
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  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» گرزه -اورند -شرزه -ارغند«هاي  معني درست واژه -1
  نوعي مار -شوكت -مار بزرگ -) خشمگين2  قهرآلود -تخت -خشمگين -) نوعي مار1  
  نوعي مار بزرگ و بدزهر -تخت -خشمگين -) قهرآلود4  خشمگين -شوكت -نوعي مار -) مار بزرگ3  

  است؟ متفاوتدر كدام بيت » گز«معني واژٔه  -2
ـــــدو گفـــــت اي بتـــــر از خـــــار گـــــز1 ) ب
ــــدار2 ــــي م ــــم نيك ــــي چش ــــد كن ــــر ب ) اگ
ـــــدان3 ـــــالك و ب ـــــاز ام ـــــان مس ) در دور زم
) تــــا نگــــردي ســــوخته چــــون چــــوب گــــز4

 

بـــــه ميـــــدان كـــــه پوشـــــد زره زيـــــر خـــــز 
ـــــار ـــــور ب ـــــز انگ ـــــارد گ ـــــز ني ـــــه هرگ ك

ـــان  ـــمت ز زم ـــودقس ـــد ب ـــين خواه ـــز زم دو گ
ـــــــزد اهـــــــل دل رســـــــان خويشـــــــتن را ن

 

  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» پاكيزه -رئيس قوم -غمگين -نگهبان«هاي معادل  واژه -3
  خضيب -كئيب -نقيب -) قصيب2    طيب -نقيب -كئيب -) رقيب1  
  خضيب -طيب -نقيب -) رقيب4    خضيب -قصيب -كئيب -) نقيب3  

  است؟ نادرستالح در برابر آن معني كدام اصط -4
  ) فرايض: جمع فريضه، واجبات ديني مثل نماز و روزه2  ) سنن: مقدمات و امكانات نماز و واجبات آن تا پايان سالم نماز1  
  ) نوافل: نمازهاي واجب چون نماز ظهر و عصر4  ) هيبت: مشاهدٔه جالل خداي تعالي است در قلب3  

  نوشته شده است؟ نادرستالي در عبارت زير كدام واژه با ام -5
صواب من آن است كه بر مالزمت اعمال خير كه زبدٔه همۀ اديان است اقتصار نمايم و بدانچه ستودٔه عقل و پسنديدٔه طبع است اقبـال كـنم و «  

  »در مزمت بخل كوشم.
  ) مزمت4  ) صواب3  ) زبده2  ) طبع1  

  نوشته شده است؟ رستدهاي كدام گزينه با امالي  همۀ واژه -6
  نويسي و عربي معابي سره -تربيت و ترشيح -ماليات مستقالت -) توابع و لواحق1  
  ابلق زمانه -تعمل و تعمق -ظن صالح -گر ) فلك شعوذه2  
  مفاصاي عوارض -هول هليم -حيّز انتفاع -) ذمت و تعهد3  
  ستارٔه صها -معادل اجرت المسمي -طبقۀ مرفه -) دوران نقاهت4  

  ؟نيستگزينه گوته  پديدآورندٔه اثر كدام -7
  ) فاوست4  ها ) تئوري رنگ3  ) اگمونت2  هاي من ) دانشگاه1  

  است؟ متفاوتنوع نثر كدام اثر  -8
  ) مقامات حميدي4  گشا ) تاريخ جهان3  ) تاريخ بيهقي2  السير ) حبيب1  

  است؟ نادرستكدام گزينه  -9
  دارالفنون همزاد است.با تأسيس  -ويژه زبان فرانسه  به -هاي اروپايي ) ترجمه از زبان1  
  ) ترجمۀ شعر شاعران اروپايي باعث بروز تحول از سبك كهن به سبك نيمايي و شعر سپيد شد.2  
  هاي موفق فارسي از متون عربي است. ) ترجمۀ تفسير طبري توسط ابوعلي بلعمي در زمان سامانيان از نخستين ترجمه3  
  هاي زبان مبدأ را وارد زبان مقصد كند. كان دارد ساختكوشد تا آنجا كه ام ) ترجمۀ معنايي، پيوسته مي4  

  چيست؟» گويد مولوي چه مي -ابوالمشاغل -نايافته -المحققين مرآت«اثر ديگر پديدآورندگان اين آثار  -10
  نهضت شعوبيه -هاي بد سال  داستان  غزل -ابر -نامه ) سعادت1  
  بالغت و صناعات ادبي فنون -ها فصلي از عاشقانه -ابر و كوچه -نامه ) الهي2  
  بيدل، سپهري و سبك هندي -در كشور شوراها -سفر در مه -) گلشن راز3  
  الهدايه مصباح -ها ها و عارفانه صوفيانه -هبوط -السالكين ) كنز4  

  استعارٔه مصرحه است؟ فاقدكدام بيت  -11
ـــه صـــد چشـــم مـــي1 بينـــدت چـــرخ گـــردان ) ب
ـــل2 ـــور عاق ـــو گنج ـــل و ت ـــت عق ـــه اس ) دفين
ده بــــه ســــر نــــرگس از زر كالهــــي) نهــــا3
ــــي4 ــــرواز م ــــكن اي روح، پ ــــس بش ــــن ) قف ك

 

مپنــــــدار كــــــز چشــــــم گيتــــــي نهــــــاني 
ـــــاني ـــــواش بادب ـــــر و ت ســـــفينه اســـــت عم
ــــــاني ــــــراهن پرني ــــــرده پي ــــــر ك ــــــه ب ب
ــــــن خاكــــــداني ــــــدر اي چــــــرا پايبنــــــد ان

 

  

 کل کتاب:  ۳زبان فارسی        کل کتاب:  ۳ ادبیات فارسی       ۲۲تا  ۱۹های  درس:  زبان و ادبیات فارسی چهارم
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  قسمت مشخص شده در كدام بيت ايهام دارد؟ -12
ـــــن 1 ـــــي م ـــــك من ـــــو نزدي ـــــو) ت دور از ت
بيــا اي مــونس جــانم دور از تــود تيــره ) جهــان شــ2
ــان شــرح غــم هجــرت3 ــوح مــزارم چــون زب ) دهــد ل
ــــمع4 ــــه و ش ــــل و پروان ــــت و گ ــــل اس ) بلب

 

تـــو بــــا مــــن همنشـــين مــــن از تــــو غافــــل 
ــارايي ــو بي ــك پرت ــه ي ــالم را ب ــيد ع ــون خورش ــه چ ك

ــواجــل  ــر خــاك پنهــانم دور از ت ــه زي چــون ســازد ب
ـــــــه  ـــــــوآنك ـــــــنم دور از ت ـــــــت م بماندس

 

  سبب زيبايي كالم شده است؟» نما متناقض«دام بيت در ك -13
ــواي 1 ــك ن ــن«) زان ي ــرده در ازل» ك ــون ك ــه جن ك
ــواي اوســت2 ــدگي كــه خموشــي ن ) ســازي اســت زن
) خواهي به شك نظر كـن و خـواهي يقـين شـناس3
ــاز كــن تــو بــه ســامان عشــرت اســت4 ) اي شــمع ن

 

ـــاز داده  ـــر س ـــه ه ـــه ب ـــزار نغم ـــدين ه ـــد چن ان
ـــــه  ـــــنيدنت ب ـــــيش از ش ـــــد دل آواز دادهپ ان

ــــــرداز داده ــــــو پ ــــــال ت ــــــۀ خي ــــــد آيين ان
انــــد رنــــگ بهــــار خــــرمن گــــل بــــاز داده

 

  كدام عبارت به ويرايش نياز دارد؟ -14
  كند. ) او واقعاً مانند غواص عمل مي2  ) اين طرح دچار دو مشكل اساسي است.1  
  زنيم. شتي جهاني مي) ما حرف اول را در ك4  كنيم. ) برنامه را با سخني از بزرگان دين ختم مي3  

  است؟ متفاوتها  ساختمان واژٔه كدام كلمات با ساير گزينه -15
  دار خويشتن -بار نفرت -پابرهنه -) باالبر2  رسان نامه -گالب -حساب صورت -) خودروي1  
  نامه پايان -نوروز -شكر ني -) جانماز4  خواب تخت -پايه سه -كنان آشتي -روا ) فرمان3  

  د تكواژ تشكيل شده است؟عبارت زير از چن -16
  »اين شهر هماره به مناسبت آنكه آستانۀ حضرت فاطمه و چند امامزاده است مورد بزرگداشت پادشاهان بود.«  
  دوو  ) سي4  ويك ) سي3  ) سي2  ونه ) بيست1  

  تعداد مفعول در كدام بيت بيشتر است؟ -17
ــيد1 ــن پرس ــر ز م ــت: گ ــين گف ــاكرانش چن ــه چ ) ب
بـين بـه تـو كـي داد حكـيم؟ ) گفتم اين جام جهان2
ـــو3 ـــه چ ـــيد ك ـــدايي ) پرس ـــم و درد ج ـــي ز غ ن
ــت4 ــذهب اس ــين م ــه آي ــه ن ــراب و خرق ــتم ش ) گف

 

بـــــدو بگوييـــــد افتـــــاده نـــــاتوان رُســـــتم 
ـــي ـــا م ـــد مين ـــن گنب ـــه اي ـــت آن روز ك ـــرد گف ك

گفــتم نــه چنــانم كــه تــوان گفــت كــه چــونم
ــد ــان كنن ــر مغ ــذهب پي ــه م ــل ب ــن عم ــت اي گف

 

  توصيۀ مشترك هر سه بيت زير اشاره شده است؟در كدام گزينه به  -18
گـــوي خـــامش منشـــين ســـخن همـــي

ـــــــه داري ـــــــش دل نهفت ـــــــر آت گ
ــــــرزه بگــــــراي چــــــو اژدهــــــاي گ

 

خنــــد افســــرده مبــــاش خــــوش همــــي 
ــــت ســــوگند ــــه جان ــــت، ب ســــوزد جان
ــــد ــــير ارغن ــــرزه ش ــــو ش ــــروش چ بخ

 

  ) اعتراض به ظالم4  ) توجه به سالمت جامعه3  ) سعي در كسب رفاه بيشتر2  بخشي ) روشنگري و آگاهي1  
  كند؟ ابيات زير كدام وادي عشق را تعريف مي -19

هـــر يكـــي بينـــا شـــود بـــر قـــدر خـــويش
مغـــــز بينـــــد از درون نـــــه پوســـــت او
ــــاب ــــر نق ــــرار از زي ــــزار اس ــــد ه ص

 

ــــويش  ــــدر خ ــــت ص ــــد در حقيق بازياب
ــــد ذره ــــود نبين ــــت او خ ــــز دوس اي ج

ـــــي ـــــاب روز م ـــــدت چـــــون آفت بنماي
 

  حيرت )4  ) عشق3  ) توحيد2  ) معرفت1  
  كدام بيت با عبارت زير تناسب مفهومي دارد؟ -20

  »لرزند. ها به خويش مي شكنند و امپراتوري هم مي ها در اند. تاج شمال و غرب و جنوب پريشان و آشفته«  
ــو اقبــال رحمــت بــس1 ــاده اســت ) پرت كــه عــام افت
ـــت2 ـــته اس ـــحر نگسس ـــاز س ـــتۀ س ـــابم رش ) آفت
هـر او) خاك شـد كسـري و از هـر دل بـرون شـد م3
) تخت و تاج و ملك و هستي جملـه را درهـم شـكن4

 

ــه  ــه باشــد كلب ــي  نيســت درويشــي ك ــا اش ب ــاه م ش
كشـــد پوشـــم مـــي آرزو بـــر تخـــت شـــاهي خرقـــه

ــــد ــــالل مان ــــر او اط ــــاي قص ــــداين از بن در م
نقــش و مهــر نيســتي و مفلســي بــر جــان نگــار

 

  زير قرابت مفهومي دارند. بيت گزينۀ ............... با عبارت استثناي بههمۀ ابيات  -21
  »دهد. اش از سرّ ضمير خبر مي ماند؛ زيرا هرچه عاشق در رازپوشي بكوشد، باز نگاه دو ديده عشق نيز چون آتش است كه پنهان نمي«  

ـــــــود1 ـــــــده، كـــــــدام راز دل ب ) ايـــــــن دي
) دســـت گيريـــد كـــه در لجـــۀ دريـــاي سرشـــك2
ــي3 ــرو م ــركس روان ف ــر ه ــن ب ــو راز م ــد ) چ خوان
ـــــ4 ـــــاب دل اســـــت غمـــــازي) ز آب دي ده و ت

 

كــــــــز گريــــــــه بــــــــه روي آب نــــــــاورد؟ 
تـــن مـــن همچـــو خســـي بـــر ســـر آب افتادســـت
ـــاد ـــن بفت ـــم م ـــن رو ز چش ـــده از اي ـــك دي سرش

ــــر و ــــد گ ــــان دارن ــــان نه ــــو بيچارگ ــــه راز ت ن
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  عبارت زير با كدام بيت قرابت مفهومي بيشتري دارد؟ -22
نـام و غـريبش، در  آلود آن امام راستين و بزرگم را كه همچون اين شيعۀ گم هاي گريه شنوم. ناله ميآلود آن روح دردمند و تنها را  هاي گريه ناله«  

  »گريست. برد و مي فرياد، سر در حلقوم چاه مي كنار آن مدينۀ پليد و در قلب آن كوير بي
) نـــه در محبـــت دنياســـت چشـــم مـــن گريـــان1
ــــردد2 ــــر گ ــــه پرگه ــــر گرانماي ــــل بح ) ز وص
ــــرون زنهــــار) مــــرو ز حلقــــۀ ذكــــ3 ر خــــدا ب
ـــرا نيســـت همـــدمي 4 ـــر آه م ـــه غي »صـــائب«) ب

 

ـــالي  ـــد خ ـــر كن ـــرت نظ ـــوهر عب ـــاي گ ـــه ج ك
ـــالي ـــد خ ـــر كن ـــه س ـــابي ك ـــوچ حب ـــر پ ز فك
كــه دل چــو سُــبحه ز صــد رهگــذر كنــد خــالي
كـــه غنچـــه، دل بـــه نســـيم ســـحر كنـــد خـــالي

 

  ؟نداردكدام بيت با بيت زير قرابت مفهومي  -23
ــــ ــــود را در م ــــه داد او حســــن خ زادهرك

 

ــــد ســــوي او رو نهــــاد  صــــد قضــــاي ب
 

  

) ســر ز دنبــال خــودآرا بــر نــدارد چشــم شــور1
) عيــب خــود ديــدن مــرا ز اهــل هنــر ممتــاز كــرد2
) آدمــي را نيســت خصــمي چــون جمــال خويشــتن3
ــتر4 ــدبين بيش ــم ب ــذارد چش ــالش گ ــه دنب ــر ب ) س

 

ــاووس را  ــر ط ــال و پ ــن ب ــت حس ــل اس ــر قت محض
وس رامنفعــــت از پــــا زيــــاد از پــــر بــــود طــــاو 

ـــتن ـــال خويش ـــت ب ـــاووس اس ـــراك ط ـــۀ فت حلق
ـــي ـــين م ـــر طـــاووس رنگ ـــال و پ ـــدر ب شـــود هرق

 

  ............... جز بهشود  اي كه شاعر در ابيات زير كرده است در همۀ ابيات ديده مي توصيه -24
ـــال ـــودي دل س ـــنگ ب ـــو س ـــا ت ـــراش ه خ

ـــنگ ـــبز س ـــود سرس ـــي ش ـــاران ك در به
 

ــــاش  آزمــــون را يــــك زمــــاني خــــاك ب
گـــل برآيـــد رنـــگ رنـــگخـــاك شـــو تـــا 

 

  

ـــي1 ـــردم دن ـــن م ـــن محـــيط فاســـد و اي ـــا اي ) ب
) چــون آســـمان كمـــال بزرگـــان فروتنـــي اســـت2
) در اعتبـــاري اگـــر زنـــي مگـــذر ز ســـاز فروتنـــي3
ـــرد قطـــره را4 ـــر ك ـــن محـــيط گه ) پســـتي در اي

 

ـــي  ـــدر فروتن ـــد ان ـــن ده ـــه ت ـــي ك ـــق كس احم
ـــــي ـــــاه م ـــــع آب رخ ج ـــــع تواض ـــــود وض ش

ش ريشـه رسـد ثمـركام حاصـل مـدعا بـه تـال كه به 
ـــــاخرم ـــــروج تف ـــــي اســـــت ع كســـــب فروتن

 

  مفهوم كلي بيت زير در كدام بيت نيز آمده است؟ -25
ـــالع مســـعود خويشـــتن ـــه ط ـــر ب اي مفتخ

 

ــــذرد  ــــز بگ ــــما ني ــــران ش ــــأثير اخت ت
 

  

) راســت چــون سوســن و گــل از اثــر صــحبت پــاك1
) آه از آن جــور و تطــاول كــه در ايــن دامگــه اســت2
ـــا 3 ـــاد حريف ـــر ي ـــدم) دوش ب ـــات ش ـــه خراب ن ب
ـــك4 ـــۀ كب ـــدي آن قهقه ـــان   ) دي ـــافظ«خرام »ح

 

ـــود  ـــو را در دل ب ـــه ت ـــرا آنچ ـــود م ـــان ب ـــر زب ب
ـــود ـــل ب ـــه در آن محف ـــازي ك ـــوز و ني آه از آن س

ــي ــم م ــل بــود  خُ ــا در گ ــون در دل و پ ــدم خ دي
ـــر ـــه ز س ـــود ك ـــل ب ـــا غاف ـــاهين قض ـــۀ ش پنج

 

  

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

  »:أْخَجُل أن تکون قاتيل لقطرة دم فعظّمت ذنبي لتصبح ذا حّق يف قتيل!« -۲۶

  تر کردم تا در قتل من حقی برای تو باشد! خاطر یک قطرۀ خون تو باشی، پس گناه خویش را بزرگ کشم که قاتل من به ) خجالت می۱  

  ای خون تو مرا بکشی، پس گناه خود را بزرگ کردم تا تو هم صاحب حق بشوی! خاطر قطره این است که به ) رشمندگی من از۲  

  ای خون بکشی خجالت کشیدم، پس گناه بزرگی انجام دادم تا در کشنت من صاحب حق بشوی! خاطر قطره ) از اینکه تو مرا به۳  

  اشی، پس گناه خویش را بزرگ کردم تا در کشنت من ُمحّق شوی!خاطر یک قطره خون قاتل من ب کشم که تو به ) خجالت می۴  

  »:ِمن أصدقايئ من زاروا غابات مازندران الخرضاَء اعرتفوا أنّها قد کانت منظرة جمیلة تخلب القلوب!« -۲۷

  ربود! ها را می اند که دل های رسسبز مازندران را دیده بودند، اعرتاف کردند که منظرۀ زیبایی را دیده هایی که جنگل ) از دوستانم آن۱  

  ربود! ها را می اند که آن منظرۀ زیبایی بوده است که دل اند، اعرتاف کرده های رسسبز مازندران را دیده از بین دوستانم کسانی که جنگل) ۲  

  رباید! ا را میه کنند که آن منظرۀ زیبا دل های مازندران رسسبز را مشاهده کردند، اعرتاف می ) برخی از دوستانم که جنگل۳  

  رباید!  ها را می ها دل اند که منظرۀ زیبای آن اند و اعرتاف کرده های مازندران رسسبز را دیده ) از میان دوستانم کسانی بودند که جنگل۴  
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  »:ذات یوم عندما کنت أميش متحّیرة رأیت قطرات املاء تسقط من مرتفع علی صخرة و قد أحدثت فیها ثقبة!« -۲۸

افتادنـد در حـالی کـه در آن  ای مـی رفتم، قطرات آب را دیدم کـه از جـای بلنـدی بـر صـخره هنگامی که با حیرت پیاده راه می) روزی، ۱  

  سوراخی ایجاد کرده بودند!

  اند! هدیدم که از جای بلندی بر صخره افتاده و در آن سوراخی ایجاد کرد زدم، قطرات آبی را می یک روز زمانی که با تعجب داشتم قدم می) ۲  

  افتادند و در آن سوراخی ایجاد کرده بودند! ای می رفتم، قطرات آب را دیدم که از باال بر صخره آن روز هنگامی که پیاده و با تعجب راه می) ۳  

در آن افتادنـد در حـالی کـه  ای بـه پـایین مـی روی بودم که قطرات آب را دیدم که از بـاالی صـخره ) یک روز با رسگردانی در حال پیاده۴  

  سوراخی ایجاد شده بود!

  »:إّن أصفهان معاملها األثریّة اإلسالمّیة متتاز عن املعامل االُخری أهّمّیة و فّناً!« -۲۹

  سازد! لحاظ اهمیت و هرنی متامیز می ) هامنا آثار باستانی اسالمی اصفهان، آن را از دیگر آثار به۱  

  نی و اهمیت از دیگر آثار باستانی متامیز هستند!لحاظ ف اش، به ) اصفهان و آثار باستانی اسالمی۲  

  باشد! لحاظ اهمیت و هرنی متامیز می اش، از دیگر آثار به شک اصفهان، آثار باستانی اسالمی ) بی۳  

  لحاظ فنی و اهمیت آثار، متامیز گردد! ) آثار باستانی و اسالمی در اصفهان باعث شده که از دیگر شهرها به۴  

  عّین الّصحیح: -۳۰

  بردند! ها را باال می ام، مناره ) أنا الّذي تعلو علی أکتايف املنائر!: من هامن هستم که بر شانه۱  

  گیرند! بر می  ) یغمرين الّشعاع و الخشوع!: مرا پرتوهای تواضع و فروتنی در۲  

  دهد! ها و رکوع برگ و مثر می ) و يف رحايب یورق الّسجود و الرّکوع!: و در گسرتۀ من سجده۳  

  سوی من بیایید! تر من، به تر و بزرگ ) یا أیّها األحبّة الّصغار و الکبار هیّا إيلَّ!: دوستان کوچک۴  

   املفهوم:يف الخطأعّین  -۳۱

  ) ال ترتک الّدنیا بذریعة الحصول علی اآلخرة!: لیس بخیرکم من ترک دنیاه آلخرته و ال آخرته لدنیاه!۱  

  : اإلبتعاد عن األخالق الّسیّئة عند مواجهة الّناس!)نفّضوا من حولکو لو کنت فظّاً غلیظ القلب ال () ۲  

  ) قد یضـّر الّشـيء ترجو نفعه: املرُء بالُجنِب الیَنجو ِمن الَقدر!۳  

  )ما عندکم ینفد و ما عند اللّه باقٍ  (: )کم ترکوا ِمن جّناٍت و عیونٍ () ۴  
  »:دیم منودیم تا توانستیم در برابر هجوم دشمنان بایستیم!بها از جوانان را در این جنگ تق ما گوهرهای گران« -۳۲

  ) نحن قّدمنا الجواهر الثّمینة من الّشبّان يف هذه الحرب حتّی قدرنا أن نقف أمام هجوم األعداء!۱  

  ) إنّا قّدمنا جواهر مثینة من الّشباب يف هذه الحرب حتّی استطعنا أن نقف أمام هجوم أعدائنا!۲  

  جواهر الثّمینة من الّشبّان يف هذا الحرب حتّی قدرنا أن نقف أمام الهجوم األعداء!) نحن تقّدمنا ۳  

  ) نحن قّدمنا الجواهر الثّمینة من الّشباب يف الحرب حتّی نستطیع أن نقف أمام هجوم العدوان!۴  

  :الخطأعّین  -۳۳

  نا َمَحونا وصمة الّذلّة!کنیم!: إْن ثُرنا علی أنفس ) اگر علیه خود قیام کنیم لّکۀ ذلت را پاک می۱  

  ) اجداد من خاک این زمین را کفن خود کردند!: إّن أجدادي إختار ثری هذه األرض کفناً!۲  

  ) اسالم راه هدایت و گمراهی را روشن ساخته است!: قد بَیّن اإلسالم طریق الهدی و الّضاللة!۳  

  یَنُفر من الکفر! ) سزاوار است که انسان از کفر بیزار شود!: ینبغي لإلنسان أن۴  

  مبا یناسب الّنّص: )۳۴-۴۲ثّم أجب عن األسئلة (بدّقٍة إقرأ الّنّص الّتايل  

قریبـة و لکـّن  العـینال یحصل الّتقّدم بال تحّمل املشّقات بل یحتاج إلی الُجهد و الّتضحیة! األهداُف الّسامیة تُشبُه القمم العالیـة؛ تراهـا «

لهـا مـن شـّدة  الطّبیعـة البشــریّة فـال بـدّ الّسیر علی األشواک و الّصخور و إعلم اّن الرّخاء (راحتی) قـد یفسـد  الوصول إلیها أمٌر شاّق یستلزم

»! َعلَّمتنا الحیاة: «یقولونفال بّد من نار تذیبه (ذوب) حّتی تصلحه! إذا بحثنا عن حیاة العظامء کثیراً نسمع أنّهم  یفَسدتصلحها! و الحدید قد 

  »إلنسان! إذا استطاع املرء یصمد أمامها یقدر علی تحکیم ارادته علی األیّام! فإّن مع العرس یرساً!فاملصاعب محّک ل

  الّنّص مفهوماً؟ ال تناسبّي عبارة أ  -۳۴

  !) و من طلب العلی سهر اللّیايل۲    !) بقدر الکّد تکتسب املعايل۱  

  )هو خیٌر لکمعسی أن تکرهوا شیئاً و () ۴  ) ال تحسب املجد متراً أنت آکله!۳  
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  »بّد لها من شّدٍة تصلحها! الرّخاء قد یفسد الطّبیعة البرشیّة فال«ما هو األقرب إلی مفهوم العبارة الّتالیة؟  -۳۵

   مواجهة املصاعب! الرّاحة فإنّه یشعر بالیأس و التّعب يفیعیش يف ) من تعّود أنْ ۱  

  هار ینَجح! الّدنیا مفروشاً باألز ) من یجَعل طریَقه يف۲  

  یعرَف وجَه الحیاة الّسهل و یبتعد عن الّشّدة! ) علی اإلنسان أنْ ۳  

   الحیاِة!یبحث عن الرّاحة يف ) یجب علی اإلنسان أنْ ۴  

  :الخطأعّین  -۳۶

  ) طریق الوصول إلی الّنجاح لیَس مفروشاً باألزهار!۲  ي یتحّمل املشّقة ال یمکن له الّنجاح!) الّذ۱  

  ) لو مل تکن املصاعب َرشَُف الّناس کلّهم!۴  ي!هداف الّسامیة أمٌر شاّق و بحاجٍة إلی الّسع) الوصول إلی األ ۳  

  یقصدوَن بها ............... -؟ »علّمتنا الحیاة« ما هو قصد العظامء و املشاهیر من عبارة -۳۷

  یاة! الح) تحّمل املصاعب و التّجربة يف۲  ) الّسیر الّدامئّی علی األشواک و األزهار!۱  

  بلوغ العزّة من غیر تعٍب!) ۴  لی الهدف!إ الحیاِة للوصول ) الرَّخاء يف۳  

  ۳۹و  ۳۸( يف الّتشکیل الخطأعّین(:  

  »:اعلم ان الرّخاء قد یفسد الطّبیعة البرشیّة فال بّد لها من شّدة تصلحها!« -۳۸

  بدَّ  -البرشیّةَ  -) الطّبیعةَ ۴  ِمنْ  -بدَّ  -خاءَ ) الرَّ ۳  شّدةٍ  -الطّبیعةَ  -أنَّ ) ۲  البرشیَّةَ  -َسدُ یُفْ  -لَمْ ) إعْ ۱  

  »:ال یحصل الّتقّدم بال تحّمل املشّقات بل یحتاج إلی الجهد و الّتضحیة!« -۳۹

لِ  -) التّقّدمَ ۲  یحتاجُ  -املشّقاِت  -) یحُصُل ۱   لِ ۳  الجهدِ  -تَحمُّ   التّضحیةِ  -الُجهدِ  -) یحتاجُ ۴  التّضحیةِ  -یحتاجُ  -) تحمُّ

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

  »:یفَسد« -۴۰

  و الجملة فعلیّة» الحدید«/ فعل و فاعلُُه مجرّد ثاليثّ  -للغائب -ّي للمعلوممبن -) فعل مضارع۱  

  املسترت» هو«معرب/ فعل و نائب فاعلُُه ضمیر  -مزید ثاليثّ  -الزم -ّي للمجهولمبن -) فعل مضارع۲  

  املسترت» هو«معرب/ فاعلُُه  -»إفعال« من باب مزید ثاليثّ  -متعدٍّ  -ّي للمجهولمبن -ئبللغا -) فعل مضارع۳  

  املسترت» هو«نائب فاعلُُه »/ إفعال« بزیادة حرٍف واحد من باب مزید ثاليثّ  -ّي للمجهولمبن -للغائب -) فعل۴  

  »: یقولون« -۴۱

  و مرفوع محّالً» أنَّ «ه ضمیر بارز، خرب معتّل (أجوف)/ فعل و فاعل -معرب -للغائبینَ  -) فعل مضارع۱  

  و منصوب محّالً» نَّ أ «معرب/ فعل مرفوع بالواو، خرب  -متعدٍّ  -مجرّد ثاليثّ  -) للغائبینَ ۲  

  البارز» واو«ّي للمعلوم/ فعل و فاعله ضمیر مبن -معتّل (أجوف) -متعدٍّ  -مزید ثاليثّ  -) فعل مضارع۳  

  ّي للمعلوم/ فعل و فاعله ضمیر بارز و الجملة فعلیّةمبن -بوت نون اإلعرابّي علی ثمبن -الزم -) مجرّد ثاليثّ ۴  

  »:العین« -۴۲

  صحیح اآلخر/ مفعول و منصوب -مشتّق (صفة مشبّهة) -مفرد مؤنّث -) إسم۱  

  معرب/ فاعل و مرفوع -معرفة -جامد -ممنوع من الّرصف -) مفرد مذکّر۲  

  منرصف/ فاعل و مرفوع -خرصحیح اآل  -معرفة -جامد -مفرد مؤنّث -) إسم۳  

  ّي علی الّضّم/ مفعول و منصوب محّالًمبن -معرفة -منرصف -مشتّق  -) مفرد مؤنّث۴  

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

  فیه جملة يف محّل الرّفع: لیسعّین ما  -۴۳

  ّشجرة یحمل الطّعام!) نزل طائر علی ال۲  ) هو الّذي خلق جمیع الکائنات و املوجودات!۱  

  ) کّل ما يف شجرة الّزیتون ینفع الّناس!۴  ) إنّکم ال تستطیعون أن تکونوا مثيل!۳  

  !» سنواٍت ............... نشتاق إلی زیارة مکَّة ...............«عّین املناسب للفراغین:  -۴۴

  املکرّمةِ  -) عدیدةً ۴  املکرّمةَ  -) عدیداٍت ۳  املکرّمةَ  -) عدیدةٍ ۲  املکرّمةِ  -) َعدیدةٍ ۱  

  عّین الّصحیح يف تعیین نوع املفعول: -۴۵

  ) يف یوم من األیّام سکب الخادم الطّعام کلّه علی امللک! (مفعول فیه للزّمان)۱  

  ) مل یُوجد الجمل قرب الّشجرة ففتّشنا عنه قانطین! (مفعول فیه للمکان)۲  

  ول له)) املؤمن یرتک املعصیة ُمستحییاً ِمن اللّه! (مفع۳  

  ) اثنان ال تَْنَسهام أبداً، اللّه و الّدار اآلخرة! (مفعول مطلق)۴  
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  ضمیراً: لیسعّین صاحب الحال  -۴۶

  )و اعتصموا بحبل اللّه جمیعاً و ال تفرّقوا() ۲  ) یُعجبني إنسان یتحلّی مبکارم األخالق!۱  
  األّم أرضعت الطّفلة مشفقًة علیها! ) إنّ ۴  ) املعلّمة سألتها الطّالبات یدرسن أسالیب الّرتجمة!۳  

  عّین الحال فیام یيل:  -۴۷

  ) صار بعد مّدة شهیراً بین العلامء بسبب ذکائه!۲    ) یُصّيل املؤمن تواضعاً لِلّه!۱  

  ) هم أوصلوا املسافرین إلی أوطانهم ساملین غامنین!۴  ) هاجمنا علی أعدائنا مهاجمة شدیدة!۳  

  ن جملة ال عن إسم:عّین ما یزیل اإلبهام ع -۴۸

  ) کنت عزمُت أن أکون من أصدق الّناس قوالً!۲  ) نُعطي لزکاة الفطر َمّناً قمحاً أو رزّاً!۱  

  ) قرأت اثنتي عرشة صفحة من هذا الکتاب!۴  ) زادت الّصالة يف قلبي حبّاً بالخیرات!۳  

  »تقّدم البالد!یا ............... املدارس، إبحثوا عن طریق ل«عّین املناسب للفراغ:  -۴۹

  ) طالبو۴  ) طلبةَ ۳  ) طالباِت ۲  ) أیُّها الطّّالب۱  

  عّین الّصحیح وفق أسلوب املستثنی: -۵۰

  ) نحاول إلکتساب الّدرجة األولی إّال أخاک األصغر!۲  ) ما کّن يف حیاتهّن إّال الّذین یجاهدون من أجل عقیدتهم!۱  

عنا علی التّفّکر و التّعلّم إّال اإلسالَم!۴  القايض العادُل!) ال یقيض يف هذه املحکمة بین الّناس أحد إّال ۳     ) ما شجَّ

  

  مراحل توبه است؟ يك از كنندٔه عادت نفس انسان گناهكار به معاصي، تحقق كدام رفع -51
  الناس جبران حق  -) پشيماني از گذشته2  تصميم بر ترك گناه -) پشيماني از گذشته1  
  اهللا  جبران حق -) تصميم بر ترك گناه4  اهللا جبران حق  -الناس ) جبران حق 3  
  هدف از آمدن رهنمودهاي روشنگر براي انسان چه بوده است؟ -52

  )سِهِصَرَ فَلِنَفْاَبْ فَمَنْ() 4  )هايْعَمِيَ فَعَلَ وَ مَنْ() 3  )بِحَفيظ كُمْوَ ما اَنَا عَلَيْ() 2  )ناهُ السَّبيلاِنّا هََديْ() 1  
  بيان شده است؟ رابطۀ ميان عزت نفس و گناه چگونه است و تجلّي عزت در برابر ظالمان در كدام كالم امام علي  -53

  »يُنهِمِي اَعْفُسِهِم فَصَغُرَ ما دونَهُ فخالِقُ في اَنْعَظُمَ الْ« -) معكوس2  »ينُهِمِفُسِهِم فَصَغُرَ ما دونَهُ في اَعْخالِقُ في اَنْعَظُمَ الْ« -) مستقيم1  
  »ّراًح اهللا جَعَلَكَ دَ غَيِرك وَ قَدْعَبْ ال تَكُنْ« -) معكوس4  »ّراًح اهللا جَعَلَكَ دَ غَيِرك وَ قَدْعَبْ ال تَكُنْ« -) مستقيم3  
  چيست؟ الموحدين علي  عامل فرونشاندن تندروي حاكم و رهبر جامعه و نجات او از سركشي، بنا به فرمودٔه مولي -54

  ) جلب فراگير خشنودي مردم2  چين جوي سخن شدن از عيب ) دور1  
  ) تواضع در برابر طبقات محروم جامعه4  ) نگاه به عظمت كبريايي حكومت خداوند3  
  است؟ يك از وقايع نامبارك پس از پيامبر  ورود ساليق شخصي در احكام دين، زائيدٔه كدام -55

  عيت از نوشتن احاديث پيامبر اكرم ) ممنو 2  ) تحريف در معارف اسالمي و جعل احاديث1  
  ها و الگوهاي غيرقابل اعتماد ) ظهور شخصيت4  ) تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت قيصري و كسرايي3  
  كند؟ هاي آنان را به خوبي تبديل مي خداوند كدام گروه از بندگانش را از عذاب خود مستثني كرده و بدي -56

  )لَحَمِهِ وَ اَصْدِ ظُلْبَعْ تابَ مِنْ فَمَنْ() 2  )عَمِلَ عَمَالً صالِحاًتابَ و آمَنَ وَ  اِلّا مَنْ() 1  
  )فَِانَّ اهللاُ يَتُوبُ اليه() 4  )فِرِ اهللا يَجِد اهللا غَفُوراً َرحيماًتَغْثُمَّ يَسْ() 3  
  درست است؟ هاي حاكم بر عالم و زندگي انسان، چند مورد از عبارات زير در باب نظام قضا و قدر الهي و سنّت -57

  الف) از مظاهر قضاي الهي مرتبط با انسان، وجود اراده و اختيار در او به ارادٔه خداوند است.  
  ب) در علل طولي براي پيدايش يك معلول يا پديده، نقش هر علت مستقيم و تأثيرگذار است.  
  ت.ظهور و بروز سرشت هر انسان انتخابگر اس ،ج) از ثمرات و تجليات سنت امداد الهي  
  د) يكي از مصاديق قرآني سنت توفيق، باز شدن بركات ارضي و سماوي بر مؤمنين متقي است.  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  ، سنت الهي متجلي در كدام آيۀ شريفه است؟»باألعمار يعيشُ ثَرُ مِمَّنْاَكْ باإلحسان يعيشُ مَنْ«مصداق بارز روايت شريف  -58

