
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره تعداد پرسش  مواد امتحاني

  دقيقه 18  25  1  25  زبان و ادبيات فارسي

  دقيقه 20  50  26  25  زبان عربي

  دقيقه 17  75  51  25  دين و زندگي

  دقيقه 20  100  76  25  زبان انگليسي

  دقيقه 75گويي:  مدت پاسخ  100ها:  تعداد كل پرسش
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  ترتيب كدام است؟ به» بور شدن -قال كردن -يغور -بِربِر «هاي  معني درست واژه -1
  زدگي شگفت -كلك زدن -بزرگ -) نگاه آميخته به تعجّب2  زدگي خجالت -كوشش -قدرتمند -خيره ) خيره1  
  شرمنده شدن -براي شيطنت كمين كردن -درشت -) بادقّت4  تعجّب كردن -كوشش -لبدشك -) نگاه آميخته به تعجّب3  

  در كدام گزينه معني اشتباه وجود دارد؟ -2
  مبارزه -اهل هرات -ناورد: شدت اثر -هريوه -) سورت2  كاشتن -روشن -خورده غرس: سال -جلي -) معمّر1  
  تخت -ها چراغ -اورند: تفرجگاه -مصابيح -نزهتگه )4  باد سرد -حالت سرخوشي -سَموم: مجروح -نشئه -) آخته3  

  هاست؟ در كدام گزينه متفاوت با ساير گزينه» كوشيدن«معني  -3
) كــــوش تــــا تكيــــه بــــر قضــــا نــــدهي1
) در حســـن صـــفت كـــوش كـــه در روز جـــزا2
) هرچــــــه معمــــــار معرفــــــت كوشــــــيد3
ــــي4 ــــردي هم ــــه م ــــيكن ب ــــار ) ول ــــرد ك ك

 

بــــــه فريــــــب عمــــــل رضــــــا نــــــدهي 
ـــو بـــه ـــر ت ـــورت حش ـــد بـــود ص صـــفت خواه

ـــــــن خـــــــراب ـــــــاد، اي ـــــــاد نشـــــــد آب آب
ــــــــار ــــــــردش روزگ ــــــــا گ ــــــــيد ب بكوش

 

  . ............... جز بهسازد  كامل مي» سفير«جاي خالي همۀ ابيات را واژٔه  -4
ــه1 ــتد ب ــرق فرس ــي ز ش ــول ) گه ــرب رس ــوي غ س
پيــــــر ) جهانــــــدار گفــــــتش: زه، اي زنــــــده2
ـــويش3 ـــل خ ـــه جه ـــيت او را ب ـــري وص ) ور منك
گيـــر د را بگرفـــت شـــاه ملـــك) زان ســـپس بغـــدا4

 

ســـوي شـــرق ............... گهـــي ز غـــرب فرســـتد بـــه 
مـــرا زنـــده كـــردي بـــه ايـــن خـــوش ...............
پـــس خـــود پـــس از رســـول نبايـــد تـــو را ..............
ـــه درگـــاهش ............... ـــوك عيســـوي آمـــد ب وز مل

 

  وجود دارد؟ غلط امالييدر چند گروه  -5
  »عمل صواب - حساب صواب بي - صواب روزه - صواب عمل - صواب و ناصواب - حديث ناصواب - گفتار صواب - راه صواب - اخرويصواب  - خطا و صواب«  
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  

  توضيح زير دربارٔه كدام دورٔه عصر شعر نيمايي است؟ -6
نيز » شعر منثور«دند تشكيل شد. شعر سپيد و به تعبير ديگر، نخستين كنگرٔه نويسندگان ايران كه عمدتاً وفاداران به شعر نيما بو  ،در اين دوره«  

  »محصول همين دوره است.
  ) چهارم4  ) سوم3  ) دوم2  ) اول1  

  آمده است؟ نادرستمايۀ كدام اثر در برابر آن  محتوا و درون -7
  التمثيل: شرح زندگي و كرامات عارفان ) جامع2    مقاله: تعليم و تربيت ) چهار1  
  ) عقل سرخ: شرح مفاهيم فلسفي و ديني4  انگيز ها و ماجراهاي عبرت : سرگذشت) هزارويك شب3  

  در كدام گزينه ذكر شده است؟» هاي دوشنبه قصه«نام اثر ديگر نويسندٔه كتاب  -8
  ) فاوست4  هاي آسياب من ) نامه3  اتللو) 2  هاي من ) دانشگاه1  

  كار رفته است. م بهجناس تا ،بيت ............... استثناي بهدر همۀ ابيات  -9
ــــــد از خــــــاك1 ــــــان زر زاي ــــــا در جه ) اال ت
ـــــاال فروغـــــي ) چـــــه گفتـــــي زان ســـــهي2 ب
) مــــــا مــــــات تــــــوايم شــــــمس تبريــــــز3
ـــــــو4 ـــــــه ت ـــــــاهدند ك ـــــــه ذرات ش ) هم

 

اال تـــــا در چمـــــن گـــــل رويـــــد از گـــــل 
كــــــه فــــــارغ كــــــردي از بــــــاال و پســــــتم
ـــــات ـــــالم از م ـــــد س ـــــدمت و ص ـــــد خ ص
ــــردي ــــنده) خ ــــب (بخش ــــان و واه ــــاهد ج ش

 

  است؟ نرفتهكار  شده در برابر كدام بيت در آن بيت به يۀ نوشتهآرا  -10
ــا1 ــب، اينج ــايع، اي طبي ــن ض ــويش مك ــالج خ ) ع
ــرو2 ــو س ــو همچ ــد ت ــه و ق ــو الل ــو چ ) اي روي ت
) نقــــد حيــــات تــــا كــــي در كيســــۀ تــــوهم3
ــــاك نقــــاب4 ــــر برانــــدازي از آن روي عرقن ) گ

 

كــــه بــــر جراحــــت عاشــــق، دوا نــــدارد ســــود 
و زلـــف تـــو همچـــو داموي خـــال تـــو چـــو دانـــه 

ـــد ـــر نباش ـــو در جگ ـــداريم گ ـــا ن ـــه م ـــي ك آه
ـــربه ـــود س ـــبز ش ـــدم س ـــان ع ـــگ بياب ـــر ري س

 

  (تضاد) 
  (تشخيص) 
  (تشبيه) 
 (اغراق) 

  كار رفته است؟ به» استعاره، مراعات نظير، تشبيه«در كدام بيت هر سه آرايۀ  -11
ــال ده1 ــرق ب ــرمنم ب ــر خ ــس ب ــي ) ز ب ــه م ــارد تيغ ب
سه خـون در سـاغرم ريـزد) شفق هر صبحدم صد كا2
) دمـــاغ نالـــۀ مجنـــون صـــحرايي كجـــا دارد؟3
ــه4 ــدي هســت آب رفت ــد ) امي ــو آي ــه ج ــر ب اش ديگ

 

چــين مــن بــه خاكســتر نشــيند تــا بــه گــردن خوشــه 
فلك از كهكشان هـر شـب كمـر بنـدد بـه كـين مـن

ــر لــب مــي نشــين مــن نهــد محمــل جــرس را مهــر ب
ــن ــتين م ــر آس ــان دســت را گ ــه مژگ ــازد ب ــي س يك

 

 ۲۷تا  ۱۵های  درس:  ۳ فارسی زبان      ۲۷تا  ۱۵های  درس:  چهارم فارسی ادبیات و زبان
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  كدام عبارت به ويرايش نياز دارد؟ -12
  كنم. با شنيدن آن احساس راحتي مي ) يكي از داليل عالقۀ من به موسيقي كالسيك اين است كه1  
  جاي او نشاندند. بويه بغداد را گشودند، خليفه را بركنار كردند و پسرش را به ، آل334) در سال 2  
  رسد. ول استفاده شود، به شفافيت كتاب آسيب مي) اگر از چسب كمتر يا بيشتر از حد معم3  
  وجهي را در پهنۀ كشور ناممكن كرده است. ) روند فزاينده و پرشتاب تورم اقتصادي، فرايند كنترل رشد ناهمگون و يك4  

  است؟ نادرستنام پديدآورندٔه كدام اثر در مقابل آن  -13
  ان: مهدي بامداد) تاريخ رجال اير 2  خان هدايت قلي الفصحا: رضا ) مجمع1  
  ) فرهنگ سخنوران: عبدالحسين سعيديان4    االدب: محمدعلي مدرسي ) ريحانة3  

  هاي كدام گزينه با امالي درست نوشته شده است؟ همۀ واژه -14
  ابلق زمانه -ذمت و تعهد -اجين و آميخته -) تربيت و ترشيح2  ماليات مستغالت -هول هليم -زمهرير غريب -) مفاصاي عوارض1  
  دوران نقاهت -توابع و لواهق -ستارٔه سها -) اقاليم غربت4  تعمل و تعمق -حيز انتفاع -گر فلك شعوذه -مĤبي نويسي و عربي ) سره3  

  نشانۀ قيد است؟» را«در كدام عبارت  -15
  ) او را پاي بر زمين نيايد.2    ) مملكت هر دو عالم او را بود.1  
  كه شب را در اينجا اتراق كنم.) گفت 4    ) هنگام رحيل و حركت را پرسيد.3  

  شود؟ جايي ضمير متصل شخصي ديده مي در كدام بيت جابه -16
ـــها1 ـــت ش ـــت و گف ـــدر گرف ـــنش ان ـــر دام ) وزي
رود و طاقــــت و آرام ) صــــبر و دل و ديــــن مــــي2
ـــت3 ـــتداران بشكس ـــد دوس ـــه عه ـــت ك ) آن دوس
) تمــــام روي زمــــين را گهــــر فــــرو گيــــرد4

 

ـــي  ـــت ب ـــت بدسرش ـــه تربي ـــين ك ـــ بب ـــر اس تاث
از زخـــم پديـــد اســـت كـــه بـــازوش تواناســـت

ـــي ـــت م ـــان در دس ـــه دام ـــنش گرفت ـــت و م رف
ـــاران ـــد ب ـــر كن ـــو س ـــريمش چ ـــت ك ـــر دس ز اب

 

  گذرا به مفعول است؟» گسست«در كدام گزينه  -17
ــــري1 ــــوداي پ ــــت ) ز س ــــب نيس ــــان عج روي
) گـــــر ز معـــــدن يكـــــي گهـــــر بگسســـــت2
) ابـــــر بـــــر خـــــاك آمـــــد و بگسســـــت3
ـــــر4 ـــــرب پي ـــــاي مط ـــــت ن ـــــر بگسس ) مگ

 

ـــــــه  ـــــــر ديوان ـــــــت اگ ـــــــر بگسس اي زنجي
ــــــت ــــــوهر هس ــــــان گ ــــــور دو ك در دو كش
گــــــرگ در كــــــوه راه بــــــر گلــــــه بســــــت
كــــــه برنــــــاورد امشــــــب نالــــــۀ زيــــــر

 

  در كدام بيت، شاعر به نفي لفظ پرداخته است؟ -18
) تــو لفــظ مغتــنم انگــار فكــر معنــي چيســت1
ــــذير2 ــــظ، دلپ ــــازكي لف ــــود ز ن ــــي ش ) معن
) هرچنــد كــه باريــك شــود لفــظ چــو معنــي3
گيــرد ) معنــي از لفــظ متــين قــدر و بهــا مــي4

 

ـــي  ـــت م ـــاج پوس ـــه محت ـــا هم ـــه مغزه ـــد ك باش
در شيشــــه اســــت جلــــؤه ديگــــر شــــراب را
ـــت ـــاغ اس ـــوي دم ـــن م ـــۀ م ـــوت انديش در خل

ـــــود قيمـــــت آب  فـــــزون در گهـــــر بســـــته ب
 

  عبارت زير با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ -19
  »اكنون سفر هر دو عالم كند. اگر توانيد آن قدم ببريد. قدمي ديگر دارم كه هم كردم؛ پاي، سفر خاك مي  تبسمي كرد و گفت: بدين«  

) در هـــر وطـــن كـــه پـــاي بـــرون آري از ركـــاب1
) اقليم دل شد ملك جان شهر تن آمـد ايـن جهـان2
ــوه3 ــان جل ــر پريش ــي ) ه ــا را نم ــد اي م ــه وج آرد ب
ــت4 ــر اس ــاني ديگ ــو جه ــاه ت ــان را بارگ ــن جه ) اي

 

ـــه  ـــو هدي ـــديع و ت ـــر اســـت اي ب ـــزم ديگ يكـــي ب
ــاني ديگــر اســت ــون و مكــان عاشــقان در المك ك
ذرٔه مـــــا در كمـــــين آفتـــــاب ديگـــــر اســـــت
ســـقف قصـــرت آســـمان را آســـماني ديگـــر اســـت

 

  كدام بيت با شعر زير قرابت معنايي دارد؟ -20
  »شكند واب در چشم ترم ميتاب/ نيست يك دم شكند خواب به چشم كس و ليك/ غم اين خفتۀ چند/ خ درخشد شب تراود مهتاب/ مي مي«  

ور اسـت ) جاي شكر است نه جـاي گِلـه، گـر ديـده1
ـــران2 ـــواب گ ـــزد ) ســـبك از خ ـــان اجـــل برخي ج
ــــالل3 ــــاه م ــــردم دل آگ ــــت م ــــد از غفل ) كش
ــق4 ــردم ح ــرم م ــر و ح ــا دي ــار ) نيســت ب ــين را ك ب

 

ــــــد  ــــــتر آزار كش ــــــدا بيش ــــــه در راه خ هرك
ـــزون  ـــئه ف ـــن نش ـــه دري ـــاري ك ـــد بردب ـــار كش ب

ســــاالر كشــــد را قافلــــه بــــار يــــك قافلــــه
ـــد ـــوار كش ـــه دي ـــت ب ـــتن در، دس ـــور در جس ك

 

  مفهوم كدام بيت متفاوت با ابيات ديگر است؟ -21
ـــزد1 ـــش خي ـــيم كالم ـــه تعظ ـــاي ب ـــالم از ج ) ع
كــاو تأمــل در چنــين صــنعي كنــد گمــان هــر ) بــي2
ــا3 ــم مگش ــب ز ه ــل ل ــازت از تأم ــا اج ــري ت ) نگي
 »واعــظ«گــو  و ) عصــا كــن از تأمــل در طريــق گفــت4

 

هركــــه چــــون صــــبح بــــرآرد بــــه تأمــــل دم را 
هم بصر هم سـمع يابـد گـر دلـش كـور و كـر اسـت
ــنجيدن ــرف س ــود از ح ــدار خ ــۀ مق ــن پل ــران ك گ

ــر ــرف ب ــد ح ــي ره ص ــرف بيراه ــن از ح ــود وا مك خ
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  مفهوم كلي كدام بيت با مفهوم كلي عبارت زير يكسان است؟ -22
  »ه تو خواستيالهي، اگر تو مرا خواستي، من آن خواستم ك«  

ــي1 ــر نم ــود س ــۀ خ ــط خواج ــت ) ز خ ــوان برداش ت
ـــــه2 ـــــتنم نكت ـــــم خويش ـــــوزان ) ز عل اي درآم
) تــو خــود عظيمــي، اگــر گــويم، ار نــه، لــيكن مــن3
) نه سـيم خـواهي و نـي زر، ولـي چـو خـاك شـوم4

 

اي، ســـر تســـليم بـــه حكـــم او بنـــه، ار بنـــده 
ام تعلــــيم خــــالف علــــم خالفــــي، كــــه كــــرده

كـــنم تعظـــيم را همـــينـــام پـــاك تـــو خـــود  بـــه
ــي ــاكم هم ــه خ ــويش ب ــف خ ــيم ز لط ــت نس فرس

 

  . ............... جز بههمۀ ابيات با بيت زير در يك راستا هستند  -23
  »بوها، پاي آن كاج بلند و خدايي كه در اين نزديكي است/ الي اين شب«  

) هـــر نقـــش كـــه بـــر تختـــۀ هســـتي پيداســـت1
ـــا پيداســـت2 ـــس م ـــون از نف ـــر جن ) شـــور زنجي
نمــايي اســت جهــان هــر مظهــري كــه بينــي جــام ) 3
ديـد خـود را بهـر تكميـل ظهـور ) خود به خود مـي4

 

ـــان نقـــش  آراســـت آن صـــورت آن كـــس اســـت ك
ـــا ـــۀ م ـــر انديش ـــده ب ـــه پيچي ـــف ك ـــت زل نكه
ــــن ــــر در او هويداســــت، نظــــارٔه خــــدا ك مظه
ــق ــرد عش ــيا ك ــرآت اش ــوه در م ــو جل ــن و ت ــر م ب

 

  يت است؟مفهوم بيت زير يادآور مفهوم كدام ب -24
ـــار ـــانۀ به ـــين ش ـــق زم ـــود در عمي ـــم ب گ

 

ــي  ــت  ب ــدن نداش ــدا ش ــۀ پي ــي زمين ــو ول ت
 

  

اسـت چشـم گشـودن  ) بر اين بهار چو شبنم خوش1
ــي2 ــد ) ب ــده باش ــار آم ــه ب ــه ب ــد الل ــو اي دل نكن ت
ــال3 ــران من ــم هج ــار از غ ــل ي ــر وص ــواهي اگ ) خ
ــي4 ــات ) ب ــز نب ــين هرگ ــد از زم ــر نروي ــايد گ ــو ش ت

 

يـــزي از حيـــا تـــو نباشـــيدمـــي كـــه غيرعـــرق چ 
ـــدان و بهـــار آمـــده باشـــد مـــا در ايـــن گوشـــۀ زن
ز آنكــه وصــول بهــار تــن بــه خــزان دادن اســت

تـو شـايد گـر نبـارد هرگـز از گـردون مطـر (بـاران) بي
 

  در كدام بيت، شاعر تأكيد بر بالغت و رسايي كالم دارد؟ -25
) سخن فيضي است رباني بزرگ و خـرد چـون بـاران1
مين نتوان فكنـدن جملـه چـون بـاران) سخن را بر ز 2
ــه3 ــد ب ــا هركســي باي ــدر فهــم او گفــتن ) ســخن ب ق
انـدامان بـه زيـر گـل داند كسي حـال گـل ) چه مي4

 

ـــاال كـــه بـــر خـــاطر همـــي  آيـــد فـــرود از عـــالم ب
ـــؤ الال ـــد كـــرد، همچـــون لؤل بســـي در گـــوش باي
چـــه دريابنـــد اَنعـــام از رمـــوز و نكتـــه و ايمـــا

ــان  ــودي زب ــر ب ــاك، اگ ــي خ ــابگفت ــنش گوي سوس
 

  

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

کرٰی سَیّذکّر َمن یَخشی و یَتجّنبها األشقینََفَعِت  فَذکِّر إنْ ( -۲۶   :)الذِّ

  گزیند! گیرد و از بدبختی دوری می ترسد پند می می کس که زودی آن ) پس پند ده آن هنگام که پند دادن سودمند است؛ به۱  

  ترسد متذکر خواهد شد و انسان بدبخت از تو دور خواهد شد! کس که می رسانی پس پند ده؛ هر ) اگر با پند دادن سود می۲  

  اهند کرد!های بدبخت از آن دوری خو  گیرد خواهد ترسید و انسان ) اگر پند دادنت مفید است پند بده؛ کسی که پند می۳  

  گزیند! ترسد پند خواهد پذیرفت و بدبخت از آن دوری می کس که می ) پس اگر پند دادن سود رسانَد، پند ده؛ آن۴  

 اإلســــــالم ظلــــــامً بأنّــــــهیقولــــــون يف« -۲۷
  

ــــــّدم   ــــــق الّتق ــــــن طری ــــــه ع :»یَصــــــّد ذوی
  

  

ـــارۀ اســـالم مـــی۱ ـــد کـــه آن ) ظاملـــان درب گوین

ــه ســخن مــی۲ ــارۀ اســالم ظاملان ــ ) درب د کــهگوین

ــارۀ اســالم از روی جفــا ســخن مــی۳ گوینــد ) درب

گوینــد کــه آن ) از روی ســتم دربــارۀ اســالم مــی۴
  

ــاز پیشـــرفتهــوادارانش را از راه    داشــته اســت ب

ماننـــد طرفـــداران آن از راه پیشــــرفت بـــازمی

انـــــد حامیـــــان آن از پیشــــــروی بازمانـــــده

دارد طرفــــدارانش را از راه پیشـــــرفت بــــازمی
  

  »: القرن األخیر! شخصین إّال يفالحدیث مل یَکتشف أّن لکّل بنانة خطوطاً ال یمکن أن تتشابه يفالعلم « -۲۸

  هایی دارد که در دو شخص مختلف امکان تشابه ندارند مگر در قرن جدید! ) علوم نوین کشف نکردند که هر انگشتی خط۱  

  انگشتان خطوطی دارند که در هیچ دو نفری مشابه نیست!) تنها در قرن اخیر است که دانش نوین کشف کرده است که همۀ رس ۲  

  ) دانش نوین فقط در قرن اخیر کشف منوده است که هر رسانگشتی خطوطی دارد که ممکن نیست در دو نفر مشابه هم باشند!۳  

  ری وجود ندارد!) در علم جدید تنها در یک قرن اخیر کشف شده که هر رسانگشتی خطوطی دارد که امکان تشابه در هیچ دو نف۴  

  

 
 

 ۱۶تا  ۱۴و  ۱۲تا  ۹و  ۷های  درس : ۳ عربی      ۱۳  درس:  ۲ عربی
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  : الخطأعّین  -۲۹

  ي لِإلنسان أن یحرص علیه!: ایامن هامن چیزی است که برای انسان شایسته است که بر آن حرص بورزد!ي یَنبغ) اإلیامن ُهَو الّذ۱  

  خواهی؟! ) یا هذا، أَ تطلب الّربح ماّم فیه خرسان؟!: فالنی، آیا سود را از آنچه که در آن زیان است می۲  

  وجود ندارد! مزاج دمدمی وّد امرئ متلّون!: هیچ خیری در دوستی یک انسان ) ال خیر يف۳  

  های اخالقی آراسته شده است! حلّی مبکارم األخالق!: در شگفتم از انسانی که به کرامتي إنسان یت) یُعجبن۴  

  عّین الّصحیح:  -۳۰

  ای انسان منافق چاپلوس، ابراز نیازمندی است!ه ) ِمن صفات املنافق التّملُّق عند الحاجة!: از ویژگی۱  

  کنند! وجود دارند که برای عظمت کشور کار می آموزانی دانشیعملون ملجد البالد!: ) هناک طّالب ۲  

  ) إحَذر أن یراک اللّه عند املعصیة!: بر حذر باش از اینکه خداوند را هنگام گناه کردن مالقات منایی!۳  

  های باارزشی در آن است! فیها کتب قیّمة!: کتابخانۀ کوچکی دارم که کتاب) کانت يل مکتبة صغیرة ۴  

   یؤکّد العبارة علی ...............» وجهین!  ما أقبح باإلنسان أن یکون ذا« -۳۱

  ) عدم حّب املنفقین!۴  ) عدم مجالسة الحاسدین!۳  الوجه! ) حفظ ماء ۲  ) عدم ُحسن الّنفاق!۱  

  »: های جاهلیت را فرو ریخت! ی خواب را بیدار منود و با هدایت خویش قلعهها های ملت اسالم چشم« -۳۲

  ) إّن اإلسالَم أیقظ عیون الّشعوب الّنامئة و َدکَّ حصون الجاهلیّة ِبُهداه!۱  

  ) قد أیقظ اإلسالُم بصائر أقوام نامئین و إنَدکَّ حصون الجاهلیّة ِبهدایته!۲  

  ّنامئة و دکَّ الحصون الجاهلیّة ِبهدایته!) اإلسالُم استیقظ العیون الّشعب ال۳  

   بالهدی!) أیقظ اإلسالُم بصائر أقوام نامئین و قد دّک الحصون الجاهيلّ ۴  

  »:فروشد نیستند! آورتر از کسی که خود را به گناهی می برادران یوسف آن هنگام که او را به بهای ناچیزی فروختند، شگفت« -۳۳

  ي یبیع نفسه بذنب!ه بثمن البخس أعجب من الّذ) لیسوا إخوة یوسف ملّا باعو ۱  

  ي یبیع نفسه مبعصیة!) إّن إخوان یوسف ملّا باعوه بثمن بخس لیسوا أعجب من الّذ۲  

  ) إخوة یوسف لیسوا أعجب مّمن یبیعون أنفسهم مبعصیة حینام باعوه بثمن بخس!۳  

  باملعصیة! ) لیس إخوان یوسف حینام باعه بالثّمن األوکس أعجب مّمن باع نفسه۴  

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

املثل خیر وسیلة لبیان ما يف الّضمیر بصورة موجزة و نافذٍة! فاستخدام األمثال أسلوب قرآيّن جمیٌل نجـده يف کثیـر مـن اآلیـات أو ضـمن «

البشـریّة طول تاریخها! تُسـتخدم األمثـال  املجتمعاتاألمم و حضارتها و ال تنشأ إّال من حیاة  قصٍص متنّوعة! ان األمثال تشکّل جزءاً من ثقافة

 صارتاملواضیع بصورة واضحة و لکن علی سبیل الّتعریض و الکنایَِة! هناک عبارات منثورة و منظومة  تبّیناحرتازاً (اجتناباً) من اإلطناب، فهي 

األدب العريّب و دخلت األدب الفارّيس أیضاً بسبب اإلشرتاک الّثقايفّ بین اللّغتین؛ فاألدب الفـارّيس مملـوء مـن  امثاالً و حکامً لکرثة استعاملها يف

عصـفور يف الیـد «، »ال یلسع املؤمن من ُجحـٍر مـرّتینِ «، »الکریم إذا وعد ويف«أمثلة تشرتک مع األدب العريّب و نحن نشیر هنا إلی مناذَج منها: 

  »!»الکالم یجّر الکالم«، »ت علی الّشجرةخیٌر من عرش دجاجا

  »ستخدم األمثاُل احرتازاً من اإلطناب، فهي تبّین املواضیع بصورٍة واضحة!تُ «العبارة الّتالیة: عّین ما یناسب لِمفهوم  -۳۴

  ۱!   ) کلّم الّناس علی قدر عقولهم!۲    ) خیر الکالم ما قلَّ و دلَّ

  العقل نقص الکالم!) إذا تمَّ ۴    ) الّسالم قبل الکالم!۳  
  کیف تدخل األمثال من لغة إلی لغة اُخری و تستعمل فیها؟ إْن ............... -۳۵

  ) یوجد بین اللّغتین اشرتاک لفظّي و لغوّي!۲    ) کاَن بین اللّغتین اشرتاک ثقاّيف!۱  

  ) تُرجم لغة يف أدٍب إلی لغات اُخری!۴  ) یهاجر أشخاص من بلد إلی بلٍد آَخر!۳  

  : الخطأّین ع -۳۶

  ) یتبیّن املثال املواضیَع علی سبیل التّعریض!۲    ) یستخدم القرآن امثاالً جمیلًة!۱  

  ) کّل األمثال منثورٌة و لیَس مثٌل منظوماً!۴  ) تُستخدم األمثاُل احرتازاً من األطناب!۳  

  عّین الّصحیح:  -۳۷

  صورة کاملة!) األمثال الجاریة بین اّمة تعرّف لنا ثقافة تلک األّمة ب۱  

  ) األمثال هي الّتي تشّکل حیاة املجتمعات البرشیّة طول تاریخها!۲  

  ) املثل عبارة قصیرة یستفید املتکلّم منها لیبتعد عن الکالم الطّویل!۳  

  ) املثل یبیّن املوضوع تبییناً ال یدرک املخاطب مفهومه أبداً!۴  
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   ۳۹و  ۳۸يف الّتشکیل ( الخطأعّین:(  

  »:ن األمثال تشکّل جزءاً من ثقافة األمم و حضارتها و ال تنشأ إّال من حیاة املجتمعات البرشیّة طول تاریخها!ا« -۳۸

  تاریخِ  -طوَل  -) املجتمعاِت ۴  حیاةِ  -تنشأُ  -) حضارةِ ۳  البرشیّةِ  -األممِ  -) األمثاَل ۲  ثقافةِ  -تََشکََّل  -) إنَّ ۱  

  »:اک الّثقايفّ بین اللّغتین؛ فاألدب الفارّيس مملوء من أمثلة!دخلت األدب الفاريس أیضاً بسبب اإلشرت « -۳۹

  أمثلةٍ  -مملوءٌ  -) اإلشرتاکِ ۴  الفاريسُّ  -اللّغتینِ  -) بینَ ۳  اإلشرتاکِ  -سبٍب  -) األدُب ۲  الثّقايفِّ  -الفاريسَّ  -) َدَخلَِت ۱  

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

  »: تبّینُ « -۴۰

  مبنيٌّ للمجهول/ نائب فاعله ضمیر مسترت -متعدٍّ  -»تفعیل«مزید ثاليّث من باب  -للغائب )۱  

  مبنّي/ مضارع مرفوع و فاعله اإلسم الظّاهر  -مبنّي للمعلوم -الزم -معتّل و ناقص -) فعل مضارع۲  

  و الجملة فعلیّة املسترت» هي«معرب/ فعل و فاعله ضمیر  -معتّل و أجوف -»تفّعل«) مزید ثاليّث من باب ۳  

  مبنّي للمعلوم/ مضارع مرفوع و خرب و مرفوع محّالً -مزید ثاليّث بزیادة حرٍف واحد -للغائبة -) فعل مضارع۴  

  »:صارت« -۴۱

  املسترت» هي«مبنّي/ فعل من األفعال الّناقصة و فاعله ضمیر  -معتّل و أجوف -للغائب -) فعل۱  

  / فعل و فاعله ضمیر مسترت و الجملة فعلیّةمزید ثاليثّ  -معتّل و ناقص -) فعل ماٍض ۲  

  مبنّي/ من األفعال الّناقصة و الجملة وصفیّة و مرفوع محّالً بالتّبعیّة -مجرّد ثاليثّ  -) للغائبة۳  

  مبنّي/ الجملة نعت و منصوب محّالً -معتّل و أجوف -) مجرّد ثاليثّ ۴  

  »:املجتمعات« -۴۲

  معرب/ مضاف إلیه و مجرور بالکرسة -بألمعرّف  -جامد -جمع التّکسیر -) اسم۱  

  مبنّي علی الکرس/ مضاف إلیه و مجرور بالفتحة -نکرة -مشتّق  -الجمع الّسامل للمؤنّث -) اسم۲  

  معرب/ مضاف إلیه و مجرور بالکرسة -معرّف بأل -مشتّق (اسم املفعول) -) الجمع الّسامل۳  

  معرب/ مضاف إلیه و مجرور محّالً -رفةمع -»)اجتامع«مشتّق (اسم الفاعل من مصدر  -) اسم۴  

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

  فیه املفعول فیه:  لیسعّین ما  -۴۳

   للبحث و املطالعة! یسهر اللّیايل) کان الفارايب۲   دفع زکاتهم!) إنّهم تأّخروا شهراً يف۱  

  أقیموا صالة اللّیل إن کنتم تحبّون غفران ربّکم! )۴  ) یا أیُّها املؤمُن قُم اللّیل ما استطعَت!۳  

  فیه نوع املفعول:  یختلفعّین ما  -۴۴

   سبیل اللّه قتاالً عظیامً محبّین للّشهادة!نُقاتُِل يف) ۲  ه؟ رأیک هل تُرتک املعصیة حیاًء من اللّ ) يف۱  

  !حکم و قضاؤک حتم و لک الحمد) سبحانک قولک ۴   الحرب املفروضة حّقاً!) کان دور الطّّالب متمیّزاً يف۳  

  !»زهداً من أطهر العّباد و أشَهرهم  عابداً هکذا صار برش بن الحارث «عّین الّصحیح حول الکلامت املعّینة:  -۴۵

  متییز الّنسبة -) حال مفردة۴  متییز مفرد -) صفة۳  متییز مفرد -) حال مفردة۲  متییز الّنسبة -) خرب الّنواسخ۱  

  ّي:ابه فرععّین املنادی إعر  -۴۶

  ) أیّها الظّاملون ال یمکن الفرار من حکومة اللّه فتأّملوا!۲  ها تاجروا اللّه بالّصدقة! ) یا مساکین املدینة و فقراء۱  

  ) یا إخوان فلسطین و نارصیها قوموا حّرروها من توابیت األسی!۴  ) یا فتیات املجتمع علیکّن أن تحافظن العّفة و الحیاء!۳  

  نی منه موجوداً:عّین املستث -۴۷

  ه! الّدنیا إّال ابتغاء مرضاة اللّ ) و ما القصد يف۲  ) ما کنتم أمام ربّکم إّال خاشعین!۱  

  إّال بعد مؤملة! الّسؤل) ال یُبلغ ۴   هدف إّال تهذیب الّنفس!) مل یکن يل۳  

  عّین اآلیة تکون فیها الحرص و الّتأکید معاً:  -۴۸

  )ي خرسو العرص إّن اإلنسان لَف() ۲  )أثیامً إّال قیالً سالماً سالماً ال یسَمعون فیها لغواً و ال ت() ۱  

  )و یلبسون ثیاباً خرضاً من سندس و استربق() ۴  )ي خلق األزواج کلّهاسبحان الّذ() ۳  
  عّین الّتشبیه املجمل: -۴۹

  ) العلم نور فکن بالعلم معتصامً!۲   الجود علی الجمیع!) الکریم کالبحر يف۱  

  ) فإّن الّصرب من اإلیامن کالّرأس من الجسد!۴   الهدایة!ة الهدی مصابیح يف) إّن أمئّ ۳  
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  عّین ما فیه من املحّسنات املعنویّة: -۵۰

  ) مرحباً بُنور بهجته و نَور وروده!۲  ) الجهل یُزّل القدم و یورث الّندم!۱  

  فضیحة!) من سمع إلی الّنصیحة سلم من ال۴    ) حّق یّرض خیر من باطل یّرس!۳  

 

» بازي با ابزار قمار از طريـق كـامپيوتر و وسـايل دنيـاي ديجيتـال«و » مبارزه با تهاجم فرهنگي و ابتذال اخالقي با توليد آثار هنري«ترتيب  به -51
  باشند؟ مشمول چه احكامي مي

  جايز -كفايي) واجب 4  حرام -) واجب كفايي3  جايز -) مستحب2  حرام -) مستحب1  
  كند و گرفتار شدن در حيلۀ مهلك و خطرناك شيطان چه عاقبتي دارد؟ وجود كدام خصوصيت در توبه، قلب را تطهير مي -52

  گذراني در جواني به اميد توبه در دوران پيري خوش -) پيرايشگري2  برتر دانستن لذت گناه از لذت اطاعت الهي -) پيرايشگري1  
  برتر دانستن لذت گناه از لذت اطاعت الهي -) آرايشگري4  ني در جواني به اميد توبه در دوران پيريگذرا خوش -) آرايشگري3  
  پيشۀ جهان و مشتاق ساختن ايشان براي رسيدن به معنويت و عدالت، مولود چيست؟ آگاه كردن مردم جهان نسبت به نظام ستم -53

  توسط رسول گرامي اسالم  شده گذاري ) آشنايي مردم با معيارهاي اصيل تمدن پايه1  
  گام شدن در كسب علم و فناوري فرد جوان ايراني در عصر جهاني شدن و پيش به ) ايفاي نقش منحصر2  
  لهيااي اسالمي و تالش براي تحقق عدالت اجتماعي از اهداف انبياي  گيري جامعه ) حركت در جهت شكل3  
  سالمي و پيروزي در دفاع مقدس توسط مردم ايران اسالمي) برچيده شدن نظام شاهنشاهي و آفريدن انقالب ا4  
  باشد؟ هاي جوان ايراني مي ترتيب در گرو كدام برنامه به» مايۀ اقتدار ملي«و » هاي جامعه قدم اول در تقويت بنيان« -54

  استحكام بخشيدن به نظام اسالمي -) همراه كردن ديگران با خود1  
  گام شدن در علم و فناوريشبراي پي تالش -) همراه كردن ديگران با خود2  
  تالش براي پيشگام شدن در علم و فناوري -نفس عمومي ) تقويت عزت3  
  استحكام بخشيدن به نظام اسالمي -نفس عمومي ) تقويت عزت4  
  معمولي تابع چه حكمي است؟هاي  ش ها و ورز پذيرش استثنا بر آن در بازي رود و شمار مي آور روحي و اجتماعي به كدام مورد از امور زيان -55

  حرمت -بندي ) شرط4  جايز -بندي ) شرط3  جايز -) قمار2  حرمت -) قمار1  
  مقصد و مأواي انسان كدام است و محصول پشيماني از گذشته براي آدمي چيست؟ -56

  اري و سعادترستگ -) آرام گرفتن در كنار خداوند متعال2  انقالب عليه خود -) آرام گرفتن در كنار خداوند متعال1  
  رستگاري و سعادت -) يافتن رشتۀ محبت الهي دور گردن خويش4  انقالب عليه خود -) يافتن رشتۀ محبت الهي دور گردن خويش3  
  چيست؟» خاموشي چراغ عقل و فطرت«و » پذيرش توبه«ترين شروط  ب مهميتتر  به -57

  گسترش دامنۀ گناه -ترك گناه ) تصميم جدي بر2  گسترش دامنۀ گناه -) پشيماني دروني از معصيت1  
  عادت و توجيه گناه -) تصميم جدي بر ترك گناه4  عادت و توجيه گناه -) پشيماني دروني از معصيت3  
براي مبارزه با تبعيض نژادي و امتيازات اشرافي است و تالش رسول  الشأن اسالم  كدام مورد مبين يكي از عناصر اصلي برنامۀ پيامبر عظيم -58

