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

  3 مرحلة تحصيلي پيشرفت ارزشيابي آزمون
 عمومي هاي درس

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

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

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

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

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا دـــتوانی یـم شـام ،همچنین

 رو روبــــه رـصویـــــت نـاسکــــ

 یـا و هوشـمند گوشی ۀوسیل هـب

ریحیـتشــ پاســخ خــود، بلــتت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره تعداد پرسش  مواد امتحاني

  دقيقه 18  20  1  20  زبان و ادبيات فارسي

  دقيقه 20  40  21  20  زبان عربي

  دقيقه 17  60  41  20 اسالمي معارف و فرهنگ

  دقيقه 20  80  61  20  زبان انگليسي

  دقيقه 75گويي:  مدت پاسخ  80ها:  تعداد كل پرسش
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  است؟  درست  واژه  مقابل  معاني  همۀ  گزينه  كدام  در  -1
  برافروختن ، قراري بي ، شدن  ور شعله  التهاب:  )2    بينش ، لياقت ، آگاهي  درايت:  )1  
  شده تعيين ، زمان ، هنگام  موعد:  )4    عصّبت ، درماندگي ، حميّت  غيرت:  )3  

  479567 سؤال:  كد 

  است؟  درست  واژگان  همۀ  معناي  گزينه  كدام  در  -2
  )مغز  توّرم  (سرسام:  -باكفايت)  (كافي:  -بان) سايه  (شراع:  )2  بند) گردن  (عقد:  -آينه)  (سيماب:  -)گناه  وبال:(  )1  
  )سرور  وجد:(  -عصباني)  (خيرخير:  -)بيماري  علّت:(  )4  بزرگ)  (نهيب:  -آرزومند)  ق:(شاي  -بيرق)  (رايت:  )3  

  432758 سؤال:  كد 

  است؟  نادرست  واژه  چند  معناي  -3
   -)راســتوا (  مؤكّــد  -)پــاداش(  صــلت  -(فرمــان)  اذن  -(تــاج)  افســر  -بــزرگ)  (خيمــۀ  خرگــه  -(گنجينــه)  خــزاين  -روي) (زيــاده  تفــريط«  
  )»خدمتكاران(  حشم  -)كوتاه  نامۀ(  توقيع 
  پنج  )4  چهار  )3  سه  )2  دو  )1  

  479624 سؤال:  كد 

  كند؟ مي  كامل  ترتيب به  را  زير  ابيات  خالي  جاهاي  گزينه  كدام  -4
 مانــده  نــوا  ز و  بــود  قفــس  مــرغ  كــه  دلــش  الــف)

 

ــه  ــار  ب ــال  شاخس ــو  وص ــيد  ت  ...............  بركش
 

ــا  ب) ــه  گفت ــرم  ب ــه   ج ــه آنك ــاد  ب ــالگي  هفت  س
  

 اســت  مــاتم  جــاي  و  پــزي مــي  ...............  ســوداي 
  

 مانـد ، مانـد  گل  در  پاي  ...............  خاك  در  را  هركه  ج)
  

 را  خـويش  ديـار  بينـي  خـوش  خـواب  در  دگـر  گو 
  

  قربت  -صور  -سفير  )4  غربت  -سور  -سفير  )3  قربت  -صور  -صفير  )2  غربت  -سور  -صفير  )1  
  434015 سؤال:  كد 

  دارد؟  وجود  »اماليي  غلط«  زير  ابيات  از  گروه  كدام  در  -5
 روزي  هجـران  شـربت  مـرا  و  اسـت  روضه  ماه  الف)

  

 سرمســت  جــادو  نــرگس  را  تــو  و  اســت  توبــه  روز 
 

ــل  ب) ــاو  عق ــوب  ك ــس  مغل ــس  وا ، نف ــد  نف  ش
 

ـــات  مشـــتري  ـــل  م ـــد  زح ـــد  نحـــس  ش  ش
 

 آيـي  چمـن  در  و  بـاغ  ديـوار  ز  تـو  بگذري  چو  ج)
 

ـــان  ـــكرگزاري  زب ـــجود  ش ـــكر  س ـــاري  ش  بي
 

ــولم  و  رهــزن  نفســي  د) ــد  نفســي  ق ــولم  و  تن  مل
 

ــن  نفســي  ــرونم  دو  زي ــه  ب ــر  ك ــام  آن  ب ــدم  ب  بلن
 

  د  -ج  )4  د  -الف  )3  ج  -ب  )2  ب  -الف  )1  
  479641 سؤال:  كد 

  شود؟ مي  ديده  »نظير  مراعات  و تشخيص ، كنايه ، تشبيه«  هاي آرايه  همۀ  بيت  كدام  در  -6
ــراغ  )1 ــي  چ ــرد  هركس ــاد  ز  مي ــبح  ب ــق  و  ص را  عاش

 

ــراغ  ــرده  چ ــي  روشــن  م ــود م ــون ، ش ــاد  چ ــي  ب ــد م آي
 

 كـرد  مـن  ابـ  جنـون  آنچـه  نكـرد  شيشـه  بـا  سنگ  )2
  

ـــرد  ـــاده  از  خ ـــد  ب ـــه  ندي ـــن  آنچ ـــم  از  م ـــدم  غ دي
  

 ام كعبـه  انـدر  كـافر  چـون  غـم  كنج  در  كسي بي  از  )3
  

ــاهي  ــدن  گ ــاي  تپي ــتيم   دل  ه ــر  دس ــر  ب ــي  س ــد م   زن
  

ــده  )4 ــر  ام دي ــان  دفت ــا  و  پيم ــرف  وف ــه  ح ــرف  ب   ح
  

نيسـت  وتـ  نـام  همـين ، اسـت   ثبـت  همـه  خوبـان  نام 
  

  433983 سؤال:  كد 

  ند؟هست كدام  زير  بيت  هاي آرايه  -7
 قـــدس  طــائر  كــه  جـــان  چشــم  كــن  بــاز

 

 بــــاز  ديــــدٔه  بــــه  جــــز  صــــيد  نشــــود 
 

  همسان  جناس  -تناسب  ايهام  -استعاره  -تعليل  حسن  )2    ايهام  -تكرار  -تشخيص  -تشبيه  )1  
  تكرار  -تشبيه  -تناسب  ايهام  -استعاره  )4  مجاز  -تناسب  -تشبيه  -همسان  جناس  )3  

  479582 سؤال:  كد 

  است؟  آمده  تشبيه  ركن  چهار  هر  گزينه  كدام  در  -8
دور  نهايـــــــت بـــــــي  راه  ايـــــــن  هســـــــت  )1

 

ـــــــوي  ـــــــوي ت ـــــــر  برت ـــــــال  ب ـــــــاز  مث پي
 

ـــــــــده  از  آب  )2 ـــــــــا دي ـــــــــاريم  آن  از  ه ب
 

ــــــاتش  ــــــق  ك ــــــاده  دل  در  عش ــــــت  افت اس
 

ــون  )3 ــراد  چ ــانم  و  دل  م ــويي  ج ــر  از  ت ــان  دو  ه جه
 

ـــو  از  ـــرنكَنم  دل  ت ـــا  ب ـــان  و  دل  ت ـــت  ج ـــرا  اس م
 

نيســـت  مـــن  بـــر  گرفـــت ، مـــن  حـــرمم  كبـــوتر  )4
 

ـــاب  ـــق  عق ـــدانم  عش ـــه  ن ـــون  ك ـــت  چ ـــرا  گرف م
 

  479640 سؤال:  كد 

   ............. ..  جز به ، است  درست  ابيات  همۀ  روي روبه  هاي آرايه  -9
 وار يعقــوب  شــد  مصــر  عزيــز  تــا  گــل  يوســف  )1

  

ــم   ــن  چش ــي  روش ــود م ــرگس  ش ــه  ن ــوي  ب ــرهن  ب  پي
  

  تشخيص)  -(تشبيه  
ــم  )2 ــي  درد  اســير  شــد  چــون  دل ــان ب ــي  درم  دردي ب

  

 كــن مــي  مــا  درمــان بــي  درد  دواي  خــود  درد  بــه  
  

  تضاد)  -(تشخيص
 كـن  بيـرون  پـوچ  حبـاب  چون  سر  از  ساحل  هواي  )3

  

 دريـا  ايـن  در  سـرگردان  اسـت  نوح  كشتي  چندين  كه  
  

  آميزي) حس  -(تشبيه
ـــوق  ز  )4 ـــت  ش ـــردان  توس ـــر  گ ـــم  و  مه ـــاه  ه  م

  

 راه  ايــــــن  خــــــاك  بــــــر  انداختــــــه  ســــــپر  
  

  استعاره)  -(جناس
  433417 سؤال:  كد 

 ۵  درس  انتهای  تا  ۲  درس  از  :۲  فارسی

´  18
پيشنهادي  زمان
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   ...............   جز به  ، شود مي  دهدي  »مجهول«  فعل  ها گزينه  همۀ  در  -10  22
شــــد  پــــر  مــــن  گفتــــۀ  ز  جهــــان  چنــــدهر   )1

 

مــــن  گفتــــۀ  رســــد مــــي  كمــــال  بــــه  اكنــــون 
 

انــــدازه  بــــه  شــــد  خــــورده  خــــورش  چــــون  )2
 

ــــــد  ــــــت  ش ــــــه  طبيع ــــــرورش  ب ــــــازه  پ ت
 

ريختـــــه  آمـــــد  تـــــو  از  نمـــــرود  مغـــــز  )3
 

انگيختــــــــه  هــــــــا فتنــــــــه  هــــــــزاران  اي 
 

شـــود  گفتـــه  اگـــر  كـــه  آيـــد  دلـــم  در  نيســـخ  )4
 

بكشــــند  جــــوابم  ناگفتــــه  بــــه  تحقيــــق  اهــــل 
 

  433926 سؤال:  كد 

  است؟  آمده  گزينه  كدام  در  ترتيب به  زير  بيت  در  شده مشخص  هاي واژه  دستوري  نقش  -11
 ثمـري خـوش  نخـل  نيسـت  مـن  چـو  دهـر  باغ  به

 

 تبــــرم  و  ارّه  هــــوادار  نگشــــته  عبــــث 
 

  نهاد  -مسند  -قيد  -نهاد  )2    اليه مضاف  -نهاد  -قيد  -نهاد  )1  
  نهاد  -مسند  -نهاد  -مسند  )4    اليه مضاف  -نهاد  -مسند  -مسند  )3  

  479618 سؤال:  كد 

  ...............  جز به ، دارد  »آوا هم«  كه  شود مي  يافت  اي واژه  ابيات  همۀ  در  -12
ـــه  )1 ـــا  ب ـــر  از  رض ـــوي  س ـــو  ك ـــرفتم  ت ـــيكن  ن ل

 

ـــليم  ره  ـــرفتم  تس ـــو  گ ـــدم  چ ـــه  بدي ـــت  ك قضاس
 

هـــا كامـــل  شـــده  نـــاقص ، تـــو  كمـــال  بحـــر  در  )2
 

ـــين  در  ـــول  ع ـــو  قب ـــل ، ت ـــده  كام ـــا نقصـــان  ش ه
 

ــه  )3 ــر  ب ــر  خاســت  تــو  كِلــك  و  فكــرت  زي نظــم  درِ  ب
 

آب  و  آتــــش  برتــــر  اســــت  آن  از  بــــاد  و  خــــاك  ز 
 

ــمانِ  )4 ــد  آس ــركش  و  تن ــت  س ــت  رام  و  زيردس توس
 

توســــت  انبــــاز  دايــــۀ  توســــن  و  تنــــد  روزگــــار 
 

  479602 سؤال:  كد 

  است؟  رفته  كار به  »پيشين  وابستۀ«  چند  زير  عبارت  در  -13
 فارسـي  زبـان  پرمحصول  شاعران  زمرٔه  در  را  وي ، او  جاماندٔه به  غزلِ  نهزارا   است.  صفوي  عباس  شاه  ستايش  در  تبريزي  صائبِ  ميرزا  اشعار  برخي«  
  »است.  پرداخته  عصر  اين  در  رايج  هاي مضمون  به  ممكن  صورتِ  زيباترين  به  اشعارش  در  او  است.  داده  قرار 
  شش  )4  هفت  )3  پنج  )2  هشت  )1  

  479617 سؤال:  كد 

  است؟  »كبك  و  زاغ «  درس  نهايي  نتيجۀ  »فاقد«  بيت  كدام  -14
ـــعادت  )1 ـــي  س ـــه  را  ازل ـــب  ب ـــوان  كس ـــت  نت ياف

 

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

ــه  خــويش  خويشــتن  كســي  گــر  )2 ــد  در  چــه  ب فكن
 

فكنــــد  نبايــــدت  چــــاه  آن  در  خيــــره  خويشــــتن 
 

ـــا  )3 ـــو  بدسرشـــت  ب  كنـــد؟ مـــي  چـــه  نيكـــان  پرت
 

ــــــال  در  ــــــت  زاغ  ب ــــــر  نيس ــــــم  اث را  زاغ  چش
 

كمــال  كســب  شــود  حاصــل  اگــر  تقليــد  ره  از  )4
 

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

  479560 سؤال:  كد 

  است؟  دورتر  زير  عبارت  از  بيت  كدام  مفهوم  -15
 وقتـي  همه  و  نيست  اين  از  هيچ  را  سرو  و  شود  پژمرده  آن  عدم  به  گاهي  و  آيد  تازه  آن  وجود  به  علومم  وقتي  به  كه  است  معين  ثمرٔه  را  درختي  هر«  
  »آزادگان  صفت  است  اين  و  است  خوش 

كــن  قناعــت  حاصــلي بــي  بــه  ريــاض  ايــن  در  )1
 

اســت  ثمــري بــي  ز  چمــن  ســرو  رويــي تــازه  كــه 
 

ـــدگي  )2 ـــا  زن ـــازه  ب ـــان ت دراز  ســـازد مـــي  عمـــر  روي
 

اســـــتادگي  بوســـــتان  در  جـــــوان  دارد  را  ســـــرو 
 

يكــــي  اســــت  حيــــات  آب  و  آزادگــــي  فــــيض  )3
 

ـــــي  را  ســـــرو  ـــــن  از  خّرم ـــــده  دام ـــــود  برچي ب
 

ــاز  )4 ــرگ  و  س ــار  از  عشــرت  ب ــق  ب ــتن  تعلّ اســت  رس
 

ســــبز  مقــــدار  ايــــن  دارد  هــــا آزادگــــي  را  ســــرو 
 

  479611 : سؤال كد 

  دارد؟  تفاوت  ابيات  ساير  با  بيت  كدام  مفهوم  -16
ــادم  )1 ــه  ش ــه  ك ــار  گشــت  خــوش  چ ــن  وطــن  نث م

 

ـــود  آن  ـــود  و  ب ـــن  و  مـــن  نب ـــن  و  جـــان  اي ـــن  ت م
 

آب  اســـتخوانم  نكـــرد  كـــه  اي دقيقـــه  آن  تـــا  )2
 

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

ـــود  كـــه  دّسمقـــ  خـــاك  اي  )3 ـــام  ب ـــو  ن ـــران  ت اي
 

ـــد  ـــَود  فاس ـــون  آن  ب ـــه  خ ـــه  ك ـــو  راه  ب ـــزد  ت نري
 

ــــن  راه  در  )4 ــــر  وط ــــپاري  اگ ــــر  س ــــان  و  س ج
 

ــــون  از  ــــو  خ ــــن  ت ــــق  دي ــــود  ح ــــدان  ش جاوي
 

  479550 سؤال:  كد 

  است؟  تر نزديك  گزينه  كدام  به  زير  عبارت  مفهوم  -17
  »هستند.  گريزان ، نورگير  و  باز  هاي پنجره  از ، اند كرده  عادت  دريچه بي  و  تاريك  هاي خانه  به  كه  مردمي«  

اســت  چنــين  تــو  خــوي  و  مــن  بخــت  عــادتِ  گــر  )1
 

ــــود  مشــــكل  ــــه  احــــزان  كلبــــۀ  از  ب آمــــد  در  ب
 

ــادت  )2 ــه  ع ــام  ب ــيه  بخــت  ش ــس  س ــه  ب ــرده  ك ام ك
 

ـــه  چشـــمم  ـــر  چـــون  روز  ب ـــه  پ ـــاز  پروان نيســـت  ب
 

ـــــر  )3 ـــــابي  گ ـــــر ، عق ـــــادت  مگي ـــــد  ع جغ
 

گـــــــراز  خـــــــوي  مگيـــــــر ، پلنگـــــــي  ور 
  

بــــاش  خــــو مــــردم ، ســــار بهيمــــه  طبــــع  در  )4
 

ــــا  ــــادت  ب ــــان  ع ــــك ، ديوس ــــرو مل ــــاش  ني ب
 

  432701 سؤال:  كد 
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  است؟  تر نزديك  »بميريم  ننگ  در  كه  نيست  ما  غيرت  در«  مصراع  به  بيت  كدام  مفهوم  -18 3
ــار  در    )1 ــا  دي ــه  م ــر  از  جــان  ك ــردن  به ــي  م ــد م دهن

 

كــــس هــــيچ  نــــدارد  جاويــــدان  عمــــر  آرزوي 
 

  تـــر گـــران  مـــرگ  از  بـــود  عزيـــزان  بـــه  خـــواري  )2
 

ــــدارد  هــــيچ  ســــحر  شــــمع ، ســــر  انديشــــۀ    ن
 

ــــر  )3 ــــته  وگ ــــوم  كش ــــرت  در  ش ــــت  حس  دوس
 

وســــتنيك  ســــخت  نــــامي ، مــــرگ  زان  مــــرا 
 

ــــاد  دور  رزمــــم  ميــــدان  از  تســــليم  ســــايۀ  )4   ب
 

ـــم   ـــر  در  را  خش ـــاهي  ه ـــر  نگ ـــان  تي ـــرده  پنه ام ك
 

  432829 سؤال:  كد 

  است؟  نادرست  بيت  كدام  روي روبه  شده  درج  كلي  مفهوم  -19
ـــون  )1 ـــير  چ ـــه  ش ـــود  ب ـــپه  خ ـــكن   س ـــاش  ش ب

 

ـــــــد  ـــــــال  فرزن ـــــــتن  خص ـــــــاش  خويش ب
 

 بودن)  خوبي  (فرزند  
ريخـــت ولــي چنـــدان كـــه بـــرگ از شـــاخه مي )2

  

كـــــرد شـــــكفت و بـــــرگ مي دوچنـــــدان مي 
  

 )انبوهي سپاه دشمن(  
ــــاي  آن  در  )3 ــــون  دري ــــرص  در  خ ــــيد  ق خورش

  

ديـــــــد  خويشـــــــتن  آفتـــــــاب  غـــــــروب 
  

  مرگ)  بودن  (نزديك  
كــريم  بــاش  نخــل  چــو  برآيــد  دســت  ز  گــرت  )4

  

ــــت  ز  ورت  ــــد  دس ــــو  نياي ــــرو  چ ــــاش  س آزاد  ب
  

  )وارستگي(  
  434033 سؤال:  كد 

  است؟  متفاوت  ابيات  ساير  با  گزينه  كدام  مفهوم  -20
ـــــه  )1 ـــــا  زمان دارا  ســـــر  از  افســـــر  نگرفـــــت  ت

 

ــــاله  ــــرق  ك ــــكندر  ف ــــدو  س ــــد  ب ــــذول  نش مب
 

  شده) بخشيده  (مبذول:  
ــتم  )2 ــند  اي  گف ــم  مس ــام ، ج ــان  ج ــت جه ــو؟  بين ك

 

ـــت  ـــوس  گف ـــه  افس ـــت  آن  ك ـــدار  دول ـــت  بي بخف
 

    
 بشـنو  دل  اهـل  حـال  و  خـاك  بـر  اي جرعه  بيفشان  )3

 

دارد  داســـتان  فـــراوان  كيخســـرو  و  جمشـــيد  از  كـــه 
 

  
ــو  )4 ــه  را  ت ــاج  ك ــدون  ت اســت  جمشــيد  تخــت  و  فري

 

عــــدول ، عــــدل  طريــــق  از  نكنــــي  تــــا  بكــــوش 
 

 
  479612 سؤال:  د ك

  
  ۲۱-۲۸(  املفهوم  أو  لِلّرتجمة  الجواب  يف  األدّق   و  األصحّ   عّین(:  

رْ   ال  وَ (  -۲۱ ك  تَُصعِّ   :)َفُخورٍ   ُمْختالٍ   کُلَّ   يُِحبُّ   ال  الله  إِنَّ   َمرَحاً   اْألَْرِض   ِيف   مَتِْش   ال  وَ   لِلنَّاِس   َخدَّ

  .ندارد  دوست  را  فروشی فخر  خودپسند  هیچ  خداوند  شک بی  نرو،  راه  شادمانه  زمین  در  و  برنگردان  را  رویت  مردم  از  تکّرب   با  )۱  

  .باشد منی  خودپسند  خودستایندۀ  هر  دارندۀ دوست  الله  نرو،  راه  شادی  با  زمین  در  و  متاب بر  رخ  مردم  از  هرگز  )۲  

  .دارد منی  دوست  را  مغروری  فروش فخر  هر  پروردگار  که چون  بگذار،  قدم  زمین  بر  ناز  با  نه  و  بتاب  رخ  مردم  از  نه  )۳  

  .دارد منی  دوست  را  خودپسند  مغرور  هر  خداوند  که چرا  ،مگذار  قدم  زمین  بر  خرامان  و  رداننگ بر  مردم  از  را  هایت گونه  اعتنایی بی  با  )۴  
  ۳۵۷۰۵۹ سؤال:  کد 

  »:اإلحساِن!  وَ   الِربِّ   َعلَی  ُمعینٌ   الُعدوانِ   َعنِ   الّناهي  الّصدیُق «  -۲۲

  است!  احسان  و  نیکی  بر  رساننده یاری  دشمنی،  از  بازدارنده  دوستی  )۱  

  است!  احسان  و  نیکی  بر  رساننده یاری  دشمنی،  از  بازدارنده  دوست  )۲  

  رساند! می  یاری  احسان  و  نیکی  بر  دشمنی،  از  بازدارنده  دوست  )۳  

  است!  احسان  و  نیکی  بر  شده  یاری  دشمنی،  از  شده  بازداشته  دوست  )۴  
  ۳۵۸۸۵۸ سؤال:  کد 

  »:ظَلََم!  ُغِفرَ   إذا  َمن  َرشَّهم  و  َغیرُه  به  انَتَفعَ   َمن  الّناِس   َخیرَ   نّ إ «  -۲۳

 است!  ها آن  بدترین  کند،  ظلم  بخشش  زمان  که  کسی  و  مردم  ترین خوب  رسانَد،  فایده  خود  غیر  به  که  کسی  )۱  

  کرد!  ظلم  شد،  بخشیده  وقتی  که  است  کسی  ها آن  بدترین  و  رساند می  سود  خویش غیر  به  که  است  کسی  مردم  بهرتین  )۲  

  کرد!  ستم  شد،  آمرزیده  هرگاه  که  است  کسی  ایشان  بدترین و   بردند  سود  او  از  دیگران  که  است  کسی  مردم  ترین خوب  )۳  

  است!  ها آن  بدترین  کند،  ستم  بخشیده،  که  کسی  اگر  و  است  مردم  بهرتین  بُرد،  نفع  او  از  دیگری  که  هرکس  )۴  
  ۳۷۰۰۹۸ سؤال:  کد 

ا«  -۲۴   »:األْخالِق!  َمکارِمَ   ِالمَُتِّمَ   بََعَثني  إمنَّ

  !کنم  کامل  را  اخالقی  برتر  صفات  تا  شدم  فرستاده  فقط  )۲  شود!  کامل  اخالقی  برتر  صفات  تا  کرد  مبعوث  مرا  فقط  )۱  

 کنم!  کامل  را  اخالقی  برتر  صفات  فقط  شدم  فرستاده  )۴  کنم!  کامل  را  اخالقی  برتر  صفات  تا  کرد  مبعوث  مرا  فقط  )۳  
  ۳۷۴۶۶۸ سؤال:  کد 

  :الَْخطَأَ   َعیِّن  -۲۵

    کن،  دوری  احمق  انسان  با  دوستی  از  :  اْألَْحَمق،  ُمصاَدقَةَ   وَ   إِیّاکَ   )۱  

    زنی، می  رضر  او  به  تو  ولی  ،برساند  سود  تو  به  خواهد می  او  پس  :  فَیَُرضَُّک،  یَْنَفَعکَ   أنْ   یُریدُ   فَِإنَّهُ   )۲  

    کن،  پرهیز  گو دروغ  بسیار  فرد  با  دوستی  از  و  :  الَْکّذاِب،  ُمصاَدقَةَ   وَ   إِیّاکَ   و  )۳  

اِب   فَِإنَّهُ   )۴     سازد! می  نزدیک  تو  بر  را  دور  است،  رساب  همچون  او  هامنا  پس  :  الْبعیَد!  َعلیکَ   یَُقرُِّب   ،کَالرسَّ
  ۳۴۸۷۱۶ سؤال:  کد 

  

 ۲  و  ۱  های درس  :۲  قرآن  زبان  عربی،

´  20
 پيشنهادي  زمان
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  الّصحیح:  عّین  -۲۶  44

  ند!ک می  تعمیر  را  فروتن  و  متواضع  انسان  قلب  حکمت،  الُْمتَواِضعِ!:  قَلِْب   يف  تَْعُمرُ   اَلِْحْکَمةُ   )۱  
  داشت!  نخواهد  دوست  را  خودپسندی  انسان  هیچ  خداوند  و  ِبَنْفِسِه!:  ُمْعَجٍب   کُلَّ   یُِحبُّ   ال  اللهُ   وَ   )۲  

  خواهد!  می  دشمنم  که طور  هامن  کرده  رها  مرا  دوستم  ُعدايت!:  تَشاءُ   کاَم  َهَجروين  اَِحبَّتي  )۳  

 بچشد!  کرامت  از  جامی  آن،  از  اینکه  تا  الَکراَمِة!:  ِمنَ   ساً کَأ   ِمنه  یَذوَق   َحتَّی  )۴  
  ۳۵۵۸۷۹ سؤال:  کد 

  :الَخطَأ  عّین  -۲۷

  !است  تر آگاه  شده،  گمراه  راهش  از  که  کسی  به  او  و  :)َسبیلِهِ   َعنْ   َضلَّ   مِبَن  أَْعلَمُ   ُهوَ   وَ (  )۱  
  کنی!  راضی  را  خداوند  تا  کن  ذلیل  و  خوار  را  گویت دشنام  الرَّْحٰمَن!:  تُرِْض   ُمهاناً   شامِتَکَ   دَعْ   )۲  

َب   ُخلُقه  ساءَ   َمن  )۳     دهد! می  عذاب  را  خودش  شود،  بد  خلقش  کس هر  نَْفَسُه!:  َعذَّ
 کن!  سؤال  ،رسگردانند  و  تشنه  ها بیابان  در  که  ارانیسو   دربارۀ  انبارها آب  از  الَفلَواِت!:  يف  تهیمُ   َرکْباً   الَْمصانِعَ   َسلِ   )۴  

  ۳۵۵۸۸۰ سؤال:  کد 

    املفهوم:  يف  الخطأ  عّین  -۲۸

ـــد  )١ ـــدائد  عن ـــرَف  الّش ـــدقاُء!:  یُع األص
  

دوسـت  دسـت  گیـرد  کـه  باشد  آن  دوست  
  

ــــــان  در   ــــــالی پریش ــــــدگی  و  ح درمان
  

 کثیـٌر!:  احدالو   العدوّ   و  قلیٌل   صدیقٍ   ألُف   )٢
  

نیست  که  است  آن  از  من  تنگ  دل  در  غم  
  

گفـت  بتـوان  دل  غـم  او  با  که  دوست  یک  
  

أوســــــــطها!:  األمــــــــور  خیــــــــر  )٣
  

ـــدازه  کـــه  دار  نگـــه  انـــدازه   نکوســـت  ان
  

 دوست  الیق  هم  و  است  دشمن  الیق  هم  
  

 رُفـايت!:  شـممَت   إن  الُودّ   رائحة  وجدتَ   )۴
  

 بنگـر  و  وفـات  از  بعـد  کـن  گذر  تربتم  بر  
  

برآیـــد  کفـــن  از  دود  درونـــم  آتـــش  کـــز  
  

  ۳۸۳۶۴۳ سؤال:  کد 

  ۲۹-۳۴(  النَّّص   یُناِسُب   مِبا  األسئلَةِ   َعنِ   أِجب  ثُمَّ   الّنصَّ   اِْقَرأ(: 

 هـو  مـا  و  اآلَخـریَن؟  مـن  أکـرثُ   (شـانس)  َحظُُّهم  أو  کثیرةٌ   إمکانّیاٌت   ِعنَدُهم  َهل  ؟الّناجحینَ   نَجاحِ   سبب  هو  ما  أنُفَسُهم:  النَّاِس   بعُض   یسأُل «
بُب   جّداً!  بَسیطةٌ   اإلَجابةُ   أولئَک؟  ِمن  أقلُّ   هؤالء  َحظُّ   َهل  النََّجاح؟  لَتحقیقِ   عنَدهم  لَیَس   يشءٍ   أيُّ   الفاشلین؟  فشلِ   سبُب   ُل   السَّ  نَعلَـمَ   أن  هـو  األوَّ

ـبُب   الَفاِشـلین!  ال  النَّـاِجحینَ   عندَ   تُشاَهدُ   خصلةٌ   هذه  و  الرّجاء  َمعَ   الّذهنِ   يف  (مثبت)  اإلیجابّیة  الّنظرة  هو  الّنجاحَ   أنَّ    الّنـاِجحَ   أنَّ   هـو  الّثـاين  السَّ
بُب   الفاشل!  عکس  الَحیاة  ِمنَ   یریدُ   ما  یَعرفُ    أهَداِفـه  تَحقیقِ   يف  اآلَخرینَ   معَ   یَُشاورُ   و  يشء  کُلِّ   َعاقبة  يف  یُفکِّر  النَّاجحَ   اإلنسانَ   أنَّ   ُهو  الثالثَّ   السَّ

 اإلنسـانِ   يف  املَوجـودةَ   اإلرادةَ   أنَّ   ُهـوَ   األخیـرُ   الّسـبُب   اآلَخـریَن!  مـعَ   املُشاَوَرة  دونَ   الّنجاحِ   علی  الحصول  يف  َوحیداً   یَُفکِّر  الَفاِشَل   لکنّ   و  املطلوبة 
بُب   هو  اإلرادةَ   أنّ   إعلَم  و  الَفاِشل  يف  تُری  ال  الّناجحِ     !»الّثاين  فشل  و  األّول  الفریق  نَجاحِ   يف  الکَايف  غیر  لکن  و  الحقیقيّ   السَّ

  ۳۷۱۴۸۲ سؤال:  کد 

  الّنّص:  حسب  علی  اإلستنتاج  يف  الخطأ  عّین  -۲۹

!  بدون  علیه  تَحُصُل   فإنَّکَ   دامئاً،  الَفشلِ   يف  فکَّرتَ   إذا  )۱     َشکٍّ

  إلیَک!  یأيتَ   حتّی  کثیراً   حاِول  و  الّنجاحِ   يف  دامئاً   فَکِّر  املرُء،  أیّها  )۲  

  الّنجاَح!  تکتَِسب  حتّی  حاِول  و  فیها  ما  و  الحیاةِ   إلی  نظرَتکَ   غیّر  )۳  
  للّنجاِح!  تکفي  بوحدها  اإلیجابیّة  الّنظرة  )۴  

  ۳۷۱۴۸۳ سؤال:  کد 

  بالّنّص:  یرتبط ال  ما  عّین  -۳۰

  الَحیاة!  إلی  نَظرَتهِ   يف  مخفيٌّ   نجاِحه  أو  اإلنسان  فََشلِ   َسبَُب   )۲  فَشله!  يف  أسايسٌّ   عامٌل   اإلنسانِ   إرادة  نَقُص   )۱  

  الَعَمل!  و  اإلرادة  ألصحاِب   هو  املُستَقبَُل   )۴  !َرشٍّ   کُلِّ   أصُل   الَجْهُل   و  َخیرٍ   لِّ ک  أصُل   العلمُ   )۳  
  ۳۷۱۴۸۴ سؤال:  کد 

    بالّنّص:  مفهوماً   األنسب  عّین  -۳۱

ــر  )۱ ــه  اگ ــت  َرسِ   هــر  ب باشــد  صــد  دو  هــرن  موی
  

ـــه  هـــرن   ـــار  ب ـــد  ک ـــد  بخـــت،  چـــو  نیای باشـــد  ب
  

ــــ  )۲ ــــدب  تهّم ــــه  دار  لن ــــردان  ک ــــار  م روزگ
  

ــــ  از   ــــد  تهّم ــــه  بلن ــــایی  ب ــــیده  ج ــــد رس ان
  

هســــت  نیــــز  گــــر  و  نــــدارم  خــــود  هــــرن،  )۳
  

ــــو   ــــالع  چ ــــد  ط ــــرن  نباش ــــیچ  ه ــــت  ه نیس
  

 شد  خواهد  کور  دارم  که  راهی  هر  خلق  سوی به  )۴
  

 پیـدا  ام کـرده  راهـی  خـویش  خـدای  بـا  دل  از  که  
  

  ۳۷۱۴۸۵ سؤال:  کد 

    :الخطأ  عّین  -۳۲

  »املفاعلة«  باب  من  ثاليثّ   مزید  الفاعل،  اسم  املُشاَورة:  )۲  الثّاليثّ   املجرّد  الفعل  ِمن  الفاعل  اسم  الفاشلین:  )۱  
  الثّاليثّ   املجرّد  الفعل  من  الفاعل  اسم  الکايف:  )۴  الثّاليثّ   املجرّد  الفعل  من  املفعول  اسم  موجودة:  )۳  

