مسئله و حل آن، تصور آنان را نسبت به مسائل مثبت كند. ) با مواجه كردن بچه1  
  موضوع خوشايند تبديل كند.جاي تهديد به  ) با مطرح كردن مجهوالت پيرامون، مسئله را به2  
  را براي حل مسائل مشابه در زندگي روزمره آماده كند.ها  آن ها در كودكان ) با افزايش توانايي و بهبود مهارت3  
  هاي بهتر آماده كند. حل را براي شناخت موانع احتمالي و ارائۀ راهها  آن هاي اوليه، ) با شناساندن موقعيت4  
  عوامل مؤثر بر حل مسئله درست است؟ كدام عبارت در مورد -۲۶۶
  كند. حل كمك مي حل فوري براي حل مسئله نيستيم، سماجت بر حل مسئله ما را در رسيدن به راه ) هنگامي كه قادر به ارائۀ راه1  
  يابد. شود، اثرات مثبت تجارب گذشته كاهش مي ) زماني كه مسئله براي مدت زمان مشخص كنار گذاشته مي2  
  موفقيت برخي از افراد در حل مسئله پيروي صرف از تجارب گذشته است. عدمترين دليل  كه اثر انتقال مثبت است، مهم) زماني 3  
  يابد. ) مواقعي كه قادر به حل مسئله در زمان كم نيستيم، حل مسئله با فراموش شدن عواملي كه مانع حل آن مسئله هستند، تحقق مي4  
  ر كدام مفهوم هستند؟ترتيب عبارات زير بيانگ به -۲۶۷
  كوشش فرد براي بازآفريني راه رسيدن به هدف مورد نظر فرايندالف)   
  ب) انتظار فرد از خود در داشتن مهارت الزم براي انجام كاري مشخص  
  رو هاي مختلف پيش ج) برگزيدن بهترين گزينه از بين گزينه  
  گيري تصميم -ادراك كارايي -) حل مسئله2  ناهماهنگي تصميم -ادراك كنترل -) هدفمندي1  
  گيري تصميم -ادراك كنترل -) حل مسئله4  ناهماهنگي تصميم -ادراك كارايي -) هدفمندي3  
  توان گفت ...............  كند، مي هاي قبلي مسير آينده را با خطا طي مي دليل هزينه در مورد شخصي كه به -۲۶۸
  ا و مزاياي خاص آن تصميم بوده است.ه هماهنگي بين هزينه عدمگيري او  ) مالك تصميم1  
  گيري صورت گرفته است. هاي تصميم هاي شخصيتي و يا سبك گيري او بر اساس ويژگي ) تصميم2  
  گيري خود داشته و دچار اعتماد افراطي شده است. ) فرد اطمينان كافي به نتايج تصميم3  
  هاي جديد دست به انتخاب بزند. بين اولويت ا بتواندتهاي مادي و رواني كه كرده است بگذرد  ) نتوانسته از هزينه4  
  ها فرق دارد، به چه معنا است؟ گيري منطقي در عوامل زيربنايي با ديگر سبك اين موضوع كه سبك تصميم -۲۶۹
  ) مبناي آن تفكر و انديشيدن است.2  مند و منظم است. ) تابع يك روش قاعده1  
  شود. درستي انجام مي گيري در آن به ) مراحل تصميم4  د.گير  هاي غلط قرار نمي تأثير روش ) تحت3  
  شود، بيانگر اين است كه فرد ...............  تشبيه انسان به ماشيني كه بكسل شده است و توسط وسيلۀ نقليۀ ديگر كشيده مي -۲۷۰
  ) نگرش ندارد.4  ) انگيزٔه دروني دارد.3  ) انگيزٔه بيروني دارد.2  ) انگيزه ندارد.1  
  شود؟ چرا؟ يك از عوامل نگرشي باعث انسجام در رفتار مي دامك -۲۷۱
  رود. داند و به بيراهه نمي چون با وجود هدف مشخص، فرد مسير و جهت حركت را مي -) هدفمندي1  
  يابد. شود و قدرت حركت در او نقصان نمي چون كسي كه اراده دارد، دچار افت و خيز نمي -) اراده2  
  دهد. چون يافتن دانش و مهارت انجام كار در خود، انتظار فرد را براي انجام يك عمل افزايش مي -يي) ادراك كنترل و كارا 3  
  دارد. راستا هستند و فرد را از حركت در جهات مختلف و تقسيم انرژي بازمي چون باورها هميشه در يك -) باورها و نظام ارزشي4  
  وجود دارد؟يك از افراد زير، ناهماهنگي شناختي  در كدام -۲۷۲
  ) سميرا با حجاب اجباري مخالف است، ولي خودش هميشه محجبه است.1  
  زند. هاي مختلف سر مي كند كه كمتر از فضاي مجازي استفاده كنند، ولي خودش دائماً به سايت ) آقاي عزيزي به فرزندانش توصيه مي2  
  اري كنند، ولي خودش اندام نسبتاً چاقي دارد.كند كه از خريدن غذاهاي چرب خودد ) خانم توكلي به همه توصيه مي3  
  خورد. كند، ولي شهاب باز هم روزانه حجم زيادي شكالت و شيريني مي هاي او را خراب مي ) دندانپزشك به شهاب گفته كه شيريني دندان4  
  روش اسناددهي ثمربخش است؟گيري از كدام  در صورت وجود موانع بيروني، به منظور افزايش پيشرفت اجتماعي يك كشور، بهره -۲۷۳
  كنترل و پايدار غيرقابل) اسناد 4  كنترل و ناپايدار قابل ) اسناد3  كنترل و ناپايدار غيرقابل) اسناد 2  كنترل و پايدار قابل ) اسناد1  
كارهـايي بـراي راه» هـاي درس خوردن صبحانۀ مناسب و كافي قبـل از حضـور در كـالس«و » وعده در بين ساعات مطالعه خوردن ميان« -۲۷۴

  يك از عوامل مؤثر بر تمركز هستند؟ تأثيرگذاري بر كدام
  درگيري و انگيختگي ذهني -) آشنايي نسبي با محرك2  تغييرات دروني محرك -) يكنواختي و ثبات نسبي1  
  درگيري و انگيختگي ذهني -) يكنواختي و ثبات نسبي4  تغييرات دروني محرك -) آشنايي نسبي با محرك3  
  اجتناب وجود دارد؟ -كدام فرد تعارض گرايش در -۲۷۵
  شود. ) كودكي كه دوست دارد در فضاي آپارتمان فوتبال بازي كند، ولي مادرش از انجام اين كار ناراحت مي1  
  تواند هم موبايل و هم ساعت مچي بخرد. اش نمي ) جواني كه با حقوق ماهيانه2  
  لي حوصلۀ درس خواندن هم ندارد.آموزي كه زمان كمي تا امتحان دارد، و ) دانش3  
  برخي از دوستانش را براي تولد دعوت كند.فقط خاطر كوچك بودن فضاي خانه مجبور است  ) مادري كه به4  
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سال تحصیلی
۰۰-۰۱

دفرتچـۀ پاسخ های ترشیحی
آزمون آزمایشی ۳۰اردیبهشت ۱۴۰۱ (مرحلۀ ۱۵)

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

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

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه
 gozine2.ir 

      
   

  
  
  

 

  
  ۰۰ -  ۰۱ تحصیلی سال
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سؤال طراحان اسامی
عمـومی هـای درس تشــریحی پاسخ

 اختصاصی های درس تشـریحی پاسخ 

 

۲  
۳  
 مهم  تذکرهای   ۱۵

 

 

  

 برگزار  ۱۴۰۱ خرداد ۲۰ جمعه روز در دو، گزینه ۱۶ مرحلۀ آزمایشی آزمون
  گردد. می

  ماننـــد خـــود طالیـــی خـــدمات از اســـتفاده جهـــت گرامـــی، طلـــبداو 

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

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

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

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

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

 اید. منوده انتخاب خودتان که است

 ــه ــون های کارنام ــی آزم ــ آزمایش ــورت به ۱۵ ۀمرحل ــل، ص ــا کام ــلۀ ب فاص
ــانی ــاهی زم ــس کوت ــون از پ ــابق آزم ــۀ مط ــده، اعالم اطالعی ــر ش روی ب
گیـرد. می قـرار gozine2.irwww.آدرس  بـه دو گزینـه اینرتنتـی پایگاه

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

 پیگیری منایید. خود شهر
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 ۱۴۰۱رسارسی زمونآ  داوطلبان ویژۀ علمی هیئت اسامی
ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عموم

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

 الدین  افشین محی غالمی  ابوالفضل
 امیر افضلی  محمدامیر سلیامنی

|...................اختصایص) (عمویم وزابن عریب 
 پویا رضادادمسئول درس: 

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

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

زهرا محمدی اکرب آخوندی  علی محمد کریمی  علیرضا دلشاد 

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

  امیرحسین مراد سید میالد قریشی 
 علیرضا حافظیان جواد علیزاده 

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

سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... گروه ریایض  
 

  

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

 هزاد علی افضل|........... گروه تجریب

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

ــوم گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عل
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|.............................................................. فیزیک
  منصور داوودوندی - فرد حمید فداییمسئولین درس: 
 هادی داوودوندی

 احمد رضوانی بهمن شاهمرادی  علی نعیمی 

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

 علی فرزادتبار پور  بهنام ابراهیم ماشاءا... سلیامنی 

|............................................. شنایس زیست
 اسفندیاری اشتر مالک س:در مسئول

  حسن نشتایی بهرام میرحبیبی  محمد پازوکی 
 اشکان زرندی  زاده قلی علی

 فرزانه رجایی|................................................شنایس  زمین

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

 امیرحسین بلبلی

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

 ابوالفضل قاضی

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

 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 حسین صادقی  پور  مجید قدرتی مودی  محمد علی

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

 محسن پیرحسینلو سیمین زاهدی 
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۰۱  - 
۰۰
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۱ اردیبهشت ۳۰ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ۳فارسي  ۱۲تا  ۷هاي  درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱

  ها در هر كدام از ابيات: مترادف واژه  
  الف) هويدا: آشكار  
  ف: بزرگواري ب) شر  
 ج) انديشه: اندوه   
  د) بزم: ضيافت  
  ) نظاره: نگاهه  
  ۳فارسي  ۱۷۳تا  ۱۶۹هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲

  هايي كه نادرست معني شده است: معناي درست واژه  
  شود. ويژگي نوعي عقرب زرد بسيار سمّي كه دمش روي زمين كشيده مي جرّاره   
  كننده ملزم به پرداخت پول يا مال به شخص ديگري است. اي كه به موجب آن دريافت نوشته  حواله  
  رويد، پستۀ وحشي درختي خودرو و وحشي كه در برخي نقاط كوهستاني ايران مي بَن   
 ۳فارسي  ۱۷۰تا  ۱۶۵هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۳

  اند: دههايي كه نادرست معني ش واژه  
  خاطرآوردن، يادآوري ) تداعي: به۱  
  ) قاش: قاچ، قسمت برآمدٔه جلوي زين، كوهۀ زين۲  
  ۳فارسي  ۱۶و  ۱۳، ۱۱هاي  درس*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۴

  امالي درست:  
  مأمور درست است. (معمور: آباد)»: ب«  
  شدن، ناپسند داشتن)آلود  رقم: عالمت، نشان، امضا، فرمان (رغم: خاك»: د«  
  ۳فارسي  ۱۶۳تا  ۱۰۹هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۵

  هم دو غلط اماليي وجود دارد. ۴شده در متن سؤال دو غلط اماليي وجود دارد و در گزينۀ  در عبارات داده  
  صالح سورَت// سالح  هاي اماليي عبارت متن سؤال: صورت  غلط  
  محظور مُهمَل// محضور  : محمل ۴اليي گزينۀ هاي ام غلط  
  ها: هاي اماليي ساير گزينه غلط  
  مائده ) ماعده ۱  
  اصناف ) اسناف ۲  
  مغلوب ) مقلوب ۳  
  ۳فارسي  ۱۳تا  ۷هاي  درس*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۶

  موارد نادرست:  
  قدر غدر   
  حايل هايل   
  ۳فارسي  ۱۴۷و  ۱۲۸، ۱۱۴، ۸۷، ۸۵، ۸۱، ۵۷، ۵۳هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال صاتمشخ ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۷

است. هر دو اثـر » القضات همداني عين«اثر » تمهيدات«هر دو اثر منثور است ولي  ۲نظم است، در گزينۀ » دري به خانۀ خورشيد« ۱در گزينۀ   
  نيز منظوم هستند. ۴معرفي شده در گزينۀ 

 هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۸
  شود. با حسن تعليل رد مي ۴و  ۳هاي  با مجاز، گزينه ۲گزينۀ   
  :۱هاي گزينۀ  بررسي آرايه  
  ) چشم، قابل جاگذاري است.۲) مثل ۱در مصراع دوم با دو معني » عين«ايهام:   
  ز تشخيص و استعاره دارد.استعاره از معشوق است و رشك ورزيدن غزاله ني» ماه«استعاره:   
  غزال و غزاله -جناس: غزل و غزال  
 ) رُخت باعث رشك و حسادت غزاله (=خورشيد) شده اسـت۲) چشم تو [مانند] چشم غزال است ۱تشبيه: در بيت دو تشبيه به كار رفته:   

  رُخت نه تنها مثل خورشيد است بلكه از آن زيباتر است. (تشبيه پنهان)
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  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۹
  :۴هاي ابيات بر اساس گزينۀ  بررسي آرايه  
تواند از جا بلنـد شـود تـا  ام كه اگر مرا آتش بزنند، دود من نمي قدر ضعيف شده ب) اغراق: شاعر در ضعيف شدن خود اغراق كرده است: آن  

  روزن برود!
  ها استقالل دستوري دارند. صداقي براي مصراع اول است و مصراعد) اسلوب معادله: مصراع دوم مثال و م  
  ) تلميح: بيت اشاره به داستان شكافته شدن ماه دارد كه يكي از معجزات پيامبر اسالم است.ه  
  ج) حسن تعليل: علت موّاج بودن دريا اين است كه نور عيش و شادي، دريا را به رقص آورده است.  
  مصراع اول، استعاره از قطرات باران است، همچنين نسبت دادن اشك ريختن و شوق به فلك، تشخيص است.در » دُر«الف) استعاره:   
  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۰

  شوند: كار رفته است و بنابراين حذف مي تشبيه به ۲و  ۱هاي  درگزينه  
  من مانند الله هستم. -تو مانند الله هستي -رو هستممن مانند س -: تو مثل سرو هستي۱گزينۀ   
  تو مثل ماهي، از ماه هم زيباتري. : ماه فلك، از شرم رخ تو زير نقاب است ۲گزينۀ   
  كار نرفته است: تشبيه به ۴و  ۳هاي  در گزينه  
  ) غزال بهشت استعاره از يار۲تعاره) ) مخاطب قرار گرفتن صبا (تشخيص و اس۱: در اين بيت دو استعاره به كار رفته است: ۳گزينۀ   
  : در اين بيت چهار استعاره به كار رفته است:۴گزينۀ   
  ) گل بادام استعاره از گونه و صورت يار۴) گالب استعاره از اشك ۳) آب گل استعاره از اشك ۲) بادام استعاره از چشم ۱  
  امعهاي ادبي ج آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۱

  است.» قد و قامت«در هر دو مصراع به معناي » باال«: تشبيه: سروِ باال و باغِ تصوّر اضافۀ تشبيهي هستند.// جناس تام: ندارد، واژٔه ۴گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
اين بيت يـك جملـۀ مسـتقل هر مصراع  انديشي ب) پيش پا ديدن/ اسلوب معادله  ايهام دارد: الف) عاقبت» بيني پيش«واژٔه  ) ايهام ۱  

  است و مصراع دوم مصداق محسوس مصراع اول است.
  استعاره از دهان است.» پسته« دليل شاعرانه براي سرخي لب معشوق/ استعاره  ) حسن تعليل ۲  
رامـوش كـردن اداي ايهام تناسب دارد: الف) خطا و اشتباه (معناي پـذيرفتني) ب) ف» سهو«واژٔه  سرو و سهو/ ايهام تناسب  ) جناس ۳  

  جزئي از اجزاي نماز كه در اين معني فقط با نماز و قبله تناسب دارد.
  ۳فارسي  ۲۸و  ۱۵هاي  هصفح* متوسط : * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۲

  كار رفته كه نهاد هر دو جمله آمده است: در اين گزينه دو جمله به  
  افتد. نهاد) آيينه به خاكستر مي ) گاهي كار (۲افتد؟  قدري ز چشم يار مي نهاد) كجا ز بي ) عاشق (۱  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  حذف لفظي فعل : صحرا سبز (خواهد شد) و گل ها سرخ (خواهد شد) و دل ها شاد خواهد شد ۱گزينۀ   
 بر خنجر تو پاشم و آيـا [جـان را  مفعول محذوف] فرمايي؟ آيا [جان را  : معلوم و دارايي من از جهان فقط يك جان است، چه مي۲گزينۀ   

  مفعول محذوف] بر سر تو بيفشانم؟
  : اين سيل عجيب [است] اگر خانۀ ما را نبَرد (حذف معنايي فعل).۴گزينۀ   
  ۳فارسي  ۱۴۱و  ۹۴، ۵۴، ۳۶هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۳

  ار رفته است: در بيت دوم دو تركيب اضافي و يك تركيب وصفي به ك  
  ) چه سود۱) جان تو/ تركيب وصفي: ۲) كار جان ۱هاي اضافي:  تركيب  
  ها: ساير گزينه  
  نيز مضارع اخباري هستند.» نيست«و » است«است كه مضارع اخباري است. دو فعل » هستي«مخفف فعل » مردمي«در جملۀ » ي: «۱گزينۀ   
پايۀ جملۀ قبـل اسـت،  ساز است و اين جمله هم همپايه جملۀ وابستۀ دوم: و ( -اي ز) زندهسا ) گر (ربط وابسته۱: جملۀ وابستۀ اول: ۲گزينۀ   

  ساز) جان تو ناشتاست. وابسته اي. جملۀ وابستۀ سوم: چو ( پس اين جمله نيز وابسته است:) مرده نه
  نيسـت. بيـت دوم: خـواب و خاسـتۀ تـو ) وظيفـ۳اسـت  فضيلت) دولت مردم ۲هستي  مردم) تو ۱: مسندها در ابيات: بيت اول: ۳گزينۀ   
  است. ناشتا) جان تو ۳نيستي)  اي ( نه مُرده) [تو] ۲) گر زنده اي ۱
  ۳فارسي  ۹درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۴

  ها: نمودار هر كدام از گزينه  
  ) صاحب سه كتاب ارزشمند قديمي۲    ) درخت بسيار كهنسال شهر يزد۱  

  

  ) بهترين آهنگ آن آهنگساز موسيقي سنتّي۴  شاعر بسيار نامدار قرن يازدهم) ديوان ۳  
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 ۳فارسي  ۱۰۶و  ۱۰۵هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۵
  نيز به همين معني است: ۲است: نبضم از شوق دست يار، شروع به جهيدن كرد. در گزينۀ » شروع كرد«در صورت سؤال به معني » گرفت«  
  تكلف گل از روي دولت بيدار چيده است. هر كه در خواب از دهانش شروع به دزديدن بوسه كرد، بي  
  ها: ساير گزينه  
  : پنداشتم.۱گزينۀ   
  : پنداشتيم.۳گزينۀ   
  ايم. دست آورده : به۴گزينۀ   
  ۳فارسي  ۵۵و  ۵۴هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۶

  نهاد + مفعول + مسند + فعل » بينم سلطاني عالم را طفيل عشق مي«جملۀ الگوي »: ج«بيت   
  بينم (ديدن: پنداشتن و تصوّر كردن): فعل (من): نهاد/ سلطاني عالم: مفعول// طفيل عشق: مسند// مي  
  نهاد + مفعول + مسند + فعل  » مختصر گيرند«الگوي جملۀ »: د«بيت   
  ل// مختصر: مسند// گيرند (گرفتن: پنداشتن، تصوّر كردن): فعل(ايشان): نهاد// هالكِ نفس: مفعو  
  نهاد + مفعول + مسند + فعل » شير حق را دان منزّه از دغل«الگوي جملۀ »: ه«بيت   
  (تو): نهاد// شير حق: مفعول// منزّه: مسند// دان: (دانستن: پنداشتن و تصوّر كردن): فعل  
هـم در مصـراع اول » نيك«به معناي تشخيص دادن است. واژٔه » شناختن«از مصدر » شناسد«و » اسمشن«دو فعل » الف«: در بيت ۱يادآوري   

  گيرد. در معناي پنداشتن مفعول و مسند مي» شناختن«نقش قيدي دارد. 
هم در » به دست قدح باده«و » خرّم و خندان«به معناي نگريستن و نگاه كردن است. » ديدن«از مصدر » ديدم«فعل » ب«: در بيت ۲يادآوري   

  گيرد. در معناي پنداشتن مفعول و مسند مي» ديدن«مصراع اول نقش قيدي دارند. 
  ۳فارسي  ۱۱۰ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۷

صورت سؤال سخن از ها همانند منظومۀ  توجّهي ديگران نسبت به شعر شكايت دارد. اما در ساير گزينه شاعر از بخت بد سخن و بي ۱در گزينۀ   
  پرداختن به درد و رنج در شعر است.

  ۳فارسي  ۶درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۸
ها شورانگيزي  كند و در همۀ اين گزينه شود كه جلؤه معشوق دل عاشق را سرشار از شور عشق مي اين مفهوم ديده مي ۳و  ۲، ۱هاي  در گزينه  

  ناپذيري عاشق است.  همانند بيت سوال سيري ۴هوم اصلي گزينۀ شود. اما مف عشق ديده مي
  ۳فارسي  ۵۱تا  ۴۶هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۹

  كند. : ني با نواي سوزناك خود حال عاشقان روايت مي۴و  ۳، ۱هاي  مفهوم مشترك گزينه  
  كمال است. : خدمت كردن و فروتني باعث ارزشمندي و۲مفهوم گزينۀ   
 ۳فارسي  ۲۰و  ۱۴، ۱۲، ۱۰هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۰

  مفهوم اين گزينه توصيه به سكوت و گوش دادن به سخنان ديگران است و با مفهوم سكوت عارفانه متفاوت است.  
  ۳فارسي  ۱۳درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۱

مفهوم ديگري وجود دارد:  ۳مفهوم اصلي اين است كه از خود گذشتن شرط رسيدن به معشوق و مراد است. در گزينۀ  ۴و  ۲، ۱ هاي در گزينه  
  هاي وصال. خبر شدن با رسيدن نشانه از خود بي

  ۳فارسي  ۳۶ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲۲
هـا ايـن اسـت كـه فقـط  دلش بر من و بر درد من نسوزد. اما مفهوم مشترك سـاير گزينـهگويد: هيچ كس نماند كه  در اين گزينه شاعر مي  

  فهمد. دردكشيده حال دردكشيده را مي
  ۳فارسي  ۱۲۸تا  ۱۲۰هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۳

ات و صفات حق و ماهيّت اشيا به عجز و ناتواني خود سالك از شناخت ذ» حيرت«اشاره دارد. در وادي » حيرت«اين بيت به وادي »: الف«بيت   
  شود. برد و همين امر سبب اندوه و حسرت و دريغ او مي پي مي

شناخت حقايق و اسرار به نور بصيرت است چنانكه نسبت بـه آن يقينـي قلبـي » معرفت«اشاره دارد. » معرفت«اين بيت به وادي »: ب«بيت   
  برد. رار و حقايقي پي ميحاصل شود. در اين وادي سالك به اس

نيازي حق از كلّ موجـودات از جملـه  پردازد، يعني بي اشاره دارد. عطّار در اين وادي به استغناي حق مي» استغنا«اين بيت به وادي »: ج«بيت   
تعـالي از همـۀ موجـودات  حقيابد كه  اي ندارد و سالك در اين وادي درمي چيز در برابر استغناي حق جلوه بنده و طاعت او. در اين وادي هيچ

  نياز است. بي
  در عرفان يعني جز حق يا خدا چيزي را در هستي نديدن.» توحيد«اشاره دارد.» توحيد«اين بيت به وادي »: د«بيت   
نفـسِ  هاي عالم به ظاهر در شمار چه بسيار و چه اندك باشند، در باطن يكي بيش نيستند، همانند ضرب عـدد يـك در معني بيت: اگر پديده  

  خود كه همان يك خواهد بود.
  اين است كه سالك در اين وادي بايد ترك تعلّقات دنيوي كند.» طلب«هاي وادي  اشاره دارد. از ويژگي» طلب«اين بيت به وادي »: ه«بيت   
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 ۳فارسي  ۱۲۶ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲۴
ها همانند بيت صورت سؤال اين است كه نيش و نـوش  داند. اما مفهوم ساير گزينه برتري خود ميدر اين گزينه شاعر وجود حسودان را نشانۀ   

  دنيا با هم است و طرب بدون رنج در دنيا وجود ندارد.
  ۳فارسي  ۶۲ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۵

  مۀ رسيدن به موفقيت است. اين است كه رنج كشيدن، الز ۲مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينۀ   
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  دنيا  ارزد./ شكايت از سختي هايش نمي : دنيا به سختي۱گزينۀ   
  : ما درخور وصال يار نيستيم.۳گزينۀ   
  كند. : رزق و روزي با تالش و رنج، افزايش پيدا نمي۴گزينۀ   

 

  ۳عربی، زبان قرآن  ۸صفحۀ *  سادهؤال: * مشخصات س ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۶
: گویی، ماننِد/ بُْنیـاٌن َمرْصـوٌص: ۱)/ َصّفاً: صف بسته، صف در صف (رد گزینۀ ۴و  ۱ های هکنند (رد گزین جنگند، جهاد می یُقاتِلوَن: می   )/ کَأَنَّ

  )۳یک ساختامن استوار، ساختامنی استوار، بنایی محکم (رد گزینۀ 
  ۳عربی، زبان قرآن  ۴۵و  ۳۸های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۷

 هـا)/ سایر گزینهرش را نبوسید (رد ـجز پس که اوأنّه لَم یُقبّل إّال ابنَه: که او فقط پرسش را بوسید،  /)۳ۀ ملّا َرأی: وقتی دید، هنگامی که دید (رد گزین  
   اضافی است. ۲در گزینۀ » بسیار«

  ۳عربی، زبان قرآن  ۷۷صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۸
)/ ال تريـد ... إرادًة: قطعـاً دوسـت نـداری، قطعـاً ۴علیک أن ال تَظلم: نباید ستم کنی، بر توست که ظلم نکنی، نبایـد ظلـم کنـی (رد گزینـۀ   

اضـافه  ۳در گزینـۀ » نیـز«کلمۀ  /)۳ و ۲ های ه(رد گزینشوی واقع ستم مورد )/ أن تُظلَم: که ستمدیده شوی، ۳و ۲ های هخواهی (رد گزین منی
  آمده است. 

