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فارسي فارسيزبانو ادبيات   دقيقهدقيقه 1818وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زبانو ادبيات 

 معني كدام لغت، درست است؟-1
و آواز دادن.1  هاي رومي معادل ماه دوم بهار است. ) ايار: از ماه2 ) دمدمه: با خشم سخن گفتن

و لطيفي كه از جانب شمال وزد.3  محوّطه يا باغي نصب كنند.) قاب: نرد? چوبي يا آهني كه اطراف4 ) صبوح: باد خنك
 ها، درست است؟ در كدام گروه، معني همۀ واژه-2

(تعّدي: تطاول)1 (تَرب: حيله) (الف: خودستايي)2) (تعبيه: مراقبت) (
(كوپال: زره جنگي)3 (غُّره: مغرور شدن) (توجّع: دروغ گفتن)4) (بُرات: حلقۀ بيني شتر) (

مع در همۀ موارد، واژه-3 به ني شدهها درست  جز: اند،
(پاي1 (بارقه: جلوه)) (پس افكند: ميراث) (صحبت: همنشيني)2 مردي: شفاعت) (دهش: انصاف) (غريبه: نادر) (

بي3 (بيگاه: (ترنّم: نغمه) (چوك: شباويز) و بِر: با دقّت)4 روزي)) (بِرّ (آوند: معلّق) (اورند: اورنگ) (
و مألوف، در ميان واژه-4 (انيس و ناالن، كر? اثير، حريف مقلوب، خادم سمات، حدّ نساب، رسـاي شـهيدان) هاي و عقار، الغاي بردگي، مخزول ضياء

 ها، تماماً درست است؟ امالي كدام واژه
و مألوف، الغاي بردگي، كُر? اثير2 ) خادم سمات، چاه زاللت، حدّ نصاب1  ) انيس

و ناالن، الغاي بردگي3 و عقار، مخزول  ) كُر? اثير، رساي شهيدان، حريف مقلوب4 ) ضياء
 اماليي وجود دارد؟ غلطدر كدام بيت،-5

ــزه1 ز غم ــيم) ــاره كل ــت نظ ــب رخص اش مطل
و حــــــالتي2 ) گــــــرميَش را ضــــــجرتي
) خشــــمگين شــــد از آن گــــروه لئــــيم3
ــن4 ــرا چم ــمير م ــيمران ض ــت ض ــايي اس ) ج

ـــي ـــان نم ـــل از باغب ـــير گ ـــدصـــالي س آي
ـــــح ـــــادي فص ـــــبِش، دل را گش تيزان تَ

ـــــيم ز راز شـــــيخ عل گشـــــت واقـــــف
ــد ــن نين ــرف آن چم ــز ط ــدس ج ــارواح ق كَ

ز تيغ خسرو واال«در بيت» نام مشبهِ محذوف«-6 و شد تيره چو جان كافر كشته  در كدام بيت، آمده است؟» هواي روشن از رنگش مغّبر گشت
) گريـــه آبـــي بـــه رخ ســـوختگان بـــاز آورد1
) تنــور اللــه چنــان برفروخــت بــاد بهــار2
) اللــه بــوي مــي نوشــين بشــنيد از دم صــبح3
ــر بهــار)4 ــد اب ــام چــو دي ــد عهــدي ايّ رســم ب

ـــد ـــكين آم ـــق مس ـــادرس عاش ـــه فري نال
و گـل بـه جـوش آمـد كه غنچه غرق عرق گشـت

ـــد ـــاز آم ـــا ب ـــد وف ـــه اميّ ـــود ب داغ دل ب
ــه ــد گري ــرين آم و نس ــنبل و س ــمن ــر س اش ب

 ها همگي در بيت زير، وجود دارد؟ كدام آرايه-7

ــ ــاناكن و مژگ ــرو ــتي از آن اب ــرا كش ــه م و كمــانمون ن ديــري اســت كــه مــن كشــتۀ آن تيــر

و نشر مرتّب، استعاره مصرحه2 ) تشبيه نهفته، اشتقاق، استعاره1  ) جناس، لف
و نشر مشوش، مراعات نظير4 ) مراعات نظير، جناس ناقص، استعاره مكنيه3  ) تشبيه نهفته، لف

ز-8 و نشر، پارادوكس، استعاره، تشبيه، ايهام) به ترتيب كدام است؟ ير، بر اساس آرايهتوالي ابيات (لف  هاي
ز تو روان من، زنده بـه بـوت جـان مـن الف) شاد
ب) زهر قهرت گرچه شيرين است اندر كام عاشـق
ـــــم را ـــــو دل ـــــف ت و زل ـــــر رخ ج) ذك
و اقبــال ســياه و شــب تيــره ــك د) روز تاري

زه ده) اي لبــــت خنــــده بــــر شــــراب

ــم و آشــكار ه ــن مخفــي ــان م ــر زب ــو ب ــر ت ذك
و گـاهي نباشـد ليك قهر آن به كه گـاهي باشـد
ــــام دارم و ش ــــبح ــــه ص ــــت ك وردي اس
ــكين دارم ــّر? مش و ط ــط و خ ــال ــه زان خ هم
ــــالب زده ــــت گ ــــر ره ــــن ب ــــم م چش

ه1 ه2 ) ج، الف، ب، د، ه3، د، الف ) ج، ب، ه4 ) د، ب، ج، الف، ج ) د، الف، ، ب،
 ترتيب، خالق كدام آثارند؟به» الشمس مراتع بهداشتي، تحقيق ماللهند، مطلع«آورندگان پديد-9

و آدم ) موش1  مرآة البلدان-قانون مسعودي-ها ها
و غرايب تحفة-هاي خشم ) خوشه2  منتظم ناصري-االمصار النّظار
و اآلثار-التفهيم الوائل صناعة التنجيم-) سال پنجم الجزاير3  المĤثر
و خرچنگ ) آدم4  خيرات الحسان-آثار الباقيه عن القرون الخاليه-ها ها

به-10  است؟» صفي فخرالّدين علي«در كدام گزينه همۀ آثار، متعلّق
و اياز1 و اياز2 العارفين زاد-االنوار روضة-) منظومۀ محمود  الطوايف لطايف-زادالعارفين-) منظومۀ محمود

و اياز-العارفين انيس-الطوايف ) لطايف4 االنوار روضة-الحياتئلمسا-الطوايف ) لطايف3  منظومۀ محمود
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و مترجم كدام اثر، كامالً درست است؟-11  نويسنده
(مترجم: ناصرالملك)1 (مترجم: اسالمي ندوشن)2 ) اتّللو: گوته  ) االيّام: طه حسين

(مترجم: زّرين كوب) ) قصه3 (مترجم: نصراهللا منشي)4 هاي دوشنبه: آلفونس دوده  ) تاريخ طبري: محمد جرير طبري
 عبارت زير چند تكواژ دارد؟-12

و مزين گردد.« و بديع آراسته »بهترين شعر، آن نيست كه به چندين آرايش زيبا
دو1 و سه2 ) بيست و و چهار3 ) بيست و پنج4 ) بيست  ) بيست

به-13 به در همۀ ابيات وجود» قرينۀ معنوي«حذف فعل  جز: دارد،
ـــــــان1 ـــــــد ماهروي ـــــــار كمن ) گرفت
ـــان دادن2 ز بهـــر ن ـــروي نخـــواهم ) مـــن آب
) چشمي كه جمال تو نديدست چه ديـده اسـت3
ز دسـت تـو ضـربت شمشـير4 ) به دوسـتي كـه

نـــه از مـــدحش خبـــر باشـــد نـــه از ذمّ
ــه ــيش طايف ــه پ ــاري ك ــه بيم ــه ك ــرگ ب اي م

ــر ــوس ب ــد افس ــت گذرانن ــه غفل ــه ب ــان ك اين
ــق ــان مواف ــول چن ــرب اص ــه ض ــدم ك ــع آي طب

 صورت گرفته است؟» اليه بر مضاف مضاف«در كدام بيت، تقديم-14
ـــان را1 ـــرام انس ـــنوبر خ ـــد ص ـــت ق ) درخ
ــب رســد2 ــه ل ــان ب ــه را ج ــر تشــنگان بادي ) گ
ــال3 و از روي كم ــل ــرا از گ ــت م ــتاني اس ) بوس
را4 ــتان ــر بس ــت دگ ــباب اس ــد ش ــق عه ) رون

نوبــــاو? جـــواني نيســــتمـــدام رونـــق
و خفتــه در كجــاوه بــه خــواب خــوش انــدريتــ

ــوش ــل خ ــدي اي بلب ــرا آم ــه س ــراي ب ــو بس گ
ــي ــوش م ــل خ ــل بلب ــژد? گ ــد م را رس ــان الح

 است؟ غلطبا توّجه به بيت زير، كدام گزينه-15
ــا ــه در دار فن ــورم ك ــه منص ــد ب ــي آي ــه م و رفتگري  گفت چندين حرف حق، يك حرف حق نشنيد

دو2 دارد.) در بيت دو جملۀ ناگذر وجود1  وجود دارد.» صفت پيشين«) در بيت
 است.» فنا«اليه در منصورم، مضاف»م«) ضمير4 ) نهاد در جملۀ پاياني به قرينه، محذوف است.3

 در عبارت زير، كدام است؟» جملۀ وابسته«نمودار درختي-16
و قالب مي پااليد.« »اين صافي سحّار اوست كه سخن را به زيباترين شكل
و متمم1 ) سه جزئي گذرا به مسند2) چهار جزئي گذرا به مفعول

 نهاد گزاره نهاد گزاره

 مسند فعل فعل مفعول متمم

مي- و ...  اين صافي سحّار او است پااليد سخن به زيباترين شكل

و4 سه جزئي گذرا به مفعول)3  متمم) چهار جزئي گذرا به مفعول

 نهاد گزاره نهاد گزاره

 فعل مفعول متمم مفعول فعل

مي- به سخن و ... پااليد اين صافي سحّار او سخن  پااليدمي زيباترين شكل
 بيت زير، با كدام بيت، قرابت مفهومي دارد؟-17

ســـر بســـي خواهـــد ســـروكار ســــخنش ســـرها بـــر تـــراشچـــون قلـــم از خـــوي

رسـد) دولت به مُلك عشـق بـه هـر سـر نمـي1
ــد2 ــويش نهانن ــخن خ ــخنان در س ــين س ) رنگ
و بـــن3 ) ســـخن را ســـر اســـت اي خداونـــد
و نـــزد مـــا4 ) گـــوش گـــران پيكـــر دهـــريم

ــي ــر نم ــه افس ــده نيســت ب ــا بري ــر ت ــد س رس
از نكهــت خــود نيســت بــه هــر حــال جــدا گــل

ـــــ ـــــاور س ـــــخنمي ـــــان س خن در مي
ـــي ـــيدن نم ـــه رس ـــنا ب ـــام آش ـــد پيغ رس
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 متن زير، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟-18
مي« و مهمان گمان چنان برد كه ايشان با او و طفالن را به بهانه در خواب كرد و ايشان گرسنه خفتند. زن برخاست »خورند. تا سير بخورد
ــا شــمع1 ) خواســتم ســوز دل خــويش بگــويم ب
و شمعم يك نفس باقي است بي ديدار تـو) همچ2
و سـركش باشـد3 ) شمع مسكين نه كه سـوزنده
) شمع بزم افروز را از خويشتن سـوزي چـه بـاك4

داشــت او خــود بــه زبــان آنچــه مــرا در دل بــود
چهره بنمـا دلبـرا تـا جـان برافشـانم چـو شـمع
ــش باشــد ــه در آت ــه پروان ــود ك ــن ب قســمت اي

ـــد در زوال ـــع جوي ـــال جم ـــتن او جم خويش

 بيت زير با كدام عبارت، قرابت مفهومي دارد؟-19
بــاالتر اســتدود اگر بـاال نشـيند كسـر شـأن شـعله نيسـت جــاي چشــم ابــرو نگيــرد گرچــه او

 ) عالم را نشايد كه سفاهت از عامي به حلم درگذراند كه هر دو طرف را زيان دارد.1
 هنري ندارد با خاك برابر است. ) آتش، گوهر علوي است وليكن چون به نفس خود2
و غبار اگر به فلك رسد همان خسيس.3  ) گوهر اگر در خالب افتد همچنان نفيس است
مي4 و گوهري بلند دارد خويشتن را از محل وضيع به منزلتي رفيع  رساند. ) هر كه نفسي شريف

 مفهوم كلي كدام بيت، با ساير ابيات متفاوت است؟- 20
ــده1 ــداي ميك ــينام) گ ــتي ب ــت مس ــك وق لي
ــــت2 ــــت بالس و دول ــــك ــــاني مل ) نگهب
ــــوي او بــــاش3 ــــداي ك ــــم گ ) دال دائ
و بـر تـارك هفـت اختـر پـاي4 ) خشت زير سـر

ــنم ــتاره ك ــر س ــم ب و حك ــك ــر فل ــاز ب ــه ن ك
ـــت ـــامش گداس و ن ـــت ـــاه اس ـــدا پادش گ
ـــه ـــاودان ب ـــت ج ـــه دول ـــم آن ك ـــه حك ب
ــاهي ــاحب ج ــب ص و منص ــر ــدرت نگ ــت ق دس

با-21 به مفهوم همۀ ابيات  جز: يكديگر يكسان است،
ـــار دل داغ1 ـــت غمگس ـــك اس ـــدگان) اش دي
و لب از آه پـر اسـت2 و دل از داغ ) ديده از اشك
ـــش دل را بنشـــانيم3 ـــر آت ـــا اشـــك مگ ) ب
مي4 كني از اشـك تلـخ خـود صـائب ) چه شكوه

ـــه را ـــر داغ الل ـــك جگ ـــد خن ـــبنم كن ش
ــي ــر م ــگ دگ ــذري رن ــر گ ــق در ه ــزد عش ري

تـري نيسـته جـز چشـمما را كه نصيب از تـو بـ
ــوش ــن خ ــراب از اي ــو را ش ــد ت ــوارتر ندهن گ

و فضايلِ نماز ابتدا كرد«-22 و به نوافل و سنن فارغ شد  ...............7يعني: صبر كردند تا حضرت علي» صبر كردند تا از فرايض
آن آورد) مستحبات نماز را به جاي1 و فارغ شد.و  گاه واجبات آن را انجام داد
هم)2 و فرايض نماز را به پايان رساند، و درمان فارغ شد. فضايل  زمان جراح از معالجه
و مستحبّات نماز را شروع كرد.3 و واجبات آن را تا پايان سالم انجام داد  ) مقدمات نماز
آن4 و و مستحبات نماز را انجام داد كر ) مقدمات د.طور كه بايد به پايان رساند؛ سپس واجبات را شروع

 مفهوم بيت زير با كدام بيت، تناسب دارد؟- 23
ــــن درد ــــن در اي ــــبوري ك ــــا رو ص ــوان كــردبگفت ــبوري چــون ت ــت از جــان ص بگف

ـــاش1 ـــت صـــبور ب ) اي آشـــناي كـــوي محبّ
) صبر كن بر نَفَـس گـرم خـود اي تشـنه جگـر2
به3  دست آري ) صبوري ورز اگر خواهي كه كام دل
بـه صـبوري) هر آن كسم كه نصيحت همي كند4

بيــــداد نيكــــوان همــــه بــــر آشــــنا رود
ــردد ــوان گ ــمۀ حي ــود چش ــو دل آب ش ــه چ ك
ــا ــبر پابرج ــود از ص ــارت بُ ــه ك ــرانجام هم س
ــاد هــوا مــي دمــد بــر آهــن ســردم بــه هــرزه ب

 مفهوم كدام بيت، با ابيات ديگر تفاوت دارد؟-24
ــي11 ــك م ــيم اش ــر او س ــه ب ــرا ك ــد) رخ م آي
و صـبر بـه دريـا2 انـداخت) اشك حـافظ خـرد
رود ) حــالي درون پــرده بســي فتنــه مـــي3
) غم دل به كس نگـويم كـه بگفـت رنـگ رويـم4

ــي ــان م ــق عي ــان عش ــيمايشبي ز س ــود ش
ــت ــم عشــق نيارســت نهف ــوز غ ــد؟ س ــه كن چ
تــا آن زمــان كــه پــرده برافتــد چــه هــا كننــد؟
تو به صورتم نگـه كـن كـه سـراير(رازها)م بـداني

 معنايي دارند؟ كدام ابيات، با يكديگر، قرابت- 25
كنـيكشم گر تو هالك مـيالف) روي به خاك مي

ــردن ــت م ــه پيش ــش ك ــرا بك و م ــاز آي ب) ب
ــار ــل روزگ ــد اه ــت كنن ــداي دوس ــر زر ف ج) گ
ــــاك پايــــت ــــداي خ ــــري دارم ف د) س

بـريدهـم گـر تـو اسـير مـيدست به بنـد مـي
خوشـــتر كـــه پـــس از تـــو زنـــدگاني كـــردن

ــالت ــاك رس ــداي خ ــر ف ــا، س ــان دوســت م رس
ـــــ ـــــر آس ـــــدمگ ـــــاني ور گزن ايش رس

ج3ج-) الف2د-) الف1 ب4د-) ج-)
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 دقيقهدقيقه 2020وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زبان عربيزبان عربي

�� ) املفهوم أو الّتعریب أو للّرتجمة الجواب يف األدّق و األصّح ):۲۶-۳۳عّین
علیهم(-۲۶ خوٌف فال استقاموا ثمَّ الّله ربُّنا قالوا الذین :)إنَّ

آن۱ است الّله فقط ما پروردگار گفتند آنان قطعًا نیست) را آنان ترسی هیچ پس کردند، استقامت !گاه
نیست!۲ آنان بر ترسی پس کردند، پیشه استقامت سپس است الّله ما پروردگار گفتند که کسانی قطعًا (
آن۳ است الّله ما خدای قطعًا گویند می که آنان هامنا به) پایداری میگاه نیست!خرج خوفی را آنان پس دهند،
پایداری۴ سپس است الّله ما خدای گویند می که کسانی هامنا هیچمی) پس نیست!کنند، آنان بر خوفی گونه

جّدًا!«-۲۷ سهًال الّنهایة يف فسنجده صربًا علیه صربنا إن ولکّننا مستحیًال، امرًا البدایة يف یبدو إن و عظیم، عمل  »:کّل

به۱ محال امر ابتدا، در چند هر بزرگ، کار آن آن) رسانجام کنیم صرب آن بر بسیار اگر ولی رسد، می مینظر آسان یابیم!را
به۲ محال امری ابتدا، در چند هر بزرگی، کار هر یافت!) خواهیم آسان بسیار را آن نهایت در کنیم صرب آن بر واقعًا اگر ولی برسد، نظر
می۳ نظر به ممکن غیر امر ابتدا، در چند هر بزرگ، کارهای همۀ انجام به) اگر ولی نهایآید، در کنیم صرب آن بر میخوبی آسان را آن یابیم!ت
می۴ نظر به ممکن غیر امری ابتدا، در چند هر بزرگ، کار دادن انجام یافت!) خواهیم آسان را آن رسانجام کنیم صرب آن بر بسیار اگر ولی آید،

املجتمع!«-۲۸ يف األدباء و العلامء مکانة یکتسب أن یحاول ولکّنه اّمّیًا، کان وإن :»إنَّه
او۱ هرآینه است!) جامعه در ادبا و دانشمندان مقام کسب وی تالش ولی است، سواد بی
بود!۲ جامعه در ادبا و عاملان جایگاه کسب برای او تالش اما است، ناخوانده درس وی قطعًا (
بی۳ چند هر وی هامنا به) تالشش اما است، است!سواد جامعه در ادیبان و علام منزلت آوردن دست
بی۴ او) میشک سعی ولی بود، ناخوانده درس چند بههر جامعه در را ادبا و دانشمندان جایگاه آورد!کرد دست

التعّلم!«-۲۹ عن ینثنون ال الّناس، بین من املّتقون العلامء »:امّنا
منی۱ دست آموخنت از تقوا با عاِلامن فقط مردمان میان از کشند!)
مردمانی۲ هامن تقوا با دانشمندان منیدان) بر دست آموزش از ابدًا دارند!که
منی۳ بر دست یادگیری از هستند مردم میان در که پرهیزگاری علامی فقط دارند!)
کسانی۴ تنها پرهیزگار عاملان منی) خودداری دادن یاد از که مردم میان در کنند!اند

!»:الخطأعّین«-۳۰
املعرو۱ إلی األخرین یدعو أن مسلم کّل علی به) را دیگران که است مسلامنی هر بر فراخواند،ف،: نیک کار
باشد،۲ نداشته مردم کار به کاری که نیست انسان سزاوار و بالّناس،: شأين ما یقول أن لإلنسان ینبغي ال و (
هستیم،۳ مسؤول جامعه برابر در ما همۀ زیرا املجتمع،: أمام مسؤولون کّلنا ألنَّ (
اإلن۴ سلوک إّن و می) مّلت پیرشفت سبب انسان صحیح رفتار و الّشعب!: تقّدم ُیسّبب الصحیح شود!سان

مقال«-۳۱ مقام للمفهوم:األنسبعّین».ِلکلِّ
کـــار۱ در گـــوی نیکـــو و گـــوی کـــم ســـخن (
مـــــن۲ دانـــــم چـــــه ســـــخن راه بـــــه جـــــز (
مکــن۳ دراز ســخن ســعدی کــه گفــت خنــده بــه (
اســت۴ صــواب عــین ســخن کــه نــدانی نیــک تــا (

خـــــوار! شـــــد مـــــرد گفـــــنت بســـــیار از کـــــه
ـــــر! خطی و بـــــزرگ یـــــا ـــــو ت حقیـــــری کـــــه
ـــوری! طنب ـــو چ ـــخن س ـــراوان ف و ـــی ته ـــان می
نگشـــایی! هـــم از دهـــن ـــنت گف ـــه ب ـــه ک ـــد بای

می«-۳۲ خدا از ملتمسانه لحظه کند!هر برخوردار کامل سالمتی از را علم طالبان که الصحیح:»خواهیم عین
بال۱ الّله من نرید لحظات کّل التاّمة!) بسالمة العلم طّالب یتمّتع أن تامس
الکاملة!۲ بالّصحة العلم طالبي یمّتع أن ملتمسین الّله من نطلب لحظة کل (
تاّمة!۳ بّصحة العلم سائيل َیهب أن ملتمسین نحن و الّله نسأل لحظة کّل يف (
الّسال۴ العلم باحثون َیهب أن بالتامس الّله من رجونا لحظات کّل يف کاملة!) مة

می«-۳۳ را قلبامن دِر روز هر بهوسوسه که شد!کوبد خواهد قلبتان سلطان زیرا ندهید، اجازه او به شود، وارد مهامن ..............»عنوان الوسوسة إّن
قلبکم!۱ سلطان ستصبح ألّنها لها، تأذنوا فال ضیفًا، لتدخل یوم کّل قلبنا باب تدّق (
ی۲ کّل قلوبنا تطرق قلوبکم!) علی ملکًا ستکون ألّنها لها، تأذنوا ال ضیوفًا، لتدخل وم
قلبکم!۳ علی سلطان فتصبح لها، تسمحوا ال ضیفًا، یوم کّل لتدخل قلبنا باب ترضب (
قلوبکم!۴ ملک ستکون ألّنها لها، تسمحوا فال ضیوفًا، یوم کّل لتدخل قلوبنا باب تطرق (

www.konkur.in

forum.konkur.in



5

ثّم �� بدّقة التايل الّنص (اقرأ األسَئلة عن یناسب)۳۴-۴۲أجب الّنّص:مبا
أمواج تواجهها بحر شاطئ علی صامدة صخرة الصـخرةمتالطمةالحیاة مادامـت بیـنهام املواجهـة تتواصـل و تعـود و إلیهـا لحظة کّل تأيت ،

اّلذین و نشیطة! األمواج و مختلفین:یعیشونباقیة یواجهونها الحیاة، هذه يف
متش یومه یبدأ من قدمنهم أنَّها یری و الّدنیا یذّم و الفضـلیسلبتامئًا الحیاة جعل اّلذي رّبه بسنن یؤمن و بنفسه یثق من منهم و حّقه،

اّلـ املنظـار بـل األفـراد، حسـب علـی تختلـف ال البرش أفراد یواجهها اّلتي املصاعب املتکاسلین! و للخاملین السفلی و العاملین و ذيللناشطین
الحو إلی به مختلف!ینظرون ادث

۳۴-............... :الحیاة النّص؟ حسب علی الحیاة تصف کیف
أَبدًا!۱ یتالطم ال الجاري الّنهر هي الحوادث!۲) تواجهه مستحکاًم شیئًا تشبه (
العطشان!۳ إلیه یحتاج ماء تشبه الهادئة!۴) غیر و النازلة و املرتفعة األمواج هي (

:الخطأعّین-۳۵
أبنا۱ إّن کاألمواج!) املصاعب و الّصخرة، یشبهون البرش ء
واحدة!۲ بنظرة الدنیا إلی ینظر کالهام املتشائم و بنفسه الواثق (
النجاح!۳ هو املجتهد حلیف أّن هی العامل علی الحاکمة الّسنن من (
الحوادث!۴ و اإلنسان مواجهة نتیجة تعّین اّلتي هي الحیاة إلی اإلنسان نظرة کیفّیة (

النّص:-۳۶ حسب علی
الّشّدة!۱ و الّرخاء إلیجاد السّبب هو املنظار (
الحیاة!۲ يف صعوبة یواجهون ال کاملتکاسلین اشخاص هناک (
أنفسهم!۳ يف العیوب عن الیبحثون أّنهم املتشامئین صفات من (
ال۴ علی االعتامد موضوع يف ینحرص املتشائم و بالّنفس الواثق بین الوحید الفرق ّنفس!)

الّنص:األقربعّین-۳۷ مفهوم من
داء۱ بــــــــک مــــــــا و الّشــــــــاکي أّیهــــــــذا (
تیســـــیر۲ ــــــر العسـ ـــــد فبع ـــــیًال قل إصـــــرب (
ــــــی۳ األس ــــــت توابی ــــــن م تحــــــّرر ــــــم ق (
رشفـــــــت۴ فتـــــــی إّال العـــــــال ینـــــــال ال و (

جمـــــــیال! الوجـــــــود تـــــــر جمـــــــیًال کـــــــن
تـــــــدبیر! و وقـــــــت ـــــــه ل أمـــــــر کـــــــّل و
مومیاهـــــــــــا! أو ُاعجوبتهـــــــــــا لســـــــــــت

فأطـــــــاع أمـــــــرا!خاللـــــــه، مـــــــا الـــــــّدهر
(الخطأعّین� التشکیل ):۳۹و۳۸يف
للناشطین!«-۳۸ الفضلی الحیاة جعل اّلذي رّبه بُسَنِن »یؤمن

ُسَنِن۱ ُیؤِمُن۲َجَعَل-َربِِّه-) َرب۳ِّاّلذي-ُسَنِن-) الَحیاَة۴َلیالَفْض-ُجِعَل-) ناِشطیَن-َلیالُفْض-)
یواجهها«-۳۹ الَّتي متعّدد!املصاعب ... املنظار بل تختلف، ال »:البرش

ُیواِجُه۱ املصاِعُب۲َتخَتلُف-الَبَرشَ-) الَبَرش۳ُُیواِجُهَها-الَّتي-) ٌد-َتخَتلُف-) اَملصاِعُب۴ُمَتَعدِّ اِملنظاُر-ُیواِجُه-)
�) الرصيف التحلیل و االعراب يف الصحیح ):۴۰-۴۲عّین
»:َیعیشون«-۴۰

للغائبی۱ أجوف-ن) و فعلیة-متعدٍّ-معتل الجملة و البارز، الواو ضمیر فاعله للمعلوم/ مبني
مضارع۲ فعل إفعال)-للغائبین-) باب (من ثاليث اإلعراب-مزید نون بثبوت مرفوع فعل معرب/
مضارع۳ ثاليث-) اإلعراب-مجّرد نون بثبوت مرفوع فعل أجوف/ و البارز-معتل الواو ضمیر فاعله
ثاليث۴ مجّرد للمعلوم-الزم-) بالواو-مبني مرفوع البارز-معرب/ النون ضمیر فاعله فعلیة-و الجملة و

»:سلبت«-۴۱
صحیح۱ الظاهر-متعدٍّ-) االسم فاعله للمعلوم/ خرب»حّق«مبني الجملة محالَّ»أّن«و مرفوع و
ماِض۲ أجوف-للغائبة-) و ضمیر-متعدٍّ-معتل فاعله فعلیة»هی«مبني/ الجملة و املسترت
ماٍض۳ فعًل ثاليث-للغائبة-) خرب-مجّرد و فعلیة جملٌة فاعله مع و فعل »أّن«معرب/
ثاليث۴ مجّرد للمعلوم-متعدٍّ-صحیح-) ضمیر-مبني فاعله و فعل املسترت»هي«مبني/

»:متالطمة«-۴۲
اسم۱ مؤنث-) ل-معرب-مفرد مرفوع و مفرد خرب »أمواج«لمبتدأمنرصف/
مؤنث۲ مفرد بالتبعیة-) مرفوع و صفة مالطمة)/ (مصدر: مفعول اسم و مشتق
تالطم)۳ فاعل(مصدره: اسم و مشتق للمنعوت-) بالتبعیة مرفوع و نعت »أمواج«نکرة/
نکرة۴ املوصوف-معرب-) أو للمنعوت بالتبعیة مجرور و صفة أو نعت »أمواج«منرصف/
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املناسب �� (عّین التالیة األسئلة عن ):۴۳-۵۰للجواب
کلمة-۴۳ :منصوبًة»من«عّین

نواهیه!۱ و بأوامره یعمل أن فعلیه ترتیًال، القرآن یرّتل من نفسه!۲) یحاسب القیامة، یوم یجازیه الّله أن یعرف من (
منکم!۳ قوة أکرث هو من یساعدنا سوف الّذاتیة!۴) قدراته علی یعتمد من أحرتم (

اإلعالل:الخطأعّین-۴۴ يف
فقط!۱ الّشدائد يف رّبهم یدعوون الّناس الحّق!۲) طریق إلی طالباتک تهدین أنِت (
املجتمع!۳ يف أوالدهّن یوّفق أن الّله یدعون اُالّمهات الحّق!۴) إلی اُالّمة أبناء تهدین ُامَّتنا يف نساء یا أننّت (

ما-۴۵ التوابع:لیسعین من العدد فیه
الوان!۱ سّتة يف قلاًم عرش إثنی لک إشرتیت قدره!۲) فاعرف مدینتنا، علامء من الثالث ابنک (
الکیمیاء!۳ يف کتابنا من إثنین فصلین اآلن حّتی قرأت اآليت!۴) اُالسبوع يف فریقکم و فریقنا بین ثالثة مباراة ستدور (

الفاعل-۴۶ نائب ظاهرًا:لیسعّین اساًم
أب۱ أنسی لن املدینة!) يف ُنرشت اّلتي األخبار تلک مؤمنین!۲دا کانوا إذا املساکین، یساعدون اّلذین ُیعرف ال (
العربیة!۳ الّلغة تعّلم أسالیب فیها ُتدرس جلسة يف شارکنا االمتحان!۴) يف الدراسّیة أعاملکم ُتحاسب املجّدین للتالمیذ قلت (

النواسخ):-۴۷ عمل (يف الصحیح عّین
لی۱ بأنفسهم!) یهتّمون ال ماداموا ناجحون مجتمعنا أبناء عالیة!۲س درجات إلی تصلوا أن تقدرون مّتحدون، کنتم إذا (
مصنعهام!۳ أهداف لتحّقق مجّدتین العاملتان هاتان لیت باجتهادهام!۴) دروسهام يف یتقّدمان الّطالبین هذین لعّل (

للمکا-۴۸ و للزمان فیه املفعول فیه ما ن:عّین
اُملذنبون!۱ فیه ُیجَزی اّلذي الوقت هو الیوم قبل!۲) من إلیها نلتفت مل أماَمنا أشیاء بعیوننا نری أحیانًا (
الحیاة!۳ يف ملستقبله رساجًا إّال عنده املايض یجعل ال العاقل األّیام!۴) طول یتغّیر بل واحدة، حالة علی یبقی العامل يف يشء ال (

الحال):(حسبالخطأعّین-۴۹ قواعد
جامله!۱ کرثة يف أتأّمل أنا و الجبل أمام وقفُت دروسها!۲) مبطالعة تبدأ أن عازمًا املدرسة من ُاختي رجعت (
الّنجاح!۳ بهذا فرحون هم و اآلخرین من نجاحًا أکرث صّفنا طّالب عمره!۴) أواسط يف هو و بالدراسة بدأ قد و األدباء من الّسکاکّي کان (

املنادیعّی-۵۰ مضافًا:لیسن
نعامئک!۱ کّل علی أشکرک الّنور؛ ربَّ با بحلمک!۲) عّني ُاعُف الواسعة؛ الّرحمة ذا یا (
أحوالنا!۳ عاقبة ن َحسِّ الحسنی؛ األسامُء له َمن یا أخطايئ!۴) کفِّر و دعايئ ِاستجب له؛ حبیب ال َمن حبیب یا (

 دقيقهدقيقه 1717وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: دينو زندگيدينو زندگي
هرآن-51 و تركيبي«چه كه و اين همكاريبه» همكاري مي دنبال دارد چيست  باشد؟ ها بر چه اساسي

و نظم1 و نقشه معين-) هماهنگي و تدبير الهي با يك طرح  حكمت

و اهداف بزرگ2 و نقشه معين-) ثمرات و تدبير الهي با يك طرح  حكمت

و نظم3  خودآگاهي اجزاء مجموعه در يك گردهمايي هدفمند-) هماهنگي

و اهداف بزرگ4  خودآگاهي اجزاء مجموعه در يك گردهمايي هدفمند-) ثمرات

مي-52 و زمين را باطل  پندارند؟ با توجه به آيات قرآن كريم چه كساني آفرينش آسمان

الَ يَرجَونَ لِقَاءَنَاإنَّ()2)كذَّبُوا بِلِقَاءِ الĤْخِرَةِ()1 )الَّذينَ

سَعْيُهُمْ في الْحَياةِ الدُّنْيا()4)ذلكَ ظَنُّ الِّذينَ كَفَُروا()3 ضَلُّ )الَّذينَ

بَدَأَ الْخَلْقَ(تدبر در آيۀ شريفۀ-53 فِي الْأرضِ فَانْظُُروا كَيفَ  فهم كدام مطلب را به دنبال خواهد داشت؟)قُلْ سِيروا

خ1 مي) پس از و با توفي پايان  يابد. لقت اوليه انسان، سير حيات بشر آغاز

 گونه كه آفرينش را آغاز نمود بر خلقت جهان آخرت توانايي دارد. ) خداوند به همان2

و سرانجام آن در سير بر روي زمين براي بشر قابل درك است.3  ) هدف سرآغاز خلقت

سف4  آميز در زمين از بين خواهد رفت. رهاي عبرت) تلخي آينده در ديدگاه منكران معاد با

 قابل برداشت است؟» سلب اختيار از ساير مخلوقات«و» اختيار انسان«از كدام آيۀ شريفه-54

بَعِْدهِ()1 يَسْبَحُونَ(-)إنَّ أمسَكهُمَا مِنْ أحَدٍ مِنْ ِفي فَلَكٍ بَعِْدهِ()2)كُلٌّ اَحدٍ مِن وَ يُميتهُوَ(-)إنَّ أمْسكَهُما مِنْ ُيحْيِي )الَّذي

َربَّكُمْ()3 وَ يُميتُ(-)قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ يُحْيي َربَّكُمْ()4)هُوَ الَّذي يَسبحُونَ(-)قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ )كُلٌّ في فَلَكٍ
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أَنْفُسِكُمْ مَتَ(آيۀ شريفۀ-55 بَغْيُكُمْ عََلي َايُّهَا النَّاسُ إنَّمَا  با كدام مورد، مفهوم مشابهي دارد؟)اعَ الْحَياةِ الدُّنيَايا

بَعِيدا()1 وَ مَا بَيْنَهمَا بَاطِالً()2)وَ يُريدُ الشَيطانُ أنَّ يُضِلَّهُمْ ضَالالً وَ األرضَ )وَ مَا خَلَْقنا السّماءَ

فَإنَّما يَضِلُّ عَليْ()3 ضَلَّ وَ مَنَّ أَنْفُسِهِمْ()4)هَافَمَنِ اهْتَدي فَِلنَفْسِهِ َرسُوالً مِنْ بَعَثَ فِيهِمَ )لَقَدْ مَنَّ اهللاُ عَلَي المُؤمِنينَ إذْ

و او همواره همراه چه كساني است؟-56  وعد? قطعي خدا به كساني كه در راه او نهايت تالش خود را به كار بندند، چيست

حَسَناتٍ()1 سَيِّئاتِهِمْ سُبُلَنَا()2)سِنينَالْمُحْ(-)يُبَدِّلُ اهللاُ )الشَّاكِريِنَ(-)لَنَهِْديَنَّهُمْ

حَسَناتٍ()3 سَيِّئاتِهِمْ ُسبُلَنَا()4)الشَّاكِِرينَ(-)يُبَدِّلُ اهللاُ )الْمُحسِنِينَ(-)لَنَهِْديَنَّهُمْ

 نماييم؟با توجه به آيات قرآن كريم، براي تقويت عزم، شايسته است در كارها بر چه كسي اعتماد-57

الَ يَمُوتُ()1 رَحْمَتِهِ()2)الَحيِّ الَّذي )هُنَّ ممْسِكَاتُ

يُحِبْبِكُمُ اهللاُ()3 )وَ الَّذينَ امَنُوا أَشدُّ حُبّاً لِلَّهِ()4)فَاتَّبِعُوني

و ساير پيامبران-58 و اين امر ناظر بر كدام هداي:خداوند در قرآن به حضرت نوح ت است؟چه سفارشي فرموده

مُسْلِمُونَ()1 نَحْنُ لَهُ وَ أَحَدٍ مِنْهُمْ مُسْلِمُونَ()2 تشريعي-)الَ نُفَرِّقُ بَيْنَ نَحْنُ لَهُ وَ أَحَدٍ مِنْهُمْ  عمومي-)الَ نُفَرِّقُ بَيْنَ

الَ تَتَفَرِّقوا فِيهِ()3 وَ الَ()4 تشريعي-)أنْ أقيمُوا الدِّينَ وَ  عمومي-) تَتَفَرِّقوا فِيهِأنْ أقيمُوا الدِّينَ

و كدام عبارت شريفه، حاكي از آن است؟ در آيات سور? مباركۀ قصص، پيروان كدام پيامبر را شيعۀ او ناميده-59  اند

)وَ انَّ مِنْ شِيعَتِهِ إلبرَاهِيمَ(-7) حضرت ابراهيم2)وَ انَّ مِنْ شِيعَتِهِ إلبرَاهِيمَ(-7) حضرت موسي1

م3 عَدُوِّهِ(-7وسي ) حضرت و هذَا مِنْ عَدُوِّهِ(-7) حضرت ابراهيم4)هذَا مِنْ شِيعَتِهِ و هذَا مِنْ )هذَا مِنْ شِيعَتِهِ

أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُِريـدُ(پيش از انذار در آيۀ شريفۀ-60 وَ مَا أُنْزِلَ إلَيْكَ ْ آمنوا بِمَا )ونَ أنْ يَتَحَـاكَمُوا إلَـي الطَّـاغُوتِ ...أَلَمْ تَرَ إلَي الَّذينَ يَزعُمونَ أنَّهُم

 دهد؟ خداوند به مردم چه فرماني مي

فِي الْأمْرِ ...()1 وَ شَاوِرْهُم وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ )فَاعْفُ عَنْهُمْ

وَ أُولي األمْرِ مِنْكُم ...()2 أَطيعُوا الرَّسوُلَ وَ أَطيعُوا اهللاَ )يَا أيَّها الَّذينَ آمَنُوا

ِليَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ()3 وَ الْميِزانَ َمعَهُمُ الْكِتَابَ َأنَْزلْنَا وَ ُرسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ أَرَسلْنَا )لَقَدْ

رَاكعُ()4 وَ هُمْ يُؤتُونَ الزَّكاةَ و وَ الَّذينَ آمَنوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّالةَ َرسُولُهُ وَ )ونَإنَّمَا وَليُّكُمُ اهللاُ

 الذهب براي انسان مؤمن چيست؟ ثمر? توجه به مفاهيم عالي حديث شريف سلسلة6با توجه به فرمايش پيامبر-61

مي1 و عمل حفظ  كند. ) انسان را از شرك در عقيده

مي2  دهد. ) گردش چرخ خلقت، تدبير خداوند متعال را نشان

ار3 و بسيار و رستگاري  زشمند است.) خواندن آن حديث موجب فالح

مي4  رساند. ) معرفت به خداوند را از مرحلۀ شناخت ذهني به مرحلۀ ايمان قلبي

مي/اگر معتقد به زنده بودن امام زمان-62 و خطاب قوم حضرت موسي نباشيم در انجام كدام وظيفۀ امامت خلل ايجاد به ايشان در آيۀ7شود

و بجنگيد« و پروردگارت برويد  در اثر چيست؟» تو

 نااميدي از لطف الهي در جهاد-) واليت معنوي2 نااميدي از لطف الهي در جهاد-) مرجعيت علمي1

 عدم آمادگي براي مبارزه-) واليت معنوي4 عدم آمادگي براي مبارزه-) مرجعيت علمي3

مي-63 و تا چه زماني ادامه  يابد؟ غيبت كبري از چه سالي آغاز شد

از-هجري 255)1 و جامعۀ اسالمي توان اصالح آن را داشته باشد.زمين پر و جور شود  ظلم

و جامعۀ اسالمي توان اصالح آن را داشته باشد.-هجري 329)2 و جور شود  زمين پر از ظلم

و بهرمندي از وجود آخرين حجّت را پيدا كند.-هجري 255)3  جامعۀ انساني شايستگي ظهور

و بهرمندي از وجود آخرين حجّت را پيدا كند.جامعۀ انساني شايستگ-هجري 329)4 ي ظهور

 چرا برقراري حكومت اسالمي در عصر غيبت كبري ضرورت دارد؟-64

و مرج-) اجراي احكام اسالمي1  ايجاد آمادگي براي ظهور-) اجراي احكام اسالمي2 جلوگيري از هرج

