
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره تعداد پرسش  مواد امتحاني

  دقيقه 18  25  1  25  زبان و ادبيات فارسي

  دقيقه 20  50  26  25  زبان عربي

  دقيقه 17  75  51  25  دين و زندگي

  دقيقه 20  100  76  25  زبان انگليسي

  دقيقه 75گويي:  مدت پاسخ  100ها:  تعداد كل پرسش
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  ترتيب كدام است؟ به» غريبه -غرامت -خُفيه -مهجور«هاي  معني درست واژه -1
  نادر -تاوان -خلوت -) دورافتاده2  نو -ارزش داشتن -وحشت -شده ترك) 1  
  عجيب -انتاو  -وحشت -زده ) خجالت4  نزديك -ارزش داشتن -پنهاني -) متروك3  

  معني چند واژه در برابر آن درست است؟ -2
  »افكند (ميراث) پس -ها) مصابيح (چراغ -فسرده (منجمد) -اورند (عظمت) -ارغند (قهرآلود) -غاليه (عنبر) -نحل (عسل) -چوك (شباويز)«  
  ) چهار4  ) پنج3  ) هفت2  ) شش1  

  است؟ نادرستمعني چند واژه در برابر آن  -3
 -كـارِه (ناخشـنود) -استمالت (تنبيه) -سِمَت (نشانه) -ها) دردي خواتم (هم -انگيز) مصيب (غم -توجع (دردمندي) -رو شدن)آغاليدن (رودر «  

  »وضيع (فرومرتبه) -ترحيب (برانگيختن) -قلع (ستيزه)
  ) چهار4   ) پنج3  ) شش2  ) هفت1  

  است؟ تسر دهاي كدام گزينه  امالي همۀ واژه -4
ـــده گر 1 ـــن بن ـــت كشـــيدهچـــه حـــول قيا) م ام م
ـــر جبـــين ســـفيد2 ـــف ز دو ســـوي ب ) فكنـــده زل
ـــب3 ـــدار غري ـــته ز دي ـــود شس ـــت نش ـــرد قرب ) گ
ــــــدان4 ــــــرم فرزن ــــــطر ح ــــــت در س ) داش

[ 

ــــرده  ــــته ك ــــام پيوس ــــو قي ــــاي ت ــــه ثناه ام ب
بـــــه عـــــذارش ز ماهتـــــاب پديـــــد ييؤ لـــــتأل

ـــالب ـــه گ ـــويد ب ـــر و روي بش ـــر روز س ـــه ه گرچ
ـــــــعادتمندان ـــــــه س ـــــــدر جمل ـــــــون پ چ

 

  نوشته شده است؟ نادرستمالي اچند واژه با هاي زير  در گروه -5
  -دسـتار و ازار -اسـباب و ضـياع -فـارغ و آسـوده -گـذاردن روزگـار -لجوجي و زجـرت -محابا و رعايت -معكّد در طبع -شرارت و زعارت«  

  »قرمطي و جهود -منازعت و مكاوهت
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) پنج1  

  نوشته شده است؟نام پديدآورندٔه چند اثر در برابر آن درست  -6
كار بـردن خـرد  گفتار در روش به -الصبيان (ابونصر فراهي) نصاب -شده (دانته) بهشت گم -الدين) مس (موالنا جاللكليات ش -حديقه (سنايي)  

  االوليا (عطار) تذكرة -رير طبري)ج ترجمۀ تفسير طبري (محمدبن -اتللو (شكسپير) -(ذكاءالملك فروغي)
  چهار )4  ) سه3  ) دو2  ) پنج1  

  سازد؟ كدام گزينه عبارت زير را تكميل مي -7
اثر ............... با فرزند خيالي خود، احمد، دربارٔه مباحـث مقـدماتي علـوم جديـد تـا آخـرين » اميل«طالبوف در كتاب ............... به تقليد از «  

  »كند. گو مي و صورت سؤال و جواب گفت ها به پيشرفت
  آرمان رنو -) سياست طالبي2    اك روسوژان ژ  -) سياست طالبي1  
  آرمان رنو -) سفينۀ طالبي4    ژان ژاك روسو -) سفينۀ طالبي3  

  گرايي (ناتوراليسم) آمده است. توصيف واقعي و قابل انطباق با مكتب ادبي طبيعت ،بيت ............... جز بهدر همۀ ابيات  -8
چـاك ) به خاك مـن گـذري كـن چـو گـل گريبـان1
هـــــر زمـــــان زان ميـــــغ برقـــــي) بجســـــتي 2
ـــه3 ـــتن آويخت ـــت خويش ـــاخ درخ ـــوك ز ش ) چ
ــتان4 ــاغ و بوس ــه ب ــكوفه هم ــد از ش ــيمين ش ) س

 

ــه  ــو خفت ــه داغ ت ــه ب ــو الل ــن چ ــه م ــاك ك ام در خ
كـــــه كـــــردي گيتـــــي تاريـــــك روشـــــن
ـــــه ـــــه آميخت ـــــال غالي ـــــر دو ب ـــــيه ب زاغ س
مشـــگين شـــد از بنفشـــه همـــه جـــوي و جويبـــار

 

  . ............... جز بهوجود دارد » حسن تعليل«در همۀ ابيات آرايۀ  -9
ــك1 ــو كب ــولت انصــاف ت ــورد از ص ــاز را خــون خ ) ب
ـــو2 ـــه ت ـــاب ب ـــم آفت ـــد چش ـــه رس ـــيم آنك ) ز ب
) دانـــي كـــه چيســـت قطـــرٔه بـــاران نوبهـــار3
شــود شــود چــون مــاه پيــدا مــي ) شــب آشــكارا مــي4

 

ــت  ــار اس ــطه در منق ــين واس ــه هم ــونش ب ــگ خ رن
ببســـت ابـــر بـــه هـــر لحظـــه در هـــوا پـــرده

كنــــد عــــرق ر از حيــــاي ديــــدٔه مــــا مــــيابــــ
شــود پنهــان چــو اختــر آتشــم روز از نظرهــا مــي

 

  . ............... جز بهاي در يك مفهوم مشترك آمده است  كنايه ،در همۀ ابيات -10
شــــود زار دانــــه اگــــر ســــبز مــــي ) در شــــوره1
ــــمان2 ــــارد ز آس ــــرخ بب ــــرف س ــــه ب ) روزي ك
ـــي3 ـــد م ـــاب برومن ـــم از خض ـــران ه ـــوند ) پي ش
چــون ســياه گشــت بشــو از اميــد دســت ) دل4

 

ـــي  ـــبز م ـــر س ـــل هن ـــت اه ـــرخ، بخ ـــود از چ ش
شــــود بخــــت ســــياه اهــــل هنــــر ســــبز مــــي

شـــود رســـيده اگـــر ســـبز مـــي بـــرگ خـــزان
ــي ــبز م ــجر س ــت ش ــك نيس ــه خش ــا ريش ــود ت ش

 

 ۴۲تا  ۲۱های  : درس ۳زبان فارسی     ۰۱تا  ۶های  : درس ۳فارسی  ادبیات    ۲۱تا  ۱۵های  : درس زبان و ادبیات فارسی چهارم
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  كار رفته است؟ شده مقابل كدام بيت در آن بيت به آرايۀ نوشته -11
نــد) عجــب از عقــل كســاني كــه مــرا پنــد ده1
) در دلــم بــود كــه جــان بــر تــو فشــانم روزي2
) گــر بگــويم كــه مـــرا حــال پريشــاني نيســـت3
) در آفـــاق گشـــاده اســـت ولـــيكن بســـته اســـت4

 

بـــرو اي خواجـــه كـــه عاشـــق نبـــود پندپـــذير 
بـــاز در خـــاطرم آمـــد كـــه متـــاعي اســـت حقيـــر

ـــي ـــر م ـــار خب ـــگ رخس ـــمير رن ـــرّ ض ـــد از س ده
ــــر ــــا زنجي ــــاي دل م ــــو در پ ــــف ت ــــر زل از س

[ 

  يه)(كنا  
  (ايهام) 
  (اسلوب معادله) 
 (جناس تام) 

  است؟ متفاوتمايۀ كدام اثر  درون -12
  ) نامۀ دانشوران4  ) احصاءالعلوم3  الفصحا ) مجمع2  االدب ) ريحانة1  

  ست؟ا ها ترتيب روي كدام هجا به» ديده بودم -جوانمرد -نشسته است -افتادي«هاي  تكيۀ واژه -13
  پاياني -پيش از آخر -پيش از آخر -) پاياني2  ش از آخرپي -پاياني -آغازي -) پاياني1  
  پاياني -پاياني -پاياني -) پيش از آخر4  پاياني صفت مفعولي -پاياني -پاياني صفت مفعولي -) پيش از آخر3  

  كدام سخن منظوم از شعر فاصله گرفته است؟ -14
اي، مـزد سـعي و رنـج تـو چيسـت ) چو كارگر شـده1
ـــا ب2 ـــيل فن ـــد) اي دل ار س ـــتي بركن ـــاد هس ني
اي مــاه مــن كجــا رفتــي زده  ) چــو شــمع ســر3
ـــان را4 ـــار مژگ ـــك خ ـــن اي اش ـــده دور ك ) ز دي

 

وقـــت كـــار، ضـــروري اســـت كـــار ســـنجيدن  بـــه 
چون تو را نـوح اسـت كشـتيبان ز طوفـان غـم مخـور
صـــداي پـــاي تـــو امشـــب مـــرا بـــه گـــوش آمـــد

ــوه ــه جل ــاه ســهي ك خــرام مــن اســت ســرو خــوش گ
 

  كار رفته است. بيت ............... صفت برترين به جز بهدر همۀ ابيات  -15
ــــت1 ــــار اس ــــبر و روزگ ــــرمايه ص ــــين س ) به
ـــــين راه2 ـــــو مه ـــــاي ت ـــــبُل ) ك ـــــاي سُ نم
ــــيش ســــار ) كهــــين تخــــت را3 ــــد م ــــام بُ ن
ـــــرد4 ـــــد رحـــــم خـــــواهي ك ) چـــــون بميرن

 

دلــــم ايــــن هــــر دو هــــم حاصــــل نــــدارد 
ــــــل ــــــل چــــــو گ ــــــرآورديم از گ ــــــك ب ني
ـــــار ـــــر نگ ـــــر او ب ـــــودي ب ـــــيش ب ســـــر م
ـــــن ـــــو پيشـــــين ك ـــــي ت ـــــر كن ـــــچ آخ آن

 

  كار رفته است؟ ناگذر به» گسست«در كدام بيت، فعل  -16
يــارم گسســت ) هــيچ شــب از مــوي تــو تــاري نمــي1
ـــت2 ـــد گسس ـــرا بن ـــبز م ـــتبند) س ـــارٔه (دس ) ي
ــته3 ــه گش ــه ديوان ــر چ ــه به ــو ك ــن مگ ــا م اي ) ب
ـــــي4 ـــــم، ول ـــــار را محك ـــــازد ك ـــــن نس ) اي

 

ــي  ــن ب ــب م ــن درازي ش ــت  اي ــوي توس ــت م گسس
مـــــــوزٔه ســـــــرخ مـــــــرا رنـــــــگ پريـــــــد
ـــر مـــن گسســـت ـــري بگـــوي كـــه زنجي ـــا آن پ ب

ـــــك را خواهـــــد گسســـــت رشـــــته هـــــاي مل
 

  . ............... جز بههمۀ ابيات با عبارت زير قرابت مفهومي دارند  -17
دهم، گوييد سخت سرد اسـت؛ كمتر شود. اگر در زمستان فرمان   اگر در تابستان شما را بخوانم، گوييد هوا سخت گرم است؛ مهلتي ده تا گرما«  

  » در شود. فرصتي ده تا سرما از بالد ما به
چـــه جـــويي؟ كرانـــه چـــه گيـــري؟  ) بهانـــه1
ـــنگ2 ـــر س ـــر ب ـــار، س ـــت و م ـــنگ در دس ) س
ـــــــأخير3 ـــــــار ت ـــــــا زنه ) مكـــــــن در كاره
دســـتي ســـرمايۀ شـــجاعت ) فقـــر اســـت و تنـــگ4

 

ــــه داري  ــــق هرچ ــــه ح ــــه ب ــــان نِ ــــا در مي بي
ــــــره ــــــگا ر  خي ــــــاس و درن ــــــود قي ــــــي ب ي

ــــه ــــأ  ك ــــتدر ت ــــان خير آف ــــت ج ــــوز هاس س
ــــه ســــير باشــــد ــــزد شــــيري ك از آدمــــي گري

 

  شود؟ از كدام بيت دريافت مي» شكايت و شِكوه از سرنوشت«مفهوم  -18
) آخــر اي قــوم نــه از بهــر مــن از بهــر خــداي1
ـــو را2 ـــر ســـر جمـــع بگوييـــد كـــه اي قـــدر ت ) ب
) چـــــون بفرمـــــود بـــــرو راه تـــــنعم برگيـــــر3
از هويــاهو (: شــور)) فلــك از مجلــس انــس تــو پــر 4

 

پـــاي ســـرو دســـت گيريـــد مـــرا زيـــن فلـــك بـــي 
مغلـوب) (: گـراي سپر گشـته زمـين دسـت آسمان پاي

ـــزاي ـــت مف ـــش و زحم ـــارغ و دم درك ـــين ف بنش
ــا) ــاي (: غوغ ــر از هاياه ــو پ ــم ت ــۀ خص ــالم از گري ع

 

  كدام بيت با بيت زير قرابت مفهومي بيشتري دارد؟ -19
ـــد ـــب نفـــع ســـرمايه كن ـــه جل ـــت ز ك دول

 

وقتـــي كـــه ز فقـــر نـــامي از ملـــت نيســـت 
 

  

) گفــت: دينــاري بــده پنهــان و خــود را وارهــان1
ات بيــرون كــنم ) گفــت: از بهــر غرامــت، جامــه2
) محتســب، مســتي بــه ره ديــد و گريبــانش گرفــت3
روي ) گفت: مسـتي، زان سـبب افتـان و خيـزان مـي4

 

گفـــت: كـــار شـــرع، كـــار درهـــم و دينـــار نيســـت 
قشــي ز پــود و تــار نيســتگفــت: پوسيدســت، جــز ن

مست گفت: اي دوست، اين پيراهن است، افسار نيست
گفــت: جــرم راه رفــتن نيســت، ره همــوار نيســت
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   در كدام بيت، شاعر آشكارا از مضمون آيۀ زير استفاده كرده است؟ -20
  )...ناها رُجُوماً للشّياطين وَ لَقَد َزيَّنّا السّماءَ الدُّنيا بمَصابيحَ و جَعلْ(  

) صد چون من اگر سوزد از اين شعله تو خوش بـاش1
) روزي بـــه غلـــط تيـــر نگـــاهي بـــه مـــن انـــداز2
) تـــا ديـــو نظـــر بـــر مـــه رويـــش نبـــرد راه3
ـــاران طـــرب مـــا ز رخ ســـاقي حـــوض اســـت4 ) ي

 

مـــن بـــيم تـــو دارم مثـــل ســـيخ و كبـــاب اســـت 
تـر ز صـواب اسـت كاين كار خطايي اسـت كـه خـوش

ـــر  ـــين تي ـــه كم ـــان درازش ب ـــتمژگ ـــهاب اس ش
ـــاده ـــر ب ـــاب اســـت گ ـــادٔه ن كشـــان را طـــرب از ب

[ 

  در كدام بيت نيز تكرار شده است؟ مفهوم بيت زير -21
ـــــاخته ـــــت ناس ـــــخن گف ـــــد س نباي

 

نشـــــــايد بريـــــــدن نينداختـــــــه 
 

  

ـــــان مـــــده از حـــــرف نارســـــا1 ) دردســـــر زب
شـــود اســـرار دل روشـــن ز تحريـــك زبـــان ) مـــي2
ق از اظهـــار هـــم معلـــوم نيســـت) مطلـــب عشـــا 3
ـــر4 ـــافتن ) غي ـــوان ي ـــز نت ـــل عج ـــي دلي خاموش

 

ـــــيده را  ـــــيِ نارس ـــــار م ـــــرون مي ـــــم ب از خُ
ـــي ـــۀ انديشـــه را م ـــوي غنچ ـــرگ ب ـــن ب ـــد اي ده

كيســـت تـــا فهمـــد زبـــان مـــدعاي عنـــدليب
ـــت ـــردن اس ـــراپا گ ـــان دارد س ـــا زب ـــا ت ـــعلۀ م ش

 

  ارتباط مفهومي بيشتري دارد؟» معراج مردان سرِ دار است.«كدام بيت با عبارت  -22
  

حرمتـي اسـت بـر زمـين انـداختن بـي) حرف حق را 1
ـــا2 ـــه راه فن ـــذر ب ـــان درگ ـــر ج ـــولي از س ) فض
ــرد3 ــد ك ــه توان ــا دل چ ــق ب ــيط عش ــان مح ) طوف
) گــو بــه بيهــوده مكــن ســعي كــه در دار فنــا4

 

ـــت  ـــا منصـــور رف ـــر دار فن ـــر منب ـــبب ب ـــن س زي
جــز اينكــه كشــتۀ جانــان شــوي كمــال تــو چيســت

ـــر ـــون در س ـــرٔه خ ـــن قط ـــر دارد ،اي ـــاي دگ دري
حـــــت طلبـــــد فكـــــر محـــــالي داردكـــــه را هر

 

  شود. دريافت مي» تسليم و رضا«بيت ............... مفهوم  جز بهاز همۀ ابيات  -23
) زينهــــــــار از بــــــــالي تيــــــــر نظــــــــر1
) هركــــــه را بــــــا گــــــل آشــــــنايي بــــــود2
ببايـــــــد افكنـــــــدن ) ســـــــپرت مـــــــي3
چــــه بينــــي ز دوســــتان كــــرم اســــت ) هــــر4

 

ـــــاز  كـــــه چـــــو رفـــــت از كمـــــان نيايـــــد ب
ي خـــــار بســـــازگـــــو بـــــرو بـــــا جفـــــا

دهـــــي بـــــه تيرانـــــداز اي كـــــه دل مـــــي
ــــــزاز ــــــر اع ــــــد و گ ــــــت كنن ــــــر اهان گ

[ 

  . از بيت ............... جز بهشود  مفهوم مقابل بيت زير از همۀ ابيات استنباط مي -24
ــت ــن اس ــان م ــه در ج ــش ك ــن آت ــا رب اي ي

 

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

  

ايـــــــم ز آتـــــــش عشـــــــق ســـــــوخته ) دل1
ـــــش 2 ـــــدايا آت ـــــن) خ ـــــوي ك ـــــقم ق عش
كــار ) ســوزان ز خــامي خــودم اي عشــق پختــه3
ــي4 ــر عشــق م ــدي، گ ــال ) اوح ــوز دل من ورزي ز س

 

ــــــــاب  ــــــــاب دري ــــــــر كب ــــــــا، جگ جان
ــــــن ــــــوي ك ــــــرار موس ــــــن ش ــــــرار م ش
ـــك شـــرار بخـــش ـــش خـــود ي ـــن خـــام را ز آت اي
ـــتن ـــابي داش ـــش كب ـــن آت ـــد در اي ـــت باش الزم

 

  كدام بيت با بيت زير قرابت مفهومي بيشتري دارد؟ -25
ــا  ــمٌّ  نزب ــته صُ ــي نشس ــه كنج ــده ب ــم بري بك

 

ــم  ــدر حك ــانش ان ــد زب ــه نباش ــي ك ــه از كس ب
 

  

دارد دهـان خـود ) صدف در پـاس گـوهر بسـته مـي1
) ز دل ميــــار نســــنجيده حــــرف را بــــه زبــــان2
ــي3 ــر ب ــته ) ه ــاني بس ــب زب ــاي بوالعج ــا رازه ــب ب ل
ــان4 ــين خمــش دل پنه ــان  ) ه ــر زب ــا زي اســت كج

 

ــي  ــي از آن ش ــن حرف ــاموش م ــب خ ــخن دارد رينل س
ــــان ــــه  عن ــــيده نگ ــــركش را  كش ــــب س دار اس

ــو ســخن ــا ت ــان ســبحانه ب ــو روز و شــب از صــد زب گ
آشــــكارا شــــود ايــــن دل چــــو زبــــان برخيــــزد

[ 

  

 ) ۲۶-۳۳عّین األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو الّتعریب أو املفهوم:( 

  »: اآلخرة عقاباً!س امللوک الظّاملین تُعاَقب يفهذا مسند إن جلست علیه جلو « -۲۶

  شوی! ) این جایگاهی است که اگر مانند پادشاهان ستمگر بر آن بنشینی، در آخرت بدون تردید مجازات می۱  

  شوی! شدت مجازات می ) این جایگاه اگر مانند ظاملین و ستمگران بر آن بنشینی، در آخرت به۲  

  اهان ظامل بنشینند، در آخرت حتامً مجازات خواهند شد!) اگر در این جایگاه، پادش۳  

  کنند! ) این جایگاهی است که اگر مانند نشسنت پادشاهان و ستمگران بر آن بنشینی، در آخرت مجازاتت می۴  

  

 

 

 ۷ درس:  ۳عربی     ۱۳تا  ۱۰ های درس:  ۲عربی 
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  »:باآلخرة! ي إمّنا الّدنیا خیال عارض و ال یغتنمها إّال من یهتمّ مازلُت أقول لتالمیذ« -۲۷

  شامرند! گویم که این دنیا خیالی زودگذر است و آن را فقط کسانی که به آخرت اهتامم دارند غنیمت می آموزانم همواره می ) من به دانش۱  
  شامرد! گفتم دنیا تنها یک خیال زودگذر است و آن را فقط کسی که به آخرت توجه دارد غنیمت می آموزانم می ) پیوسته به دانش۲  
  شمرد مگر شخص متوجه به آخرت! گفتم که دنیا خیالی زودگذر بیش نیست و آن را کسی غنیمت منی میآموزانم پیوسته  ) به دانش۳  
آموزانم همواره این است که این دنیا فقط یک خیال زودگذر است که آن را فقط کسی که آخـرت بـرایش اهمیـت  ) سخن من به دانش۴  

  شمرد! دارد غنیمت می
  »:خجول فإذا أعطیَته اُجرته َشکرک قبل أن تشکره!اُحّب من الّناس العامل ألنّه « -۲۸

  کند! ) من مردم کارگر را دوست دارم چه او خجالتی است پس چنانچه به او اجرش داده شود قبل از اینکه تو شکر منایی او از تو تشکر می۱  
  کنند قبل از تشکر کردن تو! از تو تشکر میها خجالتی هستند پس هرگاه اجرتشان را بدهی  ) از مردم، کارگران را دوست دارم زیرا آن۲  
  ) از بین مردم، عالقۀ من به کارگر است زیرا او خجالتی است پس اگر دستمزدش را بدهی تشکر او قبل از تشکر تو خواهد بود!۳  
  ند قبل از آنکه تو از او تشکر کنی!ک از بین مردم، کارگر را دوست دارم زیرا او خجالتی است پس هرگاه به او دستمزدش را بدهی از تو تشکر می) ۴  
  »:هناک مرضی کثیرون ال یقدر األطّباء معالجتهم و هم یضطّرون أن یتحّملوا آالماً شدیدة!« -۲۹

  ها مجبورند که دردهای شدیدی را تحمل منایند! توانند درمانشان کنند و آن ) بیامران بسیاری وجود دارند که پزشکان منی۱  
  شوند که درد زیادی را تحمل کنند! ها را درمان کنند و بیامران مجبور می اند آن وجود دارد که پزشکان هنوز نتوانسته های زیادی ) بیامری۲  
  ها مجبورند دردهای بسیاری را تحمل کنند! ها بپردازند در حالی که آن اند به درمان آن اند که پزشکان نتوانسته های بسیاری بوده ) بیامر۳  
  ها مجبورند که دردهای شدید را تحمل کنند! وانند که این بیامران بسیار را درمان منایند و آنت ) پزشکان منی۴  
  : الخطأعّین  -۳۰

  انداخت! سختی می خاطر من به !: مادر مهربانی داشتم که خود را بهتعب نفسها ِمن أجيل اُّم حنون تُ ) کانت يل۱  
  کنیم! خاطر عالقه به بهشتی که زیر پاهای اوست، به او خدمتی صادقانه می !: ما بهتحت أقدامها ي) إنّا نخدمها خدمة صادقة شوقاً إلی جنّة الّت۲  
  ) إحذر أن یراک اللّه عند املعصیة!: برتس از اینکه خداوند را در حال گناه مالقات کنی!۳  
  شود! ل زده می الجنب!: شرتمرغ حیوانی است که در ترس به او مثا) الّنعامة حیوان یُرضب به املثل يف۴  
  »استخدم القرآن الرباهیَن و األدلّة املتنّوعة لتشمل جمیع الفئات املختلفة!« املفهوم: عّین األقرب يف -۳۱

  ) غفلٍة معرضوناقرتب للّناس حسابهم و هم يف() ۲  )أقومي ي هِ ي للّتإّن هذا القرآن یهد() ۱  

  )اّن اإلنسان لفی خرس اّال الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات( )۴  ) هذا القرآن للّناس من کّل مثلو لقد ّرصفنا يف() ۳  
  عّین الّصحیح:  -۳۲

  ام،: َسمعُت کثیراً من الِحَکم األنبیاء، های پیامربان را بسیار شنیده ) حکمت۱  
  دقت انتخاب منودم،: فاخرتُت مثانیة حکمة بدقّة، ) پس هشت حکمت را به۲  
  ي أبصارک، بیوت الّناس احفظرا حفظ کن،: إن کنِت يف) اگر در خانۀ مردم بودی چشامنت ۳  
  َه و الّدار اآلخرة!هام: اللّ ) و دو چیز را فراموش نکن: خدا و رسای آخرت را!: و اثنان ال تَنسیْ ۴  
  »:ساخت! هایشان را نابود می فرستاد و تجهیزات و سالح ها فرومی کاش خداوند، عذاب را بر تروریست« -۳۳

م معّداتهم و أسلحتهم!) لیت اللّه أن۱     زل العذاب علی اإلرهابیّین و َهدَّ
  ) لعّل اللّه یُنزل العذاب علی اإلرهابیّین و یُهّدم املعّدات و أسلحتهم!۲  
  ) لیت اللّه قد أنزل علی اإلرهابیّین عذابه و تَهّدم معّداتهم و سالحهم!۳  
  عّدات و أسلحتهم!) عسی اللّه أن ینزل علی اإلرهابیّین العذاب و تَهّدمت م۴  

 ) مبا یناسب الّنّص:۳۴-۴۲إقرأ الّنّص الّتايل بدّقٍة ثّم أجب عن األسئلة ( 
بالنا خاصـًة عنـد مواجهـة مشـاکل ال  تُشغل  حلّها؟ هذه أسئلة قَدْ  حیاتنا؟ من أیَن تولد هذه املشاکل؟ ملاذا ال یُساعدنا الله يفاملشاکل يف نواجهلَِم «

حیـنام ال ننظـر إلـی کیفیـة  ،ي نتّخذه أنفسنا! علی سبیل املثال الحیاة هو اسلوب الحیاة الّذاتنا! سبب بعض املصاعب و املشاکل يفنحلّها بقدر  نقدُر أنْ 
 حیاتنـا نصاب باملرض! سبب بعض املشاکل االُخری هو األشخاص الّذین ننتخبهم للمصـادقة و املقارنـة! هنـاک مصـاعب يف ّي بدقّة البّد أنْ طعامنا الیوم

 مشـکلتنا و بیننـا و بـین سـائر الّنـاس! رمّبـا تکـون يف العالقـاتي من جانب الله تعالی لتکون سبباً لهدایتنا أو ایجاد ا و نحزن عند مواجهتها و ههنکره
  »منها متوکّلین علیه ننجح!  خلقه إن نکشفها و نستفدحوائجنا منافع لآلخرین! لنعلم أّن الله ال ینزل نفسه لحّل مشاکلنا و لکنّه أوجد سنناً و قوانین يف

  للّنّص: ال یناسبعّین ما  -۳۴

  )إنَّ اللَه ال یَُغیُِّر ما ِبقوٍم حتّی یغیّروا ما بأنفسهم() ۱  
ــــــام بــــــین أهلهــــــا۲ ) کــــــذا قضــــــت األیّ

  

ــــــد   ــــــوم فوائ ــــــد ق ــــــوم عن ــــــائب ق مص
  

  ي صادق األرشار یحسبه الّناس واحداً منهم!) الّذ۳  

  )ل الله فیه خیراً کثیراً عسی أن تکرهوا شیئاً و یجع() ۴  
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  عّین الّصحیح:  -۳۵

  ) أصدقاُءنا یخلقون لنا املشاکل، ال فرَق بین األرشار و األبرار!۲   حیاتنا تولَد من أنفسنا!) کّل املشاکل الّتی نواجهها يف۱  

  یحدث لنا مشکل أبداً! الحیاة ال نتوکّل علی الله يف ) إنْ ۴  الطّبیعة! ترتبط بقوانین الحیاة ) بعض املشاکل يف۳  

   حیاتنا؟ هل یمکن لنا أن ال نواجه مشکلًة يف -۳۶

  ) نعم، إذا یکون أصدقاُءنا صالحیَن و طعامنا جیداً ال مشکلة تحدث لنا!۱  

  ) نعم، إّن املؤمنین یحسبون أّن املشاکل کلّها من جانب الله و فیه خیٌر کثیر!۲  

  ي من جانب الله تعالی!ا فه ایجاد بعض املشاکل ال اختیار لن) ال، يف۳  

  ال نجانبهم! ) ال، أصدقائنا الّسوء سوف یخلقوَن لنا املشکالت و ال نقدر أنْ ۴  
  :الخطأعّین  -۳۷

  ّي!) سبب بعض األمراض کیفیة طعامنا الیوم۲  ) اسلوبنا املتّخذ للحیاة سبب بعض مشاکلنا!۱  

  ) سبب بعض املشاکل أصدقاءنا أو أقربائنا!۴  ) سبب بعض املشاکل حزننا أو فرحنا عند مواجهة املصائب!۳  

  ۳۹و  ۳۸( يف الّتشکیل الخطأعّین( :  

  »:سبب بعض املشاکل االُخری هو األشخاص الّذین ننتخبهم للمصادقة و املقارنة!« -۳۸

  املشاکلِ  -بعِض  -بَُب ) سَ ۴  املقارَنةِ  -َریاالُخْ  -) املشاکِلِ ۳  تََخُب نَنْ  -الّذینَ  -) بعِض ۲  املصادقةِ  -األشخاُص  -) سبُب ۱  
  »:ي من جانب الله!هها و نحزن عند مواجهتها و ه حیاتنا نکر هناک مصاعب يف« -۳۹

  اللهِ  -حیاةِ  -) مصاِعُب ۴  جانِب  -يَ ه -) مواجهةِ ۳  عندَ  -نحزنُ  -) مصاعٌب ۲  نکرهُ  -حیاةِ  -) هناکَ ۱  

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

  »:ُل تُشغ« -۴۰

  املسترت» يه«معرب/ فعل و فاعله ضمیر  -متعدٍّ  -»إفعال« من باب مزید ثاليثّ  -للغائبة -) فعل مضارع۱  

  معرب/ فعل مرفوع و خرب و مرفوع محّالً و الجملة فعلیّة -متعدٍّ  -مجرّد ثاليثّ  -للمخاطب -) فعل۲  

  ل و فاعله اسم ظاهر و الجملة فعلیّةالزم/ فع - بزیادة حرٍف واحدمزید ثاليثّ  -للغائبة -) فعل مضارع۳  

  املسترت و الجملة خرب و مرفوع بالضّمة الظّاهرة» يه«ّي للمجهول/ فعل و فاعله مبن -معرب -) مجرّد ثاليثّ ۴  

  »:نواجه« -۴۱

  املسترت» نحنُ «معرب/ فعل و فاعله ضمیر  -متعدٍّ  -مزید ثاليثّ  -للمتکلّم مع الغیر -) فعل مضارع۱  

  معرب/ فعل و فاعلُُه ضمیر مسترت و الجملة فعلیّة -الزم -مجرّد ثاليثّ  -وحدة) للمتکلّم ۲  

  املسترت» نحنُ «يٌّ للمجهول/ فعل و نائب فاعله مبن -ة حرٍف واحدد بزیامزید ثاليثّ  -معتّل (مثال) -) فعل مضارع۳  

/ فعل و مفعوله  -ّي للمعلوممبن -معرب - بزیادة حرفین) مزید ثاليثّ ۴     و الجملة فعلیّة» شاکلامل«متعدٍّ

  »: العالقات« -۴۲

  منرصف/ مضاف إلیه و مجرور نیاباً  -معرب -معرّف بأل -جامد -جمع التّکسیر -) اسم۱  

  منرصف/ مضاف إلیه و مجرور -مشتّق (صفة مشبّهة) -الجمع الّسامل للمؤنّث -) اسم۲  

  / مضاف إلیه و مجرور بالفتحةممنوٌع من الّرصف -معرب -معرّف بأل -جامد -جمع التّکسیر -) اسم۳  

  صحیح اآلخر/ مضاف إلیه و مجرور بالکرسة -منرصف -الجمع الّسامل للمؤنّث -) اسم۴  

 ) ۴۳-۵۰عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة:( 

  فیه الظّرف: لیسعّین ما  -۴۳

  ار عریض،) و عندها عنق طویل و منق۲  ) الّنعامة صفاتها بین صفات الطّیور و الجمل،۱  

  »! الحروب نعامة و يفأسد عيلَّ « األمثال ) و جاء يف۴  ي تُدخل رأسها تحت الرّمال عندما تشعر بالخوف،) و ه۳  

  عّین املفعول املطلق:...............!»  عذاب القرب مبا استوجبهم من خطایاهم بعض املؤمنین یشارکون يف« -۴۴

  ستیجاباً ) إ ۴  ) مستوجبین۳  ) مستوجباً ۲  ) إستجابةً ۱  
  فیه املفعول له:  ما جاءي عّین الّذ -۴۵

  ) زیّن أهل املدینة الّشوارع إکراماً للملک!۲  ي شفقة علیه!ي و شتمن) أصَفح عّمن ظلمن۱  

  ) تَصّدقت کّل ما أملک ابتغاء مرضاة اللّه!۴  ) نهاجم األعداء مهاجمة األسود محبّین الّشهاَدَة!۳  

: عّین الّصحیح حول ما أشیر إ -۴۶   !»حتامً  مساعدةً إنّا نُساعد من یطلب مّنا «لیها بخطٍّ

  ) حتامً: مفعول مطلق۲    ) مساعدة: مفعول مطلق للّنوع۱  

  ) حتامً: نعت۴  ) مساعدة: مفعول مطلق للتّأکید۳  
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  ؟ البیت الّتايليف ّي نوع من املفاعیل جاءأ  -۴۷