  )لَمونثُ ال يَعْحَيْ مِنْ ِرجُهُمْتَدْوَ الَّذينَ كَذّبوا بĤياتنا سَنَسْ() 2  )لَمونال يظْ لها وَ هُمْزي اِلّا مِثْيُجْ وَ مَن جاءَ بالسّيئَة فَال() 1  
  ) وا لَفَتحنا عَليِهم بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءتَّقوَ َاآمَنوا () 4  )فُسِهِمرٌ لِاَنْخَيْ سَبَنَّ الّذينَ كَفَروا اَنَّما نُملِي لَهُمْوَ ال يَحْ() 3  
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  نمايد و دربردارندٔه كدام مفهوم است؟ كدام آيۀ شريفه به سنت خاص تغيير و تحول در جامعه اشاره مي -59
  قدر الهي -)في االرض تَخلِفَنَّهُمْوَعَدَ اهللا الّذينَ آمَنوا منكم و عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَيَسْ() 1  
  قضاي الهي -)في االرض تَخلِفَنَّهُمْا الصّالِحاتِ لَيَسْوَعَدَ اهللا الّذينَ آمَنوا منكم و عَمِلُو () 2  
  قضاي الهي -)فُسِهِممٍ حَتّي يُغَيِّروا ما بِاَنِْانَّ اهللاُ ال يُغَيِّرُ ما بِقَْو() 3  
  قدر الهي -)فُسِهِممٍ حَتّي يُغَيِّروا ما بِاَنِْانَّ اهللاُ ال يُغَيِّرُ ما بِقَْو() 4  

  ، در كدام عبارت بيان شده است؟»ايمان پاداش الهي پدر و مادر مؤمن، براي تربيت فرزندان با «كريم  هاي قرآن بر آموزه بنا -60
  ) اجابت دعاها و قبول نماز و اعمال ايشان2    ) رسيدن به بهشت و آمرزش الهي1  
  همراه آرامش معنوي اخروي به ) رسيدن به عزت و سربلندي دنيوي و4  ) الحاق فرزندانشان در بهشت به ايشان، بدون كاستي اعمال3  

  اعالم ايمان خود به خداوند و هدايت الهي، مقرون به تحقق كدام سنّت الهي است؟ -61
  )تَنُونال يُفْ يَقولوا آمَنّا وَ هُمْ رَكوا َانْيُتْ َاحَسِبَ النّاسُ َانْ() 1  
  )سِنينمُحْالْ دينَّهُم سُبُلَنا و ِانَّ اهللاَ لَمَعَو الّذين جاهَدوا فينا لَنَهْ() 2  
  )ظوراًكُلّاً نُمِدُّ هؤالءِ وَ هؤالءِ مِن عَطاءِ رَبَّك و ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْ() 3  
  )ضهم بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ االَْرنا عَلَيْا لَفَتَحْقُري آمَنوا وَ اتَّقَْولَ الْاَهْ َانّ وَ لَوْ() 4  

  ترتيب چيست؟ واري او در برابر گناه بهعلت و معلول نابودي عزت نفس انسان و خ -62
  شكستن پيمان با خدا و سستي در عزم -) غفلت از خداوند متعال2  توجه به تمايالت داني -) غفلت از خداوند متعال1  
  زمشكستن پيمان با خدا و سستي در ع -) تحمل شكست در برابر ستمگران4  توجه به تمايالت داني -) تحمل شكست در برابر ستمگران3  
  دنبال خواهد داشت؟ اي را به ها در عصر غيبت كبري، زائيدٔه چيست و چه نتيجه ها و تهاجم امكان مقابلۀ مسلمانان با توطئه -63

  نيا و نزديكي به حكومت عدل جهانيتقويت جبهۀ حق در د  -) چراغ هدايتگر مرجعيت فقها1  
  كي به حكومت عدل جهانيو نزديتقويت جبهۀ حق در دنيا  -) حصار محكم حكومت اسالمي2  
  انجامد بست مي ران راهي كه به بنشناخت راه حق از ميان هزا  -) چراغ هدايتگر مرجعيت فقها3  
  انجامد بست مي ران راهي كه به بنشناخت راه حق از ميان هزا  -) حصار محكم حكومت اسالمي4  

  در آينده دارد؟ ها با والدينشان تقويت ايمان در فرزندان، چه اثري در برخورد آن -64
  )و اهللا يدعو الي الجنّة و المغفرة باذنه و يبيّن آياته للنّاس لعلّهم يتذكّرون() 1  
  )لي و لوالديّ و للمؤمنين يوم يقوم الحساب ربّنا اغفر() 2  
  )و الّذين آمنوا و اتبّعتهم ذريتّهم بايمان الحقنا بهم() 3  
  )و قضي ربّك الّا تعبدوا الّا ايّاه() 4  
  كنند؟ ،كدام گروه از زنان، جهاد خود را تكميل ميدر كالم پيشوايان معصوم  -65

  دهند. خوبي انجام مي  ) همسراني كه مديريت داخلي خانه را به1  
  دانند. داري در مسجدالنبي، ارجح مي زنده ها كه نشستن در كنار همسرانشان را به اعتكاف و شب ) آن2  
  دهند. ها را شكل مي كنند و شخصيت آن مهر و محبت خود را به فرزندانشان تقديم مي ) مادراني كه با خيالي آسوده،3  
  كنند. رسانند و كانون خانواده را از هجوم ناماليمات حفظ مي ) زناني كه شوهرداري را به بهترين شكل خود به منصۀ ظهور مي4  

  باشد؟ اي واضح مي مسلمين در چه زمينه براي جامعۀ خويي پيامبر  مصداق كاربردي تجلي رحمت خدا در نرم -66
  )فاعف عنهم و استغفر لهم() 2    )ادع الي سبيل ربّك بالحكمة() 1  
  )كنت فظّاً غليظ القلب النفظّوا من حولك() 4  )و انّ ربّكم الّرحمن فاتّبعوني و اطيعوا() 3  
  نمايد؟ هاي اعجاز قرآن اشاره مي يك از جنبه به كدام )قَمررِكَ الْتُدْ بَغي لَها اَنْسُ يَنْلَا الشَّمْ(و  )لَمْيَعْ سانَ ما لَمْاِنْعَلَّمَ الْ(ترتيب آيات  به -67

  جانبه بودن جامعيت و همه -سابقه ) ذكر نكات علمي بي2  تازگي و شادابي دائمي -سابقه ) ذكر نكات علمي بي1  
  سابقه ذكر نكات علمي بي -ابي دائمي) تازگي و شاد4  سابقه ذكر نكات علمي بي -) تأثيرناپذيري از جاهليت3  
  و پيروان او چگونه ترسيم شده است و مطابق آيات شريف قرآن كريم يكي از شروط اساسي براي تحقق آن كدام است؟ روز شادي فرزندان علي  -68

  ها به صُوَر مختلف آگاهي خليفۀ الهي از احوال انسان -) ظهور حجت خداوند1  
  ها به صُوَر مختلف آگاهي خليفۀ الهي از احوال انسان -يت) حضور معنوي منجي بشر 2  
  هاي الهي و ايجاد تحول جمعي در ميان مردم احساس نياز جهاني به كمك -) ظهور حجت خداوند3  
  هاي الهي و ايجاد تحول جمعي در ميان مردم احساس نياز جهاني به كمك -) حضور معنوي منجي بشريت4  

  شدگان در زمين چيست؟ توان شمردهوعدٔه قطعي خداوند به نا  -69
  )ليظهره علي الّدين كلّه و لو كره المشركون() 2  )ليستخلفنّهم في األرض كما استخلف الّذين من قبلهم() 1  
  )و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين() 4  )ليبدّلنّهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني ال يشركون بي شيئا() 3  
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  باشد؟ ، ضرورت رجوع به راويان حديث براي تشخيص مسائل روز، تابع كدام امر ميگوهربار منجي عالم بشريت، امام عصر با توجه به سخنان  -70
  »الفقها صائناً لنفسه) «4  »فللعوام ان يقلّدوه) «3  »مطيعاً المر مواله) «2  »انّهم حجّتي عليكم) «1  

خداوند مـردم را از  )مِ اآلخِرِ ...يَْومِنُونَ بِاهللاِ وَ الْتُم تُْؤءٍ فَُردُّوهُ اِلَي اهللاِ و الّرسولِ اِن كُنْفي شَيْ تُمْتَناَزعْ فَاِنْ(پس از دعوت و بشارت در آيۀ شريفۀ  -71
  دهد؟ چه چيزي انذار مي

  )كُمْرِ مِنْأَمْيا ايّها الّذين آمنوا اطيعُوا اهللا وَ اطيعوا الّرسولَ و اولي الْ() 1  
  )ميزان لِيقوم النّاسُ بالقسطنا مَعَهُمُ الكِتابَ و الَْزلْنا ُرسُلَنا بِالبيّناتِ وَ اَنْسَلْاَْر وَ لَقَدْ() 2  
  )راكعون تونَ الزّكاةَ وَ هُمْكُمُ اهللاَ وَ َرسوله وَ الَّذينَ آمنوا الّذين يُقيمونَ الصّالة وَ يُْواِنَّما وليُّ() 3  
  )لِكَ يُريدونَ َان يتحاكُموا الي الطّاغوتزِلَ مِن قَبْوَ ما اُنْ زِلَ إليكآمنوا بِما اُنْ مْعُمُونَ اَنَّهُتَري اِلَي الّذينَ يَْز اَلَمْ() 4  
با كدام عبـارت  )ضيالًنا تَفْعَلي كَثيرٍ مِمّن خَلَقْ ناهُمْمِنَ الطَّيّباتِ وَ فَضَّلْ ناهُمْبَحر وَ َرَزقْبّر وَ الْفي الْ لناهُمْنا بَني آَدمَ وَ حَمْكَرَّمْ وَ لَقَدْ(آيۀ شريفۀ  -72

  مفاهيم، كدام مورد است؟  كند و از جملۀ آن راستا را بيان مي قرآني مفاهيمي هم
  اعتقاد به خدا مقدم بر اعتماد به تقديرات الهي است. -)...َاحَدٍ  سَكَهُما مِنْاَمْ تَزوال وَ لَئن زالَتا ِانْ سِكُ السّماوات وَ األَرضَ َانِْانّ اهللاَ يُمْ() 1  
  كمال مرتبۀ مادي و معنوي انسان، وابسته به اختيار اوست. -)... فَضله و ِرهِ و لِتَبتَغُوا مِنْكُ فيه بِأَمْفُلْرِيَ الْرَ لِتَجْبَحْالْ اهللاُ الّذي سَخَّرَ لَكُمْ() 2  
  اعتقاد به خدا مقدم بر اعتماد به تقديرات الهي است. -)... و فضله مِنْ ِرهِ و لِتَبتَغُواكُ فيه بِأَمْفُلْرِيَ الْرَ لِتَجْبَحْالْ اهللاُ الّذي سَخَّرَ لَكُمْ() 3  
  كمال مرتبۀ مادي و معنوي انسان، وابسته به اختيار اوست. -)...َاحَدٍ  سَكَهُما مِنْاَمْ تَزوال وَ لَئن زالَتا ِان سِكُ السّماوات وَ األَرضَ َانِْانّ اهللاَ يُمْ() 4  
  ت كه وحدت روحي خود با همسرش را استحكام ببخشد، بايد كدام آيۀ شريفه را مورد توجه قرار دهد؟اگر كسي خواستار آن اس -73

  )اعدّ اهللا لهم مغفرة و اجراً عظيماً() 2  )خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا إليها() 1  
  )جعل بينكم مودّة و رحمة() 4  )جعل لكم من ازواجكم بنين و حفدة() 3  
پردازند، علـت احـوال خـوب ايشـان و ايـن  شدٔه رهنمون گرديده به نعمات الهي كه به ستايش خداوند مي هاي هدايت مل انسانبا توجه به ع -74

  عملشان، در كدام آيۀ شريفه ترسيم شده است؟
  )هِمتَ عَلَيْعَمْذينَ اَنْتَقيم صِراطَ الّمُسْدِنَا الصّراطَ الْاِهْ() 2  )حَقِّكِتابَ لِلنّاس بِالْكَ الْنا عَلَيَْزلْاِنّا اَنْ() 1  
  )دَ الرُّسُليَكُونَ لِلنّاسِ عَلَي اهللاِ حُجَّةً بَعْ لِئَلَّا ذِرينَُرسُالً مُبَشِّرينَ و مُنْ() 4  )هَدانَا اهللا تَدِيَ لَوال َانْاَلَّذي هَدانا لِهذا وَ ما كُنّا لَنَهْ() 3  
تـرين اقـدام  كند و مهم ضرورت پذيرش كدام مسئوليت مقام امامت را بيان مي» شُروطها اَنَا مِنْ«عبارت  ،»سلسلة الذّهب«بنابر حديث شريف  -75

  براي حفظ تفكر اصيل اسالم راستين در اين راستا چه بوده است؟ ائمه 
  ا زمانهاي درست مبارزه، متناسب ب انتخاب شيوه -) مرجعيت ديني2  هاي درست مبارزه، متناسب با زمان انتخاب شيوه -) واليت ظاهري1  
  تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو -) مرجعيت ديني4  تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو -) واليت ظاهري3  

  
76- Ali had done everything he could to avoid ............... to me. 
 1) talk 2) talking 3) talks 4) to talk 
77- I left the meeting ............... be there on time. 
 1) although 2) so that 3) in order for 4) in order to 
78- ............... Mr. Alan is a computer engineer, he can’t run it. 
 1) Although 2) Even 3) So that 4) Because of 
79- She does not know very much about computers, ...............  
 1) though she is an educated person. 
 2) so that she can do lots of scientific calculations. 
 3) although she can help the needy and poor people. 
 4) in order to use some tools to do what she wants. 
80- Tonight, our ............... consists of two songs. 
 1) entertainment 2) habit 3) pace 4) plain 
81- From the house we can see the valley and the hills ............... . 
 1) about 2) without 3) after 4) beyond 
82- The police try to ............... the lost documents through a safe. 
 1) access 2) switch 3) realize 4) involve 
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83- Mozart ............... his first symphony when he was still a child. 
 1) observed 2) composed 3) summarized 4) forwarded 
84- Doctor Alan says that some sleeping pills are highly ............... . You can’t help eating them regularly. 
 1) interchangeable 2) handheld 3) addictive 4) accessible 
85- Some things can never be known with ............... . 
 1) certainty 2) phase 3) sample 4) transfer 
86- “Takhte Jamshid” is a popular tourist ............... . 
 1) term 2) unit 3) summary 4) destination 
87- On the World Wide Web, news is updated ............... and we decide what to read. 
 1) seriously 2) continuously 3) recently 4) individually 

  CClloozzee  TTeesstt  

Before cellphones were popularized, people usually communicated with other people by landline 
telephone or fax. An obvious benefit of mobile devices, ...(88)... as cell phones, is the ability to make 
and receive phone calls regardless of your location. As long as you can get a ...(89)... to your mobile 
provider’s network, you can make phone calls to any place around the world. A second benefit of 
mobile ...(90)... is the ability to send and ...(91)... text and multimedia messages to other people for 
example, if you know someone is in a meeting, but you need to tell him something right away, you 
can ...(92)... send him a text message. 

88- 1) so 2) since 3) such 4) whether 
89- 1) share 2) connection 3) moment 4) signal 
90- 1) communication 2) document 3) relation 4) movement 
91- 1) protect 2) receive 3) refer 4) respond 
92- 1) flexibly 2) mentally 3) reasonably 4) simply 

  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  11  

Venus is sometimes called Earth’s sister planet, though its similarities with Earth are limited apart 
from size and relative condition of its surface. It is easily observed with the naked eye and is sometimes 
called the “evening star” or “morning star”. Venus is covered by thick clouds of sulfuric acid that 
obscure its surface. The thick layers of cloud create an extreme insulating effect like the greenhouse 
effect that radiates heat back to the surface and raises the temperature to over 800 degrees F. 

Its surface is rocky, dusty with mountains and valleys and a few volcanic hot spots. There are many 
lava flows. Some of the mountain ranges including the Maxwell Mantes are enormous. Mountains 
within the 540 mile long range can reach heights of seven miles, much higher than the highest 
mountain on Earth. In contrast to the high mountains, about 65% of Venus is consisted of smooth 
plains. The pressure on the surface of Venus is intense. If you were to stand upon Venus, you would 
feel the same amount of pressure you would if you were 3,200 feet underwater! 

Venus is very similar in size to Earth and occupies about 95% of Earth’s diameter. Venus is at least 
80% as big as Earth. Gravitational force on Venus is similar to Earth. A 100-pound man would weigh 
about 91 pounds on Venus. Venus is the second closest planet to the Sun at 67,000,000 mile away. 
When Venus and Earth are on the same side of the Sun, the two planets may come within 25,500,000 
miles of each other. When they are on opposite sides of the Sun, they may be as far as 162,000,000 
mile apart. 

93- Why is Venus called Earth’s sister planet? 
 1) It is close to the Earth. 2) It is hotter than the Earth. 
 3) It is similar in size to Earth. 4) Much like Earth, Venus can support life. 
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94- In comparison to mountains on Earth, ...............  
 1) 65% of Venus is consisted of high mountains. 
 2) the pressure on the surface of Venus is low. 
 3) the Maxwell Mantes rage is much taller. 
 4) Venus has flat and dotted valleys. 
95- The thick clouds on Venus ............... . 
 1) make the planet very colorful 2) allow heat to escape into space 
 3) make it much colder than Earth 4) radiate extreme heat back to the surface 
96- A person on Earth would weigh ............... on Venus. 
 1) much less 2) much more 3) a little bit more 4) about the same 

  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  22  

Television, the modern wonder of electronics, works in much the same way as radio. In radio, 
sound is changed into electromagnetic waves which are sent through the air. Experiments leading to 
modern television took place more than a hundred years ago. By the 1920s, inventors and researchers 
had turned the early theories into working models. Yet it took another thirty years for TV to become 
an industry. 

The influence of TV on the life of people is incalculable. It can influence their thoughts and their 
ways of life. It can also add to their store of knowledge. Educational TV stations offer teaching in 
various subjects. Some hospitals use TV for medical students to get close-up views of operations. At 
first, television programs were broadcast in black-and-white. With the development of science and 
technology, the problem of how to telecast them in full color was solved, and by the middle 1960s, 
the national networks were broadcasting most of their programs in color. 

The programs that people watch are both local and national ones. Since the launching of the first 
communications satellite, more and more programs are telecast “live” from all over the world. People 
in San Francisco were able to watch the 1964 Olympic Games in Tokyo. And live telecasts now come 
from outer space. In 1969, the first astronauts to land on the moon televised their historic “moon 
walk” to viewers on the Earth. Since then, astronauts have regularly sent telecast to the Earth. 

97- Television is said to be the modern wonder of electronics, because ............... . 
 1) it works as radio. 
 2) it makes people see far. 
 3) it influences people’s way of life. 
 4) it brings the world into people’s own home in sight and sound. 
98- The development of science and technology made it possible for ...............  
 1) television programs to be telecast in full color. 
 2) astronauts to be telecast in black-and-white. 
 3) people to be telecast in San Francisco. 
 4) inventors to be telecast in Tokyo. 
99- The launching of communications satellites made it possible for people in San Francisco to ............... . 
 1) store knowledge.  2) watch national programs. 
 3) get close-up views of operations. 4) watch the 1964 Olympic Games in Tokyo. 
100- The underlined word “incalculable” means: ............... . 
 1) easy to tell 2) very great 3) difficult to tell 4) very small 
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2اگر  -101 1x
f (x) (x )

x
  3، حاصل 2f ( ) f ( )  كدام است؟  

  1 (7  2 (5  3 (3  4 (8  
3عرض از مبدأ خطي كه از نقطۀ  -102 2( , ) 5موازات خط  بهx y  شود، كدام است؟ رسم مي  
  1 (1  2 (1-  3 (5  4 (5-  
  نوشت؟توان  حرفي مي 7چند كلمۀ  ”SERESHT“با حروف كلمۀ  -103
  1 (210  2 (1260  3 (1620  4 (5040  
2در معادلۀ  -104 5 2x  ، مجموع مربع جواب و خود جواب كدام است؟  

  1( 1
2

   2 (3
4

   3 (1
4

   4 (1
2

   

  در وسط آن كلمه باشد؟» ي«توان نوشت كه همواره حرف  حرفي مي چند كلمۀ پنج» سميرم«حروف كلمۀ با  -105
  1 (6  2 (24  3 (18  4 (12  
  باشد؟ Aتوان نوشت كه دقيقاً شامل دو حرف  چند كلمۀ چهارحرفي مي ”SALAMAT“با حروف كلمۀ  -106
  1 (72  2 (36  3 (120  4 (144  

2دوم  ۀدر تابع درج -107 3 2f (x) ax x  ،  1اگر 3f ( ) 2هاي معادلۀ  ، آنگاه مجموع ريشه 3 2 0ax x   كدام است؟  

  1 (3
4

   2 (1-  3 (3
2

   4 (3
2

   

22yشكل مقابل، نمودار تابع  -108 x ax b     .استb كدام است؟  

  صفر) 1  

  2 (2  

  3 (6  

  4 (4  

  ؟نباشنددر كنار هم  Aها دو حرف  طوري كه در آن توان نوشت، به حرفي مي 6چند رمز عبور  ”MARYAM“با حروف كلمۀ  -109
  1 (120  2 (180  3 (240  4 (300  

2بيشترين مقدار تابع  -110 3 2f (x) x x    كدام است؟  

  1 (3
2

   2 (1
4

   3 (3
4

   4 (1
2
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  در پرتاب دو تاس، احتمال آنكه اعداد ظاهرشده روي دو تاس يكسان باشد، كدام است؟ -111

  1 (5
36

   2 (1
9

   3 (1
6

   4 (1
3

   

    ايستد؟ ميهاي مساوي تقسيم شده است. اگر عقربه را بچرخانيم، با چه احتمالي اين عقربه روي قسمت آبي  در شكل مقابل، صفحۀ عقربه به قسمت -112

  1 (3
8

   

  2 (1
8

   

  3 (1
2

   

  4 (1
4

   

  ، كدام است؟2شدن عدد  ظاهر شده است. اختالف احتمال نظري و تخمين احتمال براي پيشامد ظاهر 2بار عدد  4ايم.  بار پرتاب كرده 25تاسي را  -113

  1 (1
300

   2 (1
150

   3 (1
75

   4 (1
50

   

260صورت  واحد كاال به xازاي  در يك كارگاه توليدي، معادلۀ درآمد به -114 2R(x) x x  20صـورت  ابع هزينـه بـهاست. اگر ت 50C(x) x  
  باشد، بيشترين مقدار سود كدام است؟

  1 (50  2 (100  3 (150  4 (200  
2اي هستند كه رابطۀ  گونه به yو  xدو عدد مثبت  -115 100x y  ضرب اين دو عدد كدام است؟ ها برقرار است. بيشترين مقدار حاصل بين آن  
  1 (1520  2 (1250  3 (1650  4 (2500  
  باشد، كمترين مقدار اختالف آن از مربعش چقدر است؟ 1عددي بين صفر و  xاگر  -116

  1 (1
4

   2 (1
2

   3 (1
2

   4 (1
8

   

كارت  4كارت زرد و يك كارت از  6تصادف يك كارت از  ايم. به رنگ نوشته كارت آبي 4را روي  4تا  1كارت زردرنگ و اعداد  6ي را رو 6تا  1اعداد  -117
  است؟ 8كنيم. با كدام احتمال مجموع اعداد انتخاب شده برابر  آبي انتخاب مي

  1 (1
3

   2 (1
4

   3 (1
6

   4 (1
8

   

  باشد، كدام است؟ 4هاي قرمز، سبز و آبي، احتمال آنكه مجموع اعداد ظاهرشده  در پرتاب سه تاس به رنگ -118

  1 (1
216

   2 (1
72

   3 (1
108

   4 (1
54

   

  آيد؟ كنيم. با كدام احتمال دو سكه يكسان و تاس عددي فرد مي دو سكه و يك تاس را با هم پرتاب مي -119
  1 (25/0  2 (2/0  3 (3/0  4 (45/0  
  شود؟ ظاهر مي» رو«بار  2بار پرتاب يك سكه، با چه احتمالي دقيقاً  5در  -120

  1 (5
32

   2 (3
16

   3 (5
16

   4 (3
32
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  ؟كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است -121

  دنبال تحقق كدام هدف هستند؟ بهكنند،  يت بهتر ميالف) توليدكنندگاني كه اقدام به توليد كاالهاي با كيف  
  .باشد توليد مي فرآينداز جمله اقدامات مؤثر براي جلوگيري از وضعيت زيان در ...............  جز گزينۀ ب) همۀ موارد به  
  ب) انبار كردن بخشي از توليد محلي خود  ) الف) كسب سود بيشتر در سايۀ جلب اعتماد مشتري1  
  جويي در مصرف مواد اوليه ب) صرفه  افزايش سود توليد در سال جاري) الف) 2  
  ب) پرهيز از استخدام نيروي كار غيرضروري  ) الف) كسب سود بيشتر در سايۀ جلب اعتماد مشتري3  
  ب) پيدا كردن بازارهاي مناسب براي محصوالت خود  ) الف) افزايش سود توليد در سال جاري4  
  سؤاالت زير است؟ كدام گزينه پاسخ درست -122
  گرايي معنوي انسان، با تعاليم اسالمي سازگار است؟ فرض علم اقتصاد، در صورت تطابق با كمال الف) كدام پيش  
  باشد؟ ب) اكتفا به استفاده از قسمت ناچيزي از منابع و امكانات، پيامد كدام مورد مي  
  بيشتر است؟به كدام نوع هزينه  توجهعدد، ج) در استفاده از منابع و امكانات محدود با قابليت مصرف مت  
  ؟د) كدام گروه از كاالها قابليت رفع نيازهاي اوليۀ خانوارها را دارند  
  ترتيب چه نوع كااليي هستند؟ به» هشده در خان پزي مصرف خامۀ شيريني«، »كولر گازي«، »يخچال فريزر صنعتي) «ه  
  ج) هزينۀ استهالك  ها كارگيري در جنگ ست و بهب) استفادٔه نادر   ) الف) منابع و امكانات محدود1  
  اي واسطه -بادوام -) بادوامه  د) كاالهاي ضروري    
  ج) هزينۀ فرصت  ب) پايين بودن سطح دانش فني  ) الف) نيازهاي نامحدود2  
  مصرفي -بادوام -اي ) سرمايهه  د) كاالهاي ضروري    
  ج) هزينۀ استهالك  فني ب) پايين بودن سطح دانش  ) الف) منابع و امكانات محدود3  
  اي واسطه -اي سرمايه -اي ) سرمايهه  د) كاالهاي نهايي    
  ج) هزينۀ فرصت  ها كارگيري در جنگ ب) استفادٔه نادرست و به  ) الف) نيازهاي نامحدود4  
   مصرفي -اي سرمايه -) بادوامه  د) كاالهاي نهايي    
  به سؤاالت زير پاسخ دهيد: صاد جامعه است،رو كه تصويري فرضي از اقت نمودار روبهبه  توجهبا  -123
  ؟باشد بيانگر كدام مفهوم مي Cالف) مسير   
  ؟تشكيل شده است عضوب) اين الگو از چند   
  ؟است چقدراي  روش هزينه ل بهك ج) توليد  
  چقدر است؟د) حقوق و دستمزد عوامل كار   
  يك از بازيگران عرصۀ اقتصاد است؟ مربوط به كدام G) حرف  ه  
  ؟باشد كل مي هاي محاسبۀ توليد يك از روش بيانگر كدام Bمسير  و)  
  ؟باشد روش توليد مي كل به ) كدام مسير بيانگر محاسبۀ توليدز  
  12000د)   60,000ج)   عضو 5ب)   ) الف) بازار1  
  Dز) مسير   ) روش درآمدي و  هاي توليدي ) بنگاه ه    
  24000د)   60,000ج)   عضو 5ب)   GDP) الف) 2  
  D) مسير ز  اي هزينه  ) روش و  خانوارها)  ه    
  24000د)   36,000ج)   عضو 2ب)   ) الف) بازار3  
  Eز) مسير   اي و) روش هزينه  هاي توليدي ) بنگاه ه    
  12000د)   36,000ج)   عضو 2ب)   GDP) الف) 4  
  Eز) مسير   و) روش درآمدي  ) خانوارها ه    
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  كند. گذاري در اقتصاد مي اقدام به وضع قوانين و سياست.............. . دولت با هدف -124
  بيني تمام مخارج عمومي و درآمدهاي دولتي جهت تنظيم سند بودجه ) پيش1  
  ها و نهادهاي توليدي و خدماتي ) كسب سود و درآمد توسط سازمان2  
  هاي جامعه ) برقراري نظم و انضباط اقتصادي در عرصۀ فعاليت3  
  رفع نيازهاي اساسي مردم توسط توليد و عرضۀ كاالها و خدمات دولتي )4  
سال ارزش كاال در اثر استهالك به نصـف  5تومان است. بعد از گذشت  35,000,000بندي مواد غذايي، در ابتداي دوره  قيمت يك ماشين بسته -125

  رسد. در اين صورت: قيمت اوليۀ خود مي
  قدر است؟الف) هزينۀ استهالك ساليانه چ  
  .% تغيير كند در اين صورت هزينۀ استهالك سال آخر را حساب كنيد12سال آخر عمر مفيد كاال، قيمت آن تحت شرايط تورمي  3ب) اگر در   
  ج) قيمت جديد كاال چقدر است؟  
  تومان 39,200,000ج)   تومان 7,840,000ب)   تومان 7,000,000) الف) 1  
  تومان 30,800,000ج)   تومان 7,480,000ب)   تومان 7,000,000) الف) 2  
  تومان 39,200,000ج)   تومان 3,920,000ب)   تومان 3,500,000) الف) 3  
  تومان 30,800,000ج)   تومان 3,290,000ب)   تومان 3,500,000) الف) 4  
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -126
  واحد برسد؟ 40واحد كاال باشد در كدام قيمت امكان دارد مقدار تقاضا به  70، اضامقدار عرضه و تقتومان  250,000الف) اگر در قيمت تعادلي   
  ؟كند ب) كاهش قيمت كاال، چه تغييري در منحني عرضه ايجاد مي  
  .شود جا مي ب) منحني عرضه به سمت چپ جابه  تومان 300,000) الف) 1  
  .شود جا مي ب) نقطۀ عرضه به سمت راست و باال جابه  تومان 170,000) الف) 2  
  .شود جا مي ب) منحني عرضه به سمت راست جابه  تومان 140,000) الف) 3  
  .شود جا مي ب) نقطۀ عرضه به سمت چپ و پايين جابه  تومان 430,000) الف) 4  
  ترتيب: رو، به با توجه به جدول روبه -127
  ؟دهندٔه كدام عناوين هستند نشان Bو  Aالف)   
  ؟توانند باشند چه اعدادي مي Eو  Dو  Cب)   
  .را محاسبه كنيد 1400ج) ارزش مبادله در قيمت   
  .ميزان مازاد يا كمبود را مشخص كنيد 320د) در قيمت   
  واحد 58د) كمبود عرضه   127400ج)   40-60-85ب)   ) الف) تقاضا، عرضه1  
  واحد 58د) كمبود تقاضا   30800ج)   30-45-50ب)   ) الف) تقاضا، عرضه2  
  واحد 58د) كمبود عرضه   30800ج)   45-40-85ب)   ) الف) عرضه، تقاضا3  
  واحد 58د) كمبود تقاضا   127400ج)   30-60-50ب)   ) الف) عرضه، تقاضا4  
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  چند مورد از موارد زير درست است؟ -128
  دارد.اندوزي حرام تأكيد  قانون اساسي بر مشروع بودن مالكيت در عين مبارزه با ثروت 48الف) اصل   
  .كند زيست تأكيد مي   قانون اساسي بر توسعۀ پايدار همواره با حفظ محيط 50ب) اصل   
  كند. ر اقتصاد اشاره ميعنوان يك دولت كارآمد د هاي دولتي و كوچك شدن دولت به سازي فعاليت قانون اساسي بر خصوصي 44ج) اصل   
  دارد.عادالنۀ درآمدها اشاره   قانون اساسي بر مبارزه با فقر و توزيع 49و  47د) اصل   
  .كند ها به اقتصاد آزاد را عنوان مي هاي اجرايي دولت در جهت واگذاري بخش عمدٔه فعاليت قانون اساسي سياست 43) اصل  ه  
  .كند ودجه را وظيفۀ ديوان محاسبات عنوان ميقانون اساسي نظارت بر اجراي ب 52و) اصل   
  مورد 2) 4  مورد 5) 3  مورد 4) 2  مورد 3) 1  
اعتقاد به ناكارآيي اقتصاد  ، از طرفيتواند حركت جامعه را به سمت توسعه كُند سازد و يا برعكس موجب افزايش سرعت آن شود چه عاملي مي -129

  ؟باشد مي از اقتصاددانان وهمؤيد ديدگاه كدام گر  آزاد بدون حضور قوي دولت
  ديدگاه طرفداران حضور مشروط دولت در اقتصاد -) مبارزه با فقر و توزيع عادالنۀ توليد1  
  ديدگاه طرفداران حضور دولت در اقتصاد -هاي اقتصادي دولت ) سياست2  
  ديدگاه مخالفان حضور دولت در اقتصاد -هاي اقتصادي دولت ) سياست3  
  بازار) -ديدگاه طرفداران اقتصاد تلفيقي (دولت -توزيع عادالنۀ توليد ) مبارزه با فقر و4  
  است؟ نادرست» ماليات غيرمستقيم«كدام عبارت در رابطه با  -130
  .باشد ) در اين ماليات، فرد خاصي مدنظر دولت نمي2  .) در اين ماليات، فرد از ميزان ماليات پرداختي خود اطالع ندارد1  
  .شود ) ميزان ماليات غيرمستقيم متناسب با مصرف افراد تعيين مي4  .گيرد ليد برخي كاالهاي خاص تعلق مي) اين ماليات، به تو3  
  با توجه به اطالعات مندرج در جدول زير: -131
  چقدر است؟ الف) توليد ناخالص داخلي  
  دست آوريد. را به داخلي ب) سرانۀ توليد خالص  
  .ج) توليد ناخالص ملي را حساب كنيد  
  262,100ج)   4962ب)   276,700) الف) 1  
  237,900ج)   5292ب)   260,200) الف) 2  
  262,100ج)   4962ب)   260,200) الف) 3  
  237,900ج)   5292ب)   276,700) الف) 4  
  ؟دام استكهاي اقتصادي از طرف دولت  گذاري و تعيين سياست از نظر طرفداران اقتصاد آزاد، شرط قانون -132
  دست پيدا كند.» ازاردولتي و ب«اي از اقتصاد   ) به تركيب بهينه1  
  ) صالحيت الزم را در زمينۀ توليد كاال و خدمات و عرضۀ عمومي آن پيدا كند.2  
  ) اطالعات روشن و دقيقي از وضعيت اقتصادي كشور در دست داشته باشد.3  
  ها را به عهدٔه بخش غيردولتي واگذار كند. گيري تصميم فرآيند) مديريت بر 4  
شود و كدام نوع ماليات، عالوه بر ايجاد درآمد، يكـي از  عنوان بخشي از بهاي خدمات دولتي محسوب مي هاي زير، به يك از ماليات اخذ كدام -133

  رود؟ شمار مي گذاري تجاري دولت به ابزارهاي قانون
  عوارض گمركي كاالهاي وارداتي -) ماليات بر ارث2  عوارض گمركي كاالهاي صادراتي -) ماليات بر اتومبيل1  
  عوارض گمركي كاالهاي وارداتي -) عوارض اتومبيل4  عوارض گمركي كاالهاي صادراتي -ليات بر نقل و انتقال اموال) ما3  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  ميليون دالر 14600 افزودٔه عوامل توليد خارجي مقيم كشور ارزش
  رميليون دال  16500 افزودٔه عوامل توليد كشور كه مقيم خارجند ارزش

  ميليون دالر 12100 هزينۀ استهالك ساليانه
 ميليون دالر 250000  توليد خالص ملي

  دالر 5000  سرانۀ توليد خالص ملي
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با توجه به اطالعـات منـدرج در جـدول  -134
  :فرضي زير

الف) ماليـات ماهيانـۀ فـردي كـه درآمـد   
ــه ــان اســت را  4,980,000اش  ماهان توم

  .حساب كنيد
ب) ماندٔه خالص نيمۀ اول سال را براي فـرد   

  .محاسبه كنيد
  ؟، ماليات ماهيانۀ جديد او چقدر خواهد شديابد تومان افزايش 50,000ج) اگر درآمد او در نيمۀ دوم سال   
  شود؟ هاي الف و ج مسئله چه نتيجۀ منطقي حاصل مي بررسي قسمتد) با   
  959,000ج)   24,210,000ب)   945,000) الف) 1  
  .كند شدت تغيير نمي د) در اين نرخ مالياتي با اندكي تغيير در درآمد يا دارايي فرد ميزان ماليات او به    
    959,000ج)   4,035,000ب)   945,000) الف) 2  
  .يابد شدت افزايش مي مالياتي با اندكي افزايش در درآمد يا دارايي فرد ميزان ماليات او به د) در اين نرخ    
  804,000ج)   25,110,000ب)   795,000) الف) 3  
  .يابد شدت افزايش مي د) در اين نرخ مالياتي با اندكي تغيير در درآمد يا دارايي فرد ميزان ماليات او به    
  804000ج)   4,185,000ب)   795,000) الف) 4  
  .كند شدت تغيير نمي د) در اين نرخ مالياتي با اندكي افزايش در درآمد يا دارايي فرد ميزان ماليات او به    
  :كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است -135
  الف) اخذ ماليات در كدام نرخ مالياتي مطابق با هدف رعايت عدالت اجتماعي نيست؟  
  گيرد؟ از طرف كدام نهاد صورت مي ب) پيشنهاد اوليۀ بودجه  
  باشد؟ ها مي ج) عملكرد خزانه در تعامل با فعاليت كدام نهادها و سازمان  
  ها و نهادهاي دولتي ج) تمام سازمان  ب) دولت يا قؤه مجريه  ) الف) نرخ ثابت1  
  يها و نهادهاي دولت ج) تمام سازمان  ب) سازمان مسئول امور بودجه  ) الف) نرخ غيرمستقيم2  
  ها اعم از دولتي و غيردولتي ج) تمام سازمان  ب) سازمان مسئول امور بودجه  ) الف) نرخ ثابت3  
  ها اعم از دولتي و غيردولتي ج) تمام سازمان  ب) دولت يا قؤه مجريه  ) الف) نرخ غيرمستقيم4  

