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فارسي فارسيزبانو ادبيات   دقيقهدقيقه 1818وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: زبانو ادبيات 
 ها، درست است؟ دركدام گزينه، معني همۀ واژه-1

(سحاب: باران)1 (خسته: زخمي)، (سوفار: تيردان)2) (بنان: انگشتان)، (
(عنود: ستيزه3 (كومه: آغل)، (مكيدت: نيرنگ)4 كار)) (رفع كردن: دادخواهي كردن)، (

 هاست؟ ترتيب، معاني كدام واژهبه» اي كه روي جامۀ ديگر پوشند به خاك آلودن بيني، روشن ساختن، بدخواهي، جامه«-2
 ) عتاب، توقيع، وقيعت، جُبّه2 ) رغم، تقرير، شرارت، ردا1

دُرّاعه4 ) تضرّع، تجلّي، وقيعت، خلعت3  ) اهمال، تلبيس، زعارت،
 ترتيب، كدام است؟به» ثمين، آخته حميّت، بيغوله،«هاي معني واژه-3

كُشنده2 ) تالش، شاهراه، وزين، تيز1  ) جوانمردي، بيراهه، گرانقدر،
و گوشه، پربها، بيرون كشيده4 ) مردانگي، خرابه، ارزشمند، بُرّان3  ) غيرت، كنج

 ها، همگي درست است؟ امالي كدام گروه از واژه-4
و مقهور، مي صبوح2 ) مست مالهي، زادِ ولد، سورت سرما1  ) ضاللِ جهل، مقلوب

و مغاذي3 و نفرت، سيره و نادان، انضجار و نيايش4 ) سفله و منابع، تحجّد و پستي، مأخذ  ) رزالت
 است؟ غلطها همگي با توجه به متن زير، امالي كدام واژه-5

آنشگال گفت: من از مذلّت اين تهمت بيرون نيايم، تا ملك حيلتي نسازد كه صحّ« و روشني كار بدان بشناسد، با كه به براعـت سـاحتو كمـالت حال
و متيقّنم كه هر چند حزم بيش و خدم ظاهرتر گردد. ديانت خويشسِقَطي تمام دارم و رجحان من در اخالصو مناصحت بر همۀ حشم »تر شود، مزيّت

 ) رجحان، ساحت4 ) حزم، مناصحت3 ) براعت، سِقَط2 ) مذلّت، متيقّن1
و ويژگي نثر كتاب-6  كدام است؟» انتقام«نام نويسنده، موضوع

و روان ) عباس خليلي، وضع اسف1  بار ايران، نثر ساده
 آميز زنان، نثر آميخته با شعر عربي ) مشفق كاظمي، وضع حقارت2
و آكنده از لغات عربي ) عباس خليلي، تيره3  روزي زنان، نثر احساساتي
و آكنده از لغات عربي) مشفق كاظمي، اوضاع4  نابسامان اداري ايران، نثر احساساتي

و فرانتس فانون«آثار-7  اند؟ ترتيب، كدامبه» داستايوسكي، چارلز ديكنز، لئون تولستوي
 ) ابله، داستان دو شهر، رستاخيز، انقالب آفريقا1
 هاي خشم ) خانۀ اموات، ديويدكاپرفيلد، آنا كارنينا، خوشه2
 كارامازوف، آرزوهاي بزرگ، مادام كامليا، دوزخيان روي زمين) برادران3
، كنت4  مونت كريستو، سه پرسش، واپسين دم استعمار ) دهكدx استپانچكوف

به در كدام كتاب-8 و تربيت«هايي در زمينۀ ترتيب، به قصه ها درو قصه» تعليم و رسوم كشورداري«هايي ، اشاره شده است؟»فنون
و يكشب ) قابوس2، عقل سرخنامه ) سياست1  نامه، هزار

 مثيلالتّ نامه، جامع ) قابوس4 ) چهارمقاله، سيرالملوك3
به-9 و استعاره هر دو  كار رفته است؟ در كدام ابيات، تشبيه

وصـال بـودالف) شب وصـال تـو چـون بـاد بـي
ــوب ــو خ ز ت ــواب نبينــدب) روح ــه خ ــر ب ت
ــي ــد روح م ــزج) پيون ــاد مشــك بي ــن ب كنــد اي

ز دام زلـف چـو بـر خـاك مـيد) جان فشـاند ها

غـــم فـــراق تـــو گـــويي هـــزار ســـال بـــود
ـــد ـــاب نبين ـــو آفت ـــك چـــون ت چشـــم فل
ــز ــديم خي ــت اي ن ــحر اس ــت س ــام نوب هنگ
ــو ــبا بگ ــت اي ص ــه گذش ــا چ ــب م ــر آن غري ب

ب3ج-) الف2ب-) الف1 ج4د-) د-)
ا آرايه-10  ست؟هاي بيت زير، در كدام گزينه تماماً درست آمده

ــا همــه شــيريني اگــر لــب بگشــايي« »پيش نطـق شـكرينت چـو نـي انگشـت بخايـدنيشــكر ب

حس1 حس2 آميزي، مجاز، حسن تعليل ) استعاره،  آميزي، نغمۀ حروف، كنايه ) استعاره،
 ) تشبيه، ايهام، نغمۀ حروف، مراعات نظير4 ) تشبيه، مجاز، حسن تعليل، ايهام تناسب3

حس«هاي به لحاظ داشتن آرايهترتيب ابيات زير-11 ، كدام است؟»آميزي ايهام تناسب، استعاره، كنايه،
و بـه ده روز كشـيداي مـيالف) هفته رود از عمـر

ــل ــن گ ــرم دام ــم نب ــار بترس ــن از خ ــر م ب) گ
ــاق بگــرد ــردx عشّ ــن پ ج) آخــر اي مطــرب از اي

تر اندر حـق مـن خواهـد گفـتد) هر چه زان تلخ

يي ندميـــدكـــز گلســـتان صـــفا بـــوي وفـــا
كــام در كــام نهنــگ اســت ببايــد طلبيــد
چند گـويي كـه مـرا پـرده بـه چنـگ تـو دريـد
و لذيـذ گو بگو از لـب شـيرين كـه لطيـف اسـت

د1 د2 ) الف، ب، ج، ج4 ) ج، د، ب، الف3 ) ج، الف، ب،  ) د، الف، ب،
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 تعداد تكواژهاي كدام تركيب، متفاوت است؟-12
 هاي خبرساز بررسي روزنامه)2 ) سرسپردگي مزدوران بيگانه1

 پيشۀ تاريخ ) فرمانروايان عدالت4 هاي ادبي ) ارزشيابيِ دانشنامه3
به-13  ترتيب كدام است؟ در عبارات زير، زمان افعال

بي« مي نيازم كني. بيچاره خبر نداشت كه بانك، فقط هزينۀ هفته دلّاك جوان ايل، پيام فرستاده بود كه بايد »اد.د اي از ماهم را
 ) ماضي بعيد، مضارع التزامي، ماضي مستمر، مضارع اخباري2 ) ماضي ساده، مضارع مستمر، ماضي مستمر، ماضي استمراري1

 ) ماضي بعيد، مضارع التزامي، ماضي ساده، ماضي استمراري4 ) ماضي نقلي، مضارع اخباري، ماضي ساده، ماضي استمراري3
ل صورت گرفته است؟جايي ضمير متص در كدام بيت، جابه-14

تـرهـا كنـد در چشـم) طفل اشكم خاك بـازي1
) هنـــوزت اجـــل دســـت خـــواهش نبســـت2
را3 ــخنداني ــرّ س ــن س ــه م ــه ب ــت گفت ــا لب ) ت
) گفــتم كــه بــر خيالــت راه نظــر ببنــدم4

ــاب ــردد كامي ــه گ ــاك درت روزي ك ــده از خ دي
ـــــت ـــــاه دادار دس ـــــه درگ ـــــرآور ب ب

ــخن ــلطان س ــرده س ــخنم ك ــول س ــنج قب س
ــب ــه ش ــا ك ــدگفت ــر آي ــت او از راه ديگ رو اس

 اسم مركب است؟» اليه وابستۀ مضاف«در كدام بيت-15
نظـــران صـــيد نكـــردي) مـــرغ دل صـــاحب1
) صباي روضـۀ رضـوان نـدانمت كـه چـه بـادي2
) من از اين هر دو كمان خانـۀ ابـروي تـو چشـم3
ســاق ) چــون تــو بتــي بگــذرد ســرو قــد ســيم4

ـــده ـــروي خمي ـــرx اب ـــان مه ـــه كم ـــا ب الّ
ــويين ــه ب ــه چ ــدانمت ك ــان ن ــدx جان ســيم وع

ـــر ـــه تي ـــد ب ـــرم چشـــم بدوزن ـــرم وگ برنگي
ــر ــا حقي ــود ي ــرده ب ــرد، م ــه در او ننگ ــر ك ه

؟ندارددر منظومۀ زير، كدام نوع جمله وجود-16
مي« مي مور، چه مي داند كه بر ديوارx اهرام س گذرد/ يا بر خشتي خام/ تو، آن بلندترين هرمي، كه فرعون تخيّل اخت/ چگونه اين چنين كه تواند

َزبَر ماسوا ايستاده مي بلند بر  ...»گيري اي/ در كنار تنور پيرزني جاي
دو1 سه2 جزئي ناگذر) سه3 جزئي گذرا به مسند) و متمم4 جزئي گذرا به مفعول)  ) چهارجزئي گذرا به مفعول

 متن زير، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟-17
ميي كه به هنگام نوشيدن ساغر مرگ، در اين كاخكجا هستند پادشاهان« و عصر ويرانچه بناهايي كه كردند؟ ها، فرمانروايي »گشت. صبح برپا بود
) در تابِ توبه چنـد تـوان سـوخت همچـو عـود1
بينـت كـو ) گفـتم اي مسـند جـم جـام جهـان2
) دهان تنگ شيرينش مگر ملك سـليمان اسـت3
ــ4 ــاقيان ب ــادا دراز اي س ــان ب ــع) عمرت زم جم

ــت ــام رف ــر در ســر ســوداي خ ــه عم ــي ده ك م
ــت ــدار بخف ــت بي ــه آن دول ــوس ك ــت افس گف
كــه نقــش خــاتم لعلــش جهــان زيــر نگــين دارد
ــه دوران شــما ــر مــي ب گرچــه جــام مــا نشــد پُ

 مفهوم كدام بيت با ساير ابيات، تفاوت دارد؟-18
) صبا از عشق من رمزي بگـو بـا آن شـه خوبـان1
ــاردز ) تكيــه بــر اختــر شــب2 د مكــن كــاين عيّ
ــي3 ــور م ــه گ ــرام ك ــر ) به ــه عم ــي هم گرفت
و حال اهل دل بشـنو ) بيفشان جرعه4 اي بر خاك

و كيخسـرو غـالم كمتـرين دارد كه صد جمشـيد
ـــرو ـــر كيخس و كم ـــرد ـــاووس بب ـــاج ك ت
ـــت ـــور بهـــرام گرف ـــه گ ـــه چگون ـــدي ك دي
و كيخسـرو فــراوان داســتان دارد كـه از جمشــيد

ب-19 آن«ترتيب،هاز مفهوم كدام بيت، و به هدف خوردن مي» پرتاب تير  شود؟ دريافت
) چـــو بوســـيد پيكـــان سرانگشـــت اوي1
ـــگ2 ـــه چن ـــتم ب ـــد رس ـــان را بمالي ) كم
) چــو ســوفارش آمــد بــه پهنــاي گــوش3
و ســــينۀ اشــــكبوس4 ــــر ــــر ب ) بــــزد ب

ــــت اوي ــــرx پش ــــر مه ــــرد ب ــــذر ك گ
بـــه شســـت انـــدر آورده تيـــر خـــدنگ
ـــــروش ـــــد خ ـــــان برآم ـــــاخ گوزن ز ش

ــــپهر آن ــــوسس ــــت او داد ب ــــان دس زم

و توشه بودن، نكوهش آزمندي، پروردهبي«مفاهيم-20 ميبه» گويي، اوضاع نابسامان زاد  شود؟ ترتيب، از كدام ابيات، دريافت
الف) نان جو خور در بهشتِ سير چشمي سير كـن

ـــه ـــد لقم ـــوهر ده ز گ ـــانب) ـــر نيس ات اب
ــي ــر شكســت قفــس جســم از آن م ــرزيج) ب ل

گشـت مـوري شـير را عـاجز كنـدد) چون ورق بر

ــي ــرا؟م ــوان چ ــراي نعمــت ال خــوري خــون از ب
اگـــر چـــون صـــدف پـــاك ســـازي دهـــان را
ــو را ــت ت ــري نيس و پ ــال ــن ب ــزاوار چم ــه س ك
ــن را ــان حس ــت قهرم ــت دس ــويي بس ــط م خ

د1 د3 ) ج، ب، د، الف2 ) الف، ب، ج، ب4 ) ج، الف، ب،  ) الف، ج، د،
 ابيات متفاوت است؟ مفهوم كليِ كدام بيت، با ساير-21

) اي روي دالرايــــت مجموعــــۀ زيبــــايي1
) همي دانم كه فريادم به گوشش مي رسد، لـيكن2
و خمـار بـاز نباشـد3 ز خـواب ) تو را كـه ديـده
ــز4 ــداري گري ــاي ن ــق پ ــر درد عش ــي اگ ) گفت

ــانم؟ ــه پريش ــن ك ــم دارد از م ــه غ ــوع چ مجم
ــوده ــم آس ــه غ ــكيبايي چ ــال ناش ز ح ــاطر را خ
تـا سـحر نشسـته چـه دانـي رياضتِ مـنِ شـب

ــي ــدم كش ــو كمن ــا ت ــت ت ــوانم گريخ ــون بت چ
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 بيت زير، با كدام بيت، قرابت مفهومي دارد؟-22
و ببـــين« و خـــــارچشـــم بگشـــا بـــه گلســـتان صـــــاف در گــــل »جلــــوx آب

) نيست مجنون مرا حاجت به صحرايي كه عشـق1
) پرتــو خورشــيد عشــق بــر همــه افتــد وليــك2
تــر جــواني طرفــه) چشــم فلــك نبينــد زيــن3
ــاز نشــد4 ــت ب ــه من ــايي ب ــۀ چشــم رض ) گوش

ــت ــاخته اس ــحرا س ــان ص ــاطرم دام ــار خ از غب
سنگ به يك نـوع نيسـت تـا همـه گـوهر شـود

ــن خــوب ــر نگــاري در دســت كــس نيفتــد زي ت
ــاحب ــّزت ص ــين ع ــن چن ــي اي ــران م داري؟ نظ

مي» ناتواني عقل«از كدام بيت، مفهوم-23  شود؟ دريافت
ح1 والــه كانــدر ره عقــل) بــا چــرخ مكــن
ـــاقالن2 ـــزد ع ـــت ن ـــدنامي اس ـــه ب ) گرچ
ــاني مــي3 ــر خــرد نقــل مع ــرد ) دل چــو از پي ك
ــــد4 ــــرين يكديگرن ــــت ق و دول ــــل ) عق

تــر اســتچــرخ از تــو هــزار بــار بيچــاره
ــــي ــــا نم را م ــــام و ن ــــگ ــــواهيم نن خ

گفت به شرح آنچـه بـر او مشـكل بـود عشق مي
هـــر كـــه را عقـــل نيســـت دولـــت نيســـت

زي-24  ر، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟منظومۀ
مي دست« مي ها »پايم/ كه به در كس آيد سايم/ تا دري بگشايم/ بر عبث
ــق1 ز دســت خل ــزي ــرفتن چي ــود گ ) مشــكل ب
) هــر چنــد شــمع رهــروانم چــو آفتــاب2
ده3 ) يـــا مـــرا يـــك روزگـــاري دســـت
ــته4 ــي ) نشس ــار ب ــن غب ــار اي ــوار ام در انتظ س

ــي ــت م ــر دس ــر اگ ــي بگي ــت كس ــددس ده
ـــه ديـــوار مـــي كشـــم از احتيـــاط دســـت ب

ـــدار ـــن ب ـــار م ـــت از روزگ ـــه دس ـــا ك ي
زنــد دريــغ كــز شــبي چنــين ســپيده ســر نمــي

 بيت زير، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟-25
ـــــوي او راه« ـــــابي س ـــــر ني ـــــا گ ــــاهبگفت ــــد در م ــــايد دي ــــت از دور ش »بگف

) در آن چمن كه گـل وصـل دسـته بنـدد غيـر1
ز دست عشـق تـو2 روم دسـتي هرجـا كـه مـي)
بيـنم ) كنون گر گلستان در دامـنم باشـد نمـي3
ــاه4 ــو، م ــيد ت ــو خورش ــرت روي همچ ) از غي

مــرا بــس ايــن كــه نگــه را بــه پشــت پــا بنــدم
و خـاري شكسـته در پـاي اسـت نهاده بـر سـر

رفـتم گذشت آن كز پي يك گل به صد گلـزار مـي
ـــي ـــاب م ـــري اســـت كـــه ماهت ـــد دي پيماي

 دقيقهدقيقه 2020ت پيشنهادي:ت پيشنهادي: وقوق زبان عربيزبان عربي

(عّین �� التعریب أو املفهوم أو للرتجمة األجوبة يف األدّق و ):۲۶-۳۳األصّح
الّصالحون(-۲۶ عبادي یرثها األرض :)إّن

می۱ ارث به من صالح بندگان را زمین هامنا برند!)
برد!۲ خواهند ارث به صالح بندگان که است زمین قطعاً (
ب۳ تردید بدون می) ارث به را زمین من شایستۀ گذارند!ندگان
شایسته۴ بندگان بالشک برد!) خواهند ارث به را زمین که آنان هستند ای

بها!«-۲۷ العمل يف مسؤوالً نفَسه یعترب وعدٌة اآلخرین یعد إذا :»املؤمن
وعده۱ دیگران به وقت هر مؤمن می) بهای مسئول آن انجام در را خود میدهد آورد!شامر
آن۲ می) مسئول آن انجام برای را خود دادنی، وعده داد وعده دیگران به مؤمن که داند!گاه
می۳ وعده دیگران به وقتی فقط مؤمن انسان به) مسئول آن به کردن عمل در که بیاید!دهد شامر
وعده۴ مؤمنی انسان هرگاه داد) دیگران به آن،ای به کردن عمل در را خود میحتامً داند!مسئول

اآلخرین!«-۲۸ مساعدة إلی الّرضورُة تُلجئهم الّناس أّن طبیعّي أمر »:هذا
می۱ سوق دیگران کمک به را مردم رضورت، که است طبیعی مسأله، این دهد!)
می۲ وادار دیگران به کردن کمک به رضورت را، مردم که است طبیعی امری این کند!)
است۳ طبیعی امر، این می) وادار دیگران به کمک به را مردم که است هامن رضورت کند!که
مسأله۴ این به) که است طبیعی میای وادار دیگران به کردن کمک به مردم که است رضورت شوند!سبب

خلقک!«-۲۹ بحسن الهدوء و الّرسور فاعطهم اآلخرین تعطیه مال لک یکن مل »:إذا
چنان۱ به) بخشیدن برای مال آنچه به را آرامش و رسور خوبت اخالق با نداشتی کن!سایرین عطا ها
آن۲ به را آرامش و شادی اخالقت خوبی با پس ببخشی دیگران به که نداری مالی هرگاه کن!) اعطا ها
خوش۳ پس نداشتی سایرین به بخشش برای مالی که هنگامی آن) به را آرامش و شادی تا باش ببخشی!اخالق ها
منیآن)۴ دیگران به چیزی و نداری مالی که میگاه آنبخشی به را آرامش و رسور خود خلق حسن با بدهی!توانی ها
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الصحیح:-۳۰ عّین
می۱ دور باطلی امر هر از را خود عاقالن آن باطل: أمر کّل عن أنفسهم یُبعدون العقالء اُولئک کنند!)
ا۲ جّدهم: مثرة سیشاهدون الطّالب هؤالء دانش) دید!ینها خواهند را خود سعی نتیجۀ که هستند آموزانی
آن۳ الناس: لهدایة کثیرة مشّقة تحّملوا األنبیاء اُولئک کردند!) تحمل بسیاری مشّقت مردم، هدایت برای که هستند پیامربانی ها
کسانی۴ دخرتان این الجبهة: يف کان حین الحنون ألبیهّن رسائل کتنب البنات هؤالء محبت) نامۀ بود جبهه در وقتی پدرشان برای که نوشتند!هستند آمیز

بالـّم(-۳۱ صدقاتکم تُبطلوا األذیال و اآلیة:األقربعّین)ن مفهوم من
املّنة!۱ الفتی آفة نیرزد!۲) رسزنش به بهشت األبنیة!۳) تهدم املّنة آن۴) هر ننهد مّنت احسان!) بنمود که

انسان«-۳۲ قلب نغرضبان زیباترین است!از هستی آفرینش در موسیقی الصحیح:»امت عّین
العاملّیة!۱ الخلقة يف للموسیقی نغامت أحسن من دّقات اإلنسان لقلب إّن (
العامل!۲ خلق يف املوسیقّیة أصوات أحسن من دّقات اإلنسان لقلب تکون (
عامل۳ يف املوسیقّیة ألحان أجمل من اإلنسان قلب دّقات تکون الخلقة!)
العامل!۴ خلقة يف املوسیقی نغامت أجمل من اإلنسان قلب دّقات إّن (

ثانیه«-۳۳ و دقایق تا بجوی دوری تنبلی از و کن شتاب کردن تالش نشود!برای تباه تو عمر »:های
ثوانیه!۱ و عمرک دقائُق تُضیَّع ال حّتی الکسل عن ابتعد و الّسعي إبتدر (
أ۲ و سعیاً بادري فناُء!) ثوانیه و عمرک دقائق یُفنی ال حّتی الکسل عن عريض
فانیاً!۳ ثوانیها و العمر دقائق تصیر ال حّتی الکسل عن أعريض و بجّد اسبقي (
ثوانیها!۴ و العمر دقائق عنک تزول ال حّتی نفسک عن الّتکاسل أبعد و بالجّد بادر (
األسئلة �� عن أجب ثّم بدّقة الّتايل الّنص یناسب)۳۴-۴۲(إقرأ الّنص:مبا

تعامالً بینهام نری حیث الطّیور، من مخلصاً صدیقاً للَتمساح أّن وعجیباًأتعلم الواسـعین فکّیـه فـتح قـد الّتمساح نشاهد ما فکثیراً أقبـل!
ف لذا الطّعام! من الحیوان ذلک أسنان بین علّق ما کّل مبنقاره لیجمع طأمنینة بکّل فمه يف دخل و اسـتحکمتالطّائر و اآلخر منهام کّل أنس قد

بیته! یدخل کأنّه و الّتمساح فم یدخل الطائر تری أنّک حّتی الّصداقة أسباب بینهام
أخری خدمة إنـذاریقّدمهاهناک إلـی أرسع خطـراً، أو صیداً شاهد فإذا القوت، لطلب رحالتها يف التامسیح یتبع فهو للّتمساح، الطّائر هذا

ص بإیجاد طعمته!الّتمساح (=صید) الصطیاد املناسبة الحیلة إتّخاذ إلی أو االبتعاد إلی فیرسع معناه، الحیوان یدرک وت
الصحیح:-۳۴ عّین

أبداً!۱ منه یقرتب ال و الَتمساح، من الطّائر یخشی (
اآلخر!۲ إلی الواحد باحتیاج الشعور املوّدة، أسباب من (
ب۳ الّشعور عند صوتاً الّتمساح یصّوت الخطر!) من الطّائر فیفّر الخطر،
فیه!۴ دخوله بعد الّتمساح فم من الجراثیم إزالة هي لِلطّائر املهّمة الفائدة (

لـِ.-۳۵ الّسفرات يف الّتمساح للطّائر یالزم للفراغ: الصحیح ...عّین
الّتمساح!۱ إنذار رفیقه!۲) و مونسه أنَّه الطّعام!۳) علی الحصول فم۴) تنظیف الّتمساح!)

الّتمساح؟-۳۶ فم الطّائر یدخل متی
الطّعمة!۱ أکل قبل بالخطر!۲) الّتمساح یشعر حین الطّعمة!۳) اصطیاد بعد طعامه!۴) الّتمساح أکل حین (

األصّح-۳۷ توصیفعّین النّص:»طائر«يف
نذیر!۱ و نظیف شاهد!۲) و مونس ُمنظّف!۳) و ُمنذر مأکول!۴) و صدیق (
التشکیل(أالخطّینع� :)۳۹و۳۸يف
۳۸-»... الصداقة أسباب بینهام استحکمت و اآلخر منهام کّل أنس »:قد

أنَِس۱ اآلَخَر۲ِمْنُهام-کُلٌّ-) کُل۳ٌّبَْیَنُهام-إسَتْحکََمْت-) إسَتْحکََمْت۴أْسباُب-اآلَخَر-) داقِة-أسباَب-) الصِّ
مع«-۳۹ الحیوان یدرک صوت االبتعادبإیجاد إلی فیرسع ...»:ناه

أیجاِد۱ َصوٍت۲یُدرُِک-َصوٍت-) الَحیواُن۳الَحیواَن-یُدرُِک-) یُدرُِک۴یُِرسُع-ناُهَمْع-) االبِتعاِد-الَحیواُن-)
�) الرصيف التحلیل و اإلعراب يف الصحیح ):۴۰-۴۲عّین
»:أقبل«-۴۰

للغائب۱ ثاليث-) للمع-متعدٍّ-مزید ضمیرمبنی فاعله املسترت»هو«لوم/
ماٍض۲ فعل مثال-للغائب-) و فعلیة-معتل جملٌة فاعله مع و فعل مبنی/
إفعال)۳ باب (من ثاليث مزید فاعله-) و فعل فعلیة»الطائر«مبنی/ الجملة و
ثاليث۴ مجرّد للمعلوم-الزم-صحیح-) فاعله-مبنی ظاهر»الطائر«مبنی/ اسم
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»:یقّدم«-۴۱
أجوف۱ و معتل الظاهر-) االسم فاعله و مرفوع فعل »الطائر«معرب/
للغائب۲ تفّعل)-) باب (من ثاليث فاعله-مزید و مرفوع فعل »هذا«معرب/
تفعیل)۳ باب (من ثاليث مزید ضمیر-صحیح-) فاعله و فعل فعلیة»الهاء«متعّد/ الجملة و
مضارع۴ فعل فاعلهمبن-متعّد-صحیح-للغائب–) و مرفوع فعل للمعلوم/ فعلیة»هذا«ی الجملة و

»:عجیباً«-۴۲
اسم۱ مذکر-) بالتبعیة-معرب-مشتق-مفرد منصوب و منعوت أو صفة مقصور/
مذکر۲ مفرد مشّبهة)-) (صفة للمنعوت-مشتق بالتبعیة منصوب و نعت »تعامالً«نکرة/
نکرة۳ با-معرب-) منصوب و صفة أو نعت للمنعوتمنرصف/ مطلق»تعامالً«لتبعیة مفعول هو و
اسم۴ عجب)-) (مصدره: مشّبهة صفة و الحال-مشتق صاحب و منصوب و حال »تعامالً«معرب/
�� ) التالیة األسئله عن للجواب املناسب ):۴۳-۵۰عّین

حرف-۴۳ الحروف»ن«عّین للفعل:األصلّیةمن
منه۱ لترشب الّنهر إلی الخیول اِندفعت صافیاً!) ماًء
األطفال!۲ لعب مشاهدة حین املشاهدین وجه ینبسط (
الظّلم!۳ مواجهة عند خاصة الّشدائد من املساکین ینزعج (
الخریفّیة!۴ الّریاح بسبب األرض علی األشجار أوراق انترشت (

الفعل-۴۴ تظهرعّین آخره:مل يف اإلعراب عالمة
دامئ۱ حیاته يف الله یرجو اإلنسان ینجح!۲اً!) أن علی الّشخص یُعین الواجبات أداء (
الحّق!۳ رصاط إلی الّناس یهدي أن الّصالح األنسان علی املدرسة!۴) إلی الّتالمیذ أولیاء من أحدعرش یدعو أن املعلّم یرید (

للمجهول:-۴۵ املبني عّین
األحوال!۱ جمیع يف املتکّربات تُجالس ال املؤمنة إنَّ أست۲) ال فقط!) رسوله و الله اُطیع و الظّاملین أمام سلم
أبداً!۳ صوتک یُسمع ال عّني، بُعدک بسبب اآلخرین!۴) قبل نفسه بتهذیب املسلم لُیحاول (

املفرد-۴۶ الخرب والعّین منعوتاً:المضافاً
الباطل!۱ عن یبتعدون العقالء اُولئک املدرسة!۲) يف زمیالتنا هؤالء (
ا۳ اُولئک جّداً!) موّفقون فاضالت!۴ملجتهدون اُّمهات هؤالء (

النواسخ):الخطأعّین-۴۷ عمل (فی
الحیاة!۱ يف یتقّدمن مّجداٍت مجتمعنا نساء مادامت فیهام!۲) باسقتین شجرتین ألنَّ جمیالن، الزّقاقین هذین إنَّ (
غیري!۳ مساعدة ال و مساعديت إلی محتاجین والداي لیس هات۴) لعّل الّدرس!) يف زمیالتهام تساعد أن تستطیعان الطّالبتان ان

جملة:-۴۸ النعت عّین
العظیمة!۱ خطراته من تنجو ال إلنََّک فاجتنبه، عار الجنب األشجار!۲) فوق عّشه یبني نشیط طائر العصفور إنَّ (
الَسیَِّئة!۳ عاداتهم یُغّیروا أن إالّ قوم حالة تتغّیر ال عطّی۴) العافیة ُذکرت!) ُفقدت فإذا مخفّیة ة

ما-۴۹ فیه:لیسعّین املفعول فیه
الکریم!۱ فهو القدرة عند یعُف من دامئاً!۲) الکسالن عن الخیرات تُبعد الکسالة (
الّصیف!۳ فصل يف الحاّر الهواء تُعاين أ بالفرح!۴) أشعر اآلخرین مبساعدة تشتغل أراک متی (

الحالخطاعّین-۵۰ اُسلوب ال:يف
أعاملهام!۱ يف نشیطتان املزرعة يف تعمالن الفالحتین إنَّ أعاملهّن!۲) يف نشیطات املزرعة يف یعملن الفّالحات کانت (
الّسنة!۳ من أشهر مثانیة نشیطاً املزرعة يف الفّالح هذا یعمل الّسنة!۴) من أشهر تسعة نشیطین املزرعة يف یعمالن الفّالحان هذان (

 دقيقهدقيقه 1717وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي:ييدينو زندگدينو زندگ
و النَّهارَ آلياتٍ ...(از آيۀ شريفۀ-51 وَ إختِالفِ اللَّيْلِ و الْأرضِ مي)إنَّ في خَلْقِ السَّماواتِ  گردد؟ كدام مفهوم دريافت

مي1 و پيوستگي مجموعه اجزاي عالم به شاخصۀ هدفمندي پي  برند. ) خردمندان از همكاري

مي2 بهتواند حقيق ) كسي و خردمندي بر او حاكم باشد.ت جهان را  درستي دريابد كه عقالنيت

مي ندي موجودات جهان، انسان جستجوگر را به مخلوقيت پديدهم ) مشاهدx نظام3  كند. ها رهنمون

و مجموعه جهان خلقت، نظامي واحد است. ندي پديدهم ) نظام4 و پيوستگي است  ها، نشاني بر همكاري
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آن« مفهوم عبارت-52 و مجموعۀ مي هر يك از مخلوقات و پيوستگي دقيق براي رسيدن به هدف از دقـت در كـدام» باشند ها داراي انسجام كامل

مي آيه به  آيد؟ دست

مُسَمَّي()1 أَجَلٍ وَ وَ ما بَيْنَهُما إالَّ بِالحَقَّ وَ األرضَ )مَا خَلَقْنا السَّماواتِ

فُطُور مَا تََري في خَلْقِ الرَّحمنِ()2 هَلْ تَري مِن )مِنْ تَفاوتٍ فَارجعِ الْبصَرَ

وَ إليْهِ الْمَصِيرُ()3 صُوَرَكُمْ صَوَّرَكُمُ فأحسن وَ وَ األرضَ بِالْحَقِّ )خَلَقَ السَّماواتِ

وَ كَرْهاً()4 طَْوعاً وَ األْرضِ فِي السَّماواتِ وَ لَهُ أسْلَمَ مَنْ ِدينِ اهللاِ يَبْغُونَ فَغَيْرَ )وَ إليْهِ يُرْجَعُونَأ

خَلْقَاً آخَرَ(عبارت قرآني-53 مي)ثُمَّ أنْشَأنَاهُ بُعدي از حيات انسان را نشان و چه استداللي بر آن، براي همگان وجود دارد؟ چه  دهد

سَوَّيْتُهُ()1  آيات قرآني بر آن داللت دارد.-)فَإذَا

سَوَّيْتُهُ()2 خ-)فَإذَا  ود دارد.هركس درك روشني از

ُروحِي()3  آيات قرآني بر آن داللت دارد.-)وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ

ُروحِي()4  هركس درك روشني از خود دارد.-)وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ

مي-54 بي حاكميت تدبيري حساب شده در جهان، چه ضرورتي را ايجاب و  اعتقادي به آن چه عقوبتي را به همراه دارد؟ نمايد

يَوْمِ الْقِيامَةِ()1 )فََويْلٌ لِلَِّذينَ كَفَروا مِنَ النّارِ(-)لَيَجْمَعَنَّكُمْ إلي

يَوْمِ الْقِيامَةِ()2 وَ آثارَهُمْ(-)لَيَجْمَعَنَّكُمْ إلي قَدَّمُوا )وَ نَكْتُبُ مَا

يَوْمِ يُْبعَثُونَ()3 وَرَائهِمْ بَرْزَخٌ إَلي قَدَّ(-)وَ مِنْ وَ آثارَهُمْوَ نَكْتُبُ مَا )مُوا

يَوْمِ يُبْعَثُونَ()4 وَرَائهِمْ بَرْزَخٌ إَلي )فََويْلٌ لِلَِّذينَ كَفَروا مِنَ النّارِ(-)وَ مِنْ

ِذلَّةٌ(مصاديق آيۀ شريفۀ-55 وَ تَرْهَقُهُمْ كَسَبُوا السَّيِئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئةٍ بِمِثْلِهَا  اند؟ كدام لطف الهي را ناديده گرفته)وَ الَِّذينَ

يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلَمَاتِ إلَي النُّورِ ...()1 )اهللاُ وَِليُّ الَّذينَ آمَنُوا

َرسُوالً مِنْ أنْفُسِهِمْ ...()2 بَعَثَ فِيهِمْ ) لَقَدْ مَنَّ اهللاُ عََلي الْمُومِنِينَ إذْ

وَ()3 ِذلَّةٌ ... لِلَِّذينَ أحْسَنُوا الْحُسْنَي الَ وَ وُجُوهَهُمْ قَتْرٌ الَ يَرْهَقُ وَ )ِزيَادَةٌ

رََزقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ...()4 وَ وَ الْبَحْرِ فِي الْبَرٌّ وَ حَمَلْنَاهُمْ )وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَِني آدَمَ

تُدِْركَ الْقَمَ(از آيۀ شريفۀ-56 يَسْبَحُونَالَ الشَّمسُ يَنْبَِغي لَهَا أنْ ِفي فَلَكٍ كُلِّ وَ الَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَ مي)رَ و مربـوط بـه كدام مفهوم دريافت گردد

 مندي است؟ كدام قانون

و جايگاه1  تقدير الهي-هاي ماه را معين فرموده پي ببرد ) انسان بتواند به قدرت خدا كه مسير خورشيد

ك2 و جايگاه) انسان بتواند به قدرت خدا  سنت الهي-هاي ماه را معين فرموده پي ببرده مسير خورشيد

مي3 و نظم آن، برنامه ) انسان و اطمينان از دقت و با اعتماد و عمل تواند ايام را تنظيم نموده  تقدير الهي-كند ريزي

مي4 ب ) انسان و نظم آن، و اطمينان از دقت و با اعتماد و عمل كند رنامهتواند ايام را تنظيم نموده  سنت الهي-ريزي

مي-57 و كدام آيۀ شريفه، حاكي از آن و پشتكار و اميددهنده به كسي است كه اهل همت، تعقل  باشد؟ كدام امر، كمك كننده

رَحْمَتِهِ(-) توكّل1 هَلْ هُنَّ مُمْسِكاتُ )أوْ أرَاَدنِي بِرَحْمَةٍ

هُ(-) تحرك2 هَلْ رَحْمَتِهِأوْ أرَاَدنِي بِرَحْمَةٍ )نَّ مُمْسِكاتُ

وَ إنَّ اهللاَ لَمَعَ الْمُحْسِنيِنَ(-) توكّل3 ِفينَا لَنَهِْديَنَّهُمْ سُُبلَنَا )وَ الَِّذينَ جَاهَدُوا

وَ إنَّ اهللاَ لَمَعَ الْمُحْسِنيِنَ(-) تحرك4 ِفينَا لَنَهِْديَنَّهُمْ سُُبلَنَا )وَ الَِّذينَ جَاهَدُوا

هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ(آيۀ شريفۀ-58 وَ كُلِّ شَيءٍ  با كدام آيه از نظر مفهومي تناسب دارد؟)قُلِ اهللاُ خَالِقُ

ال تُرْجَعُونَ()1 وَ انَّكُمْ إَلينَا عَبَثاً فَحَسِبْتُمْ أنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ )أ

ِفي حُكْمِهِ أحَ()2 يُشِْركُ ال و )داًمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَِليٍّ

بِعَِزيزٍ()3 وَ مَا ذلِكَ عََلي اهللاِ جَِديدٍ ِبخَلْقٍ يَأتِ وَ يُذْهِبْكُمْ يَشَأ ) إنْ

مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُْروَةِ الْوُثْقَي()4 هُوَ وَ وَجْهَهُ إلي اهللاَ يُسْلِمْ )وَ مَنْ

چه-59 ي خواهند بود؟كساني مشمول رحمت واسعۀ اله براساس آيات قرآن كريم

عَشْرُ أمْثَالِهَا()1 فِينَا لَنَهِْديَنَّهُمْ سُبُلَنَا()2)مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ )وَ الَِّذينَ جَاهَدُوا

َربَّكَ()3 عَطَاءِ هَُؤالءِ مِنْ و هَُؤالَءِ عَ()4)كُالّ نُمِدُّ وَ اتَّقَوا لَفَتَحْنَا لَوْ أنَّ أهْلَ الْقَُري آمَنوا )لَيْهِمْ بَرَكَاتٍوَ
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الَ تَتَّبِعْ أهْوَاءَهم(مفهوم آيات-60 قُلْ آمَنْتُ بِمَا أنْزَلَ اهللاُ مِنْ كِتِابٍ(و)وَ  ترتيب، كدام است؟به)وَ

 واحد بودن دين خدا-هاي مردم ) پيروي نكردن از هوس1

 واحد بودن دين خدا-) توجه نكردن به شماتت دشمنان2

و استواري انبياء الهي-هاي مردم از هوس ) پيروي نكردن3  قاطعيت

و استواري انبياء الهي-) توجه نكردن به شماتت دشمنان4  قاطعيت

مي اميه به چه انديشه حاكمان بني-61 و ثمرx اين تحريفات چه بود؟ هايي ميدان  دانند

و تفسير كالم امامان مطابق منافع قدرتمندان1 ميمردم-) ترويج دنيادوستي  گرداند. را مطيع آنان

و تفسير كالم امامان مطابق منافع قدرتمندان2 مي-) ترويج دنيادوستي  نمود. پيروان ائمه را گمراه

و داستان3 مي-هاي خرافي دربارx پيامبران ) افكار جبرگرايانه  نمود. پيروان ائمه را گمراه

و داستان4 مي-رانهاي خرافي دربارx پيامب ) افكار جبرگرايانه  گرداند. مردم را مطيع آنان

و مطابق فرمايش پيامبر اسالم-62 و يقين چيست؟ بزرگ6عصر غيبت چگونه ترسيم شده است  ترين خصوصيت مردمان داراي ايمان

و ترديد1 مي-) دودلي، شك  كنند. با اعتقاد به گذشته سرخ، براي گسترش عدالت تالش

مي-يخ) پويايي جامعۀ شيعه در طول تار2  كنند. با اعتقاد به گذشته سرخ، براي گسترش عدالت تالش

و ترديد3 مي-) دودلي، شك و سنت مي با وجود غيبت امام، هدايت را از كتاب و به آن ايمان  آورند. يابند

مي-) پويايي جامعۀ شيعه در طول تاريخ4 و سنت و به آن ايما با وجود غيبت امام، هدايت را از كتاب مييابند  آورند.ن

و حاكمان ستمگر بر آنان چيره شدند، لذا در بيان اميرالمؤمنين علي-63 چگونه7بسياري از مسلمانان در تشخيص مسير صحيح به خطا رفتند

 توان راه سعادت را تشخيص داد؟ مي

و پيرو قرآن باشيد.1 و پيمان را تشخيص دهيد  ) شكنندگان به عهد

پش2 و  كنندگان به صراط مستقيم را شناسايي نماييد.ت) ابتدا رهاكنندگان

آن رو شخصيت ) دنباله3 و  ها را الگو قرار دهيد. هاي برجستۀ جامعۀ خود باشيد

و گويا است.4 و دين در ميان شما شاهدي صادق  ) هرگز با دين مخالفت نكنيد

 براي مردم چيست؟ با توجه به آيات قرآن كريم، ثمرx هجرت گروهي از مؤمنان با هدف تفقه-64

يَحْذَُرونْ()1 يَأتِيهِ الْبَاطِلُ()2)لَعَلَّهُمْ نَْجعَلَهُمْ الْوَارثِينَ()3)الَ لَوْ كَِرهَ الْمُشْرِكُونَ()4)وَ )وَ

