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 اسکن با توانید می شام گرامی، داوطلب

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

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

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ 

  

۲  
۳  
    مهم  رهایتذک   ۱۴

  

  

 برگـزار ۱۴۰۰ دی ۲۴ جمعـه روز در دو، گزینـه ۶ مرحلـۀ آزمایشـی آزمـون
 گردد. می

 ماننـــد خـــود طالیـــی خـــدمات از اســـتفاده جهـــت ،گرامـــی داوطلـــب 

 هـای آزمون پیش مسـتمر، های سنجش آزمون، از بعد هوشمند های کارنامه

 کمــک هــای جزوه هوشــمند، اشــکال رفــع دو، گزینــه ســؤال بانــک آنالیــن،

 داوطلبـی از شـامرۀ اسـتفاده با و... ، دو های گزینه آزمون آرشیو آموزشی،

 سـایت وب وارد عبـور) رمز عنوان (به خود ملی کد و کاربری) نام عنوان (به

 شوید. gozine2.irwww.آدرس  به دو گزینه
 رمـزی  هامن شام عبور رمز اید، کرده نام ثبت اینرتنتی که صورتی در

  اید. منوده انتخاب خودتان که است

 ــه ــون های کارنام ــی آزم ــۀ آزمایش ــو  به ۵ مرحل ــل، رتص ــا کام ــلۀ ب فاص
ــانی ــاهی زم ــس کوت ــون از پ ــابق آزم ــۀ مط ــده، اعالم اطالعی ــر ش روی ب
گیـرد. می قـرار gozine2.irwww.آدرس  بـه دو گزینـه اینرتنتـی پایگاه

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

 ایید.پیگیری من خود شهر
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 ۱۴۰۱رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ علمی تئهی اسامی
ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عموم
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|.................................. زابن و ادبیات فاریس
 الدین افشین محیمسئول درس: 

نرگس موسوی  امیر افضلی  الدین افشین محی  یغالم ابوالفضل

|...................(عمویم و اختصایص) زابن عریب
 پویا رضادادمسئول درس: 

  اظم غالمیک  مصطفی خاکبازان  بخش عامر تاج عمومی:
  پویا رضاداد  حمید جوهری  مهدی ترابی

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

زهرا محمدی اکرب آخوندی  علی  محمد کریمی  علیرضا دلشاد

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

  امیرحسین مراد  سید میالد قریشی
 علیرضا حافظیان  علیزاده جواد

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ            ریاضـ
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  ریاضیات
  مسئول درس:

سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... یضگروه ریا  
 

  

   یارس ارشدی  زاده حسین شفیع  مهرداد کیوان
 زاده رسول حاجی  میراسالمی محسن سید  علیرضا رشیف خطیبی

 زاده علی افضل|........... گروه تجریب

 فراهانی علی شهرابی|.......... گروه انساین

ــوم گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   عل
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|.............................................................. فیزیک
  داوودوندیمنصور  - فرد حمید فداییدرس:  ینمسئول
 داوودوندی هادی

 احمد رضوانی  بهمن شاهمرادی  علی نعیمی

|............................................................ شیمی
 هییاسر عبدالّ مسئول درس: 

 علی فرزادتبار پور  بهنام ابراهیم  ماشاءا... سلیامنی

|............................................. شنایس زیست
 اسفندیاری اشتر مالک درس: مسئول

 زاده قلی علی حسن نشتایی  بهرام میرحبیبی  محمد پازوکی

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

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

 امیرحسین بلبلی

|....................................... ادبیات اختصایص
 پیرو محمدرضا درس: مسئول

 ابوالفضل قاضی

|............................................................... اتریـخ
 مروتی نگار درس: مسئول

 زهرا نعمتی

|............................................................ جغرافیا
 مروتی نگار درس: لمسئو

 زهرا نعمتی

|.............................................. شنایس جامعه
 عاطفه محمدیمسئول درس: 

 محمدزمان کبیر

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

حمید سودیان  صادقی حسین  پور مجید قدرتی  محمدعلی مودی

|................................................. شنایس روان
 ضحی سکاکیسّیده مسئول درس: 

 محسن پیرحسینلو  سیمین زاهدی
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ آذر ۲۶ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ۱فارسي  ۱۶۱ و ۱۶۰ هاي صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱

  اند: هايي كه نادرست معني شده واژه  
  استماع: شنيدن، گوش دادن -۱  
  اسب سرخ مايل به سياه كُميت: -۲  
  دكمه ردا: لباس بلند، جلوباز و بي -۳  
  رايزن: مشاور -۴  
  ۳فارسي  ۷تا  ۵ هاي درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲

  موارد نادرست:  
  ) سرير: اورنگ، تخت پادشاهي۱  
  ن چنين ) ايدون: اي۲  
  محنت برآوردند.) شيون: ناله و ماتم، زاري و فرياد كه در مصيبت و ۴  
  ۳فارسي  ۱۶۸ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۳

  كار رفته است. به» مرهم«يعني » ضماد«نيز معادل معنايي » ه«كار رفته است. در بيت  به» نغمه و آهنگ«معني  به» پرده«واژٔه » ب«در بيت   
  ها: ساير گزينه  
  ».وزير«است نه » فرمان امر و«معني  در اين بيت به» دستور«الف)   
  در اين بيت معادلي وجود ندارد.» پرتو«كار رفته و در معني  معني پيچ و خم به و يكبار به» تحمل«معني  در اين بيت يك بار به» تاب«ج)   
  ».مست«نيست، بلكه مترادف پارسايي است و نقطۀ مقابل » پنهان«معني  در اين بيت به» مستور«د)   
  ۱فارسي  ۱۴۷ و ۱۳۴ ،۱۲۲ هاي صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۴

  به پا خاست، بلند شد). ) فريادي از لشكريان خاست (۱  
  پنداشتند كه به فرار از خار مرگ، دامن رها كنند. ) مي۲  
  ۱فارسي  ۱۴۹تا  ۱۲۰هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵

  شكل نادرست آمده است. به ۴كه در گزينۀ  طرّار به معناي دزد است  
  ها: واژگان اماليي مهم ساير گزينه  
  : مقلوب: وارونه و پريشان۱گزينۀ   
  ناقه: شتر ماده -: ذبح: گلو بريدن۲گزينۀ   
  : فرض گزاردن: ادا كردن امر واجب ديني۳گزينۀ   
  ۳فارسي  ۷ تا ۵ هاي درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۶

  د نادرست:رموا  
    مطبوع ب) متبوع   
  منحوس د) منحوص   
 ۳فارسي  ۵۱ و ۵۰ هاي صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۷

  ها متفاوت است. توان پي برد كه سرايندٔه بيت چهارم با ساير گزينه خود، از سبك و سياق ابيات نيز مي ۀعالوه بر حافظ  
 ۳فارسي  ۴۹ و ۴۸ هاي صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۸

  ها استقالل دستوري دارند. در اين گزينه مصراع دوم مثالي براي مصراع نخست است و مصراع  
  ها: ساير گزينه  
  در مصراع اول است: منّت پاكي به دندان، گوهر مسواك را نيست.» نيست«: مصراع دوم اجزاي فعل ۱گزينۀ   
  ها مثال نيستند. مصراع كدام از : هيچ۲گزينۀ   
  به مصراع اول ارجاع دارد و بنابراين دو مصراع به يكديگر وصل هستند و فاقد اسلوب معادله.» اينجا«: در مصراع دوم ۴گزينۀ   
 هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۹

  است: ۲پاسخ گزينۀ اين دو بيت فاقد مجاز، تضاد و جناس تام هستند، بنابراين   
  سازد. معني هر سي روز است، در معني ماه آسمان با قمر و هالل ايهام تناسب مي معني بُرج و به به» ماه«ايهام تناسب:   
  در گرديدن ماه تشخيص و استعاره دارد. استعاره: پشت پا زدن روي به عقل و دربه  
  ي يار است.در شدن او، ديدن ابرو حسن تعليل: علت گردش ماه و دربه  
  تشبيه: ابروي يار به هالل تشبيه شده است.  
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  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۰
  :۳بررسي آرايۀ ابيات بر اساس پيشنهاد گزينۀ   
  ب) تضاد: سخت و نرم  
  ل دستوري دارند.ها استقال ) اسلوب معادله: مصراع دوم مثال و مصداقي براي مصراع اول است و مصراعه  
  شود، حسرت و حسادتي است كه سوداي زلف يار در مُشك آهو انداخته است. د) حسن تعليل: علت اينكه در ناف آهو، خون جگر تشكيل مي  
  مجاز از ماديات است.» نان«ج) مجاز:   
  الف) تناقض: صبح، اول شام است.  
  ادبي جامعهاي  آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۱

مجاز از لحظه است، ولي بيت حسن تعليل ندارد. اينكه، عاشق در فراق يار اشك (گالب) بريزد، حسن تعليل نيسـت بلكـه » دم« ۳در گزينۀ   
  كامالً طبيعي است. 

  ها: بررسي ساير گزينه  
  »ك«) سكۀ تقلّبي/ واج آرايي در حرف ۲) دل ۱»: قلب«: ايهام واژٔه ۱گزينۀ   
جناس همسان: باال (اول): قد و قامـت، بـاال  -كار برده است. يه: شاعر قامت يار را برتر از صنوبر دانسته است و تشبيه پنهان به: تشب۲گزينۀ   

  يعني ترقّي كردن.» باال گرفتن«(دوم): جهتِ باال، فوق؛ در اينجا 
اي براي مفهوم مصـراع اول  معادله: مصراع دوم، نمونه اسلوب -: تشخيص و استعاره: فلك، كسي را كشته و به ديوار تكيه داده است.۴گزينۀ   

  است و ساير شرايط اسلوب معادله را نيز دارد.
  ۳فارسي  ۵۵و  ۵۴هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۲

  ز شهد ناب انگاشت. بهرا  زهرب)
  مسند مفعول  

  

  بينم. شآفتاب نورجويندٔه   د)
  مفعول    مسند  

  

 داند. مي سر بازاررا  وحدت زانوي سر  )ه
    مسند    مفعول  

 ۱فارسي  ۱۲۶ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۳
  معني وجود جملۀ مركّب است.  ساز به ساز است و حضور پيوند وابسته پيوند وابسته» وقتي كه«معني  به» چون«در اين گزينه   
» تـا« ۳قيد است و در گزينۀ » آيا«معني  به» مگر« ۲قيد است، در گزينۀ » همانا«معني  به» مگر« ۱ر گزينۀ ها فاقد جملۀ مركبند. د ساير گزينه  

  متمم است.» ملك سليمان«حرف اضافه است و 
  دستور جامع*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۴

  هرچيز) هرچه ( -۶اسم اعظم  -۵اه سي ٔهقطر -۴صد چشمه آب  -۳حكمت الهي  -۲صد حكمت  -۱هاي وصفي:  تركيب  
  آنِ تو -۷انوار اسم  -۶آب حيوان  -۵كلك تو  -۴فكرت تو  -۳انوار پادشاهي  -۲رخ تو  -۱هاي اضافي:  تركيب  
  ۱فارسي  ۱۴۲ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۵

  منادا است.» عاشق شيدايي«ندارد، منادا است. در مصراع دوم نيز است و با آنكه حرف ندا   مورد خطاب قرار گرفته» حافظ« ۳در گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  شده نقش نهادي دارند: اي [كسي كه] ملك تو قديم است ... ) در هر چهار جمله منادا محذوف است و كلمات مشخص۱  
  نهاد است و منادا نيست.» سعدي) «۲  
  و مانند آن نشانۀ ندا نيست.» اي بسا«در كلمات » ا«و » اي«و ) هيچ منادايي در اين بيت وجود ندارد ۴  
 ۱فارسي  ۱۳۶ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۶

  دشمن) رابطۀ تضاد دارد. » (عنود«با » رفيق«بيت الف: واژٔه   
  رابطۀ تضمّن دارد.» ردا«با » جامه«بيت ب: واژٔه   
  رابطۀ ترادف دارد.» يعابد مسيح«با » راهب«بيت ج: واژٔه   
  رابطۀ تناسب يا همبستگي دارد.» دوات«با » قلم«بيت د: واژٔه   
  ۱فارسي  ۱۲۴ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۷

  ها در نكوهش دوست ناباب است. كند اگر يار بدي داريد او را خشمگين نكنيد، اما ساير گزينه شاعر توصيه مي ۴در گزينۀ   
 ۱فارسي  ۱۷درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: خپاس -۱۸

  بالكشي مؤمنان و عاشقان است. (منظور از انگشت شهادت انگشت سبّابه است). ۲مفهوم گزينۀ   
  اما مفهوم مشترك ساير ابيات ستايش شهادت و به استقبال آن رفتن است.  
  ۱سي فار ۱۲۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۹

شـاعر  ۳شـود. در گزينـۀ  اين مفهوم ديده نمي ۳پندناپذيري عاشق است، ولي در گزينۀ  ۴و  ۲، ۱هاي  مفهوم مشترك مصراع سؤال و گزينه  
  نصيحت نيست، زيرا جهل و ناداني در او محكم شده است و قابل اصالح نيست. گويد: كسي كه از زيبارويان رو برگرداند، قابل مي
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 ۱فارسي  ۱۴۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۰
كند، اما مفهوم سـاير  سخن از اين است كه اگر كسي در سختي و در حالت اضطرار خدا را بخواند، خداوند خواستۀ او را اجابت مي ۴در گزينۀ   

  ها اين است كه رنج مقدمۀ تعالي است. گزينه
  ۳فارسي  ۳۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۱

  مفهوم مشترك ابيات الف و د ستايش سكوت و خموشي است.  
  مفهوم ساير ابيات:  
  ب) فوايد گوش سنگين  
  ج) بر ديوانه تكليفي نيست.  
 ) اظهار عشق نياز به بيان ندارد.ه  
 ۳فارسي  ۵۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۲

  ها توصيه به عاشق شدن است. رداخته كه الزمۀ عاشقي ترك وجود و هوا و هوس خود است، اما مفهوم ساير گزينهشاعر به اين نكته پ ۲در گزينۀ   
  ۳فارسي  ۵۷ و ۵۳ هاي صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۳

  بينيم. دوام عشق را در ياد و خاطر عاشق مي ۴و  ۳، ۱هاي  در گزينه  
شته باشيد كه از ياد رفتن، مشروط به امر محال شده: اگر آب و رنگ از جواهر جدا شود، خيال روي تو هم از دل من توجّه دا ۱در مورد گزينۀ   

  بيرون خواهد رفت.
  توجهي به عاشق و دلخوري از او : بي۲مفهوم گزينۀ   
  ۳فارسي  ۴۶ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۴

گويد: هـركس سـينۀ عاشـق را  شاعر مي ۲فهمد، اما در گزينۀ  اين است كه حال عاشق را غيرعاشق نمي ۴و  ۳، ۱هاي  مفهوم مشترك گزينه  
  داند گرمي قيامت به چه معني است؛ يعني سينۀ عاشق مثل صحراي محشر گرم و سوزان است. نمي  است،  نديده

  ۱مفهوم تركيبي از فارسي * متوسط : * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۵
  : ۲مفهوم بيت گزينۀ   
  مكافات عمل اش متناسب است  هر عملي با نتيجه  

 

  ۱عربی، زبان قرآن  ۷۱صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۶
  سـَتعمرکم: خواسـتار آبـاد کـردن از شـام شـد )/ إِ ۲)/ األرض: زمـین (رد گزینـۀ ۳أَنَشأَکُم: شام را پدید آورد، شام را بـه وجـود آورد (رد گزینـۀ   

  ها) (رد سایر گزینه
  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۵و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۸۵و  ۸۴های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۷

  )/ واصـالً (حـال): در حـال رسـیدن ۴و  ۱ای هـ )/ الّشاِطئ: ساحل (لب دریا) (رد گزینـه۳و  ۱های  یافته (رد گزینه املُنَقذ (اسم مفعول): نجات  
  ها) دهندۀ مهربانش (رد سایر گزینه )/ منِقذه الحنون: نجات۱ـه): چشامنش (رد گزینۀ  )/ عینیه (عینین ۳(رد گزینۀ 

  ۱عربی، زبان قرآن  ۷۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۸
ر املواطنـون: شـهروندان هشـدار داده مـی۲ارآمیز (هشـداردهنده) ... دارنـد (رد گزینـۀ لِلَّوحات الّتحذیریّة ...: تابلوهای هشد     شـوند  )/ یَُحـذَّ

  شـود)  دسـت آورده مـی آیـد (بـه دسـت مـی )/ الخشب و املطاط الّذي یُحَصُل ...: چوب و پالستیک (کائوچو) یـی کـه بـه۲و  ۱های  (رد گزینه
  ها) (رد سایر گزینه

  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۴صفحۀ *  دشوارخصات سؤال: * مش ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۹
  )/ ۴و  ۲هـای  کـرد (رد گزینـه )/ کـان یُحـاول: تـالش مـی۴و  ۲هـای  )/ هـدٌف: هـدفی (رد گزینـه۴و  ۲هـای  مل یَکن لـِ ...: نداشـت (رد گزینـه  

  ) ۱ )/ األعامل الّصعبة: کارهای سخت؛ معرفه (رد گزینۀ۲و  ۱های  تسهیل: آسان کردن (رد گزینه
  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۸صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  بـریم  )/ نعـوُذ: پنـاه مـی۱چهـارمین خطبـه (رد گزینـۀ  و بیست و چهار/ دویست و بیست و الخطبة املئتین و الّرابعة و العشـرین: خطبۀ دویست  
  )۲)/ اللّه: خدا (رد گزینۀ ۴و  ۲های  / الزَّلَل: لغزش (رد گزینه)۱)/ ُسبات: خوابیدن، به خواب رفنت (رد گزینۀ ۴(رد گزینۀ 

  ۱عربی، زبان قرآن  ۹۲صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۱
  ا )/ مّتصـالً ِبــ : در حـال متـاس بـ۳)/ معتذراً: عذرخواهانـه، بـا عـذرخواهی (رد گزینـۀ ۲ُمرشف خدمات الفندق: مدیر داخلی هتل (رد گزینۀ   

  ترجمه نشده است.  ۴در گزینۀ » الّصیانة)/ «۳و  ۲های  ها)/ َسَیأيت: خواهد آمد (رد گزینه  (رد سایر گزینه
  ۳عربی، زبان قرآن  ۳۰صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  شود (فعل مجهول) یُصاد: صید می  
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  ۱عربی، زبان قرآن  ۸۸و  ۷۶، ۷۴های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۳
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  ) علیکم بـِ ...: پایبند باشید ۴  ) ِمئة: صد ۳    ) میناء الّتصدیر: بندِر صادرات۲  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۶صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  صورت معرفه بیاید.  نکره است در حالی که باید به» مسابقة«ضمن  ست است. دردر » َرَجعَ «آید، لذا  صورت مفرد می فعل در ابتدای جمله به  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۸۹صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  »جز بداخالقی! ای دارد به هر گناهی توبه«با توّجه به عبارت صورت سؤال:   
  مفهومی نزدیک به عبارت اصلی دارد. ۲فقط گزینۀ   
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  تر از طلب توبه است! ) ترک گناه آسان۱  
  شود! ) بداخالقی از بدترین گناهان است که هرگز آمرزیده منی۲  
  ) به نظر من بداخالقی کلید هر بدی است!۳  
  کند! ) بخشندگی، بداخالقی را جربان منی۴  
 ترجمۀ منت:   

اند تـا سـخن خـویش را بیاراینـد و در نتیجـه تـأثیر آن را بـر  فنون بالغی هّمت گامشته کارگیری ادیبان ایرانی و عرب در گذر زمان بر به«
زیبـایی «انـد [کـه فرمـود]  در منزلـت سـخن قـرار گرفتـه تأثیر فرمایش پیامرب اعظم  مخاطبان افزایش دهند در حالی که تحت های نفس

وزن  هـایی هـم پـی بـا واژه در هـای پـی اس است! سجع آن است که جملهاز زیباترین این فنون هرن َسجع و ِجن»! آدمی، شیوایی گفتار اوست
را در » کاذبـة«و » واقعـة«، پس دو واژۀ »[كه] در وقوع آن دروغى نيست آن واقعه چون وقوع يابد«پایان یابد مانند فرمایش خدای تعالی: 

ند! از فواید سجع این اسـت کـه بـه سـخن یـک آهنـگ ا یهشان به یکدیگر شب صوتی های یابی در حالی که از جهت وزن پایان این دو آیه می
کند! اما ِجنـاس هـامن تشـابه دو واژه در  شود انگار که به قصیدۀ زیبایی گوش می دهد که شنونده مشتاق گوش دادن به آن می موسیقی می

 یخورنـد کـه جـز سـاعت یسوگند م رانکا جنایت ،برپا شود امتیکه ق یو روز «لفظ و تفاوت آن دو در معناست مانند فرمایش خدای تعالی: 
های روز رستاخیز در قرآن است و دیگـری  معناِی] نامی از نام بار در این آیه یاد شده است، نخست [به دو» ساعة«که واژۀ » اند درنگ نکرده

  »بخشی از زمان!
  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۶

 ها: گزينه ۀترجم  
  شود! یات عرب یافت می) فنون بالغی تنها در ادب۱  
 یابیم! ) در قرآن آیاتی هست که در آن فنون بالغی را می۲  
  ) هامنا سجع در نرث مانند قافیه در شعر است!۳  
 ) هرگاه آدمی دوست بدارد که آراسته شود، پس باید شیوا سخن گوید!۴  
   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۷

  »سجع ............... است!از فواید «ترجمۀ عبارت سؤال:   
 :ها گزينهترجمۀ   
    ) ایجاد وزن صوتی در سخن۱  
 ) تأثیر بیشرت بر درون مخاطب۲  
  ) شوق شنونده به گوش دادن به سخن۳  
  ) دادن معانی متفاوت از یک واژه (این مفهوم جناس است نه سجع.)۴  
   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۸

