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 هر دو معني مقابل كدام واژه درست است؟ -1
  ) شهربند: زنداني، داروغه4  ) دستور: وزير، اجازه3  مردي: مقاومت، شفاعت ) پاي2  ) ترنم: آواز نيكو، سرودن1  

  است؟ نادرستتوضيح مقابل كدام گزينه  -2
  ) اشتياق: ميل قلب است به ديدار محبوب2    ز مفيد و كمياب) اكسير: هر چي1  
  دار درويشان و قلندران ) شامورتي: عصاي گره4  رنگ در كنار راست كهكشان اي سرخ ) عيوق: ستاره3  

  معني چند واژه در مقابل آن درست است؟ -3
 -حد (مجازات شرعي) -پيكر (داراي نقش اژدها) اژدها -ن)اهل صورت (متشرعا  -جرگه (زمره) -ضماد كردن (مرهم نهادن) -مهجور (دورافتاده)  

  تراويدن (چكيدن) -ترنج (بالنگ) -دژم (خشمگين) -زي (لباس و پوشش خاص هر صنف)
  ) هفت4  ) هشت3  ) ده2  ) نه1  

  كدام اثر منثور است؟ -4
  ) حديقه4  ) كمدي الهي3  شده ) بهشت گم2  االوليا ) تذكرة1  

  رابر آن درست است؟مايۀ كدام اثر در ب درون -5
  ) المنقذ من الضالل: عرفان4  حال الوقايع: حسب ) بدايع3  المحجوب: تفسير ) كشف2  الصبيان: غنايي ) نصاب1  

  مشهود است؟» زمينۀ خرق عادت حماسه«در كدام بيت  -6
) چـــــو آيـــــد بـــــه ديـــــو ســـــپيد آگهـــــي1
ـــــاك2 ـــــدت هولن ـــــيش آي ـــــار پ ـــــي غ ) يك
ــــم3 ــــم چش ــــپه را ز غ ــــد ) س ــــره ش ــــا تي ه
ـــــو4 ـــــاز كـــــرد ) گ ـــــگ را س ـــــتن جن پيل

 

كـــــز ارژنـــــگ شـــــد روي گيتـــــي تهـــــي 
ــــاك ــــيم و ب ــــر از ب چنــــان چــــون شــــنيدم پ
مـــــرا چشــــــم در تيرگــــــي خيــــــره شــــــد
از آن جايگـــــــه رفـــــــتن آغـــــــاز كـــــــرد

 

  امالي غلط نوشته شده است؟كدام واژه با  ،در عبارت زير -7
ام و ذكر خرد و متابعت دين و اخالص و امانـت او بـر  با او ثناها گفتهو در احكام مروت عذر به چه تأويل جايز توان داشت؟ و بارها بر سر جمع «  

  »قدر شود. ها بي زبان رانده، اگر آن را خالفي روا دارم به تناقض قول و ركّت راي منصوب گردم و عهد من در دل
  ) متابعت4  ) منصوب3  ) قدر2  ) تأويل1  

  شود؟ در كدام گزينه غلط اماليي مشاهده مي -8
  شمار مقر بي -دستار و دراعه -شائبه منبع بي -) فسق و فجور2  عذار ساقي گل -الي صخره -غم فراق -كي) شيخ ز1  
  مرواريد ثمين -صور خيال -واقعات غرايب -) سكر عارفانه4  جرئۀ اندوه -هول كوير -جوالنگاه هول -ها ها و نشئه ) لذت3  

  وجود دارد؟ چند غلط اماليي ،در عبارت زير -9
ادث به عاقل محيط شود بايد كه در پناه ثواب دود و بر خطا اصرار ننمايد و آن را ثبات عزم و حسن عهد نام نكنـد و صـواب مـن آن هرگاه حو «  

 است كه بر مالزمت اعمال خير كه زبدٔه همۀ اديان است اقتصار نمايم و بدانچه ستودٔه عقل و پسنديدٔه طبع است اقبال كنم. اگر كسي همه عمر
  »ز گزارد و از مال حالل صدقه دهد چندان ثواب نيايد كه يك ساعت از روز در جهاد گذارد.به صدق دل نما

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  شاعر از آرايۀ تضمين بهره برده است؟ ،در كدام بيت -10

ـــــد1 ـــــون بپردازي ـــــوي روم چ ـــــعر مول ) ز ش
ـــــت2 ـــــرار اس ـــــر ز اس ـــــه پ ـــــابي ك ) آن كت
كـه گفـت) صائب اين آن غزل حضرت سعدي اسـت 3
ــام4 ــيخ ج ــس از دور ش ــه پ ــخن ك ــرو س ) آن خس

 

موحـــــدان غـــــزل صـــــائب انتخـــــاب كنيـــــد 
الطيــــــر شــــــيخ عطــــــار اســــــت منطــــــق

ـــر و نفـــس عشـــق ـــازي دگ ـــر اســـت ب پرســـتي دگ
ــــه ــــيم شــــعر را ب ــــاج اقل دار نيســــت جــــز او ت

 

  است؟ نرفتهكار  آرايۀ كدام گزينه در بيت زير به -11
ـــــــي ـــــــدام م ـــــــم دُرد دردش م نوش

 

ــــــانم  ــــــتي ج ــــــت ذوق مس از آن اس
 

  ) جناس ناقص حركتي4  آرايي ) واج3  ) ايهام تناسب2  آميزي ) حس1  
  در ابيات زير در كدام گزينه آمده است؟» جناس و حسن تعليل، تضاد، تناسب، اغراق«هاي  ترتيب آرايه -12

است شب و است روز كه بناگوش و است زلف نه آنالف) 
دان آيـد ب) نه دهاني اسـت كـه در وهـم سـخن

) آتش روي تو زيـن گونـه كـه در خلـق گرفـتج
د) جنــبش ســرو تــو پنــداري كــز بــاد صباســت

) ليكن اين حال محـال اسـت كـه پنهـان مانـده
 

وان نــه بــاالي صــنوبر كــه درخــت رطــب اســت 
مگــر انــدر ســخن آيــي و بدانــد كــه لــب اســت
عجب از سوختگي نيست كه خـامي عجـب اسـت
ــرب اســت ــن در ط ــان چم ــۀ مرغ ــه از نال ــه ك ن

ــو ــي ت ــعدي قصــب اســت زره م ــردٔه س دري و پ
 

  ب -ه -الف -د -) ج4  الف -ب -ه -د -) ج3  ه -ب -الف -ج -) د2  ب -ج -ه -الف -) د1  

 کل کتاب:  ۳ فارسی زبان       تابکل ک:  چهارم فارسی ادبیات و زبان
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  چند مصوت بلند وجود دارد؟ ،در عبارت زير -13
  »بر تابلويي خواندم كه روغن خوراكي براي هر خانوار مهياست.«  
  ) نه4  ) ده3  ) يازده2  ) دوازده1  

  شود؟ نقش تبعي معطوف يافت مي ،كدام بيت در -14
اش از دزد محفــوظ اســت و بــرگش از خــزان ) ميــوه1
ـــــو2 ـــــودي ك ـــــا س ـــــتن م ـــــدن و رف ) از آم
ـــق3 ـــزم عش ـــتان ب ـــۀ مس ـــه ذوق گفت ـــنو ب ) بش
يـــازد بـــين ) دلبـــر چـــو بـــه تيـــغ دســـت مـــي4

 

هـــايش ايمـــن اســـت از اّره بـــيخش از تبـــر شـــاخه 
ـــــو ـــــودي ك ـــــا پ ـــــر م ـــــد عم ـــــار امي وز ت

ـــول ـــاين ق ـــت ك ـــقانه ز گف ـــت و عاش ـــنود اوس ش
برخيــــز و بيــــا و بــــر ســــر پــــاي نشــــين

 

  هاي كدام بيت به شيؤه عادي است؟ همۀ جمله -15
) يكــــي را بــــه جــــان داد زنهــــار و گفــــت1
ــــــامجوي2 ــــــاي ن ــــــت ك ــــــراينده را گف ) س
ــــــرود3 ــــــر او را ف ــــــخ م ــــــين داد پاس ) چن
ـــــين4 ـــــرايم بب ـــــون س ـــــدي اكن ـــــرا دي ) م

 

ـــــت  ـــــدر نهف ـــــر ان ـــــاري س ـــــا بي ـــــر ت نگ
ــــا  ــــتزم ــــين گف ــــدر چن ــــد ان ــــوي و ن باي گ

ــــنود ــــادر ش ــــن ز م ــــتان م ــــن داس ــــه اي ك
بــــــدين خانــــــه نفــــــرين بــــــه از آفــــــرين

 

  شدٔه كدام بيت متفاوت است؟ زمان و نوع فعل مشخص -16
كنـد گـويي مـي ) منگر كه خسرو پـيش تـو بيهـوده1
ــــــان2 ــــــور جه ــــــرز پ ــــــن ) فرام ــــــين م ب
ــــور3 ــــويش مهج ــــال خ ــــم از جم ــــه داري ) چ
يـــــن دانـــــي) گـــــر بـــــداني و گـــــر نـــــه ا 4

 

ــو   ــل چ ــدبلب ــود بين ــيدا ش ــه و ش ــل ديوان روي گ
ــــــد  ــــــدبياي ــــــن بخواه ــــــين م ــــــو ك ز ت

از دور بيـــــنم مـــــيرهـــــا كـــــن تـــــا تـــــو را 
ـــــي  ـــــا خط ـــــت ت ـــــه ز آن اس ـــــوانينقط خ

 

  نقش هريك از ضماير متصل بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ -17
ــاه ــي بســوزمت ز نگ ــه چــون ن شــبم بگفــت ك

 

ــرون  ــن يــك ســخن ب ــبش اي ــد كجــا وه از ل آم
 

  نهاد -متمم -) مفعول4  نهاد -متمم -) متمم3  اليه مضاف -مفعول -) متمم2  اليه مضاف -مفعول -) مفعول1  
  :جز بهشود  جايي ضمير متصل ديده مي در همۀ ابيات جابه -18

ـــر نمـــي1 ـــده ب ـــه روي كســـم دي باشـــد ) دگـــر ب
باشـــدم ز دســـت خيـــال ) مجـــال خـــواب نمـــي2
هي ســوخت) مطيــع امــر تــواَم گــر دلــم بخــوا3
ـــــد4 ـــــيحتم مكني ـــــان نص ـــــرادران و بزرگ ) ب

 

ـــت  ـــه ب ـــن هم ـــل م ـــت خلي ـــاي آزري بشكس ه
ـــــت ـــــنايان بس ـــــر آش ـــــايد ب ـــــراي نش درِ س
ـــنم بخـــواهي خســـت ـــر ت ـــواَم گ اســـير حكـــم ت
ــت ــر از شس ــت و تي ــت رف ــن از دس ــار م ــه اختي ك

 

  عبارت زير با كدام بيت تناسب مفهومي دارد؟ -19
خردانـه  ام كـه بـي پـاره بادبان افكنده است تا سينۀ دريا را بشكافد و پاي بر سر امواج نهد و من آن تختـهاي كه مغرورانه باد در  تو آن كشتي«  

  ».خورِ اقيانوسم سيلي
) نيســـت پيـــدا ايـــن محـــيط الجـــوردي را كنـــار1
ــــــــدي2 ــــــــرو را داد او بلن ــــــــدامين س ) ك
كشــــتي تــــو در دريــــا نشســــتي ) چــــو بــــي3
ــايه4 ــو س ــت چ ــن پس ــو و م ــدي ت ــيد بلن ) خورش

 

ســـاقيا دريـــاي مـــي در كشـــتي ســـاغر بيـــار 
ـــــدي ـــــداد از دردمن ـــــم ن ـــــازش خ ـــــه ب ك
ـــــا آنچـــــه هســـــتي ـــــو دري ـــــا ت ـــــد ب بگوي
آنجــا كــه تــو باشــي نتــوان گفــت كــه هســتم

 

  :جز بهشود  دريافت مي» پاكبازي«از همۀ ابيات مفهوم  -20
) خشــنود اگــر بــه جــان شــود آن دوســت، خســروا1
ــتم2 ــو اف ــاي ت ــزم و در پ ــر خي ــه ز س ــواهم ك ) خ
) از فنـــاي جـــان نـــدارد بـــيم عاشـــق در طريـــق3
ــي4 ــم عاشــق ب ــم زبــان غ ــت از زخ ــاك را ) نيس ب

 

ـــاك را  ـــرس و ب ـــد ت ـــويش ره نده ـــه خ ـــق ب عاش
بـــاك نيفتـــد جانبـــاز چـــو مـــن عاشـــق بـــي

ـــال ـــدر در قت ـــاك حي ـــدارد ب ـــن ن ـــالك ت وز ه
روبـــد ز راه خـــود خـــس و خاشـــاك را ســـيل مـــي

 

  ي دارد؟كدام بيت با شعر زير قرابت مفهومي كمتر  -21
ام مــن و ايــن بــس عجــب مــدار عمــر زنــده بــي

 

ـــمار عمـــر  ـــه نهـــد در ش ـــراق را ك روز ف
 

  

ـــي1 ـــي ب ـــك دم ـــت ) ي ـــر رف ـــر عم ـــق او گ عش
ــاب2 ــد از او حس ــه گيرن ــر ك ــت عم ــر اس ) زان كمت
ـــــي3 ـــــان بگـــــذرد ) عمـــــر كـــــان ب روي جان
تــو انــدر حســاب نايــد ) عمــرم كــه رفــت بــي4

 

ــــــــمرد  ــــــــرش نش ــــــــق آن دم را ز عم عاش
ـــي ـــوده م ـــبح بيه ـــمار ص ـــود ش ـــس خ ـــد نف كن

ـــــــمرد ـــــــانم نش ـــــــر، ج ـــــــاب عم از حس
ـــي ا ـــده وام ـــار مان ـــر روزگ ـــرو ب ـــر خس ـــت به س
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  ............... با رباعي زير تناسب مفهومي دارند. استثناي بههمۀ ابيات  -22
حســـنت بـــه ازل نظـــر چـــو در كـــارم كـــرد
مــن خفتــه بُــدم بــه نــاز در كــتم عــدم

 

بنمــــود جمــــال و عاشــــق زارم كــــرد 
ــ ــهحس ــو ب ــرد ن ت ــدارم ك ــويش بي ــت خ دس

 

  

ـــعله1 ـــق ) آن ش ـــار عش ـــبح ازل در كن ـــه ص ام ك
ـــد2 ـــا اب ـــي ت ـــته بين ـــري پيوس ـــر بنگ ) از ازل گ
) مــــن و محبــــت خوبــــان ز عهــــد مهــــد ازل3
ــته4 ــت بس ــان محب ــو پيم ــا ت ــون ب ــم ) در ازل چ اي

 

ــــه مــــي  ــــيش از نمــــود بلبــــل و پروان تپيــــد پ
قسمتي در هرچه خواهي حكمتـي در هرچـه خواسـت
ـــتان ـــك پس ـــير ي ـــورديم ش ـــه خ ـــودكيم ك دو ك
ــا ــان م ــد پيم ــا اب ــاقي ت ــو ب ــون حســن ت هســت چ

 

  بيت زير با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ -23
هنــــر خــــوار شــــد جــــادويي ارجمنــــد

 

ـــــتي  ـــــان راس ـــــد ،نه ـــــكارا گزن آش
 

  

) مسخرٔه بـاد گشـت هرچـه درخـت اسـت و كشـت1
دل ميــان بــاغ ديــن خنــدان ) درخــت ســبز صــاحب2
خرامان شد كلوخ و سـنگ بـا جـان شـد) خيال شه 3
نه خشكش بيني و نـي تـر ،) درختي بين بسي با بر4

 

ــود خشــك و چــوب  ــاد، خــار ب و آنــچ كشــد ســر ز ب
ــي معنــي چــه باشــد هيــزم گلخــن درخــت خشــك ب

درخــت خشــك خنــدان شــد ســترون گشــت زاينــده
ـــدر بخســـپي و بياســـايي بـــه ســـايۀ آن درخـــت ان

 

  مفهومي دارد؟كدام بيت با شعر زير تناسب  -24
  »شكند. شان/ بر سرم مي ريخته هم پايم/ كه به در كس آيد/ در و ديوار به سايم/ تا دري بگشايم/ بر عبث مي ها مي دست«  

) تـــازه اســـت دايـــم از ســـيهي داغ عنـــدليب1
) از مســـتمع گشـــوده شـــود چشـــمۀ ســـخن2
جـاي هسـت ) چون ميـوه در تـو تـا رگ خـامي بـه3
وســت بــيش نيســت) جــاي دو مغــز در تــه يــك پ4

 

ـــي  ـــن ب ـــه زاغ و زغ ـــني ك ـــت در گلش ـــت اس نهاي
ــا ســخن ــي هرج ــت اســت كــش اســت، ســخن ب نهاي

نهايــت اســت گــردن مكــش كــه دار و رســن بــي
ـــرخ ـــاي چ ـــي ،در تنگن ـــن ب ـــت دو ت ـــت اس نهاي

 

  كدام بيت با شعر زير قرابت مفهومي بيشتري دارد؟ -25
  »خوانم/ پي قد قامتِ موج االحرام علف مي دستۀ سرو/ من نمازم را/ پي تكبيرة باشد سر گلخوانم/ كه اذانش را باد/ گفته  من نمازم را وقتي مي«  

ـــوي مـــن و رنـــگ مـــرا1 ) بنگريـــد اي عاشـــقان ب
ــو ) ميــوه مــي2 ــه طعــم و رنــگ و ب گويــد ثنــاي او ب
قـــدر فهـــم خـــود ) كشـــف اســـرار حقـــايق را بـــه3
ــر جــان او عشــق كســي4 ) هركــه مســتولي شــود ب

 

گويـــد ســـخن رخســـار مـــي بـــو ز زلـــف و رنـــگ از 
ـــرگ ـــان ب ـــا زب ـــا اشـــجار مـــي ب ـــد ســـخن ه گوي

ـــي ـــعار م ـــردٔه اش ـــي در پ ـــخن هركس ـــد س گوي
ـــي ـــه  ب ـــيخودان ـــوار م ـــا در و دي ـــخن ب ـــد س گوي

 

  

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

  : )لهم و لو کنَت فظّاً غلیظ القلب النفّضوا من حولکفبام رحمٍة من اللّه لِنت ( -۲۶

  شوند! از پیرامون تو پراکنده می ،خاطر رحمت خدا با مردم مهربان شدی و اگر تندخو و عصبانی باشی ) به۱  

  د!شدن ها از اطراف پراکنده می آن ،دل بودی خویی تو شده است بلکه اگر بداخالق و سنگ ) رحمت خدا نیست که باعث نرم۲  

  کردی! ها را از اطراف خویش پراکنده می آن ،دل بودی خوی و سنگ ها را نرم منودی و اگر درشت ) با رحمت خدا آن۳  

  شدند! از پیرامونت پراکنده می ،دل بودی ای و اگر تندخو و سنگ خو گشته ها نرم خاطر رحمتی از جانب خداوند با آن ) به۴  

  »:فسک کثیرة و هذا أمر یحتاج إلی مراقبة أکرث!إْن تکن عینک حدیدة تَر أخطاء ن« -۲۷

  بینی و این موضوعی است که نیاز به مراقبت بیشرتی دارد! ) اگر چشم تو تیزبین باشد، خطاهای خویش را زیاد می۱  

  بینی و این موضوع نیازمند مراقبت بیشرتی است! ) چنانچه چشم تیزبینی داشته باشی خطاهای خود را زیاد می۲  

  کنی و این امری است که به مراقبت زیاد احتیاج دارد! ه چشامنت تیزبین باشد خطاهای خویش را بیشرت مشاهده می) هرچ۳  

  ) اگر چشم تیزبین تو خطاهایت را زیاد ببیند، این موضوع تو را نیازمند به مراقبت بیشرت خواهد کرد!۴  

  

 
 

 کل کتاب : ۳ عربی      کل کتاب:  ۲ عربی
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  »!:للّه، ألنّهم یَدعون الّدار اآلخرة من أجل هذه الّدنیا الفانیةالغارقون يف اللّّذات الّدنیویّة غیر مستأهلین لرحمة ا« -۲۸

  کنند! خاطر دنیای فانی رها می ها آخرت را به های دنیوی هستند شایستۀ رحمت الهی نیستند زیرا آن ) افرادی که غرق در لذت۱  

  خوانند! جای رسای آخرت می نیای فانی را بهها این د های دنیا برای رحمت خدا شایستگی ندارند زیرا آن شدگان در لذت  ) غرق۲  