بي-65 مي كدام گرايش دروني است كه دو گروه را به و اضطراب از مرگ و قرآن زيان توجهي به مرگ يا ترس چه كارترين افراد كشاند  داند؟ كسانيميرا

مي كساني كه كوشش-) غفلت از مرگ1 و خود مي شان در زندگي دنيا گم شده  دهند. پندارند كه كار خوب انجام

و به آن اطمينان يافته-) غفلت از مرگ2 و به زندگي دنيا خشنودند  اند. افرادي كه اميدي به ديدار خداوند ندارند

گمه كوششك كساني-) ميل به جاودانگي3 مي شان در زندگي دنيا و خود مي شده  دهند. پندارند كه كار خوب انجام

و به آن اطمينان يافته-) ميل به جاودانگي4 و به زندگي دنيا خشنودند  اند. افرادي كه اميدي به ديدار خداوند ندارند

َربِّ(وقتي-66 َفإذَا هُمْ مِنَ الْأجْدَاثِ أَلي ِفي الصُّورِ مي)هِمْ يَنْسِلُونَوَ نُفِخَ مي اتفاق  گويند؟ افتد، مردمان چه

يُْومِكُمْ هذَا()1 وَ يُنْذُِرونَكُمْ لِقَاءَ َربِّكُمْ عَلَيْكُمْ آيَاتِ ُرسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ يَأتِكُمْ )أ لَمْ

َوعْالْ()2 صَدَقَنَا مِحَمْدُ لِلَّهِ الَِّذي وَ أورَثَنَا الْأْرضَ نَتَبَوَّأ نَشَاءَُدهُ )نَ اْلجَنَّةِ حَيْثُ

هُوَ قَائِلُهَا()3 كَلِمَةٌ لَعلِّي أعْمَلُ صَاِلحاً فِيما تَرَكْتُ كَالَّ إنَّهَا )َربِّ ارْجِعُونِ

صَدَقَ الْ()4 وَ َوعَدَ الرَّحْمنُ بََعثَنَا مِنْ مَْرقَِدنَا هذَا مَا َوْيلَنَا مَنْ )مُْرسَلُونَيَا

ال كدام نعمت-67  هي در جهان آخرت مخصوص مؤمنان خواهد بود؟هاي

لِعِبادِهِ()1 رَحْمَةْجَعَلَ بَيْ()2)لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا(-)ِزينَةَ اهللاِ الَّتِي أخْرَجَ وَ مَوَدَّةْ )لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا(-)نَكُمْ

لِعِبادِهِ()3 رَحْمَةْجَعَلَ بَيْ()4)الْطَيِّبَاتِ مِنَ الْرِّزْقِ(-)ِزينَةَ اهللاِ الَّتِي أخْرَجَ وَ مَوَدَّةْ ) الَْطيِّبَاتِ مِنَ الْرِّزْقِ(-)نَكُمْ
و اين عذاب الهي نتيجۀ كدام گناه است؟-68  هيزم آتشي كه براي كافران فراهم شده چيست

َكلِمَةُ ال1ْ  باز نگشتن از شك دربارx وحياني بودن قرآن كريم-عَذَابِ)

ال2 وَ الْحِجَا)  باز نگشتن از شك دربارx وحياني بودن قرآن كريم-رةُنَّاسُ

كَلِمَةُ ال3ْ و هدايت انسان توسط قرآن كريم-عَذَابِ)  ترديد در بعثت پيامبر اسالم

ال4 وَ الِْحجَارةُ) و هدايت انسان توسط قرآن كريم-نَّاسُ  ترديد در بعثت پيامبر اسالم
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و-69 ؟نفساني در زندگي مسلمانان چه خواهد بود نتيجۀ اصل قراردادن تمايالت دنيايي

و يا همان ) پرستشبت1 و چوب ها هايي غير از جنس سنگ

و خطرناك ) گرفتاري در شرك پيچيده2  تري از عصر جاهليت تر

و گرفتار شدن به شرك در خالقيت3  ) انكار گام به گام مراتب توحيد

ع ) نديدن تدبير خداوند در كوچك4 و غفلت از توحيد ذاتيترين حوادث  الم

و پاسخ كدام ديدگاه را به روشني بيان نموده است؟» ما احب اهللا من عصاه«روايت شريف-70  نفي

و زيبايي1 مي ) اگر عشق از محدودx دنيا فراتر رود، انسان دل به سرچشمۀ كماالت  سپارد. ها

مي2 و ايثارگر شود.شود انسان از خود محوري درآيد، خود را فرام ) محبت سبب  وش كند

و از خودگذشتگي، با حيات دنيايي قابل جمع نيست. ) آدمي نفع3 و ايثار  پرست است

و ظاهر انسان مهم نيست.4  ) قلب انسان با خدا باشد كافي است، اعمال ظاهري

و دانش در چه زمينه-71 ا6اي به پيامبر گرامي اسالم كاربرد اجتماعي اندرز  ست؟دستور داده شده

َربَّكَ()1 ِهيَ أحْسَنُ()2)إدْعُ إلَي سَبِيلِ وَ أصْبُِروا()3)جَاِدلْهُمْ بالَّتِي عَلَيْكُمْ شَهِيداً()4) إسْتَعِينُوا باهللاِ ) يَكُونَ الرَّسُولُ

مي-72  باشد؟ با توجه به آيات قرآن كريم، دليل برتري يك قوم بر ديگر اقوام، وجود كدام خصوصيات در ايشان

وَ تؤمِنُونَ باهللاِ()1 وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )تَأمُُرونَ بِالْمَعُْروفِ

َرسُولَهُ اُولئكَ سَيَرْحَمُهُمُ اهللاُ إنَّ اهللاَ عَزيزٌ حَكِيمٌ()2 وَ يُطِيْعُونَ اهللاَ )وَ

وَ اذْكُُرواوَ اعْ()3 الَ تَفَرَّقُوا وَ بِحَبْلِ اهللاِ جَمِيعاً عَلَيْكُمْ تَصِمُوا )نِعْمَةَ اهللاِ

فَأنْقَذَكُمْ مِنْهَا()4 وَ كُنْتُمْ عََلي شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ )فَأصْبَحْتُمْ بِِنعْمَتِهِ إخْوانَاً

بي:در كالم پيشوايان معصوم-73  اند؟ بركت دانسته شده كدام گروه از افراد

خا1 xو اجاز و پسراني كه بدون اذن مي) دختران  كنند. نواده اقدام به ازدواج

و شرك2 مي ) مرداني كه همسراني را با خصوصيات غيرديني  گزينند. آلود به همسري بر

مي ) زناني كه فقط با تعيين مهريه3 و شرايط مالي سنگين حاضر به ازدواج  شوند. هاي زياد

و پسراني كه بدون توجه به نقش4 بههاي اختصاصي فقط با اهدا ) دختران  دنبال ازدواج هستند.ف مادي

(ره) اگر بچه-74 به اي سرمايه مطابق نظر امام خميني و از آن منافعي  دست آيد، حكم آن چيست؟ اي داشته باشد

 هاي ساالنه او نباشد، خمس ندارد. ) اگر بيش از مصرف هزينه2 ) بنابر احتياط مستحب بايد وليّ يا قيّم او خمس آن را بدهد.1

و منافع آن خمس ندارد. ) چون3  ) بنابر احتياط واجب بعد از آن كه بالغ شد، بايد خمس آن را بدهد.4 به سن تكليف نرسيده، سرمايه

و روزx مسافري كه در ماه رمضان پيش از ظهر به محل قصد ده روزه برسد، چيست؟-75  حكم نماز

و اگر مبطل روزه1  اش را كامل كند. انجام نداده، روزه) بايد نمازهاي پس از آن را تمام بخواند

به2 و قضاي روزx آن روز را و اگر پيش از اذان صبح نيت نكرده  جا آورد. ) بايد نمازهاي پس از آن را تمام بخواند

به3 و قضاي روزx آن روز را و اگر پيش از اذان صبح نيت نكرده  جا آورد. ) پس از آن روز، نمازهايش را تمام بخواند

در4 و اگر مبطل روزه انجام نداده، روزه) و پس از آن روز، نمازهايش را تمام بخواند  اش را كامل كند. آن روز قصر

 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- There is now ............... by East-West Network which has attracted the attention of millions of 
viewers throughout the word. 

 1) a new TV program is produced  2) a new TV program produced 
 3) produced a new TV program 4) a new TV program that produced 
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77- We all need to be careful at all times …………… we would not hurt other people’s feelings. 
 1) since 2) so that 3) whereas 4) when 
78- My mother once said that she was so unhappy …………… took a great deal of her time. 
 1) that cooking  2) to cook she 3) for cooking that 4) to cook and 
79- …………… the other team members agree to help me or not, is not going to make me change my mind 

about what I plan to do next. 
 1) As 2) While 3) Which 4) Whether 
80- Either he works …………… hours or his health suffers. 
 1) active 2) efficient 3) reasonable 4) comfortable  
81- The president filled with …………… when he was made aware of the fact that many people in the 

country were living in poverty. 
 1) pressure 2) emergency 3) imagination  4) embarrassment 
82- We unfortunately now live in a society which views success …………… with consideration to the 

material things that we have. 
 1) terribly 2) primarily 3) physically 4) previously 
83- The young girl is …………… the possibility of finding a job for herself in a foreign company with a good 

pay. 
 1) suggesting 2) comparing  3) weighing  4) preparing 
84- The children were saved but the fire …………… their home. 
 1) caught 2) suffered  3) destroyed 4) shook 
85- The woman’s attempt to get college education is part of her …………… to better support her children 

financially. 
 1) income  2) struggle 3) labor 4) confidence  
86- I am tired of you; please don’t complain about things you are not …………… to work hard to change. 
 1) willing 2) social  3) specific 4) responsible 
87- Immediately after we arrived in Paris, we left the hotel to begin …………… the big city. 
 1) entering 2) realizing 3) performing 4) exploring 

 

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. 

Galileo was born is Pisa, Tuscany, on February 15, 1564. His father, Vincenzo Galileo, was a 
musician who helped forward the theory and practice of music. The family moved to Florence in the 
early 1570s, where the Galileo family …(88)… for many years before. In his middle teens Galileo 
attended Vallombrosa, near Florence, and then in 1581 went to the University of Pisa, ...(89)... where 
he was to study medicine. However, he became ...(90)... mathematics and decided to make the 
mathematical subject and philosophy his profession, ...(91)... his father wanted him not to do so. 
Galileo then began to prepare himself to teach Aristotelian philosophy and mathematics, and several 
of his class presentations have ...(92)... to the present day. In 1585 Galileo left the university without 
having obtained a degree, and for several years he gave private lessons in the mathematical subject in 
Florence and Siena. 

88- 1) to live 2) had lived 3) living there 4) that lived there 
89- 1) the university   2) was the university  
 3) the university is was  4) that it was the university  
90- 1) based on 2) interested in 3) confident about 4) distracted by 
91- 1) although 2) so that 3) whether 4) since 
92- 1) stretched 2) informed 3) survived 4) generalized 
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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::

Protein plays a very important role in a successful health, beauty, and–again program. It is the 
basic material of life. In fact, the word protein comes from an ancient Greek word meaning “of first 
importance.” 

The body could not grow or function without it. As protein is digested, it breaks down into amino 
acids, which are then used by the cells to repair themselves. Since the human body can manufacture 
only 11 of the 20 amino acids that are essential for life, the remaining 9 must be provided through the 
intake of dietary protein  

Without enough protein, our bodies enter into a fast again mode. Our muscles, oranges, bones, 
cartilage, skin, and the antibodies that protect us from disease are all made of protein. Even the 
enzymes that take part in essential chemical reactions in the body-from digestion to building cells- are 
made of protein. If your cells do not have complete access to all the essential amino acids, cellular 
repair will be incomplete and also much slower. 

It’s important to note that protein cannot be stored in our bodies; therefore, we need to have a 
good source of quality protein at each meal for optimum health and cellular repair. 

93- What aspect of protein does the passage mainly discuss? 
 1) What is does   2) What it is made up of 
 3) How it is produced  4) Where it can be found 
94- Which of the following is TRUE about the origin of the word “protein”? 
 1) It is related to words meaning health, beauty, and anti-aging. 
 2) The actual word which it originally comes from means something that matches the importance of 

protein for the human body. 
 3) It comes from a word in the English language which has a similar meaning to a word in Greek 

meaning “of first importance.” 
 4) It goes back to a word in the Greek language which was invented when the role of protein in 

protecting our health was first discovered. 
95- Which of the following is NOT true about protein, according to the passage? 

1) It is the source of amino acids that human cells need to repair themselves. 
 2) What the human body uses to protect itself against illnesses is made of protein. 
 3) The source of all the amino acids that human body needs to function properly is the protein we 

consume. 
 4) In order to repair themselves, our cells require a number of amino acids some of which are 

provided through the intake of dietary protein. 
96- It can be understood from the passage that, enzymes ………….. . 
 1) take part in the cell-building process 
 2) are needed for the production of protein in the body 
 3) make it possible for our cells to have access to the essential amino acids 
 4) are the product of a number of essential chemical reactions in the human body 

PPaassssaaggee 22::

Dolphins are highly social animals, often living in pods of up to a dozen individuals, though pod 
sizes an structures vary greatly between species and locations. In places with a high abundance of 
food, pods can go together temporarily, forming a super pod; such groupings may go beyond 1,000 
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dolphins. Membership in pods is not rigid; interchange is common. Dolphins can, however, have 
strong social relations; they will stay with injured or ill individuals. Even helping them to breathe by 
bringing them to the surface if needed. 

This altruism does not appear to be limited to their own species. 
The dolphin Moko in New Zealand has been observed guiding a female Pygmy Sperm Whale 

together with her baby out of shallow water they had stranded several times. They have also been 
seen protecting swimmers from sharks by swimming circles around the swimmers or attacking the 
sharks to make them go away. 

97- What is the best title for the passage? 
 1) Dolphins: Highly Intelligent 2) Humans and Dolphins 
 3) The Most Playful Animal 4) Social Behavior of Dolphins 
98- According to the passage, a super pod …………… .  
 1) is rarely formed   2) includes hundreds of dolphins 
 3) stays as it is once it is formed  4) can be seen where there is much food 
99- What does the phrase “This altruism” in paragraph 1 mean? 
 1) Coming to the surface to breathe 2) To establish strong social relations 
 3) Dolphin’s becoming injured or ill 4) Dolphins’ helping each other 
100- The passage mentions the dolphin Moko in New Zealand to …………… .  
 1) support an earlier statement  
 2) give an example of dolphins’ family life 
 3) show that there are various dolphin species 
 4) prove that dolphins are more intelligent than other sea animals 
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 1396سال- كشورخارج از آزمون سراسري

 اختصاصيآزمون
 انسانيگروه آزمايشي علوم

2دفترچه شماره

 وقت پيشنهاديوقت پيشنهادي رهرهتا شماتا شما از شمارهاز شماره 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  يقهدق25 260 236 25 فلسفه

 دقيقه15 280 261 20 روان شناسيروان شناسي

 دقيقهدقيقه 165165گويي: گويي: مدت پاسخمدت پاسخ 180180تعداد كل سؤاالت: تعداد كل سؤاالت:
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 دقيقهدقيقه 2525وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: رياضياترياضيات
وAاگر- 101  هاي زير متناهي است؟ يك از مجموعه مجموعه اعداد طبيعي فرد باشند. كدامBمجموعه اعداد اول

1(A B∪2(A B∩3(B A−4(A B−

3از تساوي- 102 10 75 16 216x( / ) ( ) +  كدام است؟x، عدد=

1(3
4

2(4
5

3(5
4

4(4
3

ساده شد1 عبارت- 103
24 12 9 4 32
4 6

x x x( )
x x
− + −

÷ −
−

، كدام است؟

1(
2
x

−2(
2
x3(1

2x
−4(

2 3x
x
−

22حاصل عبارت- 104 82 7 28
3 7 2

( )+ − − +
−

، كدام است؟

1(72(33(44(2 7+

34در تقسيم عبارت- 105 19 12x x− 2اي بر دو جمله+ 3x  اي خارج قسمت، كدام است؟، مجموع ضرايب چند جمله−
2)14)3 ) صفر1-2)1

در داده- 106 63اند. باز1 دستۀ آخر شدهبندي طبقه، دسته6هاي آماري 71[ در باشد. اگر اين داده مي−[ بندي شـوند، كـران پـايين طبقه، دسته16ها
 دستۀ نهم، كدام است؟

1(442(453(464(47
11ها در باز1 هاي آماري است. چند درصد داده شكل زير، نمودار چندبر فراواني داده- 107 5 17 5[ / , /  قرار دارد؟(

1(40

2(42

3(45

4(48

و انحراف معيار- 108 به22ميانگين  داد1 حاصل، كدام است؟25، به آنان افزوده شوند، واريانس11و20و17هاي باشد. اگر دادهمي2و16ترتيب داد1 آماري
1(8/42(9/43(1/54(2/5

2دامنۀ تابع- 109 2 2f(x) x= −  كدام صورت است؟، به−
1(1 2x< <2(1 3x≤ ≤3(1 2x≤ ≤4(0 4x≤ ≤

2از نقطۀ- 110 1A( , 2بر خط مفروضLخط( 5y x+ خط عمود شده= ، كدام است؟Lاست. عرض از مبدأ
1(3-2(2-3(44(5

هاي معادلۀ ريشه- 111
2 1 11 1 0

4 4
x x x
x x
+ −

− + =
+ +

 اند؟، چگونه

هم4 ) دو جواب قرينه3 ) دو جواب مساوي2 ) يك جواب مورد قبول1  ) دو جواب وارون

22yرو، نمودار تابع شكل روبه- 112 x ax b= +  كدام است؟bاست.+

1(4-

2(5/3-

3(3-

4(5/2-

6
8

12
15
19

10 13 16 19 22

f

x

1
2−

1 x

y
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مي8، چند رمز عبور DAMDARANبا حروف كلمۀ- 113 به حرفي با توان ساخت. بهDطوري كه و  ختم شوند؟Dشروع
1(120 2(160 3(180 4(240 

مي«كدام عدد براي نتيجۀ احتمالي- 114 بهتوا هر عدد طبيعي را  يك مثال نقض است؟» صورت مجموع سه مربع كامل نوشت.ن
1(142(263(374(53

بر مجموع اعداد طبيعي دو رقمي بخش- 115 ، كدام است؟3پذير
1(1635 2(1665 3(1695 4(1755 

به- 116 ع در دنبالۀ فيبوناتچي، نسبت دو جملۀ متوالي وقتي تعداد جمالت بسيار بزرگ باشد،  شود؟ دد نزديكميكدام

1(1 1 3
2

( )+2(1 1 5
2

( )+3(3
2

4(5

12اگر- 117 2 5 12 3 2
2

log x log log log= − + 3logباشد،− xكدام است؟ 

1(1-2(1
2

−3(1
2

4(1

 قرن باشد، قدمت اين جسم فسيلي چند قرن است؟6/5است. اگر نيم عمر كربن14Cدرصد مقدار معمولي32كربن يك جسم فسيل شده- 118
3 125 0 495 2 0 3(log / / , log / )= =

1(92/82(96/83(24/94(56/9
؟نباشديك برابر به تعداد كل مشاهدات در آزمايش، ممكن است با كدامEدر تكرار يك آزمايش، نسبت به تعداد نتايج مشاهده شده در پيشامد- 119

 ) احتمال نظري4 ) فراواني نسبي3 ) تخمين احتمال2 ) احتمال تجربي1
 اند؟ دو نفر از آنان در يك ماه متولد شدهاند. با كدام احتمال الاقل آموز نشسته دانش4بر روي يك نيمكت- 120

1(41
96

2(23
48

3(25
48

4(55
96

 دقيقهدقيقه 1010وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: اقتصاداقتصاد
و پرهي«كدام گزينه، با مطلب-121 و به عبارتي محدود كردن نيازهـاي انسـان، نعمـتز از مصرفاسالم ضمن تأكيد بر قناعت را گرايي  هـاي الهـي

و نامحدود معرفي مي  در تعارض است؟» كند. بي حدوحصر
مي1 و روحي انسان را ارزش و تعالي فكري  داند. ) تفكر اسالمي رشد
مي ) در پاره2  شود. اي از جوامع غير اسالمي، مصرف زياد نوعي ارزش محسوب
به)3 مي بر اين اساس چنين و تعاليم اسالمي تقابلي آشكار وجود دارد. فرض رسد كه ميان پيش نظر  هاي علم اقتصاد
مي4 و تأكيد بر مظاهر مادي نيست. توان دريافت كه نامحدود بودن نيازهاي انسان، الزاماً به معناي مصرف ) با اندكي تأمل  گرايي

و-122  كامل سؤاالت زير است؟كدام گزينه مبين پاسخ درست
بي انسان با برآورده شدن پاره«الف) نتيجۀ منطقي اين مطلب كدام است؟ دهـد، بلكـه نيازهـاي نيازي به او دست نمي اي از نيازهايش، احساس

مي تازه مي اي در او شكل و او با عطش بيشتري درصدد رفع اين نيازها بر »آيد. گيرد
 نيازهاي خود را كه در اولويت قرار دارند برطرف سازد؟ب) چرا انسان بايد آن گروه از
؟است نادرستج) كدام يك از عبارات زير

و معلولي بين پديدهد) اقتصاددانان به و اطالعـات، نظريـاتي را ارائـه هاي اقتصادي عالم واقع، با جمع دنبال كشف روابط علت آوري مشـاهدات
رد مي و قبول يا و سپس به ارزيابي ميكنند  پردازند. پس: آنها
كه ؟نيستها گزينه دام عبارت در رابطه با ساير ) در ارتباط با استفاد1 دانشمندان در هر يك از علوم بشري،

 يك از مراحل، ذكر شده است؟و) اتخاذ تصميم دربار1 رد يا پذيرش نظريات بعد از كدام
 ها، موجودي سيري ناپذيرند. ) الف) انسان1

م و امكانات محدود قادر به رفع نيازهاي نامحدود انسان نيستند.ب) زيرا  نابع
و امكانات در دسترس خود قادر به استفاده از قابليتج) انسان به آن خاطر كاربردهاي متعدد منابع  ها نيست. هاي متعدد

 كنند.د) آنان نيز با روش علمي مسائل اقتصادي را مطالعه مي
آن) مطالعه موارد مخته و تأثير  ها بر يكديگر لف

و) ارزيابي نظريات مطروحه پس از بررسي بيشتر
 ها، سيري ناپذيرند. ) الف) تعداد قليلي از انسان2

و روش معيني را انتخاب كند. ب) چون انسان بايد در مورد نحو1 استفاد1 از منابع تصميم بگيرد
و امكانات مي  گوناگون استفاده كرد. هاي توان به روشج) از اين منابع

د) به اين دليل انديشيدن دربار1 مسائل اقتصادي سابقۀ چنداني ندارد.
و متفاوت با ساير علوم دارد.ه  ) وجود فضايي خاص

و اطالعاتو) طبقه  بندي، مشاهدات
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 هاي غير مسلمان، سيري ناپذيرند. ) الف) انسان3
و امكانات محدود مي  هاي گوناگون استفاده كرد. توان به روشب) زيرا از منابع

ج) نيازهاي انسان نامحدود است.
و غير متفاوت با ساير علوم دارد. د) هر يك از علوم، فضايي يكسان

و مناسبه و انجام دادن آزمايشات مرتبط  ) استفاده از ابزار خاص
و) انجام مشاهدات

 رند.هاي غير ديندار سيري ناپذي ) الف) انسان4
 هايش را برآورده سازد. تواند همۀ خواستهب) چون در واقع او نمي

و امكانات موجود محدود است. ج) منابع
 هايي را در روش مطالعه با هم ندارند. گونه شباهت هاي علوم هيچد) شاخه

خاه و مسائل ص ) مطالعه دربار1 موضوعات
 آوري اطالعاتو) جمع

گز-123 و كامل پرسشكدام  هاي زير است؟ ينه متضمّن پاسخ درست
 الف) ميزان سود برابر با: ............... است.

ميب) به و خدمات مختلف را توان به ............... اصلي كه عبارتنـد از: ............... تقسـيم كـرد، كـه طور كلي، نيازهاي عمد1 توليدكنندگان كاال
آن به به عبارتي از مي ها  برند. عنوان ............... نيز نام

و تجهيزات در واقع حاصل كار گذشته انسانج) انسان براي بهره و تجهيزات نيازمند است، اين ابزار آن برداري از منابع طبيعي به ابزار هاست، نام
 چيست؟

آن شوند كه در واقع پوليد) توليدكنندگان در رابطه با توليد، مخارجي را متقبل مي پردازنـد ها مـي است كه براي خريد عوامل توليد به صاحبان
 كه همان ............... است.

بهه مي ) نيروي انساني را و گيرند تا بتوانند از منابع طبيعي، بهره كار و خـدمات بپردازنـد. در مقابـل بـه كـارگران و يا به توليد كاال برداري كنند
ميكارمندان خود، ...............   پردازند.و يا ...............

و هزينه1  عوامل اوليۀ توليد-زمين، كار، تكنولوژي-ب) سه دسته ) الف) تفاوت، دستمزد
 بهره-) دستمزده هاي توليدد) هزينهج) تكنولوژي

و هزينه2 دعوامل تولي-منابع طبيعي، نيروي انساني، سرمايه-ب) سه دسته ) الف) تفاوت، درآمد
 حقوق-) مزده هاي توليدد) هزينهج) سرمايه

و هزينه3  عوامل ثانويه توليد-منابع طبيعي، سرمايه، مديريت، تكنولوژي-دستهب) چهار ) الف) مجموع، درآمد
 حقوق-اجاره)ه هاي متغير توليدد) هزينهج) ملزومات توليدي

و هزينه4 دس ) الف) حاصل تقسيم درآمد  عوامل فني توليد-تكنولوژيمديريت، منابع طبيعي، نيروي انساني، سرمايه،-تهب) پنج
 بهره-سود)ه هاي نهايي توليدد) هزينهج) عوامل توليد

و كامل سه سؤال زير در كدام گزينه مطرح شده است؟-124  پاسخ درست
از ............... است كه به بررسي الف) ............... شاخه مي گيري ميزان فعاليتو اندازهاي پردازد. مثالً ميزان توليد كاال هاي اقتصادي در سطح ملي

 كند.و خدمات را در جامعه بررسي مي
گيـرد، خـواه هاي توليدي است كه در داخل كشور يعني محدود1 مرزهاي جغرافيايي آن كشور قرار مـيب) ............... در بر گيرند1 همۀ فعاليت

م و خواه توسط خارجياني كه در آن كشور مقيمتوسط  اند. ردم همان كشور
و زيرزميني، نظير قاچاق:ج) فعاليت  هاي غيرقانوني

ب) توليد ناخالص ملي علم اقتصاد-) الف) درآمد ملي1
 شود.ج) در صورت توليد در داخل كشور جزء توليد ناخالص داخلي تلقي مي

ب) توليد ملي اجتماعيعلوم-) الف) ماليه عمومي2
و ضبط جزء توليد كشور تلقي مي  شود.ج) در صورت كشف

ب) توليد خالص داخلي علم مديريت-) الف) بودجۀ عمومي3
 شود.ج)جزء توليد كشور محسوب مي

ب) توليد داخلي مطالعات اجتماعي-) الف) حسابداري ملي4
 شود.ج) جزء توليد توليد كشور محسوب نمي
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و كامل سؤاالت زير مطرح شده است؟-125  در كدام گزينه پاسخ درست

مي الف) عامل در برگيرند1 مجموعۀ امكانات كه به  گيرد چيست؟ عنوان حاصل كار گذشته انسان در جريان توليد، قرار

به ميب) فعاليت دو گروه توليدكنندگاني كه محصوالتشان و غير مستقيم به مصرف د:رس صورت مستقيم

؟نيستهاي توليدج) كدام مورد جزء هزينه

مي  گيرد، چيست؟د) قيمت سرمايه كه به صاحبان آن تعلق

ب) ارتباط نزديكي با هم ندارد ) الف) تكنولوژي1

د) بهرهج) خريد ماشين آالت

ب) به نوعي مكمل هم است ) الف) سرمايه2

و دريافت پول آن سهاج) فروش محصوالت ودد)

آن ) الف) سرمايۀ فني3  ها نيستب) جزء نيازهاي حياتي واساسي

د) حقوقج) اجاره دفتر كار براي كارگاه

آن ) الف) منابع طبيعي4 و منفعت را براي ميب) بيشترين سود  كند ها تضمين

د) مزدج) استخدام تعدادي كارگر، كارمند

ا-126 و جمعيت كل ايـن جامعـه جدول زير مبين اقالم مختلف درآمدي 75ست كه در طول يك سال نصيب اعضاي يك جامعۀ فرضي شده است

 ميليون نفر است. در اين صورت:

و كدام رديف، اجاره  بها يا وجوه مربوط به اجاره است؟ الف) كدام رديف جدول، قيمت خدمات سرمايه

ب) ميزان درآمد ملي اين جامعه، كدام است؟

 چقدر است؟ج) درآمد سرانۀ آن

و مفهوم سرانه چيست؟ د) معنا

ارزشاقالم درآمديرديف

1 بگيران درآمد حقوق1
4

و مؤسسات سود شركت  ها

و مستغالت2 2درآمد صاحبان امالك
5

 درآمد صاحبان سرمايه

ريال249,396,200درآمد صاحبان مشاغل آزاد3

1 دستمزدها4
3

و مستغالت درآمد صاحبان امالك

ريال684,225,000درآمد صاحبان سرمايه5

و مؤسساتسود شركت6 ريال698,958,000ها

 2,239,172,200ب)5و رديف2) الف) رديف1

آن189,963/28ج)  جامعهد) سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان درآمد

 2,239,172,200ب)5و رديف2) الف) رديف2

و درآمد آن جامعه963,183/28ج) د) سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان توليد

 2,172,238,700ب)2و رديف5) الف) رديف3

د) سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان درآمد يا توليد آن جامعه963,183/28ج)

 2,172,238,700ب)2و رديف5ف ) الف) ردي4

د) سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان توليد آن جامعه189,963/28ج)
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 با توجه به اطالعات مندرج در جدول زير:-127
 الف) استهالك سرمايۀ ثابت
ب) توليد ناخالص داخلي
ج) توليد خالص داخلي

د) توليد خالص داخلي سرانه، چقدر است؟
4/38د) 768ج) 1251ب) 348) الف)1

8/34د) 867ج) 1251ب) 348) الف)2

4/38د) 768ج) 1152ب) 384) الف)3

3/34د) 867ج) 1152ب) 384) الف)4

مي با توجه به نمودار روبه-128  دهد: رو كه تصويري ساده از اقتصاد يك جامعه را نشان
و در چه مسيري قرار گرفته است؟  الف) وجوه پرداختي به عوامل توليد چه نام دارد

و در كدام مسير واقع شده است؟ ب) عناوين عوامل توليد چيست

و خدمات مربوط به كدام مسير است؟ج) وجوه پرداختي بر  اي كاالها

د) كدام عضو تصوير اقتصاد جامعه، مالك عوامل توليداند؟

 اند؟ ) اشخاص حقوقي تصوير اقتصاد جامعه، كدامه

1مسير:-ب) كار، سرمايه، زمين2مسير:-) الف) مزد، سود، اجاره1

 هاي اقتصادي نگاهب)هد) خانوارها4ج) مسير:

4ير:مس-ب) كار، سرمايه، زمين1مسير:-) الف) مزد، سود، بهره، اجاره2

 اقتصاديهاي نگاهب)ههاد) خانواده3ج) مسير:

طب1مسير:-) الف) مزد، سود، بهره، اجاره3 2مسير:- يعي، مديريت، تكنولوژيب) كار، سرمايه، منابع

 اقتصاديهاي نگاهب)ههاد) خانواره3ج) مسير:

طب1مسير:-) الف) مزد، سود، اجاره4 2مسير:- يعي، مديريت، تكنولوژيب) كار، سرمايه، منابع

 اقتصاديهاي نگاهب)ههاد) خانواده4ج) مسير:

با-129 و توليد ساليانۀ6با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زير، نتيجۀ عملكرد ساليانۀ يك بنگاه اقتصادي ارزش دسـتگاه بـه90نفر كارمند
 ريال، كدام است؟ 450,000هريك 

 ريال ضرر يا زيان 4,640,000)1

 ريال منفعت يا سود 4,460,000)2

 ريال ضرر يا زيان 4,604,000)3

 ريال منفعت يا سود 4,406,000)4

به-130  هزار ميليارد ريـال بـوده اسـت. بـا 1875و سال سوم 1700و سال دوم: 1500ترتيب، سال اول: ميزان توليد كل كشوري در سه سال پياپي
به عنوان سال پايه ميزان توليد كل در سه سال مورد نظر برحسب قيمت گزينش سال اول به تغييـر 1710و 1650، 1500ترتيب بـه: هاي سال پايه

 ترتيب از راست به چپ: يافته است. براساس اين محاسبات به
و سال سوم در اين جامعه است ؟الف) كدام اعداد مربوط به پديد1 تورم در سال دوم

و سال سوم، كدام است؟ ب) افزايش مقدار توليد در سال دوم
و سال سوم، كدام است؟ج) افزايش قيمت  ها در سال دوم

50-165ج) 150-210ب)50-165) الف)1
50-165ج) 210-150ب)50-165) الف)2
 165-50ج) 150-210ب) 165-50) الف)3
 165-50ج) 210-150ب) 165-50) الف)4

1 استهالك سرمايه ثابت به ارزش1
3

) )G.D.Pتوليد ناخالص داخلي

 ميليون ريال 480 نساجي به ارزش آالت دستگاه ماشين30توليد2

 % ارزش توليدات در بخش صنعت60 ارزش مواد غذايي3

4
و مواد اوليۀ بهارزش كاالهاي واسطه كار رفتهاي

و مواد غذايي  در بخش صنعت
 ميليون ريال 240

5
وســيلۀ بخــششــده بــهارزش خــدمات ارائــه

 خصوصي
و مواد50 % مجموع ارزش بخش صنعت

 غذايي

 ميليون نفر 20 اد جمعيتتعد6

ريال500,000اجار1 ماهيانه معادل1

ريال350,000حقوق متوسط ماهيانۀ هر فرد معادل2

ن3 ريال8,900,000ارزشياز ساليانه بهخريد مواد اوليه مورد

% حقوق ساليانه كارمندان20هزينۀ استهالك ساليانه معادل4
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 با فرض جدول مالياتي زير:-131
در الف) ميزان ماليات ماهانۀ توليدكننده اي كه

ميليـون ريـال درآمـد دارد، كـدام85ماه، 
 است؟

 در است؟ب) ميزان ماند1 خالص ماهانۀ او چق

ج) نام نرخ مالياتي مورد محاسبه چيست؟

1چه اين شخصد) چنان
3

ماند1 خالص ماهانۀ

به خود را در سرمايه  هاي او باقي خواهد ماند؟ كار گيرد. چه مقدار از اين مانده براي ساير هزينه گذاري جديد
 42,800,000د) دي كليج) تصاع 73,200,000ب) 12,700,000) الف)1

 42,800,000د)ج) تصاعدي كلي 72,300,000ب) 17,200,000) الف)2

 48,200,000د)ايج) تصاعدي طبقه 73,200,000ب) 17,200,000) الف)3

 48,200,000د)ايج) تصاعدي طبقه 72,300,00ب) 12,700,000) الف)4

زي-132 به ر، همۀ گزينهدر ارتباط با اطالعات مندرج در جدول  جز: ها درست هستند،

هاشاخص
 كشورها

و مير نوزادان نرخ مرگ
 در هر هزار نفر

سوادي بزرگساالننرخ بياميد به زندگي به سال
 به درصد

توليد ناخالص داخلي سرانه
 به دالر

138320كمتر از8/282ژاپن

9/1099/402/52302موزامبيك

و اجراي برنامه در حال توسعه با پيش ) تعدادي از كشورهاي1 هاي توسعۀ خود بهبـود نسـبي اند در وضعيت شاخص هاي بلندمدت توانسته بيني

 ايجاد كنند.

در2 و سطح رشد و اين هماهنگي در سطح توسعه ) به عبارتي سطح پايين توسعه در موزامبيك با سطح پايين رشد در اين كشور هماهنگي دارد

 زي صادق است.بيشتر جوامع امرو 

مي3 گيرد، بنابراين، براي تعيين آن استفاده از شاخص درآمد سرانه به تنهـايي ) توسعه عالوه بر افزايش توليد كمّي تغييرات كيفي را نيز در نظر

 عاري از اشكال نيست.