  ۳عربی، زبان قرآن  ۶۰و  ۵۶های  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۹
  ه: کـارش، کـار خـود عملِـ /)هـا سـایر گزینـهمشـورت خواسـته اسـت (رد  یادگیرنـدگانقِد اسَتشاَر املدیر ... اِستشاَر املُتعلِّمیَن: مدیر ... ماننـد   

  )۳و  ۱های  خبیرَها: از کارشناس آن، از خربۀ آن (رد گزینه /)ها سایر گزینه(رد 
  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۰صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۰

)/ بهذه املواّد: به ایـن ۳ و ۲ های هخود (رد گزین دایة عملِهم: ابتدای کارشان، آغاز کاربِ )/ ۳ت دادند (رد گزینۀ هتّموا: اهتامم ورزیدند، اهّمیّ اِ   
هـا، توسـعۀ  سـازی خطـوط لولـه تَطـویِر خطـوط األنابیـب: بهینه /)۱عِملوا: کار کردند (رد گزینۀ  /)۳و  ۲های  ها، به این مواد (رد گزینه ماّده

حرتاقها: )/ اِ ۳و  ۲های  لِیمَنعوا: تا جلوگیری کنند (رد گزینه)/ ۲ و ۱ های هُمجّدیَن: تالشگرانه، با کوشش (رد گزین /)۳ها (رد گزینۀ  خطوط لوله
  )۳ۀ ها، احرتاقشان، آتش گرفتنشان (رد گزین گرفنت آن آتش

  ۳عربی، زبان قرآن  ۳۵صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۱
 )/۴ و ۲های  هعملک: کارت، کار خود (رد گزین /)۴ز شوی (رد گزینۀ )/ أن تنجح: موفّق شوی، پیرو ۴أردَت: بخواهی، خواستی، اراده کردی (رد گزینۀ   

)/ ال تتوکّـل: تکیـه نکـن، توکّـل ۱)/ وحیداً: به تنهایی، تنها، تنهایی (رد گزینـۀ ۲ُقم به: به آن اقدام کن، انجامش بده، به آن بپرداز (رد گزینۀ 
  )۴و  ۱ های نهنکن (رد گزی

  ۳عربی، زبان قرآن  ۶۰و  ۴۵، ۳۹، ۲۱، ۶های  صفحه*  متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۲
  ها:  شکل درست ترجمه در سایر گزینه  
  ) ألقرأ (امر متکلّم): باید بخوانم ۲  
  ) لیَت ... یَخرجون: کاش ... خارج شوند (مضارع التزامی) ۳  
  شود گاهی آسان می: یَسَهل) قد ۴  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۶۷و  ۴۴، ۲۵، ۹، ۶های  صفحه*  ردشوامشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  »!فعل امر للمخاطبة): [ای] دوست من، ... مبارزه کن ضمیر  َصدیقتي جاهدي ... (منادی مضاف «  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۵۹صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۴

)/ هنگام تالوت قرآن: أثناء تالوة القرآن، عند تالوة القـرآن ۳ و ۱ های هتتحّدث ... تحّدثاً: (رد گزین لَم یَتکلّم ... تکلُّامً، لَم: قطعاً سخن نگفتند  
  )۴ و ۳ های ه(رد گزین

  ۳عربی، زبان قرآن  ۵۱و  ۳۵، ۱۷، ۱۳ های * صفحه متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۵
  با شعر مقابل در مفهوم متناسب نیست.» وشاندن راز خود ناتوان استکسی است که از پ ،ضعیف ترین مردم«با توّجه به عبارت   
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 ترجمۀ منت :  
انـد یـا  هستند که مانند املاس و یاقوت با گذر زمان در درون زمین شکل گرفته معدنیهای گرانبهای  از ثروت نوعیهای ارزشمند  سنگ«

ها بر اساس اختالف عنـارص  رسد! این سنگ ها نزدیک به چهار هزار گونه می آیند! شامر آن مانند مروارید و مرجان در ژرفای دریاها پدید می
 ها بسیاری از آثار و فواید یاد شده آیند، متفاوتند! برای این سنگ فیزیکی یا شیمیایی خود و رشایط طبیعی که در آن پدید می ۀدهند تشکیل

انـد! از  کـارگیری آن سـفارش کـرده هآن تأکیـد و بـر بـهـای  خاصـیتث بـر کنند ولی احادی است که گاهی برخی از دانشمندان آن را تأیید منی
ریان باستان نخسـتین کسـانی بودنـد کـه آن را بـرای سـالمتی و ـشود! مص که سنگی است از مس تشکیل می باشد میفیروزه  ها ترین آن مهم

گذارد و برای دیدگان مفید  این باورند که بر توان تأثیر میبینی است، چنان که برخی بر  سنِگ شادمانی و خوش ،! آنبرده بودندکار  هزیبایی ب
هـای ایـران  کند! از بهـرتین انـواع فیـروزه و گرانبهـاترینش، آن اسـت کـه در کـوه پوشد، بدی و حسد را دور می است و از کسی که آن را می

بودند که پیـروزی و چیرگـی بـا کسـی  زیرا بر این باور می اند شود! ایرانیان آن را فیروزه نامیده گسرتده و از نیشابور در خراسان استخراج می
  »است! است که آن را به دست کرده

  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۶
 ها: گزينه ۀترجم  
 آن و رشایط طبیعی پدیدآمدنشان، متفاوتند! ۀدهند با تفاوت در مواد تشکیل) ۱  
  اند! عقیده همر ما بدانشمندان بر تأثیر روانی و سالمتی آن ) ۲  
 شوند! ها تشکیل می ها و سال همگی در درون زمین با گذر زمان) ۳  
 !شوند: املاس، یاقوت، مروارید و مرجان در چهار گونه منحرص می) ۴  
   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۷

 ها: گزينه ۀترجم  
 ست!ا انبهاترین آنو گر در جهان های آن  فیروزه نیشابوری از بهرتین گونه) ۱  
 های خراسان در میهن عزیز ماست! گرانبها در کوه معدنیهای  از ثروت) ۲  
 (قبل از ایرانیان بوده است.) اند! کار برده هآن را برای آراستگی و سالمتی ب ،مرصیان باستان پس از ایرانیان) ۳  
 انگیزد! و در ما شادی بر می گذارد بر توان تأثیر میسنگی است که  ،بعضی بر این باورند که آن) ۴  
   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۸

 »شود...............  ممکن است که چیزی را بپوشی که از مس ساخته می«عبارت سؤال: ۀ ترجم  
  ها: گزينه ۀترجم  
 !هایی از مروارید و مرجان با انگشرتی) ۲  !دستبندی از فیروزه استفاده ازبا ) ۱  
  !آیند هایی که در اعامق دریاها پدید می با سنگ) ۴  !ها سنگ ۀدهند واد شیمیایی تشکیلبا م) ۳  
   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  ها: گزينه ۀترجم  
 فواید فیروزه و آثار روانی آن چیست؟) ۲  شود؟ های فیروزه در جهان یافت می بهرتین گونهاز کجا ) ۱  
 های ارزشمند را از دریاها استخراج کنیم؟ چگونه سنگ) ۴  است؟ به این نام، نامیده شدهچرا در ایران فیروزه ) ۳  
   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۰

 جملة وصفّیة معلوم/ خرب للجملة اإلسمّیة  الزم/ مجهول  متعدٍّ »/ تشکُّل«مصدره   »تشکیل«مصدره   
  واردشمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۱

 فاعله یا فعل مع نائب فعل و فاعله محذوف فعل مع فاعله   
   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۲

 معرب  مبنيٌّ »/ ك و ن«حروفه األصلّیة  » م ك ن«سم الفاعل/ حروفه األصلّیة إ   سم املفعولإ   
   ۳عربی، زبان قرآن  ۶۴ و ۴۷، ۲۶، ۱۳های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۳

  ها: موارد نادرست در سایر گزینه  
/ الُقلوُب  ) َفأنَّ ۱     الُقلوَب (مفعول جمله است.) َفإنَّ
  است.)» إفتعال«تَْجَتِهُد (مضارع از باب  ) تَْجَتَهُد ۲  
  یَدعونَ  َجامعٌة/ یَدعوُن  ) ِجامَعٌة ۳  
   ۳عربی، زبان قرآن  ۵۸و  ۳۹، ۳۱، ۸های  هصفح*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۴

  ها: بررسی گزینه  
  ) مرصوص: استوار/ دارجة: عامیانه (مرتادف نیستند.)۱  
  ، مرتادف هستند.»برگشنت«معنای  به» ُرجوع«و » عوَدة) «۳  
  است.» َعواِصم«، جمع آن »عاصمة: پایتخت) «۴  
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   ۳عربی، زبان قرآن  ۵ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۵
  کند. است و همواره کّل جملۀ پس از خود را تأکید می هة بالفعلمشبّ از حروف » إنَّ «  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۹صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۶

  الی نفی جنس است.» البُدّ «در عبارت » ال«گیرد.  و تنوین منی» ال«آید که  همواره پس از الی نفی جنس یک اسم می  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۷و  ۲۵های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۷

کلمـۀ  ۳، در گزینـۀ »ال تـدرکهـي  و«عبـارت  ۱باشـد. در گزینـۀ  در آن نیـز حـال منـی» باکیاً «باشد و  می» تکون«خرب  ۲در گزینۀ » ضاحکاً «  
  باشند. حال می» تُمبتسام«کلمۀ  ۴و در گزینۀ » صغیراً «

  ۳عربی، زبان قرآن  ۴۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۸
  کنیم: منه و محّل اعرابی آن را مشّخص می ها مستثنی در متام گزینه  
  ) أوالد (مفعول) ۲    ) األَرسی (مفعول)۱  
َعنا«در » نا«) ضمیر ۴    ) أشجار (فاعل)۳     (مفعول)» َشجَّ
  ۳عربی، زبان قرآن  ۶۰صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱نۀ پاسخ: گزی -۴۹

 ۴و  ۳هـای  برای رفع شّک از وقوع فعل باید تأکید کرد و برای تأکید بر وقوع فعل باید از مفعول مطلـق تأکیـدی اسـتفاده کـرد. پـس گزینـه  
چـون » إجـالس«اسـت نـه » جلـوس«، »جلـس«آید. مصـدر فعـل  الیه منی شوند. چون بعد از مفعول مطلق تأکیدی صفت یا مضاف حذف می

  ثالثی مجرّد است.» َجلََس «
  ۳عربی، زبان قرآن  ۷۴صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۵۰

کـار  از ابتدای ساختار ندا حذف شود، برای تشخیص منادا باید به این نکته توّجه کرد کـه منـادا در جمـالت بـا سـاختار مخاطـب بـه» یا«اگر   
  ساختار مخاطب دارد (ساَعْدِت: أنِت). ۳ها فقط گزینۀ  رود. از میان گزینه می

 
  ۳دين و زندگي  ۱۰۰و  ۹۹هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۱

  كند. ، ميل به توبه را در انسان خاموش مي»تسويف«يعني » كنم زودي توبه مي به«حيلۀ 
  

 شود. يك دام است كه سبب عادت به گناه مي بيشتر براي جوانان

   .درِ توبه هميشه باز است (هميشگي) اما توفيق توبه، همواره ميسر نيست  
  ۳دين و زندگي  ۱۶۰مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۲

   )همان تقويت صبر است كه نشان از تقويت اراده دارد. )و اصبروا(انت از خدا، همان تقويت ايمان است و يا همان استع )استعينوا باهللا  
   تقويت ايمان و اراده: مشاركت در اين اقدام بزرگ، نيازمند اعتقاد راسخ به دين، عزّت نفس، توكّل و اعتماد به خداوند، شجاعت، پايـدارى ،

  عزم و ارادٔه قوى است.
  ۳دين و زندگي  ۲۲و  ۲۰هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱زينۀ پاسخ: گ -۵۳

    استدالل قرآن براي نفي شرك در واليـت و اثبـات )ها اختيار سود و زيان خود را ندارند ال يملكون النفسهم نفعا و ال ضرّا، آن(آيۀ شريفۀ ،
  توحيد در واليت است.

   دهندٔه آن است. نشان )قل اغير اهللا ابغي ربّا...(بيت را بپذيريم كه عبارت پس از توحيد در واليت، بايد توحيد در ربو  
  ۳دين و زندگي  ۴۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۴

   گزينند. حديث صورت سؤال، بيانگر ورود مخفيانۀ شرك به دل انسان است و هشداري براي كساني است كه راه توحيد را برمي  
   ها: گزينه بررسي  
  : توحيد عملي و اخالص۲گزينۀ     : شرك در خالقيت۱گزينۀ   
  : شرك عملي۴گزينۀ     : شرك در واليت۳گزينۀ   
  ۳دين و زندگي  ۱۳و  ۲هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۵

    دوانـد)  زند و در دل و قلب ريشـه مـي ه در ذهن جوانه مي، تداوم تفكر (آنچ»افضل العبادة ادمان التّفكّر في اهللا و في قدرته«طبق حديث
  شود. دربارٔه خدا، موجب قرارگيري در گروه برترين عابدان مي

    نبايد در ذات خدا فكر كنيم.»تفكّروا في كلّ شيء و ال تفكّروا في ذات اهللا«بنا بر عبارت شريفۀ ،  
  ۳ن و زندگي دي ۳۲مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۶

 دهد، بيانگر آن است، كه توحيد ربوبيت را نشان مي )انّ اهللا ربّي و ربّكم(بيني توحيدي يا توحيد نظري كه عبارت  اعتقاد به توحيد يا همان جهان  
  حاكي از آن است. )فاعبدوه(شود كه عبارت  موجب سبك زندگي توحيدي يا همان توحيد عملي مي
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  ۳دين و زندگي  ۱۶۳ت سؤال: * متوسط * صفحۀ مشخصا ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۷
دهد كه از مسلمانان تعدادي از افراد بايد دعوت به خير و امر به معروف كنند. پس حكم آن واجب كفايي  نشان مي )ولتكن منكم امّة(عبارت   

  است.
  اين آيه، رستگاري است. ۀاست، پس نتيج )اولئك هم المفلحون(ادامۀ آيه هم   
  ۳دين و زندگي  ۴۹و  ۴۸، ۳۰، ۱۸هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳نۀ پاسخ: گزي -۵۸

    ناپذيري حضرت يوسف  بيانگر نفوذ )قال ربّ السّجن ...(آيۀ  هـم ...» برو اين دام بر مرغي دگر نه «در مقابل گناه و شيطان است و شعر
  ناپذيري در مقابل شيطان است. از زبان انسان مخلص خطاب به شيطان است كه بيانگر نفوذ

    طبق حديث اميرالمؤمنين ر انسـان خـدا را گويد كه اگ هم مي...» بر آستان جانان «، عزت انسان در توحيد عملي و بندگي است و شعر
  رسد. بندگي كند، به سربلندي يا همان عزت مي

  ۳دين و زندگي  ۸۲مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۹
   سوي خداوند و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران اوست  معناي بازگشت از گناه به معناي بازگشت است و در اصطالح ديني، به توبه در لغت به

دهد كه انسان از گناه پشيمان شده و قصد انجام آن را نداشته باشد (حقيقت توبه). با بازگشت بنـدٔه  انسان). اين حالت وقتي رخ مي (توبۀ
  گرداند (نتايج توبه). گشايد و آرامش را به قلب او باز مي گردد و درهاي رحمتش را به رويش مي سوي او باز مي گناهكار، خداوند نيز به

    را،  كنند و پاكان (كساني كه مورد پيرايش قرار گرفتنـد) خداوند كساني كه بسيار توبه مي )إنّ اهللا يحبّ التّوّابين و يحبّ المتطهّرين(آيۀ بر اساس
  دوست دارد.

  ۳دين و زندگي  ۱۰۹و  ۳۲هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۰
   گويـد كـه اسـاس و  ، از كسي سخن مي۱كند، گام در مسير توحيد عملي گذاشته است. گزينۀ  هاي خدا اطاعت هركس در زندگي از فرمان

  و خشنودي خدا نهاده است و زندگي ديني دارد. تقواي الهيبنياد كار خود را بر 
   ها: بررسي ساير گزينه  
  : شرك عملي است.۲گزينۀ   
  : ثمرٔه حركت در جهت شرك عملي است.۳گزينۀ   
  در ربوبيت است. : توحيد۴گزينۀ   
  ۳دين و زندگي  ۱۱۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۱

    يادگيري مسائل »يا معشر التجّار الفقه ثمّ المتجر، اي گروه تاجران، اول يادگيري مسائل شرعي تجارت، سپس تجارت كردن«طبق حديث ،
  است. شرعي تجارت قبل از ورود به اين عرصه، الزمۀ كسب حالل

   يـين و  شود، مانند توليد كاال با كيفيـت پـا بكوشيم كه رزق و روزي حالل به خانه بياوريم و از همۀ اموري كه سبب ناپاك شدن روزي ما مي
فريبكاري در معامله خودداري كنيم تا هم آثار مثبت روزي حالل را در زندگي خود و تربيت فرزندان مشاهده كنيم و هم به اقتصاد كشـور 

  ييم. كمك نما
  ۳دين و زندگي  ۵۷و  ۵۵هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۲

   پذيري، از شواهد وجود اختيار است. آيۀ شريفۀ صورت سؤال، بيانگر اختيار و مسئوليت  
   ها: بررسي گزينه  
  : اختيار و تفكر و تصميم۱گزينۀ   
  پذيري : اختيار و مسئوليت۲گزينۀ   
  : اختيار و احساس رضايت و پشيماني۳نۀ گزي  
  گرايي و نفي اختيار : جبر۴گزينۀ   
  ۳دين و زندگي  ۶۰و  ۵۸هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۳

   ست.ساز شكوفايي اختيار ا بدون قانونمندي جهان (قضا و قدر)، امكان استفاده از اختيار وجود ندارد، پس قضا و قدر، زمينه  
   .رابطۀ ارادٔه انسان با ارادٔه خدا، يك رابطۀ طولي است  
  ۳دين و زندگي  ۸۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۴

. اين آيه بيانگر، هشدار الهي در باب استفادٔه نادرست از اختيار است كه موجب آلودگي نفس و )و هر كس آن را آلوده كرد، قطعاً محروم شد(  
  شود. يت از نعمات الهي ميمحروم

  ۳دين و زندگي  ۶۶و  ۵۴هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۵
   (حكمت) خداست (قدر). علمهايش ازآنِ خدا و از  ها و قانون ها و ويژگي كاري نقشۀ جهان با همۀ موجودات و ريزه  
    جهان خلقتشناخت قوانين  بردن از طبيعت   الهي (آيات) و بهرههاي  آشنايي ما با نشانه  
    ها زندگي انسانشناخت قوانين حاكم بر  هـا و بيمـاري و  ها و موفقيت ها و شكست ها و شيريني موجب نگرش صحيح ما نسبت به تلخي

  طور كلي ... و باالخره در روابط ما با خدا، خود، خلقت و ديگران تأثير بسزايي دارد. سالمت و به
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  ۳دين و زندگي  ۱۱۷و  ۱۰۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳گزينۀ پاسخ:  -۶۶
   .اگر مصرف كاالي خارجي سبب وابستگي كشور شود، واجب است از خريد آن خودداري شود  
   ناشدني دارد. هايي وصف عمل به احكام الهي و زندگي ديني پاداش  
  ۳دين و زندگي  ۱۵۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۷

آالت صنعتي ساخته شد، توليد انبوه نيز آغاز گرديد. توليد فراوان گرچه در ابتدا نيازهاى طبيعـي مـردم را  : از زماني كه ماشين زدگي مصرف  
در مردم نيازهـاى  ،تبليغات داران با استفاده از جاذبۀ كرد، امّا در بسيارى از موارد بيش از نياز طبيعي بازار بود. به همين جهت كارخانه رفع مي
آور افزايش دهند تا خودشـان بـه سـود بيشـترى  اى سرسام گونه گرايي را به طلبي بكشانند و مصرف وجود آوردند تا آنان را به تنوع كاذب به

گردد  زه وارد بازار ميمشغولي دائمي مردم به كاالهاى گوناگوني است كه همۀ رو ترين آسيب اين رويه، تغيير الگوي زندگي و دل برسند. جدي
ترين نياز خود، يعني پرورش و تكامل بُعد معنوى و متعـالي خـويش،  كند و در نتيجه انسان را از اساسي و اذهان و افكار را به خود مشغول مي

  سازد. غافل مي
  ۳دين و زندگي  ۱۴۰و  ۱۲۵هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۸

   ت سؤال بيانگر معيار چهارم تمدن اسالمي، يعني عدالت اجتماعي است.آيۀ شريفۀ صور  
    يكي از ابعاد عدالت، عدالت اقتصادي است كه نشانۀ آن، توجه به فقرا و ايتام است كه طبق آيات قـرآن، مكـذبين ديـن، ايتـام را از خـود

  )ا رايت الّذي يكذّب بالدّين فذلك الّذي يدعّ اليتيم...( رانند  مي
  ۳دين و زندگي  ۱۵۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۹

هاي اسـتبدادي و مـوروثي از  مشاركت مردم در تشكيل حكومت از آثار مثبت تمدن جديد در حوزٔه قسط و عدل است كه باعث شد حكومت  
  صحنه خارج شوند.

  ۳ين و زندگي د ۷۴و  ۶۷هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۰
    من النـاس يعبـد اهللا علـي حـرف ... (توصيف شرك عملي در بعد فردي است (پيروي از هوس) و آيۀ  )أ رأيت من اتخَذَ الهَه هواهُ ...(آيۀ

  ثمرٔه شرك عملي در بعد فردي است. )الخسران المبين
   وند.ش گردانند و دچار شرك عملي مي ها از خدا رو برمي عابدان مقطعي در سختي  
   تـدريج در فسـاد فـرو  شود و گناهكاراني كه از گناه خود خرسند باشند، قدم به قدم و بـه پيروي از هوس و شرك عملي، به گناه منجر مي

  )الّذين كذّبوا بĤياتنا سنستدرجهم ...(شوند.  روند و مشمول سنت استدراج مي مي
  ۳دين و زندگي  ۱۴۸و  ۱۴۷هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۱

پرستي و روي آوردن به مسيحيت آغـاز  تمدن دوم اروپا كه به تمدن دورٔه قرون وسطي مشهور است، با كنار گذاشتن اعتقادات باستاني و بت  
پرست اروپا به  بت شد. با ظهور اين تمدن، مردم جلو محسوب مي به پرستي بود، يك حركت رو ها گرفتار بت شد. اين تمدن براي اروپايي كه قرن

هايي در  ، بناهاي باشكوه مذهبي ساخته شد، كتاب ها از بين رفت، اتحاد در سرزمين اروپا حاكم شد ها و بتخانه يك دين الهي معتقد شدند، بت
  اخالق و...

