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  3 ةمايشي شمارزمون آزآ
  

 مون عموميزآ

 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 داوطلــب
  ن،یـآنال یهـا آزمون شیپ ،ارزشیابی آزمون از بعد هوشمند یها کارنامه

،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 منـا ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در 

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

 وقت پيشنهادي تا شماره از شماره تعداد پرسش متحانيمواد ا

 دقيقه 18 25 1 25 زبان و ادبيات فارسي

 دقيقه 20 50 26 25 زبان عربي

 دقيقه 17 75 51 25 اسالمي معارف و فرهنگ

 دقيقه 20 100 76 25 زبان انگليسي

 دقيقه 75گويي:  مدت پاسخ 100ها:  تعداد كل پرسش
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  است؟ شده معني درست همگي گزينه كدام هاي واژه -1
  گر) جلوه (تجلّي: -آيند) مي گرد آن در مرشدان و درويشان كه محلّي (خانقاه: -پيروي) نمونۀ (اسوه: )1  
  خوان) قرآن (مقري: -رگوار)بز  (تكريم: -گور) (مدفن: )2  
  سركش) اسب (توسن: -دلهره) (رعب: -سپاهيان) (جنود: )3  
  آرامش) (فراق: -پست) زمين (خور: -دشمن) (خصم: )4  

  باشد؟ زير هاي واژه از بيشتري تعداد براي مناسبي معناي تواند مي گزينه كدام -2
  »والي -ضماد -معجر -مدام -اجنبي -تزوير«  
  فرمانروا -سرپوش -مي -رياكاري )2  خشمگين -روش -ستهپيو  -نيرنگ )1  
  مرهم -هميشه -بيگانگان -دورويي )4  گرد شب -نهند جراحت بر كه دارو -روسري -بيگانه )3  

  است. .............. گزينۀ واژگان معاني ترتيب به »سازند مي نيزه و تير آن از كه محكم و سخت چوبي ،زحل سيارٔه ،زره ،ناداني« -3
  خدنگ -كيوان -درع -سفاهت )4  آبنوس -بهرام -خفتان -جهالت )3  آبنوس -بهرام -درع -جهالت )2  خدنگ -كيوان -ترگ -سفاهت )1  

  است؟ »اماليي غلط« فاقد گزينه كدام -4
ــه )1 ــه هرك ــد ترجي ــل ده ــرد و عق ــه را خ ــون ب  جن

 

ـــــد دارم  ـــــه امي ـــــه ك ـــــردد ديوان ـــــز نگ هرگ
 

ــه )2 ــد آنچ ــت باي ــردان از خاس ــت آزادم ــت همّ اس
 

نيســـت بـــيش دعـــايي دســـت آســـتين در را ســـرو 
 

 غافـل ايـن از ،نفـس زجـر بهـر گزيدم پوشي خشن )3
 

گـــردد مـــي خاشـــاك پيـــراهن از فربـــه آتـــش كـــه 
 

ــه )4 ــر از جداســت انجــم چــو و اســت انجــم ن تغيي
 

ــه  ــزد ن ــت اي ــو و اس ــزد چ ــري اي ــت ب ــباح از اس اش
 

  دارد؟ وجود »اماليي غلط« عبارات كدام در -5
  نگردد. غصّه موجب و عداوت سبب تا نيايد گران صواب و صدق شنودن كه كند واجب ،افتد استماع سبك تهمت و تزوير چون )الف  
 چـون بـال روز در پيرايه هيچ و گيرد انتفاع عقل ثمرات از نباشد هبهر  بي علم فايده از كههر چون ،منه وزن چندين خود دل در را غربت اين ب)  

  نيست. صبر زيور
  بود. نتواند بيشتر اي فايده امن بي زندگاني و سالح بي علم و وفا بي دوستي و خرد بي مال و عمل بي قول در كه گويند ج)  
  نبيند. نصرت و دولت و اقبال چهرٔه ننمايد التفات  معينان و وزيران راي به و گزارد رعايت بي را مصلحتي جانب كسي اگر د)  
  د -ج )4  ج -ب )3  د -لفا )2  ب -الف )1  

  است؟ نادرست واژه چند امالي زير كلمات گروه در -6
 -حيـايي بي و وقاحت - فراموشي و نصيان - غلغله و ازدحام - دار سقف سولۀ - سطور و خطوط - گدا و جولقي - دست چيره و حاذق - ستودن و تقريظ«  

  »احمر هالل -حنين و بدر -جزرومد -بعث حزب
  چهار )4  سه )3  دو )2  يك )1  

  است؟ درست ادبي تاريخ نظر از نهگزي كدام -7
  سرود. 1302 سال در جامعه سامان نابه وضع به اعتراض در را دماونديه قصيدٔه ،بهار محمّدتقي )1  
   اند. سروده اجتماعي غزل كه هستند شاعراني از يزدي فرّخي و اعتصامي پروين است. سياسي و اجتماعي مسائل آن محتواي بيشتر كه است غزلي اجتماعي  غزل )2  
  آميزد. درمي العاده خارق رخدادهاي و ها جنگاوري ،ها قهرماني با كه است ملت يك حقيقي تاريخ از داستاني روايتي حماسه )3  
  است. (ره)خميني امام هاي انديشه و  حسين امام قيام ،اسالمي فرهنگ ،ها آن درونمايۀ كه است هايي نوشته و ها سروده ،اسالمي انقالب ادبيات از مقصود )4  

  است؟ آمده ابيات كدام در ترتيب به »استعاره ،ايهام ،اغراق ،جناس ،تعليل حسن« هاي آرايه -8
ــف) ــده ز ال ــي دي ــي دل از و رفت ــرون روي نم  بي

 

ـــه آن در  ـــدانم خراب ـــه ن ـــا چگون ـــردي ج  ك
 

ــاق ب) ــم ط ــروت خ ــه اب ــته ك ــاد پيوس  بمان
 

 اســـت نظـــران صـــاحب خســـتۀ دل محـــراب 
 

ـــرو آســـمان از همـــه ســـتارگان ج) ـــد ف  بارن
 

ــر  ــه اگ ــم ب ــت چش ــه سياس ــمان ب ــري آس  نگ
 

ــــي دوش د) ــــد م ــــارم آم ــــر نگ ــــرم ب  ب
 

 دلبـــــــرم و جـــــــان آرام اي گفـــــــتم 
 

ــه مگــر )ه ــۀ ب ــرم مــن نال ــوه دلِ شــود مــي ن  ك
 

 را جـــوابم صـــدا زبـــان بـــه دهـــد مـــي كـــه 
 

  ه -د -الف -ب -ج )4  ب -الف -ج -د -ه )3  الف -ب -ج -د -ه )2  الف -ب -د -ه -ج )1  
  است؟ بيشتر گزينه كدام در »استعاره« تعداد -9

ــه )1 ــوانِ ب ــو ارغ ــر ت ــت ،ب ــنبل هس ــبوي س خوش
 

ــــه  ــــان ب ــــو پرني ــــر ت ــــر هســــت ب ســــارا عنب
 

  

ــــان )2 ــــك ريح ــــزت مش ــــه آبِ بي ــــرده بنفش ب
 

ــــاقوت  ــــد ي ــــزت قن ــــرخ ري ــــكر ن ــــته شِ شكس
 

 معطّر) بيز: (مُشك 

بگشــــاي تابــــان مــــه از ســــياه ابــــر پــــردٔه )3
 

ــــــكنِ از را روز  ــــــرّٔه شِ بنمــــــاي شــــــبگون طُ
 

  

ــــق )4 ــــارم عقي ــــر ب ــــنمي آن عشــــق ز زر ب ص
 

ـــــه  ـــــر ك ـــــل زي ـــــؤ درون لع ـــــين لؤل دارد ثم
 

  

  ۱۴ درس انتهای تا ۱۰ درس از :۱ فارسی      ۵ درس انتهای تا ۲ درس از :۳ فارسی

´ 18
پيشنهادي زمان
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  دارد؟ وجود زير بيت در گزينه كدام هاي آرايه تمام -10  22
ـــدٔه ـــاد بن ـــارانم ب ـــه به ـــرم از ك ـــرم ش  ك

 

ــه  ــتين در را غنچ ــيده آس ــي زر پوش ــد م  افكن
 

  تضاد -تعليل حسن )4  تشخيص -تضاد )3  جناس -استعاره )2  ايهام -استعاره )1  
   ............... جز به ،است درست ها گزينه همۀ مقابل در شده نوشته آرايۀ دو هر -11

فتــاد تــو زلــف خــم كانــدر ســوخته دل هــر )1
 

ـــه آن از گـــوي  ـــوان ب ـــدن چوگـــان خـــم در نت دي
 

 نظير) مراعات -(تشبيه 

ــش )2 ــون دل آت ــي چ ــردد نم ــه گ ــده آب ب ــم دي ك
 

مــرا ســوزد بتــر تــا ،آتــش بــر بــادي دمــم مــي 
 

 استعاره) -(تضاد 

ـــد )3 ـــان گوين ـــه رقيب ـــدارد ك ـــر ن ـــو س ـــار ت ي
 

نـــدارد؟ درويـــش ســـر گـــر عجـــب چـــه ســـلطان 
 

همسان) جناس -(مجاز 
بــود نزديــك هــم و دور هــم مــا جــان از مــا شــاه )4

 

ــان  ــا ج ــا م ــاه ب ــا ش ــك م ــديش و نزدي ــود دوران ب
 

 ايهام) -(پارادوكس 

  است؟ متفاوت گزينه كدام در »ار « نوع -12
ـــــــانون )1 ـــــــاد ق ـــــــَود گردب ـــــــار ب را روزگ

 

ـــز  ـــار ج ـــه خـــس و خ ـــه زمان ـــاال ب ـــي ب ـــرد نم ب
 

ــــون )2 ــــالوت كن ــــد ح ــــداني را پيون ــــدر ب ق
 

ــــه  ــــربت ك ــــم ش ــــران غ ــــخ هج ــــيدي تل نوش
 

ـــا )3 ـــتان ب ـــالش گلس ـــد جم ـــل نكش ـــار فص به
 

دل نســــرين و گــــل تماشــــاي بــــه را دل اهــــل 
 

ــدكي )4 ــواهي ان ــر خ ــ از گ ــل ولِط ــه ،ام ــود كوت ش
 

ـــار  ـــه زن دم و ســـر را حرصـــت م ـــال شمشـــير ب ب
 

   ............... جز به   ،دارد وجود »بالغي شيؤه« به اي جمله ها گزينه همۀ در -13
ــود )1 ــرده ب ــته ك ــا خس ــاطر م ــه خ ــي ك ــار غم ب

 

عيســــي دمــــي خــــدا بفرســــتاد و برگرفــــت 
 

گشــــــت راز محــــــرم ســــــالكي وگــــــر )2
 

ــــــــــد  ــــــــــر ببندن ــــــــــتبازگ در وي ب ش
 

ـــــه را عقـــــل مركـــــب دگـــــر )3 نيســـــت پوي
 

بايســـــت كـــــه تحيّـــــر بگيـــــرد عنـــــانش 
 

نبـــــرد قـــــارون گـــــنج ســـــوي ره كســـــي )4
 

ــــــر  ــــــرد وگ ــــــاز ره ،ب ــــــرون ب ــــــرد بي نب
 

  شود؟ مي ديده »مسند« دستوري نقش بيت كدام در -14
آيـــد مـــي مـــي شيشـــۀ دهـــن از خـــون بـــوي )1

 

نيســــت هشــــياري عــــالم از تــــر امــــن عــــالمي 
 

يافـــت گـــوهر بـــار ،ابـــر خنـــدٔه ز صـــدف )2
 

نيســـت بيجـــا كـــه اي خنـــده دهـــد نتيجـــه گهـــر 
 

ـــه )3 ـــرف ب ـــن ط ـــيد دام ـــته خورش ـــن ام بس دام
 

ـــرا  ـــو م ـــايه چ ـــد و پســـت ز س ـــروا بلن نيســـت پ
 

ـــا جهـــان از )4 مـــور چـــو بســـازيد خرســـند دل ب
 

ـــاين  ـــر ك ـــدف در گه ـــاج ص ـــليماني ت ـــت س نيس
 

  است؟ »اضافي يبترك« از بيشتر »وصفي تركيب« تعداد گزينه كدام در -15
ــه اي )1 ــي ك ــده گفت ــدار از دي ــت دي ــان ب ــدوز روي ب

 

ـــم چـــاره گـــويي هرچـــه  ـــدير جـــز كـــرد دان را تق
 

ـــر )2 ـــزار اگ ـــم ه ـــت غ ـــان از اس ـــر جهاني دل ب
 

باشـــد مـــا غمگســـار او كـــه اســـت بـــس همـــين 
 

شـــيراز از ســـعدي مقـــاالت كـــه اي شـــنيده )3
 

ختنــــي نافــــۀ چــــو عــــالم بــــه برنــــد همــــي 
 

ــو )4 ــه ت ــا ب ــه هرج ــرود ك ــدي ف ــه و آم زدي خيم
 

ــــس  ــــر ك ــــد ديگ ــــه نتوان ــــرد ك ــــت بگي جاي
 

  چيست؟ زير بيت شدٔه مشخص هاي واژه نقش -16
ــرام ــاد ح ــر ب ــس آن ب ــت ك ــا نشس ــوق ب  معش

 

ـــه  ـــر از ك ـــه س ـــتن هم ـــي برخاس ـــارد نم  ي
 

  اليه مضافٌ -نهاد -متمم -مسند )4  صفت -نهاد -مسند -نهاد )3  صفت -فعل -نهاد -نهاد )2  اليه مضافٌ -فعل -متمم -مسند )1  
  دارند؟ مفهومي تناسب »فِيه بِمَا يَتَّرشّحُ اِناءٍ كُلُّ« با ابيات كدام -17

 خـود بـه گيـرد نمـي نيكـو صورت بد سيرت الف)
 

 شـود مـي ابـرو چـين پـذيرد صـورت چون خشم 
 

 ريــز جــوي انــدر كــوزه ديــدي جــوي ب)
 

 گريـــــز؟ باشـــــد كـــــي جــــوي از را آب 
 

ــــوزه آب ج) ــــون ك ــــو آب در چ ــــود ج  ش
 

 شــــود او جــــو و وي در گــــردد محــــو 
 

 باشـد مـي هرچه دل در دريافت توان مي سيما ز د)
 

ــار  ــاده عي ــاحب را ب ــر ص ــي نظ ــرد م ــا از گي  مين
 

ــه )ه ــورت گرچ ــي ص ــد م ــاد نماي ــت و ش  مس
 

 اســـت افتـــاده خمـــار در جـــانم جـــانِ 
 

  الف -د )4  ه -الف )3  د -ج )2  ج -ب )1  
  دارد؟ فهوميم تقابل زير بيت با گزينه كدام -18

ـــس ز ـــز ك ـــان ج ـــيم خداوندش ـــت ب  نيس
 

ـــه  ـــان ب ـــرف فرهنگش ـــليم ح ـــت تس  نيس
 

  

ــــم )1 ــــتح عل ــــد ف ــــپرانداختن از بلن ــــت س اس
 

ـــوح ســـاده  ـــه ل ـــر شمشـــير ز آنك ـــي ظف ـــد م طلب
 

ــن )2 ــه ت ــليم ب ــا و تس ــود دادن رض ــر ب ــران دل ب گ
 

ــل  ــواره در طف ــتن گه ــيش بس ــان ب ــي گري ــود م ش
 

ـــرب ز )3 ـــي چ ـــا نرم ـــمنان م ـــر دش ـــدن دلي دش
 

ـــــۀ  ـــــم خميرماي ـــــت غ ـــــايي گش ـــــا مومي م
 

اســت ظفــر ركــاب ،مكافــات ز بســتن چشــم )4
 

ــم  ــوب خص ــو مغل ــد چ ــرك ش ــب ت ــد غض ــرد باي ك
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  ............... جز به دارند مفهومي قرابت زير بيت با ها گزينه همۀ -19  33
 بـــين اشـــباه چنـــين ايـــن صـــدهزاران

 

 بـــــــين راه هفتادســـــــاله فرقشــــــان 
 

  

 اوسـت جـاي ظلمـات كـه ضـرخ آب از اسـت فرق )1
 

ــــا  ــــا آب ت ــــه م ــــبعش ك ــــر اهللا من اســــت اكب
 

 مـرد نيست باشد شير او خورد شير شيران ز كاو آن )2
 

اژدهـــا آن بـــود كـــه ديـــدم آدمـــي نقـــش بســـيار 
 

نيســـت فـــرق خرابـــات و خانقـــاه عشـــق در )3
 

ـــا  ـــه هرج ـــت ك ـــو هس ـــب روي پرت ـــت حبي هس
 

ـــه گـــر صـــورت دو هـــر )4 ـــد هـــم ب رواســـت مانَ
 

ــــــــخت آب  ــــــــيرين آب و ل ــــــــت را ش صفاس
 

  دارد؟ مفهومي تناسب زير بيت با گزينه كدام -20
 تنومنــــد درخــــت اي خــــاكي زبــــر تــــا

 

 پيونـــد ريشـــۀ خـــاك و آب ايـــن از مگســـل 
 

  

ــــۀ اي )1 ــــران خطّ ــــيهن اي ــــن اي ،م ــــن وط م
 

ــته اي  ــه گش ــر ب ــو مه ــين ت ــان عج ــن و ج ــن ت م
 

رهنــــوردان تــــو را مــــرگ نگيــــرد دامــــن )2
 

جامـــۀ احـــرام شـــودبـــر شـــهيد تـــو كفـــن  
 

آب اســـتخوانم نكـــرد كـــه اي دقيقـــه آن تـــا )3
 

ـــر از  ـــواي س ـــق ه ـــن عش ـــت وط ـــت دس برنداش
 

ــذل )4 ــان ب ــاموس ره در ج ــن ن ــزي وط ــت چي نيس
 

نيســت چيــزي تــن و ســر و ملــك و خانــه وطــن بــي 
 

  است؟ شده نوشته نادرست گزينه كدام برابر در حماسه زمينۀ -21
فشبــــــن و كبــــــود و زرد و ســــــرخ هــــــوا )1

 

درفـــــــــــش كاويـــــــــــاني تابيـــــــــــدن ز 
 

 ملّي) (زمينۀ 

ـــــود )2 ـــــوه ش ـــــن ك ـــــو آه ـــــاي چ آب دري
 

ــــــــر  ــــــــنود اگ ــــــــام بش ــــــــياب ن افراس
 

 عادت) خرق (زمينۀ 

ــــــام ورا )3 ــــــتهم ن ــــــژدهم گس ــــــوان گ خ
 

ـــــه  ـــــرزان ك ـــــود ل ـــــل ب ـــــتخوان ازو پي زاس
 

 قهرماني) (زمينۀ 

ـــــه )4 ـــــر ب ـــــي ه ـــــنگاهي برزن ـــــده جش س
 

ــــــه  ــــــرد هم ــــــر گ ــــــردش ب ــــــكده گ آتش
 

 لّي)م (زمينۀ 

  دارد؟ متفاوت مفهومي گزينه كدام -22
ــــۀ )1 ــــر دل رخن ــــده رهنمــــاي نگــــردد گ ام  دي

 

ــرون راه  ــه شــد بي ــن ك ــي زي ــي حصــارم نيل ــد؟ م ده
 

 نيسـت عقـل چـون رهنمـا و دليـل محتـاج عشق )2
 

اســت جــاده از نيــاز بــي بيابــان قطــع در خضــر 
 

ـــي شناســـان حـــق )3 ـــد ب ـــل از نيازن ـــا و دلي رهنم
 

 اسـت حاصـل بـي نشـان سنگ ،يانع منزل شود چون 
 

عقـــل هـــاي بينـــي باريـــك از شمشـــيرم دم بـــر )4
 

ــي طلــب راه در كــه رهــرو آن خــوش اي  رهنماســت ب
 

  دارد؟ تفاوت ها گزينه ساير با گزينه كدام مفهوم -23
بحـــر كـــاين كنـــاره گيـــرد دنيـــا ز آن از عاقـــل )1

 

ــــر  ــــوهري ه ــــه گ ــــاده دارد ك ــــارش در افت كن
 

رنـــگ نـــدارد جهـــان منعـــي و نـــاز ز دلـــم )2
 

درويـــش خانـــۀ اســـت نگـــار و نقـــش جـــاي چـــه 
 

 آمـد دسـت بـه كـامي هـر دسـت دنيا ز تا فشاندم )3
 

ـــا زدم  ـــا پشـــت ت ـــر در را افـــالك پ ـــا زي ـــدم پ دي
 

ـــا )4 ـــه دني ـــل ب ـــويش اه ـــرحّم خ ـــي ت ـــد نم كن
 

ــــش  ــــان آت ــــي ام ــــد نم ــــش ده ــــت آت را پرس
 

  است؟ متناسب زير بيت مفهوم با گزينه كدام مفهوم -24
ـــــا ـــــم ت ـــــر چش ـــــدت بش  روي نبين

 

 بنــــد دل چهــــر ابــــر بــــه بنهفتــــه 
 

  

اســـت جگــر در مــرا خـــار ازو كــه رويــي اللــه )1
 

اســـــت نظـــــر بهـــــار و بـــــاغ و دل برگريــــزان 
 

  

بگيـــر كـــار قيـــاس عنقـــا چـــو و خلـــق ز ببـــر )2
 

ــه  ــيت ك ــه ص ــينان گوش ــاف ز نش ــا ق ــاف ت ــت ق اس
 

  آوازه)  (صيت 
 گيـر شـهگو  خوبـان چشـم از اسـت گرديـده مردمي )3

 

مـــا ايـــام در اســـت انعـــام مـــد ابـــرو چـــين 
 

  

ـــۀ )4 ـــا فتن ـــردد دني ـــههر نگ ـــا ك ـــناخت را دني ش
 

ـــنه  ـــمان تش ـــوس چش ـــد در را ه ـــراب آرد كمن س
 

  
  دارد؟ تفاوت زير بيت مفهوم با گزينه كدام مفهوم -25

ـــا ـــرش ز دل بگفت ـــي مه ـــي ك ـــاك؟ كن  پ
 

ــت  ــه آن بگف ــه گ ــم ك ــه باش ــاك در خفت  خ
 

  

ــه )1 ــر  آنكــه از جــز ب ــو وفــاي و مهــر مب ــه ت خــاك ب
 

بگــو چيســت وفــا و مهــر بــي دلبــر اي مــن بــر 
 

 بگذشـت هسـتي سـر از چـون تـو عشق از خواجو )2
 

ـــه  ـــات ب ـــد وف ـــر و آم ـــرد درت خـــاك ب ـــات ك وف
 

ســـر ز رود نفســـم آن تـــو عشـــق شـــراب شـــور )3
 

تـــو ســـراي در خـــاك شـــود پرهـــوس ســـر كـــاين 
 

ــان )4 ــن ج ــۀ م ــق جرع ــو عش ــزد ت ــر نري ــاك ب خ
 

بــــدنم بريــــزد خــــاك در كــــه روز نآ  مگــــر 
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44    
 ۲۶-۳۵( املفهوم أو التَّعریب أو للّرتجمة الجواب يف األدّق  و األصحّ  عّین(:  

  :)عمالً أحَسنَ  َمن أجرَ  عُ نُضی ال إنّا الّصالحات عملوا و آمنوا الّذین إنّ ( -۲۶

  سازیم! منی تباه ،داده انجام درست را کاری که را کسی پاداش ما قطعاً  ،اند داده انجام شایسته کارهای و آورده ایامن که کسانی هامنا )۱  

  کرد! نخواهیم ضایع ،کنند می عمل نیکویی به که را ها آن پاداش ما قطعاً  ،دهند می انجام نیکو کارهای و اند آورده ایامن که آنان هامنا )۲  

  بریم! منی بین از ،است کرده عمل درست که را آن اجر ما شک بی ،دهد انجام نیکو عمل و بیاورد ایامن که هرکس قطعاً  )۳  

  ساخت! نخواهیم نابود ،است کار بهرتین برای که را پاداشی ما گامن بی ،دادند انجام شایسته کارهای و دارند ایامن که کسانی )۴  

  »:الجهل! علی یعذر ال و العقل آلة الّتواضع جعل اللّه فإنّ  تُعلّمونه ملن تواضعوا« -۲۷

  پذیرد! منی نادانی بر عذری هیچ و است داده قرار عقل وسیلۀ را فروتنی خداوند زیرا کردند؛ فروتنی دادند، می آموزششان که آنان برای )۱  

  پذیرد! منی جهل به نسبت را عذرخواهی و داده قرار فرد ابزار تنها را فروتنی خدا هامنا کنید. تواضع ،گیرید می یاد او از که کسی برابر در )۲  

  پذیرد! منی عذر نادانی بر و است داده قرار عقل ابزار را تواضع خداوند هامنا کنید. فروتنی ،دهید می آموزش را او که کسی برای )۳  

  نپذیرفته! را عذری نادانی بر و داده قرار خردورزی مقدمۀ را تواضع خدا شک بی دهند. می شان یمتعل که کسانی به نسبت کردند فروتنی )۴  

  »:الُقری! تلک يف االُخری املعامل َعرشات أیضاً  و الَغداء بعد الّریفيّ  الّرتاث ُمتحف یزور أن یحّب  ِمّنا کلٌّ  کان« -۲۸

  ببینیم! روستا آن در دیگر آثار ها ده همراه به را روستایی موزۀ این آثار غذا از بعد که داشتیم دوست همگی ما )۱  

  ببیند! روستاها این در را دیگر اثر بیست همچنین و صبحانه از بعد را روستایی موزۀ آثار که است عالقمند ما از هریک )۲  

  ببینیم! ناهار از دبع روستا آن در را دیگر اثر ده همچنین و روستایی آثار موزۀ این که داشتیم دوست ما همۀ )۳  

  ببیند! روستاها آن در را دیگر آثار ها ده همچنین و روستایی میراث موزۀ ناهار از بعد که داشت دوست ما از هریک )۴  

  ... ،پدیده نای در »:کیلومرت! مبائتي هناک ِمن أبعد هي الّتي باملیاه بل املجاورة باملیاه متعلّقةً  لیست األسامک أنّ  الظّاهرة هذه يف الغریب« -۲۹

  هستند! دور آنجا از کیلومرت بیست که هستند هایی آب به متعلّق ها آن ،نیستند کناری های آب به متعلّق ماهیان که است عجیب )۱  

  هستند! دور آنجا از کیلومرت دویست که است هایی آب برای بلکه نیست، متعلّق مجاور های آب به ماهی این که است این در شگفتی )۲  

  دارند! فاصله کیلومرت صد آنجا از که هستند هایی آب به متعلّق بلکه ،نیستند مجاور های آب به متعلّق ماهیان که است آور شگفت )۳  

  است! دورتر کیلومرت دویست آنجا از که هستند هایی آب به متعلّق بلکه ندارند، تعلّق مجاور های آب به ها ماهی که است این عجیب )۴  

  »:ّالب!الطّ  من فیه راسَب  ال لکنّ  و نعم فأجاب صعباً  امتحاناً  هذا یکن أمل ساملدرّ  ُسئل« -۳۰

  نشد! رد آن در دانشجویان میان از کس هیچ ولی لهب داد: پاسخ پس نبود؟ سختی امتحان این آیا پرسید: معلّم )۱  

  نشد! مردود آن در کس هیچ آموزان نشدا میان از ولی لهب داد: پاسخ پس نبود؟ سختی امتحان ،این آیا شد سؤال معلّم از )۲  

  نداشتیم! آن در آموزان دانش میان از مردودی ولی بله داد: جواب نیست؟ سخت ،امتحان این آیا که شد پرسیده معلّم از )۳  

  !نیست مردود آن در آموزی دانش اما لهب داد: جواب او و نبود؟ سختی امتحان این آیا که گرفت قرار سؤال مورد معلّمی )۴  

  »:املختلفة! العالَم أنحاء يف العلویّة املعارف نَرشُ  املقالة هذه بواسطة أمتَّها الّتي األعامل أهمّ  ِمن کان« -۳۱

  بود! عامل جای جای در علوی معارف شدن پخش ،شد تکمیل او توسط مقاله وسیلۀ به که کارهایی ترین مهم از یکی )۱  

  بود! جهان مختلف های مکان در علوی معارف کردن پخش ،رسانید امتام به مقاله این واسطۀ به او که کارهایی ترین تیّ اهمّ با  از )۲  

  بود! دنیا نقاط متام در علوی معارف گسرتش و پخش ،منود کامل مقاله این واسطۀ به او که یتیّ اهمّ با  کارهای از )۳  

  بود! جهان مختلف جاهای در علوی معارف سرتشگ ،رسید امتام به او توسط مقاله این وسیلۀ به که کاری ترین مهمّ  )۴  

   :الخطأ عّین -۳۲

  هاست! خوبی متام کلید ،مناز خیر!: کّل  مفتاح الّصالة )۱  

  است! نکوهش و ستایش در روی زیاده ،نادانی بزرگرتین الّذّم!: و املدح يف اإلغراق الحمق أکرب )۲  

  است! سفر در ها آن ارخدمتگز  ،مردم بزرگ الّسفر!: يف خادمهم القوم سیّد )۳  

  است! بندگانش برای ها آن سودمندترین ،خدا بندگان ترین ب محبو لعباده!: أنفعهم اللّه عباد أَحبُّ  )۴  

   الّصحیح: عّین -۳۳

  است! ثابت آن چراکه ،دهد منی حرکت را چشمش جغد : ،ثابتة فإنّها عینها تَتَحرَّک ال البومة )۱  

  کند! می جربان خود رس دادن حرکت با را کمبود این ولی : ،رأسها بتحریک ّنقصال هذا تَُعوِّض لکّنها و )۲  

  بچرخاند! درجه صدوهشتاد را رسش که تواند می و : ،درجة سبعین و مئتین رأسها تُدیر أن تستطیع و )۳  

  کند! منی حرکت جسمش حالت این در و جسمها!: تُحرِّک ال الحالة هذه يف و )۴  

 ۶ درس انتهای تا ۳ درس از :۱ قرآن زبان عربی،      ۲۴ صفحۀ انتهای تا ۲ درس و ۱ درس :۳ قرآن زبان عربی،
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  »:مناید! تشویق سفر برای را گردشگران ،دلربایش طبیعت یباییِ ز بسا چه« -۳۴  55

ع قد )۱     الّسفر! إلی الخّالبة طبیعتها جامُل  الّسائحین َشجَّ

یّاح تُشّجع الخّالبة الجمیلة طبیعتها لعّل  )۲     الّسفر! إلی السُّ

  الّسفر! إلی الّسائحین الخّالبة طبیعتها جامل یُشّجع مّبار  )۳  

یّاح یُشّجع قد فیها الخّالبة یعةالطّب جامل )۴     إلیها! الّسفر إلی السُّ

  العبارات: مفهوم يف الّصحیح عّین -۳۵

  شیئاً! یَعدنا مل اللّه إنّ  املؤمنون قال األحزاب مشاهدة حینَ  :)اللّه! َوَعَدنا ما هذا قالوا األحزاب املؤمنون رأی ملّا و( )۱  

  أعاملکم! يف مخلصین فکونوا عالِمین تکونوا أن تُریدوا إن العمل!: إخالص العلم مثرة )۲  

  الکّذابین! علی العاقل یعتمد ال کثیراً!: یَکذب الّذي قول العاقل یُصّدق ال )۳  

  ضعیفاً! اإلنسان یجعل ال الّصدق ّي!:القو  اإلنسان یَصدق )۴  

 ۳۶-۴۲( الّنّص  یناسب مبا األسئلة عن أجب ثمّ  التّايل الّنّص  إقرأ(: 

 أيِّ  علـی نفسـه: یسـأل عندئـذٍ  و املخلوقات حیاة يف العجائب یُشاِهد ألنّه کثیراً  بها یتأثّر و الطّبیعة إلی ینظر حینام اإلنسان ُخضوعُ  یَزدادُ 

ـه يف یـدُخُل  أنّـه َوجـدنا الّنمل حیاة إلی نظرنا عندما املثال سبیلِ  علی یدیرُها؟ و خلََقها َمن العجائب؟ هذه تَدلّنا َيشءٍ   یسـتطیع ال اعنـدم ُعشِّ

 يف العجیبـة الخصـال هـذه نـری و .بـه املهاجمـة راتـالحشـ لَِیقتـَل  سائالً بَطنه تحت ُغَددٍ  من یُفِرز عندئذٍ  و منه أکرب هو الّذي عدّوه مواَجَهة

 عـن العجیـب و األمـراض. و اتاملیکروبـ ِمن نفسه لوقایة (الحاّرة) الّدافئة باملیاه نفَسه یغسَل  أن عادته َفِمن مثالً. کالّذئب األخری الحیوانات

  رجة.د ۵۰ من أكرث حرارة درجة تحت ةحراويّ الّص  البيئة يف العيش علی یقدر أنواعها بعض أنّ  تمال النّ 

  ... عن الّنّص  یتکلّم مل -۳۶

  الخلق! عامل غرائب )۲    العجیب! الّنمل سلوکِ  )۱  

  الّنمل! تفکیر قدرة )۴    عدّوها! مع الحیوانات مواجهة )۳  

   منه؟ اَکرب أعداءَ  الّنمل یواجه یفک -۳۷

  یهرب! و لی عّشهإ یذهب ال )۲    لیقتلهم! کثیرةٍ  بدقّة یتابعهم )۱  

  خوٍف! أيّ  دونَ  یواجههم )۴    لقتلهم! جسمه من سائالً یفرز )۳  

   بالّداء؟ اإلصابة من نفَسه الّذئب یحفظُ  کیف -۳۸

  جسمه! يف املوجود ّسائلبال یستعینُ  )۲  یلتئم! حتّی العشبيّ  الّدواء یتناول )۱  

  بطنه! لتنظیف الحارّة املیاه یأکُل  )۴  الّدافئة! باملیاه جسمه بغسل یبدأ )۳  

  الّنّص؟ حسب العجیبة الّنملة خصلة هو ما -۳۹

  فمه! من قاتلة ماّدة إفراز )۲    عّشه! إلی أعداءه سحُب  )۱  

   !لّصحراءا يف العیش علی قدرته )۴    الحارّة! باملیاه جسمه غسل )۳  

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

  »:یتأثَّر« -۴۰

  »اإلنسان« فاعله و فعٌل  /الزم -»تفاعل« باب من -مخاطب رمذکّ مفرد -ُمضارعٌ  فعٌل  )۱  

  ةفعلیّ  الجملة و فاعله مع فعل /»تفّعل« باب من ثاليثّ  مزید -للغائب -»أَثَّرَ « ماضیه )۲  

  »اإلنسان« فاعله و فعل /معلوم -ُمتعدٍّ  -»تأثیر« مصدره -ثاليثّ  زیدم -مضارع فعل )۳  

   فعلیّة الجملة و فاعله مع فعل /معلوم -املفعول یأخذ ال -حرفین بزیادة مزید )۴  

  »:یُفرز« -۴۱

  فعلیّةٌ  الجملة و »سائل« فاعله نائب و فعل /مجهول -»ز ر ف« ماّدة من -ثاليثّ  مجرّد -للغائب -مضارع فعل )۱  

  فعلیّة الجملة و فاعله مع فعل /»إفعال« باب من -املفعول یأخذ ال -مذکّر مفرد -املضارعة األفعال من )۲  

  فعلیّة الجملة و فاعله مع فعل /معلوم -متعدّ  -»ز ر ف« ماّدة من -ثاليثّ  مزید -للغائب -مضارع فعل )۳  

  فعلیّة الجملة و معه فاعله نائب و فعل /ولمجه -متعدّ  -للغائب -واحد حرف بزیادة ثاليثّ  مزید -مضارع )۴  

   »:املهاجمة« -۴۲

   »الحرشات« ملوصوف صفة /(مفاعلة) الثّاليثّ  املزید مصادر من -معرب -(علم) معرفة -مفرد -اسم )۱  

   »الحرشات« ملوصوف صفة /»املفاعلة« باب من الفاعل اسم -(بأل) معرّف -»املهاِجامت« جمعه و مفرد )۲  

  بالکرسة مجرور و إلیه مضاف /»م ج ه« ماّدته -»املُفاَعلَة« وزن علی مصدر -مبنيّ  -معرفة -ؤنّثم -مفرد )۳  

  بالکرسةِ  مجرور و »الحرشات« ملضاف إلیه مضاف /معرب -ثاليثّ  مزید من املفعول اسم -مؤنّث -اسم )۴  
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66   ۴۳-۵۰( الّتالیة األسئلة عن أجب(:  

  الحرکات: ضبط يف الخطأ عّین -۴۳

  !اإلعامرٍ  َمجالِ  يف اإلنسانِ  ُمساِعَدةَ  اْخَرتاِعهِ  ِمنِ  َغرَُضه کانَ  )۱  

ُحِف  إحَدي نََرشَتْ  )۲     أً!َخطَ  نواناً ع اآلَخرِ  أخیه َموِت  ِعندَ  الَفرَنسیَّةِ  الصُّ

  النَّشاِط! هذا ِخالل ِمن َغِنیّاً  أَصبَحَ  الَّذي املَوِت  تاِجرُ  نُوِبل ألِفرِد ماتَ  )۳  

َسةً  بََنی فََقدْ  )۴   هیرَةِ  الَجوائِزِ  لَِمْنحِ  ُمَؤسَّ حَ  لَِکيْ  الشَّ   طاَءُه!أخْ  یَُصحِّ

   الّصحیح: عّین -۴۴

  الّدؤوب! هو بالّضعف یشعر و بالعمل القیام يف یَسعی الّذي إنّ  )۲  »!أطنان« جمعه و غرام کیلو مئة یُعادل وزنٌ  ،الطُّنّ  )۱  

هول )۴  عرِضه! ِمن أکرث طولُه الجبل يف أو األرض تحت َمَمرٌّ  النََّفق )۳     لإلنسان! یسیر الّتي األعامل هي السُّ

  فیها: »الظّلم وقوع« النرجو عبارةً  نیّ ع -۴۵

  بالعدل! عباده بین یَحکم اللّه إنّ  )۲  الّناس! یظلمون ال الحّکام هؤالء لیت )۱  

  یشعران! ال هام و أوالدهام الوالدان یَظلم قد )۴  شعوبهم! یظلمون ال العرب أُمراء لعّل  )۳  

  بالّتبعّیة: مجروراً  اإلسم نیّ ع -۴۶

  الورقة! علی املکتوبة األدویة هذه أُرید )۲  املعلّمین! عند محرتمون ملؤّدبینا الطّالب إنّ  )۱  

داع! حبوباً  و الجلدِ  اسیّةِ لحسّ  َمرهامً  أعِطني )۴  الّصغیر! الولد أسنانَ  الطّبیُب  فَحص )۳     للصُّ

  مبنّیاً: املشّبهة الحروف خرب عّین -۴۷

  أفاضلنا! العصور تلک يف ملوکنا لیت )۲  الّساسانیّین! امللوک قصور أحد کرسی طاق إنّ  )۱  

  الکتاب! هذا ساعاٍت  عنه اُفتّش ما أنّ  تَعلم هل )۴    اولئک! بل هؤالء إخواين لیس )۳  

  موصوفاً: املفعول عّین -۴۸

م ما )۱     العراق! يف املقّدسة العتبات بزیارة تََرشَّفنا )۲  العقل! ِمن أفضل شیئاً  للعباد اللّه قَسَّ

  !ل الیومقب قصیدتین کبیران شاعران أنشد قد )۴  کیلومرتاً! ثالثین و سبعةً  ملسافةا هذه أظُنُّ  )۳  

  واحد: مزید فعل فیه ما عّین -۴۹

  )جمیالً! هجراً  اهُجرْهم و یقولون ما علی فاصِربْ ( )۱  

  )الوثقی! بالعروة استمسک فقد باللّه یؤِمن و بالطّاغوت یَکفر فَمن( )۲  

  )لِتَعارَفوا! قبائل و شعوباً  جعلناکم و أنثی و ذکر من خلقناکم إنّا( )۳  

  )أجمعین! فأغرقناهم ِمنهم إنتقمنا آَسفونا فلاّم ( )۴  

  »َعلَّمتنا! ما إّال  لَنا علم ال« الّتالیة: الّرشیفة اآلیة حول الخطأ عّین -۵۰

  تفعیل باب من مزید فعلها )۴  متعدّ  فعل فیها )۳  اسم خربها )۲  واحدة نکرة اسم فیها )۱  

  
  خداست؟ به محبت آثار از يك كدام بر ناظر ،»دل در خدا محبت كردن خانه راه« و »دينداري تداوم راه« ترتيب به -51

  خدا دوستان با دوستي -خدا دشمنان با مبارزه و بيزاري )2  خدا از پيروي -خدا دشمنان با مبارزه و بيزاري )1  
  خدا دوستان با دوستي -خدا از پيروي )4    خدا از پيروي -خدا از پيروي )3  
 امـروزه طانيشـ كه است ييها  دام جمله از ياجتماع منحرف يها دسته و ها گروه ،ناسالم يمجاز  يها شبكه ،كننده گمراه يا ماهواره هاي شبكه -52

 هـا دام نيـا  برابـر در مقاومـت ۀالزمـ عنوان به توان يم را ردمو  كدام ،ياسالم ميتعال به توجه با .كند يم پهن گناه يسو به انسان كشاندن يبرا
  برشمرد؟

  او يها فرمان ۀخالصان رشيپذ  و خداوند شگاهيپ به آوردن يرو )1  
  يبندگ راه افتني يبرا او اصحاب و  خدا رسول يزندگ به افكندن نظر )2  
  زبان و دل از حكمت يها چشمه شدن يجار  مرز تا روز چهل مدت به امور ۀخالصان انجام )3  
  است معرفت از يخال كه است يعمل از تر ارزشمند و تر مقدس اريبس كه معرفت اساس بر عمل )4  
  ؟»ابندي يم جهت« و »شده نييتع« عوامل كدام پرتو در بيترت به يآدم يها تيفعال و رفتار ، اهداف -53

  قيعال  و ها يبستگدل -اعتقادات و ها محبت )2  ياله حكمت -اعتقادات و ها محبت )1  
  ياله حكمت -ينيب جهان )4    قيعال  و ها يدلبستگ -ينيب جهان )3  
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  شود؟ يم يانيوح عبارت كدام به باور موجب ،» خدا بودن قهار و واحد « به مانيا  -54  77
  )االَرض وَ السَّماوات َربّ مَن( )4  »اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا« )3  )شَيْءٍ كُلِّ خَالِقُ اللَّهُ( )2  )َأحَدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ( )1  
  زدند؟ پا  پشت ياله ٔهوعد كدام به رفتار نيا  با ها آن .خواندند ينم نماز ايدن در كه است آن انيدوزخ يها يژگيو  از يكي -55

  ها آن به بهشت از ييها  باغ ياعطا )1  
  يبهشت يها باغ در ميتكر  و شدن داشته يگرام )2  
  دارالسالم در رنج و اندوه و حزن هرگونه از شدن دور )3  
  است نيزم و ها آسمان آن وسعت كه يبهشت و پروردگار آمرزش )4  
 چگونـه اسـالم در مطلـب نيا  تياهم و ستيچ ،شود يم گريكد ي به نسبت منانؤ م يبند  رتبه موجب  خدا رسول نظر از آنچه يلغو يمعنا -56

