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  2 ةمايشي شمارزمون آزآ
  

 مون عموميزآ

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

ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ،یگرامــ وطلــبدا
ــه ــا کارنام ــمند یه ــد هوش ــون، از بع ــ آزم ــون شیپ ــا آزم ــآنال یه  ن،ی

،یآموزشـ کمـک یها جزوه هوشمند، اشکال رفع دو، نهیگز الؤ س بانک
ــ ــ ویآرش ــا ونآزم ــهیگز یه ــا ، ...و دو ن ــتفاده ب ــامر  از اس ــ ۀش یداوطلب

ــه( ــوان ب ــام عن ــاربر  ن ــد و )یک ــ ک ــود یمل ــه( خ ــوان ب ــز عن ــور رم )عب
  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در 

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مـی شـام ین،همچن

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

 وقت پيشنهادي تا شماره از شماره تعداد پرسش مواد امتحاني

 دقيقه 18 25 1 25 زبان و ادبيات فارسي

 دقيقه 20 50 26 25 زبان عربي

 دقيقه 17 75 51 25 فرهنگ و معارف اسالمي

 دقيقه 20 100 76 25 زبان انگليسي

 دقيقه 75گويي:  مدت پاسخ 100ها:  تعداد كل پرسش
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) 
ساني 

شي علوم ان
گروه آزماي

(  

11  
 

  است؟ درست واژگان كدام مقابل معاني تمام -1
  فربه مرتفع، جثّه، قوي تناور: ب)  آوازخواني موسيقي، دستگاه سرود، غِنا: الف)  
  شيفته شيدا، عاشق، سودايي: د)  بزرگواري منشي، پاك اصالت، نجابت: ج)  
   والي كفيل، حاكم، عامل: )ه  
  د -ب -الف) 4  ه -د -ب) 3  د -ج -الف) 2  ه -ج -الف ) 1  

  است؟ درست تماماً ها واژه معني گزينه، كدام در -2
  شادي) (مفرّح: -گناه) (تقصير: -كار) (صنعت: -بيگانه) (اجنبي: )1  
  پسنديده) :(صواب -طريق) (مسلك: -ميخانه) (خمّار: -)وجود :وجه( )2  
  كنار) (طَرف: -رستني) (نبات: -پايتخت) (مُلك: -نهادن) قدم (قدوم: )3  
  رَز) (تاك: -زمان) (موسم: -مربي) (اديب: -ماتمكده) الحزن: (بيت )4  

  ...............  جز به است، يكسان زير بيت در واژه اين معني با ها گزينه همۀ در »همّت« واژٔه معني -3
ـــتم ـــۀ همّ ـــن راه بدرق ـــاير اي ك ـــدس ط  ق

 

ـــن نوســـفرم  ـــه دراز اســـت ره مقصـــد و م  ك
 

  

ــــــه )1 ــــــازو ب ــــــا ب ــــــد توان ــــــپاه نباش س
 

ــــــــرو  ــــــــت ب ــــــــان از همّ بخــــــــواه ناتوان
 

  

ــــت )2 ــــاحب از همّ ــــي ص ــــن دل ــــاس ك التم
 

ـــــه پـــــس  ـــــر دولتـــــي صـــــاحب ب التجـــــا ب
 

  پناه) (التجا: 
ـــــار )3 ـــــه ك ـــــدان هم ـــــات رن ـــــد خراب برآي

 

ـــر  ـــا ب ـــي م ـــت نفس ـــود همّ ـــر خ بگماريـــد گ
 

  

ــــت ســــراپردٔه اي )4 ــــر زده همّ ــــد چــــرخ ب بلن
 

ــــرت  ــــه ام ــــردن در انداخت ــــد خورشــــيد گ كمن
 

  

  هستند؟ اماليي غلط فاقد عبارات كدام -4
  مختصر. خرابۀ بدان كه يابد همچنان معتبر عالي امارت بدان راه ب)  گردانيد. مظفّر را او و وزيد او علَم ماهچۀ بر نصرت صباي الف)  
  چيز مانند خدا نيست نغز كردند. اين گروه مر قول خود را كه گفتند هيچ د)  نشايد. را بهيمي نفس رٔهسخ فقر، سلطنت تاج ج)  
  بازگفت. بود، رفته كبوتران اثر بر كه لحظت آن از خويش قصّۀ زاغ )ه  
  الف -ب -ه )4  ه -د -ج )3  ه -ج -الف )2  ج -ب -الف )1  

  دارد؟ وجود »اماليي غلط« بيت كدام در -5
دادن دســـــت ز نتـــــوان فراغـــــت ســـــرمنزل )1

 

ــــروكش ســــاروان اي  ــــاين ف ــــران ره ك ــــدارد ك ن
 

اينجــا كــس هــيچ نــداد فراغــت خــواب ســراغ )2
 

ــــر  ــــه مگ ــــايۀ ب ــــوار س ــــدّعا دي ــــتن م ننشس
 

ـــت )3 ـــه اســـت آن دول ـــان ك ـــت امك باشـــد فراغ
 

 اسـت تمكينـي بـس نـه دوسـت بـي بـالش بـر تكيه 
 

ــه )4 ــر هم ــت در عم ــت فراغ ــهل و بگذش ــد س باش
 

ـــــه دارد حتمـــــالا  اگـــــر  اتّصـــــالي قيامـــــت ب
 

  دارد؟ وجود »اماليي غلط« دو زير، كلمات از گروه كدام در -6
  جنگجو و غازي -باليده و باسق -برگزيده و صفوت -بازگشت و عنابت )2  همانند و شبح -خير و صالح -تاوان و غرامت -ريا و تزوير )1  
  خرسند و رازي -التماس و تضرّع -ممات و حياط -ستايش و ثنا )4  كوه باالي و قلّه -ترساندن و تهويل -فرمانروا و مطاع -زينت و حليه )3  

  است؟ نادرست آن پديدآورندٔه به اثر چند انتساب -7
 يوسـف: سـورٔه (تفسـير -منـّور) بـن محمـد التوحيد: (اسرار -بخشايش) كامور :2 سنگرسازان (روايت -منشي) نصراهللا ترجمۀ دمنه: و (كليله  

  توسي) الملك نظام خواجه نامه: (سياست -گرمارودي) موسوي علي عرش: (گوشوارٔه -طوسي) زيد بن مدمح بن احمد
 سه )4  چهار )3  يك )2  دو )1  

  است؟ رفته كار به ابيات كدام در ترتيب به »تعليل حسن و تشبيه آميزي، حس تناقض،« هاي آرايه -8
 سـبب را زنـدگاني شناسـم تـو عـدل و جود الف)

 

 هـوا تـو عـدل و اسـت آب تـو جـود گويي راست 
 

 نكونــامي اســت ننــگ مشــتاقان، مــذهب در ب)
 

 شـــكيبايي اســـت كفـــر وفـــاداران، ديـــن در 
 

ــعر ج) ــر ش ــاني« ت ــون »خاق ــت در چ ــزد لب  آوي
 

 درآميـــزي آب بـــا آتـــش همـــي كـــه گـــويي 
 

 دژم شـد زان او چشم نرگس، گشت سوسن خصم د)
 

 دوتـا شـد زان او پشـت بنفشـه، شـد گل عاشق 
 

  ج -د -ب -الف )4  الف -د -ج -ب )3  د -ب -ج -الف )2  د -الف -ج -ب )1  
  شود؟ مي ديده »ايهام و تعليل حسن« آرايۀ دو هر گزينه كدام در -9

گــل يوســف جمــال شــد چمــن مصــر عزيــز ) 1
 

ـــــه صـــــبا  ـــــوي درآورد شـــــهر ب ـــــرهنش ب پي
 

را ســـــنگ برنيايـــــد دل از داغ بـــــي اي اللـــــه) 2
 

ــوهكن  ــا ك ــون ت ــود خ ــن در خ ــار دام ــت كهس ريخ
 

ــــن) 3 ــــاد ز روز همــــان م ــــدم طمــــع فره ببري
 

داد شــــيرين لـــب بـــه شــــيدا دل عنـــان كـــه 
 

اســت مشــكل زنــدگاني آنجــا نيســت غــم كجــا) هر4
 

ــن  ــبب زي ــه آدم س ــل ب ــت از تعجي ــد بهش ــرون آم ب
 

 ۹ درس انتهای تا ۶ درس از :۱ فارسی      ۳ درس انتهای تا ستایش ابتدای از :۳ فارسی

´ 18
پيشنهادي زمان



  

 

ي 
صيل

تح
ل 
سا

00 - 
99  

رة 
شما

چة 
تر
دف

1 - 
رة 
شما

ن 
مو
آز

2 
ي 
وم
عم

) 
ي 
سان

 ان
وم
 عل
شي

ماي
 آز
وه
گر

(  

 ...............  جز به است، صحيح ها گزينه همۀ مقابل در شده نوشته آرايۀ دو هر -10  22

ــين ترشــش روي قذو  )1 ــه ب ــد صــد ز ك گذشــت قن
 

 گذشـت چند از گفتمش: بود؟ چند بس گفت: 
 

 ايهام) -(تناقض 

ـــانم )2 ـــزٔه از ج ـــرافكن غم ـــو تي ـــته ت ـــد خس نش
 

ــك  ــز زان ــف ج ــود و زره را خوشــت زل ــرد خ نك
 

 نظير) مراعات -(تشبيه 

ـــرا )3 ـــكر م ـــه ش ـــل و من ـــز گ ـــس در مري مجل
 

گنجــد؟ كجــا شــكر شــيرين، و خســرو ميــان 
 

تناسب) ايهام -همسان جناس( 
ـــــد )4 ـــــه مانَ ـــــدم رخ آن بهشـــــت ب گونش گن

 

ـــــونش اســـــت آدم چـــــو عشـــــاق  پيرام
 

 تشبيه) -(تلميح 

  دارد؟ وجود زير بيت در همگي گزينه كدام هاي آرايه -11
 اسـت آمـده جـوش بـه كـه آتـش چو آب آن بده

 

ــش ز  ــروز دل روي آت ــو اف ــون ت ــن در خ  دل ت
 

  تعليل حسن -آرايي واج -كنايه -تشخيص )2  نما متناقض -كنايه -ناهمسان جناس -تشبيه )1  
  تشبيه -استعاره -جناس -تلميح )4  آرايي واج -پارادوكس -جناس -ايهام )3  

  شود؟ مي ديده »معنوي قرينۀ به فعل حذف« زير ابيات از بيت چند در -12
 اسـت آن مگـر را كسـي هسـت منزلتـي گر الف)

 

 ســتني منزلتــي كســش هــيچ نظــر كانــدر 
 

 هسـت خاصـيتي آن در كـه گيـاهي و سنگي ب)
 

ـــي از  ـــه آدمي ـــه ب ـــي او در ك  نيســـت منفعت
 

 دوسـت از كنـد شـكايت كه نباشد دوست آن ج)
 

 نيســت ديتــي بريــزد دالرام كــه خــون بــر 
 

 آموخـت تـو بـه سـعدي كـه است اين ادب راه د)
 

ــر  ــوش گ ــداري گ ــه ب ــن از ب ــي اي  نيســت تربيت
 

  ارچه) 4  سه) 3  دو) 2  يك ) 1  
  است؟ »مسند« نيازمند گزينه كدام درشده  مشخص فعل -13

آگــه نيسـتي مـن دلكــش خـوش چشـم از گفتـي )1
 

 هسـتم كـه آگـاه نيسـتم خـود ز كـه چشـمت دو به 
 

ـــــر )2 ـــــۀ در اگ ـــــن خان ـــــزي نيســـــت م چي
 

ـــــل  هســـــت ميهمـــــان روي ز گشـــــتن خج
 

نيسـت تـو بنـد در كـه نيسـت مـو سر يك تنم بر )3
 

ــــد كــــس گرچــــه  ــــويي ســــر بازندان ــــنم ز م ت
 

ـــه هســـتم )4 ـــه گمـــان ب ـــا هســـت ك نيســـت ي
 

ـــــــــقِ درج آن  هســـــــــتش نيســـــــــت عقي
 

  ...............  جز به دارد، وجود »اليه مضاف +اليه  مضاف + هسته« الگوي با اسمي گروه ها گزينه همۀ در -14
ـــي )1 ـــن و گذشـــتي م ـــي نظـــر دور از م ـــردم م ك

 

كـــردم مـــي ســـر تـــارك بـــر همـــه پايـــت خـــاك 
 

مانســت رويــت بــه كــه نديــدم مــاه جــز بــه چــون )2
 

كــــردم مــــي قمــــر بــــه رو زان تــــو روي نســــبت 
 

ــر )3 ــس ه ــز نفَ ــن ك ــگ ده ــو تن ــي ت ــردم م ــاد ك ي
 

ـــك  ـــتي مُل ـــگ دل ز هس ـــه تن ـــي در ب ـــردم م ك
 

ديـــدم مـــي نظـــرت خيـــال بـــه نـــرگس چشــم )4
 

ـــه وان  ـــاَوك از گ ـــو چشـــم ن ـــذر ت ـــي ح ـــردم م ك
 

  است؟ متفاوت ابيات يرسا  با بيت كدام قافيۀ در متصل ضمير نقش -15
ــــاد عنــــان )1 كنــــون داد دســــت ز نخــــواهم ب

 

ــي  ــه ول ــود چ ــه س ــت در ك ــت دس ــز نيس ــادم ج ب
 

ـــو )2 ـــه چ ـــت دجل ـــارم گش ـــبي آرزوي در كن ش
 

ـــــه  ـــــاد ك ـــــبحدم ب ـــــيم آرد ص ـــــدادم نس بغ
 

ـــر گمـــان )3 هيهـــات كردمـــت فرامـــوش كـــه مب
 

ـــــي ارچـــــه پيشـــــم ز  ـــــي برفت ـــــادم از نرفت ي
 

بــاد رســاند مــن فريــاد تــو گــوش بــه مگــر )4
 

فريـــادم؟ بــه رســي كــي تـــويي، تــو گــر وگرنــه 
 

  است؟ متفاوت بيت كدام در »حافظ« واژٔه دستوري نقش -16
ــافظ )1 ــخن ح ــوي س ــه بگ ــر ك ــفحۀ ب ــان ص جه

 

ــــن  ــــش اي ــــد نق ــــت از مان ــــار قلم ــــر يادگ عم
 

گفــت مــي حــافظ چــو دوش بشــد دســت از دلــم )2
 

آر مـــن بـــه فالنـــي كـــوي از نكهتـــي صـــبا كـــاي 
 

ــــار )3 ــــذارتر  غب ــــت اهگ ــــا كجاس ــــافظ ت ح
 

ــــــه  دارد نگــــــه صــــــبا نســــــيم يادگــــــار ب
 

ـــه )4 ـــد كوت ـــث نكن ـــر بح ـــف س ـــو زل ـــافظ ت ح
 

قيامــــت روز تـــا سلســـله ايـــن شـــد پيوســـته 
 

  دارد؟ مفهومي تناسب زير بيت با گزينه كدام -17
ــا ــردي ت ــنا نگ ــن آش ــرده زي ــزي پ ــنوي رم  نش

 

ــروش  ــام س ــاي پيغ ــد ج ــامحرم نباش ــوش ن  گ
 

 

ــل ) 1 ــي اه ــ از معن ــتِ وادثح ــوابِ مس ــد راحت خ ان
 

ــور  ــوج ش ــر م ــوش در بح ــدف گ ــانه ص ــت افس اس
 

 كـف بـه آوري گهـر تـا صـدف چـون مگشـاي لب) 2
 

كنــد نمي دهــن هــيچ گــوش كــار كــه طلــب گــوش 
 

صــدف گــوش از گــردد مي گهــر بــاران قطــرٔه) 3
 

ــخن از  ــخنور فهمان س ــون س ــخن چ ــغ؟ دارد س دري
 

ــر) 4 ــبك ه ــخن مغزي س ــد س ــارف از نتوان ــي ع دكش
 

گهـــر ســـزاوار نبـــود صـــدف چـــون مـــاهي گـــوش 
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  ...............  جز به دارند، تناسب زير بيت با ها گزينه همۀ -18  33
ــــدبير ــــد تقــــدير و بنــــده كنــــد ت  ندان

 

ــــد  ــــد نمان ــــدير خداون ــــه تق ــــدبير ب  ت
 

 

ــــــــت حســــــــابي )1 ــــــــدبير روي از برگرف ت
 

ــــــود  ــــــه نب ــــــازي ز آگ ــــــاي ب ــــــدير ه تق
 

ـــدبير هركجـــا )2 مصـــلحت طبســـا  چينـــد مـــي ت
 

ــــدير بازيچــــۀ كمــــين از  ــــي تق ــــد م ــــرون آي ب
 

كنــــد؟ چــــه بينــــوايي بــــه دلــــم داده تـــن )3
 

ــــدبير  ــــه ت ــــدير ب ــــدايي تق ــــه خ ــــد؟ چ كن
 

ـــو )4 ـــدبيرت حســـن كـــه شناســـي دقيقـــه آن ت ت
 

آمــــــد كردگــــــار تقــــــدير موافــــــق همــــــه 
 

  دارد؟ تفاوت ابيات ساير با گزينه كدام مفهوم -19
ــر ) 1 ــجر ه ــري را ش ــد ثم ــه باي ــبح اگرن ــت ط اس

 

ــي شــخص  ــر و علم ب ــون هن ــجر چ ــر بي ش اســت ثم
 

  (حطب: هيزم) 
كمــان تيــر، چــون قامــت حاصــليم بي ز شــد) 2

 

گــــردد مي پرثمــــري از خــــم هرچنــــد شــــاخ 
 

  
بـــاش قـــانع ســـرو همچـــو ثمـــر ز راســـتي بـــه) 3

 

ـــه  ـــت ك ـــاخ پش ـــم ش ـــت از خ ـــر منّ ـــد ثم باش
 

  
ــرنگوني) 4 ــت هاي س ــۀ خجل ــلي بي تحف ــت حاص اس

 

ـــر بينـــد يـــأس از غيـــر كيســـت  هســـتيم نيـــاز ب
 

  
   دارد؟ تناسب زير بيت مفهوم با گزينه كدام -20

 دامـــن در آويختـــه عشـــقت غـــم خـــار تـــا
 

ـــهكو   ـــه گلســـتان ت ـــتن ب  ها نظري باشـــد، رف
 

 

ــات آب )1 دوســت كــوي ســر خــاك اســت مــن حي
 

ــا اســت خرمــي جهــان دو گــر  دوســت روي غــم و م
 

ــا اســت خــوش )2 ــم ب را ســعدي دوســت هجــران غ
 

ــه  ــه ك ــج گرچ ــه رن ــان ب ــد مي ج ــد رس ــت امي دواس
 

ـــا )3 ـــو داغ ب ـــوري ت ـــه رنج ـــز ب ـــرت ك دوري نظ
 

ــيش  ــدمت پ ــردن ق ــوش م ــر خ ــه ت ــه ك ــت ب هجران
 

ـــر )4 ـــندم هج ـــر بپس ـــل اگ ـــر وص ـــود ميسّ نش
 

نرســـد خرمـــا بـــه دســـت اگـــر بـــردارم خـــار 
 

  دارد؟ ابيات ساير با متفاوت مفهومي گزينه كدام -21
ـــق ز اگـــر )1 ـــيم خل ســـود؟ چـــه عشـــق راز نهفت

 

ـــش گـــر  ـــود نهـــان ســـوختن نهـــان، اســـت آت نب
 

راز مانَــد نهــان كــه »هاللــي« اســت آن بهتــر )2
 

كجاســت؟ اســرار محــرم مكــن فــاش خــود ســرّ 
 

بپوشــان او از اســرار اســت شــمع رقيــب خــود گــر )3
 

ــــان  ــــوخ ك ــــربريده ش ــــد س ــــان بن ــــدارد زب ن
 

حـــافظ كـــن خمـــوش و بســـاز عشـــق درد بـــه )4
 

ـــوز  ـــاش مكـــن عشـــق رم ـــ ف ـــول اهـــل يشپ عق
 

  دارد؟ مفهومي تناسب زير بيت با گزينه كدام -22
ــي اي ــر ب ــوش خب ــه بك ــاحب ك ــر ص ــوي خب  ش

 

ـــا  ـــرو ت ـــي، راه ـــي نباش ـــر ك ـــوي؟ راهب  ش
 

 

خــواهي اگــر غــّره مشــو گمراهــان قيــل و قــال بــه )1
 

ــــه  ــــرو روزي ك ــــردي راه ــــا راه و گ ــــابي رهنم ي
 

 جـويي؟ چـه سـلطان رفعـت نكـرده، دربان خدمت )2
 

دانـــي؟ چـــه را كيـــوان اوج نديـــده، را يـــوانا  طـــاق 
 

ـــق )3 ـــرآنكـــه  نباشـــد عاش بـــود خبـــر را او م
 

ــــــردي از  ــــــتان س ــــــي وز زمس ــــــوز گرم تم
 

ــه گوشــم )4 ــا راه ب ــه ت ــر ك ــي خب ــد م دوســت ز ده
 

ـــاحب  ـــر ص ـــد خب ـــن و بيام ـــي م ـــر ب ـــدم خب ش
 

  دارد؟ ها گزينه ساير با متفاوت مفهومي گزينه كدام -23
ـــي )1 ـــركنم ك ـــانجا رخ از دل ب ـــه ن ـــر ك او مِه

 

ـــا  ـــير ب ـــد دل در ش ـــا و آم ـــان ب ـــه ج ـــود ب درش
 

ـــاده )2 ـــر ام نه ـــر س ـــور پ ـــاً ش ـــر دائم ـــف ب ك
 

ــــدان  فكــــنم مركبــــت پــــاي در كــــه اميــــد ب
 

»خواجو« از خواهي جان وگر مگذر من پيش از باد چو )3
 

ــه دم در هــم كــه كــن اشــارت  ــاد دســت ب بفرســتم ب
 

ــر مــن دســت )4 بگذشــت حــد از بيچــارگي كــه گي
 

ـــر  ـــن س ـــه دار م ـــاي در ك ـــو پ ـــزم ت ـــان ري را ج
 

  دارد؟ تفاوت ابيات ساير با گزينه كدام مفهوم -24
ــــرد مي ) 1 ــــاد ب ــــت عــــزت را وطــــن ي دل ز غرب

 

شــود؟ مي كــي جــدا شــد گــوهر بــه واصــل چــون آب 
 

ـــه) 2 ـــواري ب ـــن خ ـــيش از وط ـــربتم ع ـــانع غ ق
 

نرســد آشــيان خــار و خــس بــه گــل هــيچ كــه 
 

ــــن) 3 ــــه وط ــــزت ب ــــت ع ــــي غرب دل از رود نم
 

لـــــــرزم مي شـــــــاهوار گهـــــــر در آب چـــــــو 
 

بيــرون؟ وطــن حــب بــرد كــي دل از غربــت نشــاط) 4
 

دارم الحزن بيـــت در جـــاي امـــا مصـــرم تخـــت بـــه 
 

  دارد؟ مفهومي تناسب زير بيت با گزينه كدام -25
ــيچ ــت ه ــد نمي نقاش ــه بين ــي ك ــد نقش  بركش

 

 اي از حيـرتش كلـك از بنـان افكنـده ديد، كه وان 
 

 

ــــر ز ) 1 ــــدن به ــــو دي ــــي وز ت ــــتودن پ ــــو س ت
 

ــــريف  ــــه ز تر ش ــــت هم ــــم عضوهاس ــــان و چش زب
 

ــدم) 2 ــوش روز ندي ــا خ ــت ت ــان رف ــتم از دل دام دس
 

ـــود غربـــت در كـــه  دارد ســـفر در عزيـــزي كسهـــر ب
 

ــوكت) 3 ــن ش ــو حس ــل ت ــان را بلب ــده زب ــت پيچي اس
 

ـــرت  ـــو ســـرو حي ـــان دســـت ت ـــده باغب اســـت پيچي
 

ــه) 4 ــالل ن ــت ح ــه اس ــدار ك ــو دي ــد ت ــر بين كسه
 

ــه  ــرام ك ــت ح ــر اس ــش آن ب ــري ك ــاهر نظ ــت ط نيس
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44    
 ۲۶-۳۵( املفهوم أو التَّعریب أو للّرتجمة الجواب يف األدّق  و األصحّ  عّین(:  

  :)لَتعارفوا قبائل و شعوباً  جعلناکم و أنثی و ذکر ِمن خلقناکم إنّا( -۲۶

  !شوید آشنا یکدیگر با تا دادیم قرار ای قبیله و ملّت صورت به و یدیمآفر زن و مرد یک از را شام هامنا )۱  

  !بشناسید را همدیگر تا دهیم می قرار قبایلی و ها گروه صورت به و آفرینیم می قطعاً  زن و مرد یک از را شام )۲  

  !بشناسید را یکدیگر تا دادیم قرار هایی قبیله و ها ملّت صورت به و آفریدیم زنی و مرد از را شام گامن بی )۳  

  !ایم داده قرار قبایلی و ها ملّت را شام بشناسید، را یکدیگر اینکه برای و بوده زن و مرد یک از شام خلقت )۴  

  »:مفسدة! الغضب فإنّ  تغضبوا ال و تأکلون ال ماّم  املساکین تُطِعموا ال« -۲۷

  است! فسادآور عصبانیت که نشوید عصبانی و دهید غذا خورید، منی خودتان که آنچه از نباید بیچارگان به )۱  

  است! تباهی مایۀ خشم که زیرا نشوید، خشمگین و نخورانید درماندگان به خورید منی که آنچه از )۲  

  است! فساد مایۀ عصبانیت هامنا نشوید، عصبانی و شوند اطعام نباید خورید، منی شام که آنچه از بیچارگان )۳  

  است! تباهی مایۀ خشم و ناراحتی زیرا شوید، خشمگین نباید و بخورید دهید، می قیرانف به که آنچه از نباید )۴  

  »:مستعرة! جذوتها الّتي الّشمس فیها أوجد و املنترشة کالّدرر بأنُجم الّسامءَ  زان إنّه« -۲۸

  است! شده ایجاد است، فروزان اش شعله های پاره که خورشیدی آن در و یافته زینت پراکنده گوهرهای هامنند ستارگانی با آسامن )۱  

  است! داده قرار است، ور شعله آن آتش پارۀ که را خورشید و است گسرتانده پراکنده مرواریدهای مثل ستارگانی آسامن، در او هامنا )۲  

  داد! جای آن در دارد، فروزانی آتش که را خورشیدی و منود زینت مرواریدمانند ستارگانی با را آسامن شک بی )۳  

  است! منوده ایجاد است، فروزان آتشش که را یخورشید آن در و داده زینت پراکنده مرواریدهای هامنند ستارگانی با را آسامن او )۴  

  »:آخر؟ مکان إلی مکان ِمن تنتقل شدیدةٌ  ریاح اإلعصار أنّ  تعلمین هل« -۲۹

  شوند؟ می منتقل دیگر جایی به جا یک از که هستند شدیدی بادهای گردباد، که دانی می آیا )۱  

  کنند؟ می منتقل دیگری مکان به مکان یک از را چیز همه که هستند شدیدی بادهای گردباد، که دانید می آیا )۲  

  شوند؟ می منتقل ها مکان دیگر به مکانی یک از که هستند شدیدی بادهای گردبادها، که ای آموخته آیا )۳  

  یابند؟ می انتقال دیگر جای به جا  یک از که هستند دیقدرمتن باد گردبادها، که دانی می آیا )۴  

  »:الّنهار! من اثنین قسمین يف و دقیقة ثالثین الواحد الیوم يف ینام اإلنسان لیت« -۳۰

  بخوابد! روز از قسمت دو در و دقیقه سی روز یک در انسان کاش ای )۱  

  بخوابد! روز از متقس دو در و دقیقه  سی فقط روز یک در بتواند انسان که شاید )۲  

  روز! از دوم قسمت در و دقیقه سی مگر خوابد، منی روز یک در که انسانی بسا چه )۳  

  خوابید! می روز قسمت دومین در و خوابید منی دقیقه  سی از بیش روز در انسان کاش ای )۴  

  »فیه! برکةَ  ال داءٌ  هو فإمّنا علیه اللّه اسم یُذکَر ال طعام کّل « -۳۱

  ندارد! برکتی که است دردی قطعاً  نشده، برده آن بر خدا نام که امیطع هر )۱  

  نیست! آن در برکتی هیچ که است درد یک تنها نشود، برده آن بر خدا اسم که غذایی هر )۲  

  نیست! آن در برکتی و است درد یک فقط نربند، آن بر را خدا نام که غذایی گامن بی )۳  

  ندارند! برکتی هیچ که هستند دردی فقط است، نشده برده ها نآ  بر خدا نام که غذاهایی همۀ )۴  

   الّصحیح: عّین -۳۲

  گرم! تابستان از شدن رها برای است دستگاهی پنکه الّصیف!: حرارة من للخالص جهازٌ  هو املکیّف )۱  

  خورند! می نیز آبدار را آن مردم که است ای میوه هلو أیضاً!: مجّففة الّناس یأکلها فاکهة املشمش )۲  

  بود! دستش در بلیطش ما از یکهر بیده!: بطاقته مّنا واحدٍ  کّل  کان )۳  

  بود! نفر نه جشن، در او همراهان تعداد ستّة!: الحفلة يف املُرافقین عدد کان )۴  

   :الخطأ عّین -۳۳

  چیست، عمومی تأسیسات از منظور العاّمة،: املرافق من املقصود ما )۱  

  هاست، آن مالک دولت که هستند هایی مکان ها آن الّدولة،: تلکهامت الّتي األماکن هي )۲  

  رسانند، می سود مردم همگی به و جمیعاً،: الّناس بها یَنتفع و )۳  

  هاست! درمانگاه و عمومی های تلفن ها آن جملۀ از املستوصفات!: و العاّمة الهواتف منها )۴  
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  »:کرد! خواهیم همکاری یکدیگر با آن به عمل برای همگی و است بهرت پیشنهاد این« -۳۴  55

  به! العمل علی جمیعاً  سَنتعاون و أحسن اإلقرتاح هذا )۲  به! العمل علی جمیعنا نَتعاون سوف و أحسن إقرتاح هذا )۱  

  ها!ب العمل علی جمیعنا سَنتعاون و خیر اإلقرتاح ٰذلکَ  )۴  بها! العمل علی جمیعاً  نُعاِون سوف و َحسن اإلقرتاح ذههٰ  )۳  

  املفهوم: بیان يف الخطأ عّین -۳۵

  یُحسنه! ما اإلنسان قیمة أسامء!: األفعال علی للرّجال )۱  

  الّدهر! بقي ُمنذ باقون العلامء أحیاء!: العلم أهل و موتی فالّناس )۲  

  )معرضون غفلة يف هم و حسابهم للّناس اقرتب( تُبرص!: ما و فیک دواؤک )۳  

  فقط! الطّین من اإلنسان یتکّون ال رب!:األک العامل انطوی فیک و )۴  

  ِ۳۶-۴۲( صَّ ب عن األسئلة مبا یناسب النَّ الّتايل ثّم أجِ  صَّ قرأ النَّ ا(:  

متالِء و یُرِسـل عالئـَم الّشعوَر باإل  كَ حّتی یدِر  تقریباً ُرسعُة تَناُول الطّعاِم َمشاکَل کثیرًة لإلنساِن. إّن الّذهَن یَحتاُج مّدة عرشیَن دقیقًة  تَُسبِّب

ذین یـأکلون ذه املشکلة بزیادة خطر اإلصابة بالّزیادة يف الوزِن و أثَبَتت إحدی الّدراسـاِت الحدیثـة أّن األشـخاص الّـوّقِف عن أکلِه. تَرتبُط هللتّ 

ن یتنـاولون الطّعـام بالهـدوء و يف هـذه الحالـة یزیـُد مـن خطـر اإلصـابة مبقاومـة َمـ يلإلصابة بالّسمنة و مرض الّسکر ِضـعف یتعرّضونَ برسعة 

 أطعمـةً یجب علـی هـؤالِء أّال یـأکلوا  بسبب حجم اللّقمة الکبیرة و قلّة املضغ (جویدن) يف الفم. کذلكة الهضم يف عملیّ  نسولین و الّصعوبةاأل 

  لیست مفیدًة ألجسمهم.

ثَ النَّصُّ  -۳۶   ............... عن ما تََحدَّ

  !نسولینخطرات إستعامل األ  )۴  أخطار زیادة الوزن!) ٣  !فوائد تناول الطّعام بالهدوء )٢  !اإلصابة بالّسمنة) ۱  

  حسب النَّّص: الخطأعّین  -٣٧

  أّن البطَن امتأل بالطّعام و شبع! كذهن اإلنسان بحاجٍة إلی أقلِّ من ثالثین دقیقة حتّی یدر ) ۱  

 خطر اإلصابة باألمراِض ملن یتناولون الطّعاَم رسیعاً أقّل بکثیر مّمن ال یأکلونها برسعٍة! )٢  

  اء رسیعاً و یمضغه جیّداً ال یُواجه مشکلًة يف هضمه!ذ یتناول الغاإلنسان الّذی ال) ٣  

  علی کّل شخٍص أن یأکل الطّعام مبقداٍر یحتاج إلیه جسمه دون اإلفراط يف األکل! )۴  

  :علی الّرتتیبعّین املوضوعات الرّئیسّیة يف النَّّص  -٣٨

  األغذیة املفیدة للجسمل ُوجوب تناوُ  -مخاطر اإلصابة باألمراض -اءذرسعُة أَکِل الغ) ۱  

  إحتیاُج الجسم إلی الربوتئین -تناُوُل أطعمٍة ال تزید الوزن -أرضاُر رشِب املاء بعد األکل )٢  

  زیادة الوزن يف اإلنسان -أرضار األکل الکثیر -سبُب اإلفراط يف تناول الطّعام) ٣  

  یدة للمعدةاملفأهّم األغذیة  -أرضاُر األکل الّرسیع -األطعمة املفیدة للجسم )۴  

  ............... ّص إلیيف النّ » الّسمنةُ «تُشیُر  -٣٩

 !ة الهضميف عملیّ  الّسهولة )۴  یادة يف الوزن!الزّ ) ٣  !أکل الطّعام بالهدوء )٢  شعور اإلنساِن باألمراض!) ۱  

 ۴۰-۴۲( اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ  عّین الّصحیح يف:(  

  »:تُسبِّب« -۴۰

  جملة فعلیّةفاعله  مع فعٌل و /»تفّعل«من باب  -للمخاطب -مضارعٌ فعٌل ) ۱  

  جملة فعلیٌّة  »رسعة« فاعلهمع  /ُمتعدٍّ (یأُخُذ املفعول) -»تسبیب«مصدره  -ثاليّث بزیادِة حرفینِ ) مزید ٢  

  »تناُول«فاعله  فعٌل و /»س ب ب«حروفه األصلیّة  -»تَسبُّب«مصدره  -فعٌل ماٍض ) ٣  

  جملة فعلیّة» رسعة«مع فاعله  /بزیادة حرٍف واحدٍ  مزید ثاليثّ  -غائبةلل -»َسبَّبَْت « ماضیه) ۴  

  »:یتعرّضونَ « -۴۱

ل«مزیٌد ثاليثٌّ بزیادِة حرٍف واحٍد من باب  -للغائبَینِ  -ضارعٌ مُ  فعٌل ) ۱     ةٌ الجملة فعلیّ مع فاعله  /»تََفعُّ

  ةمع فاعله جملة فعلیّ  عٌل وف /»ع ر ض«ماّدته  -ال یأخذ املفعول -علومم -»تََعرُّض«مصدره ) ٢  

  فاعله محذوف /معلوم -»تَعریض«مصدره  -بزیادِة حرفین مزید ثاليثّ  -ینَ ) للغائب٣  

  و فاعله محذوف فعٌل  /الزم -معلوم -»َعرِّضوا«ماضیه  -اليثّ الثُّ  زیدِ املَ  ) من أفعالِ ۴  

  »: أَطِعَمة« -۴۲

  و منصوبمفعول  /معرّف بأل -ثمؤنّ  -جمع تکسیر) ٢  و منصوب مفعول /»ط ع م«ماّدته  -مذکّر -نکرة) ۱  

  و مجرور إلیه مؤنّث/ مضاف -»أفِعلة«علی وزن  -معرفة علمٍ ) ۴  و منصوب صفة /نکرة -»طعام«مفرده  -جمع تکسیر) ٣  
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66   ۴۳-۵۰( الّتالیة األسئلة عن أجب(:  

  األفعال: ترجمة يف الّصحیح عّین -۴۳

  بخشید منی تغفرین: ال )۲  اید خواسته آمرزش استغفرتم: قد )۱  

  شدند بریده قَطعوا: کانوا )۴    کند منی قطع یَنقطع: ال )۳  

  اإلشارة: أسامء إلی ّنظربال الّصحیحة العبارة عّین -۴۴

  أبداً! ینجح لن الکسالن ذلک )۲  جیّداً! الزُّّوار یُرشدان الّدلیالن هاتان )۱  

  کیفیّتهام! بسبب تنکرسان ال الزّجاَجتین ٰهذان إنّ  )۴    بجّد! تَعمالن ال البنتان هؤالء )۳  

  مجروراً: و اً ر جا لیس الخرب فیه ما عّین -۴۵

  املجرم! هذا علی شاهد ال )۴  منه! لنا نَجاة ال )۳  فریقنا! يف خائن ال )۲  !العفو ِمن أحسن يشء ال )۱  

  األصّيل: عدد قبل الّرتتیبيّ  العدد فیه جاء ما عّین -۴۶

  العرشین! الّدولة من یرضون ال الّناس من باملئة عرشین إنّ  )۲  کثیر! واحداً  عدّواً  و قلیل صدیق ألف أنّ  اِعلَم بَُنيَّ  یا )۱  

  اإلثنان! األخوان ٰهذان الطّائرة َصنعوا َمن أّول )۴  عرش! أحد یساوي ثالثة علی ثالثون و ةثالث )۳  

  املفهوم: يف تُعادالن ال العبارتین عّین -۴۷

  اإلمتحان! يف زمیيل یغیب أن عسی اإلمتحان!: يف یَغیب ال زمیيل لیت )۱  

  الغد! يف ءالّسام علینا مُتطر قد غداً!: علینا مُتطر الّسامء لعّل  )۲  

  فقط! ثابٍت  لِعقلٍ  الفخرُ  ثابت!: لعقل الفخر إمّنا )۳  

  يشء! کّل  علی قادر اللّه أنّ  شکّ  ال قدیر!: يشء کّل  َعلی اللّه إنّ  )۴  

  »الفسق! أهل تَخاَصموا «............... للفراغ: املناسب غیر عّین -۴۸

  هؤالء )۴  العامل نساءُ  )۳  األحرار أیّها )۲  املؤمنون )۱  

  بابه: یختلف فعلها عبارة عّین -۴۹

  عندنا! صدیقک أْجلِس )۴  مالبس! قطعة ألف أنتَجنا )۳  املختلفة! الطّرق أنتخُب  )۲  تُِحبّون! ماّم  أنِفقوا إخويت )۱  

  »:ال« نوع تعیین يف صحیحاً  یکون أن یمکن ال ما عّین -۵۰

  للجنس) (نافیة »!بَُنيَّ  یا بأَس  ال« التّصادم عدب أيب قال )۲  (نافیة) صدیقاً! الجاهَل  العاقُل  یَتَّخذ ال )۱  

  (نافیة) الّدین! يف إکراه ال أن اإلنسان لیعلم )۴  (ناهیة) الّدراّيس! الّدوام بعد واجباتکنَّ  ترتکنَ  ال )۳  

  
 ٔهكننـد يتداع لغت، در عالم نيا  نام و باشد يم برزخ يها يژگيو  از كي كدام انگريب بدر، جنگ در كفار لشكر شدگان كشته با  امبريپ ۀمكالم -51

  ؟است انسان ذهن به معنا كدام
  زيچ دو انيم حائل و فاصله -جسم اتيح وجود )2  مرگ از پس عالم -جسم اتيح وجود )1  
  زيچ دو انيم حائل و فاصله -يآگاه و شعور وجود )4  مرگ از پس عالم -يآگاه و شعور وجود )3  
  رسد؟ يم ظهور ۀمنص به است، دهيرس شهادت به خدا راه در كه يمجاهد  وفاتِ از بعد منزلگاه پاداش موجود در فه،يشر  عبارت امكد در -52

 شخص نيا  حساب به را اعمال آن ثواب كنند، يم عمل سنت آن به يمردم ايدن در كه يوقت تا سازد، يجار  جامعه در را يكين روش و سنت هركس« )1  
  »...گذارند يم هم

  )»...شما بر سالم« :نديگو  يم ها نآ  به اند، زهيپاك و پاك كه يحال در رنديگ يم را روحشان فرشتگان كه  آنان( )2  
  »...شنواترند شما از كالم نيا  به شانيا  اوست، دست در جانم كه يكس به قسم« )3  
  )داد؟ ميخواه قرار بدكاران و ناپاكان مانند را نيمتق ايآ ( )4  
  م؟يبر  يم يپ اميپ كدام به )اَالرض وَ السَّماواتِ نورُ اهللاُ( ۀفيشر  يۀآ  ميمفاه در تدبر و دقت از سپ -53