و مرج-) برقراري حكومت عدل جهاني3  ايجاد آمادگي براي ظهور-ري حكومت عدل جهاني) برقرا4 جلوگيري از هرج

مي-65 و سرانجام آنان چيست؟ چرا خداوند متعال براي گروهي از بدكاران مهلت خاصي را در نظر  گيرد

)إنَّ كَيِْدي مَتينٌ(-)يَظْلِمْ نَفْسَهُ()2)عَذابٌ مُهِينٌ(-)يَظْلِمْ نَفْسَهُ()1

) إنَّ كَيِْدي مَتينٌ(-) لِيَزدادوا إثماً()4)بٌ مُهِينٌعَذا(-)لِيَزدادوا إثماً()3
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و بهاي بهشت رفتن آنان در كدام عبارت بيان شده است؟-66  با توجه به آيات قرآن كريم، اولين سخن مالئكه با پاكان چيست

عَلَيْكُمْ()1 تَعْمَلُونَ(-)سَالمٌ عَلَيْكُمْ()2)بِمَا كُنْتُمْ وَ آثارَهُمْمَ(-)سَالمٌ قَدَّمُوا )ا

وَ آثارَهُمْ(-)فَادْخُلُوهَا خَالدينَ()3 تَعْمَلُونَ(-) فَادْخُلُوهَا خَالدينَ()4)مَا قدَّمُوا ) بِمَا كُنْتُمْ

َربَّ(كدام گزينه، در رابطه با مخاطب آيۀ شريفۀ-67 عَلَيْكُمْ آياتِ ُرسُلٌ مِنْكُمْ يَتلُونَ يَْأتِكُمْ يَْومِكُمْ هذاأ لَمْ وَ يُنَذِرونكُمْ لِقاءَ و فرمان)كُمْ و حكم است

 ها چيست؟ خدا در مورد آن

ُزمَراً()1 كَلِمَةُ الْعَذابِ(-)وَ سِيقَ الَّذينَ كَفَروا إلي جَهَنَّمَ )وَ لكِنْ حَقَّتْ

ُزمَراً()2 يُعْرَضُونَ(-)وَ سِيقَ الَّذينَ كَفَروا إلي جَهَنَّمَ عَشِيّاً النّارُ و غُدُوّاً )عَلَيْهَا

أَنْفُسِهِمْ()3 تَْوفَّاهُمُ المالئِكَةُ ظالِمِي كَلِمَةُ الْعَذابِ(-)إنَّ الَّذينَ )وَ لكِنْ حَقَّتْ

أَنْفُسِهِمْ()4 تَْوفَّاهُمُ المالئِكَةُ ظالِمِي عَشِيّاً(-)إنَّ الَّذينَ و غُدُوّاً يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ) النّارُ

 اي را در پي دارد؟ مطابق روايات مأنوس شدن با گناهكاران در صورت مشاركت نكردن در كارهاي آنان، چه نتيجه-68

و غرق شدن همه در گناه1 و گرفتاري در عذاب الهي2 ) گرفتاري  ) ملعون واقع شدن

دل3 و همراه شدن با جامعه ) نزديكي و خالصي جامعه از منكرات) هدايت تدريجي گناهك4 هاي آنان به مؤمنان  اران

و آزار فرعونيان چه بود؟7توصيۀ ويژ? حضرت موسي-69  به قوم بني اسرائيل در قبال اذيت

َوسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَي النَّاسِ()1 جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةَ كَذلِكَ )وَ

ِفينَا لَنَهِْديَنَّهُمْ سُبُلَنَا()2 )وَ إنَّ اهللاَ لَمَعَ الْمُحْسِنينَوَ الَّذينَ جَاهَدُوا

يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ()3 يُورِثُها مَنْ هللاِ وَ اصْبِروا أنَّ الْأرضَ )اسْتَعينُوا بِاهللاِ

وَ الَّذينَ آمنوا فَإِنَّ حِْزبَ اهللاِ هُمُ الغالِبُونَ()4 َرسُولَهُ وَ )وَ مَنْ يَتَوَلَّ اهللاَ

و اعت-70 ميعموم مردم در افكار و رفتار خود چگونه عمل  كنند؟ قادات

آن رو شخصيت ) دنباله1 و مي هاي برجستۀ جامعۀ خود هستند  دهند. ها را اُسوه قرار

و ارزش2 و استعداد خود از آن بهره ) به دنبال كماالت و به نسبت همت مي هاي الهي هستند  شوند. مند

و پس از مدتي3 مي) كساني كه در جبهۀ دشمنان هستند مي با تزوير در جبهۀ دوستان قرار  پذيرند. گيرند را

آن4 مي ) با وجود اعتقاد به خالقيّت خداوند پس از مدتي جاهليت با لباسي جديد وارد زندگي اجتماعي  شود. ها

مي وجود كدام خصوصيت در جوانان، توبه را براي آنان آسان-71 و جست تر و خوشي در گناه چه عاقب كند  تي دارد؟وجوي لذت

و رواني درگيري با نگراني-ها ) تثبيت خصلت1  شيرين شدن كام دل با عادت به گناه-ها ) تثبيت خصلت2 هاي روحي

و رواني درگيري با نگراني-پذيري ) انعطاف4 شيرين شدن كام دل با عادت به گناه-پذيري ) انعطاف3  هاي روحي

مي-72 يَوْمَ الْقِيامَةِ(ايد: فرم قرآن كريم در پاسخ به كدام مطلب فِي الْحَياةِ الْدُّنيا خَالِصَةً ِهيَ للَّذينَ آمنوا :)قُلْ

بِغَيرِ الْحَقِّ()1 وَ الْبَغْيَ وَ األثْمَ بَطَنَ وَ مَا َربِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَا )إنَّما حَرَّمَ

يَحْفَ()2 وَ يَغُضُّوا مِن أَبصَارِهِمْ أَزَكي لَهُمْلِلْمُومِنيِنَ )ظَوا فُروجَهُم ذلِكَ

ُذنُوبكُمْ()3 يَغْفِرْ لَكُمْ وَ يُحْبِبْكُمُ اهللاُ تُحِبُّونَ اهللا فَاتَّبِعُوِني )إنْ كُنْتُمْ

وَ الْطَيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ()4 لِعبَادِهِ ِزينَةَ اهللا الَّتي أخرَجَ )مَنْ حَرَّمَ

كه-73  ديگران به خانواد? او نظر سوء نداشته باشند، بايد كدام روايت را مدنظر قرار دهد؟اگر كسي خواستار آن است

و يصم2 ) عظم الخالق في انفسهم1  ) حب الشئ يعمي

و االرض3 و قد جعلك اهللا حرا4 ) بالعدل قامت السماوات ال تكن عبد غيرك (

و اجر كريم«با توجه به آيات قرآن كريم،-74  به چه كساني است؟ متعلق» اجر مضاعف

و آمَنْتُمْ بُِرسُلِي()1 َأتَيْتُمُ الزَّكاةَ و وَ الصَّالةِ()2)أَقَمْتُمُ الصَّالةَ )يَا ايّها الَّذينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ

وَ اَقْرَضُوا اهللاَ قَرْضاً حسناً()3 وَ الْمصَدَّقَاتِ ذَروا مَا بَِقيَ مِنَ الرِّبَا يَا ايَّها الَّذينَ()4)الْمُصَدِّقِينَ وَ )آمَنُوا اتَّقُوا اهللاَ

و بعد از ظهر به محل اقامت ده روزه برسد چيست؟-75 و روز? مسافري كه در ماه رمضان از صبح در سفر باشد  حكم نماز

و روزه بگيرد.1  ) اگر محل اقامت وطن اوست بايد نمازها را كامل بخواند

آن2 و روز? آن روز را نمي) نمازهاي پس از  تواند بگيرد. را كامل بخواند

و روز? آن روز را نمي3 و عصر را مجدداً كامل بخواند  تواند بگيرد. ) نماز ظهر

و روزه بگيرد.4 و عصر را مجدداً كامل بخواند  ) اگر محل اقامت وطن او نباشد بايد نماز ظهر
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 دقيقهدقيقه 2020وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زبان انگليسيزبان انگليسي

Part A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76- 87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or 
phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. 
Then mark your answer sheet. 

76- The man thought it was absolutely important for everyone in the hotel …………… the lobby as quickly 
as possible. 

 1) leave 2) to leave  3) who leave 4) is leaving 
77- Some of the stories …………… in this collection are just summaries of some famous stories. 
 1) include 2) including  3) included 4) are including 
78- The customer was so pleased with the new car …………… he bought it immediately. 
 1) as  2) that 3) when 4) which 
79- Now that I look back on the past I believe I …………… without thinking carefully. 
 1) might not be acting  2) must not be acting 
 3) must not have acted  4) should not have acted 
80- I did not learn much because I was …………… by the noise the kids in the room were making. 
 1) distracted  2) involved 3) separated 4) communicated 
81- The earthquake has destroyed many homes in the area; the government should …………… do 

something to help the people. 
 1) heavily 2) recently  3) definitely 4) extremely  
82- When the candidate received ninety percent of the vote, the earlier …………… that he would win the 

election easily turned out to be true. 
 1) expectation  2) expression 3) presentation  4) comparison  
83- …………… the way they had behaved towards their younger brother, the boys decided to be as kind to 

him as they could from that time on. 
 1) Interested 2) Confused 3) Surprised by 4) Ashamed of 
84- Because he did not have enough confidence, she never …………… any eye contact at any time during 

the interview. 
 1) did 2) got 3) made 4) took 
85- They were looking for a software package that was …………… enough for a range of abilities. 
 1) repetitive  2) flexible  3) global 4) similar 
86- Analog computers are general-purpose …………… which employ laws of physics for performing 

mathematical operations. 
 1) devices  2) layers  3) vessels  4) mechanisms 
87- Sound engineers utilize a number of techniques to …………… the quality of the recordings. 
 1) enhance  2) provide  3) generalize 4) emphasize 

 

Part B: CClloozzee TTeesstt
Directions: Questions 88- 92 are related to the following passage. Read the passage and decide which 
choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

Another reason for the low education rates in Africa is the lack of proper well-equipped schools 
and unequal …(88)… for education across countries. Many school across Africa find it hard to employ 
teachers simply …(89)… there are not enough efficient people around. This is particularly true for 
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schools in remote areas. Most people who manage to receive education would prefer to move to big 
cities or even foreign countries …(90)… more opportunities and higher pay for them. Thus, there are 
many students in each class. Moreover, the teachers do not usually have the necessary …(91)… . 

Due to this, children …(92)… schools in villages usually get poorer result in standardized tests 
compared to those who live in cities. 

88- 1) pressure 2) occasion 3) function 4) opportunity 
89- 1) so that 2) while 3) because  4) even though 
90- 1) have 2) which have 3) they have 4) to be having 
91- 1) amounts  2) profits 3) senses 4) skills 
92- 1) attend 2) attending 3) for attending  4) are attending 

 

Part C: RReeaaddiinngg CCoommpprreehheennssiioonn
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four 
questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer 
sheet. 

PPaassssaaggee 11::

It was the first day of school and Josh knew it wasn’t going to be a good one. It was only 8:10 and he 
was already running late and had already gotten into a row with his mother. As he ran very fast to catch 
the bus, he felt bad about leaving his mom still angry. After all, she was right- he should have gotten up 
when the alarm clock went off. The driver waited just a moment before shutting the bus doors. 

Josh froze in his tracks as he watched the bus go away. Now he would have to go back home and not 
only face his mom, but also ask her for a ride to school. Josh closed his eyes for a moment, then opened 
them wide. (His mom said this makes him calm. He hoped she was doing it, too.) Then he shoved his 
hands into his pockets and walked back home. 

Mom didn’t even look shocked to see him when he came back in the door. It was more of a glare. 
Josh knew what meant- I told you so. Rather than argue with his mom, he just apologized and sweetly 
asked for a ride to school. Mom’s face softened and she went to get her keys. 

93- Josh knew that his first day of school was not going to be a good one because …………… . 
1) his mother did not like him 

 2) he did not enjoy going to school 
 3) he had not gotten up early enough for school 
 4) his mother would not agree to take him to school in her car 
94- According to the passage, the bus driver ………….. . 
 1) did not stop to pick Josh up 2) saw Josh but did not let him in 
 3) thought that Josh did not plan to go to school 4) did not wait long enough for Josh to catch the bus 
95- Why did Josh close his eyes after the bus left him alone? 
 1) To bring himself comfort 2) To find out what to do next 
 3) To make his mom feel calm 4) To imagine what would happen at home 
96- Which of the following best describes his mother’s first reaction when she saw him come back home? 
 1) Shocked  2) Angry  3) Anxious 4) Friendly 

PPaassssaaggee 22::

Television has become so widespread that many British children now combine it with other activities, 
including social networking online, looking from their laptop to the TV screen and back again. Even if 
they are concentrating on the television, young people are now unwilling to watch just one program, 
with boys in particular often switching between channels to keep up with two programs at the same 
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time. The survey, conducted by the market research agency Child-wise, will increase worries that 
childhood is increasingly about private space and sedentary activities and less about play, social 
interaction or the child’s own imagination. 

The government’s recent children’s Plan focused on improving play facilities as a means of ensuring a 
more balanced life for young people who spend a lot of time watching television.  

Today’s survey findings show that after decreasing for three years, television-watching among 
children is now increasing again. This is mainly the result of more girls watching television series. 

Internet use is also continuing to increase rapidly. This means British children spend an average of 
five hours and 20 minutes in front of a screen a day, up from four hours and 40 minutes five years ago. 
Reading books for pleasure, on the other hand, continues to decrease as a regular pastime. While four 
out of five children read books in their own free time, only a quarter do so daily and %53 at least once a 
week. 

97- What does the passage mainly discuss? 
 1) The development of bad habits among children 
 2) The findings of new research methods in Britain 
 3) Why the Internet is taking the place of television 
 4) The negative effect of television watching on children 
98- According to the passage, which of the following has experienced a decreasing trend among children? 
 1) TV watching   2) Social interaction 
 3) Private space  4) Research-related activities 
99- Which of the following statements is FALSE, according to the passage? 
 1) Television watching has been on the decreases in the past ten years. 
 2) Doing several things at the same time is not a rare phenomenon among children these days. 
 3) It is stated by some that children on average spend five hours and 20 minutes in front of a computer 

screen daily. 
 4) Some people believe that if children spend a lot of time watching television, they do not have a life 

balanced enough. 
100- Which one of the following best describes the function of paragraph 3 in relation to paragraph 1 and 2? 
 1) It denies the seriousness of the problem described in those paragraphs. 
 2) It modifies the claim of those paragraphs through facts and figures. 
 3) It provides an exception to the rule mentioned in those paragraphs. 
 4) It further supports the points made in those paragraphs. 
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 1396سال- هاي كشور آزمون سراسري ورودي دانشگاه

 اختصاصيآزمون
 انسانيگروه آزمايشي علوم

2دفترچه شماره

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

 دقيقه25 120 101 20 رياضياترياضيات

 دقيقه10 135 121 15 اقتصاداقتصاد

 دقيقه30 165 136 30 ادبيات اختصاصيادبيات اختصاصي

 دقيقه20 185 166 20 عربي اختصاصيعربي اختصاصي

 200 186 15 تاريـختاريـخ
 دقيقه 25

 215 201 15 جغرافياجغرافيا

 دقيقه15 235 216 20 علوم اجتماعيعلوم اجتماعي

و منطق و منطقفلسفه  دقيقه25 260 236 25 فلسفه

 دقيقه15 280 261 20 شناسيشناسي روانروان

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

هاي اگر مجموعه- 101
1A | x
x

 
= ∈ 
 

Nو
8
xB | x 

= ∈ 
 

Nهاي زير متناهي است؟ يك از مجموعه مفروض باشند، كدام 

1(A B−2(B A−3(A B∩4(A B∪

14از تساوي- 102 2 0 5x x( / )+×  كدام است؟x، عدد =

1(3
4

−2(5
4

−3(3
2

−4(5
2

−

شد0 عبارت خالصه- 103
2 2

2
4 4 1 1

2
2

x x x(x )
xx x

+ + +
÷ − −

+
، كدام است؟

1(1
1x −

2(1
1x

−
+

3(14(1-

2حاصل- 104 320 48
32 5

− + ×
+

، كدام است؟

5)24)13)2 صفر)1

3در تقسيم عبارت- 105 26 13 18x x x− 3اي بر دو جمله+ 2x 2xاي خارج قسمت، به ازاي، مقدار چند جمله−  كدام است؟=
1(52(63(74(8

در داده- 106 دس بندي شده طبقه، دسته14هاي آماري بهاند. باز0 48صورت تۀ سوم 52[ , در است. اگر اين داده( بنـدي شـوند، كـران طبقه، دسته8ها
 باالي دستۀ چهارم كدام است؟

1(672(683(694(70
آن17و12،14،15هاي هاي مفروض است. اگر داده رو، نمودار تجمعي داده شكل روبه- 107 هـاي جديـد در بـاز0ي نسـبي دادهها افزوده شود، فراوان به

14 17[ , ، كدام است؟(

1(10/0

2(11/0

3(12/0

4(14/0

و واريانس- 108 به29ميانگين آن22و12،13،21هاي نـاجور است. اگر داده5و17ترتيب داد0 آماري هـاي هـا حـذف شـوند، واريـانس داده، از بـين
ا باقي  ست؟مانده كدام

1(52/22(54/23(64/24(66/2

2اگر- 109 3f (x) x= 2باشد، مقدار− 1 2 1f ( ) f ( )+ +  كدام است؟−

1(32(43(54(4 2
و نقطۀ برخورد دو خط به معادالت- 110 2ضريب زاويۀ خط گذرا بر مبدأ مختصات 3 12y x− 3و= 7y x+ ، كدام است؟=

1(3
2

−2(3
4

−3(2
3

4(4
3

2در معادلۀ- 111 1 2
4

xx
x
−

+ = −
−

 اند؟ ها چگونه، ريشه

ي)1 هم)2ك جواب قابل قبولفقط هم)3 دو جواب وارون  دو جواب قرينه)4 دو جواب مساوي

22yرو، نمودار تابع شكل روبه- 112 x ax b= − +  كدام است؟bاست.+
1(3
2(4
3(5
4(6

9
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مي6، چند رمز عبور FARHADبا حروف كلمۀ- 113 به حرفي همA طوري كه دو حرف توان ساخت، ؟نباشنددر كنار
1(120 2(180 3(240 4(300 

به- 114  ضرب هر دو عدد فرد متوالي يك واحد كمتر از مربع كامل است؟ طور قطعي حاصل با كدام استدالل
 استنتاجي)4 تمثيلي)3 شهودي)2 استقرايي)1

بي- 115 89شمار جمله از دنبالۀ اعداد مجموع 6 4
3

, , ,  كدام است؟…,

1(182(243(274(36
 است. مجموع جمالت اين دنباله، كدام است؟ 610و 377در دنبالۀ فيبوناتچي، دو جملۀ آخر- 116

1(1576 2(1596 3(1618 4(1628 

1اگر- 117 2 3 60log x log log= + 2logباشد،− xكدام است؟ 

1(1-2(1
2

−3(1
2

4(1

گـرم دارو بـراي ساعت باشـد، چنـد ميلـي3عمر دارو گرم دارو براي هر يك كيلوگرم وزن الزم است. اگر نيم ميلي20براي بيهوش كردن يك پرنده- 118
 ساعت الزم است؟ كيلوگرمي در مدت نيم10بيهوش نگه داشتن يك پرند0 

113 2 05 2 0 3(log / , log / )= =

1(213 2(216 3(224 4(226 
دو6بار پرتاب دو سكه با هم،25در- 119  اند. اختالف تخمين احتمال از احتمال نظري آن، كدام است؟ ظاهر شده»رو«بار هر

1(005/02(01/03(02/04(04/0
بهموجود است4تا1هاي مهره با شماره4اي در جعبه- 120 و بـه جعبـه تصادف يك مهره از جعبه بيـرون مـي. آوريـم. شـمار0 آن را يادداشـت كـرده

مي برمي و شمار0 آن را در كنار عدد قبلي قرار  است؟3دهيم. با كدام احتمال عدد دو رقمي حاصل مضرب گردانيم. مهر0 ديگري بيرون كشيده

1(5
16

2(7
16

3(1
4

4(1
3

 دقيقهدقيقه 1010وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: اقتصاداقتصاد
به- 121 و معلولي«دنبال كشف اقتصاددانان مي هاي اقتصادي عالم واقع، با جمع بين پديده» روابط علت و اطالعات، نظرياتي را ارائه كننـد آوري مشاهدات

آنو سپس  و قبول يا رد مي به ارزيابي  پردازند، پس: ها
مي)1  كنند. آنان نيز با روش علمي، مسائل اقتصادي را مطالعه
 هاي خاصي در روش مطالعۀ دانشمندان علوم مختلف وجود دارد. شباهت)2
مي)3 و اجرا كرد. توان براي رسيدن به هدفي خاص، سياست در عرصۀ اقتصاد نيز  هايي را طراحي
به اين نتايج همگي حاصل استفاده از روش)4 و و منطقي مطالعاتي  گيري اقتصاد علمي است. اصطالح شكل هاي اصولي

و كامل پرسش- 122  هاي زير است؟ كدام گزينه دربردارند0 پاسخ درست
 است؟ نادرستالف) در رابطه با واقعيت، كدام مورد

ا و روحي و تعالي فكري و تعـالي نسان را ارزشميب) تفكر اسالمي رشد داند، بدين سبب جامعۀ اسالمي بايد با صرف امكانات كافي در جهت رشـد
 انسان اسباب پيشرفت او را فراهم سازد، براي تحقق اين امر الزم است:

بهج) اگر جامعه به اي و فرهنگي خود است، بايد م............... دنبال حفظ استقالل سياسي  ترين ابزارها در اين مسير توجه كند.همبه مثابۀ يكي از
 شود؟د) نيازها از چه طريقي برطرف مي

 هاي خاص در روش مطالعۀ دانشمندان علوم مختلف نيست؟ت ) كدام مورد جزء شباهه
بهو) آنچه كه انسان در مقابل پول خريداري مي و مي كند  سازد: وسيلۀ آن نيازهايش را برطرف

ان)1  سان نامحدود استالف) نيازهاي
و صنعتي صورت گيرد گذاريب) سرمايه  هاي ارزنده در جهت بنياد تأسيسات اقتصادي

و امكانات اقتصادي ج) استفاد0 گسترده از منابع
و استفاده از آن مطالعه د) كسب ثروت

و معلولي بين پديدهه و يافتن روابط علت و جستجو  هاي موردمطالعه ) پيگيري
 الهاي مصرفي است.و) كا
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به)2 به الف)  دست آورد. يقين مالك بهترين بودن آن نيست كه انسان با استفاده از امكانات بتواند سطح باالتري از رفاه يا بيشترين ميزان را از توليد
 هاي عظيمي براي تأسيس نهادهاي فرهنگي صورت پذيرد گذاريب) سرمايه

و پيشرفت اقتصادي ج) رشد
و دريافت خدماتد)  مصرف محصوالت
 ) استفاده از ابزارهاي خاصو انجام آزمايشات در فضايي خاصه

 شود.و) فقط در اشياي فيزيكي خالصه نمي
و امكانات موجود محدود است.)3  الف) منابع

ر گسترده گرفته شود.طوب) با توجه به اهداف اقتصادي اسالم جلوي افزايش بي رويۀ استفاده از منابع اقتصادي به
و فني خود با ممالك پيشرفتۀ جهان و گسترش ارتباط علمي ج) استفاده از تكنولوژي مدرن

و هزينه كردن آن د) داشتن درآمد
و جمعه  آوري اطالعات ) انجام مشاهدات

و) خدمات است.
و قادر به رفع نيازهاي نامحدود)4 و امكانات موجود محدود انسان نيستند، لذا انسان ابتدا بايد به آن گروه از نيازهاي خـود كـه اولويـت الف) منابع

 بيشتري دارند بپردازد.
و ارزش بهب) تشويق و توليد داخلي و صنعتي براي حمايت از اقتصاد  عمل آيد. گذاري شايسته از توليدكنندگان محصوالت كشاورزي

ي فرهنگيهاي عظيم براي تأسيس نهادها گذاريج) سرمايه
و پس آند) كسب سود  انداز كردن

و بعد ارزيابي نظريات مطرح ) طبقهه  شده بندي
و مواد مختلف است. و) محصوالت

و كامل پرسش- 123  هاي زير است؟ كدام گزينه بيانگر پاسخ درست
 هايي است؟ط به چه بخش يا بخشگذاري در كشور مربو الف) با استناد به اصول مندرج در قانون اساسي مبادرت به سرمايه

در زمينۀ كسب فناوري، فرصت مناسبي را فراهم آورده است. دليل اين امر آن است كـه بسـياري از كشـورهاي»اِكو«ب) سازمان همكاري اقتصادي
ر هستند؟سازي اورانيوم كدام كشورها برت عضو اكو در زمينۀ خاصي، از فناوري برخوردارند. در اين رابطه در زمينۀ غني

به شدت تغيير نميج) در محاسبۀ ماليات بر اساس اين نرخ مالياتي، با جزيي افزايش يا كاهش درآمد، ماليات به كند، بلكه در آن نرخ ماليات، نسبت
 يابد. اين نرخ مالياتي چه نام دارد؟ مازاد درآمد افزايش مي

بد) بانك و ساير اوراق اعتباري مردم را و برات ميها سفته ها نياز به نقدينگي داشته باشند، متوسـل بـه چـه كنند، چنانچه بانكا نرخ معيني تنزيل
 شوند؟ اقدامي مي

مي هاي سهامي جديد را تأمين يا قسمتي از سهام شركت ) قراردادي كه طي آن بانك قسمتي از سرمايۀ شركته و از ايـن هاي موجود را خريداري كند
م طريق در سود آن  شود، چه نام دارد؟يها شريك

 الف) دولتي، خصوصي، مختلط)1
ب) پاكستان، آذربايجان، ايران، تاجيكستان

ج) تصادعدي كلي
 ها با بهر0 بيشتر تنزيل مجدد كنند. شده را در اطاق كلرينگ كانون بانك توانند اوراق يادد) مي

 ) مشاركت حقوقيه
 الف) دولتي،تعاوني، مختلط)2

 يكستان، ازبكستان، ايران، قزاقستانب) تاج
ايج) تصاعدي طبقه

 شده را با بهر0 كمتري در بانك مركزي تنزيل مجدد كنند. توانند اوراق يادد) مي
مده ني ) مشاركت

 الف) دولتي، خصوصي، تعاوني)3
ب)قزاقستان، ازبكستان، آذربايجان، ايران

ج) تصاعدي كلي
اود) مي  ها تنزيل مجدد كنند. شده را در اطاق كلرينگ كانون بانك راق يادتوانند

مده ني ) مشاركت
 الف) دولتي، خصوصي، تعاوني)4

ب) ايران، قزاقستان، ازبكستان، تاجيكستان
ايج) تصاعدي طبقه

 شده را با بهر0 كمتري در بانك مركزي تنزيل مجدد كنند. توانند اوراق يادد) مي
 مشاركت حقوقي)ه
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و كامل پرسش- 124  هاي زير است؟ كدام گزينه مبين پاسخ درست

(بديهي است كسـاني كـه داراي ها، صاحبان سهام به انداز0 مبلغي كه سهم خريده يك از شركت الف) در كدام اند در مقابل شركت مسئوليت دارند؟

و در نتيجه سرمايۀ بيشتري هستند، مسئوليت بيشتري هم دار   ند.)سهام

 يك از اوراق بهادار است؟ هاي سررسيد سه ماهه، شش ماهه، يكساله، مربوط به كدامب) مدت

و بدون خطر بودن، مهمج) كدام آن يك از اوراق بهادار كوپن بهره ندارند  هاست؟ ترين ويژگي

به ها، شركتد) دولت، شهرداري و خصوصي ميهاي عمراني منظور تأمين اعتبار طرح هاي دولتي  كنند؟ كشور چه اوراقي را منتشر

د) قرضه اوراق سهام-ج) اوراق قرضهب) اوراق سهام ) الف) شركت تضامني1

د) مشاركت اسناد خزانه-ج) اسناد خزانهب) اسناد خزانه ) الف) شركت سهام2

د) سهام اسناد خزانه-ج) اوراق سهامب) اوراق قرضه ) الف) شركت مختلط غيرسهامي3

د) خزانه اوراق مشاركت-ج) اوراق مشاركتب) اوراق مشاركت الف) شركت مختلط سهامي)4

 است؟ شده مطرح گزينه كدامدر زير، پرسشسه كاملو درست پاسخ- 125

 است؟ مطرح انيعنوچهبا اقتصادي وضعيت تغييراتبه نسبتهاآن اكنشو نيزو كنندگان مصرفو توليدكنندگان اقدامو گيري تصميم نحو0) الف

 است؟ نادرست كدام پذيرد،مي تأثيرهاآناز كاال خريدبر كنندگان مصرف تصميمكه عوامليبا رابطهدر)ب

:كاال قيمت افزايشباكه دهدمي نشان تجربه)ج

 اقتصادي رفتار) الف)2 كاال عرضۀو تقاضا) الف)1

 ديگران سليقۀ)ب كاال قيمت)ب

.يابدمي كاهش كنندگان مصرف سويازآن خريدو مصرف ميزان)ج.يابدمي افزايش كنندگان توليد سويازآن خريدو مصرف ميزان)ج

 تعادلي مقادير سايروها قيمت) الف)4 اقتصادي همبستگيو هماهنگي) الف)3

 كاالها ساير قيمت)ب درآمد)ب

.كرد نخواهند ايجاد تغييري خود مصرف الگويدر كنندگان مصرف غالب)ج.يابدمي افزايش كنندگان مصرف سويازآن خريديا مصرف ميزان)ج

و همچنين چنانچه مجموع ارزش اقالم: مواد غذايي، ماشين- 126 يليارد ريـالم 185آالت، پوشاك در يك جامعۀ فرضي: با توجه به مندرجات جدول زير

 باشد، در اين صورت:

 الف) توليد خالص داخلي سرانه

ب) توليد خالص داخلي

ج) توليد خالص ملي

 كدام است؟

 215ج) 253ب)65/2الف))1

 251ج) 235ب)56/3الف))2

 215ج) 235ب)56/2الف))3

 251ج) 253ب)65/3الف))4

ط- 127 بهميزان توليد كل كشوري در هزار ميليارد ريـال شـده اسـت. بـا 6740و سال سوم: 4250، سال دوم: 3000ترتيب، سال اول:ي سه سال پياپي

تغييـر 6320و 3860، 3000هاي سال پايـه بـه: عنوان سال پايه، ميزان توليد در اين جامعه در سه سال موردنظر برحسب قيمت انتخاب سال اول به

بهيافته است. بر اساس اين محاس  ترتيب از راست به چپ: بات،

و سال سوم، كدام است؟  الف) افزايش مقدار توليد در سال دوم

و سال سوم چيست؟ب) افزايش قيمت  ها در سال دوم

و سال سوم اين جامعه است؟ ج) كدام اعداد مربوط به پديد0 تورم در سال دوم

 420- 390ج) 420- 390ب) 3320- 860الف))1

 390- 420ج) 390- 420ب) 860- 3320الف))2

 390- 420ج) 390- 420ب) 3320- 860الف))3

 420- 390ج) 420- 390ب) 860- 3320الف))4

A1 هزينۀ استهالك
5

توليد مردم كشور كه در خارج اقامت دارند

B2 شده خدمات ارائه
3

رارزش توليد خارجيان مقيم كشو

Cميليون نفر 85 جمعيت كل كشور 

Dميليارد ريال 30 توليد خارجيان مقيم كشور 

E
توليد مـردم كشـور كـه در

 خارج اقامت دارند
 ميليارد ريال 85
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 جدول زير، مشتمل بر اقالم مختلف درآمدي است كه در طول يكسال نصيب يك جامعۀ فرضي شده است، با توجه به مندرجات اين جدول:- 128

و كـدام رديـف، الف) كدام رديف جدول، قيمت خدمات سـرمايه

 االجاره است؟ بها يا مال اجاره

ب) درآمد ملي اين جامعه چقدر است؟

آ ن كدام است؟ج) درآمد سرانۀ

د) مفهوم معناي سرانه چيست؟

و كارگران موضوع رديـف 6و3هـاي قابل توجه: درآمد كارمندان

 تفكيك منظور شده است. به

4و رديف1) الف) رديف1

 3043ب)

68/60ج)

د) سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان درآمد جامعه

4و رديف1) الف) رديف2

 3034ب)

68/60ج)

د) سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان توليد آن جامعه

د) سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان توليدو درآمد آن جامعه86/60ج) 3034ب)1و رديف4) الف) رديف3

 آمد يا توليد آن جامعهد) سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزاندر86/60ج) 3043ب)1و رديف4) الف) رديف4

مي با توجه به نمودار روبه- 129  دهد: رو كه تصويري از اقتصاد يك جامعه را نشان

 چيست؟1الف) عنوان مسير

 بيانگر چه عنواني است؟2ب) مسير

، كدام است؟4ج) عنوان روش محاسبۀ توليد كل جامعه مربوط به مسير

 آمدي، مربوط به كدام مسير است؟روشدرد) محاسبۀ توليد كل جامعه به

آنبهBوA) دو مربعه و به لحاظ قانوني، عناوين  ها چيست؟ ترتيب جايگاه كدام دو عضو اين تصويراند

اي هزينهج) روشب) عوامل توليد الف) وجوه پرداختي به عوامل توليد)1

ا ) خانوارها، بنگاهه1د) مسير و  شخاص حقوقيهاي اقتصادي، اشخاص حقيقي

 توليديج) روشب) عوامل توليد الف) وجوه پرداختي به عوامل توليد)2

و اشخاص حقوقي هاي اقتصادي، خانواده ) بنگاهه2د) مسير  ها، اشخاص حقيقي

ايج) روش هزينهب) وجوه پرداختي به عوامل توليد ) الف) عوامل توليد3

و اشخاص حقيقيهاي اقتصادي، ) بنگاهه2د) مسير  خانوارها، اشخاص حقوقي

ج) روش توليديب) وجوه پرداختي به عوامل توليد ) الف) عوامل توليد4

و اشخاص حقيقي ها، بنگاه ) خانوادهه1د) مسير  هاي اقتصادي، اشخاص حقوقي

با با توجه به اطالعات ارائه- 130 و توليد ساليانه4شده در جدول زير، نتيجۀ عملكرد ساليانۀ يك بنگاه اقتصادي يـ 750نفر كارمند و هر ك بـه دستگاه

 ريال، كدام است؟ 300,000ارزش:

 ريال سود يا منفعت 161,798,000)1

 ريال ضرر يا زيان 204,230,000)2

 ريال سود يا منفعت 204,230,000)3

 ريال ضرر يا زيان 161,798,000)4

ارزشاقالم درآمديرديف

و مستغالتدر1 ميليارد ريال656آمد صاحبان امالك

و مؤسسات سود شركت2 2 ها
3

 درآمد صاحبان سرمايه

2 بگيران درآمد حقوق3
6

6و1هاي: مجموع درآمد رديف

 ميليارد ريال 696 درآمد صاحبان سرمايه4

1 آزاددرآمد صاحبان مشاغل5
3

6و4هاي: مجموع درآمد رديف

ميليارد ريال466دستمزدها6

ميليون نفر50جمعيت كل كشور7

ريال400,000اجار0 ماهيانه معادل1

 ريال 200,000 حقوق متوسط ماهيانۀ هر فرد معادل2

 ريال 4,450,000خريد مواد اوليۀ موردنياز ساليانه به ارزش3

% حقوق ساليانۀ كارمندان20معادل هزينۀ استهالك ساليانه4

AB
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 با فرض جدول مالياتي زير:- 131
اي كه در مـاه الف) ميزان ماليات ماهانۀ توليدكننده

 ميليون ريال درآمد دارد، كدام است؟ 75
ب) ميزان ماند0 خالص ماهانۀ او چقدر است؟
ج) نام نرخ مالياتي مورد محاسبه چيست؟

1د) چنانچه اين شخص
5

خ الص ماهانۀ خـود ماند0

كـار گيـرد، چـه گذاري جديد بـه را براي سرمايه
او مقدار از اين پول براي هزينـه هـاي شخصـي

 باقي خواهد ماند؟
 49,460,000د)ج) تصاعد كلي 62,500,000ب) 12,950,000الف))1
 49,460,000د)ج) تصاعد كلي 62,050,000ب) 12,905,000الف))2
 49,640,000د)ايج) تصاعد طبقه 62,050,000ب) 12,950,000الف))3
 49,640,000د)ايج) تصاعد طبقه 62,500,000ب) 12,905,000الف))4

و در حال توسعه از نظر وضعيت معيشتي: شده در جدول زير، تفاوت موجود بين كشورهاي توسعه با توجه به اطالعات ارائه- 132  يافته
و كامل جاهاي خالي جدول زير است؟2و رديف1رديف ترتيب، الف) كدام گزينه به ، پاسخ درست
 ميالدي، توليد ناخالص داخلي سرانه در دو كشور سوئيسو كنيا، چه ميزان بوده است؟ 2007ب) در ضمن در سال

 گروه كشورهارديف
درآمد سرانۀ
 ساليانه

و مير نوزادان نرخ مرگ
 در هر هزار نفر

اميد به زندگي
 تولددر بدو

درصد نرخ بيسوادي
 بزرگساالن

1
كشور در حال توسعه50
 ترين سطح درآمد سرانه با پايين

 درصد35بيش از سال ... كمتر از 100بيش از ... كمتر از

 درصد ... كمتر ازسال78بيش از6كمتر از باالتر ... يافته كشور توسعه22تا 220

 دالر 282حدود- هزار دالر51ب) بيشاز3- دالرهزار35-40- دالر 1200) الف)1
 دالر 473حدود- هزار دالر51ب) بيشاز1- هزار دالر25-50- دالر 1200) الف)2
 دالر 282حدود- هزار دالر41ب) بيشاز4- هزار دالر25-40- دالر 900) الف)3
 دالر 473حدود-ر دالرهزا41ب) بيشاز2- هزار دالر35-50- دالر 900) الف)4

 رو، در رابطه با قدرت خريد پول: با توجه به نمودار تصويري روبه- 133
 شود قدرت خريد پول دستخوش تغيير است؟ الف) چرا گفته مي

ب) پول در مقابل چه چيزي ارزش خود را حفظ نكرده است؟
ج) قدرت خريد پول جامعه وابسته به چيست؟

 چيزي يك رابطۀ غيرمستقيم است؟د) رابطۀ پول با چه
 ) يكي از داليل مهم كاهش قدرت خريد پول در جامعه چيست؟ه

و) نتيجۀ كاهش قدرت خريد پول، كدام است؟

هاب) سطح عمومي قيمت الف) چون يك واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ كند.)1
ها قيمتد) سطح عموميهاج) سطح عمومي قيمت

و) وجود تورم ) حجم زياد پول نسبت به توليد جامعهه
و شكوفايي اقتصادي افزايش هماهنگ نداشته است.)2 هاب) سطح عمومي قيمت الف) چون ارزش پول متناسب با رونق

هاد) سطح عمومي قيمتج) نقدينگي
و تقاضاي كل جامعه توه ) نابرابري عرضه رمو) وجود

ب) حجم پول در گردش الف) چون يك واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ كند.)3
هاد) سطح عمومي قيمتهاج) سطح عمومي قيمت

و تقاضاي كل جامعهه و) وجود تورم ركودي ) نابرابري عرضه
ا)4 و شكوفايي اقتصادي ب) حجم پول در گردش فزايش هماهنگ نداشته است.الف) چون ارزش پول متناسب با رونق

هاد) سطح عمومي قيمتج) نقدينگي
و) وجود تورم ركودي ) حجم زياد پول نسبت به توليد جامعهه

Aتا معاف از مالياتميليون ريال10درآمدهاي

Bميليون ريال10درصد نسبت به مازاد12با نرخ ميليون ريال20تا درآمدهاي 

Cميليون ريال20درصد نسبت به مازاد15با نرخ ميليون ريال35درآمدهاي تا 

Dميليون ريال35درصد نسبت به مازاد20با نرخ ميليون ريال45درآمدهاي تا

Eميليون ريال45درصد نسبت به مازاد25با نرخميليون ريال45درآمدهاي باالتر از
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 هاست. چنانچه: ميالدي بر اساس شاخص دهك 1989در سالCاطالعات مندرج در جدول زير، نشانگر وضعيت توزيع درآمد كشور- 134

و چهارم:  درصد5/1تفاوت سهام دهك اول

و پنجم:  درصد2تفاوت سهام دهك دوم

و نهم:  درصد3تفاوت سهام دهك ششم

و دهم:  درصد5/6تفاوت سهام دهك هفتم

و هفـتم، بـه در اين صورت: سهم دهك ترتيـب چنـد هاي چهارم، پنجم، ششم

 درصد است؟

و)1 و نيم- نيمهفت ده-نه- هشت

و نيم)2 و نيم- هشت  يازده-ده- نه

و نيم)3 و نيم- هفت  يازده-ده- هشت

و نيم)4 و نيم- هشت و نيم- نه ده- نه

 شده در جدول زير مربوط به يك جامعۀ فرضي است. با توجه به اين اطالعات: اطالعات ارائه- 135

