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 سؤال طراحان اسامی
  ۹۸ - ۹۹ تحصیلی سال آموزشی خدمات

 عمومی های درس ترشیحی پاسخ
اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
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  مهم راتتذک    ۱۵

  

  

گـردد. کـارت برگـزار می ۹۸ اسـفند ۳۲دو روز جمعـه   گزینه ۸مرحلۀ آزمون آزمایشی  -۱

،اند نام کرده ورود به جلسۀ این آزمون برای داوطلبانی که از این مرحله به بعد ثبت

 توزیع خواهد شد. اسفند ۲۲شنبه  در روز پنج
شـنبه دو روز پنج گزینـه ۱۵تا  ۸های آزمایشی مراحل  نام در آزمون آخرین مهلت ثبت -۲

اند و عالقـه دارنـد نام نکرده ها ثبت ن آزمونباشد. افرادی که در ای می ۹۸ اسفند ۱۵

»۹۹داوطلبـان آزمـون رسارسی  -هـا معرفی آزمون«توانند به بخش  نام منایند می ثبت

  در پایگاه اینرتنتی مؤسسه مراجعه منایند.

های های مختلف توزیع کارنامه و برگزاری آزمون داوطلبان از طریـق مناینـدگی حوزه -۳

  رسد. کنندگان می ور به اطالع رشکتدو در رسارس کش گزینه

نامه و کارنامـه درج شـده پاسخ، شامرۀ داوطلبی شام که بر روی کارت ورود به جلسه -۴

باشد. این شامره را حتامً در جـایی بهرتین راه شناسایی شام و پیگیری کارها می، است

  ه باشید.یادداشت منایید و به خاطر بسپارید تا در مواقع لزوم بدان دسرتسی داشت

از بعـدازظهر روز جمعــه، تـدریج به ۷مرحلـۀ های مقدماتی آزمون آزمایشی  کارنامه -۵

قـرار ir2www.gozine.دو بـه آدرس  بـر روی پایگـاه اینرتنتـی گزینـه ۹۸ اسفند ۹

۱۹د از سـاعت توانیـ می ۷مرحلـۀ های نهایی آزمـون  گیرد. برای مشاهدۀ کارنامه می

بـه پایگـاه اینرتنتـی مؤسسـه مراجعـه مناییـد. در صـورت بـروز، اسفند ۹روز جمعه 

  موضوع را از طریق منایندگی شهر خود پیگیری منایید.، اشکال در دریافت کارنامه

کارت ورود به جلسۀ داوطلبان برای متامی مراحل صادر گردیده است. افرادی که این -۶

دقت منایند که تا آخرین مرحله آزمون آن را حفظ منایند.، اند کارت را دریافت کرده

 ای مشـاوره و آموزشـی خدمات از استفاده جهت گرامی! داوطلب

 ال،ؤ سـ بانـک هـا، آزمـون هوشـمند یها مشاوره ها، کارنامه مانند

ـــت ـــا تس ـــه یه ـــد طبق ـــده، یبن ـــزوات ش ـــی، کمک ج    آموزش

 یهـا لمیفـ ی(دارا تیـوا یزیـونتلو در دو گزینـه اختصاصـی شبکۀ
 یداوطلبــ ۀشــامر  از اســتفاده بــا ... و )یا مشــاوره و یآموزشــ

  عبـور) زرمـ عنـوان (بـه خـود یملـ کـد و )یکـاربر  نـام عنـوان (به
  .دیشو  gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد
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 ۹۹رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ علمی تئهی اسامی
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|.................................. زابن و ادبیات فاریس
 الدین افشین محیمسئول درس: 

 علیرضا شجاعی  الدین  افشین محی ابوالفضل غالمی 

|....................................................... زابن عریب
 پویا رضادادمسئول درس: 

  ثانی بهمن دانشیان مجد  حمید جوهری مصطفی خاکبازان 
  پدرام علیمرادی  پویا رضاداد 

 

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

 اکرب آخوندی علی علیرضا دلشاد 

|.............................................. زابن انگلییس
 حسان حیدریامسئول درس: 

 قریشی سید میالد رضا کیاساالر 

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ریاضـ
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|...................................... (گروه ریایض)ریاضیات 
  امیرمحمد سید شاکریسید مسئول درس: 

 رضا پورحسینی

  محسن میراسالمیسید  زاده  حسین شفیع مهرداد کیوان 
  محمدمجید نوری  یارس ارشدی  خطیبی  علیرضا رشیف

  سید صالح اعرابی
 

|........................................... (گروه تجریب)ریایض 
 سعید اکبرزادهمسئول درس: 

 پور حسن بهرامم زاده  علی افضل

|.......................................... (گروه انساین)ریایض 
 سید امیرمحمد سید شاکریمسئول درس: 

 فراهانی علی شهرابی مهران موحدی 

ــوم گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   عل
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|.............................................................. فیزیک
 فرد حمید فداییمسئول درس: 

 احمد رضوانی بهمن شاهمرادی  علی نعیمی 

|............................................................ شیمی
 یاسر عبدالهیمسئول درس: 

  یسلیامن یه حاجاللّ  روح پور  بهنام ابراهیم ماشاءالله سلیامنی 
 رابتداز ر ف یلع

|............................................. شنایس زیست
 موسی بیاتمسئول درس: 

 هداز  یلق یلع  حسن نشتایی بهرام میرحبیبی  محمد پازوکی 

 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
 حمید جعفریمسئول درس: 

 ساز میرتا چینی

|....................................... ادبیات اختصایص
 چی محمدرضا لمسهمسئول درس: 

 ابوالفضل قاضی

|........................................... عریب اختصایص
 چی محمدعلی لمسهمسئول درس: 

 سید اسحق بلندنظر

|............................................................... اتریـخ
 پور محمداسماعیل سلمانمسئول درس: 

 پور محمداسامعیل سلامن

|............................................................ جغرافیا
 پور محمداسماعیل سلمانمسئول درس: 

 زهرا نعمتی

|.............................................. شنایسجامعه
 عاطفه محمدیمسئول درس: 

 محمدزمان کبیر

|............................................. منطق و فلسفه
 الدین جاللی حساممسئول درس: 

 عظیم قاهری اکرم صفرنورالله 

|................................................. شنایسروان
 ضحی سکاکیمسئول درس: 

 سیمین زاهدی
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 ۹۸ - ۹۹ تحصيىل سال آموزىس�  خدمات معرىڡ� 

  سالم عزیز انداوطلب

 و ایـد کرده انتخـاب را دو گزینـه مسـیر، ایـن طـی در کـه خوشـحالیم و اید شـده کنکـور کـارزار وارد جـّدیت با که شام به قوت خدا

  هستیم. همراهتان

 تغییـرات بـه توجـه بـا و بـود خواهد شام کنار ای مرحله هر در ۹۹ رسارسی آزمون رشتۀ انتخاب تا ۹۸ -۹۹ تحصیلی سال در دو گزینه

 همـراه را رو پـیش سـال کـه داوطلبـانی است. دیده تدارک شام برای را گذشته های سال از متامیز و ویژه ای برنامه آموزشی نظام

 وخم پرپیچ مسیر در که کرد خواهند دریافت ای ویژه جانبی خدمات اند، کرده نام ثبت آزمایشی های آزمون در و هستند دو نهگزی

  از: عبارتند ۹۸ -۹۹ تحصیلی سال در شده ارائه خدمات ترین مهم راهگشاست. و کاربردی بسیار ،۹۹ کنکور برای آمادگی

   دو گزینه سؤال بانک افزار نرم )۱

 ایـن در اسـت. کـرده فـراهم را خـود تـألیفی سؤاالت بانک افزار نرم به دسرتسی امکان ها آزمون در کنندگان رشکت برای دو هگزین  

 شـده داده قـرار دوازدهـم و یـازدهم و دهـم های پایـه جدید درسی های کتاب با مطابق استاندارد و تألیفی های تست افزار، نرم

 و کـرده انتخـاب سـؤال موضـوعی صـورت به حتی مختلف های درس و ها بخش ها، فصل از دتوانی می افزار نرم این کمک با است.

 دسرتسـی برای منایید. استفاده ها آن از ها آموخته سنجش و مترین برای خود، مطالعاتی برنامۀ و ها آزمون بندی بودجه با متناسب

  قسمت به سپس شوید، خود کاربری پنل وارد و کرده مراجعه ir2www.gozine. سایت به است کافی سؤال بانک افزار نرم به

 های تسـت ... و ها سـؤال تعـداد زیرفصـل، فصـل، انتخـاب و مـوردنظر درس تعیـین بـا و رفتـه "آموز دانش سؤال بانک افزار نرم"

  کنید. دریافت را موردنظرتان

   آموزشی های فیلم )۲

 ارائـۀ بـرای )IPTV( اختصاصـی تلویزیـون بسـرت از نراایـ در بار اولین برای )( تیوا اینرتنتی تلویزیون یهمکار  با دو گزینه  

 طریـق از تواننـد می ها خانواده و مدارس اولیای وزان،آم دانش مناید. می استفاده خود کاربران به ای مشاوره و آموزشی محتواهای

 جدیـد نظام درسی های کتاب اساس بر که ای ویژه تصویری آموزشی های امهبرن به  تلویزیون در دو گزینه اختصاصی شبکۀ

  کنند. پیدا دسرتسی است، شده آماده دبیرها برترین از گیری بهره با و

 آدرس بـه  تلویزیـون در دو گزینـه اختصاصـی شـبکۀ طریـق از تـدریج به و هـا آزمون بنـدی بودجه با متناسب ها فیلم این  

www.tva.tv و نکتـه قالب در یازدهم و دهم های پایه پراهمیت های درس به مربوط های فیلم ۹۸ تابستان در گردد. می ارائه 

 خواهـد ارائـه دوازدهـم پایـۀ مهم های کتاب به مربوط های فیلم تحصیلی، سال طول در و گرفت قرار داوطلبان اختیار در تست

  شد.

 ،اشـرتاک هزینـۀ پرداخـت بـدون تواننـد می کـه است شده فراهم امکان این دو، گزینه های آزمون در کننده کترش  داوطلبان برای  

  اپلیکیشـن یـا و www.tva.tv آدرس بـه  تلویزیـون در دو گزینـه اختصاصی شبکۀ طریق از را آموزشی های فیلم
  کنند. مشاهده

  آموزشی کمک های جزوه )۳

 هـا جزوه ایـن شـوند. می ارائـه آموزشـی کمک های جزوه درسی، کتاب مختلف مباحث آموزشی نکات و دروس بهرت یادگیری برای  

  گیرند. می قرار شام اختیار در اینرتنتی صورت به و داده پوشش مختلف آزمایشی های گروه در را مهم دروس برخی

  منایید. مراجعه gozine2.ir سایت در آموزشی خدمات بخش به است فیکا آموزشی، کمک های جزوه به دسرتسی برای  

  موضوعی بندی طبقه های تست )۴

 ایـن گردد. می ارائه درسی کتاب مختلف موضوعات در شده بندی طبقه های تست ها، آموخته آزمودن و مترین بهرت، یادگیری برای  

 های تسـت بـه دسرتسـی بـرای گیـرد. می قـرار شـام اختیـار در نتـیاینرت  صـورت به و بـوده ها آزمون محدودۀ با متناسب ها تست

  منایید. مراجعه دو گزینه سایت در آموزشی خدمات بخش به است کافی موضوعی بندی طبقه

 دو گزینـه تلگـرام کانـال ،  تلویزیـون در دو گزینه اختصاصی شبکۀ و دو گزینه سایت بر عالوه که رسانیم می اطالع به پایان در

 برنامـۀ ها، رسـانی اطالع توانید می و است عزیزان شام اختیار در نیز G2_konkur99@ آدرس به ۹۹ رسارسی آزمون وطلباندا ویژۀ

  منایید. دریافت آنجا از را مؤسسه عمومی خدمات و ها آزمون

  باشیـد رسبلند و موفق
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۷ شامرۀ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ

 
 ۲ فارسي ۱۶۲ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱

  ۲ فارسي ۱۶۴ و ۱۶۳ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲
  .»جيوه« يعني »سيماب« و است »ها گنجينه« معني به و جمع »خزاين« و »كاري در كردن كوتاهي« معناي به »تفريط«  
  ۳ فارسي ۱۷۳ و ۱۷۲ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۳

   اند: شده معني نادرست كه هايي واژهدرست  معناي  
  اندوه غم، كُربت: دارنده/ نگاه گاه، تكيه عماد:  
  ۲ فارسي ۹ تا ۶هاي  درس * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۴

  .است »اهتزاز« آن درست و است نادرست اماليي نظر از »احتزاز« ،۲ گزينۀ در  
  ۳ فارسي ۱۱۷ و ۱۱۲ ،۱۱۰ ،۱۰۱ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۵

   ها: گزينه بررسي  
   ).است خوبي قرينۀ نيز اول مصراع در (هايل. داشت را قيامت روز وحشت) و (ترس »هول« او ساحت :۲ گزينۀ  
  .»كردن كار« معني به »تعمّل« نه است بيت مناسب كردن دقت و نگريستن معني هب »تأمّل« :۳ گزينۀ  
  .نكنيد (حقير) »خوار« مرا خونين اشك :۴ گزينۀ  
  ۲ فارسي ۷۵ و ۵۹ ،۵۴ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۶

  .آمد) وجود (به خاست ستيزه و خالف ايشان انمي است: آمده نادرست امالي با عبارت انتهاي در »خاست« امالي ۲ گزينۀ در  
  ۲ فارسي ۸۵ و ۷۲ ،۶۵ ،۵۶ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۷

   ها: گزينه ساير بررسي  
  .است مولوي الدين جالل اثر شمس، غزليات :۱ گزينۀ  
  .است مشروطه زمان از چهارپاره رواج :۲ گزينۀ  
  .است نوشته را آن بخشايش كامور كه است جزي رباط اصغر راتخاط موصل زندان :۴ گزينۀ  
  جامع ادبي هاي آرايه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۸

  وارون ترقي تناقض: الف)  
  .ابروست از استعاره »محراب« و دل از استعاره »ويران مسجد« نخست، مصراع به توجه با استعاره: ب)  
  ادات تشبيه.» رنگ«به و  مشبه» گل«مشبه است، » باده«تشبيه دارد: » رنگ بادٔه گل« تشبيه: ج)  
  .است تلخ مرگ آميزي: حس د)  
  جامع ادبي هاي آرايه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۹

  قرارند: اين از ها آرايه و ندارد ايهام و تعليل حسن و تلميح آرايۀ بيت  
   تضاد  شيرين و تلخ  
   سبتنا ايهام  دارد تناسب شيرين و تلخ با ديگر معناي در و است شوق معناي به شور.  
   تشبيه  است شكر همچو = است تر شيرين شكر از تو تلخ جواب.  
   آميزي حس  تلخ جواب  
   نما متناقض  است تر شيرين شكر از تلخ جواب.  
   استعاره  است استعاري اضافۀ جان كام .  
  جامع ادبي هاي آرايه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۰

  .دارد وجود همسان جناس محبت معني به دوم مصراع در مهر و خورشيد معني به اول مصراع در مهر بين ۴ گزينۀ در  
   ها: گزينه ساير  
  .ندارند واحدي مفهوم مصراع دو ضمن در. نيستند ديگري براي مثالي مصراع دو از كدام هيچ ها، مصراع استقالل وجود با :۱ گزينۀ  
  .ندارد تناقض عبارت اين شديم، بيگانه ديگران از شديم آشنا يار با تا :۲ گزينۀ  
  .است تشخيص فاقد بيت :۳ گزينۀ  
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  جامع ادبي هاي آرايه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۱
  ها: گزينه از هركدام هاي استعاره بررسي  
 تشـبيه »عـذار گل« و اسـت تشبيهي اضافۀ »جهان گلستان« بيت اين در. است معشوق از استعاره »روان سرو« و دنيا از استعاره »چمن« )۱  

  .دارد اي واژه درون
  . »صبح دادن قرار  خطاب« همچنين است، تشخيص »صبح خنديدن« )۲  
  .هستند استعاري اضافۀ »صبا باد دامن« و »صبح دست« )۳  
  .ندارد وجود بيت در ديگري استعارٔه و است استعاره دوم مصراع در »لعل« )۴  
  ۲ فارسي ۶۳ و ۶۲ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۲

  . ندارد وجود وابسته جملۀ و است پرسشي ضمير مصراع دو هر در »كه« ۱ گزينۀ در  
  ها: گزينه ساير در وابسته جملۀ  
  .است ساز وابسته پيوند »كاغوش« در »كه« شد؟: خوابت و آسايش منزل كسي) (چه كه آغوش كه )۲  
  .است ساز وابسته پيوند »تا« سرابت: به نفريبد بيابان غول تا )۳  
  .است ساز وابسته پيوند »كه« شرابت: است مست كه )۴  
  ۲ فارسي ۷۱ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۳

   از: ارتندعب آن اجزاي نقش و بيت شدٔه مرتب صورت  
   ندارد) وجود ( نيست (صفت) ثمري خوش (نهاد) نخل متمم) ( من چو دهر، باغ در  
  .است نگشته اليه) (مضاف من (مسند) هوادار قيد) ( عبث نهاد) به معطوف ( تبر و (نهاد) ارّه  
  ۲ فارسي ۷۹ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۴

   اند: رفته كار به سؤال صورت عبارت در كه ترتيبي به پيشين، هاي وابسته  
  مبهم صفت  برخي -۱  
  شاخص  ميرزا -۲  
  شاخص  شاه -۳  
  شمارشي صفت  هزاران -۴  
  عالي صفت  زيباترين -۵  
  اشاره صفت  اين -۶  
  ۲ فارسي ۵۶ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۵

   نيستند: عادي و مرتب جمالت اجزاي گزينه اين در  
  .بيايد) فعل از قبل بايد همي و (متمم راست و چپ از همي ديديم را خار آيد)/ مي فعل از پيش عادي حالت در و است (قيد دمي نديديم سير را تو ما  
  .اند رفته كار به جايي جابه بدون و عادي جمالت اجزاي ها گزينه ساير در  
  ۳ فارسي ۱۰۵ صفحۀ * توسطم * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۶

» فرض كردن«معناي  در بيت دوم به» اثر كردن«معناي  است، اما در بيت اول به» آغاز كردن«معناي  به ۴در مصراع صورت سؤال و بيت گزينۀ » گرفت«  
  باشد. مي» پذيرفتن«معناي  و در بيت سوم به

  ۲ فارسي ۵۷ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۷
  .است عشق و عقل تقابل مشهورتر تعبير به يا عشق برابر در عقل ناتواني ۱ گزينۀ و سؤال صورت بيت مشترك مفهوم  
   ها: گزينه ساير مفهوم  
  .دهد نمي اهميّتي ديگران نصيحت به عاشق :۲ گزينۀ  
  .است يار عاشق نيز عقل :۴ و ۳ هاي گزينه  
  ۲ فارسي ۶۴ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۸

 سؤال صورت بيت و ها گزينه ساير مشترك مفهوم اما شود؛ اسرارش محرم و بفرستد را خويش خيال تا خواهد مي معشوق از شاعر ۳ گزينۀ در  
  .نيست عشق راز محرم و اليق هركسي كه است اين

  ۲ فارسي ۶۵ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۹
  .است نهادن راه در قدم شجاعت با و مردانه ها گزينه ساير مشترك مفهوم اما، است نهادن يكسو را دنيا و دين مردانه ۱ گزينۀ مفهوم  
  ۲ فارسي ۶۸ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۰

  .است مانحاك قدرت افول ها گزينه ساير مشترك مفهوم اما، است انصاف و عدل رعايت به توصيه ۴ بيت مفهوم  
  ۲ فارسي ۷۳ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۱

 سرسبزي علّت ۲ گزينۀ بيت در كه حالي در شود مي ذكر آن بودن سرسبز هميشه و وابستگي عدم سرو آزادگي علّت سؤال صورت عبارت در  
  .است دورتر ها گزينه بقيۀ از نسبت به كه است شاداب افراد با زندگي سرو
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  ۳ فارسي ۹۵ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۲
 هـا گزينه ساير مشترك مفهوم اما دانسته، يكسان مرگ با را زندگاني چنين شاعر و است معشوق حضور بدون زندگي دشواري ۱ گزينۀ مفهوم  

  .است مرگ از نهراسيدن
  .است ترسيدن معني به انديشيدن ۳ گزينۀ در توجه:  
  ۳ فارسي ۱۰۷ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۳

 ماننـد كـه جهـان ايـن از هـم آجر يك و است كرده نابود و است كشته را ها انسان از تن هزار صدها روزگار اين گويد: مي شاعر ۳ گزينۀ در  
 ايـن ها گزينه ساير مشترك مفهوم اما ،است رروزگا توسط ها انسان كشتن و رساندن آزار ۳ بيت مفهوم پس است، نشده كم است خانه ندامت
  .كند مي ستم نيكان و پاكان آزادگان، به فقط روزگار كه است

  ۳ فارسي ۱۰۶ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۴
  .است ملّي زمينۀ بيانگر ،حماسي متون در قوم يك آيين و رسم به اشاره كه دانيم مي و است ايرانيان دفن و كفن مراسم توصيف در ابيات  
  ۳ فارسي ۱۱۵ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۵

  .است معشوق راه در جان كردن فدا از نداشتن  هراس اصلي مفهوم سؤال بيت همانند ۲ گزينۀ در  

  

  ۲ قرآن انزب عربی، ۳ درس * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۲۶

  .است نادرست کامالً ۳ و ۲ های گزینه در انتهایی قسمت /)۱ گزینۀ (رد است مفرد »طائر« /ها) گزینه سایر (رد نیست...  هیچ، ِمن: ما  

  ۲ قرآن زبان عربی، ۳ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۲۷

  » حـداقل«زایـد اسـت و  ۳در گزینـۀ » بـیش از« /)۲ع هستند (رد گزینۀ جم» األشجار«و » جذوع« /)۲مفرد است (رد گزینۀ » نّقار الخشب«  

