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

  2 مرحلة تحصيلي پيشرفت ارزشيابي آزمون
 عمومي هاي درس

انساني علوم و ادبيات رشتة
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ماننـد خـود یـیطال خـدمات از اسـتفاده جهـت ،یگرامـ آمـوز دانش
  ن،یـآنال یهـا آزمون شیپ ،ارزشیابی آزمون از بعد هوشمند یها کارنامه

ــهیگز الؤ ســ بانــک  یهــا آزمــون ویآرشــ هوشــمند، اشــکال رفــع دو، ن
و )یکـاربر  نـام عنـوان بـه( یداوطلبـ ۀشامر  از استفاده با ، ...و دو نهیگز

ــد  ــ ک ــود یمل ــه( خ ــوان ب ــز عن ــور رم ــا وب وارد )عب ــهیگز تیس  دو ن

  .دیشو gozine2.ir آدرس به 
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در 

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا دـــتوانی یـم شـام ،همچنین

 رو روبــــه رـصویـــــت نـاسکــــ

 یـا و هوشـمند گوشی ۀوسیل هـب

ریحیـتشــ پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره تعداد پرسش  مواد امتحاني

  هدقيق 18  20  1  20  زبان و ادبيات فارسي

  دقيقه 20  40  21  20  زبان عربي

  دقيقه 17  60  41  20  اسالمي ومعارف فرهنگ

  دقيقه 20  80  61  20  زبان انگليسي

  دقيقه 75گويي:  مدت پاسخ  80ها:  تعداد كل پرسش
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  در كدام گزينه همۀ معاني مقابل واژه درست است؟ -1
  مردانگي -جوانمردي -) حميّت: غيرت2    نامۀ كوتاه -امضا -) رقعه: يادداشت1  
  روزي سيه -ستينارا -) ادبار: بدبختي4    خيمه -كشتي -بان ) شراع: سايه3  

  479547كد سؤال: 
  ها درست آمده است؟ در كدام گزينه، معناي همۀ واژه -2

 زده: پشيمان) (غرامت -(حَشَم: خدمتكار) -) (دغل: ناراست)2  (برنشستن: بلندشدن) -(كوشك: كاخ) -) (راغ: دامنۀ سبز كوه)1  
  (افگار: خسته) -(عارضه: بيماري) -پيشين: نماز صبح) ) (نماز4  بند) (عقد: گردن -(شبگير: سحرگاه) -) (نديم: همنشين)3  

  433809كد سؤال: 
 ترتيب عبارتند از: ...............   به» وبال -خيرخير -گداختن -كران«هاي  معني واژه -3

  گناه -سريع -حرارت دادن -) ساحل2    عذاب -آسان -ذوب كردن -) طرف1  
  سختي -آسان -رارت دادنح -) جانب4    زحمت -سريع -ذوب كردن -) كنار3  

  432897كد سؤال: 
  وجود دارد؟» غلط اماليي«در كدام گزينه  -4

ــــركس هشــــيار نمي1 ــــي ه ــــۀ ن ــــردد ) از نال گ
  

ـــــدار نمي   گـــــردد از ســـــور قيامـــــت هـــــم بي
  

ــــــت2 ــــــدگي برخاس ــــــاهي و بن ــــــرق ش ) ف
  

چــــــون قضــــــاي نوشــــــته آمــــــد پــــــيش  
  

) مــن و شــمع صــبحگاهي ســزد ار بــه هــم بگــرييم3
  

از مــــا بــــت مــــا فــــراغ دارد كــــه بســــوختيم و  
  

ــزو؟4 ــد و حــج و غ ــات عي ــد روزه و طاع ــه دان ) او چ
  

ـــار؟   ـــه ك ـــد، روزه او را در چ ـــر روز باش ـــد او ه عي
  

  479635كد سؤال: 
  شود؟ اماليي ديده مي غلطدر ميان گروه كلمات زير، چند  -5

  -مقـرون و همـراه -مؤكّـد و اسـتوار -شبهت حالل بي -قراضه و خورده -سرسام و هذيان -مهجوب و مستور -آغاجي خادم -هزاهز و غريو«  
  »تحفة االحرار جامي

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1  
  433008كد سؤال: 

  ...............  جز بهها درست است،  هاي همۀ ابيات در مقابل آن آرايه -6
) شب هجـر اسـت و دارم بـر فلـك دسـت دعـا امّـا1

 

خــدا امشــب؟ غير از مــرگِ حيــرانم چــه خــواهم از بــه 
 

 آرايي، تشخيص) (واج 
ـــــود2 ـــــدار ب ـــــه بي ـــــد اي خفت ـــــون باي ) كن

 

چـــو مـــرگ انـــدر آرد ز خوابـــت چـــه ســـود؟ 
 

 (جناس، تضاد) 
) هـــم صـــورت او از همـــه نقشـــي بشـــنيديم3

 

ــــــديم  ــــــه آواز بدي ــــــۀ او در هم ــــــم لهج ه
 

 آميزي، تناسب) (حس 
صــفت از خانــه بــه بــازار آيــي ) گــر تــو يوسف4

 

آتــــش ســــودا فكنــــي دل شــــهري همــــه بــــر 
 

 (مجاز، تشبيه) 
  479607كد سؤال: 

  شود؟ هاي بيت زير در كدام گزينه ديده مي آرايه -7
 گر همـه جـام بالسـت نـوش كـن و صـبر گـوي

 

ــوز تلخــي هجــران نرفــت   ايــن كــه ز كامــت هن
 

  اغراق -استعاره -تضاد -) جناس2  آميزي حس -تشبيه -مجاز -) جناس1  
  اغراق -ايهام -تشبيه -) مجاز4  استعاره -ايهام -آميزي حس -) تضاد3  

  479605كد سؤال: 
  ............... جز بهدر همۀ ابيات وجود دارد، » تشبيه«آرايۀ  -8

) ميــل نــدارم بــه بــاغ، انــس نگيــرم بــه ســرو1
 

ـــان اوســـت  ـــد خرام ـــق اســـت ق ســـروي اگـــر الي
 

ــردم2 ــاه ك ــه م ــوبي نســبت ب ــه خ ــو را ب ) امشــب ت
 

شــــتباه كــــردمتر ز مــــاهي، مــــن ا تــــو خــــوب 
 

ـــــاه دار3 ـــــوان دالور نگ ـــــو آن ج ـــــا رب ت ) ي
 

نشـــــينان حـــــذر نكـــــرد كـــــز تيـــــر آه گوشه 
 

) چه شد آن سـرو سـهي كـز لـب ايـن بـام برفـت؟4
 

كــــه بــــه يــــك ديــــدن او از دلــــم آرام برفــــت 
 

  433299كد سؤال: 
  هاي مشترك دو بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ آرايه -9

ــنم مگــر حــال مــي ســنبلت را بــس پريشــان  بي
 

 باد صبح از حال من بـا وي حـديثي گفتـه اسـت؟ 
 

 داغ از دل برنيايـــد ســـنگ را اي بـــي اللـــه
  

 كن تـا خـون خـود در دامـن كهسـار ريخـت كوه 
  

  ايهام -) تناسب4  تلميح -) كنايه3  استعاره -) حسن تعليل2  جناس -) تشخيص1  
  434035كد سؤال: 

  ته است؟كار رف به» فعل مجهول«در كدام گزينه  -10
) تــــوان گفــــت بــــد بــــا زبونــــان، دليــــر1

 

ـــر  ـــت، چي ـــد دس ـــو ش ـــردد چ ـــره گ ـــان چي زب
 

ـــت2 ـــن دش ـــن كوه ) اي ـــدم، وي ـــاده ها بري ـــا پي ه
 

ــــاري  ــــده گشــــته ت دو پــــاي پُرجراحــــت، دو دي
 

ـــا كـــه ايـــن يـــك قطـــره صـــد دريـــا شـــود3 ) ت
 

بايـــــدت صـــــبرِ صـــــد عـــــالم همـــــي مي 
  

ــــاك4 ــــه خ ــــپارد ب ــــد س ــــته آي ــــر كش ) اگ
 

از آن بـــــيم و بـــــاك ســـــزد گـــــر نـــــدارد 
 

  479631كد سؤال: 

 ۲ و ۱ های درس و ستایش :۲ فارسی

´ 18
پيشنهادي زمان
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  در رديف كدام گزينه متفاوت است؟» ماند مي«كاربرد معنايي فعل  -11  22
ــو را1 ــت ت ــتن اس ــر شكس ــين گ ــد هم ــاي عه ) بن

 

ـــرار مـــي  ـــر يـــك ق ـــد غنيمـــت اســـت كـــه ب مان
 

ــاراج اســت2 ــم وقــف ت ــه كــف آري ــا ب ) هــر آنچــه م
 

ـــــي  ـــــدار م ـــــدام دل داغ ـــــين م ـــــد هم مان
 

ــر 3 ــر ط ــت) ز ه ــت شكس ــين اوس ــرم در كم ف نگ
 

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

دشـــو ن ) كســـي نرفـــت كـــه بـــر جـــاي او ســـتم4
 

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

  479562كد سؤال: 
  در كدام عبارت متفاوت است؟» را«نوع  -12

  ند.) تا خويشتن را ضَيعَتكي حالل خر 2  »بونصر را بگوي كه امروز دُُرستم.«) گفت: 1  
  ) رقعتي نبشت به امير و مرا داد.4  ) و امير را يافتم آنجا بر زَبَرِ تخت نشسته.3  

  433673كد سؤال: 
  ............... جز بهوجود دارد، » جملۀ مركب«در همۀ ابيات  -13

ـــرآرم1 ـــاك ب ـــر از خ ـــار س ـــن ب ـــر اي ـــذار اگ ) بگ
 

بــــر شــــانۀ تنهــــايي خــــود ســــر بگــــذارم 
 

ام اي دوســـت ه) از حاصــل عمــر بــه هــدر رفتــ2
 

اي از تـــــو نـــــدارم ام امـــــا گلـــــه ناراضـــــي 
 

ام آويختـــــه دســـــتي قفســـــي را ) در ســـــينه3
 

هــــاي خــــودم را بشــــمارم تــــا حــــبس نفس 
 

) از غـــربتم ايـــن قـــدر بگـــويم كـــه پـــس از تـــو4
 

ــــزارم  ــــه م ــــاري ب ــــي ننشســــته اســــت غب حت
 

  436201كد سؤال: 
  آمده است؟ نادرستمفهوم كدام عبارت  -14

  نگاري بزرگ و دبير كافي، به نشاط، قلم درنهاد: آغاز نويسندگي و نامهاين مرد ) 1  
  در اين دو سه روز، بار داده آيد: دستگيري و اطعام فقيران) 2  
  لِلّه دَرُّكُما؛ بزرگا كه شما دو تنيد: دعاي خير براي قاضي و پسرش) 3  
  جات يافتنامير از آن جهان آمده، به خيمه فرود آمد: از مرگ و غرق شدن ن )4  

  433042كد سؤال: 
  كدام گزينه با ابيات زير تناسب مفهومي دارد؟ -15

ـــــال ـــــر و ب ـــــاده در پ ـــــاير نه  رزقِ ط
 

ــــه هــــر طعمــــه  ــــا ب ــــد ت ــــرو آي  اي ف
 

ــــــــــكين را ــــــــــوتِ مس  روزي عنكب
 

ــــد  ــــزد او آي ــــه ن ــــا ب ــــد ت ــــر ده  پ
 

  

ـــــردد1 ـــــال گ ـــــرين ح ـــــش ق ـــــر لطف ) اگ
 

ــــــــردد  ــــــــال گ ــــــــا اقب ــــــــه ادباره هم
 

ــــه او خ2 ــــر، ك ــــد آن س ــــدش) بلن ــــد بلن واه
 

ــــــدش  ــــــد نژن ــــــه او خواه ــــــد آن دل، ك نژن
 

) درِ نابســــــتۀ احســــــان گشــــــاده اســــــت3
 

ــــه مي  ــــركس آنچ ــــه ه ــــت ب ــــت، داده اس بايس
 

ــــاي4 ــــد پ ــــو نه ــــك س ــــق او ي ــــر توفي ) وگ
 

ــــــه از راي  ــــــد ن ــــــار آي ــــــدبير ك ــــــه از ت ن
 

  479630كد سؤال: 
  مفهوم كدام بيت با ساير ابيات تفاوت دارد؟ -16

نـــدارد ثمـــر، بلـــيكوشـــش، انتظـــار،  ) بـــي1
 

ــــبز  ــــتكار، س ــــر پش ــــردد از اث ــــاغ گ ــــن ب اي
 

همّت اسـت ) از شكست از كار نفتـد هركـه صـاحب2
 

شــود تيــغ جــوهردار چــون بشكســت خنجــر مي 
 

دست آيـد، ز پـا منشـين وجو روزي به قدر جست ) به3
 

ـــد  ـــدم باش ـــاتواني در ق ـــا آن ن ـــور ب ـــه رزق م ك
 

ــر كــاو عمــل نكــرد و عنايــت اميــد داشــت4 ) ه
 

ــــرد  ــــار ك ــــه و دخــــل انتظ ــــت ابل ــــه نكِش دان
 

  479629كد سؤال: 
  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» عجز عقل از شناخت خدا، تقديرگرايي، دوري از تقليد و توصيه به قناعت«مفاهيم  -17

ــوي ــواي ن ــون پيش ــه چ ــن پيش ــف) در اي  ال
 

ـــــن  ـــــروي كه ـــــن پي  پيشـــــگان را مك
 

 ب) خرســــندي را بــــه طبــــع دربنــــد
 

ــــا مي  ــــند ش بدانب ــــت خرس ــــه هس  چ
 

 ج) كوشــــيدن مــــا كجــــا كنــــد ســــود؟
 

ــــود  ــــودني ب ــــاده ب ــــار فت ــــاين ك  ك
 

ـــت ـــه جس ـــالك د) ب ـــام اف ـــر ب  وجوي او ب
 

 دريـــــــده وهـــــــم را نعلـــــــين ادراك 
  

  ب -الف -ج -) د4  ب -الف -د -) ج3  الف -ب -ج -) د2  الف -ب -د -) ج1  
  479649كد سؤال: 

  تر است؟ مفهوم عبارت زير به كدام بيت نزديك -18
  »مايه حطام دنيا حالل است و كفايت است و به هيچ زيادت حاجتمند نيستم. و آنچه دارم از اندك«  

حاصـــلي قناعـــت كـــن ) در ايـــن ريـــاض بـــه بي1
 

ـــازه  ـــه ت ـــن ز بي ك ـــرو چم ـــت رويي س ـــري اس ثم
 

ــود2 ــم حس ــنم، چش ــاه ك ــر ك ــه پ ــت ب ــر قناع ) گ
 

ـــر كـــاهي كـــه مراســـت  ـــه هـــواي پ ـــرآرد ب ـــر ب پ
 

ســـير پريخانـــۀ قناعـــت كـــرد) كســـي كـــه 3
 

ــــا نمي  ــــاهد دني ــــه ش ــــر ب ــــرد نظ ــــد ك توان
 

كنم، مـــن كيســـتم ) بـــا خيـــال او قناعـــت مـــي4
 

ــــــدوارم بگــــــذرد؟  ــــــا وصــــــالش در دل امّي ت
 

  479628كد سؤال: 
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  دارد؟ تقابل، مفهوم كدام گزينه با پيام نهايي اين داستان »زاغ و كبك«با توجه به شعر  -19 3
ـــ1 ـــي را ب ـــعادت ازل ـــت) س ـــوان ياف ـــب نت ه كس

 

ــــود  ــــا نش ــــتخوان، هم ــــورش اس ــــه زاغ از خ ك
 

) از ره تقليــد اگــر حاصــل شــود كســب كمــال2
 

ــردد خم  ــه گ ــود هرك ــون ش ــه افالط ــد ك ــين باي نش
 

حاصــل ) همــان بهتــر كــه بــازآيي از ايــن پــرواز بــي3
 

ــازي  ــازان كنــد ب ــا ب ــد كــه ب كــه كبــك خســته نتوان
 

ر مبـاش) تا توان دزديـد سـر در جيـب خـود، سـرو 4
 

ـــا از پيـــروان، رهبـــر مبـــاش مـــي  ـــد ت ـــوان گردي ت
 

  479589كد سؤال: 
  ها دارد؟ كدام گزينه مفهومي متفاوت با ساير گزينه -20

ـــو دي رفـــت و فـــردا نيامـــد بـــه دســـت1 ) چ
 

حســاب از همــين يــك نفــس كــن كــه هســت 
 

ـــو را2 ـــه ت ـــود ك ـــاب خ ـــن حس ـــيش از آن ك ) پ
 

ديگـــــــري در حســـــــاب گيـــــــرد ســـــــخت 
 

ــتن از3 ــو ) گذش ــر ت ــزا ب ــود روز ج ــان ش ــراط آس ص
 

ز روي احتيـــاط اينجـــا نهـــي پـــا را» صـــائب«اگـــر  
 

) مــــرا چــــو صــــبح ز روز جــــزا مترســــانيد4
 

شـــــماران را هميشـــــه روز حســـــاب اســـــت دم 
 

  
 ۲۱-۲۸( أو الحوار عّین األصّح و األدّق يف الّرتجمة أو املفهوم أو املفردات:(  

  ...............  که  کسانی»: ذین یَرَفعوَن أصواتَهم دوَن سبٍب ُشبِّهوا بالِحامر إَذن اُغُضُضوا من أصواتِکم کام اُریَد ِمنکم!الّ « -۲۱

  اند، پس از صدایتان بکاهید، چنانکه از شام خواسته شده است! رود، به چارپا تشبیه شده ) صدایشان بدون سبب باال می۱  

  طور که از شام خواسته، صداهای خود را پایین آورید! برند به خر شباهت دارند؛ بنابراین هامن ویش را باال میدلیل، اصوات خ ) بی۲  

  خواهند!  رود، پس اصوات خویش را کم کنید، آن گونه که از شام می ) به خر شباهت دارند، صدایشان بدون سبب باال می۳  

  گونه که از شام خواسته شده، صداهایتان را پایین آورید! بنابراین هامن ؛اند تشبیه شده برند، به خر دلیل باال می ) صداهای خود را بی۴  
  ۳۶۷۸۳۸کد سؤال: 

ُم فیه مواعَظ تربویًّة إلبنه!« -۲۲   »:إْن نَقَرأ الُقرآَن نُشاِهد أّن لقامَن الحکیَم یُقدِّ

  ش، تربیتی است!های لقامن به پرس خوی کنیم که توصیه مشاهده می  ،) اگر قرآن بخوانیم۱  

  مناید! کنیم که در آن اندرزهای پرورشی به پسـر خود تقدیم می ، لقامن حکیم را مشاهده می ) در صورتی که قرآن بخوانیم۲  

  فرستد! های تربیتی پیش می بینیم که لقامن حکیم برای فرزندش موعظه کنیم، می ) هرگاه قرآن را قرائت می۳  

  کند! ینیم که لقامن حکیم در آن پندهای پرورشی به فرزند خود تقدیم میب ) چنانچه قرآن بخوانیم، می۴  
  ۳۷۰۰۹۷کد سؤال: 

  »:َمن َغلََبت َشهوته َعقله َفهَو َرشٌّ ِمَن الَبهائم!« -۲۳

  ) هرکس شهوتش را بر عقلش چیره کند، او بدتر از چارپایان است!۱  

  ت!) هرکس شهوتش بر عقلش چیره شود، او بدترین چارپایان اس۲  

  ) هرکس شهوتش بر عقلش چیره شود، او بدتر از چارپایان است!۳  

  شود، بدتر از چارپایان است! ) شهوت کسی که بر عقلش چیره می۴  
  ۳۵۸۸۴۴کد سؤال: 

  »:یَْعُبْد َربَّه!ْعُه دَ « -۲۴

  ) از او بخواه خدای خویش را بپرستد!۲  ) دعا کن که او بندگی خدایش را مناید!۱  

  کند! ) رهایش کن، چراکه پروردگار را عبادت می۴  کن تا پروردگارش را عبادت کند!) او را رها ۳  
  ۳۵۷۰۶۰کد سؤال: 

حیح:  -۲۵   عّین الصَّ

  گامن، آن از کارهای مهم است! : بی)إنَّ ذلک ِمْن َعزِْم االُمور() ۱  

  ها ستیز کن! روشی که نیکو است با آن  : و به)و جاِدلُهم بالّتي ِهَي أحَسنُ () ۲  

  آید، صبور باش! : و بر آنچه که بر تو می)صرب علی ما أصابَکَ او () ۳  

  دهد! ) یَُکلَُّف املرُء ِبَقْدِر ُوسِعِه!: به انسان اندازۀ توانش تکلیف می۴  
  ۳۵۷۰۶۱کد سؤال: 

  : الخطأعیِّن  -۲۶

الُِح َخیٌر ِمَن الَوحدِة!: همنشین درستکار بهرت از تنهایی است!۱     ) الَجلیُس الصَّ

  ) لیَس يشٌء أثَْقَل يف املیزاِن ِمَن الُخلُِق الَحَسِن!: در ترازو چیزی به سنگینی اخالق نیکو نیست!۲  

  ) إمّنا بُعثُْت المَُتَّم مکارم األخالق!: هامنا من مبعوث شدم تا مکارم اخالق را کامل کنم!۳  

   از دوستی نادان است!) َعداوُة العاِقِل خیٌر ِمن َصداقَِة الجاِهِل!: دشمنی دانا بهرت۴  
  ۳۵۷۰۶۲کد سؤال: 

  

 ۱درس  :۲ قرآن زبان عربی،
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  يف املتضاّد و املرتادف:  الخطأعّین  -۲۷  44

  املتواضع ¶ÖjIñT املُْختال) ) (املُْعَجُب ِبَنفِسِه ۲  األجمل ¶ÖjIñT األقْبَح) ) (األنَْکر ۱  

  أَمرَ  ¶ÖjIñTَمَنَع)  ) (نَهٰی ۴  یتوُب  ¶ÖjIñTیعفو)  ) (یغفُر ۳  
  ۳۶۷۸۴۱کد سؤال: 

  عن جواب األسئلة يف الحوار: غیَراملناسِب عّین  -۲۸

  ب: ال بأس!  ) الف: أسعاُرکم غالیة! َهل تُعطوين التّخفیَض؟۱  

ُم لک ما تُرید!ب: َحَسناً   ) الف: نوعیّة رساویلکم لیست جیّدة أرید أفضَل منها!۲     ، سأُقدِّ

  ب: علی عیني!  ) الف: أعِطني فَساتین من هذا الّنوع أیّها البائُع!۳  

  ب: عندنا بسعِر ثالثین ألف تومان أیضاً!   ) الف: بَکم تومان هذا القمیص؟۴  
  ۳۶۷۸۴۵کد سؤال: 

 ۲۹-۳۴( أجب عن األسئلة مبا یناسب الّنّص  ثّم إقرأ الّنّص التّايل(: 

َم! َقد یَکوُن الفقُر يف بدایِة الُعمـِر خیـر  یُهلِکُ يف کثیٍر ِمن األحیاِن الفقُر « ، و بََرکَـةً  اً کُلَّ َعزٍم و إراَدٍة! لکنَُّه ُهَو الّذي یُساِعُد اإلنساَن أن یََتَقدَّ

خوِر کَیفَ  َفُهَو یَُسبُِّب تقویَة إرادِة اإلنساِن! أ تُصِبُح ِمن أقوٰی األشـجاِر و أعظِمهـا؟ الّشـابُّ الّـذي عـاَش يف  ما رأیَت األشجاَر الّتي تَنُبُت بَیَن الصُّ

أن یقاوَم أماَم املشاِکل! و کثیٌر ِمْن أبناِء  ال یَسَتطیعُ الّذي عاَش يف الّنعیِم َفُهَو  الّشابُّ ت) ُمّدًة لَْن یَموَت ِبَسَبِب الُجوعِ! و أّما الِحرماِن (محرومیّ 

  !»األغنیاءْم یَْبلُْغها أبناُء الُفقراِء َوَصلوا إلی درجاٍت لَ 
  ۳۴۸۳۴۸کد سؤال: 

  ؟َمتی نَْحَسُب الفقَر مبارکاً  -۲۹

خوِر!۱     ) حیَنام نَعیُش يف الِحرماِن!۲  ) حیَنام نَْغرُس أشجاراً بَیَن الصُّ

  ) حیَنام یُسبُِّب تَقویَة إرادة اإلنساِن!۴    ) حیَنام یُهلُِک کُلَّ عزٍم و إرادٍة!۳  
  ۳۴۸۳۴۹کد سؤال: 

۳۰- :   عّین املناسب َحَسَب مفهوِم النَّصِّ

  پذیرد! ) شکم گرسنه پند منی۲    ) آدم گرسنه ایامن ندارد!۱  

  شود! ) نابرده رنج گنج میّرس منی۴    ) فقر در جهّنم نشسته است!۳  
  ۳۴۸۳۵۰کد سؤال: 

، الفقُر ............... -۳۱   علی َحَسب مفهوم النَّصِّ

  ) ممدوٌح إذا یَُسبُِّب تقویَة إرادِة اإلنساِن!۲  ختارَُه يف حیاتِنا!) الزٌم فلذلَک علینا أن نَ ۱  

  ) َمذموٌم ِألنَُّه یُهلُِک الّناَس و األَمَم!۴  ) علی کُلِّ حاٍل مفیٌد لإلنساِن و للمجتمعاِت أیضاً!۳  
  ۳۴۸۳۵۱کد سؤال: 

  ؟ُد أسامِء الّتفضیِل يف النَّصِّ کَم َعدَ  -۳۲

  ) خايل من إسم التّفضیل۴  ة) ثالث۳  ) إثنان۲  ) واحد۱  
  ۳۴۸۳۵۲کد سؤال: 

۳۳- :   عّین الّصحیَح يف الّنّص مِبا اُشیَر إلیها بخطٍّ

: فاعل۲  ) یُهلُِک: خرب۱     ) األغنیاء: صفت۴  ) ال یستطیُع: فعل نهي۳  ) الّشابُّ
  ۳۴۸۳۵۳کد سؤال: 

  ؟خَتلُِف َعِن الباقي يف الّنصِّ أيُّ فعٍل یَ  -۳۴

  ) یَُسبُِّب ۴  ) یُهلِکُ ۳  مُ ) یَتَقدَّ ۲  ) تَنبُُت ۱  
  ۳۴۸۳۵۴کد سؤال: 