  :ها گزينهبررسی سایر   
 اند. در پایان دو عبارت هم آهنگ» الجاِهل«و » العاِقل«) دو واژۀ ۱  
 اند. در پایان دو جمله هم آهنگ» أفاضل«و » أراذل«) دو واژۀ ۲  
 اند. در پایان دو جمله هم آهنگ» ُخرسان«و » ُعدوان«) دو واژۀ ۳  
   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۹

 ها: گزينهترجمۀ   
  ریف سجع و جناس در فنون بالغی چیست؟) تع۱  
 هایی از سجع و جناس در قرآن کریم وجود دارد؟ ) آیا مثال۲  
    اند، چیست؟ ) آثار ادبی که ادیبان در آن به بالغت هّمت ورزیده۳  
 در منزلت سخن چه گفت؟ ) پیامرب اعظم ۴  
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  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۰
  خرب يف الجملة الحالّية  حال جملة و منصـوب»/ تَفاُعل«مصدره علی وزن  » لَةُمفاعَ «مصدره علی وزن   
   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۱

  فعل و فاعل ال یوَجُد فاعله  فعٌل »/ إفتعال«من باب  » إستفعال«من باب   
  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۲

  حال و منصوب بالیاء ة صفٌة و منصوب بالفتح»/ تَأثُّر«مصدره  » تأثیر«جمع سامل/ مصدره  جمع التّکسیر  إسُم الفاعل/ إسُم املفعول   
  ۳عربی، زبان قرآن  ۳۵و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۹۳و  ۸۴، ۷۳های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۳

  ها:  بررسی سایر گزینه  
  آید.)  حروف مشّبهه، اسم یا ضمیر می أْن (بعد از ) أنَّ ١  
  الُعلوِم (مجرور بحرف جّر)   لومَ / العُ املَوسوَعة  املُوسوَعة) ٢  
  نُِقَل (فعل مجهول)  املُحِسن (إسم فاعل)/ نََقَل  ) املُحَسن ۴  
  ۳ن قرآن عربی، زبا ۳۳و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۷۴صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۴

  !»منع کردلیرت رسیده، ولی دولت ما را از مرصف بیش از حّد مجاز  ۴۰۰۰در کارخانه به  سوختنیاز ما به « :٣ترجمۀ عبارت با گزینۀ   
  برای این عبارت مناسب نیستند.» إمتنَع: خودداری کرد«و » ُمنَحدر: رسازیری«  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۸۹تا  ۸۷های  صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۵

  ها: حروف جّر در گزینه  
  »باملُرشف«در » بـِ »/ «ِمنک«در » ِمن) «۲    »علیها«در » علی) «۱  
  »علی عیني«در » علی»/ «ِبُرسعة«در » بـِ »/ «ِمنکم«در » ِمن) «۴    »باملُرشف«در » بـِ ) «۳  
  ۱ان قرآن عربی، زب ۹۱صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۶

جزو حروف اصلی فعل اسـت (غ ن ي) » تَُغّني«در» ن«حرف  ۳نون وقایه است، اما در گزینۀ » أنَشأين«و » أعِطني«، »ُرينیّ حَ تُ «در» ن«حرف   
  شود. و نون وقایه محسوب منی

  ۱عربی، زبان قرآن  ۷۶و  ۷۵های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۷
  توان از معنای جمله فهمید. فعل جمله مجهول است و این را می ۲شود. تنها در گزینۀ  جهول حذف میفاعل در جملۀ م  
  !»شوند حفر میهای نفتی  ها توسط کارگران در میدان چاه: «۲ترجمۀ گزینۀ   
  ۱عربی، زبان قرآن  ۷۶و  ۷۵های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۸

فاعـل (الـنِّفط) از  )/ ضمناً فعل بایـد بـا نائـب۲)/ ضمناً فعل باید مجهول شود (رد گزینۀ ۳ل باید حذف شود (رد گزینۀ در مجهول کردن، فاع  
  ).۱لحاظ جنس مطابقت کند (رد گزینۀ 

  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۷و  ۲۵های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۹
درسـت اسـت؛ چـون » و ُهـم ُمجـّدون«آیـد و خـرب همـواره مرفـوع اسـت، پـس  یه و ضمیر، خـرب مـیدر جملۀ حالیه همواره پس از واو حال  

  باشد. منصوب یا مجرور می» ُمجّدین«
  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۷و  ۲۵های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۵۰

  بوده و حال نیست.» کان«خرب  ۱در گزینۀ » ناً یحز«باشند، اما  حال می ۴گزینۀ در » اً یّ ح«و  ۳در گزینۀ » ُمقَتدراً «، ۲در گزینۀ » یَتَمنَّ یَ هو «  

  
  ۱ زندگي و دين ۱۴۴ و ۱۴۳ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۱

 بـه يمـدت انـدك در مسـلمانان كـه شد سبب ،)تنددانس يم منانؤم اخالق از را يآراستگ نكهيا مثل( ما گريد انيشوايپ و خدا رسول ٔهويش  
  .رنديگ قرار گريد يها ملت سرمشق و الگو عنوان به و شوند ليتبد ها ملت نيتر زهيپاك و نيتر آراسته

  ۱ زندگي و دين ۱۳۰ و ۱۲۹ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۲
   د.باش مي (صيانت) نگهداري و حفاظت معناي به تقوا  
   قـوّتي خـود در روح اينكـه يـا باشـد گناه موجبات از فرار با است ممكن گناه از خود حفظ اين گناه. از صيانت و حفاظت يعني الهي تقواي 

  كند. حفظ را او روحي، ملكۀ اين و بدهد اخالقي و روحي مصونيت او به كه آورد وجود به

 قرآن: در (تقوا) روحاني ملكۀ اين
 شود مي مطرح نماز فايدٔه عنوان به كه آنگاه  )المُنكر و الفَحشاءِ عَنِ تَنهي(

 شود مي مطرح روزه فايدٔه عنوان به كه ه آنگا  )تَتَّقون لَعَلَّكُم(  
  ۱ زندگي و دين ۱۴۶ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۳

  »بروي. خدا با جنگ به گناه با شوي مي ناچار صورت اين در كه بيارايي، ديگران توجه جلب براي را خود مبادا« علوي: حديث  
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  ۳ زندگي و دين ۴۸ و ۴۴ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۴
   يكديگر بر مؤمنان برتري مالك  پيامبر حديث : »كنند. مي پيدا ريبرت يكديگر بر شان اخالص مراتب به توجه با مؤمنان«  
   اخالص آزمودن وسيلۀ  اميرالمؤمنين حديث : »بيازمايد. را مردم اخالص تا كرد واجب را روزه جهت بدان خداوند«  
  ۳ زندگي و دين ۵۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۵

  .ندارند هم يتيمسئول ندارند، ارياخت كه كلوخ و سنگ همچون اءيشا اما ،است ارياخت وجود شواهد از يريپذ تيمسئول انگريب ،۳ ۀنيگز شعر  
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  ارياخت اثبات يبرا جبر به توسل :۱ گزينۀ  
  ارياخت وجود شواهد از ،»ميتصم و تفكر« :۲ گزينۀ  
  ارياخت وجود شواهد از ،»يمانيپش يا تيرضا احساس« :۴ گزينۀ  
  ۱ زندگي و دين ۱۴۴ صفحۀ * متوسط * ل:سؤا مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۶

   يا سـتهيشا و ديـمف فـرد را مـا گرانيد ميدار دوست ما .است جامعه و همساالن خانواده، جمع در تيمقبول به ازين انسان، يازهاين از يكي 
 و بپـردازد خـود به شتريب جوان و نوجوان كه شود يم سبب و دارد يشتريب نمود ينوجوان و يجوان ٔهدور در ازين نيا .كنند نيتحس و بدانند
  .دهد قرار گرانيد ديد معرض در و كند شكوفا و كشف را خود ياستعدادها و ها ييتوانا

 كـالم بردن كار به اي نامناسب يها لباس دنيپوش با و دهند نمي يدرست هاي پاسخ ،يعيطب ازين نيا به كه دارند وجود زين يافراد اندك البته    
 و يروحـ ضـعف ۀنشـان ،اعمال ليقب نيا .كنند اثبات گرانيد يبرا را خود وجود خواهند يم لب، بر يگاريس گذاشتن با اي ناپسند و زشت
  .است سازنده و درست راه از خود اثبات در يناتوان

   ها نهيگز ريسا يبررس:  
  يظاهر يآراستگ :۲ گزينۀ  
  عفاف :۳ گزينۀ  
  عفاف :۴ گزينۀ  
  ۱ زندگي و دين ۱۵۴ و ۱۵۳ هاي صفحه * متوسط * ل:سؤا مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۷

   كند جلب خود به را نامحرمان توجه كه باشد يا گونه به دينبا ورآالتيز و نتيز از استفاده.  
   است شده هيتوص بلكه ست،ين فهيوظ چادر از استفاده كه ديكن دقت.  
   را خـود مخصـوص لباس و پوشش هركدام كه است شده ليتشك يمختلف رسوم و آداب با و گوناگون ملل و اقوام از ياسالم امت كه ميدان يم 

 خـود يبـرا يخاصـ پوشش ها ن آ از هركدام كه كنند يزندگ يمختلف اقوام ران،يا زمانيعز كشور مثل يكشور در است ممكن يحت .دارند
  .است اقوام و ها ملت رسوم و آداب تابع ياديز حدود تا پوشش نوع و يچگونگ بنابراين ،باشند دهيبرگز

  ۱ زندگي و دين ۱۴۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۸
   زين زانيم همان به و شود يم باوقارتر او پوشش و يآراستگ نوع شود، يم مستحكم و يقو انسان روح در عفاف يها رشته كه زانيم همان به 

  .رديگ يم خود به ييخودنما ۀجنب و تر سبك او پوشش و يراستگآ شود، يم گسسته و فيضع انسان در عفاف يها رشته كه
   صادق امام  است فرد ينداريد ضعف و يسست ۀنشان يلباس نيچن رايز د؛ينپوش نما ن بد و نازك لباس« :ديفرما يم.«  
   شود توجه او به يظاهر يها يژگيو خاطر به خواهد ينم فقط بلكه ست،ين زانيگر تيمقبول از فيعف انسان كه ديكن دقت. 
  ۳ زندگي و دين ۷۵ و ۶۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۹

 عبـارات و اسـت اسـتدراج و امـالء سـنت ادآوريـ كـه شـود يمـ انسان يگرفتار موجب كه است ينعمت از نشان  نيمنؤرالميام سخن  
  .دهد يم نشان را آن )لهم يامل( و )سنستدرجهم(

  ۳ زندگي و دين ۴۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۶۰
   شـدند، طانيشـ ٔهبند و اند كرده فراموش خدا با را خود يفطر عهد كه ييها انسان به )... آدم يبن اي كميال اعهد الم( ۀفيشر يۀآ در خداوند 

  .زند يم تلنگر
   است. )ميمستق صراط هذا ياعبدون ان( خدا ۀخالصان پرستش و )طانيلشّا تعبدوا ال ان( طانيش پرستش عدم :خدا با انسان يفطر عهد  
  ۱ زندگي و دين ۱۳۱ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۶۱

 توجـه آنـان بـه و شـد خواهند كوچك نظرمان در گريد يها قدرت م،يباش داشته توجه زيچ همه بر خداوند يبزرگ به ريتكب گفتن هنگام اگر  
  .كرد مينخواه

  ۱ زندگي و دين ۱۵۵ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۶۲
 يو ۀافـيق و ظـاهر در را زن ارزش آنكـه يجـا بـه جامعه تا كند يم كمك بلكه ست؛ين جامعه در زنان يآزاد سلب يبرا يقانون حجاب، قانون
 زنان حرمت و ميحر رود؛ باال جامعه ياخالق سالمت شود يم موجب مرا نيا .كند توجه يو يذات كرامت و استعدادها ت،يشخص به كند، خالصه
 .ابدي شيافزا يو يروان آرامش و شود حفظ



 

 

 
  | 

 سال
تحصیلی
 

۰۱  - 
۰۰

  

۹  

  ۳ زندگي و دين ۷۳ و ۶۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۶۳
   ينقشـ هـم يريپـذ حـق يـۀروح داشـتن نندما ي،درون عوامل ،ياله قيتوف كسب در :كه ميخوان يم ي،اله خاص دامدا اي قيتوف سنت در 

  .دارد كننده نييتع
   است ياله قيتوف سنت انگريب ،)...نايف جاهدوا نيذالّ و( يۀآ.  
   ها نهيگز ريسا يها سنت يبررس:  
  غضب بر رحمت سبقت :۱ گزينۀ  
  ابتالء :۲ گزينۀ  
  ياله عام امداد :۴ گزينۀ  
  ۳ زندگي و دين ۴۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۶۴

 خداوند از غفلت اخالص، به دنيرس يبرا او از جستن ياري و خداوند شگاهيپ به ازين عرض و شياين :او از خواستن كمك و خداوند با ازين و راز  
  .دينما يم مند بهره ياله يها كمك از را انسان و سازد يم تيتقو قلب در را او محبت كند، يم كم را

  ۱ زندگي و دين ۱۳۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ينۀگز پاسخ: -۶۵
 كيـ كه( رديبگ روزه ماه دو روز، هر يبرا يعني بدهد، »كفاره« هم و آورد جا به را آن يقضا هم ديبا رد،ينگ عمداً را رمضان ماه روزه يكس اگر  

  .شود انجام ندهيآ رمضان از قبل تا ديبا كار نيا و )مُدّ كي ريفق هر به( بدهد طعام ريفق شصت به اي )باشد سرهم پشت ديبا آن ماه
  ۳ زندگي و دين ۳۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۶۶

   يدرونـ شخص، شود يم باعث ،يعمل شرك به شدن گرفتار همان اي طاغوت از يريپذ فرمان و ينفسان اليام برابر در بودن ميتسل كه آنجا از 
  .است شده واقع ينه مورد ،باشد داشته داريناپا يتيشخص و ناآرام

   ها: گزينه ساير بررسي  
  .آن نتيجۀ نه است، عملي شرك همان :۱ گزينۀ  
  .فردي نه است، اجتماعي عملي شرك نتيجۀ :۳ گزينۀ  
  ندارد. فردي عملي شرك با ارتباطي :۴ گزينۀ  
  ۱ زندگي و دين ۱۳۵ و ۱۳۴ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۶۷

   صادق امام  باشـند كرده ظلم و كوتاهي او حق در والدين هرچند -كند نگاه خود مادر و پدر به خشم روي از كه فرزندي« فرمايند: مي- 
  د.شو مي انسان نماز پذيرش عدم سبب صورتي هر در مادر، و پدر به آلود خشم نگاه بنابراين »نيست. پذيرفته خدا سوي از نمازش

   بزرگ هاي هدف به رسيدن در انسان موفقيت ميزان  دارد. بستگي (خودنگهداري) تقوا و خويش بر او تسلط ميزان به  
   :گناه از دوري در نماز تأثير ميزان توجه  دارد. بستگي توجه و دقت ميزان و تداوم به  
  ۱ زندگي و يند ۱۵۶ و ۱۵۵ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۶۸

   مريم حضرت حضور شعيب، دختران چوپاني  جنـگ، هـاي جبهـه پشـت در مسلمان زنان پرستاري و ايشان) هاي نقاشي (نه معابد در 
  است. جامعه در زنان محجّبۀ اما فعال، حضور از هايي مثال

   مريم حضرت نقاشي  است. الهي اديان تمام در حجاب حضور از مثالي حجاب، با  
  ۳ زندگي و دين ۳۴ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۶۹

  موارد: بررسي  
  مقطعي عابدان ويژگي و فردي بعد در عملي شرك توصيف  »ب« آيۀ  
  مشرك) شخصيت (ترسيم فردي بعد در عملي شرك ثمرات  »ج« آيۀ  
  ۳ زندگي و دين ۴۸ و ۳۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۷۰

   توحيـد بـه اعتقـاد ثمـرٔه زنـدگي) (سـبك توحيدي زندگي ديگر عبارت به هاست. آن اعتقادات و افكار افراد، اعمال كنندٔه تعيين و علت 
  است. توحيدي زندگي علت و توحيدي بيني جهان يا ربوبيت توحيد همان )ربّكُم و ربّي( ،آيه اين در و است توحيدي) بيني (جهان

   است. اخالص ثمرات از كه دارد اشاره شيطان برابر در نفوذناپذيري به سؤال صورت در شده مطرح بيت  
  ۳ زندگي و دين ۵۷ و ۵۴ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۷۱

   است. اختيار شكوفايي و ظهور براي بستري (قانونمندي) الهي قضاي و قدر نظام  
   قدر  ها كيفيت و مكان و زمان عرض، و طول اندازه، و دحدو ويژگي، و نقشه  الهي علم به وابسته  
   قضا  ،و... تحقق فرمان، و حكم فعليت، و حتميت اجرا  الهي ارادٔه به وابسته  
   ۴ و ۳ هاي گزينه دوم بخش  قضا و قدر« نه است، الهي فضاي بيانگر فقط حتميت، و دادن پايان«  
  ۳ زندگي و دين ۶۱ و ۶۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: صاتمشخ ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۷۲

  ندارند. مستقيم نقش -نيستند مستقل -مختلف مراتب -تأثر و تأثير طولي: علل  
  دارند. نقش مستقيمصورت  به -ديگري از مستقل -رديف يك در -مشاركت عرضي: علل  
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  ۳ زندگي و دين ۳۲ و ۱ زندگي و دين ۱۵۴ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۷۳
   بهنّيـجالب مـن هنّيعل نيدني( يۀآ و است نماز ۀاقام به خدا فرمان )ةالصّال اقم( يۀآ و است ياله نيفرام از اطاعت يمعنا به يعمل ديتوح( 

  .است حجاب حد تيرعا به خدا فرمان
   است حجاب حد تيرعا ديفوا از نگرفتن، قرار تياذ و ارآز مورد و عفاف به شدن شناخته يعني )نيذيؤ فال عرفني( كه ديكن دقت.  
   )نماز نه ،است روزه ٔهديفا )تتّقون لعلّكم.  
   خدا ياد و گناه از دوري :)اكبر اهللا لذكر و المنكر و اءالفحش عن يتنه( :از عبارتند نماز آثار  
  ۳ زندگي و دين ۳۳ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۷۴

  :درست موارد يرسبر  
 در دارد امكـان امـا ،سـت خـداجو ذاتاً انسان يعني مطلب نيا .)هواه الهه( برد يم باال خدا و معبود حد در را نفس يهوا مشرك، انسان )الف  

  .كند اشتباه آن مصداق صيتشخ
  .شود يم بسل يعمل مشرك از  امبريپ دفاع و وكالت كه دهد يم نشان )اليوك هيعل تكون افانت( عبارت )د  
  :نادرست موارد يبررس  
  دهد. مي نشان را عملي شرك سؤال، صورت آيۀ كه حالي در ،است يفرد يعمل ديتوح با رابطه در مورد نيا )ب  
  .است يفرد يعمل شرك انگريب هيآ كه يصورت در ،است ياجتماع يعمل شرك ۀجينت ،مسئله نيا )ج  
  ۳ زندگي و دين ۵۷ و ۵۵ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۷۵

   است ارياخت انسان، مشهود و يوجدان قتيحق.  
   دارند اشاره ارياخت به ۲ و ۱ يها نهيگز اتيآ.  
   هايفعل يعم من و( :كند استفاده بد ،آن از اي و )فلنفسه ابصر فمن( :كند استفاده خوب ارياخت از تواند يم انسان كه ديكن دقت(.  
   دهد يم نشان را ارياخت از نادرست استفاده ۀجنب فقط و دارد اشاره يريپذ تيمسئول و مجازات به ۱ ۀنيگز.  