  ۳۷۱۴۸۶ سؤال:  کد 

    الّصحیح:  عّین  -۳۳

  مفرد  -مؤنّث  -الفاعل  اسم  الزمة:  )۲  للمذکّر  مکّرس   جمع  -الفاعل  اسم  اآلَخرین:  )۱  

  »تفاعل«  باب  -املجهول  الفعل  تُشاَهد:  )۴  مذکّر  -»نفس«  مفردها  تکسیرٍ   جمع  أنُفس:  )۳  
  ۳۷۱۴۸۷ سؤال:  کد 

  خّط:  تحتها  الّتي  لِلکلامت  اإلعرايبّ   املحّل   عن  الخطأ  ّینع  -۳۴

  »أهداف«  لِـ  صفةٌ   املطلوبة:  )۲  »بسیطة«  خربه  و  مبتدأ  اإلجابة:  )۱  

  مجرور  و  صفة  الثّاين:  )۴    املجهول  الفعل  تُری:  ال  )۳  
  ۳۷۱۴۸۸ سؤال:  کد 
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5   ۳۵-۴۰(  الّتالیـة  لةاألسئ  عن  للجواب  املناسب  عّین(:  

  الباقي:  عن  یخَتلِفُ   ما  عّین  -۳۵

  إیراَن!  بالدِ   سائِرِ   ِمنْ   اَکرَثُ   طهرانَ   يف  املنازلِ   قیمةُ   )۲  األُرُدِن!  مطاعمِ   ِمن  اَکرَثُ   القاهرةِ   مطاِعمُ   )۱  

مُ   الّشابُّ   )۴  إیران!  يف  القدمِ   کرةِ   مالِعِب   اَکربُ   »آزادي«  َملَعُب   )۳     !املشاکِلِ   أمامَ   املقاومةَ   یستطیعُ   ال  املتنعِّ
  ۳۲۳۶۵۰ سؤال:  کد 

    بالّرتتیب:  »َمرَْجعْ   -ُمْسَندْ «  َعنْ   الّصحیح  َعیِّن  -۳۶

  »إِفعال«  باِب   ِمن  مفعول  اسمُ   -»إفعال«  باِب   ِمن  فاعلٍ   اسمُ   )۲  »إِفعال«  باِب   ِمن  مفعول  اسمُ   -مکانٍ   اسمُ   )۱  

  مکانٍ   اسمُ   -»إفعال«  باِب   ِمن  مفعولٍ   اسمُ   )۴  »تفعیل«  باِب   ِمن  مفعول  اسمُ   -مکانٍ   اسمُ   )۳  
  ۳۴۸۷۳۱ سؤال:  کد 

    :الباقي  َعنِ   یَْخَتلِفُ   ما  َعیِّن  -۳۷

  نظّارة  )۴  سیّارة  )۳  عّالمة  )۲  فَتّاحة  )۱  
  ۳۴۸۷۳۳ سؤال:  کد 

    :معاً   املفعول  و  الفاعل  إسم  فیها  جاء ما  الّتي  لعبارةا  عّین  -۳۸

  مرغوبة!  البیت  أخشاب  کانت  ما  و  مجتِهداً   کان  ما  لکّنه  بالعمل  الّنّجار  بدأ  )۱  

  املحصول!  حصدا  و  املزرعة  إلی  الفّالح  والدا  جاء  )۲  

  مریضاً؟  نکا  هل  أمس؟  العربیّة  مدرُِّس   کان  أینَ   )۳  

  بالخیال!  ُمتشاِبهٌ   باألزهار  مملوءً   بستاناً   رأینا  )۴  
  ۳۷۱۴۹۱ سؤال:  کد 

  »القدیم!  العامل  يف  مکتبة  أکرب  خوزستان  يف  »سابور  جندي«  مکتبة  کانت«  العبارة:  يف  لیس  ما  عّین  -۳۹

 مکان  اسم  )۴  صفت  )۳  تفضیل  اسم  )۲  فاعل  اسم  )۱  
  ۳۵۵۸۹۳ ال: سؤ کد 

  الّتفضیل:  اسم  إستعامل  يف  الّصحیح  عّین  -۴۰

  (فُضلی)  الّصّف،  يف  الطّالباِت   ...............  ِمن  فاطمةَ   أری  إيّن   )۱  

  (األّول)  زمیلتها،  مثل  الّدرِس   يف  ...............  الطّالبة  هي  زهراءُ   و  )۲  

    (أذکی)  االثنتین،  هاتین  من  ...............  ریمم  املعلاّمتُ   تَعدُّ   لکن و  )۳  

  (األفضل)  !  ...............  هي  املجّدةَ   إنّ   تقول:  املدیرة  و  )۴  
  ۴۰۵۸۹۰ سؤال:  کد 

  
 كتـاب  ايـن  ...............  اعجاز  بيانگر ، مشركين  سران  توسط  آيات  شنيدن  از  مردم  بازداشتن  و  ...............  اعجاز  از  نشان  »قرآني  موضوعات  تنوع«  -41

  است.  قدر گران 
  لفظي  -لفظي  )4 لفظي  -محتوايي  )3  محتوايي  -محتوايي  )2 محتوايي  -لفظي  )1  

  330292 سؤال:  كد 

  است؟  كدام ، لماتك  نيتر  مناسب  و  نيباتر يز   با  ميكر   قرآن  معارف  انيب  ۀجينت  -42
  ها انسان  يزندگ  و  تيهدا   به  مربوط  يازهاين  نييتب  )2  قرآن  از  ترجمه،  قيطر   از  يحت  مردم  عموم  ٔهاستفاد  )1  
  مردم  قلوب  و  افكار  در  قرآن  ٔهالعاد خارق  نفوذ  )4  يخراف  و  يجاهل  رسوم  و  آداب  با  مبارزه  )3  

  479316 سؤال:  كد 

  كرد؟ مي  معرفي  پيامبر  آخرين  عنوان به  را  خود  مختلف  اجتماعات  در    اكرم  پيامبر  چرا ، اسالمي  انديشۀ  مطابق  -43
  باشند.  او  از  بعد    معصوم  امامان  پيرو  مردم  )2  نخورند.  را  خود  زمان  ظالمان  و  ستمكاران  فريب  مسلمانان  )1  
  نكند.  پيامبري  ادعاي  كسي  ايشان  از  پس  )4  شوند.  آشنا  او  واالي  شخصيت  و  او  با  مردم  )3  

  374541 سؤال:  كد 

 امـر  ايـن  لـتع  و  اسـت  شـده  ترسيم  چگونه  مردم  از  گروه  اين  آخرت  و  فرجام  )مِنه  يُقبَل  فَلَن  ديناً  االسالمِ  غَيرَ  يَبْتَغِ  مَنْ  وَ(  شريفۀ  آيۀ   بر  بنا  -44
  چيست؟ 
  انساني  مطالب  ورود  و  تحريف  هرگونه  از  قرآن  بودن  مصون  -)الخاسرين  من  اآلخرة  في  هو  و(  )1  
  انساني  مطالب  ورود  و  تحريف  هرگونه  از  قرآن  بودن  مصون  -)الكافرين  القوم  يهدي  ال  اهللا  انّ(  )2  
    اكرم  پيامبر  نظارت تحت  آخر،  تا  اول  از  دين  بودن  واحد  -)الخاسرين  من  اآلخرة  في  هو  و(  )3  
    اكرم  پيامبر  نظارت تحت  آخر،  تا  اول  از  دين  بودن  واحد  -)الكافرين  القوم  يهدي  ال  اهللا  انّ(  )4  

  465261 سؤال:  كد 

  گيرد؟ مي  صورت  كسي  چه  توسط  امامت  مقام  به  انتصاب  و  باشد مي  ضروري  جهت  كدام  به    پيامبر  از  پس  معصوم  امامان  وجود  -45
  خداوند  -رهبري  جهت  از  جامعه  غناي  )2  خداوند  -پيامبران  وظايف  تمامي  استمرار  )1  
    پيامبر  -رهبري  جهت  از  جامعه  غناي  )  4  پيامبر  -پيامبران  وظايف  تمامي  استمرار  )3  

  405777 سؤال:  كد 
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  باشد؟ مي مفهوم  كدام  يادآور  و  چيست  نتيجۀ  » شام و  مصر  عراق،  ايران،  همچون  هايي  سرزمين به  اسالم  ورود  با  بزرگ  فرهنگي  و  علمي  نهضت  آغاز «  -46  66
  نبوت  ختم  -زندگي  كامل  برنامۀ  دريافت  براي  بشري  جامعۀ  آمادگي  )1  
  انبيا  تعدد  -زندگي  كامل  برنامۀ  دريافت  براي  بشري  جامعۀ  آمادگي  )2  
  نبوت  ختم  -اسالم  دين  بودن  روزآمد  و  پويايي  )3  
  انبيا  تعدد  -اسالم  دين  بودن  روزآمد  و  پويايي  )4  

  374561 سؤال:  كد 

  است؟  زير  موارد  از  يك امكد  ساز زمينه ، اسالم  دين  بودن  روزآمد  و  پويايي  -47
  كريم  قرآن  حفظ  و  آوري جمع  در  مسلمانان  تالش  و    پيامبر  اهتمام  و  الهي  عنايت  )1  
  اسالمي  جامعۀ  هدايت  و  رهبري  جهت  از  كمبود  نداشتن  )2  
  ثابت  نيازهاي  به  توجه  عين  در  متغير  نيازهاي  به  توجه  )3  
  جوامع  اجتماعي  و  فردي  نيازهاي  پاسخ  به  دستيابي  )4  

  370131 سؤال:  كد 

  دانست؟  نبوت  ختم  عوامل  از  يك كدام  جزء  توان مي  را  »دين  يك  بودن  ماندگار«  -48
  دعوت  در  پيوستگي  و  استمرار  )2  زندگي  كامل  برنامۀ  دريافت  براي  بشري  جامعۀ  آمادگي  )1  
    اكرم  پيامبر  از  پس    معصوم  امام  وجود  )4  اسالم  مبين  دين  بودن  روزآمد  و  پويايي  )3  

  367823 سؤال:  كد 

  است؟  زمين  حركت  بيانگر ،   ائمه  روايات  يا  قرآن  در  تعبير  كدام  -49
  بشر  احتياجات  همۀ  از  گفتن  سخن  )2    زمين  و  آسمان  مداوم  وسعت  )1  
  سابقه بي  علمي  نكات  ذكر  )4    ذلول  به  زمين  شبيهت  )3  

  457420 سؤال:  كد 

  كنيم؟ مي توجه  رابطه  كدام  به   )كثيراً اختالفاً  فيه  لوجدوا  غيراهللا  عند  من  كان  لو  و  القرآن  يتدبّرون  افال ( شريفۀ  آيۀ  در  شده  مطرح اعجاز  درك  براي   -50
  )غيراهللا  عند  من  كان  لو  و(  مشروط:  -)القرآن  يتدّبرون  افال(  شرط:  )1  
  )كثيراً  اختالفاً  فيه  لوجدوا(  مشروط:  -)القرآن  يتدّبرون  افال(  شرط:  )2  
  )القرآن  يتدبّرون  افال(  مشروط:  -)اهللا  غير  عند  من  كان  لو  و(  شرط:  )3  
  )كثيراً  اختالفاً  فيه  لوجدوا(  مشروط:  -)اهللا  غير  عند  من  كان  لو  و(  شرط:  )4  

  416065 سؤال:  كد 

 انجـام  تعـالي  و  تبـارك  خداونـد  اذن  بـه  كه  الهي  پيامبران  العادٔه خارق  امور  بر  »كريم  قرآن«  و  »اسالمي  انديشمندان«  گذاري نام  علت  ترتيب به  -51
  چيست؟ ، شود مي 
  باشد. مي  نبوت  عالمت  و  نشانه  -شود مي  مردم  ساير  عجز  شدن  آشكار  موجب  )1  
  باشد. مي  نبوت  عالمت  و  نشانه  -دارد  تناسب  مردم  احتياجات  و  زماني  شرايط  با  )2  
  كند. مي  سد  را  مردم  تشكيك  راه  -شود مي  مردم  ساير  عجز  شدن  آشكار  موجب  )3  
  كند. مي  سد  را  مردم  تشكيك  راه  -دارد  تناسب  مردم  حتياجاتا   و  زماني  شرايط  با  )4  

  416059 سؤال:  كد 

  فرمايد؟ مي  بيان  را  ايشان  معجزات    مسيح  حضرت  زبان  از  كريم  قرآن ، شريفه  آيۀ  كدام  در  -52
  ) كثيراً  ختالفاًا   فيه  لوجدوا  غيراهللا  عند  من  كان  لو  و  القرآن  يتدّبرون  افال(  )1  
  )المبطلون  الرتاب  اذاً  بيمينك  تخطّه  ال  و  كتابٍ  من  قبله  من  تتلو  كنت  ما  و(  )2  
  )بالقسط  النّاس  ليقوم  الميزان  و  الكتاب  معهم  انزلنا  و  بالبيّنات  رسلنا  ارسلنا  لقد(  )3  
  )اهللا  باذن  طيراً  فيكون  فيه  فانفخ  الطّير  كهيئة  الطّين  من  لكم  قاخل  انّي  ربّكم  من  بĤيةٍ  جئتكم  قد  انيّ(  )4  

  415360 سؤال:  كد 

  است؟  داده  قرار  كتاب  را  خود  پيامبر  آخرين  معجزٔه  خداوند  چرا  -53
  بودند.  برخوردار  بااليي  علمي  و  فرهنگي  سطح  از    خدا  رسول  سرزمين  مردم  چون  )1  
  شد.  كريم  قرآن  تحريف  مانع  كه    پيامبر  زمان  در  كتابت  توسعۀ  دليل به  )2  
  باشند.  آن  اعجاز  مؤيد  آيندگان  هم  و    پيامبر  زمان  مردم  هم  اينكه  براي  )3  
  شود.  اسالم  جهان  در  بزرگي  فرهنگي  و  علمي  نهضت  مبدأ  بتواند  قرآن  تا  )4  

  330297 سؤال:  كد 

  خورند؟ مي  راستا  اين  در  را  شيطان  فريب  كساني  چه  و  چيست ، شود  گرفتار  آن  وادي  در  انسان  خواهد مي  شيطان  كه  درازي  و  دور  گمراهي  -54
 كفار  -)الطّاغوت  الي  يتحاكموا  ان  يريدون(  )1  
  الهي  وحي  به  دارانپن ايمان  -)الطّاغوت  الي  يتحاكموا  ان  يريدون(  )2  
 كفار  -)قبلك  من  انزل  ما  و  إليك  انزل  بما  آمنوا  انّهم  يزعمون(  )3  
  الهي  وحي  به  پنداران ايمان  -)قبلك  من  انزل  ما  و  إليك  انزل  بما  آمنوا  انّهم  يزعمون(  )4  

  459672 سؤال:  كد 

  است؟  مقام  اين  مناسب  توصيف  كدام  و  باشد مي  خلقت  عالم  در    اسالم  گرامي  رسول  تصرف  و  دخل  مقام  مصداق  شريف  عبارت  كدام  -55
  اسالم  پايۀ  ترين مهم  -»شد. مي  گشوده  ديگر  باب  هزار  هركدام،  از  كه  گشود  رويم  به  را  علم  از  باب  هزار    خدا  رسول  روزي«  )1  
  ظاهري  واليت  از  باالتر  -»شد. مي  گشوده  ديگر  باب  هزار  هركدام،  از  كه  گشود  رويم  به  را  علم  از  باب  هزار    خدا  رسول  روزي«  )2  
  اسالم  پايۀ  ترين مهم  -)رسالته  يجعل  حيث  اعلم  اهللا(  )3  
  ظاهري  واليت  از  باالتر  -)رسالته  يجعل  حيث  اعلم  اهللا(  )4  

  417159 سؤال:  كد 
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  دارد؟  اشاره  رسالت  به  مربوط  هاي مسئوليت  از  حوزه  كدام  در  عصمت  لزوم  به  ترتيب به  »پيامبر  از  گيري الگو«  و  »مردم  هدايت«  -56 7
  دين  تبيين  و  تعليم  -وحي  ابالغ  و  دريافت  )2  وحي  ابالغ  و  دريافت  -دين  تبيين  و  تعليم  )1  
  الهي  هاي فرمان  اجراي  -دين  تبيين  و  تعليم  )4  الهي  هاي فرمان  اجراي  -وحي  ابالغ  و  دريافت  )3  

  371353 سؤال:  كد 

 يقلمروها  از  يك كدام  ارمغان ، ترتيب به  »قرآن  از ، هدايت  شيفتگان  استفادٔه  تسهيل«  و  »گستري عدالت« ، »الهي  كالم  رفيع  معارف  به  دستيابي«  -57
  باشد؟ مي    اكرم  پيامبر  رسالت 
  الهي  وحي  تبيين  و  تعليم  -اسالم  احكام  اجراي  -ديني  مرجعيت  )2  وحي  ابالغ  و  دريافت  -ظاهري  واليت  -قرآن  تعاليم  تبيين  و  تعليم  )1  
  وحي  ابالغ  و  دريافت  -ظاهري  واليت  -وحي  ابالغ  و  تدرياف  )4  ظاهري  واليت  -اسالم  احكام  اجراي  -الهي  وحي  تبيين  و  تعليم  )3  

  371349 سؤال:  كد 

 نيـاز  اسـالم  ديـن  احكـام  از  يك كدام  و  كرد  استنباط  را  پيامبران  هاي ويژگي  از  يك كدام  توان مي  )رسالته  يجعل  حيث  اعلم  اهللا(  شريفۀ  آيۀ  از  -58
  دارد؟  الهي  حكومت  تشكيل  به  بيشتري 
  بيگانگان  سلطۀ  نفي  -عصمت  )2    واجب  روزٔه  و  نماز  -عصمت  )1  
  واجب  روزٔه  و  نماز  -معنوي  واليت  )4  بيگانگان  سلطۀ  نفي  -معنوي  واليت  )3  

  374552 سؤال:  كد 

  باشد؟ مي    مصطفي  محمد  للعالمين   رحمة  مبارك  دست به  جوامع  و  اشخاص  از  باليا  كردن  دور  رسانندٔه  ظهور   به  مفهوم  برازندٔه  تعريف  كدام  -59
  سازد. مي  فراهم  جامعه  در  را  اسالمي  احكام  اجراي  بستر  كه  تصور  غيرقابل  واليتي  )1  
  است.  داشته  مقرر  حكمي  آن  براي  اسالم  مذهب  اينكه  مگر  نيست،  جامعه  و  فرد  از  عملي  و  حركت  هيچ  )2  
  نمايد.  تصرف  طبيعت  عالم  در  اينكه  براي  الهي  اذن  از  برخورداري  و  طبيعت  ماوراي  و  غيب  عالم  مشاهدٔه  مقام  )3  
  نباشد.  سانينف  وايسسه  تأثير تحت  و  دهد  انجام  درستي  به  را  خود  مسئوليت    پيامبر  تا  شود مي  موجب  و  باشد مي  نبوت  الزمۀ  )4  

  416066 سؤال:  كد 

 كالم  كدام  به ،برسيم  )بالقسط  النّاس  ليقوم  الميزان  و  الكتاب  معهم  انزلنا  و  بالبيّنات  رسلنا  ارسلنا  لقد(  شريفۀ  آيۀ  از  بهتري  درك  به  بخواهيد  اگر  -60
  كنيم؟ مي  توجه  (ره)خميني  امام 
  »كنيد.  كوتاه  آن  سرشار  خزائن  و  خود  ممالك  از  را  ها ابرقدرت  خيانت  دست«  )1  
  »ببريم.  بين  از  و  كنيم  دور  آنان  حيات  از  و  مسلمانان  جامعۀ  از  را  شرك  آثار  موظفيم  ما«  )2  
  »است.  »طاغوت«  حاكمش  چون  است،  آميز ك شر  نظامي  غيراسالمي  سياسي  نظام  هر«  )3  
  »كني.  تنظيم  بايد  چگونه  را  ها انسان  ساير  با  خود  روابط  و  كن  زندگي  چگونه  گويد مي  انسان  به  اسالم  هبمذ«  )4  

  459671 سؤال:  كد 

  

61-  There  aren’t  ...............  days  to  wait  until  the  start  of  the  premier  league.   
 1)  many  more 2)  some  more 3)  little  more 4)  too  much   

  469061 سؤال:  كد 

62-  Would  you  like  ...............  lemon  juice? 
 1)  many 2)  a  few 3)  some 4)  a 

  355897 سؤال:  كد 

63-  For  lunch,  I  had  a  dish  of  salad  and  a  ...............  of  pizza  today. 
 1)  slice 2)  few 3)  some 4)  loaf 

  348291 سؤال:  كد 

64-  The  students  sat  quietly  and  listened  to  me  with  ...............  . 
 1)  fortunate 2)  fluent 3)  oral 4)  respect 

  355535 سؤال:  كد 

65-  Today,  it  is  hard  for  us  to  ...............  what  our  grandparents’  time  was  like. 
 1)  imagine 2)  practice 3)  exist 4)  meet 

  319739 سؤال:  كد 

66-  The  closest  meaning  to  the  underlined  word  is:  ...............  . 
 “He  was  filled  with  absolute  terror  at  the  sight  of  blood.” 
 1)  complete 2)  imaginary 3)  native 4)  fluent 

  367925 سؤال:  كد 

67-  If  you  give  up  playing  video  games,  you  can  spend  more  time  on  studying.  The  underlined  word  is 
 closest  in  meaning  to:  ...............   

 1)  continue 2)  enjoy 3)  quit 4)  live 
  330252 سؤال:  كد 

68-  Teachers  always  try  to  ...............  the  needs  of  their  students  appropriately. 
 1)  take 2)  meet 3)  exist 4)  put 

  349174 سؤال:  كد 
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88  69-  He  has  only  one  ...............  that  wars  end  all  around  the  world  so  soon. 
 1)  century 2)  percent 3)  ability 4)  wish 

  323440 سؤال:  كد 

70-  He  joined  the  film  ...............  of  his  university  as  a  way  of  making  friends. 
 1)  continent 2)  society 3)  region 4)  schedule 

  374625 سؤال:  كد 

71-  Which  one  is  additional  information? 
  I    saved  an  injured  bird  in  the  garden  this  morning. 
A B  C D  E F 

 1)  E,  F 2)  B,  E 3)  C,  B 4)  D,  A 
  446328 سؤال:  كد 

  Cloze  Test 
The  best  thing  for  learning  a  new  language  is  ...(72)...  a  meeting  with  local  speakers.  We  can  get 

 valuable  ...(73)...  information  by  talking  with  them  in  different  fields.  We  shouldn’t  care  about  how 
 their  ...(74)...  is,  but  to  exchange  knowledge  and  feelings  through  it.  ...(75)...  with  them  can  be  a 
 good  and  real  exercise.  It  is  important  that  action  is  taken  at  the  ...(76)...  time  in  order  to  improve 
 our  learning.  

  374633 سؤال:  كد 

72-  1)  imagining 2)  arranging 3)  feeling 4)  existing 
  374634 سؤال:  كد 

73-  1)  national 2)  educational 3)  traditional 4)  additional 
  374635 سؤال:  كد 

74-  1)  manner 2)  language 3)  need 4)  percent 
  374636 سؤال:  كد 

75-  1)  Making  up 2)  Waking  up 3)  Pairing  up 4)  Giving  up 
  374637 سؤال:  كد 

76-  1)  countable 2)  appropriate 3)  impossible 4)  fortunate 
  374638 سؤال:  كد 

  Reading  Comprehension 
The  very  first  records  of  humankind  arts  reach  back  to  the  time  when  images  of  nature,  people 

 hunting  and  mostly  animals  appeared  on  the  walls  of  caves.  Ancient  people  used  basic  drawings 
 known  as  rock  art  as  a  means  of  communication,  probably  a  kind  of  writing  system  to  present 
 cultural  messages  and  stories.  There  are  many  signs  of  this  art  throughout  Iran  including  Lorestan 
 and  Korasan.  Every  year,  history  lovers  travel  to  Iran  in  order  to  visit  these  sites  and  look  for 
 modern  arts  influenced  by  Persian  style  such  as  Miniature  painting,  glasswork  and  metalwork. 

  351161 سؤال:  كد 

77-  Ancient  people  were  largely  interested  in  drawing  ...............  . 
 1)  nature 2)  people 3)  hunting 4)  animals 

  351162 سؤال:  كد 

78-  Rock  art  is  ...............  . 
 1)  a  recent  kind  of  art  2)  influenced  by  Persian  style 
 3)  a  very  old  style  of  art  4)  a  famous  modern  drawing 

  351163 سؤال:  كد 

79-  Which  is  NOT  correct? 
 1)  There  have  been  signs  of  art  through  human  history. 
 2)  History  lovers  come  to  Iran  just  to  visit  rock  art. 
 3)  Ancient  people  drew  to  share  stories. 
 4)  First  humankind  arts  were  on  the  walls  of  caves. 

  351164 سؤال:  كد 

80-  We  understand  from  the  passage  ...............  . 
 1)  Some  tourists  are  interested  in  Iranian  Modern  Arts 
 2)  Ancient  people  were  good  at  painting 
 3)  Ancient  people  could  write  using  recent  signs 
 4)  Iranian  miniature  is  an  ancient  art 

  351165 سؤال:  كد 
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 گیرند. می ارقر  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

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

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

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

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

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا دـــتوانی یـم شـام ،همچنین

 رو روبــــه رـصویـــــت نـاسکــــ

 یـا و هوشـمند گوشی ۀوسیل هـب

ریحیـتشــ پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

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

  دقيقه 30  120  96  25  ادبيات اختصاصي

  دقيقه 12  135  121  15  تاريـخ

  دقيقه 13  150  136  15  جغرافيا

  دقيقه 20  165  151  15  علوم اجتماعي

  دقيقه 20  180  166  15  فلسفه

  دقيقه 20  195  181  15  شناسي روان

  دقيقه 145گويي:  مدت پاسخ  115ها:  تعداد كل پرسش
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 گزاره  دو  اين  فصلي  تركيب  و  عطفي  تركيب  ارزش مورد  در   گزينه  كدام  است.  نادرست  ها آن  از  يكي  حداقل  كه  دانيم مي  q  و  p  گزارٔه  دو مورد  در   -81
  است؟  ستدر   ترتيب به  
  درست  -نادرست  )2    نادرست  -درست  )1  
  كرد.  مشخص  توان نمي  -كرد  مشخص  توان نمي  )4    كرد.  مشخص  توان نمي  -نادرست  )3  

  355425 سؤال:  كد 

  است؟  مغالطه  يك  استدالل  كدام  -82
  ست.ا  كامل  ماه  آنگاه  باشد،  ماه  چهاردهم  شب  امشب  اگر  :1  مقدمۀ  )1  
  است.  ماه  چهاردهم  شب  امشب  :2  مقدمۀ    
  است.  كامل  ماه  نتيجه:    
  زند. مي  حرف  من  سر  پشت  آنگاه  باشد،  متنفر  من  از  كسي  اگر  :1  مقدمۀ  )2  
  است.  متنفر  من  از  سعيد  :2  مقدمۀ    
  زند. مي  حرف  من  سر  پشت  سعيد  نتيجه:    

x  اگر  :1  مقدمۀ  )3    x  آنگاه  ،2 2 4  

x  :2  مقدمۀ     2 4  
x  نتيجه:      2  
x  اگر  :1  مقدمۀ  )4    x  آنگاه  ،2  1  
  است.  2  از تر  بزرگ  عددي  :2  مقدمۀ    
  است. تر  بزرگ  1  از  عدد  اين  نتيجه:    

  327527 سؤال:  كد 

  است؟  كدام  رياضي  صورت به ، »است  خودش  از تر  بزرگ ، 3  عالؤه به ، خودش  در  عددي  ضرب حاصل«  عبارت  بازنويسي  -83
  1(  a (a ) 3 3  2(  a (a ) a 3  3(  a  2 3 3  4(  a a 2 3    

  327525 سؤال:  كد 

  شود؟  كامل  استثنايي  قياس  تا  كنيم  پُر  گزينه  كدام  با  را  خالي  جاي  -84
 p  باشند:  موازي  خط  دو    نيستند  عمود  هم  بر  خط  دو

............... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيستند.  عمود  هم  بر  2d  و  1d  خطوط

  ند.ا موازي  هم  با  d2  و  d1  خطوط  )2  كنند. مي  قطع  را  يكديگر  d2  و  d1  خطوط  )1  
  نيستند.  موازي  هم  با  d2  و  d1  خطوط  )4  عمودند.  هم  بر  d2  و  d1  خطوط  )3  

  327526 سؤال:  كد 

p)  گزارٔه  ارزش  و  باشند  گزاره  سه  r  و  p ، q  اگر  -85 q) r   گزارٔه  ارزش ، باشد  درست  مقدم  انتفاي  به  q  است؟  كدام    
    دارد.  p  ارزش  به  بستگي  )4  دارد.  r  ارزش  به  بستگي  )3  نادرست  )2  درست  )1  

  323526 سؤال:  كد 

q)  گزارٔه  در  ،باشد  درست  q  گزارٔه  ارزش  و  نادرست  p  گزارٔه  ارزش  اگر  -86 p) q  آن  ارزش  تـا  دهـيم  قـرار  را  تركيـب  كدام  نماد    جاي به 
  شود؟  درست 
  1(    2(    3(    4(      

  327538 سؤال:  كد 

  است؟  درست  گزاره  كدام  ارزش ، باشد  نادرست  اي گزاره  q  و  درست  اي گزاره  p  اگر  -87
  1(  (p q) p   2(  ~ q (p q)   3(  (q p) q   4(  ~ p (p q)     

  355430 سؤال:  كد 

  است؟  »شود. مي  تعطيل  مدارس  آنگاه ، باشد  آلوده  هوا  اگر«  گزارٔه  ارز هم  زير  گزارٔه  كدام  -88
  نيست.  آلوده  هوا  كه  دهد مي  نتيجه  مدارس  نبودن  تعطيل  )2  است.  آلوده  هوا  كه  دهد مي  نتيجه  مدارس  نبودن  تعطيل  )1  
  نيست.  آلوده  هوا  كه  دهد مي  نتيجه  مدارس  بودن  تعطيل  )4  است.  آلوده  هوا  كه  دهد مي  نتيجه  مدارس  بودن  تعطيل  )3  

  355813 سؤال:  كد 

10  تساوي  -89 5100 x x   باشد؟  تواند مي  گزينه  كدام  كالمي  صورت به  )x:  كاال)  فروش  تقيم  

  است.  شده  5  برابر  كااليي  فروش  قيمت  برابر  دو  درصد  ده  )1  
  است.  شده  5  برابر  آن  از  تخفيف  درصد  ده  كسر  از  پس  كااليي  قيمت  )2  
  است.  5  برابر  آن  فروش  قيمت  عالؤه به  كااليي  فروش  قيمت  درصد  ده  )3  
  است.  شده  5  برابر  تخفيف  درصد  نود  از  بعد  كااليي  قيمت  )4  

  327531 سؤال:  كد 

 ۲  درس  و  »دوگزاره  رشطی  ترکیب«  ابتدای  از  ۱  درس  ۱  فصل  :۲  آمار  و  ریاضی

´  30
پيشنهادي  زمان
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  دهد؟  نشان  رياضي  نماد  با  را  مغالطه  تواند مي  گزاره  كدام ، باشند  دلخواه  گزارٔه  دو  q  و  p  اگر  -90  22
  1(  ((p q) p) q    2(  ((p q) q) q    3(  ((q p) q) p   4(  ((p q) q) p    

  327533 سؤال:  كد 

x  معادلۀ  كند مي  ادعا  آموزي دانش  -91 x 2 1x  ريشۀ  داراي  تنها  0   .در  او  اسـتدالل  است 
  است؟  مرحله  كدام  در  وجود)  صورت  (در  استدالل  اين  ايراد  است.  آمده  زير 

  1(  1  

  2(  2  

  3(  3  

  ندارد.  ايرادي  استدالل  )4  
  327534 سؤال:  كد 

~)  گزارٔه  ارزش ، حالت  كدام  در ، جدول  كمك  به  باشند  دلخواه  گزارٔه  دو  q  و  p  اگر  -92 p q) (p q)    است؟  نادرست  
  1(  p  و  q  2    باشند.  درست  دو  هر(  p  و  درست  q  اشد.ب  نادرست  
  3(  p  و  نادرست  q  4    باشد.  درست(  p  و  q  باشند.  نادرست  دو  هر  

  332895 سؤال:  كد 

  ت؟اس  نادرست  گزاره  كدام  ارزش ، باشد  »است  گويا  عددي  2«  صورت به  q  گزارٔه  و  »است  -6  از تر  بزرگ  -8«  صورت به  p  گزارٔه  اگر  -93
  1(  q  دهد مي  نتيجه  p  2  را(  p  از  q  3  شود مي  نتيجه(  p  اگر  تنها  و  اگر  q 4(  اگر  p  آنگاه~ q  برعكس  و  

  367652 سؤال:  كد 

 همـواره  ارزش داراي  حاصـل  گـزارٔه  تا  كنند  استفاده  طوري  ها  گزارهتركيب  نماد  از    گزارٔه در  كه  خواست  آموزان  دانش از  معلم   -94

  است؟  كرده  استفاده  درست  نمادهاي  از  آموز دانش  كدام  باشد.  درست 
      حسن:  )4    رضا:  )3    محمد:  )2    علي:  )1  

  367654 سؤال:  كد 

 با  حداقل  دهيم.  وضعيت  تغيير  را  ليوان  دو  دقيقاً  هستيم  مجاز  حركت  هر  در  است.  وارونه  ها آن  از  تا  سه  كه  داريم  زير  شكل  صورت به  ليوان  چهار  -95
  دارد؟ قرار )باال  به رو(  درست حالت در ليوان  رچها  هر  توان مي  مجاز  حركت  چند 
  1(  32  
  2(  2  