  .است كرده شنهاديپ را شيدا يپ در يازمند ين درك باره، نيا  در و خداست ٔهدربار قيعم يمعرفت به انسان يابيدست خواستار ميكر  قرآن )1  
  .دانند يم او ۀوستيپ اتيعنا  ازمندين را خود و كنند يم احساس را خدا رحمت و لطف يۀسا  دائماً آگاه يها انسان )2  
  .است ياله صفات ريسا  و رحمت قدرت، حكمت، نشانگر و خداوند بخش يتجل خودش حدّ در يموجود هر )3  
  .است تكلّف بدون و مقدور يامر  نور، به او ليتمث با خداوند يوجود تيماه درك )4  
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  م؟ييجو  يم مدد نهيگز  كدام از م،يكن انيب )تَفعَلون ما علَمونَيَ( ۀفيشر  عبارت قيمصاد  يبرا مناسب يفيتوص ميبخواه اگر -54  77
  .است ياله دستورات با مطابق قاًيدق اعمالشان و اند دهيد  را ها انسان اعمال باطن و ظاهر )1  
  .هستند ياله عدل اهدادگ يبرا گواهان نيبهتر  و هستند محفوظ و مصون اشتباه و خطا گونه هر از )2  
  .اند بوده انسان اعمال تمام كنندگان ثبت و سندگانينو  و اند بوده او مراقب ،انسان يزندگ طول تمام در )3  
  .اند كرده آشكار را نيزم در ها انسان رفتار و اعمال و اتيّن جمله از ز،يچ همه تيواقع و عالم قيحقا  و اسرار )4  
  است؟ رسانده تحقق مرز به را مورد كدام ز،يچهر  از قبل باشد، يم )كَخَلقِه لَقواخَ( مفهوم به معتقد كه كس آن -55

  »ينَفس ياِل يتَكِلن ال اللّهُمَ« به يتوجه يب و متعال خداوند درگاه به يزار  و تضرع عدم )1  
  )االَرض وَ السَّماواتِ يفِ ما لِلّهِ و( به اعتقاد همان اي نيمنؤ م افتخار عامل از غفلت )2  
  متعال خداوند يبرا تيمحدود  فرض و )الصَّمَد اهللاُ( به اعتقاد ينف )3  
  خدا از تيفاعل در مخلوقات يبرا استقالل شدن قائل )4  
 را شـانيا  رحلـت از پس ، خدا رسول از درخواست جواز انسان به آنچه و است دأييت مورد  ائمه از حاجات طلب با رابطه در گزاره كدام -56

  ست؟يچ دهد، يم
  .است خدا يمجرا و ريمس شهيهم تا  امبريپ -باشد يم تيربوب در ديتوح بر يمبتن و تيّعل ۀرابط اساس بر )1  
  .است شده يتوف مرگ از پس  اكرم امبريپ روح -باشد يم تيربوب در ديتوح بر يمبتن و تيّعل ۀرابط اساس بر )2  
 ابـد، تـا  امبريـپ -اسـت دهيبخشـ ها آن به كامل طور به را تصرف و دخل حقّ و است داده قرار موجودات ارياخت صاحب را ياله انيشوا يپ خداوند )3  

  .است خدا يمجرا و ريمس
 از پس  اكرم امبريپ روح - است دهيبخش ها آن به كامل طور به را تصرف و دخل حقّ و است داده قرار موجودات ارياخت صاحب را ياله انيشوا يپ خداوند )4  

  .است شده يتوف مرگ
  رسد؟ يم ظهور ۀمنص به چگونه »اهللا الّا اله ال« فيشر  عبارت به التزام و يبند يپا  ن،ير يش بازتاب و ثمره -57

  فرد ياسالم حقوق و احكام تمام شدن شناخته تيرسم به )1  
  جهان مختلف نقاط در نيمسلم ريسا  يبرا فرد حقوق از دفاع وجوب )2  
  يپرست بت و شرك هرگونه از يدور  و ينيد  انبرادر  و خواهران ٔهزمر در ير يگ قرار )3  
  مخلوقات گريد  و اجتماع خانواده، شتن،يخو  خدا، با رابطه در مسلمان تازه فرد يزندگ ۀهم رييتغ )4  
   ؟»شدبا داشته پديدآورنده به نياز است موجود ذاتاً كه وجودي كه پذيرفت توان نمي« بگوييم توانيم مي فرضيه، كدام پذيرش به استناد با -58

  دارد. نياز خداوند به آن هر در و لحظه هر در انسان )2  باشد. نداشته بقا در نياز انسان كه پذيرد نمي ما ذهن )1  
  هستيم. پديده كه يابيم درمي كنيم مي نظر كه خود به )4  باشد. پديدآورنده بدون پديده يك كه پذيرد نمي آدمي ذهن )3  
  ست؟يچ )تُرْجَعُونَ لَا إِلَيْنَا نَّكُمْأ وَ عَبَثًا خَلَقْنَاكُمْ نَّمَاأ سِبْتُمْفَحَأ( فهيشر  يۀآ  از مستنبط اميپ -59

  .است انسان خلقت پنداري هودهيب ينف تابع ياله عدل پرتو در معاد ضرورت به اعتقاد )1  
  .است جهان و انسان نشيآفر  ينيآفر  عبث هناموجّ ۀشياند  تيمردود  ۀالزم خدا يسو به انسان بازگشت و معاد )2  
  .است كامل يجزا و پاداش ياعطا يبرا ايدن ناقص تيظرف يانگار  دهيناد  معلول معاد، ٔهدربار ها انسان يواقع ريغ محاسبات )3  
  .ديآ  يم سراغش به مرگ يزندگ مراحل از يكي در و گذاشته يزندگ ۀعرص به پا شده حساب اي برنامه اساس بر يانسان هر )4  

 نيا  از يمصداق نهيگز  كدام و باشد ما راه چراغ تواند يم مورد كدام م،يكن ريتصو  شيها  يژگيو  از يكي با را آخرت و ايدن انيم  ۀفاصل ميبخواه اگر -60
  كند؟ يم انيب را يژگيو 
  .كنند يم مطرح را ايدن در استضعاف ۀبهان مهلكه، از فرار يبرا گناهكاران -عذاب به شدن دچار هنگام دروغ سوگند به توسل )1  
  .ديآ  يم ايدن در خود ٔهخانواد داريد  به فضائلش زانيم اساس بر مؤمن -عذاب به شدن دچار هنگام دروغ سوگند به توسل )2  
  .كنند يم مطرح را ايدن در استضعاف ۀبهان مهلكه، از فرار يبرا گناهكاران -ايدن با ارتباط باب بودن مفتوح )3  
  .ديآ  يم ايدن در خود ٔهخانواد داريد  به فضائلش زانيم اساس بر مؤمن -ايدن با ارتباط باب بودن مفتوح )4  

 مِـن وَ قائِلُهـا هُـوَ ةٌكَلِمَـ اِنَّها كَلّا تَرَكت مايف صالِحاً اَعمَلُ يلَعَلّ ِارجَعون ربِّ قالَ المَوت اَحَدَهُمَ جاءَ اِذا يحَتّ( ۀفيشر  يۀآ  قسمت كدام در تدبر از -61
  گردد؟ مي برداشت خود ييا يدن اعمال كاست و كم به گناهكاران يآگاه ،)نبعَثو يُ وميَ يال بَرزخ َورائِهِم

  )بعَثونيُ وميَ يال بَرزخ وَرائِهِم مِن وَ( )2  )تَرَكت مايف صالِحاً اَعمَلُ يلَعَلّ اِرجَعون َربِّ قالَ( )1  
  )المَوت َاحدَهُمُ جاءَ اِذا يحَتّ( )4    )قائِلُها هُوَ ةٌكَلِمَ اِنَّها كَلّا( )3  

 شعر نيا  مفهوم فهيشر  يۀآ  كدام و بود خواهد ما يراهگشا مطلب م،كداميكن مستند وجود، يها مقدمه از يكي با را ريز  يبايز  تيب ميبخواه اگر -62
   كند؟ يم انيب يروشن به را

 يتهــــ آب ز بــــود كــــه يابــــر  خشــــك
 

ـــــــنا   ـــــــفت يو از دي ـــــــ آب ص    يده
  )اهللاِ إِلَي الفُقََراءُ أنتُمُ( -هستند هد يپد  يهمگ ،عالم مخلوقات ريسا  و انسان ) 1  
  )نأ شَ يف هُوَ ومٍيَ كُلَّ( -هستند دهيپد  يهمگ ،عالم مخلوقات ريسا  و انسان) 2  
  )اهللاِ إِلَي الفُقََراءُ أنتُمُ( -نباشد دهيپد  خودش كه هستند يكس ازمندين شدن موجود يبرا ها دهيپد ) 3  
  )نأ شَ يف هُوَ ومٍيَ كُلَّ( -نباشد دهيپد  خودش كه هستند يكس ازمندين شدن موجود يبرا ها دهيپد ) 4  
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ارُ الواحِدُ هُوَ وَ( ۀفيشر   يۀآ  در كه گونه آن خداوند، رشيپذ  بازتاب از يحاك فهيشر  عبارت كدام -63  88    باشد؟ يم شده، انيب )القَهـَّ
  )رضاَال وَ السَّماواتِ يفِ مَن لهُأسيَ( )2    )شَيء كُلِّ خالِقُ اهللاُ قُلِ( ) 1  
  )أحَدا حُكمِهِ فِي يُشِركُ لَا وَ وَلِيّ مِن دُونِهِ مِّن لَهُم مَا( )4  )ءيشَ كلّ َربُّ هُوَ وَ رَبّا ياَبغ اهللا رَياَغَ قُل() 3  

  است؟ شده اشاره دواند، يم شهير  قلب و دل در و زند يم جوانه ذهن در كه يبذر  به ،عبارت كدام در -64
  »قُدَرته يف وَ اهللاِ يفِ التَّفَكُّر اِدمانُ ةالعِبادَ أفضَلُ« )2  )اهللا يال الفُقَراءُ مُأنتُ النّاس هايُّأ  اي( )1  
  )ولَدي لَم وَ لِديَ لَم( )4    )األرض وَ السَّماواتِ نورُ اهللاُ( )3  
  است؟ ارتباط نيا  در درست موارد ٔهدهند نشان نهيگز  كدام ت،يوال  در ديتوح مفهوم به توجه با -65

  .باشد يم )ضَرّا ال وَ نَفعاً لِأنفُسِهِم ملِكونَيَ ال( ت،يوال  در شرك ينف ٔهدربار ميكر  قرآن اجاحتج )الف  
  .است كرده واگذار  اسالم يگرام رسول به را خود تيوال  از يبخش خداوند )ب  
  .است تيوال  در ديتوح انگريب ،)اءيأولِ دونِه مِن أفاتَّخَذتُم قُل( ۀفيشر  يۀآ  )ج  
  .است تيمالك در ديتوح از برخاسته ديتوح بُعد نيا  )د  
  د -ج -الف )4  ب -الف )3  د -ج -ب )2  د -الف )1  

 كـدام در بيترت به ، »شيخو  شوم عاقبت و جهان آن قتيحق دنيد « و »امتيق دوم ۀمرحل در شدن زنده محض به« گناهكاران تيوضع فيتوص -66
  است؟ گرفته قرار نييتب مورد نهيگز 

  .برند يم الؤ س ريز  را آنان شهادت و كنند يم انكار را امبرانيپ -رسند يم نظر به مست افراد همچون ي،تمس عدم رغم يعل )1  
  .برند يم الؤ س ريز  را آنان شهادت و كنند يم انكار را امبرانيپ -گردند يم فرار راه دنبال به افكنده، ريز  به يچشمان و هراسان ييها  دل با )2  
  .كردند ينم بيتكذ  را پروردگار اتيآ  كاش يا كه كنند يم آرزو و كنند يم خود سرزنش به شروع - رسند يم نظر به مست افراد نهمچو  ي،مست عدم رغم يعل )3  
 را پروردگـار اتيـآ  كاش يا كه كنند يم آرزو و كنند يم خود سرزنش به شروع -گردند يم فرار راه دنبال به افكنده، ريز  به يچشمان و هراسان ييها  دل با )4  

  .كردند ينم بيكذ ت
  باشد؟ يم ايدن در گروه كدام كالم سخن، نيا  ،)شد؟ ميخواه ختهيبرانگ ايآ  م،يشد  استخوان و ميمرد  ما كه يهنگام( -67

  .كنند يم سهيمقا  خود قدرت با را خدا توان و قدرت كه ها آن )1  
  .ندهست گناهكار و متجاوز كه يحال در ،كنند يم انكار را جزا روز كه ها همان )2  
  .دارند اصرار بزرگ گناهان به ارتكاب بر و هستند نعمت مغرور و مست كه يكسان )3  
  .كنند گناه امتيق از ترس بدون خواهند يم اما ،ندارند معاد ييبرپا  در يشك چيه آنكه رغم يعل كه يافراد )4  
  د؟نماي يم مسدود معاد و زيرستاخ موضوع در شاناندي كج بر را شائبه هرگونه راه م،يكر  قرآن در خداوند پاسخ كدام به استناد -68

  ).تواناست يكار  هر بر خدا كه دانم يم گفت( )1  
  )» كند؟ زنده دوباره را دهيپوس هاي استخوان نيا  ستيك :«گفت( )2  
 )داشت.  باز خدا ياد از را ما او كرديم. نمي انتخاب دوست عنوان به را شخص فالن كاش اي( )3  
  ).ميكن يم خلق مجدداً بوده، كه گونه همان زين را ها آن سرانگشتان بلكه م،يآور  يدرم اول حالت به را ها آن يها خواناست تنها نه ( )4  

  دهد؟ يم قرار انسان يرو شيپ »رب« از را يكامل و درست فيتعر  نه،يگز  كدام -69
  .است »رب« همان ،دارد برعهده را عالم امور در تصرف و دخل ۀفيوظ كه جهان مالك )1  
  .اوست دست به مخلوق پرورش و ريتدب كه است يار ياخت صاحب و مالك خالق، آن »رب«  )2  
  .اوست ارياخت در عالم مخلوقات به يبخش يهست كه است يار ياخت صاحب يمعنا به »رب«  )3  
  .است »رب« همان اوست، يبرا يهست تمام كتملّ و دارد تيوحدان ابعاد تمام در كه يخالق )4  

  است؟ شده دهيكش ريتصو  به تيب كدام با امكان ازعالم يا نقطه هر در خدا شهود فرود و فراز پر گذرگاه از انسان موفق عبور رسازبست -70
بخـــــــــش يهســـــــــت از افتـــــــــهينا  ذات )1

 

ــــون  ــــد چ ــــه توان ــــود ك ــــت ب ــــش  يهس بخ   
ــــ )2 ــــز يدل ــــت ك ــــور معرف ــــفا و ن ــــد  ص دي

 

ــــه  ــــچهر  ب ــــه يز ي ــــد  ك ــــدا اول دي ــــد  خ دي   
ــــا )3 ــــدم م ــــايي ع ــــت  و مه ــــا يهس ــــا يه م

 

ــــــو  ــــــود ت ــــــ وج ــــــان ،يمطلق ــــــا يف نم   
ــــه )4 ــــرم جــــاهر  ب دشــــت و در و كــــوه بنگ

 

ــــــان  ــــــت از نش ــــــا قام ــــــو رعن ــــــب ت نمي   
 رقم همگان يبرا را يانيوح عبارت كدام ظهور و بروز مقدمات شود، يم ها انسان مجدد اتيح بساط گسترش موجب كه يسهمناك بانگ دنيچيپ -71

  زد؟ خواهد
  )مَهِيلًا كَثِيبًا الْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ وَ الْأَْرضُ تَْرجُفُ يَْومَ( )2  ) الصّالحات عَمِلوا وَ آمَنوا نَيالَّذ  نَجعَلِ ماَ( )1  
  )َاحَد كُفُواً لَه كُنيَ لَم و( )4  )َأخَّرَ وَ قَدَّمَ بِمَا يَْومَئِذٍ الْإِنْسَانُ يُنَبَّوا( )3  
  است؟ گذاشته صحه فهيشر  يۀآ  كدام در شده انيب مفهوم بر داند، يم خدا را خود زراعت ياصل ٔهدهند پرورش و يقيحق زارع كشاورز، كي كه آنجا -72

  )االَرض وَ السَّماواتِ يفِ ما لِلّه وَ( )2    )َاحَد اهللاُ هُوَ قُل( )1  
  )االَرض وَ السَّماواتِ َربّ مَن قُل( )4    )َاحَدا حُكمِه يف شِركيُ ال( )3  
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  است؟ معاد به مانيا  ،ينيد  اعتقاد نيتر  مهم به باور ۀالزم كه است مطلب نيا  از يحاك نهيگز  كدام به توجه -73  99
  )هيف بَيَر ال ةامَيالق وميَ يال جمَعَنَّكُميَلَ هو الّا اِلهَ ال اهللاُ( )2  )النّور وَ الظُّلُمات يَتَستَو هَل ام ريالبَص وَ ياألعم يَستَوِيَ هَل قُل( )1  
 )الصَّمَد اهللاُ * احد اهللاُ هُوَ قُل( )4  )كسِبونيَ كانوا بِما لَهُمارجُ تَشهَدُ و هِميد يأ  تُكَلِّمُنا( )3  
 از يسخن قالب در را )ديالحَم يُّالغن هُوَ اهللاُ وَ( و )اَالرض وَ السَّماواتِ يفِ مَن لُهُأسيَ( ۀفيشر  اتيآ  از شده استنباط مطالب بخواهند، ما از كه آنجا -74

  م؟يشو  يم نهيگز  كدام متوجه م،يكن عيتجم ياله انيشوا يپ
  »وامگذار خودم به يزدن هم به چشم مرا گاه چيه ايخدا « )1  
  »دميد  آن با و بعد و قبل را خداوند نكهيا  مگر دميند  را زيچ چيه« )2  
  ».يمن پروردگار تو كه بس افتخار نيا  و باشم تو ٔهبند كه بس عزت نيا  مرا !من يخدا« )3  
  »د؟يافتي حق بود، داده وعده پروردگارتان آنچه زين شما ايآ  م،يافتي حق بود داده وعده ما به پروردگارمان آنچه« )4  
  هستند؟ هفيشر  يۀآ  كدام مفهوم ينف دنبال به شيخو  رفتار با آورند، يم يرو انكار به ش،يخو  اعمال ۀنام ٔهمشاهد از پس گناهكاران يبرخ كه آنجا - 75

  )ثايحَد  اهللا مِنَ اَصدَقُ مَن وَ( )2  )َاخَّرَ وَ قَدَّمَ بِما ومئِذٍيَ اِالنسان اؤ نَبَّيُ( )1  
  )الجِبال وَ اَالَرضُ تَرجُفُ( )4  )هِميد يَا تُكَلِّمُنا وَ اَفواهِهِم يعَل نَختِمُ وميَاَل( )3  

  

76- Until people realize that they have to develop new skills, there’s no way the economy can improve, 
............... ?  

 1) can there 2) isn’t there 3) is there 4) don't they  
77- I love that ............... car that always parked at the end of the street. 
 1) really big old green antique 2) old, green, really big antique  
 3) really old big antique green 4) really antique big old green 
78- There were a number of excellent poems entered for the competition, but ............... was written by 

a ten-year-old girl. 
 1) the best poem all of them 2) better poem than in all  
 3) better poem than of all 4) the best poem of all 
79- Japan, for example, is a country in which great importance is attached to control over the 

expression of negative feelings, so that these feelings ............... by smile. 
 1) often was masked  2) had been often masked 
 3) are often masked  4) has been masked often 
80- The police reports showed that she was using her phone at the time and her ............... driving is 

what caused the accident.  
 1) active 2) careless 3) ordinary 4) calm 
81- I could hear the ............... in my father’s voice when I called to tell him I had safely arrived home 

but I had lost my phone.  
 1) blessing 2) interest 3) advice 4) worry 
82- You probably know by now that about half of the people who have the Coronavirus may not even 

know they are ............... the disease since there might be no visible signs.  
 1) carrying 2) confirming 3) collecting 4) curing  
83- Many schools are planning to continue their online classes as there is so much ............... about the 

2020–2021 school year. 
 1) entertainment 2) agreement 3) uncertainty 4) information 
84- Consider ways to provide language input as well as ways to ............... students' previous knowledge 

and ideas. 
 1) elicit 2) dedicate 3) defend 4) translate 
85- Children begin to learn about their world by using their ............... ; touching, tasting, smelling, 

listening and looking. 
 1) collections 2) definitions 3) senses 4) comparisons 
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1010  86- In the end, ............... because the situation could have been handled a lot better without the anxiety 
and tears. 

 1) it's a pity 2) I feel well 3) I hope not 4) it's more interestingly 
87- The virus can ............... destroy those white blood cells, leaving the body wide open to attack from 

other infections. 
 1) quietly 2) actually 3) calmly 4) carefully 

 Cloze Test 
Respect is the core of family relationships and harmony. A family is …(88)… changing and 

growing, if not in numbers of members, then in life experiences. Sometimes the guidelines for 
respect are clear; they …(89)… loud, shared, and demonstrated. Other times, these guidelines are 
silently in place to follow and to honor. To develop a pattern of respect in the family, open 
communication should be …(90)… . 

Members should be honest and trustworthy with each other. If communication and trust 
…(91)… between family members on a regular basis, it makes establishing the family rules for 
respect …(92)… . 

88- 1) hopefully 2) emotionally 3) probably 4) constantly 
89- 1) are spoken out 2) had been spoken out 3) spoke out 4) have spoken out 
90- 1) appeared 2) exchanged 3) forgiven 4) presented  
91- 1) combines 2) handles 3) occurs 4) narrates 
92- 1) more easier 2) very easier 3) much easier 4) the easier 

 Reading Comprehension I 
If you look at a picture of the Leaning Tower of Pisa, you might think something is wrong with 

your eyes. You’d be wrong. There’s nothing wrong with your eyes, but there is something wrong 
with the tower. As the name suggests, the Leaning Tower of Pisa is leaning. Construction on the 
Leaning Tower of Pisa started in 1173. Its foundation was based on soft subsoil. At first, the tower 
did not lean because it was not very heavy. The soil was able to support its weight. However, about 
five years after construction began, workers started to add the second story. 

 This was too much weight for the soil. One side of the tower started to sink into the soil. This 
caused the tower to lean. Instead of stopping the building process, the construction workers kept on 
building. The lean got worse as they kept building. However, after around 100 years of working on 
the tower, they stopped to fight a war. This allowed the tower to settle in the ground. If it had not 
had time to place in a proper area, it would have toppled over. Workers came back after the war 
and added more to the tower. After around 200 years, workers finished the tower. It still leaned.  

In the 1800s, an Italian decided he wanted to show off the tower more. In the 1930s, Benito 
Mussolini thought it was an embarrassment to Italy. He had his workers drill holes into the 
foundation. Around 1990, the Italian government decided the Leaning Tower of Pisa was not safe 
for visitors anymore. They closed the tower for construction.  

93- Which of the following best suits the topic of the passage? 
 1) The Leaning Tower of Pisa 
 2) Story of Workers of Pisa Tower 
 3) The Story behind the Name of Pisa Tower 
 4) Benito Mussolini 
94- According to the passage, ............... .  
 1) the cause of the tower's leaning was poor design 
 2) the construction workers lost the plans, so the construction on the tower took too long. 
 3) the workers were very slow, so the tower was closed by the government around 1990. 
 4) the Leaning Tower of Pisa started leaning during construction. 
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1111  95- The underlined word “topple” in paragraph 2 could best be replaced by ............... . 
 1) fall 2) rise 3) get higher 4) build  
96- Which statement is mentioned in the passage about the effect of stopping construction on the tower? 
 1) It caused the tower to take longer to build because the construction was too detailed. 
 2) It allowed the tower to set down in an acceptable field. 
 3) It made the tower lean even more and was going to be torn down. 
 4) It caused the construction to cost more money because it was stopped by war. 

 Reading Comprehension II 
Galileo Galilei was another one of the greatest minds of the Italian renaissance whose inventions 

changed how we think of the universe. He was born about 350 years ago and more than any other 
scientist, he deserves to be considered the father of modern science. He was different from teachers 
before him and many in his own time. He tested each of his ideas with experiments and did very 
careful observations of the results. Other famous experts in science had based their opinions on ideas 
that had been stated for hundreds of years, regardless of whether they have been confirmed or not. 

For example, Galileo was certain that light objects and heavy objects fall at the same speed. He 
thought an experiment would confirm his belief, so he tested his idea by dropping objects of 
different weights from a tower and confirmed his idea. However, even then some of his enemies 
rejected him. He was also able to describe the speed of these falling objects in math terms. The use 
of math to describe scientific ideas although not new was a major step forward in science. 

Galileo designed and built a telescope powerful enough to see the mountains and craters of the 
moon with which he was able to see the first four moons of Jupiter. In his honor, they were later 
called the Galilean moons. Unlike most scientists of his day, Galileo was among the first to believe 
that Earth was not the center of the universe and believed that the planets in the solar system orbit 
around the sun. Galileo’s ideas were advanced for his time; in many ways, too advanced to be 
appreciated. 

97- What is the best title for the passage? 
 1) Galileo: The Inventor 
 2) The art of observation 
 3) The Father of Modern Science  
 4) Galileo and his Telescope: the First Eyes to Look Deeply into Space 
98- What does the paragraph before this passage most probably discuss? 
 1) Inventions that changed the world 
 2) What inventions lead to Italian renaissance 
 3) Another Italian scientist who came before Galileo  
 4) Another distinguished character who lived during Italian renaissance 
99- Which of the following can be inferred from the passage about Galileo? 
 1) He was not appreciated in his own time. 
 2) His ideas were greatly influenced by his teachers. 
 3) His ideas were widely accepted after his experiments confirmed them.  
 4) He was the first one to use math terms to describe scientific ideas. 
100- Which of the following statements is NOT true about the other scientists of Galileo’s time? 
 1) They believed all planets and the sun orbit around Earth. 
 2) They based their ideas on what earlier scientists had written. 
 3) They believed objects of different weight fall at the same speed. 
 4) They named the four moons of Jupiter after Galileo out of respect for him. 
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  2 ةمايشي شمارزون آمزآ
  

 اختصاصيمون زآ

 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

ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ،یگرامــ وطلــبدا
ــه ــا کارنام ــمند یه ــد هوش ــون، از بع ــ آزم ــون شیپ ــا آزم ــآنال یه  ن،ی

،یآموزشـ کمـک یها جزوه هوشمند، اشکال رفع دو، نهیگز الؤ س بانک
ــ ــون ویآرش ــا آزم ــهیگز یه ــا ، ...و دو ن ــتفاده ب ــامر  از اس ــ ۀش یداوطلب

ــه( ــوان ب ــام عن ــاربر  ن ــد و )یک ــ ک ــود یمل ــه( خ ــوان ب ــز عن ــور رم )عب
  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در 

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا دـــتوانی یـم شـام ،همچنین

 رو روبــــه رـصویـــــت نـاسکــــ

 یـا و هوشـمند گوشی ۀوسیل هـب

ریحیـتشــ ســخپا خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

 وقت پيشنهادي تا شماره از شماره تعداد پرسش مواد امتحاني

 دقيقه 25 120 101 20 رياضي

 دقيقه 10 135 121 15 اقتصاد

 دقيقه 25 160 136 25 ادبيات اختصاصي

 دقيقه 20 180 161 20 عربي اختصاصي

 دقيقه 11 195 181 15 تاريـخ

 دقيقه 12 210 196 15 جغرافيا

 دقيقه 11 225 211 15 علوم اجتماعي

 دقيقه 20 245 226 20 منطق و فلسفه

 دقيقه 11 260 246 15 روان شناسي

 دقيقه 145گويي:  مدت پاسخ 160ها:  تعداد كل پرسش
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  دو برابر سه واحد بيشتر از عددي، با نصف آن عدد برابر است. اين عدد كدام است؟ -101
  1 (2-  2 (2  3 (4-  4 (4  

xتر معادلۀ  جواب كوچك -102 x  21 6 40   كدام است؟ 08

  1 (8  2 (2  3 (6  4 (4  

xدر حل معادلۀ درجه دوم  -103 x  2 6 16 x)روش مربع كامل، به معادلۀ  به 0 a) k 2 ايم. مقدار  رسيدهk كدام است؟  
  1 (20  2 (25  3 (30  4 (36  
  است؟ باشد، عرض مستطيل كدام 46اگر مجموع عدد مساحت و عدد محيط مستطيل مقابل،  -104
  1 (5  
  2 (2  
  3 (3  
  4 (4  
  تواند باشد؟ باشد، كدام مي a3و  aهاي آن  معادلۀ درجه دومي كه ريشه -105

  1 (x ax a  2 22 3 0  2 (x ax a  2 22 3 0  3 (x ax a  2 23 2 0  4 (x ax a  2 23 2 0   
  ، داراي دو جواب حقيقي متمايز است؟aازاي هر مقدار  به هاي زير يك از معادله كدام -106

  1 (x ax  2 2 0  2 (x x a   2 0  3 (x ax  2 3 0  4 (x ax a  2 0   

xجواب(هاي) معادلۀ  -107 x x x
x x x x

  
 

   

2
2

1 2 3
3 6 3 18

  كدام است؟ ،

xفقط ) 1    xفقط ) 2  0  6  3 (x 0  وx  6  4 (x  xو  6  3   
a)اند  دو عدد زوج طبيعي متوالي bو  aاعداد  -108 b) مجموع معكوس عدد .a  و چهار برابر معكوس عددb  است. عدد  6/0برابر باb كدام است؟  
  1 (6  2 (8  3 (10  4 (12  
  سكه، تعداد اعضاي فضاي نمونه كدام است؟ 3در آزمايش پرتاب  -109
  1 (6  2 (2  3 (3  4 (8  
  باشد، چند عضو دارد؟ 3در دو تاس تاس، پيشامد آنكه اختالف اعداد روشده  2در پرتاب  -110

  1 (5  2 (6  3 (3  4 (4  
  عضوي دارد؟ 3، چند زيرمجموعۀ 15تا  1مجموعۀ اعداد زوج بين  -111

  1 (30  2 (35  3 (42  4 (210  
بي انتخاب كند (هر آموز برتر يك كالس، سه نفر را براي سرگروهي در دروس رياضي، ادبيات و عر  دانش 8خواهد از بين  مشاور پايۀ دوازدهم مي -112

  تواند اين كار را انجام دهد؟ درس يك سرگروه). او به چند طريق مي

  1 (C( , )8 3  2 (!
!

8
4  3 (P( , )8 3  4 (P( , )8 5   

  رقم يكان و دهگان آن يكسان و با رقم صدگان متفاوت باشند؟ كه ي طور  وان نوشت بهت رقمي مي ، چند عدد سه4و  3، 2، 1، 0با ارقام  -113
  1 (15  2 (16  3 (18  4 (20  
  حروف مشابه كنار هم هستند؟ ”football“در چند جايگشت از حروف كلمۀ  -114
  1 (2880  2 (1440  3 (720  4 (360  
از هر دو پايه در گروه حداقل يك نفـر  كه ي طور  نفري انتخاب كنيم به 3اهيم يك گروه خو  آموز يازدهم، مي دانش 4آموز دهم و  دانش 5از بين  -115

  پذير است؟ باشد. اين كار به چند طريق امكان
  1 (50  2 (60  3 (70  4 (80  
  نفره تقسيم كنيم؟ 2گروه  4نفر را در  8توانيم  به چند طريق مي -116
  1 (2220  2 (2320  3 (2420  4 (2520  
علي و امير در آن باشند، ولـي رضـا در  كه ي طور  به ،نفره انتخاب كنيم 4توانيم يك تيم  نفر شامل علي، امير و رضا به چند طريق مي 9از بين  -117

  ؟نباشدآن 
  1 (15  2 (20  3 (21  4 (30  

 ۲ فصل:۱ آمار و ریاضی      )۶١ (صفحۀ »پیشامدها روی بر اعامل« ابتدای تا ٢ درس و ۱ درس ۱ فصل :۳ آمار و ریاضی

´ 25
پيشنهادي زمان

x  1

x  4



  

 

ي 
صيل

تح
ل 
سا

00 - 
99    

رة 
شما

چة 
تر
دف

2 - 
رة 
شما

ن 
مو
آز

2 
صا
خت
ا

ي 
ص

) 
ي 
سان

 ان
وم
 عل
شي

ماي
 آز
وه
گر

(  

 2دقيقاً  كه ي طور  از اين كيسه خارج كنيم بهمهره  3توانيم  مهرٔه سبز وجود دارد. به چند طريق مي 6مهرٔه قرمز و  4مهرٔه آبي،  3اي  در كيسه -118  22
  رنگ باشند؟ مهرٔه آن هم

  1 (169  2 (179  3 (189  4 (199  
نفره كه از دو مدرسه متفـاوت هسـتند،  2اند. در آخر قرار است، يك گروه  نفر به يك گردهمايي دعوت شده D ،5و  A ،B ،Cمدرسۀ  4از هر  -119

  پذير است؟ ين كار به چند طريق امكانعنوان هيئت مركزي انتخاب شوند. ا  به
  1 (190  2 (180  3 (160  4 (150  
  عضوي اين مجموعه كدام است؟3هاي  است. تعداد زيرمجموعه 55عضوي از يك مجموعه، برابر  2هاي  تعداد زيرمجموعه -120
  1 (120  2 (165  3 (185  4 (220  

  
  ؤاالت زير است؟كدام گزينه پاسخ درست س -121

  باشد؟ عامل نابودي و انحطاط انسان در مسير رفع نيازها چه ميالف)   
  در رابطه با منابع و امكانات كدام است؟ نادرستعبارت ب)   
اين  كننده و ماسك اختصاص داده و با فروش شخصي با سوءاستفاده از شرايط خاص دوران كرونا تمام سرمايۀ خود را به خريد مواد ضدعفونيج)   

  است؟عبارت درست كدام  ،در اين رابطه .مدت است دنبال كسب سود زياد در كوتاه دو محصول به قيمت بسيار باال به
  گيري نيازهاي جديد بعد از رفع هر نياز الف) شكل) 1  
  شود.  ها مي ب) قابليت مصارف متعدد منابع و امكانات، خود عامل محدوديت آن    
ممكـن » فايـده -هزينه«ولي در انتخاب روش  ،ها دچار اشتباه نشده است حدود خود هرگز در شناسايي منافع و هزينهج) اين شخص با عقالنيت نام    

  است اشتباه كرده باشد.
  الف) توقف در يك مرتبه از نيازها) 2  
  ب) منابع و امكانات موجود در جهان ذاتاً محدود هستند.    
» فايـده -هزينـه«ولـي در انتخـاب روش  ،ها دچار اشتباه شده باشد در شناسايي منافع و هزينه ج) اين شخص با عقالنيت محدود خود ممكن است    

  قطعاً اشتباه نكرده است.
  جويي و طي كردن مراتب نيازهاي مختلف الف) كمال) 3  
  شود. برداري از منابع موجب رفع مشكل كميابي مي هاي مختلف بهره ب) قابليت مصارف متعدد و روش    
هـا  هاست. بنابراين در تشـخيص و شناسـايي منـافع و هزينـه دنبال بيشترين منافع و كمترين هزينه ن بر اساس فطرت خود در هر انتخاب بهج) انسا     

  هرگز دچار اشتباه نخواهد شد.
  الف) خلق نيازهاي كاذب مادي) 4  
  ب) منابع و امكانات در دسترس بشر به داليل مختلفي محدود هستند.    
هـاي  ترين راه و زمان براي كسب درآمـد باشـد تـا بـا رعايـت انگيـزه دنبال كوتاه بايد به» انتخاب«اساس موضوع اصلي علم اقتصاد يعني  ج) انسان بر    

  قادر به تداوم و توسعه توليد در جامعه باشد. ،شخصي
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -122
  عبارت درست در رابطه با نحؤه عملكرد او را انتخاب كنيد. ،فعال اقتصادي بر اساس عقل منطقيهاي يك  شدٔه انتخاب با توجه به ليست مرتب الف)  
    I(  ميليون تومان 125توليد محصوالت لبني با سود ساليانۀ  
    II( ميليون تومان 110اندازي فروشگاه مواد پروتئيني با سود ساليانۀ  راه  
    III( ميليون تومان 152سود ساليانۀ گري در خريد و فروش خودرو و كسب  واسطه  
  مستقيم دارد؟ ٔهبه كدام گزينه اشار ،كند اينكه هيچ فردي در صورت گرسنه بودن با منبع مالي محدود خود اقدام به خريد كتاب داستان نمي ب)  
  ميليون تومان تفاضل انتخاب اول و انتخاب دوم او. 15فرصت انتخاب اين فرد برابر است با  ۀالف) هزين) 1  
  هاي فرد ريشه در علم اقتصاد و مباني آن دارد. ب) انتخاب    
  هاي بعدي او. ميليون تومان مجموع انتخاب 262الف) هزينۀ فرصت انتخاب اين فرد برابر است با ) 2  
  هاي فرد عمدتاً ريشه در منابع و امكانات محدود و در دسترس بشر دارد. ب) انتخاب    
  انتخاب بعدي او.دو ميليون تومان تفاضل انتخاب فرد از مجموع  17رد برابر است با الف) هزينۀ فرصت انتخاب اين ف) 3  
  هاي فرد ريشه در نيازهاي محدود او دارند.  ب) انتخاب    
  ميليون تومان سود است. 110الف) هزينۀ فرصت انتخاب اين فرد ) 4  
  هاي فرد ريشه در نيازهاي نامحدود او دارند. ب) انتخاب    
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  گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ كدام -123  33
  هاي اسالم كدام است؟ و همچنين آموزهاقتصاد در رابطه با اهميت علم  نادرستعبارت الف)   
  را تعيين كنيد:  يرز ترتيب نوع كاالهاي  بهب)   
  »آرد سفيد در مصارف خانگي -در توليدي چرخ خياطي صنعتي -در كارگاه نجاري چوب ٔهرند -مذاب در كارگاه بلورسازي ۀشيش«    
آوري مبالغ توسط افراد مختلف كشورها و تأمين دارو براي بيماران سرطاني در سراسر كـرٔه زمـين بـه  دازي يك پويش جهاني براي جمعان راهج)   

  كند؟ هاي فعال در عرصۀ اقتصاد كشور اشاره مي يك از گروه نقش كدام
  ه خود اختصاص داده است.باالترين جايگاه بين همۀ علوم و معارف انساني را ب الف) امروزه علم اقتصاد) 1  
  دوام بي -اي رمايهس -اي سرمايه -اي ب) واسطه    
  ج) بازيگران خرد عرصۀ اقتصاد    
  آموزان نخبه است. الف) امروزه علم اقتصاد از بازار كار خوبي برخوردار است و انتخاب بسياري از دانش) 2  
  اي واسطه -بادوام -اي واسطه -اي ب) واسطه    
  الملل رصۀ بينج) بازيگران كالن ع    
  دهد. ترين دين، دنيا و آخرت انسان را با هم موردتوجه قرار مي عنوان كامل الف) اسالم به) 3  
  اي واسطه -نهايي -اي سرمايه -اي ب) سرمايه    
  اي  الملل و بازيگران منطقه ج) بازيگران عرصۀ بين    
  داند.  ش براي رفع فقر را در حد جهاد در راه خدا شايستۀ تقدير ميزند و تال هاي انسان رنگ عبادت مي الف) اسالم به تمام فعاليت) 4  
  دوام بي -دوام با -اي واسطه -اي ب) سرمايه    
  ۀ اقتصادج) بازيگران كالن عرص    
 40اال را كسب كرده است. در صورتي كه ارزش هر واحد كـ )درآمد(ميليون تومان عايدي  200اي از فروش محصوالت توليدي خود  توليدكننده -124

تومان منظور كنيم و  2500هاي غيرمستقيم هر واحد كاال را  تومان و هزينه 4500هاي مستقيم هر واحد كاال را  هزار تومان در نظر بگيريم و هزينه
  ترتيب: در اين صورت به ،تومان باشد 12,500,000برابر  فرايندفرصت اين  ۀهمچنين مجموع هزين

  مالياتي چقدر است؟ سود مندرج در اظهارنامۀالف)   
  چقدر است؟ ،شود سودي كه در اظهارنامۀ مالياتي وارد نميب)   
  شود؟ فرصت براي توليد هر واحد كاال چقدر تعيين مي ۀهزينج)   
  سود اقتصادي توليدكننده چقدر است؟د)   
  ميليون تومان  165د)   تومان 3500ج)   ميليون تومان 165ب)   ميليون تومان 5/177الف) ) 1  
  ميليون تومان 165د)   تومان 2500ج)   ميليون تومان 5/177ب)   ميليون تومان 165الف)  )2  
  ميليون تومان  5/177د)   تومان 3500ج)   ميليون تومان 165ب)   ميليون تومان 5/177الف) ) 3  
  ميليون تومان 5/177د)   تومان 2500ج)   ميليون تومان 5/177ب)   ميليون تومان 165الف) ) 4  
  م گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟كدا -125
  است؟» افزوده ارزش«كدام عبارت بيانگر مفهوم الف)   
  شود در واقع ...............  زماني كه در جنوب كشور براي گرم كردن آب از انرژي خورشيد استفاده ميب)   
  گيرد و نقش ...............  ... در گروه ............... قرار ميعنوان ............... و ............ در هر فعاليت توليدي يك كارفرما بهج)   
  يابد. الف) در احياء و كار بر روي منابع و امكانات، ارزش منابع نسبت به قبل افزايش مي) 1  
  ايم. كار گرفته ب) عامل زمين را به    
  عامل توليد را دارا است. ترين همم -عوامل انساني -محصول -ج) صاحب كار    
  گونه كار و تالشي افزايش يافته است. الف) در حيازت، ارزش محصول آمادٔه طبيعت بدون هيچ) 2  
  ايم. كار گرفته ب) عامل زمين را به    
  كند. غيرمستقيم خود را با تبديل به ساير عوامل ايفا مي -سرمايۀ انساني -زيان -ج) صاحب سود    
  يابد. ارزش منابع نسبت به قبل افزايش مي الف) در احياء و كار بر روي منابع و امكانات،) 3  
  ايم. ب) دست به نوآوري زده    
  دهندٔه عوامل توليد را به عهده دارد.تغيير  -نيروي كار -فيزيكي -ج) صاحب سرمايۀ مالي    
  گونه كار و تالشي افزايش يافته است. الف) در حيازت، ارزش محصول آمادٔه طبيعت بدون هيچ) 4  
  ايم. زدهب) دست به نوآوري     
  پذيرد. صاحب سرمايه را مي -ها سرمايه -عوامل توليد -ج) صاحب بنگاه    
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  هاي توليد كامالً درست است؟ در رابطه با عوامل توليد و هزينه ر ميان عبارات زير، كدام مواردد -126  44
  شود. بادوام معرفي ميشود با نام كاالي  كار گرفته مي توليد به فرايندانسان در  ۀعنوان حاصل كار گذشت آنچه بهالف)   
  شود. بديل خود به ساير عوامل تبديل مي ترين عامل توليد با نقش بي عنوان مهم شود و به صرف خريد يا اجارٔه عوامل توليد مي ،سرمايهب)   
  شود. موجب مشاركت صاحب سرمايه در سود حاصل از فعاليت مي ،مالي ۀدر اقتصاد اسالمي اجاره دادن سرمايج)   
هاي مسـتقيم و غيرمسـتقيم  يك از هزينه در هيچ ،مشاهده و محاسبه نيست يي كه هزينۀ فرصت موردتوجه عموم مردم نبوده و قابلاز آنجا د)   