  کنند! خاطر این دنیای فانی رها می ها رسای پایانی را به شایستۀ رحمت خدا نیستند زیرا آنهای دنیوی  شدگان در لذت ) غرق۳  

ا بـه بهانـۀ دنیـای هـا رسای آخـرت ر  های دنیوی وجود ندارد چراکه آن شدگان در لذت ) هیچ شایستگی نسبت به رحمت خدا برای غرق۴  

  اند! زودگذر رها منوده

  »:تشرتک الکائنات الحّیة بخصائص ثالث و کّل ما مل یّتصف بهذه ال یعترب کائناً حّیاً!« -۲۹

  آید! حساب منی ها وصف نشده باشد، موجودی زنده به ای مشرتک هستند و هر آنچه که به این گانه های سه ) موجودات زنده در ویژگی۱  

  شود! شامر آورده منی ها وصف نشود، موجود زنده به امی موجودات زنده در سه ویژگی اشرتاک دارند و هر موجودی که به این) مت۲  

  آید! شامر منی ها وصف نشده است، موجود زنده به تا است و هر آنچه که به آن های مشرتک موجودات زنده سه ویژگی) ۳  

  آوریم! حساب منی ها نباشد را موجود زنده به به آنجود دارد و هر آن چیزی که قابل وصف ) سه ویژگی مشرتک بین موجودات زنده و ۴  

  : الخطأعّین  -۳۰

  ها نفر از خواب خویش بیدار شدند، ) املالیین أفاقت ِمن کراها،: میلیون۱  

  بینی که افق را پر کرده است، ها را می ) ما تَراها مأل األفق َصداها،: آیا پژواک آن۲  

  پرداختند، وجوی تاریخ خویش می پا خاستند در حالی که به جست تاریخها،: به خرجت تبحث عن) ۳  

  ) بعد أن تاهت علی األرض و تاها!: پس از اینکه روی زمین گُم شدند و تاریخ نیز گم شد!۴  

  عّین البیتین یدّالن علی مفهوٍم واحٍد: -۳۱

ــــبا ــــام الّص ــــرک ایـــّـ ــــنم عمــــــ الـــف) اغتــــ

ـــــه ـــــت آکل ـــــراً أن ـــــد مت ب) ال تحســـــِب املج

ـــــــام ـــــــم و ال تکســـــــل، ف ـــــــب العل ج) اُطل

ــــــــايل ــــــــدر الکــــــــّد تُکتســــــــب املع د) بق
  

ــــــــص   ــــــــیب نق ــــــــع الّش ــــــــو إن زاد م فه

ـــــربا ـــــی تلعـــــق الّص ـــــغ املجـــــد حّت ـــــن تبل ل

أبعـــــــد الخیـــــــر علـــــــی أهـــــــل الکســـــــل

ــــــايل ــــــهر اللّی ــــــی س ــــــب العل ــــــن طل و م
  

  ) الف و ج۴  ) الف و ب۳  ) ب و د۲  ) الف و د۱  

  »:هایش است! ها و خوبی خاطر بدی دهندۀ او به  داند خداوند جزا زندگی مانند کسی عمل کن که می در« -۳۲

  ) إعميل يف حیاتک عمل من یعلم أّن اللّه یُجازیه بسیّئاته و حسناته!۱  

  ) يف الحیاة إعمْل مثل الّذي علم أّن اللّه مجازیه بإساءته و إحسانه!۲  

  علم أّن اللّه مجازیه بسیّئاته و حسناته!) اِعمل يف الحیاِة عمل من ی۳  

  ) إعمل العمل الّذي یعلم أّن اللّه یُجازیه يف الحیاة بإساءته و إحسانه!۴  

  »:همراه دو استاد فرزانۀ خویش به سمیناری در خارج از کشور دعوت شد! دانشجوی منونه برای سومین بار بهآن « -۳۳

  الّندوة يف خارج البالد مع أساتذتها الفاضالت للمرّة الثّالثة! ) تلک الطّالبة املثالیّة قد ُدعیت إلی۱  

  ) قد ُدعي ذلک الطّالب املثاّيل لثالث مرّات إلی ندوة يف خارج البالد مع اثنیِن من أساتیذه الفاضل!۲  

  ) ذلک طالب مثاّيل قد ُدعي مع أستاذان الفاضالن إلی ندوة يف خارج البالد لثالثة مرّات!۳  

  تلک الطّالبة املثالیّة مع أستاذتیها الفاضلتین إلی ندوة يف خارج البالد للمرّة الثّالثة!) ُدعیت ۴  

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

: هـل هنـاک سـؤال ال یقولـونن کـانوا کاَن يف إحدي املدن حکیم له تالمیذ کثیرون! أصاب الحسد أحدهم و أراد أن یضیّعه أمام النّاس الّـذی«

یستطیع أن یجیب علیه الحکیم؟ ذهب الحاسد إلی حقل ُميلء بالزّهور و أمسک (گرفت) بفراشة جمیلة و أخفاهـا بـین کّفیـه و کانـت فکرتـه أن 

 قید الحیاة، ضغطت علیها لتموت ...فإذا قال الحکیم میتة، ترکتها لتطیر و إذا قال انّها علی » هل هي میتة أم علی قید الحیاة؟«یسأل الحکیم: 

إّن هـذا املوضـوع يف یـدیک! فـإذا «علی قید الحیاة أم میتة؟! فنظر إلیه الحکیم و قال:  یديّ حینام جاء إلی الحکیم سأله: هل الفراشة يف 

تمد علینا ال علی آراء األشـخاص! الحکیم: هذه هي أفعالنا تع فأکملسکت الحاسد قلیالً! » ماتت فأنت قاتلها و إن مل متت فأنت من سیطلقها!

  »فأطلق الحاسد الفراشة و تعلّم من الحکیم درساً مهاّمً! )إْن أحسنتم أحسنتم ألنفسکم و إن أسأتم فلها ...(یقول القرآن الحکیم: 

  عّین الّصحیح:  -۳۴

  الحکیَم ال یقدر أن یجیب سؤاله! ) الحسود کان یظنُّ أنّ ۲  ) کان الحکیم یّدعي أن یجیب کّل األسئلة املوجودة بین الّناس!۱  

  ) کان الحکیم یعلم من البدایة أّن الفراشة تکون میتة أو حیّة!۴  ) وجد الحسود الفراشة الّتي ماتت من قبل!۳  
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  قصد الحسود من إمساک الفراشة ...............  -۳۵

  ) فضح الحکیم!۲    ) اللّعب بالفراشة الجمیلة!۱  

  ) اثبات علم الحکیم للّناِس!۴  ید من الحکیم!) تعلّم الّدرس املف۳  

  عّین األقرب ملفهوم الّنّص: -۳۶

رأی ) نکوکــــــــــاری از مــــــــــردم نیــــــــــک۱

) قصـــــــــِّر اآلمــــــــال يف الــــــــّدنیا تفــــــــز۲

ـــــه۳ ــــــّيء ترجـــــو نفع ــــــّر الشـ ـــــد یضـ ) ق

ــــدار۴ ــــی م ــــم نیک ــــی چش ــــد کن ــــر ب ) اگ
 

نویســـــد خـــــدای یکـــــی را بـــــه ده مـــــی 

ــــــــل ــــــــیر األم ــــــــل تقص ــــــــدلیل العق ف

ــــــــآمن ب ــــــــّص رّب ظ ــــــــاء غ ــــــــفو امل ص

کـــــه هرگـــــز نیـــــارد گـــــز انگـــــور بـــــار
 

  ترتبط أعاملُنا بـ ............... -۳۷

  ) والَدیْنا اللّذیِْن ربّیانا!۲  ) أساتیذ یرشدوننا يف جمیع املجاالت!۱  

!۴  ) املجتمع الّذي نعیش فیه مرفوع الّرأس!۳     ) أنفسنا نعملها من الخیر و الّرشّ

  ۳۹و  ۳۸يف الّتشکیل ( الخطأعّین:(  

 »:کان يف إحدی املدن حکیم له تالمیذ کثیرون! أصاب الحسد أحدهم و أراد أن یضّیعه أمام الّناس!« -۳۸

  أنْ  -الَحَسدُ  -) املُُدنِ ۴  الّناِس  -یَُضیِّعَ  -) الحسدُ ۳  أمامَ  -کثیرونَ  -) حکیمٌ ۲  أرادَ  -تالمیذٌ  -) کانَ ۱  

  »:ال انّها علی قید الحیاة، ضغطت علیها لتموت!إذا قال الحکیم میتة، ترکتها لتطیر و اذا ق« -۳۹

  َعلَیْها -الحکیمُ  -) إذا۴  لِتموتَ  -إنَّها -) تَرکتُها۳  ضغطُت  -الحیاةِ  -) قاَل ۲  قیدِ  -لِتطیرْ  -) میتةً ۱  

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

 »:یقولونَ « -۴۰

/ فعل و -مزید ثاليثّ  -) مضارع۱     و منصوب محّالً» کانَ «البارز، خرب » واو«فاعله ضمیر  متعدٍّ

  و مرفوع» کانَ «و خرب » واو«أجوف/ فاعله ضمیر  -مبنّي للمعلوم -للغائبین -) مجرد ثاليثّ ۲  

  البارز و الجملة فعلیّه» واو«معتّل و أجوف/ فعل مع فاعله ضمیر  -مبنّي للمعلوم -) للغائبینَ ۳  

  و منصوب محّالً» کانَ «صحیح/ خرب  -الزم -معرب -) فعل مضارع۴  

  »:أکمل« -۴۱

  املسترت» أنَت «مبنّي/ فعل و فاعله ضمیر  -صحیح و سامل -للمخاطب -) أمر۱  

/ فاعله اسم ظاهر -متعدٍّ  -»إفعال«من باب  -) مزید ثاليّث بزیادة حرٍف واحدٍ ۲     مبنيٌّ

  الجملة فعلیّة و» الحکیم«معرب/ فاعله  -الزم -صحیح -مجرّد ثاليثّ  -) للغائب۳  

  مبنّي/ فعل و فاعله الّضمیر املسترت و الجملة فعلیّة -مبنّي للمعلوم -متعدٍّ  -مزید ثاليثّ  -) فعل ماٍض ۴  

):» یََدیْ « -۴۲   (یدیَّ

  معرفة/ مجرور تقدیراً بحرف جارّ  -مشتّق  -) مفرد مذکّر۱  

  معرب/ مضاف إلیه و مجرور بالیاء -جامد -مؤنّث -) اسم۲  

  صحیح اآلخر/ مجرور بحرف جارّ  -منرصف -نکرة -نّث) مفرد مؤ ۳  

  معرب/ مجرور بحرف جاّر و مجرور بالیاء -معرّف باإلضافة -جامد -) مثنی مؤنّث۴  

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

  يف إعراب الفعل املضارع:  الخطأعّین  -۴۳

  ) لن یَجري هذا النُّهیر نحو هذه الّدار!۲  !) ال تَرجون الخیر مّمن حّقر نفسه یا بنايت۱  

  ) إّن زمیلتي مل ترجو يف حیاتها إّال ربّها العزیز!۴  ) قد أجَری اللّه لهم علی ألسن الّناس هذه الحسنات!۳  

  مقّدماً:  لیسعّین الخرب  -۴۴

  ع حّقاً!) ما أجمل تلک األشجار يف فصل الّربی۲  ) بئس امللوک اولئک الّذین یظلمون الّضعفاء!۱  

  ) إّن هناک تلمیذة يف صّفنا تَدرس بجّد!۴  ) مل یکن لهذا الکسول إجتهاد يف أداء واجباته!۳  

  »:ال«يف نوعّیة  الخطأعّین  -۴۵

فیه! (نفي جنس)۱     ) العلامء ال یتّخذوا الجّهال نصیرین! (نهي)۲  ) تخیّروا ملشورتکم الحکیم ال السَّ

  ) قال يف نفسه: أنا وحش مفرتس ال طبیب معالج! (عطف)۴  بلسان اإلنس! (نفي)) ال ینطق الّشیطان بالباطل إّال ۳  
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  فیه املفعول فیه للزّمان:  لیسعّین ما  -۴۶

  ) بعضهم یعیشون خارج املدینة يف فصل الّصیف!۲  ) التّالمیذ یدرسون بجّد و نشاط طول العام الّدراّيس!۱  

  ) ال تکن فظّاً غلیظ القلب عندما تُعلّم األطفال الّصغار!۴  عّدة سنوات! ) بعض الحیوانات یعیش عّدة ساعات و اآلخر۳  

  عّین الّتابع إعرابه فرعّي: -۴۷

  مریم رسول من جانب اللّه! بن ) إمّنا املسیح عیسی۲  ) کانت يف یوسف و أبیه و إخوته آیات للّسائلین!۱  

  کّل الّناس یأتون یوم القیامة فرداً! )۴  ) یهدینا إلی الّرصاط املستقیم رصاط الّذین أنعم علیهم!۳  

  عّین اإلسم الجامد نکرة: -۴۸

  )فام متاع الحیاة الّدنیا يف اآلخرة إّال قلیل() ۲  )إذ قال إبراهیم ربِّ إجعل هذا البلد آِمناً () ۱  

  )بقیّة اللّه خیٌر لکم إن کنتم مؤمنین() ۴  )من املؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللّه علیه() ۳  
  ؟ الّتالیةکم کلمة منصوبة يف العبارة  -۴۹

  »أسوة يف حیاتها؟ کم مؤمنة تجعل فاطمة بنت رسول اللّه «  

  ) ثالثة۴  ) أربعة۳  ) ستّة۲  ) خمسة۱  

   عّین صاحب الحال مؤنّثاً معنویّاً:  -۵۰

  ) صارت أرايض فلسطین محتلًّة بید الّصهانیة!۲  ) إحفظي یا أختي شجرة وجودک مخرضًّة!۱  

  ) نحن نعتصم بید اللّه خاضعاٍت راجیاٍت!۴  ان أویس یُراعي اُّمه محتاجًة إلی الّرعایة!) ک۳  

 
  باشد؟ هاي گرفتار در گرداب مشكالت به خداوند مي كدام عبارت شريفه متضمن وعدٔه انسان -51

  )إنَّما بغيكُم عَلي اَنْفُسِكُمْ يا ايُّها النّاس() 2    )دعوا اهللاَ مُخلِصينَ لَهُ الّدين() 1  
  )لَئِن اَنْجَيْتَنا مِنْ هِذهِ لَنَكونَنَّ مِنَ الشّاكِرين() 4    )اَلَم اَعْهَدْ إلَيْكُمْ يا بَني آَدمَ() 3  
  روزه براي خداوند، در كدام عبارت بيان شده است؟ ثمره و ميؤه اخالص و عمل چهل -52

  اي از حيات طيبۀ معنوي ) رسيدن به مرتبه2    نيازي بنده از غيرخدا ) بي1  
  اللّهي ) واسطۀ ارادٔه خداوند گرديدن و رسيدن به مقام خليفة4  هاي حكمت و معرفت از دل و زبان ) جاري شدن چشمه3  
  نمايد و دربردارندٔه چه مفهومي است؟ يك از مراتب توحيد اشاره مي به كدام )ثُمَّ اِذا َدعاكُمْ َدعْوَةً مِنَ الْأرضِ اِذا اَنْتُمْ تَخْرُجُونَ(آيۀ شريفۀ  -53

  از مظاهر حكيمانه بودن عالم و وجود خداوند، برپايي قيامت و معاد به امر خداوند است. -) خالقيت1  
  .از مظاهر حكيمانه بودن عالم و وجود خداوند، برپايي قيامت و معاد به امر خداوند است -) ربوبيت2  
  ها به قدرت خداوند در آفرينش، از بديهيات وجود خداوند و قدرت اوست. نيازمندي انسان -) ربوبيت3  
  ها به قدرت خداوند در آفرينش، از بديهيات وجود خداوند و قدرت اوست. نيازمندي انسان -) خالقيت4  
  باشد؟چه بايد » مايۀ اقتدار ملي ما«و » اصل و اساس سياست خارجي«ترتيب،  به -54

  گام بودن در علم و فناوري پيش -) استحكام نظام اسالمي2  گام بودن در علم و فناوري پيش -) حفظ استقالل و آزادي1  
  نفس عمومي تقويت عزت -) حفظ استقالل و آزادي4  نفس عمومي تقويت عزت -) استحكام نظام اسالمي3  
  نمايد؟ ماران چگونه امري است و به كدام مرتبۀ توحيدي اشاره ميوساطت اولياي الهي توسط اسباب غيرمادي در شفابخشي بي -55

  عبادي  -) پذيرفته و مشروط2    ربوبيت -) پذيرفته و مشروط1  
  عبادي  -) غيرقابل پذيرش4    ربوبيت -) غيرقابل پذيرش3  
  گردد؟ عنوان يگانه رب العالمين، منتهي به كدام ثمره مي  پذيرش خداوند به -56

  )فاَعْبُدوه هَذا صِراطٌ مُسْتَقيم() 2    )ا احبارهم وَ رُهْبانَهُمِاتَّخَذو () 1  
  )وَ هُوَ الواحِدُ القَهَّار() 4    )مَثْني و فُرادي ثُمَّ تَتَفَكَّروا() 3  
  هدف از بعثت انبياي الهي كدام است؟ -57

  )ي اهللاوَ مَنْ يُسْلِمْ َوجَهَهُ اِلَ() 2    )ِايّاكَ نَعْبُدُ وَ ِايّاكَ نَسْتَعين() 1  
  )الحمدُ لِلّه ربّ الْعالمين() 4  )َانِ اعْبُدوا اهللاَ وَ اجْتَنبوا الطّاغوت() 3  
  نمايد؟ عدم نفوذ شيطان در انسان و نااميدي او از افراد بااخالص در كدام آيۀ شريفه مشهود است و به كدام سنت الهي اشاره مي -58

  تفاوت در پاداش و جزا -)اْدخُلي جَنَّتي فَاْدخُلي في عبادي وَ() 2  تفاوت در پاداش و جزا -)حْشاءكَذلِكَ لِنَصِْرفَ عَنْهُ السّوءَ وَ الْفَ() 1  
  توفيق الهي -)كَذلِكَ لِنَصِْرفَ عَنْهُ السّوءَ وَ الْفَحْشاء() 4  توفيق الهي -)اْدخُلي جَنَّتي فَاْدخُلي في عبادي وَ() 3  
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  در تأييد كدام عبارت كريمه بيان شده است؟ ) بِعَزيزٍوَ ما ذلِكَ عَلَي اهللاِ(آيۀ شريفۀ  -59
  )ِانْ يَشَاءْ يُذْهِبْكُم() 4  )اَنْتُمُ الْفُقَراءُ اِلَي اهللا() 3  )وَ اهللاُ هُوَ الْغَنيُّ الْحَميد() 2  )اَهللاُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأرضِ() 1  

  مايند؟ن ترتيب كدام عبارات به تقدير و قضاي الهي اشاره مي به -60
  ها در دريا به امر خدا حركت كشتي -گيرد ) در فعل اختياري تا زماني كه انسان به انجام فعلي اراده نكند، آن فعل انجام نمي1  
  حفظ عالم از انحراف و نابودي -گيرد ) در فعل اختياري تا زماني كه انسان به انجام فعلي اراده نكند، آن فعل انجام نمي2  
  ها در دريا به امر خدا حركت كشتي -اراده در انسان به ارادٔه الهي ) وجود اختيار و3  
  حفظ عالم از انحراف و نابودي -) وجود اختيار و اراده در انسان به ارادٔه الهي4  

  ، از دقت در كدام بيت قابل برداشت است؟»حركت اختياري انسان يعني بررسي، گزينش و ورود به كار« -61
اش نــــده) گفــــت كــــز چــــوب خــــدا ايــــن ب1
) گـــر نبـــودي اختيـــار ايـــن شـــرم چيســـت2
ــــنم3 ــــا آن ك ــــنم ي ــــن ك ــــردا اي ــــه ف ) اينك
ـــــا4 ـــــردا بي ـــــنگ را ف ـــــويي س ـــــيچ گ ) ه

 

اش زنـــــد بـــــر پشـــــت ديگـــــر بنـــــده مـــــي 
ايـــــن دريـــــغ و خجلـــــت و آزرم چيســـــت؟
ـــــنم ـــــت اي ص ـــــار اس ـــــل اختي ـــــود دلي خ
ــــــزا ــــــد را س ــــــم ب ــــــن ده ــــــايي م ور ني

 