  اي براي تودٔه مردم بود؟ بار آمدن چه ثمره محور در جهت به اي عدالت راي ايجاد جامعهب خدا 
  به رسميت شناختن استقالل مالي زنان -) محوريت حق در روابط2  به رسميت شناختن استقالل مالي زنان -) برپايي عدالت اجتماعي1  
  فراهم شدن امكان براي رشد همه -حوريت حق در روابط) م4  فراهم شدن امكان براي رشد همه -) برپايي عدالت اجتماعي3  
  هايي ذكر شده است؟ انوادٔه اسالمي چه مالكبراي خ )و مِن آياته اَن خَلَق لكُم مِن انفسِكم ازواجاً ...(در آيۀ شريفۀ  -59

  جايگاه دوستي و مودت توأم با رحمت -) كانون آرامش همسران براي يكديگر1  
  محل رشد و تربيت فرزندان فاضل -براي يكديگر) كانون آرامش همسران 2  
  جايگاه دوستي و مودت توأم با رحمت -كنندٔه اصلي عفاف و پاكدامني ) محافظت3  
  محل رشد و تربيت فرزندان فاضل -كنندٔه اصلي عفاف و پاكدامني ) محافظت4  

  ، اشاره شده است؟الت پيامبر اكرم در رس» فراتر رفتن افق نگاه مسلمين از محدودٔه دنيا«در كدام آيۀ شريفه به  -60
  )محمّد رسول اهللا وَ الّذينَ مَعه اشدّاء عَلَي الكّفار ُرحمَاءُ بَينَهم() 1  
  )يا ايّها الّذين آمنوا َاطيعوا اهللا وَ َاطيعوا الرَّسول و اوليِ االَمر مِنكم() 2  
  )اِالثم و البَغي بِغير الحَق قُل اِنّما حَرَّم ربّي الفَواحش ما ظَهَر منها و ما بَطِنَ و() 3  
  )مَن آمَن باهللا و اليوم اآلخر و عَمل صالحاً فلهم َاجرهم عِند ربّهم و ال خوف عَليهم() 4  
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  دهندٔه مراحل تبديل گناه به غفران الهي است و محصول نهايي آن چيست؟ كدام آيۀ شريفه نشان -61
  )فانّ اهللا يَتوب عَليه( -)تاب و آمن و عَمل عَمالً صالحاً() 2  )اهللا سيّئاتِهِم حَسنات يبدّل( -)تاب و آمن و عَمل عَمالً صالحاً() 1  
  )فانّ اهللا يَتوب عليه( -)مَن تاب مِن بعد ظُلمه و اَصلح() 4  )يبدّل اهللا سيّئاتِهِم حَسنات( -)مَن تاب مِن بعد ظُلمه و اَصلح() 3  

  كنيم؟ چيست، پاسخ خود را چگونه مستدل مي» نابودي آداب جاهلي الزمۀ «و » جاهليت الزمۀ گذر از«ترتيب  اگر از ما بپرسند به -62
  اندوزي دعوت به تفكر و علم -) تغيير نگرش مردم و تحول در شيؤه زندگي آنان1  
  مندي متعادل از نعمات دنيوي و اخروي بهره -) تغيير نگرش مردم و تحول در شيؤه زندگي آنان2  
  اندوزي دعوت به تفكر و علم -هاي آن قت معاد و استدالل) آشنا شدن با حقي3  
  مندي متعادل از نعمات دنيوي و اخروي بهره -هاي آن ) آشنا شدن با حقيقت معاد و استدالل4  
  نمايد؟ راستا را با آن بيان مي نايي همبدانيم، كدام آيۀ شريفه مع را اولين آيۀ نازل شده بر پيامبر اكرم  )اِقرأ بِاسْمِ رَبّكَ الَّذي خَلَقْ(اگر آيۀ شريفۀ  -63

  )فلذلِكَ فَاْدعُ وَ اسْتَقِمْ كَما اُمِْرتَ() 2    )اُْدعُ اِلي سَبيل ربِّك بِالْحِكْمَة() 1  
  )قُلْ هِيَ لِلَّذينَ آمنوا في الْحياةِ الدُّنيا() 4  )قُلْ هَلْ يَسْتَوي الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذين ال يَعْلَمُون() 3  

  راه و مسير حفظ تعادل و اسوه و سرمشق شدن مسلمانان براي سايرين در كدام آيۀ شريفه بيان شده است؟ -64
  )وَ يَكونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيداً() 2  )وَ مَنْ يَتَوَلَّ اهللاَ وَ َرسولَه و الَّذينَ آمَنوا() 1  
  )آمَنْتُ بِما اَنْزَلَ اهللاُ مِنْ كِتابوَ قُلْ () 4    )فَِانَّ حِْزبَ اهللاِ هُمُ الْغالِبُونَ() 3  
  دليل سهولت و آساني ممانعت از گسترش گناهان در سطح جامعه چيست؟ -65

  ) بازگشت مردم به مسير توحيد، اطاعت از خدا و اصالح اجتماعي1  
  ) اداي حقوق معنوي مردم در جامعه و تقويت تنفر اوليه نسبت به گناه در افراد2  
  ها اي براي عدم تضييع حقوق مظلومان و امكان احقاق حق آن زمينه) فراهم ساختن 3  
  ) حساسيت در برابر نمودهاي اوليۀ گناه و ايستادگي در برابر آن و كوشش براي بازگشت جامعه به اعتدال4  

  شرط الزم و اصلي در جهت اجراي هر طرحي براي فردا چيست؟ -66
  التها و مشك ) تحمل رنج2    ) شناخت دنياي جديد1  
  ) طهارت نفساني و عزم و ارادٔه قوي4    ) شناخت گذشته و تمدن اسالمي3  
  كند؟ ها، سرانجام نيك را متعلق به چه كساني عنوان مي اسرائيل براي تحمل سختي در راهنمايي بني حضرت موسي  -67

  گيرند. ان خود مهربان و با كفار سخت) پيروان پيامبر آخرالزمان كه مي2  اهللا ) پذيرندگان واليت الهي واردشده در خيل حزب1  
  گيرندگان از خداوند ) پرهيزكاران صبرپيشه و ياري4  پيشگان مؤمن و معتقد به وحي الهي و تعاليم انبيا ) عدالت3  
  شود؟ اط ميكدام مفهوم استنب )وَ مَن يعمل سوءاً اَو يَظلم نفسه ثم يَستغفر اهللا يَجد اهللا غفوراً رحيماً(تدبر در آيۀ شريفۀ  زا  -68

  كند، گويي دچار تولدي دوباره شده و هيچ گناهي را انجام نداده است. ) كسي كه از گناهان خويش استغفار مي1  
  نمايد. ) انسان با انجام گناهان به خود ستم كرده و خويش را از كمال و مهر و آمرزش الهي محروم مي2  
  خاصيت و بدون حاصل است. گناه نباشد، بي) استغفار از گناه اگر توأم با تصميم جدي بر ترك 3  
  باشد. طاعت و بندگي خداوند مي) رسيدن به غفران و آمرزش الهي در گرو انجام حق ا 4  

  نمايد؟ المللي در برخورد با فجايع رژيم غاصب صهيونيستي، ضرورت كدام وظيفه را براي ما ايجاب مي هاي بين هاي سازمان غيرسودمند بودن قطعنامه -69
  خواهان زنده كردن روحيۀ جهاد و مبارزه و تقويت جبهۀ عدالت )1  
  نه صرفاً در لفظ بلكه در عمل» توانيم ما مي«) خودباوري و بيان عبارت 2  
  گيري از كارآمدترين ابزارها براي رساندن پيام مظلوميت فلسطينيان ) بهره3  
  گيري انزوا و گوشه) استحكام و اقتدار بخشيدن به نظام حكومتي اسالم و دوري از 4  

را تحقق بخشيد،  )اُْدعُ اِلي سَبيل ربّك بِالْحِكمَة وَ الْمُْوعِظَةِ الْحَسَنَة و جادِلْهُم بِالَّتي هِيَ أَحْسَن(براي آنكه بتوان خواست خداوند در آيۀ شريفۀ  -70
  بايد چگونه عمل شود؟

  ترين خيرهاي عصر حاضر سوي بزرگ ) دعوت افراد جامعه به1  
  تقويت خرد و عقل و تأمل خردمندانه در اسالم و دفاع معقول از دين )2   

  گام شدن در علم و فناوري كارگيري استعدادهاي يك ملت براي پيش ) به3  
  ) مواظبت و حراست از بنيان خانواده با استفاده از تعاليم قرآن كريم و جلوگيري از مشكالت اخالقي4  

  چيست؟» حرمت موسيقي لهوي و مطرب«و » ها و ترويج آن حرمت مدهاي غربي«ترتيب علت  به -71
  باري و بند سوي بي ها به سوق دادن انسان -هاي اسالمي هاي كافر براي هجوم به سرزمين ) تقويت دولت1  
  ها باقي ماندن زشتي آن در اذهان و دوري جامعه از آن -هاي اسالمي هاي كافر براي هجوم به سرزمين ) تقويت دولت2  
  باري و بند سوي بي ها به سوق دادن انسان -هاي غيراخالقي هاي منفي و ترويج گروه ر بر داشتن پيام) د3  
  ها باقي ماندن زشتي آن در اذهان و دوري جامعه از آن -هاي غيراخالقي هاي منفي و ترويج گروه ) در بر داشتن پيام4  
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كند، پاسخ خود را چگونه ارائـه  در كدام حديث شريف خودنمايي مي» خجالت در قلب آدميمتبوعِ ظهور ردپاي شرمساري و «بپرسند اگر از ما  -72 
  خواهيم داد و اين مفهوم از آثار چيست؟

  توجيه گناه -»كسي كه از گناه استغفار كند و در عين حال انجامش دهد مانند كسي است كه پروردگارش را مسخره كرده است.) «1  
  توجيه گناه -»اي. كني، او را خوارترين بينندگان به خود قرار داده بيند و در عين حال در مقابل او گناه مي ا مياگر بداني كه خدا تو ر ) «2  
  گناهان كبيره -»اي. كني، او را خوارترين بينندگان به خود قرار داده بيند و در عين حال در مقابل او گناه مي اگر بداني كه خدا تو را مي) «3  
  گناهان كبيره -»ناه استغفار كند و در عين حال انجامش دهد مانند كسي است كه پروردگارش را مسخره كرده است.كسي كه از گ) «4  
  ها بنا بر تعاليم آسمانيِ مبتني بر وحي چيست؟ اعتماد در مواجهه با مسئله تنها شيؤه مطمئن زندگي و روش قابل -73

  ) بنا نهادن زندگي بر پرهيزكاري و خداترسي و كسب خشنودي خداوند2  هاي معنوي ا و نيكيهمراه نمودن ساير افراد جامعه در دعوت به خيره) 1  
  گيري از ارزاق حالل الهي ) حرام نكردن حالل خداوند و بهره4  ) ايمان به وحي الهي و كتب آسماني و برپايي عدالت اجتماعي3  
  دهد؟ دام عبارت را مستمسك خود قرار مي، كپژوه در مواجهه با افراد مورد نكوهش پيامبر  مؤمن قرآن -74

  )استعينوا باهللا وَ اصبِروا() 2  )وَ اِستقم كما اُمرت و ال تتّبع اَهواءَهم() 1  
  )َاطيعوا اهللا و اطيعوا الّرسول() 4  )قُل مَن حّرم زينة اهللا التّي اخرج لعباده() 3  
  فه بيان شده است؟انگاري در عمل به احكام خداوند در كدام آيۀ شري فرجام سهل -75

  )فَانْهارَ بِه في نارِ جَهَنَّمَ و اهللاُ ال يَهدِي الْقَْومَ الظّالِمينَ() 2  )فاَولئك مَاواهُمْ جَهَنَّم وَ ساءتْ مَصيراً() 1  
  )ا مِثْلَها وَ هُمْ ال يُظْلَمونَوَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِئة فَال يُجْزي اِلّ() 4  )وَ كُنْتُمْ عَلي شَفا حفْرَة مِنَ النّارِ فَانْقَذَكُمْ منها() 3  

  
76- ............... her parents are quite short, she’s very tall.  
 1) Although 2) While 3) However 4) Even 
77- ............... my brother is retired, he is still very active. 
 1) While 2) Whereas 3) Even though 4) However 
78- A: The operation lasted over eight hours. 

B: It ............... . There was lots of risk with this kind of operation. 
 1) shouldn’t have been done 2) may not have been done 
 3) should have done  4) must have done 
79- A: Did Leila apply for the post of Mrs. Ahmadi’s secretary? 

B: She ............... it. As far as I know her, she hates taking that sort of job. 
 1) must have done  2) could have done 
 3) may not have done  4) should have done 
80- If the media ............... stories like this, then who should we believe? 
 1) manufacture 2) discipline 3) outline 4) forward 
81- Air bags are a standard ............... in most new cars. 
 1) device 2) performance 3) unit 4) feature 
82- Each terminal is ............... to the central computer. 
 1) removed 2) linked 3) composed 4) summarized 
83- Bazar is considered as an important ............... center in Iran. 
 1) financial 2) willing 3) artificial 4) ordinary 
84- I came to the ............... that my partner must have forgotten the new project.  
 1) conclusion 2) era 3) document 4) aspect 
85- Unfortunately I decided to leave that college for ............... reasons. 
 1) celebrated 2) handheld 3) distant 4) various 
86- The organization bought a full-page ............... in the “New York Times”. 
 1) impression 2) mission 3) advertisement 4) vehicle 
87- The words “rubbish” and “trash” are often used ............... . 
 1) willingly 2) domestically 3) financially 4) interchangeably 
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  CClloozzee  TTeesstt::  

The mathematics of the Mayas of Mexico was ...(88)... when compared to that of other cultures. 
They were ...(89)... with the idea zero nearly 1000 years before anyone in Europe had it. Arab traders 
opened up Caravan routes across desert of the Middle East and brought with them to Europe the 
concept of zero ...(90)... a number. The Greek wrote ...(91)... by using letters of alphabet, and with the 
Roman number system, it was difficult to add or subtract ...(92)... sometimes three figures (for 
example, VII) were needed to express one number (for example, 7). 

88- 1) previous 2) smooth 3) superior 4) confident 
89- 1) famous 2) familiar 3) similar 4) annoyed 
90- 1) also 2) though 3) as 4) whereas 
91- 1) servers 2) unions 3) numbers 4) samples 
92- 1) although 2) which 3) even if 4) because 

  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  11::  

The international Red Cross and Red Crescent network is the largest humanitarian network in the 
world with a presence and activities in almost every country. It was created in 1863 in Geneva, 
Switzerland. Its job, under international law, is to protect the life and dignity of the victims of war. A 
man in Paris Hospital who needs blood, a woman in Mexico who was injured in an earthquake, and a 
family in India that lost their home in a storm may all be helped by the Red Cross. 

The Red Cross exists in almost every country around the globe. The world Red Cross organizations 
are sometimes called the Red Crescent, the Red Mogen David, the Sun, and the Red Lion. All of these 
agencies share a common goal of trying to help people in need. 

The idea of forming an organization to help the sick and wounded during a war started with Jean 
Henri Dunant. In 1859, he observed how people were suffering on a battle field in Italy. He wanted to 
help all the wounded people regardless of which side they were fighting for. The most important 
result of his work was an international treaty called the Geneva Convention. It protects prisoners of 
war, the sick and wounded, and other citizens during a war. 

The American Red Cross is devoted to helping people in need across the country, and in association 
with other Red Cross societies, throughout the world. It was founded by Clara Barton on May 21, 
1881. Today the Red Cross in the United States provides a number of services for the public, such as 
helping people in need, teaching first aid and providing blood. 

93- A good topic for this passage is ............... . 
 1) Safety and Protection  2) People in Need of Help 
 3) The International Red Cross 4) Forming an Organization to Help People 
94- The writer tries to make the reader see that this organization ...............  . 
 1) is called the Sun  2) costs very little money 
 3) works in many nations 4) teaches aid if necessary 
95- We may draw a conclusion that the Red Cross ............... during a war. 
 1) works as an international treaty 
 2) protects the wounded not other citizens 
 3) provides a number of services for the public 
 4) helps all the people in need no matter which side they are fighting for 
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96- According to the passage, all of the following are true EXCEPT: 
 1) The International Red Cross is present in almost every country. 
 2) The American Red Cross isn’t in association with other Red Cross societies throughout the world. 
 3) Teaching first aid and providing blood are some activities that the American Red Cross do. 
 4) The idea of forming an organization to help the sick and wounded during a war didn’t start 

before 1859. 

  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  22::  

One of the world’s most serious problems is the use of child labour. Child labour refers to the 
employment of children in any work that prevents children from their childhood, interferes with their 
ability to attend regular school, and that is mentally, physically and socially dangerous and harmful. 
June 12 is the World Day against child labour. All around the world, people will take part in activities 
to raise awareness of the damage child labour does to children, families and societies. The day is also 
one on which the world promotes the human rights of children. The United Nations set out in its 
Millennium Development Goals a number of targets to help prevent child labour. By 2018, it hopes all 
children complete their primary education. To do this, government must take actions to reduce 
poverty and provide enough jobs for adults. These are the two main reasons why we have child 
labour today. 

The International Labour Organization estimates that there are over 250 million children 
worldwide who work in some kind of labour. Eighty percent of these, around 200 million, work in 
dangerous and hazardous conditions. A senior UNICEF spokesperson on child protection said: “Child 
labour is a widespread phenomenon all over the world. When that work stands between a child and 
his or her chances for education, or affects his or her health, then we consider this a violation of the 
rights of children.” There are many terrible forms of child labour. These include working in dangerous 
mines deep below the ground and factories with dangerous smoke. 

97- It is understood from the passage that ............... . 
 1) the United Nations help to increase child labour 
 2) there are over 250 million children work in dangerous conditions 
 3) there is a relationship between adult’s unemployment and child labour 
 4) all over the world people will take part in activities to raise child labour 
98- In order to end child labour, ............... . 
 1) dangerous mines and factories must be closed 
 2) children should respect the human rights of children 
 3) the International Labour Organization should estimate kinds of labour 
 4) government must take actions to reduce poverty 
99- We have child labour today, because ............... . 
 1) people are uneducated workers 
 2) there is poverty and there isn’t enough job 
 3) it is mentally, physically and socially dangerous and harmful 
 4) work stands between a child and his or her chances for education 
100- According to the passage, all of the following are true EXCEPT: 
 1) There are many terrible forms of child labour. 
 2) By 2018, it hopes that all children complete their primary education. 
 3) The United Nations wants to help prevent child labour. 
 4) Eighty percent of children work in dangerous conditions.  
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  پيشنهادي وقت  شماره تا  شماره از پرسش تعداد  امتحاني مواد

  دقيقه 25  120  101  20  رياضيات

  دقيقه 10  135  121  15  اقتصاد

  دقيقه 30  165  136  30  ادبيات اختصاصي

  دقيقه 20  185  166  20  عربي اختصاصي

  دقيقه 12  200  186  15  تاريـخ

  دقيقه 13  215  201  15  جغرافيا

  دقيقه 15  235  216  20  علوم اجتماعي

  دقيقه 25  260  236  25  و فلسفه منطق

  دقيقه 15  280  261  20  روان شناسي

  دقيقه 165گويي:  مدت پاسخ  180ها:  تعداد كل پرسش
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2اگر  -101  0 301log /  3و 0 477log / 15، مقدارlog كدام است؟  
  1 (778/0  2 (778/1  3 (276/1  4 (176/1  
720صورت  معادلۀ تقاضا به ،در يك شركت توليدي -102 20x p   است كه در آنx  تعداد كاال وp  قيمت هر واحد كاال است. مـاكزيمم درآمـد

  آيد؟ دست مي د واحد كاال بهازاي چن به
  1 (360  2 (180  3 (480  4 (18  

1بيشترين مقدار تفاضل  -103
  برابر آن عدد كدام است؟ 8مربع عددي، از  3

  1 (12  2 (24  3 (48  4 (96  
  بيايد؟» رو«سكه با هم، چقدر احتمال دارد فقط دو بار  3در پرتاب  -104

  1 (1
8

   2 (5
8

   3 (3
8

   4 (7
8

   

ها يك المپ بـه تصـادف  است. اگر از بين اين المپ Bو  Aوات موجود در انبار دو كارخانۀ  18وات و  12مصرف  هاي كم جدول زير تعداد المپ -105
  وات است؟ 12با كدام احتمال اين المپ برداشته شود، 

  1 (7
15

   2 (8
15

   

  3 (1
2

   4 (3
5

   

  نباشد كدام است؟ 2باشد ولي مضرب  5ه مضرب شد  كنيم. احتمال آنكه عدد انتخاب از بين اعداد طبيعي دورقمي، عددي را به تصادف انتخاب مي -106
  1 (09/0  2 (1/0  3 (01/0  4 (9/0  
2100صورت  معادلۀ درآمد به ،در يك شركت توليدي -107 0 1R(x) x / x  300صورت  و معادلۀ هزينه به 60C(x) x   است كه در آنx  تعداد

  م است، مقدار هزينه كدام است؟كه سود ماكزيم  باشد. زماني واحد كاال مي
  1 (18000  2 (15300  3 (12300  4 (15000  
1جواب معادلۀ لگاريتمي  -108 2 1 3 5log(x ) log(x ) log log      كدام است؟  
  1 (8/1  2 (2/2  3 (4/2  4 (8/2  

اگر  -109    2
13
2

log x log(x ) log 4، حاصل 3log (x ) كدام است؟  

  صفر) 4  5/2) 3  2) 2  5/1) 1  

3اگر  -110 3 3 3
1 120 18 64 152 2x log log log log   ،  3حاصلx  است؟ 2چند برابر  

  1 (1  2 (2  3 (1
2

   4 (1
4

   

2 شود؟ تومان مي 14000رصد، بعد از چند سال قيمت آن د 10تومان است. با نرخ تورم ساالنه  7000قيمت كااليي  -111 0 3 1 1 0 04(log / , log / / )   
  1 (6  2 (5/6  3 (7  4 (5/7  
  كنيم. چقدر احتمال دارد دو سكه غيريكسان و تاس عددي فرد بيايد؟ دو سكه و يك تاس را با هم پرتاب مي -112

  1 (1
6

   2 (1
2

   3 (1
8

   4 (1
4

  

  كدام است؟ نباشد 4كنيم. احتمال آنكه مجموع اعداد روشده مضرب  دو تاس را با هم پرتاب مي -113

  1 (1
4

   2 (4
9

   3 (3
4

   4 (5
9
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شـدن  شوند. احتمـال نظـري ظـاهر ها غيريكسان ظاهر مي ها، سكه مرتبه از اين پرتاب 24كنيم. در  بار پرتاب مي 50دو سكۀ يكسان را با هم  -114
  ت؟ها، از تخمين احتمال اين آزمايش چقدر بيشتر اس سكه  غيريكسان

  1 (01/0  2 (02/0  3 (04/0  4 (05/0  
  اند؟ ها در يك روز از هفته متولد شده اند. با كدام احتمال حداقل دو نفر از آن آموز نشسته دانش 3بر روي يك نيمكت  -115

  1 (30
49

   2 (20
49

   3 (19
49

   4 (9
49

   

 4تـا  1هـاي  قسـمت مسـاوي بـا شـماره 4آبي را بـه  و يك صفحۀ عقربۀ 5تا  1هاي  قسمت مساوي با شماره 5يك صفحۀ عقربۀ قرمز را به  -116
  ايستد؟ مي 2ها روي عدد  چرخانيم؛ با كدام احتمال حداقل يكي از عقربه ايم. هر دو عقربه را مي بندي كرده تقسيم

  1 (6/0  2 (2/0  3 (3/0  4 (4/0  
درصد در سال در حال رشد است. پس از چند  5بيمار سرطاني وجود دارد كه متأسفانه با نرخ  100000در يك كشور طبق گزارش وزير بهداشت  -117

5رسد؟  نفر مي 500000سال اين تعداد به  0 7 1 05 0 021(log / , log / / )   
  ماه 3سال و  34) 4  ماه 3سال و  33) 3  ماه 4سال و  34) 2  ماه 4سال و  33) 1  
سـال قيمـت آن چنـد برابـر قيمـت اوليـه خواهـد بـود؟  2درصـد افـزايش يابـد، پـس از  3اگر قيمت هر بشكه نفت خـام در هـر مـاه  -118

2 0 3 1 03 0 0125(log / , log / / )   
  1 (96/1  2 (2  3 (3  4 (96/2  
گرم از آن در بدن موجود باشـد، بايـد در ابتـدا  ميلي 1ساعت بعد از تزريق،  2م ساعت است. اگر بخواهي 4عمر يك داروي تزريقي در بدن  نيم -119

2گرم از اين دارو را تزريق كنيم؟  چند ميلي 1 4( / )   
  1 (4/1  2 (2  3 (8/2  4( 1/2  
1هريك از ارقام  -120 2 3 4 5, , , داريـم و  ها برمـي ايم. يك كارت به تصادف از بين آن اي ريخته ون كيسهها را در  كارت نوشته ايم و آن 5را بر روي  ,

شود. با كدام احتمال در ايـن  رقمي حاصل مي گردانيم. با تكرار متوالي اين آزمايش، يك عدد سه اش آن را به درون كيسه برمي پس از ثبت شماره
  رقمي، ارقام متمايز هستند؟ عدد سه

  1 (45/0  2 (48/0  3 (52/0  4 (54/0  

  
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -121

  گردد؟ الف) بررسي كدام مورد منجر به مصرف خاص منابع و امكانات در دسترس با قابليت مصارف متعدد مي  
  بوده است؟» انديشۀ اقتصادي«ب) كدام عامل موجب پيدايش   
  سان در الگوي مصرفي اسالمي كدام است؟ج) الزمۀ رفع نيازهاي نامحدود ان  
  هاي عظيم فرهنگي گذاري ج) سرمايه  ب) هماهنگ كردن امكانات نامحدود با نيازهاي محدود بشر  ) الف) هزينۀ فرصت1  
  گرايي مصرف ج) تجويز روحيۀ قناعت و پرهيز از  كارگيري منابع و امكانات  ب) تالش فكري بشر براي يافتن بهترين راه به  ) الف) دانش فني2  
  هاي عظيم فرهنگي  گذاري ج) سرمايه  كارگيري منابع و امكانات ب) تالش فكري بشر براي يافتن بهترين راه به  ) الف) هزينۀ فرصت3  
  گرايي ج) تجويز روحيۀ قناعت و پرهيز از مصرف  هماهنگ كردن امكانات نامحدود با نيازهاي نامحدود بشرب)   ) الف) دانش فني4  
  شود؟ منظور مي» حسابداري ملي«در » توليد«هاي زير با عنوان  مورد از فعاليت چند -122
   بندي محصوالت غذايي بسته   تدريس خصوصي موسيقي   تعمير وسايل شخصي   اي صادرات كاالهاي واسطه  
   تهيۀ قطعات يدكي خودرو   ونقل كاال به بازار حمل   ها فروشي در چهارراه گل   فروشي روزنامه هاي دكه در هنگيفر  مجالت فروش  
 مورد 6) 4  مورد 5) 3  مورد 4) 2  مورد 3) 1  
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  با توجه به اطالعات مندرج در جدول: .دهد وضعيت توليد در يك جامعۀ فرضي در مدت يك سال را نشان مي زيرجدول  -123
  الف) توليد خالص داخلي چقدر است؟  
  ب) توليد ناخالص ملي چقدر است؟  
  ج) توليد خالص ملي سرانه چقدر است؟  
% 20سال آخر عمر مفيدشان  5اي در   د) اگر قيمت كاالهاي سرمايه  

  ال آخر چقدر است؟افزايش يابد، هزينۀ استهالك پنج س
  456د)   601ج)   12400ب)   11720) الف) 1  
  2280د)   551ج)   11400ب)   10720) الف) 2  
  456د)   601ج)   12400ب)   10720) الف) 3  
  2280د)   551ج)   11400ب)   11720) الف) 4  
  ؟نيستكارگيري منابع و امكانات در دسترس  دسترسي به كدام مورد الزاماً معرف بهترين روش به -124
  ) دسترسي به بيشترين ميزان توليد2    ) رفع نيازهاي داراي اولويت1  
  نظر از هزينۀ فرصت  ) صرف4  ) كسب سطح باالتري از رفاه براي انسان3  
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -125
  هاي باكيفيت چه هدفي را مدنظر دارند؟ب) توليدكنندگان كاال  شود؟ الف) عامل كار با توجه به چه مواردي به سه گروه تقسيم مي  
  ؟نيستج) انتخاب كدام مورد، الزاماً موجب كسب سود در آينده   
  ج) جلب اعتماد مشتريان  ب) كاهش مصرف مواد اوليه  ) الف) تجربه و مهارت يا تحصيالت1  
  ي كاالهاي توليديج) انتخاب قيمت پايين برا  ب) كسب سود در آينده  ) الف) انتظار حقوق يا توانايي بدني2  
  ج) عرضۀ كاال با كيفيت و قيمت باالتر  ب) كاهش مصرف مواد اوليه   ) الف) انتظار حقوق يا توانايي بدني3  
  هاي توليد جويي در هزينه ج) صرفه  ب) كسب سود در آينده  ) الف) تجربه و مهارت يا تحصيالت4  
كـل در سـال دوم و سـوم  ميليارد دالر است و افزايش توليـد 25,200ن سال پايه) عنوا  ل در سال اول (بهك در يك كشور فرضي ميزان توليد -126

كل ناشي از افزايش مقدار توليد در سال دوم برابر  ميليارد دالر است. در صورتي كه افزايش توليد 8900و  5800ترتيب برابر  نسبت به سال اول به
  ميليارد دالر باشد: 5700سوم برابر ها در سال  كل ناشي از افزايش قيمت و افزايش توليد 3600

  ترتيب چه عددي است؟ ب) ميزان تورم و رشد در سال سوم به  ترتيب چه عددي است؟  الف) ميزان تورم و رشد در سال دوم به  
  ترتيب چه اعدادي هستند؟ كل به قيمت واقعي در سال اول و دوم و سوم به ج) توليد  
  34100 -31000 -25200 ج)  5700 -3200ب)   3600 -2200) الف) 1  
  25200 -31000 -34100ج)   16200 -8900ب)   19400 -5800) الف) 2  
  28400 -28800 -25200ج)   3200 -5700ب)   3600 -2200) الف) 3  
  25200 -28800 -28400ج)   8900 -16200ب)   19400 -5800) الف) 4  
نفـره 5ميليون نفر است كه از خانوارهـاي  75باشد. جمعيت كل اين كشور  ميمگاوات  5625ظرفيت توليد يك نيروگاه برق در يك كشور فرضي  -127

بخشـي از بهـاي  جويي كنند كند كه به تمام خانوارهايي كه در مصرف خود صرفه مديريت نيروگاه اعالم مي ،اند. در يك طرح تشويقي تشكيل شده
  كنند. در اين صورت: جويي مي ظرفيت نيروگاه در مصرف خود صرفه %20اندازٔه  % خانوارها طي يك ماه به25دهد. در نتيجه  برق را تخفيف مي

  ؟شده چند مگاوات است جويي الف) ميزان برق صرفه  
  وات از مصرف خود كاسته باشد، هر المپ چند وات است؟ المپ هم 3ب) اگر هر خانوار   

2شده بتوان نياز يك جامعه با  جويي ج) در صورتي كه با اين ميزان برق صرفه  
نفره را تأمين كرد،  6جمعيت جامعۀ فعلي و متشكل از خانوارهاي  5

  جمعيت خانوارهاي اين جامعه چقدر است؟
  ميليون 30ج)   100ب)   25/1406) الف) 2  ميليون 5ج)   300ب)   1125) الف) 1  
  ليونمي 30ج)   300ب)  25/1406) الف) 4   ميليون 5ج)   100ب)   1125) الف) 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ميليون دالر 3800  اي آالت سرمايه ارزش ماشين
 ميليون دالر 2500  زش مواد غذايي و پوشاك جمعاًار 

 ميليون دالر 3000  ارزش خدمات آموزشي، پزشكي و نظامي جمعاً
  ميليون دالر 1000  اي  ارزش كاالهاي واسطه

  ميليون دالر 1800  افزودٔه عامالن خارجي مقيم كشور ارزش
  ميليون دالر 2100  ندا افزودٔه عامالن كشور كه مقيم خارج ارزش

  سال 10  اي عمر مفيد كاالهاي سرمايه
  ميليون نفر 20  جمعيت كل كشور
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  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -128
  باشد؟ پذير چه كسي مي ب) در بازار انحصاري خريد، قيمت  شود؟ مي ايجاد تقاضا منحني در تغييري چه كاال يك قيمت كاهش باالف)   
  شود؟ مي سمت قيمت تعادلي در بازار ج) چه عاملي موجب افزايش قيمت به  
  ج) مازاد تقاضا  ب) فروشندٔه كاال  .شود جا مي سمت راست خود جابه ) الف) نقطۀ تقاضا به1  
  ج) كمبود عرضه  ب) خريدار كاال  .شود جا مي سمت چپ خود جابه ) الف) منحني تقاضا به2  
  ج) كمبود عرضه  ب) فروشندٔه كاال  .شود جا مي سمت چپ خود جابه ) الف) نقطۀ تقاضا به3  
  ج) مازاد تقاضا  ب) خريدار كاال  .شود جا مي سمت راست خود جابه الف) منحني تقاضا به) 4  
ت با توجه به اطالعات موجود در جدول و منحني، پاسخ سـؤاال  .جدول و منحني زير مربوط به وضعيت عرضه و تقاضاي يك كاالي معين است -129

  كدام گزينه است؟ ،زير
  تومان چقدر است؟ 6700الف) مازاد يا كمبود عرضه در قيمت   
  بيانگر چه موضوعي است؟ Bبه  Aجايي نقطۀ  ب) جابه  
  تومان چقدر است؟ 8200ج) دريافتي توليدكننده از فروش محصوالت خود در قيمت   
  ومان چقدر است؟ت 4900نسبت به وضعيت تعادل در قيمت  تقاضاد) مازاد يا كمبود   
  .ميزان عرضه افزايش يافته است ،ب) با كاهش قيمت  واحد كمبود عرضه 7) الف) 1  
  واحد كمبود تقاضا نسبت به تعادل 5د)   تومان 41,000ج)     
  .ميزان تقاضا افزايش يافته است ،ب) با كاهش قيمت  واحد مازاد عرضه 7) الف) 2  
  نسبت به تعادل واحد مازاد تقاضا 5د)   تومان 41,000ج)     
  .قيمت كاهش يافته است ،ب) با افزايش ميزان عرضه  واحد كمبود عرضه 7) الف) 3  
  واحد مازاد تقاضا نسبت به عرضه 2د)   تومان 147,600ج)     
  .قيمت كاهش يافته است ،ب) با افزايش ميزان تقاضا  واحد مازاد عرضه 7) الف) 4  
  نسبت به عرضه واحد مازاد تقاضا 2د)   تومان 147,600ج)     
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -130
  كند؟ ها در جامعه، كدام مورد وظيفۀ دولت را از گذشته تا به امروز بيان مي هاي مختلف روابط مالي دولت الف) در رابطه با شكل  
  توسعه در جامعه است؟ ب) از نظر اقتصاددانان كدام مورد راهي براي گسترش توسعۀ اقتصادي و افزايش سرعت روند  
  گذاري اقتصادي توسط دولت در عرصۀ اقتصاد چيست؟ ج) دليل وضع قوانين و سياست  
  ج) هدايت اقتصاد در مسير مطلوب خود  درآمد ب) رفع فقر و حمايت از اقشار كم  ) الف) توزيع عادالنۀ درآمدها1  
  ج) ايجاد نظم و انضباط اقتصادي  درآمد از اقشار كم ب) رفع فقر و حمايت  ) الف) اخذ ماليات و صرف آن در امور كشور2  
  ج) هدايت اقتصاد در مسير مطلوب خود  هاي صحيح اقتصادي دولت ريزي ب) برنامه  توزيع عادالنۀ درآمدهاالف) ) 3  
  ج) ايجاد نظم و انضباط اقتصادي  هاي صحيح اقتصادي دولت ريزي ب) برنامه  اخذ ماليات و صرف آن در امور كشورالف)  ) 4  
  كنند؟ گذاري را به چه علتي نقد مي طرفداران اقتصاد بخش خصوصي، دخالت دولت در عرصۀ وضع قوانين و سياست -131
  ) عدم برخورداري از حمايت بخش خصوصي2  ) عدم دسترسي به منابع و امكانات مالي كافي1  
  زمينۀ توليد و عرضۀ كاال ) نداشتن تجربه و مهارت كافي در4  ) نداشتن اطالعات كافي و روشن از وضعيت اقتصاد3  
  زير است؟ سؤاالتكدام گزينه پاسخ درست  -132
  ...............  گوييم اين كشور مي ،الف) اگر كشوري شدت وابستگي خود را به كاالهاي وارداتي بدون ايجاد مشكل براي جامعه كاهش دهد  
  تأكيد شده است. ............... ونهم قانون اساسي به وهفتم و چهل ب) در اصول چهل  
 ............... جز مورد ج) همۀ موارد زير در رابطه با استقالل سياسي و استقالل اقتصادي درست هستند به  
  هاي غيرقانوني و حرام ب) محترم شمردن مالكيت مشروع در عين مبارزه با ثروت   ) الف) به استقالل اقتصادي نزديك شده است.1  
  معادل استقالل اقتصادي است.ج) عدم وابستگي اقتصادي     
  رفع تبعيض بين مناطق مختلف كشور و فراهم كردن شرايط رشد و شكوفايي همۀ مناطقب)   است. گرفته) الف) از وضعيت وابستگي اقتصادي فاصله 2  
  ج) مفهوم استقالل اقتصادي با استقالل سياسي متفاوت است.    
  جوياي كار افرادتأمين شرايط و امكانات كار براي همه و قرار دادن وسايل كار در اختيار  ب)  .است شدهاقتصادي نزديك  استقالل) الف) به 3  
  ج) عدم وابستگي سياسي معادل استقالل سياسي است.    
  كن كردن فقر و محروميت و توزيع عادالنۀ درآمدها ب) ريشه  ) الف) از وضعيت وابستگي اقتصادي فاصله گرفته است.4  
  مختلفي است. مراتبي داراي ج) وابستگي اقتصاد    
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  تماماً درست است؟» سند بودجه«كدام گزينه در رابطه با  -133
يكي از كاركردهاي بودجـه ايجـاد همـاهنگي بـين نظريـات مختلـف  -شود ) تفاوت اعداد و ارقام واقعي با اعداد تخميني پس از يك سال مشخص مي1  