  3(  42    
  نيست.  پذير امكان  كار  اين  )4  

  330196 سؤال:  كد 

  
  است؟  آمده  گزينه  كدام  در  زير  بيت  ششم  و  سوم  آوايي  هاي پايه  -96

   اسـت  سالي  چشمم  به  و  رفت  برون  هفته  اين  هم ما
 

 اسـت  حالي  مشكل  چه  كه  داني  چه  تو  هجران  حال 
 

  چه  كه  داني  -چشمم  به  تُ  )4  مشكل  چه  كه  -رفت  برون  )3  داني  چه  تو  -چشمم  به  تُ  )2  كه  داني  چه  -رفت  برون  )1  
  369918 سؤال:  كد 

  كند؟ مي  پر  درستي به  را  خالي  جايِ ، آوايي  لحاظ  از  گزينه  كدام  -97
  شد  ه  را  گُم  بب  سَ  زين  ـــــــ

  شد  ه  گا  آ  حق  لِ  دا  زَب  سي  كَ  كم
  شدم  پّران  )4  هزاران  گر  )3  سحر  وقت  )2  بگو  من  با  )1  

  371064 سؤال:  كد 

  است؟  وزن هم  زير  بيت هفتم آوايي  پايۀ  با  گزينه  دامك  -98
   را  روي  نديــدم  زيبــايي  و  خــوبي  بــدين  مــن

 

 را  مـــوي  نباشـــد  دلبنـــدي  و  دالويـــزي  ويـــن 
 

  غم  فرياد  )4  رسوايي  ز  )3  نتوان  ليك  )2  سر  دور  )1  
  374411 سؤال:  كد 

  اند؟ شده  مشخص  درستي به  يرز   بيت  هجاهاي  گزينه  كدام  در  -99
 درد مـي  خـود  بر  جامه  اين  پرورد مي  جان  و  رفت  او

 

 غـم  چـه  پاسـبانانش  از  برد مي  خوابش  كه  سلطان 
 

  غم  چِ  نش  نا  /با  سِ  پا  از  رد/  ب  مي  بش  خا/  كِ  طان  سل  رد/  د  مي  خد  بر/  مِ  جا  اين  رد/  و  پر  مي  جان/  تُ  رف  او  )1  
  غم  چ  نش  نا  با/  س  پا  دز  ر/  ب  مي  بش  خا/  ك  طا  سل  رد/  د  مي  خود  بر/  م  جا  دين  ر/  و  پر  مي  جان/  تُ  رفت  او  )2  
  غم  چِ  نش  نا  با/  سِ  پا  از  رد/  ب  مي  بش  خا/  كِ  طان  سل  رد/  د  مي  خود  بر/  مه  جا  دين  ر/  و  پر  مي  جا/  ت  رف  او  )3  
  غم  چ  نش  نا  با/  س  پا  دز  ر/  ب  مي  بش  خا/  ك  طا  سل  رد/  د  مي  خد  بر/  مه  جا  اي  رد/  و  پر  مي  جا/  تُ  رفت  او  )4  

  400860 سؤال:  كد 

 
 

x  معادله x 2 0    
1  معادله  تجزيۀ 0x(x )   )1(  

x 1  بر  طرفين  تقسيم 0x(x )
x x


 )2( 

1  معادله  سازي ساده 0x    )3( 
1x  دلهمعا  جواب     

(p ~ p) q

     

 ۳  و  ۲  های درس  :۲  ادبی  ونفن  و  علوم
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  است؟  شده  نوشته  درست  آن  روي روبه  در  مصراع  كدام  آوايي  هاي پايه  -100 3
  قي  سا  ني  كُ  مي/  يت  عا  ر  را/  لس  مج  نِ  تا/  مس  گر  اَ  ساقي:  كني مي  رعايت  را  مجلس  مستان  اگر  )1  
  ما  ر  پي  وت  خل/  بِ  رد  دا  تي/  ر  عش  ن  نا/  وا  ج  با  ما:  پير  خلوت  به  دارد  عشرتي  جوانان  با  )2  
  رد  دَ   مي  تن  بر  مِ/  جا  وان  ند/  زَ  مي  سر  بر/  ت  دس  اين  درد: مي  تن  بر  جامه  وان  زند مي  رس  بر  دست  اين  )3  
  يي  با  رُ  بِ  قي  خل/  لِ  دِ  رين/  شي  يِ  دِ/  خن  كر  ش  ب  بربايي:  خلقي  دل   شيرين  خندٔه شكر  به  )4  

  415943 سؤال:  كد 

  دهد؟ مي  ارائه  زير  بيت  خالي  جاي  براي  مناسبي  آوايي  پايۀ ، گزينه  كدام  -101
   بـود  جنـگ  چـون  ولـي  شمشـيرت  افتاد  زمين  بر 

 

 بـود  ننـگ  امـا  مـن  بـر  ................  شـد مـي  تو  بر 
 

  كرد  آوار  )4  زد  ها زخم  )3  شد  آواره  )2  زد  زخم  )1  
  417022 سؤال:  كد 

  است؟  نادرست  گزينه  كدام  در  آوايي  هاي پايه  مرزبندي  -102
  نيافت:  عزت  هيچ  شد  كه  در  هر  به  بتافت/  سر  درش  كز  هر  كه  عزيزي  )1  

  يافت  ن  زت  عز  چ  هي  شد  كِ  در  هر  ب  تافت  ب  سَر  َرش  د  كز  هر  كِ  زي  زي  ع
  كرد:  بنده  كاهلي  را  هآزاد  كه  مرد/  آزاده  گوي سخن  آن  گفت  چه  )2  

  كرد  دِ  بن  لي  ه  كا  را  دِ  زا  آ  كه  مرد  دِ  زا  آ  ي  گو  خن  س  تان  گف  چ
  است:  ننهاده  دون  دنياي  اين  بر  دل  است/  آزاده  جهان  از  دانا  مرد  )3  

  است  دِ  اه  نن  دون  يِ  يا  دُن  رين  بَ  دل  است  دِ  زا  آ  هان  جَ  از  نا  دا  دِ  مر
  الغياث:  پايان  نيست  را  ما  هجر  الغياث/  درمان  نيست  را  ما  درد  )4  

  ياث  غ  الIÄ·  پا  ت  نيس  را  ما  رِ  هج  ياث  غ  ال¶I·   دَر  ت  نيس  را  ما  دِ  در
  374412 سؤال:  كد 

  است؟  يكسان  زير  مصراع  با  گزينه  كدام  آوايي  هاي پايه  تعداد  -103
  »شدم  حاالن خوش  و  بدحاالن  جفت«  
  نباشد  هجرت  طاقت  را  دلم  )2    گوهرند  يك  ز  آفرينش  در  كه  )1  
  كوه  چو  آري  دامن  در  پاي  اگر  )4    شنو  رستم  و  سهراب  رزم  كنون  )3  

  374404 سؤال:  كد 

  است؟  متفاوت  مصراع  كدام  در  آوايي  هاي پايه  تعداد  -104
  رفت  دست  از  روزگار  چون  رسم  كي  )2  نشستي  دلم  در  تو  كه  نبودم  من  هنوز  كه  )1  
  هم  نيز  جان  و  شد  او  فداي  دل  )4    نبينم  ديدارش  كه  وقتي  آن  هر  )3  

  371068 سؤال:  كد 

  است؟  درست  بيت  كدام  آوايي  هاي پايه  مرز  -105
  بگذارم:  جام  كنار  را  حسابت  بگزارم/  وام  آمدستم  امشب  من  )1  

  َرم  ذا  بگ  جام  ر  نا  ك  را  بت  سا  ح  َرم  زا  بگ  وام  تم  َدس  م آ  شب  نم  م
  باز:  پر  و  بال  روزي  كرد  جرئت  به  پرواز/  شوق  با  اي  بچه  كبوتر  )2  

  ز  با  پر  ل  با  زي  رو  د  كر  ئت  جر  ب  ز  وا  پر  ق  شو  با  اي    چ  بچ تر  بو  ك
  را:  راز  دارد  مستور  او  كه  جو  حريفي  باري  دهد/ مي  گواهي  چشمت  اي  خورده   مي  پسر  اي   دوش  )3  

  را  ز  را  َرد  دا  تور  مس  او  كه  جو  في ري  ح  ري  با  هَد  دَ  مي  هي  گوا  مَت  چش  اي    دِ  خُر  ميسر  پ  شي  دو
  آشيانش:  است  نشان بي  ما  از  كه  نشانش/  آري  دست  به  چون  بگفتا  )4  

  نش  يا  ش  تا  نس  شا  ن  بي  ما  از  ك  نش  شا  ن  ري  تا  دس  بچون  تا  گف  ب
  371073 سؤال:  كد 

  ؟نيست  تشبيه  اركان  از  گزينه  كدام  زير  بيت  در  -106
ــــم ــــون  آرام  بل ــــويي  چ ــــبك  ق ــــار س  ب

 

   رفـــت  همـــي  كـــارون  ســـر  بـــر  نرمـــي  بـــه 
 

  كارون  )4  چون  )3  قو  )2  بلم  )1  
  327474 سؤال:  كد 

  است؟  فشرده  تشبيه  زير  تركيبات  از  يك كدام  -107
 نـــو  مـــه  داس  و  ديـــدم  فلـــك  ســـبز  مـــزرع

 

 درو  هنگــام  و  آمــد  خــويش  كشــتۀ  از  يــادم 
 

  خويش  كشتۀ  )4  نو  مه  )3  نو  مه  داس  )2  سبز  مزرع  )1  
  330130 سؤال:  كد 

  دارد؟  وجود  گسترده  تشبيه  چند  زير  بيت  در  -108
ــرغ  چــو  اگــر ــالم  م ــو ، بن ــالي  ســرو  همچــو  ت  بب

 

 چـو ابـر بگـريم، تـو همچـو غنچـه بخنـديگر و  
 

  چهار  )4  سه  )3  دو  )2  يك  )1  
  348669 سؤال:  كد 

  دارد؟  وجود  فشرده  تشبيه  چند  زير  عبارت  در  -109
  »افتم.  دور  به  هدايت  چراغ  از  ضالل  و  جهل  ظلمات  در  مدار  روا  پروردگارا«  
  چهار  )4  سه  )3  دو  )2  يك  )1  

  344101 سؤال:  كد 
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  شود؟ مي  ديده  فشرده  و  ردهگست  تشبيه  دو  هر  گزينه  كدام  در  -110  44
  دادم  محبت  بازار  سر  بر  جان  نقد  )2  پشتيبان  تو  چون  دارد  كه  را  امّت  ديوار  غم  چه  )1  
  آرد  بار   به  دل  كام  كه  بنشان  دوستي  درخت  )4    شير  كردار  به  بر  زمين  بر  زدش  )3  

  327481 سؤال:  كد 

  است؟  فشرده  تشبيه  و  اضافي ، ها تركيب  همۀ  گزينه  كدام  در  -111
  روشن  آسمان  -عشق  درياي  -گل  بوي  -شهيد  جان  )2  مرغ  آشيان  -باران  زنگ  -شمع  آتش  -گرفتار  دل  )1  
  ابرو  كمان  -آب  آيينۀ  -عشق  اكسير  -خشم  آتش  )4  وجود  شمع  -دل  آينۀ  -بلند  ديوار  -كربال  شهيد  )3  

  348672 سؤال:  كد 

  است؟  محذوف  آن  از  ركني  چه  و  دارد  وجود  تشبيه  نوع  كدام  زير  بيت  در  -112
ـــــش ـــــت  آت ـــــدٔه  آب  اس ـــــوم  دي  مظل

 

ـــون   ـــت  روان  چ ـــك  گش ـــر  و  خش ـــوزد ت  س
 

  ادات  -گسترده  )4  شبه وجه  -فشرده  )3  شبه وجه  -گسترده  )2  ادات  -فشرده  )1  
  349032 سؤال:  كد 

  ؟شود نمي  محسوب  تشبيه  ادات  گزينه  كدام  در  »چو«  واژٔه  -113
گيـــر   آســـان  خـــود  بـــر  كـــار  مطلـــب  زيـــادتي  )1

 

ـــراحي  ـــي  ص ـــل  م ـــي  و  لع ـــو  بت ـــت  چ ـــس  ماه ب
 

ـــت  )2 ـــو  زلف ـــر  چ ـــل  آن  ب ـــكر  لع ـــاي ش ـــد  خ زن
 

  زنـــــــد   راي  بنـــــــدگان  جـــــــان  بـــــــردن  در 
 

ــو   )3 ــاب  چ ــه  و  آفت ــت  م ــار  آن  اس ــيمين  نگ ــر س ب
 

ــــر  ــــاب  گ ــــل  آفت ــــاه  و  گ ــــنبل  م ــــر  آرد  س   ب
 

ـــــاي  اگـــــر   )4 ـــــن  در  پ كـــــوه  چـــــو  آري  دام
 

شــــــكوه  در  بگــــــذرد  آســــــمان  ز  ســــــرت 
 

  371077 سؤال:  كد 

  است؟  آمده  گزينه  كدام  در  ها »به مشبه«  زير  بيت  در  -114
 غمـت  دسـت  در  مـوم  چـون  شـد  نـرم  صبرم  كوه

 

ــا  ــدازانم  عشــقت  آتــش  و  آب  در  ت  شــمع  چــو  گ
 

  شمع  -موم  -آب  -غم  -كوه  )2    شمع  -موم  -آتش  -آب  -كوه  )1  
  دست  -نرم  -شمع  -آتش  -صبر  )4    آتش  -عشق  -غم  -نرم  -صبر  )3  

  351477 سؤال:  كد 

  است؟  متفاوت  بيت  كدام  در  بليغ  تشبيه  نوع  -115
ـــو  )1 ـــت  آن  ت ـــي  درخ ـــدال  گل ـــت  كاعت ـــو  قام ت

 

ــــــرد  ــــــت  بب ــــــرو  قيم ــــــد  س ــــــاال بلن را  ب
 

 دوش  تـوام  هجـران  غـم  از  (:اشك)  سرشك  سيالب  )2
  

آمـــد  ســـر  بـــاالي  بـــه  امـــروز  بُـــد  دوش  تـــا 
  

نيســت  برگــي كــاه  تــو  پــيش  كــه  يــار  فــراق  )3
  

اســـت  الونـــد  كــوه  كـــه  بـــين  مــن  دل  بـــر  و  بيــا 
  

ــــــو  زان  )4 ــــــاده  روزن  چ ــــــم  و  دل  ام گش چش
  

ــــــــويي  كــــــــه    مهتــــــــابم  و  آفتــــــــاب  ت
  

  332833 سؤال:  كد 

  است؟  شده  ذكر  تشبيه  پايۀ  چهار  هر  بيت  كدام  در  -116
ربّانيســـــــــتي  شـــــــــير  شـــــــــجاعت  در  )1

 

ـــــرّوت  در  ـــــود  م ـــــه  خ ـــــد  ك ـــــتي  دان كيس
 

 اسـت  شمشـاد  چون  تو  زلف  و  گل  چو  رويت  كه  اي  )2
  

اســت  شــاد  باشــم  تــو  غمگــين  كــه  لحظــه  آن  جــانم 
  

ـــا  )3 ـــزٔه  رب  ي ـــوش  آوي ـــو  گ ـــري  ت ـــر پ ـــاد  پيك ب
  

ـــده  از  مـــن  كـــه  اشـــكي  درّ  ـــه  دي كـــردم  دامـــن  ب
  

فقيــه  اي  كــن  تحمــل  خــاك  چــو  بــرو  گفتــا  )4
  

كـــن  خـــاك  زيـــر  در  همــه  اي خوانـــده  هرچـــه  يــا 
  

  350045 سؤال:  كد 

  دارد؟  وجود  غيراضافي  بليغ  تشبيه  بيت  كدام  در  -117
خــراب  كنــد  تــا  آن  پــي  از  محنــت  بــوم  ويــن  )1

 

بگــــذرد  نيــــز  شــــما  آشــــيان  دولــــت  بــــر 
 

بســـتن  ديـــو  وقـــت  و  اســـت  ديـــو  جهـــان  )2
 

ـــه  ـــوش  ب ـــوئي خ ـــوان  خ ـــن  ت ـــو  زي ـــتن  دي   رس
 

ــــه  شــــنيدم مــــي   )3 قمــــري  چــــون  حســــن  ب
 

ــــون  ــــه چ ــــدم  ك ــــو  آن  از  دي ــــوب  ت ــــري خ   ت
 

ــه   )4 ــهر  ب ــق  ش ــو  عش ــرو  مج ــه  آب ــن  در  ك ــاك  اي خ
 

ـــه  ـــاد  ب ـــرمن ، ب ـــوي  خ ـــل  و  تق اســـت  ادراك  و  عق
 

  371079 سؤال:  كد 

  است؟  متفاوت  بيت  كدام  در  فشرده  تشبيه  نوع  -118
ــــــر   )1 ــــــاره  دگ ــــــاط  ب ــــــاد  خي ــــــبا  ب ص

 

قبـــــا  رنگـــــين  وخـــــتد  گـــــل  انـــــدام  بـــــر 
 

 چمـن  ايـن  در  نگـرم مـي  خويشـتن  گـرد  بـه  هرچه  )2
 

دهـــد نمـــي  نشـــان  تـــو  جـــز ، مـــن  ضـــمير  آينـــۀ 
 

گشــــتم  مســــت  عشــــقت  جــــام  كــــز  مــــرا   )3
 

نمايـــــد مـــــي  يكســـــان  هجـــــر  و  وصـــــال 
 

ـــــر  )4 ـــــرف  عم ـــــت  ب ـــــاب  و  اس ـــــوز  آفت تم
 

ـــــدكي  ـــــد  ان ـــــه  و  مان ـــــره  خواج ـــــوز  غ   هن
 

  371081 سؤال:  كد 

  شود؟ مي  ديده  فشرده  و  گسترده  تشبيه  نوع  دو  هر  گزينه  كدام  در  -119
مـــا  ويـــران  دل  در  نهـــادي  خـــود  عشـــق  گـــنج   )1

 

ـــايۀ  ـــت  س ـــر  دول ـــن  ب ـــنج  اي ـــراب  ك ـــداختي  خ ان
 

ـــره  )2 ـــه  اي  ذخي ـــگ  از  بن ـــوي  و  رن ـــار  فصـــل  ب به
 

دي  و  همـــنب  رهزنـــان  پـــي  ز  رســـند مـــي  كـــه 
 

مســـــند  آورد  بـــــاغ  بـــــه  خلـــــوت  از  گـــــل   )3
 

ــــد  بســــاط  ــــون  زه ــــن  غنچــــه  همچ ــــي  ك ط
 

ــــراغ  )4 ــــاعقۀ  چ ــــحاب  آن  ص ــــن  س ــــاد  روش ب
 

ــــه  ــــه  زد  ك ــــرمن  ب ــــا  خ ــــش  م ــــت  آت   او  محب
 

  371084 سؤال:  كد 
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  خورد؟ مي  چشم  به  تشبيه  اركان  همۀ  بيت  كدام  در  -120 5
ـــــر  )1 ـــــاهر  فق ـــــين  ظ ـــــه  مب ـــــافظ  ك را  ح

 

ـــــــينه  ـــــــۀ  س ـــــــت  گنجين ـــــــت  محب اوس
 

حــافظ  شــود  زبــان   ده  اگــر  سوســن  ســان بــه  )2
 

ــو  ــه  چ ــيش  غنچ ــواش  پ ــر  ت ــر  مُه ــان  ب ــد  ده باش
 

غـــــرور  بـــــاد  ايـــــن  از  چنـــــد  ده  در  بـــــاده  )3
 

ــــــر  خــــــاك  ــــــس  ســــــر  ب را  نافرجــــــام  نف
 

گــل  و  اللــه  كــه ، بوســتان  از  شــوم  چــون  شــكفته   )4
 

ـــه  ـــينه  ب ـــاي س ـــت  ه ـــيده  جراح ـــي  رس ـــد م مان
 

  376182 سؤال:  كد 

  
  شدند؟  منع  آن  به  ورود  از  مشركان  و  شد  شناخته  اسالمي  حرم  خدا  خانۀ  و  مكه ، سوره  كدام  نزول  از  پس  -121

  برائت  )4  حج  )3  حجر  )2  بقره  )1  
  371090 سؤال:  د ك

  رفت؟ مي  شمار به  اسالم  دعوت  پذيرش  و    پيامبر  با  بيعت  شروط  از  زماني  چه  تا ، شهر  آن  نكردن  ترك  و  مدينه  به  هجرت  -122
    احزاب  جنگ  )4  مكه  فتح  )  3  پيامبر  رحلت  )2  حديبيه  صلح  )1  

  353232 سؤال:  كد 

  داشت؟  داللت  عربستان  جزيرٔه شبه  در  مشركان  جوي كينه  و  گستاخ ، خشن  اخالق  و  فرهنگ  بر ، زير  هاي واژه  از  يك كدام  كريم  قرآن  در  -123
  قحطاني  )4  جاهلي  )3  عصبيت  )2  حُنفا  )1  

  371091 سؤال:  كد 

  ؟شود نمي  بررسي  زير  مورد  كدام  ،»كننده روايت  دنق  و  اعتبار  سنجش«  مرحلۀ  در ، تاريخي  خبر  يك  اعتبار  سنجش  در  -124
  راوي  علمي  جايگاه  و  سياسي  و  مذهبي  فكري،  گرايش  )2  خبر  كنندٔه روايت  زندگي  و  تولد  محل  )1  
  شواهد  و  منابع  ساير  با  راوي  يك  روايات  مطابقت  )4  خبر  و  راوي  بين  مكاني  و  زماني  فاصلۀ  )3  

  355392 سؤال:  كد 

  دارد؟  مطابقت  نگاري تاريخ  هاي روش  از  يك كدام  تعريف  با  زير  متن  -125
 خبـر  اصـل  دربـارٔه ، كافي  اسناد  و  مدارك  آوردن  دست به  با  و  شوند مي  رو روبه  موضوع  يك  دربارٔه  گوناگون  اخبار  از  اي مجموعه  با ، بعدي  مورخان«  
  »ند.كن مي  قضاوت 
  روايي  )4  موضوعي  )3  تحليلي  )2  تركيبي  )1  

  383278 سؤال:  كد 

  بودند؟  ساكن  عربستان  از  مناطقي  چه  در  ترتيب به  مسيحي  و  يهودي  عرب  هاي قبيله ، اسالم  ظهور  آستانۀ  در  -126
  اننجر   و  يثرب  )4  بحرين  و  نجران  )3  يمن  و  يثرب  )2  مدينه  و  مكه  )1  

  348591 سؤال:  كد 

  است؟  اسالم  از  پيش  عربستان  جزيرٔه شبه  در  »حنفا«  هاي ويژگي  جمله  از ، گزينه  كدام  -127
 مانوي  آيين  به  گرايش  و  شاعري  و  شعر  به  پرداختن  )2  حج  مراسم  آوردن جا به  و  جهان  خالق  عنوان به  اهللا  پرستش  )1  
 متعدد  هاي بت  ساخت  و  تجارت  داشتن  برعهده  )4  ها آن  قرباني  گوشت  نخوردن  و  ها بت  پرستيدن  از  امتناع  )3  

  371096 سؤال:  كد 

  بودند؟  كرده  مهاجرت  ديار  آن  به  كجا  از  و  داشتند  نام  چه  يثرب  عرب  بزرگ  قبيلۀ  دو ، مدينه  به    پيامبر  هجرت  از  پيش  -128
 فلسطين  از  خَزرَج  و  اوس  )2   يمن  از  خَزرَج  و  وسا  )1  
  مكه از اميه  بني و هاشم  بني  )4   مكه  از  هاشم بني  و  قريش  )3  

  348593 سؤال:  كد 

 گسترش  و  حجاز  منطقۀ  هاي قبيله  ميان  در  اسالم  نشر  براي  مساعدي  زمينۀ ، اسالم  عليه  قريش  نظامي  هاي فعاليت  كاهش  با ، واقعه  كدام  پي  در  -129
  شد؟  فراهم    پيامبر  حكومت  محدودٔه 
 خندق  جنگ  )4  مكه  فتح  )3  حديبيه  صلح  )2  بدر  جنگ  )1  

  348600 سؤال:  كد 

  شد؟ مي  پرداخت  چگونه  ها جنگ  در  شركت  و  سپاه  در  حضور  خاطر به  مسلمانان  حقوق    اسالم  پيامبر  زمان  در  -130
  بردند. مي  سهم  غنائم  از  و  كردند نمي  دريافت  حقوقي  )2  شد. مي  محاسبه  ها جنگ  در  ها آن  حضور  مدت  به  توجه  با  )1  
  شد. مي  داده  حقوق  ها آن  به  مسلمانان  زكات  سهم  از  )4  گرفت. مي  تعلق  ها آن  به  جنگي  غنائم  خمس  )3  

  371094 سؤال:  كد 

  است؟  درست  ابوسفيان  دربارٔه  گزينه  كدام  -131
  .شد  كشته  بدر  جنگ  در  و  رفت مي  شمار به  مكه  مشركان  سردستۀ  )1  
  .شد  مسلمان  خود  قبيلۀ  همراه  به  اسالم،  با  دشمني  ها مدت  از  پس  وفود،  سال  در  )2  
  .داشت  عهده به  را  قريش  سپاه  دهيفرمان  احزاب،  و  احد  هاي جنگ  در  )3  
  .كرد  مسلماني  اظهار  بدر  جنگ  در  مسلمانان  پيروزي  از  پس  )4  

  374330 سؤال:  كد 

  ؟نيست  تركيبي  نگاري تاريخ  هاي ويژگي  از ، مورد  كدام  -132
  .پردازد مي  ها آن  مطالعۀ  و  يبررس  به  موضوع،  يك  دربارٔه  روايات  همۀ  ذكر  با  مورخ  روش  اين  در  )1  
  .هستند  نويسي تاريخ  از  سبك  اين  هاي چهره  و  آثار  ترين برجسته  از  ترتيب به  »بالذري«  و  »الطوال اخبار«  )2  
  .شد  متداول  هجري  سوم  قرن  اواخر  از  نويسي تاريخ  نوع  اين  )3  
  كند. مي  تنظيم  ها آن  از  گزارش  يك  ها، روايت  همۀ  مطابقت  و  مطالعه  با  موضوع،  يك  دربارٔه  روايات  همۀ  ذكر  جاي به  روش  اين  در  مورخ  )4  

  367592 سؤال:  كد 
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  اند؟ درآمده  نگارش  به  نگاري تاريخ  سبك  كدام  در  ترتيب به  »االمم  تجارب«  و  »البلدان  فتوح« ، »بيهقي  تاريخ«  هاي كتاب  -133  66
  تركيبي  -روايي  -تحليلي  )4  تركيبي  -تحليلي  -روايي  )3  تحليلي  -تركيبي  -تحليلي  )2  تحليلي  -تركيبي  -روايي  )1  

  367593 سؤال:  كد 

  بود؟  چه ، اسالم  پذيرش  به  آنان  دعوت  و  شهر  آن  به    پيامبر  سفر  به  طائف  مردم  العمل عكس  -134
  كردند.  برقرار  گسترده  اقتصادي  روابط  مسلمانان  با  )1  
  راندند.  شهرشان  از  را  حضرت  آن  اهانت،  و  احترامي بي  با  )2  
  راندند.  خود  شهر  از  را  ايشان  نهايت،  در  اما  كردند،  استقبال    پيامبر  از  ابتدا  )3  
  شدند.  وگو گفت  وارد    پيامبر  با  اسالم،  پذيرش  و  مسلمانان  با  پيمان  بستن  براي  )4  

  355393 سؤال:  كد 

  است؟  درست ، بعثت  آغازين  سال  سه  در    پيامبر  دعوت  دربارٔه ، زير  موارد  كدام  -135
  پذيرفتند.  را  پيامبر  دعوت  مستضعف  و  فقير ، جوان  قشرهاي  از  گروهي  مدت  اين  در  الف)  
  .كنند  مقابله  مسلمانان  و    پيامبر  با  كه  برآمدند  ددرصد  مشرك  سران  ب)  
  گزاردند. مي  نماز  كعبه  خانۀ  در ، پيروانش  و    پيامبر  مدت  اين  در  ج)  
  .بود  نزديك  خويشاوندان  و  خانواده  به  محدود ، سال  سه  اين  در    پيامبر  دعوت  )د  
  كرد.  آغاز  خويش  وادٔهخان  از  را  دعوتش  حضرت  آن  )ه  
  ج  -ب  )4  ه  -الف  )3  ه  -د  -ب  )2  د  -ج  -الف  )1  

  376207 سؤال:  كد 

  
  است؟  كوپن  بندي طبقه  معيارهاي  از  شده بيان  مورد  دو  هر ، گزينه  كدام  در  -136
  دما  -جانوري  تنوع  )2    ارتفاع  -بارش  )1  
  بارش  -دما  )4    جانوري  تنوع  -گياهي  وششپ  )3  

  484011 سؤال:  كد 

  است؟  شده  بيان  درستي به  گزينه  كدام  در  ترتيب به  زير  جدول  در  شده خواسته  موارد  -137

  250  -450  ساليانه  بارندگي
 mm 

250-  100  
mm 

  پ

  بيابان  ب  الف  منطقه
 mm  100 تا 50ين ب -خشك  بسيار  -خشك  )mm  2  100  تا 50ين ب -خشك  بسيار  -خشك نيمه  )1  
 mm  50  از  كمتر  -بياباني  نيمه  -خشك نيمه  )mm  4  50  از  كمتر  -خشك  -خشك نيمه  )3  

  484012 سؤال:  كد 

  دهد؟ مي  ارائه   صويرت مورد  در   درستي  اطالعات  گزينه  كدام  .دهد مي  نشان  را  مكان  يك  در  هوا  فشار  وضعيت  زير  تصوير  -138
  كنند. مي  حركت  سرعت  با  آن  در  هوا  هاي مولكول  كه  است  پرفشار  مركز  يك  دهندٔه نشان  )1  
  است.  شده  تشكيل  سرد  ۀمنطق  يك  روي  بر  كه  است  فشار كم  مركز  يك  دهندٔه نشان  )2  
  شود. مي  شتربي  مركز  سمت به  ناحيه  اين  در  هوا  فشار  )3  
  دارد.  كمتري  فشار  خود  اطراف  به  نسبت  گرم  هواي  )4  

  484013 سؤال:  كد 

  ؟نيست  درست  ،خشك  مناطق مورد  در   گزينه  كدام  -139
  است.  باال  يكنواختي  صورت به  ها آن  دماي  و  شوند مي  داده  نمايش  B  حرف  با  كوپن  بندي طبقه  در  )1  
  نبارد.  باراني  هيچ  است  ممكن  سال  چند  حتي  و  است  كم  ناحيه  اين  در  دگيبارن  )2  
  باشيم.  مدت كوتاه  رگبار  شاهد  ناگهاني  صورت به  است  ممكن  مناطق  اين  در  )3  
  است.  متغير  »متر ميلي  450«  تا  »متر ميلي  50  از  كمتر«  از  خشك  مناطق  در  ساليانه  بارندگي  ميزان  )4  

  484014 سؤال:  كد 

  است؟  نواحي  وهواي آب  تغيير  و  هوا  عمومي  گردش  مهم  عوامل  از  گزينه  كدام  -140
  بارندگي  وقوع  و  يكديگر  با  هوا  هاي توده  برخورد  )2  مختلف  مناطق  در  خورشيد  تابش  زاويه  تفاوت  )1  
    پرفشار  به  فشار كم  مناطق  از  هوا  مستمر  حركت  )4  زمين  ٔهكر  روي  بر  فشار  هاي كانون  پراكندگي  )3  

  484015 سؤال:  كد 

  ؟نيست  الجدي سأر   و  السرطان سأر   مدار  پيرامون  هاي بيابان  از ، گزينه  كدام  -141
  افريقا  بزرگ  صحراي  )4  لوت  بيابان  )3  ماكان تكله  )2  مرگ  درٔه  )1  

  484016 سؤال:  كد 

  است؟  آمده  پديد  ساحلي  منطقۀ  در ، زير  هاي بيابان  از  يك كدام  -142
  كوير  دشت  )4  گبي  )3  آتاكاما  )2  ماكان تكله  )1  

  484017 سؤال:  كد 
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  دارد؟  اشاره  بارش  انواع  از  يك كدام  به  زير  عبارت  -143 7
  »شود مي  تشكيل  ابر  و  آيد مي  پايين  آن  دماي ، رفتن  باال  با  همراه  شود؛ مي  تر گرم  خود  مجاور  هواي  از  هوا  تودٔه«  
  كوهستاني  بارندگي  )4  اي جبهه  بارندگي  )3  همرفتي  بارندگي  )2  ناهمواري  بارندگي  )1  

  484018 سؤال:  كد 

  باشد.  متفاوت  ...............  در  و  مختلف  نواحي  در  ..............  كه  شود مي  موجب  خورشيد  دور  به  آن  ..............  گردش  مدار  بر  زمين  محور  بودن  مايل  -144
  غربي  و  شرقي  نيمكرٔه  -شب  و  روز  طول  -انتقالي  )1  
  غربي  و  شرقي  نيمكرٔه  -سال  مختلف  فصول  -وضعي  )2  
  جنوبي  و  شمالي  كرٔهنيم  -روشن  و  تاريك  منطقه  وسعت  -انتقالي  )3  
  جنوبي  و  شمالي  نيمكرٔه  -شب  و  روز  طول  -وضعي  )4  

  484019 سؤال:  كد 

 كوپن  اقليمي  بندي طبقه  نواحي  از  يك كدام  ويژگي  ترتيب به  »دار خزان  هاي جنگل«  و  »زياد  دماي  اختالف«  ،»زمستان  از  بيشتر  تابستان  بارش«  -145
  است؟ 
  1(  C-  D-  B  2(  E-  B-  E  3(  E-  A-  C  4(  D-  B-  C  