  است؟ شده انينما 
  خداست نزد معروض اعمالِ تمام يقبول طشر  - آن ريغ از زيچ كي كردن پاك )1  
  خداست نزد معروض اعمالِ تمام يقبول شرط -واجبات انجام و گناهان از زيپره )2  
  شود يم ياله انيپا  يب يامدادها از يمند  بهره موجب - آن ريغ از زيچ كي كردن پاك )3  
  شود يم ياله انيپا  يب يامدادها از يمند  بهره موجب -واجبات انجام و گناهان از زيپره )4  
 موجـب مـورد كـدام بـه يبند يپا  و است شده فيتوص چگونه نيزم رانيا  اتيادب در ،است بسته ياله اتيآ  يرو به را دل چشم كه غافل انسان -57

  شود؟ يم آن زانيم از شدن كاسته
ــن )1 ــه اي ــش هم ــب نق ــر عج ــوار و در ب ــود دي وج

 

  واجبات انجام يبرا تالش و گناه زا  يدور  -   واريـد  بـر بـود نقـش ،نكنـد فكـرت كههر 
ــن )1 ــه اي ــش هم ــب نق ــر عج ــوار و در ب ــود دي وج

 

 او از خواستن كمك و خداوند با ازين و راز -   واريـد  بـر بـود نقـش ،نكنـد فكـرت كههر 
ـــر )3 ـــار مه ـــو رخس ـــي ت ـــد م ـــان ذرات ز تاب جه

 

  واجبات انجام يراب تالش و گناه از يدور  -   سود؟ چه نابينا ديده و نور ز پر عالم دو هر 
ـــر )4 ـــار مه ـــو رخس ـــي ت ـــد م ـــان ذرات ز تاب جه

 

 او از خواستن كمك و خداوند با ازين و راز -   سود؟ چه نابينا ديده و نور ز پر عالم دو هر 
  ست؟يچ آن نامبارك مولود و شود يم گروه نيكدام در انسان ير يگ قرار موجب ،گانهي يخدا ديترد  با مأتو  پرستش -58

  )رايسَع صلونَيَسَ( -)هَواه اِلهَهُ ِاتَّخَذَ مَن( )1  
  )رايسَع صلونَيَسَ( - )حَرف يعَل اهللا عبُدُيَ مَن( )2  
  )نيالمب الخُسرانُ هُوَ ذلِكَ ةاآلخِرَ وَ ايالدُّن خَسِرَ( -)هَواه اِلهَهُ ِاتَّخَذَ مَن( )3  
  )نيالمب الخُسرانُ هُوَ لِكَذ  ةاآلخِرَ وَ ايالدُّن خَسِرَ( -)حَرف يعَل اهللا عبُدُيَ مَن( )4  
  رد؟يگ يم قرار برداشت مورد مطلب كدام »جَلَّ و عَزَّ اهللا شكُرِيَ لَم ،نيالمَخلوق مِنَ المُنعِمَ شكُرِيَ لَم مَن« يرضو كالم در دقت از -59

  .است ديتوح به اعتقاد بروز لوازم از خدا بندگان مقابل در بودن سپاسگزار )1  
  .است بندگان از يگزار  شكر ۀالزم ،خداوند يشكرگزار  كه كند يم جابيا  تيوال  در ديتوح به اعتقاد )2  
  .اند شده احسان و ضيف ۀواسط كه اوست بندگان از يگزار  شكر ،خداوند يقيحق يشكرگزار  تحقق شرط )3  
  .آورد جا به را بندگانش و خدا يشكرگزار  يكاف ٔهانداز به تا كند يم تالش ،است كرده يط را يبندگ و كمال مراتب كه كس آن )4  

 عبـادت دنبـال بـه و هسـتند خـداجو شيخـو  فطرت به توجه با ها انسان تمام كه شود يم استنباط نكته نيا  ،فهيشر  عبارت كدام در دقت از -60
  باشند؟ يم
  »تُحاسَبوا َان قَبل اَنفُسَكُم حاسَبوا« )2  )اءياَولِ عَدُوَّكُم وَ يعَدُوّ تَتَّخِذوا ال( )1  
  )يولَد لَم وَ يَلِد لَم( )4  )الًيوَك هِيعَل تَكونُ اَفَاَنتَ هَواه اِلهَهُ ِاتَّخَذَ مَن تَيََرا  اَ( )3  

 متبـادر پـژوه قـرآن منؤ مـ ذهن به را مفهوم كدام ،)...نَارًا بُطُونِهِمْ فِي يَأْكُلُونَ إِنَّمَا ظُلْمًا الْيَتَامَي أَمْوَالَ يَأْكُلُونَ الَِّذينَ إِنَّ( ۀفيشر  يۀآ  در شهياند  -61
  سازد؟ يم
  .نديب يم دوزخ در را عملش يقيحق ٔهچهر ،يعيطب روابط بر بنا ،كند تصاحب ناحق به را يميتي مال يكس اگر )1  
  .شوند يم مجسم انسان مقابل در آخرت در دو هر كه دارد يباطن ۀجنب كي و يظاهر  ۀجنب كي يعمل هر )2  
  .شود يم انينما  عمل تجسم صورت به امتيق در و شود يم ثبت انسان جان و روح در اعمال باطن )3  
  .است شيخو  ييا يدن مالعا از يگزارش و ريتصو  دبين يم امتيق در انسان آنچه )4  

  دارد؟ اشاره ريز  يها گزاره انيم در شده انيب حيصح موارد تعداد به نهيگز  كدام -62
  .باشد يم »الحمدهللا« انيبهشت يزبان ترنم )الف  
  .باشد يم خدا يخشنود مقام به دنيرس ،بهشت نعمت نيباالتر  )ب  
  .است داده يبهشت يها باغ ٔهوعد ها آن به خدا كه هستند يكسان بهشت در ياله يايانب همراهان )ج  
  .»يهمنّز و پاك تو ايخدا « :نديگو  يم خداوند به خطاب ،است كرده وفا انيبهشت با خود عهد به خداوند كه آنجا از )د  
  چهار )4  سه )3  دو )2  يك )1  
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  شود؟ يم مورد كدام برابر در او ميتسل موجب ،)امرِه بالِغُ اهللاَ اِنَّ( ۀفيشر  يۀآ  مفهوم به نسبت انسان باور -63  88
  )لَكُم رٌيخَ هُوَ وَ ئايشَ هواتَكَر َان يعَس( )2    )عَبَده بِكافٍ اهللاُ سَياَلَ( )1  
  )حَسبُه فَهُوَ( )4  )المُتِوكِّلون توَكّلُيَ هيعَل اهللا يَحَسب قُل( )3  

  باشد؟ يم نهيگز  كدام در شده انيب مفهوم به توجه سمت به انسان يهاد ،)موراالُ عَزمِ مِن ذلِكَ اِنَّ اَصابَك ما يعَل اَصبِر وَ( ۀفيشر  يۀآ  در دقت -64
   زمان گذر آفت اثر در كارها و ها ميتصم يختگيگس هم از )1  
   كاظم امام كالم در خداوند يكو مسافر ۀتوش نيبهتر  )2  
  ريمس بودن زيآم تيموفق اثبات يبرا  خدا رسول از ير يالگوگ ضرورت )3  
  يبندگ جهت در تالش و متعال خداوند تيرضا  با سعادت ريمس دانستن متقارن )4  
 مفهوم كدام با ،.»ديكن يار ي مرا يدرستكار  و عفت و ]خدا راه در[ كوشش و يزكار يپره با « نكهيا  بر يمبن روانشانيپ از  انمنؤ رميام يتقاضا -65

  دارد؟ يشتر يب قرابت
  .است بوده خدا دستور مطابق و درست شانيكارها  تمام كه است ليدل نيا  به  اطهار ۀائم از ير يالگوگ )1  
  .است بوده يمتعال و خوب بشر يبرا همواره كه است يامور  به مربوط ،شيپ سال 1400 انيشوا يپ بودن اسوه )2  
   .ميينما  عمل او حد در كامالً و كرده كينزد  شانيا  روش و راه به را خود كه معناست نيبد   معصوم دادن قرار اسوه )3  
  كنيم. عمل شانيا  حد در ميتوان ينم يماد امور در كه است جهت نيبد  يمعنو امور در  نيمعصوم ۀائم از ير يالگوگ انحصار )4  

  دارد؟ دنبال به را يا جهينت چه ،يويدن امور به حاضر عصر انسان ٔهانداز از شيب يسرگرم -66
  ها آن قلب در گاهيجا  از خداوند يبرخوردار  عدم و يفراموش خدا )1  
  تيفرعون يۀروح گسترش و جامعه در يغن و ريفق يقطبدو  جاديا  )2  
  ستيز  طيمح از حفاظت در تالش عدم و جامعه در يعدالت يب شدن ريگفرا  )3  
  ها آن يبرا پروردگار با شيا ين تيمعنو  درك و انس خلوت يبرا ييجا  نماندن يباق )4  
 چـه آن بـا تقابـل يبرا متعال خداوند و كند يم ييخودنما  چگونه ،آن در يتعال و رشد امكان رفتن نيب از و جامعه در تضاد و تفرقه بروز ۀجينت -67

  است؟ داده يدستور 
  )اءياَولِ عَدُوَّكُم وَ يعَدُوّ تَتَّخِذوا ال( -رسد يم تيحاكم به طاغوت و ستين او يها فرمان و خدا تيحاكم از يسخن )1  
  )الحق مِنَ جاءَكُم بِما كَفَروا قَد وَ( -رسد يم تيحاكم به طاغوت و ستين او يها فرمان و خدا تيحاكم از يسخن )2  
  )اءياَولِ عَدُوَّكُم وَ يعَدُوّ تَتَّخِذوا ال( -كنند يم فكر خود يفرد فعامن به و ستندين تعاون و ثاريا  اهل مردم )3  
  )الحق مِنَ جاءَكُم بِما كَفَروا قَد وَ( -كنند يم فكر خود يفرد فعامن به و ستندين تعاون و ثاريا  اهل مردم )4  
  ست؟يچ از يناش مطلب نيا  و داند يم اعتقاد كدام به نسبت عمل ۀجام پوشاندن به ملزم را خود ،معرفت اهل ٔهكنند توكل -68

  .است ياله حكمت و علم به يتوجه يب ،آن به هيتوج يب و است ياله حكمت بر بنا ،خلقت در موجود اسباب و ابزار كه داند يم -يقلب اخالص )1  
  .است ياله حكمت و علم به يتوجه يب ،آن به هيتوج يب و است ياله حكمت بر بنا ،خلقت در موجود اسباب و ابزار كه داند يم -تيّعل ۀرابط )2  
  .باشد شده آن ۀمقدم ،تالش و كار كه است درست ييجا  در توكل -يقلب اخالص )3  
  .باشد شده آن ۀمقدم ،تالش و كار كه است درست ييجا  در توكل -تيّعل ۀرابط )4  

 دسـتور بـه نسـبت يعملـ التـزام بازتاب دؤيم فيشر  تيروا  نيا  .»دارد دوست ،ورزد يم يپاكدامن كه را يعفتبا بردبار يايباح انسان خداوند« -69
  است؟ فهيشر  يۀآ  كدام در شده انيب
  )الحَق مِنَ جاءَكُم بِما كَفَروا قَد وَ( )2    )لِلّه حُبّاً اَشَدُّ آمَنوا نَيالَّذ  وَ( )1  
  )رَبّا ياَبغ اهللا رَياَغَ قُل( )4  )ياتَّبِعونفَ اهللا تُحِبّونَ كُنتُم ِان قُل( )3  

  باشد؟ يم درست موارد نشانگر ريز  يها نهيگز  از كي كدام -70
  يعمل شرك  )انداداً اهللا دونِ مِن تَّخِذيَ مَن النّاس مِنَ و( )الف  
  تيربوب در ديتوح معلولِ  )اَالرض وَ السَّماوات يفِ ما لِلّهِ وَ( )ب  
  ربوبيت در توحيد  )ربّا اّبغي اهللا اَغَير قُل( )ج  
  تيمالك در ديتوح علتِ  )ءيشَ كل خالقُ اهللا قُلِ( )د  
  د -ب -الف )4  ج -الف )3  ج -ب )2  د -ج -الف )1  

  است؟ آن به ملع جينتا  از يحاك نهيگز  كدام و ستيچ يابيارز  و محاسبه از انسان هدف -71
  ها آن جبران جهت در تالش و گناهان و ها بيع به يآگاه و وقوف -خدا با انسان تعهدات رد شكست و تيموفق عوامل و زانيم نييتع )1  
  انسان گناهان شدن پاك و بندگان به نسبت خدا عهد به يوفا -خدا با انسان تعهدات در شكست و تيموفق عوامل و زانيم نييتع )2  
  ها آن جبران جهت در تالش و گناهان و ها بيع به يآگاه و وقوف -انسان اهداف و انتخابات دنيپوش عمل ۀجام )3  
  انسان گناهان شدن پاك و بندگان به نسبت خدا عهد به يوفا - انسان اهداف و انتخابات دنيپوش عملۀجام )4  
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 مونينـام رهـاورد مكـدا ،ييوفا  يب نيا  تداوم صورت در و ستيچ ،كرده فراموش را خدا با شيخو  يفطر  عهد كه يانسان به متعال خداوند بينه -72  99
  رد؟يگ يم را انسان بانيگر 

  ها آن جان و دل از آتش دنيكش زبانه -)آمُره ما يَفعَل لَم ان و فاستَعصَم نَفسِه عَن راَودتُه لَقَد وَ( )1  
  ها آن جان و دل از آتش دنيكش زبانه -)نيمُب عَدُوٌّ لَكُم اِنَّه طانيالشَّ تَعبُدوا ال َان آَدم يبَن اي كُمياِل اَعهَد اَلَم( )2  
  امتيق در او با يسخن هم و خدا نگاه از تيمحروم -)آمُره ما يَفعَل لَم ان و فاستَعصَم نَفسِه عَن راَودتُه لَقَد وَ( )3  
  امتيق در او با ينسخ هم و خدا نگاه از تيمحروم -)نيمُب عَدُوٌّ لَكُم اِنَّه طانيالشَّ تَعبُدوا ال َان آَدم يبَن اي كُمياِل اَعهَد اَلَم( )4  
  بود؟ خواهد ما گريار ي نهيگز  كدام در شده انيب مطلب ،ميده ارائه »صمد« يبرا حيصح يفيتعر  ،يقرآن ميمفاه به توجه با ميبخواه اگر -73

  .شود يم دهينام صمد ،دارد دست در را وجود عالم يار ياخت صاحب و تيخالق ،ياز ين يب نيع در كه كس آن )1  
  .گذارد ينم يباق گرانيد  ييخودنما  يبرا ييجا  و است غالب چيز همه بر كه است يمقتدر  ۀانگي همان ،صمد )2  
  .شود يم گفته صمد ،كند يم واگذار نيزم يرو نانشيجانش به را عالم امور در تصرف و دخل اذن كه ياز ين يب به )3  
  .سازد يم برآورده را همگان ازين زين او و كنند يم را وا قصد و دارند او يسو  به رو ازمندانين تمام كه است ياز ين يب آن صمد )4  
  ؟ است يد يتوح بُعد كدام از يبرخوردار  استحقاق يناف ،ضرر و نفع بر تيمالك عدم -74

  )النّور وَ الظُّلُمات يَتَستَوِ هَل اَم( )2    )ءيشَ كلّ خالق اهللا قُلِ( )1  
  )االَرض وَ السَّماوات يفِ ما لِلّه وَ( )4  )َاحدا كمِهحُ يف شِركيُ ال وَ يوَل مِن دونِه مِن لَهُم ما( )3  
 در خود يتوجه يب بر يد أييت مهر ،آورند يم زبان به را خدا ادي از دورشدنشان عامل به نسبت خود حسرت ،ياخرو جهنم در گناهكاران كه آنجا -75

  زنند؟ يم فهيشر  عبارت كدام خصوص
  .»كند نور كسب او علم از و كند تيتبع او از ديبا  كه است ييشوا يپ و امام ،يا كننده يرويپ هر يبرا باش آگاه« )1  
  )خدا يدوست مانند ،دارند يم دوست را آنان .رنديگ يم خدا يجا به را يانيهمتا  مردم از يبعض و( )2  
  ».برسند شما حساب به نكهيا  از قبل ،ديكن يدگيرس خود حساب به« )3  
  ».شود يم محشور ودخ محبوب با امتيق روز در كسهر« )4  

  

76- To have a better result, the handwritten comments were typed …………… all numerical scores 
…………… by a hardworking assistant. 

 1) but- were compiled 2) and- compile 3) but- compiled 4) and- were compiled 
77- People have argued that Einstein grew up as a scientist while he …………… the general theory. 
 1) would develop 2) develops 3) was developing 4) developed 
78- There is no ideal method of parenting. Every teenager is different, …………… ? 
 1) isn’t he 2) is there 3) isn’t it 4) aren’t they 
79- My husband …………… were the only ones who laughed at the Gary Coleman joke because 

everyone around us was too young to know who he is. 
 1) himself and I 2) and I 3) and myself 4) himself and myself  
80- After several months of going through the treatments without any improvement, the patient 

…………… a second opinion from another doctor. 
 1) recommended 2) sought 3) spared 4) quit  
81- After 32 years of dedicated service, David recently retired from the military because of his 

…………… age. 
 1) terrible 2) unnatural 3) distinguished 4) advanced 
82- Most …………… the hotel gains a security system whose cards cannot be copied at the local 

locksmith. 
 1) rarely 2) actually 3) suddenly 4) importantly 
83- Galileo’s telescope was similar to a pair of opera glasses in that it used an arrangement of glass 

lenses to …………… objects. 
 1) magnify 2) found 3) narrate 4) identify 
84- “In total, about 30 schools and colleges from around the region have joined together to …………… 

a comprehensive booklet of what is available.” 
 1) combine 2) suppose 3) recite 4) compile 
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1010  85- Police officers often put a great deal of …………… on wearing your seatbelt because it is the most 
important part of keeping you safe on the road. 

 1) experiment 2) emphasis 3) interest 4) progress 
86- In today’s society, children frequently have parents who don't live together and co-parenting 

solutions are needed to ensure the children receive the care and attention they …………… from 
both parents. 

 1) deserve 2) influence 3) forgive 4) dedicate 
87- You may receive a message like your system is …………… damaged by four virus when browsing 

the webpage using your mobile phone. Don't worry. It is not a real virus. 
 1) heavily 2) rarely 3) generally 4) primarily 

 Cloze Test 
We often hear about the importance of cultural heritage. But what is cultural heritage? And whose 

heritage is it? Whose national heritage, for example, does the Mona Lisa by Leonardo da Vinci 
…(88)…? Is it French or Italian? 

First of all, let’s have a look at …(89)… . “Heritage” is a property, something that is inherited, 
passed down from previous …(90)… . In the case of “cultural heritage,” the heritage …(91)… . of 
money or property, but of culture, values and traditions. Cultural heritage implies a shared bond, 
our belonging to a community. It represents our history and our …(92)… ; our bond to the past, to 
our present, and the future. 

88- 1) give up 2) work on 3) belong to 4) provide for 
89- 1) the word of meaning  2) the meaning words  

3) word’s meaning  4) the meaning of the words 
90- 1) agreements 2) generations 3) solutions 4) experiments 
91- 1) doesn’t consist 2) consists 3) isn’t consisting 4) is consisting 
92- 1) emotion 2) education 3) identity 4) failure 

 Reading Comprehension I 
Students tend to lose their pencils, break them without thinking, and find all sorts of non-writing 

uses for them. The pencil in your hand is one of the most amazing and useful tools in the world. A 
man named Friedrich Staedtler invented the modern form of pencil in about 1622 in Germany. He 
was the first person to mass-produce them. 

Staedtler did not use lead in his products, and there is no lead in your pencil. However, some 
pencils did contain lead until the early twentieth century. Lead will make a mark, but it is toxic, 
dangerous to health and not safe to use either in the hands or around the face and mouth where 
many pencils sometimes are. Staedtler used black graphite, a soft form of carbon. 

Graphite is still used today. It is mixed with clay and wax and heated to high temperatures. The 
modern pencil is a superb piece of technology. The pencil is less messy than ink, can be easily 
erased, and makes clear, dark, smooth, and smudge-free lines. The modern pencil can produce a 
continuous line twenty-two miles long. That’s a distance of 3540 meter-long rulers laid end to end.  

So appreciate your pencil. For a few cents each, it is a remarkable product. 
93- All of the following are mentioned as reason for usefulness of pencils EXCEPT …………… . 
 1) their mark can be easily erased 2) they are not messy 
 3) they make smooth lines 4) they don’t break 
94- Based on the context of the passage, what is the meaning of the underlined word “toxic” in the 

second paragraph?  
 1) pretty 2) harmful 3) well designed 4) clean 
95- Which of these statements can you infer from the passage? 
 1) Friedrich Staedtler was the first person to use pencils.  
 2) Students sometimes put pencils in or near their mouths. 
 3) Every pencil can be used for twenty-two miles of writing. 
 4) Finding a useful, inexpensive writing material was important to people in earlier times. 
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1111  96- The passage provides enough information to answer which of the following questions? 
 1) When did pencils stop containing lead? 
 2) Which materials arn’t used in pencils today? 
 3) Where does graphite for pencils come from? 
 4) When were the first pencils used? 

 Reading Comprehension II 
Work tends to be associated with non-work-specific environments activities, and schedules. If 

asked what space is reserved for learning, many students would suggest the classroom, the lab or 
the library. What about the kitchen? The bedroom? In fact, any room in which a student habitually 
studies becomes a learning space, or a place associated with thinking. Some people need to engage 
in sports or other physical activities before they can work successfully. Being sedentary seems to 
inspire others. Although most classes are scheduled between 8:00 and 22:30, some students do their 
best work before the sun rises, some after it sets. Some need a less flexible schedule than others, 
while a very few can sit and not rise until their task is completed. Some students work quickly and 
efficiently, while others cannot produce anything without much dust and heat. 

97- The passage most likely appears in …………… 
 1) a book on study skills. 2) a newspaper article on college campuses. 
 3) a book on research methods. 4) a journal of international affairs. 
98- According to the author …………… 
 1) students do not vary in their preference of location in which they study. 
 2) activities prior to a study session seem to be invariable from one learner to the other. 
 3) some learners do not want to be limited to a strict schedule. 
 4) the quality of a learning space plays a serious role in success. 
99- The passage includes a number of …………… . 
 1) complaints 2) warnings 3) advices 4) comparisons 
100- We can infer from the passage that …………… 
 1) course schedules should be arranged in a manner that students begin learning before the sun rises. 
 2) students should be allowed to determine their own working space and time. 
 3) course schedules should be arranged in a manner that students have a time for recreational 

activities.  
 4) working schedules of students should be same for all. 
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  3 ةمايشي شمارزمون آزآ
  

 اختصاصيمون زآ

 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی ایبر  ، 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 داوطلــب
  ن،یـآنال یهـا آزمون شیپ ،ارزشیابی آزمون از بعد هوشمند یها کارنامه

،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 پاســخ 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 اختصاصي ادبيات

 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 145: گويي مدت پاسخ 160ها:  تعداد كل پرسش
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  كدام است؟ bمقدار ، مربوط به يك تابع باشد، رو روبهاگر نمايش پيكاني  -101
  1 (5  
  2 (2  
  3 (3  
  4 (4  
اعداد كدام گزينه را در رابطۀ  -102 ( , ) , ( , a) , (b , c) , (c , a)1 3   ؟نباشديك تابع ، ا رابطهقرار دهيم ت 2

  1 (
a
b
c
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fمعادلۀ محور تقارن سهمي  -103 (x) x( x)  1   كدام است؟ 2

  1 (x 
1
2  2 (x  

1
2  3 (x 1  4 (x  1   

fاگر ، fدر تابع خطي  -104 ( ) 2 fو  7 ( ) 1 fمقدار ، 6 (   كدام است؟ 20(
  1 (11  2 (12  3 (13  4 (14  
صـورت  بـه (x)ند. اگر تابع محيط اين مثلث برحسـب سـاق آن تر  بزرگواحد از قاعده  3، ها هركدام از ساق، الساقين ساويدر يك مثلث مت -105

f (x) a(x b)  مقدار ، باشدa b كدام است؟  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  كدام است؟، ضرب اين سه عدد بيشترين مقدار حاصل، باشد 20ها  است. اگر يكي از آن 80با  جمع سه عدد برابر حاصل -106
  1 (16000  2 (18000  3 (20000  4 (24000  

yسهمي  -107 x bx c  21
yبا خط  2 x  4 bاند. مقدار  متقاطع -4و  2هاي  در دو نقطه به طول، 9 c كدام است؟  

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

yخط  -108  yبا سهمي  7 x x k  22   چقدر است؟ kفقط در يك نقطه برخورد دارد. مقدار  12
  1 (22  2 (23  3 (24  4 (25  

B ،1دادن  و احتمال رخ A ،2/0ناسازگارند. اگر احتمال رخ دادن  Bو  Aدو پيشامد  -109
 Bيـا  Aباشد. احتمال رخ دادن حداقل يكي از دو پيشـامد  4

  چقدر است؟
  1 (4/0  2 (45/0  3 (5/0  4 (55/0  
  دهد؟ رخ مي Aبرابر احتمال رخ ندادن آن است. با چه احتمالي  A ،7احتمال رخ دادن پيشامد  -110

  1 (75/0  2 (825/0  3 (85/0  4 (875/0  
  ند؟هست رنگ آوريم. با چه احتمالي اين دو مهره هم دو مهره بيرون مي، قرمز سبز 5مهرٔه قرمز و  2، مهرٔه آبي 3اي شامل  از جعبه -111

  1 (14
45  2 (1

3  3 (16
45  4 (17

45   

ۀ مجموع -112 A , , , , 1 2 3 9  عضوي دارد كه همۀ اعضاي آن زوج يا همۀ اعضاي آن فرد باشند؟ 3چند زيرمجموعۀ  
  1 (12  2 (14  3 (20  4 (40  
  آيد؟ مي 4از  تر بزرگبا چه احتمالي دقيقاً يك سكه رو و تاس عدد ، سكه و يك تاس 2در پرتاب  -113

  1 (1
3  2 (1

4  3 (1
6  4 (1

8   

  عددي زوج است؟، كنيم. با چه احتمالي اختالف رقم يكان و دهگان آن يك عدد انتخاب مي 30تا  10از بين اعداد اول بين  -114

  1 (1
3  2 (1

2  3( 2
3  4 (5

6   

م. با چـه داري سيب برمي 4هاي خراب آن بيشتر است. از اين جعبه  واحد از سيب 4هاي سالم آن  است كه تعداد سيب بسي 10اي داراي  جعبه -115
  هاي سالم آن بيشتر است؟ احتمالي تعداد سيب

  1 (2
3  2 (3

4  3 (4
5  4 (5

6   

116- n باشد 162كنيم. اگر تعداد پيشامدهاي اين آزمايش  سكه را با هم پرتاب مي ،n كدام است؟  
  1 (32  2 (16  3 (8  4 (4  

 ۳ فصل:۱ آمار و ریاضی      ٢ درس و )٩ (صفحۀ ترکیب ابتدای از ١ درس ١ فصل :۳ آمار و ریاضی
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  نفر در جلـو و 2خواهند سوار يك ماشين سواري شوند. اگر همۀ افراد رانندگي بلد باشند و  همراه آريا و برادرش آرش مي علي و برادرش رضا به -117  22
  نشينند؟  برادرها كنار هم مي، با چه احتمالي، نفر در عقب بنشينند 2

  1 (1
2  2 (1

3  3 (1
4  4 (1

6   

  نويسيم. با چه احتمالي حداقل يك رقم آن زوج است؟ رقمي بدون تكرار ارقام مي يك عدد سه 7تا  1با ارقام  -118

  1 (29
35  2 (31

35  3 (37
42  4 (31

42   

A)باشند. پيشامد  Sدو پيشامد از فضاي نمونۀ  Bو  Aاگر  -119 B ) (B A )    به چه معني است؟  
  1 (A  وB .فقط ) 2  با هم رخ ندهندA  يا فقطB .حداقل يكي از ) 3  رخ دهدA  ياB .4  رخ دهد (A  وB .با هم رخ دهند  

اگر  -120
k k
   

       

8 8
1 C(kحاصل ، 1 , k )   كدام است؟ 2

  1 (6  2 (10  3 (3  4( 15  

  
هاي عرضـه و  وضعيت منحنيشده  با توجه به فرض بيان» نسبت به ابتداي سال كاهش داشته است %15قيمت برنج در انتهاي سال در حدود « -121

  رتيب براي اين محصول چگونه خواهد بود؟ت تقاضا به
شود در حالي كه شيب منحني تقاضا نسبت به قبل كمتر و متقابالً  شيب منحني عرضه نسبت به قبل بيشتر و در نتيجه حساسيت قيمتي كمتر مي) 1  

  يابد. حساسيت قيمتي افزايش مي
  يابد. سمت راست تغيير مكان مي به سي منحني تقاضاجا شده و مكان هند سمت چپ خود جابه به مكان هندسي منحني عرضه) 2  
يابد و شيب منحني تقاضـا زيـاد شـده و  شيب منحني عرضه نسبت به قبل كاهش يافته و در نتيجه متناسب با آن حساسيت قيمتي نيز كاهش مي) 3  

  يابد. متناسب با آن حساسيت قيمتي نيز افزايش مي
  يابد. سمت راست خود تغيير مكان مي به جا شده و مكان هندسي نقطۀ تقاضا جابه سمت چپ خود به مكان هندسي نقطۀ عرضه) 4  
  هاي زير را مشخص كنيد: عبارت(غ) يا نادرستي (ص) ترتيب درستي  به -122
  .شود اي در نظر گرفته مي طور ساالنه براي تعمير يا جايگزيني كاالهاي سرمايه شود كه به هزينۀ فرصت به مبالغ و وجوهي اطالق ميالف)   
  گيرد. گران اقتصادي صورت مي گيري توليدكل بر اساس اهميت مرزهاي داخلي كشور و يا مليت افراد از نظر تحليل هاي اندازه شاخص بندي تقسيم ب)  
ورد يعني توليد ملي و توليد داخلي هم در تعريف و هم در عمل كامالً با هم متفاوت هسـتند؛ جـز در مـ، گيري توليد كل هاي اندازه شاخص) ج  

  .برخي كشورها
  گيرد. هاي كالن اقتصادي مورد استفاده قرار مي عنوان يكي ديگر از شاخص درآمد داخلي و ملي كه دقيقاً بيانگر ميزان توليد كل است بهد)   
  يد كل افزايش يافته است.توان گفت ميزان تول زماني كه نرخ رشد درآمد داخلي يا ملي كشور بيش از نرخ رشد تورم در يك كشور باشد با قاطعيت مي )ه  
اما روش ارزش  ،بايد عدد يكسان و برابري را نشان دهند، عنوان نمايندٔه يكديگر اي و درآمدي به هاي هزينه روش، و) در محاسبۀ ميزان توليد كل  

  تواند عددي متفاوت از اين دو روش و معموالً كمتر را بيان كند. افزوده مي
  ص -غ -ص -غ -غ -غ) 4  غ -ص -غ -ص -غ -ص) 3  ص -غ -غ -ص -ص -ص) 2  غ -ص -ص -غ -ص -غ) 1  
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -123
انـد.  اقدام به خريد عمدٔه اين محصوالت كـرده، هاي شيمي خود به ابزارهاي آزمايشگاهي هاي دولتي شيراز براي تجهيز آزمايشگاه دانشگاهالف)   

  قيمت مناسب كدام است؟ بهترين بازار براي تأمين محصوالت با
شهري و همچنين خريد خودروهـاي  راني اتوبوسي در وضعيت تقاضا براي استفاده از خدمات تأثير افزايش ناگهاني و شديد قيمت بنزين چه ب)   

  شخصي كه قيمتشان همچنان ثابت است خواهد گذاشت؟
  الف) بازار مناقصه) 1  
  شود. عنوان كاالي جانشين خودرو مي به راني اتوبوسمت و كاهش تقاضا براي خدمات ب) افزايش تقاضا براي بنزين موجب افزايش قي    
  الف) بازار مزايده ) 2  
  شود. و در نتيجه افزايش تقاضا براي خودروي شخص و در نتيجه افزايش تقاضا براي بنزين مي راني اتوبوسافزايش قيمت موجب كاهش عرضه خدمات  ب)    
  الف) بازار مناقصه) 3  
يابد و تقاضا بـراي خريـد  عنوان كاالي جانشين خودروي شخصي افزايش مي به راني اتوبوسميزان تقاضا براي خدمات ، ) با كاهش تقاضا براي بنزينب    

  يابد. خودروهاي شخصي كاهش مي
  الف) بازار مزايده) 4  
 شود و با كاهش تقاضا براي خودروي شخصي نقطـۀ تقاضـا مي جا سمت راست خود جابه به نقطۀ تقاضا راني اتوبوسب) با افزايش تقاضا براي خدمات     

  شود. جا مي سمت چپ خود جابه به
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  رو به سؤاالت زير پاسخ دهيد: با توجه به جدول روبه -124  33
  ند؟بيانگر چه وضعيتي هست Bو  Aترتيب حروف  بهالف)   
  تومان چقدر است؟ 390ميزان مازاد يا كمبود عرضه در قيمت ب)   
  بيشترين درآمد توليدكننده در كدام قيمت و چقدر است؟ج)   
  .تومان را حساب كنيد 210در قيمت  ميزان مازاد يا كمبود تقاضا نسبت به تعادلد)   
  واحد كمبود تقاضا 90د)   تومان 18000 -تومان 300ج) قيمت   واحد كمبود عرضه 25ب)   عرضه -الف) تقاضا) 1  
  واحد مازاد تقاضا 10د)   تومان 18000 -تومان 300ج) قيمت   واحد مازاد عرضه 25ب)   تقاضا -الف) عرضه) 2  
  واحد كمبود تقاضا 90د)   تومان 37800 -تومان 450ج) قيمت   واحد مازاد عرضه 15ب)   تقاضا -الف) عرضه) 3  
  واحد مازاد تقاضا 10د)   تومان 37800 -تومان 450ج) قيمت   احد كمبود عرضهو  15ب)   عرضه -الف) تقاضا) 4  
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -125
در قبال محصـول ، اي كه با افزايش شديد اجارٔه كارگاه مواجه شده است در حالي كه ساير عوامل ثابت هستند رفتار اقتصادي توليدكنندهالف)   

  اشد؟ب توليدي خود چه مي
  توان گفت: ...............  در اين رابطه مي ،با شيب بسيار كم رسم شده است» ماهي سفيد آزاد«منحني تقاضا براي ب)   
  كند. شيب منحني عرضۀ محصول را كم مي، بنابراين با افزايش ميزان توليد، الف) كشش قيمتي توليدكننده به قيمت كارگاه زياد بوده) 1  
  شود. عنوان كاالي ضروري معرفي مي قاضا براي كاال زياد است و بهب) حساسيت قيمتي ت    
  حتي اگر قيمت كاال هم ثابت مانده باشد.، شود هاي مستقيم توليد معموالً باعث كاهش ميزان توليد مي الف) افزايش هزينه) 2  
  شود. ير در قيمت با كاهش شديد ميزان تقاضا مواجه ميعنوان كاالي تجملي با اندكي تغي ب) كشش قيمتي تقاضا براي اين محصول زياد است و به    
عنوان كاالي تجملي با قيمت باالتر عرضه كند لذا منحني عرضۀ اين كاال  شود توليدكننده محصول خود را به الف) حساسيت باالي قيمتي موجب مي) 3  

  شود. با شيب زياد رسم مي
  كنند. ساسيت چنداني به قيمت محصول ندارند و تغيير چنداني در ميزان مصرف خود ايجاد نميمعني اين است كه مردم ح شيب كم منحني تقاضا به ب)    
  شود. منحني عرضه از حالت صعودي به نزولي تغيير شكل داده و بازار با كمبود عرضه مواجه مي، الف) با تغيير ناگهاني در ميزان توليد) 4  
اي  است يعني درجۀ حساسيت فروشندٔه اين محصول به عوامل مديريتي و تجهيـزات سـرمايهب) شيب كم منحني بيانگر كشش قيمتي باالي عرضه     

  كم بوده است.
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -126
يعني بـا ............... ، شود مي باعث ............... فاصله بين عرضه و تقاضا، رفتار اقتصادي ............... زماني كه بازار درگير ............... شده استالف)   

  شويم. مواجه مي
مندي از سيستم توليد بر مبناي دانش و تكنولوژي با بررسي وضـعيت  هاي انساني كشور با بهره عنوان يكي از سرمايه مديريت مؤسسۀ مهرورزان به ب)  

  رفتار اقتصادي او در قبال اين تغييرات است؟ بازار متوجه افزايش قيمت در محصوالت مشابه شركتشان شده است. كدام منحني بيانگر

ب)      گذاري عادالنه قيمت -زياد شدن -مازاد تقاضا -الف) دولت) 1  

 

ب)     افزايش توليد -كم شدن -مازاد عرضه -كنندگان الف) مصرف) 2  

  

ب)   كاهش مصرف -از بين رفتن -تورم يا ركود -دگانكنن كنندگان و توليد الف) مصرف) 3  

  

ب)     ها  كاهش قيمت -كم شدن -كمبود تقاضا -كنندگان الف) توليد) 4  
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  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -127  44
  كند، كدام است؟ كنندگان را براي دستيابي به وضعيت تعادل با هم هماهنگ مي گان و تقاضاكنند  آنچه رفتار اقتصادي دو گروه عرضهالف)   
  در رابطه با عوامل مؤثر بر ايجاد وضعيت تعادل در بازار كدام عبارت درست است؟ب)   
  عبارت درست در رابطه با مفهوم بازار يك كاال كدام است؟ج)   
  ماهنگي بين رفتار اقتصادي فعاالن بازار است.هاي اقتصادي دولت عامل ه الف) حساسيت) 1  
  شوند. ها با تعيين قيمت سقف و كف، مانع از ايجاد ناهماهنگي در وضعيت عرضه و تقاضا مي ب) دولت    
  كنند. كنندگان ارتباط برقرار مي شود كه افراد براي تأمين نيازهاي مختلف خود در آن با عرضه ج) بازار به مكان خاصي گفته مي    
  شود. كنندگان موجب اين هماهنگي مي دنبال آن افزايش سود توليد كنندگان و به الف) افزايش درآمد مصرف) 2  
  گذاري صحيح دولت براي برقراري بازارهاي رقابتي است. گيري بازارهاي انحصاري و مقررات ب) جلوگيري از شكل    
شود كه با تعيين قيمت مناسب موجب تعادل در بـازار  روشندگان كاال و خدمات اطالق ميكنندگان و ف كنندگان، عرضه اي از توليد ج) بازار به مجموعه    

  شوند. مي
  باشد. الف) عامل هماهنگي بين عرضه و تقاضا، قيمت كاال مي) 3  
خالت دولـت مـانع ايـن شرط اينكه عوامل بيروني مثل مـدا  كند، به سمت تعادل هدايت مي ب) هرگاه قيمت در سطح تعادلي نباشد، عواملي آن را به    

  تعادل نشود.
  بلكه منظور ارتباط خريداران و فروشندگان آن كاال است.ج) بازار يك كاالي خاص ضرورتاً به مكان فيزيكي اشاره ندارد     
  شود. ين هماهنگي ميالف) كاهش فاصلۀ عرضه و تقاضا در حالت مازاد عرضه و افزايش فاصلۀ عرضه و تقاضا در حالت كمبود عرضه است كه موجب ا ) 4  
شـرط اينكـه  سمت تعادل هدايت كنـد. بـه تواند بازار را به ب) هرگاه قيمت در سطح تعادلي نباشد، ميزان توليد و عرضه بر اساس مصوبات قانوني مي    

  كنندگان مانع اين تعادل نشوند. توليد
  د.بخش ج) بازار مكان فيزيكي است كه مفهوم اقتصادي بودن كاال را تحقق مي    
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -128
  جز ... هاي اقتصادي توسط اقتصاددانان است به كارگيري نسخه همۀ موارد از داليل اهميت بهالف)   
  سطوح ............... مورد بررسي در آمارهاي اقتصادي عبارتند از ............... ب)   
  دهد. هاي اقتصادي در حسابداري ملي، مفهوم اقتصادي كاال را مورد تأييد قرار مي وط محاسبۀ فعاليتعنوان يكي از شر  ............... بهج)   
  الف) مطالعۀ روند تغييرات اقتصادي موجود در جامعه )1  
  المللي  بين -كالن -خُرد -گانه ب) سه    
  هاي توليدي  ج) نهايي بودن فعاليت    
  جود در جامعهالف) مطالعۀ روند تغييرات اقتصادي مو ) 2  
  المللي  بين -ملي -اي منطقه -گانه ب) سه    
  هاي اقتصادي ج) قانوني و مجاز بودن فعاليت    
  هاي كيفي و مطلق براي ارائۀ آمارهاي اقتصادي الف) نبود شاخص) 3  
  كالن -اي منطقه -شهري -خُرد -ب) چهارگانه    
  ج) عبور از بازار    
  راي ارائۀ آمارهاي اقتصاديمطلق بهاي كيفي و  الف) نبود شاخص) 4  
  المللي  ملي، بين -اي منطقه -شهري -ها، مؤسسات توليدي خانوار، شركت -ب) چهارگانه    
  اي هاي توليدي واسطه محاسبۀ فعاليت ج) عدم    
درصد افزايش  5مت آن سال است. در سه سال آخر عمر مفيد كاال قي 8ميليون تومان است و عمر مفيد كاال  240اي  قيمت يك كاالي سرمايه -129