  ها) هذه رسعة: این رسعتی است (رد سایر گزینه /۴در گزینۀ 

  ۳عربی، زبان قرآن  ۴درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۸

  » هـایش سـبزی« /)۴و  ۲هـای  رشوع بـه کشـنت کـرد (رد گزینـهأخـذ یقتـل:  /)۴معرفه است (رد گزینۀ » املُزارع« /)۲ها (رد گزینۀ  شهور: ماه  

  .)۴ و ۱ های گزینه (رد است ساده ماضی »کرد مالحظه الحظ:« /است نادرست ۴ در گزینۀ

  ۲ قرآن زبان عربی، ۳ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۲۹

 شـامر بـه یُعـّد: /)۴ و ۱ هـای گزینـه (رد اسـت درسـت »۱۷۶« /اسـت ادرستن ۴ گزینۀ در »اش تقریبی« /است زاید »از« ۴ و ۳ های گزینه در  

  )۱ گزینۀ (رد موجودات کائنات: /است نشده ترجمه ۱ گزینۀ در »تقریباً « /است نشده ترجمه ۴ گزینۀ در »العالَم يف« /)۳ گزینۀ (رد آید می

  ۲ قرآن زبان عربی، ۲ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۳۰

   پروردگارشـان ربّهـم: /)۴ گزینـۀ (رد »یشـکون« نـه اسـت حالیـه انتهـایی جملـۀ /)۲ گزینـۀ (رد کننـد می تلخ یُمّرر: /)۱ گزینۀ (رد چقدر کَم:  

 بـوده پرسشـی صـورت به جمله ساختار و شود منی دیده حالیه جملۀ ۱ گزینۀ در /است نادرست ۲ گزینۀ در انتهایی جایی جابه /)۴ گزینۀ (رد

  .است درستنا که

  ۲ قرآن زبان عربی، ۴ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۳۱

   اسـت) نادرسـت »مقاومـت(« قیـام قیـام: /)۴ و ۲ هـای گزینـه (رد اسم نه است فعل »شارک« /)۴ گزینۀ (رد یافت افزایش فارسی زبان نفوذ  

 آن فاعـل و »شـد زیـاد ازداد:« /اسـت زایـد ۲ گزینـۀ در »زمینـه این« /)۴ و ۳ های گزینه (رد بزرگی نقش عظیم: دور /)۴ و ۳ های گزینه (رد

  .)۲ گزینۀ (رد است »نفوذ«

  ۳ قرآن زبان عربی، ۴ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۳۲

   ها: گزینه سایر بررسی  

  کردن خراب تخریب: /است نشده ترجمه »من« )۱  

  .نیست »یسّبب« برای دقیقی معادل »کند می تولید« /ها باران أمطاراً: )۲  

  .»آمدن وجود به« نه »آوردن وجود به« یعنی »ایجاد« )۴  

  ۳ قرآن زبان عربی، ۳ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۳۳

 کـافرانقـوم  (فقط .نیست که اشدب مستثنی رس بر باید حرص ثالثاً . برد کار به »خدا« باید و است صفت »إلهی« ثانیاً . نیست جمع »قوم« اّوالً  

  ).شوند می ناامید خدا رحمت از

  ۲ قرآن زبان عربی، ۴ درس * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۳۴

   ها: گزینه سایر بررسی  

  .است نزدیک مؤنث برای »هذه« /نیست دقیقی معادل »وجدُت « )۲  

  .است »غنیمت« جمع »غنامئه« /بگیرد »ال« اول جملۀ در نباید »الّراعي« )۳  

  .است نادرست »غنامئه« /»دیدن« نه است »کردن نگاه« معادل »إلی نظرُت « )۴  



 
سال 

 
صیلی 

تح
۹۹

 - 
۹۸

  |
  

داوطلبان
 

آزمـون
 

رسی
رسا

 
۹۹ 

(نظا
 م

جدید
(

 ۷  

 ترجمۀ منت:   

 حالی در کرد می گوو  گفت بازرگانش دوستان با معموالً دارا برادر بینوا! ای فروشنده دیگری و دارا بازرگانی دو  آن از یکی بودند؛ برادر دو

 دوستانش برابر در ثرومتند [برادر] گذشت، می برادرش [دکّان] از هرگاه بفروشد! ،دارد که را آنچه تا کشید می را کوچکش گاری بینوا برادر که

 هـا شـب از یکـی در پس کردند، مطرح او با را فکری دوستانش او، از رهایی برای !شد می رشمسار او پوشش و خود دست تهی برادر ۀقیاف از

 بیفتد! آن در آید می بیرون اش خانه از بامداد که هنگامی تا بکنند برادرش راه در را بزرگی گودال داد دستور خدمتکارانش به ثرومتند [برادر]

 شخـدمتکاران بـه را آنچه تا رفت بیرون خانه] [از صبح پس ماند بیدار داد، خواهد رخ برادرش برای فردا که آنچه شوق از را شب آن ثرومتند

در دکّـانش  ثرومتنـد ]برادر[ منتظر دوستان که هنگامی ساعت، چند از پس افتاد! شده پنهان گودال هامن در گاهنا که ببیند بود، داده دستور

 »رسد! می صاحبش به تنها بدی« کردند: پچ پچ خود میان پشیامنی با آنگاه ،»... انگور انار، سیب،« شنیدند: صدایی دور از ناگاه بودند،

  متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۳۵

 ها: گزينه ترجمۀ  

 !فروخت می میوه خود گاری روی فقیر برادر )۱  

  !افتاد بود، داده را کندنش دستور که بزرگی گودال در ثرومتند برادر )۲  

 !داشت منی دوست را خود فقیر برادر با نشینی هم ثرومتند )۳  

 ).ماند بیدار صبح تا شوق زا منت (طبق !خوابید بود، فقیرش برادر نگران اینکه با را شب آن ثرومتند )۴  

  متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۳۶

 ها: گزينه ترجمۀ  

 !یافت دیگران کمک بدون را برادرش از رهایی راه ثرومتند )۱  

 !کرد می نشینی هم ثرومتندش برادر مغازه جلوی خود دوستان با معموالً فقیر مرد )۲  

  !بیفتد آن در تا پوشاندند ،بودند کنده فقیر راه در که را گودالی خدمتکاران )۳  

 !شد خارج خانه از است، یافته رهایی بینوایش برادردست  از اینکه از اطمینان با دارا مرد )۴  

  دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۳۷

  ها: گزينه ترجمۀ  

 !کنی می درو پشیامنی نهات پس بکاری، بدی هرگاه )۲  !بیفتد آن در [خود] بکند، چاهی برادرش برای کس هر )۱  

 !کند می درو زیان بکارد، دشمنی کس هر )۴  !است شان ترین قدیمی دوستان بهرتین که بدانید )۳  

  متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۳۸

 »رسد! می صاحبش به تنها بدی« سؤال: عبارت ۀترجم  

  ها: گزينه ترجمۀ  

 !برسد صاحبش به یبد شاید )۲    !رسد می صاحبش به فقط بدی )۱  

 !رسد منی صاحبش به فقط بدی )۴    !برسد صاحبش به بدی کاش )۳  

 »إمّنـا« بـا مثبـت صـورت بـه را آن تـوان مـی بنـابراین. رود مـی شامر به حرص الگوی است، محذوف منه مستثنی جمله این در که آنجا از نکته:  

 .کرد بازنویسی

  متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۳۹

  ها: گزینه سایر ررسیب  

 محـذوف فاعله نائب و فعل /معلوم  مجهول /الزم  متعدٍّ  /»)د« تکرار (ت، حرَفْینِ  بزیادة  حروف ثالثة بزیادة /تفّعل  تفعیل )۲  

 فاعل و فعل 

  ).است نیامده اشد،ب کرده وصف را آن جمله این که ای  نکره آن از (قبل فعلّية الجملة و فاعل و فعل  وصفّية) (جملة صفة )۳  

ث« مصدره  »تحدیث« مصدره )۴     فعلّية الجملة و فاعل و فعل  فاعل نائب و فعل /معلوم  مجهول /الزم  متعدٍّ  /»تََحدُّ

  متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۴۰

 ها: گزینه سایر بررسی  

 متعدٍّ   الزم /للجمع  للمثّنی )۱  

  معلوم  مجهول )۳  

  »إفتعال« باب من  »نفعالإ « ببا من )۴  

  متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۴۱

 ها: گزینه سایر بررسی  

 حال  صفة /سامل مذکّر جمع کسیرتّ ال جمع )۱  

  نکرة  بالَعلَمّية معرفة /سامل جمع  مکّرس  جمع )۳  

  حال  صفة /معرب  مبنيّ  /ثاليثّ  مجرّد من  ثاليثّ  مزید من )۴  
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  ۲ قرآن زبان عربی، ۴ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ خ:پاس -۴۲

  . است علم اسم ،۴ گزینۀ در »کاووس گنبد قابوس: قّبة«  

  ۲ قرآن زبان عربی، ۴ درس * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۴۳

  .است نکره و خرب »جامعة« /است معرفه و مبتدا »الّرکب« )۱  

  .هستند نکره و خرب »قلیل« و »کثیر« /هستند نکره و امبتد »ألف« و »ذنب« )۲  

  .است خرب »أعظم« /است معرفه و مبتدا »حافظ« )۳  

  .است) خرب »یدخل(« ندارد وجود جمله در مفرد خرب /است نکره و مبتدا »رجل« )۴  

  ۲ قرآن زبان عربی، ۳ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۴۴

  »کند! می درو شادمانی بکارد، خیری کس) هر ه،هرگا اگر،«(  

  .بود نخواهد عبارت مناسب »آنچه هر«  

  ۲ قرآن زبان عربی، ۴ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۴۵

   التزامی: موارد  

  مضارع  لِـ حّتی، کَي، أْن، الف)  

  وصفّیه جمالت در مضارع  مضارع ب)  

  رشطی جمالت ج)  

  .شود منی دیده کدام هیچ ۲ گزینۀ در  

  ۲ قرآن زبان عربی، ۱ درس * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۴۶

   ها: گزینه در تفضیل اسم  

  .ندارد تفضیل اسم )۱  

  .است مرفوع و جنس نفی الی خرب »أشدّ « )۲  

  .است منصوب و »یکون« خرب »أعظم« )۳  

  ).است فاعل نایب »أنواع(« .است مرفوع و »أنواع« برای صفت »أُخری« )۴  

  ۲ قرآن زبان عربی، ۴ و ۱های  درس * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۴۷

  »نا ها،  املبنيّ  إسم /املکاتب  املکان إسم /أکرب  الّتفضیل إسم /خوزستان  العلم إسم«  

  ۳ قرآن زبان عربی، ۳ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۴۸

  .است منه مستثنی »آنچه هر ما:« ۴ گزینۀ در  

  ۳ قرآن زبان عربی، ۳ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۴۹

  )۴ و ۱ های گزینه (رد است منصوب و مستثنی دوم، خالی جای /)۳ و ۱ های گزینه (رد است منصوب و »أنّ « اسم اّول، خالی جای  

  ۳ قرآن زبان عربی، ۳ درس * توسطم * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۵۰

  . (هدف) داریم منه مستثنی ۱ گزینۀ در ولی هستند؛ حرص همگی نداریم، منه مستثنی ۴ و ۳ ،۲ های گزینه در  

  

  ۳ زندگي و دين ۹۹ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۱
 و كـرده ايسـتادگي نيـز دروني موانع برابر در تواند مي بيروني، موانع برابر در ايستادگي بر عالوه كه است موجودي انسان مخلوقات، ميان در  

  .نمايد انقالب و كند قيام خود ناپسند تمايالت عليه عقل، از پيروي با تواند مي كه معنا بدين كند؛ انقالب خود عليه حتي
  ۲ زندگي و دين ۷۶ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۲

 اسالمي هاي سرزمين نظير بي امكانات و مسلمان ميليارد دو حدود قدرت از و كنيم تقويت را خود ميان وحدت بتوانيم مسلمانان ما اينكه براي  
 در را نـانآ عوامـل و اسـتعمارگران افكـن تفرقـه هـاي نقشه كه هستيم دقيقي هاي برنامه اجراي نيازمند كنيم، استفاده خود پيشرفت براي

  .قلوب) (تقريب كند نزديك يكديگر به را مسلمانان هاي دل و كند خنثي اسالمي هاي سرزمين
  ۲ زندگي و دين ۸۸ و ۸۵ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۳

   خدا رسول از بعد كه است اين دهندٔه نشان منزلت حديث در »بعدي نبيّ ال أَنّه الّا« عبارت  معنـاي بـه مفهوم اين. ندارد وجود امبريپي 
  .است نبوت ختم

 هاي ولي و سرپرست مؤمنان مشخص شده كه عبارتند از در آيۀ واليت ويژگي: 
  )يؤتون الزّكاة و هم راكعونو  يقيمون الصّالةالّذين  آمنواو الّذين (

      
 )۱(  )۲( )۳(  
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  ۳ زندگي و دين ۱۱۴ و ۱۱۳ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۴
   تـا است برده باال را خطر تابلوهاي خطرات، از پيشگيري منظور به است، آنان سعادت خواهان و مردم حقيقي گر نصيحت خداوند كه آنجا از 

  .بشناسند را خطرات آن شدن، گرفتار از قبل مردم
   را آينـده به نسبت نگراني هرگونه او، دستورات به اعتماد و خداوند بر تكيه كه يابد درمي روشني به است، خود كار عاقبت نگران كه هركس 

  .برد مي بين از
  ۳ زندگي و دين ۱۱۷ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۵

 قـوانين ايـن داريـم ايمان كه آنجا از اما كرده، سخت را ها آن رعايت و دارد تعارض الهي احكام با امروزه رايج رفتارهاي و ها عادت از بسياري  
 اسـالم بـه نسـبت ديگران آگاهي براي را زمينه هم صورت اين در. شويم مي عمل وارد او بر توكل و باال نفس اعتمادبه با خداست، هاي فرمان
  .كنيم مي دفاع زندگي و عمل صحنۀ در اسالممان از هم و نماييم مي فراهم

  ۳ زندگي و دين ۱۰۱ و ۱۰۰ هاي صفحه * متوسط * ل:سؤا مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۶
   او رحمـت جلـب و خداونـد نزد انسان شدن محبوب موجب بلكه نيست، خداوند از شدن دور معني به تنها نه باشد، واقعي اگر توبه، تكرار 

 :فرمايد مي خداوند. شود مي

  ).دارد دوست را پاكيزگان و دارد دوست كنند، مي توبه زياد كه را كساني خداوند المتطهّرين، يحبّ و التّوّابين يحبّ اهللا انّ(    
   دارد اشاره توبه، پيرايشگري خاصيت اثر در انسان قلب شدن پاك به )متطهّرين( عبارت به اشاره با آيه اين طرفي از.  
  ۳ زندگي و دين ۱۰۵ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۷

  مردم حقوق و الهي حقوق جبران )۲ گناه از شدن دور جهت در تالش )۱ از: است ارتعب توبه تكميلي مراحل  
   كه: خوانيم مي »مردم حقوق و الهي حقوق جبران« تيتر در  
 تـرين مهـم. است خداوند به مربوط حقوق، اين از اي دسته. نمايد جبران است، كرده ضايع خود گناه با كه را حقوقي كند مي تالش كننده توبه  

 مثال، براى كند؛ جبران خداوند پيشگاه در را خود هاى كوتاهي بكوشد بايد كننده توبه. اوست بندگي و اطاعت حق نيز،  اهللا) (حقّ خداوند قح
 .آورد جا به را شده ترك هاى عبادت و نمايد قضا تدريج به را داده دست از هاى روزه يا نمازها

 بقيۀ كند، جبران را گناهان همۀ نتوانسته و كرده را خود تالش كار توبه شخص كه ببيند اگر و است مهربان خود بندگان به نسبت خداوند البته  
  .كند مي عفو را او و نموده جبران خود را موارد

  ۳ زندگي و دين ۱۰۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۸
 از كـه آب« گويد مي مدام باشد، مأيوس الهي رحمت از كه فردي اما دارد، رهاشا الهي رحمت و لطف به اميدواري اهميت به سؤال صورت شعر  

  .كند مي دوري توبه از و دهد مي ادامه خود گناهان به و »وجب صد چه وجب يك چه گذشت سر
  ۳ زندگي و دين ۱۰۱ و ۱۰۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۹

   فرمايـد: مي خداوند. كند مي تبديل حسنات به را گناهان بيايد، آن دنبال به نيز صالح عمل و ايمان اگر بلكه كند، مي پاك را گناه تنها نه توبه 
  )است مهربان و آمرزنده خداوند زيرا كند، مي تبديل حسنات به را آنان گناهان خداوند،  دهد انجام صالح عمل و آورد ايمان و گردد باز كه كسي(

   كـه كسـي پس كند، مي پاك گناه از را قلب توبه، كه آنجا از. كند مي اشاره توبه تخليۀ و پيرايش خاصيت به »...القلوب طهّرت التّوبة« حديث 
  .است نكرده گناه اصالً كه ماند مي فردي مثل كند مي توبه

  ۳ زندگي و دين ۱۰۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۶۰
 بـه نيـاز و شود مي مشكل آن اصالح بدواند، ريشه حق از انحرافِ تدريج به و نرسد جايي به جامعه دلسوزان اقدامات و كنند كوتاهي مردم اگر  

 تقـديم را خـود مال و جان بزرگي هاى انسان باشد نياز است ممكن كه آنجا تا شود مي پيدا زيربنايي و اساسي هاى فعاليت و بزرگ هاى تالش
  .شوند هدايت نور كامل خاموشي مانع و برهانند تباهي از را جامعه تا كنند

  ۳ زندگي و دين ۱۱۳ و ۱۱۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۶۱
 و جـان مانـدن پاك تداوم براي اام شود؛ مي آغاز گناهان از توبه با كار اين. شود پاك ها آلودگي از ما نفس كه افتد مي اتفاق زماني نفس تزكيۀ  

 زنـدگي بنـاي همان الهي دستورات به عمل كه نمود عمل است، داده فرمان خداوند كه دستوراتي ساير به توبه بر عالوه بايست مي نسان،ا دل
  .است شده اشاره آن به )... تقوي علي بنيانه اسّس( عبارت در كه است الهي تقواي برپايۀ

  ۳ زندگي و يند ۱۱۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۶۲
   ديگر، طرف از. گيرد مي كار به ندارد جامعه براي اي  فايده هيچ كه مسيري در را مردم ثروت و پول است، بيهوده كار يك اينكه بر عالوه قمار 

  .آورد مي وجود به دشمني و كينه بازنده و برنده ميان عمل اين
   )آن در بگـو پرسند مي قمار و شراب دربارٔه تو از نفعهما، من اكبر اثمهما و للنّاس افعمن و كبير اثم فيهما قل الميسر و الخمر عن يسئلونك 

 قمـار گناه و ضرر بودن زيادتر آيه اين اساس بر ،)است منفعتشان از تر بزرگ گناهشان اما. است مردم براي هايي منفعت و بزرگ گناهي دو
  .است آن شدن اعالم حرام براي علتي آن، منفعت به نسبت
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  ۲ زندگي و دين ۸۳ و ۶۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۶۳
 كـه مهـم مسـئوليت دو اين به نسبت نيست ممكن و است زندگي امور همۀ در مردم هدايتگر كريم، قرآن زيرا است؛ روشن فرض اين بطالن  

 اين جايگاه و اهميت به نسبت مردم ترين آگاه  اكرم پيامبر نهمچني. باشد تفاوت بي ،است تأثيرگذار اسالمي جامعۀ سرنوشت در شدت به
 دليلي خود بزرگ، مسئلۀ اين به توجهي بي حقيقت، در. بگذرد توجهي بي و سكوت با مهمي مسئلۀ چنين كنار از تواند نمي و هاست  مسئوليت

 كامـل بـه اشاره نيز ۳ گزينۀ در (ره)خميني امام سخن .تاس الهي دين ترين كامل اسالم دين كه است حالي در اين و است؛ اسالم دين نقص بر
  .دارد آن جامعيت و اسالم بودن

  ۲ زندگي و دين ۵۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۶۴
 امروا قد و الطّاغوت الي موايتحاك ان يريدون قبلك من انزل ما و اليك انزل بما آمنوا انّهم يزعمون الّذين الي تر الم( :كنيد دقت شريفه آيۀ به  

 نازل تو از پيش آنچه به و شده نازل تو بر آنچه به كنند مي گمان كه را كساني اي نديده آيا بعيداً، ضالال يضلّهم ان الشّيطان يريد و به يكفروا ان
 خواهـد مـي شيطان و بورزند كفر آن به كه هشد داده دستور آنان به آنكه حال برند، طاغوت نزد به را داوري خواهند مي اما دارند، ايمان شده
  ).بكشاند درازي و دور گمراهي به را آنان

 همـان يـا دراز و دور گمراهـي بـه را هـا آن خواهد مي شيطان كه است دارند) ايمان كنند مي گمان كه (كساني پنداران ايمان مورد در آيه اين  
  .بورزند كفر طاغوت به تا ندهست مأمور مؤمنين كه حالي در بكشاند، طاغوت به مراجعه

  ۳ زندگي و دين ۱۲۰ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۶۵
 شـود ديـن تبليـغ يا رحم صلۀ تقويت موجب اگر حتي و است جايز ملي و مذهبي هاي جشن عروسي، جشن مانند شادي مجالس در شركت  

  .شود رعايت ها خانم مناسب پوشش مانند دين احكام مجالس اين در آنكه شرط به است؛ مستحب
  ۳ زندگي و دين ۱۰۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۶۶

 بيشـتر يـا سـال پنجـاه كـه مكـن حيله و مكر خود خداي با و باش حذر در و بترس شيطان هاي فريب از عزيز، اي  پس... « :(ره)خميني امام  
 بـر تعالي حق كه شنيدي يا ديدي حديث در اگر. است خام خيال ها اين كنم؛ مي گذشته جبران غفاراست كلمۀ با مرگ دم و كنم مي راني شهوت

 از توبـه وقت آن در كه هيهات ولي است؛ صحيح فرمايد مي قبول آن خودِ يا مرگ آثار مشاهدٔه از قبل تا را ها آن توبۀ و فرموده لطف امت اين
  »... دارد زحمت توبه به اقدام است؟! لفظ هتوب مگر سرزند! انسان