زن و شوهر نيست و پيوندشان  يكي از عقايد نادرست مبلغان مسيحي، ازدواج مسيحي بود. آنان معتقد بودند كه پس از ازدواج، امكان جدايي  
ها حق ازدواج نداشتند و تا آخر عمر  بايد ابدي باشد. زن حق مالكيت ندارد و بايد نام خانوادگي وي به نام خانوادگي شوهر تغيير يابد. كشيش

  كردند. ماندند. آنان ازدواج را امري دنيايي و پَست تلقي مي بايد مجرد مي
  ۳دين و زندگي  ۴۶و  ۱۳، ۱۱هاي  ال: * متوسط * صفحهمشخصات سؤ ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۲

   » آن است. ٔهدهند نشان )اهللا نور...(بيانگر تجلي خدا در عالم وجود است كه آيۀ ...» مهر رخسار تو  
   »...ت.توجه اس بي» تفكّروا في كلّ شيء«كند، يعني به عبارت  بيانگر انسان غافل است كه تفكر نمي» هر دو عالم پر ز نور  
  ۳دين و زندگي  ۱۴۸و  ۸۹هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۳

، اشاعۀ فحشا يا همان اعتراف به گنـاه )انّ الّذين يحبّون ان تشيع الفاحشة في الّذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدّنيا و اآلخرة(با توجه به آيۀ   
  شود. موجب عذاب دردناك مي

  ۳دين و زندگي  ۷۰و  ۶۷هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۴
   .حديث صورت سؤال بيانگر سنت ابتالء خاص مؤمنين است  
   ها: هاي موجود در گزينه بررسي سنت  
  : ابتالء عام۱گزينۀ   
  : ابتالء خاص۲گزينۀ   
  : امالء و استدراج۳گزينۀ   
  : توفيق الهي۴گزينۀ   
  ۳دين و زندگي  ۲۲و  ۱۰هاي  شخصات سؤال: * دشوار * صفحهم ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۵

   يسأله ...(كنند.  ، به همين جهت موجودات جهان به درگاه او عرض نياز مي)الغنيّ الحَميد(نياز ستوده است  خداوند بي(  
    دهندٔه آن است كه همۀ  هم نشان )يسأله( است و عبارت )اهللا الصّمد(پيام آيۀ » سوي او دارند موجودات خواسته و ناخواسته رو به«عبارت

  كنند. آورند و از او درخواست مي ميموجودات به درگاه خداوند روي 
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 ۳زبان انگليسي  ۳۴مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۶
ته آدامس براي رايحۀ تازه كارهايي بودند كه هارون قبل از اولـين روز ترجمه: اتو كردن يك پيراهن تميز، چاپ برنامۀ درسي، و خريد يك بس  

 ترم بهار انجام داد.
) داريم و يكي از كاربردهاي اين حرف ربط اتصال دو جمله با ساختار گرامري يكسان اسـت. بـا andساز ( پايه توضيح: در جمله حرف ربط هم  

  صحيح است. ۳نۀ ) و جملۀ قبل جاي خالي، گزيandتوجه به جملۀ بعد (
  اند. به هم وصل شده andاسم مصدر فاعلي از طريق  ۳نكته: در اين تست،   
  ۳زبان انگليسي  ۵۸و  ۵۷، ۲۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۷

ماه پيش منتشر شد بسيار مورد  ترجمه: استاد محمدي چند ماه پيش كتابي دربارٔه تنوع فرهنگي ايران گردآوري كرد. كتابي كه در واقع شش  
  توجه قرار گرفت.

توضيح: زمان جمله گذشته است و كتاب نيز قبل از جاي خالي آمده است پس فعل جمله بايد مجهول گذشته باشد. با توجه به اينكه در ادامه   
 صحيح است. ۲جمله فعل ديگري آمده است بايد از جملۀ موصولي استفاده كنيم؛ درنتيجه گزينۀ 

 ۳زبان انگليسي  ۶۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۸
 كردند. شدند، مطمئناً با هم رشد مي رو مي ها با همديگر با همه چيز روبه دانست آينده چه خواهد شد، اما اگر آن كس نمي ترجمه: هيچ  
در جمالت شرطي نوع دوم، جملۀ شـرط بايـد در زمـان  ) داريم پس با شرطي نوع دوم طرف هستيم.wouldتوضيح: در جملۀ جواب شرط (  

  گذشتۀ ساده باشد.
  ۳زبان انگليسي  ۸۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۹

  ترجمه: پدر و مادر سالخورده واقعاً معتقد بودند كه پسر كوچكشان كار اشتباهي انجام نداده بود و او مسئول تصادف رانندگي نبود.  
  : جملۀ پايه گذشته است پس با توجه به مفهوم جمله، فعل جملۀ پيرو بايد گذشتۀ كامل باشد.توضيح  
 ) استفاده شود.Past Perfectكنيم، بايد از گذشتۀ كامل ( نكته: زماني كه به دو اتفاق در گذشته، كه يكي پيش از ديگري روي داده است، اشاره مي  
 ۳زبان انگليسي  ۲۷سط * صفحۀ مشخصات سؤال: * متو ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۰

  ومرج در سراسر منطقه شد و ساحل شرقي بدترين آسيب را ديد. در شب گذشته باعث هرج تركيب باران شديد و وزش باد شديدترجمه:   
  »باران شديد و باد شديد«) يعني strong windو  heavy rainتوضيح: همايند (  
  ۳زبان انگليسي  ۲۹ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۸۱

 ايـكـاهش وزن  يبـرا ديـجد ياستراتژ كيبه خوانندگان و  الهامبا ارائه  ،توانند به طور مشابه يم ييغذا ميرژ يها من معتقدم كتابترجمه:   
  كنند. عمل ،بهتر يسالمت

 ريشه )۴  الهام )۳  آب گوشت )۲  نسل )۱  
  ۳كتاب كار زبان انگليسي  ۵۱ۀ مشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۲

آموزان در حال مطالعۀ دروس دشواري مانند شيمي يا فيزيك هستند، نبايد كل درس را يكباره مطالعه كنند؛ در عوض  ترجمه: زماني كه دانش  
 اطالعات تأمل كنند. فهميدنسعي كنند مقادير كمي از يك كتاب درسي را بخوانند و سپس براي 

 ) دسترسي داشتن۴  ) مرتب كردن۳  ) فراهم كردن۲  دن) فهميدن، هضم كر۱  
  است.» هضم كردن، فهميدن و خالصه«، به معاني digestنكته: كلمۀ   
  ۳زبان انگليسي  ۵۵ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۸۳

انجـام  هـا معلـم كـه يكار قدردانها  آن نيابرا. بندانند) دهند (مي تشخيص مي شان ارزش معلمان را در رشد فرزندان نيوالد شتريبترجمه:   
  هستند. اند داده

 تشخيص دادن )۴  بزرگنمايي كردن  )۳  رها كردن )۲  كشف كردن )۱  
 ۳زبان انگليسي  ۸۶مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۴

هاي روستر گرمـا را بـه محـيط اطـراف  كند، در حالي كه اجاق تواند آشپزخانه را داغ و غيرمطبوع ترجمه: استفاده از اجاق با اندازٔه كامل مي  
  .دهند بيرون نمي

  ) پس دادن۲    ) تسليم شدن۱  
  ) بيرون دادن، ساطع كردن۴    ) فاش كردن، از دست دادن۳  
  ۳زبان انگليسي  ۸۶ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۸۵

  هستند. يكاف ٔهاز انداز شيشوند، ب ديتول ندهيدر چند سال آ رود يكه انتظار م ييها زباله ۀبه هم يدگيرس يبرا يفعل ۀدفن زبال يها مكانترجمه:   
 گله چهارپايان )۴  محل دفن زباله )۳  بزرگراه )۲  بالكن )۱  
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  ۳كتاب كار زبان انگليسي  ۴۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۶
بندي ولتاژي است كه با ولتـاژ ذكـر شـده در كاتـالوگ  الكتريكي خاص خود وصل شود كه داراي رتبه زپريترجمه: جاروبرقي بايد هميشه به   

  كارخانه مطابقت دارد.
 ) موتور۴  ) پريز۳  ) اجاق گاز ۲  ) ابزار۱  

electrical outlet: پريز برق   
  ۳زبان انگليسي  ۶۷ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۸۷

  مدت نگاه شود. عنوان يك دردسر طوالني نگاه كند. به آن بايد به آنيعنوان يك مشكل  نبايد به كمبود آب فقط به ترجمه: دولت  
 در دسترس )۴  كامل  )۳  متضاد )۲  آني، فوري )۱  
  ترجمۀCloze Test: 

اجتماعي در اياالت متحده شـناخته  عنوان رهبر يك گروه يك فرد به كه ممكن استهاي مختلفي وجود دارد  شناسان، راه به گفتۀ جامعه
هاي دوستي، يك  بخشند. در موارد ديگر، مانند گروه شود. در خانواده، الگوهاي فرهنگي سنتي حق رهبري را به يكي از يا هر دوي والدين مي

تـر، رهبـران  هـاي بـزرگ گروهعنوان رهبر ظاهر شوند، اگرچه هيچ فرآيند رسمي انتخاب وجود ندارد. در  به تدريج بهيا چند نفر ممكن است 
هاي شخصي وجود ندارد كه بين  از ويژگي اي مجموعهرسد كه  شوند. به نظر مي طور رسمي از طريق انتخابات يا استخدام انتخاب مي معموالً به

هايي باشد كه  يژگي، اگر آن فرد داراي وشناخته شودعنوان يك رهبر  به ممكن استهمۀ رهبران مشترك باشند. در عوض، تقريباً هر شخصي 
 .برآورده كندنيازهاي آن گروه خاص را 

  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۸
 و هـم از whichتوانيم هم از شود غيرانسان است در نتيجه مي  توضيح: در جمله نياز به ضمير موصولي داريم، اسمي كه در جمله توصيف مي  

that حذف نيست. اگر قرار باشد حرف اضافه را قبـل از ضـماير موصـولي  ه قابلاستفاده كنيم. از طرفي در جمله نياز به حرف اضافه داريم ك
  ) استفاده كنيم.whomو  whichتوانيم از ضماير موصولي ( استفاده كنيم، فقط مي

  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۹
  طور طبيعي ) به۴  طور منظم ) به۳  طور تدريجي ) به۲  ) مستقيما۱ً  
 ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۰

  ) پيوند۴  ) مجموعه۳  تخاب) ان۲  ) نشانه، عالمت۱  
 ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۱

) قبل از جاي خالي آمده است. از طرفي براي بيان و احتمال انجام كاري در آينده personتوضيح: جملۀ ما مجهول است زيرا مفعول ما يعني (  
  كنيم. ) استفاده ميmayكند از فعل وجهي ( كه اطمينان وجود ندارد و يك حدس را بيان مي

  ۱سخ: گزينۀ پا -۹۲
  ) دريافت كردن۴  ) ساختن۳  وجو كردن ) جست۲  ) مالقات كردن۱  
  »برآورده كردن نيازها«) يعني meet the needsنكته : همايند (  
  ۱ترجمۀ درك مطلب: 

سوزاندن مواد گياهي توده، هزاران سال است كه با ما بوده است، از زماني كه انسان براي اولين بار شروع به  انرژي زيستي، يا انرژي زيست
 ۱,۵تـا  ۲۳۰۰۰۰هـا از  دهـد انسـان هاي آشپزي خود كرد. شواهد زيادي وجود دارد كه نشان مي يا حيواني براي تهيۀ سوخت الزم براي كوره

 اند. توده كرده ميليون سال پيش شروع به استفاده از انرژي زيست
وپز و گرمـايش محـدود  ده به مواد سلولزي يا چوبي و فيبـري بـراي پخـتتو در بيشتر زمان وجود بشر در اين سياره، استفاده از زيست

وپز و روشنايي  چندان زيادي پس از اينكه مردم شروع به تقطير الكل در قرن دوازدهم كردند، از اتانول براي پخت شد. با اين حال، مدت نه مي
 اني در دسترس بود.استفاده كردند. اتانول مشتق شده از غالت، خوراكي دامي فراوان، به آس

هـاي زيسـتي محبوبيـت پيـدا  سنگ و نفت خام نسبت به سوخت آميز شدن استخراج معدن و حفاري در سطح تجاري، زغال با موفقيت
سنگ ارزان بهره بردند و توليد انرژي زيسـتي در پشـت  سنگ و گاز از مزاياي نفت خام و زغال هاي زغال رساني، نيروگاه كردند. سپس، با برق

 قرار گرفت.سر 
هاي اوليۀ صنعت خودروسـازي جايگـاه  اتانول به جز در سال -كند  فناوري كه مواد مبتني بر كربن را به گاز تبديل مي -با ظهور گازسازي

به  هاي زيستي بود. كمبود سوخت دوم را گرفت. تا زماني كه ما پااليش نفت خام را ياد نگرفته بوديم، كمبود سوخت به معناي تكيه بر سوخت
 هاي زيستي شد. هاي جهاني نيز باعث افزايش تقاضا براي اتانول و ساير سوخت دليل وقوع جنگ

باعث تجديد عالقه به انرژي زيستي شد. عالوه بر اين، دانشمندان شروع به، به صدا درآوردن زنگ خطر در مورد  ۱۹۷۰كمبود گاز در دهۀ 
 اي كردند. شار گازهاي گلخانهتغييرات آب و هوا، گرم شدن كره زمين و تأثير انت
هاي انـرژي زيسـتي بـار  اكسيد كربن و متان و پايداري منابع انرژي سوخت فسيلي، فناوري با افزايش نگراني عمومي در مورد انتشار دي

 ديگر در حال تبديل شدن به يك اقتصاد زيستي هستند.
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  ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۳
  شده است؟يك از موارد زير در متن تعريف  ترجمه: كدام  
 ) تبديل به گاز۴  ) قابل دوام۳  ها  ) هزاره۲  ) مواد اوليه ۱  
 شود. ، معني آن در متن ارائه ميgasificationتوضيح: بالفاصله بعد از كلمۀ   
 ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۴

  ترجمه: متن در درجه اول قصد دارد به خوانندگان بگويد ...............  
 وختن آتش براي آشپزي خود كشف كرد.) چگونه انسان موادي را براي س۱  
 توده براي اولين بار استفاده شد. ) زماني كه انرژي زيست۲  
 كند. وپز و روشنايي استفاده مي ) زماني كه انسان از اتانول براي پخت۳  
 هاي زيستي اتانول را افزايش داد. هاي جهاني تقاضا براي سوخت ) چگونه جنگ۴  
شود اما هدف اول نويسندٔه  شود. به موارد ديگر نيز در متن اشاره مي از نگارش متن در خطوط اول متن بيان مي توضيح: معموالً قصد نويسنده  

  توده است. متن، اصل و منشأ انرژي زيست
  ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۵

  ترجمه: موضوع پاراگراف بعدي اين متن چيست؟  
 اي ) تأثير انتشار گازهاي گلخانه۱  
 اكسيد كربن و متان در مورد انتشار دي) افزايش نگراني عمومي ۲  
 هاي انرژي زيستي به يك اقتصاد زيستي آوري ) توسعۀ فن۳  
 ) پايداري منابع انرژي سوخت فسيلي ما۴  
تواند موضـوع  كند كه مي اشاره مي ۳توضيح: براي تشخيص پاسخ اين سؤال بايد جملۀ آخر متن را با دقت بخوانيد. جملۀ آخر متن به گزينۀ   

  گراف بعدي باشد.پارا
 ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۶

  نزديكترين كلمه به ............... است. ۴در پاراگراف  adventترجمه: كلمۀ   
 ) كاربرد۴  ) تنوع ۳  ) پيشگيري ۲  ) پيدايش، ظهور، ورود ۱  
ترين كلمه از نظر معنـايي  ند. نزديكك به پيدايش و مورد استفاده قرار دادن چيزي براي اولين بار اشاره مي adventتوضيح: در حقيقت كلمۀ   

arrival .است  
  ۲ترجمۀ درك مطلب: 

مقاله در مجـالت  ۵۰از  شيب مكارو ه سندهيعنوان نو او بهآثار  است. يو هوش مصنوع كيربات ۀنيدر زم برجستهمحقق  كيوانگ  يجول
 مونيسـ يسـلطنت يمعتبـر آكـادم جـايزٔه ۲۰۱۲در سـال  كند و مي يسخنران يالملل نيب يها معتبر منتشر شده است. او اغلب در كنفرانس

  .كرده است يكند كه خودش طراح مي يزندگ يهوشمند ۀاش در خان با خانواده يكرد. جول افتيرا در نگيلديف
 نتـويز ييجنـا ٔهسـندينو ٔهزيجا ٔهدو بار برند رايكند، ز فيدو داستان خوب تعر اي كيداند كه چگونه  پرفروش، مي ٔهسنديشارپ، نو يتر

گرفت كه ساكت بماند، از دردسر دور بماند و  اديآمد،  ايدر گالسكو به دن تيجرم و جنا زانيم نيبا باالتر يشده است. او كه در شهرك مسكون
روزها چنـدان سـاكت  نياستفاده كرد و ا شيها نوشتن رمان يرا با چاقو باز كند. خوشبختانه، او فقط از دانش خود برا نيماش يچگونه درها

  .شود ظاهر مي ايتانيدر سراسر بر يسندگينو يها امروز و در كنفرانس سيمحبوب روزانه مانند پل يها و در برنامه ستين
او دو بار ورشكسـت شـد و  ريبازنشسته شد. در طول مس يسالگ ۳۲شروع كرد و در  يسالگ ۱۴كار خود را در و كسب نياول نياحمد مود

  سـايت در نيـآنال ٔهدور نيتـر گرفـت بـه محبـوب اديـاد. آنچه او در مورد شـروع دوبـاره از صـفر خود را از دست د نيبار خانه و ماش كي
U-Learn.com  :كيـ ليكه او در مورد تبـد يزيچ .ميبد است موفق شو زيهمه چ يچگونه وقت -به باال و دوباره  نيياز باال به پاتبديل شد 

  .داند، ارزش دانستن ندارد تجارت سودآور نمي كيبه  دهيا
  ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۷

 ؟ستين حيبا توجه به متن صح رياز موارد ز كي كدامترجمه:   
 .بخش كار خود استفاده كرد خود به عنوان الهام يدوران كودك اتياز تجرب يتر) ۱  
  .دهند موفق نبوده است كه انجام مي يدر كار شهياحمد هم )۲  
 .انجام دهند(به طور درست)  ،دهند نجام ميرا كه ا يدهد كه چگونه كار مي اديبه مردم  يجول) ۳  
 .ديگو آن شخص به شما مي يرا درمورد زندگ يزيچ نيكمتر يجول ۀنام يزندگ) ۴  
  ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۸

  كند؟ مي انيرا بهتر ب موضوع متن رياز موارد ز كي كدامترجمه:   
  فرد خود را دارد. منحصربه تيشخص يهر فرد) ۱  
  راد.) سه روش براي معرفي اف۲  
  دهند. مختلف انجام مي و جوامع ها در فرهنگها)  بايوها (بيوگرافيكه  ييكاركردها) ۳  
 كنفرانس ۀبرنام يكوتاه برا يوگرافينوشتن ب) ۴  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  

 
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

مون
آز

 ۳۰ 
شت

دیبه
ار

 
۱۴۰

۱
    |

روه
گ

 
شی

زمای
آ

 
لوم

ع
 

انی
انس

  

۱۴

 ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۹
 اديـكنـد/ او  مـي يكرده زندگ يكه خودش طراح يهوشمند ۀاش در خان با خانواده ي(مثالً جول يشخص اتيدو جزئ اي كيطبق متن، توضيح:   

 تواند ............... مي را با چاقو باز كند) نيماش يگرفت كه چگونه درها
  .عالقه و ارتباط با خواننده كمك كند جاديبه ا) ۱  
 ارائه دهد. اتمام متنرا قبل از  يديتمام اطالعات كل) ۲  
  .باشد ديمف اريخواننده بس يريگ جهيدر نت) ۳  
  تر كند. ي را منطقيهاي طبيع ) استفاده از داده۴  
 ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۰۰

  ترين معني را به ............... دارد. در پاراگراف اول نزديك» leading«ترجمه: لغت مشخص شدٔه   
 طلب ) صلح۴  ) متمايز، برجسته۳  ) متعهد۲  ) وقف شده۱  
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۱ اردیبهشت ۳۰ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
 

  
  ۳رياضي و آمار  ۶تا  ۳هاي  ه* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۰۱

  طريق و در مرحلـۀ دوم هركـدام از ايـن  mمرحلۀ اول به  طوري كه در نكته (اصل ضرب): اگر عملي طي دو مرحلۀ اول و دوم انجام پذيرد، به  
m  طريق بهn پذير باشد، در كل آن عمل به  روش انجامm n تعميم به بيشتر از دو مرحله است.) پذير است. (اصل ضرب قابل طريق انجام  

  كنيم. ها را برآورده مي ننكته: اگر در مسائل شمارش شرط و محدوديت داشته باشيم، ابتدا آ  
  كنيم: ها شروع مي ارقام مربوط به يكان و صدگان محدوديت دارند. با آن  
  حالت دارد: ۵باشد، پس  ۵يا  ۰يكان نبايد   

·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä  5   

  حالت دارد: ۵توانيم استفاده كنيم، پس  براي صدگان صفر و رقمي كه در يكان قرار گرفته را نمي  

·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä 5 5   

  حالت داريم: ۵ايم، پس براي دهگان نيز  تا را استفاده كرده ۲رقم  ۷از   

·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä  5 5 5 125   

  ۳رياضي و آمار  ۹تا  ۷هاي  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۲
  نكته:  

n!  تعداد جايگشتn شيء  
n!P(n ,r)

(n r)!
 


  شيء nشيء از  rتعداد جايگشت  

n n!
r (n r)!r!

 
    

  شيء nشيء از  rتعداد انتخاب  

  شيء متمايز برابر است با: ۶شيء از  ۳هاي  تعداد جايگشت  
!P( , )
!

    66 3 6 5 4 1203   

  كنيم: ها را حساب مي مقادير همۀ گزينه  
  

   
 

6 6 5 152   ۱شيء: گزينۀ  ۶شيء از  ۲نتخاب ا 2

! 5   ۲شيء: گزينۀ  ۵جايگشت  120
!P( , )
!

    
88 2 8 7   ۳شيء: گزينۀ  ۸شيء از  ۲جايگشت  566

!
! !

 
   
 

5 5 103 2   ۴شيء : گزينۀ  ۵شيء از  ۳انتخاب  3

  شده در صورت سؤال برابر است. با عبارت داده ۲پس فقط گزينۀ   
  ۳رياضي و آمار  ۱۶و  ۱۵هاي  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۰۳
Aنكته: اگر    B   باشد، آنگاهB A .است  
Sگويند. از آنجا كه  يك پيشامد مي Sهاي فضاي نمونۀ  نكته: به هر يك از زيرمجموعه    پس ،  يـك پيشـامد رويS  اسـت و آن را

Sپيشامد غيرممكن (نشدني) و همچنين  S ناميم. نيز يك پيشامد است كه آن را پيشامد حتمي مي  
Bبا توجه به نكات باال، بايد    A :باشد  

  
  
  

Bها فقط  نهدر بين گزي   A  برابر با تهي است، پس پيشامدB A .غيرممكن است  

AB
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  ۳رياضي و آمار  ۱۹ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰۴
  برابر است با: دهند و نمايش مي P(A)را با نماد  Aنكته: احتمال وقوع پيشامد   

J¼±õ¶ ÁIÀïS²Ie jHk÷U
IÀïS²Ie ®¨ jHk÷U

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

    

  تعداد كل حاالت برابر است با:  

tIU tIU ¾§wn(S)    6 6 2 721 2   

  آيد. پس: حالت رو مي ۱حالت غيرمشابه است و سكه هم در  ۳۰حالت اعدادشان مشابه و در  ۶حالتي كه دو تاس دارند در  ۳۶از   

IÀïtIU ¾§wn(A)   30 1 30   

  در نتيجه:  
n(A)P(A)
n(S)

  
30 5
72 12   

  ۳رياضي و آمار  ۲۴و  ۲۳هاي  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۵
  نكته:  

n n!
r (n r)!r!

 
    

  شيء nشيء از  rتعداد انتخاب  

  ر است با:دهند و براب نمايش مي P(A)را با نماد  Aنكته: احتمال وقوع پيشامد   
J¼±õ¶ ÁIÀïS²Ie jHk÷U

IÀïS²Ie ®¨ jHk÷U
n(A)P(A)
n(S)

    

  نقطه روي دايره هستند. ۱۰در كل   
  توان ساخت برابر است با: نقطه مي ۱۰هايي كه با اين  تعداد كل مثلث  

!n(S)
! !