 لف) ميزان نقدينگيا

 اندازب) ميزان سپرد0 پس

 در اين جامعه، كدام است؟ج) حجم پول در گردش

 2620ج) 760ب) 3077الف))1

 2260ج) 670ب) 3077الف))2

 2620ج) 670ب) 3770الف))3

 2260ج) 760ب) 3770الف))4

اختصاصي اختصاصيادبيات   دقيقهدقيقه 3030وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: ادبيات 
 كدام عبارت از جنبۀ تاريخ ادبيات، كامالً درست است؟-136

ه سده)1 و و فرهنگ اسالمي است.هاي ششم و معارف و فلسفه  فتم، دوران شكوفايي علم
به)2 مي فرخي سيستاني برخالف عنصري بلخي،  پردازد. جاي روي آوردن به تغزل، بيشتر به وصف
و نشر تعاليم عارفانه از طريق كتاب تأكيد داشتند. هاي اسالمي، عارفان بيشتر بر جنبه در نخستين سده)3  هاي نظري
مي اي از سخنان كوتاه به زبان عربي باقي از باباطاهر همداني، مجموعه)4  دهد. مانده است كه عقايد عرفاني او را نشان

 علت دشواري شعر منوچهري چيست؟-137
نو انديشي خيال)1 و تشبيهات وي)2 هاي بديع و فلسفه در كالم  وجود اصطالحات منطق

و اصطالبه)3 و مطالعۀ ديوان شاعران تازي)4 هاي زمان شاعر حات دانشكار بردن الفاظ تازي  رنگارنگي تشبيهات او در وصف طبيعت
 ترتيب، خالق كدام آثار نيز هستند؟به» االنوار زادالمسافرين، منشĤت، مختارنامه، مطلع«پديدآورندگان-138

و خسرو العراقين، منطق الحكمتين، تحفة جامع)1 و مجنون ارفين، مجالس سبعه، تذكرةزادالع)2 الطير، شيرين  االوليا، ليلي
و ليلي الطير، فيه ما فيه، مصيبت رسالة)3 و شيرين سفرنامه، طريق)4 نامه، مجنون  التحقيق، مكاتيب، خسرو

به همۀ آثار سنايي، درست معرفي شده-139  جز: اند،
و پر است از حقايق مثنوي عشق)1 و حِكَم.نامه: كه حدود هزار بيت دارد و مواعظ و معارف
و شيو0 كارنامۀ بلخ، كه سرودن آن در سال طريق)2  تمام شده است. 518التحقيق: مثنوي ديگري به وزن
مي ترين مثنوي سنايي است. كار سرودن اين مثنوي كه الهي حديقةالحقيقة: مهم)3  پايان يافته است. 525شود در سال نامه هم خوانده
ا)4 و عقلسيرالعباد و نفوس و در آن به طريق تمثيل، از خلقت انسان و موضوعات اخالقي ديگر سخن رفته است. لي المعاد: حدود هفتصد بيت است  ها

يالديم1989سالدرCكشوردرآمدعيتوزجدول وضعيت

درصد7سهم دهك اول

درصد5/7سهم دهك دوم

درصد8سهم دهك سوم

؟سهم دهك چهارم

؟سهم دهك پنجم

؟سهم دهك ششم

؟سهم دهك هفتم

درصد11سهم دهك هشتم

درصد5/12سهم دهك نهم

درصد5/16سهم دهك دهم

درصد درآمد ملي100يت كشوردرصد جمع100

واحد2200اسكناس1

 واحد 1500 ديداريو غيرديداري هاي مجموع سپرده2

 واحد 350 هاي جاري مردم موجودي حساب3

 ارزش مسكوكات مردم معادل4

1
5

موجـــودي

ــاب ــاي حس ه
 جاري مردم

 واحد 480 دار مردم هاي مدت موجودي سپرده5
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از-140  نقاد آلماني است؟» گتشِد«كدام سخن

و روم نوعي بردگي است.)1  تقليد از هنرمندان پيشين يونان

ب)2 بهراه التذاذ شعري بايد همان باشد كه  اند. درستي انتخاب كرده استانيان

مي)3  كنم كه موافق عقل باشد. من فقط در آن موارد از نويسندگان قديم تقليد

 وجو كنيم. ما همه مشتاق آرامش هستيم؛ اما بايد اين آرامش دلپذير را فقط در درون خويش جست)4

به-141 و منثور كدا آثار  است؟» جامي«ترتيب، از آثار منظوم

(بهارستان، لمعات))1 و و مجنون) و زليخا، ليلي (لوايح، اشعةالمعات))2(يوسف و و ابسال، خردنامۀ اسكندري) (سالمان

(سبحةاالبرار، نفحات(سلسلة)3 و و ليلي) (تحفةاالحرار، اشعةاللمعات))4 االنس) الذهب، مجنون و و مجنون) (خردنامۀ اسكندري، ليلي

و مجتهدين به سرودن شعر پرداختند. در كدام گزينه، همگي از اين گروهند؟در عصر صبا برخ-142 ي علما

 ميرزا محمود مازندراني-وصال شيرازي-حاج مال هادي سبزواري)2 حاج مال هادي سبزواري-شمس قيس رازي-ميرزا حبيب خراساني)1

 شيباني-الملك سپهر لسان-احمد نراقيمال)4 مال احمد نراقي-ميرزا حبيب خراساني-فدايي مازندراني)3

 ترتيب، از چه كساني است؟به» العجم براهين«و تأليف» تاريخ بلعمي«، تصحيح»ديوان سلمان ساوجي«تصحيح-143

 فتحعلي خان صبا-ميرزا حبيب خراساني-مهرداد اوستا)2 الملك سپهر لسان-الشعراي بهار ملك-مهرداد اوستا)1

 الملك سپهر لسان-الممالك فراهاني اديب-حميدي شيرازي)4 الشعراي صبا ملك-الشعراي بهار ملك-وز كوهياميري فير)3

و دريا، دوبليني«پديدآورندگان-144  ترتيب، خالق كدام آثار نيز هستند؟به» ها، محاكمه، سيذارتا پيرمرد

مي)1  درخشد، خراب آباد، مسخ، گرگ بيابان خورشيد همچنان

بي)2 و زّرين دهن وداع با اسلحه، سرزمين  حاصل، آمريكا، نرگس

ِدميان، گرترود)3  تصوير هنرمند در مقام يك مرد جوان، يوليسيز،

اي هاي شيشه ها، قصر، بازي با مهره گان هاي كليمانجارو، بيداري فين برف)4

 كدام عبارت از ديدگاه تاريخ ادبيات، درست است؟-145

و عنترةالف) امرؤالقيس  بن شداد از صاحبان قصايد معلقه هستند.، نابغه ذبياني

و خودشيفتگي وجود دارد. و درد، گريز از واقعيت ب) در آثار المنفلوطي نوعي غم

 القاسم برداشته نويسي به سبك نوين عراق را سميح هاي داستانج) نخستين قدم

ا و قبايل و مباهات نسبت به مكارم اجداد  هاي شعر دور0 جاهلي اعراب است.ز ويژگيد) مفاخره

ج-ب)4د-ب)3ج-الف)2د-الف)1

و استعاره«هاي آرايه-146 و نشر، جناس  ترتيب، در كدام ابيات آمده است؟به» مجاز، اسلوب معادله، لف

ـــابم ـــن غـــم رهـــايي ني ز غرقـــاب اي ـــف) ال

و تــابش خــور را چــه گنــه ب) اثــر تربيــت

ـــا ز بزرگ ـــن ـــبج) راي روش ـــال طل ن كهنس

ــد ــه باش ــيداي ك ــق ش ــن عاش ــا رب دل م د) ي

) گــر نســيم ســحر از زلــف تــو بــويي آرده

ـــادم ـــر فت ـــو لنگ ـــده چ ـــوج دي ـــه در م ك

ــس ــاكس را ك و ن ــازد ــر س ــه گه ــزف را ن ــر خ گ

ـــي آب ـــزان م ـــام خ ـــا صـــاف در ايّ ـــردد ه گ

ــد ــه باش ــوداي ك ــر س ــان را س ــوخته ج ــن س اي

جــان فشــانيم بــه ســوغات نســيم تــو نــه ســيم

هب)1 ه)2، الف، ج، د، ج،)3 ب، ج، د، الف، ه)4هد، ب، الف، ، الف د، ج، ب،

و نشر، استعاره مصرحه)، كدام است؟ ترتيبِ ابياتِ زير از جهت آرايه-147 (تشخيص، ايهام، اسلوب معادله، لف  هاي

و زبــان زينهــار الــف) گــر دهــدت روزگــار دســت

ب) طالب وصلي اگر بـا غـم هجـران خـوش بـاش

ج) او را بــه چشــم پــاك تــوان ديــد چــون هــالل

ــه ــل دلــدارد) دل نال ــت پــي محم كنــان رف

ـــدن يوســـفه ـــم نادي ـــرد از غ ـــوب نك ) يعق

ــواني مكــن ــداني مگــوي هــر چــه ت هــر چــه ب

گشت عزيـز ايـن همـه گـر خـار نداشـت گل نمي

ــت ــاره نيس ــاه پ ــو0 آن م ــاي جل ــده ج ــر دي ه

كـــاين قافلـــه بايـــد جرســـي داشـــته باشـــد

د ــه ــه ك ــن گري ــردماي ــو ك ــدان ت ــب خن ور از ل

ه)1 ج د، ه)2، ب، الف، ب د، دهج،)3، ج، الف، د،)4، ب، الف، بهج، الف، ،

به-148  جز: هر دو آرايۀ مقابل ابيات درست هستند،

) گــل بــر رخ رنگــين تــو تــا لطــف عــرق ديــد1

ـــده2 ـــيار دي ـــوه ) بس ـــان مي ـــم درخت دار اي

چيسـت) لهجۀ شـيرين مـن پـيش دهـان تـو3

ـــوام4 ـــوار ت ـــيمين گوش ـــۀ س ـــالم حلق ) غ

ــت ــالب اس ــرق گ ــم دل غ ــوق از غ ــش ش در آت

ــده ــه ندي ــن ب ــت زي ــتان توس ــه در بوس ــم ك اي

ــــروختن ــــعله اف ــــاب، مش ــــر آفت در نظ

ـــي ـــه در گوش ـــان حلق ـــاه غالم ـــه پادش ك

 ايهام تناسب)-حسن تعليل(

 مراعات نظير)-(ايهام

 آميزي)حس-(تشبيه

 كنايه)-(واج آرايي

www.konkur.in

forum.konkur.in



9

 اند؟ هاي موجود در بيتِ زير، كدام آرايه-149
ــاب« ــاد0 ن ــت ب ــولم كجاس ــك مل ــد خش ـــر داردز زه ـــاغ ت ـــدامم دم ـــاده م ـــوي ب »كـــه ب

و نشر)2 آميزي، ايهام، اغراقحس)1  تشبيه بليغ، ايهام تناسب، لف
حس متناقض)4 كنايه، تضاد، ايهام تناسب)3  آميزي نما، تشخيص،

 اند؟ بيتِ زير، كدامهاي آرايه-150
و يكســر نــوايم خــارج اســتســاز بــي« ــيآهــنگم ــوا م ــام رس ــابم از ايّ ــوازش ي ــر ن ــومگ »ش

 تشبيه، ايهام تناسب، ايهام، مجاز)2 استعاره، تشبيه، مجاز، حسن تعليل)1
حس)3 حس)4 آميزي تشبيه، ايهام، استعاره،  آميزي استعاره، كنايه، ايهام تناسب،

ك-151  است؟ نادرستدام بيت، قافيۀ
) گــــر هــــزاران ســــال باشــــد عمــــر او1
ـــده2 ـــاالن ش ـــق ن ـــيش ح ـــي پ ) روز موس
ــي3 و ب ــه ــي گري ــان ب ــو ج ــد ) همچ ــده ش خَن
دان نقـــش ديباچـــۀ جهـــان ) عكـــس مـــي4

ـــو و ج ـــت جُس ـــود از ـــير خ ـــردد س او نگ
ـــده ـــان ب ـــم گري ـــون ه ـــب فرع ـــيم ش ن

ـــده شـــد جـــانش و جـــان ديگـــر زن ـــت رف
ـــ ـــۀ جه ـــان خواج ـــد0 جه ـــر بن ـــام ه انن

(مصوت + دو صامت) آمده است؟»2«در كدام بيت، حروف قافيه، طبق قاعد152-0
و رشــد غيــب1 ) چــون نــدارم مــن قبــول
) جان نيايـد در نشـاط اال كـه بـر بـوي حبيـب2
كننـد روايـت ) هر آن حديث كـه از عشـق مـي3
مي4 كَسَم كاو خون ساغر خـورَد ) من خاك پاي آن

ـــه عيـــبكـــنم از خـــودخلـــق را رد مـــي ب
ــدليب ــد عن ــوش ننال ــد خ ــين نياي ــل رنگ ــا گ ت
و مـابقي اسـت حكايـت خالصۀ سـخن اسـت آن

ــه لــب مــي ــا راز دل ســاغر چــرا هــر دم ب آورد ت

و هم اختيار زباني وجود دارد؟-153  در كدام بيت، هم اختيار وزني
) ملـك كسـري همـه در قبضــۀ فرمـان تـو بــاد1
ز پــا شــوق تــو دســتم بگرفــت2 ) بــودم افتــاده
ــد گفــت3 ــو را دي ــاب راي ت ــا آفت ) عقــل چــو ب
دم4 ) مرا در منزل جانان چه امن عيش چـون هـر

ــس را آورد ــو ك ــو ت ــد چ ــاز نخواه ــان ب ــه جه ك
ــا آورد ــي پ و ب ــر ــي س ــو ام ب ــوي ت ــر ك ــر س ب
ـــزدان شكســـت ـــيد را ســـايۀ ي ـــۀ خورش پاي

هـا دارد كـه بـر بنديـد محمـل جرس فريـاد مـي

 نام وزن بيتِ زير، كدام است؟-154
ــده« ــيدر مان ــا دل غمخــواره م ــم ب ـــو؟كجاســت؟اي ـــنه آب ك ـــر تش ـــا جگ ـــيم ب »در آتش

 هزج مثمن اخرب مكفوف)2 مضارع مثمن اخرب مكفوف)1
 مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف)4 هزج مثمن اخرب مكفوف مجبوب)3

مي-155  گيرد؟ بيتِ زير با كدام بيت، در يك گروه وزني قرار
ز« ــــه ــــه ب ــــدّعيدردم نهفت ــــان م ـــدطبيب ـــبم دوا كنن ـــۀ غي ـــه از خزان ـــد ك »باش

ـــد1 ـــي ده ـــر ك ـــتي ب ـــت دوس ـــا درخ ) ت
) شاها فلك از بـزم تـو در رقـص سـماع اسـات2
ــود اوّل3 ــان نم ــدي آس و رن ــق ــيل عش ) تحص
به4 جـز خيـال دهـان تـو نيسـت در دل تنـگ)

و تخمـــــي كاشـــــتيم حاليـــــا رفتـــــيم
ــل ــه مگس ــن زمزم ــن اي ــرب از دام ــت ط دس

ــوخت ــر بس ــايل آخ ــن فض ــب اي ــانم در كس ج
كــه كــس مبــاد چــو مــن در پــي خيــال محــال

به وزنِ همۀ مصراع-156 (دوري) است،  جز: ها متناوب
و ورع نگنجد)1 ز گريه)2 در بزم دردنوشان زهد  ام از آب گشت ماالمال جهان

و قوت جان)3 و گفتار تو كام دل  كجا به گرد سمندت رسد پياد0 مسكين)4 اي لب
 هفتمين وزن پركاربرد شعر فارسي، كدام است؟-157

 مفتعلن مفتعلن فاعلن)2 مفاعيلن مفاعيلن فعولن)1
 مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن)4 مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن)3

به ها درست معرفي شده نظران همۀ مكتب با توجه به مكاتب نقّادي، صاحب-158  جز: اند،
 زيباشناسي: ايبسن، داستايوسكي، مترلينگ)2 ديدرو، ارسطو اخالقي: تولستوي،)1

 اجتماعي: گئورگ كايزر، برتولت برشت، ژان پل سارتر)4 فنّي: اريستارك، هوراس، عبدالقاهر جرجاني)3
به كدام-159 و فكري سبك هندي است؟ ترتيب، از ويژگي يك  هاي ادبي

و نازك تازه)1 وا انديشي، واقعه گويي و  سوختگويي
و نااميديبه)2 و لغات مردم عامه، اظهار يأس  كارگيري اصطالحات
و نامأنوس)3 و استعارات دور از ذهن، آوردن تركيبات غريب  آوردن كنايات
و رها كردن زبانبي)4 و مضمون و صحت زبان، توجه به معني  توجهي به متانت
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 كدام بيت، فاقد مفهوم بيتِ زير است؟-160
ـــن« ـــوفي اب ـــقص ـــد اي رفي ـــت باش ـــقالوق ـــرط طري ـــتن از ش ـــردا گف ـــت ف »نيس

ـــرادر1 ـــان ب ـــت ج ـــين اس ـــيت هم ) وص
ــتاد2 ــر اوس ــرا پي ــت م ــه گف ــوان ك ــودم ج ) ب
و فردا همچنان معلـوم نيسـت3 ) سعديا دي رفت
) فرصــت شــمر طريقــۀ رنــدي كــه ايــن نشــان4

ـــواني ـــا ت ـــن ت ـــايع مك ـــات ض ـــه اوق ك
ز دســت داد فرصــت غنيمــت اســت نبايــد

رادر ميــا و آن فرصــت شــمار امــروز ن ايــن
ــر همــه كــس آشــكاره نيســت چــون راه گــنج ب

مي»ها آيينه كي بر هم خورد از زشتي تمثال«از كدام بيت، مفهوم مصراع-161  شود؟ دريافت
ــان دارد1 ــه نقص ــه چ ــه آيين ــت ب ــمي زش ) خص
) از رخــت آيينــه را خــوش دولتــي رو داده اســت2
آن3 ) آيينـــۀ بينشـــت شكســـته اســـت از
و مـن هـم4 ) تو در آيينه حيـرانِ جمـالِ خويشـي

ـــا را ـــادان م ـــردم ن ـــمني م ـــم از دش ـــه غ چ
ــه ــاب در درون خان ــرون آفت و بي ــت ــاه اس اش م

يــــك نقــــش در او هــــزار صــــورت دارد
ــرانم ــو حي ــۀ روي ت ــته در آيين ــورت گش ــو ص چ

 كدام بيت، با بيت زير، تقابل مفهومي دارد؟-162
ـــينداطبيــــب، از طلــــب در دو گيتــــي مياســــ« ـــزل نش ـــان دو من ـــون مي ـــي چ »كس

و خـواب اسـت تـو را كوشـش1 ز بهـر خـور ) گر
) كوشـــش از تـــن طلـــب، كشـــش از جـــان2
به3 دسـت آوردن اسـت ) ترك كوشش دامن منزل
ــد4 ــوان كنن ــزون از ج ــالش رزق ف ــران ت ) پي

پــس بــه دســت گلــوي خــويش گرفتــاري
ـــان ز ايم ـــش ـــق دان، چش ـــش از عش جوش

ــي ــود را دور م ــا راه خ ــراس ــيدن چ ز كوش زي
ـــتر ـــام بيش ـــرف ش ـــود ط ـــدا ش ـــرص گ ح

و چينيان«با توجه به تحليل داستان-163 به در مثنوي مولوي، همۀ گزينه» روميان  جز: ها، درست هستند،
 چينيان، مظهر عالمان ظاهري هستند.)1
و نماد صاحب)2 و شهودند. روميان، مظهر و اهل كشف  دالن
ك)3 ميچينيان، كساني هستند و نگار ظاهري هستي را  شناسند.ه نقش
به)4 و كتابي را و زحمت، علم ظاهري مي روميان، كساني هستند كه با رنج  آورند. دست

 مفهوم كلي كدام بيت، با ساير ابيات متفاوت است؟-164
ــي1 ــا ك ــر ت ــدن آخ ــم ش ــا گ ــان فن ) در بياب
ــو2 ــي ك ــر راه ــت خض ــات اس ــر ظلم ــذار ب ) گ
ح3 و نظــم امــور) بيــا كــه چــار0 ذوق ضــور
) رونــــدگان طريقــــت ره بــــال ســــپرند4

ـــريم ـــات ب ـــه مهمّ ـــي ب ـــر پ ـــيم مگ ره بپرس
مبــــاد كــــĤتش محرومــــي آب مــــا ببــــرد
بــه فــيض بخشــي اهــل نظــر تــواني كــرد
ــراز و ف ــيب ــم دارد از نش ــه غ ــق چ ــق عش رفي

 كدام بيت، با بيتِ زير ارتباط تصويري دارد؟-165
ز گيســوي شــكن در شــكنش« ــابــاز پرســيد ــمك ــار كجاســتين دل غ »زده، سرگشــته، گرفت

) چــو بــر شكســت صــبا زلــف عنبــر افشــانش1
) سري كـه از تـو بپيچـد بريـده بـاد چـو زلـف2
او ) تا دل هـرزه3 گـرد مـن رفـت بـه چـين زلـف
و آشـوبي بـه مغـز نوبهـار افكـن4 ) بشوران زلف

به هـر شكسـته كـه پيوسـت تـازه شـد جـانش
ــ ــاد چ ــياه ب ــردد س ــو بگ ــه از ت ــي ك ــالدل و خ
ــي ــن نم ــزم وط ــود ع ــفر دراز خ ــد زان س كن

ــه ــي در الل و آتش ــاب ــد نق ــش بن ــن بك زار افك

 دقيقهدقيقه 2020وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: عربي اختصاصيعربي اختصاصي

�� ) التعریب أو املفهوم أو للرتجمة األجوبة ىف األدّق و األصّح ):۱۶۶-۱۷۱عّین
اُال«-۱۶۶ اُالمور عن الیغفل و بهدفه یشتغل من اإلنسان أیضًا!نعم »:خری

نیست!۱ غافل هم امور دیگر از بوده خود هدف مشغول آنکه است خوبی انسان بسیار (
بو۲ خواهد خوبی انسان چه منید) غفلت کارها دیگر از و است هدفش رسگرم کند!آنکه
می۳ مشغول هدفش به که کسی است انسانی خوب هم) دیگر امور از و گردد!منیغافلشود
کسی۴ می) خویش هدف به فقط منیکه باز دیگر کارهای از و است!پردازد خوبی انسان ماند،
العملّیِة«-۱۶۷ و العلمّیة فضائله من يشء فقدان من خوفا لحظة مجالسته أَدُع »:ال

نکرده۱ ترک او، عملی و علمی برتری رفنت دست از بیم از را او با همنشینی لحظه، یک برای حتی ام!)
بخا۲ لحظه) عملیش و علمی فضایل از چیزی دادن دست از ترس منیطر رها را او با همنشینی کنم!ای
نکرد۳ ترک را او با مصاحبت هم لحظه یک حتی ترسم) فضیلتازاز از اندکی دادن او!دست عملی و علمی های
هم۴ برای منی) دست از را لحظه یک حتی او با رفصحبتی دست از بیم بخاطر فضیلتدهم او!نت عملی و علمی های
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بعقلک!«-۱۶۸ هواک قاتِل و بحلمک خلقک سّیئات فاسرت قاطع، سیف العقل و ساتر حجاب »:الحلم
پرده۱ حلم بدی) باید لذا کردن، قطع برای شمشیر و پوشاندن برای بجنگد!ایست نفست با عقلت و شود پوشیده حلمت با اخالقیت های
پوش۲ حجابی بردباری قطع) شمشیری عقل و بدییده بنابراین است، بجنگد!کننده نفس هوای با عقلت و شود پوشیده آن با باید اخالقیت های
بدی۳ پس تو، برندۀ شمشیر عقل و است تو پوشانندۀ حجاب بردباری بپوشان) بردباری با را اخالقت بههای بجنگ!و نفس هوای با عقلت وسیلۀ
پرده۴ حلم پوشانند) وای بدیعقله پس است، برنده بهشمشیری و بپوشان خود حلم با را اخالقت خوهای عقل هوادوسیلۀ بجنگ!یبا خویش نفس
:الخطأعّین-۱۶۹

منزلًة۱ یرفعوه الّناس أمام اإلنسان یتواضع إن می) تواضع مردم برابر در انسان مقاًما: برند!و باال مقام و منزلت نظر از را او تا کند
دانش۲ این فشیًئا: شیًئا واجباته أداء کیفّیة یتعلّم الّتلمیذ هذا أخذ کرد!) وظایفش انجام چگونگی گرفنت یاد به رشوع اندک اندک آموز
نج۳ دشمنان با او همراه و کردند رد را خود پیامرب دعوت که دارند وجود قومی معه: األعداء یقاتلوا مل و نبیّهم دعوة رفضوا قوم هناک گیدند!ن)
الل۴ّ ندعو أن علینا گرداند!) نیرومند و قوی خدمتش راه در را ما بدن اعضای بخواهیم خداوند از که ماست بر خدمته: سبیل يف جوارحنا یقّوي بأن ه
سختی«-۱۷۰ مقابل در بچشد یکبار را موفقّیت شیرینی کس میهر استقامت زندگی »:ورزد!های

مرّة۱ الّنجاح حلو ذاق من الحیاة!او) صعوبات أمام صرب حدة
الحیاة!۲ املصاعب يف تستقیم الواحدة للمرّة الّنجاح حلو ذاقت من (
الحیاة!۳ يف املصاعب أمام استقام واحدة ملرّة الّنجاح حالوة ذّوق من (
الحیاة!۴ من الّصعوبات يف تصرب واحدة ملرّة الّنجاح حالوة ذّوقت من (
فرزندان«-۱۷۱ که منیوالدینی باز پیرشفت راه در حرکت از را هستند!شان والدینی نیکو »:دارند،

الوالدان!۱ نعم الّتقّدم طریق إلی حرکة عن أوالدهام الیمنعا اللّذین الوالدین (
ا۲ عن هام أبناء یصّدا مل اللّذان األبوان يفّسل) الوالدین!یر نعم الّرتّقي سبیل
اللّذین۳ األبوان األبوان، نعم الّرتّقي!) طریق يف الحرکة عن أوالدهام یمنعا لن
الو۴ نعم الوالدانال) الّتقّدم!اللّذاندان، سبیل يف الّسیر عن أبناءهام الیصّدان
�� ) التشکیل عن للجواب املناسب :)۱۷۳و۱۷۲عّین
مجاهدة!«-۱۷۲ عرشة إحدی و مجاهًدا عرش اثنا الجهاد ساحة يف الصحیح:».استهشد عّین

َساَحِة۱ َعَرشَ-الِجهاِد-) الِجهاِد۲اِثْنا َعرشَُة-) ُمجاَهدًة-إحَدی
اُسُتشِهُد۳ َعَرشَ-) ُمجاَهًدا۴ُمجاِهًدا-اِثْنا َعرشَة-) ُمجاِهدٌة-إْحَدی
:الخطأعّین-۱۳۷

للَحیاِة،۱ اإلبِتساَم أرْدَت إْن فَعلیَک۲) الَیأَس) و التََّشاُؤَم تُحارَِب ،أْن
لِغیرَِک۳ و لََک َسانِحًة الُفرصَة فإنَّ بَابُه۴) النَّجاح و النَّاِس!) ِمَن لَِغیرَِک و لََک َمفُتوٌح
�� ) الرصيف التحلیل و اإلعراب يف الصحیح :)۱۷۵و۱۷۴عّین
نهاًرا[-۱۷۴ و لیالً قومي دعوت إيّن رّب :]قال

اسم۱ لیالً: زمان)-) (اسم منصوبمعرب/-نکرة-مشتق و للزمان فیه مفعول أو ظرف
مذکّر۲ مفرد نهاًرا: منصوب-معرب-نکرة-جامد-) و للزمان ثاٍن فیه مفعول منرصف/
ماٍض۳ دعوت: ثاليث-) فعلیة–مجرّد الجملة و البارز، التاء ضمیر فاعله و فعل ناقص/ و معتل
مذکر۴ مفرد رّب: محذوف)-) الیاء (ضمیر باإلضافة لفعل-عربم-معرّف فاعل مرفوع»قال«منرصف/ و
الخلیفة!«-۱۷۵ إلی شکوی املدینة أهايل »:قّدم

جامد۱ شکوی: باإلضافة-) تقدیًرا-معرب-معرّف منصوب و به مفعول مقصور/
مذکر)۲ أهل، (مفرده: تکسیر جمع أهايل: تقدیًرا-معرب-) مرفوع و فاعل منقوص/
ماٍض۳ قّدم: (م-) ثاليث تفّعل)مزید باب فاعله-ن و فعل للمعلوم/ فعلیة»أهايل«مبني الجملة و
بأل۴ معرّف املدینة: بالفتحة-اآلخرصحیح-معرب-) مجرور و إلیه مضاف الرصف/ من ممنوع
�� ) التالیة األسئلة عن للجواب املناسب :)۱۷۶-۱۸۵عّین
املرجع):الخطأعّین-۱۷۶ حسب (علی الضمیر يف

البضائع۱ الّذايت) االکتفاء من متنعنا مصانعنا!فهياألجنبیة تغلق
عمرنا!۲ هي و باهظ مثنها ولکن التجربة، من أفضل مدرسة ال (
بکلمة۳ فنخترصها کثیرة الحیاة يف اِحتیاجاتنا رّب«) »!یا
نادًرا!۴ کنزًا فیها تجد قد ُمغلقة، صنادیق الّناس (
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املصغَّ-۱۷۷ و املنسوب فیه ما معاًعّین :ر
للکائنات!۱ کثیرة فوائد فیه و اإللهیة الّنعم إحدی املطر إّن (
لیًال!۲ البیت يف یدرس و نهاًرا الّدکان يف یعمل الطّفیل هذا کان (
ب۳ املبادرة قبیل ِماعرإ) طلبنا الکلامت، الرصيف!نب تحلیلها کتابة املعلّم
عل۴ املدیر علّق وساماًی) الطّالب هذا نشاطه!تقدیراًاًّیذهبعنق و الجتهاده
األفعال):الخطأعّین-۱۷۸ صیغة (يف

الحرب!۱ يف مقاومتنا بعد العظمة و العزّة ستأيت مملوءة۲) األشجار هذه ستصبح الّربیع!) يف باألزهار
تساعدين۳ األعاملیداي) کّل ساملتین!إيف کانتا ح۴ن األدویة من الطّفلة هذه یوم کّل یستفید یشفی!) ّتی
املضارع):الخطأعّین-۱۷۹ إعراب (يف

یرفعکم۱ تتواضعوا إن القدرة: و العلم أصحاب یا للّه!ا)
املستقبل!۲ يف تنجحوا جّیًدا حیاتکم يف الیوم اِجتهدوا (
لتفهامه!۳ بدّقة الّدرس إلی التستمعا مل لتلمیذتیها: املعلّمة قالت (
املجتمع!۴ يف رفیعة مبکانة یتمّتعن أن الفاضالت الطّالبات هؤالء عسی (
جملة-۱۸۰ الّنعت املحّيلیختلفعّین الباقي:إعرابها عن

بها!۱ یُعرفون عالمات الّدین لرجال إّن ا۲) تهجم حرکة!أل) له لیس فلک علی الخطرة مواج
الهواء۳ يف تتنرش ماء قطیرة من الّضباب یتکّون یتسابقو۴!) أن یُرسعون أطفال علی املعلّم اِقرتح القفز!ا) يف
الّتعجب):الخطأعّین-۱۸۱ اسلوب (يف

فیه!۱ یتعّمق ملن اإلسالمي الّدین أکمل ما مساویین!۲) کانا إذا لإلنسان الیومان أّرض ما (
اللّه!۳ سبیل يف أموالهم یُنفقون الّذین أحسن ما امل۴) مساعدة أحلی ما حاجاتهم!) لرفع حتاجین
أصله-۱۸۲ التمییز بهعّین :مفعول

نوًرا!۱ املؤمنین عباده قلوب اللّه کرّث قد دراس۲) املدرسة طّالب بین الطّالب هذا اِشتهر !ًة)
کأن۳َّ ک) من أقرص اللّیلة طوًال!ّلهذه الّسنة هذه مل۴لیايل و أخالًقا معلّمیه أمام أخي َحُسن ماض) إلی یه!یرجع
املستثنی-۱۸۳ :مرفوعاًعّین

عل۱ أحد الیتعرَّف الفاضلة!ی) األخالق صاحب إّال الحیاة فیها!۲حقیقة یتکاسل من إّال دروسهم فهم يف یتعاونون الطّالب (
التوّسل!۳ و الدعاء إّال الیملک ملن اِغفر رّب؛ یا إّال۴) الّسامیة الغایات إلی یصل ال یسعی!) من
البلیغ:عّین-۱۸۴ التشبیه

ملّو۱ ثیابًا یشبه الّربیع جامالً) حسًنا!نة اِست۲و باللّه اإلیامن الوثقی!م) بالعروة ساک
اإلنسان!۳ بخناق إبلیس کإمساک اللّه دون من العبادة ذلک!۴) الندرک نحن و العظمة يف معّقد عالَم اإلنسان (
فیه-۱۸۵ ما »:الفاصلة«عّین

أهل[)۱ إلی مرسوًراینقلب الباطل[)۲]ه زهق و الحّق ]جاء

فقیر[)۳ خیر من إيلَّ أنزلت ملا غربّیة[)۴]إيّن ال و رشقّیة ال زیتونة، مبارکة شجرة ]من

 دقيقهدقيقه 1212وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: تاريختاريخ
 شان در خوزستان قرار داشت، نسبت داده شده است؟ كدام مورد، به دولت ايالم كه مركز حكومت- 186

 اي هميشه به حكومت سومريان خاتمه دادند.بر)1
 ها موجب ويراني بسياري از شهرهاي ايالم شد. هجوم گوتي)2
به نخستين ظروف سفالي با نقش)3  وسيلۀ آنان مورد استفاده قرار گرفت. هاي تزئيني،
مي ها بر فراز كوه وسيلۀ شاتن مراسم مذهبي را با روشن كردن آتشبه)4 .دادند ها انجام

و ساسانيان بود؟ كدام سرزمين يكي از مهم- 187 و روم، در سراسر دور0 اشكانيان  ترين مسائل مورد منازعه ميان ايران
 آسياي صغير)4 ارمنستان)3 يونان)2 حرّان)1
 هاي اسالمي دست زد؟ به كدام اقدام مهم در سرزمينuمعاويه پس از تحميل قرارداد صلح به امام حسن- 188

به)1  دست گرفت. رسماً خالفت مسلمانان را
و محتواي حكومت ديني برداشت.)2  گامي اساسي در جهت تغيير شكل
به)3  قدرت رسيدن يزيد فراهم ساخت. با موروثي كردن خالفت، زمينه را براي
و حتي تهديد، تعدادي از افراد جاه با سوء استفاده از بيت)4 حي المال، واگذاري حكومت و  گر را به خدمت گرفت.لهطلب
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به كدام- 189 به يك از شهرهاي ماوراءالنهر،  عنوان پايتخت انتخاب شد؟ وسيلۀ دولت سامانيان

 بخارا)4 سمرقند)3 بلخ)2 مرو)1

صال يك از جنگ در كدام- 190 نب گيري بيت الدين ايوبي با بازپسح هاي صليبي،  رد ناكام گذاشت؟المقدس از جنگجويان مسيحي، آنان را در اين

 پنجم)4 چهارم)3 سوم)2 دوم)1

 در ابتداي قرن بيستم، كشور ژاپن به بهانۀ پيدا كردن فضاي حياتي، به كدام ناحيۀ چين لشگر كشيد؟- 191

 منچوري)4 كنگ هنگ)3 تايوان)2 پكن)1

و امنيت بين- 192 در پس از كنفرانس ورساي، جامعۀ ملل با هدف حفظ صلح  كدام شهر تشكيل شد؟ المللي،

 سانفرانسيسكو)4 لندن)3 ژنو)2 الهه)1

 هايي از شمال ايران را تصرف كرده بود، با روي كار آمدن نادرشاه به كدام روش روي آورد؟ حكومت تزاري روسيه كه با سقوط دولت صفوي بخش- 193

د.براي رفع اختالفات ايران با عثماني، از اقدامات نادر حمايت كردن)1

 با اعزام نيروهاي نظامي به منطقۀ قفقاز، گرجستان را تصرف كردند.)2

و قدرت نظامي نادر، تالش كردند روابط دوستانه)3  اي با ايران برقرار كنند. با مالحظۀ شجاعت

 حاكم وقت گرجستان را عليه شاه افشار تحريك كردند، تا از فرمان حكومت ايران سرپيچي كند.)4

 هاي غربي در مجلس، تصويب قانون در آن را خالف شرع اعالم كرد؟ روحاني مبارز عصر مشروطيت، با نفوذ طرفداران انديشهكدام- 194

 اهللا طباطبايي آيت)2 اهللا بهبهاني آيت)1

 اهللا نوري فضل اهللا شيخ آيت)4 اهللا سيدعلي اكبر فال اسيري آيت)3

 اي كدام مورد را به همگان اعالم نمود؟ ني(ره) با صدور اعالميهخرداد، امام خمي15در سالگرد قيام- 195

 تداوم مبارزه تا سرنگوني سلطنت پهلوي)1

و رژيم صهيونيستي)2  برمال كردن رابطۀ شاه با آمريكا

و انساني براي همه دانست.)3  مبارزه با طاغوت را تكليف الهي

 قرار دادند، تا مردم آماد0 قيام شوند.در نطقي، شاه را با شجاعت تمام مورد خطاب)4

به- 196  علت عدم اجراي كبيسه، نوروز از اعتدال بهاري خارج شده بود؟ در كدام تقويم ايران

 شمسي قمري)4 هجري شمسي)3 هجري قمري)2 يزدگردي)1

به قديمي- 197  اند؟ گذاري شده، با كدام روش تاريخميليون سال4تا5/2آمده در قار0 آفريقا با قدمت دست ترين اجساد انساني

و تحليل عناصر آن با اورانيوم)142كربن)1  تجزيه

 بر اساس حلقۀ درختان موجود در قبور)4 يابي پتاسيم سال)3

(شبيه- 198  گرديد؟مذهبي در جهان اسالم بود، متداول- خواني)، كه تنها نمايش بومي در دور0 كدام سلسله در ايران، نمايش آئيني

 آل بويه)4 قاجاريه)3 صفويه)2 زنديه)1

و فراموش رد پاي بعضي رويدادهاي سياسي ثبت- 199  هاي زير قابل جستجو است؟ يك از فرهنگ شد0 مناطق مختلف ايران، در كدام نشده

 هاي منظوم تاريخ)4 ادبيات عاميانه)3 ادبيات رمزي)2ها شهر آشوب)1

ن معروف ايراني در دستگاه حكومت مغوالن داراي منصب دولتي بود؟يك از مورخا كدام- 200

 ملك جويني عطا)4 حمداهللا مستوفي)3 فتحعلي خان صبا)2 منهاج سراج)1

 دقيقهدقيقه 1313وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: جغرافياجغرافيا
به ويژگي-201 و دامنۀ غربي زاگرس،  اند؟ ترتيب كدام دامنۀ جنوبي البرز

ف)1 و اغلب در بهبارش كم و ناگهاني است صول گرم سال و داراي دشت-صورت رگبار و دره بارش زياد  هاي باز است. هاي آبرفتي
مي)2 و باران و در فصول سرد سال ميزان ناچيزي برف به- بارد رطوبت كمي دارد و مي رطوبت زياد در ارتفاعات باال متراكم شده و باران فرو  ريزد. شكل برف
بهرطوبت درياي خزر)3 به، رودهاي فراوان را و پوشش گياهي آن و دشـت جريان رودهاي پـرآب در دره-صورت جنگل است وجود آورده هـا هـا

 زمينه را براي كار كشاورزي فراهم كرده است.
و دماي ماليم، زمينه را براي كشاورزي فراهم كرده است)4 هـاي غربـيد با دامنـههاي هواي مرطوب مديترانه در برخور نفوذ توده-رودهاي پرآب

و باران زياد مي  شود. زاگرس سبب بارش برف
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اُزن در جو، كدام است؟ مهم-202  ترين نتيجۀ كاهش مسير حفاظتي
 انسان توانست از تشعشعات حرارتي زمين عكس بگيرد.)1
 جزير0 اسكانديناوي ريزش باران هاي اسيدي در كشورهاي شبه)2
و توانمندي)3  پرتوهاي خطرآفرين فرابنفش در سطح زمين افزايش كارايي
مي رسان فرابنفش خورشيدي كه زيان اثر طول موج پرتوهاي آسيب)4  شود. بارند، خنثي

به-203 و بيشترين ميزان توريست ترتيب كمترين ميزان توريست در ميان كشورهاي اروپايي، كدام كشورها  پذيري را دارند؟ فرستي
و سوئد)1 و سوئيسايتالي-آلمان و اسپانيا)2ا و سوئيس-سوئد  يونان

و يونان)3 و ايتاليا-اسپانيا و آلمان)4 اسپانيا و اسپانيا-يونان  يونان
به-204 به چنانچه هرم سني در ايران به سمت سالمندي حركت كند،  دنبال خواهد داشت؟ طور كلي چه پيامدي

ه خواهد بود.مانعي اصلي بر سر راه توسعۀ اقتصادي جامع)1
 ميزان نرخ رشد مطلق بيشتر از نرخ رشد طبيعي خواهد شد.)2
مي)3 مي پديد0 مهاجرفرستي شكل و شهرها به محل سكونت بازنشستگان تبديل  شوند. گيرد
مي)4 و شهرنشيني به مفهوم گسترد0 آن رونق  گيرد. برهم خوردن تعادل جمعيتي، تضعيف نيروي دفاعي

و مطالعات توسعه، ارتباطي قوي وجود داشته است؟ از گذشته به كدام علت-205  هاي دور، بين جغرافيا
و محيط بپردازند. تا بتوانند چشم)1 و به درك روابط متقابل انسان  اندازها را تفسير
و برنامه)2 آن نياز به شناسايي محيط زندگي و مردم ساكن  ريزي براي آيند0 اين محيط
ي)3  ها، نيازمند تركيب كردن اطالعات حاصل از علوم مختلف است. افتن پاسخجغرافيا براي
و بهره)4 ها برداري از منابع طبيعي بدون برهم زدن تعادل محيط، جهت بهبود زندگي انسان حفاظت

و هوايي در طبقه-206 ، كدام ويژگي را داراست؟Bبندي كوپن، گروه آب
نا)1 و  مناسب براي رشد درختانكمبود بارش، دامنۀ دماي زياد
و دما كافي براي رشد مخروطيان)2 و بارش  بارش تابستانه، دما هميشه پايين
و مناسب براي رشد جنگل)3  دار هاي خزان بارش در دور0 سرد بيشتر از دور0 گرم
از)4 و دما هيچ ماهي كمتر و مناسب براي رشد انواع درختان18بارش در تمام سال  درجه نيست

و دور شدن صفحات زمين، كدام است؟-207  نتيجۀ جدايي
 كوچك شدن فضاي چالۀ بين دو صفحه)1
و تشكيل كوه)2  هاي آتشفشاني باال آمدن مواد مذاب
و صخره هاي عظيم سنگ تخريب توده)3  ها در مرز صفحات ها
و اليه)4 و تشكيل كوه شده در كف چاله هاي انباشته باال آمدن مواد  خورده جوان چين هاي ها

 عبارت درست در ارتباط با نواحي قطبي، كدام است؟-208
مي)1  شود. در نواحي قطبي فشار زياد هوا باعث سرماي شديد در تمام مدت سال
شب)2 و و66ساعته در مدارهاي قطبي24هاي بيشترين تعداد روزها  دقيقه است.33درجه

3(9
10

و خطري جدي براي كشتي حجم آيسبرگاز مي ها در زير آب پنهان  شوند. راني محسوب

وِدِل نام دارد. شبه)4 و به سمت آمريكاي جنوبي كشيده شده،  جزير0 باريكي كه از جنوبگان جدا شده
و اسپانيا كدام ويژگي را دارد؟-209  مرز بين فرانسه

كش)1 ميرود مرزي كه حق كشتيراني را به هر دو  دهد. ور

 خطوطي مستقيم كه داراي شكل تقريباً منظمي هستند.)2

به)3 و غيرقابل تغيير است. خط مرزي دقيق،  طور نسبي دائمي

مي نوع مرز معموالً زمينه)4 و ناآرامي را فراهم  كند. هاي تنش

 كدام گزينه، با عوامل مؤثر در قدرت ملي كشورها مغايرت دارد؟-210

 ها در قدرت ملي يك كشور نقش مؤثري دارند. ناهمواري)1

به)2 مي وسعت زياد  شود. تنهايي عامل مهمي در قدرت ملي محسوب

به)3 مي موقعيت يك سرزمين، يكي از عوامل مؤثر در قدرت ملي  آيد. حساب

و هواي متنوع سرزمين)4 آن هاي وسيع آب مي تر، سبب قدرتمندتر شدن  شود. ها
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از كدام-211 به يك مي موارد زير، با ويژگي فرودگاه  كنند؟ عنوان يك سيستم، مطابقت

 الف) سيستمي بسته كه براي بقا نياز به تعادل دارد.