  ۲ زندگي و دين ۸۸ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۶۷
   پيامبر بر آيه اين خم غدير در و الوداع حجّة از بازگشت مسير در  تفعل لم ان و ربّك من اليك انزل ما بلّغ الرّسول ايّها يا( كه: شد نازل 

 و برسان، شده نازل تو بر پروردگارت سوي از آنچه ، رسول اي الكافرين، القوم يهدي ال اهللا انّ اسالنّ من يعصمك اهللا و رسالته بلّغت فما
  ).كند نمي هدايت را كافران خداوند، كند؛ مي حفظ مردمان از را تو خداوند و اي نكرده ادا را رسالتش نكني چنين اگر

  ۲ زندگي و دين ۶۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۶۸
 بـراي قطعـاً كثيراً، اهللا ذكر و اآلخر اليوم و اهللا يرجو كان لمن حسنة اسوة اهللا رسول في لكم كان لقد( كنيد: دقت آن ترجمۀ و شريفه آيۀ به  

  ).كند مي ياد بسيار را خدا و دارد اميد رستاخيز روز و خداوند به كه كسي براي است نيكويي سرمشق  خدا رسول در شما
  ۲ زندگي و دين ۱۰۱ و ۶۱ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۶۹

   شوند دچار گمراهي و انحراف به و بگيرند سرمشق او از مردم است ممكن نباشد، معصوم احكام اجراي و ظاهري واليت در پيامبر اگر.  
   از و فروتـر (قرآن) خالق سخن از را علي سخن حق به« است: نوشته غهالبال نهج شرح در كه است سنت اهل علماي از يكي الحديد، ابي ابن 

  ».اند خوانده برتر ها) انسان (ديگر مخلوق سخن
  ۲ زندگي و دين ۱۱۴ و ۱۱۳ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۷۰

   پيامبر حديث نوشتن منع اينكه با  پيامبر اصحاب حضور عدم دليل به اما يافت، رواج نويسي حديث و شد برداشته مـردم، ميـان در 
 .نبود تشخيص قابل سادگي به غلط از صحيح احاديث كه طوري به شد، تحريف يا جعل زيادي احاديث شهادت، يا فوت دليل به

   شده مسلمان ظاهراً كه حباراال كعب مانند )مسيحي و يهودي( كتاب اهل علماي از گروهي و عباس بني و اميه بني به وابسته عالمان از برخي 
 خود افكار با مطابق اسالمي، معارف و قرآن آيات تعليم و تفسير به و كردند استفاده  معصوم امامان بركناري شرايط و موقعيت از بودند،

 .پرداختند قدرتمندان منافع با موافق و
  ۲ زندگي و دين ۱۱۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۷۱

 مـورد و جهادگر باتقوا، هاي شخصيت .اجتماعي مسلمانان شد زندگي وارد جديد شكلي با جاهليت ،خدا  رسول رحلت از مدتي گذشت از پس  
 مسـير تـدريج بـه نيـز، عبـاس بني اميّه و بني حاكمان .يافتند منزلت و جايگاه ثروت و طالبان قدرت و شدند منزوي پيامبر  اعتماد و احترام

 ايـن .كردنـد انباشـته قيمت گران جواهرات از را خود خزائن و ساختند مجلل و بزرگ هاي و اطرافيانشان كاخ خود براي و كردند عوض را حكومت
 تبـديل اكـرم  روش پيـامبر و سيره به توجه و بي تسليم طلب، راحت اي جامعه به را  اكرم  پيامبر عصر فداكار و مؤمن جامعۀ مسير، تغيير

  .كنند همراه خود با را دوره آن مردمان نتوانند و شوند رو روبه زيادي مشكالت با اطهار  ائمۀ كه شد سبب فرهنگ، يرتغي كرد. اين
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  ۲ زندگي و دين ۱۱۲ و ۱۱۱ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۷۲
 پيشـين [آيـين گذشـته به شما اعقابكم،آيا علي انقلبتم( كه است هشدار اين به توجهي بي و جاهليت به بازگشت مصداق اميه بني حكومت  

 و الشّـاكرين، اهللا سيجزي و شيئاً اهللا يضرّ فلن عقبيه علي ينقلب من و( كه شده بيان گونه اين هم آيه همين ادامۀ در كه )گرديد؟  بازمي خود]
 از منظـور اينجـا در كـه )دهـد مـي پـاداش را سگزارانسپا زودي به خداوند و نرساند زياني و گزند هيچ خدا به گردد باز گذشته به هركس
  .مانند مي قدم ثابت »امامت« همان يا پيامبر توسط شده ترسيم مسير در كه است كساني )الشّاكرين(
  ۲ زندگي و دين ۹۷ و ۶۰ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۷۳

   پيامبر معنوي واليت مقام مورد در  ائمه ساير البته كه  خدا رسول كه: خوانيم مي دارند، را آن نيز  و عبوديـت وظـايف انجام با 
 عالم در الهي اذن به و كند مشاهده را طبيعت ماوراي و غيب عالم توانست مي كه شد نائل كمال از اي مرتبه به الهي، قرب مسير در و بندگي
 در را مـردم حاجـات و نمايـد دور جامعـه يا شخص از را باليي بخشد، شفا را بيمار بود قادر الهي اذن به مثال، طور به .نمايد تصرف خلقت
  .سازد برآورده باشد، آن در ها آن صالح كه صورتي

   المؤمنين امير توسط شيطان اندوهگين آواي شنيدن طرفي از  است معنوي واليت همان يا غيب عالم مشاهدٔه از اي نمونه نيز.  
  ۳ زندگي و دين ۱۲۱ صفحۀ * دشوار * سؤال: خصاتمش ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۷۴

   خدا رسول  است حالل وكار كسب آن، جزء نُه كه دارد جزء ده عبادت« فرمايد: مي.«  
   نگرديم حرام كسب گرفتار تا شويم آشنا تجارت احكام با بايد تجارت و كار عرصۀ به ورود از قبل.  
  »... التّجار شرمع يا« فرمايد: مي باره اين در  علي حضرت  
  ۳ زندگي و دين ۱۰۱ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۷۵

   )كـه مـن بنـدگان اي بگو الرّحيم، الغفور هو انّه جميعاً الذّنوب يغفر اهللا ان اهللا رحمة من تقنطوا ال انفسهم علي اسرفوا الّذين عبادي يا قل 
 آمرزنـدٔه او چراكـه بخشد، مي را گناهان همۀ خداوند نباشيد، نااميد الهي رحمت از ايد)، كرده گناه (بسيار ايد داشته روا ستم خود به بسيار
  ).است مهربان

   اهللا رحمة من تقنطوا ال( گناهكاران: به خدا دستور( (معلول)  ) ّ(علت) )جميعاً الذّنوب يغفر اهللا ان  
   عاًجمي الذّنوب يغفر اهللا انّ( گناهكاران: به خدا وعدٔه( (معلول)  ) (علت) )الرّحيم الغفور هو انّه  

  

  ۲ انگليسي زبان ۶۵و  ۶۴هاي  هصفح * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۷۶
  .ام نديده را او [ديگر] حاال تا موقع آن از ولي ديدم، صبح [امروز] را او من ترجمه:  
 حـال جملـۀ از گذشـته، زمان قيد حضور در توانيم نمي. دارد وجود (in the morning) گذشته زمان قيد يك اول، جملۀ انتهاي در توضيح:  

 گزينۀ دارد، اول جملۀ با كه تضادي و دوم جملۀ معني به توجه با. گذاريم مي كنار را ۴ و ۳ هاي گزينه كه است همين براي. كنيم استفاده كامل
  .مكني مي انتخاب را )۱ (گزينۀ مثبت

   ۲ انگليسي زبان ۷۲ و ۶۷ هاي حهصف * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۷۷
  .ام نكرده تمرين را آن نواختن كه است ماه شش از بيش مدت به متأسفانه ولي زنم، مي هم فلوت من ترجمه:  
 خـاطر همـين بـه. آن شـروع ۀنقط نه است، نزما حجم دهندٔه نشان كه شده استفاده ماه) شش از (بيش عبارت از خالي جاي از بعد توضيح:  

. آورد درمـي مصدر) (اسم gerund شكل به را خود از بعد فعل كه است هايي فعل جمله از practice فعل. گذاريم مي كنار را since هاي گزينه
 آن از بعـد فعل شكل و است ساز پايه هم ربط  حرف يك or كه باشد حواستان بايد برويد، ۱ گزينۀ سراغ خواهيد مي جمله معني به توجه با اگر
 بـا تـا دربياوريـد pp شـكل به را play فعل بايد باشد، درست ۱ گزينۀ اينكه براي ديگر، عبارت به. باشد يكسان آن از قبل فعل شكل با بايد

practiced شود همسان.  
  ۲ انگليسي زبان ۷۳ و ۷۲ هاي هصفح * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۷۸

 احسـاس شـما به است، نيازمند مردم به كمك روي تمركزش كه سازماني مخصوصاً انتفاعي، غير خدماتي سازمان يك براي كردن كار رجمه:ت  
  .دهد مي بودن مفيد

 بـين وصفي جملۀ اگر تست، اين در. كند بازي را جمله فاعل نقش عبارت) يك با همراه يا تنهايي (به تواند مي (gerund) مصدر اسم توضيح:  
  شود: مي ساده زير شكل به جمله بگذاريد، كنار را ويرگول دو

(a nonprofit service organization) gives you a sense of purpose. 
 ها گزينـه بـين در كه اسمي تنها. كند بازي gives شدٔه صرف و دار زمان فعل براي را فاعل نقش كه داريد نياز اسم يك به خالي جاي در يعني  

 بـاقي فاعـل بـدون gives فعـل كنيـد، انتخاب را ديگر گزينۀ سه از هركدام اگر. دارد حضور ۳ گزينۀ در كه است مصدري اسم دارد، دوجو
 .ماند مي
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  ۲ انگليسي زبان ۷۲ و ۶۵ هاي هصفح * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۷۹
  .كني درك گيري ماهي به نسبت را مردم عشق كه است سخت برايت باشي، نرفته گيري ماهي به هرگز اگر ترجمه:  
 از بعـد كـه كنيد دقت. بگيرد شكل كامل حال زمان فعل تا داريم نياز (pp) فعل سوم قسمت به have كمكي فعل حضور به توجه با توضيح:  

  .۴ گزينۀ مثل درست، آوريم مي gerund شكل به را تفريحي يا و ورزشي حركتي، هاي فعاليت معموالً go فعل
  ۲ انگليسي زبان ۶۴ ۀصفح * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۸۰

 مهـم ابـزار يـك عنوان به ديگري زمان هر از بيش و كرده پيدا نفوذ اخير هاي سال در اجتماعي هاي رسانه اطالعات، فناوري توسعۀ با ترجمه:  
  .كنند مي عمل تجاري

  تأثير نفوذ، )۴  مأموريت )۳  زندگي  شيؤه زندگي،  سبك )۲  سرچشمه مبدأ، )۱  
  ۲ انگليسي زبان ۵۷ ۀصفح * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۸۱

 كردنـد  سـعي ها آن بنابراين ،شد خانه داخل به نشانان آتش ورود مانع كه بود كرده ريزش سقف از بخشي وسيع، سوزي آتش دليل به ترجمه:  
  .كنند خاموش ساختمان بيرون از را آتش

 شدن  گرم كردن،  گرم )۲  كشيدن  رنج كشيدن، درد بودن، دچار )۱  

  بردن  هجوم آمدن، رفتن/ عجله با كردن،  عجله )۴  نگذاشتن كردن،  جلوگيري شدن،  مانع )۳  
  ۲ انگليسي زبان ۷۶ ۀصفح * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۸۲

. باشند داشته تري سالم هاي انتخاب بتوانند كنندگان مصرف تا اند داده قرار ها بسته روي را غذايي اطالعات غذايي، مواد توليدكنندگان ترجمه:  
  .بودند كننده گيج باشند، مفيد آنكه از بيش جديد هاي برچسب ولي

 سخت فرسا، طاقت )۴  آور اعتياد )۳  كننده گيج )۲  بينانه پيش گويانه، پيش )۱  

  ۳ انگليسي زبان ۶۷ ۀصفح * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۸۳
  .دهند انتقال و پردازش منابع از بسياري به يا از را اطالعات نور، سرعت با و زياد هاي مسافت در توانند مي ها دستگاه اين ترجمه:  
  دادن انتقال )۴  كردن تصور )۳  بودن مرتبط )۲  شدن بازنشسته )۱  
  ۲ سيانگلي زبان ۲۸ ۀصفح * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۸۴

 و معاينـه كننـد مـي زندگي افتاده دور مناطق در كه را بيماراني پزشكي علوم متخصصان تا شود مي باعث دور راه از داروتلۀ  فناوري ترجمه:  
  .كنند معالجه

  ها نسبت ها، سهم )۴  فشارها )۳  متخصصين )۲  ارتعاشات )۱  
   ۲ سيانگلي زبان ۴۹ ۀصفح * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۸۵

 كنيـد، كـار سـخت و باشـيد آماده باشيد، مصمم اگر. باشيد كرده تحصيل بسيار يا نابغه يك كه نيست الزم زندگي در موفقيت براي ترجمه:  
  .بود خواهيد موفق احتماالً

  عفوني )۴  افسرده )۳  عالقه مورد )۲  كرده تحصيل )۱  
  ۳ انگليسي زبان ۷۹ ۀصفح * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۸۶

 بـاال بـا آن از پـس رسند، مي خود اوج به نوجواني سنين از قبل درست و شوند مي شروع كم سطح از عمر اوايل در رشد هاي هورمون ترجمه:  
  .يابد مي كاهش تدريج به سن رفتن

  معموالً ،بيشتر عمدتاً، )۴  عمدتاً اساساً، اول، درجۀ در )۳  رفته رفته تدريج، به )۲  احتياط با دقت، با )۱  
  ۲ انگليسي زبان ۵۱ ۀصفح * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۸۷

  .رفتيم بيرون هم با مدرسه از بعد و بار  يك وقت هرچند حتي و داديم انجام اسپانيايي زبان به هم با را كالس هاي پروژه ما ترجمه:  
  از شدن ساخته )۴  به كردن فكر )۳  با رفتن بيرون )۲  به داشتن دسترسي )۱  
 ترجمۀ Test Cloze:  

 منتشـر اي گلخانـه گـاز گونـه هيچ بـرداري بهره هنگام. است فسيلي هاي سوخت سوزاندن از شده توليد انرژي براي جايگزيني باد انرژي
 از استفاده كنيم؟ مي دتولي را آن چگونه بنابراين شود، نمي تمام هرگز تر، مهم همه از و گيرد مي كمي فضاي كند، نمي مصرف آبي هيچ كند، نمي

. كنـد مي تبـديل بـرق بـه را باد جنبشي انرژي كه است اي وسيله بادي توربين. است پايدار باد انرژي توليد روش ترين رايج بادي هاي توربين
 بـادي تـوربين يـك كه اي انرژي ميزان. شدند ساخته ايران و چين در بار اولين و اند شده استفاده ميالد از قبل سال ۲۰۰۰ از بادي هاي توربين
 يـا وات كيلـو ۱۰۰۰۰ تقريبـاً سال در تواند مي واتي كيلو ۱۰ بادي توربين يك. دارد بستگي پرّه بين باد سرعت و توربين اندازٔه به كند مي توليد

 توليـد بـرق بيشـتري هاي انـهخ براي تر بزرگ بادي توربين. كند توليد برق معمولي خانۀ يك انداختن) كار (به برق تأمين براي كافي اندازٔه به
 .كرد خواهد
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  ۲ گزينۀ پاسخ: -۸۸
  كردن  صرف كردن،  مصرف )۲  از كردن  پشتيباني كردن،  حمايت )۱  
  بودن (چيزي) حاوي )۴    گرفتن اندازه )۳  
  ۱ گزينۀ پاسخ: -۸۹

 آن از بعد و گيريم مي نظر در مفرد شخص مسو اسم يك را آن عبارت)، يك همراه به چه تنهايي به (چه باشد gerund جمله فاعل اگر توضيح:  
  .است ۱ گزينۀ دارد، را خصوصيت دو اين كه اي گزينه تنها. كنيم مي استفاده مفرد دار زمان فعل يك از

  ۴ گزينۀ پاسخ: -۹۰
  وسيله )۴  منبع )۳  سوخت )۲  جا فضا، )۱  
  ۲ گزينۀ پاسخ: -۹۱

. است شده حذف قبلي جملۀ فاعل قرينۀ به بادي) هاي (توربين آن فاعل كه ستا شده شروع جديد جملۀ يك and ربط حرف از بعد توضيح:  
 در رسـاني اطالع بـراي. »شـود مي اختراع« بلكه »كند نمي اختراع« توربين چون برويم، ۳ و ۲ مجهول هاي گزينه سراغ بايد معني، به توجه با

  . كامل حال نه كنيم، مي استفاده ساده گذشتۀ زمان از است، داده رخ گذشته در دور زمان در كه تاريخي و علمي رويدادهاي مورد
  ۲ گزينۀ پاسخ: -۹۲

  كردن  رساني برق انداختن، كار به )۲    دادن پول پرداختن، )۱  
  كردن فاسد كردن،  آلوده )۴    كردن  توليد )۳  
 ۱ مطلب  درك ترجمۀ:  

 ماننـد تهديـدها، زيـرا اسـت، يافته تكامل گونه اين ما مغز. آورد مي ياد به مثبت موارد از تر راحت را منفي اتفاقات و تجربيات انسان مغز
 يـا غـذا مانند مثبت، چيزهاي با مقايسه در كردند) مي زندگي پيش ها مدت كه خانواده (اعضاي ما اجداد بقاي بر آني تأثير خطرناك، حيوانات
 كند؟ مي خوشحال را شما چيزي چه دانيد مي آيا اما شود، مي شما ضايتينار باعث چيزي چه دانيد مي احتماالً شما نتيجه، در. داشت پناهگاه

 شـرايط و هـا ژن -كنـيم كنترل را ها آن توانيم نمي كه دارد بستگي عواملي به حدودي تا ما خوشبختي سطح كه دهد مي نشان تحقيقات
 قـدرت و مـادي چيزهـاي شهرت، ثروت، دنبال به اگر. ردگي مي شكل دهيم مي انجام كه هايي انتخاب با نيز ما خوشبختي سطح اما ما، زندگي
 افـراد شـدن شـادتر باعث زير عادات كه دهند مي نشان شناسان روان .باشيد شادي دنبال به نادرست هاي مكان همۀ در است ممكن هستيد،

  .شوند مي
 مهـم داريم كه دوستاني تعداد. هستند شادتر ندنيست گونه اين كه افرادي به نسبت كنند مي برقرار نزديكي و تنگاتنگي روابط كه افرادي

 احتـرام احساسـات، گـذاري اشـتراك به شامل معموالً شود، مي خوشحالي موجب كه روابطي. ماست روابط كيفيت دارد اهميت آنچه. نيست
  .است همدلي و سرگرمي اعتماد، پذيرش، متقابل،

 يـا سـازمان يـك در شـدن داوطلـب شـامل اسـت ممكن اين. باشند مي ترشاد دارند، ديگران حال رفاه از مراقبت به عادت كه افرادي
  .باشد خانواده و دوستان از مداوم دستگيري

  ۲ گزينۀ پاسخ: -۹۳
 .كرد خواهد پيدا ادامه...............  دربارٔه بحث با احتماالً متن ترجمه:  
 كنند مي استفاده متقابل احترام داشتن براي مردم كه مختلفي هاي راه )۱  
 مردم كردن شاد براي ديگري عادت )۲  
 گذارند مي اشتراك به را خود احساسات مختلف هاي فرهنگ با مردم چگونه )۳  
 آورد مي خاطر به را منفي تجربيات مثبت تجربيات از تر راحت ما مغز اينكه بر مبني ديگري دليل )۴  
  ۴ گزينۀ پاسخ: -۹۴

  كند؟ مي توصيف )۱( پاراگراف با رابطه در را )۲( پاراگراف عملكرد شكل بهترين به زير موارد از يك كدام ترجمه:  
  .استدرست  )۱( گرافاپار در شده مطرح ادعاي چرا كه دهد مي توضيح )۲( پاراگراف )۱  
 .دهد نشان را )۱( پاراگراف در شده ذكر بودن شاد از بيشتري مثبت اثرات تا دارد قصد )۲( پاراگراف )۲  
 .كند مي بحث شده، داده توضيح )۱( پاراگراف در كه بودن شاد تأثيرات ارٔهدرب )۲( پاراگراف )۳  
 .دهد مي شرح )۱( گرافاپار در شده مطرح سؤال دربارٔه را بيشتري جزئيات )۲( پاراگراف )۴  
  ۳ گزينۀ پاسخ: -۹۵

  ...............  زيرا آورد، نمي خاطر به منفي هاي تجربه اندازٔه به را مثبت تجربيات ما مغز كه شده اشاره متن در ترجمه:  
  .بودند ضروري ما اجداد بقاي براي سرپناه و غذا داشتن مانند مثبتي تجربيات )۱  
  .بودند شاد و دلپذير هاي فعاليت درگير بيشتر خود خاطر به ما اجداد )۲  
 .نداشتند اهميتي منفي تجربيات اندازٔه به ما اجداد بقاي براي مثبت تجربيات )۳  
 .كنند كنترل را ما زندگي شرايط و ها ژن توانستند مين ما اجداد )۴  
  ۳ گزينۀ پاسخ: -۹۶

  است؟ شده تعريف متن در زير كلمات از يك كدام ترجمه:  
 دلي يك )۴  اجداد )۳  متقابل احترام )۲  ثروت )۱  
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 ۲ مطلب  درك ترجمۀ:  
 برنـده كنـد، عبـور پايان خط از كه نفري اولين و دوند مي لماي ۲/۲۶ ها رقيب. است دويدن ورزش رويدادهاي دشوارترين از يكي ماراتن