   
      

10 10 10 9 8 1203 7 3 3 2   

  رأس مثلث در يك طرف وتر باشند، دو حالت داريم: ۳براي آنكه   

tHà n 3 oÀ tHà n 3 oÀ
oU» Á¯IM oU» ¸ÃÄIQ
.k¹{IM .k¹{IM

n(A)

 

   
       

   

4 6 4 20 243 3   

  پس:  
n(A)P(A)
n(S)

  
24 1
120 5   

  ۳رياضي و آمار  ۳۵ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۰۶
تـوانيم از  هاي مناسبي براي توصيف هستند (هنگامي كه دادٔه دورافتاده نداشته باشـيم)، مـي معيار شاخص هايي كه ميانگين و انحراف نكته: در داده  

  معيار، روي مستطيل باال آمده باشد. دهندٔه ميانگين باشد و ميلۀ خطاي آن، به اندازٔه انحراف ندي مستطيل آن نشاننموداري استفاده كنيم كه بل

xگيريم:  شده نتيجه مي از نمودار رسم  
x k


   

18   

)چون واريانس    )2:نصف ميانگين است، پس ،  
xx        182 2 9 32   

  درنتيجه:  
k x     18 3 21   

  ۳رياضي و آمار  ۵۳ ۀ* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰۷
  نويسيم: اُم دنباله را ميmجملۀ دوم و   

n
n

n m
n m

a n a

a n a m





     

    

22 2
2

2 2
6 2 6 10

6 6
   

  است، پس: ۳۴۰مجموع اين دو جمله برابر   

ma a m m m         2 2
2 340 10 6 340 324 18   
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  ۳رياضي و آمار  ۵۳ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴زينۀ پاسخ: گ -۱۰۸
  دهيم: را قرار مي ۵و  ۶، ۷ترتيب اعداد  به nبه جاي   

an
n n

an
n n

an
n n

a a n a a a a

a a n a a a a

a a n a a a a










         

         

         

8

7

6

2007
1 8 7 7 7

1796
1 7 6 6 6

1615
1 6 5 5 5

3 21 200 21 179

3 18 179 18 161

3 15 161 15 146

   

  ۳رياضي و آمار  ۶۳ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰۹
a              صورت: اي به نكته: يك دنبالۀ حسابي، دنباله   ,a d ,a d ,a d ,  2 3    
na رابطۀ با دنباله اين اُمn جملۀ است. دنباله جمالت »مشترك اختالف« d ثابت عدد و اول جملۀ a آن در كه است   a (n )d  1   شود. مي معرفي 1
  »d «ها مقدار ثابت  اند و آن اينكه اختالف آن نامند؛ زيرا همۀ جمالت دنباله در يك ويژگي مشترك مشترك دنبالۀ حسابي مي را اختالفd .است  
  نويسيم: جملۀ دوم و هشتم را مي  

         a a d a a a d a ( ) a2 1 1 8 1 1 14 7 7 4 28   
  دهيم: شده قرار مي در رابطۀ داده  

Z»jq¶ jIdUH(a ) (a ) (a a )(a a ) (a a )(a a )             2 2
8 2 8 2 8 2 1 1 1 196 96 28 4 28 4 96   

( a ) a a a           24
1 1 1 124 2 32 96 2 32 4 2 28 14   

  ۳آمار  رياضي و ۷۱ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱۰

bمشترك جمالت دنباله از رابطۀ  واسطۀ حسابي قرار دهيم، اختالف b ،kو  aنكته: اگر بين دو عدد    ad
k



   آيد. دست مي به 1

aدر اينجا با داشتن     24 ،b  kو  40  b     ، داريم:4 ad /
k
    
 

40 24 16 3 21 4 1 5   

bبراي آنكه جملۀ بعدي اين دنباله را پيدا كنيم بايد به جملۀ ششم يعني     d، به اندازٔه 40 / 3   اضافه كنيم: 2
d / /    40 40 3 2 43   جملۀ بعدي 2

  ۳رياضي و آمار  ۶۹ ۀصفح * متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۱
naجملۀ اول دنبالۀ حسابي  n: مجموع ۱نكتۀ    a (n )d  1   آيد: دست مي از رابطۀ زير به 1

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

p: در دنبالۀ حسابي اگر ۲نكتۀ    q s r   باشد، آنگاه:        p q s ra a a a     
a       داريم: ۲نكتۀ  طبق   a a a      1 12 5 81 12 5 8   

n جملۀ اول برابر است با: ۱۲مجموع    n
a a

nS (a a ) S (a a ) S (a a ) ( ) ( )


           

5 8
1 12 1 12 12 5 8

12 6 6 10 14 6 24 1442 2    

  ۳رياضي و آمار  ۶۹ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱۲
a          صورت: اي به نكته: يك دنبالۀ حسابي، دنباله   ,a d ,a d ,a d ,  2 3    
na رابطۀ با دنباله اين اُمn جملۀ است. دنباله جمالت »مشترك اختالف« d ثابت عدد و اول جملۀ a آن در كه ستا   a (n )d  1   شود. مي معرفي 1
  »d «ار ثابت ها مقد اند و آن اينكه اختالف آن نامند؛ زيرا همۀ جمالت دنباله در يك ويژگي مشترك مشترك دنبالۀ حسابي مي را اختالفd .است  
naجملۀ اول دنبالۀ حسابي  nنكته: مجموع    a (n )d  1   آيد: دست مي از رابطۀ زير به 1

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

pنكته: در دنبالۀ حسابي اگر    q s r   باشد، آنگاه:        p q s ra a a a     
aشوند، يك دنبالۀ حسابي با  شروع مي ۱۰كه از  دنبالۀ اعداد زوج   1 dو  10    است. 2
  گيريم: مي mاُم اين دنباله را nجملۀ   

na a (n )d m (n )( ) n        1 1 10 1 2 2 8   
  دهيم: قرار مي ۱۹۰نويسيم و برابر با  رابطۀ مجموع جمالت اين دنباله را مي  

n n
n n nS (a a ) ( n ) ( n ) n n n n               2 2

1 190 10 2 8 190 2 18 9 190 9 190 02 2 2   

¥oTz¶ à¾±μ] n
(n )(n )

n
 

      

1919 10 0 10



   

nm                                    است: mاُم دنباله برابر با ۱۰پس جملۀ    n m ( )     102 8 2 10 8 28   
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  ۳رياضي و آمار  ۷۶ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۳
a                       صورت: اي به يك دنبالۀ هندسي، دنباله   ,ar ,ar ,ar ,2 3    
aاست كه در آن     rجملۀ اول و  0  nاُم اين دنبالۀ هندسي از رابطۀ nنسبت مشترك دنباله است. جملۀ  0

na a r  1
  آيد. دست مي به 1

  ه جملۀ سوم برابر است با:نسبت مجموع جمالت هفتم و ششم ب  
a r a ra a a a

r r
a a a a r a r


          
6 5

1 1 4 3 4 37 6 7 6
2 23 3 3 1 1

3 3 81 27 108   

  ۳رياضي و آمار  ۸۳ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۴
  ، سه جملۀ متوالي يك دنبالۀ هندسي باشند، آنگاه: cو  a ،bنكته: اگر سه عدد   

b ac2   
  كنيم: را اضافه مي xابت ، مقدار ث۸و  ۷، ۳به هر سه جملۀ   


c b a

x , x , x  8 7 3   

  طبق نكتۀ باال، داريم:  

b ac ( x) ( x)( x) x x x x x x                 2 2 2 2 257 3 8 49 14 24 11 3 25 3   

  نويسيم: جمالت را مي  

x
x , x , x , ,


      

25
3 16 4 13 7 8 3 3 3   

  نسبت مشترك برابر است با:  

r


 


4
13

16 4
3

   

  ۳رياضي و آمار  ۸۰ ۀح* صف متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۵
nصورت  نكته: اگر جملۀ عمومي يك دنبالۀ هندسي به  

na ar    باشد، حاصل مجموع: 1
n

nS a ar ar ar ar (r )      2 3 1 1   
  از رابطۀ:  

n
n

rS a
r


 


1
1   

  آيد. دست مي به  
rمقادير     2 ،n  nSو  8    دهيم: را در رابطۀ باال قرار مي 45

n
n

rS a a a a
r

 
          

 

8
1 1 1 1

1 1 2 45 345 45 2551 1 2 255 17   

  ۳رياضي و آمار  ۸۸ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱۶
n)اُم nهاي  نكته: در حالت كلي، دربارٔه ريشه   )N  عددي مانندa ت:توان گف مي  

n a  وn a  ريشۀn اُمa n زوج باشد 
a  0 n a  ريشۀn اُمa  n فرد باشد 

 زوج باشد n  ريشه ندارد
a  0 n a  ريشۀn اُمa  n فرد باشد 

2برابر  Aريشۀ سوم   
A       است، پس: 3 A ( )   33 2 2 8

3 3 27   

عدد   
A
                   كنيم: را حساب مي 24

A


  

24
24 24 271 818 8

27

   

  برابر است با: ۸۱هاي چهارم عدد  ريشه  

    4 44 81 3 3   
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  ۳رياضي و آمار  ۹۱ ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱۷

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

m
n mna a   

m
m mn n na (a ) (a ) 

1 1
   

                      اين:بنابر  
m

nm mnna ( a ) a    

همچنين   
m
na


  شود: به اين صورت تعريف مي 

m
n

m
n

a

a


 1   

  نكته (خواص توان):  
m n mn

m n m n
(a ) a

a a a 


 
   

  نويسيم: مي ۲همۀ اعداد را با پايۀ   

x x x x x x

( x) ( x)x x

/ ( ) ( ) ( ) ( )  

  

          

   

1 3 1 3 3
10 3 3 4 1 2 44 10 4 10 4

6 3 274 410 4 20

4 8 16 0 5 4 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

   

  كنيم: ها را حذف مي پايه  
Zoh¶ » Rn¼Å

5 nj Joòx x x x x /            
27 27 9 454 3 0 4520 20 20 100   

  ۳رياضي و آمار  ۹۱ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۸
  رو را داريم: صورت سؤال رابطۀ روبه با توجه به  

n16  مقدار اوليه  مقدار ماده بعد ازn سال  
  كنيم: ميماه را به سال تبديل  ۲۱  

−Iw ¾M ®ÄkLU½I¶ 21  
21 7
12 4   

  پس:  


7
7مقدار ماده بعد از  مقدار اوليه  416

  سال 4

يعني   
7
  كنيم: شود. اين عدد را ساده مي برابر مي 416

( )  
7 7

4 74 416 2 2 128   
  ۳رياضي و آمار  ۱۰۰تا  ۹۷هاي  ه* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۹
xfنكته: تابع با ضابطۀ    (x) a با شرط ،a  aو  0    يك تابع نمايي است كه نمودار آن دو حالت دارد: 1

  
  
  
  
  
  

xyمام توابع نمايي با ضابطۀ با توجه به نكتۀ باال، نمودار ت   a  از نقطۀ( , )0 xfجـا هـم تـابع  كنند، پـس در ايـن عبور مي 1 (x) ( )
10
و  9

xg(x) ( )
9
  ، نادرست است.۳اند و جملۀ گزينۀ  در همين نقطه متقاطع 10

x

y

1

a 0 1
x

y

1

(a ) 1
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  ۳رياضي و آمار  ۱۰۳ ۀ* صفح متوسطشخصات سؤال: * م ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۰
tfصورت  نكته: معادلۀ كلي رشد نمايي به   (t) c( r) 1  است كه در آنf (t)  ،بيانگر مقدار نهاييc  ،بيانگر مقدار اوليهr  بيانگر ميزان رشد

  بيانگر زمان است. t(تغييرات برحسب اعشار) و 
  سال اختالف دارند، پس: ۱۵، ۲۰۲۵و  ۲۰۴۰دو سال   

f ( ) ( r)
f ( )

  152040 12025   

rگذاري  با جاي   / 2 0   ، داريم:02100

f ( ) ( / ) ( / ) (( / ) ) ( / ) /
f ( )

     15 15 5 3 32040 1 0 02 1 02 1 02 1 1 1 3312025  

 

  اداقتص ۲۸و  ۲۴، ۱۷، ۱۲، ۱۰هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۱
  ها در اين بخش درست هستند.  الف) همۀ گزينه  
  داند.  ب) اسالم عقل انسان را در راه رسيدن به موفقيت كافي نمي  
  ) ۹۰بيشترين منافع (فروشندٔه كاشي با درآمد ساالنه  ج) انتخاب هر فرد   
بهترين گزينۀ بعدي (استخدام وزارت نفت با درآمد ساالنه  هزينۀ فرصت      7 12 84(  
  خدمات   ۲/ گزينۀ صنعت  ۱د) گزينۀ   
  اقتصاد ۴۲و  ۴۱، ۳۷، ۳۳هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۲
  ) ۲و  ۱هاي  ها در تشخيص كاالي ضروري و لوكس، مربوط به منحني تقاضاست نه عرضه (رد گزينه الف) شيب منحني  
  شوند و فقط كاالهاي نهايي مشمول آن هستند.  مينرآمد و توليد كل محاسبه اي جزء د ج) كاالهاي واسطه  
  اقتصاد ۵۵و  ۵۴هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۲۳
  اقتصاد ۷۴و  ۶۷، ۶۵، ۶۴، ۶۲هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۴
   ۱۸و  ۱۷ميالدي است؛ نه  ۱۷و  ۱۶الف) رونق گرفتن تجارت، مربوط به قرن   
  ها در اين بخش درست هستند.  ب) همۀ گزينه  
  )۳و  ۱هاي   (رد گزينهبانك تجاري  سازي مبادالت  بانك تخصصي/ آسان ج) ارائۀ خدمات به عرصۀ خاص   
ا مراجعه به بانك، موجـودي ايـن تواند ب شود، اما مشتري مي انداز: حسابي كه پول مشتري براي مدتي نامعين در آن نگهداري مي حساب پس  

  حساب را در هر زمان كه بخواهد، دريافت كند. 
  شود و مشتري تا زمان سررسيد، حق برداشت از آن را ندارد.  دار: حسابي كه پول مشتري براي مدتي تقريباً طوالني درآن نگهداري مي حساب مدت  
  اقتصاد ۸۰و  ۷۸، ۷۲، ۷۱ ،۶۹هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۵
  )۴و  ۱هاي  ، مربوط به عقد مزارعه است؛ نه مساقات (رد گزينه۴و  ۱هاي  الف) اين قسمت در گزينه  
  ) ۲شود. (رد گزينۀ  كيفي محسوب مي -يمدت است؛ ولي توسعه فرايندي بلندمدت و مفهومي كمّ ج) رشد فرايندي كوتاه  
  اقتصاد ۸۶و  ۸۵، ۸۳هاي  صفحه*  وسطمت: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۶
  )۳و  ۱هاي  پذيري نيست و آن دو، دو امر مجزا هستند. (رد گزينه الف) شاخص پيشرفت، مساوي و مترادف با شاخص رقابت  
  )۲ب) بيشترين درصد درآمد ملي، متعلق به ده درصد آخر است و بالعكس. (رد گزينۀ   
  اقتصاد ۳۰و  ۲۹هاي  صفحه*  ردشوا: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۷
  تذكر:   
  نه تبديل شوند.ايهايي كه ماهيانه هستند به سال دست آوردن سود ساليانه، بايد هزينه حواستان باشد كه در براي به) ۱  
 .ملك كارگاه توليدي است كه متعلق به خود فرد استٔه فرصت)، اجارۀ پنهان (هزينۀ منظور از هزين )۲  

ميليون 
−¼~d¶ jHk÷U −¼~d¶ oÀ SμÃ¤

/  350 3 5   درآمد1225

ميليون 


        
 
( ) /

240 30 96
4 5 12 250 2 5 12 8 12   هاي مستقيم ساالنه هزينه616

ميليون   11 12   هزينۀ پنهان (هزينۀ فرصت)132
ميليون   1225 616   سود حسابداري درآمد  هاي مستقيم  هزينه609

)ميليون  )   1225 616 132   سود اقتصادي (ويژه) درآمد  هاي مستقيم و غيرمستقيم  نهمجموع هزي477
  شود، سود اقتصادي (ويژه) است.  هاي مالياتي درج مي توجه: سودي كه در اظهارنامه  
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  اقتصاد ۴۵تا  ۴۲هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۸

  1146540   بگيران درآمد حقوق366354

  3211760   امالكدرآمد صاحبان 1270565

, , , , , , , , , , , , , ,      146 540 000 130 620 000 36 635 000 127 056 000 211 760 000 70 150 000 722 771   درآمد (الف000
  ج) درآمد سرانه: سهم متوسط هر فرد در ميزان توليد يا درآمد جامعه  

, , , , 722 771 000 55 13 141 300درآمد سرانه (د  
  اقتصاد ۶۰صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۹

kÅnj 20³n¼U ÁI]ï¾M
98 −Iw nj IÀïSμÃ¤97 −Iw nj IÀïSμÃ¤ cõw

97 −Iw ³n¼U %
, ,

, , / , ,
     

1 254 000
1 254 000 1 2 1 504 80020  

kÅnj 25 ³n¼U ÁI]ï¾M
99 −Iw nj IÀïSμÃ¤98 −Iw nj IÀïSμÃ¤ cõw

98 −Iw ³n¼U %
, ,

, , / , ,
     

1 504 800
1 504 800 1 25 1 881 00025  

را  ۹۸ها در سـال  و بعد سطح قيمت ۹۹ها در سال  الف، اول سطح قسمت بخشگونه سؤاالت نياز به حل كردن اعداد نيست. بلكه چون  براي حل اين  
، يگونـه حلّـ لذا بدون هيچ ،شدتر با اي جواب ماست كه قسمت اول بخش الف، عدد بزرگ خواهد و تورم در هر دو سال مثبت است، گزينه مي

  شوند.  حذف مي ۴و  ۳هاي  گزينه
  ولي با سرعت كمتر، رو به افزايش هستند.  باالست ها همچنان شوند بلكه سطح قيمت توجه: با كاهش نرخ تورم، كاالها و خدمات ارزان نمي  
  اقتصاد ۶۱و  ۶۰هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۰

1110 740 935 1305( )   الحسنه  سپردٔه قرض هاي غيرديداري  سپرده پول حجم شبه  
( )   1110 740 160   دار هاي مدت سپرده  )ها مجموع سپرده هاي ديداري  سپرده( -انداز  هاي پس سپرده210

935 748 723 1110 3516     حجم نقدينگي پول مجموع حجم پول و شبه  
  اقتصاد ۸۷و  ۸۶هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲نۀ پاسخ: گزي -۱۳۱
  الف) در اين بخش دو نكته بايد در نظر گرفته شوند:   
  ) ۴باشد. (رد گزينۀ  ۱۰تواند  دهك پنجم نمي تر مساوي است  از دهك بعد كوچك و تر مساوي ) هر دهك از دهك قبلي بزرگ۱    
  ) ۳(رد گزينۀ   ۲۶هاي مجهول  مجموع دهك  ۷۴ هاي معلوم  جمع دهك است  ۱۰۰ها،  ) مجموع سهم دهك۲    
  : Aها در جامعۀ  ب) شاخص دهك  

´Àj ¦Àj
−»H ¦Àj / 25 12 52  

12/بايد از عدد  Bها در كشور  شاخص دهك تر است  تر باشد، توزيع درآمد عادالنه ها كوچك هرچه شاخص دهك     تر باشد تـا  بزرگ 5
  تر باشد.  يع درآمد ناعادالنهتوز

  ) است:ميليون اول (دهك اول ۱۶برابر  ۹ميليون آخر (دهك آخر)، كمتر از  ۱۶ج) سهم   
(oiA ·¼Ã±Ã¶ 16) ½j » ¾º ¦Àj ´¿w

(−»H ·¼Ã±Ã¶ 16) ³»j » −»H ¦Àj ´¿w

/ /




  
42 8 4 8 4 95  

  اقتصاد ۱۱۳و  ۱۰۶، ۹۹هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۲
شود و در صورتي كه عدالت مالياتي مورد توجه قـرار بگيـرد، ماليـات  وضع مي» ندگانمجلس نماي«وسيلۀ  در بيشتر كشورها قانون ماليات به  

  اجتماعي است.  -هاي اقتصادي يكي از ابزارهاي مؤثر در رفع نابرابري
  اقتصاد ۱۲۷تا  ۱۲۵هاي  صفحه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳۳
  اقتصاد ۱۴۲و  ۱۴۰ي ها صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۴
  اقتصاد ۳۶تا  ۳۱هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳۵
  باشد.  دهندٔه رفتار اقتصادي توليدكننده مي منحني عرضه شيب صعودي دارد زيرا رابطۀ قيمت و مقدار عرضه مستقيم است. اين نمودار نشان  
  توان به تعلق آن به تقاضاكنندگان حكم داد.  نزولي است، مي Bالف) با توجه به اينكه منحني   
  اش با قيمت كاال، مستقيم است.  ب) منحني عرضه برخالف منحني تقاضا، صعودي است و رابطه  
  شد. با ) ميAكنندگان و منحني ( كند، اين جدول مربوط به عرضه شده، مقدار هم افزايش پيدا مي ج) با توجه به اينكه با افزايش قيمت در جدول داده  
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  ۳ علوم و فنون ۱۳صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۶
وجود آمده بود، نجات داد. اگـر ايـن  بازگشت ادبي از اين جهت اهميت داشت كه زبان شعر را از آن حالت سستي كه در اواخر سبك هندي به  

  شد. ر شعر فارسي دچار سستي و ضعف بيشتري ميپا نشده بود، چه بسا زبان فاخ نهضت به
  ۳ علوم و فنون ۷۴و  ۷۳، ۶۹هاي  صفحه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۷
نـام زيـارت در  احمد بـه به قلم مرتضي مشفق كاظمي بود و اولين داستان جالل آل ۱۳۰۱نام تهران مخوف در سال  نخستين رمان اجتماعي به  

  .چاپ شد سخنمجلۀ 
  ۳ جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۸
  بررسي موارد نادرست:  
كرد و بعد از انقالب هم آثاري از او چـاپ شـده اسـت و  اسماعيل فصيح از نويسندگان پيشكسوت است كه قبل از انقالب هم نويسندگي مي  

  است. تبريزي توضيحات مقابل ميرزا آقاخان كرماني مربوط به ميرزا آقا
  ۳ علوم و فنون ۷۹تا  ۷۷هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳۹
  هاي سياسي، اجتماعي و انقالبي داشت كه باعث رونق فضاي نشر و نگارش در كشور شد. نسل جوانِ بعد از انقالب گرايش شديدي به آثار و نوشته  
  ۳ علوم و فنون ۷درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۰
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  : جاي پاي خون: سيد مهدي شجاعي۱گزينۀ   
  : از آسمان سبز: سلمان هراتي۲گزينۀ   
  : مدار صفردرجه: احمد محمود۳گزينۀ   
  ۳ علوم و فنون ۴۵تا  ۴۳هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴۱
  الت سرايندگان پيشين را در نظر داشتند.شاعران دورٔه بيداري تخي  
  ۳ علوم و فنون ۹۹صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۲
  هاي زباني شعر بعد از انقالب است. سابقه از ويژگي هاي بديع و بي زدايي زباني و روي آوردن به تركيب آشنايي  
  ۳ لوم و فنونع ۷۰صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۳
  نويسان معاصر است. نويسان و نمايشنامه حسين ساعدي از داستان غالم  
  ۳ علوم و فنون ۴۵و  ۴۴هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴۴
كنـد  زند و رشد مي بيرون ميگونه كه سبزه از زير سنگ  كني، همان گويد ترقي در جدايي از مكاني است كه در آن زندگي مي در اين گزينه شاعر مي  

  است.» وجود آمدن محل رويش و به«معني عام آن يعني  و مفهوم وطن در اين بيت ارتباطي با مفهوم اجتماعي آن در دورٔه بيداري ندارد، بلكه به
  ها: بررسي ساير گزينه  
  در دورٔه بيداري است.» وطن«در اين بيت همان » طهخ«: براي رشد وطن و سرزمين بايد ظالمان را از وطن پاك كرد. در واقع مفهوم ۱گزينۀ   
  : دفاع از حقوق مظلومان و ضعيفان از مفاهيم رايج اين دوره است.۳گزينۀ   
  : حقوق زنان يكي از مفاهيم رايج دورٔه بيداري است كه در اين بيت مشهود است.۴گزينۀ   
  ۳ علوم و فنون ۸۲صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۴۵
  است.» بدوك«سيد مهدي شجاعي انتخاب شده است كه يكي ديگر از آثار او » دو كبوتر، دو پنجره، يك پرواز«متن از داستان   
  ۳ جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۶
است و در صورت تناسب بـا » ني، عجيب و شگفتسخن، جمع مع«ترتيب در معني  به» بيان، معاني و بديع«ايهام تناسب: در اين بيت كلمات   

  شود. تداعي مي» معاني، بيان و بديع«، علم »فصاحت«كلمۀ 
  تضاد: است، نيست  
  ۳ جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۴۷
  نماست. ، متناقض»ستمدر عين اينكه از تو دورم با تو ه«در اين بيت ايهام وجود ندارد و مصراع دوم تناقض دارد،   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : در اين بيت تناقض و ايهام وجود ندارد.۲گزينۀ   
دسـت  ) من حقم، آنچه را به۲جانب شماست (شما حق داريد)  ) حق به۱حق به دست شماست:  -: اين بيت داراي ايهام و تناقض است۳گزينۀ   

مشـهود » به باده بشوييد«شوييد (باده) حق است. تناقض در عبارت  آنچه مرا با آن مي) باده حق است، ۳شوييد (من) حق است.  گرفته و مي
  شو با يك چيز نجس، پارادوكس است. و است و شست