  م است؟حكم شركت در مجالس قمار چيست و علت آن كدا -62
  بقاي زشتي آن در اذهان و از بين رفتن زمينۀ پيدايش آن -) مكروه2  آور روحي و اجتماعي است. از امور زيان -) مكروه1  
  آور روحي و اجتماعي است. از امور زيان -) حرام4  بقاي زشتي آن در اذهان و از بين رفتن زمينۀ پيدايش آن -) حرام3  
  نمايند؟ اشاره به كدام امر مي )كُلُّ في فَلَكٍ يَسْبَحون(و  )اِمّا شاكِراً وَ اِمّا كَفُوراً(يفۀ ترتيب هر كدام از آيات شر  به -63

  قضاي الهي -) قدر الهي4  قضاي الهي -) قضاي الهي3  قدر الهي -) قضاي الهي2  قدر الهي -) قدر الهي1  
آورد. كدام  بر پايۀ علم خداوند است كه خوشبختي و سعادت را به ارمغان مي رساند كه بناي زندگي مراجعه به عقل و خرد، ما را به اين نتيجه مي -64

  آيۀ شريفه مؤيد اين معناست؟
  ) اَمْ مَنْ اَسَّس بُنيانَهُ عَلي شَفا جُُرفٍ هارٍ() 2  )اُْدعُ اِلَي سَبيلَ رَبّكْ بِالحِكْمَة وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة() 1  
  )اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنيانَهُ عَلي تَقْوي مِنَ اهللا وَ رضْوان() 4  )ثُها مَنْ يَشاءُ مِن عِبادهِانَّ الْاْرضَ لِلّهِ يُور () 3  
  تواند مفهومي واحد را بيان نمايد؟ با كدام عبارت مي )لَنَهْدينَّهُم سُبُلَنا وَ اِنَّ اهللاَ لَمَعَ الْمُحْسِنينَ(آيۀ شريفۀ  -65

  )لَفَتَحْنا عليهم بَرَكاتٍ مِنَّ السَّماء و الْأرض() 2  )نْ عَطاءِ ربّككُالً نُمِدُّ هؤالءِ وَ هؤالءِ مِ() 1  
  )وَ ما كانَ عَطاءَ ربُك مَحْظوراً() 4    »اَكْثَرُ مِمَّن يَعيشُ باالعمار) «3  

طهـارت نفسـاني اسـت، نفس، عزم و ارادٔه قوي و  اگر گفته شود مشاركت در ساخت و احياي تمدني جهاني نيازمند اعتقاد راسخ به دين، عزت -66
  پيام كدام آيۀ شريفه راهنماي ما خواهد بود؟

  )قالَ موسي لِقَْومِهِ اِسْتَعينوا باهللاِ وَ اصْبروا() 2  )وَ مَنْ يَتَوَلَّ اهللاُ وَ َرسولَه و الّذين آمنوا() 1  
  )اءُ عَلَي الكُفّارِ ُرحَماءُ بَيْنَهُمدَّرسولَ اهللاِ وَ الَّذينَ مَعَهُ اَش مُحَّمدٌ() 4  )و كذلك جَعَلْناكُم اُمَّةً َوسَطاً لِتَكونوا شُهَداءَ عَلَي النّاس() 3  
  خورد؟ موهبت بسيار گرانبهاي خداوند و هديۀ او به بندگان كه همان دروازٔه رحمت اوست، در كدام آيۀ شريفه به چشم مي -67

  )ؤالءِ وَ هؤالءكُلّاً نُمِدُّ ه() 2  )في مقعد صِدْقٍ عِنْدَ مَليكٍ مُقْتَدِر() 1  
  )مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمثالِها() 4  )فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلمِهِ وَ اَصْلَحَ() 3  
  خواني بيشتري دارد؟ با كدام عبارت هم )حيماًوَ مَنْ يَعْمَلْ سوءاً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اهللا يَجِدِ اهللاَ غَفُوراً َر(از منظر تطابق با مراحل توبه، آيۀ شريفۀ  -68

  كند. خاصيت مي ) اظهار ندامت ظاهري در حال تكرار گناه، استغفار را بي1  
  ) تا وقتي شيريني گناه در جان آدمي باقي است، توبه آغاز نشده است.2  
  كنندٔه مراحل توبه است. ) جبران حقوق مادي و معنوي مردم، كامل3  
  خداوند بر بندگان، حق اطاعت و بندگي است.ترين حق  ) مهم4  

  بندوباري باشد؟ تواند بسترساز حفظ محيط جامعه از فساد و بي توجه و عمل به پيام كدام آيۀ شريفه مي -69
  )لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْواجاً لِتَسكُنوا اليها و َمِنْ آياتِهِ َانْ خَلَق() 2  )وَ قُلْ آمَنْتُ بِما اَنْزَلَ اهللاُ مِن كِتابٍ وَ اُمِْرتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ() 1  
  )وَ َانْ تُشْرِكوا بِاهللاِ ما لَمْ يُنَزّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ َانْ تَقُولوا عَلَي اهللاِ ما ال تَعْلَمون() 4  )قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةً اهللا الَّتي َاخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّْزق() 3  

  چگونه هويدا گرديد؟ گذاري و معماري تمدن اسالمي توسط پيامبر اكرم  نمايد و جلؤه آن در پايه كدام آيۀ شريفه به الزمۀ توحيد عبادي اشاره مي -70
  ها از محدودٔه تنگ دنيا انسانفراتر رفتن افق نگاه  -)مَن آمَنَ بِاهللا وَ الْيَومِ الĤْخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ َاجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهم() 1  
  تنظيم روابط مردم بر مبناي دستورات خداوند -)مَن آمَنَ بِاهللا وَ الْيَومِ الĤْخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ َاجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهم() 2  
  ها از محدودٔه تنگ دنيا فراتر رفتن افق نگاه انسان -)يا َايُّهَا الّذينَ آمنوا َاطيعُوا اهللاَ وَ َاطيعوا الّرسول وَ اوليِ األمْرِ مِنْكُم() 3  
  تنظيم روابط مردم بر مبناي دستورات خداوند -)يا َايُّهَا الّذينَ آمنوا َاطيعُوا اهللاَ وَ َاطيعوا الّرسول وَ اوليِ األمْرِ مِنْكُم() 4  
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  عۀ اسالمي در برابر هرگونه شرك و خواستۀ غيرخدايي اشاره دارد؟عنوان رهبر جام به كدام آيۀ شريفه به ضرورت پايداري پيامبر اكرم  -71
  )قُل هَلْ يَسْتَويِ الّذينَ يَعْلَمونَ و الّذينَ ال يَعْلَمون() 2  )وَ قُلْ آمَنْتُ بِما اَنْزَلَ اهللاُ مِنْ كِتاب() 1  
  )قُلْ اِنَّما حَرَّمَ رَبِّي الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ و الِْإثم() 4  )فَلِذلِكَ فَاْدعُ وَ اسْتَقِمْ كَما اُمِرتَ وَ ال تَتَّبِعْ اَهْوائَهم() 3  
  هاي شيطان زاييدٔه چيست و در كدام آيۀ شريفه به معرفي اين نوع افراد اشاره شده است؟ سوي اَقدام و وسوسه تعويض جهت الهي زندگي انسان به -72

  )فَلَمّا اَنْجاهُمْ اِذا هُمْ يَبْغونَ فِي الْأرضِ بِغَيْرِ الْحَقّ( -يه نسبت به گناه) گرفتاري در گناه و فراموشي تنفر اول1  
  )فَلَمّا اَنْجاهُمْ اِذا هُمْ يَبْغونَ فِي الْأرضِ بِغَيْرِ الْحَقّ( -) گسترش دامنۀ گناه و خاموشي چراغ عقل و فطرت2  
  )اَلَم اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يا بَني آَدمَ َانْ ال تَعْبُدوا الشيطان( -) گرفتاري در گناه و فراموشي تنفر اوليه نسبت به گناه3  
  )اَلَم اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يا بَني آَدمَ َانْ ال تَعْبُدوا الشيطان( -) گسترش دامنۀ گناه و خاموشي چراغ عقل و فطرت4  
  باشد؟ يك از مراتب توحيد مي غني و نامحدود بودن خداوند از ملزومات كدام -73

  )قُلِ اهللاُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ() 2    )ما لَهُمْ مِنْ دونِهِ مِنْ وَلي() 1  
  )قُلْ هُو اهللاُ َاحَدْ() 4  )و هللاِ ما فِي السّماواتِ و ما في األرض() 3  
  ريافت است؟از دقت در كدام آيۀ شريفه قابل د» باشند وحدانيت خلق و امر در آفرينش و تدبير الهي از يكديگر جدا نمي«عبارت  -74

  )ِانّ اهللاَ رَبّي وَ رَبِّكُمْ فَاعْبُدُوه هذا صِراطٌ مُسْتَقيم() 1  
  )هُوَ الَّذي يُحْيي وَ يُميتُ فَاِذا قَضي اَمْراً فَاِنَّما يقولُ لَهُ كُنْ فَيكون() 2  
  )ةِ الْوُثقيوَ مَن يُسْلِمْ َوجْهَهُ إلَي اهللاِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَ() 3  
  )قَد جاءَكُم بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ عَمِيَ فَعَلَيْها وَ ما اَنَا عَلَيْكُمْ بِحفيظ() 4  
  باشد؟ مي رستداز ميان عبارات زير، چند جمله  -75

  بروز استعدادهاي اوست. ان چگونگي و فرايند رشد و تكامل انسان و عامل ظهور وابتالء همالف) سنت   
  دهي ده برابر اعمال نيكوكاران و جزادهي معادل با عمل و سيّئۀ گناهكار، ريشه در عدل الهي دارد. ب) پاداش  
  قدم گناهكار از انسانيت و فرورفتن بيشتر او در فساد با اصرار خود و با امكاناتش، همان سنت استدراج است. به گيري قدم ج) فاصله  
  هاست. مندي انسان از طبيعت، ثمرٔه شناخت قوانين حاكم بر زندگي انسان ها و بهره هاي الهي و درك عظمت خالق آن با نشانه د) آشنايي  
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  

  
76- The purpose of the meeting is to decide ............... we should employ Mr. Alavi or not. 
 1) as 2) whether 3) so 4) although 
77- The kids ............... first will have the best chance of getting a seat. 
 1) who called 2) were called 3) are calling 4) who were called 
78- It was ............... awful weather that we spent the whole day inside the cottage. 
 1) such as 2) so 3) such an 4) such 
79- I can’t remember for sure, but he ............... have locked the front door. 
 1) may 2) must 3) should 4) shouldn’t 
80- Chemicals that are ............... into our blood can create different changes in our body physically and mentally. 
 1) relied 2) provided 3) released 4) stretched 
81- Continued pollution of the lake shows the European government’s ............... . 
 1) pattern 2) inaction 3) contrast 4) definition 
82- It is really beautiful. We see a ............... of snow settled down everywhere. 
 1) mantle 2) cause 3) trap 4) climate 
83- The trained animals were ............... from the circus to a new place. 
 1) evaluated 2) attached 3) removed 4) connected 
84- Vitamin is one of a group of natural substances in food that you need to be healthy. “natural” is the 

opposite of ............... . 
 1) official 2) domestic 3) artificial 4) willing 
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85- After his death, the researcher’s family decided to publish many of his ............... papers. 
 1) pacific 2) private 3) handheld 4) emotionless 
86- Some people pick out all the clothes they never wear, and give them to ............... . 
 1) charity 2) mission 3) rating 4) aspect 
87- Dr. Brown took my temperature and told me to try to breathe ............... . 
 1) straightly 2) previously 3) normally 4) generally 

  CClloozzee  TTeesstt::  

If you wish to control your lives more than you actually do, ...(88)... the dependency on others will 
give you a jump start and help you feel better about yourself. In place of saying, “I need somebody 
else to get me ...(89)... , ” motive yourself by saying “I have a self-starter in me; I’ll use it!”. There is no 
use ...(90)... on the mysterious somebody. Say to yourself, “I have special gifts, and I’m going to use 
them” ...(91)... of “somebody else has so much to go for him or her.” Decide for yourself that you will 
be that somebody today, and stop ...(92)... on anyone else to be that somebody for you. 

88- 1) reducing 2) shaking 3) combining 4) discipling 
89- 1) start 2) starts 3) started 4) starting 
90- 1) floating 2) behaving 3) attracting 4) relying 
91- 1) mainly 2) by means 3) besides 4) instead 
92- 1) count 2) counted 3) counts 4) counting 

  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  11::  

Herman Melville, an American writer best known today for his novel Moby Dick, was actually more 
popular during his lifetime for some of his other works. He traveled very much and used the 
knowledge gained during his travels as the basis for his early novels. In 1837, at the age of eighteen, 
Melville signed as a sailor on a merchant ship that was to sail from his Massachusetts home to 
Liverpool, England. His experience on this trip was a basis for the novel Redburn (1849). In 1841, 
Melville set out on a whaling ship headed for the South Seat. After jumping ship in Tahiti, he 
wandered around the islands of Tahiti and Moorea. This South sea island was a backdrop to the novel 
Omoo (1847). After three years away from home, Melville joined up with a US naval ship that was 
returning to the eastern United States around Cape Horn. The novel White Jacket (1850) describes this 
long voyage as a navy seaman. 

With the publication of these early adventure novels, Melville developed a strong and loyal 
following among readers interested in his tales of beautiful places and situations. However, in 1851, 
with the publication of Moby Dick, Melville’s popularity started to decrease. Moby Dick was a saga of 
the hunt for the great white whale. It was also a symbolic of the heroic struggle of humanity against 
the universe. The public was not ready for Melville’s literary change from romantic adventure to 
philosophical symbolism. It is surprising that the novel that served to decrease Melville’s popularity 
during his lifetime is the one for which he is best known today. 

93- The main subject of the passage is ............... . 
 1) Moby Dick  2) Melville’s travels 
 3) Melville’s personal background 4) the popularity of Melville’s novels 
94- According to the passage, Melville’s early novels were ............... . 
 1) completely unreal  2) based on his travel experience 
 3) published while he was traveling 4) all about his work on whaling ships 
95- How did the publication of Moby Dick affect Melville’s popularity? 
 1) It had no effect on his popularity. 2) It caused his popularity to decrease. 
 3) His popularity increased immediately. 4) His popularity remained as strong as ever. 
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96- According to the passage, Moby Dick is ............... . 
 1) his only book  2) a romantic adventure 
 3) a short story about a whale 4) symbolic of humanity fighting the universe 

  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  22::  

Tim Berners-Lee is the man who wrote the software program that resulted in the foundation of the 
World Wide Web. Britain played an important role in developing the first generation of computers. 
The parents of Tim Berners-Lee both worked on one of the earliest commercial computers and talked 
about their work at home. As a child, he would build models of computers from packing materials. 
After graduating from Oxford University, he went on to the real thing. In the 1980s, scientists were 
already communicating using a primitive version of e-mail. 

While working at a lab in Switzerland, Tim Berners-Lee wrote a program which let him store those 
messages. This gave him another idea: He wrote a program that will let academics from across the 
world share information on a single place. In 1990, he wrote the HTTP and HTML programs which 
formed the basis of the World Wide Web. 

The next year, his programs were placed on to the Internet. Everyone was welcome to use them 
and improve them if they could. Programmers used his codes to work with different opening systems. 
New browsers and search engines were developed. Between 1991 and the 1994 the number of web 
pages rose from 10 to 100,000. 

In 1994, Tim Berners-Lee formed the newly formed World Wide Web consortium of W3C. More 
than 200 leading companies and labs are run by W3C. Together they make sure that everyone can 
share equally on the web. “The Web can help people to understand the way that others live and 
love.” He says.  

97- The main idea of the passage is ............... . 
 1) how the World Wide Web started 2) why computers develop so rapidly 
 3) when the Internet came into being 4) how Tim Berners-Lee formed W3C 
98- Scientists began to communicate using e-mail ............... . 
 1) in 1980 2) before 1990 3) in the 1960s 4) after the 1980s 
99- He made up his mind to write a program that would let people from across the world share information 

on a single place when ............... . 
 1) he was a child  2) he formed W3C 
 3) he studied in Oxford University 4) he worked at a lab in Switzerland 
100- Which of the following is NOT true? 
 1) The number of web pages rose very rapidly in the 1990s. 
 2) Tim’s programs were placed on to the Internet in 1990. 
 3) The World Wide Web will have an effect on the social development. 
 4) Tim Berners-Lee made a great combination to the computer science.  
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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

رچ
فت
د

 ة
مار
ش

2 ة
ت 
هش
ديب
ار

97

  

11 ةمايشي شمارزمون آزآ
  

 اختصاصيمون زآ

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

دفترچة شمارة 
2 -

 
آزمون شمارة 

11
 

صاصي 
اخت

 )
ساني

گروه علوم ان
 (

  

11  

صيلي 
سال تح

97
 - 

96
  

  

  

 پذير است؟ بخش 1001بر  abcabc رقمي شش توان ثابت كرد كه عدد با كدام استدالل مي -101
  ) استقراي رياضي4  ) استدالل استنتاجي3  ) استدالل استقرايي2  ) استدالل تمثيلي1  
  كدام گزينه مثال نقض دارد؟ -102
  ضرب هر دو عدد گويا، عددي گويا است. ) حاصل2  ) مجموع هر دو عدد فرد، عددي زوج است.1  
  ضرب هر دو عدد طبيعي متوالي، عددي زوج است. ) حاصل4  هر عدد حقيقي، عددي مثبت است.) مربع 3  
2 در دنبالۀ حسابي -103 5 8 11, , , , جملۀ اول كدام است؟ 15، مجموع  
  1 (335  2 (345  3 (315  4 (355  

3در دنبالۀ هندسي  -104 2 8
2 3 27, , ,ت؟، حد مجموع جمالت كدام اس  

  1 (7/3  2 (2  3 (3  4 (7/2  
  شود؟ اي حاصل مي دو با هم جمع كنيم، چه دنباله اگر جمالت متوالي دنبالۀ مثلثي را دوبه -105
  ) مربعي4  ) فيبوناتچي3  ) حسابي2  ) هندسي1  
  مجموع جملۀ چهارم دنبالۀ مربعي و جملۀ نهم دنبالۀ فيبوناتچي كدام است؟ -106
  1 (50  2 (52  3 (30  4 (37  
  برابر مجموع جمالت اول و دوم است. قدرنسبت اين دنباله كدام است؟ 8در يك دنبالۀ هندسي افزايشي، مجموع جمالت سوم و چهارم،  -107
  1 (2   2 (2  3 (2 2   4 (4  
1 در يك دنباله، رابطۀ -108 1n na a (n )    1. اگر برقرار است 1a جملۀ نوزدهم اين دنباله كدام است؟ ،  
  1 (199  2 (190  3 (209  4 (210  
3حاصل  -109 8 1252 3 25A log log log   كدام است؟  

  1 (1  2 (2  3 (2
3

   4 (1
3

   

2 اگر -110 3 1 2log(x ) log(x ) log    8ل ، حاصlog x كدام است؟  

  1 (1
4

   2 (1
3

   3 (3-  4 (4-  

20صورت  ، تابع هزينه بهدر يك شركت توليدي -111 10C(x) x  700صورت  است. اگر معادلۀ تقاضا به 50x p  قدار سود باشد، بيشترين م
  قيمت هر كاال است.) pتعداد كاال و  xكدام است؟ (

  1 (230  2 (380  3 (180  4 (130  
  آيد؟ ها يكسان و سكه رو مي در پرتاب دو تاس و يك سكه با هم، با چه احتمالي تاس -112

  1 (1
6

   2 (1
72

   3 (1
18

   4 (1
12

   

كنيم و عدد ظاهرشده را سمت راست عدد  نويسيم. تاس را براي بار دوم پرتاب مي كنيم و عدد ظاهرشده را روي يك برگه مي تاسي را پرتاب مي -113
  پذير است؟ بخش 7نويسيم. با چه احتمالي عدد دورقمي حاصل بر  قبل مي

  1 (1
6

   2 (1
7

   3 (1
9

   4 (1
4

   

1احتمال قبول نشدن احمد در كنكور به قبول شدن او، برابر  -114
  شود؟ است. با چه احتمالي احمد در كنكور قبول مي 9

  1 (1
9

   2 (8
9

   3 (1
10

   4 (9
10
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مت بار عقربه روي قسـ 5بار چرخاندن اين صفحۀ عقربه،  50تقسيم شده است. در  8تا  1هاي  قسمت مساوي با شماره 8يك صفحۀ عقربه به  -115
  كدام است؟» 5ايستادن عقربه روي قسمت شمارٔه «ايستاده است. تفاضل تخمين احتمال از احتمال نظري  5شمارٔه 