 

 ۱ انگليسي زبان ۱۱۷ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۷۶
  كند. تالش و كار سختي به ها آن تحقق براي بايد فرد اما دهند، مي رخ ها معجزه گاهي واقع در ترجمه:  
 كـار« فعـل چگـونگي خـواهيم مي چون جمله اين در باشد، مي فعل انجام چگونگي بيان انگليسي زبان در حالت قيد وظايف از يكي توضيح:  

 معناي به hardly كلمۀ و باشد مي شكل يك آن صفت و قيد hard كلمۀ باشيد داشته توجه اما شود، استفاده قيد از بايد كنيم بيان را »كردن
  آوريم. مي حالت قيد آن از قبل كنيم تشديد را صفتي يا قيد بخواهيم هرگاه همچنين حالت! قيد نه باشد مي تكرار قيد و بوده »ندرت به«

   terribly hard سختي به بسيار سخت، شديداً
 ۳ انگليسي زبان ۳۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۷۷

  دهيد. انجام را كار اين بنابراين شود، دانلود رايگان صورت به تواند مي ارزشمند هاي فايل اين از هريك تانهخوشبخ ترجمه:  
 به so ربط حرف از بعد است، امري دوم جملۀ چون تست اين در شود. مي استفاده so ربط كلمۀ از انگليسي زبان در گيري نتيجه بيان براي توضيح:  

  نداريم. نياز فاعل
 ۱ انگليسي زبان ۱۱۱ و ۱۱۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ اسخ:پ -۷۸

   رفتند. تعطيالت به  مي ۳۰ تاريخ در من دوست خانوادٔه ترجمه:  
 كنـيم، اشاره ماه آن روزهاي به تاريخ بيان در كه زماني همچنين كنيم. مي استفاده on اضافۀ حرف از vacation و holiday از قبل توضيح:  

  بريم. مي كار به را on اضافۀ حرف
 ۱ انگليسي زبان ۱۰۸ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۷۹

 بيمـار ديگـر هاي سلول با ژنتيكي نظر از اينكه مگر كند رد را بنيادي هاي سلول شايد بيمار ايمني سيستم كه ترسند مي دانشمندان ترجمه:  
 باشد. يكسان

 وجهي فعل از توانيم مي شود، مي مطرح آينده يا حال زمان در حدسي يا زنيم مي حرف آينده در كاري انجام احتمال هدربار وقتي توضيح:  
)may( زمـان در و معلوم ما جملۀ نتيجه در آمده خالي جاي بعد نيز ما مفعول و است متعدي ها گزينه داخل فعل طرفي از كنيم. استفاده 

  است. حال
 ۳ انگليسي زبان ۵۵ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۸۰

  كنم. درك را آن معني توانم نمي بگويم، صادقانه و است پيچيده بسيار من براي شعر اين ترجمه:  
  مؤثر )۴  پيچيده )۳  درك قابل )۲  اهلي خانگي، داخلي، )۱  



 

 

 
  | 

 سال
تحصیلی
 

۰۱  - 
۰۰

  

۱۱

 ۱ انگليسي زبان ۱۰۲ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۸۱
  است. دشوار باشد، مساعد كمتر ماه كرٔه سطح از كه محيطي كردن پيدا كه است معتقد جوان دانشمند رجمه:ت  
 موردانتظار )۴  صبور بيمار، )۳  متضاد )۲  نواز مهمان مساعد، )۱  
  :است نيز »مساعد« معني به »نواز مهمان« بر عالوه hospitable توضيح:  

hospitable: 
1- friendly and welcoming to guests and visitors 
2- providing good conditions for living or growing 

 ۳ انگليسي زبان ۴۱ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۸۲
   نبود. خانه داخل كسي گرفت، آتش خانه وقتي كه بود واقعي موهبت يك كه كرد خاطرنشان نشاني آتش مأمور ترجمه:  
 وظيفه )۴  موهبت )۳  اختصار )۲  شكست )۱  
 يـك و دارد شـكر جـاي نديـده آسـيب فـردي اينكه كنيم. نمي استفاده failure از پس است، مثبت جمله معنايي بار كه دانيد مي توضيح:  

blessing .است  
 ۱ انگليسي زبان ۱۱۲ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۸۳

 را خـود كاركنان كيفيت خواهند مي اگر كه دارند باور اما ندارند، خود كاركنان حقوق افزايش براي عهديت گونه هيچ خصوصي مدارس ترجمه:  
  دهند. انجام را كار اين بايد كنند، حفظ اند، شده مند بهره آن از تاكنون كه

  اجبار وظيفه، تعهد، )۴  قدرداني )۳  قاعده اصل، )۲  رابطه )۱  
  ۳ انگليسي زبان ۵۳ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۸۴

  .ميده گسترش يكنون ياقتصاد طيشرا در را خود تجارت ديبا ما كه كند ينم فكر رهيمد ئتيه ترجمه:  
  كردن فكر )۴  كردن فراهم )۳  كردن ادعا )۲  دادن گسترش )۱  
  ۳ انگليسي زبان ۵۲ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۸۵

  است. خارج كتاب نيا يطۀح از موضوع آن ٔهدربار كامل بحث كه ديگو يم كتاب ۀمقدم در ندهسينو ترجمه:  
  توسعه )۴  لرزش )۳  موضوع )۲  گنجينه )۱  
  ۳ انگليسي زبان ۵۳ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۸۶

  شدند. يجزئ جراحات دچار سوخت تميق شيافزا به گذشته ۀهفت اعتراض در سيپل پنج و ستيب اخبار اساس بر ترجمه:  
  جزئي )۴  كننده گيج )۳  معاشرتي صحبت، خوش )۲  دوزبانه )۱  
 ۳ انگليسي زبان ۵۵ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۸۷

  كني؟ بررسي برايم را ها قيمت است ممكن است. تر ارزان وشو شست پودر هاي بسته اين از يك كدام بفهمم توانم نمي ترجمه:  
  چيزي از سردرآوردن فهميدن، )۲    كردن درخواست )۱  
 مرجع كتاب در لغت كردن وجو جست )۴    بودن مخفف )۳  
  بسپاريد: خاطر به را work out مختلف معاني توضيح:  

work out: understand/exercise/calculate: /كردن محاسبه كردن/ ورزش فهميدن  
 ترجمۀ Test Cloze: 

 اسـت لقبي حافظ است. شده شناخته او زندگي از كمي بسيار جزئيات او، پايدار شهرت و محبوبيت رغم علي شد. متولد شيراز شهر در حافظ
 جملـه از شـماري بي هاي زبان بهآن (ديوان)  شود. مي ناميده ديوان وي اشعار مجموعه اند. كرده حفظ را كريم قرآن كه شود مي داده افرادي به كه

 است. شده شناخته جهان سراسر در نويسندگان و شاعران از بسياري بخش الهام عنوان به حافظ .است شده ترجمه فرانسوي و انگليسي آلماني،
 قوي تأثير اشعار اين پرداختم. اشعار سرودن به ها آن پاسخ در كه گرفتم قرار ها آن تأثير تحت اي گونه به من او، اشعار كل خواندن از پس«

  نوشت. ۱۸۱۴ سال ژانويه ۷ در خودش بر حافظ تأثير دربارٔه گوته كه است چيزي همان اين ،»تگذاش من بر روشني و
  ۴ گزينۀ پاسخ: -۸۸

  رغم علي باوجود، )۴  طبق )۳  اساس بر )۲  بر عالوه )۱  
  ۳ گزينۀ پاسخ: -۸۹

  خاستگاه ريشه، )۴  لقب )۳  آگهي )۲  شرح تعريف، )۱  
   ۱ گزينۀ پاسخ: -۹۰

 ترجمه حافظ ديوان همچنين است. آمده خالي جاي قبل آن عولفم اما دارد، مفعول به نياز و است متعدي فعل يك )translate( فعل توضيح:  
  است. مجهول ما جملۀ هستيم رو روبه (شدن) مفهوم با وقتي شود. مي

 داريم. نياز كامل حال مجهول به پس باقيست، حال زمان در هنوز آن اثرات و شده انجام گذشته در حافظ ديوان ترجمۀ طرفي از  
   ۲ گزينۀ پاسخ: -۹۱

 بخش الهام الهام، منبع الهام، )۲    شرايط وضعيت، )۱  
  دستورالعمل )۴    تجربه )۳  
 ۲ گزينۀ پاسخ: -۹۲

  كنيم. مي استفاده )on( زمان اضافۀ حرف از شوند مي ختم روز به كه دقيقي هاي تاريخ از پيش توضيح:  
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 ۱ مطلب درك ترجمۀ: 
 پانزدهم قرن در كه حالي در بود، ناشناخته تقريباً وسطايي قرون و كالسيك جهان محققان براي كه است مدرن فعاليت يك خود  رايب خواندن

 شد. تبديل عادي امري به صدا بي خواندن كه بود نوزدهم قرن طول در تنها بود. »خواندن بلند« معني به شك بدون »خواندن« اصطالح
 پرتـي حـواس سـبب بلند صداي با خواندن كه بود دليل اين به فقط صدا بي خواندن كه كرد مطرح را فرض اين حتياطا با بايد حال، اين با

 در خواندن با مرتبط هاي فعاليت اكثر براي روش اين كه دهد مي نشان صدا بي خواندن تاريخي توسعه به مربوط عوامل بررسي شد. مي ديگران
 كردند. تغيير ماهيت نظر از خود وظايف، كه دليل اين به عمدتاً شد، لتبدي معمول شيؤه يك به بزرگساالن

 احتـرام هـا آن بـه بايـد يـا كرد استفاده اطالعات كسب براي ها كتاب از بايد آيا كه بود مطرح توجهي قابل هاي بحث هنوز قرن اواخر در
 مـا با پرورش و آموزش در هنوز بحث اين واقع، در شد. مي سابح ذهني كنندٔه تضعيف نوعي به ها روزنامه مانند مطالبي خواندن آيا و گذاشت
 از و چاپي جمعي هاي رسانه توسط سو يك از و بود رفته بين از گذشته مشترك سواد فرهنگ آن، هاي ويژگي از فارغ حال، اين با است. همراه
 قـرن ايـن در اجتمـاعي تكنولوژيكي و فرهنگي تتغييرا بود. شده جايگزين تخصصي خوانندگان براي نشريات و ها كتاب توسط ديگر سوي
 بود. داده تغيير بسيار را داشت داللت آن بر »خواندن« اصطالح كه آنچه

  ۲ گزينۀ پاسخ: -۹۳
  است؟ كدام باشيم، داشته صدا بي خواندن مورد در است ممكن كه نادرستي تصور ترجمه:  
  شد. برخوردار ريبيشت شهرت و رواج از بيستم قرن از پيش صدا بي خوانش )۱  
  كرد. پيدا توسعه مشكلي گونه هيچ بدون صدا بي خوانش )۲  
  شد. مي پرت راحتي به ديگران خواندن بلند صداي از مردم حواس )۳  
 كردند. استفاده خواندن عادي روش عنوان به صدا بي خوانش از بزرگسال افراد بيشتر )۴  
  ۳ گزينۀ پاسخ: -۹۴

  دارد. اشاره ............... به دوم فپاراگرا در »it« ضمير ترجمه:  
  عوامل بررسي )۴  صدا بي خواندن )۳  خواندن معمول روش )۲  تاريخ گذر در توسعه )۱  
 است. درست پاسخ ۳ گزينۀ شود، مي نوشته )it( از پيش معموالً ضمير مرجع اينكه به توجه با توضيح:  
  ۳ گزينۀ پاسخ: -۹۵

  بود؟ خواندن مفهوم تغيير اصلي دليل مورد كدام ترجمه:  
 سواد فرهنگ )۴  تكنولوژي تغييرات )۳  جمعي هاي رسانه )۲  اجتماعي شبكۀ )۱  
  ۴ گزينۀ پاسخ: -۹۶

  ............... كه بود معني اين به جمعي هاي رسانه به قديمي مشترك سواد فرهنگ از تغيير و گذار ترجمه:  
  بود. گذشته مانند هم هنوز خواندن زمينۀ در مردم سليقۀ )۱  
  بود. رفته بين از ها روزنامه نامناسب تأثيرات سر بر بحث اخير، قرن طي در )۲  
  بخشيد. ارزش و احترام ها آن به ها روزنامه و ها كتاب هاي ويژگي )۳  
 داشت. وجود خواندن جهت ديگري هاي گزينه براي وجو جست به نياز جامعه در )۴  
 ۲ مطلب درك ترجمۀ: 

 توصـيف بـراي عبـارت اين از مردم كند؟ استفاده »آبي) ماه در بار (يك بخورد تخته به دري مگر« عبارت از كسي داي شنيده تاكنون آيا
 كنـد، پرهيـز ها شيريني خوردن از كند مي سعي كه بگويد كسي است ممكن مثال، عنوان به دهند. نمي انجام اغلب كه كنند مي استفاده كاري
 بـرود سـاحل بـه نـدارد دوست معموالً كه كسي يا خورد. مي »طوالني زمان مدت يك از پس بار يك« را تشكال اما هستند، ناسالم ها آن زيرا

 معنـاي افراد همۀ كنند، مي استفاده عبارت اين از افراد از بسياري كه حالي در »بروم. ساحل كه بخورد تخته به دري مگر« بگويد: است ممكن
 دانند. نمي را آن پشت

 اصـطالح (در »آبي ماه« عبارت است. اصطالح يك فقط اين نيست. آبي هرگز خودش ماه واقع در كه است اين بدانيد دباي كه چيزي اولين
 رنگ. نه دارد ارتباط ماه شكل با حقيقت در انگليسي)
 دهـيم. مي اختصاص ماه معين اشكال به را خاصي هاي نام ما كند. مي تغيير شكلش رسد مي نظر به كند، مي سفر زمين دور به ماه كه وقتي

 وقتـي اسـت. ناخن نوك شبيه كه است شكلي هالل شود. مي گفته هالل آن به ببينيم، را ماه از كوچكي بخش توانيم مي وقتي مثال، عنوان به
 ماه يك فقط معموالً د.شو مي گفته كامل ماه يك آن به ببينيم، را ماه كل توانيم مي وقتي شود. مي گفته نو ماه آن به ببينيم، نتوانيم را ماه اصالً
 »آبي ماه« كامل دوم ماه به بيفتد، اتفاق اين وقتي آيد. مي پديد كامل قمر دو ماه يك در اوقات بعضي وجود، اين با دارد. وجود ماه طي در كامل
 شود. مي گفته

 باعـث واقعيـت اين است. نادر بسيار قاتفا يك آبي ماه شديد، متوجه كه طور همان داشت. خواهد وجود آبي ماه ۱۵ فقط آينده، سال ۲۰ طي
 كنند. استفاده »آبي) ماه در بار (يك بخورد تخته به دري مگر« عبارت از خود زندگي در نادر بسيار وقايع ساير بيان براي مردم تا است شده
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 ۱ گزينۀ پاسخ: -۹۷
  كند؟ مي صحبت چيزي چه مورد در بيشتر متن ترجمه:  
  ما زندگي در نادر تفاقاتا )۲    عبارت يك پشت داستان )۱  
  ماه مختلف هاي) (شكل فازهاي )۴  چرخد مي زمين دور به كه ماه اَشكال )۳  
 عبـارت يـك از اسـتفاده داستان به متن انتهايي و اول پاراگراف خواندن با گردد. مي متن اصلي ايدٔه دنبال به حقيقت در پرسش اين توضيح:  

  رسيم. مي
  ۳ گزينۀ پاسخ: -۹۸

  ............... اينكه جز به هستند درست زير عبارات تمام ترجمه:  
  است. ناخن نوك شبيه كه است شكلي هالل )۲  دارد. وجود كامل قمر دو ماه يك در موارد برخي در )۱  
  نيست. آبي هرگز ماه رنگ )۴  ببيند. را ماه تمام تواند مي كسي كه است زماني نو ماه )۳  
  ۲ گزينۀ پاسخ: -۹۹

  ............... تا رود مي ساحل به كه كند مي اشاره شخصي به نويسنده اول گرافپارا در ترجمه:  
  كند. مقايسه آن با را متن اصلي ايدٔه )۱  
  دهد. ارائه مثالي شد ذكر قبالً كه مطلبي شدن روشن براي )۲  
  گذرانند. مي ساحل در را خود تعطيالت بار يك چندوقت مردم ببيند )۳  
  دانند. مي كنند، مي استفاده كه را عبارتي معني همه كه كند حمايت ايده اين از )۴  
  است. درست ۲ گزينۀ نتيجه در زند؛ مي مثال عبارت مفهوم رساندن و بيشتر توضيح براي متن نويسندٔه توضيح:  
  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۰۰

  است؟ نشده تعريف متن در زير موارد از يك كدام ترجمه:  
  آبي ماه )۴  ماه امتم )۳  ماه هالل )۲  كامل ماه )۱  
  .entire moon جز به است، كرده ارائه تعريف ها گزينه همۀ براي نويسنده توضيح:  
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ آذر ۲۶ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
 

  
   ۱ آمار و رياضي ۱۰۹ و ۱۰۵ هاي صفحه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۰۱

   ي.كمّ هاي داده تا است تر مناسب كيفي هاي داده براي اي، دايره نمودارهاي رسم  
 عمـودي اي ميلـه نمودارهاي اند. چرخيده محورها كه تفاوت اين با هستند؛ عمودي اي ميله نمودارهاي شبيه درست افقي، اي ميله نمودارهاي  

   هستند. تر مرسوم
  ۱ آمار و رياضي ۱۱۴ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۰۲
   گويد: مي ما به راداري نمودار نكته:  
   يكديگرند؟ به شبيه ها همشاهد كدام   
   دارد؟ وجود اي دورافتاده دادٔه آيا   
   است؟ كمتر يا بيشتر ديگر متغيرهاي به نسبت مشاهده يك براي متغير كدام مقدار   
   است؟ كمتر يا بيشتر ديگر هاي مشاهده به نسبت مشاهده يك براي متغير كدام مقدار   
   شود. مي استفاده يكديگر به نسبت بازيكنان ضعف و قدرت يزانم دادن نشان براي ورزش در نمودار اين از  
   است. نادرست ۲ گزينۀ فقط و شوند مي نتيجه راداري نمودار از استفاده با ها گزينه ساير باال، نكتۀ به توجه با  
  ۱ آمار و رياضي ۱۱۱ و ۱۱۰ هاي صفحه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۰۳
nx هاي هداد ميانگين نكته:   ,x , , x  1 آيد: مي دست به زير رابطۀ از   

nx x x
x

n
     

 1 2  

   كنيم: مي استخراج نگاشت، پراكنش نمودار عمودي محور از را نفر ۴ هر قد  
nIÄo¿{

Â±ø

ÂñUo¶

¸Ã¶Hn




 


 

 

200

185

176

167

  

   با: است برابر نفر ۴ اين قد ميانگين  

k¤x     200 185 176 167 728 1824 4  

   با: است برابر قدها ميانگين با علي قد تالفاخ  
 185 182 3  

  ۱ آمار و رياضي ۱۰۶ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۰۴
   دارد. را فراواني بيشترين كه است اي داده مد نكته:  
 و ميانـه وسـط دادٔه باشد، فرد ها داده تعداد اگر است. ميانه باشد برابر آن از بعد هاي داده تعداد با آن از قبل هاي داده تعداد كه اي داده نكته:  

   است. ميانه وسط دادٔه دو ميانگين باشد، زوج ها داده تعداد اگر
   پس: دارد، را ) ۴ (فراواني فراواني بيشترين ۲۹ عدد اينجا در است. مُد دارد، را فراواني بيشترين كه اي داده  

k¶Ò  29  
   است: رو روبه صورت به شده داده اي نقطه نمودار هاي داده  

ôw» ½à jHj »j
, , , , , , , , , , , , ,24 24 24 25 26 26 27 28 28 28 29 29 29 29  

   است: ميانه وسط، دادٔه ۲ ميانگين پس است، زوج ها داده تعداد  

Q /
 2

27 28 27 52  

   نتيجه: در  
k¶Ò ¾ºIÃ¶ / /   29 27 5 56 5  
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  ۱ آمار و رياضي ۱۱۷ صفحۀ * سطمتو :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۰۵
   داريم: را رو روبه رابطۀ راداري، نمودار در نكته:  

Â²H¼T¶ ÌI÷{ »j ¸ÃM ¾à Ä»Hp IÀoÃûT¶ jHk÷U
 360  

x زاويۀ   5 x زاويۀ برابر ۲ ،2  x                                  است: 22 (x ) x x x x          5 2 2 22 5 2 2 44 3 42 14  
x گذاري ايج با    x در 14       كنيم: مي محاسبه را متوالي شعاع دو بين زاويۀ ،22    14 22 36  
   پس:  

Â²H¼T¶ ÌI÷{ »j ¸ÃM à¾Ä»Hp IÀoÃûT¶ jHk÷U n
n

      360 36036 10  

  ۱ آمار و رياضي ۱۱۴ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۰۶
    كند. مي مشخص را مربوط شعاع روي مقدار آن اندازٔه ها، مشاهده همۀ ازاي به متغير آن بيشينۀ به مشاهده يك براي متغير، يك مقدار نسبت نكته:  
   داريم: را رو روبه تناسب باال، نكتۀ به توجه با  

ÌI÷{ Á»n jkøoÃûT¶ nHk£¶
oÃûT¶ ¾à ¹ÃzÃM nHk£¶  100  

   نويسيم: مي را تناسب اين ،E و B متغير براي  
ÌI÷{ Á»n jkøoÃûT¶ nHk£¶

oÃûT¶ à¾¹ÃzÃM nHk£¶
BB B B

B


     
30 30 80 24100 80 100 100  

ÌI÷{ Á»n jkøoÃûT¶ nHk£¶
oÃûT¶ à¾¹ÃzÃM nHk£¶

EE E E
E

     80 150 80 120100 150 100 100  

 با: است برابر E و B هاي متغير عدد مجموع پس   24 120 144  
  ۱ آمار و رياضي ۱۱۲ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۰۷
 محـيط يا قطر برخالف هم دايره مساحت گيرد. مي نظر در آن مساحت اساس بر را دايره يك اندازٔه طبيعي طور به انسان بينايي سيستم نكته:  

 نظر در سوم متغير مقادير با متناسب دقيقاً را ها دايره شعاع اگر پس است، شعاع دوم توان با متناسب بلكه نيست؛ دايره شعاع با متناسب آن،
 بـا متناسـب را هـا دايره شعاع بايد مشكل اين كردن رطرفب براي بود. خواهد كننده گمراه و غيرواقعي ها  دايره اندازٔه ظاهري اختالف بگيريم،

   گرفت. نظر در سوم متغير مقادير جذر
   داريم: باال، نكتۀ به توجه با  

³¼w oÃûT¶ nHk£¶ à½oÄHj SeIv¶
³¼w oÃûT¶ nHk£¶ ½à oÄHj SeIv¶

A
B

A A r( )
B B r

  2  

   است: C سوم متغير برابر A، ۲ سوم متغير )۱  

³¼w oÃûT¶ nHk£¶
³¼w oÃûT¶ nHk£¶

A A A
AA

C

rA r r( ) ( ) r r
C r

        
2

2 2 22 2 4 222
  

A، 1 سوم متغير )۲  
   است: B سوم متغير برابر 4

nm]³¼w oÃûT¶ nHk£¶
³¼w oÃûT¶ nHk£¶

A
B

B B B

A r( ) ( ) r
B r r r

      2 21 2 1 2 44 2  

  ۱ آمار و رياضي ۱۰۶ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۰۸
   است: زير صورت به آماري دادٔه تعدادي اي جعبه نمودار نكته:  

  
  

  
  پس: است، مقدار كمترين برابر ۵ مقدار، بيشترين سؤال صورت مطابق  

 max x
min x


 

5  

   پس: است، چپ سبيل طول برابر ۳ راست، سبيل طول  
SwHn ®ÃLw −¼ö Oa ®ÃLw −¼ö max Q (Q min) x ( x)         3 13 3 5 36 3 20  

x x x x       5 36 60 3 8 96 12  
   با: است برابر تغييرات دامنۀ بنابراين  

R max min x x x       5 4 4 12 48  

min Q1 Q2 Q3 max

SwHn ®ÃLwOa ®ÃLw
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  ۳ آمار و رياضي ۳۲ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۰۹
 بيشتر جامعه در بررسي مورد متغير پراكندگي هرچه ناميم. مي نمونه اندازٔه را نمونه اعضاي تعداد و جامعه اندازٔه را جامعه اعضاي تعداد ه:نكت  

   داريم. نياز تري بزرگ نمونۀ اندازٔه به نمونه، در تنوع وجود از اطمينان حصول براي باشد،
   است. درست ۱ گزينۀ ،است درسي كتاب متن كه باال نكتۀ به توجه با  
  ۳ آمار و رياضي ۳۰ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۱۰

   است: زير صورت به مسائل حل در آمار چرخۀ هاي گام نكته:  
  گام توضيح  ها گام

  مسئله دقيق تعريف -مسئله فهم  مسئله بيان اول: گام
  كار روش -گيري مونهن روش -گيري اندازه روش ريزي برنامه و طرح دوم: گام

  سازي پاك -سازماندهي -گردآوري  ها داده سوم: گام
ها جدول و نمودارها -پراكندگي و مركزي معيارهاي -ها داده كردن مرتب  ها داده تحليل چهارم: گام
  جديد هاي ايده -بررسي و نقد -گيري نتيجه -نتايج تفسيرگيري نتيجه و بحث پنجم: گام

   داريم: اال،ب جدول به توجه با  
  ۳ گام  ها داده سازي پاك )۱  
  ۵ گام  نتايج تفسير )۲  
  ۵ گام  جديد ايدٔه دادن )۳  
   ۴ گام  نمودار رسم )۴  
   است. پاسخ ۴ گزينۀ بنابراين  
  ۳ آمار و رياضي ۳۰ و ۲۹ هاي صفحه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۱۱

Q) ميانه مركز، به گرايش معيارهاي بين از باشيم، داشته تادهدوراف دادٔه ها، داده بين در اگر نكته:    دامنـۀ پراكنـدگي، معيارهـاي بين از و 2(
   هستند. تر مناسب (IQR) چاركي ميان

Q) ميانه مركز، به گرايش معيارهاي بين از پس شود، مي محسوب دورافتاده دادٔه ،۳۰ عدد شده، داده هاي داده بين در    معيارهـاي بين از و 2(
   است. تر مناسب (IQR) چاركي ميان دامنۀ پراكندگي،

  ۳ آمار و رياضي ۲۳ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۱۲
   است: زير صورت به A پيشامد دادن رخ احتمال نكته:  

k¶IzÃQ ÁIñøH jHk÷U J¼±õ¶ ÁIÀïS²Ie jHk÷U
¾º¼μº ÁIñÎ ÁIñøH jHk÷U IÀïS²Ie ®¨ jHk÷U
A n(A)P(A)

n(S)
    

   كنيم: انتخاب ها آن بين از مهره ۴ خواهيم مي و داريم مهره ۱۰ كل در  
!n(S)

! !
    