 ) ۳۵-۴۰أجب عن األسئلة الّتالیة:(  

  فیها إسم الّتفضیِل: لیَس عّین العبارة الّتي  -۳۵

!۲  ) أَعلَُم الّناِس َمن َجَمَع ِعلَْم الّناِس إلی ِعلِْمِه!۱     ) فَلَْم أََر موالً کریامً أَْصَربَ علی عبٍد لئیٍم منک َعَيلَّ

  ) َو تَتََودَُّد إيلَّ فال أَقْبَُل منک کَأَنَّ يل التّطّول علیک!۴  !تََفکُُّر ساعٍة خیٌر ِمن عبادِة سبعیَن سنةً ) ۳  
  ۳۴۸۳۵۵کد سؤال: 

  َعیِّن إسم الّتفضیل فاِعالً:  -۳۶

  ما أرَضی املؤمُن ربَّه مِبثِل الِحلِم! )۲  )ُحبُّ الّدنیا یُفِسُد الَعقل َو یُِصمُّ الَقلب!۱  

  أفَضُل الّناس أنَفُعُهم للّناِس!) ۴  ) بعد ُمّدٍة َدَخل أعلَم الرّجال يف املَسِجد!۳  
  ۳۵۵۵۱۰کد سؤال: 

  فیها إسم تفضیل:  لیسعّین العبارة الّتي  -۳۷

  )لیلُة الَْقْدِر خیٌر ِمن ألِف شهرٍ () ۲  ) أنا أعلَُم أنَّ اللَّه یُِحبُّ التّّوابیَن!۱  

  ) ملعُب آزادي أکُرب مالعِب کرة القدِم يف إیران!۴  رّاحمین يف موضعِ العفو و الرّحمة!) أشهد أنََّک أرَحُم ال۳  
  ۳۵۲۲۹۹کد سؤال: 

  إسم الّتفضیل: لَیَس » َخیر«َعیِّن کلمة  -۳۸

  ) اَلباقیاُت الّصالِحات َخیر ِعنَد اللّه!۲    »َحیَّ َعلَی َخیِر الَعَمِل!«) ۱  

  ) الکوثَر هو الَخیر الکثیر الّذي أعطاه اللّه العبَد!۴  )لتّقویو تَزَّودوا فإنَّ خیَر الزّاد ا() ۳  
  ۳۵۵۵۰۹کد سؤال: 
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  يف ترجمة الّرتاکیب الّتالیة:  الخطأعّین  -۳۹ 5

  ای خوبِی هر نیکوکاری! ) یا َخیَر املُحِسنین: ۲  ای شنواترین شنوندگان! ) یا أسَمَع الّسامعیَن: ۱  

  ای بهرتین زنان دو عامل! ) یا َخیر نِساِء العالََمیِن: ۴  ترین بزرگان! رگای بز  ) یا أعظَم الُعظاَمِء: ۳  
  ۳۷۰۱۱۴کد سؤال: 

  فیها اسم املکان: تجد  العّین العبارة الّتي  -۴۰

  ) يف املسائل الّتي نواجه فیها املشاکل نراجع إلی املعلّم!۲  ) هل تَظُنُّ أّن مخازننا مملوءٌة بالرُّّز؟۱  

  ) موعُدنا جنب باب املدرسة عندما خرجنا من الّصّف إن شاء اللّه!۴  تَِجُد مواقف الّسیّارات!) جنَب الّصالة ۳  
  ۳۶۷۸۵۵کد سؤال: 

  
  را برداشت كرد؟ توان نفي ادعاي نبوت بعد از رسول اكرم  با تدبر در كدام آيۀ شريفه، مي -41

  )و لكن رسول اهللا و خاتم النبييّن() 2    )يناقولوا آمنّا باهللا و ما انزل ال() 1  
  )رسالً مبشّرين و منذرين لئلّا يكون للنّاس علي اهللا حجّةً بعد الّرسل() 4    )استجيبوا هللا و للّرسول() 3  

  370138كد سؤال: 
  باشد؟ يم »الْإِسْلَام يفِ ضِرَارَ الَ وَ ضََررَ الَ« عبارت مناسب فيتوص كدام -42

  .شوند يم نيد  بودن روزآمد و ييا يپو  موجب و كنند يم عمل يعال بازرسان مانند و دارند تحرك و انطباق تيخاص ياسالم نيقوان از يا دسته) 1  
  .باشد يم نبوت ختم عوامل از مطلب نيا  و دارد توجه زين ريمتغ ازين به ،ثابت يها ازين به توجه نيع در اسالم نيمب نيد ) 2  
  .است شده اسالم به ضرر ورود از ير يجلوگ موجب  امبريپ اهتمام و خدا تيعنا  با ميكر  قرآن فيتحر  عدم) 3  
  .كند يم وارد ضرر و بيآس ياله واحد نيد  ٔهكريپ به ديجد  امبريپ از نكردن يرويپ و نيد  در تفرقه جاديا ) 4  

  478348كد سؤال: 
هـر دوره بـا ي اصلي دعوت پيامبران ................ است و تعاليم انبياء در برخي ................ متناسب با زمان و سطح آگاهي مردم و نيازهاي محتوا -43

  هاي ديگر ................ است. دوره
  متفاوت -احكام فرعي -) يكسان2    يكسان -احكام فرعي -) متفاوت1  
  متفاوت -احكام اصلي -) يكسان4    يكسان -احكام اصلي -) متفاوت3  

  362602كد سؤال: 
  ها چه نام دارد؟ هاي فطري مشترك با هدايت انسان چيست و روش منتخب خداوند براي زندگي انسان رابطۀ ويژگي -44

  دين -ها علت اعطاي دين واحد از سوي خداوند است ) فطرت مشترك انسان1  
  عدالت -ين واحد از سوي خداوند استها علت اعطاي د  ) فطرت مشترك انسان2  
  دين -هاي فطري واحد دست يابند ها ارزاني داشته تا به ويژگي ) خداوند يك برنامۀ كلي به انسان3  
  عدالت -هاي فطري واحد دست يابند ها ارزاني داشته تا به ويژگي ) خداوند يك برنامۀ كلي به انسان4  

  362601كد سؤال: 
  كنندٔه ضرورت پاسخ به كدامين نياز اساسي انسان است؟ كدام آيۀ شريفه ارتباط دارند و بيانمفهوم ابيات زير با  -45

ـــــــه را  ـــــــد هنرپيش ـــــــرد خردمن  م
 

 عمـــــر دو بايســـــت در ايـــــن روزگـــــار 
 

 تــــا بــــه يكــــي تجربــــه آمــــوختن 
 

ــــه  ــــردن ب ــــه ب ــــري تجرب ــــا دگ  كار ب
 

  كشف راه درست زندگي -) حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلُرسُالً مُبَشرينَ و مُنْذرين لِئلّا يكونَ لِلنّاس عَلَي اهللاِ() 1  
  شناخت هدف زندگي -)ُرسُالً مُبَشرينَ و مُنْذرين لِئلّا يكونَ لِلنّاس عَلَي اهللاِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُل() 2  
  زندگي كشف راه درست -)* ِانّ االِنسانَ لَفِي خُسْر الّا الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات ... وَ العَصْر() 3  
  شناخت هدف زندگي -)* ِانّ االِنسانَ لَفِي خُسْر الّا الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات ... وَ العَصْر() 4  

  465258كد سؤال: 
  اش پاسخ درست بدهد؟ هاي اساسي زندگي تواند به سؤال هاي زير، انسان مي يك از ويژگي با دارا بودن كدام -46

  اي نيست.  گوي چنين تجربه باشد و نيازي به تجربه و آزمون نداشته باشد، چراكه عمر محدود آدمي پاسخ اعتماد ) كامالً درست و قابل1  
  ) آگاهي كاملي از خلقت انسان و جايگاه او در نظام هستي، ابعاد مادي و معنوي و سرنوشتِ پس از مرگ او داشته باشد.2  
  گويي كند. ني كشف راه درست زندگي پاسخهاي فكور و خردمند يع ) بتواند به دغدغۀ اصلي انسان3  
  صورت هماهنگ پاسخ دهد. طوري كه به نيازهاي مختلف انسان به  جانبه باشد، به ) همه4  

  405800كد سؤال: 
  هدايت همگاني موجودات توسط خداوند، ريشه در كدام صفت او دارد و در كدام آيۀ شريفه عنوان شده است؟ -47

  )يك كما اوحينا الي نوحٍ و النّبيين من بعدهانّا اوحينا ال( -) قدرت1  
  )انّا اوحينا اليك كما اوحينا الي نوحٍ و النّبيين من بعده( -) حكمت2  
  )قال ربّنا الّذي اعطي كلّ شيءٍ خلقه ثمّ هدي( -) حكمت3  
  )قال ربّنا الّذي اعطي كلّ شيءٍ خلقه ثمّ هدي( -) قدرت4  

  357093كد سؤال: 

 
 

 ۳ درستا انتهای  ۱) و درس ۲(صفحۀ  ۱مقدمۀ بخش  :۲ زندگی و دین
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ترتيب چـه  را بـه» باالتر بودن رتبـه در دنيـا و آخـرت«و » شرط پذيرش بهتر پيام الهي«حكم؛  بن خطاب به شاگرد خود، هشام امام كاظم  -48  66
  فرمايد؟ مي

  قبول كردن آيات الهي -) برخورداري از معرفت2  قبول كردن آيات الهي -هاي عقلي ) دستيابي به پاسخ1  
  تر بودن عقل كامل -هاي عقلي ) دستيابي به پاسخ4  تر بودن عقل كامل -) برخورداري از معرفت3  

  357094كد سؤال: 
  توان در كدام آيۀ كريمه يافت؟ بخش روح بشر را مي اكسير حيات -49

  )و جعلنا من الماء كلّ شيء حيّ() 1  
    )والعصر انّ االنسان لفي خسرٍ الّا الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات() 2  
  )ا استجيبوا هللا و للّرسول اذا دعاكم لما يحييكميا ايّها الّذين آمنو () 3  
  )رسالً مبشّرين و منذرين لئلّا يكون للّناس علي اهللا حجّةً بعد الرُّسل() 4  

  357095كد سؤال: 
  بخش راه يكديگر قرار داده است؟ كدام آيۀ شريفه حاكي از اين مفهوم است كه خداوند متعال سلسلۀ انبيا را، تداوم -50

  )قال ربُّنا الّذي اَعطي كلَّ شَيء خَلقَه ثمّ هَدي() 2  )رسول اهللا و خاتَمَ النَّبيّين و لكنَ() 1  
  )رسالً مبشّرين و منذرين لئلّا يكون للنّاس علي اهللا حجّة() 4  )اِنّا اَوحينا إليك كَما اَوحَينا الي نوحٍ و النَّبيّين مِن بَعده() 3  

  414849كد سؤال: 
  كند؟ داند و علت آن را چه چيز بيان مي يجاد شده در تعاليم انبياء را چگونه امري ميقرآن كريم انحراف ا  -51

  رشك و حسد نفساني موجود در ميان برخي اهل كتاب -) آگاهانه و از روي علم1  
  آگاهي به حقانيت پيامبر جديد عدم -) آگاهانه و از روي علم2  
  جود در ميان برخي اهل كتابرشك و حسد نفساني مو  -) ناآگاهانه و تابع شرايط3  
  آگاهي به حقانيت پيامبر جديد عدم -) ناآگاهانه و تابع شرايط4  

  386246كد سؤال: 
يك از علـل و عوامـل خـتم  گيري نهضت علمي و فرهنگي بزرگ و ظهور دانشمندان و عالمان ثمرٔه چه امري بوده است و به كدام آغاز و شكل -52

  نمايد؟ نبوّت اشاره مي
  پويايي و روزآمد بودن دين اسالم -هاي ايران، عراق، مصر و شام اسالم به سرزمين ) ورود1  
  پويايي و روزآمد بودن دين اسالم -ها ها و زمان ها در همۀ مكان ها و نيازهاي انسان ) پاسخ اسالم به همۀ سؤال2  
  ي دريافت برنامۀ كامل زندگيآمادگي جامعۀ بشري برا -هاي ايران، عراق، مصر و شام ) ورود اسالم به سرزمين3  
  آمادگي جامعۀ بشري براي دريافت برنامۀ كامل زندگي -ها ها و زمان ها در همۀ مكان ها و نيازهاي انسان ) پاسخ اسالم به همۀ سؤال4  

  472591كد سؤال: 
  اي را دريافت كرد؟  توان چه نكته  از بيت زيباي شيخ محمود شبستري مي -53

ـــا  ـــت ز اول ت ـــط اس ـــي خ ـــر  يك ـــه آخ ب
 

 بــــر او خلــــق جهــــان گشــــته مســــافر 
 

  ها پاسخ دهد. ها و زمان ها و نيازهاي انسان در همۀ مكان تواند براي هميشه ماندگار باشد كه بتواند به همۀ سؤال ) ديني مي1  
  .) الزمۀ ماندگاري يك پيام، تبليغ دائمي و مستمر آن است كه سبب آن شد تعاليم الهي وارد زندگي مردم شود2  
  اند. ها يك دين آورده ) محتواي اصلي دعوت پيامبران يكسان است و در واقع همۀ آن3  
  هاي اساسي دست يافت. توان به پاسخ سؤال ) با كنار هم قرار گرفتن عقل و وحي مي4  

  415370كد سؤال: 
  مطابق انديشۀ اسالمي وظيفۀ پيروان پيامبران گذشته چيست؟ -54

  د و دربارٔه پيامبر جديد تحقيق كنند.) مطابق دين خود عمل كنن1  
  ) مطابق دين خود عمل كنند و با پيروان پيامبر جديد به عدالت و مروت رفتار كنند.2  
  ) اعتقاد خود به معاد، عدالت و توحيد را تحت هر شرايطي حفظ كنند.3  
  ) به پيامبر اسالم رو آورند و از او اطاعت كنند.4  

  382405كد سؤال: 
ترتيب در كـدام عامـل  توان بـه را مي» جز دريافت وحي  به هاي پيامبر اكرم  تداوم مسئوليت«و » نياز قرآن به تصحيح و تكميل عدم«علت  -55

  ختم نبوت بيان كرد؟
  پس از پيامبر اكرم  وجود امام معصوم  -) آمادگي جامعۀ بشري براي دريافت برنامۀ كامل زندگي1  
  پويايي و روزآمد بودن دين اسالم -افت برنامۀ كامل زندگي) آمادگي جامعۀ بشري براي دري2  
  پس از پيامبر اكرم  وجود امام معصوم  -) حفظ قرآن كريم از تحريف3  
  پويايي و روزآمد بودن دين اسالم -) حفظ قرآن كريم از تحريف4  

  374569كد سؤال: 
  باشد؟ مي» در تجميع و صيانت پيام الهي اهتمام پيامبر «و » نياز ابناء بشر به رسول ياز يا عدموقوف پروردگار عالم به ن«آورد  ترتيب مبين ره كدام گزاره به -56

  اعجاز قرآن -) انحصار تعيين زمان ختم نبوت به خداوند1  
  جاودانگي قرآن -) انحصار تعيين زمان ختم نبوت به خداوند2  
  اعجاز قرآن -) تشخيص آمادگي جامعۀ بشري جهت پايان هدايت3  
  قرآن اودانگيج -) تشخيص آمادگي جامعۀ بشري جهت پايان هدايت4  

  370133كد سؤال: 
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  با توجه به شعر زير، دليل بيشتر شدن سرگرداني انسان امروز نسبت به گذشته چيست؟ -57 7
 كــاروان رفــت و تــو در خــواب و بيابــان در پــيش

 

 كي روي، ره ز كه پرسي، چـه كنـي، چـون باشـي 
 

  وژي و فناوري) پيشرفت تكنول1  
  هاي اساسي انسان توجهي نسبت به سؤال ) بي2  
  هاي اساسي انسان گويي مكاتب فكري از ابتداي تاريخ به سؤال ) پاسخ3  
  هاي اساسي انسان گو نبودن مكاتب فكري از ابتداي تاريخ به سؤال ) پاسخ4  

  357098كد سؤال: 
  به مسلمانان چه بوده است؟ )ما انزل الينا و ما انزل الي ابراهيم و اسماعيل و...قولوا آمنّا باهللا و (دستور خداوند در آيۀ شريفۀ  -58

  تفرقه ميان آنان  عدم -پا داشتن دين ) به2  تفرقه ميان آنان عدم -) ايمان به همۀ پيامبران1  
  داجتناب از ستمگري و حس -) ايمان به همۀ پيامبران4  اجتناب از ستمگري و حسد -پا داشتن دين ) به3  

  370142كد سؤال: 
  توان ارائه كرد؟ راحتي كنار بگذارند، چه راهكاري را مي  براي اينكه تعاليم الهي جزء سبك زندگي مردم شود و دشمنان دين نتوانند آن را به -59

  ) فرستادن پيامبر جديد براي مقابله با تحريف تعليمات2  ) فرستادن پيامبران متعدد متناسب با رشد تدريجي فكر1  
  ) استمرار و پيوستگي در دعوت انبياء الهي4  ) آمادگي بشريت براي دريافت برنامۀ كامل زندگي3  

  355490كد سؤال: 
وَ هُـوَ فـي اآلخِـرَةِ مِـنَ (گيرند، از سرانجام بيان شده در عبـارت  قرار مي )وَ مَن يَبتغِ غَير االِسالمِ ديناً(تحت چه شرايطي كساني كه در زمرٔه  -60

  مانند؟ مصون مي )الخاسِرينَ
  رغم تحقيق نتوانند به حقانيت دين جديد پي ببرند. ) اگر از آمدن پيامبر جديد آگاه نشوند يا علي1  
  رغم آگاهي به حقانيت پيامبر جديد از رهبران ديني پيروي كنند. ) اگر از آمدن پيامبر جديد آگاه نشوند يا علي2  
  رغم تحقيق نتوانند به حقانيت دين جديد پي ببرند. ل زندگي را نداشته باشند يا علي) در صورتي كه آمادگي دريافت برنامۀ كام3  
  رغم آگاهي به حقانيت پيامبر جديد از رهبران ديني پيروي كنند. ) در صورتي كه آمادگي دريافت برنامۀ كامل زندگي را نداشته باشند يا علي4  

  472604كد سؤال: 

  

61- There is …………… water on the table. 
 1) a glass of 2) glass of 3) a bag of 4) bottle of 

  332948كد سؤال: 
62- They have …………… money, so they can’t buy that house. 
 1) some 2) many 3) little 4) much 

  348292كد سؤال: 
63- Your …………… is too long. You should have …………… cut. 
 1) hairs – it 2) hair – them 3) hairs – them 4) hair – it 

  379965كد سؤال: 
64- Complete the following sentence with an appropriate unit and measure. 
 “They eat …………… melon every day.” 
 1) ten loaves of 2) slices of four 3) two slices of 4) loaves of three 

  349170كد سؤال: 
65- A: Worried? 

B: Sure not. Because of having …………… of information to pass the driving exam. 
 1) a lot 2) much 3) a little 4) little 

  382447كد سؤال: 
66- Animals …………… in sizes from small to big. 
 1) respect 2) mean 3) surf 4) vary 

  323438كد سؤال: 
67- My car is available. Do you need a way to get to the mall? 
 The closest meaning of the underlined word is: …………… . 
 1) powerful 2) suitable 3) hospitable 4) usable 

  355901كد سؤال: 
68- Scientists are searching for new ways to develop brain abilities. The underlined word means: 

…………… . 
 1) seeking 2) exercising 3) exchanging 4) thinking 

  349175كد سؤال: 
69- …………… the good weather, her mouth was dry and aching almost to the point of pain. 
 1) However 2) Because 3) Besides 4) Despite 

  352454ال: كد سؤ
70- I don’t have more …………… in teaching people than you. 
 1) absolute 2) native 3) experience 4) range 

  319738كد سؤال: 
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88  71- This product is the best choice in this price …………… . 
 1) region 2) cost 3) range 4) percent 

  355533كد سؤال: 
72- We soon forget all …………… services of each other. 
 1) endangered 2) valuable 3) fluent 4) tiny 

  348763كد سؤال: 
 Cloze Test 

A person’s second language or L2, is a language that is not the ...(73)... language of the speaker, 
but many people speak it in the area. A good example is the Azeri language in some areas in Iran. 
Nearly all people in these parts speak two languages, Farsi and Azeri. They use Azeri as their 
mother tongue and Farsi to ...(74)... with people who live in different ...(75)... . Interestingly, sixteen 
...(76)... of the population in Iran speak Azeri. 

  349179كد سؤال: 
73- 1) interesting 2) honest 3) endangered 4) native 

  349180كد سؤال: 
74- 1) experience 2) watch 3) communicate 4) surf 

  349181كد سؤال: 
75- 1) regions 2) institutes 3) tongues 4) parkings 

  349182كد سؤال: 
76- 1) continent 2) need 3) century 4) percent 

  349183كد سؤال: 
 Reading Comprehension 

Today, millions of people want to learn or improve their English, but it is difficult to find the 
best way. Is it better to live with native speakers in their countries or to study in your own country?  

The good points of going to English countries seem clear. Firstly, you can listen to the language 
all the time while being there. People speak the language everywhere. Another good point is that 
you should speak the language with other people. In Iran, it is always possible to speak Farsi in the 
class if you want to but the learning is slower.  

On the other hand, there are also good points of staying at home to study. You don’t need to 
make big changes to your life. Besides, it is a lot cheaper than going to Britain but it is never 
possible to get the results of living in the UK. 

All in all, I think that if you have enough time and money, the best choice will be spending some 
time in English countries. However, if you can’t travel abroad, the most important thing to do in 
this situation is to maximize the use of English. 

  result = نتيجه 
  374639كد سؤال: 

77- What is the passage about? 
 1) The numbers of the English learners 2) The best way to learn English 
 3) English schools in England and Iran 4) The good points of Farsi language 

  374640كد سؤال: 
78- What is the good point of going to an English country? 
 1) There is no Iranian in that country. 2) You need to speak their language. 
 3) The language schools are better. 4) We need to make big changes to our lives. 

  374641كد سؤال: 
79- Studying English in Iran is good because …………… . 
 1) the teachers aren’t very good in Britain 
 2) in Iran you can always speak English everywhere 
 3) you must work hard in English countries 
 4) you can continue your life more or less as it was before  

  374642كد سؤال: 
80- People who don’t have a lot of time and money should …………… . 
 1) learn English in Canada and the USA 
 2) find cheaper classes in English countries 
 3) try to speak the language in class more often 
 4) go to Farsi speaking countries to learn the second language 

  374643كد سؤال: 
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 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی برای ، آزمون برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق

  2 مرحلة تحصيلي پيشرفت ارزشيابي آزمون
 اختصاصي هاي رسد
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ماننـد خـود یـیطال خـدمات از اسـتفاده جهـت ،یگرامـ آمـوز دانش
  ن،یـآنال یهـا آزمون شیپ ،ارزشیابی آزمون از بعد هوشمند یها کارنامه

ــهیگز الؤ ســ بانــک  یهــا آزمــون ویآرشــ هوشــمند، اشــکال رفــع دو، ن
و )یکـاربر  نـام عنـوان بـه( یداوطلبـ ۀشامر  از استفاده با ، ...و دو نهیگز

ــد  ــ ک ــود یمل ــه( خ ــوان ب ــز عن ــور رم ــا وب وارد )عب ــهیگز تیس  دو ن

  .دیشو gozine2.ir آدرس به 
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در 

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا دـــتوانی یـم شـام ،همچنین

 رو روبــــه رـصویـــــت نـاسکــــ

 یـا و هوشـمند گوشی ۀوسیل هـب

ریحیـتشــ پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره تعداد پرسش  مواد امتحاني
  دقيقه 30  95  81  15  رياضي

  دقيقه 30  120  96  25  ادبيات اختصاصي

  دقيقه 12  135  121  15  تاريـخ

  دقيقه 13  150  136  15  جغرافيا

  دقيقه 20  165  151  15  علوم اجتماعي

  دقيقه 20  180  166  15  فلسفه

  دقيقه 20  195  181  15  شناسي روان

  دقيقه 145گويي:  مدت پاسخ  115ها:  تعداد كل پرسش
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 كدام گزاره به انتفاي مقدم داراي ارزش درست است؟  -81

  گوياست.  9 آنگاهمربع كامل است،  9) اگر 2  زوج است. 25 آنگاهفرد است،  7) اگر 1  
   زوج است. 2صحيح است يا  5) 4  مربع كامل است. 17 آنگاهگويا است،  3) اگر 3  

  323515كد سؤال: 
  ها است؟  كدام گزينه يك تركيب دو شرطي از گزاره -82

  شود.  عددي مربع كامل است، نتيجه مي 4ي گويا است از عدد 4) 2  عددي فرد است.  7دهد كه  عددي اول است نتيجه مي 2) 1  
  آن چهارضلعي لوزي است.  آنگاه) اگر يك چهارضلعي مربع باشد، 4  است.  6شرط الزم و كافي براي زوج بودن عدد  5) فرد بودن عدد 3  

  323519كد سؤال: 
  ، كدام گزينه درست است؟ رو روبهبا توجه به جدول ارزشي  -83

   و  ) 1  
  و   )2  
  و   )3  
  و   )4  

  332883كد سؤال: 
pگر بدانيم ا  -84 q q p   2اگر « رٔهارز گزا  م، هn  ،آنگاهعددي زوج باشد n  كدام است؟ (» زوج استعدديn (.عددي طبيعي است  

  عددي زوج است. n2 آنگاهعددي زوج باشد،  nاگر ) 2  عددي فرد است. n آنگاهعددي فرد باشد،  n2اگر ) 1  

  عددي فرد است. n2عددي زوج نيست و  n )4  عددي فرد است. n2 آنگاهعددي فرد باشد،  nاگر ) 3  
  332884كد سؤال: 

pگزارٔه شرطي  -85 q  .فقط زماني داراي ارزش نادرست است كه ................ داراي ارزش درست و ............... داراي ارزش ............... باشد  
  دلخواه  -مقدم -) تالي4  درست -تالي -) مقدم3  نادرست -تالي -) مقدم2  درستنا -مقدم -) تالي1  

  323516كد سؤال: 
  كدام است؟» عددي گويا است a«در اعداد حقيقي، نقيض گزارٔه  -86

  1 (a .2  عددي حقيقي است (a  3  است. 2عدد (a .4  عددي گنگ است (a .عددي طبيعي است  
  357025 كد سؤال:

  داراي ارزش نادرست باشد؟» گنگ است و برعكس 2 آنگاهعددي فرد يا ............... باشد،  2اگر «در جاي خالي كدام گزينه قرار بگيرد تا گزارٔه  -87
  ) منفي4  گويا 4) 3  مركب 4) عدد 2  ) مثبت1  