  1 (02/0  2 (025/0  3 (03/0  4 (035/0  

0 اگر -116 2log x / 0 و 3log y /حاصل ، log y x كدام است؟  
  1 (1/0  2 (2/0  3 (3/0  4 (4/0  
سال باشد، قدمت اين جسم فسـيل چنـد سـال  5500عمر كربن  درصد از كربن معمولي باقي مانده است. اگر نيم 18در يك استخوان فسيل،  -117

2 است؟ 0 3 0 18 0 744(log / , log / / )     
  1 (13640  2 (13460  3 (13540  4 (13450  
ازاي هر درخـت اضـافه  به .شود كيلوگرم گردو برداشت مي 80طور متوسط  كاشته شود، از هر كدام بهدرخت گردو با فاصلۀ يكسان  30در يك باغ اگر  -118

  دست بيايد؟ شود. در اين باغ چند درخت بكاريم تا بيشترين محصول به كيلوگرم از متوسط محصول هر درخت كاسته مي 2كه در اين باغ كاشته شود، 
  1 (32  2 (37  3 (40  4 (35  
  اي داراي سه فرزند است. با چه احتمالي اين خانواده حداقل يك فرزند پسر دارد؟ خانواده -119

  1 (1
8

   2 (3
8

   3 (7
8

   4 (5
8

   

كنـيم. بـا  ها انتخاب مي ايم. يك كارت را به تصادف از بين اين كارت يي نوشتهها  را روي كارت ”SALAM“هاي متمايز حروف  گشت تمام جاي -120
  كنار هم هستند؟ Aچه احتمالي در كلمۀ روي اين كارت دو حرف 

  1 (5/0  2 (2/0  3 (7/0  4 (4/0  

  
 كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -121

  اقتصادي از كدام ويژگي برخوردار است؟ الف) توسعه در مقايسه با رشد  
  است؟ نادرستب) بررسي وضعيت توسعۀ كشوري كه با صادرات مواد اوليه درآمد بسيار بااليي دارد، با كدام شاخص   
  يافته و در حال توسعه درست است؟ يافتگي كشورهاي توسعه ج) كدام گزينه در ارتباط با شاخص توسعه  
  نفر است. 100كشور فقير جهان بيش از  20تولد در  1000ومير نوزادان در هر  نرخ مرگج)   شاخص توسعۀ انسانيب)   ست.ي بلندمدت افرايند ) الف) 1  
  دالر است. 25000كشور ثروتمند جهان در سال بيش از  20ج) درآمد سرانۀ   شاخص توسعۀ انسانيب)   ) الف) مفهومي كيفي است.2  
  نفر است. 100كشور فقير جهان بيش از  20تولد در  1000ومير نوزادان در هر  نرخ مرگج)   درآمد سرانه ب) شاخص  ي بلندمدت است.فرايند ) الف) 3  
  دالر است. 25000كشور ثروتمند جهان در سال بيش از  20ج) درآمد سرانۀ   ب) شاخص درآمد سرانه  ) الف) مفهومي كيفي است.4  
  پاسخ درست سؤاالت زير در كدام گزينه آمده است؟ -122
  منظور كاهش فقر مطلق در جوامع، ناموفق عنوان شده است؟ هاي اخير، كدام وضعيت به با توجه به تجربۀ كشورهاي در حال توسعه در دههالف)   
  است؟ نادرستهاي اخير  يك از موارد زير در رابطه با بازنگري دولت در نقش اقتصادي خود در سال ب) كدام  
  گذاري خارجي ب) جذب سرمايه  ها ) الف) توزيع عادالنۀ درآمد1  
  گذاري خارجي ب) جذب سرمايه  ) الف) رشد اقتصادي مثبت2  
  گذاري بخش خصوصي ب) كاهش سرمايه  ) الف) رشد اقتصادي مثبت3  
  گذاري بخش خصوصي ب) كاهش سرمايه  ) الف) توزيع عادالنۀ درآمدها4  
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  گزينۀ درست كدام است؟ ،شده با توجه به سؤاالت مطرح -123
  ؟گيرد نميمفهوم از فقر در مبحث توسعۀ اقتصادي موردنظر قرار   الف) كدام  
  يك از موارد زير درست است؟ ب) با توجه به ديدگاه طرفداران اقتصاد دولتي، كدام  
  ............... است. ،ج) بهترين مالك در تعيين سطح رفاه اجتماعي در هر جامعه  
  مورد است؟  ر در سطح حداقل معيشت از يك كشور به كشور ديگر يا از يك منطقه به منطقۀ ديگر، بيانگر تفاوت در كدامد) تغيي  
  ) الف) فقر نسبي 1  
  سمت توسعه شد. حركت به زمان با انقالب صنعتي، گسترش انديشۀ اقتصاد دولتي موجب موفقيت كشورهاي اروپايي در ب) هم    
  درآمد ملي و چگونگي كاهش نرخ فقر ج) نحؤه توزيع برابر    
  د) نيازها    
  ) الف) فقر مطلق 2  
  حركت به سمت توسعه شد. زمان با انقالب صنعتي، گسترش انديشۀ اقتصاد دولتي موجب موفقيت كشورهاي اروپايي در ب) هم    
  ج) آگاهي از وضعيت فقر و توزيع درآمد در آن جامعه    
  د) جمعيت    
  ) الف) فقر مطلق3  
  كند. سمت توسعه دشوار يا محدود مي ها را به حركت آن ،عدم حضور دولت در جوامع در حال توسعه ب)    
  ج) نحؤه توزيع برابر درآمد ملي و چگونگي كاهش نرخ فقر    
  د) جمعيت    
  ) الف) فقر نسبي4  
  كند. يسمت توسعه دشوار يا محدود م ها را به حركت آن ،ب) عدم حضور دولت در جوامع در حال توسعه    
  ج) آگاهي از وضعيت فقر و توزيع درآمد در آن جامعه    
  د) نيازها    
  ؟باشد نميكدام عبارت بيانگر ويژگي نقش حاكمان پهلوي در جريان توسعۀ ايران  -124
  خود گرفت. و شكل جديدي بهكرده بندي كشور ايجاد شد و دولت، سازمان و تشكيالت خود را نوسازي  گيري و بودجه ) نظام نويني در ماليات1  
  هاي عمراني و گسترش برخي صنايع و توليدات از محل درآمدهاي نفتي و با هدف ايجاد توسعۀ ظاهري اجرا شد. ) طرح2  
  ماندگي نسبت به اروپا كه هنوز چشمگير نبود شد. كفايتي حاكمان موجب از دست دادن فرصت جبران فاصلۀ عقب ) به اوج رسيدن بي3  
  عنوان كارفرماي بزرگ در عرصۀ اقتصاد شد. مؤسسات متعدد باعث مطرح شدن دولت بهها و  ) تشكيل كارخانه4  
  پاسخ درست سؤاالت زير است؟ ،كدام گزينه -125
كدام گزينه متناسـب  .اي در بانك باز كند كه هر زمان به پول نياز داشت قادر به برداشت از حساب خود باشد الف) شخصي تصميم دارد سپرده  

  باشد؟ ميبا خواستۀ او 
  ...............شرط اينكه  هاي آتي و يا خريدهاي اقساطي است به ب) پول وسيلۀ مناسبي براي پرداخت  
  ...............يابد كه  ج) ارزش پول زماني افزايش مي  
  ها كاهش يافته باشد. ج) سطح عمومي قيمت  ب) قدرت خريد پول كم شود.  ) الف) سپردٔه ديداري 1  
  ها كاهش يافته باشد. ج) سطح عمومي قيمت  ب) قدرت خريد پول ثابت بماند.  انداز پس ) الف) سپردٔه2  
  ها افزايش يافته باشد. ج) سطح عمومي قيمت  ب) قدرت خريد پول كم شود.  انداز ) الف) سپردٔه پس3  
  .ها افزايش يافته باشد مومي قيمتج) سطح ع  ب) قدرت خريد پول ثابت بماند.  ) الف) سپردٔه ديداري 4  
ترتيـب سـهم  به مقابل،با توجه با اطالعات مندرج در جدول فرضي  -126

  دست بياوريد. هاي اول، دوم، ششم، هشتم و دهم را به دهك

  1 (/ , , , / , /16 5 12 11 5 5 5 5   

  2 (/ , , , ,19 5 14 6 3 3   

  3 (, , , ,26 14 8 4 4   

  4 (, , , / , /14 12 9 4 5 4 5   

 

 

 برابر سهم دهك اول و دوم
 %5 سهم دهك سوم

 %6 سهم دهك چهارم
 %7 سهم دهك پنجم
دوم است. كدو برابر سهم ده سهم دهك ششم
 %10 سهم دهك هفتم

 ؟ هك هشتمسهم د 
 %16 سهم دهك نهم
 ؟ سهم دهك دهم
 است. 5/6برابر  ها برابر شاخص دهك
 % است.16برابر هاي اول، دوم و ششم مجموع دهك
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  كند؟ هاي زير را كامل مي درستي عبارت كدام گزينه به -127
  شود. ............... ناميده مي ،شود مبلغ معيني را در زمان معين به شخص طلبكار بپردازد موجب آن بدهكار متعهد مي مدتي كه به سند اعتباري كوتاهالف)   
  گيرد. ........... صورت مينام .... ب) صدور چك به اعتبار يكي از اجزاي نقدينگي به  
  شود. ها فراهم مي ج) منابع الزم براي اعطاي وام به اشخاص حقيقي و حقوقي از طريق ............... براي بانك  
  فروشند. اوراق مشاركت را با قيمت ............... به مشتريان خود مي ،هاي تخصصي در عمليات مالي د) بانك  
  اي غيرديداريه ب) سپرده    ) الف) سفته1  
  د) كمتر از مبلغ خريد  هاي ديداري و غيرديداري ج) سپرده    
  هاي ديداري ب) سپرده    ) الف) سفته2  
  د) بيش از مبلغ خريد    ردا  هاي مدت ج) سپرده    
  هاي غيرديداري ب) سپرده    ) الف) چك3  
  د) كمتر از مبلغ خريد    دار هاي مدت ج) سپرده    
  داريهاي دي ب) سپرده    ) الف) چك4  
  د) بيش از مبلغ خريد  هاي ديداري و غيرديداري ج) سپرده    
  كند؟ ها و سپس يكي از وظايف بانك مركزي را بيان مي ترتيب يكي از خدمات بانك درستي و به كدام گزينه به -128
  و ارزهاي متعلق به دولتبها  نگهداري فلزات گران -ها گذاران و واريز به حساب آن ) وصول مطالبات اسنادي و سود سهام سپرده1  
  قبول وظيفۀ قيمومت، وكالت و وصايت مشتريان مطابق مقررات -وانتقال پول مشتريان در داخل كشور ) نقل2  
  ها هاي پولي و تنظيم حجم اعتبارات بانك اجراي سياست -داري، نمايندگي مالي و انجام عمليات بانكي دولت ) صندوق3  
  خريدوفروش ارز -ها اب بين بانكسح هويست) انجام دادن عمليات 4  
  ؟نيستكنند در ارتباط  منظور اعطاي وام و اعتبار از مشتريان خود دريافت مي ها يا اشخاص به كدام مورد با اسنادي كه بانك -129
  ريافت كنند.گيرنده د ترين زمان طلب خود را از وام كند تا ضمن ارائۀ خدمت، در كوتاه ها كمك مي ) دريافت اين اسناد به بانك1  
  د.نشو  انتقال نيستند و تا زمان سررسيد نزد دارندٔه سند نگهداري مي ) اين اسناد قابل2  
  شوند. هاي مختلفي تقسيم مي لحاظ زمان بازپرداخت به دسته ) اين اسناد به3  
  ه اسناد بلندمدت قرار دارند.مدت و اوراق مشاركت نيز در گرو  ) چك در گروه اسناد اعتباري ديداري و سفته در گروه اسناد كوتاه4  
% قيمت 12تومان واگذار كرد. اگر سود هر ورق برابر  3,000,000مدت بدون ريسكي را خريداري و در زمان سررسيد به بهاي  ورق بهادار كوتاه 150شخصي  -130

  شود؟ باشد؟ و از طرف چه نهادي منتشر مي مي ورق در ابتداي دوره (زمان خريد) چقدر بوده است؟ نام اين اوراق چه 150اسمي اوراق باشد، بهاي 
  دولت -اسناد خزانه -تومان 3,360,000) 2  بانك مركزي -اوراق قرضه -تومان 2,640,000) 1  
  بانك مركزي -اوراق قرضه -تومان 3,360,000) 4  دولت -اسناد خزانه -تومان 2,640,000) 3  
  است؟ نادرستوليدي و تجاري كدام مورد هاي ت واحد» تأمين مالي«در رابطه با شيؤه جديد  -131
  كنند. انداز پيدا مي تجاري انگيزٔه بيشتري براي پس -ها و مؤسسات توليدي ) افراد با شركت در سرمايه و سود شركت1  
  گيرد. مي سرمايه صورت ٔهكننده و تقاضاكنند مستقيم در بازار سرمايه بين عرضهصورت  معامالت به  ،اي بانك ) با حذف شدن نقش واسطه2  
  كند. هاي بازپرداخت باالي وام به نهاد بورس مشكالتي براي متقاضيان سرمايه ايجاد مي تحميل هزينه ،) در اين روش3  
  آورد. هاي بزرگ عمراني، توليدي و بازرگاني را فراهم مي هاي اندك مردم در قالب منابع بزرگ مالي، سرمايۀ طرح ) در بازار سرمايه، سرمايه4  
كـدام گزينـه  .تواند نقش مهمي در اين زمينه ايفا كند شود، بورس نيز مي هاي پولي بانك مركزي كه در زمان تورم انجام مي وه بر سياستعال  -132

  درستي به اين مورد اشاره كرده است؟ به
  تواند موجب كاهش نرخ تورم شود. گذاري سهام و اوراق بهادار مي ) قيمت1  
  مگي در جهت كاهش و يا از بين بردن تورم مؤثرند.هاي مختلف بورس ه ) فعاليت2  
  شود. ها، باعث كاهش نرخ تورم مي هاي مربوط به بازپرداخت وام كنندگان و تقاضاكنندگان سرمايه و كاهش هزينه ) ايجاد ارتباط بين عرضه3  
  شود. موجب كاهش نرخ تورم ميهاي مفيد اقتصادي توسط بورس  ها در فعاليت كارگيري آن انداز و به ) تشويق مردم به پس4  
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  باشد؟ الملل و كشورهاي درگير در آن مستلزم انتخاب كدام مورد مي گيري توليدات تخصصي در حيطۀ تجارت بين شكل -133
  وليدهاي ت ) كاهش هزينه4  ) رعايت اصل مزيت نسبي3  ) دستيابي به تكنولوژي2  ) گسترش منابع و امكانات1  
دالر توليد  30و  35هاي  نيز هر دو كاال را به قيمت Bكند. كشور  دالر براي هر واحد توليد مي 50و  20هاي  گندم و پسته را به قيمت Aكشور  -134

  ي درست است؟دالر باشد، كدام گزينه با توجه به منطق اقتصاد 25ونقل كاال براي هر دو محصول به هر دو كشور برابر  كند. اگر هزينۀ حمل مي
  فقط به توليد پسته براي صادرات بپردازد. B) كشور 2  خريداري كند. Bگندم را خود توليد كرده و پسته را از كشور  Aكشور ) 1  
  خريداري كند. Aپسته را خود توليد كرده و گندم را از كشور  B) كشور 4  هر دو كاال را براي كشور خود تهيه و توليد كند. A) كشور 3  
  پاسخ درست سؤاالت زير است؟ ،كدام گزينه -135
  كند؟ كنندگان داخلي چه امكاني فراهم مي الف) صادرات كاال به خارج براي مصرف  
  باشد؟ اي در تنظيم روابط اقتصادي خارجي بين كشورها چه مي هاي اقتصادي جهاني و منطقه ها و سازمان ب) دليل اهميت نهاد  
  باشد؟ اهداف و اصول كدام سازمان مي ءجز ،المللي آزاد جهت تحقق نظام اقتصادي بينج) كاهش تدريجي عوارض گمركي در   
  باشد؟ اي مي طور انحصاري در چه زمينه ترتيب فناوري باالي قزاقستان و ازبكستان به د) به  
  شود. ) الف) موجب افزايش انگيزه و ايجاد رقابت براي توليد كاالهاي مشابه مي1  
    كارگيري و رعايت اصل مزيت نسبي به ب) اجبار كشورها در    
  ج) بانك جهاني    
  سبك صنعتي صنايع سبك و نيمه -د) صنايع و تجهيزات نفتي    
  شود. ) الف) ارز الزم براي پرداخت بهاي كاالهاي ضروري وارداتي مهيا مي2  
  ب) گسترش سريع روابط تجاري و مالي بين كشورهاي جهان    
  ج) سازمان تجارت جهاني    
  آالت كشاورزي هواپيماسازي و ماشين -اي و صنايع دفاعي و نظامي هستهد)     
  شود. ) الف) موجب افزايش انگيزه و ايجاد رقابت براي توليد كاالهاي مشابه مي3  
  ب) گسترش سريع روابط تجاري و مالي بين كشورهاي جهان    
  ج) بانك جهاني    
  آالت كشاورزي ماشين هواپيماسازي و -اي و صنايع دفاعي و نظامي د) هسته    
  شود. ) الف) ارز الزم براي پرداخت بهاي كاالهاي ضروري وارداتي مهيا مي4  
  كارگيري و رعايت اصول مزيت نسبي ب) اجبار كشورها در به    
  ج) سازمان تجارت جهاني    
  سبك صنعتي صنايع سبك و نيمه -د) صنايع و تجهيزات نفتي    

  
 الگوي حروف اصلي قافيه در كدام گزينه با ساير ابيات متفاوت است؟ -136

) آنكـــــــه از خـــــــود بـــــــرد خداونـــــــدش1
) چـــــو شـــــد گـــــنج نوشـــــيروان ســـــاخته2
ـــــي3 ـــــو م ـــــدگيتان ) بگ ـــــاكر بن ـــــت چ گف
تــوان خــورد  ) مخــور غــم تــا بــه شــادي مــي4

 

ــــــدش  ــــــود مپيون ــــــه خ ــــــواني ب ــــــا ت ت
ـــــــه ـــــــردون برافراخت ـــــــه گ ـــــــاكش ب ز خ

ـــــــدگي ـــــــعادت زن ـــــــادا در س ـــــــه ب تانك
غـــــم دور فلـــــك تـــــا كـــــي تـــــوان خـــــورد

 

  است؟ نادرستقافيۀ كدام گزينه  -137
ــــــده1 ــــــته ش ــــــق كش ــــــدهزاران ز عش ) ص
ـــــــدگي2 ـــــــۀ زن ـــــــاقي آن ماي ـــــــده س ) ب
) همــــان هــــر دو جگرگوشــــه كــــه او راســــت3
ــــد4 ــــن محمّ ــــك و دي ــــمس مل ــــتوده ش ) س

 

هــــــر طــــــرف صــــــدهزار پشــــــته شــــــده 
مردگــــــــــي رهــــــــــانم ز دل دمــــــــــي وا

ـــي  ـــر يك ـــژي از ه ـــد ك ـــردد ص ـــه گ ـــتك راس
ـــــــــــد ـــــــــــد زو ممهّ مكـــــــــــارم را قواع

 

  تبصرٔه كدام گزينه با بقيه فرق دارد؟ ،ههاي قافي با توجه به تبصره -138
ـــــــار1 ـــــــار ك ـــــــنيدم ز گفت ـــــــان ) ش آگه
ـــــي2 ـــــرآيد هم ـــــانم س ـــــون زم ـــــون چ ) كن
ـــــــد3 ـــــــدان اوين ـــــــه فرزن ـــــــاني ك ) بزرگ
) بـــه حكمـــت همچـــو آصـــف بلكـــه بهتـــر4

 

ـــــــان گيتـــــــي كهـــــــان و مهـــــــان  بزرگ
د همــــــيبــــــه تلخــــــي روانــــــم برآيــــــ

ـــــد ـــــان اوين ـــــه در فرم ـــــم جمل ـــــو انج چ
ــــي پيمبــــر ــــه حشــــمت چــــون ســــليمان ن ب

 

 

 

