
   
  

  

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

  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره تعداد پرسش  مواد امتحاني

  دقيقه 18  25  1  25  زبان و ادبيات فارسي

  دقيقه 20  50  26  25  زبان عربي

  دقيقه 17  75  51  25  دين و زندگي

  دقيقه 20  100  76  25  زبان انگليسي

  دقيقه 75گويي:  مدت پاسخ  100ها:  داد كل پرسشتع

 و آموزشــی خــدمات از اســتفاده جهــت گرامــی! داوطلــب
،هـا آزمون هوشـمند های مشـاوره ،ها کارنامه مانند ای مشاوره

آموزشی، کمک جزوات ،شده بندی طبقه های تست ،سؤال بانک
 هـای فیلم (دارای تیـوا تلویزیـون در دو گزینه اختصاصی شبکۀ

ــیآم ــاوره و وزش ــا ... و ای) مش ــتفاده ب ــامرۀ از اس ــی ش  داوطلب

 وارد عبـور) رمـز عنوان (به خود ملی کد و کاربری) نام عنوان (به

 .شوید  ggoozziinnee22..iirr آدرس به دو گزینه سایت وب

 بـا دـــتوانی یـم شام، همچنین

 رو روبــــه رـصویـــــت نـاسکــــ

 یـا و هوشـمند گوشی ۀوسیل هـب

ریحیـتشــ پاســخ، خــود تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را
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  ها در كدام گزينه همگي درست است؟ معني واژه -۱
  (كوس: دهل) -(برگاشتن: برگردانيدن) -(منال: درآمد مستغالت) -) (نثار: افشاندن)1  
  مي)(تكلّف: صمي -(سنان: سرنيزه) -(مگسل: جدا مشو) -)) (زه: وتر2  
  (كيد: فريب) -(سودا: عشق) -(هّرا: غوغا) -) (اجابت كردن: درخواست كردن)3  
  (نمط: نوع) -(متداول: موسوم) -(آخره: قوس زير گردن) -) (ميراب: نگهبان آب)4  
  است؟ نادرستمعناي چند واژه  -۲

  -درفــش (بيــرق) -ب (هــراس)نهيـ -متأللــيء (درخشــش) -ژنــده (مهيـب) -مشــيّت (خواســت) -شــاب (برنـا) -محجـوب (مســتور)«  
  »خايب (نااميد) -سو (ديد) -وآمد) اختالف (رفت 
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1  
  ها، درست است؟ كدام واژه روي روبهتمام معاني  -۳

  بان، تخت پادشاه ب) عرش: سرير، سايه  الف) مالك: اصل هرچيز، معيار، ابزار سنجش  
  : سرزنش، ماللت، سركوفتد) شماتت    ج) پدرام: آراسته، شاد، كامل  
  ) حميّت: غيرت، جوانمردي، مردانگيه  
  ه -د -ب) 4  د -ج -ب) 3  ه -ب -الف) 2  د -ج -الف) 1  
  دو غلط اماليي وجود دارد؟  در كدام گزينه، -۴

  ) روزي شبلي در مسجد بود، مُغري اين سورت حمد برخواند.1  
  ث آمد.) از سر نعمت و رفعت دنيا خواست و به سر علم و حدي2  
  ) گفت: يا نعمتي خواهم كه موجب شكر بود يا مهنتي كه موجب صبر شود و يا زلّتي كه موجب استغفار گردد.3  
  ) پس امارت سراي فاني از جهل باشد و اعتماد بر حال عاريتي از سفاحت.4  
  است؟ نادرستاي از نظر اماليي  واژه ،در كدام بيت -۵

ز و شـبخورم خـون جگـر از خـوان عشـقت رو  ) مي1
 

ــــد از قضــــا بهــــر غــــذا همــــواره خــــونم داده  ان
 

ـــر2 ـــحرگه حش ـــا س ـــد ت ـــنم بن ـــر كف ـــه ب ) پيال
 

ــــول روز رســــتاخيز  ــــرم ح ــــي ز دل بب ــــه م ب
 

آمـد ) چو مجنون در سرم تـا بـود شـور عشـق، مـي3
 

صـــفير نـــي بـــه گوشـــم نعـــرٔه شـــيرانه در صـــحرا 
 

) آن كــس كــه خطــاي خــويش بينــد كــه رواســت4
 

كـــه خطاســـت تقريـــر مكـــن صـــواب نـــزدش 
 

  چند غلط اماليي وجود دارد؟ ،هاي زير در ميان گروه واژه -۶
 -انگاري مسامحه و سهل -صاعد و مچ -نصيان و فراموشي -مذلّت و عزّت -وزر و گناه -سور و جشن -ختوه و گام -جيب و يقه -خار و نژند«  

  »گي و آسودهفراغ  -بهرگي از ياري خذالن و بي -اشباح و كالبدها -حيات و جاندار زي
  ) هفت4  ) چهار3  ) پنج2  ) شش1  
  توضيحات مربوط به كدام اثر كامالً درست است؟ -۷

  ) سمفوني پنجم جنوب: اثر نزار قبّاني، منظوم، ترجمۀ محمد شكرچي، ناهيد نصيحت، مهستي بحريني 1  
  ) اتاق آبي: اثر سهراب سپهري، منثور، سفرنامه2  
  آميخته به نظم، تعليمي ) روضۀ خلد: اثر مجد خوافي، نثر3  
  طرز آن بنويسد. به خواست كتابي الدين از موالنا نامه: اثر عطار، منظوم، اثري كه حسام ) الهي4  
  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» جناس همسان -تناقض -تشبيه -اغراق -مجاز«هاي  آرايه -۸

»خواجـو«الف) حديث صورت خوبان چنين مكـن 
  

صــورتند بــر ديــواركــه پــيش صــورت او   
  

ــرد ــار ك ــت اختي ــه غم ــي ك ــاد آن دل ب) ش
  

ــار   ــو بختي ــول ت ــه قب ــه شــد ب ــل كســي ك مقب
  

كشـيم و بـس ج) در نامه شـكل زلـف تـو را مـي
  

ــيم   ــر كن ــود مختص ــم خ ــالِ دره ــرح ح ــر ش گ
  

كنـــد آه دل مظلـــوم د) در ســـنگ اثـــر مـــي
  

ـــأثير   ـــو ت ـــنگين ت ـــد در دل س ـــيكن نكن ل
  

ــيهه ــل س ــدام ) عق ــك ن ــو اش ــه گ ــارنام ت بب
  

ــل دبســتان عشــق   ــد طف ــان زن ــه يون ــده ب خن
  

  الف -ب -ه -ج -) د4  ب -الف -ج -د -ه) 3  الف -ب -ج -د -ه) 2  ب -د -ه -ج -) الف1  

  کتاب کل :۲ فارسی      کتاب کل :۱ فارسی
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  هاي بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ آرايه -۹  22
ياد باد آن شب كه در مجلس خـروش چنـگ بـود

 

را عـود بـر سـاز و دف انـدر چنـگ بـودمطربان  
 

  استعاره -ايهام تناسب -جناس ناهمسان -) جناس همسان2  حسن تعليل -كنايه -ايهام تناسب -جناس همسان) 1  
  مجاز -آميزي حس -مراعات نظير -) استعاره4    تشبيه -مجاز -كنايه -) تشخيص3  
  ............... جز بههاي مقابل همۀ ابيات، تماماً درست است،  آرايه -۱۰

كــه از بحــر جداســت) ســيل را نعــره از آنســت 1
 

هركـــه بـــا بحـــر درآميختـــه، خـــاموش شـــود 
 

تشخيص) -(حسن تعليل 
) هــــزار ســــرو خرامــــان بــــه راســــتي نرســــد2

 

ـــايند  ـــمان س ـــر آس ـــر ب ـــر س ـــو اگ ـــت ت ـــه قام ب
 

 ايهام) -(اغراق 

ــا از ســر جــان برخيــز3 ــه غمــم بنشــين ي ) گفتــي ب
 

فرمـــــان برمـــــت جانـــــا بنشـــــينم و برخيـــــزم 
 

 تضاد) -نما متناقض( 

بگفـــت ايـــن جفـــا بـــر مـــن از دســـت اوســـت )4
 

نـــه شـــرط اســـت ناليـــدن از دســـت دوســـت 
 

 مجاز) -(جناس 

  است؟» استعاره«و داراي » ايهام« فاقدكدام بيت  -۱۱
ــه بــوي زلــف تــو دادم دل شكســته بــه بــاد) 1 ب

 

ـــاد  ـــو ب ـــوي ت ـــداي ب ـــزم ف ـــان عزي ـــه ج ـــا ك بي
 

»حـافظ«گفت و خوش گفت: بـرو خرقـه بسـوزان ) 2
 

ـــن   ـــارب اي ـــود؟ قلبي ـــه ب ـــه آموخت ـــي ز ك شناس
 

ــي) 3 ــه م ــو چ ــدان ت ــيب زنخ ــه س ــين ك ــد بب گوي
 

ـــت  ـــه ماس ـــاده در چ ـــري فت ـــف مص ـــزار يوس ه
 

در قمار عشـق او هـركس دل و جـان باخـت، بـرد) 4
 

ــت  ــاد، رس ــد افت ــه بن ــركس ب ــف او ه ــد زل در كمن
 

  معناي فعلي كه در رديف آمده است، در كدام گزينه متفاوت است؟ -۱۲
ــ1 ــر ط ــت) ز ه ــت شكس ــين اوس ــرم در كم رف نگ

 

ــــي  ــــار م ــــل به ــــۀ فص ــــه توب ــــم ب ــــد دل مان
 

) كســـي نرفـــت كـــه بـــر جـــاي او نمانـــد ســـتم2
 

ــــي  ــــار م ــــل يادگ ــــار ز گ ــــه خ ــــد هميش مان
 

ــتهر  )3 ــاراج اس ــف ت ــم وق ــف آري ــه ك ــا ب ــه م آنچ
 

ـــــي  ـــــدار م ـــــدام دل داغ ـــــين م ـــــد هم مان
 

ــو را4 ــت ت ــتن اس ــر شكس ــين گ ــد هم ــاي عه ) بن
 

ـــر يـــك  ـــ غنيمـــت اســـت كـــه ب ـــيق ـــد رار م مان
 

  وجود دارد؟» هر سه ساختمان وندي، مركّب و وندي مركّب -شيؤه بالغي -نقش تبعي تكرار -جملۀ مجهول«ترتيب  در كدام ابيات به -۱۳
سـراي شـوق الف) مرغي كـه بـود بلبـل بسـتان

 

ـــاز  ـــاز ب همچـــون تـــذرو گشـــت گرفتـــار ب
 

ب) مـــرا گفـــت: كـــاين نامـــۀ شـــهريار
 

ـــاهان  ـــه ش ـــد ب ـــه آي ـــرت گفت ـــپار گ س
 

دوسـتي عـام اسـت عـام ج) در ديار ما مصـيبت
 

شـود كز چراغي مـرده در يـك شـهر مـاتم مـي 
 

د) مفلس ار جنس خود ارزان نفروشـد چـه كنـد؟
 

دســـتي دوران مـــا را بهـــا كـــرد تهـــي كـــم 
 

  ب -ج -الف -) د4  د -الف -ج -) ب3  ب -الف -ج -) د2  د -ج -الف -) ب1  
  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به  شده هاي مشخص نقش دستوري واژٔه -۱۴

ــــو  ــــد چ ــــيحاروح بخش ــــحري مس س
 

نســــيم دوســــتكايــــد از خــــاك در  
 

  مفعول -متمم -نهاد -) متمم2    اليه مضافٌ -متمم -مفعول -) نهاد1  
  نهاد -اليه مضافٌ -قيد -) متمم4    نهاد -اليه مضافٌ -قيد -) نهاد3  
  شود؟ ديده مي» وابستۀ پسين«و هم » وابستۀ پيشين«در كدام بيت هم  -۱۵

ــــد هــــا كــــه خــــونين ســــفر كــــرده ) از آن1 ان
 

ـــــرده  ـــــر ك ـــــدار خط ـــــر م ـــــفر ب ـــــد س ان
 

ـــا و ســـر مـــي2 ـــي پ ـــه رقصـــي كـــه ب ـــد ) ب كنن
 

كننــــد چنــــين نغمــــۀ عشــــق ســــر مــــي 
 

ــــزن زخــــم، ايــــن مــــرهم عاشــــق اســــت3 ) ب
 

زخــــم مــــردن غــــم عاشــــق اســــت كــــه بــــي 
 

ـــق4 ـــرط عش ـــن از ف ـــان م ـــوخت ج ـــو س ) مگ
 

ن اوّلـــين شـــرط عشـــقخموشـــي اســـت هـــا  
 

  است؟ نادرستكدام گزينه از نظر دستوري  ،با توجه به بيت زير -۱۶
ــت ــاك اس ــتي خ ــر مش ــه آخ ــه را خوابگ هرك

 

؟ه حاجـت كـه بـه افـالك كشـي ايـوان راچ :گو 
 

  شود. در بيت دو جملۀ وابسته ديده مي) 2  در هر دو گزينه يكسان است.» را«نوع ) 1  
  وجود دارد. در بيت حذف فعل) 4  اخباري و مضارع التزامي وجود دارد.هاي مضارع  در بيت زمان) 3  
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  ناصرخسرو تناسب دارد؟» سفر به بصره«مفهوم كدام بيت با پيام نهايي درس  -۱۷
ــدوهي1 ــر ان ــي زه ــي ب ــهد راحت ) نصــيبم نيســت ش

 

ـــي  ـــار م ـــا خ ـــر آورد ب ـــي گ ـــوي گل ـــبا ب آرد ص
 

) يكـــي اســـت خانـــۀ زنجيـــر و خانـــۀ دنيـــا2
 

يــن دو خانــه فراغــت نصــيب مهمــان نيســتدر ا  
 

نـامي ) غم مستقبل و ماضي است كـان را حـال مـي3
 

ــيش و پــس اينجــا  ــار پ ــان اســت از غب ــابي در مي نق
 

ــيش4 ــواري پ ــرد خ ــت ) گَ ــّزت اس ــوار ع ــز شهس خي
 

ــاه و  ــر از چ ــاه مص ــار اي م ــور زينه ــم مخ ــدان غ زن
 

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ -۱۸
ـــذارد نا1 ـــي گ ـــالم را؟) مســـلم ك ـــوم، ظ ـــۀ مظل ل

 

كـــه پـــيش از دانـــه فريـــاد از نهـــاد آســـيا خيـــزد 
 

) نســـوزد بـــرق تـــا خـــود را، نســـوزاند گيـــاهي را2
 

ــي  ــتمگر دود م ــان س ــس از ج ــان پ ــزد ز مظلوم خي
 

ــد3 ــزون ده ــرخ اف ــوم چ ــت از مظل ــان را مهل ) ظالم
 

ـــي  ـــار م ـــور اينجـــا م ـــه بيشـــتر از م ـــد ب ـــا مان ج
 

ـــي4 ـــرايت م ـــان آزا  ) س ـــد در ظالم ـــانكن ر مظلوم
 

كه فريـاد از دل سـخت كمـان پـيش از نشـان خيـزد 
 

  ...............  جز بهها با بيت زير تناسب دارند،  همۀ گزينه -۱۹
ــــز ــــده تي ــــاخن درن ــــداري ن ــــون ن چ

 

ـــا ددان آن  ـــري ســـتيز ب ـــم گي ـــه ك ـــه ك بِ
 

  

ــت1 ــامي اس ــودن از خ ــم نم ــه انج ــتيزه ب ــو را س ) ت
 

ــوه  ــه ســنگ كنــد مي ــيم جــدل ب اســترس  اي كــه ن
 

ــش2 ــال ك ــر ب ــه زي ــر ب ــت، س ــان اقام ــه دام ــا ب ) پ
 

ـــود  ـــواني نم ـــهباز نت ـــۀ ش ـــون در پنج ـــه چ پنج
 

ــــي3 ــــار م ــــا دل افگ ــــم ســــتيزه ب ــــي ) دائ كن
 

ـــي  ـــار م ـــه پيك ـــته چ ـــكر شكس ـــا لش ـــي؟ ب كن
 

ـــــــد4 ـــــــه زور پنجـــــــۀ زورآوري نمان ) آن را ك
 

شــــرط اســــت كاحتمــــال كنــــد زورمنــــد را 
 

  

  ت همانند است؟در كدام گزينه مفهوم عبارت و بي -۲۰
  جا، در جايي ديگر بيابي. ناتانائيل آرزو مكن كه خدا را جز در همه) 1

به كجا روم؟ چه گويم؟ ز رخش نشان چـه جـويم؟
 

ـــرون ز بي  ـــه ب ـــانش ك ـــي نش ـــد كس ـــاني نده نش
 

  كني. اه ميبه خود بگو كه تنها خداست كه گذرا نيست، اي كاش عظمت در نگاه تو باشد و نه در آن چيزي كه بدان نگ) 2
ــد؟ ــه ادراك كن ــانگير چ ــن جه ــم از آن حس چش

 

جلــــوه كنــــد دريــــايي؟ چقــــدردر حبــــابي  
 

  است.  هاي ديگر سوخته تر از برخي جان ) اگر جان ما ارزشي داشته باشد، براي اين است كه سخت3
دســـت  بـــه آيـــد دامـــن داغ جنـــون آســـان نمي

 

ســوختم چـــون شـــمع تــا از آتـــش افســـر يـــافتم 
 

  دست دارد. به رود كه خود بود كه براي هدايت خويش در پي نوري مي  تانائيل به كسي مانند خواهيو تو نا ) 4
ــــــــاحب ــــــــۀ يك ص ــــــــد نظران كاين دگرن

 

خبرنـــــد چـــــون آينـــــه از هســـــتي خـــــود بي 
 

  است؟ترتيب در كدام ابيات آمده  به» عجز عقل از شناخت خدا، تقديرگرايي، دوري از تقليد و توصيه به قناعت«مفاهيم  -۲۱
ــوي ــواي ن ــون پيش ــه چ ــن پيش ــف) در اي ال

 

ـــــروي كهـــــن  پيشـــــگان را مكـــــن پي
 

ــــد ــــع دربن ــــه طب ــــندي را ب ب) خرس
 

ـــي  ـــدان م ـــاش ب ـــند ب ـــت خرس ـــه هس چ
 

ج) كوشــــيدن مــــا كجــــا كنــــد ســــود؟
 

ــــود  ــــودني ب ــــاده ب ــــار فت ــــاين ك ك
 

او بـــر بـــام افـــالك وجـــوي جســـتد) بـــه 
 

دريــــــده وهــــــم را نعلــــــين ادراك 
 

  ب -الف -ج -) د4  ب -الف -د -) ج3  الف -ب -ج -) د2  الف -ب -د -) ج1  
  دور است؟ اتياب رياز سا تيمفهوم كدام ب -۲۲

ـــا درد تـــو م1 ـــا عشـــق تـــو زادم مـــن و ب رميـــ) ب
 

ـــتم ا   ـــاك روم ملّ ـــو در خ ـــر ت ـــا مه ـــب ـــت ني اس
 

) ناصــح بــه طعــن گفــت كــه رو تــرك عشــق كــن2
 

ــــاج  ــــگ ن محت ــــ ســــتيجن ــــرادر نم ــــنم يب ك
 

ســـتيل حجـــاب ن) در راه عشـــق بُعـــد منـــاز 3
 

ــــود مــــانع وصــــال يدور   گمــــان مبــــر كــــه ب
 

رميـــم ياگـــر مــ رميــگ يتــو نمـــ ي) تــرك كـــو4
 

ـــۀ  ـــو روض ـــر  يك ـــردوس ب ـــو ف ـــرا نيت ـــت م اس
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  ها متفاوت است؟ در كدام گزينه با ساير گزينه» درخت سرو«ويژگي شاعرانۀ  -۲۳  44
) نـــه هـــر درخـــت تحمّـــل كنـــد جفـــاي خـــزان1

 

ــــدم  ــــن ق ــــه اي ــــروم ك ــــت س ــــالم همّ دارد غ
 

ــــن، ســــروي2 ــــدر چمــــن دي ) از رهِ راســــتي ان
 

ـــه بنـــدي آزاد  ـــو ســـرو از هم ـــاطرت بـــاد چ خ
 

) طريــــق صــــدق بيــــاموز از آب صــــافي دل3
 

ــــب آزادگــــي ز ســــرو چمــــن  ــــه راســــتي طل ب
 

) ســـر بـــه آزادگـــي از خلـــق بـــرآرم چـــون ســـرو4
 

گـــر دهـــد دســـت كـــه دامـــن ز جهـــان درچيـــنم 
 

  مفهومي دارد؟كدام گزينه با عبارت زير تناسب  -۲۴
  »تر از تخلّص خود شناسند. جاي مجادله نيست، چنان بايد كه همگنان استخالص ياران را مهم«  

دانـــي كـــه دوران را بقـــا نيســـت ) چـــو مـــي1
 

غنيمـــــــــت دان حضـــــــــور دوســـــــــتان را 
 

) جــــدا ز يــــاران، تــــار گسســــته را مــــانم2
 

ـــده  ـــوا ش ـــه بين ـــده ك ـــدا ش ـــي ج ـــر دم ام ام گ
 

ـــه در3 ـــاران ك ـــذر از ي ـــادگي ) مگ ـــام كارافت هنگ
 

واجــب آن باشــد كــه يــاران يــاري يــاران دهنــد 
 

ـــب4 ـــديم در طل ـــود دوي ـــد ب ـــه جه ـــدان ك ) چن
 

كوشــش چــه ســود چــون نكنــد بخــت يــاوري؟ 
 

  ؟نداردكدام گزينه با مفهوم نهايي سرودٔه زير قرابت معنايي  -۲۵
/ خاموشي دريا و/ هياهوي خاك اماخواند./ آدمي،/  سمان آواز ميكند و/ پرنده در آ ماهي در آب خاموش است و/ چارپا روي خاك هياهو مي«  

  »و/ موسيقي آسمان را در خود دارد.
ــــت1 ــــر اس ــــان و مظه ــــالم عي ــــه در ع ) هرچ

  

جملـــــه در انســـــان كامـــــل مضـــــمر اســـــت 
 

  (مضمر: پنهان) 
) صـــافي دل، گـــوهر بحـــر وجـــود آدمـــي اســـت2

 

ســـاحل ايـــن بحـــر را خُلـــق ماليـــم رهبـــر اســـت 
 

  
ــدان) خــاك و 3 ــش در وجــود خــود ب ــاد و آب و آت ب

 

ــت  ــدهزاران روزن اس ــن ص ــر ك ــي نظ ــن معن رو در اي
 

  
ــوهر را4 ــاي گ ــي دري ــانم گه ــيد را م ــي خورش ) گه

 

درون عـــــزّ فلـــــك دارم بـــــرون ذلّ زمـــــين دارم 
 

  

  

  

  ۲۶-۳۵( جمة أو التَّعریب أو املفرداتاألصّح و األدّق يف الجواب للرتّ عّین(:  

  : )الحمدلله الّذي َهدانا لِهذا و ما کُّنا لَِنهتدي لَو ال أْن َهدانا الله( -۲۶

  آِن خداست که ما را به آن راه هدایت کرد و ما اهل هدایت نبودیم اگر او، ما را راهنامیی نکرده بود.  ) حمد و سپاس از۱  

  یافتیم.  مان نکرده بود، راه منی که ما را به این رهنمون ساخت و اگر خدا راهنامییآِن خدایی است  ) ستایش از۲  

  کرد.  توانستیم هدایت شویم اگر خدا ما را هدایت منی آِن خدایی است که هدایت را به ما نشان داد و ما منی ) ستایش از۳  

  چون خدا ما را هدایت کرد.  ،یم هدایت شویمآِن خدایی است که ما را به آن رهنمون کرد و توانست ) حمد و سپاس از۴  

  »:ِمن املؤمنین َمْن یشتغلوَن بطاعة ربّهم و یجتنبون الخطیئات و هؤالء محبوبون عند الله!« -۲۷

  اند! ها نزد خدا محبوب کنند و این باشند و از خطاها دوری می ای از مؤمنان به اطاعت پروردگار خویش مشغول می ) عده۱  

  داشتنی هستند! ها نزد خدا دوست شوند و این مؤمنان مشغول عبادت پروردگارند و از خطاها دور می ای از ) عده۲  

  ) مؤمنان کسانی هستند که به بندگی پروردگارشان پرداخته، از خطاها دوری کرده و نزد خدا محبوب هستند!۳  

  کنند، نزد خدا محبوب هستند! ات دوری می) از میان مؤمنان آن کسانی که به عبادت پروردگار مشغولند و از اشتباه۴  

  »:الغد املُيضء یتعلّق مبَن یجتهد الیوَم و یستفید من الفرص الخیر!« -۲۸

  کند! های خوب استفاده می کند و از فرصت بخش از آن کسی است که امروز تالش می ) فردای روشنی۱  

  کند! خوبی استفاده می ها به و از فرصت ) فردایی روشن است که به کسی تعلّق دارد که امروز تالش کرده۲  

  کند! های خوب استفاده می کند و از فرصت ) فردای درخشان به کسی تعلّق دارد که روزها را تالش می۳  

  کند! خوبی استفاده می ها به کند و از فرصت بخش در انتظار کسی است که امروز تالش می ) فردایی روشنی۴  

 
 

  کتاب کل :۲ قرآن زبان ،عربی      کتاب کل :۱ قرآن زبان ،عربی
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  »:إن ال تدرْس يف الوقِت املحّدِد تفرْح بتأجیل اإلمتحان!« -۲۹

  شدی! شدن امتحان خوشحال می  برگزار  خواندی، از زود ) اگر در مدت مشخص درس منی۱  

  ) هنگامی که در زمان معلوم درس نخوانی، از تأخیر آزمون خوشحال خواهی شد!۲  

  شوی! امتحان خوشحال می) اگر در وقت مشخص درس نخوانی، از تأخیر ۳  

  شدی! خواندی، از تأخیر امتحان خوشحال می ) اگر در زمان مشخصی درس منی۴  
  »:أشِعِل الّنار حّتی ذاب الّنحاس و َدَخَل بین الحدید َفُتصبُح سّداً قویّاً!« -۳۰

  شده میان آهن وارد شود و سّدی قوی شود! ) آتش را روشن کن تا مِس ذوب۱  

  شده میان آهن وارد شود و سّد محکمی ایجاد شود! کنم تا مِس ذوب می) آتش را روشن ۲  

  ) آتش را روشن کردی تا مس ذوب شود و میان آهن وارد شود و سّدی محکم ایجاد شود!۳  

  شود! پس سّدی محکم می ،) آتش را روشن کن تا مس ذوب شود و بین آهن وارد شود۴  
  : الخطأعّین  -۳۱

  الیسبق املعلّم بالکالم!: یادگیرنده نباید در سخن بر معلّم پیشی بگیرد! ) یجب علی املتعلّم أنْ ۱  

  پس دو تیم برابر شدند! ،هدفاً فتعادل الفریقان!: یکی از مهاجامن تیم ایران گلی زد» إیران«) سّجل أحد مهاجمی فریق ۲  

  دادیم! شناسی گوش می ) کّنا نستمع إلی کالم مدرّس علم األحیاء!: به سخن معلّم زیست۳  

  پندهای ارزشمندی به فرزند خود تقدیم کرده است! مواعظ قیّمة إلبنه!: امام علی  ) یُقّدم اإلمام علی ۴  

  : الخطأعّین  -۳۲

  شویم، جشن خواهیم گرفت! التحصیل می ها فارغ ) سوف نحتفل عندما نتخّرج من الجامعات!: هنگامی که از دانشگاه۱  

  شان وارد نشدم! پس بین ،گفتند ها دربارۀ امور مختلف مدرسه راز می  أمور املدرسة املختلفة فام دخلُت بینهم!: معلمکان املعلّمون یتناجون يف )۲  

  شویم! آرایند و ما از متاشای آن خوشحال می ) تَُزیَُّن الطبیعُة يف الّربیع فَنفَرُح رؤیتها!: طبیعت را در بهار می۳  

  باریدند! !: خداوند ابرهایی را فرستاد که بر ما باران می) أرسل الله غیوماً مُتطُر علینا۴  

  » ها تشکر کردند! هایی را برای معلامنشان فرستادند و از آن آموزان نامه این دانش: «الخطأعّین  -۳۳

!) هؤالء الطّالبات أرسلَْن رسائل إلی معلاّمتهّن و ۲  ) هؤالء التّالمیذ أرسلوا رسائل إلی معلّمیهم و شکروهم!۱     شکرنَهنَّ

  ) هذان الطّالباِن أرسال رسائل إلی معلّمیهام و شکراهم!۴  ) هاتان طالبتان أرسال رسائل إلی معلاّمتهام و شکراهام!۳  

  »: خواهید نویسنده شوید، آثار نویسندگان مشهور را مطالعه کنید! اگر می« -۳۴

  هوریَن!) إن تریدوا أن تُصبحوا کاتبیَن فطالِعوا آثاَر الکاتبین املش۱  

  ) إذا تریدوَن أن تکونوا کاتباً یجب علیکم أن تُطالعوا آثار املشهور للکاتبیَن!۲  

  ) إن تریدوا أن تُصبحوا کاتبیَن فطالَعوا آثار املشهور الکاتبین!۳  

  ) إذا تریدوا أن تکونوا کاتبیَن لِتطالعوا آثار الکاتبین املشهوریَن!۴  

  ت:عّین الّصحیح عن توضیحات املفردا -۳۵

ور ِبهم!۲  الُعصور: ریٌح شدیدٌة تَنقُل األشیاء و األجسام ِمن مکاٍن إلی آَخر! )۱   یوف و إظهار الَفرح و الرسُّ هاب نَحَو الضُّ   ) اإلستقرار: الذَّ

ناَعة و األدب!۳   م يف میادین الِعلم و الصِّ وران حوَل ۴  ) الَحضارَة: َمظاِهر التَّقدُّ ع و الدَّ   شیٍء! ) اإللِتفات: التَّجمُّ
 ۳۶-۴۲( أجب عن األسئلة الّتالیة حسب الّنّص  ثّم إقرأ الّنّص الّتايل(:  

 كفکیف یکـون هـذا الّتواصـل لَتصـیَر حیاتنـا أفضـل؟ هنـا، اإلنسان کائٌن اجتامعيٌّ بذاته فالبدَّ له ِمن تواصل عاطفيٍّ بینه و بین اآلخرین«

و إن  أکرثبصداقة لنتقّدَم بسـرعة  فنتعاونعالقة تؤّدي إلی منّو و ازدهاٍر ینتفع به الجمیع طریقتان للتواصل العاطفّي، إحداهام أن تکون بیننا 

يف الحیاة  كفقدَت أمل ك(رسنوشتت) فیها باآلخرین فإذا هجرو  كأحٌد عالقته مل یتوّقف اآلَخُر عن سیره! أّما الثانية فهي عالقة یتعلّق مصیر  كتر 

ك الشخصـّیُة و اإلجتامعّيـُة و تبنـي مسـتقبل كه حیاتُ ب تأثّرفت كو ما عند  كمبن حول كأن تربط سعادت كايف نهایة الطریق، فإیّ  كو وجدت نفس

  »خائَب اآلمال! علی الرّمال و تبقیٰ 

۳۶-  ِ   حسب الّنّص:» الّتواصل العاطفّي الّصحیح«َعن  الخطأَ َعنيِّ

 دَّ لإلنسان منه ألنّه کائٌن اجتامعيٌّ بذاته!) الب۲  الّشخصیُّة و اإلجتامعيُّة علی غیرک! ك) ال تَقوُم حیاتُ ۱  

  ) یَْنمو به اإلنسان و املجتمع فینفُع کلٌّ منهام اآلخَر!۴  !ك) إذا خرسَت أحداً فيه، توقّفـَت عن سـیر ۳  
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66  ۳۷-  ِ  َحَسَب النّص: الخطأَ َعنيِّ

 !) قد تُؤّدي العالقات العاطفيّة إلی فقدان األمل۲  !ضارّ  ) للتّواصل العاطفي َوجهان، وجٌه نافع و وجهٌ ۱  

َم يف حیاته۴  ) ینمو املجتمع علی التّواصل املنطقّي بین أبناءه!۳     !) َمْن تََعلََّق َمصیرُه بغیره فقد تَقدَّ

  !»یعتقد الکاتب أّن من یربط سعادته باآلخرین............... «للفراغ:  الخطأعیِِّن  -۳۸

 ) ال ینتفع بعمله إّال اآلخرون ألّن البیت الرّمّيل ال یدوم۲  علی الرّمل فال یستقّر يف مکان و تُثیره الّریاح یبني بیتَهُ ) کَمن ۱  

 ) یسقط يف حیاته إذا سقطوا و یتوقّف عن سیره إذا توقّفوا۴  ) فکأنّه یرسم مستقبله علی الرّمال فأنّها لیس لها قرارٌ ۳  

 :َم النّص عیِّن ما یُناسُب مفهو  -۳۹

  ) الحارض َغرُس املايض و املستقبل مثرة الحارض!۲  !) الجلیُس الّصالح خیٌر من الوحدة۱  

  ) التّعاون یَرفُع عملک و التعلّق یُضیُع أملک!۴  ) الوحـدُة خیٌر من جلیـس الّسـوء!۳  

 ) ۴۰-۴۲عنيِّ الّصحیح يف اإلعراب و الّتحلیل الّرصيف(: 

  »:تعاونُ نَ « -۴۰

 فعل و فاعل /معلوم -)ان زائدانفماضیه: تَعاَونّا؛ فیه حر ( ثاليثّ مزید  -للمتکلّم مع الغیر -مضارع) ۱  

 له محذوففعل و فاع /مجهول -»)ع و ن«، حروفه األصليّة »تعاُون«(مصدره  ثاليثّ  مزید -فعل مضارع) ۲  

 اعل و الجملة فعلیّة فعل و ف /معلوم -متعدٍّ  -(فیه ثالثة حروف زائدة) مزید ثاليثّ  -فعل مضارع) ۳  

 و فاعله محذوف رشط فعل /الزم -»)ُمعاونة«مزید ثاليّث (مصدره  -للمتکلّم مع الغیر -) مضارع۴  

 »:تتأثّر«-۴۱

  ه ُمسترتفعل و فاعل /)»أ ث ر«حروفه األصلیّة ، »تأثیر«مزید ثاليّث (مصدره  -للغائبة -فعل مضارع) ۱  

ل«ه علی وزن مزید ثاليّث (مصدر  -للمخاطب -مضارع) ۲    فعل و فاعله محذوف /مجهول -)»تََفعُّ

 »حیاة«فعل و فاعله  /معلوم -الیحتاُج إلی املفعول -مزید ثاليّث بزیادة حرفنيِ  -للغائبة -فعل مضارع) ۳  

 فعل و فاعل و الجملة فعليّة /معلوم -متعدٍّ  -)»تأثّرْتَ «مزید ثاليّث (ماضیه  -للمخاطب -مضارع) ۴  

 »:أکرث« -۴۲

 فعل و فاعل  /معلوم -متعدٍّ  -)»تکثیر«مزید ثاليثٌّ (مصدره  -للغائب -فعل ماٍض  )۱  

 »رسعة«صفٌة و موصوفها  /نکرة -»کرثة«فضیل من مصدر اسم التّ  -مذکّر -مفرد -اسم) ۲  

  حال مفردة /معرفة -)»ك ث ر«فضیل للمذکّر (حروفه األصلیّة اسم التّ  -مفرد -اسم) ۳  

 صفة (جملة وصفيّة) /معلوم -یحتاُج إلی املفعول -مزید ثاليثٌّ (بزیادة حرف زائد) -للغائب -فعل ماٍض ) ۴  

  عّین الّصحیح يف ضبط الحرکات أو قراءة الکلامت:  -۴۳

  ) َحیِّرَْت هِذِه الظّاِهرَُة الّناس َسَنواٍت طَویلَة فاَم ُوِجدوا لَها َجواباً!۱  

اِط املُستَقیِم! ) َخیَّرَُه اللُه يف ُمحاِربَِة املُرشِکینَ ۲     الفاِسدیَن أو ِهدایَِتهم إلی الرصِّ

  ) َعلی الطّالِِب أْن ال یَتََکلََّم َمَع َغیرِِه ِمَن الطُّّالِب ِعنَدما یَُدرُِّس املُعلِّم!۳  

قیَِّة!۴     ) إنَّ املُْستَرشَق عالٌَم ِمَن الَغرِب عارٌِف بالثَّقافَِة الرشَّ

 ۴۴-۵۰( أجب عن األسئلة الّتالیه(:  

 :معاً فیها الجملُة اإلسمّیُة و الفعلّیُة  ماجاءتعّیِن العبارَة الّتي  -۴۴

ِف! ۲  ) نحُن تَحّملنا َمصاعَب کثیرًة حتّی نَصَل إلی أهداِفنا العالیِة!۱    ) مریُم ذهبت إلی املدیرِة و أخربتها مبا شاَهَدت يف الصَّ

  !تَجتَهُد کثیراً ) أنَت تُصبُح يف املدرسِة تلمیذاً ِمثالیّاً ألنََّک ۴  لی األرِض!ُق أن أری یوماً تَساقَُط األسامِک ع) ال اَُصدِّ ۳  

 لِلمجهوِل: یٰ بنعّیِن الفعَل الّذي یُمکُن أن یُ  -۴۵

  ) اُکرُِّم والديَّ بإطاعِتهام و اإلهتامِم بأوامرِهام دامئاً!۱  

  ِة! يف مدرسِتنا حوَل انتصاِر ثورتِنا اإلسالمیّ  َحفلةٌ  ) تَنعِقدُ ۲  

  ) علیَک أن تکوَن ُمجتهداً يف اکتساِب الُعلوِم لکي تَصَل إلی أهداِفَک!۳  

  قُم عن َمجلِسک ألبیَک و ُمعلِِّمک و إن کُنَت أمیراً! )۴  
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جمِة: -۴۶ حیَح حسَب القواعِد أو الرتَّ  َعیِِّن الصَّ

 فَقلُت لَهم ال تَیأسوَن ِمن رحمِة اللِه! ماليئ مأیوسینِ ) رأیُت ُز ۲  اَمهم يف الَجبَهاِت!قضوَن أیّ یَ  ُمجّدونَنا) يف املايض کاَن شباُب ۱  

باِق!۳    س تَشرتُک تسُع طالبات يف املسابقاِت العلمیِّة!ادِ ) الیوم السّ ۴  ) کانوا قد اقرتحوا التَّالمیُذ علی املدیِر أن یَشرتکوا يف السِّ

 لّنکرِة (الجملة الوصفیة):عّین ما فیه توصیٌف لِ  -۴۷

  علی املائِدِة ما َوَجَد طعاماً لِیأکَل ِمنه!فقیٌر ) ملّا َجلََس ۱  

ْل ۲     !يئّ هدفاً حتّی نَذهَب إلی النَّها  ) أحُد ُمهاجمي فریِقنا لِیَُسجِّ

  ) قّدَم لقامُن الحکیُم إلبِنِه مواِعَظ قیّمًة جاَءت بَعُضها يف القرآِن!۳  

  مل آداباً و یَِجُب علیه أن یَدعو املخاطبیَن إلی الخیِر!) املتکلُّم لِیع۴  

ط ِمن األفعاِل املزیدِة: -۴۸  َعیِِّن الفعَل الرشَّ

  ) ما یَجَمع اإلنساُن ِمن خیٍر یُشاِهد مثرتَه يف النَّهایِة!۲  ) ما شاَهدُت تَقّدماً يف درويس فحاولُت أکرثَ!۱  

رجاِت العالیِة!۴  روساً جدیدًة إّال املعلّم!د یُعلّمُهم) َمن یُساِعد التَّالمیَذ و ۳    ) َمن یَتَحّمل املشاکَل يف حیاتِه یَصل إلی الدَّ

 َعّیِن املضارَع یُرتَجُم ماضیاً: -۴۹

  ) لن ینحني أجیالُنا الّصاِمدوَن أماَم الظّلِم و الظّاملیَن!۱  

!لنستَِمع إلی کالِمِهم الحَ هدوا الّناَس فَ ) بُِعَث األنبیاُء لِیَ ۲     قِّ

  )ِمنوا و لکن قولوا أسلَمناؤ قالِت األعراُب آمّنا قُل مل تُ () ۳  

  ) الَقوُم الکاِفرونَ و ال تیأسوا ِمن روِح اللِه إنّه ال یَیأُس ِمن روِح اللِه إّال () ۴  

  يف العبارات الّتالیة:  الیُوَجدُ عیِّن ما  -۵۰

  »إفِتعال«عل، فعٌل ِمن باب إسم الفا ) إکتَشَف الُعلامُء هذه األسامک املُضیئة! ۱  

عوِب الکثیرِة! ۲     إسٌم نکرة، فاِعٌل  ) الِبالُد اإلسالمیَُّة َمجموَعٌة ِمَن الشُّ

  نون الوقایة، جمع التّکسیر  )و أدِخلْني ِبرَحَمِتک يف ِعباِدک الّصالِحینَ () ۳  

  رف الجّر إسم التّفضیل، مجروٌر بح ) أکُرب العیِب أن تَعیَب ما فیَک ِمثلُُه! ۴  

  

  

  ۲۶-۳۵( األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو التَّعریبعّین(:  

  »:ما قصَد اإلسالم أن یمنع الّنساء عن الّتدّخل يف املجتمع لکي یُبعدهّن عن مسؤولّیتهّن!« -۲۶

  شان دور مناید! ها را از مسئولیّت دارد تا آنرا از دخالت در جامعه باز  ) اسالم قصد نداشته است که زنان۱  

  ها از مسئولیّت خود دور شوند! ) هدف اسالم این نبوده است که زنان را از ورود به جوامع منع کند تا آن۲  

  شوند! میها از مسئولیّت خود دور  اکه آن خواهد زنان را از حضور در اجتامع بازدارد؛ چر ) اسالم منی۳  

  ها را از مسئولیّت خود دور کند! ) اسالم قصد ندارد که ورود زنان به جامعه را منع کند و آن۴  

  »:کّل لیلة أطبُخ الطّعاَم يف الّساعة الّسادسة و الّنصف حّتی یَصل زوجي إلی البیت يف الّثامنة إّال ربعاً و نتناول العشاء!« -۲۷

  پنج دقیقه به خانه برسد و شام بخوریم! و چهل و م تا شوهرم ساعت هفتپز  نیم غذا می و ) هر شب ساعت شش۱  

  رسد تا با هم شام بخوریم! هشت به خانه می به ربع کنم، شوهرم ساعت یک نیم غذا درست می و ) هر شب که ساعت نه۲  

  م شام بخوریم!وربع به خانه برسد و با ه کردم تا شوهرم ساعت هشت ها غذا درست می ونیم همۀ شب ) ساعت شش۳  

  خوردیم! رسید و با هم شام می وپنج به خانه می وچهل پختم و شوهرم ساعت هفت ونیم غذا می ) هر شب در ساعت شش۴  

  

  کتاب کل :۲ قرآن زبان ،عربی      کتاب کل :۱ قرآن زبان ،عربی
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  »:الّسباحة يف البحر الّذي له أمواج مرتفعة صعبة و إنقاذ اإلنسان الغریق يف هذه الحالة أصعب کثیراً!« -۲۸  88

  تر است! های در حال غرق در این حالت، خیلی سخت در دریایی که دارای موج بلند است، شنا کردن سخت و نجات انسان) ۱  

  تر است! ) شنا کردن در دریای با امواج بلند سختی زیادی دارد، ولی نجات دادن انسان در حال غرق شدن در این حالت، سخت۲  

  دارند، سخت و نجات دادن انسان غریق نیز در این حالت، خیلی سخت است! ) شنا کردن در دریاهایی که امواج بلندی۳  

  تر است! ) در دریایی که امواج بلندی دارد، شنا کردن سخت و نجات دادن انسان غریق در این حالت، خیلی سخت۴  

  »:تُوَجد محاَفظات فیها عدد کثیر ِمن املعامل کام لَها صناعات تُصَنع بید اإلنسان!« -۲۹

  سازد! ها می طور که انسان صنایعی را در آن هاست هامن ها در آن شوند که بسیاری از کارگاه هایی یافت می استان) ۱  

  کردند! ها تولید می ای که مردم صنایع را در آن هایی وجود دارند به هامن شیوه ها کارگاه ها وجود دارند که در آن تعداد زیادی از استان )۲  

  شود! دست انسان ساخته می گونه که صنایعی دارند که به هاست هامن ها در آن شود که تعداد زیادی از کارگاه میهایی یافت  ) استان۳  

  شود، تعداد زیادی کارگاه دارند! ها صنایعی ساخته می ها در آن دست انسان به گونه که یابی که هامن هایی را می ) استان۴  

  هنگامی که ............... »: ابة بالّزکام و ُحّمی شدیدة کتبت يل وصفة محتویة علی حبوب مسکّنة!بینام رأت طبیبتي املُعالِجة أيّن مص« -۳۰

  بخش نوشت! هایی آرام ای شامل قرص ) پزشک معالجم دید من دچار رسماخوردگی و تب شدیدی هستم، برایم نسخه۱  

  بخش نوشت! ای حاوی قرص آرام ب شدید هستم، برایم نسخه) پزشکم مرا برای معالجه دید و دریافت که من دچار رسماخوردگی و ت۲  

  های مسّکن نوشت، دریافت من دچار رسماخوردگی و تب شدیدی هستم! کنندۀ من برایم نسخۀ شامل قرص ) پزشک درمان۳  

  سّکن نوشت!هایی م ای از قرص ) پزشک من مرا معالجه کرد، دید که من مبتال به رسماخوردگی و تب شدید هستم و برایم نسخه۴  

  »:أ ماکنتم تصّدقون أن تُشاهدوا یوماً أّن البکتیریا املضیئة تُسَتفاد فیه إلنارة املُُدن؟« -۳۱

  شوند؟ های نورانی را روزی ببینید که برای روشن شدن شهرها استفاده می شود که باکرتی ) آیا باورتان منی۱  

  شود؟  نی در آن برای روشن کردن شهرها استفاده میکردید روزی را ببینید که باکرتی نورا ) آیا باور منی۲  

  کنند؟ ها استفاده می کنید روزی را مشاهده کنید که در آن باکرتی نورانی را برای روشنی رسزمین ) چرا باور منی۳  

  کنند؟ شد روزی برسد که در آن باکرتی نورانی را برای روشن کردن شهرها استفاده می ) چرا باورتان منی۴  

  ن الّصحیح: عیّ  -۳۲

  : انسان را ضعیف آفریده است.)ُخلِق اإلنسان ضعیفاً () ۱  

  ها بر شام واجب شده است. : روزه)کُتَب علیکم الّصیام() ۲  

  شناسند. : مجرمان را با سیامی خود می)یُعرَُف املجرمون بسیامهم() ۳  

   ؟ونه آفریده شده استبینند که چگ : آیا شرت را منی)أفال یَنظرون إلی اإلبل کیف ُخلِقت() ۴  

  : الخطأعّین  -۳۳

مس!: پدیدۀ طلوع خورشید هر روز آسامن را می۱     آراید! ) کّل یوم تَُزیِّن الّسامَء ظاهرُة طلوع الشَّ

  یابی به آنچه نداریم نیست! شک خوشبختی، دست ) إّن الّسعادة لیست الحصول علی ما ال منلک!: بی۲  

  دی هو اإلسالم!: تنها دینی که هدایت در آن است، هامن اسالم است!) الّدین الوحید الّذي فیه اله۳  

  ) ال تُحّمْل رشیکک ما الیُطیق أبداً!: آنچه که طاقتش را نداری، بر رشیکت تحمیل نکن!۴  

  »:ترین کتابخانه در جهان بوده است! شاپور در استان خوزستان، بزرگ کتابخانۀ جندی« -۳۴

  محافظة خوزستان أکُرب مکاتب العالَِم!سابور يف  ) إّن مکتبة جندي۱  

  سابور مبحافظة خوزستان أکَرب مکتبة يف العالَم! ) کانت مکتبة جندي۲  

  سابور أصبحت کربی يف العامل مبحافظة خوزستان! ) مکتبة جندي۳  

  سابور يف محافظة خوزستان کربی املکاتب يف العامل! ) کانت مکتبة بجندي۴  

  »یکاُد أکون مخرتعاً!«ود: عّین الّصحیح يف املقص -۳۵

  ) إمکانیّة حصول التّقنیّة صعبة جّداً!۲    ) إيّن اآلن مخرتٌع ماهٌر!۱  

  ) أرید أن أصیر مخرتعاً لکّني ال أستطیُع!۴    ) أنا عن قریب أصبَُح مخرتعاً!۳  
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 ۳۶-۴۲( یناسبهأجب عن األسئلة الّتالیة مبا  ثّم إقرأ الّنّص التّايل(: 

؟ هنـاك أفضـلواصـل لُتْصـِبَح حیاتُنـا نسان کائٌن اجتامعيٌّ بذاته فالبدَّ له من تواصل عاطفيٍّ بینه و بین اآلخرین، فکیف یکون هـذا التّ اإل «
تعـاون بصـداقة لنتقـّدَم الجمیـع فن ابهـ ینتفـع (شـکوفایی) واصل العاطفّي، إحداهام أن تکون بیننا عالقة تؤّدي إلی منّو و ازدهارٍ طریقتان للتّ 

لَـك يف انية فهي عالقة یتعلّق مصیرك فیها باآلخرین فإذا هجروك َفَقْدَت أمَ یتوّقف اآلَخُر عن سیره! أّما الثّ  لَنْ رعة أکرث و إن ترك أحٌد عالقته ـبس
خصّیُة و االجتامعّيُة و تبني مستقبلك علـی الشّ منه حیاتُك  فتتأثّرریق، فإیّاك أن تربط سعادتك مبن حولك الحیاة و َوَجْدَت نفسك يف نهایة الطّ 

 »مال و تبقٰی خائَب اآلمال!الّر 
۳۶-  ِ  ّص:َحَسَب النّ » حیحواصل العاطفّي الّص التّ «عن  الخطأَ َعنيِّ

  البدَّ لإلنسان منه ألنّه کائٌن اجتامعيٌّ بذاته!) ۲  خصیُّة و االجتامعيُّة!ال تتَأَثَُّر منه حیاتُك الشّ ) ۱  
  املجتمع فینفُع کلٌّ منهام اآلخَر! یَْنمو به اإلنسان و) ۴  خرسَت أحداً فيه، توقّفـَت عن سـیرك!إذا ) ۳  
۳۷-  ِ  :الخطأَ َعنيِّ

 قد تُؤّدي العالقات العاطفيّة إلی فقدان األمل!) ۲  وجهان، وجٌه نافع و وجه ضاّر! واصل العاطفيّ للتّ ) ۱  

َم يف حیاته) ۴  أبناءه!واصل املنطقّي بین ینمو املجتمع علی التّ ) ۳     !دامئاً  َمْن تََعلََّق مصیره بغیره فقد تَقدَّ
 »یعتقد الکاتب أّن من یربط سعادته باآلخرین ............... «للفراغ:  الخطأعیِِّن  -۳۸

  !یبني بیتاً ال یسکنه أبداً کمن ال ینتفع بعمله إّال اآلخرون ) ۲  یاح!ْمل فال یستقّر يف مکان و تُثیره الرّ کمن یبني بیتاً علی الّر ) ۱  
 یسقط يف حیاته إذا سقطوا و یتوقّف عن سیره إذا توقّفوا!) ۴  مال فأنّها لیس لها قراٌر!فکأنّه یرسم مستقبله علی الّر ) ۳  
 عیِّْن ما یُناسُب مفهوَم الّنّص: -۳۹

 رض! الحارض غرس املايض و املستقبل مثرة الحا) ۲  الح خیٌر من الوحدة!الجلیُس الصّ ) ۱  

 !و ال یجوز العالقة املرَيضّ  العالقة الّصحیحةال يأَس مع ) ۴  وء!الوحـدُة خیٌر من جلیـس السـّ ) ۳  
 ۴۰-۴۲( يف اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ  عنيِّ الّصحیح(:  

 »:ینتفع« -۴۰

  ةجملة وصفيّ ال وفعل  /فیه حرفان زائدان) »انْتََفعَ «مزید ثاليّث (ماضیه  -للغائب -مضارع) ۱  

 فعل و فاعله محذوف /مجهول -)»انِْتفاع«، مصدره »انفعال«مزید ثاليّث (من باب  -فعل مضارع) ۲  
 فعل و الجملة فعلیّة  /معلوم -متعدٍّ  -مزید ثاليّث (فیه ثالثة حروف زائدة) -فعل مضارع) ۳  

 »الجمیع«عله فعل و نائب فا /مجهول -)»ن ف ع« :مزید ثاليّث (حروفه األصليّة -للغائب -مضارع) ۴  
 »:تتأثّر« -۴۱

  فعل و فاعل /»أ ث ر«حروفه األصلیّة  -)»تأثیر«مزید ثاليّث (مصدره  -للمؤنّث -) للغائب۱  

ل«مزید ثاليّث (مصدره علی وزن  -للمخاطب -مضارع) ۲    فعل و فاعله محذوف /مجهول -)»تََفعُّ
 »حیاتُك«فعل و فاعله  /معلوم -الزم -مزید ثاليّث بزیادة حرفنْيِ  -للمؤنّث -للغائب -فعل مضارع) ۳  

 فعل و فاعل و الجملة فعليّة /معلوم -متعدٍّ  -)»تأثّرْتَ «مزید ثاليّث (ماضیه  -للمؤنّث -للمخاطب -مضارعٌ ) ۴  
 »:أفضل« -۴۲

 »حیاتنا«صفٌة و موصوفها  /معلوم -متعدٍّ  -)»إفعال«مزید ثاليثٌّ (من باب  -للغائب -فعل ماٍض ) ۱  
 اقص و منصوبخرب للفعل النّ  /نکرة -»فضل«فضیل من اسم التّ  -مذکّر -مفرد -اسم) ۲  