مي  كند.ب) سيستمي با بازخورد مثبت كه به سمت تعادل حركت

و محيط در آن ديده مي  شود.ج) سيستمي باز كه تأثير متقابل سيستم

آن مي مواد جديد دوبارهد) سيستمي است كه در  گردند. به سيستم بر

بهه مي صورت پايان ) سيستمي كه انرژي موجود در آن  شود. ناپذير تكرار

د)1 و ج ه)2 ب، و ج ه)3 ب، و د)4 الف و ج

به-212 و ششم  گيرد؟مي انجامترتيب چه اقدامي در يك پژوهش جغرافيايي، در گام پنجم

ها پردازش داده-كارگيري مدل تحليلي تحقيقبه)2ها آوري دادهعجم-تدوين فرضيه)1

 كارگيري مدل تحليلي تحقيقبه-ها پردازش داده)4 تدوين فرضيه-ها آوري داده جمع)3

و اختالف ارتفاع دو نقطۀ خطوط ميزان در جنوب شرق نقشۀ توپوگرافي زير، نمايش-213 ؟چقدر استMوNدهند0 كدام پديده است

 متر80-يال)1

 متر20-يال)2

 متر80-دره)3

 متر20-دره)4

 ترين ويژگي ماهوار0 اسپات، كدام است؟ مهم-214

هر نمايي پديده توانايي تصويربرداري از زواياي مختلف، برجسته)1 و يك 101ها به دقيقه مي بار  كند. دور زمين حركت

هر نمايي پديده اي مختلف، برجستهتوانايي تصويربرداري از زواي)2 و يك16ها مي زمين جمعها را از سراسر بار داده روز  كند. آوري

يك16هر)3 و داده روز به بار به دور زمين حركت كرده مي هاي مخابراتي جمع منظور استفاده در بخش هاي دورسنجي را  كند. آوري

يك 101هر)4 و دادهبار به دور زمين حركت كرد دقيقه بهه مي هاي مخابراتي جمع منظور استفاده در بخش هاي دورسنجي را  كند. آوري

سازي الگوهاي توسعه در كشورهاي اين قاره، همۀ اهداف اساسي زير را مورد توجه قرار داده اسـت، منشور آمايش سرزمين اروپا، براي يكپارچه-215

 جز: به

 افزايش كيفيت سطح زندگي شهروندان)1

و اقتصادي مناطق مختلف اروپا)2  توسعۀ متوازن اجتماعي

آن بهره)3 و حفاظت و مسئوالنه از منابع طبيعي  برداري آگاهانه

و با حفظ رقابت سازنده)4  فراهم كردن زمينۀ رشد اقتصادي مناطق مختلف اروپا، متناسب با استعدادها

 دقيقهدقيقه 1515وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: علوم اجتماعيعلوم اجتماعي
 طه با جهان اجتماعي، موارد زير نشانگر چيست؟در راب-216

و نظم آن، پديده� و تكويني نيست. جهان اجتماعي  اي طبيعي
و انتقال فرهنگ به نسل بعد�  عدم توانايي حفظ
و پديده� مي اجزاء و تحول قرار  گيرند. هايي كه كمتر در معرض تغيير
 هاي اجتماعي گوناگوني جهان-بازتوليد جهان اجتماعي-ساخت جهان اجتماعي)1
 هاي عميق جهان اجتماعي اليه-دگرگوني جهان اجتماعي-ويژگي جهان اجتماعي)2
 هاي سطحي جهان اجتماعي اليه-فروپاشي جهان اجتماعي-بازتوليد جهان اجتماعي)3
 هاي اجتماعي هاي جهان اليه-هاي اجتماعي گوناگوني جهان-تغييرات جهان اجتماعي)4

 ها به كدام شناخت مربوط است؟ ترتيب اين ويژگيبه-217
 ترين نوع شناخت اجتماعي گسترده�
آن عدم برخورد يكسان فرهنگ�  هاي مختلف با
 دنبال كشف امور واقعي بودنبه�
 علمي-شهودي-عمومي)4 عقلي-عمومي-علمي)3 علمي-وحياني-علمي)2 عقلي-علمي-عقلي)1

M
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و علم اجتماعي عقلي، كدام است؟ عبارت-218  درست در رابطه با علم نظري، عقل عملي

و غيرطبيعي-ها شناخت هستي)1 و عملي-ابزار شناخت امور كلي  استفاده از علم نظري

و آگاهي انسان)2  استفاده از معناي خاص عقل-ابزار شناخت حسي تجربي-پيدايش موضوع علم با اراده

و آگاهي انساناستقالل موضوع)3 و احكام ارزشي-آن از اراده و نبايدها و عملي-شناسايي بايدها  استفاده از عقل نظري

و ذهني انسان)4 و تالش علمي به-ها شناخت هستي-ابزاري براي هر نوع شناخت  صورت يك علم ابزاري قرار دادن علوم اجتماعي

را هاي زير، تأثير كدام بخش عبارت-219 مي هاي هويتي  كند؟ بر يكديگر بيان

 قواي بدني در حكم ابزارهايي براي قواي نفساني هستند.�

و رواني افراد سازگار است.�  هر جهان اجتماعي با نوعي خاص از هويت اخالقي

آن اي، هويت افراد از طريق جايگاه قبيله در جامعۀ قبيله�  شود. ها مشخصمي اي

و بدنرابطۀ جهان اجتماعي با طبيع)1 و فرهنگ با ويژگي-ت و فرهنگ با ويژگي-هاي نفساني رابطۀ جامعه  هاي روحي رابطۀ جامعه

 تعامل جهان اجتماعي با جهان نفساني-تعامل جهان اجتماعي با جهان نفساني-هاي جسماني بر خصوصيات روحي تأثير ويژگي)2

 تعامل جهان اجتماعي با خصوصيات جسماني-اعي بر جهان نفسانيتأثير زندگي اجتم-تعامل جهان اجتماعي با جهان نفساني)3

 هاي جسماني بر خصوصيات روحي تأثير ويژگي-تأثير جهان نفساني بر فرهنگ-هاي جسماني بر خصوصيات روحي تأثير ويژگي)4

ميبه-220  آيد؟ ترتيب در هر يك از اين شرايط فرهنگي چه وضعيتي پيش

به�  نيازهاي جسماني يا فطريبازماندن از پاسخ

 بحران هويت�

و روحي افراد�  عمل نكردن متناسب با نيازهاي معنوي

و تحول هويت فرهنگي-مرگ طبيعي فرهنگ)1 و خودكشي-دگرگوني  رويارويي با نااميدي

و خودكشي)2 و تحول هويت فرهنگي-تعارض فرهنگي-رويارويي با نااميدي  دگرگوني

تح)3 و و خودكشي-ول هويت فرهنگيدگرگوني  تزلزل فرهنگي-رويارويي با نااميدي

و تحول هويت فرهنگي-تزلزل فرهنگي-مرگ طبيعي فرهنگ)4  دگرگوني

و مديريت اجرايي«ترتيببه-221  ها بر يكديگر است؟، مبين تأثير كدام نظام»تأمين رفاه عمومي«و» ايجاد زمينۀ مقبوليت سياسي«،»وضع قوانين

 اقتصادي بر فرهنگي-فرهنگي بر سياسي-سياسي بر فرهنگي)2 سياسي بر اقتصادي-فرهنگي بر سياسي-سياسي بر اقتصادي)1

 اقتصادي بر سياسي-فرهنگي بر سياسي-اقتصادي بر فرهنگي)4 فرهنگي بر اقتصادي-اقتصادي بر سياسي-سياسي بر فرهنگي)3

به-222 و سياسي، كدام است؟دست گرفتن مديريت انتقا سير ل فرهنگي غرب در چارچوب اهداف اقتصادي

و سياسي)1 از خود بيگانگي فرهنگي←برخورد استعماري غرب با ديگر جوامع←در موضع ضعف قرار گرفتن جوامع غيرغربي از نظر اقتصادي

به←  اي تقليدي گونه فراگيري عناصر فرهنگي ديگر

و سياسـي←ر جوامع برخورد استعماري غرب با ديگ)2 ايجـاد خودبـاختگي←در موضع ضعف قرار گرفتن جوامع غيرغربي از نظر اقتصـادي

به←فرهنگي   اي تقليدي گونه فراگيري عناصر فرهنگ ديگري

و تحول هويت فرهنگي←وقوع تغييرات هويتي در خارج از مرزهاي مقبول فرهنگي)3 دادن از دست←از خود بيگانگي فرهنگي←دگرگوني

 مديريت خود در گزينش عناصر فرهنگ غربي

و سياسي)4 رويارويي با فرهنـگ ديگـر بـر اسـاس←پذيري كشورهاي غيرغربي از امپراتوري فرهنگي آسيب←فروپاشي مرزهاي جغرافيايي

به←فرهنگي مسائل درون  واسطۀ تزلزل فرهنگي از دست دادن حالت فعال در گزينش عناصر فرهنگي

 اند؟ كدام»ج«و»ب«،»الف«ترتيب مصاديقبه-223

 نتيجهپيدايش يك وضعيت

هاي دروني جوامع غربي از طريق استثمار اقتصادي كشورهاي غيرغربي حل چالش»ج«

و غنا»ب«  فقر

»الف« فرهنگ جديد غرب

و عقب توسعه)1 و جنوب-آزادي فعاليت صاحبان سرمايه-مانده يافته  شمال

و علميچالش معر)2 و پيرامون-باز شدن راه استثمار براي صاحبان ثروت-فتي  مركز

و پيرامون)3 و استعمارزده-ناديده گرفتن عدالت در عرصۀ حيات انساني-مركز  استعمارگر

و جنوب)4 و فقير به ابعاد اقتصادي-شمال و پيرامون-محدود نكردن چالش بين كشورهاي غني  مركز
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هربه-224  يك از اين عبارات، با چه مفاهيمي ارتباط دارند؟ترتيب
 هاي فرهنگي غرب با رويكرد دنيوي ترين اليه تسخير عميق�
و منورالفكران غرب�  زده رقابت سخت بين بيدارگران اسالمي
 هايي كه به اقتضاي عملكرد استعماري جهان غرب پديد آمده بودند. سازي براي دولت هويت�
پ)1  ويژگي ماركسيسم-جنبش تنباكو-روتستانتيسمپيامد ظهور
 تفكر سوسياليستي-جنبش عدالتخانه-پيامد روشنگري در معناي عام)2
 انديشۀ سياسي ناسيوناليستي-مشروطيت-هاي روشنگري از نتايج پيدايش فلسفه)3
معملكرد سكوالريس-ويژگي مشروطيت-بازگشت به جهان باستان براي عبور از مسيحيت)4
به-225 و چه جرياناتي تحقق يافته است؟ عملكردهاي زير،  ترتيب توسط چه كساني

 تغيير ساختار نظام سياسي جامعه�

و آزادي فعاليت منع دخالت�  صاحبان سرمايه جهت تضمين پيشرفت جامعه هاي دولت

 اي خاص المللي به منطقه هاي بين گذاري شركت محدود نشدن سرمايه�

 المللي هاي بين سازمان-استعمار-ردان قاجاردولتم)1

و قدرت كانون-امپرياليسم-بيدارگران اسالمي)2  هاي ثروت

 هاي عظيم اطالعاتي شبكه-صهيونيسم-زده منورالفكران غرب)3

و بازارهاي مشترك منطقه نهادهاي بين-اقتصاددانان ليبرال-جنبش عدالتخانه)4 اي المللي

بهعلت پيداي-226  ترتيب كدام است؟ش هر يك از موارد ذيل،

 هاي كاذب رونق بازار معنويت�

و آرمان از دست رفتن اعتبار جهاني ارزش�  هاي بعد از رنسانس ها

 هاي ليبراليستي غربي زدگان جوامع اسالمي در حاشيۀ انديشه قرار گرفتن غرب�

ب-انقالب اسالمي-اقبال به معنويت)1 و رشد  هاي جديد ديني رخي از نهضتپيدايش

و اقتصادي غرب شدن-انقالب اكتبر روسيه-روشنگري مدرن)2  مرعوب قدرت سياسي

 قدرت حاكمان سكوالر در كشورهاي مسلمان-حركت انقالبي ماركس-بحران فرهنگي)3

و از بين رفتن جاذبه-بيداري اسالمي-افول سكوالريسم)4  ري چپ در سطح جهانيهاي روشنفك فروپاشي بلوك شرق

 زدگان در كشورهاي اسالمي به نسل اول از چه جهت است؟ اعتراض نسل دوم غرب-227

مي از نوع اعتراضاتي بود كه طي قرن بيستم در كشورهاي غربي نسبت به عملكرد سياسي نظام)1 و سوسياليستي شكل گرفـت هاي كمونيستي

 ند.هاي فكري اسالم فاصله گرفته بود كه از بنيان

ستيزي نيست، بلكه از نوع اعتراضاتي است كه طي قرن بيسـتم در كشـورهاي غربـي هاي فكري اسالمي يا اسالم دليل گريز آنان از بنيانبه)2

و سرمايه نسبت به عملكرد اقتصادي نظام  داري شده است. هاي ليبراليستي

آنبه)3 و اسالم واسطۀ فاصله گرفتن و ها از اسالم از نوع اعتراضاتي است كه طي قرن نـوزدهم در كشـورهاي غربـي نسـبت بـه ستيزي است

و سرمايه عملكرد اقتصادي نظام  داري شكل گرفت. هاي ليبراليستي

به ستيزي يا گريز از بنيان از جهت اسالم)4 هاي فكري اسالم نيست، بلكه از نوع اعتراضاتي است كه طي قرن بيستم در كشورهاي غربي نسبت

س و سرمايه ياسي نظامعملكرد به هاي ليبراليستي  وجود آمد. داري

 است؟ نادرستكدام گزينه، در رابطه با پيدايش انقالب اسالمي،-228
و آگاهي اسالمي، براي مقابله با آسيب)1 هـاي سياسـي، هايي بود كـه از ناحيـۀ غـرب در عرصـه در حقيقت حاصل بازگشت جامعه به معرفت

و فرهنگي به  جود آمده بود.و اقتصادي
و همـۀ)2 و حزب خاص پديد نيامد، بلكه يك انقالب فراگير مردمي بود كه از متن روابط مردم با مرجعيت ديني پديـد آمـد با حركت يك گروه

 گرفت. اقشار جامعه را در بر مي
و رفتـار انقالب اسالمي با هزينۀ نزديك به صد سال تجربۀ تاريخي انجام شد كه حاصل رقابت با بيـدار)3 گران اسـالمي، اسـتبداد اسـتعماري

و غرب عمل مي  كردند. روشنفكراني بود كه در حاشيۀ بلوك شرق
و از آغاز، جهت)4 و ضد صهيونيستي را در كنار موضـع در رويارويي با رژيم شاه هيچ وابستگي به بلوك شرق نداشت گيـري گيري ضدآمريكايي

 ضد ماركسيستي اعالن كرد.
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و انقالب اكتبر هاي آزادي ب، عبارت درست در مورد ويژگي انقالبترتيبه-229  ميالدي روسيه كدام است؟ 1917بخش قرن بيستم
مي- ها با هويت الحادي خود، جايگاهي براي اعتقادات ديني قائل نبودند اين انقالب)1 و مستضعفان جهان را وظيفۀ خود  دانست. دفاع از محرومان
از)2 و دنيوي در چارچوب آرمان-هاي مدرن بودند انقالبتقليدهاي بدلي و ارزش با خصلت سكوالر مي ها  كرد. هاي روشنگري مدرن عمل
و تعـدادي ديگـر تعـدادي از گـروه-هايي بودند كه بعد از انقالب فرانسه شكل گرفتند نخستين انقالب)3 هـاي مبـارز هويـت ماركسيسـتي

 هاي ناسيوناليستي داشتند. انديشه
مي در چارچوب نظريه)4 به هاي غربي براي حل بحران گرفتند كه در تضاد با فلسفه هايي شكل و با آرمـان-وجود آمده بودند هاي جهان غرب هـا

به ارزش  وجود آمده بود. هاي مدرني شكل گرفت كه پس از رنسانس
به-230  اند؟ ترتيب با چه هدفي تحقق يافته موارد زير

 شناسي انتقادي جامعه�
 جنبش عدالتخانه�
 نياز بازرگانان به حمايت ناوگان نظامي دولتمردان در فرايند تكوين نظام نوين جهان�
و هنجارها گذار از نظام موجود به سوي نظام مطلوب با داوري نسبت به ارزش هاي خود جهت اعالم توصيه)1 -اصالح شيو0 زمامداري پادشاه-ها

و سود  تجارت
آن هاي اجتماعي براي پيش شناخت پديده)2 و كنترل و موقعيت سرمايه-اصالح ساختار–ها بيني  داران انباشت ثروت
و انتقادي نسبت به ارزش)3  بسط جهاني قدرت خود-مقاومت در برابر بيگانگان-ها در نظام اجتماعي داوري ارزشي
آن هاي اجتماعي براي پيش فهم پديده)4 و كنترل  تقويت قدرت خود-كار يا رفتار خاصي از پادشاهاصالح-ها بيني

 ها به چه فرهنگي تعلق دارند؟ اين ويژگي-231
آن پذيري از فرهنگ تأثير�  ها بودند. هايي كه از نظر نظامي مغلوب
به�  عنوان موجودي اين جهاني كه اصالتاً، اراد0 تصرف در ديگر موجودات را دارد. تعريف انسان
ميهاي ثرو كانون� و قدرت را مورد توجه قرار  دهند.ت
 صهيونيستي-سوسياليستي-داري سرمايه)2 سلطه-ناسيوناليستي-سلطه)1

 امپراتوري-اومانيستي-صهيونيستي)4 داري سرمايه-اومانيستي-مغوالن)3
و مالتوس«ترتيب،به-232 و هانتينگتون«و» ماركس و از ديدگاهالفاي با يكديگر اخت در چه زمينه» كنت حاكميـت اكثريـت» ارسطو«نظر داشتند

آن در صورتي كه بر مدار خواسته مي هاي  شود؟ ها باشد، چه ناميده
و غنا)1  جمهوري-شناسي تعيين موضوع جامعه-ديدگاه سياسي)2 ليبرال دموكراسي-ها جنگ تمدن-فقر

 ليبراليسم-تحميلي بودن جنگ در جوامع غربي-توزيع ثروت)4 دموكراسي-وقوع جنگ در جوامع غربي-ديدگاه اقتصادي)3
 كنند0 چيست؟ ترتيب، هر يك از عبارات زير، بيانبه-233
 گيري شبكۀ روابط پايدار بين جوامع مختلف در يك دور0 تاريخي شكل�
و پايداري�  تشكيل جبهۀ مقاومت
ت�  ولدبه رسميت شناختن عضويت فرد در جهان اجتماعي هنگام
 كنش انساني-ويژگي انقالب اسالمي-جامعۀ جهاني)1
 كنش اجتماعي-عملكرد بيدارگران-نظام نوين جهاني)2
 هويت فردي-بخش هاي آزادي روش انقالب-جهان اجتماعي)3
 هويت اجتماعي-عملكرد كشورهاي زير نفوذ بلوك شرق-نظام جهاني)4
آمبه-234  ها چيست؟ دن اين آسيبترتيب، عامل مؤثر در پديد

و هنجاري نسبت به پديده ممانعت جامعه-  ها يا نظام اجتماعي شناسي از داوري ارزشي
 پارادوكس دموكراسي-
 هاي معرفتي ديني ها از علم مبتني بر بنيان محروم كردن فرهنگ-
و تجربي به علوم اجتماعي)1 س-رويكرد صرفاً حسي در-ياسي ليبرال دموكراسينارضايتي مردم نسبت به نظام تـرويج علـوم انسـاني غربـي

 كشورهاي غيرغربي
و انساني- هايشان حاكميت اكثريت بر مدار خواسته- رويكرد عقلي به علوم اجتماعي)2 و توزيع هدفمند علوم طبيعي  تثبيت مرجعيت علمي غرب
 ترويج علوم انساني غربي در كشورهاي غيرغربي-هاي اجتماعي انكار شناخت علمي ارزش-انكار ارزش علمي شناخت حسي)3
 هاي جمعي رسانه-مطرح كردن مسئوليت انسان در برابر اراد0 الهي-ناديده گرفتن ارزش شناخت شهودي)4
به-235 و عبارات زير را  بودن مشخص نماييد: نادرستترتيب از جهت درست
به داوري دربار0 ارزش� و اجتماعي  نظري است. عهد0 عقل هاي فردي
مي فارابي جامعه�  داند. اي را كه از فرهنگ واقعي برخوردار باشد، مدينۀ فاضله
 علوم عملي، همان علوم اجتماعي است.�
 هاي متعالي است كه وابسته به او باشد. ليبراليسم به معناي آزادي انسان از همۀ ارزش�
 نادرست-درست-نادرست-نادرست)2 درست-نادرست-نادرست-درست)1

 نادرست-درست-نادرست-درست)4 درست-درست-نادرست-نادرست)3
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منطق منطقفلسفهو   دقيقهدقيقه 2525وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: فلسفهو 
به گسترده-236 ، كدام مفهوم است؟»طالبي«ترين مفهوم نسبت

 كروي)4 جوهر)3 جسم)2 ميوه)1
و متعلق به مجموعۀ اعد«اگر عبارت-237  را داشته باشيم، كدام مورد دربار0 آن درست است؟» اد طبيعي استعدد سه يك عدد فرد
و همۀ اجزاي دو تصديق كلي هستند.)1  شامل دو تصديق با موضوع يكسان است
و ديگري جزئي است. شامل دو تصديق با موضوع يكسان است كه يكي از محمول)2  ها كلي
يك)3 و دو محمول است كه آنيك تصديق با يك موضوع كلي و ديگري كلي است.ي از  ها جزئي
آن)4 و دو محمول است كه يكي از و محمول ديگر كلي است. يك تصديق با موضوع جزئي  ها جزئي
به رنگ-238 و ناطق نسبت به حيوان مي پذير نسبت به جسم  گيرند؟ ترتيب، مصداق كدام مفاهيم قرار
 عرض خاص-عرض خاص)4 عام عرض-عرض عام)3 فصل-عرض خاص)2 نوع-عرض خاص)1
 دهند0 يك قضيۀ محصوره است؟ كدام عبارت، نشان-239

 كلمات بيانگر تصورات ذهن هستند.)1
 مجموعۀ اعداد فرد، غيرقابل شمارش است.)2
 جامعۀ بشري، دربرگيرند0 ساير جوامع انساني است.)3
مي)4 و در اصل عربي است. مجموعه، از پنج حرف تشكيل  شود

به» هر الفب است.«هرگاه قضيۀ-240 و سپس نقيض عكس آن را بسازيم، كدام قضيه مي را عكس كرده  آيد؟ دست
ب الف نيست.)1 ب الف نيست.)2 بعضي ب الف است.)3 هيچ  بعضي غير الفب است.)4 بعضي غير

و ماد0 يك قياس مناسب-241  تر است؟ كدام تشبيه براي نشان دادن صورت
به اعضاي)1 به مختلف بدن در موجود زنده و كل بدن  منزلۀ صورت است. منزلۀ ماده
به)2 و هيدروژن آن اكسيژن و آب كه از به منزلۀ ماده  منزلۀ صورت است. ها درست شده،
مي)3 به اعدادي كه به يك معادلۀ رياضي داده به شود و خود آن معادله  منزلۀ صورت است. منزلۀ ماده
گو شكل)4 بههاي به ناگون هندسي و خطوطي كه دور تا دور هر شكل را فرا گرفته،  منزلۀ صورت است. منزلۀ ماده

ج نيست.«اگر بدانيم دو قضيۀ-242 مي» هر الفب است.«و» هيچ الف غير به درست است، درستي كدام قضيه را  دست آوريم؟ توانيم
ب است.)1 ج ب است.)2 هر ج ج نيس)3 بعضي ب غير ب نيست.)4ت.هيچ ج  بعضي غير
مي» شكل اول قياس باطل است؛ چون مصادره به مطلوب است.«دربار0 عبارت-243  توان گفت؟ كدام مطلب را

 قياس نيست؛ چون حد وسط ندارد.)2 قياسي است كه صغراي آن نادرست است.)1
غي)4 قياسي است كه كبراي آن نادرست است.)3  رمعتبر است.قياس نيست؛ چون صورت آن

و منبع يكساني برخوردار هستند؟-244  در كدام مورد هر دو قضيه از صورت
 كسي كه دچار سل باشد، هواي آلوده برايش مهلك است.-موش ناقل بيماري طاعون است)1
مي)2 مي ترين كره خورشيد نوراني-گردد زمين به دور خورشيد  بينيم. اي است كه
و وفا نيست)3 گل نشان عهد  نورِ ماه از خودش نيست.-در تبسم
 قد مادرم بسيار بلند است.-امروز هوا گرم است)4
ميمي-245 (از نظر معدل)، در كالس الف درس و سوم مدرسه و دوم خوانند. اگر از اين مطلب نتيجه بگيـريم كـه كـالس الـف دانيم كه نفرات اول

 ايم؟ اي شدهطهباالترين معدل را در مدرسه دارد، دچار چه مغال
 ايهام انعكاس)4 تمثيل ناروا)3 تقسيم)2 تركيب)1
 در علوم است؟» قانون«كدام مورد بيانگر واژ246-0

 اي كه ميان دو چيز وضع شده باشد. رابطه)2 آنچه ضرورتاً بايد انجام شود.)1
ضر)4 آنچه كه بشر در آن دخالتي نداشته باشد.)3 و  ورت داشته باشد.نوعي رابطه كه كليت

 كدام مورد در اصل يك سؤال فلسفي است؟-247
مي)1  اند؟ ها در ابتدا نژاد واحدي داشته آيا انسان)2 داند؟ كدام مكتب انسان را تابع اقتصاد

مي)4 آزادي تابع فرهنگ است يا فرهنگ تابع آزادي؟)3  خواهي جمع كند؟ تواند خودخواهي را با ديگر چگونه انسان
 هاي سقراط براي كشف راز سخن سروش معبد دلفي اشاره دارد؟ كدام مورد، به نتيجۀ نهايي تالش-248

 داناي حقيقي كسي جز خداوند نيست.)1
 كسي كه از ناداني خود خبر دارد، دانا است.)2
 تر بودند. كساني كه بيشتر به دانايي شهره بودند، نادان)3
ك داناترين آدميان كساني)4  دانند.ه مانند سقراط، هيچ نمياند

www.konkur.in

forum.konkur.in



20

و پروتاگوراس در كدام مورد با هم اختالف-249  نظر داشتند؟ سقراط
 هاي حواس ما از يك چيز در دو زمان، همواره يكسان نيست. دريافت)1
مي)2  شود، غيرقابل اطمينان است. شناختي كه از طريق حواس كسب
به)3  دهند. ما نمي حواس انسان هيچ نوع شناختي از جهان
مي)4  كنند. همۀ چيزهايي كه اطراف ما هستند، دائم تغيير

به-250  يك از علل اربعه هستند؟ دهند0 كدام نشان» ناطق«و» حيوان«،»حيوان ناطق«در تعريف انسان
و صوري هستند.به)2 شوند. يك از علل چهارگانه مربوط نمي به هيچ)1  ترتيب حاكي از علل مادي

و يك علت بيروني هستند.ب)3 مي)4 يانگر يك علت دروني  دهند. هر يك جزئي از علت مادي انسان را نشان
در ميان دو متفكر ذكرشده، كدام-251 و فخـر رازي و داوري ميان نظرات نصيرالدين طوسي و كدام شخص به بررسي يك متأثر از ديگري بوده است

 مورد افكار ابن سينا پرداخت؟
 ميرداماد-خواجه نصير از سهروردي)2 سهروردي-ي از خواجه نصيرسهرورد)1

 الدين رازي قطب-خواجه نصير از سهروردي)4 الدين رازي قطب-سهروردي از خواجه نصير)3
مي-252  دهند0 كدام اصل يا قاعد0 فلسفي است؟ آيد، نشان اين مطلب كه انسان براي رفع گرسنگي درصدد خوردن غذا بر

 محال بودن ترجيح بدون مرجح)2 واقعيت مستقل از ذهن اصل)1
 نيازمندي ممكن به واجب)4 اصل وجوب علي)3
 در فلسفه درست است؟» قديم«كدام عبارت، دربار0 اصطالح-253
و فيلسوفان، يك مصداق بيشتر ندارد.)1  به اتفاق متكلمان
هم)2 مي معناي آن نزديك به معنايي است كه در ادبيات  شود. مطرح
و خصوص مطلق است. بنابر اعتقاد فيلسوفان، نسبت آن با ممكن)3  الوجود، عموم
 قابل تعريف است.» حادث«يك مفهوم نسبي است؛ بنابراين فقط با استفاده از مفهوم)4
؟نيستهاي الزم براي زعيم مدينۀ فاضلۀ فارابي يك، از ويژگي كدام-254

 توانايي ادار0 مردم)4 رشت عاليس)3 خردمندي)2 نبوت)1
كه پاسخ اصلي ابن-255 ، كدام است؟»چرا نظام عالم نظام احسن است«سينا به اين سؤال
مي)2 اند. وقايع ويرانگر هم جزء ضروري نظام عالم)1 و كمال حركت  كند. هر موجودي به سوي خير

در)4 نظام موجودات منطبق بر علم الهي است.)3  طبيعت نقش خاصي دارد. هر موجودي
 منظور سهروردي از نور، كدام است؟-256

 ذات باري تعالي)4 واقعيت اشياء)3 حقايق مجرده)2 هستي مطلق)1
؟نيستكدام عبارت مورد عقيد0 مالصدرا-257
و ذوق همگي، راه)1  اند. بخش دستيابي به حقيقت هاي اطمينان عقل، دين
و استوار است.علم لدني كه سالكان طري)2  قت آن را باور دارند، دانشي حقيقي
 ارزش عقل تنها در خدمت به دين نيست، بلكه رسول باطني حق در وجود انسان است.)3
به)4 مي درستي حركت كند، به همان نتيجه وقتي عقل مي اي  كند. رسد كه دين آن را معرفي
 تر است؟ مناسب» لت وجود يا ماهيتاصا«در بحث» اصالت«كدام مورد در توضيح مفهوم-258
 مفهومي كه داراي منشأ واقعي باشد)2 آنچه كه قائم به چيز ديگري نيست)1

مي)4 چيزي كه داراي نوعي مصداق باشد)3  دهد آنچه كه واقعيت را تشكيل
و منكران آن اختالف-259 ؟نظر وجود دارد دربار0 مفاد كدام عبارت، ميان معتقدان به اصل عليت

 دهند0 تأثيرپذيري يكي از ديگري نيست. دنبال هم آمدن دو حادثه، نشانبه)1
و تجربه راهي براي اثبات يا رد اثر آتش بر سوختن اشياء نداريم.به)2  جز حس
مي)3 پي حواس ما گواهي مي دهد كه برخي از حوادث، همواره  افتند. درپي اتفاق
ميزير سؤال رفتن اصل عليت شناخت)4  كند. ما را نسبت به قوانين هستي مخدوش

و فرهنگ غرب دانسته است؟ كدام متفكر همۀ فرهنگ-260  ها را جزئي از تاريخ
 هگل)4 راجر بيكن)3 آلبرت كبير)2 برتراند راسل)1

 دقيقهدقيقه 1515وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: روان شناسيروان شناسي
به رويكرد انسان-261  دو رويكرد، مطرح شد؟ در مقابل كدام» نيروي سوم«عنوان گرايي

 شناختي-شناختي زيست)4 شناختي-رفتارگرايي)3 كاوي روان-شناختي زيست)2 كاوي روان-رفتارگرايي)1
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 ترتيب، كدام است؟به» گرايي انسان«و» رفتارگرايي«ويژگي اساسي رويكردهاي-262
 رفتار انسان ناهشيار است.-پذير باشد رفتار بايد مشاهده)1
 انسان مسئول رفتار خود است.-رفتار انسان اكتسابي است)2
 تجارب اوليه نقش اساسي در رفتار فرد دارد.-انسان مسئول رفتار خود است)3
 رفتار انسان قابل كنترل است.-نيازهاي غريزي عامل اصلي رفتار انسان هستند)4
از» يادآوري«مطالعۀ رفتاري كه به فرايند-263 مي كدام رويكرد رواناشاره دارد،  شود؟ شناسي ناشي

 شناختي زيست)4 گرايي انسان)3 رفتارگرايي)2 شناختي)1
مي-264 لُوب صورت  گيرد؟ ادراك اطالعات شنوايي توسط كدام

اي آهيانه)4 گيجگاهي)3 سريپس)2 پيشاني)1
مي-265 و ضعف فشار رواني را بيشتر كدام عامل تعيين  كند؟ شدت

مي)3 شرايط زندگي شخصي فرد)2 رت خود فشار روانيقد)1 و طرز تلقي خود فرد)4 كنند آنچه اطرافيان اِلقا  نگرش
 ترين تفسير آن كدام است؟ است. مناسبUرابطۀ سن مادر با خطر مرگ جنين يا نوزاد به شكل-266

مي)1 مي هرچه سن مادر بيشتر  شود. شود، خطر مرگ جنين نيز بيشتر
ازبا)2 از15رداري در سنين كمتر  صالح نيست.35و باالتر
 خطر مرگ جنين در مادران جوان بسيار باالست.)3
 سالگي است.50و15بهترين سن بارداري بين)4
مي هاي سخت انسان-267  كنند؟ روي، با مشكالت زندگي چگونه برخورد

به)1 مي خيلي راحت مشكالت را مي دنبال مشاورهبه)2 سپارند. فراموشي  گردند. هاي عميق
مي)3 مي)4 گيرند. مشكالت را نوعي چالش در نظر  كنند حالت انفعالي پيش بگيرند. سعي

مي-268 و منفي گرفتار  شود؟ در كدام نوع تعارض، فرد به احساسات مثبت
 گانهگرايش چند-گرايش)4 گرايش ساده-گرايش)3 اجتناب-گرايش)2 اجتناب-اجتناب)1
مي-269 و سمت چپ، اشتباه  كنند؟ چرا اكثر مردم در شناختن سمت راست

و غرب از يكديگر)2 عدم آشنايي با چهار جهت اصلي)1  در اثر نشناختن شرق
آنبه)4 علت عدم آموزش مناسب در دور0 كودكيبه)3  علت تشابه سمت راست بدن به سمت چپ

 جبرگراست؟ كاوي به كدام دليل، نظريۀ روان-270
مي)1 و توارث در توانايي)2 داند. تغيير در رفتار را در گرو تغيير در شناخت  كند. ها را خوب تعريف نمي سهم محيط

مي تعارض)3 مي)4 داند. هاي دوران كودكي را عامل اختالالت رواني و توارث  توانند تعامل داشته باشند. معتقد است كه محيط
ك-271 كمدر سالمندان، مي دام حافظه  بيند؟ ترين آسيب را

 سازي ادراكي آماده)4اي رويه)3 رويدادي)2 معنايي)1
 است؟» تعريف عملياتي«كدام گزينه، بيانگر-272

مي عملكرد رياضي با توانايي دانش)1  شود. آموز در درس رياضي مشخص
مي با دستيابي به هدف)2 را هاي درس  ياد گرفته است.توان گفت كه فرد رياضي
مي با نگرش دانش)3  توان به توانايي او در درس رياضي پي برد. آموز به درس رياضي
به اي كه دانش عملكرد رياضي با نمره)4 مي آموز از امتحان مي دست  شود. آورد، مشخص
 كدام عبارت، در مورد حافظه درست است؟-273
و بلند حافظۀ حسي، كوتاه)1 د به تمرين است.مدت نيازمن مدت
و زوال حافظۀ كوتاه)2 مي توجه نكردن باعث از بين رفتن  شود. مدت
و سلسله ارتباط بين انواع مختلف حافظه از نوع زنجيره)3  مراتبي است. اي
به)4 و معنايي داده نمي در حافظۀ حسي، اطالعات و در آن به اطالعات، تفسير  شود. صورت ساده دريافت شده
به اگر-274 به شناس بخواهيد نظريه عنوان پژوهشگر روان شما ترتيب طي خواهيـد اي را با روش تجربي مورد بررسي قرار دهيد، كدام مراحل علمي را

 كرد؟
و بررسي داده)1  گيري ها، نتيجه ها، استقراء از داده آزمايش
 گيري آوري اطالعات براي رد نظريه، نتيجه بررسي نظريه، جمع)2
و جمعمشا)3  گيري آوري اطالعات، ارائۀ فرضيه، آزمايش، نتيجه هد
و جمع)4 و بررسي داده ارائۀ فرضيه، مشاهده  ها براي تأييد نظريه آوري اطالعات، آزمايش
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مي در بررسي علت مرگ، به كدام دليل بيماري-275  دهد؟ هاي دستگاه گردش خود، بيشترين آمار را به خود اختصاص
 استعمال دخانيات)4 عوامل خطر رفتاري)3 عوامل ژنتيكي)2يتحرك ناكاف)1
و هيجاني براي فرد است كه در اين جو آرام بتواند به نيازهاي واقعي روانـي خـود-276 هدف كدام نوع درمان، فراهم كردن يك جو حمايتيِ عاطفي

 بينش پيدا كند؟
 كاوي روان)4 محوري-مراجع)3 رفتاري)2 شناختي)1
كننده باشد، ولي در عين حال ممكن است مانع ازدواج او باشد، او در كـدام تحصيل در دانشگاه ممكن است براي يك دانشجوي دختر جذب-277

 موقعيت قرار گرفته است؟
 اجتناب-تعارض گرايش)2 در شرايط فشار رواني)1

 هاي خرد مقاومت در مقابل خواسته)4 شرايط ناكافي براي ازدواج)3
مي-278  كند؟ رفتارگرايي در مطالعۀ انسان، به كدام موضوع بيشتر توجه
 عوامل ناخودآگاه)4 هاي ذهني فعاليت)3 خودشكوفايي)2 تعامل با محيط)1
و تسلط بر هيجان-279  هاي خود از نظر رواني، سالم است؟ كدام فرد عالوه بر سازگاري

و غمگين نباشد.)1 آس)2 افسرده  يب نرساند.به ديگران
و نگراني نداشته باشد.)3 به)4 اضطراب و و ديگران داشته باشد. ادراك درست  جا از توانايي خود

 كدام عبارت در مورد شناخت، صحيح است؟-280
مي گيرنده)1  شوند. هاي حسي در شبكيه موجب تفسير اطالعات
مي)2 و تفسير اطالعات، ادراك را ممكن  سازد. مراحل پذيرش، تبديل
مي)3  كند. در هنگام ادراك كردن، يك صافي گلوگاه شناختي وجود دارد كه اطالعات را شناسايي
و عدم توجه به بعضي ديگر، نشانۀ ادراك خوب از آن اطالعات است.)4  توجه كردن به بعضي از اطالعات
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و ادبيات فارسي و ادبيات فارسيزبان زبان
1پاسخ: گزينۀ-1