  گيرد. قرار نمي
  دهد، توقع دريافت حقوق و دستمزد دارد. توليد انجام مي فرايند) نيروي انساني در برابر كاري كه در ه  
دسـت آوردن سـود  در حـالي كـه بـراي به .توليد را از درآمد كم كنيم به سود حسابداري خواهيم رسـيدهاي مستقيم  و) در صورتي كه هزينه  

  هاي غيرمستقيم توليد را از درآمد كم كنيم. در اظهارنامۀ مالياتي بايد هزينهشده  منظور
  ه) 4  ب، ج، د، و) 3  ج، د) 2  هالف، ب، ) 1  
شود. كـدام  يا نقش هريك از اعضا و صاحبان عوامل توليد در محصول و يا سود آن مشخص در يك سازمان توليد مشاركتي قرار است سهم  -127

  گزينه در اين رابطه درست است؟
  وكار هستند. ها و خطرات صاحبان كسب ولي تنها پذيرندٔه هزينه ،شود شكل دستمزد، اجاره و بهاي خدمات توليد بين همۀ عوامل تقسيم مي  عوايد توليد به )1  
هـاي غيرمسـتقيم  كننـد و در هزينـه شود و ساير افراد فقط سهم خود را از درآمد توليد برداشت مـي وكار مربوط مي يد توليد صرفاً به صاحب كسبعوا ) 2  

  كنند.  شركت نمي
نيز با نسبت معين بين اعضا ها  ها و ريسك طور مساوي و يا با نسبتي توافقي بين همۀ عوامل توليد تقسيم خواهد شد، همچنين هزينه عوايد توليد به) 3  

  شود. تقسيم مي
ها متناسب با ضريب نوآوري يا كارآفريني عوامل بين  ها و ريسك اما هزينه ،شود طور مستقيم بين همۀ صاحبان عوامل توليد تقسيم مي عوايد توليد به) 4  

  شود. ها تقسيم مي آن
در صورتي كه انتخاب  ،در آن به توليد بپردازد تجاري خود را اجاره دهد و يا شخصاً تواند ملك هاي خود يا مي اي در ليست انتخاب توليدكننده -128

  ..............اندازي فعاليت توليدي باشد . او راه
  براي محاسبۀ سود ويژه بايد درآمد حاصل از اجارٔه كارگاه از درآمد توليدي خود را كم كند.) 1  
  ه را با سود حسابداري فعاليت توليدي جمع كند.براي محاسبۀ سود ويژه بايد درآمد حاصل از اجارٔه كارگا) 2  
هاي مستقيم توليد جمع كـرده و سـپس پاسـخ را از درآمـد فعاليـت  براي محاسبۀ سود حسابداري بايد درآمد حاصل از اجارٔه كارگاه را ابتدا با هزينه) 3  

  توليدي خود كم كند.
  شود كم كند. در اظهارنامۀ مالياتي را از سود ديگري كه در اظهارنامه وارد نميبراي محاسبۀ درآمد حاصل از اجارٔه كارگاه بايد سود مندرج ) 4  
  كند؟ ها مستقيماً به ويژگي بازار رقابتي اشاره مي كدام عبارت -129
  يابد. مي غييرتكنندگان  كنندگان به نفع مصرف وضعيت اين بازار با افزايش تعداد توليدالف)   
  شود. تنهايي توليدكننده محسوب مي كنندٔه قيمت به دهند، پس تعيين ها را كاهش مي در رقابت با هم قيمت كنندگان در اين بازار توليدب)   
  كند. و فروشندگان را به اين بازار دعوت مي دهد مي بازار رقابتي را تشكيل ،پايين دولت معموالً براي خريد عمدٔه محصوالت با قيمتج)   
كنندگان قادرند تمام نيازهاي خود را در ايـن  كنندگان يك كاال، تنوع محصول زياد است و مصرف د توليددليل باال بودن تعدا در بازار رقابتي بهد)   

  بازار با كاالهاي مختلف رفع كنند.
كـرده و گذار است مقابلـه  تنهايي قيمت توانند در مقابل توليدكننده كه به دارند ميكنندگان دست از رقابت با هم بر  ) در بازار رقابتي اگر مصرفه  

  تعديل كنند.را ها  قيمت
  شوند. و) محصوالت عادي مثل مواد غذايي، پوشاك و لوازم خانگي كه نياز به سرمايۀ اوليۀ زيادي ندارد در بازارهاي رقابتي عرضه مي  
  هب، ج، ) 4  الف، و) 3  د، و) 2  هالف، ب، ) 1  
  كند؟ قاضاي اين كاال ايجاد ميدر منحني عرضه و ت يترتيب چه تغيير  افزايش قيمت روغن خوراكي به -130
  شود. جا مي سمت چپ خود جابه ، بهمكان هندسي نقطۀ تقاضا روي منحني - شود جا مي سمت راست خود جابه مكان هندسي نقطۀ عرضه روي منحني به )1  
  شود. ا ميج سمت چپ خود جابه مكان هندسي منحني تقاضا به -شود جا مي سمت راست خود جابه مكان هندسي منحني عرضه به) 2  
  كند. منحني عرضه را نزولي و منحني تقاضا را صعودي مي) 3  
  شود. عنوان يك كاال موجب افزايش شيب منحني عرضه و كاهش شيب منحني تقاضا مي تغييرات قيمت روغن خوراكي به) 4  
  كند؟ درستي بيان مي را به» غذاساز برقي«كدام گزينه مفهوم اقتصادي  -131
  پس كاال ضروري است. ،قاضا زياد و شيب منحني آن زياد استحساسيت قيمتي ت) 1  
  شود. پس كاال تجملي محسوب مي ،حساسيت قيمتي تقاضا زياد و شيب منحني آن كم است) 2  
  پس شيب مايل به عمود و كاال تجملي است. ،حساسيت قيمتي تقاضا كم و كشش قيمتي زياد است) 3  
  پس شيب مايل به افق و كاال ضروري است. ،زياد است حساسيت قيمتي تقاضا كم و كشش قيمتي) 4  
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  كنندگان در توليد با قيمت ثابت دارد؟ چه تأثيري در رفتار اقتصادي توليد ،افزايش نرخ بيكاري و كاهش رفاه عمومي -132  55
  شود. جا مي سمت چپ جابه ها به با بررسي وضعيت ركود بازار ميزان توليد خود را كاهش داده و منحني عرضۀ آن) 1  
  شود. جا مي سمت راست خود جابه با بررسي وضعيت ركود بازار ميزان توليد خود را كاهش داده و نقطۀ عرضه روي منحني به) 2  
  شود.  جا مي سمت چپ خود جابه كاهش درآمد خانوارها موجب كاهش خريد شده و نقطۀ تقاضا روي منحني به) 3  
  شود. جا مي سمت راست خود جابه ريد شده و منحني تقاضا بهكاهش درآمد خانوارها موجب كاهش خ) 4  
  ترتيب: رو به با توجه به منحني تعادلي روبه -133
  تومان چقدر است؟ 20000مازاد يا كمبود عرضه در قيمت الف)   
  تومان چقدر است؟ 45000مازاد يا كمبود تقاضا در قيمت ب)   
  سطح قيمت و چقدر است؟بيشترين ميزان درآمد توليدكننده در كدام ج)   
   واحد مازاد عرضه 45الف) ) 1  
  واحد كمبود تقاضا  35ب)    
  تومان 1,200,000هزار تومان و درآمد برابر  40ج) قيمت     
   واحد كمبود عرضه 35الف) ) 2  
  تقاضاواحد مازاد  15ب)    
  تومان 2,475,000تومان و درآمد برابر  55000ج) قيمت     
   ازاد عرضهواحد م 45الف) ) 3  
  واحد مازاد تقاضا 35ب)    
  تومان 2,475,000تومان و درآمد  55000ج) قيمت     
 واحد كمبود عرضه 35الف) ) 4  
  واحد كمبود تقاضا 15ب)   
  تومان 1,200,000هزار تومان و درآمد  40ج) قيمت     
نيـاز بـه تشـكيل چـه  ،صرفه براي خريد به ،ه درخت داشته باشدنياز به هزاران اصل ،اگر شهرداري براي خريد عمدٔه نهال براي روز درختكاري -134

  باشد؟ بازاري مي
  شود. تر تشكيل مي عمدٔه محصوالت با قيمت مناسب خريد منظور بازار مزايده كه به) 1  
  يابد. دليل رقابت فروشندگان مرتباً قيمت محصول كاهش مي بازار رقابتي كه به) 2  
  شود. قيمت كمتر تشكيل ميمنظور خريد، با  بازار مناقصه كه به) 3  
  طور طبيعي شكل گرفته و فروشنده ناگزير است محصول را به قيمت درخواستي خريدار بفروشد. بازار انحصاري خريد كه به) 4  
  :رو روبهبر اساس جدول  -135
  تومان چقدر است؟ 34000درآمد توليدكننده در قيمت الف)   
  است؟ تومان چقدر 12000هزينۀ خانوار در قيمت ب)   
  شود. بين عرضه و تقاضا مي ۀها تا رسيدن به وضعيت تعادل موجب ............... فاصل كاهش قيمتج)   
  شود. بين عرضه و تقاضا مي ۀها تا رسيدن به وضعيت تعادل موجب ............... فاصل افزايش قيمتد)   
  د) افزايش  اهشكج)   264,000ب)   102,000الف) ) 1  
  اهشكد)   ج) افزايش  246,000ب)   170,000الف) ) 2  
  اهشكد)   اهشكج)   96,000ب)   170,000الف) ) 3  
 د) افزايش  ج) افزايش  96,000ب)   102,000الف) ) 4  

  
  بندي سبك، چند مورد درست است؟ ارسطو دربارٔه تقسيمبا توجه به نظريۀ  -136
  سبك فكاهي -ب) بر اساس موضوع: سبك تعليمي  عاميانه -الف) بر اساس هدف: عالمانه  
  خراساني -د) بر اساس محيط جغرافيايي: آذربايجاني  فلسفي -ج) بر اساس مخاطب: علمي  
  مشروطه -) بر اساس زمان و دوره: غزنويه  
  ) چهار4  سه )3  ) دو2  ) يك1  

 

 

  30  22  16  13  8 عرضه
 34000 28000 25000 16000 12000 قيمت
  5  14  16  19  22 تقاضا

 ۳ فصل :۱ ادبی فنون و علوم      ۲ و ۱ های درس :۳ ادبی فنون و علوم
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  است؟ نادرستدر دورٔه خراساني، كدام گزينه » شعر«گانۀ  با توجه به قلمرو سه -137  66
  شود. (قلمرو ادبي) ها بيشتر از تشبيه حسي بهره گرفته مي ) در توصيف پديده1  
  ) بيشتر روح حماسه بر ادبيات اين دوره حاكم است. (قلمرو فكري)2  
  ۀ اين دوره ساده است و بيشتر جنبۀ عملي و دستوري دارد. (قلمرو فكري)) اشعار پندآموز و اندرزگون3  
  ) استفاده از دو نشانه براي يك متمم در شعر رواج دارد. (قلمرو ادبي)4  
  هاي فكري شعر سبك خراساني وجود دارد؟ در كدام گزينه يكي از ويژگي -138
ـــذار ) 1  ـــات گ ـــه خراب ـــه و رو ب ـــن آين ـــاف ك ص

 

ــم   ــيچ ك ــم ه ــت خ ــتخش ــون نيس ــينۀ افالط از س
 

ـــرده  ) 2 ـــن را پ ـــر و دي ـــوق دان كف ـــؤه معش دار جل
 

ـــت  ـــاه در بي ـــاش گ ـــه ب ـــاه در بتخان ـــرام و گ الح
 

روحــان لبــاس از اطلــس افــالك كــن ) چــون ســبك3
 

همچــو صــوفي زيــر بــار خرقــۀ پشــمين مبــاش 
 

چـــو كـــوبي پـــاي و چـــون گيـــري پيالـــه ) 4
 

ـــــت  ـــــو جان ـــــردد همچ ـــــف گ ـــــت از لط تن
 

  چند مورد مربوط به نثر دورٔه ساماني است؟ ،هاي زير ميان ويژگي از -139
  ب) جمالت معموالً طوالني هستند. (اطناب)    قرينه به الف) حذف فعل  
  د) تكرار فعل يا اسم به حكم ضرورت معني  ج) تمثيل و استشهاد به آيات و احاديث  
  هاي جمع عربي بر فارسي ) افزايش كاربرد نشانهه  
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  ويژگي زباني سبك خراساني مشهود است؟ ،در كدام گزينه -140

ــــو عيــــب كســــان هــــيچ1 ــــه مجــــوي ) ت گون
 

ــــر عيــــب  ــــر تــــو ب جــــوي كــــه عيــــب آورد ب
 

نگــــرد معيــــوب همــــه عيــــب كســــان مــــي  ) 2
 

از كـــوزه بـــرون همـــان تـــراود كـــه در اوســـت 
 

عيب درويـش و تـوانگر بـه كـم و بـيش بـد اسـت ) 3 
 

مصــلحت آن اســت كــه مطلــق نكنــيمكــار بــد  
 

داري نيســت پوشــي مــن از غايــت ديــن خرقــه ) 4
 

پوشـــم اي بـــر ســـر صـــد عيـــب نهـــان مـــي پـــرده 
 

  هاي ادبي سبك خراساني، استفاده از تشبيه حسي است. اين شاخصه در كدام گزينه بارز است؟ يكي از ويژگي -141
مگــذر از كشــتي بــه كشــتي بگــذر از دريــاي غــم ) 1 

 

ــه كشــتي مــيكــز چ  ــا گــذر كــردن ب ــوان نــين دري ت
 

ــان دار و عــيش كــن  ) 2 ــنج عشــق نه ــه گ ــي ك گفت
 

ــي  ــان نم ــه پنه ــار ك ــق ي ــت عش ــي اس ــود گنج ش
 

ـــين3 ـــان چ ـــو نقاش ـــل روي ت ـــي گ ـــر حواش ) ب
 

كشـــند كشـــند از غاليـــه خطـــي و زيبـــا مـــي مـــي 
 

ــدر ده كــه جــام هجــر نوشــيدم ) 4 شــراب وصــلت ان
 

ــب  ــيخ ص ــه ب ــان ك ــتي بنش ــت دوس ــدمدرخ ر بركن
 

  صاحب كدام اثر احياكنندٔه نثر فارسي در دورٔه بيداري است؟ -142
  ) امثال و حكم4  آل ) ايده3   ) منشĤت2  شناسي ) سبك1  
  ؟نيستهاي انقالب مشروطه  هاي نثر فارسي در سال كدام گزينه از دگرگوني -143
  ساده) بازگرداني آثار گذشته به زبان 2    نگاري ) رواج و گسترش روزنامه1  
  ها ) تغيير مخاطب نوشته4  ) روي آوردن به ترجمه و ادبيات داستاني3  
  اطالعات ادبي كدام گزينه درست است؟ -144
  ها و امكانات فني دنياي جديد يكي از عوامل ايجاد نهضت بازگشت ادبي بود. ) توجه مردم به واقعيت1  
  بيداري بودند. سراي دورٔه ) نشاط اصفهاني و مجمر اصفهاني از شاعران غزل2  
  ) يكي از عوامل بيداري جامعه، تضعيف جامعه بر اثر شكست ايران از روسيه است.3  
  پرداختند. الشعراي بهار، نسيم شمال و ميرزا آقاخان كرماني به نقد شرايط دورٔه بيداري مي ) ملك4  
  درست است؟» دانشكده«كدام گزينه دربارٔه مدير مجلۀ  -145
  تدريس در دانشگاه، در حوزٔه سياست نيز فعاليت داشت.) عالوه بر تحقيق و 1  
  سزايي داشت. ) او در رواج نثر ساده و عاميانه نقش به2  
  خواهي دست برنداشت. ) نمايندٔه مردم يزد در مجلس شد، ولي از آزادي3  
  ) عالوه بر خدمات بزرگ سياسي، در ادبيات نيز بسيار مؤثر بود.4  
  وزن است؟ هاي زير هم ينه با واژهترتيب واژگان كدام گز  به -146
  »داليل -گيري بهره -زن چشمك -باالنشين«  
  ابوالفضل -آفتابي -محرومين -ترين ) كوچك2    نمايان -كارپرداز -پردازش -آبرو ) بي1  
  حمايت -ها دلنشين -تر كوچك -) آوردني4  انگيز دل -كارمندي -شرمنده -) سلجوقيان3  
  است؟ ادرستنتقطيع هجايي كدام گزينه  -147
)) روشني را به اوج شرف بر: 1   )        2 :در زير لگد بكوب چون مردان (( )          
)) بگشاي كمر پياله بستان: 3   )         4 :به وقتي كه دولت بپيوست با من (( )            
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  هجاهاي كشيدٔه كدام گزينه دوتاست؟ تعداد -148  77
ـــي ) 1 ـــراهن ز ب ـــوي پي ـــي ب ـــان م ـــابي گريب درد ت

 

ــو  ــوش ت ــرد آغ ــاز ك ــان ب ــاك گريب ــل چ ــو گ ــا چ ت
 

خجــل شــد در اميــدش ســينۀ چــاك و ندانســتم ) 2
 

كـــه حســـرت هالـــۀ آغـــوش باشـــد مهـــوش مـــا را 
 

ريخت در دل طـرح آشـوبي ) قيامت پيش از اين مي3
 

خــاك اســت ايــن باالبلنــدان راكنــون چــون ســايه در  
 

ــارْ ) 4 ــدي خ ــل خلي ــدٔه بلب ــي در دي ــر ك ــار هج خ
 

ــي  ــر م ــد اگ ــل پيون ــه گ ــودش را ب ــاك وج ــرد خاش ك
 

  شود؟) در تقطيع حذف مي» ن«حساب بيايند؟ (چند  بايد كوتاه بهشده  مشخص» ن«چند مصوت بلند قبل از حروف  -149
ــــاي نمگــــر آ  ــــه ك ــــرورد نداي  صــــنم پ

 

ــــوده  ــــي شــــهد ب  ر پســــتانشســــت ش
 

ــــا  ــــ نباغب ــــد اي ــــر ببين ــــار نگ  رفت
 

ـــــرو   ـــــرو بي ـــــتانش نس ـــــد ز بس  كن
 

ــــ ــــد نشــــايد اي ــــر ســــبيل كن  روي اگ
 

 حيــــــــرانش نبــــــــر تماشــــــــاكنا  
 

  ) هفت4  ) شش3  ) پنج2  ) چهار1  
  بندي كرد؟ توان به دو صورت همسان و ناهمسان تقسيم وزن كدام گزينه را مي -150

ـــو1 ـــنايي ت ـــد س ـــايي مانن ـــه بياس ـــواهي ك ) خ
 

رگــــز ز مــــي عشــــقش هشــــيار نبايــــد شــــده 
 

تــــــا كــــــي كمــــــر و كــــــاله و مــــــوزه  ) 2
 

ــــــحرا  ــــــاط و ص ــــــفر و نش ــــــي س ــــــا ك ت
 

چـــون ابـــر بهـــار آنچـــه از ايـــن بحـــر گـــرفتيم ) 3 
 

ـــتيم  ـــانديم و گذش ـــاك فش ـــدف پ ـــب ص در جي
 

ــــــو دســــــتگير مهجــــــوران ) 4 اي وصــــــل ت
 

ــــــــو فــــــــزود عبــــــــرت دوران  هجــــــــر ت
 

  ت؟اس» ناهمسان«وزن كدام گزينه  -151
گـــــــل خوشـــــــبوي نيكـــــــو را نـــــــدانم ) 1 

 

ــــــد  ــــــش آم ــــــارش آت ــــــام ك ــــــرا فرج چ
 

ــي  ) 2 ــاب م ــت در حج ــه رخ ــا گرچ ــم م رود از چش
 

ـــي  ـــا م ـــردٔه م ـــي پ ـــت ب ـــن رخ ـــاب درد حس حج
 

ــن3 ــرير حس ــر س ــين ب ــازكي بنش ــه ن ــل ب ) اي گ
 

ــت  ــو گرف ــگ و ب ــان رن ــو جه ــت ت ــن طلع ــز حس ك
 

ــي ) 4 ــو م ــف ت ــر زل ــالم نســيمي از س ــه دو ع خــرم ب
 

رچـــه خـــود همـــه عـــالم نســـيم زلـــف تـــو داردگ و 
 

  با توجه به وزن مصراع دوم بيت زير، ركن حذف شدٔه مصراع اول كدام است؟ -152
ـــه روي داد  ـــدانجا ك ـــن عشـــق ............... ب  اي

 

 بــــر عقــــل زيركــــان بزنــــد راه اختيــــار 
 

  ) مفاعيل4ُ  ) فاعالتن3  ) مفعول2  ) فاعالت1ُ  
  بيت متفاوت است؟ هاي آوايي كدام نظم پايه -153
كشــــــور تحقيــــــق را اميــــــر نخيــــــزد ) 1 

 

خطبـــــــۀ توحيـــــــد را خطيـــــــب نباشـــــــد 
 

فشـاند كه جان در پاي جانان مـيهر) همچو خواجو 2
 

فرســتد روح پــاكش را ز جنــت حــور رضــوان مــي 
 

ــــم علــــم الهــــي اســــت  ) 3 ادريــــس كــــاو معلّ
 

ـــطفي  ـــاي مص ـــق گوي ـــيش منط ـــته پ ـــب بس ل
 

ـــان ) 4 ـــا از دم ج ـــرور او ت ـــاك پ ـــود خ ـــده ش زن
 

ــــــيحا  ــــــي روح مس ــــــاك دم ــــــد خ در كالب
 

  اي است؟ پايه سه ناهمسانوزن كدام ابيات  -154
 كنـــد مـــرغ جـــان مـــا پـــرواز مـــي الـــف)  

 

ـــــه دم  ـــــما ب ـــــيان ش ـــــوي آش  دم س
 

 به خاك پاي شـما آن زمـان كـه خـاك شـوم  ب) 
 

ـــما  ـــاي ش ـــاك پ ـــرنكنم دل ز خ ـــوز ب  هن
 

ــز ــل عزي ــين فص ــت و چن ــين وق ــه چن  ج) ب
 

ـــ  ـــتك ـــه رواس ـــتي ن ـــردن و سس  اهلي ك
 

ــــــيمانم د)  ــــــتن پش ــــــردٔه خويش  از ك
 

 دانـــــم جـــــز توبـــــه ره دگـــــر نمـــــي 
 

  د -) الف4  د -) ج3  ج -) ب2  ب -) الف1  
  هاي آوايي تماماً وجود دارد؟ در بيت زير كدام پايه -155

 آن وقــــت بيــــا كــــه مــــن ز مســــتوري 
 

 در شــــهر ز خــــويش زاهــــدي كــــردم 
 

  مستفعلن -مفعول -) مفاعلن4  مفاعيلن -مفعول -) مستفعِل3ُ  فعولن -مستفعلُ -) فاعالت2  عِلُمستف -مفاعيلُ -) مفاعلن1  
  وزن است؟ كدام بيت با بيت زير هم -156

 گهــش خــاك آســتانۀ توســت كســي كــه ســجده  
 

ــراب  ــجد و مح ــه مس ــر ب ــاورد او، س ــرو ني  ف
 

  

ـــــرآور  ) 1 ـــــار ب ـــــم روزگ ـــــا چش ـــــز و بي خي
 

ـــــرآو   ـــــار ب ـــــرا چشـــــم روزگ ـــــو م ـــــز ت ردك
 

) مــــــاييم بــــــه كــــــوي يــــــار دلجــــــوي2
 

ـــــــــــري  ـــــــــــف آن پ ـــــــــــۀ زل روي ديوان
 

ـــي ) 3 ـــد ب ـــوا را ز شـــراب لعـــل نوشـــين مـــن رن ن
 

ــا را  ــار كشــت م ــه خم ــه چشــم مســتت ب ــددي ك م
 

ــو ) 4 ــم ت ــورد غ ــري خ ــرا ديگ ــه چ ــرم ك ــد ب حس
 

ــم نيســت  ــم ك ــه غ ــو گرچ ــت عشــق ت ــه دول ــرا ب م
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ــر از حســب توســت ) 1 ــه فخ ــان را هم ــه جه اي آنك

 

وي آنكـــه شـــهان را همـــه فخـــر از نســـب توســـت 
 

ــي ) 2 ــو گفت ــاك اهللا نك ــندم، عف ــي و خرس ــدم گفت ب
 

ــدي و خشــنودم، جــزاك اهللا كــرم كــردي  ســگم خوان
 

) كــه گــر تــنم را زيــن پــس كنــي بــه مهــر عــذاب3
 

حيــر  وگــر دلــم را زيــن پــس كنــي بــه عشــق ز 
 

نهيـــــــبش مـــــــاه بـــــــا رخســـــــار زرد از  ) 4
 

ـــــا  ـــــت دو ت ـــــا پش ـــــرخ ب ـــــكوهش چ وز ش
 

  هستند؟» موازنه«كدام ابيات داراي  -158
 كــي بينمــت كــه پردگــي و نــازنين شــدي الــف)  

 

 كـــي يابمـــت كـــه در دهـــن اژدهـــا شـــدي 
 

 به زيب قدي كـش بنـده گشـت سـرو سـهي  ب) 
 

 بــه حســن رويــي كــش بنــده گشــت بــدر منيــر 
 

ــــان ــــي ج ــــن ج) برآوردم ــــيرين ز ت  ش
 

ــــا  ــــر بي ــــن ز س ــــم روش ــــودمي چش  ل
 

ــردم ســينه د)   از زخــم دو كــف همچــو دلــش ك
 

ـــن  ـــردم دام ـــرش ك ـــو ب ـــده چ  وز آب دو دي
 

  د -) الف4  د -) ج3  ج -) ب2  ب -) الف1  
  آرايۀ مقابل كدام گزينه درست است؟ -159

ـــــــد ) 1 ـــــــان آم ـــــــت جه ـــــــتش زين طين
 

ســـــــــــاحتش راحـــــــــــت روان آمـــــــــــد 
 

  (موازنه بدون ترصيع) 
م آســــــــمان بــــــــرين قــــــــدر او بــــــــا ) 2

 

ــــــــــين  ــــــــــل ام ــــــــــق او دام جبرئي خل
 

  (موازنه و ترصيع) 
بخـــــش عـــــالم اوســـــت ) پـــــدر ملـــــك3

 

پســــــــــر نيكبخــــــــــت آدم اوســــــــــت 
 

  (موازنه بدون ترصيع) 
ـــــــــــــــالم آدم از اول ) 4 ـــــــــــــــرض ع غ

 

ــــــــــل  ــــــــــد مرس ــــــــــرض از آدم احم غ
 

  (موازنه و ترصيع) 
  معني چند واژه درست است؟ -160

  »شُرطه (باد موافق) -مجمره (روسري) -هامون (دريا) -خِنگ (اسب سفيد) -پرنيان (نوعي پارچۀ ابريشم) -دايت (آغاز)ب -دون (پست)«  
  ) شش4  ) چهار3  ) پنج2  ) سه1  

  
  ۱۶۱-۱۶۹( الّتعریبأو املفهوم أو  الجواب للّرتجمةعّین األصّح و األدّق يف(:  

  »:مّیاً!الّسلمّي اََحُد ُرموِز نجاح الّناِس يف الّدنیا َفلَنَتعایش سلالّتعایُش « -۱۶۱

  زیستی مناییم! آمیز هم آمیز یکی از رمزهای موفّقیّت مردم در دنیاست، پس باید مساملت زیستی مساملت ) هم۱  

  ی کنند!آمیز زندگ آمیز از جمله رمزهای پیروزی مردم در دنیاست، پس باید مساملت ) زندگی مساملت۲  

  زیستی کنیم! آمیز یکی از رمزهای موفّقیّت مردم در این دنیاست، پس باید با سالمت هم زیسنت مساملت ) هم۳  

  آمیز زندگی کنند! آمیز یک رمز موفّقیّت برای مردم در دنیاست، لذا باید مساملت زیستی مساملت ) هم۴  

  »:ِعُد األشجاَر يف مُنّوها و خروج االمثار منها!کانت جذوة الّشمس املستعرة يف هِذِه الحدائق تُسا« -۱۶۲

  کند! ها کمک می ها به درختان و رشدشان و خارج شدن میوه های آتش فروزان خورشید در این باغ ) پاره۱  

  رساند! ها یاری می ها از آن ها به درختان در رشدشان و بیرون آمدن میوه ) پارۀ آتش فروزان خورشید در این باغ۲  

  کند! ها کمک می ها از آن ها و رشدشان و بیرون آوردن میوه ۀ آتش فروزان خورشید در این باغ به درخت) پار ۳  

  مناید! ها کمک می ها از آن ها به درختان در رشدشان و بیرون آمدن میوه های آتش خورشید فروزان در این باغ ) پاره۴  

  :)نَْعَجٌة واِحدٌة! اِّن هذا اَخي لَُه تِسع و تِسُعون نَْعَجًة و يل( -۱۶۳

  شش میش دارد، در حالی که من یک میش دارم! و ) هامنا این برادر من شصت۱  

  نه میش دارد، در حالی که من یک میش دارم! درستی که این برادر من است که نودو ) به۲  

  شش میش دارم! و که من شصت  ) قطعاً این برادرم دارای یک میش است، در حالی۳  

  !نه میش است، در حالی که میش من یکی است ن برادر من است که دارای نودو) هامنا ای۴  

  »لَُم امِّنا الّناُس ِالُمٍّ و ِالٍَب! ال یَعْ ْفَخُر ِبَنَسِبه بیَناٰم اِّن الجاِهَل یَ « -۱۶۴

  ستند!داند قطعاً مردم از یک پدر و مادر ه منیکند، حال آنکه  ) هامنا جاهل به خودش و نسبش افتخار می۱  

  داند که مردم از یک پدر و مادر هستند! فروشد، در حالی که منی ) نادان به قومش فخر می۲  

  داند مردم تنها از یک پدر و مادرند! کند، در حالی که منی خویش افتخار می بسَ شک نادان به نَ  ) بی۳  

  از یک پدر و مادر هستند! کند، در حالی که آگاهی ندارد که همۀ مردم ) انسان جاهل به نسبش افتخار می۴  

  

 ۴ درس انتهای تا ۱ درس از :۱ قران زبان عربی،      ۱ درس :۳ قران زبان عربی،
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  »:اِذا قال اََحٌد کالماً یَُفرُِّق املُسلمیَن فاْعلَُموا اَنَّه خائٌِن ِآلمال الّناس!« -۱۶۵  99

  د که او خائن به آرزوهای مردم است!ناندازد، بدان ) اگر فردی سخنی را گفت که میان مسلامنان تفرقه می۱  

  های مردم است! ساخت، پس بدانید که او خیانتکار به آرزو نان را پراکنده می) هرگاه کسی سخنی را بگوید که مسلام۲  

  هاست! هایی را بگوید که بین مسلامنان تفرقه بیاندازد، پس بدانید که او خائن به مردم و آرزوی آن ) هرگاه فردی حرف۳  

  ن به آرزوی مردم است!ساخت، پس هامنا او خائ ) اگر احدی سخنی را بگوید که مسلامنان را پراکنده می۴  

ُل العباَد ما ال طاقة لَُهم به! ا العظیماِّن َربَّنٰ « -۱۶۶   »:ال یَُحمِّ

  کند! ما، آنچه را که بندگانش توانش را ندارند، بر آنان تحمیل منی  ) حتامً پروردگار با عظمت۱  

  ان تحّملش را ندارند!کند، چیزی را که آن ) قطعاً خدای ما که بزرگوار است، بر بندگانش تحمیل منی۲  

  کند بر بندگان، آنچه را که هیچ توانش را ندارند! درستی که خداوند بزرگ ما تحمیل منی ) به۳  

  ) هامنا پروردگار عظیم ما بر بندگان تحمیل نکرده است، آنچه را که هیچ توانش را ندارند!۴  

حیح -۱۶۷   :عیِّن الصَّ

  انگیز را بشناسند، العجیبة،: دانشمندان تالش کردند که راز این پدیدۀ شگفت ةاهر ) حاَول الُعلامُء معرفة ِرسّ تِلَک الظّ ۱  

  ف علی األسامک،: پس گروهی را برای دیدن محل و شناسایی ماهیان فرستادند،) فاَرَْسلُوا فریقاً لزیارة املکان و التّعّر ۲  

  افتادند، ّشدیدة،: ماهیانی که بعد از این باران شدید روی زمین می) األسامک الّتي تَتَساقُط علی االَرِْض بَْعَد ٰهِذِه األمطار ال۳  

  دوا اَّن کّل األسامِک ِمن نوٍع علی األرض!: پس یافتند هامنا هر ماهی روی زمین از یک نوع است!) فََوجَ ۴  

  :العبارات مفهوم يف الخطأ نیّ ع -۱۶۸

  !فقط األقوال يف سیل و األعامل يف رُ یالخ: الفعل َمعَ  إّال  قولٍ  يف رَ یخ ال )۱

:)و اصــــرب علــــی مــــا یقولــــون() ۲
  

  !یساز  حلوا غوره ز ،یکن صرب گر  

ـــذکر أال() ۳ ـــهِ  ب ـــطتَ  اللّ ـــوب ِنئُّ َم :)القل
  

ـــاخه   ـــهیر از ش ـــدا ش ـــتین ج ـــ س یول
  

!مانــد یمــ جــدا شــهیر از تــرب حضــور بــا  
  

:)املـــــوت ذائقـــــة نفـــــس کـــــّل () ۴
  

  )راجعون هیإل إنّا و هللّ  إنّا(  

  : !»دیهست همتا شام ۀهمبدانید  ؛دیشد دهیآفر خاک از ریغ یز یچ از شام که دینپندار ممرد یا« -۱۶۹

  !اءأکف کلّکم إعلَموا الّرتاِب، ریغ ءيش ِمن ُخلِقتُم أنّکم تَزَعموا ال الّناس؛ هایّ أ )۱  

  !اءأکف عکمیجمإعلَموا  ،الّرتاب ریغ من کانت خلقتکم أنَّ  تحسبوا أّال  جُب ی ؛اَیُّها املرءُ  ای) ۲  

  !اءأکف إنّکم تَُعلِّمْ  الّرتاب، ریغ ءيش من ُخلقتم کمأنّ  تحسبون هل الّناس؛ هایّ أ ای) ۳  

  !عاً یجم اءأکف أنتم تَُعلِّموا ،الّرتاب ریغ من خلقتکم أنّ  وننّ تظ أّال  جبی ؛ایُّها الّناس) ۴  

  حیحعّین   :)۱۷۰-۱۷۲( اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ يف  الصَّ

  :»الحّس  هیف يجر یَ  ضیأب طٌ یخ لعصُب ا« -۱۷۰

  ةیّ إسم الجملة و مرفوع و مبتدأ /)علم( معرفة-»األعصاب« جمعه -مفرد -اسم: العصب) ۱  

  بالضّمة مرفوع و »العصب« لـ خرب /معرب -نکرة -ضاءیب ثهمؤنّ  -لیتفض اسم: ضیأب) ۲  

  ةیّ وصف و ةیّ فعل جملة إسم ظاهر فاعله فعل و /الزم - ثاليثّ  دمجّر  - مضارعٌ  فعٌل : يجر ی) ۳  

  »يجر ی« لفعل منصوب و مفعول /معرب -بأل معرّف -مذکّر مفرد: الحّس ) ۴  

 :»األطليسّ  طیاملح يف ارٌ یّ ت َحَدثَ  دٌة،یشد احٌ یر عصَفت بعدما« -۱۷۱

  »احیر« فاعله / »ف ص، ع،« ماّدته -متعدٍّ  -للغائبة -ماٍض  فعٌل : َعصَفت ) ۱  

 »احیر« ملوصوفه تابع و صفة /معرب -نکرة -ریتکس أو مکّرس  جمع: دةیشد) ۲  

 و الجملة فعلیّة »اریّ ت« فاعله و فعل /متعدّ  -للغائب -ماٍض  فعل: حدث) ۳  

  »عصفت« لفعل فاعٌل  /معرب -نکرة -)حیر مفرده( ریتکس أو مکّرس  جمع: احیر) ۴  

 :»قةِ یالحق عن للّدفاع العدوانِ  نقاِط  یعل اإلرصار جوزُ ی ال« -۱۷۲

 ةیّ فعل جملة »اإلرصار« فاعله معفعل  /مزید ثاليثّ  -جائز فاعله اسم -مضارعٌ  فعٌل : جوزی) ۱  

 بالضّمة مرفوع و »جوزی«لـ فاعل /زائدان حرفان له ِمن باٍب -رمذکّ مفرد -اسم: اإلرصار) ۲  

 »طنقا«صفت للموصوف  /»يعاد« فاعله اسم و الثّاليثّ  داملجّر  من مصدر -معرب -بأل معرّف: العدوان) ۳  

  »املجرور و الجار: قةیالحق عن« مجرور / معرب -ثمؤنّ  -»حقائق« جمعه و مفرد -اسم: قةیالحق) ۴  
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1010    حیحعّین   :)۱۷۳-۱۸۰( الجواب عن األسئلة الّتالیةيف  الصَّ

 :املفردات قراءة يف الخطأ نیّ ع -۱۷۳

فوِف  ذههٰ  يف ّالِب الطُّ  َعةُ مطالَ ) ۲  !تَعلَمونَها ال حقایِق األقوام هؤالء ِمن أعلَمُ  إيّن  ) ۱    !واءٍ سَ  َحدٍّ  یعل الصُّ

امءِ  ِمنَ  املاءَ  اللّهُ  أنزََل ) ۳     هل تَْعلَُم أّن الَحَرشات َخمُس ُسّکان العالَم!) ۴  !لنا ِرزقاً  ِبهِ  فأْخَرجَ  السَّ

  : الخطأعیِّن  -۱۷۴

م  یُِحبُّ اَْن یَریٰ  ) الحسود: َمن ال۲  لّصیف!) ُمَکیّف الهواء: جهاز للخالص من حرارة ا۱     !اآلَخرینتََقدُّ

  ) الزَّرافة: یَبْلُُغ طول قامته ِستّة امتاٍر!۴  ) یَوُم االََحد: ُهَو الیوُم االَّول ِمن أیّام االُْسبوع!۳  

حیح عن الحروف املشّبهة بالفعل و  -۱۷۵   الّنافیة للجنس:» ال«عیِّن الصَّ

  ٌف! (یَْربَُط الجملتیِن)) االنسان یَزَْعُم اَنَُّه عاِجٌز و ضعی۱  

  ) ال مسافر یَْفَرح ِمن املُدِن املزدحمة! (لنفي الفعل يف الجملة)۲  

هباّب یَغْ ذا الشّ ) لَیَْت هٰ ۳     یّة! (یُْستَخَدُم للرّجاء يف وقوع الفعل)تَِنُم الُفرَص الذَّ

  ْعَدُه)) اِّن ٰهَذا القرآن یَْهِدي لِلّتي ِهي اَقَْوم! (یُؤکُِّد اإلسم الّذي بَ ۴  

  الّنافیة للجنس:» ال«عیِّن  -۱۷۶

  ) ال تََعلَّم نافٌع لَِمْن ال یَفَهُم و ال یَْدُرُک!۲  ) ال یَرَْحم اللّه َمْن ال یَرَْحُم الّناَس!۱  

  ) راِقْب أّال تَْجتِمَع فیَک ِخصلتان، البخُل و الکذب!۴  ) ال تَکُن عبَد غیرَک فََقد َجَعلک اللّه ُحرّاً!۳  

  عبارة یرتجم باملضارع اإللتزامّي: نیّ ع -۱۷۷

  ) أفَتِّش عن موضوٍع يف کتابک لََعلَُّه مکتوٌب ُهناَک!۲  ) لَیَْت ٰهذا الطّاِلَب یَْغتَِنُم ٰهِذه الفرص!۱  

  ) کأنَّک تََرتَدَُّد يف إنجاز العمل الّذي فیه نجاُحک!۴  ) اِْعلَُموا اَّن اللَّه َعلی کُّل يشٍء قَدیٌر!۳  

  بابُُه: یختلفملزید ّین اع -۱۷۸

  ) اِنْتََرصَ هؤالِء الجنود يف حرِبهم َمَع األْعداء!۲  ) هؤالء األصدقاء اِنْتََفُعوا مِبا قاَل املَُعلِّم!۱  

وَ ۴  َکَرس ِسّنه بََعَد اِصابة الُکرة اِلی فَِمه!عُب اِنْ ذا الالّ ) هٰ ۳   حف الدُّ   لیّة!) َسوَف تُْنتََرش معلومات َحْول ٰهذا املرض يف الصُّ