  منصوبو حال  /معرفة -)»ف ض ل«فضیل (حروفه األصلیّة: اسم التّ  -مفرد -اسم) ۳  
 و منصوب» تصبح«خرب  /معلوم -متعدٍّ  -مزید ثاليثٌّ (بزیادة حرف زائد) -للغائب -فعل ماٍض ) ۴  
 ) ۴۳-۵۰أجب عن األسئلة الّتالیة(:  
  عّین الّصحیح عن العدد:  -۴۳

  ) یقرأ أخي خمس صفحة من کتاب کّل یوم إّال یوم الخمیس!۲  ) قد یَبلغ عدد أیّام الّشهر الواحد، واحداً و ثالثین یوماً!۱  
  ) لِبیتنا سابع طبقات و يف کّل طبقة أحد عرش ُغرفات!۴  ) کان يل سبعون و أربعة ریاالً فدفعُت نصفه إلی صدیقي!۳  
  عّین الّصحیح يف تعیین مصادر األفعال:  -۴۴

  ُمکاتَبة يف حیاتنا أبداً؟  نَتکاتب) هل تَعلم أنّا مل ۲  تَخریج ِمن جامعة طهران قبل سنتین!  تَخرَّجُت ) إيّن ۱  

  تََقبُّل   أیدي والدیها! تَُقبُِّل ) إّن هذه البنت املتواضعة ۴  تَداُرک ذنوبکم بالتّوبة؟  تَداَرکتمإّن الحیاة قصیرة جّداً؛ هل  )۳  
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  يف تعیین نوع األسامي: الخطأعّین  -۴۵  1010

  اسم فاعل) -! (اسم مکانُمشکلهو یسأل اللَه أن یرفع  املَزَرعة) بََدأ یُراقب ۱  

نیا) َمتاع حیاة ۲     اسم فاعل) -قلیل جّداً! (اسم تفضیل اآلِخرةأمام  الدُّ

  اسم مکان) -! (اسم مفعولاملَصاعب ُمواَجهةشعرون بالّضعف عنَد ) إنّهم الی۳  

  اسم فاعل) -تَحصل علیها يف حیاتک الّدراسیِّة! (اسم تفضیل جائزة أکرب) ما هي ۴  

  عّین ما فیه الفعل الّالزم:  -۴۶

  ي نفایاتنا يف البحر!) إّن أبانا ینصحنا أّال نَرم۲  ) َمن لَم یَِجد الحیاة يف نفسه فَلن یَنالها يف اآلخرین!۱  

ت مفرداٌت کثیرة ال تُستَعمل الیوم!۴  ) هل َعملت حتّی اآلن عمالً یُثیر إعجاب اآلخرین؟۳     ) يف معجم القاموس إنَضمَّ

  عّین املجرور بحرف جّر معرباً و معرفًة: -۴۷

  جناحان یطیر بهام! ) ما ِمن طائر إّال و له۲  ) إرفَع القرآن فوق رأسک و قُل عرش مرّاٍت ِبَعيلٍّ ...!۱  

  ) لِذلک الکتاب عند املسلمین مکانة رفیعة!۴  ) ما تعمل ِمن خیر تَجد مثرته بعد وفاتک!۳  

  »علینا ............... نعلم أّن الله سبحانه ............... یُساعد ظاملي العامل!« ؟ما هو املناسب للفراغین -۴۸

  َمن -لَِکي) ۴  لَنْ  -) أنْ ۳  لَمْ  -) َمن۲  لَنْ  -) إنْ ۱  

  عّین ما فیه توصیف للّنکرة:  -۴۹

  ) إّن الفخر إلنسان یُحاول لتأمین معاشه جّداً!۲  ) قد یُعطیني والداي ما أحتاج إلیه دامئاً!۱  

  ) إّن وعاء العلم ال یَضیق ِبُکّل ما ُجعل فیه!۴  ) قد جمعُت أمواالً و أنفقتُها للیتامی!۳  

  !»لئک ............... یُحاربون األمئّة ............... کان او «عّین الّصحیح للفراغین:  -۵۰

  املقّربونَ  -) کافرینَ ۴  األطهارِ  -) کُّفارٌ ۳  املعصومینَ  -) کافرونَ ۲  الُهداةَ  -) کُّفاراً ۱  

  

  

ترين امور چيست و پيروي از قـرآن در گـرو چـه  شده ترين و شناخته ترتيب ناشناخته ه، در زمان پس از ايشان، ببنا به فرمودٔه امام علي  -۵۱
  امري است؟

  شكنان با قرآن تشخيص پيمان -) معروف و خير و منكر و گناه1  
  كنندگان قرآن شناخت فراموش -) معروف و خير و منكر و گناه2  
  شكنان با قرآن تشخيص پيمان -ردن آنطلبان معنا ك ) خواندن درست قرآن و وارونه و به نفع دنيا3  
  كنندگان قرآن شناخت فراموش -طلبان معنا كردن آن ) خواندن درست قرآن و وارونه و به نفع دنيا4  
 نفـس  عـزتهـاي تقويـت  از راهيـك  بيانگر كدام» اِنَّهُ لَيسَ لِاَنفُسِكُم ثَمَنٌ اِلَّا الْجَنَّةُ فَال تبيعوها اِلّا بِها ...«مبني بر  كالم گهربار امام علي  -۵۲

  باشد و كدام كالم مؤيد آن است؟ مي
  ).ما فرزندان آدم را كرامت بخشيديم و بر بسياري از مخلوقات برتري داديم( -) خداشناسي و تالش براي بندگي او1  
  ».رشان كوچك استاز اين جهت، غيرخدا در نظ .خالق جهان در نظر آنان بزرگ است« -) خداشناسي و تالش براي بندگي او2  
  ).ما فرزندان آدم را كرامت بخشيديم و بر بسياري از مخلوقات برتري داديم( -) خودشناسي و نفروختن خويش به بهاي اندك3  
  ».از اين جهت، غيرخدا در نظرشان كوچك است .خالق جهان در نظر آنان بزرگ است« -) خودشناسي و نفروختن خويش به بهاي اندك4  
  بهره ببرند؟ توانند از اسوه بودن مقام رسالت  يات شريفۀ قرآن كريم، كدام گروه از افراد ميآ بنا بر  -۵۳

  )الحات اولئك هُمْ خَيْرُ البَريَّةِانَّ الّذين آمنوا وَ عَمِلوا الصّ() 2  )لِمَن كان يَْرجُو اهللاَ وَ اليوم اآلخِرَ وَ ذَكَر اهللاَ كَثيراً() 1  
  )يا َايُّها الّذين آمنوا َاطيعوا اهللا وَ َاطيعوا الرَّسول وَ اولِي األمرِ مِنكُم() 4  ) وَ رسولُهُ و الّذين آمَنوا الّذين يقيمونَ الصَّالةاِنَّما وليُّكُمُ اهللاُ() 3  
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  رين مرتبۀ واليت و سرپرستي كدام است؟نمايد و برت كدام آيۀ شريفه به ضرورت ميسّر شدن بستر اجراي احكام اجتماعي اشاره مي -۵۴
  واليت ظاهري -)لَقَدْ اَرسَلْنا ُرسُلَنا بِالبيّناتِ وَ اَنْزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَ الميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسْطِ() 1  
  واليت معنوي -)مَ النّاسُ بِالقِسْطِلَقَدْ اَرسَلْنا ُرسُلَنا بِالبيّناتِ وَ اَنْزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَ الميزانَ لِيَقو () 2  
  واليت معنوي -)يُريدونَ َانْ يَتَحاكَمُوا اِلَي الطّاغوتِ وَ قَد اُمِروا َانْ يَكْفُرُوا بِهِ و يُريدُ الشَّيطان َان يُضِلَّهُم() 3  
  واليت ظاهري -)ريدُ الشَّيطان َان يُضِلَّهُميُريدونَ َانْ يَتَحاكَمُوا اِلَي الطّاغوتِ وَ قَد اُمِروا َانْ يَكْفُرُوا بِهِ و يُ() 4  
  باشد؟ يك از مراحل آن مي آور كدام ها در قيامت، ياد آشكار شدن اعمال و نيات انسان -۵۵

  ) شنيده شدن صدايي مهيب4  ) كنار رفتن پرده از حقايق عالم3  ) حضور شاهدان و گواهان2  ) دادن نامۀ اعمال1  
جلؤه كدام بُعد از مقام الگويي ايشان در رهبري است و كدام كالم گهربار ياريگر ما در اين  ،ها در هنگام سختي پناه بردن مردم به پيامبر  -۵۶

  باشد؟ راستا مي
  ».هاي يكديگر را پيش من بازگو نكنيد، زيرا دوست دارم با دلي پاك و خالي از كدورت، با شما معاشرت كنم بدي « - كوشي و دلسوزي در هدايت مردم سخت )1  
  ».هاي يكديگر را پيش من بازگو نكنيد، زيرا دوست دارم با دلي پاك و خالي از كدورت، با شما معاشرت كنم بدي  « -) محبت و مدارا با مردم2  
  ).مند است شدت عالقه رنج شما براي او سخت و دشوار است و بر هدايت شما حريص و به( -كوشي و دلسوزي در هدايت مردم ) سخت3  
  ).مند است شدت عالقه رنج شما براي او سخت و دشوار است و بر هدايت شما حريص و به( -و مدارا با مردم ) محبت4  
 يك از انحرافات پـس از رسـول خـدا  ، ثمرٔه كدامتوجّهي به سيره و روش پيامبر اكرم  طلبي، تسليم و بي فراگير شدن روحيۀ راحت -۵۷

  را به تصوير كشيده است؟است و كدام عبارت شريف، علّت اين جاهليت 
  )اَفَِان ماتَ اَو قُتِلَ اِنقَلَبتُم عَلي اَعقابِكُم( -) ارائۀ الگوهاي نامناسب1  
  »مَنْ ماتَ وَ لَمْ يَعِْرف اِمامَ زمانِهِ ماتَ مَيْتَةً جاهليّةً« -هاي نامناسب ) ارائۀ الگو2  
  )اَفَِان ماتَ اَو قُتِلَ اِنقَلَبتُم عَلي اَعقابِكُم( -) تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت3  
  »مَنْ ماتَ وَ لَمْ يَعِْرف اِمامَ زمانِهِ ماتَ مَيْتَةً جاهليّةً« -) تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت4  
  است؟كنندٔه ضرورت پاسخ به كدامين نياز اساسي انسان  مفهوم ابيات زير با كدام آيۀ شريفه ارتباط دارند و بيان -۵۸

ـــــــه را  ـــــــد هنرپيش ـــــــرد خردمن م
 

عمــــر دو بايســــت در ايــــن روزگــــار 
 

ــــوختن  ــــه آم ــــي تجرب ــــه يك ــــا ب ت
 

كــــار بــــا دگــــري تجربــــه بــــردن بــــه 
 

  كشف راه درست زندگي -)ُرسُالً مُبَشرينَ و مُنْذرين لِئلّا يكونَ لِلنّاس عَلَي اهللاِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُل() 1  
  شناخت هدف زندگي -)ين لِئلّا يكوَن لِلنّاس عَلَي اهللاِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلُرسُالً مُبَشرينَ و مُنْذر () 2  
  كشف راه درست زندگي -)وَ العَصْر* ِانّ االِنسانَ لَفِي خُسْر() 3  
  شناخت هدف زندگي -)وَ العَصْر* ِانّ االِنسانَ لَفِي خُسْر() 4  
كدام آيه بـيش از » .نظر دارند تاريخ و ظهور ولي خدا براي برقراري حكومت جهاني اتفاق همۀ اديان در اصل الهي بودن پايان«اگر بگوييم كه  -۵۹

  دهد؟ ها، اين موضوع را نشان مي ديگر گزينه
  )وَ نُريدُ َان نَمُنَّ عَلَي الّذينَ اسْتُضعِفوا في األرضِ وَ نَجْعَلَهم اَئمَةً() 1  
  )ذّكرِ ِانَّ األرضَ يَِرثُها عِباديَّ الصّالِحونوَ لَقَد كَتبنا في الزَّبورِ مِنْ بَعْدِ ال() 2  
  )وَعَدَ اهللاُ الّذينَ آمَنوا مِنكُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَيَستَخلِفنَّهُم في األرض() 3  
  )ذلَِك بَِانَّ اهللاَ لَمْ يَكُ مِغَيِّراً نِعْمَةً اَنْعَمَها عَلي قَْومٍ حَتّي يُغَيِّروا ما بِاَنْفُسِهِم() 4  
ترتيب به وظيفۀ كدام  ، به»هاي اسالمي براي رهبر فراهم آوردن امكان اجراي برنامه«و » هاي ستمگر دنيا گيري صحيح در برابر قدرت تصميم« -۶۰

  نمايد؟ گروه اشاره مي
  مردم در برابر رهبر -) مردم در برابر رهبر2  مردم در برابر رهبر -) رهبر در برابر مردم1  
  رهبر در برابر مردم -) رهبر در برابر مردم4  رهبر در برابر مردم -بر) مردم در برابر ره3  
  فرجام و آخرت اين گروه از مردم چگونه ترسيم شده است و علت اين امر چيست؟ )وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيرَ االسالمِ ديناً فَلَن يُقبَل مِنه(آيۀ شريفۀ  بنا بر  -۶۱

  مصون بودن قرآن از هرگونه تحريف و ورود مطالب انساني -)وَ هُوَ فِي اآلخِرَةِ مِنَ الخاسِرينَ() 1  
  مصون بودن قرآن از هرگونه تحريف و ورود مطالب انساني -)ِانَّ اهللاَ ال يَهديِ القَْومَ الكافِرين() 2  
  نظارت پيامبر اكرم  تحتواحد بودن دين از اول تا آخر،  -)وَ هُوَ فِي اآلخِرَةِ مِنَ الخاسِرينَ() 3  
  نظارت پيامبر اكرم  تحتواحد بودن دين از اول تا آخر،  -)ِانَّ اهللاَ ال يَهديِ القَْومَ الكافِرين() 4  
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 ،م كالم معصـو بنا بر ها را سامان دهد، چيست و  بر خواست قرآن كريم از دختران و پسران، شرط آنكه خداوند به بهترين صورت زندگي آن بنا -۶۲  1212
   نمايد؟ كدام عبارت اهميت ازدواج را بيان مي

  »كند. عالقۀ شديد به چيزي آدمي را كور و كر مي« -) مشورت با پدران و مادران1  
  »كند. عالقۀ شديد به چيزي آدمي را كور و كر مي « -) پيشه نمودن عفاف قبل از ازدواج2  
  ».ف دين خود را حفظ كرده است؛ پس بايد براي نصف ديگر از خدا پروا داشته باشدكسي كه ازدواج كند، نص« -) مشورت با پدران و مادران3  
  ».كسي كه ازدواج كند، نصف دين خود را حفظ كرده است؛ پس بايد براي نصف ديگر از خدا پروا داشته باشد « -) پيشه نمودن عفاف قبل از ازدواج4  
هاي اعجاز  يك از جنبه ترتيب به كدام به )وَ السَّماءَ بَنَيناها بِاَيدٍ وَ اِنّا لَموسِعونَ(و  )نْ اَنفُسِكُم اَزْواجاًوَ اهللاُ جَعَلَ لَكُم مِ(از دقت در آيات شريفۀ  -۶۳

  قرآن پي خواهيم برد؟
  سابقه ذكر نكات علمي بي -جانبه بودن ) جامعيت و همه1  
  سابقه ذكر نكات علمي بي -) تأثيرناپذيري از عقايد دوران جاهليت2  
  تأثيرناپذيري از عقايد دوران جاهليت -جانبه بودن جامعيت و همه )3  
  تأثيرناپذيري از عقايد دوران جاهليت -) تأثيرناپذيري از عقايد دوران جاهليت4  
  باشد؟ كند، درك چيست و كدام آيۀ شريفه پاسخ مناسبي براي آن مي نتيجۀ تأمل انسان كه آرامش را از او سلب مي -۶۴

  )وَ ما خَلَقنَا السَّماوات وَ االَرض وَ ما بَينَهُما العِبين ما خَلقناهُما اِلّا بِالحق( -ها ها و زيبايي ي در جهت رسيدن به سرچشمۀ خوبيجوگر  و ) جست1  
  )عِبين ما خَلقناهُما اِلّا بِالحقوَ ما خَلَقنَا السَّماوات وَ االَرض وَ ما بَينَهُما ال( -) خداوند متعال معيار انتخاب اهداف اصلي از فرعي را مشخص كرده است2  
  )مَن كانَ يُريدُ ثوابَ الدُّنيا فَعِندَ اهللا ثواب الدُّنيا وَ اآلخِرة( -) خداوند متعال معيار انتخاب اهداف اصلي از فرعي را مشخص كرده است3  
  )الدُّنيا فَعِندَ اهللا ثواب الدُّنيا وَ اآلخِرةمَن كانَ يُريدُ ثوابَ ( -ها ها و زيبايي جوگري در جهت رسيدن به سرچشمۀ خوبي و ) جست4  
  در كدام گزينه است؟  شده ، سدِّ راه مفهوم بيانمؤمنان  ترين دشمن انسان بنا به تعبير امير دشمن -۶۵

  .كند يابد و محبتش را در دل احساس مي نشيند، خدا را مي نگرد يا به تماشاي جهان مي كس در خود ميهر )1  
  .آيد كند و در انديشۀ جبران برمي كه به گناه آلوده شد، خود را سرزنش و مالمت مي  اهآنگانسان  )2  
  .) خداوند پيامبران پاك و دلسوزي را براي ما فرستاده تا ما را در پيمودن راه حق ياري دهند3  
  .) خداوند راه رستگاري و شقاوت را به ما نشان داد و ما را مسئول سرنوشت خويش قرار داد4  
  بريم؟ عنوان يكي از داليل انكار معاد پي مي وجود كدام مورد به عدمبه اگر آيات قرآن كريم را مبناي خود قرار دهيم،  -۶۶

  هاي الهي اعتقاد به صدق وعده عدم) 2  ) مست و مغرور نعمات دنيايي بودن1  
  بزرگ) مُصِر بودن بر گناهان 4  ) طلب گناه در تمام عمر بدون ترس از دادگاه قيامت3  
ي روحـي و روانـي ها توانايي در بيرون كردن فكر مرگ از ذهنشان، دچار بيماري عدمدليل  كه به بر اساس آيات قرآن كريم، ظنّ و خيال آنان -۶۷

  شوند، دربارٔه معاد چيست؟ مي
  )لَ صالِحاًآمَنَ بِاهللا وَ اليَوم اآلخِر وَ عَمِ() 2  )وَ ما هِذهِ الحَياة الدُّنيا اِلّا لَهوٌ و لَعبٌ() 1  
  )اَم يَقولونَ افتَراه() 4  )ما هِيَ اِلّا حَياتُنَا الدُّنيا نَموتُ وَ نَحيا() 3  
  هاي عالم برزخ است و اين امر، تابع چيست؟ يك از ويژگي شدگان لشكر كفار در جنگ بدر، مبيّن كدام با كشته سخن گفتن رسول مكرم اسالم  -۶۸

  .شود كاسته ها  آن از يا و افزوده آن بد و نيك اعمال بر دارد امكان و شود نمي بسته مرگ با انسان اعمال برخي پروندٔه - دنيا وجود ارتباط ميان عالم برزخ و )1  
  .شود كاسته ها آن از يا و افزوده آن بد و نيك اعمال بر دارد امكان و شود نمي بسته مرگ با انسان اعمال برخي پروندٔه -) وجود شعور و آگاهي2  
  توفي روح و دريافت تمام و كمال آن توسط فرشتگان -جود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا) و 3  
  توفي روح و دريافت تمام و كمال آن توسط فرشتگان -) وجود شعور و آگاهي4  
  شود؟ ترتيب از كدام گزينه استنباط مي در دنيا و در راستاي توبه، به» جهنميان«و » بهشتيان«برخورد  -۶۹

  .كنند در موعد مرگ توبه مي -كنند شوند، طلب آمرزش مي مرتكب گناه مي) وقتي 1  
  .كنند در موعد مرگ توبه مي -كشند كنند و از خود حساب مي ) روزانه خود را سرزنش مي2  
  .كند ها خطور نمي گاه فكر توبه به ذهن آن هيچ -كنند شوند، طلب آمرزش مي ) وقتي مرتكب گناه مي3  
  .كند ها خطور نمي گاه فكر توبه به ذهن آن هيچ -كشند كنند و از خود حساب مي سرزنش مي) روزانه خود را 4  
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  باشد؟ ثمرٔه كدام اقدام انسان در مسير رسيدن به قرب الهي مي ،واقف شدن انسان بر عيوب خويش -۷۰
  .شود هاي انسان مي ) آنچه موجب تحقق و عملي شدن انتخاب1  
  ) عامل محافظ انسان و تصميمات او از آفات گذر ايام و زندگاني2  
  .كند ) چيزي كه در صورت به فعليت رسيدن آن، خداوند متعال نيز به عهدهاي خود با انسان وفا مي3  
  .سازد ) آنچه ميزان موفقيت و پايبندي به عهد و همچنين عوامل شكست و پيروزي انسان را مشخص مي4  
  ارائه دهيم، كدام گزينه ياريگر ما خواهد بود؟» زن مظهر جمال و زيبايي است«اهيم تفسيري از عبارت اگر بخو -۷۱

  .اهالن دور بماند و روح بلندش تحقير نشود ) زن بايد تالش كند تا گوهر وجودش از نگاه نا1  
  .شود يتر و پوشش او باوقارتر م هاي عفاف در روح او محكم چه زيباتر باشد، رشتههر  ) زن2  
  .) احساسات لطيف زن كه بيانگر زيبايي دروني وي است، با زيبايي ظاهري او عجين شده است3  
  .دست آورند كنند از راه زيبايي ظاهري آن را به ) زنان از مقبوليت نزد همساالن خود گريزان نيستند، بلكه تالش مي4  
  كند؟ ايبندي به مفهوم كدام عبارت شريفه را براي خود احساس ميمحبت خداوند قرار گيرد، ضرورت پموردخواهد  آن كس كه مي -۷۲

  )تَنهي عَنِ الفَحشاء وَ المُنكَر و لذِكر اهللا اَكبَر() 2  )وَ مِن النّاس مَن يَتَّخذ مِن دون اهللا اَنداداً يُحِبّونَهُم كَحُبِّ اهللا() 1  
  )مُ اهللا و يَغفِر لَكُم ذُنوبَكُميُحبِبكُ() 4  )قُل ِان كُنتُم تُحِبّونَ اهللا فَاتَّبِعوني() 3  
  باشد؟ در معابد، مهر تأييدي بر كدام مورد مي (س)و حضور حضرت مريم چوپاني دختران شعيب  -۷۳

  .عه نيستسالب حضور آنان در جام ،)يُدنينَ عَلَيهِنَّ مِن جَالبيبهِنَّ ذلِك اَدني َان يُعرفنَ فَال يُؤَذينَ(در   شده ) توجه زنان به دستور بيان1  
  )لِلّذين َاحسَنُوا الحُسني وَ زيادَة و ال يَرهَقُ ُوجوهَهُم قَتَر(ها به پيام آيۀ  گرا و تمسك آن ) عزتمندي بانوان حق2  
  )وا إلَيهاتَسكُنلِ() يكساني منزلت زنان و مردان در دين واحد الهي با توجه به آيۀ شريفه 3  
  براي پيشبرد كارها در جامعه )نوا اَشَّدُ حُبّاً هللاوَ الّذينَ آمَ(سرشت به  ) عنايت زنان پاك4  
  گردد؟ ، كدام مفهوم برداشت مي)كُمْ تطهيراًاِنّما يُريدُ اهللاُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ البيتِ وَ يُطَهِّرَ(از آيۀ شريفۀ  -۷۴

  .همۀ مسلمانان واجب و سرچشمۀ هدايت است علم و عصمت كامل دارد و پيروي از كالم و رفتار وي بر (س)) حضرت زهرا1  
  .و يازده فرزند ايشان را به جانشيني خود معرفي كرده است با هدايت و راهنمايي خداوند، حضرت علي  ) پيامبر اكرم 2  
  .ار او تمسك جستپيروي كرد، بلكه بايد به هر دو يادگ توان براي هدايت و سعادت اخروي، فقط از يكي از دو يادگار پيامبر  ) نمي3  
  .فرمايد اهل بيت خويش را معرفي مي و صاحبان امرِ مؤمنين مشخص نشده است، پيامبر  ) از آنجا كه مصداق جانشيني پيامبر 4  
، هادي انسـان بـه درك كـدام تدبر در اين سخن پيامبر اسالم  .»شود داري كه جز گرسنگي و تشنگي چيزي نصيب او نمي بسا روزه چه« -۷۵

  باشد؟ ب ميمطل
  )لَعَلَّكُم تَتَّقون(داران از  نصيبي برخي روزه بي )1  
  )وَ اهللاُ يَعلَمُ ما تَصنَعون(داران به  توجهي روزه بي )2  
  .در اين صورت انسان بايد تا قبل از ماه رمضان آينده روزه را قضا كند) 3  
  مستكبرانتحقق تقويت اراده و به فعليت رسيدن خضوع و خشوع در برابر  عدم) 4  

  

  

ترين امور چيست و پيروي از قـرآن در گـرو چـه  شده ترين و شناخته ترتيب ناشناخته ، در زمان پس از ايشان، بهبنا به فرمودٔه امام علي  -۵۱
  امري است؟

  قرآن شكنان با تشخيص پيمان -) معروف و خير و منكر و گناه1  
  كنندگان قرآن شناخت فراموش -) معروف و خير و منكر و گناه2  
  شكنان با قرآن تشخيص پيمان -طلبان معنا كردن آن ) خواندن درست قرآن و وارونه و به نفع دنيا3  
  كنندگان قرآن شناخت فراموش -طلبان معنا كردن آن ) خواندن درست قرآن و وارونه و به نفع دنيا4  

  

  کتاب کل :۲ زندگی و دین      کتاب کل :۱ زندگی و دین
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 نفـس  عـزتهـاي تقويـت  يـك از راه بيانگر كدام» اِنَّهُ لَيسَ لِاَنفُسِكُم ثَمَنٌ اِلَّا الْجَنَّةُ فَال تبيعوها اِلّا بِها ...«مبني بر  ار امام علي كالم گهرب -۵۲  1414
  باشد و كدام كالم مؤيد آن است؟ مي

  ).ي از مخلوقات برتري داديمما فرزندان آدم را كرامت بخشيديم و بر بسيار ( -) خداشناسي و تالش براي بندگي او1  
  ».از اين جهت، غيرخدا در نظرشان كوچك است .خالق جهان در نظر آنان بزرگ است« -) خداشناسي و تالش براي بندگي او2  
  ).ما فرزندان آدم را كرامت بخشيديم و بر بسياري از مخلوقات برتري داديم( -) خودشناسي و نفروختن خويش به بهاي اندك3  
  ».از اين جهت، غيرخدا در نظرشان كوچك است .خالق جهان در نظر آنان بزرگ است« -اسي و نفروختن خويش به بهاي اندك) خودشن4  
  بهره ببرند؟ توانند از اسوه بودن مقام رسالت  آيات شريفۀ قرآن كريم، كدام گروه از افراد مي بنا بر  -۵۳

  )الحات اولئك هُمْ خَيْرُ البَريَّةِانَّ الّذين آمنوا وَ عَمِلوا الصّ() 2  )ذَكَر اهللاَ كَثيراًلِمَن كان يَْرجُو اهللاَ وَ اليوم اآلخِرَ وَ () 1  
  )ميا َايُّها الّذين آمنوا َاطيعوا اهللا وَ َاطيعوا الرَّسول وَ اولِي األمرِ مِنكُ() 4  )اِنَّما وليُّكُمُ اهللاُ وَ رسولُهُ و الّذين آمَنوا الّذين يقيمونَ الصَّالة() 3  
  نمايد و برترين مرتبۀ واليت و سرپرستي كدام است؟ كدام آيۀ شريفه به ضرورت ميسّر شدن بستر اجراي احكام اجتماعي اشاره مي -۵۴

  واليت ظاهري -)لَقَدْ اَرسَلْنا ُرسُلَنا بِالبيّناتِ وَ اَنْزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَ الميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسْطِ() 1  
  واليت معنوي -)لَقَدْ اَرسَلْنا ُرسُلَنا بِالبيّناتِ وَ اَنْزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَ الميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسْطِ() 2  
  واليت معنوي -)يُريدونَ َانْ يَتَحاكَمُوا اِلَي الطّاغوتِ وَ قَد اُمِروا َانْ يَكْفُرُوا بِهِ و يُريدُ الشَّيطان َان يُضِلَّهُم() 3  
  واليت ظاهري -)يُريدونَ َانْ يَتَحاكَمُوا اِلَي الطّاغوتِ وَ قَد اُمِروا َانْ يَكْفُرُوا بِهِ و يُريدُ الشَّيطان َان يُضِلَّهُم() 4  
  شود، در كدام گزينه توصيف شده است؟ فردي مي آنچه موجب پذيرش روابط بين -۵۵

  .يردپذ  تحليل مي و تجزيه اماشود،  ) جسم انسان متالشي نمي1  
  ) خروج انسان از ظرف زمان و مكان و ديدن حوادث آيندٔه زندگي2  
  .نياز به استدالل ندارد» من«) هركس درك روشني از خود دارد و براي اثبات 3  
  .كند ) قؤه تعقل كه تشخيص مسير درست از نادرست را براي انسان سهل و آسان مي4  
جلؤه كدام بُعد از مقام الگويي ايشان در رهبري است و كدام كالم گهربار ياريگر ما در اين  ،ها در هنگام سختي پناه بردن مردم به پيامبر  -۵۶

  باشد؟ راستا مي
  ».هاي يكديگر را پيش من بازگو نكنيد، زيرا دوست دارم با دلي پاك و خالي از كدورت، با شما معاشرت كنم بدي « - كوشي و دلسوزي در هدايت مردم سخت )1  
  ».هاي يكديگر را پيش من بازگو نكنيد، زيرا دوست دارم با دلي پاك و خالي از كدورت، با شما معاشرت كنم بدي  « -ارا با مردم) محبت و مد2  
  ).مند است شدت عالقه رنج شما براي او سخت و دشوار است و بر هدايت شما حريص و به( -كوشي و دلسوزي در هدايت مردم ) سخت3  
  ).مند است شدت عالقه رنج شما براي او سخت و دشوار است و بر هدايت شما حريص و به( -) محبت و مدارا با مردم4  
  ، چيست؟»واجد شرايط بودن او«و » ثمرٔه انجام وظايف فقيه براي او«ترتيب بگوييد،  به و امام صادق  با تجميع روايات پيامبر اكرم  -۵۷

  از او وجوب تقليد مردم -) همراهي در بهشت با رسول خدا 1  
  وجوب تقليد مردم از او -) مشخص شدن تكليف مردم در رويدادهاي زمان2  
  بر مردم عنوان حجت امام زمان  قرارگيري به -) همراهي در بهشت با رسول خدا 3  
  بر مردم عنوان حجت امام زمان  قرارگيري به -) مشخص شدن تكليف مردم در رويدادهاي زمان4  
  كنندٔه ضرورت پاسخ به كدامين نياز اساسي انسان است؟ مفهوم ابيات زير با كدام آيۀ شريفه ارتباط دارند و بيان -۵۸

ـــــــه را  ـــــــد هنرپيش ـــــــرد خردمن م
 

عمــــر دو بايســــت در ايــــن روزگــــار 
 

ــــوختن  ــــه آم ــــي تجرب ــــه يك ــــا ب ت
 

كــــار بــــا دگــــري تجربــــه بــــردن بــــه 
 

  كشف راه درست زندگي -)ن لِئلّا يكونَ لِلنّاس عَلَي اهللاِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلُرسُالً مُبَشرينَ و مُنْذري() 1  
  شناخت هدف زندگي -)ُرسُالً ُمبَشرينَ و مُنْذرين لِئلّا يكونَ لِلنّاس عَلَي اهللاِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُل() 2  
  كشف راه درست زندگي -)وَ العَصْر* ِانّ االِنسانَ لَفِي خُسْر() 3  
  شناخت هدف زندگي -)وَ العَصْر* ِانّ االِنسانَ لَفِي خُسْر() 4  
كدام آيه بـيش از » .نظر دارند همۀ اديان در اصل الهي بودن پايان تاريخ و ظهور ولي خدا براي برقراري حكومت جهاني اتفاق«اگر بگوييم كه  -۵۹

  دهد؟ ها، اين موضوع را نشان مي ديگر گزينه
  )وَ لَقَد كَتبنا في الزَّبورِ مِنْ بَعْدِ الذّكرِ ِانَّ األرضَ يَِرثُها عِباديَّ الصّالِحون() 2  )نَّ عَلَي الّذينَ اسْتُضعِفوا في األرضِ وَ نَجْعَلَهم اَئمَةًوَ نُريدُ َان نَمُ() 1  
  )ذلِكَ بَِانَّ اهللاَ لَمْ يَكُ مِغَيِّراً نِعْمَةً اَنْعَمَها عَلي قَْومٍ حَتّي يُغَيِّروا ما بِاَنْفُسِهِم() 4  )وَعَدَ اهللاُ الّذينَ آمَنوا مِنكُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَيَستَخلِفنَّهُم في األرض( )3  
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را با رعايت ترتيب اجزاء آن به نمايش بگذارد و كدام آيۀ شريفه ضرورت تشـكيل » جمهوري اسالمي«تواند تصوير درستي از  كدام گزينه مي -۶۰
  دهد؟ ميحكومت اسالمي را نشان 

  )يا ايُّها النَّبيُّ ِاتَّق اهللاَ و ال تُطِعِ الكافِرين وَ المنافِقين( -) ولي فقيه بايد مقبوليت و مشروعيت داشته باشد1  
  )وَ استَغفِرلَهُم وَ شاوِرهُم فِي االَمر فاِذا عَزمت فَتَوكَّل عَلي اهللا( -) ولي فقيه بايد مقبوليت و مشروعيت داشته باشد2  
  )يا ايُّها النَّبيُّ اتَّق اهللاَ و ال تُطِعِ الكافِرين وَ المنافِقين( - گيرد هايش را بر اساس مشورت مي كند و تصميم ر جامعۀ اسالمي براي اجراي احكام دين تالش ميرهب )3  
ستَغفِرلَهُم وَ شاوِرهُم فِي االَمر فاِذا عَزمت وَ ا( -گيرد هايش را بر اساس مشورت مي كند و تصميم ) رهبر جامعۀ اسالمي براي اجراي احكام دين تالش مي4  

  )فَتَوكَّل عَلي اهللا
  فرجام و آخرت اين گروه از مردم چگونه ترسيم شده است و علت اين امر چيست؟ )وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيرَ االسالمِ ديناً فَلَن يُقبَل مِنه(آيۀ شريفۀ  بنا بر  -۶۱

  مصون بودن قرآن از هرگونه تحريف و ورود مطالب انساني -)رينَوَ هُوَ فِي اآلخِرَةِ مِنَ الخاسِ() 1  
  مصون بودن قرآن از هرگونه تحريف و ورود مطالب انساني -)ِانَّ اهللاَ ال يَهديِ القَْومَ الكافِرين() 2  
  نظارت پيامبر اكرم  تحتواحد بودن دين از اول تا آخر،  -)وَ هُوَ فِي اآلخِرَةِ مِنَ الخاسِرينَ() 3  
  نظارت پيامبر اكرم  تحتواحد بودن دين از اول تا آخر،  -)ِانَّ اهللاَ ال يَهديِ القَْومَ الكافِرين() 4  
 ،كالم معصـوم  بنا بر ها را سامان دهد، چيست و  بر خواست قرآن كريم از دختران و پسران، شرط آنكه خداوند به بهترين صورت زندگي آن بنا -۶۲

   نمايد؟ را بيان مي كدام عبارت اهميت ازدواج
  »كند. عالقۀ شديد به چيزي آدمي را كور و كر مي« -) مشورت با پدران و مادران1  
  »كند. عالقۀ شديد به چيزي آدمي را كور و كر مي « -) پيشه نمودن عفاف قبل از ازدواج2  
  ».س بايد براي نصف ديگر از خدا پروا داشته باشدكسي كه ازدواج كند، نصف دين خود را حفظ كرده است؛ پ« -) مشورت با پدران و مادران3  
  ».كسي كه ازدواج كند، نصف دين خود را حفظ كرده است؛ پس بايد براي نصف ديگر از خدا پروا داشته باشد « -) پيشه نمودن عفاف قبل از ازدواج4  
هاي اعجاز  يك از جنبه ترتيب به كدام به )وَ السَّماءَ بَنَيناها بِاَيدٍ وَ اِنّا لَموسِعونَ(و  )وَ اهللاُ جَعَلَ لَكُم مِنْ اَنفُسِكُم اَزْواجاً(از دقت در آيات شريفۀ  -۶۳

  قرآن پي خواهيم برد؟
  سابقه ذكر نكات علمي بي -) تأثيرناپذيري از عقايد دوران جاهليت2  سابقه ذكر نكات علمي بي -جانبه بودن ) جامعيت و همه1  
  تأثيرناپذيري از عقايد دوران جاهليت -) تأثيرناپذيري از عقايد دوران جاهليت4  يرناپذيري از عقايد دوران جاهليتتأث -جانبه بودن ) جامعيت و همه3  
  باشد؟ كند، درك چيست و كدام آيۀ شريفه پاسخ مناسبي براي آن مي نتيجۀ تأمل انسان كه آرامش را از او سلب مي -۶۴

  )وَ ما خَلَقنَا السَّماوات وَ االَرض وَ ما بَينَهُما العِبين ما خَلقناهُما اِلّا بِالحق( -ها ها و زيبايي جوگري در جهت رسيدن به سرچشمۀ خوبي و ) جست1  
  )لحقوَ ما خَلَقنَا السَّماوات وَ االَرض وَ ما بَينَهُما العِبين ما خَلقناهُما اِلّا بِا( -) خداوند متعال معيار انتخاب اهداف اصلي از فرعي را مشخص كرده است2  
  )مَن كانَ يُريدُ ثوابَ الدُّنيا فَعِندَ اهللا ثواب الدُّنيا وَ اآلخِرة( -) خداوند متعال معيار انتخاب اهداف اصلي از فرعي را مشخص كرده است3  
  )نيا وَ اآلخِرةمَن كانَ يُريدُ ثوابَ الدُّنيا فَعِندَ اهللا ثواب الدُّ( -ها ها و زيبايي جوگري در جهت رسيدن به سرچشمۀ خوبي و ) جست4  
  در كدام گزينه است؟  شده ، سدِّ راه مفهوم بيانمؤمنان  ترين دشمن انسان بنا به تعبير امير دشمن -۶۵

  .كند يابد و محبتش را در دل احساس مي نشيند، خدا را مي نگرد يا به تماشاي جهان مي كس در خود ميهر )1  
  .آيد كند و در انديشۀ جبران برمي ا سرزنش و مالمت ميكه به گناه آلوده شد، خود ر   آنگاهانسان  )2  
  .) خداوند پيامبران پاك و دلسوزي را براي ما فرستاده تا ما را در پيمودن راه حق ياري دهند3  
  .) خداوند راه رستگاري و شقاوت را به ما نشان داد و ما را مسئول سرنوشت خويش قرار داد4  
  بريم؟ عنوان يكي از داليل انكار معاد پي مي وجود كدام مورد به عدمبه اگر آيات قرآن كريم را مبناي خود قرار دهيم،  -۶۶

  هاي الهي اعتقاد به صدق وعده عدم) 2  ) مست و مغرور نعمات دنيايي بودن1  
  ن بزرگ) مُصِر بودن بر گناها 4  ) طلب گناه در تمام عمر بدون ترس از دادگاه قيامت3  
ي روحـي و روانـي ها توانايي در بيرون كردن فكر مرگ از ذهنشان، دچار بيماري عدمدليل  كه به بر اساس آيات قرآن كريم، ظنّ و خيال آنان -۶۷

  شوند، دربارٔه معاد چيست؟ مي
  )مِلَ صالِحاًآمَنَ بِاهللا وَ اليَوم اآلخِر وَ عَ() 2  )وَ ما هِذهِ الحَياة الدُّنيا اِلّا لَهوٌ و لَعبٌ() 1  
  )اَم يَقولونَ افتَراه() 4  )ما هِيَ اِلّا حَياتُنَا الدُّنيا نَموتُ وَ نَحيا() 3  
  هاي عالم برزخ است و اين امر، تابع چيست؟ يك از ويژگي شدگان لشكر كفار در جنگ بدر، مبيّن كدام با كشته سخن گفتن رسول مكرم اسالم  -۶۸

  .شود كاسته ها  آن از يا و افزوده آن بد و نيك اعمال بر دارد امكان و شود نمي بسته مرگ با انسان اعمال برخي پروندٔه - و دنيا وجود ارتباط ميان عالم برزخ )1  
  .شود كاسته ها آن از يا و افزوده آن بد و نيك اعمال بر دارد امكان و شود نمي بسته مرگ با انسان اعمال برخي پروندٔه -) وجود شعور و آگاهي2  
  توفي روح و دريافت تمام و كمال آن توسط فرشتگان -وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا )3  
  توفي روح و دريافت تمام و كمال آن توسط فرشتگان -) وجود شعور و آگاهي4  
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  شود؟ ام گزينه استنباط ميترتيب از كد در دنيا و در راستاي توبه، به» جهنميان«و » بهشتيان«برخورد  -۶۹  1616
  .كنند در موعد مرگ توبه مي -كنند شوند، طلب آمرزش مي ) وقتي مرتكب گناه مي1  
  .كنند در موعد مرگ توبه مي -كشند كنند و از خود حساب مي ) روزانه خود را سرزنش مي2  
  .كند ا خطور نميه گاه فكر توبه به ذهن آن هيچ -كنند شوند، طلب آمرزش مي ) وقتي مرتكب گناه مي3  
  .كند ها خطور نمي گاه فكر توبه به ذهن آن هيچ -كشند كنند و از خود حساب مي ) روزانه خود را سرزنش مي4  
  باشد؟ واقف شدن انسان بر عيوب خويش ثمرٔه كدام اقدام انسان در مسير رسيدن به قرب الهي مي -۷۰

  .دشو  هاي انسان مي ) آنچه موجب تحقق و عملي شدن انتخاب1  
  ) عامل محافظ انسان و تصميمات او از آفات گذر ايام و زندگاني2  
  .كند ) چيزي كه در صورت به فعليت رسيدن آن، خداوند متعال نيز به عهدهاي خود با انسان وفا مي3  
  .سازد ) آنچه ميزان موفقيت و پايبندي به عهد و همچنين عوامل شكست و پيروزي انسان را مشخص مي4  
  ارائه دهيم، كدام گزينه ياريگر ما خواهد بود؟» زن مظهر جمال و زيبايي است«خواهيم تفسيري از عبارت اگر ب -۷۱

  .اهالن دور بماند و روح بلندش تحقير نشود  ) زن بايد تالش كند تا گوهر وجودش از نگاه نا1  
  .شود ر ميتر و پوشش او باوقارت هاي عفاف در روح او محكم چه زيباتر باشد، رشتههر  ) زن2  
  .) احساسات لطيف زن كه بيانگر زيبايي دروني وي است، با زيبايي ظاهري او عجين شده است3  
  .دست آورند كنند از راه زيبايي ظاهري آن را به ) زنان از مقبوليت نزد همساالن خود گريزان نيستند، بلكه تالش مي4  
  كند؟ ت پايبندي به مفهوم كدام عبارت شريفه را براي خود احساس ميمحبت خداوند قرار گيرد، ضرورموردخواهد  آن كس كه مي -۷۲

  )تَنهي عَنِ الفَحشاء وَ المُنكَر و لذِكر اهللا اَكبَر() 2  )وَ مِن النّاس مَن يَتَّخذ مِن دون اهللا اَنداداً يُحِبّونَهُم كَحُبِّ اهللا() 1  
  )بكُمُ اهللا و يَغفِر لَكُم ذُنوبَكُميُحبِ() 4  )قُل ِان كُنتُم تُحِبّونَ اهللا فَاتَّبِعوني() 3  
  باشد؟ در معابد، مهر تأييدي بر كدام مورد مي (س)و حضور حضرت مريم چوپاني دختران شعيب  -۷۳

  .جامعه نيستسالب حضور آنان در  ،)يُدنينَ عَلَيهِنَّ مِن جَالبيبهِنَّ ذلِك اَدني َان يُعرفنَ فَال يُؤَذينَ(در   شده ) توجه زنان به دستور بيان1  
  )لِلّذين َاحسَنُوا الحُسني وَ زيادَة و ال يَرهَقُ ُوجوهَهُم قَتَر(ها به پيام آيۀ  گرا و تمسك آن ) عزتمندي بانوان حق2  
  )لِتَسكُنوا إلَيها() يكساني منزلت زنان و مردان در دين واحد الهي با توجه به آيۀ شريفه 3  
  برد كارها در جامعه براي پيش )آمَنوا اَشَّدُ حُبّاً هللا وَ الّذينَ(سرشت به  ) عنايت زنان پاك4  
  گردد؟ ، كدام مفهوم برداشت مي)كُمْ تطهيراًاِنّما يُريدُ اهللاُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ البيتِ وَ يُطَهِّرَ(از آيۀ شريفۀ  -۷۴

  .ي بر همۀ مسلمانان واجب و سرچشمۀ هدايت استعلم و عصمت كامل دارد و پيروي از كالم و رفتار و (س)) حضرت زهرا1  
  .و يازده فرزند ايشان را به جانشيني خود معرفي كرده است با هدايت و راهنمايي خداوند، حضرت علي  ) پيامبر اكرم 2  
  .يادگار او تمسك جستپيروي كرد، بلكه بايد به هر دو  توان براي هدايت و سعادت اخروي، فقط از يكي از دو يادگار پيامبر  ) نمي3  
  .فرمايد اهل بيت خويش را معرفي مي و صاحبان امرِ مؤمنين مشخص نشده است، پيامبر  ) از آنجا كه مصداق جانشيني پيامبر 4  
آيـات قـرآن  كنند، با ها، بيان مي ها بر آن  براي روي آوردن متوكالن به درگاه خدا در بارش مصيبت اگر بخواهيم علتي را كه اميرمؤمنان  -۷۵

  كنيم؟ كدام گزينه توجه مي  كريم مستند كنيم، به
  )وَ مَن يتوكَّل عَلَي اهللاِ فَهُوَ حَسبُه() 2  )عَسي َان تَكرَهوا شَيئاً وَ هُوَ خَيرٌ لَكُم() 1  
  )ِانَّ اهللاَ بالِغُ اَمِره() 4  )ِان اَرادَنيَ اهللاُ بِضُرٍّ هَل هُنَّ كاشِفاتُ ضُّره() 3  

 
76- Drought and war ............... the danger of food shortages for up to 24 million African people during 

the last 10 years. 
 1) raised 2) would raise 3) have raised 4) were raising 
77- Being in this conference as a lecturer was probably ............... experience professionally I had ever 

had at that time. 
 1) as stressful as 2) more stressful 3) the most stressful 4) the most stressful of 
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78- Leaders are made, they are not born. They are made by hard effort, which is the price which all of 
us ............... to achieve any goal that is worthwhile. 

 1) could pay 2) must pay 3) should be paid 4) were going to pay 
79- We will never have friends if we ............... to find them without fault. 
 1) expect 2) expected 3) had to expect 4) to expect 
80- Because of the ............... of duties and levels of responsibility, their educational backgrounds and 

experience vary considerably. 
 1) ability 2) society 3) diversity 4) nationality 
81- Your identity is mostly formed by your friends and family: they act like a mirror, ............... your 

image of yourself back to you. 
 1) weaving 2) skimming 3) publishing 4) reflecting 
82- Maybe they do need more time to deliver on better public services, but clearly the country is now 

............... for improvements. 
 1) emphatic 2) impatient 3) former 4) impossible 
83- The whole world is in constant motion. The earth moves, the clouds move, the waves move and we 

too must move. Move and reach to the ............... of your choice. 
 1) comparison 2) addiction 3) schedule 4) destination 
84- It could take up to ten seconds to ............... the signal every time you change the channel. 
 1) retire 2) describe 3) attend 4) unscramble  
85- The ............... of children passing Ordinary and Advanced level examinations is positively 

correlated with social class. 
 1) function 2) introduction 3) proportion 4) obligation  
86- College students who ............... to see the film in the initial days were a bit dissatisfied to watch 

their favorite hero in a serious role. 
 1) rushed 2) recited 3) related 4) appreciated 
87- The iPod is the only MP3 player ………… designed for Mac use, though a PC version is available. 
 1) physically 2) additionally 3) particularly 4) medically 

 Cloze Test 
Carpets woven in towns and regional centers like Tabriz, Kerman, Mashhad, Kashan, Isfahan, 

Nain and Qom are characterized by their ...(88)... weaving techniques and use of high-quality 
materials, colors and ...(89)... . Town manufactories like those of Tabriz ...(90)... an important 
historical role in reviving the tradition of carpet weaving after periods of decline. Rugs woven by 
the villages and various tribes of Iran are distinguished by their fine wool, bright and complicated 
colors, and specific, traditional patterns. Nomadic and small village weavers ...(91)... more coarse 
designs, which are considered as the most original and traditional rugs of Persia, as opposed to the 
artistic, pre-planned designs of the ...(92)... workplaces. 

88- 1) hospitable 2) predictive 3) specific 4) energetic 
89- 1) patterns 2) situations 3) hosts 4) recreations 
90- 1) has played 2) played 3) plays 4) have played 
91- 1) produce rugs often with bolder and sometime 

2) often produce rugs with bolder and sometimes 
3) produce often rugs with bolder and sometimes 
4) often produce rugs with bolder and sometime 

92- 1) large as 2) largest 3) larger 4) larger than 
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1818   Reading Comprehension I 
Are some people born clever and others born stupid? Or is intelligence developed by our 

environment and our experience? Strangely enough, the answer to both of these questions is yes. In 
some degree, our intelligence is given to us at birth, and no education can make a talent out of a child 
born with low intelligence. On the other hand, a child who lives in a boring environment will develop his 
intelligence less than one who lives in rich environment. This point of view is now held by most experts. 

It is easy to show that intelligence is something that we are born with. The closer the blood 
relationship between two people, the closer they are likely to be in intelligence. If we take two 
strangers by chance from the population, it seems that their degree of intelligence will be 
completely different. If, on the other hand, we compare two twins, they will very likely be as 
intelligent as each other. Relations like brothers and sisters, parents and children, usually have 
similar intelligence, and this clearly suggests that intelligence depends on birth.  

Now imagine that we take two twins and put them in different environments. We might send 
one, for example, to a university and the other to a factory separately where the work is boring. We 
would soon find differences in intelligence developing, and this shows that environment as well as 
birth plays an important role.  

93- Which of the following sentences BEST shows the main idea of the passage? 
 1) The differences between people on intelligence tests are definitely the result of genetic differences. 
 2) The limits of a person’s intelligence are fixed at birth, whether or not he reaches those limits will 

depend on his environment. 
 3) People who live in close contact with each other, but who are not related at all, are not likely to 

have similar degrees of intelligence. 
 4) Both genetics and the environment play a role in determining intelligence, but the former plays a 

more important part than the latter. 
94- The underlined word “rich” in paragraph 1 is closest in meaning to ............... . 
 1) original 2) generous 3) clean 4) productive 
95- According to the passage, if twins have differences in intelligence, the reason is probably ............... . 
 1) the role of the environment 2) the role that birth order plays 
 3) the underlying health conditions 4) the strong influence of their genes  
96- The writer of the passage tries to prove his main point by ............... . 
 1) reporting the findings of a study 2) providing the reader with examples 
 3) saying how each person is uniquely talented 4) describing different cases studied throughout the years 
 Reading Comprehension II 

Every hour spent in watching TV, DVDs and videos as an adult reduces lifespan by almost 22 
minutes, a study suggests. And viewing TV for an average of six hours a day can cut short your life by 
five years. The research shows that an inactive lifestyle is as bad for health as smoking and obesity, 
because of the dangers caused by inactivity and the greater opportunities it offers for unhealthy eating.  

In a recent study, data about the TV viewing habits and physical health of 11,000 Australians aged 
25 and over was analyzed. The researchers said, “Although we used Australian data, the effects in 
other industrialized and developing countries are likely to be similar, considering the large amounts of 
time spent watching TV and similarities in disease patterns.” In the United Kingdom, the average 
amount of time spent watching TV is four hours a day, compared with five hours in the United States. 