  
  خالق كدام آثار نيز هستند؟» محيط اعظم -ن صباگلش -ها شكوفه -يوسف و زليخا«پديدآورندگان آثار  -136
  مراسالت -نامه شهنشاه -نامه كمال -) مجنون و ليلي2  عرفات -پاليزبان -در عشق دربه -) فرشتگان زمين1  
  نكات -نامه عبرت -هاي سياه سال -) تذكرٔه آتشكده4  زمزمۀ بهشت -شكسته  طلسم -مراسالت -) مجنون و ليلي3  
  است؟ درستناكدام گزينه  -137
  طرز بارزي از حوادث روزگار متأثر است. بندهاست كه به ها و ترجيع ها، مسمط الممالك شامل قصيده ) ديوان اديب1  
  همت نشاط اصفهاني گرم ماند و مجموعۀ گنجينۀ نشاط از آثار اوست. ) بعد از مشتاق، كانون شعر اصفهان به2  
  ناميد. شعر بيدل بود و سبك هندي را دهلوي مي ) اميري فيروزكوهي از معتقدان و دوستداران3  
  ويژه سعدي طبع شعر او را شكوفا ساخت. ) ديوان سعدي و مسعود سعد همدم جواني فرخي يزدي بود، به4  

  
  
  
  
  
  
  

 

 

  با نرخ ده درصد تومان 1,500,000درآمدهاي تا )1
  با نرخ بيست درصد نسبت به مازاد طبقۀ قبل تومان 3,000,000درآمدهاي تا  )2
وپنج درصد نسبت به مازاد طبقۀ قبل با نرخ بيست تومان 5,000,000درآمدهاي تا )3
 با نرخ سي درصد نسبت به مازاد طبقۀ قبل تومان 6,500,000درآمدهاي تا  )4

  به مازاد طبقۀ قبل نسبت وپنج درصد با نرخ سيتومان 6,500,000درآمدهاي باالتر از )5

 محل انجام محاسبات

  : کل کتاب ادبی های آرایه      : کل کتاب ۲ ادبیات تاریخ      ۲۱تا  ۱۸های  درس:  ادبی نقد و شناسی سبک عروض، افیه،ق
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  است؟ نادرستپديدآورندٔه آن   انتساب اثري در كدام گزينه به -138
  دو مرغ بهشتي (شهريار) -پريده (نيما)  قصۀ رنگ -تقي بهار)) تصحيح تاريخ سيستان (محمد 1  
  (حميدي شيرازي) عصيان ادبي -نامه (ميرزادٔه عشقي) جمهوري -) تصحيح تاريخ بلعمي (محمدتقي بهار)2  
  شراب خانگي (محمدرضا رحماني) -سايۀ عمر (رهي معيري) -) تيرانا (مهرداد اوستا)3  
  موميايي (شهريار) -تاريخ احزاب سياسي (محمدتقي بهار) -)اكبر دهخدا ) امثال و حكم (علي4  
  ............... درست است. استثناي بههمۀ آثار  موضوعو  هنويسند  -139
  رانهاي شاعر به ديگ هاي ادبي و نامه نوشته -نامه: فخرالدين عراقي ) ده2  صبا عصر شعري موازين و اصول - سپهر الملك لسان محمدتقي العجم: براهين) 1  
  ذكر حقايق عرفاني -الذهب: جامي ) سلسلة4  مناظرٔه ني و بوريا -اللباديه: خواجوي كرماني ) رسالة3  
  ف كيست؟عبارت زير معر  -140

السلطنه بود. او در كارهاي مربوط به معاهدات ايران و روس كوشش فراوان نمود. در نثر  متولد شد و پدرش وزير عباس ميرزا نايب 1193در سال «  
  »دهندٔه شيؤه سعدي در گلستان است. شود. او ظاهراً ادامه مايۀ فراواني از ذوق و حسن سليقه ديده مياو 

  مقام فراهاني  ) قائم4  ) ميرزادٔه عشقي3  ) فرخي يزدي2  ) قاآني1  
  است؟ نادرستموضوع كدام اثر جامي  -141
  سلوك و ذكر مراتب عرفاني االحرار: سير و ) تحفة2  ) سالمان و ابسال: اشارات اخالقي و عرفاني1  
  االنس: ذكر احوال عارفان و بيان حقايق عرفاني ) نفحات4  ) خردنامۀ اسكندري: در ذكر موعظه و نصيحت از زبان فيلسوفان يونان3  
  است؟ نادرستكدام گزينه  -142
  سرايي هستند. الدين اصفهاني، سلمان ساوجي و خواجو سرمشق حافظ در غزل ) سعدي، كمال1  
  الدين محمد است. تعريضي به امير مبارز ،محتسب در ديوان حافظ و گربه در مثنوي موش و گربه) 2  
  هاي مال هادي سبزواري و مال احمد نراقي است. ترتيب تخلص به» صفايي«و » اسرار) «3  
  اي به او داد. گفت سپس آشنايي با شعر فرانسه ديدگاه تازه سبك هندي شعر مي ) نيما ابتدا به4  
  گزينۀ ............... از آثار يوسف ادريس است. استثناي بهها  همۀ گزينه -143
  ) پايان دنيا4  اي از گوشت ) خانه3  ) حادثۀ شرف2  ) المواكب1  
  است؟» جيمز جويس«در كدام گزينه همۀ آثار نوشتۀ  -144
  ميخانۀ ولتر -ور افۀ شعلهزر  -ها ) دوبليني2  يوليسيز -تصوير هنرمند در مقام يك مرد جوان -) حكومت نظامي1  
  حكومت نظامي -طاعون -ها گان ) بيداري فين4  ها گان بيداري فين -ها دوبليني -) يوليسيز3  
  است؟» بنجي -سانتياگو -گريگوار سامسا«ترتيب  ها به يك از داستان شخصيت اصلي كدام -145
  پيرمرد و دريا -مسخ -و هياهو) خشم 2  رفته دستجوي زمان از  و در جست -رد و درياپيرم -) سيذارتا1  
  خشم و هياهو -مسخ -) بيگانه4  خشم و هياهو -پيرمرد و دريا -) مسخ3  
  كدام گزينه مجموعه شعري از نخستين شاعر عراقي است كه با شكستن بحور عروضي در شعر عرب، شعر نو را تجربه كرد؟ -146
  ) عروس فرغانه4  ها راي ياسمناي ب نامه ) غم3  ) اشك و لبخند2  ها ها و خاكستر ) شراره1  
  در كدام گزينه درست است؟» نما، جناس تام، حسن تعليل و استعاره متناقض«هاي  ترتيب قرار گرفتن آرايه -147

ــد ــاد آم ــوام ي ــاالي ت ــو ز ب ــتي را چ ــف) راس ال
ب) چــون شــده شــرمنده روي آفتــاب از روي تــو
ج) اي زهـــــرِ تـــــو دســـــتگير تريـــــاق

بـو بـر هـوا متـابد) چون غنچه دل مبند و چـو 
 

ز آه مـــن غلغلـــه در عـــالم بـــاال افتـــاد 
ــو ــحاب از روي ت ــيدنش رو در س ــد آن پوش باش

ـــــاي ـــــو پ ـــــان وي دردِ ت ـــــرد درم م
ــاب ــبا مت ــان از ص ــاش و عن ــوار ب ــل س ــر گ ب

 

  ب -الف -د -) ج4  ب -ج -الف -) د3  د -الف -ج -) ب2  د -ب -الف -) ج1  
  در كدام گزينه آمده است؟» ص، ايهام تناسب و تشبيهجناس، تشخي«هاي  ترتيب قرار گرفتن آرايه -148

سـر نشـوي الف) سر ننهد چرخ تو را تا كه تو بـي
ب) زد به دلـم در آتشـي عشـق بتـي كـه نـام او
ج) به شـور حشـر نظـر نيسـت عشـق را صـائب

سـر زلفـت بـر دوش  د) بار سـر چنـد كشـم بـي
 

كــس نخــرد نقــد تــو را تــا ســوي ميــزان نبــري 
كنـــد ا زهـــره بـــه آب مـــيزهـــره و آفتـــاب ر 

ــا را ــوش دري ــگ ج ــود دي ــويش ب ــك ز خ نم
ــنم ــزت فك ــاي عزي ــه در پ ــت ك ــت آن اس وق

 

  ج -الف -د -) ب4  ب -د -ج -) الف3  ب -ج -د -) الف2  د -ج -الف -) ب1  
  هاي مقابل كدام گزينه تماماً درست است؟ آرايه -149

ــوش1 ــه ز ه ــرد رفت ــو خ ــق ت ــي عش ــام م ) اي ز ج
ــاك2 ــه خ ــاز ب ــر ب ــا مگ ــم ) ت ــو رس ــوي ت ــر ك س
ــس3 ــد ك ــه بن ــدادي ب ــت ن ــه دس ــدعي ك ) آن م
) خــــط عــــذار يــــار كــــه بگرفــــت مــــاه از او4

 

ــوش  ــه گ ــه ب ــر حلق ــل و گه ــو را لع ــدان ت ــب و دن ل
ـــاخته ـــود س ـــيؤه خ ـــبا ش ـــون ص ـــه چ دري ام درب

ــــد ــــاد و رام ش ــــو افت ــــد ت ــــار در كمن ــــن ب اي
ــه ــه در نيســت راه از او خــوش حلق اي اســت ليــك ب

 

  تشبيه) -(استعاره 
  استعاره) -تلميح( 
  كنايه) -نما (متناقض 
 آميزي) حس -(ايهام 
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  در كدام گزينه وجود دارد؟» آرايي تعليل، ايهام تناسب و واج استعاره، حسن«هاي  آرايه -150
ـــك1 ـــت ولي ـــفر بس ـــار س ـــوان ب ـــاران نت ) روز ب
ــــاري2 ــــاب ني ــــش ت ــــيد رخ ــــو خورش ) ور پرت
) دامــن گــردون پــر از خــون جگــر بيــنم بــه صــبح3
ـــتم4 ـــدم گف ـــام بدي ـــب ب ـــون ز ل ـــو چ ـــاه ن ) م

 

ـــاران را  ـــل ب ـــه مح ـــكم چ ـــان سرش ـــيش طوف پ
ـــــف ســـــيه ـــــرود آي در ســـــايۀ آن زل ـــــار ف ك

چكـد بس كه در مهـر تـو اشـك از چشـم اختـر مـي
ــواهي جســت؟ ــا خ ــن مــاه كج ــر اي اي دل از چنب

 

  كدام است؟» و تشخيص لف و نشر، استعارٔه مصرحه، اسلوب معادله، تضاد«هاي  ترتيب ابيات از جهت آرايه -151
ــب ــال طل ــان كهنس ــن ز بزرگ ــف) راي روش ال
ــار ــان زينه ــار دســت و زب ــدت روزگ ــر ده ب) گ

كـاله برآيـد ج) به بـام خـويش چـو آن مـاه كـج
د) ســراي قاضــي يــزد ارچــه منبــع فضــل اســت

ــاه ــت دل م ــه تخ ــت ب ــد و بنشس ــق آم ) عش
 

ـــام خـــزان مـــي آب  گـــردد هـــا صـــاف در اي
ــه تــوان ــه بــداني مگــوي هرچ ي مكــنهرچ

ــد ــاه برآي ــپهر و م ــر س ــن ب ــۀ م ــر و نال نفي
جــا نيســت خــالف نيســت كــه علــم نظــر در آن

ــل از آن ــت عق ــون او بنشس ــت چ ــا برخاس ج
 

  ج -الف -د -ه -) ب4  ه -ج -ب -د -) الف3  ه -د -الف -ج -) ب2  د -ج -ب -ه -) الف1  
  هاي بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ آرايه -152

ــود ز  ــر ب ــون جگ ــن خ ــوت م ــبشق ــاقوت ل ي
 

كس در طلب نـوش نخـورد ايـن همـه نـيش هيچ 
 

  تناقض -كنايه -) تشبيه4  تشبيه -جناس -) تضاد3  كنايه -تناسب -) ايهام2  ايهام -تضاد -) جناس1  
  آرايۀ مقابل چند گزينه درست است؟ -153

ــا را ــناخت م ــي نش ــر و كس ــد عم ــف) بش ال
حاصـالن را آسـمان كمتـر كنـد بـي ب) نوازش مي

ــر ت ــانديمج) ه ــر فش ــۀ عم ــه در مزرع ــم ك خ
اي دل در كمند زلـف مهرويـان د) چو خواجو بسته

 

شــد شــد چــه مــي هنــر گــر خــود عيــان مــي 
ــي ــل ب ــه نخ ــر ب ــان كمت ــه باغب ــر دارد توج ثم

حيـــرت درويـــديم و بـــه حســـرت نگريـــديم
از آن رو در دلــت جمــع اســت مجمــوع پريشــاني

 

  (اسلوب معادله) 
  (تناقض) 
  (استعارٔه مكنيه) 
 ن تعليل)(حس 

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  است؟» ايهام تناسب« فاقدكدام گزينه  -154

) مــا كــه بســتيم بــه دل نقــش قــد مــوزونش1
) همـــــه پـــــيش ساســـــان فـــــروزان بـــــدي2
ايــم و محــرم ســاقي مــدام ) همــدم جــام مــي3
) بـــه عنـــدليب چمـــن نوبـــت فغـــان نرســـد4

 

ــــد  ــــت باش ــــتن قام ــــي بس ــــؤذّن ز پ ــــو م گ
ـــــود ســـــ ـــــر آتشـــــي ع ـــــه ه ـــــديب وزان ب

ـــي ـــرابش م ـــام ش ـــا ج ـــالي م ـــت ع ـــد هم كش
حــــديث جــــورت اگــــر گــــويم از هــــزار يكــــي

 

  ؟نيستاحمد در كدام گزينه همۀ آثار متعلق به يك دسته  آل  بندي چهارگانۀ آثار جالل با توجه به دسته -155
  كرگدن -سوءتفاهم -) قمارباز2  بريم از رنجي كه مي -ساله كارنامۀ سه -زدگي ) غرب1  
  ديدوبازديد -نون و القلم -) زن زيادي4  هاي بلوك زهرا نشين تات -اورازان -در ميقات ) خسي3  
  مفهوم كدام اصطالح عرفاني درست نوشته شده است؟ -156
  كند. نسان طلوع مي ) روح: آنگاه كه محبت الهي در روان ا2  شود. عنوان مراد براي مريدان خود برگزيده مي ) قلب: زماني كه عارف به1  
: هرگاه عارف اجازٔه بيان معارف الهي را مي3     ن از همه چيز و پرداختن به اكنون) حال: رها شد4  يابد. ) سرّ
  نام مؤلف چند اثر درست است؟ -157
ــا)   ــب (نيم ــد) -اي ش ــدره ژي ــوري (آن ــت از ش ــه -بازگش ــد) س ــالل آل احم ــار (ج ــم) -ت ــدعلي معل ــتاره (محم ــرخ س ــت س    -رجع

  مقاله (جالل آل احمد) هفت -طهري)م شهيدخدمات متقابل اسالم و ايران (
  ) شش4  ) پنج3  ) چهار2  ) سه1  
  در كدام گزينه آمده است؟ »سازد زند/ آب را طوفان مي هم مي نام تو خواب را بر«مفهوم عبارت  -158

ــر خــود حــرام گــردان1 ) يــك چنــد خــواب راحــت ب
ـــاب2 ـــيش آفت ـــد پ ـــام ذره نه ـــه ن ـــود را چ ) خ
گـــويم بـــا او ) كـــوه غـــم شـــد دلـــم و نـــام تـــو3
ــت4 ــزل اس ــزاران غ ــور ه ــه در او ش ــت ك ــاد نام ) ي

 

نشــــاني خــــود را بنــــام گــــردان در ملــــك بــــي 
ـــا ـــام و نشـــان م ـــو ن ـــود ت ـــا وج ـــو اســـت ب مح
ـــام صـــدايي برســـد ـــن ن ـــو كـــه در گوشـــم از اي ب

ـــي ـــواب را م ـــدازد خ ـــم ان ـــه چش ـــور ب ـــرد و ن ب
 

  است؟ نيامدهمفهوم عبارت زير در كدام گزينه  -159
  »افتد و بلند/ كه به هنگام تماشا/ كاله از سر كودك عقل ميچندان تناوري «  

) چــون تــو برانــداختي برقــع (نقــاب) عــزت ز پــيش1
) ســـر انگشـــت تحيـــر بگـــزد عقـــل بـــه دنـــدان2
ـــران در منظـــر مطبوعـــت3 ) اي چشـــم خـــرد حي
) هركــه از ســاقي عشــق تــو چــو مــن بــاده گرفــت4

 

جـــان متحيـــر بمانـــد عقـــل فغـــان درگرفـــت 
نمـــا را يـــن صـــورت انگشـــتچـــون تأمـــل كنـــد ا 

ــــت ــــن ادراك ــــاه از دام ــــر كوت ــــت نظ وي دس
خبــر و حيــران شــد خــرد و بــي خــود و بــي بــي
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  مفهوم بيت زير در كدام گزينه وجود دارد؟ -160
ــه ــم اي بادي ــو ه ــن ت ــون م ــت چ ــاي محب پيم

 

ـــاليني  ـــر ب ـــه س ـــادي ب ـــت ننه ـــر راح س
 

  

ــنم1 ــواب ببي ــه خ ــبي ب ــتم ش ــو گف ــال روي ت ) خي
ا آرزوي دولـــــت بيـــــدار نيســـــت) در دل مـــــ2
كنـــد اســـباب راحـــت پايـــۀ غفلـــت قـــوي ) مـــي3
ــد ) اهــل معنــي از حــوادث مســت خــواب راحــت4 ان

 

ــد  ــواب نيام ــيچ خ ــده ه گذشــت صــد شــب و در دي
چشــم مــا بســيار از ايــن خــواب پريشــان ديــده اســت
بر بسـاط سـايه همچـون كـوه سـنگين اسـت خـواب
ــت ــانه اس ــدف افس ــوش ص ــر در گ ــوج بح ــور م ش

 

  نيما مفهوم مشترك دارد؟ ي»ها آي آدم«كدام بيت با شعر  -161
ــــاحل آرام را1 ــــد س ــــا نجوي ــــن دري ــــوج اي ) م
ــــا را آرام2 ــــتي م ــــد كش ــــاري نده ــــر كن ) ه
گـذارد موجـۀ خـود را محـيط ) كي بـه سـاحل مـي3
ـــي4 ـــو ب ـــاط ت ـــاحل نش ـــته ) در س ـــم نشس اي غ

 

طاقـــت و آســـودگي از مـــن گريـــزان بـــاد و هســـت 
ـــرد ان باشـــددســـت شســـتن ز جهـــان ســـاحل م

ــــرا ــــرواز م ــــال پ ــــروا ب از شكســــتن نيســــت پ
ــــت ــــق رف ــــزاران غري ــــات ه ــــوج حادث ــــا م ب

 

  مفهوم شعر زير در كدام گزينه آمده است؟ -162
  »خاست. نشست/ و با شمشيري چوبين/ در گسترٔه رؤياهايش/ به ستيز با ظلم برمي اش را بر اسبي چوبين مي مظلوم كوچك من/ كودكي«  

ســـراي خـــاك مـــتدلـــي نمانـــد بـــه ظل ) روشـــن1
) خوشـــــا طريقـــــت آزادگـــــان برابـــــر ظلـــــم2
كنـد دوران كـه گـر چـوبي ) به ظالم دفع ظالم مـي3
) مقــام ظــالم آخــر بــر ضــعيفان اســت ارزانــي4

 

ـــت  ـــد نيس ـــاري پدي ـــايۀ خ ـــه س ـــي ب ـــرگ گل ب
كـــه هرچـــه آيدشـــان ســـر دهنـــد و ســـر ننهنـــد

ــي ــاد م ــت افت ــتي درش ــازد درش ــوهانش س ــاي س ه
ســتر دهــد جــا راكــه چــون آتــش ز پــا افتــد بــه خاك

 

  مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ -163
خواهي، از او غايـب مشـو حـافظ حضوري گر همي

 

ــنْ متــي  ــدنيا و اَهملهــا مــا تلــقَ مَ تهــوي، َدعِ ال
 

  

ــب ز ديــده1 ــه در حضــور ) غاي ــد و بــه دل جمل ان
) مســت چــون گــردم معــاني در دلــم حاضــر شــوند2
ــــــر3 ــــــت حاض ــــــل اوس ــــــس وص ) در مجل
ــري )4 ــون درنگ ــر و چ ــم حاض ــب و ه ــم غاي ــار ه ي

 

ــــد گــــر از چشــــم مــــا شــــدند از دل نرفتــــه  ان
وز دلــم غايــب شــوند آنگــه كــه گــردم هوشــيار
ـــــب هـــــركس كـــــه ز خـــــويش گشـــــت غاي
خـــالي از غيبـــت و عـــاري ز حضـــور اســـت اينجـــا

 

  مفهوم بيت زير با كدام گزينه يكسان است؟ -164
ـــحر ـــيد س ـــي بدرخش ـــزل ليل ـــي از من برق

 

ــ  ــه ب ــون دلوه ك ــرمن مجن ــرد ا خ ــه ك ــار چ افگ
 

  

) در لبــاس نيلگــون تــا جلــوه كــردي اي پــري1
ـــد و دل2 ـــاز آم ـــؤه ن ـــاز در جل ـــير ) ب ـــاي اس ه
ــوه3 ــر در جل ــك نظ ــدي ي ــرده از رخ برفكن ــاه ) پ گ
ـــرق رخســـار بتـــان گـــر همـــه عـــالم ســـوزد4 ) ب

 

مــــه دگــــر ننمــــود رخ زيــــن پــــردٔه نيلــــوفري 
ـــــه ـــــش جام ـــــي رخ ـــــده ز تجلّ ـــــد دران آم ان

حـــور و پـــري را در حجـــاب انـــداختيوز حيـــا 
ــه چــو مــن ســوخته خــرمن باشــد ــم آن را ك چــه غ

 

  مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ -165
ــي ــه ب ــن مرحل ــرك اي ــن  ت ــر مك ــي خض همره

 

ـــي  ـــر گمراه ـــرس از خط ـــت بت ـــات اس ظلم
 

  

ـــي1 ـــر م ـــار خض ـــه انتظ ـــردار ) چ ـــدم ب ـــري ق ب
ـــويي بـــي 2 ـــار تـــا بپ ـــري در ايـــن ره ) زنه رهب
رٔه طلــــب را خضــــر اســــت هــــر ســــياهي) آوا 3
) هركه گم كـرد در ايـن باديـه خـود را خضـر اسـت4

 

هـــزار گمشـــده را شـــوق رهنمـــا كـــرده اســـت 
نمايــــد زيــــرا كــــه ايــــن بيابــــان پرخــــار مــــي

كشـــتي شكســـتگان را هـــر مـــوج ناخـــدايي اســـت
ــه ــود قبل ــدن خ ــد رخ از دي ــه گردان ــر ك ــت ه نماس

 

  
 ۱۶۶-۱۷۱أو الّتعریب ( الجواب للّرتجمةّح و األدّق يف عّین األص(:  

  »:ات قلبک بدّقٍة فإنّها تَُقول لَک إّن لحظات الحیاِة مَتُرُّ ِبرسعٍة!تِمع إلی دقّ إسْ « -۱۶۶

  گذرند! ات رسیع می گویند لحظات زندگی ها به تو می چرا که آن ،) به رضبان قلب خود دقیق گوش بده۱  

  گذرند! رسعت می گویند لحظات زندگی به ها به تو می درستی که آن پس به ،ت با دقت گوش کنهای قلب ) به تپش۲  

  گذرند! رسعت می گویند که زندگی و لحظاتش به درستی که به تو می قلب خودت با دقت گوش بده، پس به ) به رضبان۳  

  رسعت در حال گذران هستند! زندگی به های گویند هامنا لحظه یها م های قلب خودت را با دقت بشنو، پس آن ) تپش۴  

 
 

  ۱۲تا  ۹و  ۷ های درس:  ۳ عربی      ۱۴و  ۱۳ های درس:  ۲ عربی      ۸و  ۷ های : درس ۲ و ۱ عربی
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  »:ي تُنیَر الطّریق لِآلخرین!علیک أن تأخذ مشعل الهدایة بأیدیک لِک« -۱۶۷

  ) تو باید مشعل هدایت را با دست خود گرفته تا راه را برای دیگری روشن کنی!۱  

  ی!) باید مشعل هدایت را با دستانت بگیری تا که راه را برای دیگران روشن کن۲  

  ) بر توست که پرچم هدایت را با دستان خود بگیری تا مسیر را برای دیگران هموار کنی!۳  

  ) باید مشعل هدایت را با دستان خود بگیری تا راه برای دیگران روشن شود!۴  

  »:م قدرًة! الّتعلّ تَزیدکم يفي و تَناَولوا املواّد الغذائّیة الّت لَکُمْ راِقبوا أکْ« -۱۶۸

  هایتان باشید و مواد غذایی را میل کنید که زیادی نیروی شام در یادگیری باشد! وراکی) مواظب خ۱  

  کند! تان را مراقبت کنید و مواد خوراکی را میل بفرمایید که نیروی شام را در یادگیری زیاد می ) خوردن۲  

  دهد! ری قدرت میتان باشید چون که شام را در یادگی تان را میل کنید و مواظب خوردن یی) مواد غذا۳  

  تان را که قدرت شام را در یادگیری زیاد خواهد کرد! تان را مراقب باشید و میل کنید مواد خوراکی ) خوردن۴  

  خوشا به حال کسی که ............... »:جازیه بهذا العمل!یه لَُم أنَّ اللّ طوبی لَِمن یأُخُذ بید اآلخرین عند الحاجة و یَعْ « -۱۶۹

  دهد! داند که پروردگارش او را با این کار پاداش می گیرد و می را موقع نیاز می ) دست دیگران۱  

  دهد! داند که خداوند او را با کارش پاداش می گیرد و می ) دست دیگران را هنگام نیازمندی می۲  

  دهد! داند که خداوند او را با این کار اجر می کند و هنگام نیاز می ) از دیگران دستگیری می۳  

  دهد! داند که خداوند او را با این کار پاداش می گیرد و می هنگام احتیاج می ) دست دیگران را به۴  

  »:ایم! ها منرۀ قبولی گرفته از مدرسه خوشحال برگشتیم وقتی که فهمیدیم که ما در این درس« -۱۷۰

  س!و هذا الّدر  ِهمنا أنَّنا أخذنا درجة الّنجاح يفنا من املدرسة مرسوراً لاَّم فَ ) رََجعْ ۱  

   هذه الّدروس!نا درجًة ناجحًة يفمن املدرسِة فرحاٍت حیَنام علمنا ِبأنَّنا أَخذْ  عُ جِ ) نَْر ۲  

   هذا الّدروس!نا بأنَّنا اِکتسبنا درجة الّنجاح يفَرکْنا من مدرسِتنا مرسورین عنَدما أدْ ) رََجعْ ۳  

   هذه الّدروس!نا درجة الّنجاح يفَخذْ نا من املدرسِة فَرحیِن عنَدما فَِهمنا أنَّنا أ ) رََجعْ ۴  

  »:هرگاه به نعمتی که خدا به تو عطا کرده بنگری او را مثل مخلصان شکر کن!« -۱۷۱

  شکَر املخلصیَن!ُه ُکر شْ إلی عطیٍّة َمَنَحها اللّه لک فا ظُرْ ) متی تَنْ ۲  ملخلصیَن!ُه مثل اُکر شْ فاه لَک َت إلی نعمٍة َوَهبُه اللّ ) إذا نَظَْر ۱  

  ُه شکر املخلصیَن!ه اُشُکْر طاُه اللّ ) متی تنظُُر إلی نعمٍة أعْ ۴  طاها اللّه لک فاشُکرُه مخلصیَن!إلی نعمٍة أعْ  إذا تَنظُرْ  )۳  

  ۱۷۳و  ۱۷۲(يف الّتشکیل  الّصحیحعّین(:  

  »:شبکته کّل یوم فیصاد بعض الّسمک و ینجو بعض آخر! يما املوت إّال صّیاد یلق« -۱۷۲

  آخرٌ  -کُلَّ  -) شبکتَهُ ۴  مٍ یَوْ  -يقِ یَلْ  -) صیّادُ ۳  الّسمکِ  -یُصادُ  -) َشبََکتَهُ ۲  یُصادُ  -يقیُل -) املوِت ۱  

  »:ه بها! اللّ ما امرين اکتساب الّدرجات العالیة ابتغاء للوصول إلی علی ان احاول يف« -۱۷۳

  هُ اللّ  -ابتغاءً  -) الّدرجاِت ۴  اُُمِرين -غاءً ابت -) اُحاِوَل ۳  اََمرين -العالیةِ  -) اُحاِوُل ۲  ابتغاءً  -اکتساٍب  -) َعَيلَّ ۱  

 ) ّ۱۷۵و  ۱۷۴عّین الّصحیح يف اإلعراب و الّتحلیل الّرصيف(:  

  »:داءهم علی وطننا!یُدرکوا أنّنا مّتحدون عند اعت عسی األعداُء أنْ « -۱۷۴

  و مرفوع» عسی«یح اآلخر/ إسم صح -غیر منرصف -معرفة -معرب -و هو مشتّق » عدوّ «مفرده  -جمع تکسیر -) األعداُء: إسم۱  

/ فعل مضارع منصوب بحذف الّنون -ّي للمعلوممبن -معرب -مزید ثاليثّ  -للغائبینَ  -مضارع -) یدرکوا: فعل۲     متعدٍّ

  و مرفوع بالّنون» إنّ «ممنوع من الّرصف/ خرب  -معرب -مشتّق (اسم الفاعل) -جمع الّسامل للمذکّر -) متّحدوَن: إسم۳  

  صحیح اآلخر/ مفعول فیه ظرف للمکان و منصوب -معرفة -معرب -مذکّر -مفرد -) عنَد: إسم۴  

  »:رین!حسان اآلخَ إ َس  حیاتَِک صادقاً و ال تَنْ يف کُنْ « -۱۷۵

  املسترت» أنت«من األفعال الّناقصة و إسمه »/ ناقص«معتلٌّ  -يّ مبن -مجرّد ثاليثّ  -للمخاطب -أمر -) کن: فعل۱  

  نکرة/ حال مفرد و منصوب -معرب -»الّصدق«مشتّق (إسم الفاعل) من مصدر  -کّرمذ  -مفرد -) صادقاً: إسم۲  

/ فعل مجزوم بحذف حرف العلّة  -معرب -معتّل ناقص -مجرّد ثاليثّ  -للمخاطب -َس: فعل مضارع) ال تَنْ ۳     متعدٍّ

  ه و مجرور بالیاءمعرفة/ مضاف إلی -مشتّق (إسم الفاعل) -معرب -الجمع الّسامل للمذکّر -) اآلخریَن: إسم۴  

 ) ۱۷۶-۱۸۵عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة:(  

  عّین املستثنی منه مذکوراً:  -۱۷۶

! هذه املسائل إّال والدترشُت يف) ما إسْ ۱     صانا املعلِّم بها!) لیس لَنا الیوم أعامل إّال ما أوْ ۲  يَّ

   الّدنیا إّال الرّجال الّصالحوَن!) ال یَتَمتَُّع من الحیاِة يف۴  لوَن!رکُُه إّال العاقالً فال یُدْ َس َسهْ ) هذا األمر لَیْ ۳  
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  عّین الّصحیح عن اعراب املستثنی: -۱۷۷

  یساعد إّال املجتهدوَن! ) ال یرید املعلّم أنْ ۲   الّدنیا إّال هذین؛ اإلخالص و اإلیامن!ي يفَصد) لیس َمقْ ۱  

  ِن!) مل یکن بین هؤالء الّناس إّال هذین الطّالبَیْ ۴  یَن! هذه الحیاة إّال املُجدّ ) ال یَفوُز يف۳  

  فیها الوصف جملة: لیسعّین ما  -۱۷۸

  تَُشدُّ األعضاء و الجوارح! أنواع الفواکه مواّد ُسکریّة ) يف۲  ِل راحِتنا!جْ لَقها ألِ خَ ه بنعٍم َعَمنا اللّ ) أنْ ۱  

  )و من املؤمنیَن رجاٌل صدقوا ما عاَهدوا اللّه علیه() ۴  !َنُحنا الّسالَمةي مَتْ ) لِلّریاضة فائدة عظیمة و ه۳  
  فیها الّتمییز: لیسعّین ما  -۱۷۹

   هذه املدرسة!أهدافها يف ) کم طالبة نالَْت ۲  ) َمن یتوکَّل علی ربّه فَُهو یری الخیر کثیراً!۱  

   الحیاة فَُهو خیر لَک تَقّدماً!لوفاء يفتَلتَزِم بالّصدِق و ا ) إنْ ۴   الخالئق!ي أعمق تأثیراً يفیکوَن کالم جو أنْ ) أْر ۳  

  إلی الّتمییز: ال یحتاجعّین ما  -۱۸۰

   هذا املجتمع!ُن أکرث منُکم يفنَحْ ) ۲    ي الیوم! بالدُت يف) إشتََهْر ۱  

  ۳!   !) أبلغ ناصح لک أبوک أیّها الجاهل۴    ) هواء مدینتنا هذه األیّام أشدُّ

  مالت الّتالیة: الجيف» غیر«عّین الّصحیح عن إعراب  -۱۸۱

  ) یُخرُج القرآن اإلنسان من الیأس إلی الرّجاء غیَر الکافرین!۲  کان له جرٌح شدید! َر َمنْ  الخندِق َغیْ َق يف) مل یَبْ ۱  

  علیکم! ي ظَلَمَ غیُر أمام الّذ فَعوا أصواتَُکمْ ) ال تَْر ۴  غیَر معلٍّم یَُدرُِّس کُلَّ الّدروِس! ) اُشاهُد تالمیَذ القریة لیس لَُهمْ ۳  

  فیه املفعول فیه: لیسعّین ما  -۱۸۲

هْ ۱     الغفلة أیُّها الجاهل! نومتیقُظ من ) متی تَسْ ۲   الّصباح الباکر لِلّنظر إلیه!ُت إلی البحر يف) تََوجَّ

  )یَّدةٍ ُمشَ   بروجٍ ُکم املوت و لو کُنتم يفکْر أیَنام تکونوا یُدْ () ۴  ) عسی أعاملک الیوم تُوِصلَُک إلی غایاتک الّسامیة!۳  
  فیها أسلوب الحال:  لیسعّین ما  -۱۸۳

   بَعض املشاکل و أنا محتاج بهذه املساعدة!ي يف صدیق) ساعدين۲  ) َخَرج املعلّم من الّصّف یُجیب أسئلَة بعض الطّّالب!۱  

  ي تأثیراً! قلبُر يفنّها تُؤثِّ أ ُت ًة و قد َعلِمْ ) قرأُت اآلیات القرآنیّة قراءَ ۴  ذکرُه دامئاً ماُدمُت حیّاً!أ  إطاعة و  جمیع حااليت يف) اُطیع ريّب ۳  

  عّین ما فیه املفاعیل کُلّها: -۱۸۴

  یقوم من مکانه قیاماً! ي أنْ ُت من تلمیذطَلَبْ ) ۲  عوکُم دعوًة!) بیننا و بینکم موّدة عمیقة فلهذا اَدْ ۱  

  ) لحظة الوداع لحظة ال تُِحبُّها األّمهات و ال اآلباء ُحبّاً!۴  !م نصوصها العلمیّة) الیوم اُطالُع مقالًَة مفیدًة مطالعًة ُحبّاً لَِفهْ ۳  

  فیه کلمة ترفع اإلبهام: لیسعّین ما  -۱۸۵

َمْت ۲  ) هم أکرث إعتامداً علی أنفسهم و فازوا فوزاً!۱     ها درساً و خلقاً!علی زمیالت املاضیة الّسنة يف ياُخت ) تََقدَّ

  ه عباَدُه درجًة یوم القیامة علی قدر عقولهم!فَُع اللّ ) یَْر ۴   کلِّ یوٍم!يف خشوعاً  و قلوبنا إیامناً ) الّصالة تُضیُف يف۳  

  