  »يف الّسنوات األخیرة!  يف ثالث ............... نرشتاملقالة ............... الّتي هي ٰهِذِه « -۱۷۹

  مجالت -) الرّابعة۴  مراحل -) اربعة۳  کُتٍُب  -) االَْربََعة۲  َصِحیَفة -) الرّابعة۱  

  فیه الفعل املزید: لیسّین ما ع -۱۸۰

  )اِّن اللّه ال یُضیُع اَْجَر املُْحِسنیَن!() ۲  )َألّمارٌة بالّسوء!ما اُبَرِّئُ نفيس إنَّ الّنفس () ۱  

  ) اَ تَزَعُم أنّک جرم صغیر و فیک انطوٰی العامل األکرب!۴  )ال تَُسبُّوا الَّذیَن یَْدُعوَن ِمن دون اللّه فَیَُسبُّوا اللّه!() ۳  

  
  طلبي گام برداشت؟ خواه در مسير پيشرفت و توسعه شهر آتن به رهبري كدام سياستمدار آزادي - ، دولتهاي يونان و ايران پس از پايان جنگ -181
  ) آگوستوس4  ) اكتاويان3  ) پريكلس2  ) سولون1  
  كرد، در زمان كدام سلسله گشايش يافت؟ جادٔه ابريشم كه چين را از طريق ايران به اروپا متصل مي -182
  اين ) چه4  ) هان3  ) چو2  ) شانگ1  
  ؟نمودند يم منسوب امبريپ مانيسل حضرتتا دويست سال پيش، مورخان كدام بنا را به اشتباه به  -183
  ) كاخ اردشير4  ) كعبۀ زرتشت3  ) پارسه2  ) پاسارگاد1  
  ها سلطنت، سرانجام چگونه دچار انحطاط و فروپاشي شد؟ حكومت ايالم، پس از قرن -184
  ) ادعاي استقالل حاكمان كوچك4  ) به قدرت رسيدن مادها3  و بابليان ) اتحاد سومريان2  ) حملۀ آشوريان1  
  شناسي در ايران بيشتر شد؟ هاي باستان در نتيجۀ كدام رويداد در دورٔه قاجار، عالقۀ اروپاييان به فعاليت -185
  ي به ايرانان اروپاير يسف ان وبازرگان ،انجهانگرد) ورود 2  اروپا و رانيا  ياقتصاد و ياسيس روابط گسترش )1  
  فرانسويان انحصار از يشناس باستان يها كاوش) خارج شدن 4  نوشتۀ بيستون ) خوانده شدن خط ميخي و ترجمۀ سنگ3  
  ؟كرد تصرف را هند از يعيوس يها بخش ،پس از كدام اقدام يمقدون اسكندر -186
  ) پيروزي بر آخرين حاكم سلسلۀ موريا2    ) برانداختن حكومت هخامنشيان1  
  ) به اطاعت درآوردن شماري از حاكمان شمال هند4  حاد با يكي از فرماندهان هندي به نام گوپتا) ات3  
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  دست آمده است؟ ن، از كجا بهرا يا  در انسان حضور از اثر و نشانه نيتر  كهن -187  1111
  رود در نزديكي مشهد ) بستر كشف4  ) تپۀ باستاني سيلك در كاشان3  محوطۀ باستاني چغاگالن در مهران )2  ) غار دواشكفت در كرمانشاه1  
  غربي را فراهم آورد؟ و يشرق بخش دو به روم يامپراتور  ميتقس ۀنيزم كدام واقعه -188
  عنوان پايتخت ) انتخاب شهر بيزانتيوم به2  گيري امپراتور كنستانتين از قدرت ) كناره1  
  ه مرزهاي امپراتوريگرد ب ) هجوم اقوام بيابان4  دست تركان عثماني ) فتح قسطنطنيه به3  
  نگاري سنتي بر كدام امر استوار بود؟ اساس كار تاريخ -189
  آنان فتوحات شرح و پادشاهان يزندگ يبررس) 2  رويدادهاي تاريخي جينتا  و علل) بررسي 1  
  ها نقش مردم در وقوع آن ژهيو  به يخيتار  يدادهايرو  گوناگون ابعاد به توجه) 4  يانسان اتيح ياجتماع و يفرهنگ ،ياقتصاد يها جنبه) توجه به 3  
  تغيير نام داد؟» روزنامۀ دولت عليه ايران«اجار، بعدها به ق كدام روزنامه در دورٔه -190
  المتين حبل) 4  وقايع اتفاقيه) 3  كاغذ اخبار) 2  قانون) 1  
  ؟دانست يم ياجتماع يقرارداد حاصل را متحكو  ليتشك ،انتخابات تياهم ريك از از روشنفكران فرانسوي دورٔه روشنگري، با تأكيد ب كدام -191

  ) روسو4  ) ولتر3  ) منتسكيو2  ) كانت1  
  ؟شد ترجمه يفارس به يفراوان آثار در دورٔه رياست كدام چهرٔه فرهنگي عصر قاجار بر دارالترجمۀ همايوني، -192
  خان اعتمادالسلطنه حمدحسن) م4  اعتضادالسلطنه رزايم يقليعل )3  ) ميرزا فتحعلي آخوندزاده2  خان هدايت ) رضاقلي1  
  هدف نادرشاه افشار از استخدام جان التون انگليسي چه بود؟ -193
  ) گسترش روابط سياسي با اروپا4  ) ادارٔه گمركات3  ييا يدر  يروين سيس) تأ2  ) ايجاد مراكز تجاري1  
  د؟پس از پيوستن به تهماسب صفوي چه بو  قاجار خان يفتحعل و افشار نخستين اقدام نادر -194
    ها از ايران ) بيرون راندن افغان2    ) تصرف خراسان1  
  مغان دشت يشورا به فيطوا  و ها ليا  سران) فراخواندن 4  ) تجهيز ارتش براي نبرد با روسيه و عثماني3  
  در جريان انقالب فرانسه در قرن هجدهم ميالدي، كدام رويداد مقدم بر ساير رويدادها به وقوع پيوسته است؟ -195
  ) برقراري نظام جمهوري2    جراي كودتا توسط ناپلئون) ا 1  
  ) اعدام لويي شانزدهم و همسرش ماري آنتوانت4  ) روي كار آمدن نظام مشروطۀ سلطنتي3  

  
  كره قرار دارد؟  ، ايران در كدام نيم»جغرافيايي طول«با در نظر گرفتن  -196
  جنوبي  )4  ) شمالي3  ) غربي2  ) شرقي1  
   ؟نيستدرياي خزر از موقعيت نسبي بااليي برخوردار شود، كدام گزينه از جمله داليلي كه موجب شده  -197
  ) دسترسي به بازار مصرف آسياي ميانه4  ) وجود منابع نفت و گاز3  درصد خاويار جهان 90تأمين ) 2  ) مجاورت با تنگۀ هرمز1  
  ترتيب به كدام نواحي كوهستاني ايران تعلق دارند؟  به» زمان، ارسبارانسليمان، بينالود، ب تخت«هاي  كوه -198
  البرز - خراسان - مركزي - آذربايجان )4  البرز - مركزي - خراسان - آذربايجان )3  آذربايجان - خراسان - مركزي - البرز )2  آذربايجان - مركزي - خراسان - البرز )1  
  كدام مناطق بيشتر است؟هاي شهري و روستايي ايران در  تعداد سكونتگاه -199
   هاي ساحلي خزر ) جلگه2    هاي نسبتاً هموار داخلي ) دشت1  
  كوهي ) مناطق پاي4  و درياي عمانفارس  خليجهاي ساحلي  ) جلگه3  
  ؟نيستهاي ساحلي  در كدام گزينه بيانگر عوامل طبيعي تغيير شكل جلگهشده  موارد مطرح -200
  هاي دريايي جريان -آبرفت رودهاي طغياني -هاي دريايي ) توفان2  هاي دريايي توفان -سونامي -جزرومد) 1  
  نوسانات عمومي دريا -آبرفت رودهاي طغياني -) حركات دريا4  تغيير در پوشش گياهي -جزرومد -) سونامي3  
  ؟ كند نميدرستي بيان  وهوايي گرم و خشك را به هاي ناحيۀ آب ويژگي ،كدام گزينه -201
  تبخير زياد -خشكي هوا -) تعرق زياد2  اختالف شديد دما -گياهيفقر پوشش  -) بارش كم1  
  اختالف شديد دما -تعرق زياد -) خشكي هوا4  تبخير كم -بارش كم -) ميانگين دماي باالي ساليانه3  
  تأثير بيشتري دارد؟كدام بيابان ايران در فهرست ميراث جهاني يونسكو به ثبت رسيده است و كدام عامل بر كمبود بارش در اين بيابان  -202
  اي  پرفشار جنب حاره -) دشت كوير2  دور بودن از دريا و منابع رطوبتي -) لوت1  
  دور بودن از دريا و منابع رطوبتي -) دشت كوير4    اي پرفشار جنب حاره -) لوت3  
  ه دارند؟ هواي ايران اشار  و هاي هوايي موثر بر آب يك از توده ترتيب هريك از موارد زير به كدام به -203
  »ايران در بارشي سامانۀ ترين مهم -انتقال رطوبت درياي سرخ -هاي سيالبي باران«  
  توده هواي سرد و خشك -مرطوب موسمي -) مرطوب غربي2  مرطوب غربي -سوداني -) مرطوب موسمي1  
  مرطوب غربي -مرطوب موسمي -) سوداني4  سوداني -مرطوب غربي -) مرطوب موسمي3  

 

 

 ۵ درس انتهای تا ۳ درس از :ایران جغرافیای      )۳۰ (صفحۀ »روستاها مدیریت« ابتدای تا ۲ درس و ۱ درس :۳ جغرافیا

´ 12 
پيشنهادي زمان



  

 

ي 
صيل

تح
ل 
سا

00 - 
99    

رة 
شما

چة 
تر
دف

2 - 
رة 
شما

ن 
مو
آز

2 
صا
خت
ا

ي 
ص

) 
ي 
سان

 ان
وم
 عل
شي

ماي
 آز
وه
گر

(  

  هاي مديريت شهري است؟ يك از حوزه ريزي براي مديريت آن، زيرمجموعۀ كدام به مسئلۀ نابرابري فضايي و برنامهتوجه  -204  1212
  هاي اجتماعي  ) آسيب4  ) مسكن3  ) خدمات عمومي2  زيست شهري  ) محيط1  
  وجود دارد؟» نشيني زاغه«در متن زير چند گزارٔه اشتباه در مورد پديدٔه  -205
شوند با توجه بـه قيمـت  افتد. وقتي مهاجران فقير وارد شهر مي كان غيررسمي است كه تنها در حاشيۀ شهرها اتفاق مينشيني نوعي اس زاغه«  

هايي موقتي در حاشيه و اطـراف  قيمتي مثل ضايعات آهن و حلبي مسكن هاي الزم با استفاده از مواد ارزان باالي خانه در شهرها، با كسب مجوز
  »سازند شهر مي

  ) سه مورد4  ) دو مورد3  ) يك مورد2  مورد) چهار 1  
  فقر شهري است؟» پيامد«كدام گزينه  -206
  ) مسكن نامناسب4  نشيني ) حاشيه3  هاي اجتماعي ) كجروي2  ) درآمد كم1  
  در طراحي مبلمان شهري است؟ » توجه به نيازهاي افرادِ ويژه«كدام گزينه از مصاديق  -207
  خيز  هاي مداربسته در مناطق جرم نصب دوربين )2    ) توجه به فرهنگ و هنر بومي1  
  ) هوشمندسازي مديريت ترافيك 4    ) طراحي خط بساوايي3  
سرانه فضاي سـبز در  ،ميليون نفر باشد 2كيلومتر مربع فضاي سبز وجود دارد. اگر جمعيت اين شهر  4كيلومتر مربع،  150در شهري با وسعت  -208

  اين شهر چقدر است؟
  درصد 5/2) تقريبا 4  متر مربع 5/37) 3  درصد 2) 2  متر مربع 2) 1  
  يافتۀ صنعتي بوده است؟ در جوامع توسعه» مهاجرت از روستا به شهر«هاي  كدام گزينه از ويژگي -209
  ها و در مدتي كوتاه رخ داد. دنبال توسعۀ كارخانه ) به2    قرن بيستم اتفاق افتاد. راسرس) در 1  
  ) شهرها آمادگي الزم براي پذيرش مهاجران را نداشتند.4  نقش داشت.) ايجاد كشت تجاري در تشديد آن 3  
  در كدام دورٔه زماني تغيير قوانين مربوط به مالكيت زمين موجب افزايش شهرنشيني شد؟ -210
  ) پس از پيروزي انقالب اسالمي4  1341) از سال 3  1335) از حدود سال 2  1335) پيش از 1  

  
  ترتيب پيامد هريك از عبارات زير در كدام گزينه آمده است؟ به -211

 مقايسۀ جهان اجتماعي فعلي با تاريخ گذشتۀ خود ■  
 هاي غيرغربي شناسان با فرهنگ مواجهۀ مردم ■  
  ها و تنوع اراده و اختيار آن ها   تنوع آگاهي و معرفت انسان ■  
 تبديل شدن انسان به كنشگري فعال و تأثيرگذار -هاي غيرغربي دن به پيچيدگي و عمق فرهنگپي بر  -هاي اجتماعي ) پي بردن به تنوع جهان1  
 هاي اجتماعي مختلف  پيدايش جهان - هاي غيرغربي شناسان در مورد فرهنگ پي بردن به اشتباه جامعه - هاي عميق و بنيادين گيري اليه فهم نحؤه شكل )2  
 هاي اجتماعي مختلف پيدايش جهان -هاي غيرغربي شناسان در مورد فرهنگ پي بردن به اشتباه جامعه -هاي اجتماعي ) پي بردن به تنوع جهان3  
   تبديل شدن انسان به كنشگري فعال و تأثيرگذار - هاي غيرغربي پي بردن به پيچيدگي و عمق فرهنگ - هاي عميق و بنيادين گيري اليه فهم نحؤه شكل )4  
  است؟ نادرستاجتماعي زنده و سالم،  كدام گزينه در ارتباط با جهان -212
 . را ادامه دهد ديگر هاي اجتماعي جهان مسير ،تواند با حفظ هويت خود مي) 1  
 . برد هاي اجتماعي ديگر بهره مي   مطابق با نياز خود، از دستاوردهاي جهان) 2  
 . ندك  نه با جهان اطراف خود ارتباط برقرار ميالجهان اجتماعي زنده و سالم، فعّا) 3  
 .كند  ها استفاده مي آورد و سپس از آن وجود مي به هاي ديگر دستاوردهاي جهانزم باشد، تغييراتي در ال كه  در صورتي) 4  
  كند؟ هاي اجتماعي اعضاي جهان اجتماعي ذكر مي كدام گزينه روند درستي در ارتباط با تأثيرگذاري بر فعاليت -213
هـاي جهـان اجتمـاعي  برداشـته شـدن الـزام پابرجا بودن جهان اجتماعي  دن پيامدهاي جهان اجتماعي مان باقي افراد  مشاركت اجتماعي) 1  

 گيري جهان اجتماعي جديد  شكل هاي جديد  پديد آمدن الزام تغيير جهان اجتماعي موجود  موجود 
برداشـته  تغيير جهـان اجتمـاعي موجـود  ن اجتماعي ماندن پيامدهاي جها  باقي پابرجا بودن جهان اجتماعي  افراد  مشاركت اجتماعي) 2  

 هاي جديد پديد آمدن الزام گيري جهان اجتماعي جديد  شكل هاي جهان اجتماعي موجود  شدن الزام
دن پديـد آمـ تغيير جهـان اجتمـاعي موجـود  ماندن پيامدهاي جهان اجتماعي  باقي افراد  مشاركت اجتماعي ) جهان اجتماعي موجود 3  

 هاي جهان اجتماعي موجود برداشته شدن الزام گيري جهان اجتماعي جديد  شكل هاي جديد  الزام
   گيـري جهـان اجتمـاعي جديـد  شـكل افـراد  مشـاركت اجتمـاعي مانـدن پيامـدهاي جهـان اجتمـاعي  باقي ) جهان اجتماعي موجود 4  

 هاي جديد  پديد آمدن الزام ان اجتماعي موجود تغيير جه هاي جهان اجتماعي موجود  برداشته شدن الزام
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  ترتيب عباراتي در مورد گسترش عقالنيت ابزاري و زوال عقالنيت ذاتي آورده است؟ كدام گزينه به -214  1313
 ۀهاي حسابگران   رواج كنش -دكنن  اند و براي رسيدن به اين اهداف، از علوم تجربي استفاده مي  ، آدميان متوجه اهداف دنيويمتجدد در جهان اجتماعي) 1  

 .كند  قي تنگ ميال هاي عاطفي و اخ   هاي انساني، مانند كنش   معطوف به دنيا، عرصه را بر ساير كنش
آب  در نگاهش آدمـي -كند  قي تنگ ميال هاي عاطفي و اخ   هاي انساني، مانند كنش   معطوف به دنيا، عرصه را بر ساير كنش ۀهاي حسابگران   رواج كنش) 2  

 .منزل است  بي كاروان زندگي/ و گل است
گونه قداستي  شوند و جهان، از هيچ وي و مقدس طرد ميندر جهان متجدّد، عناصر مع -منزل است  بي كاروان زندگي /در نگاهش آدمي آب و گل است) 3  

 برخوردار نيست.
  .رود هاي بشري از دست مي   ها و آرمان  ، امكان ارزيابي ارزشعقالني و وحياني علومبا افول  - از همين آتش، چراغش روشن است/ قوت افرنگ از علم و فن است )4  
  ترتيب درست يا نادرست بودن عبارات زير را مشخص كنيد: به -215
هـا را ناديـده  آنممكن اسـت برخـي از دانند، اما در عمل  زم ميال ها را  كنند و رعايت آن داري مي يي كه مردم يك جامعه از آن جانبها  ارزش ■  

 .دهد گيرند، قلمرو آرماني جهان اجتماعي را شكل ميب
 . كند تغيير مي مردم هاي آرمان بر اساسها  اند و مرز آن قلمرو واقعي و آرماني جهان اجتماعي به روي يكديگر گشوده ■  
ها بـه قلمـرو واقعـي  و ورود آن ها تحقق بيشتر آرمان ۀنكنند تا از طريق تعليم و تربيت، زمي ش ميالريزان فرهنگي هر جامعه، همواره ت برنامه ■  

 .جهان اجتماعي را فراهم كنند
  . شوند وارد قلمرو واقعي جهان اجتماعي مي ها ، به همان اندازه آرمانوجود آورند را به ها عقايد خود ارزشهر اندازه مردم مطابق  ■  
 درست -نادرست -نادرست -) درست2  نادرست -درست -درست -) نادرست1  
 نادرست -نادرست -درست -) درست4  نادرست -درست -نادرست -) درست3  
  كند؟ ترتيب كدام گزينه جدول زير را كامل مي به -216

  پيامد  شرايط
  (الف)  هاي حقيقي ايمان به عقايد و ارزش

  ورود حقايق به قلمرو واقعي  (ب)
  سوي باطل به گسستن از حق و گام برداشتن  (ج)

 شناخت حقايق عدم -هاي عميق جهان اجتماعي شكل دادن نظام اجتماعي بر مبناي اليه -قلمرو آرماني) ورود به 1  
 ايمان نياوردن به حقايق -ها حقيقي سامان دادن هنجارها و اعمال بر اساس عقايد و ارزش -) ورود به قلمرو آرماني2  
 عمل نكردن بر مبناي حقايق -ها حقيقي و اعمال بر اساس عقايد و ارزشسامان دادن هنجارها  -هاي عميق جهان اجتماعي گيري اليه ) شكل3  
 از دست دادن ايمان خود نسبت به حقايق - هاي عميق جهان اجتماعي شكل دادن نظام اجتماعي بر مبناي اليه - هاي عميق جهان اجتماعي گيري اليه شكل )4  
 كند؟ كدام گزينه توضيحات درستي دربارٔه دانش علمي ارائه مي -217
تي را كـه بـه دانـش ال و اشـكا هـا آسيبدانش علمي  -كند كه از حقايق موجود در دانش عمومي دفاع كند قدرت پيدا مي) كسي كه دانش علمي دارد 1  

 .كند تر مي غنيافزايد و دانش عمومي را  جهان اجتماعي مي عموميتدريج بر ذخيرٔه دانش  ي علمي بهها شالت - كند اند، شناسايي مي عمومي راه پيدا كرده
گسترٔه دانش علمي در جهان اجتماعي و ذخيرٔه دانشي  -كند گيرد و پيشرفت مي ت زندگي، شكل ميال ش براي حل مسائل و مشكالدانش علمي با ت) 2  

 .كند كه از حقايق موجود در دانش عمومي دفاع كند قدرت پيدا ميكسي كه دانش علمي دارد  -آن از دانش عمومي بيشتر است
كسي كه دانش علمـي دارد، بـه درك عميقـي از دانـش  -كند شناسايي مي اند، تي را كه به دانش عمومي راه پيدا كردهال و اشكا ها آسيبانش علمي ) د3  

بـه ايـن دانـش  كه آيد دست مي ذخيرٔه دانشي، بخش ديگري نيز دارد كه با تأمل و انديشه در دانش عمومي به -رسد عمومي جهان اجتماعي خود مي
 .گويند مي دانش علمي تر، تر و دقيق قعمي

ش براي حل مسائل الدانش علمي با ت -كند تر مي افزايد و دانش عمومي را غني جهان اجتماعي مي عموميدانش  ٔهتدريج بر ذخير ي علمي بهها شالت) 4  
 نشي آن از دانش عمومي بيشتر است.گسترٔه دانش علمي در جهان اجتماعي و ذخيرٔه دا -كند گيرد و پيشرفت مي ت زندگي، شكل ميال و مشك

  شود؟ يك از عبارات زير از پيامدهاي تعارض در ذخيرٔه دانشي محسوب مي كدام -218
 شود. تر شدن دانش عمومي و پاسخگويي بيشتر دانش علمي به مسائل جامعه مي الف) در بيشتر اوقات باعث غني  
 .شود دانش عمومي و دانش علمي قطع مي ۀارتباط دوسويب)   
 . كند جانبه از دانش علمي حمايت نمي طور همه دانش عمومي بهج)   
 خواهند داشت.هويت فرهنگي خود، تعاريف متفاوتي از دانش علمي  بر اساسي اجتماعي مختلف ها جهاند)   
 . دهد را از دست مي علميت دانش ال زم براي حل مسائل و مشكال دغدغه و توان ) دانش عمومي ه  
  . ماند زم باز ميال رشد و رونق  دانش علمي ازو)   
 ه -ج -) الف4  و -د -ب )3  و -ج -) ب2  ه -د -) الف1  
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  رو هماهنگ است، به سؤاالت زير پاسخ دهيد. با توجه به ديدگاهي كه با شكل روبه -219  1414
 ها چيست؟ ريشۀ همۀ دانش ■  
 هاي زندگي دارند؟ ها چه ارتباطي با واقعيت دانش ■  
  تجربي و دانش حاصل از زندگي چيست؟ نسبت بين دانش ■  
عكس دانش عمومي پايه و  و به استاعتبار  برتري دانش تجربي بر دانش حاصل از زندگي بي -واقعيت هستند خلق و بازسازي -) دانش حاصل از زندگي1  

 باشد. اساس هرگونه دانشي از جمله دانش تجربي مي
بـر يكـديگر اثـر گذاشـته و از هـم اثـر  ،متقابل دارنـد ۀدانش عمومي و دانش علمي رابط -هستند تكشف و بازخواني واقعي -) دانش حاصل از زندگي2  

 .شوند پذيرند و به مرور متناسب مي مي
پذيرنـد و بـه  بر يكديگر اثر گذاشته و از هم اثر مـي ،متقابل دارند ۀدانش عمومي و دانش علمي رابط -هستند كشف و بازخواني واقعيت -) دانش علمي3  

 . شوند مرور متناسب مي
عكس دانش عمـومي پايـه و اسـاس  و به استاعتبار  برتري دانش تجربي بر دانش حاصل از زندگي بي -واقعيت هستند خلق و بازسازي -) دانش علمي4  

 باشد.  هرگونه دانشي از جمله دانش تجربي مي
  كدام گزينه توضيح درستي در تعريف علوم اجتماعي آورده است؟ -220
و  هـا بر كـنش اجتماعات انسانيچگونگي اثرگذاري مانند  كند ي انسان و آثار و پيامدهاي آن بحث ميها دربارٔه كنششود كه  هايي گفته مي به دانش )1  

 .زندگي ما ٔهشيو
هاي ارادي و  ، بلكه به فعاليتستندي غيرارادي، كنش نيها كند؛ زيرا فعاليت بحث نمي ها ي غيرارادي انسانها از فعاليتشود كه  هايي گفته مي ) به دانش2  

 پردازد. ها مي آگاهانه انسان
و  هـا هـا از كـنش و شيؤه زندگي ما و همچنـين اثرپـذيري آن ها ها بر كنش شود كه اجتماعات انساني و چگونگي اثرگذاري آن يي گفته ميها  به دانش) 3  

 .كنند روش علمي مطالعه مي به شيؤه زندگي ما را
 .شوند از موضوع علوم انساني است و علوم انساني خود بخشي از علوم اجتماعي محسوب ميتر  جتماعي عامموضوع علوم ا ) 4  
  بيني در علوم طبيعي است؟ تر از پيش بيني پيچيده آورد و به چه دليل اين پيش وجود مي هاي اجتماعي را به بيني پديده علوم اجتماعي چگونه امكان پيش -221
  ي اجتماعيها سبب آگاهانه و ارادي بودن كنش به -هان اجتماعي بر اجتماعات انساني) با كشف تأثيرات ج1  
  ي اجتماعيها سبب آگاهانه و ارادي بودن كنش به -ي اجتماعيها با شناخت پديده) 2  
 هاي اجتماعي دليل غلبه نيافتن بر محدوديت به -ي اجتماعيها با شناخت پديده) 3  
 هاي اجتماعي  دليل غلبه نيافتن بر محدوديت به -ماعي بر اجتماعات انساني) با كشف تأثيرات جهان اجت4  
  كند؟ ها كمك مي علوم اجتماعي چگونه به افزايش همدلي و همراهي انسان -222
 هاي اجتماعي ها با كنش ) با تالش براي كشف نظم و قواعد جهان اجتماعي و توضيح ارتباط آن1  
 ها از يكديگر هاي انساني و همچنين فهم متقابل انسان تماعات بر كنش) با تالش براي توضيح تأثير اج2  
 هاي اجتماعي بر اجتماعات انساني ) با فراهم ساختن زمينۀ اثرگذاري كنش3  
  و جوامع مختلف از يكديگر ها فهم متقابل انسان ۀزمين) با فراهم ساختن 4  
  درستي تصوير شده است؟ اي دانشمندان در كدام گزينه بهگيري اجتماعي مناسب و صحيح بر  فراهم شدن فرصت موضع -223
ي اجتمـاعي و هـا داوري دربـارٔه پديـدهدر علوم اجتماعي و در نتيجه ها  ح آنال و هنجارهاي اجتماعي و نقد و اص ها ظرفيت داوري دربارٔه ارزش) وجود 1  

 ها  انتقاد از آن
 هاي اجتماعي اري اين قوانين بر جهان اجتماعي و در ادامه داوري دربارٔه كنشهاي آدميان و مطالعۀ اثرگذ ) كشف قوانين مربوط به كنش2  
هـاي علـوم طبيعـي در ارتبـاط بـا  هـا و فرصـت و آگاهي دادن نسبت بـه محـدوديت ظرفيت داوري دربارٔه علوم طبيعي و فناوري حاصل از آن) وجود 3  

 اجتماعات انساني
 هاي فناوري در زندگي اجتماعي و فناوري حاصل از آن و در نتيجه غلبه بر محدوديتهاي استفاده صحيح از علوم طبيعي  ) كشف راه4  
  درستي آمده است؟ ترتيب علت تفهمي يا انتقادي ناميدن علوم انساني در كدام گزينه به به -224
 .پردازند مي تسلط طبيعت بر انسانبه انتقاد از  -پردازند مي ها ي انسانها به فهم معاني كنش) 1  
 .پردازند ي ناپسند آدميان ميها به انتقاد از كنش -پردازند به فهم درست تسلط انسان بر طبيعت مي )2  
 . پردازند ي ناپسند آدميان ميها به انتقاد از كنش -پردازند مي ها ي انسانها به فهم معاني كنش) 3  
 . پردازند مي ت بر انسانتسلط طبيعبه انتقاد از  -پردازند ) به فهم درست تسلط انسان بر طبيعت مي4  
  كدام عبارات درست هستند؟ ،شناسي شناسي خرد و كالن و رويكردهاي موجود در جامعه در ارتباط با جامعه -225
 از فوايد علوم اجتماعي است. شناخت فضيلت، عدالت، سعادت و راه صحيح زندگيالف)   
 . ن نيازمند به هم و مكمل يكديگرندالشناسي خرد و ك جامعهب)   
 .ي آدميان و پيامدهاي آن هستندها موضوع علوم انساني و اجتماعي نيز كنشج)   
 كند.  را مطالعه مي شناسي خرد كنش اجتماعي جامعهد)   
  . شناسي بر اساس دوري و نزديكي به علوم طبيعي، رويكردهاي مختلفي شكل گرفته است در جامعه )ه  
 ه -د -) الف4  د -ج -) ب3  ه -د -) ب2  ج -ب -) الف1  
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1515    
  نوع كدام تعريف با بقيه متفاوت است؟ -226
  آموزان  ) شاد: شبكۀ اجتماعي دانش2  اي است كه حامل وحي است. ) جبرائيل: نام فرشته1  
  ) سطوت: رعب4    ) بن: لفظي كه ريشۀ فعل است.3  
  كدام گزينه يك تصور است؟ -227
  ) گفتم صنما عهد به جاي آر2  ها ران ساحلبا ) كجا دانند حال ما سبك1  
  ) چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبي4  دل چه عجب روا گشتم و خوش ) من اگر كام3  
  كدام گزينه دربارٔه مفاهيم كلي و جزئي درست است؟ -228
  ) همۀ مفاهيم جزئي مصداق خارجي كامالً مشخصي دارند كه هرگز بيش از يك مورد نيست.1  
  اه تعداد مصاديق خارجي مفهوم كلي كمتر از تعداد مصاديق خارجي مفهوم جزئي نيست.گ ) هيچ2  
  ) مفهوم جزئي فقط قابليت انطباق بر يك مورد را دارد، حتي اگر آن يك مورد، كامالً مشخص نباشد.3  
  ارد.هاي فرضي را د خالف مفهوم جزئي، هر مفهوم كلي امكان انطباق بر موارد متعددي از مصداق) بر 4  
  ؟نداردكدام تعريف بيش از يكي از شرايط تعريف صحيح را  -229
  آيد. شود و اگر شرايط مناسبي داشته باشد، بعد از مدتي از درون آن جوجۀ مرغ بيرون مي ها توليد مي ) تخم مرغ: نوعي تخم پرنده است كه توسط مرغ1  
  كنند. نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مدرك تحصيلي باالتر از ديپلم اعطا ميها: مراكزي علمي كه زير  ) مؤسسات آموزش عالي مثل دانشگاه2  
  رساند. اي كه انجام كاري يا وقوع حالتي را مي ) مصدر: كلمه3  
  دهد.  ) هوا: اسطقس شفافي كه نور را از خود عبور مي4  
  كدام گزينه به داللت تضمني اشاره دارد؟ -230
  ) داللت كتاب بر كتاب و دفتر2    ) داللت گوسفند بر گوشت1  
  خوردن بر شاهي ) داللت سبزي4    ) داللت كوه بر تپه3  
 توانـد نمـياند. كدام تيتـر  ها بعد از جلسۀ ستاد ملي مبارزه با كرونا در مورد وضعيت بازگشايي مدارس، تيترهاي زير را زده فرض كنيد روزنامه -231

  شود؟» مغالطۀ نگارشي«منجر به 
  كليۀ مدارس در پايتخت به تصويب نهايي رسيد.) بازگشايي 1  
  هاي مجازي كه قبالً اجازٔه فعاليت داشتند، به كار خود ادامه دهند. ) كالس2  
  ) دربارٔه شيؤه تدريس، تصويب شد: تدريس مجازي الزم نيست مدارس باز شوند.3  
  است. ) مزايا و معايب تدريسِ حضوري و مجازي بررسي شد؛ فعالً سالمتي در اولويت4  
  توان برقرار كرد؟ هاي چهارگانه را مي يك از نسبت دهند، كدام در عبارت زير، با توجه به معنايي كه در اين عبارت ميشده  ميان مفاهيم مشخص -232
روزهاي ند، مگر در ، مُلَزم به رفتن به مدرسه هستبقيۀ روزهادر تقويم، در شده  و ايام تعطيل رسميِ مشخص جمعهآموزان غير از  در ايران دانش«  

  .»كنند طور خاص، تعطيل مي ايامي كه فقط مدارس را بهيا  تابستان
  وجه و تباين  ) عموم و خصوص من2  وجه، عموم و خصوص مطلق و تباين ) عموم و خصوص من1  
  وجه  ) فقط عموم و خصوص من4    ) عموم و خصوص مطلق و تباين3  
  مربوط است؟ هاي فلسفه كدام گزينه به يكي از شاخه -233
  ) وجود بر دو قسم مادي و مجرد از ماده است. 2  ) وجود انسان داراي دو بُعد جسماني و روحاني است.1  
  ) انسان توانايي شناخت بُعد غيرمادي هستي را ندارد.4  ) هر پديدٔه خاصي نياز به يك علت پديدآورنده دارد.3  
  داند؟ ن طبيعت، آن را به ادراك حسي از مرتبۀ ظاهري جهان مرتبط ميهاي جها  كدام فيلسوف براي تبيين حقيقت دگرگوني -234
  ) پارمنيدس4  ) فيثاغورس3  ) هراكليتوس2  ) تالس1  
  درست است؟» معناي زندگي«كدام گزينه با توجه به مباحث پيرامون  -235
  اند. ها هيچ هدفي در زندگي خود ندارند و صرفاً به گذران زندگي مشغول ) برخي انسان1  
  ) انتخاب آگاهانۀ هدف درست براي زندگي، مستلزم عبور از فطرت اول و رسيدن به فطرت ثاني است.2  
  روي ديگران در انتخاب هدف است. ) نگرش نادرست دربارٔه جهان و انسان همواره معلول دنباله3  
  دن است.) يافتن معناي درست زندگي، نيازمند تبحر در دانش فلسفه و جديت و پيوستگي در انديشي4  
  كدام گزينه درست است؟ -236
  اند. ها نينديشيده و بحث و تحقيق نكرده زيرا دربارٔه آن ،ها نظري دربارٔه مسائل بنيادي زندگي ندارند ) برخي انسان1  
  ) پيدا كردن مغالطات موجود در باورهاي رايج و ارائۀ فهمي صحيح و خالي از مغالطه از هستي، كار فيلسوفان است.2  
  توانند پشتوانۀ عقلي محكمي داشته باشند. اند، نمي صورت يك عادت درآمده هاي قبل به كار و عقايدي كه از نسل) اف3  
  ) انديشيدن فيلسوفانه و يافتن معناي درست زندگي، نيازمند استقالل انديشه است و نبايد با مطالعۀ آثار ديگران باشد.4  

 ۴ درس انتهای تا ۱ درس از : منطق      ۴ درس انتهای تا ۱ درس از :یازدهم هفلسف      ۳ درس انتهای تا ۱ درس : ۲ فلسفه
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، »اعتبار دانسـتن آن از سـوي گروهـي از مـردم بي«و » اعتمادي نسبت به دانش و انديشه بي«ها،  تدر فضاي فكري حاكم بر زمانۀ سوفيس -237  1616
  ترتيب ناشي از چه چيزهايي بودند؟ به

  پديد آمدن نوعي تشويش و نگراني براي مردم -) تفسير نادرست انديشمندان از جهان1  
  شناسان از ارائۀ تفسير درستي از جهان ناتواني جهان -) رواج سخنوري و تالش براي پيروزي بر رقيب2  
  تضاد سخنان انديشمندان با يكديگر -شناسان ) آرا و نظريات گوناگون و متعارض جهان3  
  شناسان بيهوده دانستن نظريات جهان -اعتباري علم و انديشه بودند ها كه منادي بي ) ظهور سوفيست4  
  است؟برداشت  قابل كدام گزينه از تمثيل غار افالطون -238
  اند.  صورت يك عادت درآمده ) لذت طي كردن طريق تفكر فلسفي بسيار بيشتر از لذت ماندن در افكار باطلي است كه به1  
  دانند.  دار مي تواند مردم را از عقايد و افكار باطلشان نجات دهد، زيرا آنان عقايد او را باطل و حتي خنده ) متفكر فلسفي نمي2  
  حقايق بنيادي آشنا شود، اعتمادش به افكار باطل و انحرافي گذشتۀ خود بيشتر و استوارتر خواهد شد.) كسي كه يكباره با 3  
  فهمد كه عامل انحراف افكار نيز همان است. كند و مي ) كسي كه مدتي تفكر فلسفي كند، عامل شناخت حقيقت را درك مي4  
  كدام گزينه دربارٔه عبارت زير درست است؟ -239
  »گردد تا عامل آن را شناسايي كند. سمت صدا بر مي شنود و به ميكودك صدايي «  
  برد. سوي عليت مي دنبال هم آمدن اين دو حادثه، تداعي ذهني است و كودك را به ) از نظر هيوم به1  
  كند. ) از نظر فيلسوفان مسلمان، كودك از ابتداي متولد شدن با قاعدٔه عليت آشنا است و آن را درك مي2  
  دنبال كشف يكي از مصاديق آن است. به ظر دكارت كودك با درك فطري كه از علت و معلول دارد،) از ن3  
  برد. ها پي مي گرايان كودك با فهم عقلي كه از عليت دارد، از طريق حس به توالي پديده ) از نظر تجربه4  
  از نظر فيلسوفان مسلمان فهم كدام گزينه مقدم بر فهم عليت است؟ -240
  ) برهان وجوب و امكان4  ) سنخيت علت و معلول3  ) وجوب علّي و معلولي2  اع اجتماع نقيضين) امتن1  
  ، بايد مقدم بر آن پذيرفته باشيم كه ...............»مغايرت وجود و ماهيت«براي ورود به بحث  -241
  ) حمل كردن وجود بر هر ماهيتي نيازمند به اقامۀ دليل است.1  
  هان وجود دارند و جهان هيچ در هيچ نيست.) چيزهايي واقعي در ج2  
  ) وجود و ماهيت دو مفهوم مختلف و متفاوت از يك موجود واحدند.3  
  بايد. كند، دو جزء وجود و ماهيت را مي چيزي كه مشاهده ميهر ) انسان در 4  
  دهد، ............... زماني كه درختي ميوه مي -242
  كند. رابطۀ عليت را كشف مي ) حس،2    يابد. ) عقل، علت ميوه را مي1  
  كند.  ) تجربه، علت و معلول را پيدا مي4  گردد. دنبال علت مي طور فطري به ) ذهن، به3  
  دهد؟ محال بودن اينكه چيزي خودش به خودش وجود بدهد را توضيح مي ،كدام گزينه -243
  وجود آورد. تواند خودش را به الوجود است و نمي ) ممكن1  
  گيرد. وجودش را از چيز ديگري كه همان علت است، مي) معلول است و 2  
  وجود بياورد. ) بايد پيش از بودنش، موجود باشد تا خودش را به3  
  آيد. وجود نمي به ) قبالً نبوده و بعد موجود شده است و لذا بدون علت4  
  باشد، يعني ..............» ضرورت«اگر نسبت ميان موضوع و محمول در يك قضيه  -244
  ) آن شيء وجوب ذاتي يا وجوب بالغير دارد.2  ناپذيرند. ) مصاديق موضوع از ويژگي محمول جدايي1  
  ) مصاديق موضوع و محمول يكسان است.4  ) حمل محمول بر موضوع، مستلزم دليل نيست.3  
  دهد؟ درستي توضيح مي را به» وجوب علّي و معلولي«كدام گزينه مفاد اصل  -245
  ) تخلف معلول از علت ضرورتاً محال است.2  ضرورتاً موجود است. الوجودي ) هر واجب1  
  شود. اي ضرورتاً در پي علتي ايجاد مي ) هر پديده4  ) علت ضرورتاً معلول خاص خود را دارد.3  

  
  روست؟ روبه  هاي علمي مربوط به انسان همواره با محدوديت چرا پژوهش -246
   هاي مربوط به مسائل خصوصي ها با محققين در پژوهش ري انسانهمكا عدم) 1  
  شناختي هاي روان نظر پژوهشگران در توصيف پديده ) اختالف2  
  شناختي هاي روان گيري دقيق پديده امكان اندازه عدم) 3  
  هاي مربوط به انسان ) لزوم رعايت مسائل اخالقي و پيچيدگي پژوهش4  
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رو  هاي كيفي نيز قرار داشته باشـد، بـا چـه چيـزي روبـه تأثير ويژگي هاي حسي، تحت يك موضوع عالوه بر ويژگي شتربياگر دريافت و فهم  -247  1717
  هستيم؟

  ) شناخت عالي4  ) تفكر فرضي3  ) پردازش مفهومي2  ) پردازش ادراكي1  
آوري اطالعـات  هـاي جمـع يك از روش ويژگي كدامترتيب  به» هاي شخصي داوري لزوم دوري از پيش«و » گيري دقيق پديدٔه مورد نظر اندازه« -248