  ترتيب: يافته است. در اين صورت به
  هزينۀ استهالك ساليانه چقدر است؟الف)   
  نرخ استهالك را به درصد حساب كنيد.ب)   
  دست بياوريد. مجموع استهالك سه سال آخر را بهج)   
  ميليون تومان 5/94ج)   درصد 5/12ب)   ميليون تومان 30الف) ) 1  
  ميليون تومان 150ج)   درصد 24ب)   تومان ميليون 5/31الف) ) 2  
  ميليون تومان 150ج)   درصد 5/12ب)   ميليون تومان 30الف) ) 3  
  ميليون تومان 5/94ج)   درصد 24ب)   ميليون تومان 5/31الف) ) 4  
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  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -130  55
  م مورد يا موارد است؟كدا ،معيار و ترازوي مورد استفاده براي سنجش انواع توليدالف)   
  عبارت درست در رابطه با ارزش فعاليت مأموران شهرداري در تميزي و زيباسازي شهر كدام است؟ب)   
  باشد؟ تفاوت توليد ناخالص داخلي و توليد ناخالص ملي در كدام ميج)   
  ازاند صادرات و واردات و پس، افزوده قيمت و ارزش، الف) معيارهاي مختلفي نظير مقدار) 1  
  شوند. اي در توليد كل محاسبه نمي عنوان محصوالت نرم واسطه ب) به    
  ها  شده براي محاسبۀ ميزان توليد آن كارگرفته ي بهج) در معيارهاي كمّ    
  »پول«نام  به الف) يك ترازو و معيار واحد) 2  
  شوند. اي در توليد كل محاسبه نمي عنوان محصوالت نرم واسطه بهب)     
  ها  ها در فعاليت آن  ظر گرفتن مرزهاي جغرافيايي يا عدم در نظر گرفتنج) از جهت در ن    
  انداز صادرات و واردات و پس، افزوده ارزش، قيمت، الف) معيارهاي مختلفي نظير مقدار )3  
  شود. عنوان خدمات نهايي در توليد كل محاسبه مي ب) به    
  گيري استهالك اندازه قابل وكارگيري هزينۀ بسيار مهم  به عدمكارگيري يا  ج) در به    
  »پول«نام  به الف) يك ترازو و معيار واحد) 4  
  شود. عنوان خدمات نهايي در توليد كل محاسبه مي ب) به    
  ج) در ارزش توليد خارجيان مقيم كشور و ارزش توليد افراد كشور كه مقيم خارجند.    
  ترتيب: رو به با توجه به اطالعات جدول فرضي روبه -131
  سرانۀ توليد ناخالص مليالف)   
  توليد خالص داخليب)   
  توليد خالص ملي را حساب كنيد.ج)   
  ميليون دالر 2350ب)   دالر 42500الف) ) 1  
  ميليون دالر 2450ج)     
  ميليارد دالر  2800ب)   دالر 55000الف) ) 2  
  ميليارد دالر  2750ج)     
  ميليارد دالر  2750ب)   دالر 50700الف) ) 3  
  ميليارد دالر  2700ج)     
  ميليارد دالر 2500ب)   دالر 45000الف) ) 4  
   ميليارد دالر 2450ج)     
  هاي زير كامالً درست هستند؟ چند مورد از عبارت -132
  هاي مفيد اقتصادي است. گذاري بر تمام فعاليت معناي ارزش محاسبۀ ارزش كاالهاي واسطه در توليد كل كشور بهالف)   
  پذير است. امكان پيشرفت يك جامعه با بررسي ميزان توليد كاال و خدمت در جامعه امكانب)   
طور ساليانه با عنـوان هزينـۀ غيرمسـتقيم معرفـي  هاي فرسودٔه كشور به منظور جايگزيني يا تعمير سرمايه ليد كل جامعه كه بهبخشي از توج)   

  شود. مي
  سهم متوسط شاغلين جامعه در ميزان محصول يا درآمد حاصل از فروش محصول را گويند.» سرانه«د)   
  شدٔه كاالهاي نهايي و يا همان توليد كل است. برابر با قيمت تمام، حصوالتهاي مراحل مختلف توليد م افزوده ) جمع تمام ارزشه  
  ب -د -ج) 4  ه -الف) 3  ج -ب -الف) 2  ه -ب) 1  
  ترتيب: به، شود فقط دو كاالي قهوه و انبه توليد مي Aو با فرض اينكه در كشور  يرز جدول با توجه به  -133
  در است؟توليد كل در سال دوم به قيمت جاري چقالف)   
  توليد كل در همين سال به قيمت ثابت چقدر است؟ب)   
تغييرات توليد كل بر اساس قيمت و مقدار توليد در سال دوم نسبت بـه سـال پايـه ج)   

  ترتيب چقدر است؟ به
  7,800,000 -12,050,000ج)   7,800,000ب)   12,050,000الف)) 1  
  2,100,000 -2,150,000ج)   9,900,000ب)   12,050,000الف) ) 2  
  2,700,000 -1,550,000ج)   9,900,000ب)   12,050,000الف) ) 3  
  7,800,000 -9,900,000ج)   9,900,000ب)   7,800,000الف) ) 4  

 

 

  ميليارد دالر 550  ارزش مواد غذايي
  ميليارد دالر 1160  ه شدهارزش خدمات ارائ

  ميليارد دالر 600  آالت صنعتي  ارزش ماشين
  ميليارد دالر 290  ارزش فعاليت خارجيان مقيم كشور

  ميليارد دالر 150  اي صادراتي  ارزش كاالهاي واسطه
 ميليارد دالر 300تقريباً دار شهري و روستايي  ارزش فعاليت زنان خانه

  ميليارد دالر 240  مقيم خارجند ارزش فعاليت افراد كشور كه
  ميليارد دالر 250 اي  هزينۀ تعمير و جايگزيني كاالهاي سرمايه

  ميليون نفر 60  جمعيت كل كشور

 سال
  محصول

  دوم  (پايه) اول 
 قيمت مقدار قيمت مقدار

 7000  650  6000  500  قهوه
 5000  1500  4000  1200  انبه
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  هاي زير است؟ كنندٔه عبارت كامل ،كدام گزينه -134  66
  استفاده كرد تا ............... شود. ها اي در ميان باشد بايد از متغيرهاي اقتصادي به ............... براي تحليل  هرگاه پاي مقايسهالف)   
  توليد نداشته باشيم كافي است كه ............... كنيم. فراينداي را در  اگر ارزش يك محصول واسطهب)   
  هاي نسبي اقتصادي ............... است. ي از موارد عامل موردتوجه در شاخصدر بسيار ج)   
  پذير  ها امكان ارائه توليد واقعي به قيمت اسمي امكان با در نظر گرفتن اهميت افزايش قيمت -الف) قيمت واقعي) 1  
  كم  ،هاي مراحل مختلف توليد را از قيمت كاالي نهايي افزوده ب) مجموع ارزش    
  معيتج) ج    
  جلوگيري ،دهند از خطاي متغيرهاي جاري كه افزايش كاذبي را نشان مي -الف) قيمت اسمي) 2  
  جمع ،در اين مرحله از توليد را با قيمت محصول مرحلۀ قبلشده  افزودٔه ايجاد ب) ارزش    
  ج) توليد ملي    
  جلوگيري ،ندده از خطاي متغيرهاي جاري كه افزايش كاذبي را نشان مي -الف) قيمت واقعي) 3  
  جمع ،در اين مرحله از توليد را با قيمت محصول مرحلۀ قبلشده  افزودٔه ايجاد ب) ارزش    
  ج) جمعيت    
  پذير  ها امكان ارائه توليد واقعي به قيمت اسمي امكان با در نظر گرفتن اهميت افزايش قيمت -الف) قيمت اسمي) 4  
  كم ،ز قيمت كاالي نهاييهاي مراحل مختلف توليد ا  افزوده ب) مجموع ارزش    
  ج) توليد ملي    
ميليون دالر باشد  595,000افزوده برابر با  روش ارزش دالر است. اگر محاسبۀ توليد كل كشور به 17000درآمد سرانه در يك كشور فرضي برابر با  -135

  ترتيب: ميليون دالر باشد در اين صورت به 250,000برابر با ميليون دالر و مجموع حقوق و دستمزدها نيز  130,000و بهاي خدمات سرمايه برابر با 
  جمعيت كل اين جامعه چند نفر است؟الف)   
  عنوان بخشي از درآمد ملي را حساب كنيد. ها به ارزش اجارهب)   
  دست بياوريد. اي را به افزوده با روش هزينه تفاوت توليد كل جامعه از روش ارزشج)   
  كنند؟ منظور جلوگيري از خطا در محاسبات توليد كل از چه روشي استفاده مي تحليلگران اقتصادي بهد)   
  ميليون دالر  17000ج)   ميليون دالر 380,000ب)   ميليون نفر 40الف) ) 1  
روش ديگر اسـتفاده وجود اطالعات دقيق از درآمد افراد كار دشواري است فقط از دو  عدمدليل  به د) از آنجايي كه محاسبۀ توليد كل از روش درآمدي    

  كنند. مي
  ج) صفر است  ميليون دالر 215000ب)   ميليون نفر 35الف) ) 2  
  روش جواب يكساني به ما خواهند داد. 3كنند. بديهي است هر  محاسبه و نتايج را با هم مقايسه مي، د) از حداقل دو روش    
  دالر ميليون  215000ج)   ميليون دالر 380,000ب)   ميليون نفر 40الف) ) 3  
  دهند. عنوان يك معيار معتبر ارائه مي د) ميانگين مجموع عدد هر سه روش را به    
  ميليون دالر  120,000ج)   ميليون دالر 215000ب)   ميليون نفر 35الف) ) 4  
كننـد.  ليـد كـل مقايسـه مـيهاي نسبي تو جاي روش درآمدي استفاده كرده و عدد آن را با شاخص عنوان جانشين مناسبي به اي به د) از روش هزينه    

  بديهي است هر دو عدد تقريباً بايد با هم برابر باشد.

  
  ؟نيستهاي ادبي سدٔه پنجم و ششم  كدام گزينه از ويژگي -136
  هاي فعلي و اسمي دشوار در شعر كارگيري رديف ) به2    هاي ادبي ) توجه بيشتر به آرايه1  
    هاي داستاني سرايي و منظومه ) رواج داستان4  سوي دشواري متون رواني كالم و حركت به ) كاهش سادگي و3  
  كدام گزينه درست است؟ ،با توجه به تاريخ ادبيات قرن پنجم و ششم -137
  سبك دورٔه ساماني و غزنوي بود. تأثير ) تا پايان قرن ششم شعر پارسي همچنان تحت1  
  ن مضامين دقيق در قصيده و مثنوي بسيار كوشيدند.هاي او در آورد سبك ) انوري و هم2  
  گذار بودند.تأثير ) شاعراني مثل ناصرخسرو قبادياني در تجديد سبك بسيار 3  
  كار گرفته شد. وعظ و حكمت به، طنز، هجو، هايي چون مدح ها و رشته ) در اين دوره شاخه4  
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  ست؟متن زير از كدام كتاب انتخاب شده است و نوع نثر آن چي -138  77
فراخي معيشت است و رفعت منزلت و ، ندا اين سه كه طالب آن، اما مگر به چهار خصلت، و بدان نرسند اند رتبتجويان سه  اهل دنيا، اي فرزندان«  

  ...»الفغدن مال است ، بدين اغراض توان رسيد آن به وسيلترسيدن به ثواب آخرت و آن چهار كه 
  نامه: مصنوع ) قابوس4  نامه: فني ) مناجات3  نه: فني) كليله و دم2  االسرار: مصنوع ) كشف 1  
  هاي پنجم و ششم كدام است؟ نويسي در سده ترين داليل توجه نويسندگان به فارسي عمده -139
  نويس توجه شاهان به دبيران و نويسندگان فارسي -) توسعۀ مدارس و مراكز تعليم1  
  يافته در خراسان و عراق سندگان تربيتگيري از دبيران و نوي بهره -) گسترش عرفان و تصوف2  
  هاي عربي به فارسي ترجمۀ كتاب -) تشكيل دولت سلجوقي3  
  لشكركشي و فتوحات غزنويان -) وجود دبيران و منشيان دورٔه سلجوقي4  
  هاي اين دوره هماهنگ است؟ كدام بيت با ويژگي، هاي رديف و قافيه در شعر سدٔه پنجم و ششم با توجه به ويژگي -140
ـــت ) 1  ـــده اس ـــويي نمان ـــا ب ـــد از وف ـــن عه در اي

 

رويـــــي نمانـــــده اســـــت بـــــه عـــــالم آشـــــنا 
 

ــــي خــــواجگي اســــت سرمســــت  ) 2 ــــز م آن ك
 

بــــــــر وي نزننــــــــد عــــــــاقالن دســــــــت 
 

ــه مــي3 پوشــد ) نگارينــا بــه صــحرا رو كــه صــحرا حلّ
 

ــي  ــل م ــراب وص ــل ش ــا گ ــوان ب ــادي ارغ ــد ز ش نوش
 

ـــود ) 4 ـــا ب ـــه شـــرط وف ـــو كـــردي بتـــا ن آنچـــه ت
 

ايــــت بيــــداد بــــود و عــــين جفــــا بــــودغ 
 

  است؟» ذوقافيتين«كدام ابيات  -141
 اي آنكه به كوي دوست تنهـا گـذري خنـدان الف)  

 

 گـــاهي بنمـــا آگـــاه مـــا را خبـــري چنـــدان 
 

ــد  ب)  ــهر پلي ــالل ش ــرنگ م ــوش ش ــرد ن  نك
 

ــد  ــر رهي ــر آنكــه خــويش ز جنــگ و ز آل ده  ه
 

 هــا انج) اي در دل مشــتاقان از عشــق تــو بســت
 

ــي  ــت ب ــان وز حج ــو بره ــنع ت ــوني در ص ــا چ  ه
 

ــا د)  ــاران م ــر ي ــز ب ــا برري ــاران م ــا ب  اي فصــل ب
 

 چون اشـك غمخـواران مـا در هجـر دلـداران مـا 
 

  د -ج) 4  ب -الف) 3  ج -ب) 2  د -) الف1  
  است؟  مشخص شده نادرستالگوي حروف اصلي قافيۀ كدام گزينه  -142

گـــور كنـــدن ديـــد و يـــك ســـاعت نمـــرد ) 1
 

ــــرد  ــــت نب ــــك طاع ــــان ي ــــم فرم ــــك دم ي
 

  ص) ص  (م  
انـــــــد همـــــــه در بيابـــــــان غفلـــــــت ) 2

 

ـــــه  ـــــق رم ـــــبان و خل ـــــون ش ـــــرگ همچ م
 

  ص) (م  
) حـــــرف را بـــــر زبـــــان تـــــوان رانـــــدن3

 

جــــان قــــرآن بــــه جــــان تــــوان خوانــــدن 
 

  ص) ص  (م  
ـــت ) 4 ـــيد اس ـــر ص ـــه پ ـــالمي ك ـــن ع ـــا در اي ت

 

ـــت  ـــد اس ـــر كي ـــه پ ـــي ك ـــن مركب ـــر اي ـــا ب ت
 

  ص) (م  
  است؟ متفاوتالگوي حروف اصلي قافيه در كدام گزينه  -143
ـــــاه ) 1  ـــــم آنگ ـــــرد باش ـــــق مج ـــــن و عش م

 

ــــــاه  ــــــرد باشــــــم آنگ بياســــــايم چــــــو مف
 

ـــــدگي داد  ) 2 ـــــان را زن ـــــه ج ـــــام آنك ـــــه ن ب
 

طبيعــــــت را بــــــه جــــــان پاينــــــدگي داد 
 

ــردش3 ــگ گ ــت ) بان ــرخ اس ــاي چ ــه  ه ــقاينك خل
 

ــــي  ــــه ح م ــــور و ب ــــه طنب ــــرايندش ب ــــقس ل
 

انــــــد هــــــم بــــــراي مردنــــــت پــــــرورده ) 4
 

ــــــــت آورده  ــــــــراي بردن ــــــــم ب ــــــــد ه ان
 

  است؟» صامت مصوت «صورت  الگوي حروف قافيۀ دروني در كدام گزينه به -144
هـا ريز همچون مشـك ها مي اي چشم ابر اين اشك ) 1 

 

هــا بــر مــاه رخســاران مــا زيــرا كــه داري رشــك 
 

ـــه  ) 2 ـــ زان الل ـــد ز روي ـــرانروي دلســـتان روي م زعف
 

ــادي  ــه زان ش ــر لحظ ــارافزايي ه ــيش اســت ك ــزا ب ام ف
 

اي اي نقـــش مـــرا بشســـته ) خـــواب مـــرا ببســـته3
 

ــه  ــته ا وز هم ــي  م گسس ــي اي ب ــر نم ــه س ــو ب ــود ت ش
 

ـــگرف او ) 4 ـــل ش ـــرف او وان عس ـــو ب ـــكر چ آن ش
 

ــي  ــه م ــي چ ــازكي از مگس ــف و ن ــر لط ــود از س ش
 

  قافيۀ كدام ابيات درست است؟ -145
 هجوم دشمن و طوفان شـن تماشـايي اسـت الف)  

 

ــاقي اســت  ــبس ب ــاز در ط ــۀ اعج ــر كتيب ــه ب  ك
 

 دسـتان بنگـر بـه تهـي، ب) اي سرو و گل بستان
 

 ده چـه بـه درويشـان هـا ناني ده و صـد بسـتان  
 

ــــت ج)  ــــوردي عاقب ــــمن بخ ــــؤه دش  عش
 

 ســـوي هجـــران عـــزم كـــردي عاقبـــت 
 

ـــاز د)  ـــرواز آن ب ـــورد از پ ـــرت خ ـــو حس  چ
 

ـــاز   ـــان ب ـــازهم ـــت او ب ـــر دس ـــدي ب  آم
 

  د -) ج4  د -لفا) 3  د -) ب2  ج -) الف1  
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)وزن كدام گزينه  -146  88 )         است؟  
بــــا منــــت كينــــه و بــــا جملــــه صفاســــت ) 1 

 

ـــــت  ـــــوريدٔه ماس ـــــالع ش ـــــم از ط ـــــن ه اي
 

ـــــر  ) 2 ـــــن ب ـــــل و دي ـــــاي عق ـــــدازي بن نين
 

ــــــر  ــــــارض ب ــــــا ز ع ــــــاب ت ــــــدازي نق نين
 

ـــــــوي روح3 ـــــــبا ب ـــــــي ) از ص ـــــــنوم م ش
 

دم عيســـــــي مگـــــــر نســـــــيم صباســـــــت 
 

ــاد ) 4 ــوش افت ــاالت خ ــه ب ــد و ب ــت ببريدن ــر زلف س
 

ــر قــد خوبــت كــه بريدســت  ــا رب آن شــعر ســيه ب ي
 

  است؟» مفتعلن فاعالت مفتعلن فع«وزن كدام گزينه  -147
ـــرد ) 1  ـــار ب ـــه خم ـــا رخـــت ب ـــر م ـــر پي ـــار دگ ب

 

خرقــه بــر آتــش بســوخت دســت بــه زنــار بــرد 
 

ــــار عز   ) 2 ــــاتي ــــار خراب ــــز اســــت خاصــــه ي ي
 

ــــرد  ــــوان ك ــــا نت ــــين ري ــــاري چن ــــق ي در ح
 

پيكـــرت ) شـــاه فلـــك چـــو بنگـــرد طلعـــت مـــاه3
 

اوفتــــد بــــر ســــر بامــــت از هــــوا صــــفت در ذّره 
 

ــري ) 4 ــه ب ــتان چ ــام گلس ــر ن ــار نگ ــل رخس آن گ
 

وان قـــد و رفتـــار نگـــر ســـرو خرامـــان چـــه كنـــي 
 

  وزن مقابل كدام گزينه درست است؟ -148
ت كجاســــت روي عرقنــــاك ديــــده راطاقــــ ) 1

 

ـــيده را  ـــان رس ـــتي طوف ـــت كش آرام نيس
 

 (مستفعلن مفاعلن مستفعلن فَعَل) 
شـــــبنم مـــــن از رخ زوال چكيـــــده اســـــت ) 2

 

زوال نـــــدارد طاقـــــت خورشـــــيد بـــــي 
 

  (مفتعلن فاعالتن مفتعلن فع) 
ــــكين3 ــــان دل مس ــــويي و ج ــــه ت ــــا ك ) آنج

 

ـــي  ـــان نم ـــد و در مي ـــويي ش ـــد م گنج
 

  ول مفاعلن مفاعيلن)(مفع 
به صد شـتاب بـرون رفـت عقـل جامـه بـه دنـدان ) 4

 

چو ديد ديده كه آن بت به صد شتاب درآمد 
 

  (مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن) 
  شود؟ بندي مي وزن ناهمسان كدام گزينه به دو صورت تقسيم -149
ـــود ) 1  ـــر خطـــري دارد از جـــان خطـــرش نب دل گ

 

ل گـــر خطـــري دارداز جـــان خطـــرش نبـــود د    
 

از لعـــل تـــو يـــك زمـــان شـــكيبم نيســـت  ) 2
 

ـــــي  ـــــرد مســـــت  ب ـــــرار گي ـــــاده كجـــــا ق ب
 

فـــام را خـــر بيـــار آن آب آتـــش ) اي تـــرك آتـــش3
 

ده جــام را ويــن جامــۀ نيلــي ز مــن بســتان و در 
 

چنــان جمــالي در كــنج خانــه ضــايع كــرد آن ) 4
 

بــر عشــق مــن ســتم كــرد بــر حســن خويشــتن هــم 
 

  ؟نيستام گزينه ناهمسان وزن كد -150
ـــد ) 1  ـــامي و ندي ـــه ناك ـــرد ب ـــه م شـــكر خـــدا ك

 

طلبـــد از خـــدا رقيـــب مـــرگ مـــرا كـــه مـــي   
 

ـــاخت  ) 2 ـــه س ـــان ك ـــب رخش ـــف از آن كوك حي
 

ــــــــــان  ــــــــــا نه ــــــــــپهرش ز نظره دور س
 

ـــال3 ـــت وص ـــس از بهش ـــا ب ـــاط تماش ـــرا نش ) م
 

ـــرا  ـــار م ـــيش ثمـــر چـــه ك ـــه قيمـــت كـــم و ب ب
 

ـــت  ) 4 ـــن اس ـــه ممك ـــاران ن ـــل به ـــيفص خموش
 

خيـــــز را ز نالـــــۀ شـــــبگير بلبـــــل شـــــب 
 

  بندي به همسان و ناهمسان را دارد؟ كدام گزينه قابليت تقسيم -151
گـــر عقـــل نشـــان اســـت ز خورشـــيد جمالـــت ) 1 

 

ـــژده  ـــك م ـــيد فل ـــك ذّره ز خورش ـــت ي ـــان اس رس
 

ترســـيد زلـــف تـــو كـــه كنـــد چشـــم بـــد اثـــر  ) 2
 

ــــاب بســــت  ــــكين نق ــــردٔه مش ــــيد را ز پ خورش
 

ار صـــــــفات جـــــــوهر عشـــــــقت) اســـــــر 3
 

گنجــــــد دانــــــم و در زبــــــان نمــــــي مــــــي 
 

ــــان ) 4 ــــو خام ــــل همچ ــــه مي ــــه چ ــــر ب آخ
 

ــــــــه  ــــــــا گ ــــــــردت دل از م ــــــــاه بگي گ
 

  وزن هستند؟ ها هم كدام گزينه -152
ــف)   ــربط ال ــت ب ــاز اي ب ــتان بس ــردٔه مس ــواز پ  ن

 

 كز رخ هنـدوي شـب پـرده دريـده اسـت صـبح 
 

 گفت زبان ز سر بنـه خـاك ببـاش و سـر بنـه  ب) 
 

 بـرد زانكه ز لطـف ايـن سـخن گفـت زبـان نمـي 
 

ــرد ــق ب ــرار عش ــف ط ــان ك ــتار عقلش  ج) دس
 

 شــان شــكن زلــف ال شكســت بــازار توبــه 
 

ــــو را دل از مــــا د)   گــــر ســــير نشــــد ت
 

ــــا  ــــل از م ــــاش غاف ــــه مب ــــك لحظ  ي
 

ــــــه در ) ه ــــــي كهن ــــــلمان  ده م  اي مس
 

 كــــاين كــــافر كهنــــه توبــــه بشكســــت 
 

  ه -) ب4  ه -د) 3  د -) ج2  ب -) الف1  
  وجود دارد؟» جناس تام«در كدام گزينه  -153
هـــا هـــا و ســـوي بـــاال بـــاغ زيـــر پاشـــان گـــنج ) 1 

 

ــت  ــتن اس ــاال گف ــر و ب ــت زي ــه وق ــاال ن ــنو از ب بش
 

تــــر از همــــه ايــــام درد مــــا باشــــد ســــبك  ) 2
 

دهـــيم ســـر بـــه طبيبـــان نمـــي روزي كـــه درد 
 

ـــرد3 ـــد ب ـــرون خواه ـــت ب ـــربم از دس ـــردٔه مط ) پ
 

ن كــــه در ايــــن پــــرده نباشــــد بــــارمآه اگــــر زا  
 

ـــرق ) 4 ـــد ف ـــويي نكن ـــر م ـــت س ـــويي ز ميان م
 

ـــاخته  ـــا س ـــوي ت ـــر از م ـــان را كم ـــوي مي اي م
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ــار ) 1  ــه ي ــار دل محتشــم خــوش اســت ب در ايــن دي

 

گهــي كــه يــار نباشــد در ايــن ديــار چــه حــظ 
 

ـــو   ) 2 ـــد ت ـــد حاس ـــه نه ـــندد ك ـــت نپس دامدول
 

ــــو دم  ــــمن ت ــــد دش ــــه زن ــــذارد ك ــــزد نگ و اي
 

ــه ســير چمــن بــي تــو مــن روم چــه كــنم3 ) اگــر ب
 

ــــو را  ــــب ج ــــن ل ــــاي چم ــــبزه فض ــــار س كن
 

گـــــر مـــــرا عمـــــر ســـــام و نـــــوح بـــــود ) 4
 

ـــــــود  ـــــــس و روح ب ـــــــو نف ـــــــايم چ ور بق
 

  است؟» جناس«كدام گزينه فاقد  -155
ـــا ) 1  ـــوي وف ـــد ب ـــي نمان ـــه ســـاحت گيت مگـــر ب

 

ـــس ني  ـــيچ ان ـــه ه ـــراك ـــس م ـــيچ ان ـــد ز ه ام
 

ـــت  ) 2 ـــش بهش ـــه كوش ـــردي ب ـــل نك ـــو حاص ت
 

ـــــت  ـــــتي بهش ـــــوي بهش ـــــو خ ـــــدا در ت خ
 

ـــــي3 ـــــبح م ـــــه ص ـــــي ب ـــــد ) دوش مرغ نالي
 

عقـــــل و صـــــبرم ببـــــرد و طاقـــــت و هـــــوش 
 

ــيم ) 4 ــرو س ــد س ــيادي كن ــوي ص ــون دع ــدام چ ان
 

ـــدام آورد دام دل  ـــه ان ـــنبل ب ـــل از س ـــر گ ـــا ب ه
 

  شاعر ديگري را تضمين كرده است؟ در كدام گزينه شاعر مصراعي از -156
گفــتمش سلســلۀ زلــف بتــان از پــي چيســت ) 1 

 

ـــه  ـــافظ گل ـــت ح ـــي گف ـــيدا م ـــرد اي از دل ش ك
 

ــت  ) 2 ــه گف ــيراز ك ــافظ ش ــزل ح ــن آن غ ــائب اي ص
 

ـــي  ـــد آنچـــه مســـيحا م ـــم بكنن ـــران ه ـــرد ديگ ك
 

) ســــعدي اگــــر زخــــم خــــوري غــــم مخــــور3
 

ـــــــــــدگار  ـــــــــــود داغ خداون ـــــــــــر ب فخ
 

زدنـــد فتـــۀ خواجـــو ســـرودي مـــيمطربـــان از گ ) 4
 

ـــود  ـــگ ب ـــو نن ـــام خواج ـــروي را از ن ـــيكن آن گل ل
 

  است؟» تلميح«كدام گزينه داراي  -157
من زيـن مـار و مـور، خط تو مور است و زلفت مار ) 1 

 

ـــار  ـــور و م ـــذاي م ـــن غ ـــردد ت ـــا نگ ـــردم ت برنگ
 

ــيض  ) 2 ــاي ف ــتي دري ــداي كش ــتي ناخ ــه هس اي ك
 

پايـــان فكـــن اي بـــيكشـــتي عـــّزت در ايـــن دريـــ 
 

) خورشــــيد در ميانــــه درخشــــان و گــــرد او3
 

ــــاد و   ــــت هفت ــــان و آشناس ــــپيدٔه تاب ــــك س ي
 

ــي ) 4 ــه صــد ب ــر گوش ــار عارضــت ه ــان دارد به خانم
 

ـــيان  ـــدليبان آش ـــوقت عن ـــش ز ش ـــد آت ـــا را زدن ه
 

  است؟ نادرستآرايۀ مقابل كدام گزينه  -158
انگشـــت مبـــارك مـــاه را كـــرده دو نـــيم از ســـر ) 1

 

ـــر  ـــوت داده زان خمي ـــالمي را ق ـــورده ع ـــود نخ خ
 

  (تلميح) 
بــا دســت قضــا پنجــه مــزن خواجــه بــدين دســت ) 2

 

ــه  ــي رنج ــه كن ــازو چ ــم، ب ــان خ ــت كم ــدني نيس ش
 

 (مراعات نظير) 
زدٔه خـــود بـــه طبيـــب ) حـــال ضـــعف دل ســـودا3

 

ــــــاي جــــــوابي دارد  ــــــت ســــــلمان و تمن گف
 

  (تضمين) 
ـــي ) 4 ـــرده ب ـــر ك ـــت قطـــع نظ ـــاتام از  لب آب حي

 

ـــــات  ـــــاتم ظلم ـــــت آب حي ـــــام غم دارد از ش
 

  (تلميح) 
  مفهوم تلميحي شعر زير با كدام گزينه قرابت دارد؟ -159
  »خوانم گفته باشد سر گلدستۀ سرو/ من نمازم را/ پي تكبيرة االحرام علف مي خوانم/ كه اذانش را باد/  من نمازم را وقتي مي«  
ــبيح و  ) 1  ــراب تس ــرده دل مح ــت ك ــش نام ــودنق ج

 

گويــان روي در محــراب داشــت تــا ســحر تســبيح 
 

ــي  ) 2 ــر ب ــب ه ــاني بســته ل ــاي بوالعجــب، زب ــا رازه ب
 

ــو ســخن  ــا ت ــان ســبحانه، گــو روز و شــب ب از صــد زب
 

ـــو روزي3 ـــد ت ـــت بلن ـــد قام ـــاغ رس ـــه ب ـــر ب ) اگ
 

ـــد  ـــاز نياي ـــرو در نم ـــر س ـــه اگ ـــود ك ـــب ب عج
 

ـــه روي خـــاك ) 4 كـــردم ســـالم و ســـر بنهـــادم ب
 

ــــي ســــالمهرچنــــد ســــ  ــــود از پ جده ســــهو ب
 

  معني چند واژه درست است؟ -160
  »جرّار (ستمگر) -الفغدن (اندوختن) -عماري (كجاوه) -َورد (گل) -گير) عاكف (گوشه -جرايد (اتفاقات)«  
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  

  
  ۱۶۱-۱۶۹( الّتعریبوم أو أو املفه الجواب للّرتجمةعّین األصّح و األدّق يف(:  

  :)شاءُ ی فَ یک الّسامء يف بسطُهیفَ  َسحاباً  رُ یفُتث احَ یالرّ  رِسلیُ  يالّذ هُ اللّ ( -۱۶۱

  .دنخواه یم که طور هر ،گسرتده خواهند شد آسامن در) ابر(و  زدیانگ یم بر را یابر ) خدا( پس، فرستد یم را بادها که خداست) ۱  

  کند. می پراکنده آسامن در) ابر آن(، بخواهد که هرطور سپس و درآورده حرکت به را ابر، باد رستادنف با که است یکس پروردگار) ۲  

  .شود یم پراکنده) باد آن(، بخواهد که هرطور آسامن در سپس، زدیبرانگ را ابر تا فرستد یم را بادها که است یکس هامن خداوند) ۳  

  .بخواهد که گونه، هر گسرتاند یم آسامن در را) ابر( آن، )خدا( و زندیانگ یم بر را یابر ) دهابا( و فرستد یم را بادها که است یکس هاللّ  )۴  

  

 ۶ درس انتهای تا ۳ درس از :۱ قران زبان عربی،      ۲۴ صفحۀ انتهای تا ۲ و ۱ های درس :۳ قران زبان عربی،
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  !»:أفَعَل  أن عيلّ  ِجُب یَ  ما کّل  عن ألعّوَض  عودُ ی غافالً تهیمض ذيالّ  الزّمن تیل« -۱۶۲  1010

  !کنم جربان، دادم یم انجام دیبا آنچه ۀهم تا، گشت یبرم، کردم یسپر  غفلت در که یتمدّ ، کاش) ۱  

  !میمنا جربان، است واجب من بر انجامشرا  چههر  تا بازگردد، ام گذاشته رس پشت ناآگاهانه که یزمان است دیام) ۲  

  !دهم انجام دیبا که را آنچه ۀهم، کنم جربان نکهیا یبرا، گردد بر گذراندم را  آن ناآگاهانه که یزمان کاش) ۳  

  !برگردد، است واجب انجامش من بر چه هر جربان یبرا، دمکر  یزندگ غفلت در که را یتمدّ  است دیام )۴  
  !»:جسمها تحرُّك دونَ  رأَسها رُ یتُد فهي وریالطّ  من رهایغ يف تُوَجدُ  ال قدرةٌ  للبوَمةِ « -۱۶۳

  !کند حرکت تنش آنکه یب، چرخد یم رسشاینکه  آنو  یابی یمن آن ریغ پرندگان در که است یقدرت جغد یبرا) ۱  

  !چرخاند می، دهد حرکت را جسمش آنکه یب را رس پس، ندارد وجود دیگر پرندگان در که است یدرتق جغد یبرا) ۲  

  !چرخاند یم را رسش، تنش حرکت بدون آن پس، شود یمن افتی غیر از آن پرندگان در که دارد یقدرت جغد) ۳  

  !چرخد یم جسمش دادن حرکت بدون رسش این است که آن و یابی یمن ها پرنده گرید در که است یقدرت جغد در) ۴  
   »:صابراً! عملك تواصل أن كیعل بل املشاکُل  إرادتك تُضِعفْ  فال الّنجاح تُرد إن« -۱۶۴

  !یبده ادامه خود کار به صبورانه که است تو بر بلکه، کند یمن فیضع را تو ۀاراد مشکالت پس، یتیّ قموفّ  خواهان چنانچه) ۱  

  !یده ادامه صبورانه را کارت دیبا تو بلکه، کند فیضع را ات اراده مشکالت دیبان پس، یخواه یم را تیّ قموفّ  اگر) ۲  

  !بده ادامه را ر خودکا همراه با صربو  نکند فیتضع را تو ۀاراد مشکالت، یشو  قموفّ  یخواه یم چنانچه) ۳  

  !ابدی یم دامها تیکارها صرب باو  گردد یمن فیتضع، مشکالت با تو ۀاراد، خواستی را تیّ قموفّ  گاه هر) ۴  
  !»:أکربُ  عاملٌ  هیف یانطو  بشکلٍ  ُخلَق  لکّنه إّن جسم اإلنسان صغیرٌ « -۱۶۵

  !دارد بزرگ یجهان خود در که است یموجود همچون او خلقت، اما است کوچک انسان جسم ) قطعاً ۱  

  !است نجاندهگ خود در را یتر  بزرگ جهان که شده دهیآفر یشکل به بودنش کوچک رغم یعل انسان جسم )۲  

  ! است شده دهیچیپ او در تر بزرگ یجهان که شده خلق یشکل به اواما ، کوچک است انسان جسم ) هامنا۳  

  !است دهیچیپ خود در را تر بزرگ یجهان که است یا گونه به خلقتش، اما است کوچک انسان جسم نکهیا با) ۴  
حیح: -۱۶۶   عیِِّن الصَّ

  ! کند یم جذب را گردشگران ما یبایز هایروستا یها منظره: !احَ یّ السّ  بتجذ لةُ یالجم ِتنایَ قر مناظرُ ) ۱  

  !شد خوشحال اریبس او و دادم دخرتم به یا جائزه: !راً یکث فرَّحتُها و يبنت یإل جائزةً  ُت یأعط) ۲  

  !کرد درمان پزشک که داشت یپوست یامر یب خواهرم: !ُب یالطّب عالَجه جلديُّ  مرٌض  يألخت کان) ۳  

  !ابدی بهبود تا بگذار تیها زخم یرو  را پامد: !تلتئم تّیح جروحك یعل املرهم َضعِ ) ۴  

  :»القطن« عن حیالّصحعیِِّن  -۱۶۷

  !الوثائق و األوراق هایف توضع ما) ۲    !األثقال رفع يف تستخدم آلةٌ ) ۱  

  !الجلد ةیّ اسلحسّ  إّال  منها تستفاد ال) ۴  یُْستعمل لنظافة الجروح! ) نباٌت أبیض۳  

   :میاملفاه يف حیالّصحعیِِّن  -۱۶۸

ـــّل  مـــةیق) «۱ ـــرئٍ  ک ـــا ام :!»حســـُنهیُ  م
  

  !یگوهر  گوهر قدر، شناسد زرگر زر قدر  

ــــف دواؤك ) «۲ ــــم و كـیـ ــــُرص! اـ :»تـُبـ
  

  !هم زین درمان و است اری از دردم  

:!»الکــــذب مــــن أســــوء ســــوء ال    «) ۳
  

  انگیز! آمیز به از راست فتنه دروغ مصلحت در  

ــَر املحســنین() ۴ ــیُع أْج ــه ال یُض :)إّن اللّ
  

انــداز دجلــه در و کــن یمــ یکــین تــو  
  

ــــا کــــه   ــــتیب در زدی ــــاز دهــــد ابان !ب
  

 :!»کنند یم لیتبد روشن روز کی به را ایدر یکیتار ینوران یها یماه« -۱۶۹

  !ءاملُيض هارالنّ  یإل البحر ظالم لتبدَّ  قد ئةُ یاملض األسامك) ۱  

ُل یُ ) ۲    !ةیئاملض األسامك بواسطةِ  ءاملُيض هارالنّ  یإل املظلم البحر بدَّ

  !ءٍ ُميض نهارٍ  یإل املظلم البحر ءُ تُيض يالّت األسامك تبّدُل ) ۳  

  !ءٍ ُميض نهارٍ  یإل البحر ظالم ئةُ یاملض األسامك تحوُِّل ) ۴  
  حیحعّین   :)۱۷۰-۱۷۲( اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ  يف الصَّ

 :!»الهارب فوتُهی ال و میاملق زهُ عجِ یُ  ال عٌ یَرس  طالٌب  املوت« -۱۷۰

  مرفوع و مبتدا /معرب -بأل معرّف -»األموات« جمعه و ثمؤنّ  -مفرد: املوت) ۱  

 ةٌ یّ إسم الجملة و »املوت« أللمبتد خرب /نکرة -مذکّر -مفرد -اسم: عیرس) ۲  

 ةٌ یّ فعل جملةال و »میاملق« فاعله و فعل /معلوم -متعدٍّ  -للغائب: عجزیُ ) ۳  

  »الهارب«جملة فعلیّة و فاعلُه  /الزم -»ت و ف« ّدتهما -ثاليثّ  دمجّر : فوتی) ۴  
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  !»:الّرشاب و الطّعام يف رسافباال  القلوب توایمتُ  ال« -۱۷۱  1111

 »القلوب« مفعوله و فعل /متعدّ  - ثاليثّ  مزید -نِ یللمخاطب -فيمضارٌع للنّ  فعٌل : توایمتُ  ال )۱  

 منصوب و مفعول /بأل معرّف -معرب -مذکّر هو و »قلب« مفرده -ریتکسللّ  جمع: القلوب )۲  

 الجارّ  بحرف مجرور /ثاليثّ  مجرّدمصدر من  -معرّف -مذکّر -مفرد -اسم: االرساف) ۳  

  بحرف الجارّ  مجرور /معرب -»املطاعم« :جمعه و رمذکّ -مفرد: الطّعام) ۴  

 !»:احةیالسّ  يف ملحوظاً  منّواً  رةیاألخ الّسنوات يف رانیإ تشهدَ « -۱۷۲

  رانیا فاعله و فعل /معلوم -ثاليثّ  دمجّر  -ةللغائب -ماٍض  فعل: شهدت) ۱  

 ّمةبالضّ  مرفوع و فاعل / مبنيّ  -علم معرفة -ثمؤنّ  -مفرد -اسم: رانیإ) ۲  

ن« مفرده و ثللمؤنّ  سامل جمع: الّسنوات) ۳    الجارّ  بحرف مجرور /معرب -بأل معرّف -»السِّ

   صفة /معرب -مذکّر -مفرد -زائدان حرفان له فعل من املفعول اسم: ملحوظاً ) ۴  

 ۱۷۳-۱۸۰( أجب عن األسئلة الّتالیة(:  

 يف ضبط حرکات الکلامت: الخطأعیِّن  -۱۷۳

 !رٌ یکَث واِحدٌ  َعُدوٌّ  و ٌل یقل قٍ یصد ألُف ) ۲  !یللَمرض َمسموَحةٍ  رُ یغ الُحبوِب  هذه ُل تَناوَ ) ۱  

ةَ  ُجرَحهُ  الِقطُّ  لَعُق یَ ) ۴  !ةِ یَّ الطِّبّ  الَخواصِّ  یعل اإلنسانَ  واناتُ یَ الح هذهِ  َدلَّْت ) ۳     !لتَِئمَ یَ  یحتّ  مرّاٍت  ِعدَّ

  :دیالّتأک یعل دّل ی ماعیِِّن  -۱۷۴

  !الّندامة إّال  ئایش تحصد ال أمورک زمام رکیلغ تسلّم إن) ۲  !القراءة دون متحانإل ا يف تحرضوا ال أن) اُِمرتکم ۱  

  !ال أم الجامعة یإل وصل هل أخاک أنّ  أعرف ال) ۴  !عیالجم یعل واجب أمر نیالدّ  أحکام تعلّم إنّ ) ۳  

  ؟تفّعل باب من األمر فعل جاء ما عبارة يّ أ  يف -۱۷۵

ثا )۲  !ُدنایتُف مطالَب  عنه نتَعرفو  موضوعٍ  يف تََکلَّموا )۱     !لالستخدامِ  لکم ُت نْ یَّ تَعَ  الّتي الّرشوِط  عن تََحدَّ

لْنَ ) ۴  !طهران جامعة من سنةٍ  قبل تَخرََّجتا الطّالبتانِ  هاتان) ۳     !رجاءً  الّنساءُ  تهایّ أ الفلم ملشاهدةِ  هنا تََفضَّ

حیح -۱۷۶   :األفعال استعامليف  عیِّن الصَّ

  !ئاً یشف ئاً یش رِ یالّصغ أخي حاُل  أحَسنَ  ةِ یاألدو تناولِ  بعد) ۲  أمِس؟ الّرشکةِ  هذه زُجاجاِت  اِنَْکَرسْتُمْ  أنتُم هل) ۱  

  نزل الطّیّارون من طائراتهم الحربیّة بسالمة!) ۴  !الجهاد أفضل ِمن هو و التّواضعِ  عالمةُ  فذلك الفقهاءَ  اِجلِسوا) ۳  

  ؟أکرثَ  »إلیه مضاف« تشاهد عباَرةٍ  يّ أ  يف -۱۷۷

  ! ةِ الّساح يف جامعتنا ُموظّفي أحد أمس شاهدتُ ) ۲  !الّصفِّ  يف زُماليئ أکرثِ  درجاِت  أعلَمُ  أنا) ۱  

  !أعَجبني ِتنایقر وِت یب أبواِب  یإحد لونُ ) ۴  !الحبِّ  عن ریللتّعب لةٍ یوس أفضُل  الکالمُ ) ۳  

  :بالفعل امیالق عن يالّنه هایف تجد ال عبارةعیِّن  -۱۷۸

  !تکذبا ال: قال و دةیمف حةینص مدرّسنا نصَحنا) ۲  !هیإل حَسنَ یُ  أن توقّعیفال رهیغ ظلمی من) ۱  

  !دامئاً  لکم دوری ال فالّدهر فاتکم ما یعل تَحزنوا ال) ۴  !املايض يفم أخطائک من درساً  تربونتع بکم أ ال ما) ۳  

