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  هاِی زير است؟ كدام گزينه، پاسخ مناسبی برای معانی تعداد بيشتری از واژه -1

  »بورـ عيار ـ وقيعت ـ رفعت ـ طاق ـ ماللت ـ مُمد «
  ) اوج ـ سرخ ـ فرد ـ معيار۲  كردن شرمنده ـ نرمیـ ) ماندگی ـ سنجه ۱
     همتا دهنده ـ بی ادامهـ ) آزردگی ـ صافی ۴  سرزنشغش ـ  دهنده ـ يكتا ـ  ) ياری۳

  است؟ نادرستمعنِی چند واژه  - 2
(ادامۀ  (مفتون) / راه تافتن ه كردن) / مسحور(توجّ  (مشاور) / مسامحه (توانايی) / دستور (ناخوشايند) / مايه (در پی فرصت بودن) / كذا ُقال«

گاهانه) / خايب (اندوه) / هشيوار (درنگ) / انديشه مسير دادن) / تعلّل   »اد)(آز بهره) / مطلق (بی (آ
  ) پنج۴  ) چهار۳  ) سه۲  ) دو۱

 ها درست است؟  در كدام گزينه معنی همۀ واژه - 3

 برزخ: حّد فاصل ميان دوچيز/  اثر: رّدپا/  آزرم: شرمگين/  ) اختالف: رفت و آمد۱

 زخمه: ضربه/ هيون: شتر /  جال: گمراه/  ) تپش: گرمی و حرارت۲

 قفا: پشت گردن/   دارنده  گاهعماد: ن/  طرح افكندن: بنا نهادن/  ) سبو: كوزه۳

 حََشم: خدمتكار/  مآب: بازگشت / مكيدت: حيله/  ) ُكربت: اندوه۴

 كامالً درست است؟ ،امالِی كدام عبارت - 4

  ؟شجاعت كجا به كار دارد ،و چگونه صادر شود و چون در معرض حولی نيفتدا ) سخاوت از۱
  های خويش را بنهند. اشد و ايشان مر صالححرب از ميان برخاسته ب ،) چون معهود را شبهت زايل شد۲
 صل نشود.مدد تقرير زبان و معونت تحرير بنان از قومی به قومی و از يومی به يومی متّ  بی ،) مقصود خواطر و ضماير۳

  در پناه دولت و متاوعت او گريختندی. ،) سرگشتگان وادی ضاللت چون خواستندی كه در حق گريزند۴
  وجود دارد؟ ماليیغلط اچند  ،در متِن زير - 5

عـادت گرفتـه باشـد  ،ل از اقرانضبط نفس از شهوات و حلم نمودن در وقت صورت غضب و محافظت زبان و تحمّ  ،گر كسی در مبدأ جوانی«
 بـر چه پرستارانی كه به خدمت سفها مبتال شوند بر هتک و شتم فرسوده گردند و استماع انـواع قبـايح ؛مالزمت اين آداب بر او دشوار نبود
  »ر نشوند.ن متأثّ ايشان آسان شود، به حدی كه از آ

  ) چهار۴  ) سه۳  ) دو۲  ) يک۱
 وجود دارد؟ غلط اماليی موارددر كدام  - 6

 همه اجناس و فصـول ،جالس مجلس وحدت الف)
  

ــت ــف قرب ــف موق ــنوف ،واق ــواع و ص ــه ان  هم
  

 اعـرض صـواب اسـت امّـ ۀشش جهـت آينـ ب)
  

ــهو  ــوردلی س ــمت از ك ــا میو چش ــد خط  بين
  

 یتو به عـارض چـو شـكفته ثمنـ چه كنم گرج) 
  

 یچـو دوهفتـه قمـر چه كنم گر تـو بـه رخ هـم
  

ــــذار د) ــــرو مگ ــــش ف ــــايع و محمل  ض
  

ــت ــو فروخ ــر ت ــويش ب ــز خ ــه او عج  و آن ك
  

  ) ج ـ د ۴  ) ب ـ د ۳  ) ب ـ ج ۲  ) الف ـ ب ۱
  ه است؟دسرو »حافظ شيرازی«ثيرپذيری از أشعر زير را به ت ،پديدآورندۀ كدام اثر - 7

خواند تا اختران آسمان را بيدار كنـد و رهزنـان  های شورانگيز تو را می نه راهنمای ما هر شامگاهان با صدای دلكش، بيتی چند از غزل مگر«
  »كوه و دشت را بترساند؟

  ديوان غربی ـ شرقی )۲    ماه نو و مرغان آواره )۱
  ) در حياط كوچک پاييز در زندان۴    ) تيرانا۳
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  به كار رفته است؟» استعاره ـ مجاز ـ حسن تعليل ايهام ـ ايهام تناسب ـ«های  ايهترتيب، آر در ابيات كدام گزينه به - 8
 الف) هر آدمی كه چنـين شـخص دلسـتان بينـد

 

 ضرورت است كـه گويـد بـه سـرو مانـد راسـت
  

 ب) جنبش سـرو تـو پنـداری كـز بـاد صباسـت
  

ــۀ مرغــان چمــن در طــرب اســت ــه كــه از نال  ن
  

 گـردد یز خـون مـ ريداد تـو هـم سـيـغ بيت ج)
 

گــر ســ لــب یشــود مــاه یمــ  ر در آبيتشــنه ا
  

 را كشـت یچشم مخمور تـو در خـواب جهـان د)
  

ــ ــت شمش ــيپش ــار دم شمش ــو ك ــدير ت  ر كن
  

 وه بــه چنــگيــن ميــگــر فتــد صــد بــار از ا ه)
  

ــه را ا ــجمل ــوي ــم و ب ــت طع ــگ ین اس  و رن
  

  ـ د ـ ج ـ ب ه ) الف ـ ۴  ه ـ د ـ ) ب ـ ج ـ الف ۳  ـ ب ه ـ  دـ  ج) الف ـ ۲  هد ـ الف ـ ج ـ   ) ب ـ۱
  های كدام گزينه در ابيات زير به كار رفته است؟ تمام آرايه - 9

ــب« ــم فري ــون چش ــگ نيلگ ــو انگيز رن  آميز ت
 

ــونگری ــر افس ــون، دارد س ــپهر نيلگ ــون س  چ
  

 ســان شــاخۀ نيلــوفرم از غــم رويــت، بــه
  

ــوفری ــگ شــعلۀ نيل ــه رن ــو را چشــمی ب  »ای ت
  

  آميزی ) كنايه ـ تشبيه ـ تناسب ـ حس۲  از ـ مراعات نظيرآرايی ـ مج ) تشبيه ـ واج۱
  ) مجاز ـ تناسب ـ حسن تعليل ـ تشخيص۴  آرايی ـ جناس ـ كنايه آميزی ـ واج ) حس۳

 .............  جز به؛ به كار رفته است» اسلوب معادله ـ استعاره ـ حسن تعليل«های  ها، آرايه در همۀ گزينه -10

ــون د۱ ــت چ ــاد لعل ــد ي ــرم) دل بجوش ــد در س  رآي
  

ــته از  ــپس ــي ــدان م ــت خن ــكر در پوس ــود یاد ش  ش
  

ــرم۲ ــاس ش ــق دارد در لب ــن را ،) عش ــان حس  پنه
  

ـــ ـــان م ـــه پنه ـــانوس از پروان  شـــود یشـــمع در ف
  

 چشمان را ز پيـری نيسـت سـيری از جهـان ) تشنه۳
  

ــرص ــدف از ح ــام ص ــره در ك ــدان می ،قط ــود دن  ش
  

ــع۴ ــي) از ض ــو یفان م ــتان ق ــت زبردس ــود پش  یش
  

ــ ۀشــعل ــآت ــه ســامان م  شــود یش ز خــار و خــس ب
  

 های كدام گزينه صحيح است؟ هر دو آرايۀ درج شده در برابر بيت - 11

 الف) نخواهد ديـد فـردا روی آتـش را گنهكـاری 
  

 پيچـد:  آتش چو مـو از خجلـت تقصـير می كه بی
  

  مجاز ـ حسن تعليل

ــرت  ــۀ غي ــت تيش ــاده اس ــراش فت  ب) جگرخ
  

 وگرنــــه كــــوهكن مــــا تحّملــــی دارد:
  

  ه ـ تلميحكناي

 هر كه را سـودای زلـف آن پـری ديوانـه كـرد  ج)
  

ــازار شــد:  ــر هــم زد و رســوای هــر ب  خانمــان ب
  

  ايهام تناسب ـ استعاره

 د) بــه چشــم مــور فرومايــه آشــكار آيــد 
  

 هزار نكتـه كـه از چشـم مـا نهـان بـوده اسـت: 
  

  آرايی ـ تناقض واژه

  ) ج ـ د۴  ) الف ـ د۳  ) ب ـ ج۲  ) الف ـ ب۱
  شود؟ ديده می» هم شيوۀ عادی ،هم شيوۀ بالغی«ت ابيات كدام در جمال -12

ــت ــاريكی در اس ــه ت ــوان ب ــمۀ حي ــف) چش  ال
 

ـــراب ـــدر خ ـــنج ان ـــر و گ ـــدر بح ـــؤ ان  لؤل
 

 ب) آن به كه چون منی نرسـد در وصـال دوسـت
 

 تا ضعف خـويش حمـل كنـد بـر كمـال دوسـت
  

 هسـت گفتـا بخـواه از مـا یج) گفتم كـه حـاجت
  

ــم ب ــتم غم ــا يگف ــزا گفت ــه راف ــتيك ــان اس  گ
  

ــم عاشــق ــش معشــوق حــال دره ــود آراي  د) ب
  

 روزی مجنـون سـرمه باشـد چشـم ليلـی را سيه
  

ـــل، نســـيم بهـــار راه)   در آتـــش اســـت نع
  

 رنـــگ ثبـــات نيســـت گـــل اعتبـــار را
  

  ) ب ـ ج ۴  ه) ج ـ ۳  ) ب ـ د ۲  ه) الف ـ ۱
 بيشتر است؟ »های اضافی تركيب«در كدام بيت تعداد  -13

ــراپايم ز دردت ) ۱ ــد آنس ــيون ش ــز ش ــان لبري  چن
  

ــان ــراب مژگ ــه از مض ــد ،ك ــان آي ــكم در فغ ــار اش  ت
  

ــا) ۲ ــرد گفت ــر خ ــتم از پي ــت جس ــل غفل ــان اه  نش
  

ــر دارد نشــانش ايــن ــه در فصــل بهــار از خــود خب  ك
  

ــاب) ۳ ــراب صــحبت احب ــت اســت ،در ش ــر غفل  زه
  

 گــر بــه چــاه افتــد كســی بهتــر ز دام صــحبت اســت
  

 او نـــرگس چشـــم و گـــل رخســـار و ســـرو قـــد) ۴
  

 اه آراســــتهيدر شــــكنج حلقــــۀ زلــــف ســــ
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 شده يكسان است؟ صهر دو واژۀ مشخّ  »نقش دستوری«در كدام گزينه  -14

 سـخن باشـی كامان شكوه گـر شـيرين مكن از تلخ) ۱
  

ــه  ــانیب ــر  عري ــا هن ــاز ار ب ــمبس ــرهن ه ــی پي  باش
  

 فــارغخــواری يــاران شــوی  ت غــماز مّنــ »كلــيم«) ۲
  

ـــرهم ز ـــر م ـــازه گ ـــه  داغ ت  یكهـــن باشـــ زخـــمن
  

 روشـندانـش مكـن  ۀسواد صـفح ،ين مكتبا در) ۳
  

 چـو مـن باشـی ار نخـواهی هـم بخـت سيهروز و  سيه
  

كـامی آخربه پای خويش ) ۴  تيشه خـواهی زد بـه نا
  

گـــر در زور بـــازوی هنـــر چـــون   باشـــی كـــوهكنا
  

 يكسان است؟ ،»صلضماير متّ «در كدام گزينه نقش دستوری همۀ  - 15

ــــ) ۱  روهــــزار كــــوه گــــرت ســــّد ره شــــوند، ب
  

ــــد، با ــــا در افكنن ــــرت از پ ــــزار ره گ ــــتيه  س
  

 زنـد گـر بـرهمم سـامان ،رانيـم وا یكند گر هسـت) ۲
  

 خواهـد یسامانش بكن گو هـر چـه مـ من و حسن به
  

 كنم، ورنـه ین تعاون ميدلم تنگ است، از آن چند) ۳
  

ــدا ــا یف ــاک پ ــزارم دل یخ ــد ه ــر باش گ ــت، ا  توس
  

 بنـــدم یال كمـــرت مـــيـــها شـــد كـــه خ ســـال) ۴
  

ــزم ــ هرگ ــيه ــه خیچ نگفت ــ: چ ــو را؟ي ــت ت  ال اس
  

 است؟ نادرست ،كدام عبارت دربارۀ ابيات زير -16

  و بــدارمت گــردن یغ كشــيــكــه ت شــود«
  

 شــود؟ ه تــو و عشــق مــن آزمــودهتوّجــ
  

ــود ــت ام ش ــه دس ــك ــدّ ي ــه م ــددم ب   عا برس
  

ــده ــن عق ــتۀ م ــار بس ــوده ز ك ــود؟ ها گش  »ش
  

 ) در ابيات فقط يک تركيب وصفی به كار رفته است.۱

 نقش مفعولی وجود دارد. ،در هر دو بيت )۲

  .است به كار رفته »مضارع اخباری«و  »مضارع التزامی«فعل در هر دو زمان  ،) در هر دو بيت۳
  چهار وابستۀ پسين وجود دارد. ،) در دومين بيت۴

 مضمون كدام گزينه متفاوت است؟ -17

ــــو دا از) ۱ ــــاني ــــدر جه ــــام ن ،دم ان ــــن  کي
  

ـــــــيز گ ـــــــام ن یت ـــــــاد فرج ـــــــورا ب  ک ي
  

ـــان راســـت حاصـــل) ۲ ـــهمـــه چ ،جه ـــز لي  کي
  

ـــز ـــرد ج ـــوان ب ـــود ت ـــا خ ـــه ب ـــام چ ـــن ن  ک؟ي
  

ــــز) ۳ ــــه ج ــــام ب ــــو ازين ن ــــ ك ــــناي  ن انجم
  

ــــ ــــا خويبب ــــد ب ــــه بردن ــــا چ ــــتن؟ين ت  ش
  

ـــان) ۴ ـــراد از جه ـــام ،م ـــن ن ـــس کي ـــت و ب  اس
  

ــــز ــــه ج ــــام ب ــــسين ن ــــه ك ــــد ب ــــو نمان  ك
  

 متناسب است؟ ،كدام گزينه با ابيات زيرمفهوم  - 18

 پســـــت ۀن ســـــراچيـــــگفتنـــــد در ا«
  

ــــرود ــــاال ن ــــدا ب ــــ ز ص ــــت کي  دس
  

ــــا ــــت ت ــــاز دس ــــر نس ــــش يدگ  اري
  

ـــــه ـــــود ب ـــــداده نب ـــــزاوار یص  »س
  

 نيفتم از صدا گر صـد شكسـتم بـر شكسـت آيـد) ۱
  

ــی ــتم ن ــدک شكســتی از صــدا اف ــه از ان  ام چينــی ك
  

ــه ب) ۲ ــر ك ــان مب ــن گم ــاياز م ــتي ــالف دوس  د خ
  

 یبــــه دشــــمن یشــــوند جهــــان فــــقمتّ  ور
  

 هـا حـل مشـكل یكـرد سـاق یمانـۀ مـيپ کي به) ۳
  

ــه ــ ب ــاه ع کي ــرد م ــره وا ك ــاخن، گ ــن ــا د از دلي  ه
  

ــييآ ،حســن و عشــق) ۴ ــاقشــهرت گرفــت از اتّ  ۀن  ف
  

ــا نباشــد از ــار صــدا در ،محكــم ســر دو ت  ســتين ت
  

 تری دارد؟ تناسب كم ،ها مضمون كدام گزينه با ساير گزينه -19

 تـوان آزادگـان را بنـده كـرد  ) چون بـه احسـان می۱
 

ــــيم ــــی بنــــدۀ س  و زر دنيــــا مشــــو از بخيل
  

 خواهــد ريــزش ابــر كــرم موقــع نمــی ،) بــه احســان۲
  

 بــاز رحمــت كــن ،گــرفتم قابــل رحمــت نباشــم
  

 ) شود محشور در سـلک بخـيالن در صـف محشـر۳
  

گر شـهرت ز احسـان، مطلـب افتـاده  اسـت حـاتم را ا
  

 ) مكــن در مــّد احســان كــوتهی، تــا منصــبی داری۴
  

 كــــه باشــــد باددســــتی لنگــــر آرام منصــــب را
  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
  5  |  فارسي  انسانيدوازدهم سؤال   

 

حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

 تر است؟ متناسب» دار من و تو من بودم و يک چمن داغ / امروز خورشيد در دشت، آيينه ،ديروز در غربت باغ«كدام گزينه با بيت مفهوم  - 20

 غـم مخـور ،دمـد از لعـل جانـان ی) سبزۀ خـط مـ۱
 

 غــم مخــور ،وانيــخضــر از آب ح ،رابيشــود ســ یمــ
  

 همـدم یه ايـتك لبان پر نيرين شي) مكن بر وصل ا۲
  

 روز خســرو بــودم و امــروز فرهــادميــد كــه مــن
  

 ن بــاغ و بوســتانايــ كــه هســت در ی) هــر شــبنم۳
  

 دار اوســــت نــــهييگــــل را بهانــــه ســــاخته آ
  

 ه ز طوفـــان گذشـــته بـــوديـــل گريروز ســـيـــ) د۴
  

ـــروز پ ـــام ـــي ـــان نم ـــه مژگ ـــک ب ـــد یک اش  رس
  

  متناسب است؟ ،كدام گزينه با عبارت زيرمفهوم  -21
ای گشـاده باشـم ـ سراسـر كرامـت باشـم و سـراپا  تر داعيه كه زبان به كم آن نند با درختان بارور ـ بیتيرانا! من از طبيعت آموختم كه هما«

  »داشتی به سپاسگزاری يا آفرين. گونه چشم هيچ دستی؛ بی گشاده
 سـايل ۀبينـد كـريم از جبهـ ) به اين شرمی كـه می۱

  

ــرنگون می ــم س ــر ه ــش گه ــت گهرپاش ــد از دس  افت
  

 درمانــده نگــذارد ،ان) كريمــان را خــدای مهربــ۲
  

 اهـل سـخاوت را ،رويـد زر از كـف همچـو گـل كه می
  

ــرفكنده۳ ــرم س ــرم ك ــان ز ش ــا ) هم ــو بي ــم چ  دي
  

ــر داد ــه ب ــر چ گ ــنگ ا ــوض س ــل در ع ــو نخ ــچ  مي
  

ــوز۴ ــب ۀ) ك ــرون ل ــد ب ــراب آي ــر ش ــم پ  بســته از خ
  

 ســـتا خامشـــی پـــيش كريمـــان از تقاضـــا بهتـــر
  

 ؟نيستكنندۀ باطن  بيان شاعر بر اين باور است كه ظاهر ،در كدام بيت - 22

 ) نتـــراود ز لـبـــم چـــون لـــب پـــيمانه سـخـــن۱
 

 در راز مــــــرا هخـبــــــری پــــــرد نـشــــــود بـی
  

 آثـار مـن پيداسـت بـر لـوح وجـود ،چو جـان ) هم۲
  

 گـرچـه پـنـهانـم بـه ظـاهر لـيک پـنـهان نيسـتــم
  

ــر نقــش و نگــار۳ ــاطنم از جــوهر ذاتــی اســت پ  ) ب
  

ــه در ـــون آيين ـــه چ ــاهر گرچ ـــاده ،ظ ــين س  ام زم
  

 ) خـودنمــــايی نـبـــــود شيــــوۀ اربـــاب طلـــب۴
  

ــــت ــــدا نيس ــــگ روان پي ـــــۀ ري ــــش قافل  آت
  

 تناسب معنايی بيشتری دارد؟» ؟ای كز تيغ او مجروح نيست ضربت گردون دون آزادگان را خسته كرد / كو دل آزاده«كدام گزينه با بيت  - 23

ــ) ۱  وحشــت اســت ،قبــس كــه مــا آزادگــان را از تعلّ
  

 عكــس مــا چــون آب دانــد قعــر چــاه آيينــه را
  

 پســـت و بلنـــد دهـــر نيســـت ،مـــانع آزادگـــان) ۲
  

 جهــت كهســار بــاش رود گــو شــش نالــه از خــود مــی
  

 اهــزار نقــش ز هــر پــرده روشــن اســت اّمــ) ۳
  

 ؟ســـواد چـــه عـــرض هنـــر دهـــد كاغـــذ بـــه بـــی
  

 نـه راييآ ،ر گـل خواهـد نهـانيـز »صـائب«زشت ) ۴
  

ــم ــردم ق یخص ــا م ــردون دون ب ــگ ــل ب ــت هاب  جاس
  

 ؟نداردتناسب معنايی  ،زير شعركدام گزينه با  - 24

گر «    »بينی. نمی/ ها را هم  ستاره/ ای  كه آفتاب را نديده/ گريه كنی ا
ــ) ۱ ــه ك ــا ب ــ یت ــدن یمســتقبل و ماضــ ۀقّص  ؟خوان

  

ـــ ـــر م ـــانه نظ ـــه افس ـــاش ك ـــاخبر ب ـــدد یب  بن
  

 ز حـال روزگـار مـن یپرسـ یكـه مـ یم ايچه گـو) ۲
  

 دانـم ین است و مستقبل نمـيال ارفت و ح یكه ماض
  

ــيش) ۳ ــن ز پ ــی ك ــرآ بين ــی ب ــرت ماض ــگ حس  نن
  

ـــ ـــا نظّ ـــر قف ـــش را دم میب ـــردن ري ـــد اره ك  كن
  

ــ) ۴ ــرج ماض ــه راه خ ــتقبل ب ــل مس ــهير یدخ  خت
  

ــا نســينقــد حــال خــو ــوديه يش را ب  كســان كــرده ب
  

 دارد؟ تری كم یبيت زير با كدام بيت ارتباط مفهوم - 25

ـــــش« ـــــا ،آت ـــــود زي ـــــراهيم را نب  ناب
  

 »تـرس از آن هر كه نمـرودی اسـت، گـو مـی
 

 خـــاتم ســـليمان شـــد ،) كســـی كـــه لعـــل لـــبش۱
 

 ؟چــه بــاک باشــد از آســيب ســحر اهــرمنش
  

 ؟) گــر دلــت صــاف اســت از مكروهــی دنيــا چــه بــاک۲
  

ــخص ــبح ش ــرد ،ق ــت ك ــدنام نتوانس ــه را ب  آيين
  

 ؟) چــون خليــل ار در ميــان آتــش افتــادم چــه بــاک۳
  

ــت آ ــا ب ــا را ب ــرود م ــآتش نم ــتك ــوش اس  ذر خ
  

ـــــا آزاده را۴ ـــــاغ دلگش ـــــت ب ـــــدامانی اس ك  ) پا
  

ــف بی ک؟ يوس ــا ــه ب ــدان چ ــی زن ــرم را از تنگ  ج
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  ‗۲۶ـ  ۳۵(عيِّن األصّح و األدّق في الجواب للترجم‗ من أو إلی العربّي:(   

26 - و الّذين آمنوا باهللا و ُرسله و لَم يُفّرقوا بين أحد منهم اُولئک سوف يُؤتِيهم أجورهم : 

  »و كسانی كه به خدا و رسولش ايمان آوردند و ميان احدی از پيامبران تفاوت نگذاشتند، به ايشان پاداششان را خواهد داد!«) ۱
  »هايشان داده خواهد شد! آنان پاداش اند، اند و هرگز ميان ايشان فرق نگذاشته و آنانی كه به خداوند و پيامبرانش ايمان آورده« )۲
  »هايشان را خواهد داد! اوند و پيامبرانش ايمان آوردند و ميان احدی از ايشان تفاوت نگذاشتند، به آنان پاداشكه به خد و كسانی «) ۳
  »و كسانی كه به خداوند و پيامبران ايمان بياورند و ميان احدی از ايشان تفاوت نگذارند، آنان پاداششان را دريافت خواهند كرد!«) ۴

  »: ‗ الّتي تتعلّق بالجميع واجباً علی كّل مواطن!كان الحفاظ علی المرافق العامّ « - 27
  مراقبت از تأسيسات عمومی كه تعلّق به همگان دارد، بر هر شهروندی واجب است! ) ۱
  بايست از تأسيسات عمومی كه به همگان تعلّق دارد، محافظت كند!  هر شهروندی می) ۲
  بر شهروندان واجب است! مراقبت از تأسيسات عمومی كه برای استفادۀ همگانی است، ) ۳
  محافظت كردن از تأسيسات عمومی كه به همگان تعلّق دارد، بر همۀ شهروندان واجب بود! ) ۴

  »: إّن النّفايات الصناعّي‗ الّتي تُسّببها أيدي البشر تُهّدد حياة الكائنات علی األرض تهديداً!« - 28
  كنند!  زندگی موجودات بر روی زمين را تهديد میاند، حقيقتاً  های صنعتی كه به دست بشر ايجاد شده ) زباله۱
  های صنعتی كه دستان بشر باعث آن شده است، تهديدی حقيقی برای زندگی موجودات بر روی زمين است!  زباله) ۲
  كند!  شود، حقيقتاً زندگی موجودات را روی زمين تهديد می پسماندهای صنعتی كه دستان بشر باعث آن می) ۳
  شود!  ت روی زمين توّسط پسماندهای صنعتی كه دستان بشر باعث آن هستند، به شّدت تهديد میزندگی موجودا) ۴

  »: إّن اإلنسان بطبعه ينفّض من الفّظ و يَميل إلی من له خلق حسن!« - 29
  آورد كه اخالقش نيكو است!  گزيند و روی به كسی می انسان طبيعتاً از تندخو دوری می) ۱
كنده میانسان از روی طبيعتش از ) ۲   شود و به كسی تمايل دارد كه اخالقی نيک دارد!  تندخو پرا
  گريزد و به كسانی گرايش دارد كه اخالقی خوب دارند!  انسان از روی سرشتش از تندخويی می) ۳
كنده می) ۴   شود و به كسی كه اخالقش نيكوست، تمايل دارد!  انسان از روی طبيعت خود از تندخوها پرا

  »: ص) مّمن فّرق بين أوالده في التقبيل انزعاجاً شديداً!ِانزعج النبّي (« -30
  ) آزردگی شديد پيامبر (ص) از كسی بود كه در بوسيدن ميان فرزندان خود تفاوت گذاشت! ۱
  خاطر كرد!  ) كسی كه در بوسيدن فرزندان خود ميانشان فرق گذاشت، پيامبر (ص) را سخت آزرده۲
  خاطر شد!  ندان خود در بوسيدن تفاوت گذاشت، سخت آزردهكس كه ميان فرز ) پيامبر (ص) از آن۳
  شد!  گذاشت، بسيار آزرده می كه كسی ميان فرزندان خود در بوسيدن فرق می ) پيامبر (ص) از اين۴

  »: ُأصيبت هذه الفتاة في طفولتها بمرض صّيرها عمياء بكماء لكنّها نالت بجهدها منزل‗ عالي‗!« -31
  شد كه او را كور و الل كرد، ولی با كوشش خود به جايگاهی واال دست يافت! ار يک بيماری اش دچ ) اين دختر در كودكی۱
  ) اين دختری است كه با دچار شدن به يک بيماری، كور و الل شد، ولی با تالش خود به جايگاه بلندی رسيد! ۲
  شش به جايگاه وااليی دست يافت! ای شد كه او را كور و كر كرد، اّما با تال ) اين دختر در خردسالی دچار بيماری۳
  اش دچار يک بيماری شد و كور و الل گشت، اّما با كوشش به جايگاه رفيعی دست يافت!  ) اين دختر در كودكی۴

  »: كثير من العظماء كانوا فقراء أو معّوقين لكنّهم استطاعوا هزيم‗ مشاكلهم!« - 32
  ها توانستند مشكالتشان را شكست دهند!  اند، اّما آن ) بسياری از بزرگان فقير يا معلول بوده۱
  ) خيلی از بزرگان با وجود فقر و معلولّيت، توانستند بر مشكالتشان فائق آيند! ۲
  اند، اّما آنان قادر به شكست مشكالتشان شدند!  ) بزرگان زيادی ندار يا معلول بوده۳
  ستند مشكالتشان را شكست دهند! ها توان اند، ولی آن ) چه بسيار بزرگانی كه تهيدست و معلول بوده۴
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  : الخطأعيِّن  -33
كي↨ يوم القيام↨ إّال ثالث أعين،: هر چشمی در روز قيامت گريان است مگر سه چشم، ) «۱   كّل عين با
  ) عيٌن سهرت في سبيل اهللا،: چشمی كه در راه خدا بيدار بوده است، ۲
  وند بر هم نهاده شد، های خدا ) و عيٌن ُغّضت عن محارم اهللا،: و چشمی كه از حرام۳
  و چشمی كه از خداوند ترسيده باشد! »: ) و عين فاضت من خشي↨ اهللا!۴

  : الخطأعيِّن  - 34
  خورد!  هايش تكيه كند، شكست نمی ) من يتوّكل علی اهللا و يعتمد علی قدراته ال يُهَزم!: هركس بر خداوند توّكل و بر توانايی۱
  رساند!  الشباَب كثيراً!: مطالعۀ زندگی بزرگان به جوانان بسيار سود می ) إنَّ ِقراَءَة حياِة الُعظَماِء تُفيدُ ۲
  كند!  به زيبايی با گچ روی تابلوها نّقاشی می ) تَرسم ُأختي لوحات جميل↨ بالطباشير!: خواهرم۳
  بخشايد!  بردبار فقط كسی است كه هرگاه قدرت داشته باشد، می»!: إنّما الحليم َمن إذا قدَر عفا) «۴

  ؛ عّين الصحيح: »پذيرد! يا ندانستند كه خداوند توبه را از بندگانش میآ« -35
  ) أ ال يعلمون إّن اهللا يقبل التوب↨ عن عباده! ۲  ) أ لم يَعلموا أّن اهللا يقبل التوب↨ عن عباده!۱
  ) أ ما علموا أّن اهللا يقبل توب↨ العباد! ۴  ) أ ما علمتم أّن اهللا يقبل توب↨ عباده!۳
  ۳۶ـ  ۴۲( بما يناسب النّص ‗ التالي أجب عن األسئل‗ التالي بدّق‗ ثمّ  اقرأ النّص(:  

كِـه و  يأكـل أمتار. الّزراف‗ َحيواٌن نَباتّي  قد يَصل طولها إلی سّت‗ انات الّتي تعيش علی كوكِب األرِض ووالحي أطولالّزراف‗ من  األعشـاب و الفوا
  يوٍم.  من األعشاب و الغصون كّل  غراماً  يلون تأكل ثالث‗ و ستِّين كأ أغصان األشجار و هي تستطيع

 بـه نظّـفتُ راً و تسـتطيع أن تسـنتيم ونَ لسان طوله ثالثِ  للزراف‗. سن‗ عشرينو  الّزراف‗ األصلّي هو أفريقيا و هي تعيش حوالي خمس مَوِطن
  . بواسط‗ قدميها القويّتين هعلي التغلَّب  و نفسها عن الّدفاع تَستطيعا هولكنّ  للزراف‗ عدوٍّ  أهمّ  هو اُُذنَيها و أنَْفها. َو األسد

  :حيحالّص  عيِّن - 36

كل) الزّرافَُ↨ ۱   يومٍ!  الطّعام في كّل  منيٍل تاج إّال إلی قلح) الزراف↨ ال ت۲  !الْكاِفيَ↨ األعشاب تَجد لماللّحَم إذا  تأ
ِ↨! في الّزرافات من كثيراً نََری  ) نحن۳   العالَمِ!  في أطول من الزّراف↨ جَد حيوان) ال يُو۴  البُلداِن األفْرِيِقيَّ

  : الزّراف‗عن  الخطأعيِِّن  - 37
كن م ) تعيش الّزراف↨۱   ! قادرة علی الدفاِع عن نفسها ألنّها حيوان نَباتيّ  ) الزّرافَ↨ غير۲  !األشجار و الّنباتاتبلوءة مفي أما
  ! ّل بكثيرٍ من اإلنسان) عمر الّزرافات أق۴  به تَنْظيف اذنها و أنْفها! يع) للّزراف↨ لسان طويل تستط۳

  »: كيلوغراماً من األعشاِب!............  و تأكل كّل يوم ............ سن‗ً  عيشسنتيمتراً و هي ت............  و لسانُها أمتار ۶ یقد يَصل طوُل الزّراف‗ إل« -38
  ۶۳ـ  ۲۵ـ  ۳۰) ۴   ۶۳ـ  ۵۲ـ  ۱۳) ۳   ۳۶ـ  ۵۲ـ  ۳۰) ۲  ۳۶ـ  ۲۵ـ  ۱۳) ۱

  ...»: بواسط‗  ـهعليـ التغࠩلب و«... في » ـه« ما هو مرِجع ضمير - 39
  ↨) الّزراف۴  فاع) الدّ ۳  س) نف۲  د) األس۱
  ِّ۴۰ـ  ۴۲( في اإلعراب و التحليل الصرفي الخطأن عي:(  
  »: يأكل« - 40

  ) فعل مضارع ـ مجّرد ثالثّي ـ متعدٍّ ـ معرب / فعل و الجمل↨ فعلّي↨ ۱
ُكل ـ متعدٍّ / فعل و ۲   مفعوله » األعشاب«) للغائب ـ مصدره: تآ
  ) فعل مضارع ـ ليس له حرف زائد ـ معرب / فعل و الجمل↨ فعلّي↨۳
  ) للغائب ـ مجّرد ثالثي (حروفه األصلّي↨: أ ک ل) / فعل و الجمل↨ فعلّي↨ ۴

  »: تُنظّف« -41
  ) فعل مضارع ـ مزيد ثالثي ـ متعدٍّ / فعل و الجمل↨ فعلّي↨ ۱
  حد / فعل و الجمل↨ فعلّي↨ ) للمخاطب ـ مزيد ثالثّي بزيادة حرف وا۲
  مفعوله » ُأذني«) فعل مضارع ـ مزيد ثالثي (مصدره: تَنظيف) / فعل و ۳
  ) مزيد ثالثي من باب تفعيل ـ متعدٍّ ـ معرب / فعل مع فاعله و الجمل↨ فعلّي↨ ۴
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  »: أطول« - 42
  ) اسم ـ مفرد مذّكر ـ معرب / مجرور بحرف الجّر ۱
  جاّر و مجرور » أطولمن «) اسم تفضيل للمذّكر ـ معرب / ۲
  ) مفرد مذّكر (مؤنّثه: أطول↨) ـ معّرف باإلضاف↨ / مجرور بحرف الجّر ۳
  » من«) اسم ـ مفرد مذّكر ـ علی وزن أفعل للتفضيل / مجرور بحرف الجّر ۴
  ِّ۴۳ـ  ۵۰ن المناسب في الجواب عن األسئل‗ التالي‗ (عي:(  

  في ضبط حركات الكلمات:  الخطأعيِّن  - 43
  ) إنَّ الُعظَماَء يَعتَِمدوَن َعلی أنُفِسِهم! ۲    ُم َمن فََقَد ُقدرَة التََّكࠩلمِ! ) األبكَ ۱
قيَن ُمنُذ وِالَدتِِهم! ۴  ) كاَن في الِعشريَن ِمن ُعمرِه عاِمالً بَسيطاً! ۳   ) بَعُض الّناِجحيَن كانوا ُمعوِّ

  في التعريف:  الخطأعيِّن  -44
  ) البيئ↨: المحيط الطبيعّي الّذي له مواصفات خاّص↨ به! ۲  من وكنته ليالً!  ) البوم↨: طائر ال تتحّرک عيناه و يخرج۱
  ) الفراخ: ِصغار كّل الحيوانات خاّص↨ الطيور الّتي تَبيُض! ۴  ) التلّوث: زيادة أشياء ُمضّرة في الهواء أو الترب↨ أو الماء! ۳

  في مفرد الكلمات:  الخطأعيِّن  - 45
  َمكُرم↨ ) َمكارم ۴  ِعرض ) أعراض ۳  ي صاف ) أصفياء ۲  فريض↨ ) فرائض ۱

  عن البقّي‗:  يختلفعيِّن حرف الالم  -46
  ) نُطالع هذه الكتب القّيم↨ لنتعلّم اللّغ↨ العربّي↨! ۲  ) لنتعلّم اللّغ↨ العربّي↨ حّتی نفهم لغ↨ القرآن!۱
  ّي↨ لنفهم النصوص الدينّي↨ فهماً أعمق! ) نتعلّم اللّغ↨ العرب۴  ) لنتعلّم اللّغ↨ العربّي↨ نُسافر إلی البلدان العربّي↨! ۳

  عيِّن الفعل الماضي يُفيد معنی المضارع:  - 47
كلُت غذائي الليل↨ الماضي↨ و لم أسترح جّيداً! ۲  ) اشتركت إحدی زميالتنا في المسابق↨ و فازت بها!۱   ) ما أ
  عندما كنُت في الثانويّ↨!  ) تعلّمُت اللغ↨ اإلنجليزيّ↨۴  ) كان المعلّمون مصابيح تُنير الطريق لتالميذهم!۳

  (عن األفعال الناقص‗):  الخطأعيِّن  - 48
  ) إّن الشاتَِم أصبََح ناِدماً ِمن فعلته! ۲  ) كان رسوُل اِهللا َخيَر ُأسوٍة للعالَمين!۱
  ) أصبح الجࠩو بعَد نزول األمطار نظيفاً! ۴  ) ليَس بعُض الُمواطنيَن ُمهتّمون بنظاف↨ المدن!۳

  : جمع تكسير منه عيِّن المستثنی - 49
  ) تعّرضت البيوت ألضرار إّال اثنين! ۲  ) ال تسقط أوراق األشجار كثيراً إّال في الخريف!۱
  ) ستنجح كّل تلميذة في االمتحان إّال المتكاسل↨! ۴  ) اصطدمت السّيارات في الشارع إّال ثالثاً!۳

كيدّي:  -50   عيِّن المفعول المطلق التأ
  ) عاملني هذا الرجل الطّيب معامل↨ لن أنساها أبداً! ۲  غاً يُحّقق أهدافه! ) من اجتهد في حياته اجتهاداً بال۱
كل! ۳   ) هذا الرجل يَسير سير المختالين فال أحّب مجالسته! ۴  ) من اعتمد علی قدراته اعتماداً ال تهزمه المشا
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 ترين معيار همسر شايسته كدام است؟ ترين بنا نزد پروردگار كدام است و از منظر قرآن كريم مهم در كالم نبوی محبوب - 51

 ايمان ـ ) ازدواج۴  ايمان ـ ) خانواده۳  اخالق ـ ) خانواده۲  اخالق ـ ازدواج) ۱

 اند؟ به كدام دليل است كه پيشوايان ما همواره دختران و پسران را به ازدواج تشويق و ترغيب كرده و از پدران و مادران چه درخواستی كرده - 52

  با كنار گذاشتن رسوم غلط، شرايط الزم را برای آنان فراهم كنند. ـ بلوغ جنسی و بلوغ فكری فاصله نيفتادن ميان) ۱
  با كنار گذاشتن رسوم غلط، شرايط الزم را برای آنان فراهم كنند. ـ ) فاصله نيفتادن ميان بلوغ جنسی و فكری با زمان ازدواج۲
  به دور از پندارهای غلط، همۀ امكانات زندگی را برايشان فراهم كنند. ـ ) فاصله نيفتادن ميان بلوغ جنسی و فكری با زمان ازدواج۳
 به دور از پندارهای غلط، همۀ امكانات زندگی را برايشان فراهم كنند. ـ ) فاصله نيفتادن ميان بلوغ جنسی و بلوغ فكری۴

 نشينی با پيامبر (ص) در بهشت معلول چيست و كدام عبارت شريفه مؤيد آن است؟ هم -53

  »كافَّ↨ً  لِيَنِفروا الُمؤِمنونَ  كانَ  ما وَ «ـ  یدين تراهنمايی ديگران و آموزش دستورا) ۱
هوا« ـ ) راهنمايی ديگران و آموزش دستورات دينی۲   »قَوَمُهم لُِينِذروا الّديِن وَ  ِفی لِيَتََفقَّ
هوا« ـ ) دست يافتن به معارف و احكام عميق دينی۳   »قَوَمُهم روالُِينذِ  الّديِن وَ  ِفی لِيَتََفقَّ
 »كافَّ↨ً  لِيَنِفروا الُمؤِمنونَ  كانَ  ما وَ « ـ ) دست يافتن به معارف و احكام عميق دينی۴

گر عقدی به اجبار انجام پـذيرد دارای كـدام  رضايتبنابر مقررات اسالمی،  - 54 كامل زن و مرد برای ازدواج دارای كدام حكم الهی است و ا
 ويژگی است؟

  حرام بودن و به مصلحت نبودن ـ) جايز ۲  شروعيت نداشتنباطل بودن و م ـ) ضروری ۱
  باطل بودن و مشروعيت نداشتن ـ) جايز ۴  حرام بودن و به مصلحت نبودن ـ) ضروری ۳

همانا بهايی برای جان شما «و حديث علوی: » ای فرزند آدم، اين مخلوقات را برای تو آفريدم و تو را برای خودم«فرمايد:  كه خداوند می جا آن -55
 بخش عزت نفس اشاره دارد؟ يک از طرق قوام به ترتيب به كدام...» جز بهشت نيست 

 ) نفروختن خويش به بهای اندک ـ تالش برای بندگی او۲  ) نفروختن خويش به بهای اندک ـ شناخت ارزش خود۱

  ) توجه به عظمت خداوند ـ شناخت ارزش خود۴  ) توجه به عظمت خداوند ـ تالش برای بندگی او۳
های نامشـروع در  الشأن اسالم (ص) دربارۀ انسانی كه در دورۀ نوجوانی و جوانی هنوز به گناه عادت نكرده و خواسته عظيمان پيامبر بي - 56

  كند؟ وجوگر متبادر می دار نشده است چيست و اين تعبير، چه چيزی را به ذهن انسان جست وجودش ريشه
 تر است. ها در او قوی ) غير خدا در نظرش كوچک است. ـ گرايش به خوبی۱

  تر است. ها در او قوی تر است. ـ گرايش به خوبی ) چنين كسی به آسمان نزديک۲
  كند. ) غير خدا در نظرش كوچک است. ـ در مقابل نفس اّماره ايستادگی می۳
  كند. تر است. ـ در مقابل نفس اّماره ايستادگی می ) چنين كسی به آسمان نزديک۴

های نامشروع نشان از فهم دقيق كدام عبارت قرآنی دارد و بازتاب آن در كدام كالم علـوی  مقابل خواسته درعلت عدم تسليم مؤمنان  -57
  شود؟ مشاهده می

۱ ( َزِياَدةٌ  وَ  الُحسنیٰ  اَحَسُنوا لِلَّذين  غير خدا در نظرش كوچک است.«ـ« 

۲ ( َزِياَدةٌ  وَ  الُحسنیٰ  اَحَسُنوا لِلَّذين  بهشت نفروشيد.تر از  خود را به كم«ـ«  
۳ (ةَ  يُريدُ  كانَ  َمن ةُ  فَللّهِ  الِعزَّ   »تر از بهشت نفروشيد. خود را به كم«ـ  جَميًعا الِعزَّ
۴ (ةَ  يُريدُ  كانَ  َمن ةُ  فَلِلّهِ  الِعزَّ   »غير خدا در نظرش كوچک است.«ـ  جَميًعا الِعزَّ

  بار برای چه كسی به كار برده است؟ ۹۵كريم آن را بيش از  شود كدام است و قرآن می ها زشتیصفتی كه مانع بسياری از  -58
 ) عزت ـ پيامبر (ص)۴  ) صبر ـ پيامبر (ص)۳  ) عزت ـ خداوند متعال۲  ) صبر ـ خداوند متعال۱

 و چيست؟در بيان امام صادق (ع) مرجع تقليدی كه تقليد از او واجب است، دارای چند ويژگی است و اولين ويژگی ا - 59

 لنَفِسه صِائنًا ـ ) چهار۴  لديِنه حِافظًا ـ ) چهار۳  لديِنه حِافظًا ـ ) پنج۲  لنَفِسه صِائنًاـ  پنج) ۱
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گر مسئوليت - 60  در عصر غيبت ادامه نيابد، به ترتيب چه بازتابی خواهد داشت؟» مرجعيت دينی«و » واليت ظاهری«های  ا

  علل احكام الهی را درک نخواهند كرد. ـ جرايی كردتوان احكام اجتماعی اسالم را در جامعه ا نمی) ۱
  شوند. مردم با وظايف دينی خود آشنا نمی ـ توان احكام اجتماعی اسالم را در جامعه اجرايی كرد ) نمی۲
  شوند. مردم با وظايف دينی خود آشنا نمی ـ يابد ) اهداف عاليۀ ارسال پيامبران تحقق نمی۳
 علل احكام الهی را درک نخواهند كرد. ـ يابد تحقق نمی) اهداف عاليۀ ارسال پيامبران ۴

های تقويت عزت نفس اشاره  يک از راه و اين موضوع به كدام» بندۀ كسی مثل خودت نباش«در كالم اميرالمؤمنين (ع) به چه علتی گفته شده  -61
 دارد؟

  بهای اندکشناخت ارزش خود و نفروختن خويش به  ـ زيرا خداوند انسان را آزاد آفريده است) ۱
  توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی او ـ ) زيرا خداوند انسان را آزاد آفريده است۲
  توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی او ـ ) زيرا بايستی غير خدا در نظر انسان كوچک باشد۳
 ويش به بهای اندکشناخت ارزش خود و نفروختن خ ـ ) زيرا بايستی غير خدا در نظر انسان كوچک باشد۴

گر فردی بخواهد به  - 62 های مطرح شده از سوی دين، يعنی به شيوۀ ناصحيح به نياز جنسی خود پاسخ دهد در آن  غير از شيوه ای شـيوها
توان به  شكند، اين موضوع را می كند و شخصيت او را می صورت، لذت آنی برخاسته از گناه پس از چندی روح و روان فرد را پژمرده می

  يب از كدام عبارات شريفۀ قرآنی دريافت؟ترت
۱ ( َيِّئاتِ  َكَسبُوا الَّذينَ  و  ِذلَّ↨ٌ  تَرهَُقُهمـ  يؤِمنونَ  اَفَِبالباِطلِ   ۲ (ِذلَّ↨ٌ  تَرهَُقُهمـ  السَّ
۳ ( َيِّئاتِ  َكَسبُوا الَّذينَ  و   ِذلَّ↨ٌ  َو ال قَتَرٌ  ُوجوهَُهم يَرهَُق  الـ  يؤِمنونَ  اَفَِبالباِطلِ   ۴ (ِذلَّ↨ٌ  َو ال قَتَرٌ  ُوجوهَُهم يَرهَُق  الـ  السَّ

 البالغه، شرايط مردم در عصر بعثت رسول خدا (ص) را چگونه توصيف كرده است و آن دوران جهان دارای كدام ويژگی خاص بود؟ ها در نهج اميردل - 63

  فتنه و فساد ـفرو رفته بودند  ها در خوابی عميق ) ملت۲  فتنه و فساد ـشمردند  ) مردم هر حرامی را حالل می۱
  تفرقه و تضاد ـشمردند  ) مردم هر حرامی را حالل می۴  تفرقه و تضاد ـها در خوابی عميق فرو رفته بودند  ) ملت۳

كرم (ص) نقل شده، آموختن دانش در چه صورت حسـنه تلقـی می -64 شـود و چـه كسـانی از دوسـتی  مطابق كالم رضوی كه از پيامبر ا
 شوند؟ مند می ن با خود بهرهمشتاقانه فرشتگا

گر از مؤمن اخذ شود ۱ گر با هدف الهی مقرون گردد ۲  طالبان علم ـ) ا   طالبان علم ـ) ا
گر با هدف الهی مقرون گردد ۳ گر از مؤمن اخذ شود ۴  دانشمندان ـ) ا   دانشمندان ـ) ا

ِ  الّدينِ بِ  ُب ذِّ كَ ذی يُ الَّ  يَت اَ رَ اَ آيات شريفۀ  - 65  بيانگر كدام مفهوم است؟ الِمسكينِ  طَعامِ  يَُحࠩض َعلٰی  ال وَ  الَيتيمَ  الَّذی يَُدࠩع  َك َفٰذل

  دين دار و بی های دين ) تفاوت انسان۲  كننده های صادق و تكذيب ) تفاوت انسان۱
  ) تمايز افراد عادل و ظالم۴    ) تمايز افراد مؤمن و منافق۳

 ر، بيانگر كدام موضوع است و به كدام معيار تمدن اسالمی اشاره دارد؟های قديمی كشور ما به زنان خيّ  بسياری از موقوفه داشتنتعلق  - 66

  اسالمی ۀاستقرار عدالت و قسط در همۀ ابعاد جامع ـ) درجه دوم نبودن زن در تمدن اسالمی ۱
  او های اصيل احيای مقام و منزلت زن و ارزش ـ) قدرت و حق مالكيت زن در تمدن اسالمی ۲
  اسالمی ۀاستقرار عدالت و قسط در همۀ ابعاد جامع ـتمدن اسالمی  ) قدرت و حق مالكيت زن در۳
  او های اصيل احيای مقام و منزلت زن و ارزش ـ) درجه دوم نبودن زن در تمدن اسالمی ۴

 دست آوردن دانش بـه خانـۀه كه برای ب اند و كسی الشأن اسالم (ص) چه كسانی از آتش جهنم محفوظ با توجه به فرمودۀ پيامبر عظيم - 67
 گردد؟ عالمی رفت و آمد كند در هر گامی ثواب و پاداش عبادت چه كسی برای او منظور می

  سالۀ عالم عبادت يک ـ علم جويندگان) ۲  سالۀ عابد عبادت يک ـ علم جويندگان) ۱
  سالۀ عالم عبادت يک ـ) جويندگان ايمان و عمل ۴  سالۀ عابد عبادت يک ـ) جويندگان ايمان و عمل ۳

جمعی برای تقويت رابطۀ صميمانه ميـان  های دسته ها و ورزش در برگزاری بازی شدنی قوت بازو كدام است و پيش قدم علت ارزشمند - 68
 خويشان و همسايگان و سالمت اخالقی افراد خانواده چه حكمی دارد؟

 ده ـ واجب كفايیخور ) دفاع از ميهن در برابر دشمن قسم۲  خورده ـ پاداش اخروی ) دفاع از ميهن در برابر دشمن قسم۱

  ) تواضع و فروتنی نه فخرفروشی به ديگران ـ واجب كفايی۴  ) تواضع و فروتنی نه فخرفروشی به ديگران ـ پاداش اخروی ۳

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
  11  |دين و زندگي    انسانيدوازدهم سؤال   

 

حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

بيان فرموده است و رمز و راز سعادت و فالح را برای چه كسانی بيـان كـرده  عنوانیكريم قابل وصف نبودن نعم الهی را تحت چه  قرآن - 69
  است؟

 َمن زّكاها) باعث رضوان الهی ـ   ۲َعلی تَقوی ِمَن اهللاِ رضوان الهی ـ ) باعث ۱

  َمن زّكاهاها ـ  ) مايۀ روشنی چشم  ۴َعلی تَقوی ِمَن اهللاِ ها ـ  ) مايۀ روشنی چشم۳
  مؤيد كدام مفهوم است؟» الِفقَه ثُمَّ الَمتَجرَ «فرمايد:  ها علی (ع) كه می بيان امير دل - 70

 رآمد پاک و حالل از طريق يادگيری احكام و مسائل شرعی تجارت) به دست آوردن د۱

  تر برسد كه به رشد اقتصادی بهتر و سالم های علمی تجارت كردن برای اين ) به كارگيری روش۲
كی در كسب و تجارت گردد ) به كارگيری روش۳   های علمی تجارت كردن تا مانع ورود ناپا
  گرفتار كسب و تجارت ناپاک نگردد.) به دست آوردن درآمد پاک و حالل تا ۴

  ؟ندارديک از موارد زير نياز به شرايط خاصی  حرام بودن كدام -71
 الف) حرمت موسيقی حرام

  ب) حرمت تجارت با رژيم صهيونيستی
  های معمولی بندی در بازی ج) شرط
  های حرام د) ورزش

 »د«و » الف) «۴  »ج«و » ب) «۳  »د«و » ج) «۲  »ب«و » الف) «۱

سنت حاكم بر جامعـۀ ايـران در «و » عباس از دايرۀ واليت الهی و حاكم شدن آنان براساس اميال خويش اميه و بنی بنی خارج شدن« - 72
  ترتيب با كدام آيات شريفه در تقابل است؟ به» زاد زمان اردشير به بيان رستم فرخ

۱ (سولَ  اَطيُعوا اَهللا وَ  اَطيُعوا  الميزانَ  وَ  الكِتابَ  َمَعُهمُ  اَنَزلنا وَ  بِالبَيِّناتِ  ُرُسلَنا اَرَسلنا دلَقَ ـ  ِمنُكم االَمرِ  اُولِی وَ  الرَّ

۲ (اِلَيها لِتَسُكنوا اَزواجًا اَنُفِسُكم ِمن لَُكم َخلََق  َو ِمن آياتِه اَن  ـينَ  وَ  يَعلَمونَ  الَّذينَ  يَستَوِى هَل ُقل   يَعلَمونَ  ال الذَّ
۳ (ِمنُكم االَمرِ  اُولِی وَ  سولَ الرَّ  اَطيُعوا اَهللا وَ  اَطيُعوا  ـينَ  وَ  يَعلَمونَ  الَّذينَ  يَستَوِى هَل ُقل   يَعلَمونَ  ال الذَّ
۴ (اِلَيها لِتَسُكنوا اَزواجًا اَنُفِسُكم ِمن لَُكم َخلََق  َو ِمن آياتِه اَن  ـنَ الميزا وَ  الكِتابَ  َمَعُهمُ  اَنَزلنا وَ  بِالبَيِّناتِ  ُرُسلَنا اَرَسلنا لََقد  

  كند؟ انكسار سّد جاهليت بازتاب تشويق چه كسانی است و كدام آيۀ شريفه با بيان استفهام انكاری اين موضوع را تأكيد می - 73
 البَصيرُ  وَ  االَعمیٰ  يستَوِى هَل ُقل) اولواااللباب ـ ۱

ينَ  وَ  يَعلَمونَ  الَّذينَ  يَستَوِى هَل ُقل) اولی االمر ـ ۲   يَعلَمونَ  ال الذَّ
ينَ  وَ  يَعلَمونَ  الَّذينَ  يَستَوِى هَل ُقللواااللباب ـ ) او۳   يَعلَمونَ  ال الذَّ
  البَصيرُ  وَ  االَعمیٰ  يستَوِى هَل ُقل) اولی االمر ـ ۴

  تمدن اسالمی است، ارتباط دارد؟ معيارهایدهندۀ  هر كدام از مفاهيم زير با كدام آيۀ شريفه كه نشان - 74
  نقالبی عظيم در جايگاه خانواده و زن پديد آورد.ـ پيامبر با گفتار و رفتار خويش ا

  »برترين جهاد، سخن حقی است كه انسان در مقابل سلطانی ستمگر بر زبان آورد.«ـ 
۱ (يَعلَمونَ  ال الَّذينَ  وَ  يَعلَمونَ  الَّذينَ  يَستَوِى هَل ُقل  ـالكِتابَ  َمَعُهمُ  اَنَزلنا وَ  بِالبَيِّناتِ  ُرُسلَنا اَرَسلنا لََقد ... 
۲ (يَعلَمونَ  ال الَّذينَ  وَ  يَعلَمونَ  الَّذينَ  يَستَوِى هَل ُقل  ـسوَل ... اَطيُعوا وَ  اهللاَ  اَطيُعوا آَمنوا الَّذينَ  اَيَࠩها يا   الرَّ
۳ (اَزواجًا ... اَنُفِسُكم ِمن لَُكم َخلََق  اَن آياتِهٰ  ِمن  ـسوَل ... اَطيُعوا وَ  اهللاَ  اَطيُعوا آَمنوا الَّذينَ  اَيَࠩها يا   الرَّ
۴ (اَزواجًا ... اَنُفِسُكم ِمن لَُكم َخلََق  اَن آياتِهٰ  ِمن  ـالكِتابَ  َمَعُهمُ  اَنَزلنا وَ  بِالبَيِّناتِ  ُرُسلَنا اَرَسلنا لََقد ...  

