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  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» سنان -عيار -ناورد -سورت«هاي  واژه درستمعني  -1
  نيزه -سنگ محك -نبرد نابرابر -) تندي2    سرنيزه -آزمون -مبارزه -) شدّت اثر1  
  سرنيزه -هر چيز خالص -نبرد -) تيزي4  نيگرز آه -ابزار سنجش -پيكار -) سرماي شديد3  

  . ............... جز بهترتيب آمده است  به» تفتيش -افگار -قهر -طالع«هاي  ها معني واژه در همۀ گزينه -2
  بازرسي -زخمي -خشم -) برآينده2  واپژوهيدن -آزرده -چيره شدن -) بخت1  
  وجو جست -ريشانپ -دوري -) درخشان4  بازجست -خسته -عذاب كردن -) فال3  

  معني چند واژه در برابر آن درست است؟ -3
   -منحـوس (بـداختر) -ودود (دوسـت) -وجنـه (رخسـار) -صورت شـدن (روشـن شـدن) -زلت (لغزش) -بنان (انگشت) -كار) عنود (ستيزه  

  مصاف (مبارز) -مصادره (خون كسي را به مال او فروختن) -متراكم (گردآينده)
  ) نه4  ) شش3  ) هفت2  ) هشت1  

  در كدام گزينه، غلط اماليي وجود دارد؟ -4
  معلوف و مأنوس -حرز و تعويذ -ماه آذار -) اشباه و كالبدها2  حازم و دورانديش -خاييدن غذا -الغاي بردگي -) مضغ غذا1  
  وضعي موحش -عجيب و غريب -گزاردن دوگانه -) مذلت و خواري4  مخذول و خوار -ملهَم و متأثر -مرهم جراحت -) زجر و آزار3  

  در كدام عبارت غلط اماليي وجود دارد؟ -5
ـــار او1 ـــت مشـــرك از انظ ـــام حجّ ـــه در هنگ ) آنك
) كســـي كـــه تخـــم نكـــارد چـــه دخـــل بـــردارد؟2
ــا بيافــت ) ســال3 ــّواص شــد در بحــر فكــرت ت ــا غ ه
ــــــــي4 ــــــــالتيا ) گرم ــــــــجرتي و ح ش را ض

 

نــدر ســيخ شــدهمچــو مرغــي بــر فــراز آتــش ا 
ــــه بر  ــــل ك ــــۀ عاج ــــاش دان ــــبپ ــــوري آج لخ

آســـمان از بهـــر زيـــب افســـر ايـــن درّ ثمـــين
ــــــــحتي ــــــــادي فس ــــــــبش دل را گش زان ت

 

  . ............... جز بهپديدآورندٔه همۀ آثار، سلمان هراتي است  -6
  ) دري به خانۀ خورشيد4  ) از آسمان سبز3  ) از خاموشي2  ) از اين ستاره تا آن ستاره1  

  ؟نيستمذكور » بزرگ علوي -عباس خليلي -دق هدايتصا -اسالمي ندوشن«آثار ترتيب در كدام گزينه به -7
  ها ساالري -انسان و اسرار شب -اصفهان نصف جهان -بين ) جام جهان1  
  ها نامه -روزگار سياه -پروين دختر ساسان -) صفير سيمرغ2  
  هاي زندان پاره ورق -انتقام -سه قطره خون -) آواها و ايماها3  
  بريم از رنجي كه مي -ران مخوفته -پياده آمده بودم -) آن روزها4  

  است؟ نادرستكدام گزينه دربارٔه ادوار عصر شعر نيمايي  -8
  محصول دورٔه دوم است. ،) شعر سپيد و به تعبير ديگر شعر منثور1  
  ) در دورٔه سوم، شعر نو تغزلي گسترش يافت و ادبيات اجتماعي و حماسي رواج پيدا كرد.2  
  روزگار نو و مجلۀ سخن در دورٔه دوم اتفاق افتاد.هاي ادبي همچون  ) انتشار نشريه3  
  نويسندگان ايران در دورٔه سوم تشكيل شد. ٔه) نخستين كنگر4  

  در كدام گزينه آثاري از شاعران مختلف آمده است؟ -9
  سفر پنجم -سايۀ عمر -) ديدار صبح2    عبور -دستچين -) چمن الله1  
  ها نخستين نغمه -شبگير -سراب) 4  از زبان برگ -سرودن از بودن و -) شبخواني3  

  كار رفته است؟ هاي كدام گزينه در بيت زير به همۀ آرايه -10
بساط جوهري گـردد زمـين هرجـا بـه حـرف آيـد

 

ريـزد سـخن زان لعـل گوهربـار مـي ز بس رنگـين 
 

  نما قضمتنا -آرايي واج -مراعات نظير -) حسن تعليل2  استعارٔه مصرحه -آميزي حس -مجاز -) استعاره مكنيه1  
  آميزي حس -كنايه -جناس -) استعاره4  ايهام تناسب -ايهام -آميزي حس -) حسن تعليل3  

  است؟ نرفتهكار  شده مقابل كدام بيت در آن بيت به آرايۀ نوشته -11
ـــدر1 ـــز ان ـــه پشـــت مي ـــدم ب ـــياه بدي ـــي س ) يك
ـــه2 ـــود ) ريش ـــان نب ـــزرع امك ـــت در م واري عافي
هرگـز ) نديدم هـيچ بـر جـز خـواري از سـرو قـدت3
) تــــا طــــرّٔه طــــّرارت زد دســــت بــــه طــــّراري4

 

ــ  ــي ت ــتهم ــان ختاس ــين و خ ــان چ ــي خاق و گفت
ـــه در دلهر ـــت درود ك ـــت جمعي ـــدارا كاش ـــا م ه

ــالي چــو بخــت ســرنگون دارم چــه ســود از همــت ع
بســــتي، فريــــاد ز دســــتانت دســــت همــــه بــــر

 

  (تشبيه) 
  (استعاره) 
  (تناقض) 
 (ايهام) 

  فته است؟كار ر  به» شاخص«در كدام گزينه  -12
  است. هاي امام سجاد  اي از نيايش ) صحيفه مجموعه2  استاد خطاطي با قلم درشت بود. ،) عالمه1  
  البالغه دربردارندٔه سخنان اميرالمؤمنين است. ) نهج4  ، مرد سياست بود. الشعراي آستان رضوي ) ملك3  

 ۱۴تا  ۱های  درس:  ۳ فارسی زبان       کل کتاب:  ۲ فارسی ادبیات       ۲۵تا  ۲۲های  درس:  چهارم فارسی ادبیات و زبان
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  ترتيب از چند تكواژ و واژه تشكيل شده است؟ عبارت زير به -13
  »آن چيست كه تو بدان تمايل داري؟«  
  هشت -) ده4  هفت -) هشت3  نه -) يازده2  هشت -) نه1  

  جزئي استثنايي آمده است؟ جملۀ سه ،در كدام بيت -14
ـــــار1 ـــــارنج و ن ـــــر ز ن ـــــوش ) پ ـــــاغي خ ب
ــوس2 ــه افس ــر ب ــه عم ــت هم ــه بگذش ) افســوس ك
) عشـــــق يعنـــــي خـــــاك پـــــاي خاكيـــــان3
ـــــــرين4 ـــــــاد ق ـــــــال ب ـــــــت را كم ) دولت

 

ر بـــــرگ آن چراغـــــي خـــــوشزيـــــر هـــــ 
ــــــانيد ــــــارم نرس ــــــه كن ــــــت آرزوي دل ب بخ
مــــــــــي زدن در حلقــــــــــۀ افالكيــــــــــان
مــــــــّدتت را زمانــــــــه بــــــــاد نــــــــديم

 

  ساختمان فعل كدام جمله از نوع مركب است؟ -15
  هايي در اطراف پراكنده شده است. سنگ ) تك2  خوانند. ميچوپانان گله را با فريادشان فرا )1  
  اند. هاي مرمر در هواي آزاد قرار داشته ) سنگ4  سازد. آشكار مي) اين كاخ نكاتي را بر من 3  

  . .............. جز بهمركب آمده است  -ها هم واژٔه مركب و هم واژٔه مشتق در همۀ عبارت -16
  كرد. گسستۀ خود را بر سطح سياه افق رها مي همسو و از  ) ستاره نيز فروغ كم1  
  هاي تابناك بود. پرمهرشان آينۀ روان دوستانه و ) چشمان جذاب و نگاه انسان2  
  ) اين اندوه جانكاه و سياهي پربيم بر سراپردٔه سوختگان هم حكومت داشت.3  
  شد. هاي در تاريكي فرورفته سرازير مي طرف شيب نواخت بههاي انبوه، يك ) نهر فرات از ميان نخلستان4  

  ترين كلمه كدام است؟ مناسباگر بخواهيم مفهوم بيت زير را در يك كلمه خالصه كنيم،  -17
اي بـه بغـض فـرو بـود حـرف عشـق چون عقـده

 

ــا هميشــه ســرِ وا شــدن نداشــت  ايــن عقــده ت
 

  ) خفقان 4  ) سنگدلي3  ساماني ) نابه2  ) هجران1  
  بيت گزينۀ ............... با بيت زير تناسب مفهومي دارند. استثناي  ههمۀ ابيات ب -18

  ...»بوها، پاي آن كاج بلند  ست/ الي اين شبو خدايي كه در اين نزديكي ا«  
ــي1 ــي م ــل نقش ــه ذوق وص ــر روي آب ) دل ب ــد ب زن
ـــيد2 ـــا خورش ـــت ذره ت ـــار اس ـــؤه ي ـــوم جل ) هج
) جملــــه ذرات جهــــان آينــــۀ صــــورت اوســــت3
ـــز او ذره4 ـــه ج ـــق ك ـــين متف ـــك ع ـــود ) ي اي نب

 

 

رنــگ اســت يــار اي هــوس آيينــه بشــكن ســخت بــي
ـــن  ـــرتم م ـــه حي ـــدل«ب ـــ» بي ـــه برگي رمدل از ك

ـــــي  ـــــور تجل ـــــع ن ـــــۀ ماســـــتمطل رخ جانان
ـــن ـــاهر اي ـــت ظ ـــون گش ـــده چ ـــار آم ـــه اغي هم

 

  شود؟ يافت ميبيت نيز در از كدام » اَصبحتُ اميراً و امسيتُ اسيراً«مفهوم عبارت  -19
ــي1 ــاه  ) آب ــال و ج ــه م ــن خان ــتاده در اي ــت ايس اس
) نوبـــت كوكبـــۀ مـــاه مـــن اســـت، اي خورشـــيد2
ــه از 3 ــالي ك ــالم از او خ ــود ع ــي ش ــاش) ك ــر بق به
) تــو بــودي آن دم صــبح اميــد كــز ســر مهــر4

 

ايــــــن آب نــــــاروان شــــــما نيــــــز بگــــــذرد 
ــو را ــت ت ــت زوال اس ــن، وق ــوه مك ــن جل ــيش از اي ب
ــــار ــــا را سنگس ــــودش فن ــــزد روز مول ــــرد اي ك
برآمــــــدي و ســـــــرآمد شــــــبان ظلمـــــــاني

 

  ؟نداردكدام بيت با بيت زير قرابت مفهومي  -20
ــه را ــوش دل فرزان ــرد ه ــد ب ــون آي ــق چ عش

 

ـــي  ـــا م ـــه را دزد دان ـــراغ خان ـــد اول چ كش
 

  

ـــر مـــا1 ـــو ب ـــوديم خردمنـــد، كـــه زد عشـــق ت ) ب
) هزيمــــت همــــان روز شــــد شــــاه عقــــل2
) خيمـــه زد پادشـــه عشـــق بـــه خلوتگـــه دل3
ــوان كــرد4 ــواهي بت ــه بخ ــت هرچ ــق رخ ــا عش ) ب

 

ــــــــد  ــــــــديم خردمن ــــــــوانگي آورد و نمان دي
ــــر عشــــق ــــن خيمــــه زد مي كــــه در شــــهر ت

ـــ ـــش ب ـــو دروي ـــاره چ ـــل بيچ ـــيعق ـــد رون م آي
ديوانــــه تــــوان زيســــت خردمنــــد تــــوان بــــود

 

  كدام بيت با شعر زير ارتباط مفهومي دارد؟ -21
كسي كركس نيست/ گل شبدر چه كم از اللـۀ  گويند/ اسب حيوان نجيبي است، كبوتر زيباست/ و چرا در قفس هيچ دانم/ كه چرا مي من نمي«  

  »ديد ها را بايد شست/ جور ديگر بايد قرمز دارد؟/ چشم
ــــزان1 ــــل خ ــــس اي بلب ــــرآور از قف ــــر ) ب زده س
دردي اســت ) دگــر خمــوش نشســتن بــه خانــه بــي2
ـــه 3 ـــد ) چـــو ره ب گشـــت گلســـتان وحـــدتم دادن
ـــود4 ـــب گش ـــه راز غي ـــد ب ـــان نتوان ـــي زب ) كس

 

ــد  ــوش آم ــيش و ن ــام ع ــد و اي ــل ش ــل گ ــه فص ك
كـــه قمـــري از ســـر هـــر شـــاخ در خـــروش آمـــد
ـــد ـــوش آم ـــه گ ـــي ب ـــم يك ـــل و زاغ ـــواي بلب ن

بــــه قافلــــۀ اهــــل دل خمــــوش آمــــد جــــرس
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  كدام بيت با شعر زير مفهوم متناسب دارد؟ -22
  »شكند تاب/ نيست يك دم شكند خواب به چشم كس و ليك/ غم اين خفتۀ چند/ خواب در چشم ترم مي درخشد شب تراود مهتاب/ مي مي«  

كه بـر روي زمـين چـون مـور فرمـانش رواسـت) هر1
ــــد2 ــــا مه ــــل را دام تماش ــــود ) طف ــــايش ب آس
ــــي3 ــــاه را ) م ــــردم آگ ــــا م ــــاع دني ــــزد اوض گ
نيــاز ) مغـز چــون كامـل شــود، از پوســت گـردد بــي4

 

ـــت  ـــارغ اس ـــليمان ف ـــدان س ـــگ مي ـــاط تن از بس
دل ز يـــاد مـــا در آن زلـــف پريشـــان فـــارغ اســـت

آلــوده از خــار مغــيالن فــارغ اســت پــاي خــواب
ــــاطر آزاد ــــالم خ ــــت از دو ع ــــارغ اس ــــردان ف م

 

  مصداقي براي اين عبارت گوته است؟ كدام ابيات حافظ -23
بار در قافيه نياورم، مگـر آنكـه بـا ظـاهري  تو قافيه پردازم ... هيچ كالمي را دوسرايي تو تقليد كنم. چون  خواهد از شيؤه غزل حافظ، دلم مي«  

  »يكسان معنايي جدا داشته باشد.
) چــو بشــنوي ســخن اهــل دل مگــو كــه خطاســت1
ـــر      ـــي ف ـــي و عقب ـــه دني ـــرم ب ـــيس ـــد و نم آي
ــوت2 ــت ) خل ــت اس ــه حاج ــا چ ــه تماش ــده را ب گزي
ــدا     ــا خ ــت ب ــو را هس ــه ت ــاجتي ك ــه ح ــا ب جان
) در خرابـــات مغـــان گـــر گـــذر افتـــد بـــازم3

ـــم     ـــاد زن ـــو زهّ ـــروز چ ـــر ام ـــه گ ـــۀ توب حلق
) روز وصــــــل دوســــــتداران يــــــاد بــــــاد4
كـــامم از تلخـــي غـــم چـــون زهـــر گشـــت    

 

ــخن  ــه س ــناس ن ــن ش ــا اي ــن خط ــان م جاســت اي ج
هــا كــه در ســر ماســـت اهللا از ايــن فتنــه بــاركت

چون كوي دوست هست به صـحرا چـه حاجـت اسـت
ــت ــت اس ــه حاج ــا را چ ــه م ــرس ك ــي بپ ــĤخر دم ك

ســـــجاده روان در بـــــازمحاصـــــل خرقـــــه و 
ـــــردا ـــــازن ميكـــــده ف نكنـــــد در بـــــازم خ

ــــــاد ــــــاد ب ــــــاران ي ــــــاد آن روزگ ــــــاد ب ي
بانــــــگ نــــــوش شــــــادخواران يــــــاد بــــــاد

 

  است؟ متفاوتديگر مفهوم كدام بيت با ابيات  -24
) اي دل مجـــوي ســـود ز ســـوداي او كـــه عشـــق1
ــراق2 ــقت ف ــن از عش ــود م ــد و س ــرم ش ــۀ عم ) ماي
) جــان و دل خــواهيم داد انــدر ســر ســوداي عشــق3
ـــه4 ـــود ن ـــرا انديشـــۀ بهب ) اي در غـــم عشـــقت م

 

بنيــــاد ايــــن معاملــــه را بــــر زيــــان نهــــاد 
ـــن ـــان و ســـود م ـــازار ســـودايت زي ـــد از ب ـــن بُ اي

ــدارد در ــل پن ــرد عق ــواهيم ك ــان خ ــودا زي ــن س اي
كردم زيان در عشـق تـو صـد گـنج و ديگـر سـود نـه

 

  خواني دارد؟ هم» از كوزه همان برون تراود كه در اوست«المثل  كدام بيت با ضرب -25
ـــه1 ـــع آيين ـــه مجم ـــت ) زمان ـــاف اس ـــاي ناص ه
ــيرت اوســت2 ــدي س ــت، ب ــدَم گف ــه بَ ــس ك ) آن ك
ـــاهرش بـــا بـــاطنش گشـــته بـــه جنـــگ3 ) ظ
ـــت) آبرو 4 ـــيهي اس ـــاريتي روس ـــود ع ـــه ب ـــي ك ي

 

ــــرون  ــــگ ب ــــدورت نشســــته زن درون صــــفا ز ك
وان كـــس كـــه مـــرا گفـــت نكـــو خـــود نيكوســـت
بـــاطنش چـــون گـــوهر و ظـــاهر چـــو ســـنگ
جملـــه زنـــگ اســـت اگـــر آينـــه بـــردارد نـــم

 

  

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

  »:قاتل شباُب بالدنا املضّحون أعداء و طغاًة ال یرحمون شعبنا حّتی صغارنا!« -۲۶

  کنند! کنند، دشمنان و طاغوتی هستند که به جوانان و کودکان ما رحم منی ) قاتل جوانان کشور ما که فداکاری می۱  

  کنند! کودکان ما رحم منیهایی است که به ملت و  ) فداکاری جوانان رسزمینم قاتل دشمنان و طاغوت۲  

  کردند! ی به کودکان ما رحم منینی مبارزه کردند که به ملت ما حت) جوانان فداکار کشور ما با دشمنان و متجاوزا۳  

  کنند! ی کودکان ما رحم منیجاوزگرانی است که به ملت ما و حت) مبارزۀ جوانان فداکار ما با دشمنان و ت۴  

  »: أقصی نقاط العامل!إستیقظ املسلمون من نوم الغفلة يف بید قائد الّثورة العظیم« -۲۷

  دست رهرب کبیر انقالب از خواب غفلت بیدار شدند! لامنان در دورترین نقاط جهان، به) مس۱  

  دست رهرب کبیر انقالب بود که مسلامنان در نقاط مختلف جهان از خواب غفلت خویش بیدار شدند! ) به۲  

  ترین نقاط جهان از خواب غفلت بیدار کرد! دسرتس ب، مسلامنان را در دور) دست توانگر رهرب انقال ۳  

  دست رهرب انقالب بزرگ ما از خواب غفلت بیدار شدند! در دورترین نقاط جهان بودند، به ) مسلامنانی که۴  
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  »:ف کلّها باملنظومة الّشمسّیة! دقائق و األجرام الّسامویّة حولها یُعر إّن ضوء الّشمس مل یصل إلینا إّال خالل مثاين« -۲۸

  شوند! نام منظومۀ شمسی شناخته می ، همگی به ) نور خورشید تنها طی هشت دقیقه به ما رسیده است و اجرام آسامنی پیرامون آن۱  

  اند! هنام منظومۀ شمسی شناخت های آسامنی اطراف آن را به رسد مگر در طی هشت دقیقه و جرم شک نور خورشید به ما منی ) بی۲  

  شناسند! رسد و اجرام آسامنی که در اطراف آن هستند را همگی با نام منظومۀ شمسی می نور خورشید در مدت هشت دقیقه به ما می) ۳  

  اند! ) هامنا پرتوی خورشید تنها در مدت هشت دقیقه به ما رسیده و اجرام آسامنی پیرامون آن را همگی با نام منظومۀ شمسی شناخته۴  

  »:ي میراث األنبیاء!اب أٌخ إشتهر علامً: أنا أکرث منک شکراً للّه ألنّه وهبنفأج« -۲۹

  اند! که میراث پیامربان را به من بخشیدهن نسبت به خدا شاکرترین هستم چرا) آن برادری که علمش شناخته شده بود جواب داد: م۱  

  که میراث پیامربان را به من داد! منونم چرا) برادری که از جهت علمی مشهورتر بود گفت: من بیش از تو از خدا م۲  

  که به من میراث پیامربان را بخشیده است! لحاظ علمی مشهور شده بود پاسخ داد: من از تو نسبت به خداوند شاکرترم چرا برادری که به) ۳  

  ه میراث پیامربان به من بخشیده شده است!ک به برادری که از لحاظ علمی شناخته شده بود جواب داد: شکرگزاری من از تو بیشرت است چرا) ۴  

  عّین الّصحیح:  -۳۰

  کرد! ) اإلسالم مل یفتح البالد بهدف الّنهب!: اسالم کشورها را با هدف غارت، فتح منی۱  

  ام! تر از صخره نبوده گاه محکم ) أنا لست أصلب من هذه الّصخرة أبداً!: من هیچ۲  

  کنندۀ راه توبه است! آسان ،ها کردن گناهان) ترک الّذنب أهون من طلب التّوبة!: ر ۳  

  گردد! ) إّن اإلیثار صفة یتخلّق بها املؤمن!: هامنا ایثار صفتی است که مؤمن به آن آراسته می۴  

  ما هو الّصحیح عن مفهوم اآلیة الّرشیفة؟ )مّر الّسحاب ي مترّ و تری الجبال تحسبها جامدة و ه( -۳۱

  ) تحسب الجبال ثابتًة و هذه صحیحٌة!۲  الّسحاب و إن ال نفهم! ) الجبال متّر أمامنا کام یمرُّ ۱  

 ) الّسحاب کالجبال ال یتحّرک من مواقعه!۴  ) حرکة الّسحاب أرسع من حرکة الجبال!۳  

  »:گرفته بود! نور خدا در یک لحظه بر قلب آن مرد تابیده بود و آن را ناگهان فرا« -۳۲

  واحدًة و کان غمرها فجأًة! ةً لرّجل لحظ قلب ذلک ا) إّن نور اللّه قد طلع يف۱  

   قلب الرّجل تلک اللّحظة و قد غمرها فجأًة!ّي قد أرشق يف) کان الّنور اإلله۲  

   لحظة واحدة و یغمره فجأًة!ّي یرشق علی قلب ذلک الرّجل يف) کان نور إله۳  

  ) کان نور اللّه قد أرشق لحظًة علی قلب ذلک الرّجل و َغمره فجأًة!۴  

  : الخطأن عیّ  -۳۳

  ) آثار باستانی اصفهان بسیار زیبا هستند!: ما أجمل املعاملَ األصفهان األثریّة!۱  

  ي خلّفت هذه الزّلزلة!األثر الّذ ) جای تعجب است از اثری که این زلزله بر جای گذاشته است!: العجب من۲  

   التّاریخ!عظم حضارٍة يفترین متدن در تاریخ است!: هذا هو ِرسُّ أ  ) این هامن راز تأسیس بزرگ۳  

  آموزان زیاد شده است!: قد کرث الطّّالُب إعتامداً علی أنفسهم! نفس دانش به) اعتامد۴  

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

علـی داخلـه! إذا شـعر أفـراد البیـت باملحّبـة فـإنّهم  تسـیطري  الـّروح الّتـي يفان الّصفة األساسّیة للبیت لیست عظمته أو حقارته بل ه«

ّتعبیر عـن البیـت مبهـد املعرفـة ي ال تُکتَسب حّتی باملال أو الجاه! البیت یعلّمنا املبادئ و األصول و یهّیئنا للمستقبل فالبالّسعادة الّت یشعرونَ 

ي نراهـا خـارج ّول مسئولّیة للمرأة عنایتهـا بـاألرسة فـان األخالقّیـات الّتـاألّول و عن األّم باملدرسة األولی تعبیر صادٌق و الّدلیل علی ذلک أّن أ 

أّن  نعتقـد حیاتـه، و لـذلک ي سـیّتبعها يف ذهن الطّفل الغایات الّت البیت! فاألّم ترسم يفي بذرته األّم يفلیست إّال نتیجة للبذر األّول الّذاملنزل 

  »لألّمة هو تربیة البنت! يّ الحقیقاإلصالح 

  من صفات األرسة الّسعیدة:  لیسن ما عیّ  -۳۴

   أعامل البیت!) هم یتعاونون يف۲    ) هم یحبّون أعضاء أرستهم!۱  

   الکالم و العمل!) هم یصدقون يف۴    ) هم یملکوَن األموال الکثیرة!۳  

  ............... ي األّم باملدرسة األولی ألنَّ نسمّ  -۳۵

   املجتمع!سنة أو الّسیّئة يفي تزرع بذور األخالق الحي الّت) األّم ه۱  

  ) العنایة باألرسة و ما یحتاجها من الغذاء و اللّباس من وظائف األّم فقط!۲  

   ذهن الطّفل! أیّة مسئولیّة إجتامعیّة بل ترسم الغایات يف) األّم ال تشارک يف۳  

 ي املجتمع الّسلیم بواسطة تعلیم القراءة لألطفال!ي تبني الّت) األّم ه۴  
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  عّین الّصحیح:  -۳۶

  ي مبهد املعرفة األّول ألنّها تعلّم األطفال املبادئ و األصول!) املدرسة تسمّ ۱  

  ) الّرتبیة األرسیّة ال تؤثّر علی املجتمع بل تؤثّر علی سلوک األطفال فقط!۲  

  ) عظمة البیت أو صغارته ال تؤّدیان إلی سعادة األرسة أو شقاوته!۳  

 ! بیت صغیرو تربیة األبناء يفة هي لألمّ ) اإلصالح الحقیق۴  

  : الخطأعّین  -۳۷

  ) املرأة الّتی تحّرک املهد بیمینها تحّرک العامل بیسارها!۱  

  یّة ینشأ الرّجال جاهلین! أمّ ) إذا نشأت بنات املجتمع يف۲  

  ) إّن جذور الجنایات الّصغیرة و الکبیرة ترتبط باألرسة!۳  

 ّي! إصالحه الحقیقو لکن ال سهم لها يف  املجتمع مهّم جّداً ) دور األّم يف۴  

  ۳۹و  ۳۸(يف الّتشکیل  الخطأعّین(:  

  »:تسیطر علی داخله!ي  الّروح الّتي يفان الّصفة األساسّیة للبیت لیست عظمته أو حقارته بل ه« -۳۸

  َسْت لَیْ  -األساسیّةَ  -) إنَّ ۲    الّروحِ  -عظمتَهُ  -) للبیِت ۱  

  تسیطرُ  -يَ هِ  -) حقارةَ ۴    داخلِ  -عظمتُهُ  -) الّصفةَ ۳  

  »: البیت!ي بذرته األّم يفلیست إّال نتیجة للبذر األّول الّذي نراها خارج املنزل ان األخالقّیات الّت« -۳۹

  للبذرِ  -َسْت لَیْ  -) خارجَ ۲    نتیجةَ  -املنزلِ  -) األخالقیّاِت ۱  

 البیِت  -األمُّ  -) إنَّ ۴    البیِت  -بََذرَتْ  -) األّولِ ۳  

  ۴۰-۴۲حیح يف اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ (عّین الّص(:  

  »:نعتقد« -۴۰

  املسترت» نحن«معرب/ فعل مرفوع و فاعله ضمیر  -ّي للمعلوممبن -للمتکلّم مع الغیر -) مضارع۱  

  و الجملة فعلیّة و خرب و مرفوع محّالً» اإلصالح«ّي علی الّضّم/ فعل و فاعله مبن -ّي للمعلوممبن -) الزم۲  

/ فعل و فاعله الّضمیر املسترت -معتّل و مثال -»إفتعال« من باب مزید ثاليثّ  -ضارع) فعل م۳     متعدٍّ

  ّي للمعلوم/ فعل مرفوع و مع فاعله جملٌة فعلیّةمبن -صحیح -مزید ثاليثّ  -) للمتکلّم وحدة۴  

  »:یشعرونَ « -۴۱

  ن اإلعرابمعرب/ فعل مرفوع بثبوت نو  -صحیح -مزید ثاليثّ  -للغائبینَ  -) فعل مضارع۱  

  معرب/ فعل مرفوع بثبوت نون اإلعراب، فاعلُُه ضمیر الواو البارز -مجرّد ثاليثّ  -) للغائبینَ ۲  

  و مرفوع محّالً» إنَّ «ّي علی الفتح/ الجملة فعلیّة و خرب مبن -معتّل و أجوف -) مجرّد ثاليثّ ۳  

 و منصوب محّالً» إنَّ «لة فعلیّة و خرب البارز و الجم »الواو«يٌّ للمعلوم/ فعل و فاعله ضمیر مبن -) مضارع۴  

  »:يّ الحقیق« -۴۲

  منقوص/ نعت و منصوب تقدیراً بالتّبعیّة -معرب -معرّف بأل -مذکّر -مفرد -) إسم۱  

  منرصف/ مضاف إلیه و مجرور تقدیراً  -صحیح اآلخر -معرب -معرّف بأل -) إسم۲  

  اف إلیه و مجرورممنوع من الّرصف/ مض -صحیح اآلخر -معرب -مذکّر -) مفرد۳  

  بالتّبعیّة صحیح اآلخر/ نعت و منصوب باإلعراب األصيل -معرب -مذکّر -) مفرد۴  

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

  عّین الوصف جملًة:  -۴۳

   قلوب جامهیرنا املسلمة!ج يف) مازالت أحاسیسنا الثّوریّة متو ۲  ) کّل ذلک بفضل العلامء الّذین ُوهبوا املقدرة و الّذکاء!۱  

  ) هبط طائران علی غصن الّشجرة أجنحتهام منکرسة!۴  ) إن زلّت عنه قدٌم فقد ثبتت له اُخری!۳  

  عّین الّصحیح حسب الوصف و اإلضافة:  -۴۴

  ي ِمن أجلّة األدباِء األدِب العربیِّة!) املتنبّ ۲  ) جمیُع موظّفین دائرتِنا یعملون بجدٍّ و مثابرٍة!۱  

  ّي!املوضوعات العلم یهاجرون للبحث عن ) بعض الطّّالب اإلیراينّ ۴  ّي حاٍل! أ ) إنّا نُحّب إیران الجمیلَة و ندافع عنها يف۳  

  عّین موصوفاً منرصفاً: -۴۵

   أشعار شعرائنا قبل قرون!) نجد مضامین مشرتکة يف۲  ) إّن إرسائیل دولة عداونیّة حاقدة علی اإلسالم!۱  

   التّاریخ!) إّن مریم البتول العذراء من أزهد الزّهاد يف۴  مبکارم أخالقیّة! من یتحلّی) أفضُل الّناس ۳  
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   بیان الغرض من الّتصغیر: يف الخطأعّین  -۴۶

  تحبیب ي هدیّتک! ي حتّی تأيت و تأخذي یا بُنیّت) قوم۲  تحقیر کثیراً!  ) أبولهب ُرجیل لئیم قد آذی رسول اللّه ۱  

  قرب املکان ) هناک قُبیل املسجد مکتبة ثقافیّة عاّمة! ۴  تحقیر  ! حدیقتک ُشجیرات جمیلةنغرس يف ) هل یمکن أن۳  
  عّین اإلسم املنسوب منصوباً: -۴۷

  ة! سبیل خیر اإلنسانیّ ) هؤالء العلامء اإلیرانیّون وقفوا حیاتهم يف۲  ) إذا لبسِت األثواب القطنیّة تَبدین أکرث جامالً یا أّمي العزیزة!۱  

  إکتشاف الجراثیم!» لویس باستور« ) من أهّم خدمات العامل الفرنيسّ ۴  ) ینّعم اإلنسان الیوم بنعم سّخرها اللّه من القوی الطّبیعیّة!۳  
  عّین الحال بصورة صحیحة:  -۴۸

   آخر وقتها متکاسلین!الّصالة يف تُقمن) ال ۲   جمیع أمورکام راجیان ربّکام!) إجتِهدا يف۱  

   املکتبة مشتاقاً صامتاً!) طالع الطّلبة يف۴  لی أزهار البساتین ُمعجباٍت بجاملها!) نظرنا إ۳  
  فیه الّتمییز:  لیسعّین ما  -۴۹

  ) إيّن اُصبُت بالفشل مراراً!۲    ) آتینا ما یَِجب علینا زکاًة أمس!۱  

  ی أن تصبح مثل اُّمها صرباً!ي تتمنّ ) ه۴  ) هل ترّجحین هذا الکتاب سهولًة!۳  
  حول کلامت العبارة الّتالیة:  الخطأن عیّ  -۵۰

  » مدینتنا درساً شدیداً خالل الّسنة الّدراسّیة املاضیة!تقّدمت طالبات راغبات يف«  

  ) املاضیة: نعت و مجرور۴  فیه ) خالل: مفعول۳  ) درساً: متییز۲  ) شدیداً: صفت۱  

  

  گردد؟ پيوندد و آغازگر رسيدگي به اعمال و برپايي بقيۀ وقايع مي وقوع مي ام امر بهكد ،پس از آماده شدن صحنۀ قيامت -51
  ) دادن نامۀ اعمال4  ) قضاوت بر معيار حق3  ) برپا شدن دادگاه عدل الهي2  ها ) زنده شدن همۀ انسان1  
  در كدام عبارت بيان شده است؟ با توجه به آيات قرآن كريم، اولين سخن مالئكه با متقين چيست و بهاي بهشت رفتن آنان -52

  )جَنَّةخُلُوا الْاُْد( -)تُمْطِبْ كُمْسالمٌ عَلَيْ() 2  )عامِلينرُ الْمَ َاجْفَنِعْ( -)تُمسالمٌ عليكم طِبْ() 1  
  )عامِلينرُ الْمَ َاجْفَنِعْ( -)كُمُرسُلٌ مِنْ اَلَم يَاءتِكُمْ() 4  )جَنَّةخُلُوا الْاُْد( -)كُمُرسُلٌ مِنْ اَلَم يَاءتِكُمْ() 3  
  ها بر ايشان به خداوند چيست؟ آوري دوستداران پروردگار هنگام نزول مصيبت علت روي ،بنا به فرمودٔه امام علي  -53

  ها بخش بودن ياد خداوند در وحشت تنهايي ) آرام2  ) آشكار بودن رازهاي ايشان بر خداوند و اشتياقش به مالقات بندگان1  
  ها و بينش آنان ) آگاهي خداوند بر انديشه4  دست خداوند به) بودن سررشتۀ كارها 3  
  گردد؟ تعلق كفارٔه جمع بر ترك عامدانۀ روزه در چه زماني واجب مي -54

  جا نياورد. ) اگر كسي پس از برطرف شدن عذر خود تا سال آينده قضاي روزه را به1  
  جا نياورد. دار عمداً روزه نگيرد و تا سال آينده قضايش را به ) اگر روزه2  
  ) اگر كسي روزٔه خود را با فعل حرامي باطل نموده باشد.3  
  ) اگر انسان براي فرار از روزه به سفر رود.4  
  باشد؟ هاي جامعه در كدام آيۀ شريفه متجلي است و ثمرٔه آن كدام مورد مي اقدام عملي در قدم اول براي تقويت بنيان -55

  استحكام بنيان خانواده و رفع مشكالت اخالقي -)كرنَ عَنِ المُنْهَْورُوفِ وَ يَنْمَعْيأمُرونَ بِالْ() 1  
  ياري و پشتيباني افراد جامعه -)كرنَ عَنِ المُنْهَْورُوفِ وَ يَنْمَعْيأمُرونَ بِالْ() 2  
  استحكام بنيان خانواده و رفع مشكالت اخالقي -)رخَيْعونَ اِلَي الْامّة يَدْ كُمْمِنْ تَكُنْوَلْ() 3  
  ياري و پشتيباني افراد جامعه -)رخَيْعونَ اِلَي الْامّة يَدْ كُمْمِنْ تَكُنْلْوَ() 4  
  ساز جوان ايراني دارد؟ هاي تمدن يك از برنامه خواهان در عصر حاضر چيست و اشاره به كدام الزمۀ تقويت جبهۀ عدالت -56