مي4 به ) با قدري مسامحه كر توان از درآمد سرانه و اگر درآمد سرانه را در حكم معيار سـنجش عنوان معياري براي سنجش توسعه نيز استفاده د

 هاي مختلف مقايسه كنيم. توانيم وضعيت يك كشور را در سال رشد در نظر بگيريم، مي

 چه: هاست چنان ميالدي براساس شاخص دهك 1980مندرجات جدول زير، مبيّن وضعيت توزيع درآمد در يك كشور فرضي در سال-133

و دهم:�  درصد19تفاوت سهام دهك اول

و نهم:�  درصد5/9تفاوت سهام دهك دوم

و نهم:�  درصد5/8تفاوت سهام دهك سوم

و هفتم:� درصد باشـد، در ايـن5/7تفاوت سهام دهك اول

و سـهم دهـك  و سهم دهك سوم صورت: سهم دهك اول

و سهم دهك نهم، به  است؟ترتيب چند درصد هفتم

 چهارده-يازده-شش-) چهار1

و نيم-شش-) چهار2 و نيم-يازده  چهارده

و نيم3 و نيم-) سه  چهارده-يازده-شش

و نيم4 و نيم-) سه و نيم-شش و نيم-يازده  چهارده

Aمعاف از ماليات ميليون ريال15درآمدهاي تا 

Bميليون ريال15با نرخ ده درصد نسبت به مازادميليون ريال25درآمدهاي تا

Cميليون ريال25درصد نسبت به مازاد15با نرخميليون ريال35درآمدهاي تا

Dميليون ريال35درصد نسبت به مازاد18با نرخيون ريالميل65درآمدهاي تا

Eميليون ريال65درصد نسبت به مازاد24با نرخميليون ريال65درآمدهاي باالتر از

ميالدي1980كشور فرضي مربوط به سالجدول وضعيت توزيع درآمد در

؟سهم دهك اول

 درصد5 سهم دهك دوم

؟سهم دهك سوم

 درصد7 سهم دهك چهارم

درصد5/7سهم دهك پنجم

درصد5/8سهم دهك ششم

؟ سهم دهك هفتم

 درصد 13 سهم دهك هشتم

؟سهم دهك نهم

 درصد 23 سهم دهك دهم

درآمد مليدرصد100درصد جمعيت كشور100
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 اطالعات ارائه شده در جدول زير مربوط به يك جامعۀ فرضي است با توجه به اين مندرجات:-134
 الف) ميزان نقدينگي

ب) حجم پول در گردش
 انداز در اين جامعه، كدام است؟ ) ميزان سپرد1 پسج
 151ج) 670ب) 580) الف)1
 151ج) 760ب) 580) الف)2
 115ج) 670ب) 850) الف)3
 115ج) 760ب) 850) الف)4

 رو در رابطه با قدرت خريد پول: با توجه به نمودار تصويري روبه-135
 كدام است؟الف) نتيجۀ كاهش قدرت خريد پول،

ب) پول در مقابل چه چيزي ارزش خود را حفظ نكرده است؟

ج) يكي از داليل مهم كاهش قدرت خريد پول جامعه چيست؟

د) رابطۀ پول با چه چيزي يك رابطۀ غيرمستقيم است؟

مي)ه ؟شود قدرت خريد پول دستخوش تغيير است چرا گفته

و) قدرت خريد پول جامعه وابسته به چيست؟

ب) افزايش نقدينگي ) الف) تورم1
ح د) حجم پول در گردش جم زياد پول نسبت به توليد جامعج)

و شكوفايي اقتصادي، افزايش هماهنگ نداشته است.)ه  چون ارزش پول متناسب با رونق
 هاي خارجي آن است.و) قدرت موازنۀ پرداخت

ب) افزايش نقدينگي ) الف) تورم ركودي2
ن و تقاضاي كل جامعهج) هاد) سطح عمومي قيمت ابرابري عرضه
و شكوفايي اقتصادي، افزايش هماهنگ نداشته است.)ه  چون ارزش پول متناسب با رونق

هاو) سطح عمومي قيمت
هاب) سطح عمومي قيمت ) الف) تورم ركودي3

و تقاضاي كل جامعه د) حجم پول در گردشج) نابرابري عرضه
 چون يك واحد پول نتوانسته ارزش خود را در طول زمان حفظ كند.)ه

 هاي خارجي آن است.و) قدرت موازنۀ پرداخت
هاب) سطح عمومي قيمت ) الف) تورم4

هاد) سطح عمومي قيمتج) حجم زياد پول نسبت به توليد جامعه
كن)ه د.چون يك واحد پول نتوانسته ارزش خود را در طول زمان حفظ

هاو) سطح عمومي قيمت

اختصاصي اختصاصيادبيات   دقيقهدقيقه 3030وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: ادبيات 

، كامالً درست است؟»نامه سياست«كدام عبارت، دربار136-1
در ارسالن، سياست الملك بنا به خواهش آلب ) خواجه نظام1  باب نوشت.39نامه را در آداب حكومت
زب6نامه از متون تاريخي قرن ) سياست2 و در به و روان در آيين حكومت  باب نوشته شده است.55اني ساده
و در قرن ) نام ديگر اين كتاب سير3 در6الملوك است  باب نوشته شده است.50بنا به خواهش ملكشاه سلجوقي
در ) خواجه نظام4 و آيين پادشاهان پيشين و39الملك به درخواست ملكشاه سلجوقي كتابي در رسوم  به او عرضه داشت.باب نوشت

مي متن زير، ويژگي-137  كند؟ هاي شعري كدام شاعر سد1 ششم را بيان
سه بيش« و بزرگان ترين شهرت وي به قصايد اوست كه عموماً حول محور مضامين و گانه، يعني ستايش شاهان و هجـو دشـمنان ، وصف طبيعت

»مخالفان سروده است.
 الدين عبدالرزاق اصفهاني ) جمال4 ) ناصر خسرو3 يمين ) ابن2 ) انوري1

واحد450اساسكن1

واحد65دار مردمهاي مدتموجودي سپرده2

1 ارزش مسكوكات مردم معادل3
3

موجودي اسكناس

و غير ديداري مردمارزش سپرده4 واحد250هاي ديداري

واحد70هاي جاري اشخاصموجودي حساب5
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 كدام مورد براي تكميل متن زير، مناسب است؟-138

و فاقد ابتكار دانست. قصايد او عموماً بر شيو1 منوچهري اسـت؛ امـا تـأثير ............... هـم در شـعر وي ديـده « ............... را بايد شاعري مقلّد

»شود مي

و دقيقي1 ا2 ) معّزي، عنصري و فرّخي) و عنصري3 نوري، دقيقي و فردوسي4 ) معّزي، فرّخي  ) انوري، فرّخي

و موضوع كدام اثر، كامالً درست است؟-139  نام نويسنده

آن1 و معاني  الدين راوندي، تاريخ مغوالن الصدور: نجم ) راحة2 ) المعجم: شمس قيس رازي، لغت

و جغرافياي سرزمين سبزوار4 الدين وطواط، علم بالغت البالغه: رشيد ) ترجمان3  ) تاريخ بيهق: ابن فندق، تاريخ

و قواعد عمد1 اين مكتب، بر چه پايه-140  هايي استوار است؟ از ديدگاه كالسيك، اصول

و خوشايندي1  ) تقليد از طبيعت، اصل عقل، نزاكت ادبي، آموزندگي

 سخن ) تحول نگرش هنرمندان، نامحدود بودن هنر، نزاكت ادبي، افسون2

 انگيز اهل ادب، سنت گرايي، نزاكت ادبي ) تقليد از طبيعت، تخيّل شگفت3

و هنر، خيال4  انگيزي، روشنگري، در نظر داشتن اليتناهي بودن هنر ) سنت گرايي در ادبيات

 اند؟ كدام آثار، همگي در قالب مثنوي سروده شده-141

 نامه، محيط اعظم، طاقديسار) قنده2 الذهب ) فتوحات شاه جهاني، جالليه، سلسلة1

و گربه3 و اياز، موش  المثاني، افسانه ) بزم وصال، سبع4 ) عرفات، محمود

 است؟ نادرستكدام عبارت در مورد حافظ-142

و جامي بوده است. ) سرمشق حافظ، در غزل سرايي، سعدي، جمال1  الدين اصفهاني، سلمان ساوجي

كم2 از ) از حافظ، ديواني شامل و رباعي به جا مانده است.تر و تعدادي مثنوي  پانصد غزل، چند قصيده

و عاشقانه است كه تا عصر او چنين تلفيقي سابقه نداشته است.3  ) غزليات حافظ تلفيقي از غزل عارفانه

مي4 و برآن ) برخي حافظ را خاتم شعراي ايران اسا دانند و زوال رفته ت.ند كه پس از او سخن پارسي به انحطاط

 ها از جنبۀ ادبيات، كامالً درست است؟ كدام عبارت-143

 نامه را در ضديت با رضاخان، منتشر كرد. الف) ميرزاد1 عشقي روزنامۀ جمهوري

 اكبر دهخدا است. نظم فارسي در سه جلد، از آثار عليرشناسي يا تاريخ تطّوب) سبك

 چاپ شده است.» نسيم شمال« اي به نام الدين گيالني در مجموعهج) اشعار سيد اشرف

و پرند«د) مي» چرند  شده است. مجموعه مقاالت طنزآميز دهخدا است كه در روزنامۀ صوراسرافيل چاپ

ج3ب-) الف2ج-) الف1 ب4د-) د-)

ع 1932چه كسي در سپتامبر-144 و نخستين كسي كه با شكستن بحور عروضي در شعر رب، شعر نو را تجربـه شعر رمانتيك عرب را قوام بخشيد

 كرد، چه نام دارد؟

 ) جرجي زيدان، عبدالوهاب البياتي2 ) جبران خليل جبران، كامل سليمان1

 ) احمد زكي ابو شادي، نازك المالئكه4 ) ايليا ابوماضي، عبدالوهاب البياتي3

 كدام دو عبارت از جنبۀ تاريخ ادبيات، كامالً درست است؟-145

و اين امر موجب شهرت جهاني خيام شد.الف) ادوارد فيتز جر  الد رباعيات خيام را به شعر انگليسي ترجمه كرد

 هاي خشم اثر معروف جان اشتاين بك بهترين نمونۀ داستان كارگري آمريكاست.ب) خوشه

و خالق رمانج) اميل زوال پيشواي ناتوراليست و پسران«ها  است.» پدران

م و اوديسه تنها اثر  عروف هومر شاعر برجستۀ روم باستان است.د) ايلياد

ب3د-) الف2ب-) الف1 ج4ج-) د-)

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

الف) روي اگر پنهان كند سنگين دل سيمين بـدن

و حســن تــو نيفزايــد كــس ب) بــر حــديثِ مــن

ح ز رف سرد ناصح، گرمـي عاشـق نگـردد كـمج)

ز عاشـــق پـــرس د) حـــالوت ســـخن تلـــخ را

ــنگه ــهوار ت ــوهر ش ــازد گ ــا را نس ــق دري خُل (

ــوي را ــتن ب ــد نهف ــت نتوان ــاز اس ــك غمّ مش

و زيبـــايي را حـــد همـــين اســـت ســـخنداني

ــا را ــيالب دري ــتن س ــوش خويش ز ج ــدازد نين

ــــا را ــــم آب دري ــــب طع ــــان بطل ز ماهي

ــا ــنگ كودك ز س ــي ــت پرواي رانيس ــه ن ديوان

د،1 ج،2ه) ج، ب، الف، ده) ج،3، ب، الف، ب،4ه) د، ب، الف، جه ) د، الف، ،
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و پارادوكس«هاي ترتيب آرايه-147 ، ايهام و نشر، جناس  در ابيات زير، كدام است؟» مجاز، لف
حاصليالف) حاصلي در عشق ممكن نيست جز بي

ــ ــّره بپ ــود از ط و روي خ ــن ــر1 زرد م وشب) چه
آب ـــرده ـــدگاني ب ز آب زن ـــت ـــب لعل ج) اي ل
ــرم ز آتــش عشــقت نشــود گ ــا د) ور مجلــس م
ه) چــه ســود نــرگس سرمســت را نصــيحت بلبــل

چون توان كردن چو ما را نيست زين بـه، حاصـلي
ـــيد ـــد پوش ـــرّار بباي ز ط ـــيم و س ـــه زر ك

مي ز چشم و چشمت مست خواب ما پرستت مست
ـــد ـــا چـــه برآي ـــم م و ســـاز غ از ســـوز دل

ــه ــد ك ــزار بگوي ــر ه ــود اگ ــده نب ــيچ فاي ه

جه) الف، د، ب،1 ج،3ه) ج، د، ب، الف،2، ه) د، ب، ج، الف،4، الفه) د، ب،
به-148  جز: هر دو آرايۀ مقابل ابيات درست هستند،

) داغ عشق از صفحۀ سيماي عاشق ظـاهر اسـت1
اي ) دم به دم چـون تـار موسـيقار در هـر پـرده2
ــرو3 ــنم دلف ــت) آن ص ــين ماس ــو آي ــار ن ز ي
) بگــداخت مــرا عشــق تــو زان گونــه كــه آيــد4

(اسـلوب معادلـه، تضـاد)مِهر چون ماند نهان در زيـر دامـان صـبح را

(ايهام تناسب، تشـبيه)خوش بنال اي يار تا در چنگت افتد موي دوست

(اســتعاره، تشــبيه)شــمع همــه عــالم اســت لعبــت شــيرين ماســت

ـــر ـــت كم ـــه حقيق ـــو ب ـــن انگشـــتري ت ـــراق)م ـــيح، اغ (تلم

 اند؟ هاي بيت زير كدام آرايه-149
ــق ــازار عش ــت در ب ــي نيس ــكافي را رواج داند در ايـن سـودا سـر اسـتهر كه سر از پا نميموش

 ) ايهام تناسب، ايهام، جناس، تشبيه2 ) تشبيه، استعاره، كنايه، حسن تعليل1
تن4 ) استعاره، مجاز، جناس، اسلوب معادله3  اسب، تشبيه، استعاره، حسن تعليل) ايهام

 هاي مقابل كدام بيت، هر دو درست هستند؟ آرايه-150
ام رازده) چـــون شـــاد نباشـــم كـــه دل غـــم1
) از طــــاق ابروانــــت وز تــــار گيســــوانت2
) تــــو در خنــــده، شــــيرين دور زمــــاني3
ــاقي4 ــد ب ــو مان ــر ت ــر خي ــا اث ــن ت ــد ك ) جه

ايهـام)-دوكس(پـاراغير از غـم آن سـرو روان هـيچ ندادنـد

و نشرهم خستۀ كمانيم هم بستۀ كمنديم استعاره مكنيه)-(لف

تلمــيح)-(تشــخيصمــن از گريــه فرهــاد روي زميــنم

جنـاس)-(اسـتعارهكه در اين ميكده جم را به جز از جام نماند

 در كدام بيت، عيب قافيه به چشم مي خورد؟-151
ـــه1 ـــد نوح ـــاتمي ص ـــود در م ـــر ب ـــر) گ گ
ــ2 ــخن ه ز آن س ــد) ــد ش ــان نومي ــك چن ر ي
ـــــر3 ـــــاب معتب ـــــزاران آفت ـــــد ه ) ص
ـــد4 ـــويي در نگنج ـــه م ـــدت ك ـــي وح ) زه

ـــــــارگر ـــــــد ك ـــــــاحب درد آي آه ص
ـــد ـــد ش ـــرد1 جاوي ـــون م ـــان چ ـــان زم ك
ــــم بيشــــتر و انج ــــاه ــــزاران م صــــد ه
در آن وحــــدت جهــــان مــــويي نســــنجد

، است؟1ها، طبق قاعد1 كدام قافيه-152
ــت ــراه اوس ــا هم ــن قض ــود اي ــور را خ ــف) ك ال

و كــوتهي كــاو جســم راســـتب) ايــن دراز
ــــــــــا ج) از شــــــــــكاف روزن ديواره
د) پــس اميــرش گفــت خــامش كــن بـــرو

ـــت و خوس ـــع ـــادن طب ـــر او را اوفت ـــه م ك
ـــت ـــه خداس ـــا ك ـــه آنج و كوت ـــه دراز چ
ــــــر اســــــرارها ــــــد ب مطلــــــع گردن
ـــرو ـــرأت گ ـــن ج ـــت زي ـــردد جان ـــا نگ ت

ب3د-) الف2ب-) الف1 ج4ج-) د-)
ك-153  دام گزينه، سه نوع اختيار وزني وجود دارد؟در هر يك از ابيات

الـف) يـد بيضــاي كلـيم اسـت تــو را كـز اثــرش
و جــان توســت عزيــز ب) مــرا تــو جــان عزيــزي
و ســرماي زمســتان نگذاشــت ــر روزه ــب ه ج) ت
ــت ــر پيمان ز س ــرفتم و ن ــت ــن رف ــر م د) س

بــر تــن خصــم تــو هــر مــوي يكــي اژدرهاســت
هــزار جــان عزيــزم فــداي جــان تــو بــاد

آ و ســرما آوردهــر چــه ورد بــه رويــم تــب
ــيم ــان رفت ــر پيم ــر س ــا ب ــه م ــد ك هللا الحم

ج1 ب2د-) ب-) الف4ج-) الف3ج-)
 كدام بيت با بيت زير، در يك گروه وزني قرار دارد؟-154

ـــل ـــال گ ـــال س و امس ـــادي ـــروز روز ش ــلام ــال گ ــاد ح ــو ب ــه نك ــا ك ــال م نيكوســت ح

ــارت1 ــه روزگ ــادي ب ــرم، ش ــت بمي ــر در غم ) گ
) از كشـت عمــل بــس اسـت يــك خوشــه مــرا2
ــن3 ــه در دام ــقت آويخت ــم عش ــار غ ــا خ ) ت
و بر چشمم نشـين اي دلسـتان نـازنين4 ) باز آي

ــورده ــم خ ــوان را غ ــته نيك ــاديپيوس و ش ــد ان
ــرا ــه م ــك گوش ــت ي ــس اس ــين ب در روي زم

ــه ــتان كوت ــه گلس ــتن ب ــد رف ــري باش ــا نظ ه
ــي ــر آســمانم م ــين ب ــاد از زم و فري رود كĤشــوب
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 در يك ركن، صورت گرفته است؟»ها تغيير كميّت مصوت«و» ابدال«در كدام بيت، اختيار وزني-155
ــنگدل1 ــان س ــر بت ــرورم مه ــاز پ ــه ن ــد ب ) چن
) كيسه هنوز فربه اسـت از تـو از آن قـوي دلـم2
مي3 ز نسيم شود زلـف بنفشـه پـر شـكن ) چون
) حافظ اگر قـدم زنـي در ره خانـدان بـه صـدق4

ــي ــدر نم ــاد پ ــاخلفي ــران ن ــن پس ــد اي كنن
چاره چـه خاقـاني اگـر كيسـه رسـد بـه الغـري
كنـد وه كه دلـم چـه يـاد از آن عهدشـكن نمـي

بدرقـــۀ رهـــت شـــود همـــت شـــحنۀ نجـــف

 وزن عروضي كدام بيت، مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف است؟-156
ـــم1 ـــر) ه ـــادر ده ـــر نيســـت م ـــان پي چن
) ما را سري اسـت بـا تـو كـه گـر خلـق روزگـار2
گ3 ــاش) ــادت ف ــه از عب ــان ب ــردن پنه ــاه ك ن
چنـان بـاقي ) به پايان آمد اين دفتر حكايت هـم4

ــــدي ــــو فرزن ــــون ت ــــاورد چ ــــه بي ك
ــر آن ســريم ــرود هــم ب و ســر ب دشــمن شــوند

ـــداي ـــر خ ـــاش اگ ـــت مب ـــتي هواپرس پرس
الحـال مشـتاقي به صد دفتر نشايد گفـت وصـف

 است؟» خفيف مسدس مخبون محذوف«نام وزن كدام بيت-157
ـــت)1 ـــردم دس ـــويي گي ـــر م ـــر زنجي مگ
) فرشته، عشـق ندانـد كـه چيسـت اي سـاقي2
) محمل جانان ببـوس آنگـه بـه زاري عرضـه دار3
ــد4 ــردان ش ــه گ ــه كاس ــون الل ــه چ ــر ك ) ه

ــــرآرم ــــيدايي ب ــــه ش ــــر ب ــــه س وگرن
و گالبــي بــه خــاك آدم ريــز بخــواه جــام
كــز فراقــت ســوختم اي مهربــان فريــادرس
ـــاز ـــويد ب ـــون بش ـــه خ ـــا، رخ ب ـــن جف زي

 كدام عبارت، از ديدگاه نقد ادبي، كامالً درست است؟-158
مي ) منتقدان، روان1 و ادب را روان شناسي را مفتاح اقسام ديگر نقدها و شعر مي دانند و نويسنده  نامند. شناسي شاعر
آن ) تعبير هنر براي هنر را نخستين2 و سپس ويكتور هوگو به توجيه  پرداخت.بار تئوفيل گوتيه مطرح كرد
مي3 و انتزاعي توجه و جزئي به احوال كلي  شود. ) در مكتب تصويرگرايي به جاي توجه به امور محسوس
مي4 و سرشت شاعر يا نويسنده در تكوين اثر،  پردازد. ) در نقد زيباشناسي، منتقد بيشتر به تأثير احوال

 درست است؟» كامالً«كدام گزينه، به لحاظ سبكي-159
 زباني دور1 بازگشت: كم شدن لغات عاميانه) ويژگي1
 ) ويژگي ادبي سبك خراساني: حاكميت روح حماسه بر ادبيات2
و اقتباس مضامين شعري3  ) ويژگي فكري سبك عراقي: اشتراك
و توجه به خرافات4  ) ويژگي زباني سبك هندي: رواج حكمت عاميانه

بهمفهوم كلي همۀ ابيات، با يكديگر تناسب دارند-160  جز:،
ــاتوانم1 ــان ن ــر ج ــي ب ــي ببخش ــه ك ــتم ك ) گف
ــــروار2 ــــي كم ــــان طرف ــــدي زان مي ) نبن
ــاني3 ــاز نش ــه ب و فتن ــي ــو روي بپوش ــر ت ) مگ
ز پـــيش او بـــردار4 و هســـتي حـــافظ ) بيـــا

گفــت آن زمــان كــه نبــود جــان در ميانــه حايــل
ـــــه ـــــي در ميان ـــــود را ببين ـــــر خ اگ
ــو بپوشــم ــده از ت ــه دي ــدارم ك ــرار ن كــه مــن ق

ز مـن كـه مــنمكـه بـا وجـ ود تـو كـس نشـنود

و مار«با توجه به داستان-161 مي» زاغ و دمنه، كدام نتيجه حاصل  شود؟ در كليله
آن2 ) خردمند مقبل، كار امروز به فردا نيفكند.1  كه از آتش بستر سازد، خواب او مهنّا نباشد. ) هر

آن3  ها آن است كه از آن انتفاع نباشد.ر مالت ) ضايع4 چه به حيلت توان كرد، به قّوت ممكن نباشد.)
بي............... گاه از لب بي هنر مجوي بند سكوت هيچ«مفهوم بيت-162 شد قابل مُهر كي شود شيشه كه  كدام است؟» شراب

 ) خاموشي، نشان دانايي است.2 ) نادان جز سكوت، راهي ندارد.1
خ4 تواند حرف حق را بپذيرد. ) نادان، نمي3 و سكوت جاهالن، دليل انكار حق است.)  اموشي

 بيت زير با كدام بيت، قرابت مفهومي دارد؟-163
ــي ــه ب ــق من ــوي عش ــه ك ــدمب ــل راه ق و نشـددلي كه من بـه خـويش نمـودم صـد اهتمـام

گون شد خضر فرخ پي كجاسـت) آب حيوان تيره1
) آب حيوان اگر اين اسـت كـه دارد لـبِ دوسـت2
ــگا3 ــه پيش ــردا ك ــد) ف ــود پدي ــت ش ه حقيق
ــي4 ــن مرحلــه ب همرهــي خضــر مكــن ) طــي اي

خون چكيد از شاخ گـل، بـاد بهـاران را چـه شـد
روشــن اســت ايــن كــه خضــر بهــره ســرابي دارد
ــرد ــاز ك ــر مج ــل ب ــه عم ــروي ك ــرمنده ره ش
ـــي ـــر گمراه ـــرس از خط ـــت بت ـــات اس ظلم

 عبارت زير، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟-164
و بر سر گنج مارست. اي كه توان«گفت: و بر درويشان جفا روا داشتي، بدان كه با خمر خمارست »گران را ثنا گفتي

هــا، خارنــد) تــا گــل روي تــو ديــدم همــه گــل1
ــا2 ــخ فن ــاد1 تل ــاط ب ــد نش ــه درياب ــر ك ) ه
ــه3 ــال گوش ز ح ــل ــود؟ ) غاف ــا ش ــينان كج نش
ــيش4 ــم ن ــور دل از زخ ــۀ زنب ــردد خان ــا نگ ) ت

ــه ــرفتم هم ــار گ ــو را ي ــا ت ــدت ــق اغيارن خل
هاي خنجـر چـون لـب ميگـون دهـد بوسه بر لب

ــد آن ــرغ قفــس ده ــه م ــه ب و دان ــه آب كــس ك
نيست ممكـن در گلسـتان جهـان نوشـت دهنـد
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 بيت زير با كدام بيت، قرابت مفهومي دارد؟-165
ــروي ــه س ــدد ب ــه خن ــل ك كـــه در ايـــن چمـــن پـــاي در گِـــل نشـــيندعجــب نيســت از گ

فكـن بـه دوش) چون بـوي گـل رداي سـياحت1
) چون سـبزه پـا شكسـتۀ ايـن بـاغ دلكشـيم2
انـد ) چون غنچه، عاشقان، همه در خون نشسته3
ما4 دالن بـه بـاغ جهـان همچـو بـرگ گـل بـي)

چــون ســرو پــا شكســتۀ يــك بوســتان مبــاش
ــته ــدان نشس ــد چن ــزان رس ــل خ ــه فص ــم ك اي
انــد دالن چــون نشسـته تــو تنـگ بنگـر كــه بـي

ن ــون ــه در خ ــدگر هم ــوي يك ــتهپهل ــم شس اي

األدّق� و األصّح األجوعّین (بيف التعریب أو املفهوم أو للرتجمة :)۱۶۶-۱۷۱ة
األعراق!«-۱۶۶ طیِّب شعب لکم یکون حّتی األخالقّیة الفضائل علی أوالدکم »َرّبوا

فضیلت۱ اساس بر را فرزندانتان ک) تربیت اخالقی باشید!های داشته رسشت پاک ملتی تا نید
فضیلت۲ بر که شام فرزندان شده) تربیت اخالقی میهای برایتان را رسشت پاک ملتی سازند!اند
کرده۳ تربیت اخالقی فضیلت اساس بر را شام اوالد بیاورند!) بوجود نسب و اصل با مردمی برایتان تا اند
اخ۴ فضیلت اساس بر را اوالدتان اگر آمد!) خواهد بوجود برایتان نسب و اصل با مردمی کنید تربیت القی
غیرک!«-۱۶۷ من تکَرهه ما ِاجتناب أدبا »:کفاک

می۱ نهی آن از را خودت غیر هرچه تا است کافی داشنت ادب در تو نفس برای کنی!) دوری کنی
منی۲ دیگران برای هرچه از که است بس همین تو برای کنی) دوری باشی!پسندی ادب با تا
کنی!۳ اجتناب نداشتی دوست دیگران برای هرچه از که بس همین تو بودن مؤدب برای (
آن۴ از که است کافی تو برای ادب همین منی) خودت غیر از ورزی!چه اجتناب پسندی
صغیرة!«-۱۶۸ ثقبة يف حّتی نقطة، أسفل يف صیده یجد ولکن النقاط أرفع يف یطیر طائر :»العقاب

پرنده۱ عقاب می) پرواز نقاط بلندترین در که پایینایست در را خود شکار اما میکند کوچک سوراخی در حتی نقطه، یابد!ترین
پرنده۲ عقاب نقطه) در که میایست در پرواز به بلند پایینهای در را شکارش ولی نقطهآید میترین کوچکی سوراخ در حّتی یابد!ها
د۳ که عقابی می) پرواز بلند نقاط پرندهر میکند که پستایست در کوچکی حفرۀ در حتی را خود شکار نقطهتواند بیابد!ترین ها
نقطه۴ بلندترین در که عقابی می) در پرواز به پرندهها میآید را خویش شکار که پستایست در بیابد!تواند کوچک حفرۀ در حتی نقطه ترین
:الخطأعّین-۱۶۹

ال۱ شد،) خواهی فراموش روزها از روزی که مکن گامن : األّیام، من یوم يف سُتنَسی أّنک تظّن
می۲ جاویدان نامت دهی انجام خوب کار اگر : دامئًا، ِاسمک یبق الحسنات تعمل فإن شود،)
نیکو۳ ُخلق با مردم با که دارد دوست خداوند و : حسن، بخلق الّناس نعامل أن الّله ُیحّب و کنیم،) رفتار
آن۴ توصـیۀ به دادن گوش پس کنند، می سفارش آن به پیوسته پیامربان و وصّیتهم!: ِاستامع فعلینا بذلک، یوصون األنبیاء مازال و مـا) بـر هـا

است! واجب
فرمانده«-۱۷۰ که است لشکریانی چون دنیاست این در آنهرچه میاش را »:آزماید!ها

هذا۱ يف يشء یکون مهام قائدها!) یمتحنها جنود کمثل الّدنیا
قائدها!۲ بها تجرِّ جنود کأّنه الّدنیا هذه يف کانت قد اینام (
قائدهم!۳ یمتحنهم جنود مثل الّدنیا هذه يف يشء کّل (
بقائدهم!۴ ُتجرَّب کجنود هو الّدنیا هذه يف یکون ُکّلام (
مؤم«-۱۷۱ زیرا است، واقعی مؤمن صفات از خشم خوردن میفرو غلبه خود خشم بر همواره »:کنند!نان

الغضب!۱ علی دامئا یتغّلبون ألنهم الحقیقّیین املومنین خصائص من خصیصة الغیظ علی التغّلب (
دامئا!۲ غضبهم علی املؤمنون یتغّلب ألنَّه غضبه، علی التغّلب الحقیقي املؤمن صفات من (
أل۳ الغیظ، کظم الحقیقیین املؤمنین خصائص من الحقیقي!) للمؤمن الدامئّیة الخصیصة نَّها
دامئًا!۴ غیظهم علی یتغّلبون املؤمنین ألن الحقیقي، املؤمن صفات من الغیظ کظم (
�� ) التشکیل عن للجواب املناسب ):۱۷۲-۱۷۳عّین
اّیام«-۱۷۲ ثالثة مّدة النَّاس یکّلم ال أن النبّي هذا آیة الصحیح:».کاَنت عّین

هذا۱ کاَنت۲ایَّاِم-النَّاَس-بيُّالنَّ-) آیُة۳ثالثِة-النَّاُس-هذا-) النبي۴ُّالنَّاَس-یکّلَم-النبيِّ-) َة-ُیکّلُم-الأْن-) ُمدَّ

 دقيقهدقيقه 2020وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: عربي اختصاصيعربي اختصاصي
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:الخطأعّین-۱۷۳
أْع۱ اإلسالُم َجاَء ِعنَدما َعظیامً) َمبدأً إختیارِِه!۲لََن َمسؤولیََّة لُه َحمَّ َو اإلنساُن َخیََّر َو (
اللَِة،۳ الضَّ طَریَق و الِهدایَِة طَریَق بَیََّن َو املَذَهِب،۴) يف و یِن الدِّ يف اإلکْراِه َعَدُم ُهَو َو (
�� ) الرصيف التحلیل و اإلعراب يف الصحیح ):۱۷۵و۱۷۴عّین
یعقلون(-۱۷۴ لقوم اآلیات ل )نفصِّ

للمؤنث۱ سامل جمع اآلیات: بأل-جامد-) مفعول-معرّف الظاهرةبمعرب/ بالفتحة منصوب و ه
مذکر۲ مفرد قوم: اآلخر-معرب-نکرة-) مجرور-صحیح و جار لقوم: الجر؛ بحرف مجرور منرصف/
الغیر۳ مع للمتکلم نفّصل: تفعیل)-) باب (من ثاليث ضمیر-مزید فاعله و فعل مضاعف/ و املسترت»نحن«صحیح
ثاليث۴ مجرد یعقلون: م-متعدٍّ-) فعل بالتبعیةمبني/ محالً مجرور و نعت الفعلیة الجملة و اإلعراب، نون بثبوت رفوع
جاهزاً!«-۱۷۵ امء السَّ من یَنزل ال التقّدم »:إن

ل)۱ تفعُّ باب (من مصدر و جامد التقّدم: اسمیة-) الجملة و مرفوع، و مبتدأ بأل/ معرّف
فاعل۲ اسم و مشتق جاهزا: اآلخر-معرب-نکرة-) منصوبمنرصف-صحیح و مفردة حال /
مضارع۳ یَنزل: إفعال)-) باب (من ثاليث ضمیر-مزید فاعله و مرفوع، فعل املسترت»هو«الزم/
اسم۴ السامء: بأل-جامد-مفرد-) مجرور-معرب-معرّف و جار السامء: من الجر؛ بحرف مجرور مقصور/
�� ) التالیة األسئلة عن للجواب املناسب ):۱۷۶-۱۸۵عّین
تأنیثه-۱۷۶ الفعل :جائزعّین

الطویل!۱ سفرهنَّ من املسافرات هؤالء الیوم سرتجع جمیلة!۲) صفراء ثیاباً الخریف فصل يف تلبس الحدیقة (
الفضاء!۳ يف فاحت الطیّبة األزهار رائحة و الربیع حان الشدید!۴) الّصداع بسبب املدرسة إلی تذهب أن تستطع مل اُختي (
املصّغ-۱۷۷ هدفهعّین :التحقیرر

الناس!۱ ینفع الّصادق کاللّسان ُجسیم ال بجوره!۲) األرض مأل قد الرُّجیل هذا (
اللَّیل!۳ ظالم يف ُقمیر کأنّه بُنیَّتي وجه ُحلواً!۴) تکلاّمً تتکلّم طُفیلتي بََدأت (
کلمةالخطأعّین-۱۷۸ »:ما«عن

الکافرون۱ القوم إالّ اللّه آیات یُنکر ما (نافیة)) الظاملون! (استفهامیة)۲و الحّق! إلی تَهدینا ال کثیرة نصائح من الفائدة ما (
جّیداً!(نافیة)۳ دروسک مطالعة هو منک أطلب ما يل: املعلّم قال (موصولة)۴) املصاعب! و اآلالم من تحّملُته ما بسبب مریضة أصبحت (
املضارع):-۱۷۹ إعراب (يف الصحیح عّین

أصحا۱ یا اللّه!) یرفعکم تتواضعون إن القدرة؛ و العلم املستقبل!۲ب يف تنجحون جّیداً حیاتکم يف الیوم تجتهدوا إن (
هذا!۳ من أکرثَ دروسکام يف تجتهدا ال مل لتلمیذیه: املعلّم قال املجتمع!۴) يف رفیعة مبکانة یتمّتعن أن الفاضالت الطالبات هؤالء عسی (
الخرب-۱۸۰ جملةعّین :شبه

الناس!۱ هدایة يف لالُّمة رساج الُشهداء النَّجاة!۲) يف نوح سفینة البیت أهل و القرآن إنَّ (
مریضة!۳ کنت ألنّني ا خاصٍّ طعاماً ُه اُمُّ هّیأت الغنّیة!۴) ثَقافتهم من املسلمین عند الضیوف إکرام (
فیه-۱۸۱ ما الفعل:سببعّین وقوع

ال۱ رغبة إلهه الَعبد یعبد کثیراً!۲رئاًء!) دروسنا يف نسعی أن علینا (
جّیداً!۳ العربّیة اللّغة مدرستنا يف نتعلّم باکراً!۴) صباحاً قریتنا يف الّناس یستیقظ (
املستثنی-۱۸۲ :منصوباًعّین

التوّسل!۱ و الّدعاء إالّ یملک ال ملن إغفر ربَّنا؛ الّت۲) إّال الّناس بین اإلنسان قیمة یرفع ال واضع!)
اإلرادة!۳ ضعیف کان من إّال للّصعوبات یستسلم ال العدیدة!۴) املشاکل مواجهة إّال اإلنسان إرادة یقّوی ال (
التَّعجب):الخطأعّین-۱۸۳ اُسلوب (يف

اللّه!۱ سبیل يف أموالهم ینفقون الّذین أسعد ما فیها!۲) یتعّمق ملن اإلسالم دین أحکام أعمق ما (
مساویین!۳ یکونا مل إذا لإلنسان الیومان أنفع ما حاجاتهم!۴) رفع عند املحتاجین مساعدة أجمل ما (
فیه-۱۸۴ ما واحد:أکرثعّین تشبیه من

الحدیقه!۱ يف تُغرّد و تطیر طیور کأنّها الشجرة هذه قضبان اإلنسان!۲) عن عذبة و ُمرّة حکایات یَنُقل أمین، معلّم التاریخ (
الورود!)۳ نَور هو و ربیع هو کأنَّه ربّاهم، للَّذین و للمؤمن کالفراشات!۴طويب األشجار أوراق تحرّک شدیدة عواصف الخریف يف (
ما-۱۸۵ الحرص:لیسعّین فیه

أطَْوله!۱ و املسیر أبعد لک إنَّ يل قال املظلومین!۲) تنرصون ألنّکم اُحب إیَّاکم (
یُنّجي۳ الّصادق ا إمنَّ الکذب!) من أصدقاءه و اآلخرین!۴نفسه ید يف عاّم اإلستغناُء الغنی أفضل إّن (
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 دقيقهدقيقه1122وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: تاريـختاريـخ
 اند؟ ها، به چند مرحله تقسيم كرده هاي هر دوره از زندگي انسان بندي تاريخ بشر را بر اساس ويژگي مورخان، مشهورترين تقسيم-186

1(22(33(54(6
 ها است، متأثر از تمدن كدام كشور است؟ مدن جزير1 يونان كه مربوط به دور1 قبل از آرياييت-187

 ) ميان دورود4 ) ايران3 ) مصر2 ) روم1
 هاي ماني، فرمان قتل وي را از شاه گرفتند؟ در دور1 كدام پادشاه ساساني، موبدان زردشتي در مخالفت با تبليغ انديشه-188

 بهرام اول)4 انوشيروان)3 شاپور)2 قباد)1
و فخرفروشي قومي بني شماري از ايرانيان، كه به شعوبيان معروف شدند، در برابر رفتار توهين-189 به آميز  كدام روش متوسل شدند؟ اميه،

و ناروا دانستند.)1  با استناد به آيات قرآن، هر گونه برتري قومي را مردود
بهبا حضور موالي در دستگاه خالف)2 و امور لشگري،  شدت مخالفت كردند.ت
و لشگري، به مقابلۀ آن برخاستند.)3  با نفوذ در دستگاه خالفت، با در اختيار گرفتن امور كشوري
و تمدني خود تفاخر كردند.)4 و فضايل فرهنگي  با مقايسۀ زندگي ايرانيان باستان با اعراب عصر جاهليت، به تاريخ

 غالي با اشغال جزير1 گوآ در هندوستان، آنجا را به مركز مستعمرات پرتغال در مشرق زمين تبديل كرد؟كدام دريانورد پرت-190
 واسكو دوگاما)4 بارتولو مودياز)3 كريستف كلمب)2 آلبوكرك)1

( تاريخ-191 و سقوط كدام امپراتوري جهان، به رشتۀ تحرير)گيبوننگاري برجسته به شيو1 جديد  درآمده است؟، دربار1 انحطاط
 رايش آلمان)4 عثماني)3 اتريش)2 روم)1

سي سرانجام جنگ-192  ساله، در دور1 امپراتوري مقدس روم با رهبري خاندان هاپسبورگ كه اروپاي مركزي را فرا گرفت، كدام بود؟ هاي
 يافت.اين جنگ با شكست خاندان هاپسبورگ پايان)2 خاندان آن از رهبري كنار گذاشته شدند.)1

به)4 استقالل كامل سرزمين هلند را به رسميت شناخت.)3  فرانسه واگذار كرد.با انعقاد عهدنامۀ وستفالي، قسمتي از متصرفاتش را
و مهم-193 و پيمان بغداد كه با شركت كشورهاي عراق، ايـران، پاكسـتان، تركيـه، انگلسـتان (پيمان جنوب شرقي آسيا) ترين هدف پيمان سيتو

 كا شكل گرفت، كدام بود؟آمري
و بلوك شرق)1  محاصر1 نظامي شوروي
 مقابله با پيمان ورشو روسيه، با اروپاي شرقي)2
و گسترش كمونيسم نيرومند ساختن ملل آزادي)3  خواه، در برابر نفوذ
و فرهنگي براي جلوگيري از نفوذ كمونيسم كمك به كشورهاي كم رشد در زمينه)4  هاي اقتصادي

و در مخالفت با مشروطيت، كدام است؟ نخستين اقدام محمد-194  علي شاه پس از رسيدن به سلطنت
 با همكاري مشاوران روسي خود از بين بردن مجلس را كه مظهر مشروطيت بود به اجرا درآورد.)1
 وي به قتل رسيدند. دستوربهالمتكلمين، خواهان ار از جمله ملك تعدادي از مشروطه)2
يكب)3 يك ساط استبداد صغير را كه و  ماه طول كشيد، به راه انداخت. سال
 گذاري خود دعوت نكرد. نمايندگان مجلس را به مراسم تاج)4

و دانشگاهي گرديد؟ يك از گفته كدام-195 (ره)، سبب پيوند تازه ميان قشر روحاني  هاي امام خميني
به)1  مبارزه اعالم كرد.عنوان هدف نهايي سرنگوني رژيم پهلوي را
و اسرائيل در ايران از علل آن بود.)2  آشكاركردن نقش پنهاني آمريكا
و انساني براي همه دانست.)3  مبارزه با طاغوت زمان را يك تكليف الهي
و ديانت بود.)4  برمال كردن چهر1 منافقانۀ شاه كه مدعي طرفداري از مذهب

مي بيشتر ابعاد حيات اجتماعي گذشتۀ بشر آمادهكدام مورد، مورخان را براي درك-196  كند؟ تر
و مكان وقوع رويدادهاي تاريخي)1  مشاهده دقيق محل
و افول تمدن)2 آن بررسي ظهور و جغرافيايي و موقيعت مكاني ها ها
 ها در نقاط مختلف جهان بررسي تأثيرات جغرافيايي بر زندگي انسان)3
ج)4 و تمدنيبررسي علل انزواي بعضي و دور ماندن آنان از تحوالت فرهنگي  وامع

و تهيه شده است؟ قديمي-197  ترين سكۀ يافته شده در جهان، در كدام كشور باستاني ضرب
 ميان دورود)4 لوديه)3 يونان)2 هند)1
و هويت اقوام مهاجم نقش داش-198 و نگهداري آن در برابر فرهنگ  ته است؟كدام مورد، در حفظ هويت ايراني

و اعتقادات مذهبي)3 ادبيات)2 هاي آئيني نمايش)1 و حماسي اسطوره هاي نمايش)4 ايمان  اي
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 هاي مختلف كدام است؟ يكي از علل تحول روحي ناشي از مسافرت، در سرزمين-199
 هاي ناشناخته آشنايي با سرزمين)2 ديدن مناظر طبيعي شهرهاي مختلف)1

ت عادت)3 و كسب و زندگي آنان)4 جاربشكني  آشنايي با اقوام مختلف
و اجتماعي، در شكل-200 و تداوم تمدنِ كدام كشور، نقش داشت؟ الئوتزو از مصلحان معنوي  گيري

 يونان)4 چين)3 روم)2 هند)1

 دقيقهدقيقه1133وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: جغرافياجغرافيا
مي-201 ا توان، چگونگي روند تغيير جنگل از چه طريقي  يران را نشان داد؟هاي شمال

و استفاده از نقشۀ پايۀ محل ) با برجسته نمودن عكس1  هاي هوايي
به2 و نمايش از طريق رايانه)  كارگيري سيستم اطالعات جغرافيايي
 هاي مختلف تهيه شده است. اي كه در زمان ) با مقايسۀ تصاوير ماهواره3
از4  جنگل تهيه شود. ) براساس نقشۀ توپوگرافي منطقه، مدلي سه بعدي

آن-202 و علل ايجاد  ها درست است؟ كدام گزينه، در ارتباط با انواع بيابان
و گرماي زياد در اطراف مدار رأس)1 مي اريكا از نوع جنب حاره، نشت هواي خشك  شود. الجدي مانع از ايجاد بارش
و گرماي زياد در اطراماكان از نوع جنب تكله)2 ميف مدار رأسحاره، نشت هواي خشك  شود. السرطان مانع از ايجاد بارش
مي تكله)3 و جلوگيري از بارش و نشت هوا  شود. ماكان از نوع ساحلي كه عبور جريان آب سرد از كنار سواحل موجب سرد شدن
جل)4 و و نشت هوا مياريكا از نوع ساحلي كه عبور جريان آب سرد از كنار سواحل در برخي نقاط موجب سرد شدن  شود. وگيري از بارش

 بيني خطر سيل، كدام است؟ ترين راه براي پيش مهم-203
 گيري باران در يك دور1 طوالني در حوضۀ يك رود اندازه)2 اعالم خطر باال آمدن سطح آب رودخانه)1

و بررسي مداوم عكس)3 و طغيان رودها هاي ماهواره مطالعه و علت پيش)4 اي آ بيني و تهيۀ نقشۀ خطريابي تغييرات و هوايي ب
مي در چه شرايطي، يك كشور با ثبات جمعيت روبه-204  شود؟ رو

و مير شود.)2 جمعيت روبه پيري رود.)1  نرخ مواليد مساوي نرخ مرگ
و يا پايين)4 اميد به زندگي افزايش پيدا كند.)3  تر از آن برسد. درصد نرخ رشد به صفر

و تفاوت كدام عبارت، بيانگر-205  ها با يكديگر است؟ هاي مكان توجه جغرافيا به تشابهات
و نحو1 توزيع آن در جهان)2 بررسي عوامل رونق بندر آرخانگلسك روسيه)1  ميزان توليد چاي در هند

 بررسي ميزان درآمد حاصله از صنعت توريسم سوئيس)4 هاي حرا در ايران چگونگي رشد درختان جنگل)3
گز-206  هاي دريايي طولي، مطابقت دارد؟ ينه با فعاليت جريانكدام

 هاي دريايي طولي در همۀ سواحل يكسان است. فعاليت جريان)1
و صخره جريان)2  اي مؤثرند. هاي دريايي طولي در پيدايش انواع سواحل پست
به جريان)3 و رسوب هاي دريايي طولي  كنند.مي گذاري در سواحل تغيير ايجاد صورت فرسايش، حمل
و افزايش بارش، امكان كشتيراني را در اقيانوس منجمد شمالي فراهم ساخته است. اين جريان)4  ها عالوه بر تعديل درجه حرارت

به-207  كدام علت بستگي دارد؟ گسترش كشت كم بازده ديم، در نواحي كوهستاني
بر1 مي) دخالت انسان در محيط كوهستان، بدون رعايت قوانين حاكم  گيرد. محيط صورت
و زمين ها جاري ) رودها در عمق دره2 آن ها نمي هاي دامنۀ كوه اند  مند شوند. ها بهره توانند به راحتي از آب
به3 و شكننده بودن اين محيط است. ) عدم امكان كشت آبي در نواحي كوهستاني و هواي سرد  سبب آب
و رانش كوه، پديده4 و فعاليت ) در نواحي كوهستاني لغزش مي اي فراگير  كند. هاي زراعي را با مشكل مواجه