 كس هيچ حال به تا. كنند مي تمرين سخت اي طوالني مسابقۀ چنين براي نياز مورد استقامت ساخت براي دوند مي ماراتن در كه افرادي. شود مي
 .است نكرده تمام را ماراتن يك ساعت دو از كمتر در

 ارتـش از شـدت بـه شمار حيث از يونان ارتش. است  شده گرفته ماراتن تاريخي نبرد دربارٔه باستان يونان ۀافسان يك از مسابقه اين ايدٔه
 بـدون آتن شهر به ماراتن از را راه تمام كه بود زده هيجان پيروزي اين از قدر آن قاصد يك. شدند برنده يونانيان وجود اين با. بود كمتر ايراني
 .درگذشت ناگهان رسيدن از بعد قاصد داستان، اين در. بود مايل ۲۶ حدود كرد طي او كه را مسافتي. برساند را خبر تا دويد، توقف

 طـوالني هاي مسـافت كـردن طي براي انسان بدن. شود مي حساب پيروزي ماراتن يك كردن تمام فقط كه باورند اين بر مردم از بسياري
 يك اين. كنند مي تجربه را »خوردن ديوار به« اسم به چيزي مسابقه پايان به نزديك ماراتن دوندگان تمام تقريباً. كند مي استفاده زيادي انرژي

 و شـود مي تمـام كنـد مي استفاده انرژي براي بدن كه قندي. شود مي استفاده ناگهاني شدن خسته بسيار براي كه است ها دونده بين اصطالح
 خسـتگي احسـاس بسـيار كنـد، سوخت به ها چربي كردن تبديل به شروع بدنش كه زماني تا دونده. كند مي ها چربي سوزاندن به شروع بدن
 .كند مي

 متـر ۱۰۰ شويد، برنده چيزي در خواهيد مي اگر« گفت: ورزش اين مورد در ۱۹۵۲ المپيك ماراتن برندٔه. است رقابت از بيش چيزي ماراتن
 ».بدويد را ماراتن يك كنيد، تجربه را چيزي خواهيد مي اگر. بدويد

  ۴ گزينۀ پاسخ: -۹۷
  ............... . چون است مايل ۲/۲۶  ماراتن متن، طبق ترجمه:  
 كشيد طول روز ۲۶ ماراتن نبرد )۱  
 كند طي تواند مي فرد يك كه است مسافتي بيشترين اين )۲  
 بياندازند خطر به را جانشان است ممكن بدوند، اين از بيش ها دونده اگر )۳  
 دويد رسان پيام يك كه بود مسافتي ناني،يو افسانۀ يك طبق )۴  
  ۳ گزينۀ پاسخ: -۹۸

  دارد؟ سروكار ماراتن از اي جنبه چه با دوم پاراگراف ترجمه:  
 دهد مي ارائه كه فردي به منحصر تجربۀ )۲    آن از ناشي سالمتي خطرات )۱  
 ماراتن براي سازي آماده براي الزم آموزش )۴    دارد كه اي تاريخي سابقۀ )۳  
  ۳ گزينۀ پاسخ: -۹۹

  چيست؟ »خورند مي ديوار به« ماراتن دوندگان اينكه دليل زياد احتمال به ترجمه:  
 . دوند مي تر سريع دوندگان ساير به نسبت ها آن )۲  .دوند مي نبرد در جنگ از پس ها آن )۱  
 .دوند مي دوندگان اغلب از بيشتر مسافت ها آن )۴  .خورند مي ها دونده ساير به نسبت كمتري قند ها آن )۳  
  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۰۰

  ............... . كه است واقعيت اين بر تأكيد ۱۹۵۲ المپيك ماراتن برندٔه از قول نقل از نويسنده هدف ترجمه:  
  نيست ورزش يك واقع در ماراتن )۲  ببرد را ماراتن يك تواند نمي كس هيچ )۱  
  است ماراتن دو يك از تر سخت متري ۱۰۰ دو يك )۴  دارد برد از بيشتر مزايايي ماراتن )۳  
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   انسانی) علوم آزمایشی گروه( ۷ ۀشامر  آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

 
  ۲ آمار و رياضي ۲۲ ۀصفح * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۰۱

   آيد: دست به تابع برد تا دهيم مي قرار تابع در را A اعضاي است. f تابع دامنۀ ،A مجموعۀ  

f

f (x) f ( )
x

f (x) f ( ) R , , /
x

f (x) f ( ) /
x

    


          

 
  

      


1 1 1 212
2

1 1 13 2 2 53 3
1 2 1 5 2 525 2

5

  

  ۲ آمار و رياضي ۲۶ ۀصفح * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۰۲
   است. برابر هم با ها مرتب زوج تمام دوم مؤلفۀ ثابت، تابع مرتبي زوج نمايش در نكته:  
) هاي مرتب زوج دوم مؤلفۀ بايد پس   ,a )1 2، (b , b )2 c) و 7 , a) باشند: برابر هم با a b a    2 2 7  
a اول    a گذاريم: مي برابر a با را 2 a a a        2 2 2 1  
b حال   2 b دهيم: مي قرار برابر a با را 7 b   2 7 1 4   
a پس:   b     1 4 5  
  ۲ آمار و رياضي ۲۹ تا ۲۷ هاي هصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۰۳
x عدد    2 محدودٔه در x1 اسبۀمح براي پس دارد، قرار f ( )2 كنيم: مي استفاده پاييني ضابطۀ از   

f ( )x : f (x) ax x f ( ) a a a            2 1821 2 4 2 4 2 18 5  
x ازاي به پس    f شكل به تابع ضابطۀ ،1 (x) x  3    داريم: و آيد درمي 5

f ( ) ( )       4 3 4 5 12 5 7  
  ۲ آمار و رياضي ۳۰ و ۲۶ هاي هصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۰۴
f صورت به هماني تابع ضابطۀ   (x) x ،پس است: f (a) a  
)g :پس است، ثابت تابعي g چون طرفي از   ) g( )1 2  
   داريم:  


a

f (a) g( ) 1 a g( )  6 2 a a a a      6 2 6 3  

  ۲ آمار و رياضي ۳۵ ۀصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۰۵
   است: زير صورت به عالمت تابع ضابطۀ نكته:  

x
sign(x) x

x


 
 

1 0
0 0

1 0
  

)sign پس: است، مثبت عددي ،5 عدد   ) 5 1  
)sign نتيجه: در   a) sign( ) sign( a)      2 5 0 2 1  
a ازاي به فقط ها گزينه بين در باشد. منفي عددي بايد a2 پس     افتد. مي اتفاق اين   
  ۲ آمار و رياضي ۳۹ تا ۳۷ هاي هصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۰۶

5 عدد x جاي بار يك تابع، ضابطۀ در  
   دهيم: مي قرار -۲ بار يك و 2

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

1 5 5 1 5 2 2 5 2 3 52 2 2 2 2  

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

1 12 2 2 2 5 2 3 2 52 2  

  بنابراين:  

f ( ) f ( ) ( )     
5 2 5 5 102  
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  ۲ آمار و رياضي ۴۰ و ۳۹ ،۲۷ هاي هصفح * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۰۷
y تابع نمودار   x    دامنۀ با x 0    است: رو روبه صورت به 2

  
  
  
  

y تابع نمودار   x دامنۀ با x    است: رو روبه صورت به نيز 0
  
  
  
  

   است: رو روبه شكل به f تابع نمودار بنابراين  
  
  
  
  

  ۲ آمار و رياضي ۴۴ ۀصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۰۸
y تابع نمودار   x است: رو روبه صورت به   

  
  
  
  

   آيند: درمي رو روبه شكل به نمودارش و ضابطه ببريم، راست به واحد يك را باال نمودار اگر  
  
  
  
  
  

  كنيم: مي قرينه هاx محور به نسبت را نمودار حال  
  
  
  
  

   دهيم: مي انتقال باال سمت به واحد يك را حاصل نمودار  
  
  
  
  

y صورت به شده رسم تابع ضابطۀ بنابراين   x   1    است. 1
  ۳ آمار و رياضي ۶۴ ۀصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۰۹
d مشترك اختالف با حسابي دنبالۀ يك تشكيل هم با ها چاه عمق   /  0   هند:د مي 5

½Ia ¸Ã²»H ½Ia ¸Ã¶ÒH n

, / , , /
 

  65 64 5 22 5  
  نويسيم: مي را دنباله عمومي جملۀ  

na (n )( / ) / n /      65 1 0 5 0 5 65 5   
   دهيم: مي قرار ۵/۲۲ برابر را عمومي جملۀ  

/ n / / / n n      0 5 65 5 22 5 0 5 43 86   

x

y

1

1 2

x

y

1

1 2

x

y

x

y

1

1

x

y

1

1

x

y

1
1

y x  1

x

y

1
1

y x   1
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  ۳ آمار و رياضي ۶۳ ۀصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۱۰
   داريم: باشند، حسابي دنبالۀ يك متوالي ملۀج سه c و a، b اگر نكته:  

a c b  2  
 اينجا در  

a
k 2 3، 

b
k 4 7 و 

c
k 5    پس: اند، حسابي دنبالۀ يك متوالي جملۀ سه ،1

a c b ( k ) ( k ) ( k ) k k k              2 2 3 5 1 2 4 7 7 4 8 14 10  
  ۳ آمار و رياضي ۷۱ ۀصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۱۱

b رابطۀ از مشترك اختالف كنيم، درج حسابي واسطۀ b، k و a عدد دو بين اگر نكته:   ad
k



    آيد. مي دست به 1

a اينجا در    b و 8  k ها واسطه تعداد و 68     است: 14

d 
  


68 8 60 414 1 15  

   كنيم: كم واحد ۴ ،۶۸ عدد از و كنيم اضافه واحد ۴ ،۸ عدد به است كافي واسطه، ترين كوچك و ترين بزرگ آوردن دست به براي پس  

¾õwH»
, , , , ,  

14
8 12 64 68


  

  با: است برابر واسطه ترين كوچك و ترين بزرگ اختالف  
  64 12 52  

  ۳ آمار و رياضي ۶۹ ۀصفح * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۱۲
   كنيم: استفاده توانيم مي زير روابط از حسابي دنبالۀ يك اول جملۀ n مجموع براي نكته:  

n n
nS (a a ) 12 )۱  

n
nS ( a (n )d)  12 12 )۲  

  است: ۴۰ آخر و اول جمالت مجموع  
 a a 1 20 40  

   كنيم: مي حساب )۱( رابطۀ با را اول جملۀ بيست مجموع  

S (a a )    20 1 20
40

20 10 40 4002   

  ۳ آمار و رياضي ۶۹ ۀصفح * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۱۳
   كنيم: استفاده توانيم مي زير روابط از حسابي دنبالۀ يك اول جملۀ n مجموع براي نكته:  

n n
nS (a a ) 12 )۱  

n
nS ( a (n )d)  12 12 )۲  

a چون اينجا در   1 10، d  n و 6     كنيم: استفاده )۲( فرمول از بايد داريم را 16

n
nS ( a (n )d) S ( ( )( )) S ( )             1 16 16

162 1 2 10 16 1 6 8 20 90 8 110 8802 2  

  ۳ آمار و رياضي ۶۹ ۀصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ خ:پاس -۱۱۴
   كنيم: استفاده توانيم مي زير روابط از حسابي دنبالۀ يك اول جملۀ n مجموع براي نكته:  

n n
nS (a a ) 12 )۱  

n
nS ( a (n )d)  12 12 )۲  

   كنيم: مي استفاده )۲( رابطۀ از  

n
nS ( a (n )d) ( a ( )( ))       1 1

402 1 2620 2 40 1 3 26202 2 
131

20 ( a )
1

12 117  

a a a a        1 1 1 1131 2 117 2 131 117 2 14 7  
   كنيم: مي حساب را دوم جملۀ  

a a d    2 1 7 3 10  



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ون
آزم

 
رۀ

ام
ش

 ۷   |   
وه

گر
 

شی
مای

آز
 

وم
عل

 
سان

ان
  ی

۱۸

  ۳ آمار و رياضي ۶۹ ۀصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۱۵
   كنيم: استفاده توانيم مي زير روابط از حسابي دنبالۀ يك اول جملۀ n مجموع براي نكته:  

n n
nS (a a ) 12 )۱ n

nS ( a (n )d)  12 12 )۲

a اول جملۀ   1 d مشترك اختالف و 2  nS جمالت مجموع و 4     است. مجهول n مقدار و 450

n
n nS ( a (n )d) ( ( ) (n )( ))      12 1 450 2 2 1 42 2  

n n( n ) ( n) n      2450 4 4 4 450 4 2 4502 2  

nn n   02 225 225 15  
  ۳ آمار و رياضي ۷۱ و ۶۹ هاي هصفح * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۱۶
n بازگشتي رابطۀ نكته:   na a d  1، مشترك اختالف با حسابي دنبالۀ يك دهندٔه نشان d .است   

n بازگشتي رابطۀ   na a  1
3
d مشترك اختالف با حسابي نبالۀد يك به مربوط 2 

3
   است. 2

   كنيم. حساب را a30 و ... ،a2، a4، a6 جمالت جمع حاصل خواهيم مي  
   است: d2 مشتركشان اختالف و a2 اولشان جملۀ ،۱۵ جمالت اين تعداد  

n

a a a d

d d ( )

 

       


    


1 2 1

15
1 3 22 2

32 2 32

  

   كنيم: مي حساب را شان مجموع  

n n
nS ( a (n )d ) S ( ( )( )) ( )


                  1
15 15 152 1 2 2 15 1 3 4 42 46 15 23 3452 2 2 2  

  ۳ آمار و رياضي ۷۶ ۀصفح * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۱۷
n رابطۀ از ،r مشترك نسبت و a1 اول جملۀ با هندسي دنبالۀ عمومي جملۀ نكته:  

na a r      آيد. مي دست به 11

a با اينجا در   1 r و 64  
1
   داريم: ،2

a a r ( )       5 56 1
1 164 64 22 32  

  ۳ آمار و رياضي ۷۷ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۱۸
 و a1 اول جملۀ با هندسي دنبالۀ شرايطي چه با دهد مي نشان زير جدول نكته:  

 ثابت دنبالۀ يك يا كاهشي دنبالۀ يك يا افزايشي دنبالۀ يك ،r مشترك نسبت
   است:

  
   است. افزايشي ،۲ گزينۀ و كاهشي ،۳ گزينۀ كاهشي. نه و اند افزايشي نه ،۴ و ۱ هاي گزينه باال، جدول به توجه با  

  
  ۳ آمار و رياضي ۷۶ ۀصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۱۹

n بازگشتي رابطۀ نكته:   na r a  1 يا n

n

a
r

a
 1، مشترك نسبت با ندسيه دنبالۀ يك دهندٔه نشان r .است   

n رابطۀ پس   na a 1 r مشترك نسبت با هندسي دنبالۀ يك دهندٔه نشان ،2     است. 2
n است: رو روبه صورت به آن اُمn جملۀ   n

n na a r a a    1 11 1 2  

  a 1
3
na و 8     آيد: دست به n تا كنيم مي گذاري جاي را 96

n  1396 2 968 
32 8

3
n n n n n            1 5 3 1 8 1

1

2 2 2 2 2 2 1 8 9  

r  0   r 0 1 r  1 r  1    
aافزايشي ثابت  كاهشيكاهشي نه افزايشي نه 1 0
a هشيكا ثابت افزايشيكاهشي نه افزايشي نه 1 0 

2 ¾ß ¹Äq¬ R°μ] ÂzÄHqÎH: , , , ,       
14 2 1 2


1
2

1
2

1
2
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  ۲ آمار و رياضي ۷۶ ۀصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۲۰
  هستند: رو روبه صورت به اول جملۀ سه باشد، a1 اول جملۀ اينكه فرض با  

  
   باشد: ۵۲ با برابر بايد كه a113 شود مي شان مجموع  

a a   1 1
5213 52 413  

  كنيم: مي حساب را پنجم جملۀ  
 a a r     4 45 1 4 3 4 81 324   

  

  اقتصاد ۸۰ و ۷۹ هاي هصفح * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۲۱
  رشـد بـه بيفتـد اتفـاق كشـور داخـل در توليد مراحل تمام يعني باشد، داشته توليد كامل زنجيرٔه محصول، يك دتولي در كه كشوري الف)  

  گيرد. مي قرار اقتصادي رشد تعريف حيطۀ در شود منجر كيفيت بهبود و آن ميزان افزايش توليد، به كه فرايندي هر است. يافته  دست
   است. جامعه در توسعه هاي نشانه از سالمت و بهداشت چون مواردي در مردم وضعيت بهبود ب)  
  اقتصاد ۱۰۷ و ۸۶ هاي هصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۲۲
 قـرار دولـت اجتمـاعي هـاي گـذاري سرمايه گروه در باشد مي انساني نيروي پرورش جهت در چون هنري  فرهنگي مراكز ۀبودج تأمين الف)  

 موجـب كـهچرا شـود، مـي منظور زيربنايي هاي گذاري سرمايه حيطۀ در نيرو وزارت هاي نيروگاه نوسازي ايه هزينه تأمين اما گيرد. مي
  گردد. مي كشور اقتصادي بنيۀ تقويت

 را خـود باشـد فقـر خط باالي درآمدش اگر حتي كه است كسي نسبي فقير -دارد قرار فقر خط زير وي درآمد كه است كسي مطلق فقير ب)  
 معيشتي، امكانات به دسترسي صورت در حتي كه است كسي مسكين -كند مي احساس فقير ديگري مكان و زمان يا گردي فرد به نسبت
  ندارد. را ها آن از استفاده توان

  اقتصاد ۹۳ و ۸۳ هاي هصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۲۳
 بـه ناچـار دولـت شـود، نمـي كاال يك عرضۀ و توليد بازار به ورود به حاضر ،زياد بسيار سرمايۀ به نياز دليل به خصوصي بخش كه زماني الف)  

  كند. مي عرضه را مردم موردنياز خدمات و كاالها طبيعي، انحصارات بازار تشكيل با و شده زمينه اين در گذاري سرمايه
 در الگوها در تنوع امكان همچنين و متنوع و مختلف هاي شاخص و شود نمي توصيه كشورها همۀ براي واحدي الگوي پيشرفت، مفهوم در ب)  

  است. فراهم مفهوم اين
  اقتصاد ۱۰۲ و ۹۵ ،۸۸ هاي هصفح * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۲۴
 ورمتـ و رفتـه بـاال سرعت به ها قيمت سطح است، نيفتاده اتفاق توليد زمان هم چون و شود مي تقاضا سطح رفتن باال موجب ها درآمد افزايش  

 واردات بـه دست توليد، پايين سطح دليل به كشور اين طرفي از شود، مي دولت عمراني و جاري هاي هزينه رفتن باال موجب كه آيد مي وجود به
 لتي،دو هاي هزينه تأمين براي بودجه جبران راه بهترين نتيجه در ،كند نمي كفايت مشكل اين درمان براي هم ارزي درآمد بنابراين ،زند مي كاال

 افزايش بدون كه باشد مي افراد مالياتي فرارهاي از جلوگيري و )گذشته به نسبت بيشتر موارد به بستن ماليات يعني( مالياتي هاي پايه افزايش
  كند. فراهم نيز را مالياتي نظم تواند مي خانوار هاي هزينه افزايش و ماليات نرخ

  اقتصاد ۹۹ و ۹۴ هاي هحصف * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۲۵
  كند: مي دخالت اقتصادي محور دو در دولت  
  دولتي خدمات و كاال عرضۀ و توليد )۱  
 هـدف بـا و خـود موردنظر و مطلوب مسير در اقتصاد هدايت براي دولت حوزه اين در اقتصادي: حكمراني و گذاري سياست مقررات، وضع )۲  

 و كنـد مي طراحي را هايي سياست و كرده وضع را اجرايي مقررات جامعه، مصالح تأمين نينهمچ و اقتصاد مختلف هاي عرصه در نظم ايجاد
   كند. مي حكمراني كشور بر كالن راهبردهاي و قوانين اجراي با

 شـود مي تقديم مجلس به دولت هيئت تصويب از پس و است شده تدوين بودجه امور مسئول سازمان توسط كه بودجه پيشنهادي متن به ب)  
  گويند. مي بودجه يحۀال

  اقتصاد ۱۰۲ و ۹۵ هاي هصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۲۶
 ايجـاد شـرايط عرضـه، به نسبت تقاضا مازاد ايجاد با آن دنبال به و شود مي كشور در نقدينگي افزايش موجب مركزي بانك از استقراض الف)  

  شود. مي فراهم جامعه در تورم
 بـه پـول تزريـق طريق از و داده افزايش را گردش در پول حجم انبساطي، پولي هاي سياست كارگيري به با مركزي بانك كود،ر شرايط در ب)  

  داشت. خواهد دنبال به را بازار رونق فرايند اين شود، مي بيكاري نرخ كاهش موجب و داده افزايش را توليد سطح بازار،

a , a , a1 1 13 9

3 3
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  اقتصاد ۱۰۵ ۀصفح * اردشو * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۲۷
  است. ثابت مالياتي، نرخ پس دهند مي ماليات برابر و معين نرخ يك با افراد همۀ اينكه به توجه با  
   الف)  

%, , / /
, ,

    
1 000 000 1 0 125 100 12 58 000 000 8

SÃÎI÷¶

, ,
, , , ,






1 000 000
10 000 000 2 000 000

ماهانه ماليات ميزان
 ماليات ثابت نرخ

  درآمد
      

, تومان , , , , ,  18 000 000 2 000 000 16 000   B فرد ماليات مشمول درآمد 000

,/ تومان , , ,  
12 516 000 000 2 000   B فرد ماهانۀ ماليات 000100

, تومان , 24 000 ,(ماه)000 , 2 000 000   B فرد ساالنۀ ماليات 12
   ب)  