  323523كد سؤال: 
  است؟  نادرستهاي زير همواره  يك از گزاره اي دلخواه باشد، در اين صورت كدام گزاره rاي نادرست و  گزاره qاي درست،  گزاره pاگر  -88

  1 ((r p) q   2 ((p q) r   3 ((p q) r   4 ((p q) r   
  323524كد سؤال: 

p)دو گزارٔه دلخواه باشند، ارزش گزارٔه  qو  pاگر  -89 q) (p q)   كدام است؟  
  qارزش  هم) p  4ارزش  هم) 3  نادرست) 2  درست) 1  

  327532كد سؤال: 
  توان قرار داد؟ كدام گزاره را مي جاي  به  رو روبهدر جدول  -90

  1 ((p q) q    
  2 ((p q) r    
  3 ((r q) p    
  4 ((~ r p) q    

  332891كد سؤال: 
  است؟ نادرستارزش هستند. ارزش كدام گزاره  هم qو  pدو گزارٔه  -91

  1 (p q  2 (p q  3 (p ~ q  4 (p ~ q   
  355429كد سؤال: 

pاگر ارزش گزارٔه  -92 r  به ارزشr  بستگي داشته باشد وq اي دلخواه باشد، ارزش گزارٔه  گزاره  q r ~ p ؟كدام است  
  qارزش با  هم) r  4ارزش با  هم) 3  نادرست) 2  درست) 1  

  332893كد سؤال: 
pجدول ارزش گزارٔه - 93 (q r)  نويسيم. در چند حالت ارزش اين گزاره درست است؟ را مي  

  1 (7  2 (5  3 (6  4 (4   
  355814كد سؤال: 

p)كدام حالت ارزش گزارٔه كمك جدول در  دو گزارٔه دلخواه باشند، به qو  pاگر  -94 q) (p q)   است؟  نادرست  
  1 (p  وq .2    هر دو نادرست باشند (q  وp .هر دو درست باشند  
  3 (p  درست وq .4    نادرست باشد (p  نادرست وq  .درست باشد  

  323529كد سؤال: 
p)اگر بدانيم  -95 ~ q) (p q) p ~ p     در جدول تركيب ،(p ~ q) (p q) (p ~ p)    چند سطر ارزش درست دارد؟ ،  

  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  371163كد سؤال: 

(p q) q  p q ~ q  p 

  ن  د    

 r q p

 دن  د د
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  متن زير توضيح كدام شاعر است؟ -96
نيـز سـرآمد هـاي عاشـقانه  گوي ضمير ناخودآگاه ايراني است كه در سرودن غـزل تنها در ادبيات پندآموز سخن اين فرمانرواي ملك سخن نه«  

  »شاعران و نويسندگان ايران است.
  ) حافظ4  ) خواجو3  ) سعدي2  ) مولوي1  

  319566كد سؤال: 
  كدام كتاب در علم عروض، قافيه، بديع و نقد شعر با نثري ساده و عالمانه نوشته شد؟ -97

  اراالحر  ) تحفة 4 االوليا  ) تذكرة3  العباد ) مرصاد 2 ) المعجم في معايير اشعار العجم1  
  319568كد سؤال: 

  كند؟ متن زير كدام شاعر دورٔه سبك عراقي را معّرفي مي -98
دست مغوالن در اصفهان كشته شد. وي اين شعر را دربارٔه قتـل عـام سـال  .ق. به ه 635الدين خوارزمشاه بود كه خود در سال  وي مداح جالل  

  .ق. مغوالن در اصفهان سروده است: ه 633
ــ ــر وط ــا ب ــه ت ــت ك ــس نيس ــدك ــود گري  ن خ

 

 بــــر حــــال تبــــاه مــــردم بــــد گريــــد 
 

 اي دو صــد شــيون بــود  دي بــر ســر مــرده
 

 امــروز يكــي نيســت كــه بــر صــد گريــه 
 

  الدين دايه ) نجم4  الدين اسماعيل ) كمال3  ) عطار نيشابوري2  الدين كبري ) نجم1  
  355362كد سؤال: 

  قرن هفتم است؟ ساماني ادبيات فارسي در كدام گزينه از عوامل سستي و نابه -99
  هاي جديد ) از رونق افتادن قصيده و رواج قالب2  ) انتقال مركزيت قدرت از خراسان به مركز ايران1  
  هاي بينابين و آذربايجاني از سبك خراساني ) فاصله گرفتن سبك4  پرور هاي فرهنگ ) از بين رفتن خاندان3  

  347147كد سؤال: 
  خصيت است؟هريك از توضيحات زير معرف كدام ش -100

  الف) نويسندٔه قرن هفتم و صاحب يكي از نخستين آثار در علم عروض و قافيه  
  »مرصاد العباد«ب) نويسندٔه كتاب   
  »تاريخ گزيده«ج) از مورخان مشهور و صاحب كتاب   
  عطاملك جويني -الّدين دايه نجم -شمس قيس رازي) 2  حمداهللا مستوفي -الّدين دايه نجم -نظامي عروضي) 1  
  عطاملك جويني -الّدين كبري نجم -نظامي عروضي) 4  حمداهللا مستوفي -الّدين رازي نجم -شمس قيس رازي )3  

  415071كد سؤال: 
  خورد؟ چشم مي گذاري سبك عراقي در كدام گزينه به علت نام -101

  ) رشد و ترويج فرهنگ و اخالق در عراق عرب2  نامه ) ظهور فخرالدين عراقي صاحب مثنوي عشاق1  
  ) وجود شاعران بزرگ در شهرهاي اصفهان، همدان و ري4  ) توجه ويژه به زبان تودٔه مردم و رونق بيشتر آن3  

  357047كد سؤال: 
  است؟ نشدهكدام اثر به شيؤه آثار نظامي سروده  -102
  ) يوسف و زليخا4  االحرار ) تحفة 3  االنس ) نفحات 2  ) جمشيد و خورشيد1  

  369904كد سؤال: 
  متن زير مناسب است؟ اهاي خالي درجينه براي پر كردن كدام گز  -103
 سلمان ساوجي از شاعران قرن هشتم در غزل توجه خاصي به سـعدي و ............... داشـته و داراي قصـايدي در سـبك ............... اسـت، وي«  

  »هاي ............... سروده است. شيؤه داستان اي به مثنوي
  سعدي -خراساني -) مولوي4 نظامي -خراساني -) سنايي3  نظامي -عراقي -) مولوي2 سعدي -عراقي -) سنايي1  

  350038كد سؤال: 
  است؟ نادرستيمين  ابن در موردكدام گزينه  -104
  ) قدرت شاعري خود را در قصايد اخالقي آشكار كرده است.2  عصر عبيد زاكاني است. ) وي از شاعران هم1  
  پيشه بود. ) از شاعران عصر سربداران و مردي دهقان4  اعتباري دنيا وجود دارد. يپيشگي و ب ) در شعر او قناعت3  

  362437كد سؤال: 
  است؟ نادرستكدام گزينه در توصيف سبك عراقي  -105
  ) در قرن نهم آثار تاريخي سطحي و ادبيات اين دوره تقليدي و فاقد نوآوري بود.1  
  هاي مختلف عقايد خود را ابراز كنند. ذهب) در قرن هشتم فرصتي پديد آمد تا صاحبان م2  
  رنگ شد. ) در قرن هفتم اكثر شاعران از حاكمان روي برتافتند و در نتيجه قصيده كم3  
  تبار از بين رفته و زبان شعر تمام شاعران به سستي گراييد. دوست ايراني ) در قرن هشتم دربارهاي ادب4  

  369906كد سؤال: 
  اثر است؟ اين اثر سرودٔه كيست؟متن زير معّرفي كدام  -106

تنها در شعر، كه در آثار ديگرش نيـز طنزهـاي  شيؤه طنز و تمثيل بيان شده است؛ صاحب اين اثر نه هاي اجتماعي به در اين منظومه ناهنجاري«  
  »ماندگاري را به ثبت رسانده است.

  عبيد زاكاني -) رسالۀ دلگشا2   سلمان ساوجي -) صدپند1  
  عبيد زاكاني -) موش و گربه4  سلمان ساوجي -شيد) جمشيد و خور 3  

  383352كد سؤال: 
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  ها از شاعران قرن هشتم هستند؟ در كدام گزينه همۀ شخصيت -107 3
  عبيد زاكاني -يمين ابن -) سلمان ساوجي2    حافظ -الدين رازي نجم -يمين ) ابن1  
  حافظ -الدين رازي منج -) سلمان ساوجي4  خواجوي كرماني -حمداهللا مستوفي -) حافظ3  

  362438كد سؤال: 
  در كدام گزينه هر دو اثر از يك نويسنده است؟ -108
  تذكرة االوليا -) اخالق االشراف2   مكاتيب -) مجالس سبعه1  
  بهارستان -) بوستان4   تذكرٔه دولتشاه -) فيه ما فيه3  

  344093كد سؤال: 
  كسي نوشته است؟ ويق چهرا به تش» تذكرٔه دولتشاه«دولتشاه سمرقندي كتاب  -109
  تيمور) 4  شاهرخ ميرزا) 3  بايسنقر ميرزا) 2  شير نوايي علي امير) 1  

  348122كد سؤال: 
  ترتيب مربوط به نويسندگان زير است؟ آثار كدام گزينه به -110

  »عطاملك جويني -نظامي -فضل اهللا همداني«  
  تذكرة االوليا -پنج گنج -نگشاتاريخ جها) 2  تاريخ گزيده -تذكرة االوليا -جامع التواريخ) 1  
  تاريخ گزيده -تذكرة االوليا -تاريخ جهانگشا) 4  تاريخ جهانگشا -پنج گنج -جامع التواريخ) 3  

  348128كد سؤال: 
  پايۀ آوايي دوم و ششم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ -111

 اي سرشــار ده يــا رب از عرفــان مــرا پيمانــه
 

ـــد  ـــاه و دل بي ـــان آگ ـــا ج ـــم بين  ار دهچش
 

 جا  نِ  آ  گا -را  پيـ  ) فان  م2   جا  نِ  آ  گا -را   عِر  فان  مَـ) 1  
  جا  نِ  آ  گاه -) فان  مـ  را  پي4   جا  نِ  آ  گاه -راـ  ) عر  فان  م3  

  344111كد سؤال: 
  با خوانش درست بيت، پايۀ آوايي سوم كدام است؟ -112

 يمبيــا تــا گــل برافشــانيم و مــي در ســاغر انــداز 
 

 فلك را سـقف بشـكافيم و طرحـي نـو درانـدازيم 
 

  ) ني مُ مي4  ) م مي در3  ) مُ مي در سا2  ) ني مُ مي در1  
  369907كد سؤال: 

  هجايي است؟  هاي آوايي كدام بيت سه پايه -113
  ) شبي چون شبه روي شسته به قير2  سر بيارايي ) تو گر خواهي كه جاويدان جهان يك1  
  خيزد كه انصاف از تو بستانم ) ز دستم بر نمي4  گيرد رويان طريقي بر نمي ) دلم جز مهر مه3  

  369919كد سؤال: 
  كدام گزينه با پايۀ دوم آوايي بيت زير يكسان است؟ -114

ـــت ـــگ نيس ـــلح آهن ـــو را ص ـــر ت ـــر م  اگ
 

 اي جــان ســر جنــگ نيســت مــرا بــا تــو  
 

  ) جهان را4  ) جان من3  ) بصيرتش2  ) جنگاور1  
  371065كد سؤال: 

  كند؟ درستي كامل مي كدام گزينه جاي خالي را به لحاظ آوايي به -115
 ملكــا ذكــر تــو گــويم كــه تــو پــاكي و خــدايي

 

 ............... بــه همــان ره كــه تــوام راهنمــايي 
 

  ) دل ما را4  ) پادشهان3  ) كه به توحيد2  ) نرويم جز1  
  371067كد سؤال: 

  آمده است؟درستي  در كدام گزينه به ايي بيت زيرهاي آو  پايه -116
تـري يـا بـاغ و سيبسـتان تـو  اي عشق تو موزون 

 

 بخـش مشـتاقان تـو اي ماه تـو جـان چرخي بزن  
 

  بخش/ مشتاقان تو اي ماه تو/ جان اي عشق/ تو موزون ت/ ري يا باغ و/ سيبستان تو/ چرخي بزن/  ) 1  
  بخش مش/ تاقان تو اي ماه تو/ جان زن/ تري/ يا باغ و سي/ بستان تو/ چرخي ب اي عشق تو/ موزون ) 2  
  بخش مش/ تاقان تو اي ماه تو/ جان تو چرخي بزن/  /اي عشق/ تو موزون/ تري يا باغ/ و سيبستان ) 3  
  بخش/ مشتاقان تو اي ماه تو/ جان تري/ يا باغ و سيب/ ستان تو/ چرخي بز/ ن  اي عشق تو/ موزون ) 4  

  383360كد سؤال: 
  است؟ نادرستي كدام گزينه هاي آواي پايه -117

ــرا  ) 1 ــدن |عيــب پي ــي |هــن دري ــدم م ــتان |كنن  دوس
 

نــه پوســت |دّرم هــن همــي |رم كــه پيــرا |وفــا يــا بــي 
 

عـــري |كنـــد شـــا |كـــه بـــا او |) عجـــب زان2
 

ــــد  ــــن را |ندان ــــه اي ــــضِ |ك ــــت |ي مح خطاس
 

تـال باشـد |هر آن كـاو مبــ |مسلمانان |اي ) نگويند 3
 

ــــ  ـــد مب ـــال ا |نباش ـــات ـــدِ |لّ ـــد |خداون ـــال باش ب
 

د بـه كويـت |نتـوان كـر |ت رقيبـان |گذر از دســ ) 4
 

ـــ  ــه در ســا |مگــر آن وق ــا |ت ك ــۀ زنه ــو باشــم |ي رِ ت
 

  386010كد سؤال: 
  است؟ نادرستكدام پايۀ آوايي بيت زير  -118

ــاده خــورد ــود آن را كــه چنــين ب  چــه مالمــت ب
 

 تخردي وين چه خطاسـ اين چه عيب است بدين بي 
 

  

  رد  خ  د  با  نين  چ  ك  را  آن  ود  ب  مت  ال  م  چ 
  طاست  خ  چ  وين  دي  ر  خ  بي  دين  ب  ت  بس  عي  چ  اين

  ) چهار4  ) هشت3  ) دو2  ) شش1  
  369917كد سؤال: 
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  كدام مصراع بيش از سه پايۀ آوايي دارد؟ -119  44
  كند ) بشنو اين ني چون حكايت مي2    ) كه از بوي دالويز تو مستم1  
  وار گوهرشناسان راز ) صدف4    چه اندر سينه داري) برآور هر 3  

  369905كد سؤال: 
  بيت زير داراي چند پايۀ آوايي است؟ -120

 بــرم تــا افكــنم در پــاي او از دســت او جــان مــي
  

 بـرم تا تو نپنداري كه مـن از دسـت او جـان مـي 
 

  ) چهار4  ) سه3  ) هشت2  ) شش1  
  371070كد سؤال: 

 

  زند؟ نگاري، مورخ دست به نقد و تفسير پيامدهاي واقعه مي هاي تاريخ يك از روش در كدام -121
  ) تحليلي4  ) موضوعي3  ) روايي2  ) تركيبي1  

  367583كد سؤال: 
  نگاري شد؟ هاي تاريخ يك از گونه زير موجب پيدايش كدام فرايند -122
 رويدادها اين تدوين به مأمور و تشويق را دانشمند و اديب افراد معموالً خود دوران يدادهايرو  وضبط ثبت منظور به كوچك و بزرگ فرمانروايان«  

  »كردند. مي
  اي ) تاريخ سلسله4  ) تاريخ محلي3  ) تاريخ عمومي2  ) تاريخ منظوم1  

  347100كد سؤال: 
 كردند؟ نگاري عمومي، روايت تاريخ جهان را از كدام دوران آغاز مي مؤلفان تاريخ -123
  ) زمان حيات خود  4) ميالد پيامبر 3  ) دورٔه كيومرث2  ) آفرينش عالم1  

  355386كد سؤال: 
  يك از منابع تاريخي است؟ متن زير دربارٔه كدام -124
  ».دهند مي ارائه فرهنگي و نظامي اقتصادي، اداري، و نهادهاي تشكيالت و ادارٔه كشور چگونگي خصوص در اطالعات سودمندي آثار، اين«  
  ها ) سفرنامه4  ها نگاري ) تك3  ها نامه ) سياست2  ها اندرزنامه) 1  

  358739كد سؤال: 
  است؟ شده تأليف روايي نگاري تاريخٔه شيو به و است عمومي هاي تاريخ از زير، تاريخي هاي كتاب ازيك  كدام -125
  مروج الذهب )4  بيهقي تاريخ )3  طبري تاريخ )2  جامع التواريخ )1  

  383275كد سؤال: 
  اند؟ يك از منابع تاريخي ظروف برنجي موجود در مقبرٔه تيمور كه حاوي اشعاري در وصف تيمور هستند، جزو كدام -126
  ) تاريخ منظوم4  هاي انسان ساخته ) دست3  هاي تاريخي ) مكان2 ها نامه ) سياست1  

  367590كد سؤال: 
  نگاري روايي است؟ كدام مورد يكي از معايب تاريخ -127
 كردند. ها نمي گونه دخل و تصرفي در روايت نگاران هيچ تاريخ) 1  
  دادند. نويسندگان هيچ نظري دربارٔه درستي و نادرستي خبر نمي) 2  
 كردند. صورت يك گزارش واحد تنظيم مي مورخان خبر را به) 3  
  هاي خبر از چشم مورخ دور بماند. ممكن بود برخي از جنبه) 4  

  348083كد سؤال: 
  است؟ تاريخي متون بررسي و نقد معيارهاي از يك كدام به مربوط اشعار، هاي ديوان و اخالقي متون با تاريخي اراخب مقايسۀ -128
  انساني علوم ساير دستاوردهاي كمك به اعتبارسنجي) 2  مكان و زمان بر اساسها  گزارش سنجش) 1  
  شناسي باستان تحقيقات نتايج با مطابقت) 4    شواهد و منابع ساير با تطبيق) 3  

  348088كد سؤال: 
  است؟» كنندٔه خبر تاريخي نقد روايت«كدام مورد، از كارهاي مورخان در  -129
  مطابقت با عقل عدمبررسي مطابقت يا ) 2  وجوي درستي و نادرستي شواهد و مدارك جست) 1  
  تعيين فاصلۀ زماني و مكاني بين راوي و خبر) 4    شده ذكر همۀ روايات ارائه) 3  

  349960كد سؤال: 
  اند؟ نگاري به نگارش درآمده ترتيب در كدام سبك تاريخ به» تاريخ طبري«و » االمم تجارب«هاي  كتاب -130
  روايي -) تحليلي4  تحليلي -) روايي3  تركيبي -) تحليلي2  تركيبي -) روايي1  

  355390كد سؤال: 
  بماند؟ دور او چشم از خبر هاي جنبه از برخي امكان دارد و است بانتخا و گزينش به ناچار مورخ نگاري، هاي تاريخ يك از روش در كدام -131
  تحليلي ) 4  روايي) 3  موضوعي) 2  تركيبي) 1  

  355786كد سؤال: 
  نگاري نوشته شده است؟ هاي تاريخ يك از روش مروج الذهب مسعودي بر اساس كدام -132
  شماري ) سال4  ) تحليلي3  ) روايي2  ) تركيبي1  

  367588كد سؤال: 
  توان گواه روشني بر نوع فرهنگ و طرز تفكر و چگونگي عقايد و آداب و رسوم پيشينيان دانست؟ كدام مورد را مي -133
  هاي انساني هاي مربوط به گذشته نوشته ها و سنگ كتاب) 2  هاي انساني بازمانده از گذشته ساخته تمام دست) 1  
  هاي مختلف ها و اساطير اقوام در دوره افسانه) 4  انيهاي تاريخي و قهرم انواع ادبيات عاميانه و داستان) 3  

  347104كد سؤال: 
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  گيرند؟ توجه و مطالعۀ مورخان قرار مي موردشماري، متون فلسفي و كالمي و فقهي و ساير تأليفات علمي به چه منظوري  متون تقويمي و گاه -134 5
  دريافت مطالبي دربارٔه اخالق كشورداري و مناسبات اخالقي )2  روشن شدن اطالعاتي از اوضاع اجتماعي و سياسي جوامع) 1  
  آگاهي از عقايد و افكار طبقات اجتماعي مختلف در هر عصر) 4  هاي مختلف تاريخي تبيين اوضاع علمي دوره) 3  

  381791كد سؤال: 
  نگاري روايي درست است؟ كدام گزينه دربارٔه تاريخ -135
  .كند مي ذكر باشد، شده تأييد ديگر منابع با طابقتم طريق از كه را روايتي تنها مورخ) 1  
  توان به ابوالفضل بيهقي نويسندٔه تاريخ بيهقي اشاره كرد. نگاري مي هاي مشهور اين سبك از تاريخ از چهره) 2  
  .كند مي تنظيمها  آن از گزارش يكها  آن مطالعۀ و بررسي با موضوع، يك درباره روايات همۀ ذكر جاي به مورخ )3  
  .شد مي گرفته كار به ايشان صحابۀ و  پيامبر سيرٔه و سخنان وضبط ثبت براي آغاز در) 4  

  359222كد سؤال: 

 

  است؟ ريعبارت ز  يبرا يمثال نهيكدام گز  -136
  »آورند وجود مي را به ينواح ها انسان«  
  اي شناور بانكوك) بازاره2    احداث نيروگاه خورشيدي) 1  
  احداث تونل براي عبور قطار )4    اروپا ۀواردات گاز در اتحادي )3  

  482149كد سؤال: 
  عبارت زير با كدام گزينه ارتباط دارد؟ -137
  »اي است تر از نواحي جلگه آهن در نواحي كوهستاني پرهزينه احداث راه«  
 آيند. وجود مي ن بهوسيلۀ انسا  ) نواحي به2  .دهند ها شكل مي هاي انسان نواحي به فعاليت) 1  
  پذيرند. ها تأثير مي ) نواحي از تصميمات سياسي حكومت4  هستند.رابطه و كنش متقابل در نواحي با يكديگر ) 3  

  482150كد سؤال: 
  .گرنديكد يتأثير  تحت.............. از نظر  ژهيو  بهها  آن نيتر  دورافتاده يو حت نواحي ۀامروزه هم -138
  ) اقتصادي4  ) سياسي3  ) اجتماعي2  ) فرهنگي1  

  482151كد سؤال: 
  ها است؟ گيري سياسي حكومت دليل تصميم از تخريب يك ناحيۀ انساني بهكدام گزينه مثالي  -139
  ) افزايش واردات نفت ژاپن2    ) مهاجرت مسلمانان ميانمار1  
  هاي صنعتي ) احداث شهرك4  دنبال گراني غله ) شورش در سنگال به3  

  482152كد سؤال: 
  است؟» يك ناحيۀ انتقالي«هاي زير  يك از گزينه كدام -140
  ) ناحيۀ اسپانيايي زبان مكزيك4  ) تايگا3  ) ساوان2  ) ناحيۀ فرانسوي زبان كانادا1  

  482153كد سؤال: 
  در كدام موارد زير، تعيين مرز نواحي دشوارتر است؟ -141

  ب) ناحيۀ بارشي خزر غربي    الف) ناحيۀ خاك چرنوزيوم  
  د) پوشش گياهي تايگا    ناحيۀ اسپانيايي زبان آمريكا ج)  
  و) ناحيۀ سكونت اقوام تاجيك در افغانستان    ) پوشش گياهي ساوانه  
  و -) ج4  د -) الف3  د -ج -) ب2  ه -ب -) الف1  

  482154كد سؤال: 
  عبارت زير با كدام گزينه نزديكي بيشتري دارد؟ -142
را بـه  هيـآن ناح يممكن است بـه كلـ ايدهد  يم را كاهش يكشاورز  يۀناح كيوسعت  ،سالي خشكوع وق اي هيناح كياز  انييمهاجرت روستا «  

  .»كند ليتبد  يركشاورز يغ يا هيناح
  ) تعيين مرزهاي دقيق نواحي دشوار است.2    آورد. وجود مي ) انسان نواحي را به1  
  تغييرند.  قابل ) مرزهاي نواحي4  ) قلمرو و وسعت نواحي متفاوت است.3  

  482155كد سؤال: 
  دارد؟ مغايرتروي آن  شده با تعريف روبه در كدام گزينه مصداق ارائه -143
  تعيين مرز دقيق نواحي انساني دشوار است. ) وجود ناحيۀ زباني انتقالي در امتداد مرزهاي آمريكا و مكزيك 1  
  سي همواره بر مرزهاي طبيعي منطبق نيستند.مرزهاي سيا ها ميان افغانستان و پاكستان  ) تقسيم ناحيۀ سكونت پشتون2  
  .آورند يوجود م را به يها نواح انسان  شهر تهران يارتباط يامتداد محورها در بزرگ و كوچك يها كارخانه جاديا ) 3  
  قلمرو و وسعت نواحي متفاوت است.  كشور است كي اياستان  ايشهر  كيروستا،  كياز  يبخش هيناح كيگاه  )4  

  482156كد سؤال: 
  است؟ نگرفتهدرستي صورت  ها به بندي ناحيه در كدام گزينه تقسيم -144
  ) شهرها: ناحيۀ انساني2  هاي استوايي: ناحيۀ طبيعي ) جنگل1  
  ) ناحيۀ صنعتي استان تهران: ناحيۀ انساني4    ) صحراي آفريقا: ناحيۀ طبيعي3  

  482157كد سؤال: 
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  گيرند. نواحي ............... شكل مي نواحي ............... بر بستر -145  66
  طبيعي -) انساني4  انساني -) سياسي3  سياسي -) انساني2  طبيعي -) سياسي1  

  482158كد سؤال: 
  شوند؟ هاي قراردادي از نواحي مجاور متمايز مي كدام نواحي با مرز -146
  ) طبيعي4  ) زباني3  ) انساني2  ) سياسي1  

  482159كد سؤال: 
  ۀ نواحي ............... يا ............... جهان تحت مديريت نهادهاي ............... قرار دارند.امروزه هم -147
  اداري -انساني -) طبيعي4  انساني -طبيعي -) اداري3  سياسي -اداري -) طبيعي2  انساني -طبيعي -) سياسي1  

  482160كد سؤال: 
  افتد؟ ب در كدام نواحي بارشي ايران اتفاق ميترتي بيشترين و كمترين ميانگين ساالنۀ بارش به -148
  خراسان شمالي -) كردستان4  داخلي -) خزر غربي3  داخلي -) خزر شرقي2  خراسان شمالي -) خزر غربي1  

  482161كد سؤال: 
  روند؟ شمار مي به» بندي عوامل انساني ناحيه«چه تعداد از موارد زير، از  -149
  زبانج)   ب) قوميت  الف) فعاليت اقتصادي  
  و) جمعيت  ) فرهنگه  د) دين  
  مورد 6) 4  مورد 5) 3  مورد 4) 2  مورد 3) 1  

  482162كد سؤال: 
  در تعريف ناحيه چيست؟» يابي وحدت«منظور از  -150
  بندي بر اساس هدف مطالعه ) ناحيه2    هاي هر ناحيه ) تمايز از ساير بخش1  
  ناصر هر ناحيهگوني نسبي ع ) هم4    ) تفسير اطالعات مشابه هر ناحيه3  

  482163كد سؤال: 

 

پذير در نظـر  عنوان موجودي تربيت انسان را بايد به«و عبارت  »آيا نوع نگاه فلسفي ما بر نحؤه شناخت جهان اثرگذار است؟«ترتيب پرسش  به -151
  هاي بنيادي بشر اشاره دارد؟ به كدام دسته از پرسش» گرفت.