 هاي استوايي، كدام است؟ پيامد حذف جنگل-208
مي)1 و متحرك رونق و وسعت رودخانه)2 گيرد. كشاورزي نوبتي مي تعداد  يابد. ها كاهش

به بر مقدار آبرفت)3 مي ها در)4 شود. شدت افزوده مي اليهآب ناشي از باران، فرصت جذب  كند. هاي خاك را پيدا
(بنگالدش) را به خود اختصاص داده از موارد ذكر شده، كدام علت-209  اند؟ ها باالترين درصد مهاجرت به شهر داكا

و آشوب سياست)ب از دست دادن سرپرست خانواده) الف  هاي سياسي هاي دولت
و بيكاري)ج  فرسايش ساحل رودها)د نداشتن زمين، فقر
و قومي نزاع)ه  هاي خانوادگي
د1 و ج ج2) و ب و3) د و4ه) الف، ب ه) الف،
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مي-210  كند؟ كدام مورد با شكل سرزميني كشورها مطابقت
مي)1  شود زيرا كمترين مرز قابل دفاع را دارد. شكل سرزميني شيلي مزيتي براي آن محسوب
بهبرخي از كشورها مانند لسوتو، خاك كشور ديگر)2 مي را آن طور كامل احاطه مي كنند  گويند. ها را محاطي
و دسترسي به اطراف هميشه با مشكل روبه)3 و براي ارتباط  رو هستند. كشورهايي كه شكل فشرده دارند، پايتخت در مركز قرار دارد
و همچنين ايجاد خطو كشورهايي مانند اندونزي براي نظارت حكومت بر همۀ قسمت)4 ميهاي كشور  شوند.ط ارتباطي با مشكل مواجه

به-211  عنوان يك سيستم، كدام عبارت بيانگر ديدگاه جغرافيدان است؟ در مطالعۀ يك روستا
و طبقه مطالعۀ انواع خاك)1 ها هاي روستا و مصرف)2 بندي آن و نحو1 توزيع  ميزان توليدات كشاورزي

و اقتصا نقش آب در استقرار زمين)3 و خواص ژنتيكي مطالعۀ ويژگي)4د روستاهاي كشاورزي  هاي گياهان از نظر چگونگي توليد
و ارتفاع نقطۀAدر نقشۀ توپوگرافي زير، نقطۀ-212 ، چقدر است؟Mبر روي كدام پديده واقع شده

 متر 1380-آبراهه)1

 متر 1380-پشته)2

 متر 1460-آبراهه)3

 متر 1460-پشته)4

بههتمامي گزين-213  جز: هاي زير در ارتباط با سنجش از دور درست است،
 ها قادر است امواج نامرئي را نيز دريافت كند. الف) سنجند1 برخي ماهواره

ميب) بازتاب طبيعي متفاوتي كه اشياء دارند موجب شناسايي آن  شود. ها
و فرابنفش وجود دارند كه مرئي هستند. ج) طيف وسيعي از امواج فروسرخ

 هاي گوناگون در طول موج نورهاي مرئي قرار دارند. ها از پديدهد) همۀ بازتاب
و موضوعي از نواحي گوناگون از كابردهاي سنجش از دور است.)ه  تهيۀ نقشۀ پايه
د1 و ج د2) و و3 ) الف ج و4ه) الف، ب ه) الف،

و تصاوير ماهواره نقش بسيار مؤثر عكس-214 سي هاي هوايي  ستم اطالعات جغرافيايي چيست؟اي، در
 هاي مختلف در روي كر1 زمين شناسايي موقيعت پديده)2 اثبات يك نظريه يا فرضيۀ جغرافيايي تجربه شده)1

آن پردازش داده)3 و ارتقاء كمي و افزودن اليه)4ها هاي خام آماري در سيستم و به روز آوردن  هاي مختلف اطالعات بازنگري نقشه
آ-215 ميدر  گيرد؟ خرين مرحله از آمايش سرزمين، چه اقدامي صورت

و برنامه تهيۀ نقشه)1 آن هاي آمايش سرزمين  هاي اقتصادي در مناطق مختلف كشور توزيع مناسب فعاليت)2 ريزي براي اجراي
و تحليل اطالعات سرزمين)4 محيطي مشابه شناسايي واحدهاي زيست)3  تجزيه

 دقيقهدقيقه 1515نهادي: نهادي: وقت پيشوقت پيش علوم اجتماعيعلوم اجتماعي

 شوند؟ شناسي تفهمي گرفتار نمي هاي جامعهو به چه دليل به محدوديت نيستشناسي پوزيتيويستي چرا دانش اجتماعي متفكران مسلمان از نوع جامعه- 216
و وحي توان داوري دربار1 ارزش)1 مي به اين دليل كه با استفاده از عقل را-كنند هاي اجتماعي را پيدا بهبهعقل عنوان يك ابزار مستقل معرفتي

 شناسند. رسميت نمي
و دانش اجتماعي قائل نمي)2 و نظري، شباهتي بين علوم طبيعي و-شوند چون با شناخت تفاوت عقل عملي به تفاوت موضوعات علوم انسـاني

 طبيعي پي برده بودند.
و نظري، دانش اجتماعي)3 و-دانستند را شبيه علوم طبيعي نميزيرا با شناخت تفاوت موضوع علم عملي شناخت علمي را به شناخت حسـي

و مقيّد نمي  كنند. تجربي محدود
و مقيّد نمي دليل اينبه)4 و تجربي محدود و نظـري، دانـش-كنند كه شناخت علمي را به شناخت عقلي با شناخت تفاوت موضوع عقل عملـي

 دانستند. اجتماعي را شبيه علوم طبيعي نمي
 در رابطه با جهان اجتماعي، موارد زير نشانگر چيست؟-217

مي� و شناختي كه جهان اجتماعي براساس آن شكل و خصوصي نيست. آگاهي  گيرد، آگاهي فردي
آن� مي برخي از اجزاي جهان اجتماعي كه با حذف  ريزد. ها، جهان اجتماعي فرو
و پديده� و تحول اجزا ميهايي كه كمتر در معرض تغيير  گيرند. قرار
 هاي سطحي جهان اجتماعي اليه-هاي اجتماعي ويژگي جهان-گيري جهان اجتماعي شكل)1
 هاي عميق جهان اجتماعي اليه-اهميت اجزاي جهان اجتماعي-ويژگي جهان اجتماعي)2
 هاي اجتماعي گوناگوني جهان-هاي عميق جهان اجتماعي اليه-ساخت جهان اجتماعي)3
 هاي اجتماعي هاي جهان اليه-باز توليد جهان اجتماعي-گوني جهان اجتماعيگونا)4
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به ترتيب اين ويژگيبه-218  كدام شناخت مربوط است؟ ها
مي�  شود. فهمي كه با استفاده از اندوختۀ معرفتي جامعه حاصل
و علم عقالني مخالفتي ندارد.�  با شناخت
 ان ندارند.هاي مختلف با آن برخوردي يكس فرهنگ�
 شهودي-وحياني-عمومي)4 علمي-عمومي-شهودي)3 عمومي-شهودي-علمي)2 عقلي-علمي-عقلي)1

و علم نظري، كدام است؟-219  عبارت درست در رابطه با علم اجتماعي عقلي، عقل عملي
و عملي)1 و غير طبيعي-استفاده از علم نظري اه شناخت هستي-ابزار شناخت امور كلي
و آگاهي انسان-ابزار شناخت حسي تجربي-استفاده از معناي خاص عقل)2  پيدايش موضوع علم با اراده
و عملي)3 و احكام ارزشي-استفاده از عقل نظري و نبايدها و آگاهي انسان-شناسايي بايدها  استقالل موضوع آن از اراده
به)4 و ذهني انسان-ها شناخت هستي-صورت يك علم ابزاري قرار دادن علوم اجتماعي و تالش علمي  ابزاري براي هر نوع شناخت

به عبارت-220 مي ترتيب تأثير كدام بخش هاي زير،  كند؟ هاي هويتي را بر يكديگر بيان
مي هر جهان اجتماعي به تناسب ارزش� و بدن آدمي مواجه  شود. هاي خود با طبيعت
از در جامعۀ قبيله� آن طريق جايگاه قبيلهاي هويت افراد مي اي  شود. ها مشخص
مي هاي اجتماعي انسان قرآن كريم بخشي از كنش� و زمين  داند. ها را منشاء گشايش بركات آسمان
و طبيعت)1 و خصوصيات جسماني- تأثير زندگي اجتماعي انسان بر جغرافيا  نفساني تعامل جهان اجتماعي با جهان- تأثير جهان اجتماعي بر جهان طبيعت
و فرهنگ بر بدن)2 و خصوصيات جسماني-تعامل جهان اجتماعي با جهان نفساني-تأثير جامعه  تأثير جهان اجتماعي بر جهان طبيعت
و بدن)3 و فرهنگ با طبيعت و فرهنگ بر بدن-تعامل جامعه  تعامل جهان اجتماعي با جهان نفساني-تأثير جامعه
وي)4 و فرهنگ با  تأثير نفس بر فرهنگ-تعامل جهان اجتماعي با جهان نفساني-هاي نفساني ژگيرابطۀ جامعه

 يك در ارتباط با تحوالت هويتي فرهنگ، درست است؟ كدام-221
دهي رفتارهاي اجتماعي ناتواني فرهنگي در سازمان←بروز تعارض فرهنگي←فراتر رفتن تغييرات هويتي خارج از مرزهاي مقبول فرهنگي)1

 بحران هويت←تزلزل فرهنگي←مطابق با مباني خود 
←فراتر رفتن تغييرات هويتي خـارج از مرزهـاي مقبـول فرهنگـي←تزلزل فرهنگي←ساز فرهنگ از دست رفتن ثبات مبادي هويت)2

 تحول فرهنگي منفي←بحران هويت
و←تزلـزل فرهنگـي←فراتر رفتن تغييرات هويتي خارج از مرزهاي مقبـول فرهنگـي←بروز تعارض فرهنگي)3 از دسـت رفـتن عقايـد

 بحران هويت←ها ارزش
و تحـول←بحـران هويـت←بروز تعارض فرهنگي←دهي رفتارهاي اجتماعي مطابق با مباني خود ناتواني فرهنگ در سازمان)4 دگرگـوني

 تحوالت تمدني←هويت فرهنگي
و هويتي«و» هاي ويژه تحكيم قدرت دولت با حمايت«،»تأمين مقبوليت نظام سياسي«ترتيببه- 222  ها بر يكديگر است؟ مبيّن تأثير كدام نظام» تزلزل فرهنگي

 فرهنگي بر سياسي-اقتصادي بر سياسي-سياسي بر فرهنگي)2 فرهنگي بر سياسي-فرهنگي بر سياسي-سي بر فرهنگيسيا)1
 سياسي بر فرهنگي-اقتصادي بر سياسي-فرهنگي بر سياسي)4 سياسي بر فرهنگي-سياسي بر اقتصادي-فرهنگي بر سياسي)3

و طـي ايـن مـدت، موقعيـت نقش ظهور فرهنگ غرب از سد1 هفدهم تا بيستم-223 و بيستم چه بوده است چگونه بود؟ رويداد دو سد1 نوزدهم
 فرهنگي كشورهاي غير غربي چه وضعيتي پيدا كرد؟

و نظام جهاني بخشيد شكل جديدي به روابط بين)1 به-المللي و ديگر جوامـع بـه جوامع غربي صـورت جوامـع پيرامـوني صورت جوامع مركزي
آن-درآمد و اقتصادي جهاني تثبيت شد.ها وضعيت و نظامات سياسي  در حاشيۀ روابط

و نظام جهـاني بخشـيد شكل جديدي به روابط بين-نظامات سياسي، اقتصادي جديدي شكل گرفت)2 و نظامـات-المللي در حاشـيۀ روابـط
و اقتصادي جهاني وضعيتي متزلزل پيدا كرد.  سياسي

ن شكل جديدي به روابط بين)3 و و نظامـات-نظامات سياسي، اقتصادي جديدي شـكل گرفـت-ظام جهاني بخشيدالمللي در حاشـيۀ روابـط
و اقتصادي جهاني وضعيتي متزلزل پيدا كرد.  سياسي

 با تبليغ مسيحيت، فرهنگ جوامع غير غربي دچار اختالل شد.- نظامات فرهنگي جديدي شكل گرفت- براي بسط قدرت جهاني خود كوشيد)4
بهعملكرد-224 و چه جرياناتي تحقق يافته است؟ زير  ترتيب توسط چه كساني

و جذب گروه�  هاي مهاجم بيگانه درون خود هضم
به�  سوي قراردادهاي استعماري قدم برداشتن
و ماركسيستي هاي خود در چارچوب انديشه دهي حركت سازمان�  هاي ناسيوناليستي، سوسياليستي
 روشنفكران چپ كشورهاي مسلمان-قاجاردولتمردان-فرهنگ اسالمي)1
 هاي استعماري غربي دولت-منورالفكران غرب زده-استبداد تاريخي قومي)2
نو)3  منورالفكران غرب زده-حاكمان سكوالر در كشورهاي مسلمان-استعمار
چپ-هاي استعماري غربي دولت)4  حاكمان سكوالر در كشورهاي مسلمان-روشنفكران
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ج«رتيب مصاديقتبه-225 و ب  اند؟، كدام»الف،
و جنوب)1 و استعمارزده-خودباختگي فرهنگي-شمال  استعمارگر
و استعمارزده)2 و-الگوپذيري مقلدانه از كشورهاي صنعتي-استعمارگر  جنوب شمال
و عقب مانده توسعه)3 و غنا-ناديده گرفتن عدالت در عرصۀ حيات انساني-يافته  فقر
و فقيـر بـه ابعـاد-فرهنگ جديد غرب)4 محدود نكردن چالش بين كشـورهاي غنـي

و نظر داشتن به ابعاد فرهنگي  بحران اقتصادي كنترل نشده-اقتصادي
به-226  رتيب كدام است؟ت علت پيدايش هر يك از موارد ذيل،

و آرمان از دست رفتن اعتبار جهاني ارزش�  هاي بعد از رنسانس ها
و اين جهاني هاي وجودي انسان به آرمان توجه همۀ ظرفيت� و اهداف دنيوي  ها
و انكار حقيقت�  شكاكيت
 روشنگري مدرن-غلبۀ سكوالريسم بر فرهنگ غرب-بيداري اسالمي)1
چپ از بين رفتن جاذبه-انقالب اكتبر روسيه)2  گريز از سكوالريسم-هاي روشنفكري
و دنيوي گرايي-غلبۀ سكوالريسم بر فرهنگ غرب-حركت انقالبي ماركس)3  سكوالريسم
 منورالفكران غرب زده-رويكرد گزينشي جهان غرب به ابعاد معنوي جهان-انقالب اسالمي)4
ب هاي آزادي يك تفاوت انقالب كدام-227 ميبخش  كند؟ا انقالب اسالمي را بيان

مي هاي چريكي گروه همگي با جنبش)1 و احزاب مختلف شكل به هاي آزادي همۀ نيروهاي چپ با الگو گرفتن از جنبش-گرفتند ها دنبـال بخش
 هاي چريكي بودند. حركت

مي)2 و مورد حمايت بلوك غرب قرار و شـعار-دگرفتن اغلب در رويارويي با بلوك شرق شكل گرفته نـه«هيچ وابستگي به بلوك غرب نداشـت
 ناظر به اين مسئله بود.» شرقي، نه غربي، جمهوري اسالمي

مي)3 و حذف كارگزاران مستقيم غرب موفق و فرهنگي توفيقي نداشتند در مقابله با استعمار قديم تنهـا-شدند ولي در قطع وابستگي سياسي
و تمدني داشت.يك انقالب سياسي نبود بلكه هويتي فر   هنگي

مي در چارچوب نظريه)4 و مكاتبي شكل به هاي غربي براي حل بحران گرفتند كه در حاشيۀ فلسفه ها از عقبۀ-وجود آمده بودند هاي جهان غرب
و فلسفي جهان اسالم بهره مي و تعلقي به مكاتب سياسي غرب نداشت. كالمي  برد

به-228  اند؟ق يافتهترتيب با چه هدفي تحق موارد زير
 شناسي تفهمي جامعه�
 هاي عقالني معطوف به هدف غلبۀ كنش�
و قدرت مخدوش كردن استقالل اقتصادي كشورهاي مختلف توسط كانون�  هاي ثروت
آن هاي اجتماعي براي پيش شناخت پديده)1 و كنترل و پـيش اعطاي قدرت پيش-ها بيني و مسـائل طبيعـي بينـي  حمايـت-گيـري حـوادث

و منطقه سياست اي هاي قومي
آن هاي اجتماعي براي پيش فهم پديده)2 و كنترل  حفظ منافع خود-استفاده از علوم تجربي براي رسيدن به اهداف دنيوي-ها بيني
به هايي جهت توصيه)3 و اهداف زندگي تأمل دربار1 ارزش-سوي نظام مطلوب گذار از نظام موجود  تگي فرهنگيايجاد يك نوع خودباخ-ها
و انتقادي نسبت به ارزش)4 مي نفي علومي كه داوري-ها در نظام اجتماعي داوري ارزشي  تعريف هويت جديد-كنند هاي ارزشي

و مالتوس«ترتيببه-229 و هايي غير علمـي محسـوب مـي چه نوع شناخت» كنت«اي، اشتراك نظر داشتند؟ از نظر در چه زمينه» ريكاردو شـوند
چه، عمليات نظامي قدرت»تونهانتينگ« مي هاي غربي را در قبال  كرد؟ چيزي توجيه

و وحياني-نظريه اقتصادي)1  مقاومت كشورهاي غير غربي-عقلي، شهودي
و عقلي-اشكال حكومت)2  عدم استقرار صلح پايدار-متافيزيكي، فلسفي
و عقلي-نظريه سياسي)3  جنگ بين مناطق پيراموني-شهودي، حسي
و غنا)4 و شهودي-فقر  تداوم جنگ سرد-عقلي، حسي

مي ترتيب با هر يك از اين حالتبه-230  دهد؟ ها، چه اتفاقي براي فرهنگ رخ
و خالء معنوي�  كاستي
و عقايد خود ناتواني در تعريف يك نظام جهاني بر مبناي ارزش�  ها
و ارزش� ها از دست دادن اعتبار عقايد
و ناامي)1  دو قطبي شدن جهان-از بين بردن قدرت مقاومت يك فرهنگ-دييأس
و پوچ)2 و رواني گرفتار شدن انسانيت با بحران-انگاري شكاكيت  تزلزل فرهنگي-هاي روحي
 فرهنگي جامعهنابود شدن هويت- ناكامي در وصول به ادعاهاي جهاني خود- تشويق متفكران اجتماعي براي عبور از مرزهاي هويت فرهنگي جامعه)3
 خودباختگي فرهنگي- هاي ديگر ناتواني يك فرهنگ براي مقاومت در برابر فرهنگ- هاي فرهنگي فراخواني انديشوران به بازانديشي دربار1 بنيان)4

 نتيجۀ چالش نوع چالش

هاي سياسي فروپاشي نظامج

و استعمارزده باستعمارگر

و علمي الف  معرفتي
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 كنند1 چيست؟ ترتيب هر يك از عبارات، بيانبه-231
 يافته براي هدفي معين اعمال قدرت سازمان�
 تي استدالل عقليعدم تداوم روش معرف�
 استبداد استعماري در كشورهاي اسالمي�
و شهود در شناخت علمي-) حكومت1  روش حاكمان سكوالر در كشورهاي مسلمان-ناديده گرفتن جايگاه وحي
 زده در كشورهاي اسالمي عملكرد منورالفكران غرب-نتيجۀ رويكرد دنيوي انسان مدرن-) تعريف سياست2
 هاي فراماسونري روش جريان-از مباني غيرتجربي علم مدرن پرسش-) اقتدار3
 زده تفكر روشنفكران غرب-هاي علم حسي تجربي آثار محدوديت-) مشروعيت4
به مفاهيم جامعه-232  اند؟ ترتيب كدام شناختي متن زير را

حج، حاجيان 1394در مراسم حج سال و ... موجـبو برنامه سوء مديريتام جمعيت، به سرزمين منا رفته بودند. ازدح جهت انجام مناسك ريزي
به عده جان باختن  اعالم شد. عزاي عموميهمين مناسبت در ايران اي از زائران گرديد.

 كنش سنتي-پيامد غيرطبيعي كنش اجتماعي-عدم عقالنيت-كنش اجتماعي)1
 عاطفي كنش-پيامد غيرطبيعي كنش اجتماعي-عدم مسئوليت-هنجار اجتماعي)2
 هنجار اجتماعي-پيامد غير ارادي كنش اجتماعي-عدم عقالنيت-فرهنگ آرماني)3
 ارزش اجتماعي-پيامد طبيعي كنش اجتماعي-عدم تعهد-كنش عقالني معطوف به هدف)4
 ها متعلق به چه فرهنگي است؟ اين ويژگي-233
 را نفي كنند.هايي كه ابعاد متعالي انسان به رسميت شناخته نشدن هويت�
 هايي كه از نظر نظامي شكست خورده بودند. تأثيرپذيري از فرهنگ�
 ها از جهاني كه به فطرت متعلق است. خروج انسان�
 مغوالن-داري سرمايه-توحيدي)4 صهيونيسم-سلطه-سكوالر)3 اساطيري-مغوالن-ديني)2 باطل-صهيونيسم-حق)1
به-234 و ترتيب عبارات زير را  بودن مشخص نمائيد: نادرستاز جهت درست
و وحياني به تفسير علمي نسبت به ارزش كه جغرافياي هستي را به جهان طبيعت محدود نمي كساني� هاي دانند با استفاده از شناخت شهودي

 پردازند. سياسي مي
مي� و تجربي باشد معرفت گفته  شود. به شناختي كه حسي
با� مي فرهنگي كه شناخت علمي ارزش ليبرال دموكراسي  كند، سازگار است. هاي اجتماعي را انكار
 تعامل عالمان ديني در نخستين رويارويي غرب متجدد با جهان اسالم براساس حفظ استقالل بود.�

دد،)1 د)2 غ، د، غ)3 د، غ، غ، غ)4 غ، د، د،  غ، غ، د،
چهبه-235  مفاهيمي ارتباط دارند؟ترتيب هر يك از اين عبارات، با
 تحسين ايثارگري�
و مرگ خود�  تفسير انسان از زندگي
 هاي فرهنگي غرب پرداختن به حل مسائل اجتماعي جامعۀ خود در چارچوب بنيان�
و نمادهاي كالن اجتماعي-فرهنگ واقعي)1  عملكرد ماركسيسم-از عقايد
 ويژگي ماركسيسم-هاي اجتماعي ترين پديده عميق-فرهنگ عمومي)2
 تفكر ناسيوناليسم-هاي وجودي انسان پرسش-فرهنگ آرماني)3
 روش ليبراليسم-هاي الهي از سنت-فرهنگحق)4

منطق منطقفلسفهو   دقيقهدقيقه 2525وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: فلسفهو 
مي كلمه«به» مصدر«در مورد تعريف-236 ما قضيه«به» استدالل«و» رساند. اي كه انجام كاري را ترتيـب بـه» شناخت جديدي ارائه دهد. اي كه به
 توان گفت: مي

و مانع نيست)1 و جامع نيست)2 مانع نيست-جامع  بي ربط است-مانع است
و مانع نيست)3 و مانع نيست)4 جامع نيست-جامع است  ربط استبي-جامع
مي-237  كند؟ كدام مورد بر همۀ مفاهيم كلي صدق
 وجود يك مصداق خارجي براي آن محال نيست.)2 برايش فرض كرد.توان مصاديق متعدديمي)1

و هم ذهني-مصاديق متعدد)3  يا بيش از يك مصداق خارجي دارد يا اصالً فرد خارجي ندارد.)4 دارد.–هم خارجي
و عرض عام همان نوع، شبيه نسبت ميان كدام از ميان نسبت-238 ك از مفاهيم زير است؟ي هاي چهارگانه، نسبت ميان يك نوع خاص
و تصور)1 و قضيه)2 مجهول و تصور)3 قياس و شرطي)4 تفكر  قضيه
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 يك از قضايا شخصيه است؟ كدام-239
 اند. كلمات بيانگر تصورات ذهن)1
 انسان در پس زبانش پنهان است.)2
به6مسلمان حضرت محمد)3  عنوان خاتم پيامبران باور دارد. را
ميمجموعۀ)4  گيرد. اعداد طبيعي، مجموعۀ اعداد فرد را در بر

ب نيست«اگر صدق-240  را بدانيم، كدام قضيه ضرورتاً صادق است؟» بعضي غير الف غير
ب غير الف است.1 ب غير الف است.2 ) هر ب است.3 ) بعضي ب نيست.4 ) بعضي غير الف غير  ) هيچ غير الف غير

سح هرگاه با توجه به اين-241 و معجزه هر دو خارق عادتند، نتيجه گرفته شود كه سحر را نميكه و نيز با ديدن شكل بالر يك توان مغلوب كرد هاي
 يك از انواع استدالل استفاده شده است؟ ترتيب از كدام پرنده، قدرت تقريبي اوج آن پرنده تعيين شود، به

 برهان انّي-قياس)4لتمثي-تمثيل)3 برهان لمّي-قياس)2 برهان لمّي-تمثيل)1
و سوم، قياسي داريم كه نتيجۀ آن موجبۀ جزئيه است. كدام عبارت دربار1 هر سه قياس درست است؟ در هر يك از شكل-242 و دوم  هاي اول

و كبرا كلي است.)2 كبراي آن جزئيه است.)1  صغراي آن جزئي
ه است.يكي از مقدمات ضرورتاً جزئي)4 صغراي آن موجبه است.)3

 كدام عبارت درست است؟-243
مي نتيجه)1  براي ما معلوم گردند.-كه مجهولند-شود كه مقدمات گيري در قياس باعث
به)2  شرط درستي دو مقدمه، نتيجه به روشني درون آن دو است. در ضرب اول شكل اول،
ميدو قضيۀ مشكوك در صورتي كه به نحو صحيح در ذهن اقتران يابند، نتي)3  دهند. جۀ قطعي
 ارزيابي قواعدي كه در دانش منطق بيان شده، بدون استفاده از قواعد منطقي غيرممكن است.)4

و پي بردن به بارش با ديدن وضعيت ابرها«ترتيب،به- 244  هر كدام با استفاده از كدام برهان است؟» پي بردن به سردي هوا از روي بخار پشت شيشه
 لمّي-انّي)4 انّي-لمّي)3 انّي-انّي)2 لمّي-لمّي)1
مي-245 و از آن نتيجه بگيريم كه مردم آن كشور ثروتمنـدترين مـردم اگر بدانيم كه پنج نفر از ثروتمندترين افراد جهان در يك كشور زندگي كنند

 ايم؟ اي شده جهان هستند، دچار چه مغالطه
 كاسايهام انع)4 تمثيل ناروا)3 تركيب)2 تقسيم)1
مي-246 و بررسي كدام مسأله را  توان به فلسفۀ علوم تجربي مربوط دانست؟ بحث

مي)2 آيا اصل عليت يك عادت ذهني است؟)1  توان تصور يك كوه را در مغز جا داد؟ آيا
مي)4 آيا روح يك واقيعت قابل تجربه است؟)3  شود؟ چرا حرارت بسيار زياد، باعث دگرگوني اشياء

 عبارت درست است؟ كدام-247
 اند؛ چرا كه ظهور انديشه در آن، باعث شد كه زبان تعقل جاي زبان افسانه را بگيرد. يونان را مهد تفكر فلسفي دانسته)1
و انديشه سبب شد تا نظرات متضادي از سوي جهانبي)2  شناسان باستان عرضه شود. اعتمادي نسبت به دانش
ق)3 و مصر پديدار شده بود. بل از هر تمدن ديگري، در بينبيشتر عوامل سازند1 تمدن،  النهرين، يونان
و جهان هستند. ها، در حقيقت نشان اسطوره)4  دهند1 تأمالت آغازين بشر در مورد هستي
 كدام عبارت، بيانگر نظر سقراط است؟-248

و كمال جسم بها داد.)1 و ثروت و جامعه سود)2 نبايد به مال  چنداني ندارد. ثروت براي فرد
به)3 مي همۀ چيزهاي ارزشمند از فضيلت به4 آيند. دست مي ) كمال نفس همراه با فضيلت، ثروت  آورد. بار

 است؟ ناسازگارمحتواي كدام عبارت با نظرات پروتاگوراس-249
بي وگوهاي آدميان براي دست گفت)1  به اين معني است كه وجود ندارد.اگر چيزي به حواس نيايد،)2 نتيجه است. يابي به حقيقت،

آن)3 به فقط و يقيني است. چه از راه حواس  حواس در هر شرايطي مي توانند حقيقت چيزها را دريابند.)4 دست آيد، پايدار
 با توجه به نظرات ارسطو، كدام عبارت دربار1 علت فاعلي درست است؟-250

مي به قوه)1 ل آشكارشدن يك استعداد نهفته است.) عام2 گردد. اي در درون شيء باز
و آگاهي از ويژگي4 شيء است.» جزوي از وجود«در حركات طبيعي،)2  هاي گريزناپذير آن است. ) توجه

به-251  تر است؟ وجود به كدام نسبت نزديك از نگاه يك فيلسوف، نسبت موجود
رگ)1 آن)2ها جريان خون به  يك واژه نسبت به معناي

آنآب)3  معناي يك واژه به نوشتۀ همان واژه)4 نمك نسبت به نمك محلول در
 تر توضيح داده است؟ را دقيق» الوجود ممتنع«كدام عبارت مفهوم-252

 چه كه حمل هستي برآن ممكن نيست.آن)2 مفهومي كه تصور آن غيرممكن است.)1
و نخواهد داشت.)3 كهآن)4 چيزي كه هرگز وجود نداشته  فقط وجود خيالي يا فرضي داشته باشد. چه
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 كدام عبارت، دربار1 تجربۀ علمي درست است؟-253
مي)1 و اگر آزمايش به موارد جزئي تعلق مي گيرد  شود. ها، در شرايط يكسان نتيجۀ يكسان بدهد، تبديل به قانون
مي)2 و بر اصول عقالني تكيه دارد؛ بنابراين به موارد از عقل استفاده ميكند و قابل تعميم است. كلي تعلق  گيرد
مي)3 به به موارد جزئي تعلق مي گيرد، اما  شود، قابل تعميم است. اين دليل كه در شرايط يكسان تكرار
مي)4 مي به موارد جزئي تعلق و به گذشته محدود  گردد، مگر آن كه اساس آن اصول عقالني باشد. گيرد
ا-254 ؟شود نميهاي اوليۀ تشكيل جوامع بشري شمردهز ريشهكدام مورد از نظر فارابي،

 نياز متقابل آدميان به يكديگر)2 دستيابي به كماالت انساني)1
و غريزي)4 ميل طبيعي به زندگي كنار همنوع)3  تأمين نيازهاي حياتي
 سينا مناسب است؟ نزد ابن» عنايت«كدام عبارت، براي تعريف اصطالح-255
 علم فراگير خداوند به موجودات است.)2 كه در طبيعت وجود دارد. نظمي است)1

مي رحمتي است كه شامل همۀ انسان)3  لطف خدا است كه در مقابل هر شري است.)4 شود. ها
به-256 مي كدام مورد، عبارت زير را  كند؟ درستي كامل

».. و رستگاري در ميبه اعتقاد غزالي كه ............... بود، يقين »شد. ............. يافت
و تصوف-سردمدار مخالفت با فلسفۀ مشاء)1 و متكلم مكتب اشعري)2 عرفان  مبارزه با عقل مستقل-طراح

و مكتب اشعريت-پرچمدار مبارزه با معتزله)3 و مكتب اشعريت-پرچمدار مبارزه با مشي استداللي)4 پيروي از دين  پيروي از دين
ك-257 همفرض كنيد ميه  كنيم. كدام عبارت دربار1 اين مشاهده درست است؟ زمان يك شمع را با تصوير آن كه در آينه افتاده، مشاهده
و خود شمع معلوم بالعرض است.)1  تصوير شمع در آينه، معلوم بالذات
بي)2 مي علم ما به تصوير شمع و به خود شمع، با واسطه تعلق  گيرد. واسطه
از)3 به تصوير شمع  صورت علمي شباهت دارد. اين حيث كه حاكي از شمع است،
 صورت علمي حاصل از تصوير شمع، با صورت علمي حاصل از خود شمع يكي است.)4
مي-258  كند؟ كدام ويژگي تفاوت اصلي فيلسوفان اشراقي را نسبت به عرفا بيان
 هستي براساس نوعي جغرافياي عرفانيتوضيح جهان)2 دغدغۀ رسيدن به نوعي درك كلي از جهان هستي)1

و توضيح مسائل وجود)3 و راه)4 استفاده از عقل استداللي در تدوين آن اعتقاد به متكثر بودن مظاهر حقيقت  هاي دستيابي به
به-259 مي كدام مورد، عبارت زير را  كند؟ درستي كامل
آن� و ماهيت هر دو اعتباري باشند،  ....... گاه ........ اگر وجود
 يگانه موجود واقعي ذات خداوند خواهد بود.)2 درك تفاوت آن دو غيرممكن خواهد بود.)1

 وجود حقيقي، چيزي غير از آن دو خواهد بود.)4 هاي ذهن ما خواهد بود. همۀ چيزها بافته)3
مي» اصل عليت«كدام عبارت، نظر منكران شناخت عقلي را در مورد-260  كند؟ بيان

 توالي حوادث است.)4 مشاهد1 مكرر است.)3 قرارداد ذهن است.)2 رط تجربه است.ش)1

 در كدام رويكرد روان شناختي، سابقۀ رفتار نابهنجار، كمتر مورد توجه است؟-261
 روان كاوي)4 گرا انسان)3 شناختي)2 رفتاري)1
ت-262 بهبه اعتقاد پياژه و همچنين كارگيري الگوي ثابت شناختي خود در شرايط مختلف، منجـر وانايي فرد براي تغيير شناختي خود در برابر محيط

 شود؟ به چه فرايندي مي
 دار پنداري جان)4 سازگاري شناختي)3 تفكر انتزاعي)2 تفكر منطقي)1
 اند؟ اجتماعي، ناميده-چرا نظريۀ اريكسون را رواني-263

 دليل تقدم مسائل رواني بر مسائل اجتماعيبه)1
مي)2  گذارند عوامل رواني بيش از عوامل اجتماعي بر تغييرات فرد اثر
مي)3  توانند اثرگذار باشند كه در حوز1 رواني وارد شوند. عوامل اجتماعي وقتي
و هم به تجارب فرد در دوره)4 ه دارد.هاي بعدي زندگي توج هم به تجارب دوران كودكي

 بيني است؟ بر اثر تصادف، منطقۀ بروكا در مغز يك فرد آسيب ديده است. بر اين اساس، كدام واقعيت قابل پيش-264
مي)1  كند. او سخن گفتن را فراموش
 او در فهم سخن ديگران با مشكل مواجه خواهد شد.)2
و سخن ديگران را شنيدن براي او ممكن نخواهد بود.)3  سخن گفتن
 فهم سخن ديگران را خواهد داشت، اما سخن گفتن برايش دشوار خواهد بود.)4

 دقيقهدقيقه 1515وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي: روان شناسيروان شناسي
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مي-265 و وضعيت اقتصادي نسبتاً يكساني دارند، در اثر حادثۀ سيل تمام دارايي خود را از دست دهند. اما تصور كنيد دو روستايي كه سطح درآمد
مي يكي از آن د ها بالفاصله در اثر اين حادثه سكته و مي يگري سالكند به هاي متمادي به زندگي خود ادامه نظر شما كدام عامل، در مـورد دهد،

 دو فرد متفاوت بوده است؟
 وضعيت اقتصادي)4 امكان كنترل رويداد)3 هاي شخصيتي ويژگي)2 نوع رويداد فشارزا)1
ري افراد يك جامعه است، او اطالعات خـود را از طريـق يـك(درجۀ حرارت) با رفتار پرخاشگ شناس، درصدد بررسي رابطۀ گرما پژوهشگر روان-266

به پرسش تـرين توصـيف دست آورده است. در اين تحقيق مناسب نامۀ ميزان پرخاشگري در مناطق مختلف جغرافيايي با درجات حرارتي مختلف
 براي متغيرهاي تحقيق، كدام است؟

 هستند.گرما با رفتار پرخاشگري دو متغير وابسته به يكديگر)1
به)2 و رفتار پرخاشگري متغير وابسته است. گرما  عنوان متغير مستقل
و رفتار پرخاشگري يك متغير مستقل است.)3  گرما يك متغير وابسته
به)4 و رفتار پرخاشگري يك متغير وابسته است. عنوان يك متغير واسطه گرما  اي
ميادراك اشكال پيچيده در كدام منطقه از قشر خاك-267  شود؟ ستري مغز، پردازش

 هاي جانبي كوچك هسته)4 لوب پس سري)3 گيجگاهي تحتاني)2اي لوب آهيانه)1
و جايگاه راست دست-268 و چپ دست كدام عبارت، در مورد نواحي مغزي زبان  ها، صحيح است؟ ها

و)1  به فهم زبان مربوط است.ناحيه بروكا در لوب پيشاني چپ قرار دارد
و نوشتن روبه ها بيش از چپ دست راست دست)2  رو هستند. ها با دشواري خواندن
(گفتن) اختصاص دارد.)3 و به تكلم  ناحيۀ بروكا در لوب گيجگاهي چپ قرار دارد
و شنيدن، بيشتر در نيم در راست دست)4 مي ها، تكاليف كالمي در خواندن .شوند كر1 چپ پردازش

مي-269 آن طبق نظريۀ پياژه، كودكان در كدام مرحله و نظاير  ها را بفهمند؟ توانند مفاهيم آزادي، عدالت، تساوي حقوق
 عمليات عيني)4 عمليات صوري)3 پيش عملياتي)2 حركتي-حسي)1
مي28و24هاي بين هفته-270 مي، جنين به حدي به رشد يا تواند در خارج از رحم زنده رسد كه بماند. ماندن بيشتر آن در رحم مادر، چه پيامدها

 آوردهايي دارد؟ دست
مي)1 و عواطف مادري را بيشتر رشد مي)2 دهد. احساس مادري و براي مادر خطر دارد. وزن جنين را بيش از حد باال  برد

مي)3 و عضالت مي)4 شود. موجب افزايش رشد طبيعي ادراك، حركات و جنين تقويت مي جريان زايمان راحت شود  گيرد. تر انجام
مي-271  نظر برسد؟به» ضعيف«،»قوي«آموز شود كه يك دانش آموز متوسط در كنار يك دانش كدام عامل باعث

 ثبات اداركي)4اي خطاي هاله)3 ثبات اندازه)2 خطاي ادراك)1
 بهترين سنين براي بارداري زنان، در كدام دوره سني است؟-272

 سال40تا30)4 سال35تا25)3 سال28تا22)2 سال23تا18)1
هم هاي روش كدام گزينه، در مقايسه بين يافته-273 و آزمايشي، صحيح است؟ هاي  بستگي
ميهم)1 و آزمايشي به تبيين روابط  پردازد. بستگي به توصيف روابط
هم)2  ايشي وجود ندارد.وجود دارد، ولي در آزم» تكرار پذيري«بستگي در
هم)3 مي در و معلولي است. بستگي رابطه حداكثر  تواند از نوع علّي باشد ولي در آزمايشي از نوع علت
هم)4 مي در مي بستگي متغيرهاي محيطي كنترل و در آزمايشي فقط متغير مستقل كنترل  شود. شود
م آگاهي به توانايي-274 و حيطۀ رشد اتفاق  افتد؟يها، در كدام دوره

و اجتماعي-كودكي اول)2 شناختي-كودكي اول)1  هيجاني
و اجتماعي-كودكي دوم)4 شناختي-كودكي دوم)3  هيجاني
و رشد شناختي، درست است؟-275  كدام عبارت، در ارتباط بين استدالل اخالقي
و رشد شناختي رابطه وجود ندارد.)1  بين استدالل اخالقي
ب)2 ا استدالل اخالقي در دوره قراردادي رابطه دارد.رشد شناختي
 استدالل اخالقي در دوره قبل از قراردادي با رشد شناختي رابطه دارد.)3
 استدالل اخالقي در دور1 مافوق قراردادي به رشد شناختي بستگي دارد.)4
مي-276  شود؟ در كدام موقعيت، حالت درماندگي در فرد ايجاد

بر)1  از الگوي رفتاري الف برخوردار نيست.)2 فشار رواني ندارد. كنترل شخصي
مي موقعيت)3  از ويژگي شخصيتي سخت رويي برخوردار است.)4 كند. هاي زندگي را چالش تلقي
 كدام نوع حافظه، مستقل از هويت شخصي فرد است؟» تولوينگ«براساس نظريۀ-277
 ازي ادراكيس آماده)4 رويدادي)3اي رويه)2 معنايي)1
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آن تسلط بر هيجان-278 و نظاير و ضعف، پذيرش مسئوليت به هاي خود، آگاهي از نقاط قوت مي ها، تحت كدام عنوان  شود؟ كار برده
 تسليم شدن در برابر محيط)4 هوش شناختي باال)3 سازگاري فرد با محيط)2 هوش اجتماعي باال)1
مي-279  دهد؟ در توجه پراكنده، چه اتفاقي رخ

مي)1 مي عوامل محيطي باعث حواس)2 شود. توجه فرد روي يك خبر مهم متمركز  شوند. پرتي
به)3 هم چند نوع اطالع مي طور به)4 شوند. زمان پردازش مي چند نوع اطالع  شوند. طور مساوي دريافت