آنـان كـه ديگـران را بـه كريم، قرار دادن حق معين در مال خويش برای محرومان و فقيران، ويژگی چه كسانی است و  طبق بيان قرآن -75
  رانند با چه تعبيری در قرآن از آنان ياد شده است؟ كنند و يتيمان را از خود می اطعام مساكين تشويق نمی

  ) صائمين ـ منافقين۴  ) صائمين ـ مكّذبين دين۳  ) ُمَصلّين ـ مكّذبين دين۲  ) ُمصلّين ـ منافقين۱
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words 
or phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the 

sentence. Then mark your answer sheet. 
 

76- If I attempted to say how I desired to spend my life in the past, it probably ............ those of my readers 

who are somewhat acquainted with its actual history.  

1) would surprise   2) surprised  

3) will surprise   4) surprises  

77- If you buy something from a shop, a new stereo for example, you usually can ’ t wait ............ it in and 

play some music. 

1) plugged  2) plugging  3) will plug  4) to plug  

78- The children mustn ’ t go near Nick ’ s dog. If they go near Nick ’ s dog, it ............ them. 

1) bites  2) will bite 3) has bitten 4) bit  

79- ............ there before lunch, you would have to take the seven o’clock train. 

1) Getting 2) Got 3) Get 4) To get 

80- This is a very traditional city. Most of the clothes which the natives wear are ............ by women in their 

own homes. 

1) grown  2) ordered 3) woven 4) developed 

81- When it first made its appearance, ............ energy was advertised as a clean, safe alternative to coal and gas.  

1) nuclear 2) general 3) consumed 4) public 

82- ............ is the method of converting a flow of water into electricity and was first created in 1892. 

1) Energy 2) Hydropower 3) Wind power  4) Digesting  

83- They should open the National Park and let people visit it. Any decrease in tourism could have 

a serious effect on the local ............ .  

1) ecosystem  2) ideology  3) production  4) economy  

84- Ever since she ’ s died, when someone laughs it ............ him of her laugh, when they turn their head to 

the side, it would be the way she always moved. 

1) hates  2) reminds  3) feels  4) believes  

85- I think it ’ s very interesting that the bride is wearing a purple dress in this wedding; in my country, it ’ s 

the ............ for women to get married in white. 

1) beauty  2) custom 3) thought  4) matter  

86- She would tell him what she thought of him and his behavior and ............ that he let the twins go with her. 

1) use up 2) suppose  3) demand  4) produce  

87- It is not necessary that one should be able to define every word and give its principal parts and its 

grammatical position in the sentence in order to understand and ............ a fine poem. 

1) sell  2) gather 3) take part in 4) appreciate  
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PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and decide which 

choice, (1), (2), (3), or (4), best fits each space. Then mark your answer sheet. 
 

There are many things we can do to save energy around our homes. Saving energy …88… pollution 

which creates a healthier living environment. There are many easy ways to save energy. For example, 

you should remember to turn off the lights when you are not using them, because when electrical 

devices are turned on, they …89… more electricity. So, turn off the TV, computer, and any other 

electrical device when not in use. Also, you should remember …90… the refrigerator door open. When 

the refrigerator door is left open, it has to work harder to keep the food cool. Keep the door closed and 

keep the cool air in! Next point is to wash clothes at a cooler temperature. Next, if you are feeling cold, 

put on more clothing …91… turning up the heating. Also, have a shower as a substitute for a bath, this 

will save a lot of hot water. As you see, there are a …92… of ways which can reduce wasting energy. 

You just need to pay attention to them.  

88- 1) uses up  2) decreases  3) conditions  4) saves  

89- 1) consume  2) make 3) structure  4) exit  

90- 1) don ’ t leave  2) leaving not  3) not to leave  4) not leave  

91- 1) in case   2) instead of  3) moreover  4) if  

92- 1) consumption  2) type  3) variety  4) value  
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PART C: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four 
questions. Answer the questions by choosing the best choice, (1), (2), (3), or (4). Then mark your 

answer sheet. 
 

Passage 1: 

Are all rocks the same? No way! They can be different shapes, sizes, textures, and colors. There are 3 

different types of rocks that can affect what a rock looks and feels like. The three types of rocks are 

sedimentary, igneous, and metamorphic. 

Sedimentary rocks are a mixture of dirt, rocks, mud, shells, and other materials that are on the bottoms 

of oceans and other bodies of water, and get compacted together over many years. Sometimes you can even 

see different layers in sedimentary rocks. These types of rocks feel grainy, like sand, and are easier to 

crumble than other types of rocks. Sometimes sedimentary rocks will have plant or animal imprints! 

The second type of rock is the igneous rock. These rocks are created from magma that cools and 

hardens. Many rocks start out as igneous rocks. Igneous rocks have glass crystals filled with minerals in 

them. They do not usually have layers, and are very smooth. 

The third type of rock is the metamorphic rock. Metamorphic rocks were once igneous or sedimentary 

rocks, but have been changed as a result of intense heat and/or pressure within the Earth ’ s crust. 

Metamorphic rocks are hard and smooth, like igneous rocks. 

Just like plants and animals have a life cycle, rocks can go through a rock cycle! Many rocks start from 

magma or lava, so they are igneous rocks. The igneous rocks could get broken up in a river or stream and 

go to the bottom of a lake. Over thousands or millions of years, the broken-up rocks could get compacted 

into a sedimentary rock. The sedimentary rock could get too hot, and change to a metamorphic rock. Then 

the metamorphic rock could get covered by many other rocks and end up deep in Earth ’ s crust. It may 

melt (go from solid to liquid) and turn into magma, and the cycle could start over again. But the rock cycle 

is different than a life cycle of a plant or animal, because a rock doesn ’ t have to go through the cycle in 

order, and it may not go through all the stages and steps. 

Although there are only three different types of rocks based on how they ’ re formed, each type actually 

has many different subcategories and other types of rock. For example, obsidian, granite, and basalt are 

three types of igneous rocks. This is why there are so many different colored rocks. Many people love to 

collect rocks because of the big diversity of the rocks.  

93- What is the main idea of paragraph 5? 

1) igneous rocks 2) metamorphic rocks 3) sedimentary rocks 4) rock cycle  

94- All the following are FALSE about the passage EXCEPT .............  . 

1) all sedimentary rocks look the same 

2) sedimentary rocks normally get broken up in a river or stream and settle to the bottom of a lake 

3) metamorphic rocks are a mixture of dirt, rocks, mud, shells, and other materials that are on the bottoms of oceans 

4) igneous rocks are created from magma that cools and hardens 

95- What does the pronoun “they” in the first line refer to?  

1) rocks  2) shapes 3) textures 4) sizes  

96- Which of the following is the best definition for the word “diversity” in the last line?  

1) The fact that people or things look or are the same 

2) The fact that many different types of things or people are included in something 

3) A complete change in the appearance or character of something or someone, especially so that that thing 

or person is improved 

4) The act or process of taking part in something 
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Passage 2:  
Mr. Kent ’ s students were very concerned about a hurricane that had just happened in Mexico. It had 

gotten very windy. The wind blew trees over and damaged houses. After the wind, there were heavy rains. 

Houses and streets were flooded. The class spoke about what it would be like in Mexico. They discussed 

how the houses, and all the things inside, would be ruined. Ava and Melanie said, “People will need clothes 

and new blankets to keep warm,” 

“My sister has a ton of clothes. We should send those to Mexico,” said Brett, thinking of how upset his 

sister would be to come home to an empty closet. “Brett, that ’ s brilliant!” said Ava. “It is?” replied Brett, 

who didn ’ t think he had ever said anything brilliant. “Yes, it is!” exclaimed Ava with excitement. “You, 

your sister, Melanie and I, and everyone else in the school, can bring in our extra clothes and blankets to 

send to Mexico. We all have lots of stuff, and now they need some of it.” “Let ’ s do it!” Melanie said. “My 

mom has a whole closet full of blankets. We don ’ t need that many.” 

The classroom was buzzing with chatter as the students were talking to Mr. Kent about how they could 

collect clothes and blankets. Some kids were going to make signs that said: “Blanket Drive.” Other kids 

were writing a newsletter. Everyone was going to ask their friends and relatives for old clothes and 

blankets. Brett was put in charge of stacking all the clothes and blankets in the gym. 

Everyone was excited, except Brett. “Am I going to have to miss recess for this?” Brett said, groaning. 

“Maybe this isn ’ t such a brilliant idea.” All week long, students brought in clothes and blankets. News of 

the blanket drive spread, and people living all over the city brought in more clothes and blankets. Even 

Brett was impressed by how generous people were. 

The local television station sent a camera crew to the school. The reporter wanted to know whose idea 

this was. They found Brett in the gym. Behind him, thousands of blankets and pieces of clothing were 

stacked almost to the ceiling. The interviewer asked Brett, “This was a brilliant idea. You must be very 

proud of yourself for thinking of it.” Brett looked at the mountain of clothes behind him and then looked 

back at the camera. “No, it wasn ’ t a brilliant idea,” Brett said thoughtfully. “We had a lot of stuff and those 

people in Mexico really needed some of it. We ’ re just trying to help. It ’ s simple.” 

97- All the following are TRUE about the passage EXCEPT .............  .  

1) students thought the “Blanket Drive” was a brilliant idea 

2) it didn ’ t rain during the hurricane 

3) people from all over the city made donations 

4) Brett ’ s sister had many clothes 

98- Where did the kids store all the items they collected? 

1) at the gym  2) in the classroom 

3) in Brett ’ s house   4) in Mr. Kent ’ s house 

99- What did the kids collect?  

1) newspapers and food   2) blankets and newsletters   

3) clothes and blankets   4) food and clothes 

100- In which paragraph the idea of helping people in Mexico is first mentioned?  

1) paragraph 1  2) paragraph 2 3) paragraph 3 4) paragraph 4 
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گر -101 nا

na ( )   11
2 ،

n

n
( )b n




11
2 aگاه حاصل ، آن1 b3  كدام است؟ 28

۱(1
3   ۲(1

6   ۳(1
8   ۴(1

9  

ــه -102 ــرد را ب ــی ف ــدد طبيع ــته اع ــی دس ــی طريق ــد بندی م ــته باش ــمارۀ آن دس ــر ش ــته براب ــر دس ــالت در ه ــد اد جم ــه تع  كنيم ك
( ) , ( , ) , ( , , ) , ( , , , ) ,1 3 5 7 9 11 13 15 17 19  مجموع جمالت دسته بيستم كدام است؟ 

۱ (۶۰۰۰  ۲ (۶۴۰۰  ۳ (۸۰۰۰  ۴ (۸۴۰۰ 
n در دنبالۀ بازگشتی - 103 n na a a , a a    2 1 1 2  مجموع ده جملۀ ابتدايی دنباله كدام است؟ 1

۱ (۱۴۲  ۲ (۱۴۳  ۳ (۱۴۴  ۴ (۱۴۵ 
 براساس الگوی شكل زير، در جملۀ نهم چند دايرۀ سياه وجود دارد؟ -104

۱ (۴۰  
۲ (۴۵  
۳ (۵۰  
۴ (۵۵  

 ت)اس 11درج شده است. جملۀ وسط دنبالۀ جديد كدام است؟ (جملۀ اول 11و ۱۹يازده واسطۀ حسابی بين دو عدد  - 105
۱ (۳  ۲ (۴  ۳(/3 5   ۴(/4 5  

 كدام است؟ ۱۱رقمی مضرب  مجموع همۀ اعداد سه -106
۱ (۴۴۵۵۰  ۲ (۴۵۴۵۰  ۳ (۴۵۵۴۰  ۴ (۴۵۵۵۰ 

1و اختالف مشترک 6در يک دنبالۀ حسابی جملۀ اول - 107
 جموع چند جملۀ اول اين دنباله برابر صفر است؟است، م 3

۱ (۳۴  ۲ (۳۵  ۳ (۳۶  ۴ (۳۷ 
توانند سه جملۀ متوالی از يک دنبالۀ هندسی باشند. چندمين جملۀ اين دنباله حسـابی  در يک دنبالۀ حسابی، جمالت سوم، هفتم و نهم می - 108

 صفر است؟
۱ (۱۰  ۲ (۱۱  ۳ (۱۲  ۴ (۱۳  

aدر يک دنبالۀ بازگشتی -109 1 2،n na a 1  اُم اين دنباله كدام است؟n، جمله 4

۱(n2 12   ۲(n2 12   ۳(n2 32   ۴(n2 32   
 دارد؟ ۱۳۰۰تر از  چک، چند جمله كو۲و نسبت مشترک  ۵يک دنبالۀ هندسی با جملۀ اول  -110

۱ (۷  ۲ (۸  ۳ (۹  ۴ (۱۰ 
گر جملۀ پنجم اين دنباله  ۸در يک دنبالۀ هندسی جملۀ ششم  -111  باشد، جملۀ اول دنباله كدام است؟ ۲۸برابر جملۀ سوم است. ا

۱( ۱۲  ۲(3
2   ۳(9

2   ۴(7
4  

1عدد بين دو - 112
1ايم كه يک دنبالۀ هندسی تشكيل گردد، جملۀ چهارم دنبالۀ اخير كدام است؟( شش عدد طوری نوشته ۸۱و  27

جملۀ اول 27

  دنباله است.)

۱(1
3   ۲ (۱  ۳ (۳  ۴ (۹ 
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گر در يک دنبالۀ هندسی جملۀ چهارم  -113 5و جملۀ نهم ۲۰ا
 باشد، مجموع هشت جملۀ اول اين دنباله كدام است؟ 8

۱(/316 25     ۲(/316 75   
۳(/318 25     ۴(/318 75  

درصد افزايش يابد. مجمـوع  ۵۰تومان و هر روز اجرت وی نسبت به روز قبل  ۶۴۰۰۰ل كارگر كارفرمايی با كارگری توافق كردند كه اجرت روز او - 114
 روز كاری اين كارگر چقدر است؟ ۶اجرت 

۱ (۱۳۲۰۰۰۰  ۲ (۱۳۳۰۰۰۰  ۳ (۱۶۲۰۰۰۰  ۴ (۱۶۳۰۰۰۰ 

 ؟نيستكدام عبارت صحيح  -115

گر همۀ جمالت را با مقدار ثابتی جمع كنيم، دنبالۀ جدي) ۱   د به وجود آمده باز هم حسابی است.در هر دنبالۀ حسابی ا
گر همۀ جمالت را در مقدار ثابتی ضرب كنيم، دنبالۀ جديد به وجود آمده باز هم حسابی است.) ۲   در هر دنبالۀ حسابی ا
گر همۀ جمالت را با مقدار ثابتی جمع كنيم، دنبالۀ جديد به وجود آمده باز هم هندسی است.) ۳   در هر دنبالۀ هندسی ا
گر همۀ جمالت را در مقدار ثابتی ضرب كنيم، دنبالۀ جديد به وجود آمده باز هم هندسی است.در هر ) ۴   دنبالۀ هندسی ا
 

  
  

  
 ها كدام است؟  ای مقابل، مجموع ميانه و مد داده با توجه به نمودار ميله - 116

۱ (۲۲   
۲ (۲۴   
۳ (۲۶   
۴ (۲۸   
  
  

6/ها برابر يانگين دادهای زير، م در نمودار نقطه - 117  ها كدام است؟  چاركی داده است. دامنۀ ميان 5

۱ (۴   
۲(/4 5   
۳ (۵  
۴(/5 5   
  

گر تعداد افراد گروه  نمودار دايره -118 بـه  Dو  Cهـای  نفر و تعداد افراد گروه A ،۹۰ای شكل زير مربوط به تعداد افراد در چهار گروه سنی است. ا
 كدام است؟  Cو  Bهای  باشد، مجموع تعداد افراد گروه Bترتيب دو برابر و نصف افراد گروه 

۱ (۱۰۲   
۲ (۱۰۸   
۳ (۱۱۲   
۴ (۱۱۶   

ی ، شـماره)٢رياضی و آمـار (( ٢زوج درس) و ١٢٥ تا ١١٦ ی ، شماره)١رياضی و آمار (( ١ زوج درس، لطفاً از بين سؤاالت یگرام توجه: داوطلب
  را به انتخاب خود پاسخ دهيد. یسر کفقط ي )،١٣٥تا  ١٢٦

 )125تا  116(سؤاالت  )1و آمار ( رياضي
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Âº¼i ½»o¬
kÅnj

A B AB O
a a24 2 15 1

½jHj
ÂºH»HoÎ

3 2 10 7 15 13 12 11
3 1 2 2 4 1 2 1

در نمودار  Bبه گروه خونی  دهد. زاويۀ مركزی مربوط كننده به يک ايستگاه انتقال خون را نشان می جدول زير درصد گروه خونی افراد مراجعه - 119
  ای كدام است؟  دايره

۱(128   

۲(136   

۳(144   

۴(152   
 های داخل جعبه كدام است؟  های جدول زير، ميانگين داده ای داده در رسم نمودار جعبه -120

۱ (۱۰   
۲(/10 25   
۳(/10 5   
۴(/10 75   

گر يک متغير به تعداد متغيرها اضافه شود، زاويۀ بين شعاع - 121 يابـد. تعـداد  هـا پـنج درجـه كـاهش می های مجاور آن در يک نمودار راداری ا
  متغيرهای جديد چقدر است؟

۱ (۷  ۲ (۸  ۳ (۹  ۴ (۱۰  
  اند، كدام است؟  ای مقابل نمايش داده شده های آماری كه با نمودار ميله ای داده نمودار جعبه -122

   

۱(   
  

۲(   
  

۳(  
  

۴(   

گر هر فردی فقط در يـک رشـته ثبت ۲۸۸اند، مطابق جدول زير  نام كرده تعداد افرادی كه در يک باشگاه ورزشی ثبت -123 نـام كـرده  نفر است. ا
  اند، بيشتر است؟  نام كرده نام كنند، چند نفر از افرادی كه در رشتۀ بسكتبال ثبت دی كه در رشتۀ واليبال ثبتباشد، تعداد افرا

  رشتۀ ورزشی  فوتبال  واليبال   بسكتبال  هندبال  بدمينتون

a5 10   a2   a2 10   a4 20  a6   
  زاويۀ مركزی
  ای در نمودار دايره

۱ (۸    ۲ (۷  
۳ (۶    ۴ (۵  
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½jH¼ºIi ÁIñøH jHk÷U (·I¶¼U ·¼Ã±Ã¶) ½jH¼ºIi ¾ºIÃÀI¶ k¶Anj

/

4 6
3 12
4 40
3 15
2 4 5

 نمودار پنج درس مهسا طبق نمودار راداری مقابل آورده شده است. ميانگين (معدل) نمرات درسی مهسا كدام است؟  -124

۱ (۱۲   
۲(/12 5   
۳ (۱۳   
۴(/13 5   
  
  
  
  

 ؟ نيستكدام گزينۀ زير در مورد نمودار حبابی درست  - 125

  متغير سوم در نمودار حبابی نبايد دارای مقادير منفی يا صفر باشد.) ۱
  گيريم.  ها را متناسب با جذر مقادير متغير سوم در نظر می شعاع دايره) ۲
كنش نگاشت است ك) ۳   تواند برای نمايش همزمان سه متغير از آن استفاده كرد. ه مینمودار حبابی نوعی از نمودار پرا
  ها برخالف قطر يا محيط آن متناسب با شعاع دايره است.  ) مساحت دايره۴

  
گر نرخ بيكاری  ۹در يک كشور با  -126  درصد باشد، تعداد شاغلين كدام است؟ ۵ميليون نفر جمعيت فعال ا

۱(, ,8 450 000   ۲(, ,8 550 000   ۳(, ,5 450 000   ۴(, ,5 550 000   
 با توجه به جدول درآمد افراد يک جامعۀ آماری مطالعه شده، براساس روش ميانه چند نفر زير خط فقر هستند؟ -127

۱ (۳  
۲ (۴  
۳ (۶  
۴ (۷  
  
  

گر تعـداد  ۴۵۰۰و  ۶۰۰۰، ۲۵۰۰پولی و در سال مورد نظر به ترتيب واحد ۳۰۰۰و  ۴۰۰۰، ۱۵۰۰قيمت سه نوع كاال در سال پايه  - 128 واحد پولی است. ا
 باشد، مقدار تورم تقريباً چند درصد است؟ ۱۰۰و  ۸۰، ۵۰مورد نياز اين سه كاال در سال به ترتيب 

۱ (۵۱  ۲ (۵۳  ۳ (۵۵  ۴ (۵۷  
گر هزينۀ نوعی خدمات در سال  -129 هزار تومان بوده باشد، شاخص ايـن كـاال در  ۲۴۵ل پايه) برابر (سا ۹۵هزار تومان و در سال  ۸۲۵برابر  ۹۹ا

 كدام است؟ ۹۹سال 

۱ (۳۳۶  ۲ (۳۳۸  ۳ (۳۴۶  ۴ (۳۴۸  
گر ميزان تورم قيمت يک اتومبيل بين سال - 130 باشـد، شـاخص آن در  ۱۲۰برابر  ۹۶درصد و شاخص قيمت آن در سال  ۱۴۲برابر  ۹۸تا  ۹۶های  ا

 كدام است؟ ۹۸سال 

۱(/286 2   ۲(/288 2   ۳(/290 4   ۴(/296 4   
 درصد است، شاخص پايۀ آموزشی كدام است؟ ۲كلمه دارد و لغات دشوار هر جمله  ۲۳برای كتابی كه هر جملۀ آن به طور متوسط  -131

۱ (۹  ۲ (۱۰  ۳ (۱۱  ۴ (۱۲  

 )135تا  126(سؤاالت  )2رياضي و آمار (
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 بوده است، وزن اين فرد چند كيلوگرم است؟ ۲۷متر برابر  سانتی ۱۷۰ساله با قد  ۳۵وپ) يک فرد تودۀ بدنی (نمات -132
۱ (۷۶  ۲ (۷۸  ۳ (۸۰  ۴ (۸۲  

2/در يک كشور - 133 1/وجوی شغل و سال در جست ۱۶ميليون نفر از افراد باالی  5 تاريخ مشخصـی هسـتند. ميليون نفر منتظر شروع كار از  5
گر اين كشور   درصد كاهش يابد؟ ۳ميليون شاغل داشته باشد، چه تعداد شغل بايد ايجاد شود تا نرخ بيكاری  ۳۶ا

۱(,900 000    ۲(, ,1 000 000    ۳(, ,1100 000   ۴(, ,1 200 000    
  است. به روش ميانه چند نفر زير خط فقر هستند؟ ۳های زير، برابر  ر به روش ميانگين در يک جامعۀ آماری با دادهشاخص خط فق -134

  / / / / / /, , , , , , , a , , , ,4 1 2 5 5 12 3 8 5 4 5 2 3 7 6 5 3 5  
  ) صفر۴  ۳) ۳  ۲) ۲  ۱) ۱

 كدام گزينه صحيح است؟ - 135
  خط فقر برابر است با ميانگين درآمد ماهيانه افراد) ۱
  درآمد ماهيانه افراد خط فقر برابر است با ميانۀ) ۲
  خط فقر نصف حداقل درآمدی است كه برای زندگی يک نفر در طول يک ماه مورد نياز است.) ۳
  ) خط فقر حداقل درآمدی است كه برای زندگی يک نفر در طول يک ماه مورد نياز است.۴

  
 اقد اين امتياز است غيرممكن است؟های طبيعی ف آيا امكان دستيابی به مزيت اقتصادی برای كشوری كه به دليل محدوديت -136

  ) خير، مزيت داشتن يا نداشتن، مفهومی ايستا و دائمی نيست و امكان دستيابی به مزيت وجود دارد.۱
  شود. ) بلی، مزيت داشتن يا نداشتن، مفهومی ايستا و دائمی است و امكان دستيابی به مزيت برای اين كشور فراهم نمی۲
گرچه مزيت داشتن ۳   شود. های طبيعی امكان كسب مزيت هرگز ميسر نمی باشد اما به دليل محدوديت يا نداشتن مفهومی پويا می) بلی، ا
گرچه مزيت داشتن يا نداشتن مفهومی پويا نمی۴ ها و دستيابی به امكانات طبيعی امكان كسب مزيـت در  باشد اما در صورت رفع محدوديت ) خير، ا

  شود.  مدت ميسر می كوتاه
 د دو محصول فرش و پوشاک در سه كشور ايران، ژاپن و بنگالدش به صورت زير آمده است، با توجه به آن، پاسخ درست كدام است؟هزينۀ تولي - 137

  ردازد.) كشور ايران به توليد پوشاک بپ۱
  ) كشور ژاپن به توليد فرش بپردازد.۲
  ) كشور ژاپن به توليد پوشاک بپردازد.۳
  ) كشور بنگالدش هر دو محصول را از ساير كشورها تهيه كند.۴
  

شده  فرآوریكه امكانات كاشت زعفران باكيفيت را ندارد, اما با تكيه بر دانش و فناوری موفق به توليد محصوالت  كشور اسپانيا با توجه به اين - 138
تـرين  دالر خريـداری كـرده و بـه عنـوان يكـی از بزرگ ۲۰۰۰از زعفران ايران شده است, در همين راستا هر كيلو زعفران ايران را با قيمت 

   يک از مفاهيم اقتصادی در اين زمينه مطابقت دارد؟  شود. اين اقدام با كدام خريداران زعفران ايرانی شناخته می

 های بالقوه ) احيای مزيت۲    بالفعلهای  ) تقويت مزيت۱
  های مطلق به نسبی ) تبديل مزيت۴    های اقتصادی جديد ) خلق مزيت۳

 برند؟ باشد كه كشورها برای تشويق صادركنندگان خود به منظور نفوذ به بازارهای جهانی به كار می ای می های تجاری كدام گزينه از سياست -139

 ) تعيين عوارض وارداتی يا سهميۀ وارداتی۲  های گمركی ) وضع موانع تجاری و تعرفه۱
  های مختلف و انواع تسهيالت اقتصادی و حقوقی  ) ارائۀ يارانه۴  های مقداری برای صادرات ) تعيين محدوديت۳

 ، كدام گزينه درست است؟ »المللی و حضور جهانی ضرورت تعامالت بين«در ارتباط با  -140

كيد بر استقالل اقتصادی به معنی رسيد۱  ها و جايگزينی توليدات ملی و قطع واردات و تجارت اقتصادی است.  ن به خودكفايی در تمامی زمينه) تأ
  های دوجانبه هستند.  المللی برای همكاری های بين ) اقتصاددانان هوشمند با تالش فراوان درصدد افزايش توانمندی توليدات داخلی و كاهش فرصت۲
  هاست.  الملل پيامد ناديده گرفتن حجم زياد واردات از ديگر كشورها و رقابت در عرصۀ شناسايی اين فرصت گيری از اقتصاد بين ) انزوا و گوشه۳
المللی با ديگـر كشـورها را  های دوجانبۀ بين خواهند بود كه ضمن افزايش توان توليدی خود، همكاری  الملل موفق ) كشورهايی در عرصۀ تجارت بين۴

  نيز افزايش دهند. 

 يک واحد پوشاک يک واحد فرش نام كشور

 ريال ۶۰۰ ريال ۳۰۰ ايران

 ريال ۴۰۰ ريال ۷۰۰ ژاپن

 ريال ۶۰۰ ريال ۸۰۰ بنگالدش
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 نه پاسخ درست سؤاالت زير است؟كدام گزي - 141

 الف) اجرای كدام طرح، لطمۀ شديدی بر بدنۀ كشاورزی ايران زد؟

  ب) اصل ............ قانون اساسی در رابطه با ............ به طور غيرمستقيم به ............ اشاره دارد.
  كند، كدام است؟ چه كه در هر كشوری چارچوب كلی اقتصاد را مشخص می ج) آن

  ـ تأمين امنيت ـ مسائل اجتماعی  ج: بودجه ۲۹ ) الف: انقالب سبز  ب: ۱
  ـ تأمين امنيت ـ مسائل اجتماعی  ج: قانون اساسی  ۲۸) الف: انقالب سفيد  ب: ۲
  ـ تأمين اجتماعی ـ مسائل اقتصادی  ج: قانون اساسی ۲۹) الف: انقالب سفيد  ب: ۳
  عی ـ مسائل اقتصادی  ج: بودجهـ تأمين اجتما ۲۸) الف: انقالب سبز  ب: ۴

 باشد؟ اقتصادی ايران می ۀهای زير مربوط به كدام دور يک از ويژگی هر -142

  الف) جدا شدن اقتصاد ايران از ابعاد هويتی، فرهنگی، اجتماعی، تاريخی و دينی خود 
  ب) برچيده شدن بساط حاكمان بيگانه از كشور 

  سياسی، اقتصاد يكپارچه و مستقلی شكل گرفت. بر يكپارچگی  ج) در بخشی از اين دوره، عالوه
  . ش  ه ۱۳۰۰های قبل از  .. ش ـ بعد از پيروزی انقالب اسالمی ـ ساله ۱۳۰۰های قبل از  ) سال۱
  .ش ـ بعد از پيروزی انقالب اسالمی  ه ۱۳۰۰های قبل از  .. ش ـ ساله ۱۳۰۰های قبل از  ) سال۲
  . ش  ه ۱۳۰۰های قبل از  انقالب اسالمی ـ سال ـ بعد از پيروزی ۱۳۵۷تا  ۱۳۰۰های  ) سال۳
   .ش ـ بعد از پيروزی انقالب اسالمی ه ۱۳۰۰های قبل از  ـ سال ۱۳۵۷تا  ۱۳۰۰های  ) سال۴

گر بخشی از بودجۀ كشور، صرف افزايش بودجۀ بهره - 143 چـون  برداری از صنايع نفتی در مناطق جنوبی كشورمان كه عمدۀ سهم منابع زيرزمينی هم ا
 گاز را به خود اختصاص داده است، در جهت تأمين نيازهای اصلی افراد اين منطقه شود، كدام اصل از قانون اساسی رعايت شده است؟ نفت و 

 ) حقوق اقتصادی شهروندان ۲  های اقتصادی  های بخش ) محدودۀ فعاليت۱
  نسلی  ) توسعۀ پايدار و عدالت بين۴    ای و استانی  ) عدالت منطقه۳

 باشند؟  موارد زير، كامالً درست می چند مورد از -144

 الملل برای تمامی كشورها و مؤسسات و افراد، قطعاً سودآور است.  الف) تجارت بين

  يابد.  كشند و ميزان بيكاری افزايش می الملل، توليدكنندگان داخلی دست از كار می ب) در نتيجۀ تجارت بين
  دهد كه از كاالهای گوناگون و ارزان استفاده كنند.  میكنندگان امكان  ج) واردات كاالهای خارجی به مصرف

  الملل است.  د) روابط اقتصادی بين كشورها فقط همان تجارت بين
۱ (۴   ۲ (۳   ۳ (۲   ۴ (۱  

 فردی مدتی به صورت غيرقانونی اقدام به خريد و فروش ارز در بازار نموده است. دولت پس از شناسايی او اقدام بـه دسـتگيری و اسـترداد - 145
 باشد؟  اموال به صاحبان اصلی نموده است. اين رفتار دولت عمل به كدام اصل يا اصول قانون اساسی می

 ۵۰و  ۴۸) ۴  ۴۷) ۳  ۴۹) ۲  ۴۷و  ۴۶) ۱

  
 فی شده در عبارت زير است؟ق به يكی از نويسندگان معرّ كدام اثر متعلّ  -146

  »ان بود، به حيات خويش ادامه داد.جه ادبّياتر از هايی نيز متأثّ  ر زمينهكه بعد از انقالب به همان روال گذشته كه د ادبّياتاز ای  شاخه« 
  ) دری به خانۀ خورشيد۲  ) روزگار سپری شدۀ مردم سالخورده۱
  بال پريدن ) بی۴    ) برآشفتن گيسوی تاک۳

  اشاره شده است؟ »نخستين رمان اجتماعی دورۀ معاصر«در كدام گزينه به نام  -147
  ) تهران مخوف۴  ) شمس و طغرا۳  ر مالل) دهكدۀ پ۲  ) زمين سوخته۱

 آورندۀ كدام اثر است؟سرودۀ پديد ،شعر زير -148

/ خواهند پاسخ گفت / سرها در گريبان است / كسی سر برنيارد كرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را / نگه جز پيش پا را ديـد نتوانـد  سالمت را نمی«
كراه آورد دست از بغل بيرون / كه سرما سخت سوزان استت سوی كس ياكه ره تاريک و لغزان است / و گر دست محبّ    »زی، / به ا

  ) حيدربابايه سالم۴  ) ققنوس۳  ) گوشوارۀ عرش۲  ) از اين اوستا۱
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  ف پديدآورندۀ كدام اثر است؟عبارت زير معرّ  -149
دارد و كالم را به  توّجهو متداول در نثر  داشته باشد، به سبک نويسندگی و كاربرد كلمات عاميانه توّجهكه به محتوا  تر از اين در داستان بيش« 

كبر دهخدا آغاز كرده بودند. ای و علی العابدين مراغه رود كه كسانی مثل زين كند و به همان راهی می طبع خوانندگان نزديک می   »ا
  ) آتش خاموش۴  ) ارزيابی شتابزده۳  ) تلخ و شيرين۲  ) جعفرخان از فرنگ برگشته۱

   روی آن درست ذكر شده است؟ در كمانک روبهنام پديدآورندۀ چند اثر  - 150

علی موسوی گرمارودی) / صدای سـبز (علـی سّيدمهدی شجاعی) / دالويزتر از سبز (سلمان هراتی) / از آسمان سبز (سّيدمهاجر كوچک (
) / امـين فقيـریدۀ راعـی () / تنگسير (صادق هدايت) / برۀ گمشهوشنگ ابتهاجهای دردار ( نی) / آينهنی) / در كوچۀ آفتاب (علی مؤذّ مؤذّ 

  ها (احمد محمود) ايهضيافت (جالل آل احمد) / همس
  ) چهار۴  ) سه۳  ) دو۲  ) يک۱

  است؟ نرفتهبه كار  »ايهام تناسب«يا  »ايهام«های  يک از آرايه در كدام بيت هيچ -151
ـــه۱ ـــون الل ـــار ) چ ـــو يادگ ـــق ت ـــعلۀ عش  ام ز ش

 

ــــادی ــــر دل نه ــــه ب ــــت ك ــــدامتی اس  ام داغ ن
  

ــک۲ ــل اش ــون طف ــرده ) چ ــود پ ــو ب ــيوۀ ت  دری ش
  

ــــان نمــــی ــــادی پنه ــــه ز چشــــم اوفت  ام كنم ك
  

ــــم۳ ــــار غ ــــا آبش ــــق و وف ــــار عش  ) در كوهس
  

ـــک شـــادی ـــه اشـــک شـــوقم و گلبان ـــد ب  ام خوان
  

 »شــهريار«) شــب بــود و عشــق و وادی هجــران و ۴
  

 ام مــــاهی نتافــــت تــــا شــــود از مهــــر هــــادی
  

  است؟ »ايهام«آرايۀ  فاقد بيتچند  - 152
ــت از دل ــف) آرام رف ــر ال ــاغ ده ــا ز ب ــن ت  م

  

 ســـان صـــبا شـــدند هآرام ناگرفتـــه بـــ
 

 ب) يا رب اين نامـه كـه آورد كـه از هـر شـكنش
  

ـــان ـــوی ج ـــكن می ب ـــد پرور آن عهدش  ؟آي
  

 دن را كه اين زمـانب نسرينج) كی بود برگ من آن 
  

 ام چــو بلبــل در زمســتان بينــوا افتــاده هم
  

 گفتم كه دل بـا كـس نپيونـدم ولـی د) بسيار می
  

ــدار  ــا میدي ــار از دســت دان ــان اختي ــرد خوب  ب
  

ــذار حكايته)  ــاپروا بگ ــو و ن ــون ش ــا، مجن  ه
  

ــا داری ــه فن ــر رو ب ــا، گ ــود زيب ــو ش ــار ت  ك
  

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  
  به كار رفته است؟» تناسب هاميو ا هاميا« يۀهر دو آرانه، يدر كدام گز - 153

 احرام چه بنـديم چـو آن قبلـه نـه ايـن جاسـت؟) ۱
  

ــع ــه  یدر س ــكچ ــيم؟ چ ــتوش ــفا رف ــروه، ص  و از م
  

ـــوادار ) ۲ ـــاز ه ـــرغ دل ب ـــانكم ـــت يیابرو م  اس
  

 ه شـــاهين آمـــدكـــبـــوتر نگـــران بـــاش ك یا
  

ــه ضــمير) ۳  مهــر خورشــيد رخــت هــيچ نگنجــد ب
  

ـــان ـــه زب ـــد ب ـــيچ نياي ـــت ه ـــاقوت لب ـــف ي  وص
  

ـــ) ۴ ـــده ۀپـروان ــت ب ـــع ای    راح ــشم ــبك  ه امش
  

ـــش دل ــدازم ،از آت ـــع گ ـــون شم ــو چ ـــش ت  پي
  

  وجود دارد؟» تناسب هاميا« يۀاآر تيدر چند ب - 154
 بـر بويی و سيمين سمن ،پيكر رويی و مه پری الف)

  

 باشـد غوغا نمـی ،عجب كز حسن رويت در جهان
  

ــب ر ب) ــه ل ــد  ســيدب ــرا جــان و برنيام ــم  امك
  

 ســيداميــد و طلــب بــه ســر نر ســيدبــه ســر ر
  

ـــوت ج) ـــدم دع ـــه ُخل ـــاای   ب ـــد مفرم  زاه
  

ـــ ـــهْ ك ـــخ زان بوســـتان ب ـــن ســـيب ِزن  ه اي
  

 یچـو مشـتر یچـو مـاه و جبينـ هم یكز رو )د
  

ـــاب ـــره جـــام آفت ـــاده زه  وش رخ شـــود و ب
  

ــ )ه ــ ۀدوش در حلق ــا قّص ــود یگيســو ۀم ــو ب  ت
  

 تــو بــود یمــو ۀتــا دِل شــب ســخن از سلســل
  

ـــودازدگانو ـــينه س ـــو از س ـــودای ت  ) داغ س
  

ــيه ــون س ــ چ ــت ۀخيم ــان پيداس ــی ز بياب  ليل
  

۱ (۶  ۲ (۵  ۳ (۴   ۴ (۳  
   ............ . جز بهوجود دارد؛  »اقاغر«ها  در همۀ گزينه - 155

ـــل) ۱ ـــه از ورق گ ـــت ،زمان ـــو بس ـــال روی ت  مث
  

ـــی  ـــرم ز ول ـــو ش ـــه در ت ـــرد غنچ ـــانش ك  پنه
  

 چـــــو قـــــاف قـــــدرتش دم بـــــر قلـــــم زد) ۲
  

 هــــــزاران نقــــــش بــــــر لــــــوح عــــــدم زد
  

ـــی) ۳ ـــد در دل آن ب ـــأثيری نخوان ـــا افســـون ت  وف
  

ــارا گذشــت ــد از خ ــر چن ــرر ه ــون ش ــم چ ــر آه  تي
  

ـــر رشـــت) ۴ ـــ ۀب ـــهپ  تابيـــــدن عكـــــس گهـــــر از بنـــــد كالهـــــت روين زده صـــد ســـوزن طعن
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 وجود دارد؟» ايهام تناسب ـ ايهام«های  در كدام گزينه آرايه - 156

ــگ را موی۱ ــاند ) چن ــرده نش ــس پ ــرد و پ ــان ب  كش
  

ــت ــری رسواس ــه پي ــد ك ــا دي ــو ت ــدل ت ــرت ع  غي
  

ـــرد۲ ـــاراج ب ـــه ت ـــق ب ـــد را عش ـــوش خردمن  ) ه
  

ـــود ـــوتر ش ـــيد كب ـــاز ص ـــه ب ـــنيدم ك ـــن نش  م
  

ــياه می )۳ ــكينان س ــش روز مس ــودای زلف ــد س  كن
  

ــد ــودا كني ــن س ــرک اي ــدارد، ت ــيدش ن ــر خورش  مه
  

 ســازی دهــانم را ) بــه شــّكرخنده گــر شــيرين نمی۴
  

ــخ از آن لب ــرف تل ــه ح ــندم ب ــّكربار خرس ــای ش  ه
  

  كار رفته است؟ به » قلب و ابدال«در كدام بيت هر دو اختيار وزنی  - 157
ــی۱ ــو م ــک ت ــان كل ــار جه ــون ك ــ ) چ  تدارد راس

  

ــت ــس اس ــار ب ــر ك ــو ب ــک ت ــان كل ــت جه ــا هس  ت
  

 ) جانـــا بـــه تـــن شكســـته و عـــزم درســـت ۲
  

ــت ــحبت توس ــب ص ــه دل در طل ــت ك ــری اس  عم
  

ـــت۳ ـــق آويخ ـــم عش ـــر دام غ ـــو ب ـــاز چ  ) دل ب
  

 صــبر آمــد و گفــت خــون غــم خــواهم ريخــت
  

 ) ايــن دل چــو شــب جــوانی و راحــت و تــاب ۴
  

ــــــــپيده ــــــــاب از روی س ــــــــد نق  دم برافكن
  

  شده است؟» اختيارات وزنی«دام گزينه مشمول اّولين ركن در ك - 158
 ) در رخ دوســــــــتان كمــــــــان نكشــــــــند۱

  

ـــــــد ـــــــين نكنن ـــــــقان كم ـــــــر دل عاش  ب
 

ـــدارد۲ ـــام ن ـــردش ايّ ـــو گ ـــو ت ـــه چ ـــی ك  ) آن
  

ــــوق دل ــــو معش ــــو ت ــــلطان چ ــــدارد س  آرام ن
  

ـــلح۳ ـــو ص ـــا ت ـــا را ب ـــادّی و م ـــه ب ـــو هم  ) ت
  

ــــرد ــــا نب ــــا م ــــو را ب ــــو را خــــاک و ت ــــا ت  م
  

ـــــ۴ ـــــم نباش ـــــرين غ ـــــه ق ـــــر دل ك  د) ه
  

ــــــــم نباشــــــــد ــــــــر او رق  از عشــــــــق ب
  

  ؟است بيشتر استفاده شده »ابدال«در كدام گزينه از اختيار  - 159
ــون روم) ۱ ــزار چ ــوم ؟از گل ــون ش ــار چ ــب خ  ؟جان

  

 ؟تـرک سـحر چـرا كـنم ،شب چـو مـرغ شـب یاز پ
  

ـــ) ۲ ـــب ۀحلق ـــالم دل یدل زدم ش ـــوس س  در ه
  

ــگ ــيدر بان ــتيك س ــن ؟آن س ــتم م ــالم دل ،گف  غ
  

 خــدمت ديــگــر چــه نمانمــک  ســتيهــر كــه را ن) ۳
  

 ايــســت و را همــه زرق قــتياو بــه حق خــدمت
  

 جــــان ز عشــــق آمــــوزد ،هــــزار گونــــه ادب) ۴
  

ـــــوان  ـــــه آن ادب نت ـــــك ـــــا ز مكتب افتني  ه
  

  ؟است تری استفاده شده در كدام گزينه از اختيارات وزنی كم -160
ـــــتش۱ ـــــدم مس ـــــاده دي ـــــذری فت  ) در رهگ

  

ــــــتش ــــــرفتم دس ــــــادم و گ ــــــاش فت  در پ
  

ــــيشای عقــــرب زلفــــت زد ) ۲ ــــر جــــانم ن  ه ب
  

 تيـــــر قـــــد تـــــو مـــــرا بـــــرآورده ز كـــــيش
  

ـــــالی دل عـــــامای  ! خـــــاص ۀفتنـــــای ) ۳  !ب
  

ــــالم ــــته غ ــــو را گش ــــک روی ت ــــيد فل  خورش
  

 ) مــــــا بنــــــدگی آن رخ زيبــــــات كنــــــيم۴
  

ـــــــرّ  ـــــــی ط ـــــــيم ۀو آزادگ ـــــــات كن  رعن
  

  

  
  

  
  

  . ............ . جز بهته است؛ های پنجم و ششم برجس های نثر سده در متن زير همۀ ويژگی - 161
شنودم مثل اصطناع ملوک و احتياط واجب ديدن در آنچه تا بدگوهر نادان را استيال نيفتد، كه قدر تربيت نداند و شـكر اصـطناع نگـزارد. « 

كنون بازگويد كه چون كريم عاقل و زيرک واقف بست نعمت و پناه غبطت  هل در ظّل باشد. و لئيم غافل و ابله جا زخم عنا می ۀبند بال و خست ۀا
  »گذارد، نه اين را عقل و كياست دست گيرد و نه آن را حماقت و جهل درآرد. روزگار می

  ) كاربرد لغات مهجور عربی، تركی و مغولی و اصطالحات علمی و فّنی۱
  های فراوان ها و توصيف ) آوردن مترادف۲
 .مراعات نظير، تشبيه و .. های ادبی؛ مانند: موازنه، سجع، ) استفاده از آرايه۳

  ) كاربرد آيات، احاديث و اشعار در متن ۴

ــه ــتوّج ــب گرام ــؤاالت ی: داوطل ــين س ــاً از ب ــی( ١ زوج درس، لطف ــون ادب ــوم و فن ــمار)۱( عل ٢زوج درس) و ١٧٠تــا  ١٦١ ۀ، ش
  پاسخ دهيد. را به انتخاب خود یسر کفقط ي)، ١٨٠تا  ١٧١ ۀ، شمار)۲( علوم و فنون ادبی(

 )170 تا 161 (سؤاالت) 1علوم و فنون ادبي (
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  است؟ نادرستكدام عبارت دربارۀ ابيات زير  -162
ــــو« ــــآ انيــــمول یجــــو یب  یهمــــ دي

  

ــــ ــــ ادي ــــان آ اري ــــمهرب ــــ دي  یهم
  

ــــــر ــــــو گي ــــــت یآم  راه او یو درش
  

ــــز ــــا ري ــــپرن ميپ ــــآ اني ــــ دي  یهم
  

 دوســـــت یاز نشـــــاط رو حـــــونيج آب
  

ـــا م ـــا را ت ـــگ م ـــِخن ـــآ اني ـــ دي  یهم
  

 یز ريــــبخــــارا، شــــاد بــــاش و د یا
  

 »یهمـــ ديـــتـــو شـــادمان آ یزر، يـــم
  

  شود. های زبانی سبک خراسانی ديده می ويژگی ،) در ابيات۱
  آرايۀ موازنه به كار رفته است. ،) در ابيات۲
  اند. ساخته شده و دارای حروف الحاقی ۲) قوافی طبق قاعدۀ ۳
  .است سان به كار رفتههر دو نوع جناس همسان و ناهم ،) در ابيات۴

   ............ . جز بههای پنجم و ششم اشاره شده است؛  شعر سده »های فكری های زبانی و ويژگی ويژگی«ها به ترتيب به  در همۀ گزينه -163
  ) ورود لغات زبان تركی و مغولی به زبان فارسی؛ فراوانی وعظ و اندرز در شعر۱
  ه سبک خراسانی؛ رواج حّس دينی) از ميان رفتن لغات مهجور فارسی نسبت ب۲
  های داستانی سرايی و منظومه ) فراوانی تركيبات نو؛ رواج داستان۳
  ) كاهش سادگی و روانی كالم و حركت به سوی دشواری متون؛ رواج هجو۴

  ؟است به كار رفته» جناس ناهمسان ـ موازنه ـ جناس همسان«های  در كدام گزينه همۀ آرايه -164
 !هجيرای   حمله كم كن وی سهراب است بر ،) عشق۱

  

ــت در ،رود ــاب اس ــم ران وی غرق ــاره ك ــوارای   ب  !س
  

 مهر، از مـن بتافـت ) گرچه خورشيد جمالش، روی۲
  

 مهــرش، ســايه از مــن، برگرفــت ور چــه روزی چنــد
  

ـــنت۳ ـــات حس ـــل ،) آب حي ـــرگ گ ـــدارد  ب ـــر ن  ت
  

 شــــكر نــــدارد تنــــگ ،تنگــــت طعــــم دهــــان
  

ــگ ) در۴ ــا چن ــود و س ــو ع ــوزم چ ــت س  زمآرزوي
  

ــون ــنگم چ ــوزی چ ــودم ار بس ــون ع ــازی چ  ار بس
  

  به كار رفته است؟» اشتقاق و موازنه«در كدام گزينه هر دو آرايۀ  - 165
 كجــا بــادی ز خشــمش مهرگــان در مهرگــان هــر) ۱

  

ــرودين ــرودين در ف ــش ف ــری ز لطف ــا ذك ــر كج  ه
  

 كمـان انـدر كمـان ) موكبش در دشت هيجا چـون۲
  

ــون ــا چ ــكرش در روز غوغ ــين لش ــدر كم ــ ان  ينكم
  

 چنــان خلعتــی كــش پيكــری شايســته شــايد آن) ۳
  

ــين ــن چن ــد اي ــته باي ــی بايس ــش خلعت ــری ك  پيك
  

 خــاک عــذار ،خــاک راهــش مــر قمــر را در فلــک) ۴
  

ــم ــين را در رح ــر جب ــرش م ــين ،داغ مه ــش جب  نق
  

  معيوب است؟  ،در كدام گزينه »قافيه« -166
ــــار غمگســــار۱  ) دی در هــــوای صــــحبت آن ي

  

ــــای ال ــــه تماش ــــدم ب ــــتان ش ــــهزی بوس  زار ل
 

ــن قفس۲ ــان ) ت ــار ج ــد خ ــن ش ــت ت ــكل اس  ش
  

ـــــــــان ـــــــــالن و خارج ـــــــــب داخ  در فري
  

ـــــامالن۳ ـــــای ك ـــــر پ  ) خـــــاک ره شـــــو زي
  

 تـــــا كـــــه گـــــردی تـــــاج فـــــرق رهـــــروان
  

ـــــره۴ ـــــوه و دشـــــتش ب ـــــر ك ـــــده ب گن  ) پرا
  

ـــــــره ـــــــوم او يكس ـــــــده ب ـــــــتی ش  بهش
  

  در كدام گزينه متفاوت است؟» قاعدۀ ساخت قافيه« -167
ــــكوفه۱ ــــور، ش ــــت زي ــــن راس ــــروس چم ) ع

  

ـــــ ـــــكوفهس ـــــر، ش ـــــاخ را هســـــت افس ر ش
 

هشـــت خلـــد را بـــه يكـــی نـــان فروختـــه!ای   )۲
  

وز بهـــر راحـــت تـــن خـــود جـــان فروختـــه!
  