  شناسانه هستي -شناسانه هستي) 2    شناسانه هستي -شناسانه انسان) 1  
  شناسانه انسان -شناسانه معرفت) 4    شناسانه انسان -شناسانه هستي) 3  

  356990كد سؤال: 
  كنند؟ هاي فرهنگي مختلف حاصل چيست و تصاوير بنيادي هر فرهنگ به مثابه چه چيزي عمل مي ترتيب پديدار شدن جهان به -152
  روح و شالودٔه فرهنگ  -هاي اساسي و بنيادي اي متفاوت به پرسشه پاسخ) 1  
  هاي سطحي و عميق فرهنگ  عاملي مهم در ساخت اليه -هاي اساسي و بنيادي طرح پرسش) 2  
  هاي ديگر است. انتقال به فرهنگ قابل بخشي از فرهنگ كه -انديشيدن به روح و شالودٔه فرهنگ) 3  
  ها با يكديگر است. بنيادي براي تعامل فرهنگ -ن و جهان در فرهنگساختن تصاوير بنيادي از انسا ) 4  

  362391كد سؤال: 
، ايـن »گيـرد. مـيا كودك ايراني اطاعت كـردن را فراآموزد؛ ام نتايج يك تحقيق، كودك ژاپني همكاري، نظم و انضباط را در مدرسه ميبنا بر « -153

  عبارت با كدام گزينه مرتبط است؟
  گردد. خالقي و رواني افراد، به بخش فردي جهان انساني بازميابعاد ذهني، ا ) 1  
  برد. انديشد در محدودٔه فردي و ذهني خود به سر مي وقتي فرد، دربارٔه موضوعي خاص مي) 2  
  آورد. هر فرهنگي نوع خاصي از عقايد و خصوصيات ذهني را در افراد پديد مي) 3  
  شود. يم ميجهان انساني به دو بخش فردي و اجتماعي تقس) 4  

  356991كد سؤال: 
  هريك از عبارات زير با چه مفهومي ارتباط معنايي دارند؟ -154
   ها و خلقيات ويژٔه هر فرد تجربه    
     جهاني مستقل از خواست و ارادٔه انسان  
   ها محصول آگاهي و عمل مشترك انسان  
   آيد. پديد مي  آنچه با عمل و انديشۀ انسان  
  جهان انساني -فرهنگ -جهان تكويني -بخش فردي جهان انساني) 2  جهان انساني -جهان فرهنگي -ان هستيجه -جهان ذهني) 1  
  بخش اجتماعي جهان انساني -فرهنگ -جهان تكويني -جهان ذهني) 4  فرهنگ - بخش اجتماعي جهان انساني - جهان تكويني - جهان اجتماعي )3  

  383320كد سؤال: 
  كنند، چيست؟ متفكران مسلمان و افرادي كه جهان تكويني را به طبيعت محدود مي» تتفاو «و  »شباهت«ترتيب  به -155
  تقسيم جهان تكويني به دو جهان طبيعت و فوق طبيعت توسط متفكران مسلمان -تقسيم جهان انساني به جهان ذهني و فرهنگي) 1  
  مسلمان از سه جهان سخن گفتن متفكران -وجود جهان تكويني در برابر جهان انساني اعتقاد به) 2  
  كنند. تقسيم جهان تكويني به سه جهان توسط افرادي كه جهان تكويني را به طبيعت محدود مي -جهان طبيعي بخشي از جهان تكويني) 3  
  اعتقاد متفكران مسلمان به تقسيم جهان انساني به ذهني و فرهنگي -وجود چهار جهان اعتقاد به) 4  

  362394كد سؤال: 
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  است؟ نادرستها درست و در ارتباط با ديدگاه دوم  ام گزينه در ارتباط با ديدگاه اول در تعامل بين جهانكد -156 7
  . ستنديقائل ن يتفاوت يانو علوم انس يعيعلوم طب نيب دگاهيد  نيطرفداران ا  -دارند يو ماد يعيطب يتيهو  ،ذهن افراد و فرهنگ )1  
 . ستاها  آن افراد تابع فرهنگ يو فرد يجهان ذهن ،دگاهيد  نيدر ا  -شود ميمحدود  عتيان طببه جه ينيجهان تكو  دگاهيد  نيا  بر اساس) 2  
 دهند. در اين ديدگاه، جهان فرهنگي و جهان تكويني استقالل خود را در برابر جهان ذهني از دست مي -اهميت دارد يجهان ذهن دگاه،يد  نيا در ) 3  
   كنند. ميو جوامع مختلف در آن دخل و تصرف  ها فرهنگاست كه  يخام ٔهماد ينيجهان تكو  - است ين فرهنگو جها  ياز جهان ذهن تر مهم عتيجهان طب )4  

  415992كد سؤال: 
  چيست؟ها  آن بازماندن از تعامل صحيح با جهان هستي و شكوفايي استعدادهاي فردي، نتيجۀ چه مفهومي است و تعبير قرآن از -157
  اغالل و سالسل -شناخت نادرست از خود و جهان هستي) 2  اغالل و سالسل -برخورداري از اخالق الهي عدم) 1  
  دوري از حكمت الهي -تر دانستن جهان فرهنگ از عالم طبيعت مهم) 4  دوري از حكمت الهي -محدود كردن جهان تكويني به طبيعت) 3  

  357000كد سؤال: 
  كند؟ درستي كامل مي كدام گزينه عبارت زير را به -158
  »اي خود ............... مربوط به قوم و منطقۀ خاصي است، از محدودٔه قومي و منطقهها  آن هاي هايي كه عقايد و ارزش فرهنگ«  
  متعلق به قوم يا گروه خاصي است و توان جهاني شدن ندارند.ها  آن ها و عقايد روند، زيرا ارزش گاه فراتر نمي هيچ) 1  
  هاي خود را كه ناظر به قوم خاصي است، تغيير دهند. ارزش توانند خارج شوند، اگر عقايد و مي) 2  
  جويانه به ساير اقوام و مناطق داشته باشند. اگر نگاهي سلطه ،توانند خارج شوند مي) 3  
  گردد. ميبر ها  آن اند و اين تنوع به گسترٔه جغرافيايي و تداوم تاريخي ها متنوع روند، زيرا فرهنگ گاه فراتر نمي هيچ) 4  

  369860ل: كد سؤا
  ها ذكر شده است و منظور از فرهنگ جهاني چيست؟ در كدام گزينه سه بعد تنوع فرهنگ -159
  هاي آن، متعلق به هيچ گروه و قوم خاصي نيست. فرهنگي كه ارزش -هاي كالن، نحؤه سلطه بر ديگر جوامع و ميزان تأثيرگذاري عقايد و ارزش) 1  
كنـد و در جهـان گسـترش  فرهنگي كه از مرزهاي قـومي و جغرافيـايي عبـور مـي -ذاري و ميزان انطباق با فطرتروح و شالودٔه فرهنگ، ميزان تأثيرگ) 2  

  يابد. مي
  يابد. كند و در جهان گسترش مي فرهنگي كه از مرزهاي قومي و جغرافيايي عبور مي -ها روح و شالودٔه فرهنگ، گسترٔه جغرافيايي و تداوم تاريخي آن) 3  
  هاي آن، متعلق به هيچ گروه و قوم خاصي نيست. فرهنگي كه ارزش -هاي كالن، تداوم تاريخي و ميزان انطباق با فطرت عقايد و ارزش) 4  

  383327كد سؤال: 
  ها در ارتباط هستند؟ ترتيب هريك از عبارات زير با چه مفاهيمي از فرهنگ به -160

   ازهاي فطري باشد.ها، هنجارها و رفتارهاي آن مطابق ني فرهنگي كه عقايد، ارزش  
   گويد. هاي مشترك انساني سخن مي فرهنگي كه از عقايد و آرمان  
   آورد.  دنبال مي فرهنگي كه تسلط يك قوم، جامعه يا گروهي خاص را بر ديگران به  
  فرهنگ سلطه -اند سوي جهاني شدن گام برداشته هايي كه به گونۀ اول فرهنگ -فرهنگ حق) 1  
  فرهنگ سلطه  -اند سوي جهاني شدن گام برداشته هايي كه به وم فرهنگگونۀ د -فرهنگ حق) 2  
  فرهنگ استعمار -اند سوي جهاني شدن گام برداشته هايي كه به گونۀ اول فرهنگ -فرهنگ اسالم) 3  
  فرهنگ استعمار -اند سوي جهاني شدن گام برداشته هايي كه به گونۀ دوم فرهنگ -فرهنگ اسالم) 4  

  386042كد سؤال: 
  كدام گزينه در ارتباط با ويژگي حقيقت در فرهنگ جهاني مطلوب، نمودار درستي ترسيم كرده است؟ -161
  پوشي از نيازهاي معنوي چشم هاي روحي و رواني  گرفتاري به بحران ها  ) نداشتن معيار و ميزان براي سنجش عقايد و ارزش1  
  ها توانمندي در دفاع از حقانيت ارزش عدم ها  قايد و ارزشنداشتن معيار براي سنجش ع ) قائل نبودن به حقيقت 2  
  قائل نبودن به حقيقت ها  توانمندي در دفاع از حقانيت ارزش عدم پوشي از نيازهاي حقيقي  ) چشم3  
  ها توانمندي در دفاع از حقانيت ارزش عدم پوشي از نيازهاي حقيقي  چشم هاي روحي و رواني  ) گرفتاري به بحران4  

  349970كد سؤال: 
  ؟شود نميشمول عدالت و قسط مانع كدام گزينه  جهان  ارزش -162
  ) قطبي شدن جهان2    ها ) پايمال شدن حقوق انسان1  
  ) تباه ساختن منابع و امكانات بشر4  اش ) رسيدن انسان به كمال و حقوق انساني3  

  355444كد سؤال: 
  ها است؟ ها و فرهنگ هاي ميان انسان ها و تفاوت ر شباهتزمان ب هاي تأكيد هم كدام گزينه از نمونه -163
  ) مراسم حج4 ) تأكيد بر نقاط مشترك3  ) صلح جهاني2 ها ) احترام به تفاوت1  

  332897كد سؤال: 
  ؟نيستكدام گزينه پيامد فرهنگ جبرگرا و غيرمسئول  -164
  آورند. ا فراهم ميگران ر  زمينۀ نفوذ سلطه) 2  گيرند. قدرت مقاومت را از آدميان مي) 1  
  آورند. شمول را فراهم مي هاي جهان زمينۀ گسترش و تحقق عقايد و ارزش) 4  كنند. ها را در تعيين سرنوشتشان انكار مي نقش انسان) 3  

  371132كد سؤال: 
  ؟نيستمرتبط  ،هاي فرهنگ جهاني مطلوب شمول معنويت در ويژگي كدام گزينه به ارزش جهان -165
  پاسخ داد.ها  آن هاي بنياديني دارد كه بايد به مرگ و زندگي خود پرسش) آدمي دربارٔه 1  
  شود. هاي روحي و رواني گرفتار مي ) بشر بدون در نظر گرفتن نيازهاي معنوي به بحران2  
  هاي مختلف خود به آن معتقد باشد. ) فرهنگ جهاني بايد در اليه3  
  ابدي و معنوي دارد. ) انسان عالوه بر نيازهاي مادي و دنيوي، نيازهاي4  

  348093كد سؤال: 
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  تواند به طرح كدام سؤال فلسفي منجر شود؟ هاي علمي در گذر زمان، مي تغيير نظريه -166
  تواند به سؤاالت فلسفي پاسخ دهد؟ ) انسان چه خصوصيتي دارد كه مي1  
  باشد؟تواند براي زندگي انسان مفيد  ) حقيقت علم مي2  
  تواند به همۀ سؤاالت اساسي پاسخ دهد؟ ) چرا انسان نمي3  
  هاي غيرقطعي است؟ ) آيا پيشرفت علم بر اساس فرضيه4  

  483840كد سؤال: 
چـرا «و » آيا عشق و دوستي اموري واقعي هستند يا خيـالي؟«پردازد، سؤاالتِ  با توجه به اينكه فلسفه به حقيقت جهان، طبيعت و انسان مي -167
  ترتيب با كدام موضوع ارتباط بيشتري دارند؟ كه سؤاالتي فلسفي هستند، به» رد و رنج وجود دارد؟د
  انسان  -) انسان4  جهان  -) جهان3  انسان  -) جهان2  جهان  -) انسان1  

  483841كد سؤال: 
  ، درست است؟»اصالت فرد و جامعه«و پيروان » اصالت جمع«كدام گزينه دربارٔه پيروان  -168
  هر دو به تابعيت فرد نسبت به جامعه معتقدند، ولي از نظر پيروان اصالت جمع برخالف گروه ديگر، اين تابعيت، ضروري و مطلق است.) 1  
  كنند. دانند، ولي پيروان اصالت فرد و جمع برخالف گروه ديگر، نقش فرد بر جامعه را نيز انكار نمي هر دو، جامعه را متشكل از افراد نمي) 2  
  دانند. پذيرند كه بر افراد جامعه تأثيرگذار است، ولي پيروان اصالت جمع، جامعه را يك هويت مستقل تغييرناپذير مي دو يك روح جمعي را مي هر) 3  
  هم معتقدند.هر دو در فلسفۀ علوم اجتماعي قائل به سوسياليسم هستند، ولي پيروان اصالت فرد و جامعه توأمان، عالوه بر اين ديدگاه به ليبراليسم ) 4  

  483842كد سؤال: 
  گوئيم تفكر واسطۀ رسيدن انسان از مجهوالت به معلومات است به اين معني است كه .............. وقتي مي -169
  كند.  ) فكر براي رسيدن به معرفت، از مجهول براي رسيدن به معلوم استفاده مي1  
  ها هستند.  ها واسطۀ رسيدن انسان به پاسخ ) پرسش2  
  ) معلومات، اندوختۀ انسان براي كشف مجهوالت هستند. 3  
  سازد. كند و تفكر، آن را معلوم مي ) امر مجهول انگيزٔه تفكر را در انسان ايجاد مي4  

  483843كد سؤال: 
  كسي كه دغدغۀ او صرفاً پاسخ به سؤاالت روزمره است ............... -170
  شود. ) به مرحلۀ دوم تفكر كه شايسته است همه به آن برسند، وارد نمي2  كند.  نمي) به ذهنش هيچ سؤال اساسي و بنيادي خطور 1  
  اش را هم برطرف نخواهند كرد. هايش نيازهاي روزمره گيري ) تصميم4  ماند. ) در فطرت اول كه شايستۀ انسان نيست، باقي مي3  

  483844كد سؤال: 
  درست است؟هاي زمان سقراط  مورد همۀ سوفيست كدام عبارت در -171
  ها صرفاً پيروزي بر رقيب بود.  ) هدف آن2  ها بيان مطابق با واقع نبود.  ) دغدغۀ آن1  
  بردند. كار مي معناي دانشمند به ) واژٔه سوفيست را به4  ها براي حقيقت و واقعيت ارزش قائل نبودند.  ) آن3  

  483845كد سؤال: 
  بطۀ ميان كدام مفاهيم است؟، مانند را»تفكر«و » تفكر فلسفي«رابطۀ ميان  -172
  ) روش فلسفه و فلسفه4  ) دانش فلسفه و دانش 3  ) موضوع فلسفه و فلسفه 2  ) فطرت اول و فطرت ثاني1  

  483846كد سؤال: 
شناسي جهان طبيعـت را، جهـاني واقعـي بدانـد  شناسي به ماوراءالطبيعه معتقد باشد و فيلسوف ديگري در هستي اگر فيلسوفي در هستي -173
  توانيم نتيجه بگيريم ............... يم
  ) اولي به وجود روح در انسان اعتقاد دارد، ولي دومي اين اعتقاد را ندارد. 2  ) اين دو فيلسوف ممكن است از يك مكتب فلسفي باشند. 1  
  شود.  هاي مضاف بيشتر نمايان مي ) تفاوت اين دو ديدگاه در فلسفه4  اشتراكي ندارند.  ) اين دو فيلسوف در مباني فلسفي خود هيچ وجه3  

  483847كد سؤال: 

  هاي مضاف نتيجۀ چيست؟ گيري فلسفه شكل -174
  هايي مانند فلسفۀ اخالق، فلسفۀ دين و فلسفۀ تاريخ  ) تأمل قانونمند در حوزه1  
  هاي علوم مانند اخالق، دين و تاريخ ) تفكر فلسفي در شاخه2  
  خالق، دين و تاريخ هايي مانند ا  ) تأمل تخصصي در حوزه3  
  هاي علوم مانند اخالق، دين و تاريخ  ) تفكر فيلسوفانه در شاخه4  

  483848كد سؤال: 
تر هستند مربوط به كدام بخش از فلسفه  هاي بنيادي تر و الزمۀ بحث از ساير گزاره تر و بنيادي هايي كه اساسي هاي فلسفي، گزاره در بين گزاره -175
  ؟باشند يم
  ) فلسفۀ مضاف4  معناي عام  ) فلسفه به3  شناسي  ) معرفت2  شناسي ) هستي1  

  483849كد سؤال: 
  ؟نيستكدام گزينه دربارٔه دانش فلسفه درست  -176
  شود.  اي آن به دو بخش تقسيم مي ) بخش اصلي و ريشه1  
  ها هستند.  منزلۀ شاخه هاي فرعي به منزلۀ ستون و بخش ) بخش اصلي به2  
  شود.  شناسي مربوط مي خت هستي به شناخت) توانايي انسان در شنا 3  
  ) در فلسفه بحث از توانايي ادراك مقدم بر ادراك است. 4  

  483850كد سؤال: 
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  سينا با مكاتبِ تربيتيِ پيروان ماركس و كانت عمدتاً مربوط به چيست؟ اي مانند ارسطو و ابن اساس تفاوتِ مكاتب تربيتيِ پيروان فالسفه -177 9
  شناسي ) انسان4  هاي مضاف  ) فلسفه3  شناسي  ) معرفت2  سي شنا ) هستي1  

  483851كد سؤال: 
 درستي ذكر شده است؟ هاي علوم در كدام گزينه به ترتيب رابطۀ فلسفه با شاخه -178
  تاريخ -تاريخ فلسفه -شناسي ) هستي2    فلسفۀ تاريخ  -تاريخ -) فلسفه1  
  تاريخ  -فلسفۀ تاريخ -شناسي ) هستي4  فلسفۀ تاريخ  -تاريخ فلسفه -) فلسفه3  

  483852كد سؤال: 
  توان نتيجه گرفت كه .............. دهد و هم به جامعه مي بر اساس آن رويكرد فلسفي كه اصالت را هم به فرد مي -179
  ) افراد توانايي تأثيرگذاري بر جامعه و يا تغيير جامعه را به تنهايي دارند. 1  
  گيرند.  ر عوامل اجتماعي قرار نميتأثي ) افراد در جامعه تحت2  
  گويد. گويد درست است و هم آنچه ديدگاه اصالت جامعه مي ) هم آنچه ديدگاه اصالت فرد مي3  
  گيري خود را از دست دهند.  ) افراد ممكن است قدرت اختيار و تصميم4  

  483853كد سؤال: 
  هاي فلسفه از همديگر چيست؟ تفاوت شاخه وجه -180
  ) محدودٔه موضوع 4  ) ريشۀ مسائل 3  ) روش تحقيق 2  ع ) اصل موضو1  

  483854كد سؤال: 

 

خرد، چون رنگ مورد عالقۀ خودش اسـت و همچنـين هميشـه از  پدرم هميشه براي من لباس آبي مي«گويد:  آيدين با خنده به دوستانش مي -181
  پردازش پدر آيدين از چه نوعي است؟» كند. نس خوب عرضه ميكند، چون معتقد است ج مغازٔه دوستش خريد مي

  هاي حسي  ) پردازش صرفاً متكي بر ويژگي2    ) پردازش ادراكي1  
  هاي كيفي  ) پردازش صرفاً متكي بر ويژگي4    ) پردازش مفهومي3  

  483795كد سؤال: 
  است؟» اضطراب«عبارت تعريف عملياتي از پديدٔه   كدام -182
  دهند. كننده نشان مي ن احساس نگراني يا تنشي است كه افراد در پاسخ به شرايط تهديدهما   ) اضطراب1  
  ها در برابر فشار رواني است كه با ترس، نگراني، اندوه و پريشاني همراه است. ) اضطراب واكنش طبيعي انسان2  
  شده در خون است. آمده از سنجش ميزان كورتيزول و آدرنالين ترشح دست معناي نمرٔه به ) اضطراب به3  
  ) اضطراب يك احساس ناخوشايند ذهني است كه با تپش قلب، لرزش بدن و افت فشارخون همراه است.4  

  483796كد سؤال: 
  گذارد؟ هاي موجود در ذهنشان، بيش از هر چيز بر روي كدام مورد اثر جدي مي گيري ها و جهت تأثير ارزش قرار گرفتن دانشمندان تحت -183
  ) نظريات پذيرفته شده در علوم2    هاي موجود در هر علم ضفر  ) پيش1  
  ) مشاهده و دقت دانشمندان4    ) نوع تبيين مسائل علمي3  

  483797كد سؤال: 
  شناسي چيست؟ بيني و كنترل در علم روان ترين علت دشوار بودن پيش مهم -184
  شناختي شواري توصيف و تبيين موضوعات روان) پيچيدگي و د 2  هاي مختلف در رفتار جانداران ) وجود ابعاد و ويژگي1  
  ) عدم امكان توصيف و مشاهدٔه دقيق رفتارها4  ) عدم وجود پايداري و ثبات در رفتارهاي انساني3  

  483798كد سؤال: 
  تر است؟ يك از عبارات زير دقيق هاي مختلف عالم هستي، كدام در مورد آگاهي يافتن از جنبه -185
  هاي مختلف معرفت باشند. كنندٔه جنبه توانند تكميل هاي خاص خود را دارند، اما مي ارايي دارند، چون هريك ويژگينحوي ك ) همۀ منابع به1  
  گيرند. ) هريك از منابع آگاهي و معرفت، روش خاص و متناسب با خود را داشته و معموالً در مقابل يكديگر قرار مي2  
  هاي ديگر مناسب نيستند. نه و روش علمي كارايي دارند و روشمشاهده، شيؤه خردگرايا هاي قابل  ) براي جنبه3  
  مشاهده هستند. هاي غيرقابل هاي شهودي و استناد به آيات الهي و سخن و عمل بزرگان دين مخصوص جنبه ) شيوه4  

  483799كد سؤال: 
  است؟ نادرستيك از عبارات زير  كدام -186
  هاي مستند به منابع معرفتي غير از روش علمي استفاده كرد. محسوس بايد از تبيين) براي كسب معرفت و دانش دربارٔه موجودات غير 1  
  هاي تجربي و علمي بيان كرد. توان در مورد آن گزاره هاي تجربي را نداشته باشد، نمي مشاهده، قابليت بررسي ) اگر يك موضوع غيرقابل2  
  ت، خود بر نظريات و مباني غيرتجربي تكيه داشته است.) هر نظريۀ علمي كه بر اساس مشاهده و تجربه شكل گرفته اس3  
  ها را رد كند. هاي آن تواند تبيين هاي روش علمي در زمينۀ موضوعات غيرمحسوس با ساير منابع مغايرت داشته باشد، مي ) اگر يافته4  

  483800كد سؤال: 
  بود؟ نخواهدبخش  نتيجه شده توسط پژوهشگر قطعاً بر اساس متن كتاب در چه صورت اقدامات انجام -187
  ) تبعيت نكردن از قواعد مشخص2    ) توجه نداشتن به هدف مشخص1  
  ) شناسايي نكردن اتفاقات احتمالي4    ) اهميت ندادن به جريان عمل3  

  483801كد سؤال: 
  شود؟ هاي دانشمندان با چه چيز آغاز مي پژوهش -188
  هاي اوليه پاسخ) ارائۀ 4  ) بيان فرضيه3  ) طرح مسئله2  ) مشاهده1  
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  483802كد سؤال: 

  ؟نيست» شناخت«يك از موارد زير،  كدام -189
  شده ) انتخاب يك محرك احساس2  هاي حسي هاي مختلف توسط گيرنده ) دريافت محرك1  
  ) فرايند استفاده از اطالعات موجود در حافظه4  شده هاي انتخاب ) تعبير و تفسير محرك3  

  483803كد سؤال: 
  تر است؟ آوري اطالعات مناسب هاي جمع يك از روش ترتيب كدام اي موضوعات زير بهبر  -190

  در تماشاگران مسابقات ورزشي  الف) بررسي نحؤه بروز هيجان  
  ب) برآورد دقيق ميزان افسردگي در فرد بيمار  
  آموز ج) بررسي داليل مشكالت تحصيلي يك دانش  
  مصاحبه -آزمون -) مشاهده2    نامه پرسش -آزمون -) مشاهده1  
  نامه پرسش -مشاهده -نامه ) پرسش4    مصاحبه -مشاهده -نامه ) پرسش3  

  483804كد سؤال: 
  ؟نيست» رفتار«هاي زير  يك از فعاليت كدام -191

  ساالن ) حرف زدن با هم4  ) كوچ كردن حيوانات3  ساالن ) غصه خوردن بزرگ2  ) خنديدن كودك1  
  483805كد سؤال: 