  هاي جامعۀ خود تقويت بنيان -) زنده كردن روحيۀ جهاد و مبارزه1  
  مبارزه با ستمگران و تقويت فرهنگ جهاد -ده كردن روحيۀ جهاد و مبارزه) زن2  
  مبارزه با ستمگران و تقويت فرهنگ جهاد -) استحكام بخشيدن به نظام اسالمي3  
  هاي جامعۀ خود تقويت بنيان -) استحكام بخشيدن به نظام اسالمي4  
تواند مـورد  ، مي)رَجونمُخْ تُراباً و عِظاماً اَنَّكُمْ تُمْاِذا مِتّمُ و كُنْ اَنَّكُمْ َايَعدُّكُمْ(ت قرآني كدام آيۀ شريفه در رد ادعاي اشراف كافر به آخرت در عبار  -57

  استفاده قرار گيرد؟
  )جَعوننا ال تُْراِلَيْ عَبَثاً وَ اِنَّكُمْ ناكُمْاَنَّما خَلَقْ تُمْاَفَحَسِبْ() 2    )لَّذينَ كَفَروا مِنَ النّارلٌ لِفََويْ() 1  
  )حَيِّ و يحيِ األرضَ بعد موتهامَيِّتَ مِنَ الْرِجُ الْمَيِّتِ و يُخْحَيِّ مِنَ الْرِجُ الْيُخْ() 4  )أرضسِِدينَ فِي الْمُفْعَلُ الَّذينَ آمَنوا وَ عَمِلوا الصّالحاتِ كَالْنَجْ اَمْ() 3  
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  غيرالهي چيست؟ هاي باطل اهللا در غلبه بر انديشه الزمۀ تحقق بشارت الهي به حزب -58
  )شَهيداً كُمْو يَكونَ الّرسولُ عَلَيْ() 2  )يَتَوَلَّ اهللاَ و َرسولَهُ و الّذين آمنوا وَ مَنْ() 1  
  )بِرواتَعينُوا بِاهللاِ وَ اصْاِسْ() 4    )مُحَمَّدٌ َرسولُ اهللاِ وَ الّذينَ مَعَهُ() 3  
 )الّـذي خلـق فسـوّي(با آيۀ شريفۀ  گرو چيست و كدام كالم اميرالمؤمنين كاري در  شناخت جايگاه خود در آفرينش و جلوگيري از زيان -59

  باشد؟ مفهوم مي هم
  اي دقيق به بهترين شكل طراحي كرد و به آن نظم و ظرافت بخشيد. هر چيزي را مطابق برنامه -) ايمان1  
  نظم و ظرافت بخشيد. اي دقيق به بهترين شكل طراحي كرد و به آن هر چيزي را مطابق برنامه - ) خردورزي2  
  يابي به هدف خاص وي هدايت كرد. هر چيزي را در مسير انجام وظيفه و دست -) ايمان3  
  يابي به هدف خاص وي هدايت كرد. هر چيزي را در مسير انجام وظيفه و دست - ) خردورزي4  

  گردد؟ حاكم بر عالم برداشت ميمندي  ناتواني غيرارادي مخلوقات در خروج از قانون ،ت در كدام آيۀ شريفهاز دق -60
  )دحَمْكُ وَ لَهُ الْمُلْيُسَبِحُ لِلّهِ ما في السّماواتِ و ما في األَرضِ لَهُ الْ() 1  
  )المصير وَ اِلَيهِ فََاحسَنَ صُوَرَكُمْ حَقِّ وَ صَوَّرَكُمْض بِالْأَْرخَلَقَ السّماواتِ و الْ() 2  
  )جَعونِهاً وَ اِلَيهِ يُْرعاً و كَْرضِ طَْوأَْرفِي السَّماواتِ و الْ لَمَ مَنْهُ اَسْغونَ وَ لَرَ دينِ اهللاِ يَبْاَفَغَيْ() 3  
  )عَلونقَنَ كُلُّ شئءٍ اِنَّهُ خبيرٌ بِما تَفْعَ اهللاَ الَّذي َاتْتحسبها جامِدَة وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحاب صُنْجِبالَ وَ تَرَيَ الْ() 4  

  انسان است؟» من جان و كيشدش«كدام آيۀ شريفه معرّف  -61
  )سِ اللّّوامَةسِمُ بالنَّفْوَ ال اُقْ() 4  )شاءِفَحْبِالسّوءِ وَ الْ مُرُكُمْيَأْ() 3  )طانوَ ال تَتَّبِعوا خُطُواتِ الشَّيْ() 2  )سُهُِوسُ بِهِ نَفْما تَُوسْ وَ نَعلم() 1  

  قرآني آن در كدام آيۀ شريفه متجلي است؟ أگرو چيست و منش ، ظهور و خلوص عشق موحدين در (ره) بنا به فرمودٔه امام خميني -62
  )دون اهللا نْبُدونَ مِوَ مِمّا تَعْ كُمْاِنّا بُرَءاءُ مِنْ( -) اطاعت از خداوند و رسولش 1  
  )تُم تُحِبّونَ اهللاَ فَاتّبعونيكُنْ ِانْ قُلْ( -) اطاعت از خداوند و رسولش 2  
  )دون اهللا نْبُدونَ مِوَ مِمّا تَعْ كُمْنّا بُرَءاءُ مِنْاِ( -) نفرت از مشركين و منافقين3  
  )تُم تُحِبّونَ اهللاَ فَاتّبعونيكُنْ ِانْ قُلْ( -) نفرت از مشركين و منافقين4  
 اي بـا محبوب خداونـد در هنگـام مالقـات بنـده«، ثمره و نتيجۀ كدام است و بنا به فرمودٔه رسول گرامي اسالم » خودنمايي در پوشش« -63

  چيست؟» دوستانش
  پوشيدن لباس سفيد و پاك و پاكيزه -هاي عفاف در روح ) ضعف رشته1  
  پوشيدن لباس سفيد و پاك و پاكيزه -) جلب توجه و تحسين ديگران به خود2  
  مرتب ساختن ظاهر و موهاي خود -) جلب توجه و تحسين ديگران به خود3  
  و موهاي خودمرتب ساختن ظاهر  -هاي عفاف در روح ) ضعف رشته4  

  گردد؟ اي مي تعيين كيفيت و چگونگي پوشش در تعاليم اسالمي تابع كدام امر است و منتهي به چه نتيجه -64
  تعيين كامل و دقيق شكل پوشش در قرآن -) حفظ امنيت و شناخت افراد جامعه به عفاف1  
  اسالم عدم تعيين شكل و نوع پوشش در -) تنوع آداب و رسوم ملل و اقوام گوناگون2  
  تعيين كامل و دقيق شكل پوشش در قرآن -) تنوع آداب و رسوم ملل و اقوام گوناگون3  
  عدم تعيين شكل و نوع پوشش در اسالم -) حفظ امنيت و شناخت افراد جامعه به عفاف4  
  اند؟ با توجه به آيات قرآن كريم، كدام گروه موصوف به صفت رستگاري و فالح گرديده -65

  )مَة اهللاكُروا نِعْلِ اهللاِ جَميعاً وَ ال تَفَرَّقوا وَ اذْتَصِموا بِحَبْوَ اعْ() 2  )نَ عَنِ المنكرهَْوروفِ وَ يَنْمَعْرِ وَ يَأمُرونَ بِالْخَيْاِلَي الْ عُونَيَدْ() 1  
  )مِنونَ بِاهللاْؤكَرِ وَ تُمُنْنَ عَنِ الْهَْوروفِ وَ تَنْتأمُرونَ بِالمَعْ() 4  )كَر وَ يُقيمُونَ الصّالةمُنْنَ عَنِ الْهَْوروفِ وَ يَنْمَعْيأمُرونَ بِالْ() 3  

  متعلق به چه كساني است؟» اجر مضاعف و آمرزش الهي«با توجه به آيات قرآن كريم،  -66
  )ضاً حَسَناًَرضوا اهللاَ قَْرمُصَدِّقاتِ وَ اَقْمُصَدِّقينَ وَ الِْانَّ الْ() 2    )بُِرسُلي وَ عزّرتموهم تُمْوَ آمَنْ() 1  
  )ِاتَّقوا اهللاَ وَ ذَروا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا() 4    )ضاً حَسَناًتقرضوا اهللا قَْر ِانْ() 3  
توصيف شده و ثمرٔه طلب آخرت همراه با تالش مؤمنانـۀ درخـور آن  )سِبُونَواهُمُ النّارُ بِما كانُوا يَكْاُولئكَ مَْأ(عمل چه كساني با عبارت شريفۀ  -67

  حيات برتر چيست؟
  )زَنُونَيَحْ وَ ال هُمْ هِمْفٌ عَلَيْفَال خَْو( -)اولئك الّذينَ كَفَروا بĤياتِ ربِّهم و لقائه() 1  
  )يُهُم مَشكُوراًفَاولئكَ كانَ سَعْ( -)اولئك الّذينَ كَفَروا بĤياتِ ربِّهم و لقائه() 2  
  )راًيُهُم مَشكُو فَاولئكَ كانَ سَعْ( -)جُونَ لِقاءَناِانَّ الّذينَ ال يَْر() 3  
  )زَنُونَيَحْ وَ ال هُمْ هِمْفٌ عَلَيْفَال خَْو( -)جُونَ لِقاءَناِانَّ الّذينَ ال يَْر() 4  
  باشد؟ با توجه به آيات قرآن كريم، فراهم شدن امكان دستيابي به ياد و ذكر خداوند ثمرٔه عمل به كدام دستور مي -68

  )رِ وَ الصّالة ِانَّ اهللاَ مَعَ الصَّابِرينَتَعينوا بِالصَّبْاِسْ() 2  )لِكُمْقَبْ ذينَ مِنْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَي الّكُتِبَ عَلَيْ() 1  
  )بي ليؤمنوايبوا لِي وَ جتَيَسْوَةِ الدّاعِ اِذا دَعانِ فَلُْاجيبُ دَعْ() 4  )كِرَمُنْشاءِ وَ الْفَْحهي عَنِ الْوَ أقِم الصَّالةَ ِانَّ الصَّالةَ تَنْ() 3  
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  گرايي در جامعۀ اسالمي اشاره شده است؟ شكنندٔه سد جاهليت و خرافه در كدام آيه به عامل درهم -69
  )قُل هل يَستوي الّذين يَعلمون و الّذين ال يَعلَمون انّما يَتَذَكّر اولواااللباب() 1  
  )حَققلُ انّما حرّم رَبيَّ الفَواحش ما ظَهَر منها و ما بطن و االثم و البَغي بِغير ال() 2  
  )و منِ آياته َان خَلَق لكم مِن انفسكم ازواجاً لِتسكنوا اِليها و جعل بينكم مَودّة و َرحمة() 3  
  )فلذلك فَادعُ و اَستقم كما اُمرت و ال تتّبع اَهواءهم و قل آمنت بما انزل اهللا من الكتاب() 4  

  چيست و چه چيزي سبب تخصيص يافتن روابط زناشويي به محيط خانواده شد؟ م ها در ديدگاه پيامبر مكرم اسال راه ايجاد تحول در روابط بين ملت -70
  يكساني منزلت زن و مرد در دين اسالم -ها و اقوام ) محوريت حق در روابط ميان ملت1  
  يكساني منزلت زن و مرد در دين اسالم -ها به زندگي، در ابعاد فردي و اجتماعي ) تغيير در نگرش انسان2  
  بندگي و رازونياز با خداوند متعال و پايبندي به اخالق -ها و اقوام حق در روابط ميان ملت) محوريت 3  
  بندگي و رازونياز با خداوند متعال و پايبندي به اخالق -ها نسبت به زندگي، در ابعاد فردي و اجتماعي ) تغيير در نگرش انسان4  

  ترتيب كدام است؟ به )اُمِرت لِاَعَدل بَينَكم(و  )نياقُل هِي للّذين آمنوا فِي الحَياة الدُّ(مفهوم آيات  -71
  محوري در روابط حق -برداري از نعمات دنيا ) عموميت بهره2  برپايي عدالت اجتماعي -) دوري از محرمات در دنيا و آخرت1  
  رپايي عدالت اجتماعيب -برداري از نعمات دنيا ) عموميت بهره4  محوري در روابط حق -) دوري از محرمات در دنيا و آخرت3  
يك از مراحل و عـوالم  ثمرٔه چيست و به كدام )جَهَنَّمُ وَ ساءَت مصيراً واهُمْفَاولئك مَاءْ(شده در آيۀ شريفۀ  نامبارك بيان گرفتار شدن به فرجام -72

  پس از مرگ اشاره دارد؟
  قيامت -ستهاي اعمال و كوتاهي در انجام اموري كه بر گردن ايشان واجب بوده ا ) كاستي1  
  برزخ -هاي اعمال و كوتاهي در انجام اموري كه بر گردن ايشان واجب بوده است ) كاستي2  
  برزخ -گيري از اختيار براي مهاجرت و رهايي از ظلم و ترك معصيت ) عدم بهره3  
  قيامت -گيري از اختيار براي مهاجرت و رهايي از ظلم و ترك معصيت ) عدم بهره4  
  دانند؟ ها را متناسب با چه امري مي ها و فداكاري حجم تحمل زحمت (ره)امام خميني -73

  هاي گذشتگان نثاري ها و جان ) آگاهي از موفقيت2  ) حفظ استقالل و آزادي در برابر بيگانگان1  
  ) حجم بزرگي مقصود و ارزشمندي و علو رتبۀ آن4  ) تقويت ايمان و اراده با طهارت نفساني و روحاني3  
  باشد؟ مي )رِضونذِروا مُعْو الّذين كَفَروا عَمّا اُنْ(شريفه پتك بطالني بر انديشۀ كدام آيۀ  -74

  )Ĥخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاًمِ الْيَْومَن آمَنَ باهللا وَ الْ() 2  )أَة اآلخِرَةشِئُ النَّشْق ثُمَّ اهللاُ يُنْخَلْفَ بَدَأَ الْكَيْ() 1  
  )حَقِّنَهُما اِلَّا بِالْضَ وَ ما بَيْنا السَّماواتِ و األْرما خَلَقْ() 4  )وٌ وَ لَعِبُهْيا اِلَّا لَحَياةُ الدُّنْو ما هِذهِ الْ() 3  
  نمايد؟ اشاره مي ،ديد به تعبير خوابي كه يوسف  ،يك از آيات شريفۀ زير كدام -75

  )لَهُنَّ ... تُمْنَ ما قَدَّمْعٌ شِدادٌ يَأكُلْدِ ذلِكَ سَبْبَعْ ءتِي مِنْثُمَّ يَا() 2  )سِهِ ...رَّأْ رُ مِنْكُلُ الطَّيْفَتَأْ بُلَوَ اَمَّا اآلخَرُ فَيُصْ() 1  
  )شِ وَ خَرّوا لَها سُجَّداًعَْرهِ عَلَي الْوَ َرفَعَ أَبََويْ() 4  )راًقِي رَبَّهُ خَمْنِ أَمّا َاحَدَكُما فَيَسْيا صاحِبيَ السَّجْ() 3  

  
76- My brother failed his tests; I ............... have asked his teacher to help him. 
 1) must 2) should 3) may 4) couldn’t 
77- Construction of the new highway ............... have been finished by now. It started two years ago. 
 1) can 2) will 3) must 4) should 
78- A: They didn’t join us. 

B: They ............... my message. 
 1) may not receive  2) should not receive 
 3) should not have received 4) may not have received 
79- It is necessary for the new comer students ............... this course. 
 1) pass 2) to pass 3) passing 4) passed 
80- Alfred Hitchcock ............... his energies to writing films. 
 1) entered 2) devoted 3) impressed 4) concluded 
81- You have to ask ............... before you take the car. 
 1) permission 2) complexity 3) foil 4) missionary 
82- I think Mr. Alan’s ............... to Senior Editor is now official. 
 1) outline 2) observation 3) convent 4) promotion 
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83- Photosynthesis is a highly ............... process. 
 1) complex 2) financial 3) responsible 4) valuable 
84- The president thanked people for their ............... help. 
 1) private 2) possible 3) voluntary 4) painful 
85- An area of a city where poor people live and the buildings are in bad conditions is called a ............... . 
 1) occurrence 2) slum 3) scene 4) plain 
86- A: Your performance at school was worse this year. 

B: I know. My grades ............... as a result of having to work more hours in a library. 
 1) annoyed 2) stuck 3) switched 4) suffered 
87- A: Let’s go on a picnic tomorrow. 

B: It depends. It’ll ............... be snowy tomorrow. 
 1) physically 2) recently 3) immediately 4) probably 

  CClloozzee  TTeesstt::  

One of the best known of American writers is Samuel Clemens, whose pen name is Mark Twain. 
...(88)... in 1835, Twain grew up in the Mississippi River town of Hannibal. As did many other boys of 
his day, Twain ...(89)... of traveling on river boats and of someday becoming a river boat pilot. Twain 
used his memories of the life of a river town in his two famous books, “Huckleberry Finn” and “Tom 
Sawyer”. ...(90)... a young man, Twain held many jobs. He was a painter, a gold miner, and a river 
boat pilot. ...(91)... his pilot days, he adopted the name Mark Twain. Later Twain became a successful 
writer. He traveled a great deal writing and speaking and becoming very ...(92)... both in the United 
States and in Europe. 

88- 1) Burnt 2) Born 3) Taken 4) Build 
89- 1) dreamed 2) increased 3) explored 4) earned 
90- 1) Since 2) Although 3) As 4) When 
91- 1) Among 2) Through 3) Across 4) During 
92- 1) familiar 2) similar 3) popular 4) natural 

  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  11::  

John Milton was an English poet. He is one of the most important figures in western literature. 
When John Milton, writer of “Paradise Lost”, entered Cambridge University in 1625, he was already 
skilled in Latin after seven years of studying it as his second language at St. Paul’s school, London. Like 
all English boys who prepared for college in grammar schools, he had learned not only to read Latin 
but also to speak and write it smoothly and correctly. His pronunciation of Latin was English, however, 
and seemed to have sounded strange to his friends when he later visited Italy. 

Schoolboys gained their skill in Latin in a bitter way. They kept in mind the rules to make learning 
by heart easier. They first made a word-for-word translation and then an idiomatic translation into 
English. As they increased their skill, they translated their English back into Latin without referring to 
the book and then compared their translation with the original. The schoolmaster was always at hand 
to encourage them. All schoolmasters believed Latin should be beaten in. 

After several years of study, the boys began to write compositions in imitation of the Latin writers 
they read. And as they began to read Latin poems, they began to write poems in Latin. Because Milton 
was already a poet at ten, his poems were much better than those painfully put together by the other 
boys. During the seven years Milton spent at university, he made regular use of his command of Latin. 
He wrote some excellent Latin poems, which he published among his works in 1645. 

93- What does the passage mainly tell about? 
 1) How John Milton studied Latin. 2) How John Milton became a poet. 
 3) How John Milton became famous. 4) How John Milton wrote “Paradise Lost”. 
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94- Which of the following is true of John Milton’s pronunciation of Latin? 
 1) He had an uncommon accent. 2) He had a strong Italian accent. 
 3) It was natural and easy to understand. 4) It was bad and difficult to understand for people. 
95- It can be inferred from the passage that ...............  
 1) Milton’s Italian friends helped him with Latin when talking. 
 2) Milton’s training in Latin was similar to that of the other boys. 
 3) Milton’s classmates learned Latin harder but worse than Milton. 
 4) Milton hadn’t learned any foreign language except Latin before going to college. 
96- Which of the following is suggested in the passage? 
 1) The class master mainly helped those who were bad at Latin. 
 2) The schoolboys could repeat Latin grammar rules from memory. 
 3) Some of the schoolboys were quick at writing compositions in Latin. 
 4) The school master usually stood beside the schoolboys with a stick in his hand. 

  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  22::  
Greece, officially the Hellenic Republic and known since ancient times as Hellas, is a country in 

Southern Europe. It lies on the Mediterranean Sea. Greece has been settled since ancient times. Today, 
we still follow many ideas the ancient Greeks had about science, sports, the arts, and government. 

Towns in ancient Greece were called city-states. City-states were very independent and very 
proud. Athens, which is now the capital of Greece, was a famous ancient city-state. It was named 
after Athena, the Greek goddess of wisdom and knowledge. The people of Athens invented a new 
kind of government. It was called democracy. This meant that the citizens of Athens were allowed to 
take part in their government. 

They could vote and make big decisions. We use this kind of government in the world today. We 
owe it to the ancient Athenians. 

The ancient Greeks had their own religion. They believed in different gods. Each god represented 
something specific to the Greeks. For instance, there was a god of war and a goddess of love. They had a 
god of sleep. The ancient Greeks did many things to honor their gods. They put on plays. They held 
sporting events. In fact, the first Olympic Games were held in ancient Greece. We still hold Olympic 
Games today. Like democracy, it is just one of many things that we got from the ancient Greeks! 

97- What is the main purpose of this passage? 
 1) To introduce important things about ancient Greece 
 2) To compare and contrast ancient Greece and America 
 3) To explain the ancient origins of the Olympic Games 
 4) To explain the type of religion ancient Greeks had 
98- Studying the ancient Greeks can be important to countries today because ...............  
 1) they can use this sort of government that is based on the Greek system. 
 2) some parts of their society were started by the Greeks. 
 3) the Greeks were the first civilization in America. 
 4) their government was very different from ours. 
99- What is the closest meaning of the underlined word? 
 1) created or invented  2) wrote stories about 
 3) voted in an election  4) was used as a symbol for 
100- According to the passage, Greece ...............  
 1) had many ideas about science, sports, the arts, and the government. 
 2) was named after the god of sleep. 
 3) was a famous ancient city-state. 
 4) has been introduced by Americans. 
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  پيشنهادي وقت  شماره تا  شماره از پرسش تعداد  امتحاني مواد

  دقيقه 25  120  101  20  رياضيات

  دقيقه 10  135  121  15  اقتصاد

  دقيقه 30  165  136  30  ادبيات اختصاصي

  دقيقه 20  185  166  20  عربي اختصاصي

  دقيقه 12  200  186  15  تاريـخ

  دقيقه 13  215  201  15  جغرافيا

  دقيقه 15  235  216  20  علوم اجتماعي

  دقيقه 25  260  236  25  و فلسفه منطق

  دقيقه 15  280  261  20  روان شناسي

  دقيقه 165گويي:  مدت پاسخ  180ها:  تعداد كل پرسش
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12 چند عدد طبيعي در نامعادلۀ -104 4 3
x x x
   كند؟ صدق مي  

  1 (10  2 (11  3 (12  4 (13  

11Aاگر  -105 { | x }
x

   N  12و
xB { | x }  N مجموعۀ ،A B چند عضو دارد؟  

  1 (5  2 (6  3 (3  4 (4  
  ت؟اس» كيفي ترتيبي«نوع متغير تصادفي در كدام گزينه  -106
  خواهيم قطر تنۀ درختان را مورد بررسي قرار دهيم. در يك باغ گردو مي) 1  
  كاري كارگران را مورد بررسي قرار دهيم. زمان اضافه خواهيم مدت  در يك كارخانه مي) 2  
  خون مراجعين در يك روز مشخص را موردمطالعه قرار دهيم. RHخواهيم نوع  در يك مركز درماني مي) 3  
  شوند، موردمطالعه قرار دهيم. خواهيم ميزان تحصيالت افرادي را كه در يك روز وارد پارك مي ارك ميدر يك پ) 4  
21صورت  ايم. اگر حدود دستۀ دوم به بندي كرده دسته تقسيم 6دادٔه آماري را به  100تعداد  -107 24, باشد، مركز دستۀ پنجم كدام است؟  
  1 (5/31  2 (33  3 (5/30  4 (5/98  
  هاي بيشتر از چارك اول و كمتر از چارك سوم، كدام است؟ ، ميانگين دادهزيروجه به نمودار ساقه و برگ با ت -108
  1 (45  
  2 (5/45  
  3 (46  
  4 (5/46  
  هـاي هرو، نمـودار تجمعـي يـك سـري داده اسـت. اگـر داد شكل روبه -109

هـاي جديـد  د، فراواني نسـبي دادهنها افزوده شو  به آن 13و  15، 16، 18
13دستۀ  5 16 5/ , /  كدام است؟  

  1 (2/0  
  2 (325/0  
  3 (15/0  
  4 (225/0  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ساقه  برگ
    7  3  0  0  3  
9  9  5  3  3  2  4  

  9  8  6  4  1  5  
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15ترتيب برابر  دادٔه آماري به 25ميانگين و واريانس  -110
25و  2

ها كـم كنـيم، ضـريب تغييـرات  واحد از آن 3ها را دو برابر كرده و  است. اگر داده 4

  يابد؟ هاي جديد چقدر افزايش مي داده

1) 2  كند. تغييري نمي) 1  
4

   3 (1
12

   4 (5
12

   

  ؟نيستپذير  بخش 3كنيم. با چه احتمالي اين عدد زوج است ولي بر  يك عدد انتخاب مي 10، ... و 3، 2، 1از بين اعداد  -111
  1 (1/0  2 (2/0  3 (3/0  4 (4/0  
  است؟ 5كنيم. با چه احتمالي مجموع اعداد ظاهرشده برابر  دو تاس را با هم پرتاب مي -112

  1 (1
6

   2 (1
8

   3 (1
9

   4 (1
12

   

مورد منجر به تصادف شده است. اگر در اين چهارراه خودرويي گردش به چپ كند، با  30مورد گردش به چپ خودروها  1000در يك چهارراه، در  -113
  ؟كرد نخواهدچه احتمالي تصادف 

  1 (3/0  2 (03/0  3 (7/0  4 (97/0  
  شود؟ تر مي در يك آزمايش تصادفي با تكرار آزمايش به دفعات زياد، احتمال تجربي يك پيشامد به كدام گزينه نزديك و نزديك -114
  1عدد ) 4  فراواني نسبي پيشامد) 3  احتمال نظري پيشامد) 2  تخمين احتمال پيشامد) 1  
دهـد. اگـر  حصيالت كارمندان يك شركت را نمايش ميرو سطح ت جدول روبه -115

طور تصادفي از اين شركت انتخاب شود، چند درصد احتمال دارد  يك كارمند به
  اين كارمند، زن و با سطح تحصيالت كارشناسي ارشد باشد؟

  1 (20  2 (25  
  3 (3/33  4 (30  
  اند؟ نفر در يك روز از هفته به دنيا آمده 2با چه احتمالي حداقل  ،نفر 4از ميان  -116

  1 (120
343

   2 (223
343

   3 (232
343

   4 (323
343

   

تقسـيم بنـدي  5تا  1هاي  قسمت مساوي با شماره 5و صفحۀ عقربۀ ديگري را به  8تا  1هاي  هقسمت مساوي با شمار  8ه يك صفحۀ عقربه را ب -117
  كمتر است؟ 8چرخانيم. با چه احتمالي مجموع اعداد ظاهرشده در دو صفحۀ عقربه از  ايم. هر دو عقربه را مي كرده

  1 (1
2

   2 (19
40

   3 (21
40

   4 (1
4

   

2هدف را بزند،  Aاحتمال اينكه تيرانداز  -118
2هدف را بزند،  Bو احتمال آنكه تيرانداز  3

است. احتمال آنكه حداقل يكي از اين دو نفـر هـدف را  5

  ؟بزند، كدام است

  1 (1
3

   2 (2
3

   3 (3
5

   4 (4
5

   

4احتمال باريدن باران به نباريدن آن،  -119
  باران كدام است؟ نباريدناست. احتمال  7

  1 (3
7

   2 (7
11

   3 (3
11

   4 (4
11

   

هـا انتخـاب  ايم. اگر يك كارت به تصادف از بـين آن هاي مختلف نوشته را روي كارت ”SALAMAT“حرفي كلمۀ  هاي هفت گشت تمام جاي -120
  كنار هم قرار دارند؟ Aشده، سه حرف  انتخابكنيم، با چه احتمالي در كارت 

  1 (1
21

   2 (1
42

   3 (1
7

   4 (1
6

   

   
 
 
  
  

  

  سطح تحصيالت كارشناسي كارشناسي ارشد
جنسيت

  زن  18  15
  مرد  7  20
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  ست؟پاسخ درست سؤاالت زير كدام ا -121

  برخوردار است؟  الف) توسعه در مقايسه با رشد از كدام ويژگي  
است كه بر اين اساس كشورهاي ............... بندي بر اساس  بندي كشورهاي مختلف دنيا، طبقه ب) امروزه يكي از معيارهاي بسيار رايج براي طبقه  

  شوند. تقسيم مي...............  دنيا به دو گروه كلي كشورهاي
  مانده پيشرفته و عقب -يافتگي ب) سطح توسعه  ي بودن مفهوم) الف) كم1ّ  
  يافته و در حال توسعه توسعه -يافتگي ب) سطح توسعه  فرايند) الف) بلندمدت بودن 2  
  پيشرفته و جهان سوم -ب) درآمد سرانه  ي بودن مفهوم) الف) كم3ّ  
  نيافته ته و توسعهياف توسعه -ب) درآمد سرانه  فرايند) الف) بلندمدت بودن 4  
  ترتيب اولويت چقدر است؟ هاي مجهول به ، دهكزيراطالعات با توجه به  ،باشد 5/5ها در جامعۀ فرضي زير برابر  اگر شاخص دهك -122
     است12فاصلۀ دهك سوم و نهم %.  

     است9فاصلۀ دهك هشتم و چهارم %.  

    دو واحد كمتر است. ،دهك دهم از چهار برابر دهك چهارم  

  1 (5/4- 6- 16- 22  

  2 (5/3- 35/7- 16- 25/19  

  3 (4- 6- 17- 22  

  4 (5- 35/7- 14- 5/27  

  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -123
  مربوط به چه دوراني است؟ ،الف) حاكميت و گسترش انديشۀ اقتصاد آزاد و اثبات ادعاي طرفداران آن  
  د؟سمت توسعه را تا جايي كه امكان دارد افزايش ده تواند شتاب حركت به دولت با انجام چه اقداماتي مي ،ب) در كشورهاي در حال توسعه  
  ج) كدام مورد در رابطه با اقدامات اقتصادي دورٔه پهلوي درست است؟  
  ب) اعمال مديريت بر جريان توسعۀ كشور و تجهيز منابع و امكانات  ) الف) رنسانس1  

هنگي، ايـران را هاي اقتصادي، اجتماعي و فر  ج) در اين دوره با وجود درآمدهاي عظيم نفتي، صنايع و توليدات صنعتي گسترش يافت و بهبود شاخص
  .يافته قرار داد كشورهاي توسعه ردٔهدر 

  ب) اعمال مديريت بر جريان توسعۀ كشور و تجهيز منابع و امكانات   ) الف) انقالب صنعتي2  
  بندي پديد آورد. گيري و بودجه ج) در اين دوره دولت توانست سازمان و تشكيالت خود را نوسازي كند و نظام جديدي را در ماليات    
  سازي ب) عدم دخالت در اقتصاد كشور بر اساس اصل آزادي اقتصادي و خصوصي  ) الف) انقالب صنعتي3  
  بندي پديد آورد. گيري و بودجه ج) در اين دوره دولت توانست سازمان و تشكيالت خود را نوسازي كند و نظام جديدي را در ماليات    
  سازي س اصل آزادي اقتصادي و خصوصيب) عدم دخالت در اقتصاد كشور بر اسا  ) الف) رنسانس4  

هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ايـران را  ج) در اين دوره با وجود درآمدهاي عظيم نفتي، صنايع و توليدات صنعتي گسترش يافت و بهبود شاخص
  يافته قرار داد. در ردٔه كشورهاي توسعه

  
  
  
  
  
  
  
  

  ؟  سهم دهك اول
  %5 سهم دهك دوم
  %5 سهم دهك سوم
  ؟ سهم دهك چهارم

    
  %15 سهم دهك هشتم

  ؟ ك نهمسهم ده
  ؟ سهم دهك دهم

  % درآمد ملي100  % جمعيت كشور100

 محل انجام محاسبات
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  رو به سؤاالت زير پاسخ دهيد. بهبا توجه به تصوير رو -124
  ها قدرت خريد پول چه تغييري كرده است؟ الف) در طي اين سال  
  باشد؟ ب) علت تغيير قدرت خريد پول چه مي  
  باشد؟ چه مي» الف«ج) يكي از داليل تغيير قدرت خريد پول در قسمت   
  د) رابطۀ حجم پول با تورم چيست؟  
  خود را حفظ نكرده است؟ »ارزش«) پول در مقابل كدام عامل  ه  
  اي است؟  چه نوع رابطه» ها سطح عمومي قيمت«با » قدرت خريد پول«) رابطۀ  و  
  ج) حجم زياد توليد نسبت به پول  ها ب) افزايش سطح عمومي قيمت  .) الف) كاهش يافته است1  
  ) رابطۀ مستقيمو  سطح توليد ) ه  .شود د) تورم موجب افزايش حجم پول مي    
  ج) حجم زياد پول نسبت به توليد  ها ب) كاهش سطح عمومي قيمت  .فزايش يافته است) الف) ا2  
  ) رابطۀ غيرمستقيمو  سطح توليد ) ه  .شود د) افزايش حجم پول موجب تورم مي    
  ج) حجم زياد توليد نسبت به پول  ها ب) كاهش سطح عمومي قيمت  .) الف) افزايش يافته است3  
  ) رابطۀ مستقيمو  ها سطح عمومي قيمت ) ه  .شود مي د) تورم موجب افزايش حجم پول    
  ج) حجم زياد پول نسبت به توليد  ها ب) افزايش سطح عمومي قيمت  .) الف) كاهش يافته است4  
  ) رابطۀ غيرمستقيمو  ها سطح عمومي قيمت ) ه  .شود د) افزايش حجم پول موجب تورم مي    
  پاسخ درست سؤاالت زير است؟ ،كدام گزينه -125
راهكـار  ،در اين صورت كدام سياست اقتصادي دولت شدت كاهش يافته است. سطح توليد بهنرخ بيكاري افزايش و  ،) در يك جامعۀ فرضيالف  

  درمان اين مشكل است؟ در اين وضعيت كدام راهكار توسط بانك مركزي اجرا خواهد شد؟
واحـد پـولي و  15000هاي تحريري  واحد پولي، ارزش پول 26000ر مردم دا  هاي مدت واحد پولي، سپرده 143000ب) اگر حجم پول در گردش برابر   

  هاي غيرديداري چقدر است؟ واحد پولي باشد، در اين صورت ارزش سپرده 171000نقدينگي برابر با 
  واحد پولي 41000ب)     هاي قانوني افزايش نرخ سپرده -) الف) سياست انقباضي پول1  
  واحد پولي 28000ب)     د اوراق مشاركت در دست مردمخري -) الف) سياست انبساطي پول2  
  واحد پولي 13000ب)   پايين آوردن نسبت ذخاير قانوني -) الف) سياست كاهش حجم پول در گردش3  
  واحد پولي 16000ب)     سياست بازار باز -) الف) سياست افزايش حجم پول در گردش4  
  ؟ستا درستناهاي زير  چند مورد از عبارت -126
و با مبلغ بيشتري كرده اند را خريداري  منظور كسب درآمد، اوراق مشاركتي كه دولت يا مؤسسات اعتباري منتشر كرده هاي تجاري به بانكالف)   

  فروشند. به مشتريان خود مي
ده عقـد اسـالمي خاص و تحت يـاز يالت به اشهاعطاي تسگذاري مستقيم با  ها درآمد خود را از طريق سرمايه ب) در نظام بانكي بدون ربا، بانك  