  کل کتاب:  ادبی نقد و شناسی سبک عروض، قافیه،
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  است؟» ذوقافيتين«كدام گزينه  -139
ــــــه چــــــرا كــــــرد ســــــپهر بلنــــــد1 ) ور ن
ـــــرده2 ـــــگرف ) پ ـــــوا در ش ـــــه ن ـــــان ب شناس
ـــــه3 ـــــر انداخت ـــــه پ ـــــو پروان ـــــواب چ ) خ
) وعـــــــده بـــــــه دروازٔه گـــــــوش آمـــــــده4

 

ـــــــهربند  ـــــــو را ش ـــــــو ت ـــــــايي چ شهرگش
در شــــــگرفنشــــــينان بــــــه وفــــــا  پــــــرده

ــــــه ــــــه شــــــكرانه ســــــر انداخت شــــــمع ب
ــــــده ــــــوش آم ــــــوزٔه ن ــــــه دري ــــــده ب خن

 

  قافيۀ مياني است؟ فاقدكدام گزينه  -140
ــــتان1 ــــتان آرام دل مس ــــد بس ــــرو دوص ) اي س
ــد2 ــار آم ــد و خ ــل آم ــد گ ــار آم ــه به ــامش ك ) خ
) گفت كه جان جان منم ديـدن جـان طمـع مكـن3
) وعده دهـد بـه يـار خـود گـل دهـد از كنـار خـود4

 

ــب  ــب امش ــار مخس ــتان زنه ــان بس ــردي دل و ج ب
ـــوت ـــت دع ـــان جه ـــته خوب ـــرون جس ـــب ب از غي
ـــرا ـــرا چ ـــان چ ـــورت ج ـــو ص ـــوده روي ت اي بنم

چكيــده را پــر كنــد از خمــار خــود ديــدٔه خــون
 

  است؟ نادرستوزن مقابل كدام گزينه  -141
  لن) ت، ساخت ما را (مستفعل فاعالت فع) هرچند كه سوخ2  ) از گلبن كثرت گل توحيد بخندد (مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن)1  
  ) هرگز نديده است كسي وصل در فراق (مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل)4  ) حق از بهر باطل نشايد نهفت (مفعول فاعالت مفاعيلن)3  
  اختيارات شاعري بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ -142

ــــده ــــرا عرب ــــتن راز چ ــــرا گف ــــرداز چ پ
 

ــده  ــه نفهمي ــازي ك ــه ني ــرا اي ب ــاز چ ــن ن اي
 

  ابدال -ها ) تغيير كميّت مصوت2  جاي فعالتن آوردن فاعالتن به -) ابدال1  
  قلب -) حذف همزه4  ها تغيير كميّت مصوت -جاي فعالتن ) آوردن فاعالتن به3  
  ؟نداردوجود » ابدال«اختيار شاعري  ،در كدام گزينه -143

ــار1 ــاب اگــر صــد ب ــن محــيط چــو قصــر حب ) در اي
ـــ2 ـــدگمان مشـــو زنهـــار) ز مـــرگ تل ـــا ب ـــه م خ ب
ـــي3 ـــاد م ـــدگي ارش ـــه بن ـــر ب ـــو را ) اگ ـــيم ت كن
) اگـــر تـــو بـــرگ عاليـــق ز خـــود بيفشـــاني4

 

كنــــيم تــــو را شــــوي آبــــاد مــــي خــــراب مــــي 
ــــي ــــم آزاد م ــــه از طلســــم غ ــــو را ك ــــيم ت كن

ــــو را اي اســــت كــــه آزاد مــــي اشــــاره كنــــيم ت
ـــــو را بهـــــار عـــــالم ايجـــــاد مـــــي كنـــــيم ت

 

  اعري تغيير كميّت مصوت كوتاه به بلند و بلند به كوتاه وجود دارد؟اختيار ش ،در كدام گزينه -144
زدنـــد ) مطربـــان از گفتـــۀ خواجـــو ســـرودي مـــي1
ــــــه شــــــور نيــــــارم ز آرزوي لبــــــت2 ) چگون
گويي كه اين خـوي مـن اسـت كني بيداد و مي ) مي3
) بحــر عشــق اســت و وفــا گــوهر پــاك اســت اينجــا4

 

ـــيكن آن گـــل  ـــود ل ـــام خواجـــو ننـــگ ب روي را از ن
كـــــز آرزوي لبـــــت شـــــور در شـــــكر ديـــــدم
اين چه خوي و اين چه بيـداد اسـت داد از خـوي تـو

گـــران ســـينۀ چـــاك اســـت اينجـــا كشـــتي چـــاره
 

  نام وزن بيت زير كدام است؟ -145
ـــدف ـــو ص ـــد چ ـــم فت ـــره در دل ـــد گ ص

 

يـــك گـــره گـــر شـــود گشـــاده مـــرا 
 

  ) هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف2    ) رمل مسدس مخبون محذوف1  
  ) رجز مسدس مخبون محذوف4    ف مسدس مخبون محذوف) خفي3  
  است؟» رجز مثمن مطوي مخبون«نام وزن كدام گزينه  -146

ــي1 ــالمم ) ب ــير ع ــه س ــرد ب ــم ب ــاي خ ــري ز پ خب
) حاجـــت شـــمع و چـــراغ نيســـت شـــب عمـــر را2
ـــي3 ـــار م ـــبح از دل شـــب زنگ ـــر ص زدايـــد ) گ
دالن را ) از در حـــــق كـــــن طلـــــب شكســـــته4

 

كنــد ك وطــن نمــيتــر  ،ورنــه بــه اختيــار كــس 
ــو نفــس مــي ــا ت كشــي تيــغ كشــيده اســت صــبح ت

چــــون از ســــپيدي مــــو غفلــــت فــــزود مــــا را
ـــيش شيشـــه ـــد شيشـــه چـــو بشكســـت پ گـــر آي

 

  است؟» دوري«وزن كدام گزينه  -147
جـويي مجـو ) هر دم به مجلس اي رقيـب از يـار دل1
ـــياه2 ـــر از س ـــرا نجـــات بخشـــي ) مگ ـــو م روزي ت
لــف او آريلــرزد ز چــين ز  ) دلــم در ســينه مــي3
ــين قصــور اســت4 ــد ع ــه دم از حــور زن ) هــركس ك

 

ـــاطر  ـــداريش را خ ـــاطر نگه ـــن خ ـــا مك ـــان م نش
ـــام داري ـــواد ش ـــن ز س ـــبح روش ـــوع ص ـــه طل ك

تپــد هرجــا پــر شــاهين شــود پيــدا كبــوتر مــي
ــــري را ــــديث دگ ــــو ح ــــا ت ــــوان ب ــــتن نت گف

 

  دارد؟ فرقگروه وزني كدام گزينه با بقيه  -148
ــيچ1 ــا ه ــو  ) ب ــن مش ــتن م ــه كش ــس ب ــنك رت مك
گفــت لبــي كــه مــي ) دردا كــه كشــت مــا را شــيرين2
ــب3 ــج و تع ــي رن ــدم بس ــب دي ــه در راه طل ) دردا ك
) انــــــدر بــــــالي ســــــخت پديــــــد آيــــــد4

 

ترســـــم خـــــدانكرده پشـــــيمان كنـــــد تـــــو را 
فـــزا را ام بـــه عيســـي انفـــاس جـــان مـــن داده

ـــين ـــاني را بب ـــدار ج ـــب دل ـــه ل ـــانم را ب آورد ج
ـــــــزرگ ـــــــاالري فضـــــــل و ب ـــــــردي و س م
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  كدام گزينه ششمين وزن پركاربرد شعر فارسي است؟ -149
  ) مفاعيلن مفاعيلن فعولن2  ) مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن1  
  ) فعالتن فعالتن فعالتن فعلن4    ) مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن3  
  ؟شود نميوزن محسوب  كدام گزينه از اوزان تك -150

) بافتــــــه ابريشــــــمش از زلــــــف حــــــور1
ــــه خورشــــيد) روز شــــدن 2 را نشــــان دهنــــد ب
ــــد3 ــــود كن ــــه س ــــت چ ــــان بودن ــــا كس ) ب
ام ام بهـــر تـــو زر خريـــده ) چهـــره بـــه زر كشـــيده4

 

ــــــور  ــــــردٔه مــــــوزون ز ن ــــــر او پ بســــــته ب
ـــــو دهنـــــد نشـــــاني ـــــه ت ـــــاز مـــــر او را ب ب
ــــت ــــدن تنهاس ــــدرون ش ــــور ان ــــه گ ــــه ب ك

ـــه هـــيچ خريـــد را كـــس مـــده بنـــدٔه زر خواجـــه ب
 

  نايي دارد؟عبارت زير با كدام گزينه تقابل مع -151
  »تر بود. مرد اگرچه در صورت قبحي داشت، به جمال محاسن خصال هرچه آراسته«  

ـــدان جـــايي رســـيد1 ) ســـيرت او در خردمنـــدي ب
ـــاهر2 ـــالم ظ ـــرد دو ع ـــا ك ـــاطن م ـــه در ب ) آنك
) بيــــنش ظــــاهر غبــــار ديــــدٔه بــــاطن بــــود3
ـــــود4 ـــــه ب ـــــت آين ـــــو پش ـــــاطنش همچ ) ب

 

ــان  ــردد عي ــرد گ ــب خ ــي عي ــيرت هم ــدر آن س كان
ــاهر ــا ظ ــت اينج ــور اس ــين ظه ــه در ع ــت ك آن اس

ــا بــه جــان بينــا شــوي خــاك زن در چشــم ظــاهر ت
ــــــاف ــــــه ص ــــــاهر هرك ــــــدم ظ ــــــر دي ت

 

  ؟نداردمفهوم بيت زير با كدام گزينه قرابت  -152
شـده كمتـر گـوي پرويز كنون گم شـد ز آن گـم

 

برخـوان» كـوا كـم تـر«تره كـو برخـوان؟ رو  زّرين 
 

  

ـــر خرابـــه1 ـــ ) ه ـــا را عبرتـــي دگ ر بخشـــداي م
) پــــيش ســــرير ســــلطان اســــتاده تاجــــداران2
) آنكه رويـش همچـو گـل بشـكفته بـودي آن زمـان3
كــه بــر چــرخ فلــك ســود ســر خــويش ز كبــر ) آن4

 

ـــــــــا روان نوشـــــــــروان  از نشـــــــــيمن دارا ت
چـــون ناشـــكفته اللـــه افكنـــده ســـر، سراســـر

ريــزد بــه زاري بــر ســر خــاكش گــالب ابــر مــي
سـپر اسـت يسـان زيـر زمـين بـ اين زمان بين كه چه

 

  عبارت زير با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ -153
  »گفت: اي كه توانگران را ثنا گفتي و بر درويشان جفا روا داشتي، بدان كه با خمر خمار است و بر سر گنج مار است.«  

رســد بيــداد تــو گــردد بــه مــا، تــا مــي ) لطــف مــي1
) غـم و شــادي كــه بــه يـك لحظــه دگرگــون گــردد2
ـــر 3 ـــا نگ ـــيش) ت ـــم ن ـــور دل از زخ ـــۀ زنب دد خان
) مـــن مســـت رنـــد از آنـــم ز غـــم خمـــار فـــارغ4

 

شـــود زخـــم مـــا را آب شمشـــير تـــو، مـــرهم مـــي 
ــم نيســت ــه نباشــد غ ــر زانك ــم، ار باشــد و گ چــه غ
ــد ــت دهن ــان نوش ــتان جه ــن در گلس ــت ممك نيس

ــورده ــه نخ ــد ك ــار باش ــه در او خم ــي ك ــن آن م ام م
 

  است؟ دهنياممفهوم بيت زير در كدام گزينه  -154
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
 

  

گــو مــرا گويــد كــه بــركن دل ز عشــق او ) نصــحيت1
گــو چــه دريابــد ميــان عاشــق و معشــوق  ) مالمــت2
ـــي3 ـــود نم ـــر خ ـــا ب ـــت م ـــز مالم ـــذيرد ) او ج پ
گـو كـه گـاهي همچـو مـاه از روزنـت بينـد ) مالمت4

 

ــي  ــه  نم ــد ك ــن دارددان ــان م ــا ج ــي ب ــق او رگ عش
ـــاني ـــرار پنه ـــوص اس ـــا خص ـــم نابين ـــد چش نبين

ـــي ـــود نم ـــر خ ـــالمت او ب ـــز س ـــا ج ـــنديم م پس
بيايــــد كاشــــكي در روزن چشــــم منــــت بينــــد

 

  مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ -155
ــا ــرم م ــازد جُ ــرچين نس ــو را پ ــو ت ــاني عف پيش

 

هــا آيينــه كــي بــر هــم خــورد از زشــتي تمثــال 
 

  

ــار ســرّ حــق مگــو زشــت اســت زشــت ) در1 ــر اغي ب
گــوهران تصــوير خــار و گــل هواســت ) پــيش روشــن2
ــه ر3 ــويش ك ــر خ ــب و هن ــدن عي ــر دي ــت ) جگ اس
ــت4 ــت را خجل ــت ) زش ــه نيس ــر از آيين ــذاري بهت گ

 

ـــتن  ـــكندر داش ـــۀ س ـــور، آيين ـــم ك ـــيش چش پ
ـــاب؟ ـــم حب ـــوير در چش ـــۀ تص ـــد لك ـــي بمان ك
ــت ــذور اس ــد مع ــه كن ــه آيين ــت ب ــر پش ــت اگ زش

ـــيصـــ ســـينه ـــا ز دشـــمن م ـــام م كشـــد افي انتق
 

  مفهوم بيت زير در كدام گزينه مشهود است؟ -156
ـــا خـــاري آســـان برآيـــد ـــه پ خلـــد گـــر ب

 

چــه ســازم بــه خــاري كــه در دل نشــيند 
 

  

ــت1 ــقي اس ــار درد عاش ــرد ك ــه م ــان ن ــب درم ) طال
ه مــــدارابــــ ،بــــه) درد دل عاشــــق نشــــود 2
ـــــن3 ـــــان دل م ـــــم عشـــــق اســـــت درم ) غ
ــم4 ــه غ ــم چ ــار غ ــا ) از ب ــتگير م ــويي دس ــو ت چ

 

دردمنـــدان غمـــت را بـــا غـــم درمـــان چـــه كـــار؟ 
ـــت ـــوان گف ـــان نت ـــق ز درم ـــم عش ـــا درد و غ ب

غمــــت شــــاد مبــــادا جــــان عاشــــق بــــي
ـــويي ـــا ت ـــان م ـــو درم ـــاك چ ـــه ب وز درد دل چ
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  شود؟ مفهوم بيت زير در كدام گزينه ديده مي -157
ــرده ــت نك ــور غيب ــب حض ــوم طال ــه ش اي ك

 

هويــدا كــنم تــو رااي كــه  پنهــان نگشــته 
 

  

) از لـــوح صـــورت تـــو نـــدارم بـــه پـــيش چشـــم1
) گفــتم مگـــر ز رفـــتن غايـــب شـــوي ز چشـــمم2
ـــي3 ـــب ) نم ـــوخ او غاي ـــم ش ـــر چش ـــود ز نظ ش
ــي4 ــب نم ــر غاي ــره ) از نظ ــه دوري چه ــردد ب اش گ

 

اي روي اگــــــر از ديــــــده رفتــــــه از دل نمــــــي 
ـــميري ـــه در ض ـــي ك ـــي آن ـــه رفت ـــتي ك آن نيس

ــن ســتا ــه روم اي ــر طــرف ك ــه ه ــيش اســتب ره در پ
ـــين ننشســـته اســـت ـــه را نقشـــي چن ـــدٔه آيين دي

 

  است؟ نيامدهمفهوم بيت زير در كدام گزينه  -158
ــه ــم اي بادي ــو ه ــن ت ــون م ــت چ ــاي محب پيم

 

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

  

) اي نـــرگس بيمـــار تـــو در خـــواب چـــو نـــرگس1
ــنم2 ــواب ببي ــه خ ــبي ب ــتم ش ــو گف ــال روي ت ) خي
ــــود 3 ــــان ش ــــل پنه ــــو گ ــــاز) چ ــــردٔه ن در پ
) نباشد خـواب آسـايش بـه گلشـن چشـم شـبنم را4

 

ـــه  ـــدار چشـــمم هم ـــو بي ـــار ت ـــم بيم شـــب در غ
ــد ــواب نيام ــيچ خ ــده ه گذشــت صــد شــب و در دي
ـــــت ـــــال اس ـــــكين مح ـــــل مس ـــــرار از بلب ق
نبينـــد روح راحـــت هركـــه از منـــزل جـــدا گـــردد

 

  شود؟ مفهوم عبارت زير در كدام گزينه ديده مي -159
  »توان عزيز بود/ از گودال بپرس. / كه خون تو را مكيده است/ هيچ گودالي را چنين رفيع نديده بودم/ در حضيض هم ميدر فكر آن گودالم«  

ــت1 ــد گريس ــخن باي ــل س ــالع اه ــيض ط ــر حض ) ب
ــــــوند2 ــــــع ش ــــــر مطي ــــــل و دل را اگ ) عق
ـــي3 ـــاه م ـــد ) چ ـــردد بلن ـــه او گ ـــف ك آوازه از يوس
) حريــف سركشـــي نفـــس نيســـت يوســـف مـــن4

 

انــد يــك قلــم ســر در ســياهي دادههــا را  خامــه 
در حضـــــــيض فنـــــــا رفيـــــــع شـــــــوند
ــز ــردد عزي ــوي او گ ــيض از خ ــد حض ــا باش ــر كج ه
ــــرا ــــاه م ــــه ز اوج ج ــــود ب ــــاه ب ــــيض چ حض

 

  بيت زير با كدام گزينه تناسب معنايي كمتري دارد؟ -160
الوقــــت باشـــد اي رفيــــق صـــوفي ابـــن

 

نيســـت فـــردا گفـــتن از شـــرط طريـــق 
 

  

چنــان معلــوم نيســت) ســعديا دي رفــت و فــردا هم1
ــبك2 ــت س ــرق اس ــدٔه ب ــت از خن ــوالن ) فرص ــر ج ت
) بگشــاي چشــم عبــرت و فرصــت شــمار عمــر3
) ايــــام بهــــاران ســــبك از ديــــدٔه مــــا رفــــت4

 

ــــن و آن فرصــــت شــــمار امــــروز را  در ميــــان اي
ــه ــو كوت ــت چ ــده از دس ــويش م ــت خ ــران فرص نظ

ايــن دم كــه دولــت تــو بــه عــالم مظفــر اســت
ــگ ــن رن ــودني اي ــم س ــه ه ــت ب ــت از دس ــا رف حن

 

  است؟ نادرستكدام عبارت از ديدگاه نقد ادبي  -161
  نامند. شناسي شاعر و نويسنده مي دانند و شعر و ادب را روان شناسي را مفتاح اقسام ديگر نقدها مي روان ،) منتقدان1  
  ) تعبير هنر براي هنر را نخستين بار ويكتور هوگو مطرح كرد.2  
  شود. ز كساني هستند كه در آثارشان نوعي نقد تاريخي ديده مي) كالريج، ريچاردز و اليوت ا 3  
  شود. توجه به امور جزئي و محسوس تشويق مي ،) در مكتب تصويرگرايي4  
  داند؟ مي» نژاد«و » محيط اجتماعي«، »زمان«كدام منتقد ادبيات را محصول  -162
  كامو ) آلبر4  ) تولستوي3  ) ارسطو2  ) هيپوليت تن1  
  ؟نيستهاي زباني دورٔه بازگشت ادبي  ه از ويژگيكدام گزين -163
  هاي گذشته رايج بوده است. توجهي به متانت و صحّت زبان كه از دوره ) بي1  
  ) سبك شعر در غزل و مثنويِ غيرحماسي، همان سبك عراقي است.2  
  خورد. چشم مي تر به ) لغات عاميانه در آن كم3  
  يابد. جدداً رواج ميشدٔه زبان م هاي فراموش ) برخي از ويژگي4  
  است؟ نادرستكدام گزينه  ،هاي سبك عراقي با توجه به ويژگي -164
  هاي فكري سبك عراقي است. ) اشتراك و اقتباس مضامين شعري از ويژگي1  
  هاي فكري اين سبك است. ) رواج هجو و هزل در شعر از ويژگي2  
  ي سبك عراقي است.هاي زبان ) وفور تركيبات نو و ورود لغات تركي از ويژگي3  
  هاي ادبي اين سبك است. هاي فعلي و اسمي دشوار در شعر از ويژگي ) التزام رديف4  
  است؟ نادرستكدام گزينه از نظر تاريخ ادبيات  -165
  گرايد. سادگي مي  هاي آن از نظر زبان به هرچند بعضي از قصه ؛نامه نمونۀ اعالي نثر مصنوع فارسي است ) كتاب مرزبان1  
  سبك هندي از قرن يازدهم در ايران آغاز شد و در قرن دوازدهم پايان يافت.) 2  
  ها تقسيم كرد. ها و داستان ها، سفرنامه توان به چهار بخش مقاالت، ترجمه احمد را مي ) آثار جالل آل3  
  توان به عدل الهي و كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم اشاره كرد. ) از آثار استاد مطهري مي4  
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 ) ۱۶۶-۱۷۱عّین األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو الّتعریب أو املفهوم( : 