A separate study suggested the risk of developing diabetes and heart disease, or dying early, rises by 
as much as 20 percent after just two hours a day in front of the box. England’s Chief Medical Officer, 
Sally Davies, said, “Physical activity offers huge benefits and these studies back what we already know 
- that an inactive lifestyle carries additional risks. We hope these studies will help more people realize 
how important regular physical activity is and that there are many ways to get exercise.” 
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97- We can learn from the first paragraph that ............... . 
 1) the more you watch TV, the shorter you live 
 2) watching TV harms children more than adults 
 3) watching TV does greater harm to health than smoking and obesity 
 4) if an adult watches TV for sixty minutes every day, he will probably die five years earlier 
98- Which of the following statements can be concluded from the passage? 
 1) The findings of the Australian experiment can be generalized for other countries. 
 2) More research is needed to find out if watching DVDs and videos shortens lifespan. 
 3) People in developed countries spend more time watching TV than they did in the past. 
 4) Patients with diabetes and heart disease are 20 percent more likely to die as a result of inactivity. 
99- The word “back” in paragraph 3 is closest in meaning to ............... . 
 1) change 2) deny 3) define 4) support 
100- The quotation from England’s Chief Medical Officer mentioned in the last paragraph ............... . 
 1) provides a specific example 
 2) provides a summary of the whole passage 
 3) further supports the main theme of the passage 
 4) changes the focus of the discussion presented in the previous paragraphs 

 
 



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

 و آموزشــی خــدمات از اســتفاده جهــت گرامــی! داوطلــب
 هـا، آزمون هوشـمند های مشـاوره ها، کارنامه مانند ای مشاوره

ــــک ــــؤال، بان ــــت س ــــده، بندی طبقه های تس ــــزوات ش  ج

 تیــوا تلویزیــون در دو گزینــه اختصاصــی شــبکۀآموزشی، کمک

 شامرۀ از استفاده با ... و ای) مشاوره و آموزشی های فیلم (دارای

 رمـز عنوان (بـه خـود ملـی کد و کاربری) نام عنوان (به داوطلبی

 .شوید  ggoozziinnee22..iirr آدرس به دو گزینه سایت وب وارد عبور)

 بـا دـــتوانی یـم شـام ،همچنین

 رو روبــــه رـصویـــــت نـاسکــــ

 یـا و هوشـمند گوشی ۀوسیل هـب

ریحیـتشــ اســخپ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره تعداد پرسش  د امتحانيموا
  دقيقه 25  120  101  20  رياضي
  دقيقه 10  135  121  15  اقتصاد

  دقيقه 30  165  136  30  ادبيات اختصاصي
  دقيقه 20  185  166  20  زبان عربي
  دقيقه 12  200  186  15  تاريـخ
  دقيقه 13  215  201  15  جغرافيا

  دقيقه 15  235  216  20  علوم اجتماعي
  دقيقه 25  260  236  25  منطق و فلسفه

  دقيقه 15  280  261  20  شناسي روان
  دقيقه 165گويي:  مدت پاسخ  180ها:  تعداد كل پرسش
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  توان استفاده كرد؟ متغير از كدام نمودار مي ۴براي نمايش  -۱۰۱
  راداري) 4  حبابي) 3  پراكنش نگاشت) 2  اي نقطه) 1  
  دهد؟ كدام گزينه نمودار يك تابع را نشان مي -۱۰۲

  1 (

  

2 (

  

3 (

  

4 (

 

  

xاگر  -۱۰۳
x

 
2 xحاصل  ،5

x
3

3
  كدام است؟ 8

  1 (95  2 (105  3 (115  4 (125  

حاصل عبارت  -۱۰۴
x x x x x

 
  2 2 2
1 2 2

1
  ام است؟كد 

  1 (
x x2

1  2 (
x x


2
1  3 (

x 2
1

1
  4 (x

x x


3
3   

  كدام است؟ xاگر مساحت مستطيل دو برابر مساحت مثلث باشد، مقدار  رو روبههاي  در شكل -۱۰۵

  1 (1  2 (2  

  3 (1
2  4 (3

2   

xخط  -۱۰۶  2  محور تقارن تابعf (x) kx x  2 8   درست است؟ fاست. كدام گزينه در مورد تابع  14
  است. -6بيشترين مقدار اين تابع ) 2    است. 6بيشترين مقدار اين تابع ) 1  
  است. -6كمترين مقدار اين تابع ) 4    است. 6كمترين مقدار اين تابع ) 3  
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xهاي  معيار داده انحراف -۱۰۷ ,x , x xهاي  معيار داده برابر صفر است. انحراف 6, ,x , x , x   كدام است؟ 11,
  1 (1  2 (2  3 (2  4 (3   

Cصورت  گراد و فارنهايت به رابطۀ بين درجۀ دما برحسب سانتي -۱۰۸ F 
5 گراد باال رفته اسـت.  درجۀ سانتي ۴۵است. دماي يك جسم  209

  دماي آن برحسب فارنهايت چقدر افزايش داشته است؟
  1 (5  2 (25  3 (61  4 (81  
سـاعت زودتـر  ۱۰تنهايي كار كند،  به تر شود. اگر تايپيست قديمي ساعت انجام مي ۱۲كنند، تايپ يك كتاب در  با هم كار مي وقتي دو تايپيست -۱۰۹

  كند؟ تر اين كتاب را در چند ساعت تايپ مي كند. تايپيست قديمي كند، كار را تمام مي تنهايي كار مي به نسبت به حالتي كه تايپيست جديد
  1 (15  2 (18  3 (20  4 (24  
  شوند؟ ترتيب با كدام كلمات تكميل مي جاهاي خالي زير به -۱۱۰

  »شود. تعداد ............... متغير محاسبه مي بر اساسگيري بستگي .............. و اين شاخص  شاخص بهاي كاال و خدمات به واحد اندازه«  
  ديمحدو  -ندارد) 4  زيادي -ندارد) 3  محدودي -دارد) 2  زيادي -دارد) 1  
  با كدام گزينه پر شوند تا استدالل مغالطه باشد؟ يرزجاهاي خالي استدالل  -۱۱۱

 
.´wnïÂμº pH»oQ ¾M ´TÿÃM ½Hn oÄj o¬H:1 ¾à ¶k£¶

:2 à¾¶k£¶
:¾\ÃTº

.......................
...........................

  

  1 (
.³kÃwn pH»oQ ¾M:2 ¾à ¶k£¶

.³jITÎIÃº ½Hn oÄj:¾\ÃTº  2 (
.³jITÎH ½Hn oÄj:2 ¾à ¶k£¶
.³kÃwn pH»oQ ¾M :¾\ÃTº  3 (

.³kÃwoº pH»oQ ¾M:2 ¾à ¶k£¶
.³jITÎH ½Hn oÄj:¾\ÃTº  4 (

.³jITÎIÃº ½Hn oÄj:2 ¾à ¶k£¶
.³kÃwn pH»oQ ¾M :¾\ÃTº  

  درصد، نسبت تعداد شاغلين به تعداد افراد بيكار كدام است؟ ۲۵رخ بيكاري اي با ن در منطقه -۱۱۲

  1 (1
3  2 (1

4  3 (3  4( 4  

~اگر ارزش گزارٔه  -۱۱۳ p q  درست وr اي دلخواه باشد، ارزش گزارٔه  گزاره(q r) p  كدام است؟  
~ارزش با  هم) r  4 ارزش با هم) 3  نادرست) 2  درست) 1   r   

xاگر  -۱۱۴ kx xf (x)
kx x

     
  

2 2 2
3 2

fو   ( ) 1 fباشد، مقدار  8 ( )3 كدام است؟  

  1 (12  2 (12-  3 (18  4 (18-  
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yدر كدام محدوده، نمودار توابع  -۱۱۵ x     وy sign(x) اند؟ ( برهم منطبق   (.نماد جزءصحيح است  
  1 (x   2 1  2 (x  1 0  3 (x 0 1  4 (x 1 2   
yاگر نمودار تابع  -۱۱۶ x    را يك واحد به چپ و يك واحد به باال منتقل كنيم، ضابطۀ نمودار تابع حاصل كدام است؟ 1
  1 (y x 1  2 (y x  2 1  3 (y x 1  4 (y x  2 1   
 روش ميانگين، ............... تومان از خـط فقـر به مربوط به حقوق كارمندان يك شركت است. خط فقر افراد اين شركت رو روبهاي  نمودار نقطه -۱۱۷

  ها برحسب ميليون تومان است.) روش ميانه ............... است. (حقوق به
  بيشتر ،000,500) 1  
   ، كمتر000,500) 2  
  ، بيشتر000,250) 3  
  ، كمتر000,250) 4  
  يابي خطي، نمرٔه رياضي ماه چهارم مريم كدام است؟ آمده است. با برون رو روبهنمرات رياضي سه ماه اول مريم در جدول  -۱۱۸
  1 (11  
  2 (12  
  3 (13  
  4 (14  

fاگر  -۱۱۹ (x) x fو نمودار تابع  2
g

)gباشد، مقدار  رو روبهصورت  به  )2 كدام است؟  

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

)مرتب  اگر هر سه زوج -۱۲۰ ,b b)224 a)و  5 a , )2 2 a)و  8 b , )   كدام است؟ bروي نيمساز ناحيۀ اول و سوم باشند،  12
  1 (5  2 (8-  3 (3  4 (2-  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ماه  اول  دوم  سوم
 نمرٔه رياضي  ۱۴  ۱۸  ۱۳
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  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است:  -۱۲۱
محاسبۀ ارزش توليد افراد بومي داخل كشـور، چـه مـوارد ديگـري را  دست آوريم، بايد در كنار را به» توليد ناخالص ملي«الف) اگر بخواهيم   

  و چه مورد يا مواردي را ناديده بگيريم؟ كنيم استفاده 
  كدام است؟» هزينۀ فرصت«ب) عبارت درست در رابطه با   
  شود. نظر مي صرف توليد خارجي مقيم كشور، از محاسبۀ ارزش توليد خارجيان و عوامل اما ،اند محاسبه شده ارزش توليد عوامل كشور كه مقيم خارج الف)) 1  
هـاي بعـدي خـود را  كنند و مجموع منـافع گزينـه ترين گزينۀ اقتصادي خود را از نظر منافع، انتخاب مي ها همواره بهترين و كامل ب) افراد و سازمان    

  كنند.  هاي مالي خود وارد مي عنوان هزينۀ فرصت در صورت به
اند و همچنـين هزينـۀ اسـتهالك  از محاسبۀ ارزش توليد عوامل كشور كه مقيم خارج اما ،خارجي مقيم كشور محاسبه شده ) الف) ارزش توليد عوامل2  

  شود.  نظر مي ساليانه، صرف
زينـۀ فرصـت، از عنوان ه از اولويت بعدي خود را به شده دهند، مقدار منافع و عوايد محاسبه ها انجام مي ب) با هر انتخاب اقتصادي كه افراد و سازمان    

  دهند. دست مي
  شود.  نظر مي از محاسبۀ ارزش توليد خارجيان و عوامل توليد خارجي مقيم كشور، صرف اما ،اند محاسبه شده ارزش توليد عوامل كشور كه مقيم خارج الف)) 3  
عنوان هزينـۀ فرصـت، از  از اولويت بعدي خود را به شده دهند، مقدار منافع و عوايد محاسبه ها انجام مي ب) با هر انتخاب اقتصادي كه افراد و سازمان    

  دهند.  دست مي
اند و همچنـين هزينـۀ اسـتهالك  از محاسبۀ ارزش توليد عوامل كشور كه مقيم خارج اما ،) الف) ارزش توليد عوامل خارجي مقيم كشور محاسبه شده4  

  شود.  نظر مي ساليانه، صرف
هـاي بعـدي خـود را  كنند و مجموع منـافع گزينـه ترين گزينۀ اقتصادي خود را از نظر منافع، انتخاب مي ن و كاملها همواره بهتري ب) افراد و سازمان    

  كنند.  هاي مالي خود وارد مي عنوان هزينۀ فرصت در صورت به
ميزان هزينـۀ مسـتقيم دهندٔه  باشد و نمودار سمت چپ، نشان نمودار سمت راست، مربوط به وضعيت عرضه و تقاضاي يك كاالي خاص مي -۱۲۲

   براي توليد مقادير مختلف همان كاال است. با توجه به اين دو نمودار به سؤاالت زير پاسخ دهيد:

  
  تومان چگونه است؟  ۶۰۰الف) وضعيت بازار در قيمت   
  تومان چقدر است؟  ۲۰۰ب) ميزان سود توليدكننده در قيمت   
تومان باشد و توليدكننده در اظهارنامۀ مالياتي، ميزان سود خود را در اين مدت  ۵۰۰مدت يك ماه بدون تغيير  ي موردنظر بهج) اگر قيمت كاال  

  تومان ذكر نمايد، ميزان هزينۀ غيرمستقيم براي هر واحد كاالي توليدشده را محاسبه نماييد. ۲۷۸۵يك ماهه 
  تومان 15ج)   تومان 640ب)   واحد مازاد عرضه 12) الف) 2  تومان 520 ج)  تومان 2560ب)   واحد كمبود عرضه 12الف) ) 1  
  تومان 520ج)   تومان 640ب)   واحد كمبود تقاضا 12) الف) 4  تومان 15ج)   تومان 2560ب)   واحد مازاد تقاضا 12الف) ) 3  
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  هاي زير است؟  كنندٔه عبارت كدام گزينه، كامل -۱۲۳
  قبول نخبگان واقع شد. موردجاي واژٔه توسعه  ر كشور ما در ............... ، واژٔه پيشرفت بهالف) د  
  شود.  ب) در مفهوم پيشرفت، امكان ............... فراهم مي  
  شود. كار گرفته مي دالر برابري قدرت خريد، براي ............... بهج)   
  شود.  ....... مطالعه ميد) در مفهوم فقر نسبي، ........  
  منظور مقابله با فقر، مستلزم ...............  تر كردن آن به ) اصالح ساختار توزيع درآمدها و عادالنهه  
  هاي مختلف مقايسۀ وضعيت رشد و توسعۀ يك كشور در سال ج)  د و قبل از آن تعداد محدودي شاخصارائۀ يك الگوي واح )ب  الف) دهۀ سوم انقالب) 1  
  ها است. اتي براي كاهش فاصلۀ دهككارگيري يك نرخ ثابت مالي ) بهه  هاي مختلف د) وضعيت معيشتي افراد نسبت به مكان    
  ج) مقايسۀ وضعيت رشد يك كشور با كشورهاي ديگر    ها ب) تنوع در الگوها و قبل از آن شاخص  ) الف) دهۀ سوم انقالب2  
  ها است.  كارگيري يك نرخ ثابت مالياتي براي كاهش فاصلۀ دهك ) بهه  معيشت جامعهد نسبت به سطح حداقل د) وضعيت معيشتي افرا    
  ج) مقايسۀ وضعيت رشد يك كشور با كشورهاي ديگر    ها خصب) تنوع در الگوها و قبل از آن شا   دهۀ چهارم انقالب الف)) 3  
  يد است.دسازي افراد در زمينۀ تول) توانمنه  د) وضعيت معيشتي افراد نسبت به يكديگر    
  هاي مختلف مقايسۀ وضعيت رشد و توسعۀ يك كشور در سال ج)  د و قبل از آن تعداد محدودي شاخصارائۀ يك الگوي واح ب)  دهۀ چهارم انقالب ) الف)4  
  ) توانمندسازي افراد در زمينۀ توليد است. ه  هاي مختلف د) وضعيت معيشتي افراد نسبت به زمان    
    باشد: ل كه مربوط به يك سال فرضي در يك كشور ميبا توجه به اطالعات جدو -۱۲۴
  دار را حساب كنيد.  هاي مدت الف) مقدار سپرده  
  هاي ديداري و غيرديداري چقدر است؟  ب) تفاوت سپرده  
 22%واحد پولي شده باشد و نرخ تـورم  ۸۱۹۰۰ج) اگر نقدينگي سال بعد برابر   

  اعالم شود، در اين صورت عبارت درست كدام است؟
  ال بعد كاهش يافته است. نقدينگي در س سمياج) نرخ   واحد پولي 1650ب)   واحد پولي 16500الف) ) 1  
  باشد.  درصد مي 8ج) نرخ اسمي رشد نقدينگي در سال بعد   واحد پولي 8000ب)   واحد پولي 25000) الف) 2  
  باشد.  درصد مي 8ج) نرخ واقعي رشد نقدينگي در سال بعد   واحد پولي 2000ب)   واحد پولي 10500الف) ) 3  
  ج) نرخ واقعي تورم در سال بعد كاهش يافته است.   يواحد پول 10500ب)   واحد پولي 8500) الف) 4  
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟  -۱۲۵
يـك از  هاي خود در زمينۀ توليد را ندارند، نقش كـدام كارگيري سرمايه كه دارندگان سرمايۀ مالي، توانايي و تخصص كافي براي به الف) زماني  

  شود؟ تر مي گها براي كمك به اين فرايند، پررن بانك
  باشد؟  ب) كدام ادعا، بيانگر افزايش قدرت خريد افراد جامعه مي  
  هاي تخصصي با ارائۀ خدمات خاص به گروهي از فعاالن عرصۀ اقتصاد الف) بانك) 1  
  پول نسبت به نرخ رشد پول، بيانگر افزايش قدرت خريد واقعي افراد است.  ب) مازاد نرخ رشد شبه    
  گذاري  هاي سرمايه سازي فعاليت تجاري با نقش آسانهاي  ) الف) بانك2  
  ب) مازاد نرخ رشد تورم نسبت به نرخ رشد درآمدها، بيانگر افزايش قدرت خريد واقعي افراد است.     
  گذاري  هاي سرمايه كنندٔه منابع مالي طرح اي با نقش تأمين هاي توسعه الف) بانك) 3  
  پول، بيانگر افزايش قدرت خريد واقعي افراد است.  شبه ب) مازاد نرخ رشد پول نسبت به نرخ رشد    
  گذاران  عنوان واسطه و وكيل سپرده گذاري به هاي سرمايه ) الف) بانك4  
  ب) مازاد نرخ رشد درآمدها نسبت به نرخ رشد تورم، بيانگر افزايش قدرت خريد واقعي افراد است.     

  
  
  
  
  

 

 

واحد پولي ۶۳۰۰۰  ميزان نقدينگي
 واحد پولي ۳۱۰۰۰هاي ديداري و غيرديداري مجموع سپرده
واحد پولي ۱۴۵۰۰  هاي جاري ميزان سپرده
  واحد پولي ۶۰۰۰  الحسنه هاي قرض ميزان سپرده
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  اسخ درست سؤاالت زير است؟ كدام گزينه پ -۱۲۶
» شود. اي ضروري  هاي بدون بهره در نظر گرفته است كه صرف خريد كاالهاي سرمايه گران، وام در يك كشور فرضي، دولت براي صنعت«الف)   

  عبارت درست در اين رابطه، كدام است؟ 
مـوارد » كننـد. واقع در شهر محل سكونت خود مراجعه مي هاي عمراني به بانك ملي گاهي افراد براي دريافت سود اوراق مشاركت طرح«ب)   

  باشد؟  ذكرشده در كدام گزينه در رابطه با اين عبارت كامالً درست مي
هاي اقتصادي دولت، موجب حفظ ارزش پول شود و قـدرت خريـد آن دسـتخوش تغييـر نگـردد، وسـيلۀ مناسـبي بـراي  الف) در صورتي كه سياست) 1  

  د. باش هاي آتي مي پرداخت
هـا وظيفـۀ  پردازند كه در صـورت درخواسـت مشـتريان، بانـك دهندگان اوراق مشاركت در فواصل زماني معين به دارندگان اين اوراق، سود مي ب) ارائه    

  شوند.  دار مي دريافت سود و واريز به حساب مشتري را عهده
  شد اقتصادي را سرعت بخشيده و نرخ اشتغال را افزايش دهد. تواند روند ر  هاي بالعوض دولت به عموم افراد جامعه، مي ) الف) كمك2  
عهده گرفته  توانند وظيفۀ وصول مطالبات اسنادي و سود سهام مشتريان خود را بر هاي تجاري با نقش ارائۀ خدمات خاص به افراد خاص مي ب) بانك    

  ها واريز كنند.  و به حساب آن
  هاي فيزيكي بوده است.  فظ ارزش در تمام دوران تاريخ، ابزار مناسبي براي خريد اقساطي سرمايهانداز و ح عنوان وسيلۀ پس الف) پول به) 3  
باشد، وصول سود قطعي  ها مي هاي تجاري برعهدٔه بانك عنوان ابزار تأمين سرمايۀ اوليۀ شركت ب) از آنجايي كه وظيفۀ صدور و نشر اوراق مشاركت به    

  باشد.  ها مي ار گيرندگان نيز برعهدٔه بانكاين اوراق و واريز آن به حساب اعتب
هاي انتقالي، موجـب  هاي پولي انبساطي است كه در آن دولت با پرداخت كارگيري سياست هاي ايجاد رونق اقتصادي در زمان ركود، به ) الف) يكي از راه4  

  شود.  افزايش نقدينگي و در نتيجه رشد اقتصادي مي
انتظـار سـهامداران و فعـاالن بـازار موردسط و گسترش توسعه در صنايع عمراني بزرگ، تعهد وصول و پرداخت سود اي با هدف ب هاي توسعه ب) بانك    

  شوند.  دار مي عهده گرفته و سالمت فرايند اعتباردهي را عهده سرمايه را بر
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟  -۱۲۷
  دنبال دارد؟  گذاري اوراق بهادار توسط نهاد بورس چه پيامد مثبتي به مي و قيمتهاي سها الف) ارائۀ اطالعات شفاف و روشن شركت  
  دهد؟  ترين اطالعات را ارائه مي ب) كدام گزينه در رابطه با اوراق مشاركت، كامل  
  الف) در كاهش نرخ تورم مؤثر است. ) 1  
منظور تعهد تـأمين  صرفاً به -هاي بازرگاني و تجاري كاربرد دارد براي طرح -شود هاي پذيرفته شده در بازار سرمايه منتشر مي ب) به درخواست شركت    

توسط نهاد بـورس بـه ها منتشر و  توسط بانك -نسبت به سهام از ريسك كمتر و عوايد بيشتري برخوردار است -شود اي منتشر مي منابع سرمايه
  رسد. فروش مي

  كند.  ها جلوگيري مي ) الف) تا حدودي از نوسان شديد قيمت2  
شـود و  عنوان تضمين تعهد بازپرداخت بدهي بانك منتشر مـي هم به -شود هاي دولتي و خصوصي منتشر مي ها و شركت ب) توسط دولت، شهرداري    

ها و هم از طريق نهـاد بـورس  هم از طريق بانك -از ريسك كمي برخوردار است -اي و عمراني است هاي توسعه هم تعهد تأمين منابع مالي طرح
  يك طرح ابتكاري اسالمي است.  -شود فروش مي و ريدخ

  كند.  كنندگان و تقاضاكنندگان سرمايه ارتباط برقرار مي الف) بين عرضه) 3  
منظـور تضـمين  صـرفاً بـه -هـاي توليـدي و خـدماتي كـاربرد دارد عنوان تضمين بازپرداخت اعتبار طـرح به -شود ب) توسط بانك مركزي منتشر مي    

  رسد.  ها به فروش مي در بازار سرمايه عرضه شده و توسط بانك -بدون ريسك است -شود ها منتشر مي ي بانكبازپرداخت بده
  كند.  ) الف) معامالت بازار سرمايه را تنظيم مي4  
هاي تجاري  شركت عنوان يك سند بلندمدت تعهد تأمين منابع مالي به كاربرد آن -هاي سهامي است ب) ورقۀ بهادار منتشرشده به درخواست شركت    

يـك  -شود ها عرضه مي توسط نهاد بورس منتشر و از طريق بانك -ريسك و عوايد بااليي دارد -صرفاً در امور بازرگاني و تجارت كاربرد دارد -است
  طرح ابتكاري در تمام كشورهاي اسالمي است.
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  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟  -۱۲۸
  باشد؟  ق ارزش توليد محصوالت اِسنوا در ايران، دربرگيرندٔه مفهوم كدام عبارت ميالف) تكميل زنجيرٔه خل  
دالر درآمد دارد. اگر خط فقر در منطقۀ زنـدگي  ۹۸۰۰ها نيز ماهانه  دالر درآمد دارند، رئيس آن ۳۴۰۰و  ۵۰۰۰ترتيب ماهانه  به Bو  Aب) افراد   

  كدام است؟  نادرستدالر باشد، در اين صورت عبارت  ۷۰۰۰ها  دالر و در پايتخت كشور آن ۴۳۰۰اين افراد 
كند به رشد اقتصادي دست يافته و با ايجاد مزيـت نسـبي  الف) كشوري كه با ايجاد زنجيرٔه كامل خلق ارزش، اقدام به توليد يك محصول داخلي مي) 1  

  دست آورده است.  در برابر رقابت و جنگ اقتصادي امنيت بيشتري به
  شود.  طقۀ خود نسبت به خط فقر، مشمول فقر نسبي و نسبت به خط فقر پايتخت، مشمول فقر مطلق ميدر من Bب) فرد     
كند، در مسير توسعۀ اقتصادي قرار گرفته و بـا دسـتيابي بـه  ) الف) كشوري كه با ايجاد زنجيرٔه كامل خلق ارزش، اقدام به توليد يك محصول ملي مي2  

  هميشه در رقابت و جنگ اقتصادي پيروز است.  مزيت مطلق در توليد اين محصول، براي
  در مقايسه با خط فقر پايتخت در حوزٔه مفهوم فقر نسبي قرار دارد و از طرفي در مقايسه با مافوق خود نيز دچار فقر نسبي است.  Aب) فرد     
تداوم توسعه و ايجاد شرايط مطلوب براي احيـا و  محصولي خارج شده است، فرصت الف) كشوري كه با ايجاد زنجيرٔه كامل خلق ارزش، از وضعيت تك) 3  

  هاي مطلق جديد را كسب كرده است.  خلق مزيت
  باشد.  در منطقۀ خود در مقايسه با رئيس در حوزٔه مفاهيم فقر نسبي قرار دارد و نسبت به خط فقر پايتخت نيز مشمول فقر نسبي مي Bب) فرد     
گرايي براي دسـتيابي بـه اقتصـاد مقـاومتي و  ق ارزش به وضعيت چندمحصولي بودن رسيده به مؤلفۀ درون) الف) كشوري كه با ايجاد زنجيرٔه كامل خل4  

  گرايي اقتصادي نائل آمده است.  ممانعت از برون
  شود.  شده مشمول مفهوم فقر نسبي و مطلق نمي كدام از شرايط تعريف در هيچ Bو  Aب) مافوق افراد     
دنبـال آن ايجـاد مـازاد  شكل مواد اوليه به ساير كشورها، موجب افزايش درآمد مردم و به به ش منابع طبيعيفرض كنيد در يك كشور، فرو -۱۲۹

تواند  ، در اين صورت كدام ابزار يا سياست اقتصادي ميرددگبعات آن در قيمت عموم كاالها مشخص تتقاضا نسبت به عرضه در كشور شود و 
  ند؟ وجودآمده را رفع ك مدت مشكل به در كوتاه

  شود.  دنبال آن افزايش توليد و اشتغال، موجب افزايش قدرت خريد پول مي سياست مالي انقباضي كه با افزايش حجم پول در گردش و به) 1  
وجـب هاي مالياتي، فاصلۀ بـين عرضـه و تقاضـا را كـاهش داده و م ها يا پايه ) سياست پولي انبساطي كه با افزايش مخارج عمومي دولت و كاهش نرخ2  

  شود.  تعديل نرخ تورم مي
   شود. ها مي دنبال آن كاهش انگيزٔه توليد، موجب كاهش قدرت خريد پول و تعديل قيمت سياست پولي انبساطي كه با كاهش حجم پول در گردش و به )3  
ن عرضـه و تقاضـا را كـاهش داده و موجـب هاي مالياتي، فاصـلۀ بـي ها يا پايه ) سياست مالي انقباضي كه با كاهش مخارج عمومي دولت و افزايش نرخ4  

  شود.  كاهش نرخ تورم مي
  رو:  با توجه به جدول فرضي روبه -۱۳۰
النۀ فــردي كــه درآمــد ماهانــۀ او الــف) ماليــات ســا  

  تومان است را حساب كنيد.  ۸,۵۰۰,۰۰۰
  ب) ماندٔه خالص ماهانۀ او چقدر است؟   
   استفاده و ويژگي آن كدام است؟موردنام نرخ مالياتي  ج)  

  
  

  

  كند. شدت تغيير نمي به ميزان ماليات او با اندكي تغيير در درآمد يا دارايي فرد، - تصاعدي كلي ج)  تومان 6,640,000ب)   تومان 22,320,000الف) ) 1  
  كند. شدت تغيير مي با اندكي تغيير در درآمد يا دارايي، ميزان ماليات شخص به - اي تصاعدي طبقه ج)  تومان 7,500,000ب)   تومان 950,000) الف) 2  
  كند. شدت تغيير نمي آمد يا دارايي، ميزان ماليات شخص بهبا اندكي تغيير در در  - اي تصاعدي طبقه ج)  تومان 7,710,000ب)   تومان 9,480,000الف) ) 3  
  كند. شدت تغيير مي با اندكي تغيير در درآمد يا دارايي فرد، ميزان ماليات او به - تصاعدي كلي ج)  تومان 81,600,000 ب)  تومان 20,400,000) الف) 4  

  
  
  
  
  

 

 

A  معاف از پرداخت ماليات  تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰درآمدهاي تا  
B  درصد نسبت به مازاد طبقۀ قبل ۵با نرخ   تومان ۳,۵۰۰,۰۰۰درآمدهاي تا  
C  درصد نسبت به مازاد طبقۀ قبل ۱۰با نرخ   تومان ۵,۲۰۰,۰۰درآمدهاي تا 
D درصد نسبت به مازاد طبقۀ قبل ۱۵با نرخ   تومان ۷,۵۰۰,۰۰۰ي تا درآمدها 
E  درصد نسبت به مازاد طبقۀ قبل ۲۰با نرخ   تومان ۹,۳۰۰,۰۰۰درآمدهاي تا 
F  درصد نسبت به مازاد طبقۀ قبل ۲۵با نرخ تومان ۹,۳۰۰,۰۰۰درآمدهاي باالتر از
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  است؟  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير -۱۳۱
  كدام است؟ » بودجه«در رابطه با  نادرستالف) عبارت   
  ها در گذشته كدام است؟  در رابطه با عقيدٔه صرافان و نحؤه عملكرد آن نادرستب) عبارت   
  .را انتخاب كنيد نادرستج) در رابطه با انواع درآمدهاي دولت، عبارت   
  ۀ تصويب بودجه را برعهده دارد. الف) امروزه در بيشتر كشورها مجلس نمايندگان وظيف) 1  
  كار بگيرند.  ها را به توانستند پول ها نمي هاي مردم را نزد خود امانت دانسته و بدون رضايت صاحبان آن دار، پول ب) صرافان دين    
هاي توليدي چه داخلي  گذاري سرمايه برخي اما ،هاي دولتي اغلب با اهداف اجتماعي و ملي صورت گرفته و درآمدزايي مستقيم ندارند گذاري ج) سرمايه    

  گيرد.  و چه خارجي از طرف دولت با هدف سودآوري و تأمين درآمد دولت صورت مي
هـاي دولتـي بـه  ها و سـازمان ميزان دستيابي به اهداف و پايبندي دستگاه» اليحۀ بودجه«هاي دولتي در  ) الف) با تعيين اعداد واقعي درآمدها و هزينه2  

  شود.  ي بودجه مشخص ميتكاليف اجبار 
صورت واسطه، اقدام به دادن وام  به هاي راكد را نه قرض، بلكه امانت مردم به آنان دانسته و با اجازٔه صاحب پول و ب) در جوامع غيرديني صرافان، پول    

  كردند.  و دريافت ربا مي
بنـدي كسـب درآمـد  هاي زيربنايي دولت محسوب شده و در دسـته ريگذا  هاي فسيلي، از جمله سرمايه ج) بهاي كاالهايي مانند آب مصرفي و سوخت    

  شود.  هاي دولتي گنجانده مي دولت از شركت
عنوان يكي از اركان اساسي و مهم مـالي كشـور  داري كل به گيرد و توسط خزانه الف) اجراي بودجه بعد از تصويب اليحۀ بودجه در مجلس، صورت مي) 3  

  شود.  محقق مي
ها و بنابراين مال خودشان است، اقدام به دريافت ربـا در ازاي اعطـاي وام  هاي راكد مردم قرض مردم به آن يرديني با اعتقاد به اينكه پولب) صرافان غ    

  كردند.  مي
كه استقراض در گيرد، البته شايان ذكر است  تكافوي ساير منابع درآمدي صورت مي  عدمج) يكي از منابع درآمدي دولت، استقراض است كه در صورت     

  تواند راهگشا و مثمر ثمر باشد.  گذاري و توليد شود، مي صورتي كه صرف سرمايه
صدور مجوزهاي قانوني دولت بـراي كسـب   عدمترين سند دستگاه مالي و اداري كشور، قادر به صدور يا  ترين و اساسي عنوان مهم ) الف) سند بودجه به4  

  باشد.  ها مي درآمد و هزينه
كار گرفته و سود حاصله را به صاحب اصلي پول پرداخته و خـود  هاي راكد را به عنوان واسطه و وكيل مردم و با كسب اجازه، پول دار به افان دينب) صر     

  كردند.  الوكاله دريافت مي حق
هاي درآمدي، از  ر امنيت و دوم رفع نابرابريها با دو هدف دريافت بهاي خدمات عمومي نظي ترين منابع درآمدي دولت عنوان يكي از مهم ج) ماليات، به    

  شود.  مردم يك كشور اخذ مي
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟  -۱۳۲
هايي نظير صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي و بانكداري، برعهدٔه بخش ............... بوده و ايـن واگـذاري مطـابق  الف) تصدي فعاليت  

  ..... قانون اساسي صورت گرفته است. اصل ..........
گذاري و تبليغات، توسط يك فروشنده، در جهت ضرر رساندن به ساير فروشندگان آن محصول باشـد، مطـابق  ب) در صورتي كه نحؤه قيمت  

  آيد؟  كدام اصل قانون اساسي از فعاليت اين فرد ممانعت به عمل مي
  شدن آن از كانون تحوالت جهاني شد و اين اتفاق در چه زماني رخ داد؟ ج) چه عللي موجب تضعيف اقتصاد ايران و دور  
  سوم قانون اساسي  و ب) اصل چهل  وچهارم چهل -الف) دولتي) 1  
  اندازي به اقتصاد هند  ج) حملۀ افغان در دورٔه پاياني حكومت صفويه، كشورگشايي نادر و دست    
  ن اساسيهفتم قانو  و ب) اصل چهل  وسوم چهل -) الف) خصوصي2  
  هاي دولتي براي منافع شخصي حاكمان در دوران پاياني حكومت قاجار كفايتي و عياشي حكام و صرف هزينه ج) بي    
  هفتم قانون اساسي  و ب) اصل چهل  سوم و چهل -الف) دولتي) 3  
  اندازي به اقتصاد هند  ج) حملۀ افغان در دورٔه پاياني حكومت صفويه، كشورگشايي نادر و دست    
  وسوم قانون اساسي ب) اصل چهل  وچهارم چهل -الف) خصوصي )4  
  هاي دولتي براي منافع شخصي حاكمان در دوران پاياني حكومت قاجار كفايتي و عياشي حكام و صرف هزينه ج) بي    

 

 



 

 

دفترچه شماره 
2 -

 
آزمون شماره 

2 
صاصي 

اخت
 )

ضي
گروه علوم ريا

 (
  

99  

دفترچة شمارة 
2 -

آ 
زمون شمارة 

9 
صاصي 

اخت
ساني )

( گروه علوم ان
  

99  

صيلي 
سال تح

99
 - 

98
  

  

  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟  -۱۳۳
ساني رشد يافته و اقتصاد كشور با شتاب، استحكام، گستردگي و عمق بيشـتري هاي ان هاي دولت، موجب شده توانمندي سرمايه برنامه«الف)   

  اشارٔه مستقيم دارد؟ » اقتصاد مقاومتي«هاي  يك از مؤلفه اين مطلب به كدام» پيشرفت كند.
  عنوان شده است؟  نادرستسالۀ ايران  انداز بيست ب) كدام مورد در رابطه با سند چشم  
  درستي عنوان شده است؟  به» گذاري اقتصاد يلر«ج) در كدام عبارت مفهوم   
  وري حداكثري از منابع توليد  الف) مديريت مصرف و بهره) 1  
  انداز  هاي ساالنه، متناسب با سند چشم هاي توسعه و بودجه ي كالن برنامههاي كمّ ب) تنظيم شاخص    
  كند.  سمت هدف موردنظر هدايت مي به ر اقتصاد راهاي اقتصادي دولت، مسير اصلي اهداف اقتصادي را معين و قطا ج) سياست    
  گرايي و گسترش ارتباطات زايي و برون نو ر ) الف) د2  
  غربي  ب) دستيابي و حفظ جايگاه اول اقتصادي در سطح منطقۀ آسياي جنوب    
  آورد.  ر اصلي خود به حركت درميعنوان شعار اقتصادي با تعيين مسير نهايي اقتصاد كشور، قطار اقتصاد را در مسي ج) راهبرد سال، به    
  ساز  الف) پيشرو، مولد و فرصت) 3  
  انداز  ب) ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و تعيين و تنظيم نرخ تورم متناسب با سند چشم    
  ريل خود قرار دهد. تواند قطار اقتصاد را در  ج) مراقبت و حساسيت از راهبرد ساالنه بعد از پايان سال در كنار تعيين راهبرد جديد، مي    
  ) الف) اقتصاد مردمي 4  
  هاي باال و پايين درآمدي  ب) افزايش نرخ اشتغال و از بين بردن فاصلۀ ميان دهك    
  آورد.  منظور رسيدن به مقصد نهايي در ريل خود به حركت درمي به هاي كلي كشور، مسير اصلي اقتصاد را تعيين و قطار اقتصاد را ج) سياست    
رو، بيانگر درآمدهاي ايجادشده  جدول فرضي روبه -۱۳۴

در طول يك سال در يك كشـور فرضـي اسـت. در 
صورتي كه هر فرد فقط يك منبع درآمـدي داشـته 

نفره در نظر  يندٔه يك خانوادٔه سهعنوان نما باشد و به
   گرفته شود، در اين صورت:

  الف) درآمد سرانۀ كشور چقدر است؟   
  ب) درآمد ملي كشور را حساب كنيد.   
  ج) مفهوم سرانه چيست؟   
مربوط به كدام رديف يا » بهاي خدمات سرمايه«د)   

  باشد؟  نظر ميموردها در جدول  رديف
  ميليارد دالر 1385ب)       دالر 86562الف) ) 1  
  2د) رديف     ج) سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان درآمد سرانه يا توليد سرانه    
  ميليارد دالر 4616ب)       دالر 86562) الف) 2  
  6د) رديف     هج) سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان درآمد ملي يا درآمد سران    
  ميليارد دالر 1385ب)       دالر 28854الف) ) 3  
  6و  2هاي  د) رديف    د جامعه در ميزان درآمد يا توليدمتوسط هر فر  ج) سهم    
  ميليارد دالر 4616ب)       دالر 28854) الف) 4  
   6و  3، 2هاي  د) رديف    ميزان توليد داخلي يا توليد ملي ج) سهم متوسط هر فرد جامعه در    

  
  
  
  
  

 

 

جمعيت افراد اين حوزهميزان درآمد متوسط هر فرد  نعنوارديف
  ميليون نفر ۴  دالر ۵۰,۰۰۰  كارمندان  ۱
  ميليون نفر ۵/۲  دالر ۸۰,۰۰۰  صاحبان منابع مالي  ۲
  ميليون نفر ۲  دالر ۱۲۰,۰۰۰صاحبان امالك و مستغالت  ۳
  ميليون نفر ۳  دالر ۳۵,۰۰۰  كارگران  ۴
  ميليون نفر ۵/۱  دالر ۲۰۰,۰۰۰  ها صاحبان شركت  ۵
  ميليون نفر ۱  دالر ۱۰۰,۰۰۰ صاحبان سرمايۀ فيزيكي  ۶
  ميليون نفر ۲  دالر ۱۲۰,۰۰۰  صاحبان مشاغل آزاد  ۷

 محل انجام محاسبات



  

 

رة 
شما

چة 
تر
دف

2 - 
رة 
شما

ن 
مو
آز

9 
ي 
اص
ص
خت
ا

ي )
سان

 ان
وم
 عل
وه
گر

 )
  

1010  

ي 
صيل

تح
ل 
سا

99 - 
98  

  است؟  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير -۱۳۵
كدام   هاي انساني در اين كشورها، به وجوي كار توسط سرمايه گذاري در كشورهايي كه وضعيت اقتصادي بهتري دارند و يا جست الف) سرمايه  

  كند؟  مفهوم اقتصادي اشاره مي
توجه به باال بودن نرخ  ار است. بااز مزيت بسيار كمي نسبت به ساير توليدات آن كشور برخورد Aهاي نفتي در كشور فرضي  ب) توليد فراورده  

  ؟ باشد نميبيكاري و رعايت مصالح سياسي، اجتماعي در اين كشور، اين فعاليت اقتصادي در ارتباط با كدام موضوع 
  المللي در بازارهاي نيروي كار و سرمايه  الف) مبادالت بين) 1  
  المللي و حضور جهاني در عرصۀ اقتصاد  ب) ضرورت تعامالت بين    
  هاي توليدي آن كشورها  يافته از طريق جذب عوامل و سرمايه ) الف) استعمار كشورهاي كمتر توسعه2  
  منظور جلوگيري از بيكاري عوامل توليد  ب) ضرورت خلق ارزش به    
  جانبه براي دستيابي به اقتصاد مقاومتي  گرايي و گسترش ارتباطات همه الف) برون) 3  
  طريق توليد محصوالت راهبردي ب) ايجاد مزيت اقتصادي از     
  الملل ) الف) مبادالت اقتصادي بين كشورها از طريق تجارت بين4  
  ماندگي  منظور رهايي كشورها از مسير عقب ب) احيا و خلق مزيت اقتصادي به    

 
  توضيح مقابل كدام گزينه درست است؟ -۱۳۶
  ورت زبان ادبي فارسي در برابر نفوذ عناصر زبان عربي بوده است.زبان فارسي ميانه: نخستين ص) 1  
  شده است. ) زبان فارسي باستان: در دورٔه اشكانيان رايج بود و تا اوايل دورٔه ساساني آثاري به اين زبان تأليف مي2  
  اي از دانشوران خراسان نوشته شد.  دست عده قمري به 346شاهنامۀ ابومنصوري: حدود سال ) 3  
  اند. زبان فارسي نو: درخت آسوريك و يادگار زريران هر دو در اصل به اين زبان نوشته شده )4  
  است؟ نادرستكدام گزينه دربارٔه قرن چهارم و نيمۀ اول قرن پنجم  -۱۳۷
  قرن پنجم هجري دوران غلبه، رواج، حفظ و ارائۀ آداب و رسوم ملي بود.) 1  
  آن به اوج رساند.غني ن چهارم نهاده شد كه زبان فارسي را با ادبيات ) پايۀ حماسۀ ملي به زبان فارسي در قر 2  
  شود. در قرن چهارم و اوايل قرن پنجم، بسياري از اصطالحات علمي، ادبي و ديني جديد از طريق ترجمۀ متون عربي وارد زبان دري مي) 3  
  ختگي رسيد.وجود آمد، ولي در دورٔه سلجوقيان به پ به ) شعر حكمي و اندرزي در اين دوره4  
  ترتيب براي كدام شاعران مصداق دارد؟ هاي پنجم و ششم، توضيحات زير به با توجه به ادبيات سده -۱۳۸
  هاي سخنوران قرن چهارم است. الف) سخن وي يادآور سروده  
  سبكان او در آوردن مضامين دقيق در غزل بسيار كوشيدند. ب) او و هم  
  بود كه سبك شعر فارسي را نسبت به آنچه در نواحي ديگر قبالً رواج داشت، متمايز كرد.ج) از جمله شاعران معروف آذربايجان   
  ناصرخسرو -نظامي -) خاقاني4  خاقاني -انوري -نظامي) 3  نظامي -ناصرخسرو -) انوري2  خاقاني -انوري -ناصرخسرو) 1  
  است؟» سلجوقي -غزنوي«از ميان موارد زير، چند مورد مربوط به نثر دورٔه  -۱۳۹
هاي جمع فارسي بـر  افزايش يافتن كاربرد نشانه -تكرار فعل يا اسم به حكم ضرورت معني -كوتاهي جمالت -ايجاز و اختصار در لفظ و معنا«  

  » تمثيل و استشهاد به آيات و احاديث -جمع عربي
  ) چهار4  سه) 3  ) دو2  يك) 1  
  كدام ويژگي نثر سبك عراقي در متن زير بارز است؟ -۱۴۰
تر آمد و ظهـور  ون اين عالم كمال يافت و اثر آباء عالم علوي در امهات سفلي تأثير كرد و نوبت به فرجۀ هوا و آتش رسيد، فرزند لطيفاما چ«  

  »ها كه نبات داشت با خود آورد و هر دو قوت او را درافزود. عالم حيوان بود و آن قوت
  ) حذف افعال به قرينه2    كاربرد سجع و موازنه در نثر) 1  
  ) كاربرد فراوان آيات و احاديث در متن4  كاربرد لغات عربي و اصطالحات خاص) 3  
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  ؟نداردالدين رازي و آثار او مصداق  كدام گزينه دربارٔه نجم -۱۴۱
  العباد او در بيان سلوك دين و تربيت نفس انساني است.  كتاب مرصاد) 1  
  ار مصنوع و متكلف است.) نثر كتاب او گاه سجع و موازنه دارد و گاهي بسي2  
  از منشيان و نويسندگان توانا و از عارفان وارستۀ قرن هفتم است.) 3  
  كند.  ) وي در خالل موضوعات كتاب، از احاديث و آيات و اشعار خود و ديگران استفاده مي4  
  توضيح كدام گزينه مربوط به وضع عمومي ادبيات در قرن نهم است؟ -۱۴۲
  هاي تحقيقي اين دوره عمدتاً سطحي و ادبيات اين دوره تقليدي و فاقد نوآوري بود. وره بنيادي نبود و كتابرونق ادبيات اين د) 1  
  گفتند. قارٔه هند تا آسياي صغير به اين زبان سخن مي طوري كه از شبه ) در اين دوره قلمرو بالندگي زبان و فرهنگ فارسي عرصۀ وسيعي يافت، به2  
  سرايي را در اين دوره در پي داشت و زبان شعر به سستي گراييد. تبار، از رونق افتادن قصيده دوست ايراني ادب از بين رفتن دربارهاي) 3  
  نويسي مثل تاريخ وصاف. نويسي مثل طبقات ناصري و ديگري پيچيده ) نثر اين دوره داراي دو جريان بود، يكي ساده4  
  است؟ نادرستتوضيحات مقابل كدام گزينه  -۱۴۳
  ها و الفاظ محاوره، سخن او را برجسته ساخته است و در ابداع معاني مشهور است. المثل يم كاشاني: ضربكل) 1  
  اند. المثل رواج يافته صورت ضرب ها به اند و برخي از آن هاي غزلش، شاهكارهايي از ذوق و انديشه بيت ) وحشي بافقي: برخي از تك2  
  معاني مشهور است.  است و شعرش از نظر دقت، ظرافت و رقت بابافغاني شيرازي: از شاعران قرن دهم) 3  
  آميز است. هاي رمز انگيز و سرشار از ابهام و تخيل هاي رنگين، خيال هاي پيچيده و استعاره ) بيدل دهلوي: ويژگي عمدٔه شعر او مضمون4  
  ؟شود نميهاي پركاربرد سبك هندي ديده  يك از آرايه در كدام گزينه هيچ -۱۴۴

گـــذرد مـــوذي را ن آخـــر بـــه دهـــان مـــيســـخ ) 1
 

ـــن  ـــيرين ك ـــنش ش ـــواهي ده ـــخ نخ ـــخنش تل س
 

ــدارد جــز مــن ) 2 دوســت دارم كــه كســت دوســت ن
 

ـــي  ـــار آي ـــاطر اغي ـــو در خ ـــه ت ـــد ك ـــف باش حي
 

سركشــــان را فكنــــد تيــــغ مكافــــات ز پــــاي) 3
 

ــــه خاكســــتر خــــويش  شــــعله را زود نشــــانند ب
 

ــان ) 4 ــس پريش ــنبلت را ب ــي س ــال م ــر ح ــنم مگ بي
 

بــاد صــبح از حــال مــن بــا وي حــديثي گفتــه اســت 
 

  است؟ نادرستنام مؤلف چند اثر  -۱۴۵
 -القلوب: ميرزا برخـوردار فراهـي محبوب  -نامه: وحيد قزويني عباس -الحيات: اسكندربيگ تركمان عين  -آراي عباسي: واعظ كاشفي عالم«  

  »السير: خواندمير ب حبي -بيگ روملو التواريخ: حسن احسن  -عباسي: شيخ بهايي جامع 
  ) چهار4  سه) 3  ) دو2  يك) 1  
  د؟ند به اين سبك مرتبط باشنتوان هاي زباني سبك عراقي، كدام ابيات مي با توجه به ويژگي -۱۴۶

ــف)  ــم ال ــاورد شــب غ ــت ني ــد محب ــباح عي ص
 

شـــب عـــدوت نبينـــد صـــباح دنيـــا را 
 

ــــت  ب)  ــــاق الس ــــاطيس عش ــــت مغن گف
 

ــت  ــه هس ــف و هرچ ــت كش ــالي اس ــت ع هم
 

خواسـت ز خسـرو زنهـار كرد و همي ج) اين همي
 

ســازي و زنهــار مخــواه گــو مســاز آنچــه همــي 
 

دل خارا ز بـيم تيـغ او خـون گشـت پنـداري د) 
 

كه آتش رنگ خون دارد، چو بيـرون آيـد از خـارا 
 

  د -) ج4  ب -الف) 3  الف -) ج2  د -ب) 1  
  در كدام گزينه دو نوع سجع وجود دارد؟ -۱۴۷

چـو سـوي وطـن رود آب بـه جـوي مـن رودجان  ) 1
 

ـــا  ـــيس ژاژخ ـــع خس ـــولخن رود طب ـــوي گ ـــا س ت
 

ــرو ) 2 ــو گ ــو بش ــايزه گ ــرو ج ــو ب ــت گ ــوش برف ه
 

ــي  ــو ب ــو بش ــت گ ــت شدس ــا  زش ــو بي ــب و روز ت ش
 

مســـت رود نگـــار مـــن در بـــر و در كنـــار مـــن) 3
 

ــا  ــن ب ــار م ــه ي ــو ك ــيچ مگ ــا ه ــت و باوف ــرم اس ك
 

آن دو شسـت زن پاي بكوب و دست زن دسـت در ) 4
 

پـــيش دو نـــرگس خوشـــش كشـــته نگـــر دل مـــرا 
 

  وجود دارد؟» جناس تام«در كدام گزينه  -۱۴۸
ـــار ســـاز وصـــلش ار بگسســـت دارد جـــاي آن ) 1 ت

 

ـــر  ـــار دگ ـــي ت ـــرش بس ـــم هج ـــر و ب ـــۀ زي نغم
 

ـــه دوش خلـــق ســـرير ) نهنـــد تخـــت2 نشـــينان ب
 

بـــه دوش بـــاد ولـــي مســـند ســـليمان اســـت 
 

گــــذري از كنــــار مــــيچــــرا ز بــــيم كنــــار ) 3
 

آيـــد تـــو را كـــه مـــوي ميـــان در نظـــر نمـــي 
 

ــــو  ) 4 ــــار ت ــــب دي ــــنم غري ــــب م ــــواز اي غري ن
 

دمـــي بـــه حـــال غريـــب ديـــار خـــود پـــرداز 
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  در كدام گزينه درست مشخص شده است؟» آرايي، سجع و جناس افزايشي موازنه، واژه«هاي  ترتيب آرايه -۱۴۹ 
و شـاه مـن اي لعبت و بـت و صـنم و حـور الف) 

 

ــن  ــاه م ــر و م ــمن و مه ــل و س ــن و گ وي سوس
 

دل خــوار كــرد در بــر هــر خــار و خــس مــرا  ب) 
 

ــرا  ــوس م ــن بواله ــود اي ــال خ ــه ح ــذاردم ب نگ
 

دسـت بـاد ج) از باغ وصل توست چو سـروم بـه 
 

ــرو  ــل ف ــه گ ــايم ب ــوا پ ــه در ه ــر رفت ــده س ش
 

رم در نظــرش بــود عــدم بــاغ دلــم كــه صــد ا د) 
 

شـود ه خيره شد كـز شـجري چـه مـينرگس تاز 
 

  ج -د -ب -) الف4  الف -ب -ج -د) 3  ج -الف -ب -) د2  ب -ج -د -الف) 1  
  در كدام گزينه تشبيه بيشتري وجود دارد؟ -۱۵۰

ــود ) 1 ــه س ــدت چ ــرو ق ــارم س ــت در كن ــون نيس چ
 

ـــي  ـــر ب ـــود گ ـــمَر ش ـــارم شَ ـــك كن ـــو از سرش ت
 

  (شمر: آبگير) 
ـــان ) 2 ـــق آن كم ـــم عش ـــدم ز غ ـــان ش ـــرو كم اب

 

ــــؤ كــــه هســــت زيــــر لــــب لعــــل  فــــام او لؤل
 

  
حـــرب ز ســـهم و هيبـــت تيـــر و ســـنان او بـــي) 3

 

ــنان  ــينه س ــوي س ــت و م ــر اس ــژه تي ــدوش را م ع
 

  
ـــاز شـــد بـــي  ) 4 ـــو ب شـــب زلـــف و روز رخســـار ت

 

روزم چـــــو شـــــب زلـــــف تـــــو تاريـــــك و دراز 
 

  
  ............... جز به وجود دارد،» تشبيه و استعاره«در همۀ ابيات زير هر دو آرايۀ  -۱۵۱

ـــه  ) 1 ـــاقوت را ب ـــي ي ـــه هم ـــب گون ـــد آن دو ل مان
 

ــــود  ــــر ب ــــته گه ــــانش دو رش ــــه در مي ــــا ك الّ
 

  
ــفيد ) 2 ــبح س ــيه ص ــام س ــس ش ــود از پ ــال بگش ب

 

ــراب  ــكين غ ــي مش ــاهبازي از پ ــيمين ش ــو س همچ
 

  (غُراب: كالغ) 
گاه گريم چون صراحي (: ظرف) گاه خندم چون قدح) 3

 