حیح -۱۷۹   عن توضیحات عاّم اشیر إلیها بخط: عیِّن الصَّ

  (جار و مجرور) !شیئاً من الواقعة له قلت ما ماملعلّ  من اقرتبت عندما )۲  (فاعل) !منها نَستَِفد ّف الصّ  يف ُمدرِّسنا ناعلِّمْ یُ  ما) ۱  

  (مفعول) !هیإل بحاجةٍ  کّنا ما ئةیلته املتجرِ  یإل ذهبُت  أنا) ۴  (مفعول) !هِ اللّ  لیَسب يف عندك ما أنِفْق  يقیَصد ای) ۳  

حیح -۱۸۰   :»ال« استعامليف  عیِّن الصَّ

  ) ال کنٌز مثل العقل لإلنسان!۲  ) ال شکَّ لإلنسان املتوکّل علی اللّه!۱  

  ) ال الخیَر و الحسنة يف عمل املتلّون!۴  املیزان ِمن الوالیة! ) ال شیَئ أثقَل يف۳  

  
  ؟ندتر و محدودتر شد كوچك ،پس از كدام سلسلۀ باستاني در ايران گسترده ٔهخانواد -181
  ) ساساني4  ) اشكاني3  ) سلوكي2  ) هخامنشي1  
  ج قدرت رسيد؟حكومت ماد در زمان فرمانروايي چه كسي به او -182
  پيش ) چيش4  ) آستياگ3  ) هووخشتر2  ) دهيوك1  

 
 

 ۱۲ درس انتهای تا ۹ درس از :۱ تاریخ      ۴ درس انتهای تا ۲ درس از :۳ تاریخ
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  ؟ديرس تخت و تاج به شرقي روم يامپراتور  تيحما  باكدام پادشاه ساساني  -183  1212
  ) يزدگرد سوم4  ) خسرو انوشيروان3  ) هرمز چهارم2  ) خسروپرويز1  
  پيروز شد؟سورنا سردار معروف اشكاني با استفاده از كدام ترفند نظامي در نبرد حرّان بر روميان  -184
  كار گرفتن تعدادي فيل در جنگ  ) به2   ) كمك گرفتن از دريانوردان قبرسي1  
  اسبان از مراقبت و انيسپاه يۀتغذ ) توجه به 4  ) استفاده از صداي طبل در آغاز حمله3  
  است؟ نادرست، باستان رانيا  در آنان حقوق و تيموقع و زنان ٔهدرباركدام گزينه  -185
  .است بوده برخوردار ييواال  احترام و عزت از همواره خانه يكدبانو و درما عنوان به زن )1  
  د.ندار  وجود زن و مرد انيم يچندان تفاوت، ين شدهتدو  موبدان توسطهايي از اوستا كه  ) در بخش2  
  .كردند يم كار آنان دست ريز ، مردان واست  ٔه زنان بودهبرعهد ي شاهيها كارگاه از يبرخ تير يمد ) 3  
  .باشد كيشر  خود همسر اموال در و كند كسب درآمد توانست يم و داشت ياقتصادحق مالكيت و فعاليت ) زن 4  
  چه بود؟ » دبيران«كار اصلي ، در تشكيالت اداري ساسانيان -186
  ) آموزش خواندن و نوشتن به فرزندان اشراف و شاهزادگان2    ها نامك يخدا فيتأل و يگردآور ) 1  
  ها آن ضبط و ثبت و اسناد و ها نامه، ها فرمان) نگارش 4  يحكومت ي وظايف مأموران) نظارت بر حسن اجرا3  
  ها را تنبيه كند؟ داريوش پادشاه هخامنشي تصميم گرفت آن، ها در پي كدام اقدام آتني -187
  ) تصرف ناوهاي ايراني در درياي اژه2    ) آتش زدن شهر شوش1  
  ) تشويق اهالي ملطيه به شورش عليه هخامنشيان4  رنشين آسياي صغي ) تسلط بر شهرهاي ايراني3  
  اشكانيان و روميان بارها بر سر چه موضوعي با هم جنگيدند؟، پس از جنگ حرّان -188
  راني در درياي مديترانه ) انحصار كشتي2    ) انحصار تجارت با هند و چين1  
  نشين آسياي صغير ي) تسلط بر شهرهاي يونان4  ) تسلط بر ارمنستان و مرزهاي سوريه3  
  ي انجام داد؟ار يبس تالش رانيا  مختلف يشهرها در ديجد  يها مدرسه سيتأس يبرا قاجار عصر يفرهنگ يها تيشخص از يك كدام -189
  رالدولهيمش خان نصراهللا رزايم) 2    خان اعتمادالسلطنه ) محمدحسن1  
  بي خانم استرآبادي ) بي4    ) ميرزا حسن رشديه3  
  شد؟ واگذاريك شركت انگليسي  بهكدام امتياز ، الدين شاهدر عصر ناصر  -190
  تأسيس بانك استقراضي) 2    تأسيس نيروي قزاق) 1  
  امتياز رويتر) 4    شيالت شمال) 3  
  ؟شد هيروس به رانيا  از پنبه صادرات شيافزا چه عاملي موجب ، در عصر قاجار -191

  ) جنگ داخلي آمريكا2    ) آغاز جنگ جهاني اول1  
  هاي مالي بازرگانان انگليسي ) حمايت4    د تغيير در فنون كشاورزي) ايجا3  
  ؟اوردين دوام اديز ، كنشتاين برقرار شده بود موجب عهدنامۀ فين به كه فرانسه و رانيا  ينظام و ياسيس اتحاد، به كدام علت -192
  ) آغاز جنگ فرانسه و انگلستان 2    ) مخالفت روحانيون با استعمار1  
  ) تخلف پادشاهان قاجار از مفاد عهدنامه4    با روسيه ) صلح فرانسه3  
  چه بود؟، روس و رانيا  يها جنگ اول دورفرجام  -193
   روسيه اتباعيي (كاپيتوالسيون) به قضا  تيمصون حق) اعطاي 2  ) انعقاد معاهدٔه گلستان و جدايي مناطقي از ايران1  
  ٔه تركمانچاي از سوي ايران) پذيرش معاهد4  عنوان مرز دو كشور ) تعيين رود ارس به3  
  ؟كردند تصرف را هند نيسرزم از ييها  بخش، با توسل به كدام روش يياروپا  استعمارگران، ميالدي 18در سدٔه  -194
  يقوم و ينيد  اختالفات به زدن دامن) 2  ي از گوركانيانگمرك و يتجار  ازاتيامت) اخذ 1  
  يشرق هند يكمپان سيتأس) 4    يهند  سربازان شورش سركوب )3  
  گذاري چه بود؟ نخستين اقدام آقامحمدخان قاجار پس از تاج -195
  راه خراسان را در پيش گرفت.، ) با هدف دستيابي به غنايم نادر1  
  .ديكش لشكر قفقازبه ، منظور برقرار كردن نظم و امنيت به )2  
  كرد. سركوب را گرجستان حاكم انيطغ، ) با متحد كردن ايل قاجار3  
  ي برگزيد.تختيپا به  را تهران، رانيا  يمركز  ينواح) با تصرف 4  
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 .هستند................ هاي  از نوع درياچه................ هاي آتشفشاني مانند  كوه ۀهاي واقع در قل درياچه -196
  دائمي -) دنا4  غيردائمي -سهند) 3  دائمي -سبالن) 2  غيردائمي -دماوند) 1  
  ؟نيستهاي رودهاي ايران  كدام مورد از جمله ويژگي -197
  رسند. ) با توجه به پراكندگي فصلي بارش رودها در اواخر فصل پاييز به اوج آبدهي مي1  
  شود. سمت غرب كشور حركت كنيم مقدار آب رودها بيشتر مي به ) هرچه از شرق2  
  .هستند دائمي، شوند مي تغذيه گير برف و بلند يها كوهستان از كه ) رودهايي3  
  ) بيشتر رودهاي مناطق نسبتاً خشك از نوع طغياني و اتفاقي هستند.4  
  گيرند؟ در يك گروه قرار ميشده  در كدام گزينه تمامي موارد مطرح، هاي ايران بندي درياچه داشتن تقسيم در نظربا  -198
  هامون  -جازموريان -) نيريز4  نيريز -مهارلو -) پريشان3  هامون  -اروميه -) زريبار2  مسيله -مهارلو -) فامور1  
  چقدر است؟ Aكشور جمعيت نرخ رشد طبيعي  ،رو روبهبا توجه به اطالعات جدول  -199

  1 (19/0  

  2 (25/0  

  3 (0019/0  

  4 (0025/0  

  كشور با چه مشكالتي مواجه خواهد شد؟، در صورت ادامه روند كاهش رشد جمعيت -200
  افزايش مهاجرت  -) كاهش نيروي فعال2  ركود اقتصادي كشور -) پيري جمعيت1  
  افزايش واردات از خارج -) كاهش نيروي فعال4  هم خوردن تعادل جمعيتي بر -) تضعيف نيروي دفاعي3  
  هاي زير وقوع مهاجرت بر اساس تصميمات سياسي بوده است؟ يك از گزينه در كدام -201
  ) مهاجرت اقوام آريايي به جنوب درياي خزر در عهد باستان2  ) مهاجرت عشاير كرد به نواحي شمال شرقي در عصر صفوي1  
  ان در دهه بيست شمسيهاي مختلف به شهر آباد ) مهاجرت گروه4  ها به سرزمين گرگان ) مهاجرت سيستاني3  
  درستي ذكر شده است؟ به هاي زير يك از عبارت شده در كدام تعريف ارائه -202
  افتد. ماه از سال اتفاق مي 5متر بارش داشته و اين بارش حداقل در  ميلي 500) كانون آبگير دائمي: بيش از 1  
  ك قرار دارند.هاي نزديك به مناطق گرم و خش آبگير اتفاقي: در كوهستان  ) كانون2  
  گيرند. هاي خاصي از سال شكل مي دنبال افزايش بارندگي در دوره هاي فصلي: در فصول پرباران و به ) كانون3  
  ها در خارج از مرزهاي ايران قرار دارد. ) حوضه آبريز خارجي: رودهايي كه سرچشمۀ آن4  
  در مورد درياي عمان درست است؟شده  كدام عبارات ذكر -203
  ب) هر سه بندر اقيانوسي ايران در اين دريا قرار دارند.  ام قبلي آن درياي مكران است.الف) ن  
  د) تنها درياي آزاد ايران است.  هاي اقيانوس هند است. ج) بخشي از آب  
  هاي ويژه آن است. و) جنس سواحل از قابليت  ) سواحل مكران به استفاده از آبراه نياز دارند.ه  
  و -ه -ب) 4  و -د -الف) 3  ه -ج -ب) 2  د -ب -الف) 1  
  ؟نيستهاي شهري  ريزي برنامه» اركان«كدام گزينه از  -204
  زيست ) محيط4  ) اقتصادي3  ) اجتماعي و فرهنگي2  ) زيباسازي1  
  گيرد؟ هاي زير مورد بررسي قرار مي يك از حوزه در كدام» ونداليسم شهري«مسئلۀ  -205
  زيست شهري ) محيط4  هوشمندسازي شهر )3  ) مبلمان شهري2  هاي اجتماعي ) آسيب1  
  است؟ ناقصدر كدام گزينه ، دربارٔه مديريت روستاهاشده  اطالعات ارائه -206
 فقراي از بدتر مسكنو  درمان و بهداشت، آموزش به روستايي فقيران دسترسي بين شهر و روستا اين است كه وضعيت» هاي رفاهي نابرابري«) منظور از 1  

  است. شهري
  رو هستند. كشاورزي روبه يها بودن زمين قطعه قطعه و نبودن يكپارچه، زمين كمبود، زمين مالكيت چون نداشتن مسائلي با روستاييان تر) بيش2  
  تند.رو هس ها و فروش محصول با قيمت پايين روبه دسترسي مناسب به بازارها و وجود واسطه روستاييان براي فروش محصوالت خود با مشكالتي مانند عدم )3  
طور كلي كمبود تجهيزات  به و درماني و آموزشي امكانات، ونقل حمل وسايل و راه، سالم آشاميدني مشكالتي مانند فقدان آب» فقر روستايي«) منظور از 4  

  و خدمات است.

  مير و ميزان مرگ  480,000
  جمعيت  60,000,000
  ميزان مواليد  630,000
  ميزان ورود مهاجران  42,000
  ميزان خروج مهاجران  78,000

 ۷ و ۶ های درس :ایران جغرافیای      ۲ درس :۳ جغرافیا
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يك از اين اقدامات در برخـي  كداماست؛  شده انجام جهان مختلف نواحي در گوناگوني اقدامات روستاها اقتصادي مشكالت حل براي تاكنون -207  1414
  نواحي موجب گسترش بيكاري شده است؟

  هاي توليدي روستايي ) تشكيل تعاوني2    ) تقسيم زمين و انتقال مالكيت آن1  
  آالت در كشاورزي ) استفاده از ماشين4    ) توسعۀ صنايع كوچك روستايي3  
  است؟ نادرست» طرح هادي روستايي«كدام گزينه در مورد  -208
  شود. ) در اين طرح كاربري اراضي روستا شناسايي و نقشۀ وضع موجود آن تهيه مي1  
  شود.  ) در اين طرح چگونگي گسترش روستا در آينده مشخص مي2  
  شود. ) اين طرح با مشاركت وزارت كشور و بنياد مستضعفان انقالب اسالمي تدوين مي3  
  .گردد مي ارائه روستاها اجتماعي و اقتصادي وضعيت براي بهبود ) در قالب اين طرح راهكارهايي4  
به كدام » اند مناسب تجاري مراكز و بازارها براي گسترش مناطق كدام يا يابد توسعه كشاورزي بخش بايد مناطق كشور كدام در توجه به اينكه« -209

  آمايش سرزمين اشاره دارد؟ ۀويژگي برنام
  همۀ ابعاد توسعه ) توجه به2    هاي همۀ مناطق ) توجه به ظرفيت1  
  ) توجه به حفظ محيط زيست4    ) توجه به عدالت در توسعه3  
  كند. انجامد و به روند آن كمك مي به ................ مي GISپردازش اطالعات با  -210
  يابي  ) مكان4  ) تحليل اطالعات3  گيري ) تصميم2  بندي اطالعات ) اليه1  

  
  با صفات كدام گزينه مطابقت دارد؟» فردي، انتسابي، اجتماعي، ثابت، اكتسابي«هاي  يك از ويژگي ترتيب هر به -211
 ذوق خوش -روستايي -معلم -ايراني -آموز ) دانش2  منظم -صبور -روستايي -تهراني -) فرهنگي1  
 وزير -منزلت اجتماعي -دزد -مرد -) صادق4  خجالتي -مردادي -كارمند -كشاورز -) صبور3  
شناسـي و  شناسـي و روان اي اشاره دارد؟ و نقطۀ اشـتراك جامعـه نظريات متفاوتي دارند به چه نكته، اينكه دانشمندان مختلف دربارٔه هويت -212

  در كجاست؟، شناسي در مباحث هويت انسان
  ها از هويت واقعي خود دربارٔه غفلت و فراموشي انسانسخن گفتن  -امكان خطا و اشتباه در شناخت هويت وجود دارد) 1  
 دربارٔه ابعاد الهي و فطري هويت فردي و اجتماعي انسانسخن گفتن  -امكان خطا و اشتباه در شناخت هويت وجود دارد) 2  
   واقعي خودها از هويت  دربارٔه غفلت و فراموشي انسانسخن گفتن  - شويم هاي هويتي خود و ديگران، دچار خطا و اشتباه مي  در شناخت ويژگيهمواره  )3  
   دربارٔه ابعاد الهي و فطري هويت فردي و اجتماعي انسانسخن گفتن  - شويم هاي هويتي خود و ديگران، دچار خطا و اشتباه مي  در شناخت ويژگيهمواره  )4  
  يك از عبارات زير به كدام مفهوم اشاره دارد؟ هر -213
 اي خودعنوان اعض به رسميت شناختن افراد توسط جهان اجتماعي به ■  
 ها توسط اعضاي جهان اجتماعي يادگيري حقوق و تكاليف و عمل به آن ■  
 فتوت نامه  ■  
 هاي شغلي در ايران گيري گروه تعيين نحؤه شكل -انتقال فرهنگ از نسلي به نسل ديگر -) تعيين بخشي از هويت اجتماعي افراد1  
 هاي شغلي در ايران  گيري گروه تعيين نحؤه شكل -اجتماعي افراد گيري هويت شكل -) بازتوليد هويت اجتماعي در جهان اجتماعي2  
  روابط ميان حرفه و جامعهتعيين  -انتقال فرهنگ از نسلي به نسل ديگر -) بازتوليد هويت اجتماعي در جهان اجتماعي3  
  و جامعه روابط ميان حرفهتعيين  -گيري هويت اجتماعي افراد شكل -) تعيين بخشي از هويت اجتماعي افراد4  
  يك از عبارات زير در كدام گزينه آمده است؟ ترتيب نتيجۀ هر به -214
 هاي جهان اجتماعي  جذب نشدن افراد نسبت به عقايد و ارزش ■  
 بيشتر بودن قدرت اقناع يك فرهنگ ■  
  هاي مناسب براي كنترل اجتماعي  نداشتن روش ■  
 تهديد شدن مشاركت اجتماعي افراد -شيؤه رسمي به تر آن آثار و نتايج عميق -تلفهاي مخ پذيرش نقش خود در نهادها و سازمان عدم) 1  
تهديد شدن مشاركت  -توسط افراد ها و اعمال متناسب با آن فرهنگ  كنشبهتر انجام شدن  -هاي مختلف پذيرش نقش خود در نهادها و سازمان عدم) 2  

 اجتماعي افراد
 با مشكل مواجه شدن جهان اجتماعي در بازتوليد خود  -شيؤه رسمي به تر آن آثار و نتايج عميق -يف خود) پايبند نبودن افراد به حقوق و تكال3  
بـا مشـكل مواجـه شـدن جهـان  -توسط افـراد ها و اعمال متناسب با آن فرهنگ  كنشبهتر انجام شدن  -) پايبند نبودن افراد به حقوق و تكاليف خود4  

 اجتماعي در بازتوليد خود
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  كند؟ را كامل مي رو جدول روبهترتيب كدام گزينه  به -215  1515
مسدود بودن راه  -هاي اجتماعي مختلف در جهان اجتماعي ) امكان دسترسي به موقعيت1  

 جوامعي موسوم به آپارتايد -ا و تحرك اجتماعي صعوديارتق
مسـدود بـودن راه  -جايي افراد از يك موقعيت اجتماعي به موقعيت اجتماعي ديگر  جابه) 2  

 جوامعي موسوم به آپارتايد  -تحرك اجتماعيهرگونه 
ه مسـدود بـودن را -جايي افراد از يك موقعيت اجتماعي به موقعيت اجتماعي ديگر  جابه) 3  

 جوامع فئودالي غربي -ارتقا و تحرك اجتماعي صعودي
مسدود بودن راه  -هاي اجتماعي مختلف در جهان اجتماعي ) امكان دسترسي به موقعيت4  

 جوامع فئودالي غربي  -تحرك اجتماعيهرگونه 
  به سؤاالت زير پاسخ دهيد: -216
 چيست؟ ها م نسبت به مشاغل و حرفهالاساس منع و ترغيب اس ■  
 گيرد؟ به چه دليل تغييرات هويتي افراد مورد تشويق و تأييد جامعه قرار مي ■  
  منظور از علل بيروني تعارض فرهنگي چيست؟ ■  
پـذيري از تأثير  -ها با هويت جهان اجتماعي سـازگار اسـت   تغييرات هويتي افراد و گروهزيرا  -بر تربيت و هويت انسان ها اين حرفه ٔهآثار مخرب يا سازند) 1  

  هاي اجتماعي ديگر   هانج
 -گيـرد هاي اساسي جامعه شـكل مـي   هويت اجتماعي افراد در چارچوب عقايد و ارزشزيرا  -بر تربيت و هويت انسان ها اين حرفه ٔهآثار مخرب يا سازند) 2  

 آناعضاي  بيرون از چارچوب مورد پذيرش جهان اجتماعي توسط هاي   ها و فعّاليت   نوآوري
   هاي اجتماعي ديگر   پذيري از جهانتأثير  - ها با هويت جهان اجتماعي سازگار است   تغييرات هويتي افراد و گروهزيرا  - ها وه يا مستحب بودن حرفهحرام، مكر  )3  
هـا و    رينـوآو  -گيـرد هـاي اساسـي جامعـه شـكل مـي   هويت اجتماعي افـراد در چـارچوب عقايـد و ارزشزيرا  -ها مكروه يا مستحب بودن حرفه، ) حرام4  

 آن اعضاي  بيرون از چارچوب مورد پذيرش جهان اجتماعي توسط هاي   فعّاليت
  ترتيب درست يا نادرست بودن جمالت زير را مشخص كنيد: به -217
علمـي  روش بـه و شيؤه زنـدگي مـا را ها ها بر كنش شود كه اجتماعات انساني و چگونگي اثرگذاري آن يي گفته ميها  علوم اجتماعي به دانش ■  

 .كنند مطالعه مي
 .كند ي انسان و آثار و پيامدهاي آن بحث ميها دربارٔه كنش اجتماعيعلوم  ■  
 اند. از علوم اجتماعياي  نمونهشناسي  از علوم انساني و جامعهاي  نمونهشناسي  مردم ■  
  .از موضوع علوم اجتماعي استتر  موضوع علوم انساني عام ■  
 درست -نادرست -نادرست -) درست2    تدرس -نادرست -درست -) درست1  
 نادرست -درست -درست -) نادرست4  نادرست -درست -نادرست -) نادرست3  
  قائل بودن به تفاوت موضوع در علوم انساني و علوم اجتماعي چه پيامدهاي مثبتي دارد؟ -218
  تقليل وجود انسان به ابعاد اجتماعي عدم -هاي اين دو علوم ) يكسان ندانستن روش1  
 شناسي هايي مانند فلسفه و جمعيت تمايز قائل شدن بين رشته -هاي اجتماعي هاي انسان به كنش تقليل كنش عدم) 2  
 هاي اجتماعي هاي انسان به كنش تقليل كنش عدم -تقليل وجود انسان به ابعاد اجتماعي عدم) 3  
 شناسي يي مانند فلسفه و جمعيتها  تمايز قائل شدن بين رشته -هاي اين دو علوم ) يكسان ندانستن روش4  
  ترتيب علت عبارات زير را آورده است؟ كدام گزينه به -219
 ها اجتماعات بر زندگي انسان تأثيرتوضيح  ■  
 اجتماعي مناسب و صحيح براي دانشمندانگيري  موضعفراهم كردن فرصت  ■  
 ها افزايش همدلي و همراهي انسان ■  
   به علوم طبيعي علوم اجتماعي نسبتاهيمت بيشتر  ■  
فراهم ساختن زمينۀ ورود عناصر فرهنگي متناسب بـه جهـان  - ها افزايش همدلي و همراهي انسانكمك به  - هاي جهان اجتماعي بيني پيامدهاي پديده پيش )1  

 علوم اجتماعي و انساني از  حبراي استفادٔه صحيها  به آنكمك كردن ها و  ي فناوري به انسانها و محدوديت ها دربارٔه فرصتآگاهي دادن  - اجتماعي
 -ها و جوامـع مختلـف از يكـديگر زمينۀ فهم متقابل انسانفراهم ساختن  -ها افزايش همدلي و همراهي انسانكمك به  -) كشف قواعد جهان اجتماعي2  

 علوم اجتماعي و انسانيز ا  براي استفادٔه صحيحها  به آنكمك كردن ها و  ي فناوري به انسانها و محدوديت ها دربارٔه فرصتآگاهي دادن 
فـراهم سـاختن زمينـۀ ورود عناصـر فرهنگـي  -هـا ي اجتماعي و انتقـاد از آنها داوري دربارٔه پديده -هاي جهان اجتماعي بيني پيامدهاي پديده ) پيش3  

از  بـراي اسـتفادٔه صـحيحهـا  بـه آنكمـك كـردن ها و  ي فناوري به انسانها و محدوديت ها دربارٔه فرصتآگاهي دادن  -متناسب به جهان اجتماعي
  طبيعت و علوم طبيعي

هـا و جوامـع مختلـف از  زمينۀ فهـم متقابـل انسـانفراهم ساختن  -ها ي اجتماعي و انتقاد از آنها داوري دربارٔه پديده -) كشف قواعد جهان اجتماعي4  
 از طبيعت و علوم طبيعي براي استفادٔه صحيحها  ه آنبكمك كردن ها و  ي فناوري به انسانها و محدوديت ها دربارٔه فرصتآگاهي دادن  -يكديگر

 
 

  مفهوم  توضيح
  تحرك اجتماعي  (الف)
  انسداد اجتماعي  (ب)

موقعيت اجتماعي جوامعي كه 
ها با زمين  آن ۀافراد به رابط

  .بستگي داشت
  (ج)
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  زدايي به تصوير كشيده است؟ نام آشنايي به شناس را در هنري كدام گزينه تالش يك جامعه -220  1616
بـه عمـق  تـر شـدن هاي مختلف جهان اجتماعي كه عموم افراد توان فهم آن را ندارند بـراي نزديـك ) تالشي است براي ساده و عملياتي كردن موقعيت1  

 هاي اجتماعي واقعيت
بـه پيچيـدگي و تا از دانش عملي و عمومي جهان اجتماعي عبور كـرده و ، انداز فردي غريبه هاي اجتماعي از چشم ) تالشي است براي نگاه به موقعيت2  

 . شودتر  عمق آن موقعيت اجتماعي نزديك
عنـوان فـردي  هاي گوناگون با نگاهي از بيرون بـه در موقعيت، هاي اجتماعي واقعيتتر از  ) فعاليتي است در جهت ساخت آگاهي و دانش ساده و راحت3  

 غريبه
هاي اجتماعي با نگاهي ساده و البتـه بـه  هاي اجتماعي به عادت و نگاه به عمق واقعيت ) فعاليتي است در جهت دوري از تكرار و تبديل شدن موقعيت4  

 ويم.دور از پيچيدگي تا به فهم دانش عمومي نائل ش
  در ارتباط با مفهوم نظم و نظم اجتماعي به سؤاالت زير پاسخ دهيد: -221
 نظم اجتماعي محصول چيست؟ ■  
 نظم به چه معناست؟ ■  
  كند؟ نظم اجتماعي چه چيزي را امكان پذير مي ■  
 ها  بيني رفتار ديگران و همكاري با آن پيش -قرار گرفتن هر پديده در جاي خود -ايم ها براي با هم زندگي كردن پذيرفته قواعدي كه ما انسان) 1  
ه مـا را از همكـاري بـا منتظره و مسائلي كـغير  فهم اتفاقات -قرار گرفتن هر پديده در جاي خود -دهد ) اصولي كه نظام حقوق و تكاليف را سازمان مي2  

 دارد. ميديگران باز 
 ها  بيني رفتار ديگران و همكاري با آن پيش -هاي اجتماعي دن جاي پديدهتعيين كر  -دهد ) اصولي كه نظام حقوق و تكاليف را سازمان مي3  
فهم اتفاقات غيرمنتظـره و مسـائلي كـه مـا را از  -هاي اجتماعي تعيين كردن جاي پديده -ايم ها براي با هم زندگي كردن پذيرفته قواعدي كه ما انسان) 4  

 دارد.  ميهمكاري با ديگران باز 
هـاي نظـام  پذيرند به چه مفهومي اشـاره دارد؟ و تـالش گذارند و از يكديگر اثر مي اي مختلف نظام اجتماعي بر يكديگر اثر ميه اينكه بخش -222

  آورد؟ دست مي است و اين هدف را از چه طريقي به دفيهاجتماعي براي رسيدن به چه 
 ايجاد ساختار اجتماعي -د اجتماعيپويا نگه داشتن جهان اجتماعي و حفظ قواع -) پويا بودن نظام اجتماعي1  
 تغيير در خود و محيط  -تأمين نيازهاي خود و حفظ خود در بلند مدت -) پويا بودن جهان اجتماعي2  
 تغيير در خود و محيط -تأمين نيازهاي خود و حفظ خود در بلندمدت -) پويا بودن نظام اجتماعي3  
 ايجاد ساختار اجتماعي  -ن اجتماعي و حفظ قواعد اجتماعيپويا نگه داشتن جها  -) پويا بودن جهان اجتماعي4  
  شناسي تبييني آورده است؟ كدام گزينه توضيح درستي در ارتباط با جامعه -223
 دهد. بيند و به همين دليل به هيچ روشي مانند روش تجربي اهميت نمي هاي عالم را يكسان و مشابه به هم مي ) همان نگاهي است كه همۀ پديده1  
همۀ علوم را مبتني بـر علـوم تجربـي ، شود و به همين دليل روش فهم و مطالعه گويند كه در موضوعات علوم مختلف تفاوتي قائل نمي ) به نگاهي مي2  

 معناي وحدت موضوع علوم است. به داند و مي
تالش خود را صرف فهم ساختارهاي اجتماعي كـالن بـا شناسي خرد ندارد و همۀ  اي به جامعه گويند كه هيچ عالقه شناسي مي ) به رويكردي در جامعه3  

 كند. روش تجربي مي
يكسان است و ، روش مطالعه، ي علميها دانش ۀمعني وحدت روش علوم است؛ يعني در هم به پوزيتيويستي است و پوزيتيويسمشناسي  همان جامعه) 4  

 . آن هم روش تجربي است
  درستي آورده است؟ ناسي تبييني را بهش گيري هدف جامعه كدام گزينه زمينۀ شكل -224
روابط علت و معلـولي  شد؛ يعني تنها بيان آن دسته از ي تجربي به رسميت شناخته ميها تبيين با محدود دانستن دانش علمي به دانش تجربي صرفاً) 1  

پنداشـتند كـه دانـش علمـي تنهـا از راه  ين ميزيرا چن، پذير باشد شد كه با حس و تجربه مشاهده دانش علمي و معتبر محسوب مي، ها ميان پديده
 آيد. دست مي حس به

، كنـد هـا فـراهم مـي پيشـگيري و كنتـرل طبيعـت را بـراي انسـان، بينـي امكان پيش، كه علوم طبيعي با شناخت نظم موجود در طبيعت طور همان) 2  
لـذا در ايـن رويكـرد هـدف ، دهـد و كنتـرل جامعـه را مـيپيشـگيري ، بينـي هـا قـدرت پـيش به انسان، نيز با شناخت نظم اجتماعيشناسي  جامعه
 . نيز همانند هدف علوم طبيعي استشناسي  جامعه

بينـد. از ايـن منظـر  ي مـيتفاوت ميان جوامع مختلف را تنها تفاوتي كمّـ داند و طبيعي پيچيده مي ٔهك پديدي جامعه را صرفاً، تبيينيشناسي  جامعه) 3  
 ترند. در رفع نيازهاي خود تواناترند و به همين دليل پيشرفته، ترند برخي جوامع از برخي ديگر پيچيده

اند كـه بـا  خودروها و بسياري از عناصر ديگر تشكيل شده، ها نا خياب، ها نا ساختم، ها نا سازم، نهادها، ها جوامع از انسان شناسان تبييني جامعهاز نظر ) 4  
 اند. اند كه با نظمي خاص در كنار هم قرار گرفته بدن و ماشين از اجزايي تشكيل شدهكه  طور همان، اند نظمي خاص در كنار هم قرار گرفته
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  پنداري اشتباه است؟ نتيجۀ يكسان دانستن طبيعت و جامعه چيست؟ و به چه دليل اين يكسان -225  1717
هاي طبيعي است كه بـه همـين  ر از طبيعت و پديدهت زيرا انسان موجودي بسيار پيچيده -دهد ي نظم اجتماعي تقليل ميها ها را به پيچ و مهره انسان) 1  

 شود.  تر محسوب مي دليل جامعه از طبيعت بسيار پيشرفته
هاي طبيعي است كه به همين دليل جامعه از طبيعت بسيار  تر از طبيعت و پديده زيرا انسان موجودي بسيار پيچيده -سازد ) جامعه را مغلوب انسان مي2  

 شود. تر محسوب مي پيشرفته
، هاست و بود و نبـود آن ي انسانها محصول و مخلوق كنش، ف طبيعتال جامعه برخزيرا  -دهد ي نظم اجتماعي تقليل ميها ها را به پيچ و مهره انسان) 3  

 . وابسته به انسان است
 . وابسته به انسان است، و نبود آنهاست و بود  ي انسانها محصول و مخلوق كنش، ف طبيعتال جامعه برخزيرا  -سازد ) جامعه را مغلوب انسان مي4  

  
  توان گفت؟ ترتيب چه مي به، هاي زير دربارٔه تعريف -226
  الف) جانور: موجودي كه جاندار است.  
  ها پستانداران و ماهي، خزندگان، داران: پرندگان ب) مهره  
  نيستند.تام  عليّتپ) موجودات مادي: اشيايي كه مجرد و داراي ف  
  دوري است. -جامع نيست -) جامع نيست2  واضح نيست. -جامع نيست -) مانع نيست1  
  دوري است. -مانع نيست -) جامع نيست4  واضح نيست. -مانع نيست -) مانع نيست3  
  كدام گزينه يك استقراي تمثيلي است؟ -227

ـــــي) 1 ـــــدارد در دل ب ـــــزل ره ن آرزو صـــــائب تزل
  

ـــرگردا    ـــاد س ـــيا افت ـــو آب از آس ـــيچ ـــد ن نم باش
  

ـــا) 2 ـــاي م ـــس دراز پ ـــزل ب ـــت و من ـــگ اس لن
  

نخيــــل بــــر دســــت مــــا كوتــــاه و خرمــــا  
  

ــــب) 3 ــــار غاي ــــدار ي ــــه ذوق دارد دي ــــي چ دان
  

ــــر تشــــنه   ــــان ب ــــه در بياب ــــري ك ــــارد اب اي بب
  

ـــــر) 4 ـــــر داي ـــــوزه ز ٔهگ ـــــوهر ك ـــــازند گ س
  

از كــــوزه همــــان بــــرون تــــراود كــــه دروســــت  
  

  كدام است؟» مفهومي كه بيش از يك مصداق ندارد«و » وم جزئيمفه«رابطۀ مصاديق دو مفهوم  -228
  وجه ) عموم و خصوص من4  ) عموم و خصوص مطلق3  ) تباين2  ) تساوي1  
  محصوره است؟، كدام قضيۀ حملي -229
  ) همۀ جمعيت بيش از هزار نفر بودند.2    نقطه ندارد.، ) دارا برخالف ندار1  
  اند خبران ) اين آدميان در طلبش بي4  ارد؟از عيش چه كم د، تو را داردكه ) آن كس 3  
انـد. ايـن سـه  بندي شده با سه دايره دسته، جان در نمودار زير مصاديق اشياي بي -230

  اشـياي شـفاف و اشـياي غيرخـوردني ، دايره مربـوط بـه مصـاديق اشـياي جامـد
  در كدام گزينه با نمودار مطابق است؟شده  (و غيرآشاميدني) هستند. مفاهيم مطرح

  ) بنزين4(  ) شيشه3(  ) درخت كاج2(  ) جيوه1() 1  

  ) آب8(  ) شير7(  ) شيشه6(  ) كيك5() 2  

  ) بنزين7(  ) درخت سيب5(  ) يخ3(  ) شير1() 3  

  ) جيوه8(  ) يخ6(  ) آب4(  ) كيك2() 4  

  كدام گزينه فقط يك استقراي تعميمي است؟ -231
  كس خطري ندارد. ها هم براي هيچ اند، پس بازگشايي دانشگاه اند مبتال نشده ي كرونا مدرسه رفتهآموزاني كه در شرايط شيوع بيمار  تعداد زيادي از دانش )1  
  دهد. طور كلي سوار مترو و تاكسي شدن بيماري را گسترش نمي پس به، اند دهد سفرهاي بين شهري عامل افزايش بيماري كرونا نبوده ) آمارها نشان مي2  
  پس آموزش حضوري باعث شيوع بيشتر اين بيماري خواهد شد.، گيرند اند كرونا مي نوجواناني كه از منزل خارج شده روزه تعدادي از كودكان و ) همه3  
  پس استفاده از دستكش ضرورتي ندارد.، در مقابله با ويروس كرونا استفاده از ماسك بسيار مؤثرتر از دستكش است، ) طبق مشاهدات انجام گرفته4  
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  ؟شود نميق بررسي كدام گزينه در منط -232  1818
رو مســـخرگي پيشـــه كـــن و مطربـــي آمـــوز) 1

 

مهتـــــر بســـــتاني از كهتـــــر و داد خـــــود تـــــا 
 

ــو از) 2 ــاي ت ــه تمن ــي ك ــت؟ پرس ــبم چيس ــل ل لع
 

؟آنجــا كــه عيــان اســت چــه حاجــت بــه بيــان اســت 
 

ــــا) 3 ــــاد  ي گــــدا معتبــــر شــــودآنكــــه رب مب
  

   
ـــر؟4 ـــن خب ـــافتي از حُســـن م ـــه ي ـــا چگون ) گفت

  

   
  توان نتيجه گرفت؟ لزوم معلوم بودن كدام گزينه را مي، »امكان معرفت«و بديهي بودن  از روشن -233
  ) معرفت شهودي4  ) چيستي معرفت3  ) قلمرو شناخت2  ) ارزش شناخت1  
  كدام گزينه در توضيح قول سيسرون دربارٔه سقراط درست است؟ -234
  سير جديدي قرار داد.فلسفه را در م، ) سقراط با طرح مسائل مربوط به زندگي انسان1  
  بيني سوفسطائيان را آشكار كرد. غرور و خودبزرگ، ) سقراط با تبيين معنا و روش درست فلسفه2  
  فلسفه را به امري عمومي تبديل كرد.، هاي فلسفي در ميان مردم كوچه و بازار ) سقراط با ترويج پرسش و پاسخ3  
  در دسترس همگان قرار داد.، عي و مسائل پيرامون خدا و فرشتگان بوداي را كه دربارٔه امور ماوراء طبي ) سقراط فلسفه4  
  درست است؟» آغاز تاريخي فلسفه«كدام گزينه دربارٔه  -235
  هاي ديگر را گرفت و با زبان فلسفي نگاشته شد. ها و دانش ) سرزمين يونان باستان نخستين جايي بود كه در آن تفكر فلسفي جاي اسطوره1  
  اند. زيسته حكيمان و فيلسوفان خداپرستي در سرزمين ايران مي، دهد كه در دورٔه كيانيان باقيمانده از ايران باستان نشان مي) آثار فلسفي 2  
  ها پي گرفت. ردّ پاي تفكر در مسائل بنيادين هستي را در آن، توان پيش از تمدن يونان ) اوپانيشادها و گاتاها از جمله آثاري هستند كه مي3  
  توان تاريخ دقيقِ آغاز فلسفه را پيدا كرد. پس مي، اند اند كه دربارٔه مسائل فلسفي انديشيده كساني هم بوده، جا تمدني شكل گرفته) چون هر 4  
  كدام گزينه با توجه به فوايد تفكر فلسفي درست است؟ -236
  نتيجۀ داشتن يك شخصيت مستقل است.، هاي فكري و رسيدن به آزادانديشي ) ساختن بنيان1  
  پذيريم. گذاريم و باورهاي جديدي را منطبق بر عقل مي ) با تفكر فلسفي باورهاي قبلي خود را كنار مي2  
  شدند. آگاه نمي، ) اگر فيلسوفان نبودند مردم به باطل بودن باورهاي غلطي كه از نسلي به نسل بعد منتقل شده است3  
  روش درست كافي نيست. به تفكر دربارٔه مسائل بنيادين فلسفي، م) براي اينكه مانند يك فيلسوف انديشۀ مستقل داشته باشي4  
  لزوماً درست است؟، »تجربۀ حسي را بشناسد قابل تواند همين امور محسوس و انسان فقط مي«كدام گزينه دربارٔه شخصي كه معتقد است  -237
  رفته است.يابي به معرفت صحيح و مطابق واقع را در قلمرو مشخصي از هستي پذي ) امكان دست1  
  ) واقعيات عالَم را در موجودات محسوس خالصه كرده است و به وجود امور نامحسوس باور ندارد.2  
  بشناسد.، گونه كه هستند تواند اشيا را همان معتقد است كه انسان نمي، دليل خطاهاي حواس ) به3  
  سيار محدود است.باز هم شناخت ما ب، رغم گستردگي شناخت ما از جهان ) معتقد است كه علي4  
  بررسي است؟ وسيلۀ كدام ابزار يا طريق معرفتي با ابزار يا طريق معرفتي ديگر قابل بهآمده  دست بههاي معرفتي  يافته -238
  ) شناخت وحياني با حس4  ) حس با قلب3  ) شناخت عقلي با حس2  ) عقل با وحي1  
  ست كه ...............به اين معنا، بيني درست وقايع ناتواني ما در پيش -239
  ) امري اتفاقي به يكي از معاني موردنظر فيلسوفان رخ داده است.1  
  صرفاً برداشت ذهني ما از واقعيات بوده است. عليّت) رابطۀ 2  
  ) انسان در فهم علل نهايي موجودات ناتوان است.3  
  هاي منجر به يك واقعه ناآگاهيم. ) از مجموعۀ علت و معلول4  
  معناي نخست ممكن است؟ به» اتفاق«رخ دادن ، عليّتاس ديدگاه كدام گزينه در باب بر اس -240
  گرايان ) تجربه4  سينا ) ابن3  ) هيوم2  ) دكارت1  
  چيست؟ عليّتها در باب منشأ ادراك  در حقيقت يكي از نقدهاي هيوم بر ديگر امپريست -241
  يك تداعي رواني است. ها ) توالي پديده2  ادراك نيست. ) ضرورت با تجربه قابل1  
  ) رابطۀ ضروري ميان علت و معلول برقرار نيست.4  نيست. عليّت) حس و تجربه تنها راه شناخت 3  
  اشاره شده است؟ عليّتسينا در باب  ترتيب به وجه شباهت و وجه تفاوت نظريۀ دكارت و ابن در كدام گزينه به - 242
  به استدالل  عليّتودن نياز ب بي -با حس و تجربه عليّتادراك  عدم) 1  
  صورت مادرزادي به عليّتادراك  -صورت فطري به عليّت) ادراك 2  
  صورت اصلي ضروري به عليّتادراك  -) يافتن مصاديق علت و معلول با تجربه3  
  عنوان يكي از مفاهيم اوليه به عليّتدرك  -صورت غيراكتسابي به عليّت) ادراك 4  
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  كند؟ نقض مي عليّتا دربارٔه منشأ ادراك كدام گزينه ديدگاه دكارت ر  -243  1919
  ) ذهن انسان در هنگام تولد مانند يك لوح سفيد نانوشته است.1  
  تواند همراه با فهم اصل امتناع اجتماع نقيضين نباشد. نمي عليّت) فهم اصل 2  
  هاي علت و معلول فطري است و نياز به تجربه ندارد. ) يافتن مصداق3  
  گيرد. در ذهن شكل مي عليّتگرِ  يك امر روانيِ تداعي، ادث) از مشاهدٔه توالي حو 4  
  درست است؟ آن» علت تامۀ«و » علت ناقصه«كدام گزينه دربارٔه ، اگر يك معلول خاص را در نظر بگيريم -244
  هاي ناقصه تشكيل شده است. ) علت تامه از علت2  آيد. ) علت ناقصه قبل از علت تامه پديد مي1  
  گيرد. ) معلول ضرورت خود را از مجموع علت ناقصه و تامه مي4  ديگر ناقصه نيست.، باشد تامه، ) وقتي علت3  
  توان از سنخيت علت و معلول نتيجه گرفت؟ كدام گزينه را مي -245
  شد. جاي آن موجود مي به، ) ممكن بود جهاني غير از جهان موجودِ فعلي1  
  محال است.، شده عينمعناي وقوع حوادثي بدون هدف از پيش م ) اتفاق به2  
  هاي حسي معتبر و مطابق واقع باشند و لذا امكان پژوهش تجربي وجود دارد. ) ممكن است شناخت3  
  پي انكار اصل سنخيت هستند. در، دانند شناسي كه پيدايش انسان را از حيوان مي هاي زيست ) نظريه4  