به تفكر فرضيه-280  كدام ويژگي اشاره دارد؟ سازي در دور1 نوجواني
 شناختي، ولي محدود به زمان حال است.)2 كه با واقعيت مطابقت داردشناختي)1

مي)3 مي)4 گيرد. شناختي كه از طريق استدالل استقرايي شكل به شناختي، عالوه بر واقعيت  صورت فرضي تصور شود. تواند
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و ادبيات فارسي و ادبيات فارسيزبان زبان
4پاسخ: گزينۀ-1

 ها: در ساير گزينهها معني درست واژه
 ) سحاب: ابر1
 ) بنان: انگشت/ سوفار: دهانۀ تير، جايي از تير كه چلۀ كمان را در آن بند كنند.2
و علف كه كشاورزان در آن مي نشينند؛ آلونك، كَپَر، كلبه ) كومه: خانه3 )زاغه: آغل(اي از ني

1پاسخ: گزينۀ-2
:ها واژهمعني درست

 رغم: به خاك آلودن بيني، خالف ميل كسي عمل كردن، برخالف ميل، كراهت
 تقرير: بيان كردن، روشن ساختن

 انگيزي شرارت: بدي كردن، بدخواهي، فتنه
 اي كه روي جامۀ ديگر پوشند. ردا: جامه

4پاسخ: گزينۀ-3
:ها واژهمعني درست

 حميّت: غيرت، مرّوت، جوانمردي
 بيغوله: كنج، گوشه، ويرانه

 قيمت، گرانبها گرانثمين: پربها،
 آخته: بيرون كشيده، برآورده، كشيده، برافراشته

1پاسخ: گزينۀ-4
 ها: در ساير گزينهها واژهامالي درست

 خورده ) مغلوب: شكست2
ها جنگ) انزجار: نفرت/ مغازي:3
شب)4 شب رذالت: پستي/ تهجّد:  داري براي عبادت زنده بيداري،

2پاسخ: گزينۀ-5
)سقط: دشنام(/ ثقت: اعتماد)براعت: برتري(: برائت: پاكي، بيزاريها واژهامالي درست

3پاسخ: گزينۀ-6
و آكنده از لغات عربي دربارa تيره»انتقام«عباس خليلي، رمان ي زنان نوشت.روز را با نثري احساساتي

1پاسخ: گزينۀ-7
 ابله: داستايوسكي/ داستان دو شهر: چارلز ديكنز/ رستاخيز: لئون تولستوي/ انقالب آفريقا: فرانتس فانون

 ها: بررسي ساير گزينه
بك هاي خشم: جان اشتاين ) خوشه2
 ) مادام كامليا: الكساندر دوما3
 ) كنت مونت كريستو: الكساندر دوما4

3خ: گزينۀ پاس-8
و»چهارمقاله«هاي آثاري مانند قصه بـن وشـمگير، نمونـۀ بن اسكندر قابوس اثر عنصرالمعالي كيكاووس»نامه قابوس«احمد عروضي سمرقندي

و تربيت قصه و هـايي در فنـ الملك توسي، نمونۀ قصـه خواجه نظام)سيرالملوك(نامه هاي سياست اند. همچنين حكايت هايي در زمينه تعليم ون
و آيين فرمانروايي،  و اميران است. مملكترسوم كشورداري و وزيران و سيرت نيكوي پادشاهان  داري، لشكركشي، بازرگاني، علوم رايج زمان، عدل

 ها: بررسي ساير گزينه
ن سهروردي: نمونۀ قصه»عقل سرخ«)1 و ديني به وجه تمثيلي يا و شرح مفاهيم عرفاني، فلسفي .)سمبليك(مادين هايي در توضيح
و يك شب: نمونۀ قصه2 كهها سرگذشتهايي عاميانه كه حاوي ) هزار و زناني گمنام است با برحسبو ماجراهاي شاهان، بازرگانان، مردان تصادف

و وقايعي عبرت .اند شدهرو روبهو حوادثي شگفت آموز حكمتانگيز
بر رودي: نمونۀ قصه التّمثيل حبله ) جامع4 و عربي تنظيم هايي كه و حكم فارسي .اند شدهاساس امثال

3پاسخ: گزينۀ-9
ب) تشبيه: يار به آفتاب

و فلك استعاره: جان  بخشي به روح
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د) تشبيه: زلف به دام
 بخشي به باد صبا استعاره: جان

 ها: بررسي ساير بيت
 الف) تشبيه: شب وصال به باد

 استعاره: ...............
 ...............ج) تشبيه:

 بخشي به باد استعاره: جان
2پاسخ: گزينۀ-10

 بخشي به نيشكر استعاره: جان
 آميزي: نطق شكرين حس

)بار6(»ش«نغمۀ حروف: تكرار صامت
 گويي/ انگشت خاييدن در اين جا كنايه از حسرت خوردن كنايه: لب گشودن كنايه از اقدام به سخن

2پاسخ: گزينۀ-11
)معني نادرست/ تناسب با مطرب(پردa موسيقي-2)معني درست(پوشيدن-1:)دوم(: پرده)»ج«بيت(يهام تناسبا

بو)»الف«بيت(استعاره  : نسبت دادن دميدن به
و كامياب شدن : دامن گل بردن كنايه از بهره)»ب«بيت(كنايه:  مند
و لذيذ گفتن)»د«بيت(آميزي حس  : تلخ گفتن/ لطيف

؟پاسخ: گزينۀ-12
و سؤالدقت كنيم: و شمرده شوند، باز هم پاسخ درستي وجود ندارد. اشتباه در شمارش تكواژ قطعاً بي پاسخ است. هر طور هم تكواژها تفكيك

و بارها اتفاق افتاده  است. واژه در كنكور بارها
ه/1 ا)گ() سر/ سپرد/ ، وگرنه ايـن واژه پيشـينۀ شده انجاملي طراح طبق نظر احتما»مزدور«تقطيع()تكواژ10(/ ـِـ/ بيگانهني/ ـِـ/ مزد/ ور/

و بهتر است به دو تكواژ تفكيك نشود. )تاريخي دارد
ي/ ـِـ/ روز/ نامه/ ها/2 )تكواژ10(ـِـ/ خبر/ ساز)ي() بر/ رس/
3/ ش / نامه / ها ي/ ـِـ / دان / ـِـ ش/ ياب/ ي)ي() ارز/ ـِـ / )تكواژ12(ـِـ / ادب
ا/4 )تكواژ9(ـِـ/ تاريخ)ي(/ ـِـ/ عدالت/ پيشه/نا)يـ() فرمان/ رو/

4پاسخ: گزينۀ-13
 فرستاده بود: ماضي بعيد

 كني: مضارع التزامي
 نداشت: ماضي ساده

 داد: ماضي استمراري مي
2پاسخ: گزينۀ-14

 هنوزت اجل دست خواهش نبست: هنوز اجل دست خواهشت نبست.
1پاسخ: گزينۀ-15

)نظر+صاحب(: مركب نظران احبصمرغ دل
 ها: بررسي ساير گزينه

 : مشتقجانان: ساده/ نسيم وعدa رضوان) صباي روضه2
 : سادهتوخانۀ ابروي ) كمان3
4............... ( 

4پاسخ: گزينۀ-16
مي مور، چه مي )با توجه به سابقۀ كنكور(گذرد: دو جزئي داند كه بر ديوارa اهرام

 : دو جزئي)گذردمي(تي خام يا بر خش
 جزئي گذرا به مسند تو، بلندترين هرمي: سه

سه كه فرعون تخيّل مي  با مفعولبه گذراجزئي تواند ساخت:
َزبَر ماسوا ايستاده دو چگونه اين چنين كه بلند بر  جزئي اي:

سه در كنار تنور پيرزني جاي مي  متممبه گذراجزئي گيري:
به جملۀ چهار سؤالۀ مورد دقت كنيم! در منظوم و پاسخ و همين براي رد گزينه و متمم وجود ندارد  كافي است، سؤالجزئي گذرا به مفعول

سه»گذشتن«هرچند، ممكن است طراح يا را  را دوجزئي در نظر گرفته باشد.»جاي گرفتن«جزئي
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2پاسخ: گزينۀ-17
 قدرت دنيوي : ناپايداري)2(و گزينۀ سؤالمفهوم مشترك عبارت

 ها: مفهوم ساير گزينه
بي1 بي4 ) سلطۀ معشوق3 نصيبي)  نصيبي)

1پاسخ: گزينۀ-18
 رساني باد صبا : واالمرتبگي معشوق/ پيام)1(مفهوم گزينۀ

 ها : ناپايداري قدرت دنيوي مفهوم مشترك ساير گزينه
1پاسخ: گزينۀ-19

سر : وقتي نوك)1(بازگرداني گزينۀ  سريع رها شد كه از مهرa پشت اشكبوس نيز گذشت. چنانآنانگشت رستم را لمس كرد، تير تير،
 ها: در ساير گزينه

و با شست، تير خدنگ را آمادa پرتاب كرد.2  ) رستم كمان را در چنگ گرفت
 ) همين كه انتهاي تير به گوش رستم نزديك شد، از كمان فريادي برخاست.3
و سين4 و تشكّر، دست او را بوسيد.) رستم به پهلو و آسمان به نشانۀ قدرداني ۀ اشكبوس تير زد

3پاسخ: گزينۀ-20
و مفهوم ابيات:  بازگرداني

و شايسته براي آخرت خود فراهم نكرده ترسي كه توشهج) بازگرداني: به اين دليل از مرگ مي بي اي مناسب و توشه بودن اي./ مفهوم:  زاد
ب و داشتهالف) بازگرداني: و طمع را كنار بگذار، انسان نبايد براي رسيدن به نعمات دنيوي خون دل بخورد./ مفهوم:ه روزي هاي اندكت قناعت كن

 نكوهش آزمندي
و سخني بر زبان نياوري، ابر بهار مي طور همانب) بازگرداني: اگر دهانت پاك باشد د كه صدف را صاحب مرواريد اد./ كند به تو نيز جايزه خواهـد

 گويي مفهوم: پرورده
و نامساعد شود، حتي مورچه و اوضاع پريشان ميد) هنگامي كه بخت برگردد ي از موي روييـده بـرخطكه طور همانتواند بر شير غلبه يابد؛ اي

و از زيبايي بيندازد./ مفهوم: اوضاع نابسامان صورت مي  تواند قهرمان زيبايي را گرفتار كند
4پاسخ: گزينۀ-21

 : رهايي از عشق غيرممكن است.)4(مفهوم گزينۀ
مي مفهوم مشترك ساير گزينه  كند. ها: بي خبري معشوق از حال عاشق/ فقط عاشق حال عاشق را درك

2پاسخ: گزينۀ-22
ها : متفاوت بودن پديده)2(و گزينۀ سؤالمفهوم مشترك بيت
 ها: مفهوم ساير گزينه

بي3 ) پريشاني عاشق1  ) طلب عنايت از معشوق4 متايي معشوقه)
3پاسخ: گزينۀ-23

 : ناتواني عقل/ غلبۀ عشق بر عقل)3(مفهوم گزينۀ
 ها: مفهوم ساير گزينه

بي1 و چرخ در سرنوشت) و اتفاقات جهانها انسانتأثير بودن روزگار
 ) رسوايي عاشقانه2
 ) ارزشمندي خرد/ خرد الزمۀ سعادت است.4

گ-24 4زينۀ پاسخ:
و ناآگاهي در جامعه)4(و گزينۀ سؤالمفهوم مشترك منظومۀ و بيداري مردم/ ترسيم خفقان  : نااميدي از آگاه شدن

 ها: مفهوم ساير گزينه
 ) دعوت به دستگيري بدون توقّع1
 ) احتياط در عين الگو بودن2
او3 و طلب عنايت از  ) اتمام حجّت با معشوق

1پاسخ: گزينۀ-25
كم)1(و گزينۀ سؤالفهوم مشترك بيتم  ترين بهره از معشوق : بسنده كردن به

 ها: مفهوم ساير گزينه
 نشدني بودن داغ عشق ) فراموش2
بي3  نيازي از معشوق ) تغيير شرايط نامطلوب به مطلوب/
 ) اغراق در زيبايي معشوق4
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زبان عربيزبان عربي
گزینۀ-۲۶ ۱پاسخ:

کلیدی الّصالحونعبا/هایَرثُ:کلامت دي
می ارث به گزینهیَرُِث: سایر (رد است. اخباری مضارع فعل ها)برند،

ضمیر است. اضافی وصفی ترکیب من؛ صالح بندگان الصالحون: ترجمۀ»ي«عبادي از بعد گزینه»الصالحون«باید (رد )»۴«و»۲«هایبیاید.
گزینۀ-۲۷ ۱پاسخ:

املؤمُن کلیدی: مؤإکلامت یَعد: میذا وعده وقت هر کنید،من دقت از»ذاإ«دهد؛ بعـد یعنـی بگیرد؛ قرار خود مناسب جای ترجمـه»مـؤمن«در
فعل نیز و گزینه»یَِعُد«شود سایر (رد است. مضارع ها)فعل

به مییعتَِربُ: گزینهشامر سایر (رد ها)آورد
گزینۀ-۲۸ ۲پاسخ:

کلیدی: طبیعیهکلامت أمٌر تُلِجئُهذا م/
اسم اشاره اسم از بعد کنید دقت است؛ طبیعی امری این : طبیعیٌّ أمٌر منی»ال«هذا پس ندارد. وجود بهدار امر«صورتتوانیم کنـیم»این ترجمه

نیز برای»طبیعّی«و همراه»أمٌر«صفت آن ترجمۀ پس است نکره وصفی ترکیب می»ی«و وحدت یا گزینهنکره (رد »)۳«و»۱«هایباشد.
(آن میتُلِجئهم: وادار را) هایها گزینه (رد است. معلوم مضارع فعل »)۴«و»۱«کند،

می گاهی کنید بهدقت را ضمیر مرَجعِ ترجمه در بهتوان ضمیر بردجای می،کار وادار رضورت را مردم الرضورُة: تُلجئُهم الناس کند.مانند:
گزینۀ-۲۹ ۲پاسخ:

کلیدی: یکنإکلامت مل ماٌلذا خلقک/أعِطهم/تعطیه/لک ِبُحسِن
هرگاهملذاإ نداری؛ مالی هرگاه ماٌل: لَک معنای»اسم+لـِ«یکن باشد مقدم بهمی»دارد«خرب است رشط فعل چون نیز و مضـارع«صـورتدهد

می»التزامی گزینهترجمه (رد »)۳«و»۱«هایشود.
است مضارعی فعل ببخشی؛ را) (آن بـهکهتُطیعِه: اسـت، مضـارع فعـل نیـز آن از قبـل چـون و اسـت شده واقع وصفیه مضـارع«صـورتجملۀ

می»التزامی گزینهترجمه (رد گزینۀ»)۳«و»۱«هایشود. (رد است. مثبت مضارع فعل این نیز »)۴«و
آن به گزینهأعطهم: (رد است. امر فعل کن؛ عطا »)۴«و»۳«هایها

گزینۀ-۳۰ ۱پاسخ:
گزینهبررسی ها:سایر

اسم۲ اشاره، اسم از بعد به»ال«) اشاره اسم پس است، می»مفرد«صورتدار شود.ترجمه
صحیح: دید.دانشاینترجمۀ خواهند را خود سعی نتیجۀ آموزان،

۳) گزینۀ مانند (۲» شود.»اولئک) ترجمه مفرد
صحیح: بسیاریآنترجمۀ سختی مردم، هدایت برای کردند.پیامربان، تحمل را

معادل:۴ که«) نیز»کسانی و نیست عربی عبارت ال«در همچنین»نونَحابیهنَّ است. اضافی و وصفی است.»رسائل«ترکیب نکره و جمع
پدر برای دخرتان این صحیح: بود،شانمهربانترجمۀ جبهه در که نوشتند.هایینامههنگامی را

گزینۀ-۳۱ ۴پاسخ:
عبارت: نکنید.صدقهترجمۀ باطل اذیت و رساندن آزار با را هایتان
گزینه (ترجمۀ (۱های و (۳:(

جوامن۱ آفت نهادرد) منت ساختامن۳است.نی منت، می) بین از را برد.ها
) گزینۀ با دقیقاً سؤال عبارت نزدیک۴توضیح: ا) گذاشنت منت بدون احسان و صدقه به دو هر زیرا دارد. را مفهوم دارند.ترین شاره

گزینۀ-۳۲ ۴پاسخ:
اإلنسان قلب دّقات انسان: قلب گزینه؛رضبان رد ) است. اضافی »)۲«و»۱«هایترکیب

گزینه (رد أجمل »)۲«و»۱«هایزیباترین:
املوسیقی نغامت موسیقی: گزینه؛نغامت سایر (رد است. اضافی ها)ترکیب

اضاف ترکیب العامل؛ خلقة هستی: گزینهآفرینش (رد است. »)۳«و»۱«هایی
گزینۀ-۳۳ ۱پاسخ:

اِبَتِدْر؛ کن: معنای»بادر«شتاب کن«به معنای»اْسَتبِقی«و»اقدام بگیر«به گزینه»سبقت سایر (رد ها)هستند.
ضمیر عمرک؛ تو: گزینه»تو«عمر (در بیاید. تعریب در »)۴«و»۳«هایباید
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مطلب:� درک مطلب:ترجمۀ درک ترجمۀ
میَأَتْع (آیا الطیور، ِمن مخلصًا صدیقًا ِللتمساِح أّن عجیبـًا!َلُم تعـامًال بیـنهام َنـری حیـث دارد،) پرنـدگان از بااخالصـی دوسـت متساح که دانی

میطوری(به عجیبی تعامل دو آن میان التمساحبینکه ُنشاهد ما َفکثیرًا مییم!) را متساح بسیار فَتح(پس قد فـکالواسـعیَنفکّیهبینیم) دو (کـه
بکّل فمه يف َدَخَل و الطائر أقبَل و است) کرده باز را آرامشطبزرگش با و آمده جلو پرنده (و لَیجمـَعأمنینِة اسـت) شده دهانش وارد مِبنقـارهمتام

دندان میان چه هر منقارش با (تا الطعام! ِمن الحیوان ذلک أسنان بین علق ما شدکّل آویزان غذا از حیوان آن أنـسهای فقـد لـذا کنـد) جمع را ه
آن از یک هر (بنابراین اآلخر منهام دوسـتیکّل اسـباب دو آن میـان (و الصـداقة أسـباب بیـنهام اسـتحکمت و اسـت) گرفتـه انـس دیگـری بـه ها

گونه (به الطائر تری أنَّک حتی است) یافته میاستحکام را پرنده تو که یدُخُلای کأنَُّه و التمساح فم یدخُل دهـانبینی) وارد (کـه تمسـاحللبیتـه!
درحالیمی خانهشود وارد او گویا پرنـدهکه ایـن (که للتامسح، الطائر هذا ُیَقدمها دارد) وجود دیگری (خدمت ُأخری خدمٌة هناک است!) شده اش

می تقدیم متساح بهبه او که است (آن القوت، ِلطلب رحالتها فی الّتامسیح یتبع فهو متساحکند) مـیدنبال غـذا طلـب بـرای سفرهایشـان رود)در
متسـا دادن هشدار (به صوت بایجاد التمساح إنذار إلی أرسع ببیند،) را خطری یا شکاری که هنگامی (پس ، َخَطرًا أو صّیادًا شاَهَد ایجـادفإذا بـا ح

می معنایشیشتابد)صدایی (نیز) (حیوان معناه، الحیوان َفُیسمیرادرک اإلبـرفهمد) إلی (ُع الصـطیاد املناسـبة الحیلة اتخاذ إلی أو صـید)=تعاِد
بهتطعم (پس حیه! گرفنت یا شدن دور طعمهلسوی شکار برای مناسب میۀ شتابد.)اش

منت: کلامت معنای
آنفکَّیه فک آمدأقَبَلدو الطأمنینةجلو آرامشبکل کامل با
شدُعلِّق ِسّن)دندانأسنانآویزان (مفرد: اندهَفمها
گرفتَأِنَس غذاالقوتدوستیالصداقةانس
ُم میُیَقدِّ رفتبهَتِبَعهکندتقدیم او شتافتأرسعدنبال
شکاراصطیادهشدارإنذار

گزینۀ-۳۴ ۲پاسخ:
گزینه ها:ترجمۀ

می۱ متساح از پرنده هیچ) و منیترسد نزدیک او به شود!گاه
علت۲ از نیا) احساس دوستی، استهای دیگری به (نفر) یک !ز
می۳ آواز خطر احساس هنگام صدایی با متساح می) فرار خطر از پرنده پس کند!دهد،
میکروب۴ بردن بین از پرنده مهم فایدۀ است!) آن به شدن وارد از بعد متساح دهان از ها

به پس هستند سودمند هم برای دو هر پرنده و متساح سودمندتوضیح: همین دارند.خاطر نیاز هم به ی
گزینۀ-۳۵ ۳پاسخ:

عبارت: به«ترجمۀ سفرها در همپرنده ............... میخاطر متساح »شود.نشین
گزینه ها:ترجمۀ

متساح۱ به دادن هشدار این۲!) است!که) رفیقش و دوست او
به۳ غذا!) آوردن متساح!۴دست دهان کردن متیز (

متساح اگر بهتوضیح: میغذایی غذا به هم پرنده پس بیاورد، بهدست پس میرسد، همراهی را او همین کند.خاطر
گزینۀ-۳۶ ۴پاسخ:

می متساح دهان وارد پرنده زمانی چه سؤال: عبارت شود؟ترجمۀ
طعمه!۱ خوردن از قبل احساس۲) متساح که هنگامی کند!میخطر)
طعمه!۳ صید از بعد هنگامی۴) خورد!) را غذایش متساح که

گزینۀ-۳۷ ۳پاسخ:
صحیح سؤال: عبارت گزینترجمۀ کنهترین مشخص را منت (پرندۀ) توصیف :یددر

گزینه ها:ترجمۀ
هشداردهنده۱ و پاکیزه شاهد۲) و همدم پاک۳) و هشداردهنده شده۴کننده) خورده و دوست (

پاک بلکه نیست، پاکیزه خودش پرنده دندانتوضیح: گزینۀکنندۀ (رد است. متساح »)۱«های
گزینۀ-۳۸ ۴پاسخ:

عبارت:حرکت کامل گذاری
َأِنَس بینهاماآلَخَرِمْنُهامُکلٌَّقْد اسَتحَکَمْت داقِةَأسباُبَو الصَّ

مرفوع و منصوبمفعولفاعل و مرفوعبه و مجرورمضاففاعل و الیه
(اشتباه ):۴گزینۀ
است.)←أسباَب مرفوع و (فاعل أسباُب
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گزینۀ-۳۹ ۲پاسخ:
عبارت:حرکت کامل گذاری

ُعالَحیواُنیُْدرُِکَصوٍتبإیجاِد َفُیْرسِ إلبتعاِداإلیَمعناُه
مجرور و مرفوعالیهمضافجار و مجرورفاعل و جار

) گزینۀ ):۲اشتباه
است.)←الَحیواَن مرفوع و (فاعل الحیواُن

گزینۀپ-۴۰ ۳اسخ:
گزینه سایر رد ها:دالیل

متعد۱ِّ ضمیر/الزم←) مثال۲»الطائر«فاعله←املسترت»هو«فاعلُُه و معتل سامل←) و صحیح
ثالثی۴ مجرد باب←) (من ثالثی فعال)إمزید

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

اجوف۱ و معتل سامل←) و الظاهرفاعلُُه/صحیح »هذا«فاعله←»الطائر«االسم
باب۲ (من ثاليث مزید ل«) باب←»)تََفعُّ ِمن »تفعیل«مزید
ضمیر۳ فاعله »هذا«فاعله←»الهاء«)

گزینۀ-۴۲ ۲پاسخ:
گزینه سایر رد ها:دالیل

مقصور۱ اآلخر←) صحیح
مطلق۳ مفعول هو و مفعول←) هو بهو
صا۴ و منصوب و حال الحال) منصوب←»تعامالً«حب و نعت

گزینۀ-۴۳ ۴پاسخ:
عبارت این فعل»ن«در یعنی»انترشت«در فعل اصلی حروف است.»نََرش«از

برگ بهترجمه: زمین روی بر درختان میهای پخش پاییزی باد شد.خاطر
گزینه سایر ها:بررسی

اِندفعت۱ باب←) آن»انفعال«از ریشۀ است.»َدَفَع«و
اسب بهترجمه: بنوشند.ها را گوارایی آب آن از تا شدند رهسپار رودخانه سوی

ینبسُط۲ باب←) آن»انفعال«از ریشۀ است.»بََسَط«و
شد. گشوده کودکان بازی دیدن هنگام متاشاگران چهرۀ ترجمه:

ینزعج۳ باب←) آن»انفعال«از ریشۀ است.»زعج«و
سختیبیچارگانترجمه: بهاز میها نگران ستم با رویارویی هنگام شوند.خصوص

گزینۀ-۴۴ ۱پاسخ:
اعراب عالمت که فعلی سؤال: عبارت نـاقصانتهایترجمۀ مضـارع کـردن مشـخص عبـارت ایـن از (منظـور کن. مشخص را است نشده ظاهر آن

صیغه در و مرفوعی حالت در است.)فقط بارز ضمیر های
گزینه ها:بررسی

یَرجو۱ منی←) ظاهر آن روی (ـُـ) ضمه حرکت و است ناقص و معتل و مضارع شود.فعل
زندگی در خدا به همیشه انسان دارد.ترجمه: امید اش

یُعیُن۲ می←) را آخر اعراب و است أجوف و مرفوع مضارع پذیرد.فعل
این بر شخص به واجبات انجام میترجمه: کمک شود، موفق کند.که

یَهدَی۳ أْن فعل←) و است ناقص معتل مضارع میفعل را (ــَـ) حرکت نصب حالت در ناقص معتل گیرند.های
کند! هدایت حق راه به را مردم باید صالح انسان ترجمه:

یدُعَو۴ أن فعل←) و است ناقص معتل مضارع میفعل را (ــَـ) حرکت نصب حالت در ناقص معتل پذیرند.های
م میترجمه: دانشعلم اولیای از تا یازده که خواند.خواهد فرا مدرسه به را آموزان
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گزینۀ-۴۵ ۳پاسخ:
گزینه ها:بررسی

به←تُجالُِسال)۱ آن ابتدای ضمه (حرکت معلوم مضارع بابفعل است.)»مفاعله«خاطر
انسان با مؤمن هامنا همترجمه: احوال همۀ در متکرب منیهای کند.نشینی

ال۲ معلوم←اُطیُع،استسلُِم) مضارع فعل
منی تسلیم ستمگران مقابل در میترجمه: اطاعت پیامربش و خدا از فقط و کنم.شوم

ال۳ مجهول←یُسَمُع) و منفی مضارع فعل
به دوریترجمه: منیخاطر شنیده هرگز صدایت من، از شود!ات

یُحاوْل۴ معلوم←) و مجزوم مضارع فعل
کند.تر تالش دیگران از قبل خود نفس تهذیب به باید مسلامن جمه:

گزینۀ-۴۶ ۳پاسخ:
(موصوف): منعوت نه است مضاف نه که کن انتخاب را مفردی خرب سؤال: عبارت ترجمۀ

گزینه ها:بررسی
یبتعدوَن۱ است.)←) جمله نوع (از خرب

می دور باطل از عاقالن آن شوند!ترجمه:
زمیالت۲ مضاف←) و مفرد خرب

هم اینان هستند!شاگردیترجمه: مدرسه در ما های
موفقوَن۳ نیست.←) موصوف و مضاف اما است، مفرد خرب

هستند. موفق بسیار کوشا افراد آن ترجمه:
اُّمهات۴ (موصوف)←) منعوت و مفرد خرب

مادرانی اینان هستند.بزرگوارترجمه:
گزینۀ-۴۷ ۴پاسخ:

الطلعّل الطالبتیِن.←لبتاِناهاتاِن هاتین اعـراب»لعّل«لعلَّ بـا اسـت مثنـی چـون و باشد منصوب باید آن اسم است. بالفعل مشبهة حروف از
ومی»یاء«فرعی فرعی»بتینلالطا«آید اعراب با باید آن تبعیت به بیاید.»یاء«نیز

دانش دو این شاید همترجمه: به بتوانند کنند.شاگردیآموز کمک درس در خود های
گزینۀ-۴۸ ۲پاسخ:

گزینه ها:بررسی
فعلیه۱ جملۀ اجتِنْب: خرب/) جملۀ تنجو: »ألّن«ال

منی نجات بزرگش خطرهای از تو که چرا کن، دوری آن از پس است ننگ ترس یابی!ترجمه:
وصفیه۲ جملۀ یبنی: (

النه که است فعالی پرندۀ گنجشک هامنا میترجمه: درختان باالی را سازد!اش
فعلیه۳ جملۀ یُغیروا: أن تتغّیر، ال (

منی تغییر قومی (هیچ) حالت اینترجمه: مگر عادتکند، دهند.که تغییر را زشتشان های
ُف۴ رشط) فعل رشط/ِقدت: جواب ُذِکرت:

هدیه سالمتی میترجمه: آورده یاد به شود، گم هرگاه پس است، مخفی شود.ای
گزینۀ-۴۹ ۳پاسخ:

مفعول عبارت این ندارد.در وجود فیه
می رنج تابستان فصل در گرم هوای از آیا بری؟ترجمه:

گزینه سایر ها:بررسی
ِعنَد۱ فیهمفعول←)

است. بخشنده او پس ببخشد، قدرت هنگام به که هر ترجمه:
دامئا۲ً فیهمفعول←)

خوبی کسالت همیشه میهاترجمه: دور تنبل از کند.را
َمتی۴ فیهمفعول←)

میوقتیترجمه: را هستیبینتو کردن کمک مشغول که می،م شادی احساس کنم.من
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گزینۀ-۵۰ ۱پاسخ:
فرعیتطینش←اِنتشیطن اعراب با است مثنی اسم اینجا در چون و باشد منصوب باید (حال آید.)می»یاء«یِن

کشا دو هامنا میترجمه: کار مزرعه در فعالند.ورز کارهایشان در که حالی در کنند،

و زندگي و زندگيدين دين
2پاسخ: گزينۀ- 51

وها آسمانكه در اين آيه آمده كه همانا در آفرينش با توجه به اين و روز نشانه آمدو زمين توانـد هايي براي خردمندان اسـت، كسـي مـيو شد شب
كه حقيقت جهان را به و خردمندي بر او حاكم باشد. درستي دريابد  عقالنيت

2پاسخ: گزينۀ- 52
و پيوستگي ميان مخلوقات جهان از دو كلمۀ كليدي بي«انسجام ما تري في خلـق الـرحمن(شود. آيۀ برداشتمي»فطور: شكاف«و»نظمي تفاوت:

 پاسخ درست است.)البصر هل تري من فطور من تفاوت فارجع 
4پاسخ: گزينۀ- 53

پاسـخ)و نفخت فيه مـن روحـي(اشاره به بعد روحاني انسان دارد. آيۀ»سپس او را به آفرينشي ديگر باز آفريديم.«)ثمّ انشأناهُ خلقاً آخر(ارت عب
 درست است.
لي را انتخاب كنيم كه پذيرند خواسته شده است، بايد استدالميها انسانبعد روحاني كه همۀ وجود، استدالل سؤالكه در قسمت دوم با توجه به اين

مي)ها انسانهمۀ(مربوط به همگان  گوييم: هر كس درك روشـني از خـود باشد. يكي از داليل وجود بعد روحاني، ثابت بودن خود است. در اين مورد
و در اثبات آن به هيچ  گونه استداللي احتياج ندارد. دارد

1پاسخ: گزينۀ- 54
و كارهايشهد اين و به تعبير صورت كه خداوند حكيم )واجـب(اي در جهان حاكم است، ضرورت معاد را ايجاب، تدبير حساب شدهسؤالفمند است
مي«:)الي يوم القيامةلَيَجْمَعَنَّكُمْ(كند كه آيۀ مي  حاكي از آن است.»كند. حتماً شما را در روز قيامت جمع
مي بي ز اعتقادي به معاد، موجب افتادن در آتش جهنم و در نتيجـه، يرا كسي كه به معاد اعتقادي نـدارد، بـراي كـار نيـك تـالش نمـيشود، كنـد

 حاكي از آن است.»پس واي بر كافران از آتش جهنم«:)فويل للذين كفروا من النّار(سرانجامش آتش است كه آيۀ 
4پاسخ: گزينۀ- 55

مي آن مي كسي كه تصميم و مرتكب گناه و كرامت خدادادي خود گيرد مي را لكه شود و الّذين كسبوا(كند، خود انسان است. مصاديق آيۀ شريفۀ دار
.اند گرفتهكه همان گناهكاران هستند، در حقيقت كرامتي را كه خدا به انسان بخشيده، ناديده)السّيَئات

و زيادة ...(آيۀ و در نتيجه)للذين احسنوا الحسني ، خداوند نيز نتيجۀ اين عمل را دوري از گرد ذلـت مربوط به انساني است كه از گناه دوري نموده
 نتيجۀ عمل خودشان است.كهكندو برخورداري از پاداشي بيشتر بيان كرده است. در حقيقت به نيكوكاران بيان مي

3پاسخ: گزينۀ- 56
و گردش كه عبارتند از: عدم برخورد ماه كندميهاي جهان را بيان مندي سورa يس برخي از قانون40آيۀ در مـدار خـود.هاآنو خورشيد به يكديگر

و قانون و نظم اين تقدير و اطمينان از دقت و با اعتماد و عمل كنـد. البتـه ايـن، برنامهآنمندي سبب شده است كه انسان ايام را تنظيم نموده ريزي
و در كتاب درسي جديد حذف شده است.  مفهوم در كتاب درسي قديم طرح

لَهَالَا الشَّ(آيۀ يَنْبَغِي  گر تقدير الهي است. : بيان)...مْسُ
1پاسخ: گزينۀ- 57

و ندانم و پشتكار است. كاري افراد نيست، بلكه كمك توكل، جانشين تنبلي و اميددهنده به كسي است كه اهل همت، تعقل  كننده
او«:)ت رحمتهاو ارادني برحمة هل هنّ ممسكا(اي كه بر توكل بر خدا اشاره دارد، آيۀ آيه اگر خدا براي من رحمتي خواهد آيا آنان بازدارنـدa رحمـت

 است.»هستند؟
3پاسخ: گزينۀ- 58

 با توجه به مفاهيم مطرح در اين آيه:
شئ(  خالقيت خداوند»: بگو خدا آفرينندa همه چيز است«:)قل اهللا خالق كل
و او يكتاي قهار است: وحداني)و هو الواحد القهّار( و توانايي خداوند: و نيرومندي ت

 ارتباط مفهومي دارد:)3(با گزينۀ
و يأت بخلق جديد()3 مي)اِن يشأ يذهبكم مي : اگر بخواهد شما را و آفرينش جديدي  آورد: قدرت خالقيت خداوند برد
و اين كار بر خدا دشوار نيست: توانايي خداوند)و ما ذلك علي اهللا بعزيز( :

و فقط)1(گزينۀ را مفهومبه عبث نبودن خلقت انسان اشاره نموده است كامل ندارد. از طرف ديگر مفهوم دوم، يعني قدرت خداونـد نيـز طوربهاول
و در نتيجه، پاسخ درست نيست.آندر   آيه نيامده

و با هيچ توجيهي اين گزينه نمي)4(را سؤالالبته سازمان سنجش، كليد اين* در زده است  ست باشد.تواند پاسخ
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3پاسخ: گزينۀ- 59
و چه بدكار مي و هوالء من عطاء ربك(رساند. آيۀ طبق سنت امداد، رحمت الهي به همۀ افراد جامعه، چه نيكوكار  : پاسخ درست است.)كال نمد هوالء

1پاسخ: گزينۀ- 60
 را بايد با توجه به ترجمۀ آيه پاسخ داد: سؤالاين
تَتّبع أهواءهم( ال از)و  هاي مردم هاي آنان پيروي نكن: پيروي نكردن از هوس هوس:
و بگو به هر كتابي كه خدا نازل كرده است، ايمان آوردم: واحد بودن دين خدا)و قل ءامنت بما انزل اهللا من كتاب( :

4پاسخ: گزينۀ- 61
ميهاآنبرخي از و داستان در مساجد مر نشستند ميهاي خرافي دربارa پيامبران براي  كردند. دم نقل

و بني حاكمان بني مي عباس اغلب به انديشه اميه مي دادند كه به قدرت آنان كمكمي هايي ميدان و مردم را مطيع آنان  گرداند. كرد
 پاسخ درست است.)4(اميه بوده است. با توجه به همۀ اين موارد، گزينۀ گري از اقدامات بني از طرف ديگر رواج عقيدa جبري

 آمده، نادرست است.)2(و)1(هاي كه در گزينه»ويج دنيادوستيتر«
3پاسخ: گزينۀ- 62

و محبت به امام«پيرامون و ترديدهاست. آمده: عصر غيبت، عصر دودلي» تقويت معرفت، ايمان  ها، شك
مي7به حضرت علي6پيامبر اكرم و يقين، بزرگ«فرمايند: در اين خصوص كساني هستند كه در روزگاران آينده زندگي ترين مردمان در ايمان

و احاديـث معصـومينهاآناند، امام كنند، پيامبرشان را نديده مي و فقط به سبب خواندن قرآن كريم در:در غيبت است ايمـان هـاآنو تفكـر
 پاسخ درست است.3گزينۀ» آورند. مي

2پاسخ: گزينۀ- 63
مياميرالمؤمنين مسلمانان را چنين راهنما مي«كند: يي توانيد در آن شرايط راه رستگاري را تشخيص دهيد كه ابتدا رهاكننـدگان آگاه باشيد كه وقتي

»مستقيم را شناسايي نماييد. صراطو پشت كنندگان به 
1پاسخ: گزينۀ- 64

ال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا المؤمنونو ما كان(با توجه به آيۀ و لينـذروا قـومهم اذا رجعـوا الـيهم لعلهـم لينفروا كافة فلو في الـدين
و توجه مردم در احكام الهي است.)يحذرون ، ثمرa هجرت گروهي از مؤمنان با هدف تفقه براي مردم، مواظبت

3پاسخ: گزينۀ- 65
مي گرايشي كه منكرين معاد را بي اس توجهي به مرگ يا ترسو اضطراب از مرگ ت.كشاند، ميل به جاودانگي

مي 104و 103با توجه به آيات أَعْمَالًا(فرمايد: سورa كهف كه بِالْأَخْسَرِينَ نُنَبِّئُكُمْ هَلْ أَنَّهُـمْ(،)قُلْ يَحْسَبُونَ وَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سَعْيُهُمْ ضَلَّ الَّذِينَ
صُنْعًا چهدر كارترين بگو آيا به شما خبر دهيم كه زيان«:)يُحْسِنُونَ و خـود كارها كساني هستند. كساني كه كوشش شان در زندگي دنيـا گـم شـده

 است.)3(پاسخ درست گزينۀ»پندارند كه بهترين عملكرد را دارند. مي
4پاسخ: گزينۀ- 66

رَبِّهِوَ(فرمايد: سورa يسمي52و51طبق آيات إِلَي مِنَ الْأَجْدَاثِ هُمْ فَإِذَا فِي الصُّورِ يَنْسِلُونَنُفِخَ وَعَـدَمْ مَرْقَـدِنَا هَـذَا مَـا مِنْ بَعَثَنَا مَنْ وَيْلَنَا يَا قَالُوا
وَ مي«:)صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ الرَّحْمَنُ و هنگامي كه نفخ صور دوم اتفاق ميكافر افتد مي ان از قبرها بيرون از گويند اي واي بـر مـا چـه آيند، كسـي مـا را

و  و پيامبران راست گفتند.قبرهايمان بيرون آورد »اين وعدa خداي رحمان است
3پاسخ: گزينۀ- 67

مي32با توجه به آيۀ وَ(فرمايد: سورa اعراف لِعِبَادِهِ أَخْرَجَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي حَرَّمَ مَنْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَقُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا هِيَ قُلْ مِنَ الرِّزْقِ خَالِصَـةً الطَّيِّبَاتِ ا
چه«:)يَوْمَ الْقِيَامَةِ و روزي بگو ها براي كساني اسـت كـه ايمـان هاي پاكيزه را. بگو اين كسي زيورهايي را كه خدا براي بندگانش پديد آورده حرام كرده

و در روز قيامت، خاص  »ان است.آندارند در زندگي دنيا
2پاسخ: گزينۀ- 68

 سورa بقره داريم:24و23با توجه به ترجمۀ آيات
وَ( مِثْلِهِ مِنْ بِسُورَةٍ فَأْتُوا عَبْدِنَا عَلَي نَزَّلْنَا مِمَّا رَيْبٍ فِي كُنْتُمْ صَادِقِينَوَإِنْ كُنْتُمْ إِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شُهَدَاءَكُمْ در)ادْعُوا و اگر شك داريد بر بنـدaچهآن:

ميخود نازل كرديم پس يك سوره مانند آن بيا  و شاهدانتان را غير از خدا فراخوانيد اگر راست گوييد: شك دربارa وحيـاني بـودن قـرآن كـريم وريد
وَ( تَفْعَلُوا لَمْ تَفْعَلُوافَإِنْ و هرگز انجام نخواهيد داد: بازنگشتن از اينشك)لَنْ  : پس اگر انجام نداديد
وَ( وَقُودُهَا النَّاسُ لِلْكَافِرِينَالْ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ و)حِجَارَةُ ، كه براي كافران آمـاده شـده اسـت بترسـيد،ها سنگ: پس از آتشي كه هيزمش مردم

و .هاست سنگهيزم آتش كافران از مردم
2پاسخ: گزينۀ- 69

و بت ازآنپرستي جديد ريشۀ شرك و دستوراتها انساناست كه برخي كننـد آن را در متن زندگي خود وارد نمي در عين قبول داشتن خداوند، دين
و نفساني خود را اصل قرار مي و نفسـاني در زنـدگي مسـلمانان، گرفتـاري در شـركو تمايالت دنيايي دهند. نتيجۀ اصل قرار دادن تمايالت دنيـايي

و خطرناك پيچيده از تر  جاهليت است. عصرتري
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4پاسخ: گزينۀ- 70
ميمدهآ»پيروي از خداوند«پيرامون و ظـاهر : برخي و عمل به احكام ديني ضرورتي ندارد، اعمال ظاهري گويند: قلب انسان با خدا باشد، كافي است

و باطن انسان است.چهآنانسان مهم نيست،   اهميت دارد، درون
مي«:»ما احب اهللا من عصاه«فرمودند:7امام صادق و پاسـخ7روايت امام صادق»رد.كند او را دوست ندا كسي كه از فرمان خدا سرپيچي نفي

بي به ديدگاهي را بيان مي و اعمال ظاهري انسان را مي كند كه پيروي ازخداوند  داند. اهميت
1پاسخ: گزينۀ- 71

و جادلهم بالتي هي احسن(با توجه به آيۀ و الموعظة الحسنة در)الحكمـة(شو دانـ)الموعظة الحسنة(كاربرد اندرز)ادع الي سبيل ربك بالحكمة
 دستور داده شده است.6به پيامبر گرامي اسالم)ادع الي سبيل ربك(زمينۀ دعوت مردم به راه الهي

1پاسخ: گزينۀ- 72
وَ(سورa آل عمران: 110با توجه به آيۀ بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَيْرَ عَنِ الْمُكُنْتُمْ وَتَنْهَوْنَ بِاللَّهِنْكَرِ : دليل برتري يـك قـوم بـر)تُؤْمِنُونَ

و ايمان به خدا در آنان مي و نهي از منكر  داند. ديگر اقوام را وجود امر به معروف
3پاسخ: گزينۀ- 73

مي پيشوايان ما زناني را كه فقط با تعيين مهريه و شرايط مالي سنگين حاضر به ازدواج بي هايي زياد .اند دانسته بركت شوند،
4پاسخ: گزينۀ- 74

از اي سرمايه اگر بچه و از دستبهمنافعيآناي داشته باشد  بالغ شد، بايد خمس آن را بدهد.كهآنآيد، بنابر احتياط واجب بعد
1پاسخ: گزينۀ- 75

دركهمسافري پجاآنپيش از ظهر به محلي برسد كه قصد كرده ده روز  ماند.ميجاآنس از آن را تمام بخواند، چون ده روز در بماند، بايد نمازهاي
و اگـر چيـزي، بايد روزه)نداده انجاممبطل روزه(در خصوص روزه نيز، چون پيش از ظهر رسيده اگر چيزي نخورده يا نياشاميده باشد اش را كامل كند

.آوردجابهخورده يا آشاميده باشد، بايد بعداً قضاي آن روز را 

ا ازبان نگليسينگليسيزبان
2پاسخ: گزينۀ-76

ها بيننده را از سرتاسـر جهـان در حال حاضر، يك برنامۀ تلويزيوني جديد كه توسط شبكۀ ايست وست توليد شده، وجود دارد كه توجه ميليون
 جلب كرده است.