ــو را می۳ ــه ت ــد ك ــد آي ــی را حس ــر كس ــرم ) گ نگ
  

ـــه در روی تـــو، در صـــنع خـــدا می نگـــرم مـــن ن
  

ـــــــزار۴ ـــــــو گل ـــــــبلم و رخ ت ـــــــن بل ) م
  

ـــــدار ـــــو بي ـــــم ت ـــــن از غ ـــــه م ـــــو خفت ت
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  است؟» ذوقافيتين«ت های زير چند بي از ميان بيت - 168
 دهان غنچــهای   رخ خــويش گفــتم الــف) بــا گــل

 

ــره چــون عشــوه ــوش چه ــه مپ ــر لحظ  انِده ه
 

 هســت جهــان از پــی تــو هســت شــدهای   ب)
  

ــی ــان از م ــر دو جه ــده  وی ه ــت ش ــو مس  ت
  

ـــگ دره ـــته در تن ـــان نشس ـــا درويش  ج) م
  

ــره ــرگ ت ــه ب ــوريم و گ ــوين خ ــرص ج ــه ق  گ
  

ــت آن ــرو اس ــه س ــاال می د) چ ــه ب ــدنم ك  اي
  

 ربايــــد هــــا می عنــــان از دســــت دل
  

ـــاد ه ـــفركرده داد ب ـــار س ـــی ز ي  ) دوش آگه
  

ــاد ــاد ب ــه ب ــم هرچ ــاد ده ــه ب ــز دل ب ــن ني  م
  

ــــن جهــــان در وی و) نقطــــه ــــه و اي  ای ن
  

 ای نــــــــــه و آســــــــــمان در وی ذّره
  

۱ (۴  ۲ (۳  ۳ (۲  ۴ (۱  
گر پای در دامن آری چو كوه / سرت ز آسمان بگذرد در شكوه«مفهوم بيت  -169   گزينۀ ............ متناسب است.  استثنای بهمۀ ابيات، با ه» ا

 خورنـد ) در چنين عهدی كه مردم خون هـم را می۱
  

 جاسـته كشد هر كس كه پـا در دامـن عزلـت, بـ می
 

گـــر بـــود در ايـــن خارســـتان ) گـــل بی۲  خـــاری ا
  

ـــد ـــردم چيدن ـــحبت م ـــه از ص ـــود ك ـــی ب  دامن
  

ــحبت۳ ــو ص ــرک ت ــه ت ــار دل ب ــت ) بيم  پذير نيس
  

ــــا ب ــــه نصــــيحت الســــت ايناّم  پذير نيســــت ك
  

 ) هر كه از خلقان چو عنقـا در جهـان عزلـت گزيـد۴
  

ـــرد ـــرواز ك ـــان پ ـــوای المك ـــانش در ه ـــرغ ج  م
  

  متفاوت است؟  ،مضمون كدام رباعی - 170
ـــرا۱ ـــت م ـــوی زيباس ـــگ و ب ـــه رن ـــد ك  ) هرچن

 

ـــرا ـــت م ـــرو, باالس ـــو س ـــه, رخ و چ ـــون الل  چ
 

ــــه در طرب   ــــد ك ــــوم نش ــــاک معل ــــۀ خ  خان
 

ـــــ ـــــاش ازل به ـــــرا؟نّق ـــــت م ـــــه آراس  ر چ
 

ـــه۲ ـــا ن ـــه دارم ي ـــورم ك ـــم آن خ ـــی غ ـــا ك  ) ت
 

ـــوش ـــه خ ـــر ب ـــن عم ـــه وي ـــا ن ـــذارم ي  دلی گ
 

ـــت   ـــومم نيس ـــه معل ـــاده ك ـــدح ب ـــن ق ـــر ك  پ
 

 كــــاين دم كــــه فروبــــرم بــــرآرم يــــا نــــه!
 

 مايـــۀ نـــازای   ) وقـــت ســـحر اســـت خيـــز۳
 

 خــــور و چنــــگ نــــواز  نرمــــک بــــاده نرمک
 

ــــی كآن   ــــد بس ــــد نپاين ــــه جاين ــــه ب ــــا ك  ه
 

ــــ وآن ــــس نمیه ــــدند ك ــــه ش ــــاز ا ك ــــد ب  آي
 

كـــــت دل چـــــو زمانـــــه میای   )۴  كنـــــد غمنا
 

ـــــــن، روان  ـــــــرود ز ت ـــــــه ب گ ـــــــت نا ك  پا
 

 بـــر ســـبزه نشـــين و خـــوش بـــزی روزی چنـــد  
 

ــــت  ك ــــد از خا ــــبزه بردم ــــه س ــــيش ك  زآن پ
 

  

  
  

  تواند سرودۀ كدام شاعر باشد؟ های سبكی می به ويژگی توّجهابيات زير با  - 171
 ؟پرسـی مـا چـه مـیآرای وهميم از حباب  دماغ«

  

 بــر طــاق عــدم دارد شيشــه شــراب محمــل مــا
  

 عالجی نيسـت غيـر از داغ زخـم خاكسـاران را 
  

 نقـش قـدم دارد ۀبخيـ كه چـاک جـاده يكسـر
  

 شـوقم خـراش زخـم الفـت را ۀرنگـی تشـنه ب 
  

 »پـای مـن قسـم دارده كه خار وادی مجنـون بـ
  

 ) نظامی گنجوی۴  لویبيدل ده) ۳  الّدين  ) موالنا جالل۲  ) فّرخی سيستانی۱

  ............ . جز بهنوع نثر آثار درج شده در هر گزينه يكسان است،  -172
  الحيات الوقايع ـ عين ) بدايع۲    طهماسب  ـ تذكرۀ شاه  نامه ) شرف۱
  ) جامع عّباسی ـ مجالس المؤمنين۴     نامه آرای عّباسی ـ عّباس ) عالم۳

  به كار رفته است؟ » تعليل آميزی و حسن ، حساسلوب معادله«های  در كدام گزينه همۀ آرايه - 173
ــنگ۱ ــان دل س ــد چن ــار ش ــه گرانب ــوش الل  ) ز ج

  

ــــد ــــدا ش ــــار پي ــــر كوهس ــــاب در كم ــــه ت  ك
  

 ابــروی مــن ) نــاخنی خــورده اســت بــر دل از هالل۲
  

ــاب ــون آفت ــام در خ ــر ش ــفق ه ــيند از ش  زان نش
  

ـــارغ نيســـت۳  ) دل روشـــن ز غـــم روی زمـــين ف
  

ــــن ــــيد ز روش ــــرۀ خورش ــــتراي زردی چه  ی اس
  

ــداز جســم می۴ ــه خــود ) جــان ســالک از گ ــد ب  بال
  

ــی ــه دل م ــاخن ب ــد ن ــود زن ــر ش ــاه چــون الغ ــا م  ه
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  ها به كار رفته است؟  در كدام گزينه بيش از ساير گزينه» استعارۀ آشكار«آرايۀ  -174
 چو شيرين، به دهـان پسـته، بـه گفتـار شـكرای   )۱

  

ــــديث ــــكری آ در ح ــــار ش ــــته فروب  و از آن پس
 

ــــرگس فروباريــــد و گــــل را آب داد) ژالــــه از ۲  ن
  

ـــــرگ روح ـــــاب داد وز تگ ـــــالش عّن ـــــرور، م  پ
  

ـــزد ۳ ـــيچ نخي ـــو ه ـــدق ت ـــه) از فن ـــات جز ب  نب
  

 در پســـتۀ تـــو هـــيچ نگنجـــد مگـــر ســـخن
  

ـــار۴ ـــقش در كن ـــارم ز عش ـــی ب ـــؤ الال هم  ) لؤل
  

ــــت ــــؤ الال گذش ــــان آن لؤل گه ــــارم نا ــــز كن  ك
  

گر بخواهيم ابيات زير را به - 175 مرتّـب كنـيم، كـدام » آميزی ـ مجاز ـ استعارۀ مكنّيه ـ استعارۀ مصّرحه تمثيل ـ حس«های  ترتيب داشتن آرايه ا
  گزينه درست است؟

 باشـد  الف) تو پنداری دل خوش در جهان بسيار می
 

 باشـد ز صد گوهر در اين دريـا يكـی شـهوار می
 

 گـل چينـد ،ب) نگاه دوربـين در خانـه از گلـزار
  

ــدار می ــانع دي ــی م ــوار و در ك ــرا دي ــد؟ب م  اش
  

 ج) ز سر نگذشته چون منصور نتوان حرف حق گفتن
  

 باشـد كه حـرف راسـت را منبـر ز چـوب دار می
  

 بصـيرت را د) شود از خواب غفلت عمـر كوتـه بی
  

 باشـد رفتار می سـنگی سـبک كه سـيالب از گران
  

 شـمع كـافوریای   مكن ناز خنک در كـار مـاه) 
  

 باشــد ديــدۀ بيــدار می ،كــه مــا را شــمع بــالين
  

  ـ ج ـ ب ـ الف ه ) د ـ ۴  ه) ب ـ ج ـ د ـ الف ـ ۳  ـ الف ـ ب ـ د ـ ج) ه ۲  ـ د ـ ج ـ به ) الف ـ ۱
  ؟نداردهای همسان دولختی را  وزن كدام گزينه ويژگی وزن -176

ــو داده۱ ــرگش ت ــه ب ــد آن درخــت ك ــون باش  ای ) چ
 

 چـــون باشـــد آن غريـــب كـــه همســـايۀ هماســـت
  

گـــه۲  ) دريـــای جمـــال تـــو چـــون مـــوج زنـــد نا
  

 پــــرگنج شــــود پســــتی فــــردوس شــــود بــــاال
  

 پســرای   ) پــای در آتــش بنــه همچــو خليــل۳
  

ــــوفری اســــت ــــآتش از لطــــف او روضــــۀ نيل  ك
  

 ) به از اين چـه شـادمانی كـه تـو جـانّی و جهـانی۴
  

ــدارد ــا ن ــان بق ــه جه ــقان را ك ــم اســت عاش ــه غ  چ
  

  وزن است؟ هم» شود تو به سر نمی تو چون كشم بی تو نه مردگی خوشم / سر ز غم بی تو نه زندگی خوشم بی« كدام گزينه با بيت - 177
 ) مـــات شـــو و لعـــب گفـــت و گـــوی رهـــا كـــن۱

 

ـــــت راه ـــــطرنج راس ـــــه ش ـــــان ش ـــــايی ك  نم
  

ـــكنی۲ ـــر او برش ـــاز ب ـــّراری ب ـــه از آن ط  ) آن ك
  

 افتـــد و ســـودش نكنـــد در دغلـــی هشـــياری
  

ــاد۳ ــورد ۀ) ب ــه خ ــس ك ــورم پ ــورم ور نخ  ؟او را نخ
  

 ؟شــودگــر بخــورم نقــد و نينديشــم فــردا چــه 
  

 ) چون بگشايد اين دلم جز بـه اميـد عهـد دوسـت۴
  

ـــاده ـــر دل نه ـــر س ـــت را ب ـــد دوس ـــۀ عه  ام نام
  

  ؟بندی كرد توان به دو صورت ركن دارد و آن را میكدام بيت, وزن دوری  - 178
 دسـت كنـد دل و بی بـی ،هسـت كنـد ،) نيست كند۱

  

ـــاده دهـــد ـــرا ،مســـت كنـــد ،ب ـــار م  ســـاقی خّم
  

ـــي۲ ـــالی س ـــپيدی خ ـــر س ـــدم) در روی ه  اه دي
  

 بـــــاالتر از ســـــياهی رنگـــــی دگـــــر نباشـــــد
  

ــت۳ ــد راس ــم خداون ــد حك ــوی كن ــه دع ــده چ  ) بن
  

ــر تــو قــدم می ــا بــنهم چشــم راســت گ  نهــی ت
  

 هنــــری و قيمتــــی  ) اليــــق بنــــدگی نــــيم بی۴
  

 كنـــی بـــا همـــه نقـــص فاضـــلم ور تـــو قبـــول می
  

 متفاوت است؟اندكی مضمون كدام بيت  - 179

ـــه۱ ـــت رعش ـــت ) از دس ـــس ريخ ـــت دار نف  عاقب
 

 ســــاغر سرشــــار زنــــدگی خــــاک صــــائب بــــه
  

ــتينب) ۲ ــت عاقب ــت رحل ــت وق ــد داغ غرب ــيب ن  ین
  

ــ  بنــدد یار مــش از مــرگ چشــم از عــالم غــدّ يكــه پ
  

 هــــر ســــرايی خشــــت دانــــد كــــه ) كــــه می۳
  

ـــــــروقدّ  ـــــــدامين س ـــــــازنين ك ـــــــتا ن  س
  

 ) خــدنگ چـــار پــر مـــرگ بــاز نتـــوان داشـــت۴
  

گـــرت درع و جوشـــن و ســـپر اســـت  هزارتـــو ا
  

 تری دارد؟ ها تناسب مفهومی كم ير گزينهكدام گزينه با سا - 180

ـــد۱ ـــالين آي ـــه ب ـــود ب ـــۀ مقص ـــرا كعب ـــا م  ) ت
  

 ها بســـتر خـــود خـــار مغـــيالن كـــردم ســـال
  

ــوردان را۲ ــد رهن ــه باش ــال كعب ــر جم ــر ب ــر گ  ) نظ
  

 تـــوان چيـــدن خـــار از خـــار مغـــيالن می گـــل بی
  

ــــل ســــور) ۳ ــــراق او گ ــــود النميمغــــ یدر ف  ب
  

ــــ ــــال او مغ ــــور النميدر وص ــــل س ــــود یگ  ب
  

ـــد۴ ـــه در نظـــر باش ـــه كســـی را ك  ) وصـــال كعب
  

 بــه چشــم جــای چــو مژگــان دهــد مغــيالن را
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  ِّ۱۸۱ـ  ۱۸۵التعريب (ن األصّح و األدّق في الجواب للترجم‗ أو عي(:  
181-  ًأنَزل من الّسماء ماء فُتصبح األرض مُخَضّرة : 

   »شود! ا نازل كرد و زمين سرسبز میاز آسمان آبی ر«) ۲   »شود! از آسمان آب را نازل كرد و زمين سبز می«) ۱
   »گردد! از آسمان آبی فرو فرستاده شد و زمين سرسبز می«) ۴   »!گردانيدزمين را سبز  كهآبی را از آسمان فرو فرستاد «) ۳

  »: قد يَسقط اإلنسان من جبل أو تغرق سفينته في بحر ولكنّه لن يموت قبل أجله!« - 182
گرچه از كوهی بيفتد يا كشتی) انسان پيش از اجلش نخواهد ُمرد؛ ۱   اش در دريايی غرق شود!  ا
  اش در دريا غرق شود، ولی قبل از موعد مرگش نخواهد مرد!  ) شايد انسان از كوه سقوط كند و كشتی۲
  ميرد!  ) شايد انسان از كوه سقوط كند يا كشتی او دچار غرق شدن شود، اّما هرگز پيش از فرا رسيدن مرگش نمی۳
  مرگش نخواهد ُمرد! موعد اش در دريايی غرق شود، اّما هرگز قبل از  انسان از كوهی بيفتد يا كشتی است ) ممكن۴

  »: لَيعلم الُمزارع أّن فسيل‗ الجوز لن تُثمر إّال بعد عشر سنوات!« - 183
  دهد!  داند كه درخت گردو تنها پس از سال دهم ميوه می ) كشاورز می۱
  ط پس از ده سال ميوه خواهد داد! ) كشاورز بايد بداند كه نهال گردو فق۲
  ) خوب است كشاورز بداند كه نهال گردو بعد از ده سال ميوه خواهد داد! ۳
  ) بايد كشاورز بداند كه درخت گردو ميوه نخواهد داد مگر بعد از سال دهم! ۴

   :الخطأن عيِّ  -184
  هاست!  ترين آن ) خيُر األمور أوَسطها!: بهترين كارها ميانه۱
  حرف و پُركار است!  يل الكالم كثير العمل!: مؤمن كم) المؤمن قل۲
  ) عداوة العاقل خيٌر من صداق↨ الجاهل!: دشمنی خردمندانه بهتر از دوستی جاهالنه است! ۳
  ، مانند درخت بدون ميوه است! عمل) العالِم بال عمل كالّشجر بال ثمر!: دانشمند بدون ۴

  ؛ عّين الصحيح:»آيد! ها خوشم می ز آنبينم كه ا هايی را می من در اين مرد ويژگی« - 185
  ) في هذا الرجل خصال أراها تُعجبني! ۲  ) إنّي أری في هذا الرجل خصاالً تُعجبني!۱
  ) أنا أری في هذا الرجل مواصف↨ تُعجبني! ۴  ) إنّي رأيُت في هذا الرجل مواصفات أحّبها!۳
  ِّ۱۸۶ـ  ۱۹۰الصحيح عن األسئل‗ التالي‗ (ن عي(:  
  ؛ عيِّن الصحيح في اإلعراب و التحليل الصرفّي: »ه القّص‗ قراءًة دقيق‗ لكي نطّلع علی أفعال اإلنسان المخّرب‗ للبيئ‗!لِنقرأ هذ« - 186

  ) نقرأ: فعل أمر ـ للمتكلّم مع الغير ـ مجّرد ثالثّي ـ متعدٍّ / فعل مع فاعله و الجمله فعلّي↨ ۱
  صفتها  » دقيق↨ً «الفتح↨ و ) قراءة: مفرد مؤنّث ـ نكرة ـ معرب / حال و منصوب ب۲
  و عالم↨ جّره الكسرة » علی«) أفعال: جمع تكسير أو مكّسر (مفرده: فعل) ـ معرب / مجرور بحرف جّر ۳
  »اإلنسان«) المخّرب↨: اسم ـ مفرد مؤنّث ـ اسم فاعل من مصدر تخريب ـ معرب / صف↨ و موصوفه ۴

  عيِّن الصحيح عّما طُلب:  - 187
  في أمورک المهّم↨!: (جمعه: األخبار)  الخبير) اِستشر ۲  لزراعّي↨!: (مثّناه: الِفئران) المحاصيل ا الفأر) يُتلف ۱
كثار) ۴  المزارع يُفّكر في سبب تلف المحاصيل!: (مترادفه: بدأَ)  أخذَ ) ۳   الكيمياويّ↨ مضّر!: (مفرده: السّم)  األسمدةفي استخدام  اإل

  : فاعالً » التلميذ«عيِّن  - 188
  ) اُنتُخب التلميذ للمشارك↨ في المسابق↨! ۲    اً بدراسته!) كان التلميذ مهتمّ ۱
  ) يكتب التلميذ واجباته الدراسّي↨ مجتهداً! ۴  ) التلميذ يهتّم بما يُدّرسه المعلّمون!۳

  عيِّن ُأسلوب االستثناء:  - 189
  الكبير!  ) شاهد الّناس أصنامهم مكّسرة إّال الصنم۲  ) ما شاهد الّناس في المعبد إّال أصناماً ُمكّسرًة! ۱
  ) شاهد الّناس أنّه لم يَبق في المعبد إّال أصنام مكّسرة! ۴  ) لم يُشاِهد الّناس أصنامهم في المعبد إّال ُمكّسرًة! ۳

  عيِّن المفعول المطلق للنوع:  -190
  ) يجب أن يُربّي الوالداِن األوالَد تربي↨ صالح↨! ۲  ) يُراقب المؤمن نفسه مراقب↨ ليالً و نهاراً!  ۱
  ) ال تَسمحوا لألطفال أن يُشاهدوا مشاهد مؤلم↨! ۴  خّل في توازن الطبيع↨ فقد ظلمها ظلماً! ) من أ۳
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 ميالدی منتشر ساخت، چه بود؟ ۱۹۱۷موضوع اعالميه بالفور كه دولت انگلستان در سال  - 191

  طينفلس در يهودی سرزمين ايجاد با) اعالم نظر مساعد ۲  ) به رسميت شناختن رژيم اشغالگر صهيونيستی۱
  ) پيشنهاد تقسيم سرزمين فلسطين به دو كشور يهودی و عربی٤  ) اعالم قيموميت رسمی انگلستان بر سرزمين فلسطين٣

  جهانی به زيان ايران برهم خورد؟ قعه در طول جنگ جهانی دوم، معادلۀبا كدام وا -192
  روی حملۀ هيتلر به شو) ۲  ) پيشروی ارتش ژاپن در آسيا و نزديک شدن آن به خاک ايران۱
كو۳   ) ورود آمريكا به جنگ جهانی دوم۴  ) دستيابی ارتش هيتلر به منابع نفتی با

  ها ريختند؟ وزيری چه كسی به خيابان ، مردم در مخالفت با نخست۱۳۳۱تير  ۳۰در  -193
  ) قوام٤  ) زاهدی٣  آرا ) رزم٢  الدوله ) وثوق١

  دكتر مصدق، كدام طرح را به تصويب رساندند؟» منفی ۀموازن«چهاردهم مجلس شورای ملی، در راستای سياست  ۀنمايندگان دور -194
  را لغو و صنعت نفت ايران را ملی اعالم كردند. .م١٩٣٣ی و قرارداد دارس ۀامتيازنام )١
كره و انعقاد قرارداد با كشورهای خارجی در خصوص نفت ايران بدون تأييد و تصويب مجلس منع كردند.٢   ) دولت را از مذا
گذار كردند. نامه فت جنوب به انگلستان، طی موافقت) در مقابل اعطای ن٣  ای امتياز نفت شمال را به شوروی وا

كره كند و اقدامات الزم را انجام دهد.٤   ) دولت را مكلف ساختند كه برای گرفتن تمامی حقوق ملی در موضوع نفت جنوب، مذا
 رسيد؟ پيروزی به ام نخستگ در ايران ملت ضداستعماری ش، جنبش.۱۳۲۹اسفند  ۲۹با كدام واقعه در  - 195

  وزيری انتخاب دكتر محمد مصدق به نخست) ۱
 ملی شدن صنعت نفت در مجلس شورای ملی ۀتصويب اليح) ۲

 ) صدور رأی در ديوان بين المللی الهه به سود كشور ما و عليه دولت انگلستان۳

 ملی شدن صنعت نفت در مجلس سنا طرحتصويب ) ۴

  گذاری شد؟ زمانی و به دست چه كسانی پايه ۀردر كدام دو» نهضت مقاومت ملی« -196
  های ملی و مذهبی گروهی از شخصيت ـ مرداد ٢٨) پس از كودتای ١
  اتحادی از روحانيان برجسته و دانشجويان مخالف سلطنت پهلوی ـ شاه سلطنت رضا ۀ) در دور٢
  ری دكتر مصدقگروهی از نمايندگان مجلس به رهب ـ ) در زمان مبارزه برای ملی كردن صنعت نفت٣
  های مذهبی شخصيت و وزيران ملی، شورای مجلس نمايندگان از برخی ـ ) دوران اشغال ايران در جنگ جهانی اول٤

  دارد، از چه زمانی آغاز شد؟ شهرت» استعمار نو«تاريخ ايران كه به  از جديدی فصل -197
  شاه قاجار  لی) به قدرت رسيدن محمدع۲  ) اشغال ايران به دست متفقين در جنگ جهانی دوم۱
  ) آغاز سلطنت پهلوی۴  م.۱۹۰۷) تقسيم ايران به مناطق نفوذ روسيه و انگلستان در قرارداد ۳

  وزيری، برای رسيدن به اهدافش ابتدا كدام پيشنهاد را مطرح كرد؟ رضاخان پس از رسيدن به نخست - 198
  ) مجلس مؤسسان برای تغيير سلطنت تشكيل شود.۱
  حكومت موقت به وی سپرده شود.) با خلع قاجاريه از سلطنت، ۲
  ) به جای حكومت سلطنتی، نظام جمهوری در كشور برقرار شود.۳
  ) احمدشاه از سلطنت بركنار و شورايی از بزرگان كشور جانشين او گردد.۴

 شاه در اروپا، كدام اقدام رضاخان باعث افزايش محبوبيت او در كشور شد؟ در دوران توقف طوالنی احمد -199

  ) ايجاد ارتش منظم۲    منيت) برقراری ا۱
  ) اعالم نظام جمهوری۴    ) لغو قرارداد دارسی۳

  ، شاه فقط بر كدام نهاد حكومتی تسلط داشت؟۱۳۳۲تا  ۱۳۲۰های  سال ۀدر فاصل -200
  ) وزارت خارجه٤  ) مجلس شورای ملی٣  ) ارتش٢  ) هيئت دولت١
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  های ايران معمول گرديد؟ های جديدی از گياهان و درختان در سرتاسر قلمرو پهناور سلسله ت گونهبه كدام دليل، درعصر باستان كش -201
  ) توجه شاهان هخامنشی و ساسانی به كشاورزی و اقدامات مفيد آنان برای توسعه آن۱
  تجارت ۀ) گسترش راه ها و توسع۲
  های مالياتی ها و ارائه معافيت ) تشويق شاهان برای آبادی زمين۳
  ها بندهای متعدد بر روی رودخانه ) ايجاد سدها و آب۴

  خصوص در شهرها گسترش يافت؟  كاربرد پول به ،يک از حكومت های باستانی ايران كدام ۀدر دور - 202
  ) هخامنشيان۴  ) ايالم۳  ) ساسانيان۲  ) ماد۱

  ؟ رسيدتقل تبديل شد و سپس به اروپا به كيشی مس ،ستايش كدام ايزد ايران باستان در قلمرو روم در آسيای صغيردر عهد كاشانی  -203
  ) بهرام۴  ) ميترا۳  ) آناهيتا۲  ) اهورامزدا۱

  چگونه بود؟ ،ها و اقوام مختلفی كه با فرهنگ و اعتقادات گوناگون در قلمرو آنان زندگی می كردند برخورد شاهان هخامنشی با گروه - 204
  رو شدند. های غيرزرتشتی با مسائل و مشكالتی روبه تدريج برخی گروه  بها ام ،كردند ها در ابتدا در آرامش زندگی می ) پيروان ديگر دين۱
  شمردند.  را محترم میم تابع حكومت خود گذاشتند و فرهنگ و عقايد اقوا ) مردم را در پيروی از دين خود آزاد می۲
گر شورش می ،) به خدايان آنان كاری نداشتند۳   دند.كر خدايان آنان نيز اهانت میكردند به  اما ا
  ای با مردمان مغلوب داشتند. ، رفتار ستمگرانه آن زمان ) مانند ديگر فرمانروايان۴

  كوشش اسكندر مقدونی و شاهان سلوكی برای ترويج زبان، فرهنگ و باورهای يونانی در ايران چه بود؟ ۀنتيج -205
  هايی به شكل نافرمانی و شورش در مناطق مختلف كشور صورت گرفت. ) مقاومت۱
كن ايران ايجاد شد. ) حس هم۲   زيستی و يگانگی با اقوام ايرانی در يونانيان سا
كان خود باقی ماندند. ) بيشتر ايرانيان بر دين، سنت۳   ها، آداب و رسوم نيا
  ) پرستش خدايان كهن يونانی مانند آناهيتا در قلمرو ايران رايج شد.۴

  سياست مذهبی شاهان اشكانی كدام پيامد را در پی داشت؟ - 206
  ) افزايش قدرت موبدان زرتشتی ۲  زايش نفوذ روم در غرب ايران از طريق گسترش مسيحيت) اف۱
   عقايد مختلفها و  دينآميز پيروان  زيستی مسالمت ) هم۴  ) دخالت بيشتر درباريان در امور مذهبی۳

  و در زمان كدام پادشاه ساسانی اعدام شد؟ های خود را يافت كدام پادشاه ساسانی اجازه تبليغ انديشه ۀدر دور» مانی«به ترتيب بيان كنيد  -207
  بهرام يكم ـ ) شاپور دوم۲    بهرام دوم ـ ) شاپور يكم۱
  بهرام دوم       ـ ) بهرام يكم۴    بهرام يكم ـ ) شاپور يكم۳

 هنر هخامنشی است، درست است؟ ۀپيكرۀ بدون سر كه از آثار برجست ۀكدام گزينه دربار -208

  طبيعی ساخته شده است. ۀتر از انداز ) كوچک۲  از دوران هخامنشی است. مانده باقی ) تنها تنديس انسانی۱
  .متعلق به كورش بزرگ است) ۴  ) در تخت جمشيد از زير خاک بيرون آورده شده است.۳ 

 ل بودند؟از زمان سقوط هخامنشيان تا فروپاشی حكومت ساسانيان در مناطق مختلف ايران متداو هايی است كه تقريباً  كدام گزينه، از زبان - 209

  ) فارسی باستان۲    ) مادی۱
  ) اوستايی۴    ايرانی ميانه) ۳

های زير، طبق روايت مورخان يونانی، در زمان هخامنشيان به زبان فارسی باستان وجود داشته  يک از داستان ان يونانی، كدامبه نقل از مورخ -210
 اند؟ خوانده و مردم آن را از حفظ می

  ) يادگار زريران۲    ) درخت آسوريک۱
  ) ويس و رامين۴    افسان ) هزار۳

  

یسر کفقط ي )٢٢٠تا  ٢١١ ۀ، شمار)۲( تاريخ( ٢زوج درسو  )٢١٠تا  ٢٠١ۀ ، شمار)١( تاريخ( ١ زوج درس، لطفاً از بين سؤاالت یتوجه: داوطلب گرام
  را به انتخاب خود پاسخ دهيد.

 )210 تا 201 (سؤاالت) 1تاريخ (
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  نگاری عصر صفوی است؟  دام گزينه، از مشهورترين آثار تاريخك - 211
  ) تاريخ گزيده۲    تاريخ جهانگشا) ۱
 السير ) حبيب۴    التواريخ ) جامع۳

 ترين اقدام شاه اسماعيل صفوی، پس از نشستن بر تخت شاهی چه بود؟ مهم -212

  دن مذهب شيعۀ دوازده امامی) رسمی كر۲    ) نبرد با سلطان سليم۱
  ) وحدت سياسی و جغرافيايی ايران۴    ) تصرف تبريز۳

  كدام دولت همسايه با ايران دورۀ صفوی، روابط نسبتاً خوبی داشت؟ -213
  )عثمانی۴  تاتارها )۳  ) ازبكان۲  گوركانيان )۱

  صفوی است؟  ا و رويدادهای شهر قندهار در دورۀه كدام عبارات، مربوط به ويژگی -214
  شد. هايی دست به دست می ا توجه به موقعيت ممتاز اقتصادی و نظامی، پانزده بار محاصره و در فرصتب )الف
  صفی بازپس گرفته شد.  شاه  در زمان حكومت شاه عباس دوم به دست گوركانيان افتاد و در دورهب) 
كز مهم نيروی دريايی ايران در عصر صفوی محسوب میج)   شد. از مرا

  سقوط صفويان، از اين شهر آغاز شد.شورش منجر به  د)
  شاه تهماسب اول، مدتی پايتخت حكومت صفويه بود. ۀدر دور) ه
  ه ـ د  ـ ) ج۲    ه ـ ب ـ ) الف۱
  ج ـ ) ب۴    د ـ ) الف۳

 های مختلف به ايران مهاجرت كردند؟ ای از علمای شيعه از سرزمين چرا پس از تأسيس حكومت صفوی، عده - 215

 ايران و استقبال علمای ديگر كشورها از اين اتفاق ) رسمی شدن مذهب شيعه در۱

  ) وضعيت دشوار علمای شيعه به دليل قتل عام شيعيان در قلمرو حكومت عثمانی۲
كز علمی شيعی در ايران۳   ) به دعوت شاهان صفوی و به دليل كم بودن تعداد عالمان و مرا
  ه ايرانيان) با هدف ترويج معارف شيعه و آموزش ادبيات، حكمت و فلسفه ب۴

 های عالی معماری صفوی بدل كرده است؟ يک از خصوصيات زير، مسجد امام اصفهان را به يكی از مجموعه كدام -216

  نظير ها و طراحی و معماری بی های كاشی ها و نقش ) هماهنگی در رنگ۱
  ) شكوه و عظمت و نيز كاربردهای متنوع اين بنا۲
كز پر رفت و آمد شهر، يعن۳   ی ميدان نقش جهان و بازار ) ارتباط با مرا
  ميان آن ) فضای آرام و بانشاط به دليل وجود حياط وسيع، باغچه و نهر آب۴

 دهد؟ نشان میبه درستی صفوی را  ۀخوشنويسی دور ۀكدام گزينه، اساتيد برجست -217

  الدين ميرک جاللـ  ) سلطان محمد تبريزی۲    ميرعماد حسنیـ  ) ميرعلی هروی۱
  الدين شيرازی ـ قوام الدين بهزاد ) كمال۴    ن شيرازیصدرالديـ  ) ميرداماد۳

 های دريايی جديد به اقيانوس هند و خليج فارس رسيدند، اهل كدام كشور بودند؟ نخستين اروپاييانی كه از طريق راه - 218

  ) انگلستان۴  ) فرانسه۳  ) هلند۲  ) پرتغال۱
  ؟نيستهماسب صفوی های آغازين حكومت شاه ت كدام مورد، مربوط به شرايط ايران در سال -219

  كردند. امور حكومت دخالت می ۀ) اعضای حرمسرا در ادار۲  ) سران ايالت قزلباش به خودسری و نافرمانی پرداختند.۱
  ها از غرب به مرزهای ايران حمله كردند. ) عثمانی۴  ) ازبكان از شرق به ايران هجوم آوردند.۳

 بود؟  ها ايالت واليان تملک و اختيار صفويه، كدام نوع اراضی درۀ در دور  - 220

  ) خاصه۲    ) ممالک۱
  ) خصوصی۴    ) وقفی۳

 )220تا  211(سؤاالت  )2تاريخ (
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 آهن را برعهده دارند؟ های راه و ايستگاه ها ها, فرودگاه جادهدر كدام نهادها پايش امنيت حمل و نقل  -221

  ) وزارت كشور ـ راهنمايی و رانندگی ۲  ) ارتش جمهوری اسالمی ـ سپاه پاسداران انقالب اسالمی۱
  ) ارتش جمهوری اسالمی ـ راهنمايی و رانندگی۴  اران انقالب اسالمی ـ پليس راهور ناجا ) سپاه پاسد۳

 های زير را به درستی بيان كرده است؟ (به ترتيب) (غ) بودن عبارت نادرستكدام گزينه درست (ص) يا  - 222

  ترين راهكار بهبود حمل و نقل شهری، گسترش حمل و نقل عمومی است. الف) مهم
  شود. ، سر و صدای خودروها، هواپيماها و قطار در شهرها است كه شنيده میب) آلودگی منظر

  شود. ) هر چه حجم محموله بيشتر باشد (مانند غالت به صورت فله)، هزينۀ حمل آن نيز بيشتر میج
  غ ـ ص ـ غ) ۴  ص ـ ص ـ غ) ۳  غ ـ ص ـ ص) ۲  ص ـ غ ـ غ) ۱

 درصد است؟ ۳۰تا  ۱۰شهری بين  وندر كدام كشورهای اروپايی، سهم دوچرخه از سفرهای در - 223

  هلند ـ دانمارک ـ آلمان ـ سوئد) ۲    نروژ ـ ايتاليا ـ اسپانيا ـ پرتغال) ۱
  دانمارک ـ ايتاليا ـ لهستان ـ سوئد) ۴    قبرس ـ پرتغال  لهستان ـ يونان ـ) ۳

 لرزه اهميت زيادی دارد؟ كدام گزينه در درک عمل زمين - 224

  ها گسل شناخت موقعيت) ۲    ها حركت گسل) ۱
  كشيدگی و فشردگی صفحات زمين) ۴    برخورد صفحۀ همگرا) ۳

 گويند. می ............كند، كمربند  دهندۀ قارۀ آفريقا و هند برخورد می اروپا به پوستۀ تشكيل  دهندۀ قارۀ آسيا ـ به جايی كه پوستۀ تشكيل - 225

  ) اطراف اقيانوس اطلس۴  اطلس ) ميانی اقيانوس۳  ) كوهستانی آلپ ـ هيماليا۲  ) اطراف اقيانوس آرام۱
باعث پيشرفت بيشتر اقتصاد و گسترش تجارت كشور ما با  ............و  ............گذاری در زمينۀ توسعۀ حمل و نقل، به ويژه حمل و نقل  سرمايه - 226

 شود. ساير كشورها می

  ) آبی ـ ريلی۴  ای ) هوايی ـ لوله۳  ای ـ ريلی ) لوله۲  ای  ) هوايی ـ جاده۱
 به درستی بيان شده است؟» ساعت هماهنگ جهانی«ام موارد در ارتباط با كد - 227

  كند. النهار گرينويچ از رصدخانۀ گرينويچ لندن عبور می الف) نصف
  گيری عرض جغرافيايی در نظر گرفته شده است. النهار گرينويچ به عنوان مبدأ اندازه ميالدی، نصف ۱۸۸۴ب) در سال 
  منطقۀ زمانی يا قاچ ساعتی تقسيم شد. ۲۴زمين به  ميالدی، كرۀ ۱۹۱۱ج) در سال 
  المللی زمان) مشخص شد. ميالدی، خط روزگردان (خط بين ۱۹۲۵د) در سال 

  ) ب ـ د۴  ) الف ـ ج۳  ـ ج ب) ۲  ) الف ـ ب۱
شـهر پكـن و درجۀ غربی نسبت به شهر لندن واقع شده است، اختالف زمـان دو  ۱۰۵آنجلس در  درجۀ شرقی و شهر لس ۱۲۰شهر پكن در  - 228

 آنجلس چند ساعت است؟ لس

۱ (۱۵   
۲ (۱۲   
۳ (۷     
۴ (۸   
  

 لرزه هستند و مقياس مربوط به آن چيست؟  گيری زمين های زير به ترتيب مربوط به كدام نوع اندازه عبارت - 229

  لرزه الف) ميزان تخريب ناشی از يک زمين
 كند. لرزه آزاد می ای كه زمين ب) مقدار انرژی

  ) الف: شدت ـ مركالی ب: بزرگی ـ ريشتر۲  تر ب: بزرگی ـ مركالی) الف: شدت ـ ريش۱
  ) الف: بزرگی ـ مركالی ب: شدت ـ ريشتر۴  ) الف: بزرگی ـ ريشتر ب: شدت ـ مركالی۳

 خيز در حال باز شدن و گسترش است؟ كدام كمربند زلزله -230

  اطراف اقيانوس آرام )۴  ) كوهستانی آلپ ـ هيماليا۳  ) عربستان ـ اوراسيا۲  ) ميانی اقيانوس اطلس۱
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 دهد؟ را به درستی نشان می» پيرانشهر«و » اراک«كدام گزينه به ترتيب نقش شهرهای  -231

 ) صنعتی ـ نظامی۴  ) صنعتی ـ ارتباطی۳  ) معدنی ـ ارتباطی۲  ) معدنی ـ نظامی۱

 انيان بود؟كدام گزينه از علل از بين رفتن شهر بيشاپور در زمان ساس - 232

 سيل و طاعون) ۴  طاعون و زلزله) ۳  جنگ و بيماری) ۲  زلزله و جنگ) ۱

 های متفاوت هستند؟ شهرهای ايران با توجه به چه عواملی دارای شكل -233

  ها ـ عوامل انسانی نوع سكونتگاه) ۲  نوع تقسيمات سياسی ـ مكان و زمان تغييرات) ۱
 سترسی به منابع ـ عوامل طبيعی و انسانید) ۴  چگونگی پيدايش ـ كاركردهای مختلف خود) ۳

 كدام گزينه در مورد مهاجرت معكوس درست است؟ - 234

  مهاجرت از روستا به شهر به دليل اصالحات ارضی ) ۲  تر و روستاها های كوچک مهاجرت از شهرهای بزرگ به مكان) ۱
 كوچک به شهر بزرگ به دليل نبودن امكانات رفاهی مهاجرت از شهر) ۴  مهاجرت از كشور فقير به كشور ثروتمند به دليل يافتن كار) ۳

 موقعيت مساعدی را برای توليد انواع محصوالت زراعی در ايران فراهم آورده است.............   -235

 شرايط جغرافيايی) ۴  باال بودن منابع آب و خاک) ۳  تنوع آب و هوايی) ۲  افزايش قيمت محصوالت) ۱

 اتی ايران است؟ترين اقالم صادر كدام گزينه از مهم - 236

  زعفران ـ سيب درختی ـ انگور) ۲    انگور ـ انار ـ سيب درختی) ۱
 پسته ـ انگور  زعفران ـ) ۴    خرماپسته ـ انار ـ ) ۳

 های قيدشده در زير، درست هستند؟ در ارتباط با بخش صنعت و معدن ايران، چه تعداد از عبارت - 237

  ور است.الف) بخش صنعت، محرک اصلی رشد، موفقيت و نوآوری كش
  ب) بسياری از مشاغل به طور مستقيم و غيرمستقيم به صنعت وابسته هستند.