  كنند. كسب مي
  هاي سهامي و بازرگاني درآمد كسب كنند. توانند از طريق تنزيل اوراق سهام شركت ها مي ج) در عقد اسالمي خريد دين، بانك  
  كند. منظور كنترل شبكۀ بانكي اقدام به حفظ ثبات پولي كشور مي هاي مالي به د) بانك مركزي با اجرا و ادارٔه سياست  
  مورد 1) 4  مورد 4) 3  مورد 2) 2  ردمو  3) 1  
  كدام مورد در رابطه با تكامل نظام بانكي و ايجاد امكان وام و تأمين اعتبار، با ساير موارد مغاير است؟ -127
  اران پرداخت كنند.گذ تجاري خود حاضر بودند در مقابل دريافت وام، مبالغي اضافي به سپرده  ) از ديرباز، برخي از تجار مسلمان براي گسترش فعاليت1  
  كردند. هاي راكد را به تجار وام داده و در مقابل، مبالغي اضافه بر وام دريافت مي ) مديران مؤسسات مالي پول2  
  كنند.آوردند و در ازاي آن حاضر بودند از سپرده گذاران كارمزد دريافت ن دست مي ) مديران مؤسسات مالي از دادن وام به تجار، مبالغ قابل توجهي به3  
  شد. ها داده مي هاي دريافتي به صاحبان سپرده گذاري بيشتر، بخشي از بهرٔه وام منظور تشويق سپرده گذاران به سپرده ) به4  
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  پاسخ درست سؤاالت زير در كدام گزينه آمده است؟ -128
  ؟باشد ينمشده بر روي ورقۀ سهام  موارد درج ءالف) كدام مورد، جز  
  ؟باشد نميب) كدام مورد در رابطه با بازار بورس درست   
  باشد؟ ج) كدام گزينه در رابطه با شركت سهامي درست مي  
  ) الف) مبلغ اسمي سهم1  
  ب) بورس اوراق بهادار، بازار رسمي و دائمي است كه در محل معين و در جهت معاملۀ اوراق بهادار تشكيل شده است.    
  شوند. هاي مالياتي خاص برخوردار مي هامي عام از مزايا و معافيتهاي س ج) شركت    
  هاي ثابت شركت ) الف) دارايي2  
  ب) بورس اوراق بهادار، بازار رسمي و دائمي است كه در محلي معين و در جهت معاملۀ اوراق بهادار تشكيل شده است.    
  .شوند د و زيان و مالكيت در شركت مياند مشمول سو  ج) صاحبان سهام با توجه به نوع سهمي كه خريده    
  ) الف) مبلغ اسمي سهم3  
  گيرد. صورت انبوه و عمده در يك زمان معين مورد معامله قرار مي ب) در بورس كاال، يك كاالي خاص و به    
  شوند. اند مشمول سود و زيان و مالكيت در شركت مي ج) صاحبان سهام با توجه به نوع سهمي كه خريده    
  هاي ثابت شركت دارايي ) الف)4  
  گيرد. صورت انبوه و عمده در يك زمان معين مورد معامله قرار مي ب) در بورس كاال، يك كاالي خاص و به    
  شوند. هاي مالياتي خاص برخوردار مي هاي سهامي عام از مزايا و معافيت ج) شركت    
هـاي  شد، درخواست انتقال دستگاه حال از خارج تهيه مي ان سرطان كه تابهدانشجويان پزشكي دانشگاه تهران براي توليد نوعي داروي درم« -129

» است و ناگزير همچنان اين دارو بايد از خارج تهيه شـود.  اند كه با مخالفت آن كشور مواجه شده پيشرفته را از يك پژوهشكده در كانادا داشته
  الملل اشارٔه مستقيم دارد؟ يناين مطلب به كدام مورد از عوامل روي آوردن كشورها به تجارت ب

  المللي در بازارهاي كار و سرمايه ) مبادالت بين2  ) يكسان نبودن منابع و امكانات طبيعي در كشورها1  
  ) يكسان نبودن كشورها در دسترسي به فناوري4  ) تخصص و تقسيم كار ناعادالنه بين كشورها3  
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -130
  درستي عنوان شده است؟ در كدام گزينه به» المللي بازارياب بين«عريف الف) ت  
  ها در زمينۀ تجارت كدام است؟ ب) علت موفقيت بيشتر برخي كشورها و سازمان  
رونق اقتصادي كشـور كنندگان خارجي، به توليدكنندگان داخلي و افزايش  ) الف) افرادي كه با اطالع از بازارهاي كشورهاي ديگر و نيازها و عاليق مصرف1  

  كنند. كمك بزرگي مي
  ب) برخورداري از عوامل و منابع گستردٔه توليد و سرمايۀ مالي فراوان    
  المللي است. ها خريد محصول و كاال در مراكز توليد و فروش آن در مناطق و بازارهاي مصرف بين ) الف) افرادي كه شغل آن2  
  ديدٔه بيشتر ب) برخورداري از نيروهاي متخصص و آموزش    
كنندگان خارجي، به توليدكنندگان داخلي و افزايش رونق اقتصادي كمـك  ) الف) افرادي كه با اطالع از بازارهاي كشورهاي ديگر و نيازها و عاليق مصرف3  

  كنند. بزرگي مي
  ديدٔه بيشتر  ي از نيروهاي متخصص و آموزشر ب) برخوردا     
  .المللي است كز توليد و فروش آن در مناطق و بازارهاي مصرف بيناكاال در مر  ها خريد محصول و ) الف) افرادي كه شغل آن4  
  ب) برخورداري از عوامل و منابع گستردٔه توليد و سرمايۀ مالي فراوان    
  باشد؟ اي چه مي  ها و بازارهاي منطقه گيري اتحاديه قاعدٔه شكل -131
  ي بين خود و اعضاهاي تجاري و افزايش مبادالت تجار  ) كاهش موانع و محدوديت1  
  الملل كاهش موانع تجاري به تمام كشورهاي جهان و رونق اقتصاد بين  ) تعميم سياست2  
  ) انتقال صنايع به كشورهاي ديگر و استفاده از نيروي كار و سرمايۀ ساير اعضا3  
  منظور حاكميت اقتصادي الملل و تقويت اقتصاد داخلي خود به ) تضعيف تجارت بين4  
  شوند؟ گروه از كاالها و صنايع در همۀ كشورهاي دنيا مشمول حمايت ميكدام  -132
  يافته و صنايع نوزاد نظير صنعت آهن و فوالد و انواع انرژي در چين هاي نوين در كشورهاي توسعه ) صنايع راهبردي نظير برخي فناوري1  
  هاي نوين در ايران ندارند و صنايع راهبردي نظير برخي فناوري) كاالهاي با مزيت نسبي نظير صنايع الكترونيكي در چين كه توان رقابت 2  
  هاي نوين در ايران ) صنايع راهبردي نظير صنايع دفاعي، انرژي و گندم و صنايع نوزاد مانند برخي فناوري3  
  و فوالد و انواع انرژي ) كاالهاي با مزيت نسبي نظير صنايع غذايي در ايران كه توان رقابت ندارند و صنايع نوزاد نظير صنعت آهن4  
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  ست كه:ا اي مهم دنيا اين  المللي و منطقه هاي اقتصادي بين يكي از نكات مهم در رابطه با نهادها و سازمان -133
ا گسـترش اند كه اين زمـان مقـارن اسـت بـ پس از جنگ جهاني دوم تأسيس شده ،اي  المللي و منطقه هاي اقتصادي بين ) تمامي اين نهادها و سازمان1  

  .سريع روابط اقتصادي بين كشورها
  .باشد ها مقارن با آغاز جنگ جهاني دوم مي اي برخوردارند و زمان تأسيس آن  هاي وابسته به سازمان ملل متحد از اعتبار و امتياز ويژه تنها نهادها و سازمان) 2  
س از جنگ جهاني دوم استقالل و جدايي خود را از سازمان ملل متحد اعالم كرده پ ،اي  المللي و منطقه هاي اقتصادي بين ) تمامي اين نهادها و سازمان3  

  .كار شدند  صورت مستقل مشغول به و به
زمـان بـا آغـاز جنـگ جهـاني دوم موجبـات توسـعه و پيشـرفت  هايي كه به سازمان ملل متحد وابستگي نداشتند توانستند هم ) تنها نهادها و سازمان4  

  .ا فراهم كننداقتصادي اعضاي خود ر 
  درستي بيان شده است؟ يك از اصول موردنظر سازمان تجارت جهاني به كدام -134
خود اين حق براي  امتيازي از سازمان دريافت كند، خودبه ،هاي مقداري اعضا در زمينۀ منع محدوديتالوداد چنانچه يكي از  ) بر اساس اصل دولت كاملة1  

  ود.ش كشورهاي مورد معامله نيز عملي مي
  رجي جلوگيري شود.بر اساس اصل تسرّي رفتار داخلي، مقررات مربوط به كاالهاي وارداتي بايد يكسان باشد تا از وضع مقررات تبعيضي بين كاالهاي داخلي و خا) 2  
طريق منع تعيين سـهميه  هاي مقداري در تجارت از ) بر اساس اصل تنظيم قواعد و مقررات صادراتي، سازمان تجارت جهاني سعي در حذف محدوديت3  

  .براي اعضا دارد
  منظور تقويت توليد داخلي در كشورهاي عضو دارد. گام عوارض گمركي به به و گام اي  عي در افزايش مرحلهسازمان س ،بر اساس اصل تعيين عوارض گمركي) 4  
  باشد؟ كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير در رابطه با سازمان اِكو مي -135
  باشند؟ هاي داخلي بهتري نسبت به ساير اعضا مي گذار اكو از چه نظر داراي پشتوانۀ انساني و توانايي كشور بنيانالف) سه   
  ؟بااليي برخوردار هستند  اي از فناوري  ب) ازبكستان و قزاقستان هر كدام در چه زمينه  
  توان گفت: ج) دربارٔه اكو مي  
  سازي اورانيم نيغ -ب) صنايع و تجهيزات نفتي  ) الف) توليد1  
  .شرقي است آسياي ۀهاي اقتصادي مهم منطق ج) يكي از اتحاديه    
  سازي اورانيم غني -اي و صنايع دفاعي و نظامي  ب) هسته  ) الف) تجارت2  
  .شرقي است آسياي ۀهاي اقتصادي مهم منطق ج) يكي از اتحاديه    
  و تجهيزات نفتي صنايع -آالت كشاورزي ب) هواپيماسازي و ماشين  ) الف) تجارت3  
  .هاي اقتصادي مهم منطقۀ خاورميانه است ج) يكي از اتحاديه    
  اي و صنايع دفاعي و نظامي  هسته -آالت كشاورزي ب) هواپيماسازي و ماشين  ) الف) توليد4  
  هاي اقتصادي مهم منطقۀ خاورميانه است ج) يكي از اتحاديه    

  
  نظامي سروده شده است؟» نامه بهرام«ميرخسرو دهلوي به تقليد از كدام اثر ا -136
  و ليلي  ) مجنون4  ) هشت بهشت3  االنوار ) مطلع2  ) آيينۀ اسكندري1  
  كدام گزينه دربارٔه عنصري درست است؟ -137
  ت نداشت ولي در قطعه استاد بود.) او در قصيده چندان مهار 2  مندي او از علوم زمان بود. امتياز عنصري نسبت به شاعران پيشين بهره) 1  
  ) او به سرودن در قالب مثنوي عالقۀ چنداني نداشت.4  پرداخت تا اينكه به وصف بپردازد. او برخالف فرخي بيشتر به تغزل مي) 3  
  ها هستند؟ ف كدام كتابترتيب معّر زير به هاي عبارت -138
   » و آيين پادشاهي استباب و موضوع آن شرح رسوم پادشاهان  50اين كتاب شامل.«  
   »ها توصيف شده است نخستين كتاب در نوع خود به زبان فارسي است كه در آن سيماي شهرها و مردمان و وضع آن.«  
   ».در دورٔه اسالمي اين كتاب به عربي درآمد و در نيمۀ اول قرن چهارم در زمان سامانيان به فارسي ترجمه شد«  
  كليله و دمنه -سمك عيار -نامه ) قابوس2  سندبادنامه -سروسفرنامۀ ناصرخ -نامه ) سياست1  
  وامق و عذرا -سمك عيار -نامه ) سياست4  كليله و دمنه -بيهقتاريخ  -الملوك ) نصيحة3  
  است؟ نادرستسي و دكدام گزينه دربارٔه شعر عصر فر  -139
  ها ) استحكام قالب و معني و تنوع اوزان و قالب1  
  هاي شعري ها و خيال يهگوني مضامين و ما  ) گونه2  
  گذاري شده است. سرايي اخالقي و حماسي در اين دوره پايه پردازي، منظومه ) سنت داستان3  
  عشق به مبدع هستي و ستايش و توصيف عارفانۀ معبود است. ،) محور فكري شعر اين دوره4  

 

 

  : کل کتاب ادبی های آرایه      : کل کتاب ۱ ادبیات تاریخ      ۲۵تا  ۲۱های  درس:  ادبی نقد و شناسی سبک عروض، قافیه،
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  ؟دنندار محتواي كدام گروه از آثار ذكرشده با يكديگر تناسب  -140
  تاريخ بيهقي -التواريخ مجمل -الصدور ) راحة2  البالغه ترجمان -السحر حدائق -معجم) ال1  
  الصوفيه طبقات -العراقين تحفة -) رسايل4  تمهيدات -العشق رسالة -الطير ) رسالة3  
  است؟ نادرستكدام گزينه دربارٔه آثار عطار  -141
  بيت دارد. 4600 حدود كه ترين مثنوي عطار ترين و برجسته الطير: مهم ) منطق1  
  شنود پدري با پسرانش و ني بر گفتهاي گوناگون مبت نامه: قصه ) الهي2  
  هاي فرعي ديگر حاني سالك و حكايتهاي رو  نامه: در بيان مصيبت ) مصيبت3  
  هاي تاريخي تأثيرپذيري از شخصيت هاي عرفاني با ) مختارنامه: بيان حكايت4  
  ت؟اس نادرستپديدآورندگان چند اثر  -142
 -بلخي)نامه (شهيد  آفرين - تاريخ سيستان (ناشناس) - تفسير كمبريج (ناشناس) - شيرين و خسرو (اميرخسرو دهلوي) - نامه (سنايي) مثنوي عشق  

  ترجمان البالغه (عمر رادوياني) -النوادر (نظامي عروضي) مجمع -طواط) السحر (رشيد و حدائق -القضات) شناخت (عين يزدان
  ) چهار4  سه) 3  ) دو2  ) يك1  
  در كدام گزينه نام نمايندگان مكتب ناتوراليسم آمده است؟ -143
  نيكوال بوالو -راسين -) جان ميلتون2  ماريا ريلكه -ازرا پاوند -) استفان ماالرمه1  
  بك جان اشتاين -هنريك ايبسن -) اميل زوال4  يوهان گوته -ويليام بليك -) ساموئل كالريج3  
  .نام يكي از مشهورترين هنرمندان رمانتيك آمده است ،گزينۀ ............... جز بهها  در همۀ گزينه -144
  ) پترارك4  ) ويكتور هوگو3  ) والتر اسكات2  ) كالريج1  
  است؟ نادرستكدام گزينه  ،با توجه به مكتب سمبوليسم -145
  هاي سمبوليسم است. ويژگي از ،شود زاي طبيعت كه مايۀ يأس و عذاب و ترس انسان مي بار و ماتم ) حالت اندوه1  
  سوي شعر آزاد رفتند. ) رمبو و بودلر از نخستين كساني بودند كه به2  
  خبري از اين مكتب نبود. ،) سمبوليسم در قرن بيستم پايان يافت و در قرن بعد3  
  پو شاعر و نويسندٔه سمبوليست آمريكايي است.  ) تيمور لنگ يكي از آثار ادگار آلن4  
  است؟ نادرستآورندٔه اثري  زينه نام پديددر كدام گ -146
  ساالمبو (گوستاو فلوبر) -پدران و پسران (تورگينيف) -شعر (نيكوال بوالو) ) فن1  
  در قايق (فريت ادگو) -ترز راكن (اميل زوال) -شده (جان ميلتون) ) بهشت گم2  
  پيلنياك)ريزد (  ولگا به خزر مي -شنل (گالدكوف) -) مادام بوواري (گوستاو فلوبر)3  
  بك) هاي خشم (جان اشتاين خوشه -اشباح (ايبسن) -دم (هاوپتمان) ) پيش از سپيده4  
  است. »تلميح و تشبيه«گزينۀ ............... داراي  جز بهها  همۀ گزينه -147

ــياه1 ــن س ــكندر مك ــك س ــه مل ــع ب ــم طم ) چش
تر از ليلي بـيم اسـت كـه چـون مجنـون ) اي خوب2
ـــه 3 ـــار نگ ـــر ك ـــت ه ـــ ) وق ـــوددار ك ـــافع نب ه ن
دار  كشــــدم ســــر، فــــراز روار مــــي ) منصــــو4

 

ـــت  ـــت آرزوس ـــمۀ حيوان ـــر چش ـــو خض ـــر همچ گ
ـــــانم ـــــوه و بياب ـــــد در ك ـــــو بگردان عشـــــق ت

دارو كــه پــس از مــرگ بــه ســهراب دهــي نــوش
اي سركشـــــان ســـــاغر غـــــم ســـــرفراز كـــــن

 

  وجود دارد؟» مصرحه و مكنيه«در كدام گزينه هر دو نوع استعارٔه  -148
پــرور مـــن و اي ســرو نـــاز) بــه خــاك پـــاي تــ1
ـــاغ2 ـــان ب ـــد در مي ـــوع كن ـــي رك ـــرگس هم ) ن
ـــو3 ـــه ن ـــه دارد م ـــت ك ـــاكري توس ـــۀ چ ) حلق
ـــت4 ـــرت دس ـــتين غي ـــو از آس ـــق ت ـــود عش ) نم

 

ــــاك  ــــر از ســــر خ ــــا وامگي ــــه پ ــــه روز واقع ك
زيــــرا كــــه كــــرد فاختــــه بــــر ســــرو مــــؤذني
ـــــوزا ـــــه دارد ج ـــــت ك ـــــدگي توس ـــــر بن كم
ــــوهر ــــن جهــــان گ ــــو در دام نشــــاند لعــــل ت

 

  در كدام گزينه آمده است؟» ايهام، تشبيه، استعاره، مجاز و اغراق«هاي  ب قرار گرفتن آرايهترتي -149
الف) چون سـر از خوابگـه خـاك بـرآرم در حشـر

دوران دهــر و تجــربتم ســر ســپيد كــردب) 
ــاك ــۀ دل پ ــرا خان ــرد م ــت ك ــاروب غم ج) ج
د) دست عشـرت برگشـادم تـا ببنـدم پـاي غـم

دوسـت شـويد ز شـرب مـدام چون مست مـي) ه
 

جگـــر گـــر بفشـــاري كفـــنم  بچكـــد خـــون 
رودم همچنـــان فضـــول در نمـــي وز ســـر بـــه

ــاروب ــام دل ج ــه ك ــون اســت ب ــه كن ــن خان وي
رنـگ غـم شـد اي مسـلمانان چنـين عشرتم هـم

ـــد ـــا آرزو كني ـــه دع ـــم ب ـــده ه مســـتي بن
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  آرايۀ مقابل كدام گزينه درست است؟ -150
) شور غم زلفش چنين حيـف اسـت پنهـان داشـتن1
ـــا2 ـــدٔه ج ـــو را دي ـــدن روي ت ـــد ن ) دي ـــين باي ب
ــن ره3 ــت، در اي ــق اس ــراب ره عش ــه خ ــتي ك ) مس
ــه حــالي4 ــو كــرده اســت ب ــرا عشــق ت ــو م ) دور از ت

 

در گـــوش نـــي رمـــزي بگـــو تـــا پـــر كشـــد آواز را 
ــان ــم جه ــۀ چش ــا مرتب ــن كج ــي وي ــتب ــن اس ن م

ــت ــاز اس ــين نم ــه ع ــتيش هم ــوش مس ــواب خ خ
كــز مويــه چــو مــويي شــدم از نالــه چــو نــالي

 

  (ايهام تناسب) 
  (جناس تام) 
  (لف و نشر) 
 (تلميح) 

  وجود دارد؟» آميزي و استعاره ايهام تناسب، حس«در كدام گزينه هر سه آرايۀ  -151
ـــات1 ـــرده ثب ـــن ب ـــبر م ـــت ز ص ـــوق لب ) اي ش
ســـوي مـــن هـــر دم ) مكـــن تبســـم رنگـــين بـــه2
گفـتم بـه فضـل و فـن شـدي غـّره ) عطارد را همـي3
ـــه د4 ـــس ك ـــگ) ب ـــرده چن ـــخن ر پ ـــت س گف

 

ـــــكرين  ـــــخ از ش ـــــات تل ـــــام نب ـــــمت ك تبس
ـــل ـــدٔه گ ـــراب خن ـــل خ ـــۀ بلب ـــت خان ـــه هس ك
ـــاري ـــكر ب ـــام نيش ـــنو پي ـــا بش ـــكن بي ـــم بش قل
ببـــــــرش مـــــــوي تـــــــا نمويـــــــد بـــــــاز

 

  هاي بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ آرايه -152
ــتم  ــازم روينيس ــرش س ــه ت ــه از گري ــر ك اب

 

ــمه  ــريم چش ــدان گ ــب خن ــاف و ل ــا دل ص ام، ب
 

  مجاز -تشبيه -) ايهام4  ايهام -كنايه -) تناقض3  اسلوب معادله -كنايه -) استعاره2  تناسب -تشبيه -) تناقض1  
  است؟ نادرستهاي مقابل كدام گزينه  يكي از آرايه -153

ــي1 ــبنم م ــا ) دل ز ش ــواهي آفت ــواهي نخ ــرد خ بب
) چشــم عقلــم خيــره شــد از عكــس روي تابنــاكش2
ــــل3 ــــر عق ــــوييد روي دفت ــــم بش ــــه آب عل ) ب
ـــيه4 ـــر س ـــي ) ب ـــخن م ـــاب س ـــي ارب ـــد بخت گري

 

ـــاختن  ـــان ب ـــق را دل و ج ـــت عاش ـــاري نيس اختي
بـــويش روزگـــارم تيـــره شـــد از تـــار مـــوي مشـــك

ــــد ــــل را ســــياه كني ــــور عشــــق رخ عق ــــه ن ب
ــــه ــــرون نال ــــد بي ــــم آي ــــاك قل ــــز دل چ اي ك

 

  تعاره)اس -(كنايه 
  اشتقاق) -(تشبيه 
  تشبيه بليغ) -(تشخيص 
 استعاره) -(حسن تعليل 

  وجود دارد؟» مجاز، كنايه و تشبيه«در كدام گزينه هر سه آرايۀ  -154
) جهــان گشــاده ثنــاي تــو را چــو تيــر دهــان1
ــــو2 ــــرم در نظــــرم قامــــت ت ــــا برفتــــي ز ب ) ت
ــي3 ــان م ــيرين ) ج ــن ش ــب م ــه ل ــد ب ــالم را رس ك
ـــو 4 ـــاد را چ ـــاد) فره ـــر فت ـــيرين نظ ـــر رخ ش ب

 

ـــر  ـــزه كم ـــو ني ـــو را چ ـــاي ت ـــته رض ـــه بس زمان
ســرو روان بــر لــب جوســت راســت ماننــد ســهي

كشـــم تـــا حـــرف تلخـــي از دهـــن يـــار مـــي
ســــر درآمــــد و از پــــاي درفتــــاد دودش بــــه

 

  ؟نيستآقا  هاي طنز گل كدام گزينه از ويژگي -155
  از زبان هزل و هجوهاي مكتبي و اعتقادي و پرهيز  ) دقت در حفظ حريم ارزش1  
  ) پرداخت طنز از طريق ايجاد تغييرات ظريف و زيركانه در شعرهاي مشهور قديم و جديد2  
  پاي وقايع و حوادث اجتماعي و سياسي و ارائۀ طنزي متناسب با رخدادهاي روز ) حركت پابه3  
  گيري از اصطالحات ادبيات عرفاني براي نقد مفاهيم ديني و عقيدتي ) بهره4  
  است؟ نادرستكدام گزينه با توجه به نقد لغوي  -156
  ) منظور از نقد لغوي بررسي و ارزيابي كاربرد زبان و اصول و قواعد آن در يك اثر ادبي است.1  
  از موارد نقد لغوي است. ،) كاربرد كلمه و خلق تعبيرات و تركيبات زيبا و درست2  
  يكي ديگر از موضوعات نقد لغوي است.) خاصيت آهنگين كلمات و كاربرد موسيقايي واژگان 3  
  گيرد. ) موضوع مترادفات نيز در حوزٔه نقد لغوي جاي مي4  
  هاي زير در نقد فني شهرت دارند؟ چند تن از شخصيت -157
  »تئوفيل گوتيه -ويكتور هوگو -لوكنت دوليل -شمس قيس رازي -اريستارك -هوراس -عبدالقاهر جرجاني«  
  ار) چه4  ) پنج3  ) شش2  ) هفت1  
  است؟ نيامدهمفهوم بيت زير در كدام گزينه  -158

ســــجده نتــــوان كــــرد بــــر آب حيــــات
 

ـــات  ـــاكي نج ـــن خ ـــن ت ـــابم زي ـــا ني ت
 

  

) تـــواني تكيـــه زد پاينـــده بـــر تخـــت ســـليماني1
آلـــود جســـم را ) بيـــرون كنـــيم رخـــت گـــل2
) دل روشــن بــه جســم تيــره هيهــات اســت پــردازد3
ـــل4 ـــدازد خل ـــفاي دل نين ـــاكي در ص ) جســـم خ

 

ــرون از طلســم جســم جــانچــ  ــا را و بي فرســا نهــي پ
ســـــرپابرهنه بـــــر فلـــــك آبگـــــون رويـــــم

ــي ــوار م ــر دي ــته ب ــه را پيوس ــت آيين ــه پش ــد ك باش
ــا نشســت ــر مين ــه ب ــردي ك ــاده آســوده اســت از گ ب

 

  است؟ متفاوتدر كدام گزينه » حال«معني و كاربرد كلمۀ  -159
ـــــام1 ـــــا مق ) بســـــيار راه باشـــــد از حـــــال ت
ـــام 2 ـــالك از مق ـــال) اي س ـــرس ح ـــت مپ حقيق
) ســـــــخن از كشـــــــف رانـــــــد و الهـــــــام3
ــــوفيان4 ــــال از ص ــــل ح ــــيار اه ــــت بس ) هس

 

دهـــد از مـــي تميـــز جـــام سرمســـت خـــاص مـــي 
ســـرها ببـــين كـــه بـــر ســـر دار اســـت و والســـالم
ــــــام ــــــان حــــــال و مق ــــــد مي ــــــرق گوي ف
نـــــادر اســـــت اهـــــل مقـــــام انـــــدر ميـــــان
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  مفهوم عبارت زير در كدام گزينه آمده است؟ -160
 »اي نكرده است تا قدر عشق را بدانستي. با تو غمزه» كهيعص«هرگز عزيز معذوري كه  اي«  

) از مــن آداب مجوييـــد كــه چـــون ســيل بهـــار1
ـــؤه ظهـــور2 ـــور عشـــق كنـــد جل ـــه ن ) عاشـــق ب
) پـــيچ زلفـــش چـــو نديـــدي تـــو بـــرو معـــذوري3
ـــذوري4 ـــه مع ـــۀ آيين ـــرون از خان ـــر ب ـــايي گ ) ني

 

ــــه  ــــردا خان ــــق پ ــــتانۀ عش ــــؤه مس ــــود جل ز ب
ــــــي ــــــدا نمــــــي  ب شــــــود آفتــــــاب ذره هوي

ــــده ــــان پيچي ــــد دور زم ــــك و ب ــــو در ني اي ت
ــاغ دل ــه ب ــود داري ك ــون روي خ ــر چ ــايي در نظ گش

 

  مفهوم عبارت زير با كدام گزينه مرتبط است؟ -161
د ماليدم. جـامي گفـت االسو  گفت چون به خانۀ كعبه رسيدم ديوان شعر خود را از براي تيمّن و تبرّك در حجر گو پيش جامي مي شاعري مهمل«  

 »ماليدي بهتر بود. اگر در آب زمزم مي
ـــــدتي1 ـــــي  ) م ـــــتن م ـــــب دوخ ـــــدت ل باي
ــــــق را ) ز2 ــــــد نط ــــــمع باي ــــــه اول س آنك
ـــــاش3 ـــــاش و الل ب ـــــگ ب ـــــد روزي گن ) چن
ـــــــم4 ـــــــديث ك ـــــــدر ح ـــــــگ ان آواز ) گن

 

ـــــــان ســـــــخن آمـــــــوختن از ســـــــخن  گوي
ســـــــوي منطـــــــق از ره گـــــــوش انـــــــدر آ
ـــــاش ـــــال ب ـــــرّ ح ـــــاي س ـــــد از آن گوي بع

ـــــ ـــــه بس ـــــه ك ـــــده يارب ـــــوي بيه ـــــاز گ ت
 

  است؟ نيامده زينهگمفهوم بيت زير در كدام  -162
كه در اين حلقه نيست زنده به عشـق يهر آن كس

 

ــد  ــاز كني ــن نم ــواي م ــه فت ــرده ب ــر او نم ب
 

  

ــرده 1 ــاني ) م ــت ج ــق نيس ــز عش ــناس دل را ك ش
) ذوق مســــــتي در دل افســــــرده نيســـــــت2
ــــر3 ــــد در دل افســــرده اث ) ســــخن عشــــق كن
ــرده 4 ــق) روح م ــه عش ــده ب ــود زن ــر دل نب ــت اگ اس

 

ـــد  ـــين نباش ـــش انگب ـــس را ك ـــمر مگ ـــرب ش عق
ـــي ـــده ب ـــت زن ـــرده نيس ـــم از م ـــو، ك ـــق ت عش

ـــردد ـــين گ ـــه تلق ـــده ب ـــر زن ـــور اگ ـــرده در گ م
ــي ــود ب ــم ب ــو در چش ــت چ ــور اس ــرد ك ــري م بص

 

  مفهوم حديث زير در كدام گزينه آمده است؟ -163
 »اًم فماتَ، مات شهيدمَن عَشِقَ و عَفَّ، ثُم كَتَ«  

ــون1 ــود خ ــت ب ــال دوس ــق ) جم ــتۀ عش ــاي كش به
ــرد2 ــداش ك ــگ رو پي ــان رن ــود پنه ــرّي ب ) عشــق س
ـــــي3 ـــــان م ـــــق پوي ـــــي راز عش دار ) دل در پ
ــق4 ــهيد عش ــتي ش ــو نگش ــزن چ ــدق دم م ) از ص

 

ـــس  ـــت ب ـــين كرام ـــان را هم ـــق بت ـــهيد عش ش
مشـــك اگـــر پنهـــان بـــود پنهـــان نـــدارد بـــوي را

ـــي ـــان م ـــي ج ـــان م ـــق، در ج ـــن و راز عش دار ك
ـــوي ـــت دع ـــهادت اس ـــت از ش ـــام درس ـــن مق اي

 

  قواعد زبان رعايت نشده است................ بعضي از  گزينۀ از بيت غير بهدر همۀ ابيات  ،اساس نقد لغوي بر -164
ـــاطم1 ـــت نش ـــم گش ـــده و ك ـــدند ان ـــيار ش ) بس
) بياســـــود هـــــر كـــــس ز شـــــادي و كـــــام2
) فــــــرنگيس و كيخســــــرو آنجــــــا رســــــيد3
ــــد4 ) چــــو شــــب روز شــــد مــــردم آمــــد پدي

 

ــــنيدن  ــــيار ش ــــتن و بس ــــم گف ــــۀ ك ز انديش
ــــــام ــــــاد ج ــــــز ننه ــــــوان ني ــــــف پهل ز ك
بســـــي مـــــردم آمـــــد ز هـــــر ســـــو پديـــــد

ــــــران ــــــرد گ ــــــيد دو م ــــــا رس ــــــه آنج ماي
 

  مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ -165
بانـــگ او چـــون بانـــگ اســـرافيل شـــد

 

مــــرده را زيــــن زنــــدگي تحويــــل شــــد 
 

  

) مـــن كـــوهم و قـــال مـــن صـــداي يـــار اســـت1
ــــي) در د 2 ــــر م ــــاكم سراس ــــات ل چ رود آب حي
بخـــش بخـــش تـــو جـــان را حيـــات ) انفـــاس روح3
) ســـــعدي اگـــــر كشـــــته شـــــود در فـــــراق4

 

بنـــدم آن دلـــدار اســـت مـــن نقشـــم و نقـــش 
تـــــا خـــــرام يـــــار در مـــــدنظر باشـــــد مـــــرا
ــــكار ــــته آش ــــت گش ــــوي ز دم ــــاز عيس و اعج
ــــذري ــــرش بگ ــــه س ــــون ب ــــود چ ــــده ش زن

 

  
  ۱۶۶-۱۷۱أو الّتعریب ( الجواب للّرتجمةصّح و األدّق يف عّین األ(:  
  »:َل تأثیر اإلنرتنت علی سلوک الّشباب!یکتبوا مقالًة َحوْ  کان املعلّم قد إقرتح لِطّالبه أنْ « -۱۶۶
  ای را پیرامون تأثیر اینرتنت بر رفتار جوانان بنویسند! آموزان پیشنهاد کرده بود که مقاله ) معلم به دانش۱  
  آموزانش که مقاله را در مورد اثرگذاری اینرتنت بر رفتار جوانان بنویسند! ) معلم پیشنهاد داده بود به دانش۲  
  ای در خصوص تأثیر اینرتنت بر رفتار جوانان بود! آموزان خود نوشنت مقاله ) پیشنهاد معلم به دانش۳  
  پیرامون تأثیر اینرتنت بر رفتار جوانان بنویسند! ای را آموزان خود پیشنهاد کرده بود که مقاله ) معلم به دانش۴  

 
 

  ۱۰و  ۹ های درس:  ۳ عربی      ۱۶تا  ۱۴ های درس:  ۲ عربی      ۱۰تا  ۸ های : درس ۲ و ۱ عربی
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  »:إلیهم لِلوصول إلی الّنجاح!  حاجةٍ ال یرتکوا طّالبهم املجّدین ِألَنّهم يف  املدارس أنْ علی املستشاریَن يف« -۱۶۷
  که آنان برای موفقیت نیازمندشان هستند! آموزان تالشگر را ترک نکنند چون ) بر مشاوران در مدارس است که دانش۱  
  ها برای رسیدن به موفقیت به ایشان نیازمند هستند! آموزان کوشای خود را رها کنند زیرا آن ) مشاوران در مدارس نباید دانش۲  
  موفقیت نیاز دارند! ها به ایشان برای رسیدن به که آن آموزان تالشگر را رها نکنند چون ها بر مشاوران است که دانش ) در مدرسه۳  
  که آنان به ایشان برای رسیدن به موفقیت محتاج هستند! آموزان کوشای خود را رها نکنند چون بر مشاوران مدارس واجب است که دانش) ۴  
  »:ِرس ُخرساناً کثیراً!ستفادة له ُفهو یَخْ  إ  طریٍق الرُه يفَضیََّع ُعمْ  َمنْ « -۱۶۸
  بیند! ایش هیچ بهره ندارد تباه کند، او بسیار زیان می) هر کس عمر را در مسیری که بر ۱  
  کند! ای برایش ندارد پس او بسیار رضر می ) کسی که عمر خود را در راهی تباه کند که استفاده۲  
  بیند! ای برایش نداشته باشد، او بسیار زیان می ) هر کس عمر خود را در مسیری ضایع کند که هیچ بهره۳  
  کند! ای برایش نداشته باشد، پس او خیلی رضر می در راهی ضایع کرد که هیچ استفاده) کسی که عمرش را ۴  
  »:: الکالم دوَن الّتفکّر!َوُء األعامل َفقولوا لَهسْ َسأََل أََحٌد ِمنکم ما هو أ  إنْ « -۱۶۹
  ) اگر فردی از شام در مورد بدترین کارها پرسید بگویید به او: سخن گفنت بدون فکر کردن!۱  
  گر کسی از شام پرسید بدترین کارها چیست، به او بگویید: سخن گفنت بدون تفکر!) ا۲  
  ) هرگاه احدی در مورد بدترین کارها پرسید، به او بگویید: سخن گفنت بدون فکر کردن!۳  
  چه فردی از شام درخواست کرد بدترین کار چیست، به او بگویید: سخن گفنت بدون تفکر! ) چنان۴  
  »:ام رشوع شد! تو را دیدم برگ جدیدی در زندگی هنگامی که« -۱۷۰
  ! حیايتورقة جدیدة يف ) لاَّم رأیتُک بََدأتْ ۲  ! عیيشَت بََدأُت صفحة جدیدة يفُت أنْ ) حینام شاَهدْ ۱  
  ! عیيشالورقة جدیدة يف تَُک رشَعْت شاَهدْ  ذن) مُ ۴  ! حیايت ورقة جدیدا يفيل ) عندما ُزرتَُک بََدأتْ ۳  
  »:رساند؟ شناسی که از خود دفاع نکند، وقتی که دشمن فرزندانش را به قتل می را می آیا وطنی« -۱۷۱
  ) هل تعرف الوطن ال یدافع عن نفسه عندما یقتُل األعداُء أوالَدُه؟۱  
  ) هل تعرُف وطناً ال یدافع َعن نفسه عنَدما یقتل الَعدّو أبناَءه؟۲  
  ؟أبناَءهقتل األعداء ی ي ال یدافع عن نفسها حینام) هل تعرف الوطن الّذ۳  
  نفسه عندما العدّو یقتل أوالَدها؟ رُِف َوطناً مل یداِفع َعنْ ) أَ تَعْ ۴  
 حیح  عّین   :)۱۷۳و  ۱۷۲( يف الّتشکیلالصَّ