  است؟
  مشاهده -نامه ) پرسش4  مصاحبه -نامه ) پرسش3  مشاهده -) آزمون2  مصاحبه -) آزمون1  
دوست دارد پرهام را خوشحال كند، اينكه  جاي او انشا بنويسد. برادرش با كند به پرهام در نوشتن انشا ضعيف است. او از برادرش خواهش مي« -249
رفتار برادر پرهام به كدام جنبۀ رشد مربوط است و او احتمـاالً  »گويد اين كار نوعي دروغ گفتن به معلم و گول زدن او است. كند و مي بول نميق

  در كدام دورٔه سني قرار دارد؟
  دوم كودكي -) رشد اخالقي4  كودكي دوم -) رشد اجتماعي3  كودكي اول -) رشد اخالقي2  كودكي اول -) رشد اجتماعي1  
  هاي جنسي ثانويه ...............  ويژگي -250
  طور مستقيم در توليدمثل نقش دارند. هايي است كه به ) ويژگي2  گذارند. ) تغييراتي است كه بر توانايي توليدمثل تأثير مي1  
  دهد. همراه با بلوغ رخ مي) تغييرات اساسي دورٔه نوجواني است كه 4  اند. رؤيت قابل ) تغييراتي است كه جزئي از عالئم رشد و3  
  پذيري در دوران نوجواني چيست؟ كدام عبارت در مورد هيجانات درست است؟ دليل افزايش تحريك -251
  منبع رفتارهاي مثبت و سازنده هستند. -) تغييرات فيزيولوژيكي و هورموني1  
  شوند. رهاي مخرب و پرخطر منجر ميدر سنين نوجواني عمدتاً به رفتا -ها كارگيري غلط هيجان ) هدايت نشدن و به2  
  منبع رفتارهاي مثبت و سازنده هستند. -ها كارگيري غلط هيجان ) هدايت نشدن و به3  
  شوند. در سنين نوجواني عمدتاً به رفتارهاي مخرب و پرخطر منجر مي -) تغييرات فيزيولوژيكي و هورموني4  
، »آيـد دست مي گويي فرد به آزمون اضطراب به اي است كه از پاسخ لي و مبهم است و نمرهمعناي ترس و بيم ك اضطراب به«اگر محققي بگويد:  -252

  را رعايت كرده است؟» ويژگي روش علمي«دست يافته و كدام » شناسي اهداف روان«يك از  به كدام
  ريپذي تكرار -) توصيف4  تعريف عملياتي -) تبيين3  پذيري تكرار -) تبيين2  تعريف عملياتي -) توصيف1  
  است؟ نادرستكدام عبارت » تعريف روش علمي«در رابطه با  -253
  جوي چيزي هستيم. و دنبال جست ) در روش علمي همواره به1  
  شود تا روش علمي هدفمند باشد. جوي چيزي بودن باعث مي و ) در جست2  
  ترين تفاوت دانشمند با فرد عادي در مواجهه با مسئله، هدفمند بودن آن است. ) مهم3  
  كند. ) دانشمند با طرح مسئله، موقعيت ناشناخته را خلق مي4  
  دوقلوهاي ناهمسان دوقلوهايي هستند كه هميشه ...............  -254
  ) از لحاظ ظاهر و رفتار شباهتي به هم ندارند.2  آيند. وجود مي ) از دو تخمك جدا به1  
  شبيه نيستند، اما از نظر رفتار شباهت دارند. ) از نظر ظاهري به هم4  ) داراي جنسيت غيريكسان هستند.3  
  ها چه نام دارند؟ شود و اين دوره شناسان، عمر انسان بعد از تولد به چند دوره تقسيم مي از نظر روان -255
  است.سالي و پيري)  ) چهار دوره، شامل طفوليت، كودكي (كودكي اول و كودكي دوم)، جواني (نوجواني و جواني)، بزرگسالي (ميان1  
  سالي و پيري) است. ) چهار دوره، شامل كودكي اول (نوزادي و طفوليت)، كودكي دوم (دورٔه دبستان)، جواني (نوجواني و جواني)، بزرگسالي (ميان2  
  سالي و پيري) است. ) سه دوره، شامل طفوليت، كودكي (كودكي اول و كودكي دوم)، بزرگسالي (جواني، ميان3  
  سالي و پيري) است. ي (طفوليت، كودكي اول و كودكي دوم)، نوجواني، بزرگسالي (جواني، ميان) سه دوره، شامل كودك4  
  ها چيست؟ شوند و ويژگي آن هاي فردي نيستند، چه نوع هيجاني محسوب مي تأثير پردازش هيجاناتي كه تحت -256
  شوند. غالباً به يك صورت پديدار مي -) مركب2  شوند. به يك صورت پديدار مي -) ساده1  
  يابند. با توجه به نوع ارزيابي ظهور متفاوتي مي -) ساده4  يابند. با توجه به نوع ارزيابي ظهور متفاوتي مي -) مركب3  
برد تا اگر هوا سرد شد، بپوشـد، داراي كـدام ويژگـي  همراه مي به نوجواني كه در روزهاي اول سال، هنگام خروج از منزل با خود كاپشن بهاره -257

  است؟
  ) تغيير جهت تفكر4  ) فراحافظه3  ) توجه گزينشي2  ) تفكر فرضي1  
، اين طـرز فكـر »اعتماد نيست. قابل كس ها هستند و در زندگي واقعي هيچ هاي خوب فقط در فيلم انسان«برخي از نوجوانان بر اين باورند كه  -258

  يك از پيامدهاي تغييرات شناختي است؟ مربوط به كدام
  ) حساسيت نسبت به انتقاد ديگران2  آميز فرد بودن اغراق  ) احساس منحصربه1  
  گيري روزمره ) مشكل در تصميم4    جويي گرايي و عيب ) آرمان3  
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اي را ارائه كرده، اما  تازگي شيوع پيدا كرده است، چه پيامدهاي رواني دارد. او فرضيه به خواهد بداند يك بيماري ناشناخته كه شناسي مي روان -259  1818
  دانشي در زمينۀ اين بيماري وجود ندارد كه فرضيۀ خود را با آن مطابقت دهد. او براي بررسي درستي فرضيۀ خود چه بايد بكند؟هيچ 

  در علوم ديگر مطابقت دهد.شده  هاي تأييد ) فرضيۀ خود را با واقعيت1  
  هاي علمي و ابزارهاي دقيق فرضيۀ خود را بررسي كند. ) با روش2  
  ها نظرخواهي كند. خصص كمك گرفته و از آن) از افراد مت3  
  ديدي را مطرح كند كه در آن زمينه دانش وجود دارد.) فرضيه را كنار گذاشته و فرضيۀ ج4  
توان در مورد آيـدين قاطعانـه  يك از جمالت زير را مي كدام» گير و همچون پدرش قدبلند و قوي است. حرف و گوشه آيدين مانند مادرش كم« -260

  د؟مطرح كر 
  حرفي آيدين ناشي از عوامل محيطي و بلندقدي او ناشي از عوامل وراثتي است. ) كم1  
  حرفي آيدين ناشي از عوامل وراثتي و بلندقدي او ناشي از عوامل محيطي است. ) كم2  
  حرفي و بلندقدي آيدين هر دو ناشي از عوامل وراثتي است. ) كم3  
  مل عوامل وراثتي و محيطي است.حرفي و بلندقدي آيدين ناشي از تعا ) كم4  
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ویژۀ داوطلبان آزمون رسارسی سال ۱۴۰۰

گروه آزمایشی علوم انسانی



 
 

 

 اسکن با توانید می شام گرامی، داوطلب

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

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه
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سؤال طراحان اسامی
عمـومی هـای درس ریحیـتشـ پاسخ

 

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ

  

۲  
۳  
    :مهم هایر تذک   ۱۴

  

  

 برگــزار ۹۹ آذر ۷ جمعــه روز در دو، گزینــه ۳ مرحلــۀ آزمایشــی آزمــون

  گردد. می

 ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ی،گرامــ داوطلــب 

ــه ــمند یهــا کارنام ــون، از بعــد هوش ــون یشپــ آزم  یــن،آنال یهــا آزم

 ی،آموزشـ کمـک یهـا جـزوه هوشمند، اشکال رفع دو، ینهگز الؤ س بانک

ــ ــون یوآرش ــا آزم ــهگز یه ــا ،... و دو ین ــتفاده ب ــامر  اس ــ ۀاز ش  یداوطلب

 یتسا وب وارد عبور) مزر  عنوان (به خود یکد مل و )یکاربر  نام عنوان (به

  .یدشو gozine2.irwww.آدرس  به دو ینهگز

 یرمـز  هامن شام عبور رمز ید،ا کرده نام ثبت ینرتنتیا که یصورت در 

  .اید منوده انتخاب خودتان که است

 ــه ــون های کارنام ــی آزم ــۀ آزمایش ــه ۲ مرحل ــورت ب ــل ص ــا ،کام ــلۀ ب فاص

ــ ــاهی انیزم ــس کوت ــون از پ ــابق آزم ــۀعال طا مط ــالم ی ــر شــده، اع روی ب

گیـرد. می قـرار gozine2.irwww. آدرس بـه دو گزینـه اینرتنتـی پایگاه

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

 پیگیری منایید. خود شهر
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 ۱۴۰۰رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ علمی تئهی اسامی
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|.................................. زابن و ادبیات فاریس
 الدین افشین محیمسئول درس: 

موسوی نرگس  شجاعی علیرضا  الدین محی افشین  غالمی ابوالفضل

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

  پویا رضاداد  ثانی  بهمن دانشیان مصطفی خاکبازان 

  طاهری محمدمهدی پدرام علیمرادی 
 

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

 زهرا محمدی اکرب آخوندی  علی اد علیرضا دلش

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

 طلب ندا باران  علیزاده جواد قریشی  سید میالد

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  سید امیرمحمد سید شاکریمسئول درس:           ریاضـ
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  مسئول درس:
سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... گروه ریایض  
 

  

  یارس ارشدی  زاده حسین شفیع مهرداد کیوان 
 پورحسینی امیدرضا  میراسالمی محسن سید   یبیخط رشیف علیرضا

 کربزادهسعید ا زاده  علی افضل|........... گروه تجریب

 فراهانی علی شهرابی مهران موحدی |.......... گروه انساین

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

 احمد رضوانی ن شاهمرادی بهم علی نعیمی 

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

 علی فرزادتبار پور  بهنام ابراهیم ماشاءالله سلیامنی 

|............................................. شنایس زیست
 زاده علی قلیمسئول درس: 

 حسن نشتایی بهرام میرحبیبی  محمد پازوکی 

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

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

 ساز میرتا چینی

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

 ابوالفضل قاضی

|........................................... عریب اختصایص
 زاده مدصادق رمضانیمحمسئول درس: 

 سید اسحق بلندنظر

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

 زهرا نعمتی

|............................................................ جغرافیا
 ورپ محمداسماعیل سلمانمسئول درس: 

 محمدصالح فتاحی

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

 محمدزمان کبیر

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

 حمید سودیان طهرانی اکرم صفرنورالله 

|................................................. یسشناروان
 ضحی سکاکیمسئول درس: 

 نرگس نظرپور سیمین زاهدی 
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۲ شامرۀ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  1فارسي  156صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -1

  موارد نادرست:  
  مترادف نيستند.» تناور«و » مرتفع«ب)   
  ».عامل«معني است نه  هم» ضامن«با » كفيل) «ه  

  3فارسي  3تا  1 هاي درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 نۀگزي: پاسخ -2
  ها:  واژه درستمعاني   
  انگيز  بخش، فرح مفرّح: شادي )1  
  فروش (خانۀ خَمّار: ميخانه) خمّار: مي )2  
  مُلك: سرزمين، كشور، مملكت (دارِ مُلك: پايتخت، دارالملك) )3  

  3فارسي  28 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -3
  معني توجه قلبي و دعاي خير است. ها به اما در ساير گزينه ،معني عزم و اراده است به 4در گزينۀ » همّت«واژٔه   

 1فارسي  72تا  56هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -4
» نغـز«واژٔه » د«معني ساختمان صحيح است. در عبـارت  به» رتعما«جاي آن،  معني فرمانروايي مناسب نيست و به به» امارت«واژٔه » ب«در عبارت   

 شكني و به اصطالح زير حرف خود زدن است.  معني پيمان نقض است، نقض قول به» قول«نادرست است و امالي صحيح آن با توجه به واژٔه 
  3فارسي  27 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -5

(به معني دوري از تو) امـالي » فراقت«، 4معني آسايش و آسودگي با امالي درست آمده است. در بيت گزينۀ  به 3و  2 ،1در ابيات » فراغت«واژٔه   
  صحيح است.

  3فارسي  3تا  1هاي  درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -6
  است.» خرسند«معني  به» راضي«و » زندگي«معني  به» حيات« ها امالي نادرستي دارند و صورت صحيح آن» رازي«و » حياط«هاي  در اين گزينه واژه  
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  معني مثل و مانند. است به» شبه«نادرست است. امالي صحيح آن » شبح«: واژٔه 1گزينۀ   
  است.» انابت«صورت  نادرست است و صحيح آن به» عنابت: «2گزينۀ   
  : غلط اماليي ندارد.3گزينۀ   

  3فارسي  31و  18و  1فارسي  68تا  54هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀگزين: پاسخ -7
  آبادي : عيسي سلماني لطف2روايت سنگرسازان   

 هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -8
  الف) تشبيه: جود تو [مانند] آب است و عدل تو [مانند] هوا است.  
  ننگ است. ب) تناقض: نكونامي  
  آميزي: شعر تر ج) حس  
د) حسن تعليل: علت خشمگين بودن چشم نرگس اين است كه با گل سوسن دشمني كرده است و علت خميده بودن بنفشـه ايـن اسـت كـه   

  حسن تعليل عاشق گل است 
  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -9

  ها: بررسي هركدام از گزينه  
  حسن تعليل: ندارد. ) 1  
  عزيـز آنجـا شـد -1مقامي در مصر (چمن مانند سرزمين مصر است و جمال گل كه مانند يوسف اسـت  -2داشتني  دوست -1ايهام: عزيز:     

  فرمانرواي آنجا شد). -2
  ) حسن تعليل: علت داغ داشتن الله ريخته شدن خون فرهاد دانسته شده است.2  
  هاي الله خل گلبرگسياهي دا  -2غم  -1  داغ:    
  ) حسن تعليل: ندارد.3  
  خوش -2معشوق فرهاد  -1 ايهام: شيرين:     
  نبودن غم در آنجا دانسته شده است و اينكه زندگي بدون غم مشكل است.  ) حسن تعليل: علت بيرون آمدن آدم از بهشت،4  
  ايهام: ندارد.    
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  ادبي جامعهاي  آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -10
  ها:  بررسي گزينه  
  نما است، ولي ايهام در بيت وجود ندارد. : شيرين بودن روي ترش معشوق، بياني متناقض1گزينۀ   
  : زلف معشوق به زره مانند شده و واژگان زره، خود و تيرافكن تناسب دارند. 2گزينۀ   
دو معنـي » شـيرين«معني همسر خسرو، جناس همسان دارد. واژٔه  م بهمعني شكر خوراكي با شكر در مصرع دو  : شكر در مصرع اول به3گزينۀ   

مصراع اول » شكر«مصرع اول تناسب دارد. » شكر«قبول در بيت نيست با  مزٔه شيرين؛ در معني مزٔه شيرين كه قابل -2معشوقۀ خسرو  -1دارد: 
  نيز ايهام تناسب دارد.

خاطر خوردن گندم اشاره شده است؛ رخ يار به گندم و بهشت تشبيه  دن او از بهشت به: در اين گزينه به داستان حضرت آدم و رانده ش4گزينۀ   
  شده است و عشاق به آدم.

  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -11
  تشبيه: آب به آتش تشبيه شده است.  
  جناس ناهمسان: آن و آب  
  غصّه خوردن است. كنايه: خون در دل به جوش آمدن كنايه از  
  نما: آبِ چو آتش متناقض  

  3فارسي  15و صفحۀ  1فارسي  57صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -12
  به [است].  حذف فعل وجود دارد: سنگ و گياهي كه ... از آدمي كه در او منفعتي نيست،» به«تنها در بيت (ب) بعد از   

 3فارسي  20 صفحۀ*  دشوار: * لسؤا مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -13
  اسنادي). مسند) نيست ( وجود ندارد) كه [آن] در بند تو ( بر تنم يك سر مو نيست (  
  معني وجود ندارد، مسندپذير نيستند. به» نيست« 4معني وجود دارد و در گزينۀ  به» هست« 2معني وجود دارم، در گزينۀ  به» هستم« 1درگزينۀ   

 1فارسي  66 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -14
  اليه مضاف  اليه مضاف هسته  خاك پاي تو  : خاك پايت 1گزينۀ   
  اليه مضاف اليه  مضاف هسته  : نسبت روي تو 2گزينۀ   
  اليه مضاف صفت  هسته  : دهن تنگ تو 3گزينۀ   
  اليه مضاف  اليه مضاف ه هست خيال نظر تو/ ناوك چشم تو  : خيال نظرت 4گزينۀ   

 1فارسي  52 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -15
  ها: بررسي گزينه  
  اليه مضافٌ جز باد نيست  من: در دست 1گزينۀ   
  متمم بياورد  من: باد صبحدم، نسيم بغداد را براي 2گزينۀ   
  اليه مضافٌ نرفتي  من: از ياد 3گزينۀ   
  اليه مضافٌ برسي  منبه فرياد : كي 4گزينۀ   

  دستور جامع*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -16
  باشد. منادا مي 1ولي در بيت گزينۀ  ،واژٔه حافظ در همۀ ابيات نهاد است  

  1فارسي  53 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -17
  كسي محرم اسرار نيست.اين است كه هر 4مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينۀ   

  1فارسي  56 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -18
  گويد: ستايش ممدوح است و شاعر به مخاطب خود مي 4مفهوم گزينۀ   
  تو آن انسان دقيقي هستي كه تدبير تو همگي مطابق تقدير خداوند است (تقدير الهي با تدابير تو موافق است).  
 ها ناتواني تدبير انسان در برابر تقدير الهي است. ك بيت صورت سؤال و ساير گزينهاما مفهوم مشتر   

  1فارسي  67 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -19
ترك، ها مفهوم مشـ اند. در ساير گزينه هاي خود خميده شده سخن از ستايش راستي سرو است و اين كه درختان زير بار منت ميوه 3در گزينۀ   

  ثمري است. نكوهش بي
  1فارسي  59 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -20

  دهد. هاي دنيا ترجيح مي ، شاعر غم معشوق را بر خوشي1در بيت سؤال و گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : سعدي با غم معشوق خوش است؛ زيرا اميد به وصال دارد.2گزينۀ   
  ن (مردن در پاي معشوق بهتر از تحمّل هجران است.): سختي هجرا 3گزينۀ   
  : وقتي امكان وصال به معشوق وجود ندارد، غم هجران برايش مطلوب است. 4گزينۀ   

  1فارسي  54 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -21
 ها سفارش به پنهان كردن راز عشق است. ر گزينهاما مفهوم مشترك ساي ،توان سرّ عشق را پنهان كرد اين است كه نمي 1مفهوم گزينۀ   
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 3فارسي  22 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -22
  رسي.  استادي نميبدون طي كردن راه عشق و گذشتن از مقدمات آن، به كمال و اين است كه  2مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينۀ   
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  توجهي به سخن و راهنمايي گمراهان : بي1گزينۀ   
  خبر از امور مادّي و عالم طبيعت است. : عاشق حقيقي بي3گزينۀ   
  هوشي از شنيدن خبر يار با ديدن يار : مدهوشي و بي4گزينۀ   
  3فارسي  20 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -23

بازي عاشقانه است و اينكه عاشق حقيقي حاضر است  فشاني و جان ها جان ساير گزينه وفاداري عاشق تا پاي مرگ است. مفهوم 1مفهوم گزينۀ   
  جان خود را در راه عشق و معشوق بدهد.

  3فارسي  28 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -24
عزت و آسايش غربت، ياد وطـن را از دل ينكه برتري وطن و سختي در وطن بر غربت و راحتي در غربت است و ا  از سخن 4و  3، 2هاي  در گزينه  

  برد. شود: عزت غربت ياد وطن را از دل مي مفهوم مقابل آن ديده مي 1برد؛ اما در گزينۀ  نمي
  3فارسي  17 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -25

  شود. ديده ميخود شدن عاشق با ديدن معشوق  همانند بيت سؤال مفهوم از خود بي 3در گزينۀ   
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  آيد و براي ديدن حسنش، چشم. كار مي براي ستايش يار زبان به ) 1  
  ) با از دست دادن دل، گرفتار غم و اندوه شدن2  
  ) هر چشمي شايستۀ ديدن معشوق نيست.4  

 

  ۱عربی، زبان قرآن  ۴درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۶

جـا ترجمـه شـده و  قسـمت دوم جملـه جابـه ۴زینۀ در گ /)۲ماضی است. (رد گزینۀ » خلقنا« /)۱جمع هستند. (رد گزینۀ » شعوب و قبائل«  

  نادرست است.» خلقت شام«صورت  به» خلقناکم«ترجمۀ 

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

) همچنـین ۴ و ۱هـای  ینـهنادرست است. (رد گز» نباید غذا دهید«صورت  فعل نهی است و ترجمۀ آن به» ال تُطِعموا: نخورانید، غذا ندهید«  

  صورت مجهول آمده که صحیح نیست. به ۳در گزینۀ 

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۸

  نادرست است. ۳در گزینۀ » مانندستارگانی مروارید« /نادرست است. ۲در گزینۀ » آسامن در« /)۲ و ۱های  (رد گزینه» زان: زینت داد«  

  )۱مجهول نیست (رد گزینۀ » أوجد« /معادل دقیقی نیست. ۳، در گزینۀ »داردآتش فروزانی « /)۱مفرد است. (رد گزینۀ » جذوة«  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۳درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۹

   /)۴جمـع اسـت (رد گزینـۀ »: ریـاح« /)۴ و ۳هـای  مفـرد اسـت (رد گزینـه»: إعصار« /)۳ و ۲های  مفرد است و مضارع (رد گزینه»: تعلمین«  

  )۲(رد گزینۀ » شوند تنتقل: منتقل می«

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  قمسـین اثنـین:  /)۳معرفـه (رد گزینـۀ »: االنسـان« /)۴ و ۳های  التزامی (رد گزینه » لیت + مضارع« /)۳ و ۲های  (رد گزینه» لیت: کاش«  

  )۴ و ۳های  دو قسمت (رد گزینه

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۱

  )۱(رد گزینۀ » إمّنا: فقط، تنها« /ها) (رد سایر گزینه» ال یُذکَر: برده نشود« /)۴ و ۳های  (رد گزینه» کّل طعام: هر غذایی«  

  )۴ و ۱های  (رد گزینه تفاوت دارند » برکة له ال«و » ال برکة فیه«دّقت: 
    هیچ برکتی نداردهیچ برکتی در آن نیست

  زائد است.» گامن بی«، ۳ضمناً در گزینۀ   

  ۱عربی، زبان قرآن  ۳و  ۲های  درس*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  ها: بررسی سایر گزینه  

  »گرمای تابستانحرارة الّصیف: « /»مکّیف: کولر) «۱  

  »شده مجّففة: خشک« /»مشمش: زردآلو) «۲  

  »سّتة: شش« /زائد است» او) «۴  
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  ۱عربی، زبان قرآن  ۲درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  »برند. ها سود می مردم همگی از آن و«ترجمۀ صحیح:   

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۴

   »بهـا« و )۳(رد گزینـۀ » ذهٰهـ« مـذکّر اسـت » اإلقـرتاح« /)۴هـذا (رد گزینـۀ  ایـن  /)۱باشـد. (رد گزینـۀ » دار ال«باید » این پیشنهاد«  

  )۳(رد گزینۀ  » گر همکاری خواهیم کرد: (سوف) سنتعاونبا یکدی« /)۴ و ۳های  گزینه(رد 

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  ها: بررسی سایر گزینه  

  هاست. ها به اعامل و افعال آن کند که ارزش و اعتبار انسان ) اشاره می۱  

  ) مالک جاودانگی را علم معرفی کرده است.۲  

  کند و اینکه انسان فقط متشکّل از گل نیست. ه بعد روحانی انسان اشاره می) ب۴  

  .معاداشاره دارد، ولی آیۀ رشیفه به غفلت انسان از  خویشدر عبارت سوم، عبارت سمت راست به غفلت انسان از   

 ترجمۀ منت:  

بیست دقیقه نیاز دارد تا احسـاس سـیر شـدن را درک  تقریباً شود. هامنا ذهن  رسعت خوردن غذا، سبب مشکالت زیادی برای انسان می«

افـزایش وزن ارتبـاط دارد و یکـی از  بـه هایی برای توقف از خوردن آن (غذا) بفرستد. این مشکل با افـزایش خطـر دچـار شـدن کند و نشانه

خورند، در معرض چاقی و  ش غذا میخورند، دو برابر کسانی که با آرام های جدید اثبات کرده است که اشخاصی که با رسعت غذا می پژوهش

بزرگ  ۀسبب حجم لقم گیرند و در این حالت خطر دچار شدن به مقاومت در مقابل انسولین و سختی در عملیات هضم به مرض قند قرار می

  ».، نخورندشود؛ همچنین بر اینان واجب است که غذاهایی که برای جسمشان مفید نیست جویدن در دهان زیاد می و کمیِ 

  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴گزینۀ پاسخ:  -۳۶

  صحبت نکرده است. کار بردن انسولین خطرات به ۀمنت دربار   

  ها: گزینه ترجمۀ سایر  

  !) دچار شدن به چاقی۱  

   !) فوائد غذا خوردن با آرامش۲   

  !) خطرات افزایش وزن۳  

  مشخصات سؤال: * متوسط ▲  ۲گزینۀ پاسخ:  -۳۷

  نادرست است. » !خورند رسعت منی را به کمرت از کسانی است که آنبسیار خورند  ها برای کسانی که غذا را رسیع می خطر دچار شدن به بیامری«  

  ها: گزینه ترجمۀ سایر  

مدت بیسـت دقیقـه و  (در منت آمده به !) ذهن انسان به کمرت از سی دقیقه نیاز دارد تا درک کند که شکم پر از غذا شده و سیر شده است۱  

  است.)صحیح  کامالً

  است.)(طبیعی  !شود جود، با مشکلی در هضمش مواجه منی خورد و آن را خوب می ) انسانی که غذا را رسیع منی۳  

  است.)(در منت به ارضار پرخوری اشاره شده  !که جسمش نیاز دارد بخورد، بدون افراط در خوردن یمقدار  بر هر شخصی است که غذا را به) ۴  

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

  »غذاهای مفید برای جسملزوم خوردن  - ها خطرات دچار شدن به بیامری - رسعت غذا خوردن«تند از: ر ترتیب در منت آمده عبا موضوعاتی که به  

  :ها گزینه ترجمۀ سایر  

در مـنت  روتئین (مـورد اول و سـوم اصـالًنیاز جسـم بـه پـ -کند خوردن غذاهایی که وزن را زیاد منی -) رضرهای نوشیدن آب بعد از خوردن۲  

  است.)نیامده 

  است.)زیادی وزن در انسان (به مورد اول در منت اشاره نشده  -رضرهای پرخوری -) سبب افراط در غذا خوردن۳  

  است.)ترین غذاهای مفید برای معده (ترتیب صحیح ذکر نشده  مهم -رضرهای خوردن رسیع -) غذاهای مفید برای جسم۴  

  مشخصات سؤال: * متوسط ▲  ۳گزینۀ اسخ: پ -۳۹

  کند. می» زیادی وزن«در منت اشاره به » چاقی«  

  :ها گزینه ترجمۀ سایر  

  در عملیات هضم سهولت) ۴  ) خوردن غذا با آرامش۲  ها ) احساس انسان به بیامری۱  

  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴گزینۀ پاسخ:  -۴۰

  ها: بررسی سایر گزینه  

  »ُرسعة«فعل و فاعله   / فعل مع فاعله»تفعیل«من باب   »تفّعل«من باب  /ائبةللغ  ) للمخاطب۱  

  مزید ثاليث بزیادة حرٍف واحدٍ   ثاليّث بزیادِة حرفینِ مزید ) ۲  

  »ُرسعة«فاعله   »تناول«فاعله  /»بیتسب«مصدره   »تََسبُّب«مصدره مضارٌع/   ماٍض ) ۳  
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  وسطمتمشخصات سؤال: *  ▲  ۲گزینۀ پاسخ:  -۴۱

  :ها بررسی سایر گزینه  

  بزیادة حرَفین  واحدٍ  بزیادِة حرٍف  /بینَ للغائ  ) للغائَبینِ ۱  

  »واو«فاعله   فاعله محذوف /»تََعرُّض«مصدره   »تَعریض«) مصدره ۳  

  »واو«فاعله   فاعله محذوف /»تَعرَّضوا«ماضیه   »َعرِّضوا«) ماضیه ۴  

  ساده مشخصات سؤال: * ▲  ۱گزینۀ پاسخ:  -۴۲

  ها: بررسی سایر گزینه  

  نکرة  / معرّف بألاست.)ر مذکّ »طعام«مذکّر (مفرد آن   ) مؤنّث۲  

  مفعول  ) صفة۳  

  مفعول  إلیه / مضافمذکّر  مؤنّث /نکرة  ) معرفة علمٍ ۴  

   ۱عربی، زبان قرآن  ۴و  ۳های  درس*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۳

  ها: بررسی سایر گزینه  

  یبخش ) مفرد مؤنّث مخاطب است: منی۲  

  شود ) فعل الزم است: قطع منی۳  

  ) ماضی بعید است و متعّدی: بریده بودند، قطع کرده بودند۴  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۴

  ها: بررسی سایر گزینه  

  ٰهذان ) الّدلیالن مذکّر است ۱  

  هاتان ) البنتان مثّنی است ۳  

  هاتین ؤنّث است ) الزّجاَجتین م۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۵

  علی هذا خرب هستند. /لنا /ترتیب يف فریقنا به ۴و  ۳، ۲های  است. در گزینه» أحسن«در گزینۀ اّول خرب   

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۶

  ها: ینهبررسی گز  

  واحداً: هر دو اصلی هستند! -) ألف۱  

  العرشین: أصلی و ترتیبی (برعکس) -) عرشین۲  

  ) همگی اصلی هستند.۳  

  اإلثنان: اصلی /) أّول: ترتیبی۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۷

  معنی شاید است. به» عسی«شود، اما  نیافتنی ترجمه می صورت ای کاش و آرزوی دست به» لیت«  

  ها: بررسی سایر گزینه  

  معادل است.» عسی«رس فعل مضارع یا » قد«معنای شاید با  به» لعّل ) «۲  

  معنای فقط است. از طرفی عبارت مقابل، هامن مفهوم را دارد. به» إمّنا) «۳  

  هر دو بیانگر تأکید روی جملۀ بعد خود هستند.» إّن و ال شکّ ) «۴  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۴درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۸

در باب تفاعل و تفّعل، امر و ماضی یکسان هستند و لذا کاربرد مبتدا (غایب) و منادی (مخاطب) هـر دو صـحیح اسـت، ولـی بـا توّجـه بـه   

  نامناسب است.» نساء العامل«مذکّر بودن فعل، 

  ۱عربی، زبان قرآن  ۴  درس*  متوسطال: * مشخصات سؤ  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۹

  از باب افتعال است.» أنتخب«از باب افعال هستند، ولی  ۴و  ۳، ۱های  های گزینه متامی فعل  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۵۰

  الی نفی جنس است، زیرا قبل از اسم آمده است.»: ال إکراه«  

  ها: یر گزینهبررسی سا  

  ) با توّجه به اینکه عالمت ندارد، هم نفی صحیح است هم نهی.۱  

  نفی جنس است.» ال«) در این گزینه، ۲  

  ترجمه است. صورت نفی قابل صورت نهی و هم به در این عبارت هم به» ال) «۳  
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  1دين و زندگي  65تا  63هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -51
   است آخرت و ايدن انيم ۀفاصل ينيد  كاربرد در و است زيچ دو انيم حائل و فاصله يمعنا به لغت در برزخ.  
   يامبرپ ۀمكالم آن يها نشانه از يكي كه است يآگاه و شعور وجود ،برزخ يها يژگيو  از يكي  است بدر جنگ در كفار لشكر شدگان كشته با.  
  1دين و زندگي  66مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -52

 بـه انـد، زهيپاك و پاك كه يدرحال رنديگ يم را روحشان فرشتگان كه آنان(: يۀآ  كه است بهشت به ورود موجب خدا راه در مجاهد شهادت پاداش  
  .است آن نيمب ،).ديداد  انجام كه ياعمال خاطر به ديشو  بهشت وارد شما، بر سالم: «نديگو  يم ها آن

  3دين و زندگي  11مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -53
 وجود سبب به د،رنيگ يم او از را خود وجود موجودات تمام يعني. است يهست نور خداوند كه ميشو  يم متوجه )االرض و السّماوات نور اهللا( يۀآ  از  

 وجـود انگريب جهان، نيا  در يز يچهر  جهت، نيهم به. است وابسته او وجود به وجودشان و گذارند يم يهست ۀعرص به پا و شده آشكارو  دايپ او
 ريسـا  و رحمـت قدرت، حكمت، نشانگر و خداوند بخش يتجلّ خودش حدّ در يموجود هر درواقع،. شود يم محسوب ياله اتيآ  از يا هيآ  و خالق
  .است ياله صفات

  1دين و زندگي  75مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -54
 يكسـان همان دانند، يم م،يا  داده انجام را آنچه كه يكسان ،)تفعلون ما علموني نيكاتب كراماً نيلحافظ كميعل انّ و( يۀآ  به توجه با كه ديكن دقت  

  .ياله فرشتگان همان يعني اند، كرده ضبط و ثبت را ما اعمال كه هستند يگرانقدر  دگانسنينو  و اند بوده ما مراقب كه هستند
  3دين و زندگي  21مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -55

   دارد اشاره تيخالق در شرك به )كخلقه خلقوا( عبارت.  
    كـه اسـت آن يمعنـا بـه اند، دهيآفر  را جهان نيا  گريكد ي يهمكار  با اي اند، جهان از يبخش خالقِ كدامهر و دارد وجود خدا چند كه تصور نيا 

  .كنند خلق را جهان كلّ توانند ينم ييتنها  به و هستند ناقص و محدود ها آن از كدام هر
   است ياز ين يب نيا  ٔهدهند نشان )الصّمد اهللا( كه اوست ياز ين يب بردن الؤ س ريز  يمعن به خدا يبرا نقص فرض.  
  3دين و زندگي  24و  23و  1دين و زندگي  63هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -56

   اكرم امبريپ ييتوانا  به دهيعق  خود از را ييتوانا  نيا  كه است شرك موجب يوقت) دادن شفا مانند( انسان حاجات برآوردن در نيد  ياياول و 
 ديـتوح نيعـ ميبدان خدا اذن به و خداوند از اياول درخواست با را آن انجام و خدا از صرفاً را ييتوانا  نيا  اگر، اما ميبدان خدا از مستقل و ها آن

 در ديـتوح انگريـب كه است تيعل ۀرابط همان مطلب نيا . (است دهيبخش آن به خداوند كه داروست يشفابخش اثر مانند جهت نيا  از و است
چراكه ايشان  .دارد استمرار زين شانيا  رحلت از پس و اختصاص ندارد  اكرم امبريپ يويدن اتيح انزم به تنها ييتوانا  نيا ) .باشد يم تيربوب

 از بلكـه سـت،ين شـانيا  جسـمدرخواست كنيم، درخواست از   خدا رسول از ما اگر اكنون گر،يد  عبارت به پس از رحلت نيز زنده است.
  .است شانيا  يمعنو و يروحان قتيحق

   باشد يم فرشتگان توسط روح كمال و تمام افتيدر  همان اي يتوف مرگ، از پس روح بودن زنده علت كه ديكن دقت.  
  3دين و زندگي  19مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -57

   و اجتمـاع خـانواده، شـتن،يو خ خدا، با ۀرابط در را مسلمان فرد يزندگ ۀهم آن، به يبند يپا  بلكه ،ستين شعار كي فقط »اهللا الّا اله ال« ۀجمل 
  .دهد يم رييتغ مخلوقات گريد 

   آن به التزام نه ،است »اهللا الّا اله ال« كردن انيب ثمرات ها نهيگز  ريسا  كه ديكن دقت.  
  3دين و زندگي  9مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -58

پذيرد وجودي كه ذاتاً موجود است نيـازي بـه  طور هم برعكس، نمي پذيرد كه يك پديده بدون پديدآورنده باشد، همان طور كه ذهن ما نمي همان  
  پديدآورنده داشته باشد.