گاه بـه  داند هيچ گويد من مثل كودك فقيري هستم كه شهر فرنگ ديده است و مي : در اين بيت تناقض و ايهام وجود ندارد، شاعر مي۴گزينۀ   
  .رسد آن نمي
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  ۳ جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۴۸
  مغلوب و غالب»: ب«تضاد:   
  دارد كه از تنور پيرزني شروع شد. اشاره به طوفان نوح »: ج«تلميح:   
  مصراع اول اين بيت مفهوم شعر و مصراع دوم مثال است.»: الف«اسلوب معادله:   
  شنيدن بو»: ه«آميزي:  حس  
  اينكه با فرو رفتن از دريا بيرون بيايي، تناقض دارد.»: د«ض: تناق  
  ۳ علوم و فنون ۹درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۹
  ها: بررسي ساير گزينه  
  شود. تداعي مي» قصرهاي بهشتي«معني » حور«است و در صورت تناسب با كلمۀ » كوتاهي و خطا«معني  در اين بيت به» قصور: «۱گزينۀ   
نام كوهي در مكـه » مروه، يثرب، كعبه«است و در صورت تناسب با كلماتي چون » پاكي و روشني«معني  در اين بيت به» صفا«: كلمۀ ۲گزينۀ   

  شود. تداعي مي
  شود. تداعي مي» به«، ميؤه »سيب«است و در صورت تناسب باكلمۀ » بهتر«معني  در اين بيت به» به«: كلمۀ ۳گزينۀ   
  ۳ جامع علوم و فنون*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲خ: گزينۀ پاس -۱۵۰
  رويم. ) به هيچ دليلي نمي۲رويم  ) از درگاه تو به هيچ دري نمي۱ايهام: به هيچ باب:  -تشبيه: ما مانند حلقه بر در هستيم  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  باشد. كنندٔه غم) تناقض: اينكه غم، غمگسار (برطرف -: لف و نشر ندارد۱گزينۀ   
معنـي » گيسـو، پـا وسـر«است و در صورت تناسب با كلمـات » ديشب«معني  ، در اين بيت به»دوش«ايهام تناسب:  -: تلميح ندارد۳گزينۀ   

  شود. تداعي مي» كتف«
  دارد. و دم عيسوي او و دجال و ظهور حضرت مهدي  تلميح به قضاياي حضرت عيسي  -: لف و نشر ندارد۴گزينۀ   
  ۳ جامع علوم و فنون*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲گزينۀ پاسخ:  -۱۵۱
  درست است.» ب و د«ابيات   
  بررسي موارد:  
  شود. تداعي مي» تيردان«معني » تيرانداز«است، ولي در صورت تناسب با كلمۀ » دين و آيين«معني  در اين بيت به» كيش«ب) كلمۀ   
توضيح بيت: ماه در شب و مهر (خورشيد) در روز، مانند گـوي در خـم چوگـان  -»رنش«، روز و شب »لف«مهر  د) گوي زرين مه و گوي زرين   

  سحرخيزان است.
  ۳ علوم و فنون ۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۲
  باشد. بندي ناهمسان مي است و در هر دو تقسيم» مفعول مفاعلن فعولن يا مستفعِلُ فاعالت مستف« ۳وزن گزينۀ   
  ها: گزينه وزن ساير  
  : مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن يا مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن (هر دو صورت همسان)۱گزينۀ   
  : مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن يا مستفعِلُ مفعولن مستفعِلُ مفعولن (هر دو صورت همسان)۲گزينۀ   
  : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن (ناهمسان)۴گزينۀ   
  ۳ علوم و فنون ۲درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۳
  ناهمسان است.» الف«فقط وزن مصراع   
  ها: وزن مصراع  
  الف) فاعالتن مفاعلن فعلن  
  جاي فعالتن آمده است.) ب) فاعالتن فعالتن فعلن (كه در اصل فعالتن فعالتن فعلن است و فاعالتن به  
  ج) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن  
  ستفعلن مستفعلند) مستفعلن م  
  لن فعولن لن فعولن فع ) مستفعلن فع مستفعلن فع يا فعه  
  ۳ علوم و فنون ۸درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۴
  است و در چنين وزني هر سه ركن اول قابليت ابدال دارند.» مستفعل مستفعل مستفعل مستف«وزن هر چهار گزينه   
  :۳بررسي گزينۀ   

     ابدال                   
                         
·A تُ  بر  شَم  با  تر  تِ  ف  شي  مَن  كِ  ز  رو  

                          
  يي  زا  فَ بِ  زي  نا  دُ  خُ  بر  هي  َن  بِ  ري  عذ
                          

  مستف  مستفعِلُ  مستفعِلُ  مستفعِلُ
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  ۳ علوم و فنون ۸و  ۵هاي  درس*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۵
من «كشيده است كه بايد بلند محسوب شود و در تركيب » نست«است و هجاي پاياني مصراع اول » مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن«وزن شعر   

  دهد. حذف همزه روي مي» اين
  ۳ علوم و فنون ۸درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱اسخ: گزينۀ پ -۱۵۶
استفاده » خيال«در كلمۀ » يال«مصراع وزن دوري از هجاي كشيده  است، شاعر در نيم» مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن«كه وزن آن  ۱در گزينۀ   

  است.» بلند در نظر گرفتن هجاي پاياني«كرده است كه در واقع اختيار وزني 
  ۳ علوم و فنون ۸و  ۵هاي  درس*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴اسخ: گزينۀ پ -۱۵۷

                   كوتاه به بلند        
                              
  سِير  م  دي  كر  جا  كُ  هَر  قَت  ري  طَ   تِ  ما  قا  مَ  در

                            

  بود  دِ  تا  قُف  را  فِ  زي  با  ظَر  نَ  با  را  يَت  فِ  عا
                             

  فاعلن  فاعالتن  فاعالتن  فاعالتن
  ۳ علوم و فنون ۵درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳گزينۀ  پاسخ: -۱۵۸

       كوتاه به بلند              بلند به كوتاه  
                             
  هي  رِ  زِ  تِ  رِش  سِ  ك  مش  از  چُ  ي  مو IÄ·  ني  بي

  


                            
  ري  پَ  سِ  دِ  دو  زُ  م  سي  از  چُ  ي  رو IÄ·  ني  بي

  


                            
  علنف  فعالتن  فعالتن  فاعالتن

تـوان ايـن  اند به اقتضاي وزن بوده است. در واقع در مقايسه با وزن مـي در اين بيت هر دو هجاي بلند و هر دو هجاي كوتاهي كه تغيير كرده  
  تغييرات را تشخيص داد.

  ها: بررسي ساير گزينه  
  : كوتاه به بلند ندارد.۱گزينۀ   
  : بلند به كوتاه ندارد.۲گزينۀ   
  كوتاه ندارد.: بلند به ۴گزينۀ   
  ۳ علوم و فنون ۸درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۹
آيد، در صورتي كه اختيارات  جاي فعالتن به ذهن مي شود، بيشتر اختيار آوردن فاعالتن به وقتي بحث از اختيار شاعري در ركن اول مطرح مي  

  آيد. هم در ركن نخست پيش مي» قلب و ابدال«وزني 
  :۲گزينۀ   

                ابدال  
                   
  هيد  جَ  بَر ¬I·  مِ  هَ  دَم  كر  مَش  خا
                   
  ال  صَ   زَد  تَم  بُ  وِ  سر چُن  تِ  مَ قا
                   

  فاعلن  مفتعلن  مفتعلن
  ۳ علوم و فنون ۱۱درس *  متوسط: لسؤا مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۰
  ج) مفاعيلن مفاعيلن فعولن (هزج مسدس محذوف)  ب) فاعالتن فاعالتن فاعالتن (رمل مسدس سالم)  
  بررسي ساير ابيات:  
  د) مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مسدس سالم)  الف) فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب مثمن سالم)  
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  ۳ جامع علوم و فنون*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۱
  قافيه هستند.» باران و ياران«است. كلمات » فاعالتن«اختيار شاعري كوتاه به بلند وجود دارد و پايۀ وزن تكرار  پنجدر شعر   

      *              *     
 Hn·  با  يِ   مِ  نا  يي  نا  شَ  رُو  يِ   ها  ر  سط

                          
  فع  فاعالتن  فاعالتن  فاعالتن

  

  داد  مي  بر  َخ  ها  تن  رُس  وُ  ها  تَن سَس  گُ   از
                         

  فع  فاعالتن  فاعالتن  فاعالتن
  

      *                *    
  رَعد  يِ   دا  صِ   با  را  خُد  رِ  شع  رِ  گو  چَ  مَن
                         

  فع  فاعالتن  فاعالتن  فاعالتن
  

            *     
 Hn·  با  بِ  ش  دَر  دَم  كر  ك  كو

                  
  فع  فاعالتن  فاعالتن

  ۳ علوم و فنون ۳۰صفحۀ *  متوسط: سؤال خصاتمش ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۶۲
  ها را تحمل كند. : عاشق براي رسيدن به يار بايد همۀ سختي۱مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : توجه و لطف يار به عاشق براي او از هر دو جهان ارزشمندتر است.۲گزينۀ   
  التر است.ها با : وصال معشوق از همۀ لذت۳گزينۀ   
  : همۀ عاشقان مشتاق توجه معشوق هستند.۴گزينۀ   

  ۳ علوم و فنون ۹۳صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۶۳ 
  خواهد. مفهوم مشترك: عاشق از هر دو عالم فقط خود يار را مي  
  گذرم. گويد براي جلب رضايت تو از جان و جهان مي مي ۱گزينۀ   
  ۳ علوم و فنون ۳۸صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۶۴
  گشايي آن مفهوم مشترك سه بيت اول: تأثير دعا و گره  
  كنم. گويد: اي خواجه، هر روز صبح براي خوشبختي و سعادت تو دعا مي : شاعر مي۴گزينۀ   
  ۳ علوم و فنون ۱۱۶صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۵
  رسد. بزرگان و آزادگان در روزگار غم و رنج بيشتر مي مفهوم مشترك: به  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  كنند. : آزادگان بيشتر از ديگران از تعلقات دنيوي دوري مي۱گزينۀ   
  شوند. : آزادگان از نداشتن، بيشتر از داشتن ماديات خرسند مي۳گزينۀ   
  تر و ارزشمندتر است. بخش توجهي ديگران برايشان لذت و بي هاي آزاده به توجه ديگران نيازي ندارند : انسان۴گزينۀ   

 
  ۳شناسي  جامعه ۲ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۶
دهد.  اد را از هم تشخيص ميمرور اشيا و افر بيند و به كند، اطراف خود را مي كم چشم باز مي شنود. كم آدمي از همان ابتداي تولد صداها را مي  

يابد. تـا قبـل از  ، روند آگاه شدن او از جهان اطرافش سرعتي شگرف ميسخن گفتنگويد و با  شود، سخن مي بعد از مدتي با كلمات آشنا مي
براي ارتباط با جهان و گشايد، راه جديدي  مي زبانفهميد؛ اما وقتي  مي )لمس كردن، شنيدن، ديدن و...( اينكه بتواند سخن بگويد، از راه حس

ي ها كند و براي شناخت جهان اطـراف خـود، از دانسـته ي حسي خويش بسنده نميها شود. از آن پس به دريافت فهم آن، پيش رويش باز مي
ن موجودات راهي كه در ميا. گشايد برد. پرسش و پاسخ از ديگران، بازهم راه ديگري براي فهم جهان هستي به روي او مي ديگران نيز بهره مي

ي اطـراف ها رود، معنـاي پديـده يش فراتر ميها و خوانده ها ، شنيدهها ، از ديدهتفكر و تعقلدنيا، تنها براي آدمي گشوده شده است. انسان با 
  ... . رسد و تري از عالم و آدم مي تر و عميق كند و به آگاهي گسترده خود را درك مي
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  ۳شناسي  جامعه ۸ ۀصفح*  وسطمت: * سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۶۷
كند و  اين ديدگاه در تقابل با رويكرد اول، اين ادعا را كه دانش علمي، راه كشف واقعيت و دانش عمومي، دانش حاصل از زندگي است انكار مي  

بـراي  ها آن هستند كه انسانبازخواني واقعيت نيستند، بلكه خلق و بازسازي  كشف و ها داند. دانش را دانش حاصل از زندگي مي ها دانش ۀهم
عكس دانش عمومي را پايه  داند و به اعتبار مي كنند. برتري دانش تجربي بر دانش حاصل از زندگي را بي سامان دادن به زندگي خود توليد مي

  .پاشد ومي فرو ميي اين ديدگاه، مرز دانش علمي و دانش عمها داند. در برخي از نحله و اساس هرگونه دانشي از جمله دانش تجربي مي
  ۳شناسي  جامعه ۱۳ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۸
كمـك  ها انسـان افزايش همدلي و همراهـيسازند و به  و جوامع مختلف از يكديگر را فراهم مي ها علوم اجتماعي زمينۀ فهم متقابل انسان ■  

  (الف) . كنند مي
بـا داوري دربـارٔه هـا را دارنـد. علـوم اجتمـاعي  ح آنالو هنجارهاي اجتماعي و نقد و اصـ ها ارٔه ارزشعلوم اجتماعي، ظرفيت داوري درب ■  

  (ب) . آورند گيري اجتماعي مناسب و صحيح را براي دانشمندان فراهم مي ، فرصت موضعها ي اجتماعي و انتقاد از آنها پديده
ي ها و محـدوديت ها دربـارٔه فرصـتعلوم اجتماعي، . ي حاصل از آن را نيز دارندعلوم اجتماعي ظرفيت داوري دربارٔه علوم طبيعي و فناور ■  

رو، علـوم  . ازايـنصحيح استفاده كننـد ٔهشيوكنند كه از طبيعت و علوم طبيعي به  ها كمك مي دهند و به آن آگاهي مي ها به انسان فناوري
  )(ج و د  .اجتماعي نسبت به علوم طبيعي از اهميت بيشتري برخوردارند

  ۳شناسي  جامعه ۱۳ ۀصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶۹
توانند تأثير  ها با كشف اين قواعد مي را كشف كنند. آن نظم و قواعد جهان اجتماعيكنند  ش ميالدانشمندان علوم اجتماعي تقسمت اول:  ■  

  اجتماعات بر زندگي ما را توضيح دهند.
شويم  ها برخوردار مي آن يها فرصتس، شهر، محله، كشور و ديگر اجتماعات، هم از الاعد زندگي در خانواده، كما با شناخت قوقسمت دوم:  ■  

  . مانيم در امان ميزندگي در اجتماعات مختلف  ي احتماليها آسيبو هم از 
  ۳شناسي  جامعه ۲۰ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۷۰
كـار  مطرح شد و براي فرق گذاشتن ميان زبان عادي و زبان شاعرانه به ادبياتدهد ابتدا در حوزه  نيز مي زدايي عادتكه معناي زدايي  آشنايي  

شـوند؛ و  با هر موقعيت اجتماعي مواجـه مي بنا به نيازهاي عملي خود رفت و از آنجا به علوم اجتماعي راه يافت. افراد در زندگي روزمره غالباً
كننـد و بـا  سازند. بر اساس اين دانش، عمل مي تري از آن مي كاهند و آگاهي و دانش ساده و راحت و عمق آن موقعيت مياز پيچيدگي  الًمعمو

، امـا شـود ها ذخيـره مي در دانش عمومي آن )چگونگي انجام كارها(صورت نوعي دانش عملي و ابزاري  شود و به ها مي تكرار عمل، عادت آن
ي اجتماعي نگاه كند تا از اين دانش عملي و عمـومي ها به موقعيت انداز فردي غريبه زدايي، از چشم نر آشناييكند با ه ش ميالشناس ت جامعه

ي ها . در واقع افراد در زندگي روزمره از ديد خود و براي خود به موقعيتتر شود پيچيدگي و عمق آن موقعيت اجتماعي نزديكعبور كند و به 
  . ش كند تا به خود موقعيت اجتماعي و ابعاد و اعماق آن نزديك شودالاس بايد تشن ولي جامعه ،نگرند اجتماعي مي

  ۳شناسي  جامعه ۲۶و  ۲۵هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۷۱
شد؛ يعني تنهـا  يي تجربي به رسميت شناخته مها تبيين دانش تجربي صرفاً ، با محدود دانستن دانش علمي بهديالدر اوايل قرن نوزدهم مي  

پذير باشد، زيرا چنين  شد كه با حس و تجربه مشاهده ، دانش علمي و معتبر محسوب ميها بيان آن دسته از روابط علت و معلولي ميان پديده
  .آيد دست مي پنداشتند كه دانش علمي تنها از راه حس به مي

نزديك شود. به همـين دليـل، اگوسـت كنـت،  علم فيزيكويژه  بيعي بهخود سعي كرد به علوم ط گيري در آغاز شكل شناسي جامعه رو ازاين  
ي تجربـي و هـا دانش هرا در زمـر شناسي را براي اين رشته برگزيد. اين رويكرد كه جامعه فيزيك اجتماعي، ابتدا نام شناسي گذار جامعه بنيان
  .شود تبييني شناخته مي شناسي دهد با نام جامعه قرار مي ابزاري

  ۳شناسي  جامعه ۴۰ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲گزينۀ  پاسخ: -۱۷۲
از زندگي اجتماعي  آگاهي و معنا، قالارزش و اخ، قيتالحذف اراده و خرويكرد تبييني بر نظم و ساختارهاي اجتماعي به  ٔهتأكيد بيش از انداز  

  .گيرد مي ها شور زندگي را از انسانانجامد و  مي
  ۳شناسي  جامعه ۳۵ ۀصفح*  متوسط: * سؤال اتمشخص ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۷۳
ي خـود، ها و ارزش ها مجريان نظم نيستند بلكه قادرند با توجه به آرمان صرفاً ها اما انسان ،زندگي اجتماعي انسان و نظم، همزاد يكديگرند ■  

 ٔهتـر و انگيـزالوا هـا و ارزش ها كه اين آرمانت احتمالي ساختارهاي اجتماعي بكاهند. به هر ميزان الو از مشك نظم اجتماعي را تغيير دهند
  . تري ايجاد خواهد شد تغيير مهمتر باشد،  ها قوي افراد براي تحقق بخشيدن به آن

ر را تهديـد نكنـد، الم در جامعه و با هدف ايجاد نوعي مذهب كه مورد تأييد حكومت باشد و اصول سـكوالحكومت تركيه با تأييد نفوذ اس ■  
  .گراها تبديل شدند مالپناهگاهي براي اساين مدارس به  ۱۹۷۰اما از سال  ،را بنا كرد مدارس امام خطيب

  ۳شناسي  جامعه ۴۸ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۷۴
واس مطالعـه كـرد، ح قياز طر ،يعيطب يها دهيتوان همانند پد معنادار را نمي يها دهيمعنادار است و پد ،يوبر معتقد بود كنش اجتماع كسما  

دانست، اما از آنجا كه هنوز علـم را  مي يضرور ياجتماع يها دهيپد يدرك معنا يرا برا دنيفهم نكهي. وبر با اديها را فهم آن يمعنا ديبابلكه 
وگرنـه ارزش  شـوداثبـات  يروش تجرببا  ديفهمند با ها مي دهيشناسان از مطالعه پد دانست، معتقد بود آنچه جامعه محدود مي يتجرب علمبه 
كـه همـان روش  يروش علم يبرا يازين شيدانست بلكه آن را مقدمه و پ نمي يعلوم انسان يبرا يرو تفهم را روش مستقل ندارد. ازاين يعلم
  كرد. مي يمعرف ينييتب - يشناسي خود را تفهم وبر جامعه ل،يدل نيانگاشت. به هم بود، مي يتجرب

 يها دهيـكـه پد هـا هـا و ارزش تواند دربارٔه آرمان ؛ اما نميكند فيتوصرا  ياجتماع هاي ها و ارزش واند آرمانت شناس، فقط مي از نظر او جامعه  
  . كند يعلم ياند، داور يرتجربينامحسوس و غ
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  ۳شناسي  جامعه ۴۶تا  ۴۴هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۷۵
  .شود ي غلط و اشتباه منجر ميها گيري ، به نتيجهها بدون توجه به عمق آنتماعي، ي انساني و اجها پديده هبررسي و مطالع ■  
ها در اين عمليات، هواپيماهايشان را به ناوهاي دشمن  در جنگ جهاني دوم، هزاران خلبان ژاپني براي عمليات كاميكازه داوطلب شدند. آن ■  

  مثالي براي مفهوم فدا كردن جان براي وطن: كوبيدند مي
و استقبال از مرگ است. تفاوت  دست شستن از جان و زندگي در دنيا، »خودكشي«و » فدا كردن جان براي وطن«، »طلبي شهادت«شباهت  ■  

   .سازد مختلف مي هها سه پديد كند و از آن ها را تعيين مي همين معاني متفاوت، هويت آن ها در معناي متفاوتشان است و دقيقاً آن
  ۳شناسي  جامعه ۵۵و  ۵۴هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۷۶
قلمداد شد  ها و شرارت ها از ظلم ياريبس شهي(نه خوب و نه بد) بلكه ر يامر خنث كينه  گرينشان داده شد. ثروت دثروت واكنش به  نينخست  

  خوانده شد.  يدزد ت،يو مالك
منازعات بر سر قـدرت و  ن،ياز ا شيتا پ. قرار گرفت يجد ديمورد ترد زيبه دانش ن بيني خوشبه دانش نشان داده شد و  يبعد ديواكنش شد  

سعادت  يما به سو يراهنما گريدانش د يعنيمورد نزاع و كشمكش بود؛  زيخود دانش ن گر،يحاال د يول ،سپردند ميقضاوت دانش ثروت را به 
  د.نها و ظلمت مي يكينبود بلكه به همراه قدرت و ثروت، رو به تار

و لذت  دهيفابه  بشر صرفاً ،يطيشرا نيقرار گرفت. در چن ياديبن ديمورد شك و ترد نشقدرت، ثروت و دا تيگونه بود كه ارزش هر سه مزنيا  
  .بسنده كرد ايمزا نياز ا يناش

  ۳شناسي  جامعه ۶۵ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۷۷
دانـد؛  مطالعـۀ علمـي نمي را قابـل ياسـيس يها از جمله ارزش يانسان يها ارزش ،يعلم به علوم تجرب با منحصر كردن ينييشناسي تب جامعه  

اگرچـه  ز،ين يريشناسي تفس جامعهكند.  پديدٔه خنثي و فاقد معنا مطالعه مي كيعنوان  از قدرت، آن را به ييزدايي و معنازدا رو با ارزش ازاين
 يبـرا ياريـكند و مالك و مع بسنده مي ياسيس يها ها و نظام ارزش فيبه توص داند، اما صرفاً مي يزشمعنادار و ار ييها دهيرا پد ياسيامور س

  دهد.  ها ارائه نمي آن يعلم يابيارز
بهتـر  يبـرا يراهكـار چيهـهر دو محافظه كارند و نه تنها  يريو تفس ينييتب يكردهايمعتقدند كه رو يشناسان انتقاد جامعه ليدل نيبه هم  

 يبـرا يراه افتني ،يشناسان انتقاد جامعهسازند.  موجود منفعل و مجبور مي تيرا در برابر وضع ها موجود ندارند، بلكه انسان تيضعساختن و
 يزنـدگ بسـتآرمان بزرگ را بن  نيدانند و دست شستن از ا مي يدر عرصه قدرت را ضرور ژهيبه و ياجتماع يها دربارٔه ارزش يعلم يداور

  د.كنن مي يانسان معرف
  اشاره دارد. رويكرد انتقادي: به ستها عرصه انتخاب ارزش ،ياسيدر عرصه س ژهيو ها به انسان يزندگ  
  ۳شناسي  جامعه ۶۸ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۷۸
  ها از يك نوع نيستند؛ شود كه همۀ تفاوت هاي ميان افراد مشخص مي با دقت در تفاوت  
بندي كرد. مثالً برخي افراد سفيد پوسـت و  ، رتبهها توان افراد را بر اساس اين تفاوت شوند و نمي ناميده مي هاي اسمي فاوتت، ها برخي تفاوت  

كدام بر ديگري برتري ندارد. يا زن و مرد از نظر جنسـيت بـا  اند، اما هيچ برخي رنگين پوست هستند. اين دو گروه از نظر رنگ پوست متفاوت
  كدام بر ديگري برتري ندارد.  اما هيچ ،ندا يكديگر متفاوت

هـا،  توان افراد را بر اسـاس ايـن تفاوت شوند و مي ناميده مي اي هاي رتبه تفاوتها مانند تفاوت در قد، هوش، ثروت و تحصيالت،  برخي تفاوت  
افرادي كه داراي قد و ضـريب هوشـي متفـاوت براي مثال . ها برخوردارند بندي كرد؛ يعني برخي افراد كمتر و برخي بيشتر از اين ويژگي رتبه