ـــــاعات يف ـــــق الّس ـــــن ینف ـــــهو م ـــــع مال  جم
  

الفقــــــر ي فعــــــلمخافــــــة فقــــــر فالّــــــذ  
  

  له مفعول -فیه ) مفعول۲    له مفعول -به ) مفعول۱  

  مفعول مطلق -به ) مفعول۴    به مفعول -فیه ) مفعول۳  

  للفراغ: غیر املناسبعّین » الّشمس أحرقت األبدان و الّنباتات!«...............  -۴۸

  ) إنّ ۴  ) کانت۳  ) کأنّ ۲  ) کادت۱  

  عّین العبارة الّصحیحة: -۴۹

  ) إمّنا املستضعفون یکون وارثین األرَض!۲  افرین أن یهلکوا بدعاء املسلمین!) عسی الک۱  

  ) إّن الحقیقَة مادامت مخفیًّة عن عیوننا ال ننجُح!۴  ) لعلّکّن مجتمعون حول قائدنا الحکیم!۳  

  : معرفةً عّین اسم الّنواسخ  -۵۰

  )يّ یّن الرّشد من الغ الّدین قد تبال إکراه يف() ۲  ) ذلک آلیات لقوم یعقلونإّن يف() ۱  

  )و مل یکن له کفواً أحدٌ () ۴  )و إن یکاد الّذین کفروا لیزلقونک بأبصارهم() ۳  

  

  خواند و مصداق آن كدام است؟ مي (س)كدام آيه را در حال عبور از مقابل درب منزل حضرت فاطمه   پيامبر اكرم -51
  مصداق خاص اهل بيت و داراي مقام عصمت هستند. و حسنين  (س)و حضرت فاطمه  ي امام علي اهل آن خانه يعن -) تطهير1  
  مصداق خاص اهل بيت و داراي مقام عصمت هستند. و حسنين  (س)و حضرت فاطمه  اهل آن خانه يعني امام علي  -) واليت2  
  باشد. از ناحيۀ خداوند مي ، ولي معصوم و جانشين برحق رسول خدا  ، همسر دختر پيامبر امام علي  -) تطهير3  
  باشد. از ناحيۀ خداوند مي معصوم و جانشين برحق رسول خدا  ، ولي، همسر دختر پيامبر امام علي  -) واليت4  
  كند؟ ايجاب مي گوار ضرورت كدام مسئوليت را براي امامان بزر  ،هاي اسالمي پس از رحلت پيامبر اكرم  گسترش سرزمين -52

  بخشي به مردم در جهت رشد و آگاهي ايشان ) آگاهي2    عنوان امام برحق ) معرفي خويش به1  
  متناسب با شرايط جامعه ) اقدام براي حفظ سخنان و سيرٔه نبوي 4  دور از انزوا ) تبيين معارف اسالمي با حضوري سازنده و به3  
  عنوان حيلۀ خطرناك شيطان معرفي كرد و علت آن چيست؟ بهتوان  يك از موارد زير را مي كدام -53

  عدم سهولت توبه در پيري كه محصول كشت جواني است. -گذراني در جواني به اميد توبه كردن در دوران پيري ) خوش1  
  باشد. رقابل توبه ميعمل دنيادوستانه در زندگي و رياي زاهدانه، غي -گذراني در جواني به اميد توبه كردن در دوران پيري ) خوش2  
  عدم سهولت توبه در پيري كه محصول كشت جواني است. -) برتر نشان دادن لذت گناه از خوشي اطاعت از خدا3  
  باشد. عمل دنيادوستانه در زندگي و رياي زاهدانه، غيرقابل توبه مي -ت گناه از خوشي اطاعت از خدا) برتر نشان دادن لذ4  
  بار آورد؟ اي را به دانند و اين مفهوم چه ثمره لي تبيين جايگاه خانواده را چه مي، عنصر اصپيامبر اكرم  -54

  استقالل مالي زن -) احياي منزلت زن2  الملل تحول در روابط بين -) حفظ عفاف و عزت زن1  
  استقالل مالي زن -) حفظ عفاف و عزت زن4  الملل تحول در روابط بين -) احياي منزلت زن3  
  گردد؟ تأييد نمودن رسوالن پيش از خود برداشت مي اوحدت دين و التزام انبيا ب ،كدام آيۀ شريفهاز دقت در  -55

  )تَدوانَصاري تَهْ كونوا هوداً اَوْ() 2  )زِلَ اليكيا ايّهُا الّرسول بَلِّغ ما اُنْ() 1  
  )وَ سَيَجزيِ اهللاُ الشّاكرين() 4    )راهيمبِْال شيعَتِهِ وَ ِانَّ مِنْ() 3  
  زمۀ بازگشت عقوبت به رحمت الهي در كدام آيۀ شريفه بيان شده است؟ال  -56

  )يَجِدَ اهللا غَفُوراً رحيماً( )2    )هفِانَّ اهللاَ يَتوبُ عَلَيْ() 1  
  )اِلّا مَن تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَالً صالحاً() 4  )لَحَمِهِ وَ اَصْدَ ظُلْبَعْ تاب مِنْ فَمَنْ() 3  
گردان از خداوند به اشتياق او به بازگشتشان و مـداراي او بـا ايشـان،  ، علم بندگان روياقدس الهي خطاب به داود نبي بنا به فرمودٔه ذات  -57

  گرديد؟ منتهي به تحقق چه امري مي
  بردند. ) از اشتياق لقاءاهللا، موانع رشد و پرورش اخالص در وجود خود را از بين مي1  
  گسست. ندبند وجودشان از محبت الهي از هم ميب ،سوي خدا ) از شوق مرگ و رفتن به2  
  جستند. نمودند و كمال را در وصل او مي جا مي ) تأخير در توبه را با اميد به عفو خداوند جابه3  
  ساختند. ند و با اميد به رحمت الهي بستر توبه را فراهم ميرد ك ) جواني را فرصتي براي تجربه قلمداد مي4  
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  ترتيب كدام است؟ به )قِيامَةمَ الْيا خالِصَةً يَْوهِيَ لِلَّذينَ آمنوا فِي الحَياةِ الدُّنْ قُلْ(و  )كِتابٍ َزلَ اهللا مِنْتُ بِما اَنْنْآمَ و قُلْ(مفهوم آيات  -58
  تخصيص نعمات الهي اخروي براي مؤمنين -) وحدت دعوت انبيا و اقامۀ قسط و عدل1  
  نعمات الهي در دنيا و آخرت براي همگانتعميم  -) وحدت دعوت انبيا و اقامۀ قسط و عدل2  
  تخصيص نعمات الهي اخروي براي مؤمنين -) استقامت انبيا و عدم تبعيت از هواي نفساني مشركان3  
  تعميم نعمات الهي در دنيا و آخرت براي همگان -) استقامت انبيا و عدم تبعيت از هواي نفساني مشركان4  
  نسبت به مردم اشاره شده است؟ رسول خدا  در كدام آيه به تنوع رفتاري -59

  )قل من حرّم زينة اهللا الّتي َاخرَج لِعباده و الطّيبات() 1  
  )اء عليِ الكُفّار ُرحَماء بينَهمدّحمّد رسولُ اهللا و الّذين معه اشم() 2  
  )طلقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا مَعَهُم الكتاب و الميزان لِيقوم النّاس بالقس() 3  
  )عليهم آياته و يزكّيهم و يُعلّمهم الكِتاب و الحِكمة و ان كانوا مِن قَبل اذ بعث فيهم رسوالً من انفسهم يَتلو() 4  

  انجام چه كاري در جهت ساخت جامعۀ داراي معيارهاي اسالمي ضرورت دارد و الزمۀ اداي درست اين امر كدام است؟ -60
  و ائمه   شدٔه جامعۀ اسالمي توسط قرآن، پيامبر ي معرفيشناخت معيارها -) پايبندي به اخالق1  
   و ائمه  شدٔه جامعۀ اسالمي توسط قرآن، پيامبر شناخت معيارهاي معرفي -ريزي ) برنامه2  
  ها و تحول بنيادين در شيؤه زندگي تغيير در نگرش انسان -) پايبندي به اخالق3  
  نيادين در شيؤه زندگيها و تحول ب تغيير در نگرش انسان -ريزي ) برنامه4  

  هاي اجتماع چيست؟ رسد كدام است و مانع اصلي فساد و نابساماني در سيرٔه نبوي به منصۀ ظهور مي )من حّرم زينةَ اهللا(آنجا كه مصداق  -61
  خانوادٔه موردقبول اسالم -برده به گوشۀ عبادتگاه ) منزويان پناه1  
  انوادٔه موردقبول اسالمخ -شدگان به نعمات دنيايي و جمع ثروت ) سرگرم2  
  رفع تبعيض نژادي و امتيازات اشرافي -برده به گوشۀ عبادتگاه ) منزويان پناه3  
  رفع تبعيض نژادي و امتيازات اشرافي -شدگان به نعمات دنيايي و جمع ثروت ) سرگرم4  

 در جامعۀ اسالمي، از كدام گزينه مفيد برداشت» و زني واجب استطلب علم بر هر مرد «و  )هَل يَستوي الّذين يَعلمون و ...(بازتاب مالزمت و همراهي  -62
  گيرد؟ قرار مي

  هاي طبقاتي حاكم بر نظام جاهلي و فرهنگ مربوط به دورٔه صدر اسالم ) رفع تبعيض1  
  گرايي در ميان مردم ريختن و شكسته شدن سد جاهليت و خرافه هم ) در2  
  هاي بافضيلت انسان ) تبديل شدن خانواده به كانون رشد و تربيت3  
  مبناي دستورات خدا ) تنظيم درست روابط اجتماعي بر4  
  شوند؟ با توجه به آيات قرآن كريم، راه رسيدن به سكونت و آرامش توجه به چه امري است و كدام دسته از محسنين از ترس و اندوه دور مي -63

  )مَن تاب و آمن( -)ن انفسكم ازواجاًم() 2  )مَن آمن باهللا وَ اليوم اآلخر( -)هي للّذين آمنوا() 1  
  )مَن تاب و آمن( -)هِي للّذين آمنوا() 4  )مَن آمن باهللا وَ اليوم اآلخر( -)مِن انفسكم ازواجاً() 3  

  ها محصول مبارك چيست؟ هاي مسلمانان به يكديگر و الفت ميان آن نزديكي دل -64
  و ائمۀ اطهار  ) عمل به فرائض و تبعيت عملي از پيامبر 2  الل خودسطح دانش و استد  ي) دفاع منطقي از اعتقادات با ارتقا1  
  هاي درست ها با روش تالش براي رهايي مظلومان مسلمان از ظلم و دفاع از آن) 4  ها جدا ندانستن خود از ساير مسلمانان و تالش براي پيروزي و عزت آن) 3  
  باشد؟ محور و در راستاي سعادت و رستگاري مسلمانان است، كدام آيۀ شريفه وافي به اين مقصود مي اگر گفته شود مزد رسالت نبوي، از نوع معنوي و فرد -65

  )ءٍ شهيدرِيَ الّا عَلَي اهللا وَ هُوَ عَلي كُلَّ شَيَْاجْ ِانْ () 2  )يَتَّخِذَ اِلي رَبّهِ سبيالً شاءَ َانْ اِلّا مَنْ() 1  
  )رٍ فَهُوَ لَكُمَْاجْ مِنْ تُكُمْما سَأَلْ قُلْ() 4  )بيقُْرمَودَةَ فِي الْاِلَّا الْ َراًهِ َاجْعَلَيْ أَلَكُمْال اَسْ قُلْ() 3  

  نمايد و با كدام آيۀ شريفه در يك راستا قرار دارد؟ يك از مراحل توبه مي بيت زير اشاره به كدام -66
دل پـر از شـوق گنـاه ،توبه بر لب، سبحه بر كـف

 

مــاآيــد ز اســتغفار  معصــيت را خنــده مــي 
 

  )فِرِ اهللاتَغْسَهُ ثُمَّ يَسْنَفْ لِمْيَظْ ءاً اَوْومَلَ سيَعْ وَ مَنْ( -) مرحلۀ دوم2  )فِرِ اهللاتَغْسَهُ ثُمَّ يَسْنَفْ لِمْيَظْ ءاً اَوْومَلَ سيَعْ وَ مَنْ( -) مرحلۀ اول1  
  )لئكَ يُبَدِّلُ اهللاُ سيّئاتِهم حَسَناتٍفاو( -) مرحلۀ دوم4  )فاولئكَ يُبَدِّلُ اهللاُ سيّئاتِهم حَسَناتٍ( -) مرحلۀ اول3  
  خورد؟ چشم مي ، در كدام آيۀ شريفه به»امام َزمانِه ماتَ ميتةً جاهِليّة رِفْيَعْ ماتَ و لَمْ مَنْ« قرآني فرمايش نبوي هشدار مصداق عيني و  -67

  )قابِكُمْتُم عَلي اَعْلِبْقَقُتِلَ انْ مَاتَ اَوْ اَفَِانْ() 2  )يُريدُونَ َان يَتَحاكَمُوا اِلي الطّاغوت() 1  
  )زَلَ اليك و ما اُنزِلَ مِن قَبلِكَآمَنوا بِما اُنْ يَزعُُمونَ اَنَّهُمْ() 4    )كافِرينمَ الْقَْوديِ الِْانَّ اهللاَ ال يَهْ() 3  
خاموشي چراغ عقل و فطـرت مولـود شود و  ، گناه عامدانه و عالمانه در محضر بارگاه الهي منتهي به چه امري ميبنا به فرمودٔه امام صادق  -68

  نامبارك چيست؟
  شكني در پيشگاه خداوند گسترش دامنۀ گناه و حرمت -) تمسخر و استهزاء خداوند حاضر و ناظر بر هستي1  
  ها گونه در گناهان و عادت نفس به آن گرفتاري توجيه -خداوند حاضر و ناظر بر هستي ) تمسخر و استهزاء2  
  ها گونه در گناهان و عادت نفس به آن گرفتاري توجيه -ٔه خوارترين ناظران) تنزل خداوند در زمر3  
  شكني در پيشگاه خداوند گسترش دامنۀ گناه و حرمت -) تنزل خداوند در زمرٔه خوارترين ناظران4  
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  ست و حاكميت حكام جور ثمرٔه چيست؟، ميزان دانايي مردم از قرآن در عصر بعد از ايشان در چه حدي االموحدين امام علي  به فرمودٔه موليبنا  -69
  سستي مسلمانان در دفاع از حق -طلبان نفع دنيا خواني آن به ) وارونه2  ستمگري و تجاوز مسلمانان -طلبان نفع دنيا خواني آن به ) وارونه1  
  مانانستمگري و تجاوز مسل -) خط و نوشتۀ ظاهري آن4  سستي مسلمانان در دفاع از حق -) خط و نوشتۀ ظاهري آن3  

  هاي زندگي مورد قبول خداوند چيست و بستر اين آشنايي در كدام آيۀ شريفه متجلي شده است؟ الزمۀ شناخت ويژگي -70
  )لِهِمفَ كانَ عاقِبةُ الّذين مِن قَبْيَسيروا في األرضِ فينظُروا كَيْ اَفَلَمْ( -) سير آفاقي1  
  )قِلُونرٌ لِلَّذين اتَّقُوا اَفَال تَعْيĤْخِرَةِ خَوَ لَدارُ الْ( -) سير انفس و انديشه2  
  )قِلُونرٌ لِلَّذين اتَّقُوا اَفَال تَعĤْخِرَةِ خَيْوَ لَدارُ الْ( -) سير آفاقي3  
  )لِهِمفَ كانَ عاقِبةُ الّذين مِن قَبْيَسيروا في األرضِ فينظُروا كَيْ اَفَلَمْ( -) سير انفس و انديشه4  

  يك از فروعات دين است؟ معلول فروگذاري مردم از اقامۀ كدام ،رابر معاويهدر ب شكست امام حسن مجتبي  -71
  ) امر به معروف و نهي از منكر2  ) تقيه، جهاد و دوري از سستي در عمل1  
  خواري ) ارتزاق از حالل و عدم اشتغال به حرام4  ) تولي و تبري در عمل و شناخت امام3  
  اي صادقانه و راستين بود؟ زادٔه عياش براي توبه بخش بر وجود اشراف گري نجاتتلن ،كدام وجه از فرمايش امام كاظم  -72

  باشد. شكني در برابر صاحب و مالك حقيقي آدم مي ) گسترانيدن و پهن نمودن بساط گناه، حرمت1  
  باشد پس درنگ جايز نيست. ) فرصت توبه كوتاه و توفيق آن در پيشگاه مالك عالميان اندك مي2  
  گردد. منتهي به ضاللتي غيرقابل جبران مي ،دوستان زاهدانه و عمل جاهالنۀ دنيا ) گاه سخن3  
  يابد. گردد و انسان فرصتي براي جبران نمي ) استمرار گناه سبب گسترش دامنۀ گناه مي4  
  چيست؟ )الّرسول وَ ءٍ فَُردّوهُ اِلَي اهللاتُمُ في شَيْتَناَزعْ فَاِنْ(برده از فرمان الهيِ  مژدٔه خداوند به مؤمنان بهره -73

  )زِي اهللاُ الشّاكِرينَوَ سَيَجْ() 2    )ويالًسَنُ تَْأرٌ وَ َاحْذلِكَ خَيْ() 1  
  »تَضِلّوا اَبَداً تُم بِهِما لَنْتمَسِّكْ ما ِانْ) «4  )ناً ِانَّ اهللاَ غَفُورٌ شَكُورنَِزدُ لَهُ فيها حُسْ() 3  
  ؟»عدل بينكم اهللا ربّنا ربّكم اُمرت ال«مايند: فر  نبي مكرم اسالم در راستاي كدام دستور مي -74

  )انّما حّرم ربّي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و االثم و البغي بغير الحق() 1  
  )يَسيروا فِي األرض فَينظُروا كَيف كان عاقِبَةُ الّذين من قَبلِهم() 2  
  )فُروا بهكْيَ اُمِروا َانْ يريدون َان يَتَحاكَموا الي الطّاغوت و قَدْ() 3  
  )فلذلك فادع و استقم كما امرت و ال تتّبع اَهواءهم() 4  
  هاي ايشان است؟ ئوليتيك از مس بود و مصداق بارز اقامۀ كدام فرارسيدن زمان معرفي اسالم اصيل، در گرو اقدام كدام امام بزرگوار  -75

  عنوان يكي از اصول اصلي مبارزه انتخاب تقيه به -) امام سجاد 1  
  عنوان يكي از اصول اصلي مبارزه انتخاب تقيه به -) امام باقر 2  
  عنوان يكي از اصول اساسي رهايي از طاغوت سازي مردم به آگاه -) امام سجاد 3  
  عنوان يكي از اصول اساسي رهايي از طاغوت سازي مردم به آگاه -) امام باقر 4  

  
76- The injured boy ............... to the hospital by the time the ambulance came. 
 1) took 2) was taken 3) will be taken 4) had been taken 
77- This is a cheap and simple process; ............... , there are dangers involved. 
 1) So that 2) So as to 3) However 4) Therefore 
78- The bus stopped ............... the students could get off.  
 1) so that 2) in order for 3) so as to 4) however 
79- They left the meeting a little sooner ............... miss the last train. 
 1) in order to 2) so that  3) because of 4) so as not to 
80- I worked as a translator before ............... to journalism. 
 1) researching 2) processing 3) switching 4) performing 
81- A: What’s going on? Everybody is leaving the city hall. 

B: I think the lecturer is speaking about ............... issues. 
 1) irrelevant 2) artificial 3) unemployed 4) undeveloped 
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82- The ............... consisted of 322 elementary school teachers. 
 1) mission 2) density 3) sample 4) development 
83- The company guarantees the ............... of its service. 
 1) union 2) mass 3) quality 4) feature 
84- My grandfather’s eyes were ............... by his thick glasses. 
 1) considered 2) magnified 3) prevented 4) expressed 
85- The modern age of space exploration begins when the first artificial satellite is ............... . 
 1) failed 2) estimated 3) handled 4) launched 
86- In ............... times, Latin was spoken by all educated men. 
 1) former 2) domestic 3) preventive 4) willing 
87- My social life is completely ............... from my work. 
 1) exact 2) constant 3) separate 4) central 

  CClloozzee  TTeesstt::  

Antarctica is about one and one-half …(88)… larger that the United States. It lies at the South Pole. 
It is in the southern hemisphere. Most of the continent …(89)… inside the Antarctic Circle, a line of 
latitude about 66 degrees south of the equator. It is …(90)… by the southern or the Antarctic Ocean. 
Antarctica is unique among the continents. First, there are no countries there. The United States and 
many other countries send scientists to work there. But no country …(91)… the land of Antarctica. 
There is no government there. …(92)… the latitude, there are long periods of daylight when the 
southern hemisphere is having summer. In the wintertime, there are long periods of darkness.  

88- 1) sizes 2) more 3) most 4) times 
89- 1) lies 2) discovers 3) orbits 4) provides 
90- 1) prevented 2) considered 3) surrounded 4) magnified 
91- 1) measures 2) owns 3) involves 4) evaluates 
92- 1) Since 2) As 3) While 4) Because of 

  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  11::  

Western people rely on technical and mechanical solutions in everything they do. Refrigerators 
keep their food, washing machines clean their underwear and computers are supposed to solve all 
their problems. When they are ill, they rely on the surgeons’ knife. If their hearts are running down, 
then they must be repaired; if they cannot be repaired, they should be replaced, just as an old car 
sometimes gets a new engine. But up to now we have had a shortage of donors to give their hearts to 
keep one person alive. 

Nowadays there is more and more talk about using monkeys. Every monkey has a near-human heart, 
and humans have always been over careful in respecting the lives and well-being of other animals. This 
includes the life and well-being of other humans. Therefore in the early years of the 21st century- I was 
told- the mass killing of monkeys may occur. We’ll need to use their hearts for human consumption. 

Monkeys, on the whole, are happier creatures than their near relatives, Homo sapiens or man. 
They know fear, of course, and they face real dangers, but they are also more intelligent than us. They 
create no unnecessary dangers for themselves, they run no businesses, chase no money, are not 
influenced by gold, they don’t prepare themselves for the university entrance examination, and they 
do not care at all about hell or evil spirits. I have a bad feeling that it is not monkey’s hearts that we 
should implant in ourselves, but monkeys’ brains. 

93- According to the author, westerners believe health problems can be solved by ...............  
 1) taking more rules.  2) increasing the number of doctors. 
 3) using technical or mechanical methods. 4) spending more money on scientific research. 
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94- Monkeys’ hearts are supposed to be used in transplanting human body because ...............  
 1) man doesn’t consider animal life is as important as that of man. 
 2) their hearts are nearly similar to those of human. 
 3) humans have the same hearts as monkeys. 
 4) monkeys and humans are the same. 
95- The writer says that monkeys ...............  
 1) are not able to think logically. 
 2) live in a relatively safe world in the jungle. 
 3) are not able to feel emotions like fear and anxiety. 
 4) are usually more intelligent than human beings. 
96- What is the closest meaning of the underlined word? 
 1) have 2) fill 3) pass 4) manage 

  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  22::  

Before World War II, scientists around the world were discovering many new things about the 
smallest unit of matter: the atom. When World War II started, countries wanted to use these 
discoveries to build new weapons. They especially wanted to make an atomic bomb. This type of 
bomb is made by splitting the atom into two parts. The explosion of this bomb would be more 
destructive than anything the world had ever seen. 

The United States was not the only country trying to make an atomic bomb. Japan and Germany 
also had scientists busily working on a bomb. It was a race. Whoever developed the bomb first would 
win World War II. They could also end the war and save the lives of soldiers. However, the great loss 
would be in civilian life. The bomb could not pick and choose to kill only soldiers. Innocent men, 
women, and children would die. 

Scientists in the United States were the first to learn the secret of splitting the atom. On August 6, 
1945, the U.S. dropped an atomic bomb with the code name of “Little Boy”. The bomb was dropped 
on Hiroshima, Japan. Below is a part of President Truman’s speech about his decision to drop the 
atomic bomb. 

“We have used it in order to shorten the agony of war. We have used it in order to save the lives of 
thousands and thousands of young Americans. We shall continue to use it until we completely destroy 
Japan’s power to make war”. The United States dropped another one on Nagasaki, Japan on August 9, 
1945. After the second attack, Japan surrendered. 

97- The passage is mainly about ...............  
 1) the military tactics used in WW II. 
 2) how the United States built its first atomic bomb. 
 3) the race to build the first atomic bomb during WW II. 
 4) Truman’s decision to drop the atomic bomb on Japan. 
98- Most of the injured and casualties caused by the bomb were civilians because the bomb ...............  
 1) killed only people who were not in uniform. 2) was dropped on a military base. 
 3) killed everyone around it. 4) was dropped in the ocean. 
99- What does the underlined word “one” refer to? 
 1) atomic bomb 2) atom 3) code 4) war 
100- What is the closest meaning of the underlined word “surrender”? 
 1) fill out 2) turn into 3) give up 4) pick up 
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23در تقسيم  -101 4x( x ) m   2برx مانده برابر صفر است.  ، باقيm كدام است؟  
  1 (40  2 (32  3 (16  4 (12  

3در تقسيم  -102 24 8 2x x x    1بر 2x1ازاي  قسمت به ، مقدار خارجx   كدام است؟  
  1 (1-  2 (2-  3 (3-  4 (4-  

xحاصل عبارت  -103 x
( ) ( )

xx x x x

 
  

 2 2
2 1 1 2   كدام است؟ 211

  1 (
x

1   2 (
x

1
1

   3 (
x

1
2

   4 (
x

1
1

   

3مجموعه جواب نامعادالت  -104 24 12 3
x x
    و  4 11 7 8x x كدام است؟  

  1 (x1 6     2 (x6 1     3 (x 6   4 (x 1   

1هاي آن  دومي با ضرايب صحيح كه ريشهمعادلۀ درجه -105 2
3
 باشند، كدام است؟  

  1 (x x29 6 1 0     2 (x x29 6 1 0     3 (x x29 6 1 0     4 (x x29 6 1 0     

23دوم  نمودار تابع درجه -106 2y x x a    محورxكند. مقدار  ها را فقط در يك نقطه قطع ميa كدام است؟  

  1 (1  2 (1
3

   3 (3  4 (1
2

   

2هاي معادلۀ  در مورد ريشه -107 3 2 3x x   كدام گزينه درست است؟  
  يك ريشۀ مثبت و يك ريشۀ منفي دارد.) 2    دو ريشۀ مثبت دارد.) 1  
  فاقد ريشۀ حقيقي است.) 4    فقط يك ريشۀ مثبت دارد.) 3  

2معادلۀ  هاي مجموع ريشه -108
3 2 3 111

x x

xx


 


  كدام است؟ 

  1 (8
3

   2 (2
3

   3 (2
3

   4 (4
3

   

  باشد، مساحت مستطيل كدام است؟ 8اندازٔه طول و عرض يك مستطيل متناسب با نسبت طاليي است. اگر طول مستطيل برابر  -109
  1 (( )16 5 1   2 (( )16 5 1   3 (( )32 5 1   4 (( )32 5 1   

2سهمي به معادلۀ  -110 2 1y x x   ايم. معادلۀ سهمي جديد كدام است؟ ل دادهسمت باال انتقا سمت راست و دو واحد به را يك واحد به  
  1( y x2   2 (y x x2 4    3 (y x x2 4 4      4 (y x x2 4 4     

2قدرت زلزله از رابطۀ  -111
3

E
M log

E



باشـد و  قدرت زلزله برحسب ريشتر مـي Mادشده توسط زلزله، انرژي آز  Eقابل محاسبه است كه در آن  

4 410 /E كند؟ ريشتر، چقدر انرژي آزاد مي 5/7اي با قدرت  . زلزله  
  1 (/16 4510   2 (/15 6510   3 (/16 5510   4 (/15 4510   
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6000صورت  معادلۀ تقاضا در يك هفته به ،در يك شركت توليدي -112 30x p   است كه در آنx  تعداد واحد كاال وp  قيمـت هـر واحـد كـاال
  تواند در يك هفته كسب كند كدام است؟ است. بيشترين درآمدي كه اين شركت مي

  1 (300000  2 (30000  3 (330000  4 (33000  
2اگر  -113 2 6 1 5 200log x log (x ) log log     4، حاصلlog x كدام است؟  

  1 (1
2

   2 (2
3

   3 (3
2

   4 (1
2

   

اگر  -114 2 4 2x log  51و 1000y log  2، حاصلlog xy كدام است؟  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

2بيشترين مقدار تابع  -115 6 114y ax x    است. مقدار  120برابرa كدام است؟  

  1 (1
2

   2 (3
2

   3 (2
3

   4 (1
3

   

صـورت  ايـن كارگـاه در يـك مـاه بـه ۀكنـد. اگـر معادلـۀ درآمـد و هزينـ واحـد كـاال توليـد مـي xيك كارگـاه توليـدي در يـك مـاه  -116
21 30020R(x) x x    7200و 40C(x) x  گردد؟ ازاي توليد چند كاال سود اين كارگاه ماكزيمم مي باشد، به  

  1 (2400  2 (3000  3 (6200  4 (2600  
كيلوگرم گردو برداشت خواهد شد. براي هر  90طور متوسط از هر درخت  درخت گردو با فاصلۀ مساوي از هم كاشته شود، به 20در يك باغ اگر  -117

گردد. اگر بخواهيم بيشترين محصـول را از ايـن بـاغ برداشـت  كيلوگرم از ميانگين محصول هر درخت كم مي 3شود، درخت اضافي كه كاشته 
  نماييم، بايد چند درخت در اين باغ بكاريم؟

  1 (23  2 (24  3 (25  4 (26  
  بيشترين مقدار اختالف مربع عددي از سه برابر آن عدد، چند برابر آن عدد است؟ -118

  1 (1  2 (2  3( 27
8

  4 (3
2

  

سال  5700برابر  14Cعمر كربن  خود را از دست داده است. اگر نيم 14Cدرصد كربن  19در بررسي يك فسيل معلوم شده است كه اين فسيل  -119
2يباً چند سال است؟ باشد، قدمت اين فسيل تقر  0 3 3 0 47(log / , log / )   

  1 (2880  2 (2280  3 (2820  4 (2220  
درصد ساالنه قرار داده است. با در نظر گرفتن نرخ رشد ماهانه، پس از  12 ۀفردي مقداري پول در يك بانك با نرخ سود مشاركت مركب پيوست -120

2شود؟  چند ماه سرمايۀ او دو برابر مي 0 3 1 01 0 004(log / , log / / )    
  1 (70  2 (72  3 (75  4 (78  

  
هـاي  شدت پايين، توليد داخلي كم و درآمد سرانه بسيار پايين است. اگر دولت براي تأمين هزينه نرخ اشتغال به ،در يك كشور در حال توسعه -121

  دي دولت كدام است؟جديدي چاپ كند، پيامد اين تصميم اقتصا  عمومي خود اسكناس
  ) باعث تورم نامطلوب در بازار خواهد شد.2    ) باعث ركود اقتصادي خواهد شد.1  
  شود. ) موجب فزوني عرضه بر تقاضا مي4    شود. ) موجب رونق اقتصادي مي3  
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  پاسخ درست سؤاالت زير است؟ ،كدام گزينه -122
  درست است؟» كاالهاي خاص«اط با الف) كدام مورد در ارتب  
  گزينۀ درست كدام است؟ ،ب) دربارٔه نقدينگي و حجم پول  
  درست است؟ موردكدام  ،هاي آتي عنوان وسيلۀ پرداخت ج) در رابطه با نقش پول به  
  شدند. عنوان پول پذيرفته مي ) الف) در هر منطقه كاالهايي كه خواهان بيشتري داشتند به1  
  گيرند. در نقدينگي مورد محاسبه قرار مي صرفاًيداري هاي د  ب) سپرده    
  باشد. هاي آتي مي پول وسيلۀ مناسبي براي پرداخت ،ج) در شرايط تورمي    
  شدند. عنوان پول پذيرفته مي ) الف) در هر منطقه كاالهايي كه توانايي تعيين ارزش را داشتند به2  
  گيرند. محاسبه قرار ميدر حجم پول مورد  صرفاًهاي غيرديداري  ب) سپرده    
  باشد. هاي آتي مي ج) در شرايطي كه پول توانايي تثبيت ارزش كاالها را داشته باشد ابزار مناسبي براي پرداخت    
  شدند. عنوان پول پذيرفته مي ) الف) در هر منطقه كاالهايي كه خواهان بيشتري داشتند به3  
  شوند. پول محاسبه مي هاي ديداري مشتركاً در نقدينگي و حجم ب) سپرده    
  باشد. هاي آتي نمي پول وسيلۀ مناسبي براي پرداخت ،ج) در شرايط تورمي    
  شدند. عنوان پول پذيرفته مي ) الف) در هر منطقه كاالهايي كه توانايي تعيين ارزش را داشتند به4  
  شوند. هاي غيرديداري مشتركاً در نقدينگي و حجم پول محاسبه مي ب) سپرده    
  باشد. هاي آتي نمي در شرايطي كه پول توانايي تثبيت ارزش كاالها را نداشته باشد ابزار مناسبي براي پرداختج)     
  به اطالعات مندرج در جدول زير: توجهبا  -123
  پول موجود در جامعه چند دالر است؟ حجمالف)   
  ب) نقدينگي چقدر است؟  
  دالر 348,000ب)   دالر 423,000) الف) 1  
  دالر 399,000ب)   دالر 324,000) الف) 2  
  دالر 423,000ب)   دالر 348,000) الف) 3  
  دالر 324,000ب)   دالر 399,000) الف) 4  
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -124
  هاي پولي دولت است؟ كدام نوع از سياست ءجز» هاي قانوني افزايش نرخ سپرده«الف)   
  ب) شرط تنزيل سفته چيست؟  
  شوند؟ اركت با چه عنواني خوانده مياوراق مش ،ج) در بانكداري غيراسالمي  
كنند در واقع چه نوع اعتباري توسـط  جاري خود از بانك مبلغي بيش از موجودي خود اعتبار دريافت مي  بازرگانان از طريق حساب د) زماني كه  

  بانك تخصيص داده شده است؟
  .باشد روز به زمان سررسيد نمانده 90ب) بيش از     ) الف) كاهش حجم پول در گردش1  
  مدت د) تخصيص اعتباري كوتاه    ج) اوراق قرضه    
  وجود آمده باشد. دليل انجام امور عمراني به ب) بدهي به    ) الف) افزايش حجم پول در گردش2  
  مدت د) تخصيص اعتباري كوتاه    ج) اسناد خزانه    
  .روز به زمان سررسيد مانده باشد 90ب) بيش از     ) الف) افزايش حجم پول در گردش3  
  د) تخصيص اعتباري ديداري    ج) اوراق قرضه    
  وجود آمده باشد. دليل انجام امور بازرگاني به ب) بدهي به    ) الف) كاهش حجم پول در گردش4  
  د) تخصيص اعتباري ديداري    ج) اسناد خزانه    

  
  
  
  
  
  
  

 

 