  1دين و زندگي  55و  54هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -59
 يالهـ حكمـت انگريـب ،)عبثا...( عبارت با الؤ س صورت ۀفيشر  يۀآ  كه است خلقت نبودن عبث اي ياله كمتح ،معاد وجود اثبات ليدال  از يكي  

  .ميخوان يم »ياله حكمت ۀالزم معاد،« عنوان تحت در كتاب درسي را مطلب نيا . است
  1دين و زندگي  66و  64، 63هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -60

    ايدن و برزخ عالم انيم ارتباط وجود) 3ي آگاه و شعور وجود) 2 اتيح وجود) 1: از عبارتند برزخ يها يژگيو  
    بـا كـه خانواده با يمتوف ارتباط )3 بازماندگان راتيخ پاداش افتيدر ) 2 اعمال ٔهپروند نشدن بسته) 1: ايدن و برزخ انيم ارتباط وجود قيمصاد 

  .باشد يم منؤ م ليفضا  زانيم به ابستهو  آن زانيم  كاظم امام ثيحد  به توجه
  1دين و زندگي  63مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -61

 كـه شدند مفهوم نيا  به آگاه و متوجه يعني كنند، جبران بودند كرده ترك ايدن در كه را يصالح اعمال تا بازگردند خواهند يم گناهكاران كه آنجا  
  .دارد كمبود و است يرگبز  يكاست يدارا اعمالشان
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  3دين و زندگي  10و  7هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -62
 كـه هسـتند يا آورنـده ديـپد  به ازمندين ،ستين خودشان از وجودشان كه ها دهيپد  دهد يم نشان كه است وجود دوم ۀمقدم انگريب مذكور شعر  

 يـۀآ  كـه كنـد يم انيب را شيدا يپ در ها دهيپد  يازمند ين وضوح به مطلب نيا  كه ديكن دقت. اشدب خودش از وجودش بلكه نباشد، دهيپد  خودش
  .است آن از يحاك )اهللا يال الفقراء انتم( ۀفيشر 

  3دين و زندگي  23و  19هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -63
 ءيشـ كـلّ خالق اهللا قل( ۀفيشر  يۀآ  كه باشد يم تيخالق در ديتوح رشيپذ  يبرا يلتع كه است ديتوح اصل ٔهدهند نشان )القهّار الواحد هو و(  

  .است آن انگريب ،))علت( القهّار الواحد هو و) معلول(
  3دين و زندگي  2مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -64

    گردد يم ظاهر اعمال صورت به آن بار و برگ و دواند يم شهير  قلب و دل در زند، يم جوانه ذهن در كه است يبذر  مانند) تفكر( شهياند.  
   باشد يم »...التفكّر ادمان ةالعباد افضل« دارد، اشاره شهياند  و تفكر ضرورت به كه يا نهيگز  تنها موجود يها نهيگز  انيم در.  
  3دين و زندگي  22تا  19هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -65

  : موارد يرسبر   
 باشد خود ضرر و نفع مالك كه دارد تيوال  استحقاق يكس ،)ضرّا ال و نفعا النفسهم ملكوني ال اءياول دونه من افاتّخذتم قل( يۀآ  به توجه با) الف  

  )( .است تيوال  در شرك ينف يبرا قرآن حجت و استدالل )...ملكوني ال( عبارت، پس باشد ارياخت صاحب و
  )( .دارد تيوال  اذن خداوند ريمس و راستا در  امبريپ بلكه ،كند ينم واگذار را خود تيوال  خداوند. است شرك يمعنا به تيوال  يواگذار  )ب  
  )( .است تيوال  در شرك ٔهدهند نشان هيآ  نيا ) ج  
  )( .است تيمالك در ديتوح تيوال  در ديتوح علت) د  

  1دين و زندگي  76و  74هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -66
   ندهافك ريز  به ترس از شانيها  چشم و هراسان سخت آنان يها دل گردند؛ يم فرار راه دنبال به گناهكار يها انسان امت،يق در شدن زنده از پس 

  . است
   از يز يـچ كاش يا كه كنند يم آرزو و كرده خود سرزنش به شروع ش،يخو  شوم عاقبت و جهان آن قتيحق دنيد  با بدكار افراد امتيق روز در 

 در ودنـد،ب  امبريپ با ريمس هم و همراه بودند، منانؤ م از كردند، ينم بيتكذ  را خدا اتيآ  شدند، يم بازگردانده ايدن به بودند، فرستاده شيپ
  و... كردند يم دقت دوست انتخاب

  1دين و زندگي  56مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -67
 اصـرار بـزرگ گناهان بر و بودند نعمت مغرور و مست) ايدن عالم در( نيا  از شيپ) انيدوزخ( آنان( كه ميخوان يم واقعه ٔهسور 48 تا 45 اتيآ  در  
  )»شد؟ ميخواه ختهيبرانگ ايآ  م،يشد  استخوان و ميمرد  ما كه يهنگام«: گفتند يم و كردند يم

  1دين و زندگي  53مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -68
 اول حالـت بـه را هـا آن يهـا استخوان تنها نه(  :ديگو  يم پردازند، يم معاد انكار به كه يكسان به خطاب امت،يق چهارم و سوم اتيآ  در خداوند  

اين آيه بيانگر اثبات معاد از راه امكان معاد و از طريـق   ).ميكن يم خلق مجدداً بوده، كه گونه همان زين را ها آن سرانگشتان بلكه م،يآور  يدرم
  هايي از زنده شدن مردگان است. نمونه

  3دين و زندگي  20مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -69
 آن تواند يم ،باشد يز يچ يّول و مالك و خالق كه كسهر .اوست دست به مخلوق پرورش و ريتدب كه است يار ياخت صاحب و مالك يمعنا به »رب«  
  .دهد پرورش و كرده ريتدب را

  3دين و زندگي  11مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -70
 اسـت، دسـترس قابل يهدف اما د،يآ  يم نظر به مشكل نخست نگاه در كه واالست و قيعم يمعرفت ند،يبب را خدا يز يچهر  با بتواند انسان نكهيا   

») )ملـزوم( ديـد  خدا اول ديد  كه يز يچ، به هر )الزمه( ديد  صفا و نور معرفت كز يدل (« قلب يصفا و يپاك كه نوجوانان و جوانان يبرا خصوص به
  .چشاند خواهد ما به را يمعرفت نيچن لذت و كرد خواهد كمك زين خداوند نيقي به م،يكن حركت يقو ميتصم و عزم با و ميگذار  شيپ قدم اگر .دارند

  1دين و زندگي  73و  64هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -71
 در و شـوند يمـ زنـده دوبـاره مردگـان. شود يم آغاز ها انسان مجدد اتيح و چديپ يم عالم در يسهمناك بانگ گريد  بار امت،يق دوم ۀمرحل در  
 الْإِنْسَـانُ اؤ يُنَبَّ( فهيشر  يۀآ  كه اعمالش به انسان يآگاه و اعمال ۀنام دادن كه خورد يم رقم آن گانۀ پنج عيوقا  و گردند يم حاضر خداوند شگاهيپ

  .است ها آن ۀجمل از دارد، اشاره آن به )أَخَّرَ وَ قَدَّمَ بِمَا يَْومَئِذٍ
  3دين و زندگي  22و  20هاي  ؤال: * متوسط * صفحهمشخصات س ▲  4پاسخ: گزينۀ  -72

   كنـد يمـ سـهيمقا  انـد، نداشـته يدخالت او نيزم كِشت در كه يكسان يعني گران،يد  با را خود يوقت كشاورز: ميخوان يم تيربوب در ديتوح در 
  تـوانش و روين هم و خودش هم كه نديب يم كند، يم يبررس خدا با را خود رابطه يوقت اما است، خودش دسترنج حاصل كِشت نيا  كه نديب يم
 زارع كه يابد درمي جهينت در. است داده محصول و كرده رشد داده قرار آن در خداوند كه ياستعداد اساس بر او زرع و كشت و خداست آنِ  از
  .باشد او شكرگزار ديبا  و خداست او زراعتِ ياصل ٔهدهند پرورش و يقيحق

   ها نهيگز  يد يتوح يبررس:  
  تيربوب در ديتوح :4گزينۀ   تيوال  در ديتوح :3گزينۀ   تيمالك در ديتوح: 2گزينۀ   ديتوح اصل :1زينۀ گ    
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  3دين و زندگي  88و  1دين و زندگي  51هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -73
   است »يكتاپرستي دويتوح« ينيد  اعتقاد نيتر  مهم.  
   اند دانسته خدا به مانيا  ۀالزم را آن و اند كرده مطرح را خرتآ  به مانيا ) ديتوح( خدا به مانيا  از پس امبرانيپ ۀهم.  
   و خداسـت بـه مانيا  و ديتوح انگريب )هو الّا اله ال اهللا( عبارت كه باشد يم 2 ۀنيگز  ،است كرده اشاره آخرت و خدا به مانيا  به كه يا هيآ  تنها 

  .دهد يم نشان را آن ييبرپا  تيقطع و است معاد نگرايب، )هيف بير  ال ةاميالق ومي( عبارت
  3دين و زندگي  12تا  10هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -74

   خداست درگاه به يدائم ازين عرض و بقا در موجودات يازمند ين شود، يم برداشت )... السّماوات يف من لهأسي( يۀآ  از آنچه.  
   ندارد راه او در يستين و باشد يم مطلق وجود و است ازين يب خدا كه است نآ  ،شود يم استنباط )ديالحم يّالغن هو هللا و( يۀآ  از آنچه.  
   هست شهيهم او كه است نآ  انگريب يز يچهر  از بعد خدا دنيد  كه ميشو  يم متوجه »معه و بعده و قبله اهللا تأير  و الّا ئايش تأير  ما« ثيحد  در 

 موجـودات يازمنـد ين ٔهدهند نشان يز يهرچ با خدا دنيد  نيهمچن و گردد يم برداشت )ديالحم يّالغن هو اهللا و( يۀآ  از كه است مطلق وجود و
  .است آن از يحاك )...السّماوات يف من لهأسي( يۀآ  كه دباش يم خدا به بقا در

  1دين و زندگي  74و  51هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -75
   تيـحقان به يعني ،كند انكار را آمده عمل ۀنام در آنچه يكس اگر پس شود، يم داده ها انسان به ياله عدل دادگاه در يبررس از پس عمل ۀنام 

  .است آن ينف دنبال به اي ندارد مانيا  ياله كالم تيحقان و گفتار صدق ،جهينت در و آن
   است ياله يها وعده و گفتار صدق ٔهدهند اننش )ثايحد  اهللا من اصدق من و( عبارت كه ديكن دقت.  

 

  3زبان انگليسي  31 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -76
اقتصـاد وجـود نـدارد،  شرفتيپ يبرا يراه چي، ه(ايجاد كنند) را توسعه دهند يد يجد  يها مهارت ديكه با رك نكنند دكه مردم  يتا زمانترجمه:   

  طور نيست؟ اين
از جملۀ جـواب آن  tagساز است و  از قيود وابسته Untilهاي سؤالي بايد از فاعل و فعل جملۀ اصلي استفاده كنيم.  توضيح: براي ساخت دنباله  

شروع  ”there“اي با  كار رود و نكتۀ مهم اينكه اگر جمله صورت مثبت به . درضمن اگر جملۀ ما منفي باشد، دنبالۀ سؤالي بايد بهشود ساخته مي
  كنيم. استفاده مي (there)شود، در دنبالۀ سؤالي از خود 

 1زبان انگليسي  64تا  62 هاي صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -77
  شد، هستم. ن عاشق آن ماشين خيلي بزرگ قديمي سبزرنگ باستاني (عتيقه) كه هميشه در انتهاي خيابان پارك ميترجمه: م  
  ايد مطابق با الگوي زير عمل كنيم:توضيح: اگر قبل از اسمي بخواهيم از چند صفت استفاده كنيم ب  

  (از چپ به راست خوانده شود)
اعدادكيفيت/ عقيده اندازه/ طولن/ قدمتسشكل/ عرضرنگمليتجنس هدف/ كاربرداسم

   كند. قيد در معني خيلي و مانند آن بايد بالفاصله قبل از صفتي بيايد كه آن را تشديد مي reallyنكته:   
  Antique  ،صفت كيفيت استbig  ،اندازهold  سن وgreen .رنگ است  
 1گليسي زبان ان 54 صفحۀ* متوسط : * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -78

  .ددختر ده ساله نوشته ش كيتوسط  شاننيمسابقه شده بود، اما بهتر  وارد ممتازشعر  يتعدادترجمه:   
هاي ديگر برترين باشد، از صفت عـالي  اي بين يك اسم با دو يا چند اسم داشته باشيم كه يك اسم نسبت به اسم توضيح: اگر بخواهيم مقايسه  

  كنيم. استفاده مي
  باشد: صورت زير مي لي بهساختار صفت عا  

est  + صفت كوتاه +the  
  the mostصفت بلند + 

  :) بعد جاي خالي يا در آخر جمله است. به مثال دقت كنيد… in the …و  of all …هاي صفت عالي وجود ( نكته: يكي از نشانه  
Shakespeare is the most famous of all writers in English. 

  3زبان انگليسي  29 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -79
احساسـات اغلـب بـا  نيـا  كه  يطور  دارد، بهاهميت زيادي  ياست كه در آن كنترل بر ابراز احساسات منف يعنوان مثال، ژاپن كشور  بهترجمه:   

  شوند. لبخند پوشانده مي
 مفعول آن بعد جاي خالي نيامده است، در نتيجه جملۀ ما مجهول است. يك فعل متعدي است و نياز به مفعول دارد، اما maskتوضيح: فعل  
وسيلۀ) بالفاصله بعد از جاي خالي بيايد نشانۀ مجهول بودن جمله است. عالوه بر آن جايگاه قيد  معني (توسط، به به byاز طرفي اگر حرف اضافه   

  كي و فعل اصلي است.يا بين فعل كم to beقبل از فعل اصلي، بعد از افعال  oftenتكرار 
  1كتاب كار زبان انگليسي  40 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -80

 تصادف شده است. نياو باعث ا  اطيحتا  يب يكرده و رانندگ ياستفاده م همراه خوداز تلفن  داشته در آن زماناو كه  دادنشان  سيپل يها گزارشترجمه:   
 ) آرام4  ي) معمول3  دقت احتياط، بي ي) ب2  ) فعال1  
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  1زبان انگلسي كتاب كار  26 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -81
 را در صداي پدرم بشنوم. نگرانيتوانستم  بودم، مي  تلفنم را گم كرده ولي ،ام خانه رسيده تماس گرفتم تا به پدرم بگويم به سالمت به يوقتترجمه:   
 ي) نگران4  هيتوصنصيحت، ) 3  عالقه) 2  ؛ رحمت) نعمت1  
  1زبان انگليسي  49 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -82

ممكـن اسـت  چـون دارندرا  يمار يب نيدانند كه ا ن ممكن است حتيدارند  كرونا روسيو  كه ياز افراد يميكه حدود ن ايد فهميده تا االناحتماالً   
 .دنباش نداشتهآشكاري عالئم 

 كردن ) درمان4  كردن يآور  ) جمع3  كردن ديي) تأ 2  كردن حمل، داشتن) 1  
  3زبان انگليسي  32 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -83

 ياديـز  شك و ترديـد 2020-2021 يليدر مورد سال تحص از آنجايي كهدهند بخود را ادامه  نيآنال  يها قصد دارند كالسزيادي مدارس ترجمه:   
 وجود دارد.

  ) اطالعات4  تيقطع عدم ،يد) شك، ترد 3  ) توافق2  سرگرمي) 1  
  3زبان انگليسي  32 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -84

  آموزان در نظر بگيريد. هاي قبلي دانش دانش و ايده استخراج كردنهايي براي  هايي براي تأمين ورودي زبان و همچنين راه ترجمه: راه  
  ترجمه كردن) 4  دفاع كردن) 3  وقف كردن، اختصاص دادن) 2  كردن استخراج) 1  
  3زبان انگليسي  10 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -85

  لمس كردن، چشيدن، بو كردن، گوش دادن و نگاه كردن. :كنند خود شروع به يادگيري در مورد جهان خود مي حواسترجمه: كودكان با استفاده از   
  ها مقايسه) 4  حواس) 3  ها ها، معني تعريف) 2  ها جموعهم) 1  
  3زبان انگليسي  20 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -86

  بدون نگراني و اشك مديريت شود. ،توانست بهتر ، زيرا شرايط ميحيف استترجمه: در پايان،   
  ر استت ) جالب4  ) اميدوارم نه3  ) احساس خوبي دارم2  ) حيف است1  
  1زبان انگليسي  57 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -87

  .ها باز نگه دارد ساير عفونت از ههاي سفيد را از بين ببرد و بدن را براي حمل تواند آن گلبول مي در واقعترجمه: ويروس   
  بادقت) 4  با آرامش) 3  در واقع) 2  آرامي با سكوت، به) 1  
  ترجمۀstCloze Te:  

. يزنـدگ اتيدر تجرببلكه  تعداد اعضا نه تنها درو رشد است،  رييدر حال تغ دائماًخانواده  كياست. توازن و روابط خانوادگي  ۀهست ،احترام
 دهنشـان داو شـوند  مي، به اشتراك گذاشته شوند بيان ميپرده (با صداي بلند)  بيها  احترام مشخص است؛ آن ها براي اوقات دستورالعمل يبعض
بهتـر اسـت احترام در خانواده،  يالگو جاديا  يروند. برا كار مي و احترام به تيرعا  يبراسروصدا  بي ،ها لعملدستورا نيمواقع، ا  ريسا در . شوند مي

 .ارائه شود نامحدودارتباطات 
ايجاد قوانين احترام در خـانواده ، رخ دهد طور منظم بهخانواده  ياعضا نياعتماد باشند. اگر ارتباط و اعتماد ب موردبا هم صادق و  ديبا  اعضا

  .شود تر مي آسان اريبس
  4پاسخ: گزينۀ  -88

  ) دائماً، پيوسته4  ) احتماالً، شايد3  ) از نظر عاطفي2  ) اميدوارانه، اميدوارم1  
  1 گزينۀ: پاسخ -89

آن بعد جاي خالي نيامـده اسـت، جملـۀ مـا  پرده سخن گفتن) متعدي است، اما چون مفعول (بلندتر حرف زدن، بي speak outتوضيح: فعل   
  ). 4و  3هاي  مجهول است. (علت رد گزينه

 كار رفته است. كه قيد تكرار است زمان حال ساده درست است. در جملۀ قبلي و بعدي نيز، زمان حال ساده به sometimesدليل قيد  به  
  4پاسخ: گزينۀ  -90

  ) معاوضه كردن، رد و بدل كردن2    ) ظاهر شدن1  
  ) ارائه كردن،معرفي كردن4    ) بخشيدن، عفو كردن3  

  3پاسخ: گزينۀ  -91
  ) نقالي كردن، روايت كردن4  ) رخ دادن، اتفاق افتادن3  ) كنترل كردن2  ) تركيب كردن1  

  3پاسخ: گزينۀ  -92
ختن صفت تفضيلي به انتهـاي تك بخشي است و براي سا  (easy)رو هستيم. صفت  توضيح: در اين تست با ساختار صحيح صفت تفضيلي روبه  

  كنيم. اضافه مي (er)آن 
  more رود. بعد از  كار مي قبل از صفات چندبخشي بهvery رود و از حرف تعريف  كار مي صفت يا قيد ساده بهthe كنيم. قبل از صفت عالي استفاده مي  
  رود. يكار م به» خيلي«معني  براي تأكيد و به farيا  muchكلمۀ  ،قبل از صفت تفضيلي  
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  1مطلب  ترجمۀ درك:  
كنيـد. چشـمان شـما  اگر شما به يك عكس از برج كج پيزا نگاه كنيد، ممكن است فكر كنيد كه چشمانتان مشكلي دارند. شما اشتباه مي
يزا در سال وساز برج كج پ هيچ مشكلي ندارند، بلكه برج يك مشكلي دارد. همانطور كه از اسمش مشخص است، برج كج پيزا، كج است. ساخت

قرار داشته است. در ابتدا، برج كج نشـده بـود چـون خيلـي سـنگين نبـود. خـاك  اليۀ زير زمينآن بر روي خاك نرم  ۀشروع شد. پاي 1173
وساز شروع شد، كارگران شروع كردند كه طبقه دوم را اضافه  سال بعد از اينكه ساخت 5(تحمل) كند. اگرچه، حدود  توانست وزنش را حمايت مي
  نند. ك

احداث،  ۀجاي توقف پروس كج بشود. به ،اين وزن زيادي براي خاك بود. يك طرف برج شروع به فرو رفتن در خاك كرد. اين باعث شد كه برج
سال كار بـر روي  100وساز به ساختن ادامه دادند. هرچقدر كه به ساختن ادامه دادند، كجي هم بدتر ميشد. اگرچه، بعد از حدود  كارگران ساخت

 ۀفرصت پيدا نكرده بود كه در يـك منطقـ ،ها كار را متوقف كردند، تا بجنگند. اين به برج فرصت داد تا در زمين ثبات پيدا كند. اگر آن برج، آن
ان سـال، كـارگران بـرج را بـه پايـ 200شد. كارگران بعد از جنگ برگشتند و برج را باالتر بردند. بعد از حـدود  مي واژگونمناسب جا پيدا كند، 

 همچنان كج شد. ،رساندند. آن
، بنيتو موسليني فكر كرد كـه 1930 ۀخواهد برج را بيشتر در معرض نمايش بگذارد. در ده ، يك ايتاليايي تصميم گرفت كه مي1800 ۀدر ده

، دولت ايتاليـا تصـميم 1990ال را بر روي پايه ايجاد كنند. حدود س هايي حفرهآن يك آبروريزي براي ايتاليا است. او به كارگرانش دستور داد كه 
  ساز بستند. و  ها برج را براي ساخت گرفت كه برج كج پيزا ديگر براي بازديدكنندگان امن نبود. آن

  1پاسخ: گزينۀ  -93
 ترجمه: بهترين عنوان براي متن كدام است؟  
 موسليني بنيتو) 4  تان پشتِ اسم برج پيزاسدا) 3  داستان كارگران برج پيزا) 2  برج كج پيزا) 1  

 4پاسخ: گزينۀ  -94
 متن ...............طبق ترجمه: بر   
  ) علت خم شدن برج، طراحي ضعيف بود1  
  وساز روي برج خيلي طول كشيد. ها را از دست دادند، بنابراين ساخت برنامه ،وساز ) كارگران ساخت2  
  توسط دولت بسته شد. 1990) كارگران بسيار كند بودند، به همين دليل اين برج در حدود سال 3  
  شروع به خم شدن كرد. ،) برج كج پيزا در حين ساخت4  
  1پاسخ: گزينۀ  -95

  تواند جايگزين شود؟ با كدام گزينه مي 2در پاراگراف  ”topple“ترجمه: كلمه   
  ساختن) 4  مرتفع شدن) 3  افزايش يافتن) 2  افتادن، ريزش كردن) 1  

   2پاسخ: گزينۀ  -96
  مطرح شده است؟ ،ز موارد زير دربارٔه اثر متوقف كردن ساختن برجيك ا  ترجمه: كدام  
  ) اين امر باعث شده است كه ساختن برج زمان بيشتري بگيرد، زيرا ساخت و ساز آن بسيار جزئي بود.1  
  داد كه در يك محل مناسب قرار بگيرد. ) به برج اجازه مي2  
  قرار گيرد. ) اين امر باعث شد برج بيشتر كج شود و در حال ريزش3  
  ) اين امر باعث شد هزينۀ ساخت بيشتر شود، زيرا توسط جنگ متوقف شد.4  
  2مطلب  ترجمۀ درك:  

 350حدود  اوداد.  ريينسبت به جهان تغرا  ديد مابود كه اختراعاتش  ايتاليرنسانس ا عصر  دانشمندان نيتر  از بزرگ گريد  يكي لهيگال لئويگال
از  يار يو بسـ خودقبل از  اساتيد. او با ديا يآن را دارد كه پدر علم مدرن به حساب ب اقتي، ليگر يز هر دانشمند د ا  شيآمد و ب ايبه دن شيسال پ

سـاير . هـا داشـت آن جياز نتا  يقيدق اريو مشاهدات بسكرد  امتحان مي يشخود را با آزما  يها دهيا  هريك از. او فرق داشتخودش  اساتيد عصر
 دييـتأ  نكـهينظر از ا  صرف شده بود، انيصدها سال بمدت  كه به كردند گذاري مي يي پايهها  دهيخود را بر اساس ا  نظراتمشهور علوم، كارشناسان 

 .خير اياند  شده
 بـاور او را شيآزما  ككرد ي تصور ميكنند. او  يسقوط ميكساني با سرعت  نيسنگ اجسام سبك واجسام داشت كه  نيقي لهيمثال، گال براي

ي آن حتـ، وجـود ايـن. با ن شدمطمئاز آن كرد و  امتحانبرج  كيمختلف از  يها با وزن اجساميخود را با انداختن  ٔهديا  نيرا بناب ،كند يم دييتأ 
. شـرح بدهـد ياتاضير در قالبِ  در حال سقوط را اجسام نيتوانست سرعت ا  ني. او همچنرفتنديرا نپذ ش [حرف] او از دشمنان بعضي موقع هم

 جلو بود. بهرو ينبود، در علم گام بزرگكار جديدي  گرچه يعلم يها دهيا  شرح يبرا اتياضياستفاده از ر 
با آن توانست چهار قمر  را ديد وماه  هاي چالهها و  كوهشد با آن  قدري قدرتمند بود كه مي كه بهو ساخته بود  ي كردهطراح يتلسكوپ ،لهيگال

بـود كـه  يكسان ني، جزو اولعصر خوددانشمندان  شتريبرخالف ب لهي. گالدندينام لهيگال هايها را قمر  ، بعداً آناو . به افتخارنديرا بب ياول مشتر 
عصـر او  يبـرا لـهيگال ديـ. عقا هستندگردش در  ديخورش به دور يشمس ۀمنظوم اراتيو معتقد بود كه س ستيمركز جهان ن نيداشت زم باور
 .تر از آنكه درك شود شرفتهيجهات، پ يار يبود. از بس شرفتهيپ
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   3پاسخ: گزينۀ  -97
 ست؟يچ متن ي اينعنوان برا نيبهتر ترجمه:   
 ) هنر مشاهده2    مخترع :لهي) گال1  
 ندد ر فضا نگاه ك عمق كه به هايي چشم نياول پش:و تلسكو  لهي) گال4    ) پدر علم مدرن3  
   4پاسخ: گزينۀ  -98

 ؟پردازد مي يز يچه چبه  به احتمال زياد متن نيپاراگراف قبل از ا ترجمه:   
 اند داده رييرا تغ ايكه دن ي) اختراعات1  
 شد ايتاليمنجر به رنسانس ا  ي) چه اختراعات2  
  بودآمده  لهياز گال شيكه پ يگر يد  ييا يتالي) دانشمند ا 3  
 كرده است يزندگ ايتاليرنسانس ا  ٔهكه در دور يگر يد  ۀبرجست تي) شخص4  

   1پاسخ: گزينۀ  -99
 ؟شوداستنباط  لهيگال دربارٔه ،متناز  دتوان مي رياز موارد ز  كي كدامترجمه:   
 شد. درك نمي) او در زمان خودش 1  
 ش بود. معلمان ريتأث تحت اريبس او دي) عقا 2  
)  به، كرد دييتأ ها را  ش آنشاتيآزما اينكه پس از  او هاي ايده) 3    قرار گرفت. رشيمورد پذ طور گسترده (عموماً
 استفاده كرد. يعلم يها دهيا  فيتوص يبرا ياضيبود كه از اصطالحات ر  يكس ني) او اول4  
   4پاسخ: گزينۀ  -100

 ؟ستين درست لهيزمان گال گريدر مورد دانشمندان د  ريز  يها جملهاز  كي كدامترجمه:   
 چرخند.  مي نيزمبه دور  ديو خورش اراتيتمام س باور داشتند ها ) آن1  
 كردند. مي يگذار  هي، پا ه بودندنوشت يچه دانشمندان قبل خود را بر اساس آن يها دهيها ا  ) آن2  
 كنند. يسقوط م كسانيمختلف با سرعت  يها با وزن اجسامداشتند  باورها  ) آن3  
  كردند. يگذار  نامه، به اسم او ليگال به احترامرا  يها چهار قمر مشتر  ) آن4  
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   انسانی) علوم آزمایشی گروه( ۲ ۀشامر  آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  1رياضي و آمار  26 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -101

x)گيريم. دو برابر سه واحد بيشتر از آن  مي xعدد موردنظر را    )2 xشود  د. نصف آن عدد هم ميشو  مي 3
  دهيم: . دو مقدار باال را برابر قرار مي2

x x(x ) x x x x x             22 3 2 6 4 12 3 12 42 2   

  1رياضي و آمار  44 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -102
axنكته: در معادلۀ درجه دوم    bx c  2   آيند: دست مي از روابط زير به هاي معادله ، جواب0

bb ac x
a

  
   2 4 2   

xدر معادلۀ    x  21 6 40   ، داريم:08

b ac ( ) ( )( )        2 2 14 6 4 40 36 20 168   

x

bx
a ( ) x

  


         
  



10 401
6 16 6 4 4

1 1 22 2 88 4 1
4

   

  است. 8تر اين معادله برابر  بنابراين جواب كوچك  
  1رياضي و آمار  39 فحۀص*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -103
  رويم: مرحله مي به براي مربع كامل كردن اين معادله مرحله  
  يك است. x2شده ضريب  باشد كه در معادلۀ داده 1بايد  x2) ضريب 1  
xبريم:  سمت راست مي را به -16) عدد 2   x 2 6 16   
xكنيم:  رسانيم و به دو طرف اضافه مي مي 2) را به توان -3(يعني  x) نصف ضريب 3   x   2 6 9 16 9   
x)نويسيم:  صورت مربع كامل مي ) سمت چپ را به4   ) 23 25   
  بنابراين:  

(x a) k a
k(x )


   

   

2

2
3

253 25
   

  1رياضي و آمار  48 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -104
  كنيم: مساحت و محيط مستطيل را حساب مي  

(x )(x ) x x     24 1 3   مساحت طول  عرض  4
(x x ) ( x ) x       2 4 1 2 2 3 4 طول)  (عرض  6 2 محيط  

  دهيم: قرار مي 46ع عدد مساحت و محيط را برابر مطابق فرض سؤال، مجمو  
 

               

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

x
2 2 113 4 4 6 46 7 44 0 11 4 0 4




   

xبنابراين عرض مستطيل برابر     1   است. 3
  1رياضي و آمار  37 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -105
x)ورت ص باشد، به و  هاي آن  نكته: معادلۀ درجه دومي كه ريشه   )(x )      يا هر ضريبي از اين معادله است. 0
  توان نوشت: است، مي 1برابر  x2ها ضريب  ها كه در همۀ آن با توجه به گزينه  

(x a)(x ( a)) (x a)(x a) x ax a           2 23 0 3 0 2 3 0   
  پاسخ است. 1بنابراين گزينۀ   
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  )5(تمرين  1رياضي و آمار   48 صفحۀ*  سطمتو : * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -106

نكته: شرط آنكه معادلۀ درجه دوم، دو ريشۀ حقيقي متمايز داشته باشد، آن است كه     )باشد.  0 b ac)  2 4   
  كنيم. هركدام يك عبارت همواره مثبت شد، جواب است: گزينه را حساب مي 4دلتاي هر   

ÁHpH¾Mمواره مثبت نيست. ه
.j¼{ïÂ¶ Âÿ¹¶

aa ( )( ) a      12 24 1 2   1: گزينۀ  8

ÁHpH¾Mهمواره مثبت نيست. 
.j¼{ïÂ¶ Âÿ¹¶
a( )(a) a       121 4 1 1   2: گزينۀ  4

aهمواره مثبت است.  ( )( ) a      2 24 1 3   3: گزينۀ  12

ÁHpH¾Mهمواره مثبت نيست. 
.j¼{ïÂ¶ Âÿ¹¶

a( a) ( )(a) a a       12 24 1   4: گزينۀ  4

  پاسخ است. 3بنابراين گزينۀ   
  1رياضي و آمار  50 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: اسخپ -107

P(x)اي نظيـر  گيـري، معادلـه مشـترك هاي معادله و مخـرج هاي گويا، ابتدا با توجه به خاصيت هاي شامل عبارت نكته: براي حل معادله  
Q(x)

 0 

Q(x)شرط اينكه  آيد. به دست مي به  P(x). وقتي معادله جواب دارد كه 0  آوريم. از بين  دست مي هاي اين معادله را به است، سپس ريشه 0

P(x)كنيم كه مخرج  هايي را قبول مي دست آمده، آن هاي به ريشه
Q(x)

  را صفر نكنند. 

  بريم: سمت چپ تساوي مي ابتدا همۀ كسرها را به  
x x x x x x x x

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

      
      

2 2
2

1 2 3 1 2 30 03 6 3 6 3 63 18
   

x)همۀ كسرها را در    )(x ) 3   كنيم: كه مخرج مشترك است، ضرب مي 6
                


       
  

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

x x x(x )
x

2 2 2 2

2

6 1 3 2 3 0 6 2 3 2 3 0
0

6 0 6 0
6





   

xجواب     6 كند، بنابراين فقط  قبول نيست، زيرا مخرج كسر دوم را صفر مي قابلx    پاسخ است. 0
  1رياضي و آمار  54 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -108
  a  وb اند  دو عدد زوج متوالي(a b) پس ،a  وb ترتيب  را بهx    گيريم: در نظر مي xو  2

b x , a x   2   

(يعني  aمعكوس عدد   
x 

1
(يعني  bبرابر معكوس عدد  4عالؤه  به )2

x


  شده است. پس: 6/0برابر با  )14

( )
x x x x

    
 
1 1 6 1 4 342 10 2 5   

x(xدو طرف را در    )5   كنيم: ضرب مي 2

x ( (x )) x(x ) x x x x x x            2 25 4 5 2 3 2 5 20 40 3 6 3 19 40 0   
b ac ( ) ( )( )         2 24 19 4 3 40 361 480 841   

  
         
    


(SvÃº Â÷ÃLö jkø)

x
bx

a
x

48 8619 841 19 29
2 6 6 10 5

6 3





   

bبنابراين:    x  8   
  3رياضي و آمار  14 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -109

نمـايش  Sگوييم و آن را با حـرف  دهد كه به آن فضاي نمونه مي اي را تشكيل مي نكته: همۀ برآمدهاي ممكن در يك آزمايش تصادفي، مجموعه  
  دهيم. مي

  است.، n2سكه برابر با  nنكته: تعداد اعضاي فضاي نمونه در پرتاب   

32، تعداد اعضاي فضاي نمونه برابر سكه داريم 3با توجه به نكات، در اينجا كه      است. 8
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  3رياضي و آمار  16و  15هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -110
  نويسيم: است را مي 3تمام حاالتي كه اختالف اعداد دو تاس برابر با   

 ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )1 4 2 5 3 6 4 1 5 2 6 3   
  عضو دارد. 6بنابراين اين پيشامد   
  3رياضي و آمار  11 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -111

nعضوي برابر با nعضوي يك مجموعۀ kهاي  نكته: تعداد زيرمجموعه  
k
 
 
 

  است. 

  گيريم: در نظر مي Aرا  15تا  1مجموعۀ اعداد زوج بين   
 A , , , , , , 2 4 6 8 10 12 14   

  عضوي آن برابر است با:3هاي  عضو دارد. تعداد زيرمجموعه A ،7مجموعۀ   
!

! !
   

     

7 7 7 6 5 353 3 4 3 2   

  3رياضي و آمار  8 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -112

P(nشيء برابر است با nشيء از rنكته: تعداد جايگشت    ,r) به است: محاس رو قابل كه از رابطۀ روبهn!P(n ,r)
(n r)!




   

قرار » جايگشت«درس مختلف انتخاب كنيم. اين كار مشابه صف تشكيل دادن است و در شاخۀ  3نفر سرگروه براي  3نفر،  8خواهيم از بين  مي  
)Pپس تعداد حاالت انجام اين كار برابر با » تركيب و انتخاب«دارد نه در شاخۀ  , )8   است. 3

  3رياضي و آمار  3و  2هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -113
  كنيم: در دو حالت مسئله را بررسي مي  
  ) رقم يكان و دهگان صفر باشند:1  

·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä  
4 1 1 4   

  باشند: 4يا  3يا  2يا  1) رقم يكان و دهگان، 2  

·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä  
3 1 4 12   

مجموع دو حالت برابر است با:    4 12 16   
  3رياضي و آمار  5 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -114

  دهيم: قرار مي جداگانه هرا در يك بست lو دو حرف  oدو حرف   
f , t ,b ,a , o ,o , l , l   

!هايشان برابر  شي داريم كه تعداد جايگشت 6پس در كل    6   است. 720
  آيد. وجود نمي جايي حالت جديدي به ها، چون حروف يكسان هستند، با جابه دقت كنيد داخل هركدام از بسته  
  3رياضي و آمار  9و  8هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -115
  »يازدهمي 2دهمي و  1«يا » يازدهمي 1دهمي و  2«لت داريم: براي آنكه از هر دو پايه حداقل يك نفر در گروه باشد، دو حا  

´ÀjpIÄ oÿº 1 ´ÀjpIÄ oÿº 2

´Àj oÿº »j ´Àj oÿº ¦Ä

 

 

         
                

       

5 4 5 4 5 4 4 34 5 40 30 702 1 1 2 2 2   

  3رياضي و آمار  9و  8هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -116
  كنيم: مانده را انتخاب مي نفر باقي 2از نفر  2مانده و در آخر  نفر باقي 4نفر از  2 مانده، بعد نفر باقي 6نفر از  2نفر، سپس  8نفر از  2ابتدا   

          
                   

       

8 6 4 2 8 7 6 5 4 3 1 28 15 6 28 90 25202 2 2 2 2 2 2   

  3رياضي و آمار  9 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -117
  نفر انتخاب كنيم. 2مانده،  نفر باقي 7اند و بايد از بين  ها انتخاب شده چون علي و رضا بايد در تيم باشند، پس آن  
  نفر انتخاب كنيم: 2 مانده باقينفر  6گويد رضا نبايد در تيم باشد، پس ما بايد از بين  گذارد و مي گر هم ميسؤال يك شرط دي  

  
  

 

6 6 5 152 2   
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  3رياضي و آمار  9و  3، 2هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -118
  ريم:رنگ باشند، سه حالت دا  مهرٔه هم 2براي آنكه دقيقاً   
  مهره قرمز يا سبز باشد: 1مهره آبي و  2) 1  

IÀq¶o¤ Ì¼μ\¶
IÀqLw»


   
      

   

3 10 3 10 302 1   

  مهره آبي يا سبز باشد: 1مهره قرمز و  2) 2  
IÀÂMA Ì¼μ\¶

IÀqLw»


    
      

   

4 9 4 3 9 542 1 2   

  مهره آبي يا قرمز باشد: 1مهره سبز و  2) 3  
IÀÂMA Ì¼μ\¶

IÀq¶o¤»


    
      

   

6 7 6 5 7 1052 1 2   

           با: طبق اصل جمع، تعداد كل حاالت برابر است    30 54 105 189   
  3رياضي و آمار  9 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -119

  كنيم: مدرسه را انتخاب مي 4مدرسه از  2ابتدا   
  

  
 

4 4 3 62 2   

  كنيم: نفر انتخاب مي 5نفر از  1حاال از مدرسه انتخابي اول،   
 

 
 

5 51   

  دهيم: و باز هم همين كار را براي مدرسۀ انتخابي دوم انجام مي  
 

 
 

5 51   

       طبق اصل ضرب، تعداد كل حاالت برابر است با:     6 5 5 150   
  3رياضي و آمار  11و  10هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -120

nعضوي برابر با nعضوي يك مجموعۀ kهاي  نكته: تعداد زيرمجموعه  
k
 
 
 

  است. 

C(nعضوي برابر است با nعضوي از يك مجموعۀ  2هاي  تعداد زيرمجموعه   ,   ، پس داريم:2(
n! n (n ) (n )!C(n , ) n(n ) n

!(n )! (n )!
   

         
  

1 22 55 55 55 1 110 112 2 2 2   

!                     كنيم: عضوي را محاسبه مي 11ز مجموع عضوي ا  3هاي  اكنون تعداد زيرمجموعه   !C( , )
! ! !

  
  

  
11 11 10 9 811 3 1653 8 3 2 8   

  

  اقتصاد 11 تا 9 هاي صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀني: گز پاسخ -121
  شود.  ر انحطاط و نابودي ميانسان با توقف در يك مرتبه از نيازها و با خلق نيازهاي كاذب براي خود دچاالف)   
  شوند.  در واقع منابع و امكانات موجود در جهان محدود نيستند بلكه منابع و امكانات در دسترس بشر به داليل مختلف محدود ميب)   
 ،تباه شده باشـدها دچار اش مدت بوده و ممكن است در تشخيص منافع و هزينه دنبال كسب سود در كوتاه اين شخص با عقالنيت محدود، بهج)   

  كند.  هيچ اشتباه نمي» فايده -هزينه«اما هرگز در روش انتخاب 
  اقتصاد 14تا  12 هاي ه* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀني: گز پاسخ -122
انتخاب هاي اين فرد از قبل مرتب شده است، لذا انتخاب اصلي او توليد محصوالت لبني و هزينۀ فرصت اين  با توجه به اينكه ليست انتخابالف)   

  بر مبناي اين ليست برابر عوايد دومين انتخاب او يعني سود فروشگاه پروتئيني است.
هاي انسان ريشه در نيازها  شويم انتخاب طور همزمان نيستند متوجه مي قادر به رفع همۀ نيازها به ،با توجه به اينكه منابع و امكانات محدودب)   

  هاي نامحدود او دارد. و خواسته
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  اقتصاد 21تا  16هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀني: گز پاسخ -123
  عنوان علمي با باالترين جايگاه بين علوم انساني معرفي نشده است. اما به ،علم اقتصاد از جايگاه وااليي برخوردار استالف)   

  اي اسطهو كاالي I¬nI¨ nj½ ذابم ۀشيشب)   

  اي كاالي سرمايهI¬nI¨ nj½چوب رندٔه 

ÁkÃ²¼Uچرخ خياطي صنعتي      nj (بادوام) اي كاالي سرمايه  

  دوام مصرفي بيq¹¶ nj−آرد     
ران خـرد عرصـۀ اقتصـاد باشند جـز بـازيگ كاال و خدمات مي تأمين و يا مصرف ،توزيع ،نوعي در رابطه با توليد هايي كه به تمام افراد و گروهج)   

  شوند. محسوب مي
  اقتصاد 29 ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀني: گز پاسخ -124

,عدد    ,
,

 
200 000 000 500040 000 k¶Anj

¯I¨ keH» oÀ SμÃ¤ 
 تعداد كاال  

,تومان  , 7000 5000 35 000 000 ÁHoM ®¨ ¾à ¹ÄqÀ
¯I¨ 5000   4500 2500 7000   هاي مسقيم و غيرمستقيم براي هر واحد كاال مجموع هزينه 

  الف)   
,تومان  , , , , ,  200 000 000 35 000 000 165 000   سود مندرج در اظهارنامه يا سود ويژه  درآمد -  هاي مستقيم و غيرمستقيم مجموع هزينه 000

  ب)  

تومان  
jkø

, , ( ) , ,   200 000 000 4500 5000 177 500   شود سودي كه در اظهارنامه درج نمي درآمد  -  هاي مستقيم هزينه 000
  ج)   

تومان      براي هر واحد  هزينۀ فرصت هزينه غيرمستقيم هر واحد  2500
  د)  

  , , 165 000   سود اقتصادي سود ويژه  000
  اقتصاد 26و  24 هاي صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀني: گز پاسخ -125
شود، اما در حيازت چون جزو توليد نيسـت و محصـول  افزوده ايجاد مي در تمام مراحل و انواع توليد شامل احياء، صنعت و خدمات، ارزش) الف  

  شود.  اي ايجاد نمي افزوده دست آمده ارزش طبيعت بدون كار و تالش به ٔهآماد
بـرداري از عامـل زمـين  ها و خورشيد و غيره در واقع بهـره ها، جنگل برداري از تمام منابع و امكانات طبيعي نظير درياها، رودخانه، كوه بهرهب)   

  باشد. مي
  شود. ترين عامل توليد محسوب مي عنوان صاحب كار و محصول در گروه نيروي انساني قرار دارد و مهم كارفرما بهج)   
  اقتصاد 28و  26 هاي صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀني: گز پاسخ -126
  شود. اي معرفي مي حاصل كار گذشتۀ انسان در فرايند توليد با عنوان كاالي سرمايهالف)   
  ترين عامل توليد است. شود و البته كه نيروي انساني مهم اين سرمايه مالي است كه صرف خريد يا اجارٔه ساير عوامل توليد ميب)   
  در اقتصاد اسالمي اجاره دادن سرمايۀ مالي حرام است.ج)   
  هزينۀ فرصت همان هزينۀ غيرمستقيم است.د)   
  و)   

  سود حسابداري  درآمد  هاي مستقيم  هزينه
  سود ويژه يا اقتصادي رآمد د هاي مستقيم و غيرمستقيم  مجموع هزينه

  اقتصاد 27 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀني: گز پاسخ -127
تنهـا سـود بـه نسـبت مسـاوي يـا از قبـل  در سازمان توليد مشاركتي، همۀ صاحبان عوامل توليد با هم در فرايند توليد شريك هستند و نه  

  شود. ها نيز بر همين اساس تقسيم مي ها و ريسك شود بلكه هزينه م ميها تقسي شده بين آن تعيين
  اقتصاد 29و  28 هاي ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀني: گز پاسخ -128
  شويم: شود كه با توجه به فرمول سود ويژه و سود حسابداري متوجه مي مستقيم خود محسوب مي درآمد حاصل از اجارٔه كارگاه همان هزينۀ غير  

  سود حسابداري  درآمد  - اي مستقيم ه هزينه
  سود ويژه درآمد  - )هاي مستقيم هزينه هاي غيرمستقيم  هزينه(

  يعني:  
  سود حسابداري -سود ويژه   درآمد -  هاي مستقيم هزينه درآمد -  هاي مستقيم هزينه هاي غيرمستقيم  هزينه  

  سود حسابداري - ژه سود وي هاي غيرمستقيم  هزينه  
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  اقتصاد 38 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀني: گز پاسخ -129
  الف) درست  
  گذار نيستند. تنهايي قيمت كنندگان به كنندگان و مصرف يك از توليد ب) در بازار رقابتي هيچ  
  گيرد. ج) خريد عمدٔه دولتي با قيمت كم در بازار مناقصه صورت مي  
كنندگان هيچ زمان قادر به رفع همۀ نيازهاي خود  شود و از طرفي مصرف كنندگان مختلف عرضه مي يك كاال اما توسط توليد د) در هر بازار صرفاً  