  »: الّسنوات اآلتیة! هذه الّسنة تفیدنا يفعسی مطالعة الکتب الّدراسّیة يف« -۱۷۲
نةِ  -الّدراسیّةِ  -) ُمطالَعةُ ۱   نةِ  -) الکتِب ۴  تُفیُدنا -الّدراسیّةِ  -) مطالََعةُ ۳  اآلتیةِ  -تُفیَدنا -نةِ ) السِّ ۲  السُّ   اآلتیةَ  -السِّ
  »:ي قرأتها تتعلّق بهذا الکتاب ال تلک املقالة!ان هذه العبارات الّت« -۱۷۳
  املقالةِ  -الکتاِب  -) تَتََعلَُّق ۴  الکتاِب  -تَتََعلَُّق  -هاقُرِأَتْ ) ۳  املقالةَ  -الکتاِب  -تُها) قََرأْ ۲  تَتََعلَُّق  -العباراِت  -) أنَّ ۱  
 ) ّ۱۷۵و  ۱۷۴عّین الّصحیح يف اإلعراب و الّتحلیل الّرصيف(:  

  »: َمل بها!نِعم الَعطّیة کلمة حقٍّ أسَمُعها و أَعْ « -۱۷۴
  صحیح اآلخر/ خرب مقّدم و مرفوع -منرصف -معرب -مشتّق  -مؤنّث -مفرد -) العطیّة: اسم۱  
  صحیح اآلخر/ مبتدأ مؤّخر و مرفوع -منرصف -معرب -جامد -مؤنّث -ردمف -) کلمة: اسم۲  
  و الجملة وصفیّة محّالً منصوب» أنا«/ فعل و فاعله متعدٍّ  -معرب -مجرّد ثاليثّ  -م وحدةللمتکلّ  -َمُع: فعل مضارع) أَسْ ۳  
   مجرورمحّالً ور بحرف الجارّ ّي/ مجر مبن -معرفة -للغائب -ضمیر متّصل لِلّنصب أو للجرّ  -الثّانیة: اسم» هاء) «۴  
  »:کهم أبداُمّد أیدیک لُِمساَعدة الُبَؤساء و ال تَرتْ « -۱۷۵
  سترتامل »أنت«ه للمجهول/ فعل و نائب فاعل يّ مبن -مضاعف -مجرّد ثاليثّ  -يّ مبن -للمخاطب -) ُمّد: فعل۱  
  به و منصوب  عولمنقوص/ مف -منرصف -معرب -و هو مذّکر» ید«مفرده  -جمع تکسیر -ي: اسم) أید۲  
  منرصف/ مضاف إلیه و مجرور -معرب -مشتّق  -و هو مذّکر» البائس«مفرده  -جمع تکسیر -) البُؤساء: اسم۳  
  صحیح اآلخر/ مفعول فیه و منصوب -منرصف -معرب -جامد -مذکّر -مفرد -) أبداً: اسم۴  
 ) ۱۷۶-۱۸۵عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة(:  
  حیح عن الوصف و اإلضافة:عّین الّص  -۱۷۶
  ّي! املسابقات العلم) یشارُک األصدقائنا يف۲   املکتبة املدرسِة!ة يفي الّدراسیّ ) اُطالُِع کُتُب۱  
   اإلمتحانات!فسهم للمشارکة يفئوَن أنْ نا مجتهدیَن املدارِس یَُهیّ ) شاَهدْ ۴  ) إّن مساکیَن املدینِة ال یطلبون حاجاتِهم إّال من الّصالحیَن!۳  

  

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

دفترچة شمارة 
2 -

 
آزمون شمارة 

9 
صاصي 

اخت
 )

ساني
گروه علوم ان

 (
  

1111  

صيلي 
سال تح

97
 - 

96
  

  

  للفراغات:  سبغیر املناعّین  -۱۷۷
  » املدرسِة حّتی اآلَن!تـ............... يفشاَهدْ  ...............َضُل أفْ «...............   
  ُهنَّ  -سلوکاً  طالبة -ي) ه۴  ـه -معرفة طالٍب  -) هو۳  ُهم -إجتهاداً  طّالٍب  -) أنتم۲  هم -خلقاً  طّالٍب  -) أنتام۱  
  عّین الّصحیح عن أسلوب الحال:  -۱۷۸
  تَه الّنهار!) هجم املقاتلون علی املعتدین و مل یَنْ ۲  لع الّشمس!جاء املسافروَن مل تَطْ ) ۱  
  تکم و القلوب مملوٌء بالعطوفِة!) شاَهدْ ۴  ظتها بأیدیها! ِمَن الّصفِّ و محف) َخَرَج أصدقايئ۳  
   املنسوب: عّین الّصحیح يف -۱۷۹
  هاشمیّاً! کان رسول اللّه  ِمن قبیلة الهاشم!  کان رسول اللّه ) ۲  ُت قامشاً إیرانیًّة!لَِبسْ  ع إیران! ) لَِبَس الطّفل قامشاً من ُصنْ ۱  
  ُمناسبًة! َسْت ّي لَیْ أوضاع العامل مناِسبًة!  َسْت ) أوضاع العامل لَیْ ۴  میّاً!قََرأت مقالًة ِعلْ  ) قرأُت مقالًة منسوبًة إلی العلم! ۳  
:عّین الّصحیح فیام أشیر إلیه ب -۱۸۰   خطٍّ
  »إلی املسلمین و نحُن بریئون منکم! خائنونَ املدن أنتم  ُمَخّريبیا «  
  خرب و مرفوع بالواو -) منادا و منصوب۲  نعت و مرفوع بالواو -) منادا و منصوب تقدیراً ۱  
  مبتدأ و مرفوع بالواو -) مضاف و منصوب۴  خرب مفرد و مرفوع بالّنون -) منادا و منصوب بالیاء۳  
  ي: عن الباق یختلفي ملستثنی الّذعّین ا -۱۸۱
  ّال ِعظاماً!إ  تراب هذا الّشخص ) مل یََروا يف۲  عاقبة عمله! ي یَُخون إلی اآلخریَن غیرَ ) مل یخش الّذ۱  
  ن الّسلوک!ُحسْ   غیرَ ) ما رأیُت من أصدقايئ۴   تربیة أنفسهّن إّال واحدًة منهّن!َن يف) ال یُحاِولْ ۳  
  فیها الّتمییز:  َتخَدمْ یُسْ مل ي عّین العبارة الّت -۱۸۲
   هذا الیوم إیامناً،لِموَن يفُمسْ الْ  إزدادتعلَُم  ) فََهْل ۲   یوم األربعیَن،) کم زائراً زار کربالَء املقّدسَة يف۱  
موا بعد زیارِة الحسین ۴  ) و َمَألَ قلوبهم شوق هذا الوصال،۳     معرفًة! ) فلهذا تََقدَّ
  فیها الحال:  ِدَمْت خْ تُ عّین جملة وصفّیًة قد اُسْ  -۱۸۳
  ي لِعظمة اللِّه إنحناًء!َحنتَنْ  الحدیقة ُت أزهاراً يف) شاَهدْ ۲  ذانها!آ ي مستعینة ب الظّلمة و هالَخفافیُش يف ) طارَتْ ۱  
   هذا الّشارع رجٌل یکون بیَن الّناس محبوباً!) يف۴  ِتنا معلٌّم یجیُب عن أسئلة الطّّالب متواضعاً! مدرس) کان يف۳  
  عّین الّصحیح عن املستثنی:  -۱۸۴
  کَُل إّال الّرزُق الحالُل!ال یَأْ  ِجُب علی املُسلم أنْ ) یَ ۲  ي َعَرشَ ُجندیّاً! الحرب إّال اثنيف َهدْ تَش) مل یُسْ ۱  
  الّسیاحیّة إّال البساتین! التّجّوالِت  هذه یُزاُر يف) ال ۴   إّال املحتاجوَن! َحیايتاُساِعَد يف ) عهدت أن ال۳  
  فیه فّک اإلدغام: ال یجوزعّین ما  -۱۸۵
  لَة! هذه الَحفْ یُشارَِک يف یُِحّب الطّالُِب أنْ  ) لَمْ ۲  ) یا طالُِب رُّد الکتاَب إلی مکتبِة املدرسة نهایَة األسبوع!۱  
  شاکل أبداً! مل أِفرَّ من املصاعب و امل حیايت) يف۴  بیه کُّل صباح!تَْرش  ) إّن اللَّنَبَ یَُشّد عظام البدن فعلیِک أنْ ۳  

  
  انجاميد؟ صلح به مشترك مرز عنوان به هاليس رود تعيين با حكومت، كدام با ماد پادشاه هوخشتره حاصل بي نبرد -186
  لوديه) 4  آشور) 3  هخامنشيان) 2  بابل) 1  
  افتاد؟ اتفاق هالكوخان دست به مغوالن، نظامي هاي پيروزي از يك كدام -187
  اسماعيليان هاي قلعه تسخير) 2    چين شمال فتح) 1  
  اختاييانقر  قلمرو فتح) 4  مغولستان غربي مناطق و تركستان تسخير) 3  
  گرفت؟ شكل  پيامبر دعوت دورٔه زماني كدام در گرديدند، عربستان در اسالم و توحيد گامان پيش كه »السابقون« نام به اسالم هستۀ اوليۀ نهضت -188
  حديبيه صلح از پس) 4  مدينه به هجرت از پس) 3  عام ) دعوت2  اصخ دعوت) 1  
  آمد؟ وجود به دين احكام استنباط منظور به مسلمانان، ميان در ديني معارف از يك كدام -189
  تفسير) 4  حديث) 3  فقه) 2  كالم) 1  
  زد؟ دست داماق كدام به صغير آسياي بر سلجوقيان حاكميت تحكيم منظور به سلجوقي ملكشاه سلطان -190
  داد. سكونت آنجا در را تركان ازهايي  گروه) 2  داد. ادامه را شرقي روم امپراتوري با نبرد) 1  
  كرد. تأسيس آنجا در اتابكي مستقل حكومت) 4  داد. تشكيل قدرتمندي و يكپارچه ارتش) 3  
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  است؟ شده هنر متخصصان و نظران احبص شگفتي موجب ايران، شرق در جيرفت تمدن از شده كشف آثار از بخش كدام -191
  ها مقبره و مسكونيهاي  ساختمان بقاياي) 2  صابوني سنگ ابزارهاي روي بر شده تزيين نقوش) 1  
  جانوران بدن با فلزي ظروف تزيينات) 4    سنگي و سفالي ابزارهاي و ظروف) 3  
  بود؟ وسطي قرون اروپاي در »ها سرف« زندگي ويژگي مورد، كدام -192
  .نداشت اهميتي برايشان ثروت يا علم و شد مي محسوب آنان افتخار ترين بزرگ بودن جاع) ش1  
  .بودند برخوردار جنگجو هاي شواليه حمايت و قلعه در زندگي امنيت از و داشتند سهم محصول ) در2  
  .شد مي دادهها  نآ  به محصول مقداري ،كار مقابل در و رفتند مي ديگر روستاي به روستايي از كار يافتن ) براي3  
  .شدند مي ناميده هم پادشاه رعيت جهت همين به شد مي ها خوانده همۀ آن ارباب ،) پادشاه4  
  گرفت؟ را روميان جانب روميان، با انوشيروان خسرو جنگ درها  هپتال فرمانرواي چرا -193
  داشتند. يكديگر با اي ديرينه دشمني ديرباز از ها هپتال و ايرانيان زيرا) 1  
  كرد. ايران با جنگ به دعوت را آنان و داد اتحاد پيشنهاد ها هپتال به ايران تضعيف منظور به روم پادشاه) 2  
  بودند. ايران ۀواسط بدون بازرگاني روابط خواهان و بودند ناراضي ابريشم جادٔه بر ايران تسلط از آنان زيرا) 3  
  ديد. مي خطر در را خود حكومت جوديتمو  انوشيروان، زمان در ايران گرفتن قدرت با زيرا) 4  
  نبود؟ ها عرصه اندازٔه ساير به زمينه كدام در پيشرفت رنسانس، عصر در -194
  اختراعات) 4  هنر) 3  علوم) 2  ادبيات) 1  
  مرتكب شد؟ و ايرانيان ت بي غيرمسلمانان خصوصاً اهل و حق مسلمانان در بسياري جنايت و ظلم كرد، مي حكومت و ايران عراق كدام والي اموي كه بر -195
  معاويه بن ) عبداهللا4  اشعث بن ) عبدالرحمن3  عمر ابن ) يوسف2  حسين ) طاهربن1  
  كنند؟ مي كمك قرون بهتر اين شناخت براي مورخان به اند و امروزه وجود آمده اخير به قرون فرهنگي و هاي تمدني پيشرفت اثر يك از منابع زير، در كدام -196
  ) آثار ادبي4  ها ) سكه3  اسناد )2  ) نشريات1  
  شد؟ مسلمان براي نگارش تاريخ ايران باستان مورخان كار پس از ورود اسالم به ايران، كدام مورد مبناي -197
  هاي محلي ) تاريخ4  ها نامه ) خداي3  ) شاهنامۀ فردوسي2  هاي مورخين يوناني ) نوشته1  
  شد؟ ايران در غربي جديد نويسي تاريخ هاي روش نفوذ ساز زمينه رويداد، كدام -198
  دورٔه پهلوي در ايران آموزشي نظام بر غربي استادان و كارشناسان شدن مسلط) 1  
  كرماني االسالم ناظم دست به ايرانيان بيداري تاريخ كتاب تأليف) 2  
  دورٔه قاجار در فارسي به اروپاييان تاريخي آثار از ترجمۀ شماري )3  
  ها دانشگاه در تاريخ تخصصيهاي  گروه تأسيس و نايرا  در دانشگاه گشايش) 4  
  نوشتۀ منهاج سراج كدام است؟» طبقات ناصري«ويژگي برجستۀ كتاب  -199
  بود. دولتي مغوالن داراي منصب دستگاه ) نويسندٔه آن در1  
  نويسي قرار داد. را مبناي تاريخ فارسي ) براي نخستين بار پس از اسالم، زبان2  
  كرد. آنان توجه تكاپوهاي و مردم زندگي به گسترده طور در تاريخ ايران، به ) براي اولين بار3  
  نگريسته است. مغوالن به فرمانروايي انتقادي ديد ) نويسندٔه آن با4  
  ؟نيستند كامل بودن، اول دست و تازه وجود با نشريات در موجود اخبار مواقع بسياري در چرا -200
  .كنند كاري دست راها  واقعيت خويش شخصي منفعت يا ديدگاه اساس بر كنند مي تنظيم و تهيه را نشريه يك طالبم و اخبار كه افرادي است ممكن) 1  
  .نشوند منعكساند  بوده كه گونه آنها  واقعيت شوند مي ... باعث و اقتصادي اعتقادي، سياسي، مالحظات) 2  
 مطـالبي سياسي شخصيت يك يا رويداد يك دربارٔه ها رسانه ديگر به نسبت نشريات در ارناچ به اخبار، فراواني و نشريه هر صفحات محدوديت دليل به) 3  

  .شود مي چاپ محدودتر و كلي
همـۀ  نادرسـتي يـا درسـتي پيرامـون تحقيق براي كافي فرصتها  آن اندركاران دست ها، روزنامه ويژه به و نشريات توليد در لۀ زمانئمس اهميت دليل به) 4  

  .ندارند راها  نآ  جزئيات و اخبار

 
  چيست؟» اريكا«ها تبخير و تعرق بيشتر از بارندگي ساليانه است؟ عامل ايجاد بيابان  به كدام دليل در بيابان -201
  آب سرد ساحلي اقيانوسي هاي جريان -) گرما، خشكي هوا و وزش بادهاي شديد1  
  اي  حاره فشار زياد جنب -د و بارندگي تابستانه) بارندگي نامنظم، تابش قائم خورشي2  
  دوري از منابع رطوبتي -) بارندگي نامنظم، تابش قائم خورشيد و بارندگي تابستانه3  
  هاي هوا در مقابل ورود توده  وجود كوهستان -) گرما، خشكي هوا و وزش بادهاي شديد4  
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  شود؟ يده مانند پتو، پوششي براي سيارٔه زمين محسوب مياي كدام است؟ كدام پد   كمترين درصد گاز گلخانه -202
  وارونگي دما -) متان2    باران اسيدي -اكسيد نيتروژن ) دي1  
  اليۀ اُزن -متان) 4  اي جو  اثر گلخانه -اكسيد نيتروژن ) دي3  
  مانعي اصلي بر سر راه توسعۀ اقتصادي جامعه خواهد بود؟ ،كدام عاملدر بررسي يك هرم سني،  -203
  ) انتهاي هرم باريك باشد.2  سال افزايش يابد. 65تا  15) گروه سني 1  
  سمت سالمندي حركت كند. ) هرم سني كشور به4    ) قاعدٔه هرم سني پهن باشد.3  
  است................  اي  توسعه ،دارند و توسعۀ پايدار و ............... ............... گذارند، هايي كه در امر توسعه اثر مي بسياري از پديده -204
  فرهنگي -شكل ثابت -اند اي  ) منطقه2  جانبه همه -سترٔه وسيعيگ -اند ) جهاني1  
  سويه يك -بتشكل ثا -اند اي  ) منطقه4  اقتصادي -گسترٔه وسيعي -اند ) جهاني3  
  اهميت دارند؟» داروسازي و تغذيۀ دام«از نظر  ها هاي كوهستاني هستند؟ كدام جنگل شبيه كدام جنگل» بلوط و راش سفيد«درختان  -205
  مانگرو -) خزري4  هيركاني -) زاگرس3  زاگرس -) خزري2  ارسباران -زاگرس )1  
  از تبخير واقعي است................  ها چيست؟ تبخير بالقوه هاي شيرين موجود در خشكي علت محدوديت آب -206
  بيشتر -شوند سترس خارج مي) با نفوذ به داخل زمين از د 2  كمتر -هاي قطبي و كوهستاني قرار دارند شكل يخ در يخچال ) به1  
  كمتر -شوند ) با نفوذ به داخل زمين از دسترس خارج مي4  بيشتر -هاي قطبي و كوهستاني قرار دارند شكل يخ در يخچال ) به3  
شده يكي هاي طبيعي و ساختۀ دست انسان درهم آميخته و سبب  جاذبه ،صادرات نامرئي در كدام كشور اروپايي بيشتر است؟ در كدام ناحيه -207

  هاي جلب گردشگري دنيا ايجاد شود؟ ترين كانون از مهم
  اتريش -) آلمان4  فلوريدا -) اسپانيا3  لندن -) آلمان2  پاريس -) اسپانيا1  
  درست است؟» سالي و پيامدهاي آن خشك«كدام گزينه در رابطه با  -208
  سالي وجود ندارد. اي و معتدل امكان بروز خشك  الف) در نواحي قطبي و گرم و مرطوب حاره  
  رود. وسيلۀ باد از دست مي دارند و بخشي از خاك مرغوب به هاي رسي ترك برمي ب) خاك  
  شود. خطر افتادن زندگي گياهان و جانوران مي ج) سبب افزايش شوري آب و به  
  توان خطر را كم كرد. بيني است و با ايجاد سد و درياچۀ مصنوعي مي سالي قابل پيش د) خطر خشك  
  سالي كمتر است. الجدي احتمال بروز خشك السرطان و رأس ) در حوالي مدار رأس ه  
   هالف و ) 4   هج و ) 3  ب و ج) 2  الف و ب) 1  
  هاي زير است؟ كدام گزينه پاسخ درست و كامل پرسش -209
   الف) كدام گزينه در رابطه با ناحيۀ كوهستاني لبۀ غربي فالت ايران درست است؟  
  در زاگرس است................  مربوط به اطرافِ» A«شكل مقابل، مورد   هب) با توجه ب  
  آباد ب) خرم  ) الف) منظم و محور آن موازي است.1  

  ب) همدان  ) الف) تا مرز پاكستان كشيده شده است.2  

  ب) بروجرد  هاي آن رسوبي و بيشتر آهكي است. ) الف) جنس سنگ3  

  ب) خوزستان  هاي باز است. غربي داراي دره ) الف) زاگرس جنوب4  

  هاي زير مربوط به كدام مخاطرٔه طبيعي است؟ كدام از عبارت هر -210
  شرقي نقش دارد. جنوب  آور در آسياي خصوص انتشار دودهاي خفقان ها و به سوزي جنگل سالي است كه در ايجاد آتش الف) منشأ خشك  
  شكل باال و پايين رود. صورت موجي شود پوستۀ زمين به مي شدن آن سبب ب) تجزيۀ مواد پرتوزا در داخل زمين و آزاد  
  دانند. ها مي وقوع آن را قطع درختان و نابودي جنگلدانان عامل مهم  ج) جغرافي  
  ج) سيل  ب) زلزله  نينو الف) ال) 2  سالي ج) خشك  ب) سقوط بهمن  الف) لكۀ خورشيدي) 1  
  سالي ج) خشك  ب) سونامي  فشان الف) آتش) 4   ج) بهمن  ب) النينو  سالي الف) خشك) 3  
  زيست سبب شده تا تعادل انسان و محيط حفظ شود؟ كدام عامل در مديريت محيط -211
  هاي اقتصادي ) رعايت عدالت فضايي و رفاه انسان و استفاده از نظريه2  اندازهاي جغرافيايي ) ايجاد ارتباط بين عوامل فرهنگي و چشم1  
  هاي اقتصادي و اهداف اجتماعي وري و نظريه ) استفاده از نظام بهره4  هاي جغرافيايي ي و مكان) كنش و واكنش ميان عوامل زيست3  
  شود؟ ندرت استفاده مي هاي جغرافيايي چيست؟ كدام مدل در نمايش مسائل انساني به ترين اصل در تهيۀ مدل مهم -212
  رياضي -يك فرضيه يا نظريه ) تعريف و طراحي2  فيزيكي -) سهولت استفاده و تأثير آن در يادگيري1  
  مفهومي -) تعريف و طراحي يك فرضيه يا نظريه4  سازي شبيه -) سهولت استفاده و تأثير آن در يادگيري3  
  ها هستند؟ يك از انواع مدل ترتيب) مربوط به كدام هر كدام از موارد زير (به -213
   »نمايش رفتار جزرومد«   »تراكم نسبي جمعيت«   »موالژ«  
  رياضي -سازي شبيه -) استنتاجي4  فيزيكي -رياضي -سازي ) شبيه3  فيزيكي -رياضي -) مفهومي2  رياضي -سازي شبيه -فيزيكي) 1  
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  زاييِ ايران دارد؟ اي در روند بيابان  ايم؟ كدام عامل نقش عمده زيست رسيده توان گفت كه به اهداف مديريت جغرافيايي در محيط چه موقع مي -214
  استخراج معادن -زيست را بررسي كنيم طور دقيق محيط ي و آماري بههاي كمّ ش) با رو 1  
  هاي زيرزميني رويه از آب برداشت بي -) بررسي روابط منابع طبيعي و عوامل انساني با توجه به اصول جغرافيايي باشد2  
  كشاورزيتخريب اراضي  -زيست را بررسي كنيم طور دقيق محيط ي و آماري بههاي كمّ ) با روش3  
  تخريب مراتع -) بررسي روابط منابع طبيعي و عوامل انساني با توجه به اصول جغرافيايي باشد4  
  ترتيب) چيست؟ جغرافياي كاربردي (به» ميدان عمل«و » اساس« -215
  ها و نواحي جغرافيايي مسائل مهم مكان -ريزي ) برنامه2  گردآوري جامع و كامل اطالعات -) مشاهدٔه مستقيم1  
  برداري از منابع طبيعي حفاظت و بهره -ريزي ) برنامه4  بررسي جامع و متوازن محيط -) مشاهدٔه مستقيم3  

 
گيـري  بيني و پـيش علوم تجربي قدرت پيش«و » پردازد ها و اهداف زندگي به تأمل مي ها، آرمان سطحي از عقالنيت كه دربارٔه ارزش«ترتيب  به -216

   باشند؟ جهان متجدد از ديد ماكس وبر مي هاي ، مربوط به كدام ويژگي»دهد دث و مسائل طبيعي را به انسان ميحوا
  عقالنيت ذاتي -هاي عقالني معطوف به هدف ) غلبۀ كنش2  عقالنيت ذاتي -) بسط و توسعۀ عقالنيت ابزاري1  
  بسط و توسعۀ عقالنيت ابزاري -ذاتي ) عقالنيت4  هاي عقالني معطوف به هدف غلبۀ كنش -) عقالنيت ذاتي3  
  گفت كه:  توان نميدربارٔه تأثير شناخت عمومي بر شناخت علمي  -217
  كند.  ) دربارٔه درست يا نادرست بودن يا حق و باطل بودن شناخت علمي داوري مي1  
  شود. ها مانع پيدايش يا بسط شناخت علمي مي ) در برخي از فرهنگ2  
  برد. ت و آثار شناخت علمي بهره مينوبۀ خود از ثمرا  ) به3  
  آورد. وجود مي ) براي شناخت علمي، پرسش و مسئله به4  
  باشند؟  هاي زير، هر كدام متعلق به كدام شناخت مي ترتيب مشخص كنيد منبع، ابزار و روش به -218
   »حقايق طبيعي و غيرطبيعي«   »دل و قلب آدمي«   »تفكر و استدالل«  
  روش شناخت عقلي -ابزار شناخت شهودي -) منبع شناخت عقلي2  ابزار شناخت عقلي -ابزار شناخت حسي -ي) منبع شناخت حس1  
  روش شناخت عقلي -ابزار شناخت حسي -) منبع شناخت عقلي4  ابزار شناخت عقلي -منبع شناخت شهودي -) ابزار شناخت شهودي3  
  ت؟ ا علم نظري و عقل عملي كدام اسب هرابطعبارت درست در  -219
  ابزار شناخت امور كلي و غيرطبيعي -ها ) شناخت هستي1  
  ابزار شناخت حسي و تجربي -) پيدايش موضوعِ علم با اراده و آگاهي انسان2  
  شناسايي بايدها و نبايدها و احكام ارزشي -) موضوع آن مستقل از اراده و آگاهي انسان است3  
  ها شناخت هستي -ني انسان) ابزاري براي هر نوع شناخت و تالش علمي و ذه4  
  مشخص كنيد:» عيني و ذهني بودن«و » اندازه و دامنه«هاي زير را از نظر  پديده -220
   »دموكراسي«   »كتابخانه«   »آداب عروسي«  
  ذهني و خرد -محسوس و خرد -) ذهني و خرد2  محسوس و كالن -عيني و خرد -) محسوس و كالن1  
  خرد و عيني -خرد و محسوس -) ذهني و كالن4  نامحسوس و متوسط -وسعيني و محس -) نامحسوس و كالن3  
  افتد؟ ترتيب چه اتفاقي مي يك از اهميت بيشتري برخوردار است و اگر علوم طبيعي و انساني دچار مشكل شوند به بين علوم طبيعي و انساني كدام -221
  ماند. هايي كه بايد دنبال نمايد بازمي ها و آرمان از تدبير زندگي خود و از شناخت ارزش انسان - شود قدرت تصرف انسان در طبيعت محدود مي - علوم انساني) 1  
  ماند. هاي طبيعي بازمي انسان از تسلط بر طبيعت و رهاسازي از محدوديت -ممكن است وسيلۀ فساد و تباهي انسان و جهان شود -) علوم طبيعي2  
  شود. هاي ناپسند و ظالمانۀ انسان انتقاد نمي از كنش - شود بيعي نشان داده نميشيؤه درست استفاده از علوم ط -) علوم انساني3  
  ماند. هاي طبيعي بازمي انسان از تسلط بر طبيعت و رهاسازي از محدوديت -شود قدرت تصرف انسان در طبيعت محدود مي -) علوم طبيعي4  
هـاي ارزشـي انجـام دهـد و او  توانـد داوري سي علمي به چه دليل نميشنا جامعه ؟چيست» ماكس وبر«شاخص اصلي شناخت علمي از نظر  -222

  شناسي را چه چيزي ناميد؟  موضوع جامعه
  ها و هنجارهاي اجتماعي ارزش -خصلت تجربي خود -) حس و تجربه2  هاي اجتماعي پديده -خصلت تفهمي بودن -) ذهن و عقل انسان1  
  هاي اجتماعي ها و ارزش آرمان -خصلت تفهمي بودن -) عقل و ذهن انسان4  عي انسانهاي اجتما كنش -خصلت تجربي خود -) حس و تجربه3  
  هاي كنش انساني مرتبط است؟  يك از ويژگي ترتيب با كدام هاي زير به هريك از عبارت -223
   »قدم گذاشتن در رودخانه«   »ناتواني در حرف زدن«   »اجازه خواستن از معلم«   »انچگونگي برخورد با دوست«  
  دار بودن هدف -ها تناسب با موقعيت -معنادار بودن -) آگاهانه بودن2  معنادار بودن -آگاهانه بودن -دار بودن هدف -) ارادي بودن1  
  ها تناسب با موقعيت -معنادار بودن -آگاهانه بودن -دار بودن ) هدف4  آگاهانه بودن -ها تناسب با موقعيت -ارادي بودن -) معنادار بودن3  
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  هاي ناشي از آن درست است؟  شناسي و آسيب يك در رابطه با روند غلبۀ رويكرد صرفاً حسي و تجربي در جامعه كدام -224
  علمي شناخت شدن متغير و سيار  ابزاري علم به اجتماعي علوم تبديل  اجتماعي علوم به تجربي و حسي رويكرد  تجربي علم به علم معناي شدن محدود) 1  
تبديل علوم اجتماعي به علم  هاي اجتماعي  هاي ارزشي و هنجاري نسبت به پديده عدم امكان داوري رد حسي و تجربي به علوم اجتماعي ) رويك2  

  هاي حاكم شناسي با ارزش عدم امكان مقابلۀ جامعه ابزاري 
هاي ارزشي و هنجـاري نسـبت بـه  عدم امكان داوري رويكرد حسي و تجربي به علوم اجتماعي  ) شرايط خاص فرهنگي و تاريخي جهان متجدد 3  

  ترديد فيلسوفان در محدوديت علم به شناخت حسي هاي اجتماعي  پديده
ترديـد  هـاي اجتمـاعي  هاي ارزشي نسبت به پديـده عدم امكان داوري محدود شدن علم به علوم تجربي  گرايانه در علوم  ) غلبۀ ديدگاه حس4  

  ت علم به شناخت حسيفيلسوفان علم در محدودي
   شوند؟ شناسي تفهمي گرفتار نمي هاي جامعه پوزيتيويستي نيست و به چه دليل به محدوديتشناسي  چرا دانش اجتماعي متفكران مسلمان از نوع جامعه -225
  شناسند. رسميت نمي عنوان يك ابزار مستقل معرفتي به ا بهعقل ر  - كنند هاي اجتماعي را پيدا مي به اين دليل كه با استفاده از عقل و وحي توان داوري دربارٔه ارزش) 1  
به تفاوت موضوعات علوم انسـاني و طبيعـي  -شدند ) زيرا با شناخت تفاوت عقل عملي و نظري، شباهتي بين علوم طبيعي و دانش اجتماعي قائل نمي2  

  پي برده بودند.
شناخت علمي را به شـناخت حسـي و تجربـي  -دانستند عي را شبيه علوم طبيعي نمي) زيرا با شناخت تفاوت موضوع علم عملي و نظري، دانش اجتما3  

  كنند. محدود و مقيد نمي
با شناخت تفاوت موضوع عقل عملي و نظري، دانش اجتمـاعي  -كنند كه شناخت علمي را به شناخت عقلي و تجربي محدود و مقيد نمي ) به دليل اين4  

  دانستند. را شبيه علوم طبيعي نمي
  باشد؟  گرايان در چه چيزي مي فايدٔه عقل عملي چيست و مشكل حس -226
برنـد و بـه آن خصـلتي  هاي حاكم از بين مـي شناسي را با ارزش امكان مقابلۀ جامعه -) ابزاري براي هر نوع شناخت و تالش علمي و ذهني انسان است1  

  بخشند. كارانه مي محافظه
كه عقل نظـري و عملـي را بـه شـناخت عمـومي تنـزل  به دليل اين -شناخت ابعاد معنوي انسان و جهان بپردازد تواند به ) با استفاده از عقل نظري مي2  

  دهند. دهند، ارزش شناخت علمي را نسبت به جوامع مختلف از دست مي مي
گرايي بر آن غالب باشـد و شـناخت  كه حسدر جوامعي  -كند شوند، بحث مي ها و موجوداتي كه خارج از محدودٔه ارادٔه انسان ايجاد مي ) دربارٔه هستي3  

  تواند وجود داشته باشد. عمومي جاي عقل نظري و عملي را گرفته باشد، علوم اجتماعي عقلي نمي
هاي ديگري را كه بـراي شـناخت عـالم و از جملـه شـناخت  راه -كند تدبيري حل مي هاي هاي ارزشي و فعاليت شناسي را براي داوري ) مشكالت جامعه4  

  دهند. اجتماعي وجود دارد، مورد غفلت يا انكار قرار مي جهان
هـا و  ها در جوامع مختلف بر اساس اختيار و ارادٔه خـود كـنش انسان«اين موضوع كه  كند و يك منظور علوم اجتماعي عقلي را بيان مي كدام -227

  ان شده اشاره دارد؟هاي الهي كه در قرآن بي يك از سنت ، به كدام»دهند. هاي اجتماعي را شكل مي نظام
  امتحان و ابتالي الهي  -) از معناي خاص عقل يعني عقل نظري و عملي استفاده كند1  
  ها ظهور و سقوط امت -معناي وسيع و عام را در نظر داشته باشد ) عقل به2  
  تأثير فرد بر جامعه -) بايدها و نبايدها و احكام ارزشي را شناسايي كند3  
  ارسال رسل -كار گيرد رفي را به) عقل جمعي يا عقل ع4  
كردند و انديشمندان  سياسي جهان اسالم چگونه عمل مي هاي غرب متجدد با جهان اسالم رخ داد، قدرت هاي هنگامي كه نخستين رويارويي -228

  ها تعامل داشتند؟  و عالمان ديني بر چه اساسي با آن
  حفظ استقالل - كردند اي عمل مي قومي و قبيله هاي در چارچوب مناسبات پادشاهي و امپراطوريگرفتند  با آنكه از مفاهيم ديني و اسالمي پوشش مي )1  
  امنيتحفظ  -كردند اي عمل مي قومي و قبيله هاي گرفتند در چارچوب مناسبات پادشاهي و امپراطوري ) با آنكه از مفاهيم ديني و اسالمي پوشش مي2  
  حفظ استقالل -كردند اي در پوششي از نفاق عمل مي هاي قومي و قبيله ت پادشاهي و امپراطوريدليل قرار گرفتن در چارچوب مناسبا ) به3  
  حفظ امنيت -كردند اي در پوششي از نفاق عمل مي هاي قومي و قبيله دليل قرار گرفتن در چارچوب مناسبات پادشاهي و امپراطوري ) به4  
  ؟ستا درستنا ،انقالب را آغاز كرد (ره)يك در رابطه با هنگامي كه امام خميني كدام -229
صورت  د و به) ابتدا مقابله با شاه در برابر كاپيتوالسيون و رفتار استعماري شاه آغاز شد؛ ولي در حد يك حركت اصالحي رفتاري يا ساختاري متوقف نش1  

  يك حركت انقالبي درآمد.
  هاي سياسي داخلي كشور حذف شده بودند. نيز از صحنۀ رقابت) شاه مأموريت حفظ امنيت منطقه را برعهده داشت و روشنفكران چپ 2  
  آميز به مقاومت منفي تغيير داد. عنوان يك مرجع ديني، عملكرد مردم را از موضع فعاليت رقابت به (ره)) امام خميني3  
  جايگاهي امن قرار گرفته بود.هاي غربي در  بندي سياسي بلوك شرق و غرب، در حاشيۀ دولت ) انقالب هنگامي آغاز شد كه شاه در قطب4  
  خانه از چه جهت يك انقالب اجتماعي بود و شيؤه عالمان شيعي در تعامل با دولت قاجار چگونه بود؟ جنبش عدالت -230
  بر مدار مقاومت منفي  -) از آن جهت كه ساختار نظام سياسي جامعه را تغيير داد1  
  آميز هاي رقابت بر مدار فعاليت -يير دادكه ساختار نظام اقتصادي جامعه را تغ ن جهتآ ) از 2  
  آميز هاي رقابت وسيلۀ فعاليت به -ساخت در چارچوب قوانين عادالنه عمل كند ) شاه را ملزم مي3  
  وسيلۀ مقاومت منفي به -ساخت ) حاكميت را از مدار استبداد به مدار عدالت منتقل مي4  
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زده به آن پيوستند و در تحصني كه در سفارتخانۀ ............... رخ داد، نام مشروطه را بـراي آن  الفكران غربگيري جنبش ...............، منور  با اوج -231
  نوعي حاكميت ............... بود. ،برگزيدند. مراد منورالفكران از مشروطه