       

10 10 10 9 8 7 2104 6 4 4 3 2  

   داريم: عدد ۴ از كمتر ديگر هاي مهره از زيرا باشند؛ قرمز ها آن تاي ۴ هر بايد پس باشند، رنگ هم مهره، ۴ هر خواهيم مي  

n(A)
 

  
 

5 54  

   بنابراين:  
n(A)P(A)
n(S)

  
5 1

210 42  

  ۳ آمار و رياضي ۱۷ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۱۳
A كه طوري به باشند، S نمونۀ فضاي از پيشامد دو B و A هرگاه نكته:   B  ، پيشامدهاي صورت اين در A و B گوييم. مي ناسازگار را   
   باشيم: داشته را زير شرط سه بايد سؤال جمالت به توجه با  

A C   )۱  
A B   )۲  
B C   )۳  

   است: ۴ گزينۀ به مربوط نمودار دارد، را باال شرط سه هر كه نموداري تنها  
  
  
  

A C

B

S
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  ۳ آمار و رياضي ۱۹ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۱۴

k¶IzÃQ ÁIñøH jHk÷U             است: رو روبه صورت به A پيشامد دادن رخ احتمال نكته:   J¼±õ¶ ÁIÀïS²Ie jHk÷U
¾º¼μº ÁIñÎ ÁIñøH jHk÷U IÀïS²Ie ®¨ jHk÷U
A n(A)P(A)

n(S)
    

H tIU«−     با: است برابر نمونه فضاي اعضاي تعداد   ³»j tIU ³¼w tIUn(S)     36 6 6 6  

   دارد: حالت ۴ تاس هر پس بيايند، )۵ و ۴ ،۲ ،۱ (يعني ۳ غيرمضرب عددي تاس ۳ هر خواهيم مي  

−»H tIU ³»j tIU ³¼w tIUn(A)     34 4 4 4  

n(A)P(A)                                        نتيجه: در   ( ) ( )
n(S)

    
3 3 3
3

4 4 2 8
6 3 276

  

  ۳ آمار و رياضي ۲۰ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۱۵
   است: زير صورت به A پيشامد دادن رخ احتمال نكته:  

k¶IzÃQ ÁIñøH jHk÷U J¼±õ¶ ÁIÀïS²Ie jHk÷U
¾º¼μº ÁIñÎ ÁIñøH jHk÷U IÀïS²Ie ®¨ jHk÷U
A n(A)P(A)

n(S)
    

H oÿº«−      پس: دارد، التح ۱۲ نفر، ۳ اين از هركدام تولد ماه   ³»j oÿº ³¼w oÿºn(S)     312 12 12 12  

   داريم: را زير حالت ۳ باشد، آمده دنيا به ماه مهر در نفر ۳ اين از يكي دقيقاً خواهيم مي  

−»H oÿº ³»j oÿº ³¼w oÿº  1 11 11   باشد. آمده دنيا به مهر در اول نفر فقط :121

−»H oÿº ³»j oÿº ³¼w oÿº  11 1 11   باشد. مدهآ دنيا به مهر در دوم نفر فقط :121

−»H oÿº ³»j oÿº ³¼w oÿº  11 11 1   باشد. آمده دنيا به مهر در سوم نفر فقط :121

n(A)           با: است برابر حاالت مجموع    121 3  

n(A)P(A)       بنابراين:  
n(S)


 

121 3
 

1

12 12 12


4

121
576  

  ۳ آمار و رياضي ۲۶ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۱۶

k¶IzÃQ ÁIñøH jHk÷U             است: رو روبه صورت به A پيشامد دادن رخ مالاحت نكته:   J¼±õ¶ ÁIÀïS²Ie jHk÷U
¾º¼μº ÁIñÎ ÁIñøH jHk÷U IÀïS²Ie ®¨ jHk÷U
A n(A)P(A)

n(S)
    

H yioa«−      با: است برابر نمونه فضاي اعضاي تعداد   ³»j yioan(S)   8 8 64  

   نويسيم: مي دهند، مي نشان را واحد ۲ اختالف با عدد ۲ ها، عقربه كه را هايي حالت  
 A ( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , ) , ( , ) , ( , ) ,( , ) ,( , ) , ( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , ) n(A)  1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 3 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 12  

n(A)P(A)                   پس:  
n(S)

  
12 3
64 16  

  ۳ آمار و رياضي ۱۹ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۱۷

k¶IzÃQ ÁIñøH jHk÷U             است: رو روبه صورت به A پيشامد دادن رخ احتمال نكته:   J¼±õ¶ ÁIÀïS²Ie jHk÷U
¾º¼μº ÁIñÎ ÁIñøH jHk÷U IÀïS²Ie ®¨ jHk÷U
A n(A)P(A)

n(S)
    

w§¾       با: است برابر نمونه فضاي اعضاي تعداد   ¾§w ¾§w tIUn(S)     2 2 2 6 481 2 3  

                  نويسيم: مي را آيد مي رو سكه يك دقيقاً كه حاالتي بيايد. اول عددي تاس و رو سكه يك دقيقاً خواهيم مي  
S²Ie

n N N N n N N N n, ,
3

  

  داريم: و نويسيم مي هم را بيايد اول عدد تاس كه حاالتي  


S²Ie
, ,

3
2 3 5  

IÀï¾§w tIUn(A)   3 3 9  

n(A)P(A)                   نتيجه: در  
n(S)

  
9 3

48 16  
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۱۸۱۸

  ۳ آمار و رياضي ۱۹ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۱۸
   است: زير صورت به A پيشامد دادن رخ احتمال نكته:  

k¶IzÃQ ÁIñøH jHk÷U J¼±õ¶ ÁIÀïS²Ie jHk÷U
¾º¼μº ÁIñÎ ÁIñøH jHk÷U IÀïS²Ie ®¨ jHk÷U
A n(A)P(A)

n(S)
    

   با: است برابر نوشت، توان مي ۶ تا ۱ ارقام با كه ارقام تكرار بدون رقمي ۴ اعداد كل تعداد  

·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Än(S)     6 5 4 3 360  

   داريم: حالت دو باشد. زوج دو هر يا فرد دو هر آخر يا اول رقم خواهيم مي  
·I¬nHqÀ q]ï¾M joÎIÄ IÄ

Ì¼μ\¶
·I¬nHqÀ q]ï¾M Z»pIÄ IÄ

.k{IM joÎ oiA » −»H ´¤n ·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä

.k{IM Z»p oiA » −»H ´¤n ·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä

:
n(A)

:

 

 





   
  


    

5 3 1

6 4 2

3 4 3 2 72
144

3 4 3 2 72

  

  بنابراين:  
n(A)P(A) /
n(S)

   
144 2 0 4360 5  

  ۳ آمار و رياضي ۲۲ حۀصف * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۱۹
 احتمال صورت، اين در باشد، S نمونۀ فضاي در A پيشامد وقوع احتمال P(A) اگر نكته:  

P(A با را پيشامد آن نشدن واقع ) داريـم: و دهيم مي نمايش P(A) P(A )   يـا 1
P(A ) P(A)  1. حالت، اين در A و A گوييم. مي متمم پيشامد دو را   

  
  
  

   پس: است، ۱ برابر متمم پيشامد دو احتمال مجموع  
mP(A) P(A ) m m m

m m
           61 1 51 1 3 2 6 5 62 3 6  

S طرفي از   A A ، :بنابراين   

P(S A ) P(A) /
m

     


1 1 3 0 652 52 6

  

  ۳ آمار و رياضي ۳۵ صفحۀ * دشوار :سؤال شخصاتم ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۲۰
 باشـيم)، نداشـته دورافتـاده دادٔه كـه (هنگـامي هسـتند توصيف براي مناسبي هاي شاخص معيار انحراف و ميانگين كه هايي داده در نكته:  

 مستطيل روي معيار، انحراف اندازٔه به آن، خطاي ميلۀ و باشد ميانگين دهندٔه نشان آن مستطيل بلندي كه كنيم استفاده نموداري از توانيم مي
   باشد. آمده باال

   آوريم: مي دست به را معيار انحراف سپس محاسبه را a5 و a، a، a5 دادٔه ۴ ميانگين ابتدا  
a a a a ax a  

  
5 5 12 34 4  

(a a) (a a) ( a a) ( a a) a a a a a a         
    

2 2 2 2 2 2 2 2 23 3 5 3 5 3 4 4 4 4 4 24 4  

   است: رو روبه صورت به معيار انحراف -نگينميا نمودار پس  
  

  
  
  
  

   بنابراين:  

a a /   
65 6 1 25  

a5
a2

a3

AA

S



 

 

 
  | 

 سال
تحصیلی
 

۰۱  - 
۰۰

 ۱۹

  

  اقتصاد ۴۵ تا ۴۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۲۱
 و ملـي( كـالن و اي منطقـه شـهري، ،)توليـدي مؤسسـات و ها شركت يا خانوار سطح يعني( خرد چهارگانه: سطوح در اقتصادي آمارهاي ■  

  شود. مي ارائه )المللي بين
 و انـداز پـس ميـزان آن، اعضاي درآمد و رفاه سطح كشور، اقتصادي توان و قدرت بيانگر زيرا دارد، زيادي اهميت كشور كل توليد محاسبۀ ■  

  است. آينده در جامعه پيشرفت امكان و گذاري سرمايه
  دارد. نام »پول« معيار، اين شود، مي سنجيده معيار يك و ترازو يك با ها گونه اين همۀ ملي حسابداري در اما دارد؛ مختلفي هاي گونه توليد ■  
 در هـا آن ارزش زيـرا نيسـتيم، اوليه مواد و اي واسطه توليدات گيري اندازه نگران كنيم مي محاسبه اي هزينه روش به را كل توليد كه زماني ■  

  است. شده گيري اندازه خود خودبه نهايي، خدمات و كاالها محاسبۀ
  اقتصاد ۴۳ و ۴۲ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۲۲

  ملي خالص توليد  )پوشاك خدمات غذايي، مواد( ارزش  آالت ماشين  صادراتي اي واسطه كاالي  خارجند مقيم كه افراد فعاليت  استهالك
   الف)  

 دالر يليونم  
,

, , , , ( , ) ,      
3 600

56 000 18 000 5 000 6 500 %20 18 000 81   ملي خالص توليد 900

   ب)  
  داخلي ناخالص توليد  ملي خالص توليد  استهالك  خارجند مقيم كه كشور افراد توليد ارزش  كشور مقيم خارجيان توليد ارزش

, دالر ميليون , , , ,    81 900 3 600 6 500 9 000 88   داخلي ناخالص توليد 000
   ج)  

,دالر ,
 

81 900 3 600 427520 
Â±¶ }²Ii kÃ²¼U ¥°¿TwH

®¨ SÃ÷μ]
  ملي ناخالص توليد سرانۀ  

  شود. نمي منظور كل توليد محاسبات در دار، خانه زنان فعاليت ارزش كنيد: توجه  
  شوند! مي منظور كل توليد در محاسبه مورد اقالم جزو اند شده خارج كشور توليد چرخۀ از چون صادراتي اي واسطه كاالهاي ■  
  اقتصاد ۴۵ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۲۳
 توسـط شـده خريـداري محصوالت ارزش( اي هزينه روش ،)دستمزدها و حقوق ها، اجاره سودها، مجموع( درآمدي روش سه به كل توليد محاسبۀ  

 در كل توليد عدد است بديهي گيرد، مي صورت )توليد احلمر تمام در شده ايجاد هاي افزوده ارزش مجموع محاسبۀ( افزوده ارزش روش و )خانوارها
  است. دالر ميليون ۳۹ يعني، افزوده، ارزش روش به كل توليد با برابر اي هزينه روش به كل توليد لذا  باشد. برابر هم با بايد روش سه هر

  پس: است، دالر ميليون ۳۹ برابر نيز درآمدي روش به كل توليد همچنين  
  درآمدي روش به كل توليد  ها اجاره  سودها  دهادستمز و حقوق

IÀï½nI]H + IÀj¼w IÀjqμTwj » ¡¼£e
, , , , x x , ,   39 000 000 24 000 000 15 000 000


  

  اقتصاد ۴۵ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۲۴
 الًمعمـو شـرايط اين در كرد. استفاده نسبي هاي شاخص از بايددر اين صورت  كند، نمي ارائه واقعيت از خوبي تصوير مطلق، هاي شاخص گاهي  

 كنيم مي تقسيم داخلي يا ملي توليد مثل تر كلي شاخص يك بر را موردنظر شاخص صادرات، حجم نظر از مثالً كشور دو عملكرد مقايسۀ براي
  دهيم. مي قرار ارزيابي معيار نسبي، شاخص عنوان به را آمده دست به عدد و
  اقتصاد ۴۸ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۲۵
 همـان واقـع در اول سال در جاري قيمت به كل توليد كه بدانيد است الزم ابتدا  

 پايـه سـال در كـل توليـد عدد زيرا است، سال اين در ثابت قيمت به كل توليد
  كند. نمي تغيير

 

   الف)  
  دوم سال تورم يا قيمت تغييرات  دوم سال جاري قيمت  دوم سال ثابت قيمت  

, دوم سال در ثابت قيمت به كل توليد , x x ,   1 114 500 89 700 75 200   
  سوم سال در مقدار تغييرات  سوم سال ثابت قيمت  پايه سال قيمت

, سوم سال در ثابت قيمت به كل توليد x , x ,   2 228 000 52 400 80 400   
   ب)  

  دوم سال رشد  دوم سال ثابت قيمت  پايه سال قيمت  
, , ,  75 200 52 400 22   دوم سال رشد 800

  سوم سال تورم  سوم سال جاري قيمت  سوم سال ثابت قيمت
, , ,  106 000 80 400 25   سوم سال تورم 600

سوم سالدوم سالاول سال  كل توليد
 ۱۰۶,۰۰۰ ۸۹,۷۰۰ ۵۲,۴۰۰  جاري قيمت به

 x1 x2 ۵۲,۴۰۰ثابت يا واقعي قيمت به
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۲۰۲۰

  اقتصاد ۵۳ و ۵۲ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :اسخپ -۱۲۶
  الكترونيكي پول  پول  تهاتر مبادالت: شيؤه تاريخچۀ  
  شوند. مي شناخته پول اولين عنوان به مناطق، پرطرفدار كاالهاي توجه:  
  اقتصاد ۵۶ تا ۵۴ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۲۷
  بود. مردم دسترس در نقرٔه و طال كمبود فلزي هاي پول كارگيري به راه سر بر مشكل ترين ممه الف)  
  بود. ها آن بدهي ميزان بيانگر بازرگانان توسط شده صادر رسيدهاي ب)  
  يافت. كاهش گردش در نقد پول حجم تحريري پول يا چك نام به مهمي بسيار اجتماعي فناوري پيدايش با ج)  
 هـا، فرصـت كنـار در كـه است الكترونيكي هاي پول از يكي كوين بيت هستند. بانكي هاي كارت در ضبط و ثبت قابل كترونيكيال هاي پول د)  

  كرد. ايجاد نيز را تهديداتي
  اقتصاد ۵۹ و ۵۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۲۸
  نادرست: موارد بررسي  
   بود. صرافي نزد رسيد صاحب نقرٔه و طال حجم صرافان توسط شده رمنتش كاغذي رسيدهاي پشتوانۀ الف)  
  يابد. مي كاهش پول خريد قدرت تورم، زمان در نتيجه در دارد، وجود عكس رابطۀ پول خريد قدرت و ها قيمت عمومي سطح بين )د  
  بود. خواهد ها قيمت عمومي سطح افزايش بازار، در انتظار مورد پيامد شويم، مواجه عرضه بر تقاضا فزوني با هرگاه )ه  
  اقتصاد ۶۰ و ۵۹ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۲۹

  
 هـاي قيمـت هم سال يك تورم نرخ محاسبۀ براي  

 ابتداي هاي قيمت هم و است نياز سال همان ابتداي

 بنابراين: )سال همان انتهاي هاي قيمت يا( بعد سال
 ترتيـب به توانيم مي زير فرمول از استفاده با حاال

  كنيم: محاسبه را مجهول هاي قيمت
  

, x
x


 1
1

38 40020
100 

 
76 ÁIÀïSμÃ¤ 75 ÁIÀïSμÃ¤

75 ÁIÀïSμÃ¤


 
۷۵ تورم نرخ  

x , , x 1 120 3 840 000 100  
x ۷۵ سال ابتداي هاي قيمت , , x ,  1 1120 3 840 000 32 000  

77 ÁIÀïSμÃ¤ 76 ÁIÀïSμÃ¤
76 ÁIÀïSμÃ¤


 
۷۶ تورم نرخ  

x ۷۷ سال ابتداي هاي قيمت  ,
, x , , x ,

,


        2
2 2

38 40015 15 38 400 100 3 840 000 44 160100 38 400   

78 ÁIÀïSμÃ¤ 77 ÁIÀïSμÃ¤
77 ÁIÀïSμÃ¤


 
۷۷ تورم نرخ  

x ۷۸ سال ابتداي هاي قيمت ,
, x , , x ,

,


        3
3 3

44 16025 25 44 160 100 4 416 000 55 200100 44 160  

  اقتصاد ۶۳ و ۶۲ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۰
  گرفت. صورت ميالدي هفدهم و شانزدهم هاي قرن در اروپا در سپس و هجري هشتم تا سوم هاي قرن اسالمي تمدن در ابتدا تجارت رونق  
  اقتصاد ۶۰ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۱
   الف)  

  
,

( , , ) ,   
18 000

2 15 200 2 800 12 0003


  ها اسكناس 

  نقدينگي) (يا پول حجم  ها اسكناس  مسكوكات  غيرديداري و ديداري مجموع  الحسنه قرض
   ب)  

, , , , ,    12 000 14 100 15 200 2 800 44   )نقدينگي يا( پول حجم 100
  دار مدت هاي سپرده  غيرديداري و ديداري مجموع  )چك( ديداري  انداز پس

   ج)  
, , , ,   15 200 5 700 4 300 5  دار مدت هاي سپرده 200

  پول شبه  غيرديداري  الحسنه قرض  )غيرديداري و ديداري مجموع  ديداري(  الحسنه قرض
,        د)   , , ,   15 200 5 700 2 800 12   پول شبه 300
 و انـداز پـس سـپرده دوبـارٔه محاسـبۀ به نيازي ديگر است، كرده ذكر را غيرديداري و ديداري هاي سپرده مجموع سؤال صورت تيوق توجه:  

  نيست. خصوصي بخش هاي چك

  تورم نرخسال ابتداي هاي قيمت
۷۵  x1 ۲۰%  
۷۶  ۳۸,۴۰۰  ۱۵%  
۷۷  x2 ۲۵%  
۷۸  x3  نداريم. را ۷۹ سال ابتداي هاي قيمت چون ستني محاسبه قابل
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۰۱  - 
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  اقتصاد ۴۴ و ۴۳ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۲
  ده كنيد: استهالك بايد از فرمول زير استفا ۀهزين ۀالف) براي محاسب  

 ÁHï¾ÄI¶ow Á¯I¨ SμÃ¤¥°¿TwH à¾¹ÄqÀ ¯I¨ kÃÿ¶ oμø
, , , ,  160 000 000 16 000 00010   

  استهالك را از ميزان درآمد ساليانه، كسر كنيم:  ۀبنگاه اقتصادي كافي است هزين ۀدرآمد خالص ساليان ۀب) براي محاسب  
}²Iik¶Anj ¾ºIÃ²Iw k¶Anj ¥°¿TwH à¾¹ÄqÀ , , , , , ,    50 000 000 16 000 000 34 000 000   