  ج) فرش ايران به دليل بافت و نقش و نگار خاص، از شهرت جهانی برخوردار است.
  دهد. د) بخش كمی از صادرات غيرنفتی كشور ما را بخش صنعتی پوشش می

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴ 

 های ............ و ............ دارای بيشترين شاغالن بخش معدن هستند. باشد. استان .......... نوع مادۀ معدنی میكشور ايران دارای بيش از .. -238

  ـ فارس ـ يزد ۱۷۰) ۲  و بلوچستان  اصفهان ـ سيستان ـ  ۷۰) ۱
 ـ خراسان جنوبی ـ كرمان ۱۷۰) ۴    كرمان  ـ يزد ـ ۷۰) ۳

 ينه آمده است؟های زير به ترتيب در كدام گز پاسخ پرسش - 239

  شود؟ های اجتماعی هر جامعه محسوب می ترين نظام الف) كدام مورد از مهم
  گيرد؟ ب) زيربنای توسعۀ اقتصادی در يک كشور براساس كدام سيستم شكل می

  ترين بخش صنعتی كشور بعد از نفت و گاز، كدام است؟ ج) بزرگ
  و پرورش ـ حمل و نقل ـ پتروشيمیآموزش ) ۲  نهادهای فرهنگی ـ حمل و نقل ـ خودروسازان) ۱
 آموزش و پرورش ـ صنعت ـ خودروسازان) ۴  نهادهای فرهنگی ـ صنعت ـ پتروشيمی) ۳

 اند؟ ها در مورد گردشگری به درستی بيان شده كدام عبارت - 240

  گردی يا ژئوتوريسم را ايجاد كرده است. انگيز گردشگری زمين های شگفت الف) سواحل گوناگون و بيابان
  تر از يک ميليون اثر باستانی و تاريخی وجود دارد. كشور ايران كمب) در 

  نوع صنايع دستی وجود دارد. ۱۶۰ج) در كشور ايران بيش از 
 درآمد، پاک و پرهزينه است. های كم د) گردشگری در رديف شغل

 ج ـ د ) ۴  ب ـ ج ) ۳  الف ـ ج ) ۲  الف ـ ب ) ۱

)،٢٥٠تـا  ٢٤١ ۀ، شـمار)٢جغرافيا (( ٢زوج درس) و ٢٤٠تا  ٢٣١ۀ ، شمارجغرافيای ايران( ١ زوج درس، لطفاً از بين سؤاالت یتوجه: داوطلب گرام
  را به انتخاب خود پاسخ دهيد. یسر کفقط ي

 )240تا  231(سؤاالت  جغرافياي ايران
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 ، به تعريف كدام ناحيۀ سياسی اشاره دارد؟»اند م مديريتی قرار گرفتهچند كشور كه تحت ادارۀ يک نظا«عبارت  -241

  ناحيۀ سياسی ويژه) ۴  ناحيۀ سياسی فروملی) ۳  ناحيۀ سياسی ملی) ۲  ناحيۀ سياسی فراملی) ۱
 كدام گزينه، اركان ناحيۀ سياسی يک كشور را به درستی بيان كرده است؟ - 242

  سازۀ انسانی ـ سرزمين ـ ملت) ۲  ملت ـ حكومت ـ قلمرو و فضای جغرافيايی) ۱
 نظام مديريت ـ قلمرو و فضای جغرافيايی ـ سازۀ انسانی) ۴  جمعيت ـ نظام سياسی ـ سرزمين ) ۳

 كدام گزينه در مورد دريای سرزمينی درست است؟ - 243

  گويند. های پشت خط مبنا می به آب) ۲  مايل دريايی است. ۱۲از خط مبنا به سمت دريا تا حدود ) ۱
 گويند. ترين حد جزر و مد دريا می به پايين) ۴  ها، خود كشور است. ای مجاور دريا كه مالک آنبه كشوره) ۳

 با توجه به شكل زير، مرز كرۀ شمالی و كرۀ جنوبی روی كدام مدار قرار دارد؟ -244

  الف) ۱
  ب) ۲
  ج) ۳
  د) ۴
  

 ای و تركيبی هستند؟ كدام كشورهای زير، دارای نظام سياسی ناحيه - 245

 فرانسه ـ آلمان ) ۴  جمهوری آذربايجان ـ كانادا) ۳  استراليا ـ ژاپن) ۲  ستانعراق ـ انگل) ۱

 ترين عوامل پيدايش و بقای يک كشور است؟ كدام گزينه، از مهم - 246

  پيوستگی سرزمينی ـ هويت ملی ـ همبستگی ملی) ۲  نظام سياسی ـ نظام اقتصادی ـ نظام فرهنگی) ۱
 همبستگی ملی ـ نظام سياسی ـ قدرت) ۴    روابط خارجی ـ ملت ـ حكومت) ۳

 های قيدشده در زير، درست هستند؟ در ارتباط با قدرت و رابطۀ قدرت و سياست، چه تعداد از عبارت - 247

  الف) در فرهنگ فارسی، قدرت به معنی داشتن توانايی است.
  داری. ب) سياست يعنی علم ادارۀ يک كشور يا حكومت

  توانند به اهداف خود برسند. درت میج) بازيگران سياسی با به دست آوردن ق
 باشند. د) عناصر ژئوپليتيک، قدرت، سياست و جغرافيا می

۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴ 

  های ژئوپليتيكی زير، مربوط به كدام دانشمندان است؟  به ترتيب نظريه - 248

  ج) قدرت خشكی  دريايی  ب) قدرت  الف) فضای حياتی
    زل ـ آلفرد ماهان ـ مكيندر) رات۲    ) مكيندر ـ آلفرد ماهان ـ راتزل۱
  ) راتزل ـ مكيندر ـ آلفرد ماهان۴    ) مكيندر ـ راتزل ـ آلفرد ماهان۳

 های زير، به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ پاسخ پرسش - 249

  شرط قدرت چيست؟ الف) پيش
  آيد؟ شمار می  ب) كدام كشور از كشورهای حائل به

  ج) كدام كشور وسعت بسيار كمی در جهان دارد؟
  ها ـ نروژ ـ سيرالئون داشتن درياها و خليج) ۲    النكا وسعت زياد ـ يونان ـ سری) ۱
 منابع انرژی زياد ـ اوكراين ـ ليتوانی) ۴    لهستان ـ بوتان جمعيت زياد ـ) ۳

 برای يک كشور اشاره دارد؟  كدام گزينه به بهترين شكل -250

  فشرده) ۲    طويل) ۱
  دار دنباله) ۴    محاطی) ۳

 )250تا  241(سؤاالت  )2جغرافيا (
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  دهد؟ های زير را به درستی نشان می (غ) بودن عبارت نادرستينه به ترتيب درست (ص) يا كدام گز - 251

سـپارد، نـه بـا  پذيرد و نه اجرای عدالت را به دست نامرئی بازار می جانبۀ دولت را می طرفداران عدالت اجتماعی نه دخالت همه الف) رويكرد
  رهاسازی مطلق موافق است و نه با كنترل مطلق.

ها و  ها و روابـط ميـان انسـان كند تا براساس اين حقايق و فضايل به نقد كنش گونه حقيقت يا فضيلتی را كشف نمی كرد انتقادی هيچب) روي
  جوامع بپردازد.
  تواند مقبوليت داشته باشد. ای كه فرهنگ عمومی، فرهنگ دينی است، قدرت نامشروع نمی ج) در جامعه

هـا در  گيری جهانی بدون مرز را فراهم كرده است كه در آن نه تنهـا فرهنگ اطات، از سويی زمينۀ شكلد) امروزه، جهانی شدن و توسعۀ ارتب
 اند. ها كامالً خالص و دارای ثبات بلكه فرهنگ اند آميختههم 
 ) غ ـ ص ـ ص ـ غ۴  ) ص ـ ص ـ ص ـ غ ۳  ) غ ـ غ ـ ص ـ ص ۲  ص ـ غ ـ غ ـ ص ) ۱

  هر عبارت نشانگر چيست؟ (به ترتيب) - 252
  اند. كومت نخبگانی كه از امتيازات طبقاتی برخوردار بودهحـ 

  ـ تفاوت در زبان و لهجه
  ـ مالكيت خصوصی وسايل توليد وجود نداشت.

 ها ـ وحدت يا كثرت هويت
  ها اليگارشی ـ نابرابری طبيعی ـ جوامع كمونيستی ـ تعارف هويت) ۱
  ها هويت) آريستوكراسی ـ تفاوت اسمی ـ جوامع سوسياليستی ـ تنازع ۲
  ها ) اليگارشی ـ تفاوت اسمی ـ جوامع كمونيستی ـ تنازع هويت۳
 ها ) آريستوكراسی ـ نابرابری طبيعی ـ جوامع سوسياليستی ـ تعارف هويت۴

 كند؟ كدام گزينه به ترتيب جدول زير را كامل می -253

  حوزۀ برابری  (د)  (ب)  نظام سياسی ليبرال دموكراسی

  (ج)
و  افراد مسائل سياسی، اقتصادی

های فرهنگی  اجتماعی را براساس عالقه
  گيرند. و هويتی خود پی می

حل  انتقاد از وضعيت موجود و تجويز راه
  برای بهتر شدن آن، كار علم نبود.

  (الف)

نيـوی و سـكوالر دهند ـ سياست هويت ـ حكومتی د های اجتماعی قرار می ها را زير چتر حمايت بيمه درآمد، آن ها برای حمايت از اقشار كم دولت) ۱
  است كه با فرهنگ جهان غرب كه رويكردی دنيوی به جهان هستی دارد، سازگار است ـ رقيب رويكرد انتقادی

گر مالكيت خصوصی از بين برود، ديگر طبقۀ پايين نخواهيم داشت و بدين ترتيب همگان شـرايطی يكسـان خواهنـد داشـت ـ مـدل تكثرگـرا ـ۲   ) ا
  های مهم در اين نظام سياسی هستند ـ رفيق رويكرد انتقادی ه بر طبيعت و جهان از ارزشتوسعه و ثبات و رفاه و سلط

كيد آن۳ دهد كه آنان خواهان از ميان برداشتن قشربندی هستند ـ جهانی شدن و توسـعۀ ارتباطـات ـ  ها بر معايب قشربندی اجتماعی نشان می ) تأ
  تجويزیرويكرد  ـ داند ترين ارزش اجتماعی می آزادی را مهم

توان از مقبوليت نظام حـرف  فقط می ـ سياست هويت ـ هاست ها پديد آمده و تداوم يا تغيير آن نيز به دست آن ) قشربندی اجتماعی توسط انسان۴
 توان از مشروعيت حقيقی سخن گفت ـ رويكرد تبيينی زد و نمی

افتراق الگوی تعارف و الگوی تنازع «، »شناسان تفسيری و جامعه شناسان انتقادی افتراق جامعه«، »اشتراک جمهوری و دموكراسی«به ترتيب  - 254
 در كدام گزينه به درستی بيان شده است؟» های قدرت سياسی و توانايی جسمی و ذهنی و مهارت اشتراک تفاوت«و » ها هويت

كمان ـ انتقاد علمی از ساختارهای سركوبگر ـ وحدت و كثرت هويت) ۱   ای های رتبه ها ـ تفاوت تعداد حا
  های طبيعی ها ـ نابرابری وحدت يا كثرت هويت ـ گيرنده ـ عدم تحميل ارادۀ فرد يا گروهی بر فرد يا گروه ديگری ) تعداد افراد تأثيرگذار و تصميم۲
كمان ـ بی۳   های اجتماعی ها ـ نابرابری توجهی به ساختارهای اجتماعی ـ وحدت و كثرت هويت ) تعداد حا
 ای های رتبه ها ـ تفاوت ها ـ وحدت يا كثرت هويت ها و فرهنگ در روابط و مناسبات ميان افراد، گروه ) روش حكومت ـ نقد سلطه۴

 )۳شناسی ( جامعه
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 و درست است؟ نادرست، »انواع قدرت اجتماعی«و » رويكرد انتقادی«كدام گزينه به ترتيب در ارتباط با  -255

رد يا گروهی بر فرد يا گروه ديگری تحميل شود ـ تنها راه تـأثير گـذاردن بـر ارادۀ ها معتقدند نبايد ارادۀ ف ها و فرهنگ برای دفاع از ارادۀ افراد، گروه) ۱
  ديگران و به خدمت گرفتن فعاليت ارادی ايشان، تبعيت با رضايت است كه با ميل درونی همراه باشد.

هـا در قلمـرو  كند ـ در گذشته، نبـرد بـين دولت يابد و براساس آن، وضعيت موجود را ارزيابی می ) برای داوری و انتقاد به معيارهای علمی دست می۲
گيـرد و  كردند، اما امروزه نبرد در حوزۀ فرهنگ و با ابـزار رسـانه صـورت می ها خبر آن را منتشر می گرفت و رسانه سرزمينی و با ابزار نظامی صورت می

گر اتفاق بيفتد، در ادامۀ جنگ فرهنگی رخ می   دهد. درگيری نظامی ا
هـای ناپسـند فـردی و  داند و ظرفيت انتقاد از تمامی كنش ن، ظلم به طبيعت، ظلم به ديگران و ظلم به خدا را مصاديق سلطه می) ظلم به خويشت۳

اِعمـال اجتماعی را دارد ـ نظام آموزشی كشورها از ديگر ابزارهای اِعمال قدرت سخت است و توسط نهادهای نظامی، با كمک ابزارهايی ماننـد رسـانه 
  دهد. ساز را مطابق منافع خود تغيير می های آينده بينی نسل هنگ و جهانشود و فر می
های ارزشی (خـوب و  پردازد و آن را با مالک های مورد مطالعه می پردازد بلكه به داوری ارزشی پديده های اجتماعی نمی ) به توصيف و تبيين پديده۴

های  های غربی برآمدند، انقالب ها درصدد براندازی حكومت ی كه با استفاده از قدرت نرم رسانههاي كند ـ انقالب بد) و هنجاری (بايد و نبايد) ارزيابی می
 رنگين نام گرفتند.

 هر عبارت به ترتيب علِت، پيامِد، علِت كدام گزينه است؟ - 256

  ها و اصالت بخشيدن به آن تأكيد بر تنوع و تكثر هويتـ 
  ـ تلقی وجود شهر، صرفاً در اروپا

 ه پيشرفت مادیـ مسدود شدن را

 ــ های اجتماعی های انسانی و فرهنگی ناپسند و مخالفت با اين امر ناپسند است ـ عدم درک صحيح معانی پديده به حاشيه راندن و حذف هويت) ۱
كيد بر كاركرهای قشربندی اجتماعی  حذف مالكيت خصوصی    تأييد و تثبيت قشربندی اجتماعی تأ

 ها ـ جوامع و فرهنگ همانند طبيعت هستند ـ طبيعی دانستن قشـربندی اجتمـاعی  ها و فرهنگ معارفۀ انسان وگو و ) از بين رفتن فرصت گفت۲
  عدم تغيير در وضعيت نابرابری اجتماعی ها و جوامع در پديد آمدن قشربندی اجتماعی  ناديده گرفتن نقش انسان

انـد ـ مطالعـۀ جوامـع و  در زمينـۀ فرهنگـی و تـاريخی ديگـری شـكل گرفتههايی باشـد كـه  پسندد كه موضوع نظريه ) هيچ فرهنگ و هويتی نمی۳
  برخورداری افراد توانمند از مزايای اجتماعی برقراری عدالت در جامعه  حذف مالكيت خصوصی  ـ های ديگر از منظر خودشان فرهنگ

يكسـان  ها از منظر غرب ـ حـذف مالكيـت خصوصـی  آن هاست ـ عدم توجه به معانی فرهنگِی جوامع و مطالعۀ ) انكار اشتراک و وحدت انسان۴
 از بين رفتن انگيزۀ رقابت ها  شدن نقطۀ شروع رقابت

، كدام »طرفداران قشربندی اجتماعی«و » مخالفين قشربندی اجتماعی«در ارتباط با انتقاِد رويكرد طرفداران عدالت اجتماعی به رويكردهای  -257
 است؟ (به ترتيب) نادرستگزينه 

گيرد كه افرادی كه در طبقۀ اجتمـاعی  رويكرد دوم، نقطۀ پايان رقابت عادالنه نيست ـ رويكرد اول عادالنه نيست چون اين واقعيت را ناديده میدر ) ۱
  شوند، به سادگی امكان رقابت ندارند. شوند، حتی با داشتن شايستگی و تالش برابر با افرادی كه در طبقۀ باال متولد می پايين متولد می

  در رويكرد اول، نقطۀ آغاز رقابت عادالنه نيست.  انجامد ـ ) به دليل ناعادالنه بودن، با فطرت انسانی سازگار نيست و در نتيجه به شكست می۲
شـوند،  لـد میافرادی كه در طبقۀ اجتماعی پـايين متو ـ شوند ) افراد توانمند و كوشا به اندازۀ استحقاقی كه دارند، از مزايای اجتماعی برخوردار نمی۳

  شوند، به سادگی امكان رقابت ندارند. حتی با داشتن شايستگی و تالش برابر با افرادی كه در طبقۀ اجتماعی باال متولد می
ل نه با رهاسازی مطلق موافق است و نـه بـا كنتـر ـ ) جامعه وظيفه دارد امكان رقابت را برای همگان فراهم كند و نقطۀ شروع رقابت را يكسان نمايد۴

 پذيرد. جانبۀ دولت را می سپارد و نه دخالت همه مطلق، نه اجرای عدالت را به دست نامرئی بازار می
 هر عبارت به كدام رويكرد، مدل يا الگوی هويتی و نظام سياسی اشاره دارد؟ -258

  هاست. ها نيز به دست آن ها پديد آمده و تداوم يا تغيير آن قشربندی اجتماعی توسط انسانـ 
  گردد. های قومی و زبانی، حفظ و حتی تشديد می های موجود ميان گروه ـ تفاوت

  ها ـ وحدت و كثرت هويت
كثريت مردم مسئول نيستند و قدرت را در جهت منافع خود به كار می ـ حكومت اقليتی از سرمايه  گيرند. داران كه در برابر ا

  قرآنی ـ اليگارشی همانندسازی ـ الگوی مطلوب   مخالفين قشربندی اجتماعی ـ مدل) ۱
  ) مخالفين قشربندی اجتماعی ـ مدل تكثرگرا ـ الگوی تعارف ـ اليگارشی۲
  ها ـ استبدادی ) حوزۀ برابری ـ مدل تكثرگرا ـ الگوی تنازع هويت۳
 ها ـ الگوی تعارف ـ مونارشی ) مدل كمونيستی ـ مدل تنازع هويت۴
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 دهد؟ كدام گزينه به ترتيب موارد زير را نشان می - 259

  كيد طرفداران قشربندی اجتماعیتأـ 
  ای كه بيشتر مورد رضايت و پذيرش است. ـ نوِع سلطه

  ـ تأكيد سياست هويت
 ـ تأكيد مخالفان قشربندی اجتماعی

  های خاص و محلی ـ معايب قشربندی  ها و هويت كاركردهای قشربندی ـ سلطۀ فرهنگی ـ تفاوت) ۱
  های اسمی های طبيعی و تفاوت نابرابری ـ ها ی، تكثر و تنوع هويتثبات بی ـ ) تثبيت و تأييد قشربندی ـ هژمونی۲
  های خرد، محلی، فردی ـ معايب قشربندی  ) كاركردهای قشربندی ـ سلطۀ سياسی ـ هويت۳
  ها ـ رهاسازی مطلق ها و تمايز ميان آن ) مزايای قشربندی ـ سلطۀ فرهنگی ـ تنوع و تكثر هويت۴

 دانش انتقادی اشاره دارد؟ گيری كدام گزينه به فرآيند شكل - 260

پيونـد دانـش و  های انتقادی و تجويزی و تبيينی به علوم اجتماعی  بازگشت گزاره رويكرد تبيينی به حاشيه رفت  غلبۀ رويكرد تفسيری ) ۱
  گيری دانش انتقادی شكل ارزش 

  پديد آمدن دانش انتقادی  پيوند دانش و ارزش  آن تجويز راهكار برای بهتر شدن  عبور از وضع موجود  ) انتقاد از وضعيت موجود ۲
پيونـد دانـش و  راه بازگشت دعاوی انتقادی و تجويزی به علوم اجتماعی باز شـد  رويكرد تبيينی به حاشيه رفت  ) غلبۀ رويكرد تفسيری ۳

  گيری دانش انتقادی شكل ارزش 
حـل  انتقاد از وضعيت موجـود و تجـويز راه اختن انسان در برابر وضعيت موجود منفعل س كار بودن رويكردهای تفسيری و تفهمی  ) محافظه۴

 پديد آمدن دانش انتقادی  پيوند دانش و ارزش  برای بهتر شدن آن خارج از علم 

 
  

  دهد؟ های زير را به درستی نشان می (غ) بودن عبارت نادرستكدام گزينه به ترتيب درست (ص) يا  -261
دارانه را در  های اقتصـادی غيرسـرمايه تابد و در مسير گسترش خود، شـيوه قتصاد، هيچ مانعی را بر سر راه خود برنمیالف) جهان غرب، در ا
  كند. سراسر جهان نابود می

شود كه به مدد رواج كسب و كار حتی  گيری توليد ملی می كند، باعث شكل ب) اقتصاد وابسته به نفت از آن جهت كه درآمد هنگفت ايجاد می
  كند. ها پرداخت می های آموزش و بهداشت را از محل ماليات ينههز

ج) گسترش جهان اجتماعی، پيامِد گسترش فرهنگ و معانی آن است، هر چه حامالن و عامالن يک فرهنگ و معـانی آن بيشـتر باشـد، آن 
  يابد. فرهنگ بسط بيشتری می

ای مهم نهاد خانواده است، در مواقعی اختالل در نهاد خانواده، جهان اجتماعی ها و تأمين جمعيت، از كاركرده د) فرزندآوری نياز فطری انسان
  كند. را با كاهش جمعيت مواجه می

 ) غ ـ ص ـ ص ـ غ ۴  ) ص ـ غ ـ غ ـ ص ۳  ) غ ـ ص ـ غ ـ غ ۲  ص ـ غ ـ ص ـ ص ) ۱

 است؟ نادرسته درست و به ترتيب كدام گزين» هجوم اقتصادی به ايران«و » ليبرال دموكراسی«در ارتباط با نظام  - 262

تهاجم اقتصادی استعمارگران غربی در طول تاريخ نه تنها بر ايران، بلكـه  ـ توان از مشروعيت حقيقی سخن گفت در انديشۀ ليبرال دموكراسی نمی) ۱
كنش ها نيز اعمال می بر ساير ملت عمار و نـابودی هويـت سياسـی، هايی را در پی داشته است، چـرا كـه اقتصـاد، روزنـۀ ورود اسـت شده و در مقابل وا

  رود. اجتماعی و فرهنگی جوامع به شمار می
كثريت مردم سازمان می ) نوعی نظام سياسی است كه ادعا می۲ يابد ـ انواع تحريم اقتصادی نفتی و مالی با رويكرد ايجاد فشار   كند با خواست و ارادۀ ا

  دود كنند، ثانياً از انتقال آن به كشور ممانعت ورزند.درآمد نفتی كشور را مح  شود تا اوالً  بر جامعه انجام می
افزار و كاالهای مصرفی و  شناسد ـ در زمان قاجار از طريق تاراج نفت، فروش جنگ را به رسميت نمی شمولی جهان) هيچ حقيقت و فضيلت فطری و ۳

نجام شد و در دورۀ پهلوی با تـالش بـرای اخـذ امتيـازات مختلـف های توليد ملی به ويژه روحيۀ خودباوری ملت ايران ا صنايع مونتاژ و تخريب بنيان
  مانند امتياز رويتر و رژی.

های دينی و دنيوی است ـ هجوم اقتصادی بـه ايـران، تـاريخی طـوالنی دارد و در ادوار مختلـف از  ) فعاليت مردم و نهادها بر مبنای عقايد و ارزش۴
 ال شده است، مانند اصالحات ارضی در تخريب كشاورزی ايران.های مختلفی دنب سوی استعمارگران غربی به صورت

 )۱شناسی ( جامعه
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 های زير به ترتيب با كدام قسمت جدول مرتبط هستند؟ عبارت - 263

  اقتدار غيرمشروعـ 
  ـ اقتصاد

كثريت مردم براساس حقيقت و فضيلت   ـ حكومِت ا
  ـ كاهش جمعيت

  (د)  پوليتی  (ج)  (ب)

شاخص و نشانۀ جهان 
  اجتماعی متجدد

كم و قانون الهی قدرت برخالف ح
است و تبعيت از قدرت هم از روی 

  احساس رضايت باشد.
  (الف)

پاشنۀ آشيل 
  ايران اسالمی

 ) ج ـ د ـ الف ـ ب ۴  ) الف ـ ب ـ ج ـ د ۳  ) ج ـ د ـ ب ـ الف۲  ب ـ د ـ الف ـ ج) ۱
 هر عبارت نشانۀ كدام مفهوم يا موضوع است؟ (به ترتيب) - 264

كنـد بلكـه آن را بـه  ون بجوشد و به توليد داخلی قوِی خود متكی است ولی صرفاً برای خود توليـد نمیای از در اقتصادی كه مانند چشمهـ 
  كند. صورتی متعادل با ساير كشورها مبادله می

  ـ هرگونه اقدام به نابودی و حذف فيزيكی كل يا بخشی از جمعيت يک گروه بومی، قومی و مذهبی
  های جهان اجتماعی وجود دارد. ياستـ مجموعۀ سازوكارهايی كه برای ِاعمال س

 ـ حكومت يک فرد براساس فضيلت

  گرايی ـ ابعاد هويتی جمعيت ـ جلب تبعيت ـ استبدادی زايی در عين برون درون) ۱
  كشی ـ جلب تبعيت ـ مونارشی گرايی ـ نسل زايی در عين درون ) برون۲
  نارشیكشی ـ نظام سياسی ـ مو گرايی ـ نسل زايی در عين برون ) درون۳
 های طبيعی ـ ابعاد هويتی جمعيت ـ نظام سياسی ـ تيرانی فروشی ثروت ) منع خام۴

 ها و نمودار زير مرتبط است؟ به ترتيب كدام گزينه با عبارت - 265

  م مبنی بر جدايی دين از سياست۱۹۰۵شعار جمهوری فرانسه بر سردر يک كليسا پس از قانون سال ـ 

  ـ 

كی به عنوان دو شيوۀ پيشبرد كشاورزی رايج شدند. داری دولتی و مزرعه ، مزرعهـ با تشكيل اتحاد جماهير شوروی  داری اشترا

گر نظام سياسی از ارزش) ۱ های هويتی  های نظام فرهنگی دور شود، زمينۀ تعارضات، تزلزل و بحران ها و آرمان تأثير نظام سياسی بر نظام فرهنگی ـ ا
  دهد ـ تأثير نظام سياسی بر نظام اقتصادی نظام سياسی را كاهش میآورد و نظام فرهنگی، اقتدار  را پديد می

كم بر نظام سياسی را تعيين می ) تأثير نظام فرهنگی بر نظام سياسی ـ نظام فرهنگی عقايد و ارزش۲ گر عملكرد نظـام سياسـی  ها و اصول حا كند و ا
  كند ـ تأثير نظام اقتصادی بر نظام سياسی ام سياسی را تأمين میهای فرهنگی جامعه باشد، نظام فرهنگی اقتدار نظ در جهت عقايد و ارزش

سياسی است كه به داليل داخلی يا تحت تأثير و فشار  نظامی) تأثير نظام فرهنگی بر نظام سياسی ـ بسط و توسعۀ فرهنگ پيامد مديريت سياسی ۳
  سياسی بر نظام اقتصادی های فرهنگی خود عدول كرده است ـ تأثير نظام عوامل خارجی از اصول و ارزش

های نظام سياسـی اسـت كـه  ) تأثير نظام سياسی بر نظام فرهنگی ـ تأمين اقتدار نظام فرهنگی پيامِد عملكرِد نظام فرهنگی بر مدار عقايد و ارزش۴
 باعث بسط و توسعۀ آن شده است ـ تأثير نظام اقتصادی بر نظام سياسی

ای هويتی بـرای  نوِع مسئله«، »اشتراک ارسطو و فارابی«، »مدار مشروعيت و مدار مقبوليت«، »یافتراق اليگارشی و آريستوكراس«به ترتيب  - 266
 دهد؟ را كدام گزينه به درستی نشان می» های اجتماعی جهان

كمان ـ حق و باطل و خواست و ارادۀ كسانی كه قدرت را اِعمال می) ۱   و عامالن معانی فرهنگ های سياسی ـ حامالن بندی نظام كنند ـ مالک دسته تعداد حا
هـای سياسـی ـ حـامالن و  بندی نظام ) شيوۀ حكومت ـ حقيقت و فضيلت و ميل درونی شخصی كه مطابق ارادۀ ديگری عمل كند ـ مـالک دسـته۲

  معانی فرهنگ  عامالن
كمان ـ حقيقت و فضيلت و ميل درونی شخصی كه قدرت را اِعمال می۳   سياسی ـ تأمين جمعيت مناسب های بندی نظام دسته كند ـ  ) تعداد حا
 های سياسی ـ تأمين جمعيت مناسب بندی نظام شود ـ دسته ها اِعمال می ) شيوۀ حكومت ـ حق و باطل و خواست و ارادۀ كسانی است كه قدرت بر آن۴
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 به ترتيب هر عبارت به كدام نوع جامعه و نظام سياسی، اشاره دارد؟ - 267
  ها پايبند نيستند. شناسند ولی به آن ای حق را میه ای كه اعضای آن عقايد و ارزش جامعهـ 

  ـ حاكميت اقليت براساس خواست و ميل خود 
  گيرد. های باطل شكل می ای كه براساس عقايد و ارزش ـ جامعه
 ها مسئوليت شناخت و اجرای مقررات اجتماعی را دارند و بايد از پذيرش طاغوت خودداری كنند. ـ انسان

  ساالری دينی تی ـ جامعۀ تغلب ـ مردممدينۀ جاهله ـ پولي) ۱
  ) مدينۀ فاسقه ـ تيرانی ـ جامعۀ اساطيری ـ جمهوری اسالمی۲
  ساالری دينی ) مدينۀ فاسقه ـ اليگارشی ـ جامعۀ مشرک ـ مردم۳
 ) مدينۀ جاهله ـ اليگارشی ـ جامعۀ مشرک ـ جمهوری اسالمی۴

 ت؟هر عبارت به ترتيب پيامِد، علِت، پيامِد كدام گزينه اس - 268
  فرو افتادن جوامع غربی در چالۀ جمعيتیـ 

  ـ توان تأثيرگذاری بيشتر بر ارادۀ ديگران
 ـ عدم مقبوليت قدرت نامشروع

  فردگرايی و اصالت لذت ـ جلب تبعيت بيشتر ـ قدرت برخالف حكم و قانون الهی است و تبعيت از قدرت با احساس رضايت همراه است.) ۱
  فرهنگ عمومی مردم، دينی است.  تماعی بيشتر ـتر ـ قدرت اج ) فرزندآوری كم۲
  ) كاهش محبت و ايثارگری ـ قدرت اجتماعی بيشتر ـ فرهنگ عمومی مردم، دنيوی است.۳
 گيری اقتداری غيرمشروع شكل  ) كاهش شديد جمعيت ـ جلب تبعيت بيشتر ـ۴

 كند؟ (به ترتيب)  های زير را به درستی تكميل می كدام گزينه عبارت - 269
 ای دارد. های ويژه ها و ارزش آرمان............ و ............ ن اجتماعی به تناسب ـ هر جها

  است............. يابی افراد و جوامع غربی  عامل اصلی هويتـ 
گر قدرت مبتنی بر ايدئولوژی   دارد............. های ساختگی بشر باشد  ـ ا

 ندارند............. و ............ ل اجتماعی دنيوی هستند، تفسير كه ناظر به مسائ های اجتماعی اسالمی با آن ـ ارزش
  داری ـ مشروعيت دروغين ـ دنيوی ـ سكوالر هويت ـ فرهنگ ـ سرمايه) ۱
  هويت ـ اقتصاد ـ مشروعيت دروغين ـ دنيوی ـ دينی  ) جمعيت ـ۲
  ) هويت ـ فرهنگ ـ اقتصاد ـ فاقد مشروعيت ـ دنيوی ـ سكوالر۳
 عدم مشروعيت ـ دينی ـ دنيوی  داری ـ سرمايه  رهنگ ـ) جمعيت ـ ف۴

 هر عبارت علِت كدام گزينه است؟ (به ترتيب) -270
  كاهش جمعيتـ 

  ـ پذيرش و توافق ديگران
  های حاصل از فروش نفت ـ كشف نفت و سرمايه

 ـ تبعيت با ميل و رضايت از قدرتی كه مطابق قانون و حكم الهی باشد.
  قدرت هم مشروعيت حقيقی دارد و هم مقبوليت.  گيری قدرت اجتماعی ـ رفاه بلندمدت ـ های اجتماعی ديگر ـ شكل هانساز بسط و تسلط ج زمينه) ۱
  گيری قدرت اجتماعی ـ اقتصاد وابسته ـ اقتداِر مشروِع حقيقی ) محدود شدن گسترۀ جهان اجتماعی ـ شكل۲
  رضايت ـ ابزاری برای فشار بر جامعه ـ قدرت فاقد مقبوليت و دارای مشروعيتهای اجتماعی ديگر ـ تبعيت با  ساز بسط و تسلط جهان ) زمينه۳
 ) محدود شدن گسترۀ جهان اجتماعی ـ جلب تبعيت ـ اقتصاد وابسته ـ اقتدار رسمی ولی فاقد مقبوليت۴

 

 
  دهد؟ های زير را به درستی نشان می (غ) بودن عبارت نادرستكدام گزينه به ترتيب درست (ص) يا  -271

  داد. ها را مخاطب خود قرار می انقالب اسالمی ايران تنها يک انقالب سياسی نبود و تمامی انسان الف)
  ترين قدرت حامی اسرائيل در منطقه يعنی شاه را ساقط كرده بود. ب) اهميت انقالب اسالمی صرفاً به اين دليل بود كه مهم

هاست كه در جهت از بـين  گيری ضد استعماری آن بخش قرن بيستم، جهت زادیهای آ ها و جنبش ج) اشتراک انقالب اسالمی ايران با انقالب
  كردند. بردن سلطۀ سياسی كشورهای غربی عمل می

های جامعۀ  ها و رسالت خود را صرفاً به حل چالش ها و ارزش د) انقالب اسالمی در ايران رخ داد و از ذخاير معرفتی شيعه استفاده كرد و آرمان
  عطوف كرد.ايران و شيعيان م

 ) ص ـ غ ـ غ ـ ص ۴  ) غ ـ ص ـ ص ـ غ۳  ) ص ـ غ ـ ص ـ غ ۲  غ ـ ص ـ غ ـ ص ) ۱

 )۲شناسی ( جامعه
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  ـ پيامد انقالب اسالمی ايران بر جهان غرب
  ـ بيداری اسالمی

  های ناسيوناليستِی مبارز فلسطينی ـ گروه
 نهای مدر ـ تقليدی از انقالب

  (د)
بخش  های آزادی جنبش

  قرن بيستم
  (ب)  (ج)

ای  اسالم را پديده
  دانستند. عربی می

  (الف)
های  گيری نظريه شكل

  افول سكوالريسم

ها و كشورهای  ملت  تغيير موقعيت
پيرامونی، در نظام جهانی سلطه را 

  بيند. هدف نهايی خويش نمی

 ) ج ـ ب ـ د ـ الف۴  ب ـ د ـ ج) الف ـ ۳  ) ج ـ الف ـ د ـ ب ۲  ج ـ د ـ ب ـ الف) ۱
 هر عبارت به ترتيب پيامِد، علِت، علِت كدام گزينه است؟ - 273

  های فلسطينی تضعيف موقعيت گروهـ 
  ـ انقالب اسالمی با بازگشت به اسالم و اتكا به فقه سياسی و اجتماعی شيعی

 های استعماری ـ اثرپذيری قاجار از دولت

اختن اسرائيل ـ آغاز مقاومت در برابر صهيونيسم از موضع اعتقاد اسالمی ـ تغيير مقاومت منفی عالمان شيعه قرارداد كمپ ديويد و به رسميت شن) ۱
  به سوی واجبات نظاميه 

گيری الگوی نوين مبارزه در برابر امت اسالمی ـ همكاری عالمان شيعی با پادشاه در حـد  ) قرار دادن الگوی نوينی برای مبارزه با صهيونيسم ـ شكل۲
  واجبات نظاميه

) قرارداد كمپ ديويد و به رسميت شناختن اسرائيل ـ مسئلۀ اسرائيل، مسئلۀ جهان اسالم است ـ تغيير مقاومت منفـی عالمـان شـيعی بـه سـوی ۳
  آميز فعاليت رقابت

آميز اصـالح رفتـاِر  ر فعاليت رقابتگيری مسئلۀ اسرائيل به عنوان مسئلۀ جهان اسالم ـ تغيي ) گشودن افق جديد مبارزه به روی جهان اسالم ـ شكل۴
 آميز اصالح ساختار عالمان شيعه به سوی فعاليت رقابت

 هر عبارت به كدام فعاليت اجتماعی يا جريان سياسی، انقالب، نظريه، اشاره دارد؟ - 274

  جنبش تنباكوـ 
  های اروپايی تفاوت داشت. ـ به دليل رويكرد سوسياليستی با ديگر انقالب

  دانستند كه ليبراليبسم غربی به وجود آورده بود. م را از نوع مشكالتی میـ مسائل جهان اسال
 ـ در جهان امروز از سطح نخبگان به مردم و فرهنگ عمومی جهان اسالم منتقل شده است. 

كتبر روسيه ـ نسل دوم روشنفكران ـ بيداری اسالمی فعاليت رقابت) ۱   آميز اصالحی ـ انقالب ا
  قرن بيستم ـ نسل اول روشنفكران ـ بيداری اسالمی  بخش های آزادی الحی ـ جنبش) فعاليت رقابت آميز اص۲
كمان ـ انقالب فرانسه ـ نسل دوم روشنفكران ـ بهار عربی ۳   ) اصالح رفتار حا
كتبر روسيه ـ نسل اول روشنفكران ـ بيداری اسالمی ۴   ) تغيير ساختار سياسی ـ انقالب ا

 ؟ (به ترتيب)هر عبارت با كدام گزينه مرتبط است -275

  موضِع مرجعيت شيعه پس از شكست در مشروطهـ 
  بندی جديد فرهنگی و تمدنی ـ قطب

  هايی را برای اصالح رفتار حاكمان و ساختار حكومت قاجار به وجود آوردند. ـ جنبش
 آميز اصالحی ای موفق از فعاليت رقابت ـ نمونه

كوـ انقالب اسالمی ـ نخستين بيدارگران  مقاومت منفی ) ۱   اسالمی ـ جنبش تنبا
كو ) فعاليت رقابت۲   آميز ـ انقالب اسالمی ـ نخستين بيدارگران اسالمی ـ جنبش تنبا
  ـ قطب فرهنگی جهان اسالم ـ روشنفكران نسل اول ـ جنبش عدالتخانه ) مقاومت منفی ۳
 آميز ـ قطب فرهنگی جهان اسالم ـ روشنفكران نسل اول ـ جنبش عدالتخانه ) مقاومت رقابت۴
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 است؟ نادرستبخش با انقالب اسالمی ايران  های آزادی كدام گزينه در ارتباط با مقايسۀ انقالب - 276

هـای  گرفتند ولی انقالب اسـالمی ايـران همـۀ اقشـار و گروه ها و احزاب مختلف شكل می های چريكی گروه بخش اغلب با جنبش های آزادی انقالب) ۱
  ی دينی شكل گرفت.گرفت و با مرجعيت و رهبر جامعه را دربر می

های سياسی و اقتصادی جهان خارج كردند و فقط يک انقـالب سياسـی نبودنـد ولـی  بخش، جايگاه كشورمان را از حاشيۀ قطب های آزادی ) انقالب۲
گير ها و مكاتبی استفاده كرد كه برای حل بحران انقالب اسالمی از نظريه مردمی با مرجعيـت و  های جهان غرب به وجود آمده بودند و يک انقالب فرا

  رهبری دينی بود.
يـک از دو  گرفتند و مورد حمايت بلوک شرق بودند ولی انقالب اسالمی ايـران بـه هيچ بخش اغلب در مقابل بلوک غرب شكل می های آزادی ) انقالب۳

  كرد. گيری ضد آمريكايی، ضد صهيونيستی و ضد ماركسيستی خود را اعالن بلوک وابستگی نداشت و از آغاز، جهت
شدند ولـی در قطـع وابسـتگی اقتصـادی و فرهنگـی  بخش در مقابله با استعمار قديم و حذف كارگزاران مستقيم غرب موفق می های آزادی ) انقالب۴

بندی سياسی شرق و غـرب بـه  بيرون از قطب فرهنگیبندی جديد  توفيقی نداشتند ولی انقالب اسالمی هويتی فرهنگی و تمدنی داشت و يک قطب
 ود آورد.وج

 اند؟ (به ترتيب) های زير از جهت زمان و مكان مرتبط در ارتباط با جنبش عدالتخانه، كدام گزينه با عبارت - 277

  انتخاب نام مشروطهـ 
  ـ جريان انقالب مشروطه

  خواه ـ معنای مجلس در ديدگاه منورالفكران مشروطه
 به ترتيب)ـ منظور عالمان مسلمان و منورالفكران مشروطه از مفهوم مشروطه (

های استعماری و دخالت انگلستان ـ محلی كه در آن، نه تنها قوانين بر مدار احكام الهی بلكه براسـاس  گيری جنبش عدالتخانه ـ حضور قدرت اوج) ۱
كميت سكوالر مانند دولت انگلستان احكام اسالم تدوين می كميت به احكام عادالنۀ الهی و نوعی حا   شد ـ مشروط كردن حا

سـالم هی منورالفكران غربگرا ـ نزاع و رقابت سخت بين بيدارگران اسالمی و منورالفكران غربگرا ـ جايی كه در آن، قوانين نه بر پايـۀ احكـام ا) همرا۲
كميـت بـه احكـام  بلكه براساس اراده و خواست بشر تنظيم و تدوين می كميت سكوالر و مشروط كـردن حا كميت به نوعی حا شد ـ مشروط كردن حا

  نۀ الهیعادال
حكـام نشينی در سفارتخانۀ انگلستان ـ نزاع و رقابت سخت بين بيدارگران اسالمی و منورالفكران غربگرا ـ محلی كه در آن، قوانين نه بر پايۀ ا ) بست۳

كميت اسالم بلكه براساس اراده و خواست بشر تنظيم و تدوين می كميت به الهام عادالنۀ الهی و نوعی حا سكوالر مانند دولـت  شد ـ مشروط كردن حا
  انگلستان

های استعماری و دخالت انگلستان ـ جايی كه در آن، نه تنها قوانين براسـاس اراده و خواسـت  نشينی در سفارتخانۀ انگلستان ـ حضور قدرت ) بست۴
كميت سك بشر بلكه براساس احكام اسالم تدوين می كميت به احكام عادالنۀ الهی و نوعی حا  والر مانند دولت انگلستانشد ـ مشروط كردن حا

 دهد؟ های زير را نشان می كدام گزينه به ترتيب علِت، پيامِد، علِت عبارت -278

  آميز از سوی عالمان شيعی  تغيير مقاومت منفی به سوی فعاليت رقابتـ 
  بخش در قطع وابستگی اقتصادی و فرهنگی توفيقی نداشتند. های آزادی ـ انقالب

  ا نظام استبدادیـ ترجيح مشروطه در مقايسه ب
شدند ـ پادشاه را ملزم ساخت كه در  ها در مقابله با استعمار قديم و حذف كارگزاران مستقيم غرب موفق می فعاليت امام خمينی (ره) ـ اين انقالب) ۱

  چارچوب قوانين عادالنۀ الهی عمل كند.
های سياسی و اقتصادی جهان خارج كنند ـ انتقال  شان را از حاشيۀ قطبها نتوانستند جايگاه كشور ) مرجعيت دينی امام خمينی (ره) ـ اين انقالب۲

كميت از مدار عدالت به مدار استبداد   حا
رسـيد برقـراری  گشت ـ در شرايطی كه به نظـر می ها، در چهرۀ استعمار نو بازمی ) عملكرد امام خمينی (ره) ـ استعمار با دست كارگزاران اين انقالب۳

كميت آرمانی امكان   پذير نيست. حا
گشت ـ جنبش عدالتخانه رفتار عادالنـه را بـه  ها، در چهرۀ استعمار نو بازمی ) رهبری دينی امام خمينی (ره) ـ استعمار با دست كارگزاران اين انقالب۴

  كرد كه با معيارهای الهی به قدرت نرسيده بودند. كسانی تحميل می
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 ؟ (به ترتيب)دهد كدام گزينه به سؤاالت زير به درستی پاسخ می - 279

  بخش از بُعد هويتی چيست؟ های آزادی تفاوت انقالب اسالمی ايران با انقالبـ 
  كرد؟ ـ امام خمينی (ره) انقالب را چه هنگامی آغاز 

 ـ تجربۀ بازگشِت مردم ايران به حركت ناتمام مشروطه كدام است؟

هـای غربـی بـود و مأموريـت  گی و تمدنی داشت ـ شاه تحت حمايـت دولتانقالب اسالمی ايران فقط يک انقالب سياسی نبود بلكه هويتی فرهن) ۱
های سياسی داخلی كشور حذف شده بودند ـ رقابـت بـا منـورالفكران غربگـرا،  حفظ امنيت منطقه را برعهده داشت، روشنفكران چپ از صحنۀ رقابت

  كردند. استبداد استعماری و روشنفكرانی كه در حاشيۀ بلوک شرق و غرب عمل می
های سياسی و اقتصادی جهان خارج كند ـ پس از گذشت بيش از هفتـاد سـال از انقـالب  ) انقالب اسالمی توانست جايگاه كشور را از حاشيۀ قطب۲

كميت پهلوی ـ صد سال تجربۀ تاريخی، تجربۀ رقابت با نسل اول روشنفكران، نسل دوم روشنفكران و بيدارگران نخستي   نمشروطه و نيم قرن از حا
بندی جديد فرهنگی به وجود آورد و خود در كانون قطب فرهنگی جهان  بندی سياسی شرق و غرب، يک قطب انقالب اسالمی ايران بيرون از قطب) ۳

تعماری و تجربۀ رقابت با منورالفكران غربگرا، استبداد اس ـ آميز بازگرداند اسالم قرار گرفت ـ مردم و عالمان را از موضع مقاومت منفی به فعاليت رقابت
  روشنفكران نسل اول و نسل دوم و نخستين بيدارگران اسالم

كـرد ـ بـا اعتـراض بـه  گيری ضد استعماری داشت و در جهت از بين بردن سلطۀ سياسـی كشـورهای غربـی عمـل می ) انقالب اسالمی ايران جهت۴
وشنفكران چپ و استبداد استعماری كه در حاشيۀ بلوک شـرق و غـرب كاپيتوالسيون و رفتار استعماری شاه آغاز شد ـ تجربۀ رقابت با منورالفكران و ر

 كردند. عمل می

 است؟ نادرستدرست و » جنبش عدالتخانه«و » بخش های آزادی انقالب«به ترتيب كدام گزينه در ارتباط با  -280

گ گرفتند و انقالب ها و احزاب مختلف شكل می های چريكی و گروه اغلب با جنبش) ۱ هـای جامعـه را  ير بودند و همـۀ اقشـار و گروههايی مردمی و فرا
كميت آرمانی امكان گرفتند ـ در شرايطی كه به نظر می دربر می   پذير نيست، در مقايسه با نظام استبدادی ترجيح داده شد. رسيد برقراری حا

جا كه ساختار سياسی جامعه  بودند ـ از آن های جهان غرب به وجود آمده گرفتند كه برای حل بحران ها و مكاتب چپ شكل می ) در چارچوب نظريه۲
  داد، يک انقالب اجتماعی بود كه فقط به دنبال اصالح كار يا رفتار خاصی از پادشاه نبود بلكه در پی اصالح شيوۀ زمامداری پادشاه بود. را تغيير می

وابستگی اقتصادی و فرهنگی توفيقی نداشتند و به همين  شدند ولی در قطع ) در مقابله با استعمار قديم و حذف كارگزاران مستقيم غرب موفق می۳
كميت آرمانی امكان گشت ـ در شرايطی كه به نظر می ها در چهرۀ استعمار نو بازمی سبب استعمار با دست كارگزاران اين انقالب پـذير  رسيد برقراری حا

كميتی با معيارهای الهی شكل داده شد كه بر مدار عدالت بود.   نيست، حا
بندی جديد فرهنگی به وجود آورده بودند ـ تجربۀ موفق جنبش عدالتخانه و تأسيس مجلسی  بندی سياسی شرق و غرب، يک قطب رون از قطب) بي۴

  ار تغيير داد.آميز را از اصالح رفتار به ساخت كه قوانين عادالنۀ الهی را تدوين كرد، باعث شد كه فعاليت رقابت

  

  
   است؟ گذاشته تأثير فلسفه تتحوال كدام موارد به درستی بر - 281

  ) تحوالت معنای عقل ـ مقصود فالسفه از عقل ۲  ) تعيين محدوده و قلمرو عقل ـ تحوالت معنای عقل ۱  
  ) مقصود فالسفه از عقل ـ توضيح كاركرد عقل ۴   ارتباط عقل با دين) تحوالت قلمرو عقل ـ ۳

   ؟نيستباستان درست  يونان در عقل ۀكدام عبارت دربار - 282

 به در اين زمينه را يونان بزرگ فالسفۀ نظرات بتوان كه شده سبب امر اين موجود است و دربارۀ عقل فالسفۀ يونان نظرات مستندی از های ) گزارش۱  
   آورد. دست

كليتوس كه يونان ) همۀ فيلسوفان۲ معانی مختلف آن  دربارۀ و داشته توجه قوۀ عقل دو هر است، به سقراط از پيش فيلسوفان از باستان از جمله هرا
   .اند سخن گفته دو
را  كـرد و آن ای انسان توجه ويـژه تفكر و تعقل ۀكرد و به عقل به عنوان قو عرضه عقل از تری روشن ) ارسطو نخستين فيلسوف يونانی بود كه تصوير۳

   انسان دانست. ذاتیِ 
عقـل  و نظـری دهـد، بـه عقـل انسان براساس نوع فعاليتی كه انجام می عقل ۀقودهد كه به عقيدۀ وی،  نشان می مانده از ارسطو ) آثار فلسفی باقی۴

   شود. عملی تقسيم می

 ) ۲فلسفه (
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 كند؟  می كامل درستی نحو به رازير  عبارت گزينه كدام -283

 . »............   اروپا در مسيحيت حاكميت لاو دورۀ در مسيحی متفكران«

  قرار گرفتند مسلمان فيلسوفان كاراف ) تحت تأثير۲  ) گرايشات ضد عقلی و فلسفی داشتند۱
  گرا تقسيم شدند گرا و تجربه ) به دو دستۀ عقل۴  آوردند روی دينی مسائل تبيين عقالنی ) به۳

 جديد اروپا، روش وی را دنبال كردند؟ ۀدوردر چيست و كدام فيلسوفان  بشر زندگی پيشرفت حل پيشنهادی فرانسيس بيكن برای راه - 284

  محض ـ دكارت ـ كانت  عقلی های ) احيای مجدد استدالل۲  های تجربی ـ دكارت ـ كانت ل) تكيۀ محض بر استدال۱  
  محض ـ هيوم ـ اوگوست كنت  عقلی های ) احيای مجدد استدالل۴  های تجربی ـ هيوم ـ اوگوست كنت ) تكيۀ محض بر استدالل۳  

 دكارت قائل به كدام انديشه بود؟ -285

    است. رياضيات حوزۀ به محدود عقلی و منطقی و اثبات قضايای ) رد۱  
  تجربه و مستقل از آن ممكن است. طريق ) دستيابی عقل به حقيقت از۲
  انسان و جهان ناممكن است.  روحی حقيقت و ماوراءالطبيعه ) اثبات امور۳  

  حس و تجربه است.  ،ها و علم و دانش بشری ) تنها منبع شناخت واقعيت۴
 اول حاكميت كليسا با ۀدورهای  اسالمی صورت گرفته، در سطح مخالفت فلسفه و فرهنگر دبا عقل و عقالنيت كه هايی  مخالفتگفت ............  - 286

 ............ بود، زيرا  عقل

هيچ جريانی هم با فلسفه و منطـق مخالفـت  و ايم نبوده عقل و صريح با گاه شاهد مخالفت مستقيم توان ـ در طول تاريخ تمدن اسالمی، هيچ ) نمی۱  
  نكرده است. 

