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فارسي فارسيزبان و ادبيات  پيشنهادي:   زبان و ادبيات  پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  1818وقت 
  درست است؟ » تماماً«هايِ زوج در كدام گزينه  معني واژه -۱

  »شكن، نموده، قفا، تناور، تقريظ، بهرام، دوده، هژير«  
  جثّه، خشمگين ) كيوان، آشكار كرده، قوي۲  ) سيارٔه مريخ، ارائه كرده، نيكو، فربه۱  
  ) سيارٔه زحل، پس گردن، تنومند، چابك۴  تنومند، بسياردان، خاندان ) نشان داده،۳  
  معنيِ چند واژه، درست است؟  -۲

نـگ (زخم: ضربه) (شيخ: پير) (عندليب: هزاردستان) (خنيده: پرآوازه) (نماز پيشين: نماز مغرب) (آزرم: گمان) (نژند: خوار و زبون) (دراي: ز  
  كاروان) (سيماب: لرزان) 

  ) هشت۴  ) هفت۳  شش) ۲  ) پنج۱  
  شود؟  ترتيب، در كدام ابيات يافت مي به» قطره، فرياد، غريو، كاهش يافتن«مترادف  -۳

صرفه نيست ريزش مستان بـه پـاي گـل الف) بي
  

ــه زر دهــد نقصــان نمــي   كشــد چــو كســي زر ب
  

ب) گهي كه جـرم مـرا پـيش تـو حسـاب كننـد
  

ــحه   ــو رش ــرم ت ــي اي ز ك ــاي ب ــز ه ــاب بري حس
  

بانان و بانــــگ جــــرسج) غــــو پاســــ
  

ــــس   ــــيش و پ ــــد از دور و از پ ــــي آم هم
  

ـــزار ـــر ه ـــوريده و نفي ـــل ش ـــفير بلب د) ص
  

ــزن   ــت ح ــرون ز بي ــد ب ــل آم ــل گ ــراي وص ب
  

  الف -ج -د -) ب۴  د -الف -ج -) ب۳  الف -ب -د -) ج۲  ج -ب -د -) الف۱  
  وجود دارد؟ » غلط اماليي«در كدام عبارات  -۴

  نصرت خاست. الف) وي دست در دامن ازلي زد و   
  اي در معبر نشسته و رخت سفر بسته.  كس به قراضه ب) هر  
  سراي جاوداني انتقال نمود.  آباد عالم فاني به نزهت ج) از وحشت  
  د) وي پشيمان گشت و گفت از پشت دست خواييدن چه سود.   
  د -) ب۴  ج -) ب۳  د -) الف۲  ج -) الف۱  
   وجود دارد؟» غلط اماليي«در كدام عبارت  -۵

  ) اتّفاق كردند كه او را استحقاق و اهليّت اين منزلت هست. ۱  
  ) خواست كه به نصرت و معاونت و استخالص مملكت او قيام نمايد. ۲  
  دلي و قبطت عزم مراجعت در خدمت او به امضا رسانيدند.  ) به خوش۳  
  زهره دارد كه ننويسد؟) اگر ما دبيري را فرماييم كه چيزي نويس، اگرچه استيصال او در آن باشد ۴  
  وجود دارد؟ » غلط اماليي«در متنِ زير چند  -۶

آمد، طيلسان صعود بر سر هود او كشيد، منشـور امـارت بـه نـام  فتوح در غالب نوح به عزّت او در آدم صفي خلعت صفوت ازو يافت، روح پر«  
  »ي او نهاد.اسماعيل او نبشت، نعلين غربت در پاي موسي او كرد، عمامۀ رفعت بر سر عيس

  ) چهار۴  ) سه۳  ) دو۲  ) يك۱  
  آمده است؟ » غلط«نام سرايندٔه كدام بيت، در مقابلِ آن  -۷

) مشــو در پــيچ و تــاب رنــج و غــم گــم۱
  

ـــم   ـــن تبسّ ـــم ك ـــت تبسّ ـــر حال ـــه ه ب
  

 (فريدون مشيري) 
ــت۲ ــن اس ــه اي ــو كانديش ــق ش ــالم عش ) غ

  

ـــاحب   ـــه ص ـــت هم ـــن اس ـــه اي دالن را پيش
  

  (نظامي) 
ر است عشـق جفـت نخواهـد حريـفپذي ) طاق۳

  

ــه   ــاق ن ــي ط ــاي نه ــر پ ــق اگ ــط عش ــر نم ب
  

  (منوچهري) 
) صــبر بــر داغ دل ســوخته بايــد چــون شــمع۴

  

ــان نيســت   ــو شــدن آس ــزم ت ــق صــحبت ب الي
  

  (هوشنگ ابتهاج) 
  ترتيب، چند تشبيه و چند استعاره وجود دارد؟  در منظومۀ زير به -۸

  »وي پل خواب/ پرش شادي از خندق مرگ/ گذر حادثه از پشت كالمفوران گل حسرت از خاك/ بارش شبنم ر«  
  شش -) چهار۴  پنج -) چهار۳  شش -) سه۲  پنج -) سه۱  
  ...............  جز بهدرست است، » كامالً«هاي مقابل همۀ ابيات  آرايه -۹

) از آنش آب دهـن چـون گـالب شـيرين اسـت۱
  

كــه هســت همچــو شــكر مغــزِ پســتۀ دهــنش  
  

حسن تعليل) - آرايي (واج 
) هرجا كه سـيف باشـد بسـتان اوسـت رويـش۲

  

ــاد نوبهــاري«   »چــون اســت حــال بســتان اي ب
  

  تضمين) -(استعاره 
) گو در اين مصر كه فرعون در او صد بيش اسـت۳

  

نان عزيز اسـت كـه شـد يوسـف گنـدم چـاهي  
  

  تشبيه) -(ايهام تناسب 
دادنـد ) سروراني كه بـه هـر گرسـنه نـان مـي۴

  

ــاهي اناســتخو   جــوي شــده همچــو ســگ درگ
  

  استعاره) -(مجاز 
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  آراسته شده است؟ » ها آرايه«بيتِ زير، به كدام  -۱۰
ــالل ــا چــون ه ــن گشــته دوت ــاي م ــت يكت قام

  

اي تــا تــو قــرين قمــر زلــف دوتــا كــرده  
  

  ايهام تناسب -تضاد -مجاز -) تشبيه۲  ايهام -جناس تام -استعاره -) تضاد۱  
  جناس ناقص -كنايه -آرايي واج -) تشبيه۴  مجاز -جناس ناقص -آرايي واج -) استعاره۳  
  ترتيب، در كدام ابيات آمده است؟  به» جناس، اسلوب معادله، استعاره، حسن تعليل و ايهام تناسب«هايِ  آرايه -۱۱

بـرم روزي بـه سـر خورم خون جگر تا مي الف) مي
  

انـد قسمت از خـوان قضـا بنگـر كـه چـونم داده  
  

من و زلـف تـو كوتـاه و بلنـد اسـت ب) زان عمر
  

زيرا كه به هر ورطـه نشـيب اسـت و فـراز اسـت  
  

تر رسد سـلطان عشـق ج) چون شود اخالص كامل
  

آنچه بود افسار در سـر بعـد از ايـن افسـر شـود  
  

د) سخن را روي گرم از قيـد خاموشـي بـرون آرد
  

ــي   ــدآواز م ــوزان بلن ــش س ــپند از آت ــردد س گ
  

صـدر سـينه جـا كـرد آمد شـبي خيـالش دره) 
  

اي بنــا كــرد خانــه در مســجد خرابــي بــت  
  

  الف -ب -ه -د -) ج۴  ه -الف -د -ب -) ج۳  ب -ج -ه -د -) الف۲  د -ب -ه -ج -) الف۱  
  ترتيب، كدام است؟  زمانِ افعالِ موجود در ابياتِ زير، به -۱۲

مشـــورت كنـــد تـــدبير كـــه بـــي هـــر
  

ــــر   ــــد تي ــــرض نياي ــــر غ ــــالبش ب غ
  

ــــي ــــيخ ب ــــ ب ــــورت ك ــــانيمش ه بنش
  

جـــــز پشـــــيماني بـــــر نيـــــارد بـــــه  
  

  مضارع التزامي -مضارع التزامي -مضارع اخباري -) مضارع اخباري۱  
  مضارع التزامي -ماضي التزامي -مضارع التزامي -) مضارع اخباري۲  
  مضارع اخباري -مضارع التزامي -مضارع اخباري -) مضارع التزامي۳  
  ماضي مستمر -التزامي ماضي -مضارع اخباري -) مضارع التزامي۴  
  متفاوت است؟ » واژٔه قافيه«در كدام بيت، نقشِ دستوري  -۱۳

ــادام روي و چشــم۱ ــر ســرو قامتــت گــل و ب ) ب
  

ـــنيده   ـــري نش ـــين آورد ب ـــرو چن ـــه س ام ك
  

ــوبي از دري ) كــس در۲ ــدين خ ــده اســت ب نيام
  

ـــادري   ـــد م ـــو فرزن ـــو ت ـــاورد چ ـــر ني ديگ
  

ــده اســت۳ ــالم نيام ــه ع ــه در هم ــنم ك ) اول م
  

ـــري   ـــيچ منظ ـــرم ه ـــو در نظ ـــاتر از ت زيب
  

ــاب۴ ــد نق ــر بركش ــن اگ ــه روز روش ــي ك ) روي
  

ــري   ــره اخت ــب تي ــه ش ــان ك ــد چن ــو ده پرت
  

  هايِ كدام بيت، با بيتِ زير يكسان است؟  تعداد جمله -۱۴
ــي ــي م ــت و م ــر كوي ــي ز س ــت فروغ ــت رف گف

  

كــز دســت دل اي كــاش چنــين زار نبــودم  
  

  

دانـي تـو مـي ) دال من قـدر وصـل او ندانسـتم۱
  

ــي   ــودي نم ــتم و س ــون دانس ــيماني كن دارد پش
  

گـذرد دل منـه كـه دجلـه بسـي ) به آنچه مـي۲
  

پــس از خليفــه بخواهــد گذشــت در بغــداد  
  

ســـوختگان چهـــره مپوشـــان ) از ديـــدٔه دل۳
  

ــش   ــه ه ــاحب اي آين ــه ص ــت دار ك ــي هس نفس
  

بـازي گويند تعطيل اسـت كـار عشـق تو مي ) بي۴
  

ــر    ــي خب ــا ك ــق امّ ــه داردعش ــنبه و آدين از ش
  

  ...............  جز بهشده در همۀ ابيات كامالً درست است،  هايِ مشخص نقشِ قسمت -۱۵
ـــاد عمـــرت در جهـــان همچـــون ۱ ـــر) ب خَضِ

  

ـــــان   ـــــزا ج و دســـــتگير و مســـــتمِر ف
  

  مسند) -(متمم 
ــت و ۲ ــتاره اس ــون س ــخن همچ ــن س ــر) اي قم

  

ـــي   ـــك ب ـــد  لي ـــق نده ـــان ح ـــرفرم اث
  

  مفعول) -(مسند 
ي اســتعــالم) هــر يكــي از مــا مســيح ۳

  

ـــا    ـــف م ـــم را در ك ـــر ال ـــه ـــتمرهم ي اس
  

 نهاد) -اليه (مضاف 
ــر۴ ــي ب ــه حرف ــون ك ــال ) چ ــن وص ــد اي نتاب

  

ـــب   ـــنم  واج ـــه ك ـــد ك ـــهآي ـــال كوت مَق
  

  مفعول)  -(مسند 
  ...............  جز بهدرست هستند، » كامالً«با توجه به ابياتِ زير همۀ موارد  -۱۶

ـــ ـــز م ـــت ك ـــدو گف ـــويب ـــايي مج ن ره
  

روي چـــرا جنـــگ جـــويي تـــو اي مـــاه  
  

ـــه ـــم ب ـــه دام ـــد ب ـــور نيام ـــو گ ـــان ت س
  

ـــــور   ـــــابي مش ـــــايي ني ـــــنگم ره ز چ
  

  ) در ابيات چهار فعل نياز به مفعول دارد. ۲  اند.  ) ابيات از هفت جمله تشكيل شده۱  
  خورد.  در ابيات به چشم مي ) فعل مضارع اخباري و ماضي ساده۴  ) منادا و يك جهش ضمير در ابيات مشهود است. ۳  
  شود؟  از كدام بيت، دريافت مي» از كوزه همان برون تراود كه در اوست«المثلِ  مفهومِ ضرب -۱۷

ــد پــس نســب۱ ــي نفــس باي ــرد را اوّل بزرگ ) م
  

هســت انــدر ذات او ايــن هــر دو معنــي آشــكار  
  

) گــر جــان بدهــد ســنگ ســيه لعــل نگــردد۲
  

ــدگهر اف   ــد ب ــه كن ــلي چ ــت اص ــا طين ــادب ت
  

ـــت۳ ـــيچ نيس ـــاهر ه ـــاي ظ ـــورت زيب  ) ص

  

اي بـــــرادر ســـــيرت زيبـــــا بيـــــار  
  

) اگر ذاتـي توانـد بـود كـز هسـتي تـوان دارد۴
  

من آن ذاتـم كـه او از نيسـتي جـان و روان دارد  
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  كدام بيت با بيتِ زير، قرابتِ مفهومي دارد؟  -۱۸
ــام ــاص و ع ــوگير خ ــت گل ــه هس ــل ك آب اج

  

ردبــر حلــق و بــر دهــان شــما نيــز بگــذ  
  

  

) بي اجـل يـاد كسـي خلـق بـه نيكـي نكننـد۱
  

ــاف آرد   ــر انص ــر س ــه را ب ــن طايف ــرگ، اي م
  

ــا۲ ــر م ــت ســتم ب ــن رف ــم اي ــه دادي ــا بارگ ) م
  

بــر قصــر ســتمكاران گــويي چــه رســد خــذالن  
  

) هيچ شك نيست بـه تيـر اجـل اي يـار عزيـز۳
  

ــه   ــدازي ب ــو ان ــو ت ــم چ ــاي درآي ــن از پ ــه م ك
  

مـــوران) چـــو خـــواهي عاقبـــت شـــد رزق ۴
  

ـــر ســـليماني چـــه حاصـــل؟   ـــت گ ـــه دول ب
  

  شود؟  از كدام بيت، مفهومِ بيتِ زير استنباط مي -۱۹
ــۀ شــام و ســحر شــكر كــه ضــايع نگشــت گري

  

ـــد   ـــه ش ـــوهر يكدان ـــا گ ـــاران م ـــرٔه ب قط
  

  

ــۀ دل۱ ام را صــاف كــرد هــاي شــب آيينــه ) گري
  

نور بيـنش همچـو شـمع از چشـم گريـان يـافتم  
  

دواند چشـم پركـاري ) مرا چون اشك هر سو مي۲
  

ــازي   ــد ب ــالم ديگــر كن ــان او در ع ــر مژگ ــه ه ك
  

ــره۳ ــانم گ ــود از رگ ج ــتانه نگش ــۀ مس ) گري
  

ــد   ــده از دل وا نش ــردن عق ــه ك ــاك را در گري ت
  

) بسوز اي دل كه تا خامي نيايـد بـوي دل از تـو۴
  

آتـش كسـي را بـوي عـود آيـد كجا ديدي كه بي  
  

  تِ مفهومي دارد؟ عباراتِ زير با كدام بيت، قراب -۲۰
  » از ابر كرم، باران محبت بر خاك آدم باريد و به يدِ قدرت در گِل از گِل دل كرد.«  
ــان۱ ــي گري ــه فروغ ــت ب ــدان محبّ ــبح خن ) ص

  

ــه گــل   ــد و ب هــاي خــزان شــبنم زد اشــك باري
  

ــد۲ ــت بچكي ــك محبّ ــه از كل ــۀ عشــق ك ) نقط
  

ــــت دم زد   دل آدم شــــد و از عشــــق و محبّ
  

ــــو ۳ ــــي دم زد) در ازل پرت حســــنت ز تجلّ
  

ــالم زد   ــه ع ــه هم ــش ب ــد و آت ــدا ش ــق پي عش
  

) كلـــك نقّـــاش ازل كـــز ابـــديّت دم زد۴
  

ـــالم زد   ـــه ع ـــدم نقـــش هم ـــوح ع ـــر ل از ب
  

  ؟ نداردكدام بيت با بيتِ زير، قرابتِ مفهومي  -۲۱
ــا ــد فن ــود ش ــز خ ــت ك ــس ياف ــلت آن ك وص

  

ــه   ــود مردان ــد ز خ ــاني ش ــه ف ــت هرك اي اس
  

  

گيـر بـود ودي مانـد زمـينكـه در قيـد خـ ) هر۱
  

باشــد جــا مــي كــه بيــرون رود از خــود همــه هــر  
  

) عمر اگر باشد ز قيـد تـن رهـا خـواهم شـدن۲
  

ــي   ــواهم شــدن ب ــا خ ــۀ آب بق ــون موج ــره چ گ
  

) سوخت تا پروانه واصل شد تو هم از بـال و پـر۳
  

ــوختن   ــواي س ــت در ه ــوش رغب ــن آغ ــاز ك ب
  

ـــور۴ ـــه را ن ـــد پروان ـــمعي رس ـــو از ش ) چ
  

يــــــد پرزنــــــان پروانــــــه از دوردرآ  
  

  مفهومِ عبارتِ زير است؟ » فاقد«كدام بيت  -۲۲
  » تا با خاك انس نگيري، راهي به مراتب قرب نداري.«  
ـــن صـــحراي خاكســـاري شـــو۱ ـــار دام ) غب

  

ــواني يافــت   ــن رهگــذر ت ــاج رفعــت از اي ــه ت ك
  

ــدن۲ ــا صــرفه نيســت خندي ــه خاكســاري م ) ب
  

ــي   ــراب ب ــفالين ش ــام س ــه ج ــن ب ــش ر مك اغ
  

ــوهر شــدن۳ ــر گ ــه دارد در نظ ــي ك ــرٔه آب ) قط
  

ـــدش   ـــزّل باي ـــا تن ـــا دري ـــر ت ـــار اب از كن
  

ــاد۴ ) شــده اســت گــرد ز افتــادگي ســوار بــر ب
  

كشــي نشــان در خــاك  نشســته اســت ز گــردن  
  

  مفهومِ كدام بيت با عبارتِ زير، يكسان است؟  -۲۳
  » ها پناه ببرد. غاشيۀ حكومت سرهنگاز بيم عقرب جرّارٔه دموكراسي قرن بيستم، ناچار شده به مار «  
ــــديم۱ ــــان آم ــــاه ج ــــون در خطرگ ) كن

  

ـــــديم   ـــــاودان آم ـــــوي ن ـــــاران س ز ب
  

كنـــي ) اي كـــه تـــو از ظلـــم چـــاهي مـــي۲
  

ــــي   ــــي م ــــويش دام ــــراي خ ــــي از ب تن
  

ــار از نهيــب پوســت۳ ) خلقــي بيفكننــد چــو م
  

ـــر   ـــد چـــو مـــور از نشـــاط پ قـــومي برآورن
  

ـــد۴ ـــر ش ـــر زي ـــوس و او س ـــر او معك ) مك
  

ــــدر   ــــر ش ــــرد و روزش دي ــــارش ب وزگ
  

  ؟ نيستمفهومِ بيت زير با كدام بيت متناسب  -۲۴
ــي ــت نم ــيچ نقاش ــد ه ــي بركن ــه نقش ــد ك بين

  

اي وان كه ديد، از حيرتش كلـك از بنـان افكنـده  
  

  

) سرگشــــته بــــه بــــرّ و بحــــر گردنــــد۱
  

ـــــو كـــــاروان   ـــــب ت ـــــدر طل هـــــا ان
  

ـــــان۲ ـــــو زب هـــــا ) اي الل ز وصـــــف ت
  

ـــــان   ـــــو بي ـــــاي ت ـــــه ز ثن هـــــا كوت
  

) در عــــالم عشــــق ســــير كــــرديم۳
  

ــــان   ــــان نش ــــان يك ــــديم يك ــــا دي ه
  

ــــــده را۴ ــــــدگان آفرينن ــــــه بينن ) ب
  

نبينــــــي مرنجــــــان دو بيننــــــده را  
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  است؟ » غلط«كدام مورد، با توجه به ابياتِ زير  -۲۵
ــــك  ــــگفتيفل ــــت در ش ــــزم شماس ز ع

  

گــــوي رزم شماســــت ملــــك آفــــرين  
  

را چــــو بــــاور بــــه يــــزان بــــود شــــما
  

ــــر   ــــم او م ــــود ه ــــان ب ــــما را نگهب ش
  

  شود.  يافت مي» پنج تركيب اضافي«) در سروده ۱  
  خورد.  در ابيات به چشم مي» استعار، اغراق و جناس«هاي  ) آرايه۲  
  است. » متمم و مفعول«ترتيب،  شده به هاي مشخص ) نقش قسمت۳  
  دارد. تناسب مفهومي  )و من يتوكّل علي اهللا فهو حسبه() بيت دوم با آيۀ شريفۀ ۴  

پيشنهادي:   زبان عربيزبان عربي پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  2020وقت 
  ۲۶-۳۵( األنسب للجواب عن الّرتجمة أو املفهوم من أو إلی العربّیةعّین(:  
  :)... َمن بََعثنا ِمن َمرَقدنا، هذا ما َوَعد الرّحمُن و َصَدَق املُرَسلون( -۲۶

  گو هستند.  ن را داده بود و مرسلین راست) کسی که ما را از مرقد خود بیرون آورد، هامن است که خدا وعدۀ آ ۱  
  گو هستند.  ) کسی ما را از آرامگاهامن برانگیخت، او هامن است که رحمن به ما وعده داده بود و پیامربان راست۲  
  اند.  ) چه کسی ما را از خوابگاهامن برانگیخت، این هامن است که خداوند رحمن وعده داده و رسوالن راست گفته۳  
  اند.  ما را از قربهایامن بیرون آورد و این هامن چیزی است که خداوند وعده داده است و پیامربان مرسل راست گفته ) آنکه۴  
  »: هو أستاٌذ عامل يف هذه اللّغة فجاِدله بالّتي هي أحسن ألنّه أعلم َمن يف هذه البالد!« -۲۷

  تر است بحث کن؛ زیرا او داناترین کسانی است که در این کشور هستند!) او استاد دانشمندی در این زبان است، پس با او با آنچه نکو ۱  
  ) او استادی دانشمند در این زبان است، لذا به نیکوترین شیوه با او بحث کن زیرا او داناتر از کسانی است که در این کشور هستند!۲  
  باشند! باشد چه او داناترین کسانی است که در این کشور می ) او استادی فاضل در این زبان است، پس بحث با او باید به نیکوترین چیز۳  
هـایی اسـت کـه در ایـن کشـور  ) او استاد فاضلی است در این زبان، لذا باید با او بـه روشـی نیکـو بحـث علمـی کنـی چـه او دانـاتر از آن۴  

  باشند! می
  »: ّتقّدم!دع من الّذکریات ما یُزعج قلبک و یَجعلک خائباً، ألنّها متنعک من ال« -۲۸

  شود! سازد از خاطرات ناامیدکننده؛ زیرا مانع پیرشفت تو می ) فروگذار آنچه را که دلت را آزرده می۱  
  دارد! ها تو را از پیرشفت باز می سازد رها کن؛ زیرا آن کند و تو را ناامید می ) از خاطرات آنچه را که دلت را آزرده می۲  
  شود! کند، ترک کن؛ زیرا مانعی برای پیرشفت تو می سازد و ناامیدت می ده می) از خاطراتت آنچه که قلبت را آزر ۳  
  دارد! گرداند؛ زیرا تو را از پیرشفت باز می کند و خاطراتی که ناامیدت می ) ترک کن آنچه را که قلبت را آزرده می۴  
  »:رضایًة يف نفسک!لعّل مرحلًة من مراحل البخل هي أن تُعدَّ ما تُنفقه خسارًة و ال تَرضی به « -۲۹

  شود و در درونت به آن راضی نشوی! ) شاید یک مرحله از مراحل بخل آن است که خسارت شمرده شود چیزی که انفاق می۱  
  ) شاید از مراحل بخل این مرحله باشد که آنچه انفاق شود خسارت شمرده شود و در باطنت به آن کامالً راضی نباشی!۲  
  ای! ای و در باطنت به آن رضایت نداده ل بخل این است که خسارت بشمری چیزی را که انفاقش کردهای از مراح ) شاید مرحله۳  
  شامر آوری و در درونت کامالً به آن راضی نباشی! کنی خسارت به ای از مراحل بخل آن باشد که آنچه را انفاق می ) شاید مرحله۴  
  »: اإلعامر و البناء، ألنّه مل یستفد من جانبها الّنافع! کثیر من إخرتاعات اإلنسان الحدیثة لیست يف مجال« -۳۰

  کند! ) بسیاری از اخرتاعات انسان در زمینۀ آباد کردن و ساخنت، جدید نیست زیرا او از جنبۀ مفید آن استفاده منی۱  
  برد! ۀ سودمند آن بهره منیکار نرفته است؛ زیرا او از جنب ) تعداد زیادی از اخرتاعات انسان در بخش آبادسازی و ساختامن به۲  
  ها استفاده نکرده است!  ) بسیاری از اخرتاعات جدید انسان در زمینۀ آبادانی و ساخنت نیست؛ زیرا او از قسمت مفید آن۳  
  شده است!برداری ن خاطر اینکه از بخش مفید آن بهره باشد، به ) تعداد زیادی از اخرتاعات جدید انسان در زمرۀ آبادانی و ساختامنی منی۴  
د بالدنا بتلّوث البیئة و تُضیع التَّوازن يف طبیعتها، فام أظلم اإلنسان بنفسه!« -۳۱   »:الّنفایات الّصناعّیة تُهدِّ

برد، پس انسـان بسـیار ظـامل بـر  ) پسامندهای صنایع کشورمان را به آلوده شدن محیط زیستش تهدید کرده توازن را در طبیعت از بین می۱  
  خود است!

  خودش! به انسان است ظامل چه پس برد، می بین از آن طبیعت در را توازن و کند می تهدید زیست محیط آلودگی به را ما کشور صنعتی های بالهز  )۲  
کند و توازن موجود در طبیعـت را از بـین خواهـد بـرد، پـس  زیست ما را در کشور تهدید به آلودگی می های ناشی از صنعت محیط ) زباله۳  

  یار ظلم کرده است!انسان بس
کند و توازن آن را در طبیعتش از بین خواهد بـرد، پـس  زیست کشورمان را تهدید به آلوده کردن می ) پسامندهای مربوط به صنعت محیط۴  

  کند!  انسان چقدر ظلم می
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  »:لیس هناک َعظٌم يف اللِّسان و لکّنه یَستطیُع أن یَکرس القلوَب إستطاعًة، فلرُناقب کالَمنا!« -۳۲
  مان باشیم! ها را بشکند، پس باید مواظب سخن تواند دل ) در زبان استخوانی وجود ندارد، ولی قطعاً می۱  
  مان مراقبت کنیم! ها را دارد، پس باید از سخنان خوبی توانایی شکسنت قلب ) در زبان استخوانی نیست، اما به۲  
  گفتنامن باشیم! های دیگران را کامالً بشکند، پس باید مراقب سخن ب) استخوانی در زبان وجود ندارد، اّما توانایی دارد قل۳  
  گفتنامن مواظبت کنیم!  خوبی از سخن ها را بشکند، پس باید به تواند قلب ) در هیچ زبانی استخوان نیست، ولی واقعاً می۴  
  »: أَر صیداً لُیشبَع بطَنه!ال فرَق بیَن القّط األسود و القّط األبیض، القطُّ یَجب أن یقدَر أن یَصید الف« -۳۳

  ) هیچ فرقی بین گربۀ سیاه و گربۀ سفید نیست، گربه باید بتواند حتامً موش بگیرد تا شکمش را سیر کند!۱  
  ) فرقی بین گربۀ سفید و گربۀ سیاه اصالً نیست، چه گربه باید قادر باشد موش بگیرد تا شکمش سیر شود!۲  
ای که سفید باشد، وجود ندارد، حتامً گربه باید قادر باشـد موشـی بگیـرد تـا شـکمش را سـیر  ه باشد و گربهای که سیا ) اصالً فرقی بین گربه۳  

  کند!
  ) فرقی بین گربه که سیاه باشد یا سفید باشد وجود ندارد، قطعاً گربه باید بتواند موشی بگیرد تا شکمش سیر شود! ۴  
  : الخطأعیِّن  -۳۴

  ضب و الّصرب عند الطّمع!: برترین کارها بردباری هنگام خشم است و صرب هنگام طمع!) أفضل األعامل الحلم عند الغ۱  
  کنی! دانی برای چه کسی جمع می ) ال تجمع من املال و أنت ال تدري ملن تجمع!: از مال و ثروت جمع مکن در حالی که تو منی۲  
  درنده در سالمت ماندی به شکار کردنش طمع مکن!) إذا َسلمت من األسد املُفرتس فال تطمع يف صیده!: هرگاه از شیر ۳  
  های خود را فروختند تا به بهشت برسند!  ) إّن املجاهدین باعوا أرواحهم و إشرتوا الجّنة!: جهادکنندگان جان۴  
  »: برتری دانشمند بر غیر خود، مانند برتری پیامرب بر اّمت خویش است!« -۳۵

  ) فصل العامل علی اآلخرین، مثل فضل نبّي علی أّمته!۲  علی أّمته! ) فضل العامل علی غیره، کفضل الّنبيّ ۱  
  ) الفضل للعامل علی أحد آخر، کفضل األنبیاء علی األّمة!۴  ) الفضل للعامل علی غیره، مثل فضل أنبیاء علی األّمة!۳  
  ۳۶-۴۲( الّنّص مبا یناسب إقرأ الّنّص الّتايل ثّم أجب عن األسئلة(:  

مبراحل، بدًءا من وجوده علی سطح األرض ثّم إنتقاله إلی الجّو ثّم عودته إلی سطح األرض! و هذا الَجَوالن هو أحد األسباب  إّن املاء یَمرّ «
 املُنبعثـةإّن الحـرارة   البیئـة و بـالعکس! يفظام املايئّ  البیئة إلی النّ ّي يفمن الّنظام الربّ  مهّمةً  ؤثّر علی نظام البیئة، حیث إنّها تنقل عنارصَ ي تُ الّت

حب و نزوَل األمطار! فهذا یُشکِّل جریانـات سـطحّیة  تُسبِّبمن الّشمس تُصیِّر املاَء بخاراً فَیصعد إلی طبقات الجّو الُعلیا ثّم  الربودُة تکویَن السُّ
إلـی برکـة  یَتحـوَّلاء بعـض املیـاه هذا األثن يف اُخری تبدأ تلک املرحلة من جدید! املحیطات و مرّةً  ي باألنهار، و من هناک نحوَ علی األرض تنته

  »یون!العُ  صعد إلی سطح األرض عربَ تحت األرض، و قسامً منه یَ  هَ ل املیاشکِّي نحو أعامق األرض و یُ جمیلة و بعضه یَجر 
  عیِّن الّصحیح:  -۳۶

  ) إن بدایة َدوران املیاه يف الطّبیعة تبدأ من األمطار!۱  
  يف الجّو إلی األرض! ) لن تَرجع ذّرات بخار املاء املوجود۲  
  ) إن مل یکن َدوران املاء و َدوراته مل یکن یتشکَّل الّنظاُم الربّّي يف بیئتنا!۳  
  ) إّن میاه األنهار ال تبقی يف مکانها، بل تجري نحو ما فیه کثیر من الِبحار!۴  
  جواب أي سؤال جاء يف الّنّص؟  -۳۷

  تکوین الّسحب؟  ) ما هي أسباب۲  ) ما هو مقدار میاه تحت األرض؟۱  
  ) ما هي مشکالت فقدان املاء؟۴    ) ما هو أثر العیون يف الطّبیعة؟۳  
  يف الّنّص:  ما مل یُذکرعیِّن  -۳۸

  ) کیفّیة تحّول املاء إلی الّسحاب!۲    ) أثر الّشمس يف تشکیل املطر!۱  
  ر!) إختالف البیئة و أثره يف نزول املط۴  ) أثر دوران املیاه علی حیاة اإلنسان!۳  
  ما هو املوضوع األساس يف الّنّص:  -۳۹

  ) أثر املحیطات يف نزول األمطار ۴  ) دوران املاء۳  ) کیفّیة تشکیل األمطار۲  ) أهّمّیة املاء۱  
  ِّ۴۰-۴۲( يف اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ  الخطأعني(: 

  »:تُسبِّب« -۴۰
/ فعل  -»)تفّعل«مزید ثاليّث (من باب  -) فعل مضارع۱     »الربودة«و فاعله متعدٍّ
  و الجملة فعلّیة» الربودة«معلوم/ فعل و فاعله  -متعدٍّ  -للمؤنّث الغائب -) مضارع۲  
  و مرفوع، و الجملة فعلّیة» الربودة«معلوم/ فاعله  -متعدٍّ  -) للمفرد املؤنّث الغائب۳  
 و منصوب  »تکوین«و مفعوله » الربودة«فاعله »)/ تفعیل«مزید ثاليّث (من باب  -) للمؤنّث۴  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

6 

  »: یتحّول« -۴۱
  الزم/ فعل و مع فاعله جملة فعلّیة  -»)تفّعل«مزید ثاليّث (من باب  -) مضارع۱  
  الزم/ فعل و فاعل، الجملة فعلّیة و خرب  -مزید ثاليثّ  -للمذکّر -) فعل مضارع۲  
  ملة فعلّیةفعل و مع فاعله ج»)/ تفعیل«مزید ثاليّث (من باب  -للمفرد املذکّر الغائب -) مضارع۳  
  » بعض«معلوم/ فعل و فاعل و الجملة فعلّیة و خرب للمبتدأ  -الزم -للمفرد الغائب -) فعل مضارع۴  
  »:املنبعثة« -۴۲

  معرب/ منصوب بالّتبعّیة للموصوف -معرّف بأل -إسم فاعل -مفرد مؤنّث -) إسم۱  
  ّبهة بالفعل و مرفوع املش» إنّ «إسم فاعل (مصدر فعله: انبعاث)/ خرب  -مفرد مؤنّث -) إسم۲  
  »الحرارة«معرّف بأل/ صفة للموصوف  -»)انفعال«من باب » إنبعاث«) إسم فاعل (مصدر فعله ۳  
  » الحرارة«صفة و منصوب بالّتبعّیة للموصوف »)/ بعث«إسم فاعل (حروفه األصلّیة  -) مفرد مؤنّث۴  
 ) ۴۳-۵۰عیِّن املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة(:  
  يف ضبط حرکات الحروف:  الخطأن عیِّ  -۴۳

  ) مَثانیٌة و ِسّتوٌن ناِقص أَحَد َعَرشَ یُساوي َسبعًة و َخمسیٍن!۲  ) تَستطیُع الحرباُء أن تُدیَر َعیَنیها يف إتّجاهاٍت ُمخَتلِفٍة!۱  
بِة ذات األُصوِل الفارِسیَِّة!۳   ُق إیجاَد التَّواُزِن يف الطّبیعِة! ) َعیُش ۴  ) يف اللُّغِة الَعربیَِّة ِمئاُت الکَلِامِت املُعرَّ   الَحَیواناِت بَعضها علی بَعٍض یُحقِّ
  »مجالسُة هذا الّصدیق املجتهد إلی نَجاحٍ يف أعاملنا أکرث من َقبل!« ............... عیِّن الّصحیح للفراغ:  -۴۴

بتنا۲  ) إقرتبتنا۱     ) قُربت مّنا۴  ) قّربتنا۳  ) تقرَّ
  مل للمذکّر: عیِّن ما فیه جمع سا -۴۵

  ) لکّل بلد قوانین خاّصة یجب علی الّناس إتّباعها!۲  ) إن کنت من الّصامئین فال تکذب يف أعاملک!۱  
  ) علینا أن نُساعد املساکین خاّصة يف فصل الّشتاء!۴  ) الّدالفین حیوانات تُحّب اإلنسان أکرث من غیرها!۳  
  : أکرث» نون الوقایة«عّین ما فیه  -۴۶

  ) یسألونني عن ِمهني املختلفة و رشحت لهم خرساين يف بعضها!۲  عملک! عاقبة تشاهدین ال و تّرضینني و تظلمینني أنّک يتَظنّ  ال )۱  
  ) َشّجعني و نَصحني معلّمي بتنظیم الربنامج و ساعدين يف إجرائه!۴  ) أمتّنی أن یوِصلني أيب إلی مدرستي و یستودعني الله کّل صباح!۳  
  ه جملة فعلّیة: فی لیسعیِّن ما  -۴۷

  ) ال کاتَِب إّال أن یکون مجتهداً يف الکتابة، فأکتب کثیراً!۲  ) الجولُة العلمّیة عمٌل مفید لنا تُفرِّحنا رغم صعوبتها!۱  
  ) حّتی الورد املُتساقط علی األرض جاملُه کثیٌر للّناظرین!۴  ) إّن الطّین تراٌب یُختلَط باملاء و لو زالت عنه الرّطوبة!۳  
  : معرباً عیِّن املفعول به  -۴۸

  ) هذا األمر یُوِصلنا إلی نتیجٍة رائعٍة،۲  ) کُلّام نُحيص ما کَسبناه حّتی اآلن نَشعر بالّسعادة،۱  
  ) فإذا نُحيص األشیاء الّتي نَحتاُج إلیها نَظنُّ أنّه ال سعادَة لنا!۴  ) و هي أّن الّسعادة نَجدها يف أفکارنا و لَیست بخارجٍ منها،۳  
  األعداد:عیِّن نائب الفاعل من  -۴۹

  ) إشرتک يف الّسباق العلمّي مائُة طالب و نجح سبعة طّالب منهم!۲  ) ما یُزَرع يف الّدنیا مرّة واحدة یُمکن أن یُحصد عرش مّراٍت!۱  
نة يف أعامق البحر ُخلقت للظّالم!۳   بة!قد اُلِّف عدد من کتب علم اللّغ )۴  ) تُشاَهد مئات املَصابیح املُلوَّ   ة یَضّم آالف الکلامت الفارِسیَّة املُعرَّ
  نوعها:  یختلفعیِّن الّصفة  -۵۰

  ) إّن الّدنیا عند املؤمن أهوُن من ورقة تَقضمها الجرادُة!۲  ) نَحن نَغرس األشجاَر املثمرَة و نأمُل أن نَستفیَد منها!۱  
  عد الّذاکرُة القویُّة اإلنساَن علی الّتعلُّم األحسن!) تُسا۴  ) یَقدر الّتمساُح أن یأکَل فریسًة أکرب من فمه بسهولة!۳  

و معارف اسالم و معارف اسالمفرهنگ  پيشنهادي:   ييفرهنگ  پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  1717وقت 

  كدام آيۀ شريفه حاكي از آن است؟ » هاي عزت نفس و عدالت را دوست دارند و از ريا و ظلم و حقارت نفس بيزارند. انسان«با توجه به اينكه  -۵۱
  )إنّا هديناه السّبيل إمّا شاكراً و إمّا كفوراً() ۲    )و ال أقسم بالنّفس اللّوّامة() ۱  
 )كلُّ نفس ذائقة الموت و نبلوكم بالشَّرّ و الخير فتنة() ۴  )و نفسٍ و ما سوّاها فألهَمها فجورها و تقواها() ۳  
  كدام بيت است؟ ثابت بودن شخصيت انسان و تغيير و تحول مداوم بدن، تأييدي بر مفهوم  -۵۲

ــد۱ ــار ش ــم ي ــا ه ــت ب ــد و پس ــون بلن ) چ
  

آدمـــــي اعجوبـــــۀ اســـــرار شـــــد  
  

ـــز۲ ـــتي راه پرهي ـــل جس ـــت طف ـــه گف ) ب
  

ــــز   ــــاء از خــــواب برخي ــــه گفــــت انبي ب
  

) تــــا در طــــب گــــوهر كــــاني، كــــاني۳
  

ــــاني   ــــاني، ن ــــۀ ن ــــوس لقم ــــا در ه ت
  

) چــه كــنم بــا كــه تــوان گفــت كــه او۴
  

ـــــورم   ـــــن مهج ـــــن و م ـــــار م در كن
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  كدام عبارت، بيانگر اين ديدگاه است؟ » كنند. هي وجود جهان پس از مرگ را انكار ميگرو« -۵۳
  )ايي إلّا حياتُنا الدّنيا لموت و نحو قال ما ه() ۲  )و ما هذه الحياة الدّنيا إلّا لهوٌ و لعبٌ() ۱  
  )فيما تركت ي أعمل صالحاًربّ ارجعونِ لعلّ() ۴  )حتّي إذا جاء أحدهُمُ الموتُ قال رّب ارجعون() ۳  
    باشد و ظرف زماني تحقق آن كدام عالم است؟ كدام مورد مي» سالم بر شما، وارد بهشت شويد به خاطر اعمالي كه انجام داديد.«گويندٔه سخن  -۵۴

  برزخ -) فرشتگان۴  قيامت -) فرشتگان۳  قيامت -) خداوند۲  برزخ -) خداوند۱  
  ربوط به كدام مرحلۀ قيامت است و به چه معناست؟ م )و كانت الجِبالُ كثيباً مَهيالً(عبارت  -۵۵

  هايي از شن نرم درآيند. صورت توده ها به كوه -) دوم۲  هايي از شن نرم درآيند. صورت توده ها به كوه -) اول۱  
  ها در آن روز سخت به لرزه درآيند.  كوه -) دوم۴  ها در آن روز سخت به لرزه درآيند. كوه -) اول۳  
  رسد؟ ۀ دوم گام گذاشتن در مسير بندگي و قرب الهي و همچنين براي ثابت ماندن در اين راه، نوبت كدام عمل فراميبعد از مرحل -۵۶

  ايم، خوب است خدا را سپاسگزار باشيم.  ) اگر در انجام عهد خود موفق بوده۱  
  ) باقي ماندن بر پيمان خود با خدا و وفاي بر عهد كه رضايت خدا را در پي دارد. ۲  
  تر، دوباره با خداوند عهد ببنديم.  ) از خداوند طلب بخشش كنيم و با تصميم قوي۳  
  بندد كه آنچه را براي رسيدن به اين هدف مشخص كرده، انجام دهد.  ) با خداي خود پيمان مي۴  
   باشد؟ داشته وجود نگراني عمل، محصول و هنتيج آن به نسبت نبايد ديگر و اوست مصلحت به شود حاصل انسان كار از كه اي نتيجه هر صورتي چه در -۵۷

  اش را به خداوند واگذار كند.  ) به خدا اعتماد نموده و كار و نتيجه۱  
  تر است سپرده شود.  كس به بندگانش مهربان ) كارها به خدايي كه از هر۲  
  ) در عين عمل به وظيفه و انجام صحيح مسئوليت به خدا توكل نمايد. ۳  
  پنداريم در حالي كه به ضرر ماست.  ي چيزهايي را به نفع خود مي) بداند كه گاه۴  
  اش در ماه مبارك رمضان چه حكمي دارد؟  كسي كه غسل بر او واجب است، روزه -۵۸

  تواند روزه بگيرد و در مورد غسل نكردن معصيت كرده است.  انگاري كند و غسل نكند تا وقت تنگ شود، نمي ) اگر سهل۱  
  جا آورد.  تواند روزه بگيرد و بايد قضاي آن را هم به اش تيمم است، تيمم نكند، مي ا اذان صبح غسل نكند يا اگر وظيفه) اگر عمداً ت۲  
  تواند روزه بگيرد و بايد يك مد طعام به فقير بدهد.  اش تيمم است، سهواً تيمم نكند مي ) اگر عمداً تا اذان صبح غسل نكند يا اگر وظيفه۳  
    است. كرده معصيت نكردن غسل مورد در و است صحيح اش روزه و بگيرد روزه تيمم با تواند مي شود، تنگ وقت تا نكند غسل و كند اريانگ سهل اگر )۴  
  با توجه به فطري بودن سرمايۀ تفكّر، بيانگر كدام مورد است؟ » امرنا ان نكلم الناس علي قد عقولهم«شده در روايت نبوي  دستور الهيِ بيان -۵۹

  بيان پيامبران دربارٔه اصول ثابت دين مانند توحيد، متناسب با رشد مردم بوده است. ) ۱  
  اي پيامبر جديدي مبعوث شود.  ) رشد تدريجي سطح فكري مردم موجب شده تا ابد، در هر دوره۲  
  دهندٔه تحريف تعليمات قبلي است.  هاي هر دوران، نشان ) سخن گفتن متناسب با فهم و انديشۀ انسان۳  
  نمايد.  ها يكي است و خداوند متناسب با همين خصوصيات فطري، انسان را هدايت مي هاي خاص همۀ انسان ) ويژگي۴  
  اند؟  آمدن پيامبر جديد نشانۀ چيست و كدام سرنوشت در انتظار كساني است كه به آخرين پيامبر ايمان نياورده -۶۰

  )ذلك هو الخسران المُبين( -مردم نيست گوي نيازهاي ) بخشي از تعليمات پيامبر قبلي، پاسخ۱  
  )ي اآلخرة من الخاسرينهو ف( -گوي نيازهاي مردم نيست ) بخشي از تعليمات پيامبر قبلي، پاسخ۲  
  )ذلك هو الخسران المبين( -كنند ) پيروان پيامبر قبلي از دستورات او سرپيچي كرده و اطاعت نمي۳  
  )ي اآلخرة من الخاسرينهو ف( -كنند يچي كرده و اطاعت نمي) پيروان پيامبر قبلي از دستورات او سرپ۴  
  شيطان به گمراهي كدام گروه از افراد اميدوار است؟  -۶۱

  )ي ضاللٍ مبينإنّ كانوا من قبل لف() ۲  )يزعمون أنّهم آمنوا بما أُنزل إليك() ۱  
  )الطّاغوت يريدون أن يتحاكموا إلي() ۴  )يريد الشّيطان أنّ يضلَّهم ضالالً بعيداً() ۳  
  باشد؟  مي بهاي پيامبر اسالم  ترتيب، مرتبط با دو يادگارِ گران كدام عبارت به -۶۲

  )و ما كان المؤمنون لينفروا كافّة( -)و ما محمّد إلّا رسولٌ قد خلت من قبله الرّسل() ۱  
  )نفروا كافّةو ما كان المؤمنون لي( -)و لو كان من عند غير اهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثيراً() ۲  
  )إنّ الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات أولئك هم خَير البريّة( -)و ما محمّد إلّا رسولٌ قد خلت من قبله الرّسل() ۳  
  )إنّ الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات أولئك هم خَير البريّة( -)و لو كان من عند غير اهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثيراً() ۴  
تواند  چه هنگامي انسان مي«و » تر از قرآن نيست تر و فراوان زماني كه هيچ كااليي رايج«در مورد اين موضوع كه  رت علي بيني حض پيش -۶۳