  شاه به سفارت كدام كشور پناهنده شد؟ خواهان و پايان استبداد صغير، محمدعلي دست مشروطه پس از فتح تهران به -186
  ان) انگلست4  ) عثماني3  ) روسيه2  ) آلمان1  
  پيوست؟ وقوع به ايراني هاي سلسله از يك كدام زمان در) محالتي آقاخان( فرقۀ اسماعيليه رهبر آشوب -187
  افشاريه) 4  زنديه) 3  صفويه) 2  قاجار) 1  
  گرفت؟ برعهده را قوا كل فرماندهي كسي چه قوا، كل فرماندهي از صدر بني عزل از پس -188
  بهشتي اهللا آيت) 4   (ره)خميني امام) 3  جايير  محمدعلي) 2  كني مهدوي اهللا آيت) 1  
  شد؟ دار عهده كمونيستي كشورهاي با رقابت در را داري سرمايه كشورهاي سردمداري موقعيت، كدام از استفاده با آمريكا دولت ،دوم جهاني جنگ از پس -189
  ملل سازمان بر سلطه) 4  اي رسانه برتري) 3  نظامي هاي پيمان) 2  اقتصادي برتري) 1  
  است؟ آمده گزينه كدام در آمدند، پديد صنعتي نتيجۀ انقالب در كه اروپا صنعتي شهرهاي مهم ويژگي -190
  منظم و دقيق نقشه با شدن ساخته) 2  شهرها اين در بردگان انبوه جمعيت سكونت) 1  
  صنعتي هاي زباله انباشت و هوا آلودگي) 4  اروپا شهرهاي ثروتمندترين به شدن تبديل) 3  
  شد؟ واگذار انگليسي رويتر دو جوليوس بارون به استعماري امتياز يك طي مورد كدام قاجار، شاه دورٔه ناصرالدين در -191

  سال 70 مدت به ايران در آهن راه احداث حق) 2  ايران تنباكوي و توتون فروش و خريد انحصار) 1  
  ايران در شاهنشاهي بانك احداث امتياز) 4  نقرٔه ايران و طال معادن از برداري بهره انحصاري حق) 3  
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  است؟ شده داده نسبت »ميرداماد« به صفوي، عصر در ايران فرهنگي يك از تحوالت كدام -192
  كرد. احياء اي تازه قالب در را سينا فلسفۀ ابن) 2   رساند. خود اوج به را ايران خطاطي هنر) 1  
  درآورد. رشتۀ تحرير به را »عباسي جامع« مهم كتاب) 4   داشت. دوره اين نويسي تاريخ شكوفايي در مهمي نقش) 3  
  گشود؟ آلماني هاي سرمايه روي به را ايران كشور درهاي به كدام دليل رضاشاه -193
  طرفي در مقابل متفقين و متحدين در جنگ جهاني دوم ) حفظ بي1  
  رانگذاران خارجي در اقتصاد اي  منظور توسعۀ بازار رقابتي سرمايه ) به2  
  مقابله با نفوذ انگلستان در ايران هدف ) نزديكي سياسي و اقتصادي به آلمان با3  
  كمونيسم دام به ها آلماني افتادن از و با هدف جلوگيري انگليسي دستور سياستمداران ) به4  
 در وحشـت و رعـب ايجـاد منظور به ،)57 آبان( تهران دانشگاه در آموزان دانش و دانشجويان تظاهرات سركوب از بعد روز يك محمدرضاشاه، -194

  زد؟ دست اقدام كدام به انقالب، جريان كردن كند و مردم ميان
  كرد. بازداشت را سرشناس انقالبيون از زيادي جمع) 2  نشاند. امامي شريف جاي به را ازهاري ارتشبد ارتش ستاد رئيس) 1  
  كرد. برقرار نظامي حكومت تهران در بار نخستين براي) 4  كرد. كابينه تشكيل مأمور را بختيار شاپور آمريكا دستور به) 3  
  بود؟ چه انگليسي، نيروهاي دست به هند سپاهيان شورش سركوب از پس آن وسيلۀ بنيانگذاران به مدرسۀ ديوبند تأسيس از هدف -195
  انگليسي زبان كنار در هندي زبان يافتن رسميت) 2  نهايي پيروزي تا انگلستان استعمار عليه مبارزه) 1  
  ها انگليسي و هندوها برابر در مسلمانان موقعيت حفظ) 4  استعمار با مبارزه در آميز خشونت هاي روش به دادن پايان) 3  
  ، در دوران كدام پادشاه قاجار انتشار يافت؟»كاغذ اخبار«نام  نخستين روزنامۀ ايران به -196
  شاه رالدين) ناص4  ) محمدشاه3  شاه ) فتحعلي2  ) آقامحمدخان1  
  هاي مهم بشري مانند مصر و آشور وجود داشته است؟ كدام مورد، از زمان نخستين تمدن -197
  ) بايگاني اسناد4  هاي مكتوب ) رسانه3  نويسي  حال ) حسب2  ) نگارش سفرنامه1  
  هستند؟ ارزش داراي كدام دو شود، مي ها آن از زمان هر در كه اي استفاده توجه به با اسناد -198
  ) سياسي و تاريخي4  ) شخصي و اداري3  ) اجتماعي و سياسي2  تحقيقي و ) اداري1  
  گردند؟ تدوين مي و نوشته كدام شيوه به ها معموالً بيشتر نامه زندگي -199
  ) از طريق مؤسسات و نهادها4  جا صورت يك ) به3  ) از راه مصاحبه2  هاي روزانه شكل يادداشت ) به1  
  است؟ رسانۀ ديگري از هر بيش ريات، معموالًنش مطالب تچرا سنديّ -200
  دارند. نيز را تاريخي عامل يك تاريخي، نقش اخبار گذاشتن اختيار در ) زيرا نشريات عالوه بر1  
  يابد. مي را ها دربارٔه آن بيشتر تفكر انديشه و و مطالب مطالعۀ مكرر فرصت ) چون خوانندٔه نشريه2  
  .شوند مي را شامل تري متنوع هاي ديدگاه و ها نگرش و دمكتوبن شده و ) زيرا مطالب آن ثبت3  
  هستند. خودشان انتشار احوال دوران و اوضاع آيينۀ ) چون نشريات،4  

  
  شود؟ ياهي ميگراد، موجب رويش كدام نوع پوشش گ درجۀ سانتي 20متر و دماي ميانگين باالي  ميلي 4500تا  2500بارندگي ساالنه بين  -201
  هاي استوايي ) جنگل4  ) ساواناي متراكم3  شكل خروطيمهاي  ) جنگل2  هاي خزاندار ) جنگل1  
  ها وجود دارد؟ كدام قاره بيشترين متروپل و مگاالپليس را دارد؟ در كدام نواحي احتمال تشكيل مگاالپليس -202
  آسيا -) طول سواحل2    اروپا -) مجاورت شهرهاي صنعتي1  
  استراليا -) طول سواحل4    آمريكا -شهرهاي صنعتي ) مجاورت3  
  دهد؟ است؟ كدام نقشه شكل و چهرٔه واقعي كوهستان را نشان مي» گات«كدام گزينه بيانگر ويژگي كوه  -203
  ناهمواري -) شيب زياد4  توپوگرافي -شكل ) قلل گنبدي3  شناسي زمين -) ارتفاع زياد2  كاربري اراضي -هاي باز ) دره1  
  هاي زير است؟ م گزينه پاسخ درست و كامل پرسشكدا -204
  هاي مانعي كه در مقابل سايش باد است، چيست؟ الف) علت ناهموار بودن سطح كناره  
شده  داده  درستي نشان در كدام قسمت به» ياردانگ«شكل مقابل، جهت   ب) با توجه به  

  است؟
  1ب)   الف) تأثير زياد سايش باد در نزديكي سطح زمين) 1  
  3ب)   هاي مختلف رسوبي الف) متفاوت بودن مقاومت اليه) 2  
  2ب)   الف) قرار گرفتن موانع منفرد در معرض سايش باد) 3  
  4ب)   هاي ريز توسط باد و سايش بادي الف) حمل ماسه) 4  
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  توانند باشند؟ عنوان منبع آب شيرين مي به ها در كدام كشور ها دشوار است؟ آيسبرگ هاي يخي از كشتي به كدام دليل تشخيص فاصلۀ واقعي كوه -205

9) 2  استرالياي غربي -هاي يخي ) نامنظم بودن شكل كوه1  
10

  عربستان -آن داخل آب است 

9) 4  افريقاي جنوبي -هاي يخي ) نامنظم بودن شكل كوه2  
10

  عراق -آن داخل آب است 

  نشيني تشويق كرده است؟ چيست؟ كدام عامل مردم را به حومه» نشيني حومه«عامل توسعۀ  ترين مهم -206
  ها راه احداث بزرگ -نقل و ) بهبود وسايل حمل2  هاي شخصي افزايش تعداد اتومبيل -) افزايش تعداد شهرها1  
  اآلودگي هو  -نقل و ) بهبود وسايل حمل4  ها ارزان بودن اجاره -) افزايش تعداد شهرها3  
بر اثر نزديك شـدن كـدام » آند«هاي  اي در كدام قسمت از صفحات تأثيرگذارتر و مشهودتر است؟ كوه  حركات صفحات در تكنونيك صفحه -207

  اند؟ صفحات شكل گرفته
  اقيانوس هند و اوراسيا -) قسمت مياني2  اقيانوس آرام و امريكاي شمالي -و مرزها ها ) لبه1  
  اقيانوس اطلس و اوراسيا -) قسمت مياني4  وس نازكا و امريكاي جنوبياقيان -ها و مرزها ) لبه3  
  هاي شهري، بايد وابستگي متقابل شهر و نواحي اطراف آن و روستا در نظر گرفته شود؟ ريزي چرا در برنامه -208
  اند و دو چيز جدا از هم نيستند. ) شهر و روستا يك سيستم مرتبط2  هاي كشاورزي رفع نياز شهروندان است. ) زيرا هدف از توسعۀ زمين1  
  ريزي شهري، رفاه حال مردم روستا و شهر است. ) هدف نهايي از برنامه4  ) زيرا هدف، ايجاد شهرهاي جديد براي روستاييان مهاجر است.3  
  هاي چندمليتي مسئوليت ادارٔه كدام نوع كشاورزي را دارا هستند؟ امروزه شركت -209
  ) كشت برنج غرقابي4  محصولي ) كشت تخصصي تك3  ري تجاري) باغدا 2  ) كشت غلۀ تجاري1  
  هاي زير است؟ كدام گزينه پاسخ درست و كامل پرسش -210

  شود؟ مشاهده مي» پست«الف) با توجه به نقشه در كدام قسمت، سواحل   

  سواحل مؤثر است؟» پيدايش«ب) كدام عامل در   

  ها ب) يخچال  1) الف) 1  

  رياييهاي د ب) جريان  2) الف) 2  

  ها ب) مرجان  4) الف) 3  

  ب) جزرومد  3) الف) 4  

  چه عاملي سبب توسعۀ كاربردهاي سنجش از دور در جغرافيا و علوم محيطي شده است؟ -211
  ) سرعت و دقت بيشتر در پردازش اطالعات2  اي دقيق، قابل اعتماد و روزآمد  ) اطالعات پايه1  
  بيني رويدادها نگري، بررسي و پيش ) ديد كل4  روز اطالعات ) دسترسي آسان، مستقيم و به3  
  شود؟ از كدام روش استفاده مي ،امروزه براي شناسايي خطرهاي محيطي و ايمني و امنيت -212
  اطالعات جغرافيايي  ) سيستم2    هاي تصوير مخروطي ) سيستم1  
  ) سيستم تعيين موقعيت جغرافيايي4    اي  ) سيستم تصوير استوانه3  
  هدٔه مستقيم در جغرافيا چيست؟ كدام مدل با وجود قديمي بودن و اشكاالتي كه به آن وارد است، هنوز هم اعتبار زيادي دارد؟نتيجۀ مشا -213
  رياضي -گيرد تر صورت مي ) تحليل مسائل بهتر و دقيق2  فيزيكي -كند گيري را آسان مي ) تصميم1  
  مفهومي -گيرد تر صورت مي بهتر و دقيق ) تحليل مسائل4  سازي شبيه -كند گيري را آسان مي ) تصميم3  
  چند گزينۀ درست وجود دارد؟» ها مدل«در رابطه با  -214
  هاي جغرافيايي، سليقۀ محقق مالك عمل است. بندي مدل الف) در طبقه  
  روند. كار مي هاي يك موضوع جغرافيايي به هاي رياضي براي تفهيم يافته ب) مدل  
  دهند. شود، نشان مي و در طول زمان ايجاد مي فرآيندصورت  غرافيايي را كه بههاي ج هاي فيزيكي پديده ج) مدل  
  شود. صورت دواير متحدالمركز نشان داده مي تانن رابطۀ بين فاصله از مركز شهر، قيمت محصوالت كشاورزي و كاربري زمين به د) در مدل فون  
  سازي هستند. هاي شبيه ه مدلها و موالژها از جمل ) كرٔه جغرافيايي، نقشه و انواع ماكت ه  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  در چيست؟» اسپات و نوآ«تري قابل مشاهده و بررسي است؟ تشابه ماهوارٔه  هاي كوچك اي پديده  هاي ماهواره در چه شرايطي در عكس -215
  تصويربرداري برجسته -) پيكسل بزرگ باشد2  ارتفاع از سطح زمين -) پيكسل كوچك باشد1  
  ميدان ديد يكسان -) پيكسل بزرگ باشد4  مدت زمان گردش به دور زمين -سل كوچك باشد) پيك3  
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  ؟نيستهاي سياسي توسط ارسطو  بندي نظام كدام عبارت مربوط به دسته -216
  ها هستند كه اكثريت مردم در سرنوشت سياسي آن دخيل هستند. ) برخي حكومت1  
  دهند. ها و اغراض شخصي خود انجام مي هاي سياسي را بر اساس خواسته گيري تصميم ) برخي افراد2  
  دهند. سياسي را بر مدار حقيقت و فضيلت و با موازين عقلي انجام مي هاي گيري ) برخي افراد تصميم3  
  دهد. يجهاني را مدنظر قرار م هاي دنيوي و اين ها و آرمان ) نظام سياسي سكوالر و دنيوي، فقط ارزش4  
 هـاي ها كـه بـا بحـران آن«و » دهند ها كه نشاط خود را از دست مي آن«، »شوند هايي كه دچار مرگ طبيعي مي فرهنگ« هاي ترتيب ويژگي به -217

  اند؟ كدام »رسند بست مي طي و اقتصادي به بنمحي زيست
  هاي روحي و معنوي جوابگو نبودن به پرسش -آدميان هاي وجودي پاسخ ندادن به پرسش -گويي به نيازهاي طبيعي و معنوي ) عدم پاسخ1  
  اصطكاك با هويت جسماني و معنوي افراد -غفلت از پرسش دربارٔه معناي زندگي و مرگ -) پاسخ ندادن به نيازهاي جسماني و فطري2  
  هاي جسماني و طبيعيعدم سازماندهي نياز  -انگاري مواجه شدن با شكاكيت و پوچ -) اصطكاك با هويت جسماني و معنوي افراد3  
  ناتواني در برآورده كردن نيازهاي معيشتي -بيگانه شدن هاي مبهوت و مقهور فرهنگ -توجهي به نيازهاي جسماني و طبيعي ) بي4  
  كدام است؟» خودباختگي فرهنگي«عبارت درست در رابطه با  -218
  شود. اختگي فرهنگي منجر ميهاي اجتماعي به خودب ) تداوم شيؤه زندگي ناسازگار با عقايد و ارزش1  
  شود. هاي اجتماعي موجب خودباختگي فرهنگي مي ) ناتواني جامعه در حفظ و دفاع از عقايد و ارزش2  
  دهند. ساز فرهنگ ثبات و استقرار خود را در متن فرهنگ از دست مي ) در جامعۀ خودباخته، مبادي هويت3  
  گيرد. ميح مختلف، بدون تحقيق و گزينش فرادر سطو شود، عناصر فرهنگ ديگر را تار مياي كه به خودباختگي فرهنگي گرف ) جامعه4  
  دهد؟ تزلزل فرهنگي با چه چيزي همراه است و چه موقع رخ مي -219
  هاي دروني مواجه شود. بست ها و بن گيري با كاستي يك فرهنگ پس از تحقق و شكل -) تعارض فرهنگي1  
  گيرد.اي تقليدي فرا  گونه و گزينش و بهجامعه، عناصر فرهنگ ديگر را در سطوح مختلف، بدون تحقيق  -هاي اجتماعي ) اضطراب و نگراني2  
  ها، ثبات و استقرار خود را در متن فرهنگ از دست بدهند. ها و آرمان ساز فرهنگ، يعني عقايد، ارزش مبادي هويت -) بحران هويت3  
هـاي اجتمـاعي در تقابـل هسـتند  هايي از زندگي را كـه بـا ارزش مقبول فرهنگي واقع شود و شيوه تغييرات هويتي در خارج از مرزهاي -) بحران هويت4  

  دنبال بياورد. به
  ترتيب با چه مفاهيمي ارتباط دارند؟ اين موارد به -220
   جمهور سكوالر در كشور اسالمي روي كار آمدن رئيس  
   تناقض ليبرال دموكراسي  
    هاخراج كارمند خاطي از ادار  
   ستد فرهنگي شود نگي كه مانع دادوآسيب عميق فره  
  خودباختگي فرهنگي -قدرت مشروع فاقد مقبوليت -ارجحيت ارزش عدالت نسبت به آزادي -) اقتدار غيرمشروع1  
  رهنگمرگ طبيعي ف -قدرت مقبول فاقد مشروعيت -مطرح كردن مسئوليت انسان در برابر ارادٔه الهي -) قدرت مقبول فاقد مشروعيت2  
  تزلزل فرهنگي -قدرت مشروع داراي مقبوليت -هاي اجتماعي انكار شناخت علمي ارزش -) اقتدار مقبول و مشروع3  
  تعارض فرهنگي -قدرت فاقد مشروعيت -هايشان حاكميت اكثريت بر مدار خواسته -) اقتدار مقبول و مشروع4  
نگاران غربي و مستشـرقان از  آورد كه ............... . تصويري كه تاريخ دست مي به هاي خود در صورتي فرهنگ، هويت جديدي متناسب با نوآوري -221

  كردند، ............... هويت جامعۀ اسالمي القا مي
  كرد. هويتي ديني بود كه در برابر هجوم سياسي و اقتصادي غرب مقاومت مي -هاي عميق آن سرايت كند ستد فرهنگي به اليه ) دادو1  
  گرديد. هويتي سكوالر و دنيوي بود كه به ابعاد تاريخي و جغرافيايي آن محدود نمي - هاي خود پافشاري نكند فرهنگي بر عقايد و ارزش مالت بين در تعا) 2  
افيـايي آن هويتي سكوالر و دنيوي بود كه بـه ابعـاد تـاريخي و جغر  -ها ابداعاتي داشته باشد هاي ديگر بدون ملحق شدن به آن ) در مواجهه با فرهنگ3  

  گرديد. محدود مي
گرايانـه و ناسيوناليسـتي، امـت  هويتي بود كه در غالب عناوين قـوم -هايي داشته باشد ها نوآوري هاي ديگر با ملحق شدن به آن ) در رويارويي با فرهنگ4  

  كرد. اسالمي را به اقوام مختلف تقسيم مي
بيني دنيوي دارند و معرفـت علمـي را بـه  هاي سياسي كه جهان هاي سياسي، در نظام شدر رابطه با داوري دربارٔه گزينش ارز  نادرستعبارت  -222

  كنند، كدام است؟ دانش حسي و تجربي محدود مي
  كنند. ها را انتخاب مي ) سياستمداران تنها بر اساس معيارهاي علمي برخي از اين ارزش1  
  توانند قابل دسترس باشند. هاني، تنها در چارچوب زندگي دنيوي ميهاي سياسي، مثل تشكيل امپراطوري و حكومت ج ) هريك از ارزش2  
  كند. ها را در صورتي كه تفسيري دنيوي داشته باشند، پيدا مي ) علم تنها ابزاري است كه راه دستيابي به اين ارزش3  
  ها را نداريم. يك از اين ارزش ارزيابي هيچ ما روش علمي براي گزينش و تواند داوري ارزشي داشته باشد، دليل اينكه علم تجربي نمي  ) به4  
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  يعني ............... ،حقيقت در قلمروي واقعيت ............... است -223
  جامعه امكان انحراف از فرهنگ حق و پذيرش فرهنگ باطل را دارد. -) ثابت نبوده و تغييرپذير1  
  كنند. هاي حقيقي، حقيقت را به عرصۀ فرهنگ واقعي خود وارد مي د و ارزشجوامع مختلف با ايمان به عقاي -) غالباً تغييرناپذير2  
  شود. حقيقي يا واقعي بودن يك عقيده، ارزش و كنش اجتماعي، بر اساس نوع نگاه و رفتار جوامع مختلف تعيين نمي -) متغير3  
  شود. اساس نوع نگاه و رفتار جوامع مختلف تعيين مي حقيقي يا واقعي بودن يك عقيده، ارزش و كنش اجتماعي، بر -) ثابت و تغييرناپذير4  
  شود؟ يك در جهان سكوالر ديده مي كدام -224
  گيرد و صرفاً براي يك نژاد خاص امكان تحرك اجتماعي صعودي فراهم است. هاي دنيوي شكل مي ) تحركات اجتماعي بر مدار ارزش1  
  گيرد. هاي اقتصادي شكل مي ه منابع ثروت را در اختيار دارند و مناسبات و روابط آن بر مدار ارزشتحركات اجتماعي صعودي تنها براي كساني ممكن است ك) 2  
شوند و امكان تحرك اجتماعي صعودي صـرفاً بـراي يـك نـژاد خـاص  هايي كه ابعاد متعالي و الهي انسان را نفي كنند به رسميت شناخته نمي ) هويت3  

  فراهم است.
  تواند در جامعه بروز و ظهور داشته باشد. انين معنوي و الهي وجود ندارد و هويت ديني افراد نمي) امكان رأي دادن به قو 4  
  افتد؟ موجب اين تغييرات چه اتفاقي مي خورد و به تا چه زماني تغييرات هويتي در درون يك جهان اجتماعي واحد رقم مي -225
هاي اجتماعي در تقابل هسـتند بـه  هايي از زندگي را كه با عقايد و ارزش ه واقع شود و شيوه) تغييرات هويتي در خارج از مرزهاي مقبول فرهنگي جامع1  

  شود. دنبال بياورد كه به تعارض فرهنگي منجر مي 
گيـرد، بلكـه  تنها در تعارض با هويت فرهنگي جامعه قرار نمـي  ) تغييرات فرهنگي در خارج از مرزهاي مقبول فرهنگي جامعه واقع شود، اين تغييرات نه2  

  تواند مستلزم گسترش و توسعۀ فرهنگ اجتماعي باشد. مي
هاي كالن جامعه شكل گيرد، اين تغييرات نه تنها در تعارض با هويت فرهنگي جامعـه  ) تا هنگامي كه هويت اجتماعي افراد در چارچوب عقايد و ارزش3  

  عي باشد.تواند مستلزم گسترش و توسعۀ فرهنگ اجتما گيرد، بلكه مي قرار نمي
هاي كالن جامعه شكل نگيرد و اين تغييرات در تعارض بـا هويـت فرهنگـي جامعـه قـرار  ) تا هنگامي كه هويت جمعي افراد در چارچوب عقايد و ارزش4  

  شود. به تزلزل فرهنگي منجر مي ،هاي اجتماعي در تقابل باشد گرفته و با ارزش
  علل دروني تحوالت فرهنگي ناشي از چيست؟ -226
  شود. فرهنگي مرتبط مي گردد يا به مواجهات و ارتباطات بين  هايي كه در هويت خود فرهنگ وجود دارد، باز مي يا به كاستي )1  
  شود. گردد يا به ابداعات مثبت و منفي افرادي كه درون آن فرهنگ قرار دارند، مرتبط مي فرهنگي بازمي ) يا به مواجهات و ارتباطات بين 2  
  گردد. هايي كه در هويت خود فرهنگ وجود دارد، بازمي شود يا به كاستي ات مثبت و منفي افرادي كه درون آن فرهنگ و تمدن قرار دارند، مربوط مييا به ابداع) 3  
  آيد. مي وجود هاي ديگر به شود يا در اثر تأثيرپذيري از فرهنگ ) يا به ابداعات صرفاً مثبت افرادي كه درون آن فرهنگ قرار دارند، مربوط مي4  
  ها بر يكديگر است؟ دهندٔه تأثير كدام نظام ، نشان»تأمين رفاه عمومي«و » ايجاد زمينۀ مقبوليت سياسي«، »وضع قوانين و مديريت اجرايي«ترتيب  به -227
  نگياقتصادي بر فره -اقتصادي بر سياسي -) سياسي بر فرهنگي2  سياسي بر اقتصادي -فرهنگي بر سياسي -) سياسي بر اقتصادي1  
  اقتصادي بر سياسي -فرهنگي بر سياسي -) اقتصادي بر فرهنگي4  فرهنگي بر اقتصادي -اقتصادي بر سياسي -) سياسي بر فرهنگي3  
و  نادرسـتترتيب  به ،هاي مربوط به چالش فقر و غنا هاي اقتصادي و آسيب هاي مربوط به بحران هاي زير در ارتباط با آسيب يك از گزينه كدام -228

  ت؟درست اس
هاي مربوط به چالش فقر و غنا اغلب  آسيب -تواند به اقشار ضعيف و محروم و توليدكنندگان خرد انتقال يابد هاي مربوط به بحران اقتصادي، مي ) آسيب1  

  افزايد. خورد و بر دامنۀ آن مي با بحران اقتصادي پيوند مي
هـاي  داري و سـرمايه گيرد و فشارهاي ناشي از آن متوجه اصل نظـام سـرمايه مي در برهاي مربوط به بحران اقتصادي مجموعۀ نظام اقتصادي را  ) آسيب2  

  هاي مربوط به چالش فقر و غنا همواره متوجه قشر فقير و ضعيف جامعه است. آسيب -انباشته است
 -داري منتقـل كنـد بـه اصـل نظـام سـرمايه تواند بر مقاومت محرومان بيفزايد و بحـران را از اقشـار ضـعيف هاي مربوط به بحران اقتصادي مي ) آسيب3  

  شود. گيرد و در صورتي كه كنترل نشود منجر به فروپاشي نظام سياسي مي مي هاي مربوط به چالش فقر و غنا مجموعه نظام اجتماعي را در بر آسيب
پيوند بحران اقتصـادي بـا  -يابد ضعيف و محروم انتقال مي داران دارند به اقشار هايي كه سرمايه هاي مربوط به بحران اقتصادي با استفاده از اهرم ) آسيب4  

  افزايد. چالش فقر و غنا و مقاومت محرومان به دامنۀ بحران مي
  يك از اصطالحات سياسي اشاره دارند؟ كدام  زير به هاي ترتيب عبارت به -229
   كنند. المللي، مديريت مي هاي مشترك و معاهدات بين گذاري رمايههاي دروني خود را با س بندي و جبهه ها هاي اقتصادي، جنگ جوامع غربي، بحران  
   ها را ادامه دهند. اند و بايد اين كشورها مسير آن مانده كشورهاي صنعتي، الگوي كشورهاي عقب  
   از كشـورهاي  هـا ها نيست؛ بلكه خودباختگي فرهنگـي و الگوپـذيري مقلدانـۀ آن مشكل كشورهاي فقير، تنها ضعف اقتصادي و صنعتي آن

  صنعتي است.
  مركز و پيرامون -استعمارگر و استعمارزده -مانده يافته و عقب ) توسعه1  
  استعمارگر و استعمارزده -مانده يافته و عقب توسعه -) جهان اول، دوم و سوم2  
  استعمارگر و استعمارزده -مانده يافته و عقب توسعه -) مركز و پيرامون3  
  مركز و پيرامون -مانده يافته و عقب توسعه -ده) استعمارگر و استعمارز 4  
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  ؟نيستيك از ويژگي منورالفكران  يك از ويژگي نخستين بيدارگران است و كدام ترتيب كدام به -230
  خواستند. لمان را مياستقالل اقتصادي و سياسي جوامع مس - دانستند برخي از آنان قوت و قدرت جوامع غربي را نتيجۀ عمل كردن به دستورات اسالم مي) 1  
  معنا يا منفور بود. مفهوم امت و ملت اسالمي براي آنان مفهومي بي -شناختند هاي مختلف را در متن امت واحد اسالمي به رسميت مي ) قوميت2  
هـاي كشـورهاي  فتـار دولـتكردند و خواستار اصـالح ر  نسبت به كشورهاي استعمارگر احساس خطر نمي -دانستند ) اصالح را در بازگشت به اسالم مي3  

  مسلمان بودند.
هـاي  اصـالح رفتـار دولـت -دانسـتند كردند، بلكه حضور سياسي و اقتصادي آنان را يك فرصت مي ) نسبت به كشورهاي استعمارگر احساس خطر نمي4  

  كردند. اسالمي را دنبال مي
  گري مدرن به چه چيزي منجر شد؟علمي در جهان غرب آغاز شد و ترديد در روشن -چه زماني بحران معرفتي -231
  پرسش از مباني غيرتجربي علم مدرن -هاي تجربي هاي علمي دانش غيرتجربي و همچنين وابستگي آن به معرفت ) با آشكار شدن محدوديت1  
ويـت معرفـت شـناختي ترديـد در ه -هاي غيرتجربي و غيرحسي هاي علمي دانش تجربي و همچنين وابستگي آن به معرفت ) با آشكار شدن محدوديت2  

  جهان مدرن
  مدرن هاي پست گيري جريان شكل -محيطي هاي زيست ) با گسترش زندگي مدرن و افزايش گسترٔه انواع آسيب3  
  مباني غيرتجربي علم مدرن پرسش از -محيطي هاي زيست ) با گسترش زندگي مدرن و افزايش گسترٔه انواع آسيب4  
  هايي منتقل شد؟ تدريج به چه حوزه آن، ابتدا چگونه بود و بهمحيطي و چالش مربوط به  بحران زيست -232
  سياسي و اجتماعي -) قرار گرفتن در محيط طبيعي انسان1  
  اقتصادي و اجتماعي -) ناشي از فرهنگ مدرن جامعۀ غربي2  
  رابطۀ انسان با طبيعت -هاي مختلف روابط انساني و اجتماعي ) در رابطه با حوزه3  
  روابط انساني و اجتماعي -انسان با طبيعت) بر مدار رابطۀ 4  
  دهد؟ هاي زير روند فروپاشي يك نظام سياسي را نشان مي يك از گزينه كدام -233
  فروپاشي نظام سياسي در اثر عدم كنترل بحران افزاش دامنۀ بحران در نتيجۀ مقاومت محرومان  تحريك قشر محروم در اثر انتقال بحران اقتصادي به آنان ) 1  
  فروپاشي نظام سياسي در اثر تحريك قشر محروم افزايش دامنۀ بحران در اثر انتقال بحران اقتصادي به قشر محروم  ) عدم كنترل بحران 2  
  فروپاشي نظام سياسي تحريك قشر مردم  ) افزايش دامنۀ بحران در اثر انتقال بحران اقتصادي به قشر مردم در اثر عدم كنترل بحران 3  
  فروپاشي نظام سياسي در اثر افزايش دامنۀ بحران تحريك قشر محروم در اثر انتقال بحران اقتصادي به آنان  م كنترل بحران ) عد4  
  ترين علت تداوم باور ديني در زندگي انسان چيست؟ است و مهم نادرست» نيهيليسم«كدام گزينه در ارتباط با  -234
تـوجهي  بـي -ها و اميدها منجر شد گرايي، يأس و نااميدي و به مرگ آرمان جهاني در طول قرن بيستم به پوچ  ) اصالت بخشيدن به انسان دنيوي و اين1  

  به ابعاد دنيوي به بهانۀ رويكرد معنوي
نيهيليسم منجـر پذيرد به  دليل اينكه مرجعيت وحي را نمي جهاني هنگامي كه با شناخت عقلي همراه باشد، به  ) روشنگري خاص با رويكرد دنيوي و اين2  

  نياز فطري آدمي به حقايق قدسي و ماوراءطبيعي -شود مي
  توجه به ابعاد معنوي به بهانۀ غفلت از ابعاد دنيوي -) انكار حقايق قدسي و گرفتار شدن به مرداب شكاكيت و انكار حقيقت به نيهيليسم منجر شد3  
  طبيعي نياز فطري آدمي به حقايق قدسي و ماوراء - انجامد مكان مطرح شدن دارند كه به نيهيليسم ميها و رفتارهاي ديني تنها با توجيه و پوشش دنيوي ا گرايش) 4  
  است؟ نادرستعلمي فرهنگ غرب و جريان پسامدرن كدام گزينه  -در ارتباط با بحران معرفتي -235
ه است، بيش از همه داراي معرفت و علمي است كه حضور ها را به چالش كشاند  ) فرهنگي كه با حضور گستردٔه سياسي و اقتصادي خود، ديگر فرهنگ1  

  اند. هاي پسامدرن داراي اين ظرفيت جهاني آن را توجيه كند و انديشه
هاي عميق اين فرهنگ بود و انكار و ترديد در  هاي هويتي فرهنگ غرب و پرسش از اليه ) پرسش از مباني علوم تجربي غربي، در حقيقت پرسش از بنيان2  

  دنبال داشت. گري، ظهور دانشمندان پسامدرن را بهاصل روشن
هاي مختلفي داشته باشـند و علـوم  توانند صورت ) امكان استفاده از مبادي مختلف نشان داد كه علوم حسي و تجربي با استفاده از مباني گوناگون مي3  

  تجربي، تنها تفسير ممكن از جهان طبيعت نيست.
هاي غيرحسـي و غيرتجربـي آشـكار شـد و  هاي علمي دانش حسي و تجربي و همچنين وابستگي آن به معرفت ديت) بحران هنگامي آغاز شد كه محدو 4  

  هاي غيرتجربي مخدوش شد. استقالل معرفت علمي تجربي نسبت به معرفت

  
  اشد، مطمئناً ...............ب نكرده، تنها، شرط مانع بودن را رعايت »قواعد تعريف«اگر يك تعريف، از  -236
  ) تعريف به رسم شده است.4  تر است. ) معرِّف از معرَّف عام3  ) تعريف به حد شده است.2  تر است. ) معرِّف از معرَّف خاص1  
  ؟نيستنددر كدام گزينه، همۀ مفاهيم ذكرشده داراي جنس مشترك  -237
  گوي -دايره -تيله -) توپ4  لوزي -مربع -دوازده -) مستطيل3  نسترن -كاج -زرافه -) سيب2  گچ -سيمان -آجر -) انسان1  
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بخش مربوط است  هاي نتيجه بخش است كه بيشترين تعداد ضرب ............... ضرب نتيجه قياس اقتراني حملي در سه شكل اول تا سوم، داراي -238
  شكل ............... قياس. به

  اول -) شانزده4  سوم -ارده) چه3  اول -) چهارده2  سوم -) شانزده1  
  ؟نيستيك از قضاياي زير، منفصل حقيقي  كدام -239
  است يا ذاتي.پذير از ذات  ، يا انفكاكمرتبط با ذات ) مفهوم كلي2  ) تعريف منطقي، يا حدي است يا داراي عرض خاص.1  
  ول.) حد وسط در صغرا، يا موضوع است يا محم4  اش يقيني نيست. ) هر استقرايي، يا تام است يا نتيجه3  
  ايم. زيرا از ............... رسيده ،ايم ، پي ببريم كه او در ترافيك مانده است، آنگاه از برهان ............... استفاده كرده»تاخير معلم براي حضور در كالس«اگر از  -240
   معلول به علت -) لمّي4  علت به معلول -) لمّي3  علت به معلول -) انّي2  معلول به علت -) انّي1  
  در كدام گزينه، مغالطه رخ داده است؟ -241
  (صادق)» بعضي ج ب است«(صادق) پس » هر ج ب است) «2  (كاذب)» هيچ الف ب نيست«(صادق) پس » هر الف ب است) «1  
  (صادق)» بعضي ب ج نيست«(صادق) پس » بعضي ج ب نيست) «4  (كاذب)» هيچ ج الف نيست«(كاذب) پس » بعضي ج الف نيست) «3  
  يافت؟ توان نميهاي چهارگانه را  يك از نسبت ميان مفاهيم زير، كدام -242
  »ذاتي -كلي -ذات -عرضي -ماهيت«  
  ) تباين4  ) عموم و مخصوص مطلق3  ) تساوي2  ) عموم و خصوص من وجه1  
  تواند نتيجۀ يك استقرا باشد؟ كدام قضيه مي -243
  خانواده، پرجمعيت است.) اين 2  شوند. نفر هم نمي 50) كل كارمندان اين شركت، 1  
  ميليون نفر است. 80) جمعيت كشور، نزديك 4  ) اين كارمندان، مدرك كارشناسي دارند.3  
  توانيم بگوييم .............. صغراي قياس اقتراني، در شكل چهارم باشد، آنگاه مي» ها جامع نيستند برخي تعريف«اگر قضيۀ  -244
  شود. در نتيجه حذف مي» تعريف) «2  شود. در نتيجه حذف مي» جامع) «1  
  محمول نتيجه خواهد بود.» تعريف) «4  محمول نتيجه خواهد بود.» جامع) «3  
 موافق است؟» شناسايي«ٔه كدام گزينه با نظر افالطون دربار -245

  معناست. هاي عملي و فلسفي بي ) كاوش2  ) هركس بهترين داور احساس خود است.1  
  پذير نيست. ) آموزش حقيقت امكان4  يست.كس داناتر ن كس از هيچ ) هيچ3  
 شود؟ هاي زير در فلسفه بحث و بررسي مييك از گزينه كدام -246

  هاي اخالقي ) مطلق بودن ارزش2    ) ميزان مجازات انواع جرائم1  
 ) تحقيق دربارٔه حاالت رواني انسان4    ) نحؤه ترسيم يك تابلوي نقاشي3  

 است؟ نادرستعبارت  شناسان باستان كدام دربارٔه جهان -247

  هاي هستي بود. ها تبيين عقالني دگرگوني ) هدف آن2  گذاران مباحث فلسفي دانست. توان آنان را پايه ) مي1  
  اعتمادي نسبت به انديشه در ذهن ايشان بود. ) نوعي بي4  كرد. فلسفي خاصي را طراحي   ها دستگاه ) هريك از آن3  
 ورد سقراط، بيشتر باعث حيرت وي شد؟يك از ادعاهاي ملتوس در م كدام -248