  پرداختند.  عقل با مخالفت آن، به پذيرش عين در عقل كارآمدی و اعتبار دايرۀ كردن محدود و تنگ از طريق های فكری، جريان از توان ـ برخی ) می۲
  رسانند.  می آسيب يند به ندارند و كاربردی دينی مسائل در عقلی های روش برخی كه دهند نشان های فكری كوشيدند از جريان توان ـ برخی ) می۳
كرم سخنان پيامبر و كريم قرآن اسالم، جهان در فلسفی تفكر و عقالنيت و عقل به توجه مهم از عوامل توان ـ يكی ) نمی۴  ايشـان گرامـی عترت و (ص) ا

  بود.
 چه نام دارد؟ ،قبل از ادراک امور بديهی ۀعقل در مرحل -287

  ) عقل بالمستفاد۴  ) عقل هيوالنی ۳  ) عقل بالفعل ۲  ) عقل بالملكه۱
 .............  است، بنابراين معتبر هم شهود و حس و نيست منحصر عقل معرفت به كسب فيلسوفان مسلمان، راه از نظر -288

  يابند دست شهودی معرفت به نفس تهذيب و خود تربيت با تالش كردند ) همۀ آنان۱
  ديگر هستند تأييدكنندۀ يک و نندرسا می واحد حقيقت به را ما سه هر وحی و شهود عقلی، ) استدالل۲
  اند وجوی حقيقت جست در واحدی مسيرهای ندارند، بلكه همه از را خود خاص ها روش از آن كدام ) هر۳
  شود ايجاد نمی  تعارض وحی توهم های داده و ميان دستاوردهای عقلی عقلی نامحدود، های ) به دليل توانمندی۴

   ی فارابی درست است؟مقام علمی و فلسف ۀعبارت دربار كدام - 289

 مشائی فلسفۀ و عرضه كند جديد فلسفی نظام يک در را ارسطو و از افالطون خود های آموخته مسلمان است و توانست فيلسوف مشهور ) وی اولين۱
  نهد.  بنا اسالم جهان را در

رو پس از ارسطو، در جهان اسالم  است، از اين نزديک ارسطو هديدگا به كه كند مطرح را ای و توانست ديدگاه ويژه بود پرداز نظريه ) در فلسفۀ سياست۲
  به معلم ثانی شهرت يافت. 

 الجمـع«بيابـد و در كتـاب  را دو آن های انديشه مشترک نقاط توانست و بود ارسطو آشنا و افالطون آرای خصوص  به يونان، فلسفی ميراث با ) تنها۳
  كند.  ارائه» الحكيمين بين رأيی

بسـيار،  توانـايی و دقـت مابعدالطبيعۀ ارسـطو شـد، بـا كتاب فهم در سينا ابن كه بعدها راهنمای» مابعدالطبيعه كتاب فی ارسطو اغراُض «) در كتاب ۴
  داده است.  شرح را ارسطو نظرات

 ............ گفت  توان نمیفارابی  سياسی ۀفلسف با توجه به - 290

  اند. گرفته های خود در جای مناسب قرار ظرفيت كدام متناسب با ه هركهستند  اعضای يک بدن) مردم در مدينۀ فاضله مانند ۱
  كند. همراهی دنيايی های لذت فراوانی و جسم سالمت رسد كه مردم را برای رسيدن به رياست به كسی می) در مدينۀ جاهله، ۲
  گردد. های رياست آن دو جامعه برمی فارابی با مدينۀ جاهله كامالً متفاوت است و اين تفاوت در اصل به ويژگی ۀ) مدينۀ فاضل۳
  باشد.  آخرت و دنيا در انسان سعادت جامعه بايد هدف اصلی جهت، همين به و گذرد می اجتماعی زندگی از انسان ) مسير سعادت۴
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 ها متفاوت است؟گزينه در كدام گزينه با ساير ۀ شرطی متصلساختار قضي -291

  ) گرت از دست برآيد، دهنی شيرين كن.۲  .كشيد، رنج مردم افزون گشت ) چو عدالت پر۱
 ) ظالم چو دستم كشد، من دست ظالم بشكنم.٤  ) هر كه را توانايی نيست، علم نيست.۳

گر » يا الف، ب يا ج و يا د است«ۀ يدر قض - 292  حذف شود، ..............» يا«ا
  ماند.  ) چهار تصور مختلِف الف، ب، ج و د باقی می۱
  ماند.های مختلف باقی میواحد و محمول ) سه قضيۀ حملی با موضوع۲
    ماند. های مختلف باقی می) دو قضيۀ حملی با موضوع واحد و محمول۳
   ماند. ) سه قضيۀ حملی با موضوع مختلف و محمول يكسان باقی می۴

 كند؟ درستی را بيان می عبارت ،الجمع ‗الرفع و مانع ‗كدام گزينه دربارۀ قضايای منفصل مانع  - 293
گر چه در مانع↨) در ه۱   الجمع كذب دو طرف جايز است.  ر دو قضيه، صدق دو طرف ممكن نيست، ا
گر چه در مانع↨۲   الرفع صدق دو طرف هم ممكن نيست.  ) در هر دو قضيه كذب دو طرف محال است، ا
  الجمع كذب دو طرف غيرممكن نيست.  الرفع صدق دو طرف جايز است و در مانع↨) در قضايای منفصل مانع↨۳
  الجمع دو جزء قضيه نسبت عموم و خصوص مطلق دارند.الرفع و مانع↨) در قضايای منفصل مانع↨۴

 شرطی منفصل است؟ ،كدام قضيه - 294
 آموز است و يا چاق. ) يا آراس دانش۲  ) يا امينی مؤلف كتاب منطِق گاج است و يا نيست. ۱
 نقاش.  ) يا آرمين معلم است و يا۴    ) ژينا يا پزشک و يا شاعر است. ۳

 شده در كدام گزينه است؟  الجمع به ترتيب مانند رابطۀ بين قضايای مطرح رابطۀ بين دو جزء قضايای منفصل حقيقی و مانع‗ - 295
  ) بعضی الف ب است، بعضی الف ب نيست ـ هيچ الف ب نيست، بعضی الف ب نيست.١
  ) بعضی الف ب است، هيچ الف ب نيست ـ هيچ الف ب نيست، هر الف ب است.٢
  ـ بعضی الف ب است، بعضی الف ب نيست. ) هر الف ب است، هيچ الف ب نيست٣
  ـ هر الف ب است، بعضی الف ب نيست.  ) هيچ الف ب نيست، بعضی الف ب است۴

 الرفع است؟ ‗شرطی منفصل مانعاز نوع  هيقض كدام - 296
  ) يا كيف غيرسفيد است و يا غيرسبز.۲  يا استدالل معتبر است و يا نامعتبر.) ۱
   شود. شود و يا نمی يا كنكور برگزار می) ۴  تجربی و يا عقلی است. ،روش فهم مسائل اي) ۳

گر اين كتاب فلسفه باشد، روش آن استداللی است. پس: روش آن استداللی نيست«در استدالل:  - 297  ای روی داده است؟چه مغالطه» .ا
  اس ) ايهام انعك۴  پوشی  ) استثنای قابل چشم۳  ) وضع تالی ۲  ) رفع مقدم۱

 در قياس استثنايی زير، نتيجه و اعتبار يا عدم اعتبار آن در كدام گزينه به درستی ذكر شده است؟  - 298
گر بعضی الف ب باشد، آنـ  ۱«   گاه هر ک د است.  ا
  بعضی ک د نيست.ـ  ۲
 .............................. «  
  معتبر ناالف ب نيست ـ  ) بعضی۲    الف ب نيست ـ معتبر ) بعضی۱
  هيچ الف ب نيست ـ معتبر ) ۴      هيچ الف ب نيست ـ نامعتبر) ۳

گر فردی ميراث پدر و مادر را به صورت زير تقسيم كند - 299  ای استفاده كرده است؟از چه مغالطه ،ا
  های زرين آن محل هم مال تو. خانه، آن خانۀ محقر اين كوچه ماِل من«

  . های لوكس دنيا هم مال توهمۀ اتومبيل، اِل منآن اتومبيل مانده از پدر م
 .» آن سگ وفاداِر پاسبان هم مال تو، آن اسب چموش لگدزن ماِل من

 نمايی  ) كوچک۴  گذاری  ) تله۳  نمايی  نمايی و كوچک ) بزرگ۲  ) مسموم كردن چاه۱
 ؟ شود نمیكدام استدالل برهان محسوب   -300

  هر موبايلی ارزشمند است.  سيلۀ ارتباطی، ارزشمند است.هر و وسيلۀ ارتباطی است. ،) هر موبايلی۱
  هر مفيدی جسم است.   هر كتاب منطقی، جسم است. ) هر كتاب منطقی، مفيد است.۲
  هستند. دارای احساس  ها بعضی انسان  ت.هر شاعری، دارای احساس اس .هستند، شاعر ها ) بعضی انسان۳
  ای برای بدن مفيد است. هر ميوه  هر دارای ويتامينی، برای بدن مفيد است. ای، دارای ويتامين است. ) هر ميوه۴
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   ؟نيستعيار فعل اخالقی درست شناسی و م كدام عبارت در خصوص ارتباط ميان انسان - 301

  برقرار كرد. ارتباط شناسی  ۀ انسانبا ديدگاه وی درباری خالقۀ معيار فعل افيلسوف درباريک گاه يددتوان بين  ) می۱  
  پی برد.   های آنان در زمينۀ اخالق و انسان توان به ارتباط بين ديدگاه ارسطو، می و ) از طريق مقايسۀ آرای افالطون۲
  هماهنگی وجود ندارد.  و امكان برقراری ارتباط اخالق، اصالً  و انسان ارسطو دربارۀ و افالطون های ديدگاه ن) ميا۳
  شناسی بر فلسفۀ اخالق را به خوبی مشاهده كنيم.  انسان أثيرتوانيم ت دهد كه ما می سفه نشان می) بررسی نظرات فال۴

 ............  توان گفت در مورد افعال انسان می -302

  ) به طور كلی، شامل سه دسته افعال طبيعی، افعال اخالقی و افعال عادی هستند.۱  
  های افعال اخالقی و متأخر بر آن هستند. های افعال طبيعی فرع بر ويژگی ) ويژگی۲
  تقبيح وجود دارد.  و سرزنش يا تحسين و ) در افعال اخالقی، همواره امكان ستايش۳
  ال طبيعی، سليقه و تمايالت افراد بيشتر دخالت دارد. ) در افعال اخالقی برخالف افع۴

  ............. » شود چه فعلی فضيلت اخالقی و چه فعلی رذيلت اخالقی محسوب می«كه  اين ديدگاه فيلسوفان در موردگفت  توان نمی -303

  هم است كنندۀ ) تكميل۲     ديگر است با يک) متفاوت ۱
  ندارد ی با هم) هيچ تفاوت۴    است ديگر ) متضاد با يک۳

 با توجه به معيار فعل اخالقی به ترتيب، ارسطو و افالطون بيشتر بر كدام مورد تأكيد دارند؟ - 304

  ) عدالت ـ اعتدال ۴  ) اعتدال ـ حد وسط ۳  ) اعتدال ـ عدالت ۲  ) عدالت ـ حد وسط ۱
 آرای افالطون و ارسطو، كدام عبارت درست است؟ ۀدربار -305

گرد ) ارسطو،۱   خود در پيش گرفت.  استاد با متفاوت نظری كامالً  اخالقی، فعل معيار رۀدربا افالطون، شا
  . درس می شهوت و غضب تابع عقل باشند، انسان به فضيلت گرگويد ا ) ارسطو برخالف افالطون می۲
  كنند.  ) به عقيدۀ افالطون، غايات و اهداف اجتماعی، انسان را به رعايت قوانين اخالقی ترغيب می۳
  اند.  دادهقرار  از اصول اخالقی آن دو به هم نزديک است و هر دو تنظيم قوا را محور اخالق) بسياری ۴

  اند؟ كدام افعال دارای ارزش اخالقی ،از نظر كانت - 306

  ) افعالی كه مطابق با قوانين الهی هستند.۲  شود. انجام می ی) افعالی كه براساس تكليف درون۱
  ) افعالی كه سود بسياری برای جامعه دارند.۴  شود. ی) افعالی كه از َسر خيرخواهی انجام م۳

 تأثير پذيرفته است.............  ۀگرا در مورد معيار فعل اخالقی بيشتر از ديدگاه آنان دربار طبيعت ديدگاه فيلسوفان -307

  شناسی عرفانی  ) جهان۴  ) وجودشناسی۳  شناسی فلسفی ) انسان۲  شناسی علمی ) جهان۱
ــ«عبــارت  -308 ــا خود را ملزم  دانســته ها بنا به ضــرورت اجتماعی، آن را برتر الی و مفهومی برتر نيســت، بلكــه انســانفضــيلت امــری متع ت

 است؟ افرادیمورد پذيرش چه » دنها كن  به رعايت آن

  گرای محض  ) فيلسوفان عقل۲    ها  گرايان و ماترياليست ) طبيعت۱  
  وپا ار جديد دورۀ ) فيلسوفان۴    گرا  ) فيلسوفان مسلمان عقل۳

  ............دارند، زيرا آنان نيز معتقدند كه ............ مسلمان ديدگاهی نزديک به  فالسفۀ -309

  است. ها رذيلت و ها فضيلت شناخت ) كانت و هابز ـ عقل منبع۱  
  است  وجدان از اطاعت در اخالقی، فعل ) افالطون و ارسطو ـ معيار۲
   است. ها رذيلت و ها تفضيل شناخت ) افالطون و ارسطو ـ عقل منبع۳
  است. وجدان از اطاعت در اخالقی، فعل ) كانت و هابز ـ معيار۴

 است؟  ناسازگاراسالمی  ۀفعل اخالقی با نظرات فالسف ۀكدام نظر دربار - 310

  سد.تواند به كمال بر داری و شجاعت می احسان، خويشتن چون عدل، هم های اخالقی به فضيلت شدن ) روح هر انسانی با آراسته۱  
  دارند.   باز را از كمال نيز صدمه وارد كنند، بلكه آن روح انسان به توانند نه تنها می ريا و بخل ظلم، مانند اخالقی ها و رذائل ) بدی۲
  . كنند حقق نمیم است، اما همه، اين فضائل را در وجود خود كماالتاند و هر انسانی طالب   اخالقی از جنس كمالفضائلچند  ) هر۳
  شود.  ها آسان می فضيلت به داند، بنابراين عمل می خوب را زيبا وها  آن انسان هم عقل است و مند عالقه فطرتاً  ها فضيلت به ن بشر) چو۴
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كنـد كـه  داند دوست صميمی او فرد مناسبی برای معاشرت نيست و شواهدی هم در دست دارد، باز هـم اصـرار می كه می مائده با وجود اين -311

ترسد در كنكور شركت كند. به ترتيب مائده و زهرا با  كه بسيار درس خوانده و زحمت كشيده، اما می قص است. زهرا با وجود اينن دوست او بی
 گيری مواجه هستند؟ كدام موانع تصميم

 ) سوگيری تأييد ـ كوچک شمردن خود۲  ) اعتماد افراطی ـ كوچک شمردن خود۱
 ) اعتماد افراطی ـ كنترل نكردن هيجانات۴  ) سوگيری تأييد ـ كنترل نكردن هيجانات۳

 باشد؟ كدام عبارت زير صحيح می -312

 (زيستی)، تابع عوامل مختلف انگيزشی افراد هم هست. یدهنده به رفتار انسان، عالوه بر عوامل نگرش ) عوامل شكل۱
 كنند. ها در طول دوران تحصيل در مدرسه بيشترين تغيير را پيدا می ) نگرش۲
  خواند تا پدرش برايش دوچرخه بخرد، نشانگر انگيزۀ درونی است. حسين درس می ) اين موضوع كه۳
  وجوی علت رفتار هستيم، در واقع به عوامل انگيزشی توجه داريم. ) زمانی كه به دنبال جست۴

 ِاسناد در كدام گزينۀ زير با بقيه متفاوت است؟ - 313

 مسئوالن است. نااليق بودن) دليل مشكالت اقتصادی مردم، ۱
 فرماست است، آرامش وجود ندارد. در جهان حكم بيدادگریتا جنگ و  )۲
  شود. نياز می بيشتر كشاورزان، كشور از واردات ميوه بی تالش) با ۳
  .باعث افزايش تورم شده استهای كشورهای استبدادی،  ) تحريم۴

 شوند؟ گيری می مربوط به كدام معيارهای تصميم» ساده«و » مهم«به ترتيب  -314

 ها تعداد اولويت ـها  ) تعداد اولويت۲    اهميت تصميم ـها  اولويت ) تعداد۱
  ها تعداد اولويت ـ) اهميت تصميم ۴    اهميت تصميم ـ) اهميت تصميم ۳

 كدام عبارت زير صحيح است؟ - 315

 شود تا هرگز انگيزۀ تالش ايجاد نشود. نايافتنی از ابتدا باعث می دستباال و ) انتخاب اهداف ۱
  دهندۀ موفقيت است. ه هدف، نشانرسيدن ب صرفاً ) ۲
  شود. و اجتماع ساخته می مدرسه) نظام باورهای افراد در نهايت به وسيلۀ ۳
  انتخاب هدف هستند. پيامدهای) انسجام در رفتار و توانمندی از ۴

گيری كدام اسـت؟ (بـه  ک تصميمگيری بهتر، قبل از هر اقدامی چه كاری بايد انجام داد و بهترين سب شده برای تصميم طبق پيشنهادات ارائه -316
 ترتيب)

  ) تعريف دقيقی از تصميم موردنظر ارائه داد ـ وابسته۲  گيری استفاده كرد ـ منطقی بر تصميم ) از روش ميان۱
  موردنظر ارائه داد ـ منطقی   ) تعريف دقيقی از تصميم۴  گيری استفاده كرد ـ وابسته  بر تصميم ) از روش ميان۳

، »فايده است تواند به نتيجۀ مورد نظر خود در كنكور برسد و تالشش بی هر چقدر درس بخواند و كوشش كند، نمی«ت كه سارا بر اين باور اس - 317
 بنابراين احتمال ابتالی سارا به كدام مورد زير بيشتر است؟

 هدفی ) بی۴  ) ادراک كنترل كاذب۳  شده ) درماندگی آموخته۲  ) ناهماهنگی شناختی ۱

 گيری هستند؟  ، بيانگر كدام مراحل تصميم»انتخاب لباس از بين سه انتخاب«و » های هر لباس بررسی ويژگی«، »اسانتخاب لب«به ترتيب  - 318

  ) مرحلۀ اول ـ مرحلۀ سوم ـ مرحلۀ دوم۲  ) مرحلۀ دوم ـ مرحلۀ اول ـ مرحلۀ سوم ۱
 ) مرحلۀ دوم ـ مرحلۀ سوم ـ مرحلۀ اول ۴  ) مرحلۀ اول ـ مرحلۀ دوم ـ مرحلۀ سوم ۳

 شود كه بالفاصله با پشيمانی همراه است؟  گيری در ميان نوجوانان بيشتر ديده می م سبک تصميمكدا -319

 ) اجتنابی۴  ) وابسته ۳  ) تكانشی ۲  ) احساسی۱

گر افراد جامعه با پشتكار به توليد بپردازند، رونق اقتصادی بيشتر می«ِاسناد در عبارت  -320   هايی است؟ ، دارای چه ويژگی»شود ا
 ) بيرونی ـ ناپايدار ـ غيرقابل كنترل ۲    ناپايدار ـ قابل كنترل) درونی ـ ۱
  ) بيرونی ـ پايدار ـ قابل كنترل۴    ) درونی ـ پايدار ـ غيرقابل كنترل۳
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حقچاپ،تکثیروانتشارسؤاالتبههرروش)الکترونیکیو...(،قبلویابعدازبرگزاریآزمون،برایتمامیاشخاصحقیقیوحقوقیممنوعاست)حتیباذکرمنبع(ومتخلفینتحتپیگردقانونیقرارمیگیرند.

سال تحصیلی 1400-1401

دفترچه شماره 3

آزمـون شماره 18
جمعه  1400/12/20

پاسخ های تشریحی
پایه  دوازدهم انسانی

عناوین مواد امتحانی آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی، تعداد سؤاالت و مدت پاسخگویی

دوره دوم متوسطه
شماره داوطلبی: نام و نام خانوادگی:

مدت پاسخگویی: 260 دقیقه تعداد سؤاالتی که باید پاسخ دهید: 280

تعداد سؤالمـواد امتـحانـیردیف
شماره سؤال

مدت پاسخگویی
تااز

18 دقیقه25125فارسی1
20 دقیقه252650زبان عربی )عمومی(2
17 دقیقه255175دین و زندگی3
20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4

5

ت
ضیا

15101115ریاضی و آمار 3ریا
30 دقیقه 10116125ریاضی و آمار 1

10126135ریاضی و آمار 2
10 دقیقه10136145اقتصاد6

7

ون 
و فن

وم 
عل

بی
اد

15146160علوم و فنون ادبی 3
25 دقیقه 10161170علوم و فنون ادبی 1

10171180علوم و فنون ادبی 2
10 دقیقه10181190زبان عربی )اختصاصی(8

یخ9
تار

10191200تاریخ 3
20 دقیقه 10201210تاریخ 1

10211220تاریخ 2

افیا10
غر

10221230جغرافیا 3ج
20 دقیقه 10231240جغرافیای ایران

10241250جغرافیا 2

11

سی
شنا

معه 
10251260جامعه شناسی 3جا

30 دقیقه 10261270 جامعه شناسی 1
10271280جامعه شناسی 2

12

 و 
سفه

فل
طق

10281290فلسفه 2من
30 دقیقه 10291300منطق

10301310فلسفه 1
10 دقیقه10311320روان شناسی13
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ـ خیابان انقالب فروشگاه مرکزی گاج: تهــران 
ــاب ــه کت ــش بازارچ نب

021-6420
نشانی اینترنتی

آمــــــاده ســــــازی آزمـــــون
ابوالفضل مزرعتیمدیریت آزمون:

سارا نظریبازبینی و نظارت نهایی:

مریم جمشیدی عینی ـ مینا نظریبرنامه ریزی و هماهنگی:

بهاره سلیمی ـ عطیه خادمیبازبینی دفترچه: 

ساناز فالحی ـ مروارید شاه حسینی ـ مریم پارسائیان ـ زهرا رجبی ـ سپیده سادات شریفیویراستاران فنی:

سعیده قاسمیسرپرست واحد فنی:

سعیده قاسمیصفحه آرا:

آرزو گلفرطراح شکل:

پگاه روزبهانی ـ مینا عباسیـ  مهناز السادات کاظمی ـ زهرا فتاحی ـ فرزانه رجبی ـ ربابه الطافیحروف نگاران:

ویراسـتاران علمیطـراحاندروس

امیرنجات شجاعیفارسی
اسماعیل محمدزاده ـ مسیح گرجی

مریم نوری نیا ـ فاطمه اسدی

روح اله اصغریزبان عربی
شاهو مرادیانـ  سیدمهدی میرفتحی

علیرضا شفیعیـ  پریسا فیلو
محمدیوسف هدایت

بهاره سلیمی ـ عطیه خادمیمرتضی محسنی کبیردین و زندگی

امید یعقوبی فرد ـ مهدیه حسامیزبان انگلیسی
مهدیه حسامی ـ مریم پارسائیان

کاظم عباسی

محمد یگانهریاضیات
ندا فرهختی ـ مریم ولی عابدینی

مینا نظری

سیدامیرحسین میراسکندریاقتصاد
مریم پارسائیان ـ احمد منصوری

رقیه بژندـ  مریم میرقاسمی

محمداسماعیل سلمانپورتاریخ
سیده مریم میرقاسمیـ  فاطمه ساریخانی

مریم پارسائیان ـ لیال عباسی
زهرا فروغی

محسن مصالییجغرافیا
مریم پارسائیانـ  سیده مریم میرقاسمی

رقیه بژند

مبینا تاجیکجامعه شناسی
مریم پارسائیان ـ رقیه بژند

فاطمه ساریخانی ـ مریم میرقاسمی

و 
فه 

س
فل

طق
حیدر جاللیفلسفهمن

مریم پارسائیانـ  مریم میرقاسمی
ابراهیم امینیمنطق

نگار کاغذگرانروان شناسی
سیده مریم میرقاسمیـ  مریم پارسائیان

رقیه بژند ـ لیال عباسی
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

  
  ):۲( های معنايی گزينۀ معادل  ۲ 1   

  رفعتاوج: 
  بور سرخ:

  طاق فرد:
  عيار عيار:م

  ها: موارد غیرمرتبط در سایر گزینه
  كردن ) شرمنده ـ نرمی۱
  غش ) ۳
  دهنده ) ادامه۴

كمـين كـردن، در  قال كردن:كمين ( ُقال:  ها: معنی درست واژه  ۳ 2   
  پی فرصت بودن)

 چنانی، چنان آنكذا: 

 گرفتن، ساده انگاریآسان  مسامحه:

 راه را كج كردن، تغيير مسير دادن راه تافتن:

  ها:  سایر گزینه  در معنی درست واژه  ۳ 3   
  شرم، حيا آزرم:) ۱
 دام و تور جال:) ۲

  خدمتكاران، خويشان و زيردستاِن فرمانروا َحَشم:) ۴

  ها:  سایر گزینهدر  امالی درست واژه  ۳ 4   
  زاراف جنگ سالح:) ۲  ترسناک هول:) ۱
   بری فرمان مطاوعت:) ۴

  تندی و تيزی، حّدت و شّدت سورت:  درست واژه: امالی  ۱ 5   

  ها: درست واژه امالی  ۴ 6   

  نوعی درخت گل، ياسمن سمن:ج) 
 بيهوده و بيكار گذاشته شده مهمل:د) 

») ديوان غربـی ـ شـرقی«شعر سؤال سرودۀ گوته (پديدآورندۀ   ۲ 7   
  است.

  ـ راست قامت ۲ه راستی ـ ب ۱راست: »): الف« ايهام (بيت  ۴ 8   
ـ ميـوه (معنـی  ۲ـ مرتبه (معنی مورد نظر)  ۱بار:  «ه »): ايهام تناسب (بيت 

  »)ميوه« غايب / تناسب با
  بخشی به چشم جان »):د«استعاره (بيت 

  ميل بی سير مجاز از»): ج«مجاز (بيت 
  دليل جنبش سرو، شادمانی وی از نالۀ مرغان باغ است. »):ب«حسن تعليل (بيت 

   ها: بررسی آرایه  ۱ 9   
 چشم نيلگون / سپهر نيلگون / چشم به شاخۀ نيلوفر / چشم به شعلۀ آبی  تشبيه:

  و ... » گ«و صامت » ــِـ«نوازی مصوت كوتاه  گوش آرايی: واج
  سر مجاز از قصد و تصميم مجاز:

  ، چشم، سر / شاخه، نيلوفرروی مراعات نظير:

شـود  یم یفان قـويپشـت زبردسـتان از ضـع اسلوب معادله:  ۴ 10   
  شود یطور كه] شعله آتش ز خار و خس به سامان م [همان

   ـــ استعاره: 
   ـــ حسن تعليل:

  :ها سایر گزینهبررسی 
دل بجوشد [همان طور كـه]  ،چون ياد لعلت در سرم درآيد اسلوب معادله:) ۱

  شود یاد شكر در پوست خندان ميپسته از 
 لعل: استعاره از لبـ نديدن به پسته نسبت دادن جوشيدن به دل و خ استعاره:

  دليل باز شدن پسته انديشيدنش به شكر و شكرين شدن است. حسن تعليل:
پنهان دارد [همان طور كـه]  ،حسن را در لباس شرم ،عشق اسلوب معادله:) ۲

  شود یشمع در فانوس از پروانه پنهان م
 بخشی به عشق و شمع و پروانه جان استعاره:

  پنهان شدنش از پروانه است. ،قرار گرفتن شمع در فانوس دليل حسن تعليل:
طور كه  سيری از جهان ندارند همان ،چشمان در پيری تشنه اسلوب معادله:) ۳

  شـود قطره تبديل به دندان می ،از حرص در كام صدف
  كام صدف استعاره:

(اعتقاد قـدما) حـريص  دليل تبديل شدن قطرۀ باران به مرواريد حسن تعليل:
  صدف است. بودن

  جگر خراش بودن ب) كنايه:  ۲ 11   
 اشاره به داستان عشق فرهاد نسبت به شيرين تلميح:

/  ـ معامله (معنی نادرست۲ـ عشق و هوس (معنی درست) ۱سودا:  ج) ايهام تناسب:
  »)بازار«متناسب با 

  پری استعاره از معشوق  استعاره:
  بررسی سایر ابیات:

  ـــ سن تعليل:ح/  فردا مجاز از آخرت الف) مجاز:
 ـــ تناقض:/  چشم آرايی: د) واژه

 كه چون منـی نرسـد در وصـالعـادی /  ب) آن به [است]:  ۴ 12   
  بالغی تا ضعف خويش حمل كند بر كمال دوست:بالغی /  دوست:

 گفـتم:بالغی / گفتا بخواه از ما: عادی /  كه حاجتی هست:عادی /  ج) گفتم:
  عادی كه رايگان است: عادی / گفتا:عادی / غمم بيفزا: عادی / 
  :ابیات ریسا یبررس

عادی ؤلؤ اندر بحر [است]: لعادی /  الف) چشمۀ حيوان به تاريكی در است:
  عادی گنج اندر خراب[است]:/ 

سيه روزی مجنون سرمه بالغـی /  د) بود آرايش معشوق حال در هم عاشق:
  بالغیباشد چشم ليلی را: 

  بالغی رنگ ثبات نيست گل اعتبار را:غی / بال در آتش است نعل، نسيم بهار را:ه) 

نرگس چشم / گل رخسار / سرو قد / چشم  های اضافی: تركيب  ۴ 13   
  مورد] ۸[ او / رخسار او / قد او / شكنج حلقه / حلقۀ زلف

  :ها نهیگز ریسا یبررس
  مورد] ۶) سراپايم / دردت / لبريز شيون / مضراب مژگان / تار اشک / اشكم [۱
 مورد] ۵ل غفلت / پير خرد / نشانش / فصل بهار [) نشان اهل / اه۲
  مورد] ۴) شراب صحبت / صحبت احباب / زهر غفلت / دام صحبت[۳
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

  مسند روشن ـ سيه بخت:  ۳ 14   
  :ها نهیگز ریسا یبررس

  مسند پيرهن: همم / متمّ  عريانی:) ۱
 اليه مضاف زخم:مسند /  فارغ:) ۲

  مسند كوهكن:قيد /  آخر:) ۴

اليه بـرای  اليه) ويران زند گر برهمم (مضـاف افكند گر هستيم (مض  ۲ 15   
  خواهد اليه) بكن گو هر چه می سامان) سامان / من و حسن به سامانش (مضاف

  :ها نهیگز ریسا یبررس
اليه برای راه) سد ره شوند، برو / هـزار ره گـرت (تـو را:  ) هزار كوه گرت (مضاف۱

  ستيمفعول) از پا در افكنند، با
 یكـنم، ورنـه / فـدا ین تعـاون مـيتنگ است، از آن چند اليه) ) دلم (مضاف۳

گر باشد هزارم (متمّ  یخاک پا  م) دلتوست، ا
چ يم) هـبنـدم / هرگـزم (مـتمّ  یاليـه) مـ ال كمرت (مضافيها شد كه خ ) سال۴

  ال است تو را؟ي: چه خینگفت

  غ ـ گردن يت ل:مفعول در بيت اوّ   ۲ 16   
  ـ  مفعول در بيت دوم:

  :ها نهیگز ریسا یبررس
  كار بسته: ) تركيب وصفی۱
: ی [بكشـی] / كشمضارع اخباری : شود]  [می ل: شود) زمان افعال در بيت اوّ ۳

 مضارع التزامی :[بشود]  شود / آزمودهمضارع التزامی / بدارم: مضارع التزامی 
/  مضـارع التزامـی: مضارع اخباری / برسد: شود]  زمان افعال در بيت دوم: شود [می

 رع التزامیمضا شود: گشوده
  د ـ م ـ بسته ـ من يهای پسين در بيت دوم: ام ) وابسته۴

 ستايش ممدوح و دعای خير برای او ):۱مفهوم گزينۀ (  ۱ 17   

  ضرورت بر جا گذاشتن نام نيک ها: مفهوم مشترک ساير گزينه

اتّحاد، كليد موّفقّيت ): ۴مفهوم مشترک ابيات سؤال و گزينۀ (  ۴ 18   
  است.

  ها: مفهوم سایر گزینه
  استقامت و پايداری) ۱
  ) وفاداری عاشقانه۲
  بخشی انسان به واسطۀ عشق  ) رهايی۳

كاری / توصيه به احسان و ): ۳مفهوم گزينۀ (  ۳ 19    نكوهش ريا
  نيكی پنهانی

 نوازی درويشها:  مفهوم مشترک ساير گزينه

تغييـر شـرايط  ):۴مفهوم مشـترک بيـت سـؤال و گزينـۀ (  ۴ 20   
  نامطلوب به مطلوب 

 ها: گزینهمفهوم سایر 
/ اميـدواری بـه تغييـر شـرايط  وفا ) اميد به از بين رفتن زيبايی زيبارويان بی۱

 نامطلوب به مطلوب 
  رويان و تغيير شرايط مطلوب به نامطلوبوفايی زيبا ) بی۲
  ی خداوند در جهان) تجلّ ۳

ستايش فروتنـی و  ):۳مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزينۀ (  ۳ 21   
  چشم داشت بیبخشندگی 

 ها: م سایر گزینهمفهو
  ) عنايت خداوند با اهل كرم۲  ) اثرگذاری شرم فقيران۱
  ) دعوت به مناعت طبع ۴

گرچه مانند آينه در ظـاهر   ۳ 22    به معنی و مفهوم بيت توّجه كنيم: ا
جوهر ذاتی باطنم پرنقش و نگار است و ساده نيست. [اّما] ام،  مانند زمين، ساده

  ی برد.توان به باطنم پ يعنی از ظاهرم نمی
 ها: مفهوم سایر گزینه

  ) رازداری۱
 ) حضور دائمی۲
  گری توّسط عاشقان ) ترک خودنمايی و جلوه۴

دشـمنی روزگـار بـا ): ۴سؤال و گزينـۀ ( بيتمفهوم مشترک   ۴ 23   
  های ارزشمند انسان

 ها: مفهوم سایر گزینه
 قی آزادگانتعلّ  ) بی۲و  ۱
  بصيرتی ) نكوهش غفلت و بی۳

كامی بيان): ۲مفهوم گزينۀ (  ۲ 24     نا

 : ضرورت توّجه به حال و اغتنام فرصتها مفهوم مشترک شعر سؤال و ساير گزينه

  ت همراهی با معشوقلذّ  ):۳گزينۀ ( مفهوم  ۳ 25   
كی موجـب  :ها گزينه سؤال و ساير بيت مشترکمفهوم  كان / پـا نهراسيدن پا

  رهايی و عافيت است 
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ی سؤاالت این دفترچه را در حل ویدئوی
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

  
 ۲۶ـ  ۳۵مشّخص كن( تعريب يا ترين جواب را در ترجمه ترين و دقيق درست:(   

ايمـان آوردنـد / آمَنوا: كسانی كه / ترجمۀ كلمات مهم: الّذيَن:   ۳ 26   
قوا: پيامبرانش، فرستادگانش / ُرُسله:  َسوَف يُـؤتِيهم: تفاوت نگذاشتند / لَم يَُفرِّ

  هايشان پاداش أجورهم:به آنان خواهد داد / 
  ها:  بررسی سایر گزینه

ايشان)، پاداششـان  جمع است.، پيامبران (» جورأ«جمع است.، » ُرُسل) «۱
) هايشان) پاداش  
  معلوم است: خواهد داد» يُؤتي«ترجمه نشده است.، » أحد) «۲
بايـد » تفـاوت نگذارنـد«و » ايمان بياورنـد«ترجمه نشده است.، » ه«) ضمير ۴

  »سوَف يُؤتي: خواهد داد«هايشان)،  پاداش ماضی ترجمه شود، پاداششان (

جـا  است. در اين» كانَ «نكتۀ مهم در اين عبارت فعل ضيح: تو  ۱ 27   
  دهد و متعلّق به زمان گذشته نيست.  می» است«معنای مضارع، » كانَ «

نيز » كّل مواِطٍن: هر شهروندی) «۴) نادرست است؛ در گزينۀ (۴بنابراين گزينۀ (
رت ) نيز مطابق با سـاختار عبـا۳) و (۲های ( نادرست ترجمه شده است.، گزينه

ها نادرست  و در همۀ گزينه» كّل مواطن: هر شهروندی«چنين  عربی نيست! هم
  ترجمه شده است!

های صـنعتی /  زبالـه ترجمۀ كلمات مهم: الࠩنفايات الصناعّي‗:  ۳ 28   
ُد ... دسـتان بشـر / أيدي البشر: شـود /  باعث آن میتَُسبُِّبها: /  كه الّتي: تُهـدِّ

  كند  حقيقتاً تهديد میتهديداً: 
  ها:  بررسی سایر گزینه

» أيـدي«مضارع و نادرست ترجمه شده است.، » شود تسبّبها: باعث آن می) «۱
  جمع است. 

نادرسـت » تهديدی حقيقـی«مضارع است.، » » شود تسبّبها: باعث آن می) «۲
  است. 

دُ ) «۴   معلوم است نه مجهول.، ساختار عبارت عربی لحاظ نشده است. » تَُهدِّ

ــات م  ۲ 29    ــۀ كلم ــه:ترجم ــم: بطبع ــتش، از روی  ه از روی طبيع
كنده میيَنفࠩض: سرشتش /  تمايـل پيـدا يَميـُل إلـی: تندخو /  الَفّظ:شود /  پرا

  كسی كه اخالقی نيكو دارد مَن له خلق ُحسن: كند /  می
  ها:  ترجمۀ سایر گزینه

كنـده می«ترجمه نشده اسـت.، » طبعه«در » ه«) ضمير ۱ ،  ».شـود يَـنَفࠩض: پرا
  معادلی ندارد. » ـش«مه نشده است.، ضمير ترج» له«
» لـه«و » َمن«نادرست است.، » گريزد می»! «تندخويی«نه » الَفّظ: تندخو) «۳

  »). ه«نبايد جمع ترجمه شود (با توّجه به ضمير 
  نادرست ترجمه شده است. » له حُسن الخلق«مفرد است.، » الفظّ ) «۴

بـه شـّدت شـديداً:  : ِانـَزَعَج ... انزعاجـاً ترجمۀ كلمات مهم  ۳ 30   
ـن: خاطر شد /  (سخت) آزرده َق: از كسـی كـه / ِممَّ فـي تفـاوت گذاشـت / َفـرَّ

  در بوسيدن التقبيل: 

  ها:  بررسی سایر گزینه
و  فعـل» انـزَعجَ «؛ چـون بـه شـدت آزرده خـاطر شـد) آزردگی شديد () ۱
  است.  مفعول مطلق» إنزعاجاً «
اسـت نـه » النبـيّ «ل فعـل فاعـ ،».كـرد خاطر آزرده«نه » اِنَزَعَج: آزرده شد) «۲
  ، ساختار ترجمه نامرتب شده است.»كسی كه«
» كـه كسـی از ايـن« ،های عبارت، ماضی ساده هسـتند نـه اسـتمراری. ) فعل۴

  نادرست است: از كسی كه. 

اش /  كودكی طفولتها:دچار شد / ترجمۀ كلمات مهم: ُأصيَبت:   ۱ 31   
   دست يافتنالَت: ل كرد / او را كور و الَصيَّرها َعمياء بكماَء: 
  ها:  بررسی سایر گزینه

نادرسـت » با دچار شـدن« ،مطابق با عبارت نيست.» اين دختری است كه) «۲
َر: كرد، گردانيد« ،است.   ». شد«نه » َصيَّ

  ». كر«نه » بَكماء: الل« ،ترجمه نشده است.» طفولتها«در » ها«) ضمير ۳
َر: كرد«نه » گشت: صاَرت) «۴  ترجمه نشده است. » جهدها«در » ها«ضمير ، ».َصيَّ

بزرگـان / الُعظمـاء: بسياری از / ترجمۀ كلمات مهم: كثيٌر من:   ۱ 32   
قيَن: بودند /  كانوا:   توانستند شكست دهندِاستطاعوا هزيمَ‗: معلول / ُمعوَّ

  ها:  بررسی سایر گزینه
 ،.ترجمـه نشـده اسـت» كـانوا« ،نادرسـت اسـت.» با وجود فقر و معلولّيت) «۲
  ». فائق آمدن«نه » هزيم↨: شكست«
  توانستند) ، قادر به (»كثيٌر ِمن: بسياری از) «۳
كثرَ چه بس) «۴  يا) در عبارت نداريم، و (» يار: ما أ

  ! استچشمی كه از ترس خداوند لبريز شده ترجمۀ درست:   ۴ 33   

تابلوهـای زيبـايی را  هـا خـواهرم بـا گچترجمۀ درست عبارت:   ۳ 34   
  كند).  می كِشد (نّقاشی می

در  ،دانند. مضارع منفی است: نمی» ال يَعلمون« )،۲(در گزينۀ   ۱ 35   
در  ،در عبارت نيامـده اسـت.» از ـ ِمن« و صيغۀ فعل نادرست است )،۳(گزينۀ 
  ترجمه نشده است. » بندگانش«در » ـَش«ضمير و » از: من« )،۴(گزينۀ 
  ّپاسـخ آمـده  های سؤالبه  متناسب با آن سپست بخوان متن زير را با دق
  ):۳۶ـ  ۴۲بده (

  

كنـد و  زمين زندگی می سيارۀزّرافه از بلندترين حيواناتی است كه روی 
خوار اسـت كـه  رسد. زّرافه حيوانی گيـاه گاهی طول آن به شش متر می

تواند  خورد و آن (زرافه) می های درختان را می ها و شاخه ها و ميوه علف
  ها را بخورد.  ها و شاخه هر روز شصت و سه كيلوگرم از علف

بيسـت و پـنج تواند حـدود  و او می اصلی زّرافه آفريقا است بوم زيست
متر است و با آن  سانتیسی سال زندگی كند. زّرافه زبانی دارد كه طولش 

ترين دشـمن بـرای  شير مهم و اش را تميز كند ها و بينی تواند گوش می
دفاع كند و بر او  شاند از خودتو اش می زّرافه است اّما او با دو پای قوی

  (شير) غلبه كند.
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   ها: رسی گزینهترجمه و بر  ۳ 36   
گر علف ترجمه:) ۱ [در مـتن  .خـورد ، گوشـت میهای كافی را پيدا نكند زّرافه ا

  خورد]. خوار است؛ پس هيچ وقت گوشت نمی است زّرافه حيوانی گياه گفته شده
  ی از غذا نياز دارد. زّرافه فقط در هر روز به ميزان كم ترجمه:) ۲
[كـامالً درسـت  .بينيم ها را در كشورهای آفريقايی می ما بسياری از زّرافه ترجمه: )۳

   است كه: َموطُن الزّرافِ↨ األصليِّ هو أفريقيا]. است؛ چون در متن هم اشاره شده
حيوانی بلندتر از زّرافه در دنيا وجود ندارد! [ببينيد متن گفته زّرافه  ترجمه:) ۴
ز بلندترين حيوانات است، نگفته است بلندترين حيوان؛ ممكن اسـت يـک يـا ا

  ] ها ـ از آن بلندتر باشند. چند حيوان ديگر ـ مثل بعضی كوسه

   ها:  ررسی گزینهترجمه و ب  ۲ 37   
كنی مملّو از درختان و گياهان زندگی می ترجمه: )۱   كند!   زّرافه در اما
خوار اسـت!  نيسـت؛ چـون حيـوانی گيـاه زّرافه قادر به دفاع از خود ترجمه: )۲

[نادرست است؛ چون در خط آخر اشاره شده با پاهای قدرتمندش از خود دفاع 
  كند.]    می
يـز اش را تم و بينـی شتواند گوش آن میزّرافه زبانی بلند دارد كه با  ترجمه: )۳

  كند.   
  تر از عمر انسان است!  ها خيلی كم عمر زّرافه ترجمه: )۴

خمس متر /  سانتی سی َن سنتيمتراً:وثَالثمتر /  ۶ ‗ أمتار:ِستَّ   ۴ 38   
 شصـت و سـه ثالث‗ و ستِّيَن كيلوغرامـاً:سال /  بيست و پنج و عشريَن سنً‗:

  كيلوگرم
رسد و او بيسـت و  متر می طول زرافه به شش متر و زبانش سی سانتی ترجمه:

  خورد. را می ها كند و هر روز شصت و سه كيلوگرم از علف پنج سال زندگی می

  گردد. به األسد (شير) بر می» ـه«ضمير   ۱ 39   
 ۴۰ـ  ۴۲را در اعراب و تحليل صرفی مشّخص كن ( نادرست ۀگزين:(  

  »! تآُكل«است نه » أكل«مصدر اين فعل مجّرد،   ۲ 40   

  ». للمخاطب«است نه  »للغائب‗« ،»تُنَظُِّف «  ۲ 41   

  آيد: طُولَی.  می» فُعلَی«مؤنّث اسم تفضيل بر وزن   ۳ 42   
 ۴۳ـ  ۵۰زير مشخص كن ( های سؤال پاسخ بهمناسب را در  ۀگزين:(  

قينَ «دّقت كنيد   ۴ 43    اسم درست است و اسم مفعول است نه » ُمعوَّ
  فاعل! 

  : ها گزینه ترجمه و بررسی  ۴ 44   
 آيد! اش بيرون می كند و شب از النه ای كه چشمانش حركت نمی ) جغد: پرنده۱

  (صحيح)
های منحصـر بـه فـرد خـود را دارد!  كه ويژگی) محيط زيست: محيط طبيعی ۲

  (صحيح)
  (صحيح)در هوا يا خاک يا آب!  ) آلودگی: افزوده شدن چيزهای مضرّ ۳
گذارنـد!   گانی كـه تخـم میهای همۀ حيوانات مخصوصـاً پرنـد ها: بچه ) جوجه۴

  های پرندگان است.]  ؛ چون فقط مختّص بچه[نادرست

  است. » صفّي «مفرد اين واژه   ۲ 45   

بايد زبان عربی « ترجمه:؛ معنای امر دارد »الم« )،۱(ر گزينۀ د  ۱ 46   
  » يم تا زبان قرآن را متوّجه شويم!را ياد بگير

  دارد. » كه تا، برای اين«معنای  »الم«ها  در ساير گزينه

» اسـت«عبارات معنـای مضـارع؛ در برخی » كانَ «فعل ناقصۀ   ۳ 47   
هايی هسـتند كـه راه را بـرای  معلّمان چراغ«ترجمه:  )،۳(د، مانند گزينۀ ده می

  » كنند! آموزانشان روشن می دانش

  . »ُمهَتّمينَ «خبر افعال ناقصه منصوب است:   ۳ 48   

منـه و جمـع مكّسـر اسـت.  مستثنی» البيوت«)، ۲(در گزينۀ   ۲ 49   
  منه در عبارت نداريم و اسلوب حصر است.  )، مستثنی۱(دّقت كنيد در گزينۀ 

ر فعل جمله اسـت و بعـد از آن دمص» اعتماداً « )،۳(در گزينۀ   ۳ 50   
ها  ، جواب شرط است). در ساير گزينـهال تهزمإليه يا صفت نيامده است ( مضاف

  مفعول مطلق نوعی داريم. 
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در اسالم هـيچ بنـايی نـزد خـدا «فرمايد:  رسول خدا (ص) می  ۴ 51   

ترين معيار همسر شايسته  و از نظر قرآن كريم مهم» تر از ازدواج نيست. محبوب
تر باشـد، شايسـتگی او بـرای  ايمان بودن است. هر قدر ايمان يک فـرد قـویبا 

 همسری بيشتر است.

نبايد فاصلۀ ميان بلوغ جنسی و عقلی با زمان ازدواج زياد شود   ۲ 52   
و تشكيل خانواده به تأخير افتد. به همين علت پيشوايان ما همواره دختـران و 

اند كه بـا  پدران و مادران خواسته پسران را به ازدواج تشويق و ترغيب كرده و از
كنار گذاشتن رسوم غلط شـرايط الزم را بـرای آنـان فـراهم كننـد و بـه خـاطر 

چون فراهم شدن همۀ امكانات زندگی، فرزنـدان خـود را بـه  پندارهای باطل هم
 گناه نكشانند و جامعه را گرفتار آسيب نسازند.