  اقتصاد ۵۸ و ۵۷ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۳
  مشخص شده است. يدرست به ،پول في، وظا۳ ۀنيزضمناً در گ  
  اقتصاد ۶۸ و ۶۷ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۴
 كننـد، يمـ دايـپ ازيـن يخود به امكانات مـال يها تيگسترش فعال اي يرفع مشكالت اقتصاد يبرا يمؤسسات خصوص ايكه دولت  يدر مواقع  
  .نديمااوراق مشاركت صادر ن توانند يم
  اقتصاد ۶۵و  ۶۰، ۵۹هاي  صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۵
 شود. انداز، يك سپردٔه غيرديداري محسوب مي دقت كنيد كه سپردٔه پس  

 
  ۳ فنون و علوم ۴۴ و ۴۳ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۶
  سرودند. مي شعر مثنوي و قصيده هاي قالب در راگ سنت شاعران  
  ۳ فنون و علوم ۴ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۷
  نالد. مي خود تقدير و روزگار ستم از شاعر ،۴ گزينۀ در  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  بود. دوره آن رايج هيممفا از كه دارد بيگانگان با مقابله و ستيزي بيگانه به اشاره :۳ و ۱ هاي گزينه  
  دارد. اشاره وطن راه در سپاري جان و دوستي وطن ارزش به :۲ گزينۀ  
  ۳ فنون و علوم ۴۳ و ۴۲ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۸
  است. قزويني رفعا شعر هاي شاخصه از كه شود مي ديده وضوح به موسيقي اصطالحات با همراه ساده بيان و زبان گزينه اين در  
  ۳ فنون و علوم ۴۶ و ۴۵ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۹
  :نادرست موارد بررسي  
  است. بيداري دورٔه نثر ادبي هاي ويژگي از الف)  
  است. دوره اين نثر ادبي هاي ويژگي از ج)  
  ۳ فنون و علوم ۴۳ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۰
 انتخـاب از نشـان »نطـع و چميدن« چون واژگاني ،۱ گزينۀ بيت در شود. مي مشاهده كهن واژگان به توجه گرا سنت شاعران از بعضي شعر در  

  است. كرده استفاده خود شعر در بهار الشعراي ملك كه است قديمي واژگان
  ۳ فنون و علوم ۴۴ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۱
  است. شده اشاره موضوع اين به ۴ گزينۀ در كه بود مداري قانون و قانون خواهان، مشروطه خواست و تفكر ترين نياديب  
  است. »روش و رسم« يعني آن عام معني به ،۱ گزينۀ در قانون كلمۀ  
  ۳ فنون و علوم ۴ درس * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۲
  هستند. شخصيت يك اسم دو هر و است بهار محمّدتقي لقب »بهار الشعرا ملك« نكته:  
  ۱ فنون و علوم ۳ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۳
  است. شده تكرار بار شش »س« واج و اند شده تكرار »دست و سر« كلمات گزينه اين در  
  نيست. تكراري كلمۀ ولي دارد، وجود آرايي واج ها گزينه ساير در  
  ۱ فنون و علوم ۳ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۴
  است. وزنده باد معني به بار دو هر »باد« كلمۀ گزينه اين در  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  »زلف شكن و چين« چين »/چين كشور« چين :۱ گزينۀ  
  »كنند مي حمل آنچه« بار »/مرتبه و دفعه« بار :۲ گزينۀ  
  »خسرو معشوقۀ نام« شيرين »/ينشير مزٔه« شيرين :۴ گزينۀ  
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  ۳ فنون و علوم ۳ درس * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۵
  ها: گزينه ساير بررسي  
  دارند. نظير مراعات »حكم و قصاص قاضي، ديه،« :۱ گزينۀ  
  دارند. نظير مراعات »نماز و زاهد محراب،« :۲ گزينۀ  
  دارند. نظير مراعات »تير و سپر« :۴ گزينۀ  
  ۳ فنون و علوم ۳ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۶
  است. كرده تضمين حافظ از را دوم مصراع الهيجي حزين  
  است. سروده را آن بيت، شاعرِ خود و نيست ديگري شاعر مصراع از تضمين اما است، قول نقل دوم گزينۀ نكته:  
  ۳ فنون و علوم ۳ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۷
  موارد: بررسي  
  است. نظير مراعات »خندان و دهان مغز، پسته،« كلمات بين الف)  
  دارد. اسكندر به آينه دادن نسبت و ساختن به تلميح ب)  
  است. نظير مراعات »نيزه و سنان« كلمات بين ج)  
  ندارد. تلميح پس است، شاهنامه سهراب و رستم داستان از »ج« بيت نكته:  
  ۳ فنون و علوم ۳ درس * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۸
  است. نظير مراعات »مست و ساقي آب،« كلمات بين »د« بيت در  
  ۱ فنون و علوم ۱ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۹
 لحظـات از گيـري بهره و فرصت اغتنام به ربطي و كند مي يهگال ها ارزش به توجهي بي و افراد سرد فضاي از انتقادي، نگاه با ابيات اين در شاعر  

  ندارد.
  ها: گزينه ساير بررسي  
  است. غزل شعر محتوا، و قالب نظر از و هستند قافيه هم زوج هاي مصراع و اول مصراع شعر اين در :۱ گزينۀ  
  است. تشبيهي اضافۀ »كرامت و توفيق يگو« تركيب و است شده اشاره  خضر حضرت و حيات آب قضيۀ به دوم بيت در :۳ گزينۀ  
  است. رفته كار به »در« و »اندر« اضافه حرف شعر در :۴ گزينۀ  
  ۱ فنون و علوم ۲ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۰
  است. انگيز طرب و شاد وزني كه است »فاعلن مفتعلن مفتعلن« گزينه اين وزن  
  دارند. مآرا و سنگين وزني ها گزينه ساير  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  فعلن مفاعلن فاعالتن :۱ گزينۀ  
  مفاعيلن مفاعلن مفعول :۲ گزينۀ  
  فاعلن مفاعيل فاعالت مفعول :۴ گزينۀ  
  است. مدنظر اشعار آهنگ و ريتم صرفاً و شود بررسي محتوا نبايد سؤال، صورت به توجه با سؤاالت، نوع اين در نكته:  
  ۱ فنون و علوم ۲ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۱
 يـا عاشـق شدن تسليم و است يار جفاي و قهر پذيرش نوعي و نيست شاد شعر محتواي كه حالي در است، شاد و انگيز طرب گزينه اين وزن  

  است. معبود يا معشوق برابر در بنده
  ها: گزينه ساير بررسي  
  دارد. حماسي توايمح با همراه حماسي و كوبنده وزن :۲ گزينۀ  
  دارد. عاشقانه توصيفي با همراه آور شادي وزن :۳ گزينۀ  
  است. برده كار به يار چهرٔه توصيف در را انگيز طرب وزن :۴ گزينۀ  
  ۳ فنون و علوم ۵ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۲
  رد.دا وجود همزه حذف »آب خضر و از اند داده« هاي تركيب در :۳ گزينۀ  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  دارد. همزه حذف »از منت« تركيب :۱ گزينۀ  
  است. همزه حذف »آتش از و از نرم آسمان، آه از، كردم« هاي تركيب در :۲ گزينۀ  
  است. همزه حذف »از پيش و از به از، پيش از، پس« هاي تركيب در :۴ گزينۀ  
  ۳ فنون و علوم ۵ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۳
  شود. مي كوتاه »بازي« كلمۀ در »زي« بلند هجاي  
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  ۳ فنون و علوم ۵ درس * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۴
            بلند به كوتاه         كوتاه به بلند  
                              
  است  دِ  دي  مت  يا  قِ  نِ  دا  مك  نَ  رَز  دو  يز  دي  گر

  

              


             

  را  تُ  ر  تا  گف  ت  دس  ني  نش  تُ  از  ئب  صا  كِ  هر
                        


      

                              
     بلند به كوتاه                      

  ها: گزينه ساير ررسيب  
  ندارد. كوتاه به بلند :۴ گزينۀ  ندارد. كوتاه به بلند :۲ گزينۀ    ندارد. بلند به كوتاه :۱ گزينۀ  
  ۳ فنون و علوم ۵ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۵
  ها: گزينه ساير بررسي  
  شود. مي بلند »عود« كلمۀ در »دُ« كوتاه هجاي :۱ گزينۀ  
  شوند. مي بلند »داور« كلمۀ در »رِ« و »نزد« كلمۀ در »دِ« كوتاه هجاهاي :۲ گزينۀ  
  دارد. وجود »آزمايش فكند« تركيب در همزه حدف :۴ گزينۀ  
  ۳ فنون و علوم ۵ درس * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۶

  بلند به كوتاهكوتاه به بلند                  
                            
  خيش  ي  تي  س  را  نز  مَ  ُج  ان  نري  دَ  ع  شم  چُن

                      

  


   

  ديم  زي  گ  َن  مَت  دا  نِ  تِ  گش  اَن  رِ  سَ  رَز  غي
                           

  دارد. وجود همزه حذف »از غير و از انجمن اين، در« هاي تركيب در  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  ندارد. بلند به كوتاه :۱ گزينۀ  
  ندارد. بلند به كوتاه :۳ گزينۀ  
  ندارد. كوتاه به بلند و بلند به كوتاه :۴ گزينۀ  
  ۱ فنون و علوم ۱۹ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۷
  تنبلي از دوري و مقصود به رسيدن براي كوشش و تالش به دعوت مشترك: مفهوم  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  رفتن فرو خود در و تنهايي به توصيه :۲ گزينۀ  
  ناپايدار و مادي تعلقات ترك :۳ گزينۀ  
  عشق به رسيدن براي داشتن ظرفيت به نياز :۴ گزينۀ  
  ۳ فنون و علوم ۳۶ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۸
  شود. نمي كامروا دنيا اين در كس هيچ و دنياست در ناكامي :۱ گزينۀ و سؤال بيت مشترك مفهوم  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  قدرت و ثروت و عمر ناپايداري :۲ گزينۀ  
  است. ارزشمندتر جاويد عمر و حيات آب از يار، دست به شدن كشته :۳ گزينۀ  
  شود. نمي انسان نصيب چيزي نعمت، فراواني وجود با نباشد، قسمت اگر :۴ گزينۀ  
  ۱ فنون و علوم ۱۹ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۹
  دارد. گويي سنجيده بر تأكيد مشترك: مفهوم  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  است. نياورده انمي به صحبتي زدن حرف سنجيده از و است كرده گويي كم به دعوت :۱ گزينۀ  
  دريابم. را او سخن توانم مي هم يار بستۀ لب از گويد مي شاعر :۲ گزينۀ  
  شود. مي بيشتر شدن آزمايش و شدن سنجيده با بزرگ هاي انسان ارزش :۳ گزينۀ  
  ۳ فنون و علوم ۵۱ تا ۴۰ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۶۰
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  ۳ قرآن زبان عربی، ۱۹ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۱۶۱
   )/۳ گزینـۀ (رد هـا آسـامن أفـالک: ها)/ گزینه سایر (رد است) ماضی (مجهول شد می داده من به اگر اُعطیُت: لَو )/۲ گزینۀ (رد پروردگار اللّه:  

  )۴ و ۳ های گزینه (رد دادم منی انجام فعلُت: ما
  ۳ قرآن زبان عربی، ۲۱ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزینۀ خ:پاس -۱۶۲
 بـزرگ العظیمـة: )/۲ و ۱ های گزینه (رد است) (نکره هایی دشت ُسهول: ها)/ گزینه سایر (رد معادن کندن املناجم: حفر )/۱ گزینۀ (رد ها راه الطّرق:  

  ).۱ گزینۀ (رد است ماضی فعل »متّت« )/۴ و ۲ های گزینه (رد
  ۱ قرآن زبان عربی، ۹۳ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۶۳
   )/۳ و ۱ هـای گزینـه (رد مکـانی هـر مکـان: کـّل  )/۲ و ۱ هـای گزینـه (رد شـب در اللّیـل: يف )/۳ و ۲ هـای گزینـه (رد شـود مـی قطع ینقطع:  

  )۲ گزینۀ (رد مرصف إستهالک:
  ۱ قرآن زبان عربی، ۷۲ فحۀص * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۶۴
 کشورها ترین بزرگ از الّدول: أکرب ِمن )/۳ گزینۀ (رد صنعت صناعة: است/ اضافی ۱ گزینۀ در »زمینه« )/۲ و ۱ های گزینه (رد دارد ... ایران ...: إلیران  

  )۲ گزینۀ (رد
  ۳ قرآن زبان عربی، ۲۶ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۱۶۵
   ها: گزینه سایر بررسی  
  ایستاد  بود ایستاده )۲  
  صفت. نَه است حال »فرحین« خوشحالی؛ با  خوشحال )۳  
  است. »آموزان دانش« برای حالت قید بلکه نیست؛ »دروس« صفت »مجّدتین« )۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۹۰ تا ۸۸ های صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۶۶
  »داد. آموزش قلم وسیلۀ به که هامن است، ترین گرامی پروردگارت و نبخوا« درست: ترجمۀ  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۷۳ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۶۷
  )۲ گزینۀ (رد یُنَقل یَنتقل، شود: می منتقل )/۴ و ۱ های گزینه (رد ياملصف پاالیشگاه: ها)/ گزینه سایر (رد األنبوب لوله:  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۸۳ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزینۀ :پاسخ -۱۶۸
   است. نادرست مفهوم این و »هستند! دریا در فقط آفرینش عجائب« شود: می چنین عبارت معنای و است حرص نشانۀ »إمّنا«  
   ها: گزینه سایر بررسی  
  بزداید. انسان از را تکّرب  که خواهد می خداوند از عبارت دو هر )۱  
  دارد. داللت حاکامنشان از مردم اثرپذیری به جمله دو هر )۲  
  شود. می دیده مردم با کردن مدارا به تشویق نیز حدیث دو این در )۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۷۴ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۶۹
   ها: گزینه سایر بررسی  
  است. »أسمدة« آن جمع و است مفرد »الّسامد« )۱  
  میناء  ئَمانِ  )۲  
   َعمود  ِعامد )۳  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۹۰ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۷۰
   ها: گزینه سایر بررسی  
   نیست. عددها جزء پنجم، یک معنای به »ُخمس« )۱  
   ندارند. فاعل ناقصه، افعال )۳  
   است. نکره ضمناً  و است »إسالم« آن مصدر )۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۸۱ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزینۀ خ:پاس -۱۷۱
   ها: گزینه سایر بررسی  
  »الکلامت« مفعوله  »الکلامت« فاعله ُمناسَبة/  تناُسب )۲  
   مفعول  فاعل )۳  
   صفة  إلیه مضاف معرب/  يّ مبن )۴  
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  ۳ رآنق زبان عربی، ۲۸ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۷۲
   ها: گزینه سایر بررسی  
   آید. می »َفّعالة -َفّعال« وزن بر مبالغة إسم )۱  
   نیست. »خرب« الزم/  متعدّ  مجرّد/  مزید )۲  
  واحدٍ  حرف بزیادة  حرفین بزیادة إفعال/  إنفعال )۳  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۲۹ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۷۳
  مرفوع) و (مبتدأ ِحزامُ   ِحزامَ  /َتعِمُل یَس  ُل َتعمِ یُس  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۷۶ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۷۴
   ها: گزینه در فاعل نائب  
  (معرب) املطّاط )۱  
  ّي)(مبن اولئک )۲  
  ندارد. مجهول فعل )۳  
ُفن )۴      (معرب) السُّ
  ۱ قرآن زبان عربی، ۷۵ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۱۷۵
   !»است نشده برده آن بر خدا نام که غذایی« بخوانیم: مجهول که است آن تر مناسب را »یُذکَر مل«  
   ها: گزینه سایر بررسی  
   است. معلوم فعل جمله، در »اللّه« حضور به توّجه با »کرد نازل أنَزَل:« )۲  
   »منود! منترش را نادرستی تیرت فرانسوی، های روزنامه از یکی« باشد: مجهول تواند منی عبارت معنای به توّجه با »نََرشت« )۳  
   شود. منی مجهول و است »آوردند روی« معنای به »أقبل« فعل )۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۹۱ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۱۷۶
   سازد) می نیاز بی (مرا ي  ن  يتُغن  رود می کار به »ي« ضمیر و فعل بین وقایه نون  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۸۹ تا ۸۷ های صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۷۷
   ها: گزینه بررسی  
   است. »داشنت« معنای به جرّ  حرف »لَنا« در »الم« )۱  
  ...» است کافی خداوند بگو«  ندارد. معنایی جمله این در »باللّه« در »ِبـ« )۲  
   ندارد. مالکیت معنای و است »برای« معنای به جرّ  حرف »لِمَ « در »الم« )۳  
   ندارد. وجود جرّ  حرف آیه این در )۴  
  ۳ قرآن زبان عربی، ۲۵ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۷۸
   ها: گزینه بررسی  
   شود. واقع حال تواند منی و است مصدر »إشتیاقاً « )۱  
   است. الح »نامئة« )۲  
   است. »صار« خرب »دؤوبین« و رود منی کار به مفرد حال »ِرصنا« مانند ناقصه افعال از بعد )۳  
   حال. نه است إلیه مضاف »الّتاجرین« لذا گیرد؛ منی »ال« گاه هیچ حال )۴  
  ۳ قرآن زبان عربی، ۲۷ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۷۹
   باشد. مضارع حالیه جملۀ فعل و ماضی آن از قبل فعل که دارد استمراری ماضی رب داللت صورتی در حال  
   ها: گزینه بررسی  
   نیست. جمله صورت به ولی است، حال »مجتهدین« )۱  
   نیست. جمله صورت به ولی است، حال »حّیاً « )۲  
  حالیه. نه هستند وصفیه جملۀ »یحصد و یجمع« )۳  
   کند. می داللت استمراری ماضی بر »َجلسُت « بودن ماضی به توّجه با و است حالیه جملۀ »أشعرُ « )۴  
  ۳ قرآن زبان عربی، ۲۷ صفحۀ و ۱ قرآن زبان عربی، ۸۹ تا ۸۷ های صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۸۰
 هـر »إلی -عند« )/۴ گزینۀ (رد نیست ناسبم معنایی جهت از »يف« ولی است، مناسب دو هر »ِمن -إنّ « اول خالی جای در معنا به توّجه با  

 لـذا و اسـت حالیـه جملـۀ خـرب آخر، خالی جای )/۲ گزینۀ (رد است.) »نزد« هامن »إلی« معانی از (یکی هستند دوم خالی جای مناسب دو
  )۲ و ۱ های گزینه (رد باشد مرفوع باید
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 ۱ تاريخ ۱۵ درس ۱۳۹ و ۱۳۸ ،۱۳۶ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۸۱
 نگـارش ساساني پهلوي زبان و خط به م. ۵ قرن در كه »زريران يادگار« و »آسوريك درخت« داستاني هاي منظومه شناسان، زبان برخي نظر به  

   بودند. شده سروده »پارتي« زبان به ابتدا اند، يافته
  است. »ساساني پهلوي« ميانه، فارسي زبان ديگر نام و »اشكاني يپهلو« پارتي، زبان ديگر نام نكته:  
 ۱ تاريخ ۱۴ درس ۱۳۴ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۸۲
 زرتشـت تعاليم اساس بر اعتقادي هاي كتاب همچنين شد. نوشته آن بر تفسيرهايي و شرح و ترجمه پهلوي زبان به اوستا ساسانيان، عصر در  

  است. زرتشتي عقايد بر مشتمل اي دانشنامه ترين مفصل و ترين مهم كه برد نام »دينكرد« از بايد ها كتاب اين جملۀ از شد. تأليف پهلوي زبان به
 عصـر محاكمـات و قـوانين از اي مجموعـه همچنين، كرد. هديه شاپور به و نوشت »شاپورگان« عنوان با كتابي در را خود عقايد »ماني« نكته:  

   است. شده گردآوري »هزاردادستان ماديان« عنوان با كتابي در پهلوي زبان به ساساني
 ۱ تاريخ ۱۴ درس ۱۲۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۸۳
 »دوم رشـاپو« زمـان در م. ۴ قـرن در آنكـه تـا است، شده مي نقل سينه به سينه و شفاهي صورت به ها قرن تا اوستا كه رسد مي نظر به چنين  

  يافت. نگارش اوستايي زبان و خط به ساساني
 اشكاني پادشاهان از يكي رفت، بين از مقدوني اسكندر دست به جمشيد تخت سوزي آتش اثر بر اوستا از اي نسخه آنكه از پس قرن چند نكته:  

   كرد. گردآوري را اوستا »يكم بالش« نام به
 ۱ تاريخ ۱۳ درس ۱۲۰ تا ۱۱۸ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۸۴
 بـه تشويق منظور به آنان دادند. انجام مفيدي هاي اقدام آن، توسعۀ و پيشرفت منظور به و داشتند زيادي توجه كشاورزي به هخامنشي شاهان  

  ند.كرد   مي معاف ماليات پرداخت از نسل پنج تا كردند مي آباد را باير هاي زمين كه را افرادي كشاورزي،
   ها: گزينه ساير بررسي  
 بـر مبتنـي زنـدگي بـه شباني زندگي از آرياييان تدريجي انتقال بر بسزايي تأثير وكار، كشت به مردم تشويق با زرتشت هاي آموزه :۱ گزينۀ  

  داشت. كشاورزي
  آمد. ايران به آنجا از يا و رفت چين و اروپا به ايران از درختان و گياهان از هايي گونه باستان، عصر در :۲ گزينۀ  
 در آب انتقـال نهرهاي حفر و رودها روي بر سد و بند احداث قنات، كندن كشاورزي، توسعۀ براي هخامنشيان مهم اقدامات جمله از :۴ گزينۀ  