خواهيم كه كارت مربوط به هـر شـكل را  گردانيم و از او مي ها را برمي شود، سپس كارت ري چند كارت به كودك نشان داده ميدر يك بازي فك -192
  است؟ نگرفتهطور كامل در او شكل  پيدا كند. در اين بازي اگر كودك قادر به پيدا كردن جاي كارت هر شكل نباشد، كدام فرايند قطعاً به

  ) حافظه4  ادراك) 3  ) توجه2  ) احساس1  
  483806كد سؤال: 

  شود كه در برخي مسائل علمي و يا حتي تعريف يك علم نتوان به يك نظريۀ واحد و يا ديدگاهي منسجم دست يافت؟ كدام عامل باعث مي -193
  هاي موجود در يك علم ) تغيير در توصيف و تبيين2  ها ها و مسائل اخالقي در تفسير پديده ) تأثير ارزش1  
  ها ) عدم مشاهدٔه دقيق و بررسي علمي بسياري از پديده4  ها در علوم پذيري پديده فاوت در ميزان تكرار) ت3  

  483807كد سؤال: 
  وش علمي قابليت ............... ها در ر  پديده» پذير بودن مشاهده«منظور از لزوم  -194
  .هاست ) ديدن پديده2    هاست. گيري كردن پديده ) اندازه1  
  هاست. پذيري پديده ) تكرار4  ها از طريق حواس پنجگانه است. ت پديده) درياف3  

  483808كد سؤال: 
  است؟ نادرستهاي روش علمي  عبارت دربارٔه ويژگي  كدام -195
  ها در علوم مختلف است. شناختي دشوارتر از ساير پديده هاي روان ) تعريف عملياتي پديده1  
  كند. شناسي را دشوار مي ها در حوزٔه روان تكرارپذيري يافته هاي مربوط به انسان، ) پيچيدگي پژوهش2  
  كنند. ها، از تعريف عملياتي استفاده مي شناسان براي رسيدن به مفهومي مشترك از پديده ) روان3  
  شود. شناسي، باعث سختي رعايت مسائل اخالقي مي هاي يكسان در روان ) دشواري رسيدن به يافته4  

  483809كد سؤال: 

 
 



سال تحصیلى
99-00

رشتۀ ادبیات و علوم انسانی

دفرتچـۀ پاسخ های  ترشیحی 
آزمون ارزشیابی پیرشفت تحصیلی مرحلۀ ۲

ویژۀ دانش آموزان پایۀ یازدهم دورۀ دوم متوسطه



 

 

 اسکن با توانید می شام، گرامی آموز دانش

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

  .شوید وارد دو گزینه مؤسسه

 gozine2.ir 

  
  

  

  

    
  
  
  
  

  
  ۹۹ - ۰۰ تحصیلی سال
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ـــ ـای درس یـترشیحـــ اسخـپ  عمـــومی هــ
  

ــ ــ اسخـپ ـای درس یـترشیح ــی هـ  اختصاص
 

  

  
۲  
۹  

  :مهم رهایتذک

  

 روز در دو، گزینـه ۳ مرحلـۀ تحصـیلی پیشـرفت ارزشیابی آزمایشی آزمون 

 گردد. برگزار می ۹۹ آذر ۷ جمعه

 ــوز دانش ــی، آم ــت گرام ــتفاده جه ــدمات از اس ــی خ ــود طالی ــد خ  مانن

  آنالیـن، هـای آزمون پیش ارزشـیابی، آزمـون از بعد هوشمند های کارنامه

 دو گزینـه هـای آزمون آرشـیو هوشـمند، اشکال رفع دو، گزینه سؤال بانک

 خـود ملی کد و کاربری) نام عنوان (به داوطلبی از شامرۀ استفاده با و... ،

آدرس بــــه دو گزینــــه ســــایت وب وارد عبــــور) رمــــز عنوان (بــــه

.gozine2.irwww .شوید  

 رمـزی  هامن شام عبور رمز اید، کرده نام ثبت اینرتنتی که صورتی در

  اید. منوده انتخاب خودتان که است

 کامـل، صـورت به ۲ مرحلۀ تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون های کارنامه 

 روی بـر شـده، اعالم اطالعیۀ مطابق آزمون از پس کوتاهی زمانی فاصلۀ با
گیـرد. می قـرار gozine2.irwww.آدرس  بـه دو گزینـه اینرتنتـی پایگاه

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

  پیگیری منایید. خود شهر
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  )انسانی علوم و ادبیات رشتۀ( ۲ مرحلۀ تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون عمومی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  )2و  1 هاي ستايش، درس( 2 فارسي حيطه: دانش * * متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -1

  / بهبود479547كد سؤال: 

  موارد نادرست:  
  معني امضا نادرست است. رقعه به ) 1  
  معني كشتي نيست. ) شراع به3  
  ) ادبار و ناراستي مترادف نيستند.4  

  )2و  1 هاي درس( 2 فارسي*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -2
  /بهبود433809كد سؤال: 

  معناي درست واژگان:  
  : برنشستن: سوار شدن1گزينۀ   
  ان: حَشَم: خدمتكار 2گزينۀ   
  : نماز پيشين: نماز ظهر4گزينۀ   

  )2 درس( 2 فارسي*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -3
  /بهبود432897كد سؤال: 

  كران: ساحل، كنار، طرف، جانب  
  گداختن: ذوب كردن  
  خيرخير: سريع، آسان  
  وبال: سختي، عذاب، گناه  

  )2 درس( 2 فارسي حيطه: كاربرد **  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -4
  /امال479635كد سؤال: 

  با قيامت و بيدارشدن تناسب دارد.» صور«معني جشن با بيت تناسب ندارد و   به» سور« 1در گزينۀ   
  )2 درس( 2 فارسي*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -5

  /بهبود433008كد سؤال: 

  امالي درست واژگان:  
  جوب و مستورمح  
  قراضه و خُرده  

  هاي ادبي جامع) (آرايه 2 فارسي حيطه: كاربرد **  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -6
  /امال479607كد سؤال: 

  دهد: دستي براي دعا) اضافۀ اقتراني است و معني مي» دستِ دعا(«محسوس است./ تشخيص: ندارد » ر«آرايي: تكرار  : واج1بيت   
  ضاد: خفته و بيدار/ جناس: بود و سود: ت2بيت   
  آميزي: شنيدن صورت و ديدن لهجه/ تناسب: نقش و صورت : حس3بيت   
  هم در مصراع اول تشبيه است.» صفت يوسف«: شهر مجازاً مردم شهر/ آتش سودا اضافۀ تشبيهي است. 4بيت   

  هاي ادبي جامع) يه(آرا  2 فارسي حيطه: كاربرد **  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -7
  /امال479605كد سؤال: 

  هاي آن را بررسي كنيم: رسيم و بايد آرايه مي 1به گزينۀ » استعاره«و » اغراق«با رد كردن   
  مجاز از شراب است.» جام«مجاز: در مصراع اول     جناس: جام و كام  
  آميزي: تلخي هجران حس  اضافۀ تشبيهي است.» جام بال«تشبيه:   

  هاي ادبي جامع) (آرايه 2 فارسي*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4ۀ پاسخ: گزين -8
  /امال433299كد سؤال: 

  ، آه به تير تشبيه شده است.3، معشوق به ماه و در گزينۀ 2، قد به سرو، در گزينۀ 1در گزينۀ   
  ادبي جامع)هاي  (آرايه 2ارسي ف*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -9

  /بهبود434035كد سؤال: 

  حالي عاشق است/ علت داغ داشتن الله، ريختن خون فرهاد در كوه است. حسن تعليل: علت پريشاني زلف معشوق، پريشان  
  بخشي به سنبل و باد صبحگاهي/ دامن كهسار استعاره: سنبل استعاره از زلف معشوق، جان  

  )2 درس( 2 فارسي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -10
  479631كد سؤال: 

  .باشد مي سازي در زبان قديم است و هماهنگ با ساختار مجهول» كشته شود«معني  به» آيد  كشته«در اين گزينه   
ت، بلكـه ي از فعل نيسـمعني چشم است و جزي به» ديده« 2ۀ است. در گزين» گردد«صفت مفعولي نيست، بلكه مسند فعل » چيره« 1در گزينۀ   

  فعل اصلي است: اين يك قطره (نهاد) صد دريا (مسند) شود.» شود« 3تاريك) گشت. در گزينۀ  نهاد است: دو ديده (نهاد) تاري (
  )1 درس( 2 فارسي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -11

  479562كد سؤال: 
  است.» ماند باقي مي«معني  ها به ار رفته: دلم به توبۀ فصل بهار شبيه است، اما در ساير گزينهك به» شبيه است«معني  به 3در گزينۀ » ماند مي«  
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  )2 درس( 2 فارسي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -12
  /امال433673كد سؤال: 

  ست:ها حرف اضافه (نشانۀ متمم) ا در اين گزينه نشانۀ مفعول و در ساير گزينه» را«  
  به بونصر بگوي ) بونصر را بگوي 1  
  تا براي خويشتن ) تا خويشتن را 2  
  به من داد ) مرا داد 4  

  )1 درس( 2 فارسي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -13
  /امال436201كد سؤال: 

سـاز  پيوند وابسته» كه« 4و در گزينۀ » تا« 3، در گزينۀ »اگر«واژٔه  1ۀ شود. در حالي كه در گزين ساز مشاهده نمي پيوند وابسته 2در بيت گزينۀ   
  هستند، بنابراين جملۀ وابسته و جملۀ مركّب در اين ابيات وجود دارد.

  )2 درس( 2 فارسي*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -14
  433042كد سؤال: 

  است، چون اميرمسعود از بيماري و تب رهايي يافته است.، اجازٔه پذيرش عمومي مردم 2تأكيد گزينۀ   
  )ستايش( 2 فارسي*  استدالل: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -15

  /امال479630كد سؤال: 

  اين است كه خداوند به هركس آنچه را الزم بوده، عطا كرده است. 3مفهوم مشترك ابيات صورت سؤال و گزينۀ   
  )1 درس( 2 فارسي * استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2ۀ پاسخ: گزين -16

  /امال479629كد سؤال: 

  ها اين است كه موفقيت در گرو تالش و همّت است و بدون تالش و همّت توقع موفقيت نداشته باشيد. مفهوم مشترك ساير گزينه  
  خورد و باز مفيد است. ين نميهمّت، شكست هم بخورد، زم گويد انسان صاحب شاعر مي 2اما در گزينۀ   

  )2 ستايش، درس( 2 فارسي*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -17
  479649كد سؤال: 

  دوري از تقليد پيشگان  الف) پيروي نكردن از كهن  
  توصيه به قناعت ب) به هرچه هست و داري خرسند باش   
  تقديرگرايي  ارد، زيرا اين كار، بودني و حتمي بود اي ند ج) تالش ما براي تغيير فايده  
  عجز عقل از شناخت خدا د) كفش ادراك در راه شناخت او پاره شده   

  )2 درس( 2 فارسي*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -18
  /امال479628كد سؤال: 

هاي ديگر  يكسان است. مفهوم ابيات گزينه 3است و اين مفهوم با مضمون بيت گزينۀ  رغبتي به ماّديات مفهوم عبارت صورت سؤال قناعت و بي  
  از اين قرار است:

  شود. حاصلي باعث شادابي مي : بي1بيت   
  ورزند. : حسودان در هر صورت حسادت مي2بيت   
  : من اليق وصال يار نيستم.4بيت   

  )2 درس( 2 فارسي*  لاستدال: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -19
  /امال479589كد سؤال: 

توان پيـرو و مقلّـد  كند تا زماني كه مي شاعر توصيه مي 4است. كامالً برعكس در گزينۀ » دوري كردن از تقليد«مفهوم و پيام درس زاغ و كبك،   
  سمت راهبري رفت. بود، نبايد به

  ها: مفهوم ساير گزينه  
  ديرگرايي).: سعادت اكتسابي نيست (تق1گزينۀ   
  : نكوهش تقليد2گزينۀ   
  : كبوتر با كبوتر، باز با باز3گزينۀ   

  )2 درس( 2 فارسي*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -20
  479548كد سؤال: 

ي اسـت؛ يعنـي پـيش از حسـاب ها سفارش به خودحساب است، يعني اكنون را دريافتن، اما مفهوم ساير گزينه» اغتنام فرصت« 1مفهوم گزينۀ   
  آخرت، انسان در همين دنيا بايد به محاسبۀ نفس بپردازد:

ــوده ــن، آس ــا ك ــود اينج ــاب خ ــو حس  دل ش
 

ــــود را  ــــار خ ــــزا ك ــــه روز ج ــــيفكن ب  م
 

  

  )۱ درس( ۲ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۱
  ۳۶۷۸۳۸ال: کد سؤ

کـام اُریـَد: « /)۳و  ۲های  ، فعـل ماضـی مجهـول اسـت (رد گزینـه»اند هوا: تشـبیه شـدهُشـبِّ « /)۳و  ۱های  (رد گزینـه »برنـد : باال مییرفعونَ «  

 )۳و  ۲های  (رد گزینه »گونه که خواسته شده هامن

  )۱ درس( ۲ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۲
  ۳۷۰۰۹۷کد سؤال: 

م فیــه:« /)۳(رد گزینــۀ  »إن: اگــر، چنانچــه«     نیســت؛ » شــاَهدَ «مفعــول » لقــامن حکــیم« /)۳و  ۱های  (رد گزینــه »کنــد تقــدیم می در آن یَُقــدِّ

خربی ترجمه شـده  صورت مبتدا و به» های لقامن پرورشی است توصیه« /)۲نادرست است (رد گزینۀ » کنیم لقامن حکیم را مشاهده می«لذا 

  )۱که نادرست است (رد گزینۀ 
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  )۱(درس  ۲ه: کاربرد * عربی، زبان قرآن حیط*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۳
  ۳۵۸۸۴۴کد سؤال: 

 م تفضـیل(دّقـت: اسـ »َرشٌّ ِمـن: بـدتر از« /)۴و  ۱های  رد گزینـه(فعـل رشط  »َغلََبـت: چیـره شـود« /)۴رد گزینۀ (ادات رشط  »َمن: هرکس«  

  ))۲رد گزینۀ ( است!معنای صفت برتر  به» ِمن«همراه حرف جّر  به

  )۱(درس  ۲سط * حیطه: کاربرد * عربی، زبان قرآن متو : سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۴
  ۳۵۷۰۶۰کد سؤال: 

  اضافی است. ۴در گزینۀ » هچراک«/)۴(رد گزینۀ » بّه: پروردگارش ر« /)۲و  ۱های  (فعل امر) (رد گزینه» َدع: رها کن، بگذار«  

  )۱ درس( ۲ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۵
  ۳۵۷۰۶۱کد سؤال: 

  ها:  ترجمه درست سایر گزینه  

  ها ستیز کن! (أحَسن: نیکوترین) ) و با روشی که نیکوترین است با آن۲  

  ی کن! (أصابََک: فعل ماضی)شکیبای ،) و بر آنچه که بر تو آمده است۳  

  : فعل مجهول)شود! (یُکلَّفُ  اش ُمکلَّف می اندازۀ توانایی ) انسان به۴  

  )۱(درس  ۲طه: کاربرد * عربی، زبان قرآن حی*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۶
  ۳۵۷۰۶۲کد سؤال: 

  تر از اخالق نیکو نیست! : در ترازو چیزی سنگین۲ترجمۀ درست گزینۀ   

  تر أثَقل: سنگین  

  )۱ درس( ۲ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۷
  ۳۶۷۸۴۱کد سؤال: 

ی بـا دو اسـت و ایـن فعـل تضـادّ » کند توبه می«معنی  به» یتوُب «هستند و فعل » کند آمرزد، عفو می می«معنی  دو به هر» یغِفرُ «و » یَعفو«  

  ندارد.» یعفو«و » یغفرُ «فعل 

  )۱ درس( ۲ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۸
  ۳۶۷۸۴۵کد سؤال: 

  دهید؟  های شام گران است، آیا به من تخفیف می قیمت -) ۱  

  مشکلی نیست! -    

  خواهم!  ها را می جنس شلوارهای شام خوب نیست، بهرت از آن -) ۲  

  خواهید خواهم داد! آنچه می بسیار خوب، به شام -    

  های زنانه از این نوع به من بدهید!  آقای فروشنده، پیراهن -) ۳  

  م!مبه روی چش -    

  این پیراهن چند تومان است؟  -) ۴  

  هزار تومانی هم داریم! ۳۰ما به قیمت  -    
  ۳۴۸۳۴۸کد سؤال: 

 ترجمۀ منت:  

کند تا پیرشفت کند! گاهی  انسان کمک می به برد! اما همین فقر است که میرا از بین  ای عزم و اراده هردر بسیاری از مواقع » فقر««

کنند، چگونه  ها رشد می ای درختانی که از بین صخره شود! آیا ندیده فقر در ابتدای زندگی خیر و برکت است و باعث تقویت ارادۀ انسان می

سبب گرسنگی نخواهد مرد! اما جوانی که در   مّیت زندگی کرده بهتی در محرو شوند؟ جوانی که مدّ  ترین درختان می ترین و بزرگ قوی از

 »تواند در برابر مشکالت مقاومت کند! بسیاری از فرزندان فقرا به مراتبی رسیدند که فرزندان أغنیا به آن نرسیدند! نعمت زندگی کرده منی

  )جامع( ۲ نقرآ  زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۹
  ۳۴۸۳۴۹کد سؤال: 

  »شمریم؟ چه زمانی فقر و تنگدستی را باعث برکت می«ترجمۀ سؤال:   

  !کاریم ها می زمانی که درختانی را در بین صخره) ۱  

   !کنیم ت زندگی میهنگامی که در محرومیّ ) ۲  

   !کند را نابود می ای اراده هرهنگامی که  )۳  

  !شود ان میهنگامی که سبب تقویت ارادۀ انس) ۴  

  )جامع( ۲ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۰
  ۳۴۸۳۵۰کد سؤال: 

بنـابراین  ؛»است. های واال دانسته و رسیدن به جایگاه سبب تقویت ارادۀ انسان یفقر و نداری را در موارد بسیار «ه به مفهوم منت که با توجّ   

  گزینه است. ترین مناسب ۴گزینۀ 

  )جامع( ۲ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۱
  ۳۴۸۳۵۱کد سؤال: 

  گونه نیست. ی الزم، پسندیده و مفید معرفی شده است در حالی که اینطور کلّ   : فقر به۱گزینۀ   

  دانسته که نادرست است.ی برای انسان و جوامع برشی مفید طور کلّ   : فقر را به۳گزینۀ   

  ی فقر را ناپسند دانسته که این هم درست نیست.طور کلّ   : به۴گزینۀ   

  در صورتی که فقر سبب تقویت ارادۀ انسان شود، آن را پسندیده دانسته است. ۲اما گزینۀ   
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  )جامع( ۲ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۲
  ۳۴۸۳۵۲ل: کد سؤا

  در این منت معنای تفضیلی ندارد.» َخیر«اما واژۀ  ؛اسم تفضیل است» أعظم«و » أقویٰ «های  واژه  

  )جامع( ۲ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۳
  ۳۴۸۳۵۳کد سؤال: 

  و درست است.است » الفقرُ «را خرب دانسته که مبتدای آن » یُهلِکُ : «۱گزینۀ   

  خواهد. را فاعل دانسته در حالی که جمله اسمیه است و مبتدا می» الّشاّب : «۲گزینۀ   

  را فعل نهی دانسته در حالی که فعل نفی است.» ال یستطیعُ : «۳گزینۀ   

  الیه است. را صفت دانسته در حالی که مضاف» األغنیاء: «۴گزینۀ   

  (جامع) ۲رآن ق زبان عربی،*  کاربرد: حیطه * ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۴
  ۳۴۸۳۵۴کد سؤال: 

  است. » ثالثی مجرد« ۱گزینۀ  لیهستند، و » ثالثی مزید«افعال  ۴و  ۳، ۲های  گزینه  

  )۱ درس( ۲ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۵
  ۳۴۸۳۵۵کد سؤال: 

  اسم تفضیل است. » داناترین«معنای   به »أْعلَمُ «: واژۀ ۱گزینۀ   

  نیز اسم تفضیل است. » تر  صبور«معنای   به» أَْصَربَ «: واژۀ ۲گزینۀ   

  اسم تفضیل است.  »بهرت«معنای   به» خیرٌ «: واژۀ ۳گزینۀ   

  ).از دعای افتتاح انتخاب شده است ۴و  ۲های  هل شخص مفرد است. (عبارات گزینفعل مضارع اوّ » أَقْبَُل «ه کنید : اسم تفضیلی وجود ندارد. توجّ ۴گزینۀ   

  )۱ درس( ۲ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۶
  ۳۵۵۵۱۰کد سؤال: 

  است. » دخل«اسم تفضیل و در نقش فاعل برای فعل » أعلَم«  

  ها:  اسم تفضیل در سایر گزینه  

   أنَفُع: خرب /أفَضُل: مبتدا) ۴  ی: فعل ماضی است و اسم تفضیل نیست.أرضَ ) ۲  الیه ) الّدنیا: مضاف۱  

  )۱ درس( ۲ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۷
  ۳۵۲۲۹۹کد سؤال: 

  فعل مضارع متکلّم وحده است نه اسم تفضیل.» أعلَمُ «، واژۀ ۱در گزینۀ   

  )۱ درس( ۲ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۸
  ۳۵۵۵۰۹کد سؤال: 

  ها، اسم تفضیل است. در سایر گزینه» َخیر«است و اسم تفضیل نیست. » خوبی«معنای  همراه شده و به» ال«با حرف » الَخیر«  

  )۱ درس( ۲ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۹
  ۳۷۰۱۱۴کد سؤال: 

  ای بهرتیِن نیکوکاران! : ۲ترجمۀ درست گزینۀ   

  )۱ درس( ۲ قرآن زبان عربی،*  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۰
  ۳۶۷۸۵۵کد سؤال: 

هـا  ـر هستند و مفـرد آنجمع مکسّ » اکلمش«و » مسائل» («کنیم! به دبیر مراجعه می ،شویم ها با مشکالت مواجه می در مسائلی که در آن«  

  اسم مکان نیستند.)

  همگی اسم مکان هستند.  »املدرسة«و  »دیدار موعد: محّل « ،»ها ایستگاه جمع موقف،مواقف: «، »انبارها جمع مخزن، مخازن:«  

  

  )3 درس( 2 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -41
  370138كد سؤال: 

بخش  و پايـان و لكن رسول اهللا و خاتم النّبييّن، بلكه رسول خدا(كند.  معرفي مي» خاتم النّبييّن«را  خداوند در قرآن كريم، پيامبر اكرم   
كرد تا پس از ايشان، كسي اّدعاي پيامبري  عنوان آخرين پيامبر الهي معرفي مي نيز در اجتماعات مختلف، خود را به پيامبر  )پيامبران است.

  نكند، يا اگر اّدعا كرد، مردم فريب او را نخورند و بدانند كه او پيامبر واقعي نيست.
  )3 درس( 2 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -42

  478348كد سؤال: 
 يا دسته اسالم در: است »كننده ميتنظ نيقوان وجود« آن عوامل از يكي كه است اسالم نيد  بودن روزآمد و ييا يپو  نبوت، ختم علل از يكي جزو  

 و دارند تسلط ياسالم قرراتم و احكام ۀهم بر قواعد نيا . است داده تحرك و انطباق تيخاص ياسالم مقررات به كه دارد وجود نيقوان و قواعد از
 ضـرار ال و ضرر ال«: است فرموده  اكرم امبريپ مثال طور به. كنند يم كنترل و دهند يم قرار نظر تحت را مقررات و احكام ،يعال بازرسان مانند

  .»االسالم يف
  )2(درس  2يطه: كاربرد * دين و زندگي ح*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -43

  362602 كد سؤال:
اند. با اين وجود تعاليم انبياء در برخي احكام فرعي، متناسب با زمـان و  محتواي اصلي دعوت پيامبران يكسان است و همه آورندٔه يك دين بوده  

  هاي ديگر تفاوت داشته است. سطح آگاهي مردم و نيازهاي هر دوره با دوره
  )2 درس( 2 زندگي و دين*  دكاربر : حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -44

  362601كد سؤال: 
   گويند. ها برگزيده، همان دين الهي است كه بدان اسالم مي راه و روشي كه خداوند براي زندگي انسان  
   قرار داده  ها ارزاني داشته، تا آنان را به هدف مشتركي كه در خلقتشان هاي مشترك (فطرت)، خداوند يك برنامۀ كلي به انسان سبب ويژگي به

  است، برساند.
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  )1 درس( 2 زندگي و دين*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -45
  465258كد سؤال: 

   بار تجربۀ زندگي است و اين محدوديت، ضرورت كشف راه درست زندگي را ايجاب   ابيات صورت سؤال اشاره به محدود بودن عمر انسان به يك
  كند. مي

    در ايـن آيـه، همـان     شـده نمايد كه خسران و زيـان بيان يات مباركۀ سورٔه عصر نيز به ضرورت جلوگيري از تباهي و خسران عمر اشاره ميآ
  كشف راه درست زندگي است.  عدم

  )1 درس( 2 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -46
  405800كد سؤال: 

  ها را بدهد كه: تواند پاسخ درست اين سؤال جانبه بودن براي پاسخ به نيازهاي بنيادين، كسي مي اعتماد بودن و همه دو ويژگي قابل با توجه به  
  ) آگاهي كاملي از خلقت انسان، جايگاه او در نظام هستي، ابعاد دقيق و ظريف روحي و جسمي و نيز فردي و اجتماعي او داشته باشد.1  
  هاست. ها، پس از مرگ، چه سرنوشتي دارند و دقيقاً چه عاقبتي در انتظار آن ند كه انسان) همچنين بدا2  
  )1 درس( 2 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -47

  357093كد سؤال: 
كند، پـس  راي رسيدن به آن هدف، او را هدايت ميكند و ب خداي جهان، آفريدگاري حكيم است، يعني هر مخلوقي را براي هدفي معيّن خلق مي  

  )قال ربّنا الّذي اعطي كلّ شيءٍ خلقه ثمَّ هدي( هدايت، يك اصل عام و همگاني در نظام خلقت است. 
  )1 درس( 2 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -48

  357094كد سؤال: 
پذيرنـد كـه از معرفـت برتـري  كساني اين پيام (الهـي) را بهتـر مياي هشام ...  «حكم، فرمود:  بن ستۀ خود، هشامبه شاگرد برج امام كاظم   

  »اش در دنيا و آخرت باالتر است. تر است، رتبه كس كه عقلش كامل و آن برخوردار باشند...
  )1رس (د 2برد * دين و زندگي كار : حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -49

  357095كد سؤال: 
توان به اين اكسـير حيـات دسـت  بخشد؟ چگونه مي حيات روح بشر وابسته به چيست؟ چه چيزي به روح و درون انسان شادابي و طراوت مي  

  )يا ايّها الّذين آمنوا استجبيوا هللا و للّرسول اذا دعاكم لما يحييكم( يافت؟ 
  )2 درس( 2 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه * متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -50

  /بهبود414849كد سؤال: 

 يعنـي پيـامبر اكـرم   )ما همچنان كه به نوح و پيامبران بعد از او وحي كرديم، به تو [نيز] وحي كرديم(به ترجمۀ آيۀ شريفه دقت كنيد:   
  و سايرين بوده است. ادامه دهندٔه راه انبيا همچون نوح 

  )2 درس( 2 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*   متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -51
  386246كد سؤال: 

 به حقانيـتقطعاً دين نزد خداوند، اسالم است و اهل كتاب در آن، راه مخالفت نپيمودند مگر پس از آنكه (سورٔه آل عمران:  19آيۀ شريفۀ  بنا بر   
  )ان آنان وجود داشت.كه مي رشك و حسديدليل  ، آن هم بهآن آگاه شدند

  )3 درس( 2 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -52
  472591كد سؤال: 

  يكي از عوامل ختم نبوّت عبارت است از:  
  آمادگي جامعۀ بشري براي دريافت برنامۀ كامل زندگي:  
توانسـت  ميزاني بود كه مي داشتند، اما آمادگي فكري و فرهنگي جوامع مختلف به در عصر نزول قرآن با اينكه مردم حجاز سطح فرهنگي پاييني  

  دست آورد. كمك آن، پاسخ نيازهاي فردي و اجتماعي خود را به ترين برنامۀ زندگي را دريافت و حفظ كند و به كامل
صر و شام، نهضت علمي و فرهنگـي بزرگـي آغـاز شـد و هاي ديگري مانند ايران، عراق، م بينيم كه با ورود اسالم به سرزمين به همين جهت مي  

  دانشمندان و عالمان فراواني ظهور كردند.
  )3 درس( 2 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -53

  415370كد سؤال: 
توان از آن، يكسـان بـودن محتـواي اصـلي  ند كه ميك در اين بيت، شيخ محمود شبستري عارفِ نامي به يكي بودن خط رسالت انبيا اشاره مي  

  آوران الهي را برداشت كرد. دعوت پيام
  )3 درس( 2 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -54

  /بهبود382405كد سؤال: 

  پيروي كنند. وظيفه دارند تا از پيامبر اسالم شده است، همۀ پيروان پيامبران گذشته ناز آنجا كه قرآن تنها كتاب آسماني تحريف   
  )3 درس( 2 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -55

  /بهبود374569كد سؤال: 

    با توجه به عنايت خدا، اهتمام پيامبر  نيازي به تصـحيح و  ، در نتيجه جاودانه باقي ماند وشدنو تالش مسلمين، قرآن كريم دچار تحريف
  تكميل ندارد.