  ترتيب كدام است؟  به» پيرو قرآن باشد
  كنندگان واقعي به قرآن را بشناسد.  عمل -صورت وارونه و به نفع دنياطلبان معنايش كنند ) به۱  
  كنندگان واقعي به قرآن را بشناسد.  عمل -ه عهد خود با قرآن وفادار بمانيد) وقتي بتوانيد ب۲  
  كنندگان قرآن را بشناسد.  فراموش -صورت وارونه و به نفع دنياطلبان معنايش كنند ) به۳  
  كنندگان قرآن را بشناسد.  فراموش -) وقتي بتوانيد به عهد خود با قرآن وفادار بمانيد۴  
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بهره  ماند، به چه علت مردم از وجود حجت در ميانشان بي كه زمين از حجت خدا (امام) خالي نمي حكيمانۀ حضرت علي  با توجه به كالم -۶۴
  اند و وعدٔه خداوند در اين مورد چيست؟  شده

  )ي األرض كما استخلف الّذين من قبلهم ...ليستخلفنَّهم ف( -) فراهم نشدن شرايط ظهور براي آن حضرت۱  
  )ي األرض كما استخلف الّذين من قبلهم ...ليستخلفنَّهم ف( -شان در گناه روي ها و زياده سان) ستمگري ان۲  
  )ذلك بأنّ اهللا لم يك مغيّراً نعمة أنعمها علي قومٍ ...( -) فراهم نشدن شرايط ظهور براي آن حضرت۳  
  )نعمة أنعمها علي قومٍ ...ذلك بأنّ اهللا لم يك مغيّراً ( -شان در گناه روي ها و زياده ) ستمگري انسان۴  
  اند؟  از همراهي و پيروي چه كساني نهي شده پيامبر اكرم  )يّ اتّق اهللا ...يا أيّها النّب(با توجه به آيۀ شريفۀ  -۶۵

  منافقين -) مشركين۴  منافقين -) كافرين۳  مرتدين -) كافرين۲  مرتدين -) مشركين۱  
  اشاره نموده است؟ » گويي ناصحيح به نياز جنسي آثار پاسخ«و » ي ازدواجزمان مناسب برا«ترتيب، كدام مورد به  به -۶۶

  خرد شدن شخصيت  -) كمترين تأخير پس از بلوغ جنسي و عقلي۱  
  لذت غريزي ناشي از گناه  -) كمترين تأخير پس از بلوغ جنسي و عقلي۲  
  خرد شدن شخصيت -) پس از كنار گذاشتن پندارهاي باطل و رسوم غلط۳  
  لذت غريزي ناشي از گناه  -از كنار گذاشتن پندارهاي باطل و رسوم غلط ) پس۴  
  كند و معناي دقيق آن چيست؟  قرآن كريم، رابطۀ ميان خداوند و جهان هستي را با كدام كلمه بيان مي -۶۷

  گيرند.  تمام موجودات، وجود خود را از او مي -) خداوند نور هستي است۱  
  گيرند.  تمام موجودات، وجود خود را از او مي -ت) خداوند ربّ العالمين اس۲  
  تصرف و سرپرستي مخلوقات، به دست خداوند است.  -) خداوند نور هستي است۳  
  تصرف و سرپرستي مخلوقات، به دست خداوند است.  -) خداوند ربّ العالمين است۴  
  باشد؟  كدام مورد، توضيح مناسبي جهت تبيين مرز توحيد و شرك مي -۶۸

  ها سلب كنيم.  در مقام پذيرش واليت الهي بايد هر گونه اثر را از اشيا و يا انسان) ۱  
  ) در متون ديني بارها بر تأثير نداشتن موجودات گوناگون در عالم تأكيد شده است. ۲  
  ها سلب كنيم.  ) براي قبول توحيد در ربوبيت ضرورتي ندارد كه هرگونه اثر را از اشيا و يا انسان۳  
  باشد.  توان با قبول اثر مخلوقات اين اثر را مستقل از خداوند دانست و ارتباط آن با خداوند منتفي مي ) مي۴  
  نمايد؟  را تبيين و تأكيد مي )ي و عدوّكم أولياء ...يا أيّها الّذين آمَنوا ال تتّخذوا عدوّ(كدام مورد مفهوم آيۀ شريفۀ  -۶۹

  )و لن يجعل اهللا للكافرين علي المؤمنين سبيالً() ۲  )أنداداًو مِن النّاس من يتّخذ من دون اهللا () ۱  
  )أ رأيت من اتّخذ إلههُ هواهُ أ فأنتَ تكونُ عليهِ وكيالً() ۴  )يريد الّذين يتّبعونَ الشَّهواتِ أن تميلوا ميالً عظيماً() ۳  
  باشد؟  مفهومِ بيت زير در تبيين كدام فرمايش پيشوايان دين قابل ارائه مي -۷۰

ــ ــدهپاس ــرم دل ش ــب بان ح ــه ش ــب هم ام ش
  

تــا در ايــن پــرده جــز انديشــۀ او نگــذارم  
  

  ) بيّة المؤمن خير من عمله۲  ) حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسِبوا۱  
  ) فاعل الخير خيرٌ منه و فاعل الشّرّ شرّ منه۴  ) من يعيش باإلحسان أكثر ممن يعيش باألعمار۳  
هـا در همـۀ  باشد كه ثابت و هميشگي است و شامل همۀ انسان ترين و فراگيرترين قانون خداوند مي شده در كدام آيۀ شريفه، عام سنت بيان -۷۱

  شود؟  ها مي دوران
  )ي متيني لهم إنّ كيدو أمل() ۱  
  )كلّا نمدُّ هؤالء و هؤالءِ من عطاء ربّك() ۲  
  )نكلُّ نفسٍ ذائقة الموتِ و نبلوكُم بالشّرّ و الخيرِ فتنة و إلينا تُرجعو() ۳  
  )و لو أنّ أهل القري آمنوا و اتّقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السّماء و األرض() ۴  
  باشد؟  كدام عبارت، توضيح مناسبي براي تبيين علت و چرايي حركت انسان به سمت گناه مي -۷۲

  رايز خود را بگيرد. هاي خويش به خير و نيكي تعادل برقرار كند تا جلوي طغيان اميال و غ ) انسان بايد ميان گرايش۱  
  ) غرايز و گرايش به خير و نيكي براي زندگي مادي و اميال و امور فطري در جهت رشد زندگي معنوي انسان است. ۲  
  شود.  سويه نمي باشد و يك دنبال عمل صالح از يك طرف و گناه و بدي از طرف ديگر مي طور فطري به ) انسان به۳  
  شود.  يات مادي ضروري است ولي گاهي حد و مرز آن رعايت نمي) در وجود انسان اميال براي ح۴  
در جهت تبيين كدام سنت الهـي » مراقب باش مؤمنين را از رحمت خدا مأيوس نكني«به محمدبن مسلم كه فرمودند  به سخن امام باقر  -۷۳

  توان استناد جست؟  مي
  )د ربّهممن آمن باهللا و اليوم اآلخر و عمل صالحاً فلهم أجرهم عن() ۱  
  )كلّا نمدّ هؤالء و هؤالء من عطاءِ ربّك و ما كان عطاءُ ربّك محظورا() ۲  
  )من جاء بالحسنة فلهُ عشرُ أمثالها و من جاء بالسّيئة فال يجزي إلّا مثلها() ۳  
 )و لو أنّ أهل القُري آمنوا و اتّقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السّماءِ و األرض() ۴  
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ادع إلي سبيل ربّك بالحكمة و الموعظة الحسنة (عنوان مصداق مناسبي براي روشي كه خداوند متعال در آيۀ شريفۀ  توان به يكدام مورد را م -۷۴
  اش آموزش داده است، ارائه نمود؟  به پيامبر گرامي )ي أحسن ...ي هو جادِلهم بالّت

  )ا ما بأنفسهم و أنّ اهللا سميع عليمذلك بأنّ اهللا لم يك مغيّراً نعمةً أنعمها علي قوٍم حتّي يغيّرو() ۱  
  )يسألونك عن الخمر و الميسر قُل فيهِما إثم كبيرٌ و منافع للنّاس و إثمهُما أكبر من نفعهما() ۲  
  )و كذلك جعلناكم أمّة وسطاً لتكونوا شُهداء علي النّاس و يكونَ الرّسول عليكم شهيداً() ۳  
  )ي الدّين و ليُنذروا قومهم إذا رجعو إليهميتفقهوا ففلو ال نفر من كلّ فرقة منهم طائفةٌ ل() ۴  
 )يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا اهللا و أطيعوا الرّسول و أولي األمـر مـنكم(در بررسي معيارهاي تمدن اسالمي، كدام مورد با مفهوم مندرج در آيۀ  -۷۵

  نمايد؟  شباهت دارد و آن را تبيين مي
  )ي اآلخرة من الخاسرينفلن يقبل منه و هُو ف و من يبتغ غير اإلسالم ديناً() ۱  
  )و ما محمّد إلّا رسولٌ قد خلت من قبله الرّسل أ فإن مات أو قبل انقلبتم علي أعقابكم() ۲  
  )ي ال يُشركون بي شيئاًي ارتضي لهم و ليبدّلنّهم من بعد خوفِهم أمناً يعبدوننو ليمكِّننّ لهم دينهم الّذ() ۳  
  )ذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أُنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلي الطّاغوتأ لم تر إلي الّ() ۴  

پيشنهادي:   زبان انگليسيزبان انگليسي پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  2020وقت 

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- Fire blight, a common disease of apple trees, ............... with an antibiotic spray. 
 1) can sometimes be controlled 2) can sometimes control 
 3) by controlling, it can sometimes 4) it sometimes can be controlled  
77- You're always tired. If you didn't go to bed so late every night, you …………… tired all the time. 
 1) weren't 2) wouldn't be 3) hadn't been 4) haven't been  
78- Basal body temperature is ............... temperature of a healthy person during waking hours. 
 1) low 2) as low 3) the lowest 4) lower than  
79- On nights when the sky is clear ............... , the earth's surface radiates heat into the atmosphere. 
 1) and the air calm 2) or the air as calm 3) that the calm air 4) and calm is the air  
80- I was surprised by the ............... of the choices that were available. 
 1) notice 2) variety 3) access 4) introduction  
81- People are hungry for anything which gives their lives shape and sense of ............... . 
 1) purpose 2) emotion 3) ethics 4) symbol  
82- After years of research, scientists have ............... the virus that is responsible for the disease. 
 1) founded 2) injured 3) appreciated 4) identified  
83- The book ............... a 28-day workout plan that women can do at home or in the gym. 
 1) weaves 2) achieves 3) contains 4) imagines  
84- Readers of the magazine said they wanted more stories about ............... people and fewer stories 

about the rich and famous. 
 1) useful 2) elderly 3) advanced 4) ordinary 
85- ............... , until recently little attention has been paid to reducing the vast quantity of food that is 

thrown away every year. 
 1) Correctly 2) Immediately 3) Surprisingly 4) Accidentally  
86- The region where we go for our holidays is becoming ............... popular. 
 1) increasingly 2) generously 3) emotionally 4) primarily  
87- She isn't used to working for her own money; her husband gives her everything that she wants. 

She has even crashed her new car. I guess it's a case of ............... . 
 1) easy come, easy go  2) practice makes perfect 
 3) actions speak louder than words 4) don't count your chickens before they hatch 
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Part B: CClloozzee  TTeesstt 
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. 

It is possible that sleep plays an important role in health, but scientists are not yet sure what it is. 
Some psychologists argue that it allows the brain ...(88)... and store information. However, ...(89)... 
for scientists to study sleep effectively because they have no way to find out exactly what is going 
through a person's head while he or she is asleep. What people remember afterward may ...(90)... 
accurate or complete. However, in recent years, ...(91)... have been carried out with new technology 
that has made it possible to learn a great deal more about sleep. Scientists placed special equipment 
on the heads of sleeping people to ...(92)... the electrical activity of the brain. Based on the results of 
these studies, the scientists now think that sleep may serve a number of purposes for the brain and 
the body. 

88- 1) rest 2) resting 3) to rest 4) that it rests 
89- 1) difficult 2) that difficult 3) there is difficult 4) it is difficult 
90- 1) be not 2) not be 3) do not be 4) not being 
91- 1) products 2) solutions 3) temperatures 4) experiments 
92- 1) exist 2) respect 3) measure 4) prevent 

Part C: RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn 
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. 

 Reading Comprehension I 
A Plastic Ocean is a film to make you think. Think, and then act. We need to take action on our 

dependence on plastic. We have been producing plastic in huge quantities since the 1940s. Drink 
bottles, shopping bags, toiletries and even clothes are made with plastic. We live in a world full of 
plastic and only a small proportion is recycled. What happens to all the rest? This is the question 
the film A Plastic Ocean answers. It is a documentary that looks at the impact that plastic waste has 
on the environment. The impact is devastating. 

The film begins as a journey to film the largest animal on the planet, the blue whale. But during 
the journey the filmmakers make the shocking discovery of a huge, thick layer of plastic floating in 
the middle of the Indian Ocean. This prompts them to travel around the world to look at other 
areas that have been affected. In total, they visited 20 locations around the world during the four 
years it look them to make the film. 

It is very clear that a lot of research went into the film. There arc beautiful shots of the seas and 
marine life. These are contrasted with scenes of polluted cities and dumps full of plastic rubbish. 
We see how marine species are being killed by all the plastic we are dumping in the ocean. The 
message about our use of plastic is painfully obvious. 

93- What is the author's main purpose in the passage? 
 1) To compare several filmmakers 
 2) To suggest a solution to a problem 
 3) To explain the causes of plastic dumping 
 4) To provide details about a documentary  
94- The phrase “the rest” in paragraph 1 refers to ............... . 
 1) plastic that is not recycled 
 2) the world which is full of plastic 
 3) the question A Plastic Ocean answers 
 4) a small amount of plastic which is not reused  
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95- According to the passage, the filmmakers who are shown in A Plastic Ocean ............... . 
 1) are against blue whale hunting 
 2) do not plan to make a film about plastic pollution at first 
 3) spend over 4 years working in the Indian Ocean 
 4) do not film locations which are far away 
96- According to the passage, which of the following statements about A Plastic Ocean is TRUE? 
 1) It is based on extensive research. 
 2) It takes attention away from marine life problems. 
 3) It mostly contains scenes of polluted cities. 
 4) It is hard for nonscientists to understand. 

 Reading Comprehension II 
Culture shock begins with the "honeymoon stage". This is the period of time when we, travelers, 

first arrive in a foreign country. In this stage, everything about the new culture is strange and 
exciting. We may be suffering from “jet lag” but we are thrilled to be in the new environment, 
seeing new sights, hearing new sounds and language, eating new kinds of food. This honeymoon 
stage can last for quite a long time because we feel we are involved in some kind of great adventure. 

Unfortunately, the second stage of culture shock can be more difficult. After we have settled 
down into our new life, working or studying, buying groceries, doing laundry, or living with a 
home-stay family, we can become very tired and begin to miss our homeland and our family, 
friend, pets. All the little problems that everybody in life has seem to be much bigger and more 
disturbing when you face them in a foreign culture. This period of cultural adjustment can be very 
difficult and lead to the new arrival rejecting or pulling away from the new culture. This "rejection 
stage" can be quite dangerous because the visitor may develop unhealthy habits (smoking too 
much, being too concerned over food or contact with people from the new culture). This can, 
unfortunately, lead to the person getting sick or developing skin infections or rashes which then 
makes the person feel even more scared and confused and helpless. This stage is considered a crisis 
in the process of cultural adjustment and many people choose to go back to their homeland or 
spend all their time with people from their own culture speaking their native language. 

97- What does the passage mainly discuss? 
 1) Who suffers most in the first and second stages of culture shock 
 2) Culture shock and success in a foreign country 
 3) Difficulties of moving to a foreign country 
 4) The first two stages of culture shock  
98- It is suggested in paragraph 1 that in the honeymoon stage hearing new sounds and language 

............... . 
 1) has a positive influence on travelers 
 2) sometimes makes travelers confused 
 3) is the most important source of entertainment for travelers 
 4) is more enjoyable for travelers than eating new kinds of food  
99- The word "that" in paragraph 2 refers to ............... . 
 1) life 2) problems 3) everybody 4) culture  
100- Which of the following statements about a person in the rejection stage is NOT supported by the 

information in paragraph 2? 
 1) They may experience homesickness. 
 2) They may develop physical problems. 
 3) They may feel they are wasting their kinetic energy. 
 4) They may develop habits that are harmful to their health. 
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  1400سال  - كشور خارج ازآزمون سراسري 

  اختصاصيآزمون 
  انسانيعلوم  گروه آزمايشي

 2دفترچه شماره 

  وقت پيشنهاديوقت پيشنهادي  تا شمارهتا شماره  از شمارهاز شماره  تعداد سؤالتعداد سؤال  مواد امتحانيمواد امتحاني

  دقيقه 25  120  101  20  ييرياضرياض

  دقيقه 10  135  121  15  اقتصاداقتصاد

  دقيقه 30  165  136  30  ادبيات اختصاصيادبيات اختصاصي

  دقيقه 20  185  166  20  بي اختصاصيبي اختصاصيعرعر

  200  186  15  تاريـختاريـخ
  دقيقه 25

  215  201  15  جغرافياجغرافيا

  دقيقه 15  235  216  20  علوم اجتماعيعلوم اجتماعي

  دقيقه 25  260  236  25  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

  دقيقه 15  280  261  20  شناسيشناسي  روانروان

  دقيقهدقيقه  165165گويي: گويي:   مدت پاسخمدت پاسخ  180180تعداد كل سؤاالت: تعداد كل سؤاالت: 
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پيشنهادي:   رياضيرياضي پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  2525وقت 

R(x)صـورت  محصـول از يـك كـاال بـه xازاي توليـد  فرض كنيد تابع درآمد شـركتي بـه -۱۰۱ x x  21 صـورت  و تـابع هزينـه بـه 302

C(x) ax    كدام است؟ aواحد كاال باشد، مقدار  ۹ازاي توليد  شترين سود اين شركت بهباشد. اگر بي 18
  ۱ (۲۱  ۲ (۱۸  ۳ (۲۱-  ۴ (۳۹-  

xهاي معادلۀ  هاي گويا تعريف شده باشند، قدرمطلق تفاضل جواب اگر عبارت -۱۰۲ (x )
x x
   


2 29 3 2 12   ، كدام است؟3

1) ۲  صفر) ۱  
2  ۳ (۱  ۴ (3

2   

xfفرض كنيد  -۱۰۳ (x)
x sign(x)


  

2 ، بر مجموعۀ 1 / , / , / ,2 5 2 1 0 8   ، كدام است؟fتعريف شده باشد. ماكزيمم عضو مجموعۀ برد تابع  4

  ۱ (7
3  ۲ (۳  ۳ (۲/۳  ۴ (۴  

fفرض كنيد  -۱۰۴ (x) x  1 ،g(x) x   2  وh(x) sign( x)   باشد. ضـابطۀ تـابعy f (x) h(x)g(x) 2  در بـازٔهx   
3 12 ،

  كدام است؟
  ۱ (x 2 2  ۲ (x5 2  ۳ (x 2 2  ۴ (x 8 4  

xاگر معادلۀ  -۱۰۵ a x
x


 


2
2   تواند باشد؟ ، كدام ميa، داراي دو ريشۀ حقيقي متمايز باشد، محدودٔه تغييرات 13

  ۱ (a  9  ۲ (a  9  ۳ (a  37
4  ۴ (a  37

4  

yهاي خط راست  فرض كنيد نمودار تابع -۱۰۶ f (x)  وy g(x)  در صفحۀ مختصات مطابق شكل زير داده شده باشـند. قـدرمطلق اخـتالف

fهاي معادلۀ  جواب (x)
g(x)


2

  ، كدام است؟2

  ۱ (3
2  

  ۲ (3  

  ۳ (2 3  

  ۴ (3 3  

فرض كنيد  -۱۰۷ f (x , x ) x , , , ,    2 5 4 1 0  و g (x , x ) x , , , ,    3 5 4 1 0  دو تـابع در صـفحۀ مختصـات

gyباشند. تعداد عناصر برد تابع  (x)
f

كدام است؟ ،  

  ۱ (۱۱  ۲ (۱۰  ۳ (۶  ۴ (۵  

xyنمودار تابع با ضابطۀ  -۱۰۸ a( )
1
xكنند. مقدار تابع در  ها را قطع ميyمحور  ۴اي به عرض  در نقطه 3  2كدام است؟ ،  

  ۱ (4
9  ۲ (9

4  ۳ (۲۷  ۴ (۳۶  

Aاگر  -۱۰۹ B    

  

1 1 11
4 32 648
1 1 3 3
2 2 8 8

3 3 9 9 3 12
3 4 3 4

Aباشد، مقدار   Bكدام است؟ ،  

  ۱ (
13
32  ۲ (13

32  ۳ (13
16  ۴ (

13
16   

yاگر  -۱۱۰ , x , x , x , z 1   كدام است؟ xyzدنبالۀ هندسي باشند، مقدار  يك  ، جمالت متوالي2
  ۱ (۲  ۲ (۴  ۳ (۸  ۴ (۱۶  

x

y

1

1
1

1

y f (x)y g(x)

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

2 

 ۷جملۀ پنجم يك دنبالۀ حسابي با اختالف مشترك ناصفر، واسطۀ هندسي بين جمالت سوم و نهم آن دنباله است. اگر جملۀ پـنجم دنبالـه  -۱۱۱
  باشد، جملۀ صد و يكم دنباله، كدام است؟

  ۱ (۲۰۰  ۲ (۱۷۵  ۳ (۱۵۰  ۴ (۱۲۵  

nجملۀ دهم دنبالۀ بازگشتي  -۱۱۲
n

a
a  1
1 aو  1 1   ، كدام است؟1

  ۱ (55
34  ۲ (144

89  ۳ (610
377  ۴ (89

55  

p)رزشي كدام گزاره با جدول ارزشي گزارٔه جدول ا -۱۱۳ q) (r (p q))     ؟نيستيكسان  
  ۱ (p q r   ۲ ((p q) r   ۳ ((p q) r   ۴ ((r p) (q r)     
)ارزش گزارٔه  -۱۱۴ (p q) p) q   كدام است؟ ،  
  بستگي دارد. pبه ارزش ) ۴  بستگي دارد. qبه ارزش ) ۳  همواره نادرست است.) ۲  همواره درست است.) ۱  
Aاگر  -۱۱۵ B  باشد، حاصل((A B) (B A)) كدام است؟ ،  
  ۱ (A B  ۲ (A B   ۳ (A B  ۴ (A B    
,هاي  نفره به هر نفر يكي از شماره ۱۶در يك بازي  -۱۱۶ , , ,3 4 5 18 كنيم و اعـداد رو شـده را بـا  دهيم. سه تاس را پرتاب مي را تخصيص مي

  انتخاب شود، كدام است؟ ۱۰ود. احتمال اينكه شخص صاحب شمارٔه ش كنيم. شخصي كه آن شماره را داشته باشد، انتخاب مي يكديگر جمع مي

  ۱ (1
10  ۲ (1

9  ۳ (1
8  ۴ (1

7  

  شود؟ گيري، استفاده مي هگيري ويژگي افراد يا اشياء با دقت زياد از كدام مقياس انداز براي اندازه -۱۱۷
  اي فاصله) ۴  ترتيبي) ۳  نسبتي) ۲  اسمي) ۱  
  ها، كدام است؟ گيرند. واريانس داده قرار مي ۴۵و  ۳۵ها بين  درصد داده ۶۸تقريباً  ۴۰در يك جامعه با ميانگين  -۱۱۸
  ۱ (۵  ۲ (۱۵  ۳ (۲۵  ۴ (۴۰  
  ير است.هاي ز صورت داده جمعيت ده كشور دنيا برحسب ميليون نفر به -۱۱۹

, , , , , , , , ,36 25 42 8 3 65 85 240 1050 85   
  چاركي، كدام است؟ نسبت دامنۀ كل به دامنۀ ميان  
  ۱ (۳۵/۱۲  ۲ (۴۵/۱۷  ۳ (۳۵/۱۹  ۴ (۵۵/۱۹  
  صورت جدول زير است: متر، به مقدار بارندگي يك شهر در روزهاي مختلف هفتۀ اول سال، برحسب ميلي -۱۲۰

 روز  شنبه  هيكشنب  دوشنبه  شنبه سه چهارشنبه  پنجشنبه  جمعه

x  ۱۵  ۷  ۱۳  ۵  ۱۱  ۱۲  متر) مقدار بارندگي (ميلي

متر باشـد. ميـانگين مقـدار  ميلي ۱۵شنبۀ هفتۀ جديد  شود مقدار بارندگي اين شهر روز سه بيني مي معلوم است. پيش xدر جدول فوق دادٔه   
  بارندگي در هفتۀ اول سال، كدام است؟

  ۱ (۹  ۲ (۸/۱۰  ۳ (۲/۱۱  ۴( ۱۴  

پي  اقتصاداقتصاد پيوقت    دقيقهدقيقه  1010شنهادي: شنهادي: وقت 
  كدام گزينه مبين پاسخ درست و كامل سؤاالت زير است؟ -۱۲۱
  »...............«را از پرداخت ماليات  »...............«است كه  »...............«، نوعي ماليات بر »ارزش افزوده«ماليات بر الف)   
  گويند؟ ها را هم ندارد چه مي انات معيشتي توانايي استفاده از آندر ادبيات اقتصادي به كسي كه حتي در صورت دسترسي به امكب)   
  كه در مواقع ركود بتواند رونق را به بازار برگرداند چيست؟ »تحريك تقاضاي كل جامعه«بهترين روش ج)   
  رهاند. نمي -اي كاال و خدمات واسطه -اي الف) فروش دو مرحله) ۱  
  هاي مالياتي هاي مالياتي يا پايه راني دولت و كاهش نرخج) كاهش مخارج جاري و عم  ب) فقير مطلق    
  رهاند. نمي -اي كاال و خدمات سرمايه -اي الف) فروش دو مرحله) ۲  
  هاي مالياتي هاي مالياتي يا پايه ج) كاهش مخارج جاري يا عمراني دولت و افزايش نرخ  ب) فقير اقتصادي    
  كند. معاف مي -اي رمايهكاالها و خدمات س -اي الف) فروش چند مرحله) ۳  
  هاي مالياتي هاي مالياتي يا پايه ج) افزايش مخارج جاري يا عمراني دولت و افزايش نرخ  ب) فقير خاص    
  كند. معاف مي -اي كاال و خدمات واسطه -اي الف) فروش چند مرحله) ۴  
  هاي مالياتي ايههاي مالياتي يا پ ج) افزايش مخارج جاري يا عمراني دولت و كاهش نرخ  ب) مسكين    
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ترتيـب از  سال منظور شده است. در اين صورت به ۵ميليارد ريال و عمر مفيد آن  ۸۵اي به قيمت  در يك جامعۀ فرضي يك دستگاه سرمايه -۱۲۲
  راست به چپ:

الك دو سال آخر، چـه درصد افزايش قيمت داشته باشد، مجموع هزينۀ استه ۷اي  چنانچه در دو سال آخر عمد مفيد اين كاالي سرمايهالف)   
  مقدار خواهد بود؟

  اي چقدر است؟ قيمت جديدي كاالي سرمايهب)   
  عنوان هزينۀ استهالكي بايد منظور شود؟ هر سال چه مقدار بهج)   
  است. »ميليون و ميليارد ريال«ارقام به   
  ۱۷ج)   ۹۰,۵۹۰ب)   ۳۶,۳۸۰الف) ) ۱  
  ۱۷ج)   ۹۰,۹۵۰ب)   ۳۶,۳۸۰الف) ) ۲  
  ۱۸ج)   ۹۰,۵۹۰ب)   ۳۸,۳۶۰الف) ) ۳  
  ۱۸ج)   ۹۰,۹۵۰ب)   ۳۸,۳۶۰الف) ) ۴  
  كدام گروه از مشخصات در رابطه با نمودار منحني ترسيم شده در شكل زير در آن درست است؟ -۱۲۳
معنا و مفهوم آن اين است كه با افزايش قيمت، مقدار تقاضا كاهش و با كاهش آن مقدار ) ۱  

ا و قيمت يك رابطۀ معكوس است. اين منحني رابطۀ بين تقاض -يابد. تقاضا افزايش مي
در اين نمودار محور افقي بيانگر  -كنندگان است مبين چگونگي رفتار اقتصادي مصرف

  است. »قيمت كاال«و محور عمودي مبين  »مقدار«
معنا و مفهوم آن اين است كه با افزايش قيمت، مقدار عرضۀ كاال افزايش و با كاهش آن ) ۲  

رابطـۀ بـين تقاضـا و  -وقعيت منحني از راست به چپ نزولي است.م -يابد. كاهش مي
اين منحني بيـانگر چگـونگي رفتـار اقتصـادي  -قيمت يك رابطۀ غيرمستقيم است.

  است. »توليدكنندگان«
معنا و مفهوم آن اين است كه با افزايش قيمت، مقدار تقاضا كاهش و با كاهش آن مقدار ) ۳  

ايـن  -بين تقاضا و قيمت يـك رابطـۀ مسـتقيم اسـت.رابطۀ  -يابد. تقاضا افزايش مي
نقطۀ تعادل همان نقطـۀ  -كنندگان است منحني بيانگر چگونگي رفتار اقتصادي توليد

  است. »قيمت و مقدار«تقاطع 
معنا و مفهوم آن اين است كه با افزايش قيمت، مقدار عرضۀ كاال افزايش و بـا كـاهش آن ) ۴  

اين منحني بيـانگر  - و قيمت يك رابطۀ مستقيم است.رابطۀ بين عرضه  - يابد. كاهش مي
 موقعيت منحني از راست به چپ صعودي است. - كنندگان است. چگونگي رفتار توليد

  هاي زير در كدام گزينه مطرح شده است؟ پاسخ درست و كامل پرسش -۱۲۴
  شود؟ هاي بورسي تلقي مي دگان سرمايه در فعاليتكنن كنندگان و تقاضا كدام اثر و نتيجه، مربوط به برقراري ارتباط بين عرضهالف)   
  هاي توليد، اشتراك دارند؟ دو مؤسسه توليد محصوالت صنعتي و توليد محصوالت كشاورزي در استفاده از كدام نهادهب)   
كارگيري كاالها در مبادالت رهايي  ز بها »...............«با توجه به مشكالت عديده در دوران استفاده از كاالهاي پولي انسان با استفاده از پول ج)   

  ها نمود. را جايگزين آن »...............«يافت و استفاده از برخي فلزات از جمله 
كنند. فروشندگان آثار هنري بـا برگـزاري  فعاليت مي »...............«ها به دو صورت  توان ديد كه در قالب حراجي برخي از انواع بازارها را ميد)   

اسـتفاده  »...............«و خريداران عمدٔه كاالها و خـدمات مثـل خريـدهاي دولتـي از روش  »...............«ها از روش  ها و حراجي شگاهنماي
  كنند. مي

  آالت ب) ماشين    الف) كاهش نرخ تورم) ۱  
  مزايده -مناقصه -د) مزايده و مناقصه    اسكناس -ج) كاغذي    
  ب) نيروي كار   سرمايه الف) تنظيم معامالت بازار) ۲  
  مناقصه -مزايده -د) مناقصه و مزايده    طال و نقره -ج) فلزي    
  ب) مواد اوليه   گذاري الف) افزايش حجم سرمايه) ۳  
  مناقصه -مزايده -د) رقابت و انحصار    مفرغ و نيكل -ج) فلزي    
  ب) سردخانه  هاي بزرگ خصوصي و دولتي الف) اجراي پروژه) ۴  
  مناقصه -مزايده -د) رقابت و انحصار  رسيدهاي جايگزين پول -ج) پول كاغذي    

100
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350

400
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ميليارد ريـال  ۱۳۵آالت، پوشاك و مواد غذايي  مندرجات جدول زير، مربوط به يك جامعۀ فرضي است، چنانچه مجموع ارزش اقالم: ماشين -۱۲۵
  باشد، در اين صورت:

  توليد خالص مليالف)   
  توليد ناخالص داخليب)   
  داخلي سرانه توليد خالصج)   
  در اين جامعه، كدام است؟  

  ميليون نفر ۵۰  جمعيت كل كشور  ۱
  برابر هزينۀ استهالك ۵/۱  ارزش توليد خارجيان مقيم كشور  ۲
  ميليارد ريال ۱۴  هزينۀ استهالك  ۳

1  ارزش خدمات ارائه شده  ۴
 ارزش توليد مردم كشور كه در خارج اقامت دارند. 3

  ميليارد ريال ۴۵  ارزش توليد مردم كشور كه در خارج اقامت دارند.  ۵

  ۱۴/۳ج)   ۱۷۱ب)   ۱۱۸الف) ) ۱  
  ۱۳/۴ج)   ۷۱۱ب)   ۱۱۸الف) ) ۲  
  ۱۴/۳ج)   ۱۷۱ب)   ۱۸۱الف) ) ۳  
  ۱۳/۴ج)   ۷۱۱ب)   ۱۸۱الف) ) ۴  
  هاي زير است؟ كدام گزينه در بردارندٔه پاسخ درست و كامل پرسش -۱۲۶
الحسـاب و چـه قطعـي) اعطـايي بـه  هاي بانكي، كه در بخش واقعي اقتصاد قرار دارد، سود بانكي (چه علـي يك از فعاليت دليل كدام بهالف)   

  است؟ نشدهگذاران در قانون ربا تلقي  سپرده
  ام است؟اندازها در فعاليت مفيد اقتصادي كد كارگيري پس انداز و به اثر و نتيجۀ اين فعاليت بورس، يعني تشويق مردم به پسب)   
  ها منحصراً مربوط به بخش دولتي است؟ كدام گروه از فعاليتج)   
  گذاري غيرمستقيم از طريق استفاده از عقود اسالمي مجاز براي اعطاي تسهيالت مالي به مشتريان خود ها در سرمايه الف) حضور بانك) ۱  
  ب) اثرگذاري در كاهش نرخ تورم     
  ه و تأمين نيرو و صنايع مادرآهن، بيم داري، راه و راه ج) بانك    
  وانتقال وجوه در داخل كشور  الف) خريد و فروش ارز و نقل) ۲  
  ها ب) جلوگيري از نوسان شديد قيمت    
  ج) صنايع بزرگ، دامداري، تجارت و خدمات، بازرگاني خارجي    
  وانتقال وجوه در داخل كشور الف) خريد و فروش ارز و نقل) ۳  
  ها شديد قيمتب) جلوگيري از نوسان     
  ج) صنايع بزرگ، دامداري، تجارت و خدمات، بازرگاني خارجي    
  هاي توليدي و عمراني ها در طرح گذاري مستقيم بانك الف) سرمايه) ۴  
  گذاري در جامعه  ب) افزايش حجم سرمايه    
  ج) صنايع، دامداري، صنعت، پست، تلگراف و تلفن    
  كدام است؟ Bبه  Aعلت حركت از نقطۀ  »...............«با توجه به نمودار منحني  -۱۲۷

  افزايش عرضه -تقاضا) ۱  

  كاهش قيمت كاال -عرضه) ۲  

  كاهش مقدار عرضه -تقاضا) ۳  

  افزايش قيمت كاال -عرضه) ۴  
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هاي ريسندگي هم  ههاي ريسندگي بفروشند. كارگا ريال به كارگاه ۵۰۰۰فرض كنيم كشاورزان هر يك كيلوگرم پنبۀ توليدي خود را به ارزش  -۱۲۸
بافي نخ به پارچه  هاي پارچه بافي بفروشند. در كارگاه هاي پارچه ريال به كارگاه ۷۰۰۰اين مقدار پنبه را به مقداري نخ تبديل كرده و به ارزش 

يل شـده و بـه ارزش ها پارچه به پوشاك تبد شود. در اين كارگاه هاي توليد پوشاك فروخته مي ريال به كارگاه ۹۵۰۰تبديل شده و به ارزش 
  ها: ها و ستاده رسد. با توجه به داده كننده مي دست مصرف ريال به ۱۳۰۰۰

  ترتيب از راست به چپ، كدام است؟ افزودٔه مرحلۀ چهارم به ارزشالف)   
  هاي ديگر براي محاسبۀ توليد كل جامعه، وجود دارد و عناوين آن كدام است؟ جز اين روش چه روش بهب)   
محاسبه  »توليد كل«عايدي همۀ بازيگران و فعاالن اقتصادي داخلي يا ملي  »روند توليد«ر آن با جمع زدن همۀ اجزاي سهم در روشي كه دج)   

اي و مواد اوليه نيستيم چـرا كـه ارزش  گيري توليدات واسطه شود، چه نام دارد؟ ضمنا در كدام روش محاسبۀ توليدات كل، نگران اندازه مي
  گيري شده است؟ خود اندازه حاسبۀ كاالها و خدمات نهايي خودبهها در م پولي همۀ آن

  توسل به چه اقدامي ضروري است؟ »توليد كل جامعه«از نظر كارشناسان اقتصادي براي جلوگيري از اشتباه در محاسبۀ د)   
  روش توليد -اي ب) روش هزينه    ۲۵۰۰ -۲۰۰۰الف) ) ۱  
  پذيرند. گيرند و ميانگين اين دو را مي كار مي به د) دو روش را  اي روش هزينه -ج) روش درآمدي    
  روش درآمدي -اي ب) روش هزينه    ۳۵۰۰ -۵۰۰۰الف) ) ۲  
  كنند. گيرند و نتايج را با هم مقايسه مي كار مي د) حداقل دو روش را به  روش درآمدي -اي ج) روش هزينه    
  اي  روش هزينه -ب) روش درآمدي    ۵۰۰۰ -۳۵۰۰الف) ) ۳  
  دارند. كنند و هركدام بيشتر بود آن را منظور مي د) هر سه روش را استفاده مي  اي روش هزينه -آمديج) روش در    
  روش توليد -ب) روش درآمدي    ۲۰۰۰ -۲۵۰۰الف) ) ۴  
  .گيرد عنوان پاسخ قطعي مورد قبول قرار مي ها به شود ميانگين آن كار گرفته مي د) هر سه روش به  روش درآمدي -اي ج) روش هزينه    
  هاي زير است؟ كدام گزينه، در بردارندٔه پاسخ درست و كامل پرسش -۱۲۹
  مطلب زير مربوط به كدام مورد است؟الف)   
شـود.  زمان همان سبد كااليي در كشور آمريكا، تعيـين قيمـت مي شود و هم گذاري مي يك سبد كااليي يكسان، ساالنه در ايران قيمت«    

  »دهند. ر در ايران را نشان ميتقسيم اين دو بر هم قدرت خريد دال
ونقـل  هاي حمـل شود، نظير تراكتور براي كشاورز و كاميون براي شركت كار گرفته مي اي، كه در جريان توليد به به كاالهاي بادوام سرمايهب)   

گوينـد و توليدكننـده بـا  مي »...............«شود  شود و آنچه كه در طول زمان، خدمتشان در جريان توليد استفاده مي گفته مي »...............«
  كند. ايجاد مي »...............«ها  آن

نيست در بودجۀ كل كشور لحاظ و  »صندوق توسعۀ ملي«ارتباط با تشكيل  بودجه كل كشور كه بي«چندين سال است، مطلبي در رابطه با ج)   
  شود، محتوي و مضمون آن كدام است؟ رعايت مي

امـا در  »...............«هـا  شود كه كاركرد آن گفته مي »اوراق بهادار«ثل: سفته، چك، پول، برات و حوالجات در زبان مردم، گاهي به اوراقي مد)   
  .»...............«ها اوراق بهادار  اصطالح اقتصاددانان، آن

   P.P.Pالف) استفاده از دالر رفاهي يا دالر برابري خريد ) ۱  
  افزوده ارزش -اي بادوام هاي سرمايهكاال -ب) سرمايۀ فيزيكي    
ج) نفت خام ثروت عمومي است و صادرات و فروش آن درآمد محسوب نشده و وجوه حاصل از فروش آن و همچنين گـاز طبيعـي توليـد     

  هاي توليد حتماً بايد به صندوق توسعۀ ملي واريز شود. شده پس از كسر هزينه
  شود. قي نميتل -د) تضمين تعهدات است نه تاميم مالي    
  الف) مورد استفاده قرار دادن ميانگين ارزهاي معتبر جهان و تبديل توليد ملي به آن ) ۲  
  سود حسابداري -اي كاالهاي سرمايه -ب) سرمايۀ مالي    
  ه قرار گيرد.هاي عمومي براي زايندگي مستمر و حفظ اين ثروت طبيعي هرگز نبايد مورد مصرف و استفاد درآمدهاي حاصل از فروش ثروت ج)    
  شود. تلقي نمي -د) تأمين مالي است نه تضمين تعهدات    
  الف) مورد استفاده قرار دادن ارزي كه ارتباط مستقيمي با نرخ دالر موجود در بازار ارز را ندارد.) ۳  
  سود اقتصادي -اي بادوام كاالهاي سرمايه -ب) سرمايۀ مولد    
  عنوان درآمدهاي خاص دولتي به صندوق توسعۀ ملي واريز شود. ي بايد بههاي عموم ج) درآمدهاي حاصل از فروش ثروت    
  شود. تلقي مي -د) تضمين تعهدات است نه تأمين مالي    
  شود.  المللي محاسبه و اعالم مي هاي مالي بين الف) استفاده از دالري كه توسط سازمان) ۴  
  سود ويژه -كاالهاي بادوام نهايي -ب) سرمايۀ عمراني    
    جانبه و فراگير مورد مصرف قرار گيرد. نفت خام ثروت عمومي بوده و فروش آن بايد از طريق صندوق توسعۀ ملي در جهت فقرزدايي همه ج)    
  شود. تلقي مي -د) تأمين مالي است نه تضمين تعهدات    
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  :جدول زير نمايانگر اطالعات ارائه شده در يك جامعۀ فرضي است، با توجه به مندرجات جدول -۱۳۰
  اين جامعه چقدر است؟ »پول حجم شبه«ميزان الف)   
  هاي غيرديداري كدام است؟ ارزش پولي سپردهب)   
  اين جامعه، كدام است؟ »پول موجود يا كل نقدينگي«حجم كل ج)   

  ۵۳۳۰ج)   ۱۰۸۰ب)   ۲۷۱۰الف) ) ۱  

  ۵۳۳۰ج)   ۱۰۰۸ب)   ۲۱۷۰) الف) ۲  

  ۵۰۳۳ج)   ۱۰۰۸ب)   ۲۷۱۰الف) ) ۳  

  ۵۰۳۳ج)   ۱۰۸۰ب)   ۲۱۷۰الف) ) ۴  

  هاي جدول، بيانگر: يك از رديف در يك جامعه بازاري فرضي است. در اين صورت كدام »تقاضا، عرضه، قيمت«جدول زير، نمودار  -۱۳۱
  مازاد عرضه است؟الف)   
  آن كدام است؟ »»اصطالح اقتصادي«و نام تقاضا و عرضه است «برابري ميان ب)   
  كمبود عرضه است؟ج)   
  يمت تعادليق -۴ب) رديف:   ۳الف) رديف: ) ۱  
  ۳ :ج) رديف    
  مقدار تعادلي -۵ب) رديف:   ۳الف) رديف ) ۲  
  ۴ :ج) رديف    
  قيمت و مقدار تعادلي -۴ب) رديف:   ۵الف) رديف: ) ۳  
  ۳ :ج) رديف    
  مقدار و قيمت تعادلي -۵ب) رديف:   ۵الف) رديف: ) ۴  
  ۴ :ج) رديف    
  ؟كدام گزينه، متضمن پاسخ درست و كامل سؤاالت زير است -۱۳۲
  مطلب زير در ارتباط با كدام مورد است؟الف)   
پردازنـد و عوايـد  اندازي كرده و به توليد گندم مي صاحبان زمين، بذر، تراكتور و نيروي كار، همه با هم يك واحد كشت و صنعت، را راه«    

  »است. »...............«اي از آن  شود و نمونه يناميده م »...............«كنند. اين نوع نهاد اقتصادي،  آمده را بين هم تقسيم مي دست به
، سليقۀ خودشان »درآمد«، »قيمت كاال«ها در مورد مصرف كاال از عواملي مانند  تقاضا كاال، رفع نياز است و تصميم آن »...............«انگيزٔه ب)   

  پذيرد. تأثير مي »...............«و  »...............«و 
هاي مطلق و نسبي، استقالل اقتصـادي، خودكفـايي،  مزيت«نان در رابطه با توجه يا عدم توجه به مفاهيم اقتصادي همچون: نظر اقتصادداج)   

  كدام است؟» عدم وابستگي و توليد و مصرف كاالهاي ملي
  ست است؟ها، كدام مورد در هاي اساسي نظام اقتصادي كشور، اصول مربوط به آن در رابطه با محورهاي كلي و ويژگيد)   
  قيمت ساير كاالها -تبليغات -كنندگان ب) مصرف  شركت تعاوني -الف) سازمان توليد مشاركتي) ۱  
  اند. المللي شده ج) آنان موفق به ايجاد تركيب جامعي از منافع ملي و منافع بين    
  ۵۵تا  ۵۱د) مالي دولت، پنج اصل: اصول     
  قيمت ساير كاالها -بيني در مورد رونق و ركود بازار پيش -كنندگان ب) مصرف  شركت تعاوني -الف) واحد كشت و صنعت كشاورزي) ۲  
  ج) آنان معتقدند اين اصطالحات در ارتباط منطقي و درست با هم نيستند.    
  ۴۵تا  ۴۱د) اصول مالي دولت، پنج اصل:     
  قيمت ساير كاالها -و ركود بازاربيني در مورد رونق  پيش -كنندگان ب) مصرف  شركت سهامي -الف) سازمان توليد زراعي) ۳  
  ج) اقتصاددانان بر اين باورند كه استقالل اقتصادي در دنياي امروز كامالً بي معناست.    
  ۴۵تا  ۴۱د) اصول مالي دولت، پنج اصل:     
  قيمت كاالهاي جايگزين -تثبيت قيمت كاالها -كنندگان ب) توليد  شركت سهامي -الف) سازمان تعاون روستايي) ۴  
  محصولي شدن در دنياي واقعي مطلوب نيست. ) غالب اقتصاددانان معتقدند برخالف الگوي فرضي مطرح شده تكج    
  ۵۵تا  ۵۱د) منابع مالي حكومت براي ايفاي وظايف خود، پنج اصل:     

  واحد ۴۸۰  دار مردم هاي مدت ارزش پولي موجودي سپرده ۱
  واحد ۱۲۰۰هاي ديداري و غيرديداري مردم ارزش پولي مجموع سپرده ۲

2  ارزش پولي مجموع مسكوكات در دست مردم ۳
ها موجودي اسكناس 3

  واحد ۱۵۰۰  ها ارزش پولي مجموع اسكناس ۴
  واحد ۱۲۰  هاي ديداري مردم ارزش پولي سپرده ۵
  واحد ۱۶۳۰  الحسنه هاي قرض ارزش پولي حساب ۶