, تومان , , , , ,  18 000 000 2 000 000 16 000  B فرد ماهانۀ خالص ماندٔه  ماهانه رآمدد كل ماهانه ماليات000
  است. ثابت همچنان نرخ ولي كند مي تغيير دارايي يا درآمد كاهش يا افزايش با فرد ماليات ميزان ثابت، نرخ با ماليات پرداخت در نكته:  
  اقتصاد ۱۰۴ ات ۱۰۲ ،۹۵ ،۹۴ هاي هصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۲۸
  )۱ (گزينۀ شود. مي استفاده عرضه جانب هاي سياست از مدت بلند در اقتصادي كالن متغيرهاي نوسانات مشكل اساسي حل براي الف)  
   محـيط بهبـود اقتصـادي، امنيت و وري بهره افزايش نظير هايي سياست از دولت عرضه، و توليد بخش هاي فعاليت به بخشيدن بهبود يارب 

  )۲ (گزينۀ كند. مي استفاده نوين هاي فناوري كارگيري به جهت در ريزي برنامه و اروك كسب
 فروشـندگان توسط شده پرداخت ماليات شرح بايد مالياتي اعتبار دريافت براي اي واسطه كاالهاي كنندگان توليد افزوده، ارزش ماليات در ب)  

  )۱ (گزينۀ آيد. مي تر پايين مالياتي فرار انگيزٔه و كمتر الياتم پرداختي سهم كار اين با كنند، ارائه دولت به را قبلي
   دارايـي انتقـاالت و نقـل بر ماليات شامل و دارد بستگي افراد اقتصادي فعاليت يا رفتار به آن تحقق كه است مالياتي غيرمستقيم، ماليات، 

  )۲ نۀ(گزي شود. مي افزوده ارزش ماليات و فروش بر ماليات ،گمركي عوارض و حقوق
   ۳ (گزينۀ كند. مي تغيير نيز ماليات نرخ افراد، درآمد با متناسب تصاعدي، نرخ در(  
  اقتصاد ۹۲ ۀصفح * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۲۹
  شود. مي تهكاس يا افزوده زمان طول در كه است انباره متغير پس شود، مي محسوب فرد يك ثروت و دارايي عنوان به »علم« كنيم فرض اگر  
  اقتصاد ۸۷ ۀصفح * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۰
 اشتباه كشور اين در شده گرفته كار به هاي سياست شويم مي متوجه يافته افزايش قبل به نسبت هفتم سال در ها دهك شاخص اينكه به توجه با  

 در فقيـر تعداد افزايش معني به شود بيشتر يك عدد از ها دهك شاخص ۀفاصل هرچه زيرا ،است شده جامعه در فقر نرخ افزايش موجب و بوده
  است. كشور آن

  اقتصاد ۸۷ ۀصفح * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۱
  كنيم: مي حساب را اول دهك سهم ابتدا الف)  

 درصد   
8%8 25   اول دهك دهم دهك 2100

  يعني: درصد ۲ فاصلۀ با چهارم تا دوم هاي دهك  
 درصد   2 4 2   سوم دهك = دوم دهك6

 درصد   2 6 2   چهارم دهك سوم دهك8
   ششم: دهك محاسبۀ براي  

 درصد   6 15 6   ششم دهك نهم دهك9
  هفتم: دهك محاسبۀ و  

 درصد   5 6 5   هفتم دهك سوم دهك11
   ب)  

,دالر   30   ۹۰۰ ميليارد  000
  ملي درآمد  

  جامعه سرانه درآمد  
  كل جمعيت  ۳۰ ميليون

, , ,  
25%25 900 000 000 000 100 , , ,

1
4

225 000 000   دهم دهك درآمد  ملي درآمد 000

1 دهك هر جمعيت  
  :نفر ميليون ۳ يعني ،است جامعه كل جمعيت10

, دالر , , ,
, ,

 
225 000 000 000 75 0003 000 000

´Àj ¦Àj k¶Anj
´Àj ¦Àj SÃ÷μ]

 
  دهم دهك سرانه درآمد
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  اقتصاد ۹۳ و ۹۲ ،۸۸ هاي هصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۲
   فعاليـت ميزان و تخصص با متناسب بايد فرد هر زيرا ،ندارد وجود امروزي جوامع اغلب در درآمد و ثروت برابر تقسيم امكان كه كنيد توجه 

   شود. تقسيم برابر صورت به بايد ها فرصت و امكانات اما كند كسب درآمد و ثروت خود،
   مورد در توسعه تداوم يا پايدار توسعۀ در ماندگاري بنابراين ،هستيم توسعه به دستيابي مسير در نوزه ما ايران، كشور با رابطه در همچنين 

  ايم. نكرده پيدا دست آن به هنوز زيرا ،نيست صادق ايران كشور
  اقتصاد ۱۰۰ و ۹۹ هاي هصفح * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۳
  اقتصاد ۱۰۰ ۀصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۴
 واقعـي درآمـدهاي و بودجـه در يافتـه تحقـق واقعـي مخارج با شده بيني پيش ارقام تفاوت سال پايان در كه است سندي بودجه تفريغ سند  

  كند. مي مشخص را شده وصول
  اقتصاد ۸۶ ۀصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۵
 چـون )پايتخـت يعنـي( ديگـر ۀمنطق يك فقر خط با مقايسه در اما شود نمي محسوب فقير و گرفته قرار رفق خط باالي خود شهر در A فرد  

  باشد. مي مطلق فقير خود شهر در B فرد شود. مي محسوب نسبي فقير پس ،است فقر خط اين از كمتر درآمدش

 
  ۳ ادبي فنون و علوم ۷۳ ۀصفح * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۶
  ۳ ادبي فنون و علوم ۷۳ ۀصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۷
  هستند. مقاومت دورٔه به مربوط كه گلشيري هوشنگ اثر »راعي ٔهگمشد برٔه« - افغاني محمد علي اثر »آهوخانم شوهر« - محمود احمد اثر »ها همسايه«  
  است. اول نسل نويسندگان به مربوط كه تاس علوي بزرگ اثر »هايش چشم«  
  ۳ ادبي فنون و علوم ۷۷ ۀصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۸
  ۳ ادبي فنون و علوم ۷۰ ۀصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۳۹
  ست.ها آن ارائۀ كيفيت و مضامين در وي تصرف شكل پروين، تمايز وجه »:ج« نادرستي دليل  
  است. نبوده سرا غزل وي »:د« نادرستي دليل  
  ۳ ادبي فنون و علوم ۷۵ تا ۷۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۰
  داشت. توجه نثر در متداول و عاميانه كلمات كاربرد و نويسندگي سبك به باشد، داشته توجه محتوا به اينكه از بيشتر داستان در زاده جمال  
  ۳ ادبي فنون و علوم ۷۲ و ۷۱ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۱
  است. ثالث اخوان دربارٔه عبارت اين است. نادرست »د« عبارت فقط  
  ۳ ادبي فنون و علوم ۸۰ تا ۷۳ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۲
  سرشار محمدرضا كوچك: مهاجر اي/  مراغه العابدين زين بيك: ابراهيم نامۀ سياحت  
  ۳ ادبي فنون و علوم ۷۶ و ۷۵ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۳
  است. شهادت و شهيد تكريم :۳ و ۲ هاي گزينه  
  تاريخي و ملّي هاي اسطوره بر تكيه با شهادت و شهيد تكريم :۴ گزينۀ  
  ۲ ادبي فنون و علوم ۶ درس * متوسط * ل:سؤا مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۴
  است. اشك از استعاره »گهر« ۴ گزينۀ در است. مصرحه استعارٔه همان مشابهت عالقۀ به مجاز  
  ۲ ادبي فنون و علوم ۹ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۵
  است. مكنيه استعارٔه و تشخيص  دكنن مي توبه »پسته و قند« دهان/ و لب از مصرحه استعارٔه »خندان پستۀ«  
  ها: گزينه ساير  
  اند. مكنيه استعارٔه و دارند تشخيص »آفتاب و ذرات« گزينه اين در )۱  
  است. يار از مصرحه استعارٔه بيت اين در »ماه و سرو« )۲  
 و گـل« و اسـت مكنيـه سـتعارٔها و تشخيص »گل« پس است، برده را گل آبروي تو رخسار گل گويد مي شاعر است. تشبيه »رخسار گلِ« )۳  

  است. مكنيه استعارٔه و تشخيص دوم مصراع در »گالب
  ۲ ادبي فنون و علوم ۶ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۶
  اراده و تصميم و قصد از مجاز »سر« )۱  
  شراب از مجاز »قدح« )۳  
  پنجه و انگشت از مجاز »دست« )۴  
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  ۲ ادبي فنون و علوم ۳ درس * دشوار * سؤال: اتمشخص ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۷
  است. تيغ مانند زبان و تير مانند آه )۱  
  است. گسترده تشبيه شستيم، كودكان لوح مانند را دل لوح و تشبيهي اضافۀ دل لوح )۲  
  است. سرخ مي، مانند چشم )۳  
  است. تشبيهي اضافۀ بال طوفان و سرشك سيالب )۴  
  ۲ ادبي فنون و علوم ۹ درس * دشوار * سؤال: خصاتمش ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۸
  است. استعاري اضافۀ »دل پاي« و »جان چشم« )۱  
 تشخيصـي، هـر و اسـت شده داده نسبت آن به حسرت و رشك زيرا دارد، تشخيص بيت اين در »شمشاد« و يار از استعاره »رعنا نوگل« )۲  

  است. استعاره
  است. استعاره و تشخيص دوم مصراع رد »غم« و است يار از استعاره »مه« )۳  
  است. (مرده) خوابيده خاك در كه است كسي از استعاره دوم مصراع در »گل« فقط )۴  
  ۲ ادبي فنون و علوم جامع * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۴۹
  كردن بيهوده كار از كنايه »پيمودن باد« ب:  كنايه  
  معشوق نگاه تأثير يا مژه از عارهاست »ناوك« د:  مصرحه استعارٔه  
  توانايي و قدرت از مجاز »بازو« و روزي و رزق از مجاز »نان« الف:  مجاز  
   مكنيه استعارٔه و استعاري اضافۀ »هجران دست« و »روزگار دست« ج:  مكنيه استعارٔه  
  ۳ ادبي فنون و علوم ۸ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۵۰

    شد  كِ  بِ  تا  كن  بُ  د  كر  وان  تَ  چ  هر  مل  دِ  با
                                

                                
     هست  ري  اك  دَد  مَ  ز  ني  نش  مَ  نِ  جا  نُ  مَ  كز
    





  
                  



  




     

 پاياني هجاي گرفتن نظر در بلند  ابدال                  بلند به كوتاه
¸U°÷Î ÁI]¾M ¸U°øIÎ ·jn»A

 
                    

  ۳ ادبي فنون و علوم ۸ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز سخ:پا -۱۵۱
  اختيار) (بي نَد -اختيار) (بي اَم :۱ گزينۀ  
  دارد) (اختيار دِ اختيار)/ (بي يانْ :۲ ۀنيگز  
  دارد) (اختيار بود دارد)/ (اختيار خُفت :۳ ۀنيگز  
  اختيار) (بي رَد -دارد) (اختيار ريد :۴ ۀنيگز  
  ۳ ادبي فنون و علوم ۸ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۵۲
  است. كرده استفاده »فاعالتن« از اول ركن در شاعر كه است »فعلن فعالتن فعالتن فعالتن« ۲ و ۱ هاي  گزينه وزن  
  است. »فاعلن فاعالتن فاعالتن فاعالتن« ۳ گزينۀ وزن  
  است. كرده استفاده »فاعالتن« از اول مصراع اول ركن در شاعر كه است »فعلن مفاعلن فعالتن« ۴ گزينۀ وزن  
  ۳ ادبي فنون و علوم ۸ درس * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۵۳
  شود. گرفته نظر در بلند بايد »تو« هجاي بيت اين در دارد: پاياني هجاي گرفتن نظر در بلند اختيار )۱  
 وزن زيـرا دارد، »فعالتن« جاي به »فاعالتن« آوردن شود./ حساب بلند بايد »دوست« هجاي دارد: يپايان هجاي گرفتن نظر در بلند اختيار )۲  

  است. كرده استفاده »فاعالتن« از اول ركن در شاعر كه است »فعلن فعالتن فعالتن فعالتن« بيت
  است. كرده استفاده »لن فع« از »فعلن« جاي به ومد مصراع آخر ركن در شاعر كه است »فعلن مفاعلن فعالتن مفاعلن« بيت وزن دارد، ابدال )۴  
  ۳ ادبي فنون و علوم ۸ درس * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۵۴
 اينكـه دليل بـه و است كرده استفاده كشيده هجاي از اول مصراع مصراع نيم در شاعر كه است »فاعلن مفتعلن فاعلن مفتعلن« ۴ گزينۀ وزن  

   است: كرده استفاده پاياني هجاي گرفتن نظر در بلند شاعري اختيار از واقع در گرفت، نظر در بلند را آن ايدب است دوري بيت وزن
ــون ــو چ ــه ت ــاه،آماج ب ــر گ ــي تي ــان در نه كم

 

را تـــو كمـــان و تيـــر كنـــد زه فلـــك تيـــر 
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  ۳ ادبي فنون و علوم ۸ درس * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۵۵
  است. »فاعلن مفتعلن مفتعلن« ينهگز چهار هر وزن  
  است. كرده استفاده »مفعولن« از »مفتعلن« جاي به دوم مصراع در ۲ گزينۀ در شاعر  

  ود  ش  چن  وَد  رَ  بِ  دش  با  كِ  د  گر
                      

                      
  

  وا  َن  بي  يه  سِ  كِ  خا  بر  تد  اف
  


                  

                  ابدال
  ۳ ادبي فنون و علوم ۸ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۵۶

  ني  ُك  ِچ   تا   تم  خ  ري  گُ   در  تُ  ب   را  صب
                          

                          
  را    ما  دي  دا  ر  هج  تِ  دَس  بِ  ز  ني  تُ



                    



      

      ابدال              بلند به كوتاه
  ۳ ادبي فنون و علوم ۸ درس * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۵۷

                       −HkMH
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      روز  لم فص رين  دَ تسْ  ها  دل  مِ  هَـ  در  بي  رَ  ط
                      


     

                                
    رَد  ذَ  گُ   مي  رك  ش  ر  طا  عط  بِ  لَ  بر  يا  يِ   گو
                            

¸U°÷Î ÁI]¾M ¸U°øIÎ ·jn»A
                        

  ۳ ادبي فنون و علوم ۸ درس * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۵۸
  است. كرده استفاده مفاعلن از مفتعلن جاي به سوم ركن در ،۲ گزينۀ دوم مصراع در شاعر است. »فاعلن مفتعلن فاعلن مفتعلن« گزينه چهار هر وزن  

  باد  ر  دا  گه  ِن   دا  ُخ  را  طِ   رو  مش  سِ  لِ  مج
                            

  فاعلن  مفاعلن  فاعلن  مفتعلن
  ۲ ادبي فنون و علوم ۳۳ تا ۲۷ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۵۹
  ۲ ادبي فنون و علوم ۹۶ ۀصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۶۰
  مادي تعلقات و دنيا ترك مشترك: مفهوم  
  بلندهمتي :۴ و ۲ بيت مفهوم  
  يار زلف زيبايي :۳ بيت مفهوم  

  
  ۲ قرآن زبان عربی، جامع * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۶۱

   ها: گزینه سایر نادرست موارد  

  ندارند.) ضمیری کلمه دو (این گفتاری قوٌل: /سخنی کالٌم: )۱  

  محکم سدید: /نرم لَّین: )۲  

  کرد خواهد کسب سیکسب: /د.)ندار  (ضمیری جامعه املجتمع: )۳  
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  ۲ قرآن زبان عربی، ۳ درس * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۶۲

   ها: گزینه سایر نادرست موارد  

  است. تفضیل اسم زیرا ترین؛ کوچک اَصغر: )۱  

  رسد می یَْبلُُغ: /مگس مرغ الطّّنان: الطّائر /الّذباب مگس: )۲  

  است. نادرست »پنجاه /مگس« )۴  

  ۳ قرآن زبان عربی، ۴ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۶۳

   ها: گزینه سایر نادرست موارد  

  شود. ترجمه جمع صورت به باید و است »حکایة« جمع »حکایات« )۱  

  ندارد.) (ضمیر زیست محیط البیئة: )۳  

  شود. ترجمه جمع صورت به دبای و است »أصل« جمع »األصول« /دقیقی های حکایت دقیقة: حکایات )۴  

  ۳ قرآن زبان عربی، جامع * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۶۴

   ها: گزینه سایر نادرست موارد  

لَت: )۱     است.) (مجهول شد ثبت ُسجِّ

  گردیدند جاودانه مخلّدین: أصبحوا /.است جمع »أسامؤُهم« چون است؛ نادرست »شان نام« )۲  

لَت: /.است جمع »أسامؤُهم« چون است؛ رستناد »شان نام« )۳     است.) (مجهول شد ثبت ُسجِّ

  ۳ قرآن زبان عربی، ۴ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۱۶۵

   ها: گزینه سایر نادرستی دالیل  

  است. اضافی »واو« /ها مزرعه گرفنت قرار ویرانی معرض در  کشاورزان گرفنت قرار معرض در )۲  

  اصلی دلیل الرّئیيس: الّسبب /است آخر بخش درست ترجمۀ »کارها از کشاورزان خربی بی و فلتغ« )۳  

  نیست. درست و است شده ترجمه جا جابه جمالت، ساختاری نظر از )۴  

  ۲ قرآن زبان عربی، ۴ و ۳ های درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۶۶

  ناگهان فجأة: /شود ترجمه »نکره یاء« با باید و است نکره »ای  پرنده طیٌر:«  

  ۳ قرآن زبان عربی، جامع * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۶۷

  است. شده ترجمه ماضی فعل و است مضارع »أَتوکُّل  ال«  

  ۳ قرآن زبان عربی، جامع * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۶۸

   ها: گزینه سایر نادرستی دالیل  

  است. آمده مؤنث ضامیر سایر که حالی در است مذکر »تکن ال« /مباش غافل غافالً: تَکُن ال )۱  

  آوری می دست به تَحُصل: )۲  

  حیاتک خود: زندگی /مباش غافل غافالً: تَکُن ال )۴  

  ۳ قرآن زبان عربی، جامع * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۶۹

  .ندارد تناسب آن با ۲ گزینۀ که است ورزیدن ادب همیتا خصوص در عربی املثل رضب این  

  ۳ قرآن زبان عربی، ۴ درس * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۷۰

ُق «   ُق « صورت به باید و است نادرست »یََتَحقِّ ل« و »تفاُعل« باب دو در وسط حرف حرکت زیرا باشد؛ »یََتَحقَّ   است. فتحه »تَفعُّ

  ۳ قرآن زبان عربی، جامع * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۷۱

   ها: گزینه سایر نادرست موارد  

  مجرور و إلیه مضاف  مرفوع و مبتدأ )۱  

  مجرّد ِمن  مزید ِمن )۲  

  مذکّر  مؤنّث )۳  

  ۳ قرآن زبان عربی، جامع * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۷۲

   ها: گزینه سایر نادرست موارد  

  خرب  صفت )۳  مرفوع و صفت  مرفوع و خرب )۲  نکرة  معرفة )۱  

  ۳ قرآن زبان عربی، جامع * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۷۳

   ها: گزینه سایر نادرست موارد  

  منصوب و »إنّ « إسم  مرفوع و مبتدأ )۱  

  مکان إسم  مفعول اسم )۲  

  مؤنّث  مذکّر )۴  
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  ۲ قرآن زبان عربی، ۱ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۷۴

   ها: گزینه سایر در مکان اسم  

  »)املطعمة« (جمع املطاعم )۱  

  »)املسجد« (جمع املساجد )۲  

  مکتبة )۴  

  ندارد. وجود مکان اسم ۳ گزینۀ در  

  ۲ قرآن زبان عربی، ۱ درس * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۷۵

  نیست. تفضیل اسم و باشد می »وحده للمتکلّم« مضارع فعل »اَْعلَمُ «  

  ۲ قرآن زبان عربی، ۳ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۷۶

  است. فعلّیه جملۀ »یَْجَعل« رشط جواب ۳ گزینۀ در ولی است؛ اسمّیه جملۀ رشط جواب ۴ و ۲ ،۱ های گزینه در  

  ۲ قرآن زبان عربی، ۴ درس * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۷۷

  است. نکره و ندارد هم »ال« و نیست علم »ُمِجّدینَ « ۲ گزینۀ در  

  ۳ قرآن زبان عربی، ۳ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۷۸

  نیست. استثنا ادات از و است نافیه الی و حرف که »ال  أنْ « از است مرکّب »أّال «  

  ۳ قرآن زبان عربی، ۳ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۷۹

   است. اختصاص و حرص دربردارندۀ پس کند، می کامل را آن معنای »إّال « از بعد و است منفی و ندارد کامل معنای »إّال « از قبل جملۀ چون  

  ۲ قرآن زبان عربی، ۳ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۱۸۰

   نیست. رشط »ما« ها نهگزی سایر در  

  

  ۲ تاريخ ۷۴ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۸۱
 مصر مدتي، از پس فاطمي خلفاي شد. معروف فاطميان خالفت به كه نهاد بنياد مراكش) و (تونس آفريقا شمال در را حكومتي مهدي، عبيداهللا  

 كردند. بنا خود پايتخت عنوان به را قاهره شهر و آوردنددر خود تصرف به نيز را
  ۲ تاريخ ۶۲ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۸۲
 بـا همچنـين ايشـان پرداخـت. كـربال قيـام اهداف بيان به ، حسين امام نام نگهداشتن زنده ضمن شيعه، امام چهارمين  سجاد امام  