  »:إّن هذه الطّفیلة مل تَِبْع ما يف یدها و يف انتهاء اللّیل ناَمْت يف زاویٍة من الّشارع و ماتَْت من شّدِة الربد!« -۱۶۶

  ای از خیابان خوابید و از شدت رسما مرد! د را نفروخت و در پایان شب در گوشه) این دخرت آنچه را که در دستش بو ۱  

  ) این دخرتک به فروش نرساند آنچه را که در دستانش بود و در پایان شبی در گوشۀ خیابان خوابید و از شدت رسما جان سپرد!۲  

  ای از خیابان خوابید و از شدت رسما مرد! ب در گوشه) این دخرت کوچک آنچه که در دستش بود را به فروش نرساند و در پایان ش۳  

  ای خوابید و در خیابان از شدت رسما جان سپرد! ) این دخرت نفروخت آنچه را که در دستانش بود و در نهایت شب در گوشه۴  

  »:لِتقّدم املجتمعات البرشیّة! بعض اآلباء و األّمهات ال یَْهَتّموَن برتبیة األوالد و ال یَْعلَمون أَنَّ الّرتبیة سبب هامّ « -۱۶۷

  دانند که تربیت دلیل مهم برای پیرشفت جوامع انسانی است! کنند و منی ) برخی پدرها و مادرها به تربیت فرزندانشان توجه منی۱  

  برشی است!دانند که تربیت دلیل مهمی برای پیرشفت جوامع  ورزند و منی ) بعضی پدران و مادران به تربیت فرزندان اهتامم منی۲  

  دانند! های مهم در رشد جوامع بشـری است را منی برخی پدران و مادران به تربیت فرزندان توجهی ندارند و اینکه تربیت یکی از دلیل) ۳  

  دانند که تربیت تنها دلیل مهم برای رشد جوامع برشی است! کنند و منی ها توجه منی ) بعضی پدرها و مادرها به تربیت بچه۴  

  »: املجتمعات الّسلیمة یُوجد بعض األفراد ال یُعرفون إّال بَْعَد فقدانهم!يف« -۱۶۸

  شوند که فقط بعد از مرگ شناخته خواهند شد! های سامل برخی افراد یافت می ) در جامعه۱  

  شوند! دست دادنشان شناخته می از، ازهای سامل تنها بعد  ) برخی افراد در جامعه۲  

  شوند مگر بعد از فقدانشان! که شناخته منی شوند افت مییفراد ) در جوامع سامل برخی ا۳  

  شناسند! ها را می شوند که بعد از فقدانشان آن های سامل یافت می ) بعضی افراد در جامعه۴  

  »:هؤالء طّالب مجّدون یَُهیِّئوَن أنفسهم المتحانات نهایة الّسنة!« -۱۶۹

  کنند! حانات پایان سال آماده میآموزان تالشگر خودشان را برای امت ) این دانش۱  

  کنند! آموزان تالشگری هستند که خود را برای امتحان آخر سال آماده می ) اینان دانش۲  

  کنند! آموزانی هستند که تالشگرانه خودشان را برای امتحانات پایان سال مهیا می ) اینان دانش۳  

  سازند! متحانات پایان سال آماده میآموزان کوشایی هستند که خودشان را برای ا ) اینان دانش۴  

  »:کننده رهایی یابی، به زندگی لبخند بزن! خواهی از افکار بد و ناراحت اگر می« -۱۷۰

  ) إْن ترید أْن تَُخلَِّص من األفکار الّسیّئة و املُزعجة فابتَِسْم لِلَحیاِة!۱  

  فابتَِسْم لِلحیاِة! ) إذا اَرَْدَت أْن تَتََخلََّص من األفکار الّسیّئة و املُزعجة۲  

  ) إذا اَرَْدَت أْن تَتََخلَّيص من اآلراء الّسیّئَة و املُزْعجة فابتَِسمي لِلحیاة!۳  

  ) إْن تُریدي أْن تَُخلِّيص من األفکار الّسیّئَة و املُزعجة اِبْتَِسمي لِلحیاِة!۴  

  !»:این کشور ما به نسلی احتیاج دارد که از مرزهای فرهنگی آن دفاع کند« -۱۷۱

  ) إّن وطننا هذا، بحاجٍة إلی جیٍل یُدافُع َعْن ثغوره الثّقافیّة!۲  ) إّن هذا الوطننا یَحتاُج إلی جیٍل یُدافع عن ثغورِها الثّقافیّة!۱  

  الثّقافیّة!) بالُدنا هذه بحاجٍة إلی أجیاٍل یُدافعوَن َعْن ثغورِِه ۴  ) هذا بالُدنا یَْحتاُج إلی جیٍل یُدافُع َعْن ثغوره الثّقاّيف!۳  

 ) ۱۷۳و  ۱۷۲عّین الّصحیح يف الّتشکیل(:  

  »:ان الحال وصف منصوب یذکر لبیان هیئة الفاعل أو املفعول!« -۱۷۲

  املفعولِ  -لبیانِ  -) منصوٌب ۲    هیئةِ  -یُْذکَرُ  -) وصُف ۱  

  هیئةٍ  -یُْذکَرُ  -) إنْ ۴    املفعولِ  -الفاعلِ  -) منصوُب ۳  

  »:تقولین ِألنه منشغل مبسائل أکرب من قضّیتک!ان الحاکم ال یُصغی إلی ما « -۱۷۳

  أکربَ  -تَْقُولینَ  -) ال یُْصِغيْ ۴  أکربَ  -مِبسائَل  -) ُمنَشِغٌل ۳  أکربَ  -مِبَسائَل  -) ال یُْصغيُ ۲  قضیّتکَ  -ال یُْصغیٰ  -) الحاکمَ ۱  

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

  »:إنّکم طغاة و ظلمة و منطقکم عجیب حّقاً! یا قاتيل األنبیاء،« -۱۷۴

  منقوص/ منادای مضاف و منصوب -منرصف -اسم الفاعل -مشتّق  -معرب -الجمع الّسامل للمذکّر -) قاتيل: اسم۱  

  و مرفوع» إنّ «ممنوع من الّرصف/ خرب  -معرب -مشتّق  -و هو مذکّر» طاغي«مفرده  -جمع تکسیر -) طغاة: اسم۲  

  صحیح اآلخر/ خرب و مرفوع -منرصف -معرب -مشتّق  -مذکّر -ردمف -) عجیب: اسم۳  

  صحیح اآلخر/ مفعول مطلق و منصوب -منرصف -معرب -مشتّق  -مذکّر -مفرد -) حّقاً: اسم۴  

 کل کتاب:  ۲ و ۱ عربی
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  »:الطّفلة الّتي تحمُل ُعلَب الکربیت کاَدْت یداها تَْیَبساِن ِمْن شّدِة الَربْد!« -۱۷۵

  مبنّي/ مضاف إلیه و مجرور محّالً -مؤنّث -دمفر  -موصول خاص -) الّتي: اسم۱  

  به و منصوب صحیح اآلخر/ مفعول -منرصف -جامد -»علبة«مفرده  -جمع تکسیر -) علب: اسم۲  

  و مرفوع» کاد«مقصور/ اسم  -منرصف -معرب -مؤنّث -مثّنی -) یدا: اسم۳  

  و محّالً منصوب» کاد«یايّئ/ خرب  معتّل مثال -معرب -مجرّد ثاليثّ  -للمخاطبینِ  -مضارع -) تیبساِن: فعل۴  

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

  عّین الفعل تأنیثُه واجب: -۱۷۶

  ) ألِْصْق صورة هذا الجندّي الّشهید علی الجدار!۲  ) کانت أرْض ٰهِذِه الّدار َمْملُوءة باألعشاب الطّبّیّة!۱  

  ) هذه الحکومة الغاصبة تَْنُرشُ نار اإلختالف بین املسلمیَن!۴  طالبات هذه املدارِس!) شارکْت يف املسابقات العلمیّة ۳  

  فیها ضمیر الفصل:  لیسعّین ما  -۱۷۷

  ) کاَن الطّالباِن ُهام الّصالَحیْن يف حیاتِهام!۲  ) إّن املؤمنین ُهم الّذین ال یَکونوَن يف حیاتهم إّال ُمخلصیَن!۱  

  ) کثیٌر من املفردات الفارسیّة هي ما َدَخلَْت العربیّة! ۴  هي الّتي مل تکن اللّغة العربیّة تُزاحمها!) إّن اللُّغة الفارسیّة ۳  

۱۷۸- :   عّین املمنوع من الّرصف يف حالة الجّر إعرابه فرعيٌّ

  نیّة!) هؤالء الطّّالب یُدیموَن دراساتهم يف املدارس الوط۲  ) إّن هذه الطّالبة من أفَْضِل الطّالبات علامً!۱  

  ) إّن إبراهیم و أحمد ُهام أکرب األوالد يف هذه االُرسِة اإلیرانیّة!۴  إّن أجمل املناطق الّتي شاَهْدتُها هي غابات مازندران الخرضاء!) ۳  

  يف صیاغة اسم تفضیٍل:  الخطأعّین  -۱۷۹

  هذا الطّفُل صاَر أکَرب بإجتهاد اُّمه! ) هذا الطّفُل کَُربَ بإجتهاد اُّمه! ۱  

  إشرتیُت قمیصاً اََشّد ُخْرضًَة! ) إشرتیُت قَمیصاً أْخَرض! ۲  

یْف يف بَیتي! ۳      هذا الّضیف اَْصبََح اَکْرََم يف بَیتي! ) اَکْرَْمُت هذا الضَّ

  وجه هذا املریض بعد مرِضِه صار أشّد اِْصفراراً! ) وجه هذا املریض بَْعَد مرِضِه اِْصَفّر! ۴  

  صول و صلته: عن املو  الخطأعّین  -۱۸۰

  ) تلَک ما تَعلَّْمناُه ِمن املعلّمین طوَل دراستنا!۲  ) اُکْرُِم َمْن یَْحَرتُِمُهم الّناس يف املجتمع!۱  

  ) هاتان من أْوَصتْهام اآلِمرُة باملعروف!۴  ) املقالة الّتي کتَبَها هذا الکاتِب مضامینها عالیة!۳  

  محذوفاً:  لیسعّین عائد الّصلة  -۱۸۱

  ) اَْدعوکم يف الحیاة لِتَُکونوا َمْن یُِحبُّ اللُّه!۲  الد یُحبّوَن ما تَطْبَخ االُّمهات لَُهم!) األو ۱  

  ) ساَعَدين َمن یُساِعُد الّناَس يف مشاکلهم!۴  ) کُّل ما یَتََمّنی الّناُس يف حیاتهم لَیَْس ُمْدرکاً!۳  

  فیه العامل املحذوف:  لیسعّین ما  -۱۸۲

  ) ِبَعْون اللِّه نِلُْت إلی ما اَرَْدُت يف حیايت فُشکراً للّه!۲  ْن یَْکذبُک يف عالقاتک!) إیّاک و مصادقة مَ ۱  

  ) القیام القیاَم ِبالحسناِت فإنّها تُرَدُّ إلیَک!۴  ) الکتاب طالَْعتُُه و قَّدْمتُُه ِألصدقايئ لِیطالعوُه!۳  

  عن أسلوب الّرشط:  الخطأعّین  -۱۸۳

َک ِبَحبِْل اللِّه یُْعطیه اللُّه نعامٍت کثیرًة!۲  لِّه یَْهِدَک اللُّه إلی طریِقه!) إْن تَُکْن يف طاعِة ال۱     ) َمْن مَتَسَّ

  ) ما تُْنِفق يف سبیل اللّه یَُوفَّ إلیَک!۴  ) إْن تُحاِول إلی نَیل ما تُرید فأنَت تَِصُل إلیِه وصوالً!۳  

  عّین الّصحیح للفراغ:  -۱۸۴

  ...............!»ِجّدیَن يف الَْمدرسِة مل یَکُْن ِمن أصدقايئ املُ «  

  ) غیُر یوسَف ۴  ) إّال علیّاً ۳  ) إّال الّصادقیَن منهم۲  ) غیُر تالمیٍذ محبوبینَ ۱  

  يف األصل مرفوعاً: لیسعّین الّتمییز  -۱۸۵

  ) هذا الطّالُب اَْعظَُم الطّّالب درجة!۲  ) َعظَُمت هذه الطّالبة بین الّناِس شأناً!۱  

  ) یَرْفَُع اللّه املؤمنیَن یوَم القیامة رتبة!۴    ُم هذه املکتبُة کتباً غداً!) َستَُنظَّ ۳  

  

  كرد؟ اقدام روزنامه كدام چاپ به كشور شرفتيپ و حكومت اصالح ٔهزيانگ با ر،يركبيام خان يتق رزايم -186
  هياتفاق عيوقا ) 4  تمدن) 3  اخبار كاغذ) 2  قانون) 1  
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  بود؟ نيشيپ مورخان ٔهويش از ديتقل همان رانيا  در يسينو  خيتار  روند پادشاه، كدام سلطنت تا قاجار حكومت يابتدا از -187
  محمدشاه) 4  شاه نيناصرالد ) 3  شاه يفتحعل) 2  شاه يمحمدعل) 1  
  شود؟ يم يبررس علم امكد متخصصان توسط امروزه ،»لخانانيا  تختيپا  عنوان به مراغه انتخاب ليدل« مانند يموارد -188
  يخيتار  يايجغراف) 4  تمدن و فرهنگ خيتار ) 3  ياقتصاد خيتار ) 2  ياجتماع خيتار ) 1  
  است؟ ها المثل ضرب و ها اسطوره شامل گذشته، ياطالعات منابع از كي كدام -189
  مكتوبات) 4  معقوالت) 3  محسوسات) 2  منقوالت) 1  
 قرار ما ارياخت در قيطر  كدام از اند، شده يراتييتغ دچار اي رفته انيم از آنان از يار يبس امروزه كه رانيا  يميقد  يبناها و شهرها از يبرخ ريتصاو  -190

  است؟ گرفته
  ياسالم نينخست قرون بزرگ دانان يجغراف يها كتاب) 2  يباستان يها محوطه در مانده يباق يها نقشه) 1  
  يياروپا  جهانگردان يها سفرنامه در شده رسم ريصاو ت) 4  قاجار و يصفو و يمور يت دربار نقاشان ريتصاو ) 3  
  است؟ بوده سكه ساخت روش كدام به مربوط بيترت به ر،يز  يها يژگيو  از كدام هر -191

  .كردند يم ليتبد  مسطح و نازك يها ورق به را فلز ابتدا روش نيا  در) الف  
  .شد يم ساخته هند و نيچ در شتريب ها سكه نوع نيا ) ب  
  ضرب -ضرب) 4  يز ير  قالب -يز ير  قالب) 3  يز ير  قالب -ضرب) 2  ضرب -يز ير  قالب) 1  
  شود؟ يم انجام »اطالعات ميتنظ و استخراج« يعني يشناس باستان تيفعال سوم ۀمرحل در ر،يز  اقدامات از كي كدام -192
  يقو اريبس يها نيدورب كمك به يبردار  عكس) 2  يباستان آثار در كاررفته به مواد ييشناسا ) 1  
  يباستان آثار اتيجزئ تمام ثبت و يگردآور ) 4  ها سفرنامه و يخيتار  يها كتاب به مراجعه) 3  
  است؟ يسلجوق ارسالن آلب سلطنت عهد به مربوط ر،يز  تحوالت از كي كدام -193
  يشرق روم امپراتور رومانوس بر انيسلجوق يروز يپ) 2  الملك نظام خواجه دست به نامه استيس كتاب نگارش) 1  
  رانيا  در هيتعز  يمذهب -يبوم شينما  شدن ريفراگ) 4  اميخ عمر يرهبر  به منجمان از يمجمع توسط ميتقو  صالحا) 3  
  شود؟ يم محسوب اسناد نوع كدام جزء »گريد  يكشور  در خود تيمأمور  دوران از ريسف كي ۀروزان يها ادداشتي و خاطرات« اسناد، انواع يبند  طبقه در -194
  يشخص اسناد) 4  يفرهنگ اسناد) 3  ياجتماع اداسن) 2  ياسيس اسناد) 1  
  بود؟ رانيا  ياسالم ٔهدور در يوانيح دوازده ميتقو  يها يژگيو  از مورد، كدام -195
  .كردند اعالم يرسم ميتقو  را ميتقو  نيا  يمور يت و مغول پادشاهان) 2  .شد جيرا  رانيا  بر انيسلجوق يرگيچ با يشمار  گاه نيا ) 1  
  .كردند يم اضافه اسفند آخر در را مسترقه ۀخمس) 4  .است يقمر  آن ياه ماه و يشمس آن سال) 3  
  بود؟ ياسيس عيوقا  كدام با مصادف يزاكان ديعب عمر يانيپا  ۀده سه -196
  گسترده يناامن و يرانيو  بروز و رانيا  به موريت هجوم) 2  يعباس خالفت انيپا  و بغداد به مغول هوالكوخان ۀحمل) 1  
  خراسان يشهرها در نانيصحرانش وتاز تاخت) 4  گريكد ي با يمحل يها حكومت ير يدرگ و لخانانيا  اضمحالل) 3  
 ٔهمورداسـتفاد منـابع نيتـر  مهـم فيـرد  در شـوند نوشـته كـه يا زهيانگ هر به ها نامه يزندگ و روزانه يها ادداشتي ر،يز  ليدال  از كي كدام به -197

  هستند؟ نگاران خيتار 
  .دارند زين را يخيتار  عامل كي نقش ،يخيتار  خبارا  گذاشتن ارياخت در بر عالوه) 1  
  .دارند يشتر يب ارتباط خ،يتار  از يا ژهيو  يها جنبه با) 2  
  .دارند بر در را رهيغ و ينظام ،يفرهنگ ،ياجتماع ،ياسيس اطالعات انواع) 3  
  .است مفصل و متنوع م،يمستق ها آن در موجود يها يآگاه) 4  
  آمد؟ ديپد  بشر ينگار  خيتار  در تحول كدام ش،يپ قرن پنج از ناشناخته يها قاره شناختن و ييا يدر  يها راه كشف با -198
  .شد تر يجهان قبل به نسبت جهان خيتار  و افتي يشتر يب وسعت بشر خيتار  نگرش) 1  
  .شد كمتر يجهان خيتار  نگارش بر ،يقوم اهداف و اغراض و ياسيس منافع ريتأث) 2  
  .ديگرد  ارائه يا مالحظه قابل ديد  سعتو  مسلمان، مورخان آثار در) 3  
  .آمد ديپد  »جهان خيتار « نام به يمفهوم بار، نياول يبرا) 4  
  شود؟ رو روبه ياساس يدهايترد  با غرب ديجد  تمدن يبقا ۀشياند  نوزده، قرن اواخر در تا شد موجب عوامل كدام -199
  .نبودند مقصر تمدن نيهم صاحبان جز كس چيه آن شيدا يپ در كه هولناك يجهان جنگ دو) 1  
  يدرون وحدت فقدان و بود آن يمدع كه متعادل و يآرمان ييا يدن ساختن در تمدن نيا  يناتوان) 2  
  .است انداخته مخاطره به را نيزم ٔهكر بر انسان يزندگ كه ستيز  طيمح بيتخر  و هوا يآلودگ آب، يآلودگ) 3  
  ها انسان مقدرات بر سمينيماش ۀسلط و غرب،  دنتم در يمعنو يها تيشخص و ايانب اميپ به يتوجه يب) 4  
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   افت؟يدر  توان يم دوره نيا  آثار كدام از استفاده با را انيهخامنش يامپراتور  ۀتابع ملل ياقتصاد محصوالت نيتر  مهم و شيآرا  نوع لباس، نوع -200
  ششو  در وشيدار  كاخ يها وارهيد  بر دوره نيا  از مانده يباق يها برجسته نقش) 1  
  ديجمش تخت در آپادانا كاخ يها پلكان يرو بر شده يحجار  نقوش) 2  
  فارس رستم نقش در يهخامنش ٔهدور به مربوط يحجار  آثار) 3  
  ديجمش تخت در موجود ير ياساط نقوش يبرخ) 4  