   »پس از پيامبر اكرم » وجود امام معصوم هاي پيامبر اكرم  سبب شد تا مسئوليت جز دريافت وحي ادامه يابد. به  
  )3(درس  2برد * دين و زندگي كار : حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -56

  370133كد سؤال: 
   دهد، تعيين زمان ختم نبوت نيـز بـا  نياز به پيامبر را در هر زمان تشخيص مي فرستد و اوست كه نياز يا عدم بران را مياز آنجا كه خداوند پيام

  خداست.
    با تالش و كوشش مسلمانان و در پرتو عنايت الهي و با اهتمامي كه پيامبر اكرم آوري و حفظ قرآن داشت، اين كتاب دچار تحريف  در جمع

  ندارد و جاودانه باقي خواهد ماند.» تصحيح«گرديد. به همين جهت اين كتاب نيازي به ناي بر آن افزوده يا از آن كم   هنشد و هيچ كلم
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  )1 درس( 2 زندگي و دين*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -57
  357098كد سؤال: 

توجهي وقتي گريبان انسان را خواهد گرفت  بار اين بي ست، زيرا آثار و عواقب زيانهاي اساسي انسان، كار درستي ني توجهي به سؤال غفلت و بي  
  كه ديگر كاري از او ساخته نيست و امكان جبران نيست.

 كــاروان رفــت و تــو در خــواب و بيابــان در پــيش
 

 كي روي، ره ز كه پرسي، چـه كنـي، چـون باشـي 
 

ها داغ اسـت، بـه  اند و امروزه نيز بيش از گذشته بازار از اين پاسخ هايي داده ها پاسخ سؤال مكاتب فكري مختلف از ابتداي تاريخ تاكنون به اين  
  همين جهت هم، سرگرداني انسان امروز از گذشته بيشتر شده است.

  )2(درس  2* حيطه: كاربرد * دين و زندگي  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -58
  370142كد سؤال: 

  »ها تفرقه ميان آن عدم«  )ال نفّرق ...(و » ايمان به پيامبران الهي«  )آمّنا ... ما انزل(شده در اين آيه بيان   
  )2 درس( 2 زندگي و دين*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -59

  355490كد سؤال: 
سبك زندگي و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دين نتوانند  استمرار و پيوستگي در دعوت مردم توسط انبياء سبب شد تا تعاليم الهي جزء  

  راحتي كنار بگذارند. آن را به
  )3 درس( 2 زندگي و دينحيطه: كاربرد * *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -60

  472604كد سؤال: 
كاران خواهد بود، امـا در  ود و در آخرت از زيانش هركس ديني جز اسالم را انتخاب كند، از او پذيرفته نمي )و من يبتغ غيراالسالم ...(بنا بر آيۀ   

عمل اين ميان ممكن است پيروان پيامبران گذشته از آمدن پيامبر جديد آگاه نشوند؛ چنين افرادي نزد خداوند عذر دارند و اگر مطابق دين خود 
اما نتوانند به حقانيت ديـن جديـد پـي ببرنـد،  جو بزنند، و گيرند. همچنين اگر كساني دست به تحقيق و جست كرده باشند، پاداش خود را مي

  گيرند. عذرشان نزد خداوند پذيرفته است و مورد مؤاخذه قرار نمي

  
 )1(درس  2مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * زبان انگليسي  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -61

  332948كد سؤال: 
  است. a glass ofتوضيح: ظرف مناسب آب،   

  )1(درس  2مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: دانش * زبان انگليسي  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -62
  348292كد سؤال: 

  درست است. 3شمارش است، پس تنها گزينۀ  اسمي غيرقابل» پول«توضيح:   
  )1(درس  2مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * زبان انگليسي  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -63

  379965كد سؤال: 
  شمارش است و به همين جهت ضمير مناسب آن نيز مفرد است. يك اسم غيرقابل» مو« hairتوضيح:   
  )1(درس  2مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: دانش * زبان انگليسي  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -64

  349170كد سؤال: 
  .گيرد گيري قرار مي گيري در اين تست يك عدد است كه قبل از واحد اندازه توضيح: كلمۀ اندازه  

numbers + unit + nouns  
  )1(درس  2مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * زبان انگليسي  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -65

  382447كد سؤال: 
  درست است. 1، تنها گزينۀ ofو حرف اضافۀ  informationشمارش بودن  توضيح: با توجه به غيرقابل  

  )1(درس  2انش * زبان انگليسي مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: د ▲  4پاسخ: گزينۀ  -66
  323438كد سؤال: 

  .متنوع هستندترجمه: حيوانات از نظر اندازه از كوچك به بزرگ   
  ) تنوع داشتن4  وجو كردن (اينترنت) ) جست3  ) معني دادن2  ) احترام گذاشتن1  
  )1(درس  2مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: دانش * زبان انگليسي  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -67

  355901ؤال: كد س
  اي براي رفتن به فروشگاه نياز داريد؟ است. وسيله در دسترسترجمه: خودروي من   
  است. قابل استفادهاي كه زيرش خط كشيده شده،  ترين معني براي كلمه نكته: نزديك  
  استفاده ) قابل4  نواز ) مهمان3  ) مناسب2  ) قدرتمند1  
  است. usableدر اين جمله  availableتوضيح: كلمۀ مترادف   
  )1(درس  2مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * زبان انگليسي  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -68

  349175كد سؤال: 
  هاي مغز هستند.  هاي جديد براي توسعۀ توانايي راه وجوي جستترجمه: دانشمندان در حال   
  است.» وجو كردن جست«معني   اي كه زير آن خط كشيده شده به نكته: كلمه  
  ) فكر كردن4  ) مبادله كردن3  ) تمرين كردن2  وجو كردن ) جست1  

  )1(درس  2مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * زبان انگليسي  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -69
  352454كد سؤال: 

  داد. هواي خوب، دهانش تا مرز درد گرفتن (ترك خوردن لب) او را آزار مي و آب رغم عليترجمه:   
  رغم ) علي4  ) بعالوه3  ) زيرا2  ) هرچند1  

  )1(درس  2مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: دانش * زبان انگليسي  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -70
  319738كد سؤال: 

  تدريس به افراد را بيشتر از شما ندارم. تجربۀترجمه: من   
  ) محدوده4  ) تجربه3  ) محلي2  ) مطلق1  
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  )1(درس  2مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * زبان انگليسي  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -71
  355533كد سؤال: 

  قيمتي است. محدودٔهترجمه: اين محصول بهترين گزينه در اين   
  ) درصد4  ) محدوده3  ) هزينه2  ) منطقه1  
  )1(درس  2مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * زبان انگليسي  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -72

  348763كد سؤال: 
  كنيم. يكديگر را خيلي زود فراموش مي ارزندٔهترجمه: ما خدمات   
  ) كوچك، ناچيز4  ) روان3  ) ارزنده (با ارزش)2  ) در معرض انقراض1  

  349179كد سؤال: 
  ترجمۀCloze Test:  

ان در آن ناحيـه صـحبت كننده نبوده، اما اغلب مـردم بـه آن زبـ صحبت مادري (بومي)زباني است كه زبان  L2زبان دوم يك شخص و يا 
كنند، فارسـي و آذري.  كنند. مثال خيلي خوب زبان آذري است در برخي نواحي ايران. تقريباً تمام مردم در اين مناطق به دو زبان صحبت مي مي
كننـد.  دارنـد، اسـتفاده مي متفاوت سكونت مناطقبا افرادي كه در  ارتباط برقرار كردنعنوان زبان مادري و از فارسي براي  ها از زبان آذري به آن

  كنند. جمعيت ايران آذري صحبت مي درصد 16جالب است بدانيم 
 4پاسخ: گزينۀ  -73

  349180كد سؤال: 
  ) بومي4  ) در معرض انقراض3  ) صادق2  ) جالب1  
  3پاسخ: گزينۀ  -74

  349181كد سؤال: 
  زني كردن گشت) 4  ) ارتباط برقرار كردن3  ) تماشا كردن2  ) تجربه كردن1  
  1پاسخ: گزينۀ  -75

  349182كد سؤال: 
  ها ) پاركينگ4  ها ) زبان3  ) مؤسسات2  ) نواحي، مناطق1  
  4پاسخ: گزينۀ  -76

  349183كد سؤال: 
  ) درصد4  ) قرن3  ) نياز2  ) قاره1  

  374639كد سؤال: 
 ترجمۀ درك مطلب:  

ن را بهبود بخشند، اما پيدا كردن بهترين روش، دشوار است. آيا بهتـر اسـت بـا خواهند انگليسي ياد بگيرند يا آ  ها نفر مي امروزه، ميليون 
رسـد.  زبان روشن به نظر مي گويندگان بومي در كشورشان زندگي كنيم يا در كشور خود تحصيل كنيم؟ نكات مثبت رفتن به كشورهاي انگليسي

كنند. نكتۀ خوب ديگر اين  دهيد. مردم آن زبان را در هرجايي صحبت مي توانيد در مدتي كه آنجا هستيد به زبان گوش در ابتدا، شما هميشه مي
 است كه شما بايد با مردم به آن زبان صحبت كنيد. در ايران، هميشه اين امكان وجود دارد تا اگر بخواهيد در كالس فارسي صـحبت كنيـد، امـا

  كند.  يادگيري را كند مي
عالوه، آن از رفتن  تان ايجاد كنيد. به هم نكات مثبتي دارد. نيازي نيست تغيير بزرگي در زندگياز طرف ديگر، در خانه ماندن و مطالعه كردن 

  رسد. اش به زندگي در انگلستان نمي تر است، اما هرگز نتيجه به انگلستان بسيار ارزان
زبان است، هرچند كه  ني در كشورهاي انگليسيزما كنم كه اگر زمان و پول كافي داريد، بهترين گزينه، سپري كردن مدت طور كلي، من فكر مي به

  تان را به حداكثر برسانيد. كارگيري زبان انگليسي ترين كار در اين شرايط اين است كه به توانيد به خارج از كشور سفر كنيد، مهم اگر شما نمي
  2پاسخ: گزينۀ  -77

  374640كد سؤال: 
  ترجمه: اين متن دربارٔه چيست؟  
  ) بهترين راه يادگيري زبان انگليسي2    آموزان زبان انگليسي تعداد زبان) 1  
  ) نكات مثبت زبان فارسي4  ) مدارس زبان انگليسي در ايران و انگلستان3  
  2پاسخ: گزينۀ  -78

  374641كد سؤال: 
  زبان چيست؟ ترجمه: نكتۀ مثبت رفتن به يك كشور انگليسي  
  شان صحبت كنيد. شما بايد به زبان )2    ) هيچ ايراني در آن كشور نيست.1  
  مان ايجاد كنيم. ) ما بايد تغييرات بزرگي در زندگي4    ) مدارس زبان بهتر هستند.3  
  4پاسخ: گزينۀ  -79

  374642كد سؤال: 
  ترجمه: يادگيري زبان انگليسي در ايران خوب است به جهت اينكه ...............  
  توانيد در هرجايي انگليسي صحبت كنيد. ) در ايران شما هميشه مي2  تند.هاي بريتانيايي خيلي خوب نيس ) معلم1  
  وبيش مانند قبل ادامه دهيد. تان را كم توانيد زندگي ) شما مي4  زبان، سخت كار كنيد. ) شما بايد در كشورهاي انگليسي3  

  3پاسخ: گزينۀ  -80
  374643كد سؤال: 

  بايد ............... ترجمه: افرادي كه زمان و پول زيادي ندارند،  
  ) انگليسي را در كانادا و آمريكا ياد بگيرند.1  
  زبان پيدا كنند. تر در كشورهاي انگليسي هاي ارزان ) كالس2  
  ) تالش كنند زبان انگليسي را در كالس بيشتر اوقات صحبت كنند.3  
  زبان بروند تا زبان دوم ياد بگيرند. ) به كشورهاي فارسي4  
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  انسانی) علوم و ادبیات رشتۀ( ۲ ۀمرحل تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  )1 ، درس1 فصل( 2 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -81

  323515كد سؤال: 
نتيجـه  q« ،»pآنگـاه  pاگـر «هـاي  صورت كنيم و آن را به استفاده مي» «را نتيجه بگيريم از نماد  qگزارٔه  pهرگاه بخواهيم از گزارٔه «نكته:   

  خوانيم.  مي» شود نتيجه مي pاز  q«و » را qدهد  مي
pنكته: در گزارٔه شرطي    q  هرگاهp  رزش درست است و درست يا نادرست بـودن داراي ارزش نادرست باشد، گزاره به انتفاي مقدم داراي اq 

  تأثيري در ارزش اين گزاره ندارد. 
اي شرطي است كه قسمت اول  گزاره 3اي شرطي باشيم كه قسمت اول (مقدم) آن نادرست است. تنها گزينۀ  با توجه به نكات بايد به دنبال گزاره  

  يك تركيب فصلي است.  4آن نادرست است. دقت كنيد كه گزينۀ 
  )1 ، درس1 فصل( 2 آمار و رياضي*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -82

  323519كد سؤال: 
p) شرطي دونكته: تركيب    q) هاي  صورت را به»p دهد  مي هنتيجq  را وq دهد  نتيجه ميp اگر «، »راp  آنگاهq  و اگرq  آنگـاهp« ،» اگـرp 

  خوانيم.  مي» qاگر و تنها اگر  p«و » qشرط الزم و كافي است براي  p«، »عكسو بر  qآنگاه 
  ها است.  از گزاره شرطي دويك تركيب  3با توجه به نكتۀ فوق، تنها گزينۀ   
  )1 ، درس1 فصل( 2 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -83

  332883كد سؤال: 
  صورت زير است: گذاري تركيب شرطي، عطفي و فصلي دو گزاره به رزشنكته: جدول ا   

p qp qp q q p
 د د  د د  د

 دن  ن ن د

ن د  د ن د
نن  د  ن ن

  كنيم: با توجه به نكتۀ فوق، جدول را كامل مي  
p q q p qp qq ~ qp

  ن 
  

ن د  ن 
  پاسخ است. 2بنابراين گزينۀ   
  )1 ، درس1 فصل( 2 آمار و رياضي*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -84

  332884كد سؤال: 
د عـددي فـر  nاگر «صورت  به» عددي زوج است nعددي زوج باشد، آنگاه  2nاگر « ارز گزارٔه شده در صورت سؤال، هم ارزي داده توجه به هما ب  

  باشد. مي» عددي فرد است 2nباشد، آنگاه 
  تذكر: دقت كنيد كه اعداد طبيعي يا زوج هستند و يا فرد.  
  )1 ، درس1(فصل  2: ساده * حيطه: دانش * رياضي و آمار سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -85

  323516كد سؤال: 
  صورت زير است:  به qو  pارٔه گذاري تركيب شرطي دو گز  نكته: جدول ارزش  

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

pمطابق نكتۀ فوق، تركيب شرطي    q  فقط زماني داراي ارزش نادرست اسـت كـه مقـدم(p)  داراي ارزش درسـت و تـالي(q)  داراي ارزش
  درست است.  2نادرست باشد. بنابراين گزينۀ 

  )1 ، درس1 فصل( 2 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -86
  357025كد سؤال: 

~)را با pنكته: نقيض گزارٔه    p) نقيض «صورت  دهيم و آن را به نمايش ميp « چنين نيست كه «ياp «خوانيم. مي  
  يك گزاره كافي است، فعل جمله را نفي كنيم. نكته: براي بيان نقيض  
دانيم در اعداد حقيقي، هر عددي كـه گويـا نباشـد،  باشد. از طرفي مي مي» عددي گويا نيست a«صورت  به» عددي گويا است a«نقيض گزارٔه   

  است. رستد 3گنگ است، پس گزينۀ 

ن د
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  )1 ، درس1 فصل( 2 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -87
  323523كد سؤال: 

  صورت زير است:  نكته: جدول ارزشي تركيب فصلي و تركيب شرطي دو گزاره به  
p q   p q   q  p  

  د  د  د  د
  د  ن  د  ن
  ن  د  د  د
  ن  ن  ن  د

ابق نكتۀ فوق، يك تركيب دوشرطي در دو حالت داراي ارزش نادرست است. چـون شده شامل يك تركيب فصلي است. مط داده شرطي دوگزارٔه   
اي كـه داراي  داراي ارزش درست است، پس تركيب فصلي بايد داراي ارزش نادرست باشد. لذا جاي خالي بايد با گزينـه» گنگ است 2«گزارٔه 

  پاسخ است.  4ارزش نادرست باشد پر شود، بنابراين گزينۀ 
  )1 ، درس1 فصل( 2 آمار و رياضي*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -88

  323524كد سؤال: 
  صورت زير است:  گذاري تركيب عطفي، فصلي و شرطي دو گزاره به نكته: جدول ارزش  

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

  گيريم. مي دلخواه است دو ارزش درست يا نادرست را براي آن در نظر  rدهيم. چون  شده را با كمك نكته تشكيل مي هاي داده جدول ارزش گزينه  

(p q) r    (p q) r    (p q) r    (p q)   (r p) q   r p   r  q   p   
  د  ن  د  د  د  ن  ن  د  د
  د  ن  ن  د  د  ن  ن  د  د

  پاسخ است.  2مطابق جدول گزينۀ   
  )1 ، درس1 فصل( 2 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -89

  /امال327532كد سؤال: 

  نويسيم: شده را مي هاي داده جدول ارزشي گزاره  
(p q) (p q)   p q  p q   q  p  

  د  د  د  د  د
  د  ن  ن  د  د
  ن  د  ن  د  د
  ن  ن  ن  ن  د

p)مطابق جدول فوق ارزش گزارٔه    q) (p q)   .همواره درست است  
  )1 ، درس1 فصل( 2 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -90

  332891كد سؤال: 
  صورت زير است: گذاري تركيب شرطي، عطفي و فصلي دو گزاره به نكته: جدول ارزش  

p qp qp q q p
 د د  د د  د

 دن  ن ن د

ن د  د ن د
نن  د  ن ن

  نويسيم: ها را مي شده در گزينه هاي داده شده در صورت سؤال، ارزش گزاره كمك نكتۀ فوق و جدول داده به  
(~ r p) q (r q) p (p q) r (p q) q  r q p

 دن  د ن  ن  د  ن
        

  پاسخ است. 3بنابراين گزينۀ   
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  )1 ، درس1(فصل  2* رياضي و آمار  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -91
  355429كد سؤال: 

  دهيم: ها تشكيل مي تك گزينه ها را براي تك جدول ارزش گزاره  
      1گزينۀ   2گزينۀ   3گزينۀ   4گزينۀ 

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

 پاسخ است. 3بنابراين گزينۀ   
  )1 ، درس1 فصل( 2 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -92

  332893كد سؤال: 
  صورت زير است: گذاري تركيب شرطي و فصلي دو گزاره به نكته: جدول ارزش  

p qp q q p
 د د  د  د

 دن  ن د

ن د  د د
نن  د ن

pارزش    r  به ارزشr  ،بستگي دارد. بنابراين مطابق نكتهp  داراي ارزش نادرست است، پس~ p  داراي ارزش درست است. بنابراين در گـزارٔه
qشرطي  r ~ p ، باشد. تالي داراي ارزش درست است و ارزش گزاره درست مي  

  )1 ، درس1 فصل( 2 آمار و رياضي*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2ينۀ پاسخ: گز  -93
  355814كد سؤال: 

  نويسيم: جدول ارزش اين گزاره را مي  
p (q r)  q r   r  q  p  

  د  د  د  د  د
  د  د  ن  ن  ن
  د  ن  د  ن  ن
  د  ن  ن  ن  ن
  ن  د  د  د  د
  ن  د  ن  ن  د
  ن  ن  د  ن  د
  ن  ن  ن  ن  د

  شده درست است. حالت ارزش گزارٔه داده 5بنابراين در   
  )1 ، درس1(فصل  2: دشوار * حيطه: دانش * رياضي و آمار سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -94

  323529كد سؤال: 
p)صورت  : تركيب شرطي دو گزاره را به1نكتۀ    q)  صورت  دو گزاره را به شرطي دوو تركيب(p q) دهيم.  نمايش مي  
  است:   رو صورت روبه دو گزاره به شرطي دوگذاري تركيب شرطي و  : جدول ارزش2نكتۀ   

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

  دهيم:  شده را تشكيل مي گذاري گزارٔه داده ، جدول ارزش2ابتدا با توجه به نكتۀ   
(p q) (p q)   p q   p q   q  p  

  د  د  د  د  د
  د  ن  ن  ن  د
  ن  د  ن  د  ن
  ن  ن  د  د  د

  شده داراي ارزش نادرست است.  داراي ارزش درست باشد، گزارٔه داده qزش نادرست و داراي ار  pمطابق جدول فوق تنها در حالتي كه   
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  )1 ، درس1(فصل  2* رياضي و آمار  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -95
  371163كد سؤال: 

  نيازي به كشيدن جدول نيست!  
p)صورت  شده را به وان گزارٔه دادهت ارز هستند، پس مي با توجه به فرض، چون دو گزاره هم   ~ p) (p ~ p)   .در نظر گرفت  
pطور مثال براي  ها همواره داراي ارزش درست است، به ارز هم باشند، تركيب شرطي آن دقت كنيد اگر دو گزاره هم   p :داريم  

p p  p  
  د  د
  د  د
  ن  د
  ن  د

  سطر خود ارزش درست دارد.  4شده در صورت سؤال نيز در  ارز داده بنابراين تركيب شرطي دو گزاره هم  

  
  )1 درس( 2 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -96

  319566كد سؤال: 
اي چيد و گلستان را بـه نثـر مسـجّع و  پنج سال گرد جهان گشت و تجربه اندوخت و از هر خرمني خوشه و رواي ملك سخن، سي سعدي فرمان  

  بوستان را در قالب مثنوي پديد آورد.
  )1 درس( 2 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -97

  319568كد سؤال: 
نوشتۀ شمس قيس رازي از نويسندگان زبردست قرن هفـتم هجـري اسـت. ايـن كتـاب از نخسـتين و » معايير اشعار العجم المعجم في«كتاب   

  ترين آثار در علم عروض و قافيه، بديع و نقد شعر است.  مهم
عناي عنوان كتاب ما را راهنمايي است. م» المعارف) در موضوع معيارهاي اشعار فارسي فرهنگ (دايرة «معني  به» المعجم في معايير اشعار العجم«  

  كند تا موضوع كتاب را بياموزيم. مي
  )1(درس  2صات سؤال: ساده * حيطه: دانش * علوم و فنون ادبي مشخ ▲  3پاسخ: گزينۀ  -98

  355362كد سؤال: 
اختنـد. در ايـن يـورش بزرگـاني چـون تدريج به ديگر نـواحي ت .ق.) به نواحي مرزي ايران حمله كردند و به ه 616مغوالن در اوايل قرن هفتم (  

  الدين اسماعيل كشته شدند. الدين كُبري و عطار نيشابوري و كمال نجم
  )1 درس( 2 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -99

  347147كد سؤال: 
بسـياري از  چراكـه  ،بود و بـه نـوعي رو بـه سسـتي و نابسـاماني نهـادهاي گذشته متفاوت  در اين دوره وضعيت زبان و ادبيات فارسي با دوره  

  پرور نابود شدند. هاي فرهنگ دوست و خاندان دانشمندان و اديبان كشته شدند و دربارهاي ادب
و آذربايجـاني از آيند. فاصله گرفتن دو سبك بينـابين  شمار مي هاي جديد از جمله عوامل مثبت اين عصر به انتقال مركزيت قدرت و رواج قالب  

  ها خود متأثر از برخي عوامل سياسي و اجتماعي بودند. سبك خراساني مقدمۀ ظهور سبك عراقي بود كه اين
  )1 درس( 2 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -100

  415071كد سؤال: 
  الف) شمس قيس رازي (المعجم)  
  الّدين دايه ا نجمالّدين رازي ي ب) نجم  
  است.)» تاريخ جهانگشا«ج) حمداهللا مستوفي (عطاملك جويني صاحب كتاب   
  )1(درس  2خصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * علوم و فنون ادبي مش ▲  4پاسخ: گزينۀ  -101

  357047كد سؤال: 
سان به عراق عجم منتقل شد و شاعران بزرگ اين دوره غالباً هاي فرهنگي از خرا گذاري سبك اين دوره اين است كه بعد از مغول كانون دليل نام  

  آمده بودند.» اصفهان، همدان، ري و اراك كنوني«از شهرهاي 
  )1 درس( 2 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -102

  369904كد سؤال: 
  اي عطار نوشته شده است.االولي  شيؤه تذكرة االنس از جامي است و به  نفحات  
  )1 درس( 2 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -103

  350038كد سؤال: 
  هاي نظامي سروده است. به تقليد از داستان» جمشيد و خورشيد«اي با عنوان  سلمان ساوجي از شاعران سبك عراقي است و مثنوي  
  )1 درس( 2 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -104

  362437كد سؤال: 
  اخالقي آشكار كرده است. قطعاتيمين، قدرت شاعري خود را در  ابن  
  )1 درس( 2 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -105

  369906كد سؤال: 
هاي شاعران شاخص، همانند  سرايي را در پي داشت و زبان شعر جز در سروده تبار، از رونق افتادن قصيده دوست ايراني ادب از بين رفتن دربارهاي  

  خواجو و حافظ به سستي گراييد.
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  )1 درس( 2 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -106
  383352كد سؤال: 

يابي و انتقادهاي ظريف اجتماعي او معروف است. رسالۀ دلگشا، صدپند و اخالق االشراف از  ذوق و آگاهي است كه نكته خوشعبيد زاكاني شاعر   
  آثار منثور عبيد زاكاني است.