شـده در  شده و عمليات تعيـين بيني بودجه با قدرت اجرايي پيش -شود س نمايندگان پيشنهاد ميكشورها توسط مجل تمامدر  -مسئولين بودجه است
  شود. جهت رسيدن به اهداف معين درآمد و هزينه تهيه مي

در تمـام  -يكي از داليل اهميت بودجه، ارزيابي اهداف دولت اسـت -هاي عمومي ساليانۀ دولت بيني درآمدها و هزينه ) بودجه سندي است شامل پيش2  
  عهدٔه ديوان محاسبات است. اجراي بودجه به سالمتنظارت بر  -شود كشورها توسط قؤه مجريه پيشنهاد مي

داليل اهميت بودجـه تـأثير بـر  ازيكي  -شود شده تنظيم مي ) سند بودجه با قدرت اجرايي مشخص و عمليات معين در جهت رسيدن به اهداف تعيين3  
  باشد. عهدٔه مجلس خبرگان مي نظارت بر سالمت اجراي بودجه به -شود مام كشورها توسط دولت پيشنهاد ميدر ت -اهداف سياسي مجلس است

كشـورها توسـط مجلـس خبرگـان  تمـامدر  -اسـتكاركردهاي بودجه اخذ مجوز قانوني براي دولـت  ازيكي  -) بودجه يك برنامۀ كار براي آينده است4  
  باشد. آن برعهدٔه قؤه مجريه ميدر تمام كشورها تصويب  -شود پيشنهاد مي

  به اطالعات مندرج در جدول زير: توجهبا  -134
  A نرخ مالياتي فردBنرخ مالياتي فرد   

  %10با نرخ   %10با نرخ   واحد پولي 27,000) درآمدهاي تا 1
  % نسبت به مازاد طبقۀ اول15با نرخ   %15با نرخ   واحد پولي 51,000) درآمدهاي تا 2
 % نسبت به مازاد طبقۀ قبل20با نرخ   %20با نرخ   واحد پولي 78,000ا ) درآمدهاي ت3
 % نسبت به مازاد طبقۀ قبل25با نرخ   %25با نرخ   واحد پولي 95,000) درآمدهاي تا 4
 % نسبت به مازاد طبقۀ قبل30با نرخ   %30با نرخ  واحد پولي 95,000) درآمدهاي باالتر از 5

  د پولي درآمد دارند.واح 83,000هر دو نفر ماهيانه 
  ترتيب چقدر است؟ به Bو فرد  Aالف) ماليات ماهيانۀ پرداختي توسط فرد   
  ترتيب چيست؟ به Bو فرد  Aب) نام نرخ مالياتي فرد   
  هاي مورداستفاده را بيان كرده است؟ درستي ويژگي نرخ ج) كدام گزينه به  
  ؟دارد Bماهيانۀ فرد  صخالچه تفاوتي با ماندٔه  Aد) ماندٔه خالص ماهيانۀ فرد   
  تصاعدي كلي -اي  ب) تصاعدي طبقه  B  :20750و ماليات  A :12950 ) الف) ماليات 1  
  .كند تغيير نمي شدت بهميزان ماليات  ،با اندكي تغيير در درآمد يا دارايي Aج) در نرخ مورداستفاده براي فرد     
  .است Bواحد پولي بيشتر از فرد  A ،7800فرد  خالصد) درآمد     
  ثابت  -ب) تصاعدي  B  :20750و ماليات  A :12950 ) الف) ماليات 2  
  .كند شدت تغيير نمي ميزان ماليات به ،با اندكي تغيير در درآمد يا دارايي Bج) در نرخ مورداستفاده براي فرد     
  .است Bواحد پولي كمتر از فرد  A 7800فرد  خالصد) درآمد     
  تصاعدي كلي -اي  ب) تصاعدي طبقه  B  :23750ماليات و  A :15950 ) الف) ماليات 3  
  .كند تغيير نمي شدت بهميزان ماليات  ،با اندكي تغيير در درآمد يا دارايي Aج) در نرخ مورداستفاده براي فرد     
  .است Bواحد پولي كمتر از فرد  A ،7800د) درآمد خالص فرد     
  ثابت -) تصاعديب  B  :23750و ماليات  A :15950 ) الف) ماليات 4  
  .كند تغيير نمي شدت بهميزان ماليات  ،با اندكي تغيير در درآمد يا دارايي Bج) در نرخ مورداستفاده براي فرد     
  .است Bواحد پولي بيشتر از فرد  A ،7800فرد  خالصد) درآمد     
  است؟ نادرست» اليات غيرمستقيمم«تغيير و تكامل ماليات به كدام عوامل بستگي دارد و كدام عبارت در رابطه با  -135
  .در اين ماليات فرد خاصي موردنظر دولت نيست -) وضع درآمد و سطح زندگي افراد جامعه1  
  .يابد اين ماليات به خريد كاالهاي خاص تخصيص مي -هاي خانوار ) وضعيت درآمد دولت و ميزان هزينه2  
  .پردازد ماليات هر فرد متناسب با ميزان مصرف خود ماليات مي در اين -هاي خانوار ) وضعيت درآمد دولت و ميزان هزينه3  
  .در اين ماليات فرد از ميزان ماليات پرداختي خود اطالع دقيق دارد -) وضع درآمد و سطح زندگي افراد جامعه4  
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  آرايۀ مقابل كدام گزينه درست است؟ -136

ــــ1 ــــي) داي ــــير م ــــال س ــــۀ دو ب ــــد م ميان كن
ـــود2 ـــر نش ـــل ميس ـــر وص ـــندم اگ ـــر بپس ) هج
ـــو كـــه آن مـــردم چشـــمت3 ـــداني ت ) طفلـــي و ن
وجـد آرد هـا بـه  ) چه ناز آهنگ، ساز دل كه هـم دل4

 

هــركس شــناخته اســت يمــين و يســار خــويش 
خـــار بـــردارم اگـــر دســـت بـــه خرمـــا نرســـد

ـــــي ـــــون م ـــــا چ ـــــردم دان ـــــد آزار دل م كن
ـــازه ـــر از ت ـــد  اگ ـــا گوي ـــد وه ـــر از باســـتان خوان گ

 

  (لف و نشر) 
  (تناقض) 
  (تكرار) 
 (تشبيه) 

  شود؟ ديده مي» ايهام تناسب و استعاره«هاي  در كدام گزينه آرايه -137
) بهار آمـد كـه بـازم گـل بـه بـاغ و بوسـتان خوانـد1
رود ســعدي ) چنــين غــزال كــه وصــفش همــي2
) بدين سپاس كـه مجلـس منـور اسـت بـه دوسـت3
درّ و گــــــوهر و لؤلــــــؤ ) شــــــب پــــــر از4

 

بـــه گوشـــم نالـــۀ بلبـــل هـــزاران داســـتان خوانـــد 
ـــد ـــا باش ـــكار م ـــا ش ـــه تنه ـــه ب ـــر ك ـــان مب گم
گـــرت چـــو شـــمع جفـــايي رســـد بســـوز و بســـاز
ــــــــن ــــــــا دام ــــــــرخ ت ــــــــان چ از گريب

 

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» تضاد، اسلوب معادله، تشبيه، كنايه و تشخيص«هاي  آرايه -138
خورشـيد چـه بينـد؟ صـائبالف) چشم خفاش ز 

در نكـرد كـين بـهب) سيل سرشـك مـا ز دلـش 
ج) يكــــي را كــــرم بــــود و قــــوت نبــــود

جاي توشه دل برداشـتيم از هرچـه هسـت د) ما به
) اگــر بخنــدد در دســت مــن قــدح نــه عجــب ه

 

هـا دارد عشـق عقل بيچـاره چـه دانـد كـه چـه 
در ســـنگ خـــاره قطـــرٔه بـــاران اثـــر نكـــرد

ــــه ــــافش ب ــــود كف ــــروت نب ــــدر م ق
ــن ــيش از اي ــد ب ــي برنتاب ــنگين راه عقب ــار س ب
كه بس گريست فـراوان بـه دسـت مـن شمشـير

 

  ب -ج -د - ه -) الف4  ب - ه -الف -د -) ج3   ه -د -ب -الف -) ج2  د -  ه -ب -ج -) الف1  
  ؟ندارد» جناس تام«كدام گزينه  -139

) مـــردم چشـــم مـــرا چشـــم بـــد مـــردم كشـــت1
ــخن2 ــان س ــگ مطرب ــته چ ) در چن ــو شكس ــگگ ن
هـــاي تـــار رهـــزن يكديگرنـــد ) خلـــق بـــه شـــب3
ـــز4 ـــت رود عزي ـــمم برف ـــه ز چش ـــي ك ) از آن دم

 

ــنم  ــاز ك ــر ب ــه دل چشــم دگ ــه چ ــردم ب ــه م ــس ب پ
ــــوار ــــه گوش ــــن رفت ــــاهدان چم ــــوش ش وز گ
طـــــــرٔه مشـــــــكين او راه شـــــــب تـــــــار زد
ـــت ـــون اس ـــو رود جيح ـــن همچ ـــن م ـــار دام كن

 

  است؟ نادرستهاي كدام گزينه  يكي از آرايه -140
ــاب و تــب پنهــان) چــون 1 ــا ت كــوه نشســتم مــن ب
ــتان2 ــن بوس ــه در اي ــو غنچ ــر همچ ــك عم ــرا ) ي س
ــزد3 ــر آوي ــه داغ ديگ ــي ب ــه از داغ ــر لحظ ــم ه ) دل
ــي4 ــرا ) م ــوال م ــاك اح ــين خ ــد از جب ــوان خوان ت

 

ــــزم  ــــه برخي ــــاه ك ــــزد آنگ ــــه برخي ــــد زلزل ص
ـــورده ـــون خ ـــاده خ ـــره از دل گش ـــا گ ـــم ت ـــم اي اي

ـــالين  ـــاب درد ب ـــد ز ت ـــه گردان ـــاري ك ـــو بيم راچ
ــر زمــين افتــاده اســت ــار حــرفم ب بــس كــه پــيش ي

 

  تشبيه) -(جناس 
  استعاره) -(كنايه 
  تكرار) -(حسن تعليل 
 كنايه) - (تشخيص 

  هاي بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ آرايه -141
كشـد از پشـت درختـان خورشـيد صبح سر مـي

 

ـــايي را  ـــزم تماش ـــن ب ـــد اي ـــا كن ـــا تماش ت
 

  اسلوب معادله -آرايي واج -ايهام تناسب )2    كنايه -مجاز -) ايهام1  
  تشبيه -حسن تعليل -) كنايه4    استعاره -حسن تعليل -) تشخيص3  
  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» تناقض، تضاد، ايهام و استعاره«هاي  آرايه -142

الف) همتي دارد چنـان عـالي كـه چـرخ برتـرين
جا بهر وطن غيـر از ديـار عشـق نيسـت ب) هيچ

جــايي نبــرد راه غريــب گرچــه دانــم كــه بــه ج) 
ــت روي ــبم بگف ــد و عي ــكم آم ــه د) سرش روي ب

 

بــا فــرودين پايگــاه همــتش دون اســت و پســت 
خانــه در آن ملــك از ســيالب آبــادان شــود
ــروم ــان ب ــف پريش ــر آن زل ــوي س ــه ب ــن ب م
ــازم ــت غمّ ــانگي اس ــنم؟ خ ــه ك ــكايت از ك ش

 

  د -ب -ج -) الف4  د -ج -ب -) الف3  ب -د -الف -) ج2  د -ج -الف -) ب1  
  آرايۀ مقابل چند بيت درست است؟ -143

الــف) از غمــزٔه روي او گــه مســتم و گــه هشــيار
ــزد ــو درآوي ــان ت ــه دام ــه ب ــوي آنك ــه ب ب) ب
ج) چشـم طمــع بــه ملـك ســكندر مكــن ســياه

ســايد د) از فضــل ســرت بــر آســمان مــي
 

ــرٔه لعــل او گــه نيســتم و گــه هســت  وز ط
ــتين ــان آس ــر ج ــن از س برخاســتفشــان  دل م

ــت ــت آرزوس ــمۀ حيوان ــر چش ــو خض ــر همچ گ
ـــد ـــي برناي ـــوي هم ـــو م ـــر ت ـــر س زان ب

 

  (تناقض) 
  آميزي) (حس 
  (ايهام) 
 (حسن تعليل) 

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  

  : کل کتاب ادبی های آرایه      ۲۸تا  ۱۴های  درس:  ادبی نقد و شناسی سبک عروض، قافیه،

´ 30 
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  وجود دارد؟» تشبيه، تناقض و تناسب«در كدام گزينه هر سه آرايۀ  -144
ـــد1 ـــۀ بخـــتم بلن ـــو ســـاخت پاي ) ســـايۀ ســـرو ت
ـــر2 ـــازم روي ) نيســـتم اب ـــرش س ـــه ت ـــه از گري ك
ــادي3 ــم و ش ــم غ ــالم نشناس ــه ع ــدر هم ــز ان ) هرگ
سـرا ) چشم بيداري است هر كوكب در ايـن وحشـت4

 

ـــراب  ـــم خ ـــۀ عقل ـــرد خان ـــو ك ـــت ت ـــرگس مس ن
ـــمه ـــريم چش ـــدان گ ـــب خن ـــاف و ل ـــا دل ص ام ب

خــور و غمخــوار تــو باشــم مگــر آن وقــت كــه شــادي
ــي؟ ــد كس ــون خواب ــدار، چ ــدر بي ــن ق ــان اي در مي

 

  هاي بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ آرايه -145
تــا مگــر روي تــو را ز آيينــه بينــد بيشــتر

 

جهـد هـر صـبحدم از خـواب شـيرين آفتـاب مي 
 

  حسن تعليل -كنايه -) ايهام تناسب2    لف و نشر -آميزي حس -) ايهام1  
  مجاز -كنايه -) تشبيه4  استعاره -آميزي حس -) حسن تعليل3  
  شناسي مورد توجه قرار گيرد كدام است؟ ث شد ادبيات از ديدگاه علم روانعاملي كه باع -146
  ) جريان فكري و فلسفي جديد روانكاوي2  شناسي به عرصۀ رمان ) ورود علم روان1  
  ) شناخت ابعاد ناشناختۀ انسان و تجلي آن در ادبيات4   ) پريشاني و آشفتگي انسان معاصر3  
  ............... درست است. جز بهنظران همۀ مكاتب  صاحب ،با توجه به مكاتب نقد ادبي -147
  ژان پل سارتر -برتولت برشت -) اجتماعي: ايبسن2  اريستارك -هوراس -) فني: عبدالقاهر جرجاني1  
  عزرا پوند -پو ادگار آلن -شناسي: كالريج ) زيبايي4   تولستوي -ديدرو -) اخالقي: ارسطو3  
  است؟ نادرستنامه  وسكدام گزينه دربارٔه كتاب قاب -148
  رود. شمار مي ترين آثار منثور اواخر قرن پنجم و از بهترين نثرهاي مرسل به ) يكي از مهم1  
  الملوك است و بعدها به مناسبت شهرت جدّ نويسنده به اين نام مشهور شد. ) نام اصلي اين كتاب نصيحة2  
  ها در آن مطرح شده است. ها و سنت يينوچهار باب دارد و انواع فنون و علوم و آ  ) اين كتاب چهل3  
  فارسي بيايد.  ) در اين كتاب سعي شده است جمالت كوتاه و لغات و اصطالحات به4  
  كدام گزينه درست است؟» روميان و چينيان«با توجه به تحليل داستان  -149
  خداوند در طبيعت است. ) تصاوير در اين داستان نماد تجليات2  آفريني هستند. ) چينيان نماد هنر و تصوير1  
  ثمري و تالش بيهوده است. خورده نماد بي ) ديوار صيقل4  دالن و اهل كشف و شهودند. ) روميان مظهر و نماد صاحب3  
  در كدام گزينه مشهود است؟» اصول و قواعد زبان«رعايت نكردن  -150

هـــــــاي انســـــــان شـــــــورها ) از طبـــــــايع1
ــــــاد2 ــــــون فره ــــــه چ ــــــد آن هميش ) حاس
ـــــار3 ـــــابم ي ـــــتين ) ني ـــــار نخس ـــــون ي چ
) ســــــتم دوســــــت را چــــــو از در اوســــــت4

 

برنخيـــــــــزد تـــــــــا نبينـــــــــد نورهـــــــــا 
ـــــيرين ـــــون ش ـــــه چ ـــــن هميش ـــــح اي ناص
ـــــين ـــــر پيش ـــــون مه ـــــر همچ ـــــارم مه نك
ــــت دارنــــد كــــه دوســــت دارد دوســــت دوس

 

  است؟ نادرستنوع ويژگي كدام گزينه  ،هاي سبك هندي با توجه به ويژگي -151
  گويي و واسوخت (ويژگي ادبي) ) واقعه2  )) اظهار نامرادي و يأس (ويژگي فكري1  
  ) آوردن تركيبات غريب و نامأنوس (ويژگي زباني)4  ) استفاده از بحور طوالني عروضي و تكرار قافيه (ويژگي ادبي)3  
  است؟ نادرستنام صاحب چند اثر  -152
  -تفـاهم (آلبركـامو) سـوء -ن (داستايوسـكي)كرگـد -بازگشت از شوروي (آنـدره ژيـد) -غراب (علي اسفندياري) -گشا (صادق نامي) گيتي  

  الطوايف (علي صفي) لطايف -رجعت سرخ ستاره (علي معلم)
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  ؟نيستيك از شاعران و نويسندگان مربوط به دورٔه بازگشت ادبي  كدام -153
  ) عرفي شيرازي4  ) سيد محمدعلي شعله3  ) ميرزا نصير اصفهاني2  ) هاتف اصفهاني1  
  مفهوم عبارت زير در كدام گزينه آمده است؟ -154
  »دليل از خصم فرومانند سلسلۀ خصومت بجنبانند. ت جاهالن است كه چون بهسن«  

بــين را نباشــد احتيــاجي بــا دليــل ) مــرد حــق1
شــــه و مــــن را غــــالم ) خشــــم بــــر شــــاهان2
) خود ايـن عيبـي اسـت اعظـم زانكـه جهـل اسـت3
) چـــــون داليـــــل باشـــــدت قـــــادر شـــــوي4

 

ـــي  ـــا ب ـــت بين ـــتغني اس ـــل روز مس ـــالف از دلي خ
ـــــته ـــــن بس ـــــم را م ـــــام خش ـــــن و لگ ام زي

ــــل ســــهل اســــت ــــب جه ــــه عي ــــداري ك نپن
نصـــــيبي خشـــــم را ظـــــاهر شـــــوي بـــــي
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  مفهوم كدام گزينه با بقيه فرق دارد؟ -155
ــــود هرچنــــد حــــق، كــــم1 گــــوي واعــــظ  ) ب
ـــــره2 ـــــر قط ـــــه ه ـــــر ژال ـــــدي اي دُر  ) اگ ش
ــه3 ــه هم ــدرش ني ) آبگين ــت از آن ق ــا هس ــتج س
ــدان4 ــر چن ــدّت ) مه ــد ح ــغ و نماي ــد تي ــه كش ك

 

كــــه كــــم قــــدر تــــو از حــــرف زيــــاد اســــت 
چـــــو خرمهـــــره بـــــازار از او پـــــر شـــــدي

ـــه دســـت آيـــد از آن اســـت عزيـــز لعـــل دشـــوار ب
شـــــده را آتـــــش خـــــور كـــــم نشـــــود ذرّٔه دل

 

  مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ -156
ــروي ــه س ــدد ب ــه خن ــل ك عجــب نيســت از گ

 

ايـــن چمـــن پـــاي در گـــل نشـــيند كـــه در 
 

  

ــــي1 ــــود دعــــوي آزادگــــي از ســــرو ) ب ــــز ب مغ
) سرو از آن پاي گرفتـه اسـت بـه يـك جـاي مقـيم2
) نـــه هـــر درخـــت تحمـــل كنـــد جفـــاي خـــزان3
ســــــــرو وي از ســــــــايه آزاد ) خرامــــــــان4

 

تـــا پـــاي بـــه گـــل ســـر بـــه هـــوا داشـــته باشـــد 
ـــد ـــو رود شـــرمش از آن ســـاق آي ـــا ت ـــر ب ـــه اگ ك

ــــه  ــــروم ك ــــت س ــــالم هم ــــدم داردغ ــــن ق اي
جهـــــــان از ســـــــايۀ ســـــــرو وي آبـــــــاد

 

  شود؟ مفهوم بيت زير در كدام گزينه ديده مي -157
ــر ايــن كلبــۀ طوفــان زده ســر خــواهي زد كــي ب

 

ــــام  ــــه پي ــــتو ك ــــي اي پرس آور فروردين
 

  

خــوان را بشــارت ده كــه انــدر راه عشــق ) مــرغ شــب1
بــرد پرســش و پيغــام مــنش پيــك صــبا ) مــي2
بيـــاور پيـــام يـــارخجســـته  ) اي پيـــك پـــي3
) يــار مــن چــون بخرامــد بــه تماشــاي چمــن4

 

ــۀ شــب  ــا نال ــداران خــوش اســت دوســت را ب هــاي بي
ــي ــه ب ــوش آن روز ك ــم اي خ ــامش پرس ــك و پي پي

ـــــازه ـــــا روح ت ـــــا ت ـــــود م ـــــد در وج اي بدم
ــــامي ــــبا پيغ ــــك ص ــــن اي پي ــــانش ز م برس

 

  بيت زير با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ -158
ــي ــه ب ــق من ــوي عش ــه ك ــدمدل  ب ــل راه ق ي

 

كه مـن بـه خـويش نمـودم صـد اهتمـام و نشـد 
 

  

ـــور1 ـــم ام ـــور و نظ ـــارٔه ذوق حض ـــه چ ـــا ك ) بي
) غبـــار فقـــر و فنـــا توتيـــاي چشـــمم كـــن2
شــده نشــينت خضــر و در ظلمــات جهلــي گــم ) هـم3
ــــي دارد4 ــــركس ارادت ــــده ه ــــر ميك ــــه پي ) ب

 

بخشـــي اهـــل نظـــر تـــواني كـــرد بـــه فـــيض 
ــــو را كــــه خضــــر راه شــــوم چشــــمۀ بقــــاي ت
ـــت ـــبيلت در سبوس ـــردي و آب سلس ـــش م از عط

وضـــــو نـــــرود بـــــه آســـــتان خرابـــــات بـــــي
 

  شده درست است؟ مفهوم كدام عبارت مشخص -159
  احترامي كردم. : به خودم بيَدم چك گرفتمعنوان او  ) خودم را به2  : مرا در رودربايستي قرار دادي.مرا روبند كرديها  ) به قول تهراني1  
  كردي. بهتر بود: متبرك مي ماليدي در آب زمزم مي) اگر 4  راه شد. : روزگارش روبهحويل شدت) مرده را زين زندگي 3  
  مفهوم كدام گزينه با بيت زير برابر است؟ -160

درس مــــايي بشــــوي اوراق اگــــر هــــم
 

كــــه درس عشــــق در دفتــــر نباشــــد 
 

  

ــي1 ــواني نم ــق را خ ــاب عش ــد ره كت ــر ص ــابي ) اگ ي
) كتــــــاب عشــــــق را آســــــان نمودنــــــد2
ــاب) ح3 ــيچ كت ــو در ه ــدم ز ت ــق ندي ــي اي عش رف
) شســتم كتــاب عشــق بــه تــدبير عقــل و بــاز4

 

جـــز شـــرح جنـــون از نســـخۀ ديـــوان اعمـــالم بـــه 
ــــربه ــــدم س ــــو خوان ــــرفتم چ ــــكل گ ــــر مش س

ــت ــارت نيس ــي راوي اخب ــه كس ــي ك ــه علم ــا چ ت
بــــرد بــــه ســــر درس ابجــــدم خــــط تــــو مــــي

 

  مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ -161
ـــق ـــه عاش ـــگ آب هرك ـــر بان ـــود ب ـــر ب ت

 

ــــر كنــــد از حجــــاب او كلــــوخ زفــــت  ت
 

  

) به وصـل، حيـرت و در هجـر، شـوق حايـل ماسـت1
ــــق اســــت2 ــــع تعل ــــو رف ) ســــرمايۀ نشــــاط ت
ظهور عشـق، عاشـق در حجـاب نيسـتي اسـت ) بي3
ــو را4 ــوان ت ــمۀ حي ــت از چش ــانع اس ــايي م ) خودنم

 

ــه  ــت ب ــوار اس ــاب دش ــع حج ــه رف ــاش ك ــوش ب ه
ام نــــوا رســــيداز تــــرك بــــرگ نــــي بــــه مقــــ

ـــالم ـــيد ع ـــا خورش ـــي ذّره ب ـــاب م ـــرون ت ـــد ب آي
ـــدن ـــكندر ش ـــد راه اس ـــه س ـــون آيين ـــد چ چن

 

  ؟نيستمفهوم بيت زير در كدام گزينه  -162
ــو هــزاران كــار اســت ــا ت ــرا ب هــر ســر مــوي م

 

ــت  ــاييم و مالم ــا كج ــت م ــار كجاس ــر بيك گ
 

  

ــــم1 ــــدعيان انديش ــــرزنش م ــــن از س ــــر م ) گ
ــت2 ــر مالم ــ ) گ ــا عي ــال م ــد ح ــر ندان ــنگ بش مك
ـــرا ســـرزنش مكـــن3 ) اي مـــدعي چـــو خوشـــه م
ــرد راز دل4 ــاهر ك ــه ظ ــردم، ك ــرزنش ك ــم را س ) قل

 

شـــــيؤه رنـــــدي و مســـــتي نـــــرود از پيشـــــم 
يم و او بـــر ســـاحل اســـتيمـــا ميـــان مـــوج دريـــا 

ـــي ـــت خرمن ـــرت هس ـــق اگ ـــاد عش ـــه ب ـــرده ب ب
چه جاي سرزنش بود اين، نـي آتـش چـون نهـان دارد
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  مشهود است؟» واسوخت«در كدام گزينه ويژگي سبك  -163
ســان ) چــه بــد كــرده بــودم كــه ناگــه از ايــن1
ـــيكن2 ـــو ل ـــرا چـــارٔه هجـــران ت ) صـــبر اســـت م
ــت3 ــاد اس ــرت ش ــۀ حس ــم از نال ــران دل ــب هج ) ش
ـــد ) عنـــدليب گلشـــنم گلخـــن نصـــيبم كـــرده4 ان

 

ــــه  ــــادم؟ ب ــــتمگر فت ــــوخ س ــــو ش ــــت ت دس
ــت ــده اس ــدور نمان ــه مق ــرد ك ــوان ك ــبر ت ــون ص چ

فريـــاد اســـت رســـم چـــه تـــوان كـــرد كـــه فريـــاد
ــرده ــنم ك ــودم چني ــان ب ــر چن ــد بنگ ــت ب ــد بخ ان

 

  مفهوم عبارت زير در كدام گزينه آمده است؟ -164
  »ياب. عشق مي  شناس و ممات بي عشق چگونه زندگاني كند؟ حيات از عشق مي  وجود عاشق از عشق است، بي«  

ـــم1 ـــويش نپرس ـــرم دواي خ ـــق بمي ـــه درد عش ) ب
ود او صـيد مـرگ) هركه شود صـيد عشـق كـي شـ2
ــر كــرد عشــق3 ــان مــرگ و هجــرانم مخيّ ) در مي
) مـــــردم و از دلـــــم نرفـــــت آرزوي جمـــــال او4

 

كـــه عاشـــقم مـــن و عاشـــق صـــالح كـــار نپرســـد 
ــر ــم تي ــدش زخ ــي رس ــود ك ــه ب ــپرش م ــون س چ

در بــردم كــه مــردن اختيــار آمــد مــرا جــان بــه
ام وه كـــه ز مـــرگ هـــم نشـــد در ره عشـــق چـــاره

 

  ؟ندارداي كه نام يك اصطالح عرفاني باشد وجود  ژهوا  ،در كدام گزينه -165
ـــالي اســـت صـــريح1 ـــوم خي ـــن هســـتي موه ) اي
ـــــب2 ـــــيقل قل ـــــيش ص ـــــريخ پ ـــــغ م ) تي
ــــــرس3 ــــــتن پ ــــــا ز خويش ــــــال دل م ) ح
) روح را از مـــــدد مكرمـــــت توســـــت بقـــــا4

 

زيـــن هســـتي موهـــوم چـــو رســـتم همـــه اوســـت 
تخــــــت خورشــــــيد زيــــــر ســــــايۀ شــــــام
ــــا نيســــت ــــه حــــال م ــــه كســــي ب ــــرا ك زي

ـــان  ـــتهمچن ـــور اس ـــاي ص ـــدد روح بق ـــز م ك
 

  
  ۱۶۶-۱۷۱أو الّتعریب ( الجواب للّرتجمةعّین األصّح و األدّق يف(:  

  »:تزوَل!  الّدنیا و ال تَخاَف أنْ َت يفتََتمتََّع بالحیاِة ماُدمْ  َعلَیَک أنْ « -۱۶۶

  و از زایل شدن آن نهراسی!) باید تا وقتی که در دنیا هستی از زندگی بهره بربی ۱  

  ) تو باید تا مادامی که زنده هستی از زندگی لذت بربی و زایل شدن آن تو را نرتساند!۲  

  مند شوی مادامی که در این دنیا هستی و نرتسی از اینکه مبیری! ) بر تو است که در زندگی بهره۳  

  و نرتسی از اینکه زایل بشود!) تو باید از زندگی خود تا وقتی که در دنیا هستی بهره بربی ۴  
بب الرّئیيسّ ین هخَتِقدوَن بأنَّ تناوَل الّزیت الکثیر و عدم الّریاضة و الّتد إّن کثیراً من األطّباء یَعْ « -۱۶۷   »:لألمراض القلبّیة! ي السَّ

  های قلبی است! بیامری تنها دلیل اصلی ،) بسیاری از پزشکان معتقدند که خوردن روغن فراوان و ورزش نکردن و سیگار کشیدن۱  

  های قلبی است! ) پزشکان زیادی اعتقاد دارند که خوردن روغن زیاد و عدم ورزش کردن و دخانیات هامن دلیل اصلی بیامری۲  

  های قلب است! ) بسیاری از پزشکان اعتقاد دارند که خوردن روغن فراوان و ورزش نکردن و سیگار کشیدن فقط دلیل اصلی بیامری۳  

  های قلبی است! درستی که پزشکان زیادی معتقدند که میل کردن روغن زیاد و ورزش نکردن و دخانیات از جمله دالیل اصلی بیامری به) ۴  
  »:د!مسؤولّیة األُّم اإلهتامم برتبیة األوال  أّول املجتمع نتیجة تربیة األّمهات فلهذا قیل إّن األخالقّیات يف« -۱۶۸

  ولیت مادران توجه به پرورش فرزندان است!ئاند نخستین مس همین دلیل گفته بیت مادران است، بهها در جامعه مثرۀ تر  ) اخالق۱  

  ولیت مادر توجه به تربیت فرزند است!ئهمین منظور گفته شده اولین مس های اخالقی در جامعه نتیجۀ تربیت مادران است، به ) روش۲  

  ولیت مادر توجه به تربیت فرزندان است!ئین منظور گفته شده اولین مسهم ها در جامعه مثرۀ پرورش مادران است، به ) اخالق۳  

  ها است! ولیت مادر اهتامم به تربیت بچهئاند نخستین مس همین دلیل گفته ) رفتارها در جامعۀ ما نتیجۀ تربیت مادر است، به۴  
  : الخطأعّین  -۱۶۹

  کند! که آن آیندۀ شام را ویران میرم، چرادا حذر می شام را از تنبلی بربلکم!: تَقْ سْ مُ  مُ دِ ) إیّاکُم و التَّکاُسل، فإنَُّه یَهْ ۱  

  يَّ املجروحین!: پزشک دو دست مجروحم را معاینه کرد!َحُص یَدَ ) أََخَذ الطّبیُب یَفْ ۲  

  هیچ ترسی از مشکالت ندارم! ، ِمن املشاکل!: در این مرحله از زندگیَف يلاملرحلة من الحیاِة ال َخوْ  ه هذ) يف۳  

ا الجّنُة لِعباد اللّه الّصالحیَن!: بهشت فقط برای بندگان صالح خداست!۴     ) إمنَّ
  »:های ما در جامعه است تا راه خود را انتخاب کنند! ترین وظایف معلم آموزان از مهم راهنامیی کردن دانش« -۱۷۰

  طریقهم! حتّی یختارَ  املجتمع ) إرشاد الطّّالب من الوظائف الهاّمة لُِمَعلّمینا يف۱  

   مجتمعنا حتّی ینتخبوا طریقهم!) هدایة التّالمیذ من أََهّم واجبات املعلّمین يف۲  

   املجتمع حتّی یختاروا طریقهم!) إرشاد الطّّالب من أهّم وظائف معلّمینا يف۳  

  هم! املجتمع حتّی ینتخبوا طرقَ ) هدایة الطّّالب من الوظائف املهّمة لُِمعلّمینا يف۴  

 
 

  ۱۶تا  ۱۴و  ۱۲تا  ۹و  ۷ های درس:  ۳ عربی      ۱۳درس :  ۲ عربی      ۱۰تا  ۶های  درس:  ۲ و ۱ عربی
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  »:کند، پس در ایامنت به او استوار باش! ورزی از خدایی که تو را فراموش منی ی انسان چگونه غفلت میا« -۱۷۱

   إیامنک به!ثابتاً يف سیَک، فَُکنْ ي ال یَنْ الّذُفل عن اللّه تَغْ َف ) یا إنسان، کَیْ ۱  

   إیامنک به!يف ِسَک، فَُکن صامداً ي مل یَنْ ُفل عن ربّک الّذَف تَغْ ) یا أیُّها اإلنسان، کَیْ ۲  

   إیامنکم به!) یا إنسان، کَیَف تکوُن غافالً عن ربٍّ ال یَنسیَک، فکونوا ثابتین يف۳  

   اإلیامن باللّه!ثابتاً يف ِبحْ صْ أ ي ال ینسیک کیف یکون، ف) یا أیُّها اإلنسان، غفلتَُک عن اللّه الّذ۴  

  ۱۷۳و  ۱۷۲(يف الّتشکیل  الّصحیحعّین(:  

  »:إذا تجرّد من عوامل الّنصب أو الجزم و قد یکون رفعه بثبوت الّنون!یرفع املضارع « -۱۷۲

  بثبوِت  -ِب الّنصْ  -) تََجرَّدُ ۴  الّنونِ  -ُعهُ رَفْ  -فَعُ ) یُْر ۳  یکونَ  -الجزمِ  -) املضارعُ ۲  یکونُ  -عوامَل  -) املضارعُ ۱  

  »: الجامعة!نُدیم الّدراسة يفة القادمة  الّسن الّثانویّات و يفي ندرس يفان هذا العام هو الّسنة األخیرة الّت« -۱۷۳

  الّدراسةُ  -رُُس نَدْ  -) الّسنةُ ۴  نُدیمُ  -األخیرةُ  -) العامَ ۳  الّدراسةَ  -رُْس نَدْ  -) األخیرةُ ۲  القادمةَ  -رُُس نَدْ  -) العامَ ۱  

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

  »:ب العلم لِتنالوا الّراحة غداً  إکتساطّالب حاِولوا الیوم يف« -۱۷۴

  نکرة/ مبتدأ و مرفوع -مشتّق و إسم الفاعل -و هو مذکّر» طالب«مفرده  -جمع تکسیر -) طّالب: اسم۱  

  ّي/ فعل و فاعله ضمیر الواو البارزمبن -باب مفاعلة - بزیادة حرٍف واحدمزید ثاليثّ  -للغائبینَ  -ماٍض  -) حاولوا: فعل۲  

  فیه و منصوب صحیح اآلخر/ مفعول -جامد -اسم زمان -معرفة -معرب -مذکّر -دمفر  -) الیوم: اسم۳  

/ فعل منصوب  -معتّل أجوف -مجرّد ثاليثّ  -معرب -للمخاطبینَ  -مضارع -) لِتنالوا: فعل۴     و فاعله الواو البارزمتعدٍّ

  »: األمور الحسنة! دنیانا رغبة يفَمِل الخیرات يفلَِنعْ « -۱۷۵

/ فعل مضارع منصوب و فاعله  -معرب -مجرّد ثاليثّ  -متکلّم مع الغیر -ضارعم -مل: فعل) نَعْ ۱     املسترت» نحن«متعدٍّ

  مقصور/ مجرور بحرف الجاّر تقدیراً مجرور -معرفة -معرب -جامد -مؤنث -مفرد -) دنیا: اسم۲  

  له و منصوب صحیح اآلخر/ مفعول -نکرة -منرصف -معرب -جامد -مؤنّث -مفرد -) رغبَة: اسم۳  

  صحیح اآلخر/ نعت و مجرور بالتّبعیّة -منرصف -معرفة -معرب -جامد -مؤنّث -مفرد -) الحسنة: اسم۴  

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

  فیها من أفعال املقاربة:  لیسي عّین العبارة الّت -۱۷۶

  ُت الیوَم اُترِجُم نُصوصاً من اللَُّغِة العربیّة!َعلْ ) جَ ۲   املخترب!) اََخَذ هذا العامل یَُجرُّب فرضیّتَُه يف۱  