دالر 35,000 انداز هاي پس موجودي سپرده
 دالر 24,000 هاي جاري ارزش سپرده

 دالر 24,000 هاي ديداري موجودي سپرده

 دالر 40,000 دار هاي مدت ودي سپردهموج

دالر 150,000هاي در دست مردم ارزش اسكناس
 دالر 150,000  ارزش مسكوكات در دست مردم
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  باشد؟ ميكدام گزينه در ارتباط با عقود اسالمي تماماً درست  -125
  الف) در فروش اقساطي، درخواست وام از طرف چه كسي و چگونه است؟  
  شود؟ ب) در عقد جعاله به كارگزار چه چيزي پرداخت مي  
  شود؟ ج) عقد مشاركت مدني بين چه كساني منعقد مي  
  گيرد؟ د) در عقد مضاربه چه نوع فعاليتي صورت مي  
  د) بازرگاني يا تجارت  هاي سهامي  ج) بين بانك و شركت  العمل اجرت يا حقب)   كتبي صورت به) الف) از طرف مستأجر و 1  
  هاي توليدي و خدماتي فعاليتد)   بين دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقيج)   ب) سود يا منفعت  صورت شفاهي ) الف) از طرف مشتري و به2  
  هاي توليدي و خدماتي فعاليتد)   هاي سهامي  شركت ج) بين بانك و  ب) سود يا منفعت  شفاهي صورت به) الف) از طرف مستأجر و 3  
  بازرگاني يا تجارتد)   بين دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقيج)   العمل ب) اجرت يا حق  صورت كتبي ) الف) از طرف مشتري و به4  
  در رابطه با واقعيت، كدام گزينه درست است؟ -126
  عهده دارند. ها را به ب بين ساير بانكحسا تسويهتخصصي وظيفۀ هاي  ) بانك1  
  كنند. و تبديل پول كشورهاي مختلف اقدام مي خريدوفروشها به  ) در عمليات مالي، بانك2  
  كنند. ها را پرداخت مي بدهي آن ،ها در صورت درخواست مشتريان خود ) بانك3  
  فروشد. ها مي يمت بيشتر به ساير بانكمنظور كسب سود، اوراق مشاركت دولتي يا غيردولتي را خريداري و با ق ) بانك مركزي به4  
  كند؟ روش صدور اوراق بهادار را عنوان مي درستي فايدٔه تأمين مالي به كدام گزينه به -127
  پردازد. هاي تأمين مالي را بانك مي شود و بخشي از هزينه ) سود بيشتري عايد مردم مي1  
  شود. سيستم تأمين مالي تبديل مي يزارود بلكه به يكي از اج اي بانك از بين نمي ) نقش واسطه2  
  دهد. كنندگان را كاهش مي هاي بازپرداخت تقاضا كنندگان سرمايه شده و هزينه ) سود بيشتري عايد عرضه3  
  شود. اي بانك، سود بيشتري عايد واحدهاي توليدي تجاري مي گذاري را افزايش داده و با از بين بردن نقش واسطه ) ريسك سرمايه4  
  است؟ شدهسخ درست دو سؤال زير در كدام گزينه بيان پا -128
  ............... شود كه بهادار به بازاري گفته مي اوراقالف) بورس   
  آورد. فراهم مي...............  كارگيري سرمايه را از طريق آوري و به ب) بورس زمينۀ جمع  
  گيرند. قرار مي خريدوفروشبهادار مورد معامله و  اوراقكه در آن شود  ) الف) رسمي و دائمي است و در محلي معين تشكيل مي1  
  كنندگان و تقاضاكنندگان سرمايه ب) ايجاد ارتباط بين عرضه    
  آورد. ياي و غيره را فراهم م كاالهاي واسطه خريدوفروش، امكان آنبا ايجاد ارتباط بين صاحبان سرمايه و متقاضيان  بلكهبه محل خاصي اشاره ندارد، ) الف) 2  
  ها  اي بانك ب) حذف كردن نقش واسطه    
  گردد. گذاري مي شود نام ) الف) غيررسمي و دائمي است و با نام كاالهايي كه در آن معامله مي3  
  ها گذاران و افزايش عايدي آن ب) كاهش ريسك سرمايه    
  كند. هاي تجاري را مهيا مي امكان گسترش فعاليت ،بهادار اوراقضيان كنندگان و متقا ) الف) به محل خاصي اشاره دارد و با ايجاد ارتباط بين عرضه4  
  گذاري هاي شغلي جديد و تشويق تقاضاكنندگان منابع مالي به سرمايه ب) ايجاد فرصت    
  كدام است؟ دهند از چه محلي تأمين شده و دليل اهميت زياد اين اعتبارات ها به مشتريان خود تخصيص مي اعتبارات بلندمدتي كه بانك -129
  هاي عمراني يا بازرگاني كارگيري و استفادٔه اين اعتبارات در زمينه به -هاي جاري مشتريان و سرمايۀ اوليۀ بانك ) از محل سپرده1  
  گذاري يا سرمايه هاي بازرگاني كارگيري و استفادٔه اين اعتبارات در زمينه به -انداز مشتريان و ذخاير قانوني نزد بانك مركزي هاي پس ) از محل سپرده2  
  هاي توليدي يا بازرگاني كارگيري و استفادٔه اين اعتبارات در زمينه به -دار مشتريان و سرمايۀ اوليۀ بانك هاي مدت ) از محل سپرده3  
  ي و تجارتاي جز بازرگان كارگيري اين اعتبارات در هر زمينه به -هاي غيرديداري خود و ذخاير قانوني نزد بانك مركزي ) از محل سپرده4  
  درست سؤاالت زير است؟كدام گزينه مبين پاسخ  -130
  هاي سهامي كدامند؟ الف) انواع شركت  
  شود؟ سهامي در بورس پذيرفته مي شركتب) كدام نوع   
  هاي سهامي از چه نوع سهامي تشكيل شده است؟ ج) سرمايۀ اين شركت  
  است؟هاي متقاضي پذيرش در بورس چگونه  شركتبا بهادار تهران در رابطه  اوراقد) عملكرد هيئت پذيرش بورس   
  ب) هر دو  ) الف) عام و خاص1  
  كند. اقدام مي تقاضاد) پس از بررسي دقيق وضعيت متقاضي و اخذ ضمانت عملكرد، نسبت به پذيرش يا رد   سان ج) سهام هم    
  ب) عمومي  ) الف) عمومي و خصوصي2  
  كند. ها ارسال مي بورس  اوليۀ مدارك و توانايي متقاضي، مدارك را براي سازمان ناظر بر فعاليتد) پس از بررسي   ج) سهام ويژه و سهام مؤسس    
  ب) خصوصي  ) الف) عمومي و خصوصي3  
  كند. هاي اوليه، مدارك را براي استعالم توانايي متقاضي به نهادهاي نظارتي موردنظر ارسال مي د) پس از بررسي  ج) سهام ممتاز و سهام عادي    
  ب) عام  الف) عام و خاص) 4  
  كند. ، نسبت به پذيرش يا رد تقاضاي آن اقدام ميشركتد) پس از بررسي دقيق وضعيت   ارزش ج) سهام هم    
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ادن در گذشته روابط غيردوستانه بين دو كشور ايران و تركيه موجب شده بود تجار براي صادرات كاالهاي خود با مشكالت زيادي نظير از دست د« -131
  هاي زير درست است؟ يك از گزينه اين مطلب در جهت تأييد كدام» .رود از بين  ها آن  كاالهاي خود مواجه شوند و در نتيجه انگيزٔه صادرات بين

  الملل بود. ها مانعي بر سر راه گسترش تجارت بين ) در گذشته موانع قانوني، ناامني و ضعف دولت1  
  شد. ها و در نتيجه كاهش تجارت جهاني مي افزايش هزينه) در گذشته روابط كشورها باعث 2  
  شد. ) در آن زمان يكسان نبودن كشورها از نظر دسترسي به علم و فناوري موجب ايجاد اختالف بين كشورها و كاهش انگيزٔه تجارت مي3  
  شد. ازارهاي اقتصادي در كشور ميهاي توليدي ب لياقتي و ضعف حاكمان داخلي مانعي بر سر راه گسترش فعاليت ) در آن زمان بي4  
   :جز گزينۀ باشد به مي» مزيت نسبي«ها بيانگر پيامدهاي عدم رعايت اصل  همۀ گزينه -132
  شده بازدهي مطلوبي ندارد. كارگرفته هاي به ) منابع و سرمايه2  يابد. شدٔه كاالها افزايش مي ) قيمت تمام1  
  شود. هاي توليد در مقايسه با ساير مناطق كمتر مي ) هزينه4  شود. وجب كاهش رفاه جوامع ميكيفيت م ) توليد كاالهاي كم3  
خود سـاير اعضـا  چنانچه يكي از اعضاي سازمان در زمينۀ عوارض گمركي وارداتي يا صادراتي امتيازي به كشوري اعطا كند، خودبه«اين اصل:  -133

  به كدام سازمان و كدام اصل اقتصادي در تجارت جهاني است؟مربوط » .شوند نيز از اين امتياز برخوردار مي
  اصل تسرّي رفتار داخلي -) سازمان گات1  
  الوداد اصل دولت كاملة -) سازمان تجارت جهاني2  
  اصل كاهش تدريجي عوارض گمركي در واردات و صادرات -) سازمان گات3  
  مقداري در واردات و صادرات هاي اصل ممنوعيت برقراري محدوديت -) سازمان تجارت جهاني4  
مندي از نيروي انساني متخصص و يا توليد بادام و فندق مرغـوب در شـرايط  اينكه در كرٔه جنوبي امكان توليد لوازم خانگي باكيفيت با بهره« -134

  كند؟ الملل اشاره مي بينآوري كشورها به تجارت  يك از داليل روي به كدام ،است به چپر ترتيب از  به» .شود وهوايي تركيه مهيا مي آب
  گوناگوني شرايط اقليمي و جغرافيايي -) يكسان نبودن منابع و عوامل توليد1  
  هاي متفاوت توليد هزينه -) يكسان نبودن كشورها از نظر دسترسي به فناوري2  
  گوناگوني شرايط اقليمي و جغرافيايي  -) يكسان نبودن كشورها از نظر دسترسي به فناوري3  
  هاي متفاوت توليد هزينه -ان نبودن منابع و عوامل توليد) يكس4  
  ده است؟كر بيان را نقش سازمان اكو از نظر تجارت در تحقق اهداف تجاري اعضا  ،كدام گزينه -135
ودي از محصوالت افزايش هاي صنعتي سازمان را افزايش داده و تخصص اعضا را هرچند در توليد تعداد معد توانايي توانسته) اكو با افزودن اعضاي جديد 1  

  دهد و به اين ترتيب نيازهاي متقابل اعضا را تأمين كند.
سطح توليدات داخلي كشورهاي عضو را گسـترش داده و از ايـن طريـق مسـير تجـارت  توانستهها و نهادهاي فرعي اقتصادي خود  ) اكو از طريق آژانس2  

  مايد.المللي ن جهاني را تسهيل و تبديل به يك تجارت موفق بين
ي و كيفي توليدات داخلـي اعضـا را ارتقـا بخشـيده و شود و سطح كمّ اعضا مي  مبادالتي موجب توسعۀ تجارت بين -) اكو با گسترش تسهيالت تجاري3  

  كند. توليدات با مقياس كوچك را به توليدات تجاري تبديل مي
با كشورهاي صاحب فناوري توانسته توليداتي را كه در مقياس كوچك توليد شـده هاي اقتصادي  هاي مختلفي چون برقراري روابط و همكاري ) اكو با راه4  

  و جنبۀ بازاري ندارند به توليدات تجاري تبديل كند.

  
  هاي سبك عصر صائب است؟ ها از ويژگي كدام گزينه -136
  مرثيه، حماسه و حكمت است. ،الف) مضمون عمدٔه اشعار اين دوره  
  گرايي در شعر و توجه به احوال شخصي و مسايل روحي ب) درون  
  سازد. اي با مصراع اول موازنه مي گونه المثل و تشبيه تمثيل، عموماً در مصراع دوم كه به ج) استفاده از ضرب  
  د) استفاده از زبان محاوره  
  ج -) ب4  ب -) د3  د -) ج2  ج -) الف1  
  است؟ نادرستگزينه  با توجه به شعراي سبك هندي كدام -137
  ) كليم كاشاني در آخر عمر مأمور به نظم كشيدن مثنوي فتوحات شاه جهاني شد.1  
  مرهون غزليات اوست. ،) بيشترين شهرت شاعري وحشي2  
  نام جالليه دارد. اي در قالب مثنوي به ) محتشم كاشاني منظومه3  
  ) قندهارنامه در قالب مثنوي از آثار صائب تبريزي است.4  
  توضيحات مقابل كدام گزينه درست است؟ -138
  فهاني آن را به فارسي ترجمه كرد.حبيب اص است و ميرزابابا اصفهاني: نوشتۀ جيمز موريه  ) حاجي1  
  هاي آن تعدادي كوهنورد هستند. عرفاني است كه شخصيت -اي خيالي المحسنين: سفرنامه ) مسالك2  
  خيالي با تصويري واضح از دوران نويسنده است.بيك: يك سفرنامۀ  نامۀ ابراهيم ) سياحت3  
  اند. هاي دورٔه قاجار معرفي شده ) شرح زندگاني من: نوعي رمان تاريخي است كه در آن اكثر شخصيت4  

 

 

  ۲۵تا  ۱۵های  درس:  های ادبی آرایه    ۲۱و درس  ۹تا  ۵های  درس:  ۲تاریخ ادبیات     ۲۰تا  ۱۴های  درس:  و نقد ادبی شناسی قافیه، عروض، سبک
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  ترتيب پيشاهنگ سبك بازگشت و اوج اين سبك دانست؟ توان به چه كساني را مي -139
  آذر بيگدلي -) هاتف اصفهاني4  هاتف اصفهاني -) مشتاق اصفهاني3  آذر بيگدلي -فهاني) مشتاق اص2  مشتاق اصفهاني -) هاتف اصفهاني1  
  مطلع قطعۀ كدام شاعر است و بيانگر كدام ويژگي اوست؟ ،بيت زير -140

خار بدرودن به مژگان، خاره بشكسـتن بـه دسـت
 

سنگ خاييدن به دندان كـوه ببريـدن بـه چنـگ 
 

  نفس و آزادگي روح عزت -) هاتف اصفهاني2  نيازي بلندهمتي و بي -) وصال شيرازي1  
  نيازي آزادگي و بي -) مشتاق اصفهاني4  انصاف و جوانمردي -) كليم كاشاني3  
  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» حاصل سرزمين بي -مطالعۀ تاريخ -انحطاط غرب«هاي  نام نويسندٔه كتاب -141
  تي.اس. اليوت -اونيس فدريكو دي -بي ) آرنولد توين2  لد اشپنگلراسوا -اس. اليوت تي. -اونيس ) فدريكو دي1  
  اس. اليوت تي. -بي آرنولد توين -) اسوالد اشپنگلر4  اسوالد اشپنگلر -اونيس فدريكو دي -) مارسل پروست3  
  عبارت زير معرف پديدآورندٔه كدام اثر است؟ -142
  »عنوان خبرنگار حضور داشت. هاي داخلي اسپانيا به كرد و در جنگ ايتاليا كار مي او خبرنگار بود و در جنگ جهاني اول در سرويس آمبوالنس«  
  ) محاكمه4  ها گان ) بيداري فين3  ) خشم و هياهو2  ) پيرمرد و دريا1  
  نام دو نمايشنامۀ آلبركامو آمده است؟ ،در كدام گزينه -143
  حكومت نظامي -) افسانۀ سيزيفوس2    بيگانه -) حكومت نظامي1  
  تفاهم سوء -) بيگانه4    سوءتفاهم -گاليگوال) 3  
  كدام است؟» تناقض، تلميح، حسن تعليل و اغراق«هاي  لحاظ داشتن آرايه ترتيب درست ابيات به -144

اش گفتا كمال از خضر پرسش كرد وصف چشمهالف) 
نقـش ب) چيست اين سـقف بلنـد سـادٔه بسـيار

ج) هيچ داني ميـوه را تـأثير شـيريني ز چيسـت
ــار ــنش د) ي ــت ت ــف اس ــه لطي ــس ك ــن ب م

 

شـويم آن آب اكنون دست مي ام، ز چو آن لب ديده 
ــاه نيســت ــا در جهــان آگ ــا هــيچ دان زيــن معم

انــد بــس كــه در زيــر زمــين شــكّرلبان خوابيــده
ــــدنش ــــر ب ــــم ب ــــاي نگه ــــده ج مان

 

  د -ج -الف -) ب4  د -الف -ب -) ج3  الف -ج -د -) ب2  ب -د -الف -) ج1  
  گزينه درست است؟آرايۀ مقابل كدام  -145

ــت1 ــا نرس ــگ قض ــت و ز چن ــير رس ــگ ش ) از چن
ــمم ز بــس كــه گــريم همچــون رخ تــذرو2 ) چش
) هـــيچ افســـوني نـــدارد مـــار دنيـــا بـــه ز تـــرك3
رنــگ و بــو نــدارد  ) بــا رنــگ و بويــت اي گــل، گــل4

 

القصــــه گشــــت طعمــــۀ آن جــــانور همــــي 
كـــه خـــارم چـــون ســـينۀ عقـــاب پشـــتم ز بـــس

ــار  ــم م ــون ز زخ ــن افس ــه اي ــا ب ــتهم ــارغ گش ــم ف اي
ـــا لعلـــت آب حيـــوان آبـــي بـــه جـــو نـــدارد ب

 

  (جناس تام) 
  (ترصيع) 
  (جناس) 
 (لف و نشر) 

  هاي بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ آرايه -146
بـرم روم زيـن شـهر و در دل مهـر مـاهي مـي مي

 

بــرم كــاهي مــي  كــوه دردي بــا تــن چــون بــرگ 
 

  آميزي حس -) جناس4  اشتقاق -) تناقض3  شرلف و ن -) ايهام2  جناس -) ايهام تناسب1  
  است؟» موازنه«چند گزينه داراي  -147

ــب رخشــان ــر از كواك ــه برجــي پ ــه ن ــف) نام ال
ــروغ رايب)  ــا ف ــو بيض ــون پرت ــرآراي او چ مه

ـــرده ـــام پ ـــت ج) تم ـــۀ عف ـــينان حجل نش
ــد ــه نيســت همانن ــره و م ــو را زه ــه ت د) اي آنك

 

ـــر از جـــواهر منضـــود  ـــه درجـــي پ ـــه ن نام
افــزاي او چــون نكهــت ريحــان روحشــميم خلــق 

تمـــــام صدرنشـــــينان مســـــند عـــــزت
وي آنكــه تــو را حــور و پــري نامــده همتــا

 

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  است؟» ايهام«كدام گزينه داراي  -148

ـــه مـــژده و خجلـــت همـــي1 ـــرم ) دل دادمـــش ب ب
) ور چنـــين زيـــر خـــم زلـــف نهـــد دانـــۀ خـــال2
) از نوشـــخند گـــرم تـــو آفـــاق تـــازه گشـــت3
ــو اي دل كــه حــق رهــا نكنــد4 ــه صــبر كــوش ت ) ب

 

ــت  ــار دوس ــردم نث ــه ك ــويش ك ــب خ ــد قل ــن نق زي
ــــدازد ــــه دام ان اي بســــا مــــرغ خــــرد را كــــه ب
ـــدان نداشـــته اســـت ـــب خن ـــن ل ـــار اي صـــبح به

دســـــت اهرمنـــــي چنـــــين عزيزنگينـــــي بـــــه
 

  ست؟در كدام گزينه درست ا» لف و نشر، جناس، تضاد و تناقض«هاي  ترتيب قرار گرفتن آرايه -149
ــره ــن تي ــد م ــزم و دي ــه ب ــد ب ــف) آم روز را ال

ــده ــو ژولي ــفته ب) روي ت ــو آش ــوي ت ــو م رو م
ــي خــودي چشــم هــوش ج) چــو بگشــاد از آن ب

ـــت ـــف آزاد اس ـــاس تكل ـــد لب ـــنم ز بن د) ت
 

ــرد  ــه ك ــا را بهان ــي ج ــت تنگ ــت و رف ننشس
ــت ــر شكس ــاه مظف ــگ ش ــپه روم و زن ــا س ب
ـــروش ـــان س ـــت پنه ـــش فروگف ـــه گوش ب

اداد اســتبرهنگــي بــه تــنم خلعــت خــد
 

  ب -الف -د -) ج4  الف -ج -ب -) د3  د -الف -ج -) ب2  د -ب -الف -) ج1  
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  است؟ متفاوتنوع سجع در كدام گزينه  -150
) هــم تــو جنــون را مــددي هــم تــو جمــال خــردي1
) با غير اگر خشمين شوي گيري سر خـويش و روي2
ــتال3 ــزد خــدا يكســان بــدي از اب ــد ن ) گــر نيــك و ب
ليلي بود آن كس كـز او مجنـون شـودخور  ) كي در4

 

ـــال را ســـپري  ـــو ب ـــم ت ـــو رســـد ه ـــال از ت ـــر ب تي
ــو چــون خشــمين شــود آنگــاه واي آشــتي ــا ت ســر ب

سيماســــتي رو ابلــــيس هــــم بــــا جبرئيــــل مــــاه
پــاي علــم آن كــس بــود كــاو راســت جــاني آن ســري

 

  مفهوم بيت زير با كدام گزينه مشترك است؟ -151
همـــانيتـــوانگران را وقـــف اســـت و نـــذر و م

 

زكـــات و فطـــره و اعتـــاق و هـــدي و قربـــاني 
 

  

) تـــدبير صـــواب از دل خـــوش بايـــد جســـت1
) غنــــاي طبــــع بــــود كيميــــاي روحــــاني2
شـود افـزون داند كـه مـال از بـذل كـردن مـي ) نمي3
ــــائب4 ــــوانگر ص ــــه ت ــــت نشــــود هرك ) از قناع

 

ســـــرمايۀ عافيـــــت كفـــــاف اســـــت نخســـــت 
چـــو نيســـت مـــال ميســـر بـــه دل تـــوانگر بـــاش

ـــوانگ ـــه ر درت ـــي ب ـــائل نم ـــي س ـــردد در زان از پ گ
ـــردد ـــوانگر گ ـــيم ت ـــه زر و س ـــن ب ـــت ممك نيس

 

  مفهوم مقابل بيت زير كدام گزينه است؟ -152
خداونــــد مكنــــت بــــه حــــق مشــــتغل

 

دل روزي، پراگنــــــــــده پراگنــــــــــده 
 

  

) جمعيــــت حــــواس بــــود مــــال اهــــل فقــــر1
) بــه بيشــي و كمــي مــال نيســت فقــر و غنــا2
ال دردمنــــدان) آســــودگان چــــه داننــــد احــــو 3
ــــيه4 ــــه س ــــادم ك ــــن ) ش ــــفتگي م روزي و آش

 

رســـد ايـــن منزلـــت بـــه هـــيچ تـــوانگر نمـــي 
ـــت ـــاده اس ـــوانگر افت ـــر دل ت ـــالم اگ ـــت ع ز توس

حـــــال دانـــــد آشـــــفتگي حـــــالم آشـــــفته
رهبــــر شــــود آخــــر بــــه ســــر زلــــف ســــياهي

 

  كدام گزينه با بيت زير تناسب معنايي دارد؟ -153
ــر مــرنج ــن ده ــزان در چم ــاد خ ــافظ از ب ح

 

ــيف  ــل ب ــا گ ــول بفرم ــر معق ــت ك ــار كجاس خ
 

  

ــــه1 ــــج بادي ــــت از رن ــــه دل ــــم يافت ــــر زخ ) گ
ـــه ســـختي2 ) دال ز كـــوي محبـــت، متـــاب روي ب
ــي3 ــي ب ــهد راحت ــت ش ــيبم نيس ــدوهي ) نص ــر ان زه
ــي4 ــرگ ب ــه ب ــازم ب ــك بس ــار خش ــو خ ــي ) چ برگ

 

ــــت  ــــرهم راح ــــه م ــــدار كعب ــــده دي ــــان ش رس
كــه رنــج و محنــت ايــن ره ســالمت اســت و ســعادت

ـــوي گ ـــبا ب ـــيص ـــار م ـــا خ ـــر آورد ب ـــي گ آرد ل
خـــــزان ســـــردنفس را بهـــــار خـــــويش كـــــنم

 

  كدام گزينه با بيت زير مفهوم يكساني دارد؟ -154
بـــاالي خـــود در آينـــۀ چشـــم مـــن ببـــين

 

ـــو را  ـــنم ت ـــاال ك ـــالم ب ـــاخبر ز ع ـــا ب ت
 

  

ـــت دل را آب1 ـــوق اس ـــرم معش ـــاه گ ـــاب ) از نگ وت
) هركه مجنون نيست از حسن عزيـزان غافـل اسـت2
ترســم رود و مــي بــاالي تــو خــوش مــي ) ســرو3
ــين4 ــاي، زم ــش پ ــو نق ــن ) چ ــدٔه م ــوده دي ــر ب گي

 

پــــرورد لعــــل را خورشــــيد تابــــان از نظــــر مــــي 
ــــي ــــماني م ــــي آس ــــاه عشــــق ليل ــــود از نگ ش

ــــرد ــــاال گي ــــوخته ب ــــن س ــــق م ــــĤتش عش ك
مـــــــرا بلنـــــــدنظر آن بلنـــــــدباال كـــــــرد

 

  ي دارد؟نيما ارتباط بيشتر  ي  »ها آي آدم«كدام گزينه با مفهوم شعر  -155
  

ــــت1 ــــاحل خطاس ــــد س ــــدر ح ــــتن ان ) زيس
) كشــــتي تــــن شكســــتيم از ناخــــدا برســــتيم2
ــــر آب3 ــــوييم دگ ــــيم نج ــــرق محيط ــــا غ ) م
بـــاراني ) اي كـــه در ســـاحل راحـــت ز ســـبك4

 

ـــــت  ـــــدر راه ماس ـــــنگي ان ـــــا س ـــــاحل م س
ـــاحل ـــان س ـــقيم اي خفتگ ـــر عش ـــرق بح ـــا غ م
ــاييم ــه كج ــي ك ــه دان ــو چ ــاحل ت ــب س ــر ل اي ب

شـــكيم غريـــقدســت مـــا گيــر كـــه در ســيل سر 
 

  ؟شود نميمفهوم بيت زير در كدام گزينه ديده  -156
ــي ــن م ــن دارم و م ــو م ــان ت ــاهش ج ــم ك دان

 

ــه  ــيد چ ــو از دوري خورش ــه ت ــي ك ــا م ــي ه بين
 

  

ـــان1 ـــار جان ـــر كن ـــر ب ـــدارد س ـــر ن ـــه خب ) خفت
) ز آشـــفتگي حـــال مـــن آگـــاه كـــي شـــود2
ــا ســحر چنــد اســت3 ــد كــه ت ) شــب فــراق كــه دان
ــو 4 ــن س ــن اي ــواب ك ــق) در خ ــي عش ختگان را ز م

 

ايــــن شــــب دراز باشــــد بــــر چشــــم پاســــبانان 
ــــد ــــن كمن ــــار اي ــــت گرفت ــــه دل نگش آن را ك
ــت ــد اس ــق در بن ــدان عش ــه زن ــه ب ــي ك ــر كس مگ
ــــد تــــا جــــز تــــو كســــي محــــرم اســــرار نمان

 

  مفهوم شعر زير در كدام گزينه آمده است؟ -157
  »افتد ل ميچندان تناوري و بلند/ كه به هنگام تماشا/ كاله از سر كودك عق«  

دانـد كجاسـت ) عقل مخمـور اسـت و ميخانـه نمـي1
) دوش بيــرون ريخــتم خونابــۀ دل پــيش چشــم2
) هرچه دل با خويشتن صورت كند زان زلـف و چشـم3
ــن4 ــل و دي ــيل عق ــو اي س ــت ت ــاه مس ــم نگ ) حك

 

ــن  ــرد اي ــي ب ــما را ك ــه ش ــه ميخان ــين شخصــي ب چن
ـــود ـــار ب ـــدر آن اغي ـــردم كان ـــرم نك ـــل را مح عق

يش گويـــد آن مثـــالي ديگـــر اســـتعقـــل دورانـــد 
ــــاده در رگ ــــوج ب ــــون م ــــود دل  چ ــــا روان ب ه
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  در كدام گزينه وجود دارد؟» المكان بالمكين شرف «مفهوم عبارت  -158
ـــود1 ـــدرش ز مكـــان بيـــرون ب ) خـــود ســـراپردٔه ق
) آنجــــا كــــه تــــويي مقــــام خورشــــيد شــــود2
) مـــن از خـــداي بخـــواهم كـــه در مكـــان شـــرف3
ـــق 4 ـــتش) گـــم شـــد گمـــان خل در اوصـــاف دول

 

ـــديم  ـــان گردي ـــه مك ـــبش جمل ـــا در طل ـــه م آنك
روي تــــو تاريــــك شــــود كــــون و مكــــان بــــي

ـــك ـــت و ني ـــه دول ـــو را ب ـــين دارد ت ـــري مك اخت
ـــان ـــت در مك ـــد و نيس ـــر ده ـــان خب ـــز مك هرگ

 

  است؟ نادرستنام مؤلف چند اثر  -159
 -)غراب: نيما يوشيج( -)رجعت سرخ ستاره: علي معلم( -)احمد ل آلساله: جال كارنامۀ سه( -)قمارباز: لئون تولستوي( -)كرگدن: اوژن يونسكو(  

  )گشا: صادق نامي گيتي(
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  ؟شود نمياز كدام بيت دريافت » واسوخت«ويژگي مكتب  -160

) مهـــري نـــه بـــر زبانـــت مهـــري نـــه بـــر دلـــت1
ــي2 ــه ب ــي ) چ ــه ب ــي چ ــي رحم ــه ب ــري چ ــرم مه ش
اي بگشـــا دهـــان ســـتهوفـــايي را دهـــان برب ) بـــي3
) عـــروس جهـــان گرچـــه در حـــد حســـن اســـت4

 

شــــرم كــــودكي ز دبســــتان كيســــتي؟ بــــي 
دلــــت نــــرم كــــزين البــــه نشــــد ســــنگين

ــن ــازه ك ــايي ت ــا وف ــا م ــا ب ــز ي ــون ري ــا خ ــار م ي
ـــــي ـــــد م ـــــي ز ح ـــــيؤه ب ـــــرد ش ـــــايي ب وف

 

  
 ۱۶۱-۱۶۶ب أو املفهوم (عّین األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو الّتعری:( 

  »:َهضوا ِمن مکانِهم عند الّسؤال من املعلّم و هذه ُسّنٌة جمیلٌة!یَنْ  علی الطّّالب أنْ « -۱۶۱

  آموزان باید هنگام پرسش از معلم از جای خویش برخیزند و این سنتی زیبا است! ) دانش۱  

  کنند و این سنت، زیباست! از معلم سؤال می آموزان است که از جایگاه خودشان بلند شوند وقتی که ) بر دانش۲  

  شان بلند شوند و این سنتی پسندیده است! آموزان باید از جای خود هنگام پرسش از معلم ) دانش۳  

  آموزان است که از جاهای خودشان موقع پرسش سؤال بلند شوند و این سنت، زیبا است! ) بر دانش۴  

  »:یکوَن تََعلُّم هذه الّدروس سهالً! َن أنْ اولئک الطّّالب یَظُّنو  مل یَکُنْ « -۱۶۲

  ها آسان باشد! کردند که یاد دادن این درس آموزانی هستند که گامن منی ) آنان دانش۱  

  کردند که یادگیری این دروس آسان باشد! آموزان گامن منی ) آن دانش۲  

  ها ساده باشد! آموزان تصور نکرده بودند که آموزش این درس ) آن دانش۳  

  ها ساده باشد! کردند که یادگیری آن درس ) آن شاگردان تصور منی۴  

وَن بأنفسهم يفاملعلّمون یعیشون يف« -۱۶۳   »: طریق تقّدم الطّّالب! املجتمع مجهولیَن و هؤالء هم الّذین یُضحُّ

  کنند! آموزان فدا می ت دانشها کسانی هستند که جانشان را در مسیر پیرشف کنند و آن ها در جامعۀ ناشناخته زندگی می ) معلم۱  

  کنند! آموزان فدا می های خود را در راه پیرشفت دانش ) معلامن در جامعۀ ما ناشناخته هستند و اینان کسانی هستند که جان۲  

  کنند! فدا میآموزان  های خود را در راه پیرشفت دانش کنند و اینان هامن کسانی هستند که جان ها در جامعه، ناشناخته زندگی می معلم) ۳  

  کنند! آموزان قربانی می منایند و آنان کسانی هستند که جان را در مسیر رشد دانش ) معلامن در جامعه، ناشناس زندگی می۴  

  »: وفور الّنعم یَِقُف أمام املصاعب و هو یَشعُر بامللل و الّتعب!ي قد عاش يفالّشابُّ الّذ« -۱۶۴

  کند! ایستد در حالی که احساس آزردگی و خستگی می ها می ه است در برابر سختیها زیست ) جوانی که در فراوانی نعمت۱  

  مناید! ها زندگی کرده و مقابل مشکالت ایستاده در حالی که احساس آزردگی و خستگی می ) جوان کسی است که در فراوانی نعمت۲  

  کند! ر حالی که احساس آزردگی و خستگی میایستد د ها می کند در برابر سختی ) جوانی که در فراوانی نعمت زندگی می۳  

  ایستد! ها می کند در فراوانی نعمت زیسته است و مقابل سختی ) جوانی که احساس آزردگی و خستگی می۴  

  »:ها استفاده کنند! در کشور ما مراکز علمی فراوانی تأسیس شده است و جوانان ما باید از آن« -۱۶۵

َسْت  قَدْ ) ۱   َسْت ) ۲  تفیدون منها!سْ  البالد و شبابُنا یَ کثیرة يفمراکز علمیّة  اُسِّ   یَستفیدوَن منها!  بالدنا و علی الّشباب أنْ يف مراکز علمیّة کثیرة قد اُسِّ

ُس مراکز علم۳   َسْت ۴  تفیدوا شبابُنا ِمنها! البالد و لِیسْ ّي کثیرة يف) تُؤسَّ   ا ِمنها!شبابُن یستَِفدْ  بالدنا و لمراکز علمیّة کثیرة يف ) قد اُسِّ

  »:ما رشوع کردیم به ادامۀ تحصیل تا به اهدافامن در زندگی دست یابیم!« -۱۶۶

   الحیاة!) بََدأنا نُواِصل الّدراَسَة للوصول إلی أهداِفنا يف۲   حیاتنا!) نحن بََدأنا نُواِصل دراستنا حتّی نَِصَل إلی الغایات يف۱  