 ها: معني درست واژه در ساير گزينه
 هاي رومي كه برابر ماه سوم بهار است. ) ايار: از ماه2
و نيروي معنوي فرد شود.3  ) صبوح: آن چه باعث سرخوشي
ط4 و قوس بنا از ميرف) قاب: آسمانه  سازند. داخل كه آن را از چوب

1سخ: گزينۀپا-2
 ها: در ساير گزينهها واژهمعني درست

و منظم كردن است. واقع) تعبيه شدن: قرار گرفتن،2  شدن، تعبيه ساختن به معني مرتب
مي3 و آغاز هر چيز گفته غُرّه: به اول هر ماه  شود؛ در لغت به معني پيشاني است./ كوپال: گرز آهني)
 ) توجع: دردمندي4

3ۀ پاسخ: گزين-3
:واژهمعني درست

بي(بيگاه: دير و درويش بي روزي: )نوا
2پاسخ: گزينۀ-4

از : ضياع: زمينها واژهامالي درست هاي زراعتي، دارايي/ مخذول: خوار، زبون گرديده/ مغلوب: شكست خورده/ سـماط: سـفره/ نصـاب: حـد معـين
و او برشمردن نيكويي چيزي/ رثا: شعر گفتن دربار` مرگ كسي، گريستن بر مرده  هاي

2پاسخ: گزينۀ-5
 امالي درست واژه: فسحت: گشادگي، فراخي

4پاسخ: گزينۀ-6
را»محذوف«، مشبه را سؤالبه اشتباه در بيت مورد سؤالدقت كنيم: طراح و آن در)4(ه كه در گزينـۀ پنداشت»ابر«تصور كرده هـم آمـده اسـت؛

 مشبه است!»هواي روشن«ت، بلكه نيس محذوفحالي كه مشبه در بيت، 
4پاسخ: گزينۀ-7

:سؤالها در بيت بررسي آرايه
و كمان)نهفته(تشبيه و مژگان به تير  : تشبيه ابرو

و نشر مشوش: ابرو )1نشر(، تير)2لف(، مژگان)2نشر()، كمان1لف(لفّ
 نظير: ابرو، مژگان/ تير، كمان مراعات

2پاسخ: گزينۀ-8
 ها: ها در بيتي آرايهبررس

و نشر رخ)»ج«بيت(لفّ )2نشر(، شام)1نشر(/ صبح)2لف(، زلف)1لف(:
 : اين كه زهر شيرين باشد.)»ب«بيت(پارادوكس
 : گالب استعاره از اشك)»ه«بيت(استعاره
د(تشبيه و اقبال)بيت و طرّ` مشكين به روز تاريكو شب تيره و خط  سياه : تشبيه ضمنيِ خال
 رايحه-2 آرزو-1: بو:)»الف«بيت(ايهام

1پاسخ: گزينۀ-9
 نام پديد آورندگان آثار:
و مراتع بهشتي، موش بك : جان اشتاينها آدمها

 تحقيق ماللهند، قانون مسعودي: ابوريحان بيروني
 الدوله الشمس، مرآة البلدان: محمدحسن خان صنيع مطلع

 ها: بررسي ساير گزينه
و غرايب ) تحفة2  ) سال پنجم الجزاير: فرانتس فانون3 الدوله االمصار: محمدحسن خان صنيع النّظّار
 ها: خوزوئه دوكاستروو خرچنگها آدم)4

4پاسخ: گزينۀ- 10
 ها: بررسي ساير گزينه

 االنوار: خواجوي كرماني/ زادالعارفين: خواجه عبداهللا انصاري ) روضة1
 خواجه عبداهللا انصاري) زادالعارفين:2
 االنوار: خواجوي كرماني الحيات: عبدالرحيم طالبوف تبريزي/ روضة ) مسائل3
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3پاسخ: گزينۀ- 11
 ها: بررسي ساير گزينه

(مترجم: حسين خديو جم)2)الملك مترجم: ناصر() اتللو: شكسپير1  ) االيام: طه حسين
)يمترجم: بلعم() تاريخ طبري: محمد جرير طبري4

3پاسخ: گزينۀ- 12
د)يـ(كه/ به/ چند/ ين/ آرا//∅/ نـ/ است/آنتكواژها: به/ ترين/ شعر/ ـَـ و/ مزيّن/ گرد/ ه/ و/ بديع/ آراست/ ا/ ـِـ/ زيب/ ش/ )تكواژ24(ـِـ

1پاسخ: گزينۀ- 13
 ها: بررسي ساير گزينه

نا2 ز بهر كهن دادن/ كه پيش طايفه) من آبروي نخواهم )است(بيماري)از(اي مرگ به
 بر اينان كه به غفلت گذرانند)خورممي(ست/ افسوس چه ديده،ست ) چشمي كه جمال تو نديده3
مي() به دوستي4 ز دست تو ضربت شمشير/ چنان موافق طبع آيدم كه ضرب اصول)خورم سوگند  كه

2پاسخ: گزينۀ- 14
مي»را«يه بر مضاف، با حضورال تقديم مضاف  افتد.ي فكّ اضافه اتفاق

 گر تشنگان باديه را جان به لب رسد: جان تشنگان
 اليه براي گريه است. مضاف»م«4پاسخ: گزينۀ- 15

 ها: بررسي ساير گزينه
مي1  آيد/ رفت ) در بيت دو جملۀ ناگذر وجود دارد:
دو2 يكوجود دارد: چندين»صفت پيشين«) در بيت /
 رفت)منصور(است: محذوف) نهاد در جملۀ پاياني به قرينه،3

3پاسخ: گزينۀ- 16
و قالب مي پااليد.كهاين صافي سحار اوست سخن را به زيباترين شكل

جملۀ وابستهجملۀ هسته

1پاسخ: گزينۀ- 17
 فشاني موجب كمال است. : جان)1(و گزينۀ سؤالمفهوم مشترك بيت

 ها:م ساير گزينهمفهو
 ) سخن معرف شخصيت است.2
 ) نكوهش قطع كردن حرف ديگران3
و ناسازگاري روزگار4  ) ناكامي

4پاسخ: گزينۀ- 18
 : ايثار)4(و گزينۀ سؤالمفهوم مشترك بيت
 ها: مفهوم ساير گزينه

 ) تقدير عاشق سوختن است.3 فشاني عاشقانه ) جان2 ) گدازندگي1
3نۀ پاسخ: گزي- 19

و گزينۀ سؤامفهوم مشترك بيت بي)3(ل  هاي ظاهري اعتباري جايگاه:
 ها: مفهوم ساير گزينه

بي1 و ترجيح توانايي شخصي بر نژاد2 جا در برابر انسان نادان ) نكوهش صبر  ) خوداتكايي
و رسيدن به جايگاه اصلي4  ) دعوت به بلندهمتي

2پاسخ: گزينۀ- 20
م)2(مفهوم گزينۀ  ضرّات قدرت:

 ها: استغناي عاشقانه مفهوم مشترك ساير گزينه
2پاسخ: گزينۀ- 21

 گدازندگي عشق)2(مفهوم گزينۀ
 ها: لذت غم عشق/ اشك غمگسار عاشق است. مفهوم مشترك ساير گزينه
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3پاسخ: گزينۀ- 22
و فضايلسؤالمعني عبارت و به نوافل و7نماز ابتدا كرد: صبر كردند تـا حضـرت علـي : صبر كردند تا از فرايضو سنن فارغ شد مقـدمات نمـاز

و مستحبات نماز را شروع كرد.  واجبات آن را تا پايان سالم انجام داد
4پاسخ: گزينۀ-23

و صبر)4(و گزينۀ سؤالمفهوم مشترك بيت  : تقابل عشق
 ها: مفهوم ساير گزينه

ص3 ) دعوت به صبر2 ) ضرورت صبر در راه عشق1  يابي است. بر كليد كام)
3پاسخ: گزينۀ- 24

 انگيزي پنهان : توصيف فتنه)3(مفهوم گزينۀ
 ها: عشق پنهان كردني نيست. مفهوم مشترك ساير گزينه

1پاسخ: گزينۀ- 25
و جان)1(هاي گزينۀ بيت مشتركمفهوم  فشاني عاشقانه : تسليم

 ها: مفهوم ساير بيت
و خاكساري در برابر معشوقج) پاك معشوقب) ترجيح مرگ بر زندگي بدون  بازي

زبان عربـيزبان عربـي
گزینۀ-۲۶ ۲پاسخ:

استقاموا ربُّنا/ قالوا/ الذین/ کلیدی: کلامت
گزینه (رد که کسانی (الذین: (۱های و (۳((

گزینه (رد است. ماضی فعل گفتند؛ (قالوا: (۳های و (۴((
ما فعال کردند؛ پیشه استقامت گزینهاستقاموا: (رد است. (ضی (۳های و (۴((

گزینۀ-۲۷ ۲پاسخ:
َسَنِجُده صرباً/ ... َصربَنا عظیم/ َعَمٍل کّل کلیدی: کلامت

گزینه سایر (رد بزرگی کار هر عظیٍم: َعَمٍل ها)کّل
کنیم؛ صرب واقعاً صرباً: ... قیـد»صرباً«َصَربنا بـا تأکیـدی صـورت بـه پـس اسـت، تأکیدی مطلق سـایر»واقعـاً«مفعول (رد کنـیم. ترجمـه بایـد

ها)گزینه
گزینه (رد است. (آینده) مستقبل مضارع فعل یافت، خواهیم را آن (َسَنِجُدُه: (۱های و (۳((

گزینۀ-۲۸ ۴پاسخ:
یَکَتِسَب أن یُحاِوُل/ اُّمیَّاً/ کاَن ان و کلیدی: کلامت

بود، ناخوانده درس چند هر اُمیَّاً: کاَن معنای»َنکا«إن گزینه»بود«به سایر (رد ها)است.
می تالش فعلیُحاِوُل: آن از قبل چون اما است، مضارع فعل صـورت»کان«کرد؛ بـه اسـت، آمـده ماضی) اسـتمراری«(یعنی ترجمـه»ماضـی

گزینهمی سایر (رد ها)شود.
به یَکَتِسَب: صورتأن به که است منصوب مضارع فعل آورد؛ ا«دست می»لتزامیمضارع گزینهترجمه سایر (رد ها)شود.

گزینۀ-۲۹ ۱پاسخ:
التََّعلُّم الناِس/ بَْیِن ِمن کلیدی: کلامت

گزینه سایر (رد مردمان میان از الناس: بین ها)ِمن
گرفنت؛ یاد آموخنت، باب»تََعلُّم«التََّعلُّم: ل«مصدر معنای»تفعُّ گرفنت«به باب»تعلیم«و»یاد سـایر»تفعیل«از (رد است. دادن یاد معنای به

ها)گزینه
گزینۀ-۳۰ ۲پاسخ:

دارم؟ کار چه مردم با بالناس: َشأين ما بگوید/ که یَقوَل: أَْن
دارم؟ کار چه مردم با بگوید: که نیست شایسه انسان برای و صحیح: ترجمۀ

گزینۀ-۳۱ ۴پاسخ:
است. گفتاری مقامی هر برای عبارت: (ترجمۀ به۴گزینۀ عبارت این هامنند گفنت«) سخن موقع دارد.»به اشاره

گزینۀ-۳۲ ۲پاسخ:
از بعد اگر لحظٍة: کلِّ فی لحظه: بیاید،»کّل«هر مفرد یا نکره اسم صورت»کّل«، می»هر«به گزینهترجمه (رد (شود. (۱های و (۴((
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گزینمی (رد است. مضارع فعل نریُد؛ نطُلُب، (خواهیم: ))۴ۀ
ُملَتِمسون؛ نحن و ُملَتِمسیَن گزینه»ملتمسانه«ملتمسانه: سایر (رد است. درست شده ذکر شکل دو این به فقط است. ها)حال

می معرفه چون و است وصفی ترکیب الکاملة؛ ة حَّ الصِّ کامل: همراهسالمتی باید دو هر پس گزینه»ال«باشد، سایر (رد ها)بیایند.
گز-۳۳ ۱ینۀپاسخ:

َقلبنا؛ گزینه»قلب«قلبامن؛ (رد است. (مفرد (۲های و (۴((
گزینه سایر (رد است. آینده مضارع فعل َسُتصبٌح: شد: ها)خواهند

مطلب: درک مطلب:ترجمۀ درک ترجمۀ
صخره (زندگی صامدة صخرٌة امواجالحیاة (که متالطَمٌة أمواٌج تواجهها دریایی) ساحل (بر بحٍر شاطیء علی است) استوار بـاای خروشانی

روبه میآن بهرو لحظه هر ) الیها، لحظة کّل تأتی میشود)، آن میسوی باز و ) بینهام املواجهة تتواصل و تعود و برخـوآید.) و میـانرگـردد د
می ادامه دو الـآن و است) فعال امواج و ) نشیطة! االمواج و است) باقی صخره که زمانی (تا باقیه الصخره مادامت فـییابد.) َیعیشـوَن ذین

می زندگی زندگی، این در که کسانی (و الحیاة، بههذه ) مختِلفیَن: ُیواجهونها باکنند،) متفاوتی مـیروبـهمـاطور یبـدأرو َمـن ِمـنهم شـوند.)
آن میان (از ُمتشامئًا مییومه رشوع بینی بد با را روزش که هست کسی یذّمها مـیکند)و نکـوهش را زنـدگی (و َقـدکالدنیا أّنهـا َیـَری و نـد)

می (و حقَُّه. آنَسَلَبت که آن»دنیا«بیند میان از (و ِبَنفسِه َیِثُق َمن ِمنُهم َو است.) ربوده را دارد)حقش اعـتامد خـودش به که است کسی ها
الف الحیاة َجَعَل الذی دارد) ایامن پروردگارش های سنت به (و ربِّه بسنن َیؤِمٌن اضو و للناشطیَن ولی پرجنـب برای را برتر زندگی که ) لعاملین

(و املتکاسلین! و للخاملین السفلی و داد) قرار کارکنان و یواجههـاپست»زندگی«جوشان التـی املصـاعب تنـبالن!) و سسـت افـراد بـرای را تر
) البرش روبههاییسختیأفراد آن با برش افراد َتخکه ال شوند) می األفَترو َحَسِب َعَلی متفـاوتِلُف افـراد اسـاس (بـر املنظـارنیراد َبـل سـت،)

(بلکه مختلف! الحوادث إلی به ینظرون بهعینکیالذی است!)که متفاوت نگرند می حوادث به آن وسیلۀ
منت: این کلامت معنای

پایدارصامدة آیدمیتأتیخروشانمتالطمةاستوار،
میتعوُدساحلشاطیء میتتواصلگرددباز دیابادامه

میروبهُهُتواِج کهمادامتشودرو وقتی فعالنشیطةتا
میَیبدُأ میَیذُمبدبینانهمتشامئًاکندرشوع کندنکوهش

َسَلبت استقد داردَیِثُقربوده برترالفضلیاعتامد
جوشانناشطینترپستالسفلی و سستخاِملینپرجنب افراد

عینکنظارملاهاسختیاملصاعبتنبالنُمتکاسلیَن
گزینۀ-۳۴ ۲پاسخ:

می توصیف چگونه را زندگی منت اساس بر عبارت: ...............ترجمۀ زندگی کنی؟
گزینه ها:ترجمۀ

هیچ۱ که است جاری نهر آن منی) خروشان شبیه۲شود.گاه روبهچیز) آن با حوادث که است میمحکمی شود.رو
تشنگان۳ که است آبی به شبیه دارند.) نیاز آن است.۴به غیرآرامی و ریزان و بلند امواج (

صخره به را زندگی که منت به توجه با (توضیح: گزینۀ پس کرده، تشبیه محکم است.۲ای نزدیک آن به (
گزینۀ-۳۵ ۲پاسخ:

است؟ کدام اشتباه گزینۀ
گزینه ها:ترجمۀ

هامنا۱ برش) صخرهفرزندان مشکالتهستندشبیه هستند.و امواج مانند
فرد۲ میدارای) دید یک به دنیا به دو هر بدبین و نفس به نگرند.اعتامد
است.۳ موفقیت هامن کوشا (فرد) یار که است این جهان بر حاکم های سنت جمله از (
می۴ مشخص را حوادث و انسان رویارویی نتیجۀ که است چیزی هامن زندگی به انسان دیدگاه چگونگی ند.ک)

دارند. اختالف دیدگاهشان در تنها برش افراد که شد گفته منت پایانی خط در توضیح:
گزینۀ-۳۶ ۳پاسخ:

منت: اساس بر
گزینه ها:ترجمۀ

است.۱ سختی و آسایش ایجاد علت هامن عینک (
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روبه۲ سختی با زندگی در که تنبالن مانند دارند وجود اشخاصی منی) شوند.رو
وی۳ از آنژگی) که است این بدبینان عیبهای دنبال به منیها خودشان در گردند.ها
می۴ محدود نفس به اعتامد موضوع در بدبین و نفس به اعتامد دارای فرد میان فرق تنها شود.)

گزینۀ-۳۷ ۱پاسخ:
گزینه ها:ترجمۀ

داری،۱ دردی چه شاکی ای ببینی.زیبا) زیبا را زندگی تا باش
می)۲ آسانی سختی از بعد که صربکن داردکمی تدبیری و وقت کاری هر و .آید
شگفت۳ مایۀ که شو آزاد رنج های تابوت از و برخیز آن) مومیایی یا و نیستی.انگیزی ها
منی۴ بزرگی به داد.) فرمان چه آن از کرد اطاعت روزگار پس است، گردیده رشیف او خوی و منش که جوامنردی مگر رسد

به که منت به توجه با سختی«توضیح: برابر در (»هادیدگاه گزینۀ ، داشت نزدیک۱اشاره دارد.) منت به را مفهوم ترین
گزینۀ-۳۸ ۳پاسخ:

عبارت:حرکت کامل گذاری
للناشطیَن!الُفضَلیالَحیاَةَجَعَلالذیَربِِّهِبُسَنِنُیؤِمُن

جر حرف به والیهمضاف/مجرور مسترتفعل ضمیر آن صفتبهمفعول»هو«فاعل
) گزینۀ ):۳اشتباهات

منت)←ُجِعَل در عبارت ترجمۀ به توجه با مجهول نه است معلوم (فعل َجَعَل
وزن←الَفضَلی بر مؤنث تفضیل است.)»ُفعلی«(اسم

گزینۀ-۳۹ ۱پاسخ:
عبارت:حرکت کامل گذاری:

ُیواِجههااَملصاِعُب َبْلِلُفَتالَتْخَبَرشُالالتی ٌد...اِملنظاَر، ُمَتعدِّ
مرفوع و مرفوعمبتدا و مرفوعفاعل و مرفوعمبتدا و خرب

) گزینۀ ):۱اشتباهات
است.)الَبَرشُ←الَبَرشَ مرفوع و فاعل )

گزینۀ-۴۰ ۳پاسخ:
گزینه سایر رد ها:دالیل

متعد۱ٍّ الزم) :
باب۲ (ِمن ثالثی مزید ثالثی←فعال)إ) مجرد
البارز۴ النون ضمیر فاعله و بالواو مرفوع ضمیر←) فاعله و اإلعراب نون بثبوت البارز»لواوا«مرفوع

گزینۀ-۴۱ ۴پاسخ:
گزینه سایر رد ها:دالیل

الظاهر۱ االسم فاعله ضمیر←»حق«) اجوف۲املسترت»هی«فاعله و معتل صحیح←)
معرب۳ مبنی←)

گزینۀ-۴۲ ۳پاسخ:
گزینه سایر رد ها:دالیل

للمبتدأ۱ مرفوع و مفرد خرب للمنعوت←»امواج«) بالتبعیة مرفوع و »أمواج«نعت
مالطمة)۲ (مصدره: مفعول اسم و مشتق تالطم)←) (مصدره: فاعل اسم و مشتق
مجرور۴ و صفة أو نعت مرفوع←) و صفة أو نعت

گزینۀ-۴۳ ۴پاسخ:
گزینهبررس سایر ها:ی

محًال۱ مرفوع و مبتدا َمن: (
را قرآن که هر بازدارندهباترجمه: و دستورات به باید کند، تالوت کند.دقت عمل آن های

محًال۲ مرفوع و مبتدا َمْن: (
بداند که هر میکهترجمه: بازخواست را او قیامت روز در میخدا محاسبه را خودش کند.کند،
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۳» است.»َمن) فاعل
مفعول۴ َمن: محًال) منصوب و به

توانایی به که کسی به ذاتیترجمه: میهای اعتامد میاش احرتام گذارم.کند،
گزینۀ-۴۴ ۱پاسخ:

یدعووَن صیغۀ←الناس در ناقص معتل مضارع فعل عّلۀ (حرف یدعون می»للغائبین«الناس شود.)حذف
فقط را پروردگارشان مردم سختیترجمه: میدر خوانند.ها

گزینه سایر ها:بررسی
صیغۀ۲ در ناقص مضارع فعل تهدیَن: »للمخاطبة«)

دانش تو میترجمه: هدایت حق راه به را کنی.آموزانت
صیغۀ دو در واوی ناقص معتل مضارع فعل یک»للغائبین«و»للغائب«نکته: دمـیشـکلبه در یـایی نـاقص معتـل فعـل همچنـین وآینـد.

می»للمخاطبة«و»للمخاطبات«صیغۀ شکل آیند.به
صیغۀ۳ در ناقص مضارع فعل یدعوَن: »للغائبات«)

می خدا از مادران گرداند.ترجمه: موفق جامعه در را فرزندانشان که خواهند
صیغۀ۴ در ناقص مضارع فعل تهدیَن: »للمخاطبات«)

را امت پرسان ما جامعۀ در زنان ای شام میبهترجمه: هدایت حق کنید.سوی
گزینۀ-۴۵ ۱پاسخ:

است. توابع از و صفت بگیرد، قرار معدود از بعد که زمانی عدد
گزینه سایر ها:بررسی

مفعول۱ َعَرش: إثنی به)
خریدم. رنگ شش در قلم دوازده تو برای ترجمه:

صفت۲ الثالث: ِابنک (
سوم پرس ماترجمه: شهر دانشمندان از بدان.ات را قدرش پس ست،

عدد دو همچنین هستند، توابع نقش در ترتیبی اعداد هستند.»إثنان«و»واحد«نکته: توابع نقش در نیز اصلی اعداد از
فصلین۳ صفتإثنیِن) :

خوانده را شیمی در کتامبان از فصل دو االن تا ام.ترجمه:
مباراة۴ صفتثالثة) :

گرمسابقۀترجمه: میان شد.سوم خواهد برگزار آینده هفتۀ در شام گروه و ما وه
گزینۀ-۴۶ ۱پاسخ:

مسترت»ُنِرشَت« ضمیر آن فاعل نائب و مجهول است.»هی«فعل
کرد. نخواهم فراموش است، شده منترش شهر در که را های خرب آن هرگز عبارت: ترجمۀ

گزینه سایر ها:بررسی
نایب۲ مجهول/ فعل ُیْعَرُف: ال الذیَن) فاعل:

می کمک فقیران به که کسانی منیترجمه: شناخته باشند.کنند مؤمن اگر شوند،
اسالیب۳ فاعل: نایب مجهول/ فعل ُتدَرُس: (

جلسه در روشترجمه: آن در که میای خوانده عربی زبان آموخنت کردیم.های رشکت شود،
أعامل۴ فاعل: نایب مجهول/ فعل تحاسُب: (

ب دانشترجمه: میه محاسبه امتحان در درسیتان کارهای که گفتم کوشا شود.آموزان
گزینۀ-۴۷ ۴پاسخ:

ُم حرف ُمهةشّبلعل: حرف اسم هذین: اعرابهةشّببالفعل/ با منصوب و خرب»/یاء«بالفعل ماِن: محًال»لعل«یتقدِّ مرفوع و
دانش دو این شاید درسترجمه: در تالششاآموز با کنند.هایشان پیرشفت ن

گزینه سایر ها:بررسی
ناجحوَن۱ (خرب←) است.)»لیَس«ناجحیَن فرعی اعراب با منصوب و

نکنند. توجه خودشان به که مادامی نیستند موفق ما جامعۀ پرسان ترجمه:
متحدوَن۲ (خرب←) است.)»کنتم«متحدین فرعی اعراب با منصوب و

می باشید، متحد اگر رتبهتوترجمه: به که برسید.انید باال های
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العا۳ هاتاِن مجّدتیِنمل) مجّدتاِن←تاِن العاملتیِن هاتین
کاش ای کارخانهاینترجمه اهداف برآوردن برای باشند.کارگران کوشا شان

گزینۀ-۴۸ ۲پاسخ:
عبارت این ومفعول»احیانًا«در زمان است.مفعول»أمام«فیه مکان فیه

ع باترجمۀ گاهی میچشاممنانبارت: مقابلامن در را بودیم.چیزهایی نکرده توجه آن به آن از قبل که بینیم
گزینه سایر ها:بررسی

مفعول۱ گزینه این در و است مبتدا الیوم: ندارد.) وجود فیه
گناهکاران آن در که است وقتی هامن امروز شوند.میمجازاتترجمه:

مفعول۳ عنَد: ل) لمکانفیه
منی قرار خود نزد را گذشته عاقل آیندهترجمه: برای چراغی مگر زندگی.دهد در اش

مفعول۴ طول: للزمان:) فیه
هیچ منیترجمه: باقی حالت یک به جهان در میچیزی تغییر روزها طول در بلکه کند.ماند،

گزینۀ-۴۹ ۲پاسخ:
است.) مؤنث حال (صاحب عازمًا

خواهر بازگشت.ترجمه: کند، رشوع را هایش درس مطالعۀ که بود گرفته تصمیم که حالی در مدرسه از م
گزینه سایر ها:ترجمۀ

می۱ فکر آن زیبایی زیادی به که حالی در ایستادم کوه مقابل در کردم.)
دانش۲ هستند.) شاد موفقیت این به که حالی در هستند تر موفق دیگران از ما کالس آموزان
بود.)۴ عمرش اواسط در که بود کرده رشوع را تحصیل حالی در بود ادیبان از سکاکی

گزینۀ-۵۰ ۳پاسخ:
است.»َمن« غیرمضاف منادی

اسم که کسی ای گردان.ترجمه: نیکو را ما احوال عاقبت داری نیکو های
گزینه سایر ها:بررسی

رب۱َّ مضاف) منادی :
ر تو نور، پروردگار ای میترجمه: شکر نعمتا همۀ بر هایت.کنم

مضاف۲ منادی ذا: (
درگذر. بردباریت با من از گسرتده؛ رحمت صاحب ای ترجمه:

مضاف۴ منادی حبیب: (
نیست؛ دوستی هیچ او برای که کسی دوست ای ودعایمترجمه: کن اجابت بپوشان!خطارا را هایم

و زندگـي و زندگـيدين دين
2پاسخ: گزينۀ- 51

و حكيم، متناسب با هـدفي هر همكاري و يبهوده نيست. خالقي آگاه، خبير و هيچ كدام باطل و اهداف بسيار بزرگي به دنبال دارد و تركيبي، ثمرات
مي كه در نظر دارد، اجزا را به وجود مي و برنامۀ معين، همكاري را شكل و نقشه و با طرح و غايت محقق شود. آورد  دهد تا آن هدف

3پاسخ: گزينۀ- 52
مي27با توجه به آيۀ ص كه وَوَ(فرمايد: سور` خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَمَا كَفَرُوا الْأَرْضَ ظَنُّ الَّذِينَ ذَلِكَ بَاطِلًا بَيْنَهُمَا وكه: كساني)مَا كافرند، آفرينش آسمان

 پندارند. زمين را باطل مي
2پاسخ: گزينۀ- 53

د20با توجه به آيۀ بَدَأَ الْخَلْقَ(اريم: سور` عنكبوت كَيْفَ فَانْظُرُوا فِي الْأَرْضِ سِيرُوا را)قُلْ و بنگريد كه چگونـه خـدا آفـرينش : بگو در زمين بگرديد
 آغاز كرد.

يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الĤْخِرَةَ(  : سپس خدا آفرينش آخرت را پديد آورد.)ثُمَّ اللَّهُ
قَِد( شَيْءٍ كُلِّ عَلَي  : همانا خدا بر هر چيزي تواناست.)يرٌإِنَّ اللَّهَ

www.konkur.in

forum.konkur.in



8

4پاسخ: گزينۀ- 54
و من ضل فانما يضل عليها(با توجه به آيۀ ردكه:)قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه به ارسال رهنمودهاي الهي اختيار انسان در قبول با

را را مورد توجه قرار داده، در حقيقت گزينـه» اختيار از ساير مخلوقات سلب«كه سؤالدوم قسمتشود. آن اشاره دارد، اختيار انسان برداشت مي اي
يُميت(خواهد كه مربوط به مخلوقات است؛ بنابراين از ميان آيۀمي و و آيۀ)هو الّذي يحيي )كل في فلك يسـبحون(كه در خصوص خداوند است

توانند از قانونمندي خـوده در كتاب درسي آن است كه: موجودات جهان نميكه در خصوص مخلوقات است، دومي اولويت دارد. همچنين پيام اين آي
 است.»سلب اختيار از مخلوقات«خارج شوند. اين پيام هم حاكي از 

3پاسخ: گزينۀ- 55
مي اي مردم ستم شما به زيان خودتان است. بهره«فرمايدمي سؤالآيۀ صورت و نتيجۀ اعمـال اين آيه در واقع»برد. اي از زندگي دنيا به اختيار انسان

و من ضل فانما يضل عليها(بد او به زيان خودش اشاره نموده است. اين مفهوم در آيۀ  مي)فمن اهتدي فلنفسه گويد: هر كـس نيز آمده است، زيرا
و هركس گمراه شد، به زيان خودش است. خودشهدايت يافت، به سود 

4پاسخ: گزينۀ- 56
 سور` عنكبوت داريم:69با توجه به آيه

فِينَا( جَاهَدُوا در)وَالَّذِينَ را خدا راه: كساني كه  ببندند. كاربهنهايت تالش خود
سُبُلَنَا( ميه را به راههاآن)وعد` قطعي خدا(: حتماً)لَنَهْدِيَنَّهُمْ  كنيم. ايمان هدايت
لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ( و قطعاً خدا)وَإِنَّ اللَّهَ  نيكوكاران است. راههم:

1پاسخ: گزينۀ- 57
ال يموت(اي كه به توكل بر خدا اشاره نموده، آيۀ كنند` عزم، توكل بر خداست. آيه يكي از عوامل تقويت اسـت. در واقـع)و توكّل علي الحيّ الّذي

ا بايد گزينه سؤالبراي پاسخ به اين   ست.اي را انتخاب كنيم كه به خداوند متعال اشاره نموده
3پاسخ: گزينۀ- 58

وَ(سور` شوري13با توجه به آيۀ نُوحًا بِهِ وَصَّي مَا مِنَ الدِّينِ لَكُمْ وَشَرَعَ إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا وَ الَّذِي إِبْرَاهِيمَ بِهِ وَصَّيْنَا وَمَا وَمُوسَي أَقِيمُوا الـدِّينَ أَنْ عِيسَي
فِيهِ تَتَفَرَّقُوا از«)لَا و نيز آن چه را كه به تو وحي كرده براي شما و دين تشريع كرد آن چه را كه به نوح سفارش كرده و موسـي و آنچه بـه ابـراهيم ايم

و در آن متفرق نشويد. »عيسي سفارش كرديم كه دين را به پا داريد
3پاسخ: گزينۀ- 59

و هذا من عدوّه(با توجه به آيۀ  اند. شيعۀ او ناميدهرا7پيروان حضرت موسي)هذا من شيعته
2پاسخ: گزينۀ- 60

مي60آيۀ مي59دهد. پيش از اين آيه، خداوند در آيۀ سور` نساء، مردم را از پيروي از طاغوت انذار و سور` نساء فرمايد: مردم را بـه پيـروي از خـدا
و امامانش  أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا(فرمان داده است:)األمر اولوا(رسول وَيَا وَأَطِيعُوا اللَّهَ مِنْكُمْأَطِيعُوا الرَّسُولَ )أُولِي الْأَمْرِ

1پاسخ: گزينۀ- 61
اهللا(اين كلمه«آمده كه فرمود:6الذهب در سخن پيامبر ثمر` توجه به مفاهيم عالي حديث سلسلة ال اله اال از)كلمۀ دژي اسـت كـه انسـان را

و عمل حفظ مي »كند. شرك در عقيده
4پاسخ: گزينۀ- 62

و از واليـت معنـويو حضور ايشان در جامعه آن است كه جامعه به صورت/يكي از فوايد زنده بودن امام زمان هاي گوناگون از هدايت هاي امـام
مي/گردد. اگر معتقد به زنده بودن امام زمان ايشان برخوردار مي تو نباشيم، در واليت معنوي ايشان خلل ايجاد جه كنيد كه مرجعيت علمـي شود.

و واليت معنوي، توسط خود امام استمرار دارد.  در دور` غيبت، توسط فقيه
و«خواهنـد گفـت:/اند، در روز ظهور، به علت عدم آمادگي، مانند قوم موسي به حضرت مهـدي آنان كه در زندگي خود با باطل مبارزه نكرده تـو

م و بجنگيد، ما اين جا »نشينيم.يپروردگارت برويد
4پاسخ: گزينۀ- 63

مي 329دور` اول امامت ايشان كه تا سال از طول كشيد، غيبت صغري ناميده  هجري آغاز شد. 329شود. غيبت كبري
و بهره اين غيبت آنقدر ادامه مي را يابد كه نه تنها مسلمانان، بلكه جامعه انساني شايستگي درك ظهور  پيدا كند.مندي از وجود آخرين حجت الهي

2پاسخ: گزينۀ- 64
/و منتظران حضـرت مهـدي مؤمنانبرقراري حكومت اسالمي در عصر غيبت، عالوه بر اين كه يك ضرورت اساسي در اجراي احكام اسالمي است، به

آن فرصت مي  چه را براي آمادگي ظهور الزم است، فراهم سازند. دهد كه
3پاسخ: گزينۀ- 65

آل 178با توجه به آيۀ  عمران داريم: سور`
إِثْمًا( لِيَزْدَادُوا لَهُمْ نُمْلِي لَهُمْوَ(: فقط به اين خاطر به آنان مهلت دهيم كه بر گناهان خود بيفزايند: علت مهلت خداوند براي گروهي از بدكاران،)إِنَّمَا

مُهِينٌ  ارانست: سرانجام بدكهاآن: در حالي كه عذابي خوار كننده براي)عَذَابٌ
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1پاسخ: گزينۀ- 66
 سور` نحل داريم:32با توجه به آيۀ

عَلَيْكُمُا( سَلَامٌ يَقُولُونَ طَيِّبِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ميهاآن: همانا كساني كه فرشتگان جان)لَّذينَ گوينـد:مي)فرشتگان(اند، گيرند در حالي كه پاك را
 سالم بر شما 

تَعْمَلُونَادْخُلُوا الْ( كُنْتُمْ بِمَا مي خاطربه: وارد بهشت مي شويد،)جَنَّةَ  داديد. اعمالي كه انجام
.اند دادهبهاي بهشت رفتن پاكان، اعمال نيكي است كه آنان در دنيا انجام

1پاسخ: گزينۀ- 67
 سور` زمر داريم:71با توجه به آيه

جَهَنَّوَ( إِلَي كَفَرُوا زُمَرًاسِيقَ الَّذِينَ  : مخاطب آيه: كافران)مَ
وَوَ( رَبِّكُمْ عَلَيْكُمْ آيَاتِ يَتْلُونَ مِنْكُمْ رُسُلٌ يَأْتِكُمْ أَلَمْ خَزَنَتُهَا لَهُمْ هَذَاقَالَ يَوْمِكُمْ لِقَاءَ هاآنفرشتگان با كافران، ارسال پيامبران براي سؤال:)يُنْذِرُونَكُمْ

.و انذارشان از روز رستاخيز
عَلَي الْكَافِرِينَ( كَلِمَةُ الْعَذَابِ حَقَّتْ و فرمان خدا در مورد كافران: مسلم شدن عذاب بر آنان)وَلَكِنْ  : حكم

2پاسخ: گزينۀ- 68
و چنان غرق در گناه7و هم در عصر حضرت عيسي7اسرائيل، هم در زمان حضرت داود قوم بني شـدند راه نافرماني از خدا را در پيش گرفتند

مي7كه مورد لعن اين پيامبران بزرگ واقع شدند. امام صادق  در كارهاي گناهكاران شركت نداشتند، امـا هرگزگروهي از اينان«فرمايد: دربار` آنان
ميهاآنهنگامي كه  ميهاآنكردند، به روي را مالقات و با آنان مأنوس بـ مي خنديدند ا گناهكـاران در شدند. مطابق روايت، نتيجـۀ مـأنوس شـدن

و گرفتاري در عذاب الهي است.آ صورت مشاركت نكردن در كارهاي »نان، ملعون شدن
3پاسخ: گزينۀ- 69

و العاقبة للمتّقين(با توجه به آيۀ و اصبروا انّ االرضهللا يورثها من يشاء من عباده توصيۀ ويـژ` حضـرت موسـي)و قال موسي لقومه استعينوا باهللا
و صبر پيشه سازند كه عاقبت نيك از آنِ متقين است. به قوم بني7 و آزار فرعونيان آن است كه از خدا ياري جويند  اسرائيل در قبال اذيت

1پاسخ: گزينۀ- 70
و عمل، دنباله و رفتار و اعتقادات مي رو شخصيت عموم مردم در افكار و آن را اسوه قرار  دهند. هاي برجستۀ جامعۀ خود هستند

4خ: گزينۀ پاس- 71
و دور` پيري، دور` دور` جواني، دور` انعطاف و دگرگوني و خصلت انعطاف، تثبيت خوي شدنكمپذيري، تحول از ها و لـذت را ها است. آنان كه خوشي

مي راه گناه جست مي كنند، در همان حال لذت گناه، با نگراني وجو و رواني درگير  كام آنان را شيرين كند. گذراند لذت گناه شوند كه نمي هاي روحي
4پاسخ: گزينۀ- 72

وَ(سور` اعراف داريم:32با توجه به آيۀ لِعِبَادِهِ أَخْرَجَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي حَرَّمَ مَنْ خَالِصَةً يَـوْمَقُلْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِلَّذِينَ آمَنُوا هِيَ قُلْ مِنَ الرِّزْقِ الطَّيِّبَاتِ
چه)مَةِالْقِيَا و روزي كسي زينت : قرآن كريم در پاسخ به اينكه مي هاي ها در هـا نعمـتاين«فرمايد: پاك الهي را حرام كرده، و در دنيـا بـراي همگـان

»دارد. مؤمنانآخرت اختصاص به 
3پاسخ: گزينۀ- 73

بالعدل(ش هم بايد چنين باشد. نظام هستي بر عدالت است هر كس خواستار آن است كه ديگران به اعضاي خانواد` او نظر سوء نداشته باشند، خود
و االرض از . عمل هر كسي، عكس)قامت السماوات ميآنالعملي دارد كه قسمتي و قسمتي ديگر در آخرت. در اين جهان ظاهر  شود

3پاسخ: گزينۀ- 74
و اقرضوا اهللا قرضاً حسناً يضاعف(با توجه به آيۀ و المصدقات و لهم أجر كـريم انّ المصدقين و كسـاني كـه در راه خـدا انفـاق مـي«:)لهم كننـد

مي قرض و كريم برايشان است. الحسنه »دهند، اجر مضاعف
2پاسخ: گزينۀ- 75

ميآندر خصوص نماز، از زماني كه به محل اقامت ده روزه برسد، بايد نمازهاي پس از در را كامل بخواند، زيرا . در خصـوص بمانـدجاآنخواهد ده روز
ميآنروزه، از  .تواند بگيرد رسد، روز` آن روز را نمي جا كه بعد از ظهر به محل اقامت ده روزه

 زبان انگليسيزبان انگليسي
2خ: گزينۀ پاس- 76

 كرد كه براي همه در هتل كامالً مهم بود كه البي را در اسرع وقت ترك كنند. آن مرد فكر مي
با)importantدر اين تست(ه، بعد از صفت توضيح: با توجه به ساختار زير، در جمل ميto، از مصدر  شود. استفاده

با+ ... Itصفت+)for+مفعول(+toمصدر + to be +
3پاسخ: گزينۀ- 77

 هايي از تعدادي داستان مشهور هستند. هاي گنجانده شده در اين مجموعه، صرفاً خالصه تعدادي از داستان
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مي)عبارت وصفي(وصفي كوتاه شده وار` توضيح: در جمله  تواند درست باشد: معموالً يكي از دو گزينۀ زير،
)قسمت سوم فعل( .p.p)2)شكل ساد` فعل+ ing(دار ing) فعل1

 است، قسمت سوم فعل درست است.)include(مفعول فعل عبارت وصفي)stories(با توجه به اينكه اسم قبل از جاي خالي
و تبديل به عبارت وصفي به صورت زير بوده است نيد: در واقع جملهبيشتر بدا :وار` وصفي ساختاري مجهول داشته كه قبل از كوتاه شدن

…which/ that are included in this collectionSome of the stories 
وار` وصفيجمله

…his collectionincluded in tSome of the stories →
عبارت وصفي

2پاسخ: گزينۀ- 78
كهآنمشتري  را فوراً خريد.آنقدر از ماشين جديد راضي بود

با داريم؛ بنابراين، جملهsoتوضيح: قبل از جاي خالي، مي همراهبه thatوار` نتيجه، طبق ساختار زير  شود: جملۀ كامل بيان
so+د/ صفتقي+)that+جمله(

4پاسخ: گزينۀ- 79
ميدقيق فكر كردن نبايد بدونكنم، معتقدم اكنون كه به گذشته نگاه مي .كردم عمل

در توجهتوضيح: با مي گذشتهبه مفهوم جمله، كاري نبايد مي انجام  كنيم: شده ولي صورت گرفته است؛ بنابراين از ساختار زير استفاده
shouldn’t + have + p.p. 