  هستند، با هم نابرابرند يا افرادي كه داراي ثروت و تحصيالت متفاوت هستند، با هم نابرابرند. 
د هسـتند ماننـ طبيعيها،  ، خود دو گونه اند؛ برخي نابرابريها آيا نابرابري در قد و هوش همانند نابرابري در ثروت و تحصيالت است؟ نابرابري  

شـوند.  اند؛ يعني در جامعه ايجـاد مي اجتماعيها مانند نابرابري در تحصيالت و ثروت،  نابرابري افراد در قد و ضريب هوشي، اما برخي نابرابري
تـوان  ها را مي تسازد؛ بنابراين تفاو ها را از نظر رتبه نابرابر مي اند، آن اي كه در آن متولد شده براي مثال ميزان تالش افراد يا موقعيت خانواده

  .تقسيم كرد» نابرابري اجتماعي«و » نابرابري طبيعي«، »تفاوت اسمي«به سه نوع 
  ۳شناسي  جامعه ۷۵و  ۷۴هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۷۹
هـا،  طرح چند سؤال و پاسـخ بـه آندانند؛ آنان كاركردهاي قشربندي را با  شناسان، قشربندي اجتماعي را جهاني و ضروري مي برخي جامعه  

هـا را در افـراد  وظايف ايـن نقش انجام ٔههاي مناسب و پس از آن انگيز برعهده گرفتن نقش ٔهمانند اينكه جامعه چگونه انگيز دهند؛ شرح مي
  دهند كه: كند؟ سپس توضيح مي ايجاد مي

   تر و خوشايندترند.  هاي ديگر كم زحمت تر، راحت از نقش ها برخي نقش  
   هاي ديگر، مهمترند.  ها براي بقاي جامعه از نقش برخي نقش  
   ها و استعدادهاي متفاوتي نياز دارند.  هاي متفاوت، به توانايي نقش  
ولي براي بقاي  ،ها پرزحمت و پر مسئوليت است يي هستند كه برعهده گرفتن آنها هاي عالي رتبه همان نقش شناسان، نقش به نظر اين جامعه  

ها در نظر بگيـرد تـا افـراد  هاي بيشتري براي اين نقش مهمترند و به بيشترين توانايي و استعداد نياز دارند؛ بنابراين جامعه بايد پاداش جامعه
كـه مانند؛ مـثالً بـراي اين هاي بلند پايه در جامعه بدون متصدي مي نقش ها را ايفا نمايند وگرنه ها را بپذيرند و به خوبي آن شايسته، اين نقش

هاي تحصيل و كار در رشته پزشكي را بپذيرند، جامعه ناگزير است كه حقوق باال، فراغت كافي و احترام زيادي بـراي  افراد، دردسرها و سختي
  د.اين نقش در نظر بگير
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  ۳شناسي  جامعه ۸۴ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۸۰
هستند. اسـاس  آميز همانندسازي هاي خشونت روش، جداسازي و فشارهاي سخت اجتماعي از جمله جايي اجباري، كنترل جمعيت كشي، جابه نسل  

ها، ديگـري اگرچـه شـر  اما در ساير روش ،ها، نفي و طرد ديگري متفاوت است. البته در نسل كشي، ديگري، شري است كه بايد نابود شود اين روش
  .جدا كردمجبور ساخت يا از بقيه  پذيرش الگوهاي هويتي جديدتوان او را به  مال فشار ميو با اع امكان اصالح او وجود داردشود،  دانسته مي

  ۳شناسي  جامعه ۹۱ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۸۱
شود؟ انسان  گاهي رايج مياستفاده مانده است كه چنين ديد بي هاي بشري ظرفيتيك از  يابد؟ كدام به نظر شما چرا امروزه چنين ديدگاهي رواج مي  

بينـد؟  كه تشخيص درست و غلط؛ خوب و بد و مفيد و مضر را اينگونه محل اختالف و نزاع مي هايي را پشت سر خود خراب كرده است چه پلامروز 
هـيچ مالكـي بـراي داوري و  گرايي سر در آورد و بپذيرد كـه ها گم گردد و از نسبي و تفاوت ها آيا تنها امكان پيش روي بشر اين است كه در كثرت

هـا و جوامـع وجـود  ، گروههاي افراد ها و شباهت درك تفاوتتشخيص درست و غلط وجود ندارد يا راهي براي برون رفت از اين نزاع و امكاني براي 
    هان اجتماعي ما وجود دارد؟هاي اجتماعي است؟ به نظر شما، چه امكاني پيش روي ما و ج و جهان ها دارد؟ آيا چنين وضعيتي، سرنوشت همۀ انسان

  ۳شناسي  جامعه ۹۵ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۸۲
كه به نوعي مادر اين  علم پزشكي، علوم فني و مهندسي و علوم پايهكنند، مانند  اسالمي را برطرف مي ۀجامع ٔهعلوم ابزاري كه نيازهاي روزمر  

  اند.  نافع آيند، از جمله علوم علوم به شمار مي
هـاي  ها و آرمان شود. علومي كه دربارٔه چگونگي استفاده از علوم ابزاري و اهداف، ارزش اما علوم نافع در جهان اسالم به اين علوم محدود نمي  

  كنند نيز علم نافع هستند.  انسان صحبت مي
علـم شوند. اين دسته از علوم يعني  نيز علم نافع محسوب مي گويند عالوه بر اين، علومي كه دربارٔه حقيقت انسان و آغاز و انجام او سخن مي  

  اند.  ، از نافع ترين علوم شمرده شدهبه نفس، علم توحيد و علم به مبدأ و معاد
 درس آموختن از رفتار گذشتگان و شناخت قوانين اجتماعينيز از ديگر علومي هستند كه اگر به قصد  )علم به جامعه و تاريخ (علوم اجتماعي  
  .راي استفاده از آن قوانين در حال و آينده آموخته شوند، علم نافع هستندب
  ۳شناسي  جامعه ۱۰۳و  ۱۰۲هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۸۳
اهي عقـل را در يـك گ. وجود دارداي  عقل معاني مختلف و كاربردهاي متفاوتي دارد و براي هركدام از اين معاني و كاربردها، اصطالحات ويژه  

كنند و هم عمـوم  شود كه هم عالمان در دانش علمي از آن استفاده مي برند كه هرگونه تالش ذهني و فكري را شامل مي به كار مي معناي عام
  :توان از انواع عقل سخن گفت از جمله موارد زير برند. در اين معنا مي مردم در دانش عمومي از آن بهره مي

كننـد و همـواره بـه  از اين عقل استفاده مي) محسوس(هاي طبيعي و مادي  : دانشمندان براي كسب دانش دربارٔه پديدهربي)قل ابزاري (تجع  
شناسي و... به كمك  ي تجربي پايبندند. اصل انقباض و انبساط فلزات در علوم طبيعي و عوامل مهاجرت در جمعيتها هاي حسي و روش آزمون

  .كند هاي اجتماعي استفاده مي شناسي تبييني از عقل ابزاري براي پيش بيني و كنترل پديده شوند. جامعه اين عقل درك مي
رود. براي مثال معناي برخاستن يك فـرد در  ها، گفتار و متن به كار مي هاي معنادار مانند كنش انسان : براي فهم و تفسير پديدهعقل تفسيري  

شناسي تفسيري براي فهم ديگران و ارتباط با آنان يا معنابخشي و انسجام بخشي بـه زنـدگي  شود. جامعه جمع با كمك اين عقل فهميده مي
  گيرد. ل مدد مياجتماعي از اين عق

هاي عـدالت و آزادي  رود؛ مثالً وضعيت ارزش : عقلي است كه براي ارزيابي و داوري دربارٔه مناسبات و ارتباطات انساني به كار ميعقل انتقادي  
شناسـي  عهولـي جام ،كنـد ها و هنجارهاي اجتماعي بسـنده مي شناسي تفسيري به توصيف ارزش كند. جامعه را در روابط انساني ارزيابي مي

گردد كه ظرفيت و توان داوري ارزشي و انتقـادي داشـته  كند و به دنبال عقالنيت ديگري مي انتقادي از عقل ابزاري و عقل تفسيري عبور مي
  .كند وجو مي باشد و اين ظرفيت و توان را در عقل انتقادي جست

  ۳شناسي  جامعه ۱۰۸ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۸۴
  :فقه اسالمي  
  كند.  مسلمانان را موظف به مدارا با يكديگر مي ■  
  .داند؛ يعني مسلمانان نبايد با مردم دنيا درگير شوند مسلمانان را موظف به مدارا با تمام مردم جهان كه زندگي صلح آميز دارند، مي ■  
  داند. يمسلمانان را موظف به مقاومت در برابر تهاجم به مرزهاي جهان اسالم م ■  
داند؛ يعنـي مسـلمانان  مسلمانان را موظف به تحقق و گسترش عدالت در جوامع خود و همچنين دفاع از مظلومان و ستمديدگان جهان مي ■  

  بايد بدون در نظر گرفتن نژاد و زبان و مذهب، از مظلوم دفاع كنند. 
  ۳شناسي  جامعه ۱۱۱و  ۱۰۹، ۱۰۸هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۸۵
هاي داخلي و خارجي داشته و در قـرن بيسـتم توانسـته اسـت  فقه شيعه در ايران همواره نقش مهمي در تعيين نوع رابطه مردم با قدرت ■  

  : انقالب مشروطه و انقالب اسالمي.نظريات الزم براي دو انقالب اجتماعي را پديد آورد
كه مسـتلزم  -جامعه مطلوب را  ويژگي دومتوانيم  ر شرايط آن روز جامعه خود، معتقد بود كه ما نميميرزاي نائيني در آغاز قرن بيستم و د ■  

  .تحقق ببخشيم -تغيير نظام پادشاهي است
بـل شوند. به همين سبب، او علم مـدني را در مقا ها ايجاد مي انسان ٔهداند كه با آگاهي و اراد هايي مي هاي اجتماعي را پديده فارابي واقعيت ■  

  .ها وجود دارد انسان ٔهها مستقل از اراد دهد كه موضوع آن علومي قرار مي
  .تري از موضوع علوم اجتماعي ارائه كرده است عالمه طباطبايي با طرح مسئله اعتباريات، تعريف دقيق ■  
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  ۳ن قرآن عربی، زبا ۵۶* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۶
ح: کـه تصـحیح کنـی (رد گزینـۀ ۴الواجب علیک: بـر تـو واجـب اسـت (تـو بایـد ...) (رد گزینـۀ      )/ خطـأک هـذا: ایـن خطایـت ۱)/ أن تَُصـحِّ

نادرست است/ تعّدي الظّـاملین: ماننـد سـتمگران  ۴)/ ساختار گزینۀ ۳)/ تصحیحاً: مفعول مطلق تأکیدی است (رد گزینۀ ۳و  ۱های  (رد گزینه
  )۴گزینۀ (رد 

  ۳عربی، زبان قرآن  ۴۷* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۷
 )/۴و  ۱هـای  کننـد (رد گزینـه دهند، نـادان را دانـا مـی )/ یفّقهون الجاهل: به جاهل آموزش می۴آموزند (رد گزینۀ  شوند، علم می یتفّقهون: دانا می  

  )۳)/ یحّب: دوست دارد (رد گزینۀ ۳و  ۱های  کنند (رد گزینه سانی که حرکت می)/ الّذین یسلکون: ک۴ألّن: زیرا (رد گزینۀ 
  ۳عربی، زبان قرآن  ۹* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۸
» حیـنام)/ «۲زینۀ خورد (رد گ )/ ینهزم: شکست می۴(رد گزینۀ  ها)/ لکّنه: ولی، اما  هناک ال عامل: هیچ دانشمندی وجود ندارد (رد سایر گزینه  

  )۴و  ۱های  )/ کّل يشء: هر چیزی (رد گزینه۴و  ۱های  داند (رد گزینه )/ یعرف: می۲و  ۱های  (رد گزینه» ینهزم«است نه » یعترب«قید برای 
  ۳عربی، زبان قرآن  ۷۵* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸۹
)/ ۴و  ۲هـای  کننـد (رد گزینـه )/ تتعاونان: همکاری مـی۴و  ۳های  لَِم: چرا (رد گزینه )/ مل ۴ و ۲های  منادی نیست (رد گزینه» الوالدتان«  

  ).۳ضمیر ندارند (رد گزینۀ » الوالدین«و » األوالد)/ «۳و  ۲های  مشفقتین: دلسوزانه (حال) (رد گزینه
  ۳عربی، زبان قرآن جامع *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۹۰
  ها:  ی سایر گزینهبررس  
  بیاید.» فقط«صورت مثبت باید  ) در صورت ترجمۀ حرص به۱  
  شود. خردی استوار/ و هو زینة ال تزول: در حالی که آن، زینتی است که نابود منی ) خرد استوار ۲  
کـه خواسـتار یـاری الهـی از او در حـالی « ... ترجمه نشـده اسـت. » منه«زائد و نادرست است/ » چون«قید حالت است؛ لذا » مطالبین) «۴  

  »هستیم!
  ۳عربی، زبان قرآن  ۷۲ و ۶۰، ۵۹، ۵۸های  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۹۱
  »خواهم! من همواره از خداوند، صادقانه آمرزش می«صادقانه  خداوند/ مانند راستگویان  پروردگارم   
  استفاده شده است.» به هیچ وجه«تأکیدی است؛ لذا از  مفعول مطلق» سامحة«چون  ۲دّقت: در گزینۀ   
  ۳عربی، زبان قرآن  ۵* صفحۀ  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۹۲
  )/ بلیط آن: بطاقتها ۳و  ۱های  )/ زیرا: ألّن (رد گزینه۳و  ۲های  )/ هواپیام: الطّائرة (رد گزینه۳سفر نکردم: ما سافرُت، مل أسافر (رد گزینۀ   

  )۳و  ۱های  )/ واقعاً: جّداً (رد گزینه۲و  ۱های  رد گزینه(
  ۳عربی، زبان قرآن  ۳۵و  ۳۴، ۲۸ های ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۹۳
  ها:  بررسی مفهوم گزینه  
  دهم!  ای ظلم کنم، انجام منی ها را به من بدهند که به مورچه ) اگر همۀ نعمت۱  
  خواهیم که با فضل و رحمتش با ما رفتار کند و با عدالتش با ما رفتار نکند!  از خدا می) در این عبارت ۲  
  کند!  ) این عبارت امر به یاری مظلوم و مبارزه با ظامل می۳  
  ) این عبارت اشاره به این دارد که بخشش دشمن در زمان قدرت، نشانۀ توامنندی انسان است! ۴  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۴۱ و ۳۹، ۳۵، ۳۱های  ه* صفح دشوارسؤال: *  مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۹۴
  ها فقط یک معنا دارند. افعال دیگر گزینه بدأت: رشوع شد، رشوع کرد؛ این فعل هر دو معنا را در عربی دارد، اما   
  ۳عربی، زبان قرآن  ۳۸* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۹۵
  : ها بررسی سایر گزینه  
  »کان«إسم  معرّف بالعلمّیة/ فاعل  ) معرّف بأل ۱  
  آید).  فعل مجرّد/ فاعل آن اسم ظاهر نیست (فاعل قبل فعل منی ) فعل مزید ۲  
/ فعل مجهول نیست و لذا عبارت  ) الزم ۴     موضوعیت ندارد.» فاعله محذوف«متعدٍّ
  ۳ی، زبان قرآن عرب ۳۲* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۹۶
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  إسم الفاعل (مفرده: عامل)  ) إسم املبالغة ۲  
  نکرة  ) معرفة ۳  
  جملة وصفّیة  الزم/ خرب  ) متعدٍّ ۴  
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  ۳عربی، زبان قرآن  ۶۵* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۹۷
  ها: بررسی سایر گزینه  
  مجرور  صوب إلیه/ من مضاف ) منادی ۱  
  غائب ) مخاطب ۳  
  ) اسم مکان نیست.۴  
  ۳عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۹۸
دات«گیرد. همچنین  قرار می» ضّمه«اسم فاعل است و روی حرف میم » املبیدات«     گیرد. می» کرسه«اسم فاعل است و حرف دال » ُمهدِّ
  ۳عربی، زبان قرآن  ۶و  ۵ های ه* صفح سادهشخصات سؤال: * م ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۹۹
  ها: بررسی سایر گزینه  
  ) إنّ ۲  
  ) کأنّ ۳  
  ) لعّل ۴  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۷۵* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۰۰
  ها: بررسی گزینه  
  رود. منیکار  گاه با حرف ندا به است و لذا هیچ» یا اللّه«معادل » اللّهمّ ) «۱  
  نادرست است.» فاطمةُ «فعل مذکّر است و لذا » اِقِض ) «۲  
  گیرد. منی» ال«گاه  ) منادا هیچ۳  
  برند. کار می به» أیّتها«و » أیّها«دار را با  »ال«) اسم ۴  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۹ۀ * صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۰۱
بر رس اسم (رجاء) آمده است، نفـی جـنس » ال«چون  ۳در گزینۀ  کار رفته است، اما  برای فعل مضارع به »الی نافیه« ۴و  ۲، ۱های  در گزینه  

  است.
  ۳عربی، زبان قرآن  ۴۵* صفحۀ  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۰۲
  ها:  بررسی گزینه  
  ندیدند جز دوست خود را) کسی راآموزان،  ) این عبارت مفعول ندارد. (دانش۱  
  منه دارد (کّل وعاء). ) جملۀ مثبت حتامً مستثنی۲  
  منه دارد (کّل ما). ) جملۀ مثبت حتامً مستثنی۳  
  منه است. مستثنی» يشء) «۴  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۶۰* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۰۳
  ها:  بررسی گزینه  
  ) معرفًة: مفعول مطلق نوعی/ یَعرف: فعل متعّدی۱  
  ) محاولًة: مفعول مطلق نوعی/ حاول: فعل الزم۲  
  ) مساعدًة: مفعول مطلق تأکیدی/ یُساعد: فعل متعّدی۳  
  متعّدی است.» نحّقق«) مفعول مطلق ندارد هرچند که فعل ۴  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۶۰* صفحۀ  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۰۴
  ها:  بررسی گزینه  
  جنگند!) مطلق نوعی است و لذا تشبیه دارد (مانند شیران میمفعول » مقاتلة) «۱  
  کار رفته است (مثل اینکه). به» شّک و تردید«در این عبارت با غرض بیان » کأنّ ) «۲  
  ».کَام: هامن گونه«خاطر وجود  تشبیه شده است به» الّنار«به » الحسد) «۳  
  تشبیه شده است (مثل).» الخشب«به » الوقت) «۴  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۵* صفحۀ  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴خ: گزینۀ پاس -۲۰۵
حـال » آمنـاً « ۱همین دلیـل در گزینـۀ  رود نه قید حالت؛ به کار می باشد، بعد از آن مسند به» گرداند«معنای  به» جعل«نکته: چنان چه فعل   

نیسـت » گرداند«معنای  به» َجعل« ۴در گزینۀ  )، اما ۲د (رد گزینۀ آی . از طرفی در ابتدای عبارت جملۀ حالّیه منی۳نیست، همچنین در گزینۀ 
  است.» املنضدة«حال برای » متلّوثة: آلوده«را دارد و » قرار دادن«و هامن معنای 
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  ۳تاريخ  ۴ درس ۵۸ و ۵۳هاي   هصفح* ساده  مشخصات سؤال: * ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۰۶
  . افتي گسترش رانيا در ،»اروپا به ياعزام دانشجويان« همّت درؤه قاجار به از يياروپا سبك به تئاتر هنر  
  .ساخت شينما تاالر كي دارالفنون يفعل محل در شاه نيناصرالد دستور به) يباش نقاش( الدوله نمزّي اكبرخان يرزاعليم نكته:  
  يس شد. دست مسيونرهاي اروپايي و آمريكايي تأس ها به نخستين مدرسه  
  ۳تاريخ  ۳ درس ۳۶صفحۀ * ساده  مشخصات سؤال: * ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۰۷
، اخـذ تمـدّن اروپـايي و فرنـگ به سفر يبرا شاه قيتشو در يمؤثر نقش ،يناصر عصر يها صدراعظم از يكي »سپهساالر خان نيرزاحسيم«  

  .داشت يتزار روس و سيانگل به فراوان يازهايامت دادنترغيب وي به 
  ۳تاريخ  ۱۲ درس ۱۵۴صفحۀ * ساده  مشخصات سؤال: * ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۰۸
 دفاع در ينيزر برگ و خورد رقم يبعث دشمن اسارت از) خرمشهر( شهر نيخون يآزاد با و» المقدس تيب« اتيعملاوج حماسۀ دفاع مقدس در   

  .شد ثبت معاصر خيتار در رانيا از
  ۳تاريخ  ۳ درس ۴۰صفحۀ * سط متو مشخصات سؤال: * ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۰۹
 منسجم ينظام التيتشك قزاق يروين. كرد واگذار هيروس به را »گاد قزاقيبر« عنوان با يا هحرف ينظام واحد كي سيتأس ازيامت شاه نيناصرالد  
 خاندانو  شاه شخص هباننگ يروين« عنوان به شتريب و كرد يم تيفعال يروس افسران يفرمانده تحت قاجار حكومت اواخر تا كه بود يمنظم و

  .نداشت يچندان ييكارا يخارج هجوم با مقابله و مرزها حفظ در و كرد يم عمل »يداخل يها اعتراض و ها شورش ٔهكنند دفع و سلطنت
  ۳تاريخ  ۵ درس ۷۳صفحۀ * متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۱۰
. بـود دوره نيـا در مقاومـتتبريـز آغـازگر  .كرد دايپ ادامه زينتوپ بستن مجلس  به از پس روشنفكران و علما مردم، از ييها گروه مقاومت  

  شاه بود.  حمدعليم حفظ بر يمبتن زمان، نيا در سيانگل و روس استيس
  ۳تاريخ  ۳ درس ۳۹صفحۀ * متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۱۱
 ها اتيمال يگردآور و محاسبه« تيمسئول انيمستوف .بود الممالك يمستوف استير هب »هيمال وزارت« ،خانه وزارت نيتر گسترده و نيتر پرسابقه  
  را برعهده داشتند.» )خاصه( يسلطنت و يوانيد امالك بر نظارت و
  ۳تاريخ  ۸ درس ۱۰۱صفحۀ * متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۱۲
  . كنند جاديا ايتاليا در »متمركز و قدرتمند يحزب تك دولت« خواستند يك گراي افراطي بودند كه مي ها يك گروه ملي فاشيست  
  رهبر اين حزب بود. » ينيموسول تويبن«نكته:   
  ۳تاريخ  ۱۱ درس ۱۴۱صفحۀ * متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۱۳
 و حفظ نظـم و امنيـت«ۀ فيوظ تهيكم نيا. شد سيتأس »ياسالم انقالب ۀتيكم« ينيخم امام فرمان به ،ياسالم انقالب يروزيپ از پس بالفاصله  

  .داشت برعهده را »يپهلو ميرژ تكاريجنا سران يريدستگ
  ۳تاريخ  ۶ درس ۸۶صفحۀ * متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۱۴
. ديگرد واگذار »هستانل و فرانسه« به كشور نيا خاك از ييها بخش و شد ميتقس نيمتفق انيم آلمان مستعمرات ،صلح ورساي مانيپ بر اساس  

  .شدند خود »ينظام توان داشتن نگه محدود« و متفق يها دولت به غرامت پرداخت به ملزم ها يآلمان عالوه، به
  ۳تاريخ  ۲ درس ۲۴صفحۀ * متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۱۵
 وسـط در كـه بـود ينييتز گاه و كوچك ييبنا آن و بود معروف يفرنگ كاله به كه افتي گسترش يحيتفر كاربرد با بناها از ينوع زند ٔهدور در  

  .شد يم ساخته ها حگاهيتفر اي ها باغ
  ۳تاريخ  ۷ درس ۹۳صفحۀ * دشوار  مشخصات سؤال: * ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۱۶
 يسـو بـه رضـاخان ينظـام ركتح كه كرد القا نيچن احمدشاه به و آمد تهران به« كودتا، انجام يبرا رضاخان كردن آماده از بعد ديسا رونيآ  

 و شـدند تهـران وارد ۱۲۹۹ اسـفند سـوم روز بامداد در قزاق يقوا ط،يشرا شدن آماده با. »است يضرور سلطنت و كشور حفظ يبرا تهران،
اچـار سـيد بـه ن ها يسيانگل فشار تحت شاه حادثه، نيا يپ در. كردند ريتسخ را تختيپا حساس نقاط شوند، رو روبه يجد مقاومت با آنكه يب

  وزيري منصوب كرد. ضياءالدين طباطبايي را به نخست
  ۳تاريخ  ۱۰ درس ۱۳۳صفحۀ * دشوار  مشخصات سؤال: * ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۱۷
 او. شـد متوسل بشر حقوق از دفاع شعار به كايآمر يها استيس از يعموم تنفر كاهش يبرا ۱۳۵۵ سال در كا،يآمر جمهور سيرئ كارتر، يميج  