  
  ها را به فرد فهماند؟ ها و زيبايي كم زشتي شدي بايد كمهاي ر  يك از دوره در كدام -246
  سالگي 21تا  14) 4  سالگي 14تا  7) 3  سالگي 7تا  5) 2  سالگي 7تا  2) 1  
  مراحل مشخص تقسيم كرد؟ به به راحتي توان نميدليل كدام ويژگي رشد  هاي مربوط به رشد انسان را به ويژگي -247
  ) وراثتي بودن4  ) كيفي بودن3  ) پيوسته بودن2  اي بودن ) مرحله1  
  گيرند؟ هاي ظاهري اشيا قرار مي ويژگي تأثير چرا كودكان تحت -248
  يافته نيست. ها رشد ) توانايي زباني آن2    ها گزينشي است. ) توجه آن1  
  ها از نوع ادراكي است. ) پردازش آن4  ها از هيجانات خود كم است. ) آگاهي آن3  
  ؟گيرد نميحركتي كودكي قرار  -در حيطۀ رشد جسماني، ريك از موارد زي كدام -249
  ) دو برابر شدن اندازٔه قلب4  ) انجام حركات درشت3  ) مهارت بستن بند كفش2  ) افزايش وزن مغز1  
  درست است؟» رسش«كدام عبارت دربارٔه  -250
  ي در آن ندارد.ا كننده ) وراثت نقش تعيين2  گيرد كه مستقل از محيط هستند. بر مي ) تغييراتي را در1  
  بگذارد. تأثيرها  تواند بر آن ) رفتارهايي هستند كه عوامل محيطي مي4  ) بيانگر تفاوت خصوصيات فاميل نزديك و دور است.3  
  يك از اجزاي هويت اشاره دارد؟ به كدام» هاي جنسيتي براي نشان دادن رفتارهاي زنانه يا مردانه ايفاي نقش« -251
  هاي اجتماعي ) ويژگي4  هاي رواني ) ويژگي3  هاي جنسي ) ويژگي2  يهاي جسم ) ويژگي1  
روي مطالـب درسـي تمركـز ، كند و در اردوهـاي درسـي مهسا نسبت به چند سال گذشته خود را با برنامۀ مطالعاتي مدرسه بهتر سازگار مي -252

  دهندٔه كدام ويژگي شناختي نوجواني است؟ بيشتري دارد. اين مثال نشان
  مفهومي ردازشپ) 4  سازي ) توانايي فرضيه3  ) مهارت فراحافظه2   گزينشي) توجه 1  
  بستگي به چه عاملي دارد؟، اينكه از دست دادن را فداي هشدار كاذب بكنيم و يا برعكس، در هر موقعيت رديابي عالمت -253
  هاي حسي ) ويژگي4  هاي فردي ) ويژگي3  ) اهميت تكليف2  ) دشواري تكليف1  
  شناسي گشتالت است؟ يك از اصول روان كدام تأثير تحت» گل«صورت يك  رو به ل روبهادراك شك -254

  ) شكل و زمينه1  

  ) استمرار2  

  ) تكميل3  

  ) مشابهت4  
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  است؟» توهم«كدام گزينه بيانگر مفهوم  -255  2020
  كنيم. اس مياحس، ايم ) گاهي چيزي را كه ادراك نكرده2  كنيم. ادراك مي، ايم ) گاهي چيزي را كه احساس نكرده1  
  شويم. ها دچار خطا مي ) گاهي در بازشناسي و معنابخشي به محرك4  كنيم. ادراك نمي، ) گاهي چيزي را كه وجود خارجي دارد3  
  تابع چيست؟، هاي حسي تحريك هريك از گيرنده -256
  ) احساس محرك4  ) ادراك محرك3  ) شدت محرك2  ) توجه به محرك1  
  كدام عبارت درست است؟، شناختي و خطاهاي ادراكي در رابطه با خطاهاي -257
  ) خطاي ادراكي همان خطاي شناختي است.2  شوند. ) بعضي از خطاهاي شناختي منجر به خطاي ادراكي مي1  
  اي از خطاهاي ادراكي است. مجموعه، ) خطاي شناختي4  اي از خطاهاي شناختي است. مجموعه، ) خطاي ادراكي3  
  ثر مدت زمان مفيد براي ايجاد توجه مستمر به چه عواملي بستگي دارد؟برآورد دقيق حداك -258
  دشواري تكليف -هاي شخصي ) ويژگي2  دشواري تكليف -) شباهت دو تكليف1  
  توجه ارادي -هاي شخصي ) ويژگي4    مهارت فرد -) شباهت دو تكليف3  
كم  اما با گذشت چند ماه كم، داشتي و قرنطينۀ خانگي توجه زيادي داشتندهاي به مردم به رعايت پروتكل، هاي اول شيوع بيماري كرونا در ماه -259

  توان گفت ............... باره مي از ميزان توجه مردم به اين مسئلۀ مهم كاسته شد. در اين
  بودن محرك هدف كاهش يافته است.فرد  منحصربه) 1  
  بيش از حد رخ داده است.، ) هشدار كاذب2  
  دليل وجود عوامل انحرافي كاهش يافته است. به وج و ) كاركرد جست3  
  زنگي كاهش يافته است. به دليل خستگي ميزان گوش ) به4  
يكتا روز گذشته به يك مهماني در منزل دوستش رفته بود. فرداي آن روز دوستش نظر او را دربارٔه يكي از تابلوهاي منزلشـان پرسـيد. يكتـا  -260

  اين مثال بيانگر كدام پديده است؟» ولي حواسم به طرح و نقش آن نبود. ،تابلوي روي ديوار را ديدم«گفت: 
  ) رديابي درست عالمت4  سازي ) آماده3  ) توجه متمركز2  ) آگاهي نسبي1  
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سؤال طراحان اسامی
عمـومی هـای درس ریحیـتشـ پاسخ

 

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ

  

۲  
۳  
    مهم  رهایتذک   ۱۴

  

  

 ــون ــی آزم ــۀ آزمایش ــه ۴ مرحل ــه روز در دو، گزین ــزار ۹۹ آذر ۲۸ جمع برگ

  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) رمز 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 ۳ مرحل ــورت ب ــل ص ــا ،کام ــلۀ ب فاص

ــانیز  ــاهی م 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 آخوندی  اکرب علی علیرضا دلشاد 

|.............................................. 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           ریاضـ
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  ریاضیات
  مسئول درس:

سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... گروه ریایض  
 

  

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

 سعید اکربزاده زاده  علی افضل|........... گروه تجریب

 فراهانی علی شهرابی مهران موحدی |.......... روه انساینگ

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

 احمد رضوانی بهمن شاهمرادی  علی نعیمی 

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

 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 محمدبیگیرس: مسئول د

 ساز میرتا چینی

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

 ابوالفضل قاضی

|........................................... عریب اختصایص
 زاده محمدصادق رمضانیمسئول درس: 

 سید اسحق بلندنظر

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

 زهرا نعمتی

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

 محمدصالح فتاحی

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

 محمدزمان کبیر

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

 حمید سودیان طهرانی اکرم صفرنورالله 

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

 نرگس نظرپور سیمین زاهدی 
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۳ شامرۀ آزمون عمومـی های درس یحیترش پاسخ
  

  
  1 فارسي 158 و 157 هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ :پاسخ -1

   واژگان: درست معاني  
  گري جلوه تجلّي: :1 گزينۀ  
  بزرگواري تكريم: :2 گزينۀ  
  وريد جدايي، فراق: :4 گزينۀ  

  3 فارسي 168 تا 166 هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ :پاسخ -2
 در بايـد يعني باشند؛ مترادف سؤال صورت واژگان با آن واژگانِ از بيشتري تعداد كه كنيم پيدا را اي گزينه است شده خواسته ما از سؤال اين در  

 سؤال يك هم ها گروه همۀ در و رفت كار به بار اولين براي 99 كنكور در سؤال نمونه (اين كنيم بررسي نظر اين از را واژه چهار ها گزينه از هركدام
  داشت): وجود ين نوعا  از

  درست مورد 2 نيستند): مترادف سؤال صورت كلمات از كدام هيچ با خشمگين و (روش مدام  پيوسته تزوير/  نيرنگ )1  
  درست مورد 4 والي:  فرمانروا معجر/  سرپوش مدام/  مي تزوير/  رياكاري )2  
 سـؤال صـورت واژگان از كدام هيچ با و است مترادف داروغه با گرد (شب ضماد  نهند جراحت بر كه دارو معجر/  روسري اجنبي/  بيگانه )3  

  درست مورد 3 نيست): مترادف
  درست مورد 3 اجنبي): نه است ادفمتر  اجانب با (بيگانگان ضماد  مرهم مدام/  هميشه تزوير/  دورويي )4  

  1 فارسي 160 تا 157 هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ :پاسخ -3
  ناداني عقلي، كم ،خردي يب سفاهت:  
  زره سازند، آهني هاي حلقه از كه جنگي جامۀ درع:  
  زحل سيّارٔه كيوان:  
  سازند. مي نيزه و تير آن از كه محكم و سخت چوبي خدنگ:  

  1 فارسي 116 و 103 ،89 ،87 هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ :اسخپ -4
  است. »ترجيح« واژه اين صحيح شكل و است نادرست »ترجيه« امالي 1 گزينۀ در  
  است. صحيح »خواست« آن جاي به و است نادرست »خاست« امالي پس ،است كردن تمنّا و كردن طلب از سخن 2 گزينۀ در  
 »ماننـد و مثـل« امـا ،نيست خدا او است: صحيح همانندان معني به »اشباه« بلكه نيست؛ بيت مناسب اجسام معني به »اشباح« نيز 4 گزينۀ در  

  ندارد.
  3 فارسي 5 تا 2هاي  درس * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ :پاسخ -5

  نادرست: موارد  
  صالح  سالح ج)  
  گذارد  گزارد د)  

  1 فارسي 116 تا 79 هاي صفحه * ساده * :سؤال شخصاتم ▲  1 گزينۀ :پاسخ -6
  »فراموشي و نسيان« اماليي: نظر از اشتباه واژٔه تنها  

  3 فارسي 37 و 29 و 1 فارسي 96 و 76 هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ :پاسخ -7
   نادرست: هاي گزينه درست صورت  
  ت.اس 1301 سال محصول دماونديه قصيدٔه :1 گزينۀ  
  شود. نمي محسوب سرايند مي اجتماعي غزل كه شاعراني جزءِ اعتصامي پروين :2 گزينۀ  
  است. ملت يك خيالي تاريخ از داستاني روايتي حماسه :3 گزينۀ  

  جامع ادبي هاي آرايه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ :پاسخ -8
 (كوه دهد مي را من جواب كوه و سوخته من حال به كوه دل كه است اين شود مي رتكرا  و يابد مي پژواك كوه در صدا اينكه علت تعليل: حسن )ه  

  كند). همدردي من با تا دهد مي پاسخ
  تام جناس  (بدن) بر و اضافه) (حرف بر جناس: د)  
  افتند. مي زمين به ترس از ستارگان كني، نگاه آسمان به غضب و خشم روي از اگر اغراق: ج)  
  است. جاگذاري قابل بيت در »هميشه« و متصل) (ابروي »متصل« معني دو با »وستهپي« واژٔه ايهام: ب)  
 است. »دل« از استعاره »خرابه« اول مصراع به توجه با استعاره: الف)  
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 جامع ادبي هاي آرايه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ :پاسخ -9
   ها: گزينه در استعاره بررسي  
  زلف  سارا عنبر -4 صورت  پرنيان -3 زلف  سنبل -2 چهره  ارغوان -1 :1 گزينۀ  
  شيرين سخنان  قند -4 دهان و لب  ياقوت -3 (تشخيص) بنفشه آبروي -2 زلف  ريحان -1 :2 گزينۀ  
  چهره  روز -3 چهره  تابان مه -2 زلف  ابر پردٔه -1 :3 گزينۀ  
  دندان  لؤلؤ -5 لب  لعل -4 معشوق  صنم -3 نبيمارگو  و زرد ٔهچهر  زر -2 خونين اشك  عقيق -1 :4 گزينۀ  

  جامع ادبي هاي آرايه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ :پاسخ -10
  رسيم. مي 2 گزينۀ به ها آن كردن رد با و ندارد وجود »تضاد« و »ايهام« هاي آرايه سؤال صورت بيت در  
  :2 گزينۀ هاي آرايه بررسي  
  است. غنچه داخل هاي پرچم از استعاره زر همچنين است، استعاره و تشخيص باد به داشتن آستين و رمك و شرم دادن نسبت استعاره:  
  در و زر جناس:  

  جامع ادبي هاي آرايه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ :پاسخ -11
  است. انديشه و قصد از مجاز سر ندارد. همسان جناس 3 گزينۀ بيت  
   ها: آرايه بررسي  
  دارند. تناسب هم با چوگان و گوي هاي واژه است. شده مانند چوگان خم به معشوق زلف نيز و گوي به سوخته دل :1 گزينۀ  
  آتش و آب تضاد: :2 گزينۀ  
  است. آه از استعاره باد و عشق از استعاره آتش استعاره:  
  است. نزديك آن به و دور ما جان از واحد آنِ در شاه پارادوكس: :4 گزينۀ  
  است. جايگزيني قابل بيت در دورانديش واژٔه معني دو هر انديشد؛ مي دوري به كه كسي -2 انديش عاقبت -1 دارد معني دو ورانديشد ايهام:  

  1 فارسي 117 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ :پاسخ -12
   است: اضافه حرف 1 گزينۀ در »را«  
  دارد) وجود ( بَود گردباد قانون روزگار براي  
   است: اضافه فكّ نوع از ها گزينه ساير در »را«  
  بداني. را پيوند حالوت قدرِ كنون  قدر بداني را پيوند حالوت كنون :2 گزينۀ  
  نكشد. نسرين و گل تماشاي به دل، اهل دل  دل نسرين و گل تماشاي به را دل اهل بهار، فصل نكشد جمالش گلستان با :3 گزينۀ  
  بزن. [را] حرصت مار دم و سر بال، شمشير به  بال شمشير به زن دم و رس را حرصت مار :4 گزينۀ  

  1 فارسي 85 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ :پاسخ -13
   شود. نمي ديده بالغي شيؤه و هستند مرتب جمالت همۀ 4 گزينۀ در  
  ابيات: ساير شدٔه مرتب  
  مي فرستاد و برگرفت. (خدا نهاد است و بايد در ابتداي جملۀ خودش بيايد.)بار غمي كه خاطر ما خسته كرده بود، خدا عيسي د  )1  
  ببندند. [را] بازگشت در وي بر گشت، راز محرم سالكي وگر )2  
  بايست. كه بگيرد عنانش تحير نيست، پويه را عقل مركب دگر )3  

  3 فارسي 20 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ :پاسخ -14
 بنـابراين شود، نمي محسوب اسنادي فعل و است »ندارد وجود« معناي به »نيست« فعل ديگر ابيات در ولي است، مسند 2 گزينۀ تبي در »بيجا«  

  ندارد. وجود مسندي
  3 فارسي 36 صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ :پاسخ -15

   است: رفته كار به وصفي تركيب دو گزينه اين در  
  ديگر كس -2  هرجا -1  
  تو) (جاي جايت اضافي: تركيب يك و  
   ها: گزينه ساير  
  رويان بت ديدار اضافي: تركيب هرچه/ وصفي: :1 گزينۀ  
  نيست). »بس« براي صفت و است نهاد »همين« بيت اين (در ام غمگسار اضافي: تركيب غم/ هزار وصفي: :2 گزينۀ  
  سعدي مقاالت اضافي: تركيب ختني/ نافۀ وصفي: تركيب :3 گزينۀ  

  3 فارسي 85 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ :پاسخ -16
   است: نهاد آن نقش و است مصدر بلكه نيست فعل بيت اين در »نشست«  
  تواند). نمي ( يارد نمي برخاستن اليه)، مضافٌ ( همه سرِ از كه باد (مسند) حرام متمم) ( كسي آن بر معشوق با (نهاد) نشستن  
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  1 فارسي 119 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ :پاسخ -17
  اوست. درون و باطن بيانگر هركس حال ظاهرِ كه است اين سؤال صورت المثل ضرب همانند »الف« و »د« ابيات مفهوم  
  است. اصل به هرچيز بازگشت ناگزيربودن »ب« بيت مفهوم  
  ت.اس (معشوق) كلي امر در (عاشق) جزيي امر شدن محو »ج« بيت در  
  نيست. باطن دهندٔه نشان وجه هيچ به ظاهر است: سؤال صورت برعكس »ه« بيت مفهوم  

  1 فارسي 111 صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ :پاسخ -18
 كـه تاس معتقد شاعر 1 بيت در برعكس كامالً نيستند. دشمن برابر در شدن تسليم اهل زمين ايران دليران گويد مي شاعر سؤال صورت بيت در  

  دارد. شدن تسليم به توصيه بيت يعني گذرد، مي شدن تسليم و انداختن سپر از پيروزي راه
   ها: گزينه ساير مفهوم  
  است. دشوار بسيار تقدير) برابر (در شدن تسليم و بودن رضا به راضي :2 گزينۀ  
  كند. مي گستاخ را دشمن مهرباني، و ماليمات :3 گزينۀ  
  است. پيروزي باعث غلوب،م دشمن بخشودن :4 گزينۀ  

  1 فارسي 116 صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ :پاسخ -19
  وجود) (وحدت كثرت عين در وحدت :3 گزينۀ بيت مفهوم  
  هستند. متفاوت بسيار ظاهري، هاي شباهت وجود با ها پديده ابيات: ساير و سؤال صورت مشترك مفهوم  

  1 فارسي 86 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ :پاسخ -20
  است. مرگ تا وطن به عشق در وفاداري 3گزينۀ  و سؤال بيت مشترك مفهوم  
  ابيات: ساير مفهوم  
  تن و جان با وطن مهر شدن سرشته )1  
  اند.) تواند مانع حركت عاشقان شود. (شهيدان زنده ) مرگ هم نمي2  
  ندارد. ارزش لما و جان و خانه وطن بدون وطن/ راه در فشاني جان )4  

  1 فارسي 109 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ :پاسخ -21
 هيچ 2 گزينۀ در دارد. ملي زمينۀ به اشاره است ملي هويت بيانگر كه كاوياني درفش حضور كه دانيم مي و شده اشاره »كاوياني درفش« به 1 گزينۀ در  

 بـا را »اغـراق« كـه باشيد داشته توجه گويد؛ مي سخن افراسياب عظمت و هيبت از آميزي اغراق شكل به بيت فقط و نداده رخ عادتي خارق امر
 جشن به 4 گزينۀ در و دارد قهرماني زمينۀ به اشاره بيت و است قهرمان يك فراوان قدرت از سخن 3 گزينۀ در نكنيد. اشتباه عادت خرق زمينۀ
  است. ملي زمينۀ مصاديق از رسوم و آداب به اشاره ه؛بود باستان ايرانيان هاي جشن از يكي كه شده اشاره سَده

  3 فارسي 28 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ :پاسخ -22
 ساير مفهوم اما بگذارد، بيرون قدم مادّي عالم از تواند نمي انسان نكند، راهنمايي دل اگر و اوست راهنماي انسان دل كه است اين 1 گزينۀ مفهوم  

  است. عشق مسير طي در راهنما از بودن يازن بي ها گزينه
  3 فارسي 22 صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ :پاسخ -23

 امـا كنـد، نمـي رحم مردم به نيز دنيا كند، نمي رحم هم پرست آتش به آتش كه طور همان است معتقد شاعر و دنياست رحمي بي 4 گزينۀ مفهوم  
  است. مادّي تعلقات ترك به توصيه و دنيا از دوري ها گزينه ساير مفهوم

  3 فارسي 34 صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ :پاسخ -24
  است. عزلت و مردم از گيري گوشه 2 گزينۀ و سؤال بيت مشترك مفهوم  
  ها: گزينه ساير مفهوم  
  است. دل غم مايۀ ولي ،است زيبا نظر در معشوق )1  
  جوانمردي و مردمي شدن كمياب )3  
  شود. مي سراب و فريب گرفتار ببندد دنيا به دل كه كسي دنيا/ به نبستن دل )4  
  3 فارسي 20 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ :پاسخ -25

  است. معشوق كوي در عاشق باختن جان از سخن 2 گزينۀ در ولي است، مرگ تا عشق در عاشق وفاداري 4 و 3 ،1 هاي گزينه مشترك مفهوم  

 

  ۳ قرآن زبان عربی، ۲ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۲۶

 / )۳ و ۲ هـای گزینـه (رد »انـد داده انجام شایسته کارهای الّصالحات: عملوا« /)۴ و ۳ های گزینه (رد »اند آورده ایامن که کسانی آمنوا: الّذین«  

  ها) گزینه سایر (رد »داده انجام درست را کاری عمالً: أحَسنَ « /)۴ ۀگزین (رد »که کسی پاداش من: أجر«

  ۱ قرآن زبان عربی، ۴ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۲۷

 ۲ گزینـۀ در »تنهـا« /)۴ گزینـۀ (رد »ابـزار آلـة:« /ها) گزینه سایر (رد »دهید می آموزش تعلّمون:« /)۴ و ۱ های گزینه (رد »کنید فروتنی تواضعو:«  

  )۴ و ۱ گزینۀ (رد است مفرد اینجا در »َمن« /است! زائد
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  ۱ قرآن زبان عربی، ۶ درس * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۲۸

   »روسـتایی آثـار مـوزۀ الّریفـّي: الـّرتاث ُمتحـف« /)۲ گزینـۀ (رد »داشـت دوسـت یحّب: کان« /)۳ و ۱ های گزینه (رد »ما از هریک مّنا: کّل «  

 /)۳ و ۱ هـای گزینـه (رد »ببینـد یـزور:أن « /)۳ و ۲ هـای گزینه (رد »ها ده عرشات:« /)۲ و ۱ های گزینه (رد »ناهار غداء:« /)۲ و ۱ های گزینه (رد

  ا)ه گزینه سایر (رد »روستاها آن القری: تلک«

  ۱ قرآن زبان عربی، ۳ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۲۹

  ها) گزینه سایر (رد تفضیل اسم »:أبعد« /)۳ و ۱ های گزینه (رد »دویست مأتین:« /)۲ گزینۀ (رد »ماهیان األسامک:«  

  ۳ قرآن زبان عربی، ۱ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۳۰

 »نیست مردودی هیچ آن در فیه: راسب ال« /)۳ گزینۀ (رد ...» سختی امتحان این، صعب: امتحان هذا« /)۱ گزینۀ (رد است. ولمجه »:ُسئل«  

  )۴ گزینۀ (رد است. معرفه »معلّم« /)۴ و ۳ های گزینه (رد گردد. ترجمه »هیچ« باید جنس نفی »الی« ضمناً  /)۴ گزینۀ (رد

  ۳ قرآن زبان عربی، ۲ درس * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۳۱

 - »شـد کامـل تـمَّ « دّقت: )،۴ و ۱ های گزینه (رد »کرد کامل را آن أمتَّها:« /)۴ و ۳ های گزینه (رد »که کارهایی ترین مهم از الّتي: األعامل أهمّ  ِمن«  

»:   است. نشده ترجمه ۳ و ۱ های گزینه در »املختلفة« /)۱ ۀگزین (رد »کردن پخش نرش:« /»کرد کامل أتمَّ

  ۱ قرآن زبان عربی، ۵ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۳۲

  شود.) می ترجمه هر صورت به مفرد نکره اسم (کل+ »خوبی هر خیر: کّل «  

  ۱ قرآن زبان عربی، ۵ درس * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۳۳

  ها: گزینه سایر بررسی  

  »دهد منی حرکت تُحرّک: ال« )۴  »درجه ۲۷۰ سبعین: و مئتین« )۳  »کند منی حرکت ک:تتحّر  ال« )۱  

  ۱ قرآن زبان عربی، ۶ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۳۴

 »:دلربایش طبیعت ییزیبا« /)۱ گزینۀ (رد التزامی مضارع »:مناید تشویق« /)۲ گزینۀ (رد »جامل زیبایی:« /ها) گزینه سایر (رد »رمّبا بسا: چه«  

  است! زائد ۴ گزینۀ در »إلیها« ضمناً  /)۴ و ۲ های گزینه (رد لخالبةا طبیعتها جامل

   ۱ قرآن زبان عربی، ۶ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۳۵

  ها: گزینه سایر بررسی  

  نیست! نافیه »ما« اّول آیۀ در )۱  

  است. حدیث عکس که باشید مخلص شوید، عامل خواهید می اگر گوید می رو روبه عبارت ولی ،»است صاخال  علم، نتیجۀ« فرماید: می حدیث )۲  

  ندارند. هم به ربطی ولی هستند، درست عبارت دو هر کند. منی ضعیف را انسان راستگویی گوید. می راست قوی انسان )۴  

 منت ترجمۀ:   

 در را ها شگفتی و عجائب او که زیرا ،شود می بیشرت گیرد، می قرار آن تأثیر تحت بسیار و نگرد می طبیعت به که وقتی انسان فروتنی

 کرده خلق را ها آن کسی چه کنند؟ می هدایت چیزی چه به را ما ها شگفتی این پرسد: می خودش از هنگام این در و بیند می مخلوقات حیات

 استتر  بزرگ او از که دشمنش با تواند منی که وقتی او که بینیم می کنیم، می نگاه مورچه زندگی به وقتی مثال عنوان به کند؟ می اداره و

 این و بکشد. را او به کننده حمله حرشات تا کند می ترّشح مایعی شکمش زیر های غّده از هنگام این در و شود می اش النه داخل کند، مقابله

 و ها میکروب از پیشگیری برای که است این هایش عادت از سپ یابیم، می هم گرگ همچون دیگری حیوانات در را عجیب های ویژگی

 در صحرایی محیط در توانند می ها آن انواع از برخی که است این ها مورچه دربارۀ عجیب نکتۀ بشوید.  گرم های آب با را خودش ها بیامری

  کنند. زندگی درجه ۵۰ از بیشرت گرمای

  ۳ قرآن زبان عربی، جامع * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۳۶

   است. نکرده صحبت »مورچه اندیشه توان« درباره منت  

  ها: گزینه سایر ترجمۀ  

   دشمنانشان با حیوانات مواجهه )۳  آفرینش جهان های شگفتی )۲  مورچه عجیب رفتار )۱  

  ۳ قرآن زبان عربی، جامع * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۳۷

  کند. می ترّشح جسمش از مایعی ها آن کشنت برای شود؟ می مواجه خودش ازتر  بزرگ شمناند با چگونه مورچه  

  ها: گزینه سایر ترجمۀ  

  بکشد. تا کند می دنبال را ها آن زیاد دّقت با )۱  

  کند. می فرار و رود اش منی سمت النه هب )۲  

  شود. می مواجه ها آن با ترسی هیچ بدون )۴  

  ۳ قرآن زبان عربی، جامع * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۳۸

  گرم های آب در خود شسنت با کند؟ می حفظ ها بیامری به شدن دچار از را خودش چگونه گرگ  

  ها: گزینه سایر ترجمۀ  

  داغ های آب خوردن )۴  خودش در موجود مایع )۲  دارو خوردن )۱  
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  ۳ قرآن زبان عربی، جامع * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۳۹

  بیابان در کردن زندگی بر قدرتش چیست؟ مورچه عجیب ویژگی منت اساس بر  

  ها: گزینه سایر ترجمۀ  

  اش النه به دشمنانش کشاندن )۱  

  دهانش از کشنده ای ماده کردن ترّشح )۲  

  گرم های آب با جسمش شسنت )۳  

  ۳ قرآن زبان عربی، جامع * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۴۰

  ها: گزینه سایر بررسی  

  فاعله مع فعل  »اإلنسان« فاعله /غائب  مخاطب /تفّعل  تفاعل باب من مذکّر مفرد )۱  

  »تأثَّر« ماضیه  »أثَّر« ماضیه )۲  

  فاعله مع فعل  »اإلنسان« فاعله /الزم  متعدٍّ  /»تأثّر« مصدره  »تأثیر« مصدره )۳  

  ۳ قرآن زبان عربی، جامع * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۴۱

  فاعله مع فعل  »سائل« فاعله نائب / معلوم  مجهول /ثاليثّ  مزید  ثاليثّ  مجرّد )۱  

  متعدٍّ   املفعول الیأخذ )۲  

  معه فاعله  معه فاعله نائب / معلوم  مجهول )۴  

  ۳ قرآن زبان ربی،ع جامع * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۴۲

  ها: گزینه سایر بررسی  

  الفاعل اسم  مفاعلة) (باب الّثاليثّ  املزید مصادر من / بأل معرّف  علمٍ  معرفة )۱  

  الفاعل اسم  »الفاعلَةَ « وزن علی مصدر / »الحرشات« ملوصوف صفةٌ   »بالکرسة مجرور و إلیه مضاف / معرب  مبنيّ  )۳  

  »الحرشات« ملوصوف صفةٌ   »الحرشات« ملضاف إلیه مضاف /علالفا اسم  املفعول اسم )۴  

   ۳ قرآن زبان عربی، ۲ درس * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۴۳

  هستند! صحیح »مساَعدة و اخِرتاع« )۱  

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

  ها: گزینه بررسی  

  کیلو) (هزار !مئة نه آمد می »ألف« باید )۱  

  است. نادرست »بالّضعف یشعر« )۲  

  ساده) نه هاست دشت معنی  به »سهول(« است ممکن انسان برای که است کارهایی ها، دشت )۴  

   ۳ قرآن زبان عربی، ۱ درس * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۴۵

  دهد. منی رخ ظلم قطعاً  ۲ گزینۀ در دهد! منی رخ قطعاً  ظلم یعنی نیست؛ ظلم وعوق به امیدی عبارت کدام در گفته سؤال صورت دّقت:  

  ها: گزینه سایر بررسی  

  نیست! عدالت وقوع به امیدی )۱  

  نکنند! است ممکن کنند، ظلم است ممکن )۴ و ۳  

   ۱ قرآن زبان عربی، ۶ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۴۶

 نیـز آن کـه اسـت »الولـد« برای صفت »الّصغیر« ۳ گزینۀ در که باشد مجرور موصوف برای صفت باید ییعن تبعّیت به مجروراین سؤال در   

  است. مجرور و الیه مضاف

  نیستند. صفت کدام هیچ ولی هستند، مجرور »صداع -الجلد -حساسّیة -الورقة -املعلّمین« ها گزینه دیگر در  

   ۱ قرآن زبان عربی، ۶ درس * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۴۷

  ها: گزینه بررسی  

  معرب و لیت خرب »:أفاضل« )۲    معرب و إنّ  خرب »:أحد« )۱  

   مبنيّ  دو هر أنّ  خرب »:هذا« -أنّ  اسم »:ما« )۴  نداریم. مشّبهه حروف عبارت این در )۳  

   ۱ قرآن زبان عربی، ۵ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۴۸

  ها: زینهگ سایر بررسی  

  ندارد! مفعول )۲  صفت »:أفضل« /مفعول »:شیئاً « )۱  

  است. مفعول »قصیدتین« /فاعل برای ولی است، صفت »کبیران« )۴    ندارد! صفت )۳  
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   ۱ قرآن زبان عربی، ۴ و ۳ های درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۴۹

  ها: گزینه بررسی  

  مزید »:استمسک و یُؤمن« /مجرّد »:یَکفر« )۲    هستند. مجرّد ها فعل متامی )۱  

  مزید »:أغرقنا و انتقمنا« /مجرّد »:خرجوا« )۴  مزید »:تَعارفوا« /مجرّد »:جعلنا و خلقنا« )۳  

   ۳ قرآن زبان عربی، ۱ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۵۰

  ها: گزینه بررسی  

  جنس نفی الی اسم و است نکره »علم« )۱  

  مجرور و جار نوع از است جنس نفی الی خرب »لنا« )۲  

  است. تفعیل باب از متعّدی فعل »َعلَّمت« )۴ و ۳  

  

  1 زندگي و دين 121 صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  2 گزينۀ پاسخ: -51
    آورد يم دنبال به را خدا دشمنان از يزار يب و برائت و شود يم آغاز خدا يدوست با ،يندار يد.  
   مـا بـه را آنان يدوست و محبت خداوند و دارند او از ينشان و رنگ كه را يكسان محبت ديبا  كند، خانه دلمان در خداوند محبت ميخواه يم اگر 

  .شود يم تر ن فزو خدا به زين ما محبت باشد، تر ي قو و شتريب عالقه نيا  كه زانيم هر و ميده يجا دل در كرده، هيتوص
  3 زندگي و دين 49 صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  1 گزينۀ پاسخ: -52

 هـا انسـان يبـرا گوناگون يها صورت به بود، گسترده فساد و گناه به  وسفي حضرت كشاندن يبرا كه يدام نوع همان از ز،ين امروزه طانيش  
 يهـا شـبكه هـا، وبگاه ها، لميف .سازد محروم دانيجاو  بهشت از را نانآ  و بكشاند گناه به و كند كيتحر  را ها آن زودگذر هوس تا است كرده پهن

 هـا آن برابـر در مقاومـت كـه هاست دام نيا  جمله از ياجتماع منحرف يها دسته و ها گروه و ناسالم يمجاز  يها شبكه كننده، گمراه يا ماهواره
  .اوست يها فرمان ۀخالصان رشيپذ  و خداوند شگاهيپ به آوردن يرو ازمندين

  3 زندگي و دين 30 و 1 زندگي و دين 117 هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  3 گزينۀ پاسخ: -53
   اوست يرفتارها و ها هدف تعيين در عامل ترين مهم ،فرد هر )ينيب جهان( اعتقادات و افكار.  
   جهت يآدم يزندگ به كه هاست محبت نيهم و دارد او يها محبت و ها يدلبستگ در شهير  ،دهد يم انجام يزندگ طول در يآدم كه ييها  تيفعال 

  .دهد يم
  3 زندگي و دين 22 و 19 هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  2 گزينۀ پاسخ: -54

   باشد يم آن انگريب )ءيش كلّ خالق اهللا( يۀآ  كه است تيخالق در ديتوح رشيپذ  موجب ،خدا بودن قهار و واحد همان اي خدا يگانگي به اعتقاد.  
   )(علت) القّهار الواحد هو و (معلول) شئ كلّ خالق اهللا قل(  
  1 زندگي و دين 87 و 84 هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  2 گزينۀ پاسخ: -55

   ير يدسـتگ نمحرومـا  از و مينبود  نمازگزاران از ايدن در ما :نديگو  يم انيجهنم( :كه ميخوان يم انيجهنم ٔهدربار مدثر ٔهسور 47 تا 40 اتيآ  در 
  ).ميكرد  يم بيتكذ  را زيرستاخ روز و ميشد  يم خدا تيمعص در غرق بدكاران همراه م؛يكرد  ينم

   بـه را يبهشت يها باغ در داشت يگرام ٔهوعد خداوند ،معارج ٔهسور 35 تا 32 اتيآ  طبق كه است نماز از مواظبت شدن، يبهشت عوامل از يكي 
 ،دارنـد مواظبـت نماز بر كه ها آن و كنند شهادت يادا يراست به كه ها آن و كنند يم تيرعا  را خود عهد و ها امانت كه ها آن و( .دهد يم ها آن
   ).شوند يم داشته يگرام يبهشت يها باغ در آنان

  3 زندگي و دين 44 صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  1 گزينۀ پاسخ: -56
   خدا رسول : »كنند يم دايپ يبرتر  گريكد ي بر اخالصشان، مراتب به توجه با منانؤ م.«  
   يبـرا فقـط را عملـش شخص كه معناست نيبد  ينيد  كاربرد در كلمه نيا  .است آن ريغ از زيچ كي كردن پاك و كردن خالص يمعن به اخالص 

 خداونـد گـاهدر  بـه فرد كه است ياعمال يتمام يقبول شرط اخالص اسالم در .دهد انجام است، داده دستور او كه گونه همان و خداوند يرضا
  .دارد يم عرضه

  3 زندگي و دين 47 و 46 هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  4 گزينۀ پاسخ: -57
   بـا افـراد گونـه نيا  .داد نخواهد او مهر به دل و افتي نخواهد را ياله اتيآ  بست، جهان يرو به را شهياند  چشم و شد غفلت گرفتار يكس اگر 

  .اند هشد  فيتوص »نايناب هد يد « عبارت
   تيتقو  قلب در را او محبت كند، يم كم را خداوند از غفلت اخالص، به دنيرس يبرا او از جستن يار ي و خداوند شگاهيپ به ازين عرض و شيا ين 

  .دينما  يم مند بهره ياله يها كمك از را انسان و سازد يم
  3 زندگي و دين 34 صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  4 گزينۀ پاسخ: -58

 بـر را خـدا كه هست يكس حرف، يعل اهللا عبدي من( عبارت با كه رديگ يم قرار يمقطع عابدان گروه در پرستد يم ديترد  يرو از را خدا كه يكس  
 كـه ميخـوان يم هيآ  نيهم ۀادام در .است شده توصيف )كند يم يبندگ و عبادت ]يآسودگ و وسعت هنگام و زبان به تنها[ يا كناره و جانب كي
  .شوند يم آخرت و ايدن در خسارت همان اي نيمب خسران دچار راداف نيا 
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  3 زندگي و دين 26 صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  3 گزينۀ پاسخ: -59
 اسـت، كـرده تيـعنا  دارو آن بـه خداوند را ياثرگذار  نيا  كه دارد توجه حال همان در يابد، مي شفا و كند يم مصرف ييدارو  يوقت موحد انسان  

 آن از هـم سازد، يم برطرف را شيازها ين از ياز ين و كند يم احسان او به خدا بندگان از يا بنده كه يزمان و كند يم يسپاسگزار  خداوند از رو اين از
 آن بـا رابطـه در  رضـا امـام كـه اسـتعليّـت  ۀرابط همان قبول از يناش مطلب نيا  .شود يم خداوند شكرگزار هم و كند يم تشكر انسان

  »...نيالمخلوق من المنعم شكري لم من« :نديفرما  يم
  3 زندگي و دين 33 صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  3 گزينۀ پاسخ: -60

 او از دفـاع به و[ يباش يم او ضامن تو ايآ  گرفت، خود معبود را نفس يهوا كه را يكس آن يد يد  ايآ  ،...هواه الهه اتّخذ من تيرا  ا( يۀآ  در خداوند  
 در دارد امكـان امـا ،باشـد يم »اله« همان اي خدا و معبود دنبال به شيخو  فطرت با متناسب هركس كه دارد اشاره مطلب نيا  به )]؟يز يخ يبرم

  .شود خطا دچار آن مصداق صيتشخ
  1 زندگي و دين 89 و 88 هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  3 گزينۀ پاسخ: -61

  : )سَعِيرًا سَيَصْلَوْنَ وَ نَارًا بُطُونِهِمْ فِي يَأْكُلُونَ إِنَّمَا ظُلْمًا الْيَتَامَي أَمْوَالَ كُلُونَيَأْ الَِّذينَ إِنَّ( ۀفيشر  يۀآ  نكات  
   ۀجنبـ كيـ و يظاهر  ۀجنب كي يعمل هر .ستين مشاهده قابل ايدن نيا  در اكنون كه است ياعمال باطن برد، يم امتيق به خود با انسان آنچه 

 به توجه با .ماند يم يباق يانسان هر )جان( روح در و رود ينم نيب از هرگز يباطن ۀجنب اما رود؛ يم نيب از عمل از بعد ير ظاه ۀجنب .دارد يباطن
 شود يم مجسم دردآور و زشت صورت به آخرت جهان در عمل آن باطن و قتيحق م،يده يم انجام يويدن يزندگ در ما كه ييناروا  عمل ، هيآ  نيا 
  .نديب يم خود اعمال باطن انيم در را خود انسان و

   عمـل ريتصـو  ايـ گـزارش يحت نه و يعيطب اي يقرارداد روابط نه( .ماست عمل نيع شود، يم داده ما به فريك اي پاداش عنوان به امتيق روز در آنچه( 
 ديد  خواهند همگان شود، برمال ايدن نيهم در او عمل يواقع ٔهچهر و باطن اگر كند، يم تصاحب ناحق به را يميتي مال كه يكس مثال، عنوان به
 و قتيحق رود، يم كنار ها پرده و شود يم آخرت جهان وارد او كه يهنگام و شود ينم آشكار آتش ايدن در اما است؛ آتش خوردن حال در او كه

 شينمـا  انسـان عمل از يگزارش اي انسان اعمال ريتصو  امت،يق ۀعرص در نيبنابرا  .كشد يم زبانه او درون از آتش و گردد يم آشكار عمل باطن
  .نديب يم را خود عمل نيع هركس و شود يم انينما  عمل خود بلكه شود؛ ينم داده

  1 زندگي و دين 84 و 83 هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  2 گزينۀ پاسخ: -62
  :موارد يبررس  
  .اند مترنم »اهللا سبحان« همان اي »يمنزه و پاك تو ايخدا « ۀجمل به انيبهشت .نادرست )الف  
  .مسرورند آن از بهشتيان كه خداست يخشنود مقام بهشت، نعمت نيباالتر  .درست )ب  
  .است داده يبهشت يها باغ ٔهوعد ها نآ  به خدا كه هستند انيراستگو  و قانيصد  ي،اله يايانب همراهان .درست )ج  
  .است كرده وفا خود ٔهوعد به كه نديگو  يم سپاس را خدا بهشت به ورود هنگام فرشتگان با مكالمه در انيبهشت .نادرست )د  
  1 زندگي و دين 109 صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  4 گزينۀ پاسخ: -63

 در ميتسـل موجـب رساند، يم سرانجام به را شيخو  امر خدا اينكه به اعتقاد ،)امره بالغ اهللا انّ حسبه فهو اهللا يعل توكّلي من و( يۀآ  به توجه با  
  .ميبدان يكاف را خدا كه است آن برابر

  1 زندگي و دين 97 و 93 هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  2 گزينۀ پاسخ: -64
     باشد يم فرزندش به خطاب لقمان زبان از كه است اراده و عزم تيتقو  و صبر تيتقو  انگريب الؤ س صورت ۀفيشر  يۀآ.  