»به كيلو«مقدار عرضه »به كيلو«مقدار تقاضا »ريال«قيمت به رديف
۱  ۱۰۰  ۱۲۰۰  ۰  
۲  ۱۵۰  ۱۰۰۰  ۲۰۰  
۳  ۲۰۰  ۸۰۰  ۴۰۰  
۴  ۲۵۰  ۶۰۰  ۶۰۰  
۵  ۳۰۰  ۴۰۰  ۸۰۰  
۶  ۳۵۰  ۲۰۰  ۱۰۰۰  
۷  ۴۰۰  ۰  ۱۲۰۰  
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  رو در رابطه با قدرت خريد پول: با توجه به نمودار تصويري روبه -۱۳۳
  دام است؟نتيجۀ كاهش قدرت خريد پول، كالف)   
  پول در مقابل چه چيزي قدرت خريد خود را حفظ نكرده است؟ب)   
  يكي از داليل مهم كاهش قدرت خريد پول جامعه، كدام است؟ج)   
  رابطۀ پول با چه چيزي يك رابطۀ غيرمستقيم است؟د)   
  شود قدرت خريد پول دستخوش تغيير است؟ ) چرا گفته ميه  
  ه چيست؟و) قدرت خريد پول جامعه وابسته ب  
  ها ب) سطح عمومي قيمت      الف) تورم ركودي) ۱  
  د) حجم پول در گردش    ج) نابرابري عرضه تقاضاي و كل جامعه    
  هاي خارجي آن است. و) قدرت موازنۀ پرداختي  ) چون يك واحد پول نتوانسته ارزش خود را در طول زمان حفظ كند.ه    
  ب) افزايش نقدينگي      الف) تورم ركودي) ۲  
  ها د) سطح عمومي قيمت    نابرابري عرضه و تقاضاي كل جامعه ج)    
  ها  و) سطح عمومي قيمت  ) چون ارزش پول متناسب با رونق شكوفايي اقتصادي افزايش هماهنگ نداشته است.ه    
  ب) افزايش نقدينگي      الف) تورم) ۳  
  د) حجم پول در گردش    ج) حجم زياد پول نسبت به توليد جامعه    
  هاي خارجي آن است. و) قدرت موازنۀ پرداخت  ش پول متناسب با رونق و شكوفايي اقتصادي افزايش هماهنگ نداشته است.) چون ارزه    
  ها  ب) سطح عمومي قيمت      الف) تورم) ۴  
  ها  د) سطح عمومي قيمت    ج) حجم زياد پول نسبت به توليد جامعه    
  ها  و) سطح عمومي قيمت  ن حفظ كند.) چون يك واحد پول نتوانسته ارزش خود را در طول زماه    
  با فرض جدول مالياتي زير: -۱۳۴
ميليارد  ۱۵صي كه در ماه، ميزان ماليات شخالف)   

  ريال درآمد دارد، كدام است؟
  ميزان ماندٔه خالص ماهيانۀ او كدام است؟ب)   
هـاي  يـك از روش اين محاسبه مربوط به كـدام ج)  

نرخ مالياتي ثابـت، تصـاعدي كلـي، تصـاعدي 
  اي است؟ طبقه

در رابطه با ويژگي نوع نرخ مالياتي در محاسـبۀ  د)  
  است؟ نادرستاين جدول، كدام مورد، 

  ج) تصاعدي  ريال  ۷,۴۳۸,۵۰۰,۰۰۰ب)   ريال ۶,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰الف) ) ۱  
  د) اين نوع نرخ مالياتي در تعديل درآمد و ثروت افراد جامعه، مؤثر است.    
  اي ج) تصاعدي طبقه  ريال  ۸,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰ب)   ريال ۶,۶۲۵,۵۰۰,۰۰۰الف) ) ۲  
  پردازند. تر با نرخ كمتري ماليات مي شتر با نرخ بيشتر و افراد با درآمدهاي پاييند) در اين نوع ماليات، افراد با درآمدهاي بي    
  اي ج) تصاعدي طبقه  ريال  ۸,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰ب)   ريال ۶,۵۶۲,۵۰۰,۰۰۰الف) ) ۳  
  .شود ها كم و زياد مي د) در اين نوع ماليات، ميزان ماليات پرداختي افراد، متناسب با تغيير در درآمد يا دارايي آن    
  ج) تصاعدي كلي  ۷,۴۳۸,۵۰۰,۰۰۰ب)   ريال ۶,۶۲۵,۵۰۰,۰۰۰الف) ) ۴  
  شود. د) در اين نظام مالياتي نرخ ماليات با افزايش درآمد با دارايي، زياد و به عكس با كاهش درآمد يا دارايي، كم مي    
ترتيـب  كنندٔه اطالعات، به كتاب درسي، گزينۀ كاملها مندرج در  هاي مربوط به آن دست آمد از چند كشور و شاخص با توجه به اطالعات به -۱۳۵

  حروف، كدام است؟

ها شاخص  
  كشورها

ومير نوزادان  نرخ مرگ
  تولد ۱۰۰۰در هر 

 اميد به زندگي 
  »سال«

  نرخ با سوادي 
 به درصد ساالن بزرگ

  توليد ناخالص داخلي سرانه 
  ۲۰۱۱ثابت سال  PPPبه دالر 

  ؟  ۱۰۰حدود   ۶/۸۱  ؟  نروژ رتبۀ اول الف
  ۱۰۷۰  ؟  ۱/۵۵  ۵/۶۱»؟«موزامبيك رتبۀ   ب
  ۱۵۰۹۰  ۳/۸۴  ؟  ۴/۱۴  »؟«ايران رتبۀ   ج
  ؟  ۱/۹۵  ۷۵  ؟  »؟«چين رتبۀ   د

  ۱۱,۵۲۵ -۹/۶ -۸۰د)   ۳/۷۲ -۵۹ج)   ۳/۴۰ -۱۶۰ب)   ۸۲,۵۲۴ -۱/۱الف) ) ۱  
  ۹,۶۲۶ -۹/۱۰ -۸۰د)   ۳/۴۰ -۱۷۰ج)   ۶/۵۰ -۱۸۰ب)   ۶۲,۴۴۸ -۳/۲الف) ) ۲  
  ۹,۶۲۶ -۹/۱۰ -۸۰د)   ۳/۷۲ -۶۹ج)   ۳/۴۰ -۱۷۰ب)   ۸۲,۵۲۴ -۱/۱الف) ) ۳  
  ۹,۶۲۶ -۹/۶-۹۰د)   ۴/۷۵ -۵۹ج)   ۶/۵۰ -۱۶۰ب)   ۶۲,۴۴۸ -۳/۲الف) ) ۴  

  معاف از ماليات  ميليون ريال ۱۵۰درآمدهاي تا:  ۱
 ميليون ريال ۱۵۰نسبت به مازاد:  %۱۵با نرخ:   ميليون ريال ۲۵۰درآمدهاي تا: ۲
 الميليون ري ۲۵۰نسبت به مازاد:  %۲۰با نرخ:   ميليون ريال ۳۵۰درآمدهاي تا: ۳
ميليون ريال ۳۵۰نسبت به مازاد:  %۲۵با نرخ:   ميليون ريال ۴۵۰درآمدهاي تا: ۴
 ميليون ريال ۴۵۰نسبت به مازاد:  %۳۵با نرخ   ميليون ريال ۹۰۰درآمدهاي تا: ۵
 ميليون ريال ۹۰۰نسبت به مازاد:  %۴۵با نرخ: ميليون ريال ۹۰۰درآمدهاي باالتر از: ۶
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اختصاصي اختصاصيادبيات  پيشنهادي:   ادبيات  پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  3030وقت 
  ها مشهود است؟  در كدام مصراع» سبك خراساني«هاي زباني  ويژگي -۱۳۶

ــنج ــد گ ــدر اســت اي خردمن ــج ان ــه رن ــف) ب ال
  

ــك ا ــكيبب) ي ــتاب و ش ــان را ش ــت ابله س
  

ــام ــو ك ــي ت ــس نبين ــزين پ ــي ك ــه پرس ج) چ
  

ـــد ـــان كمن ـــت پيچ ـــراك بربس ـــه فت د) ب
  

ـــگه ـــه چن ـــتم ب ـــد رس ـــان را بمالي ) كم
  

  ه -ج -) ب۴  د -ج -) ب۳  د -ج -) الف۲  د -ب -) الف۱  
  هايِ زبانِ پهلوي آمده است؟  در كدام عبارات، ويژگي -۱۳۷
  شرقي ايران رواج داشته است.  شمال و شمالالف) در زمان اشكانيان و در   
  ب) اغلب آثار ادبي پهلوي شفاهي بوده و به كتابت در نيامده است.   
  ج) از اين زبان ترجمۀ عربي و فارسي كليله و دمنه و هزار و يك شب موجود است.   
  به اين زبان است. » يادگار زريران«و » درخت آسوريك«د) در اصل   
  ان ساساني و متعلق به ناحيۀ پارس است. ) زبان رسمي دوره  
  ه -ج -) ب۴  د -ج -) ب۳  ه -د -) الف۲  ج -ب -) الف۱  
  ترتيب، داراي آثاري مانند ............... نيز هستند.  به» شهري چون بهشت -زمستان -راه آب نامه -خسي در ميقات«پديدآورندگان  -۱۳۸
  تنگسير -آخر شاهنامه -دهكدٔه پُرمالل -) ديد و بازديد۲  شونسوو -ها همسايه -يكي بود يكي نبود -تار ) سه۱  
  سگ ولگرد -هايش چشم -شوهر آهوخانم -) ارزيابي شتابزده۴  آتش خاموش -از اين اوستا -تلخ و شيرين -) مدير مدرسه۳  
  ............... جز بههمۀ عبارات از لحاظ تاريخ ادبيات درست است،  -۱۳۹
  ات كهن را با مضامين تازه و زبان جديد همراه كردند. ) شاعران عصر صفوي موضوع۱  
  ) در قرن نهم و دهم لغات مربوط به مذاهب و آداب و رسوم هندوان به حوزٔه شعر و ادب راه يافت. ۲  
  كردند.  هاي مشكل را به زبان ساده بازنويسي مي ) در قرن هفتم و هشتم برخي نويسندگان كتاب۳  
  هاي نثر سبك هندي است.  اربرد وجه وصفي و فراواني لغات مغولي از ويژگي) درآميختگي نظم و نثر، ك۴  
  ترتيب، چگونه است؟  نثر هر يك از آثار زير، به -۱۴۰
  »التواريخ، داراشكوه القلوب، احسن شرفنامۀ بدليسي، محبوب«  
  ) ساده، بينابين، مصنوع، ساده ۲    ) مصنوع، ساده، بينابين، ساده۱  
  ) ساده، مصنوع، بينابين، ساده ۴    ساده، مصنوع ) ساده، بينابين،۳  
  چند اثر درست، معرفي شده است؟  -۱۴۱
(زيارت: جالل آل احمد) (شهري چون بهشت: سيمين دانشور) (راه آب نامه: علي اكبر دهخدا) (دهكدٔه پرمالل: احمد محمود) (برٔه گمشـدٔه   

  ) (ديد و بازديد: علي محمد افغاني) (تهران مخوف: مشفق كاظمي) راعي: هوشنگ گلشيري) (جعفرخان از فرنگ برگشته: مشفق كاظمي
  ) شش۴  ) پنج۳  ) چهار۲  ) سه۱  
  را برگزيدند؟ » سبك تلفيقي«نويسي  در داستان» همگي«كدام نويسندگان  -۱۴۲
  محمد افغاني، امين فقيري ) جالل آل احمد، علي۲  ) محمود اعتمادزاده، صادق چوبك، احمد محمود۱  
  ) سيمين دانشور، بزرگ علوي، هوشنگ گلشيري۴  سين ساعدي، جمال ميرصادقي، تقي مدرسي) غالمح۳  
  ؟ خورد نميبه چشم » ادبي سبك هندي«در كدام بيت، ويژگي  -۱۴۳
) دوري از ما مكـن اي چشـم بـد از روي تـو دور۱

  

زان كــه جــاني تــو و از جــان نتــوان بــود صــبور  
  

دالن شـور نديـده اسـت كسـي ) در سر مـرده۲
  

نفــس گــرم ز كــافور نديــده اســت كســي  
  

آيـد بـه دسـت ) دامن شادي چو غم آسان نمي۳
  

شـود دل تـا لبـي خنـدان كنـد پسته را خون مي  
  

سـخنان بـيش ) سختي رسد از چرخ بـه نـازك۴
  

ــه   ــود شيش ــار ب ــر و ك ــنگ س ــا س ــري را ب گ
  

  ؟ نيستنويسي دورٔه انقالب اسالمي  هاي داستان يك، از ويژگي كدام -۱۴۴
  هاي دهۀ اول انقالب اسالمي سياسي و اجتماعي بودن است.  ) انديشه حاكم بر داستان۱  
  ) گرايش به خاطره، قطعۀ ادبي، سفرنامه و شرح حال رايج شد. ۲  
  ويژه در زمان جنگ بيشتر ادبي است.  ها به ) زبان داستان۳  
  ) تفكّر اومانيستي در برخي آثار اين دوره كمرنگ است. ۴  
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   ............... جز بهخورد،  همۀ ابيات، آرايۀ مجاز به چشم ميدر  -۱۴۵
ـــي۱ ـــي ) م ـــارت م ـــبح و اش ـــد رود ص كن

  

واري بـــيش نيســـت كـــاين گلســـتان خنـــده  
  

ــك۲ ــۀ باري ــزار نكت ــت ) ه ــو اينجاس ــر ز م ت
  

ـــد   ـــه هركـــه ســـر بتراشـــد قلنـــدري دان ن
  

ـــيد۳ ـــاه و خورش ـــافليم و م ـــو غ ـــن و ت ) م
  

لبـــر ايـــن گـــردون گـــردان نيســـت غافـــ  
  

ـــاب۴ ـــق دارد كت ـــو ح ـــر ت ـــالوت ب ) از ت
  

ـــي   ـــه م ـــامي ك ـــو از او ك ـــاب ت خـــواهي بي
  

  همگي در كدام بيت آمده است؟ » جناس، استعاره، موازنه و اغراق«هايِ  آرايه -۱۴۶
ـــا مـــور۱ ) بگفـــت از ســـور كمتـــر گـــوي ب

  

تــر از ســور كــه مــوران را قناعــت خــوش  
  

) بهاري كز دو رخسارش همي شمس و قمر خيزد۲
  

نگاري كز دو ياقوتش همـي شـهد و شـكر ريـزد  
  

) پرواز به آنجا كـه نشـاط اسـت و اميـد اسـت۳
  

پرواز بـه آنجـا كـه سـرود اسـت و سـرور اسـت  
  

) آمـــد نفـــس صـــبح و ســـالمت نرســـانيد۴
  

بـــوي تـــو نيـــاورد و پيامـــت نرســـانيد  
  

  هايِ بيتِ زير، كدام است؟  آرايه -۱۴۷
ــرد ــكارا ك ــرده آش ــن از پ ــه راز م ــي ك مهم

  

ــت   ــان اس ــرده پنه ــر پ ــورت او زي ــوز ص هن
  

  نما متناقض -تكرار -ايهام تناسب -) كنايه۲    تضاد -كنايه -ايهام -) استعاره۱  
  مجاز  -پارادوكس -استعاره -سان ) جناس هم۴  آرايي واج -كنايه -استعاره -) تضاد۳  
  ............... جز بهشود،  در همۀ ابيات همۀ اركان تشبيه يافت مي -۱۴۸
) گــويي شــب هجــر تــو چــو بخــت ســيه مــن۱

  

ـــاري   ـــه ت ـــو آموخت ـــف ت ـــر زل ـــار س از ت
  

ــدم۲ ــتي طلبي ــو مس ــون ت ــب ميگ ــن از ل ) م
  

ــو خمــاري   ــار ت ــلم از چشــم خم ــد حاص ش
  

) رقص آيـدم از سـاز تـو چـون زهـرٔه چنگـي۳
  

ــــاري   ــــت ت ــــوري و اي آف ــــت تنب اي لعب
  

ــن۴ ــيش رخ روش ــه ) پ ــر از آيين ــاه ت ات اي م
  

ـــــد آرزو   ـــــيد كش ـــــهخورش داري ي آين
  

  شود؟  يافت مي» هر دو«هاي ايهام و استعاره  در كدام بيت، آرايه -۱۴۹
) آفتابي كز شفق، رخسار، در خون شسته اسـت۱

  

ــورده   ــاخن خ ــه داغ ن زارِ حســنِ اوســت اي از الل
  

سازد مگر عودش بسوخت سازي خوش نمي ) زهره۲
  

گسـاران را چـه شـد كس ندارد ذوق مسـتي مـي  
  

ــز۳ ــرو) در ب ــش و ب ــدح درك ــك دو ق م دور ي
  

يعنــــي طمــــع مــــدار وصــــال دوام را  
  

ــاري۴ ــاد نوبه ــون ب ــتر چ ــرب بگس ــرش ط ) ف
  

ــد   ــتان ش ــاش گلس ــت نق ــتان گش ــراش بوس ف
  

  ............... جز بههايِ مقابل همۀ ابيات درست است،  آرايه -۱۵۰
ام ) ز آشــفتگي بــه حلقــۀ جمعــي رســيده۱

  

ــه   ــز حلق ــتن ك ــابي نداش ــو ت ــف ت ــاي زل ده
  

  (ايهام، پارادوكس) 
) به عشق زلـف و رخـت فـارغم ز ديـر و حـرم۲

  

كــه ايــن معاملــه بيــرون ز كفــر و ايمــان اســت  
  

 (استعاره، لف و نشر) 
ــرچينش۳ ــف پُ ــاب و زل ــل پُرت ــاد كاك ــه ي ) ب

  

دل من است كه هم جمـع و هـم پريشـان اسـت  
  

  (كنايه، پارادوكس) 
افـروز اسـت ) چراغ چشم مـن آن روي مجلـس۴

  

ــوي عنبرافشــان اســت   ــن آن م ــر م ــاب عم طن
  

  (جناس، تشبيه)  
  ترتيب، در كدام ابيات آمده است؟  به» استعاره، ايهام، ايهام تناسب و لف و نشر«هاي  آرايه -۱۵۱

الف) چو ذرّه گرچه حقيرم ببين بـه دولـت عشـق
  

ــر پيوســتم   ــه مه ــواي رخــت چــون ب ــه در ه ك
  

و ببـينب) تير و كمان عشق را هركـه نديـده، گـ
  

پشـــت خميـــدٔه مـــرا قـــد كشـــيدٔه تـــو را  
  

ج) گو چو شمعش پيش ميرم بر غمم خندان شـود
  

ـــن   ـــد ز م ـــازك برنجان ـــاطر ن ـــرنجم خ ور ب
  

د) آخر چـه شـد اي بـرگ گـل تـازه كـه ديـدار
  

ـــي   ـــل ب ـــي از بلب ـــاز گرفت ـــوا ب ـــرگ و ن ب
  

  ب -الف -ج -) د۴  ب -ج -الف -) د۳  د -ب -ج -) الف۲  ج -د -ب -) الف۱  
  آمده است؟ » غلط«قاعدٔه قافيه در مقابلِ كدام بيت،  -۱۵۲
ــاعري۱ ــعر و ش ــزي ز ش ــنوي رم ــرادر بش ) اي ب

  

تا ز مـا مشـتي گـدا كـس را بـه مـردم نشـمري  
  

  )۲(قاعدٔه  
ـــم۲ ـــراز آي ـــه ره ســـخن ف ـــن ب ) چـــون م

  

ـــــه قصـــــيده   ـــــواهم ك ـــــارايم خ اي بي
  

  )۲(قاعدٔه  
ــت۳ ــه قضاس ــان ن ــال جهاني ــوّل ح ــر مح ) اگ

  

ـــاري    ـــرا مج ـــوالْچ ـــرخالفِ رضاســـت اح ب
  

  )۱(قاعدٔه  
ــاد۴ ــو افت ــاي ت ــف چليپ ــا زل ــو ت ــاي ت ) در پ

  

بــس دل كــه از ايــن سلســله در پــاي تــو افتــاد  
  

  )۱(قاعدٔه  
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  روي كدام بيت، در مورد قافيه درست است؟  توضيحِ روبه -۱۵۳
) ســـپه را تـــو بـــاش ايـــن زمـــان پيشـــرو۱

  

ــــه   ــــويي كين ــــدار   ت ــــواه جهان ــــخ ون
  

  )۱(قاعدٔه  
ناقــــۀ جســــم دلــــي را بنــــده بــــاش) ۲

  

ـــا روح صـــالح خواجـــه   ـــا شـــوي ب ـــاش ت ت
  

  (ذوقافيتين) 
) دوش از در ميخانـــه كشـــيدند بـــه دوشـــم۳

  

ـــم   ـــت دوش ـــت ز كيفي ـــزا مس ـــا روز ج ت
  

  (ش: حرف روي) 
ــــديم۴ ــــار آم ــــه ك ) خــــدايا مقصــــر ب

  

ـــــي   ـــــديم ته ـــــدوار آم ـــــت و امي دس
  

 ((يم) حروف الحاقي) 
  آمده است؟ » غلط«لِ آن وزنِ كدام مصراع، در مقاب -۱۵۴
  مفاعلين) مفعول مفاعلين (مفعول مگسل او از پيوند زد سر خطش چو دل اي )۲  لن) نگارم بين (مستفعلُ فاعالتُ فع ) چين زلف مشكين را بر رخ ۱  
  فعولن) مستفعلن فعولن ستفعلن(م بين كافرش چشمان افكن  مردم مژگان )۴  فعولن) مفاعيل مفاعيل (مفعول كمينم به باليي گوشه هر ز برخاست )۳  
  شود؟  همگي يافت مي» بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه، كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند و ابدال«در كدام بيت  -۱۵۵
ــروش۱ ــان مف ــه خوب ــز ب ــازوي پرهي ــوّت ب ) ق

  

كــه در ايــن خيــل حصــاري بــه ســواري گيرنــد  
  

) رقــص بــر شــعر نــر و نالــۀ نــي خــوش باشــد۲
  

ن دســت نگــاري گيرنــدخاصــه رقصــي كــه در آ  
  

) حافظ ابنـاي زمـان را غـم مسـكينان نيسـت۳
  

ــد   ــه كــه كنــاري گيرن زيــن ميــان گــر بتــوان ب
  

ــاقي۴ ــف س ــان ســر زل ــد حريف ) خــوش گرفتن
  

گــر فلكشــان بگــذارد كــه قــراري گيرنــد  
  

  ............... جز بهشود،  در بيتِ زير همۀ اختيارات شاعري يافت مي -۱۵۶
پــرده بــرون آي و درآ چــون گــل و مــي دمــي از

  

كــه دگــر بــاره مالقــات نــه پيــدا باشــد  
  

  جاي فعالتن  ) آوردن فاعالتن به۴  ها ) تغيير كميت مصوت۳  ) ابدال۲  ) قلب۱  
  وزنِ كدام مصراع با مصراعِ زير، يكسان است؟  -۱۵۷
  »خيال سرو قدانت به پيشواز آيد«  
  وي زيبا ز گناه آن مينديش) بگشاي ر۲  ) گوشم همه بر قولِ ني و نغمۀ چنگ است۱  
  ) به دامان فلك جايي سزاي چون تو گوهر نيست۴  ) جريده رو كه گذرگاه عافيت تنگ است۳  
  است؟ » دوري«وزنِ كدام بيت  -۱۵۸
) باز آي و بر چشمم نشـين اي دلسـتان نـازنين۱

  

رود كĤشــوب و فريــاد از زمــين بــر آســمانم مــي  
  

) نعــيم هــر دو جهــان پــيش عاشــقان بجــوي۲
  

كــه ايــن متــاع قليــل اســت و آن عطــاي كثيــر  
  

) زاهد از ما بـه سـالمت بگـذر كـاين مـي لعـل۳
  

سـان كـه مپـرس برد از دست بـدان دل و دين مي  
  

ها كـه فشـاندم ) به شوق چشمۀ نوشت چه قطره۴
  

هـا كـه خريـدم فروشـت چـه عشـوه ز لعل بـاده  
  

  ايي كرد؟ بندي هج توان به دو شكل، دسته كدام بيت را نمي -۱۵۹
) رقصـــــيدن ســـــرو و حالـــــت گـــــل۱

  

ــــي   ــــد ب ــــوش نباش ــــزار خ ــــوت ه ص
  

) اين مطرب از كجاست كه سـاز عـراق سـاخت۲
  

ـــرد   ـــاز ك ـــه راه حج ـــت ب ـــگِ بازگش و آهن
  

) آخر به چه گويم هست از خود خبرم چون نيسـت۳
  

وز بهر چه گويم نيست با وي نظـرم چـون هسـت  
  

بـر ) آن كه غم جهان خورد كي خـورد از حيـات۴
  

پس تو غـم جهـان مخـور تـا ز حيـات برخـوري  
  

  است؟  نادرستكدام مورد » عروض و قافيه«با توجّه به بيتِ زير، از ديدگاه  -۱۶۰
اي ظلمـــت شـــب پـــردٔه خورشـــيد جمالـــت

  

ــــت   ــــودار جالل ــــبح جل ــــۀ ص وي كوكب
  

  وجود دارد. » كميت مصوتتغيير «) در بيت اختيار شاعري ۲  است.» مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن«) وزن بيت ۱  
  آمده است. » ۱«و تبصرٔه » ۲«) قافيۀ بيت بر اساس قاعدٔه ۴  حرف روي است.» ت«واژٔه قافيه و » جمالت و جاللت) «۳  
  روي كدام بيت، درست آمده است؟  مفهومِ روبه -۱۶۱

ــي۱ ــه م ــنگ فتن ــك س ــق فل ــارد ) ز منجني ب
  

ـــه   ـــزم در آّبگين ـــه گري ـــن ابلهان ـــار م حص
  

  (جبرگرايي) 
) نــه ســبو پيــدا در ايــن حالــت نــه آب۲

  

ــــواب   ــــم بالصّ ــــين واهللا اعل ــــوش بب خ
  

 (تحيّر و سرگشتگي) 
ـــاك۳ ـــي پ ـــي كن ـــرش ك ـــا دل ز مه ) بگفت

  

بگفــت آنگــه كــه باشــم خفتــه در خــاك  
  

  (عدم آسودگي) 
) يــا رب ايــن آتــش كــه بــر جــان مــن اســت۴

  

ــن زان   ــرد ك ــل س ــر خلي ــردي ب ــه ك ــان ك س
  

  (تمنّاي عشق) 
  ............... جز بههمۀ ابيات يكسان است،  مفهوم -۱۶۲
ــش۱ ــد آت ــل زن ــد عاق ــد زاه ــرمن ص ) در خ

  

ايـــن داغ كـــه مـــا بـــر دل ديوانـــه نهـــاديم  
  

گـري شـهره شـهر اسـت ) مجنون كه به ديوانه۲
  

ــم   ــون ه ــت جن ــود در دش ــا ب ــل م ــفر عاق س
  

كسي سفر يك كوچه راه از بي ) با عقل گشتم هم۳
  

هــا خــار اســتداللريشــه دامــنم از  شــد ريشــه  
  

) حريم عشق را درگه بسي باالتر از عقـل اسـت۴
  

كسي آن آستان بوسد كـه جـان در آسـتين دارد  
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  كند؟  كدام بيت، مفهومي نظير بيتِ زير در ذهن ايجاد مي -۱۶۳
ــت ــالم هس ــه در ع ــش ك ــر نق ــرداز ز ه دل بپ

  

ـــار   ـــار بي ـــر ي ـــيش نظ ـــه پ ـــد از آن آين بع
  

  

جنـاب انـداز الي) صبا خاك وجـود مـا بـدان عـ۱
  

بود كان شـاه خوبـان را نظـر بـر منظـر انـدازيم  
  

) آينـــه ار نقـــش تـــو بنمـــود راســـت۲
  

خودشــــكن آيينــــه شكســــتن خطاســــت  
  

ــد ) عارفــان از ديــدن حســن مجــاز آســوده۳ ان
  

تشنۀ خـم كـي شـود از شيشـه و پيمانـه سـير  
  

ام ) داشــت چشــم بــاز عــالم را ســيه در ديــده۴
  

ــ   ــا ع ــتم ز دني ــر بس ــا نظ ــدمت ــايي ش ين بين
  

  كدام بيت با بيتِ زير، قرابت مفهومي دارد؟  -۱۶۴
گر تـو گرفتـارم كنـي مـن بـا گرفتـاري خوشـم

  

ور خوار چون خارم كني اي گل بدان خواري خوشم  
  

  

ـــر عاشـــق شكســـتي۱ ـــود ب ـــل ب ـــا پ ) جف
  

ـــاندي   ـــمن فش ـــر دش ـــود ب ـــل ب ـــا گ وف
  

دارند يـاران صـبر مـن بـر داغ و درد ) طرفه مي۲
  

تر اسـت از بـاغ ورد دردي كز تو باشد خوش داغ و  
  

) تيـــر بـــالي او را جـــز دل هـــدف نباشـــد۳
  

تيــغ جفــاي او را جــز جــان ســپر نباشــد  
  

دل انـدام سـنگين ) گَرَم بازآمدي محبوب سـيم۴
  

گل از خارم برآوردي و خار از پـاي و پـاي از گـل  
  

  مفهومِ كدام بيت، متفاوت با ساير ابيات است؟  -۱۶۵
اول روز دانستم كـه بـا شـيرين درافتـادم) من ۱

  

كه چون فرهاد بايد شست دست از جان شـيرينم  
  

ــدازم۲ ــت ان ــر در ره ــا داري س ــزم جف ــر ع ) گ
  

ـــدمت ريـــزم   ـــاگيري جـــان در ق ور راه وف
  

) مشكل است از درد و داغ عشـق دل برداشـتن۳
  

ــي   ــه م ــه را ورن ــن خان ــا اي ــيالب فن ــه س دادم ب
  

نگيـــرم ) بـــه تـــيغم گـــر كشـــد دســـتش۴
  

ــــذيرم   ــــت پ ــــد من ــــرم زن ــــر تي وگ
  

  

اختصاصي اختصاصيعربي  پيشنهادي:   عربي  پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  2020وقت 
  ۱۶۶-۱۷۴( إلی العربّیةأو  من أو املفهوم األنسب للجواب للّرتجمةعّین(:  
  : )لّةفیه و ال خُ  ال بیعٌ  یومٌ  أنفقوا ماّم رزقناکم من قبل أن یأيتَ ( -۱۶۶
  ای.  ید قبل از اینکه روزی بیاید که نه فروشی (تجارتی) در آن است و نه دوستی) از آنچه به شام روزی دادیم انفاق کن۱  
  ) آنچه را روزی شام کردیم انفاق کنید پیش از اینکه آن روزی فرا رسد که نه خرید و فروش در آن است و نه شفاعتی. ۲  
  ز بیاید که نه خریدی در آن است و نه شفاعتی. ایم به دیگران بدهید پیش از اینکه آن رو  ) از چیزهایی که به شام روزی داده۳  
  ای در آن است و نه دوستی.  ) چیزهایی را که روزی شام قرار دادیم به دیگران ببخشید قبل از اینکه روزی فرا رسد که نه معامله۴  
  : »ه رضراً أشّد من رضرک!، ألنّه یّرض نفسَ  تعلیم علمه إلیک فال یحزنک حزناً إن یبخل أحٌد يف« -۱۶۷
  زند از زیان تو بیشرت است! ) اگر کسی در یاد دادن علمش به تو بخل ورزید پس نباید که ناراحتت کند، زیرا مسلّامً زیانی که به خودش می۱  
  زند قطعاً بیشرت از تو است! ) کسی اگر در آموخنت علمش به تو بخیل شد پس نباید غمگین شوی، زیرا رضری را که به خود می۲  
  زند! انچه در آموخنت علمش به تو بخیل باشد، اصالً نباید غمگین بشوی، زیرا مسلّامً رضری بیشرت از رضر تو به خود می) کسی چن۳  
  زند!  ) اگر کسی در یاد دادن علمش به تو بخل بورزد قطعاً نباید تو را ناراحت کند، زیرا او رضری بیشرت از رضر تو به خودش می۴  
  »: تُنقذ حیاتَها من املوت! يتَشعر بالخطر َحولَها تَلجأ إلی الحَیل الّتبعُض الطّیور عندما « -۱۶۸
  شان را از مرگ نجات دهد!  اندیشند که زندگی ای می ای از پرندگان هنگام احساس خطر، به چاره ) عده۱  
  مرگ نجات یابد! شان از هایی پناه آوردند تا زندگی ) زمانی که تعدادی از پرندگان خطر را احساس کردند به چاره۲  
  کنند تا زندگی خود را از مرگ نجات دهند! اندیشی می ) هرگاه برخی پرندگان پیرامون خود احساس خطر کنند چاره۳  
دهـد، متوّسـل  ها را از مرگ نجات می هایی که زندگی آن اندیشی کنند به چاره ) برخی پرندگان هنگامی که در اطراف خود احساس خطر می۴  

  شوند! می
  »:  نظام الطّبیعة!ي إلی اإلختالل يفنستهلُک األسمدَة الکیمیاویّة بکرثٍة و نحن نَعلم أّن اِستخداَمها الکثیر یُؤدّ « -۱۶۹
  آورد!  وجود می فهمیم که کاربرد زیادشان اخاللی در نظام طبیعت به کنیم حال آنکه می ) ما از کودهای شیمیایی زیاد استفاده می۱  
  شود!  کار بردن زیادشان به اخالل در نظام طبیعت منجر می دانیم که به کنیم در حالی که می را زیاد مرصف می ) ما کودهای شیمیایی۲  
  آورد!  وجود می کار بردن زیادشان اختالل در نظام طبیعت را به دانیم که به کنیم با اینکه می ) ما کودهای شیمیایی زیادی مرصف می۳  
  شود!  کار بردنشان منجر به اختالل در نظام طبیعت می ایم که زیاد به کنیم با وجود اینکه فهمیده استفاده می) ما از کودهای شیمیایی زیاد ۴  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

12 

  »: ها علی الطّیران!األسامک علی الحرکة و بعضَ  ي أعلم أنّها تُساعد بعَض نف األسامک، و لکنّ سیج زعاي ما هو نَ ال أدر « -۱۷۰
  کند!  ها را در حرکت و بعضی را در پرواز کردن کمک می دانستم بعضی ماهی ، اّما میدانم بافت بالۀ ماهیان از چیست ) منی۱  
  رساند! ها یاری می ها و پرواز بعضی دیگر از آن دانم در حرکت بعضی ماهی ها هست، ولی می دانم چه چیزی در بافت بالۀ ماهی ) منی۲  
  کند! ها را در حرکت کردن و بعضی را در پرواز کردن کمک می عضی ماهیدانم که ب های ماهیان چیست، ولی می دانم بافت باله ) منی۳  
هـا و پـرواز کـردن بعضـی دیگـر  دانستم که در حرکت کردن بعضی از ماهی ها چه چیزی هست، اّما می های ماهی دانم در بافت باله ) منی۴  

  رساند! یاری می
  : الخطأعیِّن  -۱۷۱
  ها خسته نشویم،  ب،: هرگاه بخواهیم که از مصیبت) إذا أَردنا أن ال نَتعَب من املصائ۱  
  مان با مشکالت جزئی ناراحت نشود،  أن ال نَحُزَن أنفَسنا باملشاکل الجزئّیة،: باید بپذیریم که درون ) فلَنقبْل ۲  
  ئی است،حّقاً،: و همۀ مشکالت دنیا برای انسان باهوش واقعاً جز  جزئّیةٌ  يّ ) و کلُّ مشاکل الّدنیا لإلنسان الّذک۳  
  شویم!  ) إن کُّنا من الُعقالء ال نُصبُح ُمنزِعجین أبداً!: اگر از عاقالن باشیم هرگز آزرده منی۴  
  عیِّن الّصحیح:  -۱۷۲
  شاگردیم تالش کرد که در اتوبوس مدرسه را ببندد، غلق باب حافلة املدرسة،: همي أن تُ ) حاولت زمیلت۱  
  خواست به رسعت حرکت کند،  افلة تَسیر برسعة،: ولی درب بسته نشد و اتوبوس میلکّن الباب مل یُغلَق و أخذت الح ) و۲  
  ها نشسته بودند ترس فرا گرفت،   کّن قد جلسن علی الکراّيس األمامّیة،: کسانی را که در جلو صندلی) تَغلَّب الخوف علی الّاليت۳  
  !: زیرا رانندۀ اتوبوس هنوز در جای خود ننشسته بود! ّیارة السّ ) ألّن الّسائق مل یکن جالساً علی کرسّیه الخاّص يف۴  
  »: گو هنگامی که برای بار سّوم دروغ گفت نزدیک بود غرق شود! جوان دروغ« -۱۷۳
  ي یَکذب یَغرق ملّا کذب للمرّة الّثالثة!اّب الّذ) کاد الشّ ۲  ي کذب کاد یغرق ملّا کذب ثالث مّرات!) الّشاّب الّذ۱  
  ) الّشاّب الکّذاب کاد قد غرق عندما کذب ثالث مّرات!۴  ّذاب یَغرق عندما کَذب للمرّة الّثالثة!) کاد الّشابُّ الک۳  
  »الّناس نیاٌم فإذا ماتوا إنَتَبهوا!«عیِّن املناسب عن املفهوم:  -۱۷۴

) عمــــــری بــــــه جهــــــل غافــــــل از مــــــرگ۱
  

جـــــان را بـــــدهیم ســـــقوط چـــــون بـــــرگ  
  

ـــــده۲ ـــــین زن ـــــا چن ـــــوابی ) ت ـــــو در خ ای ت
  

ری متـــــــــام دریـــــــــابیچـــــــــون مبیـــــــــ  
  

) دیگـــر ســـخن از غفلـــت ایّـــام چـــه ســـود۳
  

آن دم کــــــه طعــــــاِم شــــــکِم گــــــور شــــــدم  
  

ــودن۴ ــو را در خــواب غفلــت ب ــا کــی ت ) آدمــی ت
  

ــدی   ــا ب ــدی ب ــا و پلی ــم ه ــای دل ه ــدن ه ــگ ش رن
  

  ِّ۱۷۵-۱۷۷الّتحليل الّرصيفّ (اإلعراب و يف  الخطأعني(:  
  : )عداًء فألّف بین قلوبکماُذکروا نعمة الله علیکم إذ کنتم أ ( -۱۷۵
  إلیه و مجرور معرب/ مضاف -معرفة (علم) -مفرد مذکّر -إسم -) الله: لفظ الجاللة۱  
/ فعل و فاعل، و الجملة فعلیّ  -مجرّد ثاليثّ  -) اُذکروا: فعل أمر۲     »نعمة«ة؛ و مفعوله متعدٍّ
  ةعل و فاعل، و الجملة فعلیّ معلوم/ ف -الزم -»)تفّعل« (من باب مزید ثاليثّ  -) ألّف: فعل ماٍض ۳  
  من األفعال الّناقصة، و منصوب » کان«نکرة/ خرب  -) أعداء: جمع مکّرس أو تکسیر (مفرده: عدّو، مذکّر)۴  
  »: صالة اإلمتحانات إّال علّیاً!حرض جمیع الطّّالب يف« -۱۷۶
  ...»جمیع «معرب/ مستثنی، املستثنی منه  -نکرة -مفرد مذکّر -) علّیاً: إسم۱  
  و مجرور   صالة: جارّ معرب/ مجرور بحرف الجّر؛ يف -مفرد مؤنّث -) صالة: إسم۲  
  إلیه و مجرور معرّف بأل/ مضاف -) اإلمتحانات: جمع سامل للمؤنّث (مفرده: إمتحان، مذکّر)۳  
  إلیه و مجرور فمعرب/ مضا -)إسم فاعل (من فعل مجرّد ثاليثّ  -) الطّّالب: جمع تکسیر أو مکّرس (مفرده: طالب، مذکّر)۴  
  !»:ستخدمت نقوداً ورقّیةً إ  العامل الّصین أّول دولٍة يف« -۱۷۷
  »نقوداً «معرب/ صفة و منصوب بالّتبعّیة للموصوف  -نکرة -) ورقّیة: مفرد مؤنّث۱  
  »الّصین«معرب/ خرب و مرفوع، و املبتدأ:  -نکرة -مفرد مذکّر -من األعداء الّرتتیبّیة -) أّول: إسم۲  
  و مجرور  العامل: جارّ معرب/ مجرور بحرف الجّر؛ يف -معرّف بأل -إسم فاعل -مفرد مذکّر -: إسم) العامل۳  
/ فعل و مع فاعله جملة فعلیّ  -»)إستفعال« (من باب مزید ثاليثّ  -) إستخدمت: فعل ماٍض ۴     ها ة و تصف ما قبلَ متعدٍّ
 ۱۷۸-۱۸۵( عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة(:  
   ضبط حرکات الحروف: يف الخطأّین ع -۱۷۸
  ) یَتَبع الَحَیواُن املُفَرتَُس هذه الَفریسة و یَبَتِعُد عن الُعشِّ إبَتعاداً کثیراً!۱  
  دایِة! البِ يف عْ طِ ستَ ُه، فلم یَ فسَ نَ  صلِحَ  أن یُ ) حاَوَل الرَُّجُل الکَثیُر املَعايص۲  
  ِمِه، تُفِرُز ُعیونُُه سائالً کأنُّه ُدموٌع!) التِّمساُح ِعنَدما یَأکُُل َفریسًة أکربَ من فَ ۳  
َوِل الَجمیلِة يف۴     العالَِم و املَشهورة بالکَثیِر ِمَن املَناِطق الَخّالبِة! ) إّن إیراَن من الدُّ
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   املعنی): (يف تختلف» الّالم«عیِّن  -۱۷۹
اب و الّسامد لینمو الورُد!۲  ) إن نَطلب أن نتعلَّم العلَم فلُنجالِس املتفّقهین!۱     ) نَحتاج إلی الرتُّ
ع املتفرِّجون الّالعبیَن يف۳     اّم یأکلون!مِ  ) إّن املؤمنین لُیطعموا املساکینَ ۴  سابقات! املُ ) لُیشجِّ
  إسم تفضیل:  لیست» رشّ «أو » خیر«عیِّن کلمة  -۱۸۰
  ) إّن تلوُّث الهواء ّرش و هو من املهّددات لنظام الطّبیعة!۲  حاجاتهم الیومّیة! الّناس َمن یُساعد اآلخرین يف ) َخیرُ ۱  
  ) َهجمِت الفرئاُن علی املَزارع، و هذا العمل من ّرش املخّربات للطّبیعة!۴  ) إّن الّسعادة بعد الغلبة علی املصاعب عمل خیر لإلنسان!۳  
  : یختلفط عیِّن جواب الّرش  -۱۸۱
  ) إن تَغضب و تعمل بغضبک تَقرتب من مفسدة عظیمة!۲  ) إن یَقدر أحٌد أن یُسخطک فهو قد تَغلّب علیک!۱  
  ج من املدرسة بعد سنة! موعده نتخرَّ ) إن نَدرس دروَسنا يف۴  ) إن یَقصد األحمُق أن ینفعک ال یقدر ألنّه یَرضّک بحامقته!۳  
  : مختلفاً » کان«عیِّن خرب  -۱۸۲
  ) کان اإلنساُن یستفید من الّدینامیت لتسهیل أعامله الّصعبة!۲  ) کان الطّالب یتکلّم مع أصدقائه حول برنامج سفرتهم العلمّیة!۱  
   کرمان لذیذاً!نتج يفي یَ ) کان الفستُق الّذ۴  ) کان الّتالمیُذ یَقذفون الکرَة حّتی تدخَل املَرمی!۳  
  : حاالً» دؤوب«عیِّن  -۱۸۳
  حاول دؤوباً! الحیاة إّال من یُ ) ال یتقّدم يف۲   أکتساب العلم!أصبح دؤوباً يفي ) لیتن۱  
   أعامله ألهدافه العالیة!) رأیت طالباً دؤوباً یستمّر يف۴  ) من کان أمیراً یَجب أن یکون دؤوباً و حلیامً!۳  
  : الحرصعیِّن أسلوب اإلستثناء معناه  -۱۸۴
  ذه املاّدة باآلخرین إّال عاملاً واحداً! کشف ه يف) ما إهتّم هذا الفیزیايئّ ۱  
ف املشاکُل َعزَم الّتلمیذ يف۲      أداء جمیع واجباته إّال األخیر!) مل تُضعِّ
  ي أنّه یحتاج إلیها إّال أرسته!) ال یَمنح املُحسُن ثروتَه لکّل من یَّدع۳  
  ) مل یَکُن هدُف نوبل من إخرتاع الّدینامیت إّال اإلعامر و البناء!۴  
  »:طالب، و ............... الطّالبة حاِفظا علی کرامتکام!« ............... عیِّن الّصحیح للفراغین:  -۱۸۵
  یا أیّتها  -) یا۴  یا أیّتها -) أیّها۳  أیّتها -) أیّها۲  یا -) یا۱  