  ُخل املعلُّم!) َجَعَل الطّّالُب کُتُبَهم علی املنضدات لاَّم یَدْ ۴   الّسنوات األخیرة!َدِهُر يف) حضارتُنا َجَعلَت تَْز ۳  

  فیه املفعول فیه:  لیسعّین ما  -۱۷۷

  لحظاِت الحیاة نشکر َربّنا شکراً! ) کُلَّ ۲  ِس! املکتبة اَمْ ) شاَهَدنا املعلّم يف۱  

  ُن نَتََمتَُّع من خطابات هذا الخطیب دامئاً!) نَحْ ۴  ي و العمل! الّسع لحظاته يفيض) طالُِب الِعلم یَقْ ۳  

  َعلَُه:عّین الّصحیح عن تحریِض املخاطب ِألمر محموٍد لیفْ  -۱۷۸

  أهلِها! إلی نَُؤّدیَها ) األمانة فإّن اللّه یَأُمرُنا أنْ ۲  ِعُدَک عن الحقیقة!) إیّاک و مصادقة الکتاب ِألَنَُّه یُبْ ۱  

  الخراب!ِدُم الّدیار و یجلب ) الَجهل الجهل فإنّه یَهْ ۴   اللّه!ِتناب عن معايص) الّصالة تأُمرُنا بإجْ ۳  

   »:ِمن« بـ الجرُّ ي یجوز فیه عّین الّتمییز الّذ -۱۷۹

  تشجیع املدرّس هذا الطّالب تََقّدَم علی أصدقائه درساً!) لِ ۲  مدرسِة سلوکاً! الْ ي يفتهر صدیق) اِشْ ۱  

    هذا املجتمع إّن املتصّدقیَن أکرث خیراً من اآلخریَن!) يف۴  !فَُع عطيشُت رشبُت قدحاً ماًء لعلُّه یَْر ) عنَدما استیَقظْ ۳  

  نُزیَل اإلبهام عن جملٍة نَُقول: نا اَنْ إذا اََردْ  -۱۸۰

  زمالئه فَهامً و علامً! وی ِمنْ ) هذا طالِب اَقْ ۲  ات العلمیّة!ق الّسبالباً يف) شاَرَک اِثنا َعَرشَ طا۱  

  ُفَسنا!أنْ  فَعَ نَْر  نا أنْ ) لِإلیامن عرش درجاٍت فََعلَیْ ۴   قلِب املؤمِن ذرّة حقداً من الّناس!َست يف) لَیْ ۳  

  عّین الّصحیح عن إعراب املستثنی:  -۱۸۱

   هذه املساجد الکبیرة إّال الرّجال املُصلّین!) مل یکن يف۲  ي!خالتا  إّال ) اَجاَب جمیع األقرباء دعويت۱  

  ِن!) العاّمل کُلُّهم ذاهبوَن نحو َمعاِملهم غیر هذیِن العاملَیْ ۴  َقظُت الّضیوَف من الّنوم صباحاً غیر ولداهم الّصغیراِن!) أیْ ۳  

  أصله مرفوعاً:  لیسعّین الّتمییز  -۱۸۲

  ِن!ّي العزیَزیْ ي شوقاً بعد زیارِة والد) کَرُثَ قلب۲  جاً إلی املُساعدة!حتیاإ ي أکرث ) إنَّ صدیق۱  

  العمل! إنجاز َضُل إیامناً و إعتقاداً يف، هو اَفْ ) هذا زمیيل۴  ِعه!) رُتَِّب هذا الکتاب صفحة قبل طَبْ ۳  
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  عّین صاحب الحال من الـجموع املکّرسة:  -۱۸۳

   املجتمعات متوکّلین علی ربّهم دامئاً!) یَعیُش الّصادقوَن يف۲  َهرَن ِألجل راحِة املرضی!تَشفی یَسْ سْ  هذا املُ ضات يفَمل املَُمرِّ تَعْ ) ۱  

   هذه الّدنیا قانعین مبا آتاُهام اللُّه!ي يف) عاش والدا۴   امللعب مرتفعًة من جهٍة إلی جهة اُخری!صوات يفُت األ َسِمعْ ) ۳  

  بلیغاً: لیسعّین الّتشبیه  -۱۸۴

!طر ن ) وجه هذا الطّفل الرّضیع ُغص۲  هذا املؤمن کهٌف و مأوی للمحرومین! ) کأنّ ۱     يٌّ

  باب!شّ الب و الّ  مواجهة الطّ ) املعلّم اُّم حنون يف۴  عن رحمته! ِعُدناسّم تُبْ  اللّه ) معايص۳  

  فیه املحّسنات املعنویّة: لیسعّین ما  -۱۸۵

  لِس اَمام والدیَک بُخشوع و ال تتکلّم معهام إّال بُخضوع!) اِجْ ۲  ی الّنور!) أنت جاِهل ال شّک فیه ألنّک تختاُر الظّالم عل۱  

  ّن الّدنیا وراءَک و اآلخرة أماَمک!أ لَم ) إعْ ۴  ِعُدَک عنه!) إّن أعاملک الحسنة تُقّربک إلی اللّه و الّذنوب تُبْ ۳  

  

  ك را به درخواست كدام پادشاه نوشته است؟سيَرالملو  طوسي، كتاب الملك نظام خواجه -186
  ) ملكشاه سلجوقي4  ارسالن سلجوقي ) آلب3  ) سلطان مسعود غزنوي2  ) سلطان محمود غزنوي1  
  اند؟ گذاشته جاي بر خود از را ها سفرنامه بيشترين گروه كدام پرداختند، مي مسافرت به مختلف هاي انگيزه با كه مسافراني ميان در -187
  ديني عالمان) 4  كاشفان) 3  سياسي مأموران )2  بازرگانان )1  
  است؟ خودشان زبان از تاريخي هاي شخصيت زندگي ماجراهاي و خاطرات شامل مورد كدام -188
  سيره) 4  رجال) 3  حال حسب) 2  وفيات )1  
  سرودٔه كيست؟ مردم، وضع آشفتگي و خراسان شهرهاي در صحرانشينان وتاز تاخت شرح در خراساني قصيدٔه سبك گوياترين -189
  انوري) 4  جامي هاتفي) 3  زاكاني عبيد) 2  راوندي) 1  
  بود؟ بزرگ تمدن كدام اجتماعي و معنوي مصلحان از »سولون« -190
  چين) 4  روم) 3  مصر) 2  يونان) 1  
  گيرد؟ مي صورت معيار كدام اساس بر »حاضر صرع تا مشروطيت از« و »مشروطيت انقالب تا باستان روزگار از«دورٔه  دو به ايران تاريخ بندي تقسيم -191

  سياسي و اقتصادي روند) 4  نگاري تاريخ هاي روش) 3  ها انقالب و ها جنبش سير) 2  حكومتگر هاي خاندان) 1  
محسـوب  از اهداف و داليل كـدام نـوع سـفرها» صلح مذاكرات انجام و نزاع ترك«جزء كدام نوع سفرها در گذشته بوده و » مهاجرت اقوام« -192

  شده است؟ مي
  نظامي -) اجتماعي4  مذهبي -) سياسي3  نظامي -مذهبي )2  سياسي -) اجتماعي1  
  است؟ تلويزيون و راديو مانند هايي رسانه با نشريات هاي تفاوت از مورد، كدام -193
  .يابد مي را ها آن دربارٔه بيشتر تفكر و انديشه و مطالب مكرر مرور فرصت خوانندٔه نشريه برخالف بينندٔه تلويزيون) 1  
  .نيست) تلويزيون يا راديو اخبار مثل( معين وقت دادن اختصاص نيازمند نشريه از استفاده) 2  
  .دارند بيشتري محدوديت ها رسانه ديگر به نسبت نشريات مطالب، حجم و تنوع نظر از) 3  
  .نيست ها رسانه ساير اندازٔه مطالب به نشريات مطالب سنديت معموالً) 4  
  گيرد؟ مي صورت نشريات هاي ويژگي كدام دادن نشان براي »پژوهشي نشريۀ علمي« مانند هايي گذاري نام -194
  زماني و محتوايي عوامل از تركيبي )2  نشريات تاريخي ارزش و سنديت موضوع،) 1  
  نشريه يك از شماره دو چاپ ميان فاصلۀ زماني) 4    مطالب كاربرد و اهميت كيفيت، )3  
  شود؟ مي شامل را ما فرهنگي ميراث از مهمي بخش است، اجتماعي و اخالقي تاريخي، حقايق شامل كه مانده جا به هاي نوشته و ارآث كدام -195
  نشريات دورٔه مشروطه) 4  ها سفرنامه )3  ايران از جهانگردان خاطرات) 2  حال حسب نگارش )1  
  بود؟ خواهند استفاده و استناد قابل تاريخي هاي پژوهش در تاريخي اسناد به شدن تبديل با زماني چه دارند، شخصي و اداري ارزش كه اسنادي -196
  .كند مي زنده تاريخ تدوين براي را ها آن خود بررسي با مورخ كه هنگامي) 1  
  .شود مطمئنها  آن نبودن جعلي و اسناد آن اصالت از مورخ، كه زماني) 2  
  .دادند دست از را روزانۀ خود و جاري ارزش آنكه از پس) 3  
  .يابند انتقال اسناد مراكز به اداري و شخصي هاي بايگاني از كه وقتي) 4  
  شد؟ دچار دگرگوني ايران نويسي تاريخ در موضوع كدام اسالمي، تجزيۀ خالفت و ايران در مستقل نيمه و مستقل فرمانروايان آمدن كار روي پي در -197
  ها آن وقوع زمان ترتيب به وقايع نگارش) 2  فرمانروايان زندگي به مربوط رويدادهاي نگارش بر مورخان تمركز) 1  
  عربي زبان به ايران تاريخ به مربوط آثار نگارش) 4  ها نامه خداي اساس بر اسالم از پيش ايران تاريخ نگارش )3  
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  شدند؟ مي داري نگه كجا در جديد هاي وزارتخانه تأسيس از پيش تا ايران در اداري اسناد بيشتر -198
  .شدند مي نگهداري دربار در سلطنتي مكاتبات آرشيو در) 1  
  .رفت مي بين از ها آن از زيادي تعداد زمان مرور به و بود مانده ارث به ساالر ديوان هاي خانواده در) 2  
  .نداشت وجود ملي آرشيو و شد مي داري نگه مركز همان بايگاني در دولتي مركز هر اسناد) 3  
  شد. مي تنظيم و نويسي فهرست آن در دولتي مدارك و اسناد كه داشت وجود ليم آرشيوي) 4  
  بخشيد؟ مي اقتدار انحطاط، جاي به امروز بشر به ظاهراً جديد، عصر هاي پيشرفت از جنبه كدام -199
  فضاييهاي  پيشرفت) 4  اتميهاي  سالح) 3  ارتباطات گسترش )2  صنعت قدرت) 1  
  گردد؟ همكاري انساني و صلح و سازندگي به جنگ و جدال تبديل مي در چه حالتي در جوامع، -200
  ) فقدان قدرت مديريت4  جويي سلطه و ) تبعيض3  ) نبود مصلحان اجتماعي2  اي ) تعصبات فرقه1  

  
  ؟اند كدام است ) معروفthree Sترين ابزارهايي كه در جغرافيا به ( ترين و شناخته مهم -201
  اي  هاي ماهواره سيستم -سرويس تحقيقات فضايي -) فتوگرامتري1  
  سيستم تعيين موقعيت جغرافيايي -سيستم اطالعات جغرافيايي -) سنجش از دور2  
  سيستم مختصات جغرافيايي -فتوگرامتري -) سيستم اطالعات جغرافيايي3  
  بعدي هاي سه مدل -اي  هاي ماهواره سيستم -) سيستم تعيين موقعيت جغرافيايي4  
  ها بر كدام اساس، ميدان ديد متفاوتي دارند؟ هاي سنجش از دور كدام است؟ ماهواره منبع داده -202
  وسعت -درصد 40) تصويربرداري از منابع زميني با پوشش مشترك 1  
  ارتفاع -هاي سطح زمين ) بازتاب امواج الكترومغناطيسي خورشيد از پديده2  
  شيب زمين -درصد 40زميني با پوشش مشترك  ) تصويربرداري از منابع3  
  عرض جغرافيايي -هاي سطح زمين ) بازتاب امواج الكترومغناطيسي خورشيد از پديده4  
  هاي يك منطقه كدام است؟ اولين قدم براي تهيۀ آمايش توان -203
  مشابه محيطي ) شناسايي واحدهاي زيست2    هاي منطقه ) بررسي محدوديت1  
  وهوايي ) توجه به تنوع زميني و آب4    ليت آن منطقه) تهيۀ نقشۀ قاب3  
همـاهنگي ...............  شود؟ براي رسيدن به اهداف آمايش سرزمين بايد بين در چه صورتي آمايش در سطح منطقه، بهترين سطح محسوب مي -204

  .وجود داشته باشد
  نهادهاي گوناگون -) از منابع طبيعي آگاهانه و مسئوالنه استفاده شود2  عياجزاي محيط طبي - در جهت توسعه و توازن اجتماعي و اقتصادي باشد) 1  
  نهادهاي گوناگون -هاي ملي باشد ريزي ) در مسير برنامه4  اجزاي محيط طبيعي - در جهت افزايش سطح زندگي شهروندان باشد) 3  
  وظيفۀ جغرافيا در آمايش سرزمين چيست؟ -205
  ) شناخت و ارزيابي منابع2  ) گردآوري اطالعات مختلف سرزمين1  
  هاي مختلف دهي فعاليت ) سامان4  ) تجزيه و تحليل اطالعات سرزميني3  
هاي مختلف اطالعـات  آوردن و افزودن اليه  روز شوند؟ كدام منبع در به در سيستم اطالعات جغرافيايي بر كدام اساس تنظيم مي» ها خروجي« -206

  سزايي دارد؟ نقش به
  اي  تصاوير ماهواره -) تشخيص نيازها2    گزارش ميداني -ها ) انطباق نقشه1  
  هاي آماري جدول داده -) تشخيص نيازها4    نقشه -ها ) انطباق نقشه3  
  منظور رسيدن به چيست؟ به كدام دليل پرداختن به آمايش سرزمين در ايران ضروري است؟ دهي مطلوب فضا به هدف آمايش سرزمين، سامان -207
  برنامه رشد بدون  -) توسعۀ پايدار2    وسعت زياد -ي) بهبود وضع ماد1  
  تنوع جغرافيايي -) توسعۀ پايدار4  هاي محيطي پراكندگي توان -) بهبود وضع مادي3  
  چرخد؟ بار دور زمين مي 15ساعت  24چيست؟ كدام ماهواره هر » لندست«وظيفۀ ماهوارٔه  -208
  نوآ -هاي تلويزيوني ) دريافت و پخش برنامه2  اتاسپ -ها از آن برداري ها و نحؤه بهره ) مشخص كردن نوع پديده1  
  نويد -هاي تلويزيوني ) دريافت و پخش برنامه4  اميد -ها از آن برداري ها و نحؤه بهره ) مشخص كردن نوع پديده3  
  ) است؟G.I.Sهاي زير مربوط به كدام مرحله از ( كدام از واژه هر -209
  هاي ميداني ج) گزارش  بندي ب) طبقه  سازي الف) مدل  
  ج) ورودي  گيري ب) تصميم  ) الف) خروجي2  گيري ج) تصميم  ب) ورودي  الف) منابع )1  
  ج) خروجي  گيري ب) تصميم  ) الف) ورودي4  ج) منابع  ب) ورودي  ) الف) پردازش3  
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گيـري از  در بهره زيست، كنش و واكنش بين كدام عوامل سبب شده تا تعادل انسان و محيط حفظ شود؟ ارائۀ مسير منطقي در مديريت محيط -210
  عهدٔه كدام شاخه از جغرافياست؟ منابع طبيعي و انساني به

  كاربردي -هاي جغرافيايي ) عوامل زيستي و مكان2  زيستي -اندازهاي جغرافيايي و عوامل اجتماعي ) چشم1  
  رفتاري -يهاي جغرافياي ) عوامل زيستي و مكان4  ژئومورفولوژي -اندازهاي جغرافيايي و عوامل اجتماعي ) چشم3  
  مرحله كدام است؟» آخرين«و » اولين«طور دقيق و آسان درك و مديريت كنيم،  اگر بخواهيم جهان پيچيده و پر از سيستم را به -211
  ها به يكديگر مرتبط كردن مدل -) شناخت تعامل بين اجزا2  برجسته كردن اجزاي مهم مدل -اي  ) تهيۀ تصاوير ماهواره1  
  برطرف كردن محاسن و معايب طرح -) شناخت تعامل بين اجزا4  اهميت در حاشيه قرار دادن جزئيات كم -اي  اره) تهيۀ تصاوير ماهو 3  
  شوند؟ نگر مي ها هدفمند و آينده ريزي برنامه ،چگونه در جغرافياي كاربردي -212
  طبيعي و انساني هاي هاي يك مكان جغرافيايي و بررسي رابطۀ سيستم ) ارزيابي توان1  
  هيۀ نقشۀ ژئومورفولوژي، هيدرولوژي و توان خاك از منطقه) ت2  
  ) بررسي رابطۀ متقابل انسان و محيط و پيروي از برنامۀ توسعۀ پايدار3  
  ها برداري از منابع طبيعي بدون برهم زدن تعادل محيط جهت بهبود زندگي انسان ) حفاظت و بهره4  
  شود؟ استفاده ميافزار  براي نمايش پديدٔه مقابل از كدام نرم -213

  1 (Spss 

 2 (Surfer  

  3 (Pc globe 

  4 (Excel 

  آمايش سرزمين در ايران درست است؟» سوم«و » دوم«كدام گزينه در رابطه با مرحلۀ  -214
  عنوان ابزار توسعۀ فضايي كشور مطرح شد. آمايش به -آشكار شد ها ريزي ) ضرورت برنامه1  
  ريزي در عرصۀ اجتماعي و اقتصادي محسوس شد. لزوم برنامه -ن برنامه داشت) تعداد كمي از مناطق كشور رشد بدو 2  
  توسعۀ بدون برنامه مهار شد. -طور كلي بدون مطالعات كارشناسي صورت گرفت هاي عمراني به ريزي ) برنامه3  
  .ريزي شهري و روستايي به مفهوم كنوني آن وجود نداشت برنامه -دهي فضايي احساس شد ) لزوم سامان4  
  دهند؟ ترتيب بازتابندگي طيفي كدام پديده را نشان مي به» ب«و » الف«شكل مقابل، موارد  با توجه به  -215

  گياه -) پوشش خاك سطحي1  

  آب رودخانۀ صاف -) پوشش خاك سطحي2  

  پوشش خاك سطحي -) گياه3  

  گياه -) آب رودخانۀ صاف4  

 
  شود؟ چه كشورهايي است و جهان دوم به كدام كشورها گفته مي جهان اول شامل -216
  داري بلوك غرب كشورهاي سرمايه -اند ) كشورهايي كه در بلوك شرق قرار گرفته1  
  اند. كشورهايي كه در كانون بلوك شرق قرار گرفته -داري بلوك غرب ) كشورهاي سرمايه2  
  كشورهاي خارج از دو بلوك شرق و غرب -دان ) كشورهايي كه در كانون بلوك شرق قرار گرفته3  
  داري بلوك غرب سرمايه -ها هستند ) كشورهايي كه خارج از دو بلوك شرق و غرب قرار داشته و تحت نفوذ آن4  
  م به ............... منجر شد.جهاني در طول قرن بيست هاي ............... و اصالت بخشيدن به انسان دنيوي و اين فرهنگ غرب با انكار حقايق قدسي به آرمان -217
  بحران هويت -) انقالب فرانسه دست يافت2  بحران فرهنگي -) انقالب صنعتي رسيد1  
  بازگشت به هويت فرهنگي و تاريخي -) سكوالريسم نرسيد4    نيهيليسم -) انقالب فرانسه نرسيد3  
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تأسيس    هاي تازه ويژه براي دولت اي تدوين شناسنامه«و » المللي دات بينگذاري مشترك و معاه هاي اقتصادي توسط سرمايه مديريت بحران« -218
  هستند؟  ترتيب با چه موضوعاتي مرتبط ، به»در مناطق اسالمي

  انديشۀ سياسي سوسياليستي -) تقابل شمال و جنوب2  زده نقش منورالفكران غرب -) چالش فقر و غنا1  
  انديشۀ سياسي ناسيوناليسم افراطي -) اصطالح مركز و پيرامون4  ياسي سوسياليسم افراطيانديشۀ س - چالش استعمارگر و استعمارزده) 3  
  افتاد؟ توان مقاومت و تداوم نداشت و دير يا زود چه اتفاقي براي آن مي ل ايران از نظر دولتمردان آمريكاچه دلي به -219
  كرد. سوي بلوك غرب دراز مي ارگزاران آن، دست نياز بهاز طريق ك -كرد دليل اينكه ارتباطي با بلوك شرق برقرار نمي ) به1  
  كرد. سوي بلوك شرق دراز مي واسطۀ كارگزاران آن، دست نياز به به -كرد ) چون با بلوك غرب ارتباط برقرار نمي2  
  كرد. ارتباط برقرار ميبا جوامعي كه در مركز اقتصاد و سياست دنياي غرب واقع شده بودند  -داشت هاي چپ  ) زيرا رويكردي به جريان3  
بازگشت به هويت اسالمي، فرصت جديدي را براي جهان  -جانبۀ غرب، به چالش كشيده شده بود خواست كه با هجوم همه ) چون از متن فرهنگي برمي4  

  كرد. هاي معرفتي فراهم مي غرب جهت عبور از بحران
پرداخت كه در ............... پديد آمده بود. رويكرد نظري ماركس نسبت به  حل مسائلي مي اي بود كه در چارچوب ............... به ماركسيسم نظريه -220

  كرد. عالم نيز رويكرد سكوالر، بلكه ............... بود. نظام اجتماعي موردنظر ماركس از ............... عبور مي
  داري ليبراليستي و اقتصاد سرمايهفردگرايي  -ماترياليستي -متن اين فرهنگ -هاي فرهنگي غرب ) بنيان1  
  هاي نظري فرهنگ غرب بنيان -اومانيستي -هاي سوسياليستي هاي انديشه حوزه -) ايدئولوژي ماركسيستي2  
  داري اقتصاد سرمايه -در تضاد با ليبراليسم -متن اين فرهنگ -هاي سياسي غرب ) انديشه3  
  داري  اقتصاد سرمايه -ياليستيماتر  -خارج از اين فرهنگ -هاي فرهنگي غرب ) بنيان4  
  كرد؟ هاي مشابه اروپايي تفاوت داشت و با چه خصلتي عمل مي ب به چه دليل انقالب اكتبر روسيه با ديگر انقال -221
  هاي تفكر مدرن مبتني بر اصول و بنيان -داري و ليبراليستي ) تفكر سرمايه1  
  هاي روشنگري مدرن ها و ارزش چوب آرمانسكوالر و دنيوي در چار  -ليستي ) رويكرد چپ و سوسيا2  
  پيوستن به جوامعي كه در مركز اقتصاد و سياست دنياي غرب واقع شده بودند. -) گرايش چپ و ليبراليستي3  
  هاي روشنگري مدرن ها و ارزش چپ و سوسياليستي در چارچوب آرمان -داري و ناسيوناليستي ) تفكر ضدسرمايه4  
  كند؟ درستي بيان مي بخش با انقالب اسالمي را به هاي آزادي قالبگزينه تفاوت ان  كدام -222
انقالب اسالمي در همۀ نبردهاي چپ با الگو گـرفتن  -گرفتند ها و احزاب مختلف شكل مي هاي چريكي گروه شببخش همگي با جن هاي آزادي ) انقالب1  

  هاي چريكي بود. دنبال حركت بخش، به هاي آزادي از جنبش
انقالب اسالمي هيچ وابستگي به بلـوك  -شدند بخش اغلب در رويارويي با بلوك شرق شكل گرفته و موردحمايت بلوك غرب واقع مي ي آزاديها ) انقالب2  

  ناظر به اين مسئله بود.» نه شرقي و نه غربي جمهوري اسالمي«غرب نداشت و شعار 
شدند، ولي در قطع وابستگي سياسي و فرهنگي تـوفيقي  اران مستقيم غرب موفق ميبخش در مقابله با استعمار قديم و حذف كارگز  هاي آزادي ) انقالب3  

  انقالب اسالمي تنها يك انقالب سياسي نبود، بلكه هويتي فرهنگي تمدني داشت. -نداشتند
وجود آمده  هاي جهان غرب به انهاي غربي براي حل بحر  گرفتند كه در حاشيۀ فلسفه ها و مكاتبي شكل مي بخش در چارچوب نظريه هاي آزادي ) انقالب4  

  ها و مكاتب سياسي غرب نداشت. برد و تعلقي به فلسفه انقالب اسالمي از عقبۀ كالمي فلسفي و عرفاني جهان اسالم بهره مي -بودند
  كدامند؟» الف، ب و ج«هاي  ترتيب مصداق به -223
  تشكيل جبهۀ مقاومت و پايداري -استبداد استعماري -بخش هاي آزادي ) انقالب1  
هـاي  جـذب گـروه -ايجاد ساختارهاي اجتماعي استعماري جديـد -) بيدارگران اسالمي2  

  مبارز فلسطيني
رسـميت  بـه -ف ساختارهاي اجتمـاعي پيشـينحذ -هاي زير نفوذ بلوك شرق ) جنبش3  

  شناختن اسرائيل غاصب
تالش در جهـت  -هم ريختن نظم پيشين در -) حاكمان سكوالر در كشورهاي مسلمان4  

  حذف سلطۀ سياسي غرب
  امدهايي داشت؟هاي غيرحسي و غيرتجربي است چه پي در نيمۀ دوم قرن بيستم، روشن شدن اينكه علم حسي و تجربي نيازمند برخي معرفت -224
  هاي عميق فرهنگ غرب پرسش از اليه -ها هاي ارزشي نسبت به ديگر معرفت ) پيدايش توان داوري1  
  پرسش از مباني غيرتجربي علم مدرن و مباني رقيب آن -ها ) مخدوش شدن استقالل معرفت تجربي از ديگر معرفت2  
  تجربي علم مدرن و مباني رقيب آن سؤال از مباني -ها ) وابستگي معرفت تجربي به ديگر معرفت3  
  هاي هويتي فرهنگ غرب پرسش از بنيان -ها ) استقالل معرفت تجربي از ديگر معرفت4  

 

 

 

  عملكردها  ها افراد و جريان
  جكشورهاي زير نفوذ بلوك شرق

كارگزاران حذف   الف
  مستقيم غرب

زده در  الفكران غربر منو 
  ب  كشورهاي اسالمي
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  كدامند؟» الف، ب و ج«هاي  ترتيب مصداق به -225
  شمال و جنوب -آزادي فعاليت صاحبان سرمايه -مانده يافته و عقب ) توسعه1  
 -ناديــده گــرفتن عــدالت در عرصــۀ حيــات انســاني -) مركــز و پيرامــون2  

  استعمارگر و استعمارزده
ر بـه محدود نكردن چالش بين كشـورهاي غنـي و فقيـ -) شمال و جنوب3  

  مركز و پيرامون -ابعاد اقتصادي
مركـز  -باز شدن راه استثمار براي صاحبان ثروت -) بحران معرفتي و علمي4  

  و پيرامون
  ترتيب با كدام گزينه مرتبط هستند؟ هريك از موارد زير به -226
   »تداوم باور ديني و معنوي«   »بحران فرهنگي«   »از بين رفتن بازار مصرف«  
  نامتعادل شدن سيستم عرضه و تقاضا -توجهي به ابعاد دنيوي زندگي انسان به بهانۀ رويكرد معنوي بي -شنگري) افول رو 1  
  بحران اقتصادي -توجهي به ابعاد دنيوي زندگي به بهانۀ رويكرد معنوي بي -طبيعي ماوراء) نياز فطري آدمي به حقايق قدسي و 2  
  داري به توليدكنندگان انتقال فشار ناشي از بحران اقتصادي از اصل نظام سرمايه -ه بهانۀ رويكرد دنيويغفلت از ابعاد معنوي ب -) سكوالريسم آشكار3  
  گيري اقتصاد جهاني و كاهش اهميت مرزهاي سياسي و جغرافيايي شكل -غفلت از ابعاد معنوي به بهانۀ رويكرد دنيوي -) سكوالريسم آشكار4  
دليل ...............، ............... كشورهاي اسـالمي را مخـدوش  در كشورهاي اسالمي ............... است. آنان به زده الفكران غربر رهاورد حكومت منو  -227

  سازند و ............... مي
  دهند. زمان ميهاي مردمي براي حفظ هويت اسالمي خود را سا مقاومت -استقالل نظامي و سياسي -ارتباط با كشورهاي پيشرفته -) استبداد استعماري1  
  كنند. هاي مردمي براي حفظ هويت اسالمي خود را سركوب مي مقاومت - استقالل اقتصادي و نظامي - ارتباط با كشورهاي پيشرفته - استبداد تاريخي و قومي) 2  
  دهند. حفظ هويت ملي خود را سازمان مي هاي مردمي براي مقاومت - استقالل سياسي و اقتصادي - وابستگي به كشورهاي استعمارگر - استبداد تاريخي و قومي) 3  
  كنند. هاي مردمي براي حفظ هويت اسالمي خود را سركوب مي مقاومت - استقالل سياسي و اقتصادي - وابستگي به كشورهاي استعمارگر - استبداد استعماري) 4  
  دادند؟ ازمان ميهاي خود را بر چه اساسي س شدند و حركت زدگان با چه عنواني شناخته مي نسل دوم غرب -228
  هاي ناسيوناليستي، سوسياليستي و ماركسيستي انديشه -) روشنفكران چپ1  
  داري هاي ليبراليستي و سرمايه انديشه -زده ) منورالفكران غرب2  
  داري و ناسيوناليستي هاي ليبراليستي، سرمايه انديشه -زده ) روشنفكران غرب3  
  ليستي، سوسياليستي و ماركسيستيهاي ناسيونا انديشه -) بيدارگران اسالمي4  
  ها مطرح شد و كدام محدوده همچنان ديني باقي ماند؟ گرايي در كدام حوزه سكوالريسم و دنيوي ،طي قرن بيستم -229
  سياست -) علم، اقتصاد، هنر، فرهنگ عمومي2  ها فرهنگ خرده -) علم، هنر، سياست، اقتصاد1  
  فرهنگ عمومي -) هنر، اقتصاد، سياست، علم4  فرهنگ عمومي -) دين، علم، هنر، اقتصاد3  
  است؟ نادرستترتيب كدام گزينه در ارتباط با چالش بلوك شرق و غرب درست و در مورد چالش فقر و غنا  به -230
و هـويتي نخستين چـالش و تضـاد جهـان غـرب بـود  -اي نبود، بلكه چالشي جهاني بود لحاظ جغرافيايي چالش منطقه ) چالش بلوك شرق و غرب به1  

  اقتصادي داشت.
هاي مربوط به چالش فقر و غنا همـواره متوجـه  آسيب -آيد وجود مي هاي مختلف به هايي است كه بين فرهنگ ) چالش بلوك شرق و غرب از نوع چالش2  

  قشر فقير و ضعيف جامعه است.
فقر و غنا در بطن كشورهاي غربـي شـكل   چالش -آمد د ميهايي بود كه درون يك فرهنگ و تمدن واحد پدي ) چالش بلوك شرق و غرب از نوع چالش3  

  اي و مقطعي است. گرفت و چالشي دوره
  گيرد. مي بر چالش فقر و غنا مجموعۀ نظام اجتماعي را در - شد چالش بلوك شرق و غرب چالشي است كه هنگام تبديل و تغيير يك فرهنگ و تمدن آشكار مي) 4  
...... معتبرترين راه شناخت جهان بود و با به بحران كشيده شـدن ايـن روش در دوران رنسـانس، غـرب بـراي در فرهنگ قرون وسطي، ......... -231

  رفت از اين بحران معرفتي، ..............  برون
شـناخت علمـي  به تناسب رويكرد دنيوي خود به سوي نوعي از روشنگري پيش رفت كه جايگاه وحي و شهود را در -) كتاب مقدس و شهود آباء كليسا1  

  گرفت. در نظر مي
  كرد. به شناخت استداللي عقلي و تجربي بسنده مي -) كتاب مقدس و شهود آباء كليسا2  
  كرد. به شناخت استداللي تجربي و حسي بسنده مي -) استدالل عقلي و تجربي3  
  گرفت. فت كه جايگاه وحي و شهود را در شناخت علمي در نظر ميبه تناسب رويكرد دنيوي خود به سوي نوعي از روشنگري پيش ر  - استدالل عقلي و تجربي) 4  

 

 

 

  نتيجهپيدايش يك وضعيت

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

  فقر و غنا  ب
نيازهاي اقتصادي و 
  الف سياسي جهان غرب
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  هاي سياسي توسط بحران اقتصادي مشخص شده است؟ در كدام گزينه فرايند فروپاشي نظام -232
  هاي سياسي شي نظامفروپا عدم كنترل آن  افزايش دامنۀ بحران  تحريك قشر محروم و مقاومت آنان  انتقال بحران به قشر محروم جامعه ) 1  
  هاي سياسي فروپاشي نظام مقاومت اقشار محروم  عدم كنترل آن  لۀ فقر و غنا ئپيوند با مس گرفتن مجموعۀ نظام اجتماعي  بر ) در2  
شدن پيامدهاي  آشكار كاهش اهميت مرزهاي جغرافيايي و سياسي  تأثيرپذيري از عوامل داخلي كشور  ) انتقال بحران به قشر محروم جامعه 3  

  هاي سياسي فروپاشي نظام جهاني 
 هـا  تعطيلـي كارخانـه نامتعادل شدن سيستم عرضـه و تقاضـاي كـل  كاهش قدرت خريد مردم  گرفتن مجموعۀ نظام اجتماعي  بر ) در4  

  هاي سياسي فروپاشي نظام
  دارگران اسالمي چه بود؟ها با بي ديدند و وجه اشتراك آن زده اصالح را چه مي منورالفكران غرب -233
  هاي كشورهاي مسلمان بودند. خواستار اصالح رفتار دولت -) بازگشت به اسالم و عمل به دستورات آن1  
  كردند. نسبت به كشورهاي استعمارگر احساس خطر نمي -) تقليد از رفتار فرنگيان2  
  سلمان بودند.هاي كشورهاي م خواستار اصالح رفتار دولت -) تقليد از رفتار فرنگيان3  
  كردند. نسبت به كشورهاي استعمارگر احساس خطر نمي -) بازگشت به اسالم و عمل به دستورات آن4  
  دانند؟ برند و مشكل كشورهاي فقير را كدام مورد مي كار مي چه كساني اصطالح استعمارگر و استعمارزده را نسبت به كشورهاي غني و فقير به -234
  ضعف اقتصادي و صنعتي اين كشورها -كنند ع بين اين دو دسته كشورها را به ابعاد اقتصادي محدود مي) كساني كه چالش و نزا 1  
  ها از كشورهاي صنعتي دانۀ آنودباختگي فرهنگي و الگوپذيري مقلخ -كنند ) كساني كه چالش بين اين كشورها را به ابعاد اقتصادي محدود نمي2  
عـدم وجـود سـرمايۀ  -كنند هاي دروني خود را از طريق استثمار اقتصادي كشورهاي غيرغربي حل مي غربي چالش) كساني كه بر اين باورند كه جوامع 3  

  كافي و مديريت ناكارآمد
  از كشورهاي صنعتي ها دانۀ آنالگوپذيري مقل -ي كشورهاي ديگرنديافته الگو ) كساني كه معتقدند كشورهاي توسعه4  
  اي داشت؟  ع قدرت دنيوي شاهزادگان حل كرد و چه نتيجهكدام چالش را جامعۀ غربي به نف -235
  هايي كه تحت نفوذ آن قرار داشت قطع كرد. دست كليسا را از زمين -بين رويكرد نظري و عملي كليساچالش ) 1  
  معنوي نسبت به اين عالم دست شست.به نفي رابطۀ دين و دنيا پرداخت و از رويكرد نظري  -هاي محلي با قدرت كليسا اربابان و قدرتچالش ) 2  
  به نفي رابطۀ دين و دنيا پرداخت و از رويكرد نظري معنوي نسبت به اين عالم دست شست. -بين رويكرد نظري و عملي كليساچالش ) 3  
 هايي كه تحت نفوذ آن قرار داشت قطع كرد. دست كليسا را از زمين -هاي محلي با قدرت كليسا اربابان و قدرتچالش ) 4  