   الحیاة!ُصَل إلی أهداِفنا يف) بََدأنا نُواِصل الّدراسة لَِنحْ ۴   الحیاة!ُصَل إلی غایاتنا يفي نَحْ لة الّدراسة لِکَ َدأُ مِبواصَ ) نَحُن نَبْ ۳  
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 ) ۱۶۸و  ۱۶۷عّین الّصحیح يف الّتشکیل:( 

  »:املفعول املطلق! عرابإ  الجملة املصدر و ینوب عنه الّصفة و تعرب قد یحذف يف« -۱۶۷

  املطلقِ  -الّصفةَ  -ُب ) یَُنوْ ۴  الّصفةَ  -َوُب یُنْ  -) املصدرُ ۳  عراَب إ  -الّصفةُ  -) املصدرُ ۲  یَُنوَب  -املصدرُ  -َذُف ) یُحْ ۱  
  »:ان تستمع إلی دّقات قلبک تر انّها تقول: ان الحیاة دقائق و ثوان!« -۱۶۸

  وانٌ ث -الحیاةَ  -ُل ) تَُقوْ ۴  دقائُق  -تَرَ  -ِبکَ ) قَلْ ۳  دقائُق  -أنَّ  -ُل ) تَُقوْ ۲  تَرَ  -دقّاتَ  -) تَْستَِمعْ ۱  

 ) ّ۱۷۰و  ۱۶۹عّین الّصحیح يف اإلعراب و الّتحلیل الّرصيف:( 

  »:ر دنیاُه!ه أمْ لح اللّ  حیاته فال یُْص یُِطع الّدنیا يف َمنْ « -۱۶۹

  ّي/ مبتدأ و مرفوع محّالًمبن -معرفة -إسم رشط -: إسم) َمنْ ۱  

  ط و مجزومّرش الجوف/ فعل أ  -معتّل  -معرب - بزیادة حرٍف واحدٍ مزید ثاليثّ  -للغائب -مضارع -) یُِطع: فعل۲  

  ممنوع من الّرصف/ مفعول به و منصوب  -إسم التّفضیل -مشتّق  -معرب -مذکّر -مفرد -) الّدنیا: إسم۳  

  صحیح و سامل/ فعل مضارع و هو جواب الّرشط -معرب -مجرّد ثاليثّ  -للغائب -مضارع -لِح: فعل) ال یُصْ ۴  

  »:ِعُدک عن اللّه!ریعِة رضورتِِه َفُهَو یُبْ  طلب مال الّدنیا بذال تکن يف« -۱۷۰

  أجوف/ فعل مضارع و فاعله مسترت -معتّل  -مجرّد ثاليثّ  -معرب -للمخاطب -مضارع -: فعل) ال تَُکنْ ۱  

  و منصوب بالفتحة به صحیح اآلخر/ مفعول -منرصف -معرب -جامد -مذکّر -مفرد -) مال: إسم۲  

  معرفة باإلضافة/ مضاف إلیه و مجرور -منرصف -معرب -جامد -مؤنّث -مفرد -) رضورة: إسم۳  

  املسترت» هو«صحیح و سامل/ فعل مضارع و نائب فاعله  -مزید ثاليثّ  -معرب -ّي للمجهولمبن -للغائب -مضارع -) یبعد: فعل۴  

 ) ۱۷۱-۱۸۰عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة:( 

  حرف الّالم یُفید الّتعلیَل:ن عیّ  -۱۷۱

ّل ِمن نَفْ یَمْ  ) من أراَد أنْ ۱   بها دامئاً!ِسه فَلْ ُحو وصمة الذُّ   !) اُنفق ماّم اُحّب لِلفقراء حتّی أنال الربَّ ۲  یُهذِّ

  لِیصرب علی املشاکل! ِسه والطّالب علی نَفْ  هذاتَمد ) لِیَعْ ۴  ي أهواز!ُت إلی مدینت سافَْر يلما َجَری بیَن أهْ  ) ِألُفَتِّش َعنْ ۳  

  : به فیها أکرث عّین العبارة الّتي املفعول -۱۷۲

ب نَفْ  ) إنْ ۲  به و ال یموت فؤاده!یر جامل الحقیقة ال یَتََدنّس قَلْ  ) َمنْ ۱     درجاٍت عالیًة! ِسْب َسَک تَکْ تَُهذِّ

  رَها!طَک اللُّه أجْ عْ تواِصل الحَسَنة یُ  ) إنْ ۴  نَفَسَک لَها! ئْ وقت اإلمتحانات فََهیّ  نْ یَحُ  ) إنْ ۳  

  الّنافیة للجنس:» ال«عّین الّصحیح عن  -۱۷۳

  َجُع ِمن هذا الولد!ال طالَِب املدرسِة أشْ ) ۲     قلوب هؤالء الظّاملیَن!) ال نوراً يف۱  

  أمٍر منکٍر! الّسکوت أمام ) ال خیَر يف۴    ) ال بیَن اولئک الّناس أمور مهّمة!۳  

  خاطب عن کیفّیة وقوع الفعل نَقوُل:ِربَ املإذا نریُد أن نُخْ  -۱۷۴

   الّدراسِة ِجّداً!) إنَّ هذا طالٌب تََقّدم يف۲   دنیاُه خائفاً!) یعیُش هذا الخائن يف۱  

  إّال ِبه! الیتوکّلونه ُحبّاً ِألَنَّهم ) بعض الّناِس یَعبدوَن اللّ ۴  ه!یتوکّل علی اللّ   عیش َمنْ  حیايت) اَعیُش يف۳  

  وب الّتحذیر:عّین ما فیه أسل -۱۷۵

  ) األدَب عنَد مواجهة األصدقاء و الوالدین!۲  ) الّسعادة، الّسعادة فإنّه تاج علی رؤوس الّصالحین!۱  

َث َحوْ إلی بیت عوُ ) إیّاکُم اَدْ ۳     َسک و اإلساءة إلی الّناس فإنّه شیمُة األعداء!) نَفْ ۴  مهّمٍة! ل مسائَل ي ِألتحدَّ

  ه:مفعول فی» األیّام«عّین کلمة  -۱۷۶

  زل فیها املطر من الّسامء جمیلٌة ِجّداً لَنا!ي تَنْ األیّام الّت) ۲   لِلّذهاب إلی کربالء!) يف هذه األیّام اَُهیُِّئ نفيس۱  

  ال أنسی أیّاماً کان األصدقاُء فیها ُمتجّمعیَن!) ۴  َهبوا لزیارة الوالدین أیّاماً هم فیها منتظرون لِقدوِمُکم!) إذْ ۳  

  ن قواعد أفعال املقاربة:ع الخطأعّین  -۱۷۷

   هذه الّسباقات العلمیّة!الطّلبُة یفوزون يف ) عسیٰ ۲  قط ِمن الجبل علی هذه الّسیّارات!) کادت الّصخرة تَسْ ۱  

  ) عسٰی هؤالء الفقراء بناَء بیوٍت لهم قرَب املدینِة!۴  ) أَخَذ الّشعوب املستضعفة تَتَِّحُد ضّد الظّاملین الکفرة!۳  

  نائبه: فیها املفعول املطلق أوْ  یسلعّین ما  -۱۷۸

  ! شکراً من إکرامک يل الحفلة فقال يلي يفُت صدیقرَمْ ) أک۲ْ  ! املدرسة کثیراً فَفرِحت بَعَميلي علی األصدقاء يف) صار إکرام۱  

   قلبه َحَسٌد!لیس يف َسَن إلیک إحساَن َمنْ ِسن إلی من أحْ ) أحْ ۴  !هاضَ ي ما فهمُت بَعْ  املدرسة کثیراً و لکنّ  يفدرويس ) طالعُت ۳  

  سلوب املفعول له:أ  يف الخطأعّین  -۱۷۹

  بلُت ُحبّاً له!ق هِ ي إلی حفلِة میالد صدیق) عنَدما دعاين۲   الّصّف إحرتاماً له!يف عند دخول املعلّم) أقُوم ۱  

!ي غداً زیارًة لِوالد) سأساِفُر إلی مدینت۳     ًة للبِرش!رحم زََل کتابَُه علی رسولِِه ) اللُّه أنْ ۴  يَّ

  مقّدسٍة نَُقوُل:  إلی مدینةٍ  عنَدما نَرُجو أن یُساِفَر والدونا -۱۸۰

  !کربالِء املقّدسةِ َي یُساِفراِن إلی ) بََدأ والدا۲  یساِفرا إلی مشهد املقّدسة! ي أنْ ) کاَد والدا۱  

  !کربالِء املقّدسةِ ی َي یُساِفران إل) َجَعَل والدا۴  یُساِفرا إلی مشهد املقّدسة! َي أنْ ) عسٰی والدا۳  
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  شدند چه كشورهايي بودند؟ وارد قارٔه آمريكا به كه استعمارگراني نخستين -181
  ) آلمان و انگلستان4  ) فرانسه و انگلستان3  ) اسپانيا و فرانسه2  ) اسپانيا و پرتغال1  
  شد؟ اول جهاني جنگ بهانۀ آغاز واقعه كدام -182
  آلمان دولت دست به لرن و آلزاس فرانسوي هاي ايالت اشغال) 2  منطقۀ بالكان تصاحب سر بر عثماني و روسيه اتريش، دنبر ) 1  
  كشور اين پايتخت ورشو تصرف و لهستان به حملۀ آلمان) 4  سارايو شهر در صرب جوان يك دست به اتريش وليعهد قتل) 3  
  كرد؟ مي حمايت فرانكو ژنرال طرفداران از سالح دنفرستا با اسپانيا داخلي جنگ در دولت كدام -183
  آلمان) 4  انگلستان) 3  فرانسه) 2  شوروي) 1  
  رساندند؟ تصويب به را »متحد ملل منشور« جهان كشورهاي كدام -184
  .بودند جنگ اصلي پيروز كه »مثلث اتفاق«دهندٔه  تشكيل كشورهاي) 1  
  .بودند داده جنگ اعالن آلمان عليه دوم جهاني جنگ در كه كشور پنجاه) 2  
  .بودند شده آمريكا رهبري به ضدشوروي نظامي هاي پيمان وارد كه كشورهايي) 3  
  .كردند تأسيس ژنو در را جامعۀ ملل المللي، بين امنيت و صلح حفظ هدف با كه كشورهايي) 4  
  رود؟ شمار مي كدام گزينه، از نتايج جنگ اول ترياك بين نيروهاي چين و انگلستان به -185
  .كنند فعاليت چين در يافتند اجازه مسيحي ) مبلغان2  ) فرمان ممنوعيت خريدوفروش ترياك در چين صادر شد.1  
  كرد. واگذارها  انگليسي به را كنگ هنگ بندر ) چين4  كرد. جدا كشور آن خاك از را فُرمز چين، بر پيروزي ) انگليس پس از3  
  شا حاكم مشهور مصر در قرن نوزدهم ميالدي است؟كدام مورد، از اقدامات محمدعلي پا -186
  .كرد استقالل اعالم عثماني دولت از مصر سلسلۀ خديوان تأسيس ) با1  
  .كردند مي استثمار را فقير مصري دهقانان كه پرداخت داراني زمين با مبارزه ) به2  
  موافقت كرد. سوئز كانال احداث با طرح اروپاييان براي مصر، اقتصاد و تجارت رونق هدف ) با3  
  ) با كمك نظاميان انگليسي، فرانسويان را از مصر بيرون راند.4  
  است؟ بوده ها آن ويژگي كدام به مربوط ،هند و تبت در بنارس و لهاسا شهرهاي اهميت ترين اصلي -187
  طبيعي مناظر) 4  سياسي پايتخت) 3  تجاري گذرگاه) 2  مذهبي مركز) 1  
  وزير بود؟ وران حكومت محمدرضا پهلوي، اسداهللا علم نخستيك از حوادث د در كدام -188
  آميز در روزنامۀ اطالعات ) انتشار مقالۀ توهين2  تشار آمريكايي در ايرانس) ترور چند م1  
  57شهريور  17) به گلوله بستن مردم ايران در 4  ) كشتار رژيم پهلوي در مدرسۀ علميه3  
  شود؟ بندي مي نوع از اسناد تاريخي طبقه  در كدام» نشريات امتيازنامۀ انتشار« -189
  ) شخصي4  ) سياسي3  ) فرهنگي2  ) اقتصادي و اجتماعي1  
  است؟ اهميت داراي تاريخ محققان و مورخان براي نظر چه از »منشĤت« -190
  جامعه مردم اعتقادات و رسوم ها، آيين شناخت) 2  كشورها ميان روابط و كشور ادارٔه نظام بازسازي) 1  
  گذشته دوران اقتصادي وضعيت با آشنايي) 4  شده برخي رويدادهاي تاريخي فراموشثبت ) 3  

  
  علت ايجاد بادهاي محلي كدام است؟ كوهستاني بودن شرق استراليا سبب ايجاد كدام صنعت اقتصادي در اين بخش شده است؟ -191
  رواج گوسفندداري -هاي اطراف ) اختالف فشار بين نواحي كوهستاني و سرزمين1  
  صنعت گردشكري -) سرماي زياد و اختالف ارتفاع دشت و كوه2  
  پرورش گاو -هاي اطراف ) اختالف فشار بين نواحي كوهستاني و سرزمين3  
  توسعۀ گردشگري -) سرماي زياد و اختالف ارتفاع دشت و كوه4  
  چيست؟» مورن«كدام است؟ علت پديد آمدن  ها ترين شكل حركت مواد ريزدانه در دامنۀ كوه اصلي -192
  هاي بااليي فشردگي زياد برف بر اثر وزن اليه -) ريزش كوه2  ها بر اثر انجماد هوازدگي سنگ -) لغزش كوه1  
  وزن زياد مواد و شيب زمين -) ريزش كوه4   ها و بستر يخچال فشار يخ بر جدارٔه دره -) لغزش كوه3  
  اند. وجود آمده به...............  هاي زاگرس از طريق از ليتوسفر است و كوه........... .... ضخامت اليۀ آستونسفر -193
  نزديك شدن صفحۀ عربستان به اوراسيا -) بيشتر2  دور شدن صفحۀ عربستان از اوراسيا -) كمتر1  
  نزديك شدن صفحۀ آفريقا به اوراسيا -) بيشتر4  جدايي صفحۀ عربستان از آفريقا -) كمتر3  
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  هاي زير است؟ كدام گزينه پاسخ درست و كامل پرسش -194
  اي كه در شكل نشان داده شده است، عامل ايجاد آن چيست؟ الف) با توجه به پديده  
  ب) بيشترين تأثير فرسايش در كدام قسمت است؟  
  شيب ب) موانع كم  ) الف) بادبردگي1  
  ب) دور از سطح زمين  گذاري ) الف) رسوب2  
  ب) نزديك به سطح زمين   دبردگي) الف) با3  
  دار ب) موانع شيب  گذاري ) الف) رسوب4  
  هاي زير است؟ كدام گزينه پاسخ درست و كامل پرسش -195
  الف) شكل مقابل نشانگر كدام فعاليت باد است؟  
  گردد؟ ب) در دشت لوت ايران كدام پديده مشاهده مي  
  كيالت لُسيب) تش  ) الف) تراكمي2  ب) ياردانگ  كاوشي ) الف)1  
  ب) سيف  ) الف) تراكمي4  هاي سنگي ب) ستون  ) الف) كاوشي3  
هاي اسـتوايي  برداري از يك نوع درخت در جنگل بهره ،كنند؟ به كدام علت گاه استفاده مي عنوان تكيه كدام گياهان استوايي از گياه ميزبان به -196

  با مشكالتي همراه است؟
  ها از سه اليۀ مختلف تشكيل شده است. آن ند و تاجهست بسيار انبوه -ها ) پيچك1  
  هاي استوايي را به زير كشت برده است. هايي از جنگل انسان بخش -ها ) سرخس2  
  هاي درختان پراكنده است. رسند و شاخ و برگ قدري است كه به سطح بيروني جنگل مي رشد درختان به -ها ) پيچك3  
  اند. يادي پراكنده شدههاي درختي اغلب در مساحت ز  گونه -ها ) سرخس4  
  گيرد؟ وسيلۀ سنجش از دور، چگونه صورت مي هاي وارده بر اثر مخاطرات طبيعي به ارزيابي و برآورد خسارت -197
  ) دسترسي سريع به حجم وسيعي از اطالعات2  بيني و كنترل مخاطرٔه طبيعي ) بررسي، پيش1  
  هاي مختلف ر مربوط به زمان) مقايسۀ تصاوي4  اعتماد ) پردازش اطالعات دقيق و قابل3  
شده از زمين، توانايي انسان را  تهيه...............  هايِ را مشخص كنند؟ عكس ي مختلفها نوع پديدهتوانند  پژوهشگران سنجش از دور چگونه مي -198

  هاي غيرمرئي گسترش داده است. براي سنجش موج
  فروسرخ -هاي بازتاب طيفي ايسۀ ويژگي) مق2    گاما -) ارسال انرژي و دريافت آن1  
  ايكس -بازتاب طيفي  هاي ) مقايسۀ ويژگي4  فرابنفش -) ارسال انرژي و دريافت آن3  
  است؟ درست »ب« و »الف« مرحلۀ با رابطه در گزينه كدام دهد، مي نشان را )GIS( جغرافيايي اطالعات سيستم در كار گردش مراحل كه زير شكل به توجه با -199
  شود. بندي مي ) الف) طبق اهداف كاربران اليه1  
  آيد. وجود مي هاي مختلف، اليۀ جديدي به ب) در نهايت از تلفيق اليه    
  گيرد. ) الف) تجزيه و تحليل فضايي صورت مي2  
  توانند اطالعات تركيبي جديد را نشان دهند. ب) مي    
  شود. ه دريافت ميصورت نمودار از رايان ها به ) الف) نتيجۀ تجزيه و تحليل3  
  گيرد. ب) انطباق نقشه و ساير اطالعات صورت مي    
  كند. ) الف) امكان دسترسي سريع به اطالعات را فراهم مي4  
  گيرد. سازي و تجزيه و تحليل اطالعات صورت مي ب) ذخيره    
  درست است؟» سنجش از دور«كدام گزينه در رابطه با  -200
  لندست و اسپات در ارتفاع باالتري قرار دارد.) ماهوارٔه نوآ نسبت به ماهوارٔه 1  
  كنند. ها، از انرژي خورشيدي استفاده مي شده از پديده هاي غيرفعال هستند كه براي سنجش ميزان انرژي بازتاب ) رادارها سنجنده2  
  نورهاي مرئي قرار دارند.  هاي گوناگون در طول موج  ها از پديده ) همۀ بازتاب3  
  كند. ها را مشخص مي برداري از آن ها و نحؤه بهره هاي سطح زمين، نوع پديده با تصويربرداري از پديده) ماهوارٔه اميد 4  

  
  دست آوردن منزلت و احترام اجتماعي چگونه است و چه نوع ويژگي است؟ نحؤه به -201
  شرايط شغلي -) توسط خود ما پديد آمده و ما در پديد آمدن آن نقش داريم1  
  وضعيت اجتماعي -كنند يا حتي قابل تغيير نيستند ايم و تغيير نمي ) ما خود در پيدايش آن مؤثر بوده2  
  موقعيت اجتماعي -توانيم داشته باشيم ها تأثيري نمي ايم و از اين پس نيز در آن آن تأثيري نداشته ددر بودونبو ) ما 3  
  موقعيت خانوادگي -توانيم نقش داشته باشيم لي در تغيير و تبديل آن ميو ،ايم ) ما در پيدايش آن مؤثر نبوده4  
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  يك توسط خود ما پديد آمده يا ما در پديد آمدن آن نقش داريم؟ كند و كدام ها به داليلي همواره تغيير مي هاي هويتي انسان ويژگي يك از ترتيب كدام به -202
  خصوصيات اخالقي و شغلي -) موقعيت اجتماعي2  انتسابيخصوصيات  -هاي اجتماعي و فرهنگي ) ويژگي1  
  هاي فردي و شخصي ويژگي -) خصوصيات اخالقي و شغلي4  منزلت و احترام اجتماعي -هاي فردي و شخصي ) ويژگي3  
  كننـدٔه تعامـل كـدام نبيـا ، »د.ندگرگون سـاز از افرادي بودند كه با تقواي خود توانستند مسير تاريخ جامعۀ ايران را  (ره)امام خميني«عبارت  -203

  هاي هويتي با يكديگر است؟ بخش
  ) نفس بر بدن و طبيعت4  ) نفس بر جامعه و فرهنگ3  ) جامعه و فرهنگ بر نفس2  جامعه و فرهنگ بر بدن و طبيعت) 1  
  ي دارند؟يندهايي نقش مهمآ مسئوليت امر به معروف و نهي از منكر با كيست و امر به معروف و نهي از منكر در چه فر  -204
  روي اجتماعي پذيري و كج جامعه -عهدٔه همۀ افراد جامعه است ) همۀ مراتب امر به معروف و نهي از منكر به1  
  پذيري و كنترل اجتماعي جامعه -هاي رسمي و حكومتي است ) وظيفۀ مراقبت از همۀ مراتب امر به معروف و نهي از منكر برعهدٔه سازمان2  
هـاي رسـمي و  امر به معروف و نهي از منكر برعهدٔه همۀ افراد جامعه است و مسئوليت برخي از مراتب آن برعهـدٔه سـازمان) مسئوليت برخي از مراتب 3  

  پذيري و كنترل اجتماعي جامعه -حكومتي است
هـاي رسـمي و  هـدٔه سـازمان) مسئوليت برخي از مراتب امر به معروف و نهي از منكر برعهدٔه همۀ افراد جامعه است و مسئوليت برخي از مراتب آن برع4  

  روي اجتماعي كنترل اجتماعي و كج -حكومتي است
  ؟است ادرستنكدام عبارت در رابطه با موضوع خودآگاهي و هويت  -205
  كنيم. ها تأمل مي شناسيم و دربارٔه آن ) بخشي از هويت براي ما پنهان است و ما آن را نمي1  
  گيريم. كنيم و هميشه براي شناخت خود از ديگران كمك مي واقف نيستيم، تأمل مي هايي از خود كه به آن ) ما گاه دربارٔه ويژگي2  
  كنند. برند و براي ما بازگو مي شناسيم يا آنكه ديگران به آن پي مي ) بخشي از هويت آگاهانه است، يعني ما آن را مي3  
  كنيم. ز دوستان خود دربارٔه نقاط ضعف و قوت خويش سؤال ميانديشيم و ا  ها واقف نيستيم، مي هايي از خود كه به آن ) ما دربارٔه ويژگي4  
  ترتيب مشخص كنيد:  هاي هويتي اين موارد را به ويژگي -206
  »فرزند دوم خانواده -شناس كارمند وقت -دانش آموز«  
  انتسابي، اجتماعي و ثابت -رواني و اخالقي، اكتسابي و متغير -) اكتسابي، اجتماعي و متغير1  
  اكتسابي، فردي و غيرجسماني -اجتماعي، رواني و اخالقي و متغير -، فردي و ثابت) اكتسابي2  
  اجتماعي، انتسابي و جسماني -روحي، فردي و متغير -) اجتماعي، اكتسابي و متغير3  
  فردي، متغير و انتسابي -ثابت، اجتماعي و فردي -) فردي، انتسابي و متغير4  
  د؟نكن هاي هويتي را بر يكديگر بيان مي هاي زير، تأثير كدام بخش عبارت -207
   .قواي بدني در حكم ابزارهايي براي قواي نفساني هستند  
   كند. ها را فراهم مي برد يا زمينۀ رشد آن امكان رشد برخي از فضايل و رذايل را از بين مي ،جهان اجتماعي  
   ندارد.گيري زندگي اجتماعي وجود  امكان شكل ،در شرايط جغرافيايي نامناسب  
  هاي روحي رابطۀ جامعه و فرهنگ با ويژگي -هاي نفساني رابطۀ جامعه و فرهنگ با ويژگي -) رابطۀ جهان اجتماعي با طبيعت و بدن1  
  تأثير طبيعت بر جامعه و فرهنگ -تأثير جهان اجتماعي بر جهان نفساني -هاي جسماني بر خصوصيات روحي ) تأثير ويژگي2  
  تعامل جهان اجتماعي با خصوصيات جسماني -تأثير زندگي اجتماعي بر جهان نفساني -با جهان نفساني) تعامل جهان اجتماعي 3  
  تأثير طبيعت بر جامعه و فرهنگ -تأثير جهان نفساني بر فرهنگ -هاي جسماني بر خصوصيات روحي ) تأثير ويژگي4  
  ؟نيست درست اجتماعي و فردي هاي هويت تناسب با رابطه در ولي است، درست هويتي مختلف هاي بخش تعامل دربارٔه ترتيب به زير هاي گزينه از يك كدام -208
اي اسـت  گونه هاي اخالقي آن به نگاه دنيوي جهان متجدد و ارزش -شود ها مشخص مي اي آن هويت جمعي افراد در جايگاه قبيله ،اي ) در جامعۀ قبيله1  

  شود. جان نگاه مي عنوان موجودي بي كه به طبيعت به
گذارد و امكـان  جهان اجتماعي نيز در خصوصيات روحي افراد اثر مي .) خصوصيات روحي و رواني افراد در مسير تحوالت تاريخ و فرهنگ تأثيرگذار است2  

است كه در ارتباط با  جهان غرب با آن دسته از اوصاف رواني سازگار -آورد ها را فراهم مي برد يا زمينۀ رشد آن رشد برخي از فضايل و رذايل را از بين مي
  هاي دنيوي آن شكل بگيرند. آرمان

هاي ديگر را منشأ گشايش بركات  آيد و برخي از كنش وجود مي  داند كه در خشكي و دريا به ها را مبدأ فساد مي هاي اجتماعي انسان قرآن كريم برخي ازكنش) 3  
  آورد. هاي رشد هر نوع هويت را فراهم مي وع از هويت اخالقي و رواني سازگار است و زمينههر جهان اجتماعي با هر ن - خواند مي ها آسمان و زمين براي انسان

هويت اجتماعي جهان غرب با هويت رواني  -كنيم كنيم، در حقيقت به هويت اجتماعي خود اشاره مي ) هنگامي كه خود را عضو گروه خاصي معرفي مي4  
  جهان سازگار باشد.  تواند با هويت جمعي دنيوي اين الهي انسان نميو اخالقي معنوي ناسازگار است، هويت اخالقي و 

دانستند و ............... در نقد ليبراليسم متقدم، از دو مفهوم آزادي مثبت  ...............، آزادي فعاليت صاحبان سرمايه را ضامن پيشرفت جامعه مي -209
  اند. و منفي سخن گفته

  پردازان اقتصادي و اجتماعي نظريه -پردازان اقتصاد ليبرال ) نظريه2  انديشمندان علوم اجتماعي و سياسي -يبرالپردازان اقتصاد ل ) نظريه1  
  انديشمندان علوم اجتماعي و سياسي -) دولتمردان انگليسي4  پردازان اقتصادي و اجتماعي نظريه -) دولتمردان انگليسي3  
  رد نظري معنوي نسبت به اين عالم توسط جامعۀ غربي، پيامدهاي كدام گزينه است؟نفي رابطۀ دين و دنيا و دست شستن از رويك -210
  ) تالش جهت كنار گذاشتن كليسا از حكومت2  هاي مذهبي ها و آرمان ) قطع اميد از ارزش1  
  غربي هاي روشنگري و عقالنيت و تأثير آن بر جامعۀ ) آموزه4  ) ناتواني در حل چالش بين رويكرد نظري و عملي كليسا3  
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  هاي زير پيامد كدام مورد است؟ ترتيب هريك از عبارت به -211
  »از بين رفتن آزادي فردي -جهاني هاي وقوع جنگ -هاي اجتماعي آن هم ريختن نظام ارباب و رعيتي و ارزش در -گيري چالش فقر و غنا شكل«  
  هاي سوسياليستي و ماركسيستي منظا -رقابت بر سر مناطق استعماري -كمونيسم -) ليبراليسم اقتصادي1  
  چالش بين دو بلوك شرق و غرب -هاي مذهبي درگيري -ليبراليسم متقدم -) سكوالريسم2  
  ليبراليسم اقتصادي -هاي بلوك شرق و غرب چالش -سوسياليسم -) پيدايش طبقۀ جديد3  
  هاي سوسياليستي و ماركسيستي نظام -رقابت بر سر مناطق استعماري -ليبراليسم متقدم -اقتصادي  ) ليبراليسم4  
  بودن مشخص كنيد: نادرستزير را از نظر درست يا  هاي عبارت -212
   كرد. داري عبور مي ماركس از فردگرايي ليبراليستي و اقتصاد سرمايه  
   پذيرفت. ها اثر نمي هاي اقتصادي غرب تنها از عوامل داخلي آن  هاي نخستين، بحران در دوره  
    شود. هايي است كه هنگام تبديل و تغيير يك تمدن آشكار مي ق و غرب از نوع چالشچالش بلوك شر  
   يافته بايد الگوي ديگر كشورها باشند. دهندٔه آن است كه كشورهاي توسعه مانده نشان اصطالح كشورهاي عقب  
  نادرست -درست -نادرست -) درست2  درست -نادرست -نادرست -) درست1  
  نادرست -درست -درست -) نادرست4  درست -ستنادر  -درست -) نادرست3  
بـه » جهاني اصالت بخشيدن به انسان دنيوي و اين«و » غفلت از ابعاد معنوي به بهانۀ رويكرد دنيوي«، »گريز از سكوالريسم در جوامع غربي« -213

  چه چيزي منجر شد؟
  نيهيليسم -بحران فرهنگي -هاي شرقي رفان) ظهور اديان و ع2  شكاكيت و انكار حقيقت -پرستي خرافه -) بحران فرهنگي1  
  شرقي هاي عرفان و اديان ظهور - اومانيسم - نخبگان توسط قدسي هاي سنت جوي و جست) 4  دئيسم -بحران معرفتي -) بازگشت به هويت فرهنگي و تاريخي3  
  نتيجۀ چيست؟زير، موارد ترتيب هريك از  به -214
  »رونق بازار بخش وسيعي از اقتصاد كشورهاي صنعتي - هاي ارزشي بيني و داوري تن علم از ارائۀ جهاندست شس - نامتعادل شدن سيستم عرضه و تقاضا«  
  تداوم جنگ سرد -هاي علم حسي تجربي روشن شدن محدوديت -) بحران اقتصادي1  
  فروپاشي بلوك شرق -پرسش از مباني غيرتجربي علم مدرن -) چالش فقر و غنا2  
  اي المللي و بازارهاي مشترك منطقه گيري نهادهاي بين شكل -مدرن هاي پست گيري جريان شكل -) چالش شمال و جنوب3  
 محصولي شدن اقتصاد كشورهاي استعمارزده تك -هاي ديني محروم كردن فرهنگ از علوم مبتني بر بنيان -) بحران اقتصادي4  

  ها مربوط به چيست؟ ترتيب هريك از اين چالش به -215
انتقال مشكالت حاد دروني كشورهاي غربي بـه  -ناديده انگاشتن عدالت در عرصۀ حيات انساني -بنيادين فرهنگ غرب يزهايتسها و  چالش «  

  »بيرون مرزهاي خود
  ستعمارزدهااستعمارگر و  -شمال و جنوب -) نظم نوين جهاني2  شمال و جنوب -ليبراليسم -) رويكرد نظري و عملي كليسا1  
  مركز و پيرامون -فقر و غنا -) انسجام اجتماعي جديد4  محصولي اقتصاد تك -ان اقتصاديبحر  -) انسجام اجتماعي جديد3  

  
  قياس زير، شكل چندم است و اين شكل چند ضرب دارد؟ -216
  ».بعضي الف ب است، هيچ ج ب نيست؛ پس بعضي الف ج نيست«  
  چهار ضرب و شصت -) شكل سوم4  چهار ضرب و شصت -) شكل دوم3  ضربشانزده  -) شكل سوم2  شانزده ضرب -) شكل دوم1  
  كاربردترين نوع استدالل كدام است؟ كم -217
  ) استقراي تام4  ) تمثيل3  ) قياس2  ) استقراي ناقص1  
  شود. ناميده مي» هوش«قدرت ذهني انسان در كشف لفظي كه در قياس اقتراني ...............،  -218
  آيد و موضوع نتيجه است ) فقط در صغرا مي2  شود آيد و در نتيجه حذف مي مي ) در هر دو مقدمه1  
  شود آيد و در موضوع حذف مي ) در نتيجه مي4  آيد و محمول نتيجه است ) در هر دو مقدمه مي3  
  يك از قضاياي زير قابل تشخيص است؟ درستي يا نادرستي كدام -219
  تداخل يك قضيۀ سالبۀ جزئي كاذب) م2  ) عكس نقيض يك قضيۀ موجبۀ جزئي صادق1  
  ) عكس مستوي يك قضيۀ سالبۀ جزئي صادق4  ) متضاد يك قضيۀ سالبۀ كلي كاذب3  
  بخش بودنِ صورت كدام قياس، بديهي است؟ نتيجه -220
  ».هيچ گياهي سنگ نيست«؛ پس »هيچ سنگي جاندار نيست«، »هر گياهي جاندار است) «1  
  ».ها هنرمندند بعضي ناطق«؛ پس »ها هنرمندند انسانبعضي «، »هر انساني ناطق است) «2  
  ».بعضي گردوها مثلث نيستند«؛ پس »هيچ گردي مثلث نيست«، »هر گردي گردو است) «3  
  ».هر كالغي لباس است«؛ پس »هر سفيدي لباس است«، »هر كالغي سفيد است) «4  
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  است؟ نادرستكدام گزينه دربارٔه منطق  -221
  كار بست تا تمام اختالفات ميان فيلسوفان برطرف شود. افي نيست؛ بايد آن را به) دانستن منطق ك1  
  اند، دليلي است بر كاربرد منطق تفكر. ها به دانش جديد رسيده بينيم انسان ) همين كه مي2  
  شود مادٔه انديشه است. كند؛ آنچه باعث پيشرفت علوم مي ) منطق فقط صورت انديشه را بررسي مي3  
  باعث باقي ماندن منطق قديم شده است، درست بودن آن است نه قديمي بودن آن.) آنچه 4  
  در كدام گزينه با استفاده از دو قضيه از سه قضيۀ زير، يك قياس منتج ساخته شده است؟ -222
  پ) هيچ ب ج نيست.  ب) بعضي الف ج نيست.  الف) بعضي ب الف است.  
  ) صغرا: پ/ كبرا: الف4  ) صغرا: ب/ كبرا: پ3  پ ) صغرا: الف/ كبرا:2  ) صغرا: الف/ كبرا: ب1  
 اثبات كرد ...............» توان با وجود اعتقاد به عدالت فوق بشري، به خدا معتقد نبود؟ آيا مي«ال كه ؤ سقراط از راست بودن پاسخ ملتوس به اين س -223