   كاظم امام يطرف از  باشد شده تو خواستار آن با كه است يا اراده و عزم تو، يكو مسافر ۀتوش نيبهتر  كه نمدا يم ا،يخدا « :نديفرما  يم.«  
  1 زندگي و دين 102 صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  2 گزينۀ پاسخ: -65

 آن دؤيـم ،هسـتند احترام و باارزش همواره يامور  كه و... يدرستكار  و عفت و يزكار يپره با امام به پيروان يار ي ييتوانا  به  يعل امام ديكأت  
 .اند بوده باارزش و خوب بشر يبرا همواره كه است يامور  در اند كرده يزندگ شيپ سال 1400 حدود كه  ائمه و  امبريپ بودن اسوه كه است

 گذشـت بـا و اسـت بوده بشر احترام مورد همواره كه است ييها  ارزش از ...و يزندگ در برنامه و نظم داشتن ،يمهربان ،يفداكار  گذشت، عدالت،
  .است آمده دست به زين ها آن از يبهتر  درك يحت زمان،

  3 زندگي و دين 37 صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  1 گزينۀ پاسخ: -66
  .ندارد يگاهيجا  ها آن قلب در خداوند و كرده فراموش را خدا كه اند شده سرگرم يويدن امور به چنان ها انسان از يار يبس  
  3 زندگي و دين 35 صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  1 گزينۀ پاسخ: -67

   تنهـا و كنند دنبال را خود يويدن التيتما  و ها خواسته فقط همه باشد قرار اگر :ميخوان يم »ياجتماع و يفرد ديتوح يۀسو   دو ارتباط« تريت در 
 را جامعـه تضـاد و تفرقـه ،)1 علـت( نباشـند گـرانيد  به رساندن ريخ و تعاون و ثاريا  اهل و دهند قرار ياجتماع تيفعال محور را خود منافع
 دايـپ يشـتر يب قـدرت سـتمگر يها انسان روز به روز ،يا جامعه نيچن در ).2 علت / 1 معلول( رود يم نيب از يتعال و رشد امكان و رديگ يفرام
 از سـخن بلكه ست،ين او يها فرمان و خداوند تيحاكم از يسخن گريد  جه،ينت در .رنديگ يم كار به خود اليام خدمت در را گرانيد  و كنند يم

  )2 معلول( .اوست يدستورها و طاغوت تيحاكم
   ينفـ بـه دسـتور ،)ديـر ينگ دوست را خودتان دشمن و من دشمن اء،ياول كمعدوّ و يعدوّ تتّخذوا ال( يۀآ  با خداوند طاغوت تيحاكم ٔهدربار 

  .است داده طاغوت
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  3 زندگي و دين 23 و 1 زندگي و دين 111 هاي صفحه * متوسط * سؤال: اتمشخص ▲  2 گزينۀ پاسخ: -68
   خـدا حكمـت اساس بر اسباب نيا  داند يم چراكه ،كند يم استفاده ،است داده قرار او ريمس در كه يابزار  و اسباب از معرفت اهل ٔهكنند توكل 

  .داستخ علم و حكمت به يتوجه يب ها، آن به يتوجه يب و است شده داده قرار
   نديگو  يمعليّت  رابطه را، اسباب ياثرگذار  به اعتقاد.  

  1 زندگي و دين 120 صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  3 گزينۀ پاسخ: -69
 اهللا تحبّـون كنـتم ان قـل( ۀفيشـر  يـۀآ  اساس بر مطلب نيا  .دارد اشاره خدا توسط انسان شدن داشته دوست به سؤال صورت ۀفيشر  تيروا   

 ،)... )گناهـان آمرزش( ذنوبكم لكم غفري و )خدا توسط شدن داشته دوست( اهللا حببكمي )او به محبت نيع در خدا از تيتبع ضرورت( يفاتّبعون
  .خداست به نسبت اطاعت با همراه محبت بازتاب و جهينت

  3 زندگي و دين 23 تا 19 هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  1 گزينۀ پاسخ: -70
  :موارد يبررس  
  .است يعمل شرك انگريب )لفا  
  .باشد يم تيوال  در ديتوح علت كه است تيمالك در ديتوح انگريب )ب  
  است. ربوبيت توحيد بيانگر )ج  
  .باشد يم تيمالك در ديتوح علت كه است تيخالق در ديتوح انگريب )د  

  1 زندگي و دين 100 و 99 هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  1 گزينۀ پاسخ: -71
   شود شناخته تيموفق عدم اي تيموفق عوامل و ديآ  دست به عهد، به يوفادار  و تيموفق زانيم تا است محاسبه نوبت مراقبت، از بعد.  
   نيمنؤ رالميام از مختلف ثياحاد  در كه نفس ۀمحاسب آثار  از عبارتند شده، نقل:  
  )گناهان از يآگاه( »بذنوبه احاط« )2  )ها بيع به يآگاه( »وبهيع يعل وقف« )1  
  )ها بيع اصالح( »وبيالع اصلح« )4  )گناهان جبران( »نوبالذّ استقال« )3  
  )يرستگار ( »سعد« )6    )اصالح( »النّفس صالح« )5  
  3 زندگي و دين 43 و 1 زندگي و دين 98 هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  4 گزينۀ پاسخ: -72

   آدم... بني يا مكيال اعهد الم( :ديفرما  يم ،شدند طانيش ٔهبند و كردند فراموش را خود يفطر  عهد كه يكسان به خطاب متعال خداوند(  
   يبهـا بـه را خـود يهـا سوگند و ياله مانيپ كه يكسان( :ميخوان يم گونه نيا  را عهد به يوفا عدم جينتا  ،عمران آل ٔهسور 77 يۀآ  در يطرف از 

  )...نگرد ينم امتيق در آنان به و ديگو  ينم سخن ها آن با خداوند و داشت نخواهند خرتآ  در يا بهره ها آن فروشند، يم يز يناچ
  3 زندگي و دين 22 صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  4 گزينۀ پاسخ: -73

 .كنـد يمـ طـرف رب را همه ازين زين او و كنند يم مراجعه او به ازمندانين تمام كه است ياز ين يب نآ  خدا كه ميخوان يم )الصّمد اهللا( يۀآ  ريتفس در  
  .است شده مطرح 4 ۀنيگز  در وضوح به كه يمطلب

  :ها نهيگز  ريسا  يبررس  
  .ندارد »صمد« ٔهواژ با يارتباط و است تيوال  و تيخالق در ديتوح انگريب :1 گزينۀ  
  .است »قهّار« عبارت فيتعر  :2 گزينۀ  
  .است شرك تصرف، و دخل حق يواگذار  :3 گزينۀ  
  3 زندگي و دين 22 صفحۀ * دشوار * سؤال: تمشخصا ▲  3 گزينۀ پاسخ: -74

   ندارد را تيوال  استحقاق ،ستين خود ضرر و نفع مالك كه كس آن.  
   ضـرر و نفع مالك كه يكس يعني .باشد يم )ضرّا ال و نفعا النفسهم ملكوني ال( ت،يوال  در شرك ينف يبرا ميكر  قرآن استدالل كه ديكن دقت 

  .باشد داشته عهده بر را تيوال  تواند ينم ست،ين شيخو 
  :ها نهيگز  يد يتوح ابعاد يبررس  
  تيخالق در ديتوح :1 گزينۀ  
  شرك و ديتوح سهيمقا  :2 گزينۀ  
  تيوال  در ديتوح :3 گزينۀ  
  تيمالك در ديتوح :4 گزينۀ  
  1 زندگي و دين 118 و 86 هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  4 گزينۀ پاسخ: -75

   انتخـاب خـود دوسـت عنـوان به را شخص فالن كاش يا ... ميبرد  يم فرمان را خدا كاش يا( :نديگو  يم و شود يم لندب انيدوزخ حسرت ۀنال 
  .دانند يم بد دوست انتخاب را خدا ادي از شدنشان دور عامل انيدوزخ پس  )...بازداشت خدا ادي از را ما او .ميكرد  ينم

    اسالم رسول ثيحد  دارد، اشـاره انسان يارزشمند  و ياخرو سرنوشت در آن يرگذار يثأ ت به و كند يم انيب را محبوب و يدوست تياهم كه 
  .كند يم انيب را دوست انتخاب در دقت تياهم و ضرورت ينحو به
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  3 انگليسي زبان 34 و 29 هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ :پاسخ -76
  شد. يآور  جمع كوش سخت اريدست كي توسط يعدد نمرات تمام و شد پيتا  سينو  دست نظرات بهتر، ۀجينت داشتن يبرا ترجمه:  
 وجـود عـدم و معني به توجه با نيز دوم بخش در و باشد مي and ربط حرف به نياز جمله مفهوم و معني به توجه با، سؤال اول بخش در توضيح:  

  شود. استفاده مجهول ساختار از بايد خالي جاي از بعد مفعول
  1 انگليسي زبان 82 صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ :پاسخ -77

  .كرد رشد دانشمند كي عنوان به داد مي توسعه را يعموم يۀنظر  كه زماني نيشتينا كه اند كرده استدالل مردم ترجمه:  
 سـؤال اين در شود. مي استفاده است، داده رخ گذشته زمان در محدود و مشخص بازٔه يك در كه عملي بيان براي استمراري گذشتۀ زمان از توضيح:  
  شود. استفاده استمراريۀ گذشت زمان از بايد خالي، جاي از قبل »كه وقتي« معنايبه  ”while“ وجود همچنين و جمله مفهوم به توجه با

  3 انگليسي زبان 32 و 31 هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ :پاسخ -78
 نه؟ مگر است، متفاوت ينوجوان هر ندارد. وجود فرزند تربيت براي ايدئالي شيؤه چيه ترجمه:  
 ريضـم كيـ جملـه فاعل اگر است. (مبهم) نامعين ضمير نوعي كه ندارد everyone با فرقي نوجواني) (هر every teenager تركيب توضيح:  

 مخفف منفي و جمع شكل در فعل همان از جمله، در is حضور به توجه با .ميكن يم استفاده they از انسان يبرا و it از ءيش يبرا باشد، نينامع
)aren’t( كنيم. مي استفاده تأييدي پرسش در  

  1 انگليسي زبان 86 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ :پاسخ -79
 آن از تـر سـال و سن كم يليخ ما انياطراف تمام كه آنجايي از ،ميد يخند  كلمن  يگر  ٔهدربار لطيفۀ به كه يمبود  انيكس تنها شوهرم و من ترجمه:  

  .ستيك او بدانند كه بودند
 كنيـد. اسـتفاده تأكيدي ضمير از توانيد نمي باشيد نداشته فاعل تا دارند. كم I فاعلي ضمير يك كه است اين 4 و 3 هاي گزينه مشكل توضيح:  

  .himself نه باشد ourselves بايد تأكيدي ضمير باشد مي my husband and I حقيقت در جمله فاعل چون كه است اين 1 گزينۀ مشكل
  1 انگليسي زبان 71 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ :پاسخ -80

 دوم نظر دنبال (به .شد ايجو ا ر  دوم نظر يگر يد  پزشك از بيمار ي،بهبود گونه چيه بدون اتمعالج گذراندن از پس و ماه نيچند  گذشت با ترجمه:  
 بود.) ديگر پزشك يك

  شدن جويا گشتن، (چيزي) دنبال )  2    كردن هيتوص )1  
 كردن ترك )4    كردن غيدر  كردن، قهيمضا  )3  

  3 انگليسي زبان 47 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ :پاسخ -81
 شد. بازنشسته ارتشاز  باال سن ليدل به راًياخ ،متعهّدانه خدمت سال 32 از بعد ديويد ترجمه:  
 شرفتهيپ باال، [سن] )4  ممتاز ،برجسته )3  يعيطبر يغ )2  وحشتناك )1  
 3 انگليسي زبان 41 صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ :پاسخ -82

  .شود يكپ يمحل ساز قفل توسط تواند نمي آن يها كارت كه است يتيامن ستميس كي يدارا هتل تر مهمهمه  از ترجمه:  
  اهميت با طور به تر، مهم )4  ناگهاني طور به )3  درواقع )2  ندرت به )1  
  3 انگليسي زبان 43 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ :پاسخ -83

  بود. اپرا نكيع جفت كي هيشب كرد، مي استفاده اجسام ييبزرگنما  يبرا يا شهيش يلنزها نظم از كه جهت نيا  از لهيگال تلسكوپ ترجمه:  
  شناسايي كردن )4  كردن روايت )3  كردن تأسيس )2  كردن نمايي بزرگ )1  
 3 انگليسي زبان 43 صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ :پاسخ -84

 هم به د)،موجو  (منابع است موجود چه آن از جامع كتابچۀ كي گردآوري براي منطقه سراسر از دانشكده و مدرسه 30 حدود مجموع، در« ترجمه:  
  ».اند شده ملحق

 كردن گردآوري كردن، تأليف )4  خواندن حفظ از )3  زدن حدس كردن، فرض )2  كردن تركيب )1  
  1 انگليسي زبان 89 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ :پاسخ -85

  است. جاده در شما تيامن حفظ بخش نيتر  مهم، آن رايز  ،كنند مي ياديز  ديتأك شما طرف) (از يمنيا  كمربند بستن بر اغلب سيپل مأموران ترجمه:  
  پيشرفت پيشروي، )4  عالقه )3  تأكيد )2  آزمايش )1  
  شود. دقت put/place an emphasis on sth اصطالح به نكته:  
 3 انگليسي زبان كار كتاب 14 و 10 هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ :پاسخ -86

 ها، بچه اطمينان جهت والدينهر دوي  جانب از هايي حل راه و كنند نمي يزندگ هم كنار در كه دارند ينيوالد  غالباً ها بچه امروز، ۀجامع در ترجمه:  
   باشد. مي موردنياز هستند آن اليق كه مراقبتي و توجه

  روي گذاشتن اثر )2  داشتن استحقاق بودن، (چيزي) اليق سزاوار، )1  
 دادن اختصاص كردن، وقف )4    كردن عفو بخشيدن، )3  
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  1 انگليسي زبان كار كتاب 59 صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ :پاسخ -87
 چهار توسط شدت به شما ستميس اينكه بر مبني ديكن افتيدر  ياميپ است ممكن همراهتان تلفن از استفاده با وب ۀصفح مرور زمان در ترجمه:  

 .تسين يواقع روسيو  يك نيا  يدنباش نگران است. دهيد  بيآس روسيو 
  عمدتاً اول، درجۀ در اساساً، )4  معموالً عموماً، )3  ندرتاً ندرت، به )2  سختي به شدت، به )1  
 ترجمۀ Test Cloze:  

 مـثالً -ملـي ميـراث است؟ كسي چه براي ميراث و چيست؟ فرهنگي ميراث اما ،شنويم مي فرهنگي ميراث اهميت به عراج اوقات بعضي ما
  ايتاليايي؟ يا است فرانسوي آيا است؟ كسي چه به متعلق -داوينچي اثر موناليزا
 قبلـي هـاي نسـل از دهان به دهان ،شود مي برده ارث به كه چيزي است، دارايي يك ميراث بيندازيم. كلمات معني به نگاهي بياييد همه، از اول

 ميـراث اسـت. شـده تشـكيل ها سنت و ها ارزش فرهنگ، از بلكه ،شود نمي ملك يا پول شامل ميراث فرهنگي، ميراث ۀزمين در است. شده قلتنم
  آينده. با و حال با گذشته، با ما ارتباط دهد، مي نشان را ما هويت و تاريخ اين جامعه. يك به ما تعلق دارد، مشترك ارتباط يك به اشاره فرهنگي

 3 گزينۀ پاسخ: -88
  براي كردن مفراه )4  به داشتن تعلق )3  روي كردن كار )2  شدن تسليم كردن، ترك )1  
  4 گزينۀ پاسخ: -89

 بـه توجه با سؤال اين در باشد. مي جمله در موردنظر عبارت مفهوم و معني به توجه صحيح پاسخ به رسيدن در فاكتور ترين مهم سؤاالت نوع اين در  
 اسـتفاده of اضـافه حرف از معموالً شيء دو ميان مالكيت بيان براي باشيد داشته توجه همچنين داريم. »كلمات معني« عبارت به نياز جمله مفهوم

  شود. مي
  2 گزينۀ پاسخ: -90

  آزمايشات )4  ها حل راه )3  ها نسل )2  توافقات )1  
  1 گزينۀ پاسخ: -91

 لشام معني در افعال باشيد داشته توجه همچنين ).4 و 2 هاي گزينه (رد داريم منفي فعل به نياز جملهۀ ادام در but ربط حرف وجود به توجه با  
  )3 گزينۀ (رد شوند. نمي استمراري آيند، مي حساب به حالت فعل كه آنجايي از، شدن

  3 گزينۀ :پاسخ -92
  شكست )4  هويت )3  آموزش )2  احساس )1  
 1 مطلب  درك ترجمۀ:  

 يمداد .كنند مي ها آن از يزياد ينوشتار ر يغ يها استفاده و شكنند يم را ها آن فكر بدون ،كنند مي گم را خود يمدادها معموالً آموزان دانش
 در را مـداد امـروزي شـكل اسـتدلر شيفردر  نام به مردي است. جهان يابزارها نيتر  يكاربرد و نيزتر يانگ شگفت از يكي است شما دست در كه

 رساند. انبوه ديتول به را ها آن كه بود يشخص نياول او كرد. ابداع آلمان در 1622 سال حدود
 سـتميب قـرن لياوا  تا مدادها از عضيب حال، نيا  با ندارد. وجود يسرب چيه شما مداد در و نكرد استفاده خود التمحصو  در ،سرب از استدلر

 اطـراف ايـ دسـت در آن از استفاده و است خطرناك يسالمت يبرا است، يسم ولي ،گذاشت خواهد جاي به اثر خود از سرب بودند. سرب يحاو
 كرد. استفاده كربن از ينرم تركيب ،اهيس تيگراف از استدلر .ستين خطر بي گيرند، مي رارق اغلب ها مداد كه جايي ،دهان و صورت

 باشـكوه يفنـاور  كامروزي يشود. مداد  يباال گرم م هاي يبا رس و موم مخلوط شده و در دماگرافيت شود.  ياستفاده مهمچنان امروزه  تيگراف
 خط كيتواند  يم امروزيكند. مداد  يم جادي، صاف و بدون لكه ا رهيواضح، ت يشود و خطوط يپاك م يراحت ، بهكثيفي دارداست. مداد كمتر از جوهر 

 .كه در امتداد يكديگر قرار گرفته باشند استكش يك متري  خط 3540 مسافت مقدار نيكند. ا  ايجاد ليدو ما  و ستيب ولط پيوسته به
  .است توجهي قابل محصول وسيله اين، دارد قيمت سنت چند فقط مداد هر اينكه گرفتن نظر در با .ديبدان را تانمداد  قدر نيبنابرا 

  4 گزينۀ پاسخ: -93
 ............... جز هب است شده اشاره مدادها بودن  كاربردي يلدال  عنوان هب ريز  موارد ۀهم به  
 .ستندين فيكث )2    . ودش يم پاك يراحت به ها آن اثر )1  
  .شكنند ينم ها آن )4  .كنند يم جاديا  يصاف خطوط ها آن )3  

  2 گزينۀ :پاسخ -94
 ست؟يچ، است شده كشيده خط دوم پاراگراف در آن زير كه (سمي) »toxic« ۀكلم يمعن متن، مضمون به توجه با  
  مضر )2    بايز  )1  
  زيتم )4    طرح خوش شده/ طراحي خوبي به )3  
 2 گزينۀ سخ:پا -95

 د؟يكن استنباط متن از ديتوان يم را ها جمله اين از كي كدام  
 كرد. استفاده مداد از كه بود يشخص نياول ستدلرا شيفردر  )1  
 دهند. يم قرار آن كينزد  اي خود دهان در را مداد اوقات يگاه آموزان دانش )2  
 .شود هاستفاد نوشتن ليما  دو و ستيب يبرا دتوان يم مداد هر از )3  
  بود. مهم قبل يها دوره در مردم يبرا ارزان و ديمف نوشتنِ ابراز كي كردن پيدا )4  
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  1 گزينۀ پاسخ: -96
  كند؟ يم فراهم را ريز  سؤاالت از كي كدام به دادن جواب يبرا يكاف اطالعات متن  
 د؟نشو  يمن ستفادها مداد در ها ماده كدام امروزه )2  ؟نبودند سرب حاوي ها مداد ديگر زماني چه از )1  
  شد؟ استفاده يزمان چه در مداد نياول )4  است؟ آمده كجا از مداد تيگراف )3  
 2 مطلب  درك ترجمۀ:  

 ير يادگيـ يبـرا ييفضا  چه كه شود مطرح پرسش اين اگر است. مرتبط زماني هاي برنامه و يكار ريغ يها طيمح يها تيفعال هب ،كار به ليتما 
 هر ،قتيحق در چطور؟ خواب اتاق و آشپزخانه مورد در كنند. مي شنهاديپ را كتابخانه اي شگاهيآزما  كالس، آموزان انشد از يار يبس دارد، اختصاص

 از يبرخـ شـود. مـي ليتبد  (انديشيدن) تفكر با ارتباط در يمكان اي ير يادگي يفضا كي به كند، مطالعه آن در عادت طور به آموز دانش كه ياتاق
 ميزنشـيني پشـت رسـد مـي نظـر به شوند. يگر يد  يبدن تيفعال اي ورزش ريدرگ ديبا  كنند، كار آميزي موفقيت طور به وانندبت نكهيا  از قبل افراد
 طلـوع از قبـل آموزان دانش از يبرخ اما ،شود مي يز ير  برنامه 22:30 تا 8 ساعت نيب ها كالس اغلب اگرچه .باشد گرانيد  بخش الهام تحركي) (كم

 ،دارنـد نياز ريزي برنامه در كمتري انعطاف به ديگران نسبت به ها يبعض آفتاب. غروب از پس يبرخ ،دارند را خودشان اريك عملكرد بهترين آفتاب
 كـار كارآمـد و سـرعت ابـ آمـوزان دانش يبرخ نشوند. بلند و ننديبنش يكسره (كار)شان وظيفه اتمام زمان تا توانند مي كمي تعداد كه يحال در
 دهند. ارائه را يز يچ توانند نمي نارضايتي ايجاد بدون گريد  يبرخ كه يحال در كنند، مي

  1 گزينۀ پاسخ: -97
  شود. مي ظاهر ............... در زياد احتمال به متن  
  دانشگاهي فضاي دربارٔه روزنامه مقالۀ )2    مطالعه هاي مهارت كتاب )1  
  الملل بين امور مجلۀ )4    تحقيق هاي روش كتاب )3  
 3 ينۀگز  پاسخ: -98

 ............... نويسنده گفتۀ به  
  ندارند. تفاوتي هم با كنند مي مطالعه آن در كه مكاني اولويت لحاظ از آموزان دانش )1  
  .است رييتغ  غيرقابل يگر يد  به رندهيادگي كي از مطالعه ۀجلس از قبل يها تيفعال )2  
 .باشند قيدق و گيرانه تسخ ۀبرنام كي به محدود خواهند نمي يادگيرندگان از يبرخ )3  
 د.دار  تيموفق در يجد  نقش ير يادگي يفضا تيفيك )4  

  4 گزينۀ پاسخ: -99
 است. ............... تعدادي شامل، متن  
 مقايسه )4  نصيحت )3  هشدار )2  شكايت )1  
  2 گزينۀ :پاسخ -100

 ............... كه كنيم استنباط متن از توانيم مي ما  
   كنند. ير يادگي به شروع آفتاب طلوع از قبل آموزان دانش كه شود داده بيترت يا گونه به ديبا  يدرس يها برنامه )1  
  .باشند شانخود  كار محل و زمان نييتع به مجاز ديبا  انآموز  دانش )2  
 .باشند داشته يحيتفر  يها تيفعال يبرا را زماني آموزان دانش كه شود داده بيترت يا گونه به ديبا  يدرس يها برنامه )3  
 .باشد كساني همه يبرا ديبا  آموزان دانش يكار  ۀبرنام )4  
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   انسانی) علوم آزمایشی گروه( ۳ ۀشامر  آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
 1رياضي و آمار  63مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -101

دقيقاً يك پيكان  Aه تابع است كه از هر عضو را با نمودار پيكاني نمايش دهيم، در صورتي اين رابط Bبه مجموعۀ  Aنكته: اگر رابطه از مجموعۀ   
  خارج شود.

a، دو پيكان به اعداد 2از عدد     aوارد شده، پس:  4و  1 a   1 4 3   
aگذاري  با جاي    bو  4، دو پيكان به اعداد 3شويم از عدد  ، متوجه مي3    وارد شده، پس: 1

b b   1 4 5   
  1رياضي و آمار  64مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -102

مرتب متمايزي با  مرتبي نمايش دهيم، در صورتي تابع است كه هيچ دو زوج صورت جدولي و زوج متغير مستقل) به xرا ( yو  xنكته: اگر رابطۀ بين   
ها نيز يكسان باشد تـا رابطـه  مرتب هاي دوم همان زوج هاي اول يكسان بود، بايد مؤلفه هاي اول برابر در آن وجود نداشته باشد. اگر مؤلفه فهمؤل

  تابع باشد.
  كنيم: ها را بررسي مي تك گزينه تك  

تابع است.    ÁnHo§U ýme( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) ( , ) , ( , ) , ( , ) 1 3 2 5 1 3 3 5 1 3 2 5 3 5 )1  

تابع نيست.   kºHï·Iv§Ä −»H ÁIÀï¾ÿ²¼ß ¶
·Iv§ÄoÃü ³»j ÁIÀï¾ÿ²¼ß ¶ Â²»( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) 1 3 2 6 1 2 2 6 )2  

تابع است.    ïÁnHo§U ýme( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) ( , ) , ( , ) , ( , ) 1 3 2 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 )3  
تابع است.  ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) 1 3 2 6 4 5 5 6 )4  

  1رياضي و آمار  82مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -103

fنكته: معادلۀ محور تقارن سهمي    (x) ax bx c  2 صورت  بهbx
a

    است. 2

  نويسيم: شده مي صورت ساده سهمي را به ابتدا معادلۀ  
f (x) x( x) x x      21 2 2   

aپس:     1 ،b  cو  1  2   
  در نتيجه معادلۀ محور تقارن برابر است با:  

bx
a ( )


   


1 1

2 2 1 2   

  1رياضي و آمار  74ل: * متوسط * صفحۀ مشخصات سؤا ▲  3پاسخ: گزينۀ  -104
x)نكته: شيب خط گذرنده از دو نقطۀ    , y )1 x)و  1 , y )2   برابر است با: 2

y y
m

x x





2 1
2 1

   

fصورت  به mنكته: ضابطۀ هر تابع خطي با شيب    (x) mx h  ن دست آورد است. براي بهh كافيست يكي از نقاط خط را در معادله قرار ،
  دهيم.

  شده است: ابتدا دو نقطه از خط در صورت سؤال داده  
f ( ) A( , )
f ( ) B( , )

 
   
2 7 2 7

1 6 1 6   

  كنيم: را حساب مي Bو  Aشيب خط گذرنده از   

ABm 
 
 
6 7 1

1 2 3   

fصورت  ضابطۀ تابع به   (x) x h 
1
)Aاست. نقطۀ  3 , )2   دهيم: را روي آن قرار مي 7

( ) h h f (x) x        
1 2 19 1 197 2 73 3 3 3 3   

  بنابراين:  

f ( ) ( )   
1 19 3920 20 133 3 3   
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  1رياضي و آمار  77مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -105
  گيريم. مي xچون قرار است تابع را برحسب ساق بنويسيم، طول ساق را   
xند، پس قاعده تر  بزرگواحد از قاعده  3ها،  ساق      شود: مي 3
    محيط اين شكل برابر با مجموع سه ضلع آن است:  

x x x x (x )       3 3 3 3   محيط 1
fصورت  پس تابع محيط برحسب ساق به   (x) (x ) 3 ت شده در صور  است. از مقايسۀ اين تابع با رابطۀ داده 1

aسؤال،   bو  3  1:پس داريم ، a b ( )    3 1 2   
  1رياضي و آمار  86مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -106

f دوم درجهنكته: بيشترين مقدار تابع    (x) ax bx c  2 )a  bxاي به طول  )، در نقطه0
a

    دهد. رخ مي 2

  yو  x، 20گيريم:  رو در نظر مي صورت روبه سه عدد را به  
  است: 80مجموعشان   

x y y x      20 80 60   
  نويسيم: مي xضرب اين سه عدد را برحسب  حاصل  

( )(x)(y) (x)( x ) x x     220 20 60 20 1200   
fحال ماكسيمم تابع    (x) x x  220   كنيم: را پيدا مي 1200

bx
a


   


1200 302 40   

max f ( ) ( ) ( )       230 20 30 1200 30 18000 36000 18000   
  آيد. دست مي نيز بنويسيم كه پاسخ مجدد همين مقدار به yتوانستيم برحسب عدد  دقت كنيد كه مي  
  1رياضي و آمار  85مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -107
yرا روي خط  -4و  2هاي  ختصات دو نقطه به طولاول م   x  4   كنيم: پيدا مي 9

x

x
y x y A( , )

y x y B( , )





        

        

2

4
4 9 8 9 1 2 1
4 9 16 9 25 4 25

   

yاين دو نقطه بايد روي سهمي    x bx c  21
  هم قرار داشته باشند: 2

( ) b c b c b c           211 2 2 1 2 2 2 12 A روي سهمي  

( ) b c b c b c            2125 4 4 25 8 4 4 172 B سهمي روي  

bاز حل دستگاه شامل دو معادلۀ باال داريم:    3  وc   بنابراين: ،5

b c    3 5 2   
  1رياضي و آمار  82مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -108
syصورت  گذرد. در واقع معادلۀ آن به خطي افقي است كه از رأس آن مي كند، تنها خط افقي كه سهمي را در يك نقطه قطع مي   y باشـد  مي

  كه براي محاسبۀ عرض رأس يك سهمي كافي است، مقدار طول رأس سهمي را در سهمي قرار دهيم.
yدر اينجا خط افقي     yبا سهمي  7 x x k  22   فقط يك نقطۀ برخورد دارد، پس: 12

b
a


    

12 32   طول رأس سهمي 4

y ( ) ( ) k k k        22 3 12 3 18 18 36 18   
  است، بنابراين: 7عرض رأس سهمي برابر   

k k   18 7 25   
  3رياضي و آمار  17مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -109

Aطوري كه  باشند، به Sامد از فضاي نمونۀ دو پيش Bو  Aنكته: هرگاه    B   در اين صورت پيشامدهاي ،A  وB گوييم، پـس  ناسازگار مي
  ناسازگار باشند، داريم: Bو  Aاگر 

P(A B) P(A) P(B)    
  ناسازگارند: Bو  Aدر اينجا   

P(A B) P(A) P(B) P(A B) / / / /       
10 2 0 2 0 25 0 454    

x x

x  3
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  3رياضي و آمار  22خصات سؤال: * ساده * صفحۀ مش ▲  4پاسخ: گزينۀ  -110
باشد، در اين صورت، احتمال واقـع نشـدن آن  Sدر فضاي نمونۀ  Aاحتمال وقوع پيشامد  P(A)نكته: اگر   

P(Aپيشامد را با  ) دهيم و داريم:  نمايش ميP(A) P(A )  P(Aيا  1 ) P(A)  1 ،در اين حالت .
A  وA گوييم. را دو پيشامد متمم مي  

P(A(يعني  Aبرابر احتمال رخ ندادن  7)، P(A)(يعني  Aمطابق صورت سؤال، احتمال رخ دادن    ):است (  
P(A) P(A )P(A) P(A ) P(A ) P(A ) P(A ) P(A )            7 11 7 1 8 1 8   

P(A)پس:    P(A ) /    
1 77 7 0 8758 8  

  3رياضي و آمار  24و  23هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -111
جايي اشياء انتخاب شده، پس از انتخاب، حالت جديد توليد نكـرده و ترتيـب انتخـاب  شيء را كه جابهnشيء از بين  rهاي  نكته: تعداد انتخاب  

nا اهميت نداشته باشد، ب
r

n
C

r
 

  
 

  دهيم و داريم: نمايش مي 

n
r

n n!C ( r n)
r r!(n r)!

 
      

0   

  كنيم: ها انتخاب مي مهره داريم. دو مهره از بين آن 10در كل   

n(S)   
   
 

10 10 8 452 2   

  رنگ باشند، پس: مهره هم 2خواهيم  مي  

ÂMA ½à o¿¶ 2 q¶o¤ ½à o¿¶ 2 qLw ½à o¿¶ 2

n(A)

  

     
           

     

3 2 5 3 1 10 142 2 2   

P(A) بنابراين:    14
45   

  3رياضي و آمار  11مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -112
جايي اشياء انتخاب شده، پس از انتخاب، حالت جديد توليد نكـرده و ترتيـب انتخـاب  شيء را كه جابهnشيء از بين  rهاي  نكته: تعداد انتخاب  

nاهميت نداشته باشد، با 
r

n
C

r
 

  
 

  دهيم و داريم: نمايش مي 

n
r

n n!C ( r n)
r r!(n r)!

 
      

0   

در مجموعۀ    A , , , , 1 2 3 9 ،5  عضوي كه همۀ اعضاي آن فرد باشند،  3عدد زوج وجود دارد. براي نوشتن زير مجموعۀ  4عدد فرد و
  عضو انتخاب كنيم: 5عضو از  3بايد 

!
! !

 
  

 

5 5 103 3 2   

  عضو انتخاب كنيم: 4عضو از  3عضوي كه همۀ اعضاي آن زوج باشند، بايد  3يرمجموعۀ و براي نوشتن ز   
 

 
 

4 43   

               ها با اين شرط برابر است با: پس تعداد كل زير مجموعه   10 4 14   
  3آمار رياضي و  19مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -113
Sنكته: فرض كنيد       فضاي نمونۀ متناهي يك پديدٔه تصادفي باشد. اگرS ،n  برآمد براي وقوع داشته باشد وA  پيشامدي درS  باشـد، در

n(A)P(A)    كنيم: محاسبه مي رو روبهر دهيم و مقدار آن را طبق دستو  نمايش مي P(A)را با نماد  Aاين صورت احتمال وقوع پيشامد 
n(S)

   

  كنيم: تعداد اعضاي فضاي نمونه را حساب مي  

¾§w ¾§w tIUn(S)    
2 2 6 241 2   

  نويسيم: آيد را مي مي 4از  تر بزرگهايي كه دقيقاً يك سكه رو و تاس عددي  حالت  
 n N n N N n N nA ( , , ) , ( , , ) , ( , , ) , ( , , ) n(A)  5 6 5 6 4   

n(A)P(A)       بنابراين:  
n(S)

  
4 1

24 6   

S

A A
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  3رياضي و آمار  19مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -114
Sنكته: فرض كنيد       فضاي نمونۀ متناهي يك پديدٔه تصادفي باشد. اگرS ،n  برآمد براي وقوع داشته باشد وA  پيشامدي درS  باشـد، در

  كنيم: دهيم و مقدار آن را طبق دستور زير محاسبه مي نمايش مي P(A)را با نماد  Aاين صورت احتمال وقوع پيشامد 
n(A)P(A)
n(S)

   

        نويسيم: را مي 30تا  10اعداد اول بين    S , , , , , 11 13 17 19 23 29   
                       رو، اختالف رقم يكان و دهگان، عددي زوج است: عدد روبه 4در    A , , , 11 13 17 19   

n(A)P(A) بنابراين:  
n(S)

  
4 2
6 3   

  3رياضي و آمار  26مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -115
يد نكـرده و ترتيـب انتخـاب جايي اشياء انتخاب شده، پس از انتخاب، حالت جديد تول شيء را كه جابهnشيء از بين  rهاي  نكته: تعداد انتخاب  

nاهميت نداشته باشد، با 
r

n
C

r
 

  
 

  دهيم و داريم: نمايش مي 

n
r

n n!C ( r n)
r r!(n r)!

 
      

0   

Sنكته: فرض كنيد       فضاي نمونۀ متناهي يك پديدٔه تصادفي باشد. اگرS ،n  برآمد براي وقوع داشته باشد وA ر پيشامدي دS  باشـد، در
  كنيم: دهيم و مقدار آن را طبق دستور زير محاسبه مي نمايش مي P(A)را با نماد  Aاين صورت احتمال وقوع پيشامد 

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

   

  سيب خراب داريم. 3لم و سيب سا 7هاي خرابش بيشتر است، پس  تا از سيب 4هاي سالم آن  سيب داريم كه تعداد سيب 10در كل   
  فضاي نمونه برابر است با:  

!n(S)
! !

  
   
 

10 10 10 9
4 6 4


3

8 7
4  3  2 


1

2101   

  هاي خراب باشند، پس: هاي سالم بيشتر از سيب خواهيم سيب مي  


´²Iw KÃw 4JHoi KÃw 1 » ´²Iw KÃw 3

n(A) ( )
    

         
    

7 3 7 35 3 35 1403 1 4
   

  بنابراين:  
n(A)P(A)
n(S)

  
140 2
210 3   

  3ضي و آمار ريا 15مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -116

عضو و داراي  n2سكه داراي  nنكته: فضاي نمونۀ پرتاب   
n(   پيشامد است. 22(

)شكل   توانيم به را مي 162عدد    nبنويسيم، پس:  422(  4   
  3رياضي و آمار  19مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2: گزينۀ پاسخ -117
Sنكته: فرض كنيد       فضاي نمونۀ متناهي يك پديدٔه تصادفي باشد. اگرS ،n  برآمد براي وقوع داشته باشد وA  پيشامدي درS  باشـد، در

  كنيم: دهيم و مقدار آن را طبق دستور زير محاسبه مي نمايش مي P(A)را با نماد  Aاين صورت احتمال وقوع پيشامد 
n(A)P(A)
n(S)

   

n(S)      ها قرار گيرند: خواهند روي آن نفر مي 4صندلي داريم كه  4در كل    ! 4 24   
  براي آنكه برادرها كنار هم باشند، دو حالت داريم:  

[±¼     ا جلو و آريا و آرش عقب باشند:) علي و رض1   ¼±] K£ø K£ø   
2 1 2 1 41 2 1 2   

[±¼    ) آريا و آرش جلو و علي و رضا عقب باشند:2   ¼±] K£ø K£ø   
2 1 2 1 41 2 1 2   

n(A)       پس طبق اصل جمع داريم:     4 4 8   

P(A)بنابراين:     
8 1
24 3   
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  3رياضي و آمار  22ؤال: * دشوار * صفحۀ مشخصات س ▲  2پاسخ: گزينۀ  -118
باشد، در اين صورت، احتمال واقـع نشـدن آن  Sدر فضاي نمونۀ  Aاحتمال وقوع پيشامد  P(A)نكته: اگر   

P(Aپيشامد را با  ) دهيم و داريم:  نمايش ميP(A) P(A )  P(Aيا  1 ) P(A)  1 ،در اين حالت .
A  وA گوييم. را دو پيشامد متمم مي  

  برابر است با: 7تا  1تعداد كل اعداد سه رقمي بدون تكرار ارقام با ارقام   

·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Än(S)    
7 6 5 210   

k{IM Z»p ·A ´¤n ¦Ä ®¤Hke«متمم پيشامد   
A

« پيشامد ،»k{IM joÎ ·A ³I¤nH ³IμU
A

 «.است  

  كنيم: را حساب مي Aتعداد اعضاي   

n(A )    
4 3 2 24   

  پس:  

P(A )  
24 4
210 35   

  بنابراين:  

P(A) P(A )    
4 311 1 35 35   

  3رياضي و آمار  25و  22، 17، 16هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -119
A)نمودار وِن مربوط به    B ) (B A )    كنيم. را رسم مي  

A B A B     

B A B A   

  

(A B ) (B A )     

  باشد. مي» رخ دهد Bيا فقط  رخ دهد Aفقط «معني  كه به  
   3رياضي و آمار  9مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -120

جايي اشياء انتخاب شده، پس از انتخاب، حالت جديد توليد نكـرده و ترتيـب انتخـاب  شيء را كه جابهnشيء از بين  rهاي  نكته: تعداد انتخاب  

nاهميت نداشته باشد، با 
r

n
C

r
 

  
 

  دهيم و داريم: نمايش مي 

n
r

n n!C ( r n)
r r!(n r)!