صــنوبر گــاه نــالم چــون ربــاب گــاه بــالم چــون 
 

  (رباب: نوعي ساز) 
گــه كــنم بــا غبغــبش بــازي چــو كــودك بــا تــرنج ) 4

 

ــراب  ــا غ ــركس ب ــو ك ــزم چ ــنش درآوي ــه زلفي ــه ب گ
 

  
  در ابيات زير كدام است؟» مجاز، استعاره، كنايه و تشبيه«هاي  ترتيب قرار گرفتن آرايه -۱۵۲

واري از وجود خاكي مـن مانـده اسـت سرمه الف) 
 

بخت سـبزي كـو، كـه منظـور نظـر گـردم تـو را 
 

ــر ســر خــاكم گــذر بتــرس  ب)  ــاري ز لطــف ب ب
 

ـــركنم ز  ـــاك ب ـــر از خ ـــه س آن روز داوري ك
 

آيــد ج) بــه آســتين ســر اشــكم فرونمــي
 

ــهيدان را  ــود ش ــس ب ــون ب ــس خ ــن ز اطل كف
 

گيـر خيز خواجو كـه چـو افـالس شـود دامـن د) 
 

ـــن صـــاحب  ـــد ز دســـت در دام ـــي باي دكرم
 

  ب -ج -الف -) د4  د -الف -ج -ب) 3  الف -د -ج -) ب2  د -ج -ب -الف) 1  
  قافيۀ چند گزينه درست است؟ -۱۵۳

ــف)  ــؤمني ال ــر م ــوش اگ ــد مني ــن پن ــز اي ج
 

ـــــر  ـــــدين راه رو گ ـــــي ب ـــــه تردامن ن
 

نخســـت آنكـــه تـــا روز و شـــب را مـــدار ب) 
 

ـــــدار  ـــــگفتي م ـــــوادث ش ـــــود از ح ب
 

ــــي ــــرد هم ــــره گي ــــدها به ج) از آن پن
 

ــــي  ــــرد هم ــــه گي ــــش توش ز داد و ده
 

ــــرد د)  ــــته خ ــــا دل شكس ــــق از م عش
 

ــــرد  ــــا بب ــــل م ــــا را ز عق ــــق م عش
 

  ) چهار4  سه) 3  ) دو2  يك) 1  
  است؟» ذوقافيتين«كدام گزينه  -۱۵۴

ـــــــــيش روي شـــــــــادماني ) 1 ـــــــــدم ب ندي
 

ـــــــدگاني  ـــــــويي زن ـــــــت گ ـــــــان بودس هم
 

ـــــي ) 2 ـــــه بين ـــــي را ك ـــــرد و بزرگ ـــــر خُ دگ
 

ــــان ر   ــــبت ايش ــــد نس ــــه باش ــــيك ــــه بين ا ب
 

كــــه چـــــون روز محشـــــر درآيـــــد همـــــي) 3
 

خاليـــــق ســـــوي محشــــــر آيـــــد همــــــي 
 

ـــــان ) 4 ـــــزدان چن ـــــوگند ي ـــــاد س ـــــد ي كن
 

ـــــــه دوزخ كـــــــنم بندشـــــــان جـــــــاودان  ب
 

  عيب قافيه وجود دارد؟» دروني«در كدام قافيۀ  -۱۵۵
گل چه بود كـه گـل تـويي نـاطق امـر قـل تـويي ) 1

 

ـــدانمت  ـــو منـــي ب ـــدت چـــون ت گـــر دگـــري ندان
 

يــك صــفتي قــرين شــود چــرخ بــدو زمــين شــود ) 2
 

ـــي  ـــار م ـــف را فصـــل به ـــك صـــفتي خري ـــد ي كن
 

گــوهر نــو بــه گــوهري بــرد ســبق ز مشــتري) 3
 

ــري جــان و جهــان چــرا چــرا جــان و جهــان همــي  ب
 

ـــان ) 4 ـــاي مؤمن ـــت ج ـــافران جن ـــاي ك دوزخ ج
 

ـــا  ـــراي عاشـــقان محـــو ســـزاي نفـــس م عشـــق ب
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  است؟ نادرستمصراع هجاهاي مقابل كدام  -۱۵۶
)مريض عشق اگر صد بود عالج يكي است: ) 1   )             
)) عطار اگر روزي نو دولت عشق آيد: 2   )           
)چندان مرو كه من به تأمل ز راه فكر: ) 3   )            
)بين و بدان صورت حال:  ) پس برانديش و فرو4   )            
  است؟» دوري«وزن چند بيت  -۱۵۷

گــاه بــود پهلــوي او گــاه شــود محــو در او الــف) 
 

ــا  ــدا محــو در او هســت لق ــوي او هســت خ پهل
 

داد او فلــــــــك را دوران دايــــــــم  ب) 
 

ــــي  ــــانش ب ــــد زي ــــت نام ــــايي و دس پ
 

ج) چون سخن من شنيد گفت به خاصـان خـويش
 

است حـال پريشـان كيسـتكاين همه درد از كج 
 

ــه صــوفيان نظــري كــن د)  ــه ب مبنــد آن در خان
 

تنهــا بگــو صــال كــه نشــايد مخــور بــه رنــج بــه 
 

  ) چهار4  سه) 3  ) دو2  يك) 1  
  وزن است؟ كدام گزينه با بيت زير هم -۱۵۸

چــون خيالــت از دل از آن ســو دلــم ز عــالم بــي 
 

ــه نشــايد  ــن دو مســافر مكــن جــدا ك ــان اي مي
 

  

ـــ ) 1 ـــام و درشچگون ـــرد ب ـــه گ ـــردد ب ه چـــرخ نگ
 

ــــخا  ــــد س ــــور او كنن ــــه از ن ــــاب و م ــــه آفت ك
 

ــوه ) 2 ــه جل ــال ب ــؤه ب ــت جل ــه هس ــوان ك ــاه نيك گ
 

كســـي درون پـــرده شـــد كـــه از بـــال بـــرون نشـــد 
 

خــورد مــه و خورشــيد و قطــب هفــت فلــك را فــرو) 3
 

ســـهيل جـــان چـــو برآيـــد ز ســـوي ركـــن يمـــاني 
 

يســت مــرا؟خبــرت هســت كــه از خــويش خبــر ن ) 4
 

ـــرا  ـــذر نيســـت م ـــم راه گ ـــه ز غ ـــن ك ـــذري ك گ
 

  شود؟ با توجه به وزن مصراع اول، جاي خالي مصراع دوم با كدام گزينه كامل مي -۱۵۹
ــر دل  ــوي او زنجي ــرها خ ــوي او دالل س ــا م ه

 

در چــــار ............... جــــان از هــــر طــــرف 
 

  ) ماه عمر او ديدم4  كاري دل خوشما را به ) 3  ) سوي روي او باشد2  رود ديگر چو دستم مي) 1  
  ؟نداردهجايي وجود  در كدام گزينه پايۀ آوايي سه -۱۶۰

ــز ) 1 ــر نشــود هرگ ــردش الغ ــه در گ ــاهي اســت ك م
 

خورشـــــيد جمـــــال او بدريـــــده ظالمـــــت را 
 

بنگـر انـدر لطـف او جام جـان پـر كـن از آن مـي  ) 2
 

ـــاف را  ـــد آن الط ـــت بين ـــم جان ـــايد چش ـــا گش ت
 

ــردش خرد ) 3 ــر ب ــردب ــه ب ــداني چ ــه ن ــا ك ــرد ت خ
 

ــــــا  ــــــعۀ دلرب ــــــدزدد ز درد شعش ــــــاف ب ص
 

ـــاغ دل از طـــرب و شـــكفتگي ) 4 ـــت ب هرچـــه بياف
 

ـــا  ـــه هب ـــل او هم ـــد حاص ـــراق ش ـــن ف از دي اي
 

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» آسماني بودن معشوق -برتري عشق بر عقل -پرهيز از زهد ريايي -باور به قضا و قدر«مفاهيم  -۱۶۱
ــ امــام خواجــه كــه بــودش ســر نمــاز دراز ف) ال

 

ــرد  ــارت ك ــه را قص ــر رز خرق ــون دخت ــه خ ب
 

  (قصارت: شستن) 
ــداد  ب)  ــوام راه ن ــف ت ــر زل ــك س ــق نزدي عش

 

ـــديش  ـــرد دوران ـــد خ ـــتم ز كمن ـــا نجس ت
 

  
ــت دارد ــاني ز در كنش ــر نش ــن اگ ــر م ج) س

 

چه كنم كسي چه دانـد كـه چـه سرنوشـت دارد 
 

)(كنشت: معبد يهوديان 
سر ز مستي برنگيـرد تـا بـه صـبح روز حشـر د) 

 

هركه چون من در ازل يك جرعه خورد از جام دوست 
 

  
  ج -ب -الف -) د4  ب -الف -د -ج) 3  د -ب -الف -) ج2  الف -ب -ج -د) 1  
  مفهوم بيت زير با كدام گزينه قرابت دارد؟ -۱۶۲

كنــــد رود صــــبح و اشــــارت مــــي مــــي 
 

نيســـت واري بـــيش كـــاين گلســـتان خنـــده 
 

  

ـــت ) 1 ـــاب شـــبنم و گـــل عاقب ـــا در رك ـــت پ دول
 

از چمــــن ماننــــدٔه آب روان خواهــــد گذشــــت 
 

ــاره ) 2 ــار اش ــر خ ــر س ــه ه ــت ورن ــده اس ــم نمان فه
 

ـــــه  ـــــالم وحـــــدت اشـــــاره ب اي دارد  ســـــوي ع
 

ـــبالن گـــل) 3 ـــاغ كـــامراني چيـــده بل ـــد هـــا ز ب ان
 

ـــل  ـــن گ ـــاغ  از  اي ـــان ب ـــاد رس  جه ـــده را فري ناچي
 

ـــ ) 4 ـــۀ چن ـــو زرهنال ـــف چ ـــافي و زل ـــي ص گ و م
 

ــارٔه ايــن غــم درهــم شــده همچــون زره اســت  چ
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  مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ -۱۶۳
كاش چون شـمع همـه سـر شـود اعضـاي كلـيم 

 

ــاد رود  ــر ب ــو ب ــق ت ــه ره عش ــر ب ــا سراس ت
 

  

كلكـــم افتـــاد بـــه غواصـــي ايـــن بحـــر ســـراب ) 1
 

رفــتم ســان در ســر ايــن فكــر بــه پايــان شــمع 
 

  (كلك: قلم) 
ــان ) 2 ــاد ج ــته ب ــم شكس ــه داي ــاد داد ك ــه ب ــا ب ه

 

ـــت  ـــرو روان توس ـــر س ـــر س ـــه ب ـــويي ك آن گيس
 

  
خرامـــي آمـــد بـــه قصـــد جـــانم بـــاالي خـــوش) 3

 

يــــا رب كــــه برمگــــردان از جــــانم ايــــن بــــال را 
 

  
چنــان خمــش بــه گريبــان خــاك ســر بــردم ) 4

 

ـــي كـــه ســـبزه  ـــان برخاســـت ام ز ســـر خـــاك ب زب
 

  
  مفهوم بيت زير در كدام گزينه وجود دارد؟ -۱۶۴

ــويش  ــدگاني خ ــه زن ــد، ن ــو باي ــاي ت ــرا رض م
 

اي دوســت اگــر مــراد تــو قتــل اســت، وارهــان  
 

  

تو كمان كشيده و در كمين كه زني به تيرم و من غمين ) 1
 

همۀ غمم بـود از همـين كـه خـدا نكـرده خطـا كنـي 
 

ــد ) 2 ــنيده پن ــافظ ناش ــد ح ــو ش ــزٔه ت ــتۀ غم كش
 

كنـــد غ سزاســـت هركـــه را درك ســـخن نمـــيتيـــ 
 

ــب) 3 ــه ز ل ــروت ك ــود داد خس ــتن خ ــه كش ــا ب رض
 

بــــه زنــــده كــــردن او چــــون مســــيح پــــردازي 
 

ــي  ) 4 ــدگي ب ــي زن ــت از مردگ ــدتر اس ــوبش ب روي خ
 

ــه زيــن زنــدگي  ــا جــان ســپارم؟ مــرگ ب مــرگ كــو ت
 

  است؟ نادرستمعني چند واژه  -۱۶۵
  »سُفت (كتف) -سواد (سياهي) -تُنُك (اندك) -صور (شادي) -بنان (نيزه) -زرگي ببخشد)اي كه ب  خلعت (جامه -بلم (قايق)«  
  ) چهار4  سه) 3  ) دو2  يك) 1  

  

  ۱۶۶-۱۷۵( املفردات أو الّتعریبأو املفهوم أو  الجواب للّرتجمةعّین األصّح و األدّق يف(:  

  »:يف سامء بلدنا فذلک دلیل علی أْن یُْمِطَر علینا قریباً! نُشاِهُد الّسحاَب األَْسَودَ « -۱۶۶

  بارد! زودی می بینم و این دلیلی برماست که به ابری سیاه را در آسامن شهرمان می) ۱  

  زودی بر ما ببارد! کنیم، پس آن دلیلی است بر اینکه به ) ابر سیاه را در آسامن شهر خود مشاهده می۲  

  زودی آسامن بر ما ببارد! این راهنامیی است بر اینکه به اماایم،  ن شهرمان ندیدهابر سیاه را در آسام) ۳  

  بارد! زودی آسامن بر ما می بینیم، پس آن دلیلی است که به تری را در آسامن شهرمان می ) ابر سیاه۴  

  »:املوظّفوَن يف هذا املَْعرِض کانُوا ال یُرشدون َمْن یأيت لِمشاهدِة البضائع!« -۱۶۷

  کردند! آمدند، راهنامیی می کارمندان در این منایشگاه، کسانی را که برای مشاهدۀ کاالها می) ۱  

  آید راهنامیی نخواهند کرد! ) در این منایشگاه، کارمندان کسی را که برای دیدن کاالها می۲  

  آمد! کارمندان این منایشگاه، راهنامیی نکردند کسی را که برای مشاهدۀ کاالها می) ۳  

  آمد! کس را که برای دیدن کاالها می  کردند آن ) کارمندان در این منایشگاه، راهنامیی منی۴  

رُة لِلنِّْفِط تَْصَنُع مصايف کثیرة الِنتاج مشتّقات النِّْفِط و تصدیرها إلی خارج البالد!« -۱۶۸   »:الِبالُد املَُصدِّ

  سازند! لید مشتّقات نفت و صدور آن به خارج کشور میهای زیادی برای تو  کشورهای تولیدکنندۀ نفت، پاالیشگاه) ۱  

  سازند! های بسیاری برای تولید ترکیبات نفتی و صادر کردن آن به خارج می ) کشورهای صادرکنندۀ نفت، پاالیشگاه۲  

  کنند! های زیادی بنا می کشورهای صادرکنندۀ نفت، برای تولید مشتّقات نفت و صدور آن به خارج از کشور پاالیشگاه) ۳  

  سازند! های زیادی برای تولید ترکیبات نفت و صادر کردن به خارج می کنند، پاالیشگاه ) کشورهایی که نفت تولید می۴  

  »:َمْن یَُفرِِّق الّناَس هو ِمْن عمالء الَعدوِّ ِألنَُّه یُْبِعُدهم ِمَن الوحدِة!« -۱۶۹

  کند! ها را از وحدت دور می که او آن چراکس مردم را پراکنده سازد، از مزدوران دشمن است؛  هر) ۱  

  سازد! مناید، از مزدوران دشمن است؛ زیرا او از یکپارچگی، دورشان می ) کسی که مردم را پراکنده می۲  

  کند! که او از وحدت دورشان می آن کسی که از مزدوران دشمن است، مردم را به تفرقه اندازد؛ چون) ۳  

  شوند! ذارد، از مزدوران دشمن است؛ زیرا با او از وحدت دور میگ ) کسی که میان مردم فرق می۴  
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  »:حینام یَْفَقُد اإلْعصار رسعَته تتساَقُط األْسامُک علی األْرِض متوالیًة!« -۱۷۰

  افتند! درپی روی زمین می ها پی دهد، ماهی وقتی که گردباد رسعتش را از دست می) ۱  

  کنند! درپی بر روی زمین سقوط می ها پی رود، ماهی ی) هنگامی که رسعت گردباد از دست م۲  

  اندازد! درپی روی زمین می ها را پی دهد، ماهی وقتی گردباد رسعت خود را از دست می) ۳  

  افتند! درپی روی زمین می ها پی کاهد، آن ها می هنگام که گردباد از رسعت ماهی ) آن۴  
  »:اِء عندما اُشاِهُد الّصفوَف فارِغًة!يف یَْوم األحد اُطِْفُئ ُمکَیََّف الهو « -۱۷۱

  بینم! ها را خالی می کنم، وقتی که کالس ها را در روز شنبه خاموش می کولر کالس) ۱  

  بینم! ها را خالی می کنم، وقتی که کالس ) روز یکشنبه کولرها را خاموش می۲  

  ینم!ب های خالی را می کنم، در حالی که کالس کولر را روز اول خاموش می) ۳  

  بینم! ها را خالی می کنم، وقتی که کالس ) روز یکشنبه کولر را خاموش می۴  
  »:عندما یأْکُل التِّمساح فریسًة اَکَْربَ ِمْن َفِمه تجري ُدُموُعه کَأنّه یَْبکي!« -۱۷۲

  گرید! شود گویی می هایش جاری می خورد، اشک تر از دهانش می ای بزرگ وقتی که متساح طعمه) ۱  

  کند! شود مثل اینکه گریه می هایش جاری می جود، اشک نی که متساح شکار بزرگی را در دهانش می) زما۲  

  گرید! ریزد گویی می می های او فرو خورد، اشک تر از دهان خود را می آن هنگام که متساحی، شکار بزرگ) ۳  

  گرید! ی او میشود گوی هایش جاری می تر از دهان، اشک ای بزرگ ) متساح هنگام خوردن طعمه۴  

  )َمْن یََتَوکَّل علی اللِه َفُهو َحْسُبهُ (يف املفهوم:  ال یناِسُب عّین ما  -۱۷۳

ــــ) ۱ ــــانپ ــــا مب ــــن دنی ــــای ای ــــو در دری س ت
  

توکـــــل بـــــر خـــــدا کشـــــتی بـــــرانا بـــــ  
  

از اسـت بـه خلقـش چـه نیـاز؟ ) تا خدا بنده نو۲
  

کشـــم نـــاز یکـــی تـــا بـــه همـــه نـــاز کـــنم مـــی  
  

کنـد حـتامً  توکل بـر خـدایت کـن کفایـت مـی) ۳
  

کنــد حــتامً  شــوی بــا او صــدایت مــی  اگــر خــالص  
  

ســـــتا ) گفـــــت روبـــــه آن توکـــــل نـــــادر۴
  

ســــتا کــــم کســــی انــــدر توکــــل مــــاهر  
  

  »:برخی از این گیاهان خواّص پزشکی ندارند!« -۱۷۴

  ض هذه األعشاب خواّص طبّیٌّة!) لیس لِبَعْ ۲  ال تَِجُد َخواّصاً طبّیّاً لِبَْعٍض من هذه الّنباتاِت!) ۱  

  ) ماکان بَْعُض األعشاِب لها الخواصَّ الطّبّیُّة!۴  لِهذه االَعشاب الطّبّیّة ما کان خواّص طبّیٌّة!) ۳  

  : الخطأعیِّن  -۱۷۵

س: عمل َمْذموٌم و قبیٌح، َمَنَعنٰ ) ۱     و لَیَْس يف سامئه نَْجٌم و ال قََمٌر!) الّنهاُر: الزّمان الّذي یأيت قبل اللّیل ۲  ُه!ا القرآُن َعنْ التَّجسُّ

  ) الکّذاب: الّذي یَْکِذُب کثیراً و هو کالّرساب يف إبعاِدنا َعِن الحقائِق!۴  الَربّ: عمٌل حسٌن له أجٌر عند الله تعالی!) ۳  

  يف َضْبِط حرکات الکلامت:  الخطأعیِّن  -۱۷۶

  ) إّن هذه األسامَک لَیَْسْت ُمِتَعلَّقًة باملیاِه املُجاورِة!۲  امِء!الّناس کانُوا یُشاِهدوَن ُسقوَط األْسامِک ِمَن السَّ ) ۱  

  ) تَُصیَُّر األَرُْض ِباملَطَِر بَْعَد اإلْغِرباِر َخِرضًة!۴  علی الّناس أْن یَتَعاِملُوا الفقراَء تَعاُمَل املُْحِسنیَن!) ۳  
 ۱۷۷-۱۷۹الّتحليل الّرصيفّ ( اإلعراب و عنيِّ الّصحيح يف(:  

  »:نُشاِهُد لِهذا الطّائر ِغشاء خاّصاً کِمظلٍّة تُحاِفظُه!« -۱۷۷

  مفعول/مفرد -مذکّر -للقریب -هذا: إسم اإلشارة) ۱  

  صفت و منصوب /معرب -نکرة -مذکّر -مفرد -) خاّصاً: إسم۲  

  جار و مجرور» کِمظلّة«مجرور بحرف الجاّر،  /معرفة -معرب -مفرد -ِمظلّة: إسم) ۳  

  فاعله فعل مضارع و نائب /مجهول -مزید ثاليثّ  -للغائبة -مضارع -فعل) تُحاِفُظ: ۴  

  »:َمْن یََتفکَّر يف َخلِْق الله یُشاِهْد قدرة الله!« -۱۷۸

  »الله«فاعلُه  /للغائب -للمذکّر -للمفرد -ماض -َخلق: فعل) ۱  

  فعل و فاعل، فعل رشط  /»تفعیل«باب  -مزید ثاليثّ  -مضارع -) یَتََفکَّر: فعل۲  

  فعل، جواب رشط و مجزوم /مزید ثاليثّ  -للغائب -مضارع -یُشاِهْد: فعل) ۳  

  مفعول و منصوب /معرفة -معرب -مذکّر -مفرد -) الله: إسم۴  
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  »: یُْحکٰی أّن شابّاً کاَن کّذاباً یْسَبُح يف البحر و تظاَهَر بالَغرق!« -۱۷۹

  و منصوب» أنّ «إسم  /مبنيّ  -نکرة -مذکّر -مفرد -شابّاً: إسم) ۱  

  مفعول و منصوب /إسم الفاعل -مذکّر -مفرد -) کّذاباً: إسم۲  

  فعل و فاعل /مجرّد ثاليثّ  -للغائب -مضارع -یْسبَُح: فعل) ۳  

  فعل و فاعل و الجملة فعلیّة /للمؤنّث -للغائب -مضارع -) تظاَهَر: فعل۴  
 ۱۸۰-۱۸۵( عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة(:  

  ن الّصحیح عن الفعل و الفاعل: عیّ  -۱۸۰

  ) فاز املُْسلمیَن يف أعاملهم الیومیّة!۲  َدَخلَْت اُّمي يف املدرسة و تََکلَّم َمَع املدیرة!) ۱  

  ) األصدقاُء سافََر إلی مشهَد صباَح الیوم!۴  !ما عاَد هذا الّشاّب إلی الکذب َمرًّة اُخریٰ ) ۳  
  املبالغة:  علی ال یَُدلُّ » َفّعال«عیِّن وزن  -۱۸۱

  ) يف ذلک األمر لُِکّل صبّار آیٌة!۲    إنَّ اللَه ُهَو الخّالق العلیم!) ۱  

  ) اُْختي فَّهاَمٌة و تَْفَهُم الغاِمَضة رسیعاً!۴  فَتّاَحة زجاجتنا الیوم قد ُعطِّلَْت!) ۳  

  فیه إسم الفاِعل:  لَیَس عیِّن ما  -۱۸۲

  ) باُب صالِة اإلمتحاِن یُْفتَُح مرًّة اُخرٰی!۲  !کان الّسائُق یُْغلُِق باب حافلِة املدرسةِ ) ۱  

  ) ُسِمَع صوت قويٌّ من بعیٍد فخاَف الطّّالب!۴  أشاِهُد الیوم مشاکَِل هؤالء األطفاِل!) ۳  

  يف جواب الّرشط:  یختلفعّین ما  -۱۸۳

  َت ذکيٌّ عنَد الّناِس!) إْن تَُفکِّْر قبَل الکالِم فأنْ ۲  َمْن یَُفکِّر قبَل الکالِم یَْسلَْم من الخطأ!) ۱  

ْر َخّدَک لَُه!۴  ما َزَرْعَت يف الّدنیا َحَصْدَت يف اآلخرِة!) ۳     ) إْن َسألََک سائٌل ال تَُصعِّ
  فیه نون الوقایة: لیسعیِّن ما  -۱۸۴

  ) اُختي ال تسُکني أماَم هذا الباب املکسور!۲  أْدِخلْني برحمِتَک يف عباِدَک الّصالحیَن!) ۱  

  ) إّن الله اََمرين مبداراِة الّناِس!۴    )َعلْني مقیَم الّصالةِ رَّب اجْ () ۳  

  عن الباقي: یختلف» الّالم«عیِّن  -۱۸۵

  ) األْصِدقاُء تََکلَّموا َمَع املعلّم لِیَْعلَُموا طریق الّنجاح!۲  َمْن أراَد الّنجاَح فَلْیَتَوکَّْل علی اللِه!) ۱  

 ) لِنفوز يف املباراِة َعلَینا أْن نَْعَمَل مبا یَُقوُل القائد!۴    األنبیاُء بُِعثوا لِیَْهدوا الّناَس!) ۳  

  

 هاي زرتشتي، مسيحي و بودايي، آيين جديدي را عرضه كرد؟ هايي از دين در دورٔه شاپور يكم ساساني، كدام فرد با تركيب آموزه -۱۸۶
  ) ماني 4  مزدك) 3  ) بابك خرمدين2  رام چوبينبه) 1  
 بري اشكانيان، در بناهاي كدام محوطۀ تاريخي به نهايت ظرافت رسيده است؟ هنر گچ -۱۸۷
  ) صددروازه4  معبد آناهيتا) 3  ) كوه خواجه2  شهر هترا) 1  
  افزود؟غرب هند را به قلمرو امپراتوري هخامنشي  هايي از غرب و شمال كدام پادشاه، قسمت -۱۸۸
  ) خشايارشا4  داريوش يكم) 3  ) كمبوجيه2  كورش) 1  
  شد؟ باستان ايران تاريخ نگارش براي مسلمان مورّخان كار مبناي مورد كدام در قرون نخستين هجري، -۱۸۹
  محلي هاي تاريخ) 4  ها نامه خداي) 3  فردوسي شاهنامۀ) 2  يوناني مورخين هاي نوشته) 1  
 باشد؟ هاي باستاني ايران مي يك از آيين امكد» گاهنبارها«منظور از  -۱۹۰
  شد. هاي سال برگزار مي شش جشن كه به شكرانۀ آفريده شدن عناصر اصلي خلقت، در شش وقت معين از ماه) 1  
  روند. شمار مي هاي ايران باستان به هاي نوروز، مهرگان و سده، كه از مشهورترين جشن ) جشن2  
  هاي كشاورزي داشت. تنگاتنگي با فعاليت شد و پيوند گزار ميبار بر  هايي كه هر ماه يك جشن) 3  
  شد. ها انجام مي اي كه براي آرامش ارواح درگذشتگان، در برخي از جشن ) مراسم ويژه4  
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  گيرد؟ ميشناسان قرار  باستان ٔهاستفادمورد» كشف و شناسايي«شناسي يعني  هاي زير، در مرحلۀ اول فعاليت باستان يك از شيوه كدام -۱۹۱
  آرگون -و پتاسيم 14هايي مانند كربن  استفاده از شواهد نوشتاري و روش) 1  
  برداري از تمام جزييات ترين آثار و ثبت با دقت و گاه عكس ) گردآوري كوچك2  
  ها آن بر اساسهاي تاريخي  ها و ارائۀ آگاهي كاررفته در آن گذاري آثار، شناسايي مواد به تاريخ) 3  
  آثار تاريخي و استفاده از سامانۀ اطالعات جغرافيايي ) رجوع به4  
  باستان است؟» مصري«و » رومي«شماري و تقويم  هاي گاه ترتيب ويژگي ها، به يك از گزينه كدام -۱۹۲
  بود. پادشاه هر نشستن تخت به آن مبدأ -افزودند هر سه سال، ماه سيزدهمي به سال مي) 1  
  كردند. روز محاسبه مي چهارم شبانه و يك 365سال را  -شد اصالح مصري شماري گاه سبر اسا) به دستور ژوليوس سزار، 2  
  در زمان هخامنشيان، در ايران رايج شد. -بود پادشاه هر نشستن تخت آن، به مبدأ) 3  
  شد. اصالح مصري شماري گاه بر اساسبه دستور ژوليوس سزار،  -افزودند ) هر سه سال، ماه سيزدهمي به سال مي4  
 خالفت خاندان اموي در كدام سرزمين، تا قرن پنجم ميالدي مستقل از عباسيان ادامه يافت؟ -۱۹۳
  ) مصر4  تونس) 3  ) اندلس2  سوريه) 1  
 ، با وجود اينكه مشركان مكه تمام نيرو و امكانات مادي و معنوي خود را بسيج كرده بودند، ناكام ماندند؟در كدام جنگِ دورٔه حكومت پيامبر  -۱۹۴
  ) بدر4  احد) 3  ) حنين2  خندق) 1  
 ترين ابداعات فناوري در عصر رنسانس است؟ يك از دانشمندان زير، مخترع دستگاه چاپ، از مهم كدام -۱۹۵
  ) گوتنبرگ4  هاروي ) 3  ) كپلر2  كوپرنيك) 1  
  رده، سرودٔه كيست؟دورٔه سلجوقي را نقد ك فرهنگي و اجتماعي سياسي، خوبي اوضاع كه به» نامۀ اهل خراسان«قصيدٔه  -۱۹۶
  سعدي) 4  سنايي) 3  عطار) 2  انوري) 1  
  است؟ يعقوب ليث صفاري سلطنت عهد به مربوط زير، وقايع از يك كدام -۱۹۷
  شرقي و اسير كردن امپراتور آن روم بر پيروزي) 2  نامه سياست كتاب براي نگارش الملك دستور به نظام) 1  
  ه به نيشابور و از ميان برداشتن حكومت طاهريانحمل) 4  تسخير بغداد و عزل خليفۀ عباسي) 3  
  بود؟ وسطي قرون اروپاي در »ها سرف« زندگي ويژگي مورد، كدام -۱۹۸
  داشتند. قرار فئودالي نظام مرتبۀ اجتماعي ترين پايين در) 2  داشتند.قضاوت  حق و گرفتند مي اتيخود مال ردستانياز ز ) 1  
  شدند. مانند برده خريد و فروش مي) 4  دادند. مي گزارش پادشاه به يماًمأموران ويژٔه نظارت بودند كه مستق) 3  
 ترتيب مربوط به دوران كدام فرمانرواي سلجوقي است؟ هريك از تحوالت زير به -۱۹۹
  ترين قلمرو يك حكومت در ايرانِ دوران اسالمي  الف) وسيع  
  هاي محلي ها و حكومت ب) از بين رفتن يا مطيع شدن بيشتر خاندان  
  ملكشاه -) آلب ارسالن4  طغرل -آلب ارسالن) 3  طغرل -) ملكشاه2  آلب اَرسالن -ملكشاه) 1  
  كدام گزينه، از مشهورترين آثار تاريخ نگاري عصر صفوي است؟ -۲۰۰
  التواريخ  ) جامع4  السير  حبيب) 3  ) تاريخ گزيده2  تاريخ بيهقي) 1  

  
    ترين مرزهاي سياسي ايران با كشورهاي همسايه، از كدام نوع است؟ ترين و طوالني هترتيب، كوتا به -۲۰۱
  مرزهاي خشكي -اي و باتالقي ) مرزهاي درياچه2  مرزهاي دريايي -اي مرزهاي رودخانه) 1  
  مرزهاي خشكي -اي ) مرزهاي رودخانه4  مرزهاي دريايي -اي و باتالقي مرزهاي درياچه) 3  
ستون در اصفهان،  قاپو و چهل  هاي تاريخي مانند عالي جمهوري در تهران و در مقابل، فراوان بودن مكان اي مجلس و رياسته وجود ساختمان -۲۰۲

  هاست؟  بيانگر كدام واقعيت دربارٔه نقش سكونتگاه
  شود. مي تعيين انساني) يا آن (طبيعي جغرافيايي وضع بر اساس سكونتگاه هر نقش) 1  
  يابد. توسعه يا كند تغيير زمان طول در گاهسكونت نقش است ) ممكن2  
  كنند. مي زمان ايفا هم را نقش چند ها سكونتگاه اغلب امروزه) 3  
  شود. مي منعكسها  آن سيماي و چهره در ها ) نقش سكونتگاه4  
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  بيشتر است و علت آن چيست؟ زاگرس كوه هاي رشته دامنه بارش در كدام -۲۰۳
  هاي هوا قرار داشتن در مسير توده -هاي شرقي ) دامنه2  ي به منابع رطوبتينزديك -هاي شرقي دامنه) 1  
  ارتفاع ميزان -هاي غربي ) دامنه4  ها كوهستان جهت -هاي غربي دامنه) 3  
ه كـدام هاي ايران بـ شناسي، عملكرد انسان، سرعت تغييرات محيط را افزايش داده است و پيدايش ناهمواري ترتيب، در كدام دورٔه زمين به -۲۰۴

  شناسي مربوط است؟ دورٔه زمين
  اواخر دورٔه پركامبرين -) مزوزوئيك2  شناسي سوم زمين اناوايل دور  -سنوزوئيك) 1  
  اوايل دورٔه ترشياري -) كواترنر4  شناسي دوران سوم زمين اواخر -كواترنر) 3  
  درست است؟» فارس خليج«كدام گزاره دربارٔه پهنۀ آبي  -۲۰۵
  گويند. مي» خور«يرمسكوني واقع در آن، هاي كوچك غ به جزيره) 1  
  كيلومتر است. 250كيلومتر و عرض متوسط آن حدود  900) طول آن حدود 2  
  ريزد، كرخه نام دارد. كشتيراني ايران كه به آن مي قابل رود تنها و ترين طويل ترين، پرآب) 3  
  رد، در شمال آن واقع شده است.هاي آزاد جهان دسترسي دا  ) تنها بندر اقيانوسي ايران كه به همۀ آب4  
  است؟ نادرست» ها فشان گِل«كدام گزينه دربارٔه  -۲۰۶
  اند. بلوچستان واقع شده و سيستان شمال استان و كرمان  جنوب استان در) 1  
  آيند. مي باال زمين اعماق از آب يا بخار گاز خروج ) به علت2  
  مخروطي دارند. يا بديگن شكل جوشند و معموالً مي گِلي هاي چشمه مانند) 3  
  شوند. مي مشاهده گل آب و از مملو هاي حوضچه صورت به ) گاهي4  
  جغرافيا اشاره دارد؟» ركن اساسي«هاي زير، به  يك از عبارت كدام مرتبط با پرسش اساسي -۲۰۷
  شوند. شرقي ايران مشاهده مي هاي موسمي بيشتر در مناطق جنوب بارش) 1  
  رود. شمار مي يل خشك شدن درياچۀ اروميه به) گرم شدن عمومي هوا، يكي از دال 2  
  هاي گردوغبار دارند. ها نقش مهمي در بروز توفان درياچه رفتن بين از درختان و قطع) 3  
  ) با فرا رسيدن فصل زمستان بايد منتظر وقوع پديدٔه وارونگي دما در شهرهاي بزرگ باشيم. 4  
  تواند براي اين كشور به همراه داشته باشد؟ تي را ميچه شكلي دارد و اين شكل، چه مشكال» نروژ«كشور  -۲۰۸
  اي دشواري نظارت بر مناطق دنباله -دار ) دنباله2  دسترسي به همۀ نقاط كشور  عدم -محاطي) 1  
  دشواري ايجاد خطوط ارتباطي -) طويل4  امكان دفاع در برابر حمالت خارجي  عدم -چندتكه) 3  
 دولـت تصميمات محلي، هاي مديريت و شود مي اعمال كشور نواحي ساير به پايتخت از سياسي ا، قدرتدر كدام الگوي سياسي مديريت فض -۲۰۹

  رود؟ شمار مي كنند و كدام كشور از پيشگامان اين الگو به مي اجرا را مركزي
  فرانسه -ساخت ) نظام سياسي تك2    آذربايجان -اي نظام سياسي ناحيه) 1  
  انگلستان -) نظام سياسي يكپارچه4    استراليا -نظام سياسي فدرال) 3  
ونقـل  گذاري زياد در بخش حمـل در يك كشور كوهستاني مانند سوئيس، دولت مجبور است براي احداث خط آهن، اقدام به سرمايه«اينكه  -۲۱۰

  ، به كدام مفهوم در خصوص روابط متقابل انسان و محيط اشاره دارد؟ »نمايد
  ) نواحي با يكديگر كنش متقابل دارند.2  دهند. مي شكل ها انسان هاي فعاليت به نواحي) 1  
  هستند. سياسي هاي گيري تصميم تأثير تحت ) نواحي4  آورند. مي وجود به را نواحي ها انسان) 3  
  اشاره دارد و اين نظريه توسط چه كسي مطرح شده است؟» فضاي حياتي«عبارت كدام گزينه به نظريۀ  -۲۱۱
  راتزل -براند فرمان جهان و جهاني جزيرٔه كل بر تواند شود، مي مسلط آن منابع بر هركس و است قدرت بزرگ منبع اروپا، شرق) 1  
  مكيندر -كنند مي خود خاك ضميمۀ را كوچك كشورهاي و شوند پيروز مي بزرگ هاي دولت قدرت، سر بر كشمكش ) در2  
  راتزل -شوند نابود مي برنيايند، خود سرزمين توسعۀ دددرص و باشند نداشته كافي فضاي خود جمعيت براي كوچك كشورهاي اگر) 3  
  مكيندر -هستند مؤثر خشكي قدرت محاصرٔه و كنترل و جهاني قدرت گيري شكل در ) فضاهاي دريايي و اقيانوسي4  
  درست است؟» سيكلون آنتي«كدام گزينه دربارٔه  -۲۱۲
  كند. سمت باال صعود مي به ي سرد) هوا2    هاي هوا از هم دورند. مولكول) 1  
  يابد. مي افزايش ناحيه مركز سمت به هوا ) فشار4  هاي هوا در واحد حجم، كمتر است. تعداد مولكول) 3  
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زمين اشاره دارد و از آن براي توضيح علت  سطح در ها ناهمواري گيري شكل و به كدام دسته از عوامل پيدايش» اي ورقه ساخت زمين« نظريۀ -۲۱۳
  ود؟ ش كدام پديده استفاده مي

   ها ها و گسل خوردگي چين ايجاد -) عوامل بيروني2  آتشفشاني هاي كوه پيدايش -عوامل دروني) 1  
  هاي طويل كوه گيري رشته شكل -) عوامل بيروني4  ها در طول زمان تغيير شكل ناهمواري -عوامل دروني) 3  
مثال آن كدام بيابان است و ايـن بيابـان  ،دارند، از كدام نوع هستند قرار زياد ارتفاعات در يا باال جغرافيايي عرض در عمدتاً هايي كه بيابان -۲۱۴

  تأثير چه عاملي ايجاد شده است؟ تحت
  رطوبت منابع از دوري -گبي -سرد  ) بيابان2  استقرار مركز پرفشار -ناميب -گرم  بيابان) 1  
  سرد ساحلي آب هاي عبور جريان -لوت -ردس  ) بيابان4  قرار گرفتن در منطقۀ جنب حاره -پاتاگوني -گرم  بيابان) 3  
  شكل مقابل بيانگر كدام عارضۀ طبيعي است؟ -۲۱۵

  گودال نامتقارن با شيب كم) 1  

  ) تپۀ متقارن با شيب صعودي2  

  گودال متقارن با شيب يكنواخت) 3  

  ) تپۀ نامتقارن با شيب زياد4  

  
  دارند؟ اشاره مفهوم كدام به ريز اتعبار از كي هر بيترت به -۲۱۶
   »ننهند يپا نندينب يجا تا كه انينايناب از: گفت ؟يآموخت كه از حكمت دند؛يپرس ميحك لقمان از!«  
   انسان كنش يِقطع يامدهايپ  
   ليتخ و تفكر  
   در حضور ديگران كردن مطالعه آرام  
  ياجتماع ارزش -ياجتماع كنش -ياراد يامدهايپ -كنش بودن اهانهگآ) 1  
  ياجتماع هنجار -يدرون كنش -ارادي يامدهايپ -كنش بودن معنادار )2  
  ياجتماع هنجار -ياجتماع كنش -يراراديغ يامدهايپ -كنش يامدهايپ) 3  
  ياجتماع ارزش -يدرون كنش -ياراد ي غيرامدهايپ -كنش بودن ياراد )4  
  كند؟ مي كامل نهيگز كدام را ريز نمودار بيترت به -۲۱۷

    تشويق و تنبيه ¢Äoö pH  ب          

 الف
ها و  تحقق ارزش

  د        ضروري ساختن  هنجارهاي اجتماعي

     تعليم و تربيت ¢Äoö pH  ج          

  هنجارها و ها ارزش به دنيبخش تداوم -ير يپذ  جامعه -ياجتماع كنترل -ياجتماع ٔهديپد ) 1  
  افراد به هنجارها و ها ارزش انتقال -ير يپذ  جامعه -ياجتماع كنترل -ياجتماع كنش )2  
   افراد به هنجارها و ها ارزش انتقال -ياجتماع كنترل -ير يپذ  جامعه -ياجتماع ٔهديپد ) 3  
   هنجارها و ها ارزش به دنيبخش داومت -ياجتماع كنترل -ير يپذ  جامعه -ياجتماع كنش )4  

  

 
 

  کتاب کل :۲ شناسی جامعه      کتاب کل :۱ شناسی جامعه
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  كنند؟ يم دايپ راه ياجتماع جهان به چگونه ها دهيپد نيا و ستيچ ينيتكو يها دهيپد از منظور و ابدي يم تداوم چگونه ياجتماع جهان -۲۱۸
 راه ياجتمـاع جهـان بـه دارند انسان يزندگ با كه يارتباط ۀواسط به يول ،كند ينم جاديا  را ها آن انسان كه ييها  دهيپد  -بعد يها نسل به فرهنگ انتقال) 1  

  .ابندي يم
 ياجتمـاع جهان به انسان يها كنش دادن قرار ريثأ ت تحت ليدل به يول ،ستندين انسان ٔهاراد از مستقل كه ييها  دهيپد  -بعد يها نسل به فرهنگ انتقال )2  

  . شوند يم وارد
 انسان يها كنش دادن قرار ريثأ ت تحت ليدل به يول ،ستندين انسان ٔهاراد از مستقل كه ييها  دهيپد  -فرهنگ نياد يبن و قيعم يها هيال  به دنيبخش تداوم) 3  

  . شوند يم وارد ياجتماع جهان به
 بـه دارند انسان يزندگ با كه يارتباط ۀواسط به يول ،كند ينم جاديا  را ها آن انسان كه ييها  دهيپد  -فرهنگ نياد يبن و قيعم يها هيال  به دنيبخش تداوم) 4  

  .ابندي يم راه ياجتماع جهان
  است؟ آورده رو روبه نمودار يبرا يدرست قيمصاد نهيگز كدام »الف، ب، ج و د« بيترت به -۲۱۹

  تهران -خانواده با ييا ؤير  روز كي ليتخ -جمهور سيرئ خودكار -دادن هيهد  به اعتقاد) 1  

   عدالت -خانواده با ييا ؤير  روز كي ليتخ -يخانگ وانيح -تولد يكادو نياول تصور )2  

  عدالت -ياجتماع ينابرابر  -يخانگ وانيح -دادن هيهد  به اعتقاد) 3  

  تهران -ياجتماع ينابرابر  -جمهور سيرئ خودكار -تولد يكادو نياول تصور )4  

  :ديده پاسخ ريز االتؤس به ياجتماع نهاد با ارتباط در -۲۲۰
   شوند؟ يم آشكار يزمان چه ياجتماع ينهادها  
   كند؟ يم دنبال را يهدف چه ياجتماع نهاد هر  
   دارد؟ عهده بر را يزيچ چه نييتع ۀفيوظ ياجتماع نهاد هر  
   -ياجتمــاع جهــان و افــراد از ينــيمع يازهــاين رفــع -ميدهــ قــرار ليــتحل و هيــتجز  و يبررســمورد را ياجتمــاع جهــان يهــا هيــال  و اجــزا كــه يزمــان) 1  

  ن بعضي از نيازهاتأمي قبول قابلشيؤه غير 
 ٔهويش -ياجتماع يها دهيپد  گريد  و كالن ديعقا  انيم تناسب جاديا  -ميده قرار ليتحل و هيتجز  و يبررسمورد را ياجتماع جهان يها هيال  و اجزا كه يزمان) 2  

   افراد يازهاين از يبعض نيتأم قبول قابل
   -ياجتمـاع يهـا دهيـپد  گـريد  و كـالن ديـعقا  انيـم تناسـب جـاديا  -مير يـبگ نظـر در هـم بـا ارتبـاط در را ياجتمـاع جهـان يها هيال  و اجزا يوقت) 3  

  افراد يازهاين از يبعض نيتأم قبول قابل غير يها وهيش
 يعضـب نيتأم قبول قابل ٔهويش -ياجتماع جهان و افراد از ينيمع يازهاين رفع -مير يبگ نظر در هم با ارتباط در را ياجتماع جهان يها هيال  و اجزا يوقت) 4  

  افراد يازهاين از
  است؟ آمده نهيگز كدام در ريز عبارات و ميمفاه از كي هر امديپ -۲۲۱
   يرغربيغ يها فرهنگ با شناسان مردم شدن مواجه  
   ها انسان معرفت و يآگاه تنوع  
   يرياساط فرهنگ  
   يوح و عقل بر يمبتن علوم افول  
 يابيـارز  امكان رفتن دست از -يآدم فطرت ييشكوفا  مانع -مختلف ياجتماع يها جهان شيدا يپ -يرغربيغ يها فرهنگ يدگيچيپ و عمق به بردن يپ) 1  

   يبشر  يها آرمان و ها ارزش
   -يد يــتوح فرهنـگ از انحـراف -رگــذاريثأ ت و فعـال يكنشـگر  عنــوان بـه انسـان يمعرفــ -يرغربـيغ يهـا فرهنــگ يدگيـچيپ و عمـق بــه بـردن يپـ) 2  

  يابزار  تيعقالن گسترش
ــادان) 3   ــور از تق ــاده تص ــگ از س ــا فرهن ــيغ يه ــ -يرغرب ــان يمعرف ــه انس ــوان ب ــگر  عن ــال يكنش ــذاريثأ ت و فع ــانع -رگ ــكوفا  م ــرت ييش ــ فط    -يآدم

  هاي بشري ها و آرمان از دست رفتن امكان ارزيابي ارزش
  گسترش عقالنيت ابزاري -يد يوحت فرهنگ از انحراف -مختلف ياجتماع يها جهان شيدا يپ -يرغربيغ يها فرهنگ از ساده تصور از انتقاد) 4  
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  است؟ كرده اشاره يدرست عبارات به ريز ميمفاه با ارتباط در نهيگز كدام -۲۲۲
   ياجتماع آرمان  
   انسان تيهو ينفسان بُعد  
   تيهو شناخت در اشتباه و خطا امكان  
   انسان تيهو ٔهدربار يشناس جامعه و يشناس انسان ،يشناس روان فلسفه، ن،يد اشتراك ۀنقط  
   -انسـان تيـهو  از يبخشـ نبـودن آگاهانـه -ياخالقـ و يروانـ يهـا يژگـيو  -هسـتند هـا آن دنبـال بـه مردم اكثر كه يخواستن و مطلوب هنجارهاي) 1  

   خود يواقع تيهو  از ها انسان يفراموش و غفلت ٔهدربار ياتينظر  داشتن
   -تيـهو  ٔهدربـار متفـاوت اتيـنظر  وجـود -ياخالقـ و يروانـ يهـا يژگـيو  -... و، اقتصـاد فرهنـگ مطلـوب تيوضـع از ياجتماع جهان ياعضا تصوّر )2  

  خود يواقع تيهو  از ها انسان يفراموش و غفلت ٔهدربار ياتينظر  داشتن
   -تيـهو  ٔهدربـار متفـاوت اتيـنظر  وجـود -ياجتمـاع جهـان در فـرد تيعضـو  -هسـتند ها آن دنبال به مردم اكثر كه يخواستن و مطلوب هنجارهاي) 3  

  .است آگاهانه كه تيو ه از يبخش يمعرف
   -انسـان تيـهو  از يبخشـ نبـودن آگاهانـه -ياجتمـاع جهان در فرد تيعضو  -اقتصاد و ... ،فرهنگ مطلوب تيوضع از ياجتماع جهان ياعضا تصوّر) 4  

  .است آگاهانه كه تيهو  از يبخش يمعرف
  كند؟ يم كامل را ريز جدول نهيگز كدام بيترت به -۲۲۳
 افـراد زيتما  باعث كه آنچه -ياجتماع كنترل -ير يپذ  جامعه) 1  

 با سازگار كه يتيهو  راتييتغ دادن رخ -شود يم گريكد ي از
 و قيتشـو  مـورد اما ،است جامعه ياساس يها ارزش و ديعقا 
  .رديگ ينم قرار جامعه دأييت

 گريكـد ي از افراد زيتما  باعث كه آنچه -اقناع -فرهنگ انتقال )2  
 مقبول يمرزها از رونيب يتيهو  راتييتغ دادن رخ -شود يم

 بـا كه يزندگ از ييها  وهيش آوردن دنبال به و ياجتماع جهان
  . هستند تقابل در ها شارز  و ديعقا 

 و ديـعقا  بـا سـازگار كـه يتيهو  راتييتغ دادن رخ -دارد ياجتماع گروه كي در اي جامعه در فرد كه است يگاهيجا  -ياجتماع كنترل -فرهنگ انتقال) 3  
  .رديگ ينم قرار جامعه دأييت و قيتشو  مورد اما ،است جامعه ياساس يها ارزش

 جهـان مقبـول يمرزهـا از رونيـب يتيهـو  راتييـتغ دادن رخ -دارد ياجتمـاع گروه كي در اي جامعه در فرد كه است يگاهيجا  -اقناع -ير يپذ  جامعه )4  
  .هستند تقابل در ها ارزش و ديعقا  با كه يزندگ از ييها  وهيش آوردن دنبال به و ياجتماع

  ند؟يآ يم ديپد يحالت چه در ريز عبارات از كي هر -۲۲۴
   مردم يزندگ در ها آرمان و ها ارزش راراستق و ثبات رفتن دست از  
   ياجتماع يها ارزش و ديعقا از دفاع و حفظ در ياجتماع جهان يناتوان  
   غرب جهان با تعامل در يناتوان  
   خود و جهان قتيحق از يآدم شدن گانهيب  
  يويدن و سكوالر ياجتماع جهان -يفرهنگ يخودباختگ -يفرهنگ تحول -يفرهنگ تعارض) 1  
  ير ياساط ۀمشركان ياجتماع جهان -يزدگ غرب -تيهو  بحران -يفرهنگ زلزلت )2  
  يويدن و سكوالر ياجتماع جهان -يزدگ غرب -بحران هويت -يفرهنگ تعارض) 3  
  ير ياساط ۀمشركان ياجتماع جهان -يفرهنگ يخودباختگ -تحول فرهنگي -يفرهنگ تزلزل )4  
  :ديكن مشخص را ريز جمالت بودن نادرست اي درست -۲۲۵
   بود ييايجغراف و يخيتار صرفاً شتنِيخو مقابل در يديتوح و ياله شتنيخو كي به بازگشت اسالم، به رانيا بازگشت.  
   است تيجمع ياقتصاد ابعاد نشانگر جهان، در يكش نسل ٔهديپد.  
   است يغرب جوامع و افراد يابي تيهو ياصل عامل ،يدار هيسرما.  
   رديگ يم شكل ها انسان ازين رفع ساسا بر يدار هيسرما اقتصاد.  
  درست -نادرست -درست -درست )2  درست -نادرست -نادرست -نادرست) 1  
  نادرست -درست -درست -نادرست )4  نادرست -درست -نادرست -درست) 3  

 

 

  مفهوم اجتماعي  توصيف مفهوم
 تيهو يريگ شكل يابر كه يريمس

  (الف)  .شود يم يط افراد ياجتماع

 در فرهنگ آن، ۀواسط به كه است يروش
  (ب)  .شود يم يدرون افراد

  موقعيت اجتماعي  (ج)
  تعارض فرهنگي  (د)
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 شـدن يجهان يسو به خيتار طول در كه ييها فرهنگ دوم ۀگون از منظور و است يعامل چه ۀجينت يهست جهان با حيصح تعامل از بازماندن -۲۲۶
  ست؟يچ ،اند برداشته گام

 ۀهمـ سـعادت بلكـه ،ستين يخاص قوم و گروه خدمت در آن يهنجارها و ها ارزش د،يعقا  كه است يفرهنگ -انسان ياستعدادها كامل ييشكوفا   عدم) 1  
  . ديگو  يم سخن يانسان مشترك يها آرمان و ديعقا  از و كند يم دنبال را ها انسان

 و جوامـع اقـوام، گريد  و آورد يم دنبال به گرانيد  بر را خاص يگروه اي جامعه قوم، كي تسلط كه يفرهنگ -يهست جهان و خود از درست شناخت  عدم )2  
  .كشاند يم يناتوان و ضعف به را ها گروه

 ۀهم سعادت بلكه ،ستين يخاص قوم و گروه خدمت در آن يهنجارها و ها ارزش د،يعقا  كه است يفرهنگ -يهست جهان و خود از درست شناخت  عدم) 3  
  . ديگو  يم سخن يانسان مشترك يها آرمان و ديعقا  از و كند يم دنبال را ها انسان