از)عبارت وصفي(كوتاه شده وارa وصفي است. در جمله سؤالوارa وصفي مورد توضيح: با توجه به مفهوم جمله در اين تست، جمله معموالً يكـي
 تواند درست باشد: دو گزينۀ زير مي

)قسمت سوم فعل( .p.p-2)شكل سادa فعل+ ing(دار ingفعل-1
a(ها كه عبارت ذكر شده در گزينه با توجه به اين new TV program(فعل عبارت وصفي مفعول)produce(اسـت، قسـمت سـوم فعـل

د.باش درست مي
و تبديل به عبارت وصفي بيشتر بدانيد: در واقع جمله  زير بوده است: صورتبهوارa وصفي ساختار مجهول داشته كه قبل از كوتاه شدن

…West Network-which/ that is produced by EastThere is now a TV program 
وارa وصفيجمله

…West Network-by Easts now a TV program produced There i→
عبارت وصفي

2پاسخ: گزينۀ-77
 نكنيم. دار خدشهما همگي بايد در تمام مواقع مراقب باشيم تا احساسات ساير افراد را

ضم توضيح: با توجه به اين و بعد از جاي خالي، و مقصود است مي so thatرا داريم،)we(ير فاعلي كه اين جمله بيانگر هدف  باشد. پاسخ درست
1پاسخ: گزينۀ-78

 از وقتش را گرفت. قدرآنگفت كه خيلي ناراحت بود كه آشپزي مادرم زماني مي
از)ناراحت( unhappyتوضيح: بعد از و با استفاده ،that-clause ب اطالعات بيشـتر ارائـه مـيآن، در مورد ازشـود. دقـت كنيـد كـه  عـد

that-clause و بنابراين اگر بخواهيم فعل را در جايگـاه فاعـلكهبايد در جايگاه فاعل قرار گيرد. توجه كنيد cookبه جملۀ كامل نياز داريم
 دار كنيم. ingقرار دهيم بايد آن را 

4پاسخ: گزينۀ-79
قركهكه آيا اعضاي تيم ديگر موافقت كنند اين كـنم، تغييـر كـارچهكه قصد دارم در ادامه ار نيست نظرم را در مورد اينبه من كمك كنند يا نه،

 دهد.
 پرسشي غيرمستقيم يا شك در انتخاب بين دو امكان را بيان مي دارد.)به معني آيا، كه آيا( whetherتوضيح: حرف ربط
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3پاسخ: گزينۀ-80
مي معقولييا او ساعات مي كند يا سالمتي را كار  ند.بي اش آسيب

 راحت/ آسوده)4 منطقي/ معقول)3 / كارآمدمؤثر)2 فعاالنه)1
4پاسخ: گزينۀ-81

مي وقتي كه رئيس از)وجود(كردند، مطلع شد، جمهور از اين واقعيت كه افراد زيادي در اين كشور در فقر زندگي  پُر شد. شرمسارياو
 خجالت/ شرمندگي/ شرمساري)4 تصور/ تخيل)3 حالت اضطراري، اورژانس)2 فشار)1

2پاسخ: گزينۀ-82
مي ما االن در جامعه متأسفانه را اي زندگي ميكهبا توجه به چيزهاي مادي عمدتاًكنيم كه موفقيت  گيرد. داريم، در نظر

/ عمدتاً)2 شدت/ خيليبه)1 / پيش از اين)4 به لحاظ جسماني)3 اساساً  سابقاً
3پاسخ: گزينۀ-83

ميختر جوان، امكان يافتن يك شغل مناسب را براي خودش در يك شركت خارجي با درآمد مناسب،د آن .كند ارزيابي
 آماده كردن/ مهيا كردن)4 وزن كردن/ ارزيابي كردن)3 مقايسه كردن/ سنجيدن)2 پيشنهاد كردن/ اشاره كردن)1

3پاسخ: گزينۀ-84
.ويران كردرا شان نجات يافتند، اما آتش خانهها بچه

به)1  تكان دادن/ تكان خوردن)4 تخريب كردن/ ويران كردن)3 رنج بردن/ درد كشيدن)2 گرفتن/ رسيدن
2پاسخ: گزينۀ-85

 هايش است. او براي حمايت مالي بهتر از بچه تالشاقدام آن خانم براي كسب تحصيالت كالج، بخشي از
 اعتماد/ اعتماد به نفس)4ر/ نيروي كاركا)3 تقال/ كشمكش/ تالش)2 درآمد)1

1پاسخ: گزينۀ-86
كه از دست تو خسته شده تا مايلام، لطفاً در مورد چيزهايي  تغيير دهي، گاليه نكن.)راهاآن(نيستي سخت كار كني

 مسئول)4 خاص/ ويژه)3 اجتماعي)2 مايل/ مشتاق)1
4پاسخ: گزينۀ-87

تاكه بالفاصله بعد از اين  در شهر را شروع كنيم. گشتنبه پاريس رسيديم، هتل را ترك كرديم
 تشخيص دادن/ فهميدن)2 وارد شدن/ وارد كردن)1

 كاوش كردن/ اكتشاف كردن/ گشتن)4 انجام دادن/ اجرا كردن)3

CClloozzeeترجمۀ ترجمۀ���� TTeesstt

و عملـي توسكاني متولد شد. پدرش،)در(، در پيزا 1564فوريه سال15گاليله در وينچنزو گاليله، موسيقي داني بود كه به پيشرفت تئوري
. گاليله زندگي كرده بودندها به فلورانس نقل مكان كردند، جايي كه خانوادa گاليله قبالً براي سال 1570موسيقي كمك كرد. خانواده در اوايل دهۀ 

در دانشگاهيبه دانشگاه پيزا رفت، 1581و سپس در سال در والومبروسا، نزديك فلورانس، حضور يافتاش در اوسط دوران جواني كه قرار بـود
و فلسفه را به حرفهشد مند عالقهآن پزشكي بخواند. با وجود اين، او به رياضيات پـدرش هرچنداش تبديل كند،و تصميم گرفت مباحث رياضي

خو از او مي و چندين خواست كه اين كار را نكند. گاليله سپس شروع به آماده كردن و رياضيات نمود )مـورد(دش براي تدريس فلسفۀ ارسطويي
و به مدت چند سال، در فلورانس 1585. گاليله در سال اند آورده دوامهاي كالسي او تا امروز از سخنراني ، دانشگاه را بدون كسب مدرك ترك كرد

مي)صورتبه(و سينا، در مباحث رياضي،  داد. خصوصي درس
2 پاسخ: گزينۀ-88

، از زمـان شـده انجـامتـر باشند، براي اشاره به عملي كه قبـل شده انجامتوضيح: در صورتي كه دو عمل در گذشته با فاصلۀ زماني از يكديگر

مي)p.p. +had(گذشتۀ كامل  شود. استفاده
1پاسخ: گزينۀ-89

و همين whereضمير موصولي وجودبهتوضيح: با توجه كننـدa كامـل1طور با در نظر گرفتن مفهوم جمله، در اينجا گزينـۀ بعد از جالي خالي
 جمله خواهد بود.

2پاسخ: گزينۀ-90
 پريشان توسط/ سردرگم توسط)4 مطمئن در مورد)3به مند عالقه)2 بر مبناي)1

1پاسخ: گزينۀ-91
 روند.مي كاربهبراي نشان دادن تضاد غيرمنتظره بين دو جمله)هبه معني اگرچه، گرچ( even thoughو although ،thoughتوضيح: حروف ربط

3پاسخ: گزينۀ-92
 اطالع دادن به/ مطلع كردن)2 كشيدن/ كش دادن)1

 تعميم دادن/ عموميت بخشيدن)4 زنده ماندن/ جان سالم به دربردن/ دوام آوردن)3
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11درك مطلب درك مطلب ترجمۀ ترجمۀ����

ميپروتيئن نقش بسيار مهمي را در برنا و ضدپيري موفق ايفا ازآنكند. مۀ سالمت، زيبايي مادa ابتدايي حيات است. در واقع، كلمۀ پروتئين
مي»داراي اهميت اوليه«يك لغت يوناني باستاني به معني   گيرد. ريشه

مي نميآنبدن بدون مي توانست رشد يا كار كند. وقتي كه پروتئين هضم  هـا سـلولكه سپس توسـط شود شود، به اسيدهاي آمينه تجزيه
ميكهگردد. از آن جايي براي ترميم خودشان استفاده مي از11تواند بدن انسان، تنها اي را كه براي حيـات ضـروري هسـتند، اسيد آمينه20تا

 مانده بايد از طريق مصرف پروتئين خوراكي تأمين شود. مورد باقي9توليد كند، 
مي هاي ما، بدون پروتئين وارد حالت بدن و آنتيها استخوان،ها اندام،ها عضلهشود. پيري زودرس در بادي، غضروف، پوست هـايي كـه از مـا

مي برابر بيماري مي ها محافظت از هضـم غـذا-هايي كه در واكنش شيميايي ضروري در بـدن شوند. حتي آنزيم كنند، همگي از پروتئين تشكيل
مي-ها سلولگرفته تا ساخت  پ شركت ميكنند، از را شوند. اگر سلول روتئين درست هاي شما، دسترسي كامل به تمام اسيدهاي آمينۀ ضـروري

و همچنين بسيار كندتر خواهد بود.  نداشته باشند، ترميم سلولي ناقص
و ترميم شدن در بدن توجه به اين نكتۀ ضروري است كه پروتئين قابل ذخيره سلولي بايد در هاي ما نيست؛ از اين رو ما براي سالمت مطلوب

 هر وعدa غذايي، منبع خوبي از پروتئين با كيفيت داشته باشيم.
1پاسخ: گزينۀ-93

مي متن عمدتاً در مورد چه جنبه  كند؟ اي از پروتئين بحث
مي)1  چيزي كه از آن تشكيل شده استآن)2 دهد كاري كه انجام

ميچهآن)كه اين()3 (4 شود طور توليد ميآن)كه اين)  توان يافت را كجا
2پاسخ: گزينۀ-94

 درست است؟»پروتئين«يك از موارد زير در مورد ريشۀ كلمۀ كدام
و ضد پيري هستند، مرتبط است. آن با كلمه)1  هايي كه به معني سالمت، زيبايي
آن)پروتئين(آنكلمۀ واقعي كه در اصل،)2 امي نشأتاز  هميت پروتئين براي بدن انسان منطبق است.گيرد، به معني چيزي است كه با
.»داراي اهميت اوليه«گيرد كه معناي مشابهي با يك كلمۀ يوناني دارد، به معنيمي نشأتاي در زبان انگليسي از كلمهآن)3
مي آن به كلمه)4  شد، ابداع گرديد.گردد كه وقتي نقش پروتئين در حفاظت از سالمت ما در ابتدا كشف اي كه در زبان يوناني بر

3پاسخ: گزينۀ-95
؟نيستيك از موارد زير دربارa پروتئين درست طبق متن، كدام

 هاي انسان براي ترميم خودشان نياز دارند. اي است كه سلول منبع اسيدهاي آمينهآن)1
مي آن چيزي كه بدن انسان براي محافظت از خودش در برابر بيماري)2 از ها استفاده مي كند،  شود. پروتئين تشكيل
مي منبع تمام اسيدهاي آمينه)3  كنيم. اي كه بدن انسان براي كاركرد مناسب نياز دارد، پروتئيني است كه ما مصرف
از سلول)4 ميهاآنهاي ما براي ترميم خودشان به چند اسيد آمينه نياز دارند كه تعداد زيادي .شود از طريق مصرف پروتئين خوراكي تأمين

1پاسخ: گزينۀ-96
. توان از متن متوجه شد كه آنزيم مي  ها ...............

 در فرايند توليد سلول نقش دارند.)1
 براي توليد پروتئين در بدن مورد نياز است.)2
مي هاي ما امكان دسترسي داشتن به اسيدهاي آمينه ضروري را براي سلول)3  كنند. پذير
وا)4  كنش شيميايي ضروري بدن انسان هستند.محصول تعدادي

ميسؤال صورتبهتوضيح: با توجه كه صورتبهرود كه پاسخ اين تست، در متن، انتظار و قابل استنباط از متن باشد، چرا صريح ذكر نشده باشد
understood مي جا در تست نشان و)، طبق پاراگراف3(ه گزينۀك استنباطي مدنظر است. بنابراين، با توجه به اين سؤالدهد در اين هاي دوم

باشد، اما در كليد نهاييمي)3(گزينۀتر مناسبشده است. پاسخ ذكرصريح طوربهدر متن)1(سوم متن، قابل استنباط از متن است اما گزينۀ 
 پاسخ درست ذكر شده است. عنوانبه)1(سازمان سنجش، گزينۀ 

22درك مطلب درك مطلب ترجمۀ ترجمۀ����

مي تي بسيار اجتماعي هستند كه اغلب در دستهها حيوانا دلفين و ساختار هايي داراي تا دوازده عضو زندگي  هـا دسـتهكنند، هر چند اندازه
و صورتبهتوانندميها دستههاي داراي فراواني غذا، بسيار متفاوت است. در محل)ي مختلف(ها مكانوها گونهبين موقتي با هم ادغام شـوند

ت ابردسته ازها گروهگونه؛ اينشكيل دهنداي را در 1000ممكن است به بيش بين(تبادل)و(سخت گيرانه نيست؛ها دستهدلفين برسند. عضويت
مي متداول است. با وجود اين، دلفين)ها دسته با اعضاي مجروح يا بيمار خواهند مانـد،هاآنتوانند روابط اجتماعي مستحكمي داشته باشند؛ ها

رسد كه اين نوع دوسـتي بـه گونـۀ خودشـان نمي نظربهكمك خواهند كرد.هاآنبه تنفس)آب(به سطحهاآننياز باشد با آوردن حتي اگر)و(
 محدود باشد.
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كماش بچه همراهبهرااي مادهعنبر مشاهده شده است كه دلفين موكو در نيوزلند، چندين بار، نهنگ گيـر افتـادهآندر كـهعمقـي، از آب
ياهاآن، به بيرون هدايت كرد. همچنين ديده شده است كه بودند به)با(با شنا كردن مدور به دور شناگران ، هـاآنبراي دور كردنها كوسهحمله

.اند كردهمحافظتها كوسهاز شناگران در برابر
4پاسخ: گزينۀ-97

 بهترين عنوان براي اين متن چيست؟
و دلفين سانان)2 ها: بسيار باهوش دلفين)1 ها رفتار اجتماعي دلفين)4 ترين حيوان بازيگوش)3ها ها

2پاسخ: گزينۀ-98
.  طبق متن، يك ابرگروه ...............

ميشكبه ندرت)1  شامل صدها دلفين است.)2 گيرد.ل
مي)3 مي وقتي شكل  است. جايي كه غذاي وجود دارد/ قابل مشاهده)4 ماند. گيرد/ به همان شكل

و اشكال خاصي ندارد، اما)2(است. هرچند گزينۀ)2(توضيح: گزينۀ مورد نظر سازمان سنجش در كليد نهايي اين تست گزينۀ نيز درست است
مي)4(گزينۀ  و آن را به هيچ دليلي نمي نيز كامالً درست  توان نادرست در نظر گرفت. باشد

4پاسخ: گزينۀ-99
 به چه معني است؟1در پاراگراف)اين نوع دوستي(»this altruism«عبارت

 تشكيل دادن روابط اجتماعي مستحكم)2 آمدن)آب(براي نفس كشيدن به سطح)1
 ها به يكديگر كمك كردن دلفين)4ها مجروح يا بيمار شدن دلفين)3

1پاسخ: گزينۀ-100
.برد تا ......... متن، دلفين موكو را در نيوزلند نام مي ...... 

 ها مثالي ارائه كند. از زندگي خانوادگي دلفين)2 تر را تقويت كند. يك جملۀ قبل)1
 هستند.تر باهوشها از ساير حيوانات دريايي ثابت كند كه دلفين)4 ها وجود دارد. اي متفاوت دلفين نشان دهد كه گونه)3

www.konkur.in

forum.konkur.in



14

4پاسخ: گزينۀ- 101
= 1 3 5 7 9B { , , , , , =و{... 2 3 5 7 11A { , , , , , ...}

مي تك گزينه تك  كنيم: ها را بررسي
1 2 3 5 7A B { , , , , , 1:گزينۀ∪={...
3 5 7A B { , , , 2:گزينۀ∩={...

− = 1 9 15B A { , , , 3:گزينۀ{...
−متناهي = 2A B { 4:گزينۀ{

1پاسخ: گزينۀ- 102
 ها در طرفين تساوي يكسان شوند: كنيم تا پايهبايد كاري

+ += ⇒ × =3 1 3 4 1 330 75 16 216 2 6
4

x x( / ) ( ) ( ) ( ) 

3 3 4 4
4 4 3 3 3

2 3 6
3 3 2

2 2 3 2 3
2 2

x
x ( )

( )

+
+ ×

⇒ × = × ⇒ = ×

33 4 حذف 4 6 3 4 2 3
 از طــرفين مســاوي

2 2 2 2x x+ − −→ = ⇒ =

→ − = ⇒ = + ⇒ = ⇒ ــد= ــا برابرن ــه ه  چون پاي
هــا هــم برابرنــد  توان

54 2 3 4 3 2 4 5
4

x x x x 

1پاسخ: گزينۀ- 103
 اول:راه حل

2 24 12 9 2 3 2 3
4 6 2 2 3 2

x x ( x ) x
x ( x )
− + − −

= = =
− −

 عبارت اول 

4 فـــاكتور از منفـــي 3 2 4 3 2 4 3 2 3 2 3
2

x x ( x ) x x x ( x )
x x x x x
− − − − + − + − −

= − = =  عبارت دوم =

2 3 2 3 2 3
2 2 3 2

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

− − − −
= ÷ = × = −

− −
 حاصل نهايي 

 راه حل دوم:
:رسيدبه پاسخ)، به شرط آنكه مخرج را صفر نكند.2مثالً عدد(توان با جايگذاري يك عدد مي

− + − − + −
÷ − = ÷ − = ÷ − = × = −

− −

24 2 12 2 9 4 2 3 16 24 9 5 1 1 1 22 2 1
4 2 6 2 8 6 2 2 2 2 1

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
( )

 

مي2ها هم عدد در گزينهxجاي حال به  دهيم: را قرار

−:)1(گزينۀ
− = = −

2 1
2 2
x2(گزينۀ(:=

2 1
2

:)3(گزينۀ
− −

=
1 1

2 2 4( )
−:)4(گزينۀ 

=
2 2 3 1

2 2
( ) 

 درست است.)1(گزينۀ پس
2پاسخ: گزينۀ- 104

مي ارت را به سادههر عب :نويسيم ترين صورت ممكن

+ + + +
= × = = = = +

−− + −2 2
2 3 7 2 3 7 2 3 7 2 3 7 3 7

9 7 23 7 3 7 3 7

( ) ( ) ( )
( ) ( )

 عبارت اول 

7 2 6
2 7 2 7 2 7

/
( )− − − = − +

�

منفي

2با فرجۀ2توان

 كنيم راديكال را ساده مي
22 7( )= عبارت دوم−

= − = − × = −28 4 7 2  عبارت سوم7

8 2 2 2
2 2

= =  عبارت چهارم=

3 7 2 7 2 7 2 3= + − + − +  پاسخ نهايي=

رياضياترياضيات
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=

=

−
= −

3
2

2

4 2
2

6 3
2
10

5
2

x x
x

x x
x

x
x

3

2
3 2

2

2

2 34 19 12

2 3 5
4 6

6 19 12

6 9
10 12

10 15
3

xx x

x x
x x

x x

x x
x

x

−− +

+ −
⊕− −

− +

⊕− −
− +

−⊕ +−
−

○

○

○

+تقسيم، عبارت قسمت خارج −22 3 5x x :و مجموع ضرايب آن برابر است با +است − =2 3 5 0.
4پاسخ: گزينۀ- 106

aبه دستۀ داده شده، طول دسته)حدود(از روي باز مي را  آوريم: دست

= − = ⇒ = = × =71 63 8 8 6 48C R C.K 
جديد=ها را تغيير دهيم اگر تعداد دسته 16(k مي را بهCجديدكند. بنابراين، دامنۀ تغييرات تغيير نمي(  آوريم: دست

 از طرفي خواهيم داشت:

= =  جديد=
جديد

48 3
16

RC
k

= − ⇒ = − ⇒ = − =48 71 71 48 23R max min min min 
 خواهيم داشت: است از آنجا كه كمترين داده همان كران پايين دسته اول

+ − = + 9جديد= 1 23 24 47( )C كران پايين دستۀ نهم جديد=كران پايين دستۀ اول 

3پاسخ: گزينۀ- 107
ميها دستهها، مراكزxدانيم در نمودار چندبر فراواني روي محور مي و اختالف دو مركز دسته متوالي برابر طول دسته است:گير قرار  ند

= − =13 10 3C
=با داشتن 3Cميها دستهحدود  يابيم. مثالً در مورد دستۀ اول داريم: را

− = − = − =
310 10 1 5 8 5

2 2
C /  كران پاين دستۀ اول=مركز دستۀ اول/

+ = + = + =
310 10 1 5 11 5

2 2
C /  كران باالي دستۀ اول=مركز دستۀ اول/

 زير است: صورتبهست، بنابراين جدول فراواني متناظر با اين نمودارهاآن)مطلق(ها متناظر با فراوانيyضمناً در نمودار چندبر فراواني اعداد روي محور

−20 5 23 5[ / / )−17 5 20 5[ / / )−14 5 17 5[ / / )−11 5 14 5[ / / )−8 5 11 5[ / / حدود دسته(

فراواني12151986

11−)فاصله(در بازaها دادهاست، درصد فراواني نسبي سؤالمورد آنچه 5 17 5[ / / و سوم است: يعني دسته(  هاي دوم
+

× = × = × =
+ + + +

8 19 27100 100 100 45
6 8 19 15 12 60

راواني مطلقف
نسبي درصد فراواني=

هادادهتعداد كل
4پاسخ: گزينۀ- 108

22=ها دادهاست، بنابراين واريانس2انحراف معيار 4(  باشد:مي (

+ − + − + − = + + + = + =2 2 288 17 16 20 16 11 16 88 1 16 25 88 42 130[( ) ( ) ( ) ] [ ] 
را حال  آوريم:مي دستبهواريانس جديد

= = =
+
↑

130 5 واريانس جديــد130 2
22 3 25

ــده ــافه ش تعداد داده هاي اض

/

2پاسخ: گزينۀ- 109

= − −2 2 2f (x) x 

2−ابتدا دامنۀ عبارت 2xكنيم: را تعيين مي 

2 2 0 2 2 1x x x− ≥ ⇒ ≥ ⇒ ≥
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را بايد حال  مساوي صفر قرار دهيم:ياتر بزرگكل عبارت زير راديكال
ــوان2 2 مــي رســانيم2طــرفين را بــه ت 2 2 0 2 2 2 4 2 2 4 2 2 6 2 3( )x x x x x x÷− − ≥ ⇒ ≥ − → ≥ − ⇒ + ≥ ⇒ ≥ → ≤

ميها، اشتر حال بين جواب  گيريم: اك

≥
→ ≤ ≤

≤

ــتراك 1 اش
1 3

3
x

x
x

1پاسخ: گزينۀ- 110
+عمود بر خطLچون خط =2 5y x است، پس شيبخطLاين خط است: شيب عكسو قرينۀ 

÷= − + → = − + ⇒ = +2
 عمود

1 52 5 2
2 2

y x y x m 

=يعنيLبا داشتن شيبخط حال 2mخطو مختصات يك نقط 2يعني نقطۀLه از 1A( , از معادله خط را مي( و عـرض را پيـدا مبـدأنويسـيم
 كنيم: مي

=
= =

= + → = × + ⇒ − = ⇒ = −2
2 1

1 2 2 1 4 3m
x ,y

y mx n n n n 

4پاسخ: گزينۀ- 111
+طرفين معادله را در عبارت 4xميها مخرجيعني مخرج مشترك بين  كنيم:ي دو كسر ضرب

2
2 2 21 11 14 0 1 11 1 4 0 2 11 4 0

4 4
x x(x )( x ) x x x(x ) x x x x
x x
+ −

+ − + = ⇒ + − + + + = ⇒ + − + + =
+ +

 

⇒ − + = ⇒ ∆ = − = − − = − =2 2 22 7 2 0 4 7 4 2 2 49 16 33x x b ac ( ) ( )( ) 
وcوaچون (وارون) هم دارد.∆با هم برابرند  هم مثبت است پس معادلۀ دو ريشۀ معكوس

1پاسخ: گزينۀ- 112

2yصورت اگر معادلۀ تابع درجۀ دوم را به ax bx c= + ب+  گيريم، داريم:در نظر

 = =
= + + ⇒ = =


= =

ــه دو  ضريب جمله درج

2  ضريب جمله درجــه يــك

ــت ــه ثاب  جمل

2

2

a

y x ax b b a

c b

 

−سهمي از رابطۀ رأسطول
=

2
bx
a

و طبق شكل داده شده اين مقدار برابرمي دست به −آيد
1
2

 است:

− − −
= = = → = ⇒ = ⇒ 1حــذف منفــي از طــرفين= 1

2 4 2
2 2 2 2 4 2

b a ax a a
a ( )

 

= صورتبهپس معادلۀ سهمي + +22 2y x x b1است. ضمناً سهمي از نقطۀ 0( , يعني مختصات نقطـه در معادلـۀ آن صـدق،عبور كرده است(
 كند: مي

= + + ⇒ = + + ⇒ − = ⇒ = −20 2 1 2 1 0 2 2 4 4( ) ( ) b b b b 
1پاسخ: گزينۀ- 113

و آخر قرارDحرف2 Aحـرف3وجـود خـاطربههاآنت مانند كه جايگش باقي ميA،M،A،R،A،Nحرف6.)حالت1هر كدام(دهيمميرا اول
 تكراري برابر است با:

× × ×
= =

6 6 5 4 3 120
3 3

! !
! !

 

 در نهايت:

1 120 1 120× × =
3پاسخ: گزينۀ- 114

مي گزينههريك از  كنيم: ها را امتحان

= + +2 2 214 1 2 )1(گزينۀ:3

= + +2 2 226 1 3 )2(گزينۀ:4

= + +2 2 253 1 4 )4(گزينۀ:6
 مجموع سه عدد مربع كامل نوشت. صورتبهتوان را نمي37اما عدد
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2پاسخ: گزينۀ- 115
ب اولين عدد طبيعي دورقمي بخش بو آخرين عدد دورقمي بخش12، عدد3رپذير است. پس ما در اينجا يـك دنبالـۀ حسـابي بـا99عدد،3رپذير

1=جملۀ اول  12a،= 3dو= 99naچندتاست.هاآنتعداد بفهميمابتدا بايدهاآنآوردن مجموع دستبهخواهيم داشت. براي 
12 15 99na : , , ... ,

= + − ⇒ = + − ⇒ − = − ⇒ + = ⇒ = =1
901 99 12 1 3 99 12 3 3 87 3 3 30
3na a (n )d (n ) n n n 

=حال با استفاده از رابطۀ +12n n
nS (a a را دنبالهمجموع جمالت(  آوريم:مي دستبهباال

= + = =30
30 12 99 15 111 1665
2

S ( ) ( ) 

2پاسخ: گزينۀ- 116

1n+نسبت هر جمله به جملۀ قبلي،nدر دنبالۀ فيبوناتچي با افزايش

n

F
( )

F
1+يا618/1طاليي يعني نسبتبه 5

2
مي نزديك  شود. تر

+
= +

1 5 1 1 5
2 2

( )

3پاسخ: گزينۀ- 117
و مي سپسجمالت شامل لگاريتم را به يك طرف تساوي برده  كنيم: به يك لگاريتم تبديل

1
2 3212 5 12 3 2 2 5 12 2 2

2
log x log log log log x log log log+ − + = ⇒ + − + =

1
2 325 25 12 12 4 3 2 3 2 8, ,= = = × = =

ــاريتم ــريف لگـ 225 تعـ 8 100 100
2 10

2 3 3 3
x x xlog log× ×
= = → =

ــاوي 100حذف ــرفين تس 100 از ط
100 1 3

3 3
x x x= → = ⇒ =

3 مسألهخواست
xlog:است 

1
23 3 3 3

1 13 3 3
2 2

log x log log log= = = =

3پاسخ: گزينۀ- 118

= = ⇒ = ⇒ =
32 8 1 8 1
100 25 2 25 2

T Tb b ( ) ( )

ــيريم ــي گ ــاريتم م ــرفين لگ 25 طـرفين مسـاوي، معكــوس مــي شــوند از ط 2 3 125 2 3 125 2
8

T T T/ log / log→→ = ⇒ = = 

⇒ = ⇒ = × ⇒ = = =
0 495 4953 125 2 0 495 0 3 1 65

0 3 300
/log / Tlog / T / T /
/

× = × =5 6 1 65 9 24T / / )قدمت(عمر=نيم عمر/
4پاسخ: گزينۀ- 119

نسبت نتايج مشاهده شده در يك پيشامد به تعداد كل مشاهدات، همان فراواني نسبي يا همان احتمال تجربي يا تخمين احتمال است كـه ممكـن
 است با احتمال نظري يكسان نباشد.

3مثالً در آزمايش پرتاب يك تاس، احتمال نظري ظاهر شدن عدد زوج
6

بار عدد3بار يك تاس را بيندازيد ممكن است دقيقا6ًشما است. حال اگر

)ممكن است بيشتر يا كمتر باشد(زوج ظاهر نشود. 
1پاسخ: گزينۀ- 120

 كنيم: از پيشامد مكمل استفاده مي
A=نفر ماه تولد يكسان داشته باشند2نفر الاقل4از بينكهآنپيشامد

هر ماهكهآنپيشامد 'A=دنفر متفاوت از هم باش4تولد
12 11 10 9 11 10 9 11 5 3 11 5 55
12 12 12 12 12 12 12 12 6 4 4 6 4 96

P(A') × × × × ×
= × × × = = = =

× × × × × ×
 

= − = − =
55 411 1
96 96

P(A) P(A') 
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اقتصاداقتصاد
3پاسخ: گزينۀ-121

و پرهيز از مصرف و به عبارتي، محدود كردن نيازهاي انسان، نعمت اسالم ضمن تأكيد بر قناعت و نامحـدود را بـيهاي الهي گرايي و حصـر حـد
با فرض برسد كه بين پيش نظربهكند. بر اين اساس، ممكن است چنين معرفي مي و تعاليم اسالمي تقابلي آشكار وجود دارد؛ ولي هاي علم اقصاد

و تأكيد بر مظاهر توان دريافت كه نامحدود بودن نيازهاي انسان، الزاماً به معناي مصرفمي تأملاندكي  اي از جوامـع مادي نيست. در پـارهگرايي
 شود. غير اسالمي، مصرف زياد نوعي ارزش محسوب مي

1پاسخ: گزينۀ-122
بي الف) انسان با برآورده شدن پاره مي نيازي نمي اي نيازهايش، احساس و با عطش بيشتري درصـدد كند، بلكه نيازهاي جديدي در او شكل گيرد

»، موجوداتي سيري ناپذير هستند.ها انسان«آيد. بنابراين رفع نيازها بر مي
و امكانات محدود قادر به رفع نيازهاي نامحدود انسان نيستند، بنابراين بايد نيازها را اولويت و ابتداب) از آنجايي كه منابع ازآنبندي كرد گـروه

 نيازها را كه در اولويت هستند، برطرف ساخت.
و امكانات در دسترس خود قادر به استفاده از قابليت خاطربهج) اين جمله اشتباه است: انسان نيستهاآنهاي متعدد كاربردهاي متعدد منابع

جملۀ درست: از آنجايي كه منابع در دسترس انسان كاربردهاي گوناگون دارند، انسان بايد در مورد نحوa استفاده از ايـن منـابع تصـميم←
ك و همچنين روش معيني را انتخاب رود بلكه براي برآوردن نيازهاي ديگر نيـز نمي كاربهند، زيرا اين منابع منحصراً براي رفع نياز معيني بگيرد

ميهاآناز   شود. استفاده
و معلولي، بين پديده دنبالبهد) اقتصاددانان ، با جمع كشف روابط علت و اطالعات، نظرياتي را ارائـه مـي هاي اقتصادي و آوري مشاهدات كننـد

رد سپس و قبول يا پسميآنبه ارزيابي ميهاآنپردازند.  كنند. نيز با روش علمي مسائل اقتصادي را مطالعه
و تأثيره و روش بر يكديگر در ارتباط با ساير گزينههاآن) مطالعۀ موارد مختلف  هاي علمي مطالعۀ دانشمندان نيست. ها

ميهاآنبت به رد يا قبولو) پس از ارزيابي نظريات مطرح شدa دانشمندان نس  گيرند. تصميم
2پاسخ: گزينۀ-123

و هزينه است.  الف) ميزان سود برابر با تفاوت درآمد
 سود=درآمد–هزينه

و خدمات به سه گروه عمده تقسيم مي  شود:ب) نيازهاي عمدa توليدكنندگان كاال
آن3) نيروي انساني،2منابع طبيعي،)1 بهه ) سرمايه كه از ميا  شود. عنوان عوامل توليد نام برده

و تجهيزاتي كه انسان براي بهره نام دارند كـه حاصـل كـار گذشـتۀ انسـان محسـوب»سرمايه«گيردمي كاربهبرداري از منابع طبيعيج) ابزار
 شوند. مي

و وجوهي كه توليدكنندگان براي خريد يا به ميكارگيرد) هزينۀ توليد عبارت است از مبالغ  پردازند.ي عوامل توليد به صاحبان اين عوامل
بهه ميبهبرداري از منابع طبيعي كارگيري نيروي انساني براي بهره ) توليدكنندگان در مقابل و يا دستمزد و كارمندان خود حقوق  پردازند. كارگران

4پاسخ: گزينۀ-124
كه الف) حسابداري ملي شاخه و اندازه اي از مطالعات اقتصادي است مي گيري ميزان فعاليت به بررسي  پردازد. هاي اقتصادي در سطح ملي

هاي توليدي است كه در داخل كشور يعنـي محـدودa مرزهـاي جغرافيـايي آن كشـور قـرارب) توليد ناخالص داخلي در برگيرندa همۀ فعاليت
و خواه توسط خارجيان مقيم كشور. مي  گيرد؛ خواه توسط مردم همان كشور

و زيرزميني نظير قاچاق جزو توليد كشور محسوب نميج) فعاليت  شوند. هاي غيرقانوني
2پاسخ: گزينۀ-125

مي عنوانبهالف) عامل دربرگيرندa مجموعۀ امكانات كه  گيرد، سرمايه نام دارد. حاصل كار گذشتۀ انسان در جريان توليد قرار
مي صورتبهتشان دو گروه توليدكنندگاني كه محصوالب) فعاليت و غير مستقيم به مصرف  رسد به نوعي مكمل هم است. مستقيم

و دريافت پول  كننده است نه هزينۀ توليد.، درآمد توليدهاآنج) فروش محصوالت
ميآند) قيمت سرمايه كه به صاحبان مي»بهاي خدمات سرمايه«يا»سود«گيرد تعلق  شود. ناميده

3پاسخ: گزينۀ-126
و در رديفا و اجاره5لف) قيمت خدمات سرمايه، درآمد صاحبان سرمايه است و بها يـا مـال جدول قرار دارد االجـاره، درآمـد صـاحبان امـالك

 قرار دارد.2مستغالت است كه در رديف 
ب)

و م=حقوق+اجاره+سود مشاغل آزاد+دستمزدها+سود صاحبان سرمايه+ مؤسساتسود شركت ها ليدرآمد

174 739 500 273 690 000 249 396 200 91 230 000 684 225 000 698 958 000 2 172 238 700, , , , , , , , , , , , , , ,+ + + + + =
ج)

= �2 172 238 700
28 963

75 000 000
, , , /

, ,
درآمد ملي

درآمد سرانه=
جمعيت كل

راآند) سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان درآمد يا توليد  نامند.»سرانه«جامعه
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3پاسخ: گزينۀ-127
و مواد خام در محاسبۀ توليد كل، نكته: كاالهاي واسطه  شوند. محسوب نمي اي

 الف)
GDP=آالت ارزش ماشين+ارزش مواد غذايي+ارزش خدمات

288 384

480 60 480 50 480 288 1152GDP ( ) ( ( ))= + × + + =����� ���������% %

ب)
1 1 1152 384
3 3

GDP= × = ×  هزينۀ استهالك =

ج)
= − == − 1152 384 ــتهالك768 ــه اس NDPهزين GDP 

د)

= = =
768

38 4
جمعيــت كــل20

NDPNDP  سرانه/

1گزينۀ پاسخ:-128
aعناوين وجوه پرداختي به عوامل توليد است كه در مسير شمار aو اجار  نشان داده شده است.)2(الف) مزد، سود

aو در مسير شمار و سرمايه عناوين عوامل توليد است  نشان داده شده است.)1(ب) منابع طبيعي يا زمين، نيروي انساني يا عامل كار
و خدمات  نشان داده شده است.)4(در مسير شمارaج) قيمت كاالها

د) خانوارها مالكان عوامل توليد هستند.
مي ) بنگاهه  باشند. هاي اقتصادي اشخاص حقوقي

1پاسخ: گزينۀ-129
 بنگاه درآمد=تعداد محصول×قيمت هر واحد محصول

×ريال =90 450 000 40 500 000, , ,
=ريال × 500ماه= 000 12 6 000 000, ( ) ,  ارa ساالنهاج,

= × × ــر= 350ماهنف 000 12 6 25 200 000, ( ) ( ) , و كارمند6حقوق ساالنۀ,  كارگر

== × = ×
20 20 25 200 000 5 040  حقــوق ســاالنه000
100 100

, , ,  هزينۀ استهالك,

ها جمع هزينه=اجارa ساالنه+حقوق ساالنه+مواد اوليه ساالنه+استهالك ساالنه
= + + + =6 000 000 25 200 000 8 900 000 5 040 000 45 140 000, , , , , , , , ,  هزينۀ كل,

)يا زيان(سود= درآمد−هزينه
=ريال − = −40 500 000 45 140 000 4 640 000, , , , ,  زيان,

از چون پاسخ عدد منفي درآمده، يعني هزينه  بيشتر بوده، بنابراين بنگاه اقتصادي زيان كرده است. درآمدها
4پاسخ: گزينۀ-130

سال
 قيمت

 سال سوم سال دوم سال اول

150017001875هاي جاريقيمت

150016501710هاي ثابتقيمت

ف) ال
= − =1700 1650  تورم سال دوم50
= − =1875 1710  تورم سال سوم165

ب)
= − −1650 1500  رشد سال دوم150
= − =1710 1500  تورم سال سوم210

 ها همان تورم است.ج) افزايش قيمت
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4پاسخ: گزينۀ-131
) 1معاف از ماليت

− = × =
102 25 000 000 15 000 000 10 000 000 1 000 000
100

) , , , , , , , ,

− = × =
153 35 000 000 25 000 000 10 000 000 1 500 000
100

) , , , , , , , ,

− = × =
184 65 000 000 35 000 000 30 000 000 5 400 000
100

) , , , , , , , ,

− = × =
245 85 000 000 65 000 000 20 000 000 4 800 000
100

) , , , , , , , ,

 الف)
=ريال + + + =1 000 000 1 500 000 5 400 000 4 800 000 12 700 000, , , , , , , , ,  ماليات ماهانه,

ب)
 ماندa خالص ماهانه=كل درآمد ماهانه–ماليات ماهانه

=ريال − =85 000 000 12 700 000 72 300 000, , , , ,  لص ماهانهماندa خا,
ج) نام نرخ مورد استفاده تصاعدي طبقه اي است.