  
  ماند. را حذف كنيم، دو قضيۀ ............... باقي مي» يا« ،»منفصل حقيقي«اگر در قضاياي شرطي  -236
  ) متداخل تحت تضاد4  ) متداخل3  ) متناقض2  ) متضاد1  
  د؟بو  نخواهدبخش  كدام از سه شكل اول قياس اقتراني نتيجه در هيچ يك از شرايط زير، قطعاً كدام -237
  و كبرا كلي ليك) صغرا 4  ) صغرا سالبه و كبرا جزئي3  ) صغرا كلي و كبرا جزيي2  ) صغرا سالبه و كبرا كلي1  
  در كدام گزينه مغالطه وجود دارد؟ -238
  وزن دارند.  ها ها داراي رنگ هستند، هر داراي رنگي وزن دارد؛ پس بعضي جسم ) بعضي جسم1  
  اند. ها شكارچي خوارند؛ پس بعضي خرس شكارچيان گوشتخوار است، همۀ  ) هر خرسي گوشت2  
  ها جديد نيستند. اند، هيچ فسيلي، فسيل جديد نيست؛ پس بعضي سنگ ها فسيل ) بعضي سنگ3  
  اند. ها رنگي اند؛ پس بعضي شفاف ها رنگي اي شفاف است، بعضي آينه ) هر آيينه4  
  كدام گزينه در مورد استدالل زير درست است؟ -239
  »هايي داشته است. ها ضعف ظ هم انسان بوده است، پس او نيز شبيه همۀ انسانحاف«  
  ها در موردش قضاوت كرده است. ) استداللي تمثيلي است كه بر اساس شباهت ميان حافظ و ديگر انسان1  
  ضعف هستند. ايم كه بگوييم لزوماً داراي ) استداللي استقرايي و ناقص است؛ زيرا ما همۀ آدميان را بررسي نكرده2  
  ها، در مورد حافظ نيز قضاوت كرده است. ) استداللي تمثيلي است كه بر اساس يك استقراي ناقص دربارٔه انسان3  
  ) استداللي قياسي از شكل اول است كه ممكن است يك مقدمۀ آن كاذب باشد ولي با اين وجود، نتيجه صادق باشد.4  
  تج در شكل سوم، درست است؟كدام گزينه دربارٔه يك قياس اقتراني من -240
  ) اگر مقدمات كاذب باشند، نقيض نتيجه جزئي و صادق است.2  ) اگر مقدمات صادق باشند، نقيض نتيجه كلي و كاذب است.1  
  ) متداخل نتيجۀ اين قياس بايد صادق باشد.4  اش ممكن است صادق يا كاذب باشد. ) متضاد نتيجه3  
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  كه ............... است اين گرفت نتيجه را اقتراني قياس اعتباري بي ،»قياس اول شكل از اول ضرب« بودنِ »مطلوب به مصادره« از توان نمي اينكه دليل يك -241
  ) انكار درستي قياس به استفاده از خود آن متكي خواهد شد.2  قابل استفاده خواهد شد. ارزش و غير ) قياس اقتراني بي1  
  ) اعتبار قياس، ناظر به صورت است و به ماده ارتباط ندارد.4  ر اعتبارسنجي قياس ندارد.ثيري دأ ) مصادره به مطلوب، ت3  
  است؟» محصوره«كدام قضيه  -242
  ) انسان عقل دارد.4  ) انسان نوع است.3  ) انسان مفهوم كلي است.2  ) انسان جنس و فصل دارد.1  
  است؟» شرطي متصل«كدام قضيه  -243
  ) موجودي كه انسان باشد يا زن است يا مرد.2  شرط. ا غيريا حرف شرط است ي» اگر) «1  
  ».چنانچه«است يا » اگر«) حرف شرط يا 4  ) اين كتاب يا منطقي است يا فلسفي.3  
ها عوض كنيم و كميت و كيفيت اين دو قضيه را تغييـر نـدهيم، دو  اگر جاي موضوع و محمول دو قضيۀ متناقض را بدون هيچ تغييري در آن -244

  آيند كه لزوماً ............... دست مي جديد بهقضيۀ 
  ) يكي از آن دو مانند اصل خود صادق است.2    ) يكي از آن دو كاذب است.1  
  واهد بود.) صدق و كذب هر دو برعكس صدق و كذب اصلشان خ4  كذب اصلشان خواهد بود.) صدق و كذب هر دو همانند صدق و 3  
 دانست؟  او وارد كرده بودند چه ميكه به را هايي  سقراط علت تهمت -245
 كس از او داناتر نبود. هيچ) 2  ها را آشكار كرده بود.  ناداني سوفيست) 1  
  به ناداني خود آگاه بود. ) 4  دانست. داناي حقيقي ميتنها خدا را ) 3  
 ؟ نيستخوان  كدام گزينه با نظر پروتاگوراس هم -246
 ) امكان ندارد افراد در يك امر به وحدت نظر برسند.2  باشد. رد كسي گماني نادرست داشته) امكان ندا 1  
 ) امكان دارد دو حكم متناقض را براي موضوعي واحد اثبات كرد. 4  زمان هم درست باشد هم نادرست. اي هم ) امكان دارد قضيه3  
  ها است؟ مغالطۀ زير بيانگر كدام نظر سوفيست -247
دانـيم  كنيم؛ بنابراين چيزي كه به ذهن و انديشه درآيد لزوماً موجود نيست؛ پس آنچه موجـود مـي ر ميما دربارٔه چيزهايي كه وجود ندارند فك«  

 ».شايد وجود نداشته باشد
 چيز وجود ندارد. ) هيچ2    توان شناخت. چيز را نمي ) هيچ1  
  توان آموزش داد. چيز را نمي ) هيچ4    قابل اثبات نيست. چيز غير ) هيج3  
 ون تصورات كلي ............... از نظر افالط -248
 كنند. ) به موجودات واقعي داللت مي2    ) در اين جهان قابل درك نيستند.1  
  شوند. ) از وجه مشترك افراد خود، ساخته مي4  ) داللت به افراد متعددي در خارج دارند.3  
 كدام گزينه در مورد تمثيل غار افالطون درست است؟ -249
 كنند. نميدرك  چيزي ها ۀ آنجز ساي خارجي خودشان هستند اما از يكديگر و اشيا و موجودات يدند زندانيان قادر به ) 1  
 كنند. وگو مي هستند و با هم گفت اي موجودات زندهمتعلق به ها  كنند كه سايه زندانيان قبل از رهايي از زندان گمان مي) 2  
 روند. سمت نور مي و به شوند مي خارج غاربا اشتياق از  راين زندانيان، بنابآزادي از بند زندان يعني رهايي از ناداني) چون 3  
  .شدقابل مشاهده  خودش ،آخر ۀدر مرحل ي را مشاهده كند،ي) علتي كه باعث شده بود زنداني در مراحل خروج از غار اشيا 4  
 است؟ نادرستكدام گزينه دربارٔه ماده  -250
 گيرد. هر مرحله صورت خاصي مي ) در2  همان استعدادِ تحول و حركت است. )1  
  شود. ) فقط در ذهن از صورت جدا مي4  شود. ) در تغييرات تعويض و تبديل مي3  
 هاي چهارگانه هماهنگ است؟ كدام گزينه با نظر ارسطو در مورد علت -251
 تك همۀ اشيا دانست. توان همانند غايت داشتن تك ) غايتمندي كل جهان ماده را نمي1  
 .شودعلت مادي دوباره تواند  نمي يابد و فعليت مي بر اثر دخالت علت فاعلي علت مادي) 2  
 كند. كاركرد اشيا را برآورده ميوظيفه و  ،علت صوري چه در مصنوعات بشري و چه در حركات طبيعي) 3  
  ثر هستند.ؤ ممحسوب شده كه بر طبيعت گياه  ارسطويي بيروني لعل ءعواملي مانند نور و آب براي رشد يك گياه جز) 4  
 است؟ نادرستشيخ اشراق  فلسفيِ صرفاً آثار ٔهكدام گزينه دربار -252
 شوند. مي يو اشراق ييمشا  ) شامل مسائل فلسفي2  احاديث هستند. مملو از آراسته به آيات قرآني و) 1  
  ند.برخوردار نثري پخته و بسيار عالي ) از 4  .هستند فارسي زبان فلسفيِ نثر گوهرهاي ) از3  
 است. ............... ۀلئحلي براي مس مالصدرا در واقع راه »فقر وجودي« ۀنظري -253
 خداشناسي عقلي و فلسفي) 2  اصالت وجود يا اعتباري بودن ماهيت) 1  
  ازمندي معلول به علتمالك ني) 4  تبيين حركت در جوهر بدون زوال متحرك) 3  
 هاي ديگر هموار نمود؟ فلسفه كدام حكيم اسالمي راه را براي مباحث تطبيقي با -254
  طباطبايي ۀعالم) 4  شهيد مطهري) 3  شيخ اشراق) 2  مالصدرا) 1  
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 .............. ،عقلي قُبح و حُسن دربارٔه معتزله مبناي پذيرش با -255
 .است قبيح مؤمن، به دنيا در ديني تكاليف سود رسيدن )2  .است عبث باشد نداشته هدف و غرض كاري اگر )1  
 .باشند افعال قبح و حسن تابع بايد انسان فعل هم و خدا فعل هم )4  .كند وضع را ديني تكاليف خود، منفعت براي تواند مي خدا )3  
 .............. و .............. است.مباحث  مطابق باافتند كه  در سفرهايي اتفاق مي »سالك از خدا ٔهاذن و اجاز«و  »كمك خدا به سالك«ترتيب  به -256
 فلسفه عامۀ امور -افعال باري) 2  معاد و نفس -توحيد و خداشناسي) 1  
  توحيد و خداشناسي -فلسفه ۀامور عام) 4    باري افعال -نفس و معاد) 3  
  توان گفت: مي »اصل عليت« بارٔهدر  »هيوم«و  »طباطبايي ۀعالم«در مورد نظر  -257
 داند. زيرا يكي عليت را تجربي و ديگري عقلي مي ؛ندارند هيچ اشتراكي) 1  
 هاست. نظر آن دانند كه اين مطلب تنها اشتراك هر دو عليت را ذهني و عقلي مي) 2  
 داند. و ديگري عادت مي ذهنيبلكه يكي آن را  ؛دانند كدام عليت را واقعي نمي هيچ) 3  
  شود. در تجربه يافت نميند و آن اينكه عليت ا هر دو در يك نظر مشترك) 4  
  ...............، بنابراين ...............چون  ؛هاي ديگر را در نظام فكري خود جذب كند تواند عناصر اصيل فرهنگ اسالمي مي ۀفلسف -258
 .اي زنده و پويا است فلسفه -ها را شناسايي كند تواند آن مي) 1  
 ها را دارد. ي با ديگر انديشهسنخ امكان هم -وسعت بشريت دارد ديدگاهي به) 2  
 .در آن وجود دارد يلسوفانوگو با ديگر ف امكان گفت -اي زنده و پويا است فلسفه) 3  
 .ن نسبت به جهان استديدگاهي الهي و مدوَّ -دهد شده را به بشر مژده مي هاي فراموش ارزش) 4  
 ترتيب بر ديگري متكي است؟  يك به نزد سهروردي كدام -259
 بر علم حضوري علم هم به خود و آننفس علم حصولي بر علم ) 2  به خودعلم نفس بر  علم هم حصولي بر علم حضوري و آنعلم ) 1  
  بر علم حصولي علم هم به خود بر علم حضوري و آننفس علم ) 4  بر علم حصولي علم هم به خود و آننفس علم حضوري بر علم ) 3  
   دهد؟مي ارائه »ماهيت بودن اعتباري« بحث در »بودن اعتباري« تعبير از مالصدرا مقصود براي تريمناسب تبيين گزينه كدام -260
  .باشد متواطي تواند نميكه  مفهومي) 2  .گيردمي قرار وجود مقابل در آنچه) 1  
  .نباشد يمصداقهيچ نوع  داراي كه مفهومي) 4  .باشد ذهن محصول و نداشته عينيت آنچه) 3  

 
  آيند؟ وجود مي كمك تشويق و تنبيه به ها به بسياري از مهارت ،يكرداساس كدام رو  بر -261
  ) رفتاري4  ) روانكاوي3  ) شناختي2  گرا ) انسان1  
  شناسي، بين كدام رويكردها قرار گرفت؟ عنوان نيروي سوم در روان گرا به رويكرد انسان -262
  شناختي زيست -كاوي ) روان4  رفتاري -) شناختي3  رفتاري -كاوي ) روان2  كاوي روان -) شناختي1  
  روش مناسب براي بررسي فرضيۀ زير چيست؟ -263
  »هاي اجتماعي آنان ارتباط دارد. نفس كودكان با مهارت عزت«  
  ) قياسي4  بستگي ) هم3  ) مشاهدٔه طبيعي2  ) آزمايشي1  
  هاي كدام رويكرد است و كاربرد آن چيست؟ از تكنيك» خوراند زيستي پس« -264
  از خفيف تا شديدزا  هاي ترس رويارويي با محرك -شناختي ) زيست2  كنترل فرايندهاي غيرارادي توسط خود فرد -تيشناخ ) زيست1  
  زا از خفيف تا شديد هاي ترس رويارويي با محرك -) رفتاري4  كنترل فرايندهاي غيرارادي توسط خود فرد -) رفتاري3  
شـود؟ ايـن  تـر مـي ها محدودتر و صـميمي تدريج روابط آن ت جمعي مطرح هستند، ولي بهصور  ساالن ابتدا به گروه هم ،در كدام دورٔه سني -265

  موضوع مربوط به كدام جنبۀ رشد است؟
  هيجاني اجتماعي -) كودكي دوم2    شناختي -) كودكي دوم1  
  هيجاني اجتماعي -) نوجواني4    شناختي -) نوجواني3  
  كه فرد به رشد ............... دسترسي پيدا كرده باشد. آيد وجود مي زماني به» قراردادي مافوق«دورٔه  - 266
  ) هيجاني اجتماعيِ كودكي دوم4  ) شناختيِ كودكي دوم3  ) شناختيِ نوجواني2  ) هيجاني اجتماعيِ نوجواني1  
  بستگي چيست؟ هم كند و يكي از معايب روش معموالً ضرورت انجام كدام روش را منتفي مي ،بستگي آمده از روش هم دست اطالعات به -267
  مشكالت تفسيري -) آزمايشي2  مشكالت تفسيري -) مشاهدٔه طبيعي1  
  عدم كنترل آزمايشگر بر رفتار -) مشاهدٔه طبيعي4  عدم كنترل آزمايشگر بر رفتار -) آزمايشي3  
  ها چقدر است؟ ستند و معموالً ميزان اضطراب آناند، داراي چه نوع استداللي ه نوجواناني كه در پايان دورٔه نوجواني به هويت واقعي خود دست يافته -268
  متوسط -) مافوق قراردادي4  كم -) مافوق قراردادي3  كم -) قراردادي2  متوسط -) قراردادي1  
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  گيرد؟ شوند. تحقيق او از چه نوعي است و در كدام حوزه قرار مي خواهد بداند چگونه داروها باعث تغيير رفتار غيرعادي در افراد بيمار مي محققي مي -269
  هاي فردي تفاوت -) بنيادي4  هاي فردي تفاوت -) كاربردي3  فيزيولوژيك -) كاربردي2  ژيكفيزيولو  -) بنيادي1  
  باشد؟ كدام گزينه از خصوصيات رشد شناختي در كودكي اول مي -270
  شود. هاي جنسي مطرح مي هاي جنسي و نقش ) تفاوت2  گيرد. شكل مثبتي شكل مي به» خود«) مفهوم 1  
  آيد. وجود مي له بهئ) امكان استفاده از منابع شناختي در فرايند حل مس4  شود. ساسي اعداد شروع مي) شمارش اعداد و فهم اصول ا3  
  گيري رابطۀ علت و معلولي چيست؟ از مزاياي اصلي اين روش چيست؟ هاي الزم براي نتيجه فرض يكي از پيش ،در روش آزمايشي -271
  كنترل متغير مستقل -ها بودن آزمودني) همگن 2  تكرارپذير بودن -ها ) همگن بودن آزمودني1  
  پذير بودن تكرار -) اجرا در شرايط آزمايشگاهي4  كنترل متغير مستقل -) اجرا در شرايط آزمايشگاهي3  
  ..........توان نتيجه گرفت كه ..... دست آيد، مي هاي مكرر به شوند كه نتايج يكساني در آزمايش دهي  اي سازمان گونه چنانچه تحقيقات علمي به - 272
  ) بين متغيرهاي فرضيه رابطۀ قوي وجود دارد.2  ) تفاوت عملكرد دو گروه ناشي از متغير مستقل بوده است.1  
  ) اثر متغيرهاي تأثيرگذار تا حد امكان خنثي شده است.4  توان به آن اطمينان كرد. شده دقيق بوده است و مي ) نظريۀ ارائه3  
  تواند عكس دورٔه قبل خود را تشخيص دهد؟ نحوي كه نمي كند به اندازٔه فرد تغيير زيادي مياي شكل، قيافه و  در چه دوره - 273
  ) نوجواني4  ) كودكي دوم3  ) كودكي اول2  ) طفوليت1  
وستانه تواند ناشي از ضعف در درس رياضي و يا ناتواني در برقراري روابط د آموز مي نفس پايين يك دانش اساس كدام ويژگي رشد، اعتمادبه بر -274

  هايش باشد؟ كالسي با هم
  هاي مختلف دارد. گرا است و جنبه ) رشد فرايندي كل2  م و پيوسته است.و اي، مدا ) رشد يك فرايند مرحله1  
  فرهنگي قرار دارد. - ها و شرايط تاريخي ) رشد تحت تأثير زمينه4   پذيري وجود دارد. ) در رشد انعطاف3  
  گذارد؟ سر مي را با موفقيت پشت» وحدت و يكپارچگي در مقابل نااميدي«بحران  از نظر اريكسون در چه صورت فرد -275
  سال موفق عمل كند. عنوان بزرگ ) در ايفاي نقش خود به2  ) اهدافي را كه براي خود تعيين كرده است به انجام برساند.1  
  دست آورده باشد. به) استقالل و خودمختاري كافي 4  ) احساس امنيت كافي نسبت به محيط داشته باشد.3  
  دهندٔه جبرگرا بودن آن است؟ كاوي نشان فرض يا ويژگي رويكرد روان كدام پيش - 276
  ) نقش عوامل دروني از قبيل ادراك، تفكر و انگيزش در انسان ناچيز است.1  
  هاي ماشيني بنا نهاده شده است. كاوي اساساً بر مدل هاي روان ) تبيين2  
  هاي دفاعي قابل كنترل هستند. اده از مكانيسمهاي غريزي با استف ) كشش3  
  گيرد. سالي تحت تأثير تجارب دوران كودكي و غرايز ذاتي آن دوران شكل مي ) رفتار بزرگ4  
در نموداري كه محور عمودي آن مرگ جنين و محور افقي آن سن مادر باشد، رابطۀ بين سن مادر با خطر مرگ جنين يا نوزاد به چـه شـكل  -277

  ترين تفسير براي آن است؟ شود و كدام گزينه مناسب اده مينشان د
  هرچه سن مادر بيشتر شود خطر مرگ جنين نيز بيشتر است. - )1  
  كند. بارداري در سنين خيلي پايين و خيلي باال خطر مرگ جنين را زياد مي - )2  
  كند. بارداري در سنين خيلي پايين و خيلي باال خطر مرگ جنين را زياد مي - )3  
  هرچه سن مادر بيشتر شود خطر مرگ جنين نيز بيشتر است. - )4  
  اي رسيد؟ ت به چه نتيجهپياژه از تحقيقات متعدد خود دربارٔه درك كودكان از مفاهيم عدد، زمان و حجم، در نهاي -278
  كنند. كنند در اثر تجربه ساختارهاي شناختي سادٔه خود را به ساختارهاي پيچيده تبديل مي گونه كه رشد مي ) كودكان همان1  
  كنند. كنند در اثر رسش ساختارهاي شناختي سادٔه خود را به ساختارهاي پيچيده تبديل مي گونه كه رشد مي ) كودكان همان2  
  ن در سنين مختلف از اشياي متفاوت، تفسيرهاي مشابه و يكساني دارند.) كودكا 3  
  ) كودكان در سنين مختلف از اشياي مشابه و يكسان، تفسيرهاي متفاوتي دارند.4  
  كند؟ گيري در مورد ورود به دانشگاه و انتخاب رشتۀ تحصيلي فراهم مي كدام تحوالت زيربنايي در دورٔه نوجواني فرصت را براي تصميم - 279
  ) خودمركزي و استدالل اخالقي2    مركزي و استدالل قياسي ) خود1  
  سازي و استدالل اخالقي ) تفكر فرضيه4    سازي و خودمركزي ) تفكر فرضيه3  
  شود؟ كدام فرد احتماالً زودتر بالغ مي -280
  اي با روابط گرم ير در خانواده) آرش، ساكن مناطق گرمس2  اي با روابط گرم ) نيلوفر، ساكن مناطق سردسير در خانواده1  
  اي با روابط سرد ) فاطمه، ساكن مناطق گرمسير در خانواده4  اي با روابط سرد ) كوروش، ساكن مناطق سردسير در خانواده3  

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



دفترچۀ پاسخ هاى تشریحى 
آزمـون آزمایشـى شمـارة  10

گروه آزمایشى علوم انسانى
ویژة داوطلبان آزمون سراسرى سال 97

سال تحصیلى
96-97

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

 اسکن با توانید می شام گرامی، داوطلب

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

  شوید. وارد دو گزینه

 @gozine2ir_97E 

  
  

  

  

    
  
  
  
  

  ۹۶ - ۹۷ تحصیلی سال
  ۹۷ رسارسی آزمون داوطلبان
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 خربه؟ چه " ۹۷ دو " گزینه نالاک در
 عمومی های درس ترشیحی پاسخ

اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ

  

۲  
۳  
۱۲  

  تذکرات مهم 

  

گـردد. برگـزار می ۹۷اردیبهشـت  ۲۸دو روز جمعـه   گزینـه ۱۱مرحلۀ آزمون آزمایشی  -۱
نـام ین آزمون برای داوطلبانی که از این مرحلـه بـه بعـد ثبتکارت ورود به جلسۀ ا

 توزیع خواهد شد. اردیبهشت ۲۷شنبه  اند، در روز پنج کرده
شـنبه دو روز پنج گزینه ۱۴تا  ۱۲های آزمایشی مراحل  نام در آزمون آخرین مهلت ثبت -۲

و عالقـه انـد نـام نکرده هـا ثبت باشد. افرادی کـه در ایـن آزمون می ۹۶ اردیبهشت ۲۷
های آزمایشـی ویـژۀ آزمون - ها معرفی آزمون«توانند به بخش  نام منایند می دارند ثبت

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

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

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

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

تـدریج، از بعـدازظهر روز جمعــه به ۱۰مرحلـۀ های مقدماتی آزمون آزمایشـی  کارنامه -۵

قـرار www.gozine2.irدو به آدرس  بر روی پایگاه اینرتنتی گزینه ۷۹ اردیبهشت ۱۴
۱۹یـد از سـاعت توان می ۱۰مرحلـۀ های نهـایی آزمـون  گیرد. برای مشاهدۀ کارنامه می

، به پایگاه اینرتنتی مؤسسه مراجعه مناییـد. در صـورت بـروزاردیبهشت ۱۴روز جمعه 
  اشکال در دریافت کارنامه، موضوع را از طریق منایندگی شهر خود پیگیری منایید.

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

  عزیز سالم انداوطلب

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

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

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

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

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

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

  نشده و هنوز ادامه دارد. 

  های خدمات کانال عبارتند از: ترین رسفصل مهم

   آموزشی مطالب )۱

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

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

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

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

 های گذشته؛  دو در سال های گزینه آرشیو آزمون  

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

 های پایانی؛  آرشیو امتحان  

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

   ای مشاوره البمط) ۲

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

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

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

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

 حصیلی بتوانید با اطمینان قدم بردارید. قرار داده خواهد شد که تا انتهای سال ت
 تر شام از زمان، در اختیارتان قرار داده خواهد شد.  : متناسب با هر مقطع زمانی برای استفادۀ هرچه مطلوبای مقالۀ مشاوره 
 ه در آزمـون رسارسی : بهرتین منبع برای تطبیق وضعیت آموزشی شام با هدفی است کـ۱۳۹۶شدگان آزمون رسارسی  های پذیرفته کارنامه

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

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

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

  کنکور داوطلب یک موردنیاز های رسانی اطالع و اخبار) ۳

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

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

  یرشفت درسی مترکز کنید.پ

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

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

  gozine2ir_97R@گـروه ریاضی  

  gozine2ir_97T@گـروه تجربی  

  gozine2ir_97E@گـروه انسانی  

  باشیـد و رسبلند موفق
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  )یانسان علوم آزمایشی (گروه ۱۰ شامرۀ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ادبيات چهارم 26مشخصات سؤال: * ساده * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -1

  خيرهبِربِر: بر و بر= بادقت، خيره  
  ور: بزرگ، درشت، بدشكليغ  
  قال كردن: كلك زدن، كمين كردن براي شيطنت  
  زده شدنبور شدن: شرمنده شدن، خجلت  

  هاي مختلف ادبيات چهارم مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -2
  كشيده، باالبرده، بازكردهآخته: بيرون  
  سَموم: باد گرم مهلك  

  ادبيات چهارم 94ل: * متوسط * صفحۀ مشخصات سؤا ▲  4پاسخ: گزينۀ  -3
  است.» تالش«ها معادل  است. اما در ساير گزينه» جنگيدن و مقابله«در بيت چهارم معادل » كوشيدن«  

  ادبيات چهارم 85مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -4
  سفير: فرستاده، نمايندٔه يك دولت در كشور ديگر  
  صفير: سوت، بانگ و فرياد  
  .: با اين صفير و بانگ خوش مرا زنده كردي2گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  فرستد. سوي شرق سفير و رسول مي: گاهي از غرب به1گزينۀ   
  اند نيست. وصيت كرده نيازي به سفير ديگري غير از كسي كه پيامبر  : بعد از پيامبر 3گزينۀ   
  اه او سفير آمد.: از دولت و پادشاهان مسيحي به درگ4گزينۀ   

  ادبيات چهارم 67مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -5
  صواب: راست و درست  
  حساب و زياد زه، ثواب (پاداش) بيثواب (پاداش) اخروي، ثواب (پاداش) عمل، ثواب (پاداش) رو  ثواب: مزد و پاداش   

  دبيات چهارما 102مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -6
  ادبيات چهارم 128مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -7

  اساس امثال و حكم تنظيم شده است. رودي، بر التمثيل حبله جامع  
  ادبيات چهارم 138مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -8

  هاي آسياب من: آلفونس دوده هاي دوشنبه و نامه قصه  
  هاي من: ماكسيم گوركي دانشگاه  
  ليام شكسپيراتللو: وي  
  فاوست: گوته  

  مشخصات سؤال: * ساده * خارج از كتاب درسي ▲  1پاسخ: گزينۀ  -9
  جناس تام در ابيات:  
  باال: فوق : باال: قامت 2گزينۀ   
  مات: ما تو (ما به تو) : مات: حيران 3گزينۀ   
  مقصود شاهد: معشوق و دهنده  : شاهد: گواهي4گزينۀ   
  شود. اند و وجود چند واژٔه تكراري باعث انحراف ذهن مي جناس ناقص حركتي» گِل«و » گُل« 1نكته: در گزينۀ   

  مشخصات سؤال: * متوسط * خارج از كتاب درسي ▲  2پاسخ: گزينۀ  -10
  عالج و دوا : تضاد: جراحت 1گزينۀ   
  : تشبيه: نقد حيات، كيسۀ توهم (اضافۀ تشبيهي)3گزينۀ   
  العاده) : اغراق: سبز شدن ريگ بيابان (امر محال و خارق4زينۀ گ  
  آيد (اي روي) تشخيص است! واژٔه كسي كه محذوف است. به همين دليل به نظر مي» اي«، پس از 2نكته: در گزينۀ   
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  مشخصات سؤال: * متوسط * خارج از كتاب درسي ▲  1پاسخ: گزينۀ  -11
  بارد (مكنيه) برق بال ميوجود شاعر (مصرحه)/  استعاره: خرمن   
  چين خرمن و خوشه مراعات نظير  
  چين من (اضافۀ تشبيهي) تشبيه: برق بال/ خوشه  

  3زبان فارسي  191مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -12
  :4شدٔه جملۀ گزينۀ ويرايش  
  ناممكن شده است.افزون و سريع آن، در سراسر كشور  دليل رشد روز كنترل تورم اقتصادي به  

  3زبان فارسي  145مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -13
  پور فرهنگ سخنوران: عبدالرسول خيام  

  3زبان فارسي  179و  178هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -14
 : رستدامالي   
  : لواحق4گزينۀ    : تأمل3گزينۀ   : عجين2گزينۀ   

  3زبان فارسي  181و  180هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4سخ: گزينۀ پا -15
  ها: در همۀ گزينه» را«بررسي نوع   
  مملكت هر دو عالم مال او بود. :همراه شده است» بود«نشانۀ مالكيت است و با » را«: در اين گزينه 1گزينۀ   
  پاي او ه) است: او را پاي نشانۀ فك اضافه (اضافۀ گسست» را«: در اين گزينه 2گزينۀ   
  در اين گزينه نشانۀ مفعول است.» را: «3گزينۀ   
  كنم. در اينجا اتراق مي شبدر اين گزينه نشانۀ قيد است: گفت » را: «4گزينۀ   
  قيد      

  3زبان فارسي  116مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -16
  بازگرداني جمله:  
  را در دست گرفته شمن دامن  گرفته دامن در دست شمن  
  جايي نخواهد داشت. جابه» ش«ها،  ها، پس از بازگرداني جمله در ساير گزينه  

  3زبان فارسي  152مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -17 
  .بگسست[را]  زنجير اي ديوانه  
  فعل گذرا         مفعول  نهاد      
  ها: بررسي ساير گزينه  
  .: يكي گهر (نهاد) بگسست (جدا شد)2گزينۀ   
  .: ابر (نهاد) بگسست (از هم جدا و پراكنده شد)3گزينۀ   
  .: ناي مطرب پير (نهاد) بگسست (از هم جدا و شكسته شد)4گزينۀ   

  ادبيات چهارم 98مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -18
  بررسي همۀ ابيات:  
  نيمت دان زيرا پوست سخن است.: ارزش لفظ: لفظ را غ1گزينۀ   
  شوند. : ارزش لفظ: الفاظ ظريف باعث جلؤه معاني مي2گزينۀ   
  ارزشي و موي دماغ بودن لفظ : بي3گزينۀ   
  شود. : ارزش لفظ: لفظ متين و محكم سبب ارزش بيشتر معني مي4گزينۀ   

  ادبيات چهارم 71مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -19
  كات عبارت و بيت دوم: مشتر  
  ) جسم اين جهاني است.1  
  ) عاشقان متعلق به جهان ديگر و متفاوت هستند.2  
  مفهوم ساير ابيات:  
  : مدح شاه1گزينۀ   
  توجهي به هرچه غير از معشوق است. : بي3گزينۀ   
  : مدح شاه و مدح بزرگي او4گزينۀ   

  ادبيات چهارم 103مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -20
شـوند و غفلـت مـردم  تاب بيدارند (قصد روشنگري دارند) اما مردم حتي يك لحظه هم از خواب غفلت بيدار نمي معني شعر نيما: مهتاب و شب  

  آسايش و آرامش را از من (آگاهان جامعه) سلب كرده است.
  ساالر (سردار و بزرگ كاروان) است. عهدٔه قافله يك قافله بهكشند. مسئوليت  آگاهان جامعه زجر مي ،: از غفلت مردم3معني بيت گزينۀ   
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  ادبيات چهارم 67مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -21
  ها جهت كسب آگاهي مفهوم بيت دوم: توصيه به تأمل در پديده  
  گويي) مفهوم مشترك ساير ابيات: توصيه به تأمل و انديشيدن قبل از گفتن سخن (سنجيده  
  سعدي:  

ـــــل ـــــواب تأم ـــــا و ص ـــــان در خط كن
 

ـــــه از ژاژ  ـــــر ب ـــــان حاض ـــــواب خاي ج
 

  ادبيات چهارم 144مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -22
  اي ندارد و راضي به رضاي معشوق است.) : تسليم و رضا (عاشق از خود اراده و خواسته1مفهوم مشترك عبارت و بيت گزينۀ   
  مفهوم ساير ابيات:  
  : طلب فيض و دانش2گزينۀ   
  وري از عظمت او : عظمت مخاطب و بهره3گزينۀ   
  : طلب رحمت از خداوند4گزينۀ   
  ادبيات چهارم 120مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -23

  جا و همۀ اشيا مفهوم مشترك ابيات: وحدت وجود/ حضور خداوند در همه  
  باباطاهر:  

ـــ ـــحرا ت ـــرم ص ـــحرا بنگ ـــه ص ـــنمب ه وي
 

بــــه دريــــا بنگــــرم دريــــا تــــه ويــــنم 
 

  سعدي:  
ــوش ــد ه ــيش خداون ــبز پ ــان س ــرگ درخت ب

 

هــر ورقــي دفتــري اســت معرفــت كردگــار 
 

  ادبيات چهارم 125مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -24
  در هر دو بيت، آمدن بهار و طراوت و خوشي با حضور مخاطب قابل توجه است.  
  است.» شايسته است«معني  به» شايد«ت چهارم نكته: در بي  
  ادبيات چهارم 69مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -25

  آوري، بليغ شدن (بليغ شدن: داراي رسايي سخن شدن) زباني، زبان بالغت: چيره  
  .سخن را نزديك و مطابق با فهم مخاطب ادا كردن است» بالغت«در حقيقت   
  م و درك او سخن بگوييم.شود: با هركسي بايد به اندازٔه فه الحي در بيت سوم نيز ديده مياين معني اصط  

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

  ذکِّر: پند ده  

  رساند نََفَعِت الّذکری: اگر پند دادن سود می إنْ   

  سیّذکّر: پند خواهد گرفت  

  ترسد کس که می شی: آنمن یخ  

  .کند یتجّنبها األشقی: بدبخت از آن دوری می  

  ۳عربی  ۱۵درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۷

  )۲و  ۱های  ظلامً: از روی ستم (رد گزینه  

  )۳و  ۲، ۱های  دارد (رد گزینه می یصّد: باز  

  طریق الّتقّدم: راه پیرشفت  

  ترکیبی*  متوسطت سؤال: * مشخصا ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۸

  )۱(رد گزینۀ  .مفرد است» العلم الحدیث«  

  )۴و  ۱های  (رد گزینه .در قرن اخیر، تنها در قرن اخیر کشف کرده است  القرن األخیر: کشف نکرده است مگرمل یکتشف ... إّال يف  

  )۲و  ۱های  لکّل بنانة: هر رس انگشتی (رد گزینه  

  )۲ن نیست (رد گزینۀ ال یمکن: امکان ندارد، ممک  

  )۴درست نیست (رد گزینۀ » در علم جدید«  

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۹

  !دارد شگفتی وامیآراسته است مرا به  اخالقهای  حلّی مبکارم األخالق!: انسانی که به کرامتي إنسان یتیُعجبن   
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  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  ).نیز نادرست است. (از صفات منافقان، چاپلوسی هنگام نیاز است» ابراز نیازمندی«، »املنافق«مصدر است نه صفت برای » چاپلوسی«: ۱گزینۀ   

  »خدا تو را ببیند.«یعنی » یراک اللّه: «۳گزینۀ   

  ».دارم«درست است نه » داشتم: «۴گزینۀ   

  ترکیبی*  توسطممشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۱

  که تأکید بر خوب نبودن نفاق دارد.» چقدر زشت است برای انسان اینکه دورو باشد«  

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  بیدار منود: أیقظ  

  بودنهای خواب: عیون (بصائر)، الشعوب (األقوام)، النامئة (النامئین) دقت شود به معرفه و نکره  های ملت چشم  

  فروریخت: دکَّ   

  های جاهلیت: حصون الجاهلّیة (ترکیب اضافی) قلعه  

  هدایته -هدایت خویش: ُهداه  

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

  برادران یوسف: إخوة، إخوان یوسف  

  او را فروختند: باعوه  

  بهای ناچیزی: مثن بخس (أوکس) (نکره باید باشد)  

  مّمن -يمن الّذاز کسی که:   

  ).نکره است» گناهی(«فروشد: یبیع نفسه بذنب (معصیة)  خود را به گناهی می  

  نیز نادرست است چراکه باید مفرد بیاید. » لیسوا« ۱دقت: در گزینۀ   

 ترجمۀ منت : 
هـا شـیوۀ  املثـل کار بـردن رضب شـکل مختصــر و اثرگـذار! بـه املثل بهرتین وسیله برای بیان چیزی است که در باطن وجود دارد به رضب« 

هـا  ها و متـدن آن ها بخشی از فرهنگ امت املثل یابیم! رضب هایی متنوع می قرآنی زیبایی است که آن را در بسیاری از آیات یا ضمن داستان

کار بـرده  شـدن کـالم بـه ها برای دوری از زیـاد گیرند! مثال دهند و تنها از زندگی جوامع برشی در طول تاریخشان رسچشمه می را تشکیل می

هـای نـرث و شـعری وجـود دارنـد کـه تبـدیل بـه  کنند ولی از راه اشاره و کنایه! عبارت شکلی واضح بیان می ها موضوعات را به شوند و آن می

شـرتاک فرهنگـی دلیل ا خاطر استفادۀ فراوانشان در ادبیات عربی و همچنین در ادبیات فارسی وارد شدند بـه اند به ها شده ها و حکمت مثال

کنـیم:  هـا اشـاره مـی هـایی از آن هایی است که با ادبیات عربی اشرتاک دارد و ما اینجا به منونـه املثل بین دو زبان! ادبیات فارسی پر از رضب

مرغ بر یک گنجشک در دست بهرت از ده «، »شود مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده منی«، »کند دهد، وفا می بخشنده هنگامی که وعده می«

  »!»آورد حرف، حرف می«، »روی درخت است

  مشخصات سؤال: * متوسط ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۴

بـیش از » کننـد! صورتی واضح مشخص می ها موضوعات را به شوند و آن ها برای دوری کردن از طوالنی شدن [سخن] استفاده می املثل رضب«  

  »خترص و مفید باشد!بهرتین سخن آن است که م«ارتباط دارد:  ۱همه با گزینۀ 

  مشخصات سؤال: * متوسط ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  روند؟ کار می شوند و در آن به ها چگونه از زبانی به زبان دیگر وارد می املثل رضب  

    وجود داشته باشد. (بسبب اإلشرتاک الّثقايفّ بین اللّغتیِن) اشرتاک فرهنگیاگر بین دو زبان  

  سؤال: * سادهمشخصات  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۶

یعنـی » هناَک عباراٌت منثورة و منظومـة«صورت نرث هستند در حالی که در منت گفته شده  ها به املثل گفته شده است همۀ رضب ۴در گزینۀ   

  های نرث و شعری وجود دارند ... عبارت

  مشخصات سؤال: * دشوار ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۷

  کند تا از سخن طوالنی دوری کند. استفاده می املثل عبارت کوتاهی است که متکلم از آن رضب  