  نيستند. 
  ها شوند. كنندگان بايد دست از رقابت بردارند تا مانع كاهش قيمت ) در بازار رقابتي توليده  
  و) درست  
  اقتصاد 34و  33 هاي صفحه*  طمتوس: * سؤال مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -130
  شود. جا مي عرضه و تقاضا روي منحني جابهنقطۀ هرگاه قيمت يك كاالي عادي تغيير كند مكان هندسي   
  سمت چپ خود. شود و مكان هندسي نقطۀ تقاضا به جا مي سمت راست خود جابه مكان هندسي نقطۀ عرضه به در صورت افزايش قيمت   
  سمت راست. شود و مكان هندسي نقطۀ تقاضا به جا مي سمت چپ خود جابه هندسي نقطۀ عرضه بهمكان  در صورت كاهش قيمت   
  اقتصاد 33 ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀني: گز پاسخ -131
  باشد. شيب منحني زياد است و مايل به عمود مي كشش قيمتي كم است  حساسيت به تغييرات قيمت كم است  كاالي ضروري   

  
  شيب منحني كم است و مايل به افق است. كشش قيمتي زياد است  حساسيت به تغييرات قيمت زياد است  كاالي تجملي  

  
  اقتصاد 33 ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀني: گز پاسخ -132
به ضرر كاال تغيير كننـد كـل منحنـي عرضـۀ توليدكننـده  )نظير بررسي وضعيت رونق يا ركود بازار( زماني كه قيمت ثابت باشد و ساير عوامل  

  شود. جا مي سمت چپ جابه به
  دقت كنيد در صورت سؤال تغييرات رفتار اقتصادي توليدكننده يعني وضعيت عرضه مورد پرسش قرار گرفته است.  
  اقتصاد 34و  33 هاي هفح* ص متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀني: گز پاسخ -133
  پس: ،است 45و مقدار تقاضا  10مقدار عرضه  20,000در قيمت الف)   

واحد   45 10   كمبود عرضه 35
  پس: ،است 35و مقدار عرضه  20مقدار تقاضا  45,000در قيمت ب)   

واحد   35 20   كمبود تقاضا 15
  پس: ،ترين سطح درآمد خود را دارددر قيمت تعادلي توليدكننده بيش) ج  

, تومان , ,  40 000 30 1 200  درآمد  قيمت تعداد  000
  اقتصاد 38 ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀني: گز پاسخ -134
  گيرد. در بازار رقابتي و انحصاري خريد عمده صورت نمي  
  شود. ميكاهش قيمت تشكيل  ومنظور خريد عمده  بازار مناقصه به  
  اقتصاد 36و  35هاي  فحهص*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀني: گز پاسخ -135
  باشد پس: واحد مي 5ولي تقاضا  ،واحد است 30ميزان عرضه  34,000در قيمت الف)   

, ,  5 34 000 170   درآمد توليد 000
  باشد پس: واحد مي 8ولي عرضه فقط  ،واحد است 22ميزان تقاضا  12000در قيمت ب)   

, ,  8 12 000 96   پرداختي خانوار 000
اين فاصـله از بـين رفتـه و  ،شود و در صورت ادامه كم شدن و زياد شدن قيمت در هر دو حالت موجب كاهش فاصلۀ عرضه و تقاضا مي) ج و د  

  رسيم. حالت تعادل مي به
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  1علوم و فنون ادبي  61و  60هاي  * صفحه مشخصات سؤال: * ساده ▲  2پاسخ: گزينۀ  -136
  موارد نادرست:  
  الف) بر اساس هدف: مانند سبك تعليمي و سبك فكاهي  
  ب) بر اساس موضوع: مانند سبك عرفاني و سبك حماسي  
  ج) بر اساس مخاطب: مانند سبك عاميانه و سبك عالمانه  
  1علوم و فنون ادبي  63و  62هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -137
  مربوط به قلمرو زباني است. 4گزينۀ   
  1علوم و فنون ادبي  63مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -138
  كند. ، دعوت به پايكوبي، نشاط و روح شادي اين بيت را از نظر فكري به سبك خراساني نزديك مي4در گزينۀ   
  ني غلبه دارد كه مربوط به سبك خراساني نيست.ها روحيۀ عرفا در ساير گزينه  
  1علوم و فنون ادبي  64مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -139
  هاي دورٔه ساماني است. از ويژگي» تكرار فعل يا اسم به حكم ضرورت معني«فقط مورد   
  يابد، نه عربي بر فارسي. يافزايش م عربيبر  فارسيهاي جمع  نكته: در نثر ساماني، كاربرد نشانه  
  1علوم و فنون ادبي  62مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -140

  جوي) عيب برتو  بردر اين گزينه، دو حرف اضافه براي يك متمم آمده است (كه عيب آورد   
  1علوم و فنون ادبي  63مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -141

  محسوس است. ،روي يار به گل تشبيه شده است كه هر دو طرف تشبيه 3نۀ در گزي  
  ها يك طرف تشبيه (مشبه) محسوس نيست. در ساير گزينه  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : شراب وصل و جام هجر و درخت دوستي4گزينۀ   : گنج عشق2گزينۀ   : درياي غم1گزينۀ   
  3علوم و فنون ادبي  20صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -142
  قائم مقام فراهاني احياكنندٔه نثر فارسي در دورٔه بيداري است.  
  3علوم و فنون ادبي  18مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -143
  3علوم و فنون ادبي  15تا  13هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -144
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : از عوامل بيداري جامعه بود.1گزينۀ   
  سرايان دورٔه بازگشت ادبي بودند. : غزل2گزينۀ   
  : از عوامل ايجاد نهضت بازگشت ادبي بود.3گزينۀ   
  3علوم و فنون ادبي  19و  16هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -145
  الشعراي بهار بود. مدير مجلۀ دانشكده، ملك  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : دربارٔه دهخدا است.2گزينۀ   
  : دربارٔه فرخي يزدي است.3گزينۀ   
  مقام فراهاني است.  : دربارٔه قائم4گزينۀ   
  1علوم و فنون ادبي  8مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -146

  يل  ال  دَ    ري  گي  رِ  به    زن  مك  چش    شين  ِن  ال  با
                                  
  يَت  ما  ِح    هاشين  ِن  دل   تر  چِك  كو    ني  دَ  ور  آ

  1علوم و فنون ادبي  8مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -147
  بر  رَف  شَ  ج  او  بِ  را  ني  شَ  رو
                    

  1علوم و فنون ادبي  8مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -148
  »ريخت، كست: «3گزينۀ هجاهاي كشيدٔه   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  كرد -هجر -: خار4گزينۀ     : غوش2گزينۀ   : باز1گزينۀ   
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  1علوم و فنون ادبي  8مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -149
  شوند. ، بقيه حذف مي»تماشاكنان«در » ن«جز  به  
قول عموم معلمين، نون ساكن را بايد  آيد (يا به حساب مي حرف به كيكوتاه و معادل  ،بلند بيايد، اين مصوت» نون ساكن«اگر بعد از مصوت بلند   

  ساكن است؟» ن«گونه بيان كرد: چند  توان صورت سؤال را اين حذف كنيم)؛ پس مي
  3علوم و فنون ادبي  2مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -150
  شود. ناهمسان تقسيم مي» مفعولُ مفاعيل مفاعيل فعولن«همسان و » لُ مستفعِلُ مستفعِلُ مستفمستفعِ«دو صورت   ، به3وزن گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن يا مستفعُِل مفعولن مستفعِلُ مفعولن (هر دو همسان دولختي)1گزينۀ   
  هر دو ناهمسان): مفعول مفاعلن فعولن يا مستفعِلُ فاعالت مستف (2گزينۀ   
  : مفعول مفاعلن مفاعيلن يا مستفعِلُ فاعالت مستفعِلْ (هر دو ناهمسان)4گزينۀ   
  3علوم و فنون ادبي  2مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -151
  ، مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن يا مستفعلن مفاعِلُ مستفعلن فَعَل3وزن گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : مفاعيلن مفاعيلن فعولن1زينۀ گ  
  : مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن2گزينۀ   
  : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن4گزينۀ   
  3علوم و فنون ادبي  2مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -152
  وزن شعر مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن يا مستفعلن مفاعِلُ مستفعلن فَعَلْ است.  

  داد  ي  رو  كِ  جا Hj·  بِ  تُ  ال  عِ  فا  ق  عش  اين

                            
  فاعلن  مفاعيل  فاعالت  مفعول

  3علوم و فنون ادبي  2* متوسط * درس مشخصات سؤال:  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -153
  آوريم. حساب مي ها ناهمسان به گيرند. بيت چهارم را با توجه به گزينه بيت دوم همسان است و ساير ابيات در اوزان ناهمسان قرار مي  
  ها: بررسي وزن گزينه  
  : مفتعلن فاعالتُ مفتعلن فع1گزينۀ   
  فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن: 2گزينۀ   
   تفعلن مفاعِلُ مستفعلن فَعَلمفعول فاعالتُ مفاعيل فاعلن يا مس: 3گزينۀ   
  : مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن يا مستفعِلُ مستفعِلُ مستفعِلُ مستف4گزينۀ   
  3علوم و فنون ادبي  2مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -154
  :مطلوب سؤال بررسي وزن موارد  
  الف) فاعالتن مفاعلن فعلن  
  ) مفعول مفاعلن مفاعيلن يا مستفعِلُ فاعالت مستفعِلْد  
  بررسي ساير موارد:  
  ب) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن (ناهمسان چهارركني)  
  ركني) ج) فعالتن فعالتن فعلن (همسان سه  
  3علوم و فنون ادبي  2مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -155
  »ن يا مستفعِلُ فاعالت مستفعِلْمفعول مفاعلن مفاعيل«وزن شعر   
  3علوم و فنون ادبي  2مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -156
  ، مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن است.4هاي سؤال و گزينۀ  وزن بيت  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : مفتعلن فاعالت مفتعلن فع1گزينۀ   
  التُ مستف: مفعول مفاعلن فعولن/ مستفعل فاع2گزينۀ   
  : فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن3گزينۀ   
  1علوم و فنون ادبي  9مشخصات سؤال: * ساده * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -157

  توست حسب   از  فخر  همه  را  جهان  آنكه  اي
                  
  توست  نسب  از   فخر  همه  را  شهان  آنكه  وي
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  1علوم و فنون ادبي  9درس مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -158
  سهي  سرو   گشت  بنده  كش   قدّي   زيبِ   به  »:ب«بيت 

                 
  منير  بدر   گشت  بنده  كش  رويي  حسنِ  به  

                  

        تن  زِ شيرين  جانِ  برآوردمي  »:ج«بيت 
                  
        سر  ز  روشن  چشمِ بيالودمي  

  1علوم و فنون ادبي  9متوسط * درس مشخصات سؤال: *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -159
  : موازنه و ترصيع ندارد.4: موازنه است. گزينۀ 2: ترصيع است. گزينۀ 1گزينۀ   

  اوست  عالم  بخش ملك  پدر  :3گزينۀ 
         
  اوست  آدم  بخت نيك  پسر  

  3علوم و فنون ادبي  2و  1هاي  و درس 1علوم و فنون ادبي  3مشخصات سؤال: * دشوار * فصل  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -160
  مجمره: آتشدان، هامون: صحرا  

  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۴* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۱

َفلَنَتعـایش: پـس بایـد « /)۳(رد گزینـۀ » يف الـّدنیا: در دنیـا« /)۴ و ۲هـای  (رد گزینه» اََحُد رموز نجاح الّناس: یکی از رمزهای موّفقّیت مردم«  

  )۴ و ۲های  (رد گزینه» زیستی منائیم آمیز هم مساملت

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۲

ها به درختان کمک  غيف هذِه الحدائق تُساِعُد األشجار: در این با « /)۴  و ۱های  رد گزینه»(جذوة الّشمس املستعرة: پارۀ آتش فروزان خورشید«  

  )۳و  ۱های  (رد گزینه» ها ها از آن خروج االمثار منها: بیرون آمدن میوه« /)۳(رد گزینۀ » کند می

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲* درس  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۳

و يل نعجـٌة   « /)۳ و ۱های  (رد گزینه» میش دارد  جة: نودونهله تِسع و تسعوَن نع« /)۳ و ۱های  (رد گزینه» اِّن ٰهذا اَخي: این برادر من است«  

  )۴و  ۳های  (رد گزینه» واِحدة: در حالی که من یک میش دارم

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۴

امِّنـا الّنـاس ِالُمٍّ و ِألٍب: مـردم تنهـا « /)۲و  ۱هـای  (رد گزینـه» کند خود افتخار می بیَفَخُر بنسِبه: به نس« /)۴ و ۲های  (رد گزینه» إّن: هامنا«  

  )۴(رد گزینۀ » داند ال یَْعلَُم: منی« /ها) (رد سایر گزینه» (فقط) از یک پدر و مادر هستند

  ۱عربی، زبان قرآن  ۴* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۵

 /)۴(رد گزینـۀ » که اَّن « /)۳و ۱های  (رد گزینه» ساخت یفرُِّق املسلمین: مسلامنان را پراکنده می« /)۳ۀ (رد گزین» حرفی، سخنی کالماً «  

  )۴ و ۳های  (رد گزینه» آمال: آرزوها«

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۶

ُل العباد: بر بندگان تحمیل منی« /)۲د گزینۀ (ر » ما )عظیم، بزرگ( َربّنا العظیم: پروردگار باعظمت«     ها)  (رد سایر گزینه» کند ال یَُحمِّ

  ۱عربی، زبان قرآن  ۳* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۷

  ها: بررسی گزینه  

  »آن پدیده تِلَک الظّاهرة ) «۱  

  »های شدید باران األمطار الّشدیدة ) «۳  

: که۴     »های روی زمین از یک نوع هستند. اهیهمۀ م« /) أنَّ

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱و درس  ۱عربی، زبان قرآن  ۳* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۸

  . ردیگ یم آرام ها دل خداوند ادی با: هیآ ۀترجم  

  .هستند حیصح ها نهیگز ریسا. است ارتباط یب مذکور مفهومبا  و دارد اشاره خداوند شگاهیپ در آرامش به هیآ مفهوم  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۹

  ها نهیگز ریسا علّت رد  

  کانت خلقتکم أنّ  /تحسبوا أّال  جبی /املرءُ  )۲  

  تَُعلِّم /تحسبون هل) ۳  

  تَُعلِّموا /خلقتکم أنّ  /تظّنون أال جب) ی۴  
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  ۳عربی، زبان قرآن  ۱* درس  متوسطال: * مشخصات سؤ  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۰

  :ها نهیگز ریسا یبررس  

  بأل معرّف ) علم( معرفة)۱  

  »خیط«صفة لـ  » العصب«خرب لـ  /.ستندین لیتفض اسم ها رنگ  لیتفض اسم) ۲  

  و مرفوع فاعل و منصوب  مفعول) ۴  

  ۱ن عربی، زبان قرآ  ۳* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۱

  :ها نهیگز ریسا یبررس  

  الزم متعّد  )۱  

  مفرد  مکّرس  جمع) ۲  

  الزم  متعدّ ) ۳  

  ۱* جامع عربی، زبان قرآن  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۲

  :ها نهیگز ریسا یبررس  

  مجرّد ثاليثّ مزید  ثاليثّ  )۱  

  )إفعال باب( زائدٌ  حرف له  زائدان حرفان له) ۲  

  الیه مضاف صفت ) ۳  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۳

  »ُخْمس: یک پنجم«و » َخمس: پنج«  

  ۱* جامع عربی، زبان قرآن  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۴

  هو الیوم الّثاين من أیّام األسبوع یوم االََحد   

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱* درس  دشوارال: * مشخصات سؤ  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۵

  آید. برای ربط دادن و پیوند دو جمله می» اَنّ «  

  ها: بررسی سایر گزینه  

  کند.] نفی جنس [کّل جنس اسم بعد از خود را نفی می» ال) «۲  

  رود.] کار می [برای متّنی و آرزو به» لیت) «۳  

  کند.] [کّل جمله را تأکید می» اِنّ ) «۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲: گزینۀ پاسخ -۱۷۶

  باشد. وارد شده بر رس آن الی نفی جنس می» ال«مصدر باب تَفّعل و اسم است و » تَعلُّم«  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۷

  شود. صورت التزامی ترجمه می مضارع به معنای کاش و بیانگر آرزوست، با فعل به» لَْیَت «  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۴و  ۳های  * درس متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۸

  از باب افتعال هستند. ۴در گزینۀ » تُْنَتَرش «و  ۲در گزینۀ » اِنَْتَرصَ «و  ۱در گزینۀ » اِنَتَفُعوا«در باب انفعال است، ولی » اِنْکََرس «  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲* درس  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴گزینۀ  پاسخ: -۱۷۹

  )۱جای خالی دوم باید جمع باشد (رد گزینۀ  /)۳ و ۲های  جای خالی اّول مناسب اعداد ترتیبی است (رد گزینه  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۴  * درس متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۰

  و مجرد است.» ب، بس، «از مادۀ  » ال تَُسبُّوا«  

  باب انفعال است.» اِنْطویٰ «باب افعال و » ال یُضیعُ «باب تفعیل، » اُبَرِّیُ «های دیگر  در گزینه  

  

  1تاريخ  6 درس 52صفحۀ * ساده مشخصات سؤال: *  ▲  2ۀ ني: گز پاسخ -181
 يطلبـ توسعه و شرفتيپ ريمسدر  سرعت به خواه، يآزاد استمداريس، كلسيپر  به رهبري، آتن شهر -دولت ران،يا  و وناني يها جنگ انيپا  از پس  

  . برداشت گام ينظام و ياسيس
  1تاريخ  5 درس 48صفحۀ *  ساده مشخصات سؤال: * ▲  3ۀ ني: گز پاسخ -182
  ت.افي شيگشا  »هان« كرد، در دورٔه متصل ميايران به اروپا  قيطر  از را نيچ و افتهي شهرت شميابر  ٔهجاد عنوان به ديجد اي كه در قرون  جاده  
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  1تاريخ  7 درس 63صفحۀ *  ساده مشخصات سؤال: * ▲  1ۀ ني: گز پاسخ -183
 قبـر را يهخامنشـ ۀسلسل گذار انيبن آرامگاه و نمودند يم منسوب امبريپ مانيسل حضرت به را كورش تختيپا  پاسارگاد،تا دويست سال پيش،   

  .شمردند يم مانيسل حضرت مادر
  1تاريخ  8 درس 76صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  1ۀ ني: گز پاسخ -184
  .شد فروپاشي و انحطاط دچار. م.ق 7 قرن در انيآشور  رانگريو  ، بر اثر يورشسلطنت ها قرن از پس سرانجام الم،يا  حكومت  
  1تاريخ  7 درس 64صفحۀ *  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  3ۀ ني: گز پاسخ -185
 يانحصـار  ازيـامت و يحفار  ٔهاجاز فرانسه دولت و شد شتريب رانيا  در يشناس استانهاي ب خط ميخي، عالقۀ اروپاييان به فعاليت با خوانده شدن  

  دست آورد. ر سرتاسر ايران بهد را يباستان يها كاوش
عالقۀ اروپاييـان بـه  شدن بيشتر«اند، نه  هبود» شناسي در ايران هاي باستان فراهم شدن زمينۀ انجام كاوش«، عاملي براي 2و  1هاي  نكته: گزينه  

  ».شناسي در ايران هاي باستان فعاليت
  1تاريخ  5 درس 45صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  1ۀ ني: گز پاسخ -186
  به تصرف خود درآورد.  را هند از يعيوس يها بخشتوانست  ان،يهخامنش حكومت با برانداختن يمقدون اسكندر  
  1تاريخ  8 درس 72صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  4ۀ ني: گز پاسخ -187
  رود در نزديكي مشهد در خراسان رضوي است. به بستر كشف مربوط شده، كشف تاكنون رانيا  در انسان حضور از كه آثاري و نشانه نيتر  كهن  
  1تاريخ  6 درس 57صفحۀ * دشوار مشخصات سؤال: *  ▲  2ۀ ني: گز پاسخ -188
 بخش دو به روم يامپراتور  ميتقس ۀنيزم جيتدر  به د،يبرگز  يتختيپا  به را) استانبول/ هيقسطنطن( وميزانتيب ، شهرنيكنستانت امپراتور آنكه از پس  

 مسـلمان يامپراتـور  توسـط آن تخـتيپا  تسـخير تا يشرق روم اما، شد نابود ردگ ابانيب اقوام هجوم اثر در يغرب روم. آمد فراهم و غربي يشرق
  .آورد دوام يعثمان

  3تاريخ  1 درس 6صفحۀ *  ساده مشخصات سؤال: * ▲  2ۀ ني: گز پاسخ -189
 ،ينظام ،ياسيس يها جنبه يبرخ به معاصر، يسينو  خيتار  دربررسي زندگي پادشاهان و شرح فتوحات آنان بود، اما  ،يسنت ينگار  خيتار  كار اساس  

  شود. يم توجه شتريب يانسان اتيح ياجتماع و يفرهنگ ،ياقتصاد
  3تاريخ  1 درس 12صفحۀ * ساده مشخصات سؤال: *  ▲  3ۀ ني: گز اسخپ -190

را منتشر كـرد كـه بعـداً بـه » وقايع اتفاقيه«هاي سياسي و اجتماعي مردم و توسعۀ فكري و فرهنگي جامعه، روزنامۀ  اميركبير براي رشد آگاهي  
  روزنامۀ دولت عليه ايران تغيير نام داد.

  3تاريخ  1 درس 27صفحۀ *  متوسط ال: *مشخصات سؤ  ▲  4ۀ ني: گز پاسخ -191
  دانست. يم ياجتماع يقرارداد حاصل را حكومت ليتشك و كرد يم ديتأك انتخابات تياهم بر روسو  
  3تاريخ  1 درس 3صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  4ۀ ني: گز پاسخ -192
ي برجستۀ فرهنگي بود كه بـه رياسـت دارالترجمـۀ همـايوني ها ، از مورخان مشهور عصر قاجار، يكي از چهرهاعتمادالسلطنه خان محمدحسن  

  د. ش ترجمه يفارس به يفراوان آثار او استير برگزيده شد. در دورٔه 
  3تاريخ  1 درس 21صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  2ۀ ني: گز پاسخ -193
  ، اقدام به استخدام جان التون كرد.فارس جيخل و مازندران ياير د در ييا يدر  يروين سيأسها در زمينۀ ت منظور استفاده از دانش انگليسي نادرشاه به  
  3تاريخ  2 درس 17صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  1ۀ ني: گز پاسخ -194
 نينخست در، پس از پيوستن به تهماسب صفوي (يكي از پسران شاه سلطان حسين)) بزرگ آقامحمدخان پدر( قاجار خان يفتحعل و افشار نادر  

  ها را شكست داد و مهياي نبرد با روسيه و عثماني شد. ، نادر، افغانقاجار خان يفتحعل شدن  كشته از، پس كردند تصرف را انخراس گام،
  3تاريخ  2 درس 29صفحۀ * دشوار مشخصات سؤال: *  ▲  3ۀ ني: گز پاسخ -195
شانزدهم (پادشاه مستبد فرانسـه) را وادار بـه امضـاي قـانون  ن لوييو يانقالب. كردند آغاز را خود انقالب ليباست زندان به حملهپاريس با  مردم  

، پـس از ورود نمودند برقرار را يجمهور  نظام و عزل را پادشاه تندرو ونيانقالب بعد، يمدتاساسي جديد و پذيرش نظام مشروطۀ سلطنتي كردند. 
   دست گرفت. نسه بهبه جنگ با ساير كشورهاي اروپايي، ناپلئون كودتا كرد و قدرت را در فرا فرانسه

  

  جغرافياي ايران 14 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -196
تا  44در  همچنين و شمالي كرٔه نيم معتدله منطقه جنوب در درجه 40تا 25جغرافيايي  عرض«با توجه به موقعيت رياضي ايران كه عبارت است از   

كره شـرقي قـرار  كرٔه شمالي و با در نظر گرفتن طول جغرافيايي در نيم ، كشور ما با در نظر گرفتن عرض جغرافيايي در نيم»يشرق درجۀ طول 63
  دارد.

  جغرافياي ايران 19 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -197
  ابع نفت و گاز و دسترسي به بازار مصرف آسياي ميانه.، وجود مندرصد خاويار جهان 90تأمين داليل اهميت درياي خزر عبارت هستند از   
  است. » خليج فارس«هاي  مجاورت با تنگۀ هرمز، مربوط به ويژگي  
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  جغرافياي ايران 28و  25تا  23هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -198
هاي مركزي و  هاي شمال خراسان است؛ قلۀ بزمان محدودٔه كوه جزء كوه كوه بينالود كوه البرز است؛ رشته هاي مشهور رشته تخت سليمان از قله  

  دارد. كوه ارسباران در منطقۀ كوهستاني آذربايجان قرار كند و رشته منفرد مركزي را مشخص مي
  جغرافياي ايران 21 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -199
  است.  تر متراكم ها آن در بيشتر و جمعيت كوهي پاي در مناطق ها گاهسكونت اين دارد. تعداد ودوج شهرهاي بسياري و روستاها، ما سرزمين در  
  جغرافياي ايران 32 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -200

اسـت كـه خـواه  يعـيمل طباز جمله عوا )اهايدر  آب يو نوسانات عموم ييا يدر  يها اني، جر يسونام ،ييا يدر  يها جزرومد، توفان( ايحركات در   
 ،يسـاحل يها را بر جلگه يفراوان يها ها و آبرفت نهشته زين زدير  يم اهايدر  كه به يانيطغ يدهند. رودها يم رييرا تغ يمناطق ساحل ناخواه، مرتباً

  كند. مي رييتغ دچار ها را مكان و وسعت جلگه و مرتباً ليتحم
  هاست. تغيير در سواحل و جلگه» انساني«عوامل   افتد و از جمله هاي انسان اتفاق مي دنبال فعاليت نكته: تغيير در پوشش گياهي به  
  جغرافياي ايران 41 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -201

 3نيـز در گزينـۀ » تبخير كـم«وهوايي گرم و شرجي است.  هاي ناحيۀ آب بيان شده است از ويژگي 3ميانگين دماي باالي ساليانه كه در گزينۀ   
  نادرست است.

  جغرافياي ايران 43 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -202
 27 روز در لـوت دارد. بيابان باران متر در سال ميلي 30 از كمتر اي، حارّه جنب زياد فشار منطقۀ در قرارگيري دليل به از بيابان لوت زيادي بخش  

  گرفت. قرار يونسكو جهاني ميراث فهرست در ايران اثر طبيعي اولين عنوان به 1395 تيرماه
  جغرافياي ايران 39 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -203
  شود. يم رانيدر جنوب شرق ا  يالبيسي ها و موجب بارانكند  مينفوذ  رانيهند به ا  انوسياز اق ،گرمٔه ها در دور سال ي: برخيمرطوب موسم يتوده هوا  
  شود. يمي آورد و باعث بارندگ يسرخ را به كشور ما م يايدر  سرد سال رطوبت ٔهدر دور ي: گاهيسودان يهواتوده   
 در بارشـي سـامانۀ تـرين كند. مهم مي منتقل رانيسرما به داخل ا  ٔهاطلس را در دور انوسياق و ترانهيمد  ياي: رطوبت در يمرطوب غرب يتوده هوا  

  شود. مي آب تأمين و باران برف و ريزش موجب و شده وارد سال سرد دورٔه در هك است غربي مرطوب هواي توده ايران،
  3جغرافيا  21 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -204
 متوازن و عادالنه طور به شهري خدمات و امكانات شهرها بيشتر است. در فضايي نابرابري داري، سرمايه اقتصادي نظام از ناشي هاي پديده از يكي  

   شود. مي مشاهده جغرافيايي فضاي نظر از چشمگيري يها تفاوت محروم مناطق و مرفه و برخوردار مناطق بين و اند نشده توزيع
  3جغرافيا  22 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -205
بيايـد  وجود به شهر مختلف نقاط در است ممكن حاشيۀ شهر بر عالوه نشيني نوعي اسكان غيرقانوني (بدون مجوز) است (اشتباه اول) كه زاغه  

  (اشتباه دوم).
  3جغرافيا  24 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -206
 دارد. وجود زيادي ارتباط بزهكاري و جرم و فقر ها). بين شود (علت مي منجر شهري فقر به نشيني حاشيه و نامناسب مسكن و بيكاري كم، درآمد  

يابـد  مي گسترش و... طالق اعتياد، خشونت، و سرقت اجتماعي، يها كجَروي و انحرافات شهرها، فقيرنشين يها حومه و نشين نواحي حاشيه در
  (پيامدها). 

  3جغرافيا  26 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -207
 بَسـاوايي مخصـوص خـط طراحي مانند شود؛ توجه سالخوردگان و جانبازان و لوالنمع ويژه مانند افراد يها نياز در طراحي مبلمان شهري بايد به  

  ها. پارك و عمومي يها در ساختمان ويلچر عبور َرمپ و نابينايان عبور
  3جغرافيا  29 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -208
  جمعيت. به كاربري هر مساحت نسبت از است عبارت سرانه  
  .متر مربع 4000000تر مربع برابر است با كيلوم 4  

(ÍMo¶oT¶) SeIv¶(ÍMo¶oT¶) ¾ºHow (oÿº) SÃ÷μ]
, ,
, ,

  
4 000 000 22 000 000   

  3جغرافيا  17 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -209
  : در سدٔه نوزدهم و نيمۀ اول قرن بيستم رخ داد.1گزينۀ   
  سال اتفاق افتاد. ها ده طي و بوده مدت طوالني و تدريجي مهاجرت : اين2گزينۀ   
  هاي مهاجرت از روستا به شهر دركشورهاي آسيايي، آفريقايي و آمريكاي التين است. : اين گزينه از ويژگي4 ۀگزين  
  3جغرافيا  20و  19هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -210

رونـد مهـاجرت  ،دنبال اصالحات ارضـي و به 1341 كشاورزان. از سال نفع به مجددآن توزيع و زمين مالكيت قوانين تغيير يعني ارضي اصالحات  
  روستاييان به شهرها شدت گرفت.
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  1شناسي  جامعه 33و  32هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -211

خـود رجـوع  ۀد دارند؛ يا وقتي بـه تـاريخ گذشـتاينك در ديگر نقاط دنيا وجو  گشاييم كه هم هنگامي كه چشم خود را بر جوامع ديگري مي ■  
  بريم. پي مي هاي اجتماعي   تنوع جهانكنيم، به  كنيم و جهان خود را با آنان مقايسه مي  مي

   بيشناسان غر  اشتباه جامعهو  ها پيچيدگي و عمق آنهاي غيرغربي مواجه شدند، به    خود، با فرهنگاي  حرفه ۀشناسان بنا به وظيف  وقتي مردم ■  
  بردند. پي

  .شود مي هاي اجتماعي مختلف   پيدايش جهانها، سبب  ها و همچنين تنوع اراده و اختيار آن   تنوع آگاهي و معرفت انسان ■  
  1شناسي  جامعه 36 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -212
ها با حفـظ  يك از آن توانند از تجربيات يكديگر استفاده كنند؛ اما هيچ هاي اجتماعي مختلف با روابط متقابلي كه دارند مي   در اين ديدگاه، جهان  

طابق بـا نيـاز كند. م  نه با جهان اطراف خود ارتباط برقرار ميال. جهان اجتماعي زنده و سالم، فعّاتواند مسير ديگري را ادامه دهد نميهويت خود 
هـا  آورد و سـپس از آن وجـود مـي ها بـه زم باشد، تغييراتي در آنال كه  برد. در صورتي هاي اجتماعي ديگر بهره مي   خود، از دستاوردهاي جهان

   كند.  استفاده مي
  1شناسي  جامعه 40 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -213
موجـود و در  تغيير جهان اجتماعيآن نيز باقي است. با  پيامدهاي، پابرجاستافراد  مشاركت اجتماعيطريق  هر جهان اجتماعي تا زماني كه از  

آورد كه بر فعاليت اجتماعي اعضـاي آن  دنبال مي به هاي ديگري   الزامگيرد و  شكل مي جديدي، جهان اجتماعي هايش  برداشته شدن الزامپي آن، 
  گذارد.  تأثير مي

  1شناسي  جامعه 45و  44هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 ينۀگز : پاسخ -214
اند و براي رسيدن به اين اهداف، از علوم تجربي   در اين جهان اجتماعي، آدميان متوجه اهداف دنيوي  گسترش عقالنيت ابزاريقسمت اول:  ■  

پيشگيري از حوادث و مسائل طبيعي هماننـد بيمـاري، و  بيني پيش كنند. اين علوم با روش تجربي و فنّاوري حاصل از آن، قدرت  استفاده مي
   .دهد  زلزله، سيل و... را به انسان مي

 قــــوت افرنــــگ از علــــم و فــــن اســــت
  

ـــت   ـــن اس ـــراغش روش ـــش، چ ـــين آت  از هم
  

داند و علومي را كه از  علم مي آيند، دست مي هاي تجربي به   جهان متجدّد فقط علومي را كه با روش  زوال معنا و عقالنيت ذاتيقسمت دوم:  ■  
هـاي    هـا و آرمـان  شناسد. با افول اين دسته از علوم، امكان ارزيابي ارزش  كنند، علم نمي  استفاده مي )ني و وحيانيالعق(هاي فراتجربي    روش
افـراد و  تال دربـارٔه ايـن امـور، بـه تمـايرود و داوري  از دست مي -مطالعه نيستند اند و با علوم تجربي قابل هاي فراتجربي   كه پديده -بشري

  .شود ي متفرق سپرده ميها وهگر 
  1شناسي  جامعه 48 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -215
ده بگيرند، ها را نادي دانند، اما در عمل ممكن است برخي از آن زم ميال ها را  كنند و رعايت آن داري مي يي كه مردم يك جامعه از آن جانبها  ارزش  

  .سازد كنند، قلمرو واقعي جهان اجتماعي را مي هايي كه مردم به آن عمل مي دهد و ارزش را شكل مي قلمرو آرماني جهان اجتماعي
 هـا مطابق ارزشكند. هر اندازه مردم  تغيير مي مردم عملها بر اساس  اند و مرز آن  قلمرو واقعي و آرماني جهان اجتماعي به روي يكديگر گشوده  

ها  يي كه در قلمرو آرماني جامعه رعايت آنها  شوند، اما اگر مردم به ارزش وارد قلمرو واقعي جهان اجتماعي مي ها ، به همان اندازه آرمانعمل كنند
  . گيرد فاصله مي ها دانند، عمل نكنند، قلمرو واقعي از آرمان زم ميال را 

جهان  قلمرو واقعيها به  و ورود آن ها تحقق بيشتر آرمان نۀند تا از طريق تعليم و تربيت، زميكن ش ميالريزان فرهنگي هر جامعه، همواره ت برنامه  
  .اجتماعي را فراهم كنند

  1شناسي  جامعه 53و  52هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -216
خود را نيز بـر اسـاس  هنجارها و اعمالكنند و اگر  وارد ميرماني خود قلمرو آ ها را به  ي حقيقي، آنها جوامع مختلف با ايمان به عقايد و ارزش ■  

  (الف و ب) . اند ها را به قلمرو واقعي وارد نموده سامان دهند، آن ها اين عقايد و ارزش
ز دسـت بدهنـد، از حـق و مطابق آن عمل نكنند يا اگر ايمان خود را نسبت به حقـايق ا  ايمان نياورنداگر جوامع حقايق را نشناسند و به آن  ■  

  (ج) . دارند مي سوي باطل گام بر گسسته و به
  3شناسي  جامعه 5 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -217
 دانـش علمـيتـر،  و دقيـقتر  آيد. به اين دانش عميق دست مي دانشي، بخش ديگري نيز دارد كه با تأمل و انديشه در دانش عمومي به ذخيرٔه  

  ند.گوي مي
تي را كه به دانش عمومي راه پيـدا ال و اشكا ها رسد؛ آسيب كسي كه دانش علمي دارد، به درك عميقي از دانش عمومي جهان اجتماعي خود مي  

  كند كه از حقايق موجود در دانش عمومي دفاع كند. كند و قدرت پيدا مي شناسايي مي اند، كرده
ش بـراي حـل ال. دانش علمي با تـكند ميتر  دانش عمومي را غنيافزايد و  جهان اجتماعي مي ذخيرٔه دانش علميتدريج بر  ي علمي بهها شالت  

شود، زمينه براي پيـدايش و  خاصي مطرح مي هكند؛ يعني هر وقت در يك جامعه، مسئل گيرد و پيشرفت مي ت زندگي، شكل ميال مسائل و مشك
  . گردد رشد دانش علمي دربارٔه آن نيز فراهم مي
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  3شناسي  جامعه 7 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -218
نـي و الوه بر علم تجربـي، علـوم عقال بينند و ع وقتي چنين رويكردي، به جوامع ديگر كه دانش علمي را به دانش تجربي منحصر و محدود نمي  

هـا  يابـد و در ذخيـرٔه دانشـي آن ي از علـم رواج مـيكند، در اين جوامع، تعاريف متفاوت و گـاه متضـاد دانند سرايت مي وحياني را معتبر مي
جانبه از دانش  طور همه شود؛ دانش عمومي به آورد. در چنين شرايطي، ارتباط دوسويه دانش عمومي و دانش علمي قطع مي يي پديد ميها  تعارض

ت دانش عمومي را از دسـت ال حل مسائل و مشك زم برايال ماند و دغدغه و توان  زم باز ميال كند، دانش علمي از رشد و رونق  علمي حمايت نمي
  دهد. مي

  3شناسي  جامعه 8 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -219
كنـد و  اين ديدگاه در تقابل با رويكرد اول، اين ادعا را كه دانش علمي، راه كشف واقعيت و دانش عمومي، دانش حاصل از زندگي است انكار مـي  

بـراي  هـا آن هستند كه انسـان خلق و بازسازيكشف و بازخواني واقعيت نيستند، بلكه  ها داند. دانش مي دانش حاصل از زندگي را ها دانش ۀهم
را پايـه و  دانش عمـوميعكس  داند و به اعتبار مي  كنند. برتري دانش تجربي بر دانش حاصل از زندگي را بي سامان دادن به زندگي خود توليد مي

  .پاشد ي اين ديدگاه، مرز دانش علمي و دانش عمومي فرو ميها داند. در برخي از نحله نشي از جمله دانش تجربي مياساس هرگونه دا
  3شناسي  جامعه 10 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -220
شود كه اجتماعات انسـاني و  يي گفته ميها  شگيري علوم اجتماعي انجاميد. در واقع علوم اجتماعي به دان علمي اين اجتماعات به شكل ۀمطالع  

  .كنند روش علمي مطالعه مي و شيؤه زندگي ما را به ها ها از كنش و شيؤه زندگي ما و همچنين اثرپذيري آن ها ها بر كنش چگونگي اثرگذاري آن
  3شناسي  جامعه 13 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -221
ي اجتمـاعي را هـا دهند كه آثـار و پيامـدهاي پديـده امكان مي ها ، به انساني اجتماعيها شناخت پديدهماعي نيز با علوم اجتقسمت اول:  ■  

  بيني كنند. پيش
  از علوم طبيعي است.تر  بيني در علوم اجتماعي پيچيده ي اجتماعي پيشها بودن كنش آگاهانه و اراديسبب  البته بهقسمت دوم:  ■  
  3شناسي  جامعه 13 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -222
  كنند. كمك مي ها سازند و به افزايش همدلي و همراهي انسان از يكديگر را فراهم مي و جوامع مختلف ها فهم متقابل انسان ۀزمينعلوم اجتماعي   
  3شناسي  جامعه 13 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -223
ي هـا ها را دارند. علوم اجتماعي با داوري دربـارٔه پديـده ح آنال و هنجارهاي اجتماعي و نقد و اص ها ظرفيت داوري دربارٔه ارزشعلوم اجتماعي،   

  آورند. گيري اجتماعي مناسب و صحيح را براي دانشمندان فراهم مي ها، فرصت موضع اجتماعي و انتقاد از آن
  3شناسي  جامعه 15 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -224
گوينـد. علـوم  اند علوم ابزاري نيز مي ي طبيعيها دليل اينكه ابزار تسلط انسان بر طبيعت و ابزار رهاسازي انسان از محدوديت علوم طبيعي را به  

 ي ناپسـندهـا كنشكه به انتقاد از  شوند و از اين نظر پردازند، علوم تفهمي ناميده مي مي ها ي انسانها فهم معاني كنشدليل اينكه به  انساني به
  شوند. پردازند، علوم انتقادي گفته مي آدميان مي

  3شاسي  جامعه 16 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -225
را علـم  شناسي را علم شناخت كنش اجتماعي و بعضـي آن ، جامعهشناسان ي علوم اجتماعي است. برخي جامعهها شناسي يكي از شاخه جامعه  

كنـد؛  ي اجتمـاعي خـرد را بررسـي و مطالعـه مـيهـا و ساير پديده كنش اجتماعي ،شناسي خرد جامعه. اند شناخت ساختار اجتماعي دانسته
ن نيازمند به هـم و الشناسي خرد و ك كند. جامعه ن را بررسي و مطالعه ميالي اجتماعي كها ن ساختار اجتماعي و ساير پديدهالشناسي ك جامعه
  .كديگرندمكمل ي

  شكل گرفته است. رويكردهاي مختلفيشناسي بر اساس دوري و نزديكي به علوم طبيعي،  در جامعه  
  شوند! اما به صورت سؤال مربوط نمي ،ه: عبارت الف و ج هر دو از لحاظ مفهومي درست هستندنكت ■  

  
  منطق 4درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -226
هـا تعريـف لغـوي  تشكيل شده است، اما بقيۀ گزينه» ريشۀ فعل«و مفهوم خاص » لفظ«زيرا از مفهوم عام  ،تعريف مفهومي است 3فقط گزينۀ   

  نوع دارد:  4هستند. تعريف لغوي 
  ).4كلمۀ مترادف (مثل گزينۀ  )1    
  ).1معرفي اسامي خاص (مثل گزينۀ  )2  
  معناي دانايي). معناي دوستداري و سوفيا به فيلوسوفيا: مركب از فيلو بهبيان ريشۀ كلمات (مثل  )3  
  ).2توضيح اينكه كلمات مخفف، مخفف چه كلماتي هستند (مثل گزينۀ  )4  
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  منطق 1درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -227
  دهد و تصديق است. دانند، پس خبري مي را نميها حال ما  باران ساحل : استفهام انكاري است به اين معنا كه سبك1گزينۀ   
دهد كه من مطلبي را گفتم، پس حكم و قضاوت دارد و تصديق است. مهم نيست كه آن مطلب گفتـه شـده، جملـۀ  : اين جمله خبر مي2گزينۀ   

  امري است و تصديق نيست.
دهـد و تصـديق  شتم، اين مطلب تعجبي ندارد، پس خبري ميدل گ روا و خوش : يك استفهام انكاري است به اين صورت كه اگر من كام3گزينۀ   

  است.
شود كه تصديق  گونه جمالت، جملۀ انشائي گفته مي به اين 6دهد و حكم و قضاوتي هم ندارد. در درس  : جملۀ تعجبي است و خبري نمي4گزينۀ   

  يا قضيه نيستند.
  منطق 3درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -228
) و قابليت انطباق بر بيش از يك مورد را ندارد. البته اين يك مصـداق مشـخص، ممكـن 3مصداق كامالً مشخصي دارد (رد گزينۀ  ،وم جزئيمفه  

 ،است واقعي (خارجي) يا فرضي (ذهني) باشد. بنابراين يك مفهوم جزئي لزوماً مصداق خارجي ندارد؛ مثل هري پاتر كه مصداق آن كامالً مشخص
). در مقابل، مفهوم كلي قابليت انطباق بر بيش از يك مورد را دارد، خواه آن موارد واقعـي باشـند و خـواه 1فرضي است (رد گزينۀ ولي ذهني و 

فرضي، اما بايد دقت كرد كه ممكن است يك مفهوم كلي به داليلي خارج از حوزٔه منطق و مبحث الفاظ (بحث جزئي و كلي) فقط يـك مصـداق 
تواننـد مصـاديق فرضـي متعـدد  ل خدا) يا اصالً مصداق نداشته باشد (مثل شريك خدا)، اما يقيناً همۀ مفاهيم كلي ميواقعي داشته باشد (مث

  هم ممكن است.» گوش مربع سه«و حتي مفهوم دور از ذهني مثل » شريك خدا«و » خدا«داشته باشند. يعني فرض مصاديق متعدد براي 
كه يك مفهوم جزئي است و يك » پرويز پرستويي«هيچ مصداقي ندارد و لذا تعداد مصاديق آن، از مفهوم كلي است كه » شريك خدا: «2گزينۀ   

  مصداق دارد، كمتر است. 
  منطق 4درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -229
  ولي مشكل ديگري ندارد. ،استفاده كرده است» مرغ«و » تخم«: دوري است چون از 1گزينۀ   
ولـي مشـكل ديگـري  ،شود كنند، نمي هاي علوم پزشكي كه زير نظر وزارت بهداشت مدرك اعطا مي زيرا شامل دانشگاه ،ع نيست: جام2گزينۀ   

  ندارد.
گانۀ گذشته، حال يـا  هاي سه به يكي از زمان» فعل«اين است كه » مصدر«و » فعل«شود. تفاوت  هم مي» فعل«زيرا شامل  ،: مانع نيست3گزينۀ   

شـود. ايـن تعريـف  ولي مصدر زمان ندارد. اين تعريف چون قيدي در مورد زماني بودن يا نبودن نكرده است شامل هر دو مـي ،دآينده تعلق دار 
  مشكل ديگري ندارد.