  484020 سؤال:  كد 

  است؟  شده  بيان  درستي به  گزينه  كدام  در ، ترتيب) (به  بودن  ادرستن  و  درست  نظر  از  زير  هاي عبارت  وضعيت  -146
  يابد. مي  افزايش  هوا  دماي  كنيم  حركت  باال  جغرافيايي  هاي عرض  سمت به  استوا  از  اگر  الف)  
  شوند.  دريايي  گرم  آب  هاي جريان  ۀسرچشم  استوايي  نواحي  كه  است  شده  باعث  نورخورشيد  عمود  تابش  ب)  
  آيد. مي  پديد  مرطوب  و  خشك  مناطق ، زمين  سطح  بر  خورشيد  انرژي  نامساوي  دريافت  از  ج)  
  كند. مي  روشن  باالتر  مدارهاي  به  نسبت  را  بيشتري  مساحت  درجه  صفر  مدار  در  خورشيد  نور  د)  
  درست  -نادرست  -درست  -نادرست  )2  نادرست  -نادرست  -درست  -نادرست  )1  
  درست  -درست  -درست  -نادرست  )4  نادرست  -درست  -نادرست  -درست  )3  

  484021 سؤال:  كد 

  كند؟ مي  متمايز  ها سياره  ساير  از  را  زمين  ٔهسيار  گزينه  كدام  -147
  تروپوسفر  )4  هيدروسفر  )3  بيوسفر  )2  اتمسفر  )1  

  484022 سؤال:  كد 

  شود؟  تبديل  كشور  مصرفي  صنايع  قطب  ترين مهم  به  تهران  شهر  تا  شده  موجب  عاملي  چه  -148
  كشور  ايتختپ  عنوان به  تهران  شهر  در  اداري  و  سياسي  تمركز  )1  
    اخير  دهۀ  دو  طي  شهر  اين  به  كار  نيروي  گستردٔه  مهاجرت  )2  
  شهر  اين  باالي  جمعيت  دليل به  مهم  مصرفي  بازار  يك  به  تهران  تبديل  )3  
  اخير  سال  چهل  طي  تهران  پيرامون  صنعتي  نواحي  آمدن  وجود  به  )4  

  484023 سؤال:  كد 

  تغييرند؟ قابل  نواحي  مرزهاي  كه  دهد مي  نشان  گزينه  كدام  -149
  است.  شده  تقسيم  پاكستان  و  افغانستان  كشور  دو  ميان  پشتون  اقوام  سكونت  محل  )1  
  دارد.  رواج  اسپانيايي  و  انگليسي  زبان  دو  هر  آمريكا  و  مكزيك  مرزي  ناحيۀ  در  )2  
  است.  شده  بنگالدش  كشور  به  برمه  مسلمان  صدها  مهاجرت  موجب  قومي  پاكسازي  )3  
  است.  گرديده  احداث  كوهستان  در  متعددي  هاي تونل  آهن،  راه  احداث  براي  سوئيس  در  )4  

  484024 سؤال:  كد 

  اند؟ وابسته  نواحي  كدام  به  خود  حيات  ۀادام  براي  انساني  جوامع  -150
  فرهنگي  نواحي  )4  سياسي  نواحي  )3  طبيعي  نواحي  )2  انساني  ينواح  ساير  )1  

  484025 سؤال:  كد 

  
  است؟  نادرست  مختلف  هاي فرهنگ  دربارٔه  گزينه  كدام  -151
  نيستند.  نگونهاي  برخي  و  دارند  بيشتري  جغرافيايي  گسترٔه  و  تاريخي  تداوم  فرهنگي،  عناصر  برخي  )1  
  دارند.  بسياري  گسترش  ديگر  برخي  ولي  كنند، نمي  عبور  خود  جغرافيايي  مرزهاي  از  و  آيند مي  وجود به  محدود  مناطق  در  ها فرهنگ  برخي  )2  
  است.  طوالني  برخي  و  كوتاه  ها فرهنگ  از  برخي  عمر  ندارند،  يكساني  تاريخي  تداوم  و  جغرافيايي  گسترٔه  مختلف،  هاي فرهنگ  )3  
  آيند. مي  پديد  يكسان  هاي فرهنگ  واحد  سرزميني  در  زمان،  طول  در  و  گيرند مي  شكل  گوناگون  هاي فرهنگ  متعدد،  هاي سرزمين  در  واحد  زماني  در  )4  

  367616 سؤال:  كد 

  است؟  درست ، اند برداشته  گام  شدن  جهاني  سوي به  كه  هايي فرهنگ  تنخس  گونۀ  با  ارتباط  در  گزينه  كدام  عبارات  -152
  صهيونيسم  فرهنگ  -پيراموني  و  مركزي  منطقۀ  به  جهان  بندي تقسيم  -خاص  گروهي  به  عقايد  تعلق عدم  )1  
  انساني  مشترك  عقايد  از  سخن  -مركزي  طقۀمن  توسط  پيراموني  منطقۀ  گرفتن  خدمت  به  -خود  جغرافيايي  مرزهاي  از  عبور  )2  
  داري سرمايه  فرهنگ  -مركزي  منطقۀ  توسط  پيراموني  منطقۀ  گرفتن  خدمت  به  -جويانه سلطه  نگاه  )3  
  جويانه سلطه  نگاه  -خاص  گروهي  به  تعلق عدم  -خود  جغرافيايي  مرزهاي  از  عبور  )4  

  367617 سؤال:  كد 
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  كند؟ مي  كامل  درستي به  را  زير  عبارت  گزينه  كدام  -153  88
 كـه  جنايتكـاراني  هـا فرهنـگ  گونه اين  در  نيست  مشخص  و  ندارند  انسان  سرنوشت  و  عاقبت  براي  مناسبي  و  معقول  پاسخ  ها فرهنگ  از  بعضي«  
  ...» هايي فرهنگ  چنين  در  گفت  توان مي  نتيجه  در ، رسند مي  اعمالشان  سزاي به  چگونه  اند درآورده  پا  از  را  بشريت  از  هايي نسل 
  ندارد.  وجود  خود  هويت  از  دفاع  توانايي  )2  ندارد.  وجود  انساني  عقايد  تحقق  و  گسترش  زمينۀ  )1  
  ندارد.  وجود  متفاوت  تاريخي  نيازهاي  شپرس  به  پاسخ  توانايي  )4  ندارد.  وجود  آن  گسترش  و  ظلم  با  مقابله  زمينۀ  )3  

  367624 سؤال:  كد 

  دهد؟ مي  قرار  اشاره  مورد  را  »سلطه  فرهنگ  و  صهيونيسم  فرهنگ ، داري سرمايه  فرهنگ«  ترتيب به  گزينه  كدام  -154
  اقوام  ديگر  به  جويانه سلطه  نگاه  -ثروت  و  قدرت  كانون  به  توجه  -پيراموني  و  مركزي  مناطق  به  جهان  تقسيم  )1  
    آن  هاي ارزش  و  عقايد  با  هنجارها  و  رفتارها  تطابق عدم  -اقوام  ديگر  به  جويانه سلطه  نگاه  -قدرت  و  ثروت  كانون  به  توجه  )2  
  آن  هاي ارزش  و  عقايد  با  هنجارها  و  رفتارها  تطابق عدم  -خاص  نژادي  به  توجه  -پيراموني  و  مركزي  مناطق  به  بندي تقسيم  )3  
  جوامع  ديگر  كشاندن  ناتواني  و  ضعف  به  -خاص  نژادي  به  توجه  -قدرت  و  ثروت  كانون  به  توجه  )4  

  369862 سؤال:  كد 

  كند؟ مي  كامل  را  رو روبه  جدول ، گزينه  كدام  ج)  و  ب ، (الف  ترتيب به  -155
  عقالنيت  -معنوي  نيازهاي  از  پوشي چشم  -آزادي عدم  )1  

  عقالنيت  -مادي  زهاينيا  به  صِرف  توجه عدم  -تعهد  و  مسئوليت عدم  )2  

    عدالت  -مرگ  دربارٔه  بنيادين  هاي پرسش  به  پاسخ  -آزادي عدم  )3  

  حقيقت  -ابدي  نيازهاي  به  توجه  -تعهد  و  مسئوليت عدم  )4  
  383328 سؤال:  كد 

  باشند؟ مي  عقالنيت  از  سطح  كدام  به  مربوط ، ترتيب به  زير  عبارات  -156
    بنيادين  هاي ارزش  اساس  بر  متغير  نيازهاي  و  ها پرسش  به  پاسخ  
    مختلف  تاريخي  نيازهاي  و  ها پرسش  با  مواجهه  
    جهان  و  انسان  دربارٔه  بيشتر  بنيادين  هاي پرسش  به  گويي پاسخ  
  دوم  سطح  -اول  سطح  -دوم  سطح  )2  دوم  سطح  -دوم  سطح  -اول  سطح  )1  
  اول  سطح  -دوم  سطح  -اول  سطح  )4  اول  سطح  -دوم  سطح  -دوم  سطح  )3  

  374349 سؤال:  كد 

  ؟نيست  جاهلي  جوامع  انواع  از  يكي  عنوان به  تغلب  جامعۀ  دربارٔه  فارابي  تعاريف  از  عبارت  كدام  -157
   باشند.  ديگر  ملل  و  اقوام  بر  غلبه  شيفتۀ  ها، آن  همۀ  كه  آيد مي  پيش  هنگامي  اين  و  كنند مي  همكاري  يكديگر  با  ها، ملت  ساير  بر  يافتن  غلبه  براي  مردم  )1  
  باشند.  خود  مال  و  جان  مالك  مقهور،  ملت  خواهند نمي  ها آن  است؛  ديگران  كردن  مقهور  و  خوار  مردم  اين  هدف  )2  
 اصـوالً  و  برسـند  انـد، آورده  دست به  آنان  كه  موقعيتي  به  اند نتوانسته  ديگر  هاي ملت  كه  برند مي  گمان  كنند،  ستايش  را  ديگران  خواهند مي  همواره  ها آن  )3  

  شناسند. نمي  را  سعادتي  چنين 
  كند. مي  تقويت  را  خواهيخود   حس  آنان  در  ها انديشه  اين  شمرند، مي  ارزش بي  و  خوار  را  ديگر  جوامع  مردم  ها آن  )4  

  371119 سؤال:  كد 

  كند؟ مي  كامل  را  زير  عبارت  گزينه  كدام  -158
  ...»  اما ، شود مي  منجر  مختلف  جغرافيايي  مناطق  در  مهاجم  قوم  مستقيم  حضور  به  گرچه  نظامي  غلبۀ«  
  شود. مي  ختاري  طول  در  مهاجم  قوم  شدن  قدرتمند  باعث  همواره  )1  
  آورد. مي  دنبال به  را  مغلوب  قوم  فرهنگي  گسترش  و  بسط  هميشه  )2  
  آورد. نمي  دنبال به  را  ها آن  فرهنگي  بسط  هميشه  )3  
  شود. مي  مغلوب  و  غالب  قوم  دو  هر  در  ارزشي  و  عقايدي  نگرش  تغيير  باعث  همواره  )4  

  348098 سؤال:  كد 

 مـرتبط  جمله  كدام  با  عبارت  اين ، »كرد.  عام  قتل  را  ها پوست سرخ  از  زيادي  عدٔه ، الدورادو  شهر  طالهاي  يافتن  براي ، كورتس  اسپانيايي  ارسرد«  -159
  ؟نيست 
  گيرد. مي  كلش  پيروز  سربازان  مستقيم  حضور  و  نظامي  قدرت  با  و  كشورگشايي  طريق  از  شاهنشاهي  و  امپراتوري  )1  
  است.  آورده  وجود به  بزرگي  هاي امپراتوري  استكبار،  و  سلطه  فرهنگ  تاريخ،  گذشتۀ  در  )2  
  است.  بوده  همراه  فراوان  اقتصادي  و  انساني  هاي خسارت  و  كشتار  با  اغلب  امپراتوري  و  گشايي جهان  )3  
  كند. مي  استفاده  خود  استعماري  اهداف  به  رسيدن  براي  مستعمره  كشورهاي  داخلي  و  بومي  مجريان  زا   گر استعمار  كشور  نو،  استعمار  در  )4  

  371121 سؤال:  كد 

  نمايد؟ مي  بازگو  را  مغول  فرهنگ  نشدن  جهاني  دليل  گزينه  كدام  -160
  د.كنن  تصرف  را  زيادي  مناطق  خود  نظامي  قدرت  با  نتوانستند  )1  
  نداشتند.  را  خود  فرهنگ  حفظ  قدرت  ها، فرهنگ  ديگر  بر  اثرگذاري  رغم علي  )2  
  بود.  اي قبيله  و  قومي  فرهنگ  مغولي،  فرهنگ  )3  
  بگذارند.  اثر  خود  مغلوب  اقوام  فرهنگ  روي  بر  توانستند  تنها  )4  

  374341 سؤال:  كد 
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  است؟  متفاوت  ديگر  هاي نمونه  با  گزينه  كدام ، ماراستع  انواع  زمينۀ  در  -161 9
  تردسياس  پيمان  در  پرتغال  و  اسپانيا  بين  اروپا  قارٔه  استثناي به  جهان  تقسيم  )1  
  نيجريه  و  هند  در  غربي  تجاري  هاي شركت  تبليغات  )2  
  آفريقا  قارٔه  در  بنين  كشور  غرب  رد  بردگان،  جادٔه  امتداد  در  برده  تجارت  يادبود  بناي  )3  
  صندلي  جاي به  آفريقايي  كودك  از  آمريكايي  يك  استفادٔه  تصوير  )4  

  371124 سؤال:  كد 

  دهيد:  پاسخ  زير  سؤاالت  به  استعمار  با  ارتباط  در  -162
    كند؟ مي  داللت  مفهومي  چه  بر  استعمار 
    شد؟  غازآ   قرني  چه  از  استعمار 
    داشت؟  عواملي  چه  در  ريشه ، استعمار  هاي موفقيت 
    گرفت؟  صورت  هايي قرن  چه  در ، اروپايي  استعمار  توسط  بشريت  تاريخ  داري برده  ينتر  بزرگ  شدن  پا بر    
و  پـانزدهم   -سـلطه تـأمين  بـراي  بـومي  ساكنان  بردن  بين  از  و  كشي  نسل  -پانزدهم  -ياسيس و   ينظام قدرت  به  توسل  با   يخارج  نيسرزم  كي اشغال   )1  

  شانزدهم 
 نوزدهم و  هجدهم   -صنعتي اقتصاد  و  نظامي  فنون  دريانوردي،  در  پيشرفت   -شانزدهم  -ضعيف جوامع  نظامي  اشغال  مخصوصاً  سلطه،  نوع  هر  ) 2  
 هجدهم و  هفدهم   -صنعتي اقتصاد  و  نظامي  فنون  دريانوردي،  در  پيشرفت   -پانزدهم  -ياسيس و   ينظام قدرت  به  سل تو  با   يخارج  نيسرزم  كي اشغال  ) 3  
 فدهمه و  شانزدهم   -سلطه تأمين  براي  بومي  ساكنان  بردن  بين  از  و  كشي  نسل  -شانزدهم  -ضعيف جوامع  نظامي  اشغال  مخصوصاً  سلطه،  نوع  هر  ) 4  

  410433 سؤال:  كد 

  كند؟ مي  ذكر  را  امپرياليسم  انواع  درستي به  گزينه  كدام  -163
  اجتماعي  -اقتصادي  -فرهنگي  )2    فرهنگي  -اقتصادي  -سياسي  )1  
  استعماري  -اجتماعي  -سياسي  )4    اقتصادي  -سياسي  -استعماري  )3  

  323541 سؤال:  كد 

  دهيد:  پاسخ  زير  سؤاالت  به  نو  تعماراس  با  ارتباط  در  -164
    آمد؟  وجود به  اتفاقاتي  چه  از  پس  نو  استعمار 
    كنند؟ مي  استفاده  خود  استعماري  اهداف  به  رسيدن  براي  افرادي  چه  از  استعمار  نوع  اين  در  استعمارگر  كشورهاي 
    آمد؟  جودو  به  زماني  بازٔه  چه  در  استعمار  اين 
    گيرند؟ مي  اختيار  در  را  ديگر  كشورهاي  سياست  و  بازار  كنترل  چگونه ، استعمار  نوع  اين  در  استعمارگر  كشورهاي  
    نشانده دست  هاي دولت  قيطر   از  -بيستم  قرن  طي  -مستعمره  كشورهاي  داخلي  و  بومي  مجريان  -صنعتي  اقتصاد  دليل به  استعمار  هاي موفقيت  )1  
 استفاده  با  -بيستم  قرن  اول  نيمۀ  -مستعمره  كشورهاي  هاي سنت  و  فرهنگ  به  آشنا  افراد  -مستعمره  يكشورها  طلبانۀ استقالل  هاي جنبش  گيري شكل  )2  

   المللي بين  ياسيس  و  ياقتصاد  هاي سازمان  و  نهادها  از 
 هـاي دولـت  قيـطر   از  -بيسـتم  قـرن  اول  نيمۀ  -مستعمره  كشورهاي  هاي سنت  و  فرهنگ  به  آشنا  افراد  -صنعتي  اقتصاد  دليل هب  استعمار  هاي موفقيت  )3  

   نشانده دست 
 و  نهادهـا  از  اسـتفاده  بـا  -بيسـتم  قرن  طي  -مستعمره  كشورهاي  داخلي  و  بومي  مجريان  -مستعمره  يكشورها  طلبانۀ استقالل  هاي جنبش  گيري شكل  )4  

 المللي بين  ياسيس  و  ياقتصاد  هاي سازمان 
  415996 سؤال:  كد 

  است؟  گزينه  كدام  ترويج  و  تبليغ  دنبال به  غرب  جهان ، فرانو  استعمار  در  -165
  غرب  فرهنگي  و  سياسي  سلطۀ  )2    شدن  جهاني  جريان  )1  
  غرب  فرهنگ  هاي ارزش  و  باورها  )4  غرب  جهان  سياسي  و  فرهنگي  مطلقِ  برتري  )3  

  323543 سؤال:  كد 

  
  چيست؟  زندگي  در  ها انسان  عملِ  و  گيري تصميم  مبناي  -166
  استدالل  )4  حقيقت  )3  عادات  )2  باورها  )1  

  445528 سؤال:  كد 

    است.  ..............  ررسيب  درصدد  فلسفه  اصلي  بخش  -167
   موجودات  شناخت  و  معرفت  )4  وجود  پيرامون  مسائل  )3  ماهيت  حقيقت  )2  شناسي هستي  )1  

  443859 سؤال:  كد 

  برسد؟  »آزادانديشي«  به  تواند مي  زماني  چه  انسان  -168
  بپذيرد.  را  ديگران  درست  باورهاي  كه  زماني  آن ) 2  باشد.  داشته  زندگي  دربارٔه  درستي  باورهاي  وقتي ) 1  
  باشد.  داشته  درستي  اطالع  فلسفه  دانش  از  وقتي ) 4  بسازد.  را  خويش  فكري  بنياد  خودش  كه  آنگاه ) 3  

  445529 سؤال:  كد 
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    ...............  بگوييم  فلسفه  تاريخي  آغاز  دربارٔه  است  بهتر ، دانيم مي  ها آن  هاي ويژگي  و  ها تمدن  دربارٔه  آنچه  به  توجه  با  -169  1010
  دانست.  فلسفه  آغازگر  توان نمي  را  اي شده شناخته  تمدن  هيچ ) 1  
  است.  باستان  يونان  از  فلسفه  آغاز  تاريخي،  مستندات  به  توجه  با ) 2  
  است.  فلسفه  قيحقي  مهد  براي  گزينه  ترين محتمل  باستان،  ايران ) 3  
  هستند.  فلسفي  انديشۀ  آغازگر  ايران  و  النهرين بين  مصر،  هاي تمدن ) 4  

  445550 سؤال:  كد 

    است؟  »سميسوسيال«  و  »ليبراليسم«  بين  بنيادين  تمايز  بيانگر  گزينه  كدام  -170
   است.  اجتماع  افراد  مجموع  همان  جامعه  )2  است.  افراد  وجود  به  وابسته  جامعه  وجود  )1  
   است.  جامعه  وجود  به  وابسته  اجتماعي  حيثيت  )4  است.  مشترك  هدف  با  مردمي  تجمع  از  شده  تشكيل  جامعه  )3  

  443850 سؤال:  كد 

  ...............  گفت  توان مي  »وجود  شناخت«  ٔهدربار  -171
  ندارد.  ديگري  مسألۀ  بررسي  به  نياز  خود  از  لقب  و  است  مسأله  ترين بنيادي  )1  
   كرد.  بندي طبقه  آن  تقسيمات  و  هستي  در  را  آن  توان نمي  )2  
  داشت.  نخواهد  روشني  نتيجۀ  آن  براي  تالش  نباشد،  معلوم  آن  امكان  اگر  )3  
   است.  وجود  فلسفي  و  خاص  قوانين  به  معرفت  و  شناخت  )4  

  443851 سؤال:  كد 

  است؟  درست  »ماوراءالطبيعه«  دربارٔه  گزينه  كدام  -172
   جزيي.  حالت  در  اما  ،است  هستي  به  علم  )2    ندارد.  تفاوتي  الطبيعه مابعد  با  )1  
   شود.  بررسي  مابعدالطبيعه  توسط  تواند مي  )4  دارد.  قرار  هستي  ماوراي  كه  است  عالم  از  اي مرتبه  )3  

  443856 سؤال:  كد 

  ؟نيست  »فيلسوفانه  انديشيدن«  ۀنتيج  گزينه  كدام  -173
   مستقل  شخصيت  كسب  )4  فكري  هاي بنيان  ساختن  )3  شدن  فيلسوف  )2  آزادانديشي  )1  

  443861 سؤال:  كد 

    اوست؟  زندگي  به  معنادهنده  هركس  فلسفۀ  چرا  -174
   هستند.   ها انسان  اهداف  كنندٔه تعيين  و  فلسفه  سازندٔه  باورها  )2    كرد.  زندگي  توان نمي  لسفهف  بدون  )1  
   است.  انساني  هر  زندگي  الزمۀ  فلسفي  تفكر  )4  است.  فلسفي  روي دنباله  از  ناشي   ها آموخته  در  قناعت  )3  

  443862 سؤال:  كد 

    كند؟ مي  هموار  را  درست  اعتقادات  به  رسيدن  راه  طريقي  چه  از  فلسفه  -175
  انديشه  در  استقالل  )2    زندگي  به  معنابخشي  )1  
 نادرست  فلسفي  باورهاي  تشخيص  )4  منطقيغير  عادات  از  رهايي  ) 3  

  443864 سؤال:  كد 

  دانست؟  توان مي  فلسفي  تفكر  ي ها ويژگي  كدام  براي  مثال  را  افالطون  غار  تمثيل  -176
   عادات  از  رهايي  و  انديشه  در  استقالل  )2  انديشه  در  استقالل  و  مغالطه  از  دوري  )1  
 مغالطه  از  رهايي  و  انديشه  در  استقالل  )4    مغالطه  از  دوري  و  عادات  از  رهايي  )3  

  443866 سؤال:  كد 

  كند. مي  مشخص  را  ...............  كه  دارد  را  فايده  اين  كم دست ، يونان  فيلسوفان  اولين  فلسفي  تفكرات  با  آشنايي  -177
  بشر  هاي پرسش  ترين بنيادي  درست  پاسخ ) 2  ما  ميان  رايج  هاي انديشه  از  بسياري  ريشۀ ) 1  
  اوليه  هاي تمدن  فلسفي  هاي انديشه ) 4  مضاف  هاي فلسفه  مختلف  هاي شاخه  تفاوت ) 3  

  445547 سؤال:  كد 

  .توان نمي  نيز  ...............  براي  كه  طور همان  كرد؛  تعيين  آغازي  زماني  نظر  از ، »فلسفه  دانش«  براي  توان نمي  -178
    پزشكي  )4  اي هسته  فيزيك  )3  افزار نرم  مهندسي  )2  نو  شعر  )1  

  445545 سؤال:  كد 

    ...............  گفت  توان مي  »زندگي  به  مربوط  باورهاي«  و  »فلسفي  تفكر«  نسبت  دربارٔه  -179
  است.  دشوار  باور  آن  پذيرفتن  نرسيم،  باوري  به  فلسفي  تفكر  با  اگر  )1  
  است.  ما  باورهاي  نادرستي  و  درستي  سنجش  مبناي  فلسفي  تفكر  )2  
  ايم. آورده  كجا  از  را  خود  باورهاي  كه  فهماند مي  ما  به  فلسفي  تفكر  )3  
  پردازيم. مي  باورها  به  و  شويم مي  فارغ  اشتغاالت  از  فلسفي  تفكر  با  )4  

  445530 سؤال:  كد 

  است؟  درست ، مسائل  اين  به  »مردم  ساير  انديشيدن«  و  بنيادين  مسائل  به  »فيلسوف  انديشيدن«  كيفيت  مقايسۀ  در  گزينه  كدام  -180
    كند. مي  پيدا  ورود  مسائل  اين  در  جدي  نحو  به  مردم  ساير  برخالف  فيلسوف  يك  اينكه  اال  است؛  هم  مانند  انديشيدن  نوع  دو  اين  )1  
  است.  شده  متمركز  ها زمينه  همين  در  همواره  نفيلسوفا   انديشۀ  ولي  ،چرخد مي  بنيادين  مسائل  حول  ندرت به  غيرفيلسوفان  انديشۀ  )2  
    شوند. مي  اموري  چنين  وارد  انديشه،  در  تقليد  اساس  بر  صرفاً  مردم  ساير  اما  كند،  استدالل  بنيادين  مسائل  دربارٔه  تواند مي  فيلسوف  )3  
  شوند. مي  امور  اين  وارد  درستي  ترتيب  با  فيلسوفان  ندارد،  پيوستگي  و  نظم  ن،بنيادي  مسائل  دربارٔه  غيرفيلسوفان  انديشۀ  كه  حالي  در  )4  

  445532 سؤال:  كد 
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11   
  ............... ، همسان  دوقلوهاي  -181
  .اند تشخيص قابل  عموماً  رفتار  و  ظاهر  لحاظ  از  )2    دارند.  يكسان  جنسيت  حتماً  )1  
  اند. آمده  وجود به  جدا  تخمك  دو  از  ولي  زمان  يك  در  )4  اند. آمده  وجود به  مختلف  زمان  دو  در  ولي  تخمك  يك  از  )3  

  484288 سؤال:  كد 

 نبايـد«  و  »ساخت  رهنمون   ها زشتي  از  دوري  و  ها ارزش  به  را  كودك  بايد«  ساله هفت  هاي دوره  كدام  در  ترتيب به ،   اكرم  پيامبر  فرمايش  به  بنا  -182
  ؟»كرد.  رفتار  او  با  آمرانه   صورت به 
  دوم  -دوم  )4  سوم  -اول  )3  دوم  -اول  )2  سوم  -دوم  )1  

  484289 سؤال:  كد 

  كنيد.  مشخص  زير  موارد  در  را  پردازش  نوع  -183
  است. تر  بزرگ  عمويش  كند مي  فكر ، است  بلندتر  پدرش  قد  از  عمويش  قد  چون  كه  كودكي  الف)  
 هـاي موقعيـت  در  بتـوانم  و  بوده  متناسب  موقعيتم  و  سن  با  لباسم  رنگ  و  طرح  خواهم مي«  گويد مي  دار مغازه  به  لباس  خريد  براي  كه  خانمي  ب)  

  »كنم.  استفاده  آن  از  رسمي 
  باشد.  طبي  و  سبك  كه  كند مي  انتخاب  را  سفيدي  كفش  بيمارستان  به  رفتن  براي  كه  پرستاري  ج)  
  ادراكي  -ادراكي  -مفهومي  )4  مفهومي  -مفهومي  -ادراكي  )3  ادراكي  -مفهومي  -مفهومي  )2  مفهومي  -ادراكي  -ادراكي  )1  

  484290 سؤال:  كد 

 درمـان  مـؤثر  شـكل  به  را  او  بتواند  تا  شود  آگاه  او  اضافي  هاي حركت  ميزان  از ، فعال بيش  كودك  يك  رهايرفتا  بررسي  با  خواهد مي  شناسي روان  -184
  كند؟  استفاده  روش  كدام  از  است  بهتر  كار  اين  براي  كند. 
  آزمون  )4  مصاحبه  )3  نامه پرسش  )2  مشاهده  )1  

  484291 سؤال:  كد 

  ؟افتد نمي  اتفاق  »رشد  شناسي روان«  در  تفعالي  كدام  -185
  ها آن  بهتر  شناخت  منظور  به  آدمي  تغييرات  بندي طبقه  )2  دهد مي  رخ  انسان  زندگي  طول  در  كه  تغييراتي  مطالعۀ  )1  
  انسان  رشد  مسير  در  احتمالي  ژنتيكي  و  محيطي  مشكالت  رفع  )4  فرد  زندگي  فراخناي  در  رشد  مختلف  هاي جنبه  تفكيك  )3  

  484292 سؤال:  كد 

  است؟  مربوط  »رشد  جنبۀ  ترين شاخص  و  ترين ابتدايي«  به  زير  عبارات  از  يك كدام  -186
  آورند. مي  دست به  را  ظريف  حركات  مهارت  سپس  هستند،  درشت  حركات  انجام  به  قادر  ابتدا  در  كودكان  )1  
  دهند. مي  ترجيح  ارزش پر  كوچك  هداياي  به  را  ارزش كم  بزرگ  هداياي  ابتدا  در  انكودك  )2  
  يابد. مي  تعميم  ترحم  و  سپاسگزاري  پشيماني،   احساس  به  سپس  و  دارد  وجود  محبت  و  خشم  ترس،  ابتدا  كودكان  در  )3  
  دهند. مي  بروز  را  اجتماعي  لبخند  سپس  زنند، مي  لبخند  غيرارادي  و  خودكار  شكل  به  ابتدا  كودكان  )4  

  484293 سؤال:  كد 

 و  رفتـاري  هـاي ويژگي  از  برخي  وقوع  احتمال  توان مي  دور  و  نزديك  فاميل  افراد  خصوصيات  بررسي  به  توجه  با  موارد  از  بسياري  در  اينكه  علت  -187
  چيست؟ ، كرد  بيني پيش  خاص  سني  هاي دامنه  در  را  شناختي 
  بگذارد.  تأثير  افراد  زيستي  آمادگي  يا  رسش  در  حدودي  تا  تواند مي  محيطي  عوامل  )1  
  دارد.  تغييرات  براي  افراد  زيستي  آمادگي  يا  رسش  در  اي كننده تعيين  نقش  وراثت  )2  
  دارد.  نياز  يادگيري  به  سن  افزايش  موازات  به  ناختيش  و  جسماني  هاي توانمندي  از  بسياري  )3  
  دارد.  تأثير  تولد  از  قبل  رشد  چگونگي  بر  و...  هيجاني  هاي حالت  رواني،  فشار  تغذيه،  كيفيت  مادر،  سن  چون  عواملي  )4  

  484294 سؤال:  كد 

 اجـازٔه  هـا آن  به  وقتي  كنند.  بازي  هم  با  و  بروند  حياط  به  تا  كنند مي  اصرار  مادرهايشان  به  ئماًدا  و  هستند  همسايه  هم  با  محمود  و  حسام ،علي  -188
 را  باغچـه  خاك  دارد  كه  كاميوني  ماشين  با  محمود  و  شود مي  مشغول  اسكوترش  با  حسام ، كند مي  بازي  اش دوچرخه  با  علي ، شود مي  داده  كار  اين 
  شود؟ مي  ديده  سني  دورٔه  كدام  در  و  چيست  بيانگر  بازي  نحؤه  اين  كند. مي  جا جابه 
  اول  كودكي  -موازي  هاي بازي  )2    اول  كودكي  -مند قاعده  هاي بازي  )1  
  دوم  كودكي  -انفرادي  هاي بازي  )4    دوم  كودكي  -اشتراكي  هاي بازي  )3  

  484295 سؤال:  كد 

  است؟  دشوار ، مشخص  مراحل  به  انسان  رشد  هاي ويژگي  كردن  تقسيم  دليل  كدام  به  -189
  رشد  در  مختلف  هاي جنبه  وجود  )4  رشد  در  محيطي  عوامل  تأثير  )3  انسان  در  رشد  پيوستگي  )2  رشد  در  وراثتي  عوامل  تأثير  )1  

  484296 سؤال:  كد 

  شود. مي  ...............  باعث  خود  و  است  ...............  حاصل  ،تفكر  -190
  گيري تصميم  و  مسئله  حل  همچون  عالي  شناخت  به  دستيابي  -حافظه  در  موجود  اطالعات  از  استنباط  )1  
  انتخابي  يها محرك  به  معنابخشي  و  تفسير  -قضاوت  و  استدالل  همچون  شناخت  باالتر  مراحل  به  دستيابي  )2  
    حافظه  و  ادراك  همچون  پايه  شناخت  به  دستيابي  -حافظه  در  موجود  اطالعات  از  استنباط  )3  
  محيطي  هاي محرك  دربارٔه  مفهومي  پردازش  -قضاوت  و  استدالل  همچون  شناخت  باالتر  مراحل  به  دستيابي  )4  

  484297 سؤال:  كد 

  شود؟ مي  تعيين  تغييرات  كدام  با  »نوجواني  پايان«  و  »دوم  كودكي  دورٔه  پايان«  ترتيب به  -191
  درآمد  كسب  توانايي  و  شدن  شاغل  -دبستان  دورٔه  اتمام  )2  دبيرستان  دورٔه  تحصيالت  اتمام  -جنسي  بلوغ  شروع  )1  
  كردن  ازدواج  -ستاندب  دورٔه  اتمام  )4  والدين  از  شدن  مستقل  -جنسي  بلوغ  شروع  )3  

  484298 سؤال:  كد 

 »نوجوانی  دورۀ  در  رشد  های ویژگی«  ابتدای  ۲  درس  تا  »شناسی روان  تعریف«  ابتدای  از  ۱  درس  :شناسی روان
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 تـا  ندارند  اجازه  كه  گفتند  و  گذاشتند   تنها  اتاق  در  خوشمزه  شيريني  يك  با  را  كودكان ، ساله   5-4  كودكان  روي  بر  شناختي روان  آزمايش  يك  در  -192  1212
 شـدن  تنهـا  از  پس  ها آن  اكثر  كه  داد  نشان  برداري فيلم  طريق  از  كودكان  رفتار  مشاهدٔه  ند.بزن  دست  شيريني  به  ،گردد برمي  آزمايشگر  كه  زماني 
  ...............  گفت  توان مي  باره اين  در  خورند. مي  را  شيريني  از  مقداري 
  اند. نداشته  مطلوبي  اخالقي  رشد  زدند، مي  ناخنك  شيريني  به  كه  كودكاني  )1  
  ندارند.  بد  و  خوب  كار  از  تصوري  هنوز  چون  اند، نبوده  خود  رفتار  مسئول  كودكان  )2  
  دارند.  يافته رشد  اخالق  نزدند،  دست  شيريني  به  و  كنند  صبر  توانستند  كه  كودكاني  فقط  )3  
  دارند.  بد  و  خوب  كار  از  درستي  تصور  نخوردند،  شيريني  از  و  كردند  صبر  كه  كودكاني  )4  

  484299 سؤال:  كد 

 باعـث  گـاهي  امـر  اين  و  است  »علم  يك  در  موجود  هاي تبيين  و  توصيف  در  تغيير«  ............... ، »علم  هر  در  اطالعات  افزايش  و  زمان  گذشت«  -193
  ...............  كه  شود مي 
  شود.  كاسته  آن  اعتبار  از  تدريج به  و  يافته  كاهش  تجربي  علم  صاًخصو   علوم  ارزش  -علت  )1  
  رسيد.  منسجم  ديدگاهي  يا  و  واحد  نظريۀ  يك  به  نتوان  علم  يك  تعريف  حتي  يا  و  علمي  مسائل  برخي  در  -علت  )2  
  رسيد.  منسجم  ديدگاهي  يا  و  واحد  نظريۀ  يك  به  واننت  علم  يك  تعريف  حتي  يا  و  علمي  مسائل  برخي  در  -معلول  )3  
  شود.  كاسته  آن  اعتبار  از  تدريج به  و  يافته  كاهش  تجربي  علم  خصوصاً  علوم  ارزش  -معلول  )4  

  484300 سؤال:  كد 

  است؟  نادرست  »رسش«  دربارٔه  زير  عبارات  از  يك كدام  -194
  است.  وابسته  زيستي  آمادگي  به  كه  است  تغييراتي  از  دسته  آن  معناي به  )1  
  گيرد. مي  انجام  طبيعي  برنامۀ  يك  طبق  و  زمان  گذشت  با  كه  است  تغييراتي  )2  
  بگذارد.  تأثير  يادگيري عدم  يا  و  يادگيري  در  تواند مي  رسش  )3  
  .است  محيطي  عوامل  از  مستقل  پختگي  يا  رسش  )4  

  484301 سؤال:  كد 

  شود؟ مي  محسوب  تولد  از  قبل  رشد  بر  تأثيرگذار  عوامل  از  يك كدام  جزو  »داروها  از  استفاده«  و  »مادر  تغذيۀ  كيفيت«  ،»رواني  فشار«  ترتيب، به  - 195
  محيطي  -محيطي  -محيطي  )2    زيستي  -زيستي  -زيستي  )1  
  زيستي  -زيستي  -محيطي  )4    محيطي  -محيطي  -زيستي  )3  

  484302 سؤال:  كد 
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ـــ ـای درس یـترشیحـــ اسخـپ  عمـــومی هــ
  

ــ ــ اسخـپ ـای درس یـترشیح ــی هـ  اختصاص
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  مهم  هایر تذک

  

 روز در دو، گزینـه ۴ مرحلـۀ تحصـیلی پیشـرفت ارزشیابی آزمایشی آزمون 

  گردد. برگزار می ۹۹ ذرآ  ۲۸ جمعه

 ــش ــوز دان ــگر  آم ــت ی،ام ــتفاده جه ــیطال خــدمات از اس ــود ی ــد خ  مانن

  یـن،آنال یهـا آزمـون یشپـ ،ارزشیابی آزمون از بعد هوشمند یها کارنامه

 دو ینـهگز یهـا آزمـون یوآرشـ هوشمند، اشکال رفع دو، ینهگز الؤ س بانک

 خـود یمل کد و )یکاربر  نام عنوان (به یداوطلب ۀاز شامر  استفاده با ،... و

ــــه ــــوان (ب ــــز عن ــــور)ع رم ــــهگز یتســــا وب وارد ب ــــه دو ین آدرس ب

.gozine2.irwww یدشو.  