پيشنهادي:   تاريختاريخ پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  1212وقت 
  دست آماده است؟ نگاري نوين به اريخها پيش از ظهور ت نگاري كدام گزينه توصيف درستي از وقايع -۱۸۶
  شد. به بيان حوادث سياسي و نظامي و شرح حال فرمانروايان و وجوه گوناگون حيات جامعه توجه مي) ۱  
  نويسان است. هاي مستقيم و بالواسطۀ وقايع تمام آثار نتيجۀ سفرها و مشاهدات و شنيده) ۲  
  شد. هاي ساير علوم استفاده مي تي و يافتهبراي ثبت و نوشتن وقايع تاريخي از اسناد دول) ۳  
  شد. در ثبت و نگارش برخي رويدادها، از اسناد و مدارك دولتي استفاده مي) ۴  
  فلسفۀ يونان بر كدام فيلسوف و دانشمند ايراني تأثير زيادي گذاشته است؟ -۱۸۷
  مسكويه رازي ابن) ۴  امام فخر رازي) ۳  امام محمد غزالي) ۲  سينا ابن) ۱  
  درست است؟» تاريخ طبري و بخش ايران باستان آن«كدام گزينه دربارٔه  -۱۸۸
  ها استفاده كرده است. نامه يك تاريخ عمومي است و طبري براي نگارش اين بخش، از ترجمۀ عربي خداي) ۱  
  برده است.هاي دورٔه ساساني بهره  نامه يك تاريخ روايي است و مؤلف براي نگارش بخش مذكور، از متن پهلوي خداي) ۲  
  هاي دورٔه ساساني براي نگارش بخش مذكور بهره برده است. نامه يك تاريخ عمومي است و طبري از متن پهلوي خداي) ۳  
  ها براي نگارش اين بخش بهره برده است. نامه يك تاريخ روايي است و مؤلف از شاهنامه و ترجمۀ عربي دينوري از خداي) ۴  
  شد؟ ها استفاده مي ار اسيران جنگي در كدام زمينهدر دورٔه اشكاني از نيروي ك -۱۸۹
  داري و خدمات خانگي سازي، گله هاي عمراني، توليدات كارگاهي، راه فعاليت) ۱  
  سازي، معادن شاهي و خدمات خانگي هاي كشاورزي، ساختمان فعاليت) ۲  
  نفعهالم هاي كشاورزي و دامداري، انجام خدمات عمومي و عام معادن شاهي، فعاليت) ۳  
  سازي، توليدات كارگاهي، كار در معادن شاهي المنفعه، راه انجام خدمات عمومي و عام) ۴  
  هاي زرتشت درست است؟ كدام گزينه، دربارٔه باورها و آموزه -۱۹۰
  شمرد. پارسايي و استقالل را دو ويژگي زن خوب مي) ۲  پرداختن به كشاورزي و قرباني كردن گاو را نهي كرد.) ۱  
  كرد. وكار تشويق مي مردم را به كشت) ۴  نشيني و اقتصاد شباني بود. زندگي كوچ مشوق) ۳  
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  كند؟ هاي مختلف تاريخي مي ها، در دوره كدام گزينه، كمك زيادي به شناخت فرهنگ، آداب و رسوم و سنت -۱۹۱
  تابلوهاي نقاشي )۴  اساطير اقوام )۳  بناهاي تاريخي) ۲  شهرهاي تاريخي) ۱  
  اموي نيروي دريايي را توسعه داد و هدف وي از اين اقدام چه بود؟ كدام خليفۀ -۱۹۲
  تسلط بر درياهاي سرخ و مديترانه و حفاظت از بازرگاني دريايي جهان اسالم -معاويه) ۱  
  فتح جزاير درياي مديترانه و پايان دادن به حاكميت مطلق روميان بر آن دريا -معاويه) ۲  
  درياي مديترانه و پايان دادن به حاكميت مطلق روميان بر آن دريافتح جزاير  -عبدالملك مروان) ۳  
  تسلط بر درياهاي سرخ و مديترانه و حفاظت از بازرگاني دريايي جهان اسالم -عبدالملك مروان) ۴  
  مأمون خليفۀ عباسي پس از سه سال خالفت با تغيير شرايط سياسي، به كدام اقدام دست زد؟ -۱۹۳
  مرو به بغداد منتقل كرد. پايتخت خود را از) ۱  
  مشاركت ايرانيان در ادارٔه امور را به حداقل رساند.) ۲  
  الحكمه را براي ترجمه و تأليف كتاب تأسيس نمود. بيت) ۳  
  را از مدينه به مرو منتقل نمود. براي مهار قيام علويان، امام رضا ) ۴  
  ؟نيستالملك توسي  ز مرگ ملكشاه و خواجه نظامكدام گزينه از داليل ضعف و زوال حكومت سلجوقيان پس ا -۱۹۴
  هجوم اقوام مهاجم و از دست رفتن ماوراءالنهر) ۱  
  يابي اتابكان در نواحي زير سلطۀ سلجوقيان قدرت) ۲  
  مبارزات اسماعيليان و رقابت و كشمكش بر سر قدرت ) ۳  
  مهاجرت قبايل ترك به آسياي صغير و تغيير وضعيت سياسي اين ناحيه) ۴  
  درستي بيان شده است؟ گرايي (ناسيوناليسم) در اروپا در عصر جديد و دورٔه معاصر به در كدام گزينه، عوامل مؤثر بر رشد انديشۀ ملي -۱۹۵
  هاي استعماري، انقالب كبير فرانسه آغاز و گسترش رقابت) ۲  نهضت پروتستان، انقالب كبير فرانسه) ۱  
  اكتشافات جغرافيايي، گسترش استعمار و ظهور انقالب صنعتي) ۴  ۱۹عماري در قرن هاي است نهصت پروتستان، تشديد رقابت) ۳  
  خانم استرآبادي در كدام شهر تأسيس شد؟ بي وسيلۀ بي براي نخستين بار مدرسۀ دوشيزگان براي تحصيل دختران به -۱۹۶
  شيراز) ۴  تهران) ۳  تبريز) ۲  رشت) ۱  
  وسيلۀ رضاشاه است؟ يروهاي رزمي عشاير و اسكان اجباري آنان بهكدام گزينه، از نتايج عمدٔه مهار كردن ن -۱۹۷
  هاي خود به دولت مجبور شدن عشاير به فروش زمين) ۱  
  ويژه شهرنشينان كسب رضايت طبقات مختلف مردم به) ۲  
  شدن خشم عمومي در سطح مختلف از اقدامات رضاشاه برانگيخته) ۳  
  از نظر دامي به بيگانگانكاهش رونق دامداري و نيازمندشدن كشور ) ۴  
  المللي گرديد؟ اعتباري اين نهاد بين اخراج كدام كشور از جامعۀ ملل، موجب بي -۱۹۸
  ايتاليا) ۴  آلمان) ۳  شوروي) ۲  تركيه) ۱  
  دار خارجي واگذار كرد؟ سال به يك سرمايه ۶۰مدت  كدام پادشاه قاجار امتياز كشف و استخراج نفت و گاز را به -۱۹۹
  شاه ناصرالدين) ۴  شاه  مظفرالدين) ۳  شاه محمدعلي) ۲  اهاحمدش) ۱  
  صدر است؟ جمهوري ابوالحسن بني يك از رويدادهاي زير مربوط به دورٔه رياست كدام -۲۰۰

  پرسي قانون اساسي جمهوري اسالمي و تأييد آن توسط اكثريت مردم برگزاري همه) ۱  
  شغال خرمشهر توسط ارتش عراقآغاز جنگ تحميلي رژيم بعثي عراق عليه ايران و ا) ۲  
  برگزاري انتخابات اولين دورٔه مجلس خبرگان رهبري و تشكيل مجلس خبرگان) ۳  
  ها كه پس از پيروزي انقالب اسالمي تعطيل شده بودند. بازگشايي دانشگاه) ۴  

پيشنهادي:   جغرافياجغرافيا پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  1313وقت 
  درستي بيان شده است؟ هاي علوم، به ير رشتهدانان با سا در كدام عبارت، تفاوت ميان نگرش جغرافي -۲۰۱
  هاي جهان كشف ناشناخته) ۲  كمك به انسان براي زندگي بهتر) ۱  
  هاي اقتصادي و اجتماعي بندي نظام طبقه) ۴  ها هاي مكان ها و تفاوت مطالعۀ شباهت) ۳  
  دارد؟ مغايرت» دامنۀ شمالي البرز«كدام مورد، با داليل ناپايداري  -۲۰۲
  ها افزايش وزن دامنه) ۲    ها ياد دامنهشيب ز) ۱  
  يافته حجم زياد رسوبات فرسايش) ۴    جريان آب حاصل از بارندگي) ۳  
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  كدام گزينه پيامد عبارت زير است؟ -۲۰۳
  »گيرد. شود، در صورت وجود رطوبت، بارندگي صورت مي تر مي هاي هوا از هواي مجاور خود گرم در فصل زمستان و در شرايطي كه توده«  
  تراكم رطوبت و بارش در دامنۀ غربي زاگرس) ۲    افزايش بارش در سواحل خزر) ۱  
  تشكيل ابرهاي نيمبواستراتوس در دامنۀ شمالي البرز) ۴  كاهش اختالف دما در سواحل شمالي و جنوبي كشور) ۳  
  شده است؟ كدام جمله دليل مناسبي براي عبارت تدوين -۲۰۴
  »شوند. رودهايي هستند كه به درياي خزر وارد ميترين  سفيدرود و هراز از طوالني«  
  شوند. گير تغذيه مي هاي بلند و برف از كوهستان) ۲  ريز هستند. ترين رودهاي اين حوضۀ آب پُرآب) ۱  
  يابند. جريان مي ها بر اساس شكل زمين و شيب ناهمواري) ۴  سرچشمۀ رودهاي متعددي در حوضۀ آبريز هستند.) ۳  
  جز: اند، به درستي نوشته شده به» هاي ايران مراتب سكونتگاه سلسله«بر اساس  ها، همۀ عبارت -۲۰۵
  انسان با تنوع خدمات بيشتر در رأس هرم قرار گرفته است.) ۱  
  تنوع خدمات در دهستان كمتر از بخش و بيشتر از روستا است.) ۲  
  است. در شهرستان شمار جمعيت و تنوع خدمات از بخش بيشتر و از استان كمتر) ۳  
  تنوع خدمات و شمار جمعيت در چند روستا، از بخش بيشتر و از دهستان كمتر است.) ۴  
  كند؟ درستي كامل مي شده را به كدام گزينه با توجه به تصوير زير، عبارتِ تدوين -۲۰۶
  ...............»هايي دارد و  هر مكان در روي زمين ويژگي«  
  ت وجود دارد.ميان هر واحد با واحد مجاور تفاو) ۱  
  هاي آن، نوع پيوستگي و هماهنگي وجود دارد. ميان اجزا و پديده) ۲  
  دان بستگي دارد. تعيين حدود يك ناحيه، به هدف مطالعه و تحقيق جغرافي) ۳  
  ويژگي اصلي هر ناحيه، وحدت و همگوني نسبي ميان عناصر طبيعي و انساني است.) ۴  
  ................  جز بهشده، مغايرت دارند،  تصوير نهاي بيابا همۀ موارد، با ويژگي -۲۰۷

  دوري از منابع رطوبتي) ۱  

  صعود كردن هواي مرطوب )۲  

  مجاورت با مركز پُرفشار جنب حارّه) ۳  

  قرار داشتن در عرض جغرافيايي باال) ۴  

  وامل مؤثر در فرايند فرسايش است؟در مقايسه با عملكرد ساير ع» هاي جاري نقش فرسايشي آب«كدام گزينه بيانگر تفاوت  -۲۰۸
  تغييرشكل عوارض سطح زمين) ۲    تشكيل غارهاي طبيعي) ۱  
  صورت معلق شده به حمل مواد تخريب) ۴  انباشت مواد حاصل از هوازدگي) ۳  
  دارد؟ مغايرترو،  كدام عبارت، با مدل تصويرشدٔه روبه -۲۰۹
  ظهور دين مسيحيت در آسيا) ۱  
  رهنگياندازهاي ف خلق چشم) ۲  
   Covid19گيري بيماري  همه) ۳  
  پراكندگي پيروان دين يهود در نواحي بزرگي بازرگاني) ۴  
  ................ جز بهمطابقت دارند، » قدرت دريايي آلفرد ماهان«ها، با نظريۀ  همۀ عبارت -۲۱۰
  ته باشند.هاي آزاد دسترسي داش الف) كشورهايي قدرتمند هستند كه به آب  
  گيري قدرت جهاني مؤثر هستند. ب) فضاهاي دريايي و اقيانوسي در شكل  
  ج) قدرت دريايي كشور ساحلي وابسته به نيروي جنگي ناوگان دريايي است.  
  د) در كشورهاي دريايي و اقيانوسي، ملتي قدرتمندتر است كه در تجارت دريايي نيرومندتر است.  
  د -ج) ۴  د -ب) ۳  ج -الف) ۲  ب -الف) ۱  
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  كدام عبارت، درست است؟ -۲۱۱
  ها در سطح جهان، مادرشهر هستند. همۀ پايتخت) ۱  
  ميليون نفر جمعيت دارند. ۱۰مادرشهرها بيش از ) ۲  
  مراتب سكونتگاهي قرار دارند. مادرشهرها در رأس هرم سلسله) ۳  
  ند.ترين شهر در يك ناحيه يا استان هست ترين و پرجمعيت مادرشهرها بزرگ) ۴  
  تهيه و اجرا شده است؟» طرح هادي روستايي و توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي ايران«صورت  كدام موارد، به -۲۱۲
  هاي واگيردار ب) آموزش بهداشت و پيشگيري از بيماري  الف) توسعۀ صنايع تبديلي كشاورزي  
  د) تأمين آب آشاميدني سالم  ج) بهبود خدمات گردشگري و فراغتي  
  د -ج) ۴  د -ب) ۳  ج -الف) ۲  ب -الف) ۱  
  سال اخير بوده است؟ ۵۰ونقل درون شهري، يكي از موضوعات مهم شهرها، طي  چرا مديريت حمل -۲۱۳
  به دسترسي عادالنۀ همۀ اقشار جامعه توجه شده است.) ۱  
  نقل شهري، رشد چشمگيري داشته است. و تقاضاي حمل) ۲  
  روزانۀ مردم بوده است. ترين نيازهاي ونقل يكي از اساسي حمل) ۳  
  هاي فسيلي بسيار افزايش يافته است. ونقل، مصرف سوخت با توسعۀ وسايل حمل) ۴  
  است؟ نادرستكدام عبارت  -۲۱۴
  كنند. تدريج تخليه مي ها، جريان آب حاصل از بارش را، به رودخانه) ۱  
  رد.ميان شكل حوضه و شيب بيشتر با طول آبراهه، رابطۀ مستقيمي وجود دا) ۲  
  گيرد. هاي سيالبي را فرا مي هاي فصلي، جريان آب، دشت در زمان وقوع سيالب) ۳  
  يابد. هرقدر تعداد انشعابات رود بيشتر باشد، سرعت تخليۀ آب حاصل از بارش افزايش مي) ۴  
  در مديريت پيش از وقوع سيل مطابقت دارد؟» اي هاي سازه روش«يك از  تصوير زير، با كدام -۲۱۵

  ها چين مطابق با دورٔه بازگشت آبراهه خت سدهاي خشكهسا) ۱  

  ها هاي مهاركننده براي انحراف آبراهه ساخت ديواره) ۲  

  ها هاي انحرافي با هدف هدايت آبراهه احداث كانال) ۳  

  ها احداث سد تنظيمي براي اصالح شيب آبراهه) ۴  

پيشنهادي:   علوم اجتماعيعلوم اجتماعي پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  1515وقت 
  كنند؟  زير، در رابطه با جهان اجتماعي چه چيزي را بيان مي ترتيب عناوين به -۲۱۶
   حقوق و تكاليف افراد  
   ها  عقايد و ارزش  
   هاي كالن مانند فرهنگ و جامعه  پديده  
  ويژگي جهان اجتماعي  -اجزاي جهان اجتماعي -هاي جهان اجتماعي ) اليه۱  
  هاي جهان اجتماعي  اليه -ويژگي جهان اجتماعي -هاي جهان اجتماعي ) محدوديت۲  
  هاي جهان اجتماعي  ها و محدوديت فرصت -ويژگي جهان اجتماعي -) اجزاي جهان اجتماعي۳  
  اجزاي جهان اجتماعي  -هاي جهان اجتماعي ترين اليه عميق -هاي جهان اجتماعي ها و محدوديت ) فرصت۴  
  كند؟  ا بيان مييك، روند تبديل جهان اجتماعي به جهان اجتماعي ديگر ر كدام -۲۱۷
  تحوالت فرهنگي  فراتر رفتن تغييرات از محدودٔه تغييرات درون جهان اجتماعي  دگرگوني هويت فرهنگي  ) بحران هويت ۱  

  تبديل جهان اجتماعي به جهان اجتماعي ديگر  
  ها  زندگي در تداوم عقايد و ارزش هايي از پيدايش شيوه هاي اجتماعي  دفاع از عقايد و ارزش بحران هويت  ) تعارض فرهنگي ۲  

  تبديل جهان اجتماعي به جهان اجتماعي ديگر  
هاي اجتماعي ديگر  تأثيرپذيري از جهان تغييرات هويتي بيرون از مرزهاي مقبول جهان اجتماعي  بحران هويت  ) تزلزل فرهنگي ۳  

  تبديل يك جهان اجتماعي به جهان اجتماعي ديگر  
  ها  هايي از زندگي در تقابل با عقايد و ارزش پيدايش شيوه هاي اساسي جامعه  يت اجتماعي خارج از چارچوب ارزشگيري هو ) شكل۴  

  بحران هويت  تعارض فرهنگي  تبديل جهان اجتماعي به جهان اجتماعي ديگر  
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  هاي جامعه تغلب و مردم آن كدام است؟  ويژگي -۲۱۸
طالب ستايش  -تصور برتر بودن خود نسبت به ديگران -خوار و مقهور كردن ديگران -ها ساير ملت ) همكاري مردم براي غلبه يافتن بر۱  

  ديگران 
  ارزش ندانستن مردم جوامع ديگر  بي -منفعل كردن مردن -گران فراهم آوردن زمينۀ نفوذ سلطه -) خودداري از چيرگي بر مردم جامعه۲  
 - ها در تعيين سرنوشتشان انكار نقش انسان -تصور خوشبخت و پيروز بودن ديگران -خود) عالقه به چيره شدن بر يكايك مردم جامعۀ ۳  

  خوار كردن ديگران 
يابي به موقعيت  تصور توانايي ديگران در دست -مالك نبودن ملت مقهور بر جان و مال خود -) شيفتگي همۀ مردم براي غلبه بر اقوام ديگر۴  

  خوار شمردن مردم جوامع ديگر  -آنان
  گيرد؟  در استعمار نو، كشور استعمارگر چگونه كنترل بازار و سياست كشورهاي ديگر را در اختيار مي -۲۱۹
  المللي  هاي اقتصادي و سياسي بين با استفاده از نهادها و سازمان -با اتكاء به قدرت نظامي خود -) استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات۱  
  نشانده  هاي دست از طريق دولت -المللي ها اقتصادي و سياسي بين با استفاده از نهادها و سازمان -ود) با اتكاء به قدرت اقتصادي خ۲  
  هدف قرار دادن هويت فرهنگي ديگر كشورها  -نشانده هاي دست از طريق دولت -) با اتكاء به قدرت نظامي خود۳  
  با اتكاء به قدرت اقتصادي خود  -استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات -) استفاده از مجريان بومي۴  
  ترتيب هريك از عناوين زير مربوط به كدام قسمت در جدول است؟  به -۲۲۰
    دانش ابزاري  
   گرايي، نفي وحي  عقل  
   ي بحران معرفت  
   گرايي، نفي عقل و وحي  حس  
  الف - ه -و -) ج۲  و -ج - ه -) الف۱  
  الف  -و -ج - ه) ۴  ج -الف -ب -) د۳  
  عبارت درست در رابطه با انقالب اسالمي ايران، كدام است؟  -۲۲۱
  ايت بلوك شرق بود. مورد حم -هويتي سياسي داشت -) در جهت مبارزه با استعمار قديم و حذف كارگزاران مستقيم غرب موفق شد۱  
   داشت. سياسي و فرهنگي هويتي - گرفت شكل مختلف احزاب و ها گروه چريكي هاي جنبش با - بود سياسي انقالب يك فقط ايران اسالمي انقالب )۲  
   گرفت. قرار اسالم جهان فرهنگي قطب كانون در - داشت تمدني و فرهنگي هويتي - كرد مي عمل غربي كشورهاي سياسي سلطۀ بردن بين از جهت در )۳  
ها و مكاتب  به فلسفه -كرد در جهت از بين بردن سلطۀ نظامي كشورهاي غربي عمل مي -) در كانون قطب سياسي جهان اسالم قرار گرفت۴  

  سياسي شرق تعلقي نداشت. 
  شناسي در ارتباط هستند؟  ترتيب، مشخص كنيد موارد ذكرشده با كدام نوع جامعه به -۲۲۲
   ترند.  ترند، در رفع نيازهاي خود تواناترند و به همين دليل پيشرفته برخي جوامع از برخي ديگر پيچيده از منظر آن  
    .انتظار دارد علوم اجتماعي با تشخيص و افشاي سلطه در مناسبات انساني، به رهايي انسان كمك كند  
   ها است.  ها براي يافتن معناي آن روش آن، نگاه به درون پديده  
   كند.  شود تمركز مي بر آنچه مشاهده مي  
  انتقادي  -تبييني -انتقادي -) تفسيري۲  انتقادي -تبييني -تفسيري -) تبييني۱  
  تبييني  -تفسيري -انتقادي -) تبييني۴  تفسيري -تبييني -تبييني -) انتقادي۳  
  پندارد؟  ترتيب، كدام رويكرد به نابرابري اجتماعي، چنين مي به -۲۲۳
    وظيفه دارد امكان رقابت را براي همگان فراهم كند. جامعه  
   شود.  عدالت اقتصادي، مهم دانسته مي  
   شود.  هاي طبيعي ناشي مي ها يا نابرابري نابرابري اجتماعي از تفاوت  
  طرفداران عدالت اجتماعي  -طرفداران قشربندي اجتماعي -) مخالفان قشربندي اجتماعي۱  
  طرفداران قشربندي اجتماعي  -مخالفان قشربندي اجتماعي -ماعي) طرفداران عدالت اجت۲  
  طرفداران عدالت اجتماعي  -مخالفان قشربندي اجتماعي -) طرفداران قشربندي اجتماعي۳  
  مخالفان قشربندي اجتماعي  -طرفداران قشربندي اجتماعي -) طرفداران عدالت اجتماعي۴  
  ؟ نيستشناسي تفسيري  تقادي است، اما ويژگي جامعهشناسي ان هاي جامعه يك، از ويژگي كدام -۲۲۴
  روش مطالعه، روش كمّي است.  -انگارد گذرد را ناديده مي ) اغلب معناي كنش و آنچه درون انسان مي۱  
  ماعي است. بخشي به زندگي اجت هدف معنابخشي و انسجام -پردازد ها مي ها و فرهنگ ) به نقد سلطه در روابط و مناسبات ميان افراد، گروه۲  
عدالت اجتماعي را تحسين  -ها معتقد است نبايد ارادٔه فرد يا گروهي بر فرد يا گروه ديگري تحميل شود ) براي دفاع از ارادٔه افراد و فرهنگ۳  

  كند.  هايي تجويز مي حل كند و براي گسترش آن راه مي
به بيان چرايي  -ها راه يافت جتماعي عبور كرد و به معاني نهفته در كنشهاي ا ) در اين رويكرد براي فهم زندگي اجتماعي بايد از ظاهر پديده۴  

  پردازد.  يك پديده يا نشان دادن علت ايجاد و زوال آن مي

  روشنگري
  پيامد  ويژگي  دورٔه زماني

  د  جم و هجدهمهقرون هفد
  ه  الف قرون نوزدهم و بيستم
  و  ب  پايان قرن بيستم
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  بندي چگونه صورت پذيرفته است؟  بندي فارابي از جوامع مختلف بر چه اساسي انجام شده و اين تقسيم دسته -۲۲۵
  با تأثيرپذيري از قرآن و تجربۀ تاريخي جوامع  -ها هاي آن زشها و ار ) نوع علم، انديشه، آرمان۱  
  با روش تجربي و تفهمي و بر اساس باورهاي ديني  -ها ها و تجربۀ تاريخي آن ها و ارزش ) شناخت آرمان۲  
  هاي الهي  با تأثيرپذيري از قرآن و با شناخت سنت -ها ها و آثار مادي و معنوي آن ) نوع حكومت، دانش۳  
  با توجه به جوامع زمان خود و جوامع گذشته و با استدالل عقلي  -ها وع علم، انديشه، فرهنگ و رفتار آن) ن۴  
  هايي دارد؟  علوم اجتماعي متفكران مسلمان، چه ويژگي -۲۲۶
هاي ويژٔه خود را دارند و  لبرند و تبيين و تفسير و تجويز استدال ها، از ظرفيت عقل نظري و عملي و وحي بهره مي ) براي داوري دربارٔه ارزش۱  

  ها و حقايق است.  دنبال كشف واقعيت در هر سه سطح، پژوهشگر اجتماعي به
شمول عقل نظري و عقل عملي و  دانند و از ظرفيت جهان كنند و تبيين را به تبيين تجربي محدود مي ) از سطوح مختلف عقل استفاده مي۲  

  گيرند.  وحي كمك مي
گيرند و تفسير را نوعي تبيين و استدالل عقلي  ها كمك مي عقل نظري و عقل عملي و وحي براي داوري ارزش شمول ) از ظرفيت جهان۳  

  دانند.  نمي
  ها و حقاق است.  دنبال كشف واقعيت بينند و در همۀ سطوح، پژوهشگر اجتماعي به ) تفسير و تبيين را در تقابل با هم مي۴  
  ؟ هاي زير چيست ترتيب پاسخ پرسش به -۲۲۷
   شود؟  ها از بشر سلب مي در چه شرايطي امكام تشخيص درست يا غلط بودن باورها و انديشه  
   داد، چگونه انقالبي بود؟  خانه از آن جهت كه ساختار سياسي جامعه را تغيير مي جنبش عدالت  
   كنيم، محصول چيست؟  بسياري از آدابي كه مراعات مي  
   هاي عميق آن تسري داد؟  هاي سطحي فرهنگ غرب به اليه يهچه چيزي، سكوالريسم را از ال  
  اومانيسم  -هاي اجتماعي كنش -سياسي -) تعارض فرهنگي۱  
  هاي روشنگري  فلسفه -هنجارهاي اجتماعي -هويتي -) تزلزل فرهنگي۲  
  مدرن  هاي پست جريان -ها و قوانين اجتماعي سنت -فرهنگي -) بحران هويتي۳  
  هاي روشنگري  فلسفه -هاي اجتماعي اطراف ما پديده -اجتماعي -ختيشنا ) بحران معرفت۴  
  ترتيب هريك از موارد زير نتيجۀ چيست؟  به -۲۲۸
   ها  ركود اراده  
    حذف ارزش و اخالق از زندگي اجتماعي  
    ايجاد دولت بزرگ  
    مشاهده نشدن نظم در زندگي روزمره  
  عادت به نظم  -اقتصاد وابسته به نفت -ش از اندازٔه رويكرد تبييني بر نظم و ساختارهاي اجتماعيتأكيد بي -) ناديده گرفتن كنش اجتماعي۱  
  عدم آگاهي  -محصولي تك -تأكيد بيش از اندازٔه رويكرد انتقادي بر نظم و ساختارهاي اجتماعي -) ناديده گرفتن قواعد اجتماعي۲  
  نظمي  تمركز بر بي -وكار عدم رواج كسب -يريشناسي تفس روي آوردن به جامعه -) خودباختگي فرهنگي۳  
  زدايي  آشنايي -توليد ملي ضعيف -ها سلب شور زندگي از انسان -) بحران هويت۴  
  ترتيب هريك از اين موارد با چه موضوعي ارتباط دارند؟  به -۲۲۹
   شدند.  علت فوايد و كاركردهايشان تحمل مي هافرادي كه از نظر قانوني و اجتماعي از هيچ اهميت و اعتباري برخوردار نبودند ولي ب  
    .اگر ارادٔه فرد يا گروهي سركوب گردد، مصداق سلطه است  
    .اتفاقات غيرمنتظره شما را از همكاري با ديگران باز ندارند  
  فايدٔه علوم اجتماعي  -شناسي تبييني ديدگاه جامعه -) رعايا۱  
  فايدٔه علوم انساني  -اديشناسي انتق هدف جامعه -) كارگران كشاورز۲  
  فايدٔه قواعد اجتماعي  -شناسي تفسيري نگرش جامعه -) طبقۀ متوسط۳  
  فايدٔه نظم اجتماعي  -شناسان انتقادي نگرش جامعه -) طبقۀ سوم در جوامع فئودالي غربي۴  
  هاي زير كدام است؟  پاسخ سؤال -۲۳۰
   است؟  اي تأمين جمعيت مناسب براي جهان اجتماعي، چگونه مسئله  
   ها است؟  مطالعۀ موردي، جزء كدام دسته از روش  
   »شود؟  با كدام عقل درك مي» ها كنش انسان  
    در اواخر قرن بيستم، چه چيزي محور مباحثات فكري و سياسي شد؟  
  هويت  -تفسيري -كيفي -) هويتي۲  قشربندي -ابزاري -كمّي -) اجتماعي۱  
  كشمكش طبقاتي  -انتقادي -نگاري قوم -) اقتصادي۴  تماعيعدالت اج -تجربي -كيفي -) سياسي۳  
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  اند؟  هريك از موارد زير، به كدام علت پديد آمده -۲۳۱
   هاي مختلف درون هر جهان اجتماعي  ها و گروه خرده فرهنگ  
   هاي علمي جهان اسالم  استفاده از منابع عقالني و وحياني در تبيين  
    داران  سرمايهسرعت بخشيدن به انباشت ثروت  
   نشيني  حاشيه  
  مركز، پيرامون  -تكنولوژي -توجه به عقل در معناي عام -) تنوع و تكثر معاني۱  
  بحران اقتصادي  -رشد تجارت -اخذ اين تفاسير از فلسفۀ يونان -هاي انساني ) معنادار بودن كنش۲  
  محيطي  بحران زيست -صنعت -محدود نشدن به شناخت تجربي -) فعاليت و خالقيت كنشگران۳  
  فقر و غنا  -داري برده -هاي علمي توسط عقالنيت عدم ساماندهي همۀ عرصه -هاي فرهنگي كنشگران ) تفاوت زمينه۴  
  ها توسط چه كساني مطرح شده است؟  ترتيب، اين نظريه به -۲۳۲
   داند.  آيند، علم مي دست مي هاي تجربي به جهان متجدد فقط علومي را كه با روش  
   توان به آن راه يافت.  در وراي ابهام، رمز و رازي نهفته است كه با هنر مي  
   داري، فقط با يك انقالب قابل حل بود.  هاي جامعۀ سرمايه چالش  
   »دانست.  گيري جوامع مي را عامل شكل» عصبيت  
  خلدون  ابن -وبر -گافمن -) فارابي۲  فارابي -هانتينگتون -ماركس -) وبر۱  
  خلدون  ابن -ماركس -پاول كله -) وبر۴  فارابي -ابوعلي مسكويه -وبر -كس) مار۳  
  ترتيب كدام است؟  هاي زير به پاسخ سؤال -۲۳۳
   دانند؟  ساز قرن بيستم را چه چيزي مي برخي از متفكران، مشكل سرنوشت  
   هاي جديد چه بود؟  ملت -مشخۀ اصلي هويتي دولت  
   شود؟  ز چه جهاني، به چه جهاني وارد ميسازد ا اي مي وقتي فردي مجسمه  
   دارد؟  مي چه كسي معتقد بود كه جهان متجدد در جهت برخورداري از زندگي دنيوي و تسلط انسان بر عالم گام بر  
  ماكس وبر  -فردي به فرهنگي -دوستي گرايي و وطن ملي -محيطي هاي زيست ) بحران۱  
  ماركس  -تكويني به فرهنگي -ها شناخت متقابل هويت -هاي جهاني ) تقابل۲  
  اگوست كنت  -فردي به تكويني -سياسي هويت -معرفتي  ) بحران۳  
  ماكس وبر  -فرهنگي به اجتماعي -ناسيوناليسم -) فقر و غنا۴  
  هاي زير را تعيين كنيد.  درست و نادرست بودن عبارت -۲۳۴
   شود.  هايي مواجه مي جهان اجتماعي از دست بدهند، دوام هويت فرهنگي با چالشها، اهميت و اعتبار خود را نزد اعضاي  هرگاه عقايد و ارزش  
   كشاند.  ها مي ها و انتقاد از آن شناسي را به داوري دربارٔه ارزش فاصلۀ ميان وضع موجود و وضع مطلوب جهان اجتماعي، جامعه  
   كند.  د افول يا رشد اقتصادي و ... هويت جهان اجتماعي تغيير ميآيد، مانن وجود مي هايي كه در جهان اجتماعي به با تغييرات و تفاوت  
   بيند.  ها و كشورهاي پيراموني، در نظام جهاني سلطه را هدف نهايي خويش مي ملت  بيداري اسالمي، تغيير موقعيت  
  نادرست -نادرست -درست -) درست۲  نادرست -نادرست -درست -) نادرست۱  
  نادرست  -درست -نادرست -) نادرست۴  درست -نادرست -درست -) نادرست۳  
گانـۀ  ترتيـب هريـك از رويكردهـاي سـه اي، به هاي رايانه در ارتباط با يك كنش اجتماعي، مانند گرايش افراطي جوانان به اينترنت و بازي -۲۳۵

  پردازند؟  شناسي تبييني، تفسيري و انتقادي چگونه به بررسي آن مي جامعه
با توجه به پيچيدگي پديدٔه اعتياد به اينترنت  -پردازد هاي كنترل آن مي بيني اين كنش اجتماعي و راه هاي كمّي، به پيش ) با استفاده از روش۱  

با پذيرش معاني و ارادٔه افراد و كشف حقيقت و فضيلت، به نقد اين كنش  -پرازد هاي مختلف مي و فضاي مجازي، به فهم معناي آن در گروه
  كند.  را تجويز ميپرداخته و وضعيت مطلوب 

براي فهم و تفسير اين  -توان اين پديده را مورد مطالعۀ تجربي قرار داد هاي فرهنگي و اجتماعي آن مي ) در هر جامعه، با توجه به ويژگي۲  
، وضع هاي كمّي، بدون تحميل و سركوب اين كنش با استفاده از روش -كند كنش، بايد بفهميم كه اين اعتياد بر چه چيزي داللت مي

  كند.  مطلوب را تجويز مي
به زمينۀ فرهنگي كه جوانان در آن به استفادٔه افراطي از  - اي رابطه وجود دارد هاي رايانه بين ميزان پرخاشگري با اعتياد به اينترنت و بازي )۳  

   كند. ها را از فضاي واقعي زندگي جدا مي اعتياد به اينترنت و فضاي مجازي براي جوانان خطرناك است و آن - كنند پردازند رجوع مي اينترنت مي
روز بودن، انگيزه و عامل اصلي  سرگرمي، هيجان، آزادي و به - شود ها مي گريزي و سقوط ارزش اعتياد به اينترنت و فضاي مجازي موجب اخالق )۴  

  هايي براي بهبود اين وضعيت دست يافت. توان به راهكار گير بودن آن، مي با وجود پيچيدگي اين مسئله و همه - حضور در فضاي مجازي است
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منطق منطقفلسفه و  پيشنهادي:   فلسفه و  پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  2525وقت 
  در كدام عبارت، احتمال وقوع مغالطۀ اشتراك لفظ وجود دارد؟ -۲۳۶
  شوند. ) قضايا مانند مفاهيم، به جزئي و كلي تقسيم مي۱  
  درستي، متوجه منظور شما نشدنم. كنم كه به ) تصديق مي۲  

خت بـــر رويـــي كـــه مـــاه) او خـــدو انـــدا۳
  

ــــجده   ــــيش او در س ــــجده آرد پ ــــاه س گ
  

ـــر۴ ـــود مگي ـــاس از خ ـــان را قي ـــار پاك ) ك
  

ـــير   ـــير ش ـــتن ش ـــد در نبش ـــه باش گرچ
  

  ها يكسان است؟ شده بر معناي آن در كدام مورد، نوع داللت همۀ الفاظ مشخص -۲۳۷
  سوگند خورده است. قلمخدا در قرآن به  - ببرتواني باال را تا جايي كه مي هايت دست -خود برد خانۀ) دوستش او را به ۱  
  گم شده است. قوريدر  -برد. دويد و داستان را پيش مي روي كاغذ مي دستم -كند ام، خوب پاك نمي كه خريده كني پاك) ۲  
  و از كار افتادپتي كرد  پت ماشين -استوار باش و دلت را به خداي بسپار كوهچون  -مني، مرا با ماه گردون كاري نيست ماه) تو ۳  
  را بشوييد. دست و صورتپس از رسيدن به خانه،  - از ميان درختان، مظهر خوش قد و بااليي است سرو - هاي آنان است خدا باالي دست دست )۴  
  كدام است؟» شوند. چرا جمالت انشايي در منطق بررسي نمي«ترين پاسخ براي اين پرسش كه  مناسب -۲۳۸
  شود. ها نمي ) خطاي انديشه شامل آن۲    ند.) با واقعيت مطابقت ندار۱  
  شوند. ) به شكل سؤالي، امري يا عاطفي بيان مي۴  دهند. ) فقط از احساسات و تمايالت ما خبر مي۳  
  ترتيب امكان موارد زير را بررسي كنيد: رو، مربع تقابل باشد، به روبه عاگر مرب -۲۳۹
    جمع ميانA  وD در صدق  
    تشخيص صدق يا كذبB  در صورت صدقC  
    جمع ميانA  وB در صدق  
  پذير امكان -غيرممكن -غيرممكن) ۱  
  غيرممكن -پذير امكان -غيرممكن) ۲  
  غيرممكن -پذير امكان -پذير امكان) ۳  
  غيرممكن -غيرممكن -پذير امكان) ۴  
دار را  ر او مدتي پيش در ضمن يك داستان، شتر كوهانروزي نرگس از دور، حيواني چهارپا ديد كه بار زيادي بر پشتش گذاشته شده بود. پد -۲۴۰

  اي شده است؟ دار! نرگس دچار چه مغالطه درنگ فرياد زد: پدر! شتر كوهان براي او توصيف كرده بود. نرگس بي
  توسل به احساسات) ۴  زده تعميم شتاب) ۳  ايهام انعكاس) ۲  تمثيل ناروا) ۱  
  محمول عالمت يكساني دارند؟ در كدام قضيه، دامنۀ مصاديق موضوع و -۲۴۱
  تيم واليبال جانبازان بازي را برد.) ۲  برخي از حيوانات استخوان ندارند.) ۱  
  محمود از فرستادٔه مغوالن استقبال خوبي نكرد.) ۴  انديشد. طور طبيعي به آينده مي آدمي به) ۳  
  كدام قضيه مانعةالجمع است؟ -۲۴۲
  گردد يا به دور زمين. اه يا به دور خورشيد ميم) ۲    جسم يا رسانا است يا غيرفلز.) ۱  
  هر موجودي، يا جاندار است يا داراي احساس نيست.) ۴  قضيه يا حملي است يا منفصل حقيقي.) ۳  
  كدام عبارت درست است؟ -۲۴۳
  توان نتيجه گرفت كه مقدمات آن هم درست بوده است. هرگاه نتيجۀ يك استدالل درست باشد، مي) ۱  
  گذارد، ناشي از نوعي مغالطه است. ه ژوليدگي يك فرد بر نفوذ كالم او نزد شنونده ميتأثيري ك) ۲  
  گذارند، مشابهت دارند. كلمات مترادف، با توجه به يكي بودن مفهوم، از نظر تأثيري كه بر شنوندگان مي) ۳  
  شنونده را تحت تأثير قرار دهد.كوشد تا با استفاده از يك عامل رواني  گر مي در مغالطۀ تعميم شتابزده، مغالطه) ۴  
  كدام مورد، ويژٔه تفكر فلسفي است؟ -۲۴۴
  استفاده از روش عقلي و استداللي) ۲  تأمل در باورهاي بنيادين زندگي) ۱  
  شده تالش براي پاسخ قانونمند به سؤاالت مطرح) ۴  هاي غيرمنطقي تالش براي رهايي از عادت) ۳  
  ؟نداردقيم فلسفه با كدام مورد ارتباط مست -۲۴۵
  هنر خوب زيستن) ۲    عشق به خردمندي) ۱  
  تالش براي نيل به حقيقت) ۴  استفادٔه درست از ظرفيت ذهن) ۳  
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  كدام عبارت درست است؟ -۲۴۶
  دهد كه توانايي شناخت ما حدي ندارد. گستردگي شناخت و فهم ما از جهان، نشان مي) ۱  
  تفي بداند، امكان شناخت را منكر است.كسي كه توانايي شناخت برخي امور را مطلقاً من) ۲  
  اند. هاي گذشته زير سؤال رفته هاي اخير، همۀ دانش آور بشر در سده هاي حيرت با پيشرفت) ۳  
  كند. كسي كه معتقد است حقيقت غيرقابل شناخت است، ناخواسته وجود يك حقيقت را اثبات مي) ۴  
  بارزترين نشانۀ اعتبار شناخت حسي كدام است؟ -۲۴۷
  شناسد. عقل به كمك اين شناخت، اسرار و رموز طبيعت را مي) ۱  
  توان خطاهاي گوناگون حواس را تشخيص داد. با استفاده از آن مي) ۲  
  كند. هاي آن برطرف مي انسان نيازهاي جسماني خود را براساس يافته) ۳  
  م.توانيم تمايز و تفاوت چيزها را بفهمي فقط با استفاده از اين شناخت مي) ۴  
  يك موافق است؟ كانت با كدام -۲۴۸
  هاي انسان ذاتي نيست. يك از شناخت هيچ) ۱  
  كند. ) اصل عليت اصلي است كه عقل آن را اثبات مي۲  
  عليت طلوع خورشيد نسبت به روشني زمين، از پيش در دستگاه ادراكي موجود است.) ۳  
  آورد نه از راه حس و تجربه دست مي قل بهتصوراتي مانند زمان و مكان و عليت را، انسان از راه ع) ۴  
  تر است؟ يك، مشكل توضيح تأثير متقابل روح و جسم، بنابر ديدگاه كدام -۲۴۹
  ها ماترياليست) ۴  ها داروينيست) ۳  دكارت) ۲  مالصدرا) ۱  
  نظر دارند؟ سينا درمورد كدام عبارت، اختالف مالصدرا و ابن -۲۵۰
  روح و بدن در واقع تفاوتي با يكديگر ندارند.) ۲  ه بدن روح را.گيرد، ن روح بدن را به كار مي) ۱  
  كند. كند و روح افسرده بدن را بيمار مي بدن بيمار، روح را كسل مي) ۴  رابطۀ روح و بدن شبيه رابطۀ قفس و پرنده است.) ۳  
  تر است؟ هاي زير نزديك يك از عبارت هاي اخالقي افالطون، به كدام در ديدگاه» عدالت«مفهوم  -۲۵۱
  گانۀ وجودي اعمال تساوي و برابري ميان قواي سه) ۱  
  اعتدال و هماهنگي ميان ابعاد و قواي وجودي انسان) ۲  
  ها از عمل غلبۀ قؤه عقالني بر قواي شهوت و غضب و ممانعت آن) ۳  
  ايجاد برابري در همۀ ابعاد فردي و اجتماعي براي رسيدن به سعادت) ۴  
  ، از نظر نسبت، مانند كدام حمل است؟»مربع«بر » طر مساويداراي دو ق«حملِ  -۲۵۲
  داراي زاويه بر مستطيل) ۴  مثلث بر داراي اضالع) ۳  االضالع بر مثلث متساوي) ۲  ذوزنقه بر شكل) ۱  
  كدام عبارت، مورد توافق كانت و هيوم است؟ -۲۵۳
  اند. ت، جزء ساختارهاي ذهن انسانمفاهيمي مانند عليّ) ۲  پذير نيست. درك عليّت از طريق حواس امكان) ۱  
  براي درك عليّت، بايد هم از حس و هم از عقل استفاده كنيم.) ۴  كند. هاي ذهني درك مي هاي حسي را، در قالب انسان داده) ۳  
  دهندٔه وجوب علّي و معلولي است؟ نشان» بايد«در كدام عبارت، لفظ  -۲۵۴
  گو و درستكار باشد. ن بايد راستانسا) ۲  براي نماز خواندن بايد وضو گرفت.) ۱  
  وقتي در قفل نيست و اشكالي وجود ندارد، بايد در باز شود.) ۴  وقتي از مدرسه آمدي بايد تكاليفت را انجام دهي.) ۳  
  ؟نيستيك، جزء مقدمات برهان حركت  كدام -۲۵۵
  تسلسل از نظر عقلي محال است.) ۲  هر متحركي نيازمند محرك است.) ۱  
  محركي وجود دارد كه خودش حركت ندارد.) ۴  طبيعت حركت وجود دارد.در عالم ) ۳  
  كدام مورد با نظرات فيلسوفان مسلمان سازگار است؟ -۲۵۶
  معناداري زندگي انسان بدون پذيرش واقعي وجود خدا، غيرممكن است.) ۱  
  مقدمۀ مشترك همۀ براهين اثبات خدا، نيازمندي هر موجودي به علت است.) ۲  
  كند و اين، براي معنابخشي به زندگي كافي است. جود خدا را اثبات ميعقل و) ۳  
  كوشد تا وجود او را اثبات كند. پذيرد و سپس مي فيلسوف، وجود خدا را به داليل ديني مي) ۴  
  دهد؟ درستي و با دقت بيشتري توضيح مي كدام عبارت، عقل عملي را به -۲۵۷
  ها و فنون اختصاص دارد. ها و نبايدها، مهارتآن عقلي كه به علوم عملي، يعني بايد) ۱  
  دهد. اي از عقل كه بايدها و نبايدها را موردبررسي و شناخت قرار مي جنبه) ۲  
  ورزد. آن بُعد از وجود انسان كه به انجام بايدها و پرهيز از نبايدها مبادرت مي) ۳  
  اختصاص دارد.نوعي از عقل كه به رفتارهاي اختياري و بايد و نبايدهاي او ) ۴  
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  كدام عبارت درست است؟ -۲۵۸
  كند. هاي آن را استدالل و برهان تعيين مي اين ويژگي، خاص دانش فلسفه است كه درستي يا نادرستي گزاره) ۱  
  دانند. گرا، استدالل تجربي و تمثيل را نيز در جاي خود معتبر مي گراي مسلمان، برخالف گروه عقل فيلسوفان تجربه) ۲  
  تواند عامل گمراهي فكري يا عملي انسان گردد. عتقاد فيلسوفان مسلمان، ايماني كه پشتوانۀ عقلي ندارد، ميبه ا) ۳  
  هاي منطقي و تفكر فلسفي است و دانستن تفكرات ساير فيلسوفان ضرورتي ندارد. اصل در دانش فلسفه، تقويت مهارت) ۴  
  درست است؟ سينا، كدام عبارت شناسي ابن با استفاده از طبيعت -۲۵۹
  اند. اند كه از طبيعت گذشته و در ماوراءالطبيعه تحقيق كرده بندگان عالِم خداوند كه خشيت او را به دل دارند، كساني) ۱  
  فايده و مضر به حال طبيعت دانست. ها را حشراتي بي توان آن زنند، نمي هاي مهاجم به كشاورزان مي هايي كه ملخ با وجود خسارت) ۲  
  توان كرد. ها نمي گونه داوري درمورد آن رسند، اما با توجه به نظام احسن، هيچ ، پيري و مرگ هرچند شر و بدي به نظر ميبيماري) ۳  
  شود. ها مي شوند كه منشأ طبيعت آن اي از هستي است كه رو به مقصدي خاص دارد و موجودات آن، دستخوش تحوالتي مي طبيعت مرتبه) ۴  
  مالصدرا سازگار است؟ كدام عبارت با نظرات -۲۶۰
  گونه واقعيتي ندارد. آنچه اصيل است، وجود است و ماهيت انتزاعي است، يعني هيچ) ۱  
  ميان وجود و ماهيت، وجود امري واقعي و ماهيت مفهومي ساخته و پرداختۀ ذهن افراد است.) ۲  
  دهد. ه نشان ميذهن عادي و طبيعي انسان، در مسئلۀ اصالت وجود يا ماهيت، حقيقت را وارون) ۳  
   روند. كار مي كار گرفت كه عقل و استدالل به ) وحي و شهود را بايد در فلسفه به همان نحوي به۴  