  )1 درس( 2 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -107
  362438كد سؤال: 

  .نيستزيسته و حمداهللا مستوفي از مورخان و نويسندگان قرن هشت است و شاعر  رن هفتم ميالدين رازي در ق نجم  
  )1رس د( 2ط * حيطه: دانش * علوم و فنون ادبي متوس: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -108

  /بهبود344093كد سؤال: 

  هر دو اثر از مولوي است.  
  )1 درس( 2 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  طمتوس: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -109

  348122كد سؤال: 
احوال بيش از  شير نوايي نوشته است. اين كتاب شرح علي دولتشاه سمرقندي از نويسندگان قرن نهم است كه تذكرٔه دولتشاه را به تشويق امير  

  صد تن از شاعران ايراني از آغاز تا زمان مؤلف است.
  )1 درس( 2 ادبي فنون و علوم*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -110

  /جايگزين348128كد سؤال: 

  )2(درس  2يطه: دانش * علوم و فنون ادبي ح*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -111
  344111كد سؤال: 

  هدِ  ر  شا  سَر  اي  نِـ  ما  پيـ  را  مَـ  IÎ·  عِر  بز  رَ  يا
                              

        

1  2  3  4  
  دِه  ر  دا  بيـ  لِ  دِ  هُ  گا  آ  ِن  جا  نا  بيـ  مِ  چشـ
                


    


          

        

5  6  7  8  
  )2(درس  2: ساده * حيطه: دانش * علوم و فنون ادبي سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -112

  369907كد سؤال: 
  زيم  دا  رَن  غَ  سا  در   مي  مُ  ني  شا  رَف  بَ  گُل  تا  يا  بِ

  4پايۀ   3پايۀ   2پايۀ   1پايۀ 
  )2 درس( 2 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -113

  369919كد سؤال: 
  قير  بِ  تِ  شُس  ي  رو  بَه  شَ  چن  بي  شَ  :2گزينۀ 

                      
  هاي اين مصراع سه هجا دارند و در پايۀ چهارم اين مصراع دو هجا وجود دارد. پايه  
   ها: اما ساير گزينه  

  يي  را  يا  بِ  سَر  يك  IÀ·  جَ  Hj·  وي  جا  كِ  هي  خا  گر  تُ  :1گزينۀ 
                                  
  رد  گي  مي  نِ  بَر  قي  ري  طَ   IÄ·  رو  مَه  رِ  مِه  جز  لَم  د  :3گزينۀ 
                                  
  نَم  تا  بس  تُ  فَز  صا  ان  كِ  زد  خي  مي  نِ  بَر  تَم  سَد  زِ  :4گزينۀ 
                                  

  )2(درس  2: ساده * حيطه: كاربرد * علوم و فنون ادبي ؤالس مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -114
  371065كد سؤال: 

  نيست  گ  هن  آ  ح  صل  را  تُ  مَر  گر  اَ
  نيست  گ  جن  رِ  س  [I·  اي   تُ  با  را  م
                      
                  

            اييپايۀ دوم آو       
  ها: بررسي گزينه  

  ور  گا  جَن :1گزينۀ 

  

  تش  رَ  صي  بـَ   :2گزينۀ 
                  
    را IÀ·  ج :4گزينۀ   من  نِ  جا :3گزينۀ 
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  )2 درس( 2 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -115
  371067كد سؤال: 

  را  ما  لِ  دِ   دل ما را
            

  

  يي  دا  خُ  يُ   كي  پا  تُ  ِك  يَم  گو  تُ  رِ  ذك  كا  لِ  مَ 
                                

  كند. درستي كامل مي با توجه به توضيحات فوق، تركيب (دل ما را) پايۀ اول مصراع دوم را به  
  )2 درس( 2 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -116

  383360كد سؤال: 
  شود. هاي آوايي بيت سؤال چهار تا چهار تا جدا مي پايه  
  )2 درس( 2 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -117

  386010كد سؤال: 
  نادرست است. 1مصراع دوم گزينۀ   
  شكل درست آن:  

 پوست  نَ  رم  در  مي  ه  هن  را  پي  كه  رم  يا  فا  و   بي
                              

  )2 درس( 2 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -118
  369917كد سؤال: 

)1(  )2(  )3(  )4(  
  رَد  خُ  دِ  با  Ãº¸  چ  كِ  را  Hj·  وَ  بُ  مَت  ال  مَ  چ
¸ÄH  ب  ت  بس  عي  چ  ¸Äj  دي  رَ  خِ  بي  ¸Ä»  ِطاست  خَ  چ  

)5(  )6(  )7(    )8(    
  )2 درس( 2 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -119

  369905كد سؤال: 
  هركدام سه پايه دارد: 3 و 2، 1هاي  گزينه  

  پايه) 3(  تَم  مَس  تُ  ز  وي  ال  دِ  يِ   بو  َاز  ِك   :1گزينۀ 
  پايه) 3(  نَد  كُ  مي  يَت  كا  ح  چُن  ني «Ä¸  نُ  بِش  :2گزينۀ 
  پايه) 3(  ري  دا  ِن  سي  دَر  َان  چِ  هَر  وَر  را  بَ  :3گزينۀ 
  پايه) 4(  راز  نِ  سا  نا  شِ  هَر  گو  رُ  وا  دَف  صَ   :4گزينۀ 

  )2 درس( 2 ادبي فنون و علوم*  كاربرد: حيطه * ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -120
  371070كد سؤال: 

)1(  )2(  )3(  )4(  
  او  ي   پا  دَر  نَم  ك  اف  تا  رم  بَ  مي  [I·  او  تِ  دَس  از 
  رَم  بَ  مي [I·  او  ت  دس  از  من  ك  ري  دا  پن  ن  تُ  تا

)5(  )6(  )7(  )8(  
                                

  اين بيت داراي هشت پايۀ آوايي است.  

  
  )2 درس( 2 تاريخ*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -121

  367583كد سؤال: 
ها، اقدام بـه تحليـل و تفسـير   هاي مربوط به يك رويداد و نقد آن  نگاري تحليلي، مورخ با بررسي موشكافانۀ تمام اخبار و روايت  در روش تاريخ  

  نمايد.  علل، آثار و پيامدهاي آن واقعه مي
  )1 درس( 2 تاريخ*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -122

  347100كد سؤال: 
 منظـور بـه كوچـك و بـزرگ مانروايـانفر  .بود اي سلسله هاي تاريخ يافت رواج ايران در اسالمي دورٔه در كه نگاري تاريخ هاي گونه از ديگر يكي  

  كردند. مي رويدادها اين تدوين به مأمور و تشويق را دانشمند و اديب افراد معموالً خود دوران رويدادهاي وضبط ثبت
  )1 درس( 2 تاريخ*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -123

  355386كد سؤال: 
مؤلفـان  .يافـت تداوم قاجار عصر اواخر تا و آغاز قمري هجري سوم قرن از كه ايران است در نگاري تاريخ ايه شاخه از يكي عمومي نگاري تاريخ  

  كردند. مي آغاز عالم آفرينش از را جهان تاريخ آثار، از دسته اين
  )1 درس( 2 تاريخ*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -124

  358739كد سؤال: 
 خصـوص در اطالعـات سـودمندي آثار اين. اند مردم و حكومت مناسبات و دربارٔه شيؤه كشورداري موضوعاتي حاوي اي نامه سياست يها كتاب  

  .دهند مي ارائه فرهنگي و نظامي اقتصادي، اداري، و نهادهاي تشكيالت و ادارٔه كشور چگونگي
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  )2و  1 هاي (درس 2خ * تاري كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -125
  383275كد سؤال: 

 تـرين برجسـته از كـرد. اشـاره ق) 310 -224( طبري جرير محمدبن تأليف طبري تاريخ به توان مي عمومي، هاي تاريخ مشهورترين و ترين مهم از  
  .است طبري جرير بن محمد مشهور مفسر و مورخ روايي، نگاري تاريخ هاي چهره

  )1(درس  2ات سؤال: متوسط * حيطه: استدالل * تاريخ صمشخ ▲  3پاسخ: گزينۀ  -126
  367590كد سؤال: 

شوند. انواع پوشاك، جواهرات، ابزارهـاي   براي مورخان از منابع بسيار موثق محسوب مي ساختۀ انسان منابع غيرنوشتاري، ابزارها و وسايل دست  
  گيرند. هاي انساني بازمانده از گذشته، در اين دسته قرار مي  ساخته  در مجموع تمام دست ..و.كشاورزي، ظروف 

  )2 درس( 2 تاريخ*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -127
  348083كد سؤال: 

ه نقد و انتقاد، هيچ نظري دربارٔه درستي يا نادرستي خبـر دور از هرگون  نگاري روايي اين باشد كه نويسندگان به شايد يكي از معايب سبك تاريخ  
  دهند. ارائه نمي

  )2 درس( 2 تاريخ*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -128
  348088كد سؤال: 

 ديگـر ماننـدهـاي  نوشـته ايـ و تـاريخي هـاي كتاب ساير در مندرج نظير اطالعات منابع ساير با تاريخي منبع و خبر يك مطابقت و مقايسه  
 و اخبار اعتبار جهت تعيين در سودمند روشي آن، امثال و ها نامه سياست ها، نامه اخالقي، فتوت متون اشعار، هاي ديوان ها، سفرنامه ها، نامه نسب
  .است اسناد

  )2 درس( 2 تاريخ*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -129
  349960كد سؤال: 

  كننده، تعيين فاصلۀ زماني و مكاني بين راوي و خبر است. يكي از كارهاي مورخان در نقد روايت  
  )2 درس( 2 تاريخ*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -130

  355390كد سؤال: 
  .كرد اشاره مسكويه ابوعلي االمم تجارب تابك به توان مي است، شده تأليف تحليلي نگاري شيؤه تاريخ به كه آثاري ترين برجسته از  
  .طبري است جرير محمدبن مشهور مفسر و مورخ روايي، نگاري هاي تاريخ چهره از مشهورترين  
  )2 درس( 2 تاريخ*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -131

  355786كد سؤال: 
از مجمـوع  گزارش يك ها، همۀ روايت مطابقت دادن و مطالعه موضوع، با يك درباره همۀ روايات ذكر جاي به مورخ نگاري تركيبي، روش تاريخ در  

  .بماند دور او چشم از خبر هاي جنبه از برخي امكان دارد و است انتخاب و گزينش به ناچار مورخ روش اين در. كند ها تنظيم مي آن
  )2(درس  2* تاريخ  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -132

  367588كد سؤال: 
  الذهب مسعودي اشاره كرد. توان به مروج   نگاري تحليلي تأليف شده است، مي  شيؤه تاريخ ترين آثاري كه به  از برجسته  
  )1 درس( 2 تاريخ*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -133

  347104كد سؤال: 
هاي انساني بازمانده از گذشته گواه روشني بر نـوع فرهنـگ و  ساخته افزارها و در مجموع تمام دست ي موسيقي، جنگتابلوهاي نقاشي، سازها  

  طرز تفكر و چگونگي عقايد و آداب و رسوم پيشينيان ما هستند.
  )1 درس( 2 تاريخ*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -134

  /بهبود381791كد سؤال: 

هـاي مختلـف  منظور تبيين اوضـاع علمـي دوره توانند به شماري، متون فلسفي و كالمي و فقهي و ساير تأليفات علمي مي متون تقويمي و گاه  
  توجه مورخان قرار بگيرند. تاريخي مورد

  )2 درس( 2 تاريخ*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -135
  359222كد سؤال: 

 وقـايع ثبـت بـراي بعـدها ولـي شـد، مي گرفته كار صحابۀ ايشان به و  سيرٔه پيامبر و سخنان وضبط ثبت براي در آغاز گاري روايي،ن تاريخ  
  . شد استفاده روش اين از نيز بعديهاي  دوران

  ها:  بررسي ساير گزينه  
  .دهند نمي ارائه خبر نادرستي و درستي ٔهدربار نظري هيچ و انتقاد، نقد هرگونه از دور به نگاري روايي، نويسندگان ) در تاريخ1  
  نگاري تحليلي تأليف كرده است. شيؤه تاريخ را به» تاريخ بيهقي«) ابوالفضل بيهقي، كتاب خود 2  
  نگاري تركيبي است. ) محتواي اين گزينه، تعريف تاريخ3  

  
  )2 درس( 2* جغرافيا  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -136

  482149كد سؤال: 
  .»آورند وجود مي را به يها نواح انسان«مثالي از اين عبارت است كه:  اي شناور بانكوكبازاره  
نسـان شـكل هاي ا هايي از اين هستند كه نواحي به فعاليت ها: احداث تونل براي عبور قطار و احداث نيروگاه خورشيدي مثال بررسي ساير گزينه  

  دهند و واردات گاز در اتحاديه اروپا مثالي از رابطه و كنش متقابل نواحي است.  مي
  )2 درس( 2* جغرافيا  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -137

  482150كد سؤال: 
هاي انسـان شـكل  از اين مسئله است كه نواحي به فعاليت، مثالي اي است تر از نواحي جلگه آهن در نواحي كوهستاني پرهزينه احداث راهاينكه   

  دهند. مي
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  )2(درس  2اده * حيطه: دانش * جغرافيا س: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -138
  482151كد سؤال: 

 ۀهمـ امـروزه. گذارنـد يتأثير م گريكد ي يبر رو يدارد. نواح ياسيو س ياجتماع ،يفرهنگ ،يمبادالت اقتصاد ينواح گريبا د  نزمي ٔهكر يۀهر ناح  
  .گرنديكد يتأثير  تحت ،ياز نظر اقتصاد ژهيو  ها به آن نيتر  دورافتاده يو حت نواحي

  )2 درس( 2* جغرافيا  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -139
  482152كد سؤال: 

بـنگالدش مهـاجرت كـرده و درخواسـت  يكشور به مرزها نيا  نينش مسلمان يۀناح مردمز صدها نفر ا  انمار،مي ي دولتقوم يساز  پاك ۀجيدر نت  
  .شده است بيتخر  انماريمين نش مسلمان يۀناح جه،ياند. در نت نموده يپناهندگ

  )2 درس( 2* جغرافيا  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -140
  482153كد سؤال: 

  اني استوايي و صحراي بزرگ آفريقا است.هاي بار  ساوان يك ناحيۀ انتقالي ميان جنگل  
كه به رواج يك زبان در ناحيـه  4و  1هاي  ها هر دو زبان رواج دارد، پس گزينه جايي است كه در آن» ناحيۀ انتقالي«توجه: در مرز دو ناحيۀ زباني،   

  توانند ناحيۀ انتقالي باشند. اشاره دارند، نمي
  )2 درس( 2* جغرافيا  كاربرد: حيطه*  ردشوا : سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -141

  482154كد سؤال: 
مثـل  يعـيطبي دشوارتر از نـواح يمرز نواح نييتع ،يو قوم يزبان يمانند نواح يانسان يدشوار است. البته در نواح ينواح قيدق يمرزها نييتع  

  ها دشوارتر است. انساني هستند، تعيين مرز در مورد آناز نواحي » و«و مورد » ج«. با توجه به اينكه مورد ستا ها بوم ستيز  ايخاك  ينواح
  )2(درس  2* جغرافيا  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -142

  482155كد سؤال: 
 ايـآن كم  وسعت برود و نياز ب هيناح كيخاص  يها يژگيممكن است و  ي،عيعوامل طب اي يانسان يها تي. در اثر فعالرندييتغ قابل ينواح يمرزها  

 يكل ممكن است به ايدهد  يم را كاهش يكشاورز  يۀناح كيوسعت  ،سالي خشكوقوع  اي هيناح كياز  انييمثال، مهاجرت روستا  يشود؛ برا اديز 
  .كند ليتبد  يركشاورز يغ يا هيرا به ناح هيآن ناح

  )2 سدر ( 2* جغرافيا  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -143
  482156كد سؤال: 

  (نه طبيعي) است.  انسانيتطابق مرزهاي سياسي و اداري بر مرز نواحي  مثالي از عدم 2گزينۀ   
  )2 درس( 2* جغرافيا  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -144

  482157كد سؤال: 
  كند. مي مديريت و را ادارهها  آن نهاد يك اد، زير شون يمحسوب م »ياسيس« يكشورها نواح ها و شهرها، استان  
  )2 درس( 2* جغرافيا  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -145

  482158كد سؤال: 
  .نديآ  يوجود م و به رنديگ يشكل م يعيطب يو... در بستر نواح ياقتصاد ،يفرهنگ ،يتيجمع يشامل نواح يانسان ينواح  
  )2 درس( 2* جغرافيا  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -146

  482159كد سؤال: 
  شوند. نواحي سياسي با مرزهاي قراردادي از ساير نواحي مجاور، متمايز مي  
  )2 درس( 2* جغرافيا  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -147

  482160كد سؤال: 
  د.قرار دارن يادار  اي ياسيس ينهادها تير يمد  جهان تحت يانسان اي يعيطب نواحي ۀامروزه هم ،يطور كل به  
  )1(درس  2* جغرافيا  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -148

  482161كد سؤال: 
  بيشترين ميانگين ساالنۀ بارش به خزر غربي و كمترينِ آن به ناحيۀ داخلي تعلق دارد.  
  )1 درس( 2* جغرافيا  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -149

  482162كد سؤال: 
  .آن باشد ريو نظا  ياقتصاد يها تيفعال نوع زبان، فرهنگ، ن،ي، د )ها تيقوم(اقوام  ت،يممكن است جمعي مربوط به عوامل انساني ارهايمع  
  )1 درس( 2افيا * جغر  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -150

  482163كد سؤال: 
  گوني نسبي ميان عناصر طبيعي و انساني اشاره دارد. يابي به ويژگي اصلي هر ناحيه يعني همان وحدت و هم وحدت  

  
  )1 درس( 2شناسي  جامعه*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -151

  ايگزين/ج356990كد سؤال: 

بشر است و سـؤال  معرفت شناسانههاي  ، از جمله پرسش»شناخت، حس و تجربه است؟ هآيا تنها را«هايي از قبيل اينكه  قسمت اول: پرسش ■  
  هاي فلسفي اشاره دارد. شده نيز به بحث شناخت و اثرپذيري آن از نگاه مطرح

  شود. محسوب مي شناسانه انساناهيت انسان باشد از موارد هايي كه در ارتباط با تعريف و م ها و پاسخ قسمت دوم: پرسش ■  
  )1 درس( 2شناسي  جامعه*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -152

  /امال362391كد سؤال: 

  آورد. هاي فرهنگي مختلفي را پديد مي و اساسي، جهان هاي بنيادي هاي متفاوت به پرسش پاسخقسمت اول:  ■  
روح يـا سازند و به مثابه  هاي بنيادي، همان عقايد اساسي يا تصاوير بنيادي هر فرهنگ از انسان و جهان را مي ها و پاسخ وم: پرسشقسمت د ■  

  كنند. عمل مي شالودٔه آن فرهنگ
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  )1 درس( 2شناسي  جامعه*  كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -153
  /امال356991كد سؤال: 

وجود دارد. هر فرهنگي نوع خاصي از عقايد و خصوصـيات ذهنـي را در افـراد  تناسب و هماهنگيبخش ذهني و فرهنگي جهان انساني  بين دو  
وجـو  دهد. هر نوع عقيده و اخالقي نيز فرهنگي متناسب با خود را جسـت آورد و به همان نوع از عقايد و خصوصيات، اجازٔه بروز مي وجود مي به
  ، با عبارت سؤال مرتبط است.3گزينۀ  كند؛ بنابراين مي

  )1(درس  2شناسي  خصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * جامعهمش ▲  2پاسخ: گزينۀ  -154
  383320كد سؤال: 

   جهان انساني تعلق دارد. بخش فرديها و خلقيات ويژٔه هر فرد به  تجربه  
   ارادٔه انسان است.پيش از انسان بوده و وجود آن مستقل از خواست و  جهان تكويني  
   ها است. دهد و خود نيز محصول آگاهي و عمل مشترك انسان ها را شكل مي ، شيؤه زندگي اجتماعي انسانفرهنگ  
   ،آيد، به اين جهان تعلق دارد. محصول زندگي انسان است و هرچه با انديشه و عمل انسان پديد مي جهان انساني  
  )1 درس( 2شناسي  جامعه*  دانش: حيطه*  وسطمت: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -155

  /امال362394كد سؤال: 

ها در اين است كه هر دو جهان انساني را به جهان ذهني و جهان فرهنگي تقسيم  قسمت اول: شباهت ديدگاه متفكران اسالمي با ديگر ديدگاه ■  
  كنند. مي

دليل محدود نكردن جهان تكويني به جهان طبيعت، جهان تكويني را  مان بهقسمت دوم: تفاوت اين دو ديدگاه در اين است كه متفكران مسل ■  
  كنند. كنند و از چهار جهان صحبت مي طبيعت تقسيم مي به دو جهان طبيعت و فوق

  )1 درس( 2شناسي  جامعه*  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -156
  415992كد سؤال: 

    يو جهـان فرهنگـ ياز جهان ذهنـ تر مهم عتيو جهان طب شود ميمحدود  عتيبه جهان طب ينيتكو  جهان دگاهيد  ني: بر اساس ا اول دگاهيد 
علـوم  نيبـ دگاهيد  نياست. طرفداران ا  يعيعلوم طب ريها نظ دارند و علوم مربوط به آن يو ماد يعيطب يتيهو  زياست. ذهن افراد و فرهنگ ن

و  يرا از علـوم انسـان هايي قابليتو  ها ظرفيت ،يعيبا علوم طب يتن تفاوت علوم انسانگرف دهي. ناد ستنديقائل ن يتفاوت يانو علوم انس يعيطب
  . كند ميسلب  ياجتماع

    افراد تابع فرهنـگ  يو فرد يجهان ذهن دگاهيد  ني. در ا دانند مي ينيو تكو  ياز جهان ذهن تر مهمرا  يجهان فرهنگ گريد  ي: گروهدوم دگاهيد
و  يجهـان ذهنـ دگاه،يـد  نيـ. از ا كنند ميو جوامع مختلف در آن دخل و تصرف ها  فرهنگاست كه  يخام ٔهماد ينيست و جهان تكو اها  آن

  .دهند مياز دست  يندارند و استقالل خود را در برابر جهان فرهنگ يتياهم ينيجهان تكو 
  )1 درس( 2شناسي  جامعه*  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -157

  357000كد سؤال: 
توانـد اسـتعدادهايش را  مانـد و نمـي تعامل صحيح با جهان هستي باز مـي شناخت درستي نداشته باشد، از خود و جهان هستياگر انسان از   

  د.نام مي اغالل و سالسلگذارند انسان حقيقت خويش و جهان هستي را درك كند،  بپروراند و شكوفا كند. قرآن كريم، باورها و اعمالي را كه نمي
  )2 درس( 2شناسي  جامعه*  دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -158

  369860كد سؤال: 
رونـد و جهـاني  اي خـود فراتـر نمـي ها مربوط به قوم و منطقۀ خاصي است از محدودٔه قـومي و منطقـه هاي آن هايي كه عقايد و ارزش فرهنگ  

  داشته باشند. جويانه نگاه سلطهمناطق، شوند؛ مگر اينكه نسبت به ساير اقوام و  نمي
  )2(درس  2شناسي  ه: دانش * جامعهحيط*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -159

  383327كد سؤال: 
   ها از  رهنگفها متنوع است؛  فرهنگ روح و شالودٔهگردد؛ يعني  ها برمي هاي اساسي و كالن آن اند و اين تنوع به عقايد و ارزش ها متنوع فرهنگ

  اند. نيز متنوع تداوم تاريخيو  گسترٔه جغرافيايينظر 
   يابد فرهنگ جهاني است. كند و در جهان گسترش مي فرهنگي كه از مرزهاي جغرافيايي و قومي عبور مي  
  )2 درس( 2شناسي  جامعه*  اربردك: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -160

  /جايگزين386042كد سؤال: 

   ،است. فرهنگ حقها، هنجارها و رفتارهاي آن مطابق نيازهاي فطري باشد، همان  ارزش فرهنگي كه عقايد  
   ها و هنجارهاي آن در خدمت گروه و قوم خاصي  سوي جهاني شدن گام برداشتند، فرهنگي است كه عقايد، ارزش هايي كه به فرهنگ گونۀ دوم

  گويد. هاي مشترك انساني سخن مي و آرمان كند و از عقايد ها را دنبال مي نيست، بلكه سعادت همۀ انسان
   يـا  فرهنگ سـلطهكشاند،  آورد و ديگران را به ضعف و ناتواني مي دنبال مي فرهنگي كه تسلط يك قوم، جامعه يا گروهي خاص بر ديگران را به

  است. استكبار
  )2 درس( 2شناسي  جامعه*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -161

  349970كد سؤال: 
توانند  هاي مختلف داشته باشند و در نتيجه نمي توانند معيار و ميزاني براي سنجش عقايد و ارزش هايي كه به حقيقتي قائل نباشند، نمي فرهنگ  

  هاي خود دفاع كنند. از حقانيت ارزش
  )2 درس( 2شناسي  جامعه*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -162

  355444كد سؤال: 
هـا،  كشي ظالمانۀ برخي از برخي ديگر و در نتيجه پايمال شدن حقوق انسـان مانع قطبي شدن جهان و بهره عدالت و قسطارزش جهان شمول   

  گردد. تفرقه بين جوامع و تباه ساختن منابع و امكانات بشر مي
  )2(درس  2شناسي  عهمجا*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -163

  332897كد سؤال: 
  هاست. ها و فرهنگ هاي ميان انسان ها و تفاوت زمان بر شباهت نمونۀ بارز تأكيد هم مراسم حج  
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  )2 درس( 2شناسي  جامعه*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -164
  371132كد سؤال: 

ها  گيرند، آن كنند، قدرت مقاومت را از آدميان مي ها در تعيين سرنوشتشان را انكار مي ها نقش انسان اند. آن ها جبرگرا و غيرمسئول برخي فرهنگ  
  آورند. گران را فراهم مي كنند و زمينۀ نفوذ سلطه را به موجوداتي منفعل تبديل مي

  )2 درس( 2شناسي  جامعه*  كاربرد: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -165
  348093ل: كد سؤا

 شمول معنويت: عبارات توصيف كننده ارزش جهان

هـا پاسـخ  هاي بنياديني دارد كه بايد به آن ) آدمي دربارٔه مرگ و زندگي خود پرسش1
  داد.