 بـه و دهـد كـاهش را انيزندان ۀشكنج بخشد، بهبود را انيزندان يعموم اوضاع ،ييكايآمر باز يفضا استيس از تيتبع به خواست زين شاه از
 ديجمشـ و بركنـار را دايـهو« كا،يآمر يها خواسته به مساعد پاسخ در شاه. كنند انتقاد دولت از محدود و ميمال طور به دهد اجازه مطبوعات
  .»كرد منصوب يريوز نخست به را آموزگار

  ۳تاريخ  ۵ درس ۷۴صفحۀ * دشوار  مشخصات سؤال: * ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۱۸
 شده اقتباس ي با مشروطۀاسالم يها ارزشو قانون اساسي بر پايۀ » ۀ مشروعهمشروط« از دفاع در تهران اول رازت مجتهد ،ينوراهللا  شيخ فضل  

پرداخت، اما پس  ي از اين نهضتجد تيحما به ران،يا در يرازيش يرزايم ٔهندينما عنوان به يو تنباكو، نهضت انيجر در. كرد مخالفت غرب، از
  .گرفت قرار حانهمورد تعرض مسل اش خانه ران،يا بر خواهان مشروطه از تسلط

  اهللا سيد محمد طباطبايي درست است.  نكته: عبارت (الف) دربارٔه حاج مالعلي كني و عبارت (ب) دربارٔه آيت  
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  ۳تاريخ  ۹ درس ۱۱۸صفحۀ * دشوار  مشخصات سؤال: * ▲  ۲سخ: گزينۀ پا -۲۱۹
منـافع  نيتـأم و »جنـوب نفت« قرارداد در يبازنگر هدف با سيانگل و رانيا نفت شركت و نمايندٔه رانيا دولتپس از مذاكراتي ميان نمايندٔه   
 از برخـي سـبب، نيهمـ بـه و نبـود ما كشور منافع و حقوقٔه كنند شد. اين قرارداد تأمين امضا و نيتدو يالحاق قرارداد گرفت، صورت رانيا

 -گـس يالحـاق قرارداد با مخالفت مهم علل جمله ازگيري دربارٔه آن شدند.  رأي مانع بودند، قرارداد مخالف كه يمل يشورا مجلس ندگانينما
 و كرد يم نقض ينوع به را كشور استقالل و يمل تيمحاك ،»رانيا مردم يماد حقوق گرفتن دهيناد« بر عالوه قرارداد نيا كه بود نيا انييگلشا

  .ديبخش يم تيمشروع نفت صنعت و منابع بر گانگانيب تسلط به
  ۳تاريخ  ۱ درس ۶صفحۀ * دشوار  مشخصات سؤال: * ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۲۰
 عنوان يـك رشـتۀ علمـي، به خيتار آموزش رواج ،دانشگاه سيتأس د،يجد مدارس گسترش: معاصر ينگار خيتار »روش«عوامل تأثيرگذار در   
  يعلم يها مقاله و ها كتاب نشر و ترجمه ف،يتأل و ٔه مطالعات تاريخيحوز در يتخصص اتينشر و يقاتيتحق مراكز جاديا
 اسـتعمارگر، يكشـورها دخالـت و نفـوذ مشـروطه، نقالبتاريخي مانند ا مهم يدادهايرو: معاصر اننگار خيتار »بينش«عوامل تأثيرگذار در   

  ياسالم انقالب و نفت شدن يمل جنبش ران،يا اشغال و دوم و اول يجهان يها نگج

 

  ۳جغرافيا  ۱ درس ۱۳صفحۀ *  ساده مشخصات سؤال: * ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۲۱
 گفتـه »شـهر جهان«ها  دارند و به آنجهان  سطح در يعيوس اريبس نفوذ حوزٔه ،يجهان تجارت و اقتصاد در مهم نقش سبب به شهرها از يبرخ  
 .شود يم
  ۳جغرافيا  ۵ درس ۹۹صفحۀ *  ساده مشخصات سؤال: * ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۲۲
 ممكن است، متفاوت اهانيگي آب ازين نكهيا به باتوجه اما ،ستين منطقه بارش نيانگيم از كمتر يجوّ يها زشير زانيم ،ي زراعتيسال خشك در  

  .شود يزراعت يسال خشك دچار منطقه و نكنند برطرف را كشت اي زراعت وعن كي ازين ها بارش است
  اشاره دارد. » وهوايي آب«سالي  به خشك ۲نكته: گزينۀ   
  ۳جغرافيا  ۴ درس ۶۸صفحۀ *  ساده مشخصات سؤال: * ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۲۳
 كيـتراف و كند يم جا جابه را »نمسافرا از ياديز تعداد« دارد، يكمتر يندگيآال ،ليمونور و تراموا مترو، مانند »يلير« يشهر درون ونقل حمل  

  .ندارد
  ».تاس اديز آن احداث ۀنيهز« و دارد كاربرد ها پارك و ها شگاهينما ۀمحوط و يگردشگر مناطق در شتريب كه است ييهوا قطار ،»ليمونور«  
  ۳جغرافيا  ۳ درس ۵۵صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۲۴
هاي طوالني/ نيازمند نبودن به احداث مسير/ امنيت زيـاد و كـم بـودن  جويي در زمان براي مسافت ونقل هوايي (هواپيما): صرفه مزاياي حمل  

  ي كشاورز مزارع يپاش سم اي و يانسان و يعيطب سوانح و تصادفات مانند ياضطرار مواردتعداد سوانح/ قابليت استفاده در 
  گذاري هنگفت/ سوخت زياد ل هوايي (هواپيما): گران بودن/ نياز به سرمايهونق هاي حمل محدوديت  
  ۳جغرافيا  ۲ درس ۲۶و  ۲۵هاي  صفحه*  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۲۵
 ها مجسمه اله،زب يها سطل ها، مكتين: مانند يعناصر و نمادها و ليوسا از يعيوسۀ مجموع يمعنا به و است گسترده يمفهوم »يشهر مبلمان«  
 و ينـورپرداز هـا، پـارك و هـا جـدول سبز يفضا يطراح ها، گلدان و ها پرچم ماها،ن آب چون يناتييتز ها، حفاظ و ها نرده ها، دانيم ينمادها و

 سـاكنان عمـوم مورد اسـتفادٔه كه روهاست ادهيپ پوش وكف يبند جدول ،يطراح ،يرانندگ و ييراهنما عالئم ،يآگه يتابلوها معابر، ييروشنا
ساوايي براي ب خط يطراح مانند شود؛ توجه )سالخوردگان ،جانبازان ،معلوالن. در مبلمان شهري بايد به نيازهاي افراد ويژه (رديگ يم قرار شهر

  .ها پارك و يعموم اماكن عبور نابينايان و رمپ عبور ويلچر در
اينترنت رايگان در اماكن عمومي و سنسورهاي اعالم سرقت از مظـاهر  به يدسترسها، حسگرهاي سنجش آلودگي هوا،  نكته: در ساير گزينه  

  روند. شمار مي به» شهر هوشمند«
  ۳جغرافيا  ۲ درس ۳۹صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۲۶
 طيمحـ بـه يرقوم صورت به عاتاطال ب) .شوند يم يآور جمع طيمح از اطالعات و ها داده در مرحلۀ ورودي سامانۀ اطالعات جغرافيايي: الف)  

  .دنشو يم رهيذخ و يكدبند آنجا در و وارد افزار نرم
  .شود يم يساز مدل و ييفضا ليتحل و هيتجز و پردازش ،كاربر ازين و اهداف به توجه با اطالعات پردازش، مرحلۀ در  
 يبـرا هـا نـهيگز و جينتا ب) .شود يم داده شينما ... و گزارش متن، جدول، نمودار، نقشه، اشكال، صورت به اطالعات الف) خروجي: مرحلۀ در  

  .شود يم ارائه نهيبه يريگ ميتصم
  ۳ جغرافيا ۶ درس ۱۰۵ و ۱۰۴ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۲۷
 نكـهيا بـر عـالوه هـا روش نيـا .شود يم يشتريب ديتأك آن وقوع از پيش سيل مديريت »يا رسازهيغ« يها روش كاربرد بر رياخ يها سال در  

 اشـاره اي غيرسـازه روش يك به ۳ گزينۀ عبارت .ترند نهيهز كم اريبس و دتريمف درازمدت در دارند، ستيز طيمح بر يكمتر نامطلوب راتيتأث
   هستند. »اي سازه« هاي روش بيانگر همگي ها گزينه ساير دارد.
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  ۳ جغرافيا ۱ درس ۴ و ۳ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۲۸
  :مثال يبرا .كند يم فايا يمهم نقش آن زوال و ينابود يحت اي و هسكونتگا آن گسترش اي اتيح ادامۀ در روستا يا شهر يك موقعيت  
 به شهر آن در مربوط مشاغل و تجارت رونق يبرا يمناسب تيموقع منطقه، كي در آهن خط يارتباط ۀشبك اي ايدر به شهر كي يدسترس الف)  

 ريتـأث شهر آن عيصنا توسعۀ يا كار نيروي جذب در معدني عمناب اي و مجاور تيپرجمع يروستاها به شهر بودن كينزد اي آورد يم وجود
  ود.ش آن يآبادان و گسترش موجب تواند يم و دارد ياديز

 طيمحـ راتييـتغ يبرخـ .نـدازديب خطـر بـه را گاهسكونت آن اتيح تواند يم فعال يها گسل اي آتشفشان كوه با سكونتگاه كي مجاورت ب)  
 بـه آن انتقال اي شهر كي اعتبار و تيموقع رفتن دست از موجب است ممكن زين ييوهوا آب راتييتغ اي ياسيس يدادهايرو مانند رامون،يپ

  .شود گريد يمكان
  ۳ جغرافيا ۵ درس ۹۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۲۹
 يهـا دامنـه سـطح در مـواد ميعظـ حجم ييجا جابه از: است عبارت كه دهد مي نشان را »لغزش« نوع از اي دامنه حركت سؤال، دمور تصوير  

  يب.پرش
  ۳ جغرافيا ۴ درس ۷۴ و ۷۳ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۳۰
 بـدين .رنـديگ يمـ قـرار ديخورش مقابل در يدرپ يپ النهارها نصف بر واقع زمين ٔهكر مختلف مناطق شرق، به غرب از نيزم حركت به توجه  با  

 يواقع زمان كشور، كي در كه يطور به دارد؛ وجود يزمان اختالف همواره زمين ٔهكر مختلف يالنهارها نصف بر واقع يها مكان همۀ بين ترتيب،
 يواقع زمان يمبنا بر كه يشرع اوقات كه ديا شده متوجه رانيا مختلف يشهرها به سفر هنگام حتماً .است متفاوت مجاور شهر دو رسمي) (نه

  .است متفاوت مختلف يشهرها در مغرب، و ظهر ،صبح اذان يعني ي)محل(
   است. يكسان ايران كل در رسمي ساعت دارد. قرار رسمي ساعت برابر در (واقعي) محلي ساعت نكته:  
  ۳ جغرافيا ۵ درس ۸۴ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۳۱
 شـتريب لـرزه نيزم يكانون عمق هرچه يعني دارد؛ وجود معكوس اي رابطه آن، از ناشي خسارات و تخريب ميزان و لرزه زمين كانوني عمق بين  

  ).۳ ۀگزين (نادرستي ابدي يم كاهش خسارت و بيتخر باشند، سطح به دنيرس يبرا يتر يطوالن ريمس مودنيپ به مجبور امواج يعني باشد،
   ندارد. وجود خاصي رابطۀ آن، شدت يا بزرگي و لرزه زمين سطحي مركز بين نكته:  
  ۳ جغرافيا ۶ درس ۱۰۸ و ۱۰۷ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۳۲
 بـه دامنـه يدارسـازيپا و بتوني ظحفا نصب ،دار بيش سطوح يدارسازيپا ،يانرژ انتقال يها لوله يساز مقاوم مانند يساز مناي اقدامات انجام  

   است. آن وقوع از پيش لغزش زمين مديريت هاي روش جمله از يكوب شمع روش
  هستند. آن وقوع از »بعد« لغزش زمين مديريت راهكارهاي (پ) و (ب) عبارات نكته:  
  ۳ جغرافيا ۱ درس ۱۹ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۳۳
 از بـيش بنابراين، كنند؛ مي زندگي روستاها در مردم درصد ۳۰ از كمتر و شهرها در ايران مردم درصد ۷۰ از بيش )،۹۰ (دهۀ راخي هاي سال در  

   كنند. مي زندگي روستاها در ها آن سوم يك از كمتر و شهرها در مردم سوم دو
  ها: گزينه ساير بررسي  
   است. بوده شهرها به روستاييان مهاجرت آن، در مؤثر عوامل از يكي كه يافته شافزاي شهرنشين جمعيت اسالمي، انقالب از پس :۱ گزينۀ  
 تقريبـاً ۱۳۵۵ سـال در ارقام اين كه طوري به است؛ داشته وجود ۵۰ دهۀ در روستانشين و شهرنشين جمعيت ميان قرابت بيشترين :۲ گزينۀ  

   است. بوده برابر
 در ايران مردم سوم دو از بيش يعني اند؛ بوده ساكن روستا در ها آن درصد ۶۸ حدود و رهاشه در مردم درصد ۳۲ حدود ،۳۰ دهۀ در :۴ گزينۀ  

  اند. كرده مي زندگي روستايي هاي سكونتگاه
  ۳ جغرافيا ۵ درس ۸۹ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۳۴
 »عيسـر و ديشـد« بـارش كيـ از پس ها ليس شتريب .دارد ليس وقوع در يمهم نقش آن زمان مدت و بارش حجم ،ييوهوا آب عناصر نيب در  

 ۲۴ مـدت در اگـر بارش مقدار نيهم اما ،كند جاديا ليس است ممكن ساعت، دو يط متر يليم ۵۰ زانيم به يبارش مثال، يبرا .شوند يم يجار
  .كند يم هيتخل جيتدر به را بارش از حاصل آب انيجر رودخانه رايز شود؛ ينم ليس به منجر ببارد، ساعت

 هـا حوضـه شـكل  بـه سؤال صورت در كه حالي در هستند؛ سيل وقوع احتمال با آبخير حوضۀ شكل رابطۀ دربارٔه همگي ها گزينه ساير نكته:  
   است. آمده ميان به سخن بارش مدت طول و شدت از فقط و است نشده اي اشاره

  ۳ جغرافيا ۶ درس ۱۱۳ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۳۵
 دهنـد، يم نشان را يا دوره راتييتغ كه يريتصاو از استفاده با و ييشناسا را زيخ لرزه يها گسل تيموقع ميتوان يم يا ماهواره ريتصاو قيطر زا  

 تـنش دچـار لـرزه نيزمـ وقوع از شيپ است، نهفته ها آن امتداد در كه يميعظ يانرژ سبب به مهم يگسل خطوط معموالً .ميكن شيپا را ها آن
 در را ييدمـا راتييـتغ نيا توانند يم يا ماهواره يحرارت ريتصاو رو، نيا از .كند يم گرما ديتول گسل خط امتداد در موجود يها تنش .شوند يم

  .بدهند را الزم يهشدارها و كنند ثبت گسل خطوط اطراف
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  دوازدهم فلسفه ۳ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۳۶
 واقـع در پرسـيم، مي سـؤال اش دربـاره و شويم مي رو روبه بار اولين براي آن با يا كنيم مي اشاره ايم، شناخته نمي را آن حال به تا كه چيزي به وقتي  

  خبريم. بي باشد، مي اش تمايزكنندهم هاي ويژگي گر بيان كه ذاتياتش) (يعني آن چيستي يا ماهيت از ولي ايم، پذيرفته را آن هستي يا وجود
  دوازدهم فلسفه ۹ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۳۷
 لوزي است ممكن چهارضلعي زيرا است امكاني رابطۀ داراي قضيه اين ».است لوزي چهارضلعي« عبارت يعني چهارضلعي به لوزي دادن نسبت  

  نباشد. يا باشد گرم زمستان است ممكن يعني است امكاني رابطۀ :۱ گزينۀ نباشد. يا باشد
   وجوبي رابطۀ :۴ و ۲ هاي گزينه  
  امتناعي رابطۀ :۳ گزينۀ  
  دوازدهم فلسفه ۱۴ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۳۸
 بـه وابسته علت وجود ولي )۲ گزينۀ (رد است علّت وجود بر متوقف و وابسته و ندارد ذاتي وجوب و است ممكن ذاتاً معلول وجود عليت، رابطۀ در  

  است. حتمي و ضروري معلول تحقّق آن، وجود با و است معلول به وجوددهنده و كننده واجب علت، ).۳ و ۱ هاي گزينه (رد نيست معلول وجود
  دوازدهم فلسفه ۲۶ و ۲۵ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۳۹
 كـه هستند فيلسوفان از اي دسته. )۱ گزينۀ (رد است گفته سخن اتفاق مفهوم دربارٔه »شفا الهيات« خود، فلسفي كتاب ترين مهم در سينا ابن  

 فيلسوفان ).۴ و ۲ هاي گزينه (رد كنند مي انكار نيز را خداوند وجود جهان، حوادث زنجيرٔه دانستن هدفمند و اتفاق سوم معناي انكار رغم علي
 پديد و كند انكار را معلول و علت ميان سنخيّت اصل واقعا كسي اگر كه گويند مي اتفاق دوم معناي دربارٔه يياروپا فيلسوفان برخي و مسلمان
 آب تشـنگي رفع براي تواند نمي مثالً زد؛ نخواهد دست كاري هيچ به اتفاق)، دوم معناي (پذيرش بداند ممكن را چيزي هر از چيزي هر آمدن

  كند. نمي مشاهده اي رابطه يتشنگ رفع و آب ميان زيرا بياشامد؛
  دوازدهم فلسفه ۳۲ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۴۰
 طور همـان و دشو مي حقيقت داراي آن پرتو در چيز همه كه دهد مي توضيح و كند مي ياد »خير مثال« عنوان با خداوند از مواردي در افالطون  

  آن. خود نه هستند، »خير مثال« به شبيه نيز حقايق نيست، ورشيدخ خود  اما است، خورشيد شبيه روشنايي كه
 همـان نيـز »دميورژ« و دارد خداوند ذات به اشاره فقط عنوان اين ولي است، خداوند همان »خير مثال« معتقدند شناسان افالطون از بسياري  

 قرار جايگاهي در را خير مثال يا خداوند كند مي تالش الطوناف ).۱ گزينۀ (رد شود مي ناميده عنوان اين به جهان خلق مرتبۀ در ولي خداست،
 از افالطـون ).۳ گزينـۀ (رد رسـاند نمي را معنايي چنين (صانع) دميورژ عنوان ولي برسد، جايگاه آن به تواند نمي ديگري موجود هيچ كه دهد
  ).۴ گزينۀ (رد است گرفته سرچشمه عاقل وجودي از نجها نظم كند يادآوري ها انسان به تا كند مي ياد (دميورژ) »صانع« عنوان با خدا

  دوازدهم فلسفه ۴۲ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۴۱
  است. ها علت نامتناهيِ تسلسل بودن محال بر مبتني كه كند مي ارائه خداوند وجود بر را برهاني فارابي  
  معلول. به علت بخشي وجوب اصل از هن كند، مي استفاده عليت اصل از فقط فارابي :۱ گزينۀ  
  اند. معلول نيست، خودشان از وجودشان كه موجوداتي تنها بلكه نيستند معلول موجودات همۀ فارابي نظر از :۲ گزينۀ  
  است. مالصدرا بيان با مطابق :۴ گزينۀ  
  دوازدهم فلسفه ۵۶ تا ۵۳ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۴۲
 عقـل اول مرتبـۀ در بايد برود، پيش فلسفه و رياضيات فيزيك، مانند علمي هاي رشته در يا دهد تميز نادرست از را درست راه بخواهد نسانا اگر  

 مكتـب و ديـن كدام بفهميم توانيم مي ابزار همين با و بريم مي پي نادرست و درست سخن به آن با كه است ابزاري انسان عقل كند. تقويت را خود
 ).۳ گزينـۀ (رد افتـاد اتفـاق رنسـانس دورٔه در گرا تجربه و گرا عقل به اروپايي فيلسوفان تقسيم ).۱ گزينۀ (رد است كننده گمراه يا بخش دتسعا

  ).۴ گزينۀ (رد باشيم داشته عقل نوع دو اينكه نه كند، مي تقسيم نظري و عملي جنبۀ دو به آن، كاركرد اساس بر را واحد عقل همين ارسطو
  دوازدهم فلسفه ۶۵ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۴۳
 نام و كرده اثبات است، ماده از مجرد وجودشان حقيقت كه را موجودات از اي مرتبه يونان فيلسوفان از تر دقيق و تر روشن مسلمان، فيلسوفان  

 كـامالً موجـودي و ناميدنـد مـي اوّل عقل را آن كه است عقل خدا خلوقم اوّلين سينا ابن و فارابي نظر از اند. گذاشته عقول عالم را مرتبه آن
  است. غيرمادي و روحاني

 طـور اين ولي رسند، نمي هم مخالف و متباين حقايق به واحد موضوع در طبعاً و معتبرند سه هر شهود و حس عقل، شناختيِ هاي راه :۱ گزينۀ  
 آنچه حال هر به كه داشت توجه بايد دهند. مي نشان را واحد حقيقت و واقعيت از اي بهجن هركدام بلكه باشند داشته نتيجه يك كه نيست هم
 مـاوراءالطبيعي و ديني واحد موضوعات در البته نيست. محسوس كند مي كسب عقل آنچه و آيد نمي دست به عقل با است، درك قابل حس با

 كـه دارد احتمـال البته رسانند مي واحد حقيقت يك به متفاوت هايي راه زا را ما وحي و شهود عقل، طريق سه ولي ندارد، نقشي حس معموالً
  سازند.  آشكار را حقيقت آن از متفاوت اي جنبه هركدام

  نيست. طور اين لزوماً ولي بكشاند، اشتباه به را انسان بسا چه و ندارد يچندان ارزش ندارد عقلي پشتوانۀ كه ايماني :۳ گزينۀ  
 را هـا دانـش تواند مي و كند مي پيدا را علم دريافت آمادگي و كند مي درك را بديهي قضاياي و مفاهيم عقل بالملكه، لعق مرحلۀ در :۴ گزينۀ  

  شود. اصطالح است و شامل بديهيات نمي» دانش«توجه:  دهد. مي رخ بالفعل عقل مرحلۀ در شوند، كسب ها دانش اينكه ولي نمايد، كسب
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  دوازدهم فلسفه ۷۷ و ۷۶ هاي صفحه * متوسط :السؤ مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۴۴
 كـه دنيـايي هاي لذت از فاضله مدينۀ در مردم بنابراين است؛ آخرت در هم و دنيا در هم سعادت، به رسيدن فارابي نظر از فاضله مدينۀ هدف  

 (رد نيسـت جاهلـه مدينـۀ در حضـور عنـايم بـه لزومـاً دنيايي لذات از استفاده و هستند مند بهره باشد، نداشته اخروي سعادت با منافاتي
  دارد. برعهده اي وظيفه خود ويژگي با متناسب عضو هر فاضله مدينۀ در ).۲ و ۱ هاي گزينه

 ممكـن يعني نيست. جاهله مدينۀ اعضاي از يكي لزوماً كنيم مي صحبت آن دربارٔه كه كسي اما است، جاهله مدينۀ مردم ويژگي اين :۴ گزينۀ  
 دانـد، نمي دنيا در منحصر را سعادت چون ولي شود، محروم ها لذت اين به رسيدن از دنيا، هاي لذت برخي به رسيدن براي تالش عين در است

  نكند. هم بدبختي احساس
  دوازدهم فلسفه ۸۴ و ۸۳ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۴۵
 از او البته كرد. تأسيس را اشراقي حكمت اسالمي، عرفان با آن تلفيق و باستانش از پي ايران اشراق و نور فلسفۀ احياي با سهروردي :۱ گزينۀ  

  برد. بهره زمينه اين در هم مشايي فلسفۀ
 نيسـت. كننـده گمـراه اما است، نتيجه بي كند، نمي توجه قلب به و است استدالل بر متكي فقط كه فلسفي تحقيق سهروردي نظر از :۲ گزينۀ  

   است. عقالنيتربيت  بدون قلبي سلوك و سير باشد، كننده اهگمر است ممكن آنچه
   خداوند. مطلق نور روشني به كامل وصول از است عبارت رستگاري :۳ گزينۀ  
  دوازدهم فلسفه ۸۹ و ۸۷ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۴۶
  طوالني اجتماعي هاي كشمكش از پس و شد كشيده ركود به اسالم جهان از هايي بخش در متكلمين شديد انتقادات اثر در فلسفه اينكه از پس  

 رونـق دوبـاره نيـز دانـش و علم ثبات، ايجاد با صفويه دورٔه در و شد تشكيل ايران در صفويه حكومت بود، آمده پيش مغول حملۀ پي در كه
 ايـن بزرگ فيلسوفان از يكي مالصدرا ناميم. مي متأخر رٔهدو را آن كه شد جديدي دورٔه وارد فلسفه و كردند ظهور بزرگي فيلسوفان و گرفت
   است. دوره