 و جوامـع اقـوام، گـريد  و آورد يمـ دنبـال به گرانيد  بر را خاص يگروه اي جامعه قوم، كي تسلط كه يفرهنگ -انسان ياستعدادها كامل ييشكوفا   عدم )4  
  .كشاند يم يناتوان و ضعف به را ها گروه

  است؟ آمده نهيگز كدام در ريز يامدهايپ از كي هر علت -۲۲۷
   ياجتماع جهان توسط مهاجم گروه گرفتن خدمت به و هضم  
   ياجتماع جهان كي افراد توسط ،غرب جهان توسط شده ميترس ريمس به رفتن  
   ياستعمار استبداد به يقوم و يليا استبداد ليتبد  
   ياسالم امت وحدت شدن مخدوش  
 بـا ياسـالم جوامـع ياسـيس قدرت ونديپ -آن يۀحاش در خود تيهو  يجوو  جست و غرب جهان يفرهنگ يبرتر  رفتنيپذ  -يقو و يغن فرهنگ داشتن) 1  

  ياسالم يرهاكشو  نخبگان از يار يبس توسط استعمار ۀسلط با مقابله يبرا يغرب يها روش و مكاتب از استفاده -استعمارگران قدرت
 ياسـيس قـدرت ونـديپ -آن يۀحاشـ در خـود تيـهو  يجوو  جست و غرب جهان يفرهنگ يبرتر  رفتنيپذ  -مهاجم ينظام قدرت يجيتدر  شدن فيضع )2  

  ياسالم تيهو  و فرهنگ يِفراموش و غرب فرهنگ ۀسلط خطرات به اسالم، جهان متفكران توجه  عدم -استعمارگران قدرت با ياسالم جوامع
 يهـا دولـت و يالمللـ نيب ياسيس يها سازمان از استفاده با ياجتماع جهان يها استيس كنترل گرفتن قرار ارياخت تحت -يقو و يغن فرهنگ تنداش) 3  

 يار يبسـ توسط استعمار ۀسلط با مقابله يبرا يغرب يها روش و مكاتب از استفاده -يغرب يها دولت با ياسالم جوامع يها دولت سازش -نشانده دست
  ياسالم يكشورها نخبگان از

 يالملل نيب ياسيس يها سازمان از استفاده با ياجتماع جهان يها استيس كنترل گرفتن قرار ارياخت تحت -مهاجم ينظام قدرت يجيتدر  شدن فيضع )4  
 و غـرب فرهنـگ ۀسـلط راتخطـ به اسالم، جهان متفكران توجه  عدم -يغرب يها دولت با ياسالم جوامع يها دولت سازش -نشانده دست يها دولت و

  ياسالم تيهو  و فرهنگ يِفراموش
  كند؟ يم اشاره يدرست به ي،روشنگر در ريز يزمان يها دوره يها يژگيو به نهيگز كدام -۲۲۸
   ستميب قرن انيپا  
   ۱۸ و ۱۷ هاي قرن  
   ۲۰ و ۱۹ هاي قرن  
  تجربه ينف و ييگرا  تجربه افول -ييگرا  حس ينف و ييگرا  عقل -يوح و عقل ينف) 1  
  يوح ينف و ييگرا  حس -يوح ينف و ييگرا  عقل -ييگرا  تجربه افول و عقل ينف )2  
  يوح ينف و ييگرا  عقل -عقل ينف و ييگرا  حس -عقل ينف و تجربه ينف) 3  
  يوح و عقل ينف -يوح ينف و ييگرا  حس -تجربه ينف و ييگرا  عقل )4  
  است؟ كرده اشاره يدرست به ي،وسط قرون در سايكل آباء يها يژگيو از يژگيو چهار به نهيگز كدام -۲۲۹
 -كردند مي استفاده توحيدي و معنوي مفاهيم و شعارها از -گرفتند مي بندگي به را خدا بندگان خداوند، نام به - داشتند يعمل سميسكوالر  و يياگرا يدن) 1  

  .انداختند مي اعتبار از را عقل وحي، و ايمان ۀبهان به
 خداونـد، نـام  بـه -داشـتند دنيـوي كـرديرو  -كردند مي استفاده توحيدي و معنوي مفاهيم و شعارها از -داشتند باستان روم و نانو ي فرهنگ به توجه) 2  

  .گرفتند مي بندگي به را خدا بندگان
 بنـدگي  بـه را خـدا نـدگانب خداونـد، نـام  بـه -داشـتند يعملـ سـميسكوالر  و يياگرا يـدن -كردند يم باستان روم و وناني فرهنگ از يد يتوح ير يتفس) 3  

  .داشتند دنيوي كرديرو  -گرفتند مي
 روم و ونـاني فرهنـگ بـه توجـه -انداختند مي اعتبار از را عقل وحي، و ايمان ۀبهان به -داشتند يعمل سميسكوالر  و يياگرا يدن -داشتند دنيوي كرديرو ) 4  

  .داشتند باستان
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  كنند؟ يم اشاره يمفهوم چه به ريز عبارات از كيهر -۲۳۰
   بودند دولتمردان ينظام تيحما ازمندين سود، و تجارت يبرا بازرگانان و داشتند ازين بازرگانان پول و هيسرما به خود قدرت شيافزا يبرا ها دولت.  
   يتيچندمل بزرگ يها شركت آمدن ديپد  
   ياسيس و ياقتصاد نظر از يرغربيغ جوامع گرفتن قرار ضعف موضع در  
   يغرب جوامع توسط مهم يها عرصه در حصاران جاديا  
   شدن يجهان نديفرا  -يا رسانه يامپراتور  -ياسيس يمرزها تياهم از كاستن -سكوالر ياسيس يها قدرت شيدا يپ) 1  
  رامونيپو  مركز تيوضع حفظ -يفرهنگ يخودباختگ -محور هيسرما  اقتصاد -سكوالر ياسيس يها قدرت شيدا يپ )2  
  شدن يجهان نديفرا  -يا رسانه يامپراتور  -محور هيسرما  اقتصاد -صنعت و هيسرما  رت،تجا با قدرت ونديپ) 3  
  رامونيپو  مركز تيوضع حفظ -يفرهنگ يخودباختگ -ياسيس يمرزها تياهم از كاستن -صنعت و هيسرما  تجارت، با قدرت ونديپ )4  
  است؟ متفكر كدام نگاه انگريب ،ريز عبارات از كي هر بيترت به -۲۳۱
   شود يم يبعد مشكالت و ها آن نسل ديتول شيافزا موجب كارگران هرفا.  
   شوند يم متولد فقر در كه يكسان اتيح حق ينف.  
   غرب فرهنگ در جنگ بودن يليتحم و يعارض  
   يرغربيغ يكشورها يها مقاومت با مقابله در يغرب يها قدرت ينظام اتيعمل هيتوج   
  نگتونيهانت -كنت اگوست -مالتوس -كاردوير  )2  كاردوير  -ماركس -راسل جان لرد -مالتوس) 1  
  نگتونيهانت -ماركس -مالتوس -مالتوس )4  ماركس -كنت اگوست -راسل جان لرد -كاردوير ) 3  
  اند؟ آمده وجود به علت چه به غرب فرهنگ در رنگارنگ يها عرفان و ديجد يها نيد و شود يم جاديا يزمان چه بحران -۲۳۲
 يفطـر  ازين به پاسخ يبرا -باشد نداشته را ياجتماع جهان يسطح يها هيال  يده سامان توان ياجتماع جهان قيعم يها هيال  كه ديآ  يم دوجو  به يزمان) 1  

   تيمعنو  به يآدم
  تيمعنو  و نيد  به شيگرا  گسترش ليدل به -بزند هم بر را نظام كل تعادل ،يرونيب و يدرون راتييتغ يبرخ كه شود يم جاديا  يهنگام )2  
  تيمعنو  به يآدم يفطر  ازين به پاسخ يبرا -بزند هم بر را نظام كل تعادل ،يرونيب و يدرون راتييتغ يبرخ كه شود يم جاديا  يهنگام) 3  
 شيگـرا  گسـترش ليدل به -باشد نداشته را ياجتماع جهان يسطح يها هيال  يده سامان توان ياجتماع جهان قيعم يها هيال  كه ديآ  يم وجود به يزمان) 4  

  تيمعنو  و نيد  به
  كند؟ يم كامل يدرست به را ريز عبارت نهيگز كدام -۲۳۳
 يمبـان و اصـول در يزمـان پسـامدرن متفكران يعني آن يعلم و يمعرفت يها يتوانمند با غرب ياسيس و ياقتصاد عملكرد نيب يناسازگار«  

  » ............... كه كردند ديترد غرب فرهنگ
  . شدند ينم محسوب معتبر گريد  يها فرهنگ با متناسب يرهايتفس و آمد يم حساب  به عتيطب جهان از ممكن ريفست تنها يغرب يِتجرب علم) 1  
 را تيـظرف نيا  پسامدرن يها شهياند  اما ،كند هيتوج را آن يجهان حضور كه بود يعلم ازمندين و كرده دايپ يجهان ابعاد غرب، جهان اقتصاد و استيس )2  

  .نداشتند
  .بود مدرن جهان يشناخت معرفت تيهو  در ديترد  ۀمنزل به يروشنگر  در ديترد  و بود گرفته قرار ديترد مورد  يتجرب علم ۀشنگرانرو  تيهو ) 3  
  .شد يم محسوب ها فرهنگ گريد  ۀتوسع و شرفتيپ راه تنها غرب فرهنگ از يرويپ و بود گرفته قرار يجد  ديترد مورد  ،علم با مواجهه يها روش يتمام) 4  
  است؟ نادرست گرا غرب منورالفكران با ارتباط در و درست ياسالم دارگرانيب نينخست با ارتباط در نهيگز كدام -۲۳۴
  . بودند ياسالم يكشورها در ها دولت رفتار اصالح خواستار -دانستند يم فرصت را غرب جهان ياقتصاد و ياسيس حضور) 1  
  .دادند ينم نشان خوش يرو متجدد غربۀ انيگرا  قوم ياسيس ۀشياند  به -دندبو  ياسالم يكشورها در ها دولت رفتار اصالح خواستار )2  
  .بود منفور اي معنا يب ها آن يبرا ياسالم ملت و امت مفهوم -دانستند يم آن به عمل و اسالم به بازگشت را يدار يب) 3  
  .شناختند يم تيرسم به ياسالم واحد امت درون را مختلف يها تيقوم -كردند ينم خطر احساس استعمارگر يكشورها به تنسب )4  
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  كند؟ يم كامل را ريز جدول نهيگز كدام بيترت به -۲۳۵
  مدايپ  علت

   تنباكو جنبش بودن موفق
  (الف)  ياصالح زيآم رقابت هاي تيفعال از يا نمونه عنوان به

   يروزيپ از بعد استعمار بازگشت  (ب)
  نو استعمار ٔهچهر در بخش يآزاد يها انقالب

  (ج)  مصر جمهور سيرئ توسط لياسرائ شناختن تيرسم هب

   ياسيس قطب دو استوار تيموقع ختنير هم در  (د)
  جهان به ديجد يبند قطب ليتحم و ستميب قرن

   -يفرهنگـ و ياقتصـاد يوابسـتگ قطـع در بخـش يآزاد يهـا انقـالب نشـدن موفـق -سـاختار اصـالح بـه رفتـار اصـالح از زيـآم رقابت تيفعال رييتغ) 1  
  رانيا  ياسالم انقالب توسط سوم جهان يكشورها يرو شِيپ يد يجد  ريمس نييتع -ينيفلسط يها گروه تيموقع فيتضع

 در لياسـرائ يحـام قـدرت نيتـر  مهـم شـدن سـاقط -يفرهنگ و ياقتصاد يوابستگ قطع در بخش يآزاد يها انقالب نشدن موفق -عدالتخانه جنبش) 2  
   رانيا  ياسالم انقالب توسط سوم جهان يكشورها يرو شِيپ يد يجد  ريمس نييتع -منطقه

 حـل يبـرا كـه چـپ، مكاتـب و هـا هيـنظر  چارچوب در بخش يآزاد يها انقالب ير يگ شكل -ساختار اصالح به رفتار اصالح از زيآم رقابت تيفعال رييتغ) 3  
 غرب جهان با مقابله يبرا مستمر اقدامات ۀسلسل -طقهمن در لياسرائ يحام قدرت نيتر  مهم شدن ساقط -بودند آمده وجود به غرب جهان يها بحران
  رانيا  ياسالم انقالب از بعد ياسالم يكشورها توسط

 -بودنـد آمـده وجود به غرب جهان يها بحران حل يبرا كه چپ، مكاتب و ها هينظر  چارچوب در بخش يآزاد يها انقالب ير يگ شكل -عدالتخانه جنبش )4  
  رانيا  ياسالم انقالب از بعد ياسالم يكشورها توسط غرب جهان با مقابله يبرا مستمر اقدامات ۀسلسل -ينيفلسط يها گروه تيموقع فيتضع

  
 گزينه درست است؟ كدام -۲۳۶
 توان عوامل لغزش و خطاي ذهن را تشخيص داد. تر مي تر و دقيق با دانستن علم منطق، سريع) 1  
 هاي علوم مختلف است. عريف دقيق مفاهيم و ارائۀ استدالل براي صحت گزارهارائۀ ت ،) وظيفۀ منطق2  
 شود. آمدن بناي فكري مستحكمي مي كارگيري آن باعث پديد اند چون به منطق را به شاقول بنّايي تشبيه كرده) 3  
 كار برد. ها را در زندگي خود به آنتواند  بدون دانستن قواعد منطقي، نمي اما ،كند طور طبيعي منطقي رفتار مي ) ذهن انسان به4  
  كنند؟ چرا در منطق به بحث از الفاظ توجه خاصي مي -۲۳۷
  هاي اصلي منطق است. زبان از حيطهبحث از الفاظ و ) 1  
  كنيم. ) براي بيان و انتقال افكار خود به ديگران از الفاظ استفاده مي2  
  در تفكر شود. تواند باعث خطاي ها مي خطاي در الفاظ و معناي آن) 3  
  ) علم منطق وابسته به زبان خاصي نيست و بايد اصول كلي آن بررسي شود.4  
  تواند موجب مغالطۀ نگارشي شود؟ كدام گزينه مي -۲۳۸
  گر تو به شمشير و تير، حمله بياري رواست/ چارٔه ما هيچ نيست جز سپر انداختن) 1  
  يباست نشان آدميت) تن آدمي شريف است به جان آدميت/ نه همين لباس ز 2  
  علي براي ششمين بار رضا را از گرفتن جايزه محروم كرد.) 3  
  دو موازي كه اضالع مجاور آن بر هم عمود هستند.  به ) مربع شكلي است چهارضلعي با اضالع دو4  
  گيرند؟ استفاده قرار مي موردهاي چهارگانه  يك از نسبت بندي مفاهيم، كدام در طبقه -۲۳۹
  ) عموم و خصوص مطلق و تباين2    تساويتباين و ) 1  
  وجه و تساوي ) عموم و خصوص من4    عموم و خصوص مطلق و تساوي) 3  

 

 

  کتاب کل :منطق      کتاب کل :یازدهم فلسفه
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  است؟ نادرستكدام گزينه دربارٔه مفهوم كلي  -۲۴۰
  .انسان هزارسر بعضي مفاهيم كلي هيچ مصداقي ندارند مثل) 1  
  ) بعضي مفاهيم كلي ممكن است جزئي باشند مثل حافظ.2  
  عضي مفاهيم كلي ممكن نيست هيچ مصداقي نداشته باشند مثل خدا.ب) 3  
  بيشتر از يك مصداق داشته باشند مثل تنها لباس علي. ) بعضي مفاهيم كلي ممكن نيست4  
  وعي از تعريف است؟اگر فرض كنيم در نمودارهاي زير هر دايره بيانگر يك مفهوم از اجزاء تعريفِ يك مفهوم مجهول باشد، هر نمودار بيانگر چه ن -۲۴۱

  
  ها تعريف به سلسلۀ اوصاف و ويژگي -3تعريف به عام و خاص  -2تعريف به عام و خاص  -1) 1  
  تعريف به عام و خاص -3ها  تعريف به سلسلۀ اوصاف و ويژگي -2تعريف به عام و خاص  -1) 2  
  ها تعريف به سلسلۀ اوصاف و ويژگي -3عريف به عام و خاص ت -2ها  تعريف به سلسلۀ اوصاف و ويژگي -1) 3  
  ها تعريف به سلسلۀ اوصاف و ويژگي -3تعريف به عام و خاص  -2ها  تركيبي از تعريف به عام و خاص و سلسلۀ اوصاف و ويژگي -1) 4  
  است؟ نادرستكدام گزينه در مورد استدالل  -۲۴۲
  . ستا ن در يكي از مقدمات استدالل ذكر شدهدر قياس استثنايي، عين نتيجه يا نقيض آ ) 1  
  هاي استقرائي يقيني نيستند و فقط از نظر قوت و ضعف در سطوح مختلفي قرار دارند. كدام از استدالل ) هيچ2  
  شويم. كنيم، دچار مغالطۀ تعميم شتابزده مي درستي رعايت نمي استقراء را به ٔههنگامي كه شرايط استفاد) 3  
  دليل مشابهت ظاهري با امري ديگر) به نتيجۀ جزئي ديگري دست يابيم. اي جزئي (به گويند كه از مقدمه داللي مي) تمثيل به است4  
  كدام گزينه در مورد قضاياي حملي درست است؟ -۲۴۳
  شخصيه خواهد بود. ،يت قضيه، جزئي و كيفيت آن سالبه باشد آن قضيهاگر كمّ) 1  
  البه باشد آن قضيه، سالبۀ كلي خواهد بود.) اگر موضوع قضيه، كلي و كيفيت آن س2  
  موجبۀ كلي خواهد بود.  ،يت قضيه، كلي و كيفيت آن موجبه باشد، آن قضيهاگر كمّ) 3  
  ) اگر موضوع قضيه، جزئي و كيفيت آن موجبه باشد، آن قضيه، موجبۀ جزئي خواهد بود.4  
درستي بيان كرده  را كدام گزينه به» هر ب الف است«و » ي ب الف نيستبعض«ترتيب صدق و كذب  كاذب باشد، به» بعضي الف ب است«اگر  -۲۴۴

  است؟
  صادق -) كاذب4  كاذب -كاذب) 3  صادق -) صادق2  كاذب -صادق) 1  
  درستي بيان شده است؟ زير در كدام گزينه به  شكل و اعتبار قياس -۲۴۵
  »هر الف ب است، هيچ ج الف نيست پس هيچ ج ب نيست«  
  معتبرنا) شكل چهارم و 4  شكل چهارم و معتبر) 3  ) شكل اول و نامعتبر2  تبرشكل اول و مع) 1  
  اي معتبر از آن باشد آن قياس كدام شكل است؟ ، نتيجه»بعضي الف ج نيست«در صورتي كه هر دو مقدمۀ يك قياس كلي باشند و قضيۀ  -۲۴۶
  ) فقط شكل سوم و شكل چهارم4  ومفقط شكل دوم و شكل س) 3  ) فقط شكل اول و شكل دوم2  هر چهار شكل قياس) 1  
  ...............  »كنم پس بيمار نخواهم شد. نمياگر پرخوري كنم بيمار خواهم شد، ليكن پرخوري «قياس استثنايي  -۲۴۷
  ) رفع مقدم و نامعتبر است.4  وضع مقدم و معتبر است.) 3  ) رفع تالي و نامعتبر است.2  وضع تالي و معتبر است.) 1  
  حاوي مغالطۀ مسموم كردن چاه است؟ شده هاي داده از گزينه يك كدام -۲۴۸
  كنيد. پس طبيعي است كه در مقابل اين نظر مقاومت مي ،شما كه تحصيالت دانشگاهي نداريد) 1  
  پس مقدمات آن نيز قطعاً صادق است. ،) نتيجۀ اين استدالل كه كامالً صادق است2  
  پذيرش است. د تشخيص دهيد كه نظر من قابلاي هستيد باي شما كه آدم دانا و وارسته) 3  
  كند. خاطر مشتري روي ميز ريخته و با شرمنده نمودن، او را متقاعد به خريد مي ) فروشنده، اجناس مختلفي را به4  

  

123



  

 

رة 
شما

چة 
تر
دف

2 - 
رة 
شما

ن 
مو
آز

9 
ي 
اص
ص
خت
ا

ي )
سان

 ان
وم
 عل
وه
گر

 )
  

2626  

ي 
صيل

تح
ل 
سا

99 - 
98  

  نه مغالطه در اثر عوامل رواني؟ ،شده، مغالطه در قضايا و استدالل است هاي داده يك از مغالطه كدام -۲۴۹
  كنند. خرند و مصرف مي گويد افراد ناآگاه و ناوارد از آن اجناس مي اي براي اينكه اجناس رقيب خودش را نامرغوب جلوه دهد به مشتريانش مي هفروشند ) 1  
جنس را  گويد همۀ افراد خبره و آگاهي مثل شما اين اش مي اش را اثبات كند به مشتري توجه مشتريمورد اي براي اينكه مرغوب بودن جنس  ) فروشنده2  

  پسندند. مي
ولـي مـردم او را  ،فروشـد القيمت را گـران مي فروشد و در عوض اجناس مجهول ها براي مردم معلوم است ارزان مي اي اجناسي را كه قيمت آن فروشنده) 3  

  شناسند. فروش مي ارزان
ش مـريض دضـمن اينكـه فرزنـ ،ويد وضع مالي خوبي نـداردگ ) فردي سودجو براي گرفتن كمك از مردم با لباسي مندرس و ظاهري ژوليده به مردم مي4  

  هاي بيماري فرزندش سنگين است. است و تأمين هزينه
  شده در شعر زير با پرسش فلسفي ذكرشده در كدام گزينه مشابهت دارد؟ مضمون فلسفي مطرح -۲۵۰

ــتم ــي زيس ــه بس ــت گرچ ــاده گف ــاحل افت س
  

ــتم   ــن كيس ــه م ــد، آه ك ــوم ش ــه معل ــيچ ن ه
  

ــود ر ــوج ز خ ــتم ــد و گف ــز خرامي ــه اي تي فت
  

روم، گـــر نـــروم نيســـتم هســـتم اگـــر مـــي  
  

  ) آيا انسان همان احساساتش است؟2    جهان چه سرانجامي دارد؟) 1  
  توانيم دريابيم؟ گونه كه هستند مي هاي جهان را همان ) آيا ما اشياء و پديده4  قانون؟ بي كنيم، قانونمند يا ما در چگونه جهاني زندگي مي) 3  
  با بقيه متفاوت است؟» تاريخ«هاي زير در باب  يك از پرسش كدام -۲۵۱
  ) آيا تاريخ هويتي جدا از رويدادهاي تاريخي دارد؟2  ها حاكم است؟ آيا تاريخ بر زندگي انسان) 1  
  ز كنيم؟) آيا تاريخ تمدن را بايد از پيدايش نخستين شهرها آغا4  كند؟ مندي خاصي پيروي مينآيا وقايع تاريخي از قانو ) 3  
  ...............  استقالل در انديشه يعني -۲۵۲
  ها. سنجيدن منطقي و معقول نظر خود و ديگران و پذيرفتن بهترين آن) 1  
  ها مبتني بر باورهايي كه داريم. ) سنجيدن افكار خود و ديگران و حكم نمودن دربارٔه آن2  
  هايمان با آن باورهاي بنيادين. نتايج انديشهانديشيدن مبتني بر باورهايي كه داريم و منطبق نمودن ) 3  
  ها، خود مستقالً انديشيده و پذيرش نتيجه يا نتايج آن. ) بدون تأثيرپذيري از نظر ديگران و وقع ننهادن به آن4  
  ...............  ايم كه ذيرفتهريم، يعني لزوماً پرا بپذي» ادراك و شناختي كه مطابق با واقع باشد و اشتباه نباشد«صورت  اگر تعريف حقيقت به -۲۵۳
  ) ذهن و عين دو امر جدا از هم هستند.2  انسان توانايي شناخت واقعيت را دارد.) 1  
  آيد. دست نمي گاه به ) حقيقت مطلق هيچ4  واقعيتي هست و ما در خواب و خيال نيستيم.) 3  
  ترتيب چيست؟ به» ن به زمين آوردسقراط فلسفه را از آسما«منظور سيسرون از آسمان و زمين در عبارت  -۲۵۴
  خير و شر -شناسي ) جهان2    عناصر چهارگانه -خدا و فرشتگان) 1  
  زندگي  -) آخرت4    اخالق -اي خدايان اسطوره) 3  
  دهد؟ درستي توضيح مي را به» متناقض استشكاكيت مطلق خود«كدام گزينه عبارت  -۲۵۵
  شكاكيت، مطلق نيست. بشر توانايي شناخت همۀ حقايق را ندارد، پس) 1  
  صورت يقيني پذيرفته است. ) كسي كه به شكاكيت مطلق قائل است حداقل يك گزاره را به2  
  كند. نيازي آن از تعريف، شكاكيت مطلق را نقض مي روشن بودن معنا و مفهوم معرفت و بي) 3  
  شود. قض ميدهيم يعني معرفت ممكن است و شكاكيت مطلق ن ) همين كه ما عملي را انجام مي4  
  توان به بررسي آن پرداخت؟ يك از ابزارهاي زير مي مطرح كنيم، با كدام» معرفت ۀنظري«را در » امكان معرفت«اگر پرسش از  -۲۵۶
  ) وحي4  قلب) 3  ) عقل2  حس) 1  
  كدام گزينه دربارٔه تبيين معرفت از نظر شيخ اشراق درست است؟ -۲۵۷
  پذير است. مكاندرك جهان برتر تنها با عقل و شهود ا) 1  
  حقيقت است. ۀواسط ) فلسفه تبيين استدالليِ تجربۀ بي2  
  هاي فلسفي بايد به محك معارف وحياني سنجيده شود. همۀ يافته) 3  
  كند. ها را با قلب خود شهود مي هايي دارد كه آن طور ذاتي معرفت ) انسان به4  
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  اتيسم، ارزش معرفتي دارد؟يك از ديدگاه پراگم هاي زير، كدام با فرض صحت گزاره -۲۵۸
  ) از صداي سخن عشق نديدم خوشتر.2    چرخد. زمين به دور خورشيد مي) 1  
  الزاويه وتر نام دارد. روي زاويۀ قائمه در مثلث قائم ) ضلع روبه4  دارد. روزه گرفتن انسان را سالم نگه مي) 3  
  رست است؟كدام گزينه دربارٔه نسبت روح و بدن در فلسفۀ مالصدرا د -۲۵۹
  روح و بدن رابطۀ متقابل دارند و بر هم تأثير و از هم تأثر دارند.) 1  
  اي دارند. ) روح و بدن دو حقيقت متمايز از هم هستند و قوانين جداگانه2  
  شود و ديگر بر آن تأثيري ندارد. كند از بدن رها مي روح وقتي مراحل تكامل را طي مي) 3  
  گذارد و نه برعكس. دهد بر بدن تأثير مي علي كه روح انجام مي) بدن ابزار روح است و هر ف4  
  از نظر ارسطو شرط الزم براي برقراري اعتدال در قواي وجودي انسان چيست؟ -۲۶۰
  داري ) خويشتن4  عدالت) 3  ) حكمت2  شره) 1  

  
  گذارد. ت كه بر رشد ............... از جمله تسلط بر زبان تأثير ميترين عوامل ............... اس بازي يكي از مهم اسباب -۲۶۱
  اجتماعي -) زيستي4  شناختي -محيطي) 3  شناختي -) زيستي2  اجتماعي -محيطي) 1  
  شود؟ محسوب مي» كنترل غيرقابل«كدام گزينه جزء عوامل اسنادي  -۲۶۲
  تعداد و توانايي) اس4  نظم و انضباط) 3  ) كار و پشتكار2  وري افزايش بهره) 1  
  گرفت؟ اي نبود، از چه راهكاري كمك مي سينا هرگاه بعد از تالش زياد قادر به حل مسئلۀ پيچيده  ابوعلي -۲۶۳
  ها ) فراموش كردن تجارب منفي گذشته و بازبيني آن2  ديگر ۀتغيير نگاه خود به مسئله و نگاه كردن از زاوي) 1  
  ) به يادآوردن اطالعات مرتبط با يك نگاه خاص در حافظه4  تگيگيري از الطاف الهي و اثر نهف بهره) 3  
 ،»نياز براي دوباره سازگار شدن با شرايط جديـد زنـدگي«و » هاي مختلف و انتخاب بهترين راه ارزيابي راه«، »شده هاي احساس انتخاب محرك« -۲۶۴

  ترتيب بيانگر كدام مفاهيم هستند؟ به
  فشار رواني -گيري تصميم -) توجه2    فشار رواني -گيري تصميم -ادراك) 1  
  مقابله -حل مسئله -) ادراك4    مقابله -حل مسئله -توجه) 3  
رغـم  گيرد، علـي ها قرار مي انتقاد آنموردكند كه  گيرد و يا خطايي مي اش قرار نمي تأييد اعضاي خانوادهموردكند كه  ثمين هرگاه كاري مي -۲۶۵

هـا  ولي بعد از گذشت چند ساعت پشـيمان شـده و از آن كند، ميد، بسيار عصباني شده و پرخاشگري اش دار اي كه به اعضاي خانواده عالقه
  گيري است؟ تأثير كدام مانع تصميم كند. رفتار نادرست ثمين بيشتر تحت عذرخواهي مي

  ) كنترل نكردن هيجانات4  كوچك شمردن خود) 3  ) اعتماد افراطي2  سوگيري تأييد) 1  
گردند، پيـدا كنـد،  ست كه يك برٔه زيبا دارد. او براي اينكه بتواند برٔه خود را از ميان صدها بره و گوسفند كه از چرا برميچوپاني ا ،محسن -۲۶۶

  يك ربان قرمز به گردنش بسته است. محسن از كدام عامل براي پيدا كردن برٔه خود كمك گرفته و تأثير كدام عامل را خنثي كرده است؟
  تعداد عوامل انحرافي -فرد بودن به ) منحصر2    خستگي -فرد بودن به منحصر) 1  
  خستگي -) مهم بودن4    تعداد عوامل انحرافي -مهم بودن) 3  
  شود؟ محسوب مي» فرضيه«يك از عبارات زير  كدام -۲۶۷
  دهد. اميد به آينده، انگيزٔه پيشرفت را افزايش مي) 1  
  نظر داشته باشيم.) براي ازدواج موفق بايد شناخت كافي نسبت به فرد مورد 2  
  كنترل هيجانات از نظر جامعه پسنديده نيست.  عدمرفتارهاي ضداجتماعي و ) 3  
  دهد؟ ها و حيوانات جهت مي ) انگيزه چگونه به رفتار انسان4  
  »ساخته شده است؟ كند كه براي آن گيري  بايد دقيقاً چيزي را اندازه«و كدام روش » شود گذاري مي هاي مختلف نمره صورت به«كدام روش  -۲۶۸
  آزمون -نامه ) پرسش4  نامه پرسش -مصاحبه) 3  آزمون -) مصاحبه2  نامه پرسش -آزمون) 1  
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  چه نام دارند و بيانگر كدام مفهوم هستند؟» الف و ب«ترتيب اشكال  به -۲۶۹

  الير/ پونزو/ خطاي ادراكي -مولر) 1  

  الير/ خطاي ادراكي -) پونزو/ مولر2  

  / پونزو/ توهمالير -مولر) 3  

  الير/ توهم -) پونزو/ مولر4  

  مدت در ............... است. بارزترين تفاوت بين حافظۀ حسي و حافظۀ كوتاه -۲۷۰
  ) زمان رمزگرداني4  زمان بازيابي) 3  ) ظرفيت اندوزش2  نوع رمزگرداني) 1  
  است؟» حافظۀ كاذب«كدام گزينه تعريف  -۲۷۱
  بافي در يادآوري اطالعات گذشته ) تحريف خاطرات يا افسانه2  شده طرات سپردههايي از خا  فراموش كردن بخش) 1  
  ) يادآوري غيرواقعي رويدادي كه اتفاق نيفتاده است4  در هنگام يادآوري شده هاي ايجاد پر كردن چاله) 3  
است و استفاده از روش ............... كمك خوبي براي زا  هاي پيچيده و مهم، آسيب گيري خصوص در تصميم هاي ............... به استفاده از سبك -۲۷۲

  هاست. گيري اين نوع تصميم
  ها تك جنبه حذف تك -) غيرمنطقي2    خرد كردن -وابسته) 1  
  ها تك جنبه حذف تك -) وابسته4    خرد كردن -غيرمنطقي) 3  
  گيري باورهاي غلط نام برده شده است؟ ر شكلترتيب يكي از عوامل فردي و يكي از عوامل بيروني مؤثر ب در كدام گزينه به -۲۷۳
  حمايت اجتماعي -) احساس ناتواني2    تحقير ديگران -ارزشي احساس بي) 1  
  تحقير ديگران -حمايت  عدم) احساس 4  حمايت اجتماعي -احساس نااميدي) 3  
كنـد كـه  ن دليل درسش را در دانشگاه طوالني ميبه همي«، »كند. گويد سربازي دوران سختي است و فقط عمر انسان را تلف مي بهرام مي« -۲۷۴

عناصر نگرشـي بهـرام در » شود. افتد كه باالخره روزي بايد به سربازي برود، غمگين مي هر وقت يادش مي«و » مجبور نشود به سربازي برود.
  ترتيب كدامند؟ ، بهشده عبارات ذكر

  شناختي -اي عملآمادگي بر  -) احساسي2  آمادگي براي عمل -احساسي -شناختي) 1  
  احساسي -آمادگي براي عمل -) شناختي4  آمادگي براي عمل -شناختي -احساسي) 3  
  شود كه نوجوانان ............... در صورتي تغييرات شناختي نوجواني باعث پيامدهاي ناسازگارانه مي -۲۷۵
  سازي حافظۀ خود نباشند. قادر به ظرفيت) 1  
  هاي شناختي پختگي الزم را نداشته باشند. كارگيري توانايي ) در نحؤه به2  
  لحظه نباشند. به قادر به نظارت، ارزيابي و تغيير جهت تفكر لحظه) 3  
  نظر را نداشته باشند.مورد هاي تكليف  ) توانايي سازگاري با ضرورت4  
  است؟» فشار رواني مثبت«مربوط به  شده چند مورد از عبارات ذكر -۲۷۶
  خيزد. الش برميالف) فرد با موقعيت به چ  
  رود. اش از بين مي ب) فرد هنگام رسيدن به هدف، فشار رواني  
  كند. ج) فرد احساس خونسردي مي  
  د) فرد قادر به دستيابي به هدف نيست.  
  ) چهار4  سه) 3  ) دو2  يك) 1  
علت  شود و به و كسالت از خواب بيدار ميعلي هر روز با سردرد شديد «و » ديگر روي او اثر ندارد ،هاي درماني محمد سرطان دارد و روش« -۲۷۷

، محمد و »رود اش از بين مي رود و در طول روز و بعد از خوردن ناهار سردرد و گيجي خورد و با عجله به كالس مي دير بيدار شدن صبحانه نمي
  شود؟ ها با چه رنگي مشخص مي ترتيب در كدام قسمت پيوستار سالمت قرار دارند؟ اين قسمت علي به

  ناتواني نسبتاً شديد (نارنجي) -) مرگ (زرد)2    ميانه (زرد) -مرگ (قرمز)) 1  
  ميانه (سبز) -) ناتواني كامل و شديد (قرمز)4  ناتواني نسبتاً شديد (زرد) -ناتواني كامل و شديد (قرمز)) 3  
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  شده است؟ حققمشناسي  يك از اهداف علم روان ترتيب در عبارات زير كدام به -۲۷۸
  شود. دار براي مشخص كردن يك موقعيت نامعين گفته مي جوي با قاعده و نظام و روش علمي به فرايند جستالف)   
  هاي آن است. پذيري يافته نظر و تكرارموردب) دو ويژگي مهم روش علمي، تعريف عملياتي متغيرهاي   
  هاي زيادي هستند. تأثير علت تحتشناختي اين است كه  هاي روان ترين دليل دشواري توصيف و تبيين پديده ج) مهم  
  توصيف -توصيف -) تبيين4  توصيف -تبيين -تبيين) 3  تبيين -توصيف -) توصيف2  تبيين -تبيين -توصيف) 1  
ولي  ،مريم براي تولد خواهر كوچكش، تصميم به پختن يك كيك خانگي گرفت و براي اين منظور از يك دستور پخت اينترنتي استفاده كرد -۲۷۹

دستورالعمل مربوطه مراجعه كرد و متوجـه   رآوردن كيك از فر، مشاهده كرد كه كيك اصالً پف نكرده و سفت شده است. او مجدداً بهبعد از د
  از مراحل حل مسئله پيش رفته است و قدم بعدي چيست؟ يك كدامشيرين استفاده كند. مريم تا  شد كه فراموش كرده از جوش

  هاي جايگزين حل انتخاب راه -حل ) بازبيني و اصالح راه2  حل صالح راهبازبيني و ا -حل ارزيابي راه) 1  
  حل ارزيابي راه -حل مناسب كارگيري راه ) به4  حل بازبيني و اصالح راه -هاي جايگزين حل انتخاب راه) 3  
  رد؟دا ها، فرد را از بيراهه رفتن و اتالف منابع انرژي خود مصون مي كدام مورد كمتر از ساير گزينه -۲۸۰
  سمت مشهد در ساعت مقرر براي حضور در مراسم دعاي عرفه حركت كردن به) 1  
  ماه 3تومان پول براي انجام عمل جراحي طي مدت   ميليون انداز ده ) پس2  
  روي كردن در پارك نزديك منزل روزانه دو كيلومتر پياده) 3  
  هاي هنري يا ورزشي ) كسب رتبه در فعاليت4  

  



 ترشیحی های پاسخ ۀدفرتچ
 ۹ ارۀـشم ایشیـآزم ونـآزم
  ۹۹ سال رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ

  )انسانی علوم آزمایشی (گروه
  

  ۹۸ - ۹۹ تحصیلی سال

 ها،  آزمون هوشمند یها مشاوره ها، کارنامه مانند ای مشاوره و آموزشی خدمات از استفاده جهت گرامی! داوطلب

  تیوا تلویزیون در دو گزینـه اختصاصـی شبـکـۀ آمـوزشـی، کمـک جـزوات ده،ـش یدـبن هـطبق یها تـتس ال،ـؤ س کـانـب

ـام عنـوان (بـه یداوطلبـ ۀشـامر  از اسـتفاده با ... و )یا مشاوره و یآموزش یها لمیف ی(دارا ـاربر  ن ود ـخـ یملـ کـد و )یک

  .دیشو  gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد عبور) زرم عنوان (به

 ـاه  روی بر ۹۹ فروردین ۲۲ جمعـه روز از بعدازظهر تدریج، به ۹مرحلۀ  آزمایشی آزمون مقدماتی های رنامهکا پایگ

 از توانیـد می ۹ مرحلـۀ آزمـون نهایی های کارنامه مشاهدۀ برای گیرد. می قرار gozine2.ir آدرس به دو گزینه اینرتنتی

 کارنامه، دریافت در اشکال بروز صورت در منایید. مراجعه مؤسسه اینرتنتی پایگاه به ،فروردین ۲۲ جمعه زرو  ۱۹ ساعت

  منایید. پیگیری خود شهر منایندگی طریق از را موضوع

 تـذکرهای مهم

gozine2  gozine2.ir  gozine2.ir  



 
 

 

 اسکن با توانید می شام، گرامی داوطلب

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

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه

 gozine2.ir 

      
    

  
  
  
  

 ۹۹ رسارسی آزمون داوطلبان
  ۹۸ - ۹۹ تحصیلی سال
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 سؤال طراحان اسامی
  ۹۸ - ۹۹ تحصیلی سال آموزشی خدمات

 عمومی های درس ترشیحی پاسخ
اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ

  

۲  
۳  
۴  
  مهم راتتذک    ۱۵

  

  

  

.گـردد می برگـزار ۹۹ اردیبهشـت ۵ جمعـه روز دو  گزینـه ۱۰ مرحلـۀ ایشـیآزم آزمون -۱

 نـام ثبت بعـد بـه مرحلـه این از که داوطلبانی برای آزمون این جلسۀ به ورود کارت

 .شد خواهد توزیع اردیبهشت ۴ شنبه پنج روز در، اند کرده

 های مناینـدگی طریـق از داوطلبان نآزمو  برگزاری و کارنامه توزیع مختلف های حوزه -۲

  .رسد می کنندگان رشکت اطالع به کشور رسارس در دو گزینه

شـده درج کارنامـه و نامه پاسخ، جلسه به ورود کارت روی بر که شام داوطلبی شامرۀ -۳

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

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

جمعــه روز بعـدازظهر از، تـدریج به ۹ مرحلـۀ آزمایشی آزمون مقدماتی های کارنامه -۴

قـرار ir.gozine2.www آدرس به دو گزینه اینرتنتی پایگاه روی بر ۹۹ فروردین ۲۲

۱۹ سـاعت از توانیـد می ۹ مرحلـۀ آزمـون نهایی های کارنامه مشاهدۀ برای .دگیر  می

بـروز صـورت در .مناییـد مراجعه مؤسسه اینرتنتی پایگاه به، فروردین ۲۲ جمعه روز

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

این که افرادی .است گردیده صادر مراحل متامی برای داوطلبان جلسۀ به ورود کارت -۵

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

 ای مشـاوره و آموزشـی خدمات از استفاده جهت گرامی! داوطلب

، الؤ 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 یدارا( تیـوا تلویزیـون 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 یرضا دلشاد عل

|.............................................. 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 
  سید امیرمحمد سید شاکریمسئول 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 محسن بهرام 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: 

  سلیامنی یه حاجاللّ  روح پور  بهنام ابراهیم نی ماشاءالله سلیام
 علی فرزادتبار

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

 هادز  قلیلی ع 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 ماعیل سلمانمحمداسمسئول درس: 

 پور محمداسامعیل سلامن

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

 زهرا نعمتی

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

 محمدزمان کبیر

|............................................. نطق و فلسفهم
 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
  



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ون
آزم

 
ام

ش
   ۹ رۀ

   |
وه

گر
 

شی
مای

آز
 

وم
عل

 
نی

سا
ان

  

۴  

  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۹ شامرۀ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ

 
  ۱فارسي  ۱۶۲تا  ۱۵۴هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱

  تكلف: صميمي : تكلف: رنج بر خود نهادن/ بي۲گزينۀ   
  : اجابت كردن: پذيرفتن، قبول كردن، پاسخ دادن۳گزينۀ   
  : متداول: مرسوم۴گزينۀ   
  ۲فارسي  ۱۶۸تا  ۱۵۹هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲

  معناي درخشان است. متألليء به  
  ۲فارسي  ۱۶۷و  ۱۵۹و  ۱ فارسي ۱۶۰و  ۱۵۹، ۱۵۷هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۳

  موارد نادرست:  
  ).ج) پدرام: آراسته، نيكو، شاد (كامل نادرست است  
  ).ادرست استد) شماتت: سرزنش، سركوفت، مالمت (ماللت ن  
  ۱فارسي  ۱۱۸و  ۸۲، ۶۸، ۵۸هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۴

   .است به غلط نوشته شدهنيز » سفاهت«واژٔه معني آباداني است،  به» عمارت«نادرست است و مناسب عبارت » امارت«در اين گزينه   
  ها: ساير گزينه  
  .درستاست و كامالً » سوره« همان» سورت« سب عبارت است.خوان منا معني قرآن به» مقري: «۱گزينۀ   
  معني بلند شدن و رها كردن، درست است. به» از سر چيزي خاستن: «۲گزينۀ   
گونه كه در  معني گناه و لغزش امالي آن همان به» زلّت«معني رنج و سختي است و امالي آن به همين شكل درست است،  به» محنت: «۳گزينۀ   

  مالً درست است.متن آمده كا
  ۲امالي جامع از فارسي *  دشوارمشخصات سؤال:  ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۵

  باشد و نادرست نوشته شده است. معناي ترس مي به ۲در بيت گزينۀ » هول«  
  ۲فارسي  ۱۶۷تا  ۱۶۰و  ۱فارسي  ۱۶۲تا  ۱۵۵هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۶

  يي دارند:هايي كه خطاي امال واژه  
  نسيان و فراموشي -۳  خطوه و گام -۲  خوار و نژند -۱  
  فراغ و آسودگي -۶  حيات و جاندار ذي -۵  ساعد و مچ -۴  
  ۲فارسي  ۱۰۷و  ۳۲و  ۱فارسي  ۱۳۷و  ۴۷هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۷

  ها: بررسي ساير گزينه  
  هاي زميني است. مترجم مائده» مهستي بحريني«است. » شاهيهادي خسرو«: مترجم سوم اين كتاب ۱گزينۀ   
  شود نه سفرنامه. نگاري محسوب مي : اتاق آبي، خاطره۲گزينۀ   
  نامۀ سنايي بود، نه عطار. طرز آن بنويسد الهي به الدين از موالنا خواست كتابي : اثري كه حسام۴گزينۀ   
  ي ادبي جامعها آرايه*  دشوارمشخصات سؤال:  ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۸

  معني تصوير و نقاشي. بار به  كار رفته و يك معني چهره به بار به  در مصراع دوم يك» صورت«الف) جناس همسان:   
  ب) تناقض: دلي شاد است كه غم تو را انتخاب كند.  
  ج) تشبيه: شرح حال عاشق در پريشاني به زلف معشوق تشبيه شده است.  
  كند. اثر ميد) اغراق: آه مظلوم در سنگ هم   
  مجاز: يونان مجاز از عقال و فالسفۀ يونان.ه)   
  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۹

  معني پنجۀ دست. جناس تام: چنگ در مصراع اول ساز چنگ است و در مصراع دوم به  
  جناس ناقص: ياد و باد  
  اما در معني ساز چنگ با مطربان، عود، دف و ساز تناسب دارد. ،ه استمعني پنج در مصراع دوم به» چنگ«ايهام تناسب:   
  تشخيص و استعاره دارد. ،استعاره: خروش چنگ  
  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوارمشخصات سؤال:  ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۰

  ها عبارتند از: آرايه  
  تشخيص و استعاره زدن سيل   حسن تعليل/ نعره ت جدايي از درياست عل به : نعرٔه سيل۱بيت   
  ايهام » حقيقتاً«و » از نظر كشيدگي«و » درستي به«راستي:  اغراق/ به : به آسمان رسيدن سروها ۲بيت   
  نما: ندارد. تضاد/ متناقض برخاستن  : نشستن ۳بيت   
  مجاز از رفتار و عمل دوست  جناس/ از دست دوست  » دوست«و » اوست«يا » دوست«و » دست: «۴بيت   
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  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوارمشخصات سؤال:  ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۱
پس ما بايد در همۀ ابيات اين دو آرايه را بررسي كنـيم.  ،داشته باشد» استعاره«نداشته باشد و » ايهام«بيت پاسخ بايد داراي دو ويژگي باشد،   

ولي اسـتعاره هـم  ،ايهام ندارد ۴شوند. گزينۀ  و اين دو گزينه با ايهام رد مي ايهام دارند)» قلب«و » بو«ترتيب  ايهام دارند (به ۲و  ۱هاي  گزينه
چالۀ چانـۀ يـار اسـت و  ترتيب استعاره از زيبارو و به» چَه« و» يوسف مصري«، هر دو شرط برقرار است؛ ايهام وجود ندارد ۳ندارد. در گزينۀ 

  گفتن زنخدان يار تشخيص و استعاره است. سخن
  ۱فارسي  ۷۰ صفحۀ*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۲

معنـي  ها به اما در ساير گزينه ،كار رفته: دلم به توبه در فصل بهار شبيه است به» شبيه است«معني  به ۱رديف شعر است و در گزينۀ » ماند مي«  
  كار رفته است. به» ماند باقي مي«
  ۲فارسي  ۳۴و  ۲۱و  ۱فارسي  ۸۴و  ۱۸هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۳

سراي شوق بود. اجزاي جملۀ دوم اين بيـت نيـز مرتـب  مسند جملۀ قبل است: [او] بلبل بستان» سراي شوق بلبل بستان«الف) شيؤه بالغي:   
  شيؤه بالغي بيان شده است. نيستند: مرغي باز، همچون تذرو گرفتار باز گشت. بنابراين هر دو جملۀ اين بيت به

  شيؤه قديم است: گفته شود. به فعلي مجهول» گفته آيد«ب) جملۀ مجهول:   
  اول است. » عام«اند، تكرار نقشِ  دوم، همۀ شرايط نقش تبعي تكرار را دارد: هر دو واژٔه تكراري در يك جمله آمده» عامِ«ج)   
  يدست وندي مركّب: تهي /بها د) وندي: ارزان (بن مضارع ارزيدن + ان)/ مركّب: كم  
اليه) شد. هـم  مضاف  پرندٔه شكاري باز قيد) گرفتار باز (  دوباره در بيت اول نقش تبعي تكرار نيست: او همچون تذرو، باز (» باز«توجه:   

  معناي دو كلمه.  ها متفاوت است هم نقش
  ۲فارسي  ۷۱ صفحۀ*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۴

  نقش همۀ كلمات آن:همراه  به شدٔه بيت  صورت مرتب  
  بخشد. آيد، چون مسيحا (متمم) روح (مفعول) مي اليه) سحرگاه (قيد) مي اليه) دوست (مضاف نسيم (نهاد) كه از خاك (متمم) درِ (مضاف  
  ۲فارسي  ۱۴۹ صفحۀ*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۵

اليـه).  ين (صفت شمارشي) وجود دارد و هـم وابسـتۀ پسـين (مضـافهم وابستۀ پيش» اولين شرط عشق«در گروه اسمي » چهارم«در بيت   
  اولي قيد و دومي نهاد است. ،وابستۀ پيشين نيستند ۳و اين در بيت گزينۀ  ۲در بيت گزينۀ » چنين«

  ۱فارسي  ۱۲۷و  ۱۱۶، ۸۰، ۵۶هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۶
  نشانۀ مفعول است.» را«ولي در مصراع دوم  ،وابگاه هركس، مشتي خاك است)فك اضافه است (خ» را«در مصراع اول   
  ها: بررسي ساير گزينه  
ساز  ولي در مصراع دوم دو جملۀ وابسته داريم. بعد از گو (بگو) حرف ربط وابسته ،در مصراع اول ضمير است و حرف ربط نيست» كه: «۲گزينۀ   

  كه ايوان را به افالك كشي.است: بگو [كه] چه حاجت است   حذف شده» كه«
  (بكشي) مضارع التزامي.» كشي«است و » مضارع اخباري«در مصراع اول » است: «۳گزينۀ   
  است: چه حاجت [است] كه ...  قرينۀ معنوي حذف شده به در مصراع دوم بعد از حاجت،» است«: فعل ۴گزينۀ   
  ۱فارسي  ۳۳تا  ۳۰هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال:  ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۷

اين فصل بدان آوردم تا مـردم «ها و آمدن روزهاي خوش است و به قول ناصرخسرو  مفهوم نهايي درس سفر به بصره به پايان رسيدن سختي  
يت چهار اين مفهوم را در ب». بدانند كه به شدّتي كه از روزگار پيش آيد نبايد ناليد و از فضل و رحمت كردگار نااميد نبايد شد كه او رحيم است

دهد كه از چاه و زندان غم نخورد كه روزي نجات  داند و به ماه مصر وعده مي آهنگ و مقدمۀ عزّت مي توان ديد كه شاعر خواري را پيش نيز مي
  خواهد يافت.

  ها: مفهوم ساير گزينه  
  هاي دنيا بدون زهر ناخوشي نيست. : خوشي۱گزينۀ   
  است.: دنيا جاي رنج و ناخوشي ۳و  ۲هاي  گزينه  
  ۱فارسي  ۶۹ صفحۀ*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۸

گويـد سـتمگران عمـر  شـاعر مـي ۳در بيت  اما ،گيرد گردد كه ستم دامن ستمگر را مي شود و بيان مي در همۀ ابيات بر نتايج ظلم تأكيد مي  
  بيشتري نسبت به ستمديدگان دارند.