پيشنهادي:   روان شناسيروان شناسي پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  1515وقت 
  شناسي درست است؟ آوري اطالعات در روان هاي جمع كدام عبارت، درخصوص روش -۲۶۱
  شود. ق افراد استفاده ميآوري اطالعات عمي از پرسشنامه براي جمع) ۱  
  گيرد. يك آزمون در اجراهاي متعدد متغيرهاي متفاوتي را اندازه مي) ۲  
  آوري اطالعات است. مصاحبه بدون نظان مستلزم وقت زيادي در جمع) ۳  
  شود. طور مستقيم دربارٔه رفتار و احساسات سؤال مي از طريق مشاهده از افراد به) ۴  
  اخت درست است؟كدام مورد، درخصوص شن -۲۶۲
  حل براي رسيدن به هدف كارآمدتر است. پردازش مفهومي در يافتن بهترين راه) ۱  
  گيرد. پردازش مفهومي تنها از طريق خصوصيات كيفي محرك صورت مي) ۲  
  توجه به محرك باالترين مرحلۀ شناخت ناشي از پردازش ادراكي است.) ۳  
  ها يكسان است. نها در همۀ انسا روش پردازش ادراكي محرك) ۴  
  شناسي بيانگر چه مفهومي است؟ هاي خردمندانه به مسائل علمي در روان پاسخ -۲۶۳
  بيان مسئله) ۴  تجربه) ۳  نظريه) ۲  فرضيه) ۱  
  گيرد؟ در افراد شكل مي» خودآرماني«براساس كدام مورد  -۲۶۴
  هاي فردي آل ايده) ۴  هاي فردي ويژگي) ۳  روياپردازي) ۲  خود واقعي) ۱  
  سالگي درست است؟ ۱۲كدام عبارت درخصوص رشد هيجاني از تولد تا  -۲۶۵
  رشد هيجاني فرايندي ساده است و تنها معطوف به هيجانات ساده است.) ۱  
  دهي كودكان به هيجانات خود نقش دارد. العمل اطرافيان در جهت واكنش و عكس) ۲  
  و با سرعت و تغييرات بسيار همراه است.ترين جنبۀ تحول در اين دوره است  رشد هيجاني ابتدايي) ۳  
  شود. به موازات افزايش آگاهي، هيجانات ساده ترحم و سپاسگزاري به هيجانات مركب ترس و خشم تبديل مي) ۴  
  معناي پختگي كدام است؟ -۲۶۶
  به ارث بردن صفات از والدين) ۲    تغييرات در طول زندگي) ۱  
  رفتارهاي وابسته به آمادگي زيستي) ۴  بارور كردن تخمك مادر با اسپرم پدر) ۳  
  هاي رشد نوجوانان درست است؟ كدام عبارت، درخصوص ويژگي -۲۶۷
  كنند. از لحاظ جسماني تغييرات سريع و متعددي را تجربه مي) ۱  
  كنند. در پايان اين دوره همۀ نوجوانان هويتي مثبت و باثباتي را كسب مي) ۲  
  تفاوت هستند. ه مسائل اخالقي و ارزشي بيدليل تغييرات شناختي نسبت ب ) به۳  
  كنند. هاي عيني پردازش مي صورت ادراكي و بر اساس ويژگي اطالعات را بيشتر به) ۴  
 سپلـي توسط ساعت چند از بعد و كرده گم را خود مادر و پدر بزرگ، پارك يك در بود، ساله ۱۵ حدوداً كه زماني كه آورد مي خاطر به اي ساله ۱۶ نوجوان -۲۶۸

  دارد؟ اشاره حافظه نوع كدام به مثال اين است. نداده رخ هرگز رويدادي چنين كه كنند مي تأكيد نوجوان اين والدين است. شده بازگردانده خود والدين به
  معنايي) ۴  كاذب) ۳  كاري) ۲  حسي) ۱  
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  ت؟كند، درست اس كدام عبارت، درخصوص فردي كه در آزمايش شرايط محروميت حسي شركت مي -۲۶۹
  كند. ها توجه مي هاي محيطي زياد، يك يا چند محرك را انتخاب و به آن از بين محرك) ۱  
  هاي بيروني در حدي نيست كه اعضاي حسي او تحريك شود. شدت محرك) ۲  
  شود. هاي متنوع تحريك مي حواس پنجگانۀ فرد با محرك) ۳  
  برد. از شرايط محروميت حسي لذت مي) ۴  
  شود، تمركز بيشتري دارند؟ آموزان نسبت به موضوعي كه توسط معلم در كالس تدريس مي دانشدر كدام مورد،  -۲۷۰
  صورت مستمر و بدون وقفه تدريس كند. معلم موضوع را به) ۲  اي را تدريس كند. معلم موضوع جديد و تازه) ۱  
  باشند. كرده برخورد موردنظر موضوع با متعددي هاي كالس در آموزان دانش )۴  باشند. داشته نسبي آگاهي موردنظر موضوع به نسبت آموزان دانش )۳  
  اين نكته كه در موقعيت رديابي عالمت، تكاليف مهم با هشدار كاذب همراه است، به كدام معني است؟ -۲۷۱
  امكان رديابي عالمت در حالي كه محرك هدف حاضر است، كمتر است.) ۱  
  غايب است، بيشتر است. امكان رديابي عالمت در حالي كه محرك هدف) ۲  
  امكان از دست دادن عالمت در حالي كه محرك هدف غايب است، كمتر است.) ۳  
  امكان از دست دادن عالمت در حالي كه محرك هدف حاضر است، بيشتر است.) ۴  
بيشترين ميـزان اطالعـات بعـد از مطابق با نمودار فراموشي، بعد از به خاطر سپردن اطالعات، در صورتي كه مرور اطالعات صورت نگيرد،  -۲۷۲

  شود؟ گذشت چه زماني فراموش مي
  ساعت ۲۴) ۴  ساعت ۱۲) ۳  ساعت ۸) ۲  ساعت ۱) ۱  
  مدت برتري دارد؟ كدام مرحله در حافظۀ حسي نسبت به حافظۀ كوتاه -۲۷۳
  سازي ظرفيت ذخيره) ۴  نوع رمزگرداني) ۳  به خاطر آوردن) ۲  زمان بازيابي) ۱  
  اي سروكار داريم؟ تر كند، با چه پديده تۀ فرد، يادگيري جديد را آسانوقتي تجربۀ گذش -۲۷۴
  تداخل) ۴  حل بازبيني راه) ۳  اثر نهفتگي) ۲  انتقال) ۱  
  ها داراي كدام ويژگي هستند؟ هستند. اين مسئله» نشده خوب تعريف«كنند كه از نوع  هايي برخورد مي دانشمندان علوم انساني بيشتر با مسئله -۲۷۵
  ها وجود دارد. بهامات كمي درمورد آنا) ۱  
  ها در دسترس دانشمندان قرار دارد. راهبردهاي حل آن) ۲  
  چندعليّتي و پيچيده هستند و به دشواري قابل حل هستند.) ۳  
  ها را حل كنند. طور تضميني آن توانند با طي مراحل مشخص به دانشمندان مي) ۴  
  گيري هستند؟ داراي كدام سبك تصميم» شود خود درست مي هچيز خودب همه«افرادي كه باور دارند  -۲۷۶
  منظقي) ۴  احساسي) ۳  اجتنابي) ۲  وابسته) ۱  
  گيري درست است؟ هاي تصميم كدام عبارت درخصوص سبك -۲۷۷
  گيري مختلف داراي كارايي يكسان هستند. هاي تصميم سبك) ۱  
  دارند. گيري در عوامل زيربنايي با هم شباهت هاي تصميم همۀ سبك) ۲  
  گيري بستگي به موقعيت دارد. سودمندي و مناسب بودن سبك تصميم) ۳  
  هاي پايدار و ثابت افراد در تصميم گيري است. گيري شيوه هاي تصميم سبك) ۴  
داراي  ترم متوالي موفق به كسب نمرٔه قبولي در درس رياضيات نشده است و دچار درماندگي آموخته شـده اسـت، ۳دانشجويي كه بعد از  -۲۷۸

  كدام باور است؟
  نظمي و عدم مطالعۀ كافي موفق به كسب نمرٔه قبولي نشدم. دليل بي به) ۱  
  توانم نمرٔه قبولي كسب كنم. هاي حل تمرين شركت كنم، مي اگر در كالس) ۲  
  مهم نيست كه چقدر مطالعه كنم، نمرٔه اين درس به تالش من ربطي ندارد.) ۳  
  توانم در ترم آينده نمرٔه قبولي را كسب كنم. نم، ميدر صورتي كه بيشتر مطالعه ك) ۴  
علـت  بان ممكن اسـت بـه ها رسيده است. به نظر شما كدام دروازه شدن قهرمان به مرحلۀ پنالتي فرض كنيد مسابقۀ فوتبالي براي مشخص -۲۷۹

  تري از خود نشان دهد؟ وجود احساس استرس، نتيجۀ ضعيف
  را توانسته است كنترل كند، ولي اين بار نگران است. هاي زيادي قبالً به كرات پنالتي) ۱  
  داند. كند و زنندٔه پنالتي را خيلي بامهارت مي توان خود را در گرفتن پنالتي عالي ارزيابي نمي) ۲  
  داند. كند و زنندٔه پنالتي را خيلي بامهارت مي توان خود را در گرفتن پنالتي عالي ارزيابي مي) ۳  
  داند. كند و زنندٔه پنالتي را خيلي بامهارت نمي فتن پنالتي عالي ارزيابي نميتوان خود را در گر) ۴  
  دهد. كدام عبارت در مورد اين عالئم درست است؟ ها و عالئم مختلفي نشان مي شود، واكنش آموزي كه در كنكور دچار استرس زياد مي دانش -۲۸۰
  عنوان عالئم هيجاني ن باال دارد، بهكند و احساس تپش قلب و ضربا آموز عرق مي هاي دانش دست) ۱  
  عنوان عالئم جسماني اندازد، به ها را جا مي دهد و برخي سؤال آموز تمركز و دقت خود را از دست مي دانش) ۲  
  عنوان عالئم رفتاري كند و احساس تپش قلب و ضربان باال دارد، به آموز عرق مي هاي دانش دست) ۳  

  عنوان عالئم شناختي اندازد، به ها را جا مي دهد و برخي سؤال را از دست مي آموز تمركز و دقت خود دانش) ۴   
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  فارسیفارسی  ادبیاتادبیات  وو  زبانزبان
  ١پاسخ: گزینۀ  -١

  است؛ یعنی نموده، تناور، بهرام و هژیر:   شده هاي زوج خواسته در صورت سؤال معنی واژه  
  کرده آشکار کرده، ارائه داده، نشان: نموده  
   جثّه قوي فربه، تنومند،: تناور  
  مریخ بهرام: سیارۀ  
 هژیر: هوشیار، چابک  

  ٢ زینۀپاسخ: گ -٢
  معنی درست واژگان نادرست: 
 ظهر نماز: پیشین نماز  
  آزرم: شرم، حیا  
 جیوه: سیماب  

  ٤ پاسخ: گزینۀ -٣
  ها: مترادف هر کدام از واژه  
  بیت (ب) رشحه  قطره   
  بیت (د) صفیر  فریاد   
  بیت (ج) غو  غریو   
  بیت (الف) نقصان  کاهش یافتن   

  ٢ پاسخ: گزینۀ -٤
  رست:موارد ناد  
  خواست الف) خاست   
  خاییدن د) خواییدن   

  ٣ پاسخ: گزینۀ -٥
  ªنادرست است و » قبطتªدرست آن است.» غبطت  

  ٢ پاسخ: گزینۀ -٦
  موارد نادرست امالیی:  
  قربت  ) غربت ٢  قالب ) غالب ١  

  ٣ پاسخ: گزینۀ -٧
  است. » خاقانیªسرایندۀ این بیت   

  ١ پاسخ: گزینۀ -٨
  ها: تشبیه  
  ) خندق مرگ (اضافۀ تشبیهی)٣  ) پل خواب (اضافۀ تشبیهی)٢  ل حسرت (اضافۀ تشبیهی)) گ١  
  ها: استعاره  
  ) پرش شادي (اضافۀ استعاري)٣  ) بارش شبنم (اضافۀ استعاري)٢  ) فوران گل (اضافۀ استعاري)١  
  ) پشت کالم (اضافۀ استعاري)٥  ) گذر حادثه (اضافۀ استعاري)٤  

  ٤ پاسخ: گزینۀ -٩
  ها: گزینهبررسی   
  شبیه بودن دهان یار به پسته دانسته است.آرایی: تکرار صامت (ش)/ حسن تعلیل: شاعر علت شیرین بودن آب دهان یار را  ) واج١  
  است. ) استعاره: خطاب قراردادن باد استعاره و تشخیص است./ تضمین: مصراع دوم از سعدي است که سیف فرغانی آن را تضمین کرده٢  
بـا مصـر و  ،قبول آن یعنی مقـامی در مصـر قابل قبول است و معنی غیر داشتنی و قابل احترام قابل در معنی دوست» عزیزªاسب: ) ایهام تن٣  

  یوسف و فرعون تناسب دارد./ تشبیه: یوسف گندم اضافۀ تشبیهی است.
  است./ استعاره: ندارد.» خوراکیªمجاز از » نانª) مجاز: ٤  
  ١ پاسخ: گزینۀ -١٠

در مصـراع » دوتاªاست./ جناس: دوتا (خمیده) و دوتا (زلف دو دسته شده)/ ایهام: » چهرۀ یارªاستعاره از » قمرªا و دوتا/ استعاره: تضاد: یکت  
  قبول است. دوم ایهام دارد و هر دو معنی آن قابل
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  ٤ پاسخ: گزینۀ -١١
  جناس: بیت ج: در و سر/ افسر و افسار  
  اند و مصراع دوم تمثیل است. قلبیت د: دو مصراع مست اسلوب معادله:   
  خانه استعاره از سینه و دل است. : آمدن و اقامت کردن دل تشخیص و استعاره است. همچنین مسجد خراب و بت هاستعاره: بیت   
و فراز در است؛ علت کوتاهی عمرش و بلندي زلف یار را وجود نشیب  حسن تعلیل: بیت ب: شاعر با یک لف و نشر دو حسن تعلیل ایجاد کرده  

  زندگی دانسته است.
  قبول نیست و با خوان و قضا تناسب دارد. معنی یک روز است و در معنی رزق و روزي قابل به» روزيªایهام تناسب: بیت الف:   
  ٣ پاسخ: گزینۀ -١٢

  بررسی زمان افعال:  
  آرد: مضارع اخباري برنمی می/ برنیارد آید: مضارع اخباري/ بنشانی: مضارع التزا نمی بکند: مضارع التزامی/ نیاید  کند   
  ١ پاسخ: گزینۀ -١٣

  نقش نهادي دارند.» اختريªو » منظريª، »مادريªها کلمات  مفعول است: سرو چنین بري آورد. ولی در سایر گزینه» بريª ١در گزینۀ   
  ٣ پاسخ: گزینۀ -١٤

نیـز  ٣ر کدام از سه فعل جمله نشانگر یک جمله است. در گزینـۀ یک جمله است و ه» اي کاشªدر بیت صورت سؤال چهار جمله وجود دارد:   
  یک جمله است و دو فعل دیگر هر کدام نشانگر یک جمله.» اي آینهªشود. مصراع اول یک جمله است. در مصراع دوم  چهار جمله دیده می

  سه جمله. ٤و  ٢هاي  پنج جمله دارد، گزینه ١گزینۀ   
  ٤ پاسخ: گزینۀ -١٥

 ها: بررسی گزینه  
  فزا (مسند) باد. ) عمرت (نهاد) در جهان همچون خضر (متمم) جان١  
  دهد.  ) این ستاره همچون ستاره و قمر (مسند) است. لیک بدون فرمان حق اثر (مفعول) نمی٢  
  وجود دارد). الیه) است. در کف ما براي هر الم مرهمی (نهاد) است ( یک از ما مسیح عالم (مضاف ) هر٣  
  کنم. کوته (مسند)سند) آید که مقال را ) واجب (م٤  
  ٣ پاسخ: گزینۀ -١٦

  نادرست است. ٣اند، پس جهش ضمیري وجود ندارد و گزینۀ  الیه دارند و سر جاي خودشان آمده در ابیات دو ضمیر وجود دارد که هر دو نقش مضاف  
  ها: بررسی سایر گزینه  
) ٦) ز چـنگم رهـایی نیـابی (٥) به دامم گوري به سان تو نیامد (٤چرا جنگ جویی؟ ( )٣) اي ماهروي (٢) از من رهایی مجوي (١) بدو گفت (١  

  ) ٧( مشور
  نیاز به مفعول دارند.» نیابیªو » جوییª، »مجوي»  ،»گفتªهاي   ) فعل٢  
  ٤ª (مضارع اخباري و » نیابیªماضی ساده است.» گفت  
  ٢ پاسخ: گزینۀ -١٧

  ست که رفتار هر کس مطابق ذات اوست.و صورت سؤال این ا ٢مفهوم مشترك گزینۀ   
  ها: مفهوم سایر گزینه  
  ) گوهر ذاتی برتر از اصل و نسب است.١  
  ) برتري سیرت بر صورت٣  
  است. ) ذات هر کسی به هستی او متّکی است اما ذات من بر نیستی بنا شده٤  
  ٤ پاسخ: گزینۀ -١٨

  شود. تر دیده می پررنگ ٤شود اما در گزینۀ  هم دیده می ٣و  ١هاي  است که در گزینه» بودن مرگ حتمیªمفهوم بیت سؤال   
  ها: مفهوم سایر گزینه  
  کنند. ) پس از مرگ از مرده به نیکی یاد می١     
  ) عاقبت شوم ظالمان/ ناپایداري قدرت٢  
  ) وقتی مرگ حتمی است، مردن به دست دوست بهتر است.٣  
  ١ پاسخ: گزینۀ -١٩

  ل سخن از به ثمر نشستن گریه و زاري عاشق است.همانند بیت سؤا ١در گزینۀ   
  ها: مفهوم سایر گزینه  
  ) اسیر و مطیع بودن در برابر حسن یار٢  
  اثر بودن اشک و گریه ) بی٣  
  .است يکمال و ارزشمند ۀمقدّم دنیکش رنج) ٤  
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  ٢ پاسخ: گزینۀ -٢٠
اسـت. در  تر آمده ها روشن از همۀ گزینه ٤ین مفهوم در گزینۀ در عبارت صورت سؤال سخن از آفرینش دل انسان با عشق و محبت است که ا  

  است. است که از آفرینش دل هم سخن رفته شود ولی تنها در این گزینه بودن عشق دیده می ها هم ازلی سایر گزینه
  ٤ پاسخ: گزینۀ -٢١

پاگذاشـتن بـر ها مفهوم اصلی این است کـه  ر گزینهفقط سخن از اشتیاق عاشق به معشوق است و رساندن خود به یار. اما در سای ٤در گزینۀ   
  به وصال است. دنیخود شرط رس يوجود ماد

  ٢ پاسخ: گزینۀ -٢٢
قـدر و  شاعر خـود را بی ٢ها همانند عبارت سؤال سخن از این است که تواضع و فروتنی سبب بلندمرتبگی است. اما در گزینۀ  در سایر گزینه  

  داند. منزلت می
  ١ پاسخ: گزینۀ -٢٣

  از چاله به چاه افتادن است. ١مفهوم مشترك عبارت سؤال و گزینۀ   
  ها: مفهوم سایر گزینه  
  گردد. می کس به خودش باز ) نتیجۀ ظلم هر٢  
  اي دیگر. شود و شادي نصیب عده اي می ) غم نصیب عده٣  
  ) آشکار شدن فریب و رسوا شدن/ از عرش به فرش افتادن٤  
  ٣ پاسخ: گزینۀ -٢٤

ها همانند بیـت صـورت سـؤال مفهـوم اصـلی  هاي عشق و سیرکردن در عالم عشق است اما در سایر گزینه سخن از دیدن نشانه ٣ در گزینۀ  
  ناشناختنی بودن خداوند است.

  ٣ پاسخ: گزینۀ -٢٥
  ها: بررسی گزینه  
  ترکیب اضافی ٥ما (شما را نگهبان): گوي رزم/ رزم شما/ باور شما (شما را باور)/ نگهبان ش هاي اضافی: عزم شما/ آفرین ) ترکیب١  
 گفتن فرشتگان اغراق اسـت./ شدن فلک و آفرین شود و استعاره وجود دارد./ اغراق: متعجب استعاره: در مصراع اول تشخیص به فلک دیده می )٢  

  جناس: عزم و رزم
  ٣ª (مسند است و » در شگفتیªیاز به مسند دارد و الیه. دقت کنید فعل جملۀ اول اسنادي است و ن مضاف» شماªمسند است. در » در شگفتی

  تواند نشانۀ مفعول باشد.  نمی» راªخواهد و  به هیچ عنوان مفعول نمی» بودªمصراع سوم هم فعل 
  کند، بهترین نگهبان است. ) مفهوم مشترك بیت دوم سؤال و آیۀ قرآن این است که خدا براي کسی که توکل می٤  

عربـی عربـیزبان    زبان 

  ٣ۀ پاسخ: گزین -۲۶
   از آرامگـاه�ن ،از خوابگـاه�ن: مـن مرقـدنا )/۴و  ۱هـای  (رد گزینـه برانگیخـت: بعـَث  هـا)/ (رد سـایر گزینـه ؛ کلمۀ پرسشـیچه کسی :َمن  

: صـدَق املرَسـلون )/۱(رد گزینـۀ  اسـت وعـده داده، خداونـد رحمـن وعـده داد: حمنُ وعد الّر )/ ۲و  ۱های  )/ هذا: این (رد گزینه۴ (رد گزینۀ
  ها) (رد سایر گزینه اند ن راست گفتهرسوال 

  ١پاسخ: گزینۀ  -۲۷
 )۴و  ۳هـای  (رد گزینه پس با او بحث کن: جاِدلهف )/۴و  ۳های  رد گزینه(غة: او استاد دانشمندی در این زبان است هو أستاٌذ عا� يف هذه اللّ   

  )۴و  ۲های  (رد گزینه زیرا او داناترین کسانی است: ألنّه أعلُم َمن ها)/ رد سایر گزینه(با آنچه نکوتر است : بالّتي هي أحسن
  ٢پاسخ: گزینۀ  -۲۸

ها تـو را از  زیرا آن: قّدمألنّها �نعك من التّ )/ ١(رد گزینۀ  سازد تو را ناامید می: يَجعلك خائباً  )/۴و  ۳های  رد گزینه(از خاطرات  :من الّذكريات  
  )٣و  ١های  (رد گزینه دارد پیرشفت باز می

  ۴اسخ: گزینۀ پ -۲۹
ال تَرضـی بـه  هـا)/ (رد سایر گزینـهکنی  اق میفناآنچه را : ما تُنفقه ها)/ ش�ر آوری (رد سایر گزینه : بهأن تُعدَّ  )/۲(رد گزینۀ ای  مرحله :مرحلةً   

 )۳و  ۱های  (رد گزینه کامالً به آن راضی نباشی: رضايةً 
  ٣پاسخ: گزینۀ  -۳۰

: ليست يف مجال اإلعـ�ر و البنـاء)/ ۲و  ۱های  (رد گزینه از اخرتاعات جدید انسان: خرتاعات اإلنسان الحديثةإ من  )/۴و  ۲های  (رد گزینه كث�  
    ها) (رد سایر گزینه استفاده نکرده است :� يستفد)/ ۲و  ۱های  (رد گزینهآبادانی و ساخت نیست  ۀدر زمین
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  ۲پاسخ: گزینۀ  ۳۱
 زیسـت محـیط: البيئـة )/۴: آلودگی (رد گزینـۀ تلوُّث)/ ۳(رد گزینۀ  کشورمان :بالدنا ها)/ (رد سایر گزینه های صنعتی زباله: ناعّيةالّنفايات الّص   

  ها) (رد سایر گزینه پس چه ظا� است :ف� أظلم )/۱(رد گزینۀ 
  ١پاسخ: گزینۀ  -۳۲

ه يَستطيعُ  )/۴: استخوانی (رد گزینۀ َعظمٌ  )/۴يف اللِّسان: در زبان (رد گزینۀ    كسـ )/۲رد گزینـۀ ( توانـد مـی ولی قطعاً  :... إستطاعة ولكنَّ  :رـأن يَ
 )۲: سخن (رد گزینۀ كالمَ  )/۳ها (رد گزینۀ  : قلبالقلوَب )/ ۲(رد گزینۀ بشکند 

  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۳
(رد سـایر  سـفید ۀگربـ: ضاألبـي القـطّ هـا)/  (رد سـایر گزینـه سـیاه ۀگربـ: القّط األسـود )/۴و  ۲های  (رد گزینه اصالً فرقی ،هیچ فرقی :ال فرق  

 )۴و  ۲های  (رد گزینه سیر کند ...تا : ليشبع )/۴و  ۳های  (رد گزینه موش: الفأر ها)/ گزینه
  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  »الجّنة: و بهشت را خریدند شرتواو إِ «  
  ١پاسخ: گزینۀ  -۳۵

 ها) (رد سایر گزینه بيّ النّ : پیامرب )/۴و  ۲های  گزینه (رد عىل غ�ه: بر غیر خود )/۴و  ۳های  (رد گزینه فضل العا�: برتری دانشمند  
 :ترجمۀ م�   

گذرانـد و ایـن  هـایی را مـی شک آب از آغاز وجودش بر روی سطح زمین و آنگاه انتقالش به هوا و سپس بازگشتش به زمـین مرحلـه بی«
 مهمی از نظام خشکی در طبیعت را بـه نظـام آبـی در زیست مؤثّر است تا جایی که عنارص هایی است که بر نظام محیط چرخه یکی از علّت

کند،  گرداند؛ سپس به طبقات باالیی هوا صعود می کند! قطعاً گرمای ناشی از خورشید، آب را به بخار تبدیل می طبیعت و بالعکس منتقل می
دهـد کـه منتهـی بـه  ی زمین را تشکیل مـیشود، پس این (رخداد)، جریانات سطحی بر رو  سپس رسمای هوا باعث ایجاد ابر و بارش باران می

هـا بـه جویبـاری زیبـا و  شـود! در ایـن میـان قسـمتی از آب ها و بار دیگر آن مرحله از نو رشوع می سوی اقیانوس شود و از آنجا به رودها می
هـا بـه سـطح زمـین  ریق چشمهدهد و قسمتی از آن از ط ها در زیر زمین را تشکیل می رود و آب سوی اع�ق زمین می قسمتی دیگر از آن به

  »رود! باال می
    ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۶

  شود! ها رشوع می ها در طبیعت از باران شک رشوع چرخۀ آب ) بی١  
  سوی زمین باز نخواهند گشت! ) ذرات بخار آب موجود در هوا به٢  
  شد! مان تشکیل �ی هایش نبود، نظام خشکی در طبیعت ) اگر چرخۀ آب و نقش٣  
  شود! سوی آنچه بسیاری از دریاها هست، جاری می ماند؛ بلکه به های رودها درجایش �ی آب) قطعاً ۴  
    ٢پاسخ: گزینۀ  -۳۷

  های ایجاد ابر چیست؟  ) علّت۲  های زیر زمین چه مقدار هستند؟ ) آب۱  
 ) مشکالت نبود آب چیست ؟۴  ها در طبیعت چیست؟ ) تأثیر چشمه۳  
    ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۸

  ) چگونگی تبدیل آب به ابر!۲    شید در تشکیل باران!) تأثیر خور ۱  
  ) اختالف طبیعت و اثرش در بارش باران!۴    ) اثر چرخۀ آب بر زندگی انسان!۳  
  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  ها ) چگونگی تشکیل باران۲    ) اهّمّیت آب۱  
 ها در باراش باران  ) اثر اقیانوس۴    ) چرخۀ آب۳  
  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۰

  درست است.» تفعیل«باب   
    ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۱

  درست است.» تفعیل«باب   
    ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۲

 نقش صفت دارد.  
  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۳

 کند. شوند، حرکت آخرشان تغییر �ی اعداد عقود که با عالمت جمع بسته می» َخمس�َ «و » ِسّتونَ «  
  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۴

  !»  نزدیک ساختقّیت در کارهای�ن بیشرت از قبل همنشینی با این دوست تالشگر، ما را به موفّ «  
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  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۵
  جمع مکّرس هستند.» املساکین«و » الّدالفین«، »قوانین«ترتیب  ها به جمع مذکّر سا� است. در سایر گزینه» ا��الّص «  
  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۶

  ها: بررسی گزینه  
  »لوننيأ يس« )۲    »تّرضينني«و  »تظلمینني« )۱  
  »  ساعد�« و »نصحني«، »َشّجعني) «۴    »یستودعني«« و» يوصلني« )۳  
  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۷

  فعل نداریم. ۴آید. در گزینۀ  حساب می هر فعلی یک جملۀ فعلّیه به  
  ها: بررسی سایر گزینه  
حناتُ « )۱   ط« )۳  »كتبأف«و  »أن يكون« )۲  »فرِّ   »  زالت« و» يُختلَ
  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۸

  باشد که معرب است. می» : مفعولاألشياء« و »: فعلنُحيص«  
  باشد که همگی مبنی هستند. می» ها«و ضمیر » نا«، ضمیر »ه«ترتیب: ضمیر  مفعول در سایر گزینه ها به  
  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۹

  باشد.  آن می» : نایب فاعلمئات« و» : فعل مجهولتُشاَهد«  
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  فاعل نیست. نایب »عرش«صفت است و » واحدة) «۱  
  ) فعل مجهول وجود ندارد.۲  
  فاعل است که از اعداد نیست. نایب» عدد) «۴  
  ۲پاسخ: گزینۀ  -۵۰

  کند. ای است که آن را توصیف می جملۀ فعلّیه» تَقضم« اسم نکره و» ورقةٍ «، ۲در گزینۀ   
  صورت مفرد هستند. صفت به» اكرُة القويّةُ الذّ «و » فريسًة أكربَ «، »األشجاَر املثمرةَ «ترتیب:  ها به در سایر گزینه  

  دین و زندگـیدین و زندگـی

  ٣پاسخ: گزینۀ  -٥١
 و روآوریـم نیکی و خیر به تا داد، قرار ما در وجود را آن از بیزاري و زشتی و بدي شناخت و آن به گرایش و نیکی و خیر شناخت متعال، خداي  

 نفـس، حقارت دورویی، از و داریم دوست را عدالت و نفس عزت صداقت، ائلی چونفض ها که ما انسان روست  این از. بپرهیزیم زشتی و گناه از
  بیزاریم: ظلم و ریا

  َفسٍ و ها ما وَ نَ مَ لهَ اَ قواها؛ وَ فُجورَها سَوّاها فَ   کرد. الهام او به را تقوایش و ها بدکاري بخشید آنگاه سامانش که آن و نفس به سوگند تَ
  ١ پاسخ: گزینۀ -٥٢

  نیشابوري: ردر بیت عطا  
  چـــون بلنـــد و پســـت بـــا هـــم یـــار شـــد

  

  آدمـــــی اعجوبـــــه اســـــرار شــــــد  
  

  .باشد و پستی به جسم اشاره دارد که دائماً در حال تغییر و تحول است منظور از بلندي، روح انسان است که منشأ ثبات شخصیت او می  
  ٢ پاسخ: گزینۀ -٥٣

 همیشـه بـراي را او پروندۀ جسم او، شدن متالشی و انسان مرگ رسیدن فرا با و نندک می انکار را مرگ از پس جهان وجود معاد: گروهی انکار  
مُوتُ وَ وَبندند که آیۀ  می ا نَ یَ ا الدُّنْ نَ اتُ یَ لَّا حَ ا هِیَ إِ الُوا مَ ا و قَ یَ رُ  نَحْ لَّا الدَّهْ ا إِ نَ کُ لِ هْ ا یُ امَ مْ وَ مَ هُ لِکَ لَ نْ بِذَ مٍ مِ لْ نُّونَ إِنْ عِ لَّا یَظُ مْ إِ  :گفتنـد ]کـافران[: هُ

 گذشـت فقـط را مـا شـویم و می زنده ]گروهی[ و میریم می ]ما از گروهی[ نیست همواره دنیایی ما حیات و زندگی همین جز حیاتی و زندگی
 .موید این دیدگاه است است. آنان خیال و ظن فقط گویند بلکه نمی علم روي از را سخن این کند. البته می نابود روزگار

  ٤ : گزینۀپاسخ -٥٤
 خاطر به شوید بهشت وارد بر شما، گویند: سالم می ها آن به اند، پاکیزه و پاك که در حالی گیرند می را روحشان فرشتگان که آنانآیۀ شریفۀ   

  شود. توسط فرشتگان الهی به هنگام توفی نیکوکاران در برزخ بیان می دادید. انجام که اعمالی
  ١ پاسخ: گزینۀ -٥٥

 و گـرد ذرات همچون و شوند می و متالشی شده کوبیده هم در سخت ها کوه :ها آسمان و زمین ساختار در مرحلۀ اول قیامت: تغییر واقعۀ سوم  
رجُفُ یَومَگردند:  می پراکنده هوا در غبار بالُ وَ االَرضُ تَ رجُفُ یَومَ الجِ بالُ وَ االَرضُ تَ تِ وَ الجِ بالُ کانَ ثیبًـا الجِ هیلًـا؛ در کَ  و زمـین کـه روز آن مَ
 .  درآیند نرم شن از هایی صورت توده که) به شوند کوبیده در هم (چنان ها کوه درآیند و لرزه به سخت ها کوه
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  ٢ پاسخ: گزینۀ -٥٦
 خود انپیم بر ماندن راه، مراقبت است که باقی این در ماندن قدم ثابت و الهی قرب مسیر در برداشتن گام اقدام سوم (بعد از مرحلۀ دوم) براي  

 شـود، می بسته ابتدا که عهدي آورد؛ می دنبال به را او مقابل در شرمندگی پیمان، دارد و شکستن پی در را خدا رضایت عهد، بر وفاي و خدا با
  نبیند. آسیب عهدشکنی، با تا است که باید مراقب بودنوزادي  مانند

  ٣ پاسخ: گزینۀ -٥٧
  نباشد. آگاه مصلحت آن به گرچه خود اوست، مصلحت به آید، دست به که اي نتیجه هر یفه،وظ انجام صورت در که داند می متوکل انسان  
  ٤ پاسخ: گزینۀ -٥٨

 اما است؛ صحیح اش روزه و بگیرد روزه تیمم تواند با می شود، تنگ وقت تا نکند غسل و کند انگاري سهل اگر است، واجب او بر غسل که کسی  
   .تاس کرده معصیت نکردن، غسل مورد در

  ١ پاسخ: گزینۀ -٥٩
 او بیـان اما گفته، سخن مانندآن و خداوند عبادت عدالت، معاد، توحید، دربارۀ شد، می مبعوث که پیامبري هر :مردم فکر سطح تدریجی رشد  

رَ اِنّاª :فرماید می اکرم  پیامبر.است بوده خود زمان مردم درك و فهم سطح در یاءِ مَعاشِ رنا االَنبِ مِ کَ اَن اُ لـی الناس لِّمنُ م؛ مـا قَـدرِ عَ هِ قـولِ  عُ
  »بگوییم. سخن عقلشان اندازۀ به مردم با ایم که شده مأمور پیامبران

  ٢ پاسخ: گزینۀ -٦٠
   نیازهـاي گـوي پاسـخ توانـد نمـی اکنون پیامبر قبلی، تعلیمات از بخشی که است این نشانگر جدید کتاب آوردن و جدید پیامبر آمدن 

    .باشد مردم
   اس آیۀ بر اسَن و بتَغِ مَ یرَ یَ لسالمِ غَ ا اِ ن دینً لَ قبَلَ فَ نهُ یُ رَةِ فِی هُوَ وَ مِ نَ اآلخِ ؛ و مِ رینَ  او از کند هرگـز اختیار اسالم جز دینی که کس هر الخاسِ

 ست. سرنوشت جویندگان دینی غیر از اسالم، زیانکاري در آخرت ا بود. خواهد زیانکاران از آخرت در شد و نخواهد پذیرفته
  ٤ پاسخ: گزینۀ -٦١

لمَدر آیۀ    لیَ ترَ اَ مونَ الَّذینَ اِ زعُ م یَ هُ نوا اَنَّ ا آمَ لیَکَ اُنزِلَ بمِ ن اُنزِلَ ما وَ اِ بلکَ مِ ریدونَ قَ اکمَوا یُ تحَ لیَ اَن یَ مِـروا قَد وَ الطاّغوتِ اِ فُـروا اَن اُ  بـهِ وَ یکَ
یدُ یطانُ یرُ م اَن الشَّ لهُّ ا یُضِ اللً یدًا؛ آی ضَ  ایمان دارند، شده نازل تو از پیش آنچه به و شده نازل تو بر آنچه به برند می گمان که کسانی اي ندیده ابعَ
 گمراهـی بـه را آنـان خواهـد می شیطان و کفر بورزند آن به که شده داده دستور آنان به آنکه حال ببرند، طاغوت نزد را داوري خواهند می اما

  شوند. برند در دام گمراهی دور و دراز شیطان گرفتار می نزد طاغوت می آنان که داوري را بکشاند. عمیقی
  ٤ پاسخ: گزینۀ -٦٢

  :بهاي رسول خدا  دو یادگار گران  
    :قرآن کریمَآنَ و رْ قُ ونَ الْ رُ تَدَبَّ ا یَ لَ فَ یرًا أَ ثِ ا کَ افً لَ تِ یهِ اخْ وا فِ هِ لَوَجَدُ رِ اللَّ یْ نْدِ غَ نْ عِ انَ مِ   لَوْ کَ
   و عترت ایشان  بیت اهل  که در آیۀ شریفۀَّنوا الَّذینَ اِن لُوا وَ آمَ مِ ولئِکَ الصّالِحاتِ عَ م اُ یرُ هُ یّه: کسانی خَ رِ  کارهـاي آوردنـد و ایمان که البَ

  بیت هستند تأکید شده است. که از اهل به پیروي از امام علی  اند. مخلوقات بهترین دادند، اینان انجام شایسته
  ٣ زینۀپاسخ: گ -٦٣

  :علی  بینی امیرالمؤمنین پیش  
   کنند معنایش دنیاطلبان نفع به و صورت وارونه به بخواهند که آنگاه نیست، آن از تر فراوان و تر رایج کاالیی.  
   بشناسید. را قرآن کنندگان فراموش که باشید قرآن پیرو توانید می آنگاه  
  ٢ پاسخ: گزینۀ -٦٤

    امام علی فرمایند میª :را آنان گناه، در رویشان زیاده و ها انسان ستمگري علت به خداوند، ماند. اما نمی (امام) خالی خدا حجت از زمین 
  » سازد. می بهره بی شان میان در حجت وجود از

   زمین:  و وجود حجت در ها انسان زندگی آیندۀ وعدۀ خداوند دربارۀُنوا الَّذینَ وَعَدَا� م آمَ نکُ لُواعَ وَ مِ م الصّالِحاتِ مِ هُ نَّ فَ یَسـتَخلِ  االَرضِ فِـی لَ
ا مَ ن استَخلَفَ الَّذینَ کَ م مِ هِ بلِ نَّ وَ قَ نَ کِّ مَ یُ م لَ هُ مُ لَ هُ ي دینَ م ارتَضی الَّذِ هُ م وَ لَ هُ نَّ لَ بَدِّ یُ ن لَ م بَعدِ مِ هِ نی خَوفِ ا یَعبُدونَ منً ا؛ خداوند بی یُشرِکونَ ال اَ یئً  شَ
 دهـد، قـرار ]خـود[ جانشـین زمین در را آنان حتماً است که داده وعده اند، داده انجام شایسته کارهاي و آورده ایمان که شما از کسانی به

و  بـیم و سـازد مستقر سودشان به است، پسندیده آنان براي که را دینی آن و داد، قرار ]خود[جانشین  را کسانی آنان از قبل که طور همان
  نورزند. شرك من به و بپرستند مرا تا کند مبدّل امنیت به را ترسشان

  ٣ پاسخ: گزینۀ -٦٥
ا یادر آیۀ    هَ یُّ بِیُّ اَ تَّقِ النَّ رینَ تُطِعِ ال وَ ا�َ اِ قینَ وَ الکافِ نافِ ا کانَ ا�َ اِنَّ المُ لیمً ا؛ اي عَ کیمً  اطاعـت منافقان و کافران از و کن پروا خدا از پیامبر، حَ

  اند. از همراهی و پیروي کافران و منافقان نهی شده پیامبر اکرم  ت.اس حکیم داناي خداوند، که مکن
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  ١ پاسخ: گزینۀ -٦٦
   افتد تأخیر به خانواده تشکیل و شود زیاد ازدواج زمان با عقلی و جنسی بلوغ میان نباید فاصلۀ.    
   به  یعنی دین، سوي از شده مطرح هاي شیوه از غیر اي شیوه به بخواهد فردي اگرªدرآن دهـد، پاسـخ خـود جنسی نیاز به» ناصحیح ۀشیو 

  .شکند می را او شخصیت و کند می را پژمرده فرد روان و روح چندي، از پس گناه، از برخاسته آنی لذت صورت،
  ١ پاسخ: گزینۀ -٦٧

   کند. با کلمۀ نور بیان می را هستی جهان و خداوند میان رابطۀ کریم، قرآن  
   موجودات  تمام یعنیªاو وجـود بـه گذارند و وجودشان می هستی عرصۀ به پا و شده آشکار و پیدا او سبب به گیرند، می او از را خود» وجود 

  .است وابسته
  ٣ پاسخ: گزینۀ -٦٨

  .کنیم سلب ها انسان یا و اشیا از را اثر هرگونه که ندارد ضرورتی ربوبیت در توحید قبول شرك: براي و توحید مرز  
  ٢ پاسخ: گزینۀ -٦٩

ا یاآیۀ شریفۀ    هَ یُّ نوا الَّذینَ اَ تَّخِذوا ال آمَ ى تَ وّ م وَ عَدُ وَّکُ ولیاءَ عَدُ لقونَ اَ م تُ یهِ لَ المَوَدَّة وَ اِ روا قَد بِ فَ ما کَ م بِ نَ جاءَکُ اي کسانی کـه بـه خـدا الحَقّ؛  مِ
 هـاي جامعـۀ ویژگـی .کنید مهربانی آنان با ]که اي نهگو به[اید، هرگز نباید کافران را که دشمن من و شمایند یاران خود برگرفته  ایمان آورده

 و خداونـد بـه نسـبت آنـان کـه بـا پـذیرد، نمی است نداده حکومت حق ها آن به خداوند که را کسانی حکومت نماید که توحیدي را بیان می
کند که آیـۀ  می حمایت مستضعفان و محرومان از خداوند، کند، بنا به فرمان می مبارزه ظالمان با کند، نمی دوستی ورزند، می دشمنی مسلمانان

...َن و رینَ ا�ُ یَجعَلَ لَ لکافِ لَی لِ نینَ عَ ا؛ و المُؤمِ بیلً  با بیان اینکه تشـکیل .است نداده قرار مؤمنان بر کافران سلطه براي راهی هرگز خداوند سَ
 کنـد تنظیم اي گونه به کشورها سایر با را فرهنگی و اقتصادي ،روابط سیاسی تواند می هم و شود می بیگانگان سلطۀ مانع هم اسالمی، حکومت

  نیابند، موکد برآن است. راهی مسلمانان بر تسلط براي بیگانگان و نماید حفظ مختلف جهات در خود را استقالل اسالمی جامعۀ که
  ١ پاسخ: گزینۀ -٧٠

  بیت حافظ:  
  شــب همــه شــب ام شــده دل حــرم پاســبان

  

ــا   ــن در ت ــرده ای ــز پ ــهان ج ــذارم او دیش   نگ
  

توانـد  شود که با محاسبۀ اعمال مـی انجام براي خداوند خالص ما عمل و نیابد راه آن به شرك آفت اشاره دارد تا دل حریم از به لزوم پاسبانی  
 نماید: ارزیابی را خود روز کارهاي شب انسان هر است صورت پذیرد و بهتر

بواª :فرمودند اکرم  پیامبر   کُ حاسِ بلَ ماَنفُسَ بوا؛ به اَن قَ   » شما برسند. حساب به اینکه از قبل کنید، رسیدگی خود حساب تُحاسَ
   ٣ پاسخ: گزینۀ -٧١

شود که آیۀ شریفۀ  ها می دوران همۀ در ها همۀ انسان شامل و است همیشگی و ثابت که است خداوند قانون فراگیرترین و ترین عام ابتالء سنت  
ُّفسٍ کُل قَةُ نَ م وَ ت المَو ذائِ بلوکُ رِّ نَ الشَّ یرِ وَ بِ تنَةً الخَ ینا وَ فِ لَ رجَعونَ اِ   مصداقی از آن است. تُ

   ٤ پاسخ: گزینۀ -٧٢
 تا داده قرار انسان وجود در گوناگونی هاي گرایش و غرایز و امیال حکیم خداوند :گوییم می گناه سمت به انسان حرکت چرایی و علت تبیین در  

 حیـات براي و نیکی خیر به گرایش و مادي حیات براي غرایز و امیال بخشد؛ تکامل و دهد سامان را خود معنوي و يحیات ماد ها وسیلۀ آن به
 یا یک طغیان تا نماید کنترل ها را آن و کند رعایت را غرایز و امیال این مرز و حد باید انسان که است این است مهم میان این در آنچه .معنوي

    .کند مادي امیال صرف را خود زندگی همۀ و فراموشی سپرد به را خود معنوي هاي گرایش نسانا تا نشود موجب میل چند
  ٣ پاسخ: گزینۀ -٧٣

که این » !مأیوس نکنی خدا رحمت از را مؤمنین باش مراقبª :فرمود و داد تذکّر مسلم محمّدبن به دربارۀ آمرزش گناهان با توبه امام باقر   
نغضب الهی اشاره دارد و آیۀ  موضوع به سنت سبقت رحمت بر نَة جاءَ مَ الحَسَ ه بِ لَ ها عَشرُ فَ مثالِ ن وَ اَ ال جاءَ مَ یئه فَ السَّ لّا یُجزى بِ ها اِ ثلَ م وَ مِ  ال هُ

مونَ   موید آن است. یُظلَ
  ٢ پاسخ: گزینۀ -٧٤

لی اُدعُدر آیۀ شریفۀ    بیلِ اِ کمَةِ رَبِّک سَ الحِ نَة المَوعِظَةِ وَ بِ ل وَ الحَسَ مجادِ تی هُ الَّ نُ هِیَ بِ  از مندي بهره دعوت عبارتند از: صحیح هاي روش اَحسَ
باشـند  مناظره می و بحث هنگام بهتر، و احسن جدال از نیکو و استفاده اندرز و موعظه حسنه از دعوت، استفاده هنگام در استدالل و حکمت