  مشخصات سؤال: * دشوار ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۸

  گذاری درست عبارت: حرکت  

  »إنَّ األمثاَل تَُشکُِّل جزءاً ِمْن ثقافِة األمِم و حضارتِها و ال تنشأُ إّال ِمْن حیاِة املجتمعاِت البرشیِّة طوَل تاریِخها!«  

رود، این فعل در این عبارت نادرست است و  کار می فعل مؤنّث به» األمثال«فعل ماضی است و با توجه به اینکه برای » تَشکََّل «، ۱در گزینۀ   

  باشد. می» تَُشکُِّل «درست آن 
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  مشخصات سؤال: * متوسط ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  گذاری درست عبارت:  حرکت  

  »لّثقايفِّ بیَن اللّغَتْیِن؛ فاألدُب الفاريسُّ مملوٌء من أمثلٍة!َدَخلَِت األدَب الفاريسَّ أیضاً ِبسَبِب اإلشرتاِک ا«  

  آیند.) ترتیب می گذاری، کلامت به است. (دقت کنید که در سؤاالت تشکیل یا حرکت» األدَب «نادرست است و درست آن » األدُب «، ۲در گزینۀ   

  است، چون مضاف شده است.» سبِب «نادرست است و درست آن » سبٍب «همچنین   

  مشخصات سؤال: * دشوار ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۰

  ها: اشتباهات سایر گزینه  

  فاعلُُه ... مبنيٌّ للمعلوم/ نائب فاعلُُه ...  للغائبة/ مبنيٌّ للمجهول  ) للغائب ۱  

/ مبنيٌّ  أجوف/ الزم  ) ناقص ۲     فاعله ضمیر مسترت معرب/ فاعله اإلسم الظّاهر  متعدٍّ

  »تفعیل«من باب  » تفّعل«) من باب ۳  

  مشخصات سؤال: * دشوار ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۱

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  

  شوند.) اسُمُه ... (دقت کنید که افعال ناقصه فاعل و مفعول ندارند و هرگز مجهول منی للغائبة/ فاعلُُه ...  ) للغائب ۱  

  الجملة اسمّیة اسُمُه .../ الجملة فعلّیة  .. مجرّد ثاليّث/ فاعلُُه . أجوف/ مزید ثاليثّ  ) ناقص ۲  

  مرفوع محّالً  ) منصوب محّالً ۴  

  مشخصات سؤال: * متوسط ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۲

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  

  مشتّق  الجمع الّسامل للمؤنّث/ جامد  ) جمع الّتکسیر ۱  

  مجرور بالکرسة فتحة معرب/ مجرور بال معرّف بأل/ مبنّي علی الکرس  ) نکرة ۲  

  مجرور بالکرسة اسم املفعول/ مجرور محّالً  ) اسم الفاعل ۴  

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

، ۴در گزینـۀ  ولـی ،پا خیز) شب به /ماند ها بیدار می شب /ظرف هستند (یک ماه تأخیر کردند»  و اللّیلشهراً، اللّیايل« ۳و  ۲، ۱های  در گزینه  

  است.» صالة«الیه برای  مضاف» اللّیل«

  ۳عربی  ۷درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۴

  مفعول مطلق هستند. » قتاالً، حّقاً، سبحانَ «ترتیب  ها به له است ولی در سایر گزینه مفعول» حیاءً « ۱در گزینۀ   

  است.» کان«، خرب »متمّیزاً « ۳، حال و در گزینۀ ۲در گزینۀ » محّبین«دقت:   

  ۳عربی  ۱۰و  ۹های  درس*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۵

  است.» أشهر«متییز نسبت برای اسم تفضیل » زهداً «باشد و  می» صار«خرب » عابداً «  

  ۳عربی  ۱۱درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۶

  .دو جمع مکّرس هستند) منادای مضاف و منصوب به فتحه یا هامن اعراب اصلی هستند (هر ۴ر گزینۀ د» إخوان«و  ۱در گزینۀ » مساکین«  

  .باشد ی بر ضم و دارای اعراب محلی میۀ مقصوده و مبنمنادای نکر » يُّ أ « ۲در گزینۀ   

  ست.جمع مؤنث است و چون منادای مضاف است منصوب به کرسه و دارای اعراب فرعی ا» فتیات« ۳در گزینۀ   

  ۳عربی  ۱۲درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۷

  .خرب نداریم و مستثنی نقش خرب دارد ۲و  ۱های  در گزینه  

  .منه باید از جنس زمان باشد که نداریم مستثنی ۴در گزینۀ   

  منه است. مستثنی» هدف« ۳ولی در گزینۀ   

  ۳عربی  ۱۴درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۸

  (قسم، إّن، الم تأکید، تأکید معنوی (کلّها)) .فقط تأکید داریم ۳و  ۲های  در گزینه  

  .کدام از تأکید و حرص را نداریم هیچ ۴در گزینۀ   

  دوم تأکید لفظی و تکرار است.» سالماً «ادات حرص و » إّال « ۱ولی در گزینۀ   

  ۳عربی  ۱۵درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۹

  .شبه هستند وجه»  الهدایةو يف  الجوديف« ۳و ۱های  شود. در گزینه شبه حذف می وجه ،در تشبیه مجمل  

  شبه و ادات تشبیه، تشبیه بلیغ است. علت حذف وجه به ۲گزینۀ   
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  ۳عربی  ۱۶درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۵۰

اند، محّسنات لفظی هستند. منظور از محّسنات معنوی [در بحث کنکور] طباق (تضاد)  کار رفته به ۴و  ۲، ۱های  جناس و سجع که در گزینه  

  وجود دارد.» باطل«و » حّق «بین کلامت  ۳است که در گزینۀ 

 
  كتاب 107مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -51
  كتاب 74و  70هاي  ل: * ساده * صفحهمشخصات سؤا ▲  2پاسخ: گزينۀ  -52

   دهد. شو مي و كند و آن را شست پيرايشگري: توبه گناهان را از قلب خارج مي  
   گذراني در جواني به اميد توبه در پيري حيلۀ خطرناك شيطان: خوش  
   دهد. فريب بزرگ شيطان: لذت گناه را برتر از لذت اطاعت از فرمان الهي جلوه مي :نكته  
  كتاب 91مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -53

  صورت سؤال اشاره به آثار و نتايج برچيدن نظام شاهنشاهي و آفريدن انقالب اسالمي و پيروزي دفاع مقدس دارد.  
  كتاب 94و  93هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -54

  به صفحات مذكور مراجعه فرماييد.  
  كتاب 106مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4سخ: گزينۀ پا -55

 آور روحي است. از امور زيانبندي شرط
 هاي معمولي حرام است. ها و ورزش انجام آن حتي در بازي

  كتاب 70و  68هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -56
    در كنار او آرام گرفتن، مقصد و مأواي ماست.خدايي شدن آرزوي ما و  
   .خصلت انقالب عليه خود، حاصل پشيماني از گذشته است  
  كتاب 71و  68هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -57

رش توبه، پشـيماني درونـي و شرط پذي توبه آغاز نشده است  برد  آن لذت مي ٔهتا وقتي شيريني گناه در جان آدمي باقي است و از خاطر  
  انزجار دل از معصيت است.

   گرايد. شود كه چراغ عقل و فطرت به خاموشي مي چنان گسترده مي يابد و دامنۀ گناه آن تدريج افزايش مي شكني به حرمت  
  كتاب 87مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -58

    برپايي عدالت اجتماعي ي و نژادي و امتيازات اشرافي رفع تبعيض طبقات  

  تالش پيامبر طوري كه در آن: محور بود، به اي عدالت براي تحقق جامعه

 

 آساني حق خود را از ظالم بستاند. مظلوم به
 ها فراهم باشد. امكان رشد براي همۀ انسان

 اشد.هاي زمين در انحصار گروهي محدود نب ها و ثروت نعمت

  كتاب 82مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -59
  )اِنّ في ذلك آليات لقَوم يتَفكّرون مَودّة و رَحمةو جَعَل بينكم  لِتَسكنوا اليهاو مِن آياته اَن خَلَق لكم مِن انفسِكم ازواجاً (  
  مودت و رحمت    آرامش       

  كتاب 80* صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -60
  )اليوم اآلخرآمن باهللا و (اعتقاد به معاد و آخرت  فراتر رفتن افق نگاه از محدودٔه تنگ دنيا   

  كتاب 66مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -61
   مرحله وجود دارد: 2 ،بنا بر آيۀ شريفه، بين گناه تا غفران  
  )اصلح(الح ) اصالح گذشته با عمل ص2  )ابت() توبه 1    
    نتيجۀ توبۀ انسان و غفران اهللا يتوب(باشد.  توبۀ خداوند مي(  
   )ًتاب و آمن و عمل عمالً صالحا(   .شروط تبديل سيئات به حسنات هستند دهندٔه خاصيت پيرايش نشان  

  كتاب 86و  84هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -62 
     جاهليت:الزمۀ گذر از عصر  

  ) تحول بنيادين در شيؤه زندگي فردي و اجتماعي مردم2  ها ) تغيير در نگرش انسان1    
    پيامبر سوي زندگي مبتني بر تفكر و علم سوق دهد. آمده بود تا آداب جاهلي را نابود كند و مردم را به  
  كتاب 86و  81هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -63

   خوانيم كه: شده در كتاب از معيارهاي تمدن اسالمي مي هفتمين معيار معرفي در  
  »نازل شد و آغازگر رسالت وي بود، دربارٔه دانش و آموختن بود. اولين آياتي كه بر پيامبر «  
    نمايد. نيز به اين موضوع اشاره مي )قُلْ هَلْ يَستَوِي الَّذينَ يَعْلَمُون ...(آيۀ شريفۀ  
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  كتاب 90مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2: گزينۀ پاسخ -64
    چنين شما را قرار داديـم  ، و اينيَكونَ الرَّسولُ علَيْكُمْ شَهيداًوَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ اُمَّةً َوسَطاً لِتَكونوا شُهَداءَ عَلَي النّاسِ وَ ( »:143بقره، «بنا بر آيۀ

   )و پيامبر بر شما گواه باشد. امتي ميانه و اسوه تا بر مردم گواه باشيد
   چنين اسوه بودن، بايد پيامبر  پس براي حفظ تعادل و هم عنوان الگوي خود قرار دهيم. را به  
  كتاب 73مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -65

آساني  به شند كه جامعه را به وضع اعتدال بازگردانند اگر مردم در برابر اولين نمودهاي گناه حساسيت نشان دهند، در برابر آن بايستند و بكو   
  توانند مانع گسترش آن شوند. مي

  كتاب 92مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -66
  ها و دستاوردهاي ديروز ميسر نيست. اجراي هر طرحي براي فردا، بدون آگاهي از موفقيت  
  كتاب 90سط * صفحۀ مشخصات سؤال: * متو  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -67

  )العاقِبَةُ لِلْمُتَّقيناِنَّ األرضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِن عِبادِهِ وَ  اِسْتَعينوا بِاهللاِ وَ اصْبِرواوَ قالَ موسي لِقَْومِهِ (»: 128اعراف، «آيۀ   
  كتاب 66مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -68

نمايـد، خـدا را آمرزنـده و  كسي كه كار بدي انجام دهد يا به خود ستم كند، سپس از خداوند طلب آمـرزش (كنيد:  به ترجمۀ آيۀ شريفه دقت  
  پس گناه برابر با ستم كردن به خود و دور شدن از آمرزش و رحمت خدا است.  )مهربان خواهد يافت.

  كتاب 98مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -69
  نيز مبين آن است. 1نمايد كه گزينۀ  اشاره مي» مبارزه با ستمگران و تقويت فرهنگ جهاد، شهادت و صبر«ل به برنامۀ صورت سؤا  

  كتاب 96و  91هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -70
  به صفحۀ مذكور و توضيح كامل كتاب براي آيۀ شريفه مراجعه گردد.  

  كتاب 109و  108هاي  صات سؤال: * متوسط * صفحهمشخ ▲  3پاسخ: گزينۀ  -71
  به صفحات مذكور مراجعه گردد.  
  كتاب 69مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -72

   ه ردپـايي از ها غفلت از نگاه خداوند به انسان در هنگام ارتكاب گناه است (علت، متبوع) ك آورتر از همۀ اين تر و رنج آثار گناهان كبيره: ... تلخ
  شود. (معلول، تابع) شرمساري و خجالت در قلب آدمي ظاهر مي

    حديث امام صادق .هم بيانگر غفلت از نگاه خداوند است  
  كتاب 105مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -73

  اعتماد در مواجهه با مسائل است. روش قابل عمل به احكام و راهنمايي خداوند در دنياي پيچيدٔه امروز تنها شيؤه مطمئن زندگي و  
  )رِضْوانٍ خَيْرٌوَ  تَقْوي مِنَ اهللاِاَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلي (  
  كتاب 86و  81هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -74

    افراد مورد نكوهش پيامبر  كردند و به زندگي خود و خانوادٔه خود  گيري مي مردم كنارهبردند، از  كساني كه به گوشۀ عبادتگاهي پناه مي
  كردند. يعني افرادي كه به نعمات حالل دنيايي توجه نمي توجه بودند.  بي

    :باشد. ميمندي متعادل از دنيا و آخرت  دهندٔه بهره نشان )بگو چه كسي حرام كرده زيورهايي را كه خدا براي بندگانش پديد آورده است(ترجمۀ آيۀ شريفۀ  
  كتاب 105مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -75

  )اَمْ مَنْ اَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلي شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانْهارَ بِهِ في نارِ جَهَنَّمُ وَ اهللاُ ال يَهْدي الْقَْومَ الظّالِمين(»: 109توبه، «آيۀ   

  
  كتاب 50مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -76

  كنيم. استفاده مي Whereasيا  Whileدر تضاد مستقيم، وقتي بخواهيم تأكيدي بر روي تفاوت بين دو موقعيت يا موضوع داشته باشيم، از توضيح:   
  قد هستند، او خيلي قدبلند است. والدينش كامالً كوتاه در حالي كهترجمه:   
  ) حتي4  ) با اين حال3  الي كه) در ح2  ) اگرچه1  
  كتاب 70مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -77

  شود. استفاده مي even thoughو  although ،thoughهاي تضاد كلي  در تضاد كلي، براي نشان دادن نوعي شوك و تعجب از واژهتوضيح:   
  ت.برادرم بازنشسته است، هنوز خيلي فعال اس اگرچهترجمه:   
  ) با اين حال4  ) اگرچه3  ) در حالي كه2  ) در حالي كه1  
  كتاب 79مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -78

كنيم. دقت كنيد كه جملـه  استفاده مي should not have + p.pشد ولي انجام شده، از تركيب  توضيح: براي كاري كه بهتر بود انجام نمي  
  فته است.كار ر  در حالت مجهول به

  ترجمه:   
  :A .عمل جراحي بيش از هشت ساعت طول كشيد  :B خطرهاي زيادي متوجه اين عمل جراحي بود.شد نبايد انجام مي .  
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  كتاب 79مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -79
  صـد درصـد نـدارد. در ايـن حالـت از تركيـبدهد كه كار در گذشته انجام نشـده باشـد، ولـي اطمينـان  توضيح: گوينده تقريباً احتمال مي  

may not have + pp شود. استفاده مي  
  ترجمه:  
  :A گري خانم احمدي اقدام كرد؟ آيا ليال براي پست منشي  
  :B شناسم از اين نوع كارها متنفر است. . تا آنجا كه من او را ميممكن نيست اين كار را كرده باشد  

  كتاب 46* دشوار * صفحۀ  مشخصات سؤال: ▲  1پاسخ: گزينۀ  -80
  ، پس ما چه كسي را بايد باور كنيم؟سازند ميهايي را  ها از خود چنين داستان ترجمه: اگر رسانه  
  ) فرستادن4  ) خالصه كردن3  نظم درآوردن  ) به2  ) ساختن/ از خود درآوردن1  

  كتاب 54مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -81
  شوند. استاندارد محسوب مي ويژگيهاي جديد يك  هوا در بيشتر ماشين هاي ترجمه: كيسه  
  ) ويژگي4  ) واحد3  ) عملكرد2  ) دستگاه1  
  كتاب 63مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -82

  .شود وصل ميترجمه: هر پايانه به رايانۀ مركزي   
  ) خالصه كردن4  ) نوشتن3  ) وصل كردن2  ) بازداشتن1  
  كتاب 73مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1اسخ: گزينۀ پ -83

  شود. مهم در ايران تلقي مي ماليعنوان يك قطب  ترجمه: بازار به  
  ) معمولي4  ) مصنوعي3  ) مايل2  ) مالي1  
  كتاب 78مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -84

  د را فراموش كرده باشد.رسيدم كه همكارم بايد پروژٔه جدي نتيجهترجمه: به اين   
  / جنبه) ويژگي4  ) سند3  ) دوره2  ) نتيجه1  
  كتاب 73مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -85

  آن دانشكده را ترك كنم. مختلفيترجمه: متأسفانه تصميم گرفتم به داليل   
  ) مختلف4  ) دور3  ) دستي2  ) مشهور1  
  كتاب 69* صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -86

  صفحه براي مجلۀ نيويورك تايمز خريد. تمام آگهيترجمه: سازمان يك   
  ) خودرو4  ) آگهي3  ) مأموريت2  ) اثر1  
  كتاب 65مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -87

  شوند. استفاده مي جاي يكديگر بهترجمه: لغات آشغال و زباله اغلب   
  جاي يكديگر ) به4  ) از لحاظ مالي3  ط به خانه) مربو 2  ) از روي ميل1  

  ::CClloozzee  TTeessttترجمۀ ترجمۀ   ■■■■
سال قبل از اينكه كسي در  1000ها با ايدٔه استفاده از صفر تقريباً  بود. آن برترها  رياضي ماياهاي مكزيك در مقايسه با رياضيات ديگر فرهنگ

كاروان را در ميان صحراي خاورميانه هموار كردند و با خودشان مفهـوم صـفر را بودند. تاجران عرب مسيرهاي  آشنااروپا اين ايده را داشته باشد، 
نوشتند، و با سيستم اعداد رومي، جمع يا تفريـق سـخت بـود  را با استفاده از حروف الفبا مي اعداديك عدد به اروپا آوردند. يونانيان  عنوان به

 ).7عدد را نشان دهد (براي مثال  ) نياز بود تا يكVIIرقم (براي مثال  3گاهي اوقات  كه چون
  3پاسخ: گزينۀ  -88

  ) مطمئن4  ) برتر3  ) نرم2  ) از قبل/ از پيش1  
  2پاسخ: گزينۀ  -89

  ) آزرده4  ) شبيه3  ) آشنا2  ) مشهور1  
  3پاسخ: گزينۀ  -90

  ) در حالي كه4  عنوان ) به3  ) گرچه2  ) همچنين1  
  3پاسخ: گزينۀ  -91

  ها ) نمونه4  ) اعداد3  ها تحاديه) ا 2  رساني هاي خدمات ) شبكه1  
  4پاسخ: گزينۀ  -92

  ) چون كه4  ) حتي اگر3  ) كه2  ) گرچه1  
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  ::11ترجمۀ درك مطلب ترجمۀ درك مطلب   ■■■■
ترين شبكۀ انساني در جهان است كه تقريباً در هر كشوري حضور و فعاليت دارد. اين مجموعه در  احمر، بزرگ المللي و هالل سرخ بين صليب

المللي، كار آن محافظت از زنـدگي و شـأن قربانيـان جنـگ اسـت. مـردي در  يل شد. تحت نظارت قانون بيندر ژنو سوئيس تشك 1863سال 
اند،  شان را در طوفاني از دست داده اي در هند كه خانه بيمارستان پاريس كه به خون نياز دارد، زني در مكزيك كه در زلزله زخمي شده، و خانواده

 شوند.سرخ كمك  همگي ممكن است توسط صليب
، Red Mogen Davidاحمـر،  سرخ گاهي هالل هاي جهاني صليب سرخ تقريباً در تمام كشورهاي سراسر جهان وجود دارد. سازمان صليب

  هاي نيازمند دارند. ها هدف مشتركي براي كمك به انسان شود. تمام اين مجموعه خورشيد و شير سرخ نيز ناميده مي
، 1859آغاز شد. در سـال  Jean Henri Dunantشدگان در طول يك جنگ، توسط  ماران و زخميايدٔه تشكيل سازماني براي كمك به بي

شدگان بدون در نظر گرفتن اينكه بـراي  كشند. او قصد كمك به تمام زخمي وي مشاهده كرد كه چگونه مردم در ميدان جنگ در ايتاليا زجر مي
گويند بود. اين پيمان از زندانيان جنگ،  المللي كه به آن كنوانسيون ژنو مي يمان بينترين نتيجۀ كار او پ جنگيدند را داشت. مهم كدام جبهه مي
  كند. ها و بقيۀ شهروندان در حين جنگ محافظت مي بيماران و زخمي

در  سرخ هاي صليب سرخ آمريكا براي كمك كردن به مردم نيازمند در سراسر كشور اختصاص داده شده، و در همكاري با ساير سازمان صليب
سرخ در ايـاالت متحـده خـدمات  تأسيس شد. امروزه، صليب 1881ماه مي سال  21در  Carla Bartonسراسر دنيا است. اين سازمان توسط 

  دهد. هاي اوليه و فراهم كردن خون را انجام مي زيادي براي عموم مانند كمك كردن به مردم نيازمند، آموزش كمك
  3پاسخ: گزينۀ  -93
 3پاسخ: گزينۀ  -94
 3پاسخ: گزينۀ  -95
  2پاسخ: گزينۀ  -96

  ::22ترجمۀ درك مطلب ترجمۀ درك مطلب   ■■■■
هـا را از  ترين مشكالت دنيا، استفاده از كودك براي كار است. كار كودك اشاره دارد به استخدام كودكان در هر كاري كـه بچـه يكي از جدي

 12و از نظر رواني، جسمي و اجتماعي خطرناك و مضر هست. كند  شان براي حضور منظم در مدرسه را مختل مي كند، توانايي شان منع مي كودكي
كنند تا آگاهي از خسارات كار كـودك بـر كودكـان،  هايي شركت مي ژوئن روز جهاني مبارزه با كار كودك است. در سراسر دنيا، مردم در فعاليت

دهد. سازمان ملل در برنامۀ اهـداف هـزارٔه  را ارتقا مي ها و جوامع را افزايش دهند. اين روز همچنين روزي است كه حق و حقوق كودكان خانواده
اميد است كه تمام كودكان آموزش ابتـدايي را كامـل  2018خود، تعدادي اهداف براي كمك به جلوگيري از كودكان كار را در نظر گرفت. تا سال 

هـايي  ساالن قـدم هاي كافي براي بزرگ ش فقر و تأمين شغلها بايد براي كاه وجود بيايد. براي انجام اين عمل، دولت كنند و برابري در آموزش به
 ها، دو دليل اصلي هستند كه چرا ما امروزه كودكان كار داريم. بردارند. اين

دهنـد. هشـتاد  ميليون كودك در سراسر جهان هستند كه يك نوعي از كار را انجام مـي 250زند كه بيش از  سازمان جهاني كار تخمين مي
كار «گوي ارشد يونيسف دربارٔه محافظت كودك گفت:  كنند. يك سخن ميليون نفر، در شرايط خطرناك و پرخطر كار مي 200ود ها، حد درصد اين

گيرد يا بر سالمتي او تـأثير  هاي تحصيلي او قرار مي كودك يك پديدٔه گسترده در سراسر جهان است. وقتي كه آن كار بين يك كودك و فرصت
ها شامل كار  هاي بسيار زياد و بدي از كار كودك وجود دارد. اين شكل» كنيم. اين را تجاوز به حقوق كودكان تلقي ميگذارد، در اين صورت ما  مي

  شود. هايي با دودهاي خطرناك مي كردن در معادن خطرناك در اعماق زمين و كارخانه
  3پاسخ: گزينۀ  -97
 4پاسخ: گزينۀ  -98
 2پاسخ: گزينۀ  -99
 4پاسخ: گزينۀ  -100
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   انسانی) علوم آزمایشی گروه( ۱۰ ۀشامر  آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  

  كتاب 79تا  75هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -101

  c c c c c c
alog ab log a log b , log log a log b
b

     :نكته  

  105 1 22log log log    :نكته  

2 0 301 5 1 2 1 0 301 0 699log / log log / /         
15 3 5 3 5 0 477 0 699 1 176log log log log / / /         

  كتاب 112 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -102

2yدوم  نكته: ماكزيمم تابع درجه   ax bx c    0(با شرطa (، 2اي به طول  در رأس آن يعني نقطه
bx
a

  افتد. مي اتفاق  

  طبق فرض داريم:  
1720 20 20 720 36 (*)20x p p x p x          

     21 1(*) 36 3620 20R(x) x p x( x) x x   

  پس تعداد واحد كاال براي ماكزيمم شدن درآمد برابر است با:  
36 36 3601 12 20 10

x
( )

 
  

 
   

  كتاب 112 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -103

بايد ماكزيمم عبارت  باشد. xفرض كنيم عدد موردنظر   
2

8 3
xA x  .را محاسبه كنيم  

2 2
8 83 3

x xA x A x        

  برابر است با: Aبراي ماكزيمم شدن  xمقدار   
8 1212 3

maxx
( )


 


   

  برابر است با: Aبنابراين ماكزيمم   
212 8 12 48 96 483max

( )A ( )
        

  كتاب 123 صفحۀ*  ساده: * ؤالس مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -104
32اي برابر است با:  تعداد اعضاي فضاي نمونه   8n(S)     
  بيايد عبارت است از:» رو«پيشامد آنكه فقط دو بار   

  =Aر)},ر,(پ ,ر) ,پ,(ر ,پ) ,ر,{(ر
  بنابراين احتمال موردنظر برابر است با:  

3
8

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

    

  كتاب 133تا  123هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -105
20  هاست برابر است با: اي كه برابر تعداد كل المپ تعداد اعضاي فضاي نمونه   22 14 34 90n(S)        
  وات است برابر است با: 12هاي  تعداد اعضاي پيشامد موردنظر كه برابر تعداد المپ  

20 22 42n(A)      
  بنابراين احتمال موردنظر برابر است با:  

42 7
90 15

n(A)P(A)
n(S)
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  كتاب 127تا  125هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -106
99 :اي كه برابر اعداد طبيعي دورقمي است برابر است با تعداد اعضاي فضاي نمونه   9 90n(S)      
  نيستند) عبارت است از: 2هستند، ولي مضرب  5دنظر (مجموعۀ اعدادي كه مضرب پيشامد مور   

 15 25 35 45 55 65 75 85 95A { , , , , , , , , }   
  بنابراين احتمال موردنظر برابر است با:  

9 1 0 190 10
n(A)P(A) /
n(S)

      

  كتاب 109 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -107
  معادلۀ سود عبارت است از:  

2 2100 0 1 300 60 0 1 40 300P(x) R(x) C(x) x / x x / x x            
  براي ماكزيمم شدن سود برابر است با: xمقدار   

40 2002 0 1x
( / )


 


   

  ازاي اين مقدار، هزينه برابر است با: به  
200 300 60 200 12300C( )       

  كتاب 79تا  75هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -108
  ي لگاريتم داريم:ها با استفاده از ويژگي  

1 10 3 1 11 2 1 3 5 6 62 5 2 2
x x xlog(x ) log(x ) log log log log log log
x x x
   

           
  

   

111 6 12 5 11 2 25x x x x /           

  كتاب 79تا  75هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -109

  1m
n

b ab
nlog a log a , log a
m

   :نكته  

blogنكته: اگر    a xآنگاه ،: xa b   
  ا استفاده از نكات باال داريم:ب  

1
2 2 2

13 3 2 3 2 3 1
2

log x log(x ) log log x(x ) log ( ) log x(x ) ( log ) log x(x )                  

2 53 10 3 10 0 5 2 0 ق  ق  غ   2
x

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


              
   

  2x   5كند، پس فقط  در معادلۀ اصلي صدق نميx  :قابل قبول است. بنابراين  

2 34 4 2
33 8 2 1 52log (x ) log log /       

  كتاب 79تا  75هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال شخصاتم ▲  3 گزينۀ: پاسخ -110
  هاي لگاريتم داريم: با استفاده از ويژگي  

 
         

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 20 18 20 3 220 18 64 15 20 18 8 152 2 8 15 8 15x log log log log log log log log log log   

3
2 232 2

xx log      

  پاسخ است. 3بنابراين گزينۀ   
  كتاب 94و  93هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -111

10برابر است با: نرخ تورم  ،طبق فرض   0 1100r /    

1شده در فرمول  گذاري مقادير داده اكنون با جاي   tA A ( r)  :داريم  
  

2 0 3 302 1 1 7 51 1 0 04 4
log /log t log / t /

log / /
      

  

  

  از دو طرف
 log گيريم مي  

  

14000 7000 1 0 1 2 1 1t t( / ) ( / )   
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  كتاب 135 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -112

2احتمال اينكه دو سكه غيريكسان بيايند برابر است با:    1
4 2   

3احتمال اينكه تاس عددي فرد بيايد برابر است با:    1
6 2   

1بنابراين احتمال موردنظر برابر است با:    1 1
2 2 4    

  كتاب 130 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -113
  1P(A ) P(A)    :نكته  

اي برابر است با:  تعداد اعضاي فضاي نمونه   26 36n(S)   
  است. بنابراين:» باشد 4مجموع مضرب «پيشامد  Aكنيم. در اين صورت  تعريف مي» نباشد 4مجموع مضرب «صورت  را به Aپيشامد   


4 مجموع 12 مجموع

8 مجموع

9 11 3 2 2 3 1 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 6 6 36 4
n(A )A {( , ) ,( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) } P(A )
n(S)


     


   

  اكنون با توجه به نكتۀ باال داريم:  
1 31 4 4P(A)      

  كتاب 118تا  116هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -114
 ر است با: پرتاب دو سكه براب ۀتعداد اعضاي فضاي نمون  

22 4n(S)     
 ها عبارت است از: پيشامد ظاهر شدن غيريكسان سكه  

Aر)},(پ,پ),{(ر     
 بنابراين احتمال نظري پيشامد موردنظر برابر است با:   

2 1
4 2P(A)     

24امد برابر است با: احتمال تجربي (تخمين احتمال) اين پيش ،طبق فرض  
50   

  بنابراين مقدار موردنظر برابر است با:  
1 24 25 24 1 0 022 50 50 50 50 /       

  كتاب 132 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -115
  :نفر در روزهاي مختلف هفته متولد شده باشند برابر است با 3احتمال اينكه هر كدام از اين   

7 6 5 30
7 7 7 49P(A )    
 

   

  ها در يك روز هفته متولد شده باشند برابر است با: نفر از آن 2بنابراين احتمال اينكه حداقل   
30 191 1 49 49P(A) P(A )       

  كتاب 137و  132هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -116
  نايستد برابر است با: 2عدد ها روي  كدام از عقربه احتمال اينكه هيچ  

4 3 3
5 4 5P(A )      

  بايستد برابر است با: 2ها روي عدد  بنابراين احتمال اينكه حداقل يكي از عقربه  
3 21 1 0 45 5P(A) P(A ) /        

  كتاب 94و  93هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -117
1در فرمول  شده گذاري مقادير داده با جاي   tA A ( r)   :داريم  

  

5 0 7 700 100 15 1 05 331 05 0 021 21 3 3
log /log t log / t

log / /
       

  

  از دو طرف
log گيريم مي  

  

500000 100000 1 0 05 5 1 05t t( / ) ( / )   

133بنابراين پس از      رسد. نفر مي 500000ماه است، اين تعداد به  4سال و  33كه معادل  3
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  كتاب 94و  93هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -118
1شده در فرمول  گذاري مقادير داده با جاي   tA A ( r)   :داريم  

24 24 241 0 03 1 03 1 03AA A ( / ) ( / ) b ( / )
A

     


   

  شده اين عدد را محاسبه كنيم: حال بايد با توجه به اطالعات داده  
241 03 24 1 03 24 0 0125 0 3 2b ( / ) log b log / log b / log b / b             

  كتاب 104و  103هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -119
  دانيم: مي  
  عمر تعداد نيم    

1
2

tb ( )


  كسري از ماده كه باقي مانده است.  