  ۱فارسي  ۱۰۲ صفحۀ*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۹
هـا توصـيه بـه  اما مفهوم ساير گزينه ،خورده و جدال نكردن با دل عاشق است توصيه به نجنگيدن با لشكر ضعيف و شكست ۳مفهوم گزينۀ   

  تر از خود است. درگير نشدن با دشمن قوي
  ۱فارسي  ۱۴۲و  ۱۴۱هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال:  ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۰

  »ديدن مقدّمۀ كمال است.  سوختن و آسيب«مفهوم مشترك اين است كه  ۳بيت گزينۀ  در عبارت و  
  ها: مفهوم بيت و عبارت ساير گزينه  
  بودن خداوند  نشان مفهوم بيت: بي  جا حضور دارد. ) مفهوم عبارت: خدا در همه۱  
  ادراك و توصيف نيست   لقابمفهوم بيت: حسن يار   ) مفهوم عبارت: تنها خداست كه گذرا نيست/ عظمت نگاه۲  
  هاي خويش/ هدايت را در درون خود جستن  توجهي به داشته ) بي۴  
  خبر شدن عرفاني (ترك وجود مادي و تعلقات جسماني) بي مفهوم عبارت: از خود    
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  ۱فارسي  ۲۴و  ۲۳، ۱۰هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۱
  دوري از تقليد پيشگان  الف) پيروي نكردن از كهن  
  توصيه به قناعت ب) به هرچه هست و داري خرسند باش   
  تقديرگرايي  زيرا اين كار، بودني و حتمي بود  ،اي ندارد ج) تالش ما براي تغيير فايده  
  عجز عقل از شناخت خدا د) كفش ادراك در راه شناخت او پاره شده   
  ۲فارسي  ۵۵ ۀصفح*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۲

 زيـچ ۳ نـۀيمفهوم گز اما ،دارد ياز عشق دست برنم گاه چيكه عاشق هنيعاشق در عشق است و ا يوفادار ۴و  ۲، ۱ يها نهيمفهوم مشترك گز  
  .ستيمانع وصال عاشق و معشوق ن يظاهر ياست: دور يگريد
  ۲فارسي  ۷۳ صفحۀ*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۳

آورد؛ امـا در سـاير  كند و در برابر جفاي پاييز، خـم بـه ابـرو نمـي  ها و شدائد را تحمل مي رخت سرو نماد كسي است كه سختيد ۱در گزينۀ   
  ها درخت سرو نماد آزادگي است. گزينه

  ۲فارسي  ۱۲۲ صفحۀ*  سادهمشخصات سؤال:  ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۴
  ها: گرفتار است. مفهوم ساير گزينهكمك كردن به دوستان  ۳مفهوم مشترك صورت سؤال و گزينۀ   
  : غنيمت شمردن فرصت/ غنيمت شمردن بودن با دوستان۱گزينۀ   
  : تلخي دور بودن از دوستان۲گزينۀ   
  فايده بودن تالش در برابر بخت و اقبالي كه از پيش رقم خورده : تقديرگرايي/ بي۴گزينۀ   
  ۲ارسي ف ۱۴۲ صفحۀ*  دشوارمشخصات سؤال:  ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۵

  گويد: توصيه به داشتن اخالق نيك و ماليم براي پاك كردن دل است. شاعر در اين بيت مي ۲مفهوم گزينۀ   
  توان دل را پاك و مصفا كرد. گوهر وجود انسان، صفا و پاكي دل است و خُلق ماليم ابتداي رسيدن به اين گوهر است، يعني با خُلق ماليم مي  
  ها ارزش و منزلت واالي آدمي است. ت سؤال و ساير گزينهاما مفهوم مشترك سرودٔه صور  

  

  ۱عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۶

  )۳و  ۲های  ینهها را دور سازد (رد گز لکي یبعدهّن: تا آن /)۲مفرد است (رد گزینۀ » مجتمع« /ها) فعل ماضی (رد سایر گزینه» ما قصدَ «  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲درس *  سادهمشخصات سؤال:  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۷

» ۷:۴۵«الثّامنـة إّال ربعـاً:  /)۲نـیم (رد گزینـۀ  و الّسادسة و النّصف: شـش /)۴و  ۳های  مضارع هستند (رد گزینه» نتناول«و » حتّی یصل«، »أطبخ«  

  )۳(رد گزینۀ 

  ۱عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطال: مشخصات سؤ  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۸

 /)۳و  ۲های  تر است (رد گزینه أصعب کثیراً: خیلی سخت /)۱مفرد است (رد گزینۀ » اإلنسان« /)۳و  ۲های  البحر الّذي: دریایی که (رد گزینه  

  باید جمع بسته شود.  ۱در گزینۀ » موج« /زائدند ۳و  ۲های  در گزینه» نیز«و » ولی«

  ۲عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۳نۀ پاسخ: گزی -۲۹

  ها: توضیح سایر گزینه  

  مجهول است. » تُصَنع« /ترجمه نشده است» عدد) «۱  

  مجهول و مضارع است. » تُصَنع« /نادرست است» ها تعداد زیادی از استان) «۲  

  نادرست است. » دارند« /مجهول است» تُوَجد) «۴  

  ۲عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۰

 /)۴و  ۲هـای  نکـره اسـت (رد گزینـه» حّمی شـدیدة«معرفه و » الّزکام« /)۴و  ۲های  است (رد گزینه» طبیبة«اسم فاعل و صفِت » املعالِجة«  

 ).۳و  ۲های  نکره است (رد گزینه» حبوب مسکّنة« /متفاوت است ۳مفهوم گزینۀ 

  ۱عربی، زبان قرآن  جامع*  سادهمشخصات سؤال:  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۱

معـادل  ۴در گزینـۀ » روزی برسـد« /)۴و  ۳هـای  أ: آیـا (رد گزینـه /)۳و  ۱هـای  کردید (رد گزینـه شد، باور منی ما کنتم تصّدقون: باورتان منی  

  ).۴و  ۳های  هول است (رد گزینهمج» شود تستفاُد: استفاده می« /)۱مفعول است نه قید (رد گزینۀ » یوماً « /مناسبی نیست

  ۱عربی، زبان قرآن  ۶درس *  سادهمشخصات سؤال:  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  نادرست است.  ۲در گزینۀ » ها روزه« /مجهول است ۳و  ۱های  فعل در گزینه  

  ۱عربی، زبان قرآن  جامع*  دشوارمشخصات سؤال:  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  »، تحمیل نکن!نداردت آنچه که طاقتش را گاه بر رشیک هیچ«ترجمۀ درست:   
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  ۲عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۴

 /)۴و  ۳های  ترین کتابخانه: أکرب مکتبة، أکرب املکاتب (رد گزینه بزرگ /)۱: يف العامل (رد گزینۀ جهاندر  /)۱باید داشته باشد (رد گزینۀ » کانت«  

  نادرست است. ۳در گزینۀ » أصبحت« /زائد است ۴در گزینۀ » بـِ «

  ۲عربی، زبان قرآن  جامع*  سادهمشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  (یکاُد: نزدیک است)» شوم! دارم مخرتع می«ترجمۀ عبارت:   

 ترجمۀ منت: 

ن است! این رابطه [باید] چگونه باشـد تـا زنـدگی عاطفی میان خود و دیگرا یرو ناگزیر از ارتباط این انسان ذاتاً موجودی اجتامعی است، از«

ای باشد که به رشـد و شـکوفایی بیانجامـد کـه همگـی از آن  عاطفی دو گونه دارد، یکی از آن دو این است که میان ما رابطه ۀ؟ رابطشودما بهرت 

کند، دیگری از حرکت  اش را رها نیم و اگر یکی رابطهکنیم تا با رسعت بیشرتی پیرشفت ک رو دوستانه با یکدیگر همکاری می این مند شوند، از بهره

شـود، پـس هرگـاه از تـو جـدا شـوند، امیـدت را در  ای است که در آن رسنوشتت به دیگران آویخته مـی ] دوم رابطهۀ! اما [گوننخواهد ایستادباز 

پیونـد زنـی، چـه  هستند،پیرامونت که د را به کسانی اینکه خوشبختی خو   یابی، پس بپرهیز از دهی و خود را در پایان راه می زندگی از دست می

 »مانی! و ناکام می سازی میات را بر شنزارها  گیرد و آینده تأثیر آن قرار می [در این صورت] زندگی فردی و اجتامعی تو تحت

  سادهمشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۶

 ها: ترجمۀ گزينه  

  گیرد! ن قرار منیتأثیر آ  تحتزندگی فردی و اجتامعی تو ) ۱  

   زیرا ذاتاً موجودی اجتامعی است! ،ستا انسان ناگزیر از آن) ۲  

  ایستی! اگر در آن [رابطه] کسی را از دست بدهی، از حرکتت باز می) ۳  

  رساند! کنند و هریک به دیگری سود می انسان و جامعه با آن رشد می) ۴  

  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۷

 ها: رجمۀ گزينهت  

   بار! ی زیانیسودمند و رو یارتباط عاطفی دو رو دارد، روی) ۱  

   انجامد! گاهی ارتباطات عاطفی به از دست دادن امید می) ۲  

   کند! اساس ارتباط منطقی میان افرادش رشد می جامعه بر) ۳  

  کند! پیرشفت میهمواره ش ا هرکه رسنوشتش به دیگری وابسته شود، در زندگی) ۴  

   متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۸

  ............... »که خوشبختی خویش را به دیگران پیوند زند،  کس هرنویسنده باور دارد «عبارت سؤال:  ۀترجم  

  ها: ترجمۀ گزينه  

 کنند!پرا یابد و بادها آن را می سازد، پس در جایی قرار منی ای بر شن می مانند کسی است که خانه) ۱  

 !کند کند که هرگز در آن زندگی منی ای بنا می  مثل کسی که خانه ؛برند از کارش تنها دیگران بهره می) ۲  

  کشد، پس آن قراری ندارد! ها می اش را بر شن گویی آینده) ۳  

 ایستد! می شافتد و آنگاه که بایستند، وی [نیز] از حرکت ش فرومیا آنگاه که آنان فروافتند، وی در زندگی) ۴  

  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  ها: ترجمۀ گزينه  

 همنشین شایسته بهرت از تنهایی است!) ۱  

  !است امروز میوۀدیروز و آینده  ۀامروز کاشت) ۲  

 تنهایی بهرت از همنشین بد است!) ۳  

 !جایز نیست بیامرگونهوابستگی و نیست  رابطۀ درستهیچ نومیدی همراه با ) ۴  

   متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۱گزینۀ  پاسخ: -۴۰

  ها: بررسی سایر گزینه  

 »الجمیع«فعل و فاعله  فعل و فاعله محذوف  /معلوم مجهول  /إفتعال إنفعال ) ۲  

  الزم متعدٍّ  /فیه حرفاِن زائدانِ  ) فیه ثالثة حروف زائدة ۳  

  »الجمیع«فعل و فاعله  نائب فاعله الجمیع  /معلوم ) مجهول ۴  

  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۳اسخ: گزینۀ پ -۴۱

 ها: بررسی سایر گزینه  

 »حیاتُك«فعل و فاعله  فعل و فاعل  /»تأثُّر«مصدره   »تأثیر«) مصدره ۱  

  »حیاتُك«فعل و فاعله  فعل و فاعله محذوف  /معلوم مجهول  /للغائب ) للمخاطب ۲  

  »حیاتُك«فعل و فاعله  فعل و فاعل  /الزم متعدٍّ  /»رَْت تأثّ «ماضیه   »تأثّرَْت «ماضیه  /للغائب ) للمخاطب ۴  
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  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۲

 ها: بررسی سایر گزینه  

 فضیلاسم التّ  ) فعل ماٍض ۱  

  اقص و منصوبخرب للفعل النّ  حال  /نکرة ) معرفة ۳  

  فضیل اسم التّ  ) فعل ماٍض ۴  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲درس *  متوسط مشخصات سؤال: ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۳

  ها:  سایر گزینهصورت درست   

  إحدي عرشة غرفة /) سبع طبقات۴  ) أربعة و سبعون۳  ) خمس صفحات۲  

  مفرد است. ۹۹تا  ۱۱معدود عدد  /جمع و مجرور است ۱۰تا  ۳نکته: معدود عدد   

  ۱قرآن  عربی، زبان ۴و  ۳های  درس*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۴

  ها:  سایر گزینهصورت درست   

ج۱     ) تَْقبیل۴  ) تَکاتُب۲  ) تََخرُّ

  ۲عربی، زبان قرآن  ۲و  ۱های  درس*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۵

  مصدر است.» ُمواَجهة«  

  اسم مکان نیست. » َمصاعب«  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۵درس *  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۶

  ها). /هر دو نیازمند مفعول هستند (الحیاة» ینال: رسیدن«و » یجد: یافنت) «۱  

  نفایات). /هر دو نیازمند مفعول هستند (نا» نرمی: پرتاب کردن«و » ینصح: نصیحت کردن) «۲  

  إعجاب). /هر دو نیازمند مفعول هستند (عمالً» یُثیر: برانگیخنت«و » عملت: انجام دادن) «۳  

  ها، متعّدی هستند.  مجهول است و متام مجهول» تُسَتعمل«الزم؛ ولی  خواهد  است و مفعول منی» انفعال«از باب » إنَضمَّت) «۴  

  ۱عربی، زبان قرآن  جامع*  سادهمشخصات سؤال:  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۷

  (معرفه) و معرب است. اسم علم» علیّ «؛ »ِبَعيلّ ) «۱  

  ی هستند. مبن» بهام«و » له« /نکره است» طائر) «۲  

    نکره است.» خیر) «۳  

  مبنی است. » ذلک) «۴  

  حرف جّر نیستند. ...» فوق، بعد، عند و «دّقت:   

  ۲عربی، زبان قرآن  ۴درس *  سادهمشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۸

  مناسب است.» لن«و برای جای خالی دوم » أن«با توّجه به ترجمه برای جای خالی اّول   

  ۲عربی، زبان قرآن  ۵درس *  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۲ پاسخ: گزینۀ -۴۹

  نکره نداریم.  ۴و  ۱های  در گزینه  

  نکره داریم (أمواالً)؛ ولی توصیف نشده است.  ۳در گزینۀ   

  وسیلۀ جملۀ بعد خود وصف شده است.  نکره است و به» إنسان« ۲در گزینۀ   

  ۲، زبان قرآن عربی جامع*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۵۰

نیـز مفعـول و منصـوب اسـت » األمئة«است و » األمئة«جای خالی دوم صفت  /)۳و  ۲های  و منصوب است (رد گزینه» کان«جای خالی اّول خرب   

  )۴و  ۳های  (رد گزینه

  

  ۲دين و زندگي  ۱۲۳ساده * صفحۀ مشخصات سؤال:  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۱
   علي  امام» :تر از منكر و گناه نيست. شده تر از معروف و خير و شناخته در آن ايام، در شهرها چيزي ناشناخته «  
    امام علي ...» :كنندگان قرآن را بشناسيد. توانيد پيرو قرآن باشيد كه فراموش مي  آنگاه«  
  ۲دين و زندگي  ۱۹۹ساده * صفحۀ مشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۲

  »همانا بهايي براي جان شما جز بهشت نيست، پس خود را به كمتر از آن نفروشيد.: «ام علي ام  
در  )ما فرزنـدان آدم را كرامـت بخشـيديم ...(نمايد. كه آيۀ  مي» شناخت ارزش خود و نفروختن خويش به بهاي اندك«اين حديث اشاره به   

  همان راستا آورده شده است.
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  ۲دين و زندگي  ۶۹ساده * صفحۀ ات سؤال: مشخص ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۳

 ) ٌلَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسولِ اهللاِ اُسْوَةٌ حَسَنَة

 لِمَنْ كان يَرجو اهللا
  وَ اليَوْمِ اآلخِرَ 

  )وَ ذَكَرَ اهللاَ كثيراً 
    كنند. آخرت اميد دارند و خدا را فراوان ياد ميدرك مقام الگويي پيامبر براي كساني مهيا است كه به خدا و  
  ۲دين و زندگي  ۶۰تا  ۵۸هاي  ساده * صفحهمشخصات سؤال:  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۴

    ،است. از طرفي يكي از اهـداف ارسـال پيـامبران الهـي برقـراري » ضرورت اجراي احكام اجتماعي اسالم«از ضروريات تشكيل حكومت اسالمي
  است كه الزمۀ اجراي قوانين و برقراري عدالت اجتماعي، وجود حكومت الهي است. )ليقوم النّاس بالقسط(ط مردم يا همان عدالت اجتماعي توس

    پيامبر اي برتر و باالتر   باشد و مرتبه ها مي  عالوه بر واليت ظاهري، داراي واليت معنوي است كه همان سرپرستي و رهبري معنوي انسان
  شود. رده مياز واليت ظاهري شم

  ۱دين و زندگي  ۴۰و  ۳۹هاي  ساده * صفحهمشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۵
  آمده است. ۳بنا شده كه توضيح آن در گزينۀ » من ثابت«قوانين و مقررات جامعه و روابط بين افراد بر پايۀ پذيرش   
  ۲دين و زندگي  ۷۰متوسط * صفحۀ مشخصات سؤال:  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۶

  ت و مدارا با مردم:محب  
  بردند. ها به ايشان پناه مي دانستند و در سختي آميز بود كه مردم، ايشان را پدر مهربان خود مي قدري محبت به با مردم رفتار رسول خدا   
بـه يـاران خـود  رسـول خـدا  اماكنند،  معموالً اطرافيان يك رهبر براي اينكه خود را به او نزديك كنند، عيب ديگران را نزد او بازگو مي  

  »هاي يكديگر را پيش من بازگو نكنيد؛ زيرا دوست دارم با دلي پاك و خالي از كدورت با شما معاشرت كنم. بدي«فرمود:  مي
  ۲دين و زندگي  ۱۷۳و  ۱۷۲هاي  متوسط * صفحهمشخصات سؤال:  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۷

    رسول خدا ...» :علوم و دانش ما آشناست (فقيه) وجود داشته باشد، بايد ديگران را كـه بـه احكـام آشـنا  اگر يكي از پيروان ما كه به
  .»در اين صورت او در بهشت با ما خواهد بودها آموزش دهد.  نيستند، راهنمايي كند و دستورات دين را به آن

  امام صادق» : ه مطيعاً المر موالهصائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهوافامّا من كان من الفقهاء « »فللعوام ان يقلّدوه«  
           

   وظيفه مردم: تقليد    فقيه واجد شرايط  

  ۲دين و زندگي  ۱۲و  ۸هاي  متوسط * صفحهمشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۸
   ورت كشف راه درسـت زنـدگي را بار تجربۀ زندگي است و اين محدوديت، ضر  ابيات صورت سؤال اشاره به محدود بودن عمر انسان به يك

  كند. ايجاب مي
   در ايـن آيـه، همـان     شده نمايد كه خسران و زيان بيان آيات مباركۀ سورٔه عصر نيز به ضرورت جلوگيري از تباهي و خسران عمر اشاره مي

  كشف راه درست زندگي است.  عدم
  ۲ دين و زندگي ۱۵۸متوسط * صفحۀ مشخصات سؤال:  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۹

اشاره به وعدٔه الهي پيرامون آيندٔه تـاريخ در تـورات، زبـور و قـرآن  )وَ لَقَد كتبنا في الزّبور مِنْ بَعْدِ الذِّكرِ اِنَّ االرضَ يَرِثُها عِباديَّ الصّالِحون(  
  دهندٔه اشتراك اديان الهي است. وقتي مطلبي در تورات و زبور و قرآن آمده، پس نشان نمايد.  مي

  ۲دين و زندگي  ۱۸۵و  ۱۸۱، ۱۷۵، ۵۸هاي  متوسط * صفحهمشخصات سؤال:  ▲  ۱زينۀ پاسخ: گ -۶۰
   دهندٔه مشروعيت است. مفهوم با مقبوليت و اسالمي بودن نشان دقت كنيد كه جمهوري هم  
    يانگر نفي طاغوت است.ب )ال تُطع الكافرين ...(يكي از ضروريات تشكيل حكومت اسالمي، پذيرش واليت الهي و نفي طاغوت است كه عبارت  
  ۲دين و زندگي  ۳۳متوسط * صفحۀ مشخصات سؤال:  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۱

ها آن را كم و  طور كامل از جانب خداست و انسان جز قرآن كريم هيچ كتاب آسماني ديگري وجود ندارد كه بتوان گفت محتواي آن به امروزه به  

تواند مردم را به رستگاري دنيـا و آخـرت برسـاند،  تنها ديني كه مي ¸ÄHoMI¹Mپيروي كرد.  اند و با اطمينان خاطر بتوان از آن زياد نكرده
با توجه به اين آيه، انتخاب دينـي جـز اسـالم   )وَ مَنْ يَبتَغ غَيْرِ االسْالمِ ديناً فَلَن يُقْبَلَ مِنهُ و هُوَ فِي اآلخِرة مِن الخاسرين( اسالم است 

  ل نيست و سرانجام آن خسارت در آخرت است.قبو قابل
  ۲دين و زندگي  ۲۲۵و  ۲۱۳هاي  متوسط * صفحهمشخصات سؤال:  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۲

   ها را سامان دهد. خواهد كه قبل از ازدواج، حتماً عفاف پيشه كنند تا خداوند به بهترين صورت زندگي آن قرآن كريم از دختران و پسران مي  
   رامي اسالم سخن رسول گكسـي كـه «شـود.  ساز حفظ نيمي از دين براي انسان مي سببچراكه رساند.  خوبي مي ، اهميت ازدواج را به

  ...»ازدواج كند، نصف دين خود را حفظ كرده است؛ 
  ۲دين و زندگي  ۲۰۹و  ۴۷، ۴۶هاي  متوسط * صفحهمشخصات سؤال:  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۳

    در چراكه است، » تأثيرناپذيري از فرهنگ جاهليت«نمايد كه اين امر بيانگر  منزلت انساني زن و مرد اشاره ميقسمت اول سؤال: به يكساني
  دوران جاهليت، زن جايگاهي نداشته است.

   باشد. ترين كشفيات نجومي قرن بيستم مي نمايد كه بيانگر يكي از مهم قسمت دوم سؤال نيز به نظريۀ انبساط جهان اشاره مي  
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  ۱دين و زندگي  ۲۱و  ۲۰هاي  متوسط * صفحهمشخصات سؤال:  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۴
   آرامـش نرسد، مبدأ و منبع آن به تا هاست و زيبايي و ها خوبي سرچشمۀ جوي و جست در خود ذات در كه بيند مي كند، تأمل اندكي هركس 

 و اسـت نامحـدود خـود كـه او هاسـت؛ زيبايي و كماالت همۀ خالق كه است خداوند همان سرچشمه، اين .نشست نخواهد پاي از و نيافته
  .ندارد اندازه و حد هايش خوبي و كماالت

    ها اشاره دارد. ها و زيبايي عنوان هدف اصلي و سرچشمۀ خوبي به ضرورت رجوع به خداوند متعال به )فعند اهللا ثواب الدّنيا و اآلخرة ...(و آيۀ شريفۀ  
  ۱دين و زندگي  ۳۳و  ۳۱هاي  متوسط * صفحهسؤال:  مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۵

   شود. ترين دشمن انسان همان نفس اماره است كه مانع پيروي از عقل و وجدان مي دشمن  
   ها: بررسي گزينه  
  : سرشت خداآشنا۱گزينۀ   
  : وجدان اخالقي (نفس لوامه)۲گزينۀ   
  : پيامبران و پيشوايان۳گزينۀ   
  : اختيار۴گزينۀ   
  ۱دين و زندگي  ۶۲متوسط * صفحۀ مشخصات سؤال:  ▲  ۲سخ: گزينۀ پا -۶۶

  با استناد به آيات قرآن كريم، داليل انكار معاد بيان شده كه بدين شرح است: ۶۲ ۀدر تدبر صفح  
   )گفتند:  ) و مي۴(گزينۀ  كردند اصرار مي بزرگ گناهان بر و) ۱(گزينۀ  بودند نعمت مغرور و مست دنيا) عالم در( اين از پيش(دوزخيان)  آنان

  )شد؟! خواهيم برانگيخته آيا شديم، استخوان و مرديم ما كه هنگامي«
   )۳(گزينۀ  كند گناه عمر تمام در قيامت، دادگاه از ترس بدون خواهد مي ] اوكه است اين انكارش بلكه [علت  ،ندارد معاد وجود در شك انسان((  
  ۱دين و زندگي  ۵۱و  ۵۰هاي  * صفحه متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۷

   كنند راه غفلت از مرگ را پيش بگيرند و اگر نتوانند فكر مـرگ را از ذهـن خـود بيـرون  منكران معاد كه ميل به جاودانگي دارند، سعي مي
  شوند. ي روحي و رواني دچار مي ها كنند، به انواع بيماري

   و قالوا ما هي الّا حياتنـا الـدّنيا... ان هـم اِلّـا (است كه طبق آيۀ  ۳ه اعتقادشان آيۀ گزينه كند ك پس سؤال درباره منكران معاد صحبت مي
  اين اعتقاد، ظنّ و گمان آنان است. )يظنّون

  ۱دين و زندگي  ۷۰و  ۶۹هاي  متوسط * صفحهمشخصات سؤال:  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۸
    سخن گفتن پيامبر باشد. تن انسان با فرشتگان در برزخ بيانگر وجود شعور و آگاهي در برزخ ميشدگان جنگ بدر و يا سخن گف با كشته  
   توسـط فرشـتگان چراكـه دهد ( مي ادامه خود حيات به برزخ، در روح و است وي روح دنيا در انسان آگاهي و شعور عامل اينكه به توجه با

  .بود خواهد آن در آگاهي و شعور وجود برزخ، هاي ويژگي از يكي توفي شده)،
  ۱دين و زندگي  ۹۳و  ۹۰هاي  متوسط * صفحهمشخصات سؤال:  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۹

    توجه كنيد.دهم پايۀ  ۹در درس » تدبر«به قسمت  
   )اسـت؛ شـده آمـاده متقيـان براي و است زمين و ها آن، آسمان وسعت كه بهشتي و پروردگارتان آمرزش به رسيدن براي كنيد شتاب و 

 دوسـت را خدا نيكوكاران و گذرند مي مردم خطاي از و برند فرومي را خود خشم و كنند مي انفاق و تنگدستي، توانگري زمان در كه  ها همان
  ).كنند مي آمرزش طلب خود گناهان براي و افتند مي خدا ياد به كنند، ستم مي خود به يا شوند، مي زشتي عمل مرتكب وقتي كه ها آن و دارد

   )كسـاني ها اين و نيست توبه ،كردم توبه النا: گويد مي فرارسد ها  آن از يكي مرگ كه هنگامي و دهند انجام زشت ارهايك كه كساني براي 
  ).كرديم فراهم برايشان دردناكي عذاب كه هستند

  ۱دين و زندگي  ۱۰۶و  ۱۰۵هاي  متوسط * صفحهمشخصات سؤال:  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۰
   المؤمنين بر اساس حديث امير هـايش نتيجـۀ  ، وقوف انسان بـه كمبودهـا و عيـب»من حاسب نفسه وقف علي عيوبه«فرمايند:  كه مي

  كند. محاسبه و ارزيابي است كه عوامل موفقيت و شكست و ميزان وفاداري انسان به عهدهايش را مشخص مي
  ها: بررسي گزينه  
  : عزم و تصميم۱گزينۀ   
  : مراقبت۲گزينۀ   
  خدا : عهد بستن با۳گزينۀ   
  : محاسبه و ارزيابي۴گزينۀ   
  ۱دين و زندگي  ۱۵۲هاي  متوسط * صفحهمشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۱

 بـا اسـت، وي درونـي هاي بيانگر زيبايي كه زن لطيف است. احساسات ظاهري هم و دروني هم زيبايي، اين و است زيبايي و جمال زن، مظهر  
  است. شده عجين او ظاهر زيبايي
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  ۱دين و زندگي  ۱۲۶متوسط * صفحۀ مشخصات سؤال:  ▲  ۳سخ: گزينۀ پا -۷۲
قل ان كنتم تحبّون اهللا فاتّبعوني يحببكم اهللا و يغفر لكم ذنوبكم، بگو اگر خدا را دوست داريد از مـن پيـروي كنيـد تـا خـدا ( ۀپاسخ در آي  

شود كـه خداونـد متعـال، انسـان را  موجب اين مي يامبر يعني پيروي از خدا و پ نهفته است.  )دوستتان بدارد و گناهانتان را ببخشد
  دوست داشته باشد.

  ۱دين و زندگي  ۱۶۱و  ۱۶۰هاي  متوسط * صفحهمشخصات سؤال:  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۳
   در  كند كه حجاب موجب سلب آزادي و حضور زنـان هاي صورت سؤال، مصاديق حضور فعال و محجبۀ زنان در جامعه است كه بيان مي مثال

  شود. جامعه نمي
    دهندٔه دستور خداوند به رعايت حدود حجاب براي زنان مسلمان است. نشان )... يدنين عليهنّ من جالبيبهنّ(آيۀ  
  ۲دين و زندگي  ۹۲و  ۹۱هاي  دشوار * صفحهمشخصات سؤال:  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۴

  د.باش مي (س)جمله حضرت زهرا ، از آيۀ تطهير معرّف عصمت اهل بيت   
  كنندٔه دستورات الهي است. اند، سخن و عمل آنان مطابق با دين و بيان از آنجا كه اين تعداد خاص معصوم  
علم و عصمت كامل دارد و پيروي از كالم و رفتار وي بر همۀ مسلمانان  امادار امامت نبوده،  جزو اهل بيت است و اگرچه عهده (س)حضرت زهرا  

  است. واجب و سرچشمۀ هدايت و رستگاري
  ۱دين و زندگي  ۱۱۵دشوار * صفحۀ مشخصات سؤال:  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۵

ها بر آنان فروبارد، به تو پناه آورند و روي به وحشت اندازد، ياد تو آنان را آرام سازد و اگر مصيبت اگر تنهايي، آنان را به: «... اميرالمؤمنين 
  »(علت) دست توست ارها بهسررشتۀ كدانند  درگاه تو دارند (معلول)، چون مي

       
    مفهوم با هم  
     
   )رساند. انّ اهللا بالغ امره، خداوند امر خويش را به سرانجام مي(  

  

  ۲زبان انگليسي  ۶۴ۀ صفح*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۷۶
  .سال گذشته افزايش داده است ۱۰ميليون آفريقايي در طي  ۲۴براي سالي و جنگ خطر كمبود مواد غذايي را  ترجمه: خشك  
با  .شود كه از گذشته آغاز شده و خود عمل يا نتيجۀ آن تا زمان حال ادامه يافته است توضيح: از زمان حال كامل، براي بيان عملي استفاده مي  

  .باشد مي ۳ گزينۀ درستپاسخ  ،در جمله duringتوجه به مفهوم جمله و وجود قيد زمان 
  ۱زبان انگليسي  ۵۷ۀ صفح*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۷۷

  .اي خود تا آن زمان داشتم اي بود كه در زندگي حرفه ترين تجربه استرس ، به احتمال زياد پرسخنرانعنوان  ترجمه: حضور در اين كنفرانس به  
در اين سؤال نيز با توجه به مفهوم جمله و  .شود مي معموالً از صفت عالي استفاده ميتوضيح: براي بيان ويژگي يك اسم در ميان گروهي از اسا  

  .هاي زندگي مطرح شده است قسمت پاياني آن، يك تجربه در ميان تجربه
   .در انتهاي گزينه نادرست است ofدليل وجود كلمۀ  به ۴توجه داشته باشيد گزينۀ   
  ۱زبان انگليسي  ۱۰۷ۀ صفح*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۷۸

اي است كـه همـۀ مـا بايـد بـراي  شوند، اين همان هزينه با تالش سخت ساخته مي  ها آن .شوند شوند، متولد نمي ترجمه: رهبران ساخته مي  
  .دستيابي به هدفي كه ارزش آن را دارد، بپردازيم

   .باشد مي ۲داريم، بنابراين پاسخ درست گزينۀ » اجبار و بايد«توضيح: با در نظر گرفتن معني جمله نياز به فعل كمكي در معناي   
  .با توجه به مجهول بودن ساختار آن، نادرست است ۳توجه داشته باشيد گزينۀ   
  ۲زبان انگليسي  ۹۵ۀ صفح*  سادهمشخصات سؤال:  ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۷۹

  .ها را بدون عيب و ايراد بيابيم ترجمه: ما هرگز دوستاني نخواهيم داشت، اگر انتظار داشته باشيم آن  
باشد، بنـابراين در قسـمت جملـۀ  هاي نوع اول مي در قسمت جواب شرط، سؤال مربوط به شرطي willتوضيح: با توجه به وجود فعل كمكي   

  .شرط بايد از زمان حال ساده استفاده شود
  ۲زبان انگليسي  ۸۸ۀ صفح*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۸۰

  .توجهي متفاوت است ميزان قابل ها به ها، سوابق تحصيلي و تجربۀ آن وظايف و سطوح مسئوليت تنوعدليل  مه: بهترج  
  ) مليت۴  ) تنوع۳  ) جامعه۲  ) توانايي۱  
  ۲زبان انگليسي  ۸۹ۀ صفح*  سادهمشخصات سؤال:  ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۸۱

كنند و تصوير شـما از خودتـان را بـه شـما  ها مانند آينه عمل مي گيرد: آن ترجمه: هويت شما بيشتر توسط دوستان و خانوادٔه شما شكل مي  
  .دهند بازتاب (انعكاس) مي

  ) منعكس كردن، بازتاب دادن۴  ) منتشر كردن۳  ) نگاه اجمالي كردن۲  ) بافندگي كردن۱  
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  2كتاب كار زبان انگليسي  28ۀ صفح*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  2 ۀنيگز : پاسخ -82
تـاب و  بـيها  وضوح كشور اكنون نسبت به پيشرفت ها به زمان بيشتري براي ارائۀ خدمات عمومي بهتر نياز داشته باشند، اما به ترجمه: شايد آن  

  .است قرار بي
  ممكن ) غير4  ) سابق، پيشين3  تاب بي قرار، بي )2  ) تأكيدشده1  
  1زبان انگليسي  99ۀ صفح*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  4 ۀنيگز : پاسخ -83

حركت كنيد و  .كنند و ما نيز بايد حركت كنيم كند، ابرها در حركت هستند، امواج حركت مي زمين حركت مي .ترجمه: تمام دنيا در حركت است  
  .نظر خود برسيد مورد مقصدبه 

 ) مقصد4  ) برنامه، برنامۀ كاري3  ) اعتياد2  مقايسه )1  
  1كتاب كار زبان انگليسي  21ۀ صفح*  دشوارمشخصات سؤال:  ▲  4 ۀنيگز : پاسخ -84

  .شوند رؤيت   قابلرمزگشايي و ها  كشد تا سيگنال دهيد، در حدود ده ثانيه طول مي ترجمه: هر بار كه كانال را تغيير مي  
  وصيف كردن) ت2    ) بازنشسته شدن1  
 ) رمزگشايي كردن، از پيچيدگي درآوردن4    ) رفتن، شركت كردن3  
  2كتاب كار زبان انگليسي  26ۀ صفح*  دشوارمشخصات سؤال:  ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -85

  .ها رابطۀ مستقيم و مثبت دارد گذرانند با سطح اجتماعي آن هايي كه امتحانات سطح معمولي و پيشرفته را مي بچه نسبتترجمه:   
  ) اجبار، تعهد4  ) نسبت، سهم3  ) معرفي، مقدمه2  ) عملكرد، فعاليت، تابع1  
  2زبان انگليسي  79ۀ صفح*  متوسطمشخصات سؤال:  ▲  1 ۀنيگز : پاسخ -86

  .، از ديدن قهرمان محبوب خود در يك نقش جدي كمي ناراضي بودندشتافتندترجمه: دانشجويان كالج كه در روزهاي ابتدايي به ديدن فيلم   
  ) تحسين كردن4  ) مرتبط بودن3  ) از بر خواندن2  ) شتافتن، هجوم بردن1  
  2كتاب كار زبان انگليسي  28ۀ صفح*  سادهمشخصات سؤال:  ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -87

نيـز در ها  آن PCشده است، گرچه كه يك نسخۀ   براي استفاده از مك طراحي طور خاص بهباشد كه  مي MP3كنندٔه  پاد تنها پخش آي ترجمه:   
  .باشد دسترس مي

  ) پزشكي و دارويي4  طور ويژه و خاص ) به3  ) عالوه بر اين2  طور فيزيكي ) به1  
  ترجمۀCloze Test:  

بافندگي و  خاصهاي  ها مانند تبريز، كرمان، مشهد، كاشان، اصفهان، نائين و قم با تكنيك در شهرها و نواحي مركزي آن شده هاي بافته فرش
هايي كه در تبريز نقش مهم تـاريخي در احيـاي  كارخانجات شهري مانند آن .شوند با كيفيت باال مشخص مي الگوهايا و ه استفاده از مواد، رنگ

هاي روشن و  شده توسط روستاها و اقوام مختلف ايران با پشم ريز، رنگ هاي بافته قاليچه .اند داشتههاي كاهش رونق  بافي پس از دوره سنت فرش
تر  تر و بعضاً درشت هاي برجسته هايي با طرح اغلب فرشبافندگان عشايري و كوچك روستايي  .شوند و سنتي متمايز ميپيچيده و الگوهاي خاص 

  هاي ايراني بـه ترين فرش ترين و سنتي عنوان اصلي ، بهتر بزرگهاي  شده در بافندگي ريزي هاي هنري و از پيش برنامه كه برخالف طراحي بافند مي
 .آيند حساب مي

  3 ۀنيگز پاسخ:  -88
  انرژي ) پر4  ) خاص و ويژه3  بيني پيش   قابل) 2  نواز ) مهمان1  
  1 ۀنيگز پاسخ:  -89

  ) تفريح4  ) ميزبان3  ) شرايط و وضعيت2  ) الگو1  
  4 ۀنيگز پاسخ:  -90

زمان حال ادامه يافته است، كه  شود كه از گذشته آغاز شده و خود عمل يا نتيجۀ آن تا توضيح: از زمان حال كامل، براي بيان عملي استفاده مي  
باشـد،  با توجه به مفهوم جمله و متن بايد از زمان حال كامل استفاده شود و همچنين توجه داشته باشيد با توجه به اينكه فاعل جمله جمع مي

  .نادرست است 1گزينۀ 
  2 ۀنيگز پاسخ:  -91

اما توجه داشته باشيد جاي قيد تكرار در جمله، قبل از فعـل اصـلي  ،ي داريمتوضيح: با توجه به وجود فاعل قبل از جاي خالي نياز به فعل اصل  
  .sometimeباشد نه  مي» اغلب يا بعضي اوقات«معناي  به sometimesهمچنين عبارت  .)3و  1هاي  باشد (رد گزينه مي

  sometimes رده با قيد تكرار  قيد تكرار است و همoften باشد مي.  
  3 ۀنيگز پاسخ:  -92

تـر  هاي بزرگ هاي محلي را با بافنده جمله دقت كنيد، كه بافنده معني و مفهوميح: در اين سؤال براي رسيدن به پاسخ صحيح حتماً بايد به توض  
توجه داشته باشـيد  .شود استفاده مي تفضيليشوند كه براي بيان اين نوع مقايسه از صفت  عبارتي دو اسم با هم مقايسه مي . بهكند مقايسه مي

  .كار رفته و نشانۀ صفت عالي نيست به workplace قبل از جاي خالي در جمله براي كلمۀ theارت عب
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  1ترجمۀ درك مطلب:  
طـرز عجيبـي،  آيد؟ به وجود مي به آيند؟ يا اينكه هوش با توجه به محيط و تجربۀ ما آيا بعضي از افراد باهوش و بعضي ديگر احمق به دنيا مي

تواند از كودكي كه با هوش پايين به دنيـا  شود و هيچ آموزشي، نمي تا حدودي، هوش ما در زمان تولد به ما داده مي .استپاسخ هر دو سؤال بله 
كند، كمتر از كودكي كه در يك محيط  كننده زندگي مي از طرف ديگر، هوش كودكي كه در يك محيط خسته .آيد، هوش و استعداد ايجاد كند مي
 .اكنون بيشتر كارشناسان اين ديدگاه را دارند .يابد مي كند، پرورش زندگي مي غني

تر باشد، احتمال نزديك  هرچه رابطۀ فاميلي بين دو نفر نزديك .ايم توان نشان داد كه هوش چيزي است كه ما با آن به دنيا آمده سادگي مي به
ها كامالً  رسد كه ميزان هوش آن نظر مي  را در نظر بگيريم، بهطور اتفاقي دو غريبه از بين جمعيت  اگر به .بودن سطح هوش آن دو نفر بيشتر است

روابطي مانند خواهري و  .ها به باهوشي يكديگر هستند از طرف ديگر، اگر دو دوقلو را با هم مقايسه كنيم، به احتمال زياد آن .متفاوت خواهد بود
 .دهد كه هوش وابسته به تولد است وضوح نشان مي هبرادري، والدين و فرزندان، معموالً هوش مشابهي دارند و اين موضوع ب

طور جداگانـه بـه  ممكن است مثالً يكي را بـه دانشـگاه و ديگـري را بـه .هاي مختلف قرار دهيم حال تصور كنيد كه دو دوقلو را در محيط
دهد كه محـيط و  شد و اين نشان ميهايي در پيشرفت هوش خواهيم  خيلي زود متوجه تفاوت .كننده است اي بفرستيم كه كارش خسته كارخانه

 .همچنين تولد نقش مهمي دارند
  2 ۀنيگز پاسخ:  -93

  دهد؟ شكل ايدٔه اصلي متن را نشان مي  از جمالت زير به بهترين يك كدامترجمه:   
 .هاي ژنتيكي است هاي هوش قطعًا نتيجۀ تفاوت ) اختالف بين افراد در تست1  
 .شود، اينكه آن فرد به اين مرزها برسد، بستگي به محيط او دارد مي ) مرزهاي هوش فرد در بدو تولد مشخص2  
 .كنند، ولي اصالً نسبت فاميلي ندارند، احتماالً داراي درجات مشابهي از هوش نيستند ) افرادي كه در ارتباط تنگاتنگ با يكديگر زندگي مي3  
  .تري نسبت به دومي دارد لي نقش مهمزيست در تعيين سطح هوش نقش دارند؛ ولي او ) هم ژنتيك و هم محيط4  
 دهد. زيست نشان نمي تر از محيط متن، اهميت ژنتيك را پررنگ جاي هيچبه اين دليل نادرست است كه  4توضيح: گزينۀ   

  4 ۀنيگز پاسخ:  -94
  . ...............از نظر معني نزديك است به  1در پاراگراف  richترجمه: كلمۀ   
 كننده بار، توليد ) پُر4  ) تميز3  ) سخاوتمند2  ) اصلي1  
  1 ۀنيگز پاسخ:  -95

  .است ...............آن احتماالً  ترجمه: طبق متن، اگر دوقلوها از نظر هوش اختالف دارند، دليل  
 كند ) نقشي كه ترتيب تولد ايفا مي2    ) نقش محيط1  
  هايشان  ) تأثير شديد ژن4    اي سالمت ) شرايط زمينه3  

  2 ۀنيگز پاسخ:  -96
  .، اثبات كند ...............ترجمه: نويسندٔه متن سعي دارد نكتۀ اصلي خود را با   
 هايي براي خواننده   ) ارائۀ مثال2    لعههاي يك مطا يافته  ) گزارش1  
 ها شده در طي سال ) توصيف موارد مختلف بررسي4  فردي با استعداد است به طور منحصر ) بيان اينكه هر فرد به3  
  2ترجمۀ درك مطلب:  

عمر را  دقيقـه طـول 22قريباً سال ت عنوان يك بزرگ ، بهها و فيلم ها دي وي يك ساعت تماشاي تلويزيون، ديهر  دهد، يك تحقيق نشان مي
ايـن مطالعـه نشـان  .مدت پنج سال كوتـاه كنـد تواند زندگي شما را به طور متوسط شش ساعت در روز تلويزيون ديدن مي دهد و به كاهش مي

تحرك و   عدمدر اثر  دليل خطراتي كه سيگار كشيدن و چاقي براي سالمتي بد است، به    اندازٔه بهجنش)  دهد كه يك سبك زندگي غيرفعال (بي مي
 .كند هاي بيشتري كه براي غذا خوردن ناسالم فراهم مي فرصت

سـال بـه بـاال  25استراليايي با سـن  11000هاي تلويزيون ديدن و وضعيت سالمت جسمي  هاي مربوط به عادت در يك مطالعۀ جديد، داده
ايم، با توجه به زمان زيادي كه براي صرف تماشاي تلويزيـون  استفاده كرده هاي استراليا گرچه ما از داده«محققان گفتند:  .موردبررسي قرار گرفت

ميـانگين مـدت زمـان » .هاي الگوهاي بيماري، احتماالً نتايج در ساير كشورهاي صنعتي و در حال توسعه مشابه خواهد بـود شود و شباهت مي
 .ت متحده پنج ساعت استتماشاي تلويزيون در انگلستان چهار ساعت در روز و در مقايسه، در اياال 

هاي قلبي يا مرگ زودرس، بعد از تنها دو سـاعت در روز مقابـل تلويزيـون  دهد كه خطر ابتال به ديابت و بيماري يك تحقيق مجزا نشان مي
دهد و اين مطالعات  فعاليت بدني مزاياي بزرگي ارائه مي«سالي ديويس رئيس ارشد پزشكي در انگليس، گفت:  .يابد درصد افزايش مي 20بودن، تا 

اميدواريم ايـن مطالعـات بـه افـراد  .اينكه سبك زندگي غيرفعال خطرات بيشتري به همراه دارد -كنند ييد ميأ دانستيم ت آنچه را كه ما قبالً مي
 .كردن وجود دارد  هاي زيادي براي ورزش بيشتري كمك كند تا بدانند كه فعاليت بدني منظم چقدر مهم است و راه

  1 ۀنيگز : پاسخ -97
   ...............توانيم بفهميم كه  ترجمه: از پاراگراف اول مي  
  .كنيد تر زندگي مي ) هرچه بيشتر تلويزيون تماشا كنيد، كوتاه1  
 .رساند ساالن آسيب مي ) تماشاي تلويزيون به كودكان بيشتر از بزرگ2  
 .رساند يب مي) تماشاي تلويزيون بيشتر از سيگار كشيدن و چاقي به سالمتي آس3  
 .ميرد سال هر روز شصت دقيقه تلويزيون تماشا كند، احتماالً پنج سال زودتر مي ) اگر يك بزرگ4  
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  ۱ ۀنيگزپاسخ:  -۹۸
  توان از متن نتيجه گرفت؟ يك از جمالت زير را مي ترجمه: كدام  
 .تعميم به ساير كشورها است   قابلهاي آزمايش استراليا  ) يافته۱  
 .دهد يا نه طول عمر را كاهش مي ها و فيلم ها دي وي دي) تحقيقات بيشتري الزم است تا بفهميم كه تماشاي ۲  
 .كنند يافته نسبت به گذشته وقت بيشتري را صرف تماشاي تلويزيون مي ي توسعه) مردم كشورها۳  
 .تحركي دارند درصد بيشتر احتمال مرگ در اثر بي ۲۰هاي قلبي  ) بيماران مبتال به ديابت و بيماري۴  
  ۴ ۀنيگزپاسخ:  -۹۹

   . ...............از نظر معني نزديك است به  ۳در پاراگراف  backترجمه: كلمۀ   
 كردن ) پشتيباني ۴  كردن  ) تعريف۳  ) انكار كردن۲  ) تغيير كردن۱  
  ۳ ۀنيگزپاسخ:  -۱۰۰

   ...............قول از رييس ارشد پزشكي انگليس كه در پاراگراف آخر آمده است،  ترجمه: نقل  
 .دهد ) مثال خاصي را ارائه مي۱  
  .دهد اي از كل متن را ارائه مي ) خالصه۲  
 .دهد يمتأييد قرار موردمتن را بيشتر  ) موضوع اصلي۳  
 .دهد هاي قبلي را تغيير مي شده در پاراگراف ) تمركز بحث ارائه۴  
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   انسانی) علوم آزمایشی گروه( ۹ ۀشامر  آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ۱ آمار و رياضي ۱۳۰ تا ۱۲۶ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۰۱

  است: زير صورت به نمودارها از هركدام با نمايش قابل متغيرهاي تعداد  
  متغير ۱ اي: نقطه نمودار  
  متغير ۲ نگاشت: پراكنش نمودار  
  متغير ۳ حبابي: نمودار  
  متغير ۳ حداقل راداري: نمودار  
  .است پاسخ ۴ گزينۀ بنابراين  
  ۱ آمار و رياضي ۶۲ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۰۲
  .كند قطع نقطه يك در حداكثر را دارنمو ها،y محور موازي خط هر كه است تابع زماني رابطه يك نمودار نكته:  
  .نيستند تابع ها گزينه ساير و است تابع يك ۲ گزينۀ تنها نكته به توجه با  

  ۱( 

  

۳( 

  

۴( 

  
  ۱ آمار و رياضي ۱۵ و ۱۰ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۰۳
  است: زير صورت به جمله دو مكعبات تفاضل و مكعبات مجموع اتحاد نكته:  

a b (a b)(a ab b )   3 3 2 2   

x تساوي طرفين ابتدا اينجا در  
x

 
2 x)             رسانيم: مي دو توان به را 5 ) x x

x x x
        2 2 2 2

2 2
2 4 45 4 25 21   

x عبارت حال  
x

3
3

x كنيم: مي تجزيه مكعبات، مجموع اتحاد با را 8 ( ) (x )(x ) ( )( )
x x x

         3 3 2
2

2 2 4 2 5 21 2 5 19 95   

  ۱ آمار و رياضي ۲۴ و ۲۳ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۰۴
  گيريم: مي مشترك مخرج سپس و تجزيه را ها مخرج ابتدا  

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

       
      

         2 2 2
1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 11
   

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


  

   2
1 1 1

1 1 1   

  ۱ آمار و رياضي ۴۸ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۰۵
  آوريم: مي دست به را مثلث و مستطيل مساحت ابتدا  

(x )( x ) x x     23 2 1 2 7   مستطيل مساحت  طول × عرض 3
ÌIÿUnH ½køI¤W±X¶ SeIv¶ ( x)( x ) x x

 
   22 2 3 2 32 2   

  س:پ است، مثلث مساحت برابر ۲ مستطيل مساحت  
x x ( x x) x x x x x x            2 2 2 2 22 7 3 2 2 3 2 7 3 4 6 2 3 0   

b ac ( ) ( )( )       2 24 1 4 2 3 25   

IÄ

x
bx

a
x

  

   

   

 


1
1 5

2 4 3
2





   

x فقط بنابراين باشد، منفي تواند نمي ضلع طول كه كنيد دقت    3
  .است قبول قابل 2

x

y

x

y

x

y
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  ۱ آمار و رياضي ۸۲ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۰۶

f تابع تقارن محور نكته:   (x) ax bx c  2، خط bx
a

    .است 2

f تابع در نكته:   (x) ax bx c  2، اگر a  a اگر و مقدار كمترين داراي سهمي باشد، 0   .اسـت رمقدا بيشترين داراي سهمي باشد، 0

bf با برابر مقدار اين حالت دو هر در ( )
a

   .است 2

b                    داريم: نكات به توجه با   k k
a k

            
82 2 4 8 22 2   

f                       با: است برابر مقدار اين و است مقدار كمترين داراي سهمي پس است، مثبت x2 ضريب   ( ) ( ) ( )      22 2 2 8 2 14 6   
  ۱ آمار و رياضي ۱۰۶ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۰۷
  .بالعكس و است صفر معيارشان انحراف باشيم، داشته برابر دادٔه تعدادي اگر نكته:  
x هاي داده معيار انحراف اينجا در   ,x ,x x :يعني هستند، ۶ برابر ها داده تمامي پس ،است صفر برابر 6,  6  

, هاي داده ميانگين   , , ,6 6 6 6 x                  كنيم: مي حساب را 11    
 

11 6 6 6 6 75   

)  با: است برابر ها داده اين معيار انحراف   ) ( ) ( ) ( ) ( )            
    

2 2 2 2 211 7 6 7 6 7 6 7 6 7 16 1 1 1 1 4 25 5   

  ۱ آمار و رياضي ۷۸ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۰۸

C                نويسيم: مي C برحسب را F اول   F C F F C


       

9
55 5 920 20 369 9 5   

9 شيب با خطي رابطۀ يك C و F بين رابطۀ  
F، 9 مقدار ،C افزايش واحد ۱ ازاي به يعني .است 5

 افـزايش واحد ۴۵ ازاي به پس شود، مي زياد 5

C، مقدار F،  
945   .يابد مي افزايش واحد 815

  ۱ آمار و رياضي ۵۴ تا ۵۲ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۰۹
 رابطـۀ دهنـد، انجـام ساعت C در را كار آن هم با دو هر و ساعت B در را كار همان دوم شخص و ساعت A در را كاري اول شخص اگر نكته:  

A B C
 

1 1   .است برقرار ها آن بين 1

x در را آن جديد تايپيست دهد، انجام ساعت x در را كتاب قديمي، تايپيست كنيم فرض اگر اينجا در     هر طرفي از .دهد مي انجام ساعت 10
  پس: كنند، مي تايپ ساعت ۱۲ در را  آن هم با دو

¥oTz¶ à¾±μ] jIdUH IM ¾Äq\U

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

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

    
      

     

 
          

2

2

1 1 1 12 10 12 10 12 120 12 10
10 12 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10

2014 120 0 20 6 0 612 10




   

  .كند مي تايپ ساعت ۲۰ در را كتاب تر، قديمي تايپيست پس  
  ۲ آمار و رياضي ۵۹ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۱۰

 ۳ گزينـۀ بنابراين .شود مي محاسبه متغير زيادي تعداد ساسا بر شاخص اين و ندارد بستگي گيري اندازه واحد به خدمات و كاال بهاي شاخص  
  .است پاسخ

  ۲ آمار و رياضي ۱۴ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۱۱

 است: رو روبه صورت به مغالطه استدالل نكته:  
½I«ºA , o¬H :1 à¾¶k£¶

:2 à¾¶k£¶
:¾\ÃTº

q p
q

p
   

  درآيد: زير صورت به بايد د،باش مغالطه شده داده استدالل آنكه براي نكته به توجه با  

.´wnïÂμº pH»oQ  ¾M ´TÿÃM ½Hn oÄj  o¬H:1 ¾à ¶k£¶

. ³kÃwoº pH»oQ ¾M :2 ¾à ¶k£¶

. ³jITÎH ½Hn oÄj :¾\ÃTº

q p

q

p
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  ۲ آمار و رياضي ۶۰ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۱۲

[nI§ÃM SÃ÷μ]−I÷Î SÃ÷μ نكته:   nI§ÃM SÃ÷μ] ®üI{ SÃ÷μ] ÁnI§ÃM foº −I÷Î SÃ÷μ],     

  داريم: دهيم، نشان B با را شاغلين تعداد و A با را بيكارها تعداد اگر  
A A BA A B A B

A B A B A
         

 
25 1 4 3 3100 4   

  ۲ آمار و رياضي ۱۱ تا ۴ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۱۳
p گزارٔه اگر   q گزارٔه دو هر باشد، درست p و q هستند درست.  