  شد. شيعيان نابودي مانع اي مدبّرانه صورت به فايده، كم و حاصل بي هاي درگيري به بيت اهل مكتب پيروان ورود از جلوگيري
  ۲ تاريخ ۵۷ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۸۳
  .برداشت خالفت كردن موروثي جهت در را گام نخستين خود، براي وليعهد تعيين با معاويه  
  ۲ تاريخ ۹۶ و ۹۵ هاي صفحه * متوسط * :السؤ مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۸۴
  داد. ادامه خود فعاليت به هجري سوم قرن تا همچنان بود، كرده كار به آغاز ساسانيان زمان در كه شاپور جندي پزشكي مدرسۀ  
  نادرست: هاي گزينه بررسي  
  .شد چندان دو انيرانيا يفكر و يعلم يها تيفعال ،يهجر پنجم تا سوم يها سده در يرانيا يها سلسله آمدن كار يرو يپ در )۲  
   شد. مي استفاده نيز باستان دورٔه آموزشي نهادهاي و تجربيات از )۳  
  بودند. آموزشي مراكز ترين مهم »مساجد« هجري، نخستين هاي سده در )۴  
  ۲ تاريخ ۷۰ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۸۵
 و ايـران جملـه از خالفـت قلمـرو از وسيعي هاي بخش طلبي، استقالل هاي جنبش و ضدعباسيان هاي قيام عباسيان، انحطاط و ضعف دورٔه در  

 هاي سلسـله و گرفتـه دسـت بـه منـاطقي در را قدرت شدند موفق ها جنبش و ها قيام اين از برخي رهبران .فراگرفت را مصر و آفريقا شمال
 بغـداد شـهر سـرانجام و عراق به خلفا اداري و سياسي قدرت دامنۀ كه رفت پيش جا بدان تا وضعيت اين .كنند تأسيس را مستقلي حكومتي
  .ماند محفوظ همچنان خلفا ديني جايگاه و احترام حال، اين با .)۲ گزينۀ (درستي شد محدود

  ها: گزينه ساير بررسي  
  .ماند محفوظ همچنان خلفا ديني جايگاه و احترام )۱  
  يافتند. تسلط عباسيان پايتخت بر سلجوقيان و بويه آل مانند ها سلهسل از برخي سالطين و اميران )۳  
 مهـارت تيرانـدازي و سـواركاري در و بودنـد درآمده مسلمانان اسارت به ماوراءالنهر سرحدات در كه تركان از سپاهي مأمون، جانشينان )۴  

 يافتنـد، تسـلط خالفت امور بر و گرفتند دست به را قدرت »اءاميراالمر« عنوان با سپاه اين فرماندهان آنكه از پس .دادند تشكيل داشتند،
  .شد آغاز ومرج هرج از دوراني



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ون
آزم

 
رۀ

ام
ش

 ۷   |   
وه

گر
 

شی
مای

آز
 

وم
عل

 
سان

ان
  ی

۲۶

 ۲ تاريخ ۹۳ و ۹۲ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۸۶
 .نبرد نيب از را خالفت اما كرد ريتسخ را بغداد خالفت، نابسامان اوضاع ٔهمشاهد با )احمد( هيبو آل حكومت مؤسسان از يكي الف)  
 خليفـه بـه نسـبت صفاري امير شد؛ كمتر عباسي خالفت و صفاريان ميان درگيري و دشمني يعقوب، جانشين و برادر عمروليث، زمان در ب)  

   عمـرو ميـان جنـگ در رو، ازايـن بودنـد. اعتماد بي صفاريان به همچنان عباسيان اين، وجود با خواند. خطبه او نام به و كرد تبعيت اظهار
 گرفت. را سامانيان جانبِ خليفه ساماني، اميراسماعيل با

  ۲ تاريخ ۸۴ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۸۷
  شد. مي اداره عراق والي نظارت و فرمان تحت ايران مختلف مناطق اميه، بني حكومت زمان در  
  اميه. بني دوران نه تاس »نخستين خلفاي عصر« به مربوط همگي ديگر، هاي گزينه تذكر:  
 ۲ تاريخ ۸۲ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۸۸
 مـدتي از پـس را ساسـانيان پـرآوازٔه پايتخـت تيسفون و ق.) ۱۴( دادند شكست سختي به را ايران سپاه قادسيه در نخست مسلمان اعراب  

  جنگيدند. مهاجمان با و آمدند هم گرد جَلوال در ساساني ارتش بقاياي تيسفون، سقوط از پس ق.) ۱۶( كردند تسخير محاصره
 جنـگ از پـيش همگـي پـل، يـا جسر نبرد و سوم يزدگرد نشستن تخت بر شام، در روميان بر مسلمان اعراب كنندٔه خيره پيروزي يادآوري:  

  پيوستند. وقوع به قادسيه
  ۳ تاريخ ۹۷ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۸۹
 بـه بود، داده را ملل جامعۀ تأسيس پيشنهاد خود كه آمريكا داشت. آن ناكامي در مهمي نقش ملل، جامعۀ در كشورها از برخي نداشتن رحضو  

  درنيامد. آن عضويت
  ۳ تاريخ ۱۰۰ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۹۰
 پرورانـد. مي سر در را آفريقا شمال و مديترانه درياي بر تسلط و باستان روم يامپراتور دوبارٔه احياي سوداي موسوليني خارجي، روابط بُعد در  

  .گرفت صورت تفكر همين بر تكيه با آفريقا در م) ۱۹۳۵( اتيوپي به كشور اين نظامي تجاوز
  ۳ تاريخ ۱۰۹ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۹۱
 و نـاتو ماننـد نظامي -سياسي هاي پيمان و اتحادها برقراري علمي، و تسليحاتي هاي مسابقه طريق از شوروي و آمريكا سرد، جنگ دوران در  

  كردند. مي پرهيز يكديگر با مستقيم نظامي برخورد از و پرداختند رويارويي به يكديگر با اقتصادي هاي رقابت و شديد تبليغاتي جنگ ورشو،
 ۳ تاريخ ۹۱ و ۹۰ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۹۲
 بـه آن اجـراي و ريـزيطـرح كودتا برنامۀ منظور، اين به برآمد؛ ايران حكومت تغيير صدد در خود، اهداف به دستيابي براي انگلستان دولت  

 در وجـو جسـت هبـ ايران، در انگليسي نيروهاي نظامي فرماندٔه سايد، آيرون شد. واگذار ايران در مستقر انگليسي نيروهاي و انگليس سفارت
 بـه توجـه بـا و كرد مالقات رضاخان با قزوين در سايد آيرون داد. تشخيص مناسب منظور اين براي را رضاخان و پرداخت قزاق نيروهاي ميان

 نكـرد آمـاده از بعـد سـايد آيـرون .كند هماهنگ خود اهداف با را وي توانست بود، كرده آوري جمع او دربارٔه ضياءالدين سيد كه اطالعاتي
 سـلطنت و كشـور حفظ براي تهران، سوي به رضاخان نظامي حركت كه كرد القا چنين احمدشاه به و آمد تهران به كودتا، انجام براي رضاخان
  شدند. تهران وارد ۱۲۹۹ اسفند سوم روز بامداد در قزاق قواي شرايط، شدن آماده با است. ضروري

  ۳ تاريخ ۹۹ فحۀص * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۹۳
  بود. شرقي اروپاي هاي سرزمين و كشورها برخي بر تسلط و مرزها گسترش دنبال به خارجي، عرصۀ در استالين حكومت  
  ۳ تاريخ ۱۰۸ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۹۴
 تعـداد و داشـت آلمـان با اي گسترده بازرگاني روابط ما كشور زمان، آن در كرد. طرفي بي اعالم ايران دولت درگرفت، دوم جهاني جنگ وقتي  

 كشـورهاي بـا آلمان دادوستد از جلوگيري براي انگلستان هاي تالش بودند. كار مشغول ايران در آلماني هاي) (تكنسين كارشناسان از زيادي
  .دهد ادامه آلمان با تجارت به شوروي طريق از ايران كه شد باعث و برانگيخت را رضاشاه حكومت اعتراض طرف، بي
 ۳ تاريخ ۹۵ و ۹۴ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۹۵
 او پرداخـت. اسالمي هاي سنت همۀ با مبارزه به او از تقليد به كشور، آن جمهور رئيس آتاتورك، با آشنايي و تركيه به مسافرت از پس رضاشاه  

 تضـعيف براي رضاشاه بكشند. زنان سر از را چادر زور به داشتند وظيفه كه گماشت شهر يابانخ و كوچه در مخصوص مأموران حتي راه اين در
 و )۱ (گزينۀ شدند تعطيل شرعي هاي دفترخانه وي، دستور به بگذارند. كنار را خود مخصوص هاي لباس نيز روحانيون كه داد دستور روحانيت،
 پـذيرفتن انجـام از و )۳ (گزينـۀ شـد قـدغن سيدالشهدا عزاداري ).۴ (گزينۀ شد ماعال ممنوع اكيداً اجتماعي مسائل در روحانيون دخالت
  .آمد عمل به جلوگيري شدت به مذهبي آداب از بسياري

  

   ۲ جغرافيا ۴ درس ۴۶ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۹۶
 توليـد اسـيدكربنيك شـوند، مـي تركيـب هوا و كربن اكسيد دي با كه هايي آب است. آهكي هاي سنگ انحالل و خوردگي پديدٔه ،»كارست«  

 هـاي كـوه در ويژه به كارستي اشكال ايران، در شوند. ها سنگ انحالل و خوردگي موجب توانند مي خود، در گچ و آهك كردن حل با و كنند مي
  هستند. كارستي فرسايشي اَشكال از هايي نمونه زنجان خور كَتَله و همدان صدر علي غارهاي است؛ زياد زاگرس
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  ۲ جغرافيا ۵ درس ۵۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۹۷
 و خشك مناطق در عميق نيمه و عميق هاي چاه حفر بارندگي؛ كاهش و هوا شدن گرم و خشكسالي از: اند عبارت شدن بياباني عوامل ترين مهم  

  ها). بيابان حاشيۀ ساكنان سوخت تأمين براي ها علف و ها بوته كندن (مثالً گياهي پوشش رفتن بين از زيرزميني؛ هاي بآ از رويه بي استفادٔه
  است. ساحلي نواحي از حفاظت راهكارهاي از يكي اراضي، از آب كردن خارج يعني »اراضي زهكشي«  
  ۲ فياجغرا ۶ درس ۷۰ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۹۸
  است. درست ها گزينه ساير آيند. مي حساب به زباني مستقل و جدا خانوادٔه دو آسيايي، -آفرو خانوادٔه و تبتي -چيني خانوادٔه  
  ۲ جغرافيا ۴ درس ۴۷ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۹۹
  هستند. درست ها گزينه ساير شود. مي تشكيل ،سنگ) قلوه و درشت هاي ماسه (نه ريز هاي ماسه داراي نواحي در بادي چالۀ  
  ۲ جغرافيا ۵ درس ۶۲ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۰

  كند. مي مواجه مشكل با را كشاورزي هاي فعاليت و سازي خانه ،»خاك محدوديت و زمين شيب« كوهستاني، نواحي در  
  ۲ جغرافيا ۴ درس ۴۱ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۱
 بنابراين دارد؛ نياز اكسيژن و رطوبت به شيميايي هوازدگي كند. مي تغيير ها سنگ شيميايي تركيب و ها كاني ساختمان شيميايي، هوازدگي در  

   دهد. مي رخ بيشتر مازندران)  استان (مانند ايران مرطوب نواحي در هوازدگي نوع اين
  ۲ جغرافيا ۶ درس ۸۱ تا ۷۹هاي صفحه * متوسط * سؤال: اتمشخص ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۲
 از فرهنگـي انتشار يا پخش بيانگر (تركمنستان) ايران همسايۀ كشور در آن گرفتن جشن بنابراين است، باستان ايران نوروز، جشن خاستگاه  

  هستند. ها) فرهنگ مستقيم تماس (بدون غيرمستقيم فرهنگي انتشار يا پخش از هايي مثال ها گزينه ساير است. مستقيم نوع
  ۲ جغرافيا ۵ درس ۵۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۳
 هرچـه يعني دارد؛ وجود معكوس) (نه »مستقيم« اي رابطه ناحيه، آن در آلي مادٔه توليد ميزان و ناحيه يك در گياهي پوشش رشد سرعت بين  

  هستند. درست ها گزينه ساير است. بيشتر آنجا در نيز آلي مادٔه توليد ميزان باشد، ربيشت ناحيه يك در گياهي پوشش رشد سرعت
  ۳ جغرافيا ۵ درس ۸۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۴
 بيشتر،  بارش و  برف ذوب با بهار اوايل و زمستان در ايران، در مثال، براي نيست)؛ (ثابت كند مي تغيير سال طول در معموالً (دبي) رودها آبدهي  

  هستند. درست ها گزينه ساير يابد. مي كاهش خشك فصل در و كند مي پيدا افزايش رودها آبدهي
  ۳ جغرافيا ۴ درس ۵۹ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۵
 و هـا آن ايمنـي مردم، همۀ عادالنۀ دسترسي و شود عرف خوبي به ونقل حمل به مربوط نيازهاي آن، در كه ونقلي حمل يعني »پايدار ونقل حمل«  

  شود. گرفته نظر در آن آيندٔه و حال براي ريزي برنامه در زيست محيط سالمت
  ونقل. حمل هاي سامانه كردن بهينه هدف با اجرايي و ريزي برنامه هاي فعاليت كليۀ از است عبارت »ونقل حمل مديريت«  
  است. ونقل حمل مختلف شيؤه چند يا دو از تركيبي ،»چندمنظوره يا چندوجهي ونقل حمل«  
 بررسـي بـه و كنـد مـي مطالعـه زمين، سطح در را اطالعات و بار انسان، جايي جابه كه جغرافياست دانش از اي شاخه »ونقل حمل جغرافياي«  

  پردازد. مي اي منطقه مطلوب ريتمدي و ريزي برنامه منظور به محيط بر ها آن تأثيرات و ونقل حمل هاي شيوه و پراكندگي الگوهاي
  ۳ جغرافيا ۵ درس ۸۴ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۶
 و تخريـب باشـند، زمـين سـطح به رسيدن براي تري طوالني مسير پيمودن به مجبور امواج يعني باشد، بيشتر لرزه زمين كانوني عمق هرچه  

  يابد. مي كاهش خسارت
  ۳ جغرافيا ۴ درس ۶۹ و ۶۸ ،۶۴هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۷
  از: اند عبارت ها آن از برخي كه است گرفته صورت اقداماتي مختلف كشورهاي در شهري درون عمومي ونقل حمل بهبود براي اخير دهۀ چند در  
  )BRT( تندرو اتوبوس مسيرهاي يجادا )۲  مونوريل) و تراموا مترو، (مانند ريلي شهري درون ونقل حمل گسترش )۱  
  سواري دوچرخه گسترش )۴    برقي هاي اتوبوس از استفاده )۳  
 »ايمنـي حفـظ« براي كه است اقداماتي از يكي خودروها، در هوا كيسۀ و ايمني كمربند مانند ونقل حمل وسايل در ويژه تجهيزات از استفاده  

  شود. مي انجام ونقل، حمل
  ۳ جغرافيا ۵ درس ۸۳ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۸
 يابنـد، ادامـه اگـر و شـوند مـي زمـين پوسـتۀ فشـردگي و كشـيدگي موجـب ابتدا لغزشي)، يا واگرا همگرا، (حركات زمين پوستۀ حركات  

  كنند. مي ايجاد گسل نام به هايي شكستگي
  ها: گزينه ساير بررسي  
 اگـر بعـد و كننـد مي گسل ايجاد ابتدا زمين پوستۀ حركات بلكه نيست؛ زمين پوستۀ حركات تقيممس نتيجۀ ها سنگ شدن شكسته :۱ گزينۀ  

   شكنند. مي و دهند مي دست از را خود مقاومت ها سنگ يابد، تداوم ها آن حركت و كنند حركت ها گسل
 مـذاب مواد همرفتي حركت اين حقيقت، در و است زمين پوستۀ حركات از قبل مرحله يك فوقاني، گوشتۀ در مواد همرفتي حركت :۲ گزينۀ  

  شود. مي زمين پوستۀ حركت باعث كه است زمين درون
 زمـين. پوستۀ هاي سنگ مقاومت افزايش نه است؛ زمين پوستۀ حركات تداوم لرزه، زمين يك وقوع از پس انرژي دوبارٔه تجمع علت :۳ گزينۀ  

  پيوندد. مي وقوع به لرزه زمين بدهند، دست از برشي و همگرا واگرا، نيروهاي ابربر در را خود مقاومت زمين پوستۀ هاي سنگ وقتي همچنين
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  ۳ جغرافيا ۵ درس ۸۸ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۹
 و دهش ايران سرزمين باالي شكستگي و خوردگي چين موجب »اوراسيا -هند اقيانوس و عربستان هاي صفحه شدن) نزديك (يعني همگرايي«  

  است. منطقه آن خيزي لرزه اصلي علت نهايت، در
  ۳ جغرافيا ۵ درس ۹۲ تا ۹۰هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۰
 در شـود. خارج ها آبراهه آب تا شود مي صرف كمتري زمان مدت آن، در كه دهد مي نشان را »گرد« آبخيز حوضۀ يك سؤال، در مندرج تصوير  

 بـه زمان هم ها جريان ۀهم )،۲ گزينۀ (نادرستي است اندازه يك به تقريباً ها آن طول كه ها سرشاخه پراكنده، انشعابات علت به گرد، هاي حوضه
 طور به و تدريج به ها سرشاخه آب گرد)، (نه كشيده هاي حوضه در .)۱ گزينۀ (نادرستي شوند مي سيل وقوع و سرريز موجب و رسند مي خروجي
  ).۳ گزينۀ (نادرستي شود مي تخليه حوضه از متوالي

  
  ۲ شناسي جامعه ۴۷ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۱۱
 رهدو نيـا گذاري نام ليدل شود. مي شامل را الدييم شانزدهم تا چهاردهم قرن از و است »دوباره تولد« و »اتيح ديتجد« معناي به رنسانس ■  

   بازگشت. روم و وناني فرهنگ به زمان نيا در غرب كه است نيا رنسانس، به
  است. تيحيمس نييد فرهنگ وسطي، قرون فرهنگ اما بود ريياساط فرهنگ باستان، روم و وناني فرهنگ ■  
 سميسكوالر و يياگرايدن و داشتند وييدن كرديرو اما كردند، مي استفاده دييتوح و معنوي ميمفاه و شعارها از سايكل آباء ،وسطي قرون طي ■  

  كردند. مي دنبال را عمل در
  شد. آشكار مذهبي آميز اعتراض هاي حركت ،رنسانس دوران در ■  
  ۲ شناسي جامعه ۵۲ تا ۴۹ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۱۲
  (الف)  شدند. مي دهيپرست متكثر خداوندگاران ،عالم هب دييتوح نگاه از غفلت با باستان روم و وناني ريياساط فرهنگ در ■  
  (ب)  .ماند دور ديتوح عقالني ابعاد از ثيتثل قبول با و شد ريياساط كردهاييرو با ختهيآم تيحيمس نظر، و شهياند سطح در ■  
 روشـنگري، هـاي  فلسـفه و آورد فراهم را روشنگري هاي فلسفه گسترش ۀزمين مردم، زندگي و رفتارها هنجارها، سطح در رايج يدنياگراي ■  

  (ج)  آورد. پديد را غرب معاصر فرهنگ و داد تسري آن عميق يها اليه به غرب فرهنگ يسطح يها اليه از را سكوالريسم
  (د)  .آورد وجود به را داران هيسرما ديجد قشر ،صنعت رشد آن دنبال به و تجارت گسترش ■  
  ۲ شناسي جامعه ۵۹ تا ۵۷ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۱۳
 در شـد. لردهـا) و هـا (كنـت بزرگ اربابان و ها فئودال تيحاكم به منجر سايكل قدرت يجيتدر زوال :سكوالر ياسيس يها قدرت شيدايپ ■  

  كردند. اعالم نيد از را خود ييجدا يرسم طور به كه گرفتند شكل ييها دولت فرانسه انقالب با ت،ينها
  بود. ديجد يجهان نظام در رغربييغ جوامع ادغام عامل ترين مهم استعمار :يجهان نينو نظام در جوامع ادغام و استعمار ■  
 ثروت انتقال و ييكايآمر مزارع به ييقايآفر پوست سياه يها برده انتقال ،يدار برده و تجارت رشد :صنعت و هيسرما تجارت، با قدرت ونديپ ■  

  كنند. دايپ يبرتر گاهيجا داران زمين به نسبت بازرگانان كه شد موجب يياروپا جوامع به
 يهـا كشـور مصـرف بـازار و ارزان كـار يروين خام، مواد به غربي يها كشور :يفراماسونر يها سازمان و مذهبي مبلغان گرفتن خدمت به ■  

 ها آن نفوذ و سلطه كه بودند ياقوام يفرهنگ مقاومت شكستن هم در ازمندين خود ياقتصاد منافع نيتأم يبرا ها آن داشتند. ازين  رغربييغ
  كردند. نمي تحمل را

  ۲ شناسي جامعه ۶۹ تا ۶۶ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۱۴
 آمدن پديد ثروت، باشتان ،تدريج به يول بود اي منطقه و يقوم يها استيس تيحما ازمندين خود، نيآغاز يها حركت در محور هيسرما اقتصاد ■  

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

  كنند. مي تيريمد و ييشناسا را يجهان سطح در ياقتصاد راتييتغ ،يالعاتاط ميعظ يها شبكه از استفاده با ها آن
 بلكـه گردانـد مي متزلزل را رغربييغ جوامع يفرهنگ تيهو تنها نه ،يستيونيصه يها كانون و ثروت صاحبان دست در رسانه قدرت تجمع ■  

  هست. زين غرب جهان كيدموكرات يها ارزش برخالف آشكارا
  ۲ شناسي جامعه ۸۳ تا ۷۹ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۱۵
  ندارند. اتيح حق شوند، مي متولد فقر در كه يكسان ،يسيانگل شناس تيجمع مالتوس نظر از اول: قسمت ■  
 لسوفيف راسل ندبرترا پدربزرگ راسل، جان لرد جمله از يسيانگل دولتمردان كه شد آن موجب ياقتصاد سميبراليل تيحاكم دوم: قسمت ■  

  كنند. يخوددار رلنديا يقحط با مقابله يبرا ياقدام هر از مشهور،
  گرفت. دهيناد را عدالت و كرد باز ثروت صاحبان يبرا را استثمار راه ،ياقتصاد يآزاد ژهيو به و يآزاد شعار بر هيتك با هياول سميبراليل سوم: قسمت ■  
 نيبـ كـه ييها چالش نوع از نه د،يآ مي ديپد تمدن و فرهنگ كي درون كه بود ييها چالش عنو از غرب و شرق وكبل چالش چهارم: قسمت ■  