   برعكس. نه اوست، وجودي شخصيت از برآمده مالصدرا فلسفۀ :۱ گزينۀ  
 و ذوق با را مالصدرا جان و روح بودند، روزگار نوادر از هم قلبي انوار و عرفان در روز، علوم بر عالوه كه قدر گران استاد دو اين مشرب :۲ گزينۀ  

  نداشت. نقشي چنين بهايي شيخ فقط پس كرد، دمساز و آشنا نيز عرفان
  اساتيد. شاگردي نه بود، مشغول رياضت و عبادت و تفكر به صرفاً كهك، در زندگي سال ۱۵ دورٔه در مالصدرا :۳ گزينۀ  
  دوازدهم فلسفه ۹۱ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۴۷
   پردازد. مي معاد به رسيدن تا نفس گيري شكل مراحل و النفس علم به مربوط مباحث به اسفار كتاب هارمچ بخش در مالصدرا  
  دوازدهم فلسفه ۹۳ و ۹۲ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۴۸
 كه حال كه: كردند مطرح را سؤال اين فالسفه برخي ساليان، گذشت از بعد و كرد تأكيد ماهيت و وجود مفهوم دو مغايرت بر كه سينا ابن از بعد  

 دو اين از يك كدام مصداق حقيقتاً و واقعاً شيء يك اين است، يكي شده، ما ذهن در متغاير مفهوم دو اين پيدايش منشأ كه خارجي شيء آن
 باشد، مفهوم يك مصداق تواند مي فقط واقعيت يك كه است شده پذيرفته فرض پيش و مبنا عنوان به يعني اين ماهيت؟ يا وجود است؟ مفهوم

  مفهوم. چند مصداق نه
  آن. مبناي نه است، وجود اصالت خود اين :۲ گزينۀ  
  آن. مبناي نه است، وجود وحدت و اصالت نتايج از يكي اين :۳ گزينۀ  
  آن. مبناي نه است، وجود اصالت نتايج از يكي اين :۴ گزينۀ  
  دوازدهم فلسفه ۹۴ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۴۹
 معنـا بدان اين اما )،۲ گزينۀ (رد نداريم متكثر و مختلف وجودهاي و است واحد حقيقت يك هستي كه است اين وجود حقيقت وحدت نظريۀ  

 مانند جوداتمو يعني است. وجود مراتب در ولي نيست، وجودها اختالف اصل در تكثر و تعدد بلكه ندارد معنايي هيچ تكثر و تعدد كه نيست
 وجـود اصـل در كـه )۱ گزينـۀ (رد شود مي محسوب واقعي تفاوت يك اين و دارند بندي درجه و بندي رتبه و هستند ضعف و شدت داراي نور

  است. وجود مراتب در بلكه نيست
  است. وجود مراتب در الفاخت هستند. ذهني و اعتباري لذا و ماهوي امور اين زيرا نيست غيرذاتي يا ذاتي صفات در اختالف :۴ گزينۀ  
  دوازدهم فلسفه ۹۵ و ۹۴ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۵۰
 خداونـد يعني يكتا و كامل وجود از مجزا و جدا هويت مختلف موجودات دارد، حقيقي وحدت و اصالت وجود اينكه به توجه با مالصدرا نظر از  

   نيست. عالم در موجودي خدا از جدا گفت توان مي لذا ستند.ه او وجود از پرتوي همگي بلكه ندارند
   وجودي. مرتبۀ ضعف و شدت از حاصل كثرتي بلكه ماهوي كثرت نه ولي دارد، وجود هستي عالم در كثرت :۲ گزينۀ  
   است. وجود مفهوم بودن اصيل معناي همان اين و وجود مفهوم نه است، وجود خود دارد، واقعيت خارج در آنچه :۳ گزينۀ  
 شـوند انتـزاع متكثر و مختلف وجودهاي از ماهيات اين كه نيست طور اين ولي هستند، اعتباري و ذهني اموري ماهيات كه است درست :۴ گزينۀ  

 نقص و وجودي مرتبۀ جهت از متفاوت و وجود حقيقتِ در يكسان وجودهاي از ماهيات واقع در بلكه نداريم. متكثر و مختلف وجودهاي اساساً زيرا
  كند. مي انتزاع متفاوت ماهيت يك موجودي هر از وجودي درجۀ و كماالت تفاوت اساس بر ذهن يعني شوند. مي انتزاع كماالت و
  دوازدهم فلسفه ۹۷ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۵۱
  است. ايران جمله از اسالم هانج به اروپا جديد هاي فلسفه ورود فلسفه، قبلي هاي دوره با معاصر دورٔه عمدٔه تفاوت  
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  دوازدهم فلسفه ۱۰۶و  ۱۰۵، ۱۰۰، ۹۸هاي   هصفح * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۵۲
 مكاتـب ارزيـابي و نقد زمينۀ بتواند كه نحوي به فلسفي مباحث و فلسفه تدريس كه كردند مشاهده قم شهر به ورود از پس طباطبايي عالمه  

 تفسـير عرفـاني بيـاني بـا را صدرايي مباحث كه بود اين متعاليه حكمت تدريس در امام نبوغ ).۱ گزينۀ  (رد ندارد رونق كند، فراهم را جديد
  ).۴ گزينۀ (رد بود »تشيع رسالت« و »شيعه« هاي نام به كتاب جلد دو كربن هانري با طباطبايي عالمه هاي مالقات حاصل ).۳ گزينۀ (رد كرد مي
  دوازدهم فلسفه ۱۰۴ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۵۳
 مكاتـب نقـد بـه آن در كـه دادند تشكيل برجسته طالب حضور با را جلساتي روز مسائل به ناظر فلسفه تدريس راستاي در طباطبايي عالمه  

   شد. »رئاليسم روش و فلسفه اصول« كتاب جلسات آن حاصل و پرداختند ميماركسيسم  خصوص به فلسفي
  دوازدهم فلسفه ۱۰۹ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۵۴
توانند ميـان افكـار  است و هنوز نمي نگرفته شكلخوبي  به ها آن در هنوز فلسفي افكار ولي اند، شده فلسفي تفكر عرصۀ وارد مردم از گروهي  

  آن. از بيرون گاهي و گيرند مي تصميم خود افكار اساس بر گاهي اينانفلسفي و مسائل زندگي ارتباط برقرار كنند. 
  دوازدهم فلسفه ۱۱۱ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۵۵
  جاري مسائل اسالم: و ايران متقابل خدمات  
  مياني :عدل الهي  
 مياني سرنوشت: و انسان  

 
  شناسي روان ۱۲ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۵۶
 اصول گرفتن قرار هم كنار در با گفت توان مي پس دهد، مي تشكيل را »نظريه« موضوع يك دربارٔه علمي قوانين و اصول از جممنساي   مجموعه  

  گيرد. مي شكل نظريه موضوع، يك به مربوط
  است. فرضيه به مربوط ۲ و ۱ هاي گزينه  
  دهند. نمي شكل را نظريه ها، فرضيه از اي مجموعه و هستند ها فرضيه انهم اوليه هاي پاسخ چون است؛ نادرست ۴ گزينۀ  
  شناسي روان ۱۹ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۵۷
 اي گونه به بايد عملياتي تعريف شود. مي گفته عملياتي تعريف باشد، شده بيان گيري اندازه  قابل و شفاف دقيق، شكل به كه متغير از تعريفي به  

  دهد. دست مي مانند شاخص تودٔه بدني كه يك عدد به برسند. يكساني تقريباً يا يكسان برداشت به آن مطالعۀ با افراد همۀ كه باشد
 اصـلي متغيرهاي ها گزينه بقيۀ در، بنابراين نيست مشخص دقيقاً »آب دماي بردن باال« و »ارتباط برقراري ميزان« ،»تناسب ميزان« از منظور  

  داشت. توان مي ها آن از متفاوت هاي برداشت و اند نشده مطرح گيري اندازه قابل و دقيق صورت به
  شناسي روان ۲۳ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۵۸
 و لهمسـئ حـل از كارآمـدتر مفهومي پردازش بر مبتني گيري تصميم و مسئله حل است. گيري تصميم و مسئله حل شناخت مرتبۀ ترين عالي  

  است. ادراكي پردازش بر مبتني گيري تصميم
 گزينـه ايـن در البتـه اسـت. شناخت مرتبۀ باالترين گيري تصميم و است گيري تصميم معناي به اولويت چندين بين از اولويت يك انتخاب :۱ گزينۀ در  

  دارد. قرار شناخت سطح باالترين در گيري تصميم صورت ره در ولي ،دارد كمتري كارآمدي كه است افتاده اتفاق ادراكي پردازش نوع از گيري تصميم
  است. افتاده اتفاق قضاوت ۴ گزينۀ در و حافظه ۳ گزينۀ در استدالل، ۲ گزينۀ در  
  شناسي روان ۴۴ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۵۹

 سني دامنۀ زندگي دورٔه  

  كودكي دورٔه
 زندگي اوّل سال دو طفوليت )۱

 نامند.) مي »نوپا« افتند، مي راه تازه كه را ساله ۳ تا ۱ كودكان (برخي سالگي ۷ تا ۲ دبستان) از (قبل اول دكيكو )۲

 جنسي) بلوغ شروع (تا سالگي ۱۲ تا ۷ دوم كودكي )۳

 از و كند كار به شروع فرد كه دانند مي زماني را نوجواني پايان (برخي سالگي ۲۰ تا ۱۲ نوجواني )۴  نوجواني دورٔه
 شود.) مستقل والدين

  سالگي ۴۰ تا ۲۰  اوّل) (بزرگسالي جواني )۵  بزرگسالي دورٔه
  سالگي ۶۵ تا ۴۰  دوم) (بزرگسالي سالي ميان )۶
  باال به سال ۶۵  پيري )۷

 بـا نوجواني دورٔه و ابدي مي پايان بلوغ شروع با دوم كودكي مثالً دارد، وجود رشد مراحل بندي تقسيم براي هم ديگري هاي مالك سن بر عالوه  
 نكـرده، ازدواج هنـوز كه اي ساله ۴۲ فرد مورد در بنابراين نيست؛ ها مالك جزو ازدواج ولي يابد، مي پايان والدين از شدن مستقل و كردن كار

 سالگي) ۲۰ تا ۱۲( ينوجوان سني ردٔه در كه دانشجويي چنين هم دارد. قرار دوم بزرگسالي يا ميانسالي دورٔه در و است مطرح سن مالك همان
  آيد. مي حساب به نوجوان است، نشده شاغل هنوز و دارد قرار
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  شناسي روان ۵۶ و ۴۴ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۶۰
 نوجوان با بايد ت،اس سالگي) ۲۰ تا ۱۲( نوجواني دورٔه با منطبق تقريباً كه سالگي) ۲۱ تا ۱۴ (سنين سوم سال هفت در  پيامبر توصيۀ به بنا  

 در را او ديگـران ماننـد و دانست خانواده بزرگ عضو چون را وي بايد و شود رفتار آمرانه صورت به او با نبايد ديگر كرد. رفتار مشاور منزلۀ به
  .داد دخالت ها گيري تصميم

 توصـيه والـدين بـه كـه اي توصـيه رابطه اين در است. روزمره گيري تصميم در مشكل نوجواني دورٔه در شناختي تغييرات پيامدهاي از يكي  
 اجـازٔه نوجـوان بـه خـانواده در وقتـي نكنند. گيري تصميم ها آن جاي به و باشد نوجوان گيري تصميم الگوي كارآمد گيري تصميم كه شود مي

  يابد. مي رشد او در توانمندي اين عمالً شود، مي داده ها گيري تصميم در مشاركت
  شناسي روان ۷۷ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۶۱
 از ندهـد، قـرار پستانداران گروه در را دلفين كودك اگر بنابراين است، خفاش) و دلفين (مانند پستاندار حيوانات هدف محرك تكليف اين در  

 اتفاق اصابت دهد، قرار ستاندارانپ گروه در را خفاش كودك اگر حاضر). هدف محرك رديابي (عدم است افتاده اتفاق هدف محرك دادن دست
  ).حاضر هدف محرك (رديابي است افتاده

  شناسي روان ۸۲ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۶۲
 هاي پيكان وجود دليل به ولي هستند، اندازه هم هم، با عمومي خط دو الير -مولر خطاي در  

 واگـرا هاي پيكان با خط و شوند مي دراكيا خطاي دچار افراد آن رأس دو در همگرا و واگرا
  كنند. مي ادراك بلندتر را

 در كـه نيست چيزي الزاماً كنيم، مي احساس را آنچه كه است اين نشانگر ادراكي خطاهاي  
  كنيم. مي ادراكش خود ذهن

  شناسي روان ۹۵ و ۹۴ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۶۳
   از كمتـر بـراي حسـي حافظـۀ كرد. تقسيم بلندمدت و مدت كوتاه حسي، نوع سه به را حافظه توان مي اطالعات سازي ذخيره زمان اساس بر  
 سازي ذخيره مالك پس كند، ذخيره خود در را اطالعات تواند مي عمر تمام براي بلندمدت حافظۀ و دقيقه چند براي مدت كوتاه حافظۀ ثانيه، ۱

  است. سازي) خيرهذ (زمان اندوزش زمان اطالعات،
 داريم، سروكار كاري حافظۀ با صورت اين در سپاريم مي خاطر به كوتاه زمان مدت در ها آن از استفاده ميزان اساس بر را اطالعات از بسياري ما  

 بلكـه نمـاييم، بندي متقسي سازي ذخيره زمان اساس بر صرفاً توانيم نمي را حافظه انواع كه است اين دهندٔه نشان كاري حافظۀ مفهوم بنابراين
  است. اطالعات آن به دسترسي عدم يا بودن دسترس در كننده تعيين اطالعات از استفاده ميزان

  شناسي روان ۱۰۵ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۶۴
 از ناشي عمل در ها فراموشي از بسياري اقعو در دارند. توجه مشكل بلكه ندارند، حافظه مشكل است، ضعيف ما حافظۀ گويند مي كه افرادي بيشتر  

  كنيد. پرهيز شود، مي ناقص توجه موجب كه اطالعاتي مادٔه چند زمان هم انتخاب از بايد راستا اين در است. رمزگرداني نبود و توجهي كم
  شناسي روان ۱۱۷ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۶۵
 از هـدف كننـد. غلبه روزمره زندگي در خود مشكالت و مسائل بر بتوانند كه است افرادي پرورش تربيت و تعليم نظام مهم هاي هدف از يكي  

 دسـت قـوانيني و اصـول به مسئله حل اثر در كه است آن هدف بلكه نيست، مسئله آن حل راه به دستيابي فقط آموزشي مختلف هاي تمرين
  د.باش استفاده قابل هم ديگر هاي موقعيت در كه يابيم

  نيست. پرورش و آموزش اهداف به مربوط ولي بيفتد، اتفاق است ممكن ها گزينه بقيۀ  
  شناسي روان ۱۲۳ و ۱۲۲ ،۱۲۱ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۶۶
 بـر سـماجت وقتي كنيد. تالش بارٔهدو بعد و بگذاريد كنار را آن مدتي نباشيد. نگران نبوديد، فوري حل راه ارائۀ به قادر مسئله حل هنگام اگر  

 نبود با و مجدد مراجعۀ هنگام نتيجه در شود. مي فراموش هستند، مسئله حل مانع كه عواملي شود گرفته ناديده زماني مدت براي مسئله حل
  شود. مي محقق مسئله حل هستند، مسئله حل مانع كه عواملي

  ها: گزينه ساير بررسي  
 كنـار بـالعكس و نـدارد اي فايـده چـون شـود، نمي توصيه مسئله حل بر سماجت نيستيم كم زمان در مسئله حل به قادر كه زماني :۱ گزينۀ  

  شود. مي توصيه مشخص زمان مدت براي مسئله گذاشتن
  كند. نمي تغييري گذشته تجارب مثبت اثر شود، مي گذاشته كنار مدتي براي مسئله كه زماني :۲ گزينۀ  
  شود. نمي موفقيت عدم باعث و است بخش نتيجه گذشته تجارب از پيروي مثبت انتقال در :۳ گزينۀ  
  شناسي روان ۱۷۲ و ۱۳۷ ،۱۱۶ هاي صفحه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۶۷
 و كنـد يداپ مشكل براي مناسبي حل راه كوشد مي فرد آن وسيلۀ به كه است فرايندي مسئله حل گفت توان مي مسئله هاي ويژگي به توجه با الف)  

  برسند. است، مسئله حل كه هدف به تا كنند بازآفريني خودشان را نظر مورد مسئلۀ هاي حل راه بايد افراد »مسئله حل« در واقع در
 بيايـد، خـود در را خـاص كـار يـك دادن انجام در را الزم مهارت و دانش يعني دارد، را الزم كارايي كه باشد داشته انتظار فرد كه زماني ب)  

  دارد. كارايي ادراك گوييم يم
 احتمـالي هـاي گزينـه همـۀ شامل تواند مي گيري تصميم يك هاي اولويت راه. بهترين انتخاب و مختلف هاي راه ارزيابي يعني گيري تصميم ج)  

  كند. انتخاب را گزينه بهترين يعني مطلوب اولويت بايد فرد ولي باشد،
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  شناسي روان ۱۴۲ و ۱۴۱ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۶۸
 بـه رسـيدن از بعـد مـثالً كنند. مي طي خطا با را آينده مسير و...) رواني ،مالي وقتي، (هزينۀ قبلي هزينۀ پرداخت دليل به افراد اوقات گاهي  

 در كننـد، مـي شنا هوا بودن طوفاني رغم علي دريا به رسيدن از بعد يا و كشند نمي دست مسابقه ديدن از هوا بودن باراني رغم علي استاديوم
 جديد، شرايط به توجه با تا بگذرد كرده كه هايي هزينه از تواند نمي فرد واقع در است. بوده قبلي هاي هزينه فرد گيري تصميم مالك شرايط اين

  بزند. انتخاب به دست
  ها: گزينه ساير نادرستي علت  
 موضـوع ايـن اسـت. تر سنگين يكي بگذاريم، ترازو كفۀ دو در را ها آن اگر و نيستند هماهنگ يامزا و ها هزينه ميزان اوقات اكثر در :۱ گزينۀ  

  ندارد. سؤال با ارتباطي
  گيري. تصميم هاي مالك يا شخصيتي هاي ويژگي دليل به نه است، زده خطر به دست قبلي هاي هزينه دليل به فرد اينجا در :۲ گزينۀ  
  ندارد. وجود افراطي اعتماد از اي نشانه ضمناً ندارد. وجود آن نتايج به كافي اطمينان و است خطرپر گيري تصميم يك اين :۳ گزينۀ  
  شناسي روان ۱۴۷ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۶۹
 و احساسـات نـه اب،شـت و عجله نه منطقي، گيري تصميم زيربناي دارد. فرق ها سبك ساير با زيربنايي عوامل در منطقي گيري تصميم سبك  

  است. انديشيدن بلكه است، اجتناب نه و كوركورانه پيروي و اطاعت نه گذر،دزو هاي هيجان
  است. زيربنايي) (عوامل مبنا مورد در سؤال صورت ولي هستند، درست منطقي سبك مورد در ها گزينه ساير كه كنيد دقت  
  شناسي وانر ۱۶۲ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۷۰
 حركتـي موتـور دارد، نيـاز حركتي موتور به رفتار يك انجام و حركت براي نيز انسان دارد، نياز محركه نيروي و موتور به حركت براي ماشين  

  دهد. مي سوق معين رفتار سوي به و آورد مي در حركت به انگيزاند، برمي را ما كه است عاملي انگيزه است. انگيزه انسان
 موتـور يعني ندارد. انگيزه اصالً فرد كه است اين بيانگر كند، نمي حركت خودش و شود مي كشيده ديگر وسيلۀ با كه ماشيني به انانس تشبيه  

  است. خاموش آن محركۀ
  ها: گزينه ساير نادرستي بررسي  
 هـاي پاداش و پيامدها كار، يك سمت به تنرف از او انگيزٔه ولي است، روشن آن حركتي موتور و كند مي حركت فرد بيروني انگيزٔه در :۲ گزينۀ  

  است. كار آن
  نيست. مناسب نگرش بردن كار به براي بنابراين است، مربوط مكانيكي و زيستي هاي جنبه به بيشتر ماشين به انسان تشبيه :۴ گزينۀ  
  شناسي روان ۱۶۸ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۷۱
 مصـون خـود انـرژي منـابع اتالف و رفتن بيراهه از را فرد معين هدف .شود مي رفتار در انسجام باعث توانمندي ايجاد بر عالوه هدف انتخاب  

 هدف وجود كند. مي پرواز  نظر مورد هدف سمت به مستقيم رادار به توجه با و است پرواز حال در مقصد به مبدأ از كه هواپيمايي مانند دارد، مي
  .)۵-۷ (فعاليت دارد بازمي حرافان هرگونه از را خلبان شخصم
  شناسي روان ۱۶۹ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۷۲
 ناهمـاهنگي دچـار فـرد گـوييم مـي نباشد، هماهنگ هم با فرد باورهاي و رفتار يا و باشد متضاد و زمان هم شناخت دو داراي شخصي وقتي  

 پـس نيست، هماهنگ مجازي) فضاي از زياد (استفادٔه رفتارش با حافظه) به مجازي فضاي زدن (آسيب شناختش عزيزي آقاي است. شناختي
  است. شناختي ناهماهنگي داراي

  ها: گزينه ساير نادرستي علت  
 نباشـد؛ اجبـار روي از بـودنش محجبه و باشد داشته اعتقاد حجاب به خودش است ممكن ولي است، مخالف اجباري حجاب با سميرا :۱ گزينۀ  

  نيست. شناختي ناهماهنگي دچار بنابراين
 چـون باشد، داشته ديگر هاي علت است ممكن او بودن چاق ولي است، واقف چرب غذاهاي بودن مضر به توكلي خانم عبارت اين در :۳ گزينۀ  

  نيست. شناختي ناهماهنگي دچار پس خورد، مي چرب غذاهاي خودش كه نشده گفته
 هماهنـگ رفتارش با و نباشد اين شهاب باور است ممكن پس شهاب، باور نه شده، مطرح ندانپزشكد باور و شناخت عبارت اين در :۴ گزينۀ  

  باشد.
  شناسي روان ۱۷۶ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۷۳
 كنتـرل تحت هاي روش همچون اسناددهي درست هاي روش تابع بيروني، موانع شناسايي بر عالوه كشوري هر پيشرفت و رشد بر مؤثر عوامل  

  . و... اراده قدرت، پشتكار، انضباط، و نظم وري، بهره افزايش بيشتر، كار نظير باشد، مي
  داد. اسناد ناپايدار و كنترل قابل عوامل به بايد كاري هر در موفقيت براي كلي طور به بنابراين  
  سيشنا روان ۷۷ و ۷۶ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۷۴
 سـپس و درس از بخشي مطالعۀ كند. مي عادت آن به فرد شود، ارائه يكنواخت صورت به هميشه توجه مورد موضوع وقتي نسبي: ثبات و يكنواختي  

  است. نسبي ثبات و يكنواختي رفع براي مناسب راهكارهاي از يكي مطالعه ادامۀ كوتاه، استراحت از پس و وعده ميان خوردن و استراحت زدن، قدم
 هـا انسـان شـناختي روان انگيختگـي طور همين نيست، يكسان مختلف هاي انسان فيزيولوژيكي ساز و سوخت ذهني: انگيختگي و درگيري  

 از يكـي زيسـتي نيازهاي تأمين و مناسب تغذيۀ است. شناختي روان و فيزيولوژيكي عوامل تأثير تحت ذهني انگيختگي ميزان است. متفاوت
  شود. مي فرد در ذهني انگيختگي افزايش باعث كالس در حضور از قبل صبحانه خوردن مانند است. ذهني انگيختگي جاداي فيزيولوژيكي عوامل
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  شناسي روان ۱۵۱ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۷۵
  است. شده گرايش -گرايش عارضت دچار كند، انتخاب را يكي بايد خوشايند، موضوع دو بين فرد كه زماني دارد. مختلفي انواع تعارض  
 كساني بين از است مجبور مادر ۴ گزينۀ در كند. انتخاب را موردنيازش وسيلۀ دو از يكي فقطبايد  جوان ،۲ گزينۀ در .۴ گزينۀ و ۲ گزينۀ مانند  

  كند. انتخاب را نفر چند فقط دارد، عالقه ها آن همۀ به كه
 كـه ۳ گزينۀ مانند كند انتخاب را يكي ناخواستني و نامطلوب گزينۀ دو بين است مجبور فرد آن در كه است تعارضي اجتناب -اجتناب تعارض  

  دهد. تن نامناسب نمرٔه به بايد يا و اش را ندارد در حالي كه حوصله بخواند درس بايد يا آموز دانش
 ماننـد اسـت، ناخواستني هاي جنبه داراي هم و خواستني هاي جنبه داراي هم كه كند انتخاب را چيزي بايد فرد اجتناب، -گرايشِ تعارض در  

 خواهـد نمـي كـودك و شود مي ناراحت موضوع اين از مادرش ولي (گرايش)، كند بازي فوتبال خانه فضاي در دارد دوست كودك كه ۱ گزينۀ
  (اجتناب). كند ناراحت را مادرش
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