 ها شده است.  ها و حسادت ) قرباني كينه2    ) خودش به خدا معتقد است. 1  

 له نپرداخته است.ئ) ملتوس هرگز به اين مس4     ) سزاوار محاكمه در دادگاه است.3  

 از نظر سقراط است؟ » حكيم واقعي«ويژگي  ،كدام گزينه -224

 ) گفتارهايش با كردارهايش هماهنگ است.2  داند.  ) خود را در قياس با مردم كوچك مي1  

 كند.  ) سربلندي خود را فداي حكمت مي4  مند شود. هاي دنيا بهره خواهد از لذت ) نمي3  

 .............. ،ها از موضوعي واحد تفاوت در ادراك حسيِ انسان ،از نظر افالطون -225

 ) تاييدكنندٔه نظريۀ شناخت پروتاگوراس است.2  پذير نيست؛ چون حقيقت، ثابت است. ) امكان1  

 كند حس در شناسايي نقشي ندارد.  ) اثبات مي4  شود. ) دليلي بر رد ثُبات حقيقت محسوب نمي3  

 كدام گزينه دربارٔه علت فاعلي، از نظر ارسطو درست است؟ -226

 ) عامل آشكاركنندٔه يك استعداد دروني در شيء است.2   ء متحرك است. دهندٔه شي در حركات طبيعي، يكي از اجزاي تشكيل) 1  

 هاي گريزناپذير آن است.  ) توجه و آگاهي از ويژگي4   گويند. در حركات طبيعي، به قوه و استعدادي در درون شيء متحرك مي) 3  

 اند يعني: ...............  نسبي» ماده«و » صورت« -227

 تواند هم ماده و هم غايت باشد كه در هر دو حالت، همان طبيعت شيء است.  ) صورت مي1  

 گذارد.  ثير ميأ مانند ماده ت حركت و سكون باشد، در صورت به أ) طبيعت جسم وقتي مبد2  

 شوند. ) چون غايت، آخرين صورت ممكن است، هر دو نسبت به علت غايي سنجيده مي3  

 شود. ) آنچه شدني است ماده است و آنچه بودني است صورت است كه صورت، عوض مي4  

 سينا ...............  آشنايي سهروردي با حكمت ابن -228

 تأثير بود. ترين اثر فلسفي او بي در نگارشِ مهم) 2  ) محدود به بخش استداللي آن بود. 1  

 ثر بود. ؤ گيري جنبۀ اشراقي حكمت او م ) در شكل4    صورت كلي و اجمالي بود.  ) به3  

 سينا درصدد انجام آن بود.  دهد كه ابن سهرورردي بر پايۀ ..............، همان كاري را انجام مي -229

 ) معناي دووجهي كلمۀ اشراق 4  ) جغرافياي عرفاني 3  حضوري و حصولي) تفاوت علم 2  ) قاعدٔه امكان اشرف 1  

 وسيلۀ ............... ميسر كرد.  فلسفۀ اشراق، اتحاد دانش نظري فيلسوفان و ذوق عارفان را به -230

 گانه مراتب انوار با عقول ده ) تركيب4 عبور از علم حصولي به حضوري) 3  كيد بر تزكيه و تصفيۀ نفس أ) ت2  ي و عرفاني ي) اتحاد هدف مشا 1  

 ناميد چون ............... » اسفار اربعه«ترين اثر فلسفي خود را  مالصدرا بزرگ -231

 ) در آن، مباحث فلسفي را با مراحل سلوك مطابقت داده است. 2  ) در آن، سفرهاي چهارگانۀ عرفا را ذكر كرده است. 1  

 داده است.  ) به عرفان بيشتر از فلسفه اهميت مي4  دهد.  ار سفر انجام ميچه ،) عرفا معتقدند سالك در طريق عرفان3  

 معلوم واقعي، ............... -232

 واسطه است.  ) معلوم به علم حصولي است كه بي2  ) اشيا و موجوداتي هستند كه واقعيت دارند. 1  

 گردد.  علوم مي) از طريق يك تصوير ذهني م4  ) صورت شيء خارجي است نه خود آن شيء. 3  

 درست است؟» معتزله«كدام گزينه، از نظر  -233

 ) حُسن و خوبي، همان فعل خداست.2  دهد.  ) خداوند، عمل قبيح انجام نمي1  

 ) براي فهم حسن و قبح، بايد به امر خدا رجوع كرد. 4  توان با معيار حسن و قبح سنجيد.  ) فعل خدا را نمي3  

 چيست؟ اشتراك كالم و عرفان در  -234

 ) اصول 4  ) هدف 3  ) روش 2  ) موضوع 1  

 توان گفت:  با توجه به نظريات مالصدرا مي -235

 ) وظيفۀ عقل، اثبات معارف ديني است و وظيفۀ دين، سازگاري با عقل است. 1  

 اي مخالف با دين برسد؛ با اينكه عقل با دين مطابق است.  ) انسان ممكن است به نتيجه2  

 كند.  يك ديگري را نقض نمي الهي دارد؛ با اين حال، هيچ أري و دين، منشبش أ) عقل، منش3  

 ) با اينكه برخالف نظر متكلمان، عقل، ارزشي مستقل از دين دارد، اما در خدمت شريعت است. 4  
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  چيست؟ ،ترين اختالالت رواني كه نرخ ابتال به آن رو به افزايش است يكي از شايع -236
  ) افسردگي4  ) اضطراب فراگير3  ) وسواس2  ) فوبيا1  
  هشدار، واكنش بدن به عامل فشار رواني چيست؟ ۀدر مرحل -237
  ) شوكه شدن موقتي2    پاره شدن موقتي ) پاره1  
  هاي جدي پذيري در برابر بيماري ) آسيب4  كننده هاي محافظت ) ترشح هورمون3  
  رواني در كدام گزينه آمده است؟سه نوع اصلي درمان اختالالت  -238
  محوري مراجع -درماني شناخت -زدايي تدريجي ) حساسيت2  دارودرماني -درماني صحبت -) رفتاردرماني1  
  درمان پزشكي -زدايي تدريجي حساسيت -درماني ) شناخت4  درمان بينشي -رفتاردرماني -) درمان پزشكي3  
  شود؟ يتوصيه م  كدام روش» افسردگي«براي درمان  -239
  ) الكتروشوك4  يمانر د) دارو 3  ) رفتاردرماني2  ) درمان بينشي1  
  چه نوع واكنشي در برابر فشار رواني است؟» خشمگيني«و » پرخاشگري«ترتيب  به -240
  هيجاني -) هيجاني4  رفتاري -) هيجاني3  رفتاري -) رفتاري2  هيجاني -) رفتاري1  
زمان توانسته است امكان ادامۀ تحصيل در خـارج از كشـور را كـه  گاه سراسري پذيرفته شده و همعالقۀ خود در دانش نيلوفر در رشتۀ مورد -241

  كند. هميشه آرزويش بوده براي خود فراهم كند. او دچار ............... نوع تعارض شده ............... فشار رواني را تجربه مي
  ولي بيشترين -ترين ) ساده4  و كمترين -ترين ) ساده3  ينولي كمتر  -ترين ) پيچيده2  و بيشترين -ترين ) پيچيده1  
است و افراد داراي اين سبك در مقايسه با ديگران چه ميـزان فشـار » رويي سخت«يك از رفتارهاي زير از خصوصيات سبك شخصيتي  كدام -242

  كنند؟ رواني را تجربه مي
  كم -عنوان چالش ه مشكالت به) نگاه كردن ب2  زياد -عنوان چالش ) نگاه كردن به مشكالت به1  
  زياد -عنوان فرصتي براي رقابت ) نگاه كردن به مشكالت به4  كم -عنوان فرصتي براي رقابت ) نگاه كردن به مشكالت به3  
اش  صميميخواهد كه تا جلسۀ آينده، يك بار خاطرٔه كوتاهي را براي دوستان  شناسي از مراجع خود كه مبتال به هراس اجتماعي است مي روان -243

  شناس پيرو كدام روش درماني است؟ آموزان كالس تعريف كند. احتماالً اين روان تعريف كند و سپس همان خاطره را در جمع دانش
  ) درمان رفتاري4  محوري ) مراجع3  درماني ) شناخت2  ) درمان بينشي1  
  باشد؟» اضطرابياختالل «بيشتر احتمال دارد كه بيانگر يك  ،هاي زير يك از نشانه كدام -244
  رو شدن با سوسك ) ترس دائمي و شديد از روبه2  ) نگراني براي شركت در يك امتحان مهم1  
  ) اضطراب زياد در هنگام اعالم نتايج كنكور سراسري4  ) ترس شديد از سخنراني كردن براي افراد ناآشنا3  
  ترتيب مربوط به كدام اختالالت رواني است؟ هب» آشفتگي هيجاني«و » برانگيختگي بيش«، »مورد ترس ناگهاني بي« -245
  افسردگي -اي سانحه فشار پس -) اضطراب فراگير2  افسردگي -اختالل دوقطبي -) اضطراب فراگير1  
  وسواس فكري عملي -اي سانحه فشار پس -) فوبيا4  وسواس فكري عملي -اختالل دوقطبي -) فوبيا3  
  است؟ نشدهده، توضيح مناسبي ارائه ش در كدام گزينه براي ويژگي شخصيتي ذكر -246
  عدم تعجيل در انجام كارها »: ب«) الگوي رفتاري 2  ريزي هرچه بيشتر در حداقل زمان  رويي: تالش براي برنامه ) سخت1  
  والنيهاي ط عدم تحمل ايستادن در صف»: الف«) الگوي رفتاري 4  كنترل شخصي: فراهم كردن امكان استفاده از راهبردهاي حل مشكل ) 3  
  باشد؟مبتال ممكن است به اختالل رواني  ،يك از افراد زير كدام -247
  تواند بر هيجانات خود تسلط يابد. ) فردي كه نمي2  داند. معنا مي كسي كه در زندگي خود هدفي ندارد و زندگي را پوچ و بي) 1  
  كشد. خود عذاب مي ٔهالعاد بودن و قدرتمندي فوق از احساس مهم فردي كه) 4  گذارد.  ) كسي كه خود را دوست ندارد و به ديگران احترام نمي3  
  شويد، ............... كند و چند بار در روز خودش را مي فردي كه دائماً احساس كثيفي مي -248
  ترسد. شدت مي ) از وضعيت خاصي به2  ) معموالً تپش قلب شديد و تنگي نفس دارد.1  
  است دربارٔه چيزي كه خوش ندارد، فكر كند.كند مجبور  ) احساس مي4  شود. ات بد برايش تكرار ميگردد و خاطر  ) دائم به گذشته برمي3  
  كدام گزينه دربارٔه انواع واكنش در برابر ناكامي درست است؟ -249
  كند. اهميت را دنبال مي هاي بي كند و هدف نظر مي ، فرد از هدف اصلي خود صرف»گيري و فرار كناره«) در 1  
  تواند فرد را در رسيدن به هدف كمك كند. ميدر برخي اوقات بر موانع » شگريپرخا) «2  
  شود. ، منجر به تحليل رفتن قواي فيزيكي و رواني فرد مي»دور زدنِ مانع«) استفادٔه مداوم از 3  
  كننده غلبه كند. طور موقت بر شرايط ناكام كند به فرد سعي مي» جايي پرخاشگري جابه«) در 4  
  بهتر تعريف شده و مثال درستي براي آن ذكر شده است؟» عوامل ريسك رفتاري« ،ام گزينهدر كد -250
  هاي دستگاه گردش خون بيماري -شوند مير را افزايش داده و موجب افزايش ضريب ابتال به بيماري مي و ) عواملي كه مرگ1  
  رانندگي با سرعت باال -ها هستند ريوجودآورندٔه برخي بيما ) عواملي كه در كنترل ما قرار دارند و عامل به2  
  هاي دستگاه گردش خون بيماري -ها هستند وجودآورندٔه برخي بيماري ) عواملي كه در كنترل ما قرار دارند و عامل به3  
  رانندگي با سرعت باال -شوند مير را افزايش داده و موجب افزايش ضريب ابتال به بيماري مي و ) عواملي كه مرگ4  

  ۴ل فص:  شناسی روان
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 اسکن با توانید می شام گرامی، داوطلب

ـاال تصویر   هوشمند گوشی ۀوسیل به ب
 مؤسسه تلگرام کانال به خود، تبلت یا و

  شوید. وارد دو گزینه

 @gozine2ir_97E 

  
  

  

  

    
  
  
  
  

  ۹۶ - ۹۷ تحصیلی سال
  ۹۷ رسارسی آزمون داوطلبان
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 عمومی های درس ترشیحی پاسخ
اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ

  

۲  
۳  
۱۳  

  تذکرات مهم 

  

گردد. کـارت گزار میبر  ۷۹ فروردین ۱۷دو روز جمعه   گزینه ۸مرحلۀ آزمون آزمایشی  -۱
اند، نام کرده ورود به جلسۀ این آزمون برای داوطلبانی که از این مرحله به بعد ثبت

 توزیع خواهد شد. ۹۷فروردین  ۱۶شنبه  در روز پنج
شـنبه دو روز پنج گزینـه ۱۴تا  ۹های آزمایشی مراحل  نام در آزمون آخرین مهلت ثبت -۲

انـد و عالقـه نـام نکرده هـا ثبت در ایـن آزمونباشد. افـرادی کـه  می ۹۷ فروردین ۱۶
های آزمایشی ویژۀ آزمون -ها معرفی آزمون«توانند به بخش  نام منایند می دارند ثبت

  در پایگاه اینرتنتی مؤسسه مراجعه منایند.» ۹۷داوطلبان آزمون رسارسی 

های دگیهای مختلف توزیع کارنامه و برگزاری آزمون داوطلبان از طریـق مناینـ حوزه -۳
  رسد. کنندگان می دو در رسارس کشور به اطالع رشکت گزینه

نامه و کارنامـه درج شـده شامرۀ داوطلبی شام که بر روی کارت ورود به جلسه، پاسخ -۴
باشد. این شامره را حتامً در جـایی است، بهرتین راه شناسایی شام و پیگیری کارها می

  مواقع لزوم بدان دسرتسی داشته باشید. یادداشت منایید و به خاطر بسپارید تا در

تـدریج، از بعـدازظهر روز جمعــه به ۷مرحلـۀ های مقدماتی آزمون آزمایشی  کارنامه -۵

قـرار www.gozine2.irدو بـه آدرس  بر روی پایگاه اینرتنتـی گزینـه ۹۶ اسفند ۱۸
۱۹توانیـد از سـاعت  می ۷مرحلـۀ نهایی آزمـون  های گیرد. برای مشاهدۀ کارنامه می

، به پایگاه اینرتنتـی مؤسسـه مراجعـه مناییـد. در صـورت بـروزاسفند ۱۸روز جمعه 
  اشکال در دریافت کارنامه، موضوع را از طریق منایندگی شهر خود پیگیری منایید.

دی که اینکارت ورود به جلسۀ داوطلبان برای متامی مراحل صادر گردیده است. افرا -۶
 اند، دقت منایند که تا آخرین مرحله آزمون آن را حفظ منایند. کارت را دریافت کرده
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 خربه؟ چه " ۷۹ دو گزینه " کانال در

  عزیز سالم انداوطلب

شده و قرار است این همراهی تـا آزمـون  ۹۷همراه داوطلبان کنکور » ۹۷دو  گزینه«اندازی کانال  دو با راه دانید مدتی است گزینه طور که می هامن

بـرای گـروه ریاضـی  ۹۷دو  اید، زودتر اقـدام کنیـد. آدرس کانـال گزینـه و حتی بعد از آن ادامه پیدا کند! پس اگر تا حاال به جمع ما نپیوسته ۹۷ارسی رس 

@gozine2ir_97R گروه تجربی ،@gozine2ir_97T  و گروه انسانی@gozine2ir_97E باشد.  می  

اند، ایـن مطلـب را حـس  اندازی کانال تا اآلن با ما بوده شود. دوستانی که از ابتدای راه وزرسانی میر  صورت روزانه به به» ۹۷دو  گزینه«کانال 

هـای ویـژۀ  های قبـل، فیلم اند و در طول امتحانات نهایی از خدمات ارائه شده روی کانال، ماننـد آرشـیو کامـل منونـه سـؤاالت نهـایی سـال کرده

اند. ارائۀ این مطالـب متوقـف  های پرتکرار و چندین مطلب ارزنده و موردنیاز دیگر، استفاده کرده لهای درسی و حل منونه سؤا بندی کتاب جمع

  نشده و هنوز ادامه دارد. 

  های خدمات کانال عبارتند از: ترین رسفصل مهم

   آموزشی مطالب )۱

  شود از جمله: ه مینیاز یک مطالعه اساسی و موفق است به شام داد ای از آنچه که پیش در این بخش برگزیده  

 دهد. ها را برای شام توضیح می شده که نکات مهم و پرتکرار کتاب بندی های کوتاه آموزشی موضوع فیلم  

 رساند. شده می شده موضوعی که شام را به تسلط کافی روی مطالب مطالعه بندی های طبقه تست  

 کند. تر می ه شده و مطالعۀ شام را سادهها ارائ منظور یادگیری بهرت درس آموزشی که به های کمک جزوه  

 های گذشته؛  دو در سال های گزینه آرشیو آزمون  

 های گذشته؛  های رسارسی داخل و خارج کشور در سال آرشیو آزمون  

 های پایانی؛  آرشیو امتحان  

  ها را تجربه کنید.  و خدمات دیگری که باید خودتان رس بزنید و لذت استفاده از آن

   ای مشاوره لبمطا) ۲

  کنید مشاوری باتجربه کنار شام هست و هر روز با شام در ارتباط است. بخشی از خدمات این بخش عبارتند از: با استفاده از این محتوا احساس می  

 بـه مطالعـه  هـای مدرسـه، : این برنامه ویژه داوطلبان در حال تحصیل است تا بتوانند عـالوه بـر انجـام برنامـهبرنامۀ مطالعاتی هفتگی

 آزمون بپردازند.  های درس
 صورت منظم به مطالعۀ متامی مباحث بپردازند. : این برنامه مختص داوطلبان فارغ التحصیل است تا بهبرنامۀ مطالعاتی روزانه 
 ها نکات کلیـدی  در آنشناسی، آزمونی، سالمت و ... که  های تحصیلی، روان ای در قالب مشاوره های صوتی مشاوره : فایلای پیام مشاوره

 تر و بهرت در اختیار شام قرار داده خواهد شد.  مورد نیاز برای مطالعۀ مطلوب
 شناسی، آزمونی، سـالمت و ... در اختیـار شـام داوطلبـان  ای، نکات مهم و مورد نیاز تحصیلی، روان های مشاوره : در فیلمای فیلم مشاوره

 صیلی بتوانید با اطمینان قدم بردارید. قرار داده خواهد شد که تا انتهای سال تح
 تر شام از زمان، در اختیارتان قرار داده خواهد شد.  : متناسب با هر مقطع زمانی برای استفادۀ هرچه مطلوبای مقالۀ مشاوره 
 در آزمـون رسارسی  : بهرتین منبع برای تطبیق وضعیت آموزشی شام با هدفی است کـه۱۳۹۶شدگان آزمون رسارسی  های پذیرفته کارنامه

 کنید.  آن را دنبال می
 تری داشته باشند، پاسخ خواهد داد. دو هر روز به سؤاالتی که جنبۀ عمومی : مؤسسۀ گزینهای های متداول مشاوره پاسخ به پرسش 
 است و به شام کمـک های دانشگاهی شامل دروس رشته، بازار کار، امکان ادامه تحصیل و .. : معرفی رشتههای دانشگاهی معرفی رشته .

  درستی انتخاب منایید و با انگیزۀ بیشرتی تالش کنید.  کند تا هدف خود را به می

 جوان؛  های گزینه گلچین برنامه 
  ها را بچشید. و سایر خدماتی که باید با مراجعه به کانال طعم شیرین استفاده از آن

  کنکور داوطلب یک موردنیاز های رسانی اطالع و اخبار) ۳

 ۹۶- ۹۷دو در سال تحصـیلی  های گزینه ، اخبار و اطالعات مربوط به آزمون رسارسی، اخبار و اطالعات مربوط به آزمون»۹۷دو  گزینه«در کانال   

رسانیم تا شام با خیـالی آسـوده فقـط روی مطالعـه و  و به اطالعتان می ایم و خالصه هر آنچه که شام باید بدانید را برایتان گردآوری کرده

  رشفت درسی مترکز کنید.پی

مند گردید. توضیحات بیشرت هر بخش و معرفی خدمات ارائـه  کنیم زودتر عضو کانال ما شوید تا از خدمات فراوان آن بهره در پایان توصیه می

  مالحظه منایید.» ۹۷دو  گزینه«توانید روی کانال  شده را می

  gozine2ir_97R@گـروه ریاضی  

  gozine2ir_97T@گـروه تجربی  

  gozine2ir_97E@گـروه انسانی  

  باشیـد و رسبلند موفق
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  )یانسان علوم آزمایشی (گروه ۷ شامرۀ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ادبيات چهارم 17تا  15هاي  مشخصات سؤال: * ساده * درس ▲  2پاسخ: گزينۀ  -1

  روكشده، دورافتاده، مت مهجور: ترك  
  خلوت، سّريخفيه: پنهاني، خفا،   
  غرامت: تاوان، جبران خسارت مالي و غير آن  
  ، نادر، نوغريبهغرايب: جمع   

  ادبيات چهارم ركيبيتمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -2
  نحل: زنبورعسل  
  با رنگ سياه .بو از قبيل مشك، عنبر، كافور .. غاليه: از عطريات و مركب از مواد خوش  
  اورند: اورنگ، تخت، مجازاً فر و شكوه، شأن و شوكت  

  3ادبيات  8مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -3
  ها: معني درست واژه  
  آغاليدن: كسي را بر ضد ديگري برانگيختن  
  انديش، داراي رأي صحيح مصيب: درست  
  ها ها، سرانجام خواتم: جمعِ خاتم، پايان  
  جويي تمالت: دلاس  
  قلع: از جا كندن و بيرون آوردن  
  آمدگويي ترحيب: به كسي مرحبا گفتن، خوش  

  ادبيات چهارم 20مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -4
 ها: واژه درستامالي   
  هول (ترس) : حول (پيرامون) 1گزينۀ   
  غربت (دوري) : قربت (نزديكي) 3گزينۀ   
  ستر (پرده، حجاب) (يك خط از نوشته) : سطر 4گزينۀ   

  3ادبيات  7مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -5
  :رستدامالي   
 مؤكد معكد   
 ضجرت زجرت  
  مكاوحت مكاوهت  

  ادبيات چهارم 93و  92، 69، 65، 64هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -6
  شده: ميلتونبهشت گم  
  كار بردن خرد: دكارت فتار در روش بهگ  
  جرير طبري) اي از علماي ماوراءالنهر (تفسير طبري: محمدبن ترجمۀ تفسير طبري: عده  

  3ادبيات  62مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -7
  ادبيات چهارم 78مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -8

  يفي صورت نگرفته است. گل و الله نماد هستند و اين نمادها، نگرش شاعر را به توصيف نمادين نزديك كرده است.، چندان توص1در گزينۀ   
آنكه در طبيعت دخـل و تصـرف كنـد بـه شـرح   هايي هستند كه شاعر بي توصيف واقعي آمده است، زيرا اين ابيات توصيف ،اما در ساير ابيات  

  ن عكاسي.موصوفات پرداخته است، مثل يك دوربي
  مشخصات سؤال: * متوسط * تركيبي ▲  4پاسخ: گزينۀ  -9

  در هر بيت:» حسن تعليل«  
  داند. : شاعر علت سرخي منقار كبك را خوردن خون باز شكاري تحت حمايت و صولت ممدوح مي1گزينۀ   
  د.خواهد كه آفتاب رخ محبوب را ببين داند كه ابر نمي : شاعر علت تشكيل ابر را آن مي2گزينۀ   
  داند. : شاعر علت فروريختن قطرات باران از ابر را حيا و شرم ابر از اشك فراوان خود (شاعر) مي3گزينۀ   
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  مشخصات سؤال: * متوسط * تركيبي ▲  4پاسخ: گزينۀ  -10
  آرايۀ كنايه با مفهوم يكسان:  
  زار: امر محال : سبز شدن دانه در شوره1گزينۀ   
  مان: امر محال: باريدن برف سرخ از آس2گزينۀ   
  : سبز شدن برگ زرد و پاييزي: امر محال3گزينۀ   
  هاي ابيات ديگر ندارد. ، دو كنايه آمده است، اما مفهوم مشترك با كنايه4در گزينۀ   

  مشخصات سؤال: * دشوار * تركيبي ▲  4پاسخ: گزينۀ  -11
  است.: در (درِ آفاق): درب/ در (در پاي دل): حرف اضافه 4جناس تام در گزينۀ   

  3زبان فارسي  146مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -12
  نامه هستند. اما ساير آثار زندگي ،المعارف چنددانشي است فارابي، دائرة» العلوم احصاء«  

  3زبان فارسي  160مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -13
  هاي فارسي: تكيه در واژه  
  امرآغازي: فعل   
  پيش از آخر: ماضي ساده (افتادي)  
  ها (جوانمرد) ها و صفت پاياني: اسم  
  پاياني صفت مفعولي: ماضي نقلي و بعيد (نشسته است، ديده بودم)  

  3زبان فارسي  158مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -14
  توان نام شعر به آن داد. هاي معنوي خبري نيست، پس نمي ر آن از آرايهاما د ،از اين نظر اين بيت نظم است ؛بيت اول وزن و قافيه دارد  
شوند و نه  اند و عالوه بر وزن و قافيه، با استفاده از قواعدي معنايي كه به ادبيات مربوط مي شاعران به آفرينش هنري پرداخته ،اما در ساير ابيات  

  اند. ...) خلق كرده ، كنايه، تشبيه وهاي استعاره اي (نظير ساخت هاي معنايي تازه زبان، ساخت
  3زبان فارسي  154مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -15

ترتيب: بهين، كهين، مهـين و  ها به اند و صفت برترين آن رفته كار مي عنوان صفات برتر به ها در نظم و نثر گذشته گاه به به، كه، مه، بيش: اين واژه  
  بيشين بوده است.

  ترين راهنما بزرگ : مهين راهنما 2گزينۀ   بهترين سرمايه : بهين سرمايه 1گزينۀ   
  آغاز، قبل : پيشين 4گزينۀ   ترين تخت كوچك : كهين تخت 3گزينۀ   

  3زبان فارسي  152مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -16
  ناگذر است و مفعول ندارد.» گسست«، فعل 2در گزينۀ   
  . (پاره شد)بند يارٔه سبز من گسست ارٔه سبز مرا بند گسست ي  
  در اين جمله از نوع فكِ اضافه است.» را«  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  توانم گسست. را نمي تاري: هيچ شب از موي تو 1گزينۀ   
  مفعول     
  را گسست. زنجير من: با آن پري بگوي كه 3گزينۀ   
  مفعول       
  را خواهد گسست. هاي ملك رشته: 4گزينۀ   
  مفعول                           

  ادبيات چهارم 95مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -17
  بررسي مفهوم ابيات:  
  جويي (اگر در تابستان ... اگر در زمستان ...) : توصيه به پرهيز از بهانه1گزينۀ   
  شمن: توصيه به غنيمت شمردن فرصت در جنگ با د 2گزينۀ   
  : توصيه به غنيمت شمردن فرصت و عدم تأخير در امور3گزينۀ   
  : ابراز شجاعتي كه از سر نياز باشد4گزينۀ   

  ادبيات چهارم 82مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -18
  به معني بيت توجه كنيم:  
اد بـه دخيـل بـودن آسـمان در اعتق ») نجات دهيد.بد كرده است سروپا (كه سرنوشت مرا اي جماعت براي خدا هم شده مرا از اين آسمان بي«  

  شود: سرنوشت انسان در بيت زير نيز ديده مي
  الشعراي بهار: ملك  

ــــر آســــمان شــــو ــــين ب اي مشــــت زم
 

بــــــر وِي بنــــــواز ضــــــربتي چنــــــد 
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  ادبيات چهارم 75تا  73هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -19
  يت: فقر و درويشي مردمب ودمفهوم مشترك   
  مفهوم ساير ابيات:  
  و زيرميزي  : رواج رشوه1گزينۀ   
  : اعتراض به رفتار نامناسب عوامل حكومت3گزينۀ   
  : مشكالت فراوان جامعه4گزينۀ   

  ادبيات چهارم 89مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -20
  )ها) را تيرهايي براي راندن شياطين قرار داديم ... ها (شهاب ي زينت بخشيديم و آنهاي تر را با چراغ ما آسمان پايين(معني آيه:   
  است. شهابگويد: تا ديو نظر (شياطين) بر مَه رويش راه نبرد (راندن)، مژگان درازش به كمين تير  در بيت سوم شاعر مي  

  ادبيات چهارم 67مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -21
  گويي بيت: توصيه به سنجيده ودوم مشترك مفه  
  سخن خام است. ،»مي نارسيده«دهان و مقصود از  ،»خُم«مقصود از   
  بيدل:  

با هركـه هرچـه گـويي، سـنجيده بايـدت گفـت
 

ـــد  ـــوا نباش ـــا در ه ـــارت پ ـــۀ وق ـــا كف ت
 

  ادبيات چهارم 71مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -22
  سازد. نشانۀ معراج و كمال است و راه رسيدن به معشوق را هموار مي ،: كشته شدن و فنا در راه عشق2سؤال و بيت گزينۀ مفهوم مشترك عبارت   
  3ادبيات  65مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -23

  نگري : توصيه به عاقبت1مفهوم بيت   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  (تسليم و رضا): برو با جفاي يار بساز 2گزينۀ   
  : سپر افكندن (تسليم شدن)3گزينۀ   
  .گويد (حتي اهانت) بايد كَرَم محسوب كني (تسليم و عدم اعتراض) : هرچه را كه يار مي4گزينۀ   
  سعدي:  

ــد ــان در كمن ــردن و ج ــد، گ ــاي بن ــدٔه پ دلش
ـــول ـــاكم رد و قب ـــود، ح ـــك وج ـــك مل مال
ــر ــه قه ــدازي ب ــف، ور بگ ــه لط ــوازي ب ــر بن گ

دوسـت هرچـه برآيـد نكوسـت از اخالق» سعدي«
 

َزهرٔه گفتـار نـه، كـاين چـه سـبب وان چراسـت؟ 
هرچه كنـد جـور نيسـت، ور تـو بنـالي جفاسـت
حكم تو بـر مـن روان، زجـر تـو بـر مـن رواسـت
گو همـه دشـنام گـو، كـز لـب شـيرين دعاسـت

 

  3ادبيات  38مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -24
  رفع عطش عشق مفهوم بيت سؤال: طلب  
  : تحمل عطش عشق و حتي طلب افزوني عطش عشق4و  3، 2مفهوم ابيات   
  : طلب رفع عطش عشق1مفهوم بيت   
  3ادبيات  57مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -25

  به در اختيار داشتن و كنترل زبانبيت: توصيه  ودمفهوم مشترك   
  مفهوم ساير ابيات:  
  ايي را در دل داشتنه : حرف1گزينۀ   
  هاي جهان و وحدت وجود : سخن گفتن پديده3گزينۀ   
  : توصيه به خاموشي و رازداري4گزينۀ   

 

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۶

  )۳و  ۲های  (رد گزینه .نکره است» مسند«  

  )۴(رد گزینۀ  .نیست بلکه صفت آن است» امللوک«عطف به » الظّاملین«ضمناً  /.ترجمه نشده است ۲در گزینۀ » امللوک«  

  )۳(رد گزینۀ  .) و مخاطب است۴مجهول است (رد گزینۀ » تُعاَقب«  

  ترجمه نشده است. ۴مفعول مطلق تأکیدی است ولی در گزینۀ » عقاباً «  
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  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۷

  )۴و  ۱های  گفتم (رد گزینه : پیوسته میمازلُت أقول  

  )۴و  ۱های  الّدنیا: دنیا (رد گزینه  

  )۳و  ۱های  إمّنا: فقط (رد گزینه  

  درست نیست.» شخص متوجه به آخرت«ترجمۀ  ۳در گزینۀ   

  ترکیبی*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۸

  )۳اُحّب: دوست دارم (رد گزینۀ   

  )۲(رد گزینۀ  .مفرد است» العامل«  

  )۱(رد گزینۀ  .نیست» الّناس«صفت » العامل«ضمناً   

  )۱اَعطَیَته: به او بدهی (رد گزینۀ   

  )۳فعل هستند. (رد گزینۀ » ن تشکرهأ «و » شکرک«  

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۹

  )۴و  ۳های  هناک: وجود دارد (رد گزینه  

  )۲مرضی: بیامران (رد گزینۀ   

  )۳و  ۲های  توانند (رد گزینه ال یقدر: منی  

  )۴و  ۳، ۲های  آالماً شدیدة: دردهای شدیدی (رد گزینه  

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  عند املعصیة: هنگام گناه/ یراک اللّه: خدا تو را ببیند  

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۱

  تناسب دارد. ۳این عبارت بیش از همه با گزینۀ » گیرد. بر های مختلف را در کار گرفته است تا همۀ گروه ها و دالیل متنوعی به ، برهانقرآن«  

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  »سمعُت حکم األنبیاء کثیراً!« :تبگیرد چراکه مضاف اس» ال«نباید » حکم«به. ضمناً  قید است نه مفعول» بسیار: «۱گزینۀ   

  درست است.» ِحکَمٍ  مثاين«: طبق قواعد عدد ۲گزینۀ   

  »يفاحفظ« :بیاید» ف«واجب است ابتدای آن  ،باید بیاید. ضمناً چون جزای رشط فعل امر است» بیت: «۳گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  )۴ و ۲های  کاش: لیت (رد گزینه  

  )۴و  ۲های  (رد گزینه .باید فعل ماضی بیاوریم  

  )۳(رد گزینۀ  .جمع است» أسلحة«مفرد و » سالح/ «.ضمیر زائد دارد ۳در گزینۀ » عذابه«  

  )۴و  ۳های  (رد گزینه» شود تَهّدم، یتهّدم: نابود می«و » سازد َهّدم، یُهّدم: نابود می«دقت:   

  )۴و  ۲های  . (رد گزینهها هر دو وصل شود و سالح ضمناً در عربی باید ضمیر به تجهیزات  

 ترجمۀ منت :  
هـا  کنـد؟ ایـن ها به ما کمک منـی شود؟ چرا خدا در حل آن شویم؟ این مشکالت از کجا ایجاد می رو می مان با مشکالت روبه چرا در زندگی«

هایامن حل کنـیم.  ها را با توانایی توانیم آن ن با مشکالتی که منیرو شد به هنگام روویژه  کند به سؤاالتی است که ذهن ما را به خود مشغول می

عنـوان منونـه، هنگـامی کـه بـه چگـونگی  بریم. بـه کار می ها و مشکالت در زندگی، روش زندگی است که خودمان آن را به دلیل برخی دشواری

هـا را بـرای  لیل برخی مشکالت دیگر، اشخاصی هسـتند کـه آنای نیست که به بیامری دچار شویم! د دقت نگاه نکنیم چاره مان به غذای روزانه