  بود. خود قلمرو سرتاسر
 ۱ تاريخ ۱۳ درس ۱۲۱ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۸۵
 كشـف مأمور را اسكيالس نام به صغير آسياي اهالي از يكي رسيد، سند رود به كه وقتي هندوستان، به لشكركشي جريان در بزرگ، داريوش  

 بـراي سـفر، ايـن نتيجۀ در رسيد. مصر به سرخ درياي از عبور با سپس و داد ادامه هند اقيانوس تا را سند رود مسير وي كرد. آبي مسيرهاي
  شد. شناسايي مصر و هند ميان دريايي مسير بار، نخستين

  بود. دريايي هاي راه توسعۀ براي يكم داريوش اقدامات ديگر از نيل رود به سرخ درياي اتصال نكته:  
 ۱ تاريخ ۱۶ درس ۱۵۰ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۸۶
  بود. ها كاخ ويژه به »بناها ساخت در طاق و ايوان گنبد، وسيع كاربرد« ساساني، دورٔه معماري برجستۀ هاي ويژگي از يكي  
 همچنين، شد. مي استفاده ديواري نقاشي از بناها و ها كاخ »داخلي« تزيينات براي ساساني دورٔه در زيرا باشد؛ درست تواند نمي ۱ گزينۀ نكته:  

  است. شده مي استفاده اشكاني دورٔه در سفال تزئين براي سبزرنگ لعاب از
 ۱ تاريخ ۱۵ درس ۱۳۶ صفحۀ * دشوار * سؤال: تمشخصا ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۸۷
 مـدتي تـا زبان اين بود. ايالم تمدن و حكومت نوشتاري و رسمي زبان گفتند، مي سخن آن با ايران فالت غربي جنوب مردمان كه ايالمي زبان  

 از برخـي در شـد. مـي سـتفادها آن از هخامنشـي دوران در نوشـتاري دوم زبـان عنـوان بـه و داشـت رواج همچنان آرياييان ورود از پس
  است. آمده نيز ها نوشته ايالمي ترجمۀ هخامنشيان، دورٔه ي»ها نوشته سنگ«
  است. ايالمي زبان و خط به جمشيد، تخت از شده كشف گلي لوح هزاران تمامي تقريباً نكته:  
 ۱ تاريخ ۱۶ درس ۱۴۶ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۸۸
 خـدمت در كـه هنرمنـدي تراشـان سـنگ كـه انـد دريافتـه آن از پيش دوران با هخامنشي دورٔه هاي برجسته نقش مقايسۀ اب پژوهشگران  

  اند. گرفته الگو و الهام آشوري، هاي برجسته نقش ويژه به و النهرين بين هاي برجسته نقش از اند، بوده هخامنشيان
  دارند. اشاره شيهخامن عصر هنر هاي ويژگي به ۳ و ۱ هاي گزينه نكته:  
 ۳ تاريخ ۳ درس ۳۵ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۸۹
 تـالش و هـا انگليسي هاي خواهي زياده مقابل در او ايستادگي شد، كشور امور يافتن سروسامان موجب مقام قائم ابوالقاسم ميرزا تدابير اگرچه  

 بـدبين او بـه نسبت را شاه و آورد فراهم را مخالفانش گري دسيسه اسباب كشور، امور در درباريان و محمدشاه نارواي دخالت از كاستن براي
  نشست. او جاي به ،»آقاسي ميرزا حاجي« و شد كشته و بركنار وزارت مقام از ماه هفت از پس مقام قائم نتيجه، در كرد.
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 ۳ يختار ۴ درس ۵۳ و ۴۹ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۹۰
  شد. نمي وارد ايران به چندان اروپايي صنعتي كاالهاي ،»ناپلئون هاي جنگ« علت به قاجاريه، دورٔه اوايل در  
 صـادرات رونـق بر بسزايي تأثير كشورها، ساير و اروپا از كاال واردات مالي تأمين براي نقره و طال كمبود و ابريشم صادرات صنعت ركود نكته:  

  داشت. يگزينجا كاالي عنوان به فرش
 ۳ تاريخ ۵ درس ۶۵ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۹۱
   بود. بلژيكي نوز ماجراي مشروطي، جنبش دهندٔه شتاب حوادث از يكي  
 تـوهين برابر در كنشيوا واقعه اين شد. عمومي جنبش يك آغازگر كه رود مي شمار به ايران مسلمان مردم مقدسات به توهين برابر در واكنشي واقعه اين  

 گمركـي قـراداد طبـق كه بلژيكي نوز مسيو كه بود قرار اين از ماجرا شد. عمومي جنبش يك آغازگر كه رود مي شمار به ايران مسلمان مردم مقدسات به

    گرفت. عكس داشت، دست به نقليا كه حالي در و روحانيان لباس با نو سال مراسم در بود، ايران گمرك امور در ها روس كارگزار روسيه، و ايران
 ۳ تاريخ ۵ درس ۷۱ و ۷۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۹۲
 مـورد در توافـق و ها اختالف رفع به وادار را ها آن جديدي موضوع داشت، وجود ايران در انگليس و روس ميان كه شديدي هاي رقابت باوجود  

  بود. جهان سياست صحنۀ در جديد قدرت يك عنوان به آلمان حضور جديد موضوع اين كرد. ايران
 ۳ تاريخ ۳ درس ۴۱ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۹۳
 قفقـاز منطقـۀ بـه هـا روس« داد، قـرار روسيه دولت حمايت تحت را خود گرجستان حاكم آنكه از پس و قاجار شاه فتحعلي حكومت زمان در  

   آيد. مي حساب به روسيه و ايران هاي جنگ سرآغاز اقدام اين ».نمودند تصرف را جستانگر و كردند لشكركشي
 و علـل از يكي به نيز ۴ گزينۀ بودند. گذاشته ناكام را كبير پتر طلبانۀ توسعه هاي سياست آقامحمدخان، و نادرشاه زيرا نيست؛ درست ۱ گزينۀ  

   دارد. اشاره يهروس و ايران ميان هاي جنگ دوم دور وقوع هاي زمينه
 شـرق در ايراني هاي سرزمين از وسيعي مناطق ها روس كرد. پيدا ادامه نيز تركمانچاي معاهدٔه از پس ايران خاك به روسيه اندازي دست نكته:  

  كردند. تحميل قاجاريه حكومت بر را »آخال« عهدنامۀ و تسخير را ماوراءالنهر) و (خوارزم كاسپي درياي
 ۳ تاريخ ۵ درس ۷۰ و ۶۹ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۹۴
 بـه دعـوت مراسـم اين در شركت براي خارجي هاي دولت نمايندگان و اشراف از و كرد پا بر گذاري تاج جشن ۱۲۸۵ ماه دي در شاه محمدعلي  

  بود. مجلس به شاه ليمحمدع اعتنايي بي اولين اين نكرد. دعوت را ملي شوراي مجلس نمايندگان اما آورد، عمل
 متمم كه هنگامي داد. رخ مشروطه اساسي قانون متمم امضاي هنگام در مشروطه نظام به شاه محمدعلي اعتنايي) بي (دومين بعدي اعتنايي بي  

  كرد. خودداري آن امضاي از شد، او تقديم اساسي قانون
 ۳ تاريخ ۵ درس ۷۲ و ۶۲ ،۶۱ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۹۵
 بـا مبـارزه بـراي شـاه محمـدعلي بـود. آمـده كـار روي مشروطه انقالب پيروزي از پس يعني بود؛ شاه محمدعلي وزير نخست السلطان امين  

 تـا كـرد دعـوت كشـور بـه برد، مي سر به اروپا در و بود مشروطه جدي مخالفان از كه را السلطان امين اصغرخان علي ميرزا خواهان، مشروطه
  سازد. حاكم را استبدادي نظام دوباره وي، كمك به و بسپارد او به را دولت رياست

   ها: گزينه ساير بررسي  
  مشروطه نهضت هاي زمينه از يكي عنوان به »مملكت بر استعمار غلبۀ« به اشاره :۱ گزينۀ  
  روطهمش نهضت هاي زمينه از يكي عنوان به »حاكم دستگاه استبداد« به اشاره :۳ گزينۀ  
  مشروطه نهضت هاي زمينه از يكي عنوان به »ايران سرزمين از هايي بخش رفتن دست از« به اشاره :۴ گزينۀ  

 

 جغرافياي ايران ۹درس  ۷۶مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۹۶
ها در يك مكان،  صورت دائم نقش مهمي داشته است. با ساكن شدن انسان دن بهآب در هر مكان، در تمايل انسان به كار كشاورزي و ساكن ش  

  ساز ايجاد شهرهاي اوليه شد. ، زمينه»هاي روستايي افزايش جمعيت در سكونتگاه«ها به نام روستا پديد آمد.  اولين سكونتگاه
 جغرافياي ايران ۱۰درس  ۹۱مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۹۷
شود. بخـش زيـادي از  صنايع مربوط به فلزات اساسي، از جملۀ صنايع ماشيني است كه شامل صنعت فوالد، آلومينيوم، مس، سرب و روي مي  

  دهد. صادرات غيرنفتي كشور را، اين بخش صنعتي پوشش مي
  ربارٔه صنايع پتروشيمي، صنايع دفاعي و بخش معدن درست هستند. ترتيب د ها به نكته: ساير گزينه  
 جغرافياي ايران ۹درس  ۸۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۹۸
جا در دسترس است. در ايـن  در نواحي معتدل و مرطوب شمال كشور، روستاها از نوع پراكنده هستند؛ زيرا آب فراوان و خاك حاصلخيز همه  

  ها قرار دارند. اند و مزارع در اطراف خانه ها با فاصله از هم قرار گرفته تاهاي پراكنده، خانهروس
 جغرافياي ايران ۸درس  ۷۱و  ۷۰هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۹۹
  ادامه داشت.» ها اشكانيان يا پارت«هاي حكومت هخامنشي در دورٔه حكومت  قسمت  
  رٔه ساسانيان، كشور به سرزمين (ايالت)، خوره (استان)، تسوگ يا تسوج (شهرستان) و رستاك (دهستان) تقسيم شده بود. نكته: در دو  
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 جغرافياي ايران ۱۰درس  ۹۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۰۰
  بسيار مناسب است.» گردي ردشگري علمي و طبيعتگ«بوم هاي بسيار گوناگون گياهي و جانوري براي  تنوع زيستي ايران با وجود زيست  
هاي وسيع، سـواحل گونـاگون و  هاي بلند، دشت بندي طبيعي سرزمين ايران، برخورداري از موقعيت دريايي و خشكي، وجود كوه نكته: پيكره  

  را ايجاد كرده است.» گردي (ژئوتوريسم) گردشگري زمين«انگيز،  هاي شگفت بيابان
 جغرافياي ايران ۸درس  ۷۵تا  ۷۳هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۰۱
ترين واحد تقسيمات كشوري با محدودٔه جغرافيايي معـين اسـت  دهد. استان، بزرگ خراسان جنوبي را نشان مي» استان«تصوير مورد سؤال،   

  ب). (عبارت ت) و از لحاظ نظام اداري، تابع تشكيالت مركزي (پايتخت) است (عبارت
  شود (عبارت پ).  تشكيل مي» شهرستان«پيوستن چند بخش همجوار،  هم نكته: از به  
 جغرافياي ايران ۱۰درس  ۸۸مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۰۲
گرمسـيري و  ري، نيمـههـاي سردسـي هاي زيادي برخوردار است؛ زيرا امكان كشت انواع گوناگون ميوه  كشور ما براي توليدات باغي از مزيت  

  گرمسيري را دارد. 
  اند. درست» زراعي«ها و توليدات  دربارٔه فعاليت ۴و ۲ هاي نكته: گزينه  
 جغرافياي ايران ۹درس  ۸۵و  ۸۴هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۰۳
ماني/ اراك: صنعتي/ اصفهان: صنعتي/ قم: مذهبي/ كرمانشاه: اند از: پيرانشهر: نظامي/ سرعين: تفريحي، در نقش شهرهاي مورد سؤال عبارت  

  تاريخي/ سرچشمه: معدني (معادن مس)
 ۳جغرافيا  ۳درس  ۴۸و  ۴۵هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۰۴
شود؛ بنابراين، براي رساندن كاال و مـواد  استفاده مي» اي جاده«ونقل  هاي دورافتاده يا مناطق روستايي اغلب از شيؤه حمل براي رفتن به مكان  

تـوان اسـتفاده كـرد؛ زيـرا در روسـتاهاي  تر است. از روش هوايي نمي ونقل مناسب غذايي به روستاهاي دورافتاده استفاده از اين روش حمل
  دورافتاده فرودگاه وجود ندارد.

توانـد بـه انـدازٔه  تر است، زيرا هر قطار باري مي مناسب» ريلي«نقل و براي صادرات لوازم خانگي به كشورهاي همسايه، استفاده از روش حمل  
هاي طوالني كمتر از جاده است. از آنجا كه لوازم خـانگي (ماننـد يخچـال و ماشـين  ها كاميون بار حمل كند و هزينۀ حمل قطار در مسافت ده

  ه نيست. صرف ها از طريق هوايي مقرون به شويي) حجيم و سنگين هستند، صادرات آن لباس
 ۳جغرافيا  ۳درس  ۵۰مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۰۵
نيـز » تبريـز -جلفا«است. مسير » كيلومتر در ساعت ۱۶۰حداكثر «در حال حاضر، قطار پرسرعت در كشور ما موجود نيست و سرعت قطارها   

  تنها خط برقي كشور است.
هاي بـزرگ توليدكننـدٔه  گويند. شركت كيلومتر در ساعت سرعت داشته باشند، قطار پرسرعت مي ۲۰۰نكته: معموالً به قطارهايي كه بيش از   

كيلومتر در ساعت  ۳۰۰كيلومتر در ساعت به بيش از  ۱۶۰تدريج ركورد سرعت را از  قطارهاي پرسرعت در چند دهۀ اخير وارد رقابت شده و به
  اند. كيلومتر در ساعت) افزايش داده ۴۵۰(و حتي 

 ۳جغرافيا  ۳و  ۲هاي  درس ۴۸و  ۳۶هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۰۶
كنند، بهتـرين نـوع  است. لوكوموتيوهاي الكتريكي كه با برق كار مي» زيست توجه به حفظ محيط«هاي عمدٔه آمايش سرزمين،  يكي از ويژگي  

  اند.  زيست لوكوموتيوها از نظر سازگاري با محيط
 ۳جغرافيا  ۲درس  ۳۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲اسخ: گزينۀ پ -۲۰۷
هـاي  توان براسـاس اهـداف مطالعـه و نـوع ويژگـي هاي دنياي واقعي را مي هاي مربوط به پديده )، دادهGISدر سامانۀ اطالعات جغرافيايي (  

شـود كـه  اليۀ جديـدي حاصـل مـي» هاي مختلف تلفيق اليه بندي و جمع«بندي و تركيب كرد. از  هايي جداگانه طبقه موردنظر در قالب اليه
  دربرگيرندٔه اطالعات دقيق و موردنظر كاربران است.

 ۳جغرافيا  ۳درس  ۴۲مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۰۸
در بين شهرها به حركـت در آمدنـد و در اوايل قرن نوزدهم، نخستين لوكوموتيوهاي مجهز به موتور بخار در انگلستان ساخته شدند. قطارها   

تر بار و حمل بارهاي سنگين به نقاط نسـبتاً دور  ونقل ريلي موجب حركت آسان اين كشور را به زادگاه قطار تبديل كردند. به اين ترتيب، حمل
  شد و به مرور رونق بسيار پيدا كرد. 

  ونقل بيشتر شد. سنگ، سرعت و كارايي وسايل حمل جاي زغال نكته: بعدها با كشف و استخراج نفت و استفاده از آن به  
 ۳جغرافيا  ۳درس  ۴۴مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۰۹
ونقـل  ، جغرافياي حمـل»گزيني واحدهاي توليدي، خدماتي و تجاري نقش مهمي دارد هاي اقتصادي و مكان در فعاليت«ونقل،  از آنجا كه حمل  

  شود. محسوب مي» اقتصادي جغرافياي«اي از  شاخه
 ۳جغرافيا  ۲درس  ۳۲مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۱۰
آالت و فناوري در كشاورزي، يكي از راهكارهاي است كه در برخي كشورها بـراي حـل مشـكالت اقتصـادي  انقالب سبز و استفاده از ماشين  

همچنين، ». ها را ندارند همۀ كشاورزان توانايي مالي تهيۀ آن«ط به انقالب سبز گران است و هاي مربو روستاها انجام شده است. البته، فناوري
  شده است.» موجب گسترش بيكاري«ماشيني كردن كشاورزي در برخي نواحي روستايي 
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  ۱ شناسي جامعه ۱۰۴ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۱۱
 فردوسـي هشـاهنام در را هويـت اين از روايتي بود. اساطير با آميخته مواردي در و ديني توحيدي، هويتي ،مالاس ظهور از قبل ايراني هويت  

 اساطيري هاي آموزه با كه زرتشت آيين هاي ارزش و عقايد در داشتند، متفاوتي اجتماعي هاي هويت آنكه با ايراني مختلف اقوام ديد. توان مي
  .كردند پيدا واحدي فرهنگي هويت بود، درآميخته

 يافتند. دست خويش هويت از توحيدي تفسير به و گذاشتند كنار را خود هويت اساطيري و مشركانه عناصر م،الاس با آشنايي از پس ايرانيان  
   .آمد در مالاس جهان يتهو از بخشي صورت به ايراني هويت و ساخت ملحق مالاس جهان به را ايران ،مالاس توحيدي هاي ارزش و عقايد

  ۱ شناسي جامعه ۱۱۱ تا ۱۰۵ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۱۲
   گسـترده، قلمـرو ٔهادار بـراي و نداشتند چنداني داري مملكت ۀسابق آنان شدند. رو به       رو ايرانيان ديواني نظام با ايران فتح از پس مسلمانان 

  .كردند مي استفاده ها آن ديواني نظام و ايراني كارگزاران از ،المال بيت و ايمغن و اموال ضبط و ثبت
   ميراث و شرقي جوامع غربي مواضع اهداف با و غرب جهان منظر از كه شود مي گفته غربي محققان از جمعي به شناسان شرق يا مستشرقان 

   .پردازند مي غرب جهان منظر از شرقي هويت خلق و بازسازي به طالعهم و بازخواني جاي به واقع در كنند. مي مطالعه را ها آن فرهنگي
   ٔهخانواد :نمايد كسب را زير هاي شايستگي درسي) (كتاب كتاب اين يادگيري -ياددهي هاي موقعيت در مشاركت با آموز دانش رود مي انتظار 

 معيارهـاي از مطلـوب خـانواده معرفي براي بپردازد. موجود دگيخانوا هاي گروه ارزيابي و نقد به و كند توصيف را آن هاي ويژگي و مطلوب
   .بگيرد كمك »خانواده فطري هويت« و ايران در »خانواده تاريخي هويت  «

  ۱ شناسي جامعه ۱۲۲ تا ۱۲۰ ،۱۱۶ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۱۳
  .پدرانشان به تا ترند شبيه خود دانمر دولت به مردم :»بĤبائهم منهم أشبه بأمرائهم الناس«  
   :دارد. افراد اجتماعي هويت و اجتماعي نظام بر سياسي نظام تأثيرگذاري به اشاره باال عبارت نكته  
   هـاي ارزش و عقايـد جهـت در سياسـي نظـام عملكرد اگر و كند مي تعيين را سياسي برنظام حاكم اصول و ها ارزش عقايد، فرهنگي نظام 

 فشـار و تـأثير تحت يا و داخلي يلالد به سياسي نظام اگر اما كند؛ مي نيزتأمين را سياسي نظام اقتدار فرهنگي نظام باشد، معهجا فرهنگي
 فرهنگي نظام تأثير  .دهد مي كاهش را سياسي نظام اقتدار فرهنگي نظام كند، عدول خود فرهنگي هاي ارزش و اصول از خارجي، عوامل

  سياسي نظام بر
   است مردم حاكميت معناي به دموكراسي زيرا نامد؛ مي دموكراسي باشد، ها آن هاي خواسته مدار بر كه صورتي در را اكثريت حاكميت و،ارسط 

   .كنند مي حكومت خود تالتماي و ها خواسته اساس بر مردم حاكميت، نوع اين در و
   هستند جاهلي جوامع نباشد، الهي و ينالعق ها، آن هاي آرمان و ها ارزش كه جوامعي فارابي ۀانديش در.  
  ۱ شناسي جامعه ۱۲۲ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۱۴
  ها: حكومت انواع از فارابي بندي دسته  

حكومت ٔهشيو
  

  حاكمان تعداد

  خدامحور  محور انسان

حاكم شخصي ميل و خواست اساس بر  انساني فضيلت اساس بر
  الهي ملت اساس بر

  اصل مطابق شده تحريف ورتص
  فاضله  مبدله  )زورگويي ۀجامع( هتغلبي  )سرفرازي ۀجامع( كراميه  فرد
    فاسقه  )گذراني خوش ۀجامع( تخسّ)گرايي قناعت ۀجامع( هضروري  اقليت
    ضالّه  اندوزي) مال (جامعۀ بداله يا يسار  )آزادي ۀجامع( هجماعي  اكثريت

  ۱ شناسي جامعه ۱۲۷ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۱۵
  بسط در باشد، مؤثر معاني و فرهنگ گسترش در كه عاملي هر گيرد. مي صورت آن معاني و فرهنگ گسترش طريق از اجتماعي جهان گسترش  

 كردن عمل و شناختن است. آن به كردن عمل و پذيرفتن ،)انديشيدن( شناختن فرهنگ، هر گسترش راه است. اثرگذار اجتماعي جهان هويت
 و نالحـام چـه هـر هستند. آن معاني و فرهنگ عامل و حامل اجتماعي، جهان اعضاي آيد. مي بر اجتماعي جهان اعضاي و افراد ٔهعهد از صرفاً
   .يابد مي بيشتري بسط فرهنگ، آن باشند، بيشتر آن معاني و فرهنگ يك نالعام

  ۱ شناسي امعهج ۱۳۳ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۱۶
 اسـت؛ داشـته پـي در را ها آن هاي واكنش مقابل، در و شده مي اعمال ها، ملت ساير عليه تاريخ، طول در غربي استعمارگران اقتصادي تهاجم  

   .رود مي شمار به جوامع فرهنگي و اجتماعي سياسي،  هويت نابودي و استعمار ورود ۀروزن اقتصاد، كه چرا
  .بازار طريق از سود جوي و جست يعني داري سرمايه ٔهشيو  
  ۳ شناسي جامعه ۲۰ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۱۷
 موقعيـت آن عمـق و پيچيـدگي از الًمعمـو و شوند؛ مي مواجه اجتماعي موقعيت هر با خود عملي نيازهاي به بنا غالباً روزمره زندگي در افراد  

 و شـود مـي هـا آن عـادت ،عمـل تكرار با و كنند مي عمل دانش، اين اساس بر سازند. مي آن از تري راحت و ساده دانش و آگاهي و كاهند مي
   .شود مي ذخيره ها آن عمومي دانش در )كارها انجام چگونگي( ابزاري و عملي دانش نوعي صورت به
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  ۳ شناسي جامعه ۲۴ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۱۸
 هـم اجتماعي نظام پذيرند. مي اثر يكديگر از و گذارند مي اثر يكديگر بر آن مختلف هاي بخش كه است اين اجتماعي نظام دنبو پويا از منظور  

 جملـه از تجديدناپذير، منابع از روزافزون برداشت كند. ايجاد تغييراتي خود محيط در تواند مي هم و آورد وجود به تغييراتي خود در تواند مي
 كنـد. مـي ايجـاد خود در نظام يك كه است تغييراتي جمله از نيز جمعيت رشد كند. مي ايجاد محيط در اجتماعي نظام يك كه است تغييراتي

   .نمايد حفظ مدت بلند در را خود و كند تأمين را خود نيازهاي محيط، و خود در تغيير با كند مي شالت زنده موجود يك همانند اجتماعي نظام
  ۳ شناسي جامعه ۲۷ صفحۀ * دشوار :سؤال شخصاتم ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۱۹
 و ترس قرارداد، بر مبتني را مناسبات و روابط اين و دهد مي توضيح بيروني مناسبات اساس بر را اجتماعي نظم و جامعه تبييني شناسي جامعه  

 تـأمين را جامعـه افـراد نفـع اينكـه بـر وهالع عد،قوا اين پذيرند. مي را مقرراتي و قواعد قرارداد، نوعي اساس بر جامعه افراد داند. مي اجبار
 تطميع با شايد سازند، مي برقرار منظر اين از را اجتماعي نظم كه جوامعي .نمايند مي محافظت نيز ها آسيب و گزندها برابر در ها آن از كنند، مي
 موفـق رغبـت و رضايت ميل، اساس بر افراد همكاري و مشاركت جلب در اما كنند، تضمين را رفتارها بيني پيش باشند قادر اجبار و تهديد و

   .بيفزايند خود ٔهكنند كنترل ابزارهاي و نيروها نظارتي، قوانين و قواعد حجم بر بايد روز هر رو، اين از كنند. نمي عمل
  ۳ شناسي جامعه ۳۳ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۲۰
   خورنـد مـي پيونـد معـاني و ها ارزش با و روند مي فراتر آن از بلكه كنند نمي پيروي موجود نظم از دافرا نامنظم هاي جنگ در اول: قسمت. 