 
 پذير است؟ ها، محاسبۀ ارتفاع امكان دست آورد؟ در كدام روشِ نمايش ناهمواري هاي پست و بلند به فهمي از پديده تصوير افقي قابل توان نميچه موقع  -201
  نورپردازي -) زاويۀ ديد عمود باشد2     روشن سايه -) مقياس كوچك باشد1  
  منحني ميزان -) زاويۀ ديد عمود باشد4    آميزي رنگ -) مقياس كوچك باشد3  
ديگران كاشتند و ما خورديم، «گيري است؟ عبارت  وري اطالعات، تحليل مسائل و روند تصميميك مرحلۀ كامل در گردآ  ،كدام شاخه از جغرافيا -202

  مصداق چيست؟» ما بكاريم و ديگران بخورند
  توسعۀ پايدار -) جغرافياي كاربردي2    حفاظت -) ژئومورفولوژي1  
  تقويت وجدان عمومي -) جغرافياي كاربردي4    برداري بهره -) ژئومورفولوژي3  
  ه چه منظور منشور آمايش سرزمين اروپا سه هدف اساسي را موردتوجه قرار داده است؟ب -203
  ) گردآوري اطالعات مختلف سرزمين2    سازي الگوهاي توسعه ) يكپارچه1  
  هاي آمايش سرزمين ) تهيۀ نقشه4    ) تجزيه و تحليل اطالعات سرزمين3  
  كدام گزينه در رابطه با شكل مقابل درست است؟ -204

  شوند. مواد جديد دائماً وارد سيستم مي )1  

  ) خروجي سيستم تبخير و تعرق است.2  

  شود. ) ماده و انرژي جديد به آن وارد نمي3  

  شود. ) آلودگي هوا خروجي آن محسوب مي4  

  شوند؟ هاي بنيادي و كاربردي تقسيم مي ها به دو نوع پژوهش پژوهش ،پردازد؟ بر كدام اساس كدام پژوهش جغرافيايي به بررسي ارتباط بين متغيرها مي -205
  روش -) توصيفي4  ماهيت -) همبستگي3  اهداف -) توصيفي2  كاربرد -) همبستگي1  
  كند؟ درستي بيان مي هاي شناخت جغرافيايي را به كدام گزينه با توجه به متن زير، انواع شيوه -206
يگر پيوسته و با اين ساختار، توسعه يافته است. اين شهر در گذشته روستايي در توسعۀ شهر تهران اجزاي مهمي از اين سيستم استاني به يكد «  

  ».توان به ريشۀ مشكالت پي برد بيش نبوده و با توجه به توسعۀ آن در مراحل مختلف تاريخي، مي
  نگر و ساختاري ) آينده4  ) تكويني و كاركردي3  ) ساختاري و تكويني2  ) كاركردي و ساختاري1  
» 4«(منـابع) و مرحلـۀ » 1«مرحلـۀ هـر دو در ؟ كدام مـورد كند يمدانان را به طراحي سيستم اطالعات جغرافيايي وادار  جغرافي كدام عامل -207

  شود؟ (خروجي) سيستم اطالعات جغرافيايي استفاده مي
  كدبندي -اي  ) نياز به پردازش تصاوير ماهواره2  نقشه -) فراواني و حجم زياد اطالعات1  
  G.P.S -هاي مختلف اطالعاتي ) وجود اليه4  چارت -انسان براي پردازش) محدوديت ذهن 3  
  درست است؟» كروكي«كدام گزينه در رابطه با  -208
  شود. طور دقيق رسم مي ) نسبت عرض مسيرهاي اصلي به مسيرهاي فرعي به2  شود. هاي فرعي كامالً دقيق رسم مي بندي مسيرهاي اصلي و راه ) زاويه1  
  شود. يا هاشور مشخص مي   ) مكان مهم و موردنظر با عالمت4  شوند. طور كامل رسم مي موردنظر نيستند، به ) مسيرهايي كه3  
  باشد؟ است، درست مي» تاريخچۀ نقشه«هاي زير كه مربوط به  چند مورد از عبارت -209
  آن حدود امالك كشاورزان مشخص شده است.ترين نقشۀ معتبر مربوط به درٔه نيل است كه در  الف) قديمي  
  دانند. گذاران علم تهيۀ نقشه در قرن دوم ميالدي مي ب) بطلميوس دانشمند يوناني را يكي از بنيان  
  شده در قرن بيستم سبب تكامل نقشه شد. هاي كشف ج) اكتشافات جغرافيايي و تهيۀ نقشۀ سرزمين  
   كه براي اهداف نظامي از آن استفاده شده است. د) اولين نقشۀ كاربردي بشر، نقشۀ بابل است  
  باشد. هاي موردنياز فضاهاي جغرافيايي مي ريزي عنوان بهترين وسيله براي برنامه در كشورهاي مختلف، نقشه به)  ه  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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  درست است؟» نقش مسلمانان در گسترش دانش جغرافيا«هاي زير در رابطه با  يك از عبارت كدام -210
  ها و منازلِ ميان راه وجود داشت. هاي جغرافيايي، آشنايي به راه سبب زيارت اماكن مقدس، آگاهي نسبت به موقعيت الف) به  
  رقيب بوده و كتاب التفهيم را تأليف كرد. كشي علمي بي ريزي و پيشبرد جغرافياي رياضي و نقشه ب) خوارزمي در پايه  
  كشي و آگاهي نسبت به مسائل نظامي مناطق، سبب تأليف كتاب المسالك و الممالك شد. ج) علوم جغرافيايي و نقشه  
  البلدان كردند. خردادبه و اصطخري اقدام به تأليف كتاب فتوح بطوطه، ابن حوقل، ابن داناني چون ابن د) جغرافي  
  هاي مختلف ترجمه شده است. لبلدان از ياقوت حموي به زبانا م) كتاب معجه  
  »د«و » ب) «4  »ه«و » د) «3  »ج«و » ب) «2  »ه«و » فال) «1  
  درست است؟» جمعيت«كدام گزينه در رابطه با آمايش در زمينۀ  -211
  المللي بندي مراكز اصلي گردشگري با عملكرد ملي و بين ) سطح2  هاي جديد براي شهرها ) تعيين محدوده1  
  بندي كشور بر اساس پراكندگي روستاها و شهرها ) منطقه4  ها توسعۀ آنهاي  هاي روستايي با توجه به اولويت ) تعيين محدوده3  
  كدام گزينه در رابطه با شكل سيستم تصوير مقابل درست است؟ -212

  تر است. مناسب گرينلندو  پالمرجزيرٔه  ) براي نشان دادن شبه1  

  گويند. مي داستاندار ) سطح تماس يكي از مدارها است كه به آن مدار 2  

  شود. شويم تصوير دچار كشيدگي مي از استوا دور مي ) هرچه3  

  دهد. خوبي نشان مي درجه را به 60تا  45) تصوير كشورهاي واقع در مدار 4  

آورند؟ با توجه به رابطۀ جغرافيا و مديريت محيط، كدام مـورد  عمل مي دانان براي استفاده از منابع طبيعي سرزمين ابتدا چه اقدامي به جغرافي -213
  است؟» ريزي محيطي برنامه« جزء

  عدالت فضايي -كنند هاي آن را دقيقاً بررسي مي ) ويژگي2  رفاه انسان -پردازند ريزي محيطي مي ) به برنامه1  
  وري نظام بهره -كنند هاي آن را دقيقاً بررسي مي ) ويژگي4  عدالت اجتماعي -پردازند ريزي محيطي مي ) به برنامه3  
  هاي زير است؟ ست و كامل پرسشكدام گزينه پاسخ در  -214
  دهد؟ الف) شكل مقابل كدام پديده را نشان مي  
  چند متر است؟» A«ب) ارتفاع نقطۀ   
  2000 -) آبراهه1  
  5000 -فشاني ) گودال آتش2  
  1000 -) آبراهه3  
  4000 -فشاني ) گودال آتش4  
  يف مرئي در كدام بخش وجود دارد؟دهد. ط طيف امواج الكترومغناطيسي خورشيد را نشان مي ،شكل مقابل -215
  1 (BC  
  2 (CD  
 3 (DE 
 4 (EF  

 
 پرداختند؟ مي» كشي نسل«گيري امپراطوري و شاهنشاهي چگونه بود و در كدام نوع از استعمار، استعمارگران به  نحؤه شكل -216
  استعمار فرانو -ي قوم غالب) با غلبۀ نظامي و حضور مستقيم قوم مهاجم و بسط فرهنگ1  
  استعمار نو -گشايي و با قدرت سياسي و حضور غيرمستقيم سربازان پيروز گشايي و كشور ) از طريق جهان2  
  استعمار قديم -گشايي و با قدرت نظامي و حضور مستقيم سربازان پيروز گشايي و جهان ) از طريق كشور3  
  استعمار قديم -يگر از طريق قدرت اقتصاديهاي د  ) با تصرف بازارها و مواد خام كشور4  
  بودن مشخص كنيد: نادرستعبارات زير را از نظر درست يا  -217
   ترين ويژگي معرفت شناختي فرهنگ معاصر غرب است. سكوالريسم، مهم  
   شود. تر از آن منجر مي از ديد فرهنگ قرآني، سكوالريسم در نهايت به حياتي حيواني يا پست  
   در معناي خاص، روشي از معرفت و شناخت است كه با دو مبناي سكوالريسم و اومانيسم همراه شده است. روشنگري  
  درست -درست -) نادرست4  نادرست -درست -) نادرست3  نادرست -نادرست -) نادرست2  درست -نادرست -) درست1  
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  هاي زير با كدام گزينه مرتبط هستند؟ ترتيب عبارت به -218
    هاي دموكراتيك جهان غرب ه گرفتن ارزشبه سخر  
   كاهش اهميت مرزهاي سياسي  
   فراگيري تقليدي و بدون تحقيق و گزينش عناصر فرهنگ غربي  
   ترين عامل براي ادغام جوامع غيرغربي در نظام جهاني جديد مهم  
  استعمار -ودباختگي فرهنگيخ -انباشت ثروت و گسترش صنعت ارتباطات -) تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت1  
  صنعت ارتباطات و سلطۀ سياسي -خودباختگي فرهنگي -ترويج علوم انساني غربي در كشورهاي غيرغربي -اي ) امپراطوري رسانه2  
  تبليغات مذهبي - هاي معرفتي ديني محروميت از علوم مبتني بر بنيان - هاي چندمليتي گيري شركت انباشت ثروت و شكل - توزيع هدفمند علوم انساني) 3  
  هاي فراماسونري فعاليت -ترويج علوم انساني غربي در كشورهاي غيرغربي -تضعيف سازوكارهاي دموكراسي -) صنعت ارتباطات4  
گيرد و وابستگي اقتصادي كشورهاي استعمارزده بـه قـدرت برتـر  زني در اقتصاد جهاني را از كشورهاي استعمارزده مي چه عاملي قدرت چانه -219

  سي و نظامي كشورهاي استعمارگر موجب چه خواهد شد؟سيا
  شود. فاصلۀ وابستگي كشورهاي غربي و غيرغربي كاسته مي ،با رشد و تحول كشورهاي استعمارزده -) عدم تعادل جهاني ثروت1  
  شود. اي متعادل انجام مي گونه جهاني به ها به يك مادٔه خام محدود شده و مبادالت تجاري در سطح صادرات آن - حذف فاصلۀ كشورهاي غربي و غيرغربي) 2  
كشورهاي غربي برخي از صنايع وابسته را به اين كشورها منتقل كرده و اين انتقال موجب تعـديل  -) قرار گرفتن در چرخۀ نامتعادل جهاني توزيع ثروت3  

  شود. جهاني ثروت مي
طـور مسـتمر  اي غيرمتعادل انجام شود و جريان ثـروت بـه گونه سطح جهاني بهمبادالت تجاري در  -محصولي شدن اقتصاد كشورهاي استعمارزده ) تك4  

  سوي كشورهاي غربي ادامه پيدا كند. به
  است؟ نادرستگزينه در ارتباط با ديدگاه ماركس و نظريۀ ماركسيسم   كدام -220
  ت كه در متن اين فرهنگ پديد آمده بود.پرداخ هاي فرهنگي غرب به حل مسائلي مي اي بود كه در چارچوب بنيان ) ماركسيسم نظريه1  
  هاي نظري فرهنگ غرب را نداشت. او قصد عبور از بنيان .) رويكرد نظري ماركس نسبت به عالم، رويكردي سكوالر، بلكه ماترياليستي بود2  
داري، تنها بـا يـك حركـت  صادي نظام سرمايههاي ساختار اقت از نظر او چالش .) ماركس در نيمۀ دوم قرن نوزدهم به نقد ليبراليسم اقتصادي پرداخت3  

  حل بود. انقالبي قابل
  پرداخت. هاي نظري فرهنگ غرب را نداشت، بلكه در چارچوب همان مباني به حل مسائل اجتماعي جامعۀ خود مي ) ماركس قصد عبور از بنيان4  
ها كه تنها با قدرت پاپ مخالفـت  آمدند. بخشي از اين حركتآميز مذهبي در جهت اصالح ديني پديد  هاي اعتراض حركت ،در دوران رنسانس -221

  ............... ،داشتند، ............... و بخش ديگر كه رويكرد معنوي داشتند
ردهجـوم بـا جريـان دنيـاگروي تقابـل نداشـتند و مو  -) با جريان دنياگروي در تقابل نبودند؛ نتوانستند اروپاي مسيحي را از تسلط كليسا خارج سـازند1  

  ها قرار گرفتند. ها و پروتستان كاتوليك
هـا قـرار گرفتنـد و  ها و پروتسـتان موردهجوم كاتوليك -هاي محلي توانستند بخشي از اروپاي مسيحي را از تسلط كليسا خارج سازند ) با حمايت قدرت2  

  امكان گسترش پيدا نكردند.
  ها گسترش پيدا كردند. ها و پروتستان رغم هجوم كاتوليك علي - حي را از تسلط كليسا خارج سازندهاي محلي نتوانستند اروپاي مسي با وجود حمايت قدرت) 3  
هاي محلي توانستند بخشي از اروپـاي مسـيحي را از  با حمايت قدرت -ها قرار گرفتند و امكان گسترش پيدا نكردند ها و پروتستان ) موردهجوم كاتوليك4  

  تسلط كليسا خارج سازند.
  ؟نيافتپرداختند و چرا روش معرفتي استداللي عقلي تداوم  وفان روشنگري با چه روشي به تفسير اين جهان ميفيلس -222
  مباني غيرتجربي علم مدرن -) بازگشت به جهان باستان و عبور از مسيحيت1  
  رويكرد دنيوي انسان مدرن -) انكار ارزش علمي وحي و ايجاد علم و دانشي مستقل از وحي2  
  هاي علم حسي و تجربي محدوديت -ر ارزش علمي وحي و در نظر گرفتن ابعاد متافيزيكي جهان) انكا3  
  ناديده گرفتن جايگاه وحي و شهود در شناخت علمي -) از طريق تفاسير پروتستاني و رويكرد سكوالر و غيرديني4  
  كدامند؟» الف، ب و ج«ترتيب مصاديق  به -223
  بلوك شرق و غرب -نفي رابطۀ دين و دنيا -) فقر و غنا1  
  فقر و غنا - لمادست شستن از رويكرد نظري معنوي نسبت به اين ع - شمال و جنوب) 2  
تن از رويكرد نظري معنوي نسبت به اين دست شس -مانده يافته و عقب ) توسعه3  

  بحران اقتصادي -لماع
  بحران اقتصادي -دين و دنيا ۀنفي رابط -) بلوك شرق و غرب4  
  ترتيب كدام است؟ علت پيدايش هريك از موارد ذيل به -224
   جهاني ها و اهداف دنيوي و اين هاي وجودي انسان به آرمان توجه همۀ ظرفيت  
    حقيقتشكاكيت و انكار  
  گريز از سكوالريسم -هاي روشنگري ) از بين رفتن جاذبه2  روشنگري مدرن -) غلبۀ سكوالريسم بر فرهنگ غرب1  
  زده منورالفكران غرب -) رويكرد گزينشي جهان غرب به ابعاد معنوي جهان4  گرايي سكوالريسم و دنيوي -) غلبۀ سكوالريسم بر فرهنگ غرب3  
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  زير با كدام مفاهيم ارتباط دارند؟هاي  هريك از عبارت -225
   هاي بنيادين و هويتي خود دفاع از اليه  
   هاي جديد ديني پيدايش برخي نهضت  
   امكان عبور از مرحلۀ استعمار به استعمار نو براي كشورهاي استعمارگر  
  جهاني شدن -سكوالريسم پنهان -هاي فرهنگ مطلوب جهاني ) مسئوليت و تعهد يكي از ويژگي1  
  وابستگي كشورهاي استعمارزده - رويكرد گزينشي جهان غرب به ابعاد معنوي جهان -) يكي از سطوح عقالنيت در فرهنگ مطلوب جهاني2  
  المللي تغيير ساختار اقتصادي و سياسي بين -رقابت شاهزادگان اروپايي با قدرت كليسا -) مقاومت در برابر تغيير جهان اجتماعي3  
  ها گيري دولت ملت شكل -هاي دنياگرايانه مخالفت با جريان -ٔه اجتماعيترين پديد عميق )4  
حل  كردند و راه هايي كه در دورٔه استعمار مقهور و مرعوب جوامع غربي شده بودند، چالش فرهنگي و تمدني خود را چگونه تفسير مي فرهنگ -226

  ديدند؟ آن را در چه چيزي مي
  پيوستن به جوامعي كه در مركز اقتصاد و سياست دنياي غرب واقع شده بودند. -يپردازان غرب ) از زبان و نگاه نظريه1  
  پيوستن به جوامعي كه در مركز اقتصاد و سياست دنياي غرب واقع شده بودند. -) با رويكرد چپ و سوسياليستي2  
  رفته مين حقوق ازدستحفظ هويت و تأ -هاي روشنگري مدرن ها و ارزش ) با خصلت سكوالر و دنيوي در چارچوب آرمان3  
پيوستن به جوامعي كه در مركز اقتصاد و سياست دنيـاي شـرق واقـع  -هاي روشنگري مدرن ها و ارزش ) با خصلت سكوالر و دنيوي در چارچوب آرمان4  