نِ یَسئلونَکَکه در آیۀ  مرِ عَ رِ وَ الخَ یسِ ما قُل المَ بیرٌ مٌاِث فیهِ نافِعُ وَ کَ لنّاسِ مَ ما وَ لِ هُ رُ اِثمُ ن اَکبَ ما مِ هِ فعِ   از روش استدالل استفاده شده است. نَ
  ٤ پاسخ: گزینۀ -٧٥

ا یاآیۀ    هَ یُّ نوا الَّذینَ اَ سولَ اَطیعُوا وَ ا�َ اَطیعُوا آمَ ولِی وَ الرَّ مرِ اُ م االَ نکُ امـام و نفـی  و رسـول و خدا از اطاعت تمدن اسالمی که سوم به معیار مِ
لمَاست اشاره دارد که آیۀ  طاغوتیان، و حکومت ستمگران لیَ ترَ اَ مونَ الَّذینَ اِ زعُ م یَ هُ نوا اَنَّ ا آمَ لیَکَ اُنزِلَ بمِ بلـکَ مِـن اُنزِلَ ما وَ اِ ریـدونَ قَ اَن  یُ

اکمَوا تحَ لیَ یَ روا قَد وَ الطاّغوتِ اِ مِ روا اَن اُ فُ یدُ بهِ وَ یکَ یط یرُ م اَن انُالشَّ لهُّ ا یُضِ اللً یدًا ضَ  پردازد. به انتفاء حکومت طاغوت می بعَ
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  ١ گزینۀ: پاسخ -٧٦
  کنترل است. بیوتیک قابل آفت، مرض شایع درختان سیب، با استفاده از یک اسپري آنتی ترجمه: آتش  
  شود، در نتیجه جملـۀ پـیش رو مجهـول اسـت  بوده و کنترل میمفعول جمله » آفتªتوان متوجه شد که  توضیح: با توجه به مفهوم جمله می  

 sometimes) اشـاره شـده اسـت. قیـد تکـرار itاین است که مجدد به مفعول با استفاده از ضـمیر ( ٤). مشکل گزینۀ ٣و  ٢هاي  (رد گزینۀ
  گیرد. اصلی (معلوم یا مجهول) قرار می ها، ولی همواره پیش از افعال تواند هم پیش از افعال کمکی (وجهی) بیاید و هم پس از آن می

  ٢ گزینۀ: پاسخ -٧٧
  بودي. خوابیدي، تمام روز تا این اندازه خسته نمی رسی. اگر هر شب دیروقت نمی ترجمه: تو همیشه خسته به نظر می  
باشـد کـه در ایـن  دوم میشویم که ساختار جمله، شرطی نوع  توضیح: با توجه به قسمت جملۀ شرط که زمان گذشتۀ ساده است، متوجه می  

  ) استفاده کنیم.would )wouldn’tبایست از  ساختار، در قسمت جواب شرط می
  ٣ گزینۀ: پاسخ -٧٨

  روي است. هاي پیاده ترین سطح دما در بدن یک فرد سالم در طول ساعت ترجمه: دماي بدن پایه، پایین  
شویم که باید از صفت  پردازد، متوجه می بدن با محدودۀ کلی دماي بدن می توضیح: از آنجایی که جمله به مقایسۀ یک درجۀ مشخص از دماي  

  پاسخ درست است. ٣) استفاده کنیم. در نتیجه گزینۀ superlativeبرترین (
  ١ گزینۀ: پاسخ -٧٩

  شود. هایی که آسمان صاف است و هوا مالیم، حرارت از سطح زمین به جوّ ساتع می ترجمه: شب  
باشـد.  می andشویم که حرف ربط مناسب آن  معنی جمله، متوجه می  اینکه این تست یک جملۀ مرکب است و با توجه بهتوضیح: با توجه به   

تـوان  را مـی to beبه موازات هم باشند، یعنی ساختاري مشابه داشته باشـند و افعـال  andدر این صورت بایستی دو قسمت پیش و پس از 
  پاسخ درست است. ١قرینه حذف کرد. در نتیجه گزینۀ  به

 ٢ گزینۀ: پاسخ -٨٠
  هایی که براي انتخاب در دسترس بود، متعجب شدم. گزینه گوناگونیترجمه: من از   
  ) معرفی، مقدمه٤  ) دسترسی٣  ) تنوع، گوناگونی٢  ) هشدار، آگهی١  
  ١ گزینۀ: پاسخ -٨١

  ببخشد. هدفمندي ها انسجام و احساس ترجمه: مردم تشنۀ هرچیزي هستند که بتواند به زندگی آن  
  ) نماد، نشانه٤  ) اخالق، اخالقیات٣  ) احساس٢  ) هدف، مقصود١  
 ٤ گزینۀ: پاسخ -٨٢

  .اند شناسایی کردهها تحقیق و پژوهش، دانشمندان ویروسی را که مسئول بروز بیماري است،  ترجمه: پس از گذر سال  
 ی کردن) شناختن، شناسای٤  ) قدردانی کردن٣  ) آسیب زدن٢  ) تأسیس کردن١  
  ٣ گزینۀ: پاسخ -٨٣

  توانند از آن در منزل و یا باشگاه ورزشی استفاده کنند. ها می که خانم شود شامل میروزه را  ٢٨ترجمه: کتاب یک برنامۀ تمرینی   
  ) تصور کردن٤  ) شامل شدن، شامل بودن٣  ) آرشیو کردن٢  ) بافتن١  
  ٤ گزینۀ: پاسخ -٨٤

  باشند و کمتر به افراد ثروتمند و مشهور پرداخته شود. معمولیها بیشتر در مورد افراد  خواهند داستان د که میترجمه: خوانندگان مجله اعالم کردن  
  ) معمولی، عادي٤  ) پیشرفته٣  ) مُسن٢  ) مفید، کارآمد١  
  ٣ گزینۀ: پاسخ -٨٥

  شود، شده است. که هر ساله دور انداخته می ، در مدت اخیر توجه بسیار اندکی به کاهش حجم وسیعی از مواد غذاییجاي تعجب داردترجمه:   
  ) تصادفا٤ً  آور طور شگفت ) به٣  ) فورا٢ً  طور درست ) به١  
  ١ گزینۀ: پاسخ -٨٦

  در حال محبوب (مشهور) شدن است. اي  طور فزاینده بهرویم،  اي که ما براي تعطیالت خود به آنجا می  ترجمه: منطقه  
  ) اساسا٤ً  ) احساسی، عاطفی٣  تمندانه) سخاو٢  طور روزافزون شدت، به ) به١  
  ١ گزینۀ: پاسخ -٨٧

دهـد. او حتـی بـا خـودروي  ترجمه: او (خانم) عادت ندارد که با پول خودش کاري انجام دهد؛ همسرش هرچیزي را که او بخواهد بـه او مـی  
  کنم دربارۀ او بشود گفت که ...............  جدیدش تصادف شدیدي کرده است. گمان می

  .است کردن پر از کردن کوین کار) ٢    برد. بادآورده را باد می) ١  
  شمارند.  ) جوجه را آخر پاییز می٤  .ستین کردار مین چون گفته صد دو) ٣  
تـک کلمـات در کنـار یکـدیگر  ها متفاوت از معناي (ظاهري) تـک شود که معناي اصلی آن گفته می» المثل ضربªنکته: به چنین ترکیباتی   

  ها را آموخت. اید معناي اصطالحی آنباشد و ب می
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  ترجمۀCloze Test:  
این امکان وجود دارد که خواب نقش مهمی در سالمتی ما ایفا کند، اما دانشمندان هنوز از چیستی ایـن نقـش مطمـئن نیسـتند. برخـی 

ات را ذخیره سازد. با این وجود، مطالعـۀ مـؤثر و اطالع استراحت کنددهد تا  کنند که خواب به مغز اجازه می شناسان در این باره بحث می روان
برد، دقیقاً چه اتفاقی در سر (مغز) او در حـال روي دادن  دانند زمانی که یک فرد در خواب به سر می ها نمی ، چراکه آندشوار استروند خواب 

با اسـتفاده از فنـاوري  آزمایشاتیسالیان اخیر، . گرچه، طی نباشدآورند، ممکن است دقیق یا کامل  است. آنچه افراد پس از بیداري به یاد می
جدید انجام گرفته که به دستیابی به اطالعات زیادي دربارۀ خواب منجر شده است. دانشمندان تجهیزات خاصی را بر روي سـر افـراد خفتـه 

کننـد کـه  حقیقات، اکنون دانشمندان فکر می. بر اساس نتایج حاصل از این تگیري کنند اندازههاي الکتریکی مغز آنان را  قرار دادند تا فعالیت
  تواند در تعدادي از موارد براي مغز و بدن مفید باشد. خواب می

   ٣پاسخ: گزینۀ  -٨٨
  بیاید. to، فعل دوم باید با allowداریم، چراکه پس از فعل  toنکته: با توجه به ساختار جمله، نیاز به مصدر با   
   ٤پاسخ: گزینۀ  -٨٩

مشاهده  ٤) داریم که این ساختار تنها در گزینۀ to be + adjective + for + noun + to + infinitiveبه جمله، به ساختار ( نکته: با توجه  
  شود. می

    ٢پاسخ: گزینۀ  -٩٠
 notه کنـیم، ) نیاز داریم و از آنجایی که باید شکل منفی آن را اسـتفادto be) به شکل سادۀ فعل (در اینجا mayنکته: پس از افعال وجهی (  

  شود. پیش از آن نوشته می
  ٤پاسخ: گزینۀ  -٩١

  ) آزمایشات٤  ) دماها٣  ها حل ) راه٢  ) محصوالت١  
   ٣پاسخ: گزینۀ  -٩٢

  ) جلوگیري کردن٤  ) اندازه گرفتن، سنجیدن٣  ) احترام گذاشتن٢  ) وجود داشتن١  
  ١ترجمۀ درك مطلب:  

ªبایست دربـارۀ وابسـتگی  دارد. فکر کنید، پس از آن عمل کنید. ما می ا به فکر وا مینام فیلمی است که شما ر» یک اقیانوس پالستیکی
هاي خریـد، لـوازم  ها، کیسه هاي نوشیدنی ایم. بطري تاکنون، ما مشغول تولید پالستیک بوده ١٩٤٠خود به پالستیک کاري انجام دهیم. از دهۀ 

کنیم و تنها بخش کوچکی از این پالسـتیک  جهانی مملو از پالستیک زندگی میشوند. ما در  بهداشتی و حتی پوشاك از پالستیک ساخته می
بـه آن پاسـخ » یـک اقیـانوس پالسـتیکیªآید؟ این پرسشی است که فیلم  آن (پالستیک) می ماندۀ باقیشود. چه بالیی بر سر  بازیافت می

  اندازد. این تأثیرات مخرب هستند. زیست نگاهی می طماندهاي پالستیکی بر محی دهد. این فیلم یک مستند است که به تأثیرات پس می
سازان موفـق  گردد. اما در طی سفر، فیلم ترین جانور روي کرۀ زمین، نهنگ آبی، آغاز می برداري از بزرگ صورت یک سفر فیلم این فیلم به

انگیزد تا بـه سرتاسـر جهـان سـفر  ن را برمیشوند. این رویداد آنا به کشف یک الیۀ عظیم و قطور پالستیک شناور در میان اقیانوس هند می
 ٢٠سالی که ساخت فـیلم بـه طـول انجامیـد، از  ٤اند، سري بزنند. در مجموع، آنان در طی  تأثیر قرار گرفته کنند و به مناطق دیگري که تحت

  مکان مختلف در سراسر جهان دیدن کردند.
اویر بسیار زیبایی از دریاها و زندگی دریایی در این فـیلم وجـود دارد. واضح است که تحقیقات زیادي براي ساخت فیلم به عمل آمد. تص

شوند. در این فیلم شاهد هستیم کـه چطـور تخلیـۀ پالسـتیک  هاي پر از پالستیک مقایسه می دان ها با شهرهاي پرجمعیت و زباله این صحنه
  طوردردناکی روشن است. ما از پالستیک، بهگیرد. پیام نحوۀ استفادۀ  هاي مختلف دریایی را می درون اقیانوس جان گونه

  ٤پاسخ: گزینۀ  -٩٣
  ترجمه: هدف اصلی نویسنده از این متن چیست؟  
  حلی براي یک مشکل ) ارائۀ راه٢    ساز ) مقایسۀ چندین فیلم١  
  سازي جزئیات یک برنامۀ مستند ) آماده٤    ) توضیح دالیل تخلیۀ زباله٣  
  ١پاسخ: گزینۀ  -٩٤

  کند. در پاراگراف اول به ............... ، اشاره می» ªthe restترجمه: عبارت   
  ) جهانی که مملو از پالستیک است٢    شود ) پالستیکی که بازیافت نمی١  
  شود ) مقدار اندکی از پالستیک که مجدد استفاده نمی٤  دهد به آن پاسخ می» یک اقیانوس پالستیکیª) پرسشی که فیلم ٣  
  ٢پاسخ: گزینۀ  -٩٥

  شوند، ...............  نشان داده می» یک اقیانوس پالستیکیªسازانی که در فیلم  ه: بر اساس متن، فیلمترجم  
  ) در ابتدا قصد ساخت فیلمی دربارۀ آلودگی پالستیک را نداشتند.٢  ) مخالف شکار نهنگ آبی هستند.١  
  کنند. برداري نمی ر هستند فیلمهایی که بسیار دو ) از مکان٤  سال مشغول کار در اقیانوس هند بود. ٤) ٣  
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  ١پاسخ: گزینۀ  -٩٦
  درست است؟» یک اقیانوس پالستیکیªهاي زیر دربارۀ فیلم  یک از جمله ترجمه: با توجه به متن، کدام  
  ) این فیلم بر اساس حجم زیادي از تحقیق و مطالعه ساخت شده است.١  
  سازد. ریایی منحرف میها را از مسائل و مشکالت زندگی جانوران د ) فیلم توجه٢  
  باشد. هایی از شهرهاي پرجمعیت و شلوغ می ) بیشتر شامل صحنه٣  
 ) افراد غیرمتخصص قادر به درك این فیلم نیستند.٤  
  ٢ترجمۀ درك مطلب:  

شویم. در  رجی میاي است که ما، مسافران، براي اولین بار وارد یک کشور خا  گردد. این بازه شروع می» ماه عسلªشوك فرهنگی با مرحلۀ 
رنج بکشیم، اما از حضور » گرفتگی عضالت در حین پروازªانگیز است. ممکن است از درد  چیزِ فرهنگ جدید عجیب و هیجان این مرحله، همه

تواند  زده خواهیم بود. مرحلۀ ماه عسل می در محیط جدید، دیدن مناظر تازه، شنیدن زبان و صداهاي جدید، خوردن انواع جدید خوراك، ذوق
  ایم. نسبتاً طوالنی باشد چراکه این حس را خواهیم داشت که در نوعی ماجراجویی عالی دخیل شده

وشـوي  تواند دشوارتر باشد، پس از جا گرفتن در زندگی جدید، کار یا تحصیل، خرید خواروبار، شست متأسفانه، مرحلۀ دوم شوك فرهنگی می
دهد، ممکن است بسیار خسته شویم و بـراي زادگـاه و خـانوادۀ خـود، دوسـتان یـا  رجیان مسکن میها و یا اقامت با یک خانواده که به خا لباس

هر فردي در زندگی با آن سروکار دارد، زمانی که در یک فرهنگ بیگانـه  کهحیوانات خانگی خود احساس دلتنگی کنیم. تمامی مشکالت کوچکی 
تواند بسیار دشوار باشد و موجـب شـود فـرد  رسد. این دورۀ انطباق با فرهنگ می ه نظر میتر ب شوید، بسیار شدیدتر و آزاردهنده با آن مواجه می

توانـد تـا حـدي خطرنـاك باشـد، چراکـه ممکـن اسـت فـرد  می» مرحلۀ طردªوارد فرهنگ جدید را پس بزند و یا از آن دوري بجوید. این  تازه
ار کشیدن افراطی، وسواس بیش از حد دربارۀ مواد خوراکی یا نحوۀ ارتبـاط بـا هاي ناسالمی شود (سیگ بازدیدکننده از فرهنگ جدید، دچار عادت

شـود فـرد بـیش از  گردد که باعث مـی هاي پوستی یا جوش و لک می مردم فرهنگ جدید). متأسفانه، این امر به بیمار شدن فرد یا ابتال به عفونت
شـود و مـردم بسـیاري در ایـن  بحران در روند سازگاري فرهنگی تلقی میعنوان  پیش احساس ترس و سردرگمی و درماندگی کند. این مرحله به

  گذرانند. زبان با خودشان می گیرند و یا اینکه تمام زمان خود را با افرادي از فرهنگ خود و هم مدت تصمیم به بازگشت به وطن خود می
  ٤پاسخ: گزینۀ  -٩٧

  ترجمه: بحث اصلی متن پیرامون چه موضوعی است؟  
  شوند. رادي بیش از بقیه در طی مراحل اول و دوم شوك فرهنگی اذیت می) چه اف١  
  ) شوك فرهنگی و موفقیت در یک کشور خارجی٢  
  ) مشکالت مهاجرت به یک کشور بیگانه٣  
  ) دو مرحلۀ ابتدایی شوك فرهنگی٤  
  ١پاسخ: گزینۀ  -٩٨

  دن صداها و زبان جدید ............... ترجمه: در پاراگراف اول اشاره شده است که در طی مرحلۀ ماه عسل، شنی  
  سازد. ) برخی اوقات مسافران را سردرگم می٢  ) داراي تأثیر مثبتی بر روي مسافران است.١  
  بخش است. ) بیشتر از خوردن انواع جدید خوراکی براي مسافران لذت٤  ترین منبع تفریحی براي مسافران است. ) مهم٣  
  ٢پاسخ: گزینۀ  -٩٩

  در پاراگراف دوم به ............... اشاره دارد.» ªthat ترجمه: واژۀ  
  ) فرهنگ٤  ) همۀ افراد٣  ) مشکالت٢  ) زندگی١  
  ٣پاسخ: گزینۀ  -١٠٠

  شود؟ برد، توسط پاراگراف دوم از متن پشتیبانی نمی پذیرش به سر می هاي زیر دربارۀ فردي که در مرحلۀ عدم یک از جمله ترجمه: کدام  
  ت دچار دلتنگی براي زادگاه خود شوند.ها ممکن اس ) آن١  
  هاي جسمی شوند. ) احتمال دارد آنان دچار بیماري٢  
  کنند. وجود آید که دارند انرژي حرکتی خود را تلف می ) ممکن است این حس در آنان به٣  
  هایی را کسب کنند که براي سالمت آنان مضر است. توانند عادت ) می٤  

  ریاضیریاضی

  ١ ۀنیپاسخ: گز -١٠١
  نویسیم: تابع سود را می  



CBA

P(x) R(x) C(x) P(x) ( x x) (ax ) P(x) x ( a)x              2 21 130 18 30 182 2   هزینه  درآمد سود  

S  باشد: ٩دهد که طبق گفته سؤال باید  آن رخ می Sxبیشترین مقدار سود، در   
B ( a) ax a
A ( )

   
      



30 309 9 2112 12 2

   

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

11 

 

  ٤ ۀنیپاسخ: گز -١٠٢
  کنیم: ر را ساده میصورت کسر اول را با اتحاد مزدوج تجزیه و کس  

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

  
  

2 2 2 29 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3
2 3 2 3 2 3

)
x 2 3

x 4 3   

  رو درآمده است: شکل روبه  االن معادله به  

x
x

  
24 3 1   

  کنیم: ضرب می xدو طرف را در   

x x x x x x x          22 2 24 3 2 4 2 2 0 2 1 0   

aدر معادلۀ باال، رابطۀ    c b هاي معادله  ه، بین ضرایب برقرار است، پس ریشx  1 cxو  1
a

  2
1
  باشند. می 2

  هاي این معادله برابر است با: قدرمطلق تفاظل ریشه  

x x ( )    2 1
1 312 2   

  ٣ ۀنیپاسخ: گز -١٠٣

xfمقدار تابع    (x)
x sign(x)




  

2   کنیم: هاي دامنه، حساب میxازاي  را به 1

( / )f ( / )
( )/ sign( / )

( / ) /f ( / ) /
/ sign( / )

( / ) /f ( / ) /
/ sign( / )

( )f ( ) /
sign( )

   
    

       
 

  
  

 
   

  
 

  
  

2 2 5 1 6 62 5 33 1 22 5 2 5
2 2 1 1 4 2 12 1 3 22 12 1 2 1
2 0 8 1 1 6 10 8 0 60 10 8 0 8

2 4 1 8 1 74 2 34 1 34 4 

   

,، مجموعۀ fپس برد تابع    / , / , 
 

 

73 3 2 0 6   است. ٢/٣است که ماکزیمم عضو این مجموعه، عدد  3

  ٢ ۀنیپاسخ: گز -١٠٤

xازاي دامنۀ  تابع را به ٣ضابطۀ هر      
3   نویسیم: تر می شکل ساده  ، به12

xازاي  ) به١     
3 x، عبارت 12    شود: اش از قدرمطلق خارج می شود، پس قرینه منفی می 1

f (x) x x    1 1   

x) اگر طرفین نامساوي ٢     
3 xضرب کنیم، داریم:  ٢را در  12   3 2 2   

  شود: می -٣صحیحش  شد، جزءبا -٢و  -٣عددي که بین   
g(x) x    2 3   

xازاي  ) به٣     
3   شود: می ١آن،  signشود، پس خروجی تابع  ، عددي مثبت میx، عدد 12

SLX¶ jkøh(x) sign( x) sign( )    1   
  نویسیم: حاال ضابطه تابع خواسته شده را می  

y f (x) h(x)g(x) y ( x ) ( )( ) x x             2 2 1 1 3 2 2 3 5 2   
  ٣ ۀنیپاسخ: گز -١٠٥
  کنیم: معادله را طرفین وسطین می  

  
A B C

x a x x x x x a x x a
x


            


2 2 2 22 1 2 6 3 1 5 3 03   

  براي آنکه معادله دو ریشه متمایز داشته باشد، باید دلتایش مثبت باشد:  

B AC ( )(a ) a a a                2 2 370 4 0 5 4 1 3 0 25 4 12 0 37 4 4   
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  ٣ ۀنیپاسخ: گز -١٠٦
  ضابطۀ هر دو تابع را باید بنویسیم:  
)Aاز دو نقطۀ  fابع ت   , )0 )Bو  1 , )1   کنیم: گذرد. شیب خط را حساب می می 0

m 
 
 
0 1 11 0   

yصورت   تا اینجا معادلۀ خط به   x b   است، پس جاي  ١است. چون عرض از مبدأ خطb ،دهیم: قرار می ١                             f (x) x  1   
)Cاز دو نقطۀ  gتابع    , )0 )Dو  0 , )1   گذرد. می 1
  کنیم: شیب خط را حساب می  

m  
  


1 0 11 0   

yصورت   تا اینجا معادلۀ خط به   x b   ن عرض از مبدأ خط، صفر است، پس جاي است. چوbدهیم: ، صفر قرار می                 g(x) x    

fمعادلۀ    (x)
g(x)


2

  دهیم: را تشکیل می 2

(f (x)) (x ) x x x x x
g(x) x


           



2 2 2 212 2 2 1 2 4 1 0   

b      کنیم: دلتاي معادله را حساب می   ac ( )( )     2 24 4 4 1 1 12   
  x است با:ها برابر  

xbx
a x

              
  

1

2

2 34 2 3 2 32 2 2 3
   

x                                        ها برابر است با: قدرمطلق اختالف جواب   x ( )        1 2 2 3 2 3 2  3 2  3 2 3   
  ٢ ۀنیپاسخ: گز -١٠٧
  نویسیم: اول دامنه و ضابطۀ هر دو تابع را می  

) از ١  
Â]»oi ¾¹¶Hj

f (x , x ) x , , , ,
 
 

     
 
 

2 5 4 1 0


اگر  گیریم ، نتیجه میx  ،وارد تابع شودx2 شـود، یعنـی ضـابطۀ  از آن خـارج مـیf 

fصورت  به (x) x   است. ٥تا  -٥اش هم اعداد صحیح  است و دامنه 2

) از ٢  
Â]»oi ¾¹¶Hj

g (x , x ) x , , , ,
 
 

     
 
 

3 5 4 1 0


گیریم اگر  ، نتیجه میx  ،وارد تابع شودx3 شـود، یعنـی ضـابطۀ  از آن خارج مـیf 

g(x)صورت  به x   است. ٥تا  -٥اش هم اعداد صحیح  است و دامنه 3

gدامنۀ تابع   
f

  کنیم: را حساب می 

 g g f
f

D D D x f(x)   0   

f، یکسان است. تابع gو  fدامنۀ توابع    (x) ازاي  بهx  xشود، پس باید  ، مقدارش صفر می0  gرا از دامنۀ  0
f

  حذف کنیم: 

 g
f

D , , , ,     5 4 3 2 1   

gضابطۀ تابع   
f

  دهیم: را تشکیل می 

g g(x) x( )(x) x
f f (x) x

  
3
2   

gچون   
f

  دهند: اش، برد را تشکیل می ، تابع همانی شد، پس همان اعضاي دامنه

 g g
f f

R D , , , ,      5 4 3 2 1   

  عضو دارد. ١٠این مجموعه،   
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  ٤ ۀنیپاسخ: گز -١٠٨

)کند، پس از نقطۀ  قطع می ٤ها را با عرض  تابع، محور عرض   , )0 xy                                   گذرد: می 4 a( ) a( ) a    01 14 43 3   

xyشکل   پس ضابطۀ تابع به   ( )
14   آید. درمی 3

xازاي  مقدارش به    2:برابر است با ،                   y ( )   214 4 9 363   

  ١ ۀنیپاسخ: گز -١٠٩

)                  نویسیم: می ٣اعداد صورت را با پایۀ    ) ( )      
1 1 1 1 1 11 1

2 24 32 64 4 16 328 83 3 3 3 3 3 3 3   

                     کنیم: ها را جمع می پایه برابرند، پس توان  
( )  


1 1 1 1 15
4 8 16 32 323 3   

  کنیم: را در هم ضرب می ٤را در هم و اعداد با پایۀ  ٣در مخرج، اعداد با پایۀ   

( ) ( )
( ) ( )

 
       

1 1 1 3 1 33 3 7 7 7
2 2 2 8 2 88 8 8 8 83 3 4 4 3 4 3 4 12   

  مان، این شد: کل کسر سمت چپ تساوي  
15
32
7
8

3

12
   

عدد   
7
  کنیم: آوریم و توانش را قرینه می صورت می را به 812




15 7
32 83 12   

A                  آید: رو در می شکل روبه  پس تساوي به   B
  

15 7
32 83 12 3 12   

A                             پس:    
15
Bو  32  

7
8   

A        در نتیجه:   B  
    

15 7 15 28 13
32 8 32 32   

  ٣ ۀنیپاسخ: گز -١١٠
aنکته: اگر    , b , cسه جملۀ متوالی یک دنبالۀ هندسی باشند، آنگاه ، :              b ac2   

xاالن    , x , x 1 (x)                     اند، پس: ، سه جملۀ متوالی دنبالۀ هندسی2 (x )(x ) x   2 21 2 x 2 x x   2 2   
xگذاري  با جاي    y           آیند: رو درمی صورت روبه ، پنج جمله به2 , , , , z1 2 4   

yسه عدد    , ,1 )                       اند، پس: ، سه جمله متوالی2 )(y) y  2 11 2 2   

,سه عدد    , z2 )      اند، پس: ، نیز سه جملۀ متوالی4 )(z) z  24 2 8   

xyz         پس:   ( )( ) 
12 8 82   

  ٢ ۀنیپاسخ: گز -١١١
bباشد، آنگاه:  cو  aواسطۀ هندسی  bنکته: اگر    ac2   
a)در اینجا، جملۀ پنجم دنبالۀ حسابی، واسطۀ هندسی بین جملۀ سوم و نهم آن است، یعنی:    ) (a )(a )2

5 3 9   
  نویسیم: می dو  a1تساوي باال را برحسب   

(a d) (a d)(a d) a    2 2
1 1 1 14 2 8 a d d  2

18 16 a 2
1 a d d  2

110 16 IÄa d a d a d a d      1 1 1 18 10 2 0 0 0   
aسؤال گفته اختالف مشترك، صفر نیست، پس باید    1   باشد. 0

a         است، پس: ٧جملۀ پنجم،    d d d      1
74 7 0 4 7 4   

aبا داشتن    1 dو  0 
7
a                                       کنیم: لۀ صد و یکم را حساب می، جم4 a d ( )      101 1

7100 0 100 25 7 1754   
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  ٤ ۀنیپاسخ: گز -١١٢
  کنیم. ، حساب میa10تا  a2ترتیب از  جمالت را به  

nطبق رابطۀ بازگشتی   
n

a
a  1
1   اش بعالوۀ یک است: اي برابر با معکوس جملۀ قبلی ، هر جمله1

a a a
a a a

a a a
a a a

a a a
a a a

              

              

              

2 3 4
1 2 3

5 6 7
4 5 6

8 9 10
7 8 9

1 1 1 1 3 1 2 51 1 2 1 1 1 11 2 2 3 3
1 3 8 1 5 13 1 8 211 1 1 1 1 15 5 8 8 13 13
1 13 34 1 21 55 1 34 891 1 1 1 1 121 21 34 34 55 55

   

  ١ ۀنیپاسخ: گز -١١٣
  حل اول: راه  
  دهیم تا به پاسخ برسیم: گزینه را تشکیل می ٤هاي موجود در هر  جدول ارزشی گزارۀ صورت سؤال و گزاره  

ÏH¼w Rn¼Å â¾¹Äq¬ â¾¹Äq¬ ¾â ¹Äq¬ ¾â ¹Äq¬
p q r q

(p q) (r (p q)) p q r (p q) r (p q) r (r p) (q r)
T T T F T T T T T
T T F F F T F F F
T F T T T T T T T
T F F T T T T T T
F T T F T T T T T
F T F F F T F F F
F F T T T T T T T
F F F T F F F F F

            

1 2 3 4


 

  

  یکسان نیست. ١اضح است که ستون ارزش گزارۀ صورت سؤال با ستون ارزش گزارۀ موجود در گزینۀ طبق جدول فوق و  
  حل دوم: راه  
  ها، قابل استفاده هستند: نکته: قوانین زیر در جبرگزاره  

) A B A B
~ (A B) A B

)
~ (A B) A B

) A (B C) (A B) (A C)
A A T

)
A A F

  

  


  
     

 


 

1

2

3

4


 
 




   

  کنیم: شده در صورت سؤال را با قوانین باال، ساده می گزارۀ داده  
(1) (3)

(4)

ï ¾â ¹Äq¬

T

(p q) (r (p q)) (p q) (r (p q)) ( (p q) r) ( (p q) (p q))

(p q) r

               

  
3

  


   

  دهیم: مان ادامه می کنیم و به ساده کردن گزاره رسیدیم، پس حذفش می ٣به گزینۀ   
(1) (2)

ï â¾¹Äq¬
(p q) r ( p q) r (p q) r       

2
      

  برسیم: ٤یا  ١دهیم تا به گزینۀ  کنیم و باز هم ادامه می هم رسیدیم، پس حذفش می ٢به گزینۀ   
ÂÄI]ï¾MI]  nj ÂÄI]ï¾MI](3)

³»j qTºHoQ
 1 SÃÅIi u§ø

³»j qTºHoQ nj
ï â¾¹Äq¬

(p q) r r (p q) (r p) (r q) (r p) ( q r)

(r p) (q r)

            

   
4

   


   

  ست.ا ١پس جواب گزینۀ   
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  ١ ۀنیپاسخ: گز -١١٤
  
  

شده، جدول ارزش گزاره، رسم  براي گزارۀ داده  
  کنیم: می

  
  
  

  ٢ ۀنیپاسخ: گز -١١٥
  ، هیچ اشتراکی نداشتند:Bو  Aباشد، یعنی  Bزیرمجموعۀ  Aاگر   

  
  
  
 

A)مجموعۀ    B) (B A)  شود: رو می صورت روبه به  
 
  

Aمجموعه، همان  این   B .است  
Aمتممِ    Bشود  ، می(A B) که طبق دمورگان برابر با ،A B  .است  
  ٣ ۀنیپاسخ: گز -١١٦

Ï»H tIU                                   کنیم: تاس را حساب می ٣تعداد کل حاالت در پرتاب     ³»j tIU ³¼w tIUn(S)    
6 6 6 216   

  شود را بشماریم! می ١٠تاس،  ٣هایی که مجموع اعداد  حاال باید حالت  
   دارد. حالت ٤ که باشد ٩ دیگر تاس ٢ جمع باید بیابد، ١ اول تاس   دارد. حالت ٥ که باشد ٨ دیگر تاس ٢ جمع باید بیابد، ٢ اول تاس  
   دارد. حالت ٦ که باشد ٧ دیگر تاس ٢ جمع باید د،بیاب ٣ اول تاس   دارد. حالت ٥ که باشد ٦ دیگر تاس ٢ جمع باید بیابد، ٤ اول تاس  
   دارد. حالت ٤ که باشد ٥ دیگر تاس ٢ جمع باید بیابد، ٥ اول تاس   دارد. حالت ٣ که باشد ٥ دیگر تاس ٢ جمع باید بیابد، ٦ اول تاس  
n(A)      ست با:مجموع کل حاالت برابر ا         4 5 6 5 4 3 27   

n(A)P(A)      پس:   ( )
n(S)

    
3 3
3

27 3 1 1
216 2 86

   

  ٤ ۀنیپاسخ: گز -١١٧
  :آمده استکتاب درسی سال دهم در   
  ªشود. گیري افراد یا اشیاء به دقت انجام می دلیل استفاده از لوازم یا قواعد دقیق، اندازه به» اي در مقیاس فاصله«  
  ٣ ۀنیپاسخ: گز -١١٨
 رو است: صورت روبه ها روي منحنی نرمال به در حالت کلی توزیع داده  

 
 
 
 
  

xبا فرض اینکه      آید: صورت زیر در می باشد، نمودار نرمال به 40
 
 
 
  

ها بین  درصد داده ٦٨   40  و 40 ار هستند، پس این دو مقد
  باشند: ٤٥و  ٣٥ترتیب باید  به

     


     

40 35 5
40 45 5   

کردیم، فرقی نداشت. ما هر دو را حل کردیم. خالصه چون  هرکدام از دو معادلۀ باال را حل می    شد، پس واریانس برابر با  5 2   شود. می 25

A B

S

A B

S

/0 34 /0 34
/0 14 /0 14 /0 2/0 2

x  3 x  2 x  x x  x  2 x  3

/0 34 /0 34
/0 14 /0 14 /0 2/0 2

 40 3
%68

 40 3 40 240 40 2 40 40

SwH Swnj ½nH¼µÀ uQ

p q q p q (p q) (p q) p ( (p q) p) q
T T F T F F T
T F T F T T T
F T F F T F T
F F T T F F T
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  ٢ ۀنیپاسخ: گز -١١٩
  کنیم: ها را از کوچک به بزرگ مرتب می بتدا دادها  

, , , , , , , , ,3 8 25 36 42 65 85 85 240 1050   
  کنیم: میانه و چارك اول و سوم را پیدا می  

   
  چارکی برابر است با: دامنۀ میان  

IQR Q Q    3 2 85 25 60   
  ها برابر است با: دامنۀ تغییرات کلی داده  

R max min    1050 3 1047   
  پس:  

R /
IQR

  
1047 349 17 4560 20   

  ٢ ۀنیپاسخ: گز -١٢٠
xشنبۀ هفتۀ بعد،  دهیم. در این صورت سه را نسبت می ٧تا  ١به روزهاي هفتۀ اول، اعداد     استفاده  k، از حرف xشود. ضمناً جاي  می 11

    کنیم تا حروف قاطی نشوند: می
١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  x 
k  ١٢  ١١  ٥  ١٣  ٧  ١٥  y  

  کنیم: فقط میانگین را حساب می  

x      
 

1 2 3 4 5 6 7 47   

k ky       
 

11 12 5 13 7 15 63
7 7   

kAپس مختصات نقطۀ میانگین،    ( , )


634   است. 7

kAمعادلۀ خط گذرا از نقطۀ میانگین    ( , )


634 Bی و نقطۀ انتهایی یعن 7 ( , k)   نویسیم: را می 7

´Ã¹¨ïÂ¶ ½jIw 3 ¾M
k kk k k: m m

 
  

    


63 6 63
6 63 2 217 7

7 4 3 21   شیب  7

k: y y m(x x ) y k (x )
      1 1

2 21   معادلۀ خط 77

x)شنبه هفته بعد  سؤال گفته در سه   ) y)متر  میلی ١٥مقدار بارندگی  11 ) )است، پس نقطۀ  15 , )11   روي این خط است: 15


k kk ( ) k k k k k / 

              
4

2 21 8 84 6315 11 7 15 8 84 105 7 15 189 12 67 7 5   

  کنیم: هاي هفتۀ اول را حساب میyمیانگین   
k / /y / 

   
63 63 12 6 75 6 10 87 7 7   

  اقتصاداقتصاد
  ٤ ۀنی: گزپاسخ -١٢١
  ت معاف هستند.اي است که کاال و خدمات واسطۀ از پرداخت مالیا افزوده نوعی مالیات بر فروش چند مرحله مالیات بر ارزشالف)   
مسکین در ادبیات اقتصادي وضعی بدتر از فقیر دارد. مسکین کسی است که حتی در صورت دسترسـی بـه امکانـات معیشـتی توانـایی ب)   

  ها را هم ندارد. استفاده از آن
بهتـرین راه تحریـک تقاضـاي سیاست مالی انبسـاطی) (هاي مالیاتی  ها یا پایه افزایش در مخارج جاري یا عمرانی دولت و کاهش در نرخج)   

  تواند رونق را به بازار برگرداند. عمومی است که در مواقع رکود می

Q /
 2

42 65 53 52



³»jï â¾µÃºÏ»Hï ¾â µÃº

Q Q

, , , , , , , , ,
 

1 3

3 8 25 36 42 65 85 85 240 1050
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    ٢ ۀنی: گزپاسخ -١٢٢
  اي قیمت کاالي سرمایه عمر مفید  هزینه استهالك   

x ٤ و ٣هاي  رد گزینه x   85 5 17  

/  
7 85 5   قیمت جدید 95100

/ رد گزینۀ /  85 5 95 90 95 1  
/ / /   

90 95 18 19 2 36   استهالك جدید 385

  ١ ۀنی: گزپاسخ -١٢٣
  باشد. شویم که منحنی تقاضا می از آنجایی که شیب منحنی ما نزولی است متوجه می  
  ابد.ی معنا و مفهوم آن این است که با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش و با کاهش قیمت مقدار تقاضا افزایش می  
  مقدار تقاضا  - رابطۀ بین تقاضا و قیمت یک رابطۀ معکوس است. قیمت کاال   
  کنندگان است. این منحنی مبین چگونگی رفتار اقتصادي مصرف  
  بیانگر قیمت کاال است.» محور عمومیªبیانگر مقدار و » محور افقیªدر این نمودار   
  ٢ ۀنی: گزپاسخ -١٢٤
  کند. ، اثر و نتیجه: معامالت بازار سرمایه را تنظیم می)کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه ارتباط برقرار ن عرضهبازار بورس بی(الف) فعالیت:   
  هاي تولید اشتراك دارند. عنوان نهاده ب) دو مؤسسه تولید محصوالت صنعتی و تولید محصوالت کشاورزي در استفاده از نیروي کار به  
کارگیري کاالها در برخی مبادالت رهایی  وران استفاده از کاالهاي پولی انسان با استفاده از پول فلزي از بهج) با توجه به مشکالت عدیده در د  

 ها نمود. یافت و استفاده از برخی فلزات از جمله طال و نقره را جایگزین آن
  )٤و  ٣هاي  رد گزینه(کند.  ها به دو صورت مناقصه و مزایده فعالیت می د) برخی از انواع بازار در قالب حراجی 
ن عمده کاالها و خدمات مثل خریدهاي دولتی از روش اها از روش مزایده و خریدار ها و حراجی فروشندگان آثار هنري با برگزاري نمایشگاه    

  )١رد گزینۀ (کنند.  مناقصه استفاده می
   ٣ ۀنی: گزپاسخ -١٢٥

/  1 5 14   خارجیان مقیم کشور 21

  
1 45   ارزش خدمات 153

  الف) خالص ملی:  
  135 15 45 195 اند  ارزش تولید مردم که در خارج  ارزش خدمات )آالت، پوشاك و مواد غذایی ارزش ماشین(  

رد گزینۀ 
¥°¿TwH ¾â ¹ÄqÀ

  195 14 181 1  

 )منها کنیم(را از تولید کل کم کنیم. نکته: براي تبدیل تولید ناخالص به خالص باید هزینۀ استهالك   
٤و  ٢هاي  رد گزینه                                          ب) تولید ناخالص داخلی:     21 135 15 171   
/                      ج) خالص داخلی سرانه:     171 14 157 3 14  
   ١ ۀنی: گزپاسخ -١٢٦
  گذاري غیرمستقیم از طریق استفاده از عقود اسالمی مجاز براي اعطاي تسهیالت مالی به مشتریان خود است. ها در سرمایه نکدلیل حضور با به الف)  
  هاي مفید اقتصادي  ها در فعالیت انداز کارگیري پس انداز و به ب) اثر و نتیجۀ فعالیت بورس: با تشویق مردم به پس  
  آهن، بیمه، تأمین نیرو، صنایع مادر داري، راه و راه دولتی شامل: بانکهاي منحصراً مربوط به بخش  ج) فعالیت  
   ٤ ۀنی: گزپاسخ -١٢٧
M¾با توجه به نمودار منحنی عرضه    pH S¨oe S±ø B A .افزایش قیمت کاال است  
  ٢ ۀنی: گزپاسخ -١٢٨
  الف)   

٥٠٠٠  مرحلۀ اول  
  13000 9500   مرحلۀ چهارم 3500

  روش درآمدي اي  روش هزینه افزوده  هاي محاسبۀ تولید کل شامل: روش ارزش شروب)   
روشی که در آن با جمع زدن همۀ اجزاء سهیم در روند تولید عایدي همه بازیگران و فعاالن اقتصادي داخلی یا ملـی تولیـد کـل محاسـبه ج)   

  اي نام دارد. شود روش هزینه می
  اي و مواد اولیه نیست.  گیري تولیدات واسطه کل نگران اندازهدر روش درآمدي محاسبات تولیدات   
  کار گرفت و نتایج را با هم مقایسه کرد. از نظر کارشناسان اقتصادي براي جلوگیري از اشتباه در محاسبۀ تولید کل باید حداقل دو روش را به د)  
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  ١ ۀنی: گزپاسخ -١٢٩
شود به این شکل که یک سبد کاالیی یکسان سـاالنه در  استفاده می )PPP(برابري قدرت خرید الف) از دالر دیگري با نام دالر رفاهی یا دالر   

  )٣بخش  ١توجه به پاورقی فصل (شود.  زمان همان سبد کاالیی در کشور آمریکا تعیین قیمت می گذاري و هم کشور ایران قیمت
  شود. شود، سرمایۀ فیزیکی گفته می میکار گرفته  اي که در جریان تولید به ب) به کاالهاي بادوام سرمایه  
  کند. افزوده ایجاد می ها ارزش گویند و تولیدکننده با آن اي بادوام می شده کاالي سرمایه آن در طول زمان خدماتش استفاده می  
بیعی تولید شده شود و وجوه حاصل از فروش آن و همچنین گاز ط ج) نفت خام ثروت عمومی است و صادرات و فروش آن درآمد محسوب نمی  

شـود و  هاي تولید حتماً باید به صندوق توسعه ملی واریز شود. این مطلب چند سالی است در بودجه کشور رعایـت می پس از کسر هزینه
   )٤بخش  ٢توجه به پاورقی فصل (ارتباط ب تشکیل صندوق توسعه ملی نیست.  بی

ها تعیین تعهدات اسـت نـه  شود که کارکرد آن در زبان مردم اوراق بهادار گفته مید) گاهی به اوراقی مثل سفته، چک، برات، پول و حوالجات   
  شود. ها اوراق بهادار تلقی نمی تأمین مالی اما در اصطالح اقتصاددانان آن

  ١ ۀنی: گزپاسخ -١٣٠

  
2 1500   مسکوکات 10003

  نقدینگی

  

  ها  اسکناس
  تمسکوکا

  ها سپرده
  

  دیداري
  غیردیداري

  الحسنه هاي قرض حساب
    الف)  

پول  شبه   1200 120 1080   
)٤و  ٢هاي  رد گزینه( 1080 1630 2710  

  ب) ارزش پولی سپردۀ غیردیداري:  
  )٣رد گزینۀ (  
  ٣ ۀنی: گزپاسخ -١٣١
  ٥ردیف  اد عرضه الف) ماز  

¾òoø nHk£¶ ¾òoø jHpI¶

IòI£U nHk£¶

 


 800 400 400  

  / قیمت و مقدار تعادلی ٤ب) ردیف   
  ٣ردیف  کمبود عرضه   ج)  

IòI£U nHk£¶ ¾òoø j¼Lµ¨

¾òoø nHk£¶

 


 800 400 400 

  ١ ۀنی: گزپاسخ -١٣٢
آمده را بـین  دست عواید به پردازند و اندازي کرده و به تولید گندم می الف) صاحبان بذر و تراکتور و ... همه با هم یک واحد کشت و صنعت راه  

  اي از آن شرکت تعاونی است. شود و نمونه کنند این نوع نهاد اقتصادي سازمان تولید مشارکتی نامیده می هم تقسیم می
  کنندگان از تقاضاي کاال رفع نیاز است. ب) انگیزۀ مصرف  
  پذیرد. ن / تبلیغات / و قیمت سایر کاال تأثیر میها در مورد مصرف کاال از عواملی مانند قیمت کاال / سلیقه خودشا تصمیم آن  
  اند.  المللی شده اي از منافع ملی و منافع بین ج) اقتصاددانان موفق به ایجاد ترکیب جامعه  
  .است درست ذکر شده ١  تنها در گزینۀ  ٥٥تا  ٥١د) مالیه دولت: اصول   
  ٤ ۀنی: گزپاسخ -١٣٣

  تورم ÃTº\¾الف) کاهش قدرت خرید پول   
  دهد. ها قدرت خرید خود را از دست می ب) پولدر مقابل سطح عمومی قیمت  

  حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه Ã²j®کاهش قدرت خرید پول جامعه  ج)  
  ها رابطه معکوس دارد. د) پول با سطح عمومی قیمت  
  گوییم قدرت خرید پول دست خوش تغییر شده است. زش خود را در طول زمان حفظ کند میهرگاه یک واحد پول نتواند اره)   
  ها وابسته است. و) قدرت خرید پول جامعه به سطح عمومی قیمت  
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  ٣ ۀنی: گزپاسخ -١٣٤
رت نسـبت بـه مـازاد در اي است زیرا عبا که محاسبه مالیات از نوع نرخ مالیاتی تصاعدي طبقه دبری ج) با توجه به جدول صورت سؤال پی می  

  )٤و  ٢، ١هاي  رد گزینه(جدول صورت سؤال ذکر شده. 
  .است تعریف نرخ ثابت مالیاتی را آورده »ª٣خواهد که در گزینۀ  د) این بخش از سؤال تعریف نادرستی از نرخ مالیاتی تصاعدي می  

میلیون ریال   
15250 150 15100  

میلیون ریال   
20350 250 20100   

میلیون ریال   
25450 350 25100   

/میلیون ریال   
35900 450 157 5100   

,میلیون ریال  /  
4515 000 900 6 345100  

/ / , , ,     15 20 25 157 5 6 345 6 562 500   مالیات ماهیانه 000
, , , , , , , , ,  15 000 000 000 6 562 500 000 8 437 500   مانده خالص ماهانه 000

 ٢ ۀنی: گزپاسخ -١٣٥
  کتاب درسی پر شود. ٨١به جدول صفحه باید با توجه   
  )٣و  ١هاي  رد گزینه(تولد  ١٠٠٠ومیر نوزادان در  نرخ مرگ  ٣/٢الف)   
 )٤رد گزینۀ ( است را به خود اختصاص داده ١٨٠ ب) موزامبیک رتبۀ  

  اختصاصیاختصاصی  ادبیاتادبیات
   ١پاسخ: گزینۀ  -١٣٦
  رنج اندر).الف: در این گزینه دو حرف اضافه براي یک متمم آمده است (به   
  شود. تلفظ می» یِکªصورت  که امروز، به» یَکªب: تفاوت تلفظ   
  استفاده شده است که مربوط به سبک خراسانی است.» فتراكªد: در این گزینه از واژۀ متروك   
  ٤پاسخ: گزینۀ  -١٣٧
  موارد نادرست:   
  الف: زبان پارتی در دورۀ اشکانیان و اوایل دورۀ ساسانی رایج بود.  
  این دو مجموعه (درخت آسوریک و یادگار زریران) هر دو اصل پارتی دارند.د:   
  ٣پاسخ: گزینۀ  -١٣٨
  نامه (جمالزاده)، زمستان (اخوان ثالث)، شهري چون بهشت (سیمین دانشور) احمد)، راه آب نویسندگان آثار: خسی در میقات (جالل آل  
  ٢پاسخ: گزینۀ  -١٣٩
  عنی اوایل قرن یازدهم تا اواسط قرن دوازدهم است.این گزینه مربوط به سبک هندي، ی  
  ٤پاسخ: گزینۀ  -١٤٠
  که نثري مصنوع دارد، پاسخ داد.» القلوب محبوبªتوان با  این سؤال را می  
  ٢پاسخ: گزینۀ  -١٤١
  احمد) ید و بازدید (جالل آلنامه (جمالزاده)، دهکدۀ پرمالل (امین فقیري)، جعفرخان از فرنگ برگشته (حسن مقدم)، د موارد نادرست: راه آب  
  ٣پاسخ: گزینۀ  -١٤٢
  احمد، سیمین دانشور، محمود اعتمادزاده ها گرفتیم، بود: جالل آل افراد دیگري که سبک آنان تلفیقی از آنچه خود داشتیم و آنچه از غربی  
  ١پاسخ: گزینۀ  -١٤٣
  هاي ادبی سبک هندي است. ترین آرایه خصوجود دارد که یکی از شا اسلوب معادلهها آرایۀ بارز  در سایر گزینه  
  ٣پاسخ: گزینۀ  -١٤٤
  بود. عامیانهزبان داستان در زمان جنگ بیشتر   

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

20 

 

  ١پاسخ: گزینۀ  -١٤٥
گیـرد! در اینجـا  دانیم که طراح کنکور، استعارۀ مصرحه را که همان مجاز به عالقۀ شباهت است، مجاز در نظر نمـی ، می٩٩طبق تجربۀ کنکور   

ªتعارۀ مصرحه از اس» گلستانªاست. » دنیا  
  ها: بررسی سایر گزینه  
  مجاز از موي سر است.» سر: ٢ªگزینۀ   
  ها است. ها و سیّاره مجاز از کل ستاره» ماه و خورشید: ٣ªگزینۀ   
  هاي آن است. ها و آیه مجاز از قرآن و محتویات و سوره» کتاب: ٤ªگزینۀ   
   ٢پاسخ: گزینۀ  -١٤٦
ستعاره: بهار (استعاره از معشوق)، یاقوت (استعاره از لب او) و شهد و شکر (استعاره از سخنان شـیرین یـار)/ موازنـه: جناس: ریزد و خیزد/ ا  

هاي متوازي و متوازن دارند/ اغراق: در نورانی بودن چهـرۀ یـار و شـیرینی کـالم او  هاي خود در مصراع دوم سجع کلمات مصراع اول با قرینه
  اغراق کرده است.