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

  .اید منوده انتخاب خودتان که است

 کامـل صـورت به ۳ مرحلۀ تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون های کارنامه، 
 روی بـر شـده، اعالم یۀعال طا مطابق آزمون از پس کوتاهی زمانی فاصلۀ با

گیـرد. می قـرار gozine2.irwww. آدرس بـه دو گزینـه اینرتنتـی پایگاه
 مناینـدگی طریـق از را موضوع کارنامه، دریافت در اشکال بروز صورت در

  پیگیری منایید. خود شهر
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  )انسانی علوم و ادبیات رشتۀ( ۳ مرحلۀ تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون عمومی های درس ترشیحی پاسخ
  

 
  2 فارسي   5 درس   *  دانش  * حيطه:  ساده  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -1

  /بهبود479567 سؤال:  كد 

  ».شده تعيين«  4 گزينۀ  در  و  » درماندگي«  3 گزينۀ  در   ،است نادرست  » لياقت«  1 گزينۀ  در   
  2 فارسي   5 و   3 ، 2 هاي  درس *   دانش حيطه:  *  ساده  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -2

  /بهبود432758 سؤال:  كد 

  سريع خيرخير:  / كردن اخطار  يا  ترساندن  براي  ويژه  به بلند،  فرياد  نهيب:  جيوه/  سيماب:   
  2 فارسي   5 و   3 ، 2 هاي  درس  *  دانش  * حيطه:  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -3

  /بهبود479624 : سؤال كد 

بزرگـان  و  پادشاهان  امضاي  يا  مهر « يعني  » توقيع« و  است  » ها گنجينه« معني  به و  جمع  » خزاين« و  » كاري در  كردن  كوتاهي « معناي  به » تفريط«  
  ».نامه يا  فرمان  پشت  بر  يا  ذيل  در  

  2 فارسي   5 و   2 هاي  درس *  كاربرد  ه: حيط *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -4
  434015 سؤال:  كد 

  فرستاده سفير:   صدا صفير:  الف)   
  شيپور صور:   جشن سور:  ب)   
  نزديكي آشنايي،  قربت:   بيگانگي وطن،  از   يدور  غربت:  ج)   

  2 فارسي   5 و   2 هاي  درس *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -5
  /بهبود479641 سؤال:  كد 

  است. نامناسب  » روضه«  ،ندارم دگر  روزي  هجران  شربت  جز  به من  و  است  آمده  » روزه« ماه  الف)   
  ول!)ق نه  است  راهزن  غول  زيرا  راهگشاست،  » غول« انتخاب  براي  » رهزن« (قرينۀ  هستم.  » غول« و  رهزن  نفسي  من  د)   

  جامع ادبي  هاي  آرايه *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -6
  433983 سؤال:  كد 

  بودن كعبه  در  كافر  چون  تشبيه:   
  كردن كسي  به  محبت  و  توجه  زدن:  كسي  سرِ  بر  دست  كنايه:   
  .شود مي كشيده  شاعر  سرِ  بر  كه  دل  دستِ  تشخيص:   
  سر و  دست  و  دل  نظير:  مراعات   

  جامع ادبي  هاي  آرايه *  كاربرد  حيطه:  *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -7
  479582 سؤال:  كد 

  دارد. استعاره  و  تشخيص  » جان چشم « استعاره:   
  سازد. مي تناسب  ايهام  صيد  و  طائر  با  » باز شكاري  پرندٔه « معني  در  اما  رفته،  ار ك به » گشوده« معني  به بيت  دو  هر  در  » باز« تناسب:  ايهام   
  تشبيهي) (اضافۀ  قدس  طائر  تشبيه:   
  باز تكرار:   

  جامع ادبي  هاي  آرايه *  كاربرد  حيطه:  *   متوسط سؤال:  مشخصات   ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -8
  479640 سؤال:  كد 

  شبه. وجه  » تو بر  تو « و  تشبيه  ادات  » مثال بر« به،  مشبه » پياز« است،  مشبه  » راه« نه گزي اين  در   
  ها: گزينه ساير   
  نيست. بيت  در  تشبيه  ادات  و  شبه  وجه  از  خبري  و  است  تشبيهي  اضافۀ  » عشق آتش « : 2 گزينۀ   
  است. » كه وقتي « معني  به بلكه  نيست  تشبيه  ادات  بيت  ن اي در  » چون« است.  تشبيه  فاقد  بيت  : 3 گزينۀ   
  دارد: تشبيه  دو  گزينه  اين  : 4 گزينۀ   
  ندارد. تشبيه  ادات  شبه)؛  (وجه  نيست  من  بر  اسارت  و  گرفت  كه  هستم  به)  (مشبه حرم  كبوتر  (مشبه)  من   -1  
  ندارد. تشبيه  ادات  شبه)؛  (وجه  كرد  ر شكا مرا  (مشبه)  عشق  به)  (مشبه عقاب   -2  

  جامع ادبي  هاي  آرايه *  كاربرد  حيطه:  *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -9
  /بهبود433417 سؤال:  كد 

  خير. » آميزي حس« ولي  دارد،  وجود  » تشبيه«  3 گزينۀ  در   
  ها: گزينه ساير  در   
  شود. مي روشن  چشم  نرگس  تشخيص:  وار/  يعقوب گل،   يوسف تشبيه:  : 1گزينۀ   
  درمان   درد  تضاد:  دل/  شدن  اسير  تشخيص:  : 2گزينۀ   
  شوند. مي تسليم  او  برابر  در  و   هستند  معشوق شيفتۀ  ماه  و  مهر  (تشخيص):  ه استعار  راه/  و  ماه  جناس:  : 4گزينۀ   

  2 فارسي   2 درس  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  ت مشخصا  ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -10
  433926 سؤال:  كد 

  شود. نمي ديده  بيت  در  مجهولي  فعل  و  است  اسنادي  » شد« ، 1 گزينۀ  در   
  شد. خورده : 2 گزينۀ   
  معلوم) (شكل  اي  ريخته ا ر  نمرود  مغز  تو    است.  » شد ريخته« همان  كه  آمد)  (ريخته  ريخته  آمد  : 3 گزينۀ   
  معلوم) (شكل  بگويم  را  سخن  اگر    شود  گفته  : 4 گزينۀ   
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  2 فارسي   3 درس *  كاربرد  حيطه:  *   دشوار سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -11
  479618 سؤال:  كد 

   از:  عبارتند  آن  اجزاي  نقش  و  بيت  شدٔه  مرتب صورت   
   ندارد)  وجود   ( نيست  (صفت)  ثمري  خوش (نهاد)  نخل  متمم)   ( من  چو  ، دهر باغ  در   
  است. نگشته  اليه)  (مضاف من  (مسند)  هوادار  قيد)   ( عبث  نهاد)  به  معطوف   ( تبر  و  (نهاد)  ارّه   

  2 فارسي   5 درس  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -12
  /بهبود479602 سؤال:  كد 

  ها: گزينه ساير  در  آوا  هم  
  غذا غزا/  قضا/  : 1 گزينۀ   
  بهر  /بحر : 2 گزينۀ   
  خواست  /خاست : 3 گزينۀ   

  2 فارسي   5 درس *  كاربرد  حيطه:   *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -13
  479617 سؤال:  كد 

   اند:  رفته كار  به سؤال  صورت  عبارت  در  كه  ترتيبي  به ين، پيش هاي  وابسته  
  مبهم صفت    برخي   -1  
  شاخص   ميرزا   -2  
  شاخص   شاه   -3  
  شمارشي صفت    هزاران   -4  
  عالي صفت    زيباترين   -5  
  اشاره صفت    اين   -6  

  2 فارسي   2 درس  *   استدالل طه: حي *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -14
  479560 سؤال:  كد 

  بـه سـفارش  كبـك  و  زاغ  درس  بـا  هماننـد  هـا  گزينـه ساير  اما  است،  بدسرشت  افراد  ناپذيري  تربيت و  بدان  بر  نيكان  تأثير  عدم  3 گزينۀ  مفهوم   
  دارند. تقليد  از  كردن  دوري 

  2 فارسي   3 درس   *   استدالل * حيطه:  متوسط  سؤال:  ات مشخص  ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -15
  479611 سؤال:  كد 

سرسـبزي  علّـت   2 گزينۀ  بيت  در  كه  حالي  در  شود  مي ذكر  آن  بودن  سرسبز  هميشه  و  وابستگي  عدم سرو  آزادگي  علت  سؤال  صورت  عبارت  در   
  است. دورتر  ها  گزينه بقيۀ  از  نسبت  به  كه  است  شاداب  افراد  با  زندگي  سرو  

  2 فارسي   3 درس   *   استدالل * حيطه:  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -16
  479550 سؤال:  كد 

  است.  وطن راه  در  فشاني  جان ها  گزينه ساير  مشترك  مفهوم  اما  است،  مرگ  لحظۀ  تا  وطن  به  عشق   2 گزينۀ  مفهوم   
  2 فارسي   5 درس  *  استدالل  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -17

  432701 سؤال:  كد 

راضي  تر به شرايط  و  تغيير  به  كه  است  مشكل  پسندند،  مي را  موجود  شرايط  حفظ  و  اند  كرده راضي  اندك  امكانات  و  پست  امور  به  را  خود  كه  كساني   
  است. كرده  عادت  شب  سياهي  به  تنها  پروانه  مانند  شاعر  نيز   2 گزينۀ  در  شوند.  

  2 فارسي   5 درس  *  استدالل  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -18
  432829 سؤال:  كد 

  نيست. تسليم  ذلّتِ  به  حاضر  و  دهد  نمي سازش  و  تسليم  به  تن  ، 4 گزينۀ  در   
  ها: گزينه ساير  بررسي   
  نيست. جاويدان  عمر  آرزوي  در  كسي  و  هستند  مردن  به  حاضر  ها  سختي خاطر  به : 1 گزينۀ   
خـوار  دوسـتان  برابـر  در  لـذا  ، دهـد مي دست  از  را  خود  قدر  و  ارزش  صبح  روشنايي  برابر  در  و  گردد  مي خاموش  صبح،  رسيدن  با  شمع  : 2 گزينۀ   
  دارد.  يبيشتر  ارزش  خواري  اين  بر  مرگ  گردد.  مي 
  پسندم. مي را  مرگ  نوع  اين  و  است  بهتر  من  براي  بميرم  دوست  فراق  در  اگر  : 3 گزينۀ   

  2 فارسي   5 و   3 هاي  درس *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -19
  /بهبود434033 سؤال:  كد 

  است. » خود هاي  توانايي بر  اعتماد  و  خوداتّكايي « بيت  اين  مفهوم   
  2 فارسي   3 درس  *   استدالل حيطه:   *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -20

  479612 سؤال:  كد 

  است. حاكمان  قدرت  افول  ها  گزينه ساير  مشترك  مفهوم  اما  است،  نصاف ا و  عدل  رعايت  به  توصيه   4 بيت  مفهوم   

  

    ۲  قرآن  زبان عربی،   ۱  درس *   دانش : حیطه *   متوسط : سؤال  مشخصات  ▲  ۱  گزینۀ پاسخ:   -۲۱
  ۳۵۷۰۵۹ سؤال:  کد 

  ها: گزینه سایر  بررسی   

ر  ال «   » شک بی إّن: «  /)۳ گزینۀ  (رد  هستند  نهی  فعل  دو  هر  » متش ال « و  » تصّعر ال «  /ها) گزینه سایر  (رد   »برنگردان را  رویت   تکّرب  با  خّدک:  تَُصعِّ

  ).۲ گزینۀ  (رد  اسم  نه  است  فعل  » دارد منی دوست  یحّب:  ال«  /است شده  ترجمه  » چراکه« اشتباه  به   ۴ و   ۳ های  گزینه در  
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    ۲  قرآن  زبان  عربی،  ۲  درس *   کاربرد : حیطه *   ساده : سؤال  مشخصات  ▲  ۲ گزینۀ  پاسخ:   -۲۲
  ۳۵۸۸۵۸ سؤال:  کد 

  )۴ و   ۳ های  هگزین رد (  فاعل اسم  » رساننده یاری ُمعین: «  /)۴ گزینۀ  رد (  فاعل اسم  » بازدارنده النّاهي: «  /)۱ گزینۀ  رد ( معرفه  اسم  » دوست : الّصدیق«  

    ۲  قرآن  زبان عربی،   ۱  درس *   دکاربر  : حیطه *   متوسط : سؤال  مشخصات  ▲  ۳ گزینۀ  : پاسخ  -۲۳
  ۳۷۰۰۹۸ سؤال:  کد 

  )۴ و   ۱ های  گزینه (رد   »کرد ظلم  ، شد بخشیده  که  زمانی  ظَلَم:  ُغِفَر  إذا «  /)۲ و   ۱ های  گزینه (رد   »بردند سود  او  از  دیگران  غیرُه:  به  إنتفع «  

    ۲  قرآن  زبان عربی،   ۱  درس *   کاربرد : حیطه *   هساد : سؤال  مشخصات  ▲  ۳ گزینۀ  : پاسخ  -۲۴
  ۳۷۴۶۶۸ سؤال:  کد 

َم: «  /)۴ و   ۲ هـای  گزینـه (رد  صل متّ  ضمیر  با  معلوم  ماضی  فعل  » فرستاد مرا  بََعَثني: «  /»فقط إمّنا: «      معلـوم  مضـارع  فعـل  » کـنم کامـل  تـا  ِالمَُتـِّ

  )۱ گزینۀ  (رد 

    ۲  قرآن  زبان   عربی،  ۲  درس  *   دانش : حیطه *   ساده : سؤال  مشخصات  ▲  ۲ گزینۀ  پاسخ:   -۲۵
  ۳۴۸۷۱۶ سؤال:  کد 

   است.  درست  » زند می رضر  تو  به  پس  ، برساند سود  تو  به  خواهد  می« معنی   به » َفَیُرضُّکَ  یَْنَفَعَک  أن  یُریُد « عبارت  ، ۲ گزینۀ  در   

  ۲ قرآن  زبان  عربی،   ۲ و   ۱ های  درس *  دانش  حیطه:  *  متوسط  ال: سؤ   مشخصات  ▲  ۴ گزینۀ  : پاسخ  -۲۶
  ۳۵۵۸۷۹ سؤال:  کد 

  ها: گزینه سایر  بررسی   

  قلِب  در  قلِب:  يف   /شود) می ماندگار « اینجا  (در  کند  می عمر  تَْعُمُر:  : ۱ گزینۀ   

:  ال  : ۲ گزینۀ      نیست) (مستقبل  دارد ن دوست  یُِحبُّ

 است. نادرست  که  اند  شده ترجمه  مفرد  ولی  هستند،  جمع  » دشمنان ُعداة: « و  » دوستان أَِحبَّة: « : ۳ گزینۀ   

    ۲  قرآن  زبان عربی،   ۲ و   ۱ های  درس *   دانش : حیطه *   متوسط : سؤال  مشخصات  ▲  ۲ گزینۀ  : پاسخ  -۲۷
  ۳۵۵۸۸۰ سؤال:  کد 

  »سازی! خشنود  را  بخشاینده  خدای  تا  کن  رها  خوار  را  خود  گوی  دشنام« درست:  ترجمۀ   

 »کن ترک  کن،  رها « معنای  به » ودع« از  امر  » َدعْ «  

    ۲  قرآن  زبان عربی،   ۲ و   ۱ های  درس *   استدالل : حیطه *   متوسط : سؤال  مشخصات  ▲  ۲ گزینۀ  : پاسخ  -۲۸
  ۳۸۳۶۴۳ سؤال:  کد 

  است. نیامده  مذکور  شعر  در  مفهوم  این  که   کرده تأکید  دشمن  نداشنت  و  زیاد  دوستان  داشنت  بر  ، ۲ گزینۀ  در   
  /بهبود۳۷۱۴۸۲ سؤال:  کد 

   منت ترجمۀ:  

دیگـران  از  بـیش  شـان  شـانس یـا  دارنـد  زیـادی  انات امک آیا  چیست؟  موّفق  های  انسان موّفقّیت  علّت  پرسند:  می خودشان  از  مردم   برخی«

اسـت؟  هـا  آن از  کمـرت  ها  این اقبال  و  بخت  آیا  ندارند؟  موّفقّیت  کردن  محّقق  برای  چیزی  چه  چیست؟  خورندگان  شکست  شکسِت  علّت  است؟  

نـزد  کـه  اسـت  ای  ویژگـی ایـن،  و  اسـت  امیـد  بـا  همـراه  ذهن  در  مثبت  نگاه   موّفقّیت بدانیم  که  است  این  اّول  علّت  است!  آسان  بسی  جواب  

 (انسـان)  عکـِس  خواهـد،  مـی چـه  زنـدگی  از  دانـد  مـی موّفـق  (انسـان)  کـه  اسـت  ایـن  دوم  علّـت  ق! ناموفّ  نه  شود  می دیده  ق موفّ  های  انسان 

مـوردنظرش  اهـداف  سـاخنت  محّقـق  جهت  دیگران  با  و  کند  می فکر  هرچیزی  عاقبت  به  موّفق  سان ان که  است  این  سوم   علّت خورنده!  شکست 

ایـن  ت علّـ آخـرین  کنـد!  مـی فکـر  دیگران  با  کردن  مشورت  بدون  موّفقّیت  آوردن  دست  به جهت  تنهایی  به ق ناموفّ  انسان   اما  کند،  می مشورت  

در  کـافی  غیـر لـی و  واقعـی،  علّـت  هـامن  اراده،  کـه  بـدان  و  شـود  منـی دیده  خورده  شکست انسان  در  موّفق،  انسان  در  ود موج ارادۀ  که  است  

 !»است دومی  شکست  و  اّول  گروه  موّفقّیت  

    ۲  نقرآ   زبان عربی،   ۲ درس  *   استدالل : حیطه *   متوسط : سؤال  مشخصات  ▲  ۴ گزینۀ  : پاسخ  -۲۹
  ۳۷۱۴۸۳ سؤال:  کد 

ایـن  در   امـا  » اسـت امید  همراه  ذهن  در  مثبت  نگاه  هامن  ت قیّ موفّ  الرّجاء:  مع  الّذهن  يف  اإلیجابّیة  ظرة النّ  هو  الّنجاح « که  شده  اشاره  منت  در   

  است. شده  دانسته  ت قیّ موفّ  عامل  تنها  ، »مثبت نگاه « گزینه  

   ها:  گزینه ر سای ترجمۀ   

  یابی! می دست  آن  به  شک  بدون  پس  کنی،  فکر  شکست  دربارۀ  همیشه  اگر  ) ۱  

  آید! سویت  به  تا  کن  تالش  بسیار  و  کن  فکر  موّفقّیت  به  همیشه  انسان،  ای   ) ۲  

  آوری! دست  به را  موّفقّیت   تا کن  تالش  و  ده  تغییر  ، است آن  در  آنچه  و  زندگی  به  را  نگاهت  ) ۳  

    ۲  قرآن  زبان عربی،   ۲ درس  *   استدالل : حیطه *   متوسط : سؤال  مشخصات  ▲  ۳ گزینۀ  پاسخ:   -۳۰
  ۳۷۱۴۸۴ سؤال:  کد 

   ها:  عبارت ترجمۀ   

  اوست! شکست  در  اساسی  عاملی  ، انسان ارادۀ  کمبود  ) ۱  

  است! نهفته  زندگی  به  نگاهش  در  نسان ا موّفقّیت  یا  شکست  علّت  ) ۲  

  است! بدی  هر  اصل  نادانی  و  خوبی  هر  اصل  علم  ) ۳  

  است! عمل  و  اراده  صاحبان  برای  آینده  ) ۴  

    ۲  قرآن  زبان عربی،   ۲ درس  *   استدالل : حیطه *   متوسط : سؤال  مشخصات  ▲  ۲ گزینۀ  : پاسخ  -۳۱
  ۳۷۱۴۸۵ سؤال:  کد 

اشـاره  آن  بـه   ۲ گزینـۀ  در  تنهـا  که  است  ت همّ  و  اراده  ، اصلی عامل  بلکه  نیست  ها  انسان موّفقّیت  اسباب  ، اقبال و  بخت  تنها  منت،  به  ه توجّ  با   

  است. شده  

    ۲  قرآن  زبان عربی،   ۲ درس  *   کاربرد : حیطه *   متوسط : سؤال  مشخصات  ▲  ۲ گزینۀ  پاسخ:   -۳۲
  ۳۷۱۴۸۶ سؤال:  کد 

   نیست.  فاعل  اسم  و  است  » مفاعلة« باب  مصدر  » املشاَوَرة«  
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    ۲  قرآن  زبان ، عربی  ۲ درس  *   کاربرد : حیطه *   متوسط : سؤال  مشخصات  ▲  ۲ گزینۀ  : پاسخ  -۳۳
  ۳۷۱۴۸۷ سؤال:  کد 

  نیست. فاعل   اسم و  است  سامل  جمع  » اآلَخرین«  ۱ گزینۀ  در   

  مذکر. نه  است  مؤنث  » أنفس«  ۳ گزینۀ  در   

  ».تفاعل« نه  است  » مفاعلة« باب   ۴ گزینۀ  در   

    ۲  قرآن  زبان عربی،   ۲ درس  *   کاربرد : حیطه *   متوسط : سؤال  مشخصات  ▲  ۴ گزینۀ  : پاسخ  -۳۴
  ۳۷۱۴۸۸ سؤال:  کد 

  .تصف نه  است  الیه  مضاف » اينالثّ «  

  ۲  قرآن  زبان عربی،   ۱ درس  *   کاربرد : حیطه *   متوسط : سؤال  مشخصات  ▲  ۴ گزینۀ  : پاسخ  -۳۵
  ۳۲۳۶۵۰ سؤال:  کد 

اسـم  کـه  اسـت  » ُمشـکلة« مفردش  » َمشاِکل«  اما  است،  » َملَْعْب  و  َمنِزل  َمطَعْم، « ترتیب  به که  است  مکان  اسم  مفردشان  همگی   ها گزینه سایر   

  نیست. مکان  

   ها:  گزینه ترجمۀ   

  است! اردن  های  رستوران از  بیشرت  قاهره  های  رستوران ) ۱  

  است! ایران  شهرهای  دیگر  از  بیشرت  تهران  در  ها  خانه قیمت  ) ۲  

  است! ایران  در  فوتبال  بازی)  های  (زمین های  ورزشگاه ترین  بزرگ آزادی،  بازی)  (زمین  ورزشگاه  ) ۳  

  کند! مقاومت  مشکالت  مقابل  در  تواند  منی است،  کرده  زندگی  نعمت  در  که  جوانی  ) ۴  

    ۲  قرآن  زبان عربی،   ۲ و   ۱ های  درس *   کاربرد : حیطه *   متوسط : سؤال  مشخصات  ▲  ۴ گزینۀ  پاسخ:   -۳۶
  ۳۴۸۷۳۱ سؤال:  کد 

ضـمناً  اسـت.  شـده  اشـاره  آن  بـه  ۴ گزینۀ   در تنها  و  بوده  مکان  اسم  » َمرَجع«  بنابراین رود.  می کار  به مکان  اسم  برای  » َعْل َمفْ « و  » َمْفِعْل « وزن   

  است. » افعال« باب  مفعول  اسم  » ُمْسَند« 

    ۲  قرآن  انزب عربی،   ۲ درس  *   دانش : حیطه *   ساده : سؤال  مشخصات  ▲  ۲ گزینۀ  : پاسخ  -۳۷
  ۳۴۸۷۳۳ سؤال:  کد 

   است.  مبالغه  اسم  که   ۲ گزینۀ  خالف  بر کنند  می داللت  دستگاه  یا  وسیله  ابزار،  به   ها گزینه سایر   

   ترجمه:   

  عینک نَظّارة:  ) ۴  خودرو سّیارة:  ) ۳  دانا بسیار  عّالمه:  ) ۲  کن باز در َفّتاحة:  ) ۱  

  ۲  قرآن  زبان عربی،   ۲ درس   *  کاربرد : حیطه *   دشوار : سؤال  مشخصات  ▲  ۳ گزینۀ  : پاسخ  -۳۸
  ۳۷۱۴۹۱ سؤال:  کد 

  است. نیامده  مفعول  اسم  و  است  فاعل  اسم  » ُمدّرس« تنها   ۳ گزینۀ  در   

  هستند. مفعول  و  فاعل  اسم  ترتیب  به همگی  » مملوء  متشابه،«  ۴ گزینۀ  و  » املحصول والدان، «  ۲ گزینۀ  ، »مرغوبة مجتِهد، «  ۱ گزینۀ  در   

    ۲  قرآن  زبان عربی،   ۲ و   ۱ های  درس *   کاربرد : حیطه *   متوسط : سؤال  مشخصات  ▲  ۱ گزینۀ  پاسخ:   -۳۹
  ۳۵۵۸۹۳ سؤال:  کد 

 نیست. فاعل  اسم  » مالعالَ « دّقت:   /»القدیم« صفت:   /»أکرب« تفضیل:  اسم   /»مکتبة« مکان:  اسم   

    ۲  قرآن  زبان عربی،   ۱ درس  *   کاربرد : حیطه *   متوسط : سؤال  مشخصات  ▲  ۳ گزینۀ  : پاسخ  -۴۰
  ۴۰۵۸۹۰ سؤال:  کد 

   است.   درست » الفضلی« ، ۴ گزینۀ  در   و » األولی«  ۲ گزینۀ  در  ، »أفضل«  ۱ گزینۀ  در   

  

  )4 (درس   2  زندگي  و  دين *   كاربرد : حيطه *   ساده : سؤال  مشخصات  ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -41
  330292 سؤال:  كد 

     با  آيه  هزار   6 از  بيش  آن  در  و  شد  نازل  سال   23 طول  در  قرآن  خوانيم:  مي » تدريجي نزول  عين  در  دروني  انسجام « تيتر  در  و  محتوايي  اعجاز  در
  دارد. وجود  متنوع  موضوعات  

     پيامبر  خانۀ  به  مردم  رفتن  مانع  قرآن،  لفظي  اعجاز  ترس  از  مشركان  سران  طرفي  از   شدند. مي  
  )4  درس(  2  زندگي  و  دين *   دانش : حيطه *   ساده : سؤال  مشخصات  ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -42

  479316 سؤال:  كد 

    است  ميكر   قرآن  يلفظ  اعجاز  از  يحاك  الؤ س  صورت  در   شده  انيب  مطلب.  
    بانياد   خصوص به  مردم  از  يار يبس  و  است  شده  خيتار   طول  در  قلوب  و  افكار  در  يآسمان  كتاب  نيا   ٔهالعاد خارق  نفوذ  سبب  ،يلفظ  ييبا يز   نيهم 

  .اند شده  مسلمان  آن  ريتأث تحت  شمندانياند   و 
  )3  درس(  2  زندگي  و  دين *   دانش : حيطه *   ساده : سؤال  مشخصات  ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -43

  374541 سؤال:  كد 

كنـد،  ادعـا  اگـر  يا  ند، نك پيامبري  ادعاي  كسي  ايشان  از  پس  تا  كرد  مي معرفي  پيامبر  آخرين  عنوان  به را  خود  مختلف،  اجتماعات  در    پيامبر   
  نيست. واقعي  پيامبر  او  كه  بدانند  و  نخورند  را  او  فريب  مردم  
  )3  درس(  2  زندگي  و  دين *   كاربرد : حيطه *   متوسط : سؤال  مشخصات  ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -44

  465261 سؤال:  كد 

و  كـم  را  آن  هـا  انسان و  خداست  جانب  از  كامل  طور  به آن  محتواي  گفت  بتوان  كه  ندارد  وجود  ري ديگ آسماني  كتاب  هيچ  كريم  قرآن  جز  به امروزه   
اسـالم  برساند،  آخرت  و  دنيا  رستگاري  به  را  مردم  تواند  مي كه  ديني  تنها   ¸ÄHoMI¹M كرد.  پيروي  آن  از  بتوان  خاطر  اطمينان  با  و  اند  نكرده زياد  
قبـول  قابل اسالم  جز  ديني  انتخاب  آيه،  اين  به  توجه  با     )الخاسرين من  اآلخرة  في  هو  و  منه  يقبل  فلن  دينا  االسالم  غير  يبتغ  من  و (   است  
  است. آخرت  در  خسارت  آن  سرانجام  و  نيست  



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ون
آزم

 
بی

شیا
رز

ا
 

ت
رشف

پی
 

لی
صی

تح
 

حلۀ
مر

 ۳ | 
تۀ

رش
 

ت
بیا

اد
 و 

وم
عل

 
نی

سا
ان

  

۶  

  )3  درس(  2  زندگي  و  دين *   كاربرد : حيطه *   متوسط : ؤالس  مشخصات  ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -45
  405777 سؤال:  كد 

وحـي  دريافت  جز  به   پيامبر  هاي  مسئوليت كه  شد  سبب   خداوند طرف  از  معصوم  امام  تعيين  :  اكرم  پيامبر  از  پس    معصوم  امام  وجود   
  دهد. نمي ادامه  را    پيامبر  وظايف  و  ها  مسئوليت همۀ  امام،  پس    باشد.  نداشته  هدايت  و  رهبري  جهت  از  كمبودي  جامعه  و  يابد  ادامه  
  )3 (درس   2 زندگي  و  دين  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  ؤال: س  مشخصات  ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -46