  .رديگ مي شكل مختلف، يها فرهنگ
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  ۲ شناسي جامعه ۸۶ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۱۶
 تجربي علم رشد با يول افزودند  مي خود ثروت بر يجنگ ميغنا با خيتار ۀگذشت در فاتحان كه بود معتقد ،يفرانسو شناس جامعه كنت، اگوست  
 دگاهيد از بندد. برمي رخت بشر يزندگ از جنگ ،يصنعت انقالب از بعد ليدل نيهم به .ديآ مي دست به عتيطب بر غلبه قيطر از ثروت صنعت، و
  است. يليتحم و يعارض يامر بلكه ستين يذات يامر ،يغرب جديد جامعۀ و فرهنگ در جنگ او،
  ۳ شناسي جامعه ۵۸ تا ۵۶ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۱۷
 لذت و دهيفا به صرفاً بشر ،يطيشرا نيچن در گرفت. قرار ياديبن ديترد و شك مورد دانش و ثروت قدرت، تيمز سه هر ارزش اول: قسمت ■  

  .كرد بسنده ايمزا نيا از يناش
   است. بودن باطل و حق ت،يمشروع مدار اما شود،  مي اعمال ها آن بر قدرت كه است يكسان ٔهاراد و خواست ت،يمقبول مدار دوم: قسمت ■  
  ۳ شناسي جامعه ۶۰ و ۵۹ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۱۸
 »يهژمـون« بـه سـلطه نوع نيا از شناسان جامعه رد؛يگ مي قرار رشيپذ و تيرضا مورد شتريب شود اعمال يفرهنگ ٔهويش به سلطه كه يهنگام  

 خـود ييجـو يبرتر هيتوج و يعموم تيرضا يمهندس يبرا رسانه و هنر مانند يفرهنگ يابزارها و ها وهيش از كيهژمون ۀسلط كنند. مي ريتعب
 را جهان مردم تا برند، مي كار به كايآمر يهژمون بسط يبرا اي وهيش عنوان به را يهراس اسالم ،ييكايآمر يها رسانه نمونه يبرا كند. مي استفاده

  سازند. همراه و يراض اسالم با مقابله يبرا
  ۳ شناسي جامعه ۶۶ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۱۹
 نيا از ؛داند نمي يعلم ۀمطالع قابل را ياسيس يها ارزش جمله از يانسان يها ارزش ،يتجرب علوم به علم كردن منحصر با ينييتب شناسي جامعه  

 امـور اگرچه ز،ين يريتفس شناسي جامعه كند. مي مطالعه ،معنا فاقد و يخنث ٔهديپد كي عنوان به را آن ،قدرت از ييمعنازدا و زدايي ارزش با رو
 ابييارز يبرا ياريمع و مالك و كند مي بسنده ياسيس يها نظام و ها شارز فيتوص به صرفاً اام داند، مي يارزش و معنادار ييها دهيپد را ياسيس

 تنهـا نـه و كارنـد محافظه دو هر يريتفس و ينييتب يكردهايرو كه معتقدند يانتقاد شناسان جامعه ليدل نيهم به دهد. نمي ارائه ها آن يعلم
  سازند. مي مجبور و منفعل موجود تيوضع برابر در را ها انسان بلكه ندارند، موجود تيوضع ساختن بهتر يبرا يراهكار چيه
  ۳ شناسي جامعه ۶۹ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :اسخپ -۲۲۰
  اسمي پوست: رنگ ■  
  اجتماعي نابرابري اي/ رتبه تحصيالت: ■  
  اجتماعي نابرابري اي/ رتبه ثروت: ■  
  اسمي جنسيت: ■  
  اسمي زبان: ■  
  طبيعي نابرابري اي/ رتبه هوشي: ضريب ■  
  ۳ شناسي جامعه ۷۰ صفحۀ * وسطمت * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۲۱
 در يعـيطب يهـا ينابرابر و ياسم يها تفاوت است. شناسان جامعه موردتوجه موضوعات ترين مهم از يكي »ياجتماع ينابرابر« اول: قسمت ■  

  .رنديگ مي قرار شناسان جامعه موردتوجه شوند، منجر ياجتماع يها ينابرابر به كه يصورت
  .دارند توجه جوامع در ياجتماع يقشربند به ،ياجتماع يها ينابرابر ۀمطالع در شناسان جامعه دوم: قسمت ■  
 افـراد انيـم نـابرابر صورت به دانش و قدرت ثروت، يعني ياجتماع يايمزا كه است نيا ياجتماع يها ينابرابر علت نديگو مي سوم: قسمت ■  

  آن. نييپا در افراد يبرخ و رنديگ مي قرار يماعاجت مراتب سلسله يباال در افراد يبرخ رو اين از اند، شده عيتوز
  ۳ شناسي جامعه ۷۳ تا ۷۱ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۲۲
  ها: گزينه بررسي  
  درست -نادرست :۱ گزينه  
  درست -درست :۲ گزينه  
  نادرست -نادرست :۳ گزينه  
  نادرست -درست :۴ گزينه  
  ۳ شناسي جامعه ۷۴ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۲۳
  انجامند. مي شكست به جهينت در و ستندين سازگار يانسان فطرت با ،بودن ناعادالنه ليدل به كرديرو دو هر اول: قسمت ■  
 شروع ۀنقط و كند همفرا همگان يبرا را رقابت امكان دارد فهيوظ جامعه اما شود نمي لغو يخصوص تيمالك عادالنه، كرديرو در دوم: قسمت ■  

 را مسكن و پوشاك خوراك، مانند افراد ۀهم يضرور يازهاين است، ظفوم جامعه از يندگينما به دولت منظور نيبد .دينما كساني را رقابت
  .كند نيتأم

  ۳ شناسي جامعه ۷۵ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۲۴
 قلمـرو »دانش« دارند؛ متقابل و زيمتما قلمرو دو ارزش و دانش يعني شد؛ مي انيب »ارزش از دانش ييجدا« عنوان با اعتقاد نيا اول: قسمت ■  

  شد. مي يعرفم ها) ارزش بازسازي و (خلق »ريتفس« قلمرو ،»ارزش« مقابل در و ها) واقعيت بازخواني و (كشف »نييتب«
   شد. باز اجتماعي علوم به يزيتجو و يانتقاد يها گزاره بازگشت راه و ترف هيحاش به ينييتب كرديرو ،يريتفس كرديرو ۀغلب با دوم: قسمت ■  
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  ۳ شناسي جامعه ۷۷ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۲۵
 و هـا گـروه افـراد، يهـا اراده وپرداختـۀ سـاخته ،هـا ارزش و يمعـان تمام كه است معتقد يريتفس كرديرو رشيپذ با يانتقاد شناسي جامعه  

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

 فرهنـگ بر و رود فراتر خود يخيتار ٔهمحدود و ييايجغراف ٔهگستر از يفرهنگ اي شود ليتحم يگريد گروه اي فرد بر يگروه اي ردف ٔهاراد دينبا
  پرداخت. آن از انتقاد به ديبا و است سلطه مصداق گردد، سركوب يگروه اي فرد اراده و دهد رخ ياتفاق نيچن اگر كند. سلطه مالاع يگريد

 

   منطق ۸۱ و ۷۷ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۲۶
 دوم شرط به توجه با الزاماً باشد منفي مقدمه اين در وسط حد اگر است، قياس آن وسط حد ،اول شكل در دوم مقدمۀ موضوع اينكه به توجه با  

 منفـي عالمـت مقدمـه دو هـر در وسط حد« يعني دوم شرط الّا و باشد داشته مثبت عالمت ،اول مقدمۀ در وسط حد بايد قياس بودن معتبر
   شد. خواهد نامعتبر و دهد مي دست از را »باشد. نداشته

 از يكي اگر باشد. سالبه بايد مقدمه آن پس است محمول اول شكل اول مقدمۀ در وسط حد چون باشد، مثبت اول مقدمۀ در وسط حد اگر الحا  
 عالمت نتيجه محمول يعني باشد سالبه قياس نتيجۀ وقتي بود. نخواهد معتبر الّا و باشد سالبه هم قياس نتيجۀ بايد باشد سالبه قياس مقدمات
 مقـدمات در جزء همان بايد داشتند مثبت عالمت نتيجه محمول و موضوع از هركدام اگر قياس، اعتبار تعيين سومِ شرط اساس بر د.دار مثبت
 باشـد. داشـته مثبـت عالمـت هم مقدمات در بايد دارد مثبت عالمت موردنظر قياس در نتيجه محمول چون و باشد داشته مثبت عالمت نيز

 معتبـر سـوم شرط و است منفي دوم مقدمۀ محمول يعني باشد موجبه دوم مقدمۀ اگر است. دوم مقدمۀ محمول اول، شكل در نتيجه محمول
 هـم اول مقدمـۀ چون و است سالبه دوم مقدمۀ يعني باشد مثبت دوم مقدمۀ محمول اگر و بود خواهد نامعتبر و داشت نخواهد را قياس بودن
  »باشد. موجبه مقدمات از يكي حداقل« يعني دهد مي دست از را اول شرط پس بود سالبه

 هر يعني رود مي دست از دوم شرط و شود مي منفي مقدمه آن در وسط حد ،باشد موجبه اول مقدمۀ اگر دوم، مقدمۀ بودن سالبه با كنيد دقت  
  ود.ش مي سالبه مقدمه دو هر يعني رود مي دست از اول شرط باشد سالبه اول مقدمۀ اگر و شود مي منفي وسط حد دو

  بود. خواهد نامعتبر قياس آن باشد منفي دوم مقدمۀ موضوع اگر قياس اول شكل در پس  
   منطق ۸۱ و ۷۹ ،۷۷ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۲۷
 سالبه مقدمه، آن يعني شدبا مثبت مقدمه اين در وسط حد اگر است، قياس آن وسط حد قياس، چهارم شكل در دوم مقدمۀ محمول اينكه به توجه با  

  نيستند. درست هاي پاسخ ۴ و ۳ هاي گزينه پس ،باشد موجبه تواند نمي و باشد سالبه نيز نتيجه بايد ،باشد سالبه مقدمات از يكي وقتي و است
 مقدمه، آن يعني شدبا مثبت مقدمه اين در وسط حد اگر است، قياس آن وسط حد قياس، چهارم شكل در دوم مقدمۀ محمول اينكه به توجه با  

 دو هـر يعنـي بـود خواهد قياس بودن معتبر اول شرط فاقد الّا و باشد موجبه اول مقدمۀ بايد باشد سالبه مقدمات از يكي وقتي و است سالبه
 داشت خواهد منفي عالمت آن محمول باشد موجبه اول، مقدمۀ وقتي و باشد موجبه اول مقدمۀ بايد پس شود؛ مي نامعتبر و بوده سالبه مقدمه

 كـه است همان نتيجه موضوع و است مثبت نتيجه موضوع يعني باشد كلي نتيجه اگر و بود خواهد نتيجه موضوع اول، مقدمۀ محمول ضمناً و
 قياس بودن معتبر سوم شرط و است منفي مقدمات در و مثبت نتيجه در نتيجه موضوع يعني دارد، منفي عالمت و است محمول اول مقدمۀ در
  باشد. معتبر تواند مي جزئي سالبۀ نتيجۀ با فقط قياس ،چهارم شكل در دوم مقدمۀ محمول بودن مثبت با پس ،اردند را
   منطق ۸۱ و ۷۷ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۲۸
 در نتيجه موضوع كه اي مقدمه هر ييعن ،شود مي داده تشخيص قياس مقدمات در نتيجه محمول و موضوع موقعيت به توجه با قياس يك شكل  

   است. دوم مقدمۀ مقدمه، آن باشد شده واقع آن در نتيجه محمول كه اي مقدمه هر و است اول مقدمۀ مقدمه، آن باشد، شده واقع آن
  باشد. شده واقع موضوع ،آن دوم مقدمۀ در و محمول ،آن اول مقدمۀ در وسط حد كه است آن اول شكل  
  باشد. شده واقع محمول ،آن دوم مقدمۀ در هم و اول مقدمۀ در هم وسط حد كه است آن دوم شكل  
  باشد. شده واقع موضوع ،آن دوم مقدمۀ در هم و اول مقدمۀ در هم وسط حد كه است آن سوم شكل  
  باشد. شده واقع محمول ،آن دوم مقدمۀ در و موضوع ،آن اول مقدمۀ در وسط حد كه است آن چهارم شكل  
  كنيم: مي حفظ صهخال طور به كه  
  محمول -موضوع -۴  موضوع -موضوع -۳  محمول -محمول -۲  موضوع -محمول -۱  
 پـس ،اسـت آمـده آن در »گوسـفند« كه است آن ،دوم مقدمۀ و است آمده آن در »داران مهره« كه است آن ،اول مقدمۀ شده داده قياس در  

 همـۀ قيـاس اين اما ،است چهارم شكل قياس اين پس ،است محمول ومد مقدمۀ در و است موضوع اول مقدمۀ در است وسط حد كه شاخدار
  است. معتبر و دارد هم را قياس ودنب معتبر شرايط

  است. موجبه آن مقدمۀ دو هر -۱  
  نيست. منفي مقدمه دو هر در وسط دح -۲  
  باشد. داشته بررسي به نياز كه دنندار مثبت عالمت نتيجه اجزاي -۳  
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   منطق ۸۱ و ۷۷ هاي صفحه * دشوار * :سؤال شخصاتم ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۲۹
 و مثبـت آن موضـوع كه اي قضيه بود. نخواهد معتبر الّا و هستند موجبه نيز آن مقدمۀ دو هر حتماً باشد موجبه معتبري قياس يك نتيجۀ اگر  

 قضـيه، بـودن موجبه دليل به »ج« و تاس مثبت سوركلي دليل به »الف« كه »است ج الف هر« يعني است كلي موجبۀ باشد، منفي آن محمول
 نيـز مقـدمات در بايـد دارد مثبت عالمت ،»الف« وقتي چون باشد. اول شكل نتيجۀ تواند مي فقط كلي موجبۀ يعني قضيه اين اما است. منفي
 »الـف« امـا حمـول.م يـا اسـت موضـوع يا اول مقدمۀ در و باشد آمده اول مقدمۀ در بايد پس است نتيجه موضوع »الف« چون و باشد مثبت
 مقدمـۀ بايد يعني باشد مثبت بايد اعتبار شرط داشتن براي شود واقع محمول اول مقدمۀ در اگر چون شود واقع اول مقدمۀ محمول تواند نمي
 صـورتي در شود مي مثبت نتيجه محمول صورت آن در كه باشد سالبه بايد نيز نتيجه باشد سالبه اول مقدمۀ كه صورتي در و باشد سالبه اول
 بايد مقدمه آن و باشد موضوع اول مقدمۀ در بايد »الف« پس سالبه. نه است موجبه يعني است منفي نتيجه محمول كه است آمده سؤال در كه

 آن محمـول اسـت محذوف نتيجه در كه وسط حد و است آن موضوع »الف« كه باشد كلي موجبۀ بايد قياس اين اول مقدمۀ پس باشد موجبه
 وسـط حـد صـورت آن در چـون شود واقع موضوع تواند نمي و بشود واقع محمول دوم مقدمۀ در بايد است نتيجه محمول كه »ج« اما باشد.

 در وسط حد پس باشند موجبه بايد مقدمه دو هر چون و است شده واقع محمول وسط حد كه هم اول مقدمۀ در و شود مي دوم مقدمۀ محمول
 دوم مقدمـۀ در »ج« پـس شـود. مي نامعتبر و داده دست از را قياس بودن معتبر شرايط از يكي و گيرد مي خود به منفي عالمت مقدمه دو هر

 شـكل قيـاس نتيجۀ تواند مي فقط باشد معتبر اگر شده عنوان نتيجۀ فوق، توضيح به توجه با موضوع. وسط حد و شود مي واقع محمول قياس
  »است. ج الف هر پس .است ج ب هر .است ب الف هر« باشد. اول

  ها: گزينه ساير بررسي  
 دو هـر اگـر است محمول مقدمه دو هر در وسط حد دوم شكل در اينكه دليل به و است كلي موجبۀ شده داده نتيجۀ چون است غلط ۲ گزينۀ  

 و مثبت مقدمات از يكي دوم شكل در بايد پس شود مي نامعتبر و گيرد مي خود به منفي عالمت مقدمه دو هر در وسط حد باشد موجبه مقدمه
  باشد. موجبه تواند نمي نتيجه صورت اين در و باشد منفي يكي

 باشند موجبه بايد مقدمه دو هر نتيجه، بودن موجبه دليل به و است موضوع مقدمه دو هر در وسط حد سوم شكل در چون است غلط ۳ گزينۀ  
 نتيجـه محمـول يكي و نتيجه موضوع مقدمات از يكي محمول و هستند منفي مقدمه دو هر محمول يعني باشند موجبه مقدمه دو هر وقتي و

  است. نامعتبر پس دارد منفي عالمت اول مقدمۀ در دارد مثبت عالمت كه نتيجه موضوع اما است
 مقدمۀ در بايد كه نتيجه موضوع پس است. محمول دوم مقدمۀ در و موضوع اول مقدمۀ در وسط حد چهارم شكل در چون است غلط ۴ گزينۀ  
 يعنـي بـود. خواهـد منفي اول مقدمۀ محمول پس باشند، موجبه بايد دو هر قياس مقدمات چون و شود مي واقع مقدمه آن محمول باشد، ولا

  بود. خواهد نامعتبر و بوده قياس بودن معتبر سوم شرط فاقد و شده واقع منفي اول مقدمۀ در و مثبت نتيجه در »الف«
   منطق ۹۱ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۳۰
  ها: گزينه بررسي  
  نيست. منفصل شرطي قضاياي از كدام هيچ چون نيست درست پاسخ ۱ گزينۀ  
  مانعةالجمع. يعني است صدق در جمع غيرقابل منفصل شرطي قضيۀ تعريف چون نيست درست پاسخ ۲ گزينۀ  
  است. حقيقي منفصل قضيۀ تعريف چون نيست درست پاسخ ۴ گزينۀ  
 يعنـي باشـد نكـرده حركت دو هر تواند نمي »دوم. جسم يا كرده حركت اول جسم باهم جسم دو برخورد در يا« مثل است ۳ گزينۀ درست خپاس  

 تواننـد مي قضيه بخش دو هر يعني دنباش داشته برخورد هم با و كنند حركت توانند مي جسم دو هر اما ،است محال باهم قضيه بخش دو هر كذب
  باشد. كاذب ديگر بخش و صادق قضيه بخش يك شود مي يعني كنند برخورد هم با و كرده حركت جسم دو از يكي فقط اي و باشند صادق

   منطق ۹۵ و ۹۴ ،۸۱ ،۷۷ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۳۱
  هستند. معتبر حقيقي استثنايي قياس حالت چهار هر  
  مثل:  
  معتبر) و اول جزء (وضع نيست. فرد پس است زوج طبيعي عدد اين ليكن فرد. اي است زوج طبيعي عدد اين يا  
  معتبر) و اول جزء (رفع است. فرد پس نيست زوج طبيعي عدد اين ليكن فرد. يا است زوج طبيعي عدد اين يا  
  تبر)مع و دوم جزء (وضع نيست. زوج پس است فرد طبيعي عدد اين ليكن فرد. يا است زوج طبيعي عدد اين يا  
  معتبر) و دوم جزء رفع( است. زوج پس نيست فرد طبيعي عدد اين ليكن فرد. يا است زوج طبيعي عدد اين يا  
  ندارند. را ويژگي اين اقتراني قياس و ديگر استثنايي هاي قياس از كدام هيچ  
 رفـع« حالـت دو و هستند معتبر »تالي فعر و مقدم وضع« حالت دو متصل استثنايي قياس چهارحالت از چون نيست موردنظر پاسخ ۱ گزينۀ  

   هستند. نامعتبر »تالي وضع و مقدم
 ضروب آن كه نامعتبر هاي حالت هم و دارند معتبر حالت هم اقتراني قياس اشكال همۀ نيستند.چون موردنظر پاسخ كدام هيچ ۳ و ۲ هاي گزينه  
 نداشـته را قيـاس اعتبـار تعيين شرايط از شرط يك حتي كه حاالتي و ضروب آن و هستند معتبر دارند را اعتبار تعيين شرايط كه حاالتي و

  هستند. نامعتبر باشند
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   منطق ۹۵ و ۹۴ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۳۲
  نامعتبر. تالي وضع و مقدم رفع و هستند معتبر تالي رفع و مقدم وضع ،متصل استثنايي قياس در و است متصل استثنايي قياس شده داده قياس  
  است. نامعتبر مقدم رفع كه است شده مقدم رفع شده، داده قياس در  
 پـس ،باشد نادرست يا درست است ممكن نتيجه اين كه ندارد. ديپلم علي پس نيست دانشجو علي نليك دارد. ديپلم ،است دانشجو علي اگر  

 زمينـۀ توانـد مي يقيني نتيجۀ همين ولي گيريم مي آن از هم يقيني نتيجۀ موارد برخي در هرچند است نامعتبر استثنايي قياس از صورت اين
  كند. فراهم را مقدم رفع مغالطۀ

  شود. توجه ها آن محتواي به نبايد اصالً قياس اعتبار به مربوط هاي مغالطه تشخيص براي نكته:  
  يازدهم فلسفۀ ۵۳ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۳۳
 اساس اين بر .است حقيقت او براي دريافت همان كند مي دريافت حس طريق از كه را چيزي هر زمان هر در هركس كه بود معتقد گوراسپروتا  

 و كنـد مي فـرق ديگـر شخص به شخصي از و نيست يكسان و است نسبي امري پروتاگوراس ديدگاه از حقيقت ندارد. معنا حسي خطاي اصالً
 دريافـت كـه زمـاني هـر را چيـزي هر انسان هر پس .كند دريافت ديگر نحوي به را آن فردا و بداند حقيقت را چيزي امروز است ممكن حتي
 واقـع در كند. فرق باهم مختلف زمان دو در حقيقت اين چندهر ،است حقيقت او براي كند مي دريافت كه چيزي همان زمان همان در كند مي