~ گزارٔه اگر پس   p q داريم: باشد، درست 
.SwH SwnjIº uQ,SwH Swnj

.SwH Swnj
p ~ p

q




   

  دهيم: مي تشكيل را شده خواسته زارٔهگ ارزش جدول  
(q r) p  p q r q  p r 

  د  ن  د  د  ن  ن
  ن  ن  د  ن  ن  د

    هستند هم نقيض  
q) گزارٔه ارزش بنابراين   r) p  ارزش با ~ r است يكسان.  
  ۲ آمار و رياضي ۲۸ و ۲۷ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۱۴
  x  1 محدودٔه در x  2 پس: دارد، قرار   

f ( )x : f (x) x kx k k            1 822 2 1 2 8 5   
f محاسبۀ براي   ( )3 دامنۀ با ضابطه از x  2 كنيم: مي استفاده  

x : f (x) x f ( ) ( )           2 5 3 3 5 3 3 12   
  ۲ آمار و رياضي ۳۷ و ۳۵ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۱۵
  يم:كن مي رسم را تابع دو نمودار  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

x هاي محدوده در تابع دو نمودار    1 x و 0 1   .است پاسخ ۲ گزينۀ بنابراين .است منطبق برهم 2
  ۲ آمار و رياضي ۴۴ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۱۶
y تابع نمودار   x    كنيم: مي منتقل باال به واحد ۱ و چپ به واحد ۱ را آن و كنيم مي رسم را 1

  
  
  
  
  

y صورت به آمده دست به نمودار ضابطۀ بنابراين   x    .است 1
  

x

y

1

1

x
y sign(x) x

x

 
  
 

1 0
0 0
1 0

1 2
1

12

2
1

x

y

y x   

x

y
y x

x

y
y x  1

1 x

y
y x  1

1Oa ¾M keH» 1 ¯IM ¾M keH» 1
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  ۲ آمار و رياضي ۵۷ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۱۷
  كنيم: مي استخراج اي نقطه نمودار از را ها داده  

, , , , , , , , , , ,1 3 3 4 4 4 5 6 7 7 7 9   
  كنيم: مي حساب ميانه و ميانگين اساس بر را فقر خط  

·I¶¼U/ , ,  
5 2 5 2 500 ¶Ì¼μ\¶¸Ã«ºIÃميانگين اساس بر فقر خط 0002 jHk÷U   

60 512   

·I¶¼U/ / , ,  
4 5 2 25 2 250 z{ ½à´ ميانه اساس بر فقر خط 0002 jHj ´TÿÀ à½jHj¾ºIÃ¶ /

 
   

4 5 4 52 2   

  .است پاسخ ۳ گزينۀ و است ميانه اساس بر فقر خط از بيشتر تومان ۰۰۰,۲۵۰ ميانگين، اساس رب فقر خط پس  
  ۲ آمار و رياضي ۶۸ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۱۸
  كنيم: مي حساب را رياضي نمرٔه و ماه ميانگين  

x
M ( , )

y

         


1 2 3 23 2 1514 18 13 153

   

)M ميانگين نقطۀ از گذرنده معادلۀ   , )2 )A انتهايي نقطۀ و 15 , )3   نويسيم: مي را 13
y y

m
x x

 
   

 
2 1
2 1

13 15 23 2   

( , )y x b b b        2 152 15 4 19   
y صورت به خط معادلۀ پس   x  2   داريم: چهارم ماه در و آيد درمي 19

y ( )      2 4 19 8 19 11   
  ۲ آمار و رياضي ۵۳ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۱۹

f ضابطۀ  
g

) نقاط از كه است خط يك تابع اين .نويسيم مي را  , )0 ) و 0 , )4   كند: مي عبور 2

( , )
m

( , )
  

     

0 0 2 0 1
4 2 4 0 2   

Á»n à¾õ£º
SwH ôi

( , ) fy x b b b ( )(x) x
g

          0 01 10 0 02 2   

f داشتن با   (x) x )f و 2 )(x) x
g

 
1
  آوريم: مي دست به را g ضابطۀ ،2

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


     

2
22   

   بنابراين:  
g( ) ( )    2 2 2 4   

  ۲ آمار و رياضي ۳۲ و ۳۰ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۲۰
  .است برابر آن عرض و طول باشد، سوم و اول ناحيۀ نيمساز روي اي نقطه اگر نكته:  

   نقطۀ ( ,b b)224   پس: است، سوم و اول ناحيۀ نيمساز روي 3
b

b b b b (b )(b )
b


             
2 2 35 24 5 24 0 3 8 0 8   

   نقطۀ (a a , )2 2   پس: است، سوم و اول ناحيۀ نيمساز روي 8
a

a a a a (a )(a )
a


             
2 2 42 8 2 8 0 4 2 0 2   

   نقطۀ (a b , ) a پس: است، سوم و اول ناحيۀ نيمساز روي هم 12 b  12   
a انتخاب با فقط    b و 4  8، است پاسخ ۲ گزينۀ بنابراين است، درست آخر تساوي.  
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  اقتصاد ۴۲ و ۱۲ هاي هصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۲۱
 كه كشور عوامل توليد ارزش بايد كشور، بومي افراد توسط گرفته  انجام توليدات ارزش محاسبۀ بر عالوه ملي ناخالص توليد محاسبۀ براي الف)  

   .كنيم مي نظر صرف كشور مقيم خارجي عوامل توليد ارزش حاسبۀم از اما ،شود محاسبه نيز اند خارج مقيم
   .ديگر هاي فرصت مجموع نه گردد برمي انتخاب فرصت دومين از حاصل عوايد به فرصت هزينۀ ب)  
  اقتصاد ۳۷ تا ۳۴ ،۲۹ هاي هصفح * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۲۲
   هستيم: مواجه بازار در تقاضا كمبود يا عرضه مازاد با تعادل قيمت از باالتر هاي قيمت در الف)  

 واحد (عرضه)4(تقاضا)12   عرضه مازاد16
 بـه توليدي كاالي واحد ۴ همين قطف اما ،است واحد ۱۶ تقاضا اگرچه است، كرده توليد كاال واحد ۴ فقط توليدكننده تومان، ۲۰۰ قيمت در ب)  

  رسد: مي فروش
 تومان  4 200   تومان ۲۰۰ قيمت در توليدكننده درآمد800

 تومان  800 160 تومان  حسابداري سود640   كاال واحد ۴ توليد مستقيم هزينۀ160
 ايـن در توليدي كاالهاي تمام براي را هزينه بايد اما است، كرده كسب درآمد و فروخته كاال واحد ۷ فقط توليدكننده تومان، ۵۰۰ قيمت در ج)  

   .است واحد ۱۳ كه كند محاسبه قيمت
 تومان  500 7   ۵۰۰ قيمت در توليدكننده درآمد3500

  اظهارنامه) در مندرج (سود ويژه سود  ددرآم  مستقيم) هزينۀ  غيرمستقيم (هزينۀ
xتومان كاال) واحد ۱۳ غيرمستقيم (هزينۀ  195         ( x) x x2785 3500 520 2785 2980 2980 2785  

 تومان 
195   كاال واحد يك براي غيرمستقيم هزينۀ 1513

  اقتصاد ۸۸ و ۸۶ ،۸۳ ،۷۰ هاي هصفح * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۲۳
  اقتصاد ۶۵ و ۶۰ يها صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۲۴
   .باشد مي انداز پس هاي سپرده همان الحسنه قرض هاي سپرده و است ديداري سپردٔه همان جاري هاي سپرده الف)  

  دار مدت هاي سپرده  ريغيرديدا و ديداري هاي سپرده مجموع  ديداري هاي سپرده  انداز پس هاي سپرده
 پولي واحد   31000 14500 6000   دار مدت هاي سپرده 10500

   ب)  
 پولي واحد   ديداري سپردٔه  جاري سپردٔه14500

 پولي واحد  10500 6000   غيرديداري سپردٔه  دار مدت  انداز پس16500
 پولي واحد  16500 14500   سپرده نوع دو تفاوت2000

 منظـور ايـن بـه آوريـم، دست به را آن رشد اسمي نرخ بايد ابتدا نه، يا داشته واقعي رشد بعد، سال در نقدينگي حجم ببينيم اينكه براي ج)  
  كنيم: استفاده تورم نرخ فرمول مشابه فرمولي از توانيم مي

  جديد نقدينگي  قديم نقدينگي
 نقدينگي رشد نرخ

  قديم نقدينگي

%
    

81900 63000 18900 189 3 3063000 63000 630   نقدينگي رشد نرخ10

   .است داشته افزايش درصد ۸ نقدينگي واقعي نرخ بنابراين است، درصد ۲۲ تورم رشد نرخ و درصد ۳۰ نقدينگي رشد نرخ  
  اقتصاد ۶۵ و ۶۴ ،۶۰ هاي هصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۲۵
 و هـا شـركت توانـد مي همچنين .است توليد زمينۀ در مشاركت و گذاري سرمايه براي گذاران سپرده وكيل و طهواس گذاري سرمايه بانك الف)  

   .كند تأسيس توليدي واحدهاي
   .است يافته افزايش افراد واقعي خريد قدرت گوييم مي باشد، جامعه در موجود تورم نرخ از بيشتر جامعه، افراد درآمد متوسط رشد نرخ هرگاه ب)  
  اقتصاد ۶۸ و ۵۸ هاي هصفح * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۲۶
 خريـدهاي كنـد، ارزش حفـظ پول واقع در و شود كشور در پول ارزش تثبيت موجب بتواند دولت اقتصادي هاي سياست كه صورتي در الف)  

   .داشت خواهد دنبال به را اقتصادي رونق و رشد و شده پذير امكان اقتصادي، هاي فعاليت حوزٔه در سود و بهره بدون هاي وام با اقساطي
 اعتبـاري سـند يـك كه را مشاركت اوراق به مربوط اي دوره و الحساب علي سود توانند مي مبادالت، سازي آسان نقش با تجاري هاي بانك ب)  

 صـورت در (البته .كنند واريز باشند مي نيز نكبا مشتري الزاماً كه افراد اين حساب به و وصول اوراق اين دارندگان جاي به است، بلندمدت
  مشتري) درخواست
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  اقتصاد ۷۴ و ۶۸ هاي هصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۲۷
 و سهام گذاري قيمت و ها شركت مالي اطالعات سازي شفاف و بررسي با كه است اين جامعه اقتصاد در بورس عملكرد نتايج و آثار از يكي الف)  

   .شود مي جلوگيري بازار اين در ها قيمت شديد نوسان از حدودي تا بهادار اقاور
   مشاركت: اوراق ب)  
   .است بلندمدت اعتباري سند )۱    
   .است دار عهده را بلندمدت اعتبارات بازپرداخت تضمين )۲    
   .است سرمايه بازار در معاملهمورد بهادار اوراق انواع از يكي )۳    
   .است دار عهده را كشور عمراني و اي توسعه هاي طرح اعتبار تأمين تعهد )۴    
   .شود مي منتشر خصوصي و دولتي هاي شركت ها، شهرداري دولت، توسط )۵    
   .نيست »ربا« بر مشتمل بنابراين گيرد، مي تعلق سند اين دارندٔه به الحساب علي اي دوره سود )۶    
   .است شده قرضه اوراق جايگزين انقالب، از بعد )۷    
   .دارد كمي ريسك )۸    
   .شود مي فروش و خريد سرمايه بازار در هم و ها بانك طريق از هم )۹    
   .است مركزي بانك ٔهبرعهد ايران در مشاركت اوراق انتشار بر ناظر مقررات و اجرايي دستورالعمل تهيۀ )۱۰    
  اقتصاد ۱۲۰ و ۸۶ ،۷۹ هاي هصفح * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۲۸
 رشـد افـزايش باعـث توليـد، در مزيـت ايجـاد با و كرده كامل را آن ارزش خلق زنجيرٔه محصول، يك توليد مراحل تمامي به دستيابي الف)  

   .سازد مي تر مقاوم دشمنان تهديدات برابر در و نموده دور محصولي تك وضعيت از را كشور موقعيتي چنين گردد، مي اقتصادي
   .شود مي محسوب نسبي فقير پايتخت، جامعۀ همچنين و رئيس برابر در اما شود، نمي محسوب فقير خود معۀجا در A فرد ب)  
     فرد B فرد به نسبت بنابراين باشد، مي مطلق فقير خود جامعۀ در A، شود مي محسوب فقير هم پايتخت و رئيس.   
     شود مين محسوب فقير موجود، شرايط از كدام هيچ با مقايسه در رئيس.   
  اقتصاد ۹۵ ۀصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۲۹
 چون و شده پشتوانه بدون نقدينگي حجم افزايش موجب نهايي، محصول به آن تبديل و تغيير بدون و اوليه مواد شكل به طبيعي منابع فروش  

 افـزايش مشـكل حل براي دولت عرضه)، به نسبت تقاضا (مازاد شود مي تورم موجب بنابراين است، شده ايجاد درآمد اما ،نشده توليد كااليي
 سياست از بايد يا كند استفاده مالياتي) هاي پايه يا نرخ افزايش و دولت عمومي مخارج كاهش (يعني انقباضي مالي  سياست از بايد يا تورم نرخ
   .نمايد استفاده باز) بازار طريق از گردش در پول حجم كاهش (يعني انقباضي پولي

  اقتصاد ۱۰۵ و ۱۰۴ هاي هصفح * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۳۰
   .كند نمي تغيير شدت به ماليات مقدار فرد، دارايي يا درآمد ميزان در تغيير اندكي با نرخ اين در و است اي طبقه تصاعدي مالياتي، نرخ نام ج)  
  كنيم: مي حساب تفكيك به اول طبقۀ از را ها ماليات    

A صفر   

B تومان , , , , , , , ,     
53 500 000 2 000 000 1 500 000 1 500 000 75000100  

C تومان , , , , , , , ,     
105 200 000 3 500 000 1 700 000 1 700 000 170000100  

D تومان , , , , , , , ,     
157 500 000 5 200 000 2 300 000 2 300 000 345000100  

 تومان     k¶Anj à¾£Lö }ÃhzUE , , , , , , , , 208 500 000 7 500 000 1 000 000 1 000 000 200000100  

  الف)  

 تومان , ,9 480  (ماه)000 ¾º¯Iw RIÃ²I¶ 790000  تومان 12    75000 170000 345000 200000   ماهانه ماليات790000
   ب)  

 تومان  , , , , ,8 500 000 790 000 7 710   ماهانه خالص ماندٔه  ماهانه درآمد كل  ماهانه ماليات000
  اقتصاد ۱۰۱ و ۹۸ ،۶۳ هاي هصفح * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۳۱
   :۲ گزينۀ در نادرست هاي عبارت بررسي  
 اعـداد و شود مي مشخص بودجه تفريغ نام به سندي در بودجه اجراي از بعد و سال يك از پس دولتي هاي هزينه و درآمدها واقعي اعداد الف)  

   .باشند مي پيشنهادي و تخميني همگي بودجه، اليحۀ در مندرج
 ربـا مـردم از وام دادن با مال صاحب ازٔهاج بدون و دانسته خود مال واقع در و آنان قرض بلكه امانت، نه را مردم پول دار، غيردين صرافان ب)  

   .كردند مي دريافت
   .باشد مي »دولتي خدمات و كاال بهاي« عنوان با دولت درآمدهاي انواع از يكي فسيلي هاي سوخت و مصرفي آب مانند كاالهايي بهاي ج)  
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  اقتصاد ۱۳۰ و ۱۲۵ هاي هصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۳۲
 حـوزٔه در اساسـي قـانون ۴۴ اصـل مطـابق ... و ها بيمه بانكداري، خارجي، بازرگاني مادر، صنايع بزرگ، صنايع و ها فعاليت تمام يتصد الف)  

   .است دولتي بخش اقتصادي هاي فعاليت
 ديگـر و ربـا و احتكـار و انحصار و ديگران) به زدن ضرر از (جلوگيري غير  به اضرار منع اساسي، قانون ۴۳ اصل در ذكرشده موارد از يكي ب)  

   .است حرام و باطل معامالت
 افتادن دور و كشور اقتصاد تضعيف موجب هند اقتصاد به اندازي دست و نادر كشورگشايي و افغان حملۀ صفويه، حكومت پاياني دوران در ج)  

   .شد تحوالت كانون از
  اقتصاد ۱۴۲ و ۱۴۰ ،۱۳۹ هاي هصفح * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۳۳
 هـاي سـرمايه هاي توانمندي رشد و افزايش موجب ريزي برنامه با دولت مقاومتي، اقتصاد هاي مؤلفه از يكي عنوان به »مردمي اقتصاد« در الف)  

   .كند مي پيشرفت بيشتري عمق و گستردگي استحكام، شتاب، با كشور اقتصاد طريق، اين از و شده انساني
   .است درآمدي پايين و باال هاي دهك ميان فاصلۀ كردن كم و كامل اشتغال به دستيابي كشور، سالۀ بيست انداز مچش سند اهداف از يكي ب)  
    .بياورد در حركت به خود ريل در نهايي مقصد به رسيدن براي را اقتصاد قطار و تعيين را اقتصاد اصلي مسير تواند مي كشور كلي هاي سياست ج)  
  اقتصاد ۴۴ ۀصفح * متوسط * سؤال: خصاتمش ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۳۴
   كنيم: مي محاسبه تفكيك به را گروه هر درآمد ابتدا  

, دالر , , 200 000 000  (دالر)000 ,50 , (نفر) 000 ,4 000   ۱ رديف :000
, دالر , , 200 000 000  (دالر)000 ,80 , (نفر) 000 ,2 500   ۲ رديف :000
, دالر , , 240 000 000  (دالر)000 ,120 , (نفر) 000 ,2 000   ۳ رديف :000
, دالر , , 105 000 000  (دالر)000 ,35 , (نفر) 000 ,3 000   ۴ رديف :000
, دالر , , 300 000 000  (دالر)000 ,200 , (نفر) 000 ,1 500   ۵ رديف :000

, دالر , , 100 000 000  (دالر)000 ,100 , (نفر) 000 ,1 000   ۶ رديف :000
, دالر , , 240 000 000  (دالر)000 ,120 , (نفر) 000 ,2 000   ۷ رديف :000

   ب)  
, دالر , , , 1 385 000 000   ملي درآمد  ها گروه تمام درآمد جمع000

  الف)  
 كـل جمعيـت پـس ،اسـت نفـره سه خانوار يك نمايندٔه شاغل فرد هر چون ،شود محاسبه كشور كل جمعيت بايد سرانه درآمد محاسبۀ براي  

   .شود سه عدد ضربدر بايد شاغلين
/ نفر ميليون /       4 2 5 2 3 1 5 1 2   ها گروه تمام شاغلين جمعيت16

, نفر , 48 000  نفر ميليون000  نفره) سه (خانوارهاي48 16   كشور كل جمعيت3

 دالر  
, , , ,

, ,
1 385 000 000 000 1385000 2885448 000 000 48

 ملي درآمد
 سرانه درآمد

كل جمعيت
  توليد يا درآمد از جامعه فرد هر متوسط سهم سرانه: ج)  
   .كنند مي دريافت »سرمايه خدمات بهاي« عنوان تحت درآمدي »سرمايه صاحبان« عنوان به ۶ و ۲ هاي رديف د)  
  اقتصاد ۱۱۸ و ۱۱۶ هاي هصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۳۵
 حركـت و كـار نيروي مهاجرت به بلكه ؛شود نمي محدود خدمات و كاال مبادالت و الملل بين تجارت به فقط كشورها بين اقتصادي روابط الف)  

   .گردد مي اطالق نيز دارد بهتري اقتصادي وضع كه ديگر نقطۀ به اي نقطه از سرمايه
 مطلق يا نسبي مزيت ايجاد باعث بلندمدت در اوالً است، اهميت حائز مختلفي جهات از مزيت كم يا دياقتصا مزيت بدون محصوالت توليد ب)  

 توليـد عوامـل مانـدن بيكـار از همچنـين كند، مسدود را راهبردي محصوالت مبادالت براي اقتصادي هاي جنگ راه تواند مي دوماً ،شده
   .دهد نجات ماندگي عقب از را كشور تواند مي جديد، هاي يتمز خلق و بالقوه هاي مزيت احياي با و كرده جلوگيري

 
  ۱ ادبي فنون و علوم ۴۴ تا ۳۶ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۳۶
  ها: گزينه ساير بررسي  
  .است دري زبان به مربوط :۱ گزينۀ  
  .استپارتي  ۀميان فارسي به مربوط :۲ گزينۀ  
  .دارند پارتي اصل اثر دو اين :۴ گزينۀ  
  ۱ ادبي فنون و علوم ۴۳ تا ۴۱ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۳۷
  .است چهارم قرن به مربوط توضيح اين  
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  ۱ ادبي فنون و علوم ۵۴ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۳۸
  ۱ ادبي فنون و علوم ۵۱ و ۵۰ هاي صفحه * ساده * ل:سؤا مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۳۹
  .است دوره اين به مربوط احاديث و آيات به استشهاد و تمثيل فقط  
  ۱ ادبي فنون و علوم ۶۱ و ۶۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۴۰
 است، بوده زمين و آسمان طبقات منظور كه »سفلي امهات و علوي لمعا آباء« مانند اصطالحاتي و است مشهود كامالً متن اين در عربي واژگان  

  .دارد وجود متن اين در
  ۲ ادبي فنون و علوم ۱۵ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۴۱
  .نيست متكلف و مصنوع كتاب اين  
  ۲ ادبي فنون و علوم ۱۸ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۴۲
  هشتم قرن  ۲ زينۀگ  
  هشتم قرن  ۳ گزينۀ  
  هفتم قرن  ۴ گزينۀ  
  ۲ ادبي فنون و علوم ۶۱ و ۶۰ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۴۳
  .است تبريزي صائب به مربوط توضيح اين  
  ۲ ادبي فنون و علوم ۸۲ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۴۴
  .است آميزي حس سخن لخيت :۱ گزينۀ  
  .دارد معادله اسلوب :۳ گزينۀ  
  .دارد تعليل حسن :۴ گزينۀ  
  .است هندي سبك ادبي هاي شاخصه از آرايه سه اين  
  ۲ ادبي فنون و علوم ۸۴ و ۸۳ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۴۵
  .است كاشفي واعظ حسين بن علي از الحيات  عين و تركمان اسكندربيگ از عباسي آراي عالم  
  ۲ ادبي فنون و علوم ۳۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۴۶
 همـين عراقـي سـبك زبـاني هاي ويژگي از يكي و است شده استفاده بيشتر خراساني دورٔه به نسبت عربي كلمات »ب و الف« هاي گزينه در  

  .ندارد وجود بارزي زباني شاخصۀ يگرد هاي گزينه در .است عربي واژگان كاربرد
  ۱ ادبي فنون و علوم ۱۵ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۴۷
  .سازند مي مطرف سجع »يار« كلمۀ با دو اين و وجود دارد متوازي سجع »كنار و نگار« كلمات بين :۳ گزينۀ  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  .است مطرف جعس فقط »گولخن و من وطن،« سجع كلمات :۱ گزينۀ  
  متوازي سجع فقط »بشو و گرو برو،« سجع كلمات :۲ گزينۀ  
  متوازي سجع »شست و دست« سجع كلمات :۴ گزينۀ  

  ۱ ادبي فنون و علوم ۱۷ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۴۸ 
 ميانـت كـه تـو كنـي؟ مي عبور گوشه از شدن، كشيده آغوش به ترس از چرا است: »گوشه« معناي به دوم كنار و »آغوش« معناي به اول كنار  

  .آيد نمي هم چشم به اصالً و است باريك مو مانند (كمرت)
 »بيگانـه« معنـي بـه فقـط »غريب« ۴ بيت در و آمده »كتف« معني به تنها »دوش« ۲ بيت در است؛ »ساز رشتۀ« معني به تنها »تار« ۱ بيت در  

  .است شده استفاده
  ۱ ادبي فنون و علوم تركيبي * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۴۹
  .هستند متوازن يا متوازي سجع دوم مصراع در هايشان قرينه با كلمات تمام :موازنه الف)  
  ).ندارد اهميت نوشتاري شكل آرايي واژه (در دارد وجود »خار و خوار« كلمات در آرايي واژه ب)  
  .سازند مي يشيافزا ناقص جناس »سرو و سر« كلمات ج)  
  .اند كرده مسجع را شعر »عدم و ارم« كلمات د)  
  ۲ ادبي فنون و علوم ۳ درس * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۵۰
  .است دراز و تاريك تو زلف شب مانند روزم )۴ است تشبيهي اضافۀ سه هر زلف، شب )۳ رخسار روز )۲ زلف شب )۱ :۴ گزينۀ  
  ها: گزينه ايرس بررسي  
  .است شده تشبيه آبگير به اشك )۲ قد سروِ )۱ :۱ گزينۀ  
  لعل مانند لب )۳ .است اي  واژه درون تشبيه ابرو كمان )۲ شدم كمان مانند )۱ :۲ گزينۀ  
   سنان مانند سينه موي )۲ تير مانند مژه )۱ :۳ گزينۀ  
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  ۲ ادبي فنون و علوم تركيبي * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۵۱
  .ندارد استعاره ولي دارد، وجود تشبيه ،۴ گزينۀ در  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  .است دندان از استعاره گهر رشته دو و است ياقوت مانند لب دو :۱ گزينۀ  
  .است مكنيه استعارٔه ايد،بگش بال صبح اينكه و شود مي ظاهر كالغي از بعد كه است شاهبازي مانند شود مي ظاهر شام پس از كه صبح :۲ گزينۀ  
 هم مكنيه استعارٔه و دارند تشخيص رباب و قدح صراحي، كلمات و است كرده تشبيه رباب و صنوبر و قدح و صراحي به را خود شاعر :۳ گزينۀ  

  .هستند
  ۲ ادبي فنون و علوم جامع * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۵۲
  موارد: بررسي  
  .است كرده تشبيه سرمه به است شده نابود و ريز خُرد، كه را خود خاكي وجود شاعر و است تشبيه ادات »وار سرمه« كلمۀ در »وار«  تشبيه الف)  
  قبر از مجاز خاك  مجاز ب)  
  .است مكنيه استعارٔه و تشخيص آورد، نمي فرود سر اشك، اينكه  استعاره ج)  
  .است كنايه زدن كسي دامن در دست و شدن گير دامن  كنايه د)  
  ۱ ادبي فنون و علوم ۱۲ درس * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۵۳
  .شوند نمي قافيه كه است »توشه و بهره« قافيه كلمات -است غلط »ج« بيت قافيۀ فقط  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  الحاقي ي + ن َـ يا ن ِـ اصلي حروف  »تردامني و مؤمني« قافيه كلمات »:الف« بيت  
  .است تام جناس »مدار و مدار« قافيه كلمات »:ب« بيت  
  الحاقي د َـ ر+ َـ اصلي: حروف  »ببرد و خرد« قافيه كلمات »:د« بيت  
 كلمـات انتهـاي در كـه هستند »... و ها شناسه متصل، ضماير ]،ِـ[ كوتاه مصوت [ي]، بلند مصوت وندها،« مانند حروفي الحاقي، حروف نكته:  

  .دشون مي تكرار قافيه
  .»الف« بيت مانند ندارد، ايرادي قافيه اصلي حروف در كوتاه مصوت بودن متفاوت الحاقي، حروف وجود صورت در :۲ نكتۀ  
  ۱ ادبي فنون و علوم ۱۲ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۵۴
  .است »بندشان و يزدان« دوم قافيۀ و »جاودان و چنان« قافيه كلمات  

  ۱ ادبي فنون و علوم ۱۲ درس * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۵۵ 
  .شوند نمي قافيه »عاشق و مؤمن كافر،« كلمات و است جمع نشانۀ »ان« كه است »عاشقان و مؤمنان كافران،« دروني قافيۀ كلمات ،۴ گزينۀ در  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  »قُل و گل« قافيه كلمات :۱ گزينۀ  
  »زمين و قرين« قافيه كلمات :۲ گزينۀ  
  »بري همي و مشتري گوهري،« قافيه كلمات :۳ گزينۀ  
  ۱ ادبي فنون و علوم ۱۳ و ۱۱ هاي درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۵۶
 :۲ گزينۀ صحيح شكل            ( )  
  .آيد مي سابح  به بلند هجاي و است )now( »و /ُـ/ ن« حروف از متشكل »نو« كلمۀ  
  ۲ ادبي فنون و علوم ۱۱ درس * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۵۷
  :ها يتب وزن  
  مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن :الفيت ب  
  (دوري) فعولن لن فع فعولن لن فع يا فع مستفعلن فع مستفعلن :بيت ب  
  (دوري) فاعلن مفتعلن فاعلن مفتعلن :جيت ب  
  (دوري) فعالتن مفاعلن فعالتن اعلنمف :ديت ب  
  ۲ ادبي فنون و علوم ۱۱ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۵۸
  .است »فعالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن« وزن بر سؤال عنوان و ۳ گزينۀ  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  فعلن مفاعلن فعالتن مفاعلن :۱ گزينۀ  
  مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن :۲ گزينۀ  
  فعلن فعالتن فعالتن فعالتن :۴ گزينۀ  
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  ۲ ادبي فنون و علوم ۸ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۵۹
  .است »مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن« شعر وزن  

  او  يِ   خو  ها  سر  لِ  ال  دَل  او  يِ   مو  ها  دِل  ر  جي  زن
                                
  رف  طَ   هر  نز  جا  ُچ  گر  دي  ود  رَ  مي  تم دس  ر  چا  در
                                

  ۲ ادبي فنون و علوم تركيبي * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀگزين پاسخ: -۱۶۰
  .است مفاعلن مفتعلن مفاعلن مفتعلن ۴ گزينۀ وزن  
  است: زير صورت به هجايي ۳ هاي پايه ها، گزينه ساير در  
  مفعولن مستفعِلُ مفعولن مستفعلُ يا مفاعيلن مفعول مفاعيلن مفعول :۱ گزينۀ  
  فاعلن التنفاع فاعالتن فاعالتن :۲ گزينۀ  
  فاعلن مفتعلن فاعلن مفتعلن :۳ گزينۀ  
  ۲ ادبي فنون و علوم ۳۸ و ۳۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۶۱
  ۲ ادبي فنون و علوم ۶۲ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۶۲
  عمر و خوشي ناپايداري و زودگذري مشترك: مفهوم  
  ۲ ادبي فنون و علوم ۷۰ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ينۀگز پاسخ: -۱۶۳
  معشوق راه در فشاني جان مشترك: مفهوم  
  ۲ ادبي فنون و علوم ۱۰۰ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۶۴
  .معشوق توسط شدن هكشت به عاشق عالقۀ و رضايت و است عاشق كشتن همانا كه معشوق خواست كردن برآورده مشترك: مفهوم  
  ۲ ادبي فنون و علوم جامع * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۶۵
  بوق صور: سرانگشت/ بنان:  

  
  ۲ قرآن زبان عربی، جامع * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۶۶

  »ببارد که یُمِطَر: نأ « /.هستند نادرست »این و« و »سیاه ابری« :۱ گزینۀ  

  .باشد »آن پس« صورت به باید »این اما« /.است نادرست منفی صورت به فعل ترجمۀ :۳ گزینۀ  

  »ببارد که یُمطَر: أن« /نیست »اَْسَود« ترجمۀ »تر سیاه« :۴ گزینۀ  

  ۲ و ۱ قرآن زبان عربی، جامع * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۶۷

 صـورت بـه ماضـی فعـل از بعـد گـرفنت قرار به توجه با آمد؛ می که کس  آن یأيت: من /ها) گزینه سایر (رد کردند منی هنامییرا :یرشدون ال انواک  

  .است نشده ترجمهدرست  ۳ گزینۀ در »املعرض هذا يف« /)۲ و ۱ های گزینه (رد شود می ترجمه استمراری ماضی

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

رة:« /است نادرست »تولیدکننده« :۱ گزینۀ     »صادرکننده املَُصدِّ

   .هستند نادرست »نفتی ترکیبات« :۲ گزینۀ  

رة:« /است نادرست »... که کشورهایی« :۴ گزینۀ     »صادرکننده املُصدِّ

  ۱ قرآن زبان عربی، جامع * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۱۶۹

  .است نادرست اخباری صورت به »مناید می پراکنده« /است رشط »کس هر ن:م« :۲ گزینۀ  

   .است نادرست »... است دشمن مزدوران از که کسی آن« :۳ گزینۀ  

  کند می دور را ها آن یبِعُدهم: /نیست »یَُفرِّق« ترجمۀ »گذارد می فرق« /است رشط »کس هر من:« :۴ گزینۀ  

  ۱ قرآن زبان عربی، جامع * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۱۷۰

   .شود ترجمه متعّدی باید »رود می دست از« :۲ گزینۀ  

   .شود ترجمه الزم باید است، متعّدی »اندازد می« :۳ گزینۀ  

   .نیست درستی ترجمۀ نیز »کاهد می ها ماهی رسعت از« :۴ گزینۀ  

  ۱ قرآن انزب عربی، جامع * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۷۱

   »یکشـنبه األحـد: یـوم« /هسـتند نادرسـت »خـالی هـای کالس« دلیل به ۳ گزینۀ و »کولرها« دلیل به ۲ گزینۀ ،»ها کالس کولر« دلیل به ۱ گزینۀ  

  .است نادرست ۳ گزینۀ در »که حالی در« /است نادرست ۳ و ۱ های گزینه در
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  ۲ قرآن زبان ،عربی جامع * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۱۷۲

  .هستند نادرست دو هر »بزرگی فمه: ِمن أکرب« و »َجَود می« :۲ گزینۀ  

   .شوند ترجمه نکره و معرفه صورت به باید ترتیب به »تر بزرگ شکار« ،»متساحی« :۳ گزینۀ  

  .است نشده ترجمه »فمه« در ضمیر :۴ گزینۀ  

  ۲ قرآن زبان عربی، جامع * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۷۳

   .ندارد وجود خود، خاّص  معنای به »توکّل« مفهوم ۴ گزینۀ در ولی دارد؛ وجود »خدا بر تکیه و توکّل« مفهوم ها گزینه سایر در  

  ۲ قرآن زبان عربی، جامع * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۷۴

   .شود می ترجمه »یابی منی« ،»تجد ال« :۱ گزینۀ  

   .است نشده ترجمه »گیاهان از خیبر « :۳ گزینۀ  

   .نیست »ندارند« برای درستی ترجمۀ و است ماضی نفی »اهل کانَ  ما« :۴ گزینۀ  

  ۲ قرآن زبان عربی، جامع * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۷۵

  .است »نیکی« معنی  به »الِربّ « و »صحرا و خشکی« معنی به »الَربّ «  

   .است نادرست کلمه این تعریف برای »دارد اجری بلندمرتبه وندخدا نزد که نیکو عملی«  

  ۱ قرآن زبان عربی، جامع * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۷۶

  یََتٰعاَملُوا أنْ   باشد مفتوح وسط حرف باید و است »تفاُعل« باب از مضارع فعل »اِملُوایََتعٰ  أنْ «  

  ۲ قرآن زبان عربی، جامع * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۷۷

   .است نادرست »مفعول« :۱ گزینۀ  

   .است نادرست »معرفة« :۳ گزینۀ  

   .است نادرست »فاعله نائب« و »مجهول« :۴ گزینۀ  

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

  .است نادرست »مفعول« دلیل به ۴ گزینۀ و »یلتفع باب« دلیل به ۲ گزینۀ ،»فعل« دلیل به ۱ گزینۀ  

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

  .هستند نادرست »للمؤنّث« و »مضارع« دلیل به ۴ گزینۀ و »الفاعل اسم« و »مفعول« دلیل به ۲ گزینۀ ،»مبنيّ « دلیل به ۱ گزینۀ  

  ۱ قرآن زبان عربی، ۵ درس * متوسط * ال:سؤ  مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۸۰

  تَکَلََّمْت   تَکَلَّم :۱ گزینۀ  

  املسلمونَ   املُسلِمینَ  :۲ گزینۀ  

  ساَفروا  ساَفرَ  :۴ گزینۀ  

  ۲ قرآن زبان عربی، ۲ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۸۱

   .دارد داللت دستگاه یا وسیله بر زنی زمانی و شغل بر گاهی صفت، بسیاریِ  بر گاهی »فّعال« وزن  

   .است »وسیله و ابزار« معنی به »فّتاَحة« ۳ گزینۀ در  

  ۲ قرآن زبان عربی، ۲ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۸۲

  .هستند فاعل اسم »(طالب) آن مفرد طّالب:« ۴ گزینۀ و »ُمشِکلمشاکل: مفرد آن « ۳ گزینۀ ،»سائق« ۱ گزینۀ در  

  ۲ قرآن زبان عربی، ۳ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀگزین پاسخ: -۱۸۳

  .باشد می فعلیه جملۀ رشط جواب ها گزینه سایر در .است اسمیه جملۀ رشط جواب گزینه این در  

  ۱ قرآن زبان عربی، ۸ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۸۴

   .نیست وقایه آن »نون« و است »نسک« آن ریشۀ و است فعل اصلی جزء »نون« گزینه این در  

  ۲ قرآن زبان عربی، جامع * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۱۸۵

  .باشد می »بایسنت و وجوب« معنای به که است امر »الم« ۱ گزینۀ در ولی کنند؛ می علّت بیان ها گزینه سایر  

  

 ۱ تاريخ ۱۳۵ صفحۀ * ساده * :ؤالس مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۸۶
 را خـود عقايد كه گرفت اجازه يكم شاپور از او .كرد عرضه را جديدي آيين بودايي، و مسيحي زرتشتي، هاي دين از هايي آموزه تركيب با ماني  

  .كند تبليغ
  ۱ تاريخ ۱۴۸ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۸۷
  .رسيد ظرافت نهايت به خواجه، كوه بناهاي در و يافت رواج ياناشكان زمان در بري گچ هنر  
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  ۱ تاريخ ۸۵ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۸۸
 و كرد لشكركشي شرق به هخامنشي، شاهنشاهي سرتاسر در امنيت و آرامش برقراري و داخلي هاي شورش فرونشاندن از پس بزرگ داريوش  

  .افزود خود قلمرو به را هند غرب الشم و غرب از ييها قسمت
 ۱ تاريخ ۶۸ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۸۹
 اقدام بود، شده يعرب به ها نامه يخدا از كه يا ترجمه از استفاده با ... و ينوريد ،يطبر مانند رانيا مسلمان مورّخان ي،هجر نينخست قرون در  

  .ردندك باستان رانيا خيتار نگارش به
 ۱ تاريخ ۱۱۶ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۹۰
 شـش در انسـان، و جانوران گياه، زمين، آب، آسمان، خلقت: اصلي عناصر شدن آفريده شكرانۀ به كه جشن شش از بودند عبارت گاهنبارها  

  .شد مي برگزار سال هاي ماه از معين وقت
  ۱ تاريخ ۲۴ صفحۀ * دشوار * :لسؤا مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۹۱
 و جديـد هـاي فناوري و ابزارهـا از ، ... و ها سـفرنامه تاريخي، هاي كتاب به رجوع بر عالوه تاريخي، و باستاني آثار كشف براي شناسان باستان  

 كـه جغرافيـايي، اطالعـات سـتمسي و الكترومغناطيسـي هاي روش اي، ماهواره تصاوير هوايي، هاي عكس رادارها، پهپادها، مانند اي پيشرفته
  .كنند مي استفاده دارند، باستاني آثار و ها مُحَوَّطه دقيق بازسازي و كشف برداري، نقشه در زيادي قابليت

  ۱ تاريخ ۱۳ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۹۲
 اسـاس بـر رومي شماري گاه داد دستور سزار) (ژوليوس روم امپراتور .م.ق ۴۶ سال در دليل همين به نداشتند، دقيقي شماري گاه آغاز، در روميان  

 .شود اصالح مصري شماري گاه
 .كردند مي محاسبه روز شبانه چهارم يك و ۳۶۵ را سال آنان .داشتند منظمي و دقيق خورشيدي شماري گاه مصريان  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  رومي -بابلي )۴  بابلي -اوستايي )۳  اوستايي -بابلي )۱  
 ۲ تاريخ ۶۴ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۹۳
 اَنـدلس سرزمين بر عباسيان، خالفت از مستقل صورت به .ق ۴۲۲ سال تا مسيحيان حمالت دفع و داخلي هاي شورش سركوب با اموي خاندان  

  .كردند حكومت
 ۲ تاريخ ۳۷ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۹۴
  .ماندند ناكام بودند، كرده بسيج را خود معنوي و مادي امكانات و نيرو تمام اينكه وجود با احزاب، يا خندق جنگ در مشركان  
 ۲ تاريخ ۱۸۰ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۹۵
  .بود رنسانس عصر در فناوري ابداعات ترين مهم از آلماني، گوتنبرگ يوهانس توسط چاپ دستگاه اختراع  
 ۲ تاريخ ۱۰ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۹۶
 خـوبي به ديوانش، در حافظ و گلستان و بوستان در سعدي خراسان، اهل نامۀ  قصيدٔه در سلجوقي دورٔه شاعر انوري، مانند شاعران از بسياري  

  .اند كرده نقد را خود زمان فرهنگي و اجتماعي سياسي، اوضاع
  ۲ تاريخ ۹۲ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۹۷
 بـه طـرف دو روابـط بغـداد، به يصفار ريام ناموفق يلشكركش سپس و انيطاهر حكومت برداشتن انيم از و شابورين به عقوبي ۀحمل از پس  

  .دييگرا خصومت
  .است پيوسته وقوع به بويه آل ومتحك زمان در ۳ گزينۀ و سلجوقيان حكومت زمان در ۲ و ۱ هاي گزينه تذكر:  
  ۲ تاريخ ۱۶۵ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۹۸
 از گروهي .گفتند مي سرف ها آن به كه بود زمين به وابسته كشاورز ها ميليون عهدٔه به ها) (فئودال اربابان هاي زمين روي بر كار وسطا قرون در  

 بـه را خود  زمين ومرج، هرج و ناامني خاطر به كشاورزان از اي عده همچنين .شدند سرف بدهكاري، علت به هك بودند آزادي كشاورزان ها، سرف
 سرف .داشتند قرار فئودالي نظام اجتماعي مرتبۀ ترين پايين در ها سرف .شدند برخوردار او حمايت از عوض در و كردند واگذار نيرومندي فرد

  .باشد خريدوفروش قابل كه نبود نيز برده مانند حال عين در اما ،كند ترك را خود ارباب ملك كه نداشت اجازه
  ۲ تاريخ ۱۰۳ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۹۹
 قلمرو ترين وسيع اين .يافت گسترش مديترانه درياي تا شرق در سيحون رود از سلجوقيان قلمرو »ارسالن آلب« زمان در مالزگرد نبرد از پس  
  .بود اسالمي دوران ايرانِ در حكومت كي
 .نهادند گردن سلجوقي سلطان اطاعت به يا و رفتند بين از محلي يها حكومت و ها خاندان بيشتر »ملكشاه« سلطنت دوران در  
 ۲ تاريخ ۱۴۹ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۰۰

  .كرد اشاره اول اسماعيل شاه سلطنت در خواندمير الدين غياث تأليف السير  حبيب كتاب به توان مي صفوي دورٔه نگاري تاريخ آثار مشهورترين از  
 محسـوب ايلخانـان دورٔه نگـاري تاريخ مشـهور آثـار از ،۴ و ۲ هاي گزينه و غزنويان عصر اي سلسله هاي تاريخ مشهورترين از ۱ گزينۀ تذكر:  
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  ايران جغرافياي )۱۹ (صفحۀ ۳ درس * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۱
  )%۱( باتالقي و اي درياچه مرزهاي ايران: سياسي مرزهاي ترين كوتاه  
  )%۱/۴۷( خشكي مرزهاي ايران: سياسي مرزهاي ترين طوالني  
  ايران جغرافياي )۸۴ (صفحۀ ۹ درس * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۲
 يـك سـيماي بـا تهـران) (ماننـد اداري -سياسـي سكونتگاه يك سيماي مثالً شود؛ مي منعكس ها آن سيماي و چهره در ها سكونتگاه قشن  

  .دارد تفاوت اصفهان) (مانند تاريخي سكونتگاه
  ايران جغرافياي )۳۸ (صفحۀ ۵ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۳
 در »بيشـتر هـاي بارش« موجب عامل همين و دارد اثر كشور بارش جغرافيايي پراكندگي در زاگرس و البرز انندم بلند هاي»كوهستان جهت«  

  .است شده »زاگرس غربي هاي دامنه« و البرز شمالي هاي دامنه
  ايران جغرافياي )۲۲ (صفحۀ ۴ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۴
 مـا كشـور هـاي نـاهمواري نهـايي شكل و است مربوط سنوزوئيك) ( شناسي زمين سوم دوران اواخر به يرانا هاي ناهمواري نهايي پيدايش  

  .است افتاده اتفاق كواترنر دورٔه در انساني) و طبيعي داليل (به
  ايران جغرافياي )۵۴ و ۵۳ هاي صفحه( ۶ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۵
  .است كيلومتر ۲۵۰ حدود آن متوسط عرض و كيلومتر ۹۰۰ حدود فارس خليج طول  
  ها: گزينه ساير بررسي  
   .گويند مي »خور« ،فارس خليج سواحل كوچك هاي»خليج« به :۱ گزينۀ  
  .دارد نام »كارون« ريزد، مي فارس خليج به كه ايران كشتيراني قابل رود تنها و ترين طويل ترين، پرآب :۳ گزينۀ  
  .دارد قرار »عمان درياي« شمال در كه است ايران اقيانوسي بندر هاتن چابهار :۴ گزينۀ  
  ايران جغرافياي )۲۹ صفحۀ( ۴ درس * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۶
 تـا يمريخـ هاي ناهمواري فاصلۀ در بلوچستان و سيستان استان جنوب و هرمزگان  استان در ها فشان گل زيرا است؛ نادرست »كرمان«  استان  

  .هستند درست ها گزينه ساير .اند شده واقع عمان درياي
  ايران جغرافياي )۸ صفحۀ( ۲ درس * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۷
 بـر تأكيـد دليـل به ،»شوند مي مشاهده ايران شرقي جنوب مناطق در بيشتر موسمي هاي بارش« عبارت و است »مكان« جغرافيا، اساسي ركن  

  .دارد اشاره جغرافيا اساسي ركن به پديده، وقوع انمك روي
  ها: گزينه ساير بررسي  
  ).دارد اشاره پديده وقوع »علت« (به .رود مي شمار به اروميه درياچۀ شدن خشك داليل از يكي هوا، عمومي شدن گرم :۲ گزينۀ  
  ).دارد اشاره پديده »تحول و تكوين سير« (به .دارند گردوغبار هاي توفان بروز در مهمي نقش ها درياچه رفتن بين از و درختان قطع :۳ گزينۀ  
  ).دارد اشاره پديده وقوع »زمان« (به .باشيم بزرگ شهرهاي در دما وارونگي پديدٔه وقوع منتظر بايد زمستان فصل فرارسيدن با :۴ گزينۀ  
  ۲ جغرافيا )۱۵۰ صفحۀ( ۱۱ درس * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۸
  .شود مي مواجه مشكل با ارتباطي خطوط ايجاد همچنين و كشور هاي قسمت همۀ بر حكومت نظارت نروژ)، (مانند طويل كشورهاي در  
  ۲ جغرافيا )۱۳۸ صفحۀ( ۱۰ درس * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۹
 نظـام نـوع ايـن در .اسـت الگو اين پيشگامان از »فرانسه« كشور و يافته راه جهان نقاط ديگر به اروپا از (يكپارچه) ساخت تك سياسي نظام  

 را مركـزي دولـت تصميمات محلي، هاي مديريت و شود مي اعمال كشور نواحي ساير به پايتخت، يعني كانون، يك از سياسي قدرت سياسي،
  .كنند مي اجرا

  ۲ جغرافيا )۱۲ صفحۀ( ۲ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۰
 سوئيس)، (مانند دارد كوهستاني و مرتفع نواحي كه كشوري در آهن راه احداث مثال، عنوان به دهند؛ مي شكل ها انسان هاي فعاليت به احينو«  

  .هستند اي جلگه و پست آن هاي زمين بيشتر كه است كشوري از تر پرهزينه و دشوارتر
  ۲ جغرافيا )۱۴۳ صفحۀ( ۱۱ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۱
 كشـورهاي اگر كه گفت مي او .نمود مطرح را »حياتي فضاي« نظريۀ شود، مي شناخته سياسي جغرافياي علم پدر كه »راتزل« نوزدهم، قرن در  

  .است حتمي ها آن نابودي برنيايند، خود سرزمين توسعۀ درصدد و باشند نداشته كافي فضاي خود جمعيت براي كوچك
  ها: هگزين ساير بررسي  
  .داشت تأكيد (برّي) خشكي قدرت بر كه است »مكيندر« نظريۀ حاوي گزينه، اين :۱ گزينۀ  
  .است نادرست »مكيندر« گزينه، اين در :۲ گزينۀ  
  .داشت تأكيد دريايي قدرت بر كه است »ماهان آلفرد« نظريۀ حاوي گزينه، اين :۴ گزينۀ  
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  ۲ جغرافيا )۲۴ صفحۀ( ۳ رسد * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۲
  .يابد مي افزايش ناحيه مركز سمت به هوا فشار سيكلون)، (آنتي پرفشار مركز يك در  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  .شوند مي تر نزديك هم به هوا هاي مولكول سيكلون، آنتي در :۱ گزينۀ  
  .نشيند فرومي و كند مي حركت پايين سمت به است، سنگين سرد هواي چون سيكلون، آنتي در :۲ گزينۀ  
  .است »بيشتر« حجم واحد در هوا هاي مولكول تعداد سيكلون، آنتي در :۳ گزينۀ  
  ۲ جغرافيا )۴۰ صفحۀ( ۴ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۳
 فوقـاني) گوشتۀ و (پوسته ها ورقه اين و است شده تقسيم بزرگي صفحات و قطعات به زمين كه گويد مي »اي صفحه يا اي ورقه ساخت زمين« نظريۀ  

 هـا، كـوه رشـته هـا، خـوردگي چين ايجاد سال، ها ميليون طي ها ورقه اين حركت نتيجۀ .كنند مي حركت آرامي به گوشته شكل خميري بخش روي
  .است آتشفشاني هاي كوه پيدايش و ها) (گسل ها شكست

 »فرسـايش« بـه »زمان طول در ها ناهمواري شكل تغيير« عبارت نيز، ۳ گزينۀ در .است نادرست »بيروني عوامل« عبارت ،۴ و ۲ هاي هگزين در  
  .گيرد مي قرار بيروني عوامل زمرٔه در كه دارد اشاره

  ۲ جغرافيا )۳۴ و ۳۳ هاي صفحه( ۳ درس * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۴
 منـابع از دوري اثر در كه ماكان تكله يا گبي هاي بيابان مانند دارند؛ قرار زياد ارتفاعات در يا باال جغرافيايي عرض در عمدتاً »سرد« هاي بيابان  

  .اند شده ايجاد رطوبت
  ها: گزينه ساير بررسي  
  .است نادرست مورد سه هر :۱ گزينۀ  
  .است نادرست »حاره جنب منطقۀ در گرفتن قرار« و »گرم  بيابان« :۳ گزينۀ  
  .است نادرست »ساحلي سرد آب هاي يانجر عبور« و »لوت« :۴ گزينۀ  
  ۲ جغرافيا )۵۱ صفحۀ( ۴ درس * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۵
 در ميـزان هـاي منحني فاصلۀ چون و گودال) (نه است تپه يك بيانگر سؤال مورد تصوير بنابراين يابند، مي افزايش داخل سمت به اعداد چون  

 هم به غربي شمال قسمت در ميزان هاي منحني اينكه دليل به همچنين .متقارن) (نه است نامتقارن عارضه، نوع بنابراين نيست، يكسان جا همه
   .دارد وجود زيادي شيب ناحيه، اين در بنابراين هستند، نزديك

  
  ۱ شناسي هجامع ۱۲ و ۹ ،۶ ،۵ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۱۶
   ننهند! پاي نبينند جاي تا كه نابينايان از :گفت آموختي؟ كه از حكمت پرسيدند؛ حكيم لقمان از  كنش پيامدهاي  
   انسان كنش قطعيِ پيامدهاي  غيرارادي پيامدهاي  
   تخيل و تفكر  شوند! مي محسوب اجتماعي هم و دروني هم باشند ديگران به ناظر اگر تخيل و تفكر نكته: .اجتماعي كنش دروني/ كنش  
   كردن مطالعه آرام  اجتماعي هنجار  
  ۱ شناسي جامعه ۱۲ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۱۷
 سـازند مي ضروري را اجتماعي كنترل و پذيري جامعه هاي پديده و يابند مي تحقق اجتماعي هاي كنش طريق از اجتماعي هنجارهاي و ها ارزش  
 ها آن به هنجارها، و ها ارزش اساس بر كردن عمل با افراد .كنند منتقل افراد به را هنجارها و ها ارزش تنبيه؛ و تشويق تربيت، و تعليم طريق از ات

  .بخشند مي تداوم
  ۱ شناسي جامعه ۲۱ و ۱۷ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۱۸
   يابد مي تداوم بعد هاي نسل به خود فرهنگ نتقالا با اجتماعي جهان اول: قسمت.  
   جهـان بـه دارنـد انسان زندگي با كه ارتباطي واسطۀ به ولي كند، نمي ايجاد را ها آن انسان كه هايي پديده تكويني: هاي پديده دوم: قسمت 

  .يابند مي راه اجتماعي
  ۱ شناسي جامعه ۲۶ تا ۲۴ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۱۹
   عيني و خرد جمهور: رئيس خودكار  كالن و ذهني دادن: هديه به اعتقاد  
  عيني و كالن تهران:  خرد و ذهني خانواده: با رؤيايي روز يك تخيل  
  عيني و خرد خانگي: حيوان  ذهني و خرد تولد: كادوي اولين تصور  
  كالن و ذهني اجتماعي: نابرابري    كالن و ذهني عدالت:  
  ۱ شناسي جامعه ۲۸ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۲۰
   شوند مي آشكار »اجتماعي نهادهاي« بگيريم نظر در هم با ارتباط در را اجتماعي جهان هاي اليه و اجزا وقتي.  
   »اختصـاص اجتماعي جهان و افراد از معيني نيازهاي رفع براي كه است نمادهايي و هنجارها ها، ارزش عقايد، از اي مجموعه »اجتماعي نهاد 