2عمر در اين سؤال برابر است با:  تعداد نيم   1
4 2t     

1bمانده است برابر است با:  ساعت باقي 2گرم از ماده را تزريق كرده باشيم. در اين صورت كسري از ماده كه بعد از  ميلي xفرض كنيم در ابتدا   
x

  

 گذاري در فرمول داريم: با جاي  

 
1
21 1 1 1 2 1 42 2

( ) x /
x x
        

  كتاب 127 تا 125هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -120
5رقمي قابل ساخت با اين ارقام برابر است با:  تعداد كل اعداد سه   5 5n(S)      
5رقمي قابل ساخت با ارقام متمايز برابر است با:  تعداد اعداد سه   4 3n(A)      
  بنابراين احتمال موردنظر برابر است با:  

5 4 3 12 48 0 485 5 5 25 100
n(A)P(A) /
n(S)

 
    

 
   

  
  كتاب 17 و 12 ،5 هاي صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -121

 ،صـتالف) با توجه به اينكه منابع و امكانات محدود قابليت مصرف متعدد دارند، انسان براي استفاده از اين منابع با در نظـر گـرفتن هزينـۀ فر   
  زند. دد فقط دست به يك انتخاب ميناگزير از موارد انتخاب متع

  گرديد.» انديشۀ اقتصادي«كارگيري منابع و امكانات موجب پيدايش  ها براي يافتن بهترين راه به ب) از گذشته تالش فكري انسان  
اين اهداف صرف منابع باشد كه براي دستيابي به  ج) در الگوي مصرفي اسالمي نيازهاي انسان در جهت رشد و تعالي فكري و روحي، نامحدود مي  

  هاي فرهنگي ضروري است. گذاري و امكانات بسيار در سرمايه
  كتاب 22 و 21 هاي صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيگز : پاسخ -122
   روش مجالت ف و ونقل كاال به بازار حمل ،تهيۀ قطعات يدكي خودرو ،اي صادرات كاالهاي واسطه ،تدريس موسيقي ،بندي محصوالت غذايي بسته

بندي محصوالت غـذايي، تهيـۀ قطعـات يـدكي خـودرو و  شوند اما بسته توليد محسوب مي ءفروشي همگي جز هاي روزنامه فرهنگي در دكه
  شود. اي است و در حسابداري ملي منظور نمي  از جمله توليد كاال يا خدمات واسطه ونقل كاال به بازار، حمل

   عنوان كاالي نهايي  شوند در كشور صادركننده به ت اينكه براي استفاده در توليد به كشورهاي ديگر ارسال ميعل اي به  صادرات كاالهاي واسطه
  گردند. شوند و در حسابداري ملي محاسبه مي محسوب مي

   شود و  عنوان توليد محسوب مي دليل قانوني نبودن نه به ها به راه فروشي در چهار كند و گل تعمير وسايل شخصي از آنجايي كه از بازار عبور نمي
  شود. نه در حسابداري ملي منظور مي

  كتاب 25 و 24 هاي صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيگز : پاسخ -123
  الف)   

3800ميليون دالر  38010 
  اي  قيمت كاالي سرمايه

 هزينۀ استهالك ساليانه
  عمرمفيد

  )NDPتوليد خالص داخلي ( آالت) ارزش  ماشين پوشاك و مواد غذايي  خدمات  ارجي (عامالن خ -هزينۀ استهالك
3800ميليون دالر  2500 3000 1800 380 10720NDP ( )        
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  ب)  
 )GNPتوليد ناخالص ملي ( آالت) ارزش  ماشين پوشاك و مواد غذايي  خدمات  خارجند (عامالن كشور كه مقيم  

3800ميليون دالر  2500 3000 2100 11400GNP       
  ج)  

11400ميليون دالر  380 11020    هزينۀ استهالكGNP  ملي ( صتوليد خالNNP( 

11020دالر  55120 
NNP  

  سرانۀNNP   جمعيت كل
  د)  

3800 760 4560   اي قيمت جديد كاالي سرمايه  203800 760100   اي  ميزان افزايش قيمت كاالي سرمايه  

456(سال)2280ميليون دالر  5   سال آخر 5هزينۀ استهالك  4560 45610  قيمت استهالك ساليانۀ جديد  

  كتاب 5 ۀصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيگز : پاسخ -124
ها دست به انتخاب زده تا ابتدا آن دسته از نيازهايي كه اولويت بيشـتري دارد برطـرف  با توجه به محدوديت منابع و امكانات در دسترس، انسان  

  دنبال بهترين روش براي دستيابي به بيشترين ميزان توليد و كسب سطح باالتري از رفاه براي خود هستند. سازند و در اين راه به
  كتاب 41 و 38 هاي صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيگز : پاسخ -125
مـاهر و سـاده  گذرانده به سه گروه ماهر، نيمـه هاي آموزشي ها يا تحصيالت و دوره تجربيات و مهارتبه  توجهالف) عامل كار (نيروي انساني) با   

  شود. تقسيم مي
  هستند. كسب سود در آيندهشتري و جلب اعتماد م دنبال بهب) توليدكنندگان كاالهاي باكيفيت   
  .باشد نميهاي توليد  جويي در هزينه صرفه دنبال بهتوليدكننده  ،ج) براي كسب سود در آينده  
  كتاب 31 ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -126
  كنيم: ابتدا اطالعات موجود در صورت سؤال را بررسي مي  

25ميليارد دالر  200, (سال پايه) سال اول  
5800ميليارد دالر  25 200 5800 31 000, ,    5800سال اول   ميليارد دالر افزايش نسبت به سال اول سال دوم  
8900ميليارد دالر  25 200 8900 34 100, ,    8900سال اول   سال اول ميليارد دالر افزايش نسبت به سال سوم  

  كنيم: جدول زير را ترسيم كرده و جانمايي مي ،كل هر سه سال به قيمت جاري (شامل ميزان توليد و تورم) دست آوردن توليد با به  

  سال سوم  سال دوم  سال اول  
  34,100  31,000  25,200  قيمت جاري
  a  b  25,200  قيمت ثابت

      سال پايه  

  افزايش مقدار توليد سال دوم كل در سال دوم به قيمت ثابت  دتولي كل در سال پايه  توليد
3600 ميليارد دالر 25 200 25 200 3600 28 800a , a , ,       

  ها در سال سوم افزايش قيمت كل در سال سوم به قيمت جاري  توليد كل در سال سوم به قيمت ثابت  توليد
5700ميليارد دالر  34 100 34 100 5700 28 400, b b , ,       

  الف)  
31 000 28 800 2200, ,   كل سال دوم به قيمت ثابت  توليد كل سال دوم به قيمت جاري  توليد ميزان تورم در سال دوم  

3600  افزايش مقدار توليد سال دوم ميزان رشد در سال دوم  
  ب)  

5700 ها در سال سوم  افزايش قيمت  سومميزان تورم در سال  
28 400 25 200 3200, ,   كل در سال پايه  توليد كل در سال سوم به قيمت ثابت  توليد ميزان رشد در سال سوم  

  باشد كه با تكميل جدول باال خواهيم داشت: نام ديگر براي قيمت ثابت مي ،ج) قيمت واقعي  
  سال سوم  سال دوم  سال اول  

  34,100  31,000  25,200  قيمت جاري
  28,400  28,800  25,200  قيمت ثابت واقعي  قيمت
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  كتاب 40 ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -127

3خانوار 750 000, ,  2515ميليون 3 75100 /   75ميليون جو جمعيت خانوارهاي صرفه 155  تعداد خانوار

205625مگاوات  1125100   به مگاوات (الف  جويي ميزان برق صرفه  

1وات  000 000 1 125 000 000, , , , ,  به مگاوات (ب  جويي ميزان برق صرفه  

300وات  3 100  : پس
  

1  المپ 3هر خانوار  125 000 000 3003 750 000
, , ,

, ,
  نوارجويي هر خا ميزان صرفه

275ميليون نفر  305   جمعيت جامعۀ جديد (ج  

30ميليون خانوار  56  تعداد خانوارهاي جامعۀ جديد  

  كتاب 52و  49، 44 يها صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيگز : پاسخ -128
اال كاهش پيـدا كنـد، چـون ميـزان هرگاه قيمت ك ،رو به منحني تقاضاي روبه توجهالف) با   

  شود. جا مي راست خود روي منحني جابه سمت به نقطۀ تقاضايابد  افزايش مي تقاضا
كنندٔه قيمت كاال اسـت و  ب) در بازار انحصاري خريد فقط يك خريدار وجود دارد كه تعيين  

  فروشندگان ناگزير بايد قيمت را بپذيرند.
كنندگان حاضـرند بـه  مصرف ،يا مازاد تقاضا مواجه شويمج) هرگاه در بازار با كمبود عرضه   

ميل خود قيمت بيشتري بپردازند تا به كاالي موردنظر خود دست يابند و همين مسـئله 
  .شود قيمت تعادلي مي سمت بهموجب افزايش قيمت 

  كتاب 49تا  46 يها صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيگز : پاسخ -129
  كنيم. معين مي 10و مقدار  5600ابتدا نقطۀ تعادل را در قيمت  ،اد ارتباط بين منحني تقاضا و جدول عرضهدر اين سؤال با ايج  
  شويم. هاي باالتر از تعادل با مازاد عرضه مواجه مي باالتر از قيمت تعادلي قرار دارد. در قيمت 6700الف) قيمت   
  بنابراين: .است 15رضه مطابق جدول واحد و مقدار ع 8مقدار تقاضا مطابق منحني در اين قيمت   

15واحد  8 7    مقدار تقاضا  مقدار عرضه مازاد عرضه  
اسـت.  4900به  6700دليل كاهش قيمت از  واحد به 15واحد به  8روي منحني تقاضا، بيانگر افزايش مقدار تقاضا از  Bبه  Aجايي نقطۀ  ب) جابه  

  اضا و قيمت)(رابطۀ عكس بين مقدار تق
  رسد، پس: واحد كاال به فروش مي 5واحد است يعني  5واحد است اما در همين قيمت مقدار تقاضا فقط  18ميزان عرضه  8200ج) در قيمت   

5 8200 41 000,    قيمت هر واحد كاال  تعداد كاالي تقاضاشده دريافتي توليدكننده يا همان درآمد  
  )5600واحد است. (قيمت تعادلي  10قطۀ تعادل د) مقدار كاال در ن  
هاي كمتر از قيمت تعادل با مازاد تقاضا  واحد است يعني در قيمت 15كه كمتر از قيمت تعادلي است  4900مقدار تقاضا مطابق منحني در قيمت   

  شويم كه اين ميزان نسبت به مقدار تعادلي عبارت است از: مواجه مي
15واحد  10 5    مقدار تعادلي  مقدار تقاضا مازاد تقاضا نسبت به مقدار تعادلي  

  كتاب 59و  57، 55 يها صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيگز : پاسخ -130
  جريان داشته است.است كه از گذشته تا به امروز  »اخذ ماليات و صرف آن براي امور كشور« ،ها در جوامع دولت هاي روابط مالي يكي از شكلالف)   
  باشد. راه مؤثري مي درآمد جامعه رفع فقر و حمايت از اقشار كم ،آن فرايندب) از نظر اقتصاددانان براي توسعۀ اقتصادي و سرعت بخشيدن به   
در مسير مطلوب خـود كنند تا اقتصاد را  گذاري اقتصادي مي ، اقدام به وضع قوانين و سياستبا هدف ايجاد نظم و انضباط اقتصاديها  ج) دولت  

  قرار دهند.
  كتاب 60 ۀصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -131
علت نداشـتن اطالعـات كـافي و روشـن از وضـعيت اقتصـادي كشـور، توانـايي وضـع قـوانين و  طرفداران اقتصاد آزاد معتقدند كه دولت به  

  هاي مناسب را ندارد. گذاري سياست
  كتاب 67و  64 يها صفحه*  متوسط: * سؤال خصاتمش ▲  1 ۀنيگز : پاسخ -132
گـوييم ايـن كشـور بـه اسـتقالل  مي ،الف) اگر كشوري شدت وابستگي خود را به كاالهاي وارداتي كم كند و مشكلي براي تهيۀ آن پيدا نكند  

  اقتصادي نزديك شده است.
هـاي حـرام و  اندوزي هاي مشروع و در عين حال مبارزه با ثروت بر محترم شمردن مالكيت ،ونهم قانون اساسي وهفتم و چهل ب) در اصول چهل  

  غيرقانوني تأكيد شده است.
  نوعي به يكديگر وابستگي اقتصادي دارند. معادل استقالل اقتصادي نيست زيرا تمام كشورهاي دنيا به ،ج) عدم وابستگي اقتصادي  

A

Q

P
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1P

2P A
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  كتاب 74تا  70 يها صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيگز : پاسخ -133
    در جهـت  با قدرت اجرايي مشـخص و عمليـات معـينهاي عمومي براي يك سال كه  درآمدها و هزينه بيني پيشبودجه سندي است شامل

  شود. تنظيم مي شده به اهداف تعييندستيابي 
   شود. شده با ارقام واقعي پس از گذشت يك سال معين مي بيني تفاوت ارقام پيش  
    شود. كشورها توسط قؤه مجريه پيشنهاد ميتقريباً در تمام  
    :كاركردهاي بودجه عبارتند از  
  ) هماهنگي نظريات2    ) ارزيابي اهداف1    
  هاي دولتي و غيردولتي ) ارتباط فعاليت4    ) اخذ مجوز قانوني براي دولت3    
  كتاب 79و  78 يها صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيگز : پاسخ -134

 Bفرد  تصاعدي كلي نرخ مالياتي 
  الف)   

 Bماليات ماهيانۀ فرد  كل درآمد فرد  نرخ تصاعدي كلي 
2583 000 20 750100, ,    ماليات ماهيانۀ فردB 

  ».دقت كنيد معافيت مالياتي نداريم« 
  Aفرد  اي   نرخ مالياتي تصاعدي طبقه

1027 000 2700100,   : ماليات طبقۀ اول  

1551 000 27 000 24 000 24 000 3600100, , , ,     : ماليات طبقۀ دوم  

2078 000 51 000 27 000 27 000 5400100, , , ,     : ماليات طبقۀ سوم  

2583 000 78 000 5 000 5000 1250100, , ,     : ماليات طبقۀ چهارم  

2700 3600 5400 1250 12 950,      ماليات ماهيانۀ فردA  
  .تصاعدي كلي است Bاي و نرخ مالياتي فرد   تصاعدي طبقه Aب) نرخ مالياتي فرد   
شود بنابراين با اندكي افزايش يا كاهش در درآمد يا دارايي فرد، ميزان ماليات او  درآمد فرد مشمول نرخ جديد مي تمامدر نرخ تصاعدي كلي، ج)   

  يابد. شدت افزايش يا كاهش مي به
ها با هـم جمـع و  ماليات نهايتاً خُردهاي، هر قسمت از دارايي يا درآمد فرد با نرخ مربوط به همان طبقه محاسبه شده و   در نرخ تصاعدي طبقه    

  كند. شدت تغيير نمي ميزان ماليات او به ،شود. در نتيجه با اندكي تغيير در درآمد يا دارايي فرد ماليات ماهيانه محاسبه مي
83واحد پولي  د)   000 20 750 62 250, , ,    ماليات ماهيانه  كل درآمد فرد  ماندٔه خالص ماهيانۀ فردB  

83پولي واحد  000 12 950 70 050, , ,    ماليات ماهيانه  كل درآمد فرد  ماندٔه خالص ماهيانۀ فردA  
  است. Bواحد پولي بيشتر از درآمد خالص فرد  A ،7800درآمد خالص فرد     
  كتاب 79و  75 يها صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيگز : پاسخ -135
  .ت درآمد و سطح زندگي افراد جامعه (ميزان رفاه عمومي) بستگي داردبه وضعي ،تغيير و تكامل شكل ماليات  
  ماليات غيرمستقيم مالياتي است كه:  
  .پردازد ) هر فرد متناسب با ميزان مصرف خود ماليات مي2  .يابد ) به مصرف برخي كاالها تخصيص مي1  
  .شود مان با خريد كاال، ماليات به فروشنده پرداخت ميز  ) هم4  .دهنده از ميزان ماليات پرداختي اطالع دقيقي ندارد ) ماليات3  
  .) فرد خاصي موردنظر دولت نيست5  

  
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * متوسط * جامع آرايه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -136
  ساز دل اضافۀ تشبيهي است.  
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * دشوار * جامع آرايه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -137
شود و ايهام تناسـب دارد و  معني عدد هزار است و در صورت متناسب شدن با گل و بلبل معني بلبل و عندليب تداعي مي هزاران در اين بيت به  

  در اين بيت بلبل و گل تشخيص و استعارٔه مكنيه دارند.
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * متوسط * جامع آرايه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -138
  ب) تشبيه: سيل سرشك   اسلوب معادله الف)  
  د) كنايه: دل برداشتن كنايه از ناديده گرفتن است.   ج) تضاد: بود و نبود  
  ) تشخيص: اينكه قدح بخندد و شمشير بگريد، تشخيص است.ه  
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  هاي ادبي آرايه 23مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -139
  ) پنجه و دست2) نام ساز  1: چنگ 2گزينۀ   ها) مردم (انسان) 2) مردمك چشم  1 مردم: 1گزينۀ   
  دخانه) رو 2) فرزند  1 : رود4گزينۀ   معناي تاريك آمده است. : تار فقط به3گزينۀ   
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * متوسط * جامع آرايه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -140

  : حسن تعليل ندارد، ولي كلمۀ داغ تكرار شده است.3گزينۀ   
  : جناس: تاب و تب/ تشبيه: من مانند كوه1ينۀ گز   
  : كنايه: خون خوردن/ استعاره: غنچه تشخيص دارد و استعارٔه مكنيه است.2گزينۀ   
  : تشخيص: جبين خاك/ كنايه: حرف بر زمين افتادن4گزينۀ   
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * متوسط * جامع آرايه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -141

  ورشيد تماشاي بزم است.حسن تعليل: علت طلوع خ  
  استعاره: خورشيد تشخيص دارد و استعارٔه مكنيه است.  
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * متوسط * جامع آرايه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -142
  تناقض: از سيالب آباد شدن تناقض دارد. )ب  
  تضاد: عالي و برترين در مقابل فرودين، دون و پست )الف  
  ) اميد و آرزو2يحه ) عطر و را  1 : بوايهام )ج  
  استعاره: سرشك تشخيص و استعارٔه مكنيه دارد. )د  

  هاي ادبي مشخصات سؤال: * متوسط * جامع آرايه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -143 
  د.رس درست است و علت در نيامدن مو بر سر اين است كه از فضل سر تو بر آسمان مي 4فقط گزينۀ   

  هاي ادبي توسط * جامع آرايهمشخصات سؤال: * م ▲  2پاسخ: گزينۀ  -144 
  من مانند چشمه هستم. ام  تشبيه: چشمه  
  تناقض: با لب خندان گريستن  
  تناسب: رو، لب، دل  
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * متوسط * جامع آرايه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -145
  حسن تعليل: علت طلوع خورشيد ديدن روي تو است.  
  آميزي: خواب شيرين حس  
  و استعارٔه مكنيه دارد.خورشيد تشخيص   
  ادبيات فارسي 184مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -146
هاي كساني  ها و انديشه شناسي مورد توجه قرار گيرد و آن تأثير نظريه يك جريان فكري و فلسفي جديد باعث شد كه ادبيات از ديدگاه علم روان  

  كاوي هستند. د نمايندگان مكتب روانمانند فرويد، يونگ و آدلر بود. اين افرا
  ادبيات فارسي 184تا  174هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -147
  نظر است. شناسي صاحب ايبسن در نقد روان  
  ادبيات فارسي 194تا  191هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -148
  مه است.نا  نصيحت ،نام اصلي اين كتاب  
  ادبيات فارسي 190مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -149
  ادبيات فارسي 174و  173هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -150
  خود جمع است و دوباره جمع بسته شده است كه از نظر نقد لغوي اشتباه است.» طبايع«كلمۀ   
  ادبيات فارسي 106و  105هاي  خصات سؤال: * متوسط * صفحهمش ▲  2پاسخ: گزينۀ  -151
  هاي فكري سبك هندي است. گويي و واسوخت از ويژگي واقعه  
  مشخصات سؤال: * متوسط * جامع ادبيات فارسي ▲  1پاسخ: گزينۀ  -152
  كرگدن: اوژن يونسكو  
  فارسي ادبيات 112و  111هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -153
  عرفي شيرازي از شاعران سبك هندي است.  
  ادبيات فارسي 97مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -154
  شود. تواند استدالل بياورد خشمگين مي مفهوم مشترك: انسان نادان چون نمي  
  ادبيات فارسي 98مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -155
  شود. ارزش مي بيات: هر چيزي كه زياد شود، بيمفهوم مشترك ا  
  ادبيات فارسي 114مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -156
  شود. مفهوم مشترك: وابستگي و تعلق داشتن سرو كه مانع آزادگي او مي  
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  ادبيات فارسي 131مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -157
  اي بيابد. ديده منتظر خبري از يار است كه حيات تازه شق هجرانمفهوم مشترك: عا  
  ادبيات فارسي 148مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -158
  توان به مقصد و مقصود رسيد. مفهوم مشترك: بدون رهبر و پيشوا نمي  
  مشخصات سؤال: * متوسط * جامع ادبيات فارسي ▲  1پاسخ: گزينۀ  -159
  : خودم را مقصر دانستم.2 گزينۀ  
  معني زنده شدن مردگان است. : در اينجا به3گزينۀ   
  بردي بهتر بود. كردي و از بين مي : اگر اين شعر را پاك مي4گزينۀ   
  ادبيات فارسي 163مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -160

  وجود ندارد.مفهوم مشترك: عشق آموختني نيست و در هيچ كتاب و دفتري   
  ادبيات فارسي 157مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -161

  مفهوم مشترك: براي رسيدن به معشوق (خواسته) بايد از موانع و تعلقات گذشت.  
  ادبيات فارسي 101و  100هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -162
  اند هيچ اهميتي ندارد. بهره اني كه از عشق بيمفهوم مشترك: سرزنش و مالمت كس  
  تواند راز درون را پنهان دارد و نبايد آن را سرزنش كرد. : قلم و نوشتار نمي4گزينۀ   
  ادبيات فارسي 132و  105هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -163
  مشهود است. 1ن واسوخت گويند كه در بيت گزينۀ به آ  ،اگر شاعر برخالف سنت شاعري به سرزنش معشوق بپردازد  
  ادبيات فارسي 153مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -164
  عشق مرگ است. بخش است و زندگي بي مفهوم مشترك: عشق حيات  
  ادبيات فارسي 150تا  146هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -165
  : روح4گزينۀ   : حال3زينۀ گ  : قلب2گزينۀ   

  
  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۶

  نادرست است.» تو را نرتساند«دلیل  : به۲گزینۀ   

  نادرست است.» مبیری«و » این دنیا«دلیل  : به۳گزینۀ   

  نادرست است.» زندگی خود«دلیل  : به۴گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱زینۀ پاسخ: گ -۱۶۷

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  

  بسیاری از پزشکان : پزشکان زیادی ۲گزینۀ   

  های قلبی بیامری های قلب  : بیامری۳گزینۀ   

  تنها دلیل اصلی  بسیاری از پزشکان/ از جمله دالیل  : پزشکان زیادی ۴گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسطل: * مشخصات سؤا ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۸

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  

  مادر شده/ األّم  گفته : قیل ۱گزینۀ   

  فرزندان ها/ األوالد  اخالق : اخالقیات ۲گزینۀ   

  شده گفته مادران/ قیل  جامعه/ األّمهات  : املجتمع ۴گزینۀ   

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

  (معاینه کردن) .شود صورت مصدری ترجمه می نیز خرب مقاربه و غالباً به» َحُص یَفْ «و ...» رشوع کرد « .ز افعال مقاربه استا» أََخذَ «  

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۰

  د.نیز مفرد است و با مرجع خود مطابقت ندار » حّتی یختار»/ «الوظائف الهاّمة: وظایف مهم: «۱گزینۀ   

  »در جامعۀ ما : مجتمعنايف: «۲گزینۀ   

  باشد. است و نادرست می» ها راه«معنی  نیز به» طرق»/ «الوظائف املهّمة: وظایف مهم: «۴گزینۀ   
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  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۱

  نادرست است.» ربّک«و » مل ینِسک«دلیل  : به۲گزینۀ   

  و جمع بودن فعل انتهای جمله (فکونوا ...) نادرست است.» شوی ل میتکون غافالً: غاف: «۳گزینۀ   

  »إیامنک به إیامنت به او / «.شده مطابق نیست : بخش اول جمله با ساختار اصلی عبارت داده۴گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۲

 :صورت زیر است گذاری و اعراب درست این عبارت به حرکت  

  الجزمِ   أوْ   ِب الّنْص   عواملِ   ِمن  تََجرَّدَ   إذا  املضارعُ   َفعیُْر 

  فعل مضارع 
  و مرفوع

 نائب الفاعل 
  و مرفوع

  فیه و  مفعول
  محّال منصوب

  فعل ماٍض 
  »هو«فاعله 

  مضاف إلیه   مجرور  جار
  و مجرور

معطوف و مجرور   حرف عطف
  بالّتبعّیة

  

  الّنونِ   بوِت ِبثُ   ـهُ ـــــــــــــــعُ َرفْ   یکونُ   َقد  و

  فعل مضارع مرفوع  حرف تقلیل حرف عطف
  و من األفعال الّناقصة

  » کان«اسم 
  و مرفوع

  مضاف إلیه 
  و مجرور محّالً

  مضاف إلیه   جار و مجرور
  و مجرور

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۳

  گذاری و اعراب درست این عبارت به صورت زیر است: حرکت  

  يف  ُرُس نَدْ   يالّت  األخیرةُ   الّسنةُ   ُهوَ   العامَ   هذا  انّ 

من الحروف 
  املشّبهة بالفعل

و » إنَّ «اسم 
  منصوب محّالً 

عطف البیان و 
  منصوب بالّتبعّیة

  » إنّ «خرب  ضمیر فصل
  و مرفوع

صفت و محّالً  صفت و مرفوع
  منصوب

  املسترت» نحن«فعل و فاعله 
  و الجملة صلة 

  جار

  

  الجامعة  يف  الّدراسة  نُدیمُ   القادمةِ   الّسنةِ   يف  و  الّثانویّاِت 

نعت و مجرور   مجرور  جار  حرف عطف  مجرور
  بالّتبعّیة

  فعل مضارع مرفوع و 
  املسترت» نحن«فاعله 

به و  مفعول
  منصوب

  مجرور  جار

  ترکیبی*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۴

  (منادی) نادرست است.» مبتدأ و مرفوع«دلیل  : به۱گزینۀ   

  نادرست است. (أمر للمخاطبین)» ماٍض و للغائبینَ «دلیل  : به۲گزینۀ   

  نادرست است.» اسم زمان«دلیل  : به۳گزینۀ   

  ترکیبی*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۵

  ها: اشتباهات سایر گزینه  

  فعل مضارع مجزوم : فعل مضارع منصوب ۱گزینۀ   

  (اسم تفضیل) مشتّق  : جامد ۲گزینۀ   

  مشتّق (صفة مشّبهة) : جامد ۴گزینۀ   

  عربی چهارم ۶درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۶

  باشد. دارا منی ،از افعال مقاربه نیست؛ چون رشایط مقاربه بودن را که باید خرب مضارع داشته باشد ۴در گزینۀ » َجَعَل «  

  عربی چهارم ۷درس *  دشوارل: * مشخصات سؤا ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۷

  فیه هستند. مفعول» دامئاً : «۴گزینۀ   »کُلَّ : «۲گزینۀ   »ِس اَمْ : «۱گزینۀ   

  به است. مفعول ۲در گزینۀ » لحظات«  

  عربی چهارم ۷درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۸

  .خواهد را از ما می در کتاب درسی، این ساختار »اغراء«صورت سؤال با توجه به تعریف   

  .باشد می» اغراء«دربردارندۀ  ۲گزینۀ   

  باشد. ای خربی و اسمیه است که شامل مبتدا و خرب می نیز جمله ۳نۀ و گزی »تحذیر« ۴و  ۱های  گزینه  

  عربی چهارم ۸درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۹

  ها نصب متییز واجب است. یز بیاید، ولی در سایر گزینهمتییز وزن، پیامنه، مساحت جائز است که مجرور ن  

  عربی چهارم ۸درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۰

ابهـام » َعـلاَفْ «متییز بعد از  ،۲). اما در گزینۀ ۴و  ۳، ۱های  کند (گزینه متییز بعد از وزن، پیامنه، مساحت و عدد، ابهام را از مفرد برطرف می  

  کند. مله برطرف میرا از ج
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  عربی چهارم ۹درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۱

  (مستثنی و منصوب) يّ خالتَ  ي : خالتا۱گزینۀ   

  و مرفوع)» مل یکن«الرّجال املصلّون (مستثنی مفّرغ، اسم  : الرّجال املصلّین ۲گزینۀ   

  و مجرور به اعراب فرعی)» غیر«الیه  مضافغیر َولََدیْهم الّصغیرین ( : غیر ولداهم ۳گزینۀ   

  عربی چهارم ۸درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸۲

  »ي إلی املساعدِة أکرث!إّن احتیاج صدیق«باشد.  و منصوب می» إنّ «متییز و در اصل، اسم » احتیاجاً «  

  باشد. در اصل مبتدا و مرفوع می» إیامناً «ل و در اصل نایب فاع» صفحةً «در اصل فاعل، » شوقاً «ها  در سایر گزینه  

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

  و جمع مکرس است. » األصوات«حال و صاحب حال » مرتفعةً «  

   هستند که جمع مکرس نیستند.صاحب حال » ياملمرّضات، الّصادقون و والدا«ترتیب  به ۴و  ۲، ۱های  در گزینه  

  عربی سوم ۱۵درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸۴

  است.» مجمل«از ادات تشبیه است و قطعاً تشبیه بلیغ نیست بلکه » کأنّ «  

  باشد. شبه است و از نوع بلیغ می ها تشبیه خالی از ادات و وجه در سایر گزینه  

  ۳بی عر  ۱۶درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۵

کـار رفتـه اسـت کـه مصـداق محّسـنات  های دیگر طباق به دارای جناس هستند که از محّسنات لفظی است. در گزینه» خضوع«و » خشوع«  

 أمام] -اآلخرة]/ [وراء -/ [الّدنیاِعُد]تُبْ  -الّنور]/ [تَُقرّب -[الظّالم .باشد معنوی می

  
  كتاب 99 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -186
  طوسي، به درخواست سلطان ملكشاه سلجوقي نوشته شده است. الملك نظام خواجه نامۀ يا سياست سيَرالملوك  
  كتاب 122 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -187
  .اند ذاشتهگ جاي بر خود از را ها سفرنامه سياسي بيشترين مأموران مسافران، ميان در  
  كتاب 126 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -188
  .دارد نام »حال حسب« يا »نامۀ خودنوشت زندگي« شود، مي نوشته شخص خود توسط كه اي نامه زندگي  
  .شوند مي نوشته ديگران توسط كه هستند هايي نامه زندگي همگي ديگر گزينۀ سه: تذكر  
  كتاب 101 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -189
 صحرانشينان وتاز تاخت. است روزگار اجتماعي اوضاع شرح در سند بهترين كه دارد وجود قصايدي خراساني، سبك مدحيۀ قصايد انبوه ميان در  

 كتـاب از گويـاتر ولـي است؛ آمده راوندي آيةالسرور و الصدور راحة چون تاريخي منابع از بعضي در مردم وضع آشفتگي و خراسان شهرهاي در
  .است شده مشهور فارسي ادبيات تاريخ در »خراسان نامۀ اهل« عنوان به كه است ابيوردي انوري قصيدٔه باره، دراين راوندي

  كتاب 166 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -190
يونـان  در و بـودا هنـد در الئوتزو، و كنفوسيوس چين در. اند بوده مؤثر ها تمدن تداوم و گيري شكل در معنوي هاي شخصيت و بزرگ مصلحان  

  .اند بوده و اجتماعي معنوي مصلحان دست اين از سقراط و سولون
  كتاب 156 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -191

 روزگـار از دو دوره، بـه را ايـران تاريخ توان مي نظر اين از. تسياسي اس و اقتصادي روند لحاظ به ايران بنديِ تاريخ دوره بندي، شيؤه تقسيم يك  
  .كرد تقسيم حاضر عصر تا مشروطيت و از مشروطيت انقالب تا باستان

  كتاب 119و  118هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -192
  مهاجرت اقوام از نوع سفرهاي اجتماعي است.  
 ايـن از يكـي .اند فرسـتاده مي فرمانروايـان ديگر نزد را و سفيرهايي مأموران داليلي به بنا همواره انفرمانرواي روزگاران قديم ازي: سياسسفرهاي   

  صلح بوده است. مذاكرات انجام و نزاع داليل، ترك
  كتاب 147 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -193
  .دارد وجود آن به مراجعه امكان زمان در هر و نيست تلويزيون) يا راديو اخبار (مثل معين اختصاص دادن وقت نيازمند نشريه از استفاده  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  .يابد مي را ها دربارٔه آن بيشتر تفكر و انديشه و مطالب مكرر مرور خوانندٔه نشريه فرصت) 1  
  .دارند كمتري محدوديت ها رسانه ديگر به نسبت نشريات مطالب، حجم و تنوع نظر از) 3  
  .است ديگري رسانۀ از هر بيش نشريات مطالب سنديت معموالً) 4  
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  كتاب 148 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -194
 بيشـتر بنـدي تقسـيم نـوع اين در. سازد مي مطرح نيز را) موضوعي بندي تقسيم بر عالوه( نشريات بندي تقسيم از ديگري نوع محتوا به توجه  

 بـراي »كاربردي مجلۀ تحقيقي« يا »پژوهشي نشريۀ علمي« هايي مانند گذاري نام. است مطرح مطالب كاربرد و اهميت ،)سنديت ميزان( كيفيت
  .گيرد مي صورت ها ويژگي اين دادن نشان

  كتاب 127 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -195
 فرهنگي ميراث از مهمي بخش كه طوري به .شد تر متنوع و تر رايج حال حسب ارشنگ مشروطه، از پس خصوص به معاصر دوران از ايران، تاريخ در  

  .گيرند مي بر در را فراواني اجتماعي و اخالقي تاريخي، حقايق آثار، گونه اين زيرا ؛شود مي شامل را ما
  كتاب 136 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -196
 مسائل به مربوط ها آن مطالب هنگامي كه يعني. هستند تحقيقي و اداري ارزش داراي دو شود مي ها آن از زمان هر در هك اي استفاده توجه به با اسناد  

  .گويند مي تاريخي اسناد ها آن به دست دادند، از را روزانۀ خود و جاري ارزش آنكه پس از اما شوند، مي محسوب شخصي يا اداري روزمرٔه جاري است
  كتاب 158 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -197
و هـا  انديشـه از تأثيرپـذيري بـا مورخـان پس آن از .آميختند هم در تاريخي دربارٔه انديشه و اسالمي ايراني هاي سنت ايران، به اسالم ورود با  

 خـود آثار مسلمانان، عمومي زبان عنوان به ن عربيزبا  رواج و جنبۀ ديني دليل به آغاز در اين مورخان. پرداختند تاريخ نگارش به جديد هاي روش
  .شد دگرگون اسالمي تجزيۀ خالفت و ايران در مستقل نيمه و مستقل آمدنِ فرمانروايان كار روي پي در روند اين. نوشتند مي زبان را بدان

  كتاب 142و  141هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -198
 .كـرد مي نگهـداري خانـه در را اسناد حكومتي، اداري و دستگاه هر مسئول كه بود اين بر رسم هاي جديد وزارتخانه تأسيس از پيش تا ايران در  

  .رفت مي بين از ها آن از تعداد زيادي زمان مرور به و مانده ارث به ساالر هاي ديوان خانواده در اداري اسناد بيشتر بنابراين
  كتاب 168 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -199
 و جهان جمعيت افزايش مورد در اعالن خطر حتي كه شد موجب را هايي بيني خوش هاي فني از اوايل قرن نوزدهم تا اوايل قرن بيستم، پيشرفت  

را  جمعيت خطر افزايش شد، يم توليد موجب افزايش كه فني زيرا پيشرفت .نشد تلقي انسان، جدي اخالقي انحطاط مورد در آگاه تذكر متفكران
  بخشيد. مي اقتدار ،انحطاط جاي به بشر امروز به ظاهراً صنعت قدرت و ساخت مي مرتفع

  كتاب 165 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -200
 وقتـي كـه امـا اسـت؛ مفيد گردد تالش و تحرك كه باعث آنجا تا تفاوت نيست. انساني برابري ناقض وجه هيچ به ها ملت تمدن سطح در تفاوت  

  .كند مي جدال تبديل و جنگ به را سازندگي و صلح و همكاري انساني شود جويي سلطه و تبعيض موجب

  
  كتاب 74 ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -201

:اند ) معروفthree Sترين ابزارهايي كه در جغرافيا به ( ترين و شناخته مهم
  )RSسنجش از دور ( -1
  )G.I.Sسيستم اطالعات جغرافيايي ( -2
)G.P.Sسيستم تعيين موقعيت جغرافيايي ( -3

  كتاب 82و  77هاي  * صفحه سادهمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -202
  كتاب 120 ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -203
  كتاب 116 ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -204
  كتاب 114 ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -205
  كتاب 95و  92هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -206
  هاي مختلف اطالعات، نقش بسيار مؤثري دارند. دن و افزودن اليهروز آور  اي در بازنگري نقشه و به  هاي هوايي و تصاوير ماهواره عكس  
  كتاب 117و  113هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -207
  هاي محيطي و نيروي انساني در كشورمان، پرداختن به آمايش سرزمين امري ضروري است. با توجه به وسعت، تنوع جغرافيايي، پراكندگي توان  
  كتاب 84و  80هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -208
  كنند. ها را مشخص مي برداري از آن ها و نحؤه بهره هاي سطح زمين، نوع پديده ، با تصويربرداري از پديده»لندست«هاي سنجش از دور مانند  ماهواره  
   )2شكل ( كتاب 92 ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -209
  ):G.I.Sم اطالعات جغرافيايي (تسمرحلۀ اولِ يك سي 3  
   ميداني، سيستم تعيين موقعيت جغرافيايي (هاي  منابع: نقشه، گزارشG.P.Sاي  هاي ماهواره هاي هوايي، عكس هاي آماري، عكس )، جدول داده  
   بندي، اصالح، اسكن كردن و رقومي كردن ورودي: كدبندي، طبقه  
    :ها و تصاوير و ساير اطالعات سازي، تجزيه و تحليل فضايي، انطباق نقشه ها، مدل تركيب و پردازش دادهپردازش  
  كتاب 111و  108هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -210

   فيايي (شهر، روسـتاها و سـواحل) هاي جغرا كنش و واكنش ميان عوامل زيستي (انسان، جانوران و گياهان) و مكان ،زيست در مديريت محيط
  سبب شده تا تعادل انسان و محيط حفظ شود.
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  كتاب 102 ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -211
  مراحل درك و مديريت دقيقِ جهان پيچيده و پر از سيستم:  
  صورت مدل ) نشان دادن سيستم به2    ) شناخت تعامل بين اجزا1  
  ها به يكديگر تبط كردن مدل) مر 4    ) گسترش مدل3  
  كتاب 111 ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -212
  كتاب 71 ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -213
  آورد. امكان طراحي و ترسيم وضعيت توپوگرافي سطح زمين را فراهم مي Surferافزار  نرم  
  كتاب 117 ۀ* متوسط * صفحمشخصات سؤال:  ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -214

 :مرحلۀ دوم *

 

  زمان: اواسط سلطنت رضاشاه تا اوايل برنامۀ عمراني پنجم
 هاي اقتصادي و اجتماعي پي نبرده بودند. ريزي به لزوم برنامه  
 .تعداد كمي از مناطق كشور رشدي بدون برنامه داشتند  
 آشكار شد. ها ريزي فت، ضرورت برنامهزمان با افزايش بهاي ن هم

  

  دهي فضايي احساس شد. لزوم سامان  :مرحلۀ سوم *
 عنوان ابزار توسعۀ فضايي كشور مطرح شد. طرح آمايش سرزمين به

 )4(شكل  كتاب 80 ۀ* صفح شوارد مشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -215

  
  كتاب 93مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -216
  اند. ، كشورهايي است كه در كانون بلوك شرق قرار گرفتهجهان دومداري بلوك غرب است و منظور از  ، كشورهاي سرمايهجهان اولمراد از   
  كتاب 103مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -217
جهاني در طي قـرن بيسـتم بـه  به انسان دنيوي و اين نرسيد. اصالت بخشيدن انقالب فرانسههاي  رب با انكار حقايق قدسي به آرمانفرهنگ غ  

  ها و اميدها منجر شد. يأس و نااميدي و به مرگ آرمان ،»نيهيليسم«گرايي  پوچ
  كتاب 111و  93هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -218
  سؤال از دو قسمت تشكيل شده است:  
المللـي  مشترك و معاهدات بين هاي گذاري هاي دروني خود را با سرمايه بندي و جبهه ها هاي اقتصادي، جنگ قسمت اول: كشورهاي مركز، بحران  

 كنـد.  ي مركزي را تسـهيل مـياي است كه انتقال ثروت از كشورهاي پيراموني به كشورها گونه المللي به كنند. اين معاهدات بين مديريت مي
  اصطالح مركز و پيرامون

در حركت افراطي و استعماري خود با عبور از دورٔه اسالمي و رجوع به دوران پيش از اسـالم بـراي  انديشۀ سياسي ناسيوناليستيقسمت دوم:   
  كرد. اي ويژه تدوين مي شناسنامهتأسيس كه بعد از دخالت استعمار در مناطق اسالمي ايجاد شده بود،  هاي تازه هريك از دولت

  كتاب 126مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -219
كرد توان مقاومت و تداوم نيـز نداشـت و ديـر يـا زود از طريـق  دليل اينكه ارتباطي با بلوك شرق برقرار نمي از نظر دولتمردان آمريكا، انقالب به  

  كرد. سوي بلوك غرب دراز مي كارگزاران آن، ديگر بار دست نياز به
  كتاب 85و  83هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -220
  پديد آمده بود. اين فرهنگپرداخت كه در متن  به حل مسائلي مي هاي فرهنگي غرب بنياناي بود كه در چارچوب  ماركسيسم نظريه  
و  فردگرايـي ليبراليسـتيبود. نظام اجتماعي موردنظر مـاركس از  ماترياليستير، بلكه رويكرد نظري ماركس نسبت به عالم نيز رويكردي سكوال   

  كرد. عبور مي داري اقتصاد سرمايه
  كتاب 127مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -221
تفـاوت داشـت،  رويكرد چپ و سوسياليستيدليل  هاي مشابه اروپايي به ميالدي روسيه، انقالبي بود كه گرچه با ديگر انقالب 1917انقالب اكتبر   

  كرد. هاي روشنگري مدرن عمل مي ها و ارزش خود در چارچوب آرمان سكوالر و دنيويولي با خصلت 
  كتاب 122و  121هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -222
  بخش با انقالب اسالمي ايران: هاي آزادي تفاوت انقالب  
انقـالب اسـالمي در   .شـوند واقع مي شرقگرفتند و مورد حمايت بلوك  شكل مي غرببخش اغلب در رويارويي با بلوك  هاي آزادي ) انقالب1  