كرم (ص) می  ۲ 53    گر يكی ا« ... فرمايد:  پيامبر ا ز پيروان ما كـه بـه ا
هواعلوم و دانش ما آشنا است، وجود داشته باشـد.(  لُِينـِذروا وَ  الـّدينِ  ِفـی لِيَتََفقَّ

)، بايد ديگران را كـه بـه احكـام مـا آشـنا نيسـتند، راهنمـايی كنـد و قَوَمُهم ...
ها آموزش دهد. در اين صورت، او در بهشت با ما خواهد  دستورات دين را به آن

 »بود

از تعيين هـدف ازدواج، انتخـاب همسـر مناسـب مطـرح پس   ۱ 54   
شود، طبق مقررات اسالمی رضايت كامل دختر و پسر بـرای ازدواج ضـروری  می

گر عقدی به زور انجام بگيرد باطل است و مشروعيت ندارد.    است و ا

بخش عزت نفس)  های تقويت عزت نفس (طرق قوام يكی از راه  ۱ 55   
به بهای اندک است و هر دو حديث بـه شناخت ارزش خود و نفروختن خويش 

  اين مورد اشاره دارد. 

نوجوانی و جوانی بهتـرين زمـان بـرای پاسـخ منفـی دادن بـه   ۲ 56   
برد، هنوز بـه  گاه است. انسانی كه در اين دوره سنی به سر می تمايالت گاه و بی

دار نشده است و بـه  های نامشروع در وجود او ريشه گناه عادت نكرده و خواسته
كرم (ص) چنين كسی به آسمان نزديکتع تر است، يعنی گرايش بـه  بير پيامبر ا

  تر است.  ها در او قوی خوبی

در خصوص توجه به عظمت خداوند و تالش بـرای بنـدگی او،   ۴ 57   
ها و  بايد بدانيم كه خدا خالق تمام هستی است و سرچشمه و منبع همۀ قدرت

كـس توانـايی ايسـتادن در  ناپذيری است كه هـيچ هاست، او وجود شكست عزت
برابر قدرت او را ندارد. بنابراين، هركس به دنبال عزت است بايد خود را بـه ايـن 

ةَ  يُريدُ  كانَ  َمن«سرچشمه وصل كند:  ةُ  فَللّـهِ  الِعـزَّ : هـركس عـزت جَميًعـا الِعـزَّ
  » خواهد [بداند] كه هرچه عزت است از آن خداست. می

هايی كه عـزت خـود را در بنـدگی خـدا  ناميرالمؤمنين علی (ع) در وصف انسا
خالق جهان در نظر آنان بزرگ است از اين جهت، غير خدا «فرمايد:  اند می يافته

  »از نظرشان كوچک است.

بـار خداونـد را  ۹۵كريم بـيش از  عزت از صفاتی است كه قرآن  ۲ 58   
بدان توصيف كرده اسـت و معصـومين بزرگـوار ايـن صـفت را از اركـان فضـايل 

گر در وجود ما شـكل گيـرد، مـانع بسـياری از زشـتی دانستهاخالقی  ها  اند كه ا
  خواهد شد. 

 ءِ الُفَقها ِمنَ  كانَ  َمن فَاَّما«فرمايد:  صادق (ع) در حديثی میامام   ۴ 59   
ِ  صِائنًا ِ  ُمخِالًفا هلديِنِ  نَفِسه حِافظًال ِ فَ َموالُه  رِ ِالَم َهواُه ُمطيًعال ... :  دوهُ لِّـيُقَ  اَن لَعوامِ ل
كننده با  كس از فقيهان كه نگهدارندۀ نفس خود، نگهبان دين خود، مخالفت هر

وهوس خود، فرمانبردار مواليش باشد، پس بر مردم است (وجـوب تقليـد)  هوی
 »كه از او پيروی كنند.

ِ  صِائنًا«پس دارای چهار ويژگی بايد باشد و اولين ويژگی   است.» نَفِسهل

گر   ۲ 60    ، يعنی متخصـص نباشـد كـه ادامه نيابد» مرجعيت دينی«ا
احكام دين را بداند و برای مردم بيان كند و پاسخگوی مسائل جديد مطابق بـا 

تواننـد بـه آن  شـوند و نمی احكام دين نباشد، مردم با وظايف خـود آشـنا نمی
 وظايف عمل كنند.

گر  تـوان  ادامه نيابد و حكومت اسـالمی تشـكيل نشـود، نمی» واليت ظاهری«ا
اسالم را كه نيازمنـد مـديريت و پشـتوانۀ حكـومتی اسـت، در احكام اجتماعی 

  جامعه به اجرا در آورد.
بنـدۀ كسـی مثـل خـودت «خواهد كـه:  اميرالمؤمنين از ما می  ۲ 61   

توجـه بـه «و ايـن موضـوع، مؤيـد » نباش، زيرا خداوند تو را آزاد آفريده اسـت
 است.های تقويت عزت نفس  از راه» عظمت خداوند و تالش برای بندگی او

ـيِّئاِت جَـزاءُ  َكَسـبُوا الَّـذينَ  وَ «براساس آيۀ شريفۀ   ۱ 62     َسـيِّئَ↨ٍ  السَّ
: آنان كه بدی پيشه كردند، جزای بد به اندازۀ عمـل خـود ِذلَّ↨ٌ  تَرهَُقُهم وَ  بِِمثلِها

گر فردی بخواهـد بـه شـيوه» نشيند بينند و بر چهرۀ آنان غبار ذلت می می ای  ا
بـه شـيوۀ ناصـحيح بـه نيـاز  ز سوی دين يعنـی شده ا های مطرح غير از شيوه

يِّئاتِ  َكَسبُوا«جنسی خود پاسخ دهد  در آن صورت، لذت آنی بر خاسته از  »السَّ
شكند  و شخصيت او را می كند روح و روان فرد را پژمرده میگناه پس از چندی 

  . »ِذلَّ↨ٌ  تَرهَُقُهم«
خداوند رسول «د: كنن امام علی (ع) از ايام جاهليت اين گونه ياد می  ۲ 63   

گذشت  خويش، محمد (ص) را زمانی فرستاد كه مدتی از بعثت پيامبران پيشين می
  ». ها در خوابی عميق فرو رفته و فتنه و فساد جهان را فرا گرفته بود ملت

كرم (ص)   ۳ 64    امام رضا (ع) حديثی مفصل در ارزش علم از پيامبر ا
گر آم«كند كه قسمتی از آن چنين است:  نقل می وختن دانش بـا هـدف الهـی ا

آموزی، عبادت است  شود، علم همراه (مقرون) باشد، كار نيک (حسنه) تلقی می
كرۀ علمی تسبيح و تقديس پروردگار و عمـل و رفتـار هماهنـگ بـا علـم،  و مذا

اند و بـا درود و  دوستی با دانشـمندان ۀجهاد در راه خداست ... فرشتگان، شيفت
  ...» گويند  تحيات خويش به آنان تهنيت می

دين  دار و بی های دين در اين آيات خداوند متعال تفاوت انسان  ۲ 65   
  را توجه به عدالت اقتصادی دانسته است.

كننـدۀ ديـن  های تكذيب ) در اين آيه، توصـيف انسـان۱دليل نادرستی گزينۀ (
  كننده.  های تكذيب است نه به طور كلی انسان

ی بسيار برتر از موقعيـت موقعيت زن و خانواده در تمدن اسالم  ۲ 66   
زن در اروپا و ساير مناطق جهان بود، زنان حق مالكيت و كار داشتند، دسـترنج 

ها به خودشان تعلق داشت در عين حال كه وظيفۀ هزينۀ خانواده را برعهده  آن
المنفعـه  امـور عام توانستند، ثـروت خـود را وقـف نداشتند، به همين جهت می

ی قديمی كشور ما مربوط به زنـان خّيـری اسـت كـه ها كنند، بسياری از موقوفه
كه اين مطلب به احيای مقـام و منزلـت  اند ثروت خود را وقف امور خيريه كرده

  . های اصيل او اشاره دارد زن و ارزش
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كـه دوسـت دارد   كسـی«پيامبر (ص) بـه يارانشـان فرمودنـد:   ۱ 67   
ه جوينـدگان علـم اند، بـ كسانی افتد كه از آتش دوزخ در امان ۀنگاهش به چهر

گردی كه برای  بنگرد. سوگند به كسی كه جان من در دست قدرت اوست، هر شا
تحصيل علم [نه به قصد شهرت و نه برای تظاهر و تفاخر] به خانۀ عالمی رفـت 

سالۀ عابـد بـرای او منظـور  و آمد كند، در هر گامی، ثواب و پاداش عبادت يک
   »گردد. می

شمند اسـت كـه قـوت بـازو سـبب تر شدن بدن وقتی ارز قوی  ۳ 68   
  تواضع و فروتنی انسان شود، نه فخرفروشی به ديگران.

كسانی كه برای تقويت رابطۀ صميمانه ميان خويشـان و همسـايگان و سـالمت 
جمعی پـيش قـدم  های دسـته ها و ورزش اخالقی افراد خانواده در برگزاری بازی

  مند خواهند شد.  شوند از پاداش اخروی بهره می

ــۀ  رآنق  ۴ 69    ــريم در آي ــد:  ســورۀ ســجده می ۱۷ك كس  هــيچ«فرماي
هـا نهفتـه شـده؛  هاست برای آن هايی كه مايۀ روشنی چشم داند چه پاداش نمی

  ».دادند اين پاداش كارهايی است كه انجام می
: به يقين هـركس خـود را قد افلح من زكاها: «سورۀ شمس ۹كريم در آيۀ  قرآن 

بيـان دت و رسـتگاری انسـان را تزكيـه نفـس رمز سعا» تزكيه كرد، رستگار شد
  داشته است. 

ار، الفقه يا معشر التجّ «فرمايد:  حديث اميرالمؤمنين (ع) كه می  ۱ 70   
: ای گروه تاجران و بازرگانان اول يادگيری مسائل شرعی تجارت سپس ثّم المتجر

دست آوردن درآمد پاک و حالل بايـد   همؤيد آن است كه برای ب» تجارت كردن
  م و مسائل شرعی تجارت را آموخت تا گرفتار كسب حرام نگرديم. احكا

بندوباری و شـهوت و  مورد (الف) مشروط به تقويت و تحريک بی  ۳ 71   
كنـد و در مـورد  مناسب بودن با مجالس لهو و لعب است كه موسيقی را حـرام می

دارای  آور باشد، حرام است و موارد (ب) و (ج) (د) ورزشی كه همراه با قمار يا زيان
    باشند. شرطی نيستند و در هر شرايطی حرام می

دستور خداوند اطاعت از خداوند و پيامبر او و امامان معصوم (ع)   ۱ 72   
سـولَ  اَطيُعوا وَ اَهللا  اَطيُعوا«است كه در آيۀ  مـذكور اسـت ولـی خلفـای  »... الرَّ

س عباس از دايرۀ واليت الهی خـارج شـدند و آنـان نـه بـر اسـا اميه و بنی بنی
  كردند. میدستورات الهی بلكه براساس اميال خود حكومت 

برابـری و  ۀفرماندۀ سپاه مسلمانان دربار عبداهللابن  ةزاد در پاسخ زهر رستم فرخ
گويی، اّما در ميان مردم ايران، سنتی از زمـان اردشـير  مساوات گفت: راست می

د بـه طبقـه ندارور حق ن رايج شده كه با دين شما سازگار نيست. كشاورز و پيشه
گر اين طبقـات در رديـف اشـراف  باالتر روند و از امتيازات آن برخوردار شوند، ا
قرار گيرند، پا از گليم خود درازتر خواهند كـرد و بـا اعيـان و اشـراف بـه سـتيز 

» بِالِقسـطِ ...  بِالبَيِّنـاتِ  ُرُسلَنا اَرَسلنا لََقد«برخواهند خواست اين موضوع با آيۀ 
  ابری و مساوات است در تقابل است. بر كه دربارۀ

َ  هَل قُل«با توجه به آيۀ شريفۀ   ۳ 73    َ  نَ يالَّذ ستَوِىي  نَ يالـذَّ  وَ  علَمونَ ي
َ  اِنَّما َعلَمونَ ي ال رُ ي كه  داننـد و كسـانی : بگـو آيـا كسـانی كـه میاالَلبـاِب  اُولُوا تََذكَّ

ه اولـوا البـاب يابيم ك در می» گيرند دانند، برابرند فقط صاحبان خرد پند می نمی
  اند.  هستند كه سد جاهليت را شكسته كسانی

پيامبر (ص) با گفتار و رفتار خويش انقالبی عظـيم در جايگـاه   ۴ 74   
و من آياته ان خلق لكـم «خانواده و زن پديد آورد و اين موضوع در آيۀ شريفۀ 

ت آليا كلتسكنوا اليها و جعل بينكم موّدة و رحم↨ اّن فی ذلمن انفسكم ازواجاً 
های خدا آن است كه همسرانی از [نوع] خودتان برای  لقوم يتفّكرون: و از نشانه

قـرار داد. » رحمـت«و » مودت«ها آرامش يابيد و ميان شما  شما آفريد تا با آن
تجلـی » كننـد. هايی است برای كسانی كه تفكـر می همانا كه در اين مورد نشانه

  دارد.
مؤيـد ...» برتـرين جهـاد سـخن حقـی «فرمايد:  اين سخن پيامبر (ص) كه می

 بِالبَيِّناتِ  ُرُسلَنا اَرَسلنا لََقد«شريفۀ خواهی و قسط و عدل است كه در آيۀ  عدالت
: به تحقيق ما پيامبران خود بِالِقسطِ  الّناُس  لِيَقومَ  الميزانَ  وَ  الكِتابَ  َمَعُهمُ  اَنَزلنا وَ 

ن نازل كرديم تا مردم به عدل ها كتاب و ميزا را با داليل روشن فرستاديم و با آن
  مذكور است. » و داد برخيزند.

ران (مصـلين) را بيـان زاجـا كـه اوصـاف نمـازگ كريم در آن قرآن  ۲ 75   
كند كه آنـان در مـال خـود  گونه ذكر می ها را اين های آن كند، يكی از ويژگی می

خواهـد  جـا كـه می انـد و آن برای محرومان و فقيران نيز حق معينـی قـرار داده
كند كه يتيمـان  كنندگان (مكذبين) دين را معرفی كند، از كسانی ياد می تكذيب

كين تشويق نمی را از خود می   نمايند.  رانند و ديگران را به اطعام مسا
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گر   ۱ 76    خواسـتم  بگـويم در گذشـته چگونـه می كردم كـه قصد میا

حدودی با تـاريخ  خوانندگانم را كه تاآن [دسته از] ام را بگذرانم، احتماالً  زندگی
   .كرد زده می شگفتواقعی آن آشنا هستند 

ساده در بند شرط (در اين مورد  ۀبا توجه به كاربرد فعل در زمان گذشت توضيح:
“attempted”شرطی دارای ساختار شرطی نوع دوم اسـت و در بنـد  ۀ) جمل

) ”would“فعـل +  ۀساده (شـكل سـاد ۀجواب شرط به فعل آينده در گذشت
ريـم. البتـه در بنـد جـواب شـرط جمـالت شـرطی نـوع دوم بـه جـای نياز دا

“would”  از“could”  يا“might” توان استفاده كرد. نيز می  

گر از مغازه چيزی بخريد، مـثالً يـک اسـتريو  ۴ 77    جديـد، معمـوالً  یا
  چند [قطعه] موسيقی پخش كنيد.و  به برق وصل كنيدتوانيد صبر كنيد تا آن را  نمی

كه نسبت به رويدادی كه قرار است در آينده اتفاق بيفتـد بسـيار هنگامی  توضيح:
    كنيم. استفاده می ”to“به همراه مصدر با  ”can’t wait“زده هستيم از  هيجان

گـر نزديـک سـگ نيـک بروندسگ نيک  نزديکنبايد ها  بچه  ۲ 78    . ا
  .گيرد گاز میرا ها  آن بروند

ها  آن تی هستند كه دردر زبان انگليسی جمالت شرطی نوع اول جمال توضيح:
شـود.  مـی احتماالتی كه ممكن است در آينده نزديک اتفاق افتد صحبت ۀدربار

) ”go“با توجه به كاربرد فعل در زمان حال ساده در بند شرط (در ايـن مـورد 
شرطی دارای ساختار شرطی نوع اول است و در بند جواب شرط به فعل  ۀجمل
) نياز داريم. البته در بند جواب شـرط ”will“فعل +  ۀساده (شكل ساد ۀآيند

تـوان  نيز مـی ”may“يا  ”can“از  ”will“جمالت شرطی نوع اول به جای 
  استفاده كرد.

جا برسيد بايد سوار قطـار سـاعت  كه قبل از نهار به آن برای اين  ۴ 79   
  هفت شويد.

برای بيان هـدف و مقصـود از انجـام فعـل  ”to“در اين تست از مصدر با  توضيح:
 ”in order to“از  ”to“به جای  ”to“ستفاده شده است. در اين كاربرد مصدر با ا
   توان استفاده كرد. نيز می ”so as to“ و

 هـايی كـه بوميـان لبـاسبسيار سنتی است. بيشتر  یاين شهر  ۳ 80   
  .شود بافته میهای خودشان  توسط زنان در خانهپوشند  می
   سفارش دادن) ۲  پرورش دادن ) ۱
  ) توسعه دادن۴   ) بافتن۳

وقتی اولين بار ظاهر شد (به عنوان منبع انرژی  ای هستهانرژی   ۱ 81   
مطرح گرديد)، به عنوان يک جايگزين پاک [و] ايمن برای زغـال و گـاز تبليـغ 

 شد.  می

  ) عمومی، همگانی۲  ای ) هسته۱
  ) عمومی ۴  شده ) مصرف۳

در روش تبديل جريان آب به برق اسـت و اولـين بـار  برق آبی  ۲ 82   
  ايجاد شد. ۱۸۹۲ ]سال[
  ، نيروی برقی ـ آبی ) برق آبی۲  انرژی) ۱
 ) هضم۴   ) نيروی باد۳

ها بايد پارک ملـی را بـاز كننـد و اجـازه دهنـد مـردم از آن  آن  ۴ 83   
محلـی  اقتصـادتواند تـأثير جـدی بـر  می بازديد كنند. هر گونه كاهش توريسم

  داشته باشد.
كوسيستم۱    ) ايدئولوژی۲  ) ا
 ) اقتصاد۴   ) توليد۳

خندد، خنده او را  می ، وقتی كسیاو درگذشته استاز زمانی كه   ۲ 84   
 گردانـد [در ذهـن او] برمی سرش را بـه طرفـی[كسی] ، وقتی آورد می شبه ياد

  .داد می حركت[سرش را] هميشه  شده) (شخص فوت همان طوری است كه او
   ) به ياد آوردن۲  ) متنفر بودن۱
 بودن) معتقد ۴   ) احساس كردن۳

به نظرم خيلی جالب است كه عروس در اين عروسی لباس بنفش   ۲ 85   
  ها با لباس سفيد ازدواج كنند. اين است كه زن رسمدر كشور من  پوشيده است؛

   ) رسم۲  ) زيبايی۱
 موضوع ) ۴   ) فكر۳

تقاضـا گفـت و از او  مـی نظرش را در مورد او و رفتـارش بـه او  ۳ 86   
   .(با مادرشان بمانند) او بروندكه اجازه دهد دوقلوها با  كرد می
   ) فرض كردن۲  مصرف كردنتا آخر ) ۱
 ) توليد كردن۴   ) تقاضا كردن۳

يک شعر خوب الزم نيسـت كـه  تقدير كردنبرای درک كردن و   ۴ 87   
د و اجزای اصلی و جايگاه دستوری آن را در نهر كلمه را تعريف ك دبتوانشخص 
  د.نك )بيانارائه (جمله 

   كردن جمع) ۲  ) فروختن۱
  قدردانی كردن تقدير كردن؛ ) ۴  ن در ) شركت كرد۳
 

جـويی در انـرژی در  توانيم برای صرفه كارهای زيادی وجود دارد كه می
انـرژی آلـودگی را  ]در مصرف[جويی  انجام دهيم. صرفه مان اطراف خانه
 هـای آسـان كند. راه تری ايجاد می كه محيط زندگی سالم دهد كاهش می
جويی در انرژی وجود دارد. به عنوان مثال، بايد بـه  فهبرای صر بسياری

ها را خاموش  كنيد، آن ها استفاده نمی ياد داشته باشيد كه وقتی از چراغ
مصـرف ، برق بيشتری هستندكنيد، زيرا وقتی وسايل الكتريكی روشن 

. بنابراين، تلويزيون، كامپيوتر، و هر وسيله الكتريكـی ديگـر را كنند می
همچنين بايد بـه يـاد خاموش كنيد.  حال استفاده نيستند درزمانی كه 

. وقتـی درب يخچـال بـاز رها نكنيـددرب يخچال را باز  داشته باشيد
. در را بسـته نگـه داردخنک  [ها] راماند، بايد بيشتر كار كند تا غذا می

بعـدی شسـتن  ۀنگه داريد و هوای خنک را در داخل نگه داريد! نكتـ
گـر احسـاس سـرما  رت خنکها در دمای  لباس است. در مرحله بعـد، ا
، لبـاس بيشـتری بپوشـيد. زياد كردن [دمای] بخاری به جایكنيد،  می

آب گـرم  [كـار]، ايـن دوش بگيريدجايگزين حمام  به عنوانهمچنين، 
هـای  بينيـد، راه طـور كـه می همـانجويی خواهد كرد.  زيادی را صرفه

را كاهش دهد. شـما فقـط تواند اتالف انرژی  وجود دارد كه می مختلفی
  ها توجه كنيد. بايد به آن
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   88 ۲   

   ) كاهش دادن۲  كردن مصرف تا آخر ) ۱
  جويی كردن ؛ صرفه) ذخيره كردن۴   مقيد كردن؛ شرط نمودن) ۳

   89 ۱   

   ) ساختن۲  ) مصرف كردن۱
  ) خارج شدن۴   تشكيالت دادن) ۳

(به ياد  ”remember“كه بخواهيم بعد از  در صورتیتوضيح:   ۳ 90   
از نظـر زمـانی پـيش از  ”remember“دن) از فعل دومی استفاده كنيم و آور

كنـيم. در  اسـتفاده مـی ”to“فعل دوم باشد، فعل دوم را به صورت مصـدر بـا 
   به كار رفته است. ”to“شكل منفی مصدر با  )۳( ۀگزين

   91 ۲   

گر چنان) ۱    ) به جای۲  چه، ا
گر۴   اين بر عالوه) ۳   ) ا

   92 ۳   

   ) نوع۲  ) مصرف۱
گونی) ۳  ) ارزش۴   تنوع، گونا

تواننـد اشـكال،  ها می ها يكسان هستند؟ به هيچ وجه! آن آيا همه سنگ

نـوع مختلـف  ۳باشـند.  ]داشـته[های متفاوتی  ها و رنگ ها، بافت اندازه

سـنگ تـأثير  حـس [لمـس]توانند بـر ظـاهر و  سنگ وجود دارد كه می

    گرگونی هستند.رسوبی، آذرين و د های] ها [سنگ بگذارند. سه نوع سنگ

های رسوبی مخلوطی از خاک، سنگ، گل، پوسـته و سـاير مـوادی  سنگ 

دارنـد و طـی  هـای آب وجـود تودهها و ديگـر  هستند كه در كف اقيانوس

های مختلف  اليه يدتوان شوند. حتی گاهی می با هم فشرده می ی زيادها سال

دار  ماسه، دانهها مانند  . اين نوع سنگكنيدهای رسوبی مشاهده  را در سنگ

شوند. گاهی اوقات  تر خرد می ها راحت هستند و نسبت به ساير انواع سنگ

  !خواهند داشتهای رسوبی آثار گياهی يا جانوری  سنگ

از ماگمايی كـه سـرد و ها  نوع دوم سنگ، سنگ آذرين است. اين سنگ 

بـه عنـوان ها  آينـد. بسـياری از سـنگ مـی شوند به وجـود می سفت

های  آذرين دارای كريستالهای  شوند. سنگ می ن شروعآذريهای  سنگ

معمـوالً اليـه هـا  آن هسـتند.شان  در داخلپر از مواد معدنی ای  شيشه

  ندارند و بسيار صاف هستند.

های دگرگـونی زمـانی  نوع سوم سنگ، سنگ دگرگـونی اسـت. سـنگ 

 های آذرين يا رسوبی بودند، اما در نتيجه گرما و/يا فشار شديد در سنگ

های  دگرگونی مانند سـنگهای  اند. سنگ پوسته زمين تغيير كرده داخل

  آذرين سخت و صاف هستند.

ها  ، سنگدارند گياهان و حيوانات يک چرخه زندگی طور كه هماندرست  
از ماگمـا يـا ها  سنگی را طی كنند! بسياری از سنگ ۀتوانند چرخ می نيز

های  هسـتند. سـنگآذريـن های  شوند، بنابراين سنگ می گدازه شروع
آذرين ممكن است در يک رودخانه يا نهـر شكسـته شـوند و بـه كـف 

 شـده شكستههای  سال، سنگها  درياچه بروند. در طی هزاران يا ميليون
يک سنگ رسوبی فشرده شـوند. سـنگ رسـوبی  [صورت] توانند به می

ممكن است خيلی داغ شود و به سنگ دگرگونی تبـديل شـود. سـپس 
ديگر پوشيده شود های  تواند توسط بسياری از سنگ می سنگ دگرگونی

زمين قرار گيرد. ممكن است ذوب شـود (از  ۀاعماق پوست نهايت در و در
توانـد  مـی جامد به مايع تبديل شود) و به ماگما تبديل شـود و چرخـه

زندگی يک گياه يـا حيـوان  ۀسنگ با چرخ ۀدوباره شروع شود. اما چرخ
نيست اين چرخه را به ترتيب طـی كنـد و  متفاوت است، زيرا سنگ الزم

  را طی نكند. ها گامممكن است تمام مراحل و 
گرچه تنها سه نوع مختلف سنگ براساس نحو  هـا  آن شـدن تشكيل ۀا

مختلف و انـواع های  هر نوع در واقع دارای زيرمجموعه ]اما[وجود دارد، 
سه نوع  ديگری از سنگ است. به عنوان مثال ابسيدين، گرانيت و بازالت

رنگـی بسـيار های  سنگ آذرين هستند. به همين دليل است كه سـنگ
عاشـق ها  زيادی وجود دارد. بسياری از مردم به دليل تنوع زياد سـنگ

  آوری سنگ هستند. جمع

گراف  ۴ 93      چيست؟ ۵ ايدۀ اصلی پارا
   دگرگونی های ) سنگ۲   آذرينهای  ) سنگ۱
  ) چرخه سنگ۴   رسوبیهای  ) سنگ۳

  . ............  جز به ؛است نادرسترد زير در مورد اين متن تمام موا  ۴ 94   
  رسند می رسوبی يكسان به نظرهای  سنگ ۀ) هم۱
و در كـف درياچـه  در يک رودخانه يا نهر شكسته معموالً  رسوبیهای  ) سنگ۲
  شوند می نشين ته
ک، سنگ، گـل، پوسـته و سـاير مـوادی های  ) سنگ۳ دگرگونی مخلوطی از خا

  ها قرار دارند كف اقيانوسهستند كه در 
گما ايجادهای  ) سنگ۴   شوند می شوند كه سرد و سخت می آذرين از ما

  در سطر اول به چه چيزی اشاره دارد؟ ”they“ضمير   ۱ 95   
   اشكال) ۲  ها ) سنگ۱
  ها ) اندازه۴  ها  ) بافت۳

 ”diversity“ ۀكدام يک از موارد زير بهترين تعريف برای كلم  ۲ 96   
  است؟ در سطر آخر(تنوع) 

   هستند يكسانشبيه هم يا  ء) اين واقعيت كه افراد يا اشيا۱
  اند ) اين واقعيت كه بسياری از چيزها يا افراد در چيزی گنجانده شده۲
ويژه به منظـور بهبـود  ) تغيير كامل در ظاهر يا شخصيت چيزی يا شخصی به۳

  آن چيز يا شخص
  ) عمل يا فرآيند شركت در چيزی۴
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در مورد طوفانی كه به تازگی در مكزيک رخ داده بود شاگردان آقای كنت 
از ريشـه باد درختـان را  [هوا] خيلی پرباد شده بود.بسيار نگران بودند. 

 هـای بـاد، باران ]وزش[. پـس از ه بودآسيب رساندها  و به خانه درآورده
در  كـه اينزير آب رفت. كالس در مورد ها  و خيابانها  شديدی آمد. خانه

كردنـد كـه  میبحث ها  آن كردند. میچگونه بود صحبت اع] [اوضمكزيک 
. آوا و مالنـی شده بودنـد چيزهای داخل آن خراب ۀو همها  چگونه خانه

  »مردم برای گرم شدن به لباس و پتوهای نو نياز دارند.«گفتند: 
ها را بـه مكزيـک  آن لباس دارد. ما بايد خيلی زيادخواهرم « برت گفت:
كمـد  [وقتی] به خانه بيايد وخواهرش  كرد ه فكر میك در حالی »بفرستيم،

آن [ايـده] بـرت، « شـود. آوا گفـت: را خالی پيدا كند چقدر ناراحت می
ای نـزده  العـاده كرد هرگـز حـرف فوق برت كه فكر می »است! العاده فوق

آوا با هيجـان فريـاد زد:  »است؟ العاده] آن [واقعاً فوق« است، جواب داد:
ديگـری در  است. تو، خواهرت، مالنی، من و هـر كـس ه]العاد بله، [فوق«

را برای ارسال به مكزيک  نما ها و پتوهای اضافی لباس متواني مدرسه، می
به مقداری از آن نيـاز ها  آن حاالما چيزهای زيادی داريم، و  ۀ. هممبياوري
يک كمد كامل پـر از پتـو  بيا انجامش دهيم! مامانم«مالنی گفت: » دارند.
  »تعداد نياز نداريم. آنما به دارد. 

تواننـد  كـه چگونـه می آموزان با آقای كنت در مـورد اين دانش كه در حالی 
از صـحبت كردنـد، كـالس  آوری كنند، صـحبت می ها و پتوها را جمع لباس
بسازند  هايی عالمتها  از بچه در همهمه بود. قرار بود بعضی آموزان] [دانش

های ديگر در حـال نوشـتن  بچه» نامۀ پتو.بر« كه روی آن نوشته شده بود:
 یاز دوستان و اقوام خـود لبـاس و پتـو قصد داشتندخبرنامه بودند. همه 

  .بودباشگاه  در ها و پتوها كهنه بخواهند. برت مسئول چيدن تمام لباس
آيا برای ايـن بايـد «كنان گفت:  برت نالهجز برت.  زده بودند، به همه هيجان 

در  »ای نبـود. العاده شايد اين خيلی ايدۀ فوقبدهم؟  را از دست زنگ تفريح
پخـش  برنامۀ پتوآوردند. خبر  آموزان لباس و پتو می تمام طول هفته، دانش

حتـی  آوردنـد.شد و مردم ساكن در سراسر شهر لباس و پتوهای بيشتری 
  توسط ميزان سخاوتمندی مردم تحت تأثير قرار گرفت. برت نيز 

ی يک گروه فيلمبرداری را بـه مدرسـه فرسـتاد. ايستگاه تلويزيون محل 
پيـدا  باشگاهبرت را در ها  آن خواست بداند اين ايده كيست. می خبرنگار

كردند. پشت سر او، هزاران پتو و تكه لباس تقريبـاً تـا سـقف روی هـم 
 ای العـاده فوق ۀايـن ايـد«كننده از برت پرسيد:  چيده شده بود. مصاحبه
بـرت .» كرديد خودتان افتخار كنيد كه به آن فكربود. شما بايد خيلی به 

به دوربين نگـاه كـرد. دوباره به كوه لباس پشت سرش نگاه كرد و سپس 
نبود. ما چيزهـای زيـادی  ای العاده فوق ۀنه، اين ايد«برت متفكرانه گفت: 

نياز داشتند. مـا ها  آن از مقداریدر مكزيک واقعاً به  مردمداشتيم و آن 
  »ساده است. .م كمک كنيمكني می فقط سعی

  . ............  جز به ؛هستند درستتمام موارد زير در مورد متن   ۲ 97   
   بود العاده فوقای  ايده »برنامۀ پتو«كردند كه  آموزان فكر می ) دانش۱
   ) در طول طوفان باران نباريد۲
   كردند [لباس و پتو] اهدا) مردم از سراسر شهر ۳
  ادی داشتهای زي لباس) خواهر برت ۴

  كردند؟ می انباراقالمی را كه جمع كرده بودند كجا  ۀهمها  بچه  ۱ 98   
   كالس درس) در ۲  باشگاه ) در ۱
  آقای كنت ۀ) در خان۴   برت ۀ) در خان۳

  چه چيزی جمع كردند؟ها  بچه  ۳ 99   
   ) پتو و خبرنامه۲   ) روزنامه و غذا۱
   ) غذا و لباس۴   ) لباس و پتو۳

گراف كمک به مردم مكزي ۀايد  ۲ 100    ذكـر اولـين بـار ک در كدام پـارا
  شده است؟

گراف) ۱ گراف) ۲   ۱ پارا    ۲ پارا
گراف) ۳ گراف) ۴   ۳ پارا    ۴ پارا
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ــوی داده ــق الگ ــر طب ــده د ب ــالت ش ــوع جم ــل مجم ــتم حاص ــۀ بيس ر جمل
)برابر ) 320   است. 8000

فيبوناچی است كه ده جملۀ اول آن عبارتنـد   دنبالۀ داده شده،  ۲ 103   
 از:

  , , , , , , , , , ,1 1 2 3 5 8 13 21 34 55    
    ها برابر است با: و مجموع آن

           1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 143   
29ابـر ها در جملۀ نهـم بر تعداد كل دايره  ۲ 104    اسـت يـا بـه  81

عدد فرد طبيعی متـوالی اوليـه بـه دسـت  ۹عبارت ديگر جملۀ نهم از مجموع 
 آمده است:

           21 3 5 7 9 11 13 15 17 9 81   
  های سياه آن برابر است با: كه تعداد دايره

      1 5 9 13 17 45   
   105 ۲    , ,11 19   
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و آخرين عدد  ۱۱۰عدد  ۱۱پذير بر  رقمی بخش اولين عدد سه  ۱ 106   
 بالۀ حسابی داريم كه در آن:است. پس يک دن ۹۹۰، ۱۱پذير بر  رقمی بخش سه
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 n
nS ( a (n )d)  12 12  

  n n( ( ) (n ) ) ( n )         1 1 10 2 6 1 12 02 3 2 3 3   

  
n n

n ( n )
nn n

Ï¼L¤ ®MI¤oÃü       
      


0 021 37 02 3 3 1 37 370 373 3 3 3
   

   108 ۲    

  
x y z

y xza , a , a (a d) (a d)(a d)

  
    

2 23 7 9 6 2 8   

  a ad d a ad d     2 2 2 212 36 10 16   

  a 2 ad d a  2 212 36 ad d  210 16 0   

  ad d d(a d)n¼T¨ IÎ     22 20 0 2 10 0  

 d a d a    0
1110 0 0 

   109 ۱   

  

n n
n

n

n

a a , a

a a ( )
, , , ,

a a ( )

a a ( )

¾²ILºj








  


    


    
    

1 1
1

2 1
2

3 2
3

4 3

4 2
4 4 2 8

2 8 32 128
4 4 8 32
4 4 32 128

   

aدنبالۀ فوق دنبالۀ هندسی است كه در آن 1 rو 2  8   است. پس: 42

  n n n n n
n na a r a ( )            1 1 2 1 2 2 2 1

1 2 4 2 2 2 2 2   

   110 ۳  na 1300 وn n
n na a r a    1 1

1 5 2  

  n n    1 155 2 1300 2 260   
82جا كه از آن nاست. پس 256  1 nيعنی 8 9  است. يعنـی تعـداد

nبرابر ۱۳۰۰تر از  جمالت كم 9 .است  

   111 ۴   

   a r
a a a r a r r r

ýme
¸ÃÎoö pH      

2
15 2 3

6 3 1 18 8 8 2   

  a a r a a      4 4
5 1 1 128 2 28 16   

  a  1
28 7
16 4   

گر   ۲ 112     گاه: درج كنيم آن bو  aهندسی بين دو عدد واسط  mا

   m br r r
a

      1 6 1 781 81 271
27

   

  r r r      7 4 3 7 73 3 3 3   

  a a r ( )     3 3
4 1

1 13 27 127 27   
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   113 ۴   

  m n m

n

a
r r r ( ) r

a
         


9 4 5 5

5
5 1 1 18

20 20 8 32 2 2   

  a a r a ( ) a a        3 3
4 1 1 1 1

1 1 120 20 202 8 8   

  a   1 20 8 160   

  
n

n

( ( ) )a ( r )
S Sr


  

 

8
1

8

1160 11 2
1 11 2

   

  /
( ) ( )     

1 255160 1 160 2 160 255256 256 318 751 1 256
2 2

   

ــۀ   ۲ 114    ــا جمل ــۀ هندســی ب ــارگر تشــكيل يــک دنبال ــار ك اجــرت ك

aاول 1 rو  64000  3
 دهد: می 2

  / /x x x x x x    50 30 5 1 5100 2   

  
n

n

( ( ) ) ( )a ( r )
S Sr

 
   

  

6
1

6

3 72964000 1 64000 11 2 64
1 3 11 2 2

   

  
( )    


66564000 1000 665 264 13300001 1
2

   

,دنبالۀ هندسی  ۳ 115    , , ,3 6 12 24  را كه در آنr 2   اسـت
 كنيم: جمع می ۲در نظر بگيريد. هر جمله را با عدد (مثالً) 

  , , , ,  8 145 8 14 26 5 8   

  به وجود آمده ديگر هندسی نخواهد بود. پس دنبالۀ 

دارد.  است زيرا بيشترين تكرار (فراوانـی) را ۱۳ها عدد  مد داده  ۳ 116   
  نويسيم. ها را مرتب می برای يافتن ميانه، داده
ها از طرفی تعداد داده   4 7 4 2 اسـت كـه دادۀ وسـط (داده نهـم)  17

  ها را نوشت:  توان تا داده نهم آن ميانه است، يعنی می

  
, , , , , , , , , ...

½jHj ¸Ãμ¿º ¾ºIÃ¶


 

11 11 11 11 13 13 13 13 13

13
   

  و مجموع مد و ميانه برابر است با: 
   13 13 26   

   117 ۴    

  /
( ) ( ) ( a) ( ) ( ) ( )x            

    
3 2 1 10 2 3 8 2 5 1 6 6 53 1 2 3 2 1   

  a a        6 10 2 24 10 6 13 56 2 13
12 2 12 2   

  a a a       56 2 13 56 2 78 2 78 566 1   

  a a   2 22 11   

  كنيم:  ها را مرتب می برای يافتن دامنۀ ميان چاركی، داده

   

/Q Q

, , , , , , , , , , ,
 

      2 5 7 8 10 183 5 91 32 2 2 2

2 2 2 5 5 6 8 8 8 10 11 11
 

   

  / /IQR Q QÂ¨ nIaï·IÃ¶ ¾¹¶Hj      3 1 9 3 5 5 5   

  يابيم:  ابتدا تعداد كل افراد را می  ۲ 118   

  n
n

   150 90 90 360 216150360


   

گر زاويۀ گروه   Dو زاويۀ گروه  x2برابر Cگاه زاويۀ گروه  فرض كنيم آن xرا  Bا

x1برابر
  است:  2

  x x x x     1 72 360 150 2102 2
    

  x   2 210 607   

  
B x

C x ( )

D x ( )

 ½»o¬ ¾Ä»Hp

 ½»o¬ ¾Ä»Hp

 ½»o¬ ¾Ä»Hp

  
   


   

60
2 2 60 120
1 1 60 302 2



 

 
   

  C , B ÁIÀï½»o¬ ÁIÄH»p Ì¼μ\¶     60 120 180   
  برابر است با:  Cو  Bهای  و در نتيجه مجموع تعداد افراد گروه

  m m    180 180 216 108360 216 360   

   119 ۳    
  a (a )IÀkÅnj Ì¼μ\¶       100 24 2 15 1 100  

  a a a a         40 3 100 3 100 40 3 60 20   
  B a ( ) Âº¼i ½»o¬ kÅnj   2 2 20 40   

  ر نتيجه: و د

  x x    40 40 360 144100 360 100
   

  كنيم:  ها را مرتب می داده  ۲ 120   

  

Q Q

, , , , , , , , , , , , , , ,
 
      3 7 10 13 15 285 141 32 2 2 2

2 3 3 3 7 7 10 10 11 12 12 13 15 15 15 15
 

  

تر  كوچـک Q3تـر و از بزرگ Q1هايی هستند كه از های داخل جعبه، داده داده
  ند از: كه عبارت ۱۴و  ۵هايی بين  هستند. يعنی داده

  , , , , , , ,7 7 10 10 11 12 12 13   

  ( ) ( ) ( )x       
  2 7 2 10 2 12 11 13

8   

  /     14 20 24 11 13 82 10 258 8   
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   121 ۳    

  n
n

¾Ã²»H ÁIÀoÃûT¶ jHk÷U ïIÀ·A n»I\¶ ÁIÀïÌI÷{ ¸ÃM ¾Ä»Hp   360   

  n
n

¾Ã²»H ÁIÀoÃûT¶ jHk÷U ïIÀ·A n»I\¶ ÁIÀïÌI÷{ ¸ÃM ¾Ä»Hp   


3601 1  
  طبق گفتۀ مسئله داريم: 

  (n ) n
n n n(n )

    
 

360 1 360360 360 5 51 1   

  n 360 n 360 360 n(n )
n(n )

   


5 5 1 3601   

  n(n ) n n n n          2 23601 72 72 72 05    

  n n
(n )(n )

n n
 Ï¼L¤ ®MI¤oÃü            

9 0 99 8 0 8 0 8   

nتعداد متغيرهای جديد   1 8 1   است.  9
  نويسيم:  ها را مرتب می داده  ۴ 122   

  
Q Q Q

, , , , , , , , , ,
  

1 2 3

8 8 8 16 16 16 16 19 19 24 24
   

  صورت زير است:  ها به ای داده نمودار جعبه

    
   123 ۱    

  a a a a a       6 4 20 2 10 2 5 10 360   
  a a a       38019 360 20 19 380 2019   

  a ( )ÏILÃ²H» ¾T{n Áq¨o¶ ¾Ä»Hp    4 20 4 20 20 60   
  اند:  نام كرده تعداد افرادی كه در رشتۀ واليبال ثبت

  x x    60 60 288 48288 360360


   

  a ( )ÏILT§vM ¾T{n Áq¨o¶ ¾Ä»Hp    2 10 2 20 10 50   
  اند:  نام كرده تعداد افرادی كه در رشتۀ بسكتبال ثبت

  y y    50 50 288 40288 360360


   

انـد نـام كرده دی كه در رشتۀ واليبـال ثبتبنابراين تعداد افرا 48 40 نفـر  8
  اند.  نام كرده بيشتر از تعداد افرادی است كه در رشتۀ بسكتبال ثبت

   124 ۱    

  /
/

/
a aRIÃMjH tnj â½oμº 

    
18 5 5050 9 25100 18 5 100   

  b b¾ÿv±Î tnj â½oμº     70 70 20 14100 20 100   

  c cÂwI¹{ï¾÷¶I] tnj â½oμº     100 100 20 20100 20 100   

  d dgÄnIU tnj â½oμº     60 60 20 12100 20 100   

  /e eIÃÎHoû] tnj â½oμº     25 25 19 4 75100 19 100   

  / /Iv¿¶ RHoμº ¸Ã«ºIÃ¶    
  

9 25 14 20 12 4 75 60 125 5   

  مساحت دايره متناسب با مجذور شعاع است.   ۴ 125   

   126 ۲    
  ÏI÷Î SÃ÷μ] nI§ÃM SÃ÷μ] ®üI{ SÃ÷μ]    

  nI§ÃM SÃ÷μ]ÁnI§ÃM foº kÅnj ÏI÷Î SÃ÷μ] 100   

گر جمعيت بيكار را    در نظر بگيريم داريم: xا

  x x
, , , ,   55 1009 000 000 100 9 000 000   

  , ,x ,  5 9 000 000 450 000100  

گر جمعيت شاغل را    فرض كنيم داريم: yحال ا
  , , , y 9 000 000 450 000  

  y , , , , ,   9 000 000 450 000 8 550 000   

كنيم: (اعداد برحسب ميليون  ابتدا درآمد هر فرد را محاسبه می  ۲ 127   
  تومان)

  /A½jH¼ºIi   6 3 1 54 2   

  B½jH¼ºIi  12 43   

  C½jH¼ºIi  40 104   

  D½jH¼ºIi  15 53   

  /
/E½jH¼ºIi  

4 5 2 252   

  كنيم: ها را مرتب می حال داده
/ / / / / /, , , , , , , , , , , , , , ,1 5 1 5 1 5 1 5 2 25 2 25 4 4 4 5 5 5 10 10 10 10   

  شانزده داده داريم كه ميانه برابر است با:

  ´TzÀ ½jHj ´¿º ½jHj¾ºIÃ¶    4 4 42 2   

  ¾ºIÃ¶o£Î ôi }iI{   4 22 2   

ميليون تومان حقـوق دريافـت كننـد زيـر  ۲تر از ماهيانه  بنابراين افرادی كه كم
  نفر است. ۴ها  خط فقر هستند كه تعداد آن

   128 ۱    

  ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )®¨ }iI{      

    
50 2500 80 6000 100 4500 10050 1500 80 4000 100 3000   

  , , , , ,
, , , ,

    
 

125 000 480 000 450 000 1 055 000100 10075 000 320 000 300 000 695 000   

    1055 100 151695  

  oÊº jn¼¶ ÏIw nj ¯I¨ ÁI¿M }iI{ ¾ÄIQ ÏIw nj ¯I¨ ÁI¿M }iI{³n¼U 
 100  

      151 100 51100 100 %51100 100   
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   129 ۱    

  xoÊº jn¼¶ ÏIw nj ¾¹ÄqÀ oÊº jn¼¶ ÏIw nj }iI{
¾ÄIQ ÏIw nj ¾¹ÄqÀ ¾ÄIQ ÏIw nj }iI{  825

245 100   

  x   825 100 336245   

   130 ۳    

  

 ¯I¨ ÁI¿M }iI{  ¯I¨ ÁI¿M }iI{
oÊº jn¼¶ ÏIw nj ¾ÄIQ ÏIw nj³n¼U kÅnj ¾ÄIQ ÏIw nj ¯I¨ ÁI¿M }iI{


 100   

  x x     120 142 120142 100120 100 120   

  (x ) x       142 120100 120 142 120 120 100   

  / / /x x      120 170 4 170 4 120 290 4   

   131 ۲    

  [(xp¼¶A â¾ÄIQ }iI{ nH¼{j RIμ±¨ kÅnj      
  /) ]¾±μ] oÀ nj RIμ±¨ jHk÷U ¸Ã«ºIÃ¶ 0 4  

  / /[( ) ] [ ] [ ]xp¼¶A ¾ÄIQ }iI{       2 23 0 4 25 0 4 10 10   

   132 ۲    

 
//

x xBMI
( )

(³o¬¼±Ã¨) ·p»ÂºkM ½j¼U (oT¶) k¤ n»m\¶     227 27 2 891 7
   

  /x  27 2 89 78   

   133 ۴    

  / / ( )·HnI§ÃM jHk÷U oÿº ·¼Ã±Ã¶  2 5 1 5 4   
( )ÏI÷Î SÃ÷μ] nI§ÃM SÃ÷μ] ®üI{ SÃ÷μ] oÿº ·¼Ã±Ã¶    4 36 40   

  nI§ÃM SÃ÷μ]ÁnI§ÃM foº kÅnj ÏI÷Î SÃ÷μ]    4100 100 %1040   

درصد كاهش يابـد يعنـی بـه ۳كه نرخ بيكاری  برای آن %10 %3 برسـد  %7
  شغل ايجاد شود. پس: xبايد 

  x x ( x)       4 7 47 100 100 4 28040 100 40   

  ( x) x x        10 10 4 28 40 10 28 40 28 10   

  /x x ( )·¼Ã±Ã¶    1212 10 1 210   

,يعنی بايد ,1 200   شغل ايجاد شود.  000

  است زيرا: ۶ها برابر  ين دادهميانگ  ۱ 134   

  x x¸Ã«ºIÃ¶o£Î ôi       3 2 3 62 2   

  بنابراين:

  / / / / / /ax            4 1 2 5 5 12 3 8 5 4 5 2 3 7 6 5 3 5 612   

  a a a       56 2 6 56 2 72 2 72 5612   

  a a   2 16 8   
  كنيم: ها را مرتب می داده

  / / / / / /, , , , , , , , , , ,1 2 3 3 5 3 8 4 4 5 5 5 5 6 5 7 12 16   
  دوازده داده داريم بنابراين:

  / /
/

´z{ ½jHj ´TÿÀ ½jHj¾ºIÃ¶  
   

4 5 5 9 5 4 752 2 2   

  /
/

¾ºIÃ¶o£Î ôi   
4 75 2 3752 2   

تر از ماهيانه دو ميليون و سيصد و هفتاد و پنج هزار تومان حقوق  افرادی كه كم
  نفر اين ويژگی را دارد. ۱گيرند زير خط فقر هستند كه فقط  می

   135 ۴   
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ل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در ح
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

  
؛ مفهومی ايستا و دائمی نيست ،مزيت داشتن يا نداشتن  ۱ 136   

گر كشوری های طبيعی، مزيت اقتصادی  به دليل محدوديت به عبارتی ا
. در تواند به مزيت دست يابـد نداشته باشد به اين معنی نيست كه نمی

كنندگان، محصوالت توليدی با هزينۀ تمام شدۀ  صورت حمايت دولت يا مصرف
های  چنين پيشرفت تواند مزيت به دست آورد. هم زياد و كيفيت كم در آينده می

های طبيعی كه مانع كسب مزيـت اسـت را از  تواند محدوديت علم و فناوری می
  سر راه بردارد.