  ) اينكه وي رفتاري خالف دين پيشه كرده است.2  ) اينكه سقراط را مشهور به دانايي دانست.1  
  ) اينكه او را به گمراه كردن جوانان متهم ساخت.4  كار معرفي كرد. ) اينكه او را خطيبي فريب3  
 »...............فلسفه، «فت: در مورد رابطۀ فلسفه و علوم تجربي گ توان نمي -249

 كند. ) اعتبار روش تجربي را در شناخت طبيعت، معلوم مي2  كند. ) حدود توانايي روش تجربي را معين مي1  

 دهد.  هاي متعددي در اختيار علوم تجربي قرار مي ) روش4  كند. ) مباني غيرتجربي علوم تجربي را تحكيم مي3  

 درست است؟» سطهسف«كدام عبارت دربارٔه كلمۀ  -250

 است.» كاري مغالطه«گرفته شده و معناي امروزي آن » سوفيست«) از لفظ 1  

 است.» دوستداري دانايي«گرفته شده و معناي ابتدايي آن » فيلوسوفيا«) از لفظ 2  

 است.» كاري مغالطه«بوده و اكنون معناي رايج آن » دانشمند«) معناي اوليه و اصلي آن 3  

 تنزل كرده است.» مغالطه«معناي  است كه تدريجاً به» سوفيست«و برگرفته از لفظ اي عربي  ) كلمه4  

 كند؟ درستي كامل مي گزينه عبارت زير را به  هاي ارسطو، كدام ه به ديدگاهبا توج -251

 .................»در رشد جنينِ انسان، «  

  ان علل بيروني دانست.تو  ) پدر و مادر را نمي2  هاي بيروني هستند. تر و مادر عل) پد1  
 ساز ايجاد است. ت دروني و پدر زمينه) مادر، عل4  ) مادر، علت دروني و پدر، علت بيروني است.3  

 دارند. متفاوت ...............فلسفي هستند، چون ۀ ، دو جريان جداگان»اشراق«و » مشاء« -252

  تاريخئه ) دور4  هاي عقلي فرض ) پيش3  ) هدف2  ) روش1  
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 ...............عارفان و متكلمان،  -253

  ) كمتر از فيلسوفان اسالمي، در بارور كردن فرهنگ اسالمي نقش داشتند.1  
  كردند. ها تبعيت مي ) گاهي با فيلسوفان اسالمي مخالف بودند و گاهي از آن2  
  ) در بعضي مباحثِ خود، با فلسفه اشتراك موضوع و شباهت روش داشتند.3  
  اسالمي شدند.ۀ رنگ شدن فلسف ا و اشكاالت خود، باعث كمه ) با مخالفت4  
 ...............كه موردنظر معتزله بود را بپذيريم، » حُسن و قُبح عقلي«اگر آن  -254

  شوند. ) تمام افعال در نظر عقل، يكسان مي2  گذاري بر فعل خدا، تابع خوبي و بدي خواهد بود. ) ارزش1  
  ) نيكي و بدي هر عملي نيازمند به اثبات خواهد بود.4  شوند. هاي اخالقي نسبي مي ) ارزش3  
 ...............، »حكمت متعاليه« -255

  هاي گوناگون فكري در هم آميخته شده است. ا در آن شيوهالتقاطي نيست، امۀ ) فلسف1  
  ) تركيب سه طريق برهان عقلي و شهود قلبي و وحي قرآني است.2  
  شود. فالسفه و عرفا تطبيق داده مئه رآني و سنّت نبوي با شيو) روشي است كه در آن وحي ق3  
 اي در تحقيق فلسفي است، در آن عقل بر شهود رجحان دارد. ) چون شيوه4  

 ............... حق، سوي غيرذات به سالك توجه و رويكرد سلوك، و سير در مالصدرا نظر از -256

 .شود مي محقق دوم سفر در) 2    .افتد نمي اتفاق هرگز) 1  

 .نيست حق تعالي ذات با ارتباط قطع مستلزم) 4  .است فلسفه در وجود عامۀ مباحث همان) 3  

 است؟ نادرست» اصالت وجود«ٔه كدام گزينه دربار -257

  الزم براي پيدايش آن، بيش از همه به دست عارفان فراهم شد.ۀ ) زمين1  
  رداماد، بحث كرد.نظر حكماي پيش از مي توان در مورد ) در اين مورد، مي2  
  ) مالصدرا براي نخستين بار آن را مطرح كرد و از ابتدا جانب اصالت وجود را برگزيد.3  
  اند. ) مبناي نظام فلسفي مالصدرا است و متكلمان نيز در پيدايش بحث آن سهيم بوده4  
 ...............، دامنه يا حد وجودي هر شيء »تشكيك وجود«ۀ در نظري -258

  گردد. ) آثار و خواصي است كه از وي ظاهر مي2  آن شيء در مراتب ماهوي است.ۀ ) مرتب1  
 كند. ) ميزان اصالت آن شيء را تعيين مي4  وحدت در اشيا اشاره دارد.ۀ ) به جنب3  

 ...............اگر اصالت نه از آن وجود باشد و نه از آن ماهيت،  -259

  گري باز خواهد شد. ود به سوفسطايي) باب ور 2  ) واقعيت خارجي معدوم خواهد شد.1  
  ها، هر دو، موضوع قضيه خواهند شد. ) در تصديق واقعيت4  ) لزوماً بايد واقعيت خارجي دوگانه شود.3  
 ؟نيستبر افرادش » مُشكّك«يك از موارد زير، وجه اختالف در صدق مفاهيم كلي  كدام -260

  ) اصالت و اعتباريت4  ت) سزاواري و اولوي3  ) شدت و ضعف2  ) تقدّم و تأخّر1  

  
  اولين قدم چيست؟» ترند؟ آيا افراد باهوش در زندگي موفق«براي رسيدن به جواب قطعي در مورد اين سؤال كه  -261
  ) كنترل رفتار4  ) تبيين رفتار3  ) توصيف رفتار2  بيني رفتار ) پيش1  
  گردد؟ شود و صرفاً توصيفي از آن ارائه مي ت محقق و بدون دستكاري متغيرها انجام ميدر كدام روش تحقيق رفتار بدون دخال -262
  ) قياس4  بستگي ) هم3  ) مشاهدٔه طبيعي2  ) آزمايشي1  
  وجود آورند و ثانياً عامل تعيين جنسيت كيست؟ هاي جنسي را به هايي از كروموزوم توانند چه تركيب اوالً هر پدر و مادري مي -263
  1 (xy, xy, xx , xx44 44 44 44   - 2  پدر (xy, xx44 44 - پدر  
  3 (xy, xx44 44 - 4    مادر (xy, xy, xx , xx44 44 44 44   - مادر  
  ترند؟ هاي ارائه شده صحيح يك از تبيين توان مشخص كرد كه كدام شناسي علمي از چه طريقي مي در روان -264
  آوري اطالعات بيشتر ) جمع2    و اعتبار علمي) افزايش جايگاه 1  
  هاي شخصي ) خنثي كردن پيشداوري4  هاي مورد نظر ) فهم صحيح از پديده3  
  شوند كه بتوان ................. ، تحقيقات علمي طوري سازماندهي مي»پذيري تكرار«براي تحقق بخشيدن به ويژگي  -265
  ي نشان داد.صورت كمّ ) متغيرها را به2  سيد.هاي مكرر ر  ) به نتايج يكساني در آزمايش1  
  آوري كرد. ها را با روش تجربي جمع ) داده4  ) تأثير متغيرهاي تأثيرگذار را به حداقل رساند.3  
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  ؟نيستپذير  شناسي امكان چرا بررسي رفتار انسان، تنها از طريق علم روان -266
  باشد. تي قابل تشخيص نميراح شناسي غيرعلمي به شناسي علمي از روان ) روان1  
  شناسي متنوع و گسترده است. ) موضوعات روان2  
  باشد. راحتي قابل شناخت نمي اي است و به ) انسان موجود پيچيده3  
   گيرد. هاي متفاوتي مورد بررسي قرار مي شناختي از منظرهاي متفاوت و با روش ك پديدٔه رواني) 4  
  دهندٔه كدام مفهوم است؟ شناختي مغز است، نشان ... تحت تأثير تغييرات زيست شناختي مثل تفكر، صحبت كردن و اينكه تغييرات روان -267
  ) رسش4  ) پيوستگي3  پذيري ) انعطاف2  ) يادگيري1  
  است؟ نادرستاجتماعي دوران نوجواني  -كدام عبارت دربارٔه رشد رواني -268
  ن جنبۀ اين رشد دسترسي به تعريفي از خود است.تري ) مهم2  شود. ) منجر به استقالل از والدين و تعهدات نسبت به جامعه مي1  
  كند. ساالن فراهم مي ) پايگاه اجتماعي براي نوجوان در ميان بزرگ4  سازد كه بر تفكر عيني خود غلبه كند. ) نوجوان را قادر مي3  
  اختي نوجواني دست يافته است؟كند، به كدام جنبۀ رشد شن نوجواني كه از شرايط بهداشت و زيبايي محلۀ خود اعالم نارضايتي مي -269
  ) استدالل اخالقي4  ) تفكر دربارٔه خود3  ) استدالل قياسي2  سازي ) تفكر فرضيه1  
  است؟ نادرستها  شناسان و فعاليت آن كدام گزينه دربارٔه روان -270
  پردازند. شناسي مي انشناسان داراي مدرك كارشناسي پس از كسب رتبۀ علمي و با داشتن پروانه، به ارائۀ خدمات رو  ) روان1  
  كنند تا با مشكالتشان كنار بيايند. ها كمك مي شناسان مشكالت مردم را تحليل كرده و به آن ) روان2  
  پردازند. هايي از جمله شناختي، رشدي و اجتماعي مي شناسان به تحقيق در حوزه ) روان3  
  كند. ها كمك مي اي به آن اي و غيرحرفه رهاي حرفهشوند كه در كا هاي غني و متنوعي مي شناسان صاحب مهارت ) روان4  
  هاي رشد شناختي در دورٔه طفوليت است؟ گزينه يكي از نشانه كدام -271
  سالگي ) صحبت كردن با جمالت كوتاه در يك2  سالگي ) نگاه كردن به چهرٔه خود در آينه پس از يك1  
  بازيابي اطالعات ) سهولت بيشتر در4  ) فعال بودن حس بينايي در ابتداي تولد3  
  پردازد؟ گيرد و كدام رويكرد به بررسي اين موضوع مي هاي دفاعي با چه هدفي صورت مي استفاده از مكانيسم -272
  گرا انسان -) سازگاري با شرايط4  كاوي روان -) كاهش پرخاشگري3  گرا انسان -) كاهش پرخاشگري2  كاوي روان -) سازگاري با شرايط1  
  بخش باشد؟ شناسان در درمان اختالالت دوران كودكي نتيجه شود تا اقدامات روان د باعث ميكدام ويژگي رش -273
  هاي مختلف دارد. گرا است و جنبه ي كلفرآيند ) رشد 2  اي، مداوم و پيوسته است. مرحله فرآيند) رشد يك 1  
  فرهنگي قرار دارد. -ها و شرايط تاريخي ) رشد تحت تأثير زمينه4    پذيري وجود دارد. ) در رشد انعطاف3  
  ها را به چالش كشانده است؟ گرا كدام ديدگاه رويكرد انسان -274
  هاي علمي مرسوم هاي مكانيستي روش ) ديدگاه2  هاي عملي مرسوم هاي مكانيستي روش ) ديدگاه1  
  هاي عملي مرسوم هاي جبرگرايانۀ روش ) ديدگاه4  هاي علمي مرسوم هاي جبرگرايانۀ روش ) ديدگاه3  
  است؟ نشدهطور كامل برقرار  در پايان كدام دوره با وجود افزايش سرعت ادراكات حسي هنوز هماهنگي بين دو نيمۀ مغز به -275
  ) كودكي اول4  ) نوجواني3  ) طفوليت2  ) كودكي دوم1  
  باشد؟ در طول فاصلۀ بين انعقاد نطفه تا تولد، مرحلۀ مياني چه نام دارد و چند هفته مي -276
  هفته 6 -) روياني4  هفته 5 -) روياني3  هفته 6 -) جنيني2  هفته 5 -) جنيني1  
هاي متعارضي را نسبت به والدين، مدرسه و دوستان نزديك خود  كند تا احساسات و انگيزه ها اين امكان را براي نوجوان فراهم مي كدام ويژگي -277

  طور عميق دربارٔه زندگي آتي خود فكر كند؟ در ذهن بپروراند و به
  استدالل اخالقي -ياسيقستدالل ا) 2  سازي تفكر فرضيه -) استدالل قياسي1  
  سازي قهرمان -پذيري نا ) شكست4    استدالل اخالقي -ناپذيري كستش) 3  
....... هرچه روابط عاطفي سردتر، فشارهاي رواني خانوادگي بيشتر و فاصلۀ عاطفي بين نوجوان و والدين بيشتر باشـد، بلـوغ در پسـران ........ -278

  افتد و اين موضوع به عوامل ديگري از جمله عوامل ............... بستگي دارد. اتفاق مي
  فيزيولوژيكي و شناختي -) زودتر4  فيزيولوژيكي و شناختي -) ديرتر3  هيجاني و رفتاري -) ديرتر2  هيجاني و رفتاري -) زودتر1  
استفاده » جوي منظم و جست«و » دهي دوبارٔه اطالعات سازمان«هاي حافظه مثل  از راهبرد سازي اطالعات در كدام دوره، كودكان هنگام ذخيره -279

  كنند؟ اين موضوع مربوط به كدام جنبۀ رشد است؟ مي
  اجتماعي -) كودكي اول، رواني4  اجتماعي -) كودكي دوم، رواني3  ) كودكي دوم، شناختي2  ) كودكي اول، شناختي1  
»  قبل از قراردادي«كردن هستند. اگر مرضيه از نظر رشد اخالقي در مرحلۀ   هاي كالس اهل تقلب واند كه همۀ بچهخ مرضيه در كالسي درس مي -280

  كند؟ نظر مي باشد دربارٔه اين موضوع چگونه اظهار
  رود. هاي كالس از بين مي ) اگر من با تقلب كردن مخالفت كنم، اتحاد بچه1  
  ها از آن آگاه و راضي هستند. شود، چون همۀ بچه ي محسوب نمي) تقلب كردن در اين كالس كار غيراخالق2  
  كنم. شود، من اين كار را نمي ) چون تقلب كردن مانع پيشرفت درسي مي3  
  كنم. ) تقلب كردن با اصل صداقت در تضاد است، پس من تقلب نمي4  
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 اسکن با توانید می شام گرامی، داوطلب

ـاال تصویر   هوشمند گوشی ۀوسیل به ب
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  ۹۶ - ۹۷ تحصیلی سال
  ۹۷ رسارسی آزمون داوطلبان
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  تذکرات مهم 

  

گردد. کـارت برگزار می ۷۹ فروردین ۳۱دو روز جمعه   گزینه ۹مرحلۀ آزمون آزمایشی  -۱
اند، نام کرده زمون برای داوطلبانی که از این مرحله به بعد ثبتورود به جلسۀ این آ 

 توزیع خواهد شد. فروردین ۳۰شنبه  در روز پنج
شـنبه پنجدو روز  گزینـه ۱۴تـا  ۱۰های آزمایشی مراحل  نام در آزمون آخرین مهلت ثبت -۲

قـهانـد و عال  نـام نکرده هـا ثبت باشد. افـرادی کـه در ایـن آزمون می ۹۷ فروردین ۳۰
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 های مختلف توزیع کارنامه و برگزاری آزمون داوطلبان از طریـق مناینـدگی حوزه -۳
  رسد. کنندگان می رشکت دو در رسارس کشور به اطالع 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

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

تـدریج، از بعـدازظهر روز جمعــه به ۸مرحلـۀ های مقدماتی آزمون آزمایشی  کارنامه -۵

قـرار www.gozine2.irدو به آدرس  بر روی پایگاه اینرتنتی گزینه ۷۹ فروردین ۱۷
۱۹ت توانیـد از سـاع می ۸مرحلـۀ های نهایی آزمـون  گیرد. برای مشاهدۀ کارنامه می

، به پایگاه اینرتنتی مؤسسه مراجعه مناییـد. در صـورت بـروزفروردین ۱۷روز جمعه 
  اشکال در دریافت کارنامه، موضوع را از طریق منایندگی شهر خود پیگیری منایید.

کارت ورود به جلسۀ داوطلبان برای متامی مراحل صادر گردیده است. افرادی که این -۶
 دقت منایند که تا آخرین مرحله آزمون آن را حفظ منایند.اند،  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 ۸ شامرۀ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ادبيات چهارم 83مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -1

  اند.) هاي فارسي ارغند را دلير و شجاع معني كرده ارغند: خشمگين و قهرآلود (در فرهنگ  
  شرزه: خشمگين (شير شرزه: شير خشمگين)  
  اورند: اورنگ، تخت   
  گرزه: نوعي مار بزرگ و بدزهر  

  ادبيات چهارم 85مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -2
  است.» درخت«مسافت است، اما در ساير ابيات  ، واحد3در گزينۀ » گز«  

  ادبيات سوم 153مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -3
  .است» هكĤب«كئيب: غمگين و اندوهناك. مصدر آن در عربي     رقيب: نگهبان و مراقب  
  طيب: بوي خوش، پاكيزه    نقيب: رئيس و بزرگ قوم  
  قصيب: قَصَب: كتان تُنُك  معني رنگ و آنچه بدان رنگ كنند. خضيب: ممال خضاب به  

  سومادبيات  110مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -4
  خوانند. هايي كه بعد از نماز ميها و دعا نوافل: جمع نافله، نمازهاي مستحبي كه واجب نيستند، مثل آيه  

  تركيبيمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -5
  است. رستد» مذمت«  

  زبان فارسي سوم 178مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -6
  امالي درست:  
  ستارٔه سها صها  : ستارٔه4گزينۀ   تأمل : تعمل 2گزينۀ   مĤبي مستغالت/ معابي  : مستقالت 1گزينۀ   

  ادبيات چهارم 97مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -7
  هاي من: ماكسيم گوركي دانشگاه  

  ادبيات سوم 34* صفحۀ  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -8
  نوع نثر تاريخ بيهقي: بينابين  
  نوع نثر ساير آثار: مصنوع و متكلّف  

  ادبيات چهارم 91* صفحۀ  متوسطصات سؤال: * مشخ ▲  3پاسخ: گزينۀ  -9
  اند و ابوعلي بلعمي تاريخ طبري را ترجمه كرده است. اي از علما ترجمه كرده تفسير طبري را عده  

  هاي مختلف ادبيات سوم مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -10
  يز براي اوست.)(گلشن راز ن نامه: شيخ محمود شبستري مرآت المحققين، سعادت  
  (ابر و كوچه نيز اثر اوست.) ابر: فريدون مشيري ،نايافته  
  ها را او نوشته است.) ها و عارفانه (صوفيانه هاي بد: نادر ابراهيمي هاي سال داستان  ابوالمشاغل، غزل  
  آثار اوست.)(فنون بالغت و صناعات ادبي نيز از  الدين همايي گويد، نهضت شعوبيه: عالمه جالل مولوي چه مي  

  تركيبيمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -11
  شود. چهار تشبيه بليغ اسنادي ديده مي 2در گزينۀ   
  هاي هر بيت: استعاره  
  بيند: مكنيه/ چشم گيتي: مكنيه  چرخ (آسمان): مصرحه/ چرخ (آسمان) ميچشم (ستاره): مصرحه/ : 1گزينۀ   
و  كاله بر سر نهادن توسط نرگس/ ): مصرحهگلبرگ سفيد و لطيف گل نرگسپيراهن پرنياني (سط گل نرگس)،  و كاله زرين (گلبرگ زرد: 3گزينۀ   

  : مكنيهپيراهن به تن كردن
  روح: مكنيه/ خاكدان (اين دنيا): مصرحه و پايبند بودن پرواز/ قفس شكستن و : قفس (تن): مصرحه/ اي روح: مكنيه4گزينۀ   

  ادبيات سوم 77صفحۀ ات سؤال: * دشوار * مشخص ▲  3پاسخ: گزينۀ  -12
  كار رفته است: فقط به يك معني به 3جز بيت گزينۀ  در همۀ ابيات به» دور از تو«  
  تو نزديك مني من دور از تو: من از تو غافلم: 1گزينۀ   
  : جهان شد تيره دور از تو: دور از تو (فراق) جهان تيره و تار شد.2گزينۀ   
  كسي كه از تو دور مانده است، من هستم. از تو بماندست منم: آن كه دور: آن4 گزينۀ  
  كار رفته است. به هر دو معني به» دور از تو« 3اما در گزينۀ   
  كند. / از تو دور باد (دور از جون) مرا دفن ميدر فراق تو: اجل دور از تو چون سازد به زير خاك پنهانم: اجل 3گزينۀ   
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  تركيبي*  سادهسؤال: *  مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -13
  تناقض است.» خموشي نواي اوست«  

  زبان فارسي سوم 192مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -14
  : ما در كشتي جهان، مقام اول را داريم.4ويرايش شدٔه عبارت گزينۀ   

  زبان فارسي سوم 11درس مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -15
  مركب است: -: مشتق3هاي گزينۀ  واژهساختمان   
 + خـواب  ِـسه پايه/ تخت +  كنان/ سه + پا + ه  آشتي فرمانروا/ آشتي + كن + ان (عالمت جمع نيست)  : فرمان + رو + ا 3گزينۀ   

  ها، مركب است. هاي ساير گزينه ميانوند است.) اما ساختمان واژه ِـتخت خواب (
  چند نكته:  
  خودرو شود. خودروي  ا عوض نكند، تكواژ محسوب نميمعني ر » ي«) تا 1  
  داند. را مركب مي» رسان نامه«) كتاب درسي 2  

  زبان فارسي سوم 15مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -16
/ بزرگ/ داشت/  ِـ/ مورد/ ه/ است/ / فاطمه/ و/ چند/ امام/ زاد/  ِـ/ حضرت/  ِـ/ آن/ كه/ آستانه/  ِـتكواژها: اين/ شهر/ هماره/ به/ مناسبت/   

    29/ پادشاه/ ان/ بود/  ِـ
كنند و اين كلمات با آستان و چهر  شود، زيرا تفاوت معنايي ايجاد نمي در انتهاي كلماتي مثل آستانه و چهره تكواژ محسوب نمي» ه« دقت كنيد  

  معادل هستند.
  زبان فارسي سوم 44مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -17

  هاي هر گزينه: مفعول  
  (مفعول فعل گفتن) .افتاده، ناتوان، رستم/ بگوييد: من پرسيد گر ز: گفت: 1گزينۀ   
  معني خبر گرفتن و احوالپرسي است و لذا مفعول ندارد. در اين بيت به» پرسيد«نكته:   
 گنبـد مينـا (مفعول گفـتن)/ كرد آن روز ... مي/ گفت: (مفعول فعل دادن) ... بين را اين جام جهان (مفعول گفتن)/ .. حكيماين .: گفتم: 2گزينۀ   

  (مفعول فعل كردن)
  است.» ساخت مي«در اين بيت معادل » كرد مي«نكته:   
  (مفعول گفتن) چونم/ توان گفت:  (مفعول گفتن) ... نه چنانمگفتم: (مفعول پرسيدن)/  ني چو: پرسيد: 3گزينۀ   
  (مفعول گفتن)/ اين عمل را (مفعولِ كنند) اين عمل به ...(مفعول گفتن)/ گفت:  و خرقه ...شراب فتم گ :4گزينۀ   

  ادبيات چهارم 83و  82هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -18
  كند: آنچه كه داللت بر اعتراض مي  
  گوي بيت اول: خامش منشين، سخن همي  
  بيت دوم: آتش دل را پنهان نكن  
  »بخروش«ويژه  يت سوم: تمام بيت بهب  

  سومادبيات  126و  125هاي  صفحهمشخصات سؤال: * ساده *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -19
  بيانگر معرفت و شناخت است. ،در بيت دوم و مثل روز و آفتاب روشن بودن اسرار» بيند«در بيت اول، » بينا شدن«شناخت است و آگاهي.  ،معرفت  

  ادبيات چهارم 97خصات سؤال: * متوسط * صفحۀ مش ▲  3پاسخ: گزينۀ  -20
  : زوال قدرت3 گزينۀ مفهوم مشترك عبارت و بيت  
  مفهوم ساير ابيات:  
  رحمت دوست گستردگي: 1گزينۀ   
  ورزي و طلب : پايداري در عشق2گزينۀ   
  : توصيه به ترك تعلقات و ترك خود4گزينۀ   

  بيات چهارماد 98مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -21
  : طلب ياري براي دفع غم2 گزينۀ مفهوم بيت  
  توان پنهان داشت. دري و رسواگري چشم/ عشق را نمي مفهوم مشترك عبارت و ابيات: پرده  

  ادبيات چهارم 87مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -22
  همدمي : بي4 گزينۀ مفهوم مشترك عبارت و بيت  
  خواجوي كرماني:  

ر او عرضـه كـنم قصـۀ شـوقهمدمي كـو كـه بـ
 

هــم دل خســته مگــر محــرم ايــن راز آيــد 
 

  سومادبيات  132* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -23
  : سودمندي عيب خود را ديدن و بررسي كردن آن.2 گزينۀ مفهوم بيت  
  ري، زيان به همراه دارد.گ مفهوم ساير ابيات: جلوه  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

 
سال
 

صیلی 
تح

۹۷
 - 

۹۶
    
|

    
داوطلبان
 

آزمـون
 

رسی
رسا

 
۹۷

 

۵  

  سومادبيات  158* صفحۀ  متوسط: * مشخصات سؤال ▲  1پاسخ: گزينۀ  -24
  : توصيه به تواضع و فروتنيمشتركمفهوم   
  در جامعۀ خراب : نكوهش فروتني1 گزينۀ مفهوم بيت  
  شاهي: امير  

ـــاهي ـــدمت، ش ـــدر ره خ ـــو ان ـــاك ش رو خ
 

باشــد كــه بــه پــاي بــوس مــردي برســي 
 

  ادبيات سوم 139مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -25
  از اين موضوع بيت: تغيير موقعيت افراد از مثبت به منفي و غفلت افراد ودشترك مفهوم م  
  خيام:  

آن قصـــر كـــه جمشـــيد در او جـــام گرفـــت
گرفتــي همــه عمــر بهــرام كــه گــور مــي

 

آرام گرفــــت روبــــهآهــــو بچــــه كــــرد و  
ـــت ـــرام گرف ـــور به ـــه گ ـــه چگون ـــدي ك دي

 

 

  ترکیبی*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۶

  )۳و  ۲های  کشم (رد گزینه أخجل: خجالت می  

  )۳و  ۲های  : قاتل من باشی (رد گزینهأن تکون قاتيل  

  )۳و  ۱های  رگ کردم (رد گزینهي: گناه خود را بز عظّمت ذنب  

  )۱لتصبح ذا حّق: محّق (صاحب حق) بشوی (رد گزینۀ   

  ترجمه نشده است.» قتيل يف« ۲ضمناً در گزینۀ   

  ترکیبی*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۷

  .نادرست است ۳در گزینۀ »  َمنِمن أصدقايئ«ترجمۀ   

  )۱اند (رد گزینۀ  زاروا: دیده  

  )۴و  ۳های  (رد گزینه .است» غابات«با توجه به اعرابش صفت » اءَ الخرض «  

  )۳اند (رد گزینۀ  اعرتفوا: اعرتاف کرده  

  )۴و  ۳، ۱های  قد کانت: بوده است (رد گزینه  

  تخلب) شود. (قد کانت  اگر زمان فعل قبل از آن ماضی و خودش مضارع باشد، ماضی استمراری ترجمه می ،: جملۀ وصفیهدقت  

  نقلی نیز ترجمه منود.ماضی توان  : ماضی ساده را میقتد  

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۸

  )۳روزی، یک روز (رد گزینۀ   

  )۴رفتم (رد گزینۀ   متحّیرة: با تعجب و حیرت پیاده میکنت أميش  

  )۲است (رد گزینۀ  ةمعرف» قطرات املاء«  

  )۲رأیت: دیدم (رد گزینۀ   

  )۴و  ۳های  (هر دو نکره) (رد گزینه ای تفعٍ علی صخرة: از جایی بلند بر صخرهِمن مر   

  )۴أحدثت: ایجاد کرده بودند (رد گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۹

  )۱باشد (رد گزینۀ  متتاز: متامیز می  

  .نادرست است ۴و  ۲های  ساختار گزینه  

  .د نداردوجو » شهرها« ۴در گزینۀ   

  )۴و  ۲های  . (رد گزینهدرست نیست» آثار باستانی و اسالمی«و » اصفهان و آثار باستانی«عطف کردن   

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

  رود هایم/ تعلو: باال می : شانه: أکتايف۱گزینۀ   

  : پرتو نور و فروتنی۲گزینۀ   

  »)کبیر«و » یرصغ«: کوچک و بزرگ (جمع ۴گزینۀ   

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

  است. )عسی أن تحّبوا شیئاً و هو رشٌّ لکم( است. مفهوم عبارت ۳ترجمۀ گزینۀ  »رساند چیزی که از آن امید سود داری! گاهی زیان می«  
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  ترکیبی*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  )۳تقّدمنا: جلو رفتیم (رد گزینۀ  -قّدمنا: تقدیم کردیم  

  )۳و  ۲های  (رد گزینه .معرفه است و ترکیب وصفی» بها گوهرهای گران«  

  )۴و  ۳های  (رد گزینه» هذه« مؤنث است » الحرب«  

  )۴ماضی است (رد گزینۀ » توانستیم«  

  )۳(رد گزینۀ  .گیرد منی» ال«مضاف است و » هجوم«  

  .زائد است ۲نۀ در گزی» أعدائنا«در » نا«ضمیر   

  ».دشمنی«یعنی  ۴در گزینۀ » العدوان«همچنین   

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  درست است.» کفنهم«و » اختاروا« ۲در گزینۀ   

 ترجمۀ منت :  

هـای بلنـد شـبیه هسـتند؛ چشـم  هشود بلکه به تالش و فداکاری نیاز دارد! اهداف واال به قل ها حاصل منی پیرشفت بدون تحمل دشواری«

هـا اسـت و بـدان کـه راحتـی و  ها امری دشوار است که الزمۀ آن راه رفنت بر روی خارهـا و صـخره بیند ولی رسیدن به آن ها را نزدیک می آن

شود پس  اسد میکه آن را اصالح کند! و آهن گاهی ف ای ای نیست از سختی و دشواری کند! پس هیچ چاره آسایش، طبیعت برشی را فاسد می

گوینـد:  هـا مـی شـنویم کـه آن جو کنیم، بسیار می و ای نیست جز آتشی که آن را ذوب کند تا اصالحش کند! اگر در زندگی بزرگان جست چاره

اش را بر  تواند اراده ها پایداری کند، می ها محکی برای انسان است، هرگاه انسان بتواند در برابر آن پس دشواری» زندگی به ما آموخته است«

  »روزگار تحمیل کند، پس همراه با دشواری آسانی است!

   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  شود! دست آورده می ها به اندازۀ رنج و زحمت بزرگی ) به۱  

  کشد! ها بیداری می ) و هرکس بزرگی را بخواهد، شب۲  

  ) بزرگی را خرمایی مپندار که تو خورندۀ آنی!۳  

  با منت ارتباطی ندارد. ولی آن برای شام خوب است!  ،بسا چیزی را ناپسند بشامرید ) چه۴  

   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۵

 ۱ایـن عبـارت بـا گزینـۀ » ای که آن را اصـالح کنـد. جز سختی و دشواری ای نیست به کند و چاره راحتی و آسایش طبیعت برشی را فاسد می«  

  »شود! ها دچار ناامیدی و ضعف می رو شدن با سختی کس عادت کند که در راحتی زندگی کند، در روبههر «مرتبط است: 

   سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۶

  است.  نادرستکه کامالً » کند، امکان ندارد موفق شود! کسی که دشواری را تحمل می«گفته شده است:  ۱در گزینۀ   

  ها:  ترجمۀ سایر گزینه  

  ها نیست! شدۀ با گل ) راه رسیدن به موفقیت پوشیده۲  

  ) رسیدن به اهداف واال کاری دشوار و نیازمند تالش است!۳  

  شدند! همۀ مردم رشیف می ،ها نبودند ) اگر دشواری۴  

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۷

  چیست؟ » زندگی به ما آموخت«منظور بزرگان و مشاهیر از عبارت   

  ها و تجربه در زندگی است! منظورشان از آن تحمل دشواری  

   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۸

ٍة تُصلُِحها! ِسُد الطَّبیعَة البرشیَّة َفال بُدَّ لَها ِمنْ یُفْ  أَنَّ الرّخاَء َقدْ  لَمْ إعْ «گذاری درست عبارت:  حرکت     »ِشدَّ

  ولی با توجه به ترجمۀ جمله باید معلوم باشد. ،مجهول استنادرست است چون » َسدیُفْ «، ۱در گزینۀ   

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۹

ِل املشّقاِت بَْل ال یَحْ «گذاری درست عبارت:  حرکت   ُم ِبال تََحمُّ   »یَحتاُج إلَی الُجهِد َو التَّضحیِة! ُصُل الّتقدُّ

  ست و باید مرفوع باشد.نادرست است چون فاعل ا» الّتقّدمَ « ۲در گزینۀ   

   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۰

  ها:  موارد نادرست سایر گزینه  

  املسترت» هو«نائب فاعلُُه  » الحدید«/ فاعلُُه »إفعال« من باب مزید ثاليثّ   ّي للمجهول/ مجرّد ثاليثّ مبن ّي للمعلوم ) مبن۱  

  متعدٍّ  ) الزم ۲  

  املسترت» هو«نائب فاعلُُه  ترت املس» هو«) فاعلُُه ۳  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

 
سال
 

صیلی 
تح

۹۷
 - 

۹۶
    
|

    
داوطلبان
 

آزمـون
 

رسی
رسا

 
۹۷

 

۷  

   سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۱

  ها:  موارد نادرست سایر گزینه  

  مرفوع محّالً فعل مرفوع بثبوت نون اإلعراب/ منصوب محّالً  ) فعل مرفوع بالواو ۲  

  مجرّد ثاليثّ   ) مزید ثاليثّ ۳  

/ مبن ) الزم ۴     راب (کامالً نادرست است)لی ثبوت نون اإلعّي عمتعدٍّ

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۲

  ها: موارد نادرست سایر گزینه  

  فاعل و مرفوع جامد/ مفعول و منصوب  ) مشتّق ۱   

  منرصف مؤنّث/ ممنوع من الّرصف  ) مذکر ۲  

  و مرفوع فاعل معرب/ مفعول و منصوب محّالً  ّي علی الّضّم جامد/ مبن ) مشتّق ۴  

  عربی دوم ۱۴درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۳

  ای که موصوف آن مرفوع باشد. ) جملۀ وصفیه۲  ) خرب جمله۱افتد:  جمله در محل رفع در دو حال اتفاق می  

  است که فاعل و مرفوع است.» طائر«جملۀ وصفیه برای » یحمل الطّعام: «۲گزینۀ   

  باشد. و محّالً مرفوع می» إنّ «خرب » ونال تستطیع: «۳گزینۀ   

  خرب و مرفوع محّالً است.» ینفع الّناس: «۴گزینۀ   

  دانیم اعرابی ندارد. جملۀ صله داریم که می ۱دقت: در گزینۀ   

  عربی دوم ۱۴ و ۱۳های  درس*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۴

  باید دقت داشت که صفت با موصوف خود از جهت اعراب یکسان است نه عالمت اعراب!  