  شود. : هم واضح نيست و هم مانع نيست چون شامل آب، شيشه و... هم مي4گزينۀ   
  منطق 2درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -230
مقصودشـان » خواهم، گوسفند چنـد اسـت؟ گوشت خورشتي مي«گويند  است بنابراين مثالً وقتي به قصاب مي» گوسفند«بخشي از » گوشت«  

  تضمني است.» گوشت«بر » گوسفند«است، نه گوسفند كامل مثالً پشم و سم و دنبه و... موردنظر نيست. بنابراين داللت » گوشت گوسفند«
است، نه برعكس، پس بخشي از معناي مطابقي موردنظر نيست بلكه معنايي موردنظر است كه شامل » كتاب و دفتر«از بخشي » كتاب: «2گزينۀ   

  شود. معناي مطابقي و فراتر از آن است. چنين داللتي التزامي محسوب مي
، »تپـه«همراه با اغراق انجام گرفته كه به داللت دارد، پس تضمني نيست. در اين موارد يك تشبيه » تپه«به كل يك » كوه«: كل معناي 3گزينۀ   

  و با داللت التزامي به آن اشاره دارد.» تپه«است و نه بخشي از » تپه«در حقيقت نه » كوه«بنابراين ». كوه«اند  گفته
از آن يا خارج از  است و نه معنايي بيش» شاهي«نه بخشي از » سبزي«است و » خوردن سبزي«، »شاهي«زيرا كل  ،: داللت مطابقي است4گزينۀ   

طـور كامـل  به» شاهي«شود كه داللت تضمني باشد. چون  است، سبب نمي» خوردن سبزي«نوع خاصي از » شاهي«آن دارد. دقت كنيد: اينكه 
لت طور كلي رابطۀ داللت تضمني و داللت مطابقي عموم و خصوص مطلق نيست بلكه تباين است. چون دال است. بنابراين به» سبزي«مصداقي از 

  تضمني به بخشي از معناي مطابقي اشاره دارد نه به يكي از مصاديق آن.
  منطق 2درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -231
  شود: تواند منجر به مغالطۀ نگارشي شود، زيرا با گذاشتن ويرگول در يكي از دو جاي جمله معنا عوض مي : اين جمله بدون ويرگول، مي1گزينۀ   
  بازگشايي كليۀ مدارس، در پايتخت به تصويب نهايي رسيد. (يعني در پايتخت تصويب كردند كه همۀ مدارس كشور باز شوند)) 1  
  ) بازگشايي كليۀ مدارس در پايتخت، به تصويب نهايي رسيد. (يعني تصويب كردند كه همۀ مدارس پايتخت باز شوند)2  
پس حـال كـه  ،دهد خواندن است و به هر دو صورت هم در اين جمله معنا مي قابل» مُجازي« و» مَجازي«به دو صورت » مجازي«: كلمۀ 2گزينۀ   

  تواند منجر به مغالطه شود. گذاري نشده است، مي حركت
عوض  ويرگول در يكي از دو جاي جمله معنا تواند منجر به مغالطۀ نگارشي شود، زيرا با گذاشتن نقطه ويرگول، مي : اين جمله بدون نقطه3گزينۀ   

  شود: مي
  ) تدريس مجازي؛ الزم نيست مدارس باز شوند.1  
  ) تدريس مجازي الزم نيست؛ مدارس باز شوند.2  
كرد و  معنا تغيير مي ،كسره نبود، با بودن يا نبودن ويرگول بعد از اين كلمه» س«زير » تدريس«اگر در كلمۀ البته  : مغالطۀ نگارشي ندارد.4گزينۀ   

  آمد. ش ميمغالطۀ نگارشي پي
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  منطق 3درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -232
  معه و غيرتعطيل رسمي تقويمي.تباين، زيرا بقيۀ روزها يعني روزهاي غير ج»: بقيۀ روزها«با » جمعه«رابطۀ   
اند و برخي بيرون تابستان و برخي روزهاي تابستان  ها در تابستان وجه، زيرا برخي جمعه عموم و خصوص من»: روزهاي تابستان«با » جمعه«رابطۀ   

  هم جمعه نيستند.
  اند. ها خيلي جاها غير از مدارس هم تعطيل عهتباين. چون جم»: كنند طور خاص، تعطيل مي ايامي كه فقط مدارس را به«با » جمعه«رابطۀ   
اند و برخي در غيـر تابسـتان و برخـي از  وجه، زيرا برخي از اين روزها در تابستان عموم و خصوص من»: روزهاي تابستان«با » بقيۀ روزها«رابطۀ   

  روزهاي تابستان هم جمعه هستند و از اين روزها نيستند.
عموم و خصوص مطلق. چون در بعضي از اين روزها مـدارس بازنـد و در »: كنند طور خاص، تعطيل مي كه فقط مدارس را بهايامي «با » بقيۀ روزها«رابطۀ   

اند قطعاً نه جمعه است و نه  طور خاص تعطيل ولي هر روزي كه مدارس به ،اند طور خاص تعطيل سبب آلودگي هوا يا ويروس كرونا يا ... مدارس به بعضي به
  طور خاص تعطيل شوند. توانند به اند) لذا مدارس حتمًا در بقيۀ روزها مي يمي (چون در اين ايام جاهاي ديگر هم تعطيلتعطيل رسمي تقو 

وجه، زيرا برخي از روزهاي تابستان همه  عموم و خصوص من»: كنند طور خاص، تعطيل مي ايامي كه فقط مدارس را به«با » روزهاي تابستان«رابطۀ   
طور خاص تعطيل نيستند و برخي از روزهايي  اند و برخي از روزهاي تابستان مثل جمعه، فقط مدارس به طور خاص تعطيل س بهجا باز است و مدار 

  اند هم در تابستان نيست. طور خاص تعطيل كه مدارس به
وجـه. رابطـۀ  عموم و خصوص مـن» انروزهاي تابست«تباين است و با »: كنند طور خاص، تعطيل مي ايامي كه فقط مدارس را به«با » جمعه«رابطۀ   

  وجه است. عموم و خصوص من» كنند طور خاص، تعطيل مي ايامي كه فقط مدارس را به«و » روزهاي تابستان«با » بقيۀ روزهاي هفته«
  ازدهميفلسفه  2درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -233
هاي آن را. شناخت ابعاد وجود انسان به اصل  هاي ديگر فلسفه، شاخه دهند و بخش شناسي ريشۀ فلسفه را تشكيل مي شناسي و معرفت هستي  

  شناسي است. پردازد بلكه وجود خاص انسان را موردنظر قرار داده است و مربوط به انسان وجود نمي
  كه دربارٔه پديد آمدن وجود است).هستند (اقسام وجود و قانون عليت » وجود«زيرا دربارٔه  ،اند شناسي مربوط : به هستي3و  2هاي  گزينه  
  گيرد. شناسي قرار مي : مربوط به توانايي شناخت انسان است و در حوزٔه معرفت4گزينۀ   
  فلسفه يازدهم 4درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -234
رو  بدون تغييـر و جـاودان و فناناپـذير روبـهپارمنيدس معتقد است هستي يك امر ثابت و واحد است و حركت و شدن ندارد. ما با يك واقعيت   

توان اين حقيقت را دريافت. به عبارت ديگر: حواس  توان به اين واقعيت رسيد. تنها با تفكر عقلي است كه مي هستيم. البته از طريق حواس نمي
توان بـه آن اليـۀ بـاطني و  اما با عقل ميدهندٔه امور مختلف و متغير است،  دهند كه نشان فقط همين مرتبۀ ظاهري جهان و هستي را نشان مي

حقيقي هستي رسيد كه بدون تغيير و جاودانه است. بر اساس اين توضيح، پارمنيدس كه معتقد است هستي ثابت و بدون تغييـر اسـت، بـراي 
هـا  داند. يعني اين دگرگوني كنيم، آن را به حواس و مرتبۀ ظاهري جهان مرتبط مي هايي كه در جهان هستي مشاهده مي تبيين حقيقت دگرگوني

  پندارد. ها را واقعي مي واقعي نيستند و فقط حس ما با نگاه سطحي و ظاهري خود، آن
  فلسفه يازدهم 3و  1هاي  درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -235
باشد. از اين لحاظ مـردم بـه سـه دسـته تقسـيم گويند كه چه چيزي را هدف زندگي قرار دهد و از چه چيزي گريزان  باورهاي هركس به او مي  

روي  اند و در انتخاب هدف نيز دقت نظـر چنـداني ندارنـد و بيشـتر دنبالـه گروهي كه در حقيقت انسان و جهان كمتر انديشيده -1شوند:  مي
قبـولي بـراي زنـدگي  د و هدف قابـلاند و دانش درستي دربارٔه انسان و جهان دارن گروهي كه در حقيقت انسان و جهان انديشيده -2ديگرانند. 
انـد و زنـدگي  گروهي كه نگرشي نادرست دربارٔه انسان و جهان دارند و در نتيجه به خطا رفته -3اند.  اند و معناي درست زندگي را يافته برگزيده

م انديشيدن به مسائل بنيادين انسان ها نيز معناي نادرستي دارد. بر اين اساس، انتخاب آگاهانه و نه تقليدي هدف درست براي زندگي مستلز  آن
ط به و جهان يا به عبارت ديگر، عبور از فطرت اول و رسيدن به فطرت ثاني است، زيرا فطرت اول مربوط به امور زندگي معمولي و فطرت ثاني مربو 

  مسائل بنيادين و اساسي جهان است.
دسـت  خود هدفي دارد، اما اين هدف را يا با انديشه و تالش فكري خـود بـه بندي فوق به هر حال هر انساني در زندگي : بر اساس دسته1گزينۀ   

  آورده است يا از ديگران تقليد كرده است يا به خطا رفته است.
  دليل خطاي در انديشۀ شخص. دليل پيروي كوركورانه از ديگران است و گاهي نيز به : خطا در انتخاب هدف و يافتن معناي زندگي گاهي به3گزينۀ   
: يافتن معناي درست زندگي مستلزم انديشۀ فلسفي است، نه تبحر در دانش فلسفه. هر شخصي هرچنـد آشـنايي بـا دانـش فلسـفه 4گزينۀ   

  تواند دربارٔه مسائل بنيادين زندگي بينديشد.  نداشته باشد، مي
  فلسفه يازدهم 3درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -236
هاي درست فلسفي را از تفكرات غلط تشخيص دهد و راه رسيدن به اعتقادات درست  گيرد تا انديشه اي علم منطق كمك ميه فلسفه از توانايي  

ها، فهم درستي از حقايق، چه در عالم هستي و چه در مسائل بنيادي زندگي ارائـه دهنـد.  كوشند با كاستن از مغالطه هموار گردد. فيلسوفان مي
هاي فلسفي را جهت عبرت گرفتن ديگران نشان دهند؛ چراكه برخي افراد گاهي بدون اينكه دقت  هايي از مغالطه مونهكوشند ن ها مي همچنين آن

  كنند. گيرند و عمل مي كنند، در زندگي خود باوري را كه مبناي آن يك مغالطه است، پذيرفته و بر اساس آن تصميم مي
ثل جهان، انسان، مرگ، عدالت، زيبايي و نظاير آن) نظرات و باورهايي دارند، حتي اگـر بـراي : همۀ مردم دربارٔه مسائل بنيادي زندگي (م1گزينۀ   

  ها را قبول كرده باشند. برخي از اين نظرات دليلي نداشته باشند و صرفاً طبق عادت آن
  ولي هميشه چنين نيست. ،: چنين افكاري، گاهي پشتوانۀ عقلي و منطقي محكمي ندارند3گزينۀ   
ولي بايـد بعـد از مطالعـۀ آثـار ديگـران، دربـارٔه  ،توان از نظر و عقيدٔه ديگران استفاده كرد : در انديشيدن به مسائل بنيادي زندگي مي4گزينۀ   

  ها را بپذيريم، نه اينكه تبعيت كوركورانه كنيم. شان پي برديم، آن انديشيد تا اگر به درستي ها استدالل
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  فلسفه يازدهم 4درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -237
ها شهر آتن به مركز نظريات گوناگون و اختالفات فكري تبديل شـده بـود و آرا و نظريـات گونـاگون و غالبـاً متضـادي كـه  در زمان سوفيست  

ادي نسبت به دانش اعتم شناسان عرضه داشتند، سبب شد تا نوعي تشويش و نگراني بر مردم آن روزگار غالب شود و بذر بي دانشمندان و جهان
اعتبـاري علـم و  ها) منجر گرديد كه منـادي بـي ايشان پراكنده گردد. اين آشفتگي فكري به ظهور دانشمنداني (سوفيسته و انديشه در ذهن

هـان انـد تفسـير درسـتي از ج ها نتوانسته شناسان با يكديگر متضاد است و آن انديشه شدند. آنان به اين دليل كه سخن انديشمندان و جهان
  شناسان دو چيز را پديد آورد: دست آورند، نظريات آنان را بيهوده دانستند. بنابراين آراي متضاد و متعارض انديشمندان و جهان به

  اعتمادي عمومي به دانش و انديشه بي )1  
  مومي مردم هم دانست).توان ناشي از آشفتگي فكري ع ها (اين مورد را مي اعتبار دانستن دانش و انديشه از سوي سوفيست بي )2  
ولـي  ،ها. به عبارت ديگر، اگر تفسـيرهاي آنـان نادرسـت : تضاد و گوناگوني تفسيرهاي انديشمندان موجب اين امر شد، نه نادرستي آن1گزينۀ   

  آمد. قسمت دوم اين گزينه درست است. يكسان بود، چنين وضعيتي پيش نمي
اعتمادي عمومي به دانش و انديشه پديد آمد. قسمت دوم  ها، بعد از بي رقيب از سوي سوفيستوري و تالش براي پيروزي بر نخ: رواج س2گزينۀ   

  نادرست بود، غلط است.  1اين گزينه هم به همان دليلي كه قسمت اول گزينۀ 
نه هـم تعبيـر ديگـري از ها خود نتيجۀ همين شرايط فكري حاكم بر آن زمانه بودند، نه عامل ايجاد آن. قسمت دوم اين گزي : سوفيست4گزينۀ   

  اعتبار دانستن علم و انديشه است، نه علت آن. همان بي
  فلسفه يازدهم 3درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -238
فـرد از  فرسا مبتال خواهد شد؛ بنابراين ايـن هايش به دردي طاقت شود، در ابتدا چشم طبق تمثيل غار افالطون كسي كه يكباره از غار خارج مي  

ها اسـتوارتر  اش نسبت به سايه توانست ببيند. چنين كسي عقيده ها را بهتر مي زيرا آن ،ها پناه خواهد برد روشنايي خواهد گريخت و باز به سايه
هـاي  گر اين مطلب است كه فردي كه يكباره با حقايق بنيادي آشنا شود، ابتدا به جهـت دشـواري تحليـل خواهد شد. اين قسمت تمثيل بيان

شود و لذا تمايل دارد به همان افكار باطل  ها با باورهاي نادرست قبلي، دچار رنج و مشقت مي فلسفي و عظمت حقايق بنيادي يا اختالف زياد آن
  اش به آن افكار استوارتر خواهد شد. ها عادت كرده است، برگردد و عقيده و انحرافي پيشين خود كه به آن

ر فلسفي طبق تمثيل غار، لذت ندارد بلكه مشقت و رنج دارد، اما نتيجۀ آن كه رسيدن به حقيقت است، از ماندن : طي كردن طريق تفك1گزينۀ   
  تر است. در جهل و ناداني شيرين

گـاه  گونه نيست كه هيچ ولي اين ،: درست است كه فرد بيرون رفته از غار در ابتداي ورود به غار و بيان حقيقت، مورد تمسخر قرار گرفت2گزينۀ   
سمت آزادي حقيقي هدايت كند. ضمن اينكه طبق متن  كرد كه ديگران را به سخنش پذيرفته نشود. اگر چنين بود افالطون اين تمثيل را بيان نمي

ي اسـتقامت و پايـدار «اما  ،شود شود و حتي باطل و انحرافي قلمداد مي كتاب درسي، گرچه در ابتدا سخنان متفكران از سوي مردم پذيرفته نمي
گردد و بسياري از  تدريج نمايان مي شود و باطل بودن آن افكار و عقايد، با درخشش حقيقت، به طلب و دلسوز، باالخره مؤثر واقع مي متفكران حق

  ».آورند گذارند و به حقيقت رو مي مردم عقايد باطل خود را كنار مي
اهد توانست آن نوري را كه عامل شناخت اشيا است ببيند و بداند كـه تـا : طبق تمثيل غار، شخص بيرون رفته از غار پس از مدتي خو 4گزينۀ   

گر آن است كه متفكر فلسفي  اي خورشيد عامل هرچيزي است كه او و دوستانش در زندان به ديدن آن عادت كرده بودند. اين مطلب بيان اندازه
د شد. اين حقيقت برتر، همچنين عامل شناخت وجه حقيقي افكار بعد از مدتي با برترين حقيقت كه عامل شناخت همۀ حقايق است، آشنا خواه

هـاي درون غـار، باطـل محـض  اند، نه عامل انحراف افكار. به عبارت ديگر، در تمثيل افالطون، آن سـايه آمده باطلي است كه به نظر درست مي
اند. همچنين خورشيد كه عامل شناخت اشياسـت، عامـل  هها بود دهندٔه برخي صفات آن اند و به هر حال معلول اشياي بيرون غار و نشان نبوده

دانستند و توجه نداشتند كه سايۀ اشـيا نسـبت بـه  ها را واقعيت اصلي مي پديد آمدن سايه نيز هست، اما اشتباه زندانيان اين بود كه اين سايه
هاي فكري، باطل محض نبوده و ناشـي از سـوء  ر عادتها واقعيت اصيل نيست. به همين ترتيب، اعتقادات و افكار مردم گرفتار در زنجي خود آن

  برداشت از حقايقي بوده است و متفكر فلسفي نهايتاً عامل شناخت اين حقايق را خواهد يافت.
  فلسفه دوازدهم 3درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -239
توان علل آن را پيدا كرد. بنابراين كودك با دركي كـه از  دهند و مي يخود رخ نم فهمد كه حوادث خودبه دهد كه كودك مي جملۀ حاضر نشان مي  

آيد و جزء مفاهيم اوليه است كه انسان از  دست مي رود. از نظر دكارت اصل عليت بدون دخالت تجربه به دنبال يافتن علت صدا مي عليت دارد به
شود و نيازي به آموزش و يادگيري آن ندارد، ولي مصـاديق آن را بـا  لد ميآن درك فطري دارد. يعني كودك با دركي كه از رابطۀ عليت دارد، متو

  يابد. تجربه مي
دنبال هـم   ولي رابطۀ عليت بين آن دو، تداعي ذهني است. يعني وقتي به ،حسي است» دنبال هم آمدن اين دو حادثه به«: از نظر هيوم 1گزينۀ   

  سازد. ها با هم رابطۀ ضروري دارند و از اينجا مفهوم عليت را مي كند كه آن ر ميآمدن دو حادثه تكرار شود، ذهن با تداعي معاني فك
طور هم نيست كه كودك از ابتداي تولد  شود، ولي اين : از نظر فيلسوفان مسلمان، درست است كه عليت تجربي نيست و با عقل فهم مي2گزينۀ   

فهمد كه حوادث  شكل بگيرد و امتناع اجتماع نقيضين درك شود، بعد از آن كودك ميصورت مادرزادي عليت را بفهمد. بلكه ابتدا بايد ذهن  و به
  توان علل حوادث را پيدا كرد. دهند و مي خود رخ نمي به خود

عليت عقلـي  نهد. بنابراين نزد اين گروه، برد و رابطۀ عليت را بنا مي ها پي مي گرايان معتقدند انسان از طريق حس به توالي پديده : تجربه4گزينۀ   
  نيست و حسي است.
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  فلسفه دوازدهم 3درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -240
خـود  هـا خودبـه يابد كه پديده از نظر فيلسوفان مسلمان، همين كه ذهن انسان شكل گرفت و متوجه اصل امتناع اجتماع نقيضين شد، در مي  

  نقيضين مقدم بر فهم عليت است.  آيند. بنابراين فهم امتناع اجتماع وجود نمي به
  اند و مقدم بر آن نيستند. از فروع اصل عليت» سنخيت علت و معلول«و » وجوب علّي و معلولي: «3و  2هاي  گزينه  
ابـت بخش (علـت) را ث كند تا نياز ماهيات ممكن به عامل ضرورت استفاده مي» وجوب علّي و معلولي«از اصل » برهان وجوب و امكان: «4گزينۀ   

  كند، پس بر اصل عليت تقدم ندارد.
  فلسفه دوازدهم 1درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -241
كنيم و نيازمان را  ها استفاده مي دانيم در اطراف ما چيزهايي واقعي هست كه بر حسب نياز از آن دهد كه مي رفتار ما در زندگي معمولي نشان مي  

سـخن » تمايز وجود و ماهيت«ها استفاده كرد. وقتي از اصل  توان از آن الً قبول داريم كه آب و غذا واقعاً هستند و ميسازيم. يعني مث برطرف مي
شـوند. بنـابراين  ايم كه موجوداتي واقعي وجود دارند كه در ذهن به دو مفهوم وجود و ماهيت تفكيك مـي گوييم، يعني مقدم بر آن پذيرفته مي

  م بر اين بحث فلسفي است. پذيرش اصل واقعيت، مقد
  شود ثابت كرد. ولي اين مطلب را از طريق داليل ديگري هم مي ،: يكي از داليل اثبات تمايز وجود و ماهيت است1گزينۀ   
  : توضيح خود اصل تمايز وجود و ماهيت است لذا مقدم بر آن نيست.3گزينۀ   
  ها. جزء آندو جنبۀ اشياء هستند، نه دو » ماهيت«و » وجود: «4گزينۀ   
  دوازدهم فلسفه 3درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -242
) ولي فطري و مادرزادي نيست و نياز به تشكيل ذهن و فهم امتناع اجتماع نقيضين و يك استدالل سـاده 2درك عليت عقلي است (رد گزينۀ   

گيرد. يعني درك رابطۀ عليـت عقلـي و كشـف و پيـدا كـردن  ي)، اما كشف علل امور طبيعي از طريق حس و تجربه صورت م3دارد (رد گزينۀ 
  ).1مصاديق علت و معلول در عالم طبيعت، حسي و تجربي است (رد گزينۀ 

  فلسفه دوازدهم 3درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -243
وجود بيـاورد. يعنـي  الً باشد تا بتواند خودش را بهمحال است چيزي خودش به خودش وجود بدهد، زيرا به اين معناست كه چيزي كه نيست، قب  

مستلزم اين است كه پيش از موجود شدنش، موجود باشد (در زمان واحد هم باشد و هم نباشد) و اين همان اجتماع نقيضين اسـت كـه محـال 
  بودن آن بديهي است.

تر، محـال  كنند نه اينكه با نشان دادن نقض يك امر بديهي رار ميها: همگي مصادره به مطلوب هستند يعني به نوعي خود ادعا را تك ساير گزينه  
 تسـاوي بـه (بايـد دارد اشـكالي چه آورد وجود به را خود الوجود ممكن اينكه نداده توضيح 1 گزينۀ خودي را اثبات كنند. مثالً به بودن ايجاد خود

 2 گزينۀ در يا.) دهد مي رخ بالمرجّح ترجّح نباشد اگر كه كرد مي شارها تساوي از خروج براي مرجّحي لزوم و عدم و وجود به نسبت ممكن ماهيت
 در همچنـين اسـت). مانـده پاسخ  بي كه بوده همين اصلي (سؤال باشد خودش علت خودش تواند نمي معلول يك چرا و است معلول چرا نگفته
  است.) نداده جواب را ما اصلي سؤال عني(ي نيست خودش علت خودش، چرا نگفته ولي ،دارد نياز علت به گفته فقط 4 گزينۀ

  فلسفه دوازدهم 2و  1هاي  درس*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -244
حمل  نسبت ميان موضوع و محمول در يك قضيه سه حالت است: ضرورت، امكان، امتناع. اگر نسبت موضوع و محمول ضرورت باشد، يعني عدم  

مثلث «ولي ويژگي محمول را نداشته باشد. مثالً  ،شود مصداقي از موضوع باشد رو خواهد شد. يعني نمي روبه محمول بر موضوع با تناقض عقلي
گوش نباشد، پـس مصـاديق موضـوع از ويژگـي  شود مصداقي از مثلث داشته باشيم كه سه يك حمل ضروري است يعني نمي» گوش است سه

  ناپذيرند. محمول جدايي
ناپـذيري از حيـث مفهـوم و  كار برده است و مقصـودش جـدايي نياز از دليل هم به را براي حمل بي» ناپذير جدايي«توجه: كتاب درسي اصطالح   

ناپذير  ناپذيرند، اما ما در اين تست جدايي معناست. يعني حتي بدون توجه به مصاديق و صرفاً بر اساس تعريف، چنين موضوع و محمولي جدايي
  نياز به دليل نيستند. كار برديم كه اين اوصاف لزوماً بي ان بهش را براي مصاديق و اوصاف ضروري

  است.» وجود«باشد، اما اينجا شرط نشده است كه محمول » وجود«اي مطرح است كه محمول آن  : وجوب ذاتي يا بالغير در قضيه2گزينۀ   
هـاي ضـروري  ب لزوماً صحيح نيست. يعني ما حملولي برعكس اين مطل ،نياز از دليلي ضروري هم هست : درست است كه هر حمل بي3گزينۀ   

هاي اولي ذاتي  دليل همان حمل نياز به هاي بي ضروري ولي نيازمند دليل است. حمل» مثلث«بر » گوش سه«دليل هم داريم. مثالً حمل  نيازمند به
مثلـث «، »مثلث مثلث اسـت«ست. مثل ها مفهوم موضوع و محمول يكسان است يا محمول جزئي از تعريف حقيقي موضوع ا هستند كه در آن

، »زاويـه داشـتن سـه«هاي ضروري مثلـث، مثـل  ، اما حمل ساير ويژگي»ضلعي است مثلث سه«و » مثلث شكل است«، »ضلعي است شكل سه
ديگـر، همگي نيازمند دليل هستند. به عبـارت » درجه 180مجموع زواياي داخلي «و » مساحت نصف قاعده ضرب در ارتفاع«، »گوش بودن سه«

نياز  اند كه يا محمول با موضوع يكسان است يا جزء حقيقت آن است يا از لوازم عقلي آن است. دو مورد اول بي هاي ضروري در جايي مطرح حمل
  ولي مورد سوم به دليل نياز دارد. ،اند به دليل

نياز به علت است يعني  هر محمول ضروري، براي موضوعش بياشتباه نشوند! وجود » نياز به علت بي«با اصطالح » نياز به دليل بي«توجه: اصطالح   
(اين مطلب در كتاب منطـق نظـام  آيد و نياز به علت ديگري ندارد همين كه موضوع بر اساس علت خود به وجود آمد، حتماً محمول هم پديد مي

  ت كه فقط در مورد حمل اولي ذاتي صادق است.اس» نياز به دليل بي«قديم مطرح شده بود)، ولي آنچه ما در اينجا با آن مواجه هستيم، 
ولي مصاديق موضوع و محمول يكسان نيست بلكه محمول از نظر  ،ما يك حمل ضروري داريم» مثلث شكل است«: مثال نقض: در گزارٔه 4گزينۀ   

  تر از موضوع است. مصداقي، عام
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  فلسفه دوازدهم 3درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -245
دارد. يعني ذات و ماهيـت آن » امكان ذاتي«معلول با قطع نظر از علت، ». دهد، علت است آنچه به معلول ضرورت وجود مي«گويد:  اين اصل مي  

شود. يعني اگر علت چيزي موجـود شـود، موجـود  يابد و موجود مي مساوي است. با آمدن علت، وجود معلول ضرورت مي نسبت به وجود و عدم
  شود. بنابراين تخلف معلول از علت ضرورتاً محال است.  يز واجب ميشدن آن چيز ن

توانستيم آن را بياني براي اصل وجوب بگيريم، ولي بـه ايـن  الوجود شده است، مي گفت هر موجودي ضرورتاً از سوي علت واجب : اگر مي1گزينۀ   
  ».ضرورتاً موجود«يعني همان » دالوجو  واجب«شكل صرفاً يك جملۀ بديهي از نوع حمل اولي ذاتي است؛ زيرا 

  : به سنخيت علت و معلول اشاره دارد.3گزينۀ   
  : به خود اصل عليت اشاره دارد، نه اصل وجوب.4گزينۀ   
گويـد معلـولِ  اش به علت نگاه كنيم، همان اصل عليت است و مي توان نگريست. اگر از سوي معلول و نياز ضروري توجه: به عليت از دو سو مي  

 معلول نداريم. گويد علتِ بي اش به معلول نگاه كنيم، اصل وجوب علّي و معلولي است و مي بخشي اما اگر از سوي علت و ضرورت نداريم، علت بي

  

  شناسي روان 19مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -246
هـاي  هاي پژوهش دليل رعايت مسائل اخالقي و نيز پيچيدگي دانان عمل كنند، به احتي همانند فيزيكر  توانند به شناسان نمي در برخي موارد روان  

  هايي مواجه است. مربوط به انسان، روش علمي همواره با محدويت
  شناسي روان 22مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -247
هاي حسي، ماننـد  كنند. هرگاه پردازش صرفاً بر ويژگي ها در پردازش به يك شيوه عمل نمي معناي دريافت و فهم بيشتر است. انسان پردازش به  

هاي كيفي قرار  تأثير ويژگي هاي حسي تحت اندازه و شكل ظاهري محرك تكيه داشته باشد، پردازش ادراكي است و پردازشي كه عالوه بر ويژگي
  دارد، پردازش مفهومي است.

  شناسي روان 29و  27هاي  ات سؤال: * ساده * صفحهمشخص ▲  2پاسخ: گزينۀ  -248
  داوري شخصي باشد. مشاهده بايد همراه با ثبت دقيق و به دور از پيش  
دقيقـاً چيـزي را هـا هـم بايـد  شناختي هستند. اين ابزار داراي دو ويژگي مهم اسـت: آزمـون هاي روان ي كردن ويژگيها ابزاري براي كمّ آزمون  

  ها در دفعات متعدد اجرا بايد نمرٔه يكسان يا تقريباً يكساني به ما بدهند. اند، عالوه بر اين آزمون براي آن ساخته شدهكه  گيري كنند اندازه
  شناسي روان 52مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -249
هايي از رفتار اخالقي است. دليل انجـام  ارهاي بد نمونهترها، انجام دادن كارهاي خوب و پرهيز از ك گويي، كمك به ديگران، احترام به بزرگ راست  

تر كار اخالقي  كند، اما كودكان بزرگ دانند كه دوستشان را خوشحال مي ساله كاري را اخالقي مي 6رفتارهاي اخالقي متفاوت است. مثالً كودكان 
بنابراين برادر پرهام كه صرفاً خوشحال كردن ديگران را مالك  دهند، نه صرفاً براي خوشحال كردن دوستشان. دليل درست بودن آن انجام مي را به

  سالگي) قرار دارد.  11تا  7سال سن دارد و در كودكي دوم ( 6كند، بيشتر از  گويي، از آن پرهيز مي خاطر بد بودن عمل دروغ دهد و به قرار نمي
  شناسي روان 54مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -250
گذارنـد كـه  ) تغييراتي كه بر توانايي توليدمثل تأثير مي1توان به دو دسته تقسيم كرد:  ترين تغييرات مربوط به جنس در نوجواني را مي ستهبرج  

شد و ) تغييراتي كه جزئي از عالئم ر 2طور مستقيم در توليدمثل نقش دارند.  هايي كه به نامند، يعني ويژگي مي» هاي جنسي اوليه ويژگي«ها را  آن
  شوند. مثل رويش موي صورت در پسران. ناميده مي» هاي ثانويه ويژگي«ها  اند و آن رؤيت قابل

  ها: بررسي ساير گزينه  
  دهد. هاي جنسي اوليه را نشان مي : ويژگي2و  1هاي  گزينه  
  : مربوط به رشد دستگاه توليدمثل است.4گزينۀ   
  شناسي روان 57فحۀ مشخصات سؤال: * متوسط * ص ▲  1پاسخ: گزينۀ  -251
كند  سرعت تغيير مي يابد و حاالت هيجاني آنان به پذيري نوجوانان افزايش مي دليل تغييرات فيزيولوژيكي و هورموني در دورٔه نوجواني، تحريك به  

ها به رفتارهـاي  ا هيجانه كارگيري غلط آن ). هيجانات منبع رفتارهاي مثبت و سازنده هستند. در صورت هدايت نشدن و به3و  2هاي  (رد گزينه
  »).عمدتاً«دليل كلمۀ  به 4و  2هاي  شوند (رد گزينه مخرب و پرخطر منجر مي

  شناسي روان 18و  14هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -252
است. توصيف او عـالوه بـر توصـيف  شود. در اينجا محقق اضطراب را توصيف كرده به بيان دقيق و روشن مفهوم مورد نظر گفته مي» توصيف«  

  نيز كرده است.» تعريف عملياتي«گذاري دقيق حاصل از يك آزمون بيان شده است، بنابراين آن را  صورت نمره مفهومي به
  شناسي روان 18مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -253
شوند، اما مواجهۀ دانشمند برخالف فرد عادي، منظم و  هر دو با مسئله مواجه ميترين تفاوت دانشمند با فرد عادي در اين است كه هرچند  مهم  

  ها نيست. ترين تفاوت آن مند است، پس هدفمندي مهم قاعده
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  شناسي روان 40مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -254
). دقت كنيد كه فقط در مورد 3جنس باشند (رد گزينۀ  جنس يا غيرهم توانند هم ها مي اند. آن وجود آمده همسان از دو تخمك جدا بهنادوقلوهاي   

  جنس هستند. توانيم بگوييم هميشه هم دوقلوهاي همسان مي
  ).4و  2هاي  دوقلوهاي ناهمسان از لحاظ ظاهر و رفتار گاهي شباهت دارند و گاهي ندارند (رد گزينه  
  شناسي روان 43مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -255
سـالگي)،  12تـا  7سالگي و كودكي دوم  7سالگي تا  2سالگي، كودكي اول از  2عمر انسان بعد از تولد به سه دورٔه كودكي (طفوليت از تولد تا   

  شود. سالي و پيري) تقسيم مي نوجواني و بزرگسالي (جواني، ميان
  شناسي روان 49مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -256
  شود. هاي فردي نيست و غالباً به يك صورت پديدار مي تأثير نظام پردازش هاي ساده: بروز آن تحت هيجان  
  يابد. تر بوده و با توجه به نوع ارزيابي، ظهور متفاوتي مي هاي مركب: بروز آن پيچيده هيجان  
  شناسي روان 55مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -257
بينـي يـك موقعيـت از  كننـد و در پـيش سازي مي كي از تغييرات شناختي دورٔه نوجواني، تفكر فرضي است. به اين معنا كه نوجوانان فرضيهي  

رغـم  هاي ملموس و بيروني است. وقتي كه نوجوان علي در حالي كه مبناي استدالل در دورٔه كودكي، واقعيت ،برند هاي مختلف بهره مي احتمال
  است.  دهد از تفكر فرضي استفاده كرده دما، احتمال سرد شدن آن را ميمناسب بودن 

  شناسي روان 56مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -258
جويي است. نوجوانان فقط به افراد صددرصـد خـوب كـه معمـوالً در  گرايي و عيب يكي از پيامدهاي منفي تغييرات شناختي در نوجواني، آرمان  

  توانند خوب باشند. توانند بپذيرند كساني كه خطا كنند هم مي گويند آدم خوب و نمي شدند، مي ها نشان داده مي فيلم
 توصيه پيامد تغييرات شناختي

 جويي نشود. بهتر است در حضور ديگران از نوجوانان عيب حساسيت نسبت به انتقاد ديگران

 آميز فرد بودن اغراق به احساس منحصر
فرد نوجوانان را پذيرفت تا در زمان مناسب ديدگاه  به هاي منحصر يبايد ويژگ

 تري ايجاد شود. متعادل

 جويي گرايي و عيب آرمان
اي از محاسن و   بايد به نوجوانان كمك كرد تا دريابند جوامع و افراد، آميزه

 معايب هستند.

 گيري روزمره مشكل در تصميم
گيري كارآمد، الگوي  يمگيري نشود. تصم جاي نوجوانان تصميم به

 گيري نوجوانان باشد. تصميم

  شناسي روان 11مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -259
  هاي علمي بررسي كنيم تا صحت آن تأييد شود. اي مواجه شديم كه دانشي از آن وجود نداشت، بايد آن را با روش اگر با فرضيه  
  شناسي روان 28ال: * متوسط * صفحۀ مشخصات سؤ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -260
تواند معلـول دو دسـته عوامـل  دهد، مي هاي افراد و تغييراتي كه در طول دورٔه زندگي، از دورٔه جنيني تا دورٔه سالمندي در افراد رخ مي ويژگي  

  وراثتي و محيطي باشد.
تـأثير وراثـت. چـون  تأثير محيط است يـا تحـت صرفاً تحتگيري يا بلندقدي و قدرت جسماني  حرفي و گوشه توان گفت كه كم طور قطع نمي به  

  اند. ها عوامل محيطي و وراثتي تعامل داشته اطالعات كافي داده نشده است، اما قطعاً در اين ويژگي
ويژگـي از  حرفي را از او ياد گرفته باشد (عامل محيطي). در عين حال ممكـن اسـت ايـن ممكن است آيدين در اثر مشاهده و تعامل با مادر كم  

  ها از مادر به آيدين منتقل شده باشد (عوامل وراثتي). طريق ژن
  تواند ناشي از به ارث بردن اين ويژگي از پدرش (عوامل وراثتي) و يا ناشي از ورزش و تغذيه (عامل محيطي) باشد. طور بلندقدي آيدين مي همين  

  