  /بهبود374561 سؤال:  كد 

ماننـد  ديگـر  هـاي  سرزمين به  اسالم  ورود  با  علت  همين  به  است.  زندگي  كامل  برنامۀ  دريافت  براي  بشري  جامعۀ  مادگي آ  نبوت،  ختم  علل  از  يكي   
  كردند. ظهور  فراواني  عالمان  و  دانشمندان  و  شد  آغاز  بزرگي  فرهنگي  و  علمي  نهضت  شام،  و  مصر  عراق،  ايران،  
  )3  درس(  2  زندگي  و  دين *   كاربرد : حيطه *   متوسط : سؤال  مشخصات  ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -47

  370131 سؤال:  كد 

ايـن  از  برخـي  باشد.  مختلف  هاي  دوره در  بشر  نيازهاي  گوي  پاسخ تواند  مي كه  دارد  هايي  ويژگي اسالم  دين  ...  اسالم:  دين  بودن  روزآمد  و  پويايي   
   از:  عبارتند  ا ه ويژگي 
  ثابت نيازهاي  به  توجه  عين  در  متغير  نيازهاي  به  توجه  ) 1  
  كننده تنظيم قوانين  وجود  ) 2  
  )3  درس(  2  زندگي  و  دين *   كاربرد : حيطه *   متوسط : سؤال  مشخصات  ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -48

  367823 سؤال:  كد 

و  هـا  سـؤال همـۀ  بـه  بتوانـد  كه  باشد  ماندگار  هميشه  براي  تواند  مي ديني  است؛  » اسالم دين  بودن  روزآمد  و  يايي پو « نبوت  ختم  عوامل  از  يكي   
  دهد. پاسخ  ها  مكان و  ها  زمان همۀ  در  ها  انسان نيازهاي  

  )4  درس(  2  دگيزن  و  دين *   كاربرد : حيطه *   متوسط : سؤال  مشخصات  ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -49
  /جايگزين457420 سؤال:  كد 

را  سوارش  حركت  هنگام  در  كه  (شتري  ذلول  به  زمين  تشبيه  با  كه  است  » زمين حركت « شده،  مطرح  قرآن  در  كه  اي  سابقه بي علمي  نكات  از  يكي   
  فهميد. را  آن  توان  مي آزارد)  نمي 

  )4  درس(  2  زندگي  و  دين *   استدالل : حيطه *   متوسط : سؤال  صاتمشخ  ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -50
  416065 سؤال:  كد 

 )غيـراهللا عنـد  من  كان  لو  و ( بود  غيرخدا  از  قرآن  اگر  كه  دارد  اشاره  تدريجي  نزول  عين  در  دروني  انسجام  جنبۀ  و  محتوايي  اعجاز  به  شريفه  آيۀ   
  (مشروط).  )كثيراً اختالفاً  فيه  لوجدوا ( بود  زيادي  اختالفات  و  تعارضات   داراي (شرط)،  

  )4  درس(  2  زندگي  و  دين *   كاربرد : حيطه *   متوسط : سؤال  مشخصات  ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -51
  416059 سؤال:  كد 

عجز  زيرا  نامند،  مي » معجزه« را  آن  اسالمي  انديشمندان  و  خواند  مي نبوت  عالمت  و   نشانه يعني  » آيت« را  پيامبران  العادٔه  خارق كارهاي  كريم  قرآن   
  دانند. مي آشكار  امور  اين  در  را  افراد  ساير  ناتواني  و  
  )4  درس(  2  زندگي  و  دين *   دانش : حيطه *   متوسط : سؤال  مشخصات  ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -52

  415360 سؤال:  كد 

 از اي   نشـانه بـا  مـن  ...،  الطّيـر  كهيئة  الطّين  من  لكم  اخلق  انّي  ربّكم  من  بĤيةٍ  جئتكم  قد  انّي ( فرمايد:  مي   عيسي  حضرت  زبان  از  كريم  قرآن   
و  را  مـادرزاد  كـور  و  شـود  اي   پرنـده خدا  اذن  به  دمم،  مي آن  در  و  سازم  مي پرنده  چون  چيزي  گِل  از  برايتان  ام  آمده شما  نزد  (معجزه)   پروردگارتان 
  )كنم. مي زنده  را  مردگان  خدا  فرمان  به  و  دهم  مي شفا  را  گرفته  برص 
  )4  درس(  2  زندگي  و  دين *   كاربرد : حيطه *   متوسط : سؤال  مشخصات  ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -53

  330297 سؤال:  كد 

  بدانند. بشري  فوق  را  آن  و  كنند  اعتراف  آن  بودن  معجزه  به    پيامبر  زمان  مردم  ) 1  
  كنند. تأييد  را  آن  بودن  معجزه  هم  آيندگان  ) 2  
  ندارد. را  آن  مانند  آوردن  توان  كس  هيچ كه  ي كتاب ؛ »كتاب« جنس  از  اي  معجزه داد،  قرار  كريم  قرآن  را    اكرم  پيامبر  اصلي  معجزٔه  خداوند  رو،  اين  از   
  )5  درس(  2  زندگي  و  دين *   كاربرد : حيطه *   متوسط : سؤال  مشخصات  ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -54

  459672 سؤال:  كد 

     امروا  قد  و  الطّاغوت  الي  يتحاكموا  ان  يريدون  قبلك  من  انزل  ما  و  اليك  انزل  بما  آمنوا  انّهم  يزعمون  الّذين  الي  تر  الم ( كنيد:  دقت  شريفه  آيۀ  به
 نازل  تو  از  پيش  آنچه  به  و  شده  نازل  تو  بر  آنچه  به  كنند مي  گمان  كه  را كساني   اي نديده  آيا بعيداً،  ضالال  يضلّهم  ان  الشّيطان  يريد  و  به  يكفروا  ان  
 خواهـد مـي  شـيطان  و  بورزند كفر   آن  به  كه  شده  داده  دستور  آنان  به  آنكه  حال برند،   طاغوت  نزد  به  را داوري   خواهند مي  اما ارند، د ايمان   شده 
  )بكشاند.  درازي  و  دور  گمراهي  به  را  آنان 

     شـيطان  كـه  اسـت  دارند)  ايمان  است،  شده  نازل  خدا  جانب  از  آنچه  به  كنند  مي ن گما  كه  (كساني  الهي  وحي  به  پنداران  ايمان مورد  در  آيه  اين
  بورزند. كفر  طاغوت  به  تا  هستند  مأمور  مؤمنين  كه  حالي  در  بكشاند،  طاغوت  به  مراجعه  همان  يا  دراز  و  دور  گمراهي  به  را  ها  آن خواهد  مي 

  )5  درس(  2  زندگي  و  دين *   كاربرد : حيطه *   متوسط : سؤال  مشخصات  ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -55
  417159 سؤال:  كد 

     پيامبر  كه  است  معنا  اين  به  است  ظاهري  واليت  از  باالتر  و  برتر  مقام  كه  معنوي  واليت  مقام   را  طبيعـت  مـاوراي  و  غيـب  عـالم  توانست  مي
رسول  معنوي  هدايت  مشمول  كه  كسي  مصداق  كند.  معنوي  هدايت  را  آماده  هاي  دل و  نمايد  تصرف  خلقت  عالم  در  الهي  اذن  به  و  كند  مشاهده  
ميسّر  معمولي  آموزش  راه  از  علم،  باب  هزار  شدن  گشوده  ...».  باب  هزار    خدا  رسول  روزي « فرمود:  كه  بود    اميرمؤمنان  شد،  مي   خدا  
  است. غيبي  امداد  و  روحي  الهام  بلكه  نيست،  

     باشد. مي عصمت  بيانگر   )رسالته يجعل  حيث  اعلم  اهللا ( آيۀ  كه  كنيد  دقت  
  )5  درس(  2  زندگي  و  دين *   كاربرد : حيطه *   متوسط : سؤال  مشخصات  ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -56

  371353 سؤال:  كد 

     شود. مي سلب  مردم  از  هدايت  امكان  و  رسد  نمي مردم  به  درستي  به الهي  دين  نباشد،  معصوم  مردم  به  آن  ابالغ  و  وحي  دريافت  در  پيامبري  اگر  
     بـه  و  گيرنـد  سرمشـق  او  از  مـردم  و  دهـد  انجام  ا خد دستورات  مخالف  كارهاي  دارد  امكان  نباشد،  معصوم  الهي  احكام  اجراي  در  پيامبري  اگر

  شوند. دچار  گمراهي  
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  )5  درس(  2  زندگي  و  دين *   كاربرد : حيطه *   متوسط : سؤال  مشخصات  ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -57
  371349 سؤال:  كد 

     كريم  قرآن  بلند  معارف  به  دستيابي    ديني) (مرجعيت  رآن ق تعاليم  تبيين  و  تعليم  
    گستري  عدالت    ظاهري) (واليت  اسالمي  حكومت  تشكيل  با  الهي  قوانين  اجراي  
    كريم  قرآن  از  هدايت  مشتاقان  آسان  مندي  بهره    وحي ابالغ  و  دريافت  
  )5  درس(  2  ندگيز   و  دين *   كاربرد : حيطه *   دشوار : سؤال  مشخصات  ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -58

  374552 سؤال:  كد 

     است.  استنباط  قابل انبياء  عصمت   )دهد قرار  كجا  را  خود  رسالت  كه  داند  مي بهتر  خداوند  رسالته،  يجعل  حيث  اعلم  اهللا ( شريفۀ  آيۀ  از   
    » دارد. الهي  حكومت  تشكيل  به  نياز  » بيگانگان سلطۀ  نفي  
    است. فردي  احكام  جزو  واجب،  روزٔه  و  نماز  
  )5  درس(  2  زندگي  و  دين *   كاربرد : حيطه *   دشوار : سؤال  مشخصات  ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -59

  /بهبود416066 سؤال:  كد 

و  غيـب  عالم  توانست  مي كه  شد  نائل  كمال  از  اي   همرتب به  الهي  قرب  مسير  در  و  بندگي  و  عبوديت  وظايف  انجام  با    خدا  رسول  معنوي:  واليت   
يـا  شـخص  از  را  باليي  بخشد،  شفا  را  بيمار  بود  قادر  الهي  اذن  به  مثال  طور  به نمايد.  تصرف  عالم  در  الهي  اذن  به  و  كند  مشاهده  را  طبيعت  ماوراي  
  و... كند  دور  جامعه  

  )5  درس(  2  زندگي  و  دين *   كاربرد : حيطه *   متوسط : سؤال  مشخصات  ▲  4  گزينۀ پاسخ:   -60
  /بهبود459671 سؤال:  كد 

اشـاره  فـردي  بـين  روابـط  به  كه   4 گزينۀ  كه  دارد  اشاره  ظاهري  واليت  سايۀ  در  اجتماعي  احكام  و  اجتماعي  عدالت  برپايي  ضرورت  به  شريفه  آيۀ   
  دارد. اسالم  براي  اجتماعي  احكام  اهميت  از  نشان  ند، ك مي 

  
  2 انگليسي  زبان   1 درس  *  استدالل  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -61

  /بهبود469061 سؤال:  كد 

  است. نمانده  تظار ان براي  برتر  ليگ  شروع  تا  زيادي  روزهاي  ترجمه:   
نيز   2 گزينۀ  آيد،  نمي منفي  هاي  جمله در   some كلمۀ  چون  و  هستند  نادرست   4 و   3 هاي  گزينه است،  شمارش  قابل  day كلمۀ  چون  توضيح:   
  است. نادرست  

  2 گليسي ان زبان   1 درس  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -62
  355897 سؤال:  كد 

  است.  some آن  صحيح   quantifier و  است  شمارش  غيرقابل اسم  ليمو،   شربت  توضيح:   
  2 انگليسي  زبان   1 درس  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -63

  348291 سؤال:  كد 

  كنيم. مي استفاده  » slice« لمۀ ك از  پيتزا،  برش  يك  براي  توضيح:   
  2 انگليسي  زبان   1 درس  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -64

  /بهبود355535 سؤال:  كد 

  كردند. گوش   احترام با  من  هاي  صحبت به  و  نشستند   آرام آموزان  دانش ترجمه:   
  احترام ) 4  يشفاه ) 3  روان ) 2  خوشبخت ) 1  
  2 انگليسي  زبان   1 درس  *  دانش  حيطه:  *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -65

  319739 سؤال:  كد 

  است. بوده  چطور  هامان  مادربزرگ و  ها  پدربزرگ زمانۀ   كنيم تصور  است  دشوار  بسيار  ما  براي  امروزه،  ترجمه:   
  كردن مالقات  ) 4  داشتن وجود  ) 3  كردن مرين ت ) 2  كردن تصور  ) 1  

  2 انگليسي  زبان   1 درس  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -66
  367925 سؤال:  كد 

  فراگرفت. را  او   مطلق ترس  خون،  ديدن  با  ترجمه:  
  است.  complete شده،  كشيده  خط  آن  زير  كه  اي   كلمه به  معني  ترين  نزديك نكته:   

  روان ) 4  بومي ) 3  خيالي ) 2  مطلق  ،كامل ) 1   
  2 انگليسي  زبان   1 درس  *  دانش  حيطه:  *  ساده  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -67

  330252 سؤال:  كد 

   كنيد.  صرف  خواندن  درس  براي  بيشتري  زمان  توانيد  مي ، بكشيد دست  كامپيوتري  هاي  بازي از  شما  اگر  ترجمه:   
  »quit« به:  است  نزديك  معني  نظر  از  شده  كشيده  خط  آن  زير  كه  اي  كلمهنكته:   
  كردن زندگي  ) 4  كشيدن دست  ، كردن ترك  ) 3  بردن لذت  ) 2  دادن ادامه  ) 1  
  2 انگليسي  زبان   1 درس  *  دانش  حيطه:  *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -68

  349174 : سؤال كد 

  دارند. مناسبي  طور  به شان  آموزان دانش ) to meet the needs of(  نيازهاي رفع  در  سعي  همواره  ها  معلم ترجمه:   
  ) قرار دادن4  ) وجود داشتن3  ) برآورده كردن، رفع كردن2  ) گرفتن، برداشتن1  

  2 انگليسي  زبان   1 درس  *  دانش  حيطه:  *  ساده  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -69
  323440 سؤال:  كد 

  گيرد. پايان  زودي  به دنيا  سراسر  هاي  جنگ كه  دارد   آرزو يك  تنها  او  ترجمه:   
  آرزو ) 4  توانايي ) 3  درصد ) 2  قرن ) 1  
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  2 انگليسي  زبان   1 درس  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -70
  374625 سؤال:  كد 

  پيوست. دانشگاهش  فيلم   جامعۀ به  يابي  دوست براي  راهي  عنوان  به او  ترجمه:   
  برنامه ) 4  منطقه ) 3  گروه ، جامعه ) 2  قاره ) 1  

  2 انگليسي  زبان   1 درس  *  دانش  حيطه:  *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -71
  /بهبود446328 سؤال:  كد 

  است. حالت  و  مكان  زمان،  قيد  جمله،  در  اضافي  اطالعات  موارد،  اغلب  در  توضيح:   

   ترجمۀCloze Test:  
با  وگو  گفت با  را  ارزشمندي   افزون اطالعات  توانيم  مي ما  است.  محلي  گويندگان  با  لسه ج  هماهنگي چيز  بهترين  جديد  زبان  يك  يادگيري  براي 

بپـردازيم.  احساسات  و  دانش  تبادل  به  طريق  آن  از  بلكه  بدهيم،  اهميت  شان رفتار  چگونگي  به  نبايد  ما  نماييم.  كسب  متفاوت  هاي  زمينه در  ها  آن 
بهبـود  را  مـان  يـادگيري تا  گيرد  صورت   مناسب زماني  در  عمل  اين  كه  است  مهم  باشد.  واقعي  و  خوب  تمرين  يك  تواند  مي ها  آن با   نشد  دو دوبه 
 بخشد. 
  2 گزينۀ  پاسخ:   -72

  374634 سؤال:  كد 

  داشتن وجود  ) 4  كردن احساس  ) 3  كردن هماهنگ  ) 2  كردن تصور  ) 1  
  4 گزينۀ  سخ: پا  -73

  374635 سؤال:  كد 

  افزون ) 4  سنتي ) 3  آموزشي ) 2  ملي ) 1  
  1 گزينۀ  پاسخ:   -74

  374636 سؤال:  كد 

  درصد ) 4  نياز ) 3  زبان ) 2  رفتار ) 1  
  3 گزينۀ  پاسخ:   -75

  374637 سؤال:  كد 

  شدن تسليم  ) 4  شدن  دو دوبه ) 3  شدن بيدار  ) 2  دادن تشكيل  ) 1  
  2 گزينۀ  پاسخ:   -76

  374638 سؤال:  كد 

  خوشبخت ) 4  غيرممكن ) 3  مناسب ) 2  شمارش قابل ) 1  
  351161 سؤال:  كد 

   مطلب درك  ترجمۀ:  
شدند.  مي نمايان  غارها  ديوار  روي  بر  حيوانات  اغلب  و  شكار  حال  در  انسان  طبيعت،  تصاوير  كه  گردد  برمي زماني  به  بشر  هنر  هاي  نشانه اولين 

پيام  انتقال  جهت  در  نگارش  سامانۀ  نوع  يك  احتماالً  و  ارتباط  ايجاد  منظور  به سنگ  روي  هنر  به  مشهور  ابتدايي  هاي  طراحي از  باستان  هاي  انسان 
بـه  تـاريخ  عاشـقان  سال،  هر  دارد.  وجود  خراسان  و  لرستان  مانند   ايران سراسر  در  هنر  اين  از  بسياري  هاي  نشانه كردند.  مي استفاده  داستان  يا  و  
  بگردند. كارفلز  و  گري  شيشه مينياتور،  مانند  ايراني  سبك  از  متأثر  مدرن  هنرهاي  دنبال  به و  كرده  بازديد  ها  مكان اين  از  تا  كنند  مي سفر  ايران  
  4 گزينۀ  پاسخ:   -77

  351162 سؤال:  كد 

  داشت.  حيوانات از  طراحي  به  زيادي  بسيار  عالقۀ  باستاني  انسان  ترجمه:   
  حيوانات ) 4  شكار ) 3  انسان ) 2  طبيعت ) 1  
  3 گزينۀ  پاسخ:   -78

  351163 سؤال:  كد 

  است. ...............   ،سنگ روي  هنر  ترجمه:   
   مدرن  معروف  طراحي  ) 4  هنر قديمي  بسيار  نوع  ) 3  پارسي سبك  از  متأثر  ) 2  هنر جديد  و  اخير  نوع  ) 1  
  2 گزينۀ  پاسخ:   -79

  351164 سؤال:  كد 

  ؟نيست درست  يك  كدام ترجمه:   
  دارد. وجود  بشر  تاريخ  سرتاسر  هنر  از  هايي  نشانه ) 1  
  كنند. مي سفر  ايران  به  سنگ  روي  هنر  از  ديدار  براي  تنها  هنر  عاشقان  ) 2  
  آوردند. مي روي  طراحي  به  ها  داستان گذاشتن  اشتراك  به  براي  باستاني  هاي  انسان ) 3  
  بودند. غارها  ديوارهاي  روي  بشر  ابتدايي  هنرهاي  ) 4  

  1 گزينۀ  پاسخ:   -80
  351165 سؤال:  كد 

   ...............   ،شويم مي وجه مت متن  از  ترجمه:   
  .هستند ايراني  مدرن  هنر  به  مند  عالقه گرها  گردش برخي  ) 1  
  .بودند خوب  نقاشي  در  باستاني  هاي  انسان ) 2  
  .نوشتند مي نگارشي  جديد  عالئم  از  استفاده  با  باستاني  هاي  انسان ) 3  
  است. باستان  هنر  يك  ايراني  مينياتور  ) 4  



 

 

 
   |

سال
 

صیلی
تح

 
۰۰
  - 

۹۹
  

۹  

  انسانی) علوم و ادبیات رشتۀ( ۳ ۀمرحل تحصیلی پیرشفت ارزشیابی آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

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

  355425 سؤال:  كد 

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

 د ن د ن

 ن د د ن

 ن ن ن ن

درسـت  است  ممكن  فصلي  تركيب  ولي  است،  نادرست  عطفي  تركيب  باشد،  نادرست  گزاره  دو  از  يكي  قل حدا كه  حالتي  در  باال،  جدول  به  توجه  با   
  است. پاسخ   3 گزينۀ  بنابراين  باشد.  نادرست  يا  
  )2 درس  ، 1 (فصل   2 آمار  و  رياضي  *  كاربرد  حيطه:  *  ساده  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -82

  327527 سؤال:   كد

  است: رو  روبه صورت  به مغالطه  هاي  حالت از  يكي  باشند،  گزاره  دو   q و   p اگر  نكته:   

  
p q
q

p





  

) اينجا  در  كه    )   است. نتيجه  نماد  
  هستند. استثنايي  قياس  ديگر  هاي  زينهگ و  است  مغالطه  يك   3 گزينۀ  تنها  نكته،  به  توجه  با   
  )2 درس  ، 1 (فصل   2 آمار  و  رياضي  *  دانش  حيطه:  *  ساده  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -83

  /امال327525 سؤال:  كد 

a صورت  به خودش  در  عدد  ضرب  حاصل آنگاه  بگيريم،  نظر  در   a را  دلخواه  عدد  اگر    a a  صورت  به  3 عالؤه  به خودش،  در  عدد  ضرب  حاصل و   2

 2 3a    .2 صورت  به رياضي  نماد  با  است،  خودش  از  تر  بزرگ ، 3 عالؤه  به خودش  در  عددي  ضرب  حاصل بنابراين  است 3a a   .است  
  )2 درس  ، 1 (فصل   2 آمار  و  رياضي  *  كاربرد  حيطه:  *  ساده  سؤال:  مشخصات   ▲  2  گزينۀ پاسخ:   -84

  327526 سؤال:  كد 

  داد: نشان  رو  روبه صورت  به توان  مي را  استثنايي  قياس  باشند،  گزاره  دو   q و   p اگر  استثنايي):  (قياس  نكته   
p q
p

q





    

) اينجا  ر د كه    )   است. نتيجه  نماد  
  شود. كامل  استثنايي  قياس  تا  كنيم  پُر   2 گزينۀ  با  را  خالي  جاي  بايد  نكته،  مطابق   
  )1 درس  ، 1 (فصل   2 آمار  و  رياضي  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -85

  323526 سؤال:  كد 

p شرطي  گزارٔه  در  : 1 نكتۀ    q   هرگاه p   بودن  نادرست  يا  درست  و  است  درست  ارزش  داراي  مقدم  انتفاي  به  گزاره  باشد،  نادرست  ارزش  داراي q 
   ندارد.  گزاره  اين  ارزش  در  تأثيري  
   است:  زير  صورت  به  q و   p گزارٔه  دو  شرطي  ركيب ت گذاري  ارزش جدول  : 2 نكتۀ   

p q q p
 د د د

 دن ن

ن د د
نن د

p) شرطي  گزارٔه   1 نكتۀ  مطابق    q) r    گـزارٔه  ، 2  نكتـۀ مطـابق  باشـد.  نادرست  ارزش  داراي  مقدم  كه  است  درست  مقدم  انتفاي  به  وقتي
 p q   كه  است  نادرست  ارزش  داراي  زماني p   و  درست  ارزش  داراي q   است.  پاسخ   2 گزينۀ  بنابراين  باشد.  نادرست  ارزش  داراي   
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  )1 درس  ، 1 فصل (  2 آمار  و  رياضي  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -86
  327538 سؤال:  كد 

  است: زير  صورت  به گزاره  دو  عطفي  تركيب  و  فصلي  تركيب  دوشرطي،  تركيب  شرطي،  تركيب  ارزشي  جدول  نكته:   
p qp qp q  p q  q p
 د د د د د د

 دن ن ن د ن

ن د د ن د ن
نن د د ن ن

  دهيم: مي تشكيل  ها  تركيب از  هركدام  با  را   شده  داده گزارٔه  ارزشي  جدول   
    1 گزينۀ   2 گزينۀ   3 گزينۀ   4 گزينۀ 

(q p) q q p(q p) q q p(q p) q q p (q p) qq pq p 
 ن د ن ن ن ن ن ن د د

  است. پاسخ   4 گزينۀ   پس  است،  درست  شده  داده گزارٔه  ارزش  فصلي،  تركيب  از  استفاده  با  تنها  فوق،  جدول  مطابق   
  )1 درس  ، 1 (فصل   2 آمار  و  رياضي  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -87

  355430 سؤال:  كد 

  است: زير  صورت  به گزاره  دو  شرطي  و  فصلي  عطفي،  تركيب  ارزش  جدول  نكته:   
p q  p q  p q  p qq  p  

 د د د د د د

 د ن ن د ن ن

 ن د ن د د ن

 ن ن ن ن د د

  نويسيم: مي ها  گزينه از  هريك  هاي  گزاره ارزش  جدول   
    1 گزينۀ   2 گزينۀ   3 گزينۀ   4 ۀ گزين

~ p (p q) ~ p  (q p) q   q p  ~ q (p q)   ~ q  (p q) p   p q  qp

 د ن ن ن د ن د ن ن د

  است. پاسخ   4 گزينۀ  بنابراين   
  )1 درس  ، 1 (فصل   2 آمار  و  رياضي  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -88

  355813 سؤال:  كد 

pگزارٔه نقيض  عكس  نكته:    q  صورت به~ q ~ p   است. گزاره  خود  ارز  هم كه  است  
pصورت به گزاره  دهيم،  نمايش   q با  را  مدارس  تعطيلي  و   p با  را  هوا  بودن  آلوده اگر    q  عكس  با  شرطي  گزارٔه  هر   نكته مطابق  است،  نوشتن  قابل
 لذا:  باشد،  مي ارز  هم خود  نقيض     p q ~ q ~ p      
  نيست. آلوده  هوا  كه  دهد  مي نتيجه  مدرسه  نبودن  تعطيل  يعني   
  )2  درس ، 1 (فصل   2 آمار  و  رياضي  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -89

  327531 سؤال:  كد 

  نويسيم: مي رياضي  صورت  به را  ها  گزينه از  هركدام   
10 2 5100 x   :  1 گزينۀ  

10 5100x x  :  2 گزينۀ 

10 5100 x x   :  3 گزينۀ 90 5100x x   :  4 گزينۀ

  است. پاسخ   3 گزينۀ  بنابراين   
  )2 درس  ، 1 (فصل   2 آمار  و  رياضي  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -90

  327533 سؤال:  كد 

p)) صورت  به رياضي  نماد  با  استثنايي  قياس  قاعدٔه  نكته:    q) p) q    .است  
p از  كه  شود  مي مغالطه  به  تبديل  استثنايي  قياس  ماني ز  دانيم  مي نكته،  به  توجه  با    q   و q   بگيريم  نتيجه p   ،را  مغالطـه  بخـواهيم  اگـر  پس  را
 صورت  به دهيم  نشان  رياضي  صورت  به   ((p q) q) p  است. پاسخ   4 گزينۀ  بنابراين  باشد،  مي  
  است. درست  همواره  گزارٔه  يك   2 گزينۀ  گزارٔه  و  هستند  استثنايي  قياس   4 و   1 هاي  گزينه هاي  گزاره كنيد  دقت   

  )2 درس  ، 1 (فصل   2 آمار  و  رياضي  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -91
  327534 سؤال:  كد 

  كرد. تقسيم   x بر  را  معادله  طرفين  توان  نمي صورت  اين  در  باشد،  صفر  مقدار   x است  ممكن  زيرا  است،  استدالل  دوم  مرحلۀ  در  استدالل  اين  ايراد   
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  )1 درس  ، 1 (فصل   2 آمار  و  رياضي  *  كاربرد  حيطه:  *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -92
  332895 سؤال:  كد 

  است: زير  صورت  به گزاره  دو  فصلي  و  عطفي  شرطي،  تركيب  گذاري  ارزش جدول  ته: نك  
p qp qp q  q  p  
 د د د د د
 د ن ن ن د
 ن د د ن د
 ن ن د ن ن

  دهيم: مي تشكيل  را  شده  داده گزارٔه  گذاري  ارزش جدول  فوق،  نكتۀ  مطابق   
(~ p q) (p q)  p q~ p q~ pqp

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

  است. نادرست  شده  داده گزارٔه  ارزش  باشد،  نادرست  ارزش  داراي   q گزارٔه  و  درست  ارزش  داراي   p گزارٔه  كه  حالتي  در  تنها  فوق،  جدول  مطابق   
  است. پاسخ   2 گزينۀ  بنابراين   
  )1 درس  ، 1 (فصل   2 آمار  و  رياضي  *  كاربرد  حيطه:  *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -93

  367652 سؤال:  كد 

و  را)   q دهـد  مي نتيجه   q ،( )p آنگاه   p (اگر  خوانيم،  مي مقابل  هاي  صورت به و  دهيم  مي نشان  » « نماد  با  را   q و   p گزارٔه  دو  شرطي  تركيب  نكته:   
 )q   از p   شود.) مي نتيجه  
  خوانيم: مي زير  هاي  صورت به و  دهيم  مي نشان  » « نماد  با  را   q و   p گزارٔه  دو  دوشرطي  تركيب  نكته:   
  )p   دهد  مي نتيجه q   و  را q   دهد  مي نتيجه p   ،(اگر  را) p   آنگاه q   اگر  و q   آنگاه p ،(  اگر) p   آنگاه q   ( كس)، برع وp   بـراي  كـافي  و  الزم  شـرط q ( و  
 )p   اگر  تنها  و  اگر q(  
q گزارٔه   2و  1 هاي  گزينه نكته،  به  توجه  با  است.  نادرست   q ارزش  و  نادرست   p گزارٔه  ارزش  سؤال  صورت  به توجه  با    p   كـه  دهنـد  مي نشان  را
p گزارٔه   3 گزينۀ  است.  رست د ارزش  داراي   q   گزارٔه   4 گزينۀ  و  است  درست  ارزش  داراي  كه  دهد  مي نشان  را p ~ q   كه  دهد  مي نشان  را
  است. نادرست  ارزش  داراي  

  )1 درس  ، 1 (فصل   2 آمار  و  رياضي  *  تدالل اس حيطه:  *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -94
  367654 سؤال:  كد 

  است: زير  صورت  به گزاره  دو  دوشرطي  و  شرطي  فصلي،  عطفي،  تركيب  ارزش  جدول  نكته:   
p q  p q  p q  p qq  p  

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

  كنيم: مي بررسي  را  ها  گزينه تك  تك  
     1 گزينۀ   2 گزينۀ 

(p ~ p) q p ~ p(p ~ p) q   p ~ pq  ~ pp

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

  

  3 گزينۀ   4 گزينۀ 

(p ~ p) q p ~ p  (p ~ p) q p ~ p  
 ن ن ن ن
 ن ن ن د
 د د ن ن
 د ن ن د

    است. پاسخ   2 گزينۀ  بنابراين  كند،  مي درست  همواره  گزارٔه  به  تبديل  را  حاصل  گزارٔه  محمد  توسط  شده  داده قرار  نمادهاي  تنها  باال،  جدول  به  توجه  با   
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  )2 درس  ، 1 (فصل   2 آمار  و  رياضي  *  كاربرد  حيطه:  *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -95
  330196 سؤال:  كد 

3S صورت  به فعلي  وضعيت  بگيريم،  نظر  در   S مرحله  هر  در  را  وارونه    ليوان تعداد  اگر      .است  
  نويسيم: مي را  ممكن  حاالت  پس  داد،  وضعيت  تغيير  را  ليوان  دو  توان  مي دقيقاً  هربار   

S    1 حالت  :  شود  مي درست  ليوان  دو    شود  مي كم  تا  دو  وارونه  هاي  ليوان تعداد   2
2S    شود  مي اضافه  تا  دو  وارونه  هاي  ليوان تعداد    2 حالت  :  شود  مي وارونه  ليوان  دو  

0S      3 حالت  :  شود  مي وارونه  ليوان  يك  و  درست  ليوان  يك  
  نيست. پذير  امكان كار  اين  يعني  يابد؛  نمي ش كاه صفر  به   3 از  هرگز  و  كند  مي تغيير  ) 0 يا   -2 يا   2( زوج  عددي  اندازٔه  به هميشه   S بنابراين   
  است. پاسخ   4 گزينۀ  بنابراين   

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

  369918 سؤال:  كد 

  شود. مي جدا  هجا  4 هجا  4 ها،  بيت اكثر  نند ما بيت  اين  آوايي  هاي  پايه  
  ليست سا مَم چش بـ تُ رف n«· بُ تِ هفـ¶Ã¸ هَ ما

)1( )2( )3( )4(     آوايي هاي  پايه 
  ليست حا كِل مُش چِ كِ ني دا چِ تHnُ· هج لِ حا

)5( )6( )7( )8(   آوايي هاي  پايه 
  )2 (درس   2 ادبي  فنون  و  علوم  *  كاربرد  حيطه:  *  ساده  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -97

  371064 سؤال:  كد 

       Hn· زا ه گر


  


 


        

 شد ه گا آ حق لِ دا زَبـ سي كَ  كم 


  


 


 


  


 


 


  


 

  كند. مي كامل  را  اول  مصراع  درستي  به » هزاران گر « دوم،  مصراع  به  توجه  با   
  )2 (درس   2 ادبي  فنون  و  علوم  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -98

  374411 سؤال:  كد 

)1( )2( )3( )4( 
 را ي رو َدم دي نَ يي با زي يُ  بي خوÄj¸ بِ  مَن 
¸Ä»ِرا ي مو شَد با نَ دي بَن دل يُ  زي وي ال د 

)5( )6( )7( )8( 
   هفتم  آوايي  پايۀ       

 :2 گزينۀ 
«H· نَت ك  لي 


  
 


 

  ها: گزينه ساير  بررسي   
  سَر رِ ودُ :1 گزينۀ 


  

  
 يي وا رس ز:3 گزينۀ 

 
 


 


 

 غم د يا فر:4 گزينۀ 


 


  

 

  )2 (درس   2 ادبي  فنون  و  علوم  *  كاربرد  حيطه:  *  ساده  سؤال:  مشخصات   ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -99
  400860 سؤال:  كد 