   .آورند مي دست به موجود نظم از فراتر تواني ،شان معنوي هاي آرمان و قيالاخ هاي انگيزه سبب به نامنظم هاي جنگ سربازان
   برقرارند و آمده وجود به افراد هاي كنش با باشند، باسابقه و دهافتا  جا هم هرچقدر اجتماعي، ساختارهاي دوم: قسمت.   
  ۳ شناسي جامعه ۳۵ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۲۱
 نظم ،خود هاي ارزش و ها آرمان به توجه با قادرند بلكه نيستند نظم جريانم صرفاً ها انسان اما ،يكديگرند همزاد نظم، و انسان اجتماعي زندگي  

 براي افراد ٔهانگيز و ترالوا ها ارزش و ها آرمان اين كه ميزان هر به بكاهند. اجتماعي ساختارهاي احتمالي تالمشك از و دهند تغيير را اجتماعي
   .شد خواهد ايجاد تري مهم تغيير باشد، تر قوي ها آن به بخشيدن تحقق

  ۳ شناسي جامعه ۳۶ و ۳۵ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۲۲
   رفتارهـاي گونـاگون، شـرايط در هـا آن است. معنادار شان عمل و كنند مي عمل آگاهانه طبيعي، هاي پديده فالبرخ ها، نسانا اول: قسمت 

 از تجربـه و حـس اگرچـه زيـرا ؛كـرد تحليـل تجربي روش با فقط توان نمي را انسان كنش دليل همين به دهند. مي نشان خود از متفاوتي
  .ندارد را ها انسان كنش معاني فهم توان تجربي روش اما ،هستند علمي شناخت مهم ابزارهاي

   گيرد مي ناديده را گذرد مي انسان درون آنچه و كنش معناي اغلب و كند مي تمركز شود مي مشاهده آنچه بر تبييني رويكرد دوم: قسمت.   
  ۳ شناسي جامعه ۳۷ ۀصفح * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۲۳
 و اجتماعي نظم دانستن يكسان و اجتماعي ساختارهاي و برنظم اندازه از بيش تأكيد با تبييني شناسي جامعه اما است، ارادي اجتماعي، كنش  

 بدانند آنكه بدون ادافر شود مي سبب تدريج به اجتماعي ساختارهاي بر افراطي تأكيد گيرد. مي ناديده را ها انسان قيتالخ و اراده طبيعي، نظم
   .كنند رعايت را آن صرفاً است، هايي ارزش و ها آرمان چه تحقق براي نظم اين

   .شود مي انديشه و ارتباط هنر، مانند ها عرصه بسياري در ها انسان قخال ۀروحي سركوب موجب تأكيد اين وه،الع به  
   .كند مي تعبير »آهنين قفس «به دارد، ها آن واقعي نيازهاي و ها انسان از جدا هدفي گويا كه نظمي چنين ۀسلط از وبر ماكس  
  ۳ شناسي جامعه ۳۹ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۲۴
   مـا ٔهمشـاهد قابـل رفتارهاي و خصوصيات توصيف به تبييني مطالعات بيشتر كه است شده سبب ،كنش معناي گرفتن ناديده اول: قسمت 

   .شوند محدود
   مسائل تا شد همراه جوانان با نهالهمد بايد بلكه كرد، استفاده تجربي هاي روش از توان نمي نوجوانان و جوانان ٔهانگيز فهم براي دوم: تقسم 

 بـه كـردن نگاه معناي به بلكه نيست، كنشگران تأييد معناي به نهالهمد همراهي البته داد. ياري را آنان و فهميد را ها آن آرزوهاي و زندگي
 تفسـير به توجه با است زمال و داريم سروكار آگاه افراد با اجتماعي جهان در ما هاست. آن فهم براي شالت و خودشان منظر از ها آن ائلمس
   .كنيم پيدا دست ها آن هاي كنش ۀنالهمد فهم به خودشان، از ها آن

 كننـد! مـي گزارش را خودشان از افراد تفسير بلكه داشت نخواهند افراد رفتارهاي از تفسيري دانشمندان افراد، با همدالنه همراهي در نكته:  
  )۴ و ۲ هاي گزينه دوم قسمت بودن نادرست (دليل

  ۱ شناسي جامعه ۴۰ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۲۵
 اجتماعي زندگي از معنا و آگاهي ق،الاخ و ارزش قيت،الخ و اراده حذف به اجتماعي ساختارهاي و نظم بر تبييني رويكرد ٔهانداز از بيش تأكيد  

  .گيرد مي ها انسان از را زندگي شور و انجامد مي
 و آگـاهي اجتماعي، كنش پردازان نظريه گرفت. قرار شناسان جامعه برخي موردتوجه اجتماعي كنش پيامدهايي، چنين بروز از جلوگيري براي  

  .كنند مي مطالعه معنا، و آگاهي بر تأكيد با را انسان اجتماعي زندگي و دانند مي اجتماعي كنش ويژگي ترين مهم را معناداري
 نگاه همين بينند. مي آن تابع و آگاهي از برخاسته را ها آن ولي ،دانند مي مهم را ارزش و اراده يعني كنش، ديگر هاي ويژگي شناسان، جامعه اين  

   .ساخت هموار تفسيري شناسي جامعه به آوردن روي و تبييني شناسي جامعه از عبور براي را مسير



 

 

 
  | 

 سال
تحصیلی
 

۰۱  - 
۰۰

 ۳۱

 
  منطق ۴۹ و ۴۶ ،۴۳ ،۴۲ هاي هصفح * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۶
 بهتـر توضـيح بـراي رياضـيات و فلسفه حتي علوم همۀ در كه است ادبيات در تشبيه همان تمثيل است. متفاوت تمثيلي استقراي با تمثيل  

 اسـاس بـر كه استدالل اين كند. مي استفاده تمثيل از نتيجه به رسيدن براي كه است استداللي تمثيلي استقراي اما شود، مي استفاده لبمطا
 برهـان و اسـتدالل عنـوان به علمي هيچ در لذا و نيست قدرتمندي استدالل كلي طور به دهد، مي سرايت را احكام ساير جزئي امر دو شباهت
  ).۴ گزينۀ (رد است محدود ديگران بر غلبه يا اقناع و روزانه وگوهاي گفت حوزٔه به آن استفادٔه موارد و ندارد كاربرد

 تعميمي استقراي به متكي تجربي علوم مباني ولي شود، مي استفاده هم علمي مسائل بررسي جهت تبيين بهترين استنتاج از اگرچه :۲ گزينۀ  
  تبيين. بهترين استنتاج نه ،هستند

 بـه فقط تعميم اگر ديگر. نمونۀ يك صرفاً نه گيرد، مي صورت آماري جامعۀ كل به نمونه چند حكم تعميم اساس بر تعميمي استقراي :۳ نۀگزي  
  است. گرفته انجام تمثيلي استقراي باشد، ديگر جزئي نمونۀ يك

  منطق ۵۸ ۀصفح * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۷
 سـورهاي مـثالً اسـت. جزئيـه قضيه نباشند، موردنظر كلي موضوع يك افراد همۀ وقتي كلي طور به هستيم. مواجه ردغيراستاندا سور يك با  

 نه است، موردنظر بزرگ شهرهاي از يكي فقط اينجا در شوند. مي محسوب جزئي همگي »و... از اندكي از، تعدادي عمدٔه، اكثر،« غيراستاندارد
  ها. آن همۀ

 صـورت اين غير در گيريم. مي نظر در كلي را سور باشد، شده مطرح قاعده يا قانون يك اگر سور اهمال در است. داده رخ سور اهمال :۱ گزينۀ  
 پـس باشـد، راسـتگو تواند مي كه است اين انسان دربارٔه كلي قاعدٔه اينجا در شود. دانسته جزئي بايد نباشد، بودن كلي بر ديگري قرينۀ اگر

  است. كليه قضيه
  باشد. كليه يا جزئيه ندارد معني و محصوره نه است، شخصيه قضيه پس است جزئي مفهومي (تهران) قضيه موضوع :۲ گزينۀ  
  شود. مي محسوب كليه اي قضيه پس است، موردنظر (انسان) موضوع افراد همۀ :۳ گزينۀ  
 منطق ۶۸ تا ۶۳ هاي هصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۸

  
  است. ممكن كذب و صدق تشخيص پس بود، خواهد كاذب شود، مي آن متناقض كه D حتماً است، صادق B وقتي الف)  
 اي قهـوه گاوهـا بعضـي« ولـي كـاذب »نيسـت اي قهوه گاوي هيچ« مثالً نباشند. هم مثل كذب و صدق در است ممكن متداخل قضيۀ دو ب)  

  است. صادق »نيستند
 كـاذب هم »است ب الف بعضي« يعني آن مستوي عكس حتماً باشد كاذب قضيه اين اگر ».است الف ب بعضي« شود: مي D ويمست عكس )پ  

  باشد. صادق بايد است، A همان كه متناقضش نتيجه در و بود خواهد
  منطق ۶۹ ۀصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۲۹
  است. نشده جا جابه موضوع با درستي به محمول زيرا است، نشده رعايت عكس ساختن قواعد گزينه اين در  

  هستند. عالم اند، بوده جاهل قبالً كه كساني از بعضي Á¼Tv¶ u§ø است بوده جاهل قبالً عالمي هر  
  منطق ۴۷ و ۴۴ هاي هصفح * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۰
 هـا نمونـه مناسـب تعـداد ها، نمونه بودن تصادفي جمله از قوي تعميم شرايط برخي زيرا است، داده رخ زده شتاب تعميم يك استدالل اين در  

  اند. نشده بررسي ها نمونه بودن ها طيف همۀ گر بيان و آماري جامعۀ كل به نسبت
 اسـتدالل ولـي هستند، مخالف تمثيلي استقراي نآورد و اختالف وجوه به توجه روش دو از تمثيلي استقراي نقد موارد اين :۳ و ۱ هاي گزينه  

 بلكـه اسـت نشده استفاده آمريكا به كشورها اين شباهت از نتيجه حصول براي زيرا شود، نقد ها روش اين با كه نيست تمثيلي اصالً موردنظر
 شـده داده تعمـيم هـا آن نتيجۀ و داشته وجود بحث مورد كشورهاي ديگر در هم و آمريكا در هم كه است هايي نظرسنجي طبق گيري نتيجه
 اسـتدالل ايـن در گفـت شد مي بود، شده ثابت ديگري طريق از واكسن به آمريكا مردم اكثريت اعتمادي بي اگر كه باشيد داشته توجه است.
 و نيسـتند اعتمـاد بي كرونا واكسن به آمريكا مردم اكثر كه دانيم مي اما است، شده داده تسري كشورها ديگر به تمثيل اساس بر آمريكا حكم
 نتايج زدٔه شتاب تعميم اساس بر و شده مغالطه دچار هم آمريكا خود دربارٔه گر استدالل فرد شود مي معلوم پس اند، كرده تزريق را واكسن اين

  است. كرده حكم محدودي هاي نظرسنجي
 يقيني استقرا نتيجۀ برخالف قياسي استدالل نتيجۀ اگرچه كند. مي توصيه را قياسي استدالل استقرايي، استدالل جاي به مطلب اين :۴ گزينۀ  

 متناسـب اهـداف براي و خود جاي در هم قوي استقرايي استدالل حال هر به چون شود. نمي محسوب استقرا نقد اي توصيه چنين ولي است،
  كرد. اعتماد اه آن به شد مي داشتند، را قوي تعميم شرايط ها نظرسنجي اگر هم مورد اين در است. معتبر خودش
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  منطق ۵۸ ۀصفح * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۱
 لشـكر بـه اشـاره »شد مكه شهر وارد لشكر« جملۀ خاصي متن در است ممكن است. محصورهآن قضيه  باشد، كلي مفهوم قضيه موضوع اگر  

 اينكـه مگر است بودن محصوره بر اصل چون و است شخصيه لزوماً جمله اين گفت توان نمي ولي باشد، شخصيه و باشد داشته مشخصي كامالً
 تشـخيص بـراي كلـي راهكـار يـك باشـد، جمع اسم موضوع كه مواقعي در بگيريم. نظر در محصوره را قضيه اين بايد شود، ثابت آن عكس

 و اسـت محصوره شد مي اگر نه؛ يا كرد حمل موضوع اعضاي از هركدام بر را محمول توان مي ببينيم كه است آن كلي، حالت در بودن محصوره
  است. محصوره پس ،»شدند مكه شهر وارد لشكر افراد از هركدام« گفت: توان مي اينجا در شخصيه. اال

  دارند. وزن مقدار اين هم با همگي بلكه نيستند وگرمليك ۴۸۰ آسانسور داخل افراد از هركدام زيرا است، شخصيه :۱ گزينۀ  
  است. جزئي و خاص اسم بيرجند و است »بيرجند« قضيه موضوع چون است. شخصيه :۲ گزينۀ  
  شود. مي محسوب جزئي و است اشاره مورد موضوع پس است، شده نوشته كه است شير لفظ همين موضوع چون است. شخصيه :۴ گزينۀ  
  منطق ۶۸و  ۶۷، ۶۳ هاي هصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۲
 باشد (صادق) جزئيه موجبۀ يا كاذب) يا (صادق كليه موجبۀ تواند مي اصل قضيۀ باشد، »است ب الف بعضي« صادق قضيۀ ،مستوي عكس وقتي  

 مربـع چـپ سمت رأس دو به قطري) حركت يك (يعني كنيم متناقض تقابل، مربع روي را ها قضيه اين اگر تقابل). مربع راست سمت رأس (دو
 لزومـاً اوليه قضيۀ پس رسيم، مي (كاذب) نيست) الف ب (هيچ كليه سالبۀ يا صادق) يا (كاذب ت)نيس الف ب (بعضي جزئيه سالبۀ يعني تقابل
 باشد، جزئيه سالبۀ اگر قضيه اين ).۱ گزينۀ (رد باشد نداشته مستوي عكس كه نيست هم جزئيه سالبۀ لزوماً و )۴ گزينۀ (رد نيست كليه سالبۀ
 مسـتوي عكـس و است كاذب باشد كليه سالبۀ اگر زيرا ندارد، صادق مستوي عكس حال هر هب اما )،۳ گزينۀ (رد باشد نيز صادق است ممكن

  ).۲ گزينۀ (تأييد باشد كاذب يا صادق بخواهد كه ندارد مستوي عكس اصالً باشد، جزئيه سالبۀ اگر و بود خواهد كاذب هم آن
 ازدهمي فلسفه ۶۰و  ۵۹ هاي هصفح * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۳
 از نـه و حـس راه از نه كه بودند مدعي سوفسطائيان دانست. نمي معتبر دهد، مي رخ آن در كه خطاهايي جهت به را حسي شناخت پارمنيدس  

 شخصي و نسبي واقعيت و حقيقت به مربوط گويد، مي حس بودن حقيقت مالك باب در پروتاگوراس آنچه رسيد. حقيقت به توان نمي عقل راه
  نيست. واقعيت و حقيقت امري چنين فيلسوفان نگاه از اال و است واقعيت و حقيقت خودش اصطالح در كه شود مي
  يازدهم فلسفه ۴۱ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۴
 امـور كـه او شود نمي د،شو انسان وجود منكر ولي باشد، معتقد انسان به مربوط امور و صفات به كسي شود نمي كه طور همان گويد مي سقراط  

  است. واهي او به خدايي بي اتهام كه دهد مي نشان وسيله اين به سقراط باشد. منكر را خداوند وجود دارد، قبول را بشري فوق
 كند. ثابت را خدا صفات خود اينكه نه است، آثار و صفات طريق از خداوند اثبات حال در نوعي به او :۳ گزينۀ  
  يازدهم فلسفه ۴۸ تا ۴۶ هاي هصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۵
 و معنـا كـه است داده نشان افعال اين كاربردِ همين با ،كند استفاده را »بودن آگاه« مثل آن هاي مترادف يا »دانستن« مصدر از فعلي كه كسي  

 آگاه« يا »دانم نمي« بگويد اگر حتي بلكه ببرد كار به ايجابي شكل به را فعل نيست مهم مورد اين در كه كنيد توجه داند. مي را شناخت مفهوم
 ايـن بيـان بـا شخص اين ضمن در ).۲ گزينۀ (رد داند مي را »شناخت« و »آگاهي« ،»دانستن« مفهوم و معنا كه معناست بدين هم باز »نيستم
  است. تناقض يك اين و است آگاه رانديگ به معنا انتقال و گفتن سخن براي خود توان از كه است كرده قبول كم دست جمله

  داند. مي است، گفته كه را اي جمله همين معناي و كرده استفاده خود شناختي توانايي از او :۱ گزينۀ  
 هـاي يتواناي از كدام هيچ از كه داند مي كه كند مي گمان اشتباهاً و است مركب جهل دچار كه دهد مي نشان جمله اين بيان با او اتفاقاً :۳ گزينۀ  

  است. آگاه خود گفتن سخن توانايي از كم دست كه حالي در نيست، آگاه خود
  يازدهم فلسفه ۵۳ تا ۵۱ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۶
 عقلـي شناخت با صرفاً فلسفي هاي گزاره ساير مثل و هستند فلسفي همگي شناختي معرفت هاي گزاره و است شناختي معرفت گزارٔه يك اين  

   واقع مطابق حسي ادراكات اين اينكه ولي شود، مي حاصل حس با محسوسات شناخت خود كه كنيد توجه شوند. مي حاصل محض) (تعقل
 شناخت اعتبار مباني از بلكه شود درك تجربه و حس با بتواند كه نيست چيزي كنيم، مي حس ما كه هستند همانگونه محسوس امور و هستند  

  شود. مي پذيرفته عقلي استداللي يا بديهي امور اساس بر و شود مي بحث شناسي معرفت در كه است بيتجر و حسي
  يازدهم فلسفه ۵۴ تا ۵۱ هاي هصفح * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۷
 شناخت اين دارند. مختلفي هاي استفاده تمتفاو اشياي كه گيرد مي نتيجه تمايزها اين از عقل و كند شناسايي را اشيا تمايزهاي تواند مي حس  

 كـه كنـد مـي جزئـي حكم يك است، شده درك حس با آن شمايل و شكل كه جزئي شيء يك مورد در عقل گاهي بلكه نيست تجربي لزوماً
 در سـازي كلـي و تعميم چون اما هستند، سودمند حس، و عقل همكاري بر مبتني هاي يافته چنين اگرچه كرد. آن از خاصي استفادٔه توان مي
  جزئي. امر يك نه رسد، مي كلي قاعدٔه و قانون يك به همواره تجربي شناخت شوند. نمي محسوب تجربي شناخت نيست، ها آن

 شـناخت و حسـي شـناخت يعنـي دارنـد؛ عقل از مستقل يادراكات هم خودشان عقل، با همكاري بر عالوه شناختي ابزارهاي همۀ :۲ گزينۀ  
  وحياني. شهود جمله از شهودي