  ٣سخ: گزینۀ پا -١٤٧
  آرایی: تکرار واج (ز، ر) استعاره از یار است/ کنایه: آشکار کردن راز از پرده، کنایه از فاش کردن راز/ واج» ماهªتضادّ: آشکارا و پنهان/ استعاره:   
  ٤پاسخ: گزینۀ  -١٤٨
  به: بخت سیه من/ وجه شبه: تار بودن : مشبه: شب هجر تو/ ادات: چو/ مشبه١گزینۀ   
  آور بودن به: می/ ادات: گون/ وجه شبه: مستی : مشبه: لب/ مشبه٢گزینۀ   
  به: زهره/ ادات: چون/ وجه شبه: رقص آمدن در آیدم/ مشبه» مª: مشبه: ٣گزینۀ   
  تر است و در این تشبیه ادات وجود ندارد. گوید رخ تو از آینه روشن در گزینه چهار تشبیه تفضیلی وجود دارد که در واقع می  
    ٢: گزینۀ پاسخ -١٤٩
  تشخیص و استعارۀ مکنیه دارد.» زهرهªاستعاره:   
  سوزانند.) عطر که آن را می . چوب خوش٢. ساز عود (بربط) ١ایهام: عود (  
  کند.  صدق نمی» بو چوب خوشªالبته زیباتر است که این کلمه را ایهام تناسب بگیریم، زیرا در معنیِ   
  ١پاسخ: گزینۀ  -١٥٠
  تحمل نداشتن است.  -٢پیچ و تاب و  -١داراي ایهام در دو معنی: » تابی نداشتندªس وجود ندارد. پارادوک ١در گزینۀ   
  ها:  سایر گزینه  
  است. » عشقªاستعاره از » این معاملهª) لف و نشر: زلف و رخ (لف)/ دیر و حرم (نشر)/ کفر و ایمان (نشر)/ استعاره: ٢  
  داشتن/ پارادوکس: اینکه دل همزمان جمع و پریشان باشد.کنایه از آرامش » جمع بودن دلª) کنایه: ٣  
  افشان طناب عمر من است.) افروز، چراغ چشم من است/ اضافۀ تشبیهی: طناب عمر (آن موي عنبر جناس: روي و موي/ تشبیه: روي مجلس )٤  
  ٤پاسخ: گزینۀ  -١٥١
  است.استعاره از عاشق » بلبلªاستعاره از معشوق و » برگ گلªد) استعاره:   
  مرگش شوم) . پیش٢. پیشش بمیرم ١ج) ایهام: پیش میرم (  
در ایـن بیـت  -شـود معنی خواست و میل است و در تناسب با مهر (خورشید)، معنی آسمان تداعی می الف) ایهام تناسب: هوا در این بیت به  

ªمعنی  به» مهرªاست و در تناسب با کلمۀ » خورشیدªمعنی » عشقªشود. تداعی می» محبت  
  ب) لف و نشر: تیر و کمان (لف)/ پشت خمیده و قدکشیده (نشر)؛ که این لف و نشر مشوش است.  
  ٢پاسخ: گزینۀ  -١٥٢
  کلمات قافیه (آیم، بیارایم)/ حروف الحاقی (یم)/ حروف اصلی مصوت بلند (ا) طبق قاعدۀ یک  
  ها:  سایر گزینه  
ِـروف اصلی () کلمات قافیه (شاعري و نشمري)/ حروف الحاقی (ي)/ ح١   ُـر یا  ـ   ر) طبق قاعدۀ دو ـ
  ) طبق قاعدۀ یک١) کلمات قافیه (قضا، رضا)/ حرف اصلی مصوت بلند (٣  
  ) کلمات قافیه (چلیپاي، پاي)/ حروف الحاقی (ي)/ حرف اصلی مصوت بلند (ا) طبق قاعدۀ یک٤  
  ٣پاسخ: گزینۀ  -١٥٣
ـکلمات قافیه (دوشم، دوشم) که جناس تام است و (   َـ م) حروف الحاقی و (وش) حروف اصلی است و حرف (ش) آخرین حرف اصلی قافیه است  ـ

  گویند. می» رويªکه به آن 
  ها:  سایر گزینه  
ُـ ) کلمات قافیه (پیشرو، نو)/ حروف اصلی (١     و) طبق قاعدۀ دو است.ـ
  شوند. تاش)/ حروف اصلی (اش) و کلمات قبل قافیه نمی ) کلمات قافیه (باش، خواجه٢  
  ردیف است و حرف الحاقی مخصوص قافیه است.» آمدیمª) در این بیت ٤  
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  ١پاسخ: گزینۀ  -١٥٤
  وزن این مصراع: فاعالت مفعولن فاعالت مفعولن یا فاعلن مفاعیلن فاعلن مفاعیلن  
  ١پاسخ: گزینۀ  -١٥٥

                    بلند به کوتاه  کوتاه به بلند  
                              
  روش  فُ  مَ  بان  خو  بِ  ز  هی  پر  ي  زو  با  تِ  وَ  قو

-     


   -  


      -  -      -  -      


  

¸  دَ  كِ Än   رند  گی  ري  وا  سَ  بِ  ري  صا  حِ  ل  خی  

    -  -      -  -      -  -  -  


   

                            
    ابدال                        

  فعلن  فعالتن  فعالتن  فعالتن
  ١پاسخ: گزینۀ  -١٥٦

                    بلند به کوتاه  کوتاه به بلند  
                              
ن   را  دَ  يُ  نا  رو  بُ  دِ  پر  یز  می  دَ  می  لُ  گُ   چُ

-     


  -     


  -  -      -  -      -  

  شد  با  دا  پی  نَ   ت  قا  ال  مُ  رِ  با  گر  دِ  كِ
    -  -      -  -      -  -  -  -  
                            
    ابدال                        

  فعلن  تنفعال  فعالتن  فعالتن
  جاي (فعالتن) از (فاعالتن) استفاده کرده است. شاعر در رکن اول مصراع اول به  
  ٣پاسخ: گزینۀ  -١٥٧
  لن) است. مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن (فع ٣وزن عنوان سؤال و گزینۀ   
  ها:  سایر گزینه  
  ) مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن یا مستفعل مستفعل مستفعل مستف١  
  التن فعالت فاعالتن) فعالت فاع٢  
  ) مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن٤  
  ٤پاسخ: گزینۀ  -١٥٨
  : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن٤وزن گزینۀ   
  ها: سایر گزینه  
  ) مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن١  
  ) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن٢  
  ) فعالتن فعالتن فعالتن فعلن٣  
  ٤پاسخ: گزینۀ  -١٥٩
  : مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن٤ۀ وزن گزین  
  ها:  سایر گزینه  
  ) مستفعلُ فاعالتُ مستف یا مفعولُ مفاعلن فعولن١  
  ) مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل با مفعولُ فاعالتُ مفاعیلُ فاعلن٢  
  ) مستفعلُ مفعولن مستفعل مفعولن یا مفعول مفاعلین مفعول مفاعلین ٣  
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   ٣پاسخ: گزینۀ  -١٦٠
  است.» لªحروف اصلی است و حرف روي » الªحروف الحاقی و » ـَـ تªو » جمالت، جاللتªقافیه  هاي واژه  
  ها:  سایر گزینه  
  ) وزن شعر: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن یا مستفعل مستفعل مستفعل مستف١  
  شود. بلند می» کوکبهªمیانجی بعد از » يª) در مصراع دوم ٢  
  است و طبق قاعدۀ دو است و حروف الحاقی تبصرۀ یک است.» الªحروف اصلی  »جمالت و جاللتª) کلمات قافیه ٤  
  ١پاسخ: گزینۀ  -١٦١
  نوعی به جبرگرایی و پذیرش بالیا اشاره دارد. توان گریخت و به هاي روزگار نمی مفهوم این بیت این است که از دست بالیا و فتنه  
  ها:  سایر گزینه  
  داوند بر همه چیز آگاه است.) ناتوانی از درك چیزي و اینکه خ٢  
  کند. وقت معشوق را فراموش نمی ) عاشق هیچ٣  
  ) شاعر خواهان خاموشی آتش غم عشق است.٤  
  ٢پاسخ: گزینۀ  -١٦٢
هـا بـه  کند و هیچ تقابل عقل و عشقی در بیت نیست، امّا سایر گزینه مجنون در عین دیوانگی، عاقالنه دشت جنون را با ما طی می ٢در گزینۀ   
  قابل عقل و احساس و عشق اشاره دارند.ت
  ٤پاسخ: گزینۀ  -١٦٣
  ، پاك کردن دل از تعلقات عالم و رسیدن به کمال و بینایی است.٤مفهوم مشترك عنوان سؤال و گزینۀ   
  ٢پاسخ: گزینۀ  -١٦٤
  رسد. ق میهایی که از جانب معشوق به عاش ها و سختی : راضی بودن به رنج٢مفهوم مشترك عنوان سؤال و گزینۀ   
  ها:  سایر گزینه  
  اعتنایی دلیل بی ) شکایت از معشوق به١  
  ) دل و جان عاشق در معرض جفا و بالي معشوق است.٣  
  شود. هاي عاشق برطرف می ها و رنج ) با آمدن معشوق، گرفتاري٤  
  ٣پاسخ: گزینۀ  -١٦٥
  سپاري عاشق در راه معشوق است. مفهوم مشترك سه گزینه، جان  
  جدا شدن از درد و زنج عشق براي عاشق دشوار است. :٣گزینۀ   

  اختصاصیاختصاصی  عربـیعربـی
  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۶
 ها)/ : فروشی (رد سایر گزینهبيعٌ  )/٣و  ٢ های : روزی (رد گزینهيومٌ )/ ۴و  ٣های  ، انفاق کنید (رد گزینهاز آنچه به ش� روزی داديم: مّ� رزقناكم أنفقوا  

 )ها دوستی (رد سایر گزینه ُخلٌّة:
  ۴ پاسخ: گزینۀ -۱۶۷
 ها)/ (رد سایر گزینهمفعول مطلق تأکیدی » حزناً «؛ نباید تو را ناراحت کند قطعاً : فال يحزنك حزناً  ها)/ (رد سایر گزینه : بورزد؛ فعل رشطيبخل  

  صفت آن است.» أشدّ «نوعی و  مفعول مطلق» رضراً « )/٢و  ١های  (رد گزینهزند  رضری بیشرت به خودش می :أشدّ  نفسه رضراً  ـرّ يض
  ۴ پاسخ: گزینۀ -۱۶۸
   /هـا) (رد سـایر گزینـهبرنـد  ، پنـاه مـیشـوند ل مـیمتوّسـ :تَلجـأ /هـا) (رد سایر گزینـه کنند احساس خطر می هنگامی که :عندما تَشعر بالخطر  

  ها) که (رد سایر گزینه هایی چاره اندیشی: ل الّتيالحيَ 
  ٢پاسخ: گزینۀ  -۱۶۹
  دانـیم  : در حـالی کـه مـا مـینحـن نَعلـم)/ و ۳(رد گزینـۀ  کنـیم ما کودهای شیمیایی را زیـاد مرصـف مـی :كيمياويّة بك�ةٍ نستهلُك األسمدَة ال  

اِستخداَمها نام دارد/ » واو حالّیه«فعل یا اسم باشد، حرف واو  ضمیر منفصل  )/ نکته: در ادامه یک عبارت حرف واو ۴و  ۱ های (رد گزینه
ؤّدي إىل اإل  )/۴(رد گزینۀ  زیادشان کار بردن هب: الكث�   )۳و  ۱ های (رد گزینه شود طبیعت منجر می به اخالل در نظام :ختالليُ

  ٣پاسخ: گزینۀ  -۱۷۰
  : بعـَض األسـ�ك عـىل الحركـة)/ ۴و  ۱ هـای دانـم (رد گزینـه : مـیأعلـم)/ ۲و  ۱ هـای (رد گزینههای ماهیان  هبافت بال: زعانف األس�كنسیج   

  )۴و  ۲ های (رد گزینهکردن  بعَضها عىل الطّ�ان: بعضی را در پرواز )/۴و  ۲ های (رد گزینها را در حرکت کردن ه بعضی ماهی
  ٢پاسخ: گزینۀ  -۱۷۱
  :که خودمان را نباید ناراحت کنیم، ناراحت نکنیم (أنفس: مفعول)أن ال نَحزَن أنفَسنا  
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  ١پاسخ: گزینۀ  -۱۷۲
  ها: بررسی سایر گزینه  
  : اتوبوس رشوع به حرکت کرد حافلة تَس�أخذت ال) ٢  
  شود (أخَذ یُنادي: رشوع کرد به صدا زدن) مصدر ترجمه می معنای رشوع کرد  فعل مضارع به اسم  نکته: أخذ   
  های مقابل  : صندلیالكراّيس األمامّية: ترس چیره شد/ علی الّال�: بر کسانی که/ تَغلّب الخوف )۳  
  اش در اتومبیل : صندلی ویژهّيارةيف السّ  كرسّيه الخاّص توبوس اضافه ترجمه شده)/ (ا راننده: الّسائق) ۴  
  ٣پاسخ: گزینۀ  -۱۷۳
  : نزدیـک بـود غـرق شـود )/۴و  ۱هـای  (عدد ترتیبی) (رد گزینـه الثةللمرّة الثّ : بار سوم )/۲و  ۱ های (رد گزینه اّب الكّذابالشّ : گو جوان دروغ  

  )۴(رد گزینۀ  يَغرق ...كاد 
  .آید فعل مضارع می» کاد«نکته: بعد از   
  ٢پاسخ: گزینۀ  -۱۷۴
  آمده است. ٢که دقیقاً در گزینۀ » شوند مردم خفتگان هستند، هرگاه �یرند بیدار می«  
  ٣پاسخ: گزینۀ  -۱۷۵
َف: باب      اشد.ب می» تفعیل«ألّ
  ارد.د» ت«باشد، چه در فعل ماضی و چه در مضارع حرف» تفّعل«نکته: اگر فعلی باب   
  ١پاسخ: گزینۀ  -۱۷۶
  اسم خاص و معرفه به علم هست. علّياً:  
  ٣پاسخ: گزینۀ  -۱۷۷
 باشد. می» فاِعل«معنای جهان است و اسم فاعل نیست. اسم فاعل بر وزن  : بهالعا�  
  ١پاسخ: گزینۀ  -۱۷۸
  است. » عالإفتِ «مصدر باب » إبِتعاداً / «گیرد. و اسم فاعل کرسه می» : حیوان درندهُس املُفَرتِ «  
  ٢پاسخ: گزینۀ  -۱۷۹
  ها الم امر غیرمخاطب و در این گزینه الم برای بیان علّت است. الم در سایر گزینه  
نجالِس « باشد. معنای باید می به مخاطب و بیاید، الم امر غیر» و، فـ ، ثمَّ «بعد از حروف » لـ«گاه حرف  : هر۱نکتۀ      »َفلْ
ع« آید مثل ی: الم امر در ابتدای جمله م٢نکتۀ      »لُيشجِّ
  خرب حروف مشّبهه است.» لُيطعموا«که  ۴: الم در نقش خرب باشد، حت�ً امر غیرمخاطب است مثل گزینۀ ۳نکتۀ   
  ٣پاسخ: گزینۀ  -۱۸۰
  ها:  بررسی گزینه  
  کند! یاری می شان بهرتین مردم کسی است که دیگران را در نیازهای روزانه )١  
  های نظام طبیعت است!  کننده ت و آن از تهدید) قطعاً آلودگی هوا بد اس۲  
  ها کار خوبی برای انسان است! شک سعادت بعد از چیره شدن بر مصیبت ) بی۳  
  های طبیعت است!  کننده ها به مزارع حمله کردند و این کار از بدترین تخریب ) موش۴  
  ١پاسخ: گزینۀ  -۱۸۱
قدر«    ه اسمّیه است.جواب رشط و جمل» هو قد تغلّب«فعل رشط، » يَ
ج ،ال يقدر ،تَقرتب«ترتیب  ها جواب رشط به در سایر گزینه     باشد. می» نتخرَّ
  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۲
قذفون ،يستفيد ،يتكلّم«ها  ترتیب در گزینه خرب به     باشد. می» لذیذاً « ۴باشد و در گزینۀ  می» يَ
  ٢پاسخ: گزینۀ  -۱۸۳
  »کند! کند مگر کسی که با پشتکار تالش می : در زندگی پیرشفت �یحاول دووباً يتقّدم يف الحياة إّال من يُ  ال« :۲گزینۀ   
  ها: بررسی سایر گزینه  
  ) صفت ۴  »یکون«) خرب ۳  »أصبح«خرب  )١  
  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۴
  سلوب حرص است. نقش خرب فعل ناقصه و ا» اإلع�ر«ذکر نشده است. بنابراین » إّال «اسم فعل ناقصه و خرب آن قبل » هدف« ۴در گزینۀ   
  ها: بررسی سایر گزینه  
  كلِّ َمنمنه:  مستثنی )۳  املشاکل منه: مستثنی )٢  منه: اآلخرین ) مستثنی١  
  منه در جمله حذف شده باشد. نکته: حرص در جمالتی وجود دارد که مستثنی  
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  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۵
کلمـۀ » ال«و اسـم دارای » نـدا«دار باشد، بـین حـرف  »ال«این اسم عام برای آن مناسب است، اّما اگر » یا«و کلمۀ » ال«اسم بدون » طالب«  

  گیرد. برای مؤنّث قرار می »أيّتها«برای مذکّر و  »أيّها«

  تاریـختاریـخ
  ٤ پاسخ: گزینۀ -١٨٦
 ن،یـد. عالوه بـر اکردن یم یها همراه ها و جنگ در خدمت شاهان و حاکمان بودند و آنان را در مسافرت یعنوان منش به سانینو عیاز وقا یبرخ  

  استفاده کنند. دادهایثبت و نگارش رو يها برا توانستند از آن یداشتند و م یدسترس یو مدارك دولت خان درباري به اسناداز مور یبعض
  ١ پاسخ: گزینۀ -١٨٧
  شته است.گذا »نایس ابنªو  یمانند فاراب یرانیا لسوفانیویژه ف مسلمان به لسوفانیبر ف يادیز ریتأث ونان،ی ۀفلسف  
  ١ پاسخ: گزینۀ -١٨٨
است. در قرون نخستین هجري، مورخان مسلمان مانند طبري، دینوري و...، بـا » تاریخ عمومیªي، یک طبر ریمحمدبن جر فیتأل يطبر خیتار  
  باستان کردند. رانیا خی، اقدام به نگارش تار»شده بود یها به عرب نامه يکه از خدا يا ترجمهªستفاده از ا
  ٢ خ: گزینۀپاس -١٨٩
ي هـا تیـالدر فعشـده بـود کـه  یجنگـ رانیاز اس يریآمدن شمار چشمگ موجب گرد یبا دشمنان خارج یاپیپ يها جنگ در عصر اشکانی،  

  شدند. یبه کار گرفته م یو خدمات خانگ یمعادن شاه ،يساز ساختمان ،يکشاورز
  ٤ پاسخ: گزینۀ -١٩٠
 يبـر کشـاورز یمبتن یبه زندگ یشبان یاز زندگ انییایآر یجیبر انتقال تدر ییبسزا ری، تأث»وکار مردم به کشت قیتشوªزرتشت با  يها آموزه  

  داشت.
  ٣ پاسخ: گزینۀ -١٩١
بـه  يادیـکمـک ز انـه،یعام اتیانواع مختلف ادب ی وخاطرات شفاه ،یخیتار مختلف يها در دوره »اقوام ریاساطªها و  روشمند افسانه ۀمطالع  

  کند.  یمختلف م يها در دوره یمختلف اجتماع يها و سنت شناخت فرهنگ، آداب و رسوم
، گواه روشـنی »ینقاش يتابلوهاª و ها مثل مجسمه يهنر يایانواع پوشاك، جواهرات، ظروف، اشتواند درست باشد؛ زیرا  هم می ٤البته، گزینۀ   

  د. ما هستن انینیشیو آداب و رسوم پ دیفرهنگ و عقابر نوع 
  ٢ پاسخ: گزینۀ -١٩٢
 يایـدر ریـمنظـور فـتح جزا اقدام را بـه نیا هیبود. معاو ایگسترش فتوحات در در ۀ امویان، توسعۀ نیروي دریایی وبرجست يها از اقدام یکی  

  انجام داد. ایبر آن در انیمطلق روم تیدادن به حاکم انیو پا ترانهیمد
  ١ پاسخ: گزینۀ -١٩٣
  به بغداد منتقل کند.از مرو خود را  تختیگرفت پا میتصم ،یاسیس طیشرا رییمأمون پس از سه سال، با تغ  
  ٤ پاسخ: گزینۀ -١٩٤
فـراوان بـه شـهرها و  يهـا هـا و خسـارت بیماوراءالنهر و وارد آمدن آسو غزها منجر به از دست رفتن  انیهمچون قراختائ یمهاجمهجوم   

 یو قدرت گرفتن اتابکان در نـواح رانیدر ا انیلیاسماع مبارزات رقابت و کشمکش بر سر قدرت،شد.  رانیمناطق ا گریخراسان و د يروستاها
  .ندمؤثر بود سلجوقی در ضعف و زوال حکومت زین انیسلجوق ۀسلط ریز
 یو فرهنگـ یاسیس تیوضع رییترك به آن منطقه و تغ فیو طوا لیموجب مهاجرت قبا ر،یصغ يایدر آس انیسلجوقنکته: اینکه توسعۀ قلمرو   
  ها. سلجوقیان است؛ نه ضعف آن» تداراقª، بیانگر شد هیناح نیا
  ١ پاسخ: گزینۀ -١٩٥
همچنین، در  کرد. یدر اروپا کمک فراوان ییگرا یمل ۀشیو رشد اند یمل يها و دولت پادشاهان تیبه تقوپروتستان هضت در عصر جدید اروپا، ن  

  بوده است.  )سمیونالی(ناس گرایی دورۀ معاصر، یکی از پیامدهاي انقالب فرانسه، رشد اندیشۀ ملی
  ٣ پاسخ: گزینۀ -١٩٦
منظـور  را بـه زگانیدوشـمدرسـۀ  بی خانم اسـترآبادي، جدید مشارکت داشتند. بی مدارس سیاز زنان فاضل در تأس ی، برخیهقاجاردر دورۀ   

  .کرد سیتأس »تهرانªدختران در  لیتحص
  ٤ پاسخ: گزینۀ -١٩٧
بـاال همـراه  ریـوم و مرگ اریاقدام که با خشونت بس نینمود. ا ریعشا يه اسکان اجباراقدام ب ر،یعشا یرزم يرویرضاشاه با هدف مهار کردن ن  

  . شود ازمندین گانهیبه ب یکشور کاست و باعث شد که کشور ما از نظر دام ياز رونق دامدار ر،یعشا نیو خشم در ب یتینارضا جادیبود، ضمن ا
  ٢ پاسخ: گزینۀ -١٩٨
  شد. یالملل نینهاد ب نیا ياعتبار یملل، موجب باز جامعۀ  »يشوروªاج و اخر ایتالیخروج ژاپن، آلمان و ا  
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  ٣ پاسخ: گزینۀ -١٩٩
ویلیام نـاکس  به نام یسیدار انگل هیسرما کیسال به  ٦٠مدت  به رانیکشف و استخراج نفت و گاز در سرتاسر ا ازیشاه، امت نیدر زمان مظفرالد  

  دارسی واگذار شد. 
  ٢ پاسخ: گزینۀ -٢٠٠

 خرمشهر را فراهم آورد. ۀ سقوطنیقرار داد و زم یحاتیو تسل یمال تنگناي در را پاسدارانسپاه  يروهاین صدر، ی، بنیلیوع جنگ تحمبا شر  

  جغرافیاجغرافیا
  ٣ پاسخ: گزینۀ -٢٠١

خود را بهبـود  یدگو با استفاده از علوم مختلف، وضع زن نماید را معلوم یجهان هست يها تالش کرده است که ناشناخته خیانسان در طول تار  
هـا و  شـباهتهاي جهان وتالش براي بهبود زندگی بشر، مشترك میان جغرافیا و سایر علوم اسـت. مطالعـۀ  ؛ بنابراین، کشف ناشناختهبخشد
ا قـرار هاي اقتصادي و اجتماعی نیز خارج از حیطۀ دانش جغرافی بندي نظام دانان است و طبقه از وظایف اختصاصی جغرافی ها مکان يها تفاوت

  گیرد. می
  ٣ پاسخ: گزینۀ -٢٠٢
شود. اما جریان آب  ها می ها را افزایش داده و سبب ناپایداري آن هاي پرشیب، وزن دامنه یافته بر روي دامنه زیاد شدن حجم رسوبات فرسایش  

  شود. ها نمی خود باعث ناپایداري دامنۀ کوه خودي حاصل از بارندگی به
  ١ پاسخ: گزینۀ -٢٠٣
شود. این تودۀ هوا باعث سردي و خشکی هوا در زمسـتان و موجـب بـارش در  اي سرد و خشک سیبري در دورۀ سرد وارد ایران میتودۀ هو  

  شود. سواحل خزر می
  ٤ پاسخ: گزینۀ -٢٠٤
ایین جریـان سـمت پـ بـه» هـا ينـاهموار بیو ش نیزمªشکل گیرند، با توجه به  رودهاي سفیدرود و هراز نیز از ارتفاعات البرز سرچشمه می  

  شوند (حوضۀ آبریز خارجی). یابند و نهایتاً به دریاي خزر وارد می می
 زیـآبر ۀکنـد، حوضـ تیآن هدا ۀنقط نیتر نییپا يسو را به يجار يها ها، آب يناهموار بیو ش نیکه با توجه به شکل زم يا به محدودهنکته:   
 ر،یاما در طول مسـ ،زدیر یاطراف م يهاایآن به در ياز کشور که آب رودها یمساحتهمچنین، حوضۀ آبریز خارجی عبارت است از  .ندیگو یم

   .ردیگ یمورد استفاده قرار م
  ٤ پاسخ: گزینۀ -٢٠٥
ترین واحد تقسـیمات کشـوري اسـت. بنـابراین،  شود که کوچک تشکیل می» دهستانªجوار،  پیوستن چند روستا، مکان و مزرعۀ هم هم از به  

  باشد.  می» کمترªجوار است)،  (که متشکل از چند دهستان هم» بخشªدر چند روستا، از  تنوع خدمات و شمار جمعیت
  ٢ پاسخ: گزینۀ -٢٠٦
  هاي هر مکان، نوعی پیوستگی و هماهنگی وجود دارد. هایی دارد و میان اجزا و پدیده هر مکان در روي زمین ویژگی  
  ٤ پاسخ: گزینۀ -٢٠٧
هاي سـرد  دهد. بیابان پاتاگونی، یک بیابان سرد است. بیابان در جنوب قارۀ آمریکاي جنوبی را نشان می »پاتاگونیªتصویر مورد سؤال، بیابان   

  در عرض جغرافیایی باال یا در ارتفاعات زیاد قرار دارند.  عمدتاً
  ١ پاسخ: گزینۀ -٢٠٨
بـا  يجار يها آن، آب ریو نظا یگچ ای یآهک ياه حل شدن در آب را داشته باشند مانند سنگ تیها قابل که سنگ یکوهستان ینواح یدر برخ  

ی آهکـي هـا و چشـمه یعـیطب يچون غارها یشیفرسا يها دهیها در خود، پد ها و حل کردن سنگ درزها و شکاف قیاز طر نیزم رینفوذ به ز
شکال  آورند که در اصطالح به آن پدید می   شود.  یگفته م »یکارستªها اَ

  ٢ پاسخ: گزینۀ -٢٠٩
» انـدازهاي فرهنگـی چشمªآورند،  هاي طبیعی به وجود می ها با تغییراتی که در محیط عنی منظرۀ قابل رؤیت از یک مکان. انسانانداز ی چشم  

  کنند. خلق می
و  ١٩گیـري بیمـاري کوویـد  است؛ ظهور دیـن مسـیحیت در آسـیا، همـه» پخش یا انتشارªمدل تصویرشده در صورت سؤال، بیانگر پدیدۀ   

  هایی از پدیدۀ پخش یا انتشار هستند.  یهود در نواحی بزرگ بازرگانی، نمونه پراکندگی پیروان
   ٢ پاسخ: گزینۀ -٢١٠

  (الف) و (ج) نادرست هستند.  هاي عبارت  
  هاي آزاد دسترسی دارند، قدرتمند نیستند.  علت نادرستی عبارت (الف): لزوماً همۀ کشورهایی که به آب  
بـه قـدرت  یمعتقد بود ملتـ ، بلکهدانست ینم ییایناوگان در یجنگ يرویرا فقط در ن ییایقدرت در ،ماهان(ج): آلفرد   علت نادرستی عبارت  

  د. باش رومندین زین ییایکه در تجارت در ابدی یدست م
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  ١ پاسخ: گزینۀ -٢١١
 هیـناح کیـ یشهر اصل ای تختیشهر ممکن است پا نیکشور است. ا کی ایاستان  ه،یناح کیشهر  نیتر و مهم نیتر مادرشهر (متروپل) بزرگ  

ها در سطح جهـان،  . بنابراین، همۀ پایتختدارد يها برتر سکونتگاه ریها بر سا جنبه نای از و ... استو يتجار ،یمذهب ،یباشد که مرکز حکومت
  مادرشهر هستند. 

مراتـب  ). در رأس هـرم سلسـله٢تی گزینـۀ شود (نادرس گفته می» مگاسیتیªیا » شهر کالنª، تینفر جمع ونیلیم ١٠به شهرهایی با بیش از   
تـرین (نـه لزومـاً  ترین و مهم ). مادرشهر، بزرگ٣ها، پایتخت قرار دارد که لزوماً همۀ مادرشهرها، پایتخت نیستند (نادرستی گزینۀ  سکونتگاه
  .کشور است کی ایاستان  ه،یناح کیشهر ترین)  پرجمعیت

  ٢ پاسخ: گزینۀ -٢١٢
 یهـا سـامانده طـرح نیـشـود. در ا یمـ هیـوضع موجود آن ته يها و نقشه ییروستا شناسا یاراض يها يکاربر ییروستا يهاد يها در طرح  

بهبـود  يبـرا ییشـود و راهکارهـا یم نیمع ندهیگسترش روستا در آ یچگونگ نیو همچن ازهایو ن یخدمات ،يکشاورز ،یمسکون يها يکاربر
؛ مانند توسعۀ صنایع تبدیلی کشاورزي براي افزایش درآمد روستاییان و بهبـود خـدمات گردد یروستاها ارائه می و اجتماعي اقتصاد تیوضع

  گردشگري و فراغتی.
  ٣ پاسخ: گزینۀ -٢١٣
شهري یکی از موضوعات مهـم شـهرها در  ونقل درون ترین نیازهاي روزانۀ مردم شهرهاست. بنابراین، مدیریت حمل ونقل یکی از اساسی حمل  

  .چند دهۀ اخیر بوده است
  ١ پاسخ: گزینۀ -٢١٤
کنند؛ گاهی حجم آب حاصل از بارش، از ظرفیـت رودخانـه فراتـر  هیتخل جیتدر آب حاصل از بارش را به انیجرتوانند  ها نمی همیشه رودخانه  

؛ زیـرا نـدک جـادیا لیدوساعت، ممکن اسـت سـ یمتر ط یلیم ٢٠ زانیبه م یبارشدهد. مثالً  شود و در نهایت سیل رخ می رود، سرریز می می
    رودخانه توانایی تخلیۀ این میزان آب را در یک مدت کوتاه ندارد.

  ٤ پاسخ: گزینۀ -٢١٥
  دهد.  اي مدیریت قبل از وقوع سیل را نشان می هاي سازه عنوان یکی از روش را به» احداث سد تنظیمی و اصالح شیب آبراههªتصویر مورد سؤال،   

  اجتماعیاجتماعی  علومعلوم
  ٤پاسخ: گزینۀ  -٢١٦
   شوند.  صورت حقوق و تکالیف افراد ظاهر می به اجتماعی نهاي جها ها و محدودیت فرصت  
   هاي جهان اجتماعی هستند.  الیهترین  عمیق ها عقاید و ارزش  
   ب طیفـی در ایـن ترتیـ ها را بر اساس اندازه و دامنه از یکدیگر تفکیک کرد. به توان آن اند و می اجزاي جهان اجتماعیهاي اجتماعی،  پدیده

هـاي اجتمـاعی افـراد و در سـوي دیگـر آن  هاي اجتماعی خرد، ماننـد کـنش شود که در یک سوي آن، پدیده جهان اجتماعی ترسیم می
  هاي کالن، مانند فرهنگ و جامعه قرار دارند. پدیده

  ١پاسخ: گزینۀ  -٢١٧
  جهان اجتماعی  فرهنگیتحول  بحران هویت فرهنگی  تزلزل فرهنگی  تعارض فرهنگی   جهان اجتماعی

)٢(  )١(  
شود، در آن صورت تغییـرات  اگر در یک جهان اجتماعی، بحران هویت پدید آید، راه براي دگرگونی هویت فرهنگی آن جهان اجتماعی باز می  

عی به جهان اجتمـاعی آیند و جهان اجتما صورت تحوالت فرهنگی درمی رود و به اجتماعی از محدودۀ تغییرات درون جهان اجتماعی فراتر می
  شود. دیگر تبدیل می

  ١پاسخ: گزینۀ  -٢١٨
   هاي جامعۀ تقلّب: ویژگی  
  کنند. با یکدیگر همکاري می ها ) مردم براي غلبه یافتن بر سایر ملت١  
  د.ن) شیفتۀ غلبه بر اقوام و ملل دیگران٢  
  ) هدف این مردم خوار و مقهور کردن دیگران است.٣  
  اند و از همۀ جوامع دیگر برترند. قط آنان خوشبخت، پیروز و مورد رشک دیگرانبرند که ف ) گمان می٤  
  شمرند. ارزش می ) مردم جوامع دیگر را خوار و بی٥  
  خواهند دیگران آنان را ستایش کنند. ) همواره می٦  
  ٢پاسخ: گزینۀ  -٢١٩
المللـی و از طریـق  اقتصادي و سیاسی بین هاي نهادها و سازمانه از ، با استفادقدرت اقتصادي خود در استعمار نو، کشور استعمارگر با اتکا به  

  گیرد. ، کنترل بازار و سیاست کشورهاي دیگر را در اختیار مینشانده هاي دست دولت
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  ٤پاسخ: گزینۀ  -٢٢٠
    روشنگري  

  پیامد  ویژگی  دورۀ زمانی
  دئیسم  گرایی، نفی وحی عقل  قرون هفدهم و هجدهم
  دانش ابزاري  گرایی، نفی عقل و وحی حس  قرون نوزدهم و بیستم

گرایی، نفی تجربه،  افول تجربه  پایان قرن بیستم
  بحران معرفتی  نفی عقل و وحی

  ٣پاسخ: گزینۀ  -٢٢١
بنـدي سیاسـی شـرق و  داشت. این انقالب بیرون از قطـب هویتی فرهنگی و تمدنی؛ بلکه نبودانقالب اسالمی ایران فقط یک انقالب سیاسی   

  جهان اسالم قرار دارد. کانون قطب فرهنگیآورد و خود در  وجود می  بندي جدید فرهنگی به ک قطبغرب، ی
  ٤پاسخ: گزینۀ  -٢٢٢
   بینـد. از  داند و تفاوت میان جوامع مختلف را تنها تفاوتی کمی مـی ، جامعه را نیز صرفاً یک پدیدۀ طبیعی پیچیده میشناسی تبیینی جامعه

  ترند. ترند، در رفع نیازهاي خود تواناترند و به همین دلیل پیشرفته ز برخی دیگر پیچیدهاین منظر برخی جوامع ا
   بخشی را براي علوم اجتماعی نگه دارد و این نقش را در نقد روابـط و مناسـبات میـان  خواهد ظرفیت افشاگري و رهایی می رویکرد انتقادي

  علوم اجتماعی با تشخیص و افشاي سلطه در مناسبات انسانی، به رهایی انسان کمک کند.بیند و انتظار دارد  ها می ها و فرهنگ افراد، گروه
   روش رویکرد تفسیري  ها ها براي یافتن معانی آن نگاه از درون به پدیده  
   کند. شود، تمرکز می بر آنچه مشاهده می رویکرد تبیینی  
  ٢پاسخ: گزینۀ  -٢٢٣
    کنند که در رقابت عادالنـه  دانند اما از نکتۀ مهم غفلت می رقابت را در زندگی اجتماعی ضروري می اعیداران قشربندي اجتم طرفبا اینکه

  باید نقطۀ شروع رقابت یکسان باشد.
    هـاي طبیعـی  ها و نابرابري هاي اجتماعی، ناشی از تفاوت هستند، معتقدند که نابرابري مخالف قشربندي اجتماعیاندیشمندان اجتماعی که

  دانند. هاست و باید با آن مبارزه کرد. اینان عدالت اقتصادي را مهم می جویانه میان انسان ، بلکه نتیجۀ روابط سلطهنیست
   هاي طبیعی هستند. ها یا نابرابري هاي اجتماعی نتیجۀ تفاوت پندارند که نابرابري چنین می داران قشربندي اجتماعی طرف  
  ٣پاسخ: گزینۀ  -٢٢٤
و جوامـع  ها ها و ورابط میان انسان کند تا بر اساس این حقایق و فضایل به نقد کنش گونه حقیقت یا فضیلتی را کشف نمی هیچ رویکرد انتقادي  

ها معتقد است، نباید ارادۀ فرد یا گروهی بر فرد یا گـروه دیگـري تحمیـل شـود یـا  ها و فرهنگ بپردازد. بلکه براي دفاع از ارادۀ افراد، گروه
  رۀ جغرافیایی و محدودۀ تاریخی خود فراتر رود و بر فرهنگ دیگر، اعمال سلطه کند.فرهنگی از گست

  کند.  هایی تجویز می حل کند و براي گسترش آن راه عدالت اجتماعی را تحسین می رویکرد انتقادي  
   کنند. ها بسنده می دانند، اما صرفاً به توصیف آن هاي اجتماعی را معنادار می شناسان تفسیري، پدیده نکته: جامعه  
  ٤پاسخ: گزینۀ  -٢٢٥
و  فرهنـگ، اندیشـه، نـوع علـم، جوامع مختلف را بر اساس استدالل عقلیو همچنین با  جوامع گذشتهو  جوامع زمان خودفارابی با توجه به   

  که دارند، به انواعی تقسیم کرده است. رفتاري
  ١پاسخ: گزینۀ  -٢٢٦
  برند.  بهره می وحیو  عقل عملیو  عقل نظريها از ظرفیت  ۀ ارزشاندیشمندان مسلمان براي داوري دربار  
هـا و  هاي ویژۀ خود را دارند و در هر سه سطح، پژوهشگر اجتماعی به دنبال کشـف واقعیـت ، استداللتبیین، تفسیر و تجویزاز نظر آنان   

  حقایق است.
  ٤پاسخ: گزینۀ  -٢٢٧
   شناختی شده است.  گ غرب گرفتار بحران معرفتگرایی، فرهن از پایان قرن بیستم با افول حس  
  شود. ها و خوب یا بد بودن هنجارها و رفتارها از بشر سلب می امکان تشخیص درست یا غلط بودن باورها و اندیشه شناختی بحران معرفتدر   
   داد، یک انقالب اجتماعی بود. از آن جهت که ساختار سیاسی جامعه را تغییر می جنبش عدالتخانه   
   روي مـا   ها، پیش ها و محدودیت صورت فرصت هستند که به هاي اجتماعی اطراف ما پدیدهکنیم، محصول  بسیاري از آدابی که ما مراعات می

  گیرند. قرار می
   وشـنگريهـاي ر فلسفههاي روشنگري را فراهم آورد و  دنیاگرایی رایج در سطح هنجارها و رفتارها و زندگی مردم، زمینۀ گسترش فلسفه ،

  هاي عمیق آن تسري داد و فرهنگ معاصر غرب را پدید آورد. هاي سطحی فرهنگ غرب به الیه سکوالریسم را از الیه
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  ١پاسخ: گزینۀ  -٢٢٨
    ها است. ، رکود ارادهپیامدهاي نادیده گرفتن کنش اجتماعییکی از  
   و یکسان دانستن نظم اجتماعی و نظم طبیعی، اراده و خالقیـت  اجتماعینظم و ساختارهاي شناسی تبیینی با تأکید بیش از اندازه بر  جامعه

  گیرد. ها را نادیده می انسان
   اي   گیـري تولیـد ملـی ضـعیف و شـکننده کند، باعث شکل ، از آن جهت که درآمد هنگفت و بدون زحمتی ایجاد میاقتصاد وابسته به نفت

کوشد رفاه اقتصادي را به مدد نفت و نـه رواج  آورد که می به وجود می دولت بزرگی؛ شود که مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت است می
  وکار، افزایش دهد. کسب

   ایم به نظم عادت کردهکنیم؛ زیرا  بینیم و نظم را مشاهده نمی نظمی را بیشتر می در واقع ما بی.  
  ٤پاسخ: گزینۀ  -٢٢٩
   ز مردم عادي بودند که نه اشراف بودند و نه رعیت.اي ا  ، طبقهطبقۀ سوم در جوامع فئودالی غربی  
علت فواید و کارکردهـایی  این طبقه هویت منفی و پست داشت و از نظر قانونی و اجتماعی از هیچ اهمیت و اعتباري برخوردار نبود؛ ولی به    

  شد. که داشت، تحمل می
   ردد، مصداق سلطه است.معتقدند اگر ارادۀ فرد یا گروهی سرکوب گ شناسان انتقادي جامعه  
   شود شما بدانیـد کـه چـه توقعـات و انتظـاراتی  نماید؛ باعث می پذیر می ها را امکان بینی رفتار دیگران و همکاري با آن پیش نظم اجتماعی

  توانید از دیگران داشته باشید و اتفاقات غیرمنتظره، شما را از همکاري با دیگران باز ندارد. می
  ٢پاسخ: گزینۀ  -٢٣٠
   است. اي هویتی  مسئلههاي اجتماعی،  تأمین جمعیت مناسب براي جهان  
    است. هاي کیفی روشمطالعۀ موردي یکی دیگر از  
   شود. درك می عقل تفسیريها با کمک  کنش انسان  
    ،هاي طبقاتی، محور اصلی مباحثات فکري و سیاسی شد. شکجاي قشربندي و کشم به هویتدر اواخر قرن بیستم  
   ٣پاسخ: گزینۀ  -٢٣١
   هـاي مختلـف، درون هـر  ها در گروه فرهنگ ، موجب پیدایش معانی گوناگون و در نتیجۀ آن، پدید آمدن خردهفعالیت و خالقیت کنشگران

  شود. جهان اجتماعی می
  گیرد. علمی جهان اسالم بهره میهاي  علوم اجتماعی جهان اسالم با محدود نشدن به شناخت تجربی، از منابع عقالنی و وحیانی در تبیین    
   ها براي افزایش قدرت خود به سرمایه و پول بازرگانان نیاز داشتند و بازرگانان بـراي تجـارت و سـود، نیازمنـد حمایـت نظـامی  دولت

داران را  مایه، عنصر دیگري بود که انباشت ثروت سرصنعتدولتمردان بودند. به این ترتیب، پیوند قدرت با ثروت و تجارت شکل گرفت. 
   سرعت بخشید.