هـا  رو شـدن بـا آن شـامریم و هنگـام روبـه ها را ناپسند می هایی وجود دارد که آن کنیم! در زندگی ما دشواری نشینی انتخاب می هم دوستی و 

یا ایجاد ارتباطات بین ما و سایر مردم باشد! چه بسـا  ها از جانب خداوند متعال است برای اینکه دلیلی برای هدایت ما شویم و آن ناراحت می

هـا و  شـود ولـی سـنت هایی برای دیگران باشد! باید بدانیم که خدا خودش برای حل مشکالت مـا نـازل منـی در مشکل ما و نیازهای ما منفعت

  »شویم! ل به خدا موفق میها را کشف کنیم و از آن استفاده کنیم با توک قوانینی در خلقتش ایجاد کرده است که اگر آن

   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  شده در منت ندارد. ارتباطی با موضوعات مطرح» پندارند ها می کسی که با بدان دوستی کند، مردم او را یکی از آن«  

  ها:  ترجمۀ سایر گزینه  

  ان آن را تغییر دهند!ها خودش دهد تا آن ) خدا آنچه را به قومی مربوط است تغییر منی۱  

  هاست (سود است)! های مردمی نزد مردمی دیگر فایده گردد، مصیبت چنین روزگار بین اهلش می ) این۲  

  ) چه بسا چیزی را ناپسند بشامرید و خدا در آن خوبی بسیاری قرار داده است!۴  
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   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  دقت کنید....» نکشفها   خلقه إنْ لکّنه أوجد سنناً و قوانین يف«به عبارت  باشد.  ین طبیعت مرتبط میبعضی مشکالت در زندگی به قوان  

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۶

  »رو نشویم؟ مان با مشکلی روبه آیا برای ما ممکن است که در زندگی«  

  دقت کنید.» ي من جانب الله تعالیه«به عبارت  است. طبق منت: خیر، امکان ندارد زیرا برخی مشکالت از جانب خد  

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۷

  ای نشده است. در منت به این موضوع اشاره» ها است. رو شدن با دشواری سبب برخی مشکالت، ناراحتی یا خوشحالی ما هنگام روبه«  

   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۸

  گذاری درست عبارت:  حرکت  

  »للمصاَدَقِة َو املقاَرنَِة! َتِخُبُهمْ سبُب بعِض املشاکِل االُخَری ُهَو األشخاُص الّذیَن نَنْ «  

  است.» َتِعُل یَفْ «آن  مضارعاست و » افتعال«نادرست است چون از باب » ُب َتخَ نَنْ « ۲در گزینۀ   

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  ری درست عبارت: گذا حرکت  

  !»ن جانِب اللهِ مِ  يَ ُهها و نحزُن عنَد مواَجَهِتها و هِ کِر ا نُ ن حیاتِ هناَک َمصاِعُب يف«  

  با توجه به غیرمنرصف بودن آن نادرست است و باید بدون تنوین بیاید. (مصاعُب)» مصاعٌب « ۲در گزینۀ   

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۰

  ها:  یر گزینهموارد نادرست سا  

  جملة وصفّیة / خرب مزید ثاليثّ   للغائبة/ مجرّد ثاليثّ  ) للمخاطب ۲  

/ فاعله اسٌم ظاهٌر  ) الزم ۳     فاعله ضمیر مسترت متعدٍّ

  جملة وصفّیة خرب يٌّ للمعلوم/ مبن يٌّ للمجهول / مبنمزید ثاليثّ   ) مجرّد ثاليثّ ۴  

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۱

  ها:  موارد نادرست سایر گزینه  

  متعدٍّ  / الزم مزید ثاليثّ   للمتکلّم مع الغیر/ مجرّد ثاليثّ  ) للمتکلّم وحدة ۲  

  فاعلُُه ... يٌّ للمعلوم/ نائب فاعلُُه ... مبن يٌّ للمجهول ) مبن۳  

  بزیادة حرٍف واحد ) بزیادة حرفین ۴  

   متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۲

  ها:  موارد نادرست سایر گزینه  

  مجرور الجمع الّسامل للمؤنّث/ مجرور نیاباً  ) جمع الّتکسیر ۱  

  جامد ) مشتّق (صفة مشّبهة) ۲  

  مجرور منرصف/ مجرور بالفتحة  الجمع الّسامل للمؤنّث/ ممنوٌع من الّرصف  ) جمع الّتکسیر ۳  

  ۲عربی  ۱۳درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۳

  ظرف هستند.» بین، عند، تحت و عندما«  

  ۳عربی  ۷درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۴

  است.» ب و ج«مصدر از ریشۀ  ۱مصدر نیستند. گزینۀ  ۳و  ۲های  است. گزینه» استیجاباً «مصدرش » استوجب«  

  ۳عربی  ۷درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۵

  » ابتغاءَ  شفقًة، إکراماً،« :دهد را نشان میله مصدر است که علت وقوع فعل  مفعول  

  مفعول مطلق (مهاجمة) و حال (محّبین) داریم. ،۳ولی در گزینۀ   

  ۳عربی  ۷درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۶

  مفعول مطلق جانشین فعل است.» حتامً «ق. از طرفی باشد نه مفعول مطل می» یطلب«به برای فعل  مفعول» مساعدة«  

  ۳عربی  ۷درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۷

  له است. مفعول» مخاَفةَ / «.به است مفعول» الّساعات«  

  ۲عربی  ۱۲درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۸

  خرب افعال مقاربه باید فعل مضارع باشد.  
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  ۲عربی  ۱۲ و ۱۱های  درس*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴خ: گزینۀ پاس -۴۹

  حالت درست موارد نادرست:   

  و مرفوع است.» عسی«اسم » الکافرون) «۱  

  باید جمع بیاید.» یکونون) «۲  

  »مجتمعات مجتمعون «یا » کم کّن ) «۳  

  ۲عربی  ۱۲تا  ۱۰های  درس*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۵۰

    [نکره]» آیات« » إنّ «) اسم ۱  

  [نکره]» إکراه« ) اسم الی نفی جنس ۲  

  [معرفه]» الّذین« » یکاد«) اسم ۳  

  [نکره]» أحدٌ « » مل یکن«) اسم ۴  

 
  3دين و زندگي  64مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -51

ها هر روز صبح هنگام  مدت ،براي اطالع مردم از نزول اين آيه و مصداق و معناي آن نمايد كه پيامبر اكرم  مي صورت سؤال اشاره به آيۀ تطهير  
  خواند. زد و آيۀ تطهير را مي گذشت و اهل خانه را اهل بيت صدا مي رفتن به مسجد از در خانۀ دخترشان مي

  3زندگي  دين و 100مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -52
   :تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو  
با تكيه بر علم الهـي  ... پديد آمد كه نياز بود ائمۀ بزرگوار  هاي مختلفي در زمينۀ احكام، اخالق و هاي اسالمي، سؤال با گسترش سرزمين    

  ارنظر كنند.گيري با حضور سازنده و فعال دربارٔه همۀ مسائل نو اظه دور از انزوا و گوشه به
  دين و زندگي چهارم 75و  74هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -53
  دين و زندگي چهارم 85مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -54

   يل او است.هاي اص از عناصر اصلي تبيين جايگاه خانواده، احياي منزلت زن و ارزش  

 نتايج ايمان مردم به اسالم در احياي جايگاه زن 

 

  زن منزلت انساني كسب كرد.
  دست آورد. استقالل مالي به

  حضور زن در جامعه با عفاف و پاكدامني توأم شد.
  رابطۀ زناشويي به محيط خانواده اختصاص يافت.

  يد.استفادٔه ابزاري از زن مُلغي گرد 
  3دين و زندگي  76و  75هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -55

دهندٔه وحـدت  معرفي شده كه نشان عنوان يكي از پيروان حضرت نوح  به  معناي پيرو و ياور است و در اين آيه، حضرت ابراهيم شيعه به  
  باشد. مي ابراهيم حضرت توسط  اديان و تأييد حضرت نوح 

  دين و زندگي چهارم 66مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3سخ: گزينۀ پا -56
  »:39مائده، «بر آيۀ شريفۀ  بنا  
  )فَاِنَّ اهللاَ يتُوبُ عليه لَحَ مِهِ وَ اَصْدِ ظُلْبَعْ فَمَن تابَ مِنْ(  

  توبۀ خداوند                توبۀ انسان                          
  دين و زندگي چهارم 65ات سؤال: * متوسط * صفحۀ مشخص ▲  2پاسخ: گزينۀ  -57

  طور كامل مطالعه فرماييد: به صفحۀ مذكور مراجعه نماييد و روايت شريفه را به  

  دانستند  گردانان از من چگونگي انتظارم براي آنان، ... مي اي داود: اگر روي«
  »مردند. ميسوي من  ) بدون شك از شوق آمدن به1
  »گسست. ) بندبند وجودشان از محبت من از هم مي2

  دين و زندگي چهارم 81و  80هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -58
   )ْنَكُمِْدلَ بَيْتُ لِأَعْكِتاب َو اُمِْر َزلَ اهللاُ مِنْتُ بِما اَنْآمَنْ وَ قُل(   

  عدالت اجتماعي                  الهي يت انبياوحدت دعو                        

   )ْقيامَةمَ الْالدُّنيا خالِصَةً يَْو ةِهِيَ لِلَّذينَ آمنوا في الحيا قُل(  

  مؤمنين هستند. نعمات اخروي خاص       نعمات دنيايي جنبۀ عمومي دارند.                     
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  دين و زندگي چهارم 81 مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ ▲  2پاسخ: گزينۀ  -59
محمّد رسول اهللا، فرستادٔه خداست و كساني كه با او هستند در برابر كفار سخت و شديدند و در ميـان خـود (به ترجمۀ آيۀ شريفه دقت كنيد:   

  گيرانه و با مؤمنين مهربانانه بوده است. رفتارشان با كفار سخت يعني پيامبر   )مهربانند.
  دين و زندگي چهارم 79شخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ م ▲  2پاسخ: گزينۀ  -60

الزمۀ ساخت جامعۀ اسالمي با معيارهاي اسالمي

 

و امامان بزرگـوار  ) شناخت معيارهاي جامعۀ اسالمي كه قرآن كريم، پيامبر اكرم 1

  معرفي كردند.
  ها در جامعه براي تحقق هرچه بهتر آن ريزي تالش و برنامه) 2

  دين و زندگي چهارم 86و  85هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -61
    رسول خدا از توجه بودند  كردند به زندگي خود و خانوادٔه خود بي گيري مي بردند و از مردم كناره كساني را كه به گوشۀ عبادتگاهي پناه مي

  داد. (مصداق كساني كه نعمات خدا را بر خود حرام كردند.)  ر ميدانست و مورد نكوهش قرا  خود نمي
    پيامبر فضيلت، حافظ عفاف و پاكدامني و مـانع اصـلي فسـاد و هاي با عنوان كانون رشد و تربيت انسان خواست تا جايگاه خانواده به مي

  اجتماعي تبيين شود. هاي نابساماني
  دين و زندگي چهارم 86وسط * صفحۀ مشخصات سؤال: * مت ▲  2پاسخ: گزينۀ  -62

طلب («هاي دائمي رسول خدا  ) و تشويق)هل يَستوي الّذين يعلمون ...(نزول تدريجي آيات قرآن و دعوت مكرر اين كتاب به خردورزي و دانش (  
  را مشتاق علم ساخت.ترين جوامع آن روز  گرايي را شكست و يكي از جاهل ت و خرافهسد جاهلي ») علم بر هر مرد و زن واجب است.

  دين و زندگي چهارم 82و  80هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -63
  3دين و زندگي  82مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -64

  كند. ها را به هم نزديك مي لشود، بلكه د  تنها سبب تفرقه و جدايي نمي دفاع منطقي از اعتقادات نه  
  3دين و زندگي  95مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -65

 ) رسيدن به رستگاري1
  ) و سود فردي2

 )فَهَُو لَكُمْ(

  دين و زندگي چهارم 71و  66هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -66
   نمايد. بيت شعر به مرحلۀ اول توبه اشاره مي  
   نمايد. اشاره مي» استغفار«نيز به امر  1همراه است و آيۀ مذكور در گزينۀ » استغفار«خوانيم كه توبه با  در مرحلۀ اول مي  
  3دين و زندگي  85و  61هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -67

قُتِـلَ  مـاتَ اَوْ اَفَاِنْ(اي دارد و آيۀ  ار شدن به مرگ جاهليت در صورت عدم شناخت امام زمان خود در هر عصر و دورهصورت سؤال اشاره به دچ  
  نمايد و آن بازگشت به جاهليت است. تهديد مي نمايد كه مسلمانان را پس از پيامبر  ترين خطري مي اشاره به بزرگ )قابِكُمعَلي اَعْ تُمْقَلبْانْ

  دين و زندگي چهارم 69و  68هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4گزينۀ  پاسخ: -68
    امام صادق» :اي! كني، او را خوارترين بينندگان به خود قرار داده بيند و در عين حال در مقابل او گناه مي اگر بداني كه او (خداوند) تو را مي«  
   گرايد. شود كه چراغ عقل و فطرت به خاموشي مي چنان گسترده مي نۀ گناه آنيابد و دام تدريج افزايش مي شكني به گاهي حرمت  

  3دين و زندگي  87مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -69
  به صفحۀ مذكور مراجعه فرماييد. ،علت اهميت اين مبحث و تكرار آن در كنكور سراسري و تسلط بر آن به  

  3دين و زندگي  85ؤال: * متوسط * صفحۀ مشخصات س ▲  1پاسخ: گزينۀ  -70
   .مراد از سير آفاق، گشتن در زمين و مشاهدٔه عالم و در اينجا، زندگي گذشتگان است  
    شود. مشاهده مي )ضِ ...أَْريَسيروا في الْ اَفَلَمْ(بستر شناخت زندگي موردقبول خداوند نيز همان سير در تاريخ گذشتگان است كه در آيۀ  

  دين و زندگي چهارم 74و  73هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2گزينۀ  پاسخ: -71
  شد. و شهادت امام حسين  شكست امام حسن  ،نمايد كه از نتايج آن مي» توبۀ اجتماعي«صورت سؤال اشاره به كوتاهي مردم در   
  دين و زندگي چهارم 67مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -72

  مراجعه نماييد.» عبد يا آزاد«صفحۀ مذكور و به حكايت  به  
معلـوم «فرمود:  امام » آزاد است«زن (خدمتكار) گفت: » صاحب اين خانه بنده است يا آزاد؟: «صداي ساز و آواز بلند بود ... امام كاظم   

  »كرد. اط را پهن نميداشت و اين بس بود حرمت مالك و صاحب خود را نگه مي است كه آزاد است. اگر بنده مي
  3دين و زندگي  59مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -73

 را به مؤمنيني كه در منازعات اجتماعي، حكميت و قضاوت را به خدا و رسـول  )ويالًسَنُ تَْأرٌ وَ اَحْذلِكَ خَيْ(خداوند فرجام » 59نساء، «بر آيۀ  بنا  
  دهد. تي نيكو بشارت ميعنوان عاقب دهند، به ارجاع مي

  دين و زندگي چهارم 80مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -74
  خواسته شده تا به دعوت بپردازد و استقامت كند و تسليم هواي نفس ديگران نشود تا او بتواند عدالت اجتماعي را اجرا كند. از پيامبر   
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  3دين و زندگي  104ار * صفحۀ مشخصات سؤال: * دشو  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -75
    زمان معرفي اسالم اصيل در عصر امام باقر نمايد كه اقدامات امام سـجاد  ا صورت سؤال اشاره به زمينۀ آن مياست، ام  بسترسـاز آن

  زمان معرفي اسالم اصيل فرارسيد. ، در دوران امام باقر هاي امام سجاد  در اثر فعاليت است. 
   است.» هاي درست مبارزه انتخاب شيوه«سمت دوم سؤال، تسلط بر كل مباحث الزمۀ فهم ق  
  ترين مبحث را انتخاب نماييم و لزوماً جواب مستقيم ندارد. ترين و نزديك طرح شده بود كه بايد بتوانيم صحيح 96امثال اين نوع تست در كنكور     
    كند و يك مثال عيني در مورد امام كاظم  ميرا براي امامان بزرگوار مطرح » تقيه«دقت نماييد كه كتاب نـوعي اكثـر  آورد. پـس بـه مـي

  اند. كرده استفاده مي» تقيه«بزرگواران از روش 

 
 3زبان  83مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -76

  شـود. تركيـب فعـل چين مفعول نداريم، پس به بيمارسـتان بـرده مـي نقطهمتعدي است و بعد از  takeتوضيح: جملۀ باال مجهول است. فعل   
  ، داللت به زمان ماضي بعيد دارد. by the timeفاعل  گذشتۀ ساده 

  ترجمه: تا آمبوالنس برسد، پسر مجروح به بيمارستان برده شده بود.  
 زبان چهارم 50مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -77

رود و جايگـاه آن در جملـه  كـار مـي كه براي بيان تضاد بـه» اما«و يا » به هر حال«، »با وجود اين«معني  يك قيد است به however: توضيح  
  شكل است: بدين

However, ................................. .  
............... ; however, ............... . 
.......................…...... ;   however. 

  ترجمه: اين يك فرايند ارزان و ساده است. با اين حال، خطراتي وجود دارد.  
 زبان چهارم 59مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -78

  كنيم: توضيح: براي بيان هدف و منظور از انجام كاري، از تركيبات زير استفاده مي  

so that 
in order that 

 

 
 جمله

 so as to 
in order to 
to  

 فعل
 due to 

because of 
in order for  

 اسم

  آموزان بتوانند پياده شوند. ترجمه: اتوبوس ايستاد تا اينكه دانش  
 زبان چهارم 59مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -79

  توضيح: به اين تركيبات دقت كنيد:  
so as to 
in order to 
to  

 فعل

  كار برود: آوريم و در جملۀ باال بايد شكل منفي به مي  toرا قبل از  notكردن آن،  و براي منفي  
so that  جمله because of  اسم    

 ه را ترك كردند تا آخرين قطار را از دست ندهند.ها كمي زودتر جلس ترجمه: آن  
 3زبان  80مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -80

  كردم. عنوان يك مترجم خدمت مي به ،عوض كنمنگاري را  ترجمه: قبل از آنكه شغل روزنامه  
  ) انجام دادن4  ) عوض كردن3  ) پردازش كردن2  ) تحقيق كردن1  

 زبان چهارم 46مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1ۀ پاسخ: گزين -81
  ترجمه:  
  :A كنند. چه شده؟ همه دارند سالن را ترك مي  
  :B كند. صحبت مي ربط بيكنم سخنران دربارٔه موضوعات  فكر مي  
  نيافته ) توسعه4  ) بيكار3  ) مصنوعي2  ربط ) بي1  
 ن چهارمزبا  55مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -82

  معلم مدرسه ابتدايي بود. 322شامل  نمونهترجمه:   
  ) توسعه4  ) نمونه3  ) غلظت2  ) مأموريت1  
 زبان چهارم 54مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -83

  كند. خدماتش را تضمين مي كيفيت ،ترجمه: شركت  
  ) ويژگي4  ) كيفيت3  ) تودٔه مردم2  ) اتحاديه1  
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  زبان چهارم 54مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2ۀ پاسخ: گزين -84
  .شد بزرگ ديده ميهاي پدربزرگم با عينك ضخيمش  ترجمه: چشم  
  بيان كردن) 4  مانع شدن/ جلوگيري كردن) 3  نمايي كردن بزرگ) 2  در نظر گرفتن) 1  
 زبان چهارم 54مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -85

  شود. مي پرتابشود كه اولين ماهوارٔه مصنوعي  اكتشافات فضايي وقتي شروع مي ترجمه: عصر مدرن  
  ) پرتاب كردن4  ) كنار آمدن3  ) تخمين زدن2  ) موفق نشدن1  
 زبان چهارم 54مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -86

  شد. كرده صحبت مي ، زبان التين توسط افراد تحصيلپيشينترجمه: در دوران   
  مشتاق) 4  بازدارنده) 3  داخلي) 2  پيشين) 1  
 3زبان  81مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -87

  از كارم است. جداطور كل  ترجمه: زندگي اجتماعي من به  
 ) مركزي4  ) مجزا/ جدا3  ) دائم2  ) دقيق1  

  ::CClloozzee  TTeessttترجمۀ ترجمۀ   ■■■■
  كرٔه جنوبي است. بيشتر قاره آن در منطقۀ قطب جنوب قرار دارد. قطب جنوب در نيم اندازٔه اياالت متحده است. برابرونيم  قطب جنوب يك

. اين منطقه توسط اقيانوس جنوبي يا قطـب قرار دارددرجۀ جنوب خط استوا  66درون حلقۀ قطب جنوب، يك خط عرضي جغرافيايي در حدود 
اوالً در آن هيچ كشوري وجود ندارد. اياالت متحده و بسياري كشورهاي  نظير است. ها بي . قارٔه قطب جنوب در ميان قارهاحاطه شده استجنوب 

سرزمين قطب جنوب نيست. در آنجا هـيچ دولتـي وجـود نـدارد.  مالكاما هيچ كشوري  ،فرستند تا در آنجا كار كنند ديگر، دانشمنداني را مي
 ني وجود دارد. در طي زمستان، دورٔه طوالني تاريكي است.كرٔه جنوبي تابستان است، روزهايي طوال عرض جغرافيايي، وقتي كه نيم خاطر به

  4 ۀنيگز : پاسخ -88
  بار/ دفعه) 4  بيشترين) 3  بيشتر) 2  ها اندازه) 1  
  1 ۀنيگز : پاسخ - 89

  فراهم كردن) 4  چرخيدن) 3  كشف كردن) 2  قرار داشتن) 1  
  3 ۀنيگز : پاسخ - 90

  ي كردنينما  زرگب) 4  احاطه كردن) 3  در نظر گرفتن) 2  جلوگيري كردن) 1  
  2 ۀنيگز : پاسخ -91

  ارزيابي كردن) 4  درگير بودن) 3  دارا بودن/ مالك بودن) 2  گيري كردن اندازه) 1  
  4 ۀنيگز : پاسخ - 92

  آيد. يك عبارت اسمي مي because ofتوضيح: بعد از   

  ::11ترجمۀ درك مطلب ترجمۀ درك مطلب   ■■■■
كننـد، ماشـين  شـان را حفـظ مـي ها غـذاي كنند. يخچال كانيكي تكيه ميهاي تكنيكي و م حل دهند بر راه ها در هر كاري كه انجام مي غربي

شان را حل كنند. وقتي كه مريض هستند، بـه چـاقوي جراحـي  ها قرار است كه همۀ مشكالت كنند و رايانه شان را تميز مي هاي ها لباس شويي لباس
ها بايد عوض شوند، درست مثل يك ماشـين  آنها را عمل كرد،  اگر نتوان قلب ها بايد عمل شوند. افتد، آن شان دارد از كار مي كنند. اگر قلب تكيه مي

  شان را به يك فرد اهدا كند و آن فرد را زنده نگه دارد.  ايم كه قلب گيرد ولي تاكنون كمبود اهداكننده داشته قديمي كه بعضي مواقع موتور جديد مي
ها هميشـه در احتـرام  هاست. هر ميموني قلبي مشابه انسان دارد و انسان ز ميمونهاي بيشتر و بيشتري دربارٔه استفاده ا  اين روزها صحبت

ها نيز هست. بنابراين به من گفته شـد  اند. اين قضيه شامل زندگي و سالمت بقيۀ انسان گذاشتن به زندگي و سالمت حيوانات بسيار مراقب بوده
هـاي آنـان بـراي مصـارف  ها رخ دهد. ما نياز خواهيم داشت كه از قلب يمونجمعي م ام، ممكن است كشتار دسته 21هاي اول قرن  كه در سال

  انساني استفاده كنيم.
هـا هسـتند. البتـه آنـان تـرس را  هاي اوليه يا انسـان شان، انسان تري نسبت به خويشاوندان نزديك ها در كل موجودات خوشحال ميمون

آورند، آنان  وجود نمي تر از ما هستند. آنان براي خود خطرهاي بيهوده به مچنين باهوششوند اما آنان ه رو مي شناسند و با خطرهاي جدي روبه مي
كننـد و  خودشان را براي آزمون ورودي دانشگاه آماده نمـي ها آنگيرند،  تأثير طال قرار نمي دنبال هيچ پولي نيستند، تحت تجارتي ندارند، به  هيچ
شوند. من احساس بدي دارم دربارٔه اينكه اين قلب ميمـون نيسـت كـه بايـد در  اني قائل نميهاي شيط دركل اهميتي دربأه جهنم و روح ها آن

  ها است. خودمان پيوند بزنيم، بلكه مغز ميمون
  3پاسخ: گزينۀ  - 93
 2پاسخ: گزينۀ  - 94
  4پاسخ: گزينۀ  - 95
  4پاسخ: گزينۀ  - 96
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  ::22ترجمۀ درك مطلب ترجمۀ درك مطلب   ■■■■
ترين واحد ماده، اتم، كشف كردند. وقتي جنـگ  جهان چيزهاي جديد زيادي دربارٔه كوچك دانشمندان در سراسر ،قبل از جنگ جهاني دوم

خواستند يك بمب اتم  ويژه مي ها به هاي جديد بسازند. آن خواستند كه از اين كشفيات استفاده كنند تا سالح جهاني دوم آغاز شد، كشورها مي
  تر از هر چيزي است كه دنيا تا به حال ديده است. مخرب ،شود. انفجار اين بمب يبسازند. اين نوع بمب با شكافتن اتم به دو بخش ساخته م

طـور  اياالت متحدٔه آمريكا تنها كشوري نبود كه سعي به ساختن بمب اتمي داشت. ژاپن و آلمان نيز دانشمنداني در اختيار داشتند كـه بـه
هـا همچنـين  شـد. آن سـاخت، جنـگ جهـاني دوم را برنـده مـي ب را ميكردند. يك مسابقه بود. هركس اولين بار بم مداوم روي بمب كار مي

توانست انتخـاب و  ترين تلفات در زندگي غيرنظاميان بود. بمب نمي توانستند جنگ را پايان دهند و جان سربازان را نجات دهند. گرچه بزرگ مي
  ردند. م گناه مي شناسايي كند كه تنها سربازان را بكشد. مردان و زنان و كودكان بي

، اياالت متحدٔه آمريكا يك بمب 1945دانشمندان در اياالت متحدٔه آمريكا اولين كساني بودند كه راز شكافتن اتم را آموختند. در ششم اوت 
» تـرومن«جمهـور  بود. بمب در هيروشيماي ژاپن انداخته شد. در زير قسمتي از سخنراني رئـيس» پسر كوچك«اتمي رها كرد كه نشان رمز آن 

  ارٔه تصميم او براي انداختن بمب اتم است.درب
ما از آن براي كم كردن درد و رنج جنگ استفاده كرديم. ما از آن براي حفظ كردن جان هزاران هزار جوان آمريكـايي اسـتفاده كـرديم. مـا «

، اياالت متحدٔه آمريكا بمب اتمي 1945م اوت در نه» طور كامل قدرت ژاپن را براي جنگيدن از بين ببريم. استفاده از آن را ادامه خواهيم داد تا به
  ديگري را در ناكازاكي ژاپن انداخت. بعد از دومين حمله، ژاپن تسليم شد.

  3پاسخ: گزينۀ  - 97
  3پاسخ: گزينۀ  - 98
  1پاسخ: گزينۀ  - 99
 3پاسخ: گزينۀ  - 100
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   انسانی) علوم آزمایشی گروه( ۷ ۀشامر  آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  

  1رياضي  171 ۀ* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀني: گز پاسخ -101
  كنيم: تر مي ابتدا مقسوم را ساده  

2 33 4 3 4x( x ) m x x m       
  دهيم: اكنون تقسيم را انجام مي  

3
2

3 2

2

2

2
3 4 3 6 16

3 6
6 4
6 12
16
16 32

32

x
x x m

x x
x x

x x m

x x

x m

x

m


 

 
 

  





 



   

  مانده برابر صفر است، پس: طبق فرض باقي  
 32 0 32m m      

  1رياضي  171 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀني: گز پاسخ -102
  هيم: د ابتدا تقسيم را انجام مي  

3 2
2

3 2

2

2

2 1
4 8 2 2 3 1

4 2
6 2
6 3

2 2
2 1
1

x
x x x

x x
x x

x x

x x

x

x

 
  

  
 

  



 



   

22قسمت برابر  بنابراين خارج   3 1x x   1ازاي  است كه بهx   :مقدار آن برابر است با  

          22 1 3 1 1 2 3 1 4( ) ( )   
  1رياضي  166و  165هاي  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀني: گز پاسخ -103

  a c a d

b d b c
    :نكته  

  با استفاده از نكتۀ باال داريم:  

2 2
2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 11 1 11 1 1 1 2 2
x x x x (x ) x x x

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
x x(x ) x(x ) x(x ) x x x x x xx x x x

      
             

      
   

  1رياضي  199 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀني: گز پاسخ -104
  شود. نكته: اگر دو طرف يك نامساوي را بر يك عدد منفي تقسيم كنيم، جهت آن عوض مي  

          63 24 1 9 24 4 6 5 30 6(*)2 3
x x

x x x x   

34 11 7 8 4 7 11 8 3 3 1 (**)( )
x x x x x x

                
1صورت  مجموعه جواب بهگيريم  از اشتراك (*) و (**) نتيجه مي   6x   .است  
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  رياضي سوم 70 ۀ* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀني: گز پاسخ -105
2باشند عبارت است از:  و  هاي آن  دومي كه ريشه نكته: معادلۀ درجه   0x ( )x         

1با فرض    2
3


   1و 2
3


  :و با استفاده از نكتۀ باال داريم  

1 2 1 2 2
3 3 3

1 2 1 2 1
3 3 9

( ) ( )

  
     



     

   

  دوم موردنظر عبارت است از: بنابراين معادلۀ درجه  
92 22 1 0 9 6 1 03 9x x x x

         

  پاسخ است. 1پس گزينۀ   
  رياضي سوم 91و  59هاي  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀني: گز پاسخ -106

2yدوم  : در تابع درجهنكته   ax bx c    2اگر 4 0b ac    آنگاه نمودار تابع فقط در يك نقطه محور ،xبر محور  .كند ها را قطع مي)
xشود ها مماس مي.(  

23نمودار تابع  ،طبق فرض   2y x x a    محورxبا استفاده از نكتۀ باال داريم:كند، پس  ها را فقط در يك نقطه قطع مي  
4 10 4 12 0 12 3a a          

  رياضي سوم 74 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀني: گز پاسخ -107
ل قبو  نماييم. در پايان قابل كنيم. سپس معادلۀ حاصل را حل مي رساني، راديكال(ها) را حذف مي هاي راديكالي ابتدا با توان نكته: براي حل معادله  

  كنيم. دست آمده را بررسي مي هاي به بودن هريك از جواب
  با استفاده از نكتۀ باال داريم:  

  

22 2 24 9 12 2 3 4 14 6 0 2 7 3 0x x x x x x x
           

    2به توان 

2 3 2 3x x  

7 5 3449 24 25 7 5 1
4 2

x

x

           






   

1
2x  3پس فقط  ،كند ت، زيرا در معادلۀ اصلي صدق نميقبول نيس قابلx  قبول است. بنابراين معادله فقط داراي يك ريشۀ مثبت است. قابل  

  رياضي سوم 70 ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀني: گز پاسخ -108
كنيم تا معادلـه از حالـت كسـري  ها ضرب مي ين مضرب مشترك مخرجتر  نكته: براي حل يك معادلۀ كسري، ابتدا دو طرف معادله را در كوچك  

  كنيم. آمده را بررسي مي دست هاي به قبول بودن هريك از جواب قابل ،نماييم. در پايان خارج شود. سپس معادلۀ حاصل را حل مي
  با استفاده از نكتۀ باال داريم:  

2 1 2 2 2
2
3 2 3 1 3 2 3 1 1 3 2 2 3 3 111

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

xx

 
              


   

2 2 2
4 8 262 4 3 1 3 4 4 0 16 48 64 4 8 2

6 3

x
x x x x x

x


                     



   

2ها برابر است با:  اند. بنابراين مجموع ريشه قبول كنند، پس قابل هر دو جواب در معادلۀ اصلي صدق مي   42 3 3( )     

  رياضي سوم 81و  80هاي  ه* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀني: گز پاسخ -109

1  د، آنگاه:نكته: اگر طول و عرض يك مستطيل متناسب با نسبت طاليي باشن 5
2




  

 طول
 عرض

  در نظر بگيريم، داريم: yو عرض را  xبا توجه به نكتۀ باال، اگر طول را   
81 5 8 1 5 16 5 1 4 5 12 2 1 5 5 1

xx
y ( )

y y
  

       
 

   

  بنابراين مساحت اين مستطيل برابر است با:  
8 4 5 1 32 5 1S xy ( ) ( )        
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  رياضي سوم 87تا  84هاي  ه* صفح شوارد مشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀني: گز پاسخ -110
0aنكته: با فرض     2، براي رسم نمودارy x a   2كافي است نمودارy x  راa سمت باال انتقال دهيم. واحد به  
0aنكته: با فرض     2دار ، براي رسم نموy (x a)   2كافي است نمودارy x  راa سمت راست انتقال دهيم. واحد به  

  

2 21 1 2 2 2y (x ) (x )      
  واحد 1
  سمت راست به

  

2 22 1 1 2y x x (x )     
  

  

2 2 22 2 2 2 4 4y (x ) (x ) x x        
  دواح 2
  سمت باال به

  رياضي پايه 83و  82هاي  ه* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀني: گز پاسخ -111
     x

bx log a a b نكته :  
11 25 11 25 11 25 4 4 15 652 27 5 11 25 10 10 10 10 103 3

/ / / / /E E E E
M log / log / log E E

E E E E
            

   
   

  رياضي پايه 109و  108هاي  ه* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀني: گز پاسخ -112

0aته: با فرض نك   2دوم  ، ماكزيمم مقدار تابع درجهy ax bx c   2طول  اي به در رأس آن، يعني نقطه
b

x
a

  افتد. اتفاق مي  

6000 16000 30 30 6000 20030 30
x

x p p x p x


           

  ضابطۀ تابع درآمد عبارت است از:  
21 1200 20030 30R(x) x p x( x) x x         

200با توجه به نكتۀ باال، تعداد كاال براي رسيدن به درآمد ماكزيمم برابر است با:    300012 30
x

( )


 

 
   

213000    بنابراين درآمد ماكزيمم برابر است با:   3000 200 3000 30000030R( ) ( ) ( )      

  رياضي پايه 79تا  77هاي  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀني: گز پاسخ -113
  c c clog a log b log ab  نكته :  

  m
n

bb

n
log a log a

m
 نكته :  

  1alog a  نكته :  
               42 2 2 26 1 5 200 6 1 1000 6 4 6 2 16log x log (x ) log log log x(x ) log log x(x ) x(x )   

2
6 10 826 16 0 36 64 100 6 10 22

x
x x

x


               







   