  سكوالر -انگلستان -خانه ) عدالت2  مقيد به احكام الهي -فرانسه -خانه ) عدالت1  
  سكوالر -انگلستان -) تنباكو4  مقيد به احكام الهي -فرانسه -اكو) تنب3  
  كند؟  گيري انقالب مشروطه و پس از آن را مشخص مي يك روند شكل كدام -232
مقاومـت  آميز بـه تغيير فعاليت رقابت سوي اصالح ساختار  حركت از اصالح رفتار به آميز  ) تعامل عالمان شيعي با حكومت بر مدار فعاليت رقابت1  

  خانه جنبش عدالت جنبش تنباكو  منفي 
ايجـاد  عنوان نوعي از حكومـت سـكوالر  انتخاب نام مشروطه به جنبش تنباكو  خانه و پيوستن منورالفكران به آن  گيري جنبش عدالت ) اوج2  

  د رضاخاندخالت دولت انگلستان و استبدا رقابت بين منورالفكران و بيدارگران و پيروزي بيدارگران 
سـوي اصـالح  حركـت از اصـالح رفتـار بـه آميز  تغيير مقاومت منفي به فعاليت رقابت ) انعقاد قراردادهاي استعماري با بيگانگان توسط حكومت 3  

  زده به جنبش و برگزيدن نام مشروطه پيوستن منورالفكران غرب خانه  جنبش عدالت ساختار 
ورود فعال به عرصۀ زنـدگي  انعقاد قراردادهاي استعماري با بيگانگان توسط حكومت  حد واجبات نظاميه ) همكاري عالمان شيعي با حكومت در 4  

  گيري انقالب مشروطه شكل حركت از اصالح ساختار به اصالح رفتار  اجتماعي و سياسي 
  ؟است ادرستنبخش قرن بيستم،  هاي آزادي انقالب هاي يك در ارتباط با ويژگي كدام -233
  گرفتند. ها و احزاب مختلف شكل مي هاي چريكي گروه اغلب با جنبش )1  
  شدند. گرفتند و مورد حمايت بلوك غرب واقع مي قطبي قرن بيستم، اغلب در رويارويي با بلوك شرق شكل مي ) در جهان دو2  
  وجود آمده بودند. اي جهان غرب بهه هاي غربي براي حل مسائل و بحران گرفتند كه در حاشيۀ فلسفه ) در چارچوب مكاتبي شكل مي3  
  ) در مقابله با استعمار قديم و حذف كارگزاران مستقيم غرب موفق شدند، ولي در قطع وابستگي اقتصادي و فرهنگي توفيقي نداشتند.4  
  اعتراض روشنفكران چپ كشورهاي اسالمي به نسل اول از چه نوع است؟  -234
  ستيزي و وابستگي به كشورهاي استعمارگر بود. ي اسالمي و اسالمهاي فكر  ) از جهت گريز آنان از بنيان1  
  هاي كمونيستي و سوسياليستي شكل گرفت. ) از نوع اعتراضاتي است كه طي قرن بيستم در كشورهاي غربي نسبت به عملكرد اقتصادي نظام2  
  كرد. هاي مردمي را سركوب مي را مخدوش و مقاومت) اعتراض به كشورهاي استعمارگر است كه استقالل سياسي و اقتصادي جوامع اسالمي 3  
  داري شكل گرفت. هاي ليبراليستي و سرمايه ) از نوع اعتراضاتي است كه طي قرن بيستم در كشورهاي غربي نسبت به عملكرد اقتصادي نظام4  
دانستند و خطر غرب را  مع غربي را در چه ميها قوت و قدرت جوا آن ؟از نظر نخستين بيدارگران اسالمي، عامل ضعف جوامع اسالمي چه بود -235

  ديدند؟  در چه عاملي مي
  جهاني و دنيوي هاي اين جاذبه -عمل كردن آنان به دستورات اسالم -) عدم آشنايي عميق با فرهنگ غرب1  
  جهاني و دنيوي هاي اين جاذبه -استقالل اقتصادي و سياسي -) عدم آشنايي عميق با فرهنگ غرب2  
  رفتار سياسي و اقتصادي غرب -استقالل اقتصادي و سياسي -لمانان از عمل به سنن اسالمي) دوري مس3  
  رفتار سياسي و اقتصادي غرب -عمل كردن آنان به دستورات اسالم -) دوري مسلمانان از عمل به سنن اسالمي4  

  
  ؟شود نميكدام مورد از وظايف علم منطق محسوب  -236
  ) مشخص كردن عوامل تسريع و بهبود تفكر2  .كند ها را رعايت مي ) كشف ضوابط تفكر كه ذهن آن1  
  .) كشف عواملي كه موجب نارسايي تفكر است4  اي براي آموزش روش تفكر درست ) مشخص كردن برنامه3  
  هاي درست را مشخص كرده است؟ هاي زير، عبارت كدام گزينه از ميان عبارت -237
  بار، فارابي بود كه علم را به تعريف و استدالل تقسيم كرد. ينالف) اول  
  ب) مباحث علم منطق در تشريح تعريف و استدالل است.  
  دهي احكام و قضاياست. پ) بسياري اوقات، ذهن انسان در حال سازمان  
  همان تصور و تصديق است. ،ت) ارسطو كشف كرد كه فعاليت ذهن  
  تعريف است. ٔههدث) كشف وجود خارجي تصورات برع  
  ) پ و ث4  ) الف و ب3  ) ت و ث2  ) ب و پ1  
  ترتيب .............. و .............. هستند. كم داراي ............... مقدمه است و قضاياي شرطي و حملي به هر استدالل دست -238
  جزئي دو -جزئي دو -و) د4  جزئي  سه -جزئي سه -) دو3  جزئي سه -جزئي دو -) دو2  جزئي سه -جزئي دو -) سه1  
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  شود؟ هاي زير توسط ذهن انجام مي يك از فعاليت هنگام تعريف درست يك چيز، كدام -239
  كنيم. ) حقيقت و ماهيت مفهومِ معلوم را مشخص مي2  كنيم. تر مرتب مي تر به جزئي ) مفاهيم مجهول را از كلي1  
  كنيم. ارتباط را از تعريف مفهوم خارج مي فراد بي) ا4  كنيم. ) از مصاديق مرتبط در تعريف استفاده مي3  
  وجود دارد؟» مفهوم جزئي« ،در كدام گزينه -240
  ضلعي شكل سه -كتاب مرجع -طرفه خيابان يك -) حافظ زمانه2  فصل انسان -قواعد تعريف -فعاليت ذهن -) اسم خاص1  
  معلم ثاني -جنس حيوان -تعريف درست -ت ايران) پايتخ4  سرزمين خورشيد -ابزار جراحي -سعدي شيرازي -) مفهوم كلي3  
  يك مفهوم در چيست؟» عرض عام«و » عرض خاص«تفاوت  -241
  ) اولي دروني يك نوع است و دومي بيروني يك نوع. 1  
  ) اولي مختص برخي افراد يك نوع است ولي دومي مشترك همۀ افراد نوع.2  
  خر از ذات است و دومي مقدم بر آن ذات.ؤ ) اولي م3  
  ) اولي فقط مشترك ميان افراد يك نوع است ولي دومي مشترك ميان انواع مختلف.4  
  . مانند نوع تعريف انسان است به ............... ،»مقدار داراي سه زاويه«نوع تعريف مثلث به  -242
  ) جوهر حساس4  ) جسم نامي ناطق3  ) جوهر ضاحك2  رونده  ) حيوان راه1  
  د؟ناست هر دو عبارت، كاذب باشدر كدام گزينه ممكن  -243
  باريد. كاش باران مي -) مروت كجا رفته2  روزگار هماني است كه بود. -تر است ) زمين از خورشيد بزرگ1  
  آب مايع نيست. -كش است ) ميازار موري كه دانه4  خورشيد ستاره نيست. -) بيا و خوبي كن3  
  هاي چهارگانه، مانند نسبت كدام دو مفهوم است؟ بتاز نس» حد ناقص«و » حد تام«نسبت ميان دو مفهوم  -244
  ) حيوان ناطق و جسم ناطق4  حيوان ناطق و حيوان نويسنده) 3  ) جنس و فصل2  ) انسان و حيوان1  
 است؟  نادرستكدام گزينه بر اساس نظريات مكتب فلسفي ماركسيسم،  -245
 اند.  هاي مختلفي داشته هاي تاريخي مختلف، ارزش ها در دوره ) انسان2  د. ده ها شكل مي هاي يكساني را در انسان ) شرايط يكسان، آرمان1  
 برند. سر مي ها جوامعي هستند كه افراد در آن به ) سازندٔه عقايد و افكار انسان4  ثر است.ؤ ها م سمت آن ها و حركت به انديشيدن و ارزيابي، در تحول آرمان) 3  
 كنند، ...............  تجربي استفاده ميدان علوم تجربي از روش نماينكه دانش -246
 دانند.  ها را واقعي مي هايي هستند كه آن دنبال درك پديده دهد اين دانشمندان به ) تنها دليلي است كه نشان مي1  
 صورت درست و مطمئن شناخت.  هاي طبيعي را به توان پديده ها معتقدند فقط با اين روش مي كند آن ) ثابت مي2  
 اند.  عنوان روشي قابل اعتماد براي درك امور طبيعي آگاه ها به اثبات فلسفي اين روش، به دهد كه آن مي ) نشان3  
 ) دليل بر آن است كه از نظر اين دانشمندان، روش تجربي در كشف واقعيات طبيعت، موفق و قابل استفاده است. 4  
 ؟شوند نميي محقق ببا كدام فرض، علوم تجر  -247
 هاي علمي  ها و فرضيه ) ترديد دانشمندان در نظريه2  ي دانشمندان به مباني عقالني علوم ) عدم آگاه1  
 ) غيرقابل اعتماد بودن ادراكات انساني 4  ) خطاپذير بودن حواس و ساير قواي ادراكي انسان 3  
  ترين مبناي تفاوت اشيا ............... است كه ............... فلسفۀ اولي است. اصلي -248
 از مسائل -) ماهيت4  موضوع  -) وجود3  موضوع -) علت2  از مسائل  -) كثرت1  
 لۀ مشروعيت سياسي كدام است؟ئكليد تبيين و حل فلسفي مس -249
  ) تبيين مسئلۀ حق حكومت بر مردم در جوامع امروزي2  ) دست يافتن به اصولي دربارٔه ماهيت انسان و جامعه1  
  ) روشن كردن حقوق طبقات مختلف جامعه در علم سياست4  اي استوار است ر چه پايه) بررسي اين حقيقت كه حكومت ب3  
 گفت ............... توان نمي »موضوع فلسفۀ اولي«دربارٔه  -250
  ايم. ها و خصوصياتشان را مورد توجه قرار دهيم به آن پرداخته گوناگون با همۀ تفاوت ي) هر وقت جنبۀ مشترك اشيا1  
  شود. در هستي به آن مربوط مي» وحدت و كثرت«و » تغيير و ثبات«ترين بخش فلسفه است، چراكه  ) موضوعِ مهم2  
  چيز بودن موجودات، صرفاً توجه به اصل هستي و وجودشان است. نظر از چه   ) صَرف3  
  گيرد. باره، ذيل آن قرار مي ) توجه به تفاوت چيستي و هستي موجودات و بحث دراين4  
 انگاري اخالقي است؟  بيانگر نسبيكدام گزينه  -251
 ) باورها و اعمال افراد از فرهنگي به فرهنگ ديگر تفاوت دارد. 1  
 ها است مبتني است.  ) اخالق بر همدلي كه بخشي از طبيعت انسان2  
 ) امكان دارد عملي يا رسمي در آنِ واحد هم اخالقاً درست باشد هم نادرست. 3  
  ودن يا نبودن يك فعل، قطعاً يك طرف بر خطاست. ) در اختالف بر سر اخالقي ب4  
 تقسيم موجودات به متغير و ثابت در فلسفۀ مالصدرا ............... -252
  ) بر مبناي اصالت وجود است.2  ) متعارض با وحدت و هويت موجود است. 1  
  رضي است.) همان تقسيم موجودات به جوهري و ع4  دهندٔه امكان فقري همۀ موجودات است. ) نشان3  

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

 

رة 
شما

چة 
تر
دف

2 - 
رة 
شما

ن 
مو
آز

9 
ي 
اص
ص
خت
ا

 )
ني
سا
 ان
وم
 عل
وه
گر

 (   

1818  

ي 
صيل

تح
ل 
سا

97 - 
96    

 كند؟ با كدام مفهوم تبيين مي مالصدرا كثرت در عالم را -253
  ) فقر وجودي4  ) تشكيك وجود3  ) اصالت وجود2  ) اشتراك معنوي وجود1  
 تر است؟ دربارٔه توجيه تغييرات در جهان، كدام گزينه به نظر مالصدرا نزديك -254
  ال رفتن اصل حركت است.ؤ ) انكار حركت جوهري، ناشي از زير س2  شيء متحرك است. الزمۀ فرض حركت در جوهر، قبول تباهي و نابودي) 1  
  ) حركت جوهري هم با اصالت وجود و هم با اصالت ماهيت سازگار است.4  ) وجود جهان در پرتوي حركت جوهري، وجودي متكامل است.3  
 طباطبايي، مبناي هر شناختي ...............  هاز نظر عالم -255
  ) علم حضوري است.2    ت است.عقالني عليّل ) اص1  
  اند. ) قضاياي بديهي4  ) اصول بديهي رياضيات و منطق است.3  
 شود؟ يك از اسفار اربعه مطرح مي در كدام» اعتباري بودن ماهيت«و » اصيل بودن وجود«بحث  -256
  ق الي الحق) من الخل4  ) في الخلق بالحق3  ) من الحق الي الخلق بالحق2  ) بالحق في الحق1  
 ............... ،در كتاب اسفار اربعۀ مالصدرا -257
  ) مراحل سير و سلوك قلبي عرفا با ابواب مباحث فلسفي تطبيق داده شده است.1  
  مقدمۀ خداشناسي است.» موجود بما هو موجود«) بحث دربارٔه 2  
  ) جريان فيض هستي تنها در مراتب عقل و فرشتگان مطرح است.3  
  شود. ه ذات حق، در سفر چهارم و مطابق با بحث نفس و معاد ذكر مي) وصول ب4  
 ........... هيوم، عليّت ....طبق نظر  -258
 اي واقعي اما قراردادي است. ) رابطه4  شود. ) فقط در تجربه يافت مي3  ) يك اصل عقالني است.2  ) ناشي از عادت ذهني است.1  
 ي جهان امروز، ..............ترين پيام سنت فلسفۀ اسالمي برا مهم -259
  عنوان شرط فيلسوف شدن دارد. ) داللت بر تسلط به امور نظري به2  ) از سوي حكماي بعد از مشاء بيشتر مورد تأكيد بوده است.1  
 دارد.وگو ميان فيلسوفان اسالمي و ديگر متفكران  ) تأكيد بر گفت4  ديدگاهي به وسعت تفكر بشري دارد.  ،) اين است كه فلسفه3  
 ............... ،اساس نظريۀ حركت جوهري بر -260
  گانه است. ) وحدت شيء در طول زمان مانند وحدت آن در حين گسترش در ابعاد سه1  
  وصول به وجود خدا است. ،) نهايت عرصۀ تغيير و حركت انسان2  
  افتد. ) تغيير در اعراض محال است و فقط در جوهر تغيير اتفاق مي3  
  ها در شور و غوغا هستند. سمت آن ثابتي در جهان هستند كه كائنات به) نقاط 4  

 
  ؟آورد فرد مدام برانگيخته است و بدون نياز به خواب از كاري به كار ديگر روي مي ،يك از اختالالت رواني در كدام -261
  قطبي ) اختالل خلقي تك4  دوقطبي ) اختالل خلقي3  ) اضطراب فراگير2  اي سانحه ) فشار پس1  
  هاي اختالل رواني وابسته به فرهنگ است؟ يك از مالك كدام -262
  ) ناكارآمد بودن4  ) نابهنجار بودن3  آور بودن ) عذاب2  ) ناسازگار بودن1  
  شود؟ وع خطاهاي گفتاري ديده ميترتيب چه ن به» لطفاً يك گاز بدون دوغ به من بدهيد«و » خريدم ام دكمهبراي  لباسيك «هاي  در جمله -263
  شكلي -) شكلي4  تبديلي -) تبديلي3  شكلي -) تبديلي2  تبديلي -) شكلي1  
  گيرد؟ هاي ديگر صورت مي هزينۀ غفلت از محرك به » توجه«يك از موارد زير،  در كدام -264
  هنگام استراحت زير سايۀ درخت ه) افتادن توت روي زمين ب2  ) شنيدن ناگهاني صداي جيغ يك كودك در حين مطالعۀ كتاب1  
  هاي ديگر همراه است. ) تمام موارد با عدم توجه به محرك4  ) شنيدن مكالمه بين مادر و خاله در يك مهماني بزرگ3  
  گونه تعبير كرد كه پرنده ............... توان اين ، ياد نگرفتن يك مطلب را مي»افالطون«طبق نظر  -265
  ) در قفس مرده است.2    ) وارد قفس نشده است.1  
  تواند از قفس بيرون بيايد. ) نمي4  ) در ميان پرندگان ديگر در قفس گم شده است.3  
تان  شناسي پرسند و وقتي به ياد معلم روان مي يان از شما سؤالت هاي دوران دبستان كالسي وقتي دربارٔه يكي از هم ،»ويليام جيمز«طبق نظر  -266

  شود؟ ترتيب كدام حافظه در شما فعال مي افتيد، به كند مي به شما تدريس مي امسالكه 
  ثانويه -) ثانويه4  اوليه -) اوليه3  اوليه -) ثانويه2  ثانويه -) اوليه1  
  ذكر شده است؟» علت بيشتر مراجعات مردم به پزشكان«و » يكي از عوامل فرعي وقوع بيماري عروق كرونر«در كدام گزينه  -267
  هاي مرتبط با فشار رواني نشانه -) سيگار كشيدن2  »الف«ي رفتاري الگو -) سيگار كشيدن1  
  هاي مرتبط با فشار رواني نشانه -) فشار رواني4    »الف«الگوي رفتاري  -) فشار رواني3  
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  شود؟ طوح يادگيري اين كلمه مربوط مييك از س قافيه است، به كدام هم» گاز«در گروه پرندگان قرار دارد و آيا با كلمۀ » غاز«قضاوت دربارٔه اينكه آيا  -268
  اول يادگيري سطحي درجه -اول ) يادگيري عمقي درجه2  دوم ي سطحي درجهيادگير -اول ) يادگيري عمقي درجه1  
  دوم يادگيري سطحي درجه -دوم ) يادگيري عمقي درجه4  اول يادگيري سطحي درجه -دوم ) يادگيري عمقي درجه3  
  است؟ رستد» پزشكي كاران روانمدد«كدام مورد دربارٔه  -269
  پردازند. هاي عميق رواني مي ) به درمان اختالل1  
  كنند. پزشك همكاري مي شناس يا روان همراه روان عنوان تيم درمان به ) به2  
  كنند. ) در حوزٔه درمان مسائل و مشكالت سازگاري و كمك و راهنمايي به افراد فعاليت مي3  
  كنند. هاي رواني كمك مي اختالل) در زمينۀ تشخيص و درمان 4  
  آيد؟ وجود مي دار شدن فشار رواني به كدام مرحله پس از ادامه و تر از بقيه است در سندرم انطباق عمومي، كدام مرحله از نظر زماني كوتاه -270
  فرسودگي -) مقاومت4  مقاومت -) هشدار3  مقاومت -) مقاومت2  فرسودگي -) هشدار1  
  رٔه پاسخ در مقابل فشار رواني درست است؟كدام گزينه دربا -271
  ترين پاسخ هيجاني است. له رايجئ) حل مس2  ترين پاسخ هيجاني است. ) جنگ يا گريز رايج1  
  ترين پاسخ رفتاري است. ) جنگ يا گريز رايج4  ترين پاسخ رفتاري است. له رايجئ) حل مس3  
  دهند؟ يك از انواع حافظه را شكل مي كدام ،».شاعر معاصر است ،ر سهراب سپهرياث هشت كتاب«شنوند  آموزاني كه از معلم خود مي دانش -272
  ) معنايي4  ) حوادث خاص3  سازي ادراكي ) آماده2  ) نهان1  
  نوشتن مقاله چه نوع تكليفي است و مهارت در آن نيازمند چيست؟ -273
  دادي كافي مثل مباحثه و خواندن تجربيان درون -ديدا ) درون2  دادي كافي مثل مباحثه و خواندن تجربيات درون -دادي ) برون1  
  تجربيات شفاهي كافي مثل شنيدن و گفتن -دادي ) برون4  تجربيات شفاهي كافي مثل شنيدن و گفتن -دادي ) درون3  
  شود ............... كار گرفته مي يكي از راهكارهايي كه امروزه در امر نوشتاري و مقاالت علمي به -274
  اي منتقد عمل كند. صورت نويسنده كند فرد به حوادث شخصي است كه كمك مي) نوشتن 1  
  شكل نوشتاري است. آموزان به ) تبديل كردن مكالمات روزمرٔه بين دانش2  
  نظر قرار دهد. شود فرد مطالب خود را مورد نقد و تجديد هاي روزانه است كه باعث مي ) نوشتن يادداشت3  
  گردد. شده ارائه مي بندي صورت طبقه ها مطالب به هايي است كه در آن افيكي و دياگرام) استفاده از نمودارهاي گر 4  
  افتد؟ اتفاق مي» تند و سريع«يك از حوادث زير  پردازش كدام -275
  ) خواندن صفحۀ حوادث روزنامه2    ) شنيدن صداي شليك گلوله1  
  بازي كودكان در پارك ) مشاهدٔه تاب4  ) گوش كردن به مكالمۀ دو نفر آشنا در اتوبوس3  
  يك از ساختارهاي مغزي حافظه است؟ زم فعاليت كداملتمس ،ها اساس ترتيب زمان وقوع آن بر  خاطرات دوران كودكي آوردن ياد به -276
  سري ) پس4  ) پيشاني3  ) گيجگاهي2  اي ) آهيانه1  
  دهندٔه اين تعارض است؟ شود و كدام شكل نشان كفايتي در شخص مي مي و بينشيني از هدف باعث ايجاد ناكا يك از انواع تعارض، فرار و عقب در كدام -277

    /اجتناب -) اجتناب2   /اجتناب -) اجتناب1  

   /اجتناب -) گرايش4   /اجتناب -) گرايش3  

  وجود دارد؟» اجتناب -اجتناب«تعارض  ،در كدام گزينه -278
  ) تماشاي فينال جام جهاني و نديدن فيلم سينمايي يا تماشاي فيلم سينمايي و نديدن فينال جام جهاني1  
  خاطر هزينۀ باال كردن از آن بهنظر  نام در رشتۀ تحصيلي محبوب در دانشگاه آزاد يا صرف ) ثبت2  
  آن يا تحمل نكردن ترس از ارتفاع ه ترن هوايي و تجربۀ هيجان ناشي از) سوار شدن ب3  
  خاطر فرار از درد آمپول يماري به) آمپول زدن و بهبود يافتن از بيماري يا تحمل كردن ب4  
  شود؟ مربوط مي» سازي ادراكي حافظۀ آماده«يك از موارد زير به  كدام -279
  معروف شاهدٔه آن در دست يك بازيگردليل م ) انتخاب ساعتي با برند خاص به1  
  ) رانندگي كردن در يك محلۀ قديمي2  
  كردن گناه بزرگي است. ) اعتقاد به اينكه غيبت3  
  در مهدكودك و اضطراب ناشي از آن آوردن اولين جدايي كودك از مادر ياد ) به4  
هـا را از حفـظ  خاطر بسپاريد و سـپس آن شوند به سرهم ارائه مي را كه پشت تعدادي كلمهچنانچه در يك مسابقۀ تلويزيوني از شما بخواهند  -280

  شود؟ كدام قسمت مغز شما فعال مي ،بگوييد
  ) مخچه و لوب گيجگاهي4  اي ) مخچه و لوب آهيانه3  گيجگاهيلوب اي و  ) لوب آهيانه2  گيجگاهي  ) لوب پيشاني و لوب1  
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 اسکن با توانید می شام گرامی، داوطلب

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

  شوید. وارد دو گزینه
 @gozine2ir_97E 

  
  

  

  

    
  
  
  
  

  ۹۶ - ۹۷ تحصیلی سال
  ۹۷ رسارسی آزمون داوطلبان
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 خربه؟ چه " ۹۷ دو " گزینه نالاک در

 عمومی های درس ترشیحی پاسخ
اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ

  

۲  
۳  
۱۲  

  تذکرات مهم 

  

گـردد. برگـزار می ۹۷اردیبهشـت  ۱۴دو روز جمعـه   گزینـه ۱۰مرحلۀ آزمون آزمایشی  -۱
نـام آزمون برای داوطلبانی که از این مرحلـه بـه بعـد ثبت کارت ورود به جلسۀ این

 توزیع خواهد شد. اردیبهشت ۱۳شنبه  اند، در روز پنج کرده
ــت ثبت -۲ ــرین مهل ــام در آزمون آخ ــل  ن ــی مراح ــای آزمایش ــا  ۱۱ه ــه ۱۴ت دو روز گزین

انـد و نـام نکرده ها ثبت باشد. افرادی که در این آزمون می ۹۷ اردیبهشت ۱۳شنبه  پنج
های آزمایشـی آزمون - ها معرفی آزمون«توانند به بخش  نام منایند می عالقه دارند ثبت

  در پایگاه اینرتنتی مؤسسه مراجعه منایند.» ۹۷ویژۀ داوطلبان آزمون رسارسی 
های های مختلف توزیع کارنامه و برگزاری آزمون داوطلبان از طریـق مناینـدگی حوزه -۳

  رسد. کنندگان می طالع رشکتدو در رسارس کشور به ا 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 ۹مرحلـۀ های مقدماتی آزمون آزمایشی  کارنامه -۵
قـرار www.gozine2.irدو به آدرس  بر روی پایگاه اینرتنتی گزینه ۷۹ فروردین ۳۱
روز ۱۹ساعت  توانید از می ۹مرحلۀ های نهایی آزمون  گیرد. برای مشاهدۀ کارنامه می

، به پایگاه اینرتنتی مؤسسـه مراجعـه مناییـد. در صـورت بـروز۹۷فروردین  ۳۱جمعه 
  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
 اند، دقت منایند که تا آخرین مرحله آزمون آن را حفظ منایند. هکارت را دریافت کرد
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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 ۹ شامرۀ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ادبيات چهارم 24مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -1

  سورت: تندي، تيزي، شدت اثر  
  ر، نبرد، مبارزهناورد: پيكا  
  عيار: ابزار سنجش، سنگِ محك، آزمون  
  سنان: سرنيزه  

  2ادبيات مشخصات سؤال: * متوسط * فهرست واژگان  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -2
  كننده، فال، بخت، اقبال طالع: برآينده، طلوع  
  قهر: عذاب كردن، چيره شدن، خشم، غضب  
  افگار: آزرده، زخمي، خسته، مجروح  
  ، بازجُست، واپژوهيدنتفتيش: بازرسي  

  2ادبيات مشخصات سؤال: * متوسط * فهرست واژگان  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -3
  تعالي است. دارنده، صفتي از صفات خداي ودود: بسيار مهربان، بسيار دوست  
  جنگ به رزمگاه وبه مصاف رفتن: رفتن  /هاي جنگ هاي صف بستن، ميدان معني محل مصاف: جمع مصف به  

  2ادبيات هاي مختلف  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  2نۀ پاسخ: گزي -4
  درست هستند.» مألوف«و » اشباح«  

  3زبان فارسي  82و  81، 40، 39هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -5
  انذار (ترسانيدن، آگاه كردن) : انظار (نظرها) 1گزينۀ   

  ادبيات چهارم 125* صفحۀ  مشخصات سؤال: * ساده ▲  2پاسخ: گزينۀ  -6
  سرودٔه فريدون مشيري است.» از خاموشي«  

  2ادبيات هاي مختلف + اعالم  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -7
  احمد جالل آلبريم:  آن روزها: طه حسين/ پياده آمده بودم: محمدكاظم كاظمي/ تهران مخوف: مرتضي مشفق كاظمي/ از رنجي كه مي  

  ادبيات چهارم 102مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4اسخ: گزينۀ پ -8
  نخستين كنگرٔه نويسندگان ايران در دورٔه دوم تشكيل شد.  

  2ادبيات هاي مختلف  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -9
  : ديدار صبح و سفر پنجم: طاهره صفارزاده/ سايۀ عمر: رهي معيري2گزينۀ   
  از هوشنگ ابتهاج است. 4از شفيعي كدكني و گزينۀ  3از موسوي گرمارودي، گزينۀ  1ۀ آثار گزين  

  مشخصات سؤال: * ساده * تركيبي ▲  1پاسخ: گزينۀ  -10
  استعارٔه مكنيه: بارش گوهر و ريزش سخن  
  اند. مجاز: حرف (سخن)/ لعل و گوهر كه استعاره  
  بينايي)× آميزي: سخن رنگين (شنوايي  حس  
  ارزش و زيبا) مصرحه: لعل (= لب)/ گوهر (سخنان بااستعارٔه   

  مشخصات سؤال: * دشوار * تركيبي ▲  3پاسخ: گزينۀ  -11
  خاقان چين و خان ختا گفتي تو همي سياه: تشبيه: 1گزينۀ   
  به مشبه          ادات تشبيه               مشبّه      
  جمعيت و آرامش را [مانند محصول] درو كرد. : استعاره (مكنيه): مدارا را [مانند نهال] كاشت/2گزينۀ   
  تو/ امان از نيرنگ تو) هاي ها/ نيرنگ (امان از دست دستان: دست: ايهام: 4گزينۀ  

  3زبان فارسي  57مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -12
  شاخص است.» امام«  

  3رسي زبان فا 15مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -13
   11/ كه/ تو/ به/ آن/ تمايل/ دار/ ي تكواژها: آن/ چي/ است/   
   9ها: آن/ چي/ است/ كه/ تو/ به/ آن/ تمايل/ داري  واژه  
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  3زبان فارسي  47مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -14
  معادل فعل است و گروه اسمي:» يعني«  
  جزئي سه  خاك پاي خاكيان                     يعني            عشق  
    گروه اسمي   گروه اسمي معادل فعل  نهاد    

  3زبان فارسي  24مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -15
  بررسي ساختمان افعال هر گزينه:  
  خوانند: پيشوندي  : فرامي1گزينۀ   
  »پراكندن«از مصدر  فعل مجهول ،د.)فعل كمكي هستن» است«و » شد(«: پراكنده شده است: ساده 2گزينۀ   
  است.)» مسند«سازد: ساده (آشكار  : مي3گزينۀ   
  پذير.) پذير است نه نقش اند: مركب (زيرا قرار نه گسترش : قرار داشته4گزينۀ   

  3زبان فارسي  11مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -16
  مركب - مشتق  مركب  مشتق  گزينه

  گسسته زهما   سو كم  رها  :1
  دوستانه انسان  پُرمهر  تابناك  :2
  ___  سراپرده -پربيم - جانكاه  سوخته -سياهي  :3
  سرازير - در تاريكي فرورفته  يكنواخت  نخلستان  :4

  ادبيات چهارم 126مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -17
سروده شده، شاعر به  (ره)ترس است. در اين شعر كه خطاب به امام خميني  و» خفقان«صورت بغض نهفته شده بود بيانگر  اينكه حرف (سخن) به  

  توصيف عصر پيش از انقالب و خفقان حاكم بر آن پرداخته است.
  ادبيات چهارم 120مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -18

  مفهوم بيت اول: ناكامي در رسيدن به يار  
  توان ديد. چيز مي جا و همه خداوند را در همه مفهوم ساير ابيات: وحدت وجود/  

  2ادبيات  27مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -19
گويد. مـال و مقـام  هنگام عصر، بيانگر زوال و ناپايداري قدرت است. شاعر در بيت اول نيز همين را مي هنگام صبح و اسير بودن به امير بودن به  

  ي است و ناپايدار.مانند آب و رود گذشتن
  2ادبيات  173مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -20

  منظوره از حسن يار! : استفادٔه چند4مفهوم بيت   
  مفهوم ساير ابيات: تقابل عشق با عقل  

  ادبيات چهارم 122مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -21
  هاي ديگر يكسان است. اي در اصل با پديده پديده مفهوم مشترك: از ديدگاه عرفان هر  

  ادبيات چهارم 103مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -22
آرامش  ،) براي اين مردم غافل دارم3اي كه من (مردم آگاه در بيت  تاب بيدارند، اما مردم بيدار نيستند. دغدغه معني شعر نيما: مهتاب و كرم شب  

  .)(اين اوضاع سبب اذيت و آزار من است .بار من ستانده است شكرا از چشم ا
  ادبيات چهارم 98مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -23

  عنوان قافيه است. از عبارت سؤال، آوردن جناس تام به» گوته«مقصود   
  (دوباره)م باز در خرابات مغان گر گذر افتد   
  (فعل از مصدر باختن)م از ب درحاصل خرقه و سجاده روان   
  (پيشوند فعل)    
  (گشودن)م باز  درخازن ميكده فردا نكند   
  (درب)    

  2ادبيات  96مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -24 
  بيند. كند هرگز زيان نمي : وقتي عاشقي در عشق معامله مي3مفهوم بيت   
  بيند. ان ميعاشق زي ،مفهوم ساير ابيات: در معامله با عشق  
  اساس بيت زير طرح شده است: اين تست بر  
  سنايي:  

ور امروز اندر ايـن منـزل تـو را جـاني زيـان آمـد
 

زهي سـرمايه و سـودا كـه فـردا زان زيـان بينـي 
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  2ادبيات  77مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -25
  رفتار هركس متناسب با شخصيت دروني اوست.  
آيد كه در درون اوست. اگر پـر از  يابد (ظاهر) متناسب با شخصيت دروني (باطن) اوست. از كوزه نيز همان بيرون مي هركس بروز مي آنچه كه از  

  آيد. آيد و اگر پر از عسل باشد از آن عسل بيرون مي سركه باشد از آن سركه بيرون مي
  بهايي: شيخ  

ــدَم گفــت، بــدي ســيرت اوســت آن كــس كــه بَ
ــــتكلم از  ــــال م ــــتح ــــش پيداس كالم

 

خــود نيكوســت ،وان كــس كــه مــرا گفــت نكــو 
ــت ــه در اوس ــراود ك ــرون ت ــان ب ــوزه هم از ك

 

  
  ۲عربی ترکیبی *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۶

  )۱(رد گزینۀ  .واضح است که فعل است نه اسم» شباب«با توجه به اعراب » قاتل«  
  )۲(رد گزینۀ  .است» جوانان«صفت  »املضّحون«  
  .ترجمه نشده است ۲و  ۱های  نیز در گزینه» حّتی)/ «۱(رد گزینۀ  .جمع است» طغاة«و » ملت و مردم«یعنی » شعب«ضمناً   
  صورت مصدر ترجمه شده است. به» قاتََل « ۴در گزینۀ   
  لۀ وصفیه)ماضی استمراری (روش ترجمۀ جم مضارع » یرحمون« ی ماض» قاتََل «دقت:   
  ۲عربی ترکیبی *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۷

  )۴و  ۳های  (رد گزینه .»الثورة«و » ید«است نه » قائد«صفت برای  ،با توجه به مذکر بودنش» العظیم«  
  )۳(أیقظ: بیدار کرد) (رد گزینۀ » إستیقظ: بیدار شد«  
  نادرست است. ۲)/ ضمناً ساختار گزینۀ ۲رد گزینۀ ( .ضمیر ندارد» خواب غفلت«و » أقصی: دورترین«  
  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۸