 كـه كنيـد دقـت دارد. هـم شـوند مي درك واسطه بي كه نفس دروني هاي دريافت به نياز دروني حاالت شناسايي براي عقل نيروي :۳ گزينۀ  
 جـز ديگـري يافتـۀ هـيچ بـه عقلـي شـناخت كه است همين ها آن تفاوت و است متفاوت عقلي شناخت با دروني حاالت از عقل شناسايي
  است. نفس دروني هاي يافته اساس بر دروني حاالت شناسايي ولي ندارد، نياز عقل خود هاي دريافت

 اسـتوار حسي شناخت بر را زندگي هاي پايه كه نيست معنا بدان اين ولي كنيم، مي زندگي حسي شناخت پايۀ بر ما كه است درست :۴ گزينۀ  
 عقالني هاي يافته اين و بياورد دست به هستي كلّ دربارٔه سودمند اييه يافته تا دهد مي امكان انسان به كه است عقلي شناخت اين سازيم. مي
  سازد. استوار ها آن بر را خود زندگي هاي پايه و دهد قرار ها دانش ساير اساس را
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  يازدهم فلسفه ۶۰ ۀصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۸
 جهـان در ازايـي مابـه (احساسات) ما حسي ادراكات يعني ندارد، اختيار در ساساح جز چيزي انسان پروتاگوراس مثل سوفسطائياني نظر از  

 به هركس حواس كه است چيزي همان حقيقت گفت مي پروتاگوراس جهت همين به اند. گشته پديدار ما ذهن در خودشان فقط و ندارند خارج
 اسـت ممكـن ولي نيست، يكسان امري حقيقت كل در رچهگ پس متفاوت، خواه و دهد گزارش يكسان افراد حواس خواه ،دهد مي گواهي آن

 معتقد پروتاگوراس ).۴ گزينۀ (رد نباشد متفاوت و متنوع افراد تعداد به حقيقت شناخت است ممكن لذا شود؛ يكسان اتفاقاً خاص نفر دو براي
 ممكـن هـم نوبـت هر در باشد، متفاوت تواند مي هركسي به نسبت اينكه بر عالوه بلكه نيست كننده ادراك شخص از تابعي صرفاً حقيقت بود

  ).۳ گزينۀ (رد زمان و شخص است: امر دو از تابعي حقيقت شناخت پس شود، ادراك متفاوت است
 حقيقـت ابـزار تنهـا دليل بنابراين ندارند، خارجي واقعيت به راهي عقل نه و حس نه پروتاگوراس، جمله از سوفسطائيان همۀ نظر از :۱ گزينۀ  

 به بلكه دانست نمي واقع مطابق شناختي را حقيقت اساساً پروتاگوراس واقع در ندارند. واقعيت به راهي ابزارها ساير كه نيست اين ،حس بودنِ
  دهد. مي گواهي آن به هركس حواس كه بود معتقد شخصي و نسبي حقيقت

  دوازدهم فلسفه ۲۹ ۀصفح * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۳۹
 يعني اديان، همۀ موضوع ترين مهم به زيرا است؛ »دين فلسفۀ« يعني مضاف، هاي فلسفه از يكي به مربوط جهت يك از فلسفه در اخد موضوع  

 علـت و علـةالعلل شـناخت وجودشناسـي، در مهم بحث يك زيرا است؛ »وجودشناسي« به مربوط موضوع اين ديگر جهت از پردازد. مي خدا
  است. بالذات الوجود واجب عنيي وجود، و هستي مبدأ و نخستين

  دوازدهم فلسفه ۲۵ و ۲۴ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۰
 اسـاس ايـن بـر و اسـت نيامـده پديد آن معلول علت، وجود عين در كنند مي فكر گاهي نيستند، آگاه علت اجزاي تمام از كه مردم از برخي  

 كارهـاي همـۀ و نياموخته را گري كوزه فوت هنوز اينكه با هم گري كوزه شاگرد اين ندارد. وجود ضروري ۀرابط معلول و علت ميان پندارند مي
 ايـن آيد. نمي پديد است، نقص بي كوزٔه يك كه معلول حال اين با ولي كند، مي فراهم را علت اجزاي تمام دكن مي گمان دهد، نمي انجام را الزم

 حـوادث دادن رخ امكـان ضـمن در ).۴ و ۱ هاي گزينـه (رد كند مي نفي را معلول و علت ميان ضرورت كه است اول معناي همان اتفاق معناي
  ).۲ گزينۀ (رد ندارد گر كوزه اين فكر طرز به ربطي و معتقدند آن به همه كه است اتفاق چهارم معناي نشده بيني پيش

  دهمدواز فلسفه ۳۴ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۱
 محـرك يـك بـه درنهايت ها محرك سلسلۀ اگر نباشد. حركت داراي خود كه است محّرك يك نيازمند عالم در وتحوّل) (تغيير حركت وجود  

 غيرمتحـرك محـرك يك نيازمند متحرّكي هر گويد نمي حركت برهان است. محال عقالً كه انجامد مي تسلسل به نشود، منتهي حركت بدون
 متحـرك خـودش كـه است خداوند محرك اين ).۱ گزينۀ (رد شود. منتهي حركت بدون محرك به بايد نهايت در ها محرك سلسلۀ بلكه است
 متحـرك موجـودات برخـي كه همين بلكه هستند متغير و متحرك مخلوقات همۀ كه شود نمي گفته برهان اين در البته ).۲ گزينۀ (رد نيست
  ).۳ گزينۀ (رد كند مي كفايت باشند،

  دوازدهم فلسفه ۳۶ ۀصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۲
 با ).۱ گزينۀ (رد برعكس نه باشد؛ مي وي موردقبول اخالقيِ اصول گاه تكيه و او پذيري مسئوليت و انسان ارادٔه و اختيار پشتوانۀ خداوند، قبول  

  شود. مي خارج هدفي بي و پوچي از و كند مي پيدا متعالي و حقيقي معناي انسان زندگي كه است خداوند پذيرش
   است. اخالقي اصول رعايت و فضيلت كسب در مجرد نفس سعادت :۲ گزينۀ  
  است. بودن اختيار و اراده صاحب گرو در اخالقي پذيري مسئوليت :۳ گزينۀ  
  دوازدهم فلسفه ۳۲ و ۳۱ هاي هصفح * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۳
 چيـز در خـود نـه و دهـد مـي راه خود به را ديگري چيز نه و رود مي ميان از نه و زايد مي نه است؛ ثابت پيوسته خدا كه تاس معتقد افالطون  

 زمـين بـه و كرده پيدا تجسد خداوند كه مسيحيان عقيدٔه اين با بنابراين دريافتني، حواس طريق از نه و است ديدني نه شود. مي فرو ديگري
  است. تعارض رد است، شده ديدني و آمده

 خداوند به اشاره دومي و خدا ذات به اشاره فقط اولي كه نامد مي (دميورژ) »صانع« گاهي و »خير مثال« گاهي را خدا افالطون :۴ و ۱ هاي گزينه  
  دارد. جهان خلق مرتبۀ در

 خود اما است، خورشيد شبيه روشنايي كه رطو همان و دشو مي حقيقت داراي خير مثال پرتو در چيز همه كه دهد مي توضيح افالطون :۳ گزينۀ  
 بلكـه داند نمي خير مثال مثل را موجودات افالطون گفت توان مي بنابراين آن، خود نه هستند، خير مثال به شبيه نيز حقايق نيست، خورشيد

 شـامل توانـد مـي »شـبيه« تعبير ولي است، بودن نوع يك از و بودن همجنس »مثل« تعبير از مقصود گاهي كه كنيد توجه داند. مي او شبيه
  بشود. اندك حتي شباهتي هرگونه

  دوازدهم فلسفه ۲۶ ۀصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۴
 غايـت آن با متناسب اشيا تا باشد شده مشخص اشيا پيدايش از قبل غايت آن كه است ممكن وقتي جهان هاي پديده و اشيا براي غايت قبول  

 و اوليـه گـذار هـدف همـان كه خداوند قبول بدون غايتي چنين و يابند تكامل و كنند حركت آن سوي به تا باشند آمده پديد و شده ساخته
  نيست. پذير امكان است، خلقت غايت كنندٔه تعيين

  است. غايت كنندٔه تعيين خداوند است در صورتي كه در حقيقت خداوند خود اشيا حركت غايت استدالل اين در :۲ گزينۀ  
 اينكـه نـه شوند، ساخته غايت متناسب اشيا شود مي موجب غايت بودن شده تعيين پيش از يعني است، درست مطلب اين برعكس :۳ گزينۀ  

  باشد. غايت بودن شده تعيين پيش از موجب اشيا تناسب
  است. كرده تكرار را ادعا خود صرفاً زيرا است، مطلوب به مصادره و دوري استدالل اين :۴ گزينۀ  
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  دوازدهم فلسفه ۳۸ و ۳۷ هاي هصفح * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۴۵
 از معنـايي بـي و پـوچي از او رهـايي و جديـد عصـر انسان زندگي به معنابخشي براي كه بودند فيلسوفاني برگسون و جيمز ويليام كركگور،  

 و راز و خدا با گفتن سخن هنگام در ما از يك هر معتقدند آنان گرفتند. رهبه خدا وجود به باور براي عرفان و عشق و دروني معنوي هاي تجربه
 و سـاعات در مـا ايم. بـوده تهـي آن از قبـل سـاعاتي كـه شويم مي منتقل معنويت و تعالي از نوعي به او عاشقانۀ و زيبا توصيف و او با نياز

 آنـان گفت توان مي بنابراين يابيم، مي برتر و متعالي را زندگي حضور، هاي لحظه آن در و كنيم مي حس را او حضور زندگي، از خاص هايي لحظه
  كردند. خداشناسي وارد زندگي، لحظات برخي در خداوند حضور حس اساس بر را گرايي تجربه نوعي

  پرداختند. خدا وجود اثبات به كلي طور به نه و كردند استفاده عقلي تبيين از نه فيلسوفان اين :۴ و ۱ هاي گزينه  
   است. كانت استدالل خدا، وجود ضرورت اثبات براي اخالقي وجدان از استفاده :۳ گزينۀ  

  
  شناسي روان ۷۴ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۴۶
  است: عامل سه تأثير تحت توجه  
 مهمـاني در ليوان شدن شكسته صداي مانند محرك خاص حسي هاي ويژگي يعني شود؛ مي تحريك بيروني هاي محرك وسيلۀ به ما حواس )۱  

  كند. مي جلب را توجه
 كـرده كسـب بـوده، موردنيـازش يا و داشته عالقه ها آن به كه موضوعاتي مورد در زمان طي فرد كه اطالعاتي حافظه: در موجود اطالعات )۲  

  شود. مي ها آن به مربوط هاي محرك به توجه موجب است،
 خـاص فـرد يـا شـيئ آن شبيه كه هايي محرك به است، خاص فرد يك يا شيئ يك دنبال به فرد كه زماني فرد: انتظارات و پردازش سبك )۳  

  گردد. مي خاص ظاهري هاي ويژگي با ليواني دنبال به كه سميرا مانند كند. مي توجه هستند،
  سيشنا روان ۷۶ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۴۷
 يابـد. درنمـي را آن جديـد ابعـاد نتيجه در و كند مي عادت موضوع آن به فرد شود، ارائه ثابت و يكنواخت صورت به موردتوجه موضوع وقتي  

  تصوير). زير (نوشتۀ شود مي آلودگي خواب و كردن عادت باعث مطالعه در يكنواختي
  است. محرك با نسبي آشنايي عامل به مربوط ۳ گزينۀ  
  شناسي روان ۸۰ و ۷۹ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ خ:پاس -۲۴۸
 مشـخص پخـش زمـان مثال اين در است. مكاني چه در دانيم نمي و هستيم مكاني بافت يا زمينه در محرك يك يافتن دنبال به جو و جست در  

  نيست. مشخص شود مي پخش شبكه) (كدام كجا در اينكه ولي است،
  است. هدف آن فرد منحصربه هاي ويژگي و انحرافي عوامل تعداد تابع جو و جست در فهد محرك كردن پيدا  
 زمـاني دورٔه يك در هدف محرك كردن پيدا براي فرد توانايي به شد. مي مطرح زنگي به گوش كاركرد نبود، مشخص پخش زمان اگر كنيد دقت  

  گويند. مي زنگي به گوش طوالني،
  شناسي روان ۸۱ و ۸۰ هاي صفحه * دشوار :السؤ مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۴۹
  دارند. مستقيم رابطۀ  است تر ارادي توجه نوع باشد، بيشتر آگاهي هرچه توجه در  
  دارند. معكوس رابطۀ  يابد مي كاهش آن انجام كيفيت شود، بيشتر تكليف انجام مدت هرچه  
  دارند. مستقيم رابطۀ  شد خواهد بهتر توجه كارايي شود، تكليف دادن انجام درگير بيشتري حواس هرچه  
  دارند. مستقيم رابطۀ  يابد مي افزايش شده تقسيم توجه منفي اثر باشد، دشوارتر تكليف هرچه  
  شناسي روان ۸۲ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۵۰
  هستند. ادراكي خطاهاي از نمونه دو الير -مولر خطاي و پونزو خطاي  
  كنيم. مي ادراكش خود ذهن در كه نيست چيزي الزاماً كنيم، مي حس را آنچه كه است اين بيانگر ادراكي هايخطا وجود  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  نكنيم. احساس را محرك كه نيست طور اين ادراكي خطاي در :۱ گزينۀ  
  كنيم. مي ادراكي فضاي وارد را ها محرك ادراكي خطاي در :۲ گزينۀ  
  كنيم. مي ادراك دارد، خارجي وجود كه را چيزي ادراكي خطاي در :۳ گزينۀ  
  شناسي روان ۸۴ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۵۱
 شرايط در خانم اين چاقي ميزان كند. مي تغيير مختلف هاي زمينه تأثير تحت شكل يك از فرد ادراك كه است اين زمينه و شكل اصل از منظور  

 را خـودش باشـند، چاق ديگر افراد (اگر كند. مي تغيير گيرد، مي قرار كه اي زمينه تأثير تحت خودش از او ادراك بلكه كند، ينم تفاوت مختلف
  كند.) مي ادراك تر چاق را خودش باشند، الغر ديگر افراد اگر كند، مي ادراك الغرتر

  ناسيش روان ۸۵ و ۸۱ هاي صفحه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۵۲
 هـاي محـرك ادراك واسـطۀ  به بخشيم. مي معنا ها آن به و كنيم مي بازشناسي را موردتوجه هاي محرك آن، طريق از كه است فرايندي ادراك،  

  شوند. مي تبديل معنادار شناختي روان اطالعات به بيروني
  پذيرد. مي اثر افراد پردازش وعن از شدت به ادراك حسي، هاي ويژگي بر عالوه كه دهد مي نشان جديد تجربي شواهد  
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  شناسي روان ۹۱ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۵۳
 كنـد، مـي برقـرار معنادار ارتباط اطالعات بين فرد معنايي رمزگرداني در است. پايدارتر ديداري و شنيداري رمزگرداني از معنايي رمزگرداني  

  است. داده انجام شاهين كه كاري مانند
  شناسي روان ۹۵ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۵۴
 و باشد.) داشته دوام محرك ثانيه هزارم چند حد در فقط (شايد شوند مي دريافت حسي هاي گيرنده طريق از ابتدا ما پيرامون محيط اطالعات  

 تـداوم ها آن ارائۀ زمان مقدار از بيشتر محيطي هاي محرك رد ينبنابرا گذارند، مي خود از ردي يا اثري ثانيه  يك از كمتر زمان مدت در سپس
 هزارم چند فقط فالش نور دهيد، فشار را دوربين فالش دكمۀ و كنيد روشن تاريك اتاق يك در را كتاب از اي صفحه اگر مثال عنوان به يابد. مي

  بينيد. مي ثانيه نيم مدت به حدوداً را كتاب تصوير شما ولي آورد، مي دوام ثانيه
  ها: گزينه ساير بررسي  
  است. كوتاه ها آن سازي ذخيره زمان ولي است، (نامحدود) زياد حسي ردهاي حجم :۱ گزينۀ  
ثانيـه)  شوند، سپس در مدت زمان كمتر از يك ثانيه (حدود نـيم هاي حسي دريافت مي : اطالعات محيط پيرامون ما ابتدا از طريق گيرنده۳گزينۀ   

  ثانيه). است (نه كمتر از نيم كمتر از يك ثانيهماندن ردهاي حسي   ماند، بنابراين حداكثر زمان باقي ها در حافظۀ حسي باقي مي ناثري يا ردي از آ
  است. برعكس ۴ گزينۀ عبارت است. الزم »توجه« شود، تبديل اطالعات به حسي حافظۀ در شده ذخيره حسي ردهاي اينكه براي :۴ گزينۀ  
  شناسي روان ۹۷ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۵۵
 آن از دانشجو هر كه خاطراتي ولي است، معنايي حافظۀ پس است، مربوط عمومي دانش به آن تشخيصي هاي مالك و بيماري هاي ويژگي مورد در اطالعات  

  است. رويدادي حافظۀ پس است، كرده تجربه را آن شخص كه است مربوط مشخصي زمان و مكان به سازد، مي خود ذهن در بيماران از و تدريس جلسۀ
  شناسي روان ۹۹ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۵۶
  هستند. مربوط كردن اضافه خطاي به ۴ و ۳ ،۲ هاي گزينه و است مربوط فراموشي و كردن حذف خطاي به ،۱ گزينۀ  
ترين خطاهاي اضافه كردن بازشناسي يا يادآوري غيرواقعي رويدادي است  كند. يكي از رايج هاي ايجاد شده را پر مي در خطاي اضافه كردن فرد چاله  

  گويند حافظۀ كاذب شكل گرفته است. كند كه آن رويداد خاص قبالً اتفاق افتاده است. در چنين حالتي مي كه اتفاق نيفتاده و فرد به غلط ادعا مي
  شناسي روان ۱۰۴ فحۀص * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۵۷
 »بيسكويت و شير« و »چتر و باران« هاي واژه جفت ولي هستند، بيروني نشانۀ داراي ها آن تمامي پس هستند، هم كنار در ها واژه جفت اين همۀ  
 هاي نشانه بر عالوه هك است اين باشد كمتر ها واژه جفت اين در فراموشي احتمال شود، مي باعث آنچه پس دارند. هم معنايي ارتباط يكديگر با

  هستند. بيروني هاي نشانه از كارآمدتر دروني هاي نشانه حافظه از اطالعات بازيابي براي دارند. هم دروني نشانۀ بيروني،
  شناسي روان ۱۰۶ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۵۸
  دهد. مي كاهش را »زمان گذشت« اثر كارآمد مرور  
  دهند. مي كاهش را تداخل ثرا ها گزينه ساير  
  شود. مي قبلي يادآوري مانع جديد يادگيري زيرا كنيد، استفاده فاصله با يادگيري از تداخل، اثر كنترل براي :۱ گزينۀ  
 برنج، محصول سه پاكستان كشور صادرات اگر مثالً كنيم.  استفاده هم ديداري رمز از شنيداري رمز بر عالوه يعني چندحسي مطالعۀ :۲ گزينۀ  

 بـه كـه حالي در پاكستاني فرد يك تصور كند. تداخل كشورها ساير كشاورزي محصوالت صادرات با است ممكن ها آن حفظ باشد، انبه و پنبه
  كند. مي كمتر را تداخل احتمال باشد، او روي پيش انبه و برنج حاوي ظرف دو و داده تكيه اي پنبه بالش يك

 سـطحي يادگيري زيرا بفهميد، هم را ها آن معاني واژگان، بر عالوه كنيد، سعي باشيد. داشته عميق يادگيري ،تداخل اثر كنترل براي :۳ گزينۀ  
  شود. مي اطالعات تداخل موجب

  شناسي روان ۱۰۷ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۵۹
ــس روش در   ــا پ ــۀ در خب  اول مرحل

ــيش ــواني) (پ ــۀ در و خ ــوم مرحل  س
 ذهـن وارد را اطالعات فرد (خواندن)،

 رمزگردانـي مرحلۀ پس كند، مي خود
 پــنجم مرحلــۀ در افتــد. مــي اتفــاق

 ذهـن به كه را اطالعاتي فرد (آزمون)
 بـه پـس آورد، مي ياد به بوده سپرده
  است. مربوط بيبازيا مرحلۀ

  از: است عبارت ترتيب به حافظه مراحل  
  آوردن) ياد (به بازيابي :۳  كردن) (نگهداري اندوزش يا سازي ذخيره :۲  سپردن) خاطر (به رمزگرداني :۱  
  شناسي روان ۱۰۸ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۶۰
 بـه ماند. مي حافظه در مفاهيم ساير از بهتر مفهوم آن باشيم، داشته بيشتري هاي المث هرچه جامد، مثالً مفهوم يك درست شدن ذخيره براي  

  گويند. مي معنايي بسط روش اين
 صـورت معنـايي بسـط دهـيم، پيونـد پيامدهايش يا ها علت با جمله از ديگر مرتبط مفاهيم با را مفهوم آن مفهوم، يك بيان در اگر همچنين  

 و شود مي سونامي معنايي بسط باعث آن، آمدن وجود به هاي علت از يكي عنوان به زلزله مفهوم بيان سونامي، ممفهو توضيح در مثالً گيرد. مي
  كند. مي معلوم خليج با را آن تفاوت

 حافظه بهسازي براي »خبا پس« روش

 باشيد. داشته كلي برداشت تا كنيد خواني پيش را فصل هر مطالب خواني پيش

 باشيد. داشته كليدي سؤال چند متن مورد در كنيد سعي كردن سؤال

 دهيد. پاسخ ها پرسش به بتوانيد تا بخوانيد دقت به را مطالب خواندن

 بخوانيد. را متن دوباره لزوم صورت در و كنيد بيان را ها جواب دادن پس خود به

  كنيد. آزمايش را اطالعات ورييادآ منظم صورت به  آزمون