2د)
3

مي از ماندa خالص را صرف ساير هزينه  كند كه برابر است با: هاي خود

× =
272 300 000 48 200 000
3

, , , ,

1پاسخ: گزينۀ-132
مي همۀ گزينه و توسعۀ عيت دو گروه از كشورهاي استثنا را كه شاخصوض1باشند، اما گزينۀ ها در ارتباط با جدول بـا يكـديگر هـاآنهاي رشد

 هماهنگ نيست، مورد بررسي قرار داده است.
و ما معتقد هستيم هر مي4توضيح: اين پاسخ نظر طراح سؤال بوده  باشند. گزينه در ارتباط با جدول صحيح

2پاسخ: گزينۀ-133
19 23 19 4− = − =%  دهك اول=دهك دهم%
9 5 5 9 5 14 5/ / /+ = + =%  دهك نهم=دهك دوم%
8 5 14 5 8 5 6/ / /− = − =%  دهك سوم=دهك نهم%
7 5 4 7 5 11 5/ / /+ = + =%  دهك هفتم=دهك اول%

3پاسخ: گزينۀ-134
 الف)

 نقدينگي=ها اسكناس+مسكوكات+هاي ديداري سپرده+هاي غيرديداري سپرده
=حد وا + + =450 150 250 850

ب)
 حجم پول=ها اسكناس+مسكوكات+هاي ديداري سپرده

= + + =450 150 70 670
مي نكته: سپردهاي ديداري همان حساب  شوند. هاي جاري محسوب
و غير ديداري مجموع سپرده–)هاي ديداري سپرده+ دار مدتهاي سپرده(  اندازپسسپردa=هاي ديداري

= − + =250 70 65 115( ) aاندازپسسپرد⇒

4پاسخ: گزينۀ-135
 الف) نتيجۀ كاهش قدرت خريد پول، تورم است.

 ها ارزش يا قدرت خريد خود را حفظ نكرده است.ب) پول در مقابل سطح قيمت
د ميج) حجم زياد پول نسبت به توليد جامعه يكي از  باشد. اليل مهم كاهش قدرت خريد پول يا كاهش ارزش پول

 ها يك رابطۀ غيرمستقيم است.د) رابطۀ پول با سطح عمومي قيمت
 گوييم قدرت خريد پول دستخوش تغيير شده است. ) هرگاه يك واحد پول نتواند ارزش خود را در طول زمان حفظ كند، ميه

س  هاست. طح عمومي قيمتو) قدرت خريد پول جامعه وابسته به
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ادبيات اختصاصيادبيات اختصاصي
4پاسخ: گزينۀ-136

و تجربيات خود را در كتابي راجـع بـه آيـين مملكـت ملكشاه سلجوقي در اواخر كار از خواجه نظام داري الملك خواسته بود تا حاصل مطالعات
و آيين پادش و زماني كه تدوين كند. خواجه بنا بر اين فرمان، كتابي در رسوم پادشاهان پيشين 39را بر پادشاه عرضه داشت،آناهي ترتيب داد

برآنباب بود كه چون بهآنرا مختصر يافتند، مقداري نامه بود كـه عـالوه بـر كليـاتي باب رسيد. اين كتاب سيَرالملوك يا سياست50افزود تا
و رسم پادشاهي، پر است از حكايت و داستان مربوط به راه ني ها و مه تاريخي مربوط به پادشاهان پيشين كه هر كدام بـه مناسـبت هاي تاريخي

و ادبـي نامه از متن است. سياست آمدهموضوع سخن، در جاي خود  و ادبي قرن پنجم هجري است كه به نثري ساده اما محكم هاي مهم تاريخي
 نوشته شده است.

1پاسخ: گزينۀ-137
و مخالفان است. بيشترين شهرت انوري به قصايد اوست كه عموماً و هجو دشمنان و بزرگان، وصف طبيعت در سه مضمون، يعني ستايش شاهان

و نمونه و در عين حال حاوي مضامين غرورانگيز ستايشي است. مدايح انوري مملو از اغراق  هاي بارز مبالغاتِ دور از منطق
3پاسخ: گزينۀ-138

و فاقد ابتكار محمدبن وي عبدالملك معزي، شاعري مقلد و عنصري هم در شـعر است. قصايدش عموماً بر شيوa منوچهري است، اما تأثير فرخي
و توصيف است. ديده مي شود. كار اصلي او قصيده و مضمون عمدa شعرش مديح  سرايي

4پاسخ: گزينۀ-139
و جغرافياي ناحيۀ بيهـق است. اين كتاب اثري در زمينۀ جغرافياي)ابن فندق(تاريخ بيهق اثر ابوالحسن علي بن بيهقي تاريخي با بررسي تاريخ

مي)منطقۀ سبزوار كنوني( و جغرافيايي بسياري و در آن اطالعات تاريخي و ادب آنجاست و رجال علم  توان يافت.و سرگذشت دانشمندان
 ها: بررسي ساير گزينه

و نقد شعر-2در فن عروض-1المعجم: اين كتاب دو بخش دارد:)1  در علم قافيه
و آذربايجـان بـا تفصـيل مؤلفالصدور: مضمون كتاب تاريخ خاندان سلجوقي از ابتداي كار تا روزگار راحة)2 و در آن دربارa سالجقۀ عراق است

و مس و هنر خطاطي آمده است.بيشتري سخن رفته است. در پايان هم فصولي در آداب شطرنج و شكار  ابقات تيراندازي
 البالغه: محمد بن عمر رادوياني ترجمان)3

1پاسخ: گزينۀ-140
و قواعدي كه پيشينيان در آثار خود از ديدگاه كالسيك و نويسنده اين است كه اصول كامل رعايت كنـد تـا طوربه، اند آوردهها، هنر اصلي شاعر

ز  بهاثر او بتواند صفت و قواعد عمدa مكتب كالسي سيسم عبارت بود از: تقليد از طبيعت، اصل عقل، نزاكـت آنانخود بگيرد. از نظر يبا، ، اصول
و خوشايندي.  ادبي، آموزندگي

2پاسخ: گزينۀ-141
 ها: بررسي ساير گزينه

 جالليه: مجموعۀ غزل)1
و گربه: قصيده)3  موش
و موزون كه در آن مشكل قافيه پس از هر چهار مصراع با يـك مصـراع آزاد حـل شـده اسـت. المثاني: منثور/ افسانه: سبع)4 منظومه اي بلند

)پاره تغيير شكل در قالب چهار(
1پاسخ: گزينۀ-142

اس(سرايي بيشتر سعدي شيرازي، كمال اصفهاني، سلمان ساوجي خواجوي كرماني است. سرمشق حافظ در غزل )ت.جامي شاعر پس از حافظ
3پاسخ: گزينۀ-143

 بررسي ساير موارد:
 اي از ميرزادa عشقي است. نامه منظومه الف) جمهوري

 از آثار محمدتقي بهارند.)تاريخ تطور نظم فارسي(و)تاريخ تطور نثر فارسي(»شناسي سبك«هايب) كتاب
4پاسخ: گزينۀ-144

و شاعران اين سبك را در مجمع آپولو گرد هـم 1932امبر در سپت)آپولو(احمد زكي ابوشادي با انتشار مجلۀ شعر رمانتيك عرب را قوام بخشيد
 المالئكه، شاعر عراقي نخستين كسي بود كه با شكستن بحور عروضي در شعر عرب، شعر نو را تجربه كرد. آورد. همچنين خانم نازك

1پاسخ: گزينۀ-145
 بررسي ساير موارد:

و پسران اثر  تورگينيف است.ج) پدران
د) هومر شاعر برجستۀ يونان باستان است.

www.konkur.in

forum.konkur.in



22

2پاسخ: گزينۀ-146
 ها در ابيات: بررسي ساير آرايه

 : حرف: مجاز از سخن)»ج«بيت(مجاز
 ديوانه/ سنگ كودكان/ پروا نداشتن=: دريا/ گوهر شهوار/ تنگ نشدن خُلق)»هـ«بيت(اسلوب معادله
(بيت و نشر تو)1لف(ث من ): حدي»ب«لف )2نشر()، زيبايي1نشر(/ سخنداني)2لف(، حسن

دل)»الف«بيت(تشبيه )بدن به سيم(و سيمين بدن)دل به سنگ(: سنگين
 : حالوت سخن تلخ)»د«بيت(آميزي حس

3پاسخ: گزينۀ-147
 ها در ابيات: بررسي آرايه

 : مجلس)»د«بيت(مجاز
و نشر رو)1لف(: چهره)»ب«بيت(لف زر)2لف(، )2نشر(، سيم)1نشر(/

آب)»ج«بيت(جناس آب(: و )آبرو(مايع حيات)
 بلبل-2عدد هزار-1: هزار:)»ه«بيت(ايهام

 : حاصل پنداشتن بي حاصلي)»الف«بيت(پارادوكس
4پاسخ: گزينۀ-148

 تلميح ندارد.
 ندازa انگشتر الغر شده باشد.ا اغراق: اينكه كمر شاعر در اثر گدازندگي عشق به

 ها: بررسي ساير گزينه
 مهر/ در زير دامان صبح/ نهان نماندن=) اسلوب معادله: داغ عشق/ صفحۀ سياه عاشق/ ظاهر بودن1

 ظاهر≠تضاد: نهان
و موسيقارمعني نادرست/(نوعي ساز-2)معني درست(سر پنجه-1) ايهام تناسب: چنگ:2 )تناسب با پرده

 تشبيه: مخاطب به تار موسيقار
 ) استعاره: صنم3

و لعبت)يار(تشبيه: صنم  به شمع
2پاسخ: گزينۀ-149

(معني درست)-1ايهام تناسب: سودا: (معني نادرست/ با عشق تناسب دارد).-2تجارت  خيال
حد-1ايهام: سر از پا ندانستن:  ناآگاه بودن-2اشتياق داشتن بي

سر)اندام فوقاني(جناس: سر سر)سرور، واالتر(و  / در، هر،
 تشبيه: بازار عشق

4پاسخ: گزينۀ-150
 استعاره: ميكده: استعاره از دنيا

 جناس: جام، جم
 ها: بررسي ساير گزينه

 ) پارادوكس: شاد بودن در اثر غم ديدن/ ايهام ندارد1
و نشر: طاق ابروان2  / استعارa مكنيه ندارد)2نشر(، كمند)1نشر(/ كمان)2لف(، تار گيسوان)1فل() لف
و فرهاد3  ) تشخيص ندارد/ تلميح: اشاره به داستان شيرين

1پاسخ: گزينۀ-151
و كار نمي»كارگر«و»گر نوحه«واژگان قافيه:  توانند قافيه شوند / حروف الحاقي: گر/ نوحه

قا2 )2(/ قاعده:--/ حروف اصلي: يد/ حروف الحاقي:»جاويد«و»نوميد«فيه: ) رديف: شد/ واژگان
ر«/ حروف اصلي:»بيشتر«و»معتبر«) واژگان قافيه:3 )4(/ تبصره:)2(/ قاعده:--/ حروف الحاقي:»ـَ
نج«/ حروف اصلي:»نسنجد«و»نگنجد«) واژگان قافيه:4 ـَ و د/ قاعده:»ـُ نج ـَ )3(/ تبصره:)2(/ حروف الحاقي:

1پاسخ: گزينۀ-152
)1(/ قاعده:»و«/ حرف اصلي: مصوت بلند»خو«و»او«ست/ واژگان قافيه:]ا[الف) رديف:

)1(/ قاعده:»ا«حرف اصلي: مصوت بلند »/ خدا«و»را«ست/ واژگان قافيه]ا[ب) رديف:
 ها: بررسي ساير گزينه

)2(/ حروف الحاقي: ها/ قاعده:»ار«/ حروف اصلي:»اسرارها«و»ديوارها«ج) واژگان قافيه:
و«/ حروف اصلي:»گرو«و»برو«د) واژگان قافيه: )2(قاعده:»/ـُ
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3و1پاسخ: گزينۀ-153
 تقطيع ابيات:

 الف)
َرشثَاَكَزراتُـتمَسـليـكَيضابِيـدِيـَ

∪∪--∪∪--∪∪--∪∪-
هاستدَراَژكييـِيموهَرتُمِخَصـِنتـَبَر
-∪--∪∪--∪∪----

بدال↑ فعالتن فعالتن فعالتن↑ ↑ فعلنا

به كار به  بلند محسوب شدن هجاي پايان مصراع جاي فعالتن بردن فاعالتن

ب)
 بلند محسوب شدن هجاي پايان مصراع

↓
زيزعـَـتتُسـِنجايُزيزيـعـَِنجاتُرامَـ

∪-∪-∪∪--∪∪--∪∪-
بادتُِنجايِدافََزمزيـعـَِنجارزاهِـ

∪-∪-∪∪--∪-∪-∪∪-

↑ فعلن اعلنمف فعالتن مفاعلن

 بلند محسوب شدن هجاي پايان مصراع

ج)
بلند محسوب شدن هجاي پايان مصراع

↓
انمِسـزِيِماسَروُزِروهَربِ تـَ ذاشتُگ نـَت

∪∪--∪∪--∪∪--∪∪-
وَردآماسَربُتـَيَمروبِدرَوآچِهَر
-∪--∪∪--∪∪----

بدال↑ فعالتن فعالتن فعالتن↑ ↑فعلنا

بلند محسوب شدن هجاي پايان مصراعجاي فعالتنبردن فاعالتن بهكاربه

د)
 ابدال

↓
نَتماپِيـرِسَـزِتَمَرفـنَـتَُرفـمنرِسَ

∪∪--∪∪--∪∪----

 تيمَرفـمان پِيـرِسَبَرماكِـد حَمـ هِلـلَـ للِـ

-∪--∪∪--∪∪----

دال↑ فعالتن فعالتن فعالتن↑ ب ↑فعلنا

به كار به  بلند محسوب شدن هجاي پايان مصراعجاي فعالتن بردن فاعالتن

1پاسخ: گزينۀ-154
فَعَل(: مفعول فاعالتُ مفاعيلُ فاعلن سؤالوزن بيت 5/ گروه:)مستفعلن مفاعلُ مستفعلن

5/ گروه:)مستفعلن فعولن // مستفعلن فعولن(فاعالتن : مفعولُ فاعالتن // مفعول)1(وزن گزينۀ
 ها: بررسي ساير گزينه

(مستفعل مستفعل مستفعل فع) گروه:2 فَعَل 4) مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ
4/ گروه:)مستفعلُ مفعولن // مستفعلُ مفعولن() مفعولُ مفاعيلن // مفعولُ مفاعيلن3
 تك وزن ) مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن/4
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؟پاسخ: گزينۀ-155
 وجود ندارد.»ابدال«يك از ابيات اختيار وزني در هيچ

 تقطيع ابيات:
1(

دلـگسَنـِنتابـُرِمِهـَرموَپرزنابِـدچَنـ

-∪∪-∪-∪--∪∪-∪-∪-

لَفخَـناِنراسَـ پِـدين نَنـكُـمينِـدَرپِـد يا

-∪∪-∪-∪--∪∪-∪-∪-

 مفاعلن مفتعلن مفاعلن مفتعلن

2(
لَمدِويقَـزاناَتُتَزهَسـبِـفِرزنوهَـسِكيـ

-∪∪-∪-∪--∪∪-∪-∪-

ريغَالبِسَدرِسِكيـگَريَنيقاخاچِرِچا

-∪∪--↓
∪∪--∪∪-∪-∪-

 مفاعلن مفتعلن مفاعلن↑ مفتعلن

 تغيير كميت مصوت بلند به كوتاه

3(
كَنشِـپُرشِنَفـبَـفُِزلـوَدشَـميـمسيـنـَزِچُن

-∪∪-∪-∪--∪∪-∪-∪-

نَدكُـمينِـكَنشِــد عَهـزاندَياچِلَمدِكَِوه

-∪∪-∪-∪--∪∪-∪-∪-

 مفاعلن مفتعلن مفاعلن مفتعلن

4(
صِدقبِداننـخاهِرَدَرنيزََدمقَـگَرَظفـِحا

-∪∪-∪-∪--∪∪-∪-∪-

جَفنَـيِِنشَحـتِمَـهِمـوَدشَهَترَيِقِرَبَد

-∪∪∪
↓

∪-∪--∪∪-∪∪
↓

∪-

 مفاعلن↑ مفتعلن مفاعلن↑ مفتعلن

 تغيير مصوت كوتاه به بلند تغيير كميت مصوت كوتاه به بلند

2پاسخ: گزينۀ-156
فَعَل(مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف: مفعولُ فاعالتُ مفاعيلُ فاعلن )مستفعلن مفاعلُ مستفعلن

:2تقطيع گزينۀ
گارزِروقِخَلـگَركِتُباـستريـسَـراما

--∪-∪-∪∪--∪-∪-

 ريم سـَرانبَـهَموَدرَبِـسَردَُونـ شـَمَنُدشـ

--∪-∪-∪∪--∪-∪-

 فاعلن مفاعيلُ فاعالت مفعوُل
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 ها: بررسي ساير گزينه
فَعَلن: خفيف مسدس مخبون محذوف)1 فَعَالتن مفاعلن

فََعلن: مجتثّ مثمن مخبون محذوف)3 َفعَالتن مفاعلن  مفاعلن
 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن: هزج مثمن سالم)4

4پاسخ: گزينۀ-157
فَعَ َفعَلنخفيف مسدس مخبون محذوف:  التن مفاعلن

:)4(تقطيع گزينۀ

 شددانگَرسِكالِالچُنكِ هَر

-∪--∪-∪---

 بازيَدشو بِـخونبِرُخفا جَـزين

-∪--∪-∪---

بدال مفاعلن فعالتن↑ ا
 فعلن↑

به كار به  جاي فعالتن بردن فاعالتن

:ها بررسي ساير گزينه
 مفاعيلن مفاعيلن فعولن: هزج مسدس محذوف)1
فَعَلن: مجتث مثمن مخبون محذوف)2 فَعَالتن مفاعلن  مفاعلن
 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن: رمل مثمن محذوف)3

1پاسخ: گزينۀ-158
 ها: بررسي ساير گزينه

و»ويكتور هوگو«) تعبير هنر براي هنر را نخستين بار2 و رواجبه»تئوفيل گوتيه«بعدها اعالم كرد  پرداخت.آنتوجيه
به3 مي ) در مكتب تصويرگرايي و جزئي توجه و انتزاعي به امور محسوس  شود. جاي توجه به احوال كلي
مي ) مبناي نقد زيبايي4 و ارزيابي آثار ادبي، منتقد بيشتر به خود اين آثار توجه تا شناسي بر اين است كه در شناخت به محيطي كه موجب كند

و خصـلت شده است. از اينهاآنپيدايش  رو، اين شيوa نقد، هم با طريقۀ كساني كه در تفسير آثار هنر به تحليل رواني يا بررسـي سرشـت
 aو هم با شيو ميآننويسندگان اهتمام دارند و مقتضيات اجتماعي را در تكوين اثر بجويند، ان كه در نقد متفاوت اسـت كوشند تا تأثير احوال

و كشف زيباييو خود شيوه .آناي است مستقل، بر مبناي شناخت جوهر واقعي هنر
1پاسخ: گزينۀ-159

 ها: بررسي ساير گزينه
 ) حاكميت روح حماسه بر ادبيات: ويژگي فكري سبك خراساني2
و اقتباس مضامين شعري: ويژگي ادبي سبك عراقي3  ) اشتراك
و توجه به خرافات: ويژگي فكري سبك هندي) رواج حكمت عاميانه4

3پاسخ: گزينۀ-160
بي)3(مفهوم گزينۀ و از خود  خودي عاشقانه : اشتياق

و تعلقات مادي براي رسيدن به معشوق مفهوم مشترك ساير گزينه  ها: ضرورت ترك خود
3پاسخ: گزينۀ-161

و مار: ضرورت بهره  النه در از بين بردن دشمنگيري از رفتار عاق مفهوم حكايت زاغ
2پاسخ: گزينۀ-162

بي : هيچسؤالبازگرداني بيت كه مهر طور همان)نشان ناداني، پرحرفي است.(هنري را ببيني كه سكوت اختيار كند؛ گاه دنبال آن نباش كه انسان
 اي كه از شراب خالي باشد، نادرست است. كردنِ درِ شيشه

 است. مفهوم: خاموشي، نشان دانايي
4پاسخ: گزينۀ-163

و سلوك : ضرورت بهره)4(و گزينۀ سؤالمفهوم مشترك بيت و راهنما در سير  گيري از مرشد
 ها: مفهوم ساير گزينه

 تغيير شرايط از مساعد به نامساعد)1
و جان)2  بخشي وجود معشوق اغراق در زيبايي
 اختن به ظاهرشرمساري اهل ظاهر در پيشگاه خداوند/ نكوهش پرد)3
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4پاسخ: گزينۀ-164
و بدي : توام بودن خوبي)4(و گزينۀ سؤالمفهوم مشترك عبارت ها ها

 ها: مفهوم ساير گزينه
 ترجيح معشوق بر همه چيز)1
 لذت فنا شدن براي خدا)2
 هاست. خداوند همواره ياور انسان)3

1پاسخ: گزينۀ-165
بي)1(و گزينۀ سؤالمفهوم مشترك بيت و وابستگي سرو:  تعلقي گل
 ها: مفهوم ساير گزينه

 ) انتظار مرگ2
 ) گدازندگي غم هجران3
 هاي راه عشق ) دشواري4

عربـي اختصاصيعربـي اختصاصي
گزینۀ-۱۶۶ ۱پاسخ:

َشعٌب الفضائل/ َربوا/ کلیدی: کلامت
گزینه سایر ها:بررسی

است. امر فعل کنید؛ تربیت گزینه[َربّوا: (رد (۲های و (۳([
فضیلت است.الفضائل: جمع گزینه[ها؛ (رد (۳های و (۴([

ملتی گزینه[شعٌب: (رد (۳های و (۴([
گزینۀ-۱۶۷ ۲پاسخ:

ماتکرَهه أدباً/ کفاف کلیدی: کلامت
کلید گزینهبررسی در ها:ها

باشی. مؤدب تا است بس همین تو برای أدباً: گزینه[کفاَک (رد (۱های و (۴([
منی چه هر است.ماتکرَهه: مضارع فعل گزینه[پسندی؛ (رد (۱های و (۳([

گزینۀ-۱۶۸ ۱پاسخ:
نقطة أسَفل یجد/ النقاط/ أرفع العقاب/ کلیدی: کلامت

کلید گزینهبررسی در ها:ها
است. معرفه عقاب؛ گزینه[العقاب: (رد (۳های و (۴([

نقطه نقاط؛ بلندترین النقاط: است.هأرفع تفضیل اسم گزینه[ا (رد (۲های و (۳([
می بهیَِجُد: که است ساده مضارع فعل مییابد؛ ترجمه اخباری مضارع گزینه[شود.صورت (رد (۳های و (۴([

گزینۀ-۱۶۹ ۲پاسخ:
صحیح: نیز»الحسنات«ترجمۀ و است معنای»یبق«جمع می«به اگـر»مانـدباقی نیکـواسـت، نامـتانجـامکارهـای همیشـه بـاقیدهـی،

.ماندمی
گزینۀ-۱۷۰ ۳پاسخ:

از که نیست رشطی جمله الّدنیا؛ هذه فی شیٍء کل دنیاست: این در چه معـادل»نامیـأ«یا»مهام«هر همچنـین شـود. در»اسـت«اسـتفاده
باشد. مفرد آن خرب که است اسمیه جملۀ ترکیب گزینه[عربی سایر ]هارد

آزماید:آن می را آنها فاعل نیز و است معلوم مضارع فعل ضـمیر»قائد«یمتحنهم؛ نیـز و بیاید مذکر صورتی به باید پس بـه»هـاآن«است
می»جنود« بیاید.بر مذکر جمع باید گزینه[گردد، سایر ]هارد
گزینۀ-۱۷۱ ۴پاسخ:

است. مفرد املؤمن؛ گزینه[مؤمن: (رد (۱های و (۳([
ال کظم خشم: خوردن گزینه[غیظفرو (رد (۱های و (۲([

شود. ترجمه باید آن همراه ضمیر غیظهم؛ خود: گزینه[خشم (رد (۱های و (۳([
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۳ۀنیگز:پاسخ-۱۷۲
یُکالّنبيِّهذاآیُةکانَْت ال َةالناَسَملِّأْن أیّاٍمثالثِةُمدَّ

ناقصه اسمفعل
کانت

محالًمضاف و الیه
مجرور

مجرور و صفة
بالتبعیه

»کان«خرب
منصوب محال

ومفعول به
منصوب

ومفعول فیه
منصوب

ومضاف الیه
مجرور

مجرورمضاف و الیه
یز)ی(مت

گزینه سایر رد ها:دالیل
النَّبی۱ُّ اعراب←) از تبعیت به مجرور و (صفة »)هذا«النَّبیِّ
الناُس۲ (مفعول←) منصوب)الناَس و به
مضارع۴ (فعل یُکَلُِّم است.)) منصوب
گزینۀ-۱۷۳ ۲پاسخ:

(مفعول←اإلنساُن (مفعولاإلنساَن مسؤولیََّة منصوب)/ و است.)به منصوب و به
کرد. تحمیل را انتخابش مسئولیت او بر و داد اختیار انسان به و ترجمه:

گزینۀ-۱۷۴ ۲پاسخ:
گزینه سایر رد ها:دالیل

مفعول۱ اآلیات: بالفتحة) منصوب و بالکرسةمفعول←الظاهرةبه منصوب و به
مضاعف۳ و صحیح نفّصل: سامل←) و صحیح
مبنی۴ یعقلوَن: معرب←)
گزینۀ-۱۷۵ ۲پاسخ:

گزینه سایر رد ها:دالیل
التقد۱ُّ مرفوع) و مبتدا منصوب»انَّ«اسم←م: و
إفعال)۳ باب (من ثالثی مزید ینزل: ثالثی←) مجرد
م۴ امء: السَّ ممدود←قصور)
گزینۀ-۱۷۶ ۱پاسخ:

آمده بافاصله فاعل و فعل گزینه این است.در جایز اینجا در فعل بودن مونث پس اند؛
خوا باز طوالنیشان سفر از مسافران این امروز گشت.هنترجمه: د

م۲ پس است؛ مسترت ضمیر فاعل گزینه این در است.ثنؤ) واجب فعل آمدن
پ فصل در باغ میترجمه: زیبایی زرد لباس پوشد.اییز

فعل۳ فاعل گزینه این در است.»فاحت«) واجب فعل آمدن مونث پس است؛ مسترت ضمیر
گل خوِش بوی و رسید بهار شد.ترجمه: پخش فضا در ها

فاعل۴ نیز گزینه این در تستطع«) است.»تذهب«و»مل واجب آن آمدن مونث پس است، مسترت ضمیر
خواه بهترجمه: نتوانست برود.رم مدرسه به شدید رسدرد خاطر

گزینۀ-۱۷۷ ۲پاسخ:
گزینه این است.»الرُّجیل«در آمده شخص تحقیر برای که است مصغری اسم

این است.مردکترجمه: کرده پر ستمش با را زمین
گزینه سایر ها:بررسی

ُجَسیم۱ کوچک←) جسم
ر زبان مانند کوچکی جسم هیچ منیترجمه: سود مردم به رساند.استگو

بنّی۳ ُقمیر←ة) کوچک/ کوچک←دخرت ماه
ماه گویا دخرتک چهرۀ شب.کوچکیترجمه: تاریکی در است

طَُفیل۴ کوچکة) کودک :
به من کوچک کودک کرد.ترجمه: کردن صحبت به رشوع شیرینی طور

گزینۀ-۱۷۸ ۳پاسخ:
ترجم»ما« به توجه با عبارت این است.»ما«ۀدر موصول ی

می تو از آنچه گفت من به معلم درسترجمه: مطالعۀ است.خواهم، خوبی به هایت
گزینه سایر ها:ترجمۀ

می۱ انکار را خدا آیات ستمگران و کافران گروه تنها منی) (انکار ...)کنند. مگر کنند
فایده۲ چه هدا) حق سوی را ما که بسیاری های نصیحت که است منیای کند.یت
به۴ سختی) و دردها از آنچه شدم.خاطر بیامر کردم، تحمل ها
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گزینۀ-۱۷۹ ۴پاسخ:
گزینه سایر ها:بررسی

تَتواضعوَن۱ إْن شود.)←) مجزوم باید و است رشط (فعل تَتواضعوا إْن
می باالتر را شام خدا کنید فروتنی اگر قدرت؛ و دانش صاحب ای برد!ترجمه:

تن۲ (جوا←جحوَن) شود.)بتنجحوا مجزوم باید و است رشط
زندگی در امروز اگر میترجمه: موفق آینده در کنید، تالش خوبی به شوید.تان

تجتهدا۳ ال که←) کنید دقت است. منفی مضارع (فعل تجتهداِن چرا«ال با»لَِم: است.حرفلَْم:«را مضارع فعل نگ»جزم دریاشـتباه ریـد،
ب ترجمۀاینجا به توجه است.)»لَِم«ا

دانش دو به معلم درسترجمه: در چرا گفت: منیآموز تالش این از بیشرت کنید.هایتان
گزینۀ-۱۸۰ ۴پاسخ:

گزینه این ثقافة«در اکرام»ِمن عبارت: ترجمۀ است؛ آنمهامنخرب پربار فرهنگ از مسلامنان نزد هاست.ها
گزینه سایر ها:بررسی

رس۱ مفرد) خرب اٌج:
هستند. مردم هدایت در امت برای چراغی شهدا ترجمه:

سفین۲ مفردٌة) خرب :
هستند. نجات در نوح کشتی بیت اهل و قرآن هامنا ترجمه:

خرب۳ مریضة: کنُت و»ألّن«) جمله نوع است.»کنت«خرب»مریضًة«از مفرد نوع از
زیر کرد. آماده را خاصی غذای مادرم بودم.ترجمه: مریض من ا

گزینۀ-۱۸۱ ۱پاسخ:
مفعول پیداکردن فعل وقوع سبب از گزینهمنظور این در که است می»رغبة«له بیان را علتی که است مفعولمصدری پس محسـوبکند؛ له

شود.می
به را خدایش بنده میخاطرترجمه: بندگی بهمتایل نه ریا.کند خاطر

گزینه سایر ها:بررسی
ک۲ مطلق←ثیراً) مفعول جانشین

درس در بسیار باید کنیم.ترجمه: تالش هایامن
جیدا۳ً مطلق←) مفعول جانشین

مدرسه در میترجمه: یاد خوبی به را عربی زبان گیریم.مان
ص۴ صفتمفعول←احاًب) باکراً: فیه/

می بیدار زود صبح ما روستای در مردم شوند.ترجمه:
گزی-۱۸۲ ۱نۀپاسخ:

گزینه سایر ها:بررسی
الدعاء۱ مفعول←) اعراب به منصوب و مفرغ به.مستثنی

توسل. و دعا جز ندارد (چیزی) که را کسی بیامرز ما، پروردگار ای ترجمه:
التواضع۲ مرفوع←) و فاعل اعراب به مفّرغ مستثنی

می باال مردم میان را انسان ارزش تواضع فقط برد!ترجمه:
محالً←َمن)۳ مرفوع و فاعل اعراب به مفّرغ مستثنی

ضعیف که کسی فقط سختیترجمه: برابر در است میاالراده تسلیم شود.ها
مواجهة۴ مرفوع←) و فاعل اعراب به مفّرغ مستثنی

می قوی را انسان ارادۀ متعدد مشکالت با رویارویی فقط کند!ترجمه:
گزینۀ-۱۸۳ ۳پاسخ:

این و»ما«گزینهدر تعجب متعجبفعل»أنفع«حرف تعجب، اسلوب در و است پستعجب است، منصوب بـه»الیوماِن«منه صـورتبایـد
فرعیبه»الیومیِن« اعراب با منصوب بیاید.»یاء«صورت

است سودمند انسان برای روز دو چقدر نباشند.آنگاهترجمه: مساوی که
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گزینۀ-۱۸۴ ۳پاسخ:
بر و گزینهترجمه ها:رسی

پرنده)۱ گویا درخت این از شده بریده کهشاخۀ هستند میهایی میپرواز و دارد.)کنند وجود تشبیه (یک باغ! در خوانند
امانت)۲ معلم کهتاریخ است میحکایتداری نقل انسان دربارۀ شیرینی و تلخ دارد.)کند.های وجود تشبیه (یک
کسان۳ و مؤمن حال به خوشا آن) که کرد،ی تربیت را آنها و است بهار او گلگویا نور دارد.)ها.ها وجود تشبیه (دو
طوفان۴ پاییز در که) است شدیدی پروانهبرگهای مانند را درختان میهای حرکت دارد.)دهد.ها وجود تشبیه (یک
گزینۀ-۱۸۵ ۴پاسخ:

گزینه ترجمۀ و ها:بررسی
دو۱ هامنا گفت: من به طوالنی) و مسیر (تقدیمرترین داری! را خرببه»لک«ترینش اسلوب»إّن«عنوان است.)از حرص های
شام۲ زیرا دارم دوست را شام تنها میمظلومان) یاری مفعولرا (تقدیم اسلوب»ایّاکم«بهکنید! است.)از حرص های
از۳ را دوستانش و خودش فقط راستگو میدروغ) اسلوب»اإمّن(«دهد!نجات است.)از حرص های
بی۴ ثروت برترین هامنا است!) دیگران دست در آنچه از جسنت نیازی

تاريـختاريـخ
3پاسخ: گزينۀ-186

و به هايي را براي تاريخ مطرح بندي، مورخان تقسيمها ملتهاي هر دوره از زندگي يك ملت يا همۀ ويژگي اساسبردليل سابقۀ طوالني زندگي بشر
دورa ميانـه-3دورa باسـتان-2دورa پيش از تاريخ-1، تقسيم دوران زندگي انسان به پنج مرحله است:هاآنكه يكي از مشهورترين اند كرده

 دورa معاصر-5دورa جديد-4)قرون وسطا(
2پاسخ: گزينۀ-187

و بعد از آريايي تاريخ يونان باستان را مي كر توان به دو دورa قبل هاست كـه دسـتاوردهايد. تمدن كرت، مربوط به دورa قبل از آرياييها تقسيم
وآنتمدني  و فنيقيه تأثير زيادي پذيرفته بودنـد؛ زيـرا دريـانوردان مصـري به ساير جزاير يونان منتقل شده است. مردمان كرت از تمدن مصر

 داشتند. وآمد رفتجا فنيقي بدان
4پاسخ: گزينۀ-188

و سعي كرد تا با گزينش بخش ماني از دانشمنداني و ... هايي از آموزه بود كه در زمان شاپور اول ظهور كرد هاي اديان مسيحي، زردشتي، بـودايي
از . شخصيت ماني توجه شاپور زا به خود جلب كرد. او، ماني را در تبليغ انديشهآورد وجودبهآيين جديدي  هاي خود آزاد گذاشت، اما موبدان كـه
و سرانجام در زمان بهرام اول فرمان قتل او را از شاه گرفتند. كاربهد نبودند، عليه ماني دست اين كار خرسن  شدند

4پاسخ: گزينۀ-189
و فخرفروشي قومي بني در ايرانيان در برابر رفتار توهين آميز و سياسـي داشـت. اميه، واكنش نشان دادند. اين واكنش ابعاد اجتماعي، فرهنگي

و نويسندگان ايراني با استناد به آيات قرآن، هرگونـه برتـريبعد اجتماعي  و نـارواو فرهنگي، گروهي از عالمان، شاعران جـويي قـومي را مـردود
و تمدني خـود تفـا  و فضائل فرهنگي و زندگي اعراب در عصر جاهليت، به تاريخ خر دانستند، اما شماري ديگر، با مقايسۀ زندگي ايرانيان باستان

ن به شعوبيان معروف شدند.كردند. اينا 
و در واقع گزينۀ  نيز صحيح است.1اين پرسش، با توجه به برداشت نادرستي از متن كتاب طرح شده

1پاسخ: گزينۀ-190
پرتغـال بـه ها از طريق سواحل غربي آفريقا به سمت جنوب اقدام به دريانوردي كردند. يكي از دريانوردان از اواسط قرن پانزدهم ميالدي، پرتغالي

و آنجا را مركز مستعمرات پرتغال در مشرق زمين قرار دارد. نام آلبوكرك در هندوستان جزيره  اي به نام گوآ را اشغال كرد
1پاسخ: گزينۀ-191

و علمي اروپا در قرون جديد، استفاده از نوآوري دانش به از جمله تحوالت فكري و سـكه يژه باستانو هاي جديد در شـناخت شناسـي شناسـي
و سقوط امپراتوري روم«بود. كتابها ملتگذشتۀ تاريخ   اثر گيبون نمونۀ برجستۀ تاريخ نگاري به شيوa جديد بود.»تاريخ انحطاط

2پاسخ: گزينۀ-192
سي جنگ سـبورگ، دولـتم. بخش وسيعي از اروپاي مركزي را در برگرفت. امپراتوري مقدس روم به رهبـري خانـدان هاپ1681ساله از سال هاي

و پاپ، رهبر كاتوليك و شاهزادگان آلماني در سوي ديگر اين جـدال بودنـد. سـرانجام بـا اسپانيا ها از يك سو؛ فرانسه، انگلستان، هلند، سوئد
و عهدنامۀ وستفالي منعقد شد.ها جنگشكست خاندان هاپسبورگ اين   پايان يافت

1پاسخ: گزينۀ-193
ميبندي نظامي از جمله بلوك كه)شرقي آسيا پيمان جنوب(توان به پيمان ناتو، پيمان سيتو در دورa جنگ سرد، و سنتو اشاره كرد ، پيمان بغداد

و بلوك شرق يا بلوك كمونيست شكل گرفتند.هاآنهمۀ  با هدف محاصرa نظامي شوروي
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4پاسخ: گزينۀ-194
و حتـي پس از مرگ مظفرالدين شاه، فرزندش محمد علي ميرزا به حك ومت رسيد. وي پس از سلطنت راه مخالفت با مشروطيت را در پيش گرفت

به نمايندگان مجلس را به مراسم تاج از گذاري خود دعوت نكرد. او تصميم داشت تدريج نظام مشروطه را از ميان بردارد. سـرانجام دو سـال بعـد
و استقرار مشروطيت، محمدعلي شاه با همكاري مشاوران روسي خود برنا مه از بين بردن مجلسي را كه مظهر مشـروطيت بـود بـه اجـرا درآورد

و برخي ديگر از جمله ملك المتكلمين را به قتل رساند. بدين ترتيب، بار ديگـر مجلس را به توپ بست. تعدادي از نمايندگان مجلس را تبعيد كرد
و يك ماه جاي مشروطيت را گرفت.  استبداد به مدت يك سال

گز-195 3ينۀ پاسخ:
و استعمار به گروه1342تا قبل از قيام پانزده خرداد و بازاريان محـدود مـي، مبارزه با استبداد شـد امـا هاي خاص مانند روحانيون، دانشجويان

آ  و انساني براي همه دانست، بيشتر اقشار جامعه به صحنۀ مبارزه و ميان هنگامي كه امام خميني مباره با طاغوت زمان را يك تكليف الهي مدند
و دانشگاهي پيوند تازه  اي برقرار شد. قشر روحاني

1پاسخ: گزينۀ-196
و مطالعه بستر جغرافيايي رويدادها، در پژوهش رخ بررسي هاي تاريخي اهميت بسياري دارد؛ زيـرا هـر واقعـۀ تـاريخي در بسـتري جغرافيـايي

و مكان وقوع رويدادها، مي و مشاهدa دقيق محل مورخان را براي درك بسياري از ابعاد حيـات اجتمـاعي زنـدگي گذشـتۀ انسـان دهد. مطالعه
مي آماده  كند. تر

4پاسخ: گزينۀ-197
سال پـيش از مـيالد 700است كه در حدود)روايان ميان دورود از فرمان(ترين سكۀ يافته شده در جهان متعلق به سناخريب پادشاه آشور كهن

 تهيه شده است.
گ-198 2زينۀ پاسخ:

و هويت اقوام مهاجم. و نگهداري از آن در برابر فرهنگ  ادبيات همواره راهي بوده براي حفظ هويت ايراني
3پاسخ: گزينۀ-199

مي آنچهدر مسافرت، مي انسان در پيرامون خود بهو تفكر او افزايشمي تأملكند. در نتيجه دقت، بينند، توجه او را جلب و در مجموع يلدل يابد
كه عادت و تجاربي مي همراهبهشكني  گردد. دارد، موجب تحول روحي

3پاسخ: گزينۀ-200
و شخصيت و تداوم هاي معنوي در شكل مصلحان بزرگ و در يونان اند بوده مؤثرها تمدنگيري و الئوتزو، در هند بودا . در چين كنفوسيوس

و اجتماعي  و سقراط از اين دست مصلحان معنوي .اند بودهسولون

جغرافياجغرافيا
3پاسخ: گزينۀ-201

مي اي كه در زمان با مقايسۀ تصاوير ماهواره  هاي شمال ايران را مشاهده كرد. توان چگونگي روند تغيير جنگل هاي مختلف ثبت شده است
4پاسخ: گزينۀ-202

و جلـوگيري از عبور جريان آب سرد از كنار ساحلآنبيابان اريكا يك بيابان ساحلي است كه در و نشـت هـوا در برخي نقاط موجب سردشدن
 شود. بارش مي