  شود. مي جدا  تا  4 تا  4 بيت  اين  هجاهاي   
  )2 (درس   2 ادبي  فنون  و  علوم  *  كاربرد  حيطه: *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  1 گزينۀ   پاسخ:  -100

  415943 سؤال:  كد 

  باشند. هم  عين  ميان  در يك بايد  يا  باشند  داشته  يكساني  آهنگ  ها  پايه همۀ  بايد  هجا) 4 هجا  4 (معموالً  آوايي  هاي  پايه كردن  جدا  از  پس  نكته:   
  شود. مشخص  ها  آن نظم  تا  شوند  جدا  هجا  4 هجا  4 بايد  ها  گزينه همۀ   
  ها: گزينه در  هجايي  نظم  بررسي   
 : 1 گزينۀ        2 گزينۀ :      3 گزينۀ :      4 گزينۀ :    
  )2 (درس   2 ادبي  فنون  و  علوم *  كاربرد  حيطه:   *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -101

  417022 سؤال:  كد 

 بود گ جَن چُن لي وَ رَت شي شم د تا اُف مينْ ز  بر 
 بود گ نن ما نم مَ بر زد ها م زخ شد مي تُ  بر 
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  )2 (درس   2 ادبي  فنون  و  علوم  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -102
  374412 سؤال:  كد 

 ياث غ ال¶I·  دَر سْت ني را ما دِ  در 
 ياث غ الIÄ· پا سْت ني را ما رِ هج

  )2 (درس   2 ادبي  فنون  و  علوم  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -103
  374404 سؤال:  كد 

  هستند. آوايي  پايۀ   4 داراي  ها  گزينه ديگر    كه   صورتي در  است  سؤال  صورت  همانند  و  وايي آ  پايۀ  سه  داراي   2 گزينۀ   
 دم شُ الن حاخُش  ُن  ال حا بَد تِ جُف 

  

 شد با نَ رت هِج تِ قَ طا را لم  دِ :2 گزينۀ 
  )2 (درس   2 ادبي  فنون  و  وم عل *  كاربرد  حيطه:  *  ساده  سؤال:  مشخصات   ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -104

  371068 سؤال:  كد 

  ها: گزينه بررسي   
 تيشس ن لَم دِ در تُ كِ دم بُو نَ مَن ز نو هَ كِ :1 گزينۀ 
      رفت ت دَس رَز گا زِ روa¼· سَم رِ كي:2 گزينۀ 
      نم بي نَ رَش اد دي كِ تي وقHn· هَ:3 گزينۀ 

      هم  ز  ني[I· دُ شُ او ي دا ف دل:4 گزينۀ 
  

 آوايي) پايۀ   3( :2 گزينۀ آوايي) پايۀ   4( :1 گزينۀ 
 آوايي) پايه   3( :4 گزينۀ آوايي) پايۀ   3( :3 گزينۀ 

  )2 (درس   2 ادبي  فنون  و  علوم  *  كاربرد  حيطه:  *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -105
  371073 سؤال:  كد 

  ها: گزينه ساير  بررسي   

     رَم زا بگ م وا تم دس مَ آ شَب نِم مَ:1 گزينۀ 
     رَم ذا بُگ م جا رِ نا ك را بت سا ح

      واز پر ق شو با اي  چ بچ تر بو ك:2 گزينۀ 
      باز پر لُ با زي رو د كر ئت جر ب

 هَد دَ مي هي وا گ مَتچش اي  دِ خُر مي سر پ شي دو:3 گزينۀ 
 را ز را رَد دا ر تو مس او ك جو في ري ح ري با

  )3 (درس   2 ادبي  فنون  و  علوم  *  دانش  حيطه:  *  ساده  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -106
  327474 سؤال:  كد 

  است: گونه  اين بيت،  اين  در  تشبيه  اركان   
 رفت همي  كارون  سر  بر  نرمي به بار سبك قويي چون آرام بلم
  )3( شبه  وجه )2( شبه  وجه به مشبّهٌتشبيه ادات )1( شبه   وجه  مشبه

  )3 (درس   2 ادبي  فنون  و  علوم  *  كاربرد  حيطه:  *  ساده  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -107
  330130 سؤال:  كد 

تركيـب  نـو  مـه  و  سـبز  مزرع  كه  حالي    در باشد.  شده  تشبيه  برعكس  يا  مضاف  به  اليه  مضافٌ و  باشد  اضافي  تركيب  بايد  تركيبي  فشردٔه  تشبيه   
  شود. ينم ديده  تشبيهي  آن  در  ولي  است،  اضافي  تركيب  اينكه  با  خويش  كشتۀ  و  است  وصفي  
  )3 (درس   2 ادبي  فنون  و  علوم  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -108

  348669 سؤال:  كد 

 بخندي غنچه  همچو  تو بگريم ابر  چو  وگر ببالي سرو  همچو  تو  بنالم مرغ  چو   اگر
1 2 3 4 

  )3 (درس   2 ادبي  فنون  و  علوم  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -109
  344101 سؤال:  كد 

  هدايت چراغ  ضالل/  ظلمات  جهل/  ظلمات   
  )3 (درس   2 ادبي  فنون  و  علوم  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -110

  327481 سؤال:  كد 

تشـبيه  در  (مشـبّه).  امـت  و  به)  (مشبّهٌ ديوار  است:  شده  ايجاد  تشبيه  اصلي  ركن  دو  شدن  اضافه  از  زيرا  است،  اضافي  فشردٔه   تشبيه امّت  ديوار   
  ست.ا گسترده  تشبيه  پس  به)؛  (مشبّهٌ پشتيبان  و  (مشبه)  تو  (ادات)،  چون  است:  آمده  تشبيه  از  ركن   3 » پشتيبان تو  چون « 
» دوسـتي درخت «  4 گزينۀ  در  و  گسترده  تشبيه  » زد زمين  شير  كردار  به  او «  3 گزينۀ  در  فشرده،  تشبيه  » محبت بازار « و  » جان نقد «  2 گزينۀ  در   
  است. فشرده  تشبيه  
  )3 (درس   2 ادبي  ن فنو  و  علوم  *  كاربرد  حيطه:  *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -111

  348672 سؤال:  كد 

  گويند. مي اضافي  فشردٔه  تشبيه  يا  اضافي  بليغ  تشبيه  آن  به  باشد  داشته  وجود  تشبيه  اضافي  تركيب  در  هرگاه  غالباً   
  باشد. اضافي  تشبيه  تواند  نمي و  است  وصفي  تركيب  روشن  آسمان  و  بلند  ديوار  گرفتار،  دل  مانند  هايي  تركيب  
  هستند. واقعي  زيرا  ندارند،  استعاره  يا  تشبيه  آرايۀ  نيز  كربال  شهيد  و  گل  بوي  شهيد،  جان  مرغ،  آشيان  شمع،  آتش  مانند  واقعي  هاي  تركيب  
  )3 درس(  2 ادبي  فنون  و  علوم  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -112

  349032 سؤال:  كد 

  گسترده تشبيه    شبه  وجه سوزاندن:  /  به مشبه آتش:  مشبه/  مظلوم:  ديدٔه  آب  
 از رود  كـار  بـه   »كـه   هنگـامي «معناي  در  اگر  و  است  تشبيه  ادات  از  رود  كار  به مانند  و  مثل  معناي  در   »چون« هرگاه  است.  محذوف  بيت  اين  در  ادات 

 

 گشت روان   چون مانند:  رود  نمي حساب  به تشبيه  ادات 
    كه   هنگامي 
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  )3 (درس   2 ادبي  فنون  و  علوم  *  كاربرد  حيطه:  *  ساده  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -113
  371077 سؤال:  كد 

  است. رفته  كار  به » مثل و  همانند « معناي   به ها  گزينه ساير  در  اما  است؛  آمده  » كه هنگامي  و  كه   وقتي « معناي   به  2 گزينۀ  در  » چو« واژٔه   
  )3 (درس   2 ادبي  فنون  و  علوم  *  كاربرد  حيطه:  *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -114

  351477 سؤال:  كد 

 غمـت ت دسـ در   مـوم چـون  شد  نرم   صبرم  كــوه
 

ــا   ــدازان ت عشــق  آتــش و   آب در  ت  شــمع چــو   مگ
 

 به مشبّهٌ  مشبه  مشبهبه مشبّهٌبه مشبّهٌ    به مشبّهٌ مشبه به مشبّهٌ

  )3 (درس   2 ادبي  فنون  و  علوم  *  كاربرد  حيطه:  *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -115
  332833 سؤال:  كد 

  است. اسنادي  بليغ  تشبيه   4 و   3 ، 1 هاي  گزينه و  تشبيهي  اضافۀ   2 گزينۀ   
  هستي) گل  درخت  مانند  (تو  گلي.  درخت  تو  : 1 گزينۀ   
  سرشك سيالب  : 2 گزينۀ   
  است.) سنگين  الوند  كوه  مانند  (فراق  است.  الوند  كوه  يار  فراق  : 3 گزينۀ   
  هستي) مهتاب  مانند  (تو  تويي  مهتاب  هستي)  آفتاب  مانند  و (ت تويي  آفتاب  : 4 گزينۀ   
  )3 (درس   2 ادبي  فنون  و  علوم  *  كاربرد  حيطه:  *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -116

  350045 سؤال:  كد 

كردن تحمل خاكچوفقيه
 شبه وجه به مشبّهٌادات مشبّه 

  

هستيربّاني شير شجاعت در  تونداريم: شبيه ت ادات  :1 گزينۀ 
    به  مشبّهٌ شبه وجهمشبّه  

  بلندي) (در  است  شمشاد  چون  تو  زلف  زيبايي)/  (در  است  گل  چو  رويت  است:  نشده  ذكر  شبه  وجه  : 2 گزينۀ   
  هستند. فشرده  تشبيه  اشك  درّ  و  پيكر  پري : 3 گزينۀ   
  )3 (درس   2 ادبي  فنون  و  علوم  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -117

  371079 سؤال:  كد 

  غيراضافي) فشردٔه  (تشبيه  است.  ديو  جهان  : 2 گزينۀ   
  ها: گزينه ساير  اما   
  اضافي) فشردٔه  (تشبيه  محنت  بوم  : 1 گزينۀ   
  گسترده) (تشبيه  هستي  حُسن  داراي  قمر،  مانند  تو  : 3 گزينۀ   
  اضافي) فشردٔه  (تشبيه  ادراك  و  عقل  و  تقوي  خرمن  اضافي)/  فشردٔه  (تشبيه  عشق  شهر  : 4 گزينۀ   
  )3 (درس   2 ادبي  فنون  و  علوم  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -118

  371081 سؤال:  كد 

  است. غيراضافي  فشردٔه  تشبيه  است  تموز  آفتاب  و  برف  عمر  : 4 نۀ گزي  
  ها: گزينه ساير  بررسي   
  تشبيهي اضافۀ  صبا:  باد  خياط  : 1 گزينۀ   
  تشبيهي اضافۀ  ضمير:  آينۀ  : 2 گزينۀ   
  تشبيهي اضافۀ  عشق:  جامِ  : 3 گزينۀ   
  )3 (درس   2 ادبي  فنون  و  علوم  *  كاربرد  حيطه:  *  ط متوس سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -119

  371084 سؤال:  كد 

  گسترده تشبيه  » غنچه همچون « و  فشرده  تشبيه  » زهد بساط « : 3 گزينۀ   
  ها: گزينه ساير  بررسي   
  اضافي فشردٔه  تشبيه  » عشق گنج « : 1 گزينۀ   
  اضافي فشردٔه  تشبيه  » دي و  بهمن  رهزنان « : 2 گزينۀ   
  اضافي فشردٔه  تشبيه  » صاعقه چراغ « و  » محبت آتش « : 4 گزينۀ   
  )3 (درس   2 ادبي  فنون  و  علوم  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -120

  376182 سؤال:  كد 

بودن زبان  ده سوسنسان به حافظ:2 گزينۀ 
 شبه وجه به مشبّهٌ ادات مشبّه 

  

 بودن دهان  بر  مُهر غنچه چو حافظ
 شبه وجهبه مشبّهٌ ادات محذوف مشبّه 

  ابيات: ساير  در  تشبيه  اما   
  اسنادي) فشردٔه  (تشبيه  است  گنجينه  سينه  : 1 گزينۀ   
  )اضافي فشردٔه  (تشبيه  غرور  باد  : 3 گزينۀ   

ماند مي رسيده   جراحت هاي  سينه  بهگل و  الله :4 گزينۀ 
 ادات به مشبّهٌ مشبّه 
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   2 تاريخ   4 درس  *  دانش  حيطه:  *  ساده  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -121

  371090 سؤال:  كد 

مكـه  عـازم  برائت  سورٔه  ابالغ  براي  كه  داد  مأموريت    علي  به    خدا  رسول  هجري،  نهم  سال  هاي  ماه آخرين  در  (توبه)  برائت  سورٔه  نزول  با   
  شوند. وارد  آنجا  به  نداشتند  حق  مشركان  و  گرديد  اعالم  اسالمي  حرم  عنوان  به خدا  خانۀ  و  مكه  آن،  از  پس  شود،  
    2 تاريخ   4 س در  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -122

  353232 سؤال:  كد 

با  بيعت  شروط  از  يكي  شهر،  آن  نكردن  ترك  و  مدينه  به  هجرت  قمري،   8 سال  در  مكه  فتح  هنگام  تا  مدينه،  به  مكه  از    پيامبر  هجرت  از  پس   
  رفت. مي شمار  به اسالم  دعوت  پذيرش  و    پيامبر  
    2 تاريخ   3 درس  *  دانش  حيطه:  *  ساده  سؤال:  مشخصات   ▲  3 نۀ گزي پاسخ:   -123

  371091 سؤال:  كد 

و  گسـتاخ  خشن،  اخالق  و  فرهنگ  بر  داللت  بلكه  نيست،  معرفت  و  علم  فقدان  و  ناداني  با  مترادف  كه  بود  عربستان  مردم  شاخص  ويژگي   ،جاهلي  
  گرفت. مي سرچشمه  جامعه  آن  اعضاي  سركش  و  تند  خوي  و  خلق   از كه  دارد  جويي  كينه 
    2 تاريخ   2 درس  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -124

  355392 سؤال:  كد 

زنـدگي،  و  تولـد  محل  خبر،  كنندٔه  روايت هويتي  هاي  يژگيو  نظير  موضوعاتي  مورخان  و  پژوهشگران  كننده،  روايت نقد  و  اعتبار  سنجش  مرحلۀ  در   
مكـاني  و  زماني  فاصلۀ  تعيين  كننده،  روايت نقد  در  مورخان  كارهاي  از  يكي  كنند.  مي بررسي  را  او  علمي  جايگاه  و  سياسي  و  مذهبي  فكري،  گرايش  
  است. خبر  و  راوي  بين  
  است. » تاريخي منابع  و  ها  گزارش بررسي  و  نقد  و  اعتبار  سنجش « مرحلۀ  به  ط مربو   4 گزينۀ  تذكر:   
    2 تاريخ   2 درس  *  كاربرد  حيطه:  *  ساده  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -125

  383278 سؤال:  كد 

 ،خبـر نادرستي  و  درستي  دربارٔه  نظري  هيچ  انتقاد،  و  نقد  هرگونه  از  دور  به ن، نويسندگا  كه  باشد  اين  روايي  نگاري  تاريخ سبك  معايب  از  يكي  شايد   
با  و  شوند  مي رو  روبه موضوع  يك  دربارٔه  گوناگون  اخبار  از  اي  مجموعه با  بعدي  مورخان  زيرا  دانند،  مي بزرگ  امتيازي  را  آن  برخي   اما  دهند؛  نمي ارائه  
  كنند. مي قضاوت  خبر  آن  دربارٔه  كافي  اسناد  و  مدارك  وردن آ  دست  به 
    2 تاريخ   3 درس  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -126

  348591 سؤال:  كد 

از  معـدودي  و  يثـرب  ساكن  يهوديان  از  برخي  بودند.  ه گرويد  مسيحيت  و  يهوديت  هاي  دين به  عرب  هاي  قبيله از  تعدادي  اسالم  ظهور  آستانۀ  در   
  بودند. جمله  آن  از  نجران  مسيحيان  
    2 تاريخ   3 درس  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -127

  371096 سؤال:  كد 

هـا  آن قربـاني  گوشـت  از  و  كردند  مي امتناع  ها  بت پرستش  از  ،  ابراهيم  حضرت  از  پيروي  به  كه  بودند  اعراب  از  معدودي  پرستان،  بت كنار  در   
  شدند. معروف  حنفاء  به  اينان  خوردند.  نمي 
    2 تاريخ   4 درس  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -128

  348593 سؤال:  كد 

  بودند. كرده  مهاجرت  ديار  آن  به  يمن  از  خَزرَج  و  اوس  بزرگ  قبيلۀ  دو  جمله  از  شهر،  آن   عرب هاي  قبيله  
    2 تاريخ   4 درس  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -129

  348600 سؤال:  كد 

و  حجاز  منطقۀ  هاي  قبيله ميان  در  اسالم  نشر  براي  مساعدي  زمينۀ  اسالم،  عليه  آنان  ظامي ن هاي  فعاليت كاهش  و  خندق  جنگ  در  قريش  ناكامي   
  آورد. فراهم    پيامبر  حكومت  محدودٔه  گسترش  
    2 تاريخ   4 درس  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -130

  371094 سؤال:  كد 

  كردند. مي دريافت  را  خود  سهم  جنگي  هاي  غنيمت از  اما  گرفتند،  نمي حقوق  جنگ  در  شركت  و  سپاه  در  حضور  خاطر  به مسلمانان   
    2 تاريخ   4 درس  *  كاربرد  حيطه:  *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -131

  374330 سؤال:  كد 

نـابودي  و  بـدر  شكسـت  جبـران  قصد  به  آن،  پيمان  هم هاي  قبيله و  قريش  قبيلۀ  جنگجويان  از  بزرگ  سپاهي  ت، هجر  پنجم  و  سوم  هاي  سال در   
دسـت  نسـبي  موفقيتي  به  اُحد   ٔهغزو در  مشركان  بود.  ابوسفيان  عهدٔه  به ها  لشكركشي اين  در  قريش  سپاه  فرماندهي  شدند.  مدينه  راهي  اسالم  
  ماندند. ناكام  بودند،  كرده  بسيج  را  خود  معنوي  و  مادي  امكانات  و  نيرو  تمام  اينكه  وجود  با  احزاب  يا  خندق  جنگ  در  اما  فتند، يا 
    2 تاريخ   2 درس  *  استدالل  حيطه:  *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -132

  367592 سؤال:  كد 

هـا  آن از  گـزارش  يـك  ها،  روايت همۀ  مطابقت  و  مطالعه  با  موضوع،  يك  دربارٔه  روايات  همۀ  ذكر  جاي  به مورخ  تركيبي)  نگاري  (تاريخ وش ر  اين  در   
  است. نادرست   1 گزينۀ  پس   كند. مي تنظيم  
    2 تاريخ   2 درس  *  كاربرد  حيطه:  *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -133

  367593 سؤال:  كد 

هـاي  نمونـه از  مسـكويه)  ابـوعلي  (نوشـته  االمم  تجارب و  بيهقي  تاريخ  و  اند  تركيبي نگاري  تاريخ هاي  نمونه از  البلدان  فتوح جمله  از  بالذري  آثار   
  هستند. تحليلي  نويسي  تاريخ سبك  برجستۀ  
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    2 تاريخ   3 درس  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  ت مشخصا  ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -134
  355393 سؤال:  كد 

در  ثروتمنـد  شهري  طائف  شد.  طائف  راهي  باشند،  داشته  اسالم  پذيرش  براي  بيشتري  آمادگي  كه  مردماني  يافتن  وجوي  جست در    خدا  رسول   
نكردنـد،  استقبال    پيامبر  از  تنها  نه طائف  اهالي  داشتند.  قريش  سران  با  اي  گسترده اقتصادي  روابط  جا، آن اشراف  و  بزرگان  و  بود  مكه  نزديكي  
  راندند. شهرشان  از  را  حضرت  آن  اهانت،  و  احترامي  بي با  بلكه  
    2 اريخ ت  3 درس  *  كاربرد  حيطه:  *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -135

  376207 سؤال:  كد 

  يافت. ادامه  علني)  دعوت  آغاز  از  پيش  (تا  سال  سه  ،  پيامبر  محدود  و  خاص  دعوت   
  ها: عبارت بررسي   
  درست   پذيرفتند  را  پيامبر  دعوت  بودند،  مستضعف  و  فقير  جوان،  طبقات  از  بيشتر  كه  مكه  مردم  از  تعدادي  الف)   
كه  برآمدند  درصدد  اسالم،  به  مستضعفان  و  جوانان  گرايش  و    پيامبر  دعوت  شدن  آشكار  با  اما  كردند،  نمي مخالفت  ابتدا  در  مشرك  سران  ب)   

  درستنا   كردند  نمي اي  مقابله محدود،  و  خاص  دعوت  زمان  در  پس    كنند  مقابله  مسلمانان  و    پيامبر  با  
  نادرست   گزاردند  مي نماز  مشركان  چشم  از  دور  به  و  رفتند  مي مكه  اطراف  به  يارانش  و    پيامبر  ج)   
از  شـتر بي كـه  مكـه  مـردم  از  تعدادي  بلكه  نشد،  محدود  خود  خانواده  به  ايشان  دعوت  اما  كرد،  آغاز  خويش  خانواده  از  را  دعوت    پيامبر  د)   

  نادرست   پذيرفتند  را    پيامبر  دعوت  بودند،  مستضعف  و  فقير  جوان،  طبقات  
  درست   باشد  كرده  آغاز  خويش  خانوادٔه  از  را  دعوتش  حضرت  آن  كه  است  طبيعي  ) ه  

 
 )3 (درس   2 جغرافيا  *  كاربرد  طه: حي *  ساده  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -136

  484011 سؤال:  كد 

  است. شده  انجام  بارش  و  دما  گياهي،  پوشش  معيار  سه  اساس  بر  كوپن  بندي  طبقه  
  )3 (درس   2 جغرافيا  *  دانش  حيطه:  *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -137

  484012 سؤال:  كد 

  250-450 ساالنه گي بارند  ميزان 
mm 

250-100  
mm 

100 -50  
mm 

  50 از  كمتر 
mm 

 بيابانبياباني) (نيمه خشك  بسيار  خشكخشك نيمه منطقه

  )3 (درس   2 جغرافيا  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -138
  484013 سؤال:  كد 

كنند  مي حركت  تر  سريع ها  مولكول شود،  مي گرم  منطقۀ  يك  هواي  وقتي  دهد.  مي نشان  را  فشار  كم منطقۀ  يك  در  هوا  فشار  وضعيت  تصوير،  اين   
در  . شـود مي ايجاد  فشار  كم مركز  يك  گرم  منطقۀ  روي  بر  درنتيجه  و  دارد  كمتري  فشار خود  اطراف  به  نسبت  گرم  هواي  گيرند.  مي فاصله  هم  از  و  
  شود. مي كم  ناحيه  مركز  سمت  به هوا  فشار  فشار،  كم 
  )3 (درس   2 جغرافيا  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -139

  484014 سؤال:  كد 

  نيست). يكنواخت  و  يكسان  (دما  است  زياد  دما  اختالف   B اقليم  يا  خشك  مناطق  در   
  )3 (درس   2 جغرافيا  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -140

  484015 سؤال:  كد 

  است. مختلف  نواحي  وهواي  آب تغييرات  و  هوا  عمومي  گردش  مهم  عوامل  از  زمين،  كرٔه  روي  بر  فشار  هاي  كانون پراكندگي   
  )3 (درس   2 جغرافيا  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  صات مشخ  ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -141

  484016 سؤال:  كد 

گـرم  هـاي  بيابـان جملـه  از  مـابقي  دارنـد)،  قرار  باال  جغرافيايي  عرض  در  معموالً  (كه  گيرد  مي قرار  سرد  هاي  بيابان گروه  در  كه   2 گزينۀ   از غير  به  
  هستند. مداري  جنب 
  )3 (درس   2 جغرافيا  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -142

  484017 سؤال:  كد 

و  جنوبي  امريكاي  در  آتاكاما  (بيابان  اند  آمده پديد  هايي  بيابان افريقا،  غربي  جنوب سواحل  و  جنوبي  امريكاي  سواحل  مانند  ها  قاره سواحل  برخي  در   
  هواست. نكردن  صعود  و  پرفشار  مركز  وجود  بيابان،  آمدن  وجود  به اصلي  علت  نيز  مناطق  اين  در  افريقا).  در  ناميب  
  )3 (درس   2 جغرافيا  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -143

  484018 سؤال:  كد 

بارنـدگي  و  شـود  مـي تشـكيل  ابر  و  آيد  مي پايين  آن  دماي  رفتن،  باال  با  همراه  شود؛  مي تر  گرم خود  مجاور  هواي  از  هوا  تودٔه  همرفتي،  بارندگي  در   
  اند. نوع اين  از  بيشتر  بهاري  هاي  بارش  .گيرد مي صورت  
  )3 (درس   2 جغرافيا  *  دانش  حيطه:  *  توسط م سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -144

  484019 سؤال:  كد 

و  تاريك  و  روشن  منطقۀ  وسعت  انتقالي،  و  وضعي  حركت  طي  كه  شود  مي موجب  خورشيد  دور  به  آن  انتقالي  گردش  مدار  بر  زمين  محور  بودن  مايل   
  باشد. متفاوت  جنوبي  و  شمالي  نيمكرٔه  در  و  مختلف  نواحي  در  سال  مختلف  فصول  و  شب  و  روز  طول  
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  )3 (درس   2 جغرافيا  *  كاربرد  حيطه:  *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -145
  484020 سؤال:  كد 

 گياهي پوشش  بارش دما هوا و آب نام وهوا آب عالمت 

A 
  استوايي

 مرطوب) و  (گرم   
   سردتر  ماهي  هيچ 

C از  18  .نيست 
 سال تمام  در  بارش 

   براي  مناسب 
 باراني هاي  جنگل

B بارش كمبود  است. زياد  دما  اختالف  خشك 
   براي  نامناسب 
 گياه رويش 

C معتدل 
  سال ماه  سردترين  ميانگين 

C بين    18   تا C 3  .است
  سال سرد  دورٔه  در  بارش 

 گرم دورٔه  از  بيشتر   
   براي  مناسب 

دار خزان هاي  جنگل

D سرد 
   ماه  سردترين  ميانگين 

C از  كمتر  3  .است 
  بيشتر تابستان  بارش 

 زمستان از 

   براي  مناسب 
  مخروطي هاي  جنگل

 سردسيري

E 
  سرد بسيار 

 (قطبي)  
   بيش  ماهي  هيچ 

C از  10  .نيست 
 بارش كمبود 

  براي نامناسب 
 گياه رويش   

  )3 (درس   2 جغرافيا  *  كاربرد  حيطه:  *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -146
  484021 سؤال:  كد 

  هستند. ها  اقيانوس در  گرم  آب  دريايي  هاي  جريان سرچشمۀ  و  گرما   ٔهذخير بزرگ  منبع   ،استوايي نواحي   
 د: و  ج  الف،  هاي  گزاره صحيح  صورت   
  يابد. مي كاهش  هوا  دماي  كنيم،  مي حركت  باالتر  جغرافيايي  هاي  عرض سمت  به استوا  از  هرچه  الف)   
  آيد. مي پديد  سرد  و  معتدل  گرم،  مناطق  ين زم سطح  بر  خورشيد  انرژي  نامساوي  دريافت  از  ج)   
  است. بيشتر  دريافتي  انرژي  ميزان  اما  كمتر  خورشيد  نور  طريق  از   شده  روشن مساحت  استوا  در  است.  استوا  همان  درجه  صفر  مدار  از  منظور   د)  
  )3 (درس   2 جغرافيا  *   دانش حيطه:  *  ساده  سؤال:  مشخصات   ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -147

  484022 سؤال:  كد 

كـره  زيسـت هواكره،  واسطۀ   به زيرا  كند؛  مي جدا  سيارات  ساير  از  را  سياره  اين  و  است  زمين  سيارٔه  مهم  هاي  ويژگي از  يكي  (اتمسفر)  هواكره  وجود   
  گذارد. مي تأثير  نيز  كره  سنگ و  كره  بآ  روي  بر  هواكره  اين،  بر  عالوه  است.  حيات  به  قادر  
  )2 (درس   2 جغرافيا  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -148

  484023 سؤال:  كد 

گرفتـه  شكل  شهر  اين  پيرامون  صنعتي  ي نواح تهران،  شهر  ارتباطي  محورهاي  امتداد  در  كوچك  و  بزرگ  هاي  كارخانه ايجاد  با  اخير،  سال  چهل  در   
  است. كرده  تبديل  كشور  مصرفي  صنايع  قطب  ترين  مهم به  را  تهران  صنعتي،  نواحي  اين  آمدن  وجود  به است.  
  )2 (درس   2 جغرافيا  *  استدالل  حيطه:  *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -149

  484024 سؤال:  كد 

هـم   3 گزينـۀ  در  شود؛  زياد  يا  كم  آن  وسعت  و  برود  بين  از  ناحيه  يك  خاص  هاي  ويژگي است  ممكن  طبيعي،  عوامل  يا  انساني  هاي  فعاليت اثر  در   
منطقـۀ  نتيجـه  در  و  انـد  كـرده مهـاجرت   بـنگالدش كشـور  به  مسلمانان  از  نفر  صدها  افراطي)،  بوداييان  (اقدامات  انساني  هاي  فعاليت دليل  به 
دنبال   به شهر  به  روستاييان  مهاجرت  پديده،  اين  از  ديگري  مثال  است)؛  رفته  ميان  از  يا  شده  كاسته  آن  (وسعت  است  شده  تخريب  نشين  مسلمان 
   است.  خشكسالي  وقوع  
  )2 (درس   2 جغرافيا  *  كاربرد  حيطه:  *   ساده سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -150

  484025 سؤال:  كد 

  اند. وابسته طبيعي  نواحي  به  حيات  ادامۀ  براي  انساني  جوامع   

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

  367616  سؤال: كد 

و  آيند  مي پديد  ، متفاوتي هاي  فرهنگ واحد،  سرزميني  در  زمان  طول  در  ندارند.  يكساني  تاريخي  تداوم  و  جغرافيايي  گسترٔه  مختلف،  هاي  فرهنگ  
  گيرند. مي شكل  گوناگوني  هاي  فرهنگ ، متعدد هاي  سرزمين در  واحد  زماني  در  
    2 شناسي  جامعه  2 درس  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -152

  367617 سؤال:  كد 

  برداشتند: گام  شدن  جهاني سوي  به كه  هايي  فرهنگ  نخست گونۀ  هاي  ويژگي  
  است. خاصي  گروه  يا  منطقه  قوم،  به  متعلق  آن  هنجارهاي  و  ها  ارزش عقايد،  ) 1  
  دارد. جويانه  لطهس نگاه  ) 2  
  جغرافيايي مرزهاي  از  عبور  ) 3  
  پيراموني و  مركزي  منطقۀ  دو  به  جهان  تقسيم  ) 4  
  مركزي منطقۀ  توسط  پيراموني  منطقۀ  گرفتن  خدمت  به ) 5  
  اند. گونه اين  از  نمونه  دو  داري  سرمايه و  صهيونيسم  فرهنگ  ) 6  
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    2 شناسي  جامعه  2 درس  *  استدالل  حيطه:  *  دشوار  سؤال:  صات مشخ  ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -153
  367624 سؤال:  كد 

دفاع  توان  دهد،  پاسخ  ها  پرسش اين  به  نتواند  فرهنگي  اگر  دهد.  پاسخ  جهان  و  انسان  دربارٔه  بشر  بنيادين  هايي  پرسش به  بايد   عقالنيت اول  سطح   
  .دهد مي دست  از  را  خود  هويت  از  
صـورت  پـس  اسـت؛  خواسته  را  آن  نتيجۀ  و  است  كرده  مطرح  را  جهان  و  انسان  با  رابطه  در  بنيادين  پرسش  يك  به  پاسخ  در  ناتواني  سؤال  عبارت   
  است.  فرهنگي هويت  از  دفاع  توان  دادن  دست   از  عقالنيت اول  سطح  نبود  نتيجۀ  و  دارد  اول  سطح  عقالنيت  نبودن  بر  استدالل  سؤال  
    2 شناسي  جامعه  2 درس  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -154

  /امال369862 سؤال:  كد 

     گيرد. مي خدمت  به آن  پيرامون  در  را  ر ديگ كشورهاي  و  دهد  مي قرار  موردتوجه  را   قدرت و  ثروت  كانون  داري  سرمايه اول:  قسمت  
     كار  به نژاد  آن  به  خدمت  در  را  ديگران  خود،  دنيوي  رويكرد  با  و  دهد  مي قرار  موردتوجه  را   خاصي نژاد  صهيونيسم،  هاي  ارزش و  آرمان  دوم:  قسمت

  گيرد. مي 
     و  ضـعف  بـه  را  هـا  گروه و  جوامع  اقوام،  ديگر  و  آورد  مي دنبال  به ديگران  بر  را  خاص  گروهي  يا  معه جا قوم،  يك  تسلط  كه  فرهنگي  سوم:  قسمت

  است. استكبار  و  سلطه  فرهنگ  ، كشاند مي ناتواني  
    2 شناسي  جامعه  2 درس  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -155

  /بهبود383328 ل: سؤا كد 

    آورند،  مي فراهم  را  گران  سلطه نفوذ  زمينۀ  و  كنند  مي تبديل  منفعل  موجوداتي  به  را  ها  آن گيرند،  مي ها  انسان از  را  مقاومت  قدرت  كه  هايي  فرهنگ
  ندارند. را   مسئوليت و  تعهد  ويژگي  ها  فرهنگ گونه  اين 