   ها و جوامع با یکدیگر نیز سرایت کرد و  تدریج به روابط انسان ، ابتدا در حوزۀ رابطۀ انسان با طبیعت قرار داشت، ولی بهمحیطی بحران زیست
  هاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی همچون مهاجرت، حاشیه نشینی، بیکاري و... منجر شد. به آسیب

   ٤زینۀ پاسخ: گ -٢٣٢
   هـاي فراتجربـی  داند و علـومی را کـه از روش آیند، علم می دست می هاي تجربی به معتقد بود، جهان متجدد فقط علومی را که با روش وبر

  شناسد. کنند، علم نمی (عقالنی و وحیانی) استفاده می
   به آن راه یافت. توان به گفتۀ پاول کله، در وراي ابهام، راز و رمزي نهفته است که با هنر می  
   داري، فقـط بـا یـک انقـالب  هاي جامعۀ سرمایه در نیمۀ دوم قرن نوزدهم لیبرالیسم اقتصادي را نقد کرد. از نظر او، حل چالش مارکس

  حل بود. قابل
   د.کن گیري جوامع یاد می عنوان عامل شکل با استفاده از تجربۀ تاریخی جوامع پیرامون خود از عصبیت به ابن خلدون  
  ١پاسخ: گزینۀ  -٢٣٣
    ،اند.  ساز قرن بیستم دانسته را مشکل سرنوشت محیطی هاي ریست بحرانبرخی از متفکران  
   شناختند بلکه هویت خود را با توجه به تـاریخ،  هایی شکل گرفتند که دیگر خود را با هویت دینی مسیحی نمی با ظهور جهان متجدد، دولت

 دوسـتی گرایی و وطن ملیکردند. تأکید بر این عوامل به پیدایش نوع جدیدي از هویت منجر شد که  تعریف میجغرافیا، قومیت یا نژادشان 
  مشخصۀ اصلی آن بود.

   شود. وارد می فردي به جهان فرهنگیورزد، از جهان  سازد یا به دیگري مهر می می اي  نویسد یا مجسمه وقتی فردي کتابی می  
   جهانی دارد و در جهت برخورداري از زندگی دنیوي و تسلط انسان بر این عالم گام  ن متجدد، رویکرد دنیوي و اینمعتقد بود، جها ماکس وبر

  دارد. برمی
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   ٢پاسخ: گزینۀ  -٢٣٤
   هـایی مواجـه  بـا چـالش دوام هویـت فرهنگـیها اهمیت و اعتبار خود را نزد اعضاي جهان اجتماعی از دست بدهند،  هرگاه عقاید و ارزش

  عبارت اول درست است. شود.  می
   کشاند.  ها می از آن ها و انتقاد دادرسی دربارۀ ارزششناسی را به  فاصلۀ میان وضع موجود و وضع مطلوب جهان اجتماعی، جامعه  عبـارت

  دوم درست است.
   شود؛ اقتصاد آن رشد یا افـول  زیاد می پذیرد. جمعیت یک جامعه کم یا هاي مختلفی را درون خود می هر جهان اجتماعی، تغییرات و تفاوت

  در نتیجه عبارت سوم نادرست است. . کند حفظ میشود؛ اما جهان اجتماعی هویت خود را  کند و زبان و لهجۀ مردم دگرگون می می
   و تنهـا آرمـان  بینـد نمیها و کشورهاي پیرامونی، در نظام جهانی سلطه را هدف نهایی خویش  شک بیداري اسالمی، تغییر موقعیت ملّت بی

  پس عبارت چهارم نادرست است. پندارد.  توجه به عدالت است، نمی بشر را صلحی که بی
  ٣پاسخ: گزینۀ  -٢٣٥
   ـل بـا اعتیـاد بـه رویکرد تبیینی : مطالعات نشان دادند که میان عواملی مانند میزان پرخاشگري، هیجان، خواب، وضعیت تحصـیلی و تأهّ

  دارد.اینترنت رابطه وجود 
   کند، مراجعه کرد. هاي کنش، باید به زمینۀ فرهنگی که کنشگر در آن عمل می : براي پی بردن به داللتشناسان تفسیري رویکرد جامعه  
   کنـد  ها را از فضاي واقعی زندگی جدا می اینترنت و فضاي مجازي براي جوانان خطرناك است و آن : اعتیاد بهشناسان انتقادي رویکرد جامعه

  (نقد داوري زندگی اجتماعی).

  منطقمنطق  وو  فلسفهفلسفه
  ١ گزینۀ: پاسخ -٢٣٦
که مربوط به مفهوم موضوع اسـت، » موضوع قضیهªکه مربوط به مصادیق موضوع است، با جزئی و کلی بودن » سور قضیهªجزئی و کلی بودن   

را با هم اشتباه کند، دچـار » کلیªو » جزئیªاصطالحات  متفاوت است و تنها در لفظ اشتراك دارد. بنابراین اگر کسی این دو معناي هرکدام از
  اند. شده است. در اینجا هم این دو معنا با هم اشتباه شده» اشتراك لفظªمغالطۀ 

(قضیه). ولی در ایـن عبـارت فقـط » دانش داراي حکم و قضاوتªو » درست دانستنªمشترك لفظی است بین دو معناي » تصدیق: ٢ªگزینۀ   
  واند فهمیده شود. پس احتمال مغالطۀ اشتراك لفظ وجود ندارد.ت معناي اول می

: در اشعار معموالً مغالطه وجود ندارد و احتمال وقوع مغالطۀ اشتراك لفظ هم بسیار اندك است، زیرا شاعر معموالً وقتی از ٤و  ٣هاي  گزینه  
کار بردن آرایۀ  ر دو معنا قابل برداشت باشد، قصد شاعر بهکند، یا فقط یک معنا قابل برداشت است یا اگ کلمات مشترك لفظی استفاده می

ایهام است. یعنی هر دو معناي این کلمات موردنظر هستند و لذا امکان اشتباه شدن معانی کلمات مشترك لفظی وجود ندارد. پس احتمال 
ند که امکان ندارد منجر به مغالطۀ اشتراك کلمات مشترك لفظی هست» شیرªو » ماهªمغالطۀ اشتراك لفظ نخواهد بود. در این دو بیت هم 

  لفظ شوند.
  ١ گزینۀ: پاسخ -٢٣٧
  کنند و لذا داللت مطابقی دارند.  بر تمام معناي اصلی خود داللت می» قلمªو » هایت دستª، »خانهªهر سه کلمۀ   
  هستند.» مطابقیªو » تضمنیª، »مطابقیªترتیب داراي داللت  به» قوريªو » دستمª، »کن پاكª: کلمات ٢گزینۀ   
دارند. (نکته: هرگاه در یک تشبیه، ادات تشـبیه » تضمنیªو » مطابقیª، »التزامیªترتیب داللت  به» ماشینªو » کوهª، »ماهª: کلمات ٣گزینۀ   

اریم نه در تشـبیهی ها داللت التزامی د به داللت مطابقی خواهد داشت. به عبارت دیگر، در استعاره آید، ذکر شود، مشبّه به می که بر سر مشبّه
  داللت التزامی ندارد.)» کوهªاند. در اینجا هم به همین دلیل، کلمۀ  که همۀ ارکان آن بیان شده

  دارند.» تضمنیªو » مطابقیª، »التزامیªترتیب داللت  به» دست و صورتªو » سروª، »دستª: کلمات ٤گزینۀ   
  ٢ گزینۀ: پاسخ -٢٣٨
انشـایی  جمـالت و اسـت اندیشـه خطاي از جلوگیري وظیفۀ منطق که آنجا دارند. از بودن را کاذب یا قصاد قابلیت که اند خبري جمالت تنها  

  شوند. نمی بررسی در منطق جمالت از دسته این دانست، کاذب یا صادق توان نمی و...) را امري، پرسشی (مانند: جمالت
  ت، نه خود انطباق نداشتن.: مهم قابلیت انطباق یا عدم قابلیت انطباق با واقعیت اس١گزینۀ   
 ها خواسـته تمایالت، احساسات، بلکه دهند؛ نمی خارج عالم از دهند. ثانیاً اینکه جمالت انشایی خبري : اوالً جمالت انشایی خبري نمی٣گزینۀ   

د کـه ایـن جمـالت شـون کنند، دلیل اصلی بررسی نشدن جمالت انشایی نیست. بلکه این امور سـبب مـی می مطرح را دست این از اموري و
  خطاپذیر نباشند و خطاناپذیري سبب اصلی بررسی نشدن در منطق است.

  : این مطلب دلیل بررسی نشدن در منطق نیست. ٤گزینۀ   
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 ٤ پاسخ: گزینۀ -٢٣٩
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پذیر است. در صدق: طبق احکام تداخل، امکان Dو  Aجمع میان   
  م تداخل غیرممکن است.: طبق احکاC، در صورت صدق Bتشخیص صدق یا کذب   
  در صدق: طبق احکام تضاد، غیرممکن است. Bو  Aجمع میان   
  ١ گزینۀ: پاسخ -٢٤٠
  ها را یکی پنداشته است. دار، آن از استقراي تمثیلی استفاده کرده و به جهت شباهت چهارپاي داراي بار به شتر کوهان  
بندي کرد کـه ایهـام انعکـاس هـم  اي صورت وان استدالل نرگس را به گونهت توجه: چون مقدمات استدالل به طور صریح مشخص نیستند می  

داري چهارپایی است که بر پشتش یک برجستگی بزرگ دارد، احتمال دارد نـرگس  درست باشد. مثالً اگر پدر او گفته باشد که هر شتر کوهان
الصـدق در نظـر گرفتـه باشـد کـه  دار است، الزم هانصورت هر چهارپایی که برپشتش یک برجستگی بزرگ باشد، شتر کو عکس مطلب را به

را جواب گرفته  ١نقصی نیست. ولی طراح کنکور گزینۀ  تواند پاسخ باشد و این سؤال، سؤال بی هم می ٢مغالطۀ ایهام انعکاس است. پس گزینۀ 
  تر است. است، زیرا مغالطۀ آن در این سؤال به ذهن نزدیک

  ٤ گزینۀ: پاسخ -٢٤١
  است پس موضوع و محمولش عالمت مثبت دارند.شخصیۀ سالبه   
  محمول: منفی -: موضوع: مثبت٣محمول: منفی/ گزینۀ  -: موضوع: مثبت٢محمول: مثبت/ گزینۀ  -: موضوع: منفی١گزینۀ   
  ٣ گزینۀ: پاسخ -٢٤٢
ند هم حملی باشد و هم منفصل حقیقی؟ توا باید دو سؤال را بپرسیم: اول اینکه آیا ممکن است دو طرف با هم صادق شوند؟ یعنی آیا قضیه می  

تواند نه حملی باشد و نه منفصل حقیقـی؟  پاسخ منفی است. حال باید بپرسیم آیا ممکن است دو طرف با هم کاذب شوند؟ یعنی آیا قضیه می
  تواند شرطی متصل باشد. پس مانعةالجمع است. پاسخ مثبت است زیرا قضیه می

شوند. ولی چون فلزات همگی رسانا هستند و به عبـارت دیگـر، نارسـاناها  . پس دو طرف با هم صادق میرساناي غیرفلز است» آب: ١ªگزینۀ   
  شوند. پس مانعةالرفع است. همگی غیرفلزند، پس دو طرف با هم کاذب نمی

  : دو طرف با هم صادق هستند. پس مانعةالجمع نیست.٢گزینۀ   
  شوند. لذا مانعةالجمع نیست. نیست. پس دو طرف با هم صادق می: درخت هم جاندار است و هم داراي احساس ٤گزینۀ   
  ٢ گزینۀ: پاسخ -٢٤٣
سبب همین عوامل بپذیریم یا رد کنیم، دچار مغالطـۀ در اثـر عوامـل  سبب دالیلش، بلکه به وقتی عوامل روانی سبب شوند که عبارتی را نه به  

سـبب  د و چون ژولیده است آن را نپذیریم یا ادعاي فقر و تنگدستی کنـد و بـهایم. مثالً وقتی یک فرد ژولیده سخنی علمی بگوی روانی شده
  ایم که از چنین مغالطاتی است. همین ژولیدگی این ادعا را بپذیریم، دچار مغالطۀ توسل به احساسات شده

  ». مد است. پس هر سنگی جامد استهر سنگی سفید است. هر سفیدي جاªدست آید. مثالً  : نتیجۀ درست ممکن است از مقدمات غلط به١گزینۀ   
  ».گفتªو » فرمودª: کلمات مترادف ممکن است بار ارزشی متفاوتی داشته باشند و لذا تأثیر متفاوتی هم بر شنونده بگذارند. مثل ٣گزینۀ   
  اثر عوامل روانی نیست.مربوط به استقراي تعمیمی و از مغالطات صوري است. بنابراین مغالطۀ در » زده تعمیم شتابª: مغالطۀ ٤گزینۀ   
  ١ گزینۀ: پاسخ -٢٤٤
  شود. تأمل در امور بنیادین، تفکر فلسفی نامیده می  
  شود. : در ریاضیات هم استفاده می٢گزینۀ   
  هاي غیرمنطقی است ولی این فایده ویژۀ تفکر فلسفی نیست. : یکی از فواید تفکر فلسفی رهایی از عادت٣گزینۀ   
هـا  ها تفکر فلسفی نیست. ثانیاً تالش قانونمنـد در همـۀ دانـش ت مطرح شده بنیادي نباشند، تالش براي پاسخ به آن: اوالً اگر سؤاال٤گزینۀ   

 وجود دارد و خاص تفکر فلسفی نیست. ثالثاً هر تفکر فلسفی هم قانونمند نیست بلکه تفکر فلسفی فیلسوفان قانونمند است.
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  ٣ گزینۀ: پاسخ -٢٤٥
  به بعد به کلی حذف شده است! ٩٨طراحی شده و از کتاب چاپ  ٩٧یازدهم چاپ این سؤال از کتاب فلسفۀ   
ـر زیستن است. انسان خوب هنر و خردمندي به عشق فلسفه، اند که کرده نقل باستان حکماي از: ٩٧ªعبارت کتاب فلسفۀ یازدهم     ذاتاً متفکّ

ورزي اسـت.  فلسـفه و فلسفه دنیاي به ورود گري پرسش سد. همینپر می هستی غایت و زندگی جهان، هدف انجام و آغاز خود، دربارۀ و است
 تـرجیح چیـزي بر هر را حقیقت کسب واقعی ببریم. فیلسوف را بهره بیشترین خود عقالنی ظرفیت از زیستن بهتر براي آموزیم فلسفه می در
  ».کند می استوار آن هاي پایه بر را زندگی و دهد می

اسـتفادۀ ªارتبـاط مسـتقیم دارد، ولـی » تالش براي نیل به حقیقـتªو » هنر خوب زیستنª، »ق به خردمنديعشªبر اساس این متن، فلسفه با   
  گیرد. عنوان ابزاري براي رسیدن به این هدف، مورد توجه قرار می و به» بهتر زیستنª، مستقیماً هدف نیست بلکه با هدف »درست از ظرفیت ذهن

  ٤ گزینۀ: پاسخ -٢٤٦
، اثبـات کـرده و دچـار »حقیقت غیرقابل شـناخت اسـتªحقیقت غیرقابل شناخت است، ناخواسته، این حقیقت را که کسی که معتقد است   

  تناقض شده است.
  رغم گستردگی شناخت، توانایی شناخت ما محدود است. : علی١گزینۀ   
  : انکار امکان شناخت مستلزم انکار توانایی شناخت همۀ امور است، نه برخی امور.٢گزینۀ   
اند. البته برخی دیگر هـم زیـر سـؤال رفتـه و  ها پذیرفته و تکمیل شده اند. بلکه برخی از آن هاي گذشته زیر سؤال نرفته : همۀ دانش٣گزینۀ   

  اند. تصحیح شده
  ٣ گزینۀ: پاسخ -٢٤٧
 برطـرف را نیازهایمـان و بـریم می بهـره اشیاي طبیعی از کنیم، می زندگی طبیعت در آن پایۀ بر که است معتبر ما براي قدري شناخت به این  

  اند، ولی بارزترین نیستند. هاي شناخت ها هم نشانه سازیم. پس بارزترین نشانۀ اعتبار شناخت حسی همین است. البته سایر گزینه می
  ١ گزینۀ: پاسخ -٢٤٨
هـاي ذهـن از خـارج نیـز  و به ورودي داند. بنابراین هیچ شناختی ذاتی و غیراکتسابی نیست کانت شناخت را حاصل همکاري حس و عقل می  

  وابسته است.
دسـت  داند لذا نیازي نیست اثبات شوند یـا از راهـی بـه : کانت مفهوم علیت، زمان و مکان را از پیش درون ساختار ذهن می٤و  ٢هاي  گزینه  

  آیند. دست نمی بیایند. پس این امور نه با عقل و نه با حس و تجربه به
است، نه مصادیق آن. پس علیت خورشـید بـراي روشـنی، درون » علیتªدر دستگاه ادراکی موجود است خود مفهوم  : آنچه از پیش٣گزینۀ   

  شود. ذهن از پیش موجود نیست و به کمک حس وارد ذهن می
  ٢ گزینۀ: پاسخ -٢٤٩
  و دشوار است.داند. بنابراین توضیح تأثیر متقابل روح و جسم، در فلسفۀ ا دکارت روح و بدن را کامالً مجزا می  
  شود. ها بیفتد، اثرش در دیگري ظاهر می : مالصدرا معتقد است روح و بدن وحدت حقیقی دارند و هر اتفاقی در یکی از آن١گزینۀ   
براین دانند. بنا هاي مغزي می : این فیلسوفان بعضاً منکر روح هستند و بعضاً آن را امري فرعی نسبت به بدن مثالٌ همان سلول٤و  ٣هاي  گزینه  

  دهند. عنوان یکی از اجزاي بدن، به سادگی تأثیر متقابلش را بر بدن توضیح می اگر روح را قبول داشته باشند، به
  ٣ گزینۀ: پاسخ -٢٥٠
 عنوان یک موجود مجزا از جانب باال (عالم ماوراءالطبیعه) معتقـد اسـت سینا است که به اعطاي روح به تشبیه پرنده و قفس گویاي دیدگاه ابن  

  کند. داند و روح را نتیجۀ رشد و تکامل خود بدن محسوب می ولی مالصدرا روح و بدن را داراي وحدت حقیقی می
  : هر دو قبول دارند.١گزینۀ   
  : هر دو قبول ندارند.٢گزینۀ   
  تواند این مطلب را توضیح دهد. : هر دو قبول دارند؛ هرچند مالصدرا بهتر می٤گزینۀ   
  ٢ گزینۀ: پاسخ -٢٥١
بـه  متصـف غضـب قـوۀ گیـرد، می پـیش» داري خویشـتنªو  کنـد نمی درازتر خود گلیم از پا شهوت قوۀ باشد، حاکم عقل اگر گوید می وي  

ªصفت  به نیز و عقل شود می» شجاعتªبرقراري  سامانی، چنین نتیجۀ و رسد. برایند می» حکمتªغضب و شهوت و عقل قواي میان» عدالت 
  ست.ا انسان شخصیت سراسر در و
  اي باید سهم خود را داشته باشد و به کمال متناسب خود برسد. : تساوي و برابري بین قوا صحیح نیست بلکه هر قوه٤و  ١هاي  گزینه  
  اي تحت حکومت عقل به فضیلت برسد. اي ممانعت شود بلکه باید هر قوه : نباید از عمل هیچ قوه٣گزینۀ   
  ٤ گزینۀ: پاسخ -٢٥٢
  گونه است. هم همین» مستطیلªبر » داراي زاویهªضروري و وجوبی است. حمل » مربعªبر » مساويداراي دو قطر ªحمل   
همگی امکـانی هسـتند. زیـرا شـکلی » داراي اضالعªبر » مثلثªو » مثلثªبر » االضالع متساويª، »شکلªبر » ذوزنقهªهاي  ها: حمل سایر گزینه  

  الزاویه) و داراي اضالعی داریم که مثلث نیست (مربع). االضالع نیست (مثلث قائم ه متساويداریم که ذوزنقه نیست (مثل دایره)، مثلثی داریم ک
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  ١ گزینۀ: پاسخ -٢٥٣
دانـد کـه از بیـرون  را از مفاهیم درون ساختار ذهن می» علیتªدانند. زیرا کانت  کانت و هیوم هر دو علیت را از طریق حواس قابل ادراك نمی  

) و جزء سـاختار ٤نه با حس و نه با عقل، قابل درك نیست (رد گزینۀ » علیتªنشده است و هیوم معقتد است  ذهن و از طریق حواس دریافت
  ).٣کند هم دیدگاه اختصاصی کانت است (رد گزینۀ  هاي ذهنی درك می هاي حسی را در قالب ). اینکه انسان داده٢ذهن هم نیست (رد گزینۀ 

  ٤ گزینۀ: پاسخ -٢٥٤
شود. وقتی مانعی براي بـاز شـدن در  طور کامل موجود است، ضرورتاً معلول هم ایجاد می به» علتªگوید وقتی  معلولی می قانون وجوب علّی و  

  وجود ندارد یعنی همۀ شرایط براي باز شدن در (علت) فراهم است. پس در ضرورتاً باز خواهد شد (معلول).
در این عبارات ضرورت وجودي و علّی و معلولی » بایدªوعی توصیۀ ضروري هستند و ها: همگی مربوط به افعال اختیاري انسان و ن سایر گزینه  

  رساند. را نمی
  ٤ گزینۀ: پاسخ -٢٥٥
  اینکه محرك بدون حرکت وجود دارد، نتیجۀ برهان است، نه مقدمۀ آن.  
  ١ گزینۀ: پاسخ -٢٥٦
زنـدگی  یـک و کـرد برقرار معنوي ارتباط وي با سپس و پذیرفت اندیشه و تفکر عقل و طریق از را خدا وجود ابتدا از نظر فیلسوفان مسلمان باید  

 یـک از را او واقعـاً کـه کند زندگی از برتر اي مرتبه وارد را و انسان دهد معنا زندگی به تواند می خدا به اعتقاد داد. وقتی سامان متعالی را و معنادار
 بـا خداوند وجود پذیرش الهی، فیلسوف یک نظر از .اوست فکري و علمی قدرت دازۀان به هرکس پذیرش باشد. البته درست پذیرفته و معقول راه

  ).٣آورد (رد گزینۀ  دست را به معنادار زندگی یک معیارهاي بتواند دهد که می را امکان این به فیلسوف دارد (نه صِرف وجود او)، که صفاتی
جود نیازمند علت است. ضمن اینکه فیلسوفان مسلمان براهینی مثـل برهـان الو : هر موجودي نیازمند علت نیست بلکه موجود ممکن٢گزینۀ   

  اي ندارد. نظم را هم قبول دارند که چنین مقدمه
  کند. می دفاع خدا از هم طریق همین از و است کرده پیدا اعتقاد خدا به استدالل از طریق خدا، به معتقد : فیلسوف٤گزینۀ   
  ٢ گزینۀ: پاسخ -٢٥٧
 و کند رعایت را قانون باید بگوید، راست باید کند مانند او، بحث می نبایدهاي و بایدها و انسان اختیاري رفتارهاي دربارۀ که تجه آن از عقل،  

شود. پس ما دو نوع عقل نداریم. بلکه یک عقل واحد داریم که از دو جهـت، دو نـام  می نامیده عملی عقل کند، ظلم نباید و بگوید دروغ نباید
  ).٤ها عقل نظري و از جهت بررسی باید و نبایدها عقل عملی نام دارد (رد گزینۀ  . از جهت بررسی هست و نیستمختلف دارد

  ها و فنون در حوزۀ عقل عملی نیستند زیرا باید و نبایدهاي اخالقی در عقل عملی موردنظر است. : مهارت١گزینۀ   
  شناختی است. از این نظر فرقی بین عقل عملی و نظري نیست.: عقل قوۀ انجام فعل نیست بلکه یک ابزار و قوۀ ٣گزینۀ   
  ٣ گزینۀ: پاسخ -٢٥٨
 چه و ندارد چندانی است، ارزش تهی پشتوانه این از که باشد. ایمانی داشته عقلی پشتوانۀ که از نظر فیلسوفان مسلمان ایمانی ارزشمند است  

  بکشاند. اشتباه نیز و غلط کارهاي به سوي را انسان بسا
  : مالك درستی یا نادرستی هر دانشی استدالل و برهان است و این ویژگی خاص فلسفه نیست.١ینۀ گز  
هاي عقلی اعم از تمثیل و تجربه و قیاس  ها انواع استدالل گرا در فیلسوفان مسلمان وجود ندارد و همۀ آن گرا و تجربه : تقسیم به عقل٢گزینۀ   

  را قبول دارند.
ارائـه  دالیـل قـوّت بررسی و نقد با همراه استفاده این لکن است ضروري متفکران دیگر دستاوردهاي از گیري بهره یزن دانش این : در٤گزینۀ   

  هاست. آن توسط شده
  ٢ گزینۀ: پاسخ -٢٥٩
 آنچـه حتی. دنگیر قرار طبیعت راه در مانعی اینکه شرط به دهد؛ می سوق مطلوبش کمال و خیر سوي به را آن شیء هر طبیعتِ سینا ابن نظر به  

 در همگی زلزله، و سیل همچون طبیعی ویرانگر وقایع حتی یا جاندار یک مرگ یا گل یک شدن پژمرده مانند رسد، می نظر به بدي و شر ظاهرا
 عتطبی جهان از کوچکی بخش به کردن نگاه با جهت، همین به. کنند می کمک طبیعت نهایی کمال به و دارند مثبت تأثیر جهانی کلّی نظم یک
  ).٣شود (رد گزینۀ  توان گفت حتماً در نظام کل که احسن است، خیر محسوب می نگر می ولی با نگاه کل کرد؛ کلی داوري آن دربارۀ توان نمی

 و نشـمنددا ،هـا) (نه گـذر از آن ها پدیده میان روابط در تحقیق کنار در خدا و طبیعت ماوراء با طبیعت رابطۀ در تأمل سینا، ابن نظر از: ١گزینۀ   
  .رساند می حق برابر در خشیت و خشوع به را ها آن و رساند می ها آن باطن به و دهد می عبور ها پدیده ظاهر از را محقق

  : عالم طبیعت، طبع و ذاتی دارد که منشأ و مبدأ حرکات و تحوالت است، نه اینکه تحوالت، منشأ طبیعت باشند.٤گزینۀ   
  ٣ گزینۀ: پاسخ -٢٦٠
  پسندند در حالی که حقیقت این است که اصالت با وجود است. دیدگاه اصالت ماهیت را بهتر می اذهان عادي  
گونه واقعیتی نداشته باشد. ماهیت انتزاع ذهن از مراتب وجـودي و  طور نیست که هیچ : درست است که ماهیت، انتزاعی است ولی این١گزینۀ   

  هاي خاص هر موجود است. ویژگی
  هاست. خته و پرداختۀ ذهن انسان نیست بلکه برگرفته از خصوصیات واقعی اشیا و انتزاع ذهن از آن: ماهیت سا٢گزینۀ   
 موضـوع بـه کند، می طرح که مبحثی هر اوّالً که است این سخن، یا متن یک بودنِ فلسفی مالك و میزان که داند می فیلسوف مقام در مالصدرا :٤ گزینۀ  

  قرآنی. و نقلی بیان و قلبی شهود نه باشد، عقلی استدالل و عقل بر متکی ثانیاً و باشد مربوط آن، به مربوط بنیادي مسائل و وجود یعنی فلسفه،
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  شناسیشناسی  روانروان
 ٣ ینۀ: گزپاسخ -٢٦١

ه (توضیحات مربوط به انواع مصاحبه مربوط بـ .است ویژه يها آموزش نیازمند و گیر وقت بسیار استفاده از مصاحبه بدون ساختار (بدون نظام)  
  هاي بعدي حذف نشده است. است و از چاپ ٩٨-٩٩کتاب چاپ 

  ها:  بررسی سایر گزینه  
  شود) می استفاده اطالعات عمیق از مصاحبه بدون ساختار اخذ شود. (براي در پرسشنامه از خود فرد دربارۀ افکار و رفتار خاص او سؤال می -١  
بنابراین یک آزمون در اجراهاي متعدد باید متغیرهاي یکسـانی . ندا ساخته شده آني ه براد کنگیري کن را اندازه يزیدقیقاً چ دیها با آزمون -٢  

 را اندازه بگیرد.

ها سؤال شود. (در پرسشـنامه از خـود  گیرد، بدون این که از آن از طریق مشاهده، رفتارهاي افراد (نه احساساتشان) مورد مطالعه قرار می -٤  
  شود.) تارهاي خاص او سؤال میفرد مستقیماً دربارۀ افکار و رف

  ١ ینۀ: گزپاسخ -٢٦٢
، اسـتفاده از پـردازش مفهـومی »حل براي رسیدن به هدف با توجه بـه شـرایط موجـود یافتن بهترین راهªدر حل مسئله که عبارت است از   

 گیـري و تصـمیم مسـئله بود. حـل دخواه کارآمدتر و پایدارتر گرفته، شکل شناخت تر باشد، مفهومی ما پردازش کارآمدتر است. زیرا هرچه
 است ادراکی پردازش بر مبتنی گیري ازحل مسئله و تصمیم کارآمدتر مفهومی، پردازش بر مبتنی

  ها:  بررسی سایر گزینه  
یفی توان گفت فقط از طریق خصوصیات ک بنابراین نمی .دارد قرار کیفی يها ویژگی تأثیر تحت حسی يها پردازش مفهومی عالوه بر ویژگی -٢  

  گیرد. صورت می
ترین مرتبـه شـناخت اسـت،  گیري که عالی ترین مرتبه شناخت است و هم در حل مسئله و تصمیم پردازش ادراکی هم در توجه که پایین -٣  

  تواند وجود داشته باشد.  می
کننـد. روش پـردازش  می استفاده مـیکنند، بلکه هم از پردازش ادراکی و هم از پردازش مفهو ها در پردازش به یک شیوه عمل نمی انسان -٤  

 گیرد. هاي متفاوتی صورت می ادراکی و مفهومی نیز در افراد مختلف به شکل

 ١ ینۀ: گزپاسخ -٢٦٣

هاي قبلی و همچنین با اسـتفاده از قـوۀ  هابا توجه به دانش و تجربه شود. در بیشتر موارد آن می شروع مسئله طرح با دانشمندان يها پژوهش  
  .گویند ها فرضیه می بدهند، به اینگونه پاسخ علمی يها مسئله بهاي  سنجیده و خردمندانه يها پاسخ کنند می می تخیلشان سعی

 ٤ ینۀ: گزپاسخ -٢٦٤

 دارد دوسـت فـرد که است ییها ویژگی خودآرمانی و فردي، يها ویژگی همان واقعی خودِ. دارند آرمانی خودِ یک و واقعی خودِ یک افراد همۀ  
  دهند. هایی که فرد درمورد خودش دارد، خود آرمانی او را شکل می آل یعنی ایده د؛باش داشته

  ٢ ینۀ: گزپاسخ -٢٦٥
  دهند.  کودکان با دریافت واکنش دیگران به هیجانات خود جهت می  
  ها:  بررسی سایر گزینه  
 جانـاتیاز ه یبلکـه مسـتلزم آگـاه کـودك، خود جاناتیاز ه یآگاه مستلزمتنها  است که نه دهیچیپ يندیفرا ،یدر کودک یجانیرشد ه -١  

  یابد.  . رشد هیجانی در ابتدا معطوف به هیجانات ساده است و سپس به هیجانات مرکب تعمیم میاوست انیاطراف
 و سـرعت بـا حرکتـی -جسـمانی رشـد نوجـوانی، تا تولد زمان از. است حرکتی -جسمانی رشد رشد، ترین جنبۀ شاخص وترین  ابتدایی -٣  

  .است همراه بسیاري ییراتتغ
هاي  با توجه به رشد آگاهی کودکان از هیجان. است محبت و خشم ترس، ساده هیجان سه به معطوف کودکی، دورۀ در هیجانی رشد - ٤  

 تعمـیم و تـرحم سپاسـگزاري احساس پشـیمانی، همچون دیگر، مرکب يها هیجان مختلف و واکنش اطرافیان، هیجانات ساده به
  .یابد می

  ٤ ینۀ: گزپاسخ -٢٦٦
 تغییراتـی از دسته آن معناي به پختگی یا گویند. رسش است، رسش یا پختگی می زیستی آمادگی به وابسته که رفتارهایی به شناسی روان در  

 ي بـرحـدود تـا تواند می نیز محیطی عوامل .گیرد می انجام طبیعی برنامۀ یک طبق زمان با گذشت و است وابسته زیستی آمادگی به که است
  .بگذارد تأثیر پختگی یا رسش
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 ١ ینۀ: گزپاسخ -٢٦٧
یعنی نوجوانـان از لحـاظ جسـمانی تغییـرات سـریع و  .است همراه زیستی تغییراتترین  گسترده و شدیدترین با که اي است دوره نوجوانی  

  کنند. متعددي را تجربه می
  ها:  بررسی سایر گزینه  
رود نوجوانان هویت مثبت و باثباتی را کسب کننـد، ولـی ایـن  گیري هویت است و انتظار می شکلیکی از تکالیف اصلی رشد در نوجوانی  -٢  

  موضوع لزوماً درمورد همۀ نوجوانان اتفاق نمیفتد. 
 واکـنش و کنـد قضـاوت دینی و ارزشی مسائل اخالقی، دربارۀ بتواند بهتر فرد شود که می باعث جوانی و نوجوانی در شناختی سریع رشد -٣  

  .دهد تري نشان یقدق
 آن رنـگ و انـدازه بـه کاال را یک بودن مفید مثالً کنند؛ می عمل فیزیکی (عینی)، و حسی يها ویژگی یعنی ادراکی، براساس پردازش کودکان -٤  

   .سنجند ... میو تکیفی ماندگاري، براساس را کاال یک مندي فایده نوجوانان .است مفهومی نوجوانان، غالب پردازش که حالی در دهند، مینسبت 
  ٣ ینۀ: گزپاسخ -٢٦٨
تـرین  رایـج پـردازد. از کند و به تحریف خاطرات می هاي ایجاد شده را پر می است که در آن فرد چاله» اضافه کردنªاز خطاهاي حافظه  یکی  

 اتفـاق قـبالً خـاص رویداد آن کند یمادعا غلط به فرد که است نیفتاده اتفاق رویداد غیرواقعی بازشناسی یا یادآوري» اضافه کردنª خطاهاي
  آورد.  است. مانند نوجوانی که یک خاطرۀ غیرواقعی را به یاد می گرفته شکل »کاذب حافظهª گویند می حالتی چنین در. است افتاده

 ٢ ینۀ: گزپاسخ -٢٦٩
باید به میزان خاصی برسـد تـا  هاي بیرونی هاي حسی تابع شدت محرك است، یعنی تحریک حواس از سوي محرك تحریک هریک از گیرنده  

هـاي حسـی را تحریـک کننـد. در  توانند گیرنده هاي محیطی از حداقل شدت برخوردار نباشند، نمی آن عضو حسی تحریک شود. اگر محرك
ل تواند تحریک ایجـاد کنـد. بـه همـین دلیـ ها آنقدر کم است که نمی یا هیچ محرکی وجود ندارد یا شدت محرك» محرومیت حسیªشرایط 

 يهـا محـرك وسـیله بـه... و گوش چشم، مثل حسی يها گیرنده از یک هیچ که بگیرد قرار شرایطی در فرد یعنی حسی گوییم محرومیت می
  .نشود تحریک بیرونی

  ها:  بررسی سایر گزینه  
محرکی را انتخاب کـرده و  تواند هیچ کند، در نتیجه فرد نمی هاي حسی را تحریک نمی هاي محیطی گیرنده در محرومیت حسی محرك -٣و  ١  

  به آن توجه کند. 
تواننـد بـیش از چنـد  شود و افراد حتی با وجود دریافت پاداش نمـی دلیل آزاردهنده بودن نوعی شکنجه محسوب می محرومیت حسی به -٤  

 ساعت آن را تحمل کنند. 
 ١ ینۀ: گزپاسخ -٢٧٠
 شـکل خـوگیري شود، ارائه متعدد دفعات به موردنظر محرك . یعنی اگر اگریکی از عوامل خوگیري، آشنایی نسبی با موضوع موردتوجه است  

آمـوزان  اي را تـدریس کنـد، دانـش کند. بنابراین اگر معلم موضوع جدید و تازه می ایجاد تمرکز شده، ارائه موضوع در مقابل، تازگی .گیرد می
  تمرکز بیشتري دارند.

  ها:  بررسی سایر گزینه  
است. تدریس موضوع به صورت مستمر و بدون وقفه باعث ایجاد یکنـواختی و خـواب » یکنواختی و ثبات نسبیªري یکی از عوامل خوگی -٢  

  شود.  آلودگی می
تر و بیشتر باشـد، کـارایی  است که مستلزم آگاهی کامل است. هر چقدر آگاهی کامل» درگیري و انگیختگی ذهنیªیکی از عوامل تمرکز  -٣  

  شود. ابراین آگاهی نسبی موجب کاهش عملکرد توجه و تمرکز میتوجه بهتر خواهد بود. بن
 خـوگیري شـود، ارائه متعدد دفعات به موردنظر محرك است. یعنی اگر اگر» آشنایی نسبی با موضوع موردتوجهªیکی از عوامل خوگیري،  -٤  

  .شود یري میهاي متعدد باعث ایجاد آشنایی و خوگ رو شدن با یک موضوع در کالس به گیرد. رو می شکل
  ٢ ینۀ: گزپاسخ -٢٧١
 فـداي هشـدار را دادن دسـت از اینکـه. بدهد: از دست دادن محرك هدف و هشدار کاذب رخ است ممکن خطا دو هر ردیابی موقعیت هر در  

ر هشـدار کـاذب ت یعنی در تکالیف مهم .است کاذب همراه هشدار باتر  مهم تکالیف. دارد تکلیف اهمیت به بستگی برعکس، یا و بکنیم کاذب
  (ردیابی محرك هدف غایب) بیشتر اتفاق میفتد. 

  ها:  بررسی سایر گزینه  
  ردیابی عالمت در شرایطی که محرك هدف حاضر است = اصابت -١  
  از دست دادن (ردیابی نکردن) عالمت، در شرایطی که محرك هدف غایب است = رد درست -٣  
  الی که محرك هدف حاضر است = از دست دادن محرك هدف از دست دادن عالمت (ردیابی نکردن)، در ح -٤  
 ١ ینۀ: گزپاسخ -٢٧٢
فراموشی  نمودار در که گیرد. همچنان می از یادگیري (بعد از به خاطرسپردن اطالعات) صورت بعد هاي نخست در ساعت فراموشی مقدار بیشترین  

  .شود و بعد از آن با گذشت زمان از شدت فراموشی کاسته می شود می وشفرام مطالب حافظه از نیمی تقریباً ساعت ١ گذشت از بعد یبینیم می

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

35 

 

  ٤ ینۀ: گزپاسخ -٢٧٣
تـوانیم بـیش از  سازي محدودي دارد. ما نمـی مدت ظرفیت ذخیره سازي حافظه حسی نامحدود است، در حالی که حافظۀ کوتاه ظرفیت ذخیره  

ماده است. ولی در حافظـۀ حسـی  ٩تا  ٥مدت  غت قابل یادآوري در حافظۀ کوتاهمدت ذخیره کنیم. حداکثر ل چند اطالعات را در حافظۀ کوتاه
  حجم ردهاي حسی زیاد است و محدودیتی ندارد. 

  ١ ینۀ: گزپاسخ -٢٧٤
 مسـئله حـل بـراي هـا آن از جدیـد يهـا موقعیـت در داند، می را مسئله حل يها روش که کسی .گذارد می تأثیر مسئله حل در ما توانایی بر گذشته تجربۀ  

    شود. آن کردن دشوار یا و حل راه شدن آسان باعث تواند می گذشته تجربه گویند. می »انتقالª را مسئله حل بر گذشته يها یادگیري تأثیر .کند می استفاده
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  گویند.  می» اثر نهفتگیªمشخص  زمانی مدت براي مسئله گرفتن حل نادیده اثر به -٢  
  ٣- ªمرحله چهارم از مراحل حل مسئله است.» حل بینی و اصالح راهباز  
  تداخل اطالعات یکی از عوامل موثر بر فراموشی است. -٤  
  ٣ ینۀ: گزپاسخ -٢٧٥
 بـودن پیچیده معناي به نشده تعریف هستند. خوب» خوب تعریف نشدهªنوع  از عمدتاً هستیم، مواجهها  آن با انسانی علوم در که ییها مسئله  

نیستند. همچنـین  تعریف قابل راحتی به متعددي دارند علل که آنجایی از پیچیده يها مسئله دیگر عبارت به است، مسئله یک حل شواريد و
  اقدامات مشخص و استانداردي براي اینگونه مسائل وجود ندارد و به دشواري قابل حل هستند. 

  کنند.  ن میرا بیا» مسائل خوب تعریف شدهªهاي  ها ویژگی سایر گزینه  
  ٢ ینۀ: گزپاسخ -٢٧٦
 دسـت،ª و »انـدازد می فردا به را امروز کارª اصطالحاً و شود نمی عملی وي تصمیم گاه هیچ ولی بگیرد تصمیم دارد قصد است اجتنابی سبک داراي که فردي  

  .شود می بیشتر ها آن مشکل و دهند می دست از ار زمان درنتیجه، شود؛ می درست خود خودبه چیز همه که باورند این بر افراد، این ».کند می دست
  ٤ ینۀ: گزپاسخ -٢٧٧
  گویند.  گیري می افراد سبک تصمیم گیري تصمیم یکنواخت و ثابت هاي روش به  
  ها است.  سبک سایر از بهتر یکی فقط و ها ناکارآمد از آن گیري مختلف کارایی یکسان ندارند، بسیاري هاي تصمیم سبک: ١ ۀگزین  
اند: زیربناي سبک تکانشی، عجله و شـتاب؛ زیربنـاي سـبک احساسـی،  گیري در عوامل زیربنایی با هم متفاوت هاي تصمیم سبک :٢ گزینۀ  

احساسات و هیجانات زودگذر؛ زیربناي سبک وابسته، اطاعت و پیروي کورکورانه و زیربناي سبک اجتنابی، اجتناب است. ولی زیربناي سـبک 
  منطقی اندیشیدن است. 

 هاي مهم، گیري خصوص در تصمیم هاي غیرمنطقی به گیري است و استفاده از سبک گیري منطقی بهترین شیوۀ تصمیم سبک تصمیم :٣ ۀزینگ  
  زا و خطرآفرین است.  آسیب

  ٣ ینۀ: گزپاسخ -٢٧٨
آورند (مثالً وقتـی درس  دست به رهایشانکا و رفتار از خوبی نتایج دارند انتظار دهند می انجام کاري یا شوند می مشغول تکلیفی به افراد وقتی  

دست آمـده  دهد و نتایج به خوانند انتظار دارند نمرۀ قبولی کسب کنند). زمانی که این انتظار برآورده نشود و فرد بین فعالیتی که انجام می می
ها و نتایج کار هیچ ربطی بـه کـار و تـالش او گیرد که ناتوان است و پیامد شود. یعنی یاد می اي نبیند، دچار درماندگی آموخته شده می رابطه

رسد که نمرۀ این درس ربطی به کـار و تـالش او نـدارد و  شده به این باور می ندارد. با توجه به این توضیحات، دانشجویی که در سؤال توصیف
  مهم نیست چقدر مطالعه کند.

  ٢ ینۀ: گزپاسخ -٢٧٩
 خطـر در را خـود سالمتی و کند می ارزیابی خود، توانایی فراتر از و فشارآور صورت به را تموقعی یک یا رویداد یک شخص روانی، فشار هنگام  

 آیـاª :پرسد می خود از و کند می را ارزیابی آن خود، اولیه برداشت اساس بر ابتدا فرد موقعیت، با شدن رو روبه بیند. به عبارت دیگر هنگام می
 تغییـر بـراي کاري توانم می من آیاª :کند می ارزیابی را خود شخصی کنترل فرد مثبت باشد، سؤال این پاسخ اگر »کند؟ می تهدید مرا خطري

بـان  شود. در مثال ذکـر شـده اگـر دروازه فراخوانی می روانی، فشار کاهش براي فرد،اي  مقابله يها روش ترتیب این به »دهم؟ موقعیت انجام
اینکه این یک پنالتی سرنوشت ساز است و زنندۀ پنـالتی مهـارت خیلـی بـاالیی دارد) و موقعیت را تهدیدآمیز و خطرناك ارزیابی کند (مثالً 

همچنین کنترل شخصی خود را براي تغییر دادن این موقعیت، ضعیف ارزیابی کند، (توانایی من در گـرفتن پنـالتی عـالی نیسـت)، عملکـرد 
  رو خواهد شد. به رو ناکامی و شکست درنتیجه و امیدي نا و جمله درماندگیدهد و احتماالً با پیامدهاي نامطلوب از  تري از خود نشان می ضعیف

  ٤ ینۀ: گزپاسخ -٢٨٠
 درستی نوشته شده است. نوع عالئم به ٤فقط در گزینۀ   
ئمـی گیري و حل مسئله و سایر عال عالئم شناختی: از دست دادن دقت و تمرکز، حواسپرتی، عدم توجه، اختالل در حافظه، ناتوانی در تصمیم  

  که مربوط به فرایندهاي شناختی است. 
  عالئم جسمانی: عرق کردن، تپش قلب، افزایش ضربان قلب، افزایش یا کاهش فشارخون، سرخ شدن صورت، معده درد و...  
  عالئم هیجانی: احساس نگرانی، ناامیدي، ترس، اضطراب و...  
  ردن، فرار کردن و... عالئم رفتاري: گریه کردن، داد زدن، دعا خواندن، پرخاشگري ک  
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