  )۳، ۲های  ماضی است) (رد گزینه» مل» («مل یصل ... إّال: نرسیده است مگر، فقط رسیده است«  
  )۴و  ۳، ۲های  (رد گزینه .مجهول مضارع است» یُعرف«  
  ه نشده است.ترجم» کلّها« ۲در گزینۀ   
  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۹

  )۴(رد گزینۀ  .فاعل است» أخٌ «  
  )۲(رد گزینۀ » .لحاظ علمی مشهور شده بود إشتهر علامً: به«  
  )۴و  ۱های  (رد گزینه» .خدا شاکرترمأنا أکرث منک شکراً للّه: من از تو نسبت به «  
  )۲(رد گزینۀ » أجاب: جواب داد«  
  )۴و  ۱های  (رد گزینه» ي: به من داده استوهبن«  
  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  )۱(رد گزینۀ » مل یفتح: فتح نکرده است«  
  )۲(رد گزینۀ  .درست هستند» نیستم«و » این صخره«  
  )۳(رد گزینۀ  .درست هستند» تر آسان«و » گناه«  
  ترکیبی*  متوسطسؤال: *  مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۱

  گذرند! ها ثابتند و حال آنکه همچون ابر می پنداری آن که می بینی در حالی ها را می ترجمۀ آیه: و کوه  
  گذرد هرچند ما نفهمیم!) که ابر می طور گذرند هامن میها در برابر ما  در ارتباط است. (کوه ۱بیش از همه با گزینۀ   
  ترکیبی*  متوسطسؤال: *  مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  گرفته بود: غمره نور خدا: نور اللّه/ یک لحظة: لحظًة، لحظًة واحدًة/ قلب آن مرد: قلب ذلک الّرجل/ تابیده بود: کان قد أرشق/ فرا  
  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  »معامل أصفهان األثریّة جمیلة جّداً!: «۱حالت درست گزینۀ   
  گیرد. منی» ال«شد و ضمناً مضاف  نباید از ساختار تعجب استفاده می  
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 ترجمۀ منت :  
یابد! هنگامی که افراد خانه  هامنا ویژگی اساسی برای خانه، بزرگی یا کوچکی آن نیست بلکه در روحی است که بر داخل آن تسلط می«

شود! خانـه بـه مـا مبـادی و اصـول را یـاد  دست آورده منی مقام هم بهکنند که حتی با مال و  ای می احساس محبت کنند، احساس خوشبختی
کند! پس تعبیر از خانه به گهوارۀ اول شناخت و تعبیر از مادر به مدرسـۀ اول تعبیـری درسـت اسـت و  دهد و ما را برای آینده آماده می می

بینـیم فقـط نتیجـۀ بـذر  ها را در خارج از خانه مـی که آن اش به خانواده است پس اخالقیاتی دلیل آن این است که اولین مسئولیت زن توجه
ها را دنبال خواهد کرد و  اش آن کند که در زندگی اولی است که مادر آن را در خانه کاشته است! پس مادر در ذهن کودک اهدافی را رسم می

  »به همین خاطر معتقدیم که اصالح واقعی برای امت هامن تربیت دخرت است!
  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ینۀ پاسخ: گز -۳۴

  .نیستهای خانوادۀ خوشبخت  داشنت مال و اموال بسیار از ویژگی  
  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  نامیم زیرا ...............  مادر را مدرسۀ اول می  
   کارد! مادر هامن کسی است که بذرهای اخالق نیکو یا بد را در جامعه می  
  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳خ: گزینۀ پاس -۳۶

  اش ارتباطی با خوشبختی یا بدبختی خانواده ندارد! بزرگی خانه یا کوچکی  
 دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۷

  : نقش مادر در جامعه بسیار مهم است ولی او نقشی در اصالح واقعی جامعه ندارد! (نادرست است.)۴ترجمۀ گزینۀ   
  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳گزینۀ پاسخ:  -۳۸

  »تسیطُر علی داخلِِه!ي  الّروحِ الّتيف يَ هِ  عظمَتُه أو حقارتَُه بَْل  َسْت إنَّ الّصفَة األساسّیَة للبیِت لَیْ «گذاری درست عبارت:  حرکت  
  و منصوب است.» لیس«درست است چون خرب » عظمَتهُ « ۳در گزینۀ   
  دشوار* مشخصات سؤال:  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  » البیِت!يف األمُّ  هُ تْ رَ ذَ ي بَ إّال نتیجًة للبذِر األّوِل الّذ َسْت لَیْ  املنزلِ  راها خارجَ ي نَ إنَّ األخالقّیاِت الّت«گذاری درست عبارت:  حرکت  
  یا مضاف واقع شده باشد. منرصف باشد گیرد یا تنوین، مگر اینکه غیر می» ال«درست است چون هر اسم معربی در عربی یا » نتیجةً « ۱در گزینۀ   
  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۰

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  
/ مبن ) الزم ۲     املسترت/ خرب و مرفوع محّالً: نادرست است.» نحن«فاعلُُه  » اإلصالح«معرب/ فاعلُُه  يٌّ علی الّضّم متعدٍّ
  صحیح و سامل ) معتّل و مثال ۳  
  للمتکلّم مع الغیر حدة ) للمتکلّم و ۴  
 دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۱

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  
  مجرّد ثاليث  ) مزید ثاليثّ ۱  
  معرب يٌّ علی الفتح صحیح و سامل/ مبن ) معتّل و أجوف ۳  
  مرفوع محّالً ) منصوب محّالً ۴  
  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۲

  ها:  اهات سایر گزینهاشتب  
  منصوب باإلعراب األصيلّ  صحیح اآلخر/ منصوب تقدیراً  ) منقوص ۱  
  صفت و منصوب ) مضاف إلیه و مجرور تقدیراً ۲  
  صفت و منصوب منرصف/ مضاف إلیه و مجرور  ) ممنوٌع من الّرصف ۳  
  ۲عربی  ۱۴درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۳

نکـره اسـت ولـی » قـدم« ۳در گزینـۀ اسم نکره وجود نـدارد.  ۲و  ۱های  ای است که یک اسم نکره را وصف مناید. در گزینه جملۀ وصفیه، جمله  
  وصف شده است.» أجنحتهام منکرسة«وسیلۀ جملۀ  ای است که به موصوف نکره» طائران« ۴ۀ آن صورت نگرفته است. در گزینۀ ر وصفی دربا

  ۲عربی  ۱۵و  ۱۴ های درس*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ پاسخ: گزینۀ -۴۴
  شود. حذف می» نون« ،که در حالت اضافه درست است چرا» يموظّف: «۱گزینۀ   
  که مضاف است. بگیرد چرا» ال«نباید » األدباء: «۲گزینۀ   
  عداد و جنس.دلیل مطابقت موصوف و صفت از جهت ت درست هستند به» العلمّیة«و » اإلیرانّیین: «۴گزینۀ   
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  ۲عربی  ۱۴درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۵
  اسم منرصف است.» دولة«صفت آن، که » حاقدة«و » عداونّیة«موصوف است و » دولة« ۱در گزینۀ   
  منرصف هستند. موصوف و همگی غیر» مضامین، مکارم، مریم«ترتیب  ها به در سایر گزینه  
  ۲عربی  ۱۶درس *  متوسطصات سؤال: * مشخ ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۶

  های استفاده از اسم مصّغر هستند.  تصغیر، تحقیر، تحبیب و تحسین، قرب مکان و زمان برخی از غرض  
  ها (درختچه) است نه تحقیر. هدف از تصغیر، نشان دادن کوچک بودن درخت ،۳در گزینۀ   
  ۲ی عرب ۱۶درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۷

  ترتیب منصوب، مرفوع، مجرور، مجرور و مجرور هستند.اسم منسوب هستند که به» القطنّیة، اإلیرانّیون، اإلنسانّیة، الطّبیعّیة و الفرنيسّ «  
  ۳عربی  ۹درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۸

  (منصوب) درست است.» راجَیْینِ : «۱گزینۀ   
  ث) درست است.(مؤن» متکاسالٍت : «۲گزینۀ   
  است.)» طالب«جمع مکّرس » الطّلبة«(مذکر و جمع) درست است. (دقت: » مشتاقین صامتین: «۴گزینۀ   
  است.» نا«حال برای » معجباٍت : «۳گزینۀ   
  ۳عربی  ۱۰درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۹

  ».چه لحاظ از چه نظر، از«متییز هستند در پاسخ » زکاًة، سهولًة، صرباً «  
  ).شکست خوردم بارهامفعول مطلق عددی است. (» مراراً « ۲در گزینۀ   
  ۳عربی  ۹درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۵۰

  صفت جانشین مفعول مطلق است.» شدیداً «رفع ابهام منوده است و » تقّدمت«متییز است که از فعل » درساً «  

 
  2دين و زندگي  80مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -51

  شود. با آماده شدن صحنۀ قيامت، رسيدگي به اعمال آغاز مي برپا شدن دادگاه عدل الهي:  
  2دين و زندگي  86مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -52

  »:74و  73سورٔه زمر، «آيۀ شريفۀ   
  جَنَّةِ ُزمَراًاِلَي الْ َن اتَّقوا رَبَّهُمْوَ سيقَ الَّذي(    

  وابُهااَبْ حَتّي اِذا جاؤوها وَ فُتِحَتْ
  خزنتها وَ قالَ لَهُمْ
  كُمْسَالمٌ عَلَيْ

  الِدينخخُلُوها فَاْد تُمْطِبْ
  )عامِلينَرُ الْمَ اَجْفَنِعْدَهُ ... وَ قالوا الحمد لِلهِ الَّذي صَدَقَنا َوعْ

    
    

    الئكهاولين سخن م
    
    

  گرا بودن پرهيزكاران پاك (بهاي بهشت) عمل  
  2دين و زندگي  106مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -53

  در صفحۀ مذكور مراجعه فرماييد. به حديث امام علي   
  2دين و زندگي  184مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -54

  در صفحۀ مذكور مراجعه فرماييد. به احكام روزه  
  دين و زندگي چهارم 93و  2دين و زندگي  145هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -55

  اين سؤال تركيب معناي دعوت به خير براي همراه كردن ديگران در تقويت بنيان جامعۀ خود است.  
  دين و زندگي چهارم 98 مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ ▲  2پاسخ: گزينۀ  -56

  نظر و توجهي خاص مطالعه فرماييد. به پاراگراف انتهاي درس مراجعه كنيد و لطفاً اين قسمت را با دقت  
  2دين و زندگي  67و  59هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -57

اشاره به امكان معاد جسماني با توجه  4نمايد كه آيۀ مذكور در گزينۀ  صورت سؤال اشاره به عقيدٔه منكران معاد پيرامون انكار معاد جسماني مي  
  به چرخش نظام مرگ و زندگي در طبيعت دارد.

  دين و زندگي چهارم 90مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -58
  )غالِبونبَ اهللاِ هُمُ الْْزفانّ حِ(  )يَتََولَّ اهللاَ وَ رسولَهُ و الّذينَ آمَنوا وَ مَنْ( »:56مائده، «آيۀ   
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  2دين و زندگي  14و  7 هاي مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -59
    خوانيم: كتاب درسي مي 7در صفحۀ  

 ها با وجود اين نشانه
 ) هركس خردمندي پيشه نكند1

 

  واهد ديد.) زيان آن را خ1  
     
  ) جايگاه خود در جهان را نخواهد شناخت.2    درستي نينديشد ) و به2

    اي كه صحبت از هدايت در آن شده است، اختصاص بـه آيـۀ  لذا گزينه بخشي (فسّوي) است. آفرينش و ظرافتدر قسمت دوم سؤال، بحث از
  ما باشد. رستدتواند پاسخ  و نمي )ديو الّذي قَدَّرَ فَهَ(يعني  ؛نمايد بعد از اين آيه مي

  2دين و زندگي  18مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -60
   توان به پاسخ رسيد. راحتي مي با مراجعه به ترجمۀ آيه و انطباق آن با صورت سؤال به  
    ناتواني غيرارادي )هاًعاً و كَْرطَْو(  
   ن ر عالم، بودبمندي حاكم  تسليم خدا و قانون )ْلَمَو لَهُ اَس(  

  2دين و زندگي  38 و 35هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -61
  بر ابيات: بنا  

ــــين ــــت در كم ــــر دم در درون ــــس ه نف
دشـــمني داري چنـــين در ســـرّ خـــويش

  

از همـــه مـــردم بتـــر در مكـــر و كـــين  
ــيش ــان و ك ــم ج ــت و خص ــل اس ــانع عق م

  

  همان نفس امارٔه اوست.  نساندشمن جان و كيش ا  
  2دين و زندگي  120و  114هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -62

   حاشا كه خلوص عشق موحدين جز به ظهور كامل نفرت از مشركين و منافقين ميسر گردد.: «(ره)امام خميني«  
   نيز به اين مهم اشاره دارد. )دون اهللا بُدون مِنْوَ مِمّا تَعْ كُمْاِنّا بَرَءاءُ مِنْ(يد كه آيۀ شريفۀ نما  اين كالم ضرورت بيزاري از دشمنان خداوند را بيان مي  
  )پرستيد بيزاريم به حقيقت كه ما از شما و آنچه را كه غير از خدا مي(: هترجمۀ آي    
  2دين و زندگي  130و  128هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -63

 شود هاي عفاف در روح انسان ضعيف مي قسمت اول سؤال: به همان اندازه كه رشته
  كند. نوع آراستگي در پوشش تغيير مي

  گيرد. خود مي پوشش جنبۀ خودنمايي به
    قسمت دوم سؤال: رسول خدا زد و مرتـب  ، موهاي خـود را شـانه مـيكرد ميخواست با ديگران مالقات كند به آينه نگاه  هنگامي كه مي

  »رود خود را آماده و آراسته سازد. سوي دوستانش مي اش به كه بنده خداي تعالي دوست دارد وقتي«فرمود:  ساخت و مي مي
  2دين و زندگي  138مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -64

   ها و اقوام بستگي دارد. به علت آنكه امت اسـالمي از اقـوام و  ود زيادي به آداب و رسوم ملتكيفيت، چگونگي و نوع پوشش در اسالم تا حد
  ملل گوناگون و با آداب و رسوم مختلفي تشكيل شده است كه هر كدام لباس و پوشش مخصوص خود را دارند.

   .دقت كنيد كه در قرآن شكل پوشش تعيين نشده است، بلكه حدود آن مشخص شده است  
  2دين و زندگي  145مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -65

 )لِحونَمُفْالْكَرِ و اولئِكَ هُمُ مُنْنَ عَنِ الْهَْوروفِ وَ يَنْمَعْمُرونَ بِالْرِ وَ يَاءْخَيْعُونَ اِلَي الْاُمَّةٌ يَدْ كُمْمِنْ تَكُنْلْ  وَ( »:104آل عمران، «بر آيۀ شريفۀ  بنا  
  2دين و زندگي  173مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3زينۀ پاسخ: گ -66

  »:17تغابن، «انديشه و تحقيق، آيۀ   

 ضاً حَسَناًرِضوا اهللاَ قَْرتُقْ اِنْ(
  يُضاعِفُهُ لَكُمْ

  )... فِرَ لَكُمْوَ يَغْ
  2دين و زندگي  52و  50هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -67

  مراجعه گردد.» اسراء«سورٔه  19و » يونس«سورٔه  8و  7به آيات   
  2دين و زندگي  176مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -68

  مراجعه گردد.» 45عنكبوت، «به آيۀ شريفۀ   
  رمدين و زندگي چها 86و  81هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -69

   هاي دائمي رسول خدا  نزول تدريجي قرآن، دعوت مكرر اين كتاب به خردورزي و دانش و تشويق، گرايي را شكست و  سد جاهليت و خرافه
  ترين جوامع آن روز را مشتاق علم ساخت. يكي از جاهل

   ست.مشهود ا 1شكنندٔه سد جاهليت، دعوت به علم بوده كه در گزينۀ  توجه كنيد كه عامل درهم  
  دين و زندگي چهارم 85مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -70

   پيامبر  با بيان يكساني منزلت زن و مرد، جايگاه زن را احيا كرد.  دسـت آورد و  زن منزلت انساني خود را كسب كرد و استقالل مالي بـه
  . ... حضورش در جامعه با عفاف و پاكدامني توأم شد و

   اقدامات مهم رسول خدا  از، ها گرديد ايجاد نگرش جديد در جامعه بود كه موجب تحول در روابط بين ملت.  محوري حق  
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  دين و زندگي چهارم 81 و 80هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -71
   كنندٔه عام بودن نعمات دنيايي براي مؤمنان و غيرمؤمنان است. آيۀ نخست بيان  
   .آيۀ دوم بيانگر ضرورت برپايي عدالت اجتماعي است  
  2دين و زندگي  70و  69 هاي مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -72

مطرح گرديده است. پس از توفي و دريافـت روح، » 97نساء، «نمايد كه در آيۀ  شده در صورت سؤال اشاره به جهنم برزخي مي آيۀ شريفۀ مطرح  
  )مصيراً جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ واهُمْفَاولئك مَاءْ واسِعَةً فَتُهاجِروا فيها  ضُ اهللاَِاْر تَكُنْ قالُوا اَلَمْ( گويند: به ظالمان مي مالئكه

  دين و زندگي چهارم 92مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -73
  به صفحۀ مذكور مراجعه فرماييد.  
  2دين و زندگي  49ات سؤال: * دشوار * صفحۀ مشخص ▲  4پاسخ: گزينۀ  -74

گرداني نمودند، هدفمند و حكيمانـه نيـافتن آفـرينش  شده در آن، علت آنكه كافراني از انذار پيامبران الهي روي بر صورت سؤال و آيۀ مطرح بنا  
  طور مستقيم به هدفمند بودن آفرينش اشاره گرديده است. به 4است كه در آيۀ گزينۀ 

  2دين و زندگي  46مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4گزينۀ  پاسخ: -75
 )خاطر او به سجده افتادند ... وَ پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همگي به( :تعبير خواب حضرت يوسف   

 
  زبان چهارم 78 ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيگز : پاسخ -76

  شود. مي استفاده should have + ppشد اما انجام نشده باشد، از تركيب  اي كاري كه در گذشته بهتر بود انجام ميتوضيح: بر   
  خواستم كه به او كمك كند. معلمش مي : برادرم در امتحاناتش موفق نشد. بايد ازترجمه  
  زبان چهارم 79 ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -77

  شود. استفاده مي must have + ppباشد، از تركيب  شدهاي كاري كه به احتمال زياد در گذشته انجام توضيح: بر   
  . دو سال پيش شروع شد.باشدبايد تمام شده  حال تابهترجمه: ساخت بزرگراه جديد   
  زبان چهارم 79 ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيگز : پاسخ -78

  كنيم. استفاده مي may\might have + ppانجام آن در گذشته باشد، از تركيب توضيح: براي كاري كه احتمال   
  ترجمه:  
  :A .به ما ملحق نشدند  
  :B .ممكن است پيام مرا دريافت نكرده باشند  
  3زبان  27 ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيگز : پاسخ -79

  توضيح: به اين تركيب دقت كنيد:   
It + be + صفت + for + عولمف  + to 

  وارد الزم است كه اين دوره را بگذرانند. جويان تازه ترجمه: براي همۀ دانش  
  زبان چهارم 73 ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيگز : پاسخ -80

  .كردنويسي  نامه فيلم صرفترجمه: آلفرد هيچكاك تمام انرژي خود را   
  گيري كردن ) نتيجه4  ن) تحت تأثير قرار داد3  ) اختصاص دادن2  ) وارد شدن1  

  زبان چهارم 73 ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيگز : پاسخ -81
  بگيريد. اجازهترجمه: بايد قبل از بردن ماشين   
  ) مبلغ ديني4  ) ورق نازك3  ) پيچيدگي2  ) اجازه1  
  زبان چهارم 73 ۀصفح* متوسط : * سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيگز : پاسخ -82

 آقاي آلن در مورد ويراستاري ارشد اكنون به رسميت شناخته شده است. ترفيع رتبۀكنم  ترجمه: تصور مي  
 ) ترفيع4  ) صومعه3  ) مشاهده2  ) خالصه1  
  زبان چهارم 74 ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيگز : پاسخ -83

  است.   پيچيدهيند بسيار ا ترجمه: فتوسنتز يك فر   
  زشار ) با4  ) مسئول3  ) مالي2  ) پيچيده1  
  زبان چهارم 73 ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -84

  ها تشكر كرد. آنمردم از  داوطلبانۀخاطر كمك  جمهور به ترجمه: رئيس  
  ) دردناك4  ) داوطلبانه3  ) ممكن2  ) خصوصي1  
  زبان چهارم 73 ۀصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيگز : پاسخ -85

  شود. ناميده مي نشين منطقۀ زاغهدارند،  قرارهايش در شرايط بدي  كنند و ساختمان ه افراد فقير در آن زندگي مياي از شهر ك نقطهترجمه:   
  ) دشت4  ) صحنه3  نشين ) زاغه2  ) اتفاق1  
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  زبان چهارم 74 ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيگز : پاسخ -86
  ترجمه:  
  :A .امسال عملكرد شما در مدرسه بدتر شده است  
  :B هاي بيشتري در كتابخانه كار كنم. بودم ساعت مجبور، چون بد شددانم. نمراتم  مي 
  ) بدتر شدن4  ) عوض كردن3  ) چسبيدن2  ) اذيت كردن1  
  3زبان  20 ۀصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيگز : پاسخ -87

  ترجمه:  
  :A نيك برويم. بياييد فردا به پيك  
  :B  هوا برفي است.  تماالًاحبستگي به هوا دارد. فردا  
  ) به احتمال4  ) فورا3ً  تازگي ) به2  ) از نظر جسمي1  

  ::CClloozzee  TTeessttترجمۀ ترجمۀ   ■■■■
، توآين 1835در سال  شده متولدترين نويسندگان آمريكايي ساموئل كلمنز است، كسي كه اسم مستعارش مارك توآين است.  يكي از معروف

هاي رودخانه را داشت و  سفر با قايق آرزويهاي زمانش، توآين  ل بزرگ شد. مانند بسياري از بچهنام هنيبا پي به سي سي در شهر كنار رودخانۀ مي
فين  هاكل بري  آرزو داشت يك روزي يك ناخداي كشتي شود. توآين از خاطراتش از زندگي در يك شهر كنار رودخانه در دو كتاب معروفش به نام

در چي طال و يك ناخداي قايق رودخانه بـود.  هاي متعددي را داشت. او يك نقاش، يك معدن شغليك جوان،  عنوان بهو تام ساير استفاده كرد. 
اش، او اسم مارك توآين را اقتباس كرد. بعدها توآين يك نويسندٔه بزرگ شد. او زياد سفر كرد، مشغول نوشتن و سخنراني  روزهاي ناخدايي طول

 شد.  محبوببود و هم در اياالت متحده و هم در اروپا بسيار 
  2 ۀنيگز : پاسخ -88

  ) ساختن4  ) بردن3  ) متولد شدن2  ) سوزاندن1  
  1 ۀنيگز : پاسخ -89

  ) كسب كردن4  ) كاوش كردن3  ) افزايش دادن2  ) آرزو داشتن1  
  3 ۀنيگز : پاسخ -90

  ) وقتي كه4  عنوان ) به3  ) گرچه2  ) از زماني كه1  
  4 ۀنيگز : پاسخ -91

  ) در مدت4  عرض) از 3  ) از طريق2  ) در ميان1  
  3 ۀنيگز : پاسخ -92

  ) طبيعي4  ) مردمي3  ) مشابه2  ) آشنا1  

  ::11ترجمۀ درك مطلب ترجمۀ درك مطلب   ■■■■
بهشـت «هاي ادبيات غربي است. وقتي كـه جـان ميلتـون، نويسـندٔه  ترين شخصيت جان ميلتون يك شاعر انگليسي بود. او يكي از مهم

لندن بعد » پال سنت«عنوان زبان دوم در مدرسۀ  مهارت آموختن زبان التين را بهوارد دانشگاه كمبريج شد، پيش از اين  1625در سال » شده گم
تنها ياد گرفته بود كه التين بخواند  شدند، او نه از هفت سال كسب كرده بود. مانند همۀ پسرهاي انگليسي كه براي كالج آموزش التين آماده مي

ند و بنويسد. با آنكه تلفظ او در التين انگليسي بود، براي دوستانش عجيب بـه نظـر درستي و شيوايي التين صحبت ك بلكه ياد گرفته بود كه به
  آمد وقتي او بعدها از ايتاليا ديدن كرد.

هـا  تر كنند. آن قوانين را حفظ كردند تا يادگيري را با حفظ كردن آسانها  سختي كسب كردند. آن شان را در التين به ها مهارت اي  مدرسه بچه
شـد، بـدون رجـوع بـه كتـاب  ها بيشتر مي كردند. هر چقدر مهارت آن انگليسي معني مي زبانصورت اصطالحي به  لغت و سپس به هب ابتدا لغت
ها را تشويق كند.  كردند. مدير مدرسه هميشه آماده بود كه آن كردند و سپس ترجمه را با اصل آن مقايسه مي شان را به التين ترجمه مي انگليسي

  طور كامل ياد گرفته شود. رس اعتقاد داشتند كه التين بايد بهتمام مديران مدا 
شـروع  طور كـه  خواندند و همان ها را مي بعد از چندين سال مطالعه، پسران شروع كردند به نوشتن انشاهايي در تقليد نويسندگان التين كه آن

سـالگي يـك شـاعر بـود،  10كه ميلتون پيش از اين در  ردند. چونها نوشتن شعرهاي التين را هم شروع ك كردند، آن به خواندن شعرهاي التين مي
سـر بـرد،  دادند. در طول هفت سالي كه ميلتون در دانشگاه به شعرهايش بسيار بهتر از شعرهايي بود كه پسران ديگر با درد و اندوه كنار هم قرار مي

  منتشر كرد. 1645التين نوشت كه در ميان كارهايش در سال  طور منظم از تسلطش بر زبان التين استفاده كرد. او چند شعر عالي به به
 3پاسخ: گزينۀ  -93
 1پاسخ: گزينۀ  -94
 4پاسخ: گزينۀ  -95
 1پاسخ: گزينۀ  -96
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  ::22ترجمۀ درك مطلب ترجمۀ درك مطلب   ■■■■
ر دريـاي هاي باستان معروف به هالس، كشوري در قسمت جنوبي اروپا است. ايـن كشـور د طور رسمي جمهوري هلنيك و از زمان يونان، به

هاي باستان مورد سكونت بوده است. امروزه، ما هنوز از بسياري از عقايدي كه يونانيـان باسـتان دربـارٔه علـم،  مديترانه قرار دارد. يونان از زمان
  كنيم. ورزش، هنر و دولت داشتند پيروي مي

شـهر  دند. آتن كه حاال پايتخت يونان است، يك كالنشهرها بسيار مستقل و خودمختار بو  شدند. كالن شهر ناميده مي شهرها در يونان كالن
  گذاري شد. خاطر آتنا، الهۀ يوناني خرد و دانش، آتن نام باستاني معروف بود. اين شهر به

شد  شد. اين بدان معني بود كه به شهروندان آتن اجازه داده مي مردم آتن يك نوع جديدي از دولت را ابداع كردند كه دموكراسي ناميده مي
ي بدهند و تصميمات بزرگ بگيرند. ما امروزه از اين دولت در جهان اسـتفاده أتوانستند ر  مي ها آنه در امور دولتشان مشاركت داشته باشند. ك

  هاي باستان مديون هستيم. كنيم. ما اين را به آتني مي
دهندٔه يك چيز خاصي براي يونانيان بود.  هر الهه نشانهاي متفاوتي معتقد بودند.  ها به الهه يونانيان باستان مذهب خودشان را داشتند. آن

دادنـد تـا بـه  ها يك الهۀ خواب داشتند. يونانيان باسـتان كارهـاي زيـادي انجـام مـي براي مثال، خداي جنگ و الهۀ عشق وجود داشت. آن
هاي المپيـك  كردند. در حقيقت، اولين بازي گزار ميها رويدادهاي ورزشي بر  آندادند.  هايي را انجام مي ها نمايش شان احترام بگذارند. آن خدايان

كنيم. مانند دموكراسي، اين درست يكي از چيزهايي اسـت كـه مـا از  هاي المپيك را برگزار مي در يونان باستان برگزار شد. ما هنوز امروزه بازي
  يونانيان باستان گرفتيم.

 1پاسخ: گزينۀ  -97
 1پاسخ: گزينۀ  -98
 4پاسخ: گزينۀ  -99
 1پاسخ: گزينۀ  -100
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   انسانی) علوم آزمایشی گروه( ۹ ۀشامر  آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  

  1رياضي  167 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -101
  دهيم: ابتدا تقسيم را انجام مي  

x
x x x

x
x x

x x
x

x


 


 

 



 

24 2
2

4 2
2
2

2 32 3
12 3

2 3
2 3

3 3
   

3مانده برابر  بنابراين باقي   3x  1ازاي  پس به ،است
3x  :مقدار آن برابر است با  

 13 3 1 3 23         

  1رياضي  60تا  50هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -102

  1x y x y r s rs r
ra a a , (a ) a , a

a
      :نكته  

  با استفاده از نكات باال داريم:  
1 2 2 1 2 3 2 2 3 2 414 2 0 25 2 2 2 2 2 24

x x x x x x x x( / ) ( ) ( )                    

13 2 4 3 1 3x x x x           

  1رياضي  165و  163هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -103
  حل اول: راه  

  a c a d ad
b d b c bc
     :نكته   

  كنيم: تر مي ابتدا عبارت داخل هريك از پرانتزها را ساده  
2 2

2 2 2
3 2 3 3 2 21 1 32 3 2 3 2 3

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

    
   

      
   

31 3 3
x

x x
 

 
   

  بنابراين با توجه به نكتۀ باال داريم:  

2
3 3 2 3 21 1 3 1 3 12 3

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

  
     

    
  

  حل دوم (روش تستي): راه  
  شود با: دهيم. در اين صورت حاصل عبارت برابر مي را قرار مي -2عدد  xجاي  در صورت سؤال به  

3 3 8 51 1 45 5 5 2( ) ( )        

  پاسخ است. 2شود. پس گزينۀ  مي 4را قرار دهيم، حاصل  2عدد  xجاي  اگر به 2فقط در گزينۀ   
  1رياضي  194 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -104

aنكته: با فرض    b  0اگرc  آنگاه ،ac bc  0و اگرc ، آنگاه: ac bc  
12 11 6 3 4 12 3 4 12 12 122 4 3

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

1بنابراين اعداد طبيعي    2 3 11{ , , , , } است. 11كنند كه تعدادشان برابر  در اين نامعادله صدق مي  
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  1رياضي  39 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -105
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13A | x , , , , , , , , , , , , ,
x

         
   

N   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 1 1 1 5 1 7 2 3 5 11 112 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 4 3 12 2 12 3 4 6 12
xB | x , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,     

       
     

 N =   

1بنابراين:    2 3 5 11
2 3 4 6 12A B , , , ,   

 
   

  پاسخ است. 1پس گزينۀ   
  سازي آمار و مدل 39 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -106

  ي پيوسته است.: متغير تصادفي، قطر تنۀ درختان است كه كم1ّگزينۀ   
  ي پيوسته است.كاري است كه كمّ زمان اضافه تصادفي، مدت : متغير2گزينۀ   
  خون است كه كيفي اسمي است. RH: متغير تصادفي، نوع 3گزينۀ   
  ...) است كه كيفي ترتيبي است. سواد، ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان، كارشناسي، كارشناسي ارشد و متغير تصادفي، ميزان تحصيالت (بي: 4گزينۀ   
  سخ است.پا 4پس گزينۀ   
  سازي آمار و مدل 49 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -107

iنكته: مركز دستۀ    ia ,b 2 :برابر است با
i i

i
a b

x


   

21صورت  حدود دستۀ دوم به   24,  نويسيم: ا را ميه است. اكنون دسته 3است، پس طول دسته برابر  
 دستۀ اول دستۀ دوم دستۀ سوم دستۀ چهارم دستۀ پنجم دستۀ ششم

33 36,   30 33, 27 30,  24 27, 21 24, 18 21, 

30صورت  د دستۀ پنجم بهبنابراين حدو    33,  5است، پس مركز دستۀ پنجم برابر
30 33 31 52x /

  .است  

  سازي آمار و مدل 125و  120، 96هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -108
  ناميم. هاي بعد از آن برابر است، ميانه مي با تعداد دادههاي قبل از آن  ها، مقداري را كه تعداد داده سازي داده نكته: بعد از مرتب  
  ناميم. هاي بعد از ميانه را چارك سوم مي هاي قبل از ميانه را چارك اول و ميانۀ داده نكته: ميانۀ داده  

1برابر است با:  nx، ... و 1x ،2xهاي  نكته: ميانگين داده   2 nx x x
x

n
  


   

هاي بيشـتر از چـارك اول و كمتـر از  است. پس داده 54و چارك سوم برابر  37، چارك اول برابر 47با توجه به نمودار ساقه و برگ، ميانه برابر   
  :چارك سوم عبارتند از

42 43 43 45 49 49 51, , , , , ,   
  ا برابر است با:ه ميانگين اين داده  

42 43 43 45 49 49 51 322 467 7x      
     

  سازي آمار و مدل 58تا  54هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -109
13با توجه به نمودار، فراواني دستۀ    5 16 5/ , /  قبـل از اضـافه كـردن  ،15يعني دسته با مركـز

23ها برابر  داده 12 11  در ايـن دسـته  16و  15هاي  شده فقط داده هاي اضافه است. از بين داده
هاي جديد برابـر  است. همچنين تعداد كل داده 13پس فراواني جديد اين دسته برابر  ،گيرند قرار مي

36 4 40  13براين فراواني نسبي اين دسته در حالت جديد برابر باشد. بنا مي 0 32540 / .است  

  سازي آمار و مدل 158 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -110

CV) .قسمت تقسيم انحراف معيار بر ميانگين است نكته: ضريب تغييرات، خارج   )
x


  

  ax b xax b ax b , a       :نكته  

21                                                    ميانگين و واريانس اوليه برابر است با: ،طبق فرض   1 1
15 25 5
2 4 2x ,        

11پس ضريب تغييرات اوليه برابر است با:   
1

5
12

15 3
2

CV
x


     

 ساقه برگ
    7  3  0  0  3  
9  9  5  3  3  2  4  

  9  8  6  4  1  5  
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  شود با: ها كم كنيم، ميانگين و انحراف معيار جديد برابر مي واحد از آن 3برابر كرده و  2ها را  پس از اينكه داده  

2 2
15 52 3 12 2 52 2x ( ) , ( )        

22پس ضريب تغييرات جديد برابر است با:   
2

5
12CV

x


    

2بنابراين:    1
5 1 1
12 3 12CV CV      

  ياضي پايهر  125 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -111

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

   

1اي اين آزمايش عبارت است از:  فضاي نمونه   2 3 10S { , , , , }   
2پذير نباشد عبارت است از:  بخش 3پيشامد آنكه عدد موردنظر زوج باشد ولي بر    4 8 10A { , , , }   
  بنابراين احتمال پيشامد موردنظر برابر است با:  

4 0 410
n(A)P(A) /
n(S)

     

  رياضي پايه 129 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -112
6اي برابر است با:  تعداد اعضاي فضاي نمونه   6 36n(S)      
  پيشامد موردنظر عبارت است از:  

 A {( , ) ,( , ) , ( , ) , ( , )} 1 4 2 3 3 2 4 1   
  بنابراين احتمال موردنظر برابر است با:  

4 1
36 9P(A)     

  رياضي پايه 118 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -113
  1P(A ) P(A)    :نكته  

30احتمال تجربي تصادف خودروها در اثر گردش به چپ در اين چهارراه برابر    0 031000 / .است  

1بنابراين اگر خودرويي گردش به چپ كند، با احتمال تجربي    0 03 0 97/ /  .تصادف نخواهد كرد  
  رياضي پايه 124 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -114

  شود. تر مي ال تجربي پيشامد به احتمال نظري آن پيشامد نزديك و نزديكنكته: با افزايش تعداد آزمايش در يك آزمايش تصادفي، مقدار احتم  
  پاسخ است. 2با توجه به نكتۀ باال، گزينۀ   
  رياضي پايه 132 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -115
  احتمال موردنظر برابر است با:ها زن و با تحصيالت كارشناسي ارشد هستند، پس  نفر آن 15نفر است كه  60تعداد كل كارمندان   

15 1 %2560 4P(A)      

  رياضي پايه 132 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -116
  باشند برابر است با:  هاي متفاوت هفته به دنيا آمده نفر در روز 4هايي كه هر  تعداد حالت  

نفر اولنفر سوم

7 6 5 4
 

 
      

  نفر دوم     نفر چهارم   
  بنابراين با استفاده از فرمول پيشامد مكمل داريم:  

7 6 5 4 120 2231 17 7 7 7 343 343
  

    
  

P 1(همه در روزهاي متفاوت به دنيا آمده باشند) (حداقل دو نفر در يك روز از هفته به دنيا آمده باشند)P  

  رياضي پايه 137 صفحۀ*  متوسط: * السؤ  مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -117
8اي برابر است با:  تعداد اعضاي فضاي نمونه   5 40n(S)      
  پيشامد موردنظر عبارت است از:  

A {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) ,
( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}

 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 3 3 4
4 1 4 2 4 3 5 1 5 2  

20                  بنابراين احتمال موردنظر برابر است با:   1
40 2

n(A)P(A)
n(S)
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  رياضي پايه 130 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -118

2كدام هدف را نزنند، برابر است با:  احتمال آنكه هيچ   2 1 3 11 13 5 3 5 5( )( )       

  اكنون با استفاده از فرمول پيشامد مكمل داريم:  
1 41 5 5   كدام هدف را نزنند) (هيچP 1  (حداقل يكي هدف را بزند)P  

  رياضي پايه 130 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -119
  پيشامد نباريدن باران است. طبق فرض داريم: Aپيشامد باريدن باران باشد. در اين صورت  Aفرض كنيم   

4 4
7 7

P(A) P(A) P(A )
P(A )

  


   

  ل پيشامد مكمل داريم:با توجه به فرمو   

P(A) P(A ) P(A ) P(A ) P(A ) P(A )            
4 11 71 1 17 7 11   

  رياضي پايه 127 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -120
  اُم باشد، برابر است با: kشيء آن از نوع  knشيء آن از نوع دوم، ... و  2nشيء آن از نوع اول،  1nشيء كه  nهاي  گشت نكته: تعداد جاي  

k

n!
n !n ! n !1 2 

   

  است، با توجه به نكتۀ باال برابر است با: ”SALAMAT“حرفي حروف كلمۀ  7هاي  گشت اي كه تعداد جاي تعداد اعضاي فضاي نمونه  
7
3

!n(S)
!