  )۲و  ۱های  (رد گزینه .لذا باید صفت آن نیز منصوب باشد ،فیه و منصوب [به کرسه] است مفعول» سنواٍت «  

  )۳و  ۲ی ها . (رد گزینهلذا باید صفت آن نیز مجرور باشد ،الیه و مجرور [به فتحه] است مضاف» مکّةَ «  

  عربی سوم ۷عربی دوم و درس  ۱۳درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۵

  است.» الطّعام«کار رفته  فیه. مفعول به جار و مجرور است نه مفعول» من األیّام یوم يف: «۱گزینۀ   

  فیه للمکان است. مفعول» قرب: «۲گزینۀ   

  مفعول است.» املعصیة«رت حال است. در این عبا» مستحییاً : «۳گزینۀ   

  فیه للزّمان است. مفعول» أبداً «به و  مفعول» هام: «۴گزینۀ   

  عربی سوم ۹درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۶

  ).نکره است و صاحب حال همواره باید معرفه باشد» انسان(«کار نرفته است.  حال به ۱در گزینۀ   

  .مسترت صاحب حال هستند» يه«و » الطّالبات«، »واو«ضمیر ترتیب:  ها به در سایر گزینه  

  عربی سوم ۹درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۷

  له است. مفعول» تواضعاً : «۱گزینۀ   

  است.» صار«خرب » شهیراً : «۲گزینۀ   

  صفت برای آن است.» شدیدة«مفعول مطلق و » مهاجمة: «۳گزینۀ   

  ».املسافرین«حال هستند برای » غامنین«و » ساملین: «۴گزینۀ   

  عربی سوم ۱۰درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۸

هـا  ولی متییزی که بعد از اسامی تفضیل و برخی فعل ،کند گیرد، از آن اسم رفع ابهام می متییزی که بعد از عدد، وزن، مقدار و اندازه قرار می  

  کند. ابهام میگیرد از یک جمله رفع  قرار می

  دهندۀ وزن است آمده است. که نشان» َمّناً : یک من«بعد از » قمحاً : «۱گزینۀ   

  آمده است.» أصدق«بعد از اسم تفضیل » قوالً: «۲گزینۀ   

  ).مفعول است» حّباً («: متییز نداریم. ۳گزینۀ   

  بعد از عدد آمده است.» صفحة: «۴گزینۀ   

  عربی سوم ۱۱درس *  متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۹

  .کامالً نادرست است» أیّها«منادای مضاف داریم لذا کاربرد   

  .که منادای مضاف باید منصوب باشد مرفوع آمده است در حالی ۴گزینۀ   

  نیز نادرست است. ۲لذا گزینۀ  ،مذکر است» ابحثوا«  

  شود. است و مذکر محسوب می» طالب«جمع مکّرس » طلبة«دقت:   
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  عربی سوم ۱۲درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲سخ: گزینۀ پا -۵۰

  لذا کاربرد موصول مذکر نادرست است. ،: جمله دربارۀ جمع مؤنث است۱گزینۀ   

  آمده است.» الف«درستی منصوب به  لذا مستثنی باید منصوب بیاید که به ،مسترت)» نحن(«منه داریم  : مستثنی۲گزینۀ   

  درست است.» العادَل  القايضَ «(أحد) لذا  منه داریم : مستثنی۳گزینۀ   

  باید مرفوع بیاید چون در حکم فاعل است.» اإلسالم: «۴گزینۀ   

 
  دين و زندگي چهارم 72مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -51

ا دو مرحلۀ قبلي (پشيماني از گذشته و تصميم بر تكرار نكردن گناه) عادت به خوانيم كه: با اينكه ب در مرحلۀ سوم توبه (جبران حقوق مردم)، مي  
  ... رود گناه از بين مي

  دين و زندگي چهارم 42مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -52
بخشي بـه انسـان اسـت كـه در  نمودهاي روشنگر الهي، بصيرتهدف از آمدن ره  )سِهِ ...صَرَ فَلِنَفْاَبْ فَمَنْ(  )رَبِّكُمْ بَصائِرٌ مِنْ جاءَكُمْ قَدْ(  

  حقيقت همان باز شدن ديدٔه دل او به حقايق است.
  دين و زندگي سوم 165و  161هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -53

    است، يعني هرچقدر عـزت نفـس انسـان  نفس و گناه معكوس دارد. رابطۀ ميان عزت 165صورت سؤال اختصاص به انديشه و تحقيق صفحۀ
  نمايد. بيشتر گردد، بيشتر از عهدشكني و گناه در حضور خداوند دوري مي

    ما خواهد بود. رستدپاسخ » جَعَلَكَ اهللاُ حرّاً رِك وَ قَدْدَ غَيْعَبْ ال تَكُنْ«در قسمت دوم سؤال، چون عزت در برابر ظالمان را خواسته است، روايت شريف  
  دين و زندگي سوم 146مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3خ: گزينۀ پاس -54

  خطاب به مالك اشتر: امام علي   
  بيني شدي به بزرگي حكومت خداوند كه برتر از توست بنگر. اگر با مقام و قدرتي كه داري دچار تكبّر يا خود بزرگ  

اين كار تو را 

  دهد. ت مياز آن سركشي نجا
  نشاند. تندروي تو را فرو مي

گرداند. عقلت را به جايگاه اصلي باز مي
  دين و زندگي سوم 89مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -55

  مراجعه گردد.» ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر اكرم «عنوان  به  
  دين و زندگي چهارم 71و  66 هاي مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -56

  خوانيم كه: در قسمت پيرايش از مباحث توبه مي  
  )ئاتِهم حَسَناتفَاولئك يُبَّدلُ اهللاُ سَيّ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَالً صالِحاً  اِلّا مَنْ(  
  دين و زندگي چهارم 60و  57، 51، 50هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -57

  باشند نه علل طولي. نادرست است. زيرا علل عرضي هستند كه داراي نقش مستقيم مي» ب«ورد م  
  دين و زندگي چهارم 61و  57هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -58

اسـت كـه در آيـۀ  يكوكـاراننورد صورت خاص، صورت سؤال در م نمايد كه به روايت شريفه اشاره به تأثير رفتار انسان در تعيين سرنوشتش مي  
  نيز به اين گروه اشاره شده است. 4شريفۀ مذكور در گزينۀ 

  دين و زندگي سوم 111و  109هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -59
    است اكثريت مردم براي تغيير است.تغيير و تحول در جامعه و برقراري اموري مانند عدالت و غيره تابع سنتي خاص است و آن خو  
   باشد و هر زمـان كـه توسـط مـردم بـه تحقـق  كنندٔه يك راه مي عنوان يك قاعده و ترسيم نمايد. چرا كه به اين آيه، اشاره به تقدير الهي مي

  رسد. پيوست، به مرحلۀ قضا مي
  دين و زندگي سوم 197مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -60

  مراجعه گردد.» طور«سورٔه » 21«به ترجمۀ آيۀ   
  دين و زندگي چهارم 59و  56هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -61

  به آن اشاره شده است. 1نمايد كه در گزينۀ  صورت سؤال اشاره به سنت آزمايش مي  
  گي سومدين و زند  164مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -62

   گيري در انتهاي درس، رجوع كنيد. به بخش نتيجه  
    غفلت از خداوندشود. از بين رفتن عزت و خواري در برابر گناه مي  سبب  
    (نبود عزت نفس و خواري در برابر گناه) ذلت نفس .شكستن پيمان و سستي در عزم و تصميم را در پي دارد  
   ها را كامالً كنار بگذاريم و از طرفي هر شكستي در مقابل سـتمگران،  خود بد نيست و نبايد آن خودي د كه توجه به تمايالت داني، بهتوجه كني

  شكست بدي نيست، بلكه انسان نبايد در درون خود شكست بخورد.
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  دين و زندگي سوم 140مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -63
   پردازند.  سازي و تشكل خود مي المي، قلعه و حصار محكمي است كه منتظران در آن، به آمادهحكومت اس  
   هاي وسيعي را براي پايداري و استقامت مسـلمانان  ها را فراهم آورد و برنامه ها و تهاجم تواند، امكان مقابله با توطئه مي وجود حكومت اسالمي

  در مقابل مستكبرين تدارك ببيند.
   شـود و مـا را بـه  تقويت جبهۀ حق در دنيـا مـيدنبال دارد، اما سبب  ه حمايت از محرومان و مستضعفان جهان، دشمني ستمكاران را بهگرچ

  سازد. تر مي حكومت عدل جهاني نزديك
  دين و زندگي سوم 185مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -64

  كند. راي پدر و مادرش طلب آمرزش ميدهد كه فرزند مؤمن، ب نشان مي 2گزينۀ   
  دين و زندگي سوم 201مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -65

  »جهاد زن، شوهرداري در بهترين شكل آن است.: «امام علي   
  دين و زندگي سوم 143مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -66

ها را ببخش و براي  فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم في االمر ... ، پس آن(  )، به مهر الهي با آنان نرم شدي ...فبما رحمة من اهللا لنت لهم ...(  
  ها را ببخشد، برايشان طلب آمرزش كند و ... ، حاال كه پيامبر با مردم نرم شد، بايد آن)ها طلب آمرزش كن و در كارها با آنان مشورت كن... آن

  دين و زندگي چهارم 43دين و زندگي سوم و  47هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -67
   اندوزي و تأثير بر فرهنگ زمانه است. قسمت اول سؤال از انديشه و تحقيق درس و عنوان تأثيرناپذيري از فرهنگ جاهليت با دعوت به علم  
   نمايد. سابقه مي ت، اشاره به ذكر نكات علمي بيقسمت دوم سؤال كه از درس پنجم سال چهارم طرح شده اس  
  دين و زندگي سوم 114و  112، 109هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -68

    امام علي» :رسد. شود تا اينكه زمان ظهور وعدٔه الهي و نداي آسماني فرا مي بيند و ديده نمي حجت خداوند در ميان مردم حضور دارد. مي 
  »و پيروان اوست. هان! آن روز (ظهور) روز شادي فرزندان علي 

    شرط ايجاد تغيير مثبتي همچون ظهور در جامعه خواست جمعي مردم است. )انّ اهللا ال يغيّر ما بقوم حتي يغيّروا ما بانفسهم(بنابر آيۀ  
  دين و زندگي سوم 117مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -69

  توجه كنيد. )نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثينواستضعفوا في االرضو نريد ان نمّن علي الّذين(آيۀ شريفۀ  به
  

                               

  وعدٔه الهي          شدگان در زمين ناتوان شمرده  
  دين و زندگي سوم 136شخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ م ▲  1پاسخ: گزينۀ  -70

  دانند. مي» باشم. ها مي ها حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آن فانّهم حجّتي عليكم و انا حجّة اهللا عليهم، كه آن«حضرت، علت رجوع به فقها را   
  سوم دين و زندگي 59و  50هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -71

  نمايد. مي باشد كه دعوت به ارجاع منازعات اجتماعي به حكميت خدا و رسول  مي» ، سورٔه نساء59«صورت سؤال آيۀ   
نمايد كه ايمان به خداونـد و حكميـت منازعـات خـود را بـه  از سرنوشت كساني ياد مي» ، سورٔه نساء60«بعد از اين آيۀ شريفه، خداوند در آيۀ   

  اند. كه از اين كار نهي شده در حالي دهند. طاغوت ارجاع مي
  دين و زندگي چهارم 157دين و زندگي سوم و  43هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -72

   خير. يا برساند فعليت به و بشناسد را جايگاهش بخواهد كه اوست اختيار به وابسته انسان برتري و منزلت كرامت، كه نمايد مي معنا اين به اشاره سؤال صورت  
    نيز اشاره به اين معنا دارد كه دريا در هر شرايطي رام انسان نيست، بلكه رام شدن آن وابسته به اختيار انسان  )اهللا الّذي سَخَّرَ ...(آيۀ شريفۀ

  و شناخت مقدرات عالم است.
  ندگي سومدين و ز  179و  172هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -73

  كند. به پرورش فرزند، اشاره مي )بنين و حفدة(با عبارت  3هاست كه آيۀ شريفۀ گزينۀ  بخش وحدت روحي آن فرزند ثمرٔه پيوند زن و مرد و تحكيم  
  دين و زندگي سوم 10مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -74

  متجلي است. 3دانند كه در گزينۀ  ت خود را، خداوند و هدايت از ناحيۀ او ميبندگان هدايت شده به نعمات الهي، علّت و عامل هداي  
  دين و زندگي سوم 103و  100هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -75

    است. 96گروه آزمايشي رياضي سال آزمون  62برگرفته از تست شمارٔه » واليت ظاهري«توجه: اين سؤال از حيث مفهوم  
   مقصود امام اين بود كه توحيد تنها يك لفظ و شعار نيست، بلكه بايد در زنـدگي «خوانيم كه:  در كتاب مي» شُروطها انا مِنْ«وضيح عبارت در ت

صورت خـاص  اين قسمت به  »شود. سر ميكه همان واليت خداست مي واليت اماماجتماعي ظاهر شود. تجلي توحيد در زندگي اجتماعي با 
  نمايد. يت امام يا به نوعي واليت ظاهري امام را بيان ميضرورت پذيرش وال 

   هاي درست مبارزه است. در قسمت دوم سؤال ، باقي ماندن تفكر اصيل اسالم راستين يعني تشيع نتيجۀ انتخاب شيوه  

 
 زبان انگليسي سوم 34مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -76

  كنيم. دار فعل استفاده مي ingاز شكل  avoidتوضيح: بعد از   
  با من خودداري كند. حرف زدنبود تا از   توانست انجام داده ترجمه: علي هر كاري كه مي  
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 زبان انگليسي چهارم 59مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -77
  كنيم. تفاده ميتوضيح: براي بيان منظور و هدف از تركيبات زير اس  

فعل ساده
to 
in order to 
so as to 

  ترجمه: جلسه را ترك كردم تا به موقع آنجا برسم.  
 زبان انگليسي چهارم 70مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -78

  شود.  د، در واقع نوعي شوك به طرف مقابل وارد ميشو  توضيح: در تضاد كلي انتظارات خواننده يا شنونده برآورده نمي  
  although, though, even though هاي تضاد كلي عبارتند از: واژه  
 اندازي كند.  تواند آن را راه ترجمه: اگرچه آقاي آلن مهندس رايانه است نمي  
 زبان انگليسي چهارم 70مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -79

نـوعي كنيم. در ادامۀ جملۀ باال بايد عبارتي نوشت كـه  استفاده مي even thoughيا  though ،althoughح: براي نشان دادن تضاد كلي از توضي  
  شوك به خواننده وارد شود و از نظر معنايي در تضاد جملۀ اول قرار گيرد.

  ست.اي ا كرده داند، گرچه فرد تحصيل نمي  ترجمه: او خيلي دربارٔه رايانه  
 زبان انگليسي سوم 82مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -80

  ما شامل دو آواز است. تفريحترجمه: امشب،   
  ) دشت4  ) سرعت3  ) عادت2  ) تفريح1  

 زبان انگليسي چهارم 55مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -81
  آن را ببينيم. ورايما هاي  توانيم دره و تپه ترجمه: از خانه مي  
  ) ماوراي4  ) بعد از3  ) بدون2  ) در حدود1  
 زبان انگليسي چهارم 64مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -82

  پيدا كند. دسترسيشده  كند از طريق يك گاوصندوق به اسناد گم ترجمه: پليس سعي مي  
  ) دربرداشتن4  دادن ) تشخيص3  ) عوض كردن2  رسيدن به/ دسترسي پيدا كردن) 1  
 زبان انگليسي چهارم 65مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -83

  .سرودترجمه: موزارت اولين سمفوني خود را وقتي هنوز يك بچه بود   
  ) فرستادن4  ) خالصه كردن3  ) سرودن2  ) در نظر داشتن1  
 ن انگليسي چهارمزبا  66مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -84

  ها را مصرف نكنيد. توانيد مرتب آن است. نمي اعتيادآورشدت  آور به هاي خواب گويد كه بعضي از قرص ترجمه: دكتر آلن مي  
  ) قابل دسترس4  ) اعتيادآور3  ) دستي2  معاوضه  ) قابل1  
 زبان انگليسي چهارم 67مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -85

  دانست. با اطمينانتوان  بعضي چيزها را هرگز نمي ترجمه:  
  ) انتقال4  ) نمونه3  ) حالت2  ) اطمينان1  
 زبان انگليسي چهارم 65مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -86

  توريستي محبوب است. محلترجمه: تخت جمشيد يك   
  ) مقصد/ محل4  ) خالصه3  ) واحد2  ) اصطالح1  
 زبان انگليسي چهارم 65مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -87

  كنيم چه مطلبي را بخوانيم. شود و ما تعيين مي روز مي به طور دائم بهترجمه: در شبكۀ گستردٔه جهاني، خبر   
  طور فردي ) به4  ) اخيرا3ً  طور دائم ) به2  طور جدي ) به1  

  ::CClloozzee  TTeessttترجمۀ ترجمۀ   ■■■■
هـاي بـارز  كردنـد. يكـي از مزيـت با تلفن ثابت يا فكس با ديگران ارتبـاط برقـرار مـي معموالًوب شوند، مردم ها محب قبل از اينكه موبايل

تان است. تا آنجايي كه بتوانيد بـراي  ها، توانايي تماس گرفتن و دريافت كردن تماس بدون در نظر گرفتن مكان موبايل از قبيلهاي سيار  دستگاه
موبايل  ارتباطتوانيد تماس تلفني به هر نقطه در سراسر جهان داشته باشيد. مزيت دوم  بفرستيد، شما مي نالسيگكنندٔه سيار يك  شبكۀ تأمين

است، امـا  اي اي به ديگران است. براي مثال، اگر شما بدانيد كه كسي در يك جلسه هاي چندرسانه متن و پيام دريافت كردنتوانايي فرستادن و 
 توانيد براي او يك پيام متني بفرستيد. مي سادگي بهچيزي بگوييد،  شما بخواهيد كه بالفاصله به او

 3پاسخ: گزينۀ  -88
  ) كه آيا/ يا4  ) مثل/ از قبيل3  ) از زماني كه2  ) بنابراين1  
  4پاسخ: گزينۀ  -89

  ) عالمت/ سيگنال4  ) لحظه3  ) اتصال2  ) سهم1  
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  1پاسخ: گزينۀ  -90
  جايي ) جابه4  ) رابطه3  ) سند2  ) ارتباط1  

  2پاسخ: گزينۀ  -91
  ) پاسخ دادن4  ) اشاره داشتن3  ) دريافت كردن2  ) محافظت كردن1  

  4پاسخ: گزينۀ  -92
  طور ساده ) به4  طور منطقي ) به3  ) از نظر روحي2  طور منعطف ) به1  

  ::11ترجمۀ درك مطلب ترجمۀ درك مطلب   ■■■■
، جدا از اندازه و شـرايط نسـبي سـطح آن، محـدود هاي آن با زمين شود، گرچه كه شباهت سيارٔه زهره گاهي اوقات خواهر زمين ناميده مي

شـود. سـيارٔه زهـره  ناميده مـي» ستارٔه صبح«يا » ستارٔه عصر«شود و گاهي اوقات  آساني با چشم غيرمسلح مشاهده مي است. سيارٔه زهره به
بندي شديد مانند اثر  يك تأثير عايق هاي ضخيم ابر، كند. اليه وسيلۀ ابرهاي ضخيمي از اسيد سولفوريك پوشيده شده كه سطح آن را محو مي به

  برد. درجۀ فارنهايت باال مي 800گرداند و دما را تا  كند كه گرما را به سطح برمي اي ايجاد مي گلخانه
هاي گدازٔه زيادي وجـود دارد. بعضـي از  هاي داغ آتشفشاني است. جريان ها و تعدادي نقطه ها و دره سطح آن سنگي، با گرد و غبار و با كوه

تر از  مرتفعتوانند به ارتفاع هفت مايل برسند كه بسيار  مايل مي 540 طول  بههايي  خيلي عظيم هستند. كوه Maxwell Mantesها شامل  كوه رشته
هاي هموار تشكيل شده است. فشار در سـطح  % از سيارٔه زهره از دشت65هاي بلند، حدود  بلندترين كوه در كرٔه زمين است. در مقايسه با كوه

پايي  3200كرديد كه اگر در عمق  يارٔه زهره شديد است. اگر قرار بود شما روي سطح سيارٔه زهره بايستيد، شما همان مقدار فشاري را حس ميس
  زير آب بوديد.

ٔه زمين % بزرگي كر80كند. بزرگي سيارٔه زهره حداقل  % قطر زمين را اشغال مي95سيارٔه زهره از نظر اندازه بسيار شبيه زمين است و حدود 
پوند وزن دارد. سيارٔه زهـره دومـين  91پوند بر روي سيارٔه زهره حدود  100است. نيروي جاذبۀ سيارٔه زهره شبيه به زمين است. يك مرد به وزن 

ه مايلي آن است. وقتي كه سيارٔه زهره و زمين در يك طرف خورشيد قرار دارنـد، ايـن دو سـيار  67,000,000سيارٔه نزديك به خورشيد در فاصلۀ 
ها در دو طرف مخالف خورشيد هستند، ممكن اسـت كـه بـه فاصـلۀ  مايلي همديگر باشند. هنگامي كه آن 25,500,000ممكن است در فاصلۀ 

  مايلي از هم باشند. 162,000,000

 3پاسخ: گزينۀ  -93
 3پاسخ: گزينۀ  -94
 4پاسخ: گزينۀ  -95
 4پاسخ: گزينۀ  -96

  ::22ترجمۀ درك مطلب ترجمۀ درك مطلب   ■■■■
كند. در راديو، صدا به امواج الكترومغناطيسي كـه از طريـق هـوا ارسـال  ي جديد الكترونيك، خيلي شبيه به راديو كار ميتلويزيون، شگفت

، مختـرعين و 1920شود تبديل شده است. آزمايشاتي كه منجر به ساخت تلويزيون مدرن شد، بيش از يكصد سال قبل اتفاق افتاد. تا دهـۀ  مي
  اما سي سال ديگر طول كشيد تا تلويزيون تبديل به يك صنعت شود. ،بودند  هاي كاربردي تبديل كرده به مدلهاي اوليه را  محققين نظريه

توانـد اندوختـۀ  ها تأثير بگذارد. همچنين مي آنهاي زندگي  تواند بر افكار و روش است. تلويزيون مي اندازه بيتأثير تلويزيون بر زندگي مردم 
هـا از تلويزيـون بـراي  دهند. بعضـي بيمارسـتان هاي تلويزيوني آموزشي در موضوعات گوناگوني تدريس را ارائه مي ها را بيفزايد. كانال دانش آن

صورت سياه  هاي تلويزيون به كنند. در ابتدا برنامه هاي جراحي براي دانشجويان پزشكي استفاده مي دست آوردن تصاوير نماي نزديك در عمل به
صورت رنگي پخش كرد، حل شـد و تـا اواسـط دهـۀ  ها را به توان آن فت علم و فناوري، مشكل اينكه چطور ميشدند. با پيشر  و سفيد پخش مي

  كردند. صورت رنگي پخش مي هايشان را به هاي ملي، بيشتر برنامه ، شبكه1960
صـورت  هاي بيشتر و بيشتري به برنامهكنند هم محلي و هم ملي است. از زمان ارسال اولين ماهوارٔه ارتباطي،  هايي كه مردم تماشا مي برنامه

در توكيو را تماشا كنند و حاال پخـش زنـده از  1964هاي المپيك  فرانسيسكو توانستند بازي شود. مردم در سان زنده از سراسر جهان پخش مي
ماه را بـراي بيننـدگان روي زمـين  روي شان روي تاريخي ، اولين فضانورداني كه بر روي ماه فرود آمدند پياده1969گيرد. در سال  فضا صورت مي

  اند. صورت منظم برنامۀ تلويزيوني را به زمين فرستاده فرستادند. پس از آن فضانوردان به

 4پاسخ: گزينۀ  -97
 1پاسخ: گزينۀ  -98
 4پاسخ: گزينۀ  -99
 2پاسخ: گزينۀ  -100
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   انسانی) علوم آزمایشی گروه( ۸ ۀشامر  آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  رياضي سوم 21 ۀ* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀني: گز پاسخ -101

0
0

x x
x

x x


  
  : نكته 

2
2

2

3 33 3 1 9 1 83 31
2 22 2 1 4 1 32 2

f ( ) ( ) ( )x
f (x) (x ) :

x
f ( ) (( ) ) ( )


      

          

   

3بنابراين:    2 8 3 5f ( ) f ( )       
  رياضي سوم 31 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀني: گز پاسخ -102

  هايشان برابر باشد. دو خط در صورتي موازيند كه شيب نكته:  
yنكته: در معادلۀ خط    ax b  مقدار ،a  را شيب و مقدارb ناميم. را عرض از مبدأ مي  
1نكته: معادلۀ خط گذرا از نقطۀ    1(x , y 1، عبارت است از: mبا شيب  ( 1y y m(x x )     
5xابتدا شيب خط    y  كنيم: را محاسبه مي  

5 5x y y x        
3پس بايد معادلۀ خط گذرا از نقطۀ  ،است -1بنابراين شيب برابر    2( , )  را بنويسيم: -1با شيب  

2 1 3 2 3 1y ( ) (x ) y x y x                
  است. 1بنابراين عرض از مبدأ اين خط برابر   
  رياضي سوم 117 ۀ* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀني: گز پاسخ -103
  اُم است، برابر است با: kشيء آن از نوع knشيء آن از نوع دوم، ... و 2nشيء آن از نوع اول، 1nشيء كه  nهاي  نكته: تعداد جايگشت  

1 2 k

n!
n !n ! n !

   

  حرفي برابر است با: 7است، پس با توجه به نكتۀ باال، تعداد كلمات   هر كدام دو بار تكرار شده Eو  Sحروف  ”SERESHT“در كلمۀ   
7 7 6 5 4 3 2 1 210 6 12602 2 2 2

!
! !

     
   


   

  رياضي سوم 74 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀني: گز پاسخ -104
نماييم. در پايان قابـل قبـول  كنيم، سپس معادلۀ حاصل را حل مي رساني راديكال(ها) را حذف مي نكته: براي حل يك معادلۀ گنگ، ابتدا با توان  

  كنيم. ها را بررسي مي بودن هر يك از جواب
12 5 4 2 1 2x x x       

  
  

  2به توان 
 

2 5 2x  

  قبول است. بنابراين مجموع مربع جواب و خود جواب برابر است با:  كند، پس قابل اين جواب در معادلۀ اصلي صدق مي  
21 1 1 1 1

2 2 4 2 4( ) ( )         

  رياضي سوم 117 ۀ* صفح متوسطسؤال: *  مشخصات ▲  4 ۀني: گز پاسخ -105
در وسط كلمه ثابت است، پس براي آن حق انتخاب نداريم. بنابراين بايد جايگشت چهار حرف ديگر را محاسبه كنيم كه در آن » ي«جايگاه حرف   

  پس تعداد كلمات موردنظر برابر است با: ،دو بار تكرار شده است» م«حرف 
4 24 122 2

!
!
    

  رياضي سوم 121و  117، 116هاي  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀني: گز پاسخ -106
داريـم. » Sو  T ،M ،L«حرف ديگر را از بين حروف  2حرف آن مشخص شده است. پس فقط حق انتخاب  2حرف،  4با توجه به صورت سؤال، از   

  بنابراين تعداد كلمات موردنظر برابر است با:

      
4 4 6 12 722 2

!
!

 
    

 
   

  

  Sو  T ،M ،Lانتخاب دو حرف از حروف         
  حرف آن تكراري است 2حرف كه  4جايگشت       
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  رياضي سوم 68 ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀني: گز پاسخ -107

2نكته: در معادلۀ درجه دوم    0ax bx c  ها برابر است با:  ، مجموع ريشهbS
a

    

  طبق فرض داريم:  
2 3 2 1 3 3 2 3 2f (x) ax x : f ( ) a a            

22صورت  بنابراين معادلۀ موردنظر به   3 2 0x x   3هاي آن برابر است با:  است. پس مجموع ريشه
2S 

   

  ضي سومريا 95تا  91اي ه ه* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀني: گز پاسخ -108

2yنكته: طول رأس سهمي    ax bx c   :2، برابر است باS
bx
a

    

22yبا توجه به نمودار، طول رأس سهمي    x ax b     1برابر
2Sx  :است، پس  

1 1 22 2 2 4 2
a a a

( )


    


   

22صورت  پس ضابطۀ سهمي به   2y x x b     1است. با توجه به نمودار، نقطۀ 0( , ) :روي سهمي قرار دارد، پس  
20 2 1 2 1 2 2 0 4( ) ( ) b b b               

  رياضي سوم 117تا  108هاي  ه* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀني: گز پاسخ -109
   حرفي برابر است با: 6تعداد كل كلمات   

        6 1802 2
!

! !
   

  

 Mجايگشت دو حرف         
 Aجايگشت دو حرف        

دهيم و آن را يك حرف  را در يك بسته قرار مي Aدر كنار يكديگر باشند، دو حرف  Aها دو حرف  حرفي كه در آن 6براي محاسبۀ تعداد كلمات   

5ها برابر است با:  هاي آن . پس تعداد جايگشتحرف آن تكراري است 2حرف داريم كه  5صورت  گيريم.در اين در نظر مي 602
!
!
   

  در كنار هم نباشند، برابر است با: Aدو حرف  ها حرفي كه در آن 6بنابراين تعداد كلمات   
180 60 120    

  رياضي پايه 105 ۀ* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀني: گز پاسخ -110

2fع درجه دوم نكته: تاب   (x) ax bx c    0با فرض 0(a )a   2در رأس خود؛ يعني نقطۀ 2
b b( ,f ( ))
a a

  .داراي ماكزيمم (مينيمم) است  

2طول رأس سهمي    3 2f (x) x x     :3برابر است با 3
2 1 2Sx
( )

  


   

  قدار اين سهمي كه عرض رأس آن است، برابر است با:بنابراين بيشترين م  
23 3 3 9 9 13 2 22 2 2 4 2 4Sy f ( ) ( ) ( )            

  رياضي پايه 129 ۀ* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀني: گز پاسخ -111

n(A)P(A)، برابر است با: Sاي  در فضاي نمونه Aنكته: احتمال پيشامد   
n(S)

   

6ر است با: اي براب تعداد اعضاي فضاي نمونه   6 36n(S)      
  پيشامد آنكه اعداد ظاهرشده روي دو تاس يكسان باشد، عبارت است از:  

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6A {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}   
  بنابراين تعداد اعضاي پيشامد موردنظر برابر است:   

6n(A)    
  پس احتمال پيشامد موردنظر برابر است با:  

 1
6

n(A)P(A)
n(S)

    

  رياضي پايه 124و  119هاي  ه* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀني: گز پاسخ -112
  قسمت آن آبي است، پس احتمال آنكه عقربه روي قسمت آبي بايستد، برابر است با: 2قسمت مساوي تقسيم شده است كه  8دايره به   

 2 1
8 4   

x

y

1
2

1
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  رياضي پايه 127و  117هاي  ه* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀني: گز پاسخ -113

4ظاهر شده است، پس تخمين احتمال اين پيشامد برابر است با:  2بار عدد  4پرتاب،  25در   
25   

1از طرفي احتمال نظري اين پيشامد برابر است با:   
6   

  تالف اين دو مقدار برابر است با:بنابراين اخ  
1 4 25 24 1
6 25 150 150


     

  رياضي پايه 109 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀني: گز پاسخ -114
  را تابع سود در نظر بگيريم، داريم: P(x)اگر   

2 22 60 20 50 2 40 50P(x) R(x) C(x) x x x x x             
  يمم شدن سود برابر است با:بنابراين تعداد واحد كاال براي ماكز   

 40 104x 
 


   

  پس مقدار سود ماكزيمم برابر است با:  
 10 200 400 50 150P( )        

  رياضي پايه 112و  111هاي  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀني: گز پاسخ -115
  طبق فرض داريم:  

2 100 100 2x y y x       
  ضرب دو عدد داريم: اري اين مقدار در حاصلاكنون با جايگذ  

2100 2 2 100A xy x( x) x x        
  ضرب برابر است با: براي ماكزيمم شدن حاصل xبنابراين مقدار   

100 254maxx 
 


   

  ضرب برابر است با: پس ماكزيمم حاصل  
22 25 100 25 1250maxA         

  رياضي پايه 112 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀني: گز پاسخ -116
2Aاز مربعش برابر است با:  xاختالف عدد    x x    
  برابر است با: Aبراي مينيمم شدن  xبنابراين مقدار   

 1 1
2 2minx 

     

  برابر است با: Aپس مينيمم   

 21 1 1 1 1
2 2 4 2 4minA ( )        

  رياضي پايه 125 ۀ* صفح متوسطات سؤال: * مشخص ▲  4 ۀني: گز پاسخ -117
6اي برابر است با:  تعداد اعضاي فضاي نمونه   4 24n(S)      
  باشد، عبارت است از: 8عدد برابر  2پيشامد اينكه مجموع   

6 2 5 3 4 4A {( , ) ,( , ) , ( , )}   
3n(A)بنابراين تعداد اعضاي پيشامد موردنظر برابر است با:       
  پس احتمال پيشامد موردنظر برابر است با:  

 3 1
24 8

n(A)P(A)
n(S)

     

  رياضي پايه 129 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀني: گز پاسخ -118
6اي برابر است با:  تعداد اعضاي فضاي نمونه   6 6 216n(S)       
  باشد، عبارت است از: 4پيشامد اينكه مجموع اعداد ظاهرشده   

1 1 2 1 2 1 2 1 1A {( , , ) , ( , , ) , ( , , )}   
3n(A)پس تعداد اعضاي پيشامد موردنظر برابر است با:       

3بنابراين احتمال پيشامد موردنظر برابر است با:    1
216 72P(A)     
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  رياضي پايه 129 و 128هاي  ه* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀني: گز پاسخ -119
2اي برابر است با:  تعداد اعضاي فضاي نمونه   2 6 24n(S)       
  پيشامد اينكه دو سكه يكسان و تاس عدد فرد بيايد، عبارت است از:  

  Aر)}  ,ر  , 1( ,ر)  ,ر  , 3( ,ر)  ,ر  , 5( ,پ)  ,پ  , 1( ,پ)  ,پ  , 3( ,پ)  ,پ  , 5{(
6n(A)ي پيشامد موردنظر برابر است با: بنابراين تعداد اعضا      

6پس احتمال پيشامد موردنظر برابر است با:    1 0 2524 4P(A) /     

  رياضي پايه 128 ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀني: گز پاسخ -120
52اي برابر است با:  تعداد اعضاي فضاي نمونه   32n(S)     
ظـاهر » پشت«بار  3و » رو«بار  2پرتاب سكه،  5هايي را حساب كنيم كه در بين  براي محاسبۀ تعداد اعضاي پيشامد موردنظر، بايد تعداد حالت  

  شود. اين تعداد برابر است با:
5 3 102 3n(A)

 

  
   
  

   

  پشت    رو

10پس احتمال موردنظر برابر است با:    5
32 16P(A)     

  
  كتاب 38 ۀصفح*  ساده : *سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيگز : پاسخ -121

هـا كمتـر  كنند اگرچه سود امروز آن هاي توليد، اقدام به توليد كاالهاي با كيفيت بهتر مي جويي در هزينه جاي صرفه الف) توليدكنندگاني كه به  
  كنند. هاي آينده با فروش بيشتر سود بيشتري كسب مي تري، در سالاما در سايۀ جلب اعتماد مش ،است

هاي جلوگيري از وضعيت زيان ب) راه

  پيدا كردن بازارهاي خوب و مناسب براي كاال -افزايش درآمد -1
  تعيين قيمت مناسب -

ها كاهش هزينه -2
  هاي اضافه جلوگيري از ريخت و پاش -
  پرهيز از استخدام نيروي كار غيرضروري -
  جويي در مواد اوليه صرفه -

  كتاب 17و  16، 13 يها صفحه*  متوسط : *سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيگز : پاسخ -122
بنابراين هـر دو جامعـه در جهـت رسـيدن بـه  ،كمال معنوي است گرايي بيشتر و هدف جامعۀ اسالمي ارتقا و الف) هدف جوامع مادي، مصرف  

  هاي خود، نيازهاي نامحدودي دارند. خواسته
  باشد. برداري مناسب از منابع و امكانات مي دليل پايين بودن سطح دانش فني بشر در جهت بهره اكتفا كردن به بخش محدودي از منابع و امكانات بهب)   
قرار گيرد، هزينۀ فرصت از  توجهبه قابليت مصارف متعدد منابع و امكانات و مسئلۀ انتخاب بايد مورد  توجههايي كه با  ترين هزينه ج) يكي از مهم  

  دست رفته است.
  شوند. كار گرفته مي منظور رفع نيازهاي اوليه و اساسي خانوارها به د) كاالهاي ضروري به  
  كاالي مصرفي خامۀ مصرفي در منزل   الي بادوامكا كولرگازي   اي  كاالي سرمايه ) يخچال صنعتي ه  
  كتاب 28و  27 يها صفحه*  دشوار : *سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيگز : پاسخ -123
  باشد. ) ميGDPكه در آن كاالها و خدمات توليدي نشان داده شده بيانگر توليد ناخالص داخلي ( Cالف) مسير   
  )Fها ( نگاه) و بGب) اين الگو شامل دو عضو است: خانوارها (  
كـل  بنابراين محاسبۀ توليد ،است 36000دهد. ارزش كاالها و خدمات در اين تصوير  اي را نشان مي روش هزينه محاسبۀ توليدكل به Cج) مسير   

  باشد. 36000از هر سه روش بايد تقريباً برابر 
  ت (ج):مسبه پاسخ ق توجهد) با   

  روش درآمدي سود  اجاره  حقوق و دستمزد 

36000 15000 9000 x
  

     
36000 24000 12000x    حقوق و دستمزد  

  صاحبان عوامل توليد است. عنوان به) نمايندٔه خانوارها G( ) حرف ه  
  روش درآمدي است. بيانگر محاسبۀ توليد كل به B) مسير  و  
  است. افزوده يا همان روش توليد روش ارزش كل به بيانگر محاسبۀ توليد Eز) مسير   
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  كتاب 59 ۀصفح*  ساده : *سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -124
  كند. گذاري در اقتصاد مي هاي اقتصادي جامعه، اقدام به وضع قوانين و سياست دولت با هدف برقراري نظم و انضباط در عرصۀ فعاليت  
  كتاب 83 ۀصفح*  دشوار : *سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -125
سال ديگر هم بگـذرد كـاال كـامالً مسـتهلك  5پس  ،اي در اثر استهالك به نصف رسيده است سال ارزش كاالي سرمايه 5 الف) بعد از گذشت  

  .سال است 10شود، يعني عمر مفيد كاال  مي

35تومان 000 000 3 500 00010
, , , , 

  

  اي  قيمت كاالي سرمايه
 هزينۀ استهالك ساليانه

  عمر مفيد كاال
  شود. ها گران مي % افزايش يافته زيرا در اثر تورم قيمت12ب) قيمت كاال   

1212 تومان 3 500 000 420 000100, , ,   %  هزينۀ استهالك اوليه مقدار افزايش استهالك  

3تومان  500 000 420 000 3 920 000, , , , ,    مقدار افزايش استهالك  هزينۀ استهالك اوليه هزينۀ استهالك سال آخر  
  

  ج)   

1212تومان  35 000 000 4 200 000100, , , ,   % قيمت اوليه مقدار افزايش قيمت  

35تومان  000 000 4 200 000 39 200 000, , , , , ,   مقدار افزايش قيمت  قيمت اوليه قيمت جديد كاال  
  كتاب 48تا  46 يها صفحه* متوسط : * سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيگز : پاسخ -126
هـاي  بنـابراين در قيمـت ،يابد علت گران شدن كاال كاهش مي كننده به صرفالف) هرچه قيمت كاال از قيمت تعادلي باالتر برود ميزان تقاضاي م  

   واحد ممكن است. 40تومان امكان كاهش تقاضا به  430,000تومان و  300,000
  رو توجه كنيد: ب) به نمودار روبه  

اما با كاهش قيمت  ،است Aروي منحني در نقطۀ  و نقطۀ عرضه 2Qمقدار عرضه  1Pدر قيمت 
يعنـي مكـان  ،شـود جا مي سمت چپ و پايين جابه رسد و نقطۀ عرضه به مي 1Qمقدار عرضه به 

  .كند نه منحني عرضه هندسي نقطۀ عرضه تغيير مي
  بكتا 48و  47 يها صفحه*  دشوار : *سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -127
بيـانگر عرضـه  Aپـس  ؛واحد 22اما در رديف سوم  ،واحد كاال در رديف اول قرار گرفته 91، 1400الف) با توجه به اينكه در باالترين قيمت يعني   

  .) كم استBاما تقاضا (يعني  ،كند هاي باال توليدكننده زياد توليد مي زيرا در قيمت ،باشد مي
85 مثالًم مقدار عرضه كمتر (يعني تر شوي ب) هرچه به قيمت تعادلي نزديك   C  45واحد) و مقدار تقاضـا بيشـتر (يعنـيE شـود ) مي. 