 
      

0   

nنكته: اگر    n
p q
   

   
   

pباشد، آنگاه:   q  ياp q n    

  گيريم: با توجه به نكتۀ باال، دو حالت زير را در نظر مي  
1 S²Ie (¸§μ¶oÃü)
2 S²Ie

: k k
k k : (k ) (k ) k k

        
                  

1 1 1 18 8
1 1 1 1 8 2 8 4   

C(kحاصل عبارت    , k ) kگذاري  را با جاي 2    آوريم: دست مي به 4

C( , )   
   
 

4 4 34 2 62 2   

A B

A B
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 اقتصاد 34و  32هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -121
  شود. هاي عرضه و تقاضا مي مكان هندسي نقاط روي منحني جايي ها منجر به جابه كاهش قيمت  
جـا  سمت چپ خود جابه يابد، پس نقطۀ عرضه به در وضعيت عرضه چون كاهش قيمت براي توليدكننده مطلوب نبوده و ميزان عرضه كاهش مي  

  شود. مي
تقاضا افزايش يافته و مكان هندسي نقطـۀ تقاضـا كننده مطلوب است، پس ميزان  در حالي كه در وضعيت تقاضا چون كاهش قيمت براي مصرف  

  شود. جا مي سمت راست خود جابه به
  اقتصاد 48و  45 تا 42هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -122
  شود. اي استفاده مي استهالك بيانگر وجوهي است كه براي تعمير يا جايگزيني كاالهاي سرمايه ۀالف) هزين  
  گيري توليد كل در تعريف متفاوت، اما در عمل معموالً يكسان هستند مگر در برخي كشورها كه عملكرد متفاوت دارند. اي اندازهه ج) شاخص  
يكساني را بيان كنند تا صحت محاسـبات تقريباً افزوده بايد عدد  اي و روش ارزش و) هر سه روش محاسبۀ توليد كل يعني روش درآمدي، هزينه  

  ها تأييد شود. اين شاخص
  اقتصاد 38و  32، 31هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -123
دهنـد و در ايـن بـازار  بـازار مناقصـه را تشـكيل مـي ،الف) معموالً دولت و نهادهاي دولتي براي خريد عمدٔه يك محصول با قيمـت مناسـب  

  ز او خريد خواهد كرد.كننده ا  تر محصول را ارائه كند، مصرف اي كه با قيمت پايين كننده عرضه
شود و همچنين تقاضـا  ) ميراني اتوبوسب) افزايش قيمت يك كاال موجب كاهش تقاضا براي آن كاال و افزايش تقاضا براي كاالي جانشين (يعني   

  دهد. براي كاالي مكمل (يعني خودروي شخصي) را كاهش مي
  داقتصا 36مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -124
  تقاضا است.  Bعرضه و  Aاست، پس  Aبيش از  Bواحد است يعني در قيمت كم،  B، 80واحد و ميزان  A، 30ميزان  150الف) در قيمت   
با افزايش قيمت، كاهش پيدا كرده است، پـس بيـانگر  Bباشد و ستون  با افزايش قيمت، افزايش پيدا كرده است، پس بيانگر عرضه مي Aستون   

  باشد. تقاضا مي
  واحد است، پس: 45و تقاضا  70عرضه  ،تومان 390ب) در قيمت   

واحد مازاد عرضه    70 45 25   
  آيد: دست مي ج) بيشترين درآمد در قيمت تعادلي به  

 60 300 18000   
  واحد است، پس:  60واحد است. تعادل هم كه  70تقاضا  ،تومان 210د) در قيمت   

د تقاضا واحد مازا 70 60 10   
  اقتصاد 33مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -125
  الف) عوامل مؤثر بر رفتار اقتصادي توليدكننده و تأثير آن بر ميزان توليد عبارتند از:  
  ) وضعيت رونق يا ركود بازار3  هاي توليد ) هزينه2  ) قيمت كاال1    
عنـوان يكـي از  شود يعني افـزايش اجـارٔه كارگـاه بـه اين عوامل به ضرر توليدكننده موجب كاهش ميزان توليد و عرضه مي تغييرات هريك از  

  دهد. هاي توليد، مطلوب توليدكننده نيست و او ميزان توليد خود را كاهش مي هزينه
  بنابراين محصول تجملي است. ،ب) شيب كم منحني تقاضا بيانگر حساسيت يا كشش قيمتي زياد براي يك محصول است  
 اقتصاد 37و  34هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -126
دهنـد. ايـن  ها را كاهش مي منظور جلوگيري از زيان به ميل خود قيمت كنندگان به الف) هرگاه بازار دچار مازاد عرضه يا كمبود تقاضا شود، توليد  

  شود. طۀ عرضه و تقاضا ميرفتار باعث كم شدن فاصلۀ بين نق
اي و ابزارآالت مبتني بر تكنولوژي است،  مندي از كاالهاي سرمايه ب) توضيحات بيانگر مديريت كارآمد و بهره  

يابد و منحني عرضه با شـيب كـم رسـم  اين شرايط كشش قيمتي عرضه را زياد كرده، بنابراين افزايش مي
  شود. مي

  
  

  اقتصاد 38و  37، 35هاي  ال: * ساده * صفحهمشخصات سؤ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -127
  كند. سمت تعادل هماهنگ مي الف) قيمت موجب هماهنگي بين ميزان عرضه و تقاضا شده و بازار را به  
اين شرط اينكه عوامل بيروني، مثل مداخالت دولت مانع  كند، به سمت تعادل هدايت مي ب) هرگاه قيمت در سطح تعادلي نباشد، عواملي آن را به  

  تعادل نشود.
  شود نه ضرورتاً يك مكان خاص. ج) در مباحث اقتصادي بازار به مجموعۀ ارتباطات خريداران و فروشندگان يك كاال گفته مي  
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  اقتصاد 42 ات 40هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -128

هاي اقتصادي  كارگيري نسخه الف) داليل اهميت به

 بررسي وضعيت موجود در جامعه
 هاي اقتصادي گيري فعاليت اندازه

شده كارگرفته هاي اقتصادي به بررسي نتايج سياست
 تشخيص و درمان بيمارهاي اقتصادي

  

ب) سطوح چهارگانه مورد بررسي در آمارهاي اقتصادي 

هاي توليدي) سات، شركتخُرد (خانوارها، مؤس
 شهري
 اي منطقه

 المللي) بين -كالن (ملي
  دهد. و خريد و فروش كاال در بازار را مورد تأييد قرار مي بودن ج) شرط عبور از بازار در واقع مفهوم اقتصادي كاال يعني قابليت بازاري  
  صاداقت 44و  43هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -129
  الف)   

ميليون تومان  
240 308 ¾ÄI¶ow SμÃ¤

kÃÿ¶ oμø 
 هزينۀ استهالك ساليانه  

  ب)   

  /

/
/ /




   

12 5
12 5

30 1 12 5 %12 5240 8 100 ¥°¿TwH ¾à ¹ÄqÀ
¾ÄI¶ow SμÃ¤ 

 نرخ استهالك  

  يا  

xدرصد  x x /      
3000

30 300030 100 240 12 5240 100 240   

 ج)   

  240 12 قيمت جديد  252    
5 5240 12100   ميزان افزايش قيمت  قيمت قديم  100

/ /  31 5 3 94 /سال 3مجموع استهالك  5  
252 31 58 kÄk] SμÃ¤

kÃÿ¶ oμø  هزينۀ استهالك جديد  

  :حل ديگري هم وجود دارد راه  

/ميليون تومان    /   
50 05 90 4   سال آخر 3ميزان افزايش قيمت  سال آخر  3مجموع استهالك  5100

/ميليون تومان  / 90 4 5 94 5   
  اقتصاد 46و  44تا 42هاي  فحهمشخصات سؤال: * متوسط * ص ▲  4پاسخ: گزينۀ  -130
  سنجد. مي» پول«عنوان  ها را با يك تراز و معيار تحت اين گونه ۀهاي مختلفي دارد، اما حسابداري ملي هم گونه ،الف) توليد  
  شود. ب) فعاليت مأموران شهرداري در تميزي و زيباسازي شهر يك خدمت نهايي براي شهروندان است كه در محاسبات توليد كل وارد مي  
  ج) در واقع توليد داخلي و توليد ملي جز در ارزش فعاليت خارجيان مقيم كشور و افراد كشور كه مقيم خارجند، تفاوت ديگري با هم ندارند.  
  اقتصاد 42و  41هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -131
  را حل كنيم.» ج«در اين مسئله ابتدا بايد قسمت   
  ج)   

  مليتوليد خالص مواد غذاييخدماتآالت ماشيناي صادراتي كاالهاي واسطهفعاليت افراد كشور كه مقيم خارجنداستهالك هزينۀ
ميليارد دالر       550 1160 600 150 240 250   توليد خالص ملي 2450

  الف)   

¶jnIÃ±Ãدالر   
·¼Ã±Ã¶

( )
 

2450 250 4500060 
Â±¶ }²Ii kÃ²¼U ¥°¿TwH à¾¹ÄqÀ

SÃ÷μ]
    توليد ناخالص ملي ۀسران 

  ب)   
  توليد خالص داخلي توليد خالص ملي  خارجيان مقيم كشور  افراد كشور كه مقيم خارجند 

ميليارد دالر    2450 290 240 2500   
  اقتصاد 46و  45، 43، 41هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -132
  .شوند اي در توليد كل محاسبه نمي الف) كاالها و خدمات واسطه  
  هاي مستقيم است. هاي فرسودٔه كشور با عنوان هزينۀ استهالك و يكي از هزينه ير سرمايهمج) هزينۀ جايگزيني يا تع  
  سهم متوسط همۀ افراد جامعه در ميزان توليد يا درآمد جامعه است.» سرانه«د)   
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  اقتصاد 47مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -133

  ³»j−IwnHk£¶

³»j−IwnHk£¶ −Iw ·IμÀ SμÃ¤½¼¿¤
¾LºH −Iw ·IμÀ SμÃ¤

, ,

, ,
, ,

          

650 7000 4 550 000
1500 5000 7 500 000

12 050 000
توليد كل در سال دوم به قيمت جاري 

  

  ³»j−IwnHk£¶

³»j−IwnHk£¶ ¾ÄIQ −Iw SμÃ¤½¼¿¤
¾LºH ¾ÄIQ −Iw SμÃ¤

, ,

, ,
, ,

          

650 6000 3 900 000
1500 4000 6 000 000

9 900 000
توليد كل در سال دوم به قيمت ثابت  

  

  
¾ÄIQ −Iw nHk£¶ ¾ÄIQ −Iw SμÃ¤½¼¿¤

¾ÄIQ −Iw nHk£¶¾LºH ¾ÄIQ −Iw SμÃ¤
, ,

, ,
, ,

          

500 6000 3 000 000
1200 4000 4 800 000

7 800 000
توليد كل در سال پايه  

, , , , 12 050 000 9 900   تغييرات قيمت در سال دوم (تورم)  توليد كل به قيمت جاري در سال دوم -  توليد كل به قيمت واقعي در سال دوم000
, , 2 150    تغييرات قيمت در سال دوم 000

, , , , 9 900 000 7 800   ييرات مقدار در سال دوم (رشد)تغ توليد كل به قيمت واقعي (ثابت) در سال دوم  توليد كل در سال پايه  000
, , 2 100   تغييرات مقدار در سال دوم (رشد) 000

  اقتصاد 48و  46، 45هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -134
  ت.كنندٔه جاهاي خالي اس كامل 3شده گزينۀ  هاي ارائه با توجه به گزينه  
  اقتصاد 45مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -135
روش درآمدي است و همچنين چون عدد توليد كل از هر سه روش بايد با هم برابـر باشـد، پـس  در واقع درآمد ملي همان محاسبۀ توليد كل به  

  ميليون دالر است. 595000روش درآمدي نيز برابر 
  الف)   

x
 

59500017000
 

Â±¶ k¶Anj
SÃ÷μ]  xميليون    درآمد سرانه   

595000 3517000 

x     ب)   , ,   595000 250 000 130   اي روش هزينه روش درآمدي ها اجاره ها  حقوق سودها 000
xميليون ها  اجاره          215000   

 ج) هر سه روش با هم برابرند، پس تفاوت صفر است. 
  جواب يكساني به ما خواهند داد.روش  3كنند. بديهي است هر  گران اقتصادي از حداقل دو روش، محاسبه و نتايج را با هم مقايسه مي تحليل د)  

 
 1علوم و فنون ادبي  84مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -136
  مربوط به ويژگي زباني اين دوره است. 3گزينۀ   
  1علوم و فنون ادبي  82و  81هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -137
  ها: ررسي ساير گزينهب  
  تأثير سبك ساماني و غزنوي بوده است. ) شعر تا آغاز قرن ششم تحت1  
  هاي او در آوردن مضامين دقيق در غزل بسيار كوشيدند. سبك ) انوري و هم2  
  در تجديد سبك مؤثر بودند.» الدين عبدالرزاق اصفهاني جمال«) شاعراني مثل 3  
  1علوم و فنون ادبي  84: * متوسط * صفحۀ مشخصات سؤال ▲  2پاسخ: گزينۀ  -138
  1علوم و فنون ادبي  83مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -139
  1علوم و فنون ادبي  84مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -140

تري دارد و رعايت كردن آن در كل  رديف طوالني 1ها، گزينۀ  رديف و قافيه در اين دوره نسبت به دورٔه قبل دشوارتر شده است. در مقايسۀ گزينه  
  اي دارد. هم رديف ساده 4گزينۀ  ،است كه رديف ندارند 3و  2هاي  شعر دشوارتر از گزينه

  1علوم و فنون ادبي  96تا  88هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -141
  ذوقافيتين هستند.» الف و ب«هاي  بيت  
  ررسي موارد:ب  
  »گذري و خبري«و قافيۀ دوم » خندان و چندان«الف) كلمات قافيه   
  »شهر و دهر«و قافيۀ دوم » پليد و رهيد«ب) كلمات قافيه   
  بررسي ساير موارد:  
  شوند. و كلمات قبل قافيه نمي» ها ها و بستان برهان«ج) كلمات قافيه   
  دروني است. ۀشوند./ نكته: اين بيت داراي قافي قافيه نمي» و هجر بر«و كلمات » ياران و دلداران«د) كلمات قافيه   
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  1علوم و فنون ادبي  96تا  88هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -142
  »يد ِـ«حروف اصلي »/ صيد و كيد«: كلمات قافيه 4گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  »رد ُـ«ف اصلي حرو »/ نمرد و نبرد«: كلمات قافيه 1گزينۀ   
  »ه«حرف الحاقي »/ م َـ«حروف اصلي »/ همه و رمه«: كلمات قافيه 2گزينۀ   
  »ن َـ«حروف الحاقي »/ اند«حروف اصلي »/ راندن و خواندن«: كلمات قافيه 3گزينۀ   
  1علوم و فنون ادبي  96تا  88هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -143
  طبق الگوي مصوت + صامت » د َـ«حروف اصلي » مجرد و مفرد« 1كلمات قافيۀ بيت   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  »مصوت + صامت + صامت«طبق الگوي » ند َـند يا  ِـ«حروف اصلي »/ گي ِـ«حروف الحاقي » زندگي و پايندگي«: كلمات قافيه 2گزينۀ   
  »وت + صامت + صامتمص«طبق الگوي » لق َـ«حروف اصلي »/ حلق و خلق«: كلمات قافيه 3گزينۀ   
  »مصوت + صامت + صامت«طبق الگوي » رد َـ«حروف اصلي » اند ِـ«حروف الحاقي »/ اند اند و آورده پرورده«: كلمات قافيه 4گزينۀ   
  1علوم و فنون ادبي  96تا  88هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -144
  است و حروف اصلي (ان) طبق الگوي مصوت + صامت است.» اندلستان و زعفر « 2كلمات قافيۀ دروني گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  م + ص +ص» شك َـ«حروف اصلي » ها ها و مشك ها، رشك اشك«: كلمات قافيه 1گزينۀ   
  م + ص + ص» ست َـ«حروف اصلي » اي اي و گسسته اي، بشسته ببسته«: كلمات قافيه 3گزينۀ   
  م + ص + ص» رف َـ«حروف اصلي » و شگرفبرف «: كلمات قافيه 4گزينۀ   
  1علوم و فنون ادبي  96تا  88هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -145
دليل داشتن حـرف الحـاقي  در مصوت اختالف دارند، ولي به» رد َـرد،  ُـ«حروف الحاقي (ي) و حروف اصلي » بخوردي و كردي«ج) كلمات قافيه   

  سؤال آمد.) 98اي است كه در كتاب شما نيامده است، اما بايد بلد باشيد!! زيرا در كنكور  (اين نكتهقافيه درست است. 
  چون جناس تام هستند، قافيه درست است.» باز و باز«د) كلمات قافيه   
  بررسي ساير موارد:  
  نادرست است. مشترك هستند و قافيه» مصوت بلند (ي)«كه فقط در » تماشايي و باقي«الف) كلمات قافيه   
  شوند. دست و درويش قافيه نمي كه (ان) الحاقي است و كلمات تهي» دستان و درويشان تهي«ب) كلمات قافيه   
  3علوم و فنون ادبي  28تا  22هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -146
  ها: وزن ساير گزينه  
  : فاعالتن فعالتن فعلن1گزينۀ   
  تن فاعالتن فاعلن: فاعال 2گزينۀ   
  : فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن4گزينۀ   
  3علوم و فنون ادبي  28تا  22هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -147
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن1گزينۀ   
  : مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن3گزينۀ   
  فتعلن مفتعلن: مفتعلن مفتعلن م4گزينۀ   
  3علوم و فنون ادبي  28تا  22هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -148
  ها: وزن ساير گزينه  
  : مستفعلن مفاعِلُ مستفعلن فَعَل1گزينۀ   
  : مفتعلن فاعالتُ مفتعلن فع2گزينۀ   
  : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن4گزينۀ   
  3علوم و فنون ادبي  28تا  22هاي  ؤال: * متوسط * صفحهمشخصات س ▲  2پاسخ: گزينۀ  -149
  : مفعول مفاعلن مفاعيلن يا مستفعِلُ فاعالت مستفعِل2ْوزن گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن يا مستفعِلُ مفعولن مستفعِلُ مفعولن (همسان دولختي)1گزينۀ   
  لن مستفعلن (همسان): مستفعلن مستفعلن مستفع3گزينۀ   
  : مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن يا مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن (همسان دولختي)4گزينۀ   



 

 

 
  |  

سال
 

تحصیلی
 

۰۰ 
 - 

۹۹
  

۲۳

  3علوم و فنون ادبي  28تا  22هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -150
  : مفتعلن مفتعلن فاعلن است.2وزن گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  فعول فاعالت مفاعيل فاعلن يا مستفعلن مفاعِلُ مستفعلن فَعَل: م1گزينۀ   
  : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن3گزينۀ   
  : مفتعلن فاعالت مفتعلن فع4گزينۀ   
  3علوم و فنون ادبي  28تا  22هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -151
  ن) يا مستفعِلُ مستفعِلُ مستفعِلُ مستف (همسان): مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن (ناهمسا 1وزن گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن يا مستفعلن مفاعِلُ مستفعلن فَعَل (هر دو ناهمسان)2گزينۀ   
  : مفعول مفاعلن مفاعيلن يا مستفعِلُ فاعالت مستفعِلْ (هر دو ناهمسان)3گزينۀ   
  يا مستفعِلُ فاعالت مستف (هر دو ناهمسان) : مفعول مفاعلن فعولن4گزينۀ   
  3علوم و فنون ادبي  28تا  22هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -152
  مفعول مفاعلن فعولن يا مستفعِلُ فاعالت مستف :»هد، « بياتاوزن   
  بررسي ساير موارد:  
  الف) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن  
  مفاعلن ب) مفتعلن مفاعلن مفتعلن  
  ج) مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن  
  1علوم و فنون ادبي  101تا  97هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -153
  است.» سراپرده و خلوت يار«معني  در مصراع اول اصطالح موسيقي است و در مصراع دوم به» پرده«  
  1علوم و فنون ادبي  101تا  97هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -154
  ها جناس افزايشي دارند. ، جناس اختالفي وجود دارد، ولي ساير گزينه4در گزينۀ   
  جناس است.» روح و نوح«: كلمات 4گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : يار و ديار1گزينۀ   
  : دام و دم2گزينۀ   
  : چمن و من3گزينۀ   
  1علوم و فنون ادبي  101تا  97هاي  سؤال: * دشوار * صفحهمشخصات  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -155
  ها: بررسي ساير گزينه  
  ناقص حركتي » اُنس و اِنس: «1گزينۀ   
  جناس تام » بهشت و بهشت: «2گزينۀ   
  جناس اختالفي » دوش و هوش: «3گزينۀ   
  3ن ادبي علوم و فنو  37تا  29هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -156
شويم كه صائب اشاره كـرده اسـت كـه  معناي مصراع اول توجه كنيم متوجه مي صائب تبريزي مصراع دوم را از حافظ تضمين كرده است. اگر به  

  خواهد مصراعي از حافظ بياورد. مي
  3علوم و فنون ادبي  37تا  29هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -157
  و ياران او در روز عاشورا دارد. اره به واقعۀ كربال و امام حسين اش 3گزينۀ   
  3علوم و فنون ادبي  37تا  29هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -158
  ها: بررسي ساير گزينه  
  اشاره دارد. القمر پيامبر  : به معجزٔه شق1گزينۀ   
  راعات نظير است.م» دست، پنجه و بازو«: بين كلمات 2گزينۀ   
  : به داستان خضر و اسكندر و پيدا كردن آب حيات در ظلمات اشاره دارد.4گزينۀ   
  3علوم و فنون ادبي  36مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -159
اين است كه تمـام  2نوان سؤال و گزينۀ تلميح دارد و مفهوم مشترك ع )يُسبح هللا ما في السماوات و ما في االرض ...(شعر عنوان سؤال به آيۀ   

  گويند. هستي و موجودات تسبيح خداوند را مي
  مشخصات سؤال: * دشوار * جامع علوم و فنون ادبي  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -160

  است. » ها دفترها، روزنامه«معني  به» جرايد«  
  است.» شمار انبوه و بي«معني  به» جرّار«  
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 ۱عربی، زبان قرآن  ۳مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۱

  »اللّـه«اسـت نـه » الّریـاح«انگیزنـد. مرجـع ضـمیر  مـی فتثیر سحاباً: پـس (بادهـا) ابـری را بـر /)۲فرستد (رد گزینۀ  یُرسل الّریاح: بادها را می  

  )۳و  ۱ای ه گسرتاند (رد گزینه فیبسطه: آن را می /ها) (رد سایر گزینه

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۲

  أن أفعـل: کـه انجـام دهـم  /)۴ألعّوَض: تا جربان کـنم (رد گزینـۀ  /)۱لیت یعود: کاش برگردد (رد گزینۀ  /)۴و  ۲های  لیت: ای کاش (رد گزینه  

  ها) (رد سایر گزینه

  ۱عربی، زبان قرآن  ۵ال: * متوسط * درس مشخصات سؤ  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۳

 ، مصدر باب تفّعـل اسـت،»حرکت«تحرُّک:  /)۴و  ۱های  شود، وجود ندارد (رد گزینه ال تُوَجد: یافت منی /)۴للبومة: برای جغد، جغد دارد (رد گزینۀ   

  ها) نه فعل. (رد سایر گزینه

  ۳زبان قرآن  عربی، ۲مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۴

أن تواصل: که ادامه دهـی  /)۴و  ۱های  ناهیه است. (رد گزینه» ال«ال تضعف: نباید ضعیف کند.  /)۴إن تُرد: اگر، چنانچه بخواهی (رد گزینۀ   

  )۴و  ۳های  (رد گزینه

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

عـامل أکـرب:  /هـا) انطوی: پیچیده شده است (رد سـایر گزینـه /)۴و  ۲های  نا جسم انسان کوچک است. (رد گزینهإّن جسم اإلنسان صغیر: هام  

  )۱(رد گزینۀ  تر بزرگجهانی 

  ۱عربی، زبان قرآن  ۶مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۶

  ها: بررسی سایر گزینه  

  درمان کرد! آن را) که پزشک ۳  !وشحال کردمخ) او را ۲  ما! روستایهای زیبای  ) منظره۱  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۶مشخصات سؤال: * ساده * درس  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۷

  تعریف: پنبه  

  ها: ترجمۀ گزینه  

  شود! کار گرفته می ) ابزاری است که در باال بردن وسایل سنگین به۱  

  شود!  ها و اسناد گذاشته می ) چیزی است که در آن برگ۲  

  شود. ها استفاده می ) گیاه سفید رنگی که برای متیز کردن زخم۳  

  شود! ) فقط برای حساسّیت پوست از آن استفاده می۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۸

  ارتباط دارد.» هد. جر و جزای نیکی را میپروردگار ا«با مفهوم عبارت: » کند خدا اجر کسی را که کار نیکی انجام داده، تباه منی«  

 ها:  ترجمۀ سایر گزینه  

ارزش و بهای هرکاری را افراد ِخربه و دانا در هـامن «با مفهوم عبارت: » دهد خوبی انجام می هر انسانی به آن چیزی است که آن را بهارزش  «  

 ارتباط است. بی» دانند. کار می

 ارتباط است. فهوم بیم» بینی. دارویت در تو هست و تو منی) «۲  

 ارتباطی ندارد.» انگیز است. دروغی که از آن سود برده شود، بهرت از راست فتنه«که با مفهوم عبارت: » هیچ بدی بدتر از دروغ نیست) «۳  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۵مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۹

 /) ۳و  ۲هـای  تاریکی دریا: ظالم البحر (رد گزینه /)۲و  ۱های  کنند: تبّدل، تُحّول (رد گزینه تبدیل می /)۳ۀ های نورانی: األسامک املضیئة (رد گزین ماهی  

  )۲و  ۱های  یک روز روشن: نهار ميضء (رد گزینه

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

  ها: بررسی سایر گزینه  

  متعّد   ) الزم ۴  صفة ) خرب ۲  مذکّر ) مؤنّث ۱  

  ۳مشخصات سؤال: * متوسط * جامع عربی، زبان قرآن  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۱

  ها: بررسی سایر گزینه  

 للمخاطبینَ  للمخاطبیِن  /للّنهي  ) للّنفي۱  

  »افعال«مصدر من باب  ) مجرّد ثاليّث ۳  

  »أطعمة«جمعه:  » املطاعم«) جمعه: ۴  
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  ۳مشخصات سؤال: * متوسط * جامع عربی، زبان قرآن  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۲

  ها: بررسی سایر گزینه  

 معرب ) مبنّي ۲  

  »الّسنة«مفرده   » الّسن«) مفرده ۳  

 من فعل مجرّد ثاليثّ  ) من فعل له حرفان زائدان ۴  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۴مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۳

  تدا و مصدر است.مب» تَناُوُل «  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۴

از ادوات رشط » إن: اگر«نیز  ۲داللت بر تأکید ندارد. در گزینۀ » أْن: که« ۱اسم إّن و منصوب به فتحه است. در گزینۀ » تعلّم«در این گزینه   

  ار رفته است.ک به» که«معنی  به» أنّ « ۴در گزینۀ  /است.

  ۱عربی، زبان قرآن  ۳مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۵

و » تحّدثا: صحبت کنیـد«، »تکلَّموا: صحبت کنید«ترتیب  ها به فعل ماضی است. در سایر گزینه» تخرَّجتا: دانش آموخته شدند«در این گزینه   

  امر هستند.» تفّضلن: بفرمایید«

  ۱عربی، زبان قرآن  ۴مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۶

  فعل الزم است.» انکرستم: «۱گزینۀ   

  معنی خوب کرد، در اینجا نادرست است. به» أحسن: «۲گزینۀ   

  معنی بنشانید، در اینجا نادرست است. به» إجلسو: «۳گزینۀ   

  ۱قرآن عربی، زبان  ۵مشخصات سؤال: * ساده * درس  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۷

  الیه مضاف ۵: ۴گزینۀ  /الیه مضاف۱: ۳گزینۀ  /الیه مضاف ۳: ۲گزینۀ  /الیه مضاف ۳: ۱گزینۀ   

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۸

  .نفی است، نه نهی» ال«در این گزینه » گیرید. شود آیا از خطاهایتان در گذشته درس منی شام را چه می«  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۵مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۹

  الیه مضاف» ما: «۴گزینۀ  /مجرور به حرف جر» املعلّم: «۲گزینۀ  /مفعول» نا: «۱گزینۀ   

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

  کار رفته است. صورت درست به رب بهنفی جنس بدون آمدن خ» ال« ۱در گزینۀ   

  ها: بررسی سایر گزینه  

  خیرَ  ) الخیَر ۴  أثَْقُل  ) أثَْقَل ۳  کنزَ  ) کنٌز ۲  

 

 1تاريخ  12درس  113مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -181
  تر و محدودتر شد. تدريج كوچك تأثير عوامل اقتصادي و اجتماعي، به از آن تحتخانوادٔه گسترده تا عهد هخامنشي تداوم داشت؛ اما پس   
  1تاريخ  9درس  82مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -182
  حكومت ماد در زمان فرمانروايي هووخشتر (سومين پادشاه مادي) به اوج قدرت رسيد.  
  1تاريخ  10درس  96صفحۀ  مشخصات سؤال: * متوسط * ▲  1پاسخ: گزينۀ  -183
  خسرو پرويز، پسر هرمز چهارم، به بيزانس (امپراتوري روم شرقي) گريخت و با حمايت امپراتوري روم، به تاج و تخت رسيد.  
  1تاريخ  11درس  106مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -184
ريخـت.  ها را بـه هـم مـي كرد و نظم آن وحشت بسياري در لشكر دشمن ايجاد مي استفاده از صداي طبل در آغاز حمالت سپاه اشكاني معموالً  

  سورنا سردار معروف اشكاني با همين روش هراس بزرگي در سپاه كراسوس رومي ايجاد كرد و در نبرد حرّان پيروز شد.
  1تاريخ  12درس  114و  113هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -185
هايي از اوستا كه احتمـاالً  هايي از كتاب اوستا كه منسوب به زرتشت است، تفاوت چنداني ميان مرد و زن وجود ندارد و تنها در بخش قسمتدر   

  ها درست هستند.  گيرد. ساير گزينه تر از مرد قرار مي در زمان ساسانيان توسط موبدان تدوين شده، موقعيت اجتماعي زن پايين
  1تاريخ  11درس  103مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4 پاسخ: گزينۀ -186
نامك هم جزو وظايف  ها بود، ولي كارهاي ديگري مانند گردآوري و تأليف خداي ضبط آن و ها و اسناد و ثبت ها، نامه كار اصلي دبيران نگارش فرمان  

  ايشان بود.
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  1اريخ ت 9درس  86مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -187
ها يكي از شهرهاي  رو، آتني شهرهاي يوناني مخصوصاً آتن از تسلط ايران بر آسياي صغير و سواحل شرقي درياي اژه ناخشنود بودند. ازاين -دولت  

» سـارد«همراه شورشـيان بـه شـهر  نام ملطيه (ميلتوس) را تشويق به شورش عليه هخامنشيان كردند و سپس به نشين آسياي صغير به يوناني
ها گرفت و ناوهاي ايراني نخست جزاير درياي اژه را تصرف كردند و سپس وارد خاك  هجوم آورده، آنجا را آتش زدند. داريوش تصميم به تنبيه آتني

  يونان شدند. 
  1تاريخ  10درس  93مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -188
  ر سر تسلط بر ارمنستان و مرزهاي سوريه، با هم جنگيدند.پس از جنگ حرّان، اشكانيان و روميان بارها ب  
  3تاريخ  4درس  54مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -189
ويـژه در دورٔه تحصـيلي ابتـدايي در  هاي جديـد بـه هاي فرهنگي عصر قاجار بود كه براي تأسيس مدرسه ميرزاحسن رشديه يكي از شخصيت  

يار تالش كرد. هدف او از برپايي مراكز آموزشي جديد، فراهم آوردن شرايط براي سوادآموزي به فرزندان تمام قشـرهاي شهرهاي مختلف ايران بس
  مختلف جامعه بود.

 3تاريخ  3درس  44مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -190
يالت شمال، تأسيس بانك استقراضي و تأسيس نيروي قـزاق، بـه روسـيه در زمان ناصرالدين شاه، امتياز رويتر به انگلستان و امتيازاتي مانند ش  

  واگذار شد.
  3تاريخ  4درس  51مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -191

  جنگ داخلي آمريكا موجب افزايش توليد و صادرات پنبه از ايران به روسيه شد.   
كني، توزيع بذر و باال بردن استانداردهاي توليد به رونـد افـزايش  پاك هاي پنبه ي، نصب دستگاههاي مال توجه: بازرگانان روسي و ارمني با حمايت  

  صادرات پنبه كمك كردند و تجاري شدن كشاورزي ايران در عصر قاجار تغيير چنداني در فنون كشاورزي ايران ايجاد نكرد.
  3ريخ تا 3درس  46مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -192
با روسيه صلح اتحاد سياسي و نظامي ايران و فرانسه زياد دوام نياورد؛ زيرا ناپلئون اندكي بعد تمام تعهدات خود در برابر ايران را زير پا گذاشت و   

  ها تنها گذاشت. كرد؛ هيئت نظامي فرانسوي را از ايران فراخواند و حكومت قاجار را در مقابل روس
  3تاريخ  3درس  43و  42هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -193
از مفاد معاهدٔه تركمانچاي هستند كه در پايـان دور  3و  2هاي  هاي ايران و روسيه با انعقاد معاهدٔه گلستان به پايان رسيد. گزينه دور اول جنگ  

  هاي ايران و روس منعقد شد.  دوم جنگ
  3تاريخ  2درس  25* دشوار * صفحۀ مشخصات سؤال:  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -194
هـايي از آن سـرزمين را تصـرف كردنـد. سـاير  ميالدي، استعمارگران اروپايي با دامن زدن به اختالفات ديني و قومي در هند، بخش 18در قرن   

  ها به ديگر اقدامات اروپاييان در هندوستان اشاره دارند.  گزينه
  3تاريخ  3درس  33و  32هاي  وار * صفحهمشخصات سؤال: * دش ▲  1پاسخ: گزينۀ  -195
گذاري به عزم برچيدن بساط حكومت جانشينان نادرشاه و دستيابي به غنايم و گنجينۀ جواهرات وي، راه خراسان را در  آقامحمدخان پس از تاج  

  پيش گرفت.
  وي پس از تصرف خراسان اشاره دارند.به اقدام  2گذاري و گزينۀ  ، به اقدامات آقامحمدخان قبل از تاج4و  3هاي  توجه: گزينه  

 

 جغرافياي ايران 56مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -196
  هاي كوچك دائمي وجود دارند. هاي آتشفشاني مانند سبالن درياچه در قلۀ بعضي كوه  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  )3و  1هاي  بودن گزينه ادرستن( .هاي دائمي هستند نوع درياچههاي آتشفشاني از  درياچۀ كوه  
  )4بودن گزينه  ادرستنهاي آتشفشاني ايران نيست ( كوه دنا از جملۀ كوه  
  جغرافياي ايران 48مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -197
شـويم، آبـدهي  تر مـي به اين دليل هرچه به پايان اين دوره نزديك، افتد تفاق ميا ها در اواخر فصل پاييز تا اوايل فصل بهار  در ايران بيشتر بارش  

  شود. رودها بيشتر مي
  جغرافياي ايران 56مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -198
سـتان كردسـتان، پريشـان اند از درياچه اروميه، زريبار (زريوار) غرب مريـوان در ا هاي دائمي ايران عبارت ترين درياچه هاي دائمي: مهم درياچه  

  هاي آتشفشاني (فامور) و مهارلو (استان فارس) + درياچۀ قله كوه
هامون در سيستان و بلوچستان و جازموريان بـين  درياچه مسيله در قم، نيريز در فارس،  :هاي فصلي ايران ترين درياچه هاي فصلي: مهم درياچه  

  دو استان كرمان و سيستان و بلوچستان.
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  جغرافياي ايران 63مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2گزينۀ پاسخ:  -199
ها توجهي نداريم و ذكر شدن اين اطالعات در صورت سؤال نبايد ما  نكته مهم: در محاسبه نرخ رشد طبيعي به ميزان ورود مهاجران يا خروج آن  

  را گمراه كند.
kÃ²H¼¶ ·HqÃ¶ oÃ¶»ï©o¶ ·HqÃ¶SÃ÷μ] Â÷ÃLö k{n SÃ÷μ] ®¨

, , /
 

    
630 000 480 000100 100 0 2560000000   

  جغرافياي ايران 67مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -200
هم خوردن تعادل جمعيتي، (سن و جنس) كاهش نيروي فعال و  توان به بر تواند مشكالتي براي كشور ما ايجاد كند كه از جمله مي اين كاهش مي  

تدريج دچار پيري شـده و  ند، جمعيت كشور بهتضعيف نيروي دفاعي كشور، اشاره كرد. اگر سياست كنترل جمعيت در ابعاد شديد ادامه پيدا ك
  آورد. در نهايت مشكالت ديگري پديد مي

  جغرافياي ايران 68و  67هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -201
صورت گروهـي و  به شود و از آنجا كه مهاجرت عشاير كرد هاي گروهي بر اساس تصميمات سياسي انجام مي بر اساس توضيحات كتاب، مهاجرت  

  بندي كرد. هاي سياسي طبقه رديف مهاجرت بر اساس تصميم شاه عباس (حاكميت سياسي) اتفاق افتاده بايد آن را در
  جغرافياي ايران 50و  49هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -202
  افتد. ل اتفاق ميهاي آبگير دائمي حداقل در هشت ماه از سا : بارش در كانون1گزينۀ   
زمـان  هاي گرم سال حفظ كنند، بدون توجه به ميزان بارش و هاي آبگير در فصول سرد سال، ذخيرٔه برف خود را تا ابتداي ماه : اگر كانون3گزينۀ   

  روند. شمار مي هاي فصلي به آن جزءِ كانون
  گيرند. ريزد؛ اما در طول مسير، مورداستفاده قرار مي اف كشور ميهاي اطر  ها به دريا يعني رودهايي كه آب آن :: حوضۀ آبريز خارجي4گزينۀ   
  جغرافياي ايران 54مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -203
  :ادرستنتشريح موارد   
  ب) چابهار تنها بندر اقيانوسي ايران است.  
هاي دريانوردي در  نياز به استفاده از آبراه و كانال ق مناسب دريا و عدمبوده از جمله عم فرد منحصربههاي  ها و قابليت ) اين منطقه داراي ويژگيه  

  .سواحل مكران
  3جغرافيا  28مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -204
  .زيست فرهنگي و محيط -هاي شهري بايد به سه ركن توجه كرد: اقتصادي، اجتماعي ريزي در برنامه  
  3جغرافيا  24سؤال: * ساده * صفحۀ  مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -205
  هاست. خسارت وارد كردن به اموال عمومي، بناها و آثار فرهنگي (يا همان ونداليسم شهري) يكي ديگر از انحرافات اجتماعي در شهر  
  3جغرافيا  31مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -206
شده  شوند. موارد مطرح عنوان فقر روستايي بررسي مي اقتصادي و كمبود تجهيزات و خدمات) تحتامروزه اين هر دو گروه از مشكالت (مشكالت   

  شود و تعريف كاملي نيست. در اين گزينه تنها يكي از اين دو حوزه (كمبود تجهيزات و خدمات) را شامل مي
  3جغرافيا  32مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -207
كـردن كشـاورزي در برخـي نـواحي  ها را ندارنـد. ماشـيني گران است و همۀ كشاورزان توانايي مالي تهيۀ آن ،ربوط به انقالب سبزهاي م فناوري  

  روستايي موجب گسترش بيكاري شده است.
  3جغرافيا  33مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -208
  است.» مسكن انقالب اسالميبنياد «هاي هادي روستايي از وظايف مهم  تهيۀ طرح  
  3جغرافيا  36مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -209
ها و تأثير هر منطقه در پيشرفت و توسعۀ عمومي كشـور شناسـايي  ظرفيت :هاي كشور هاي همۀ مناطق و استان ها و توانمندي توجه به ظرفيت  

گيرد. براي مثال، اينكه در كدام مناطق كشور بايد بخش كشاورزي توسعه يابد يـا كـدام  يريزي صورت م شود و سپس متناسب با آن، برنامه مي
  اند. مناطق براي گسترش بازارها و مراكز تجاري مناسب

  3جغرافيا  38مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -210
  كند. آن كمك مي انجامد و به روند گيري مي به تصميم GISپردازش و تحليل اطالعات با   

 
 1شناسي  جامعه 58و  57هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -211

  ها: اشتباهات گزينه  
  : صبور: اكتسابي است.1گزينۀ   
  : كشاورز: متغير است.3گزينۀ   
  : وزير: اجتماعي است.4گزينۀ   
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  1شناسي  جامعه 65و  64هاي  ؤال: * متوسط * صفحهمشخصات س ▲  1پاسخ: گزينۀ  -212
شويم. وجـود نظريـات متفـاوت  هاي هويتي خود و ديگران، دچار خطا و اشتباه مي  قسمت اول: ما ترديدي نداريم كه گاه، در شناخت ويژگي ■  

  در شناخت هويت وجود دارد. امكان خطا و اشتباهدربارٔه هويت، نشانۀ اين است كه 
از هويت واقعي  ها غفلت و فراموشي انسانشناسان دربارٔه  شناسان و جامعه  شناسان، انسان  دين و پيامبران الهي، فيلسوفان، روان قسمت دوم: ■  

  خود، نظريات متنوعي دارند.
  1شناسي  جامعه 68و  67هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -213
عنوان يكي از اعضاي خود بـه رسـميت  كند؛ يعني آن فرد را به  او را تعيين مي هويت اجتماعيبخشي از جهان اجتماعي پس از تولد هر فرد،  ■  

  گيرد.  هايي متناسب با موقعيتي كه در آن قرار گرفته است، در نظر مي شناسد و براي او ويژگي مي
  . هويت اجتماعي خود را شكل دهدها،  ل به آنانسان بايد موقعيت خود را بشناسد، حقوق و تكاليف خود را ياد بگيرد و با عم ■  
هايي كه اهل هر حرفه براي خود داشتند و به استناد آن، هم روابط ميان اعضاي حرفه و هم روابـط ميـان   نامه عبارت بود از دستورالعمل فتوت ■  

  كردند.  را تعيين مي حرفه و جامعه
  1شناسي  جامعه 71و  70اي ه مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -214
هـا  هاي مختلف جامعه از آن شوند و نقشي را كه نهادها و سازمان هاي جهان اجتماعي خود نمي همواره افرادي هستند كه جذب عقايد و ارزش ■  

  دهند. و رفتارهاي مخالف انجام مي حقوق و تكاليف خود پايبند نيستندپذيرند. اين افراد به  انتظار دارند، نمي
 هـا و اعمـال  كـنششود. هرچه قدرت اقناع يك فرهنگ بيشتر باشـد، افـراد   واسطه آن، فرهنگ در افراد دروني مي اقناع روشي است كه به ■  

هايي كه ظرفيت منطقي و عقالني بيشتري دارند و با فطرت آدميان سازگارترند، از قدرت   دهند. فرهنگ متناسب با آن فرهنگ را بهتر انجام مي
  بيشتري برخوردارند. اقناعي

 بازتوليدش با مشكلگيرد؛  هاي بيشتري قرار مي هاي مناسبي براي كنترل اجتماعي نداشته باشد، در معرض آسيب هر جهان اجتماعي كه روش ■  
  شود. شود و دوام و بقاي آن تهديد مي مواجه مي

  1شناسي  جامعه 76و  75هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -215
  (الف) گويند.   را تحرك اجتماعي مي موقعيت اجتماعي به موقعيت اجتماعي ديگرجايي افراد از يك   جابه ■  
  (ب) را انسداد اجتماعي مي گويند.  تحرك اجتماعي صعوديمسدود بودن راه ارتقا و  ■  
  (ج) بستگي داشت. ها با زمين  ، موقعيت اجتماعي افراد به رابطۀ آنجوامع فئودالي غربيدر  ■  
  1شناسي  جامعه 79و  78هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -216
  هاست. ها بر تربيت و هويت انسان ٔه اين حرفهآثار مخرب يا سازندها،  اساس منع و ترغيب اسالم نسبت به مشاغل و حرفه ■  
ها با هويت جهـان    گيرد، تغييرات هويتي افراد و گروه هاي اساسي جامعه شكل مي   زشمادامي كه هويت اجتماعي افراد در چارچوب عقايد و ار  ■  

  گيرد. و مورد تشويق و تأييد جامعه نيز قرار مي سازگار استاجتماعي 
، ناشي از علل بيرونـي گردد و گاه بازمي هاي اعضاي جهان اجتماعي    ها و فعّاليت   تعارض فرهنگي، گاهي ناشي از علل دروني است و به نوآوري ■  

  است.  هاي اجتماعي ديگر   تأثيرپذيري از جهاناست و پيامد 
  3شناسي  جامعه 11و  10هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -217
شيؤه زندگي ما و همچنـين ها و  بر كنش ها چگونگي اثرگذاري آنو  اجتماعات انسانيشود كه  هايي گفته مي در واقع علوم اجتماعي به دانش ■  

  كنند. روش علمي مطالعه مي ها و شيؤه زندگي ما را به ها از كنش اثرپذيري آن
هـاي اجتمـاعي و پيامـدهاي آن را مطالعـه  كنند، ولي علوم اجتمـاعي، كـنش هاي انساني و پيامدهاي آن را مطالعه مي ، كنشعلوم انساني ■  

  كنند. مي
  اند.  اي از علوم اجتماعي نمونه شناسي جامعهانساني و  اي از علوم نمونه شناسي روان ■  
شوند، ولي برخي علوم  تر از موضوع علوم اجتماعي است و علوم اجتماعي خود بخشي از علوم انساني محسوب مي عام علوم انسانيموضوع  ■  

  انساني در زمرٔه علوم اجتماعي نيستند.
  3شناسي  جامعه 11فحۀ مشخصات سؤال: * متوسط * ص ▲  3پاسخ: گزينۀ  -218
و  دهـد اش تقليل نمـي ابعاد اجتماعياز منظر كتاب حاضر، علوم انساني و علوم اجتماعي موضوعات متفاوتي دارند. اين نگاه وجود انسان را به   

  .كاهد هاي اجتماعي او فرو نمي كنشهاي انسان را به  كنش
  3شناسي  امعهج 13مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -219
توانند تأثير اجتماعات بـر  ها با كشف اين قواعد مي را كشف كنند. آن نظم و قواعد جهان اجتماعيكنند  دانشمندان علوم اجتماعي تالش مي ■  