2پاسخ: گزينۀ-203
 بيني خطر سيل است. ترين راه پيش گيري باران در يك دورa طوالني در حوضۀ يك رود، مهم اندازه

2پاسخ: گزينۀ-204
و نرخ مرگ  شود.ميرو روبهمير مساوي باشد، كشور با ثبات جمعيتو در صورتي كه نرخ مواليد

1پاسخ: گزينۀ-205
به هاي مورد توجه جغرافي بررسي عوامل رونق بندر آرخانگلسك، از جمله مثال  هاست.و تشابهات مكانها تفاوتدانان

3پاسخ: گزينۀ-206
و رسوب صورتبههاي دريايي طولي جريان مي فرسايش، حمل  كنند. گذاري در سواحل تغيير ايجاد

2نۀ پاسخ: گزي-207
به نميها كوههاي دامنۀ، زميناند ها جاري ها، چون رودهاي اين منطقه در عمق دره با وجود بارندگي قابل توجه در كوهستان راحتـي از ايـن توانند

كم مند بهرهها آب  بازده ديم است. شوند؛ نتيجۀ اين امر گسترش كشت
3پاسخ: گزينۀ-208

ميتوسها رودخانه،ها جنگلبا حذف و بر مقدار عه ميها آبرفتيابند  شود. به شدت افزوده
1پاسخ: گزينۀ-209

ميبه)د(و)ج(موارد  كنند. ترتيب، بيشترين درصد از علل مهاجرت به داكا را بيان
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4پاسخ: گزينۀ-210
و خطوط ارتباطي با مشكل دليل پاره كشور اندونزي به  است.رو روبهپاره بودن در نظارت

3پاسخ: گزينۀ-211
مي دان دربارa نقش آب در استقرار زمين جغرافي و ... به مطالعه  پردازد. هاي كشاورزي، اقتصاد روستا، چگونگي آلودگي آب

2پاسخ: گزينۀ-212
ن7به شكل عددAچون خطوط ميزان در ناحيۀ و پشته است. همچنين ارتفاع  متر است. M،1380قطۀ هستند، پديدa جغرافيايي اين مكان، يال

1400 20 1380− =
1پاسخ: گزينۀ-213

:نادرستهاي بررسي عبارت
و فرابنفش وجود دارند كه مرئي .نيستندج) طيف وسيعي از امواج فروسرخ

.ندارندهاي گوناگون در طول موج نورهاي مرئي قرارد) همۀ بازتاب ها از پديده
4پاسخ: گزينۀ-214

و عكس عكس و مفيد يك سيستم اطالعاتي جغرافيايي هاي ماهواره هاي هوايي ومي شماربهاي از منابع معتبر روند. اين منابع به ارتقـاي كمـي
و افزودن اليه كيفي اطالعات مورد نياز سيستم اطالعات جغرافيايي كمك مي و به روز آوردن و در بازنگري نقشه ن كنند قش هاي مختلف اطالعات

ي دارند.مؤثر بسيار 
1پاسخ: گزينۀ-215

 ترتيب عبارتند از: مراحل آزمايش سرزمين به
 ) گردآوري اطالعات مختلف سرزمين1
و تحليل اطالعات سرزميني2  ) تجزيه
.آنريزي براي اجرايو برنامه هاي آمايش سرزمين ) تهيۀ نقشه3

علوم اجتماعيعلوم اجتماعي
3پاسخ: گزينۀ-216

و بـه همـين قسمت اول: و نظري، دانش اجتماعي را شبيه علوم طبيعي نمـي دانسـتند متفكران مسلمان با شناخت تفاوت موضوع علم عملي
 شناسي پوزيتيويستي نيست. دليل، دانش اجتماعي آنان از نوع جامعه

و تجربي محدود نمي قسمت دوم: آنان به مح دليل اينكه شناخت علمي را به شناخت حسي  شوند. شناسي تفهمي نيز گرفتار نمي هاي جامعه دوديتكنند، به
2پاسخ: گزينۀ-217

و شناختي كه جهان اجتماعي مي اساسبرقسمت اول: آگاهي و خصوصي نيست آن شكل  ويژگي جهان اجتماعي←گيرد، آگاهي فردي
ميهاآنقسمت دوم: برخي از اجزاي جهان اجتماعي كه با حذف  اهميت اجزاي جهان اجتماعي←يزدر، جهان اجتماعي فرو

و پديده مي قسمت سوم: اجزا و تحول قرار  هاي عميق جهان اجتماعي اليه←گيرند هايي كه كمتر در معرض تغيير
4پاسخ: گزينۀ-218

و آگاهي اندوختۀ مشتركي از دانش شناخت عموميقسمت اول: مي ها  كنيم. هاست كه هنگام تعامل با ديگران، از آن استفاده
مي شناخت وحيانيقسمت دوم: و علم عقالني مخالفتي ندارد. وحي الهي انسان را به استفاده از عقل فرا  خواند. با شناخت

از از انواع شناخت علمي است. فرهنگ شناخت شهوديقسمت سوم: و برخـي هاي مختلف با ايـن نـوع شـناخت برخـوردي يكسـان ندارنـد
 دانند.مي ها، آن را غيرعلمي فرهنگ

3پاسخ: گزينۀ-219
و عملي، استفاده كند.  قسمت اول: منظور از علوم اجتماعي عقلي، علومي است كه از معناي خاص عقل، يعني عقل نظري

مي قسمت دوم: عقل عملي قوه و احكام ارزشي را و نبايدها و دربارa ارزش اي است كه بايدها مي شناسد و اجتماعي داوري  كند. هاي فردي
و دانشي مي و آگاهي انسان است. قسمت سوم: علم نظري، به هر علم  گويند كه موضوع آن مستقل از اراده

2پاسخ: گزينۀ-220
و بدنبا هاي خود به تناسب ارزشقسمت اول: هر جهان اجتماعي مي طبيعت  شود. آدمي مواجه

↓↓
و فرهنگ و بدن← تأثير جامعه  بر طبيعت

آن اي هويت جمعي افراد در جايگاه قبيله جامعۀ قبيلهقسمت دوم: در مي اي  تعامل جهان اجتماعي با جهان نفساني← شود ها مشخص
را انسان هاي اجتماعي كنشقسمت اول: قرآن كريم بخشي از و زمينها  داند.مي منشأ گشايش بركات آسمان

↓↓
و← تأثير جهان اجتماعي  خصوصيات جسمانيبر جهان طبيعت
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1پاسخ: گزينۀ-221
مي تغييراتي هويتي افراد گاه از مرزهاي مورد قبول رود. اگر تغييرات هوتي در خارج از مرزهاي مقبول فرهنگي جامعه واقع شود يك فرهنگ فراتر

مي تعارض فرهنگيبه و نگراني هاي اجتماعي فراواني منجر  دارد. همراهبهشود كه اضطراب
شي و ارزشاگر و فرهنگ نتواند رفتارهاي اجتماعي را مطابق با مباني خود، وa زندگي، ناسازگار با عقايد هاي اجتماعي يك فرهنگ تداوم پيدا كند

به سازمان بخشد تعارض اين دو بخش فرهنگي مي  منجر شود. تزلزل فرهنگيتواند
ازو آرمانهاي عقايد، ارزشساز فرهنگ، يعن مبادي هويتكهدهد تزلزل فرهنگي هنگامي رخ مي و اسـتقرار خـود را در مـتن فرهنـگ ها، ثبات

 دست بدهد.
و ارزشمي وجودبههمراه است، زيرا بحران هويت در جايي بحران هويتتزلزل فرهنگي با و دفاع از عقايد هاي اجتماعي آيد كه جامعه توان حفظ

 خود را نداشته باشد.
4پاسخ: گزينۀ-222

 تأثير نظام فرهنگي بر سياسي←ل: تأمين مقبوليت نظام سياسي قسمت او
 تأثير نظام اقتصادي بر سياسي←قسمت دوم: تحكم قدرت دولت با حمايت هاي ويژه

و هويتي  تأثير نظام سياسي بر فرهنگي←قسمت سوم: تزلزل فرهنگي
3پاسخ: گزينۀ-223

و نظام جهاني بخشيد. ستم، شكل جديدي به روابط بينقسمت اول: ظهور فرهنگ غرب از سدa هفدهم تا بي  المللي
و اين نظامات، جوامع غربي را و بيستم، نظامات سياسي، اقتصادي جديدي شكل گرفت جوامع مركزي صورتبهقسمت دوم: در دو سدa نوزدهم

 جوامع پيراموني درآورد. صورتبهو ديگر جوامع را 
و قسمت سوم: طي اين مدت، موقعيت و اقتصادي جهاني، وضعيتي متزلزل و نظامات سياسي فرهنگي كشورهاي غير غربي نيز در حاشيۀ روابط

 پذير پيدا كرد. آسيب
1پاسخ: گزينۀ-224

بهفرهنگ اسالميقسمت اول: و عمق معرفتي خود، گروه، ميراهاي مهاجم بيگانه دليل قدرت و جذب كم نيز دورن خود، هضم و دست  آنانكرد
و ارزش را ناگزير مي و بقاي خود از پوشش مفاهيم  هاي ديني استفاده كنند. ساخت تا براي استمرار
به دليل اثرپذيري از دولتبه دولتمردان قاجارقسمت دوم: به هاي استعماري سـوي قراردادهـاي اسـتعماري قـدم جاي مقاومت در برابر بيگانگان

 برداشتند.
چپقسمت سوم: حرروشنفكران مي هاي خود را در چارچوب انديشهكت، و ماركسيستي سازمان دهند. برخي هاي ناسيوناليستي، سوسياليستي

را، حركتآناناز مي صورتبههاي اجتماعي خود و بـاور دينـي مكاتب الحادي آشكار مطرح و برخي ديگر از رويارويي مستقيم با انديشه كردند
مي هاي خود را در پوشش انديشهكردند؛ بلكه گاه نيز مردم خودداري مي  داشتند. هاي ديني بيان

4پاسخ: گزينۀ-225
و علمي غرب هنگامي آغاز شد كه محدوديت← قسمت اول: الف) و همچنـين وابسـتگي آن بـه بحران معرفتي هـاي علمـي دانـش تجربـي

و غيرحسي آشكار شد. معرفت ع فرهنگ جديد غربهاي غيرتجربي و  رو شد. لمي روبهبا دو بحران معرفتي
ب) به← قسمت دوم: و فقير، كساني و استعمارزده را نسبت به كشورهاي غني مي اصطالح استعمارگر را كار و نزاع اين دو دسـته برند كه چالش

به به ابعاد اقتصادي محدود نمي و  آن نيز نظر دارند. ابعاد فرهنگيكنند
ج)مقسمت سو ميدر صورتي كه كنت بحران اقتصادي←:  هاي سياسي منجر شود. تواند به فروپاشي نظام رل نشود

1پاسخ: گزينۀ-226
و معنوي به زندگي اجتماعي در سطوح مختلف جوامع غربي با بيداري اسالميقسمت اول: و بدين ترتيـب، وجودبهرويكرد ديني و هـا ارزشآمد

و آرمان  نظريه هايي كه ناظر به افول سكوالريسم بود شكل گرفت.آن دنبالبههاي بعد از رنسانس، اعتبار جهاني خود را از دست داد
و اين جهاني شود. هاي وجودي انسان متوجه آرمان سبب شد تا همۀ ظرفيت غلبۀ سكوالريسم بر فرهنگ غربقسمت دوم: و اهداف دنيوي  ها

و انكار حقيقت گرفتار شد.نيز كه مدعي كشف حقايق جهان بود، به مرداب شكاكيت روشنگري مدرنقسمت سوم:
4پاسخ: گزينۀ-227

 بخش با انقالب اسالمي: هاي آزادي هاي انقالب تفاوت
مي هاي آزادي ) انقالب1 مي بخش اغلب در رويارويي با بلوك غرب شكل و مورد حمايت بلوك شرق واقع شدند. در مقابل انقـالب اسـالمي گرفتند

و  و ضـد ابستگي به بلوك شرق نداشت بلكه از آغاز، جهتايران در رويارويي با رژيم شاه هيچ و ضـد صهيونيسـتي گيـري ضـد آمريكـايي
 ماركسيستي داشت.

مي هاي چريكي گروه بخش، اغلب با جنبش هاي آزادي ) انقالب2 و احزاب مختلف شكل گرفتند. در مقابل انقالب اسالمي ايران با حركـت يـك ها
و حزب خاص پديد نيامد؛ بلكه ان  قالب فراگير مردمي بود.گروه
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مي بخش در چارچوب نظريه هاي آزادي ) انقالب3 و مكاتبي شكل و بحران گرفتند كه در حاشيۀ فلسفه ها هاي جهـان هاي غربي براي حل مسائل
در غرب به وجود آمده و آگاهي اسالمي بـو مقابل انقالب اسالميبودند. د. ايـن انقـالب از ايران در حقيقت حاصل بازگشت جامعه به معرفت

و عرفاني جهان اسالم بهره مي  برد. عقبۀ كالمي فلسفي
مي هاي آزادي ) انقالب4 و حذف كارگزاران مستقيم غرب موفق و فرهنگي بخش در مقابله با استعمار قديم شدند، ولي در قطع وابستگي اقتصادي

س و تمدني داشت.توفيقي نداشتند. در مقابل انقالب اسالمي ايران تنها يك انقالب  ياسي نبود؛ بلكه هويتي فرهنگي
2پاسخ: گزينۀ-228

به قسمت اول: در جامعه و انتقادي نسبت هاي اجتمـاعي در نظام اجتماعي نيست بلكه فهم پديدهها ارزششناسي تفهمي، هدف داوري ارزشي
و كنترل براي پيش .هاستآنبيني

و منظور از هدف، امور قابـل دسـترس در ايـنۀ كنشقسمت دوم: مراد از عقالنيت در عبارت غلب هاي عقالني معطوف به هدف، عقالنيت ابزاري
 جهان است.

و قدرت براي قسمت سوم: كانون بر المللي، موانع موجود بر سر راه تجارت بين هاي بين، از طريق سازمانحفظ منافع خودهاي ثروت المللي را نيز
ك و استقالل اقتصادي و سياستمي دارند مي شورهاي مختلف  كنند. هاي ملي را مخدوش

1پاسخ: گزينۀ-229
و مالتوس در پيروي از اقتصادي ليبراليستي است.  قسمت اول: اشتراك نظريۀ ريكاردو

و تجربه و شـه دستبهقسمت دوم: كنت معتقد بود شناختي كه از راه حس و وحيـاني ودي را نيايد، علمي نيست. همچنين وي شناخت عقلـي
 دانست. غير علمي مي

هاي غير غربـي هاي كشور هاي غربي را در قبال مقاومت اي بود كه عمليات نظامي قدرت هاي هانتينگتون نظريه قسمت سوم: نظريۀ جنگ تمدن
 كرد. توجيه مي

3پاسخ: گزينۀ-230
و متفكران اجتماعي را به بازانديش و خالء معنوي، انديشوران و ارزشي فرهنگ فرا مـيي دربارa بنيانقسمت اول: كاستي و هاي عقيدتي خوانـد

.كندميها را براي عبور از مرزهاي هويت فرهنگي جامعه تشويق آن
و نتواند مسير حركت بـه قسمت دوم: فرهنگي كه بر مبناي ارزش و عقايد خود نتواند يك نظام جهاني را تعريف كند سـوي آن نظـام را بـراي ها

و متحول اجتماعي ترسيم كند، در وصول به ادعاهاي جهاني خود، ناكام خواهد ماند. عبور از شرايط  متغير
و ارزش مي قسمت سوم: از دست دادن اعتبار عقايد  شود. ها در يك جامعه موجب نابود شدن هويت فرهنگي

2پاسخ: گزينۀ-231
تقسمت اول: اعمال قدرتي سازمان يافته براي هدفي معين: تعريف سياس

 قسمت دوم: عدم تداوم روش استدالل عقلي: نتيجۀ رويكرد دنيوي انسان مدرن
 قسمت سوم: استبداد استعماري در كشورهاي اسالمي: عملكرد منورالفكران در كشورهاي اسالمي

3پاسخ: گزينۀ-232
 انجام مناسك حج بخشي از فرهنگ آرماني جامعه است.�
 است. سوء مديريت نشانۀ عدم عقالنيت�
 جان باختن زائران، نتيجۀ غيرارادي كنش اجتماعي است.�
 برقراري عزاي عمومي، هنجار اجتماعي است.�
2پاسخ: گزينۀ-233

 شوند. هايي كه ابعاد متعالي انسان را نفي كنند، به رسميت شناخته نمي، هويتدر فرهنگ دينيقسمت اول:
و قبيلهمغوالنقسمت دوم: و شايستگي، فرهنگي قومي تـأثير سـرعت تحـت هاي الزم براي يك فرهنگ جهاني را نداشتند. آنان بـه اي داشتند

مي فرهنگ  گرفتند كه از نظر نظامي شكست خورده بودند. هايي قرار
و قدرت فرهنگ اساطيريقسمت سوم: و خروج هاي فوق كه به خداوندگان انسـان از طبيعي قائل است، محصول انحراف بشر از فرهنگ توحيدي

و آفرينش او متعلق است.  جهاني است كه به فطرت
4پاسخ: گزينۀ-234

و بدين ترتيب درست مي و آگـاهي← باشد قسمت اول: عبارت نادرست است و ادراك در نگاه قرآني، جهان عيني محدود به جهان طبيعت نيسـت
م نيز محدود به حيات انسان نمي و و جهان عيني بر اساس حكمت و جامعۀ انساني دارد.باشد  شيت خداوند سبحان، رفتاري حكيمانه با انسان

و بدين ترتيب درست مي مي← باشد قسمت دوم: عبارت نادرست است و تجربي نباشد، معرفت  گويند. در جهان امروزي به شناختي كه حسي
 قسمت سوم: عبارت درست است.

و بدين ترتيب درست و در نخستين رويارويي← باشدمي قسمت چهارم: عبارت نادرست است هاي غرب متجدد با جهان اسـالم، انديشـمندان
مي عالمان ديني، اغلب بر اساس ضرورت حفظ امنيت با آن  كردند. ها تعامل
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2پاسخ: گزينۀ-235
 قسمت اول: تحسين ايثارگري: فرهنگ عمومي

و مرگ خود، عميق  هاي اجتماعي ترين پديده قسمت دوم: تفسير انسان از زندگي
 هاي فرهنگي غرب: ماركسيسم قسمت سوم: پرداختن به حل مسائل اجتماعي جامعۀ خود در چارچوب بنيان

و منطق و منطقفلسفه فلسفه
4پاسخ: گزينۀ-236
مي آيا هر مصدري، كلمه�  مصدر است ولي انجام كاري نيست.» بودن«رساند؟ خير؛ زيرا اي است كه انجام كاري را
مي آيا هر كلمه� و ...«رساند، مصدر است؟ خير؛ زيرا افعالي مثل اي كه انجام كاري را مي» رفت، خوردند، برديم  رسانند. مصدر نيستند اما انجام كاري را
 بنابراين تعريف نه جامع است نه مانع.�

 ارتباطي وجود ندارد. استدالل از اقسام فكر است، قضيه كه از تصديقات است از اقسام علم است. بنابراين بين اين دو
و مانع«: اين تعريف در حقيقت1گزينۀ مي» جامع و لذا اين گزينه هم تواند پاسخ درستي محسوب شود. ولي بايد توجـه داشـت كـه هم نيست

كه» مرتبط بودن«معموالً وقتي يك تعريف، شرط  و مانع«را ندارد، طبيعي است لز» جامع و لـذا بررسـي آن دو، ومـي نخواهـد هم نخواهد بـود
 است.4داشت. بنابراين بهترين پاسخ همان گزينۀ 

1پاسخ: گزينۀ-237
و مصاديق متعدد را دارد، به عبارت ديگر مي توان از آن چند نمونه در ذهن ساخت، حال ممكـن مفهوم كلي مفهومي است كه قابليت فرض افراد

، يا تنها يـك مصـداق»سيمرغ«، يا اصالً مصداق خارجي نداشته باشد مثل»نانسا«هاي متعدد داشته باشد مثل است كه در خارج هم مصداق
».شريك خداوند«، يا حتي وجود يك مصداق خارجي برايش محال باشد مثل»(عج)امام زمان«خارجي داشته باشد مثل

1پاسخ: گزينۀ-238
و عرض عام و راه رونده«مثلآننسبت ميان يك نوع خاص و خصو»انسان منعموم و تصور«وجه است؛ مثل نسبتص نسبت ميان-»مجهول

و تصور« و قياس«نسبت ميان-، تباين»تفكر و نسبت ميان»قضيه و شرطي«، تباين و خصوص مطلق است.»قضيه ، عموم
4پاسخ: گزينۀ-239

توانيم بگوييم: بعضي مجموعۀ اعـداد طبيعـي، با سور،معنا ندارد. نمي)4(يك مالك شخصيه بودن قضايا، سورپذير نبودن است كه فقط گزينۀ
 گيرد. مجموعۀ اعداد فرد را دربر مي

2پاسخ: گزينۀ-240
ب نيست غيرالفعكس نقيض بعضي ب غير الف است=غير ب غير الف است. عكس نقيض يك قضيه صادق هميشـه=بعضي غيرغير بعضي

)الصدق است. الزم(صادق است.
1پاسخ: گزينۀ-241

دوبه)سحر(به موضع جزيي ديگر)معجزه(ايت دادن حكم موضوعي جزئي سر ، تمثيل است. پي بـردن)خارق عادت بودن(دليل شباهت بين آن
، برهاني لمي است.)قدرت پرواز آن پرنده(به معلول)هاي يك پرنده شكل بال(از علت

3پاسخ: گزينۀ-242
مي قياس منتجي نداريم كه نتيجهنكته: با توجه به اينكه در شكل دوم، هيچ را اش موجبه باشد معلوم شود اين سؤال، سه قيـاس لزومـاً منـتج

دانند. طبق اين فرض نگرفته است. اما برخي منطقدانان قانون كيفيت نتيجه را بر خالف قانون كميت نتيجه، براي قياس غير منتج هم صادق مي
كه، اين گونههاي نتيجۀ هر قياسي از هر شكلي قانون، كيفيت و بـرعكس«اند ». اگر يكي از مقدمات سالبه باشد، نتيجه هم سالبه خواهـد بـود

 حال كه در اين سه قياس، نتيجه، موجبه است، پس هر دو مقدمه هم بايد موجبه باشند.
و حتي اگر فقط قياس ساير گزينه  ها مثال نقض دارند: ريم باز اين گزينههاي منتج را در نظر بگي ها: قانون كلي براي كميت نتيجۀ قياس نداريم

ج است.« ج است. پس بعضي الف ب )1(نقض گزينۀ» بعضي الفب است. هر
ج است.« ج است. پس بعضي الف ب ب الف است. هر )4و2هاي(نقض گزينه» هر

و اين سوال بر اساس آن درست خواهد بود، در كتاب درسي منطق سال تذكر: نكته كه منبع ايـن كنكـور بـوده اسـت،94-95 اي كه بيان شد
 بيان شده است!96-97وجود ندارد ولي در كتاب منطق دهم سال 

4پاسخ: گزينۀ-243
و اين دو بر اساس شـيوa تفكـر فطـري بشـر از و استدالل استفاده كنيم براي بررسي هر قواعدي از جمله قواعد خود منطق، ناچاريم از تعريف

و استدالل كردن«يعني» بررسي كردن«كنند. لذا خود قواعد منطق تبعيت مي ».استفاده از قواعد منطق«و اين دو يعني» تعريف
مي)1(گزينۀ و قياس باعث معلوم شدن نتيجه و لذا معلومند نه مجهول  گردد، نه مقدمات. : مقدمات در هر قياسي از پيش دانسته هستند
كه نتيجه در درون مقدمات نهفته است ندارد، يعني اگر مقدمات كاذب نيز در ضـرب اول به اين : شرط صدق يا درستي مقدمات ربطي)2(گزينۀ

و اين خاصيت در صحت اقتران دو مقدمه نهفته خواهد بود.هاآنشكل اول قرار بگيرند، نتيجۀ كاذب   در درون مقدمات است
و ديگري)3(گزينۀ )استفاده از قياس منتج نه عقيم(صحت اقتران : يكي از شرايط صدق قطعي نتيجه، صدق مقدمات است
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4پاسخ: گزينۀ-244

)از معلول به علت(، برهان انّي است.)بخار پشت شيشه(از مشاهدa معلول)سردي هوا(علت وجودبهپي بردن

مع(، برهان لّمي است.)وضعيت ابرها(از مشاهدa علت)بارش باران(معلول وجودبهپي بردن )لولاز علت به

2پاسخ: گزينۀ-245

 سرايت دادن حكم اجزاء به كل، مغالطۀ تركيب است.

1پاسخ: گزينۀ-246

و مباني علوم تجربي سؤال  به فلسفۀ علوم تجربي مربوط است.)از جمله عليت(و بررسي دربارa اصول

و، مربوط به فلسفۀ روان)3(، مربوط به معرفت شناسي، گزينۀ)2(گزينۀ ، مربوط به خود علوم تجربي است.)4(گزينۀ شناسي

4پاسخ: گزينۀ-247

و افسانه در تفسير جهان جاي خود را به زبـان1(گزينۀ و زبان رمز ): يونان مهد تفكر فلسفي است يعني جايي كه فلسفه در آنجا رسميت يافت

رم» انديشه«تعقل داد. ولي  و معموالً به زبان ميقبل از يونان هم بوده است  شده است.ز بيان

و انديشه شد.)2(گزينۀ  : نظرات متضاد جهان شناسان باستان، باعث بي اعتمادي نسبت به دانش

و بين)3(گزينۀ  النهرين پديدار گشت. : عوامل سازندa تمدن از نظر برتراند راسل از هزاران سال پيش از تمدن يونان، در مصر

3پاسخ: گزينۀ-248

مي«ت: سقراط معتقد اس و جامعه سودمند است از فضيلت به بار و هر آنچه براي فرد »آيد. ثروت

3پاسخ: گزينۀ-249

مي1رد گزينۀ و هم بيروني باشد. : علت فاعلي  تواند هم دروني

و هر كس و يقيني درك كند، حقيقت است.مسأله پروتاگ آنچهنظر پروتاگوراس دربارa حقيقت اين است كه تابع ادراك انسان است وراس پايداري

بودن شناخت نيست، چرا كه طبيعي است كه ادراك حسي فاقد پايداري است. به عبارت ديگر پروتاگوراس چون پايداري را براي شناخت ضروري 

و موقتي است. نظربهداند، طبيعي است كه ادراك حسي را منبعي موثق براي شناخت درست برگزيند. نمي  او همه چيز نسبي

2پاسخ: گزينۀ-250

) مي3رد گزينۀ مي» جزوي از وجود«تواند علت فاعلي در حركات طبيعي باشد، ): اوالً طبيعت شيء كه و ماهيـت نيست بلكه به ماهيت بر گردد

ت؛ مثالً هم حد وجود است نه جزء وجود. ثانياً در بعضي حركات طبيعي كه علت بيروني شناخته شده است، نيازي به فرض يك علت دروني نيس

آن» ذوب شدن برف در اثر حرارت خورشيد« نه» حرارت خورشيد«حركتي طبيعي است كه علت فاعلي ».طبيعت برف«است

) و سازمان دهنده به طبيعت) است؛ نه ويژگي هـر4رد گزينۀ (اصل آگاهانه و ويژگي فاعل كلّ حركات جهان و آگاهي ويژگي فاعل مختار ): توجه

ميفاعل طبيعي دروني.  آن(توجه: اينكه حركات طبيعي، از يك اصل آگاهانه به عنوان غايت تبعيت هـا كنند به اين معنا نيست كه علت فاعلي

و گزاف! به تعبير ديگر، تـك تـك حركـات  و خردمندانه هستند نه بيهوده و آگاهي دارد؛ بلكه به اين معنا است كه اين حركات، حكيمانه توجه

مي طبيعي گرچه از سوي فاعل (يك عقل كلي) همـۀ حركـات هاي ناآگاه انجام گيرند ولي چون در سطح كليِ جهان طبيعت، يك غايت آگاهانه

و بيهوده. طبيعي را هدايت مي و خردمندانه است نه عبث  كند، بنابراين نتيجۀ همۀ حركات طبيعي، حكيمانه

4پاسخ: گزينۀ-251

و و موجودات در حكم حروف و جمالت در نظر فيلسوف اشيا و هستي كلمات و وجود شان در حكم معناي آنهاست. بنابراين نسبت موجود بـه اند

(توجه: در اين سؤال ترتيب نسبت» معناي همان واژه«به» نوشتۀ يك واژه«وجود نسبت  ها رعايت نشده است لذا در گزينۀ درست، نسبت است.

با» نوشتۀ همان واژه«به» معناي يك واژه« ميآمده است كه  شود به نظر نادرست بيايد!) عث

مي1گزينۀ و فقط در ذهن و موجود در خارج جدا از هم نيستند و رگ خارجاً از هم جدا هستند ولي وجود آن : خون هـا توان مفاهيم مجزايـي از

 داشت.

و نسبت آن به معنا شبيه نسبت2گزينۀ و لفظ است و موجود«: واژه مجموع معنا مييم» وجود«به» وجود (تذكر: به نظر با شود. رسد اين گزينه

تري براي جواب باشد. ولي آنچه بيان كرديم در جهت توجيه پاسخ سـازمان سـنجش ها در آن، گزينۀ مناسب توجه به رعايت شدن ترتيب نسبت

 بود!)

و موجود جزئي از يكدي3گزينۀ  گر نيستند.: نمك جزئي از آب نمك است كه در همه جاي آن پخش است. ولي وجود

2پاسخ: گزينۀ-252

و هستي هيچ وقت بر آن نمي ممتنع و عقل همواره از تصديق الوجود مفهومي است كه مفهوم وجود  امتناع مي ورزد.آنتواند حمل شود

دي الوجود نيست بلكه ممكن است ممكن كه تصوري خيالي باشد، لزوماً ممتنع مثل شريك خداوند. اين و چيزي كه هرگز وجود الوجود باشد، مثل و

و وجود نخواهد داشت نيز لزوما ممتنع و ممكن است در آينده هم وجود نداشته باشد. نداشته  الوجود نيست، مثل سيمرغ كه هرگز وجود نداشته
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4پاسخ: گزينۀ-253
آزمايش تبديل به قانون گردند، چرا كه قانون بايد شود كه نتايج كه آزمايش ها در شرايط يكسان نتايج يكسان بدهند، دليل نمي : اين)1(رد گزينۀ

و ضرورت از اصل سنخيت كه يك اصل عقالني است بـه بـار مـي و اين كليت و ضرورت داشته باشد آيـد؛ در آن صـورت تجربـۀ علمـي كليت
و تبديل به قانون شدن است. قابل  تعميم

مي)2(رد گزينۀ ب : تجربۀ علمي به موارد جزئي تعلق ه موارد كلي.گيرد نه
و معلول است نه تكرار شرايط يكسان.)3(رد گزينۀ  : علت قابل تعميم بودن تجربۀ علمي، اصل سنخيت علت

1پاسخ: گزينۀ-254
باها انسانو نياز متقابل)3رد گزينۀ(فارابي نيز مانند ارسطو معتقد است كه انسان مدني بالطبع است عـث به يكديگر در رفع نيازهاي حيـاتي

و از علـل)4و2هاي رد گزينه(به اجتماع شده استهاآنگرايش  . دستيابي به كماالت انساني، مستلزم تشكيل مدينـۀ فاضـلۀ فـارابي اسـت
 شود. تشكيل جوامع بشري محسوب نمي

2پاسخ: گزينۀ-255
 عنايت، شمول علم پرودگار بر همۀ موجودات است.

1پاسخ: گزينۀ-256
ميغزالي پرچمدا و تصوف يافت و از نظر او رستگاري در عرفان  شد.ر مخالفت با فلسفۀ مشايي بود

3پاسخ: گزينۀ-257
و خود شمع را مشاهده مي كنيم، هر دو معلوم بالعرض هستند. يعني علم ما به هر دو با واسطه يا حصولي اسـت، وقتي ما تصوير شمع را در آينه

از چون هيچ قهاآنيك و اين دو معلوم بالعرض با هم متفاوت هستند، چون در يكي وجـود آينـه))2(و)1(هاي رد گزينه(رار ندارند. در ذهن ما
بي مؤثر )4رد گزينۀ(تأثير است.و در ديگري

1پاسخ: گزينۀ-258
و لذا هدف و نسبتاً جامع از جهان هستي است، دستبهانآناشراقيان فيلسوف هستند و اسـتدالل آوردن تصوير صحيح امـا عُرفـا بـه عقـل

و هدفشان اتصال به حقيقت هستي است. پاي  بند نيستند
3پاسخ: گزينۀ-259

و هيچ و ماهيت هر دو اعتباري باشند مي اگر وجود گردد يك اصيل نباشند، باب شناخت به جهان خارج بسته خواهد شد، چون همه چيز ذهني
و سوفسطاييو هيچ امر واقعي وجود نخواهد داشت كه   گري. اين يعني شكاكيت

2پاسخ: گزينۀ-260
و ديگر فيلسوفان تجربي مسلك كه اصل عليت را مي عنوانبههيوم كنند، معتقدند عليت، عادت ذهن انسان اسـت كـه يك اصل عقالني انكار

 است.شود. لذا از نظر اينان عليت يك قرارداد ذهني به تجربۀ مكرر در حوادث متوالي مربوط مي

روان شناسيروان شناسي
3پاسخ: گزينۀ-261

مي رويكرد رفتاري صرفاً روي رفتار قابل«سازمان سنجش احتماالً با استناد به اين جملۀ كتاب كه و بـه ريشـۀ رفتـار توجـه مشاهده تأكيد كند
و عمقـي رفتـار مثـل دهندa ناديده گرفتن را جواب اعالم كرده است. در حالي كه اين جمله نشان»1«گزينۀ» خاصي ندارد فرايندهاي زيربنايي

و نه ناديده گرفتن  و ... است كهو پاسخها گيري محرك نتيجۀ شكل» رفتار«چون در اين رويكرد ». سابقۀ رفتار«آگاهي، تفكر، انگيزش هايي است
و تنبيه در گذشته ياد گرفته است. و آن را از طريق تشويق  فرد در واكنش به محيط خود داده

مي كاوي جواب نيست چون رفتار را تحت رد روانرويك و انسان تأثير تجارب اوليۀ دوران كودكي گـرا گرا، رويكرد انسـان داند. بين رويكرد شناختي
و خودشـكوفايي گرا بيشتر جنبه آيد. چون اوالً در رويكرد انسان جواب بهتري به نظر مي هاي مثبت انسان مانند آزادي براي انتخـاب سرنوشـت

و انسـان را تحـتد توجه است نه رفتارهاي نابهنجار. دوماً رويكرد انسانمور  و هشيار انسان در لحظۀ حال سروكار دارد تـأثير گرا با تجربۀ ذهني
و تجارب گذشته نمي  داند. عوامل خارجي

3پاسخ: گزينۀ-262
و شرايط محيط كنونياز ديدگاه پياژه، منظور از سازگاري اين است كه فرد بتواند خود را با تقاض اش هماهنگ سازد. ايـن سـازگاري شـناختي اها

و هم مي تواند الگوهاي ثابت شناختي خود را در شرايط محيطي دوجانبه است، يعني كودك هم قادر به تغيير شناختي خود در برابر محيط است
 كار ببرد. مختلف به

4پاسخ: گزينۀ-263
و تـا اريكسون رشد افراد را در جريان زند و نوجواني نيسـت (عاطفي) مورد بررسي قرار داد. او معتقد بود رشد محدود به دوران كودكي گي رواني

 شده ندارد! درمورد نظريۀ اريكسون درست است. اما متأسفانه ارتباط دقيقي با سؤال مطرح»4«پايان عمر ادامه دارد. بنابراين فقط گزينۀ 
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4پاسخ: گزينۀ-264
ميآسيب در ناحي  كند. سازد اما فهم سخن ديگران را با مشكل مواجه نميۀ بروكا سخن گفتن را دشوار

2پاسخ: گزينۀ-265
و همين آن-طور وضعيت اقتصادي در اين مثال رويداد فشارزا ها با يكديگر متفـاوت اسـت. اجتماعي دو فرد يكسان است. اما ويژگي شخصيتي

ب مي رابر فشار رواني آسيببرخي خصوصيات شخصيتي افراد را در و يا بالعكس مقاوم دهد كه فشار روانـي صـرفاًمي سازد. اين مثال نشان پذير
و تا اندازه  اي بستگي به نوع نگرش فرد دارد. يك امر بيروني نيست

1پاسخ: گزينۀ-266
و ارتباطدنبال اين تحقيق يك نوع تحقيق همبستگي است چون پژوهشگر به آنمتغيرها است هـا نيسـت. در تحقيقـات درصـدد دسـتكاري

(متغير وابسته) است. پس بهترين تفسير ايـن اسـت كـه همبستگي نمي و متغير ديگر، معلول (متغير مستقل) توانيم بگوييم يك متغير، علت
و همبستگي دارند. عبارت  ن»1«در گزينۀ» وابسته به يكديگر«بگوييم دو متغير با هم ارتباط و بهتر بود از كلمۀ عبارت مناسبي » مـرتبط«يست

مي» همبسته«يا  شد. استفاده
2پاسخ: گزينۀ-267

78در صفحۀ3-2نمودار
4پاسخ: گزينۀ-268

و شـنيدن بيشـترهاآنكرa راست كرa چپ بر نيم كه نيمها دست در راست كـرa چـپ در نـيم تسلط دارد، تكاليف كالمي گوناگون در خوانـدن
 شوند. پردازش مي

در پيشانيناحيۀ بروكا در لوب و  نقش دارد. تكلمچپ قرار دارد
3پاسخ: گزينۀ-269

و نظاير مي جزء مفاهيم انتزاعي دستههاآنآزادي، عدالت، تساوي حقوق  شوند. بندي
مي» عمليات ذهني يا صوري«سالگي به بعد دور11aاز و نوجوان آغاز و وارد تفكـر شود قادر است كه بر روي عمليات شناختي خود فكـر كنـد

 انتزاعي شود.
3پاسخ: گزينۀ-270

مي)ماهگي7تا6(28تا24بين هفتۀ تواند خارج از رحم زنده بماند، ولي ماندن بيشتر در رحـم مـادر، جنين به حدي از رشد رسيده است كه
مي موجب افزايش رشد طبيعي در ادراك، حركات  شود.و عضالت

1پاسخ: گزينۀ-271
مي» اثر زمينه«دليل گاهي خطاي ادراكي به مي تأثير زمينه افتد، بدين معني كه ادراك يك شكل ثابت، تحت اتفاق و شرايط مختلف فرق  كند. ها

2پاسخ: گزينۀ-272
به43طبق نمودار صفحۀ  سالگي است.28تا22طور حدودي كتاب درسي، بهترين سن بارداري زنان

1پاسخ: گزينۀ-273
و3متأسفانه سازمان سنجش گزينۀ و معلولي همان رابطۀ علـي اسـت را پاسخ اعالم كرده است كه قطعاً جملۀ نادرستي است، زيرا رابطۀ علت

 شود. اصوالً در روش همبستگي اين رابطه بررسي نمي
و آزمايشي اين است مهم در ترين تفاوت روش همبستگي و معلولي بين متغيرها وجود دارد، ولـي كه در روش آزمايشي امكان تبيين رابطۀ علت

 شود. روش همبستگي روابط موجود بين متغيرها فقط توصيف مي
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4پاسخ: گزينۀ-274
و اجتماعي در دورa كودكي دوم و ناتواني كودك به توانايي)سالگي11تا7(با رشد هيجاني شـود. هرچنـد عـين عبـارتمي هاي خود آگاه هاي

در قسمت رشد هيجاني اجتماعي كودكي دوم ذكر شده است، اما توجه كنيد كه اين مفهوم درمورد رشد شناختي كـودكي»ها آگاهي به توانايي«
و در كتاب با اين الفاظ بيان شده است كه  مي«دوم نيز وجود دارد و ضعف شناختي خود پي ».برند آنان به نقاط قوت

4پاسخ: گزينۀ-275
و گزينه از آنجايي كه رشد اخالقي به هاي آن چندان درست نيستند. اما در اينجا نكتـۀ مـوردنظر طور كلي با رشد شناختي ارتباط دارد اين سؤال

ك طراح اين بوده است كه دورa مافوق قراردادي زماني در فرد رشد پيدا مي 16-17از(رده باشد؛ كند كه به رشد شناختي نوجواني دسترسي پيدا
)سالگي به بعد.

1پاسخ: گزينۀ-276
مي كسي كه كنترل شخصي بر فشار رواني نداشته باشد، به حالت درماندگي مي  تواند منجر به افسردگي شود. افتد كه

1پاسخ: گزينۀ-277
ميبهحافظۀ معنايي ا دانش عمومي فرد گفته و ميشود كه مستقل از هويت شخصي او است و مكـان مشخصـي طالعاتي را دربر گيرد كه زمان

و بين افراد مختلف مشترك و مفاهيم. ندارند  اند، مانند اطالعات عمومي، عقايد
2پاسخ: گزينۀ-278

ش ويژگي و در تعريف سالمت رواني، سازگاري افراد با محيط اهميت زيـادي دارد. خصـي هاي ذكرشده در سؤال از خصوصيات سالمت رواني است
و كالسي كه بتواند با محيط خود، اعضاي خانواده، هم  كلي، اجتماع خود سازگار شود، سالم است. طوربهها، همكاران، همسايگان

3پاسخ: گزينۀ-279
و توجه در توجه پراكنده چند كار را در يك زمان انجام مي مي دهيم  شود. ما بين چند منبع تقسيم

4پاسخ: گزينۀ-280
آن» سازي كر فرضيهتف« و اكنون محدود نمي در نوجوانان بدين معنا است كه امكانات فكري با ها به اينجا و تصور فرضي قضايايي كه مطابق شود

 پذير است. ها امكان واقعيت نيست، براي آن
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