تـر اسـت،  كم كشور ژاپـندر  پوشاکجا كه هزينۀ توليد  از آن  ۳ 137   
ژاپـن در توليـد ايـن محصـول  به توليد اين محصول بپردازد.منطقی است كه 

 نسبت به ساير كشورها مزيت مطلق دارد.

  ها:  سایر گزینه بررسی
در توليد فرش مزيت مطلق دارد. هزينۀ توليد پوشاک در ايـران بـاالتر ) ايران ۱

  است، بنابراين توليد اين محصول منطقی نيست.
) ژاپن در توليد پوشاک مزيت مطلق دارد. هزينۀ توليد فرش در ژاپـن بـاالتر ۲

  است، بنابراين توليد اين محصول منطقی نيست.
سـبی، كشـور بـنگالدش بايـد بـه ) با توجه به مفاهيم مزيت مطلق و مزيت ن۴

توليد محصولی كه در كشور خود نسبت به محصول ديگـر مزيـت نسـبی دارد، 
  بپردازد (پوشاک) و فرش مورد نياز خود را از ساير كشورها وارد كند. 

كيفيـت را  ن از آ  ۳ 138    جا كه كشور اسـپانيا امكانـات توليـد زعفـران با
وص كسب نكرده تـا بتوانـد تقويـت ندارد, بنابراين مزيت بالفعلی را در اين خص

های  كند و قدرت و توان توليد آن را نيز ندارد تا به احيای آن بپردازد و از مزيت
برداری نمايـد، امـا بـا وارد كـردن زعفـران بـه كشـور خـود و توليـد  بهره  بالقوه

 های اقتصادی خلق مزيتمحصوالت جديد از كاالی وارداتی توانسته در عرصۀ 
ی انجام دهد. به عالوه تبديل مزيت مطلق به مزيت نسبی به طور اقداماتجديد 

  پذير نيست.  منطقی توجيه

بـه منظـور نفـوذ بـه  خـودكشورها برای تشويق صادركنندگان   ۴ 139   
های مختلف و انواع تسهيالت اقتصادی و   يارانه ارائۀ اقدام بهبازارهای جهانی 

  نمايند. می حقوقی

كيد بر استقالل اقتصادی ب  ۴ 140    ه معنی جايگزينی توليـدات ملـی تأ
در اين فضای رقابتی فقط كسانی ها به جای واردات نيسـت و  در تمامی زمينه

، های توليـدی خـود اند كـه ضـمن شناسـايی و افـزايش توانمنـدی برنده
المللی را نيز به خوبی بشناسند و با هوشمندی و كوشش فراوان  های بين فرصت

  . مند شوند ها بهره المللی از آن بين ۀهای دوجانب افزايش همكاریو 

لطمـۀ شـديدی بـه بدنـۀ  ،انقـالب سـفيدالف) اجرای طرح   ۳ 141   
  كشاورزی و اقتصاد روستايی ايران زد.

به طور غيرمستقيم بـه  تأمين اجتماعیقانون اساسی در رابطه با  ۲۹ب) اصل 
  اشاره دارد.  مسائل اقتصادی

كنـد،  صادی را مشـخص میچه كه در هر كشوری چارچوب كلی نظام اقت ج) آن
 است. قانون اساسی

الــف) جــدا شــدن اقتصــاد ايــران از ابعــاد هــويتی، فرهنگــی،   ۳ 142   
  ۱۳۵۷تا  ۱۳۰۰های  سال اجتماعی، تاريخی و دينی خود 

كمان بيگانه از كشور  بعـد از پيـروزی انقـالب  ب) برچيده شدن بساط حا
    اسالمی

ياسـی، اقتصـاد يكپارچـه و بـر يكپـارچگی س ج) در بخشی از ايـن دوره، عالوه
 . ش ه ۱۳۰۰های قبل از  سال مستقلی شكل گرفت 

ای  عدالت منطقـه«قانون اساسی يعنی اصل  ۴۸طبق اصل   ۳ 143   
  »:  و استانی
برداری از منـابع طبيعـی و اسـتفاده از درآمـدهای ملـی در سـطح  در بهره
 ها و منـاطق مختلـف های اقتصادی ميـان اسـتان ها و توزيع فعاليت استان

كه هر منطقـه فراخـور نيازهـا و  به طوری ،كشور، بايد تبعيض در كار نباشد
  استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات الزم را در دسترس داشته باشد. 

  : ها عبارتبررسی   ۴ 144   
سودآور  تواند میالملل برای تمامی كشورها و مؤسسات و افراد  الف) تجارت بين

  سودآور نيست.  الزاماً باشد، ولی 
الملـل، توليدكننـدگان داخلـی بـه منظـور رقابـت بـا  ب) در نتيجۀ تجارت بين

به تالش بيشتر بـرای توليـد بهتـر و كارآمـدتر وادار توليدكنندگان خارجی 
  شوند.  می

از  شـوند كـه زيرا كاالهای خارجی در صورتی وارد میج) كامالً درست است، 
   .تر باشند تر و مرغوب ارزان كاالهای مشابه داخلی

شود، بلكه  الملل محدود نمی د) روابط اقتصادی بين كشورها تنها به تجارت بين
ای ديگر  ای از دنيا به نقطه  از نقطه مهاجرت نيروی كار و حركت سرمايهشامل 

  شود.  كه وضع بهتری دارد نيز می

هـای ناشـی از ربـا،  دولـت موظـف اسـت ثروت ۴۹طبق اصل   ۲ 145   
ته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم غصب، رشوه، اختالس و ... را گرف

 المال بدهد. نبودن او به بيت
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بعد از انقالب به همان روال گذشـته كـه در  ادبّياتای از  شاخه  ۱ 146   

جهان بود، به حيات خويش ادامه داد. گروهی از  ادبّياتر از هايی نيز متأثّ  زمينه
جا بـه  كشور رفتند و در آنبعد از انقالب به خارج از  ،اين نويسندگان و شاعران

های خـود ادامـه  تاليّ ت ادبی خود ادامه دادند. گروهی هم در كشور به فعّ اليّ فعّ 
زمـان بـا انقـالب بـه توليـد آثـار ادبـی  های ادبـی خـود، هم دادند و با انديشه

 محّمـدارزشمندی پرداختند. ماننـد: هوشـنگ ابتهـاج، حسـين منـزوی، علـی 
  »)شدۀ مردم سالخورده روزگار سپری« نويسندۀ ( آبادی افغانی، محمود دولت
   ها: بررسی سایر گزینه

  سلمان هراتی دری به خانۀ خورشيد:) ۲
 علی موسوی گرمارودی سّيد برآشفتن گيسوی تاک:) ۳
  پور قيصر امين بال پريدن: بی) ۴

لـين رمـان اجتمـاعی را در سـال اوّ  »مرتضی مشفق كـاظمی«  ۴ 147   
  شر كرد.منت» تهران مخوف«با نام  ۱۳۰۱

از ايـن « پديدآورنـدۀ » مهدی اخوان ثالـث« سرودۀ  سؤالشعر   ۱ 148   
  است.» اوستا

پديدآورنـدۀ » زاده علی جمـالمحّمد سّيد« ف معرّ  سؤالعبارت   ۲ 149   
  است.» تلخ و شيرين« 

   نام پديدآورندگان آثار:  ۱ 150   
  رضا سرشارمحّمد مهاجر كوچک:
 نی: علی مؤذّ دالويزتر از سبز
  هراتی سلمان از آسمان سبز:

  علی موسوی گرمارودی سّيد صدای سبز:
  پور قيصر امين در كوچۀ آفتاب:

  هوشنگ گلشيری های دردار: آينه
  صادق چوبک تنگسير:

  هوشنگ گلشيری برۀ گمشدۀ راعی:
  مهدی شجاعی سّيدضيافت: 

   ها: بررسی سایر گزینه  ۳ 151   
  ـ نام نوعی چراغ روشنايی [ايهام] ۲ـ نام گل ۱ الله:) ۱

[ايهام  »)شعله«ـ گرم (معنی غايب، تناسب با ۲شان (معنی موردنظر) ـ ن۱داغ: 
  تناسب]

ــ از چشـم سـرازير ۲ارزش شدن (معنی مـوردنظر)  ـ بی۱ چشم افتادن: ز) ۲
  [ايهام تناسب]») اشک«(معنی غايب، تناسب با  شدن

ـ خورشيد (معنـی غايـب، تناسـب بـا ۲ـ مهربانی (معنی موردنظر) ۱ مهر:) ۴
  [ايهام تناسب]») شب«دودی با و تا ح» ماه«

   :ابیاتبررسی سایر   ۱ 152   
  ـ رفتند۲ـ فعل اسنادی ۱ شدند:  الف)
  ـ بدون آواز و خاموش۲چيز  ـ فقير و بی۱ بينوا:ج) 
  ـ رخسار۲ـ ديدن و مالقات ۱ ديدار:د) 
  ـ نام شخصی كه عاشق ليلی بود (مانند مجنون)۲ـ ديوانه ۱ مجنون:ه) 

   153 ۲   

 ـ مضطرب۲ ستنيحال نگرـ در ۱نگران:  ايهام:
 / بيـغا ی(معن یشكار یا ـ پرنده۲موردنظر)  یـ دوباره (معن۱باز:  ايهام تناسب:

 )نيتناسب با كبوتر و شاه
  ها: بررسی سایر گزینه

 ـ صفا یسع تناسب:ايهام ـ /  ايهام:) ۱
 مهر تناسب:ايهام ـ /  ايهام:) ۳
  پروانه تناسب:ايهام ـ /  ايهام:) ۴
  :اتیاب ی سایربررس  ۲ 154   

/ تناسـب بـا  بيـغا یمعنـ( یـ فلز رو۲موردنظر)  یمعن( ـ چهره۱ :یرو) الف
 ») سيمين«
 یمعنـ( ــ دهـان، سـقف دهـان۲موردنظر)  یمعن( ـ خواسته و آرزو۱كام: ) ب
 )»لب«/ تناسب با  بيغا
سـيب و «/ تناسب با  بيغا یمعن( بِه ۀـ ميو۲موردنظر)  یمعن( ـ بهتر۱ به:) ج

 »)بوستان
/  بيـغا یمعنـ( ـ چين و شـكن زلـف۲موردنظر)  یمعن( ـ مجلس۱ قه:حل) ه

 »)گيسو و مو«تناسب با 
  »)سيه«/ تناسب با  بيغا یمعن( سياهـ ۲موردنظر)  یمعن( عشقـ ۱ :سودا) و

   ها: بررسی سایر گزینه  ۲ 155   
  زيباتر دانستن چهرۀ معشوق از گل) ۱
  خارا سنگ تير آه از گذشتن ) ۳
  های خوشۀ پروين وهر كاله معشوق از ستارهتر دانستن گ درخشان) ۴

  تواند اغراق باشد. برشمردن قدرت خداوند نمی نکته:
  ها: بررسی آرایه  ۳ 156   

معنـی ( سـياهـ  ۲معنـی درسـت) ( عشق يـا معاملـهـ  ۱سودا:  تناسب:ايهام 
 نادرست / متناسب با سياه و زلف)

تناسب بـا روز معنی نادرست / م( خورشيدـ  ۲معنی درست) ( تمحبّ ـ  ۱ مهر:
  و خورشيد)

  عشقـ  ۲معامله ـ  ۱مصراع دوم): ( سودا ايهام:
   ):۳( تقطيع گزينۀ  ۳ 157   

  ابدال                    
  

  

 ويخت  قا عشـ  م  غـ  م  دا  بر  چُ   ز با  دل

    ـ  ـ    ـ  ـ



 ـ

  ـ  ـ  ـ

 ريخت  هم  خا  غم  ن خو  ـتگفـ  دُ   َمـ را صبـ
  ـ  ـ  ـ   ـ   ـ    ـ  ـ  ـ

  مستفعل
  
  قلب

  مستفعل

                 
  ابدال              

  مستفعل            
  فع

   ها: بررسی سایر گزینه
  ندارد ابدال:دارد /  قلب:) ۲  دارد ابدال:ندارد /  قلب:) ۱
  ندارد ابدال:دارد /  قلب:) ۴
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   158 ۱   
  ):۱( تقطيع گزينۀ

  به كار بردن فاعالتن به جای فعالتن
  

  شند  كِـ  نَـ  مان  َكـ  تان  سـ  دو  خِ   رُ   در

    ـ



  ـ

      ـ    ـ    ـ   ـ

  نند  ُكـ  نَـ  مين  َكـ  قان  ِشـ  عا  لِ   دِ   بر

    ـ



  ـ

      ـ    ـ    ـ   ـ
  

    
    به كار بردن فاعالتن به جای فعالتن

  فعلن  مفاعلن  فعالتن
ركـن پايـانی » فعلـن«توانيم از طريق  بودن ركن اّول را می» فعالتن« :1ۀ نکت

  بفهميم.
  هَمِ با = فاعالتن) اختيار زبانی است. ) (ُت ۳در ركن اّول گزينۀ ( :2ۀ نکت

ا اين اختيار استفاده شده امّ  دو بار از اختيار ابدال )۴(در گزينۀ   ۴ 159   
  .است ها تنها يک بار استفاده شده در ساير گزينه

  (مو ـ تب) ها تبمكزد / كه آن ادب نتوان يافتن ز آموهزار گونه ادب جان ز عشق 
   ها: بررسی سایر گزینه

 (１ُل)زار چون روم جانب خار چون شوم لگ) از ۱

  (تَم) من غالم دل تمكيست آن گف سيد) بانگ ر۲
  (ِخد)مت دخ) هر كه را نيست نمک گر چه نمايد ۳

  دو بار بلند در نظر گرفتن هجای پايانی)( بار ۲  ۴ 160   
   ها: بررسی سایر گزینه

  دو بار ابدال و دو بار قلب)( بار ۴) ۱
  بار قلب و دو بار بلند در نظر گرفتن هجای پايانی) ۱بار ابدال و  ۱( بار ۴) ۲
  بلند در نظر گرفتن هجای پايانی)يک بار قلب و دو بار ( بار ۳) ۳

   ها: بررسی سایر گزینه  ۴ 161   
 كاربرد لغات مهجور عربی، تركی و مغولی و اصـطالحات علمـی و فنّـی:) ۱

  اصطناع ـ استيال ـ عنا ـ ظل 
عاقل و زيرک واقف ـ ابله جاهل ـ  های فراوان: ها و توصيف آوردن مترادف) ۲

 عقل و كياست ـ حماقت و جهل

   :. های ادبی؛ مانند: موازنه، سجع، مراعات نظير، تشبيه و .. ز آرايهاستفاده ا) ۳
چه تا  شنودم مثل اصطناع ملوک و احتياط واجب ديدن در آن ها: بررسی سجع

كنون نگزاردو شكر اصطناع  نداند، كه قدر تربيت نيفتدبدگوهر نادان را استيال  . ا
 عنـاو خسـته زخـم  البـبازگويد كه چون كريم عاقل و زيرک واقـف بسـته بنـد 

، گذارد میروزگار  غبطتو پناه  نعمت در ظّل  جاهلو ابله  غافل. و لئيم باشد می
  .درآردو نه آن را حماقت و جهل  گيردنه اين را عقل و كياست دست 

  ها حرف الحاقی ندارند. قافيه  ۳ 162   
   ها: بررسی سایر گزینه

ــ اسـكان » همـی«كـاربرد پيشـوند  های زبانی سـبک خراسـانی: ويژگی) ۱
  ـ كاربرد رای فک» درشتی راه«
   موازنه:) ۲

  همی  آيد  موليان  جوی  بوی
          
  همی  آيد  مهربان  يار  ياد

   سو)( زندگی كن) و زی( زی جناس همسان:) ۴
  ميرو دير ـ  يارو ياد ـ  جویو بوی  ناهمسان:جناس 

 های ادبـی های داستانی از ويژگی سرايی و منظومه رواج داستان  ۳ 163   
  شعر اين دوره است.

  / بسازم ـ بسوزی سوزم ـ سازمجناس ناهمسان:   ۴ 164   
   موازنه:

  بسازی  ار    چنگم   چون
        

  بسوزی  ار   عودم   چون 
  نوعی ساز)( پنجه) و چنگ( چنگ جناس همسان:

   موازنه:  ۳ 165   
  چنان   آن  شايد  شايسته   پيكری   كش  خلعتی 
              

  چنين  اين   بايد   سته باي خلعتی   كش   پيكری 
 شايسته و شايد ـ بايسته و بايد اشتقاق:

و » لـِ «  حروف اصلی:» / رهروان«و » كامالن« واژگان قافيه:  ۳ 166   
 يكسان نبودن حروف اصلی عيب قافيه:» / ان« حروف الحاقی:» / وـُ « 

  ها: بررسی سایر گزینه
 ) ۲( قاعده:» / ار« حروف اصلی:» / زار الله«و » غمگسار« واژگان قافيه:) ۱

 ) ۲( قاعده:» / ان« حروف اصلی:» / خارجان«و » جان« واژگان قافيه:) ۲

 »ــِ « حرف الحـاقی:» / رــَ «  حروف اصلی:» / يكسره«و » بره« واژگان قافيه:) ۴
  ) ۲( قاعده:بيان حركت) /  »  ه«(

 حرف اصـلی:» / خدا«و » را« واژگان قافيه:نگرم /  می رديف:  ۳ 167   
 )۱( قاعده:» / ا«مصّوت بلند 

  ها: بررسی سایر گزینه
» / رــَ «  حروف اصـلی:» / افسر«و » زيور« واژگان قافيه:شكوفه /  رديف:) ۱

 مصّوت + صامت)( )۲( قاعده:

» / ان« حـروف اصـلی:» / جـان«و » نان« واژگان قافيه:فروخته /  رديف:) ۲
  مصّوت + صامت)( )۲( قاعده:

قاعده: » / ار« حروف اصلی:» / بيدار«و » گلزار« گان قافيه:واژــ /  رديف:) ۴
  مصّوت + صامت)( )۲(

   168 ۳   

 ربايد می    ها دل   /     نمايد می    باال      د)
 قافية اصلي     قافية دوم        قافية اصلي   قافية دوم        

 (فعل) باد          باد   / (اسم)    باد        داد    ) ه
 قافية اصلي     قافية دوم           قافية اصلي   قافية دوم      

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
  دوازدهم انساني پاسخ  علوم و فنون ادبي  |  20

   

حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

 ،ناپذيری عاشـقان / تـرک عشـق نصـيحت ):۳( مفهوم گزينـۀ  ۳ 169   
 ناممكن است.

 نشينی با مردم  توصيه به ترک هم ها: مفهوم مشترک بيت سؤال و ساير گزينه

و خلقـت  ناشناخته بودن راز جهان هسـتی ):۱( مفهوم گزينۀ  ۱ 170   
 انسان

ناپايداری دنيا و عمـر انسـان / خـوش باشـی /  ها: وم مشترک ساير گزينهمفه
  اغتنام فرصت

تشبيه  ،تلميحهای  به كار گرفتن آرايه«هايی چون  با توّجه به ويژگی  ۳ 171   
توان ابيات  می» و شيشهی چون بخيه هاي كاربرد واژه«و » تخيالت غريب«، »تمثيلو 

 دانست. ) »بيدل دهلوی«دی (مثل سؤال را متعلّق به يكی از شاعران سبک هن

 »نثر مصـنوع«وحيد قزوينی دارای » نامۀ عّباس) «۳( در گزينۀ  ۳ 172   
 اند. است و تمام موارد ديگر به نثر ساده نگاشته شده

  ها: بررسی آرایه  ۳ 173   

) با هـم ارتبـاطی ۳( الظّاهر دو مصراع بيت گزينۀ بينيم علی می اسلوب معادله:
گويد و ديگری دربارۀ خورشـيد. اّمـا ايـن دو مصـراع  ندارند. يكی دربارۀ دل می

گاه است دچار سختی می  شود. مفهوم و محتوای يكسان دارند: هر كه آ

 روشن بودن رای آميزی: حس

  روشن بودن انديشه و نظر اوست.  ،دليل زردی چهرۀ خورشيد تعليل: حسن

استعاره از چشـم  نرگساستعاره از اشک /  ژالهاستعارۀ آشكار:   ۲ 174   
  بـــه تعبيـــری) / ( اســـتعاره از اشـــک آبها /  اســـتعاره از گونـــه گـــل /

 استعاره]  ۶كم  دست[ ها استعاره از گونه عّناباستعاره از اشک /  تگرگ

  ها: بررسی سایر گزینه
اسـتعاره از سـخن  (مصراع دوم) مصراع دوم) استعاره از دهان / شكر( ) پسته۱

 مورد) ۲( معشوق
نبات استعاره از سخن معشـوق / پسـته اسـتعاره از  ) فندق استعاره از دهان /۳

  مورد) ۳( دهان
) لؤلؤ (مصراع اّول) استعاره از اشک / لؤلؤ (مصراع دوم) استعاره از معشوق ۴
 مورد) ۲(

  ها: بررسی آرایه  ۴ 175   

طور كه]  همان[ كند بصيرت را كوته می عمر بی ،خواب غفلت »):د«تمثيل (بيت 
 كند.  تار میرف سيالب را سبک ،سنگی گران

 ناز خنک «ه»):آميزی (بيت  حس

 حرف مجاز از سخن »):ج«مجاز (بيت 

  بخشی به نگاه جان »):ب«استعارۀ مكنيه (بيت 
اسـتعاره از دل / دريـا اسـتعاره از  شهوار گوهر »):الف«استعارۀ مصّرحه (بيت 

  جهان

 مفعوُل فاعالُت مفاعيُل فاعلن ):۱( وزن گزينۀ  ۱ 176   

   ها: وزن سایر گزینه
  مستفعُل مفعولن)  //= مستفعُل مفعولن ( مفعول مفاعيلن //) مفعول مفاعيلن ۲
 مفتعلن فاعلن //) مفتعلن فاعلن ۳
  فاعالتن فََعالُت  //فاعالتن  ) فََعالُت ۴

 //مفـتعلن مفـاعلن  ):۴( وزن مشترک بيت سـؤال و گزينـۀ  ۴ 177   
 مفتعلن مفاعلن

   ها: وزن سایر گزینه
  فع ) مفتعلن فاعالُت مفتعلن۱
  مفتعلن مفعولن //) مفتعلن مفعولن ۲
  ) مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن۳

 مفعــول فــاعالتن //مفعــول فــاعالتن  ):۲( وزن بيــت گزينــۀ  ۲ 178   
  )مستفعلن فعولن //مستفعلن فعولن (

  ها: وزن سایر گزینه
 ) مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن۱
 مفتعلن فاعلن //) مفتعلن فاعلن ۳
  مفتعلن مفاعلن //) مفتعلن مفاعلن ۴

مرگ اختياری و ترک تعلّقات پيش از مـرگ ): ۲مفهوم گزينۀ (  ۲ 179   
 جسمانی

  حتمی بودن مرگ ها: مفهوم مشترک ساير گزينه

وصل موجب خوشـی و فـراق موجـب رنـج ): ۳مفهوم گزينۀ (  ۳ 180   
 عاشق است.

 بالكشی و نهراسيدن عاشق، كليد وصل است. ها: مفهوم مشترک ساير گزينه
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 مشـّخص كـن يا تعريـب  ترين جواب را در ترجمه ترين و دقيق درست

    ):۱۸۱ـ  ۱۸۵(

آبـی را / ماًء: نازل كرد، فرو فرستاد /  ترجمۀ كلمات مهم: أنَزَل:  ۲ 181   
ًة: شود /  میتُصِبُح:    سرسبز، سبز ُمخَضرَّ

  ها:  اشتباهات بارز سایر گزینه
  نكره است. » ماءً ) «۱
   !مضارع است نه ماضی »شود : میتُصِبحُ «و)،  كه () ۳
  معلوم است نه مجهول (فرو فرستاده شد: ُأنزَِل). » أنَزلَ ) «۴
ممكـن اسـت (شـايد، گـاهی) ترجمۀ كلمات مهم: َقد يَسُقط:   ۴ 182   
در دريايی في بَحٍر: اش غرق شود /  كشتیتَغرُِق َسفينََتُه: كوهی / جبٍل: فتد / بي
  [هرگز] نخواهد ُمرد  لَن يَموَت:/ 

  ها: بارز سایر گزینهاشتباهات 
» ولكّنه« .،ساختار عبارت عربی لحاظ نشده است ،ترجمه نشده است.» قد) «۱

  ترجمه نشده است. 
  نكره هستند. » بحرٍ «و » جبلٍ ) «۲
» فـي بحـرٍ « غـرق شـود)، دچار غرق شدن شـود ( ،نكره است.» جبلٍ ) «۳

ترجمـه ...» اهـد نخو«با فعل مضارع حتمـاً بايـد بـا » لَن« ،ترجمه نشده است.
  موعد) شود.، فرا رسيدن (

فسيلَ‗ كشاورز بايد بداند / ترجمۀ كلمات مهم: لَِيعلَم الُمزاِرُع:   ۲ 183   
ميوه نخواهد داد مگر پس از لَن تُثِمَر إّال بعد عشر سنوات: نهال گردو / الجوِز: 

  فقط پس از ده سال ميوه خواهد داد ده سال، 
  ها:  اشتباهات بارز سایر گزینه

نـه » فسيلَ↨: نهـال« ،الم امر است و در ترجمه نيامده است: بايد بداند.» لـ«) ۱
بايد به صورت » لن تثمر. «»سال دهم«نه » عشر سنوات: ده سال« ،».درخت«

  مستقبل معنی شود!
ادات حصـر  ،الم امـر ترجمـه نشـده اسـت. و نادرست اسـت» خوب است) «۳

  (فقط) ترجمه نشده است. 
  ». سال دهم = السن↨ العاِشرة«، »درخت = الشجرة)  «۴
»! الجاِهـل«چنـين  هم ،إليه است نـه صـفت. مضاف» العاقل«  ۳ 184   

  دشمنی خردمند بهتر از دوستی نادان است!  ترجمه:
  ها:  بررسی سایر گزینه  ۱ 185   
  ترجمۀ عبارت ديگری است. ...» هايی است كه  در اين مرد ويژگی) «۲
  درست نيست. » دوست دارمها  ُأحّبها: آن« ،ماضی است.» رأيتُ ) «۳
  جمع است نه مفرد. » ها ويژگی) «۴

 ۱۸۶ـ  ۱۹۰( گزينۀ صحيح را در مورد سؤاالت آمده مشخص كن:(    

  ها:  بررسی سایر گزینه  ۳ 186   
دّقت كنيد اين گونه  ،فعل مضارع است كه با الم امر همراه شده است.» نَقرأ) «۱

  ها همان مضارع هستند.  فعل
  ل مطلق نوعی است. مفعو» ِقراءةً ) «۲
بَ↨) «۴ كه مذّكر است! (―ارهای » اإلنسان«نه » أفعال«صفت است برای » الُمَخرِّ

  تخريبی انسان). 

دارد: كشـاورز » شروع كرد= بَدأَ «در اين ساختار معنای » أَخذَ «  ۳ 187   
   .شروع به فكر كردن در مورد علّت تلف شدن محصوالت كرد

  ها:  بررسی سایر گزینه
جمع مكّسـر » الِفئران». «الِفئران«است نه » الَفأرانِ «، »لَفأر: موشا«مثّنای ) ۱

  آن است. 
  است. » الُخبراء: كارشناسان«، »الَخبير«جمع مكّسر  )۲
  است. » مادالسَّ «، »األسمدة: كودها«) مفرد ۴
 )،۱(در گزينـۀ  ،فاعل است و مرفوع.» التلميذُ « )،۴(در گزينۀ   ۴ 188   

 )،۳(نائـب فاعـل اسـت و در گزينـۀ  )،۲(ر گزينۀ د ،است و مرفوع. »كانَ «اسم 
  مبتداست. 

ها  اّما در ساير گزينه ؛منه است مستثنی» أصنام«)، ۲(در گزينۀ   ۲ 189   
  منه نيامده است.  تثنی، مس»إّال «قبل از 

مصـدر فعـل جملـه اسـت و بعـد آن، » تربي‗« )،۲(در گزينۀ   ۲ 190   
 ،بايد پدر و مـادر« ه:ترجم؛ بنابراين مفعول مطلق نوعی است ؛صفت آمده است

  (قيد نوع فعل)  »فرزندان را درست تربيت كنند.
كيـدی هسـتند. » ظُلماً «و » ُمراقب‗ً « )،۳(و  )۱(های  در گزينه مفعول مطلق تأ

» ها : صـحنهمَشـاِهد«اصـالً مفعـول مطلـق نـداريم؛  )،۴(دّقت كنيد در گزينۀ 
بـه « ترجمـه:؛ ق داردفر» يشاهدوا«به عنوان مصدر » ُمشاهََدة«با به و  مفعول

   »های دردناک را ببينند! ها اجازه ندهيد كه صحنه بچه
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 نظـر ،بـالفور ۀاعالميـ بـا صـدور م.۱۹۱۷ سـال در انگلستان  ۲ 191   

 كرد. اعالم فلسطين در سرزمين يهودی ايجاد با را خود مساعد

 طرفـی بی اعـالم ايـران دولت درگرفت، دوم جهانی جنگ وقتی  ۲ 192   
 و تعـداد داشـت آلمـان با ای گسترده بازرگانی روابط ما شورك زمان، آن در .كرد

 انگلسـتان هـای تالش بودنـد. مشغول كار ايران در آلمانی كارشناسان از زيادی
 رضـا حكومـت اعتراض طرف، بی كشورهای آلمان با دادوستد از جلوگيری برای
 ادامه آلمان با تجارت به شوروی طريق از ايران كه شد و باعث برانگيخت را شاه
 به جهانیۀ معادل ،)۱۳۲۰ تير/  ۱۹۴۱ (ژوئن  شوروی به هيتلر ۀحمل . بادهد
 متحد ما ميهن عليه و انگلستان شوروی ديگر، بار يک و خورد هم به ايران زيان
  .شدند

در پی استعفای مصدق و روی كار آمدن قوام، آيت اهللا كاشانی   ۴ 193   
 ۳۰بـارزه فراخوانـد. در روز ، مردم را بـه مقوامضمن مخالفت با نخست وزيری 

 ها ريختند. مردم به خيابان ۱۳۳۱تير 

 پيشـنهاد بـه چهـاردهم) ۀ(دور ملی نمايندگان مجلس شورای  ۲ 194   
كره از را دولـت كـه رسـاندند تصويب به را طرحی مصدق محمد دكتر  و مـذا
 و تأييـد بـدون ايران نفت خصوص در خارجی با كشورهای قرارداد انعقاد

 سياسـت اتخـاذ حكم در مصوبه اين .ش)۱۳۲۳( كرد می منع مجلس تصويب
 بـود جو، سلطه های دولت امتيازخواهی برابر در ايستادگی يعنی ،»منفی موازنۀ«
 برابـر در شـدن تسليم كه شد، می تلقی» مثبت ۀموازن«سياست  خالف دقيقاً  و

 .كرد می توصيه را ها آن به امتياز اعطای و بزرگ های قدرت

آرا به دست خليل طهماسبی يكـی از  نقالبی رزمپس از اعدام ا  ۴ 195   
ترين مـانع بـر سـر راه  )، مهم۱۳۲۹اسفند  ۱۶اعضای جمعيت فداييان اسالم (

ملی شدن صنعت نفت برداشته شد. چند روز بعد از آن، نخست مجلس شورای 
طرح ملـی  ۱۳۲۹ اسفند ۲۹در مجلس سنا ) و سپس ۱۳۲۹اسفند  ۲۴ملی (

استعماری ملت ايران در گام  و جنبش ضد ردندشدن صنعت نفت را تصويب ك
 نخست به پيروزی رسيد.

 ،مـرداد ۲۸ی كودتـا از پـس اختنـاق و سركوب جوّ  وجود با  ۱ 196   
 اسـتادان از تعـدادی جملـه از و مـذهبی و ملـی های شخصـيت از گروهی
 كردند. گذاری پايه را ملی مقاومت نهضت نام به تشكلی دانشگاه،

واقع فصل جديـدی از تـاريخ ايـران  ، درآغاز سلطنت پهلوی  ۴ 197   
 شهرت دارد.» استعمار نو«است كه به 

ش، با .١٣٠٢تا  ١٣٠٠رضاخان در سمت وزارت جنگ از سال   ۳ 198   
چينی و حمايت انگلستان، موقعيت خود را تثبيت كـرد. سـرانجام، شـاه  دسيسه

 وزيری او رضايت دادند. احمد شاه بالفاصـله ناچار به نخست  به ،قاجار و مجلس
به سفر اروپا رفت و رضاخان با استفاده از اين فرصت، اوضاع و شرايط داخلی را 

يعنی رسيدن به سلطنت آماده كرد. او برای رسيدن به  برای برداشتن قدم نهايی
در » جمهـوری«به جای حكومت سلطنتی، نظام  اهدافش، ابتدا پيشنهاد كرد

 كشور برقرار شود.

كشيد، تبليغات  بيشتر طول می شاه در اروپا هرچه توقف احمد  ۱ 199   

ای به سرنوشت ايران ندارد، بيشتر  طرفداران رضاخان مبنی بر اين كه شاه عالقه
كردند. پس از سركوبی شورش  شد و مردم نيز كم و بيش اين نكته را باور می می

كند و بعضی شورش یخزعل امنيتی كه رضاخان بـه ديگر، با توجه به  ۀهای پرا
 حبوبيت او افزايش يافت.موجود آورده بود، 

مسلط  ارتش، شاه فقط بر ۱۳۳۲تا  ۱۳۲۰های  سال ۀدر فاصل  ۲ 200   

مجلـس  و بود و نظارت و قدرت اداری و اجرايی كشور در اختيار هيئـت دولـت
   شورای ملی بود.

، كشت گسترش راه ها و توسعۀ تجارتدر عصر باستان بر اثر   ۲ 201   

های  اسـر قلمـرو پهنـاور سلسـلههای جديدی از گياهان و درختـان در سرت گونه
  ايران، معمول گرديد.

كاربرد پول به خصوص  ساسانيانويژه   در دوران اشكانيان و به  ۲ 202   

ای و مسـی در مبـادالت تجـاری در  های نقـره در شهرها گسترش يافت و سكه
 منطقۀ وسيعی به جريان افتاد.

قلمـرو روم در  بـه (ميتـرا) ايزد مهـردر عهد اشكانی، ستايش   ۳ 203   

به كيشی مستقل تبديل شد و سپس به اروپا  جا راه يافت و در آن آسيای صغير
 .رسيد

ها و اقوام متعدد بـا  در قلمرو پهناور حكومت هخامنشيان، گروه  ۲ 204   

گون زندگی می پادشاهان هخامنشی مردم را در كردند.  فرهنگ و اعتقادات گونا
وام تابع حكومـت گذاشتند و فرهنگ و عقايد اق پيروی از دين خود آزاد می

   شمردند. خود را محترم می

اسكندر مقدونی و شاهان سلوكی كوشش بسيار كردند تا زبـان،   ۳ 205   

بيشتر ايرانيان بـر ديـن، فرهنگ و باورهای يونانی را در ايران ترويج كنند، اما 
  ها، آداب و رسوم نياكان خود باقی ماندند. سنت

 خدای يونانی. است نه ايرانیآناهيتا از خدايان كهن  تذکر:

زيســتی  هم آزادی دينــی اشــكانيان زمينــۀ مناســبی را بــرای  ۴ 206   

 فراهم آورد. و عقايد مختلف ها دينآميز پيروان  مسالمت

در  اجازه گرفت كه عقايد خود را تبليغ كند. شاپور يكممانی از   ۳ 207   

  مانی به زندان افتاد و اندكی بعد اعدام شد. بهرام يكم،زمان 

، شماری تنديس يا مجسمۀ جانوری در شياناز دوران هخامن  ۱ 208   

كـه  مانـده باقی تنها تنديس انسانیجمشيد و شوش يافت شده است؛   تخت
تر از اندازۀ طبيعی ساخته شده، پيكرۀ بدون سر، متعلق به داريـوش يكـم  بزرگ

  است كه در شوش از زير خاک بيرون آورده شده است.

ن سـقوط هخامنشـيان تـا از زمـا های ايرانی ميانه، تقريباً  زبان  ۳ 209   

  فروپاشی حكومت ساسانيان در مناطق مختلف ايران متداول بودند. 
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 نيـز و عاشقانۀ مادی و حماسی های داستان به يونانی موّرخان  ۳ 210   
 از اسـت. شدهمی نقل صورت شفاهی به كه اند كرده اشاره دوره آن اشعار برخی
 های قّصـه خامنشـيان،ه زمـان در كه شود می موّرخان معلوم همين های گزارش

حفـظ  از را هـا آن مـردم، و داشـته وجـود باسـتان فارسـی زبـان متعددی بـه
  است. جمله آن از ،»افسان هزار« داستان كه ،اند خوانده می

تـوان بـه كتـاب  نگـاری دورۀ صـفوی می از مشهورترين آثار تاريخ  ۴ 211   
اعيل اول سـلطنت شـاه اسـم زمان الدين خواندمير در تأليف غياث »السير حبيب«

  اشاره كرد.
مغــول و  ۀنگــاری دور تاريخ از آثــار مشــهور )۳(و ) ۲)، (۱(های  گزينــه تــذکر:

  شوند. تيموری محسوب می

ترين اقدام شاه اسماعيل صفوی، پس از نشستن بر تخـت  مهم  ۲ 212   
  .بودرسمی كردن مذهب شيعۀ دوازده امامی شاهی، 

 با زمان ند: هم) هگوركانيانروابط حكومت صفوی با تيموريان (  ۱ 213   
 ظهيرالـدين نـام بـه تيمـور نوادگان از يكی ايران، در گيری دولت صفوی قدرت

 دولـت بـر دو كه اين وجود با گرفت. دست به را قدرت هندوستان محمدبابر در
 دو بـار ميـان چنـد شـهر اين و داشتند اختالف ديگر يک با قندهار ۀمسئل سر

   حسنه بود. ها آن روابط مجموع در اما شد، دست به دست طرف

  اند. درست» د«و  »الف«عبارات   ۳ 214   
  بررسی عبارات نادرست:

به دست گوركانيـان افتـاد و در دورۀ  صفی شاهب) قندهار در زمان حكومت 
  بازپس گرفته شد. شاه عباس دوم

، بـرای ايـران از مناطق شرقی و درآمـدهای گمركـیاين شهر برای حفظ  ج)
  برخوردار بود.مهمی اهميت 

 ندهار هرگز پايتخت صفويان نبوده است.ق )ه

تعداد عالمان جايی كه در زمان تأسيس حكومت صفوی،  از آن  ۳ 215   
كز علمی شيعی در ايران كم بود، شاهان صفوی به منظور ترويج معارف  و مرا

جبـل  ۀای از علمـای شـيع شيعه و رفع نيازهای مذهبی و حقوقی جامعه، عـده
  دعوت كردند.يران عامل لبنان، عراق و بحرين را به ا

آمـوزش ادبيـات، حكمـت و فلسـفه بـه «بـه دليـل عبـارت  )۴( ۀگزين :توجه
  نادرست است.» ايرانيان

ــاترين و   ۱ 216    ــام) يكــی از زيب مســجد جــامع عباســی (مســجد ام
 ۀترين مساجدی است كه در عهد شاه عباس، به عنوان بخشـی از مجموعـ مهم

هـای  ها و نقـش ر رنگهماهنگی د. شـد ساخته و طراحی جهان  نقش ميدان
هـای  ، اين مسجد را به يكـی از مجموعـهنظير ها و طراحی و معماری بی كاشی

  عالی معماری صفوی بدل كرده است.

 به اوج نگارگری هنر كنار در خوشنويسی هنر، صفوی ۀدور در  ۱ 217   

 آن قزوينی حسنی ميرعمادو  هروی ميرعلی چون هنرمندانی و رسيد شكوفايی

  دند.رساني كمال به را

هـای  ، نخسـتين اروپاييـانی بودنـد كـه از طريـق راهها پرتغالی  ۱ 218   
  دريايی جديد به اقيانوس هند و خليج فارس رسيدند.

های آغازين پادشاهی شاه تهماسـب، اوضـاع حكومـت  در سال  ۲ 219   
ايـالت قزلبـاش بـه سـو، سـران  يار آشفته و نابسامان بـود؛ از يـکصفوی بس

ديگـر بـه نـزاع برخاسـتند و از سـوی  با يکو  خودسری و نافرمانی پرداختند
  ها از غرب به مرزهای ايران هجوم آوردند. ازبكان از شرق و عثمانیديگر، 
  است. زمان شاه سليمان صفویمربوط به  )۲( گزينۀ

 تملـک و اختيـار در كشـور اراضی از دسته : اينممالک اراضی  ۱ 220   
  كردند. می خود تقسيم ردستانزي ميان را ها زمين اين ها آن و بود ها ايالت واليان
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سـپاه  و نيـروی انتظـامی جمهـوری اسـالمی پليس راهور  ۳ 221   

هـا,  پايش امنيت و ايمنـی حمـل و نقـل را در جاده پاسداران انقالب اسالمی
  آهن و مسيرها برعهده دارند. های راه ها و ايستگاه فرودگاه

  های نادرست: بررسی عبارت  ۱ 222   
  است. ها و كانتينرها سيكلتموتور انبوهب) آلودگی منظر، 

) هر چه حجم محموله بيشتر باشد (مانند غالت به صورت فله)، هزينۀ حمل ج
  شود. می تر كمآن 

سهم دوچرخه از  هلند، دانمارک، آلمان و سوئد،در كشورهای   ۲ 223   
  درصد است. ۳۰تا  ۱۰شهری بين  سفرهای درون

 لـرزه اهميـت در درک عمـل زمين ها شناخت موقعيت گسـل  ۲ 224   
  زيادی دارد.

اروپـا بـه پوسـتۀ  Ｖدهندۀ قارۀ آسيا  به جايی كه پوستۀ تشكيل  ۲ 225   
 هيمالياـ كوهستانی آلپ كند، كمربند  دهندۀ قارۀ آفريقا و هند برخورد می تشكيل

  گويند. می
توسعۀ حمل و نقل، بـه ويـژه حمـل و  گذاری در زمينۀ سرمايه  ۴ 226   

و گسترش تجارت كشور ما با  تواند موجب پيشرفت اقتصاد می ،ريلی وآبی نقل 
  شود. ساير كشورها 

 های نادرست: بررسی عبارت  ۳ 227   

 گيری مبـدأ انـدازهبـه عنـوان النهار گرينـويچ  نصف ،ميالدی ۱۸۸۴در سال  )ب
  جغرافيايی در نظر گرفته شده است. طول

 نشد. مشخص ميالدی ۱۹۲۵در سال خط روزگردان  )د

   228 ۱   

   120 105 225 
   225 15 15   

آنجلس تا پكن يا بـرعكس از  ساعت است؛ از لس ۱۵اختالف زمان اين دو شهر 
  اختالف زمان وجود دارد. ساعت ۱۵آنجلس،  پكن تا لس

 )مركالی(شدت   لرزه الف) ميزان تخريب ناشی از يک زمين  ۲ 229   

  )ريشتر(بزرگی   كند لرزه آزاد می ای كه زمين ب) مقدار انرژی
 در حال باز شدن و گسترش است. ميانی اقيانوس اطلس،كمربند   ۱ 230   

 دارد. نظامیو پيرانشهر نقش  صنعتیاراک نقش   ۴ 231   

 سبب از بين رفتن شهر بيشاپور شد.جنگ و بيماری   ۲ 232   

كاركردهـای مختلـف و  چگونگی پيدايششهرها با توجه به   ۳ 233   
 های متفاوت دارند. شكل ،خود

هـای  شهرهای بزرگ به مكان مهاجرت ازمهاجرت معكـوس،   ۱ 234   
 باشد. می تر و روستاها كوچک

در ايران، موقعيت مساعدی را بـرای توليـد تنوع آب و هوايی   ۲ 235   
  انواع محصوالت زراعی فراهم آورده است.

 خرما و انار ،پستهاند از:  ترين اقالم صادراتی ايران عبارت مهم  ۳ 236   

  نادرست:  بررسی عبارت  ۳ 237   
  دهد. غيرنفتی كشور ما را بخش صنعتی پوشش می از صادرات زيادید) بخش 

باشــد.  نــوع مــادۀ معــدنی می ۷۰كشــور ايــران دارای بــيش از   ۳ 238   
 و اصفهان دارای بيشترين شاغالن بخش معدن هستند. كرمان يزد،های  استان

هـای اجتمـاعی  تـرين نظام از مهم آموزش و پرورشالف) نهاد   ۲ 239   
 شود. هر جامعه محسوب می

شـكل  حمل و نقلسعۀ اقتصادی در يک كشور براساس سيستم ب) زيربنای تو
  گيرد. می

  است. پتروشيمیترين بخش صنعتی كشور بعد از نفت و گاز،  ج) بزرگ

  های نادرست: بررسی عبارت  ۲ 240   
  از يک ميليون اثر باستانی و تاريخی وجود دارد. بيشب) در كشور ايران 

  است. هزينه كم، پاک و پردرآمدهای  د) گردشگری در رديف شغل

عبارت است از چنـد كشـور كـه تحـت  ناحيۀ سياسی فراملی  ۱ 241   
 اند. ادارۀ يک نظام مديريتی قرار گرفته

ــرواركــان ناحيــۀ سياســی  ۴ 242    ــديريت، قلم فضــای  و : نظــام م
 انسانی سازۀ جغرافيايی و

، دريـای دريايی مايل ۱۲از خط مبنا به سمت دريا تا حدود   ۱ 243   
 شود. سرزمينی ناميده می

قرار  هدرج ۳۸ رز دو كشور كرۀ شمالی و كرۀ جنوبی روی مدارم  ۲ 244   
 دارد.

و جمهوری آذربايجان دارای نظـام  عراق، انگلستانكشورهای   ۱ 245   
 ای و تركيبی هستند. سياسی ناحيه

از  نیهويت ملـی، همبسـتگی ملـی و پيوسـتگی سـرزمي  ۲ 246   
 ترين عوامل پيدايش و بقای يک كشور هستند. مهم

قدرت به معنـی داشـتن توانـايی ارسی، در فرهنگ فالف)   ۴ 247   
  ص   است.

  ص   داری. ب) سياست يعنی علم ادارۀ يک كشور يا حكومت
توانند بـه اهـداف خـود  ج) بازيگران سياسی با به دست آوردن قدرت می

  ص   برسند.
 ص   باشند. د) عناصر ژئوپليتيک، قدرت، سياست و جغرافيا می

 راتزل الف) فضای حياتی   ۲ 248   

  آلفرد ماهان قدرت دريايی ب) 
  مكيندر ج) قدرت خشكی 

 شرط قدرت است. پيش جمعيت زيادالف)   ۳ 249   

  از كشورهای حائل است. لهستانب) 
  وسعت بسيار كمی در جهان دارد. بوتانج) 

وجـور  يـا جمع فشـردهبهترين شكل برای يک كشـور، شـكل   ۲ 250   
 است.
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  بررسی عبارت نادرست:  ۳ 251   

 جهـانی گيری زمينۀ شكل سويی از ارتباطات، توسعۀ و شدن جهانی امروزه،د) 
 موجـب هـا آميختن فرهنگ هم در آن، در كه است فراهم كرده را مرز بدون

 بـه هـا و هويت نباشـند ثابـت خالص و كامالً  ديگر اه فرهنگ كه شود می

  .شوند تغيير دستخوش شدت

طبقـاتی  امتيازات از است كه نخبگانی حكومت آريستوكراسی  ۲ 252   
  .اند بوده ورداربرخ

 براسـاس را افراد توان نمی و شوند می ناميده اسمی های تفاوت ها، تفاوت برخی
  ؛ مانند تفاوت در زبان و لهجه. كرد بندی رتبه ها، تفاوت اين
  .نداشت وجود توليد وسايل خصوصی مالكيت ،سوسياليستی جوامع در

  ها است. ، وحدت يا كثرت هويتها تنازع هويت

كـه  اجتمـاعی انديشـمندان ،د دوم (مدل كمونيستی)در رويكر  ۴ 253   
 ناشی از اجتماعی، های كه نابرابری معتقدند هستند، اجتماعی قشربندی مخالف
جويانه ميـان  روابـط سـلطه بلكه نتيجـۀ نيست، طبيعی های نابرابری و ها تفاوت
اجتماعی توسـط  قشربندی ،نظر آنان از .كرد مبارزه آن با بايد و هاست انسان

  .هاست آن به دست نيز آن تغيير يا تداوم و پديد آمده ها سانان
محـور  طبقـاتی، كشـمكش و قشـربندی جـای به هويت بيستم، قرن اواخر در

 منظـر از هويـت پسـامدرن، دورۀ شـد. در و سياسـی فكـری مباحثـات اصلی
افـراد،  دوره، ايـن شود. در تعريف می ها، آن توسط و مختلف اجتماعی های گروه

هـويتی  فرهنگـی و های عالقه براساس را اجتماعی و اقتصادی ياسی،س مسائل
و  نـزاع كـانون نيـز دانـش و هويـت قدرت، و ثروت بر عالوه گيرند، می پی خود

شـود و  ايجـاد می هويـت سياسـتها،  در همۀ اين عرصهشوند.  كشمكش می
  يابد. تنازع و درگيری افزايش می

توان از مقبوليت نظام حـرف زد و  می فقطدر نظام سياسی ليبرال دموكراسی 
  توان از مشروعيت حقيقی سخن گفت. نمی
شـد كـه كـار داوری دربـارۀ  شناسـی موجـب می در جامعه رويكرد تبيينـیغلبۀ 
ها خارج از قلمرو علوم اجتماعی قرار گيرد و غيرعلمی قلمداد شـود. در ايـن  ارزش

  شدن آن، كار علم نبود. حل برای بهتر نگاه، انتقاد از وضعيت موجود و تجويز راه

های سياسی توسط ارسـطو، اشـتراک  بندی نظام براساس دسته  ۱ 254   
كثريتجمهوری و دموكراسی،   است. حكومت ا

شناسان تفسيری بر توانايی و خالقيت افراد  شناسان انتقادی مانند جامعه جامعه
كيد می توجهی رويكـرد تفسـيری بـه  كنند اما كم در ساختن جهان اجتماعی تأ

داننـد.  تارهای اجتماعی و تأثير اين ساختارها بر زندگی افراد را درست نمیساخ
كيـد میانتقاد علمی از ساختارهای سركوبگرها بر ضرورت  آن كننـد تـا از  ، تأ

گيری  ها پيشـگيری كننـد و زمينـۀ شـكل سلطۀ چنين ساختارهايی بـر انسـان
  تر را فراهم آورند. ساختارهای اجتماعی انسانی

در مقابـل » الگـوی تَعـارف«اسـت و  ها وحدت و كثرت هويتها،  تعارف هويت
  ها است. ها، وحدت يا كثريت هويت قرار دارد و تنازع هويت» الگوی تنازع«

هـا،  های جسـمی و ذهنـی و مهارت ها مانند تفاوت در قد، توانايی برخی تفاوت
افـراد توان  شوند و می ناميده می ای های رتبه تفاوتهوش، ثروت و تحصيالت، 

  بندی كرد. ها، رتبه را براساس اين تفاوت

شناسان انتقـادی بـرای داوری و انتقـاد، بـه معيارهـای  جامعه  ۲ 255   
تا براساس آن، وضعيت موجـود را ارزيـابی كننـد، تصـويری از  نياز دارندعلمی 

وضعيت مطلوب ترسيم كنند و راه عبور از وضعيت موجـود بـه سـوی وضـعيت 
شناسی انتقادی ظرفيـت انتقـاد از تمـامی  اما جامعهمطلوب را پيشنهاد دهند. 