1پاسخ: گزينۀ- 80
كهبه حواسمچيز زيادي ياد نگرفتم، چون كه ميآوردند،مي وجودبهدر اتاقها بچهوسيلۀ سروصداهايي .شد پرت

 درگير كردن/ مستلزمِ ... بودن)2 حواسِ ... را پرت كردن)1
 ارتباط برقرار كردن)4 كردن جدا)3

3پاسخ: گزينۀ- 81
 كمك كند.)اينجا(بايد كاري انجام دهد تا به مردم قطعاًزيادي را در اين ناحيه ويران كرده است؛ دولت هاي لرزه خانه زمين

 شدت، خيليبه)4 قطعاً، يقيناً)3 اخيراً، به تازگي)2 به شدت، شديداً)1
1پاسخ: گزينۀ- 82

ك انتظارنود درصد آراء را دريافت كرد،)انتخابات(وقتي نامزد ه او به آساني برند` انتخابات خواهد شد، درست از آب درآمد.پيشين
 / حالت)چهره(بيان، اصطالح)2 انتظار/ توقع)1

 مقايسه/ سنجش)4 ارائه/ سخنراني)3
4پاسخ: گزينۀ- 83

ميترشان آن پسرها كه از شيو` برخوردشان با برادر كوچك بعآن، تصميم گرفتند از كشيدند خجالت ميزمان به توانستند مهربـاند با او تا جايي كه
 باشند.

از)3 گيج توسط/ سردرگم)2 عالقمند)1 هزده از/ شرمند خجالت)4 متعجب
3پاسخ: گزينۀ- 84

.كرد برقرار نميچون كه او اعتماد به نفس كافي نداشت، او هرگز در طول مصاحبه در هيچ زماني ارتباط چشمي
ن/ شدنگرفت)2 انجام دادن)1

 بردن/ گرفتن)4 درست كردن/ باعثِ ... شدن)3
 توضيح:

:  make eye contactارتباط چشمي برقرار كردن
2پاسخ: گزينۀ- 85

ميها آن  باشد. پذير انعطافها، به انداز` كافي گشتند كه براي طيفي از قابليت به دنبال يك بستۀ نرم افزاري
 شبيه/ مشابه)4 جهاني)3 پذير/ قابل تغيير طافانع)2 تكراري/ تكرارشونده)1

1پاسخ: گزينۀ- 86
 گيرند.مي كاربههاي رياضي با كاركرد عمومي هستند كه قوانين فيزيك را براي انجام فعاليت وسايليكامپيوترهاي آنالوگ

 مكانيسم، سازوكار)4 رگ، كشتي)3 اليه، قشر)2 ابزار، وسيله)1
1پاسخ: گزينۀ- 87

مي كيفيت فايل بهبودمهندسان صوت براي  كنند. هاي ضبط شده، از تعدادي تكنيك استفاده
 تهيه كردن/ فراهم كردن)2 بهبود بخشيدن/ افزايش دادن)1

 تأكيد كردن/ اصرار كردن)4 عموميت بخشيدن/ افزايش دادن)3
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ف و وجود دليل ديگر نرخ پايين تحصيالت در آفريقا، نابرابر تحصيلي در سرتاسر ايـن هاي فرصتقدان مدارسي است كه تجهيزات مناسب ندارند
كهكشورها هستند. بسياري از مدارس، در استخدام كردن معلمان صرفاً)قبيل( جا افراد كارآمد به تعداد كافي وجود ندارد، دشـواريآندر به اين دليل

ميدارند. اين به خصوص براي مدارس در نو  بـزرگتوانند آموزش ببينند، ترجيح خواهند داد به شهرهاي احي دوردست صحيح است. بيشتر افرادي كه
و درآمد باالتري دارند، نقل مكان كنند. بنابراين، در هر كالس موقعيتهاآنبرايكهيا حتي كشورهاي خارجي زيادي وجـود آموزان دانشهاي بيشتر

م ميهايي كه در مدارس روستاها الزم را ندارند. به اين علت، بچه هاي مهارتعلمان دارد. عالوه بر اين، معموالً هـاي، معموالً در آزمونكنند حضور پيدا
مي استاندارد در مقايسه با آن مي كنند، نتايج ضعيف هايي كه در شهر زندگي  كنند. تري كسب

4پاسخ: گزينۀ- 88
 فرصت/ موقعيت)4 / عملكردكاركرد)3 فرصت/ موقعيت/ مناسب)2 فشار)1

3پاسخ: گزينۀ- 89
 روند.مي كاربهبراي بيان علت انجام عملي becauseوsince ،asتوضيح: حروف ربط

2پاسخ: گزينۀ- 90
و بعد از م)countries(، در مورد اسم قبل از جاي خاليآنتوضيح: با توجه به اينكه عبارت جاي خالي دهد، در جاي خـاليياطالعات بيشتري ارائه

 وار` وصفي كامل است. يك جمله)2(ها تنها گزينۀ وار` وصفي يا عبارت وصفي نياز داريم. در بين گزينه به جمله
4پاسخ: گزينۀ- 91

 مهارت)4 حس/ احساس)3 سود/ منفعت)2 مقدار/ ميزان)1
2پاسخ: گزينۀ- 92

و(وار` وصفي كوتاه شده توضيح: در جمله مي)صفيعبارت  تواند درست باشد: معموالً يكي از دو گزينۀ زير
)قسمت سوم فعل( .p.p)2)شكل ساد` فعل+ ing(دار ingفعل)1

 دار درست است.ingاست، فعل)attend(فاعل فعل عبارت وصفي) children(با توجه به اين كه اسم قبل از جاي خالي
و تبديل به عبارت وصفي به صورت زير بوده است: وار` وصفي بيشتر بدانيد: در واقع جمله  ساختار معلوم داشته كه قبل از كوتاه شدن

…who/ that attend schools in villagesDue to this, children 
وار` وصفيجمله

...attending schools in villagesDue to this, children 
عبارت وصفي

11درك مطلب درك مطلب ترجمۀ ترجمۀ����

و جاش مي دانست قرار نبود روز خوبي باشد. ساعت و داشت ديرشمي 8:10روز اول مدرسه بود و قبالً با مادرش دعوايشان شـده بـود. بود شد
بو در حالي كه او خيلي سريع مي د، احساس بدي داشت. در هـر صـورت او حـق دويد تا به اتوبوس برسد، از اينكه مادرش را هنوز عصباني ترك كرده

مي داشت؛ او بايد وقتي ساعت زنگ  شد. راننده قبل از بستن درهاي اتوبوس فقط يك لحظه صبر كرد. دار به صدا درآمد، بيدار
م كرد، سر جايش خشكش زد. حاال او بايد به خانه برمي جاش در حالي كه دور شدن اتوبوس را تماشا مي و نه تنها با شـد،ميرو روبهادرش گشت

او را آرام)كـار(مادرش گفـت ايـن(را كامالً باز كرد.هاآناي بست، سپس او را به مدرسه برساند. جاش چشمانش را لحظه)كه(خواست بلكه از او مي
و سپس او دستانش را در جيب)هم همين كار را بكند.)مادرش(او)كه(كند. او اميدوار بود مي  پياده به سمت خانه برگشت.هايش فرو كرد

دانست آن به چه معنـي اسـت؛ ديـدي رسيد. آن بيشتر حالت عصبانيت بود. جاشمي نمي نظربهوقتي از در خانه برگشت، مادرش حتي شوكه
و با لحني شيرين از او خواست بهت گفتم. جاش به را(جاي اينكه با او بحث كند، فقط از او عذرخواهي كرد برساند. چهر` مـادر آرام به مدرسه)كه او

و رفت تا كليدهايش را بردارد.  شد
3پاسخ: گزينۀ- 93

.  جاش مي دانست كه قرار نبود روز اولش در مدرسه روز خوبي باشد چون كه ...............
 برد او از رفتن به مدرسه لذت نمي)2 مادرش او را دوست نداشت)1

ز)3  كرد كه او را در ماشينش به مدرسه ببرد مادرش موافقت نمي)4 ود بلند نشده بوداو براي مدرسه به انداز` كافي
4پاسخ: گزينۀ- 94

.  طبق متن رانند` اتوبوس ...............
 جاش را ديد، اما به او اجازه نداد سوار شود)2 توقف نكرد تا جاش را سوار كند)1

 به انداز` كافي صبر نكرد تا جاش به اتوبوس برسد)4 فكر كرد كه جاش قصد نداشت به مدرسه برود)3
1پاسخ: گزينۀ- 95

 چرا جاس بعد از اينكه اتوبوس را تنها گذاشت، چشمانش را بست؟
 تا پي ببرد در ادامه چه كار كند)2 تا خودش را آرام كند)1

 تا تصور كند در خانه چه اتفاقي خواهد افتاد)4 تا مادرش را آرام كند)3
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2پاسخ: گزينۀ- 96
او كدام مي)جاش(يك از موارد، اولين واكنش مادرش را وقتي كه ديد  كند؟ به خانه برگشته است، توصيف

 صميمي/ دوستانه)4 مضطربعصبي/)3 عصباني)2 شوكه)1

22درك مطلب درك مطلب ترجمۀ ترجمۀ����

مي آن را با فعاليتقدر متداول شده است كه امروزه بسياري از كودكان بريتانياييآنتلويزيون از(كننـد، از جملـه هاي ديگر تركيب )اسـتفاده
لپ شبكه و دوباره هاي اجتماعي به صورت آنالين، نگاه كردن از لپ(تاب خودشان به صفحۀ تلويزيون . افـراد جـوان حتـي اگـر روي)تـاب به صفحۀ

به تلويزيون تمركز مي بهص پسرها شبكه را عوضميخصو كنند، مايل نيستند فقط يك برنامه تماشا كنند، طور هم زمان دو برنامـه را دنبـال كنند تا
اي طـور فزاينـده ها را افزايش خواهد داد كـه دوران كـودكي بـه كنند. اين نظرسنجي كه توسط آژانس تحقيقات بازار چايلدوايز صورت گرفته، نگراني

و فعاليت مربوط مي (داشتن) فضاي اختصاصي ميمتحرك هاي غير شود به و تصور خود كودك.و كمتر مربوط  شود به بازي، ارتباطات اجتماعي
تر براي افراد جواني كه وقـت ابزاري براي اطمينان حاصل كردن از زندگي متعادل عنوانبهبرنامۀ كودكان اخير دولت، بر روي امكانات بازي كودكان

نجي امروز نشان داد كه تماشاي تلويزيون در بين كودكان بعد از كاهش يافتن بـه كنند، تمركز كرد. نتايج نظرس زيادي را صرف تماشاي تلويزيون مي
 هاي بيشتر توسط دختران است. مدت سه سال، اكنون دوباره در حال افزايش است. اين عمدتاً نتيجۀ تماشاي سريال

و طوربهن بريتانيايي كودكا)كه(يابد. اين بدين معني است استفاده از اينترنت نيز همچنان به سرعت افزايش مي 20متوسط هر روز پنج سـاعت
بهمي)ي مانيتور يا تلويزيون(دقيقه را در مقابل صفحه (كه نسبت و)گذرانند، دقيقه در پنج سال قبل افزايش يافته است. از سـوي40چهار ساعت

به عنوانبههمچنان)بردن(براي لذتها كتابديگر، خواندن  كاهش است. در حالي كه از هر پنج بچه، چهار بچه در وقت آزاد اوقات فراغت منظم رو
يك خودشان مطالعه مي و)هاآن(چهارم كنند، فقط آن53اين كار را به صورت روزانه مي ها حداقل هفته%  دهند. اي يك بار انجام

1پاسخ: گزينۀ- 97
 كند؟ متن عمدتاً در چه موردي بحث مي

 هاي تحقيقي جديد در بريتانيا هاي روش يافته)2ها بچهگسترش عادات بد در بين)1
مي)3 ها بچهاثر منفي تماشاي تلويزيون بر روي)4 گيرد چرا اينترنت جاي تلويزيون را

2پاسخ: گزينۀ- 98
 ها، در بين كودكان يك روند كاهشي را تجربه كرده است؟ يك از اين طبق متن، كدام

 هاي مرتبط با تحقيق فعاليت)4 فضاي شخصي)3 رتباطات اجتماعيا)2 تماشاي تلويزيون)1
1پاسخ: گزينۀ- 99

 است؟ نادرستيك از جمالت زير طبق متن، كدام
 تماشاي تلويزيون در ده سال اخير رو به كاهش بوده است.)1
 اين روزها انجام چند كار به صورت هم زمان يك پديد` نادر در بين كودكان است.)2
و طوربهبيان شده است كه كودكان)افراد(توسط بعضي)3 مي20متوسط روزانه پنج ساعت  گذرانند. دقيقه را در مقابل صفحۀ كامپيوتر
 بعضي از مردم اعتقاد دارند كه اگر كودكان زمان زيادي را صرف تماشاي تلويزيون كنند، زندگي به انداز` كافي متعادلي ندارند.)4

ازمي نظرهبتوضيح: البته و5رسد منظور نويسند` متن دقيقه، مجموع مدت زماني است كه كودكان در برابر صفحۀ تلويزيون يا كـامپيوتر20ساعت
 تواند درست باشد.مي)3(و هم گزينۀ)1(گذرانند. اگر اين استدالل را بپذيريم، در اين تست هم گزينۀ مي

4پاسخ: گزينۀ- 100
ب كدام مي2و1هاي را در ارتباط با پاراگراف3ه بهترين شكل، كاركرد پاراگراف يك از موارد  كند؟، توصيف

ميها جديت مشكل ذكر شده در آن پاراگراف)1  كند. را انكار
و اعدادها ادعاي آن پاراگراف)2 مي)آمار(را از طريق حقايق  دهد. تغيير
ميها استثن براي قاعد` ذكر شده در آن پاراگراف)3  كند. ايي ارائه
 كند. ها را بيشتر تقويتمي هاي ذكر شده در آن پاراگراف نكته)4
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رياضياترياضيات

گز- 101 3ۀنيپاسخ:
 كنيم: ها را مشخصمي ابتدا اعضاي هر كدام از مجموعه

1 1 1 1 1 1 1 11
1 2 3 4 2 3 4
1 2 3 4 1 1 3 1

8 8 8 8 8 8 4 8 2

A x , , , , , , , ,
x
xB x , , , , , , , ,

     
= ∈ = =     
     
     

= ∈ = =     
     

� �

� �

N

N

 دقت كنيد كه هر دو مجموعه نامتناهي است.
A، يعنيBوAوعۀ اجتماع دو مجم B∪اي نامتناهي است. هم مجموعه 

A، يعنيBوAفقط اعضاي مشترك دو مجموعۀ B∩دهد.، تشكيل مجموعۀ متناهي مي 

نامتناهي
1 1 1
3 5 6

A B , , , 
− =  

 
�

نامتناهي
3 5 6
8 8 8

B A , , , 
− =  

 
�

متناهي
1 1 1

1
8 4 2

A B , , , 
=  
 

∩

نامتناهي
1 1 1 1 3 5 6

1
2 3 4 5 8 8 8

A B , , , , , , , , , 
=  
 

∪ � �

گز- 102 3ۀنيپاسخ:
 ها در طرفين يكسان شوند: بايد كاري كنيم تا پايه

1 2 1 2 1 1

3 چـون پايـه هـا برابرنــد 
ــد ــا هــم برابرن  الزاما ًتوان ه

1
4 2 0 5 2 2 2 2

2
32 2 3 3 2 3

2

x x x x x x

x x

( / ) ( ) ( )

x x x x x x

+ + + + −

+ −

× = ⇒ × = ⇒ =

−
⇒ = → + = − ⇒ + = − ⇒ = − ⇒ =

گز- 103 4ۀنيپاسخ:
 روش اول:

2 2

2
4 4 1 2 1 2 1

2 12

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

+ + + +
= = =

++
 عبارت اول

2 2 2 2 1 فـــاكتور از منفـــي 2 1 2 1 2 1 2 1
2

x x(x ) (x ) x x x x ( x )x
x x x x x
+ − − + − − − − − − +

= − − = =  رت دومعبا =

2 1 2 1 2 1
1

2 1
x ( x ) x x:
x x x ( x )
+ − + +

÷ = × = −
− +

 پاسخ نهايي

با روش دوم: مي (مثالً توان 2xجايگذاري يك عدد ، به شرط آنكه مخرج را صفر نكند) به پاسخ دست يافت:=
2 2

2
4 2 4 2 1 2 1 16 8 1 5 25 5 5 2

2 2 0 1
2 8 2 2 10 2 2 52 2 2

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
( )
+ + + + + −

÷ − − = ÷ − = ÷ − = × = −
++

گز- 104 1ۀنيپاسخ:
م هر عبارت را جداگانه به ساده ميترين صورت  رسانيم: مكن

2 2
2 2 5 2 2 5 2 2 5 4 2 5 4 2 5 4 2 5

4 5 4 5 12 5 2 5 2 5

( ) ( )
( ) ( )

− − − − −
= × = = = = = − +

− − −+ − −
 عبارت اول

20 4 5 2 5= − = − × =  عبارت دوم−

4 248 2 3 2 3 4 3= = × =  عبارت سوم =

3
3

 عبارت چهارم=

3 4 34 2 5 2 5 4 3 4 4 4 0
3 3

×
− + − + × = − + = − + =
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گز- 105 2ۀنيپاسخ:
3 2

3
23 2 2

2
2

2

3 26 13 18
62 3 46 4 2
3

9 18 9
39 6 3

12 12 4
312 8

8

xx x x
xx xx x x
x

x x x xx x x
x x

xx

−− +

− +− + =

− +
−

= −−

=
− +

ت خارج 22قسيم، عبارتقسمت 3 4x x− و حاصل آن به+ 2xازاي است 22برابر است با:= 2 3 2 4 2 4 6 4 8 6 4 6( ) ( ) ( )− + = − + = − + =

گز- 106 2ۀنيپاسخ:

(فاصله) دستۀ سوم يعني 48(ابتدا از روي بازه 52,) مي ) را بهC، طول دسته  آوريم: دست

52 48 4C = − =
به پس دسته  صورت زير هستند: ها

) ) )
دسته اولدسته دومدسته سوم

40 44 44 48 48 52 4 14 56, , , R C.K− − − = = × =     …
( دانيم اگر تعداد دسته مي (Kها  كند. ) تغيير نميR) تغيير كند، دامنۀ تغييرات

مي جديد را بهCدسته،8بهKحال با تغيير  آوريم: دست

 جديد
جديد

56 7
8

RC
K

= = =

 است پس:40(كران پايين دستۀ اول) برابر كمترين داده

4جديد 1 40 3 7 40 21 61( )C ( )+ − = + = +  كران پايين دستۀ چهارم جديد=كران پايين دستۀ اول=

7Cبا توجه به اينكه 61(صورت است، پس دستۀ چهارم به= 68−خواهد بود.68و كران باالي آن 

3ۀنيخ: گز پاس- 107
و روي محور ها حدود دستهxدانيم در نمودار فراواني تجمعي روي محور مي  ها فراواني تجمعي متناظر آن دسته است.yها

14 11 3C = − =
 كنيم: پس نمودار را به جدول متناظر آن تبديل مي

20 23[ ]−)17 20−)14 17−)11 14−)8 11−ها حدود دسته

فراواني تجمعي463828249

46 38 8− =38 28 10− =28 24 4− =24 9 15− لقفراواني مط9=

و داد`14و15هاي به دستۀ چهارم، داده17توان دقيق فهميد كه داد` حال مي مي12به دستۀ سوم  شوند. به دستۀ دوم افزوده
 صورت زير خواهد بود: بنابراين جدول فراواني جديد به

20 23[ ]−)17 20−)14 17−)11 14−)8 11−ها حدود دسته

810 1 11+ =4 2 6+ =15 1 16+ فراواني9=

به4تا بوده كه با اضافه شدن46ها قبالً تعداد كل داده 46داد` جديد 4 50+  رسد. مي=
6 0 12
50

/= 14(فراواني نسبي در باز` = 17−

گز- 108 1ۀنيپاسخ:
(كه در اينجا آن را با به نشان ميAابتدا مجموع مجذورات انحراف از ميانگين مي دهيم) را از روي واريانس  آوريم: دست

5 5 29 145
29
A A⇒ = ⇒ = × = 

 مجموع مجذورات انحراف از ميانگين
واريانس=

هاتعداد داده
تك 145عدد  ها. تك داده همان مجموع مجذورات انحراف از ميانگين است، يعني مجموع مجذورات تفاضل ميانگين، از

مي22و12،13،21هاي حاال كه داده آن را حذف از ها با ميانگين كنيم، پس مجموع مجذورات تفاضل مي 145را نيز  كنيم: كم
2 2 2 2145 12 17 13 17 21 17 22 17 145 25 16 16 25 145 82 63[( ) ( ) ( ) ( ) ] [ ]− − + − + − + − = − + + + = − =
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 كنيم: حال واريانس جديد را محاسبه مي

2
 جديد

63 63
2 52

29 4 25
/

↓

σ = = =
−

 شده هاي حذف تعداد داده

گز- 109 2ۀنيپاسخ:

2 1 4

( )

( )

2 1 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1

2 3
2 1 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 5 2 2 5 2 2 5

/
f ( ) | ( ) | | | | |

f (x) x
f ( ) | ( ) | | | | | ( )

=

+

−

 + = + − = + − = − −

= − ⇒ 

− = − − = − − = − = − − = − +


���

�����

2 2 1 2 2 5 4= − − +  پاسخ نهايي=
گز- 110 1ۀنيپاسخ:

بهابتد  دست آوريم:ا بايد نقطۀ تالقي دو خط را با استفاده از دستگاه

3 7 9 3 21
2 3 12 2 3 12

11 33 3

y x y x
y x y x

y y

+ = + = 
⇒ 

− = − = 

⇒ = ⇒ =
33 7 3 3 7 7 9 2yy x ( ) x x x=+ = → + = ⇒ = − ⇒ = −

يعني نقطۀ تالقي دو خط نقطۀ
2

3
A
−

 است.

حال ضريب زاويه خط گذرا از مبدأ مختصات
0
0

Oو
2

3
A
−

 يابيم: را مي

2 1

2 1

3 0 3 3
2 0 2 2

y y
m

x x
− −

= = = = −
− − − −

 

گز- 111 4ۀنيپاسخ:
4xها يعني طرفين معادله را در مخرج مشترك بين مخرج  كنيم: ضرب مي−

2 2

2 2

2 14 2 4 2 1 2 4 4 2 1 2 8 2 1 2 8 0
4

9 0 9 3

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

x x x

−
− + = − ⇒ − + − = − − ⇒ − + − = − + ⇒ − − + − =

−

⇒ − = ⇒ = ⇒ = ±

 

پس اند زيرا مخرج را صفر نمي هر دو جواب قابل قبول  ريشۀ قرينه دارد.2معادله كنند.
گز- 112 4ۀنيپاسخ:

2= aضريب جملۀ درجه دو− =
a=ضريب جملۀ درجه يكb =

b=جملۀ ثابتc =

22y x ax b= − + + ⇒

طول رأس سهمي از رابطۀ
2

bx
a
−

مي به=  است، بنابراين داريم:1آيد كه اين مقدار در شكل برابر دست

1 1 4
2 2 2 4

b a ax a
a ( )
− −

= = = ⇒ = ⇒ =
−

22صورت يعني معادله به 4y x x b= − + 1ضمناً سهمي از نقطۀ است.+ 0( , مي عبور مي−(  كند: كند، پس مختصات اين نقطه در معادلۀ سهمي صدق
20 2 1 4 1 0 2 4 6( ) ( ) b b b= − − + − + ⇒ = − − + ⇒ =

گز- 113 3ۀنيپاسخ:
مي FARHADشده با حروف كلمۀ ابتدا تعداد كل كلمات ساخته كـه دو بـار تكـرار شـده استAحرفي، داراي حرف6كنيم. اين كلمۀ را محاسبه

 هاي آن برابر است با: است. بنابراين تعداد كل جايگشت
6 6 5 4 3 2 360
2 2

! !
! !

× × × ×
= = 

(جايگشت مي حال تعداد كلماتي را چون قرار است كنار هـم باشـند،Aكنار هم باشند. دقت كنيد كه دو حرفAكنيم كه دو حرف هايي) را حساب
 گيريم: يك شي در نظر مي

5 120!= AAها تعداد جايگشت= FRHD ⇒
360كنار هم نباشند برابر است با:Aدر نهايت تعداد كلماتي كه دو حرف 120 240− =
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گز- 114 4ۀنيپاسخ:
2روش اثبات، استفاده از استدالل استنتاجي است. اگر عدد فرد اولي را 1n 2در نظر بگيريم عدد فرد متوالي بعدي− 1 2 2 1n n− + =  است:+

ــت ــل اس  مربع كام

2 اتحاد مزدوج 2 22 1 2 1 2 1 4 1( n )( n ) ( n) ( ) n− + − = −��� 

گز- 115 3ۀنيپاسخ:
و منظور از مجموع بي  شمار جمله از دنباله همان محاسبه حد مجموع جمالت دنباله است: اين دنباله هندسي است

1

1

8 6 2
9 6 4 9

3 9 3
9 9 27

2 11 1
3 3

n
n

, , , , r , a

a
lim S

r→∞

= = =

= = = =
− −

�

گز- 116 2ۀنيپاسخ:
1صورت در اين سؤال دنبالۀ فيبوناتچي به 1 2 377 610, , , , و مي…, دانيم مجمـوع جمـالت دنبالـه فيبونـاتچي از رابطـۀ در نظر گرفته شده است

12 1n n nS ( F ) (F )−= +  شود: حاصل مي−

2 610 377 1 1220 376 1596nS ( ) ( )= × + − = + =

گز- 117 1ۀنيپاسخ:
مي براي حل و آن را تبديل به يك لگاريتم  كنيم: معادالت لگاريتمي، جمالت شامل لگاريتم را به يك طرف تساوي برده

2

ــاريتم ــريف لگـ 1 تعـ

60
2 3 60 1 3 60 1 3 60 1 1

3
10 120 1 20 10 20 10
20 2

xlog x log log log x log( ) log log x log log log

log x x x x

− + = ⇒ − + = ⇒ − + = ⇒ =

⇒ = → = ⇒ = ⇒ = =
 

2logدست آمد، حاصل بهxحال كه مقدار xمي را به  آوريم: دست

1
1

2 2 22
1 12 2 1
2 1

log x log log log− −
= = = = −

گز- 118 4ۀنيپاسخ:
 مدت بيهوش نگه داشتن=عمر=ساعت5/0=دقيقه 30

3دقيقه 180 3 60= ×  نيم عمر=ساعت=

 دوره
عمر 30 1

ــر 180 نيم عم 6
(T) = = =

10كيلوگرمي به مقدار10پرند` 20 200× گرم داروي اوليه الزم دارد تا بيهوش شود پس بايد كسر ميلي=
200
x

مقـدار دارويxرا بيـابيم كـه در آن

 دقيقه است:30موردنياز كل براي بيهوش نگه داشتن پرده در مدت 
1 1

ــرفين 6 از ط 6
ــيريم ــي گ ــاريتم م  لگ

1 200 1 200 1
2 2 2

Tb ( ) ( ) log log( )
x x

= ⇒ = → =

 دهيم: محاسبۀ سمت راست تساوي را انجام مي
1 1 1

16 6 61 1 1 0 32 2 2 0 3 0 05
2 6 6 6

/log( ) log( ) log log ( / ) /
−− − −

= = = = − = = −

 طــرفين را در يــك
 منفــي ضــرب مــي كنيــم

200 2000 05 0 05log / log /
x x
= − → − =

113طبق فرض مسأله 2 05log  است يعني:=/
100 221 13 10 1 13 100 2 05 1 13 2 2 05 1 13 2 05 2

1 13 0 05

loglog / log / log / log / ( ) / log / /
log / /

=× = + = → + = ⇒ = −
⇒ =

توانيم در تساوي حال مي
200

0 05log /
x

− 1معادل آن يعني05/0جاي به= 13log  را قرار دهيم:/

ــاريتم ــذف لگ 1 ح 1
ــرفين  از ط

200 2001 13 1 13 1 13 200 1 13 226
200
xlog( ) log / ( ) / / x /

x x
− −= → = ⇒ = ⇒ = × = 

گز- 119 2ۀنيپاسخ:
S}رو),(رو,رو),(پشت,پشت),(رو,پشت),(پشت{صورت مقابل است:به اي پرتاب دو سكه فضاي نمونه =
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1احتمال نظري آنكه هر دو سكه رو بيايند برابر
4

 است.

(احتمال تجربي) آزمايش اند؛ يعني تخمي بار هر دو رو ظاهر شده6بار پرتاب دو سكه،25حال طبق فرض مسأله از 6ن احتمال
25

 است:

1 6 25 24 1
0 01

4 25 100 100
/−

= − = = و تخمين احتمال=  اختالف احتمال نظري

گز- 120 1ۀنيپاسخ:
4 4 16n(S)= = ×  شده با اين چهار رقم تعداد كل اعداد دورقمي ساخته=

 عبارتند از:4تا1فاده از ارقام با است3شده مضرب اعداد دورقمي ساخته

{ }12 21 24 33 42 5

5
16

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

= ⇒ =

= =
 

اقتصاداقتصاد
گز- 121 1ۀنيپاسخ:

و معلولي بين پديده اقتصاددانان به و اطالعات، نظرياتي ارائـه مـي هاي اقتصادي عالم واقع، با جمع دنبال كشف روابط علت و آوري مشاهدات كننـد
و قبول يا رد آن ميميها سپس به ارزيابي  كنند. پردازند. پس آنان نيز با روش علمي مسائل اقتصادي را مطالعه

گز- 122 2ۀنيپاسخ:
به» بهترين بودن«الف) به يقين مالك و سطح باالتري از رفـاه را بـراي اين است كه با استفاده از اين منابع بتوان بيشترين ميزان توليد را دست آورد

 انسان فراهم كرد.
و روحي انسان را ارزشميب) تفكر اسال و تعالي فكري و تعـالي مي رشد داند بدين سبب جامعۀ اسالمي بايد با صرف امكانات كافي در جهـت رشـد

 هاي عظيمي براي تأسيس نهادهاي فرهنگي صورت پذيرد. گذاري انسان اسباب پيشرفت او را فراهم سازد. براي تحقق اين امر الزم است سرمايه
بهج) اگر جامعه به اي و پيشرفت اقتصادي و فرهنگي خود است، بايد به رشد تـرين ابزارهـا در ايـن عنوان يكي از مهـم دنبال حفظ استقالل سياسي

 مسير توجه كند.
و دريافت خدمات برطرف مي (كاالها)  شود.د) نيازهاي انسان با مصرف محصوالت

و معلولي بين پديده) روش مطالعۀ دانشمندان علوم مختلف، دريافتن روابطه هاي اقتصادي مشابه است اما امكان استفاده از ابزارهـاي خـاص علت
و انجام آزمايشات در فضايي خاص براي همۀ علوم وجود ندارد.  علوم تجربي

بهو) آنچه انسان در مقابل پول خريداري مي و مي كند ن وسيلۀ آن نيازهايش را برطرف شـود، بلكـه شـامل مـيسازد فقط در اشياي فيزيكي خالصـه
و غيرفيزيكي هستند نيز مي  شوند. خدمات كه غيرملموس

گز- 123 4ۀنيپاسخ:
مي گذاري در كشور مربوط به بخش الف) با استناد به اصول مندرج در قانون اساسي مبادرت به سرمايه و خصوصي  شود. هاي دولتي، تعاوني

و تاجيكستان در زم  سازي اورانيوم از فناوري بااليي برخوردار هستند. ينۀ غنيب) ايران، قزاقستان، ازبكستان
بهج) در نرخ تصاعدي طبقه ش كند، بلكه در اين نرخ، ماليات فرد نسبت به مازاد درآمد شدت تغيير نمي اي، با جزيي افزايش يا كاهش درآمد، ماليات

 يابد. افزايش مي
د شده از مردم توسط بانكد) تنزيل سفتۀ خريداري  نامند.مي» تنزيل مجدد«ر بانك مركزي را ها

بهه كنـد يـا قسـمتي از سـهام هاي سهامي جديـد را تـأمين مـي موجب آن بانك قسمتي از سرمايۀ شركت ) مشاركت حقوقي، قراردادي است كه
مي شركت آن هاي موجود را خريداري و از اين طريق در سود  شود. ها شريكمي كند

گز- 124 2ۀنيپاسخ:
به در شركت الف) اند در قابل شركت مسئوليت دارنـد؛ بـديهي اسـت كسـاني كـه سـهام انداز` مبلغي كه سهم خريده هاي سهامي صاحبان سهام

 بيشتري دارند مسئوليت بيشتري هم خواهند داشت.
و3مدت، سررسيدب) اسناد خزانه، اوراق بهادار كوتاه و يك ساله دارند.6ماهه  ماهه

و بدون ريسك بودن مهمج) اسناد خزانه  ترين ويژگي اين اوراق است.، كوپن بهره ندارند
به ها، شركتد) دولت، شهرداري و خصوصي مي منظور تأمين اعتبار طرح هاي دولتي كنند. اين اوراق جـزء هاي عمراني كشور، اوراق مشاركت منتشر

و در دوره آن اسناد بهادار بلندمدت هستند ع هاي معين به ميليها سود  گيرد. الحساب تعلق
گز- 125 2ۀنيپاسخ:

مي گيري مصرفب) عواملي كه در تصميم و سليقۀ او  باشد. كنندگان هنگام خريد كاال مؤثر است شامل قيمت كاال، درآمد فرد، قيمت ساير كاالها
 يابد.ه كاهشميكنند دهد كه با افزايش قيمت كاال ميزان مصرف يا خريد آن از سوي مصرفج) تجربه نشان مي
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گز- 126 3ۀنيپاسخ:

2ميليارد ريال 30 20
3

= × 2(ارزش توليد خارجيان مقيم كشور)=
3

=  شده ارزش خدمات ارائه×

 وليد ناخالص داخليت= ارزش پوشاك+ ارزش مواد غذايي+ آالت ارزش ماشين+ ارزش خدمات ارائه شده+توليد خارجيان مقيم كشور
185ميليارد ريال 20 30 235= + +  توليد ناخالص داخلي=

1ميليارد ريال 85 17
5

= ×  هزينۀ استهالك=

 توليد خالص داخلي= توليد ناخالص داخلي− هزينۀ استهالك
235 17 218= −  توليد خالص داخلي=

218000ريال 2564
85

= =
توليد خالص داخلي

توليد خالص داخلي سرانه=
جمعيت كشور

 توليد خالص ملي= توليد خالص داخلي+ توليد مردم كشور كه در خارج اقامت دارند− توليد خارجيان مقيم كشور
218ميليارد ريال 30 85 273= − +  توليد خالص ملي=

گز- 127 1ۀنيپاسخ:
 الف)

3 860 3 000 860, ,= −  افزايش توليد سال دوم=ارزش توليد به قيمت ثابت سال دوم−ارزش توليد سال اول=
6 320 3 000 3 320, , ,= −  افزايش توليد سال سوم=ارزش توليد به قيمت ثابت سال سوم−ارزش توليد سال اول=

ب)
4 250 3 860 390, ,= −  افزايش قيمت سال دوم=ارزش توليد به قيمت جاري سال دوم−سال دوم ارزش توليد به قيمت ثابت=

6 740 6 320 420, ,= −  افزايش قيمت سال سوم=توليد به قيمت جاري سال سوم−توليد به قيمت ثابت سال سوم=
 ها است.ج) نكته: تورم همان افزايش قيمت

گز- 128 4ۀنيپاسخ:
 الف)

 درآمد صاحبان سرمايه=قيمت خدمات سرمايه
و مستغالت  االجاره بها يا مال اجاره=درآمد صاحبان امالك

ب)
2 696 464
3

= × و مؤسسات سود شركت=  ها

2 656 466 374
6

( )= × +  بگيران درآمد حقوق=

1 696 466 387 3 387
3

( ) /= × + =  درآمد صاحبان مشاغل آزاد	

ح+درآمد صاحبان سرمايه و موسسات سود شركت+بگيران قوقدرآمد و مستغالت+ها  درآمد ملي=درآمد صاحبان امالك
+درآمد صاحبان مشاغل آزاد+دستمزدها

656 464 374 696 387 466 3 043,= + + + + + =
ج)

3 034 60 86
50
, /=  درآمد سرانه=

د)
 سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان توليد يا درآمد=مفهوم سرانه

گز- 129 3ۀنيپاسخ:
 الف) عوامل توليد

 روشِ درآمديب) وجوه پرداختي به عوامل توليد يا محاسبۀ توليد كل به
ايج) روش هزينه
2د) مسير شمار`

(افراد حقوقي) بنگاه←A)ه (افراد حقيقي)←Bها يا مؤسسات توليدي  خانوارها
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گز- 130 3ۀنيپاسخ:
ب مي ودن اعداد به اين ترتيب است كه مجموع هزينهروش حل سؤال با فرض صحيح و عدد حاصل بيانگر سود يا زيان است. ها را از درآمد كم  كنيم

400 000 12 4 800 000, , ,= ×  اجار` ساليانه=
ــر نف 200ماه 000 4( ) 12( ) 9 600 000, , ,= × × به4حقوق=  صورت ساليانه نفر كارمند

20 9 600 000 1 920 000
100

, , , ,= ×  هزينۀ استهالك ساليانه=

ــتهالك حقوق ــه اجاره اس  مواد اولي

4 800 000 9 600 000 1 920 000 4 450 000 20 770 000, , , , , , , , , ,= + + + =����� ����� �����  هزينۀ كل ساليانه�����

ــدادقيمــت )750تع ) 300 000( ) 225 000 000, , ,= ×  درآمد ساليانه=
225 000 000 20 770 000 204 230 000, , , , , ,= − (يا منفعت)=  سود

گز- 131 3ۀنيپاسخ:
) 1معاف

12 1 200 000
100

, ,× 20ميليون→10ميليون = 10 10− =)2

15 2 250 000
100

, ,× 35ميليون→15يليونم= 20 15− =)3

20م 2 000 000
100

, ,× 45ميليون→10ميليون= 35 10− =)4

25 7 500 000
100

, ,× 75ميليون→30ميليون= 45 30− =)5

)الف
1 200 000 2 250 000 2 000 000 7 500 000 12 950 000, , , , , , , , , ,= + + +  ماليات ماهيانه=

ب)
75 000 000 12 950 000 62 050 000, , , , , ,= −  ماند` خالص ماهانه=

ايج) تصاعدي طبقه

1د)
5

و را سرمايه 4گذاري
5

 دهد. هاي شخصي اختصاصمي را به هزينه

4 62 050 000 49 640 000
5

, , , ,= ×  هاي شخصينههزي=

گز- 132 2ۀنيپاسخ:
از50ميانگين درآمد سرانۀ از 1200كشور فقير جهان كمتر يافتـه سال اسـت. كشـورهاي توسـعه50دالر است. اميد به زندگي در اين كشورها كمتر

بي25داراي ميانگين درآمد سرانۀ بيش از  و نرخ  از يك درصد است.سوادي بزرگساالن در اين جوامع كمتر هزار دالر هستند
گز- 133 1ۀنيپاسخ:

 الف) چون يك واحد پول نتوانسته در طول زمان ارزش خود را حفظ كند بنابراين قدرت خريد پول دستخوش تغيير شده است.
مي كند؛ هرچه سطح عمومي قيمت ها ارزش خود را حفظ نميب) پول در مقابل سطح عمومي قيمت د.شو ها باالتر رود ارزش پول كمتر

 يابد. ها باالتر رود قدرت خريد پول جامعه كاهشمي ها وابسته است؛ هرچه قيمتج) قدرت خريد پول جامعه به سطح عمومي قيمت
(غيرمستقيم) دارد.د) قدرت خريد پول با سطح عمومي قيمت  ها رابطۀ عكس

به ه توليد جامعه است.) يكي از داليل مهم كاهش قدرت خريد پول در جامعه، حجم زياد پول نسبت
و) در نتيجۀ كاهش قدرت خريد پول، ما با مسئلۀ تورم در جامعه مواجه خواهيم شد.