  زندگي ما را توضيح دهند.
مناسب و صحيح را براي دانشمندان فراهم  گيري اجتماعي ، فرصت موضعها هاي اجتماعي و انتقاد از آن داوري دربارٔه پديدهعلوم اجتماعي با  ■  

  آورند. مي
  كنند. ها كمك مي سازند و به افزايش همدلي و همراهي انسان و جوامع مختلف از يكديگر را فراهم مي ها زمينۀ فهم متقابل انسانعلوم اجتماعي  ■  
كنند كه از طبيعت و علوم طبيعـي  ها كمك مي هند و به آند  ها آگاهي مي به انسان هاي فناوري ها و محدوديت فرصتعلوم اجتماعي، دربارٔه  ■  

  رو، علوم اجتماعي نسبت به علوم طبيعي از اهميت بيشتري برخوردارند. اين استفاده كنند. از شيؤه صحيح به
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  3شناسي  جامعه 20مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -220
هاي اجتماعي نگاه كند تا از اين دانش عملـي و عمـومي  انداز فردي غريبه به موقعيت ، از چشماييزد آشناييكند با هنر  شناس تالش مي جامعه  

  تر شود. عبور كند و به پيچيدگي و عمق آن موقعيت اجتماعي نزديك
  3شناسي  جامعه 21مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -221
  ايم. ها براي با هم زندگي كردن پذيرفته ود كه ما انسانش برقرار مي قواعدينظم اجتماعي در نتيجۀ  ■  
  كنند. ها را همين قواعد تعيين مي كه جاي پديده هر پديده در جاي خودنظم يعني قرار گرفتن  ■  
و انتظـاراتي شود شـما بدانيـد كـه چـه توقعـات  نمايد؛ باعث مي را امكان پذير مي ها همكاري با آنو  بيني رفتار ديگران پيشنظم اجتماعي  ■  

  توانيد از ديگران داشته باشيد و اتفاقات غيرمنتظره، شما را از همكاري با ديگران باز ندارند. مي
  3شناسي  جامعه 24مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -222
پذيرند. نظـام  گذارند و از يكديگر اثر مي مي هاي مختلف آن بر يكديگر اثر اين است كه بخش پويا بودن نظام اجتماعيقسمت اول: منظور از  ■  

توانـد در محـيط خـود تغييراتـي ايجـاد كنـد. برداشـت روزافـزون از منـابع  وجود آورد و هم مي تواند در خود تغييراتي به اجتماعي هم مي
مله تغييراتي است كه يك نظام در كند. رشد جمعيت نيز از ج تجديدناپذير، از جمله تغييراتي است كه يك نظام اجتماعي در محيط ايجاد مي

  كند. خود ايجاد مي
مدت و خود را در بلند نيازهاي خود را تأمين كند، تغيير در خود و محيطكند با  قسمت دوم: نظام اجتماعي همانند يك موجود زنده تالش مي ■  

  حفظ نمايد. 
  3شناسي  جامعه 25مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -223
هاي علمـي،  معني وحدت روش علوم است؛ يعني در همه دانش شناسي پوزيتيويستي است و پوزيتيويسم به شناسي تبييني همان جامعه جامعه  

  روش مطالعه، يكسان است و آن هم روش تجربي است.
  3شناسي  جامعه 26مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -224
كنـد،  هـا فـراهم مـي بيني، پيشگيري و كنترل طبيعت را براي انسان شناخت نظم موجود در طبيعت، امكان پيش طور كه علوم طبيعي با همان  

دهـد، لـذا در ايـن رويكـرد هـدف  را مـي بيني، پيشگيري و كنترل جامعه پيشها قدرت  شناسي نيز با شناخت نظم اجتماعي، به انسان جامعه
  ت.شناسي نيز همانند هدف علوم طبيعي اس جامعه

  3شناسي  جامعه 29مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -225
حالي كه جامعه برخالف طبيعـت، محصـول و  دهد؛ در تقليل مي هاي نظم اجتماعي پيچ و مهرهها را به  يكسان دانستن طبيعت و جامعه، انسان  

  و بود و نبود آن، وابسته به انسان است. هاست هاي انسان كنشمخلوق 

 
 منطق 35و  34، 24هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -226
  شود، پس تعريف مانع نيست. موجودات جاندار شامل گياهان هم مي  
  دوزيستان را نام نبرده است، پس جامع نيست.  
  كمتري برخوردار است.از وضوح » موجودات مادي«نسبت به » تام عليّتمجرد و داراي ف«  
  منطق 43و  42هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -227
از  1كنـد. در گزينـۀ  استقراي تمثيلي با تمثيل متفاوت است. استقراي تمثيلي استداللي است كه براي رسيدن به نتيجه از تمثيل استفاده مـي  

ها فقط بيان يك يا دو  تا مصرع اول اثبات شود، پس استقراي تمثيلي است، ولي ساير گزينهتمثيلي كه در مصرع دوم آمده، استفاده شده است 
  ها ارائه نشده است. تمثيل هستند و استداللي برمبناي آن

  منطق 23تا  20هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -228
». مولـود كعبـه«و » خـدا«كه بيش از يك مصداق ندارند، جزئي نيستند. مثـل  هر مفهوم جزئي بيش از يك مصداق ندارد، ولي برخي مفاهيمي  

  بنابراين رابطۀ اين دو، عموم و خصوص مطلق است.
  منطق 58مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -229
  اي است كه موضوع آن مفهومي كلي باشد. قضيۀ محصوره قضيه  
  است كه مفهومي جزئي است.» اين لفظ«ت بنابراين موضوع قضيه اس» لفظ دارا«: چون مقصود 1گزينۀ   
تك اعضاي موضـوع حمـل شـود، قضـيه  اي از افراد متعدد تشكيل شده باشد و محمول بر تك : اگر در يك قضيه، موضوع از مجموعه2گزينۀ   

حمول فقط بر كل مجموعۀ موضوع حمل شود نـه اند)، ولي وقتي م ها ايراني تك آن (يعني تك» همۀ جمعيت ايراني هستند«محصوره است. مثل 
عنوان يك مجموعۀ مشخص بيش از هزار  (يعني همه با هم به» همۀ جمعيت بيش از هزار نفر بودند«تك اعضا، قضيه شخصيه است. مثل  بر تك

  تنهايي بيش از هزار نفر باشند). تك اعضا هركدام به نفر بودند نه اينكه تك
تـوان  اين عبارت را هم مي». هركس تو را دارد، از عيش چيزي كم ندارد«مفهوم عبارت اين است: ». هركس«يعني » آن كس«: در اينجا 3گزينۀ   

ها را قضيۀ حملي دانسته است، ايـن قضـيه را بايـد  قضيۀ شرطي در نظر گرفت و هم قضيۀ حملي محصورٔه كليه. چون صورت سؤال همۀ گزينه
  حملي محصوره در نظر گرفت.

خبر است. لذا قضيه شخصـيه  خواهد بگويد هر انساني بي هاي خاصي اشاره دارد و نمي مفهوم جزئي است چون به انسان» اين آدميان: «4گزينۀ   
  است.
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 منطق 23و  22هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -230
  ها: رد ساير گزينه  
  كدام خوردني نيستند. ها هستند، پس بايد خوردني باشند در حالي كه هيچ ي) بيرون دايرٔه غيرخوردن4) تا (1هاي ( : ناحيه1گزينۀ   
خـوردني » آب«و » شـير«، »كيـك«كدام نبايد خوردني باشند، ولي  ها هستند، پس هيچ ) درون دايرٔه غيرخوردني8) تا (5هاي ( : ناحيه2گزينۀ   

  هستند.
  خوردني است.» يخ«هاست، ولي  ) درون دايرٔه غيرخوردني6: ناحيۀ (4گزينۀ   
  منطق 45و  42هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -231
شود كه به كرونا مبتال شوند، اين نتيجۀ كلي گرفتـه شـده كـه اگـر همـۀ  از اين مشاهدٔه جزئي كه خروج كودكان و نوجوانان از منزل سبب مي  

ها كرونا خواهند گرفت و بيماري شيوع  ه مدرسه از خانه خارج شوند، تعدادي از آنآموزان (كه همگي كودك يا نوجوان هستند) براي رفتن ب دانش
  تر تعميم داده شده است و استقراي تعميمي است. پيدا خواهد كرد، پس نتيجۀ يك مشاهدٔه جزئي به يك مجموعۀ كلي

تـوان  شود. البته مـي نيست و تعميم آن محسوب نمي: نتيجه دربارٔه دانشگاه است، ولي مقدمه دربارٔه مدرسه، پس نتيجه شامل مقدمه 1گزينۀ   
ايم كه همۀ مراكز آموزشي اعم از مدرسه و دانشگاه اين ويژگي را دارنـد و بعـد بـا يـك قيـاس  گفت ابتدا با يك استقراي تعميمي نتيجه گرفته

مي نيست بلكه تركيب استقراي تعميمي و قيـاس ايم كه دانشگاه هم اين ويژگي را دارد، ولي اين ديگر فقط يك استقراي تعمي گيري كرده نتيجه
گيري كرده  ها به مدارس، نتيجه است. اگر بخواهيم اين استدالل را فقط يك استدالل بدانيم، يك استقراي تمثيلي است. يعني از تمثيل دانشگاه

  است.
شوند. بنابراين  شهري استفاده مي در سفرهاي درون: مقدمه دربارٔه سفرهاي بين شهري است، ولي نتيجه دربارٔه مترو و تاكسي است كه 2گزينۀ   

  توان آن را فقط يك استقراي تعميمي دانست. ، نمي1مشابه گزينۀ 
: مقدمه دربارٔه تأثير بيشتر ماسك است، نه ضروري نبودن دستكش. بنابراين نتيجه، تعميم مقدمه نيست بلكه مطلب متفاوتي را بيـان 4گزينۀ   

  مي نيست.كند و لذا استقراي تعمي مي
  منطق 55مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -232
  شوند چون قابليت صدق و كذب ندارند. جمالت انشايي در منطق بررسي نمي  
كه توجه كنيد ». ستاني اگر مسخرگي پيشه كني و مطربي بياموزي آنگاه داد خود از كهتر و مهتر مي«: قضيۀ شرطي است به اين صورت: 1گزينۀ   

شود كل جمله قضيه نباشد. در اينجا هم  هستند، نه تصديق. بنابراين اينكه اين اجزا جملۀ انشايي باشند دليل نمي» تصور«اجزاي قضيۀ شرطي 
  مقدم قضيۀ شرطي جملۀ امري و لذا انشايي است، ولي كل عبارت يك قضيۀ شرطي است.

شود شـرطي متصـل  كه عيان است، حاجتي به بيان نيست. (توجه: قضيۀ دوم را هم ميآنجا  -2پرسي كه ...  تو مي -1: دو قضيه است: 2گزينۀ   
  دانست و هم حملي محصوره).

  دهد و قابليت صدق و كذب ندارد. شود، زيرا خبري نمي : جملۀ دعايي است كه انشايي محسوب مي3گزينۀ   
تواند يك جملۀ انشايي  دهد كه كسي گفته است. حال آن مطلب مي مي يعني خبر از مطلبي...». او گفت «اي است به اين صورت:  : قضيه4گزينۀ   

  باشد (مثالً در اينجا يك پرسش است و لذا انشايي است)، ولي كل عبارت، قضيه است.
  فلسفه يازدهم 48تا  46هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -233
برايمان » چيستي معرفت«دانيم موضوع اين اصل چيست، پس  ايم يعني مي ت) را پذيرفته(معرفت ممكن اس» امكان معرفت«وقتي بديهي بودن   

دانـيم كـه  ، مي»چيستي معرفت«صورت بديهي يا غيربديهي باشد كه البته در مورد  تواند به ، مي»معلوم بودن«معلوم است. توجه كنيد كه خود 
  نياز از تعريف است. بديهي و بي

شود. يعني هر شناختي (حسي يا عقلي يا شهودي) در جاي خود تا چه حـد  شناخت مربوط به انواع مختلف شناخت مي: سؤال از ارزش 1گزينۀ   
  هاي ما تا چه حد معتبر يا خطاپذيرند. توان نتيجه گرفت كه هركدام از شناخت معتبر است. از اينكه اساساً معرفت و شناخت، ممكن است نمي

تـوان در مـورد  معناي معلوم بودن قلمرو شناخت نيست. مثالً با پذيرش اصل امكان شناخت همچنان مي به : روشن بودن امكان معرفت2گزينۀ   
  توانايي شناخت امور غيرحسي ترديد داشت. توانايي يا عدم

معرفـت ترديـد  توان در اين نوع خاص از : معرفت شهودي يكي از انواع معرفت است كه با روشن بودن اصل امكان شناخت، همچنان مي4گزينۀ   
  داشت.

  فلسفه يازدهم 42مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -234
ها و شهرها بـرد. او فلسـفه را وادار كـرد تـا بـه زنـدگي،  او فلسفه را از آسمان به زمين آورد و آن را به خانه«گويد:  سيسرون دربارٔه سقراط مي  

هـاي  دنبال تبيـين عقالنـي دگرگـوني شناساني بودند كه بيش از هرچيز به اط دانشمندان و جهانپيش از سقر ». اخالقيات و خير و شر بپردازد
پرداختند. سقراط بـود  كردند، اما كمتر به موضوعاتي مانند انسان و زندگي و اخالقيات مي طبيعت بودند و به مسائل بنيادين هستي نيز توجه مي

هاي فيلسوفان پيش از  در اين قول، فلسفه» آسمان«جديدي قرار داد. بنابراين منظور سيسرون از كه با طرح اين نوع مسائل، فلسفه را در مسير 
مسائل فلسفي مربوط به زندگي انسـان و » زمين«پرداختند و منظور از  هاي طبيعت مي سقراط است كه به موضوعات مربوط به هستي و دگرگوني

  ها پرداخت. اخالقيات است كه سقراط به آن
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  فلسفه يازدهم 31تا  29هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3سخ: گزينۀ پا -235
هاي زرتشت است، از جمله آثاري هستند كه حكايت از تفكـر فلسـفي در مسـائل  اوپانيشادها كه شامل متون متعدد هندوست و گاتاها كه سروده  

  از يونان باستان نيز كم و بيش حكمت و فلسفه رواج داشته است.هاي باستاني پيش  دهند كه در تمدن بنيادين هستي را دارند و نشان مي
ها غلبه داشته از يونان باستان به يادگار مانده  هايي كه به زبان فلسفي نگاشته شده يا جنبۀ فلسفي در آن ها يا قطعه : نخستين مجموعه1گزينۀ   

كردند، فقط بـه  ني رايج شد. انديشمنداني كه در آن زمان زندگي مياست. در آنجا بود كه دانش فلسفه شكل گرفت و تفسير جهان با روش عقال
پراختند. آنان دانشمنداني بودند كه كم و بيش با مجموعۀ علوم زمان خود از جمله فلسفه آشنا بودند. بنابراين تفكر فلسـفي  تفكر فلسفي نمي
پرداخت و تالس هم به  ثاغورس در كنار فلسفه به عرفان و رياضيات هم ميها را نگرفته بلكه در كنار آنان رايج شده بود. مثالً في جاي ديگر دانش

  نجوم و رياضيات اشتغال داشت.
ها به نقل از سهروردي حكايت از اين دارد كه حكيمـان و فيلسـوفان  : از ايران باستان آثار مكتوب فلسفي باقي نمانده است، ولي گزارش2گزينۀ   

  اند. زيسته ميخداپرستي در ايرانِ دورٔه كيانيان 
تـوان چنـين كـرد.  هاي ديگر نيز نمـي طور كه دربارٔه دانش توان از نظر زماني و مكاني آغازي تعيين كرد، همان : براي دانش فلسفه نمي4گزينۀ   

ها به دسـت  وب آناند، ولي آثار مكت ترين مسائل هستي و زندگي بشر انديشيده اند كه دربارٔه اساسي ترديد هرجا تمدني بوده كساني هم بوده بي
  ما نرسيده و ما اطالعي از انديشۀ آنان و زمان و مكانش نداريم.

  فلسفه يازدهم 24تا  21هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -236
اين اسـت كـه فيلسـوف دهند، اما فرق فيلسوف با ديگران در  انديشند و نظر مي عموم مردم نيز مانند فيلسوف در مسائل بنيادين فلسفي مي  

شود. بنابراين براي اسـتقالل در انديشـه در حـد يـك  انديشد و نيز با روش درست وارد اين قبيل مسائل مي نحو جدي مي دربارٔه اين مسائل به
  فيلسوف، عالوه بر روش درست، جديت هم الزم است.

يم و به آزادانديشي برسيم و شخصيتي مستقل كسب كنيم، پس همـۀ هاي فكري خود را بساز  توانيم بنيان : با انديشيدن فيلسوفانه مي1گزينۀ   
  ها از جمله خود داشتن شخصيت مستقل، نتيجۀ داشتن انديشۀ فيلسوفانه هستند، نه نتيجۀ داشتن يك شخصيت مستقل. اين

اند و اكثر افراد جامعـه  يك عادت درآمدهصورت  اند، به (نه هميشه) افكار و عقايدي كه از نسلي به نسل بعد منتقل شده گاهي: 3و  2هاي  گزينه  
دهند و اگر منطبق با عقـل و اسـتدالل  اند. افراد متفكر و انديشمند جوامع، اين افكار را مورد نقد و ارزيابي قرار مي ها را پذيرفته بدون دليل، آن

هاي قبل منتقـل  اه كنند. بنابراين نه همۀ افكاري كه از نسلكنند ساير مردم را نيز به باطل بودن آن افكار آگ پذيرند و تالش مي ها را نمي نبود آن
انديشند. بلكه ديگر انديشـمندان نيـز  ها مي اند و الزم است كنار گذاشته شوند و نه فقط فيلسوفان دربارٔه درستي و نادرستي آن اند، باطل شده
  توانند با عقل و منطق، آن باورها را مورد ارزيابي قرار دهند.  مي

  فلسفه يازدهم 45و  44هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1سخ: گزينۀ پا -237
يابي به معرفت را فقط در قلمرو محسوسات كه مرتبۀ مشخصي  تواند امور محسوس را بشناسد، يعني دست كسي كه معتقد است انسان فقط مي  

است و اال ادراك نادرست، در حقيقت جهـل مركـب اسـت، نـه داند و مقصود از معرفت، ادراك صحيح و مطابق واقع  از هستي است، ممكن مي
ها راه  معرفت. البته امكان معرفت امور محسوس به اين معنا نيست كه همۀ ادراكات حسي ما صحيح و مطابق واقع هستند و هيچ خطايي در آن

  ).3شناسانند (رد گزينۀ  كه هستند، مي گونه اند و اشيا را همان ندارد بلكه به اين معناست كه الاقل برخي از ادراكات حسي صحيح
: چنين شخصي شناخت انسان از واقعيات عالَم را به امور محسوس خالصه كرده است، ولي لزوماً دربارٔه خود واقعيات عالَم كـه ممكـن 2گزينۀ   

باشد، ولي ما امكان شناخت آن شايد واقعيت نامحسوسي هم «است هرگز شناخته نشوند، چنين نظري ندارد. يعني ممكن است معتقد باشد كه 
  ». را نداريم

  شود. : حدود شناخت محسوسات از اين عبارت، مشخص نمي4گزينۀ   
  فلسفه يازدهم 55تا  51هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -238
شود، مورد بررسي قرار داد و از خطاهاي احتمـالي  صل ميهاي حاصل از ابزار عقل را در پرتو معارف وحياني كه خود با ابزار قلب حا توان يافته مي  

  آن جلوگيري كرد.
توان با خود ابزار حسي يا با عقل مورد بررسي قرار داد و اگر خطايي در آن وجود دارد، آن را اصـالح  هاي معرفتي حاصل از ابزار حسي را مي يافته  

كنيم با خود حواس متوجه خطـاي حسـي  بينيم، ولي وقتي چوب را از آب خارج مي كرد. مثالً ما با حواس خود چوب را در ليوان آب شكسته مي
گويد حتماً علتـي بـراي هـر  شويم. همچنين ممكن است بدون مشاهدٔه علت وزش باد، خود باد را حس كنيم، ولي عقل به ما مي قبلي خود مي

بررسي نيستند، زيرا امـور محسـوس مـادي  هاي حسي با قلب، قابل فتهاي از جمله باد وجود دارد حتي اگر آن را حس نكرده باشيم، اما يا پديده
توان با حـس  هاي عقالني و وحياني را نمي ). همچنين يافته3شناخت براي نفس انسان نيست (رد گزينۀ  واسطه قابل صورت بي هستند و ماده به

  ).4و  2ي ها كند (رد گزينه بررسي كرد، زيرا حس فقط امور مربوط به ماده را ادراك مي
  فلسفه دوازدهم 26و  21هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -239
وگوهاي روزمرٔه همۀ اقوام و ملل كاربرد  بيني نشده است. اين معناي اتفاق از كلماتي است كه در گفت معناي چهارم اتفاق، رخ دادن حادثۀ پيش  

مخالف نيست و بـه علـم نـاقص و  عليّتيك از اصول و لوازم  ). اين معنا با هيچ1نند (رد گزينۀ دارد و معنايي نيست كه فيلسوفان از آن بحث ك
 عليّـتبيني كنيم به اين معنا نيسـت كـه  درستي پيش اي را به شود. بنابراين وقتي نتوانيم حادثه محدود ما نسبت به حوادث بيروني مربوط مي

) بلكه به اين معناست كه از مجموعۀ علت و 3از فهم علل نهايي موجودات ناتوان هستيم (رد گزينۀ طور كلي ما  ) يا به2واقعيت ندارد (رد گزينۀ 
  ايم. اطالع بوده هاي منجر به آن حادثۀ خاص بي معلول
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  فلسفه دوازدهم 24و  23، 16هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -240
صورت يك تداعي ذهني است. آنچه در تبيين هيـوم از  ها و فهم ما از اين توالي به ر اساس توالي پديدهدهد ب ارائه مي عليّتتبييني كه هيوم از   

ادراك نيست. بنـابراين  رسيم، زيرا ضرورت اساساً با تجربه قابل به فهمي از ضرورت نمي عليّتحائز اهميت است اين است كه ما در ادراك  عليّت
ادراك نيست. بر اسـاس  آيد و براي ما قابل و معلول (حتي اگر واقعاً وجود داشته باشد) به تجربۀ ما درنميو رابطۀ ضروري ميان علت  عليّتاصل 

و رابطۀ ضروري ميان علت و معلول ممكن است (توجه: كـاري نـداريم كـه هيـوم بـه  عليّتمعناي اول يعني نفي  اين ديدگاه رخ دادن اتفاق به
يابيم، پـس  توان برداشت كرد كه وقتي ما رابطۀ ضروري ميان علت و معلول نمي مي عليّتيل ديدگاه او دربارٔه قائل بوده يا نه، اما از تحل» اتفاق«

معنـاي اول را  اي اصالً وجود نداشته باشد و خالف آن اتفاق بيفتد. البته طبق ديدگاه كتاب درسي هيچ فيلسوفي واقعاً اتفاق به شايد چنين رابطه
  دانسته است). ممكن نمي

ها اتفاق به اين معنا  كنيم، پس طبق ديدگاه آن گرايان معتقد بودند ضرورتي ميان علت و معلول هست كه آن را با تجربه ادراك مي : تجربه4زينۀ گ  
  ممكن نيست.

  فلسفه دوازدهم 16مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -241
ها با حـس، رابطـۀ  كنند، معتقدند انسان پس از ادراك توالي پديده حس و تجربه تحليل مي ها) كه هرچيزي را بر اساس گرايان (امپريست تجربه  

گويـد  گرايان است، مي گذارد. هيوم كه خود از تجربه مي عليّتكند و نام آن را  اي ضروري ميان دو پديده پيدا مي نهد. يعني رابطه را بنا مي عليّت
توان با حـس و تجربـه ادراك  و ضرورت ميان علت و معلول را نمي عليّتاز حس است، ولي رابطۀ كه درست است كه تنها راه شناخت، استفاده 

هـا در  تجربۀ حسي باشند. بنابراين يك نقد هيوم بر امپريسـت چيزهايي نيستند كه قابل» ضرورت«و نه » وجودبخشي«كرد، زيرا نه خود پديدٔه 
  اين نكته است كه ادراك ضرورت، تجربي نيست.

  گرايان. است، نه نقد او بر ديگر تجربه عليّت: ديدگاه خودِ هيوم دربارٔه منشأ ادراك 2 گزينۀ  
  شناخت نيست. با حس و تجربه هم قابل عليّتداند، ولي معتقد است  گرايان حس و تجربه را تنها راه شناخت مي چون تجربه : هيوم هم3گزينۀ   
ادراك نيست  ميان علت و معلول هست يا نه، بلكه نقد او در اين است كه ضرورت با حس قابل: نقد هيوم اين نيست كه آيا رابطۀ ضروري 4گزينۀ   

ها، رابطۀ ضـروري  شود كه برخالف نظر ديگر امپريست كنيم. به عبارت ديگر، نقد هيوم اين مي ها را ادراك مي و ما هم در تجربه فقط توالي پديده
ادراك و اثبات نيست، نه اينكه نقد هيوم، ادعاي برقرار نبودن ايـن رابطـۀ  ه نداشته باشد، قابلميان علت و معلول، چه واقعيت داشته باشد و چ

  ضروري در واقعيت باشد. 
  فلسفه دوازدهم 17و  15هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -242
 عليّـتتواند از طريق تجربه باشد. همچنين هر دو  ها مي افتن مصاديق آنشود، ولي ي با تجربه ادراك نمي عليّتسينا هر دو معتقدند كه  دكارت و ابن  

عنـوان  صورت فطري، مادرزادي و غيراكتسـابي و بـه به عليّت)، ولي دكارت معتقد است كه 3دانند (وجه شباهت) (رد گزينۀ  را يك اصل ضروري مي
گيري ذهن و ادراك اصل امتنـاع اجتمـاع  سينا معتقد است كه پس از شكل ي ابنشود، ول نياز به اثبات هستند، ادراك مي يكي از مفاهيم اوليه كه بي

 غيرفطري، غيرمادرزادي و اكتسابي است و نياز به اثبات دارد (وجه تفاوت) عليّتشود، پس از نظر او  مبتني بر آن اصل اثبات و ادراك مي عليّتنقيضين، 
ولي مقصـود او از اصـول اوليـۀ  فلسفۀ يازدهم)، 7داند (طبق درس  را از اصول اوليۀ عقل مي ليّتعسينا هم  ). (توجه: البته ابن4و  2هاي  (رد گزينه

  ناپذير باشد.) نياز به اثبات يا اثبات فهم بودن آن براي همگان است، نه اينكه بي و قابل عليّتعقل، بسيار ساده بودن اثبات عقلي 
  فلسفه دوازدهم 15ۀ مشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  1پاسخ: گزينۀ  -243
شويم و هنوز هيچ ادراك حسي يا تجربه و آموزشي نداريم، دركي  داند. يعني معتقد است ما همين كه متولد مي را فطري مي عليّتدكارت ادراك   

هـا  د كه يكـي از آنداريم. بر اين اساس دكارت معتقد است كه ذهن انسان در هنگام تولد خالي نيست بلكه اطالعاتي در آن وجود دار  عليّتاز 
است، پس ديدگاهي كه معتقد باشد، ذهن انسان در هنگام تولد مانند يك لوح سفيد نانوشته است، ديدگاه دكارت را در باب منشأ ادراك  عليّت
  كند. نقض مي عليّت

دانـد و  جتماع نقيضين را هم فطري مـيكند، زيرا دكارت اصل امتناع ا  : ديدگاه فيلسوفان مسلمان است، ولي ديدگاه دكارت را نقض نمي2گزينۀ   
  تواند بگويد ادراك اين دو اصل همواره با هم است و هر دو اصل بدون نياز به استدالل نزد همۀ اذهان پذيرفته هستند. مي

نيازمنـد تجربـه و  ، اكتسابي وعليّتهاي  داند، ولي معتقد است كه يافتن مصداق را فطري و غيراكتسابي مي عليّت: دكارت ادراك اصل 3گزينۀ   
كند بلكه ادعاي او را در باب چگونگي يافتن مصـاديق  نقض نمي عليّتآموزش هستند. درنتيجه اين عبارت ادعاي دكارت را دربارٔه منشأ ادراك 

  كند. علت و معلول نقض مي
خودي خود، نقض سخن دكارت نيسـت، زيـرا  در ذهن شكل بگيرد، به عليّتگرِ  : اينكه از مشاهدٔه توالي حوادث، يك امر روانيِ تداعي4گزينۀ   

يـك امـر  عليّـت، فقط همين امر رواني باشد. ممكن است حقيقت عليّتحتي اگر چنين امر رواني هم وجود داشته باشد، لزومي ندارد حقيقت 
  اثر توالي حوادث، پديد آيند.هايي ذهني هم در  دار در عقل آدمي باشد و البته در كنار اين حقيقت عقلي، اموري رواني و تداعي فطري ريشه

  فلسفۀ دوازدهم 25و  24 هاي مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  3 ۀگزين پاسخ: -244
نامند.  مي» علت تامه«و مجموع عوامل را » علت ناقصه«آيد كه هريك از اين عوامل را  گاهي و نه هميشه، معلول از مجموع چند عامل پديد مي  

هاي ناقصه تشكيل نشده است (مانند خداونـد  يك علت بدون اجزا پديد آيد، علت تامه داريم، ولي اين علت، از علت بنابراين اگر معلول فقط از
هاي ناقصه است، اما علت ناقصه ضرورتي بـراي ايجـاد  ). وجود معلول مشروط به هريك از علت2اي است كه اجزا ندارد) (رد گزينۀ  كه علت تامه

آيد و وقتي علت تامه شد، ديگر ناقصـه نيسـت، پـس  شود و پديد نمي ارتي تا علت تامه نشود، معلول ضروري نميكند. به عب معلول فراهم نمي
ضرورت معلول فقط متكي به علت تامه است، نه به مجموع علت تامه و ناقصه. به عبارت ديگر، علت ناقصه جدا از علت تامه نقشـي در ايجـاد 

و » علت تامـه«بايد توجه داشت كه  ).4آورد (رد گزينۀ  كند و پديد مي تامه است كه معلول را ضروري ميمعلول ندارد و فقط جزئي از همان علت 
  اند. يعني وقتي علت، تامه شد، ديگر ناقصه نيست و تا زماني كه ناقصه است، تامه نيست.  دو مفهوم متباين» علت ناقصه«
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شوند، ولي هنـوز علـت،  يك فراهم مي به لت تامه وجود ندارد. گاهي ابتدا علل ناقصه يك: لزوماً تقدم و تأخر زماني بين علت ناقصه و ع1گزينۀ   
شوند و بدون  تامه نشده است و لذا علت ناقصه قبل از علت تامه وجود دارد. گاهي هم با پديد آمدن يك علت ناقصه، مجموعۀ عوامل كامل مي

پازل هركدام علت ناقصه براي كل طرح پازل هستند و با گذاشتن هر قطعـه از پـازل تأخير زماني، علت تامه هم محقق خواهد شد. مثالً قطعات 
يك علت ناقصه محقق خواهد شد، اما آخرين قطعۀ پازل كه خودش يك علت ناقصه است همراه با قرار گرفتن خود در جايگاهش بدون تـأخير 

  منزلۀ پديد آمدن معلول در نظر بگيريد). پازل را بهگرداند (كامل شدن  كند و طرح پازل را كامل مي زماني علت را تامه مي
  وازدهمدفلسفه  25و  24، 19، 18هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -245
شود. از طرفي شناخت حسـي  بر اساس اصل سنخيت علت و معلول هر علتي معلول خاص خودش را دارد و هر معلولي از علت خاصي صادر مي  

شود و به چشـم مـا  هاي نوري كه از يك جسم بازتاب مي شود. مثالً شعاع گذارند، ايجاد مي تأثيري كه اشياي محسوس بر حواس ما ميسببِ  به
ها خود شيء محسـوس خـارجي كـه  رسد، سبب ديده شدن آن جسم است، پس شناخت حسي معلول عوامل متعددي است كه يكي از آن مي

هاي حسي ما در اثر عواملي غير از اشياي محسوس خـارجي هـم  سنخيت نبود، ممكن بود همۀ شناخت شود، است. حال اگر اصل شناخته مي
سبب وجـود يـك  سبب وجود دريا در خارج از ذهن باشد، بلكه به بينيم نه به پديد بيايند. مثالً با نبود سنخيت، ممكن است اينكه ما دريا را مي

مطابقـت  اعتباري حـس و عـدم ا كه سنخيتي با خودش ندارد، ايجاد كرده است. اين يعني بيكوير خشك باشد كه در ذهن ما تصور يك دريا ر 
توان نتيجه گرفت كه شناخت حسي كه معلول شيء محسـوس خـارجي  شناخت حسي با واقع. بنابراين از اصل سنخيت ميان علت و معلول مي

تواند معتبر و مطابق واقع باشد. نتيجه اينكه چون تجربـه هـم  حسي ميتواند معلول هر شيء ديگري باشد و لذا از اين نظر شناخت  است، نمي
  مبتني بر شناخت حسي است، امكان پژوهش تجربي هم فراهم خواهد شد.

صـورت  وجود آمده، يعني با علت خود سنخيت داشته است، پس ممكن نبـود بـه : وقتي علت جهان فراهم شده و جهان از علت خود به1گزينۀ   
شدن جهاني غير از جهان فعلي، به فـرض كـه چنـين امكـاني  كرد، پس امكان موجود آمد مگر اينكه آن علت هم تغيير مي د ميوجو  ديگري به

ذير باشد، از نتايج امكان تغيير علت جهان است نه از نتايج اصل سنخيت. ضمن اينكه طبق قواعد فلسفي و با توجه به اينكه علةالعلل تغييرناپـ
عنـوان  د نداشت. يعني فيلسوفان مسلمان عموماً معتقدند جهان كنوني تنها جهان خاصي است كه با ذات خداوند بـهاست، چنين امكاني وجو 

معلـول  علت، سنخيت دارد و چون ذات خداوند تغييرناپذير است، معلول آن يعني اين جهان هم تغييرناپذير خواهد بود (علت خاص واحد 
  خاص واحد).

  : انكار اين معنا از اتفاق، مستلزم باور به علةالعلل است و اعتقاد به سنخيت علت و معلول براي آن كافي نيست.2گزينۀ   
اند كه تفاوت مـاهوي و ذاتـي  فرض : اين نظريات لزوماً در پي انكار سنخيت بين علت و معلول نيستند، بلكه معموالً مبتني بر اين پيش4گزينۀ   

  ها پديد بيايد.  تواند از آن اندازٔه كافي سنخيت دارد و مي يوان وجود ندارد و لذا انسان با برخي از حيوانات بهبين انسان و ح

 

 شناسي روان 44مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -246
ها را به كودك فهماند. بايد در تأديـب او  ها و زيبايي كم بايد زشتي سالگي) كم 14تا  7سال دوم زندگاني ( در هفت طبق فرمودٔه پيامبر اسالم   

  ها رهنمون ساخت. ها و دوري از زشتي كوشش كرد و او را به ارزش
  شناسي روان 42مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -247
شناسان رشد به  راحتي به مراحل مشخص تقسيم كرد، اما امروزه اكثر روان ن بهتوا  دليل پيوستگي رشد، نمي هاي مربوط به رشد انسان را به ويژگي  

  اي اعتقاد دارند. رشد مرحله
  شناسي روان 48مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -248
ارزش را بـه هـداياي  الً هداياي بزرگ كمگيرند. مث هاي ظاهري اشيا قرار مي تأثير ويژگي دليل اينكه پردازش كودكان از نوع ادراكي است، تحت به  

  دهند. كوچك پرارزش ترجيح مي
  شناسي روان 54و  47، 46هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -249
كفـش را ). سپس مهارت حركات ظريف همچون بستن بند 3ها هستند (گزينۀ  كودكان در ابتدا قادر به حركات درشتي همچون باال رفتن از پله  

ها) هم در حيطۀ رشد جسماني كودكي است  ). تغييرات در اعضاي بدن (مثل افزايش وزن مغز و يا استحكام استخوان2آورند (گزينۀ  دست مي به
اني حركتـي نوجـو  -ها از جمله تغييرات رشد جسماني ) و سه برابر شدن اندازه و ظرفيت شُش4)، اما دو برابر شدن اندازٔه قلب (گزينۀ 1(گزينۀ 

  است، نه كودكي.
  شناسي روان 41مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -250
گويند. اين رفتارها با گذشت زمان و طبق برنامۀ طبيعـي  مي» َرسش يا پختگي«شناسي به رفتارهايي كه وابسته به آمادگي زيستي است  در روان  

  تا حـدودي بـر َرسِـش يـا پختگـي تـأثير بگـذارد، بنـابراين مسـتقل از محـيط نيسـتند. توانند  گيرند، ولي عوامل محيطي نيز مي انجام مي
)، بنابراين در بسياري از موارد با توجـه 2اي در رسش يا آمادگي زيستي افراد براي تغييرات دارد (رد گزينۀ  كننده ). وراثت نقش تعيين1(رد گزينۀ 

هـاي سـني خـاص  هاي رفتـاري و شـناختي را در دامنـه ن احتمال وقوع برخي از ويژگيتوا  به بررسي خصوصيات افراد فاميل نزديك و دور مي
  ). 3ها (رد گزينۀ  هاي آن توانند عامل شباهت افراد فاميل نزديك و دور باشد، نه تفاوت بيني كرد. بنابراين َرسش و وراثت مي پيش
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  شناسي روان 59مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -251
هاي جسمي، جنسـي، اجتمـاعي،  هويت اجزاي متعددي دارد و شامل ويژگي شود. طرز فكر، عقايد و نحؤه ارتباط فرد با ديگران را شامل مي» هويت«  

هـاي جسـمي  لحـاظ ويژگـي سازند. به اين ترتيب افراد ممكن است به شناختي، اخالقي، هيجاني، آرماني و شغلي است كه در مجموع هويت فرد را مي
اجتماعي (عضـويت در گـروه هاي رواني (ايفاي نقش جنسيتي براي نشان دادن رفتارهاي زنانه يا مردانه)،  ويژگيقيافه)، جنسي (دختر يا پسر بودن)، (

  رفتاري و شخصيتي متمايزي را دارا باشند.  يا انتخاب شغل و پيشرفت)، سياسي، مذهبي، اخالقي، ارزشي و يا قومي خصوصيات
  شناسي روان 55مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1ينۀ پاسخ: گز  -252
هاي تكليف مورد نظر بهتر  شوند و با ضرورت تر است؛ به اين معنا كه بر اطالعات مرتبط متمركز مي توجه نوجوانان در مقايسه با كودكان، گزينشي  

  دهندٔه توجه گزينشي است. العاتي نشانتمركز بر روي درس و سازگاري بهتر با برنامۀ مط شوند. در اين مثال  سازگار مي
  شناسي روان 78مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -253
) از دست دادن محرك هدف. اينكه از دست دادن را فداي هشـدار 2) هشدار كاذب 1در هر موقعيت رديابي هر دو خطا ممكن است رخ بدهد:   

  تر با هشدار كاذب همراه است. دارد. تكاليف مهم تكليفاهميت كاذب بكنيم و يا برعكس، بستگي به 
  شناسي روان 85مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -254
صورت يك گـل  بريده را به تمايل داريم خطوط بريده ،صورت كامل ببينيم. در شكل سؤال بر اساس اصل تكميل ما تمايل داريم اشياي ناقص را به  

  . ادراك كنيم
  شناسي روان 82مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -255
  گويند. ، توهم ميبدون احساسهاي  شناسان به ادراك پديده . رواناحساس نشده استكنيم كه  گاهي چيزي را ادراك مي  
  ها: بررسي گزينه  
  : توهم نيست، چون در توهم احساس وجود دارد.2گزينۀ   
ماننـد و وارد فضـاي ادراكـي  هاي حسي باقي مـي ها در حد تحريك گيرنده هيچ خطايي نيست، چون بسياري از محركدهندٔه  : نشان3گزينۀ   

  شوند و اين يك اتفاق طبيعي است. نمي
  ادراك) دهندٔه خطاي ادراكي است. (بازشناسي و معنابخشي  : نشان4گزينۀ   
  شناسي روان 71مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -256
هاي حسي، تابع شدت محرك است، يعني تحريك حواس از سوي محرك بايد به ميزان خاصي برسد، تا آن عضو حسي  تحريك هريك از گيرنده  

  تحريك شود.
  اسـت  هـا ). احساس همـان تحريـك گيرنـده3و  1هاي  افتند و تأثيري در آن ندارند (رد گزينه ها اتفاق مي توجه و ادراك پس از تحريك گيرنده  

  ).4(رد گزينۀ 
  شناسي روان 83مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -257
اي از  شود. بنابراين خطاي شـناختي، مجموعـه عنوان يك خطاي شناختي وارد نظام ذهني فرد مي كي بيشتر باشد، بهار هرچه تعداد خطاهاي اد  

  خطاهاي ادراكي است.
  شناسي روان 80ال: * متوسط * صفحۀ مشخصات سؤ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -258
  هاي شخصي و دشواري تكليف موردنظر بستگي دارد. برآورد دقيق حداكثر مدت زمان مفيد براي ايجاد توجه مستمر به ويژگي  
  شناسي روان 78مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -259
  گويند. طوالني مي ر يك دورٔه زمانيدتوانايي فرد براي يافتن محرك هدف  به» زنگي به گوش«  
دانسـتند  اند، ولي نمي اند و منتظر وقوع آن براي خود بوده هاي جمعي هشدارهاي متخصصين را در مورد كرونا شنيده طور مكرر از رسانه مردم به  

زنگي خستگي است. يعني  به گوش ترين علت كاهش زنگي مدنظر است. مهم به چه زماني به وقوع خواهد پيوست، پس در اين مثال كاركرد گوش
  بعد از مدتي مردم خسته شدند و آن را رها كردند.

  ها: بررسي ساير گزينه  
  زنگي. به جو است، نه گوش و فرد بودن هدف و عوامل انحرافي از عوامل مؤثر بر كاركرد جست به : منحصر3و  1هاي  گزينه  
  شده چنين چيزي نيست. اشتباه رديابي شود كه مثال ذكر : هشدار كاذب زماني است كه يك محرك غايب به2گزينۀ   
  شناسي روان 74مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -260
  گيرد، آگاهي كامل نداريم. ما به همۀ آنچه در دامنۀ توجهمان قرار مي  

  نسبي نسبت به تابلو داشته است. وجود تابلو توجه كرده، اما آگاهي او كامل نبوده و آگاهي  در اين مثال يكتا به   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  بود. : در اين مثال توجه متمركز شكل نگرفته است، زيرا اگر توجه متمركز بود، آگاهي او نسبت به تابلو هم كامل مي2گزينۀ   
حرك يا محرك شبيه آن قرار بگيرد، امـا در ن همان ميتأثير ارائۀ پيش افتد كه شناخت محرك معيني تحت سازي زماني اتفاق مي : آماده3گزينۀ   

  اين مثال محرك مورد نظر (تابلو) فقط يك بار ارائه شده است.
درستي رديابي كند. يكتـا در زمـان  افتد كه فرد در زمان حال به يك موضوع توجه كند و آن را به : رديابي درست عالمت زماني اتفاق مي4گزينۀ   

  ا رديابي كند. ديدن تابلو، قرار نبوده كه آن ر 