2xمقدار      8كند، پس فقط  در معادلۀ اصلي صدق نميx  :قابل قبول است. بنابراين  

2 34 4 22
3 38 2 22 2log x log log log      

  رياضي پايه 79تا  77هاي  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀني: گز پاسخ -114
  هاي لگاريتم داريم: با استفاده از ويژگي  

1 5
2 2 22 2 2 22 2 2 23

5 3 5

54 2 2 2 2 5 82 4 2 22 53 81 10 1 10 1 5 5

x log log log
log xy log ( ) log log

y log log


     

     

       


   

  پايه رياضي 106ۀ صفح*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀني: گز پاسخ -115

0aنكته: با فرض    ،  2بيشترين مقدار سهميy ax bx c   4 :همان عرض سهمي است كه برابر است باa


   

2بيشترين مقدار تابع  ،طبق فرض   6 114y ax x    گيريم: پس از نكتۀ باال نتيجه مي ،است 120برابر  
36 4 114 36 4 114 36 3120 120 120 36 456 480 24 364 4 4 24 2

a a
a a a a

a a a
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  رياضي پايه 110و  109هاي  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀني: گز پاسخ -116

21صورت  معادلۀ درآمد و هزينه به ،طبق فرض   30020R(x) x x    7200و 40C(x) x  :است، پس تابع سود عبارت است از  

2 21 1300 7200 40 260 720020 20P(x) R(x) C(x) x x x x x             

  تعداد واحد كاال براي آنكه سود ماكزيمم شود برابر است با:  

 260 260012 20
x

( )


 

 
   

  رياضي پايه 112 ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀني: گز پاسخ -117
20درخت اضافي بكاريم. در اين صورت تعداد درختان برابر  xفرض كنيم    x  كيلـوگرم از  3ازاي هـر درخـت اضـافه،  اهد بود. از طرفي بـهخو

گـردد؛ يعنـي ميـانگين  كيلوگرم از ميانگين محصول هر درخت كم مـي 3xدرخت،  xازاي  شود، پس به ميانگين محصول هر درخت كاسته مي
90محصول هر درخت برابر  3x راين مقدار محصول باغ برابر است با:خواهد شد. بناب  

220 90 3 3 30 1800( x)( x) x x        
  بنابراين تعداد درخت اضافي براي رسيدن به بيشترين محصول برابر است با:  

 30 56x


 


   

20پس اگر    5 25  يد.آ  دست مي درخت گردو در اين باغ كاشته شود، بيشترين محصول به  
  رياضي پايه 112 ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀني: گز پاسخ -118
x)2در نظر بگيريم، اختالف مربع اين عدد  xاگر عدد موردنظر را    )3از سه برابر آن عدد  ( x) :عبارت است از  

2 23 3P(x) x x x x       

3ازاي  ر اين تابع بهبيشترين مقدا    3
2 2maxx


 


  آيد. بنابراين بيشترين مقدار اين تابع برابر است با: دست مي به 

 9 9 9
4 2 4maxP       

پس:   
9

34
3 2
2

max

max

P

x
    

  رياضي پايه 104تا  100هاي  ه* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀني: گز پاسخ -119

1 :آنگاه درصدي از ماده باشد كه باقي مانده است، bعمر و  تعداد نيم Tمسائل زوال اگر  نكته: در  
2

Tb ( )   

  مانده است. پس با استفاده از نكتۀ باال داريم:  درصد كربن در فسيل باقي 81بنابراين  ،درصد كربن خود را از دست داده است 19 ،فسيل  
1 81 1 81 1 81 100 22 100 2 100 2

T Tb ( ) ( ) log Tlog log log Tlog           

81 100 4 3 2 4 0 47 2 1 88 2 0 12 0 42 2 0 3 0 3 0 3
log log log / / /

T /
log log / / /

    
      

   
   

  بنابراين قدمت اين فسيل برابر است با:  
0 4 5700 2280/     

  رياضي پايه 98 ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀني: گز پاسخ -120
  قسيم كنيم داريم:قسمت مساوي ت nباشد و سال را به  rگذاري، اگر آهنگ رشد ساالنه برابر  نكته: در مسائل سرمايه  

1 nt
t

r
P P ( )

n
    

  با توجه به نكتۀ باال داريم:  
12 120 121 2 1 2 1 01 2 12 1 0112

nt t ttP r /
( ) ( ) ( / ) log t log( / )

P n
        


   

2 0 3 3 7512 100 751 01 0 004 4 12
log /

t t
log / /

          

75بنابراين   
  برابر شود. 2كشد تا سرمايۀ او  ماه طول مي 75سال يا  12
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  كتاب 121 ۀصفح*  ساده : *سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -121

شـود كـه در  پايين بودن نرخ اشتغال، موجب كاهش درآمد افراد جامعه و كاهش تقاضا و در نتيجه كاهش انگيزٔه توليدكنندگان براي توليد مـي  
ايش تقاضا شده كه انگيزٔه توليد را باال برده و موجب در چنين شرايطي تزريق پول جديد باعث افز  .شويم نتيجه با كاهش درآمد سرانه مواجه مي

  شود. رونق اقتصادي مي
   كتاب 120 و 119، 116 ،111 هاي صفحه*  متوسط : *سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -122
اين كاالهاي خاص معاوضه بود. ساكنان اين مناطق حاضر بودند كاالهاي اضافي خود را با  توجهالف) در گذشته، در هر منطقه كااليي خاص مورد   

عنـوان اولـين پـول مـورد  توانند كاالهاي موردنياز خود را دريافت كنند. اين كاالها بـه كنند زيرا اطمينان داشتند كه با دادن اين كاالها مي
  استفاده قرار گرفت.

  به تعريف نقدينگي و حجم پول: توجهب) با   
  ها هاي ديداري و غيرديداري نزد بانك دست مردم و سپرده ها و مسكوكات موجود در نقدينگي: مجموع اسكناس    
  ها هاي ديداري بخش خصوصي نزد بانك ها و مسكوكات موجود در دست مردم و سپرده حجم پول: مجموع اسكناس    

هـاي  ردههاي ديداري با هم مشـترك هسـتند امـا سـپ ها و مسكوكات و سپرده شويم كه هر دو مفهوم در مواردي نظير اسكناس متوجه مي
  گيرند. مي قراردر نقدينگي مورد محاسبه  صرفاًغيرديداري 

پول ارزش و قدرت خريد خود  ،هاي آتي است اما در شرايط تورمي كند، وسيلۀ مناسبي براي پرداخت» حفظ ارزش«ج) در صورتي كه پول بتواند   
  هاي آتي نيست. دهد پس وسيلۀ مناسبي براي پرداخت را از دست مي

  كتاب 120و  116 هاي هصفح*  متوسط : *سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيگز  :پاسخ -123
  شود. بنابراين در محاسبات فقط يك بار حساب مي است.هاي ديداري  هاي جاري همان سپرده نكته: منظور از سپرده  
  الف)    

  حجم پول ها  اسكناس مسكوكات  هاي ديداري  سپرده
150دالر 000 150 000 24 000 324 000, , , ,   حجم پول  

  نقدينگي ها  اسكناس مسكوكات  هاي ديداري  سپرده هاي غيرديداري  انداز) سپرده دار + پس مدت(
150دالر 000 150 000 24 000 35 000 40 000 399 000, , , , , ,     نقدينگي  

  كتاب 129 و 128 ،122 هاي صفحه*  متوسط : *سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيگز : پاسخ -124
 كاهشدستور بانك مركزي در جهت  ها به هاي قانوني نزد بانك ق تغيير در نرخ سپردههاي قانوني، روشي است كه از طري الف) افزايش نرخ سپرده  

  شود. (سياست انقباضي پول) اعمال مي حجم پول در گردش

ب) شروط تنزيل سفته
وجود آمده باشد. دليل انجام امور بازرگاني به بدهي بايد به -1
  روز نمانده باشد. 90از به زمان سررسيد بيش  -2

شوند در سيستم بانكـداري  قرضه چون مشمول كوپن بهره مي اوراق .اند قرضه شده اوراقج) اوراق مشاركت، اوراق اسالمي هستند كه جايگزين   
  اسالمي مجاز نيستند.

يـا بانـك  ،است كه در اين فعاليت بـانكي »مدت تخصيص اعتباري كوتاه«دهند  ها به مشتريان خود اختصاص مي د) يكي از اعتباراتي كه بانك  
عنوان اعتبار به  كند و يا مبلغي بيش از موجودي حساب جاري توليدكنندگان و بازرگانان را به اقدام به تنزيل اوراق بهاداري همچون سفته مي

  پردازد. ها مي آن
  كتاب 132 ۀصفح*  متوسط: *سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيگز : پاسخ -125
صـورت  آالت يا تأسيسات با عمر مفيد بيش از يك سال را خريداري و بـه ها بنا به تقاضاي كتبي مشتري، ماشين بانك ،ساطيالف) در فروش اق  

  فروشند. قسطي به مشتري مي
  العمل) به او بپردازد. عمل مشخص كارگزار يا عامل، اجرت يعني (حق قابلكند در م كارفرما تعهد مي ،ب) در عقد جعاله طبق قرارداد  
  شود. ج) عقد مشاركت مدني، قراردادي بازرگاني است كه بين دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي (از جمله بانك) منعقد مي  
  پردازد. بانك سرمايه را تأمين و شخص ديگر با آن به تجارت مي ،د) در عقد مضاربه  
  كتاب 134و  131، 130 هاي صفحه* متوسط  : *سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -126
   است. ها آنها، پرداخت بدهي مشتريان در صورت درخواست  يكي از وظايف بانك  
   عهدٔه بانك مركزي است.  ها به بين بانك حساب وظيفۀ تصفيه  
   ود.ش وفروش و تبديل پول كشورهاي مختلف است كه تحت عنوان خريدوفروش ارز شناخته ميدهند، خريد ها انجام مي كه بانك يكي ديگر از خدماتي  
    كنند. هاي تخصصي به خريد اوراق مشاركت دولتي و غيردولتي و فروش آن با مبلغ بيشتر به مشتريان خود اقدام مي نكبا ،ماليدر عمليات  
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  كتاب 136 ۀصفح*  دشوار : *سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -127
جاي اينكه از بانك  ندگان سرمايه (يعني واحدهاي توليدي و تجاري) بهكن ابداع شيؤه تأمين مالي از طريق صدور اوراق بهادار باعث شد كه تقاضا  

  طور مستقيم از مردم دريافت كنند. وام بگيرند، وام را به
دهنـدگان)  كنندگان سرمايه (يعنـي مـردم و وام داشتند حذف شدند و به اين ترتيب سود بيشتري عايد عرضه  ها كه نقش واسطه در نتيجه بانك  

  يابد. كنندگان سرمايه (يعني واحدهاي توليدي و تجاري) نيز كاهش مي هاي بازپرداخت تقاضا هزينه شده و از طرفي
  كتاب 137 و 136 هاي صفحه*  دشوار : *سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيگز : پاسخ -128
  گيرد. مي قرارر مورد معامله شود و در آن اوراق بهادا  الف) بورس اوراق بهادار يك بازار رسمي و دائمي است كه در محلي معين تشكيل مي  
    كند. كارگيري سرمايه را فراهم مي آوري و به زمينۀ جمع ،كنندگان و تقاضاكنندگان سرمايه بورس مركز مطمئني است كه با ايجاد ارتباط بين عرضهب)   
  كتاب 130 ۀصفح*  متوسط : *سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -129
هاي غيرديداري مشتريان البتـه  آن بيش از يك سال است از محل موجودي سپرده  اعتبارهايي را كه زمان مدت، بانك در تخصيص اعتبارات بلند  

كننـدگان آن را در  دليل اينكـه معمـوالً دريافـت دهد. اين اعتبار به دار و سرمايۀ اوليۀ خود در اختيار مشتريان قرار مي هاي مدت از نوع سپرده
  از اهميت زيادي برخوردار است. ،گيرند كار مي هاي توليدي يا بازرگاني به زمينه

  كتاب 139 ۀصفح*  متوسط : *سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيگز : پاسخ -130
. شركتي شوند سهامي عام در بورس پذيرفته ميهاي  شركت فقطشوند كه  تقسيم مي و سهامي خاص عامسهامي  نوعدو هاي سهامي به  شركت  

بهادار تهران  اوراقبورس  شركتتقاضاي پذيرش خود را به همراه مدارك موردنياز به  ،الزم را نيز دارد كه خواستار پذيرش در بورس است و شرايط
 ،بررسي دقيق وضـعيت شـركتهيئت پس از  ،شود. در اين مرحله مدارك به هيئت پذيرش ارسال مي ،شركتارائه و پس از بررسي اوليه در اين 

  شود. تشكيل مي ارزش همسهامي از سهام  هاي ند. سرمايۀ شركتك آن اقدام مي نسبت به پذيرش يا رد تقاضاي
  كتاب 145 ۀصفح*  دشوار : *سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيگز : پاسخ -131
  شد. يكي از اين عوامل عبارت است از: شكل امروزي مي الملل به در گذشته عواملي مانع رشد و توسعۀ تجارت بين  
واردي چون حمايت از توليد داخلي و ممانعت از واردات كاال هرچند غيرعاقالنه، خطر حملـۀ دزدهـا و ها در م موانع قانوني، ناامني و ضعف دولت  

  شد. بين رفتن انگيزٔه تجارت خارجي مي ازراهزنان به تجار و روابط بين كشورها مانع از تجارت خارجي و موجب 
  كتاب 149 ۀصفح*  ساده : *سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيگز : پاسخ -132

رعايت اصل مزيت نسبي پيامد عدم

  رود. ها هدر مي منابع و سرمايه -1
  شود. كيفيت توليد مي كاالهاي كم -2
يابد. هاي توليد نسبت به ساير مناطق افزايش مي هزينه -3
  يابد. افزايش مي كاالهاشدٔه  قيمت تمام -4
  يابد. رفاه جوامع كاهش مي -5

  كتاب 159 و 158 هاي صفحه*  متوسط : *سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيگز : پاسخ -133
  باشد: دنبال تحقق هدف نهايي خود از طريق اصول زير مي ابتدا گات و در حال حاضر سازمان تجارت جهاني به  
وري اعطـا كنـد، سـاير ) اصل دولت كاملةالوداد: چنانچه يكي از اعضا در زمينۀ عوارض گمركي وارداتي يا صادراتي شرايط مساعدي را به كشـ1  

  شوند. خود از اين شرايط برخوردار مي كشورهاي عضو نيز خودبه
  داخلي: مقررات مربوط به كاالهاي داخلي و خارجي (وارداتي) بايد يكسان باشد. اصل تسّري رفتار) 2  
  اي عوارض گمركي است. ) كاهش تدريجي عوارض گمركي: تجارت جهاني درصدد كاهش مرحله3  
  هاي مقداري از طريق تعيين سهميه را منع كند. هاي مقداري: تجارت جهاني درصدد است محدوديت ت برقراري محدوديت) ممنوعي4  
  كتاب 148 ۀصفح*  متوسط : *سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيگز : پاسخ -134
از نيروي انسـاني  رخورداريبرٔه جنوبي با كشورها از لحاظ دسترسي به عوامل توليد مانند زمين، سرمايه و نيروي انساني با هم متفاوتند. اينكه ك  

  كند. الملل اشاره مي متخصص قادر به توليد لوازم خانگي باكيفيت است به همين نكته در جهت روي آوردن كشورها به تجارت بين
اقليمي و شرايط طبيعـي در  از طرفي در برخي مناطق كشور تركيه امكان توليد فندق و بادام باكيفيت وجود دارد كه اين بيانگر گوناگوني شرايط  

  باشد. كشورها مي
  كتاب 161 ۀصفح*  دشوار : *سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -135

  
  2تاريخ ادبيات  41و  39هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -136
  2تاريخ ادبيات  50تا  41 هاي مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -137
  جالليه مجموعۀ غزليات محتشم كاشاني است.  
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  2تاريخ ادبيات  61تا  59هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -138
  اي رؤيايي است كه تصويري انتقادي از عصر قاجاري است. المحسنين سفرنامه : موضوع مسالك2گزينۀ   
  بيك يك رمان تاريخي و خواندني است. اهيمنامۀ ابر  : سياحت3گزينۀ   
  نويسي است. حال يا خاطره : شرح زندگاني من، حسب4گزينۀ   
  2تاريخ ادبيات  69مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -139
  2تاريخ ادبيات  70مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -140
  2تاريخ ادبيات  179تا  175هاي  ال: * متوسط * صفحهمشخصات سؤ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -141
  2تاريخ ادبيات  178مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -142
  .يكي از آثار اوست» پيرمرد و دريا«عبارت پرسش دربارٔه ارنست همينگوي است و كتاب   

  2دبيات تاريخ ا 180مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -143 
  هاي ادبي متوسط * جامع آرايهمشخصات سؤال: *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -144 

  الف) تلميح به حضرت خضر و چشمۀ آب حيات  
  نما است. نقش بودن متناقض در عين سادگي، بسيار ب) تناقض   
  اند. لب در زمين دفن شده هاي شيرين ها اين است كه انسان ت شيريني ميوهج) عل  
  ماند. قدري لطيف است كه جاي نگاه بر بدنش مي ن يار بهد) اغراق: بد  
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * متوسط * جامع آرايه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -145
  جناس ناقص افزايشي است.» مار و ما«بين   
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * متوسط * جامع آرايه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -146
  شود. متناسب شود معني خورشيد تداعي مي» ماه«ا اگر با محبت است، امدر اين بيت به معني ايهام تناسب: مهر   
توانـد ايهـام  به اين دليل مهر با مـاه مـي ،معني ماه آسمان است نكته: هرچند كلمۀ ماه در اين بيت استعاره از معشوق است، اما از نظر لغوي به  

  تناسب بسازد.
  جناس دارند.» ماه و كاه«دو كلمۀ   
  هاي ادبي آرايه 107تا  104هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3نۀ پاسخ: گزي -147
  موازنه ندارد. 4فقط بيت   
  هاي ادبي آرايه 23مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -148
  ) تقلبي2  ) قلب (دل)1 :قلب ايهام دارد  
  يهاي ادب مشخصات سؤال: * متوسط * جامع آرايه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -149
  آمد و رفت تضاد  )الف  
  )2زنگ (نشر  /)1روم (نشر  /)2مو (لف  /)1رو (لف  لف و نشر  )ب  
عنـوان  ها اشاره دارد. در اشعار معموالً اين دو به بالد آفريقا) به سياهي پوست آفريقايي روم به سفيدي پوست روميان و زنگ (حبشه و برخي    

  ند.گير  رنگ سياه و سفيد در تقابل هم قرار مي
  جناس ناقص اختالفي ،گوش و هوش جناس  )ج  
  برهنگي خلعت و لباس من است، تناقض دارد. تناقض  )د  
  هاي ادبي آرايه 16مشخصات سؤال: * ساده * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -150
  سجع متوازي  خردي -: مددي1گزينۀ   
  سجع متوازي روي  -: شوي2گزينۀ   
  فسجع مطر  ابتال  -: خدا3گزينۀ   
  سجع متوازي شود  -: بود4گزينۀ   
  شناسي عروض و قافيه و سبك 95مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -151
  گويد فكر صواب نياز به دل خوش و غيرگرفتار دارد. توانند كار خير انجام دهند. در بيت يك هم مي مفهوم عنوان سؤال اين است كه افراد ثروتمند مي  
  شناسي عروض و قافيه و سبك 95مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1: گزينۀ پاسخ -152
  گويد كسي كه اهل فقر است، آرامش خاطر دارد. حال است اما در بيت يك مي دست است، آشفته گويد كسي كه تنگ عنوان سؤال مي  
  سيشنا عروض و قافيه و سبك 102مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -153
  خار وجود ندارد. مفهوم مشترك: خوشي بدون رنج و گل بي  
  شناسي عروض و قافيه و سبك 115مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -154
  : اگر از ديد عاشق به معشوق بنگري، معشوق آسماني و بسيار ارزشمند است.2مفهوم مشترك عنوان سؤال و گزينۀ   
  شناسي عروض و قافيه و سبك 121و  120هاي  شخصات سؤال: * متوسط * صفحهم ▲  4پاسخ: گزينۀ  -155
  مفهوم مشترك: شكايت از افرادي كه به غم ديگران توجهي ندارند.  
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  شناسي عروض و قافيه و سبك 131مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -156
  فهمد. ا ميمفهوم مشترك ابيات: كسي كه درد دارد (عاشق است) درد ر   
  شناسي عروض و قافيه و سبك 140مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -157
  مفهوم مشترك: ناتواني و حيرت عقل در برابر شناخت يار  
  شناسي عروض و قافيه و سبك 141مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -158
  در آنجاست. مفهوم مشترك: ارزش مكان به كسي است كه  
  شناسي متوسط * جامع عروض و قافيه و سبكمشخصات سؤال: *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -159
  قمارباز اثر داستايوسكي است.  
  شناسي عروض و قافيه و سبك 132و  105هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -160

  گويند. ازد، بدان واسوخت ميواسوخت: اگر شاعر برخالف سنت شعري به سرزنش معشوق بپرد  
  شود. وفايي دنيا مذمت مي بي 4وفايي يار گله دارد، اما در گزينۀ  مهري و بي شاعر از بي ،در سه گزينۀ اول  

  
  ترکیبی*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۱ 

  نادرست است.» .این سنت، زیبا است: «۲گزینۀ   

  نادرست است.» پسندیده«نیز » جمیلة«ضمیر ندارد و نادرست است و ترجمۀ » شان معلم: «۳ۀ گزین  

  نیز نادرست است.» .این سنت، زیبا است«جمع آمده و نادرست است و » جاهای خود: «۴گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۲

مفـرد ترجمـه  صـورت بـه ،الیـه دار بودن مشار»ال«دلیل  ت جمع (آنان) نادرست است چون باید بهصور  دلیل ترجمۀ اسم اشاره به : به۱گزینۀ   

  شود./ تعلُّم: یادگیری

  که ماضی بعید منفی است نادرست است.» تصور نکرده بودند«دلیل  : به۳گزینۀ   

  نادرست است.» ها آن درس«دلیل  : به۴گزینۀ   

  ترکیبی*  توسطممشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۳

  نادرست است.» جامعۀ ناشناخته«صورت مفرد و  به» شان جان«دلیل عدم ترجمۀ ضمیر فصل (کسانی هستند ...) و ترجمۀ  : به۱گزینۀ   

نیـز نادرسـت اسـت و » جامعـۀ مـا«کنند) ترجمه نشده است. ضمن اینکه  نادرست است و فعل آن (زندگی می» ناشناخته هستند: «۲گزینۀ   

  مده است.ضمیر نیا

  شود. ترجمه می» های خود أنفسهم: جان«ترجمه شود. ضمن اینکه » اند آنان هامن کسانی«صورت  باید به» اند آنان کسانی: «۴گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۴

  نیز نادرست است.» ایستاده«نادرست است./...» جوان کسی است که : «۲گزینۀ   

  صورت مفرد (نعمت) ترجمه شده است. به» الّنعم«شود، ضمن اینکه  ترجمه می» قد عاش: زندگی کرده است: «۳گزینۀ   

م و تأّخر نادرست است. ضمن اینکه  دلیل ترجمۀ افعال جمله به : به۴گزینۀ    صـورت  نیـز مفـرد آمـده اسـت و جملـه بـه» نعمـت«صورت تََقدُّ

  حالیه معنی نشده است.

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۵

  باشد. نادرست میشود و جملۀ دوم مضارع ساده است و  ترجمه می»  البالد: در کشوريف: «۱گزینۀ   

  »شبابنا« » الّشباب«شود./  می» َتفیدوایَسْ  أنْ « » َتفیدونَ یَسْ  أنْ : «۲گزینۀ   

ُس : «۳گزینۀ      »َتِفدْ لَِیسْ  َتفیدوا لَِیسْ «/ ضمن اینکه فعل باید مفرد بیاید. »علمّیة« » يّ علم«فعل مضارع است./ » تُؤسَّ

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۶

  نادرست است.» حیاتنا«دارای ضمیر نیستند و ضمیر در » دراسة: تحصیل«و » الغایات: اهداف«باشد و  می» دست یافنت: َحَصل، یَحصل«: ۱گزینۀ   

  نادرست است.» للوصول: تا رسیدن«دلیل  : به۲گزینۀ   

  »مضارع بََدأ «شود و نادرست است و خرب آن باید مضارع بیاید.  مضارع منی چون مقاربه است» نبدأ: «۳گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۷

  گذاری درست عبارت: حرکت  

  املطلقِ   املفعولِ   إعراَب   رَُب تُعْ و    الّصفةُ   هُ َعنْ  ُب یَُنوْ و    املصدرُ   الجملةِ يف  َذفُ یُحْ   َقد
حرف 

  تقلیل

فعل مضارع 

  مرفوع

نائب الفاعل و  جار و مجرور

  مرفوع

فعل مضارع 

  مرفوع

جار و 

  مجرور 

نائب الفاعل و 

  مرفوع

فعل مضارع 

  مرفوع

مفعول مطلق ُمبّیناً 

  للّنوع

إلیه و  مضاف

  مجرور

ةالّنعت و مجرور بالّتبعیّ 
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  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۸

  گذاری درست عبارت: حرکت  

  ُل تَُقوْ   هاـــــــــأنَّ   تَرَ   کَ ــــــــَقلبِ   دّقاِت   إلی  عْ َتمِ تَسْ   إنْ 
فعل مضارع مجزوم  أداة الّرشط من 

  (فعل رشط)

مضاف إلیه و   مجرور  جار

  مجرور

إلیه و  مضاف

  مجرور محّالً 

ط و مجزوم جواب رش 

  بحذف حرف العلّة

من الحروف املشّبهة 

  بالفعل

و » إنّ «إسم 

  منصوب محّالً 

فعل مضارع مرفوع و فاعله 

مرفوع» إنّ «و الجملة خرب » يه«

  محّالً
  

  ثوانٍ   و  دقائُق   الحیاةَ   إنَّ 
  ة تقدیراً معطوف و مرفوع بالّتبعیّ      و مرفوع» إنّ «خرب   و منصوب» إنّ «إسم   من الحروف املشّبهة بالفعل

  آید.) می» إنّ «صورت مکسور  همزۀ آن به ،آمده» تقول«چون بعد از » إنّ («  

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۹

  إسم رشط نکره است. : معرفة ۱گزینۀ   

  مؤنّث : مذکّر ۳گزینۀ   

  مزید ثاليثّ   : مجرّد ثاليثّ ۴گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسطسؤال: *  مشخصات ▲   ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۰

  بیاید.» اسم و خرب«ها  پذیر نیستند و باید برای آن نادرست است. افعال ناقصه فاعل...» فاعله «دلیل  : به۱گزینۀ   

  شده است.)» طلب«(اضافه به مصدر  .نادرست است» به و منصوب بالفتحة مفعول: «۲گزینۀ   

  فاعله ب فاعله / نائّي للمعلوممبن ّي للمجهول : مبن۴گزینۀ   

  عربی چهارم ۷درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۱

  جازمه و برای امر غایب هستند. ۴و  ۱های  کاررفته در گزینه های به» الم«  

  جاّره است. ۲در گزینۀ » الم«  

  ناصبه و برای بیان علت است. ۳کاررفته در گزینۀ  به» الم«فقط   

  عربی چهارم ۷درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۲

  ها:  مفاعیل گزینه  

  »درجات«و » نفس: «۲گزینۀ »/ جامل: «۱گزینۀ   

  »نفس: «۳گزینۀ   

  » أجر«و » ک«، »الحسنة: «۴گزینۀ   

  پذیرد. دو مفعول می» یُعطي«به بیشرت است. توجه کنید که فعل  اد مفعولتعد ۴که در گزینۀ   

  عربی چهارم ۶درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۳

  گیرد. و تنوین منی» ال«؛ اسم الی نفی جنس »نورَ  نوراً : «۱گزینۀ   

  شود. : اسم الی نفی جنس نکره است و مضاف به معرفه منی۲گزینۀ   

  شود. : خرب الی نفی جنس بر اسمش مقدم منی۳گزینۀ   

  عربی چهارم ۷درس *  طمتوسمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۴

الیه اسـت کـه  کند که مصدر منصوب از جنس فعل ولی دارای صفت یا مضاف مفعول مطلق نوعی، کیفیت و چگونگی وقوع فعل را بیان می  

  الیه آن است. مضاف» َمنْ «مفعول مطلق نوعی و » عیَش « ،۳در گزینۀ 

  حال است.» خائفاً « ۱گزینۀ   

  است. مطلقمفعول » جّداً « ۲گزینۀ   

  له است. مفعول» حّباً « ۴زینۀ گ  

  عربی چهارم ۷درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۵

  است.» اغراء«دربردارندۀ اسلوب  ۲و  ۱های  گزینه  

  است.» أدعو«مفعول مقدم » إیّاکم«کار نرفته است و  اسلوب اغراء و تحذیر به ۳در گزینۀ   

  عربی چهارم ۷درس *  توسطممشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۶

  عطف بیان و مجرور به تابعیت است.» األیّام: «۱گزینۀ   

  مبتدا و مرفوع است.» األیّام: «۲گزینۀ   

  و منصوب است.» أنسی«به برای فعل  مفعول» أیّاماً : «۴گزینۀ   
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  عربی چهارم ۶درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۷

  صورت مصدر آمده است و نادرست است. ارع باشد که در اینجا بهباید فعل مض» عسی«خرب   

   عربی چهارم ۷مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۸

  خرب صار و منصوب است.» کثیراً « ۱در گزینۀ   

  مفعول مطلق با عامل محذوف» شکراً « ۲در گزینۀ   

  صفت و جانشین مفعول مطلق» کثیراً « ۳در گزینۀ   

  مفعول مطلق نوعی است.» إحسان« ۴گزینۀ  و در  

  عربی چهارم ۷مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۹

...» لِــ «تواند منصوب باشد و باید با حرف جّر  له باید مصدر قلبی باشد و اگر از مصادری با منشأ حواس ظاهری رسچشمه بگیرد، منی مفعول  

  ] يّ تعلیل بیاید. [لِزیارِة والد

   عربی چهارم ۶مشخصات سؤال: * ساده * درس  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۰

  داللت دارد و با توجه به صورت سؤال، این گزینه درست است.» امید و رجا«از جمله افعال مقاربه است که بر » عسیٰ «  

  
  2 جهان و ايران تاريخ 57 ۀ* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀني: گز پاسخ -181
  .بودندها  اسپانيايي وها  پرتغالي شدند، وارد قارٔه آمريكا به كه استعمارگراني نخستين  
  2 جهان و ايران تاريخ 74 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀني: گز پاسخ -182
  شد. آغاز اول جهاني جنگ، سارايو شهر در صرب جوان يك دست به اتريش وليعهد شدن كشته م. با 1914 ژوئن در  
  مربوط به آغاز جنگ جهاني دوم است. 4تذكر: گزينۀ   
  2تاريخ ايران و جهان  82 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀني: گز پاسخ -183
. شـد برقـرار كشـور در جمهـوري حكومت و گريخت كشور از خواهان شورش جمهوري اثر در اسپانيا سيزدهم پادشاه آلفونس. م 1931 سال در  

 و شوروي. رفت اسپانيا قدرت به تصاحب قصد به و موسوليني و هيتلر پشتيباني با فرانكو مارشال نام به اسپانيا طلبان از سلطنت يكي بعد، نديچ
 نيـز آلمـان مقابـل، در و كردنـد مـي تقويـت را كمونيستهاي  اسپانيا، چريك به سالح فرستادن با بودند، خواهان جمهوري طرفدار كه فرانسه

  .داد مي طرفداران فرانكو به راها  سالح ترين نمدر 
  2تاريخ ايران و جهان  90 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀني: گز پاسخ -184
 را» منشـور ملـل متحـد«نامـۀ  اسـاس بودنـد، داده جنگ اعالن عليه آلمان كه كشور 50 نمايندگان سانفرانسيسكو، در كنفرانسي جريان در  

  رساندند. تصويب به
  2تاريخ ايران و جهان  65 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀني: گز پاسخ -185
 نيز را بندر ديگر پنج و كرد واگذار ها به انگليسي را كنگ هنگ بندر چين آن، موجب به كه انجاميد استعماري قراردادي انعقاد جنگ اول ترياك به  

  .شد لغو ترياك مصرف ممنوعيت و برقرار اپيتوالسيونك همچنين حق. داد اختصاص ها آن به خارجي تجارت براي
  مربوط به حوادث پيش از جنگ اول ترياك است. 2و  1هاي  تذكر: گزينه  
  2تاريخ ايران و جهان  53 ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀني: گز پاسخ -186
 را فقير مصري دهقانان دراز ساليان براي كه پرداخت داراني زمين با مبارزه برآمد و به مصر و اقتصاد ارتش نوسازي و اصالح محمدعلي پاشا درصدد  

 جوانـان از و گروهـي داد توسـعه را ارتباطي هاي كرد، راه تنظيم را كشور آن مالي امور وي اينها بر عالوه. كردند مي كشي بهره ها آن از و استثمار
  .كرد مخالفت شد، پيشنهاد اروپاييان سوي از كه سوئز كانال احداث طرح با فرستاد، اما اروپا به جديد علوم فراگيري براي را مصري

پاشا از امپراتوري عثماني اعالم استقالل نكرد بلكه با اجازٔه سلطان عثماني سلسلۀ خديوان مصر را تأسيس كرد. همچنـين او   تذكر: محمدعلي  
  نيروهاي فرانسوي را به كمك مردم بيرون راند نه نظاميان انگليسي.