گز- 134 4ۀنيپاسخ:
7 1 5 8 5/ /= +  سهم دهك چهارم=

7 5 2 9 5/ /= +  سهم دهك پنجم=
12 5 3 9 5/ /= −  سهم دهك ششم=
16 5 6 5 10/ /= −  سهم دهكم هفتم=
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گز- 135 3ۀنيپاسخ:
1 350 70
5

= ×  مسكوكات=

 الف)
و غيرديداري سپرده  نقدينگي=اسكناس+مسكوكات+هاي ديداري

2 200 70 1 500 3 770, , ,= + +  نقدينگي=
ب)

(حساب سپرده و غيرديداري مجموع سپرده−هاي جاري) هاي ديداري  هاي غيرديداري سپرده=هاي ديداري
1500 350 1150= −  هاي غيرديداري سپرده=

 انداز هايپس سپرده=هاي غيرديداري سپرده−دار هاي مدت سپرده
1150 480 670= − پس سپرده=  انداز هاي

 هاي جاري مردم است هاي ديداري همان حسابج) سپرده
 جم پولح=اسكناس+مسكوكات+هاي ديداري سپرده

2 200 70 350 2 620, ,= + +  حجم پول=

ادبيات اختصاصيادبيات اختصاصي

گز-136 4ۀنيپاسخ:
 ها: بررسي ساير گزينه

و پنج هجري را دوران طاليي فرهنگ اسالم دانسته ) سده1 و هاي چهار و معـارف بـه اوج شـكفتگي رسـيد و فلسفه اند، دوراني كه در آن علم
بهي چون فارابي، بوعلينام دانشوران صاحب و جمعيت معروف و فلسـفه» اخوان الصّفا«سينا، ابوريحان، ابوعلي مسكويه كه پيشاهنگان فكر

 بودند، ظهور كردند.
به2 مي ) عنصري برخالف فرّخي بي جاي روي آوردن به تغزل، بيشتر به وصف مي پردازد يا قصايد خود را  كند. مقدمه آغاز
و حسينهاي نخستي ) در سده3  بن منصور حالج، بيشتر بر جنبۀ عملي كار تأكيد داشتند.ن اسالمي، عارفاني چون بايزيد بسطامي

گز-137 3ۀنيپاسخ:
و واژه داني، از دانش منوچهري عالوه بر تازي و اصطالحات و موسيقي آگاه بوده در هاي زمان خود مانند نحو، طب، نجوم هـاي خـاص آن علـوم را

ميك شعر خويش به  برده است؛ همين امر، بر دشواري شعر او بيش از پيش افزوده است. ار
گز-138 1ۀنيپاسخ:

 نام پديدآورندگان آثار:
 الحكمتين: ناصر خسرو زادالمسافرين، جامع

 العراقين: خاقاني منشĤت، تحفة
 الطير: عطار نيشابوري مختارنامه، منطق

د مطلع و خسرو: اميرخسرو  هلوياالنوار، شيرين
 ها: بررسي ساير گزينه

و مجنون: نظامي گنجوي2  ) زادالعارفين: خواجه عبداهللا انصاري/ مجالس سبعه: مولوي/ ليلي
 مافيه: مولوي ) رسالةالطير: سهروردي/ فيه3
و شيرين: نظامي گنجوي ) سفرنامه: ناصر خسرو/ طريق4  التحقيق: سنايي/ مكاتيب: مولوي/ خسرو

گز-139 2ۀنيپاسخ:
و شيو` حديقه كه سرودن آن در سال التّحقيق، مثنوي طريق  تمام شده است. 528اي است به وزن

گز-140 2ۀنيپاسخ:
و قدرت ذهن او همان است كه دو هزار سال پيش بوده است؛ بنابراين راه التذاذ شعري هم بايد همان گتشِد، نقّاد آلماني مي گويد: طبيعت انسان

بهباشد كه باستاني  اند. درستي انتخاب كرده ان
گز-141 2ۀنيپاسخ:

و ابسال: منظوم/ خردنامۀ اسكندري: منظوم/ لوايح: منثور/ اشعةاللمعات: منثور  سالمان
 ها: بررسي ساير گزينه

(متعلق به عراقي): منثور1 و مجنون: منظوم/ بهارستان: منثور/ لمعات و زليخا: منظوم/ ليلي  ) يوسف
و ليلي: منظوم/ سبحةاالبرار: منظوم/ نفحات) سلسلةالذ3ّ  االنس: منثور هب: منظوم/ مجنون
و مجنون: منظوم/ تحفةاالحرار: منظوم/ اشعةاللّمعات: منثور4  ) خردنامۀ اسكندري: منظوم/ ليلي
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گز-142 3ۀنيپاسخ:
و حتي مجتهدان هم به شاعري روي مي و حكما آن در عصر صبا عالوه بر دربار، برخي علما و مطالعۀ دواوين و ممارست در شعر قدما را آوردند ها

به مايۀ كسر شأن نمي ، ميـرزا محمـود مازنـدراني مـتخلّص بـه»طاقديس«و سرايند` مثنوي» صفايي«دانستند. مانند ملّا احمد نراقي متخلّص
به7، سرايند` مقتلي در سوگ امام حسين»فدايي« و ميرزا حبيب خراساني.» اسرار«، حاج ملّا هادي سبزواري متخلص
گز-143 1ۀنيپاسخ:

 مهرداد اوستا»: ديوان سلمان ساوجي«تصحيح
 الشّعراي بهار ملك»: تاريخ بلعمي«تصحيح
 الملك سپهر لسان»: العجم براهين«تأليف

گز-144 4ۀنيپاسخ:
 نام پديدآورندگان آثار:

و دريا، برف  هاي كليمانجارو: ارنست همينگوي پيرمرد
 ها: جيمز جويس گان ها، بيداري فين دوبليني

 محاكمه، قصر: فرانتس كافكا
 اي: هرمان هسه هاي شيشه سيذارتا، بازي با مهره
 ها: بررسي ساير گزينه

 آباد: اليوت ) خراب1
بي2  : اليوتحاصل ) سرزمين
ِدميان: هرمان هسه3  ) تصوير هنرمند در مقام يك مرد جوان: جيمز جويس/

گز-145 3ۀنيپاسخ:
(هفت زُهَيربن ابي سلمي، عنترةبن گانه): امرؤالقيس، طرفةبن عبد، حارث الف) سرايندگان معلّقات سبعه َتغْلبي، بنِ حلِّز` يشكري، عمروبن كلثومِ

(نا و لَبيدبن ربيعه و از صاحبان معلّقات نيست.)شدّاد  بغۀ ذبياني از منتقدين دور` جاهلي است
(نويسند` كتاب جالل خالد) برداشته است. هاي داستانج) نخستين قدم  نويسي به سبك نوين عراق را محمود احمدالسيد

گز-146 4ۀنيپاسخ:
(بيت و انديشه»):د«مجاز  سر: مجاز از قصد

(بيت آب»):ج«اسلوب معادله  ها/ ايّام خزان راي روشن/ بزرگان كهنسال = صاف گشتن
(بيت لف (لفّ »):ب«ونشر (لف1ّتربيت (نشر2)، تابش خور (نشر1)/ خزف )2)، ناكس

(بيت (ناقص افزايشي))»ه«جناس (جناس مركب كه البته در كتاب درسي نيامده)/ سيم، نسيم  : نسيم، نه سيم
(بيت  ديده موج »): الف«استعاره

گز-147 1ۀنيپاسخ:
 ها در ابيات: بررسي آرايه

(بيت دل جان»):د«تشخيص  بخشي به
(بيت تو-2از لب خندان تو دور بادا-1دور از لب خندان تو:»:ه«ايهام  در هجران لب خندان

(بيت  وصل/ غم هجران = گل/ خار»):ب«اسلوب معادله
(بيت و نشر (لفّ »): الف«لفّ (لف1ّدست (نشر2) زبان (نشر1)/ هرچه بداني مگوي )2) هرچه تواني مكن

(بيت  پاره: استعاره از يار ماه»):ج«استعار` مصرّحه
گز-148 1ۀنيپاسخ:

 حسن تعليل: آوردن دليل شاعرانه براي گالب داشتنِ گل
 ايهام تناسب ندارد.
 ها: بررسي ساير گزينه

ي ميوهنوع-2بهتر-1) ايهام: به:2
 مراعات نظير: درخت، ميوه، بوستان

و تصوير مصراع اول به مصراع دوم تشبيه شده.)3 (به تعبيري تشبيه مركب است  ) تشبيه: لهجه به مشعله/ تو به آفتاب
 آميزي: لهجۀ شيرين حس

(»ـِ« آرايي: تكرار مصّوت ) واج4  بار)4در مصراع اول
 يه از خدمتگزار بودنكنايه: حلقه در گوش بودن كنا
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گز-149 3ۀنيپاسخ:
( بررسي آرايه ):3هاي گزينۀ

و شادابي  كنايه: تر داشتن دماغ كنايه از ايجاد لذت
تر≠تضاد: خشك

(معني درست)-1ايهام تناسب: مدام: (معني نادرست/ تناسب با باده)-2هميشه  شراب
گز-150 2ۀنيپاسخ:

( بررسي آرايه ):2هاي گزينۀ
 تشبيه خود به ساز

 هم خالي از نكته نيستند.» خارج«و» آهنگ«هاي را داراي ايهام تناسب پنداشته است. واژه» نوا«و» ساز«هاي ايهام تناسب: احتماالً طراح، واژه
 لطف كردن-2نواختن موسيقي-1ايهام: نوازش:

 مجاز: ايّام: مجاز از مردم يا زندگي
گز-151 4ۀنيپاسخ:

»)اج«و»اچ(«عيب قافيه: تفاوت صامت در حروف اصلي »/ خواجه«و» ديباچه«رديف: جهان/ واژگان قافيه:
 ها: بررسي ساير گزينه

جو«و»او«) واژگان قافيۀ اصلي:1 و (__/ حروف الحاقي:»/و«حرف اصلي: مصّوت بلند »/ جست )1قاعده:
د« حروف اصلي:»/ بده«و» شده«) واژگان قافيه:2 (»/ـُ (بيان حركت)/ قاعده: ه (2حرف الحاقي: )1)/ تبصره:
ند« حروف اصلي: »/ زنده«و» خنده«) رديف: شد/ واژگان قافيه:3 ـِ و (»/ـَ ند (بيان حركت)/ قاعده: ه (2حرف الحاقي: )3)/ تبصره:

گز-152 1ۀنيپاسخ:
يب« حروف اصلي: »/ عيب«و» غيب«واژگان قافيه: (قا»/ـِ (مصّوت + صامت + صامت)2عده: (

 ها: بررسي ساير گزينه
(»/يب«حروف اصلي: »/ عندليب«و» حبيب«) واژگان قافيه:2 (مصّوت + صامت)2قاعده: (
ت« حروف اصلي: »/ حكايت«و» روايت«) واژگان قافيه:3 (»/ـَ (مصّوت + صامت)2قاعده: (
ر« حروف اصلي:»/آوردمي«و» خوردمي«) واژگان قافيه:4 ـَ و ر (»/ـُ د/ قاعده ـَ (مصّوت + صامت)2حروف الحاقي: (

گز-153 2ۀنيپاسخ:
كار بردن فاعالتنبه

جاي فعالتن به
حذف
همزه

بلند محسوب شدن
 هجاي پايان مصراع

↓↓↓

 رِفتگـبِتَم دسـتقِشوپازِدتا مفـد بو
-∪--∪∪--∪∪--∪∪-
وردآپابيرسـبياَمتيِكورِسـ بر

-∪↓
−

∪
-∪∪--∪∪----

 فعلن↑ فعالتن فعالتن↑ فعالتن
 ابدال

 تغيير كميت مصوت كوتاه به بلند

به اختيارات وزني: به (در پايان هر دو مصـراع)، كار بردن فاعالتن (در ابتداي هر دو مصراع)، بلند محسوب شدن هجاي پايان مصراع جاي فعالتن
(مصراع دوم) (مصراع اول)، تغيير كميت مصّوت كوتاه به بلند (در مصراع دوم)/ اختيارات زباني: حذف همزه  ابدال

 ها: بررسي ساير گزينه
1(

به به (مصراع اول) كار بردن فاعالتن  بلند محسوب شدن هجاي پايان هر دو مصراعجاي فعالتن

↓↓

 بادتنِمافَريِضِ قَبـدرمِهـراكَسـك ملـ
-∪--∪∪--∪∪--∪∪-

ـكدخا نـَز باهانجهچوردآ راكَست 

∪∪--∪∪--∪∪----

 فعلن↑ فعالتن فعالتن فعالتن
 ابدال
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3(
 بلند محسوب شدن هجاي پايان هر دو مصراعمصراع اول بلند محسوب شدن هجاي پايان نيم

↓↓

 گُفتـد ديـراتيِرا تابفـآباچـل عقـ
-∪∪--∪--∪∪--∪-

كَست شـدانيزيِيِـسارادـ شيـخُريِيِـ پا

-∪∪--∪--∪∪--∪-

 فاعلن مفتعلن فاعلن مفتعلن

4(
تغيير كميت مصوت كوتاه به بلندتغيير كميت مصوت كوتاه به بلند

↓↓

ررامـنـديـنِ امـچِنانجالِزِمنـشعرچمهد

∪---∪↓
−

∪
--∪-↓

−

∪
-∪---

هاملمحــد ديـبنـبركردداميديافَررس جـ

∪---∪---∪---∪---
 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

گز-154 4ۀنيپاسخ:

 جاستكُـميرِخا غَمـلِدبام ايـدمان در

--∪-∪-∪∪--∪-∪-

كوبآنِتشـرِگَـجِـبام شيـتَـآ در

--∪-∪-∪∪↓
−

∪
-∪-∪-

فاعلنمفاعيلُفاعالتمفعولُ

گز-155 3ۀنيپاسخ:
(گروه )5وزن بيت سؤال: مفعولُ فاعالتُ مفاعيلُ فاعلن

) (گروه ): مفعولُ فاعالتن// مفعولُ فاعال3وزن گزينۀ )5تن
 ها: بررسي ساير گزينه

(گروه1 )1) فاعالتن فاعالتن فاعلن
(گروه2 )4) مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن
(گروه4 )8) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن

گز-156 2ۀنيپاسخ:
)  ): مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن2وزن گزينۀ

 ها: بررسي ساير گزينه
1//  مفعولُ فاعالتن) مفعولُ فاعالتن

 ) مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن3
 ) مفاعلن فعالتن // مفاعلن فعالتن4

گز-157 3ۀنيپاسخ:
 هفتمين وزن پركاربرد شعر فارسي است.» مفعول مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن«

 ها: بررسي ساير گزينه
 ) مفاعيلن مفاعيلن فعولن: ششمين وزن پركاربرد شعر فارسي1
2ۀنيگز پاسخ:-158

 اند. شناسي از مدافعان نقد روان» داستايوسكي«و» مترلينگ«،»ايبسن«
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گز-159 1ۀنيپاسخ:
و نازك تازه و نكته گويي و دقت در جزئيات از ويژگي انديشي و» ادبي«هاي سنجي و واسوخت واقعه«سبك هندي » فكـري«هاي از ويژگي» گويي

 اين سبك است.
 ها: بررسي ساير گزينه

به2 و لغات مردم عامّه: از ويژگي) و يأس: از ويژگي هاي» زباني«هاي كارگيري اصطالحات  سبك هندي» فكري«سبك هندي/ اظهارِ نامرادي
و استعارات دور از ذهن: از ويژگي3 و نامأنوس: از ويژگي» ادبي«هاي ) آوردنِ كنايات يسبك هند» زباني«هاي سبك هندي/ آوردنِ تركيباتِ غريب
بي4 و صحتِ زبان: از ويژگي) به» زباني«هاي توجهي به متانت و رها كردنِ زبان: از ويژگي سبك هندي/ توجه و مضمون  سبك هندي» فكري«هاي معني

گز-160 4ۀنيپاسخ:
) آن ): ضرورت بهره4مفهوم گزينۀ و قدر و دانستن ارزش و سلوك و سير  گيري از عرفان

 الوقت بودن/ غنيمت شمردن وقت عرفاني ها: ابنهمفهوم مشترك ساير گزين
گز-161 1ۀنيپاسخ:

) و گزينۀ هم1مفهوم مشترك مصراع سؤال و باصفا با وجود  نشيني با بدان ): تغيير نكردن سرشت خوب
 ها: مفهوم ساير گزينه

 ) اغراق در زيبايي معشوق2
 ) نكوهش خلل در بينش3
 ) محو زيبايي يار بودن4

گزپا-162 3ۀنيسخ:
 مفهوم بيت سؤال: دعوت به تالش در راه رسيدن به مطلوب

)  ): دعوت به عدم تالش در راه رسيدن به مطلوب/ كشش مهم است، نه كوشش.3مفهوم گزينۀ
 ها: مفهوم ساير گزينه

 ) نكوهش اسير ماّديّات شدن1
و تهذيب نفس2  ) دعوت به تالش در راه عشق
س4 و طمع) توأم بودن افزايش  كارين

گز-163 4ۀنيپاسخ:
و روميان، سراي مقابل آن را صيقل زدند تا بازتاب نقش مولوي در اين شعر مي هاي چينيـان در آن بيفتـد. گويد: چينيان، سرايي را نقاشي كردند

و تمثيل بيان كرده است؛ بدين صورت كه چينيان، در اين قصه، مولوي عقايد عرفاني خود را به مظهر عالمان ظاهري هستند، كسـاني صورت رمز
و كتابي را به و زحمت، علم ظاهري مي كه با رنج و نگار ظاهر هستي را مـي دست و در نتيجه، نقش و نمـاد آورند شناسـند، امـا روميـان مظهـر

مي صاحب و تزكيۀ نفس و شهودند كه با تذهيب و اهل كشف و روح خود را محل تجلي اسرار الهي دالن  كنند.توانند دل
گز-164 4ۀنيپاسخ:

)  هاي راه عشق/ بالكشي عاشق ): نهراسيدن عاشق از دشواري4مفهوم گزينۀ
و سلوك ها: ضرورت بهره مفهوم مشترك ساير گزينه و مرشد در سير  گيري از راهنما

گز-165 3ۀنيپاسخ:
) و گزينۀ  ): قرار گرفتن دل عاشق در ميانۀ زلف يار3تصوير مشترك بيت سؤال

 ها: مفهوم ساير گزينه
 بوي يار بخشي زلف خوش ) گذر باد از ميان زلف يار/ جان1
بي2  عشق ) نفرين بر دل
 گري از يار ) طلب جلوه4

عربـي اختصاصيعربـي اختصاصي
گزینۀ-۱۶۶ ۳پاسخ:

اُخری األمور یَشَتِغُل/ اإلنسان/ نِعَم کلیدی: کلامت
ا مدح اسلوب است؛ انسانی خوب اإلنسان: بهنِعَم و است.«صورتست انسانی مـی»خوب منـیترجمه و عنـوان»خـوب«تـوانیمشـود بـه را

برای می»انسان«صفت گزینه[کنیم.ترجمه سایر ]هارد
می مشغول گزینه[شودیََشَتِغُل: سایر (رد (۱های و (۲([

است.االُاألمور وصفی ترکیب دیگر، کارهای خری:
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گزینۀ-۱۶۷ ۲پاسخ:
ک فقدانکلامت ُمجالسته/ أدَُع/ ال لیدی:

منی رها أدَُع: است.ال منفی مضارع فعل گزینه[کنم؛ سایر ]هارد
او با همنشینی گزینه[ُمجالسته: (رد (۳های و (۴([

مصدر دادن؛ دست از معنای»َفَقَد«فقدان: داد«به دست گزینه[است.»از (رد (۱های و (۴([
گزینۀ-۱۶۸ ۴پاسخ:

قاتِلکلام خلقک/ اْسُرت/ قاطٌع/ سیف ساتٌر/ حجاٌب کلیدی: ت
پرده ساتٌر: نیزحجاٌب و نکره و وصفی ترکیب پوشاننده؛ به»ساتر«ای باید پس است، فاعل شود.اسم ترجمه فاعلی صفت گزینه[صورت سایر ]هارد

است. نکره و وصفی ترکیب برنده؛ شمشیری قاطٌع: گزینه[سیف (رد (۱های و (۳([
است. امر فعل بپوشان، گزینه[اْسُرت: (رد (۱های و (۲([

گزینۀ-۱۶۹ ۱پاسخ:
معنای»نإ« است؛»اگر«به رشط حرف به»یََتواَضْع«و که است رشط مـیفعل ترجمـه التزامـی مضارع رشط»یرفعـوه«شـود؛صورت جـواب

به که میاست ترجمه اخباری مضارع شود.صورت
صحیح: مردمااگرترجمۀ برابر در کندنسان ازتواضع را او (مردم) مقامنظر، و میمنزلت برند.باال

گزینۀ-۱۷۰ ۱پاسخ:
ذاَقْت؛ ذاَق، َق«بچشد: معنای»َذوَّ گزینه[است.»چشاند«به (رد (۳های و (۴([

شیرینی؛ معنای»حالوة«حلو: گزینه[است.»شیرین«به (رد (۳های و (۴([
زند های است.سختی اضافی ترکیب الحیاة؛ صعوبات گزینه[گی: سایر ]هارد

گزینۀ-۱۷۱ ۴پاسخ:
معـادل نیـز و باشـد مرفوع باید مدح مخصوص و است مدح اسلوب الوالداِن؛ نعم هستند: والدینی رد[اسـت.»الوالـداِن«،»الوالـدیِن«نیکو

(گزینه (۲های و (۳([
الیمنعاِن؛ الیصداِن، دارند: منی است.باز منفی مضارع گزینه[فعل سایر ]هارد

گزینۀ-۱۷۲ ۱پاسخ:
عبارت:حرکت کامل گذاری

ساحِةاُستشِهَد َعَرشَالجهاِديف َعَرشََةوُمجاِهداًاِثنا ًةُمجاِهَدإحدی
مجهول الفالیهمضاففعل به مرفوع و فاعل منصوب/نائب و مرکب)متییز (عدد منصوبمعطوف و متییز

گزینهد سایر رد ها:الیل
َعرشَُة۲ ُمجاَهـَدًة←) اسـت.) فتحه بر مبنی بخشی دو هر مرکب عدد (در اسـم←َعَرشََة نـه و مصـدر نـه اسـت، فاعـل اسـم ) ُمجاِهـَدًة

مفعول)
اُسُتْشِهُد۳ صیغۀ←) در مجهول ماضی (فعل است.)»للغائب«اُْسُتْشِهَد
ُمجاَه۴ فاع←داً) (اسم است.)مجاِهداً ل
گزینۀ-۱۷۳ ۳پاسخ:

(خرب←سانحًة است.)»أنَّ«سانحٌة مرفوع و
گزینۀ-۱۷۴ ۳پاسخ:

گزینه سایر رد ها:دالیل
زمان)۱ (اسم مشتق لیالً: جامد←)
مفعول۲ نهاراً: منصوب) للزمان ثاٍن بالّتعبیة←فیه منصوب و معطوف
لِفعل۴ فاعل : ربِّ مرفوع»قال«) تقدیراًاملنا←و منصوب و املضاف دا
گزینۀ-۱۷۵ ۲پاسخ:

گزینه سایر رد ها:دالیل
باالضافة۱ معرف شکوی: نکرة←)
باب۳ من قدم: ل«) باب←»تفعُّ »تفعیل«ِمن
املدینة:۴ الرصفممنوع) بالکرسة←بالفتحة/منرصف←من مجرور
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گزینۀ-۱۷۶ ۲پاسخ:
ضمیر گزینه این ضمیر»التجربة«به»هامثن«در»ها«در اما است؛ آمده صحیح و گردد برمی»مثن«به»هی«برمی است مذکر پـسکه گردد؛

به مذکرباید بیاید.»هو«صورت
مدرسه هیچ آن)ترجمه: (بهای و است گران آن قیمت ولی نیست، تجربه از بهرت ماست.ای عمر

گزینه سایر ها:ترجمۀ
بیگا۱ کاالهای کارخانه) آن پس دارد؛ می باز خودکفایی از را ما مینه را ما بندد.های
نیاز۲ درکلمۀ) را آن پس است؛ بسیار زندگی در ما رب«های می»یا کنیم!خالصه
صندوق۴ مردم بسته) درهای گاهی کمهاآناند، میگنج را یابی!یابی
گزینۀ-۱۷۷ ۳پاسخ:

عبارت این مص»ُقبیل«در واسم است.»الرصفی«غر منسوب اسم
خواستیم. را آن رصفی تحلیل نوشنت معلم از ما کلامت، اعراب به پرداخنت از قبل کمی ترجمه:

گزینه سایر ها:بررسی
اإللهیة۱ منسوب←) اسم

نعمت از یکی باران هامنا است.ترجمه: موجودات برای بسیاری فواید آن در و الهی های
اسم۲ الطفیل: مصّغر)

کار مغازه در روز کوچک کودک این میمیترجمه: درس خانه در شب و خواند.کرد
ذهبیا۴ً منسوب←) اسم

دانش این گردن بر مدیر مدالترجمه: بهیآموز را کرد.طالیی آویزان فعالیتش و تالشش از قدردانی خاطر
گزینۀ-۱۷۸ ۴پاسخ:

فعل که»شفییَ«فاعل است مسترت الطفلة«بهضمیر بر»هذه است مونث بهمیکه باید حتامً فعل پس مؤنثگردد؛ بیاید.»شفیتَ«صورت
می استفاده داروها از کودک این روز هر گردد.ترجمه: درمان تا کند

گزینه سایر ها:ترجمۀ
آمد!۱ خواهند جنگ در ما مقاومت از بعد بزرگی و عزت (
شکو۲ از پر بهار در درختان این شد!فه) خواهند ها
می۳ یاری کارها همۀ در مرا دستم دو باشند!) سامل که اگر کنند،
گزینۀ-۱۷۹ ۳پاسخ:

گزینه این با»لَِم«در را آن و است پرسشی و»لَْم«اسم شـود مجـزوم نبایـد و اسـت منفـی مضـارع فعـل آن از بعـد فعـل و نگیریـد اشـتباه
است.»التستمعاِن« صحیح

ب معلم دانشترجمه: دو بفهمید؟!ه را آن تا دهید منی گوش دقت با درس به چرا گفت: آموز
گزینۀ-۱۸۰ ۱پاسخ:

به»یُعرفوَن« است، منصوب محالً و جمله موصوفنعت از مؤخر»عالماٍت«تبعیت اسم فرعی»إّن«که اعراب با منصوب است.کرسهو
به که دارند هایی عالمت دین مردان هامنا میوسیترجمه: شناخته آن شوند!لۀ

گزینه سایر ها:بررسی
حرکٌة۲ لَُه لیَس موصوف←) از تبعیت به مجرور محالً و جمله است.»فلٍک«نعت جر حرف به مجرور که

کشتی به خطرناکی امواج میترجمه: هجوم ندارد.ای حرکتی که برند
تنترش۳ موصوف←) از تبعیت به مجرور محالً و جمله است.»یرِةقط«نعت جر حرف به مجرور که

قطره از حباب میترجمه: تشکیل آبی کوچک میهای پخش هوا در که گردد.شود
یرسعوَن۴ موصول←) از تبعیت به مجرور محالً و جمله است.»أطفاٍل«نعت جر حرف به مجرور که

می که کودکانی به معلم مسابقهترجمه: پریدن در که داد پیشنهاد دهند.شتافتند
گزینۀ-۱۸۱ ۲پاسخ:

عبارت این و»ما«در تعجب متعجب»أّرض«حرف تعجب، پـسصیغۀ اسـت. منصوب بـه»الیومـان«منه صـورتبـه»الیـومیِن«صـورتبایـد
فرعی اعراب با و بیاید.»یاء«منصوب

زیان انسان برای روز دو چقدر باشند.ترجمه: مساوی که آنگاه است بار
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گزی-۱۸۲ ۱نۀپاسخ:
مفعولگزینه متییز اصل که کنید انتخاب را است.ای بوده به

املومنین عباده قلوب الله کرث ــيزقد تميـ
ورا الله←ن کرث ــهقد مفعــول ب

ر و املن عباده نین.ؤمقلوب

قلب نور خدا است.ترجمه: کرده زیاد را مؤمنش های
گزینه سایر ها:بررسی

است.د)۲ بوده فاعل اصل در که است متییز راسًة:
دانش این خواندن درس دانشترجمه: میان در است.آموز مشهور مدرسه آموزان

اسم۳ اصل در که است متییز طوالً: است.»نَّأک«) بوده
شب همۀ از شب این اندازۀ گویا کوتاهترجمه: سال این است.های تر

است۴ متییز اخالقاً: است.) بوده فاعل اصل در که
گذشته به و شد نیکو معلامنش برابر در برادرم اخالق بازنگشت.ترجمه: اش

گزینۀ-۱۸۳ ۴پاسخ:
گزینه این است.»َمن«در مرفوع محالً و فاعل اعراب به مفرغ مستثنی

می تالش که کسی فقط میترجمه: واال اهداف به رسد.کند
گزینه سایر ها:بررسی

صاحب۱ منصوب←) و تام مستثنی
را زندگی حقیقت کسی نیکو.یمنترجمه: اخالق صاحب مگر شناسد،

َمن۲ منصوب←) و تام مستثنی
دانش درسترجمه: فهم در میآموزان همکاری بههایشان آنکنند در که کسانی میجز تنبلی کنند.ها

الدعاَء۳ مفعول←) اعراب به منصوب و مفرغ بهمشتثنی
توسل. و دعا جز ندارد (چیزی) که را کسی بیامرز من، پروردگار ای ترجمه:

گزینۀ-۱۸۴ ۲پاسخ:
وجه و تشبیه ادات بلیغ، تشبیه عبارتدر این در ندارد. وجود و»االیامن«شبه است.مشبه»استمساک«مشبه به

چنگ خدا به ایامن محکمترجمه: به است.زدن ریسامن ترین
س گزینهبررسی ها:ایر

مشبه۱ ثیاباً: تشبیه/ ادات یُشبه: مشبه/ بیع: الرَّ جام) وجهبه/ شبهالً:
لباس شبیه بهار خوبی.ترجمه: و زیبایی نظر از است رنگی هایی

مشبه۳ إمساک: تشبیه/ ادات ک: مشبه/ العبادة: به)
است. انسان گردن به شیطان زدن چنگ مانند خدا غیر عبادت ترجمه:

مشبه۴ عالَم: مشبه/ اإلنسان: يف) وجهبه/ شبهالعظمة:
درحالی بزرگی در است، ای پیچیده جهان انسان منیترجمه: درک را آن ما کنیم.که

گزینۀ-۱۸۵ ۴پاسخ:
به قرآن آیات در که است سجعی سؤال، صورت در فاصله از باشد.منظور رفته کار

غربیة« ق»رشقیة، آیات در چون و است،سجع می»فاصله«رآن شود.نامیده
گزینه ها:ترجمۀ

به۱ خانواده) میسوی باز خوشحال گردد.اش
رفت.۲ باطل و آمد حق (
نیازمندم.۳ کردی، نازل نیکی از سویم به آنچه به من هامنا (
غربی.۴ نه و رشقی نه زیتون، پربرکت درخت یک از (
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 تاريـختاريـخ
1پاسخ: گزينۀ-186

در يان از جمله اقوام ساكن در بينسومر ها كه مركـز حكومـتق.م ايالمي 2000النهرين بودند كه در جنوب اين منطقه حكومت تشكيل داده بودند.
آن آن و همواره با سومريان درگير بودند، و براي هميشه به حكومت سومريان خاتمه دادند. ها در خوزستان قرار داشت  ها را شكست دادند

س  ها: اير گزينهبررسي
 ها شد. ها موجب ويراني بسياري از شهرهاي ايالمي ) هجوم آشوري2
 هاي تزئيني مربوط به تمدن كين در نزديكي نهاوند است. ) ساخت نخستين ظروف سفالي با نقش3
مي ) مغان مراسم مذهبي مادها را با روشن كردن آتش بر فراز كوه4  دادند. ها انجام

3پاسخ: گزينۀ-187
و همسايگي آنان موجب و در نتيجه، جنگ برخوردروميان در دور` اشكانيان با ايران همسايه شدند هاي بسياري شد كـه تـا اواخـر دور` منافع

و روم بود چرا كه ارمنستان جزئـي از قلمـرو حكومـت ساساني ادامه يافت. سرزمين ارمنستان يكي از مهم ترين مسائل مورد منازعه ميان ايران
مياير  و دولت روم تالش  كرد آن را از ايران جدا كند. ان بود

1پاسخ: گزينۀ-188
به7با تحميل قرارداد صلحي به امام حسن7عليه بعد از شهادت حضرت علياهللا معاويه لعنت دست گرفت. او هـدفي جـز رسماً خالفت را

و در اين راه،  و سلطۀ امويان از هر طريق ممكن نداشت به شيوهتداوم قدرت  كار گرفت. هاي مختلفي را
و همچنين متن صـفحۀ براساسعليه درست است، امااهللا ها در مورد اقدامات معاويه لعنت تذكر: تمامي گزينه و ترتيب زماني كتـاب 119اولويت

و جهان  (1تاريخ ايران  ) درست است.1، گزينۀ
4پاسخ: گزينۀ-189

اي سامانيان يكي از خاندان و لياقـت حاكمـان سـاماني، راني بودند كه نسبت خود را به بهرام چوبين مـيهاي كهن رسـاندند. در نتيجـۀ تـدبير
و ماوراء و شهرهاي قلمرو آنان رشد و رونق اقتصادي را تجربه كردند. بخارا پايتخت سامانيان و فرهنگي و خراسان دوراني از شكوفايي علمي  النهر

 آباداني فراواني يافت.
2گزينۀ پاسخ:-190

و پس از كشتار هولناك مسلمانان توسط جنگجويان صـليبي المقدس كه در جريان جنگ سرزمين بيت در اشـغالهاي اول صليبي شـده بـود،
و شام، باز پس گرفته شد. و بنيانگذار حكومت ايوبيان در مصر  جريان جنگ سوم صليبي توسط صالح الدين ايوبي فرمانرواي مسلمان

4نۀ پاسخ: گزي-191
و صنعتي تبديل شده بود، به بهانۀ پيداكردن فضاي حياتي بـه منچـوري لشـكر در ابتداي دهۀ چهارم قرن بيستم ژاپن كه به كشوري قدرتمند

و چين را اشغال كرد.  كشيد
2پاسخ: گزينۀ-192

در كنفرانس ورساي بعد از پايان جنگ اول در پاريس برگزار شد. ويلسون رئيس اين كنفرانس، چهارده اصل را مطرح كرد كـه اصـل جمهور آمريكا
و امنيت بـين و حفظ صلح المللـي بـود. جامعـۀ ملـل در ژنـو چهاردهم آن دربار` تشكيل جامعۀ ملل با هدف تأمين استقالل كشورهاي جهان

 تشكيل شد.
3پاسخ: گزينۀ-193

آن هاي زيادي را از سرزمين ايران پس از سقوط صفويه، نيروهاي روسيه بخش و غرب را اشغال كردند. و قـدرت در شمال ها با مالحظۀ شـجاعت
و تالش كردند روابط دوستانه و سپاهيانش، از مناطق اشغالي عقب نشستند  كنند. برقراراي با ايران نظامي نادر

4پاسخ: گزينۀ-194
م و تـا زمـان پيـروزي شروطهشيخ فضل اهللا نوري مجتهد برجستۀ پايتخت، در جريان مهاجرت علما از قم، در صف و به قـم رفـت خواهان بود

و رهبـري مشروطيت همچنان به دفاع از آن پرداخت. اما پس از پيروزي انقالب، شيخ فضل اهللا با مشاهد` نفوذ برخي افراد غرب زده در مجلـس
و  برذ افراد طرفدار انديشهاستقرار مشروطۀ مشروعه شد. ايشان با مشاهد` ادامۀ نفو خواستارانقالب به مخالفت برخاست هاي غربي در مجلس،

به مخالفت و نظامي و اصوالً تصويب قانون را در چنان مجلس  طور رسمي خالف شرع اعالم كرد. هاي خود افزود
1پاسخ: گزينۀ-195

تا تداومخرداد، تصميم خود را براي15اي در سالگرد قيام، امام با صدور اعالميه1343در سال  سرنگوني سلطنت پهلوي به همگان اعالم كرد. مبارزه
1پاسخ: گزينۀ-196

و چندان با زنـدگي كشـاورزي فصولبا ورود اسالم به ايران، تقويم هجري قمري به مرور در ايران رايج شد. اين تقويم مبتني بر طبيعي سال نبود
و كارگزاران مالياتي براي زمان كرد. از سويي به علت اجراي كبيسه در تقويم يزدگ ايرانيان مطابقت نمي ردي، نوروز از اعتدال بهاري خارج شده بود

و مردم جهت زمان پرداخت آن دچار زحمات فراوان شدند. دريافت ماليات  ها
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3پاسخ: گزينۀ-197
مي گذاري آثار با استفاده از روش يابي يا تاريخ سال و ابزارهاي گوناگوني انجام آرگـون اسـت كـه-يابي پتاسيم ها، سال شود. يكي از اين روش ها

به قديمي  اند. گذاري شده ميليون سال با همين روش تاريخ5/2دست آمده در قار`، آفريقا با قدمت ترين اجساد انسان
2پاسخ: گزينۀ-198

و موضـوعها هاي عميق در ساير نمايش خواني است. نمايشي كه ريشه ترين نمايش آئيني ايراني، تعزيه يا شبيه شاخص ي آئيني ايرانـي داشـته
و همگام با رسمي شدن آئين تشيع در ايران مرسوم گرديده است.  اصلي آن واقعۀ كربال است. اجراي اين نمايش در دوران صفويه

3پاسخ: گزينۀ-199
و يكي از سرچشمه المثل ها، ضرب ادبيات عاميانه، شامل انواع مختلف شعرها، قصه خ اسـت كـه حتـي رد پـاي بعضـي از هاي آگاهي از تـاري ها

و فراموش شد` مناطق مختلف ايران را در آن مي  جو كرد.و توان جست رويدادهاي سياسي ثبت نشده
4پاسخ: گزينۀ-200

و-1گيرند: مورخان دور` حكومت مغوالن در دو گروه قرار مي -2گروهي كه در دستگاه مغوالن مناصب دولتي داشتند؛ مانند عطاملك جـويني
و با ديد انتقادي به فرمانروايي مغوالن مي نگريستند، مانند منهاج سراج.  گروهي كه بيرون از نفوذ آنان بودند

جغرافياجغرافيا
2پاسخ: گزينۀ-201

و فقط در فصول سرد سال ميزان ناچيزي برف مي و ناچيز است. دامنۀ جنوبي البرز رطوبت كمي دارد و نيز پوشش گياهي آن كم  بارد
و دامنه وبت در برخورد با كوهرط مي هاي زاگرس مي هاي غربي آن افزايش و در ارتفاع زياد متراكم و بـرف بـر قلـه يابد و به شكل باران و شود هـا

مي دامنه  ريزد. ها فرو
3پاسخ: گزينۀ-202

و توانمندي خطرآفرين فرابنف مهم اُزن در جو، افزايش كارايي و پيامدهاي زيانترين نتيجه كاهش مسير حفاظتي  بار است.ش در سطح زمين
3پاسخ: گزينۀ-203

(گردشگران خارج كمترين ميزان توريست و سوئيس فرستي  شده): اسپانيا، نروژ، يونان، اتريش، پرتغال، دانمارك
و فرانسه. بيشترين ميزان توريست (گردشگران واردشده): اسپانيا، يونان، ايتاليا  پذيري

1ۀ پاسخ: گزين-204
و كهن  سالي حركت كند، مانعي اصلي بر سر راه توسعۀ اقتصادي جامعه ايجاد خواهد شد. چنان چه هرم سني كشور به سمت سالمندي

2پاسخ: گزينۀ-205
و برنامه و مردم ساكن آن، از گذشته به علت نياز به شناخت محيط زندگي و مطالعـات هاي دور تاكنون، بين جغرافيـ ريزي براي آيند` اين محيط ا

 توسعه، ارتباطي قوي وجود داشته است.
1پاسخ: گزينۀ-206

و هوايي  ) دامنۀ دما زياد است.3) كمبود بارش دارد.2) جهت رشد درختان مناسب نيست.1(خشك):Bويژگي گروه آب
2پاسخ: گزينۀ-207

و دور شدن صفحات از يكديگر، مواد مذاب آستونسفر باال و كوهمي در نتيجۀ جدايي مي هاي آتش آيد  دهد. فشاني وسيعي را شكل
3پاسخ: گزينۀ-208

 ها: بررسي ساير گزينه
مي1  كنند. ) عامل سرماي شديد: نواحي قطبي انرژي كمتري را از خورشيد دريافت
و66) در نقاط واقع در مدارهاي قطبي2 شب33درجه د دارد.ساعته در طول سال وجو24دقيقه فقط يك روز يا
و به سمت آمريكاي جنوبي كشيده شده، پالمر نام دارد. ) شبه4  جزير` باريكي كه از جنوبگان جدا شده

3پاسخ: گزينۀ-209
و اسپانيا يك مرز طبيعي به حساب مي و از ويژگي مرز بين فرانسه كه آيد مـدتو در كوتـاه انـد نسبي دائمي طوربههاي اين نوع مرزها اين است

 كنند. تغيير نمي چندان
2پاسخ: گزينۀ-210

مي وسعت زياد در كنار عواملي مانند شكل، موقعيت، ناهمواري و ... از عوامل قدرت ملي محسوب  شوند. ها
4پاسخ: گزينۀ-211

(د) در مورد آن صادق و (ج) و موارد  اند. فرودگاه يك سيستم باز است
1پاسخ: گزينۀ-212

 ها. آوري دادهه/ گام ششم: جمعگام پنجم: تدوين فرضي

www.konkur.in

forum.konkur.in



30

4پاسخ: گزينۀ-213
مي8شرق نقطۀ مذكور، خطوط ميزان به شكل عدد در قسمت جنوب و آبراهه است، به چشم  خورد. كه به معناي دره

 متر است.N،20وMاختالف ارتفاع دو نقطۀ

1620 1600 20m m m− =

1پاسخ: گزينۀ-214
هر 832ارتفاع ماهوار` اسپات در يك 101كيلومتري، مي دقيقه و مهم بار به دور زمين حركت ترين ويژگي آن تصويربرداري از زواياي مختلف كند

 هاست. نمايي پديدهو برجسته
4پاسخ: گزينۀ-215

و اقتصادي مناطق متوازن) توسعۀ1اهداف اساسي منشور آمايش سرزمين اروپا عبارتند از: ) افـزايش كيفيـت سـطح2روپـاا مختلفاجتماعي
و حفاظت آن. ) بهره3زندگي شهروندان  و مسئوالنۀ از منابع طبيعي  برداري آگاهانه

علوم اجتماعيعلوم اجتماعي
2پاسخ: گزينۀ-216

و نظم آن، پديده� و تكويني نيست: ويژگي جهان اجتماعي جهان اجتماعي  اي طبيعي
و انتقال فرهنگ به نسل بعد:�  دگرگوني جهان اجتماعي عدم توانايي حفظ
و پديده� مي اجزا و تحول قرار  هاي عميق جهان اجتماعي گيرند: اليه هايي كه كمتر در معرض تغيير