  ) انسان عالوه بر نيازهاي مادي و دنيوي، نيازهاي ابدي و معنوي دارد.2
وجه نيازهاي مادي و دنيوي است و از نيازهاي ابـدي و معنـوي ) فرهنگي كه صرفاً مت3

  سازد. هاي روحي و رواني گرفتار مي كند، بشر را به بحران پوشي مي انسان چشم
    به ويژگي عدالت و قسط مرتبط است. 3نكته: گزينۀ  

  
  )1 درس( فلسفه*  شدان: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -166

  483840كد سؤال: 
هاي  هاي علمي و يافته توجه به تغيير نظريه رود؟ با اين سؤال در واقع برگرداني از اين سؤال است كه آيا جريان علم مبتني بر احتماالت پيش مي  

هاي شناختي مورداسـتفاده در علـوم را  وشتوان اين سؤال را طرح كرد. اين سؤال مربوط به فلسفۀ علم است كه اعتبار ر  جديدِ دانشمندان، مي
  كند. بررسي مي

  ندارد. علمي هاي نظريه تغيير به ربطي و است فلسفي سؤاالت به گويي پاسخ در او توانايي و انسان : دربارٔه3و  1 هاي گزينه  
 طب مثالً. نيست قبلي نظريات بودن فايده بي يمعنا به لزوماً نظريات، تغيير است. متفاوت »علم نمايي واقع« بحث با »علم فايدٔه« بحث :2 گزينۀ  

 نداشتن يا داشتن حقيقت به علمي، نظريات تغيير از برخاسته فلسفي سؤال. است متفاوت آن با مدرن پزشكي ولي است، بوده مفيد هم سنتي
  .اند نداده نشان را حقيقت هم ها اين كه معناست بدان كنند، تغيير هم جديد نظريات اگر چون. است مربوط نظريات اين

  )1 درس( فلسفه*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -167
  483841كد سؤال: 

  ساز است.  انسان مطرح است، زيرا عشق، دوستي، درد و رنج موضوعاتي است كه معموالً براي انسان مسئلهدر مورد  هر دو سؤال عمدتاً  
  )2 درس( فلسفه*  استدالل: حيطه*  دشوار: لسؤا مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -168

  483842كد سؤال: 
هاي آنان تابع شرايط اجتماعي آنـان  گيري ها و تصميم از نظر پيروان اصالت جمع، افراد يك جامعه نقش هويتي مستقلي ندارند و افكار و انديشه  

روان اصالت فـرد و جامعـه توأمـان، گرچـه معتقدنـد روح جمعـي است. بنابراين اين تابعيت، ضروري و مطلق است يعني استثنا ندارد، ولي پي
افتـد  ها و ساختار جامعه قرار دهد، ولي لزوماً اين اتفاق نمي ها را تابعي از ويژگي تواند بر افراد جامعه تأثير بگذارد و آن گرفته در جامعه، مي شكل

  يي تأثيرگذاري بر جامعه و حتي تغيير آن را نيز دارند.كنند و توانا  گيري خود را حفظ مي بلكه افراد قدرت اختيار و تصميم
  دانند، ولي معتقدند جامعه صرفاً جمع افراد نيست بلكه يك روح جمعي فراتر از افراد هم دارد. : اينان جامعه را متشكل از افراد مي2گزينۀ   
معناي تغييرناپذيري جامعه نيست. بلكه از نظر آنان  ولي اين بهدانند،  : درست است كه پيروان اصالت جمع، جامعه را مستقل از افراد مي3گزينۀ   

  گذارد. هاي متفاوتي تأثير مي صورت ها در ادوار مختلف، به كند و بر زندگي انسان هم، جامعه يك سير تحولي را در طول تاريخ طي مي
ها در  هاي فلسفي، البتـه ايـن ديـدگاه عي هستند، نه ديدگاههاي مربوط به علوم سياسي و اجتما : اوالً سوسياليسم و ليبراليسم ديدگاه4گزينۀ   

در علوم سياسـي و اجتمـاعي » ليبراليسم«فلسفۀ علوم اجتماعي ريشه دارند. ثانياً بر مبناي نظريۀ فلسفيِ اصالت فرد و جامعه توأمان، ديدگاه 
  صحيح نخواهد بود.

  )1 درس( فلسفه*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -169
  483843كد سؤال: 

شود و برايش سؤال  رو مي هاست. يعني انسان ابتدا با امر مجهول روبه ها به پاسخ تفكر واسطۀ رسيدن انسان از مجهوالت به معلومات و از پرسش  
  ه كند و امر مجهول را معلوم سازد. ها استفاد ها تا بتواند از آن اي است براي تفكر در اندوخته گردد و سپس همين سؤال انگيزه ايجاد مي

  كنند. كند، نه از مجهوالت. مجهوالت صرفاً انگيزٔه تفكر را در انسان ايجاد مي هاي قبلي استفاده مي : فكر از معلومات و اندوخته1رد گزينۀ   
  د.واسطه باشن» ها پرسش«هاست؛ نه اينكه  ها به پاسخ : تفكر، واسطۀ رسيدن انسان از پرسش2رد گزينۀ   
  : مطلب درستي است، ولي معني عبارت صورت سؤال، اين نيست.3رد گزينۀ   
  )1 درس( فلسفه*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -170

  483844كد سؤال: 
دنبال پاسخ به  )، ولي به1 كسي كه دغدغۀ او پاسخ به سؤاالت روزمره است ممكن است سؤاالت اساسي و بنيادي به ذهنش خطور كند (رد گزينۀ  

  شود. اين سؤاالت نيست. بنابراين به مرحلۀ دوم تفكر يعني تفكر فلسفي و فطرت ثاني كه شايسته است هر انساني به آن برسد، وارد نمي
  : فطرت اول براي انسان ناشايست نيست بلكه ماندن در فطرت اول و نرسيدن به فطرت ثاني ناشايست است.3گزينۀ   
اش  : درست است كه تصميمات چنين شخصي به نتيجه و سرانجام روشني نخواهد انجاميد، ولي اين بدان معنا نيست كه نيازهاي روزمره4گزينۀ   

كنندٔه سعادت يا شـقاوت نهـايي  را هم برطرف نخواهد كرد بلكه منظور از نتيجه و سرانجام روشن، عاقبت نهايي تصميمات است كه مثالً تعيين
  انسان است.
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  )1 درس( فلسفه*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -171
  483845كد سؤال: 

  ها.  ها است نه همۀ آن برخي سوفيستدر مورد  سه گزينۀ اول فقط  
  )1 درس( فلسفه*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -172

  483846كد سؤال: 
مفهـوم » دانش فلسفه«مفهوم عام و » دانش«اين رابطه وجود دارد.  3رابطۀ عام و خاص است و فقط در گزينۀ » كرتف«و » تفكر فلسفي«رابطۀ   

  خاص است.
  )2 درس( فلسفه*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -173

  483847كد سؤال: 
داننـد.  داند. فالسفه عموماً جهان طبيعت را واقعي مي يعت را واقعي ميدقت كنيد كه صورت سؤال نگفته است كه فيلسوف دوم، فقط جهان طب  

شـناس  سـينا فيلسـوف طبيعت عنوان مثال ارسـطو و ابن ها به عالم ماوراءالطبيعه نيست. به كنندٔه اعتقاد آن واقعي دانستن جهان طبيعت نفي
  ها).  بيعه هم معتقد هستند (رد ساير گزينهدانند در عين حال به عالم ماوراء الط هستند و جهان طبيعت را واقعي مي

  )2و  1هاي  درس( فلسفه*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -174
  483848كد سؤال: 

هاي مضاف نتيجۀ تأمل فيلسوفانه است كه يك تفكر فلسفي قانونمند است. پس هر تفكر فلسفي منجر بـه دانـش فلسـفه  گيري فلسفه شكل  
  ).1هاي علوم (رد گزينۀ  هاي علوم است نه فلسفه هاي مضاف هم شاخه ). حوزٔه تحقيق و بررسي فلسفه2د (رد گزينۀ شو  نمي

  ها. هاي آن : تفكر تخصصي در حوزٔه علوم مربوط به خود آن علوم است، نه فلسفه3گزينۀ   
  )2: استدالل * فلسفه (درس حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -175

  483849د سؤال: ك
شناسـي فـرع بـر  شناسـي اسـت، امـا هستي شناسي و معرفت ترين سؤاالت مربوط به بخش اصلي فلسفه يعني هستي ترين و بنيادي اساسي  

  شناختي است.  هاي معرفت شناختي، ابتدا بحث از گزاره هاي هستي شناسي است، بنابراين الزمۀ بحث از گزاره معرفت
  )2 درس( فلسفه*  دانش: حيطه*  متوسط: سؤال خصاتمش ▲  2پاسخ: گزينۀ  -176

  483850كد سؤال: 
  هاي آن.  ها و ستون هاي فرعي در حكم شاخه بخش اصلي دانش فلسفه به منزلۀ ريشه و اساس فلسفه است و بخش  
   طور كلـي ايـن مطلـب بـه : شناخت وجود فرع بر امكان شناخت آن است. پس بحث از توانـايي ادراك وجـود، مقـدم از ادراك اسـت.4گزينۀ   

  شناخت و ادراك هر چيزي صادق است.در مورد 
  )2 درس( فلسفه*  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -177

  483851كد سؤال: 
عالوه بـر بـدن، روح را  شناسي نيز ي معتقد به ماوراءالطبيعه هستند و در انسانسشنا سينا كه در هستي اي مانند افالطون، ارسطو و ابن فالسفه  

اند، تفاوت زيادي  هاي تربيتي كساني كه پيرو ماركس يا كانت بوده اند كه با مكتب هاي تربيتي نزديك به هم را پديد آورده اند، مكتب هم پذيرفته
گروه را عمـدتاً مربـوط بـه  شناختي هم مربوط به ريشۀ فلسفه هستند، ولي كتاب درسي اختالف اين دو هاي احتمالي معرفت دارد. البته تفاوت

  شناسي دانسته است. هستي
  )2 درس( فلسفه*  كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -178

  483852كد سؤال: 
  هاي علم (تاريخ) شاخه -فلسفۀ مضاف (فلسفۀ تاريخ) -شناسي) شناسي و معرفت ترتيب ريشۀ فلسفه (هستي به  
  )2 درس( فلسفه*  استدالل: حيطه*  متوسط: سؤال تمشخصا ▲  1پاسخ: گزينۀ  -179

  483853كد سؤال: 
تنهـايي دارنـد و  دهد و هم به جامعه، افراد توانايي تأثيرگذاري بر جامعه و يا تغيير جامعـه را بـه بر اساس اين ديدگاه كه اصالت را هم به فرد مي  

). با اين حال جامعه هم صرفاً جمع افراد نيست بلكه يك روح جمعي 4(رد گزينۀ  دهند گيري خود را از دست نمي گاه اختيار و توانايي تصميم هيچ
  ).2تواند افراد را تابع ساختارهاي اجتماعي خود كند (رد گزينۀ  دارد كه مي

ابل جمع با هم نيسـتند. كند، زيرا اين دو ديدگاه متضاد هستند و ق : اين ديدگاه در واقع هر دو ديدگاه اصالت جمع و اصالت فرد را رد مي3گزينۀ   
  كند. توان گفت كه نكات درستي در هر دو ديدگاه وجود دارند كه ديدگاه سوم اين نكات را تأييد مي البته مي

  )2 درس( فلسفه*  استدالل: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -180
  483854كد سؤال: 

 بنـابراين گيرد. مي قرار فلسفه موضوع جزء وجود، از قسمي عنوان به هم معرفت و است وجود ها، شاخه چه و آن ريشۀ چه فلسفه، موضوع اصل  
 قـرار موردبحـث كلي و عام طور به را قواعد اين فلسفه ريشۀ اما ).1 گزينۀ (رد كند مي بحث شناسي معرفت و وجودشناسي قواعد از فلسفه همۀ
 آن در را فلسفه موضوع كه است هايي محدوده در ها شاخه تفاوت پس كنند، مي منتقل اصخ هاي محدوده به را قواعد اين ها شاخه ولي دهد، مي

 همـۀ ريشـۀ اخـالق. علـم اخـالق، فلسـفۀ محـدودٔه و است فيزيك علم فيزيك، فلسفۀ محدودٔه مثالً دهند. مي قرار موردتحقيق ها محدوده
 اسـتدالل شـاخه، در چـه و ريشـه در چه هم فلسفه روش ) و3ينۀ گز  (رد است عام معناي به شناسي معرفت و وجودشناسي فلسفه هاي شاخه
  ).2 گزينۀ (رد است قياسي و عقلي

  
  )1 درس( شناسي * روان كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -181

  483795كد سؤال: 
  هاي كيفي قرار دارد. تأثير ويژگي سي تحتهاي ح ويژگي عالوه برپردازشي است كه  ،پردازش مفهومي  
  هاي حسي (رنگ آبي) به اين مطلب كه جنس آن خوب باشد، هم توجه كرده است. در اينجا پدر آيدين عالوه بر ظاهر و ويژگي  
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  )1 درس( شناسي * روان كاربرد: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -182
  483796كد سؤال: 

بـه شـكل دقيـق، شـفاف و مـوردنظر ها بايـد متغيرهـاي  گيري اي انجام يك آزمايش صحيح و همچنين سـهولت در انـدازهدر روش علمي بر   
اي باشد كه همۀ افراد با مطالعۀ آن به  گونه شود. تعريف عملياتي بايد به تعريف شوند. به چنين تعريفي، تعريف عملياتي گفته ميگيري  اندازه قابل

ايـن  3شود. تنها در گزينـۀ  حاصل مي» عدد«به موردنظر سازي و يا تبديل متغير  ييباً يكساني برسند. اين هدف با كمّبرداشت يكسان و يا تقر 
  ويژگي وجود دارد.

  )1 درس( شناسي * روان دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -183
  483797كد سؤال: 

شناسـان هماننـد سـاير  طرف باشند. بـا وجـود ايـن، روان هاي مختلف، دقيق و بي و پديدهكنند تا در توصيف موضوعات  دانشمندان سعي مي  
هـاي موجـود در ذهـن  گيري ها و همچنين جهت شده در هر علم، ارزش ها، نظريات پذيرفته فرض تأثير پيش دانشمندان علوم تجربي، غالباً تحت

  گذارد. ميجّدي  ها تأثير خويش هستند كه اين امر بر مشاهده و دقت آن
  )1 درس( شناسي * روان دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -184

  483798كد سؤال: 
شناسي، پيچيدگي و دشواري توصيف و تبيين در موضوعات مختلف اين علم است. مثالً  بيني و كنترل در علم روان ترين دليل دشواري پيش مهم  

اي اسـت كـه  هاي مختلف و بسيار پيچيـده شناسي داراي ابعاد و ويژگي هاي علمي در روان وضوعي براي بررسيعنوان م و رفتارهاي او به  انسان
  شود. ها مي  باعث دشواري توصيف و تبيين آن

  )1 درس( شناسي * روان دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -185
  483799كد سؤال: 

شـود.  استفاده ميموردنظر ها براي پاسخ به مسئلۀ  هاي خاص و متناسب با خود را داشته و از آن و معرفت روشهريك از منابع چهارگانۀ آگاهي   
هاي  ها، چهار منبع مختلـف بـراي آگـاهي از جنبـه ). بلكه آن2دقت كنيم كه نبايد اين چهار منبع را در مقابل يكديگر قلمداد نمود (رد گزينۀ 

هاي مختلف آگاهي  كنندٔه جنبه توانند تكميل هاي مخصوص به خود را دارند، اما مي كه اگرچه هريك ويژگيمختلف عالم هستي و خلقت هستند 
  و معرفت باشند.

هاي  هـاي ديگـر هـم در مـورد پديـده تواند اظهـارنظر كنـد، امـا روش ميمشاهده  قابلهاي  علمي فقط در مورد پديده : روش4و  3هاي  گزينه  
  مشاهده، ممكن است كاربرد داشته باشد. هاي غيرقابل پديدهو هم در مورد مشاهده  قابل

  )1 درس( شناسي * روان دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -186
  483800كد سؤال: 

دربـارٔه چنـين  ها وجود ندارد، به اظهـارنظر برخي دانشمندان علوم تجربي با ورود به حيطۀ موضوعاتي كه امكان مشاهدٔه مستقيم و تجربي آن  
كنند. حـال  ها را نادرست معرفي مي شده بر اساس آن هاي ارائه موضوعاتي پرداخته و با كمال تعجب، گاهي ديگر منابع آگاهي و معرفت يا تبيين

دانـش دربـارٔه است و براي كسب معرفت و » دانم نمي«تواند ادعا كند  ميمشاهده  قابلآنكه تنها چيزي كه علم تجربي در مواجهه با مسائل غير 
هاي مستند به ديگر منابع معرفتي استفاده كرد. با توجه به اين توضيحات عبارت چهارم  (غيرمحسوس) بايد از تبيينمشاهده  قابلموجودات غير 

  د.هاي منابع ديگر را رد كن تواند تبيين اي ندارد! دوماً نمي نادرست است. چون اوالً روش علمي در مورد موضوعات غيرمحسوس يافته
  ها: بررسي ساير گزينه  
امـا  )،2هاي تجربي و علمي بيان كرد (گزينـۀ  توان در مورد آن گزاره هاي تجربي را نداشته و نمي اگرچه يك موضوع غيرقابل مشاهده، قابليت بررسي  

  )1زينۀ هاي صحيح و معتبري را دربارٔه آن بيان نمود. (گ توان با استناد به منابع ديگر كسب آگاهي، گزاره گاه مي
هر نظريۀ علمي كه بر اساس مشاهده و تجربه شكل گرفته است، خود بر نظريات و مباني غيرتجربي (يعني سه حيطۀ ديگـر آگـاهي و معرفـت:   

 ).3هاي دروني) تكيه داشته است (گزينۀ  مباني ديني يا الهياتي، مباني عقلي، برداشت
  )1(درس  شناسي * روان دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -187

  483801كد سؤال: 
شود تا روش علمي هدفمند باشد. گاهي ممكن است بدون هدف اقدامي صورت گيرد. در اين صورت اقدام  جوي چيزي بودن باعث مي و در جست  

  بخش نخواهد بود. دليل توجه نداشتن به هدف مشخص نتيجه شده به محقق
  بخش نبودن، توجه نداشتن به هدف مشخص است. كات مهمي اشاره شده، ولي تصريح كتاب در مورد علت نتيجهها هم به ن هرچند در ساير گزينه  
  )1 درس( شناسي * روان دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -188

  483802كد سؤال: 
شـان سـعي ليهاي قبلـي و قـؤه تخ وجه به دانش و تجربـهت ها با شود. در بيشتر موارد آن شروع مي» طرح مسئله«هاي دانشمندان با  پژوهش  

  بعد از طرح مسئله است. 4و  3هاي  اي به مسئله بدهند كه فرضيه نام دارد. بنابراين گزينه هاي خردمندانه و سنجيده كنند پاسخ مي
  شود. پس از بيان فرضيه از آن استفاده ميكه آوري اطالعات است  هاي جمع يكي از روش 1گزينۀ   
  )1 درس( شناسي * روان دانش: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -189

  483803كد سؤال: 
). شناخت پايـه شـامل: توجـه، 1شود (گزينۀ  ، احساس جزو شناخت محسوب نمي»گيري سطوح مختلف شناخت چگونگي شكل«طبق تصويرِ   

  گيري) است. ل مسئله و تصميماست. شناخت عالي شامل: تفكر (استدالل، قضاوت، ح ادراك و حافظه
  ها بررسي ساير گزينه  
  توجه: 2گزينۀ   
  : ادراك3گزينۀ   
  : تفكر4گزينۀ   
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  )1 درس( شناسي * روان كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -190
  483804كد سؤال: 

  و ثبت دقيق كرد. مشاهدهها را  ك دوربين، رفتار آنتوان با استفاده از ي هاي هيجاني تماشاگران مسابقۀ ورزشي مي براي بررسي واكنش  
شـناختي هسـتند و بايـد  هاي روان ي كردن پديدهها ابزاري براي كمّ ها استفاده كرد. چون آزمون براي برآورد دقيق ميزان افسردگي بايد از آزمون  

  )4و  3هاي  اند. (رد گزينه چيزي را بسنجند كه براي آن ساخته شده  دقيقاً همان
 مصاحبهشده مورد بررسي قرار داد، از روش  تعيين  هاي ازپيش نامه صورت پرسش طور مستقيم مشاهده كرد و يا به توان به براي موضوعاتي كه نمي  

  شود.  استفاده مي
كـرد، توسـط  مطالعـهشده  تعيين  شازپيهاي  نامه توان آن را با پرسش آموز كه موضوعي شخصي و عميق است و نمي داليل مشكالت يك دانش  

  )1مصاحبه بهتر قابل بررسي است. (رد گزينۀ 
  )1 درس( شناسي * روان كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -191

  483805كد سؤال: 
ز اموري هستند كه شود. مانند خنديدن، كوچ كردن و حرف زدن. اما فرايندهاي ذهني ا  گفته مي» رفتار«به هر نوع فعاليت مورد مشاهدٔه جاندار   

نيست. تنها مشاهده  قابلنيستند. مثالً غصه خوردن يك هيجان است كه در درون فرد است و به شكل مستقيم مشاهده  قابلبه شكل مستقيم 
  گيرد. آن مثل گريه كردن، ناله كردن، حرف زدن و... مورد مطالعه قرار مي مشاهدٔه قابلبه شكل غيرمستقيم توسط آثار و كاركردهاي 

  )1 درس( شناسي * روان كاربرد: حيطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -192
  483806كد سؤال: 

طور كامل شكل نگرفته  دهندٔه اين است كه اطالعات را نگهداري نكرده و حافظه به ها را پيدا كند، نشان تواند جاي درست كارت اينكه كودك نمي  
  است.

  ها: بررسي ساير گزينه  
  ها را ديده است. ها را به كودك نشان داديم و آن : احساس شكل گرفته چون كارت1 گزينۀ  
  توانيم بگوييم قطعاً شكل نگرفته است.) ها توجه كرده يا نكرده باشد. (نمي : ممكن است به كارت2گزينۀ   
  توانيم بگوييم قطعاً شكل نگرفته است.) يدست آورده يا نياورده باشد. (نم ها به : ممكن است معنا و مفهومي از تصاوير كارت3گزينۀ   
  )1 درس( شناسي * روان دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -193

  483807كد سؤال: 
در هـر علـم،  همچنين افزايش اطالعـاتو  تغيير در نيازهاي فرهنگي، اجتماعي، زيستي هاي علم، فرض گذشت زمان و تغيير در مباني و پيش  

شود كه در برخي مسائل علمي و يا حتي تعريـف يـك  شود. اين امر گاهي باعث مي در يك علم مي هاي موجود در توصيف و تبيينتغيير باعث 
هـاي  علم نتوان به يك نظريۀ واحد يا ديدگاهي منسجم رسيد. پس علت نبود يك نظريۀ واحد يا ديدگاه منسـجم، تغييـر در توصـيف و تبيين

  تأثير سه عامل قرار دارد. خود آن تحتموجود در علم است كه 
هاي انساني مواجه باشد و نتواند پاسخ بسـياري از  هايي در تبيين پديده شود روش علمي همواره با محدوديت عاملي است كه باعث مي 1گزينۀ   

 هاي بشر را بدهد. پرسش
  )1 درس( شناسي * روان دانش: حيطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -194

  483808كد سؤال: 
  هاي كسب آگاهي و معرفت است كه مشاهده و تجربه ركن اساسي آن است. روش علمي يكي از روش  
هـا در حيطـۀ امـور  تـوان از آن پذير، قابـل اجـرا و معتبـر هسـتند و نمي شده در علم تجربي، تنها در حيطـۀ امـور مشـاهده هاي ارائه روش  

  )2پذير بودن، فقط ديدن با چشم نيست. (رد گزينۀ  ستفاده كرد. بنابراين منظور از مشاهدهگانه ا با حواس پنجمشاهده  قابلغير 
  )4و  1هاي  شوند. (رد گزينه راحتي انجام نمي گيري از پيامدهاي اين موضوع هستند كه البته هميشه هم به پذيري و اندازه تكرار  
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  483809كد سؤال: 
) تـأثير 3) رعايـت مسـائل اخالقـي، 2هاي مربوط به انسـان،  ) پيچيدگي پژوهش1شناسي،  هاي يكسان در روان دليل دشواري رسيدن به يافته  

هاي يكسان  توانند به يافته كنند، نميشناسان چون بايد مسائل اخالقي را رعايت  هاي انساني است. بنابراين روان ها در نگاه و تفسير پديده ارزش
برعكس اين رابطه نوشـته شـده كـه  4شناسي بسيار دشوار است. در گزينۀ  پذيري در روان دليل رعايت مسائل اخالقي، تكرار برسند. در واقع به

  غلط است.

  