  رويارويي با رژيم شاه هيچ وابستگي به بلوك شرق نداشت.
  مي يك انقالب فراگير مردمي بود.انقالب اسال  .گرفتند ها و احزاب شكل مي هاي چريكي گروه بخش اغلب با جنبش هاي آزادي ) انقالب2  
انقالب اسالمي در حقيقت حاصل بازگشت جامعه بـه معرفـت و   .گرفتند شكل مي ها و مكاتب بخش در چارچوب نظريه هاي آزادي ) انقالب3  

  آگاهي اسالمي بود.
و  اقتصـاديشـدند، ولـي در قطـع وابسـتگي  يبخش در مقابله با استعمار قديم و حذف كارگزاران مستقيم غرب موفق م هاي آزادي ) انقالب4  

  انقالب اسالمي تنها يك انقالب سياسي نبود، بلكه هويتي فرهنگي و تمدني داشت.  .توفيقي نداشتند فرهنگي
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  كتاب 129و  122، 113هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -223
  شدند. قيم غرب موفق ميتقديم و حذف كارگزاران مسدر مقابله با استعمار  بخش هاي آزادي انقالب )الف  
  است. استبداد استعماريزده در كشورهاي اسالمي،  رهاورد حكومت منورالفكران غرب )ب  
  شدند. هاي مبارز فلسطيني ناگزير به بخش اخير ملحق مي دادند و گروه را تشكيل ميجبهۀ پايداري و مقاومت كشورهايي كه زير نفوذ بلوك شرق بودند،  )ج  
  كتاب 100مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -224
  ) اسـتقالل معرفـت1 :و غيرتجربي استهاي غيرحسي  با روشن شدن اينكه علم حسي و تجربي نيازمند برخي معرفت ،در نيمۀ دوم قرن بيستم  

  بي علم مدرن و مباني رقيب آن شكل گرفت.دنبال آن پرسش از مباني غيرتجر  ) و به2ها مخدوش شد.  تجربي از ديگر معرفت
  كتاب 101و  93، 82هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -225
ها را به چالش كشانده است، بيش از همه نيازمند به معرفت و علمـي  فرهنگي كه با حضور گستردٔه سياسي و اقتصادي خود ديگر فرهنگ )الف  

  اند. پسامدرن فاقد اين ظرفيت هاي در صورتي كه انديشه ؛توجيه كنداست كه حضور جهاني آن را 
 ليبراليسم با تكيه بر شعار آزادي و مخصوصاً آزادي اقتصادي، راه استثمار را براي صاحبان ثروت باز كرده بود و عـدالت را در عرصـۀ حيـات )ب  

  ورهاي غربي شكل گرفت.ترتيب، چالش فقر و غنا در بطن كش انساني ناديده انگاشته بود و بدين
  كنند. هاي دروني خود را از طريق استثمار اقتصادي كشورهاي غيرغربي حل مي : جوامع غربي چالشمركز و پيرامون )ج  
  كتاب 102و  91هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -226
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
  اور ديني و معنوي در زندگي انسان، نياز فطري آدمي به حقايق قدسي و ماوراءطبيعي است.ترين علت تداوم ب قسمت اول: مهم  
  توجهي به ابعاد دنيوي به بهانۀ رويكرد معنوي، منجر به بحران فرهنگي خواهد شد. قسمت دوم: بي  
دهنـد و سيسـتم عرضـه و  را از دست مـي يابد، توليدكنندگان، بازار فروش خود قسمت سوم: در بحران اقتصادي، قدرت خريد مردم كاهش مي  

  شود.  تقاضا نامتعادل مي
  كتاب 113مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -227
اسـتقالل به كشورهاي استعمارگر،  وابستگيدليل  است. آنان به استبداد استعماريزده در كشورهاي اسالمي،  د حكومت منورالفكران غربر و رها   

  .كند هاي مردمي براي حفظ هويت اسالمي خود را نيز سركوب مي مقاومتسازند و  جوامع اسالمي را مخدوش مي يسياسي و اقتصاد
  كتاب 114و  113هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -228
هـاي  د را در چارچوب انديشـههاي خو  شوند. روشنفكران چپ حركت در كشورهاي اسالمي شناخته مي روشنفكران چپنسل دوم تحت عنوان   

  دادند. سازمان مي ماركسيستيو  سوسياليستي، ناسيوناليستي
  كتاب 102مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -229
ها،  زههاي هنر، اقتصاد، سياست و علم مطرح شد و فرهنگ خاص هريك از اين حو  ترتيب در حوزه گرايي به سكوالريسم و دنيوي ،در قرن بيستم  

  سكوالر و دنيوي شد؛ اما فرهنگ عمومي جامعۀ غربي، آن هم در محدودٔه زندگي خصوصي همچنان ديني باقي ماند.
  كتاب 85و  82هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -230
  سؤال از دو قسمت تشكيل شده است:  
هايي كـه بـين  آيند، نه از نوع چالش ه درون يك فرهنگ و تمدن واحد پديد ميهايي بود ك قسمت اول: چالش بلوك شرق و غرب از نوع چالش  

  آيد و چالشي نيست كه هنگام تبديل و تغيير يك فرهنگ و تمدن آشكار شود. وجود مي هاي مختلف به فرهنگ
  قسمت دوم: نخستين چالش و تضاد كه چالش فقر و غناست در بطن كشورهاي غربي شكل گرفت.  
  كتاب 99مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2ينۀ پاسخ: گز  -231
معتبرترين راه شناخت جهان بود و به موازات آن، دو ابزار اسـتدالل عقلـي و تجربـي  كتاب مقدس و شهود آباء كليسادر فرهنگ قرون وسطي،   

رفـت از  ران كشيده شد. جهان غرب براي برونتدريج به بح شد. در دوران رنسانس اين روش معرفتي مورد ترديد قرار گرفت و به ناديده گرفته مي
  كرد. بسنده مي تجربي استداللي عقلي واين بحران معرفتي، به تناسب رويكرد دنيوي خود به شناخت 

  كتاب 92و  91هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -232
  هاي اقتصادي: هاي سياسي توسط بحران روند فروپاشي نظام  
  ) تحريك قشر محروم و مقاومت محرومان2  ال بحران به قشر محروم و مستضعف جامعه) انتق1  
  شود. هاي سياسي مي ) عدم كنترل بحران باعث فروپاشي نظام4   ) افزايش دامنۀ بحران3  
  كتاب 111مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -233
  ديدند. يد از رفتار فرنگيان ميزده، اصالح را در تقل قسمت اول: منورالفكران غرب  
  هاي كشورهاي مسلمان بودند. زده با بيدارگران اسالمي اين بود كه هر دو گروه خواستار اصالح رفتار دولت وجه اشتراك منورالفكران غربقسمت دوم:   
  كتاب 94مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -234
    كنند كه چالش و نزاع بين اين دو دسته كشـورها را بـه  ا نسبت به كشورهاي غني و فقير كساني مطرح مياصطالح استعمارگر و استعمارزده ر

  كنند و به ابعاد فرهنگي آن نيز توجه دارند. ابعاد اقتصادي محدود نمي
   هـا از  پـذيري مقلدانـۀ آنها نيست؛ بلكه خودبـاختگي فرهنگـي و الگو  از نظر آنان مشكل كشورهاي فقير تنها ضعف اقتصادي و صنعتي آن

  كشورهاي صنعتي است.
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  كتاب 76مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -235
  هاي محلي با قدرت كليسا: چالش اربابان و قدرت  
  ار داشت قطع كرد.هايي كه تحت نفوذ آن قر  سان دست كليسا را از زمين جامعۀ غربي اين چالش را به نفع قدرت دنيوي شاهزادگان حل كرد و بدين  

  
  منطق  8و  7هاي  مشخصات سؤال: * ساده * درس ▲  2پاسخ: گزينۀ  -236
زمان دو طرف محال است. يعني اگر يك طرف صادق  واقع دو قضيۀ حملي است. در قضاياي حقيقي، صدق و كذب هم دو طرف قضيۀ منفصل در  

  آن است. بنابراين ميان اين دو قضيۀ حملي (دو طرف قضيۀ منفصل) تقابل تناقض برقرار است.يا كاذب باشد، طرف ديگر برعكس 
  منطق  66مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -237
  بخش نيست. كدام از چهار گزينه نتيجه شكل اول قياس: صغرا بايد موجبه باشد و كبرا حتما كلي باشد. پس در هيچ  
ممكـن اسـت  4و  1هاي  بخش نيسـت امـا در گزينـه نتيجـه 3و  2هاي  ا كلي و مقدمات در كيف مختلف باشند. پس در گزينهشكل دوم: كبر   

  )4و  1هاي  . (رد گزينهبخش باشد نتيجه
دليـل  بـه 2بخش نيست امـا در گزينـۀ  قطعاً نتيجه 4و  3، 1هاي  شكل سوم قياس: صغرا موجبه و يكي از دو مقدمه كلي باشند. پس در گزينه  

  )2بخش باشد. (رد گزينه  تواند نتيجه احتمال موجبه بودن صغرا مي
  بخش نيستند. كدام از سه شكل قياس نتيجه پس فقط در شرايطي كه صغرا سالبه و كبرا جزئي باشد، هيچ  
  منطق  13و  10هاي  مشخصات سؤال: * ساده * درس ▲  2پاسخ: گزينۀ  -238
خوارند و ثانياً صورت استدالل غلط است زيرا در شـكل  ها مانند پانداها علف (مغالطه در ماده) زيرا برخي خرس اوالً صغراي اين قياس غلط است  

  دوم، شرط انتاج اين است كه دو مقدمه در كيف مختلف باشند؛ پس قياس منتج نيست.
بـه » ها داراي رنگ هسـتند بعضي جسم«گفته شده : قياس منتجي از شكل اول است (صغرا موجبه و كبرا كلي است). توجه شود اينكه 1گزينۀ   

  ».اند رنگ ها داراي رنگ هستند و بقيه بي فقط بعضي جسم«اين معني نيست كه 
» .ها فسيل جديـد نيسـتند بعضي سنگ« :: قياس منتجي از شكل اول است (صغرا موجبه و كبرا كلي است) كه نتيجۀ آن اين است كه3گزينۀ   

  ».ها جديد نيستند بعضي سنگ«توان گفت:  ها فسيل جديد نيستند، جديد هم نيستند؛ يعني مي نگبديهي است كه وقتي بعضي س
  صغرا موجبه و يك مقدمه كلي است.)( .: قياس منتجي از شكل سوم است4گزينۀ   
  منطق  58مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -239
  ه كند! اين استدالل كه از كلي به جزئي است، در حقيقت قياس شكل اول زير است:نبايد ما را گمرا» ها شبيه همۀ انسان«عبارت   
  هايي داشته است. هايي دارد؛ پس حافظ ضعف حافظ انسان بوده است. هر انساني ضعف  
  فظ درست باشد.نتيجه دربارٔه حا ،البته ممكن است مقدمۀ دوم نادرست باشد (انسان كامل بدون ضعف وجود داشته باشد) ولي با اين وجود  
  منطق  67مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -240
) ثانيـاً متضـاد 2اش همواره كلي است (رد گزينـۀ  هاي منتج در شكل سوم قياس اقتراني، جزئي هستند. پس اوالً نقيض نتيجه تمام نتايج ضرب  

باشد؛ زيرا اگر نتيجه كه جزئي است صادق باشد، متـداخلش كـه كلـي اسـت ) و ثالثاً متداخلش ممكن است صادق يا كاذب 3ندارد (رد گزينۀ 
). حال اگر نتيجه كه جزئي 4ممكن است صادق يا كاذب باشد و اگر نتيجه كه جزئي است كاذب باشد، متداخلش نيز كاذب خواهد بود (رد گزينۀ 

اني منتج اگر مقدمات صادق باشند نتيجه هم صـادق خواهـد دانيم در هر قياس اقتر  است صادق باشد، نقيض آن كلي و كاذب است و چون مي
  درست است. 1بود، گزينۀ 

  منطق  75مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -241
ب ضـر «حتي اگر ضرب اول از شكل اول قياس مصادره به مطلوب باشد، براي نشان دادن باطل بودن قياس بايد از قياس استفاده كرد. بدين شـكل:   

  ».اول شكل اول قياس مصادره به مطلوب است و هر مصادره به مطلوبي غلط و باطل است. پس ضرب اول شكل اول قياس هم غلط و باطل است
  منطق  36مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -242
  اما با هم تفاوت دارند.  ،است» انسان«موضوع هر چهار قضيه   
  .»هر انساني عقل دارد«توان گفت  نظر است؛ يعني مي كند مورد مصاديق متعدد تطبيق ميعنوان يك مفهوم كلي كه بر  به» انانس«مفهوم : 4گزينۀ   
عنوان يك مفهوم كلي كه داللت بر مصاديق متعدد دارد. بـه  نظر است؛ نه به عنوان يك مفهوم معين مورد به» انسان«ها: خود مفهوم  ساير گزينه  

از » مفهوم انسـان«دهند نه دربارٔه  از جهت مفهوم بودن آن كه يك مفهوم معين است خبر مي» مفهوم انسان«ها دربارٔه  قضيه اين ،تعبير ديگر
مفهـوم «هسـتند و نـه » داراي جنس و فصل«گري آن از مصاديق متعدد انسان در خارج؛ زيرا افراد و مصاديق خارجي انسان، نه  جهت حكايت

  هاي افراد انسان. اند نه ويژگي هاي مفهوم انسان ها همگي ويژگي اين محمول هستند، بلكه» نوع«يا » كلي
  منطق  39و  38هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -243
نسـبتي  گويد اگـر اما اصل قضيه، متصل است. زيرا مي گرچه در اين قضيه، يك قضيۀ شرطي منفصل وجود دارد كه در جايگاه تالي قرار گرفته،  

  .)(آن انسان زن است يا آن انسان مرد است .وجود داشته باشد (موجودي انسان باشد) آنگاه يكي از دو نسبت ديگر برقرار خواهد بود
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  منطق  51و  48هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -244
  توانند داشته باشند: دو قضيۀ متناقض، دو صورت مي  
  »بعضي الف ب نيست«و » است هر الف ب«اول:   
  شوند. مي» بعضي ب الف نيست«و » هر ب الف است«آمده  دست در اين صورت دو قضيۀ به  
  »بعضي الف ب است«و » هيچ الف ب نيست«دوم:   
  شوند. مي» بعضي ب الف است«و » هيج ب الف نيست«آمده  دست در اين صورت دو قضيۀ به  
  آمده در هر دو صورت اول و دوم، متناقض هم هستند لذا حتماً يكي از آن دو كاذب است. دست به : طبق رابطۀ تناقض، قضاياي1گزينۀ   
: اگر صورت اول را در نظر بگيريم، چون دو قضيۀ اصل، نقيض هم هستند حتماً يكي صادق و يكي كاذب است. هر كدام را صادق فـرض 2گزينۀ   

هـر انسـان حيـوان «الصدق آن اصل نيست. مثالً اگر دو قضيۀ اصل ما  ه، عكس الزمآمد  دست كنيم طبق جدول احكام عكس مستوي، قضيۀ به
بعضي حيوانـات «(كاذب) و » هر حيوان انسان است«آمده  دست دو قضيۀ به ،(كاذب) باشند» ها حيوان نيستند بعضي انسان«(صادق) و » است

آمده مانند اصل خود صادق نيست زيرا اولي خـودش  دست دو قضيۀ به يك از بينيد هيچ طور كه مي (صادق) خواهند بود؛ همان» انسان نيستند
  كاذب است و دومي خودش صادق ولي اصلش كاذب است.

الصدق آن  آمده، عكس الزم دست صادق باشد، قضيۀ به» هر الف ب است«: اگر صورت اول را در نظر بگيريم و فرض كنيم قضيۀ 4و  3هاي  گزينه  
 ،)3كاذب (رد گزينۀ » هر حيوان انسان است«صادق است ولي » هر انسان حيوان است«كاذب باشد. مثالً قضيۀ  نيست لذا ممكن است صادق يا

  ).4نيز صادق است (رد گزينۀ » هر ناطق انسان است«است و قضيۀ صادق » هر انسان ناطق است«و قضيۀ 
  فلسفه سوم 33مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -245
كنند و به آزمايش اشـخاص  آيند و از من تقليد مي دنبال من مي ها نيز به جو و پژوهش من براي جوانان خوشايند است و گاهي آن و ن جست.... اي  

سـقراط «گويند:  ي خود، بر من خشمگين شده و مييجاي اعتراف به دانا  شوند به گيرند و رسوا مي ها كه مورد آزمايش قرار مي پردازند. ولي آن مي
  خود هيچ تفسير روشني ندارند. ۀدر حالي كه براي گفت »كند انان را گمراه ميجو 

  فلسفه سوم 24مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -246
اشـد؛ توانند بپذيرند كه امكان دارد كسي گماني نادرست داشته ب كساني كه سخن پروتاگوراس را قبول دارند (انسان معيار همه چيز است)، نمي  

سنگ است كه ممكـن  ). در واقع سخن پروتاگوراس با اين عقيده هم1چون هر پندار و تخيلي براي صاحب آن درست و حقيقت است (رد گزينۀ 
). طبق ايـن 3زمان هم حق باشد هم باطل؛ كافي است پندارهاي دو نفر در مورد حقانيت آن با هم متفاوت باشند (رد گزينۀ  است يك قضيه هم

). اما توجه به اين نكته 4زمان هر كدام براي شخصي درست باشد (رد گزينۀ  طور هم توان دربارٔه شيء واحد سخنان متناقضي گفت كه به نظر مي
  نظر خواهند داشت. ضروري است كه اگر دو نفر ادراك و پندار و تخيل يكساني دربارٔه يك امر داشته باشند، دربارٔه آن امر وحدت

  فلسفه سوم  25و  24هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -247
شود انديشيد، پـس اگـر  واقعي هم مي چون انديشيدن ما به يك چيز براي وجود آن كافي نيست يعني به چيزهاي غير«گويد:  اين استدالل مي  

  توان شناخت (واقعي دانست).  نميواقعي نداريم، لذا چيزي (واقعيتي) را  چيزي را واقعي بدانيم راهي براي تميز آن از غير
  فلسفه سوم  53مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -248
  كنند.  به نظر افالطون، الفاظ و تصورات كلي بر موجودات حقيقي و واقعي در عالم مُثُل داللت مي  
  ها را ادراك كرد. توان آن : با يك سير عقالني مي1گزينۀ   
  كنند. مندي افراد متعدد خارجي هستند ولي به خود افراد خارجي داللت مستقيم نمي مورد بهره: كليات 3گزينۀ   
  شوند. مندي از كليات عالم مُثُل ساخته مي شوند بلكه از ازل تا ابد در عالم مُثُل موجودند. اين افراد خارجي هستند كه با بهره كليات ساخته نمي: 4گزينۀ   
   فلسفه سوم 56تا  54هاي  ات سؤال: * متوسط * صفحهمشخص ▲  4پاسخ: گزينۀ  -249
هـا وجـود  چيزهايي كه در عالم ديدني ۀها و مادر هم ها و فصل سال ٔهابد كه پديدآورندي مي سر گذاشت در هاي خروج از غار را پشت چون تمرين  

  مختلف ببيند همان خورشيد است. ها را در مراحل  ديدني ۀهم جتدري دارد خورشيد است و در عين حال علت اينكه توانست به
  بينند.  افتد چيزي نمي اي كه در اثر آتش بيروني به ديوار غار مي : در تمثيل غار، زندانيان از خود و يكديگر جز سايه1 ۀگزين  
  كنند.  وگو مي تها با هم گف پندارند كه سايه مي ،كنند در غار منعكس شود آمد مي و : اگر صداي كساني كه در بيرون غار رفت2ۀ گزين  
  شود.  خاطر مي زيرا از تغيير وضع خودش آزرده ؛ر به خروج از غار كردا : پس از باز كردن زنجير و رهايي از زندان، بايد زنداني را واد3 ۀگزين  
  فلسفه سوم  67و  66هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -250
كنـد و چـون همـان اسـتعدادِ تحـول و  شود؛ بلكه ماده هويت و وحدت خود را حفظ مي يگري تعويض ميدر تغييرات، ماده نيست كه با مادٔه د   

گيـرد. امـا صـورت،  قرار مي» شدن«و » صيرورت«) و به اين ترتيب موضوع 2شود (رد گزينۀ  )، پذيراي صورت جديد مي1حركت است (رد گزينۀ 
  شود. ض ميشود؛ بلكه فقط با صورت ديگري تعوي دچار صيرورت نمي

  گاه از يكديگر جدا نيستند و تا هستند با هم خواهند بود. : ماده و صورت هيچ4گزينۀ   
   فلسفه سوم 69و  68، 66، 61هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -251
امـا در عـالم  ،دگرد علت صوري محسوب مي ،سازد كه وظايف و كاربرد ميز را برآورده مي در مصنوعات بشري مانند ميز، شكل و صورت خاص آن  

در  ءاي كه از شي كاركرد و وظيفه ،علت صوري است و همچنين در هر مرتبه ،است ءحركت و سكون در يك شي أطبيعت همان طبيعت كه مبد
  در همان مرتبه است.  ءرود، علت صوري آن شي خودش انتظار مي ۀمرتب
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مانند فردفرد اشـيا اعـم از جمـادات و نباتـات و  ،تركيب است. اما ارسطو معتقد است كل جهان ماده ۀمغالط ،: تعميم حكم اجزا به كل1 ۀگزين  
يك نيروي طبيعـي در كـل  ،دهد ميل طبيعي خاصي در يك گياه او را رشد و نمو مي كه سوي مقصدي دارد. يعني به همان شكل حيوانات رو به

  هد. د  سوي هدفي عالي سوق مي جهان طبيعت نيز او را به
 تواند به علـت مـادي علت مادي بر اثر دخالت علت فاعلي (چه دروني و چه بيروني) مي ،: با توجه به اينكه ماده و صورت نسبي هستند2ۀ گزين  

  شود. مرغ كه علت مادي جوجه است، به جوجه كه علت مادي مرغ است تبديل مي تبديل شود؛ مثالً تخمبعدتر  ۀبراي مرحل ديگري
علت  نيستند كه به بيروني و دروني تقسيم شوند. (چهارگانه) هاي اصلي علت ءعواملي مانند نور و آب براي رشد گياه جزنظر ارسطو  از: 4 ۀگزين  

  فاعلي و غايي رشد گياه، طبيعت دروني آن است.
   فلسفه اسالمي 87مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -252
 ۀهمـ .)4 ۀي اين است كه نثري پخته و بسيار عالي دارند (رد گزينردزبان عربي هستند و ويژگي آثار عربي سهرو فلسفي سهروردي به صرفاً آثار   

آثار  .)1 ۀخزائن وحي است (رد گزين هاتصال او ب ۀاحاديث هستند كه نشان سرشار از ني وآ آثار سهروردي از جمله آثار فلسفي او آراسته به آيات قر 
االشراق كه شامل  آن به روش خودشان است و حكمة نقدو  ءهستند: مطارحات، مقاومات و تلويحات كه حكمت مشافلسفي سهروردي دو دسته 

  )2 ۀ(رد گزين .اوست خود جديد ۀفلسف
   فلسفه اسالمي 124مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -253
فقـر « ۀداند و نظري كننده نمي قانع استبر مبناي اصالت ماهيت  كهمشا را  حكماي ۀنظري ،»مالك نيازمندي معلول به علت« ۀلئمالصدرا در مس  

  كند. اصالت وجود مطرح مي نايرا بر مب »وجودي
   فلسفه اسالمي 145مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -254
  هاي اخير نقش موثر داشت. ات ديني و فلسفي در دهههاي ديگر هموار نمود و در دفع شبه شهيد مطهري راه را براي مباحث تطبيقي با فلسفه  
  فلسفه اسالمي  108و  107هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -255
تصـديق  عقلـي قُـبح و حُسـن با توجه بـه لذا اين وصف يقيني، بيهوده بنا بر تعريف يعني كاري كه غرض و هدفي ندارد. و كار عبث: 1 گزينۀ  

 .است بيهوده و عبث باشد نداشته غرض و هدف كه كاري ،نپذيريم چه و بپذيريم را عقلي قبح و حسن چه به تعبير ديگر شود؛ نمي
 .خواهد بود زشت و قبيح نرسد، هم آخرت در و نرسد مؤمن به دنيا اين سود در اينكه فرض به بلكه نيست؛ قبيح دنيا در تكاليف سود رسيدن: 2 گزينۀ  
 . است قبيح خدا براي اغراض قبيل اين و دهد انجام كاري خود منفعت براي بخواهد كه است آن از زهمن خدا: 3 گزينۀ  
مالك  افعال خدا براي هم و انسان براي افعال هم را قبح و حسن معتزله اما دانند؛ مي انسان زندگي به مربوط فقط را قُبح و حُسن حكما: 4 گزينۀ  

  .فعل تابع قبح و حسن نه است قبح و حسن تابع لفع يعني عقلي قبح و حسن. دانند مي
   فلسفه اسالمي 118و  117هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -256
  است.  »توحيد و خداشناسي«ل ئافتد كه مطابق با مسا كمك خدا به سالك در سفر دوم اتفاق مي  
  است.  »نفس و معاد«مباحث افتد كه مطابق با  ارم اتفاق ميسالك از خدا براي هدايت مردم در سفر چه ٔهاذن و اجاز  
   فلسفه اسالمي 139تا  137هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -257
عـادت  بايد آن را انكار كرد. همچنين عليت يك اصل عقلي هم نيست و فقط ناشي از پس ؛شود عليت در تجربه يافت نمي« :ستاهيوم معتقد   

و  1رد گزينـۀ  ؛(نقطۀ اشتراك بـا هيـوم شود تجربه و حس ادراك نمي باعليت « :طباطبايي معتقد است ۀعالم ).2(رد گزينۀ » ستاهني انسان ذ 
صورت علـم حضـوري ادراك  و در نفس به كند نه حس) (يعني در خارج واقعيت دارد ولي عقل آن را درك مي پس عقالني است ،)4تأييد گزينۀ 

  ».)3گزينۀ (رد  شود مي
   فلسفه اسالمي 150مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -258

  .دارد بشريت وسعت به ديدگاهي فلسفه اين. است متعلق ندانسته خاصي جامعۀ به را خود و نبوده محلي و قومي گاه هيچ اسالمي فلسفۀ«
      دليل، همين به

خود نظام فكرى در و بگنجانند خويش فلسفۀ در را ها آن و بشناسند ديگر هاى فرهنگ در را صيلا و مثبت اند عناصر توانسته اسالمي حكماى
  .كنند جذب

      رو، اين از
بـا سنخي هم و ارتباط و نظر وسعت همين و دارد و داشته فلسفي وجود مكاتب ديگر متفكران و اسالمي فيلسوفان ميان گو و گفت امكان همواره
  .باشد فلسفه يك پويايي و حيات تواند ضامن مي ها رهنگف و ها انديشه ديگر

      بنابراين،
 فراموش هاى ارزش احياى كه است خويش به مخصوص مباني با زنده، اى فلسفه جهان، به نسبت مدون الهي ديدگاه يك حكم در اسالمي فلسفۀ
  ».دهد مي مژده امروز بشر به را شده

   فلسفه اسالمي 100و  99هاي  * متوسط * صفحهمشخصات سؤال:  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -259
  علم حضوري نفس به خود است. راز نظر سهروردي مبناي هر علم حصولي، علم حضوري است و هر علم حضوري مبتني ب  
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   فلسفه اسالمي 123و  121 ،120هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -260
شود. اگر كسي بگويد مقصـود از شود بلكه اصالت آن اثبات ميفرض گرفته نمي، اصالت براي وجود پيش»ا اعتباريتاصالت ي«در بحث : 1 گزينۀ  

  است طبعاً وجود، غير اعتباري و اصيل خواهد بود ولي اين مصادره به مطلوب است نه برهان. » غير وجود«همان » اعتباريت«
  اعتباري و متواطي است. » ميز«ارد. مثالً مفهوم متواطي نبودن، ربطي به اعتباريت ند: 2 گزينۀ  
 .دهـدمي نشان را اشياء واقعيت كه است مفهومي ،»اصيل« پس. باشد عيني و واقعي آن، خارجي يازا هماب يعني مفهوم، يك »اصالت: «3 گزينۀ  

  . دربارٔه واقعيت است فعاليت ذهن حاصل و نداشته عينيت كه است مفهومي اعتباري مقابل، در
  كند.مفهوم اعتباري هم نوعي مصداق دارد ولي مصداق آن، خود واقعيت نيست؛ بلكه حد و مراتب واقعيت است كه ذهن، انتزاع مي: 4 ينۀگز   

  
  كتاب 29مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -261
هـايي هسـتيم كـه در  ها و پاسخ گيري محرك ارهاي ما اكتسابي است و ما نتيجۀ شكلفرض بنيادين رويكرد رفتاري اين است كه تمام رفت پيش  

  هاي ما نقش دارد. گيري رفتارها و مهارت دهيم. بنابراين تشويق و تنبيه كه يك عامل محيطي است در شكل واكنش به محيط خود مي
  كتاب 15مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -262
گرايي بين دو رويكرد كه يكي انسان را تحت تـأثير  سانرويكرد ان  

دانست (رفتاري) و ديگري به عوامل غريزي و ناهشـيار  محيط مي
كاوي) قرار گرفت و آبراهام مازلو آن را نيـروي  تأكيد داشت (روان

  گذاري كرد. شناسي نام سوم در روان
  كتاب 29مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -263
علت و معلولي  ۀدنبال رابط كنيم. اما وقتي به بستگي استفاده مي و نزديكي متغيرها هستيم، از روش هم ارتباطدنبال بررسي ميزان  وقتي صرفاً به  

  كنيم. باشيم از روش آزمايشي استفاده مي
توانستيم از  ، مي»دهد ها را افزايش مي نفس آن كان، عزتهاي اجتماعي به كود آموزش مهارت«صورت بود كه  عنوان مثال، چنانچه فرضيۀ ذكرشده بدين به  

هـا را  نفـس آن هاي اجتماعي قرار دهيم و گروه ديگر را آموزش ندهيم و در انتها ميـزان عـزت يك گروه را تحت آموزش مهارت» روش آزمايشي«طريق 
  (رابطۀ علت و معلولي) .نفس باشد يا خير ش عزتتواند علت افزاي هاي اجتماعي مي مقايسه كنيم تا نتيجه بگيريم آيا آموزش مهارت

  كتاب 13مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -264
هاي جسماني خود مانند تـپش قلـب و فشـارخون را كـه فرايندشود تا  تكنيكي است كه در آن به افراد آموزش داده مي» خوراند زيستي پس«  

رل ارادي فرد نيستند مهار كنند. از آنجايي كه اين كار از طريق بازخورد دادن محيطي به افـراد (صـداي هايي خودكارند و معموالً تحت كنت پاسخ
  شود، تكنيك رويكرد رفتاري است. زنگ) انجام مي

  كتاب 51مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -265
صورت جمعي و با تعداد زيـاد بـراي كـودك  ساالن به شوند. ابتدا گروه هم  ميتدريج از اهميت زيادي برخوردار  ساالن به در كودكي دوم گروه هم  

شود. روابط فرد با ديگران مربوط به  تر مي شود، روابط دوستي و گروهي محدودتر و صميمي تدريج كه به سن او افزوده مي مطرح هستند، ولي به
  رشد هيجاني اجتماعي است.

  كتاب 62متوسط * صفحۀ  مشخصات سؤال: * ▲  2پاسخ: گزينۀ  -266
  دسترسي پيدا كرده باشد. شناختي نوجوانيشود كه فرد به رشد  اين مرحله از رشد اخالقي زماني پديدار مي  
  كتاب 23مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -267
خودي خود عـدم ضـرورت انجـام روش  اين يافته به اي بين دو متغير وجود ندارد، گونه رابطه بستگي مشخص شود كه هيچ اگر از طريق روش هم  

  دهد. آزمايشي را نويد مي
  يك علت ديگري است. توان گفت كدام بستگي داراي مشكالت تفسيري است. چون وقتي مشخص شود بين دو متغير رابطه وجود دارد، نمي روش هم  
  عدم كنترل آزمايشگر بر رفتار از معايب روش مشاهدٔه طبيعي است.   
  كتاب 65مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -268
  ها متوسط است. اين نوجوانان داراي استدالل اخالقي مافوق قراردادي هستند و اضطراب آن  
  كتاب 24مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -269
مانند تحقيق دربارٔه كـاربرد داروهـا در تغييـر  ؛در زندگي روزمره است شناختي هاي روان استفادٔه عملي از يافته ،هدف ،»كاربردي«در تحقيقات   

  .رفتارهاي غيرعادي
  گيرد. هاي مختلف مغز در پديدآيي رفتار مورد بررسي قرار مي رابطۀ بين مغز و رفتار و تعيين نقش قسمت» فيزيولوژيك«در حوزٔه   
  كتاب 46مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -270
  شود. تواند جمع و تفريق كند، ولي شمارش اعداد و فهم اصول اساسي اعداد، در اين سنين شروع مي اگرچه كودك در اين دوره نمي  
  : رشد هيجاني اجتماعي كودكي اول2و  1هاي  گزينه  
  : رشد شناختي كودكي دوم4گزينۀ   
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  كتاب 21مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -271
گيري كنيم  توانيم نتيجه مي  همگن بودن آزمودنيو  ثابت نگه داشتن ساير شرايطكنيم و با فرض  اد ميدر روش آزمايشي ما تغيير را در محيط ايج  

  كه متغير مستقل علت متغير وابسته است.
آمده  دست دهد كه نتايج به باشد. زيرا تكرار نتايج آزمايش توسط محققان ديگر نشان مي پذير بودن آن مي  تكرار ،از مزاياي اصلي روش آزمايشي  

  واقعي و درست است.
  روش آزمايشي است. اصلترين  نكته: كنترل متغير مستقل مهم  
  كتاب 6مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -272
بـا دهندٔه درست بودن و واقعي بودن نتايج است. اگر بـه نتـايج مشـابهي  است كه نشان» پذيري آزمون«هاي مهم  يكي از ويژگي» تكرارپذيري«  

  توان به آن پايبند بود. چنان مي شده دقيق بوده و هم توانيم اطمينان حاصل كنيم كه نظريۀ ارائه هاي متفاوت برسيم، مي آزمودني
  كتاب 45مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -273
افتد. از جمله شكل، قيافه و اندازٔه كـودك تغييـر  مي هاي مختلف اتفاق اجتماعي در جنبه -رشد زيستي ،سالگي) 6تا  2در دورٔه كودكي اول (  

  تواند عكس دورٔه قبل خود را تشخيص بدهد. ساله نمي طوري كه كودك شش ،كند زيادي مي
  كتاب 36مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -274
هـاي ديگـر بسـتگي دارد. مـثالً  از رشد به تغييـرات در جنبـهپذيرند و تغييرات در يك جنبه  ها و ابعاد مختلف رشد از يكديگر تأثير مي جنبه  

، رشد شناختي (ضعف در درس رياضي) و مثالً قد كوتاه يا مهارت كم در ورزشتواند تحت تأثير رشد جسماني  نفس پايين يك كودك مي اعتمادبه
  ) باشد.ساالن رشد اجتماعي (روابط ضعيف با هم

  كتاب 40سؤال: * متوسط * صفحۀ مشخصات  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -275
رو است. در ايـن دوره فـرد بـه  روبه »پارچگي و وحدت در مقابل نااميدي و سرخوردگييك«سال به باال) فرد با بحران  65خوردگي ( در دورٔه سال  

ثمـر  نيافته و بـي اهداف خود را انجامباشد، ولي اگر  اگر زندگي پرباري داشته است، براي او اين زندگي شاد و بامعنا مي .كند گذشتۀ خود نگاه مي
  بداند، سرشار از نااميدي و سرخوردگي خواهد شد.

  كتاب 12مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -276
جـارب دوران وسيلۀ ت سالي به است و رفتار بزرگ  وسيلۀ نيروهاي ذاتي تعيين شده گويد: رفتار كودك به شدت جبرگراست زيرا مي نظريۀ فرويد به  

  هاي زيستي ارائه شده است كه نقش ارادٔه آزاد و عوامل محيطي را بيش از حد ناچيز شمرده است. اساس مدل كودكي. عالوه بر اين، اين نظريه بر
  : علت جبرگرا بودن رويكرد رفتاري است.1گزينۀ   
  باشد. : در مورد مكانيستي بودن رويكرد شناختي مي2گزينۀ   
  كتاب 43مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2 پاسخ: گزينۀ -277

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سال است. 35سال و بيشتر از  15مير نوزاد يا جنين در سنين كمتر از  و  اساس اين نمودار، بيشترين ميزان مرگ بر  
  كتاب 38مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -278
... انجام داد، به اين نتيجه رسيد كه كودكان در اثر  كودكان از مفاهيمي چون عدد، زمان، حجم و پياژه پس از آزمايشات متعددي كه دربارٔه درك  

  كنند. ساختارهاي شناختي سادٔه خود را به ساختارهاي پيچيده تبديل مي ،تجربه
  كتاب 62مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -279
مثـل  ؛كنـد شخصي و ارزشـي را بـراي نوجوانـان فـراهم مـي هاي و انتخاب ها گيري فرصت تصميم ،سازي و استدالل اخالقي رشد تفكر فرضيه  

  گيري براي ورود به دانشگاه. تصميم
  كتاب 53و  52هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -280
   شوند. زودتر از پسران بالغ مي دختران  
    شوند. كنند، زودتر بالغ مي زندگي مي گرمسيرافرادي كه در مناطق  

    4شود. بنابراين فاطمه (گزينـۀ  باعث بلوغ زودرس (و در پسران باعث بلوغ ديررس) مي دخترانهاي رواني خانوادگي در  و فشار عاطفي سردروابط( 
  د.شو  كند، زودتر بالغ مي اي با روابط عاطفي سرد زندگي مي كه هم ساكن مناطق گرمسير است و هم در خانواده
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