   

هـا را يـك  دهيم و آن كنار هم هستند، اين سه حرف را در يك بسته كنار هم قرار مي ”A“هايي كه سه حرف  د حالتاكنون براي محاسبۀ تعدا  
ها كه برابـر تعـداد  هاي آن گشت دهند. بنابراين تعداد جاي شيء مي 5حرف ديگر، تشكيل  4گيريم. در اين صورت اين بسته با  شيء در نظر مي

  ر است با:اعضاي پيشامد موردنظر است براب
AAA SLMT         5n(B) !  

  پس احتمال پيشامد موردنظر برابر است با:  
5 3 5 3 5 1
7 7 7 6 5 7
3

n(B) ! ! ! ! !P(B) !n(S) ! !
!

    
 

   

  
  كتاب 93و  90 يها صفحه*  ساده : *سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيگز : پاسخ -121

  شود. زندگي جوامع نيز مربوط مي كيفيبه تغييرات  ،ي بودناست كه عالوه بر كمّ بلندمدت فراينديك  ،سه با رشدالف) توسعه در مقاي  
 يـافتگي سطح توسـعهبندي بر اساس  شود طبقه بندي كشورهاي مختلف دنيا استفاده مي ب) يكي از معيارهاي بسيار رايج كه امروزه براي طبقه  

  شوند. تقسيم مي در حال توسعهو  يافته توسعهيا به دو گروه كلي كشورهاي است كه بر اين اساس كشورهاي دن
  كتاب 98 ۀصفح*  متوسط : *سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -122

12 5 12 17   % % %   دهك نهم دهك سوم %
9 15 9 6   % % %   دهك چهارم دهك هشتم %

2 4 6 2 22( )    % %   دهك دهم  4 ((دهك چهارم %
22 225 5 45 5/ x
x /

    
 دهك دهم

 ها شاخص دهك
  دهك اول

  كتاب 106و  105، 102، 101 يها صفحه*  ساده : *سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيگز : پاسخ -123
  كتاب 121و  120 يها صفحه*  دشوار : *سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيگز : پاسخ -124
  كتاب 123و  116 يها صفحه*  متوسط * :سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيگز : پاسخ -125
انبساطي   شود در اين شرايط دولت از طريق بانك مركزي و با سياست الف) افزايش نرخ بيكاري و كاهش سطح توليد منجر به ركود اقتصادي مي  

ادي شود و از سه طريـق ايـن كـار دنبال آن افزايش توليد و رونق اقتص پول، حجم پول در گردش را افزايش داده تا موجب افزايش تقاضا و به
  گيرد: صورت مي

  خريد اوراق مشاركت در دست مردم -3  كاهش نرخ تنزيل مجدد -2  كاهش نسبت ذخاير قانوني -1    
  ب)   

171000 143000 28000    حجم پول  نقدينگي هاي غيرديداري سپرده  
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  كتاب 134 و 133، 131 ،130 هاي صفحه*  دشوار : *سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -126
اند را خريداري و با مبلغ بيشتري به  اوراق مشاركتي كه دولت يا مؤسسات اعتباري منتشر كرده ،»سود«منظور كسب  به» تخصصي«هاي  ) بانك1  

  فروشند. گذاران خود مي مشتريان يا سپرده
طريـق  -كننـد كسـب مـي» هاي توليدي و عمراني در طرح«ي مستقيم گذار  ها درآمد خود را از طريق سرمايه ) در نظام بانكي بدون ربا، بانك2  

  باشد. تحت يازده عقد اسالمي مجاز مي ،ها اعطاي وام و تسهيالت به اشخاص غيرمستقيم كسب درآمد براي بانك
كسب » يدي، بازرگاني و خدماتياسناد و اوراق تجاري متعلق به واحدهاي تول«توانند از طريق تنزيل  ها مي ) در عقد اسالمي خريد ِدين، بانك3  

  درآمد كنند.
  كند. منظور كنترل شبكۀ بانكي و در جهت حفظ ثبات پولي كشور عمل مي به» پولي« هاي ) بانك مركزي با اجرا و ادارٔه سياست4  
  كتاب 126 ۀصفح*  ساده : *سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيگز : پاسخ -127
» صـرافان«هاي تجاري خود حاضر بودند در مقابل پول دريافتي، مبالغي اضافي بـه  رش فعاليتبراي گست» غيرمسلمان«از ديرباز، برخي از تجار   

  پرداخت كنند.
  كتاب 139و  137 يها صفحه*  متوسط : *سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيگز : پاسخ -128
  كتاب 148 ۀصفح*  متوسط : *سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيگز : پاسخ -129
هـاي  هاي فراوان بـه فنـاوري هاي مختلف، كسب تجربيات متعدد و صرف هزينه ادي و با انجام آزمايشهاي متم يافته طي سال كشورهاي توسعه  

  سادگي ممكن نيست. ضمن اينكه انتقال فناوري به ؛دهند دست يافته و به رايگان آن را در اختيار ساير كشورها قرار نمي  نوين و تكنولوژي
  شورهاي مختلف متفاوت است.سطح فناوري در ك ،از همين رو در شرايط حاضر  
  كتاب 147 ۀصفح*  متوسط : *سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -130
  كتاب 152 ۀصفح* متوسط  : *سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيگز : پاسخ -131
هـاي  تحاديهها با تشكيل ا  آن .كنند بين كشورهاي دوست و شركاي تجاري با سايرين يكسان عمل نمي ،هاي تجاري خود كشورها در اعمال سياست  

  اي سعي در افزايش مبادالت تجاري بين خود و اعضا و كاهش موانع تجاري دارند.  هاي تجاري و يا ايجاد بازرگاني منطقه اقتصادي يا بلوك
  كتاب 153 ۀصفح*  دشوار : *سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -132
هاي نوين در ايران) كه در ابتداي  ) و همچنين صنايع نوزاد (مثل برخي فناوريمعموالً كاالها و صنايع راهبردي (مثل صنايع دفاعي، انرژي و گندم  

  شوند. عمر خود بوده و توان رقابت با صنايع خارجي را ندارند، در همۀ كشورهاي دنيا مشمول حمايت مي
  كتاب 155 ۀصفح*  دشوار : *سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيگز : پاسخ -133
ها پس از جنـگ جهـاني  ست كه تقريباً تمامي آنا اي مهم دنيا اين  المللي و منطقه هاي اقتصادي بين سازمان يك نكتۀ مهم در رابطه با نهادها و  

  اند. دوم و مقارن با گسترش روابط اقتصادي بين كشورها تأسيس شده
  كتاب 158 ۀصفح*  دشوار : *سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيگز : پاسخ -134

ند از:اصول موردتوجه سازمان تجارت جهاني عبارت

  الوداد اصل دولت كاملة -1
  اصل تسري رفتار داخلي -2
  كاهش تدريجي عوارض گمركي -3
  هاي مقداري ممنوعيت برقراري محدوديت -4
  تنظيم قواعد و مقررات صادراتي  -5

  باشد. لي مييعني اصل تسري رفتار داخ 2درستي عنوان شده گزينۀ  اي كه به  كه تنها گزينه  
  كتاب 162 تا 160 هاي صفحه*  دشوار : *سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيگز : پاسخ -135
هاي داخلي بهتري نسبت به ساير اعضا در توليد محصـوالت كشـاورزي و  گذار اكو پشتوانۀ انساني و توانايي سه كشور بنيان ،توليدالف) از نظر   

  .صنعتي دارند نيمه
از فنـاوري بـااليي  اي و صـنايع دفـاعي و نظـامي  هسـتهو قزاقستان در زمينـۀ  آالت كشاورزي سازي و ماشينهواپيماب) ازبكستان در زمينۀ   

  .برخوردارند
  باشد. مي  خاورميانههاي اقتصادي مهم منطقۀ  يكي از اتحاديه اكوج)   

  
  1تاريخ ادبيات  171و  170هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -136
  بهشت را به تقليد از هفت پيكر سروده است. پيكر است كه اميرخسرو هشت  نامه نام ديگر هفت بهرام  
  1تاريخ ادبيات  67و  66هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -137
  او در قصيده سرآمد بود و قصايد پربار و استواري دارد.  
  پردازد. آوردن به تغزل بيشتر به وصف مي جاي روي فرخي بهعنصري برخالف   
  الحيات و سرخ بت و خنگ بت را در اين قالب سروده است. وامق و عذرا و شاد بهر و عيناو در مثنوي مهارت خاصي داشت و    
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  1مشخصات سؤال: * متوسط * جامع تاريخ ادبيات  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -138
  1تاريخ ادبيات  43تا  41هاي  سؤال: * متوسط * صفحه مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -139
هـاي حكمـي و  روزي قوم ايراني است. شعر اين عصر دربرگيرندٔه مايهبه و قت، برتري يافتن خير در برابر شرمحور فكري اين دوره عشق به حقي  

  هاي عرفاني و آسماني است. مايه فقداناخالقي و 
  1متوسط * جامع تاريخ ادبيات مشخصات سؤال: *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -140

  : علوم ادبي1گزينۀ   
  : تاريخي2گزينۀ   
  : عرفاني3گزينۀ   
  د.نموضوع عرفاني دار العراقين سفرنامه است، بقيه  : تحفة4گزينۀ   
  1تاريخ ادبيات  151و  150هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -141

  ت.مختارنامۀ عطار مجموعۀ رباعيات اوس  
  1مشخصات سؤال: * دشوار * جامع تاريخ ادبيات  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -142
  نامه: بوشكور بلخي آفرين  

  1تاريخ ادبيات  211و  210هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -143 
  1تاريخ ادبيات  194تا  190هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -144
  گامان نهضت اومانيسم است. شاعر ايتاليايي و از پيش پترارك  
  1تاريخ ادبيات  227تا  224هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -145
  مكتب سمبوليسم در قرن بيستم پايان نگرفت و همگام با مكاتب قرن بيستم به راه خود ادامه داد.  
  1وسط * جامع تاريخ ادبيات مشخصات سؤال: * مت ▲  3پاسخ: گزينۀ  -146
  داستان كوتاه شنل نوشتۀ گوگول است.  
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * ساده * جامع آرايه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -147
  داراي تلميح و فاقد تشبيه است. 3گزينۀ   
  هاي ادبي آرايه 11و  10هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * درس ▲  4پاسخ: گزينۀ  -148
  آيد. حساب مي ه از لب است و عشق و غيرت و جهان تشخيص دارند و استعارٔه مكنيه بهمصرح  لعل استعارٔه  
  : سرو استعارٔه مصرحه از يار1گزينۀ   
  : نرگس و فاخته تشخيص و استعارٔه مكنيه است.2گزينۀ   
  : ماه نو و جوزا تشخيص و استعارٔه مكنيه دارند.3گزينۀ   
  هاي ادبي * جامع آرايهمشخصات سؤال: * متوسط  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -149
  اغراق )الف  
  انديشهمجاز: سر اول مجاز از موي سر، سر دوم مجاز از فكر و  )ب  
  تشبيه: جاروب غم و خانۀ دل هر دو اضافۀ تشبيهي است. )ج  
  استعاره: پاي غم اضافۀ استعاري است. )د  
  ) دائم2 ) شراب 1 مدامايهام:  )ه  
  هاي ادبي * متوسط * جامع آرايهمشخصات سؤال:  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -150
  شود. معني شور و هيجان و اشتياق است و اگر با كلمۀ آواز متناسب شود، اصطالح موسيقي تداعي مي شور ايهام تناسب دارد كه در اين بيت به  
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * دشوار * جامع آرايه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -151
  كام نبات اضافۀ استعاري است.  
  آميزي دارد. تبسم (لبخندي كه مانند شكر شيرين است) حس نشكري  
  سازد كه نام گياهي تلخ است. صبر اگر با تلخ متناسب شود، ايهام تناسب مي   
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * متوسط * جامع آرايه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -152
  با لب خندان و دل صاف گريستن تناقض دارد.  
  چشمه هستم. تشبيه   
  تناسب دارند. »ابر و چشمه«و  »دل و روي لب و«  
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * متوسط * جامع آرايه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -153
  شود. : استعاره وجود دارد (چشم عقل) ولي اشتقاق ديده نمي2گزينۀ   
  : دل بردن كنايه از عاشق كردن است و شبنم و آفتاب تشخيص است و استعارٔه مكنيه.1گزينۀ   
  : رخ عقل تشخيص و آب علم، دفتر عقل و نور عشق اضافۀ تشبيهي است.3گزينۀ   
  اينكه صداي قلم نالۀ آن بر حال ارباب سخن باشد حسن تعليل است و گريستن قلم تشخيص است و هر تشخيصي استعارٔه مكنيه است.: 4گزينۀ   
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  هاي ادبي مشخصات سؤال: * دشوار * جامع آرايه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -154
  چو تير و چو نيزه هم تشبيه است. ،مجاز از مردم جهان، كمر بستن كنايه از آمادٔه خدمت بودنجهان   
  شناسي عروض و قافيه و سبك 168* صفحۀ مشخصات سؤال: * ساده  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -155
  شناسي عروض و قافيه و سبك 176تا  173هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -156
  قي كلمه و كالم مربوط به نقد فني است.موسي  
  شناسي عروض و قافيه و سبك 175و  174هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -157
  عبدالقاهر جرجاني، هوراس، اريستارك و شمس قيس رازي در نقد فني شهرت دارند.   
  شناسي و قافيه و سبك عروض 156مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -158
  شود. مفهوم مشترك: رهايي از تعلقات مادي باعث پرواز و تعالي مي  
  تواند مانع صفاي دل شود. (در ابيات ديگر جسم مانع است.) : جسم نمي4گزينۀ   
  شناسي عروض و قافيه و سبك 150مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -159
شود و در واقع اصـطالحي عرفـاني اسـت و آن  اختيار بر قلب عارف وارد مي معني حالت زودگذري است كه بي به »حال«اصطالح  2جز گزينۀ  به  

  شود كه حالتي پايدار است. بيان مي »مقام«معموالً در مقابل 
  شناسي عروض و قافيه و سبك 153مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -160

  فهمي. ل عشق و تجلي معشوق (قرآن) در تو اثر نكرده به اين دليل عشق را نميحا مفهوم مشترك: تابه  
  شناسي عروض و قافيه و سبك 162مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -161

  مفهوم مشترك: سكوت كردن بهتر از حرف بيهوده زدن است.  
  شناسي وض و قافيه و سبكعر  154مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -162
  مفهوم مشترك ابيات: كسي كه عاشق نيست، مرده است.  
  كند. شود، سخن از عشق نيز در دلي كه مرده است اثر نمي طور كه مرده با تلقين زنده نمي  : همان3بيت   
  شناسي عروض و قافيه و سبك 153مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -163
  ك: ارزشمند بودنِ پنهان كردنِ راز عشق در دلمفهوم مشتر   
  شناسي عروض و قافيه و سبك 174و  173هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -164
  : انده بسيار شدند.1گزينۀ   
  : فرنگيس و كيخسرو آنجا رسيد.3گزينۀ   
  : مردم آمد پديد/ دو مرد آنجا رسيد.4گزينۀ   
  شناسي عروض و قافيه و سبك 156مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -165
  بخش است. مفهوم مشترك: صدا و دم معشوق براي عاشق حيات  

 
  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۶
  آموزان خود  : طّالبه: دانش۱گزینۀ   
  ای : مقالًة: مقاله۲گزینۀ   
  دلیل عدم ترجمۀ فعل و عدم رعایت اسلوب ترجمۀ جمله، نادرست است. : به۳گزینۀ   
  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۷
  آموزان تالشگر خود را ین: دانش: طّالبهم املجدّ ۱گزینۀ   
  ترجمه نشده است.» طّالبهم«رساند، ضمن اینکه ضمیر در  مفهوم جمله را منی» در مدرسه است: «۳گزینۀ   
  ترکیب اضافی است که در جمله نیامده و نادرست است.» مشاوران مدارس: «۴گزینۀ   
  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۸
  : عمره: عمرش را۱گزینۀ   
  (نداشته باشد) .برایش ندارد ای : ال إستفادة له: هیچ استفاده۲گزینۀ   
  (ضایع کند، تباه کند) .شود جمه میصورت مضارع التزامی تر  ط): به: َضیََّع (فعل رش ۴گزینۀ   
  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۹
  نادرست است....» ما هو «دلیل عدم ترجمۀ  : به۱گزینۀ   
  و عدم ترجمۀ بخش سؤالی جمله، نادرست است.» منکم: از شام«دلیل عدم ترجمۀ  : به۳گزینۀ   
  است.» پرسیدن«معنی  جا بهدر این» سأل«/ ضمن اینکه .شود ترجمه می» األعامل: کارها: «۴گزینۀ   
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  ترکیبی*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۰
  تُکَ شاَهدْ  ُت أنت : شاَهدْ ۱گزینۀ   
  جدیدة : جدیداً ۳گزینۀ   
  رود.  کار منی برای این جمالت به از افعال مقاربه است و» رشع«الجدیدة/ ضمن اینکه  : جدیدة ۴گزینۀ   
  ترکیبی*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۱
  العدوّ  وطناً/ األعداُء  : الوطن ۱گزینۀ   
  وطناً  العدّو/ الوطن  عن نفسه/ األعداُء  : عن نفسها ۳گزینۀ   
  أوالدهُ  ال یدافع/ أوالدها  : مل یُداِفع ۴گزینۀ   
  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ پاسخ: گزینۀ -۱۷۲
  گذاری درست عبارت: حرکت  

نةِ   هِذهِ   يف  الّدراسّیةِ   الکتِب   مطالعةُ   عسی   نا  تُفیدُ   السَّ
من األفعال 

  املقاربة
و » عسی«اسم 

  مرفوع
إلیه و  مضاف

  مجرور
نعت و مجرور 

  بالّتبعّیة
عطف بیان و مجرور   مجرور محّالً  جار

  به تابعیت
صوب محّالً و و من» عسی«خرب 

  املسترت »يه«فاعله 
به و  مفعول

  منصوب محّالً 
  

  اآلتیةِ   الّسنواِت   يف
  صفت و مجرور به تابعیت  مجرور جار

  ترکیبی*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۳
  گذاری درست عبارت: حرکت  

  الکتاِب   ِبهذا  تََتَعلَُّق   ها  ُت َقَرأْ   يالتّ   العباراِت   هِذهِ   إنَّ 
الحروف  من

 املشّبهة بالفعل
و » إنّ «اسم 

  منصوب محّالً 
عطف البیان و 
  منصوب بالّتبعّیة

صفت و محّالً 
  منصوب

 »ت«فعل و فاعله 
  و الجملة صلة  

 مفعول به
  و منصوب 

فعل و فاعله 
  املسترت »هو«

جار و 
  مجرور

عطف البیان و 
  مجرور بالّتبعّیة

  

  املقالةِ   تلکَ   ال
حروف 
  عطف

 معطوف و محّالً
  مجرور بالّتبعّیة

عطف البیان و 
  مجرور بالّتبعّیة

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۴
  فاعل  : خرب مقدم ۱گزینۀ   
  »)کلمة«محالً مرفوع (صفت برای  : جملۀ وصفیه محالً منصوب ۳گزینۀ   
  للغائبة : للغائب ۴گزینۀ   
  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۵
  .مسترت است» أنت«فعل و فاعله  » أنت«/ فعل و نائب فاعله للمعلوم يّ مبن للمجهول  يّ : مبن۱گزینۀ   
  مؤنّث : مذکّر ۲گزینۀ   
  غیرمنرصف : منرصف ۳گزینۀ   
  ۲عربی  ۱۵و  ۱۴ های درس*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۶
  گیرد.) منی» ال«ضاف مکتبة (م : املکتبة ۱گزینۀ   
  آید.) جمع غیرانسان مؤنّث می ،العلمّیة (صفت به تابعیت از موصوف ّي گیرد.)/ العلم منی» ال«أصدقائنا (مضاف  : األصدقائنا ۲گزینۀ   
  شود.) حذف می» ن« ،در حالت اضافه شدن ارس (در مثنی و جمع مذکر سامل،دي املمجتهد : مجتهدین املدارس ۴گزینۀ   
  عربی چهارم ۸درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۷
  که مرجع آن در جمله وجود ندارد، این گزینه نادرست است.» هنَّ «با توجه به ضمیر   
  عربی چهارم ۸درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۸
  ها به این صورت است: شکل صحیح حال در گزینه  
  »لع الّشمسو مل تَطْ : «۱گزینۀ   
  »و محفظتهم بأیدیهم: «۳گزینۀ   
  »و القلوب مملوءٌة بالعطوفة: «۴گزینۀ   
  ۲عربی  ۱۶درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۹
  قامشاً إیرانّیاً  : قامشاً إیرانّیًة ۱گزینۀ   
  مقالًة علمّیةً  : مقالًة علمّیاً ۳گزینۀ   
  وضاع العاملّیةاأل ّي : أوضاع العامل۴گزینۀ   
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  عربی چهارم ۹درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۰
  نادرست است.» تقدیراً و نعت«علت  : به۱گزینۀ   
  نادرست است.» مرفوع بالّنون«علت  : به۳گزینۀ   
  نادرست است.» مبتدأ«علت  : به۴گزینۀ   
  ی چهارمعرب ۹درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۱
  مستثنی و منصوب است.» إّال «و بعد از  باشد ، دارای معنای کامل است و مستثنی از نوع متصل می»إّال «جملۀ قبل از  ۳در گزینۀ   
  ها مستثنی از نوع مفرغ است. در سایر گزینه  
  به هستند. مفعول» غیَر، عظاماً و غیرَ «ترتیب  به ۴و  ۲، ۱های  در گزینه  
  عربی چهارم ۸درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۲
  متییز هستند. » زائراً، إیامناً و معرفةً «ترتیب  به ۴و  ۲، ۱های  در گزینه  
  ).فاعل است» شوق«مفعول و » قلوب(«متییز وجود ندارد.  ۳در گزینۀ   
   ۲عربی  ۱۴عربی چهارم و  ۸ های درس*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۳
  رفته در این گزینه، حالیه است.کار  جملۀ وصفیه وجود ندارد و جملۀ به: ۱گزینۀ   
  کار رفته است. فیه است ولی در آن مفعول مطلق بهجملۀ وص» يَحنتَنْ : «۲گزینۀ   
  ).است» یکون«خرب » محبوباً («کار نرفته است.  جملۀ وصفیه است و در آن حال به» یکون بین ...: «۴گزینۀ   
  حال است.» متواضعاً «جملۀ وصفیه و ...» یُجیُب : «۳گزینۀ   
  عربی چهارم ۹درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۴
  صورت ظاهری است.  جمع مکرس و اعرابش به» بساتین«ه توجه شود ک  
  اثنا َعَرشَ (نایب فاعل) ي َعَرشَ : اثن۱گزینۀ   
  صفت) به  حالَل (مفعولالّرزَق ال : الّرزُق الحالُل ۲گزینۀ   
  به و منصوب) املحتاجیَن (مفعول : املحتاجون ۳گزینۀ   
  عربی چهارم ۱۰درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۵
  اإلدغام است.  فعل مضاعف و واجب» یَُشدُّ «  
(مضارع مجزوم متکلم وحدة)رد مذکر) و مل أ رُدَّ (فعل امر مخاطب)، مل یُِحبَّ (مضارع مجزوم مف«ترتیب  ها به در سایر گزینه     اإلدغام هستند. جائز» ِفرَّ

 
  1تاريخ ايران و جهان  50 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -186
 بابل وساطت با و سال پنج از پس شان حاصل بي ردنب .شدند روروبه يكديگر با امروزي) ايرماق (قزل هاليس كنار رود در لوديه و ماد نظامي نيروي  

  .شد كشور دو مشترك مرز ايرماق، قزل رود و صلح انجاميد به
  1تاريخ ايران و جهان  166 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -187
 اسـالم تكميـل جهان در را فتوحات مغول داشت موريتمأ وي. شد اعزام ايران منگوقاآن به برادرش فرمانروايي زمان در و بود هالكو نؤه چنگيز  

  برانداخت. عباسي را خالفت و گرفت را بغداد سپس وي ،).ق 654داد ( پايان آنان قدرت به و تسخير را اسماعيليانهاي  نخست قلعه هالكو. كند
  1 جهان و ايران تاريخ 96 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -188
 نخسـت سـال سه در. بود استوار رستاخيز به روز اعتقاد و خداوند يگانگي و توحيد به اقرار دو ركن بر آغاز در  پيامبر دعوت: خاص دعوت  

 نخسـتين. گذاشـت ميـان نمي در داشـتند را حق آيين پذيرش و شنيدن روحي فكري و آمادگي كه كساني با جز را دعوتش بعثت، پيامبر 
هستۀ اوليۀ نهضـت اسـالم  دوران، اين طول در و تدريج به. حارثه زيدبن و  طالب ابي بن علي، خديجه: كس بودند سه اسالم به آورندگان ايمان

  .گرديدند عربستان در اسالم توحيد و گامان پيش كه گرفت شكل» السابقون«نام  به
  1 جهان و ايران تاريخ 184 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -189
 آنان نياز بنابراين،. دهند مطابقت امامان  و  پيامبر سنت و قرآن با را خود و جمعي فردي زندگي رسم و راه كه كردند مي تالش مانانمسل  

. آورد پديد حديث را دانش ، امامان و  پيامبر رفتار و به گفتار آنان رجوع ضرورت و شد تفسير علم پيدايش قرآن موجب به مراجعه براي
 شبهات به گويي پاسخ و ديني باورهاي از دفاع عقلي ضرورت. آمد وجود به دين احكام استنباط منظور به نيز فقه علم تفسير، و حديث با همگام

  .شد كالم علم گيري شكل مخالفان، سبب
  1 جهان و ايران تاريخ 158 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -190

 هـايي از گروه صـغير، آسـياي بـر سلجوقيان حاكميت منظور تحكيم به او. داشت بسيار توجه امپراتوري غربي شمالو  غربي مرزهاي به ملكشاه  
  .داد سكونت آنجا در را تركان
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  1 جهان و ايران تاريخ 45 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -191
شـده  جيرفـت يافـت كيلومتري 30 در واقعهاي  تپه آن در شهرهاي بقاياي و آثار كه بوده اناير  شرق مراكز تمدني هجمل از رود هليل هاي كناره  

 آثـار، ايـن ميان از. شهرهاست اين از شده كشف آثار هجمل از سنگي و سفالي ابزارهاي و ظروف و ها مقبره مسكوني، هاي ساختمان بقاياي. است
 بسـيار زيبـايي و دقـت حيث از هنري آثار اين روي شده بر تزيين نقوش. چشمگيرترند و زيباتر صابون، سنگ جنس از ابزارهاي سنگي و ظروف

  .است شده هنر و متخصصان نظران صاحب شگفتي موجب كه طوري به اند؛ قابل توجه
  1تاريخ ايران و جهان  206 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -192
 دسـت به كه محصولي در و گذراندند را مي خود روزگار ،قلعه در زندگي و زمين روي بر كردن با كار آنان. ندداشت قرار رعايا ها، شواليه زيردست در  

شـايد . گفتنـد مي زمـين بـه وابسـته رعيت يعني سرف اينان به .نداشتند را ديگر جاي به رفتن و مزرعه كردن ترك حق بودند و سهيم آمد مي
 جنگجـو هاي حمايـت شـواليه و قلعـه در زندگي امنيت از و داشتند سهم در محصول چون ردندك مي خوشبختي احساس زمان آن در ها سرف

  .بودند برخوردار
  زمين بود. هاي رعاياي بي از ويژگي 4و  3هاي  تذكر: گزينه  
  1تاريخ ايران و جهان  83 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -193
 و ناراضي ابريشم ٔهجاد بر ايران تسلط از آنان زيرا جنگيد؛ ايران عليه و گرفت را ها رومي جانب روميان، با سروخ هاي جنگ در ها هپتال فرمانرواي  

  بودند. ايران ۀواسط بدون بازرگاني روابط خواهان
  1تاريخ ايران و جهان  224 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -194
 گرفـت؛ صورت اختراعات مهمي حال اين با نداشت، وجود پيشرفت ادبيات هنرها و و اندازٔه علوم به راعاتعرصۀ اخت در عصر رنسانس هرچند در  

  وسيلۀ گاليله. به تلسكوپ اختراع وسيلۀ گوتنبرگ و به چاپ دستگاه اختراع مانند
  1تاريخ ايران و جهان  139 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -195
 يوسـف و بـن حجـاج عبيـداهللا، پسـرش و ابيـه زيـادبن. همتا بودنـد بي و نظير كم بيدادگري و ستم در سلسلۀ اموي و واليان انفرماندار  بيشتر  

 خصوص به غيرمسلمانان و حق مسلمانان در بسياري جنايت و ظلم كردند، مي حكومت و ايران عراق بر اميه، بني خالفت عصر در كه عمر بن يوسف
  .شدند مرتكب و ايرانيان  بيت اهل

  شناسي تاريخ 146 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -196
 يكي. كنند مي كمك قرون بهتر اين شناخت براي مورخان به امروزه كه اند وجود آمده به منابعي اخير، قرون فرهنگي و هاي تمدني پيشرفت اثر در  

  .هستند مجالت و ها روزنامه نشريات يا ،منابع اين از
  شناسي تاريخ 158 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -197
بـاور برخـي  به كه »ها نامه خداي«و  شد نوشته آن دوران به مندان عالقه توسط باستان ايران شفاهي از تاريخ بخشي ايران، به اسالم ورود از پس  

  .گشت مسلمان مورخان كار بنايم است، ساساني بوده فرمانروايان وقاِيع شمار سال پژوهشگران،
  شناسي تاريخ 159 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -198
 همـين و بـه داشت اروپا با نزديكي روابط ايران ،دوران در اين. يافت رواج ايران در ترجمه نهضت اي قاجار، گونه شاه ناصرالدين سلطنت دوران در  

هـاي  روش نفـوذ بـراي را زمينـه رويـداد، ايـن. تـاريخي بـود هاي كتابها  آن از بخشي كه شد فارسي ترجمه هب اروپاييان آثار از شماري دليل
  .ساخت آماده ايران در غربي جديد نگاري تاريخ

  شناسي تاريخ 158 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -199
جويني نويسندٔه  عطاملك داشتند (مانند دولتي مغوالن مناصب دستگاه در كه وهيگر : گيرند مي قرار دو گروه در مغوالن دورٔه حكومت مورخان  

 منهـاج سـراج (ماننـد نگريسـتند مـي مغوالن به فرمانروايي انتقادي ديد با بنابراين و بودند آنان نفوذ بيرون از كه گروهي و جهانگشاي) تاريخ
  ناصري). طبقات نويسندٔه كتاب

  شناسي تاريخ 150 صفحۀ*  دشوار: * ؤالس مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -200
 زيـادهـا  آن در اشتباه امكان بروز شوند، مي چاپ و تهيه عجله و سرعت چون با كه است اين نشريات مندرجات مورد مهم در مشكالت از يكي  

 بررسي پيرامون و براي تحقيق كافي فرصت ناچار بهها  آن اندركاران ها، دست روزنامه ويژه به و نشريات توليد در لۀ زمانئاهميت مس دليل به. است
 راه نشـريات در اشـتباهات چـاپي كه شود مي موجب همچنين محدوديت وقت و عجله. ندارند راها  آن جزئيات و همۀ اخبار نادرستي يا درستي

  .نيستند كامل اول بودن، و دست تازه وجود با نشريات در موجود اخبار بسياري مواقع در بنابراين. يابد

 
  1 جغرافيا 45و  43هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1 ينۀپاسخ: گز  -201
  )5-3(شكل  1جغرافيا  65 ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  3 ينۀپاسخ: گز  -202
   اند از: عبارتاي   گازهاي مهم گلخانه  
   c.f.c(: 13%( گازهاي سردكننده     %72 اكسيد كربن: دي    
  %5 اكسيد نيتروژن: دي     %10 متان:    
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  1جغرافيا  128 ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  4 ينۀپاسخ: گز  -203
سالي حركت كند؛ زيرا اين پديده مـانعي اصـلي بـر سـر راه  سمت سالمندي و كهن اي باشد كه هرم كشور به  گونه اساساً نبايد كنترل جمعيت به  

  واهد بود.توسعۀ اقتصادي جامعه خ
  1جغرافيا  159 و 158 يها مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1 ينۀپاسخ: گز  -204
  1جغرافيا  59و  58هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4 ينۀپاسخ: گز  -205
مرطوب  هاي نواحي نيمه جنگل .كنند و از نظر داروسازي و تغذيۀ دام اهميت دارند از آب شور دريا تغذيه مي حرا يا مانگروهاي گرمسيري،  جنگل  

  د.هاي كوهستاني نواحي خزري هستن اند و شبيه جنگل ارسباران، عمدتاً از مخلوطي از درختان بلوط و راش سفيد تشكيل شده
  1جغرافيا  141و  138هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3 ينۀپاسخ: گز  -206
  بخير است.ميزان تبخير بالقوه بيشتر از تبخير واقعي است؛ زيرا معموالً آبي كه براي تبخير در محيط وجود دارد، كمتر از توانايي آن محيط براي ت  
  )7-2(شكل  1جغرافيا  102 تا 99هاي  فحهمشخصات سؤال: * متوسط * ص ▲  3 ينۀپاسخ: گز  -207
   گويند. شود مي به جريان اقتصادي كه از طريق گردشگري حاصل مي ،صادرات نامرئي  
   پس داراي صادرات نامرئيِ بيشتري است. ،چون ميزان گردشگران واردشده به اسپانيا بيشتر از ساير كشورها است  
  1جغرافيا  92و  87، 86هاي  سط * صفحهمشخصات سؤال: * متو  ▲  2 ينۀپاسخ: گز  -208
   نادرستهاي  بررسي قسمت:  
  اي و حتي مناطق نزديك قطب نيز رخ دهد.  سالي ممكن است در هر نوع اقليمي اعم از خشك تا مرطوب حاره الف) خشك    
  ).86صفحۀ  6-18ي بيشتر است (شكل سال اند، احتمال بروز خشك الجدي كه جزء نواحي بياباني السرطان و رأس ) در حوالي مدار رأس ه    
  )2-16(شكل  1جغرافيا  20و  19هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3 ينۀپاسخ: گز  -209
  1جغرافيا  84و  79، 76هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2 ينۀپاسخ: گز  -210

سـوزي  سالي اسـت كـه خـود در ايجـاد آتـش تا حدي منشأ خشك »نينو ال«گرم شدن هوا در منطقۀ استوايي اقيانوس آرام موسوم به پديدٔه   
  شرقي نقش دارد. آور در آسياي جنوب خصوص انتشار دودهاي خفقان ها و به جنگل