  .40 مثالًباشد  30و  55بايد بين  Dپس عدد  ،هاي كمتر از تعادل مقدار عرضه از تعادل بايد كمتر باشد همچنين در قيمت
  پس: ؛واحد تقاضا داشته 22اما فقط  ،واحد كاال توليد كرده 91رچه توليدكننده اگ 1400ج) در قيمت   

 22 1400 30800   ارزش مبادله  
  شويم: كه كمتر از تعادل است با كمبود عرضه مواجه مي 320د) در قيمت   

88 30 58   كمبود عرضه  
  كتاب 74و  68تا  66، 61 يها صفحه* شوار د : * سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيگز : پاسخ -128
  ب) درست  الف) نادرست  
  د) نادرست  ج) درست  
  و) نادرست  ) نادرست ه  
  كتاب 59و  57 يها صفحه* متوسط : * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيگز : پاسخ -129
   شـده و در صـورتي كـه درسـت و سمت توسعه  هاي اقتصادي دولت در صورتي كه اشتباه باشند موجب كُند شدن حركت جوامع به سياست

  .دنافزاي سمت توسعه مي عقالني باشند بر سرعت حركت جوامع به
   دانند. طرفداران حضور دولت در اقتصاد، اقتصاد آزاد بدون حضور قوي دولت را فاقد كارآيي مي  
  كتاب 77 ۀصفح* متوسط : * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -130
  ها شود نه بر توليد آن ها تعيين ميماليات غيرمستقيم بر مصرف كاال  
  كتاب 26 ۀصفح* دشوار : * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -131
  شده است؛ بايد براي محاسبۀ توليد داخلي از فرمول زير استفاده كنيم. از آنجايي كه در جدول توليد خالص ملي داده  
  الف)  

 )GDPتوليد ناخالص داخلي NNP ( )توليد خالص ملي ( وامل توليد خارجي مقيم كشور ع عوامل توليد كشور كه مقيم خارجند  هزينۀ استهالك 
250000ميليون دالر  14600 16500 12100 260200GDP       

1P
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A

1Q 2Q

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

سال 
 

صیلی 
تح

۹۷
 - 

۹۶
  |

  
داوطلبان
 

آزمـون
 

رسی
رسا

 
۹۷

 

۱۷

  ب)  
260200ميليون دالر  12100 248100  توليد خالص داخلي( )NDP 

  دست آوريم: بنابراين بايد به ،اما در جدول موجود نيست ،نياز داريمدست آوردن سرانۀ توليد داخلي به جمعيت كشور  براي به  

2500005000جمعيت كشور، ميليون  50x
x

   
  )NNPتوليد خالص ملي (

 سرانۀ توليد خالص ملي
  جمعيت

  

 

4962  دالر
  248100ليون مي

  

  

   )NDPتوليد خالص داخلي (

 سرانۀ توليد خالص داخلي
  جمعيت  50ميليون 

  ج)  
250000 12100 262100    هزينۀ استهالك ) توليد خالص مليNNP ( ) توليد ناخالص مليGNP(  

  كتاب 60 ۀ* صفحمتوسط مشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -132
ا خواهـد كـرد كـه اطالعـات روشـن و گذاري اقتصادي را پيد گيري و قانون در صورتي صالحيت تصميم دولت تنها ،از نظر طرفداران اقتصاد آزاد  

  افتد. شفافي از وضعيت اقتصادي كشور داشته باشد كه معموالً اين اتفاق نمي
  كتاب 80 ۀ* صفح متوسط مشخصات سؤال: * ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -133

براي اتومبيل سه نوع ماليات متصور است:
  نقل و انتقال دارايي ماليات بر هنگام خريد و فروش  -1
  ماليات بر دارايي ماليات بر اتومبيل  -2
  عوارض شهرداري عوارض اتومبيل  -3

  شود. عنوان بخشي از بهاي خدمات دولتي محسوب مي عنوان عوارض شهرداري هم نوعي ماليات است و هم به كه عوارض اتومبيل به  
  عوارض گمركي بر كاالهاي وارداتي و صادراتي است. تعيين ،گذاري دولت در تجارت يكي از ابزارهاي قانون  
  كتاب 79 ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -  134
  مالياتي منظور نگرديده است.)  اي محاسبه كنيم. (البته در اين جدول معافيت  روشِ نرخ تصاعدي طبقه الف) ماليات فرد را طبق جدول بايد به  

101تومان  500 000 150 000100, , ,  )1  

203تومان  000 000 1 500 000 1 500 000 300 000100, , , , , , ,    )2  

 رسد، پس بايد مبلغ دريافتي ماهانۀ شخص را از طبقۀ قبل كسر كرد  گيرد و به سقف اين سطح نمي درآمد فرد چون در سطح سوم قرار مي
  % محاسبه نمود:25آمده را با نرخ  دست تا ماليات مازاد به

254تومان  980 000 3 000 000 1 980 000 495 000100, , , , , , ,    )3  

  باشد: مي 3و  2، 1هاي  هاي طبقه ماليات ماهانۀ فرد برابر با مجموع ماليات
150تومان  000 300 000 495 000 945 000, , , ,   ماليات ماهانۀ فرد  

  كنيم: ب) ابتدا ماندٔه خالص ماهانه را محاسبه مي  
4تومان  980 000 945 000 4 035 000, , , , ,   ماندٔه خالص   ماليات  درآمد ماندٔه خالص  

  بنابراين: ،ماه 6ندٔه خالص نيمۀ اول سال يعني خالص ما
4 ماهتومان  035 000 6( ) 24 210 000, , , ,  ماندٔه خالص نيمۀ اول سال  

مالياتي همچـون قسـمت الـف  2و  1هاي  تومان خواهد شد كه طبقه 5,030,000تومان درآمد فرد  4,980,000تومان به  50,000ج) با اضافه شدن   
  كنيم: شكل زير عمل مي به 4و  3محاسبه شده و براي طبقۀ 

255تومان  000 000 3 000 000 2 000 000 500 000100, , , , , , ,    )3  

305تومان  030 000 5 000 000 30 000 9000100, , , , ,    )4  

  باشد: جدول مالياتي مي 4تا  1هاي طبقات  ماليات ماهانۀ جديد فرد برابر با مجموع ماليات
150تومان  000 300 000 500 000 9000 959 000, , , ,    ماليات جديد  

  كند. شدت تغيير نمي اي اين است كه با اندكي تغيير در درآمد يا دارايي فرد ميزان ماليات او به  دي طبقههاي نرخ تصاع د) از ويژگي  
  كتاب 78و  74، 72 يها صفحه* متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -135
هاي اجتمـاعي  در حالي كه يكي از هدف ،شود در اين نرخ تغييري در وضعيت نسبي افراد قبل و بعد از اخذ ماليات ايجاد نمي الف) نرخ ثابت   

  اخذ ماليات، تعديل وضعيت نسبي افراد جامعه است. (كم كردن فاصلۀ طبقاتي)
  عهدٔه دولت يا قؤه مجريه است. د و در ايران نيز اين مسئوليت بهگير  ب) پيشنهاد اوليۀ بودجه در تمام كشورها از طرف قؤه مجريه صورت مي  
 كند. كنند را كنترل مي ها و نهادهاي دولتي كه از بودجه استفاده مي م سازمانج) خزانه عملكرد تما  
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  2مشخصات سؤال: * متوسط * جامع تاريخ ادبيات  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -136
  است. تذكرٔه آتشكده و يوسف و زليخا از آذر بيگدلي  
  ).، طلسم شكسته و زمزمۀ بهشت نيز از اوستدر به فرشتگان زمين، عشق در(است. هاي سياه از مهدي حميدي شيرازي  ها و سال شكوفه  
  ).نامه نيز از صباست (شهنشاه است. نامه از صباي كاشاني گلشن صبا و عبرت  
  ).(عرفات و مراسالت براي اوستاست. محيط اعظم و نكات از بيدل دهلوي   
  ثر مهرداد اوستا است.نامه اثر خواجو، مجنون و ليلي اثر اميرخسرو دهلوي و پاليزبان ا  كمال  
  2مشخصات سؤال: * متوسط * جامع تاريخ ادبيات  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -137
  ناميد. اميري فيروزكوهي از معتقدان و دوستداران شعر صائب بود و سبك صائب را اصفهاني مي  
  2مشخصات سؤال: * دشوار * جامع تاريخ ادبيات  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -138
  شد. دار تقي رفعت است كه در روزنامۀ تجدّد منتشر مي لهعصيان ادبي مقالۀ دنبا  
  2مشخصات سؤال: * متوسط * جامع تاريخ ادبيات  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -139
  نامه است كه در قالب مثنوي و غزل، در هر فصل يكي از مباحث عرفاني مطرح شده است. نامه نام ديگر عشاق ده  
  2تاريخ ادبيات  58و  57هاي  ه * صفحهمشخصات سؤال: * ساد ▲  4پاسخ: گزينۀ  -140
  2تاريخ ادبيات  27 مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ ▲  2پاسخ: گزينۀ  -141

  هاي زياد ها و تمثيل االحرار: پند و نصيحت همراه با حكايت موضوع تحفة  
  2مشخصات سؤال: * دشوار * جامع تاريخ ادبيات  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -142
  )132گفت. (صفحۀ  شعر مي ابتدا به سبك خراساني  

  2تاريخ ادبيات  200مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -143 
  المواكب نوشتۀ جبران خليل جبران است.  

  2تاريخ ادبيات  179مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -144 
  تصوير هنرمند در مقام يك مرد جوان نيز اثر اوست.  
  2تاريخ ادبيات  181تا  177هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3گزينۀ پاسخ:  -145
  2تاريخ ادبيات  189و  188هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -146
السّمان  ها اثر غادة ياسمن اي براي نامه دارد. اشك و لبخند اثر جبران خليل جبران، غم ها ها و خاكستر المالئكه مجموعه شعري به نام شراره نازك  

  و عروس فرغانه از جرجي زيدان است.
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * متوسط * جامع آرايه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -147
  الف: باال (قد و قامت) باال (فوقاني) جناس تام  
  ب: علت پنهان شدن خورشيد پشت ابر خجالت از روي يار است.  
  د و درد به درمان كمك كند تناقض دارد.زهر به ترياق كمك كن ج: تناقض   
  اند و استعارٔه مكنيه دارند. د: غنچه تشخيص دارد و هر تشخيصي استعارٔه مكنيه است. صبا و گل نيز مركب تصور شده  
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * متوسط * جامع آرايه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -148
  الف: تشخيص: سر نهادن و تسليم شدن چرخ تشخيص دارد.  
  ب: جناس: ُزهره و َزهره جناس ناقص حركتي دارند.  
  شود كه منظور شاعر نيست. ج: ايهام تناسب: شور در اين بيت يعني شور و هيجان ولي اگر با نمك متناسب شود، مزٔه شور تداعي مي  
  .)د: تشبيه: بار سر اضافۀ تشبيهي است. (سر مانند بار اضافي بر دوش شاعر است  
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * متوسط * جامع آرايه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -149
گويد لب و  گوش هستند، تشبيه مرجح است؛ در واقع شاعر ميه مي عشق اضافۀ تشبيهي و اينكه لعل و گهر در برابر لب و دندان تو حلقه ب  

  دندان تو از لعل و گهر زيباتر است. اينكه خرد از هوش رفته تشخيص و استعارٔه مكنيه است.
  در بودن صبا تشخيص و استعاره است. به : تلميح ندارد و در2نۀ گزي  
  نما ندارد. دست به بند ندادن و در كمند افتادن كنايه است. : متناقض3گزينۀ   
  ) ماه آسمان از حسادت خط يار كه مانند هالل است گرفت. 2) صورت يار را پوشاند. 1ماه گرفت ايهام دارد.  -آميزي ندارد : حس4گزينۀ   
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * متوسط * جامع آرايه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -150
  دامن گردون و چشم اختر اضافۀ استعاري و تشخيص است.  
  دهد كه منظور شاعر نيست. معني مهر و محبت است و اگر با گردون و اختر متناسب شود، خورشيد معني مي مهر ايهام تناسب دارد، در اينجا به  
  داند كه حسن تعليل است. آسمان هنگام صبح را گريستن ستارگان مي شاعر علت سرخي  
  واج (ن، ر) در بيت مشهود است.  
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  هاي ادبي مشخصات سؤال: * متوسط * جامع آرايه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -151
  الف: اسلوب معادله دارد.  
  مشوّش ب: لف و نشر: دست و زبان (لف) و مگوي و مكن (نشر)   
  عاره از معشوق است.كاله است ج: ماه كج  
  د: تضاد بين افعال است و نيست  
  عشق و عقل در اين بيت تشخيص دارند.: ه   
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * متوسط * جامع آرايه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -152
  تضاد: نوش و نيش  
  جناس: نوش و نيش  
  تشبيه: ياقوت لب  
  برقرار است؛ اما اين بيت فاقد تناقض و ايهام است.خون جگر كنايه است و ميان قوت، لب، نخورد و نوش تناسب   
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * دشوار * جامع آرايه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -153
  درست است.» ج«فقط بيت   
  داند كه قابل درو كردن است. درو كردن حيرت استعارٔه مكنيه است در واقع شاعر حيرت را مانند گياهي مي  
  شود كه بخواهيم اسلوب معادله بگيريم. يا تمثيلي ديده نميالف: بين دو مصراع تشبيه   
  گيرد و تناقضي ندارد. ب: كامالً منطقي است كه كسي كه ثمر كمتر دارد كمتر هم مورد توجه قرار مي  
  تواند حسن تعليل باشد. د: دليل آورده شده ابداعي نيست و واقعي است، لذا نمي  
  هاي ادبي آرايه 23دشوار * درس  مشخصات سؤال: * ▲  2پاسخ: گزينۀ  -154
  شود. عناي قد تداعي ميم پا داشتن نماز است در صورت تناسب با قد، قامت به : قامت در اين بيت به معني بر1گزينۀ   
  د.ساز  اي ايهام تناسب نمي هيچ كلمه: عود در اين بيت نوعي چوب خوشبو است و با 2گزينۀ   
  شود. دائم است و در صورت متناسب شدن با شراب و جام، معني شراب تداعي مي: مدام در اين بيت به معني 3گزينۀ   
  شود. : هزار در اين بيت عدد است، اما در صورت متناسب شدن با عندليب معني بلبل تداعي مي4گزينۀ   
  ادبيات فارسي 123مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -155
  مقاالت اوست. 1احمد است، اما آثار ديگر گزينۀ  هاي جالل آل بريم از داستان از رنجي كه مي  
  ها : ترجمه2گزينۀ   
  : سفرنامه3گزينۀ   
  ها : داستان4گزينۀ   
  ادبيات فارسي 150مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -156
  شود. گيرد، قلب ناميده مي قلب: آنگاه كه روان انسان محل معارف الهي قرار مي  
  رسد. رّ: آنگاه كه روان عارف به مرحلۀ شهود ميس  
  حال: آنچه بدون اختيار بر قلب عارف وارد شود و زودگذر است.  
  ادبيات فارسي 146تا  120هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -157
  اند. درستي ذكر شده مؤلفين همۀ آثار به  
  ادبيات فارسي 141اده * صفحۀ مشخصات سؤال: * س ▲  4پاسخ: گزينۀ  -158
  بخش و شورآفرين است. مفهوم مشترك: ياد و نام تو آگاهي  
  ادبيات فارسي 140مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -159
  مفهوم مشترك: عقل در برابر فهم و شناخت تو ناتوان و حيران است.  
  ادبيات فارسي 131ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  1پاسخ: گزينۀ  -160

  مفهوم مشترك: عاشق آرامش و قرار ندارد.  
  ادبيات فارسي 121و  120هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -161

  اند. غم در حالي كه ديگران در مشكالت غرق شده نشينان بي دردي ساحل تفاوتي و بي مفهوم مشترك: شكايت از بي  
  ادبيات فارسي 134مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -162
  ستيزي مفهوم مشترك: ظلم  
  ادبيات فارسي 150مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -163
  حضور نزد معشوق) مفهوم مشترك: ترك خود و تعلقات براي رسيدن به يار (غيبت از خود و جهان   
  ادبيات فارسي 150* متوسط * صفحۀ  مشخصات سؤال: ▲  2پاسخ: گزينۀ  -164
  سازد. كند و او را متحول مي خود مي مفهوم مشترك: تجلي معشوق عاشق را از خود بي  
  ادبيات فارسي 148مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -165
  .شوي رهبر و راهنما طي مكن كه گمراه مي بدونمفهوم مشترك: راه را   
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   ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۶

  نادرست است.» لحظات زندگی«دلیل  : به۱گزینۀ   

  نادرست است.» لحظاتش«و » زندگی«دلیل  : به۳گزینۀ   

  در ترجمه نیامده است.» لک«معادل » به تو/ «.صورت حال نادرست است : ترجمۀ بخش آخر جمله به۴گزینۀ   

  ترکیبی*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲اسخ: گزینۀ پ -۱۶۷

  : أیدیک: دستان خود/ لِآلخرین: برای دیگران۱گزینۀ   

  نیر: تا که روشن کنیي تُ : مشعل الهدایة: مشعل هدایت/ لک۳گزینۀ   

  است. فعل معلوم »: تا که روشن کنیي تنیرلک: «۴گزینۀ   

  بیترکی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۸

  صحیح نیست. » زیادی نیروی شام باشد«صورت جمع نادرست است و  ، ترجمۀ آن به»، خوردنتانتان لکُم: خوراکیاَکْ: «۱گزینۀ   

  نادرست است.» دهد چون که شام را قدرت می«و » تان مواد غذایی«دلیل  : به۳گزینۀ   

  نادرست است.» زیاد خواهد کرد«و » تان مواد خوراکی: «۴گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۹

  نادرست است.» پروردگارش«دلیل ضمیر در  : به۱گزینۀ   

  نادرست است.» کارش«دلیل  : به۲گزینۀ   

  مربوط به بخش اول عبارت است و الحاق آن به بخش دوم نادرست است.» عند الحاجة: هنگام نیاز: «۳گزینۀ   

  ترکیبی*  سادهت سؤال: * مشخصا ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۰

  باشد، نادرست است. منی» نا«که حال است و مطابق با » مرسوراً «دلیل  : به۱گزینۀ   

  »درجة ناجحة/ «»گردیم ُع: برمیجِ نَْر : «۲گزینۀ   

  نادرست است.» الّدروس«دلیل عدم تطابق با  به» هذا»/ «مدرستنا: مدرسۀ ما: «۳گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسطسؤال: * مشخصات  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۱

و » بـه تـو«). ضمناً عدم تعریب ۴کند (نادرستی گزینۀ  از ادات رشط است و اگر بر رس فعل مضارع وارد شود آن را مجزوم می» متی«هرگاه   

  »نعمة«با » ه«عدم تطابق ضمیر 

  .حال است که تعریب مناسبی نیست» مخلصین). «۳ کند (نادرستی گزینۀ از ادات رشط غیرجازم است و فعل را مجزوم منی» إذا: هرگاه، اگر«  

  نادرست است.» نعمةٍ «با » ه«دلیل عدم مطابقت مرجع ضمیر  نیز به ۱گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۲

  گذاری درست عبارت: حرکت  

  بعُض   فُیصادُ   یومٍ   کلَّ   هُ ـــــــ ــــــشبکتَ   يیُلقِ   صّیادٌ   إّال   املوُت  ما

  »هو«فعل و فاعله   خرب و مرفوع    مبتدا و مرفوع  
  املسترت

به و  مفعول
  منصوب

إلیه و  مضاف
  مجرور

فیه و  مفعول
  منصوب

 إلیه  مضاف
  و مجرور

  نائب فاعل و مرفوع  فعل مجهول

  

  آَخرُ   ٌض بَعْ   وْ جُ یَنْ  و  الّسمکِ 
  فعل مضارع     إلیه و مجرور مضاف

  و مرفوع تقدیراً 
  ت و مرفوع به تابعیت صف  فاعل و مرفوع

  گیرد) (غیرمنرصف است و تنوین منی

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۳

  گذاری درست عبارت: حرکت  

  ما  إلی  للوصولِ   ابتغاءً   العالیةِ   الّدرجاِت   اکتساِب   يف  اُحاِوَل   أن  َعَيلَّ 
  مضارع منصوب و    جار و مجرور

  املسترت» أنا«فاعله 
  رورمج  جار

  و مضاف
  إلیه  مضاف

  و مجرور
  مجرور محّالً   جار  جار و مجرور  له و منصوب مفعول  نعت و مجرور بالّتبعّیة

  

  ِبها  اللّهُ   يــــــــ ــــاََمرن
  جار و مجرور محّالً   فاعل و مرفوع  مفعول و منصوب محّالً   فعل

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۴

  »منرصف«و » ممدود« نادرست است. » غیرمنرصف«و » صحیح اآلخر«دلیل  : به۱گزینۀ   

  »مرفوع به واو«و » منرصف« نادرست است. » مرفوع بالّنون«و » ممنوع من الّرصف«دلیل  : به۳گزینۀ   

  »ظرف للزّمان« نادرست است. » ظرف للمکان«دلیل  : به۴گزینۀ   
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  ترکیبی*  سطمتو مشخصات سؤال: *  ▲   ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۵

  معتّل أجوف نادرست است. » معتّل ناقص«دلیل  : به۱گزینۀ   

  و منصوب» کان«خرب  نادرست است. » حال«دلیل  : به۲گزینۀ   

  اسم الّتفضیل نادرست است. » اسم الفاعل«دلیل  : به۴گزینۀ   

  عربی سوم ۱۲درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۶

فاعِل افعال قبل از خود هستند و در این نـوع جمـالت » الرّجال«و » العاقلون«[در اصل مفعول]، » يَّ والدَ «به ترتیب  ۴و  ۳، ۱های  در گزینه  

  منه محذوف است.  مستثنی

  منه و مذکور است. مستثنی» أعامٌل «کامل است و » إّال «جملۀ قبل از  ۲در گزینۀ   

  عربی سوم ۱۲درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۷

  و منصوب است. » لیس«در این گزینه خرب ...» هذین «  

  به است.مفعول» املجتهدین املجتهدون : «۲گزینۀ   

  فاعل و مرفوع است.» املجّدون املجّدین : «۳گزینۀ   

  و مرفوع است.» کان«اسم » هذان هذین : «۴گزینۀ   

  عربی دوم ۱۴درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۸

  در این گزینه جملۀ وصفیه وجود ندارد.  

  جملۀ وصفیه هستند....» صدقوا «و ...» تَُشدُّ «، ...»خلقها «به ترتیب  ۴و  ۲، ۱های  در گزینه  

  عربی چهارم ۸درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۹

  استفهامیه است.» کم«متییز » طالبةً : «۲گزینۀ   

  آمده و متییز است.» َمقأعْ «بعد از » تأثیراً : «۳گزینۀ   

  است.» خیر«متییز برای » تقّدماً : «۴گزینۀ   

  عربی چهارم ۸درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۰

  مبهم است.» اِشتهرُت : «۱گزینۀ   

  ای برای رفع ابهام دارد. نیاز به کلمه» أکرثُ : «۲گزینۀ   

  ای برای رفع ابهام دارد. ز اسم تفضیل است و نیاز به کلمهنی» أشدُّ : «۳گزینۀ   

  عربی سوم ۱۲درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۱

  فاعل و مرفوع است.» رُ َغیْ  َر َغیْ : «۱گزینۀ   

  است.» لیس«اسم » رُ َغیْ  َر َغیْ : «۳گزینۀ   

  فیه و منصوب است. مفعول» رَ غیْ  ُر َغیْ : «۴گزینۀ   

  عربی دوم ۱۳درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸۲

  )(ظرف زمان» متی: «۲گزینۀ   

  (ظرف زمان)» الیوم: «۳گزینۀ   

  )(ظرف مکان» أینام: «۴گزینۀ   

  عربی چهارم ۸درس *  مشخصات سؤال: * متوسط ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۳

  حال جملۀ فعلیه هستند.» و قد علمت« ۴حال جملۀ اسمیه و گزینۀ ...» محتاج و أنا « ۲حال جملۀ فعلیه، گزینۀ » یُجیُب « ۱در گزینۀ   

  کار نرفته است.اسلوب حال به ۳در گزینۀ   

  عربی چهارم ۷درس *  مشخصات سؤال: * متوسط ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۴

هـایی اسـت کـه در  له آمده که متـام مفعـول ل عومف» ُحّباً «مفعول مطلق و » مطالعة«به و  مفعول» مقالة«فیه،  مفعول» الیوم«در این گزینه   

  کتب درسی تدریس شده است.

  عربی چهارم ۸درس *  مشخصات سؤال: * متوسط ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۵

  کنند.  متییز هستند که رفع ابهام می» درجةً «و » درساً » «اعتامداً «ترتیب به ۴و  ۲، ۱های  در گزینه  

  باشد. می» فُ تُِضیْ «ه برای فعل متعدی ب مفعول» إیامناً « ۳ولی در گزینۀ   
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  2تاريخ ايران و جهان  170 ۀ* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀني: گز پاسخ -186
به  شاه دعليمحم درآوردند. تصرف به را تهران دولتي، نيروهاي شكست با ها آن. كردند حركت تهران سوي به اصفهان و گيالن از خواهان مشروطه  

  يافت. استقرار مشروطه ديگر بار صغير، استبداد شدن برچيده با و برد پناه روسيه سفارت
  2تاريخ ايران و جهان  144 ۀ* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀني: گز پاسخ -187
 ها آشـوب ايـن در انگلستان مخصوصاً استعماري، هاي دولت. شدند كشور در بلواهايي و آشوب موجب مذهبي هاي فرقه از برخي قاجار عصر در  

مدتي  براي كه بود باب محمد علي فتنۀ سيد و محالتي) (آقاخان فرقۀ اسماعيليه رهبر آشوب جمله، آن از .داشتند غيرمستقيم يا مستقيم نقش
  .كرد مشغول خود به را قاجار حكومت شاه، ناصرالدين و محمدشاه زمان در

  2تاريخ ايران و جهان  242 ۀ* صفح سادهل: * مشخصات سؤا ▲  3 ۀني: گز پاسخ -188
  .گرفت برعهده را قوا كل فرماندهي خود (ره)خميني امام قوا، كل فرماندهي از صدر بني عزل از پس  
  2تاريخ ايران و جهان  93 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀني: گز پاسخ -189
 كمونيسـتي كشـورهاي بـا رقابت در را داري سرمايه كشورهاي سردمداري اقتصادي، يبرتر  از استفاده با آمريكا دولت ،دوم جهاني جنگ از پس  

  .شد دار عهده
  2تاريخ ايران و جهان  24 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀني: گز پاسخ -190

 را شهرها اين ساكنان اكثر. ميدانجا صنعتي زيادي شهرهاي گيري شكل به سرانجام كه آمد پديد متعددي هاي كارخانه صنعتي، نتيجۀ انقالب در  
 جملـۀ از صـنعتيهاي  زبالـه شـدن انباشته و هوا آلودگي. شدند مي ساخته نامنظم و نقشه بدون معموالً شهرها اين. دادند مي تشكيل كارگران
  .بود شهرها اين هاي ويژگي

  2تاريخ ايران و جهان  133 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀني: گز پاسخ -191
 مهـم امتيـاز چنـد كـه شـد باعث دانست، مي ايران پيشرفت براي راهي را انگليسبا  همكاري كه صدارت به سپهساالر خان ميرزاحسين نتصابا  

 و هنقر  و طال جز (به معادن از برداري بهره آهن، راه احداث حق آن موجب به كه بود رويتر امتياز ها، اين مهمترين. شود واگذار ها انگليسي به اقتصادي
  گرديد. واگذار رويتر جوليوس بارون به سال 25 مدت به و ادارٔه گمركات سال 70 مدت به آبياري هاي كانال احداث و ها جنگل و قيمتي) هاي سنگ

  2تاريخ ايران و جهان  110 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀني: گز پاسخ -192
 و فلسـفه نيـز شـيرازي مالصدراي و كرد احياء اي تازه قالب در را سينا داماد، فلسفۀ ابنمير  پيمود؛ تعالي سير فلسفه و حكمت دورٔه صفويه، در  

  .بخشيد رونق را حكمت
  2تاريخ ايران و جهان  191 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀني: گز پاسخ -193
 از كمـي بـود، اول جهـاني جنگ مصائب گرفتار نانهمچ كه آلمان كشور تقويت با گرفتند تصميم ها انگليسي رضاشاه، سلطنت آغاز با زمان هم  

 شـرايط، آن در ها، انگليسـي نظر از. شوند كمونيسم دام به ها آلماني افتادن از مانع همكاري، اين با و بكاهند شده ياد كشور اقتصادي مشكالت
 هـاي فعاليت امكـان تا دستور دهند سلطۀ خويش تحت كشورهاي رؤساي به انگليسي سياستمداران كه بود اين آلمان به راه مساعدت بهترين
  .گشود آلماني هاي سرمايه روي به را ايران كشور درهاي دليل، رضاشاه همين به سازند؛ فراهم كشورها اين در را آلمان صنعتي و تجاري

  2تاريخ ايران و جهان  224 ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀني: گز پاسخ -194
 را ازهاري ارتشبد ارتش ستاد رئيس) 1357 آبان 13( تهران دانشگاه در آموزان دانش و دانشجويان تظاهرات سركوب از بعد روز يك محمدرضاشاه  

  .كند كنُد را انقالب جريان مردم، ميان در وحشت و رعب ايجاد و نظامي حكومت برقراري با تا نشاند امامي شريف جاي به
  2تاريخ ايران و جهان  64 ۀ* صفح واردشمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀني: گز پاسخ -195
 مسلمانان بنابراين، ممكن نبود؛ ادامۀ مبارزٔه مسلحانه ديگر داشتند، اي گسترده مشاركت آن در مسلمانان كه سپاهيان، شورشسركوب  از پس  

 كوشيدند مي آن بنيانگذاران كه بود اتياقدام از يكي ديوبند تأسيس مدرسۀ. دادند قرار خود برنامۀ مبارزات در را فرهنگي هاي فعاليت پس آن از
 خـود مـانعِ از و كننـد حفظ ها انگليسي و هندوها برابر در را ايشان موقعيت مسلمانان، بين ارتباط و پيوند و ايجاد اسالمي توسعۀ معارف ضمن

  .شوند غربي فرهنگ قبال در مسلمانان بيگانگي
  شناسي تاريخ 151 ۀ* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀني: گز پاسخ -196
 حكومت در زمان شيرازي صالح ميرزا همت به كه داشت نام» كاغذ اخبار«روزنامه  نخستين. دارد قرن به دو نزديك قدمتي ايران در روزنامه چاپ  

  .شد منتشر قاجار محمدشاه
  شناسي تاريخ 141 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀني: گز پاسخ -197
 فكـر بـه كـرد، ثبت را زندگانيش به مربوط مسائل انسان كه زماني از. گردد بازمي گذشته بسيار هاي زمان به اسناد ارينگهد براي آرشيو تأسيس  

  .است آشور و مصر مانند بشري هاي مهم تمدن به مربوط آمده، دست به هاي نخستين بايگاني. افتاد نيز ها آن نگهداري
  شناسي تاريخ 136 ۀصفح * متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀني: گز پاسخ -198
 بـه مربـوط ها آن مطالب كه هنگامي يعني. هستند تحقيقي و اداري ارزش داراي دو شود مي ها آن از زمان هر در كه اي استفاده توجه به با اسناد  

 اسـناد هـا آن بـه نـد،دسـت داد  از را روزانۀ خود و جاري ارزش آنكه پس از اما شوند، مي محسوب شخصي يا اداري روزمرٔه جاري است، مسائل
  .گويند مي تاريخي
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  شناسي تاريخ 129 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀني: گز پاسخ -199
   :گردد مي تهيه شيوه اين دو از يكي به معموالً  حال حسب  
  روزانه  هاي صورت يادداشت به زندگي حوادث نگارش )الف  
  جا يك رتصو  به ماجراهاي زندگي و خاطرات تدوين يا نگارش )ب  
  .گردند تدوين مي و نوشته جا شيؤه يكبه بيشتر ها معموالً نامه زندگي  
  شناسي تاريخ 147 ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀني: گز پاسخ -200

  .شوند مي را شامل تري متنوع هاي ديدگاه و ها نگرش و مكتوبند شده و ثبت مطالب آن زيرا. است رسانۀ ديگري از هر بيش نشريات مطالب سنديت معموالً  

  
  جغرافي سوم 9 ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -201
  جغرافي سوم 123 ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -202
  اي انواع منابع معدني شكل بگيرند.ه معموالً شكل خطي يا كريدوري دارند و ممكن است در طول سواحل يا حوضه  ها مگاالپليس  
  جغرافي سوم 43و ) 3(جدول  42، )1(شكل  41هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -203

  مهم هاى نمونه  ظاهرى هاى ويژگي  پيدايش زمان  ها كوه انواع

تيز  نوك پرشيب، دار، دندانه مرتفع،  ترشيارى دورٔه  جوان هاى كوه
  قعمي هاى دره با

  كوه رشته نام
  آلپ )1
  ) هيماليا2

  پالئوزوئيك دوران عمدتاً   پير هاى كوه
  )اول (دوران

شيب،  كم شكل، گنبدى و ارتفاع كم
  عمق كم و باز هاى دره با

  كوه رشته نام
  آپاالش )1
  ) عسير2
  ) اورال3
  ) گات4

  غرافي سومج 68و  67هاي  * صفحه متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -204
  جغرافي سوم 91 ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -205
كنند و  هاي عظيم پنهان آيسبرگ در زير آب برخورد مي كنند، در مسير خود با توده هاي باالي جغرافيايي حركت مي هايي كه در عرض گاه كشتي  

  سازد. ها دشوار مي ها را از كشتي اصلۀ واقعي آنهاي يخي تشخيص ف شكنند. نامنظم بودن شكل اين كوه هم مي در
  جغرافي سوم 123 ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -206
  )15(شكل  جغرافي سوم 50و  49هاي  * صفحه دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -207
  جغرافي سوم 134 ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -208
   نه دو چيز جدا از هم. هستند س شهر و روستا يك سيستم مرتبطتواند بدون محيط پيرامون به زندگي خود ادامه دهد. پ شهر نمي  
   عكس. به همين دليـل، اگـر مسـائل و مشـكالت  آيد و به اگر محيط پيرامون يك شهر خسارت ببيند، به محيط داخلي آن هم آسيب وارد مي

هاي شهري، بايد وابستگي متقابـل شـهر و نـواحي  ريزي ريزي كرد. در برنامه توان برنامه فع مشكالت شهري نيز نميروستاها حل نشود، براي ر 
  اطراف آن و روستاها در نظر گرفته شود.