  شناسي تاريخ 119 ۀ* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀني: گز پاسخ -187
 در هـا بودايي لَهاسا (مركـز المقدس، بيت مشهد، نجف، مدينه، نظير مكه، مذهبي شهرهاي. هستند مقدس ها مكان آييني بعضي هر پيروان نزد  

  .اند جمله از اين يزد، در زردشتيان هاي آتشكده و معابد ،در هند) هندوها (مركز بَنارس ت)،تب
  شناسي تاريخ 127 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀني: گز پاسخ -188
 وزيري، نخست از بركناري از پس علم. ايران بود وزير نخست علم اسداهللا زد، مدرسۀ علميه كشتار در به دست پهلوي رژيم  كه .ش 1342 سال در  

  .بود شاه افراد به ترين نزديك از. ش 1356 سال تا و شد وزير دربار
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  شناسي تاريخ 138 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀني: گز پاسخ -189
  نشريات هستند.  امتيازنامۀ انتشار كشور و از به خارج دانشجويان اعزام ها، دانشگاه مدارس، به تأسيس مربوط اسناد فرهنگي شامل اسناد  
  شناسي تاريخ 104 ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀني: گز پاسخ -190

 تاريخي اشخاص ۀنام زندگي نوشتن در ها اين نامه. دارد اهميت مورخ براي كشورها ميان همچنين روابط و كشور ادارٔه نظام بازسازي براي منشĤت  
   .شوند مي محسوب تاريخ منابع نيز از

 توان با اسناد تاريخي يكي دانست. منشĤت را نمي است در حالي كه  از كاربردهاي اسناد تاريخي در تحقيقات مورخان 4تذكر: گزينۀ  

  
  2غرافيا ج 58و  57هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -191
  2غرافيا ج 54و  52هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -192
    ترين شـكل  شوند كه اصلي جا مي كنند و جابه ها به اشكال مختلف حركت مي ٔه دامنۀ كوهدهند ايِ تشكيل ، مواد ريزدانهريزشعالوه بر پديدٔه

  است. لغزش كوه ،آن
  )14و  13 هاي (شكل 2غرافيا ج 49و  48هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -193
    ضخامت ليتوسفر  پوسته و جبۀ بااليي كره  سخت 100km   
    ضخامت آستونسفر 700كره  نرمkm    
   شوند: اي كه منجر به ايجاد كوهستان مي شكل اصلي ود  
  هاي آند، هيماليا و زاگرس كوه مانند رشته ) فشردگي، بسته و نزديك شدن صفحات 1    
  مانند آيسلند در اقيانوس اطلس شمالي ) جدايي و دور شدن صفحات 2    
  )2(شكل  2غرافيا ج 67و  66هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -194
   سنگ و ريگ تشكيل شده است. از قلوه ،فرش بياباني يا رگ سنگ  
   باشد كه ناشي از بادبردگي است. فرش بياباني در اردن مي شكل مربوط به سنگ  
  2غرافيا ج 69و ) 3(شكل  67هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -195
  ها: اَشكال فرسايش بادي در بيابان  
    اَشكال كاوشي فرش بياباني (رگ)، ساييدگي (شكل صورت سؤال) و ياردانگ مانند بادبردگي، سنگ  
    اَشكال تراكمي مانند برخان و سيف  
  2غرافيا ج 77 ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -196
   كنند. گاه استفاده مي عنوان تكيه چسبند و از گياه ميزبان به ها، به ساقه و شاخۀ گياهان مي سنگ ها و گل ها، خزه انند سرخسگياهان چسبنده م  
  هارمچ يغرافياج 88 ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -197
  هارمچ يغرافياج 80و  77هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -198
  هارمچ يغرافياج 95) تا 2(شكل  92، 91هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -199
  ها: بررسي ساير گزينه  
  3ب) مرحلۀ   4مرحلۀ  ) الف 3  3ب) مرحلۀ   3مرحلۀ  ) الف 1  
  هارمچ يغرافياج 84و  82تا  79، 77هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -200

   هاي مختلف از سطح زمين ارتفاع ماهواره:  
)705 7لندست  km)  832اسپات( km) 870نوآ( km)   

   ها: بررسي ساير گزينه  
  هاي سنجندٔه فعال هستند. ) رادارها از نوع سيستم2    
  طيف وسيعي از امواج فروسرخ و فرابنفش وجود دارند كه مرئي نيستند.؛ بلكه ندارندهاي گوناگون در طول موج نورهاي مرئي قرار  يدهاز پد   همۀ بازتاب) 3    
  د.رو  كار مي هاي بين نقاط مختلف زمين به هاي مخابراتي است كه براي تقويت ارتباطات تلفني يا دريافت و پخش برنامه ماهوارٔه اميد از نوع ماهواره) 4    

  
  2شناسي  جامعه 34شخصات سؤال: * ساده * صفحۀ م ▲  4پاسخ: گزينۀ  -201

  توانيم نقش داشته باشيم. ها مي ايم، ولي در تغيير و تبديل آن ها مؤثر نبوده هايي وجود دارند كه ما خود در پيدايش آن ويژگي  
نوع فعاليت و رفتـار خـود آن را حفـظ  آورد و در طول عمر در اثر دست مي به موقعيت خانوادگيمثل: منزلت و احترام اجتماعي كه فرد از طريق   

  دهد. كند يا تغيير مي مي
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  2شناسي  جامعه 35و  34هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -202
  كنند. به داليلي همواره تغيير مي موقعيت اجتماعيها مانند  هاي هويتي انسان برخي از ويژگي  
  .خصوصيات اخالقي و شغليمانند بسياري از  ،پديد آمده يا ما در پديد آمدن آن نقش داريمهاي هويتي توسط خود ما  برخي از ويژگي  
  2شناسي  جامعه 42و  41هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -203
وحي و رواني خود، مسير زندگي هاي ر  دليل شايستگي برخي از آدميان به .ها در جهان اجتماعي تأثيرگذار است خصوصيات رواني و اخالقي انسان  

اي از افرادي بودند كه با تقواي خود توانستند مسير تاريخ جامعۀ ايران، امت اسـالم  نمونه(ره) خميني  امام .سازند ها را دگرگون مي اجتماعي انسان
  تأثير نفس بر جامعه و فرهنگ د. نو بلكه جهان امروز بشريت را دگرگون ساز 

  2شناسي  جامعه 50مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -204
   هـاي  عهدٔه همۀ افراد جامعه است و مسئوليت برخي از مراتب آن برعهـدٔه سـازمان مسئوليت برخي از مراتب امر به معروف و نهي از منكر به

  رسمي و حكومتي است.
    نقش مهمي دارند. اعيكنترل اجتمو  پذيري جامعههاي فرآيندامر به معروف و نهي از منكر در  
  2شناسي  جامعه 36مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -205
براي شناخت خـود از ديگـران كمـك  گاهيانديشيم و  ها مي كنيم. دربارٔه آن هايي از خود كه به آن واقف نيستيم تأمل مي ما گاه دربارٔه ويژگي  

  كنيم. ضعف خويش سؤال مياز دوستان خود دربارٔه نقاط قوت و  .گيريم مي
  2شناسي  جامعه 38و  35هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -206
   آموز  دانش ويژگي اكتسابي، اجتماعي و متغير  
   شناس  كارمند وقت ويژگي رواني و اخالقي، اكتسابي و متغير  
    فرزند دوم خانواده ويژگي انتسابي، اجتماعي و ثابت  
  2شناسي  جامعه 43تا  39هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -207
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
اگر اين قوا آسيب ببينند، زمينـۀ پـرورش قـواي روحـي و  .قسمت اول: قواي بدني در حكم ابزارهايي براي قواي نفساني و رواني انساني هستند  

  تأثير بدن بر نفس د. بين نفساني نيز آسيب مي
ها را  برد يا زمينۀ رشد آن گذارد و امكان رشد برخي از فضايل و رذايل را از بين مي قسمت دوم: جهان اجتماعي در خصوصيات روحي افراد اثر مي  

  تأثير جامعه و فرهنگ بر نفس آورد.  فراهم مي
گيـري  گذارند. در شرايط جغرافيايي نامناسب امكان شكل روابط اجتماعي ميهاي جغرافيايي مختلف تأثيراتي در مناسبات و  قسمت سوم: محيط  

  تأثير طبيعت بر جامعه و فرهنگ زندگي اجتماعي وجود ندارد. 
  2شناسي  جامعه 44تا  41هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -208
  باشند. در هر دو قسمت درست مي 4و  2، 1هاي  گزينه  
هر جهان اجتماعي به تناسب هويت خود با جهان طبيعي و جهان نفساني (هويت اخالقـي و روانـي  ، قسمت دوم نادرست است. 3نۀ در گزي  

  كند. ها) تعامل مي انسان
  علوم اجتماعي 82و  79هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -209
  كردند.  دانستند و هر نوع مداخلۀ دولت را منع مي بان سرمايه را ضامن پيشرفت جامعه مي، آزادي فعاليت صاحپردازان اقتصاد ليبرال نظريه  
  اند. در نقد ليبراليسم متقدم، از دو مفهوم آزادي مثبت و منفي سخن گفته انديشمندان علوم اجتماعي و سياسي  
  علوم اجتماعي 76مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -210

يعني كليسا در حالي كه مدعي بود زندگي دنيا را بـا  ،جهاني بود دنيوي و اين ،نظري كليسا، رويكردي معنوي و ديني و رويكرد عملي آنرويكرد   
  آورد. جهاني روي مي كند، به رفتارهاي دنيوي و اين هاي معنوي و ديني اداره مي ارزش

عملي كليسا، از طريق اصالح رفتار دنيوي ارباب كليسا ناتوان بود، به نفي رابطۀ دين دليل اينكه از حل چالش بين رويكرد نظري و  جامعۀ غربي به  
  و دنيا پرداخت و از رويكرد نظري معنوي نسبت به اين عالم دست شست.

  علوم اجتماعي 88و  84، 82، 79هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -211
  :سؤال از چهار قسمت تشكيل شده است  
، راه استثمار را براي صاحبان ثروت باز كرده و عدالت را در عرصۀ حيـات اقتصاديبا تكيه بر شعار آزادي و خصوصاً آزادي  ليبراليسمقسمت اول:   

  انساني ناديده انگاشته بود و بدين ترتيب، نخستين چالش و تضاد كه چالش فقر و غناست در بطن كشورهاي غربي شكل گرفت.
  هم ريخت. هاي اجتماعي مربوط به آن را در رعيتي و ارزش -، نظام ارباببراليسم متقدمليقسمت دوم:   
  بر سر مناطق استعماري بود. رقابت كشورهاي اروپاييجهاني،  هاي ترين عوامل وقوع جنگ قسمت سوم: از مهم  

  افراد  الف) از بين رفتن آزادي هاي سوسياليستي و ماركسيستي مشكالت نظامقسمت چهارم: 
  ب) پيدايش طبقۀ جديد
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  علوم اجتماعي 93و  92، 85 ،83هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -212
  سؤال از چهار قسمت تشكيل شده است:  
بـرد و  كرد، مالكيت خصوصي را از بـين مـي داري عبور مي قسمت اول: نظام اجتماعي موردنظر ماركس از فردگرايي ليبراليستي و اقتصاد سرمايه  

  كرد.  صورتي سوسياليستي و كمونيستي پيدا مي
نخسـتين بـه كشـورهاي غربـي  هاي هاي اقتصادي در دوره بحران  باشد قسمت دوم: صورت سؤال نادرست است و به اين ترتيب درست مي  

  پذيرفت.  ها اثر مي شد و از عوامل داخلي آن محدود مي
هـايي نيسـت كـه بـين  چالش بلوك شرق و غرب از نـوع چـالش باشد  يمصورت سؤال نادرست است و به اين ترتيب درست  قسمت سوم:  

  شود. آيد و چالشي نيست كه هنگام تبديل و تغيير يك فرهنگ و تمدن آشكار مي وجود مي هاي مختلف به فرهنگ
  ها را ادامه دهند. ايد مسير آنيافته الگوي كشورهاي ديگرند و ب قسمت چهارم: كشورهاي توسعه  
  علوم اجتماعي 103و  102هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -213
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
روشنگري  ۀريخت هاي كاذب و دروغين را براي غارت ميراث درهم قسمت اول: افول سكوالريسم در جوامع غربي و اقبال به معنويت، بازار معنويت  

  اند. هايي از اين جريان نمونه ،پرستي و سرخ هاي شرقي عرفان اديان وشدٔه  پرستي و انواع بازسازي پرستي، شيطان مدرن رونق بخشيد. خرافه
دهـد.  دهد، بايد به نيازهاي معنوي و قدسي او نيز پاسـخ قسمت دوم: يك فرهنگ عالوه بر آنكه به نيازهاي جسماني و دنيوي انسان پاسخ مي  

 ،شود، غفلت از ابعاد معنوي به بهانۀ رويكرد دنيـوي منجر مي بحران فرهنگيوجهي به ابعاد دنيوي به بهانۀ رويكرد معنوي به ت گونه كه بي  همان
  آورد. دنبال مي صورت ديگري از بحران را به

ها و  ، يأس و نااميدي و به مرگ آرمانرايي (نيهيليسم)گ پوچبه  ،جهاني در طول قرن بيستم قسمت سوم: اصالت بخشيدن به انسان دنيوي و اين  
  اميدها منجر شد.

  علوم اجتماعي 100و  91، 89هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -214
  :سؤال از سه قسمت تشكيل شده است  

  ر مصرف همراه است.با نامتعادل شدن سيستم عرضه و تقاضا و از بين رفتن بازا  بحران اقتصاديقسمت اول:   
  هاي ارزشي دست شست. بيني و داوري ، علم از ارائۀ جهانتجربي - هاي علم حسي محدوديتقسمت دوم: در نيمۀ اول قرن بيستم با روشن شدن   
  .كرد ، بازار بخش وسيعي از اقتصاد كشورهاي صنعتي يعني اقتصاد وابسته به تسليحات نظامي را گرم ميتداوم جنگ سردقسمت سوم:   
  علوم اجتماعي 93و  82، 77 هاي مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -215
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
گـوي  هاي پيشين، پاسخ هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي مربوط به آن در صورتي كه با حل چالش و نظام انسجام اجتماعي جديدقسمت اول:   

  شد. ها و ستيزهاي بنيادين مواجه نمي بود، با چالش و نيازهاي روحي و معنوي آدميان مياقتضائات طبيعي و دنيوي 
حيـات قسمت دوم: ليبراليسم با تكيه بر شعار آزادي مخصوصاً آزادي اقتصادي، راه استثمار را براي صاحبان ثروت باز كرده و عدالت را در عرصۀ   

  ، در بطن كشورهاي غربي شكل گرفت.چالش فقر و غناستين چالش و تضاد كه ترتيب، نخست انساني ناديده انگاشته بود و بدين
آورند، سطح عمومي رفاه را براي كارگران و اقشار ضـعيف جوامـع  دست مي با ثروتي كه از كشورهاي پيراموني به كشورهاي مركزيقسمت سوم:   

  دهند. نتقال ميرا به بيرون از مرزهاي خود ا مشكالت حادّ درونيكنند و  غربي تأمين مي

  
  منطق 64و  61هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1گزينۀ  پاسخ: -216
شانزده حالت مختلف  ،). در ضمن هر شكل قياس4و  2هاي  چون حد وسط در هر دو مقدمه محمول است، پس قياس شكل دوم است (رد گزينه  

  تواند داشته باشد. مي
  منطق 57مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4خ: گزينۀ پاس -217
  استقراي تام اگرچه نتيجۀ درستي دارد، كاربرد چنداني ندارد و صرفاً در موضوعات محدود و كوچك قابل استفاده است.  
  منطق 62مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -218
آيـد و در نتيجـه  شود؛ حد وسط لفظي است كه در هر دو مقدمـه مي ناميده مي» هوش«وسط همان است كه  قدرت ذهني انسان در يافتن حد  

  شود. حذف مي
  منطق 52تا  46هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -219
  الصدق ندارند. : قضاياي موجبۀ جزئي، عكس نقيض الزم1گزينۀ   
  اً كاذب خواهد بود.: در تداخل، اگر جزئي كاذب باشد، كلي حتم2گزينۀ   
  توانيم صدق و كذب طرف ديگر را معلوم كنيم. : در تضاد، از كذب يكي از قضايا نمي3گزينۀ   
  الصدق ندارند. : قضاياي سالبۀ جزئي، عكس مستوي الزم4گزينۀ   
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  منطق 64مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -220
هر الف ب اسـت، هـر ب ج «صورت  پس بايد به دنبال قياس شكل اول باشيم؛ يعني قياسي به ،تبخش بودن شكل اول قياس بديهي اس نتيجه  

  ».است؛ پس هر الف ج است
متفاوت است. مقدمات اين قياس نادرست است؛ چون مادٔه آن » درست بودن نتيجه«با » بخش بودن قياس نتيجه«يا » بديهي بودن انتاج«تذكر:   

  اش را بپذيريم. مقدمات اين قياس را نپذيريم، مجبور نيستيم نتيجه نادرست است. بنابراين تا وقتي
  منطق 76تا  74هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -221
  هايشان است.  ها و انديشه شود. برخي اختالفات موجود ميان انديشمندان ناشي از محتواي استدالل كار بستن منطق، لزوماً تمام اختالفات حل نمي با به  
  .»اند، دليلي بر كاربرد طبيعي منطق است ها به دانش جديد رسيده بينيم انسان همين كه مي: «2گزينۀ   
  .»كند. پيشرفت يك علم به مادٔه آن است صورت انديشه را ارزيابي مي ،منطق: «3گزينۀ   
بنـابراين منطـق  .»لط بودن آن است نه جديد يا قديم بـودن آنمالك پذيرفتن يا رد كردن يك نظر يا يك علم و عقيده، درست يا غ: «4گزينۀ   

  قديم چون درست است، باقي مانده است. 
  منطق 67تا  65هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2گزينۀ  پاسخ: -222
  ال الزم است جدول شرايط انتاج را در ذهن داشته باشيم:ؤ براي حل اين س  
را تشـخيص » اسشكل قيـ«در هر گزينه ابتدا از طريق جايگاه حد وسط،   

   كنيم. سپس از طريق جدول، منتج بودن يا نبودن را ارزيابي مي .دهيم مي
  برقرار نيست.» كلي بودن كبرا«شرط  : شكل اول 1گزينۀ   
  پس منتج است. ،هر دو شرط برقرار است : شكل سوم 2گزينۀ   
  برقرار نيست.» ها مختلف بودن كيفيت«شرط  : شكل دوم 3گزينۀ   
  برقرار نيست. » ه بودن صغراموجب«شرط  شكل سوم  :4گزينۀ   
گـاه دو مقدمـۀ سـالبه، منـتج  هيچ«هاي اقتراني توجه كرد كه اوالً  توان به اين دو قاعده در قياس مي ،تر حل كردن اين سؤال نكته: براي سريع  

  )1.(رد گزينۀ » گاه دو مقدمۀ جزئي، منتج نيستند هيچ«)؛ ثانياً 3(رد گزينۀ » نيستند
  فلسفه سوم 35صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -223
  را منكر شود؟ خداوند وجود يرا قبول داشته باشد، ول يبشر  شود كه علم و قدرت و عدالت فوق يم دايپ يكس ايآ ... سقراط:   
  .شود ينم دايپ يملتوس: نه! چنان كس  
 نيـكـنم. تـو بـر ا  يم نيهم تلق گرانيد  مسائل اعتقاد دارم و آن را به ليقب نيكه من به ا  يگفت يم يكه بر من وارد كرد يهاماتدر ات... : سقراط  

 كه من به وجود خداوند معتقدم. است آن لي. اگر حرف تو راست باشد دليا ها سوگند هم خورده حرف

   فلسفه سوم 38مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -224
 )4(رد گزينۀ  كند يزنده بماند فدا نم شتريب يچند صباح نكهيا  يخود را برا يو سربلند  يندارد و آزادگ يبستگ دل ايدن به ميحك كيگفت:  ياو م  
ام و در عمل خود را  دم زده ايبه دن يياعتنا  يب ام، چون در گفتار از خود را مسخره كرده ييباشم، گو  شترياگر خواهان چند روز عمر ب زيلذا من ن و

  .دهم ينشان م ايتوقف در دنمشتاق 
  هاي آن استفاده كند. تواند بدون وابسته شدن به دنيا از نعمت هاي دنيا ندارد. انسان مي مندي از لذت بستۀ دنيا نبودن، منافاتي با بهره دل: 3گزينۀ   
  فلسفه سوم  51و  49، 48هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -225
). افالطون هم به 1كنم و شما گرم (رد گزينۀ  مثال من هوا را سرد احساس مي ؛صورت طبيعي وجود دارد ها از موضوعي واحد به انسانتفاوت ادراك   

داند. اما  هايش استفاده كرده است، ولي آن را دليلي براي عدم وجود حقيقت ثابت نمي كند؛ زيرا از آن در مقدمات استدالل اين مطلب اذعان مي
شـويم كـه ايـن تفـاوت را  ما وقتي پروتاگوراسـي مـي .ها ربطي به نظر پروتاگوراس ندارد اين نكته الزم است كه قبول تفاوت در ادراك توجه به
  ).2اي قرار دهيم براي نسبي و شخصي دانستن حقيقت (رد گزينۀ  مايه دست

  .»توانيم انكار كنيم نقش حواس را در آگاهي از اشيا نمي: «4گزينۀ   
   فلسفه سوم 65و  64هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2سخ: گزينۀ پا -226
 عـتياثـر طب بـر ايـو  يخارج يعلت فاعل كياثر دخالت  بر اي جاًياست كه تدر  زيچ كي در استعداد ۀدر نظر ارسطو در واقع مرحل يت مادعل  

  .شود يم لينا  تيفعلمرحلۀ  خود به يدرون
  يافتۀ آن. دهندٔه شيء متحرك نيست بلكه صورت شيء است يعني تمام حقيقت فعليت : علت فاعلي، جزء تشكيل1گزينۀ   
  : قوه و استعداد علت فاعلي نيست؛ علت فاعلي، عامل به فعليت رسيدن قوه و استعداد است.3گزينۀ   
  : در حركات طبيعي، توجه و آگاهي الزم نيست.4گزينۀ   

  

  شرايط نتيجه دادن (شرايط انتاج)  شكل
  صغرا موجبه باشد، كبرا كلي باشد.  لشكل او 

، دو مقدمه در كيف مختلف باشند.كبرا كلي باشد  شكل دوم
  صغرا موجبه باشد، يكي از دو مقدمه كلي باشد. شكل سوم
شود. علت دور از ذهن بودن شرايط آن ذكر نمي بهشكل چهارم
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   فلسفه سوم 68و  67هاي  صفحه مشخصات سؤال: * دشوار * ▲  4پاسخ: گزينۀ  -227
و تا هستند با هم خواهند  ستنديجدا ن گريكد يگاه از  چيه صورت است صورت. ماده و ياست ماده است و آنچه بودن يدر نظر ارسطو آنچه شدن  

و  آن در گـريد  يصورت شيدا ياده و پاست از م يشدن صورت ليو فنا، كون و فساد، فقط زا  شيدا يوالدت، پ و مرگ ؛شود يبود. اما صورت عوض م
صورت و  ،گريد  زيبا چ سهيقوه باشد و در مقا  و ماده ،زيچ كيبا  سهيممكن است در مقا  يز يچ يعني هستند ينسب يماده و صورت امور  نيبنابرا 
صورت اسـت و نسـبت بـه و نسبت به جوجه، ماده است و جوجه نسبت به تخم مرغ،  صورت است هاولي ۀمثالً تخم مرغ نسبت به نطف ؛تيفعل

  .مرغ، ماده است
   فلسفه اسالمي 90و  87هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -228
 شيهـا  او شـده، در نوشـته بينص نايس ابن متعالي از كه فراواني ٔهبهر و كامل داشته ييآشنا  نايس افكار ابن ژهيو  اشراق با حكمت مشاء و به خيش  

را در  نايس ابن حكمت مشرقي و قطعاتي از كتاب االنصاف برده و بدون شك اجزائي از اريحظّ بس نايس ابن رمزىي و كتب عرفان است. او از انينما 
  .دسترس داشته است

ز ن كتـاب ا يـشود. سـهروردى در ا  را شامل مي دىجدي ۀراستي فلسف رود و به شمار مي فلسفي او به ن اثريتر  االشراق، مهمةا حكميكتاب چهارم   
  پوشاند. مي عمل ۀدن به حكمت مشرقي جاميتحقق بخش نا دريس رود و به آرزوى ابن ان فراتر ميمشائي ٔهويش

   فلسفه اسالمي 92مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -229
ن معناى همي يۀشود. سهروردى بر پا  مشرق مربوط مي ييا يگر به جهت جغرافياست و از طرف د  ييك طرف به مفهوم نور و روشنا ي از اشراق ۀكلم  

  نا درصدد انجام آن بود.يس دهد كه ابن واقع همان كارى را انجام مي پردازد و در مي ف جهانتوصي به ،اشراق ۀدووجهي كلم
   فلسفه اسالمي 96مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -230
لسوفان و ذوق عرفاني ينگر ف ختگي دانش نظرى و برونيآم راه را براى اتحاد و درهم، اشراق يۀا نظر رف باقي ماند امصِ نا در فضاى عقليِسي ابن ۀشياند   

  .ده استيسر گرد يمحضورى  علم عرصۀ به حصولي علم ۀن مهم به بركت عبور از مرحلاي اشراق، ۀهموار كرد. در فلسف نگر عارفان و درون
   فلسفه اسالمي 117حۀ مشخصات سؤال: * ساده * صف ▲  2پاسخ: گزينۀ  -231
شمار  فلسفي به ميعظ المعارفةريدا  كيكه  را شياثر فلسفي خو  نيتر  در فلسفه، بزرگ شيابتكارى خو  ٔهويبر ش ديمالصدرا براى تأك بيترت نيبد   

سـلوك قلبـي عرفـا  و ريابواب مباحث فلسفي را با مراحـل سـ سخن، او گري. به د گذاشت نام - سفرهاى چهارگانه عنيي - رود، اسفار اربعه مي
  .ديبخش گانهيبه آنها آهنگي  مطابقت داد و

   فلسفه اسالمي 98مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -232
خارجي است كه بـه علـم حضـورى يء صورت ش واسطه دارد، همان م براى ما معلوم است و ذهن ما به آن آگاهي بييطور مستق ن آنچه بهيبنابرا   

از . شـود ا معلوم بالذات گفتـه مـييقي ين جهت، به صورت ذهني، معلوم حقيبه همماست. معلوم واقعي  ،هين صورت علميود. همش افت مييدر 
ت يـحكا  يءاست كه در ذهن ما بوده و از آن شـي ق صورتيب است و آگاهي ما نسبت به آن از طر يخارجي كه خودش از ما غا  يءگر، شيسوى د 

  .نديا معلوم بالعرض گو يآن معلوم مجازى  ن جهت، بهيست و به همين كند، براى ما معلوم واقعي مي
   فلسفه اسالمي 107مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -233
الن كه فينشود حاكي از ا  ي ذكر مييايها قضا  آن عني در استدالليعقلي استوار مي كنند؛  سن و قبحمتكلمان غالباً استدالل خود را بر اساس حُ  

  ادى داشته است. يان معتزله رواج ز يم ق استدالل مخصوصاً دريطر  نين و خوب است. ا َسز حَيح و فالن چيز زشت و قبيچ
   فلسفه اسالمي 109و  108هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -234
عني معرفت به هستي و مبـدأ و يك هدف، ياد رو به سوى يهاى ز  وت، با وجود تفا در جهان اسالم (مشاء، اشراق، عرفان، كالم) چهار رود معرفت  

  آن داشتند. معاد
   فلسفه اسالمي 116مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -235
در خـدمت  ستند و معتقدند كه عقليمستقلي قائل ن ن ارزشيدر كنار د  عقل براى مانمتكل. است مخالف عقل ٔهمالصدرا با نظر متكلمان دربار  

و  هفـيعنـي وظينان به ما آموخته است، به مدد استدالل اثبات كند؛ ين و اطميقي ن بايتواند اصولي را كه د  و تنها مي) 4(رد گزينۀ عت است يشر 
از  تند وقت واحدى هسـين حقياست كه عقل و د  ن معتقديمقابل، صدرالمتألهدر  ).1(رد گزينۀ  ن استيت د ياز حقان عقل تنها در دفاعيي توانا 

د، هرگـز يبرهاني را مراعات نما موازين  ۀدرستي حركت كند و هم اگر عقل به). 3(رد گزينۀ  اند ت سرچشمه گرفتهيعني ذات احد يك منبع ازلي، ي
ن يـد  د: عقل ويگو  ست. مالصدرا مييات عقلي نيمطلبي متعارض با ضرور  ز هرگز حاوىين خداوند نيشود. د  ن منتهي نميياى مخالف د  جهيبه نت

افسـوس بـه حـال  ني و ضرورى عقلي تعارض داشته باشد ويقيعت انور با معارف يق دارند و حاشا كه احكام شر يتطبهم  با خود احكام ۀدر هم
  .ن آن مطابق كتاب و سنت نباشدنياى كه قوا فلسفه

  
  ابكت 140مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -236
  شود. روز بيشتر مي شوند، روزبه ترين اختالالت رواني است و تعداد كساني كه به اين اختالل مبتال مي افسردگي از شايع  
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  كتاب 131مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -237
  در مرحلۀ هشدار، واكنش بدن به عامل فشار رواني، شوكه شدن موقتي است.  
  دهد. كننده در مرحلۀ مقاومت رخ مي حافظتهاي م ترشح هورمون  
  دهد. در مرحلۀ فرسودگي رخ مي ،هاي جدي مثل حملۀ قلبي پذيري در برابر بيماري پاره شدن بدن و آسيب پاره  
  كتاب 142مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -238

انواع درمان اختالالت رواني

  محوري  مراجع درماني مان بينشي يا صحبت) در 1
  درماني شناخت

  زدايي تدريجي حساسيت) درمان رفتاري2

  دارودرمانيزيستي هاي پزشكي ) درمان3
  الكتروشوك

  كتاب 143ؤال: * متوسط * صفحۀ مشخصات س ▲  1پاسخ: گزينۀ  -239
  براي اختالل افسردگي است.  ،كه نوعي درمان بينشي است» درماني شناخت«بيشترين كاربرد   
  كتاب 131و  130هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -240
  پاسخ رفتاري پرخاشگري   
  پاسخ هيجاني خشمگيني   
  آيد. ...) رفتاري است كه در پي آن مي (داد زدن، فحش دادن، كتك زدن و» ريپرخاشگ «يك هيجان است و » خشم«  
  كتاب 129مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -241
ترين نوع تعارض است و كمترين  شود كه ساده گرايش مي -هنگامي كه فرد بايد بين دو هدف خواستني يكي را انتخاب كند، دچار تعارض گرايش  

  كند. ر رواني را ايجاد ميفشا
  كتاب 125مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -242
در  ؛كننـد جاي احساس ناتواني، احساس كنتـرل مـي جاي كنار كشيدن، احساس التزام و به سبك شخصيتي افرادي است كه به» رويي سخت«  

كننـد،  گيـري مـي در مقايسه با افرادي كه خيلي زود در مقابل مسائل زندگي كنارهدانند نه تهديد. اين افراد  نتيجه مشكالت زندگي را چالش مي
  كنند. فشار رواني كمتري را احساس مي

  هستند.جو  است كه شديداً رقابت» الف«مربوط به افراد داراي الگوي رفتاري  4و  3هاي  قسمت اول گزينه  
  كتاب 143مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -243
شـده، فـرد را  هاي يـادگيري زدايي منظم (تدريجي) است. در اين روش براي كاهش اضطراب حساسيت ،هاي مشهور در رفتاردرماني يكي از روش  

  ها كاهش يافته و از بين برود. كم اضطراب او در اين موقعيت كنيم تا كم آميز مواجه مي تدريج با موقعيت اضطراب به
ه مبتال به هراس اجتماعي است و ترس از صحبت كردن در جمع دارد، بايد ابتدا با موقعيتي كه كمترين ميزان اضـطراب را عنوان مثال فردي ك به  

زا هسـتند (صـحبت  هايي كه بيشتر اضطراب تدريج در موقعيت رو شود (صحبت كردن در جمع دوستان صميمي) و به كند روبه براي او توليد مي
  ها) قرار بگيرد. اي مدرسه همها و  كالسي كردن در جمع هم

  كتاب 137و  135 هاي مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -244
هايي مثل شركت در امتحان، سخنراني كردن در يك جمع غريبه و شنيدن نتيجـۀ كنكـور تـا حـدي دچـار اضـطراب  بيشتر افراد در موقعيت  

عنوان يك واكنش عادي در برابر فشار رواني در نظر گرفته شود. اما ترس شديد از  تواند به راب مياضط 4و  3و  1هاي  شوند، بنابراين در گزينه مي
  سوسك احتماالً يك واكنش غيرعادي و نشانگر اختالل هراس (فوبيا) است.

  كتاب 140و  139، 136هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -245
  .)مورد وجود ندارد و علت ترس مشخص است ب فراگير (توجه: در فوبيا ترس بياضطرا  مورد  ترس ناگهاني بي  
اي (اخـتالل در خـواب، ضـعف تمركـز حـواس، مترصـد بـودن و كـم شـدن حافظـه از جملـه مـوارد  سانحه فشار پس برانگيختگي  بيش  

  برانگيختگي است.) بيش
  اختالالت خلقي (افسردگي و اختالل دوقطبي) آشفتگي هيجاني   
  كتاب 126تا  124هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ -246
  است.» الف«هاي الگوي رفتاري  ريزي هرچه بيشتر در حداقل زمان و سعي در انجام دو كار در يك زمان از ويژگي تالش براي برنامه  
  كتاب 134و  133هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -247
  معناي بيمار بودن او هم نيست. را نداشت سالم نيست، ولي به ها هاي مثبت است، يعني اگر كسي آن مالك مت رواني مستلزم داشتن مالكسال  
  دهند. هاي سالمت رواني را نشان مي نداشتن مالك 3و  2، 1هاي  گزينه  
. آور عـذابنابهنجار، ناسازگار و  اشته باشد. اختالل رواني رفتاري است هاي ديگري د اما اگر بخواهيم بگوييم فردي اختالل رواني دارد، بايد مالك  

  آور است. كشد، نوعي ادراك غيرواقعي از خود دارد كه براي او رنج مردي كه از قدرت عجيب خود عذاب مي
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  كتاب 138مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -248
كنند مجبورند دربارٔه چيزي كه خوش ندارند فكر كنند يا كارهايي را انجام دهند كـه  ارند، احساس ميعملي د -افرادي كه اختالل وسواس فكري  

  ها بيزارند. از آن
  : مربوط به اختالل اضطراب فراگير است.1گزينۀ   
  : مربوط به اختالل فوبيا است.2گزينۀ   
  است. اي سانحه : مربوط به اختالل فشار پس3گزينۀ   
  كتاب 128و  127هاي مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -249
 ،كند، اما استفادٔه مـداوم از پرخاشـگري كننده، در بعضي از مواقع ممكن است فرد را در رسيدن به هدف كمك پرخاشگري بر عليه شرايط ناكام  

  و رواني همراه است.هاي فيزيولوژيكي  شود و در بلندمدت با آسيب منجر به تحليل رفتن قواي فيزيكي و رواني مي
  است.» جايي پرخاشگري جابه«: اين توضيح مربوط به واكنش 1گزينۀ   
  است.» پرخاشگري«: اين توضيح مربوط به واكنش 3گزينۀ   
  است.» دور زدن مانع«: اين توضيح مربوط به واكنش 4گزينۀ   
  كتاب 118مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ -250
نيستند، اما برخـي از رفتارهـاي مـا  كنترل ماهاي دستگاه گردش خون) در اختيار و  شوند (مثالً بيماري مير مي و ه منجر به مرگهمۀ عواملي ك  

ميـر را  و كـه مـرگ رفتارهايييعني  .شود گفته مي» عوامل ريسك رفتاري«ها  ها باشند كه به آن اي از بيماري وجودآورندٔه پاره توانند عامل به مي
  مانند رانندگي با سرعت زياد. ،شوند اده و باعث افزايش ضريب ابتال به بيماري، صدمه، آسيب يا مرگ زودرس ميافزايش د
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