. رويكرد انتقادی بـه معيـار علمـی نداردهای ناپسند فردی و اجتماعی را  كنش
 .نكردبرای داوری دست پيدا 

ها در قلمرو سرزمينی و با ابزار نظـامی صـورت  در گذشته، نبرد بين دولت
امروزه نبـرد در حـوزۀ كردند، اما  نتشر میمها خبر آن را  گرفت و رسانه می

گر اتفـاق بيفتـد،  فرهنگ و با ابزار رسانه صورت می گيرد و درگيری نظامی ا
  دهد. در ادامۀ جنگ فرهنگی رخ می

كيد بر تنوع و تكثر هويت  ۴ 256    ها و اصالت بخشيدن بـه آن  گاهی تأ
 هاست. انكار اشتراک و وحدت انسانبه معنای 

م توجه به معانی فرهنگِی جوامـع و عدتلقی وجود شهر، صرفاً در اروپا پيامد 
  است. ها از منظر غرب مطالعۀ آن

سـبب  امـر ايـن زيـرا رود؛ می بين از رقابت انگيزۀ ،خصوصی مالكيت حذف با
  ايـن درد. شـو گرفتـه ناديـده توانمنـد و كوشا افراد و شايستگی تالش شود می

 انگيـزۀ كـه اين دليـل بـه اام شود می يكسان ها رقابت شروع نقطۀ ،رويكرد
  د.گرد می مسدود مادی پيشرفت راهرود،  می بين رقابت از

رويكـرد  دو از كـدام هيچ معتقدنـد اجتمـاعی عدالت طرفداران  ۴ 257   
ناديـده  را واقعيـت ايـن چـون نيست عادالنه اول عادالنه نيستند. رويكرد قبل،
داشتن  با یحت ،شوند می متولد پايين طبقۀ اجتماعی در كه افرادی كه گيرد می

بـه  شوند، می متولد باال طبقۀ اجتماعی در كه افرادی با برابر تالش و شايستگی
افـراد  آن در نيسـت زيـرا عادالنـه نيـز دوم رويكرد ندارند. رقابت امكان سادگی
برخـوردار  اجتمـاعی مزايـای از دارنـد، كـه استحقاقی اندازۀ به كوشا، و توانمند

رقابت،  پايان نقطۀ ،دوم رويكرد در و ترقاب آغازِ  نقطۀ اول، رويكرد در شوند. نمی
سـازگار  انسـانی فطرت با بودن، ناعادالنه دليل به رويكرد دو هر .نيست عادالنه
  انجامند. شكست می به نتيجه در و نيستند

) به ديدگاه طرفداران عدالت اجتماعی اشاره دارد ولـی ۴موارد مذكور در گزينۀ (
  .نداردد قبلی ها به دو رويكر با انتقاد آن ارتباطی

، قشـربندی اجتمـاعی مخالفين قشربندی اجتمـاعیاز نظـر   ۲ 258   
 هاست. ها پديد آمده و تداوم يا تغيير آن نيز به دست آن توسط انسان

هـای قـومی و زبـانی، حفـظ و  های موجود ميـان گروه ، تفاوتمدل تكثرگرادر 
  گردد. حتی تشديد می

  ها است. ها: وحدت و كثرت هويت هويت تعارف
كثريـت مـردم  حكومت اقليتی از سـرمايه يگارشیال داران اسـت كـه در برابـر ا

  گيرند. مسئول نيستند و قدرت را در جهت منافع خود به كار می
طرفداران قشربندی با طبيعـی دانسـتن قشـربندی اجتمـاعی،   ۱ 259   

گيرنـد و  ها و جوامع در پديد آمدن و ادامه يـافتن آن را ناديـده می نقش انسان
كيـد بـر  پذير نمی ن را چندان امكانتغيير در آ كاركردهـای دانند. به عالوه با تأ
  كنند. ، آن را تأييد و تثبيت میقشربندی

اعمال شود، بيشتر مورد رضايت و پذيرش  سلطه به شيوۀ فرهنگیهنگامی كه 
 گيرد. قرار می

هـای  هـا و هويت تفاوت بـرسياسِت هويت، محصول دوران پسامدرن اسـت و 
كيد میتخاص و محلی    كند. أ

كيد مخالفان قشربندی بر  دهد كه آنـان خواهـان  نشان می معايب قشربندیتأ
  از ميان برداشتن قشربندی هستند.
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شـد كـه كـار  شناسی موجب می غلبۀ رويكرد تبيينی در جامعه  ۳ 260   
ها خارج از قلمـرو علـوم اجتمـاعی قـرار گيـرد و غيرعلمـی  داوری دربارۀ ارزش

حـل بـرای بهتـر  ، انتقاد از وضعيت موجود و تجويز راهقلمداد شود. در اين نگاه
بيـان » جـدايی دانـش از ارزش«شدن آن، كار علم نبود. اين اعتقاد بـا عنـوان 

، قلمـرو »دانـش«شد؛ يعنی دانش و ارزش دو قلمرو متمايز و متقابل دارند؛  می
غلبۀ رويكرد  بـاشد.  معرفی می» تفسير«، قلمرو »ارزش«و در مقابل » تبيين«

تفسيری، رويكرد تبيينی به حاشيه رفت و راه بازگشت دعـاوی انتقـادی و 
سـخن بـه  پيوند دانش و ارزشاين بار از  تجويزی به علوم اجتماعی باز شد.

  گيرد. شكل می» دانش انتقادی«آيد و  ميان می

  بررسی عبارت نادرست:  ۱ 261   

تی ايجاد ب) اقتصاد وابسته به نفت از آن جهت كه درآمد هنگفت و بدون زحم
شود كه مسـتقيم  می ای ضعيف و شكنندهگيری توليد ملی  كند، باعث شكل می

كوشـد  آيد كـه می و غيرمستقيم وابسته به نفت است؛ دولت بزرگی به وجود می
رواج كسـب و كـار افـزايش دهـد و حتـی  نـهو  نفـترفاه اقتصادی را به مدد 

هـا  از محـل ماليات های آموزش و بهداشت را كـه در بيشـتر نقـاط دنيـا هزينه
 تأمين كند. درآمدهای نفتیشود، به كمک  پرداخت می

هـيچ حقيقـت و فضـيلت فطـری و نظام ليبرال دموكراسی،   ۳ 262   
 شناسد.  شمولی را به رسميت نمی جهان

هجوم اقتصادی بـه ايـران، تـاريخی طـوالنی دارد و در ادوار مختلـف از سـوی 
ل شده است. ايـن كـار در زمـان های مختلفی دنبا استعمارگران غربی به صورت

و ... و  تالش برای اخذ امتيازات مختلف مانند امتيـاز رويتـر و رژیبا  قاجار
افزار و كاالهای مصـرفی و  تاراج نفت، فروش جنگاز طريق  پهلویدر دورۀ 

های توليد ملی به ويژه روح خودباوری ملـت  صنايع مونتاژ و تخريب بنيان
 انجام شد. ايران

قدرت برخالف حكم و قانون الهی باشد و تبعيـت كه هنگامی   ۴ 263   
  گيرد. شكل می اقتداری غيرمشروع، از قدرت هم از روی احساس رضايت باشد

گر غـرب كـه از سـويی اقتصـاد را اسـاس همـه چيـز  از كشورهای سلطه برخی
داری را  های اقتصـادی غيرسـرمايه پندارند و از سـوی ديگـر، تمـامی شـيوه می

رو  داننـد؛ از ايـن می اقتصادرا  پاشنۀ آشيل ايران اسالمید، بينن نابودشده می
  اند. عياری را عليه كشور ما به راه انداخته جنگ اقتصادی تمام

كثريت مـردم براسـاس حقيقـت و فضـيلتارسطو   حكومتی را كه در آن، ا
خوانـد؛ بـدين ترتيـب او بـين  ) میپـوليتیحضور و فعاليت دارند، جمهـوری (

  گذارد. موكراسی تفاوت میحكومت جمهوری و د
 است. شاخص و نشانۀ جهان اجتماعی متجدد، كاهش جمعيت

كوشند براساس عدالت، با اتكا به دانـش  مردم و دولت ايران می  ۳ 264   
كيد بر استقالل، خودكفايی، منع خام های طبيعی،  فروشی ثروت و فناوری و با تأ

اقتصـادی كـه ماننـد ( گرايی زايی در عين برون درونحفظ اقتدار و عزت ملی، 
ای از درون بجوشد و بر توليد داخلی قوِی خود متكی اسـت ولـی صـرفاً  چشمه

كند؛ بلكه آن را به صورتی متعادل با ساير كشورها مبادلـه  برای خود توليد نمی
  ريزی كنند. كند) هويت اقتصادی نوينی را در اين سرزمين پايه می

يـا بخشـی از جمعيـت يـک گـروه  هرگونه اقدام به نابودی و حذِف فيزيكی كل
كسازی نسلی می كشی نسلبومی، قومی، مذهبی و ... را    گويند.  يا پا

های جهان اجتماعی وجـود دارد،  مجموعۀ سازوكارهايی كه برای اِعمال سياست
  دهد. را شكل می نظام سياسی

 شود. ناميده می مونارشیبندی ارسطو،  حكومت يک فرد برمبنای فضيلت در دسته

عار جمهوری فرانسه بر سردر يک كليسا پس از قـانون سـال ش  ۱ 265   
تأثير نظام سياسی بـر نظـام م مبنی بر جدايی دين از سياست بيانگر ۱۹۰۵

  است. فرهنگی
هـا  گـذارد و از آن های ديگر، به ويژه نظام فرهنگی اثر می نظام سياسی، بر نظام

كم پذيرد. نظام فرهنگی عقايد، ارزش تأثير می بر نظام سياسـی را  ها و اصول حا
گر عملكرد نظام سياسی در جهت عقايد و ارزش تعيين می های فرهنگی  كند و ا

گـر  جامعه باشد، نظام فرهنگی اقتدار نظام سياسی را نيز تـأمين می كنـد امـا ا
نظام سياسی به داليل داخلی و يا تحت تأثير فشار عوامـل خـارجی، از اصـول 

م فرهنگی اقتـدار نظـام سياسـی را نظاهای فرهنگی خود عدول كند،  ارزش
گر بـه ارزش نظام سياسی. دهد كاهش می هـای فرهنگـی جامعـه وفـادار  نيز ا

بماند، با استفاده از مديريت سياسی خود، بـه بسـط و توسـعۀ فرهنـگ كمـک 
گر از ارزشكنـد و  می های فرهنگی دور شود، زمينـۀ تعارضـات،  ها و آرمان ا

  آورد. را پديد میهای فرهنگی هويتی  تزلزل و بحران
كی بـه  داری دولتی و مزرعه مزرعه با تشكيل اتحاد جماهير شوروی،  داری اشترا

تـأثير عنوان دو شيوۀ پيشبرد اقتصاد كشاورزی، رايج شدند. اين موضوع بيانگر 
 .استنظام سياسی بر نظام اقتصادی 

كه  آريستوكراسی حكومت اقليت براساس فضيلت است در حالی  ۴ 266   
ها  كومت اقليت بر مبنای خواست و ميل افراد است؛ پس تفاوت آناليگارشی ح

 است. يوۀ حكومتشدر 

ارادۀ  خواسـت وبـودن اسـت. مـدار مقبوليـت،  حق و باطـلمدار مشروعيت 
  .شود ها ِاعمال می كسانی است كه قدرت بر آن

  ارائه دادند. ها بندی از انواع حكومت دستهارسطو و فارابی هر دو 
ک جهان اجتماعی به منزلۀ گسترش فرهنگ و معانی آن اسـت افزايش جمعيت ي

و كاهش جمعيت يک جهان اجتماعی نيز به منزلۀ محدود شدن گسترۀ آن اسـت 
رو  هـای اجتمـاعی ديگـر باشـد. از ايـن ساز بسط و تسلط جهان تواند زمينه كه می

  ای هويتی است. های اجتماعی، مسئله برای جهان تأمين جمعيت مناسب

های  ای است كه اعضای آن عقايد و ارزش جامعه فاسق جامعۀ  ۳ 267   
 ها پايبند نيستند. شناسند ولی به آن حق را می

  حكومت اقليت بر مبنای خواست و ميل افراد است. اليگارشی
  گيرد. های باطل شكل می ای است كه براساس عقايد و ارزش جامعه مشرک جامعۀ

ام سياسی است كه در جهان ، نوعی نظدينی ساالری مردمجمهوری اسالمی يا 
اسالم مورد توجه امت اسالمی قرار گرفته است. امت اسـالمی بايـد از پـذيرش 

گيری امامـت و واليـت  های غيرالهی خودداری كند و در شـكل طاغوت و قدرت
های اسـالمی هوشـمند و فعـال باشـد. در نظـام  الهی براساس موازين و ارزش

جـرای مقـررات اجتمـاعی را بـه عهـده ها مسئوليت شناخت و ا اسالمی، انسان
  دارند.
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كاهش جمعيت، شاخص و نشانۀ جهان اجتماعی متجدد است،   ۲ 268   
كاری اسـت، ولـی در  زيرا قوام خانواده و فرزندآوری در گرو محبت، ايثـار و فـدا
جهان متجدد به دليل فردگرايی و اصالت لذت، اين محبـت و ايثـارگری كـاهش 

و كـاهش شـديد جمعيـت و فـرو افتـادن ايـن  تر فرزندآوری كميابد كه به  می
  انجامد. جوامع در چالۀ جمعيتی می

قـدرت كسانی كه در زندگی توان تأثيرگذاری بيشتری بر ارادۀ ديگران دارنـد، از 
  برخودار هستند. اجتماعی بيشتری

برخالف حكم و قانون الهی باشد و تبعيـت از قـدرت هـم از  قدرت كه  هنگامی
گيـرد. در كشـوری كـه  د، اقتداری غيرمشروع شكل میروی احساس رضايت باش

توانـد  ، قـدرت نامشـروع نمیفرهنگ عمومی مـردم، فرهنـگ دينـی باشـد
 مقبوليت داشته باشد.

ها  خود، آرمان فرهنگو  هويتهر جهان اجتماعی به تناسب   ۱ 269   
 ای دارد. های ويژه و ارزش

، عامل داری يهسرمادهد و  جهان غرب، هويت خود را براساس اقتصاد شكل می
  يابی افراد و جوامع غربی است. اصلی هويت

گر قدرت موافق حكم و قانون و ارادۀ  مدار مشروعيت، حق و باطل بودن است. ا
گـر مبتنـی بـر  تشريعی خداوند اِعمـال شـود، مشـروعيت حقيقـی دارد، امـا ا

  دارد. مشروعيت دروغينهای ساختگی بشری باشد،  ايدئولوژی
كه نـاظر بـه  های اجتماعی اسالمی با آن توحيدی، ارزششناسی  براساس هستی

  ندارند. سكوالرو  دنيویمسائل اجتماعی دنيوی هستند، تفسيری 

محدود شـدن به منزلۀ  جهان اجتماعیكاهش جمعيت يک   ۲ 270   
  است. آن گسترۀ

  آيد. ، بدون پذيرش و توافق ديگران پديد نمیقدرت اجتماعی
در طول تاريخ معاصر ايـران، كشـف  ستهواب اقتصادگيری  از جملۀ عوامل شكل

  های حاصل از فروش نفت به خارجيان بوده است. نفت و سرمايه
جايی كه قدرت مطابق قانون و حكم الهی باشد و تبعيت از قانون نيز با رضايت 

 دارد و هم مقبوليت. مشروعيت حقيقیقدرت هم  اقتدارو ميل همراه باشد، 

  های نادرست: بررسی عبارت  ۲ 271   

قـرار داد و افـق  یدر برابر امـت اسـالم ینينو یالگو ران،يا یانقالب اسالم ب)
 ليـدل نيـانقالب فقـط بـه ا نيا تيجهان اسالم گشود. اهم یرو را به یديجد
شـاه را سـاقط كـرده  یعنـيدر منطقه،  لياسرائ یقدرت حام نيتر كه مهم نبود

 .داد یائه مار سميونيمبارزه با صه یبود كه برا یبود، بلكه در راهكار

اسـتفاده  یعيشـ یمعرفت ريرخ داد و از ذخا رانيكه در ا با آن یاسالم انقالبد) 
 ايـ رانيـا ۀجامعـ یهـا ل چـالشو رسالت خود را به حـ ها ها، ارزش كرد، آرمان

 .نكردجهان محدود  انيعيش

 یهــا شــهيگســترش اند ايــ یريــگ در شــكل یاســالم انقــالب  ۴ 272   
در جوامـع  یاجتماع یبه زندگ یو معنو ینيد كرديپسامدرن، به وجود آمدن رو

 یريگ شكلپس از رنسانس و  یها ها و آرمان از دست رفتن اعتباِر ارزش ،یغرب
 مؤثر بود. سميافول سكوالر یها هينظر

در نظـام  ،یرامـونيپ یهـا و كشـورها ملت تيموقع رييتغ ،یاسالم یداريب
كـه  یبشر را صلح و تنها آرمان نديب ینم شيخو يیسلطه را هدف نها یجهان

از افق جهـان متجـدد بـه  یاسالم یداريب پندارد؛ یتوجه به عدالت است، نم یب
آن متوقـف  یها ها و بحران جهان سكوالر و چالش یتا در تنگنا نگرد یعالم نم
 گردد. 

 یهـا گـروهقائل نبودند و  ینياعتقادات د یبرا یگاهيجا یستيماركس یها گروه
 .دانستند یم یعرب یا دهياسالم را پد ،یستيوناليناس

كتبر  انقالب بـا  یستياليچپ و سوس كرديرو ليگرچه به دل ز،ين هيم روس۱۹۱۷ا
سـكوالر بـودن، درون  ليـبـه دل یولـ ،تفاوت داشـت يیاروپا یها انقالب گريد

بخـش قـرن  یآزاد یهـا جنبشها و  انقالب گري. دگرفت یفرهنگ غرب قرار م
 بودند.  رنمد یها از انقالب یديتقل زين ستميب

 سـميوناليعبدالناصـر، مظهـر ناس جمـال یمصر به رهبر دولت  ۳ 273   
 یوقـت مصـر بـا امضـا جمهور سيبود اما پس از مرگ او انور سادات،  رئ یعرب

 تيـمسـئله، موقعن يـو ا شناخت تيرسم را به لياسرائ د،يويقرارداد كمپ د
 كرد.  فيرا تضع ینيفلسط یها گروه

 ،یعيشـ یو اجتمـاع یاسـياسالم و اتكا به فقه سبا بازگشت به  یاسالم انقالب
 .  كرد یجهان اسالم مطرح م ۀمسئل را لياسرائ ۀمسئل

 یبـه جـاـ  یاسـتعمار یهـا از دولـت یرياثرپـذ ليـبه دل ـ كه قاجار یهنگام
مقاومـت «آوردنـد،  یرو یاسـتعمار یبه قراردادهـا گانگانيمقاومت در برابر ب

 كرد. رييتغ »زيمآ رقابت تيفعال« یبه سو »یمنف

كو نمون جنبش  ۱ 274     یاصالح زيآم رقابت تيفعالموفق از  یها هتنبا
 است.

كتبر انقالب  یسـتياليچـپ و سوس كرديرو ليگرچه به دل ز،ين هيروسم ۱۹۱۷ ا
سـكوالر بـودن، درون  ليـبه دل یول ،تفاوت داشت يیاروپا یانقالب ها گريبا د

 .گرفت یفرهنگ غرب قرار م

 ی)، مسائل جهان اسالم از نوع مشـكالتروشنفكراننسل دوم دوم ( كرديرو در
را داشـتند، از  كرديرو نيكه ا یوجود آورده بود. كسان به یغرب سميبراليبود كه ل

 .كردند یبا غرب مبارزه م یستياليو سوس یستيماركس یها شهيموضع اند

 یدر جهان امروز، از سطح نخبگان به مـردم و فرهنـگ عمـوم یاسالم یداريب
 م منتقل شده است. جهان اسال

 تيـپس از شكست در مشـروطه، از موضـع فعال ینيد رهبران  ۱ 275   
اين موضع در مرجعيت شيعه تـا  بازگشتند. یمقاومت منفبه موضع  زيآم رقابت

 شروع انقالب اسالمی ادامه يافت.

 کيــشــرق و غــرب،  یاسـيس یبنــد از قطــب رونيــب رانيـا یاســالم انقــالب
جهـان  یكانون قطب فرهنگ آورد و خود دربه وجود  یفرهنگ ديجد یبند قطب

 اسالم قرار گرفت. 

اصـالح رفتـار  یرا بـرا يیهـا جنـبش ران،يـدر ا یاسـالم دارگرانيب نينخست
كمان و ساختار حكومت  آوردند.  یقاجار به وجود م حا

 است. یاصالح زيآم رقابت تيموفق از فعال یا هنمون تنباكو جنبش

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
  دوازدهم انساني پاسخ  شناسي   جامعه  |  28

   

حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

و حـذف  ميله بـا اسـتعمار قـدبخش در مقاب یآزاد یها انقالب  ۲ 276   
و  یاقتصـاد یدر قطـع وابسـتگ یولـ ،شـدند یغرب موفق م ميكارگزاران مستق

 نيـسبب، استعمار بـا دسـت كـارگزاران ا نينداشتند؛ و به هم یقيتوف یفرهنگ
 گـاهيجا نتوانسـتند هـا انقالب ني. اگشت یاستعمار نو بازم ۀها، در چهر انقالب
امـا جهـان خـارج كننـد.  یو اقتصاد یاسيس یها قطب يۀرا از حاش نكشورشا

فقط يک انقالب سياسی نبـود بلكـه هـويتی فرهنگـی و  انقالب اسالمی ايران
ها و مكاتـب چـپ  در چارچوب نظريـه بخش های آزادی انقالبتمدنی داشت. 

 های جهان غرب به وجود آمده بودند. گرفتند كه برای حل بحران شكل می

جامعـه را  یاسـيكـه سـاختار ساز آن جهت  عدالتخانه جنبش  ۳ 277   
ورالفكران جنـبش، منـ نيا یريگ با اوج بود. یانقالب اجتماع کي داد، یم رييتغ

، نام انگلستان ۀدر سفارتخان ینينش بست انيو در جر وستنديغربزده به آن پ
 .دنديآن برگز یبرا مشروطه را

 و یاسـالم دارگرانيـب نيسخت بـ یرقابت نزاع وانقالب مشروطه،  انيجر در
 ربه وجود آمد كـه پـس از دو دهـه كشـمكش، بـا حضـو ورالفكران غربگرامن

  . افتي انيورالفكران پامن انيو دخالت انگلستان به نفع جر یاستعمار یها قدرت
 نـه بـر نيقوان ،آن كه در بود یمحلخواه، مجلس  منورالفكران مشروطه نظر از
 نيو تـدو ميظـاحكام اسالم، بلكه براساس اراده و خواسـت بشـر تن يۀپا
   .شد یم

 ۀبه احكام عادالن تيمشروط كردن حاكمعالمان مسلمان از مشروطه،  منظور
دولـت  ماننـد سـكوالر تيحاكم ینوع ورالفكران مشروطه رااما من ،بود یاله

 .دانستند یمانگلستان 

مردم و عالمان را  ،ینيمرجع د کيعنوان  به (ره) ینيخم امام  ۳ 278   
 بازگرداند. زيآم رقابت تيعالبه ف یع مقاومت منفاز موض
 ميو حذف كـارگزاران مسـتق ميدر مقابله با استعمار قد بخش یآزاد یها انقالب

 یقيتـوف یو فرهنگـ یاقتصـاد یدر قطـع وابسـتگ یولـ ،شـدند یغرب موفق م
هـا، در  انقـالب نيـاستعمار با دست كارگزاران ا سـبب، نينداشتند؛ و به هم

   .گشت یاستعمار نو بازم ۀچهر
كـه بـا  كـرد یمـ ليتحم یبود كه رفتار عادالنه را به كسان نيعدالتخانه ا كلمش
 رهيقوم و عشـ ريها قدرت را با شمش بودند. آن دهيبه قدرت نرس یاله یارهايمع
دست آورده بودند؛ عالم به عدالت نبودنـد و  استعمارگر به یها دولت تيحما اي

 نينشده بود. به هم نهيهادها ن آن تيدر شخص یبه قدر كاف زيعمل به عدالت ن
 ريپـذ امكان یآرمان تيحاكم یبرقرار ديرس یكه به نظر م یطيدر شرا ل،يدل
 داده شد.  حيترج یبا نظام استبداد سهيدر مقا مشروطه ست،ين

و حـذف  ميدر مقابله بـا اسـتعمار قـد بخش یآزاد یها انقالب  ۱ 279   
و  یاقتصـاد یدر قطـع وابسـتگ یولـ ،شـدند یغرب موفق م ميكارگزاران مستق

 نيـسبب، استعمار بـا دسـت كـارگزاران ا نينداشتند؛ و به هم یقيتوف یفرهنگ
 گـاهيهـا نتوانسـتند جا انقـالب نيـ. اگشت یاستعمار نو بازم ۀها، در چهر انقالب

جهـان خـارج كننـد امـا  یو اقتصـاد یاسيس یها قطب يۀكشورشان را از حاش
و  یفرهنگ یتيود بلكه هونب یاسيانقالب س کيفقط  رانيا یانقالب اسالم

 کيـشـرق و غـرب،  یاسـيس یبنـد از قطب رونيانقالب ب نيا داشت. یتمدن
جهـان  یكانون قطب فرهنگ وجود آورد و خود در به یفرهنگ ديجد یبند قطب

 .تاسالم قرار گرف

 یها دولت تيشاه تحت حماآغاز كرد كه  ی، انقالب را هنگام(ره) ینيخم امام
منطقه را به عهده داشـت. روشـنفكران  تيظ امنحف تيبود و مأمور یغرب

 كشور حذف شده بودند.  یداخل یاسيس یها رقابت ۀاز صحن زيچپ ن

بود كه در مشروطه آغـاز  یبه حركت ناتمام رانيبازگشت مردم ا ،یاسالم انقالب
انجـام  یخيتـار ۀسـال تجربـ به صـد کينزد ۀنيهز بازگشت با نيكرده بودند. ا

و  یاسـتبداد اسـتعماربـا منـورالفكران غربگـرا،  رقابـت ۀتجربـ شـد؛ یم
   .كردند یبلوک شرق و غرب عمل م يۀكه در حاش یروشنفكران

در مقابله با استعمار قـديم و حـذف بخش  های آزادی انقالب  ۳ 280   
 اقتصـادی و شدند ولی در قطع وابستگی كارگزاران مستقيم غرب موفق می

ار با دست كارگزاران اين فرهنگی توفيقی نداشتند و به همين سبب، استعم
   گشت. ها، در چهرۀ استعمار نو بازمی انقالب

كـه بـا  كـرد یمـ ليتحم یبود كه رفتار عادالنه را به كسان نيعدالتخانه ا مشكل
 رهيقوم و عشـ ريها قدرت را با شمش بودند. آن دهيبه قدرت نرس یاله یارهايمع
عالم به عدالت نبودند و دست آورده بودند؛  استعمارگر به یها دولت تيحما اي

. بـه نشده بـود نهيها نهاد آن تيدر شخص یبه قدر كاف زيعمل به عدالت ن
كم یبرقـرار ديرسـ یكـه بـه نظـر مـ یطيدر شـرا ل،يدل نيهم  یآرمـان تيـحا

  داده شد.  حيترج یبا نظام استبداد سهيمشروطه در مقا ست،ين ريپذ امكان
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 تحوالت و دارد گسسـتنینا پيوندی عقل تاريخ با فلسفه تاريخ  ۱ 281   

   است. گذاشته تأثير فلسفه تحوالت بر ،محدودۀ عقل و معنا
 و داشـته توجـه عقـل كاربرد دو هر باستان به يونان فيلسوفان  ۲ 282   

   .اند سخن گفته معانی مختلف آن دربارۀ
كميت لاو در دورۀ  ۱ 283    كليسا دخالت  اروپا، بزرگان در مسيحيت حا
برخـی از  حتـی .دانستند می ايمان تضعيف عامل را عقل كردن چرا و چون و

های  اسـتدالل برابـر در و پنداشتند می شيطانی امری را عقل كليسا بزرگان
    .ايستادند عقلی می

 بـرای روش را بهتـرين تجربـی روش فرانسـيس بـيكن كـه  ۳ 284   
 كـه هـايی بت از كـه خواسـت فيلسـوفان از ،دانست می بشر پيشرفت زندگی

 تجربـه بـر گذشـته از بيش و بردارنـد دست اند، تهساخ قديم برای ما فالسفۀ
نيز به روش تجربی توجه كردند و تجربـه را  اوگوست كنتو  هيوم. تكيه كنند

  تنها راه رسيدن انسان به دانش و معرفت دانستند. 
هـای  توانايی همـۀ به بود، آشنا خوبی به رياضيات با كه دكارت  ۲ 285   

توجـه  تجربـه نيـز و محـض عقلـی های عقلی، اسـتدالل بديهيات مانند عقل،
تواند بـه  صورت مستقل از تجربه می  قل هم بهعداشت. پس به عقيـدۀ وی، 

توانـد  می عقل كه بود چنين معتقد هم . اوحقيقت برسد و هم از طريق تجربه
و  انسـان و غيرمـادی دمجـر نفـس و حتی خدا ماوراءالطبيعه مانند وجود امور

  . كند اثبات را او اختيار
كـه  بينيم مـی كنيم، مـی مطالعـه را اسالمی تمدن تاريخ تیوق  ۴ 286   

رشـد  و فـراوان تمـدن، گسـترش ايـن در فلسـفه خصـوص  بـه و عقلـی علـوم
كـه  كنيم می مشاهده را فيلسوفانی تمدنی دورۀ اين در است. داشته چشمگيری

از  يكـی .گيرند می قرار تاريخ اول فيلسوف چند طراز در و دارند شهرت جهانی
 جهـان در فلسـفی تفكر و عقالنيت و عقل به توجه مهم عوامل ا وه زمينه

كرم (ص) سخنان پيامبر و اسالم، قرآن كريم . در بود ايشان گرامی عترت و ا
توان  گرفت. پس می تر صورت می آن دوره، مخالفت مستقيم و صريح با عقل كم

صورت هايی كه با عقل و عقالنيت در فلسفه و فرهنگ اسالمی  گفت كه مخالفت
كميت  گرفته، در سطح مخالفت      .نبودكليسا با عقل  های دورۀ اول حا

آن  و دارد نـام هيوالنی عقل يا بالقوه عقل مرحلۀ عقل، ليناو  ۳ 287   
درک  آمـادگی و امـا اسـتعداد نـدارد، عقلی ادراک هيچ انسان كه است هنگامی
مرحلـه،  ايـن در گويند. می بالملكه عقل را مرحلۀ عقل دومين .دارد را معقوالت

پس عقل هيوالنی در مرحلۀ قبل   كند. می درک را بديهی قضايای و مفاهيم عقل
 .استاز ادراک امور بديهی 

هر  وحی و شهود عقلی، استدالل مسلمان، فيلسوفان نظر از  ۲ 288   
 بـه كننـدۀ و كمک تأييدكننـده و رسـانند می واحـد حقيقت به را ما سه
  ديگر هستند.  يک

  ها: سایر گزینهبررسی 
اسـتدالل  را آيينـی و اعتقـاد هر پذيرش اساس كه اين با مسلمان ) فيلسوفان۱

و  حـس بلكـه كننـد نمی منحصـر عقـل به معرفت را كسب راه دانند، می عقلی
كردند  تالش می آنان از (نه همه) برخی رو، اين از شمارند. می معتبر هم را شهود

  يابند. دست نيز شهودی معرفت به نفس تهذيب و خود تربيت با
 مسـيرهای از و دارنـد را خـود خـاص روش فيلسوفان مسلمانكدام از  ) هر۳

   .هستند وجوی حقيقت جست در متفاوتی

 است ممكن داريم، متفاوتی و محدود عقلی های توانمندی چون ها انسان ) ما۴
 های نادرست نتيجه به و شويم اشتباه دچار وحی فهم در يا و استدالل عقلی در

وحـی  هـای داده و مـا دسـتاوردهای عقلـی ميـان كنـيم احسـاس و برسـيم
  دارد. وجود هايی تعارض

 كتـاب فـی ارسـطو اغـراُض « نـام بـه در كتـابیفـارابی   ۴ 289   
 و كنـد می شـرح را ارسطو بسيار، نظرات توانايی و دقت با» مابعدالطبيعه

  مفه در سينا ابن راهنمای كه بعدها چنان سازد؛ می را آشكار آن پيچيدۀ نكات
  شود.  می ارسطو كتاب

   ها: سایر گزینهبررسی 
  است. » كندی اسحاق بن يعقوب ابويوسف« مسلمان فيلسوف مشهور ) اولين۱
 مطرح را ای و توانست ديدگاه ويژه بود پرداز نظريه ) فارابی در فلسفۀ سياست۲

   .است نزديک افالطون ديدگاه به كه كند
اسـالمی نيـز  تعاليم باآشنا نبود، بلكـه يونان  فلسفی ميراث با ) فارابی تنها۳

  عميقی داشت.  آشنايی
 و دهـد می قـرار فاضله، مدينۀ مقابل در را جاهله مدينۀ فارابی  ۳ 290   

  است.  آن هدف در مدينۀ فاضله با آن تفاوت ترين مهم كه است معتقد
هـر كـه را ) ابتدا تالی ذكـر شـده سـپس مقـدم؛ ۳در گزينۀ (  ۳ 291   

 های ديگر، ابتدا مقـدم (مقدم). اما در گزينه لم نيستع(تالی)،  توانايی نيست
   آمده است. (مشروط) (شرط) ذكر شده است، سپس تالی

سه قضيۀ حملي با موضوع واحد و سه محمول مختلف باقی   ۲ 292   
  »الف د است.«و  »الف ج است«، »الف ب است«: ماند می
؛ الجمع، كذب دو طرف ممكن استدر قضايای منفصل مانع‗  ۳ 293   

الرفـع صـدق دو طـرف مانع‗ درالرفع كذب دو طرف محال است. ر مانع↨اما د
  الجمع صدق دو طرف محال است.؛ اما در مانع↨ممكن است

وجـه  الرفع دو جزء قضيه رابطۀ عمـوم و خصـوص مندر قضايای منفصل مانع↨
   الجمع دو جزء قضيه نسبت تباين دارند.دارند. اما در قضايای منفصل مانع↨

  ها: ایر گزینهبررسی س  ۱ 294   
زمان هر دو جزء (طـرف) قضـيه وجـود  ) قضايايی كه امكان صدق و كذب هم۴و  ۲

آموز باشد و  تواند هم دانش . چون آراس میشوند شرطی محسوب نمیداشته باشد، 
چنين  آموز باشد و نه چاق. هم كدام نباشد؛ يعنی نه دانش زمان هيچ هم چاق و يا هم

- هم امكان صدق و هم امكان كذب هم» و يا نقاش يا آرمين معلم است«در قضيۀ 
  .شودشرطی محسوب نمیزمان هر دو جزء قضيه وجود دارد، بنابراين 

گـر حـرف » ژينا يا پزشک و يا شاعر است«) قضيۀ ۳ يک قضيۀ حملی اسـت؛ ا
چـون  ،است نه قضيۀ شرطی حملیدر اول قضيه ذكر نشود، بيانگر قضيۀ » يا«

  بايد در ابتدای جمله قرار بگيرد. » يا«ف در قضايای شرطی منفصل، حر
رابطۀ دو جزء (طرف) قضيۀ شـرطی منفصـل حقيقـی، در حكـم   ۲ 295   

 تضـادالجمـع، در حكـم است و رابطۀ دو جزء قضيۀ شرطی منفصل مانع↨ تناقض
   است.

  ها:بررسی سایر گزینه
است. تداخل تحـت  تداخلو  تداخل تحت تضاد) رابطۀ دو قضيه به ترتيب، ۱

كدام از قضايا اشـاره كند اما تداخل به هيچالرفع میشاره به قضايای مانع↨تضاد ا
  كند.نمی

است (رجوع كنيد بـه  تداخل تحت تضادو  تضاد) رابطۀ دو قضيه به ترتيب، ۳
  )).۱توضيح گزينۀ (

است و اشاره به قضايای منفصل  تناقض) رابطۀ دو قضيه به ترتيب، تناقض و ۴
  كند.حقيقی می
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  ها: سایر گزینه بررسی  ۲ 296   
  هستند. حقيقیشرطی منفصل  ) هر دو قضيه۴و  ۱
توانـد  است؛ چون روش فهـم مسـائل می الجمع مانع‗شرطی منفصل  ) قضيۀ۳

  قلبی و شهودی هم باشد. 
زيـرا از رفـع  ؛روی داده اسـت رفع مقدمدر اين قياس مغالطۀ   ۱ 297   

صورت زير بـوده مقدم، رفع تالی را نتيجه گرفته است. صورت قياس در اصل به 
  است كه مقدمۀ دوم آن حذف شده است. 

گر اين كتاب فلسفه باشد، آن ـ۱   گاه روش آن استداللی است. ا
  اين كتاب فلسفه نيست. ـ۲
 .پس روش آن استداللی نيست  
گــر قضــيه شــرطی   ۴ 298    در قيــاس اســتثنايی اتصــالی رفــع تــالی، ا

را تغييـر  ۀحتماً بايد هم كميت و هم كيفيـت قضـي محصوره بود برای رفع تالی
گر مقدمِ قضيه هم قضيۀ محصوره بود بايد هم كميـت و هـم  دهيم. هم چنين ا

  كيفيت قضيه را تغيير دهيم؛ 
گر بعضی الف ب باشد، آن ۱   گاه هر ک د است.  ـ ا
  ـ بعضی ک د نيست. (سالبۀ جزئيه)  ۲
 .(سالبۀ كليه)  هيچ الف ب نيست  

  باشد. می معتبرقياس مذكور، 
برای سهم خود و مغالطـۀ  نمايی كوچکاين شخص از مغالطۀ   ۲ 299   

   برادر خود استفاده كرده است.خواهر يا برای سهمِ  نمايیبزرگ
» مفيـد«چون  ،است نامعتبرقياس اقترانی حملی و ) ۲گزينۀ (  ۲ 300   

عالمت منفـی گرفتـه اسـت. بنـابراين سـور  كه موضوع نتيجه است در مقدمات
شـكل الزم به ذكر است نتيجۀ يک قياس معتبر  .نتيجه بايد جزئی باشد نه كلی

  بايد جزئيه باشد نه كلی. سوم 
برهان قياسی است كه از مقـدمات يقينـی و درسـت (از نظـر معنـی و  تـذکر: 

ايط محتوا) تشكيل شده است و صورت استدالل هـم دارای اعتبـار اسـت (شـر
اعتبار قياس در درس هشتم و نهم) و هدفش كشـف و دسـتيابی بـه حقيقـت 

   يعنی قياس معتبر صحيح، همان استدالل برهانی است. ؛است
انسـان  ارسطو دربارۀ و افالطون های ديدگاه اين عبارت كه ميان  ۳ 301   
، كـامالً نادرسـت هماهنگی اصالً وجـود نـدارد و اخالق، امكان برقراری ارتباط و

ها دربـارۀ انسـان و اخـالق، ارتبـاط و  های آن لكه بايد گفت ميان ديدگاهاست ب
  .برقرار استهماهنگی 

 و سـرزنش يـا مـورد تحسين و ستايش مورد كارهايی كه  ۳ 302   
 و ظلـم بـا و مبارزه وفاداری ايثار، گذشت، احسان، ؛ مانندگيرند می قرار تقبيح

    .گويند می» فعل اخالقی«را نابرابری 
گاه فيلسوفان در مورد معيار فضيلت اخالقی نشـان بررسی ديد  ۴ 303   
اما  ،دهد كه نظرات آنان گاهی متفاوت، گاهی متضاد و گاهی مكمل هم است می
   .ديدگاه آنان هيچ تفاوتی باهم نداردتوان گفت كه  نمی

گـر معتقد است و می» عدالت«افالطون به   ۲ 304    از  كـه عقـل گويد ا
كم برخوردار حكمت فضيلت پيش » داری خويشتن«شهوت  قوۀ ،باشد است، حا

نتيجـۀ چنـين  و براينـد شـود. می» شـجاعت«بـه  متصف غضب و قوۀ گيرد می
سراسـر  در و غضـب شـهوت و و عقـل قـوای ميـان» عدالت«برقراری  سامانی،

اعتقـاد دارد. بـه » حد وسط«و » اعتدال«اما ارسطو به  .است انسان شخصيت
گر ك ديگر قوای بر عقل عقيدۀ ارسطو، ا در قـوا  اعتـدال بـه انسـان شـود، محـا

   .است بختی انسان نيک و سعادت عامل اعتدال، همين و رسد می

گرد ارسطو،  ۴ 305    نظـری  اخالقـی فعـل معيـار دربـارۀ افالطـون، شا
بسياری از اصول اخالقی آن دو توان گفت  خود دارد. پس می استاد به نزديک

  به هم نزديک است.
 ،اعتقـاد دارنـد ديگـر قـوای بر عقل كميتدو فيلسوف به لزوم حا چنين هر هم

  .اند داده قرار اخالق محور را هر دو تنظيم قوابنابراين 
 نـام بـه حقيقتـی درون خـود در انسان هر گويـد می كانت  ۱ 306   

    .كند می اخالقی دعوت خير عمل سوی به را او كه دارد وجدان اخالقی
عنـوی م و روحـی دبُع ماترياليست چون و گرا طبيعت فيلسوفان  ۲ 307   

های فعل اخالقی را در همـان رفتـار طبيعـی انسـان  ريشه ،ندارند باور را انسان
كنند، بنابراين ديدگاه آنان دربارۀ معيـار فعـل اخالقـی بيشـتر از  وجو می جست

، شناسـی فلسـفی انسانديدگاه آنان دربارۀ چيستی و ماهيت انسان يا همان 
   تأثير پذيرفته است.

 معتقدند انسان از زمانی ماترياليست و گرا طبيعت فيلسوفان  ۱ 308   
 و مـثالً  كـرده را ابداع اخالقی قواعد است، ديگران نفع گرو در او نفع دريافته كه

عـدل رفتـار  به ديگران با بايد و كرد پيشه راستگويی ديگران با بايد است: گفته
 واقـع ارزش در داری امانـت و عـدالت صداقت، مانند اموری اساس اين بر نمود.
زنـدگی  بـرای چـون امـا شـوند، نمی شـمرده فضـيلت حقيقتـاً  ندارند و قیحقي

هـا را  بايـد آن هاسـت، آن رعايـت در منفعـت افـراد و هستند ضروری اجتماعی
در  افـراد منـافع و مصـالح حفـظ برای اخالقی، فعل بنابراين معيار .كرد مراعات
  است.  جامعه

افالطون  به کنزدي ديدگاهی مسلمان، فالسفۀ ديگر و سينا ابن  ۳ 309   
 هـا رذيلت و ها فضـيلت شـناخت منبـع را عقـل نيز آنان .دارند ارسطو و

 تشـخيص را بـد انسـان و خـوب رفتار كه آن جهت از را، عقل و اين دانند می
  نامند.  می» عقل عملی«دهد،  می
عـدل،  ماننـد هايی گوينـد عقـل فضـيلت می مسـلمان فالسفۀ  ۴ 310   

روح  كمال و رشد باعث داند كه می التیكما را شجاعت و داری خويشتن احسان،
ماننـد  اخالقـی از رذائل و دارد دوست را ها فضيلت انسانی هر بنابراين شود. می

 را از آن و صدمه رسانده روح به اخالقی رذائل اين است. گريزان ريا و بخل ظلم،
كسـب  بـا فضائل اسـت و كسب دنبال به انسانی هر بنابراين دارند. می باز كمال
چنين  رسد. آنان هم می درونی رضايت به و كند می لذت و نشاط احساس ئلفضا
گرچه گويند می را هـا  آن انسـان عقل است و مند عالقه فطرتاً  ها فضيلت به بشر ا
آسـان  هم چندانها  آن به عمل و فضائل اين انتخاب اام داند، می خوب و زيبا

  نيست. 
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اش دارد، بـه  ست صميمیكه شواهدی عليه دو مائده با وجود اين  ۲ 311   

اش  كه دوست صميمی كند مبنی بر اين غلط از اطالعاتی كه ديدگاهش را تأييد می
  نام دارد. سوگيری تأييدكند كه اين حالت  نقص است، استفاده می بی

خود را زهرا با وجود زحمت و تالش بسيار، اعتماد به نفس كافی ندارد، بنابراين 
  شمرد.  كوچک می

از اعتماد افراطـی در كتـاب درسـی، اعتمـاد افراطـی بـه خـود و منظور نکته: 
  های خود است، نه ديگران. توانايی

جوی علت رفتار، در واقع به معنای توجه به عوامـل  و  جست  ۴ 312   
  انگيزشی آن رفتار است.

  ها: بررسی سایر گزینه
 )، تابعزيستی( انگيزشیدهنده به رفتار انسان، عالوه بر عوامل  ) عوامل شكل۱

  افراد هم هست. نگرشعوامل مختلف 
  افتد. اتفاق می تحصيل در دانشگاهها، در طول دوران  ) بيشترين تغيير نگرش۲
) درس خواندن حسين بـه ايـن دليـل كـه پـدرش بـرايش دوچرخـه بخـرد، ۳

است، زيرا منبع انگيـزش پـاداش اسـت و در لـذت  بيرونیدهندۀ انگيزۀ  نشان
  خارج از فرد قرار دارد.

 غيرقابل كنترل)، اِسناد به عوامل ۴) و (۲)، (۱هر سه گزينۀ (در   ۳ 313   
سناد در اين گزينه از اين رو اِ   است، قابل كنترلعاملی  تالش كشاورزاناست، اما 

  با بقيه متفاوت است.
  اهميت تصميم  مهم و معمولی  ۴ 314   

  ها تعداد اولويت  ساده و پيچيده
باعث انسـجام در انتخاب هدف، عالوه بر ايجاد توانمندی،   ۴ 315   

  شود.  رفتار می
  ها: بررسی سایر گزینه

شـود تـا هرگـز  باعث می ارزش و زودگذر بسيار كوچک و بی) انتخاب اهداف ۱
  انگيزۀ تالش و عمل ايجاد نشود.

دهندۀ  نيـز نشـان بلكه حركت در مسير هـدف، نه تنها رسيدن به هدف) ۲
  نوعی موفقيت است.

  شود. ساخته می خود فردبه وسيلۀ  ) نظام باورهای افراد در نهايت۳
از  تعريف دقيقـیگيری)، بايد  قبل از هر اقدامی (برای تصميم  ۴ 316   

 .  نظر ارائه دهيدتصميم مورد
  است. منطقیگيری  تصميم سبک گيری،  بهترين سبک تصميم

حالتی است كـه در آن فـرد بـين كـار  شده درماندگی آموخته  ۲ 317   
معتقد است كه پيامدهای رفتار مسـتقل از  بيند و ای نمی خود و نتايج آن رابطه

  آيد تا موقعيت خود را تغيير دهد.  خود رفتار است و هيچ كاری از دستش برنمی
 شناسايی و تعريـف تصـميم مـورد نظـر  انتخاب لباس   ۲ 318   

   مرحلۀ اول
 هـای هـر انتخـاب يـا اولويـت  بيان ويژگی های هر لباس  بررسی ويژگی
   مرحلۀ سوم
هـای  ها يـا اولويت شناسايی تعداد انتخاب از بين سه انتخاب  انتخاب لباس

   مرحلۀ دوم آن تصميم 
در ميـان نوجوانـان زيـاد ديـده  تكانشـیگيری  سبک تصميم  ۲ 319   
  شود كه بالفاصله با پشيمانی همراه است. می
 است. قابل كنترلو  ناپايدار، درونیاِسناد به پشتكار يک اِسناد   ۱ 320   
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