  جغرافي سوم 168 ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -209
  )1(شكل  رافي سومجغ 28و  27 هاي همشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -210

  

 عوامل پيدايش سواحل 

  گذاري رسوب -1
 فشاني هاي آتش فعاليت -2
  ها مرجان -3
تغيرات سطح آب درياها -4

  جغرافياي چهارم 85 ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -211
آمد  اي دقيق، قابل اعتماد و روز  زميني و مديريت محيطي نيازمند در دست داشتن اطالعات پايه برداري از منابع ريزي براي بهره بدون شك برنامه  

سبب توسعۀ كاربردهـاي  همين امرها دارد.  اي بر ساير روش  ، برتري قابل مالحظهها دليل برخورداري از اين ويژگي به است. فناوري سنجش از دور
  ست.آن در جغرافيا و علوم محيطي ديگر شده ا

  جغرافياي چهارم 96 ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -212
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  جغرافياي چهارم 101و  100هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -213
   زاي آن را در مقياس اصلي و ها و اج  ها در محيط واقعي همۀ پديده زيرا انسان ،ها اهميت بسيار زيادي دارد در جغرافيا مشاهدٔه مستقيم پديده

  گيرد. تر صورت مي تحليل مسائل بهتر و دقيق بدين ترتيب .كنند ها را با ساير اجزا درك مي بينند و ارتباط آن صورت تركيبي مي به
   .مدل مفهومي با وجود قديمي بودن و اشكاالتي كه به آن وارد شده، هنوز هم اعتبار زيادي دارد  
  جغرافياي چهارم 100 تا 98هاي  مشخصات سؤال: * * صفحه ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -214
   نادرستهاي  بررسي قسمت:  

  د.ده شود، نشان مي ل زمان ايجاد ميصورت فرآيند و در طو  هاي جغرافيايي را كه به سازي پديده هاي شبيه مدل»: ج«قسمت 
  هاي فيزيكي هستند. مدلها و موالژها از جمله  كرٔه جغرافيايي، نقشه و انواع ماكت»:  ه«قسمت 

  جغرافياي چهارم 82و  81هاي  * صفحه متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -215
    چرخند.  دقيقه يك بار به دور زمين مي 101ماهوارٔه اسپات و نوآ هر دو، هر  
   آن قابل مشاهده و بررسي است.تري در  هاي كوچك ك تصوير آن بيشتر و پديدهتر باشد، قدرت تفكي هرچه اندازٔه پيكسل كوچك  

  
  )2شناسي ( جامعه 86و  85هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -216
نـدي ب گيـري و تأثيرگـذاري)، بـراي دسـته گير) و دوم (بر اساس روش تصميم يت افراد تأثيرگذار و تصميمارسطو از دو مالك اول (بر اساس كمّ  

  ، مربوط به مالك ديني و يا دنيوي بودن حكومت است.4كند. گزينۀ  هاي سياسي استفاده مي نظام
  )2شناسي ( جامعه 60مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -217
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
هاي خـود، بـا هويـت جسـماني و  كارگيري تمامي ظرفيت به دهد كه آن فرهنگ با وجود يك فرهنگ هنگامي رخ مي مرگ طبيعيقسمت اول:   

  معنوي افراد اصطكاك پيدا كند.
هاي وجودي آدميان، دربارٔه معناي زندگي و مرگ پاسخ  قسمت دوم: فرهنگي كه متناسب با نيازهاي معنوي و روحي افراد عمل نكند و به پرسش  

و بـا انـواع  دهـد نشاط زندگي را از دسـت مـيانگاري مواجه شود،  با شكاكيّت و پوچ ها روزگار بگذراند يا ندهد و در مسير غفلت از اين پرسش
  شود. ها مانند يأس، نااميدي و خودكشي افراد رويارو مي مختلف آسيب

بـه و معيشـتي  محيطـي و اقتصـادي  زيسـت  هاي قسمت سوم: فرهنگي كه نتواند نيازهاي جسماني و طبيعي آدميان را سازمان دهد، با بحران  
  رسد. بست مي بن

  )2شناسي ( جامعه 65مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -218
  خودباختگي فرهنگي:  
  ) يك آسيب عميق فرهنگي است.1  
  شود. ستد فرهنگي مي ) مانع تعامل و دادو2  
را در سطوح مختلف، بـدون تحقيـق و گـزينش و شود، عناصر فرهنگ ديگر  اي كه در طول تاريخ به خودباختگي فرهنگي گرفتار مي ) جامعه3  

  گيرد. اي تقليدي فرامي گونه  به
  شود. ) جامعۀ خودباخته، به فرهنگ ديگري كه مقابل او قرار گرفته و مبهوت و مقهور آن شده است، ملحق مي4  
  باشند. در ارتباط با تزلزل فرهنگي و بحران هويت درست مي 3و  2، 1هاي  نكته: گزينه  
  )2شناسي ( جامعه 58مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3سخ: گزينۀ پا -219
  قسمت اول: تزلزل فرهنگي با بحران هويت همراه است.  
ها، ثبات و استقرار خود را در مـتن  ها و آرمان ساز فرهنگ، يعني عقايد، ارزش دهد كه مبادي هويت  قسمت دوم: تزلزل فرهنگي هنگامي رخ مي  

  فرهنگ از دست بدهد.
  )2شناسي ( جامعه 87و  78، 65هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -220
  سؤال از چهار قسمت تشكيل شده است:  
  گيرد. شكل مي اقتداري غيرمشروعقسمت اول: هنگامي كه قدرت برخالف حكم و قانون الهي باشد و تبعيت از قدرت هم از روي رضايت باشد،   
دانند دچار تناقضـي  تر از ارزش آزادي مي هاي ديگر، نظير عدالت را مهم شود كه ارزش دموكراسي وقتي با مردمي مواجه ميقسمت دوم: ليبرال   

عنـوان  آيـد، بـا  وجـود مـي شود، دانشمندان علوم سياسي از اين تناقض كه از نارضايتي مردم نسبت به نظام سياسي ليبرال دموكراسي به مي
  كنند. ياد مي سيدموكرا» تناقض«پارادوكس 

  است. قدرت مشروع فاقد مقبوليتپذيرد،  قسمت سوم: وقتي كه قدرت بر اساس حكم و قانون الهي، بر فردي اعمال شود كه به اكراه آن را مي  
  شود. ستد فرهنگي مي و يك آسيب عميق فرهنگي است كه مانع تعامل و داد خودباختگي فرهنگيقسمت چهارم:   
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  )2شناسي ( جامعه 70و  63هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -221
هايي داشته باشد، بدون آنكه به آن فرهنگ ملحق شود، هويت جديـدي  قسمت اول: اگر فرهنگي در مواجهه با فرهنگ ديگر، ابداعات و نوآوري  

  آورد. دست مي هاي خود به متناسب با آن نوآوري
كردنـد، هـويتي  نگاران غربي و مستشرقان از هويت جامعۀ اسـالمي القـا مـي المي در تصويري كه تاريخقسمت دوم: هويت فرهنگي جوامع اس  

  گرديد. آن محدود مي تاريخي و جغرافيايياست كه به ابعاد  سكوالر و دنيوي
  )2شناسي ( جامعه 83مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -222
هاي سياسي  ها انسان در گزينش ارزش كنند، از نظر آن و معرفت علمي را به دانش حسي و تجربي محدود مي بيني دنيوي دارند كساني كه جهان  

  كنند. ها را انتخاب مي خود، برخي از اين ارزش هاي شخصي و اجتماعي گرايشهيچ معيار علمي ندارد و سياستمداران تنها بر اساس 
  )2شناسي ( جامعه 29فحۀ مشخصات سؤال: * ساده * ص ▲  1پاسخ: گزينۀ  -223
ثابت نبوده و تغييرپذير است؛ يعني جامعه امكـان انحـراف از فرهنـگ حـق و پـذيرش  قلمرو واقعيتحقيقت هرچند خود ثابت است؛ ولي در   

  گونه كه امكان خروج از فرهنگ باطل و قبول فرهنگ حق وجود دارد.  فرهنگ باطل را دارد، همان
  )2شناسي ( جامعه 54سؤال: * ساده * صفحۀ مشخصات  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -224
هايي كه هويت ديني افـراد را  تواند در جامعه بروز و ظهور اجتماعي داشته باشد. فعاليت در يك جهان سكوالر، هويت ديني و معنوي افراد نمي  

  شوند و امكان رأي دادن به قوانين معنوي و الهي وجود ندارد. آشكار كند، منع مي
  )2شناسي ( جامعه 55و  54هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3ينۀ پاسخ: گز  -225
هاي محوري (كالن) جامعه شكل گيرد، تغييـرات هـويتي در درون يـك جهـان  تا هنگامي كه هويت اجتماعي افراد در چارچوب عقايد و ارزش  

تواند مستلزم گسـترش و توسـعۀ  گيرد، بلكه مي امعه قرار نميتنها در تعارض با هويت فرهنگي ج  خورد و اين تغييرات نه اجتماعي واحد رقم مي
  تواند مورد تشويق و تأييد جامعه نيز قرار گيرد. گونه تغييرات مي فرهنگ اجتماعي باشد و به همين دليل اين

  )2شناسي ( جامعه 60و  59هاي  صات سؤال: * ساده * صفحهمشخ ▲  3پاسخ: گزينۀ  -226

 نگيهاي فره علل و عوامل بحران
  ) دروني1
  ) بيروني2

هاي مثبت و منفي افرادي كه  گردد يا به ابداعات و نوآوري هايي كه در هويت خود فرهنگ وجود دارد، بازمي بست ها و بن علل دروني: يا به كاستي  
  شود. در درون آن فرهنگ و تمدن قرار دارند، مربوط مي

  )2شناسي ( جامعه 82و  81هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -227
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
هايي كه پذيرفته است با وضع قوانين و مديريت اجرايي، بـه سـهم  نظام سياسي بر اساس ارزش  تأثير نظام سياسي بر اقتصاديقسمت اول:   

  گذارد. خود بر نظام اقتصادي اثر مي
كند و اگر نظام سياسي به داليـل داخلـي يـا  نظام فرهنگي مقبوليت نظام سياسي را تأمين مي  تأثير نظام فرهنگي بر سياسي قسمت دوم:  

  دهد. هاي فرهنگي عدول كند، نظام فرهنگي زمينۀ مقبوليت نظام سياسي را كاهش مي خارجي از اصول و ارزش
تواند با وضع قوانين و مقررات مالي از گردش ثروت بين قشرهاي محـدودي از  سي مينظام سيا  تأثير نظام سياسي بر اقتصاديقسمت سوم:   

  جامعه پيشگيري كند يا رفاه عمومي را در سقفي معين براي همگان تأمين نمايد.
  علوم اجتماعي 91مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -228
هاي مربوط به چالش فقر و غنا همـواره متوجـه قشـر  گيرد، ولي آسيب مي اجتماعي را در برهاي مربوط به بحران اقتصادي مجموعۀ نظام  آسيب  

  فقير و ضعيف جامعه است.
توانـد  افزايد. انتقال بحران به قشر محروم و مستضـعف جامعـه مـي خورد و بر دامنۀ آن مي بحران اقتصادي اغلب با مسئلۀ فقر و غنا پيوند مي  

  تواند به دامنۀ بحران بيفزايد. نين مقاومت محرومان نيز ميموجب تحريك آنان شود و همچ
  علوم اجتماعي 94و  93هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -229
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
هـاي مشـترك و معاهـدات  ريگـذا  هاي دروني خـود را بـا سـرمايه بندي ها و جبهه هاي اقتصادي، جنگ قسمت اول: كشورهاي مركزي، بحران  

اي است كه انتقال ثروت از كشورهاي پيراموني به كشـورهاي مركـزي را تسـهيل  گونه المللي به كنند. اين معاهدات بين المللي، مديريت مي بين
  مركز و پيرامون كند.  مي

هـا مقايسـه  و به كشورهاي ديگر هنگامي كه با آن شود يافته نيز ياد مي قسمت دوم: از كشورهاي صنعتي و ثروتمند با عنوان كشورهاي توسعه  
يافتـه  گويند. اين اصطالحات به اين نكته اشاره دارد كـه كشـورهاي توسـعه نيافته يا در حال توسعه مي مانده، توسعه شوند، كشورهاي عقب مي

  مانده يافته و عقب توسعه ها را ادامه دهند.  الگوي كشورهاي ديگرند و بايد مسير آن
برند كه چالش و نـزاع بـين ايـن دو دسـته  كار مي سوم: اصطالح استعمارگر و استعمارزده را نسبت به كشورهاي غني و فقير، كساني به قسمت  

  زدهر استعمارگر و استعما كنند و به ابعاد فرهنگي آن نيز نظر دارند.  كشور را به ابعاد اقتصادي محدود نمي
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  علوم اجتماعي 111و  110 هاي توسط * صفحهمشخصات سؤال: * م ▲  1پاسخ: گزينۀ  -230
   دانستند، بسـياري از آنـان بـه  برخي از بيدارگران نخستين، قوت و قدرت جوامع غربي را نتيجۀ عمل كردن آن جوامع به دستورات اسالم مي

  جهاني و دنيويِ فرهنگ جديد غرب آگاهي كافي نداشتند. ابعاد اين 
   كردند؛ بلكه حضور سياسي و اقتصادي  زده اين بود كه نسبت به كشورهاي استعمارگر احساس خطر نمي ن غربهاي منورالفكرا  از جمله ويژگي

  هاي كشورهاي مسلمان بودند. اين گروه مانند بيدارگران، خواستار اصالح رفتار دولت دانستند، آنان را يك فرصت مي
  علوم اجتماعي 101و  100 هاي مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -231
  هاي غيرتجربي و غيرحسي آشكار شد. هاي علمي دانش تجربي و همچنين وابستگي آن به معرفت قسمت اول: بحران هنگامي آغاز شد كه محدوديت  
  منزلۀ انكار و ترديد در هويت معرفت شناختي جهان مدرن بود. قسمت دوم: انكار و ترديد در روشنگري به  
  علوم اجتماعي 98مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -232
روابط انسـاني و هاي مختلف  تدريج به حوزه قرار داشت، ولي به رابطۀ انسان با طبيعتمحيطي و چالش مربوط به آن، ابتدا بر مدار  بحران زيست  

  نيز منتقل شد. اجتماعي
  علوم اجتماعي 92و  91هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -233
تواند بـه دامنـۀ بحـران  تواند موجب تحريك آنان شود و همچنين مقاومت محرومان نيز مي انتقال بحران به قشر محروم و مستضعف جامعه مي  

  شود. سياسي  هاي تواند باعث فروپاشي نظام بيفزايد و يك بحران اقتصادي در صورتي كه كنترل نشود، مي
  علوم اجتماعي 103و  102هاي  خصات سؤال: * متوسط * صفحهمش ▲  2پاسخ: گزينۀ  -234
  سؤال از دو قسمت تشكيل شده است:  
جهاني در طول قرن   هاي انقالب فرانسه نرسيد. اصالت بخشيدن به انسان دنيوي و اين قسمت اول: فرهنگ غرب با انكار حقايق قدسي به آرمان  

  ها و اميدها منجر شد. و به مرگ آرمان يأس و نااميدي ،»نيهيليسم«گرايي  پوچبيستم به 
  به حقايق قدسي و ماوراءطبيعي است. فطري آدميز ترين علت تداوم باور ديني و معنوي در زندگي انسان، نيا قسمت دوم: مهم  
  علوم اجتماعي 101و  100 هاي مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -235
ها را به چالش كشانده است، بيش از همه نيازمند به معرفت و علمي اسـت  و اقتصادي خود ديگر فرهنگ فرهنگي كه با حضور گستردٔه سياسي  

  اند. هاي پسامدرن فاقد اين ظرفيت كه حضور جهاني آن را توجيه كند، در صورتي كه انديشه
اين حضور دارد از بُعد ديگري از بحـران حكايـت  ناتواني جهان غرب براي توجيه حضور جهاني خود، در شرايطي كه اقتصاد و سياست او نياز به  

  هاي معرفتي و علمي آن است. سياسي غرب با توانمندي -دارد كه اين بحران ناشي از ناسازگاري بين عملكرد اقتصادي

  
  منطق 9صفحۀ  مشخصات سؤال: * ساده * ▲  3پاسخ: گزينۀ  -236
  تر از مفهوم مجهول (معرَّف) است.  شود. پس معرِّف عام عني معرِّف مصاديقي غير از معرَّف را نيز شامل ميوقتي تعريف مانع نيست، ي  
  منطق 24تا  21هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -237
توانند جـنس مشـترك  . پس نمياست» مقدار«ولي جنس عالي دايره  ،است» جوهر«، مفهوم »گوي«و » تيله«، »توپ«جنس عالي سه مفهوم   

  داشته باشند.
  منطق 66و  65هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -238
  ضرب آن از شكل سوم هستند. 6بخش وجود دارد كه  ضرب نتيجه 14در قياس اقتراني، در شكل اول تا سوم،   
  منطق 69و  64، 63، 57، 27 تا 17هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2گزينۀ  پاسخ: -239
  زاويه داشتن براي مثلث. ناپذير است مانند سه مفاهيم كلي يا ذاتي هستند يا عرضي، اما مفهوم عرضي گاهي از ذات انفكاك  
  عرض خاص). يا رسمي (جنس  فصل) (جنس  : تعريف منطقي يا حدي است1گزينۀ   
  ا ناقص (نتيجۀ غيريقيني).: هر استقرايي يا تام است (نتيجۀ يقيني) ي3گزينۀ   
  منطق 83مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -240
  علت آن.» ترافيك«نيز معلول است و » تاخير معلم«برد.  برهان انّي از معلول به علت پي مي  
  منطق 88و  51، 49، 46هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -241
  الصدق ندارد. س مستوي الزمسالبۀ جزئيه عك  
  پس دومي كاذب است. ،: دو قضيه متضادند، چون اولي صادق است1گزينۀ   
  اند و از صدق كلي، صدق جزئي را نتيجه گرفته است. : دو قضيه متداخل2گزينۀ   
 اند و از كذب جزئي، كذب كلي را نتيجه گرفته است. : دو قضيه متداخل3گزينۀ   
  منطق 19تا  13هاي  شخصات سؤال: * دشوار * صفحهم ▲  1پاسخ: گزينۀ  -242
دو مفهوم ذات و ماهيت يك چيز هستند و نسبتشان تساوي است. عرضي و ذاتي با هم تباين دارند و هر دو كلي هستند؛ پس با كلـي نسـبت   

  عموم و خصوص مطلق دارند.
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  منطق 9و  6هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * درس ▲  3گزينۀ  پاسخ: -243
اين كارمنـدان مـدرك «تواند نتيجۀ استقرا باشد. اما قضيۀ  قضاياي شخصيه هستند و قضيۀ شخصيه چون جزئي است نمي 4و  2، 1هاي  نهگزي  

  دست آمده باشد. تواند از يك استقرا به ؛ پس مي»همۀ اين كارمندان مدرك كارشناسي دارند«يعني » كارشناسي دارند
  منطق 63* دشوار * صفحۀ مشخصات سؤال:  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -244
  آيد. نمي» نتيجه«حد وسط است و در » تعريف«پس مفهوم  ،، موضوع صغرا و محمول كبراست»حد وسط«در شكل چهارم،   
  حد وسط نيست.» جامع: «1گزينۀ   
  خواهد بود.» نتيجه«موضوع » جامع: «3گزينۀ   
  آيد. نمي» نتيجه«حد وسط است و در » تعريف: «4گزينۀ   
 فلسفۀ سوم 48 ۀ* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀني: گز خپاس -245
، هم به نظر افالطون و هم به نظر سوفسطائيان و ديگر انديشمندان يونان درست اسـت؛ يعنـي »هركس بهترين داور احساس خود است«اينكه   

  هايي است كه دارد.  چه نظر افالطون را بپذيريم و چه نپذيريم، هركس بهترين داور احساس
مقياس بودن ادراك حسي براي حقيقت و واقعيت نيست. در واقع اسـتداللي ۀ ، نتيج»هاي خود است هركس بهترين داور احساس«توجه: اينكه   

  كند، داراي دو مقدمه است: كه افالطون از زبان سقراط از آن استفاده مي
  ) ادراك حسي مقياس حقيقت و واقعيت است.1  
  ود است.) هركس بهترين داور احساس خ2  
  گيرد. ... را مي هاي علمي و فلسفي و معنايي بحث از اين دو مقدمه نتايجي از قبيل بي  
  فلسفۀ سوم 12تا  9هاي  ه* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀني: گز پاسخ -246
  شود. اخالق بررسي مي در فلسفۀ علم» اند، تابع چه چيزي هستند اند يا نسبي و اگر نسبي هاي اخالقي، مطلق ارزش«ه كه ئلاين مس  
 فلسفۀ سوم 23و  22هاي  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀني: گز پاسخ -247
  نسبت به دانش و انديشه در ذهن مردم شد؛ ولي هريك از آنان به دستگاه فلسفي خود، اعتماد داشت. اعتمادي ها باعث نوعي بي نظريات غالباً متضاد آن  
 فلسفۀ سوم 30 ۀ* صفح متوسطت سؤال: * مشخصا ▲  3 ۀني: گز پاسخ -248
  ».به هوش باشيد تا سقراط كه سخنور توانايي است شما را فريب ندهد«ها يكي بيش از همه سقراط را به حيرت انداخت، آنجا كه گفته شد:  از ميان دروغ  
  فلسفۀ سوم 7و  6هاي  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀني: گز پاسخ -249
... است و فلسفه، حدود توانايي آن را مشخص كرده  استقرا و ،تجربه ،هاي متعدد ندارند؛ يك روش دارند كه تركيبي از آزمايش شعلوم تجربي رو   

  كند. و اعتبار آن را در شناخت طبيعت، بيان مي
  فلسفۀ سوم 2 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀني: گز پاسخ -250
  است.» كاري مغالطه«گرفته شده و معناي رايج آن » سوفيست«فظ اي عربي است كه از ل كلمه» سفسطه«  
 فلسفۀ سوم 66و  65هاي  ه* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀني: گز پاسخ -251
علل اربعه با مفهـوم طبيعـت ۀ در رشد جنين انسان، پدر و مادر جزء علل اربعه نيستند، چون رشد جنين، يك تغيير طبيعي است و در آن، هم  

  »)ايجاد جنين«است نه » رشد جنين«(توجه: سؤال دربارٔه  شوند. تبيين مي شيء،
 فلسفۀ اسالمي 105 ۀ* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀني: گز پاسخ -252
  ها يكسان است. متفاوت، اما هدف آن» اشراق«و » مشاء«روش   
 فلسفۀ اسالمي 106 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀني: گز پاسخ -253
هـا رنـگ فلسـفي  امـا مباحـث آن ،فيلسوفان نبودندۀ وه بر فالسفه دو گروه ديگر نيز در جهان اسالم رشد و پرورش يافتند كه هرچند از طايفعال   

شناسي (اشتراك موضوعي) بود. اين دو گروه عارفان و متكلمان بودنـد. ايـن دو گـروه نيـز  شناسي و جهان (شباهت روشي) داشت و نوعي هستي
). از آنجا كه اين دو گروه با فيلسوفان سرِ سازش نداشـتند و 1اند (رد گزينۀ  سزا داشته فيلسوفان، در بارور كردن فرهنگ اسالمي سهمي به موازات به

م عـالوه بـر ). عرفان و كال2آمدند (رد گزينۀ  كردند و با آنان از در مخالفت درمي دانستند، در برابر حكيمان ايستادگي مي ها نمي هرگز خود را تابع آن
  ).4اند (رد گزينۀ  اي را هم پيش روي فيلسوفان گشوده هاي تازه اند، افق هاي خود به فلسفۀ اسالمي تحرك و رونق بخشيده آنكه با مخالفت

 فلسفۀ اسالمي 108و  107هاي  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀني: گز پاسخ -254
ها است. پس افعال خدا  ي: افعال ذاتاً خوب يا بد هستند و عقل قادر به تشخيص اين خوبي و بديدر نظر معتزله يعن» حسن و قبح عقليِ افعال«  

  گذاري كرد. توان با تشخيص عقليِ خوبي يا بدي آن، برايش ارزش هم از اين قاعده مستثنا نيستند و مي
  خواهد. : ذاتي براي ذات علت نمي4گزينۀ   
 فلسفۀ اسالمي 116و  115هاي  ه* صفح توسطممشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀني: گز پاسخ -255
اي يگانـه در تحقيـق  كند و شـيوه نبوغ و ابتكار مالصدرا در اين است كه سه طريق برهان عقلي، شهود قلبي و وحي قرآني را با هم تركيب مي  

  آورد. وجود مي فلسفي به
  شده است.  آميخته همهاي گوناگون فكري در  ن شيوهاي التقاطي است و در آ  فلسفه» حكمت متعاليه«: نبايد پنداشت كه 1گزينۀ   
هاي زالل  عشر به چشمه : از ديدگاه مالصدرا، هر دو روش فلسفه و عرفان، بدون تطبيق بر وحي قرآني و سنت نبوي و معارف امامان اثني3گزينۀ   

  شود نه برعكس. ه مي، فلسفه و عرفان بر دين تطبيق داد»حكمت متعاليه«شوند؛ بنابراين در  حقيقت منتهي نمي
  دهند. : مالصدرا مانند مشائيان نيست كه عقل و برهان را بر هر كشف و شهودي رجحان مي4گزينۀ   
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 فلسفۀ اسالمي 117 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀني: گز پاسخ -256
 دور و شـدن جداۀ منزل به بازگشت اين اام )،1ينۀ گردد (رد گز  بازمي مردم ميان و خلق سوي به سالك) بالحق الخلق الي الحق من( سوم سفر در  

  .بيند مي چيز همه در و چيز همه با را حق ذات او بلكه نيست حق ذات از شدن
  است و در آن هيچ توجهي به غيرذات حق نيست.» في الحق«: سفر دوم 2گزينۀ   
الصدرا فقط فلسفۀ خود را با اسفار اربعۀ عرفاني هماهنگ كرده : مباحث عامۀ وجود در فلسفه، در سير و سلوك عرفاني وجود ندارد و م3گزينۀ   

  است، نه اينكه فلسفه را وارد عرفان كرده باشد.
 فلسفۀ اسالمي 121 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀني: گز پاسخ -257
ن پرداخت و نظام فلسفي خود را بـه آن اسـتوار طور تفصيلي به آ  بار اين مسئله را مطرح كرد (نه مالصدرا)، سپس مالصدرا به ميرداماد نخستين  

استاد را پذيرفت و به طرفـداري از ۀ كرد. ميرداماد با اينكه مشائي بود جانب اصالت ماهيت را برگزيد و مالصدرا هم كه شاگرد وي بود، ابتدا نظري
يير عقيده داد و اصالت و واقعيت خـارجي را از آن وجـود آن پرداخت (پس او از ابتدا جانب اصالت وجود را برنگزيد)، ولي پس از تأمل فراوان، تغ

  دانست و با اصالت ماهيت به شدت مخالفت كرد.
  ، از جمله مسائلي است كه بيش از همه عرفا و سپس متكلمان، زمينۀ پيدايش آن را در فلسفۀ اسالمي فراهم كردند.»اصالت وجود«بحث   
 فلسفۀ اسالمي 124و  123 هاي هصفح * متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀني: گز پاسخ -258
  گردد. هر موجودي در يكي از مراتب تشكيكي وجود قرار دارد و دامنه يا حد وجودي او، همان آثار و خواصي است كه از وي ظاهر مي  
  : مراتب ماهوي نادرست است.1گزينۀ   
  كند. مي ولي حد وجودي، جنبۀ كثرت را توجيه ،: خود وجود جنبۀ وحدت اشيا است3گزينۀ   
  كند. : اصالت از آن وجود است و دامنه و حد وجودي ماهيت را تعيين مي4گزينۀ   
 فلسفۀ اسالمي 120 ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀني: گز پاسخ -259
خارجي حكايـت نخواهنـد راستي از آن واقعيت  يك به صورت هيچ ذهن باشند، زيرا در اينۀ توانند اعتباري و ساخته و پرداخت اين دو مفهوم نمي  

  گري) (ورود به سوفسطايي .شود كلي مسدود مي كرد و به اين ترتيب، باب ذهن ما به روي شناخت واقعيات به
  را بشناسيم، اثري بر وجود يا عدم خود واقعيت ندارد.» واقعيت خارجي«: اينكه ما نتوانيم 1گزينۀ   
يـك از خـود واقعيـت  شود؛ ولي اعتباري بودن هر دو، به اين معنا است كه هيچ وگانه ميد» واقعيت خارجي«: اگر هر دو اصيل باشند، 3گزينۀ   

  كند. خارجي حكايت نمي
واقعيـت خـارجي «تـوان پرسـيد:  ها، همواره وجود، محمول و ماهيت، موضوع است؛ مثل: ستاره موجود است. حـال مـي : در تصديق واقعيت4گزينۀ   

  ي در موضوع و محمول در تصديق واقعيت ندارد.تأثير اما بايد توجه داشت كه پاسخ اين سؤال هرچه باشد » است؟ كدام يك از اين دو مفهوم ازاي مابه
 فلسفۀ اسالمي 123 ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀني: گز پاسخ -260
تر يـا سـزاوارتر از  رد شديدتر، مقـدماگر يك مفهوم كلي مشكّك را در نظر بگيريم، صدق آن بر افرادش يكسان نيست، بلكه صدق آن بر يك ف  

 صدق آن بر فرد ديگر است.

  
  كتاب 4مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -261
چـه نـوع رفتـاري اسـت. اولـين هـدف در » موفقيـت«و » هـوش«براي پاسخ دادن به سؤال ذكر شده ابتدا بايد مشخص كنيم كه منظور از   

  شناختي است. هاي روان پذير و تجربي از پديده شناسي علمي، توصيفي آزمون روان
  كتاب 27مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -262
  گردد. شود و صرفاً توصيفي از آن ارائه مي مشاهدٔه طبيعي رفتار بدون دخالت محقق و بدون دستكاري متغيرها انجام مي  در روش  
  شوند. ايشي متغيرها دستكاري ميدر روش آزم  
  شود. شود، بلكه رابطۀ متغيرها بررسي مي بستگي رفتار صرفاً توصيف نمي در روش هم  
  كتاب 41و  40هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -263
  وجود آورند: هاي جنسي را به توانند چهار تركيب احتمالي از كروموزوم هر پدر و مادري مي  

   44 ,44 ,44 ,44xy xy xx xx  
  باشد. سوم در پدر و مادر با يكديگر تفاوت دارد و عامل تعيين جنسيت فرزند مي و جفت بيست  
  را به فرزندش بدهد. xتواند كروموزوم  ) و مادر فقط ميxxاست ( xدر مادر اين جفت شامل دو   
را به فرزندش بدهد. پس عامل تعيـين  yيا  xتواند كروموزوم  و پدر مي (xy)است  yو يك  xدر حالي كه در پدر جفت بيست و سوم شامل يك   

  جنسيت فرزند پدر است.
  كتاب 5مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -264
شخص شود كدام باشيم تا م آوري اطالعات بيشتر مي تر است، نيازمند به جمع هاي ارائه شده صحيح يك از تبيين براي اينكه مشخص شود كدام  

  گيرد. تبيين مورد حمايت قرار مي
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  كتاب 6مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -265
هـا  هـاي مكـرر رسـيد. اگـر يافتـه شوند كه بتوان به نتايج يكساني در آزمايش اي سازماندهي مي گونه پذيري، تحقيقات علمي به در روند تكرار  

  ينان حاصل كرد كه نظريۀ ارائه شده دقيق بوده است.توان اطم پذير باشند، مي تكرار
  كتاب 9مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -266
دسـت  شناسي به خواهيم دربارٔه انسان و رفتار او بدانيم، نتوانيم از طريق علم روان باشد و ممكن است هر آنچه را كه مي اي مي انسان موجود پيچيده  

  ... هستيم. هاي ديني، فلسفي، اجتماعي و ليل است كه براي شناخت بهتر انسان، نيازمند استفاده از ساير معارف همچون معرفتآوريم. به همين د 
  كتاب 33و  32هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -267
معناي آمادگي  باشد. رسش به مي» رسش« فرآينددهندٔه  نشناختي مغز است، نشا  شناختي انسان تحت تأثير تغييرات زيست كه تغييرات روان اين  

  افتد. اساس اين برنامۀ طبيعي در ما اتفاق مي باشد. تغييرات رشدي بر زيستي و مبتني بر يك نقشۀ ژنتيكي مي
  كتاب 63مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -268
  ت.غلبه بر تفكر عيني مربوط به رشد شناختي نوجواني اس  
  كتاب 58مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -269
تفكـر نوعي ديگر تعريف كند، شرايط كنوني را مورد تجزيه و تحليل قرار دهـد و بـا  دهد كه زندگي را به سازي به نوجوان امكان مي تفكر فرضيه  

  به محيط پيرامون خود نگاه كند. انتقادي
  كتاب 25و  2هاي  ؤال: * متوسط * صفحهمشخصات س ▲  1پاسخ: گزينۀ  -270
  باشد نه كارشناسي! صحيح مي دكتراو  كارشناسي ارشدشناسان و مشاوران داراي مدرك  در مورد روان 1عبارت گزينۀ   
  كنند. ) فعاليت مي2) و هم در حوزٔه درماني (گزينۀ 3شناسان هم در حوزٔه تحقيقي (گزينۀ  روان  
شويد كه  ها مي يابد؛ بلكه صاحب مجموعۀ غني و متنوعي از مهارت تنها دانش و فهم شما دربارٔه رفتار افزايش مي شناسي نه با كار در رشتۀ روان  

  )4(گزينۀ  .كند اي به شما كمك مي اي و غيرحرفه در كارهاي مختلف اعم از حرفه
  كتاب 44مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -271
  دهند كه در آينه به خودشان نگاه كنند. شخيص ميسالگي ت كودكان پس از يك  
در هنگام تولـد حـس  .)2قادر است با جمالت كوتاه صحبت كند (رد گزينۀ  سالگي 2تواند يك يا دو كلمه بگويد و در  سالگي كودك مي در يك  

ت در اين دوره با سـهولت بيشـتري صـورت ثبت اطالعا .)3اند، ولي حس بينايي ضعيف است (رد گزينۀ  بويايي و شنوايي نسبتاً فعال و حساس
  .)4گيرد، ولي بازيابي اطالعات در برخي اوقات دشوار است (رد گزينۀ  مي

  كتاب 11مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -272
بـا اسـتفاده از » خـود«وند، هاي غريزي همچون پرخاشگري با موانعي برخورد كنند يـا ارضـا نشـ ، زماني كه كششكاوي رواناساس رويكرد  بر  

دهـد تـا  صورت ناخودآگاه انجام مي دفاعي روشي است كه فرد به  شود. مكانيسم آمده سازگار شرايط پيشكند با  هاي دفاعي سعي مي مكانيسم
  را كاهش دهد. اضطراب خود

  كتاب 36مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -273
كنـد تـا  پذيري به انسان كمك مـي يت انسان براي تغيير در مقابل تجربيات مثبت و منفي زندگي است، اين انعطافمعناي ظرف پذيري به انعطاف  

  پذير هستند. توانيم بگوييم اختالالت دوران كودكي درمان خاطر همين ويژگي رشد مي نقايص و اختالالت رشدي را مرتفع سازد. به
  كتاب 17ط * صفحۀ مشخصات سؤال: * متوس ▲  3پاسخ: گزينۀ  -274
هـاي جبرگرايانـۀ  گرا با اتخاذ يك نگاه مثبت به رفتار انساني و تأكيد بر پذيرش مسئوليت فردي تا حدودي توانسته است ديـدگاه رويكرد انسان  

  هاي علمي مرسوم را به چالش بكشاند. روش
  كتاب 45مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -275
شوند و سرعت ادراكـات حسـي در كودكـان  هاي عصبي در مغز با درجات گوناگون داراي ميلين مي سالگي) سلول 6تا  2اول (در دورٔه كودكي   

  طور كامل برقرار نشده است. شود، ولي در پايان اين دوره هنوز هماهنگي بين دو نيمۀ مغز به بيشتر مي
  كتاب 41مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -276

 مرحلۀ مهم وجود دارند: 3 ،در طول فاصلۀ بين انعقاد نطفه و تولد
  ) زيگوت: دو هفتۀ اول1
  هفته) 5) روياني: هفتۀ سوم تا هشتم (2
  ماه) 7) جنيني: هفتۀ هشتم تا تولد (3

  ع است.شوند و رشد بدن سري ها و اجزاي بدن مشخص مي در مرحلۀ روياني بيشتر اندام  
  كتاب 60مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -277
  دهد كه دربارٔه خود به وارسي و تفكر بپردازند. (تفكر دربارٔه خود) ان ميسازي و استدالل قياسي به نوجوانان امك وجود تفكر فرضيه  
  است.» تفكر دربارٔه خود«سازي از پيامدهاي  ناپذيري و قهرمان توجه: شكست  
  كتاب 53مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -278
در پسـران  ديـررسدر دختران و بلـوغ  زودرسروابط عاطفي سرد، فشارهاي رواني خانوادگي و فاصلۀ عاطفي بين نوجوان و والدين موجب بلوغ   

  شناختي نيز بستگي دارد.شود. هرچند كه اين موضوع به شرايط و عوامل ديگري از جمله عوامل فيزيولوژيكي و  مي
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  كتاب 49مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -279
دهي دوبـارٔه اطالعـات) و  سازي اطالعات (مانند سازمان يابد. كودكان هم از راهبردهاي ذخيره در كودكي دوم توانايي حافظۀ كودكان افزايش مي  

  توانند استفاده كنند. ها در اطالعات) مي ها و نشانه ي منظم و استفاده از سرنخجو و هم از راهبردهاي بازيابي اطالعات (مانند جست
  اين موضوع مربوط به رشد شناختي است.  
  كتاب 61مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -280
اساس نفع خودش و اجتناب  اين موضوع برگيرد. مرضيه دربارٔه  صورت مي منفعت شخصيدر مرحلۀ قبل از قراردادي، استدالل اخالقي برمبناي   

  )3باشد. (گزينۀ  اش مي گيرد و آنچه براي او مهم است پيشرفت درسي از ضرر تصميم مي
ها در مورد اين عمل  نظر آن هاي كالس و اتفاق است. مانند فردي كه حفظ اتحاد بچه منفعت اجتماعيدر دورٔه قراردادي استدالل اخالقي برمبناي   

  )2و  1هاي  (گزينه .دهد ر ميرا مالك قرا 
  )4(گزينۀ  .اند، هرچند با استانداردهاي رايج فردي و اجتماعي مطابقت نداشته باشند خود مهم خودي در دورٔه مافوق قراردادي اصول اخالقي به  
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