    است. مرتبط   معنويت ويژگي  به  معنوي  و  ابدي  نيازهاي  به  توجه  و  دنيوي  و  مادي  نيازهاي   به صرف   توجه  عدم  
    كنند. دفاع  خود  هاي  ارزش حقانيت  از  توانند  نمي نباشند،  قائل   حقيقتي به  كه  هايي  فرهنگ  
    2 شناسي  جامعه  2 درس  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -156

  374349 سؤال:  كد 

    است.  دوم سطح  عقالنيت  به  مربوط  بنيادين  هاي  ارزش اساس  بر  متغير  نيازهاي  و  ها  پرسش به  پاسخ  
     است.  دوم سطح  عقالنيت  به  مربوط  مختلف  تاريخي  نيازهاي  و  ها  پرسش با  مواجهه  
  است.  اول سطح  عقالنيت  جهان،  و  انسان  دربارٔه  بشر  بنيادين  هاي  پرسش به  گويي  پاسخ  
    2 شناسي  جامعه  3 درس  *  دانش  حيطه:  *  ساده  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -157

  371119 سؤال:  كد 

   باشند.  مي درست  تغلب  جامعه  با  رابطه  در   4 و   2 ، 1 هاي  گزينه  
   هستند.  ديگران  رشك  مورد  و  پيروز  خوشبخت،  كه  هستند  آنان  تنها  برند  مي گمان  تغلب  مع جوا  
   نمايند.  چاپلوسي  و  كرده  ستايش  را  آنان  ديگران  خواهند  مي همواره  آنان   
    2 شناسي  جامعه  3 درس  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -158

  348098 سؤال:  كد 

  آورد. نمي دنبال  به را  ها  آن فرهنگي  بسط  هميشه  اما  شود،  مي منجر  مختلف  جغرافيايي  مناطق  در  مهاجم  قوم  مستقيم  حضور  به  گرچه  نظامي  غلبۀ   
    2 شناسي  امعهج  3 درس  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -159

  371121 سؤال:  كد 

از  بلكـه  نـدارد،  وجـود  نظامي  مستقيم  غلبۀ  نو،  استعمار  در  است.   قديم استعمار  نوع  از  كه  است   امپراتوري و   گشايي جهان انواع  از  سؤال  عبارت   
  كنند. مي استفاده  خود  تعماري اس اهداف  به  رسيدن  براي  مستعمره،  كشورهاي  داخلي  و  بومي  مجريان  
    2 شناسي  جامعه  3 درس  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -160

  374341 سؤال:  كد 

را  شـدن  جهـاني شايسـتگي  و  ود بـ  اي قبيله و  قومي  آنان  فرهنگ  ولي  كردند،  تصرف  را  جهان  از  وسيعي  مناطق  خود  نظامي  قدرت  با  نيز  مغوالن   
  نداشتند. 
    2 شناسي  جامعه  3 درس  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -161

  371124 سؤال:  كد 

كشـور  زيـرا  باشـد،  مـي درسـت  نـو  استعمار  با  بطه را در  ، 2 گزينۀ    كه   حالي در  باشند.  مي درست  قديم  استعمار  با  رابطه  در   4 و   3 ، 1 هاي  گزينه  
هاي  دولت طريق  از  و  المللي  بين سياسي  و  اقتصادي  هاي  سازمان و  نهادها  از  استفاده  با  خود،  اقتصادي  قدرت  به  اتكا  با  نو،  استعمار  در  استعمارگر،  
  گيرد. مي اختيار  در  را  ديگر  ي كشورها هاي  سياست و  بازار  كنترل  نشانده،  دست 
    2 شناسي  جامعه  3 درس *  كاربرد  حيطه:   *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -162

  410433 سؤال:  كد 

     بنـد  بـه  كشـور  و  استعماري  دولت  را  فاتح  كشور  كند.  مي داللت  سياسي  و  نظامي  قدرت  به  توسل  با  ، خارجي سرزمين  يك  اشغال  بر  استعمار
در  و  شـد  آغـاز  اروپاييان  توسط  بعد  به   پانزدهم قرن  از  كه  است  امپراتوري  و  گشايي  جهان از  نوعي  استعمار  نامند.  مي مستعمره  را  شده  كشيده  
  رسيد. اوج  به  نوزدهم  قرن  

    هفدهم سدٔه  در  اروپايي  استعمار  بود.   صنعتي اقتصاد  و   نظامي فنون  ، دريانوردي زمينۀ  در  پيشرفت  از  ناشي  دوران  اين  در  استعمار  هاي  موفقيت 
   كرد.  برپا  را  بشريت  تاريخ  داري  برده ترين  بزرگ ميالدي   هجدهم و  

    2 شناسي  جامعه  3 درس  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -163
  323541 سؤال:  كد 

امپرياليسم انواع 
  سياسي ) 1
  اقتصادي ) 2
 فرهنگي ) 3
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    2 شناسي  جامعه  3 درس  *  كاربرد  حيطه: *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -164
  415996 سؤال:  كد 

     آمد.  وجود  به  بيستم قرن  طي  ، مستعمره شورهاي ك طلبانۀ  استقالل هاي  جنبش گيري  شكل از  پس  نو  استعمار   
     كشـورهاي   داخلـي و  بومي  مجريان  از  اند،  كرده ايجاد  استعمار  دورٔه  در  كه  مساعدي  شرايط  از  استفاده  با  استعمارگر  كشورهاي  نو،  استعمار  در

  كنند. مي ده استفا خود  استعماري  اهداف  به  رسيدن  براي  مستعمره،  
     طريـق  از  و   المللي بين سياسي  و  اقتصادي  هاي  سازمان و  نهادها  از  استفاده  با  خود،  اقتصادي  قدرت  به  اتكا  با  استعمارگر  كشور  نو،  استعمار  در

  د.گير  مي اختيار  در  را  ديگر  كشورهاي  سياست  و  بازار  كنترل  نشانده،  دست  هاي  دولت 
    2 شناسي  جامعه  3 درس  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -165

  323543 سؤال:  كد 

هجـوم  ديگر  هاي  فرهنگ هاي  ارزش و  ها  آرمان عقايد،  به  يعني  دهد؛  مي قرار  هدف  را  كشورها  ديگر  فرهنگي  هويت  فرانو،  استعمار  در  غرب  جهان   
  كند. مي ترويج  و  تبليغ  را  غرب  فرهنگ  هاي  ارزش و  باورها  آن،  جاي  به و  برد  مي 

 
 فلسفه  3 درس  *  دانش  حيطه:  *  ساده  سؤال:  مشخصات   ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -166

  445528 سؤال:  كد 

تصـميم  هـا  آن اسـاس  بـر  و  كنـيم  مـي زندگي  باورها  همين  با  ما  داريم.  آن  نظاير  و  زيبايي  عدالت،  مرگ،  سان، ان جهان،  دربارٔه  باورهايي  ما  همۀ   
   باشـيم  ه كـرد قبـول  را  هـا  آن عـادت  طبـق  صـرفاً  و  باشيم  نداشته  دليلي  هم  برخي  براي  و  بدانيم  را  باورها  اين  از  برخي  داليل  شايد  گيريم.  مي 

   ). 3 گزينۀ  (رد  باشند  باطل  يا  باشند  داشته  حقيقت  است  ممكن  باورها  اين  همچنين  ). 4 و   2 هاي  گزينه (رد 
  فلسفه  3 درس  *  دانش  حيطه:  *  ساده  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -167

  443859 سؤال:  كد 

ماهيـت  حقيقـت  از  وجود،  حقيقت  از  بحث  در  البته  است.  آن  پيرامون  مسائل  و  وجود  حقيقت  و  اصل  بررسي  و  بحث  درصدد  فلسفه  از  بخش  اين   
هـدف  ماهيـت،  شناخت  خود  و  پردازيم  مي بحث  اين  به  هستيم  وجود  شناخت  درصدد  چون  ولي  شود،  مي بحث  وجود،  مقابل  مفهوم  عنوان  به هم  
  ).2 گزينۀ  (رد  نيست  ي اصل 
  فلسفه  3 درس  *  دانش  حيطه:  *  ساده  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -168

  445529 سؤال:  كد 

برحسـب  و  دليـل  بدون  است  ممكن  نيز  و  ) 1 گزينۀ  (رد  باشد  درست  باورهاي  داراي  نيز  ديگر  نفر  يك  از  تقليد  اساس  بر  فقط  انسان  است  ممكن   
در  يعني  بسازيم؛  را  خويش  فكري  هاي  بنيان خودمان  كه  آيد  مي دست  به زماني  آزادانديشي  اما  )؛ 2 گزينۀ  (رد  بپذيرد  را  ديگران  درست  عقايد  اتفاق،  
دانـش  از  اطـالع  نيازمنـد  لزوماً  كار  اين  بگذاريم.  كنار  را  ادرست ن عقايد  و  دهيم  تشخيص  را  ها  آن نادرست  و  درست  و  كنيم  فكر  باورهايمان  مورد  
  ).4 گزينۀ  (رد  نيست  فلسفه  
  فلسفه  4 درس  *  استدالل  حيطه:  *  ساده  سؤال:  مشخصات   ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -169

  445550 سؤال:  كد 

مسـائل  تـرين  اساسـي دربارٔه  هم  كساني  باشد،  گرفته    شكل تمدني  هرجا  زيرا  كرد؛  تعيين  ي آغاز  توان  نمي ديگر،  پايۀ  علوم  و  فلسفه  دانش  براي   
  دانست. فلسفه  آغازگر  توان  نمي را  تمدني  هيچ  نداريم،  اوليه  هاي  تمدن از  دقيقي  اطالعات  چون   پس  اند،  انديشيده 
يونـان  در  فلسـفه  مـيالد،  از  پيش  چهارم  تا  ششم  هاي  قرن در  كه  دهد  مي نشان  تنها  كنند،  مي بيان   يونان دربارٔه  تاريخي  مستندات  آنچه  تذكر:   
تان باس ايران  و  النهرين  بين مصر،  تمدن  فلسفي  هاي  انديشه در  ريشه  دوره،  آن  يونانيانِ  فلسفي  هاي  انديشه البته  و  است  كرده  رشد  و  داشته  رواج  
  نيست. تاريخي  هاي  دوره آن  و  ها  سرزمين آن  در  فلسفه  حقيقي  شدن  آغاز  معناي  به اين  اما  است،  داشته  
  فلسفه  2 درس  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -170

  443850 سؤال:  كد 

  سازگارند. سوسياليسم  با  هم  ليبراليسم  با  هم  لذا  جامعه  اصالت  با  هم  سازگارند  فرد  اصالت  با  هم   4و  3 و   1 هاي  گزينه  
  فلسفه  2 درس  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -171

  443851 سؤال:  كد 

وجـود  شـناخت  امكان  اگر  بنابراين  شناخت،  را  آن  بتوان  تا  باشد  شناختني   بايد وجود  ابتدا  يعني  است  آن  شناخت  امكان  بر  فرع  وجود  به  معرفت   
  داشت. نخواهد  روشني  نتيجۀ  لذا  و  بود  خواهد  نامعلوم  هم  نه  يا  رسد  مي ثمر  به  وجود  شناخت  براي  تالش  اينكه  نباشد،  معلوم  
  فلسفه  2 درس  *  دانش  حيطه:  *  ط متوس سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -172

  443856 سؤال:  كد 

چـون  امـا  ) 2 و   1 هـاي  گزينه (رد  نيست  علم  يك  و  ) 3 گزينۀ  (رد  دارد  قرار  مادي  جهان  ماوراي  كه  است  هستي  عالم  از  به  اي  مرتبه ماوراءالطبيعه   
   شود.  بررسي  مابعدالطبيعه  توسط  تواند  مي كند  مي بررسي  را  ي هست كل  مابعدالطبيعه  و  است  هستي  از  بخشي  
  فلسفه  3 درس  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -173

  443861 سؤال:  كد 

ولي  كنيم،  مي كسب  مستقل  شخصيتي  و  رسيم  مي شي آزاداندي به  و  سازيم  مي را  خود  فكري  هاي  بنيان خودمان  فيلسوفانه،  انديشيدن  صورت  در   
  دارد. مند  قانون فلسفي  تفكر  و  فلسفه  دانش  در  تحصيل  به  نياز  شدن،  فيلسوف 
  فلسفه  3 درس  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -174

  443862 سؤال:  كد 

   اوست.  زندگي  به  معنادهنده  هركس  فلسفۀ  گفت  توان  مي بنابراين  دارند،  اهداف  انتخاب  در  اي  كننده تعيين نقش  سازند،  مي را  ما  فلسفۀ  كه  باورها   
  فلسفه  3 درس  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -175

  443864 سؤال:  كد 

تشـخيص  نادرست  از  را  درست  فلسفي  ي  ها انديشه و  كند  مي استفاده  باورها،  از  ها  آن كردن  خارج  و    ها مغالطه يص تشخ منطقي  توانايي  از  فلسفه   
   كند.  مي هموار  را  درست  اعتقادات  به  رسيدن  راه  و  دهد  مي 
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  فلسفه  3 درس  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -176
  443866 سؤال:  كد 

فلسـفه  كـه  است  اين  دادن  نشان  تمثيل،  اين  هدف   زيرا  است،  غيرمنطقي  عادات  از  رهايي  و  انديشه  در  استقالل  براي  مثال  افالطون  غار  تمثيل   
اسـت  اين  عادت  و  تقليد  از  رهايي  اين  نتيجۀ  كند.  مي رها  كوركورانه  د تقلي و  نادرست  عادات  بند  از  و  رساند  مي حقيقي  آزادي  به  را  انسان  چگونه  
  برسد. انديشه  در  استقالل  به  و  بسازد  را  خود  باورهاي  استدالل  و  عقل  با  توانست  خواهد  انسان  كه  
  فلسفه  4 درس  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -177

  445547 سؤال:  كد 

و  بشناسـيم  اسـت،  رايـج  ما  ميان  اكنون  كه  را  هايي  انديشه از  بسياري  ريشۀ  توانيم  مي فلسفي،  تفكرات  و  فيلسوفانه  هاي  انديشه آغاز  طريق  از   
  كنيم. بررسي  و  تحليل  تر  دقيق 
  باشد. اشتباه  بشر  بنيادي  هاي  پرسش به  اوليه  فيلسوفان  پاسخ  است  ممكن  : 2 گزينۀ   
  تكنولوژي. فلسفۀ  مانند  اند؛  گرفته شكل  اخير  قرون  در  مضاف  هاي  فلسفه بيشتر  : 3 گزينۀ   
  بشناسيم. را  ها  آن تا  نرسيده  ما  دست  به مكتوبي  اثر  هيچ  ها  تمدن ترين  قديمي از  : 4 گزينۀ   
  فلسفه  4 درس  *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  شخصات م  ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -178

  445545 سؤال:  كد 

اسـت  ممكـن  كه  داشت  توجه  بايد  اما  كند،  مي صدق  ها  دانش همه  دربارٔه  سخن  اين  كرد؛  تعيين  آغازي  زماني  نظر  از  فلسفه  دانش  براي  توان  نمي  
فيزيـك « شـاخۀ  و  » فارسـي ادبيات « در  » نو شعر « مثالً  باشد؛  تعيين  قابل كامالً  آن  آغاز  كه  شود  ابداع  كهن،  دانش  يك  براي  جديدي  هاي  شاخه 
كشـفيات  يـا  اختراعات  از  يكي  به  وابسته  ها  دانش برخي  همچنين  ). 3 و   1 هاي  گزينه (رد  دارند  معيني  شروع  تاريخ  » فيزيك« علم  در  » اي هسته 
بنـابراين  و  اسـت  آمـده  وجود  به كامپيوتر  اختراع  از  بعد  كه  است  دانشي  » افزار نرم مهندسي « مثالً  اند؛  آمده وجود  به ها  آن از  بعد  و  هستند  جديد  
و  اند  بوده هم  ها  بيماري برخي  بوده،  انسان  تا  زيرا  ندارد؛  شني رو  آغاز  نقطۀ  » فلسفه« مانند  » پزشكي« علم   اما  )، 2 گزينۀ  (رد  دارد  معيني  آغاز  نقطۀ  
  اند. شده مي محسوب  » پزشكي دانش  تحقيقات « جزء  نوعي  به  كه  شده  مي هايي  تالش ها  بيماري اين  درمان  براي  تمدني  هر  در  طبعاً  
  فلسفه  3 درس  *  استدالل  ه: حيط *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -179

  445530 سؤال:  كد 

بـا  پس  انديشند؛  مي باورها  آن  پذيرش  به  نسبت  و  پردازند  مي خود  باورهاي  دربارٔه  تفكر  به  لحظاتي  روزانه،  اشتغاالت  از  فارغ  گاهي  ها  انسان برخي   
اسـت؛  زنـدگي    بـه مربـوط  باورهاي    همين در  غور  فلسفي  تفكر  ). 4 گزينۀ  (رد  برعكس  نه  سيم؛ بر  فلسفي  تفكر  به  توانيم  مي اشتغاالت  از  فراغت  
معياري  فلسفي  تفكر  بنابراين  نادرست.  باورهاي  گذاشتن  كنار  و  درست  باورهاي  پذيرفتن  باورها؛  نادرستي  يا  درستي  داليل  يافتن  و  چرايي  آموختن  
  سنجيم. مي را  خود  باورهاي  آن  با  كه  است  
  دانيم. نمي را  باورها  آن  داليل  احتماالً  صورت  اين در  پذيريم؛  مي را  باورهايي  نيز  فلسفي  تفكر  بدون  غالباً  : 1 گزينۀ   
خوانـده  ها  كتاب در  يا  باشيم  آموخته  ديگران  از  را  ها  آن است  ن ممك ايم،  آورده كجا  از  را  خود  باورهاي  اينكه  به  ندارد  كاري  فلسفي  تفكر  : 3 گزينۀ   
  كنيم. مي بررسي  را  ها  آن نادرستي  و  درستي  فلسفي  تفكر  با  حال  هر  به  باشيم؛  
  فلسفه  3 درس  *  دانش  حيطه:  *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -180

  445532 سؤال:  كد 

بنيادين  مسائل  حول  ندرت  به غيرفيلسوفان  انديشۀ  كه  نيست  طور  اين بنابراين  دهند؛  مي نظر  و  انديشند  مي فلسفي  بنيادين  مسائل  در  مردم  ۀ هم  
نـوع  دو  كيفـيِ  تفـاوت  امـور،  يـن ا  بـر  فيلسوفان  تمركز  ديگر  سوي  از  و  غيرفيلسوفان  شدنِ  بنيادين  مسائل  وارد  ندرت  به اينكه  ضمن  بچرخد.  
انديشـۀ  كيفـيِ  تفـاوت   اما  )، 2 گزينۀ  (رد  است  كمّي  تفاوت  يك  تنها  بلكه  نيست،  بنيادين  مسائل  باب  در  غيرفيلسوفان  و  فيلسوفان  انديشيدنِ  
و  شود  مي مسائل  قبيل  اين  وارد  درست  روش  با  ثانياً  و  انديشد  مي جدي  نحو  هب مسائل  اين  دربارٔه  فيلسوف  اوالً  كه  است  اين  در  ديگران  با  فيلسوف  
و  يكـي  جـديت  در  غيرفيلسـوف  و  فيلسـوف  انديشـيدن  تفـاوت  تنها  كه  است  اين  شود،  مي نتيجه  ها  تفاوت اين  از  كه  اي  نكته دهد.  مي پاسخ  
  ).1 گزينۀ  (رد  دارد  وجود  هم  روش  اوت تف بلكه  نيست؛  ديگري  جديت  عدم 
دليـل  خـود  باورهـاي  بـراي  اسـت  ممكن  نيز  ديگران  اما  پذيرند،  نمي دليل  بدون  را  سخني  هيچ  واقعي  فيلسوفان  همۀ  كه  است  درست  : 3 گزينۀ   
بـه  غيرفيلسـوفان  ورود  تـوان  نمي حال  هر  به  اما  كند،  نمي پيروي  تخصصي  و  درست  روش  از  معموالً  غيرفيلسوفان  هاي  استدالل هرچند  بياورند.  
  نيست. فيلسوفان  مخصوص  و  است  بشر  تفكر  طبيعي  هاي  ويژگي از  كردن  استدالل  دانست.  صِرف  تقليدِ  اساس  بر  همواره  را  فلسفي  مباحث  

 
 )2 (درس  شناسي  روان *  دانش  حيطه:  *  ساده  سؤال:  مشخصات   ▲  1 ينۀ گز  پاسخ:   -181

  484288 سؤال:  كد 

داراي  هـا  آن ). 2 گزينـۀ  (رد  نيسـتند  تشـخيص  قابل اوقات  بيشتر  هم  رفتار  و  ظاهر  لحاظ  از  ها  آن هستند.   جنس هم هميشه  همسان  دوقلوهاي   
زمـان  يك  در  ناهمسان،  چه  و  همسان  دوقلوهاي  چه  ). 4 گزينۀ  (رد  اند  آمده وجود  به تخمك  يك  از  دو  هر  زيرا  هستند،   يكسان وراثتي  هاي  ويژگي 
  ).4 و   3 هاي  گزينه (رد  اند  آمده وجود  به 
  باشند. جنس  غيرهم يا  س جن هم توانند  مي ناهمسان  دوقلوهاي  هستند.  جنس  هم الزاماً  همسان  دوقلوهاي  نكته:   
  )2 (درس  شناسي  روان *  دانش  حيطه:  *  ساده  سؤال:  مشخصات   ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -182

  484289 سؤال:  كد 

  فرمايند: مي   اسالم  گرامي  پيامبر   
  و... داد  رشد  را  او   صحيح احساسات  و  عواطف  بايد  كند.  بازي  كه  باشد  آزاد  كودك  بايد  اول  سال  هفت  در   
  .ساخت  رهنمون ها  زشتي از  دوري  و  ها  ارزش به  را  او  و  كرد  كوشش  او  تأديب  در  فهماند،  او  به  را  ها  زيبايي و  ها  زشتي بايد  كم  كم دوم  سال  هفت  در   
و  دانسـت  خـانواده  بـزرگ  عضو  چو  را  وي  بايد  . شود رفتار  او  با  آمرانه  صورت  به نبايد  ر ديگ كرد.  رفتار  مشاور  منزلۀ   به او  با  بايد  سوم  سال  هفت  در   
  داد. دخالت  ها  گيري تصميم در  را  او  ديگران  مانند  
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  )1 (درس  شناسي  روان *  كاربرد  حيطه:  *  ساده  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -183
  484290 سؤال:  كد 

بـر  عالوه  كه  پردازشي  و  است  » ادراكي پردازش « باشد  داشته  تكيه  محرك  ظاهري  شكل  و  اندازه  مانند  حسي،  هاي  ويژگي بر  صرفاً  پردازش  هرگاه   
  است. » مفهومي پردازش « دارد،  قرار  كيفي  هاي  ويژگي تأثير  تحت حسي  هاي  ويژگي 
  موارد: بررسي   
  ادراكي پردازش    كند  مي توجه  پدرش  و  عمو  قد  و  اندازه  به  فقط  كودك  الف)   
پـردازش    كنـد  مـي توجـه  رسمي  هاي  موقعيت در  آن  كاربرد  و  سن  با  لباس  تناسب  يعني  كيفي  هاي  ويژگي به  رنگ،  و  طرح  بر  عالوه  خانم  ب)   

  مفهومي 
  مفهومي پردازش    كند  مي توجه  هم  پزشكي  استانداردهاي  و  راحتي  چون  كيفي  هاي  ويژگي به  د سفي رنگ  بر  عالوه  پرستار  ج)   
  )1 (درس  شناسي  روان *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -184

  484291 سؤال:  كد 

آدميان  و  حيوانات  رفتار  مشاهده،  با  محققان  از  بسياري  است.  مختلف  موضوعات  توصيف   و اطالعات  آوري  جمع اصلي  هاي  روش از  يكي  مشاهده   
بنـابراين  گيـرد.  مـي صورت  بهتر  واقعي  شرايط  و  طبيعي  محيط  در  او،  اضافۀ  حركات  و  فعال  بيش كودك  يك  رفتارهاي  بررسي  كنند.  مي مطالعه  را  
  كند. توصيف  و  مشاهده  را  او  حركتي  الگوهاي  كودك  از  فيلمبرداري  با  تواند  مي شناس  روان اين  است.  مناسبي   گزينۀ مشاهده  روش  
  ها: گزينه ساير  بررسي   
مناسب  زماني  آزمون  ). 3 و   2 اي ه گزينه (رد  رويم  نمي مصاحبه  و  نامه  پرسش روش  سراغ  كنيم،  مشاهده  مستقيم  شكل   به را  موضوع  يك  بتوانيم  اگر   
   باشـد  داشـته  را  گـرفتن  قـرار  آزمـون  مـورد  قابليـت  ويژگـي  آن  و  آوريـم  دسـت  بـه نظرمـان  مـورد    ويژگـي از  نمره  يك  بخواهيم  كه  است  

  ).4 گزينۀ  (رد 
  )2 (درس  شناسي  نروا  *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -185

  484292 سؤال:  كد 

در  مـرگ  هنگـام  تـا  نطفه  تشكيل  زمان  از  زندگي  طول  در  كه  را  تغييراتي  كند  مي تالش  كه  است  شناسي  روان علم  از  اي  شاخه رشد  شناسي  روان  
بنـدي  طبقه را  ها  آن توان  مي تغييرات  اين  بهتر  شناخت  براي  است؛  نوعي  چه  از  تغييرات  اين  بدانيم  كه  است  مهم  كند.  مطالعه  دهد،  مي رخ  آدمي  
  شود. مي انجام  رشد  شناسان  روان توسط  كار  اين  كرد.  تفكيك  يكديگر  از  را  انسان  مختلف  هاي  جنبه توان  مي واقع  در  كرد.  
ايـن  رفـع  ولي  است،  رشد  شناسان  روان فعاليت  حوزٔه  در  بيفتد،  اتفاق  است  ممكن  انسان  رشد  مسير  در  كه  ژنتيكي  و  محيطي  مشكالت   شناخت  
  نيست. ها  آن برعهدٔه  مشكالت  
  )2 (درس  شناسي  روان *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -186

  484293 سؤال:  كد 

  دارد. اشاره  حركتي   -جسماني رشد  به   1 گزينۀ  است.  حركتي   -جسماني رشد  رشد،  جنبۀ   ترين شاخص و  ترين  ابتدايي  
  ها: گزينه ساير  بررسي   
  است. شناختي  رشد  به  مربوط  : 2 گزينۀ   
  است. هيجاني  رشد  به  مربوط  : 3 گزينۀ   
  است. اجتماعي  رشد  به  مربوط  : 4 گزينۀ   
  )2 (درس  شناسي  روان *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -187

  484294 سؤال:  كد 

نقش  وراثت  كه  آنجا  از  است.  نهفته  فرد  در  قبل  از  كه  هستند  صفاتي  ايجادكنندٔه  وراثتي،  عوامل  است.  وراثت  رشد  بر  مؤثر  زيستي  عوامل  از  يكي   
دور  و  نزديـك  فاميل  افراد  خصوصيات  بررسي  به  توجه  با  موارد  از  بسياري  در  دارد،  تغييرات  براي  افراد  زيستي  آمادگي  يا  رسش  در  اي  كننده تعيين 
  كرد. بيني  پيش خاص  سني  هاي  دامنه در  را  شناختي  و  رفتاري  هاي  ويژگي از  برخي  وقوع  احتمال  توان  مي 
  )2 (درس  شناسي  روان *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  خ: پاس  -188

  484295 سؤال:  كد 

هـا،  بـازي نـوع  اين  به  پردازد.  مي خود  انفرادي  بازي  به  كودك  هر  ولي  كنند،  مي بازي  همديگر  كنار  در  كودكي  اوليۀ  سنين  در  كودكان  از  بسياري   
  است. سالگي   7 تا   2 كه  اول  كودكي  محدودٔه  در  يعني  دارد.  وجود  سالگي   5 تا   4 سنين  در  كه  شود  مي گفته  موازي  هاي  بازي 
  )2 (درس  شناسي  روان *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -189

  484296 سؤال:  كد 

به  رشد،  شناسان  روان اكثر  امروزه  اما  كرد،  تقسيم  مشخص  مراحل  به  راحتي   به توان  نمي  رشد پيوستگي  دليل  به را  انسان  شد ر  به  مربوط  هاي  ويژگي  
  دارند. اعتقاد  اي  مرحله رشد  
  )1 (درس  شناسي  روان *  دانش  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  1 گزينۀ  پاسخ:   -190

  484297 : سؤال كد 

يابنـد.  دسـت  شناخت  باالتر  مراتب  به  و  باشند  داشته  زيادي   هاي استنباط حافظه،  در  موجود  خام  اطالعات  از  استفاده  با  كنند  مي سعي  ها  انسان  
توان  مي تفكر  با  پس  است،  گيري  تصميم و  مسئله  حل  قضاوت،  استدالل،  شامل  تفكر  دارد.  نام  تفكر  حافظه  در  موجود  اطالعات  از   استفاده فرايند  
  رسيد. عالي  شناخت  به  
  شود. مي محسوب  پايه  شناخت  كه  است  ادراك  دهندٔه  نشان ) 2 (گزينۀ  انتخابي  هاي  محرك به  معنابخشي  و  تفسير   
  باشد. داشته  وجود  هم  پايه  شناخت  در  تواند  مي و  نيست  تفكر  به  وابسته  ) 4 (گزينۀ  مفهومي  پردازش   
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  )2 (درس  شناسي  روان *  دانش  حيطه:  *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  3 گزينۀ  پاسخ:   -191
  484298 سؤال:  كد 

 سني دامنۀ  زندگي دورٔه 

 زندگي ل او  سال  دو  طفوليت ) 1

 نامند.) مي » نوپا« افتند،  مي راه  تازه  كه  را  ساله   3 تا   1 كودكان  رخي (ب سالگي   7 تا   2دبستان) از  (قبل  اول  كودكي  ) 2

 جنسي) بلوغ  شروع  (تا  سالگي   12 تا   7 دوم كودكي  ) 3

 نوجواني ) 4
از  و  كنـد  كـار  بـه  شروع  فرد  كه  دانند  مي زماني  را  نوجواني  پايان  (برخي  سالگي   20 تا   12

 شود.) ستقل م والدين  

 سالگي  40 تا   20 اّول) سالي  (بزرگ جواني  ) 5

 سالگي  65 تا   40 دوم) سالي  (بزرگ ميانسالي  ) 6

 باال به  سال   65 پيري ) 7

  جنسي) بلوغ  شروع  (تا  سالگي   12 تا   7 دوم:  كودكي   
  شود.) مستقل  خود  والدين  از  و  كند  كار  به  شروع  فرد  كه  دانند  مي زماني  را  نوجواني  پايان  (برخي  سالگي   20 تا   12 نوجواني:   
  )2 (درس  شناسي  روان *  كاربرد  حيطه:  *  متوسط  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -192

  484299 سؤال:  كد 

مسـئول  دليل  همين  به  ). 4 گزينۀ  (رد  ندارند  بد  و  خوب  كار  از  تصوري  يچ ه ابتدا  در  كودكان  كه  گفت  توان  مي اخالقي  درك  رشد  فرايند  تبيين  در   
  ).3 گزينۀ  (رد  دارند  يافته  رشد اخالق  يا  و  ) 1 گزينۀ  (رد  اند  نداشته مطلوبي  اخالقي  رشد  گفت  توان  نمي  پس  نيستند،  خود  رفتار  
  )1 (درس  شناسي  روان *  دانش  حيطه:  *  دشوار   سؤال: مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -193

  484300 سؤال:  كد 

 علـم هـر  در  اطالعات  افزايش  همچنين  و   زيستي و  اجتماعي  و  فرهنگي  نيازهاي  در  تغيير  ، علم هاي  فرض پيش و  مباني  در  تغيير  و  زمان  گذشت 
 

 )1(   )2(  )3(  
 يك تعريف  حتي  يا  و  علمي  مسائل  برخي  در  كه  شود  مي باعث  گاهي  امر  اين  شود.  مي  علم يك  در  موجود  هاي  تبيين و  توصيف  در  تغيير  باعث 

 )4(   
 .رسيد منسجم  ديدگاهي  يا  واحد  نظريۀ  يك  به  نتوان  علم 

 )5( 
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  )2 (درس  شناسي  روان *  كاربرد  حيطه:  *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  4 گزينۀ  پاسخ:   -194
  484301 سؤال:  كد 

يا  رسش  بر  حدودي  تا  تواند  مي نيز  محيطي  عوامل  ولي  گيرند،  مي انجام  طبيعي  برنامۀ  يك  طبق  و  زمان  گذشت  با  رسش،  بر  مبتني  تغييرات  اگرچه   
  است. محيطي  عوامل  از  مستقل  رسش  كه  گفت  توان  نمي بنابراين  بگذارد.  تأثير  پختگي  
بسـتن  توانـد  مي باشد،  رسيده  رسش  به  كه  كودكي  مثالً  بپردازد.  يادگيري  به  تواند  مي كودك  زماني  چه  كه  كند  مي تعيين  رسش  : 3 گزينۀ  توضيح   
  است. فايده  بي كار  اين  آموزش  و  يادگيري  باشد،  نرسيده  رسش  به  كودك  اگر  ولي  بگيرد،  ياد  آموزش  و  تمرين  طريق  از  را  كفش  بند  
  )2 (درس  شناسي  روان *  دانش  حيطه:  *  دشوار  سؤال:  مشخصات   ▲  2 گزينۀ  پاسخ:   -195

  484302 سؤال:  كد 

داروها  از  استفاده  و  خدا  با  معنوي  ارتباط  ويژه  به آرامش  هيجاني،  هاي  حالت محيط،  آلودگي  رواني،  فشار  تغذيه،  كيفيت  مادر،  سن  همچون  عواملي   
  دارد. اثر  تولد  از  قبل  رشد  چگونگي  بر  
  گذارند. مي تأثير  يابد،  مي پرورش  آن  در  جنين  كه  محيطي  بر  و  دارند  قرار  جنين  از   بيرون چون  هستند،  محيطي  عوامل  جزو  عوامل،  اين  تمامي   

  

  