  جغرافياي چهارم 108 ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -211
  يايي سبب شده تا تعادل انسان و محيط حفظ شود.هاي جغراف زيست، كنش و واكنش ميان عوامل زيستي و مكان در مديريت محيط  
  جغرافياي چهارم 99و  98هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -212
   شود. ها استفاده مي ندرت از آن هاي طبيعي است و در مسائل انساني به هاي فيزيكي در نمايش دادن پديده كاربرد عمدٔه مدل  
  جغرافياي چهارم 99و  98هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -213

سازي مدل شبيه

  

  تونل باددستي
  ميز شن

 اي  رايانه
  رفتار منظومۀ شمسي
  رفتار طوفان و گردباد

  رفتار جزرومد
  )2(شكل  جغرافياي چهارم 108و  105هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4 ۀنيگز پاسخ:  -214

  
   زايي ايران دارد. اي در روند بيابان نقش عمده ،تخريب مراتع  
  جغرافياي چهارم 111 ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -215

  
  1شناسي  جامعه 68مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -216
پردازد. در جهان متجـدد،  ها و اهداف زندگي به تأمل مي ها، آرمان ، سطحي از عقالنيت است كه دربارٔه ارزشعقالنيت ذاتيقسمت اول: منظور از   

  زوال عقالنيت ذاتي وند. ر  كنند از بين مي ارزشي مي هاي متافيزيك و علومي كه داوري
گيري حوادث و مسائل  بيني و پيش ها و علوم تجربي است. اين علوم با روش تجربي خود، قدرت پيش ، دانشعقالنيت ابزاريقسمت دوم: مراد از   

  بسط و توسعۀ عقالنيت ابزاري د. نده طبيعي را به انسان مي
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  1شناسي  جامعه 81مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -217
كشـف  كنـد.  داوري مـي عمـوميدنبال كشف حقيقت است و دربارٔه درست يا نادرست بودن يا حق و باطل بودن شناخت  شناخت علمي به  

  تأثير شناخت علمي بر شناخت عمومي حقيقت 
  1شناسي  جامعه 88تا  86هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -218
  سه قسمت تشكيل شده است:سؤال از   
  حقايق طبيعي و غيرطبيعي است.  منبع شناخت عقليقسمت اول:   
بسـياري از امـور  ،دل و قلب آدمي است؛ انسان از درون خود بدون استفاده از ابزارهاي حسـي و عقلـي  ابزار شناخت شهوديقسمت دوم:   

  شناسد.  محسوس و غيرمحسوس را مي
  تفكر و استدالل است.  روش شناخت عقليقسمت سوم:   
  1شناسي  جامعه 39و  37 هاي مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -219
  گويند كه موضوع آن مستقل از اراده و آگاهي انسان است. : به هر علم و دانشي ميعلم نظري  
كند؛ ماننـد تشـخيصِ  هاي فردي و اجتماعي داوري مي رٔه ارزششناسد و دربا اي است كه بايدها و نبايدها و احكام ارزشي را مي : قوهعقل عملي  

  خوبيِ عدالت و بديِ نظم.
  1شناسي  جامعه 51و  50هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -220
  خرد و عيني آداب عروسي   خرد و محسوس كتابخانه   ذهني و كالن دموكراسي   
  1شناسي  جامعه 16و  15هاي  * ساده * صفحه مشخصات سؤال: ▲  1پاسخ: گزينۀ  -221
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
  دهند نسبت به علوم طبيعي از اهميت بيشتري برخوردارند. سبب اينكه راه استفاده از طبيعت و علوم طبيعي را نشان مي به علوم انسانيقسمت اول:   
  شود. ف انسان در طبيعت محدود ميقسمت دوم: علوم طبيعي اگر دچار مشكل شوند، قدرت تصر   
  ماند. هايي كه بايد دنبال نمايد بازمي ها و آرمان قسمت سوم: اگر علوم انساني گرفتار مشكل شوند، انسان از تدبير زندگي خود و از شناخت ارزش  
  1شناسي  جامعه 33و  32 هاي همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  3پاسخ: گزينۀ  -222
  تشكيل شده است: سؤال از سه قسمت  
  دانست. مي حس و تجربهقسمت اول: ماكس وبر، شاخص اصلي شناخت علمي را   
  ارزشي كند.  هاي تواند داوري خود نمي خصلت تجربيدليل  شناسي علمي به جامعه ،»وبر«قسمت دوم: از نظر   
شناسي از نوع موضوعات  س اين ديدگاه، موضوع جامعهبر اسا .كرد معرفي مي هاي اجتماعي انسان كنششناسي را  قسمت سوم: او موضوع جامعه  

  طبيعي نيست.
  1شناسي  جامعه 5تا  3هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -223
  شود. ؛ هر فعاليت انسان با قصد و هدف خاصي انجام ميدار بودن هدف قسمت اول: قدم گذاشتن در رودخانه   
؛ به اين معني است كه فعاليت به آگاهي آدمي وابسته است طوري كه اگر آن آگاهي از بـين آگاهانه بودن دن قسمت دوم: ناتواني در حرف ز   

  برود، كنش نيز ادامه نخواهد يافت.
  توانيم بشناسيم. هاي انساني را بدون توجه به معناي آن نمي ؛ كنشمعنادار بودن قسمت سوم: اجازه خواستن از معلم   
هاي  هاي انساني در موقعيت است؛ كنش هاي زماني، مكاني و اجتماعي تناسب داشتن با موقعيت گي برخورد با دوستان قسمت چهارم: چگون  

  مختلف متفاوت است.
  1شناسي  جامعه 94مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -224
  تماعي با سه آسيب مهم مواجه است:رويكرد صرفاً حسي و تجربي به علوم اج  
ها يا نظام اجتماعي  هاي اجتماعي داوري ارزشي و هنجاري كند و از اين زاويه نسبت به پديده شناسي نسبت به پديده اينكه مانع شد جامعه اول  

  زبان به انتقاد بگشايد. 
  صورت يك علم ابزاري در رديف علوم طبيعي قرار داد. اينكه با حذف ابعاد ارزشي، علوم اجتماعي را به دوم  
كارانه نسبت بـه  هاي حاكم را از بين برد و به آن خصلتي محافظه شناسي با ارزش اينكه ابزاري دانستن علوم اجتماعي، امكان مقابلۀ جامعه مسو   

  جهان و نظام اجتماعي موجود بخشيد.
  1شناسي  جامعه 38مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -225
دانستند و به همين دليل،  شناخت تفاوت موضوع علم عملي و نظري، دانش اجتماعي را شبيه علوم طبيعي نميقسمت اول: متفكران مسلمان با   

  شناسي پوزيتيويستي نيست. دانش اجتماعي آنان از نوع جامعه
شناسي تفهمـي  عههاي جام كنند، به محدوديت قسمت دوم: آنان به دليل اينكه شناخت علمي را به شناخت حسي و تجربي محدود و مقيد نمي  

  شوند. نيز گرفتار نمي
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  1شناسي  جامعه 93و  40هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -226
هـاي اجتمـاعي و  كند و راز تفاوت پديـده هاي ارزشي و فعاليت تدبيري حل مي شناسي را براي داوري قسمت اول: عقل عملي، مشكالت جامعه  

  گشايد. طبيعي نيز ميهاي  انساني را با پديده
هاي ديگري را كه براي شناخت عالم و از جمله شناخت جهان اجتمـاعي وجـود دارد، مـورد  گرايان در اين است كه راه قسمت دوم: مشكل حس  

  غفلت يا انكار قرار دادند.
  1شناسي  جامعه 109و  97هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -227
  ظور از علوم اجتماعي عقلي، علومي است كه از معناي خاص عقل، يعني عقل نظري و عملي استفاده كند.قسمت اول: من  
هـاي اجتمـاعي را شـكل  هـا و نظـام كـنش ،ها در جوامع مختلف بر اساس اختيار و ارادٔه خود : انسانسنت امتحان و ابتالي الهيقسمت دوم:   

  گيرند. يش قرار ميدهند و از اين طريق در معرض امتحان و آزما  مي
  شناسي نظام جهاني جامعه 109و  108هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -228
سياسي جهان اسالم با آنكه از مفـاهيم دينـي و  هاي هاي غرب متجدد با جهان اسالم هنگامي رخ داد كه قدرت قسمت اول: نخستين رويارويي  

  كردند. اي عمل مي هاي قومي و قبيله چوب مناسبات پادشاهي و امپراطوريگرفتند، در چار  اسالمي پوشش مي
  كردند. ها تعامل مي با آن حفظ امنيتقسمت دوم: انديشمندان و عالمان ديني اغلب بر اساس ضرورت   
  شناسي نظام جهاني جامعه 120و  119هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -229
  تغيير داد. آميز فعاليت رقابتبه  موضع مقاومت منفيعنوان يك مرجع ديني، عملكرد مردم را از  به )(رهامام خميني  
  شناسي نظام جهاني جامعه 118و  116هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -230
  ، يك انقالب اجتماعي بود.داد را تغيير مي ساختار نظام سياسي جامعهخانه از آن جهت كه  قسمت اول: جنبش عدالت  
  دادند. سازمان مي مقاومت منفيها بر مدار  قسمت دوم: دولت قاجار با شمشير ايل قاجار به قدرت رسيده بود و عالمان شيعي تعامل خود را با آن  
  شناسي نظام جهاني جامعه 118مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -231
رخ داد، نام مشروطه را بـراي آن  انگلستانزده به آن پيوستند و در تحصني كه در سفارتخانۀ  ، منورالفكران غربخانه عدالتگيري جنبش  با اوج  

  نظير حاكميت دولت انگلستان بود. سكوالربرگزيدند. مراد منورالفكران از مشروطه، نوعي از حاكميت 
  شناسي نظام جهاني جامعه 118ا ت 116هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -232
  گيري انقالب مشروطه به شرح زير است:  روند شكل  
  ) انعقاد قراردادهاي استعماري توسط دولتمردان قاجار1  
  آميز سوي فعاليت رقابت ) تغيير مقاومت منفي به2  
  سوي اصالح ساختار برد. آميز را از اصالح رفتار به ) تجربۀ موفق جنبش تنباكو، فعاليت رقابت3  
  خانه جنبش عدالت وجود آمدن ) به4  
  زده به آن پيوستند. خانه، منورالفكران غرب گيري جنبش عدالت ) با اوج5  
  ) انتخاب نام مشروطه براي آن6  
  شناسي نظام جهاني جامعه 122و  121هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -233
واقـع  شـرقگرفتنـد و مـورد حمايـت بلـوك  شكل مي غربرويارويي با بلوك  قطبي قرن بيستم، اغلب در بخش در جهان دو هاي آزادي انقالب  

  كرد. ها را نيز تأمين مي شدند. بلوك شرق عالوه بر حمايت سياسي، مهمات و سالح آن مي
  شناسي نظام جهاني جامعه 114و  113هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -234
 هـاي اول، از نوع اعتراضاتي است كه طي قرن بيستم در كشورهاي غربي نسبت به عملكـرد اقتصـادي نظـاماعتراض روشنفكران چپ به نسل   

هـاي ناسيوناليسـتي، سوسياليسـتي و  خـود را در چـارچوب انديشـه هـاي داري شكل گرفت. روشنفكران چپ، حركـت ليبراليستي و سرمايه
  دهند. ماركسيستي سازمان مي

  شناسي نظام جهاني جامعه 110سؤال: * متوسط * صفحۀ  مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -235
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
  دانستند. قسمت اول: بيدارگران نخستين، به دوري مسلمانان از عمل به سنن اسالمي آگاه بودند و همين امر را عامل ضعف جوامع اسالمي مي  
  دانستند.  بي را نتيجۀ عمل كردن آن جوامع به دستورات اسالم ميقسمت دوم: برخي از بيدارگران، قوت و قدرت جوامع غر   
آميز به غرب، آشنايي عميق با فرهنگ غربي نداشتند و خطر غرب را بيشتر در رفتـار سياسـي و  رغم رويكرد اعتراض قسمت سوم: بيدارگران به  

  ديدند. اقتصادي آن مي
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  منطق  3و  2 هاي  صفحه مشخصات سؤال: * ساده * ▲  3پاسخ: گزينۀ  -236
گونه فكر كنيد و با اين روش بينديشيد. منطق فقط ما را با طرز كـار ذهـن  اي نيست كه يك دانشمند بسازد و به ديگران بگويد اين منطق برنامه  

  شود. اشتباهات در هنگام تفكر مي نمايد و مانع بروز برخي كند و همين آشنايي، ما را در درست انديشيدن ياري مي آشنا مي
ها در تفكر و اينكه چـه  كند. كشف اين ضوابط و نشان دادن كاربرد آن طور طبيعي آن را رعايت مي ها: تفكر ضوابطي دارد كه ذهن به ساير گزينه  

  بوط است.مر » علم منطق«شود، به  عواملي باعث تسريع و بهبود تفكر و چه چيزهايي باعث كندي و نارسايي تفكر مي
  منطق 7تا  5هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -237
عنوان علم نـه  هاي ذهن انسان است به ). تصور و تصديق، داشته3فارابي علم را به تصور و تصديق تقسيم كرد نه تعريف و استدالل (رد گزينۀ    

كند و كاري به واقعيت داشـتن يـا نداشـتن  . تعريف فقط يك تصور را معلوم مي)2فعاليت آن؛ فعاليت ذهن تعريف و استدالل است (رد گزينۀ 
  ).4و  2هاي  تصور ندارد (رد گزينه

هاي ذهن انسان شـمرده  دهي احكام و قضايا براي رسيدن به يك حكم و تصديق جديد همان استدالل است كه يكي از فعاليت : سازمان1گزينۀ   
  » .ح همين دو كاركرد اصلي (تعريف و استدالل) استمباحث علم منطق در تشري«شود.  مي

  منطق  32و  31هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -238
). قضـيۀ 3متشكل از مقدم و تالي است يعني دوجزئي است (رد گزينۀ  ،). قضيۀ شرطي1كم داراي دو مقدمه است (رد گزينۀ  هر استدالل دست  

 ).4جزئي است (رد گزينۀ  مول و نسبت است يعني سهحملي داراي موضوع، مح
  منطق  9مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -239
  كنيم نه مجهول. تر مرتب مي : در تعريف، مفاهيم معلوم را از كلي به جزئي1گزينۀ   
  ص كنند نه معلوم.روند تا ماهيت مجهول را مشخ كار مي : مفاهيم معلوم براي تعريف مجهول به2گزينۀ   
  : در تعريف بايد از مفاهيم مرتبط استفاده كرد نه مصاديق.3گزينۀ   
  ارتباط را از دايرٔه شمول خارج كند. : تعريف بايد مانع باشد تا مصاديق بي4گزينۀ   
  منطق  14و  13هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -240
» پايتخت ايران«، »حافظ زمانه«، »معلم ثاني«شود. اما مفاهيمي مانند  خاص است كه جزئي محسوب مي يك اسم» سعدي شيرازي«فقط مفهوم   

  توانند مصاديق مختلفي داشته باشند؛ گرچه ممكن است در واقعيت فقط يك مصداق داشته باشند. ها مي و مانند آن
  ديق زيادي داشته باشد كه آن مصاديق، مفاهيم جزئي هستند.تواند مصا ، خودش يك مفهوم كلي است؛ زيرا مي»اسم خاص«تذكر: مفهوم   
  منطق  22مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -241
). با اين تفاوت كه عـرض خـاص 3و  1هاي  هر دو مفهوم عرضي خاص و عام، مفاهيم بيروني يك ماهيت هستند و هر دو مؤخر از ذات (رد گزينه  

د يك نوع وجود داشته باشد (مانند نويسنده بودن كه فقط مختص انسان است) ولي عـرض عـام ممكـن اسـت در انـواع تواند فقط در افرا مي
  مختلف وجود داشته باشد (مانند وزن داشتن كه در سنگ و اسب و انسان مشترك است).

  منطق  27مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -242
  براي مثلث، از جنس بعيد و عرض خاص تشكيل شده؛ پس رسم ناقص است.» يهمقدار داراي سه زاو «تعريف   
  : چون از عرض عام استفاده كرده، تعريف نادرست است.1گزينۀ   
  : رسم ناقص2گزينۀ    
  : حد ناقص 3گزينۀ    
  : تعريف نادرستي است و در واقع تعريف حيوان است نه انسان.4گزينۀ   
  منطق  32و  31هاي  ال: * متوسط * صفحهمشخصات سؤ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -243
  اش خبري باشند. اي باشيم كه هر دو جمله دنبال گزينه اي كه بتواند كاذب باشد همان قضيه است. پس بايد به جمله  
  قضيه -: امري4گزينۀ   قضيه -: امري3گزينۀ   انشايي -: انشايي2گزينۀ   قضيه -: قضيه1گزينۀ   
  منطق  5و  3هاي  ؤال: * دشوار * درسمشخصات س ▲  2پاسخ: گزينۀ  -244
  پس نسبت اين دو مفهوم تباين است. ،نيست» حد ناقص«، »حد تامي«هيچ   
  ها مصداق مشترك دارند. زيرا ساير گزينه ؛ها فقط نسبت ميان جنس و فصل تباين است اما در گزينه  
  .واني انسان نيست: نسبت عموم و خصوص مطلق؛ زيرا هر انساني حيوان است اما هر حي1گزينۀ   
  : نسبت تساوي؛ زيرا مصاديق هر دو انسان است.3گزينۀ   
  : نسبت تساوي؛ زيرا مصداق هر دو انسان است.4گزينۀ   
  سومفلسفه  10صفحۀ مشخصات سؤال: * ساده *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -245
زيرا افراد مانند يك قطعه مـوم در دسـت شـرايط  پذير نيست؛ ها و عقايد از نظر مكتب فلسفي ماركسيسم امكان سنجش و ارزيابي آزاد آرمان  

  توانند براي خود مستقالً فرهنگ و آرمان انتخاب كنند.  اجتماعي و اقتصادي و دورٔه تاريخي هستند و نمي
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  سومفلسفه  4مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -246
)؛ ولـي 3فرض بگيرند (رد گزينـۀ  ها را پيش لوم توجه ندارند و ممكن است آندانشمندان علوم تجربي لزوما به اثبات فلسفي مباني عقلي اين ع  

  دانند. دهندٔه اين است كه اين روش را روشي درست و مطمئن و قابل اعتماد براي شناخت طبيعت مي ها از روش تجربي نشان استفادٔه آن
ها در طبيعت، اموري واقعـي  دهندٔه اين است كه اين پديده ين علوم نشان... در تحقيقات ا  ردن مفاهيمي مثل فلز، راديم وب كار : صرفِ به1گزينۀ   

  هستند. پس حتي اگر معيار تحقيق را روش تجربي ندانند و مثالً از روش عقلي استفاده كنند، واقعي بودن اين امور براي آنان مسلم است.
يك دانشمند تجربي ممكن است در عين اعتماد به روش تجربي، بـه  ها نيست. معناي عدم اعتماد به ساير روش : اعتماد به يك روش به2گزينۀ   

  هاي فلسفي و صرفاً عقلي هم اعتماد داشته باشد. روش
  سوم فلسفه 6تا  4هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -247
كنند و كار خود را شروع نمايند. قابل اعتماد بودن  توانند موجوديت پيدا اگر مباني فلسفي علوم طبيعي براي اين علوم مفروض نگردد، علوم نمي  

شوند، چه دانشمندان از آن آگاه  هاي انسان يكي از مباني علوم تجربي است كه اگر براي اين علوم مفروض نگردد علوم تجربي محقق نمي ادراك
  باشند و چه نباشند.

بخشي نسبت به  كه ممكن است ناخودآگاه آن مباني را درست فرض كنند. آگاهي: دانشمندان لزوماً به مباني عقلي علوم آگاهي ندارند بل1گزينۀ   
  اين مباني عقلي، كار فيلسوف علم تجربي است نه دانشمند علم تجربي.

  ها ترديد دارند و اين امر منافاتي با تحقق علوم ندارد. ها و فرضيه : دانشمندان همواره به برخي نظريه2گزينۀ   
  شده است و منافاتي با تحقق علوم ندارد. مري پذيرفتها ،: خطاي حس3گزينۀ   
  سومفلسفه  19و  18هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -248
دهـد. از طرفـي وجـود  گيرد را مورد مطالعه و بررسي قـرار مـي ترين خصوصيتي كه همۀ موجودات را در بر مي يعني عام» وجود«مابعدالطبيعه،   

ها اسـت  گردند. پس چون خصوصيات اشيا منشأ تفاوت ترين مبنايي است كه همۀ خصوصيات اشيا و موجودات به آن بازمي اصليترين و  حقيقي
  ترين مبناي تفاوت اشيا هم وجود است. اصلي

  مبناي تفاوت نيست بلكه خود تفاوت است.» كثرت: «1گزينۀ   
 گردند. اي مختلف حاكي از خصوصيات اشيا هستند كه به وجود اشيا بازميه ترين مبنا نيست زيرا خود ماهيت اصلي» ماهيت: «4گزينۀ   
  سومفلسفه  11مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -249
است وارد شـويم و بـا دسـت » فلسفۀ علم سياست«شود كه ما بتوانيم به حوزٔه ديگري از معرفت كه همانا  پاسخ به اين سؤال وقتي ممكن مي  

  له پيدا كنيم.ئباني و اصولي دربارٔه ماهيت و حقيقت انسان و جامعه، كليدي براي تبيين عقالني اين مسيافتن به م
  سومفلسفه  17و  16هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -250
شود؛ بلكـه علـت  مي» و كثرتوحدت «و » تغيير و ثبات«ترين بخش فلسفه است اين نيست كه موضوع آن شامل  علت اينكه فلسفۀ اولي مهم  

اين است كه فلسفه، كوششي است براي شناختن ريشه و پايه و علت اصلي و حقيقي و باطني هر پديده تا بتوانيم آن پديده را تبيـين عقالنـي 
ايي است كـه همـۀ ترين مبن ترين و اصلي حقيقي» وجود«ها هرچه دارند از آن است و  است كه همۀ پديده» وجود«كنيم و موضوع فلسفۀ اولي 
  گردد. خصوصيات اشيا به آن بازمي

  سومفلسفه  11مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -251
يعني معيار مطلقي براي ارزش اخالقي وجود ندارد و اخـالق امـري  ؛زمان هم اخالقاً درست است و هم اخالقاً نادرست وقتي يك عمل يا رسم، هم  

  نسبي است.
هـاي  يد تنوع فرهنگي است كه امري بديهي و موردقبول همگان است. اما اين امر داللت بر آن ندارد كه لزومـاً باورهـا و عمـلؤ ا م: صرف1گزينۀ   

كنند. ممكن است اختالف باورها و اعمال در حوزٔه اعتقادات مابعدالطبيعي ديني يا فرهنگ سياسي  اخالقي از فرهنگي به فرهنگ ديگر فرق مي
  . باشد. و اجتماعي يا ..

تنهايي دليلي بر نسبي يا مطلق بودن  گيرد به كند. اينكه اخالق از كجا و از چه چيزي سرچشمه مي : در واقع سرچشمۀ اخالق را بيان مي2گزينۀ   
خالق نسبي است ولي توان گفت ا  بار بياورد مي در اينجا طبيعت انسان، از فردي به فرد ديگر نتايج متفاوتي به آن نيست. بلكه اگر آن منشأ، مثالَ

  اگر طبيعت در همه يكسان باشد و احكام اخالقي يكساني را صادر كند، اخالق مطلق خواهد بود.
  انگاري اخالقي است.  بر خطاست، نتيجۀ مطلق : اينكه در چنين اختالفاتي، يك طرفِ اختالف حتما4َگزينۀ   
  اسالميفلسفه  130تا  128هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -252
  ) موجود متغير2) موجود ثابت 1كند:  مالصدرا از منظر اصالت وجود، موجودات را به دو بخش تقسيم مي  
  اسالميفلسفه  123مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -253
اصـطالح  واحد، شدت و ضعف دارد و بـه كند كه: هرچند وجود، حقيقتي واحد است، اما اين حقيقت چنين توجيه مي حكمت متعاليه كثرت را اين  

 منطقيان مشكك است، يعني مراتب و درجات مختلف دارد.
  اسالميفلسفه  131تا  128هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -254
است، پس تنها بـا سبب نگرش اصالت ماهيت  الزمۀ فرض حركت در جوهر، قبول تباهي و نابودي شيء متحرك نيست و انكار حركت جوهري به  

  اصالت وجود سازگار است.
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  اسالميفلسفه  139مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -255
داند. در واقع، همۀ تصورات  طباطبايي همچون حكماي پيشين بر علم حضوري تأكيد فراوان دارد و علم حضوري را مبناي هر شناختي مي هعالم  

  گيرند. شود، از علم حضوري سرچشمه مي حصولي تعبير مي ها به علم و معلومات بشر كه از آن
  اسالميفلسفه  120و  117هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -256
  شود. از آن حيث كه موجود است در سفر اول؛ يعني سير فكر از خلق به حق مطرح مي ،مباحث كلي دربارٔه احوال موجود  
  اسالميفلسفه  118و  117هاي  ال: * متوسط * صفحهمشخصات سؤ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -257
 مباحث كلي دربارٔه احوال موجود از آن حيث كه موجود است (موجود بما هو موجود)، مقدمۀ بحث توحيد (خداشناسي) است.  
  : در اسفار اربعه، ابواب مباحث فلسفي با مراحل سير و سلوك قلبي عرفا مطابق شده است نه برعكس.1گزينۀ   
  ريان فيض هستي در سفر سوم در مراتب عقول، فرشتگان، افالك و نفوس مطرح است.: ج3گزينۀ   
  افتد. : وصول به ذات حق در سفر اول اتفاق مي4گزينۀ   
  اسالميفلسفه  138و  137هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -258
  داند. يّت را ناشي از عادت ذهني ميكند و اعتقاد عمومي به عل هيوم، عقلي بودن اصل عليّت را انكار مي  
  اسالميفلسفه  148مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -259
ترين پيام سنت فلسفۀ اسالمي براي جهان امروز اين است كه فلسفه تنها آموختن نيست، بلكه پيمودن يك راه تكامل در درون است. اين  مهم  

شود، داللت بر اين دارد كه فيلسوف شدن بـا نـوعي كمـال و  مراتب بيشتر مشاهده مي ي بعدي بهي كمتر و در حكمايجنبه كه در حكماي مشا 
 تعالي معنوي و اخالقي توأم است.

  اسالميفلسفه  131تا  128هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -260
اندازد، تغيير و حركت و سيالن در زمـان نيـز هويـت وحـدت  هويت و وحدت آن را به خطر نمي ،گانه گونه كه گسترش جسم در ابعاد سه همان  

  كند. موجود را تهديد نمي
نهايت است و ذات انسان هرگز واصل به كنـه ذات  : نهايت عرصۀ تغيير و حركت انسان، نزديكي به ذات حق است ولي حد اين تقرب بي2گزينۀ   

  ايستد.  شود و از حركت بازنمي حق نمي
  طور نيست كه تغيير در اعراض محال باشد.  افتد و اين تبع تغيير در جوهر اتفاق مي عراض به: تغيير در ا3گزينۀ   
  هيچ نقطۀ ثابتي در جهان وجود ندارد. ،: طبق نظريۀ حركت جوهري4گزينۀ   

  
  كتاب 141مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -261
كند و از كاري به كار ديگر  فرد دائم صحبت مي ،شود. در دورٔه شيدايي هايي از افسردگي و شيدايي مشخص مي با دوره» بياختالل خلقي دوقط«  

  اند و مدام بايد فعال باشند. آنكه نياز به خواب داشته باشد. چنين افرادي سخت برانگيخته آورد، بي رو مي
  كتاب 134مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -262
باشد. البته هـر  دهند نمي هاي معمول مي اختالل رواني نابهنجار است. رفتار نابهنجار، رفتار نامعمول است و مطابق با پاسخي كه اكثريت انسان  

  كند. ن زندگي ميكه فرد در آ  اي است شناسي شاخص مورد انتظار، مطابقت با فرهنگ و جامعه رفتار نامعمول نابهنجار نيست، بلكه از ديدگاه روان
  كتاب 103مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -263
  شوند. جا مي ، كلمات موجود در يك گفتار با هم جابه»تبديلي«در خطاهاي   
  شوند. كار برده مي صورت نادرست به شكل كلمات به ،»شكلي«در خطاي   
  كتاب 83و  82 هاي مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -264
  علت محدود بودن ظرفيت شناختي ما است. هاي ديگر همراه است و اين موضوع به توجه از هر نوعي هميشه با غفلت يا ناديده انگاشتن محرك  
  كتاب 89مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -265
  توان از قفس گرفت: سه علت نمي  گويد پرنده را به يافالطون از حافظه و اطالعات به قفس و پرنده تعبير كرده است و م  
  اختالل در مرحلۀ يادگيري يا رمزگرداني  ) شايد پرنده از ابتدا در قفس وارد نشده است 1  
  داري اختالل در مرحلۀ نگه طول اقامت خود در قفس مرده باشد  ) شايد پرنده در2  
  اختالل در مرحلۀ يادآوري يا بازيابي  ) شايد پرنده در قفس باشد، ولي در ميان هزاران پرندٔه ديگر نتوان آن را پيدا كرد 3  
  كتاب 89مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -266
غيرقابـل دسـترس و » حافظۀ ثانويه«ه، قابل دسترس و مربوط به زمان و مكان حاضر و حافظۀ خودآگا» حافظۀ اوليه«، »ويليام جيمز«طبق نظر   

  باشد. مربوط به حوادث گذشته مي
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  كتاب 124و  122هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -267
   كرونر را ايجاد كند، اما عامل اصلي و مهم، فشار رواني تواند در بعضي مواقع بيماري عروق  ... مي تحركي و اگرچه استعمال دخانيات، چاقي، كم

  است. (پس سيگار كشيدن يكي از عوامل فرعي آن است.)
   هاي مرتبط با فشار رواني است. فشار رواني يكي از عوامل مـؤثر در بيمـاري قلبـي، سـرطان،  دليل نشانه بيشتر مراجعات مردم به پزشكان به

  ي از سوانح در جامعۀ ما است.هاي ناش مشكالت ريوي و مجروحيت
  كتاب 91و  90هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -268
ها و مراتب مختلفي برخوردار است. هر اندازه بر عمق يادگيري اطالعات افزوده شـود، عملكـرد بازيـابي بهتـر  از اليه ،يادگيري سطحي و عمقي  

  خواهد بود.
  اهري خود كلمه (مثل حروف آن)هاي ظ توجه به ويژگي ل او  ) يادگيري سطحي درجه1  
  قافيه بودن كلمه با كلمات ديگر متشخيص ه دوم  ) يادگيري سطحي درجه2  
  اي كه كلمه به آن تعلق دارد طبقهتشخيص گروه و  اول  ) يادگيري عمقي درجه3  
  كاربرد درست كلمه در جمالت دوم  ) يادگيري عمقي درجه4  
  كتاب 146و  145هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2گزينۀ پاسخ:  -269
  كنند. پزشك همكاري مي شناس يا روان همراه روان عنوان تيم درمان به به پزشكي مددكاران روان  
  است. پزشك روانهاي عميق رواني مثل اسكيزوفرني و اختالل خلقي برعهدٔه  : درمان اختالل1گزينۀ   
  كنند. در حوزٔه درمان مسائل و مشكالت سازگاري و كمك و راهنمايي به افراد فعاليت مي مشاورهشناسان  روان: 3گزينۀ   
  كنند. در حوزٔه اختالالت رواني كمك ميروانشناسان باليني : 4گزينۀ   
  كتاب 132و  131هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -270
مدت تـأثير نـامطلوبي بـر  كند كه در كوتاه هايي ترشح مي سرعت هورمون تأثيرات اوليۀ فشار رواني به بدن براي كنار آمدن با ،هشداردر مرحلۀ   

  تر از بقيه است.) شود. (پس اين مرحله از نظر زماني كوتاه سرعت تمام مي گذارند؛ اما خوشبختانه مرحلۀ هشدار به دستگاه ايمني بدن مي
  شود. مي فرسودگينتيجه بماند و فشار رواني ادامه يابد، شخص وارد مرحلۀ  واني بيهاي بدن براي جنگيدن با فشار ر  اگر تالش  
  كتاب 132مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -271
بتوانـد در كند تا  بدن تمام امكانات خود را بسيج مي ،است. در اين نوع پاسخ جنگ يا گريزپاسخ  ،در مقابل فشار رواني رفتاريترين پاسخ  رايج  

  مقابل تهديد مقابله كند.
  كتاب 97و  96هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -272
باشد و بـين افـراد  داراي زمان و مكان مشخصي نمي .شود كه مستقل از هويت شخصي او است به دانش عمومي فرد گفته مي» حافظۀ معنايي«  

  گيرند. يد و مفاهيم در اين گروه قرار ميمختلف مشترك است. اطالعات عمومي، عقا 
  كتاب 100مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -273
  دادي است. باشند. نوشتن مقاله نيز يك نوع تكليف برون مي» نوشتن و گفتن«دادي زبان شامل  هاي برون سيستم  
  باشد. دادي كافي (مباحثه و خواندن) مي ات دروننيازمند تجربي ،دادي (مثل نوشتن مقاله) مهارت در تكاليف برون  
  كتاب 107مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -274
شود استفاده از نمودارهـاي گرافيكـي و  كار گرفته مي ها از راهكارهاي بهبود نوشتن است، اما راهكاري كه در نوشتن مقاالت علمي به همۀ گزينه  

  گردد. شده و ساختاري ارائه مي بندي صورت طبقه آن مطالب به هايي است كه در دياگرام
  كتاب 88مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -275
  دهد. ها توجه ارادي را نشان مي افتد. ساير گزينه هاي غيرارادي، تند و سريع اتفاق مي پردازش  
  تابك 99مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -276
  حافظۀ زماني مربوط به لوب پيشاني است.  
  كتاب 130و  129هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -277
كفـايتي و ناكـامي در شـخص  نشيني از آن موجب احساس بـي سوي هدف موجب دلهره و اضطراب و عقب اجتناب رفتن به -در تعارض گرايش  

هـا در  زند. بنابراين يك هدف داريم و فلـش ، دست به انتخاب مييك هدفهاي خواستني و ناخواستني  نبهفرد بين ج ،شود. در اين تعارض مي
  گيرند. يك طرف فرد قرار مي
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  كتاب 130و  129هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -278
  رو است. درد آمپول و تحمل كردن بيماري هر دو ناخوشايند است. رد با يك انتخاب ناخواستني روبه، در هر صورت ف»اجتناب - اجتناب«در تعارض   
  كند. فرد بين دو هدف خواستني مثل تماشاي فينال جام جهاني و فيلم سينمايي يكي را انتخاب مي ؛گرايش -: گرايش1گزينۀ   
ناخواستني دارد. تحصيل در رشتۀ موردعالقه جنبۀ مثبت و پرداخـت شـهريه در هاي خواستني و  انتخابِ فرد جنبه ؛اجتناب -: گرايش2گزينۀ   

  دانشگاه آزاد جنبۀ منفي است.
  سوار شدن در ترن هوايي هم جذاب است و هم ترسناك است. ؛اجتناب -: گرايش3گزينۀ   
  كتاب 97و  96هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -279
يا  ءبراي بار اول (ديدن ساعت در دست بازيگر)، ادراك همان شييء زي ادراكي، ادراك بينايي يا شنوايي از يك فرد يا يك شسا در حافظۀ آماده  

گيـرد، در  كند. از اين حافظه كه به شكل ناخودآگاه و نهان صـورت مـي فرد را براي بار دوم (ديدن ساعت در مغازه در هنگام خريد) تسهيل مي
  شود. استفاده ميهاي تبليغاتي  آگهي

  است.» اي حافظۀ رويه«هاي حركتي مثل رانندگي كردن مربوط به  : مهارت2گزينۀ   
  قرار دارد.» حافظۀ معنايي«: عقايد در 3گزينۀ   
  قرار دارد.» حافظۀ رويدادي«: اطالعاتي كه فرد در زمان و مكان معيني آن را تجربۀ شخصي كرده است، در 4گزينۀ   
  كتاب 99و  98هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -280
لـوب ايد.  مدت خود استفاده كرده كوتاهخاطر بسپاريد، از حافظۀ  زمان كوتاهي (چند دقيقه) به وقتي تعدادي حرف يا كلمه يا جمله را براي مدت  

  مدت نقش دارد. حافظۀ كوتاه هم در چهمخدهند كه  مدت و كاري نقش دارد. مطالعات جديد نشان مي در حافظۀ كوتاه اي آهيانه
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