  .كند مي پيدا
   كند مي طرد را قبول قابلغير هاي شيوه متقابالً و سازد مي معين را افراد نيازهاي از بعضي تأمين قبول قابل شيؤه اجتماعي نهاد هر.  
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  ۱ شناسي جامعه ۴۵ تا ۳۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۲۱
   شناسـان جامعـه اشـتباه و ها آن عمق و پيچيدگي به شدند، مواجه غيرغربي هاي فرهنگ با خود، اي حرفه وظيفۀ به بنا شناسان مردم قتيو 

  .بردند پي غربي
   شود مي مختلف اجتماعي هاي جهان پيدايش سبب ها، آن اختيار و اراده تنوع همچنين و ها انسان معرفت و آگاهي تنوع.  
   شود مي آدمي فطرت شكوفايي مانع طيرياسا فرهنگ.  
   با و اند فراتجربي هاي پديده كه بشري هاي آرمان و ها ارزش ارزيابي امكان عقالني)، و وحياني هاي روش بر (مبتني علوم از دسته اين افول با 

  .رود مي دست از نيستند، مطالعه قابل تجربي علوم
  ۱ شناسي جامعه ۶۵ و ۶۴ ،۶۰ ،۴۸ هاي صفحه * سطمتو * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۲۲ 

   است ... و خانواده اقتصاد، سياست، فرهنگ، مطلوب وضعيت از اجتماعي جهان اعضاي تصوّر اجتماعي آرمان.  
   در فرد عضويت و (نقش اجتماعي بُعد -)اخالقي و رواني هاي ويژگي و نفس( نفساني بُعد -(بدن) جسماني بُعد انسان: هويت متمايز بعد سه 

  اجتماعي) جهان
   دارد وجود هويت شناخت در اشتباه و خطا امكان كه است اين نشانۀ ،هويت دربارٔه متفاوت نظريات وجود.  
   خـود، واقعـي هويـت از اه انسان فراموشي و غفلت دربارٔه شناسان جامعه و شناسان انسان شناسان، روان فيلسوفان، الهي، پيامبران و دين 

 .دارند تنوعيم نظريات
  ۱ شناسي جامعه ۷۹ و ۷۴ ،۷۰ ،۶۸ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۲۳
   شـود، مـي طي افراد اجتماعي هويت گيري شكل براي كه مسيري و كند مي دنبال اجتماعي زندگي در مشاركت براي فرد هر كه فرايندي به 

  (الف)  .گويند مي پذيري جامعه
   شود مي دروني افراد در فرهنگ آن، واسطۀ به كه است روشي اقناع.  (ب)  
   دارد اجتماعي گروه يك در يا جامعه در فرد كه است جايگاهي اجتماعي، موقعيت از منظور.  (ج)   
   هسـتند تقابـل در هـا ارزش و عقايـد با كه را زندگي از هايي شيوه و دهد رخ اجتماعي جهان مقبول مرزهاي از بيرون هويتي تغييرات اگر 

  (د)  .دارد همراه به فراواني اجتماعي هاي نگراني و اضطراب كه شود مي منجر فرهنگي تعارض به بياورد، دنبال به
  ۱ شناسي جامعه ۹۲ و ۹۰ ،۸۴ ،۸۳ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۲۴
   گيرند قرار ترديدمورد سازند، مي را اجتماعي جهان فرهنگي هويت كه هايي ارزش و ها آرمان عقايد، كه دهد مي رخ هنگامي فرهنگي تزلزل 

  .بدهند دست از مردم زندگي در را خود استقرار و ثبات و
   باشد نداشته را خود اجتماعي هاي ارزش و عقايد از دفاع و حفظ توان اجتماعي، جهان كه آيد مي وجود به جايي در هويت بحران.  
   است غرب جهان با ها آن تعامل مانع ترين مهم غيرغربي جوامع گيزد غرب.  
   ندك يم گانهيب زين خود قتيحق از بلكه جهان، قتيحق از تنها نه را يآدم ،يويدن و سكوالر ياجتماع جهان و يرياساط ۀمشركان ياجتماع جهان.  
  ۱ شناسي جامعه ۱۰۸ و ۱۰۵ ،۹۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۲۵
   بلكـه نبـود؛ شـد، مـي تفسير غربي دنيوي هاي انديشه با كه جغرافيايي و تاريخي صرفاً خويشتنِ يك به بازگشت اسالم، به ايران بازگشت 

  .بود توحيدي و الهي خويشتن به بازگشت
   است جمعيت هويتي ابعاد نشانگر جهان، در كشي نسل پديدٔه.  
   است غربي جوامع و افراد يابي هويت اصلي عامل ،داري سرمايه و دهد مي شكل اقتصاد اساس بر را خود هويت غرب، جهان.  
   گيرد مي شكل سود محور بر بلكه ها انسان نياز رفع اساس بر نه داري) (سرمايه اقتصاد اين.  
  ۲ شناسي جامعه ۱۳ و ۸ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۲۶
   توانـد نمـي و مانـد بـازمي هسـتي جهـان با صحيح تعامل از باشد، نداشته درستي شناخت هستي جهان و خود از انسان اگر ل:او قسمت 

  .كند شكوفا و بپروراند را استعدادهايش
   دوم گونۀ دوم: قسمت  همـۀ سـعادت بلكـه نيسـت، خاصـي قـوم و گروه خدمت در آن هنجارهاي و ها ارزش عقايد، كه است فرهنگي 

  .گويد مي سخن انساني مشترك هاي آرمان و عقايد از و كند مي دنبال را ها انسان
  ۲ شناسي جامعه ۳۲ و ۳۱ ،۲۵ ،۲۱ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۲۷
   تواند مي مهاجم، ظامين قدرت تدريجي شدن ضعيف با ،كند حفظ را اش فرهنگي هويت اگر خورد، مي شكست نظامي تهاجم اثر در كه قومي 

 بـه و كنـد هضـم خـود فرهنگ در را مهاجم گروه تواند مي باشد، داشته قوي و غني فرهنگي اگر و آورد دست به را خود سياسي استقالل
  .گيرد خدمت

   كـه روند مي يمسير به و كنند مي وجو جست غرب جهان حاشيۀ در را خود هويت باشند، پذيرفته را غرب جهان فرهنگي برتري كه مردمي 
  .كند مي ترسيم آنان براي غرب جهان

   بـا ،غربـي هاي دولت با سازش طريق از استعمار، دوران در بود، اي قبيله و قومي بيشتر استعمار، از قبل تا كه اسالمي جوامع سياسي قدرت 
  .درآمد استعماري استبداد صورت به قومي و ايلي استبداد و خورد پيوند استعمارگران قدرت

   ماننـد غربـي هـاي روش و مكاتـب از اسـتعمار، سلطۀ با مقابله براي ايران، اسالمي انقالب از قبل تا اسالمي كشورهاي نخبگان از بسياري 
 كه مردمي حمايتمورد كردند، مي مخدوش را اسالمي امت وحدت اينكه بر عالوه مكاتب اين .كردند مي استفاده ماركسيسم يا ناسيوناليسم

  .گرفتند نمي قرار نيز بودند يافته تربيت اسالم رهنگف دامان در



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ون
آزم

 
رۀ

ام
ش

 ۹   |   
وه

گر
 

شی
مای

آز
 

وم
عل

 
سان

ان
  ی

۳۰

  ۲ شناسي جامعه ۴۴ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۲۸

  روشنگري
  پيامد  ويژگي  زماني دورٔه

  دئيسم  وحي نفي گرايي، عقل  ۱۸ و ۱۷ هاي قرن
  ابزاري دانش  وحي و عقل نفي گرايي، حس  ۲۰ و ۱۹ هاي قرن

  معرفتي بحران  وحي و عقل نفي تجربه، نفي گرايي، تجربه افول  ۲۰ قرن پايان

  ۲ شناسي جامعه ۴۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۲۹
 سكوالريسـم و دنياگرايي و داشتند دنيوي رويكرد اما كردند، مي استفاده توحيدي و معنوي مفاهيم و شعارها از كليسا آباء وسطي، قرون طي  

 اعتبـار از را عقـل وحـي، و ايمـان بهانـۀ بـه همچنين و گرفتند مي بندگي به را خدا بندگان خداوند، نام به ها آن .كردند مي دنبال را عمل در
 .انداختند مي

  ۲ شناسي جامعه ۶۹ و ۶۸ ،۶۶ ،۵۸ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۳۰
   ثـروت انتقال و آمريكايي مزارع به آفريقايي پوست سياه هاي برده انتقال داري، برده و تجارت رشد :صنعت و سرمايه تجارت، با قدرت پيوند 

 پول و سرمايه به خود قدرت افزايش براي ها دولت .كنند پيدا برتري جايگاه داران زمين به نسبت بازرگانان كه شد موجب اروپايي جوامع به
 تجـارت و ثروت با قدرت پيوند ترتيب، بدين .بودند دولتمردان نظامي حمايت نيازمند سود، و تجارت براي بازرگانان و داشتند نياز بازرگانان

  .گرفت شكل
   پديـد ثـروت، انباشـت تدريج، به ولي بود، اي منطقه و قومي هاي سياست حمايت نيازمند خود، آغازين هاي حركت در محور سرمايه اقتصاد 

  .كاست سياسي مرزهاي اهميت از ارتباطات، صنعت شگستر و چندمليتي بزرگ هاي شركت آمدن
   بـاختگي خـود نـوعي اغلـب پديـده ايـن .داد قرار ضعف موضع در سياسي و اقتصادي نظر از را غيرغربي جوامع غرب، استعماري برخورد 

  .كرد ايجاد جوامع آن در نيز فرهنگي
   كنند مي ايجاد انحصار مهم هاي عرصه در پيرامون) -مركز (وضعيت موجود وضع حفظ براي مركز هاي دولت.  
  ۲ شناسي جامعه ۸۴ و ۸۲ ،۷۵ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۳۱
   و هـا آن نسـل توليـد افـزايش موجـب را آنان رفاه و كارگران دستمزد افزايش حتي اقتصاد، در دولت دخالت مخالف اقتصاددان ،ريكاردو 

  .داند يم بعدي مشكالت پيدايش
   ندارند حيات حق شوند، مي متولد فقر در كه كساني انگليسي، شناس جمعيت مالتوس نظر از.   
   است تحميلي و عارضي امري بلكه نيست، ذاتي امري غربي، جديد جامعۀ و فرهنگ در جنگ ،كنت اگوست ديدگاه از.   
   هـاي مقاومـت با مقابله در غربي هاي قدرت نظامي عمليات كه بود اي ريهنظ كرد، مطرح را آن هانتينگتون ساموئل كه ها تمدن جنگ نظريۀ 

  .كرد مي توجيه را غيرغربي كشورهاي
  ۲ شناسي جامعه ۹۸ و ۸۹ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۳۲
   بزند هم بر را نظام كل تعادل بيروني، و دروني تغييرات برخي كه شود مي ايجاد هنگامي بحران اول: قسمت.  
   معنويـت بـه آدمـي فطري نياز به دادن پاسخ براي حتي و است شده گرفته سر از معنويت و دين به گرايش غرب فرهنگ در دوم: قسمت، 

  .كنند مي پيروي ها آن از اي عده و اند روييده زمين از قارچ همانند رنگارنگ هاي عرفان و جديد هاي دين
  ۲ شناسي جامعه ۹۸ صفحۀ * متوسط * سؤال: اتمشخص ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۳۳
 نيازمنـد و كـرده پيـدا جهاني ابعاد غرب، جهان اقتصاد و سياست كه كردند ترديد غرب فرهنگ مباني و اصول در زماني پسامدرن متفكران  

  .نداشتند را ظرفيت اين پسامدرن هاي انديشه اما كند، توجيه را آن جهاني حضور كه بود علمي
   بحـران از ديگـري بعـد دارد، نيـاز حضـور ايـن بـه سياسـتش و اقتصاد كه شرايطي در خود، جهاني حضور توجيه براي غرب جهان ناتواني  

  .آن علمي و معرفتي هاي توانمندي با غرب سياسي و اقتصادي عملكرد بين ناسازگاري يعني است؛ علمي -معرفتي
  ۲ شناسي جامعه ۱۰۸ و ۱۰۷ ايه صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۳۴
  نادرست -نادرست :۴ گزينه  درست -درست :۳ گزينه  نادرست -درست :۲ گزينه  درست -نادرست :۱ گزينه  

  ۲ شناسي جامعه ۱۳۰ و ۱۲۶ ،۱۱۹ ،۱۱۵ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۳۵ 
   سـاختار اصـالح به رفتار اصالح از را آميز رقابت فعاليت موفق، تجربۀ اين .است الحياص آميز رقابت فعاليت از موفق اي نمونه تنباكو جنبش 

  (الف)  .شد منجر عدالتخانه جنبش به و داد تغيير
   فرهنگـي و اقتصادي وابستگي قطع در ولي شدند، مي موفق غرب مستقيم كارگزاران حذف و قديم استعمار با مقابله در بخش آزادي هاي انقالب 

   (ب)  .گشت بازمي نو استعمار چهرٔه در ها، انقالب اين كارگزاران دست با استعمار پيروزي، فرداي از سبب، همين به و نداشتند؛ قيتوفي
   امضـاي بـا مصـر وقـت جمهور رئيس سادات، انور او مرگ از پس اما بود، عربي ناسيوناليسم مظهر عبدالناصر، جمال رهبري به مصر دولت 

   (ج)  .كرد تضعيف را فلسطيني هاي گروه موقعيت مسئله، اين و شناخت رسميت به را اسرائيل ويد،دي كمپ قرارداد
   را بيسـتم قرن سياسي قطب دو استوار موقعيت ،جديد مسير اين .داد قرار سوم جهان كشورهاي روي فرا را نويني راه ايران اسالمي انقالب 

  (د)  .كرد ميلتح جهان به را جديدي بندي قطب و ريخت هم در
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  منطق ۵ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۳۶
 مثـل هـم منطق علم كارگيري به .شود مي ساخته كجي بدون ديوار شود، ساخته آن راستاي در ديوار، و شود گرفته كار به بنّايي شاقول وقتي  

 مسـتحكمي فكـري بنـاي كنـيم هـدايت آن قواعد راستاي در را فكرمان و بگيريم كار به را منطق علم اگر كه است بنّايي شاقول كارگيري به
  .سازيم مي

 ها: گزينه ساير بررسي  
 و منطق كارگيري به بدون يعني ماند؛ امان در ها مغالطه از تا برد كار به را آن بايد دانستن، بر عالوه و است كاربردي علمي منطق، علم :۱ گزينۀ  

 آن، كـاربردن بـه بـدون و كـش خط كـار روش دانستن و داشتن با صرفاً مثال، عنوان به .نيست ممكن ها مغالطه از دوري آن، دانستن با صرفاً
 خـط كشـيدن به اقدام و نگهداريم محكم را آن و بگذاريم كاغذ روي مثالً و ببريم كار به را كش خط بايد بلكه بكشيم مستقيم خط توانيم نمي
 مثـل هـم منطـق علـم .بفهميم توانيم مي است شده كشيده قبالً كه هم را خطي راستي و كجي كش، خط بردن كار به با ضمناً و كنيم يممستق
 فكـر بـه آن كارگيري بـه بـا و برد كار به را آن بايد دانستن، بر عالوه بلكه شود، نمي فكر استحكام باعث منطق دانستن صرف و است كش خط

 .برد پي ديگران افكار راستي و كجي به آن كارگيري به با يا و درسي محكم و درست
 صـحيح روش ارائـۀ منطق وظيفۀ بلكه نيست؛ علمي هيچ اصطالحات و مفاهيم تعريف و ها گزاره اثبات براي استدالل منطق، وظيفۀ :۲ گزينۀ  

 وظيفـۀ بلكـه نيست آموز دانش جاي به دادن امتحان وجه  هيچ به معلم يك وظيفه مثالً .است كردن استدالل صحيح روش ارائۀ و كردن تعريف
 مثال عنوان به صرفاً كنيم مي برخورد استداللي و تعريف با گاهي گه منطق در اگر .است »دادن امتحان درست روش« ارائۀ و مطلب تفهيم معلم

 .آموزد مي را كردن استدالل درست و كردن تعريف درست قواعد و روش فقط منطق .است آموزش جنبۀ از و
 قواعـد آن نام منطق، علم آموختن از قبل ولي ،برد مي كار به را آن و است آشنا منطقي قواعد با حدودي تا طبيعي طور به انسان ذهن :۴ گزينۀ  

 و ها كوچـه همـۀ بـه برگشـت و رفت و كند مي تردد اي محله در كه كسي مثل .برد مي كار به را آن و شناخته را قواعد روح الّا و شناسد نمي را
 خيلـي و دارد حالتي چنين منطق آموختن از قبل هم انسان ذهن .داند نمي را ها كوچه و ها خيابان اسم ولي ،داند مي را محله آن هاي كوچه پس
 .داند نمي را قواعد آن نام ولي ،بندد مي كار به را ها آن و شناسد مي را منطقي قواعد از
  منطق ۱۳ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۳۷
 و مغالطـه موجـب بدهـد، رخ اي مغالطه و اشتباه الفاظ معاني فهم در اگر بنابراين شوند، مي منتقل مخاطب به و شده بيان الفاظ قالب در افكار  

 از بحـث پـس ،شـود مي فكري طايخ موجب هم الفاظ خطاي و است فكر در خطاي از جلوگيري منطق وظيفۀ چون و شود مي فكر در اشتباه
  .است منطق توجهمورد الفاظ

  ها: گزينه ساير بررسي  
 بحث كه است آن خاطر به نه شود مي بحث الفاظ از منطق در اگر و ديگر چيزي نه است »استدالل« و »تعريف« منطق اصلي هاي حيطه :۱ گزينۀ  

  .شود مي فكر در خطاي موجب الفاظ در خطاي هك است آن خاطر به بلكه نيست، كه است، منطق حيطۀ در الفاظ از
 بلكـه دارد توجه الفاظ به منطق كه نيست دليل اين به اما ،كنيم مي استفاده الفاظ از خود افكار انتقال و بيان براي ما كه است درست :۲ گزينۀ  

 الفـاظ از خـود افكـار انتقال و بيان براي ما اگر يعني است، منطق توجهمورد الفاظ از بحث كه است تفكر به الفاظ فهم در خطاي نفوذ خاطر به
  .شد نمي توجه الفاظ از بحث به هم منطق در شد، نمي ما فكر متوجه خطايي الفاظ، از استفاده واسطۀ به ولي ،كرديم مي استفاده

  .نبود مطرح هم الفاظ از خاص نه و كلي بحث نه نبود الفاظ از استفاده خاطر به فكر در خطا نفوذ بحث اگر :۴ گزينۀ  
  منطق ۱۸ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۳۸
  نمود: معنا و خواند توان مي گونه دو باشد نداشته سجاوندي عالئم اگر را ۲ گزينۀ در مندرج شعر  
  .نيست آدميت نشان زيبا لباس  .آدميت نشان زيباست لباس همين نه آدميت، جان به است شريف آدمي تن )۱  
  هست آدميت نشانۀ زيبا لباس  آدميت نشان زيباست لباس همين (بلكه) نه! است) شده داده (پاسخ آدميت؟ جان به است شريف آدمي تن )۲  
  ها: گزينه ساير بررسي  
 تسـليم از اننشـ التزامـي داللت به انداختن سپر چون كلمات نگارشي شيؤه نه باشد ظاهري معناي به توسل مغالطۀ موجب تواند مي :۱ گزينۀ  

  .است شدن
 گرفتن از را رضا علي، بار شش هر كه نيست معلوم چون ،باشد عبارات در ابهام مغالطۀ موجب تواند مي عبارت، بودن پهلو دو دليل به :۳ گزينۀ  

  .بار ششمين صرفاً يا است كرده محروم جايزه
  .است غلط تعريف مغالطۀ داراي :۴ گزينۀ  
 منطق ۲۶ صفحۀ * ساده * :سؤال تمشخصا ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۳۹
 و عمـوم اند مربوط هم به و دارند قرار مختلف طبقات در كه مفاهيمي و تباين طبقه، يك در موجود مفاهيم بين بايد درست بندي طبقه يك در  

  .باشد برقرار مطلق خصوص



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ون
آزم

 
رۀ

ام
ش

 ۹   |   
وه

گر
 

شی
مای

آز
 

وم
عل

 
سان

ان
  ی

۳۲

 منطق ۲۳ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۴۰
 هـم مفاهيم برخي اينكه .دارند هم با تباين رابطۀ جزئي و كلي مفاهيم ديگر عبارت به برعكس، و باشد ئيزج بتواند كه تنيس اي كلي مفهوم هيچ  

  .باشد هم جزئي است كلي اينكه عين در مفهوم يك كه نيست طور اين وگرنه است لفظ اشتراك دليل به جزئي هم و شوند مي محسوب كلي
  ها: گزينه ساير بررسي  
  ..و ديو سيمرغ، مريخ، مولود مثل: ندارند مصداقي هيچ كه هستند كلي مفاهيم از خيلي چون ،است كلي مفهوم مورد در درست حرفي :۱ گزينۀ  
 الوجود واجـب مثـل: باشند نداشته مصداق است محال كه هستند كلي مفاهيم بعضي چون ،است كلي مفهوم مورد در درست حرفي :۳ گزينۀ  

  ... و خدا بالذات،
 داشـته مصـداق يك از بيش توانند نمي زمان يك در كه هستند كلي مفاهيم از بعضي چون ،است كلي مفهوم مورد در درست حرفي :۴ نۀگزي  

  ... و جهان قلّۀ بلندترين علي، پيراهن تنها مثل: باشند
 منطق ۳۵ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۴۱
 كـه را مفهوم يك خصوصيات از خصوصيت دو هر و هستند هم شكم در مفهوم يك خصوصيات كه است نآ خاص و عام به تعريف كلي طور به  

 نسـبت خصوصيت دو بعضي ،مفهوم يك خصوصيات بين از اگر اما ،دارند مطلق خصوص و عموم نسبت حتماً خصوصيت دو آن بگيريم نظر در
 و عمـوم هـم بـه نسـبت دو به دو مفهوم يك خصوصيات همۀ يا و جهو من خصوص و عموم مفهوم دو بعضي و باشند مطلق خاص و عام هم به

 بعضـي اينكـه رغـم علي ۱ شمارٔه نمودار توضيح اين اساس بر .است ها ويژگي و اوصاف سلسلۀ به تعريف تعريف، آن ،باشند وجه من خصوص
 ايـن پـس ،هسـتند وجـه من خصوص و عموم هم به نسبت آن از مفهوم دو چون ولي ،هستند مطلق خصوص و عموم هم به نسبت مفاهيمش

 وجـه من خصـوص و عمـوم هم به نسبت كه هستند مفهومي دو همچون ۳ نمودار و است ها ويژگي و اوصاف سلسلۀ به تعريف نمودار نمودار،
 شكم در خاص هاي مفهوم كه هستند مفهوم سه چون ۲ شمارٔه نمودار اما ،است ها ويژگي و اوصاف سلسلۀ تعريف نمودار هم اين پس ،هستند
  .است خاص و عام به تعريف نمودار نمودار، اين پس ،دارند مطلق خصوص و عموم حالت فقط هم به نسبت و هستند عام مفاهيم

 منطق ۵۲ و ۴۴ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۴۲
 نسـبت يعنـي ؛شـود مي سـاخته تمثيلي استدالل تمثيل، از هاستفاد با بلكه نيست استدالل تنهايي به تمثيل چون ،است ۴ گزينۀ نظرمورد پاسخ  

  ... و اتومبيل به نسبت است چرخ مثل يا و درخت به نسبت است شاخه مثل يا و ديوار به است آجر نسبت مثل تمثيلي استدالل به نسبت تمثيل
  .هستند درست همگي ۳ و ۲ ،۱ هاي گزينه  
 منطق ۶۳ و ۶۲ هاي فحهص * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۴۳
 شـود مي موجبـه كيفيت با كلي كمّيت پس ،مثبت فعل يعني موجبه كيفيت .هيچ يا هر يعني هم كلي كمّيت و سور و قضيه سور يعني كمّيت  

  .كلي موجبۀ
  ها: گزينه ساير بررسي  
 قضـيه آن ،باشـد سـالبه آن كيفيـت و جزئي ه،قضي كمّيت اگر پس ،ندارد سور يعني كمّيت شخصيه قضيۀ اصالً و سور يعني كمّيت :۱ گزينۀ  

  .بود خواهد جزئي سالبۀ قضيه بلكه ندارد كمّيت و سور شخصيه قضيۀ چون ،بود نخواهد شخصيه
 و سـور ولـي ،باشـد كلي قضيه موضوع است ممكن و ندارد قضيه سور و كمّيت بودن جزئي و كلي به ربطي قضيه موضوع بودن كلي :۲ گزينۀ  

 نـه باشد جزئي سالبۀ يا كلي سالبۀ است ممكن قضيه، آن ،باشد سالبه آن كيفيت و كلي قضيه، موضوع اگر پس ،باشد جزئي يا كلي آن كمّيت
  .كلي سالبۀ فقط

  .بود خواهد شخصيه قضيه، آن ،باشد جزئي قضيه موضوع اگر :۴ گزينۀ  
 منطق ۷ درس * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۴۴
 عكـس مسـتوي، عكـس حكـم طبق و بود خواهد صادق »نيست ب الف هيچ« يعني آن متناقض قضيۀ باشد كاذب »تاس ب الف بعضي« اگر  

 و اسـت صادق است مستوي عكس كه هم قضيه اين اصل، بودن صادق دليل به كه »نيست الف ب هيچ« شود مي »نيست ب الف هيچ« مستوي
 الـف ب بعضي« متناقض قضيۀ و است صادق تداخل حكم به كه »نيست فال ب بعضي« شود مي است صادق كه »نيست الف ب هيچ« متداخل
  .است كاذب تناقض حكم به كه »است الف ب هر« شود مي است صادق كه »نيست

  منطق ۸۱ و ۷۷ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۴۵
 ، مقدمـه آن باشد كه اي مقدمه هر در نتيجه موضوع يعني كنند يم تعيين مقدمات در نتيجه محمول و موضوع وجود به توجه با را قياس شكل  

  .است دوم مقدمۀ مقدمه، آن باشد اي مقدمه هر در نتيجه محمول و اول مقدمۀ
 ،اسـت آمده »نيست ج الف هيچ« در است »ج« كه نتيجه موضوع ».نيست ب ج هيچ پس نيست الف ج هيچ است، ب الف هر« قياس در حاال  

 حـد .است دوم مقدمۀ مقدمه، اين پس ،است آمده »است ب الف هر« در است »ب« كه هم نتيجه محمول و است اول مقدمۀ مقدمه، اين پس
 دوم مقدمـۀ در و محمـول اول، مقدمـۀ در وسـط حد عنوان به »الف« كه شويم مي متوجه كنيم دقت اگر كه است »الف« هم قياس اين وسط

 شـرط .نيست سالبه قياس مقدمۀ دو هر يعني دارد را اول شرط اعتبار، شرايط از قياس اين اما ،است اول شكل قياس، اين يعني است موضوع
 مقدمـۀ در هسـت مثبت نتيجه در كه »ب« يعني ندارد را سوم شرط اما ،ندارد منفي عالمت مقدمه، دو هر در وسط حد يعني دارد هم را دوم
   .است نامعتبر و ندارد ار قياس بودن معتبر سوم شرط قياس اين پس ،است منفي دوم
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  منطق ۸۱ و ۷۷ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۴۶
 معتبر اي نتيجه تواند مي »نيست ج الف بعضي« قضيۀ باشند، داشته كلي سور قياس مقدمۀ دو هر كه صورتي در .است ۱ گزينۀ نظرمورد پاسخ  

  .باشد قياس شكل چهار هر از
  .است معتبر قياس، بودن معتبر شرايط تمام داشتن با و اول شكل قياس اين .نيست ج الف بعضي پس: نيست ج ب يچه -است ب الف هر  
  .است معتبر قياس، بودن معتبر شرايط تمام داشتن با و دوم شكل قياس اين .نيست ج الف بعضي پس: نيست ب ج هيچ -است ب الف هر  
  .است معتبر قياس، بودن معتبر شرايط تمام داشتن با و سوم شكل قياس اين .نيست ج الف بعضي پس: نيست ج ب هيچ -است الف ب هر  
  .است معتبر قياس، بودن معتبر شرايط تمام داشتن با و چهارم شكل قياس اين .نيست ج الف بعضي پس: نيست ب ج هيچ -است الف ب هر  
 ايـن كـه نيسـت معنـا اين به توضيح اين البته باشد قياس شكل چهار هر از معتبر نتيجۀ تواند مي نيست ج الف بعضي كه باشيم داشته دقت  

  .شود مي گرفته معتبر صورت به اي مقدمه هر از نتيجه،
  منطق ۹۵ و ۹۴ هاي صفحه *ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۴۷
 تـالي وضع و مقدم رفع و معتبر تالي رفع و مقدم وضع متصل، استثنايي قياس در و است متصل استثنايي قياس سؤال، مورد استثنايي قياس  

 سـالبه صورت به دوم مقدمۀ در كه است موجبه اول مقدمۀدر  مقدم چون ،است نامعتبر كه است مقدم رفع ،شده داده قياس و هستند نامعتبر
  .است آمده

  منطق ۱۱۰ و ۱۰۹ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۴۸
 يك نادرستي يا درستي براي دليلي ارائۀ بدون دهند مي نظر يك مردودكنندٔه يا نظر يك پذيرندٔه به را منفي صفتي ،چاه نكرد مسموم مغالطۀ در  

  .است چاه كردن مسموم مغالطۀ اين و اند داده نظري مقابل در كننده مقاومت به را »دانشگاهي تحصيالت نداشتن« صفت هم  گزينه اين در و نظر
  :ها گزينه ساير بررسي  
  .رواني عوامل اثر بر مغالطه نه است استداللي مغالطۀ حاوي :۲ گزينۀ  
 دهنـد مي نظري يك مردودكنندٔه يا پذيرنده به را مثبت صفتي گذاري تله مغالطۀ در كه چاه كردن مسموم نه است گذاري تله مغالطۀ :۳ گزينۀ  

  .نظر يك نادرستي يا درستي براي دليلي ارائۀ بدون
 بـه متقاعـد شرمندگي حس جهت به مشتري و نموده شرمنده كند مي كه كاري با را مشتري يعني است احساسات به توسل مغالطۀ :۴ گزينۀ  

  .شود مي خريد
  منطق ۱۱۵ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۴۹
تيجـه ن ،اسـت ارزان مغازه اين اجناس از مورد چند اينكه بر شدن آگاه با مشتري يعني ،است افتاده اتفاق زده شتاب تعميم مغالطۀ ۳ گزينۀ در  

 كـه داند مي يعني ،تداخل حكم رعايت عدم مغالطۀ يا  و است شده زده شتاب تعميم مغالطۀ دچار كه است ارزان مغازه اين اجناس همۀ گيرد مي
 كـه رسـيده يئجز آن متداخل كلي صدق به جزئي صدق از كه است ارزان مغازه اين اجناس همۀ پس ،است ارزان مغازه اين اجناس از بعضي
  .نيست رواني عوامل اثر در مغالطه ، گزينه اين حال هر در .است نامعتبر

  ها: گزينه ساير بررسي  
  .است رواني عوامل اثر در هاي مغالطه از يكي كه است چاه كردن مسموم مغالطۀ حاوي :۱ گزينۀ  
  .است رواني عوامل اثر در هاي مغالطه از يكي كه است گذاري تله مغالطۀ حاوي :۲ گزينۀ  
  .است رواني عوامل اثر در هاي مغالطه از يكي كه است احساسات به توسل مغالطۀ حاوي :۴ گزينۀ  
  يازدهم فلسفه ۶۲ و ۶ ،۴ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۵۰
 امـا ،اسـت »من« از پرسش شعر در كه است تدرس .پرسد مي انسان ماهيت از و است انسان دربارٔه ابيات، اين در شده مطرح فلسفي پرسش  

 انسـان حقيقـت و ماهيت از كه است شده مطرح پرسشي نيز ۲ گزينۀ در .است انسان حقيقت و كلي طور به »انسان« اينجا در »من« از منظور
  .دارد مشابهت دو اين فلسفي مضمون بنابراين .پرسد مي

   .شود مي مربوط اولي فلسفۀ به و است هستي جهان دربارٔه پرسشي :۳ و ۱ هاي گزينه  
   .پرسد مي شناخت چگونگي از و است شناسي معرفت پرسش يك :۴ گزينۀ  
  يازدهم فلسفه ۱۴ و ۸ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۵۱
 پرسـش يـك بنـابراين و تاس تاريخ دربارٔه بنيادين پرسش يك است، شده مطرح تاريخ باب در كه پرسشي ۴ گزينۀ جز به ها گزينه همۀ در  

 در امـا ،گيـرد مـي قـرار تاريخ فلسفۀ يعني مضاف فلسفۀ حوزٔه در است، تاريخ) اينجا (در خاص موضوع يك به معطوف چون و است فلسفي
   .شود مي بررسي تاريخ دانش در و است تاريخ خودِ به مربوط كه است پرسشي شده، مطرح پرسش ۴ گزينۀ

  يازدهم فلسفه ۲۸ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۵۲
 كه است آن انديشه در استقالل اساس اين بر .خود هاي خواسته تأثير حتي كرد دور خود انديشۀ از بايد را جويي حقيقت از غير هرچيزي تأثير  

 نظـر حتـي كيسـت آن از نظـر كـدام ندانيم و ببريم را ها آن سربرگ سپس و كنيم جمع و بشنويم ،توانيم مي كه را نظرهايي همۀ و خود نظر
 معنـاي ايـن كـه كنيم انتخاب را آن بهترين و بپردازيم شده گردآوري نظريات تحليل و بررسي به جويي حقيقت نيّت با فقط سپس و خودمان
  .است انديشه در استقالل
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  ها: گزينه ساير بررسي  
 باورهاي اسير و بند در نبايد حتي و باشد جويي حقيقت بايد فقط انديشه در استقالل در انگيزه تنها چون ،نيستند درست ۳ و ۲ هاي گزينه  

 بايد انديشه در استقالل معيار فقط يعني ،باشيم پذيرفته و كرده بررسي صرف جويي حقيقت معيار با را باورها آن اينكه مگر باشيم خودمان
  .ديگر چيزي نه باشد جويي حقيقت

 و پرسـيدن .اسـت ديگـران نظر و عقل از استفاده است ها انسان دسترس و اختيار در كه ركاتيب از يكي چراكه نيست درست پاسخ ۴ گزينۀ  
 اي و بپردازيم نظرها بهترين گزينش به سپس و بدانيم را ديگران نظر كه است درست بلكه نيست ها آن از تبعيّت معناي به ديگران نظر دانستن

 متولـد جديـدي نظر هم، با نظرات و آراء برخورد در يا و شويم منصرف خود نظر از ها، نآ منطقي بررسي و ديگران نظرات دانستن از بعد بسا
  .است خويش عقل و دل روي به بركات از يكي بستن ديگران از نظرخواهي و مشورت درب بستن پس ،است نبوده كسي هيچ نظر كه شود

  يازدهم فلسفه ۲۷ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۵۳
 زيـرا ،هستند هم از جدا چيز دو عين و ذهن كه ايم پذيرفته آن بر مقدم يعني بپذيريم، واقع با مطابق ادراك صورت به را حقيقت تعريف ما اگر  

 لزومـاً تعريف اين پذيرش اما ،باشد مطابق واقعيت با ادراك كه شود مي حاصل حقيقت زماني و ادراك يك و داريم واقعيت يك كه ايم پذيرفته
   .نيست ها گزينه ساير پذيرش نايمع به

 ،پـذيرفت واقـع با مطابق ادراك صورت به را حقيقت تعريف توان مي .ندارد انسان شناخت توانايي دربارٔه فرضي ،تعريف اين :۴ و ۱ هاي گزينه  
   .كرد رد را آن قتحق بعد و پذيرفت را تعريف اين توان مي عبارتي به .داد قرار ترديدمورد شناخت براي را انسان توانايي ولي

 امكـان در نتيجـه در كه .كرد شك واقعيت اصل در ولي ،پذيرفت واقع با مطابق ادراك صورت به را حقيقت تعريف توان مي همچنين :۳ گزينۀ  
   .شود مي شك نيز تعريف اين تحقق

  يازدهم فلسفه ۳۷ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۵۴
 فلسفه به را شر و خير و زندگي اخالق، انسان، مانند مسائلي سقراط اما پرداختند، مي شناسي جهان مسائل به اًعموم سقراط از پيش فيلسوفان  

 منظور و قبلي فيلسوفان در شناسي جهان ،»آسمان« از سيسرون منظور دليل همين به .انديشيد فلسفي روش با مسائل اين دربارٔه و كرد وارد
   .است شر و يرخ و اخالقيات زندگي، ،»زمين« از

   .نيستند ها اسطوره سيسرون مقصود بنابراين و نيست فلسفي بحث اساطير از بحث :۳ گزينۀ  
  يازدهم فلسفه ۴۳ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۵۵
 شـود، قائل قمطل شكاكيت به كسي اينكه محض به و كند مي نقض را خودش خودش، مطلق شكاكيت يعني است متناقضخود مطلق شكاكيت  

 مطلـق شـكاك ديگر بنابراين و است يقيني »است مطلق شكاكيت« عبارت كه است معتقد كم دست زيرا ،است شده خارج مطلق شكاكيت از
  .داند مي يقيني را گزاره يك زيرا ؛نيست

  .آن رد نه باشد شكاكيت بر دليلي تواند مي حقايق همۀ شناخت در بشر ناتواني .ندارد باال عبارت به ربطي :۱ گزينۀ  
 و آگاهيم چيزهايي از كه پذيريم مي خود خودبه صورت به ما زيرا ،است بديهي امر يك معرفت امكان يعني معرفت معناي بودن روشن :۳ گزينۀ  

  .دارد فرق مطلق شكاكيت بودن متناقضخود با شكاكيت رد در دليل اين اما ،نداريم دليل به نيازي
 ايـن اما ،بود معنا بي ما اعمال وگرنه ايم پذيرفته يقيني طور به را چيزهايي به آگاهي كم دست ما كه دهد مي نشان يزندگ در ما اعمال :۴ گزينۀ  

   .دارد فرق مطلق شكاكيت بودن متناقضخود با نيز معرفت امكان بر دليل
  يازدهم فلسفه ۴۷ و ۴۲ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۵۶
 مطـرح معرفـت نظريـۀ در مختلفـي هاي پرسش .پردازد مي شناخت پديدٔه خودِ به كه است فلسفه از بخشي شناسي معرفت يا معرفت نظريۀ  

 بـه مربوط مسائل بررسي به فلسفي روش به ناگزير بنابراين ،است فلسفه از بخشي معرفت نظريۀ چون است؟ ممكن معرفت آيا مانند: شود مي
   .است عقل فلسفه، ابزار همچون نيز كند مي استفاده آن از كه ابزاري بنابراين .پردازد مي معرفت

  يازدهم فلسفه ۵۵ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۵۷
 بـود، آورده دسـت به شهودي الهامات صورت به و اشراق طريق از كه را آنچه كوشيد خود او .داشت بسيار تأكيد شهودي معرفت بر سهروردي  

 و كتب مطالعۀ با تنها كند تصور كسي اگر اشراق شيخ نظر از .كند بنا شهودها آن پايۀ بر را خود فلسفي نظام نهايت در و كند استداللي تبيين
 باشـد، عقلـي تحليـل و تفكـر نيروي فاقد كه هم عارفي ديگر سوي از .است كرده اشتباه شود فيلسوف تواند مي عرفاني سيروسلوك بدون
 عقلي تبيين يعني فلسفه او نظر از كه شود مي روشن فلسفه در شيخ خود روش اساس بر نيز و ها گفته اين به جهتو با .بود خواهد ناقص عارفي

   .است شده تجربه واسطه بي و شهودي صورت به كه حقايقي استداللي و
  .است شناسي معرفت در افالطون فلسفي ديدگاه عبارت اين :۱ گزينۀ  
 بـه نهايت در و ندارند هم با تعارضي دين و عقل كه است معتقد او .دارد عبارت اين به نزديك يدگاهيد شناسي معرفت در امالصدر :۳ گزينۀ  

   .رسند مي نتيجه يك
   .است معتقد حقيقت ۀواسط بي ۀتجرب به بلكه .نيست قائل انسان در ذاتي هاي معرفت وجود به سهروردي :۴ گزينۀ  
  يازدهم فلسفه ۵۹ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۵۸
 مفيـدي باورهـاي نيازمنـد ما بلكه نيست واقعيت كشف ما هدف اصالً و شناخت را واقعيت توان نمي تجربه طريق از معتقدند ها پراگماتيست  

 است مفيد و مندسود ما براي ۳ گزينۀ تنها ،شده داده هاي گزاره از بنابراين .دهند نشان را خود سودمندي و بيايند ما كار به عمل در كه هستيم
   .است بودن درست معناي به فايده همين و
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  يازدهم فلسفه ۶۷ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۵۹
 بلكـه نيسـتند متمايز هم از بعد دو اين اما ،بدن و روح است: بعدي دو حقيقتي انسان است معتقد ديگر فالسفۀ از بسياري مانند نيز مالصدرا  

 ظـاهر بـدن در بيفتـد روح در اتفـاقي هـر و دارند متقابل ارتباط بنابراين .است بدن باطن روح واقع در .)۲ گزينۀ (رد ددارن حقيقي وحدتي
 در كمـالي مرتبۀ هر به تواند مي و است پايان بي روح كمال ظرفيت .)۴ گزينۀ (رد گذارد مي تأثير روح بر دهد، رخ بدن در اتفاقي هر و شود مي

   .)۳ گزينۀ (رد اند حقيقت يك بدن و روح حال هر به زيرا ،ندارد بدن بر تأثيري ديگر كه نيست معني بدان اين اما ،برسد جهان
  يازدهم فلسفه ۷۴ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۶۰
 و افـراط ايـن از مانع ندتوا مي عقل اما ،هستند تفريط و افراط معرض در همواره غضب و شهوت يعني انسان وجودي قواي است معتقد ارسطو  

 دچار خودش تا يابد دست معرفت از مناسبي درجات به و باشد كرده رشد خود عقل كه است اين امري چنين براي الزم شرط ولي ،شود تفريط
 در را خود يوجود قواي تواند مي كند پيدا دست حكمت به انسان اگر بنابراين .است حكمت نيز عقل اعتدال و وسط حد .نشود تفريط و افراط
   .دارد نگه اعتدال خط

  

  شناسي روان ۴۸ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۶۱
 و گيـري تصـميم مسـئله، حـل قضـاوت، اسـتدالل، حافظـه، ادراك، توجه، همچون فرايندهايي با مرتبط هاي توانايي رشد به شناختي رشد  

  .شود مي اطالق كودك يزبان هاي توانايي
  .است بازي اسباب محيطي عوامل ترين مهم از يكي .دارد بسزايي تأثير لغات بر كودكان تسلط در محيطي عوامل  
  شناسي روان ۱۷۶ و ۱۷۵ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۶۲
 از شـانس و تكليف دشواري استعداد، توانايي،.هستند كنترل قابل عوامل از پشتكار و انضباط و نظم وري، بهره افزايش كار، ريزي، برنامه تالش،  

  .هستند كنترل قابلغير عوامل
  شناسي روان ۱۲۳ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۶۳
 كـه اسـت شـده روايـت .اسـت بـوده دانشـمندان و حكما معمول سنت ديرباز از نهفتگي) (اثر كوتاه مدتي براي مسئله حل گرفتن ناديده  

 اعمال به و كرد مي متوقف را فعاليت آن كوتاهي مدت نبود، اي  پيچيده ۀمسئل حل به قادر زياد تالش از بعد زمان هر سينا  ابوعلي الرئيس شيخ
  .ستج مي بهره نيز الهي الطاف از نهفتگي اثر از مندي بهره بر عالوه عمل اين با او .آورد مي روي خواندن نماز و عبادي

  شناسي روان ۱۹۵ و ۱۳۷ ،۲۰ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۶۴
  .كنيم مي انتخاب را شده احساس محرك چند يا يك »توجه« كمك به  
  .راه بهترين انتخاب و مختلف هاي راه ارزيابي يعني »گيري تصميم«  
  .زندگي جديد شرايط با شدن سازگار دوباره براي نياز از است عبارت »رواني فشار«  
  شناسي روان ۱۵۰ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۶۵
 .كنند مي ايجاد ما در متفاوتي هيجاني هاي واكنش مختلف افراد .شود مي موفق گيري تصميم مانع كه است مهمّي عامل هيجانات نكردن كنترل  

  .دنباش گيري تصميم مالك دنوانت نمي بودن زودگذر دليل به عاطفي هاي واكنش اين
  .كند استفاده ها آن نظرات از و كند برخورد درست اش خانواده با تواند نمي شدن عصباني و زودگذر احساسات دليل به ثمين اينجا در  
   شناسي روان ۷۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۶۶
 »هـدف فـرد منحصـربه ويژگي« و »انحرافي عوامل تعداد« تابع جو و جست .دارد نام وج و جست ،مكاني بافت يك در هدف محرك كردن پيدا  

 باشد، داشته فردي منحصربه ويژگي هدف محرك اگر و است دشوارتر هدف محرك كردن پيدا باشد، بيشتر انحرافي عوامل تعداد هرچه .است
 زياد تعداد تأثير بتواند كه آورده وجود به اش بره براي فردي منحصربه يويژگ قرمز، ربان بستن با محسن بنابراين .است تر آسان آن كردن پيدا
  .ببرد بين از را هستند، انحرافي عامل كه ديگر هاي بره
  شناسي روان ۱۲ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۶۷
  .شود مي ناميده »فرضيه« علمي، هاي مسئله به سنجيده و خردمندانه هاي پاسخ  
 دارد، وجـود »... و اسـت بهتـر اسـت، الزم حتماً، شايد، بايد،« مانند عباراتي ها آن در و هستند راهكار يا توصيه يك دربرگيرندٔه كه مالتيج  

  .شوند نمي محسوب فرضيه )،۳ گزينۀ (مانند دندار ارزشي بار كه جمالتي يا و )۲ گزينۀ (مانند
  .نيستند فرضيه نيز )۴ گزينۀ (مانند پرسشي جمالت بنابراين شود، مي داده لسؤا يك به پاسخ در كه است خبري جملۀ يك فرضيه  
  شناسي روان ۲۹ و ۲۸ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۶۸
  .شود استفاده احتياط با بايد ها آن نتايج از و شوند مي گذاري نمره مختلف هاي صورت به ها نامه پرسش  
 كند گيري اندازه را چيزي دقيقاً بايد )۱ است: مهم ويژگي دو داراي آزمون .هستند شناختي روان هاي ويژگي كردن يكمّ رايب ابزاري ها آزمون  

  .بدهد ما به يكساني تقريباً يا يكسان نمرٔه بايد اجرا متعدد دفعات در )۲ .است شده ساخته آن براي كه
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  شناسي روان ۸۲ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۶۹ 
  .هستند ادراكي خطاي بيانگر آمده، هاي شكل همچون مواردي  
 حـس را آنچـه كـه اسـت ايـن نشـانگر ادراكي خطاي وجود  

 ادراكـش خـود ذهـن در كـه نيسـت چيـزي الزاماً كنيم، مي
  .كنيم مي

  
  

  شناسي روان ۹۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۷۰
  .است »توجه با همراه حسي« مدت كوتاه حافظۀ در و »حسي« حسي، حافظۀ در رمزگرداني نوع  
   .است »دقيقه چند« مدت كوتاه حافظۀ در و »ثانيه نيم حدود« حسي حافظۀ در بازيابي زمان  
7( »محدود« مدت كوتاه حافظۀ در ولي است، »نامحدود« حسي حافظۀ در اندوزش گنجايش يا ظرفيت    از هـا آن تفاوت پس است، ماده) 2

  .است زياد نظر اين
  شناسي روان ۹۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۷۱
 رويـداد آن كند مي ادعا غلط به فرد كه است نيفتاده اتفاق رويداد غيرواقعي يادآوري يا بازشناسي ،»كردن اضافه« خطاهاي ترين رايج از يكي  

  .است گرفته شكل »كاذب حافظۀ« گويند مي حالتي چنين در .است افتاده اتفاق قبالً خاص
  شناسي روان ۱۵۴ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۷۲
 و زا آسيب غيرمنطقي، هاي سبك از استفاده ،مهم هاي گيري تصميم در خصوص به .باشد منطقي گيري تصميم نوع از بايد فردي هر غالب سبك  

  .است ينخطرآفر
 تـك تـك حـذف« يـا »بر ميان« هاي روش از مهم و پيچيده هاي گيري تصميم در كه است اين گيري تصميم مهارت ارتقاي راهكارهاي از يكي  

  .كنيد استفاده »ها جنبه
  شناسي روان ۱۶۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۷۳
 گيـري شـكل باعـث ... و اجتماعي حمايت عدم ديگران، تحقير همچون بيروني عوامل و ارزشي بي نااميدي، ناتواني، احساس همچون فردي عوامل  

  ).است غلط باورهاي گيري شكل باعث آن عدم بلكه شود، نمي غلط باورهاي گيري شكل باعث اجتماعي (حمايت .شود مي غلط باورهاي
  اسيشن روان ۱۷۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۷۴
  .است عمل براي آمادگي عنصر يك و احساسي عنصر يك شناختي، عنصر يك داراي نگرش هر  
  .شود مي محسوب نگرش شناختي عنصر موضوع،  مورد در فرد تفكر نوع و باورها اطالعات،  
   .شود مي گفته احساسي عنصر ها آن به كه كند مي ايجاد فرد در منفي يا مثبت احساسات ، باورها اين  
 آمادگي عنصر آن به كه باشد داشته تمايل نظرمورد موضوع مورد در كاري انجام عدم يا انجام به نسبت فرد شود مي باعث احساسات، و ورهابا  

  .شود مي گفته عمل براي
  شناسي روان ۱۹۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۷۵
 را الزم پختگـي هـا توانايي اين كارگيري به نحؤه در اما دارند، شناختي هاي توانايي در اي  فزاينده رشد كودكان، با مقايسه در نوجوانان هرچند  

  .شود مي اي  ناسازگارانه پيامدهاي باعث نوجوانان شناختي تغييرات و ندارند
  شناسي روان ۵۶ ۀصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۷۶
 هدف، به رسيدن هنگام و خيزد برمي چالش به موقعيت با يابد، مي افزايش ها هدف به يدنرس براي ،فرد تالش و انگيزش مثبت، رواني فشار در  

 هـاي پـردازش و رفتـاري هاي واكنش ارتقاي باعث مثبت رواني فشار .است سازنده و مطلوب آن پيامد بنابراين .رود مي بين از اش رواني فشار
  .ردآو مي وجود به فرد در را متمركز توجه و شود مي شناختي

 روانـي فشار هاي ويژگي از »ج« مورد .است منفي رواني فشار هاي ويژگي از »د« مورد .است مثبت رواني فشار هاي ويژگي از »ب و الف« موارد  
  .برد مي بين از را خونسردي احساس منفي چه و مثبت چه رواني فشار اصوالً چون نيست،

  شناسي روان ۱۹۰ و ۱۸۹ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۷۷ 

  
 ٔهعمـد هـاي نـاتواني ،قرمز (قسمت مرگ يعني پيوستار چپ انتهاي به نزديك ندارد، اثر او روي ديگر درماني روش كه سرطان به مبتال بيمار  

  .دارد قرار بيماري) از ناشي
 و رود مي كالس به عجله با و خورد نمي صبحانه شدن بيدار دير علت به شود، مي بيدار خواب از سالتك و شديد سردرد با صبح روز هر كه فردي  

  .دارد قرار متوسط عالئم زردرنگ قسمت در سالمتي پيوستار روي بر رود، مي بين از گيجي و سردرد ناهار، خوردن از بعد و روز طول در
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  شناسي روان ۱۴ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۷۸
  .»ب و الف« عبارات مانند ،شود مي مربوط ها پديده چيستي به توصيف .است موردنظر مفهوم روشن و دقيق بيان »توصيف« از منظور  
  .»ج« بارتع مانند ،ايم كرده تبيين را ها آن واقع در كنيم، مي صحبت ها پديده علت  مورد در كه زماني و دارد اشاره پديده چرايي به »تبيين«  
  شناسي روان ۱۲۰ و ۱۱۹ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۷۹
 پخـت دستور از (استفاده است گرفته كار به و كرده پيدا را مناسب حل راه مسئله حل براي كه است بوده »كيك پختن« مريم مسئلۀ اينجا در  

 مشـكل، رفـع براي بنابراين .شيرين) جوش نكردن (اضافه است اشكال داراي كه شده همتوج و كرده ارزيابي را خود حل راه سپس .اينترنتي)
  .است حل راه اصالح و بازبيني بعدي قدم

  شناسي روان ۱۶۸ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۸۰
 رسيدن براي فرد كه هستند معيني هاي هدف ،۳ و ۲ ،۱ هاي گزينه .دارد مي مصون خود انرژي منابع اتالف و رفتن بيراهه از را فرد معين هدف  

 از فرد است ممكن بنابراين .است كلي هدف يك و نيست مشخصي و معين هدف ۴ گزينۀ اما كند، رفتار منظم و منسجم صورت به بايد ها آن به
  .رود هدر اش انرژي و كند پيدا گرايش ديگر شاخۀ به شاخه يك

  
  

 