  است. حقيقت همان دهد مي گواه انسان براي حس آنچه هر پرتاگوراس نظر طبق
  يازدهم فلسفۀ ۵۹ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۳۴
 مفيـدي باورهـاي نيازمند بلكه ،نيست واقعيت كشف هدف ها آن نظر از .كرد واقعيت درك توان نمي تجربه طريق از ها پراگماتيست ديدگاه از  

  است. بودن درست معناي به فايده و باشند دسودمن و بيايند كار به عمل در كه هستيم
 اينكـه چه باشد عملي دانش، آن خود اينكه نه است آن عملي داشتن فايده و سودمندي در دانش يك بودن واقعي و درست :۴ گزينۀ توضيح  

  باشد. داشته عمل در فايده و سودمندي و نتايج نظري دانش يك است ممكن
  يازدهم فلسفه ۶۲ صفحۀ * متوسط * :لسؤا مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۳۵
 چيسـتي قبيـل از انسـان دربـارٔه بنيـادين و مهم مسائل به كه است مضاف هاي فلسفه از يكي فلسفي شناسي انسان يا انسان دربارٔه فلسفي تفكر  

 فلسـفه هاي شاخه از شناسي انسان كه جايي آن از پردازد. مي او اخالقي هويت و انسان متمايز هاي ويژگي نيز و وي آيندٔه جهان، در او جايگاه انسان،
 اسـت پژوهش روش كند، مي متمايز پردازد، مي انسان بررسي به كه دانش هاي شاخه ديگر از را شناسي انسان آنچه كه داشت توجه بايد است مضاف

 هويـت اينجـا (در انسان ماهوي هاي گيويژ بررسي به كه است شده مطرح پرسشي ۴ گزينۀ در باشد. عقلي و استداللي يعني فلسفي روش بايد كه
 پرسش اين به پاسخ شود اتخاذ انسان ماهيت درباره كه ديدگاهي اساس بر و است استداللي و عقلي پرسش اين بررسي روش پردازد. مي او) اخالقي
 هورمـوني و مغـزي انفعاالت و فعل ۀنتيج در زني اخالقيات از او برداشت كه بگوييم توانيم مي بدانيم، مادي موجودي تنها را انسان اگر است. متفاوت

    كند. استفاده پاسخ براي پژوهشي دستاوردهاي از است ممكن كه هرچند آيد، نمي دست به تجربي روش با پرسش اين به پاسخ بنابراين است.
 و خلق نظر از ها انسان مختلف هاي نهگو بررسي با زيرا كند. مي استفاده مشاهده روش از و است شناسي روان علم به مربوط پرسشي :۱ گزينۀ  

  دهد. مي دست به بندي تقسيم براي معياري عاطفه
  گيرد. مي قرار موردبررسي آزمايشگاهي روش با و تجربي علوم حوزٔه در و است شناسي زيست به مربوط پرسشي :۲ گزينۀ  
 موردبررسـي تجربي روش با و است فعل انجام در او تصميم ؤثرم نقش و آگاهي معناي به اينجا در فعل بودن غيرارادي و بودن ارادي :۳ گزينۀ  

   باشد. نمي است، اخالقي فعل منشا كه داشتن اختيار معناي به اينجا در اراده گيرد. مي قرار
  يازدهم فلسفۀ ۶۵ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۳۶
 تطـور و تحول كه بود رسيده نتيجه اين به شناسي زيست در خود تحقيقات بر بنا بلكه نداشت فلسفي ديدگاه و بود شناس زيست يك داروين  

  است. حيوان از انسان پيدايش موجب زنده موجودات تدريجي
  گرفتند. فلسفي نتايج داروين شناسي زيست نظريات از كه است فيلسوفاني ديدگاه ديگر هاي گزينه اما  
  يازدهم فلسفه ۶۶ صفحۀ * طمتوس * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۳۷
   نيسـت معـين و مشـخص »وجـود« كسـب و تولـد ۀلحظ از ها، پديده ساير برخالف انسان ماهيت و چيستي معتقدند ها اگزيستانسياليست  

 در شخص هر ٔهاراد بر ها اليستياگزيستانس ).۴ گزينۀ (رد زند مي رقم را خود ماهيت خود زندگي و عمل و خود دست با او بلكه ).۳ گزينۀ (رد
 توانسـت مـي هيتلـر بنابراين است. ساخته خود براي خودش دست با هست هرچه هركسي بنابراين دارند. بسيار تأكيد خود ماهيت ساختن
   است. ساخته را خودش هاي ويژگي خود ارادٔه با و باشد چنين كه كرده انتخاب خودش او نباشد. هيتلر

   دارد. متفاوتي معناي ها اگزيستانسياليست نزد و است اسالمي ۀفلسف هب مربوط ماهيت و وجود تمايز :۲ گزينۀ رد  
  يازدهم فلسفه ۵۸ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۳۸
 اموري گردي سوي از مسائل. همه تبيين در تجربه ناتواني مانند ؛آورد پديد را متعددي نظري اشكاالت ،عقلي تفكر به مهري بي و تجربه به ويژه توجه  

 نمـايي واقـع مشـكالت ايـن برد. بين از را تجربي احكام قطعيت نيز تجربي علوم تغييرات و مختلف هاي انسان ۀتجرب تفاوت تجربه، خطاهاي مانند
 گرايي نسبي ها جريان اين از يكي كه آمد وجود به تجربي دانش جايگاه تبيين براي ديگري فلسفي هاي جريان و داد قرار ترديد مورد را تجربي دانش
 بـه بعـداً گرايـي نسـبي دارد. اعتبـار خودش به نسبت و خودش براي هركس شناخت و است شخصي و يئجز معرفت، و شناخت بود معتقد كه بود

    انجاميد. سياست و دين حقوق، اخالق، انسان، هويت در گرايي نسبي به و شد وارد حقوق و سياست دين، اخالق، مانند هايي حوزه
  آمد. وجود به تجربي دانش معضالت دليل به ابتدا در گرايي نسبي :۳ و ۱ ايه گزينه  
  شد. وارد ديگر هاي حوزه به سپس و كرد ظهور شناسي معرفت در ابتدا گرايي نسبي :۴ گزينۀ  
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  ۲ فلسفه ۶۲ و ۶۱ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۳۹
 است متفاوت جامعه مختلف سطوح براي عقلي استدالل اين كه هرچند ).۱ گزينۀ (رد است عقلي داللاست نيازمند آييني و اعتقاد هر پذيرش  
 در باشـد. داشـته عقلي ۀپشتوان كه است ارزشمند ايماني بنابراين ).۴ گزينۀ (رد اوست فكري قدرت و توان اندازه به هركس دليل و حجت و

 از يكـي حـس و قلـب كنار در را عقل مسلمان ۀفالسف بكشاند. اشتباه و غلط كارهاي سوي به را انسان بسا چه و ندارد ارزشي صورت اين غير
   ).۳ گزينۀ (رد دانند مي دين معارف و احكام كسب منابع از يكي سنت و قرآن كنار در را عقل همچنين دانند. مي معرفت ابزارهاي

  ۲ فلسفه ۶۲ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۴۰
 نتيجـه يـك به حتماً مشترك موضوعات در لذا و رسانند مي حقيقت به را ما سه هر وحي و شهود عقلي، استدالل مسلمان، فيلسوفان نظر از  

 از است ممكن داريم، متفاوتي و محدود عقلي هاي توانمندي چون ها انسان ما ).۴ و ۱ هاي هگزين (رد بود خواهند يكديگر مؤيد و رسيد خواهند
 وحي هاي داده و ما عقلي دستاوردهاي ميان كه يموارد در بنابراين برسيم. اشتباه و نادرست نتايج به و نكنيم استفاده درست قليع استدالل
   بكاهيم. ظاهري هاي تعارض از تا ببريم بهره ديگران دانش از و دهيم افزايش را خود علمي تالش بايد دارد وجود تعارض

   نيست. موردنظر اينجا در وحياني هاي داده با آن ارتباط و تاريخي منابع است. اشتباه و خطا از يعار وحياني هاي داده :۲ گزينۀ  
  ۲ فلسفه ۵۵ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۴۱
 دربـارٔه چيزي و تنيس واقعيت به ناظر فلسفه كه گفت و خواند ذهني را فلسفه تأسيس در عقل كار و فلسفي عقل كلي طور به كُنت اوگوست  

 »علـم« بـه و شـود عمـل وارد حسي و تجربي روش با صرفاً عقل كه است ممكن وقتي تنها واقعيت شناخت او نظر از گويد. نمي ما به واقعيت
   شود. نائل واقعيت شناخت به تواند مي تجربي علم طريق از فقط عقل بنابراين است. تجربي علم فقط علم، از او مقصود كه برسد

  ۲ فلسفه ۵۱ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۴۲
 گفت توان مي بنابراين نطق، هم و است عقل معناي به كه گويد مي سخن لوگوس نام به حقيقتي از هراكليتوس باستان يونان فيلسوفان ميان در  

 همـان فيلسـوف ايـن نزد عقل يعني د،شون مي محسوب عقل پرتو ظهور او نزد سخن و كلمه و است داشته توجه عقل معناي دو هر به وي كه
 علم بيان و عقل كلماتِ همان عالم اشياء هراكليتوس نظر از بنابراين سخن. و كلمات هم و هستند او ظهور اشياء و جهان هم كه است حقيقتي

  اند. حكمت و
  ۲ فلسفه ۵۳ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۴۳
 بنـابراين اسـت. تفكر همان نطق از مقصود آن در كه كند مي تعريف »ناطق حيوان« مفهوم با را انسان او است. انسان ذاتي عقل ارسطو نظر از  

 تقسيم عملي عقل و نظري عقل به دهد، مي انجام كه كاري اساس بر عقل ٔهقو ارسطو نظر از ).۱ گزينۀ رد( عرض نه است ذاتي انسان براي عقل
 عقـل كنـد، بحث ها نيست و ها هست ٔهدربار عقل ٔهقو اگر ).۳ گزينۀ (رد گردد مي تقسيم قسم دو به نيز بشري دانش ن،آ اساس بر و شود مي

  ).۴ گزينۀ (رد شود مي ناميده عملي عقل كند، بحث انسان اختياري افعال ٔهدربار اگر و نظري

  ۲ فلسفه ۵۶ و ۵۳ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۴۴
 كليسـا بزرگـان و آيد مي شمار به ايمان با تقابل در عقل مسيحيت دين در است. متفاوت هم با كامالً عقل به مسيحيت و اسالم دين دو نگرش  

 اسالم دين در اما پنداشتند. مي شيطاني امري را عقل آنان از برخي حتي و دانستند مي ايمان تضعيف عامل را عقل كردن چرا و چون و دخالت
 كه اند ستوده را ايماني و اند گفته سخن عقل بزرگداشت در همواره ايشان عترت و  اكرم پيامبر و الهي پيام است. متفاوت اي گونه به عوض
   است. متفاوت اسالم جهان با عقل به رويكرد مسيحيت جهان در دليل همين به باشد. عقلي استدالل اساس بر

   است. آدميان در استدالل ٔهقو منظور و است يكي يتمسيح و اسالم در عقل معناي :۱ گزينۀ  
  شد. غرب در رنسانس دورٔه و اسالم جهان در تجربي علوم رشد باعث عقل به توجه :۳ گزينۀ  
 تقابـل باعـث مسـيحيت ديـن در عقـل نفي رويكرد ؛برعكس نيست. دين و عقل تاريخي تقابل عقل، به متفاوت رويكردهاي علت :۴ گزينۀ  

  دين. و عقل آشتي باعث اسالم دين در عقل پذيرش رويكرد و شد غرب در دين و عقل تاريخي
  ۲ فلسفه ۵۶ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۴۵
   اسـالم جهـان در نيـز فكـري هـاي جريـان از برخـي اما بود، موردتوجه بسيار عقل شمردن معتبر و عقل به گرايش اسالم جهان در اينكه با  

 كارآمـدي و اعتبـار محدودٔه كردن تنگ نخست كرد: ظهور شكل دو به عقل با مخالفت اين داشتند. عقل با مخالف رويكردي كه دآمدن پديد
 هـاي روش بـردن كار هب اما نشد، نفي معرفت هاي حوزه ديگر در عقل كاربرد اگرچه عقل، با مخالفت از شكل اين در آن. پذيرش عين در عقل
 دانـش يك فلسفه عبارتي به كرد. ظهور فلسفه با مخالفت صورت به عقل با مخالفت دوم شكل شد. شمرده مردود دين مسائل حوزٔه در عقلي

 اسـالمي عقايـد بـا را فلسفه جريان اين كرد. مي استفاده عقلي روش از و )۱ گزينۀ (رد بود شده وارد اسالم جهان به يونان از كه بود خارجي
   كرد. مي رد نيز را عقل لسفه،ف رد با همراه و دانست مي ناسازگار

  نبود. واقعيت تبيين در ناتواني دليل به عقل رد اسالم جهان در :۳ گزينۀ  
  شود. مي شمرده معتبر ايمان كنار در عقل اسالمي ديدگاه در :۴ گزينۀ  
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  شناسي روان ۱۴۳ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۴۶
 تقسـيم دسـته پـنج بـه گيري تصميم هاي سبك ترين مهم گويند. مي »گيري تصميم سبك« افراد گيري تصميم يكنواخت و ثابت هاي روش به  

  .تكانشي و وابسته منطقي، احساسي، اجتنابي، شود: مي
  شناسي روان ۱۵۱ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۴۷
  است. شده گرايش - گرايش تعارض دچار بنابراين است. خواستني و جذاب موضوع دو انتخاب براي گيري تصميم در ناتواني از ناشي شقايق تعارض  
  شناسي روان ۱۶۲ و ۱۶۰ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۴۸
  است. رفتار آن انگيزشي عوامل به توجه معناي به واقع در رفتار علت جوي و جست  
 و دهد انجام را كاري فرد شود مي باعث كه است انگيزه انسان حركتي موتور و دارد نياز حركتي موتور به رفتار يك انجام و حركت براي انسان  

  كند. نمايان خود از را رفتاري
  شناسي روان ۱۴۶ و ۱۴۳ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۴۹
 را او دوستش با دعوا در كه سهيل رفتار مانند گيرد. مي  تصميم محاسبه بدون و باعجله ناگهاني، رتصو به فرد تكانشي گيري تصميم سبك در  

  است. داده هل ناگهاني
 به شروع برادرش از تبعيت دليل به كه سامان مانند كند. مي اطاعت كوركورانه ديگران از كردن فكر جاي به فرد وابسته، گيري تصميم سبك در  

  ت.اس كرده زدن كتك
  شناسي روان ۱۵۳ و ۱۵۱ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۵۰
 و مـداوم صـورت به فردي اگر زند. مي لطمه ما رواني بهداشت به تعارض با پي در پي شدن مواجه است. گيري تصميم در ناتواني محصول تعارض  

  شود. مي جسماني و رواني هاي آسيب دچار كند، تجربه را مختلفي هاي تعارض پي، در پي
 تصادفات و باري بندو بي خشونت، بزهكاري، اعتياد، ايدز، همچون اجتماعي -رواني هاي آسيب فرد، آسيب بر عالوه زده شتاب هاي گيري تصميم  

   هـاي آسـيب زا ديگـران از بـيش باشـد، گيـري تصـميم مهـارت داراي كه فردي هر و است مهارت يك گيري تصميم دارد. همراه به اي  جاده
  بود. خواهد امان در آن اجتماعي -رواني

  شناسي روان ۱۴۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۵۱
 خـود گيري تصميم هاي روش و ها قضاوت به گيرندگان تصميم از برخي شود. مي درست گيري تصميم مانع كه است غلطي روش افراطي اعتماد  

 انـدك بـا جـا همـه در كنـد مـي فكر كه زرنگي آموز دانش مانند آيد. درمي آب از غلط ها آن گيري تصميم نتيجه در دارند. حد از بيش اعتماد
  گذارد. نمي اثر او بر زا انرژي مواد كه است قوي قدر آن كند مي فكر كه ورزشكاري يا و آورد مي دست به را نتيجه بهترين اي  مطالعه

  شناسي روان ۱۴۷ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۵۲
 دسـت از را زمـان نتيجـه در شـود. مـي درسـت خود خودبه چيز همه كه باورند اين بر هستند، اجتنابي گيري تصميم سبك داراي كه افرادي  

   شود. مي بيشتر ها آن مشكل و دهند مي
  ناسيش روان ۱۷۹ و ۱۷۸ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۵۳
 مربـوط شده آموخته درماندگي شوند. مي »شده آموخته درماندگي« دچار بينند، نمي اي  رابطه آمده دست به نتايج و خود كار بين افراد كه زماني  

 ايپيامـده يعنـي رسـند. نمي موفقيت به دهند انجام كاري هر كنند مي فكر ها آن دانند. نمي مرتبط پيشرفت با را كوشش كه است افرادي به
 تـالش از دسـت لـذا و نيستند كنترلشان در رويدادها كه شود مي ايجاد ها آن در اعتقاد اين نتيجه در دانند. مي رفتار خود از مستقل را رفتار
  دارند. برمي

  شناسي روان ۱۷۱ و ۱۷۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۵۴
 آنكـه مـورد در انتخـاب، از بعد افراد شود. مي تصميم از بعد ناهماهنگي دچار برگزيند، را يكي وبمطل انتخاب دو بين شود مجبور فرد هرگاه  

  شمارند. مي را معايب ،اند كرده رد آنكه مورد در و مزايا كرده انتخاب
  شناسي روان ۱۷۵ و ۱۷۴ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۵۵
  است. دروني و كنترل قابليرغ پايدار، عوامل از استعداد  
  است. دروني و كنترل قابل ناپايدار، عوامل از ريزي برنامه  
  است. دروني و كنترل قابل ناپايدار، عوامل از پشتكار و تالش  
  شناسي روان ۱۷۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۵۶
 ادراك نـوعي ناهمـاهنگي صـورت در زيـرا باشد، داشته را الزم هماهنگي محيطي دشواه با يعني باشد؛ سازنده بايد كارايي و كنترل ادراك  

  است. رفتار بروز مانع كه شود مي ايجاد كاذب كارايي و كنترل
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  شناسي روان ۱۷۲ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۵۷
  است. عمل ايبر آمادگي عنصر يك و احساسي عنصر يك شناختي، عنصر يك داراي نگرش هر  
  »)الف« (مورد است. موضوع دربارٔه فرد اعتقادات و باورها اطالعات، شامل شناختي عنصر  
  »)ج« (مورد است. موضوع به نسبت فرد عواطف و احساسات شامل احساسي عنصر  
  »)ب« (مورد است. موردنظر ضوعمو با رابطه در كردن اقدام براي وي آمادگي و فرد گويي پاسخ هاي شيوه به مربوط عمل براي آمادگي عنصر  
  شناسي روان ۱۶۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۵۸
 كشـوري مسابقات به يافتن راه ،۱ گزينۀ در جايزه دريافت مانند انگيزد. برمي خاص كاري دادن انجام به را فرد خارجي عامل ،بيروني انگيزٔه در  

  .۴ ۀگزين در پارك به رفتن و ۳ گزينۀ در
 او فطـري نيازهاي با و است جالب برايش دارد، عالقه كار آن به زيرا دهد، مي انجام چيز آن خود خاطر به را فعاليت يا كار فرد دروني انگيزٔه در  

  .۲ گزينۀ در قرآن قرائت از حاصل معنويت احساس مانند دارد. مطابقت
 رفـتن بين از با زيرا دهد، مي انجام را كاري بيروني انگيزٔه دليل به كه است افرادي از بيشتر دارند، دروني انگيزٔه كه افرادي در رفتار ماندگاري  

  رود. مي بين از كم كم هم رفتار بيروني، عامل
  شناسي روان ۱۶۵ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۵۹
  ند.كن مي عمل منفي و مثبت صورت دو به انسان رفتار به دهي شكل در ها نگرش  
   واقعي. كارايي ادراك و كنترل ادراك هدفمندي، اراده، از: عبارتند مثبت نگرشي عوامل ترين مهم  
  شده. آموخته درماندگي و شناختي ناهماهنگي از: عبارتند منفي نگرشي عوامل  
  اسناد. و فرد يارزش نظام و باورها از: عبارتند كنند مي عمل منفي صورت به هم و مثبت صورت به هم كه نگرشي عوامل  
 آن توانيم نمي باشيم، داشته را كاري انجام توانايي اگر حتي بگيرد، شكل غلط باورهاي وقتي اما دارند. نيروبخشي اثر سازنده و مثبت باورهاي  

  دهيم. انجام موفقيت با را
 كه دهيم نسبت ...  و تكليف دشواري استعداد، نداشتن تصادف، و شانس مثل عواملي به را هايمان شكست و ها موفقيت اگر نيز اسناد مورد در  

  شود. مي زياد ما در رفتار ادامۀ انگيزٔه دهيم، نسبت ريزي برنامه و تالش به اگر اما شويم. مي نااميدي دچار ، هستند پايدار يا كنترل قابلغير
  شناسي روان ۱۴۸ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۶۰

 توضيحي مثال نيازمورد اقدام  مراحل

 تحصيلي رشتۀ انتخاب موردنظر تصميم تعريف و شناسايي  ۱

 انتخاب چهار بين از متوسطه دوم دورٔه تحصيلي رشتۀ انتخاب تصميم آن هاي اولويت يا ها انتخاب تعداد شناسايي  ۲

 ... و رشته هر دروس بررسي اولويت يا انتخاب هر هاي ويژگي بيان  ۳

 تحصيلي عاليق و شغلي امنيت اولويت يا انتخاب هر پيامدهاي ارزيابي  ۴

  انساني علوم رشتۀ انتخاب  اولويت بهترين اجراي  ۵
  رشته اين دروس كارآمد و هدفمند ،دقيق مطالعۀ  موردنظر اولويت اجراي به پايبندي و تعهد  ۶
  تحصيلي ترضاي ابراز و مطلوب تحصيلي پيشرفت  موردنظر اولويت اجراي نتايج و پيامدها بررسي  ۷
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