4پاسخ: گزينۀ-217
(عرفي) گسترده�  ترين نوع شناخت اجتماعي: عمومي
ي استهاي مختلف با آن: شناخت شهودي كه نوعي از شناخت علم عدم برخورد يكسان فرهنگ�
 دنبال كشف امور واقعي بودن: علميبه�

3پاسخ: گزينۀ-218
و دانشي مي آن قسمت اول: علم نظري، به هر علم و آگاهي انسان مستقلگويند كه موضوع مي استاز اراده شودو علم عملي، به دانشي گفته
و آگاهي انسان پديد مي  آيد. كه موضوع آن با اراده

و دربار` ارزش قوه قسمت دوم: عقل عملي و احكام ارزشي را مي شناسد و نبايدها مي اي است كه بايدها و اجتماعي داوري كند؛ مانند هاي فردي
و بدي ظلم. تشخيص خوبي  عدالت

مي عقلقسمت سوم: علم اجتماعي عقلي با استفاده از و بر ايـن اسـاس، نظري و جهان بپردازد و تواند به شناخت ابعاد معنوي انسان سـعادت
و احكامي را كه براي رسيدن به آرمـان تواند با استفاده از عقل عملي، ارزش كمال آدمي را شناسايي كند. همچنين اين علم مي هـاي انسـاني ها

و فهم عرفي، دانش ابزاري  و همچنين با كمك شناخت عمومي و با استفاده از عقل تجربي مـورد مورد نياز است، بشناسد. اين علم با كمك حس
مي نياز را براي تدبير پديده  آورد. هاي اجتماعي فراهم

2پاسخ: گزينۀ-219
آن هاي قسمت اول: ويژگي مي جسماني افراد بر خصوصيات روحي و روان آدمـي را بـه ها اثر گذارد. بسياري از بيمارهاي جسماني سالمت نفـس

از خطر مي دا اضطراباندازد، برخي ميها ريشه در عوامل جسماني  گردد. رند. ترشحات زياد غد` تيروئيد موجب عصباني شدن انسان
و نفسـاني نيـزدرقواي بدني و رواني انساني هستند. اگر اين قوا آسيب ببينند، زمينۀ پـرورش قـواي روحـي حكم ابزارهايي براي قواي نفساني
 بيند. آسيب مي

ا اساس عقايد، آرمان قسمت دوم: هر جهان اجتماعي بر و مي رزشها بر هاي كالن خود شكل و آن گيرد و اساس ها قواعد، هنجارها، نمادها، نهادها،
مي سازمان و همچنين هويت اجتماعي هر فرد نيز در درون جهان اجتماعي بـر هاي جامعه سازمان و ارزش يابند هـا رقـم اسـاس همـان عقايـد

 خورد. مي
آن گاه قبيلهاي هويت جمعي افراد در جاي قسمت سوم: جامعۀ قبيله مي اي شود. هر جهان اجتماعي به تناسب هويت خود بـا جهـان ها مشخص

و رواني انسان (هويت اخالقي و جهان نفساني مي طبيعي  كند. ها)تعامل
1پاسخ: گزينۀ-220

و شكل بن گيري با كاستي قسمت اول: يك فرهنگ اگر پس از تحقق و و مرگ طبيعـي مـيهاي دروني مواجه شود، گرفتار كهول بست ها شـود.ت
مي مرگ طبيعي به يك فرهنگ هنگامي رخ و معنـوي افـراد كارگيري تمامي ظرفيت دهد كه آن فرهنگ با وجود هاي خود، بـا هويـت جسـماني

و معنوي آن و جسماني يا فطري و از پاسخ به نيازهاي طبيعي  ها باز ماند. اصطكاك پيدا كند
به قسمت دوم: بحران هويت مي و تحول هويت فرهنگي تواند در دگرگوني منجر شود. با تغيير هويت، تغييرات اجتماعي از محدود` تغييراتي كـه

مي درون يك فرهنگ رخ مي به دهد فراتر و مي رود و تمدني در  آيد. صورت تحوالت فرهنگي
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و پرسش و روحي افراد عمل نكند و مرگ پاسـخ هاي وجو قسمت سوم: اگر فرهنگي متناسب با نيازهاي معنوي دي آدميان را دربار` معناي زندگي
و در مسير غفلت از اين پرسش و پوچ ندهد مي ها روزگار بگذراند با شكايت و بـا انـواع مختلـف انگاري مواجه شود، نشاط زندگي را از دست دهد

مي خودكشيو نااميدي، يأسها مانند آسيب  شود. افراد رويارو
1پاسخ: گزينۀ-221

و مديريت اجرايي، به سهم خود بر نظام اقتصادي اثر مـيباهايي كه پذيرفته است : نظام سياسي بر اساس ارزشقسمت اول  گـذارد. وضع قوانين
 تأثير نظام سياسي بر اقتصادي←

مي : نظام فرهنگي عقايد، ارزشدومقسمت و اصول حاكم بر نظام سياسي را تعيين در ها و اگـر عملكـرد نظـام سياسـي و كنـد جهـت عقايـد
مي ارزش  تأثير نظام فرهنگي بر نظام سياسي←كند. هاي فرهنگي جامعه باشد، نظام فرهنگي مقبوليت نظام سياسي را تأمين

از قوانينتواند با وضع قسمت سوم: نظام سياسي مي پيشگيري گند يا رفاه عمومي جامعهو مقررات مالي از گردش ثروت بين قشرهاي محدودي
 تأثير نظام سياسي بر اقتصادي← في معين براي همگان تأمين نمايد.را در سق

2پاسخ: گزينۀ-222
و سياسي در موضع ضعف قرار گيرند. ايـن پديـده اغلـب برخورد استعماري غرب با ديگر جوامع موجب شد تا جوامع غيرغربي از نظر اقتصادي

مي نوعي خودباختگي فرهنگي را نيز در آن  كرد. ها ايجاد
و خالق خود را در گزينش عناصـر فرهنگـي ديگـر از دسـت در سال گذشته دانستيم، خودباختگي فرهنگي سبب مي شود جامعه، حالت فعال

و به گونه و گزينش و در نتيجه، عناصر فرهنگ ديگري كه در قبال آن به خود باختگي دچار شده است، بدون تحقيق  اي تقليدي فرا گيرد. بدهد
ج ميدر شرايطي كه دهند، غرب مديريت انتقال را در چارچوب وامع غير غربي، مديريت خود را در گزينش عناصر مناسب فرهنگ غربي از دست

و سياسي خود به مي اهداف اقتصادي  گيرد. دست
2پاسخ: گزينۀ-223

و علميالف) وا غرب هنگامي آغاز شد كه محدوديت بحران معرفتي و همچنين و بستگي آن به معرفتهاي علمي دانش تجربي هـاي غيرتجربـي
 رو شد. غيرحسي آشكار شد. فرهنگ جديد غرب با دو بحران معرفتي علمي روبه

و عدالت را در عرصۀ حيات انساني ناديـده انگاشـته كردهرا براي صاحبان ثروت باز راه استثمارب) ليبراليسم با تكيه بر شعار آزادي اقتصادي،
ف← بود و غنا در بطن كشورهاي غربي شكل گرفت.بدين ترتيب چالش  قر

و پيرامونج) بر اساس اصطالح مي غربي، چالش جوامع، مركز  كنند. هاي دروني خود را از طريق استثمار اقتصادي كشورهاي غيرغربي حل
3پاسخ: گزينۀ-224

مي هاي روشنگري فلسفهقسمت اول: فرهنگ جديد غرب با پيدايش و تفاسـير شود. رويكرد سكو آغاز و دنيوي كه پيش از آن، از طريق هنر الر
كـرد. هاي فرهنگ غربي را تسـخير مـي ترين اليه هاي روشنگري عميق پروتستاني از دين در سطح فرهنگ عمومي بسط پيدا كرده بود با فلسفه

 بدين ترتيب، سكوالريسم در عقايد بنيادين اين فرهنگ نهادينه شد.
به قسمت دوم: در جريان انقالب و منورالفكران غرب زده  وجود آمد. مشروطه، رقابتي سخت بين بيدارگران اسالمي

هر انديشۀ سياسي ناسيوناليستيقسمت سوم: و رجوع به دوران پيش از اسالم براي و استعماري خود با عبور از دور` اسالمي در حركت افراطي
در تازههاي يك از دولت مي مناطق اسالمي ايجاد شده بود، شناسنامهتأسيس كه بعد از دخالت استعمار كرد. اين عمل به قصـد اي ويژه تدوين

مي سازي براي دولت هويت از هايي انجام و بـراي رسـيدن بـه ايـن هـدف شد كه به اقتضاي عملكرد استعماري جهان غرب پديد آمـده بودنـد
و تاريخ مي مستشرقان  شد. نگاران غربي كمك گرفته

4پاسخ: گزينۀ-225
 جنبش عدالتخانه←قسمت اول: تغيير ساختار نظام سياسي جامعه

و آزادي فعاليت صاحبان سرمايه جهت تضمين پيشرفت جامعه قسمت دوم: منع دخالت  اقتصاددانان ليبرال←هاي دولت
و نهادهاي بين←اي خاص المللي به منطقه هاي بين گذاري شركت قسمت سوم: محدود نشدن سرمايه اي بازارهاي مشترك منطقه المللي

4پاسخ: گزينۀ-226
و دروغين را براي غارت ميراث درهم ريختۀ روشـنگري مـدرن رونـقو اقبال به معنويت، بازار معنويت افول سكوالريسم اول:قسمت هاي كاذب

و عرفان پرستي، شيطان بخشيد. خرافه و انواع بازسازي شد` اديان و سرخ پرستي  اند. هايي از اين جريان نمونهپوستي، هاي شرقي
به بيداري اسالميقسمت دوم: با و معنوي به زندگي اجتماعي در سطوح مختلف جوامع غربي و بدين ترتيـب، ارزش رويكرد ديني و وجود آمد هـا

به آرمان و  ريسم بود، شكل گرفت.هايي كه ناظر به افول سكوال دنبال آن نظريه هاي بعد از رنسانس، اعتبار جهاني خود را از دست داد
هاي روشنفكري چپ در سطح جهاني، اين جريان در كشورهاي اسالمي نيز جاذبۀ خودو از بين رفتن جاذبه فروپاشي بلوك شرققسمت سوم: با

و غرب  هاي ليبراليستي غربي قرار گرفتند. زدگان اين جوامع، ديگر بار در حاشيۀ انديشه را از دست داد
2پاسخ: گزينۀ-227

و بـدين زدگان كشورهاي اسالمي پديـد مـي هايي در ذهنيت غرب هاي چپ در كشورهاي اروپايي نيز به نوبۀ خود، بازتاب گيري جريان شكل آورد
به ترتيب، نسل دومي از غرب مي زدگان در اين كشورها مي آيد كه با اعتراض به حركت وجود نگرند، ايـن نسـل بـا عنـوان هاي سياسي نسل اول
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مي كران چپ كشورروشنف هاي فكري اسـالمي يـا شوند. اعتراض روشنفكران چپ به نسل اول، از جهت گريز آنان از بنيان هاي اسالمي شناخته
هاي ليبراليسـتي ستيزي آنان نيست؛ بلكه از نوع اعتراضاتي است كه طي قرن بيستم در كشورهاي غربي نسبت به عملكرد اقتصادي نظام اسالم

شو سرمايه  كل گرفت.داري
3پاسخ: گزينۀ-228

) و ويژگي3گزينۀ  هاي آن كامالً نادرست است. ) در ارتباط با انقالب اسالمي ايران
2پاسخ: گزينۀ-229

 هاي مدرن بودند. بخش قرن بيستم، تقليدهاي بدلي از انقالب هاي آزادي قسمت اول: انقالب
به بي بود كه گرچه ديگر با انقالبميالدي روسيه، انقال 1917قسمت دوم: انقالب اكتبر و سوسياليسـتي هاي مشابه اروپايي دليـل رويكـرد چـپ

و دنيوي خود در چارچوب آرمان و ارزش تفاوت داشت، ولي با خصلت سكوالر مي ها كرد. حركت انقالبي ماركس مبتني هاي روشنگري مدرن عمل
و بنيان قر بر اصول و در تعارض با آن  گرفت. ار نميهاي تفكر مدرن بود

1پاسخ: گزينۀ-230
و به پيش اول: جامعه قسمت و پيش شناسي انتقادي، فقط يك علم ابزاري نيست تا در خدمت وضع موجود گيري حـوادث مشـغول باشـد بيني

و هنجارها توصيه بلكه دانشي است كه با داوري نسبي به ارزش به ها ميسوي نظام هاي خود را جهت گذار از نظام موجود  دهد. مطلوب، انجام
بود. اين جنبش بـا اصالح شيو` زمامداري پادشاهخانه، هدف تنها اصالح كار يا رفتار خاصي از پادشاه نبود؛ بلكه قسمت دوم: در جنبش عدالت

و شاه را ملزم سازد تا در و خارجي در پي تأسيس مجلسي بود كه قوانين عادالنه را تدوين كند چارچوب قوانين عادالنـۀ توجه به شرايط داخلي
 الهي عمل كند.

آن قسمت سوم: رشد تجارت، بردگي سياه و انتقال و انتقال ثروت به جوامع اروپايي موجب شد تا صاحبان پوستان آفريقايي ها به مزارع آمريكايي
و بازرگانـان بـراي ها براي تقويت قدرت خود نياز به سرما داران پيدا كنند. دولت ثروت، جايگاه برتري نسبت به زمين و پول بازرگانـان داشـتند يه

و سود و تجارت شكل گرفت.تجارت و بدين ترتيب، پيوند قدرت با ثروت ، نيازمند حمايت ناوگان نظامي دولتمردان بودند
3پاسخ: گزينۀ-231

و قبيله مغوالن،قسمت اول: و شايستگي فرهنگي قومي تـأثير تحـت سـرعت بـهي را نداشتند. آنان هاي الزم براي يك فرهنگ جهان اي داشتند
 خورده بودند. هايي قرار گرفتند كه از نظر نظامي شكست فرهنگ

به ترين ويژگي انسان، مهماومانيسمقسمت دوم: و و اين جهاني است. شناختي فرهنگ معاصر غرب است  معناي اصالت انسان دنيوي
و قدر داري فرهنگ سرمايهقسمت سوم:  دهد.مي قرار توجهت را مورد، كانون ثروت

3پاسخ: گزينۀ-232
و ماركس به ديدگاه ليبراليستي معتقد بود؛ در نتيجه تفاوت نظريه آن قسمت اول: مالتوس ديدگاهي مبتني بر اقتصاد ليبراليستي داشت هـا هاي

 در وجه اقتصادي آن بود.
و هانتينگتون هم در وقوع جنگ در  جوامع غربي است.قسمت دوم: اختالف نظر كنت

آن ارسطوقسمت سوم:  نامد.مي دموكراسيها باشد، حاكميت اكثريت را در صورتي كه بر مدار خواسته هاي
4پاسخ: گزينۀ-233

 است. نظام جهانيگيرد، قسمت اول: شبكۀ روابط پايداري كه در يك دور` تاريخي بين جوامع مختلف شكل مي
ب قسمت دوم: در جبهه و اسرائيل، بخشي از كشورهايي كه زير نفوذ بلوك غرب بودند، دولت غاصب اسرائيل را بـه گيري كشور ر مسئلۀ فلسطين

و رسميت مي و در حاشيۀ بلوك شرق بودنـد، جبهـۀ پايـداري و يا در جهت سازش با آن گام بر مي داشتند، بخشي ديگر كه زير نفوذ شناختند
و گروه مقاومت را تشكيل مي ميهاي مبا دادند  شدند. رز فلسطيني ناگزير به بخش اخير ملحق

مي هويت اجتماعيقسمت سوم: و در جهان اجتماعي شكل و فرهنگ دارند گيرند؛ ماننـد فرزنـد بـودن، شامل صفاتي است كه ريشه در جامعه
. و ...  معلم بودن

1پاسخ: گزينۀ-234
و تجربي صرفاًرويكرد اول:قسمت ما حسي و بـه پديـده نسبتشناسي نع آن شد كه جامعهبه علوم اجتماعي، هـاي اجتمـاعي داوري ارزشـي

 هنجاري كند.
آيـد، بـا عنـوان نسبت به نظام سياسي ليبرال دموكراسي به وجـود مـي تناقضي كه از نارضايتي مردمقسمت دوم: دانشمندان علوم سياسي از
(تناقض) دموكراسي ياد مي  كند. پارادوكس

مي در كشورهاي غيرغربي، عميقم انساني غربيترويج علو قسمت سوم: كند؛ زيـرا ايـن علـوم ترين تأثير را در توزيع جهاني فرهنگ غرب ايفا
و ديني، هويت خود را از نگاه فرهنگ غرب بازخواني كنند. شوند تا فرهنگ موجب مي  هاي معنوي

2پاسخ: گزينۀ-235
و بدين ترتيبت درست مي قوه عقل عملي← باشدميقسمت اول: عبارت نادرست است و احكام ارزشي را و نبايدها و اي است كه بايدها شناسد

مي دربار` ارزش و اجتماعي داوري  كند. هاي فردي

www.konkur.in

forum.konkur.in



33

و بدين ترتيب درست مي و قانون الهي← باشد قسمت دوم: عبارت نادرست است فارابي مدينۀ فاضله را جامعۀ الهي مي داند كه بر اساس سنت
 گيرد. شكل مي

 قسمت سوم: عبارت درست است.
مي و بدين ترتيب درست به← باشد قسمت چهارم: عبارت نادرست است و مباح دانستن همۀ ليبراليسم هاسـت. براي انسان امورمعناي اباحيت

و فضيلتي را كه مستقل از خواست مردم باشد به رسميت نمي  شناسد. اين نظام سياسي، حقيقت

و منطق و منطقفلسفه فلسفه
3پاسخ: گزينۀ-236

 است.» چيز«يا همان» جوهر«است كه اين مفهوم در مورد طالبي،» جنس عالي«يا» االجناس جنس«ترين مفهوم همان منظور از گسترده
1پاسخ: گزينۀ-237

(نسبت) (محمول)، است (موضوع)، يك عدد فرد  عدد سه
(محمول)، (موضوع)، متعلق به مجموعۀ اعداد طبيعي (نسبت) عدد سه  است

و هر دو موضوع، كلي هستند.  هر دو محمول
4پاسخ: گزينۀ-238

مي» پذير رنگ«مفهوم از طرفـي ». عـرض خـاص«اسـت يـا» فصـل«است؛ بنابراين يـا» جسم«تواند حمل شود بنابراين خاص فقط بر اجسام
سه» جسم«ذاتي» پذير رنگ« (جوهر ن نيست؛ زيرا براي تصور ماهيت جسم » پـذير رنـگ«نيسـت. در نتيجـه» پذيررنگ«يازي به تصور بعدي)،

 است.» جسم«عرض خاص
مي» ناطق«مفهوم يا» حيوان«تواند حمل شود بنابراين خاص فقط بر حيوانات يا» فصل«است؛ بنابراين » نـاطق«از طرفـي ». عرض خاص«است
با» حيوان«ذاتي (جسم نامي متحرك و حساس)، نيازي به تصور نيست؛ زيرا براي تصور ماهيت حيوان » نـاطق«نيست. در نتيجـه» ناطق«اراده

 است.» حيوان«هم عرض خاص
مي» صفت«نكته: معموالً در منطق وقتي يك و استعداد آن صفت است. در اينجا هم مقصـود از مفهـوم را در تعريف استفاده كنند، مقصود قوه

با» ناطق« و توانا»حيوان«در قياس و استعداد و هيچ غير حيواني استعداد نطق ندارد. اما مقصود» نطق«يي، قوه است كه مختص حيوانات است
 اين نيست كه همۀ انواع حيوانات، بالفعل ناطق هستند.

1پاسخ: گزينۀ-239
(ها يك مالك تشخيص قضاياي شخصيه، سورناپذير بودن آن  شوند.مي معنابي» سور«ها با گرفتن)، ساير گزينه1ست. غير از گزينۀ

2پاسخ: گزينۀ-240

ب است« ب الف است«←عكــس مســتوي،»هر الف ــتوي،»بعضي ــس مس ــض عك ب الف نيست«←نقي »هيچ

ــتوي موجبۀ جزئيه←عكــس مســتويموجبۀ كليه ــس مس ــض عك  سالبۀ كليه←نقي
مي» عكس«دقت كنيد كه وقتي از عبارت  است.» عكس مستوي«شود، منظور به تنهايي استفاده

3پاسخ: گزينۀ-241
و چگونگي قرار گرفتن را شكل (قيـاس)» مـاده«گيرنـد،و محتوايي را كه در جمالت قـرار مـي»صورت«جمالت در كنار يكديگر در اسـتدالل

 گويند. مي
2پاسخ: گزينۀ-242

ب است.  صغري: هر الف
ج نيست.كبري: هيچ الف غي ر

ج نيست ب غير ب است.←نتيجه: بعضي ج  عكس نقيض نتيجه: بعضي
1پاسخ: گزينۀ-243

 اين عبارت نتيجۀ قياس زير است:
(كاذب است).  صغري: شكل اول قياس مصادره به مطلوب است

(صادق است؛ چون مصادره به مطلوب نوعي مغاطله است).  كبري: هر مصادره به مطلوبي باطل است
(كاذب است، چون صغراي  كاذب است). استداللنتيجه: شكل اول قياس باطل است

4پاسخ: گزينۀ-244
آن4در گزينۀ و محتواي و ماده را، هر دو قضيه حملي هستند و هـم صـورت يكسـان ها از ادارك حسي است. دقت كنيد كه سؤال هـم مـاده

 را. خواسته است نه فقط ماد` يكسان يا نه فقط صورت يكسان
) بر1در گزينۀ ( ) هر دو و دومي شرطي است (ماده يكسان) اما اولي حملي  متفاوت). صورتاساس تجربه هستند،
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) از2در گزينۀ و دومي (ماده متفاوت). ادراك)، اولي از استدالل  حسي است
) (ماده متفاوت).3در گزينۀ و دومي برگرفته از حدس عقلي است )، اولي از مخيالت

1اسخ: گزينۀپ-245
 سرايت دادن حكم اجزا به كل، مغالطۀ تركيب است.

4پاسخ: گزينۀ-246
و ضروري است.  قانون در علوم تجربي، بيانگر يك رابطۀ كلي

3پاسخ: گزينۀ-247
مي3تنها در گزينۀ و ماهيت انسان باز براين تنها اين سؤال يك سـؤال گردد، بنا، با سؤالي بنيادين در علوم انساني مواجه هستيم كه به حقيقت
 فلسفي است.

2پاسخ: گزينۀ-248
و خيال مي به سقراط گفت راز پيام سروش دلفي همين بود كه به ما بنماياند تا چه اندازه نادانيم عنوان مثال مطـرح كـرد تـا بگويـد: كنم نام مرا

از نهايي پيام سروش دلفي اين است: كسي كه بداند هيچ نمـينتيجۀ» داند. داناترين آدميان كسي است كه چون سقراط بداند هيچ نمي« دانـد
 ديگران داناتر است.

2پاسخ: گزينۀ-249
و مخالف با نظر پروتاگوراس است. گزينهكه، نظر افالطون است2گزينۀ و نظـر از زبان سقرا بيان كرده دو مشـتركهاي ديگر همگي درست هـر

 هستند.
 پاسخ: گزينۀ ؟؟؟-250

 ها نيست! درست در گزينه پاسخ
و» جنس«همان» علت مادي«را پاسخ درست دانسته است زيرا گمان كرده2طراح سؤال گزينۀ را» علت صوري«به معناي منطقي آن است (!!)

و ماهيت«نيز كه نمايند` را علـت» يـوانح«گرفته است (!!). بنابراين» فصل«(جنس + فصل) است، معادل جزء اختصاصي ماهيت، يعني» نوع
و   اند. را علت صوري به حساب آورده» ناطق«مادي

(مثالً نطفۀ انسان) نـه يـك مفهـوم و استعداد شدن باشد و داراي قوه اما حقيقت اين است كه علت مادي انسان، بايد يك شيء خارجي جزئي
ب (جنس + فصل) انسان است. و ماهيت ميكلي مثل حيوان. علت صوري انسان نيز همان نوع هـر يـك«شـود: نابراين پاسخ درست اين سؤال

 ها موجود نيست.؛ ولي اين پاسخ در گزينه»دهند جزئي از علت صوري انسان را نشان مي
كه«كتاب فلسفۀ سوم است:63تذكر: منشأ اشتباه طراح سؤال، اين جملۀ صفحۀ را» جنس«علت در معناي دوم، آن چيزي است هر موجـودي

ما تشكيل مي (اين همان علت مادي است)دهد، و نقره براي جام از اما با اندكي دقـت معلـوم مـي». نند برنز براي مجسمه شـود منظـور كتـاب
معناي لغوي اين كلمه است نه معناي اصطالح منطقي آن؛ يعني در اينجا جنس يك شيء، چيزي است كه آن شيء از آن درست شـده» جنس«

ذا  (معناي لغوي)، نه جنبۀ مشترك (معناي منطقي). نشانۀ درستي اين معنا از جنس در جملۀ كتـاب اوالً است و ماهيت آن شيء با ديگر انواع ت
مي مثال و جام و نقره ذاتي مجسمه و اال برنز و جام نيستند و نقره، جنس منطقي مجسمه (برنز و مجسمۀ غير هاي كتاب براي جنس است شدند

و جام غير نقره وج برنزي و اين مطلبي است به وضوح نادرست). ثانياً اين است كه كتاب در تعريف علت صوري، اي امكان نداشت ود داشته باشد!
و اگر قرار بود ماده همان جنس منطقي باشد، پس صورت مي و فصل است، دانسته و نوع كه همان مجموع جنس شد مجموع مـاده آن را ماهيت

و فصل (!!) كه به وضوح مطلب نادرستي است.
4اسخ: گزينۀپ-251

و قطب الدين رازي در كتاب محاكمات بـه داوري خواجه نصيرالدين طوسي در قرن هفتم با توجه به حكمت اشراق به احياء حكمت مشاء پرداخت
و فخر (شرح) خواجه نصير  سينا پرداخت. رازي دربار` كتاب اشارات ابن ميان نظرات

1پاسخ: گزينۀ-252
و ... بر سر شك خود باقي نميشكاك ترين شكاكان نيز به مي هنگام احساس نيازهاي حياتي از قبيل رفع گرسنگي و به حركت  پردازند. مانند

و در مسير زندگي، قبول دارند كه واقعيتي هم هست. اين نشان مي  دهد كه در عمل
3پاسخ: گزينۀ-253

از مـي» قـديم«ن مشائي هستند كه عالَم طبيعـت را نكته: توجه داشته باشيد كه در اينجا مقصود از فيلسوفان، فيلسوفا و مقصـود دانسـتند
ك»قديم« و ثانياً هر چه سابقۀ زماني او را پيگيري (براي او گذر زمان معنا دارد) نيم، قديم زماني است؛ يعني موجودي كه اوالً در ظرف زمان است

(آن را زماناً از ازل موجود بدا مي» قديم«نيم). به اين معنا هيچ ابتدايي براي وجودش نيابيم تواند صفت موجودات مادي باشد كه زمان، ظـرف فقط
و فرشتگان كه فرازماني هستند، نمي» قديم«هاست؛ ولي صفت وجود آن و» قديم«تواند به كار رود لذا نسبت براي موجودات مجرد مثل خداوند

 ين است.نيز تبا» مجرد«و» حادث«تباين است همان طور كه نسبت» مجرد«
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و خصوص مطلق«، نسبت»ممكن الوجود«و» قديم«به اين نكته، نسبت توجهبا در» عموم و و لـذا مـادي است؛ زيرا هر قديمي، زمـاني اسـت
(مثل عالم طبيعت)؛ ولي هر ممكن نتيجه ممكن  تك الوجود است (مثالً و حادث هسـتند يـا ها ممكن تكِ انسان الوجودي، قديم نيست الوجود

و نه حادثِ زماني). شتگان، ممكن الوجود ولي غير زماني هستند لذا نه قديمفر   اند
(توجـه:» افالك«و» عالَم طبيعت«است ولي از نظر فيلسوفان مشائي، مصداق قديم» خداوند«: از نظر متكلمان مصداق قديم1گزينۀ هسـتند.

(هيوال) است كه از ازل مي صورت مقصود از عالَم طبيعت، ماد` اوليۀ آن و اال فيلسوفان مشاء هم قبول دارنـد هاي مختلف را دريافت كرده است؛
 تك تك اشياء درون طبيعت، حادث هستند.)

«2گزينۀ با» كهنه«در ادبيات يعني» قديم:  است.» كالمي-قديمِ فلسفي«كه متفاوت
كه4گزينۀ ك» قديم«: درست است مي»حادث«ه اين مفهوم به همراه مفهوم يك مفهوم نسبي است ولي بايد توجه داشت توانند نسبت، هر دو

مي» زمان«به  موجودي است كـه» قديم«شود اين دو مفهوم را بدون استفاده از همديگر تعريف كرد. مثالً تعريف شوند نه نسبت به همديگر؛ لذا
(هرچند سال پيش را كه بگوييم، موجود قديم در آن و در هر زماني موجود بوده است موجودي است كه زماني» حادث«زمان موجود بوده است)؛

(مثال صد هزار سال پيش كه افالك در حركت بوده يافت مي (يعني شود كه در آن موجود نبوده است بوده است)، اين موجـود، وجـود» زمان«اند
(تذكر: در فلسفۀ مشاء مفهوم زمان توسط مفهوم  مي» حركت«نداشته است). و قـديم زمـاني«؛ لذا تعريف شده است تعريف محتـاج» حـادث

 مفهوم حركت است نه محتاج يكديگر).
1پاسخ: گزينۀ-254

و جانشينان او واگذار مي (رياست مدينۀ فاضله) به امامان  شود. از نظر فارابي، پس از پيامبران اين مقام
3پاسخ: گزينۀ-255

و شمول علم باري تعالي، بر همه موج« و عنايت، احاطه و ضروري است كه همۀ موجودات مطابق آن باشند تا نيكوترين نظام پديد آيد ودات است
(نظـام احسـن) را تشـكيل واجبچنين نظامي معلول ذات  و نيكوترين نظام و شمول علم او است. پس، موجودات بر طبق علم الهي بوده تعالي

»اند. داده
3پاسخ: گزينۀ-256

مي سهروردي از واقعيت اشيا به  كند. نور تعبير
1پاسخ: گزينۀ-257

از«از ديدگاه مالصدرا؛ وو شهود عرفاني به حقيقت راه نمي كشفبرهان عقلي، مجرد و سنت نبـوي و اين هر دو بدون تطبيق بر وحي قرآني برد
»شوند. به چشمۀ زالل حقيقت منتهي نمي:عشر شيعه معارف امامان اثني

4پاسخ: گزينۀ-258
(اگر و عينيت مابازاء مفهوم وجود يا ماهيت باشد، اصالت با همان است. دربار` گزينۀ و ماهيـت بـا2واقعيت )، بايد گفت كه هر دو مفهوم وجود

حد» ماهيت«اند. يعني انتزاع از واقعيت يگانۀ خارجي نشات گرفتهوقو` تجريد (از و مراتبهم منشأ بيروني دارد و تـوهم وجود ناشـي شـده)
ل گزاف نيست.تخي

2پاسخ: گزينۀ-259
و منكران اصل عليت، منشاء اختالف نظر آن و اثر يك چيز به چيز ديگر بـه تجربي مسلك بودن هيوم ها با معتقدان به عليت است. تاثيرپذيري

) و گزينۀ مي1معناي عليت است و عالمه را نشان آن)، نظر هيوم ( دهد نه اختالف نظر اس2ها را. گزينۀ مي)، و فالسـفۀ اساً نشان دهد كه هيـوم
و هـم  و يا اثبات كنند. هم فالسفه تجربي مسلك ماننـد هيـوم تجربي مسلك اصالً اصل عليت را قبول ندارند كه بخواهند آن را با تجربه كشف

و غيرمم (رد گزينۀ معتقدان به اصل عليت مانند عالمه، معتقدند كه درصورت عدم وجود عليت، شناخت قوانين هستي مخدوش )4كن است.
4پاسخ: گزينۀ-260

و فرهنگ ساير ملل را جزئي از تاريخ فرهنگ غرب مي  داند. هگل، فيلسوف نامدار غرب، فرهنگ غرب را تنها فرهنگ اصيل معرفي كرده

شناسيشناسيروانروان
1پاسخ: گزينۀ-261

م رويكرد انسان و ناهشيار تأكيد داشت، قرار گرفت.يگرايي بين دو رويكرد كه يكي انسان را تحت تأثير محيط و ديگري به عوامل غريزي دانست
و» شناسي نيروي سوم در روان« عنوانآنلذا به  و داراي اسـتعداد بـراي رشـد را دادند، زيرا بر خالف دو رويكـرد ديگـر انسـان را فـردي آزاد

 گيرد. خودشكوفايي در نظر مي
2پاسخ: گزينۀ-262

مي رفتاريكرد فرض بنيادين روي پيش و تعامل با محيط شكل و در اثر تجربه  گيرد. اين است كه تمام رفتارها اكتسابي است
و تأكيد بر پذيرش مسئوليت فردي تا حدودي توانسته اسـت ديـدگاه گرا انسانرويكرد هـاي جبرگرايانـه با اتخاذ يك نگاه مثبت به رفتار انسان
 هاي مرسوم را به چالش بكشد. روش
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1پاسخ: گزينۀ-263
و يادآوري داده داد، ذخيره داد، برون هايي مثل درون شناختي ذهن به رايانه تشبيه شده است تا از طريق آن بتوان پديدهددر رويكر كه سازي ها را

و تبيين كرد. در سيستم شناختي انسان اتفاق مي  افتد، توصيف
3پاسخ: گزينۀ-264

اد لوب گيجگاهي نقش عمده و انگيزشي دارد.شنواييراك اطالعات اي در و رفتارهاي هيجاني ، ادراك بينايي اشكال پيچيده
4ۀنيگز: پاسخ-265

و تا اندازه و محيط اطرافمـان دارد. بـهاي فشار رواني صرفاً يك امر بيروني نيست عبـارت ديگـر بستگي به نوع نگرش ما نسبت به خود، ديگران
مي بستگي به اين دارد كه رويدادي مي را فشار رواني تلقي و آن را تهديدي عليه خود  دانيم يا خير. كنيم

2پاسخ: گزينۀ-266
از43در صفحۀ2-1اساس نمودار بر از15، بارداري در سنين كمتر و باالتر  سال با بيشترين خطر همراه است.35سال

3پاسخ: گزينۀ-267
بهرويي، شخص به جاي كنا در سبك شخصيتي سخت و و مشـكالت جاي احساس ناتواني، احساس كنتـرل مـير كشيدن، احساس التزام كنـد

آن داند نه تهديد، به همين دليل با مشكالت روبه زندگي را چالش مي و درصدد حل در مقايسه با ديگـران فشـار افرادآيد. لذا اين ها برمي رو شده
 كنند. رواني كمتري احساس مي

2پاسخ: گزينۀ-268
مي ترين تعارض از فراوان» اجتناب-عارض گرايشت« و در عـين حـال ناخواسـتني ها در زندگي آدمي است؛ زيرا اكثر امور زندگي توانند خواستني

آن كننده باشند، يعني از يك سو جذب و از طرف ديگر، انتخاب (مثبت) و دشواري اند به ها سختي (منفي). در نتيجـه فـرد بـا هايي را همراه دارد
(درهمح و منفي) روبه الت دوسوگرايي مي آميختن احساسات مثبت  شود. رو

4پاسخ: گزينۀ-269
بي قطعا3ًو1،2هاي گزينه و و احتماالً از نظر طراح اشاره به اين مفهوم در مبحث4و بنابراين گزينۀ هستندارتباط نادرست » توجه«جواب است
 تر خواهد بود. ضعيف فردعملكرد كه هرچه شباهت تكاليف بيشتر باشد، دارد

3پاسخ: گزينۀ-270
و رفتار بزرگسـالي نيـز بـه وسيلۀ نيروهاي ذاتي تعيين شده نظريۀ فرويد به شدت جبرگرا است زيرا معتقد است كه رفتار كودك به وسـيلۀ است

ب تجارب دوران كودكي شكل مي و عوامل محيطي را ميگيرد. عالوه بر اين نقش اراد` آزاد و ناممكن  شمارد. يش از حد ناچيز
3پاسخ: گزينۀ-271

مي1سازمان سنجش گزينۀ در»اي حافظۀ رويه«رسد(حافظۀ معنايي) را پاسخ اعالم كرده است اما به نظر پاسخ بهتري باشد چون ايـن حافظـه
ا قرارترين مرحله پايين و محدود به اطالعات رفتاري است كه نيازمند پردازش طالعات در سطوح باالتر شناختي نيستند، در نتيجـه در اثـر دارد

و كاهش توانايي مي كهولت سن  شود. هاي شناختي، كمتر دچار تغيير
4پاسخ: گزينۀ-272

به در تعريف عملياتي محققان بايد از واژه آن گونه هاي مورد نظر تعريف دقيقي ارائه كنند و ها را اندازه اي كه بتوانند صـورت كمـي بـه گيري كنند
دهـد يـك تعريـف كه عملكرد رياضي را با نمـره نشـان مـي»4«ها به حداقل برسد. بنابراين گزينۀ نشان دهند تا از اين طريق ميزان ابهام واژه

 است.عملياتي 
4پاسخ: گزينۀ-273

و ...) به (بينايي، شنوايي مي در حافظۀ حسي اطالعات حسي آ صورت ساده دريافت و در و معنـايي داده نمـيشود شـود؛ن به اطالعات تفسـير
مي يعني ادارك صورت نمي و تنها فرايند احساس صورت  پذيرد. پذيرد

 نياز به تمرين دارند تا به حافظۀ بلندمدت منتقل شوند. مدت كوتاهحافظۀ اطالعات:1گزينۀ
و زوال توجه:2گزينۀ  شود.مي حافظۀ حسينكردن باعث از بين رفتن
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و زنجيره سلسه لزوماً: ارتباط بين انواع حافظه3نۀ گزي و سيستم مراتبي مي اي نيست هم صورتبهتوانند هاي حافظه و رديـف نيـز ارتبـاط موازي
 داشته باشند.

4پاسخ: گزينۀ-274
و سپس از طريقمي يك فرضيه ارائهپس از مشاهدات اوليه ابتدا پژوهشگراندر روش قياس، و بررسـيو اطالعـات آوري جمـعكنند ، آزمـايش

مي هاي تأييد داده در دهند. پس از جمع كننده فرضيۀ خود را ارائه خود قرار مرحلۀ تأييد يا عدم تأييد نظريۀآوري شواهد كافي براي تأييد فرضيه،
و فرايند ارائۀ نظريه با روش اسقرا كامالًنيز»3«داشته باشيد كه گزينۀ توجهگيرند. مي مي غلط نيست در مراحـلدهد، اما را نشان روش قيـاس

 بهتر توضيح داده شده است.»4«گزينۀ 
3پاسخ: گزينۀ-275

ومير را به خود اختصـاص داده اسـت كـه هاي دستگاه گردش خون بيشترين درصد مرگ كتاب درسي بيماري 117در صفحۀ4-1اساس جدول بر
عو ارتباط نزديكي با روش  امل ريسك رفتاري دارد.هاي غلط زندگي يا همان

3پاسخ: گزينۀ-276
و هيجاني براي مراجع است كه در اين جوّ آرام بتواند بـه نيازهـاي واقعـي-در درمان مراجع محوري، هدف فراهم كردن يك جوّ حمايتيِ عاطفي

و از اين طريق به سازگاري نسبي نايل آيد.  رواني خود بينش پيدا كرده
2پاسخ: گزينۀ-277

و اجتناب است. در اين نوع تعارض فرد بايستي براي رسيدن به يك هدف كه جنبه-ترين نوع تعارض سه گانه، تعارض گرايشبيش هاي خواستني
مي درموردناخواستني دارد، دست به انتخاب بزند. براي مثال فرد بايد  و هم مانع از ازدواج او شـود ادامه تحصيل در دانشگاه كه هم جذاب است

 بگيرد.تصميم 
1پاسخ: گزينۀ-278

مي رويكرد رفتاري با اين پيش مي فرض شروع و تعامل با محيط همان چيزي است كه ما را و تجربه سازد. كند كه تمام رفتارهاي ما اكتسابي است
ميو پاسخها گيري محرك در واقع ما نتيجۀ شكل  دهيم. هايي هستيم كه در واكنش به محيط خود

4ۀ پاسخ: گزين-279
 هاي افراد سالم: ويژگي

و كنترل شخصي تسلط داشتن بر هيجان�  هاي خود
و قوت خود�  آگاهي داشتن از نقاط ضعف
و مادي خويش�  پذيرش مسئوليت در مقابل محيط انساني
و ديگران� و بجا از توانايي خود  ادراك درست
و درك احساسات واقعي ديگرا داراي احساسات گسترش� نيافته
 داري در زندگي هدف�
و نااميد نشدن�  تالش كردن براي زندگي سالم
و ديگران�  دوستي با خود

2پاسخ: گزينۀ-280
و تفسير اطالعات از طريق حواس پنج در مبحث ادراك، آنچه از اهميت ويژه گانـه اي برخوردار است چگونگي انجام مراحل پذيرش، تبديل، تغيير

مياست كه ادراك اطالع  سازد. ات را ممكن
 شوند.مي» احساس«هاي حسي در شبكيه موجب : گيرنده1گزينۀ
مي توجه: هنگام3گزينۀ  دهد. كردن صافي گلوگاه شناختي به اطالعات خاصي اجاز` عبور
(از هر نوع توجهي كه باشد) هميشه با غفلت از محرك توجه:4گزينۀ و ناديده به يك محرك و اين موضوعآن انگاشتن هاي ديگر ها همراه است

 بد نيست. نشانۀ ادراك خوب يا
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