  شده بودند.
  ؟ندهست مرتبطهاي زير با كدام گزينه  ترتيب عبارت به -227
   رويكرد دنيوي هاي فرهنگي غرب با ترين اليه تسخير عميق  
   زده رقابت سخت بين بيدارگران اسالمي و منورالفكران غرب  
   اقتضاي عملكرد استعماري جهان غرب پديد آمده بودند. هايي كه به سازي براي دولت هويت  
  ليستيتفكر سوسيا -خانه جنبش عدالت -) روشنگري در معناي عام2  ويژگي ماركسيسم -جنبش تنباكو -) ظهور پروتستانتيسم1  
  عملكرد سكوالريسم -مشروطيت -) اومانيسم و اصالت انسان دنيوي4  انديشۀ سياسي ناسيوناليستي -مشروطيت -) فلسفۀ روشنگري3  
  ند؟هست هاي زير با كدام گزينه مرتبط ترتيب عبارت به -228
   گوشزد كردن خطرات سلطۀ فرهنگ غرب و فراموشي فرهنگ و هويت اسالمي  
   وحدت امت اسالمي عامل مخدوش شدن  
   پيشرفت در زمينۀ اقتصاد صنعتي  
  دليل موفقيت استعمار نو -نظامي و صنعتي غرب  مقهور شدن دولتمردان جوامع اسالمي در مقابل قدرت -) متفكران جهان اسالم1  
  دليل موفقيت استعمار -هاي اسالميهاي غربي نظير ناسيوناليسم يا ماركسيسم توسط نخبگان كشور  استفاده از روش -) متفكران جهان اسالم2  
  استعمار نو ۀنتيج -مقهور شدن دولتمردان جوامع اسالمي در مقابل قدرت نظامي و صنعتي غرب -) نخبگان كشورهاي اسالمي3  
  گيري استعمار نحؤه شكل -الگوپذيري متفكران جهان اسالم از مكاتب ليبراليستي و ناسيوناليستي -) نخبگان كشورهاي اسالمي4  
  كدام گزينه درست است؟ ،در ارتباط با چالش و نزاع بلوك شرق و غرب -229
  آيد. وجود مي هاي مختلف به هايي بود كه بين فرهنگ ) چالش بلوك شرق و غرب از نوع چالش1  
  هايي نيست كه درون يك تمدن واحد پديد آيد. ) چالش بلوك شرق و غرب از نوع چالش2  
  شود. هايي نيست كه هنگام تبديل و تغيير يك فرهنگ و تمدن آشكار مي وع چالش) چالش بلوك شرق و غرب از ن3  
  اي بود. لحاظ جغرافياي سياسي، چالشي منطقه ) چالش بلوك شرق و غرب به4  
  شوند؟ ترتيب كدام عوامل منجر به بروز موارد زير مي به -230
   اي هاي منطقه آشكار شدن پيامدهاي جهاني بحران  
   هاي جهاني امل وقوع جنگترين ع مهم  
    خش وسيعي از اقتصاد كشورهاي صنعتيبرونق بازار  
  تداوم جنگ سرد -رقابت كشورهاي اروپايي بر سر مناطق استعماري -گيري اقتصاد جهاني و كاهش اهميت مرزهاي سياسي و جغرافيايي ) شكل1  
  محصولي شدن اقتصاد كشورهاي استعمارزده تك -بلوك شرق و غرباختالفات  -گيري اقتصاد جهاني و كاهش اهميت مرزهاي سياسي ) شكل2  
  فروپاشي بلوك شرق -اختالفات بلوك شرق و غرب -پذيري از عوامل داخلي كشورهاي غربي ) پيوند بحران اقتصادي با مسئلۀ فقر و غنا و تأثير3  
 -رقابت كشورهاي اروپايي و آمريكا بر سر منـاطق اسـتعماري -شورهاي غربي) پيوند بحران اقتصادي با مسئلۀ فقر و غنا و تأثيرپذيري از عوامل داخلي ك4  

  تداوم جنگ سرد
  ، كدام گزينه درست است؟»دئيسم«و » روشنگري«، »سكوالريسم آشكار«ترتيب در رابطه با  به -231
  دين بدون شريعت -عقل و تجربهمعناي اصالت  از نتايج منطقي سكوالريسم به -شناختي فرهنگ معاصر غرب ترين ويژگي معرفت ) مهم1  
  دين بدون شريعت -روش رويارويي با حقيقت و شناخت - طبيعي ) انكار صريح ابعاد متافيزيكي و فوق2  
  هاي دنيوي عدم نياز به توجيه الهي و آسماني در خواسته - ترين ويژگي معرفت شناختي فرهنگ غرب مهم - كنار گذاشتن وحي و شهود در شناخت حقيقت) 3  
  اعتقاد به خدا بدون داشتن دين -شناختي و معرفت شناختي فرهنگ غرب ترين ويژگي انسان مهم -هاي وجودي انسان دنيوي شدن همۀ ظرفيت )4  
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هـايي از عقايـد معنـوي بـراي نظـام دنيـوي و  به خدمت گرفتن بخـش«و » گيري نخستين انقالب سياسي ليبرال در جهان شكل«ترتيب  به -232
  ند؟هست  هاي فرهنگ غرب مرتبط عقايد و ارزش  با كدام» جهاني اين

  فرعونيت آشكار -هاي فلسفي روشنگري ) انديشه2  سكوالريسم آشكار -هاي سياسي رنسانس ) انديشه1  
  تقابل با جريان دنياگروي -) نتيجۀ تفكر اومانيستي4  سكوالريسم پنهان -هاي فرهنگي دوران رنسانس ) حركت3  
  كدام گزينه درست است: ،جه به سؤاالت زيربه ترتيب با تو  -233
    است؟ ندادهيك از مراحل رخ  كدام ،تكوين نظام جهاني فراينددر  
   كردند؟ هاي فراماسونري چه اهدافي را دنبال مي هاي سكوالر غربي در حمايت از مبلغان مسيحي و به خدمت گرفتن سازمان دولت  
   همراه داشت؟ را براي صاحبان ثروت باز كرد و چه پيامدي را به اي راه ليبراليسم با تكيه بر چه پديده  
 -هاي فراماسونري تالش در تأثيرگذاري بر نخبگان سياسي داشـتند انگيزٔه ديني نداشتند و از طريق سازمان -گرايي و ناسيوناليستي ) تقويت روحيۀ ملي1  

  د كه چالش فقر و غنا است در كشورهاي غربي گرديد.شعار آزادي خصوصاً آزادي اقتصادي سبب پيدايش نخستين چالش و تضا
راه مبـارزه بـا اسـتعمار و  ،خـواهي بـا روحيـۀ آزادي -ين مسيحيت بودها گسترش آي ديني داشتند و هدف آنانگيزٔه  -) پيدايش قدرت سياسي سكوالر2  

  نژادپرستي را هموار كردند.
داري  تالش در مبارزه بـا نظـام سـرمايه هاي فراماسونري، بلغان مسيحي و برخورداري از سازمانبا حمايت از م -) پيوند قدرت با تجارت، سرمايه و صنعت3  

  با تكيه بر نژاد، خصوصاً نژاد سفيد، زمينه را براي گسترش نژادپرستي فراهم كردند. -غرب داشتند
راه را براي  ،با تكيه بر مذهب پروتستان -ديني و اعتقادي داشتند هاي فراماسونري انگيزٔه صرفاً از طريق سازمان -) ادغام جوامع در نظام جهاني استعمار4  

  پيشرفت و توسعۀ جوامع هموار كردند.
  شد؟ يافت و چرا از اهميت آن كاسته مي انقالب اسالمي ايران در جهان دوقطبي قرن بيستم از چه جهت اهميت مي -234
  به بلوك غرب وابسته نبود. -ه بودهاي معنوي و توحيدي جهان اسالم شكل گرفت ) از متن آرمان1  
  يك نظام سياسي وابسته به بلوك غرب را هدف قرار داده بود. -) با رويكرد معنوي خود، نخستين انقالب بعد از انقالب فرانسه بود2  
  به بلوك شرق وابسته نبود. -) يك نظام سياسي وابسته به بلوك غرب را هدف قرار داده بود3  
  در راستاي اهداف بلوك غرب نبود. -رفتۀ امت اسالمي سازمان يافته بود المي و براي تأمين حقوق ازدست) براي حفظ هويت اس4  
  ترتيب كدام است؟ علت پيدايش هريك از موارد ذيل به -235
   هاي كاذب رونق بازار معنويت  
   هاي بعد از رنسانس ها و آرمان از دست رفتن اعتبار جهاني ارزش  
   هاي ليبراليستي غربي زدگان جوامع اسالمي در حاشيۀ انديشه فتن غربر قرار گ  
  هاي جديد ديني پيدايش و رشد برخي از نهضت -انقالب اسالمي -) اقبال به معنويت1  
  مرعوب قدرت سياسي و اقتصادي غرب شدن -انقالب اكتبر روسيه -) روشنگري مدرن2  
  والر در كشورهاي مسلمانقدرت حاكمان سك -حركت انقالبي ماركس -) بحران فرهنگي3  
  هاي روشنفكري چپ در سطح جهاني فروپاشي بلوك شرق و از بين رفتن جاذبه -بيداري اسالمي -) افول سكوالريسم4  

  
 تفكر و اقسام آن درست است؟ٔه كدام گزينه دربار -236
  گويند. ز امور واقعي سخن ميتصديقات ا ) 2  هاست. تنها راه شناخت مفاهيم، تعريف آن) 1  
  قواعد تعريف كشفي است نه وضعي.) 4  تصور و تصديق است. ،ترين فعاليت روح انسان مهم) 3  
  توانيم بگوييم؟ چه مي» مفهوم كلي اختصاصي يك ذات«تعريف عرض خاص، به ٔه دربار -237
  فاقد جنس است. )4  نه مانع. نه جامع است) 3  مانع است ولي جامع نيست. )2  جامع است ولي مانع نيست.) 1  
  اصل وجود دارد؟ۀ اي كلي باشد، چه نسبتي ميان موضوع و محمول قضي اگر عكس مستوي يك قضيۀ صادق، قضيه -238
  عموم و خصوص مطلق) 4  من وجهعموم و خصوص  )3  تساوي )2  تباين) 1  
  است؟» عموم و خصوص مطلق«نسبت كدام دو مفهوم  -239
  حد تام و حد ناقص )4  عرض عام و نوع) 3  ناپذير از ذات ذاتي و انفكاك )2  عرضي و بيروني) 1  
  ترتيب اولويت دارند؟ تر به در تعريف منطقي يك مفهوم، يافتن كدام مفاهيم براي داشتن تعريفي قوي -240
  عرض خاص -جنس بعيد -فصل )2    جنس بعيد -فصل -جنس قريب) 1  
  فصل -جنس بعيد -جنس قريب )4    عرض خاص -جنس قريب -فصل) 3  
  ؟نيستكدام ويژگي در قضاياي محصوره و شخصيه مشترك  -241
  جزئي نبودن موضوع) 4  مشروط نبودن حكم )3  داشتن سلب و ايجاب) 2  داشتن صدق و كذب) 1  

 

 

 کل کتاب:  سوم منطق      کل کتاب:  اسالمی فلسفه

´ 25 
 پيشنهادي زمان

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

دفترچة شمارة 
2 -

 
آزمون شمارة 

11
 

صاصي 
اخت

 )
ساني

گروه علوم ان
 (

  

1717  

صيلي 
سال تح

97
 - 

96
  

  

  ؟آيد نميدست  ، صدق كدام قضيه به»هيچ الف غير ب نيست«اگر بدانيم  -242
  بعضي غير الف غير ب است. )4  هر غير ب الف است.) 3  غير ب نيست. بعضي الف )2  هيچ غير ب الف نيست.) 1  
  اش، شكل چهارم است؟ كدام قياس با توجه به نتيجه -243
  ».هيچ ج الف نيست«پس » هيچ ب ج نيست«و » هر ب الف است) «1  
  ».بعضي الف ب نيست«پس » هيچ الف ج نيست«و » هر ج ب است) «2  
  ».بعضي ج الف است«پس » ج استهر ب «و » بعضي الف ب است« )3  
  ».بعضي ب ج نيست«پس » بعضي ب الف است«و » هيچ ج الف نيست« )4  
   ...............باشد، آنگاه مطمئناً » هيچ كالغي سفيد نيست«قياس منتجي ۀ اگر نتيج -244
  لبه بوده است.صغرايش سا )4  ضرب دوم نبوده است.) 3  شكل سوم نبوده است. )2  كبرايش سالبه بوده است.) 1  
  بهترين راه در برخورد با منطق جديد و قديم چيست؟ -245
  توجه بيشتر به علوم قديمي در عين توجه به علوم جديدي مانند منطق رياضي) 1  
  يك از اين دو نوع منطقكاربرد هر ٔه مشخص كردن محدود) 2  
  ديدتري مانند منطق ج عدم تعصب نسبت به منطق قديم و پذيرفتن علم دقيق) 3  
  عدم توجه به ادعاهاي طرفداران متعصب منطق جديد) 4  
  است؟» لمّي«كدام برهان،  -246
  چراغ روشن است، پس كسي در خانه است.) 1  
  شود. معلم ديروز كالس نرفته، پس جلسۀ جبراني برگزار مي) 2  
  بازي آخر دو تيم، تشريفاتي است، پس قهرمان امسال مشخص شده است.) 3  
  آيد، پس احتماال مشكلي برايش پيش آمده است. روزي است دير به مدرسه مي احمد چند) 4  
  كدام گزينه مغالطه است؟ -247
  علوم تجربئه گيري كلي از استقراي ناقص در حوز نتيجه) 1  
  .گيري از طريق رفع مقدم در يك قياس استثنايي كه داراي مقدمۀ شرطي منفصل حقيقي است نتيجه) 2  
  .سي از شكل چهارم كه دو مقدمۀ موجبۀ كلي دارد، از راه عكس مستوي كردن نتيجۀ ضرب اول از شكل اولاثبات انتاج قيا) 3  
  .ذاتي دانستن هر مفهومي كه وجودش براي ذات، نيازمند علت نيست) 4  
 است.سينا، نتيجۀ اطاعت از احكام شريعت و مراعات زهد و رياضت، .............. بين انسان و جهان  از نظر ابن -248
 ) انس بيشتر4  ) ايجاد يگانگي3  ) تناسب آشكار2  ) ايجاد عشق1  
 درست است؟ » ميزان عمل«و » صراط«كدام گزينه در مورد عقيدٔه معتزله دربارٔه  -249
 توان پذيرفت. ها را با استفاده از نقل مي ) وجود آن2  ) برهان عقليِ اثبات وجود آن دو مخدوش است.1  
 ممكن است. ) انكار آن دو به شيؤه عقلي غير4  اما بايد قبولشان كرد. ،ي استعقل ها غير ) وجود آن3  
 يك از منابع حكمت اشراق اخذ كرده بود؟  را از كدام» حقيقت واحد«سهروردي آموزٔه  -250
 ) تعاليم اسالمي 4  ) حكمت زرتشت3  ) حكمت مشاء2  هي يونان) حكمت ال1  
  عموميت داشته باشد، ............... اگر لفظي بر اشياي متعدد صدق كند و -251
 ) مشكك است.4  ) متواطي است.3  ) مشترك معنوي است.2  ) مشترك لفظي است.1  
 دهد كه ............... روح فرهنگ و تمدن اسالمي را ............... تشكيل مي -252
 شد. در فيلسوفان مشائي قبل از اسالم، كمتر با هم ديده مي -) تفكر و اخالق1  
 سهروردي در حكمت اشراق، نمونۀ بارز آن را نشان داده است. -) وسعت نظر2  
 كند. ها، انسان را آرام مي با ارائۀ ديدگاه كلي نسبت به دانش -) پيوند سازماني3  
 يافته و مُدوَّن درآمده است. صورت نظام در فلسفۀ اسالمي به -ديدگاه الهي) 4  
  است؟ نكردهبه كدام حقيقت توجه » خداوند صفتي غير از ذاتش دارد«كسي كه معتقد است:  البالغه، نهج در خطبۀ اول از نظر حضرت علي  -253
  گاه با موصوف يكي نيست. ) صفتِ عارض بر موصوف، هيچ2  نياز از صفت است. ) خدا عالوه بر ذات، كماالت را هم دارد و بي1  
  ذات نيست. خدا جزئي از ذات اوست و غير) صفت 4  ) ساحت مقدس خداوند شايستۀ كمال اخالص است.3  
  است؟  نادرستكدام گزينه دربارٔه فلسفۀ اسالمي  -254
 ) با اينكه گرايش ارسطويي در آن غلبه داشت اما باعث گسترش فلسفۀ افالطون نيز شد. 1  
 فرد دين اسالم و عالقمندي خود مسلمانان به علم و حكمت بود. به هاي منحصر ) مديون ويژگي2  
 ها بپردازند و نظام جديدي تأسيس كنند.  جاي نقد، به ترجمۀ آثار آن ي با حكيمان يونان باعث شد كه بهسخن هم )3  
 دهند. ) تأثير آن در غرب، محدود به قرون وسطي نيست و برخي از مورخان، تأثير آن را به دوران معاصر نيز تسرّي مي4  

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

 

رة 
شما

چة 
تر
دف

2 - 
رة 
شما

ن 
مو
آز

11 
ي 
اص
ص
خت
ا

 )
رو
گ

ني
سا
 ان
وم
 عل
ه

 (   

1818  

ي 
صيل

تح
ل 
سا

97 - 
96    

  ......... اي كه مادٔه وجوبي دارد، ...... قضيه -255
 اش تغيير نخواهد كرد. ) با تغيير نسبت، ماده2  كنندٔه يك قانون علمي باشد. تواند بيان ) مي1  
 ) عقل ناگزير از پذيرش خالف آن است.4  تواند سالبه باشد. ) موجبه است و نمي3  
  است و ...............» ............... سياسات مدنيه«موضوع كتاب  -256
 طور رسمي تأسيس شد. ، فلسفۀ اسالمي به»ي دو حكيماجمع بين ر «رسالۀ در  -) سياست1  
 توان متناظر با دو سفر اول از اسفار اربعه دانست.  را مي» فصوص الحكم«كتاب  -) اجتماعيات2  
 شامل هشت فصل است كه در آن به علم و فلسفه پرداخته شده است. » احصاءُ العلوم«كتاب  -) سياست3  
 بخش مابعدالطبيعۀ كتاب شفا شرح و تفسير شده است. » اغراض مابعدالطبيعه«در رسالۀ  -) اجتماعيات4  
  در حكمت اشراق، ............... » موجودات عالم مثال« -257
 اي باالتر از ارباب انواع دارند. ) مرتبه2    ) همان مُثُل افالطوني هستند.1  
 كنند. ر مدبرند كه با واسطه، طبيعت را تدبير مي) انوا 4  اند. ) گاهي انوار اسپهبدي ناميده شده3  
  ...............  ،اگر يك راه پي بردن به خوبي و بديِ افعال، مراجعه به حكم شرع باشد -258
 توان در اين زمينه مبناي فيلسوفان را پذيرفت. ) نمي2  توان به حُسن و قُبح عقلي معتقد بود.  ) باز هم مي1  
 توان دربارٔه فعل خدا قضاوت كرد. ) با معيارهاي بشري نمي4  ا عقل در خدمت دين خواهد بود. خالف نظر مالصدر ) بر 3  
  درست است؟ » برهان سينوي«كدام گزينه دربارٔه  -259
 ) از نظر فيلسوفان بهترين برهان در اثبات خدا است.2  شود. ) نتيجۀ برهان اسد و اخصر در مقدمات آن استفاده مي1  
 ) اگر هيچ انساني موجود نباشد كارآمد نخواهد بود.4  الجمع است. شده در آن، مانعة صل استفاده) قضيۀ شرطي منف3  
  در كدام گزينه آمده است؟» توان به رياضيات و منطق اعتماد كرد چرا مي«ال كه ؤ پاسخ عالمۀ طباطبايي به اين س -260
 يات هم بر همين محك استوار است. ) زيرا منطق، تنها محك براي تشخيص درستي شناخت بشر است و رياض1  
 اعتماد نباشند. قابل شود خود آن دو ) به اين دليل كه اين دو علم، ضامن صحت و دقت ساير علوم هستند و نمي2  
 ها خطاناپذير است. اند مصاديقي دارند كه نحؤه كشف آن ) چون مفاهيم اساسيِ قضاياي بديهي كه پايۀ اين دو علم3  
 گاه همۀ علوم حصولي هستند. ها تكيه شوند و خود آن قواعد اين دو علم به علم حضوري شناخته مي ) به اين علت كه4  

 
 مربوط به چه موضوعي است و چه كسي آن را مطرح كرده است؟» سندرم انطباق عمومي«نظريۀ  -261
  هانس سليه -برابر ناكامي) واكنش در 2  هانس سليه -) واكنش در برابر فشار رواني1  
  كارل لشلي -) واكنش در برابر فشار رواني4  كارل لشلي -) واكنش در برابر ناكامي3  
  افتد؟ قشر خاكستري مغز اتفاق مي ۀبينايي در كدام منطق ٔهك اشكال سادا ر اد -262
  ) منطقۀ سوم 4  ) منطقۀ اول و دوم3  ) منطقۀ چهارم2  ) منطقۀ گيجگاهي تحتاني1  
  چيست؟ »پرخاشگري«رين تعريف براي بهت -263
  ) عمل آگاهانه جهت آسيب رساندن به خود و ديگران2  ) عمل آگاهانه جهت آسيب رساندن به ديگران و اشيا1  
  ) عمل ناآگاهانه جهت آسيب رساندن به ديگران و اشيا4  ) عمل ناآگاهانه جهت آسيب رساندن به خود و ديگران3  
 است؟ نادرست» عروق كرونر« كدام گزينه در مورد بيماري -264
  ميرها را به خود اختصاص داده است. و ) درصد زيادي از مرگ1  
  شود خون كمتري به قلب برسد و ايست قلبي اتفاق بيفتد. ) باعث مي2  
  شوند. هستند دچار آن مي» ب«) بيشتر كساني كه داراي الگوي رفتاري 3  
  ٔه آن است.) استعمال دخانيات و چاقي از عوامل ايجادكنند4  
  شود؟ درستي تكميل مي نمودار مراحل حافظه با كدام گزينه به -265

  ج) بازيابي  ب) نگهداري  ) الف) رمزگشايي1  

  ج) رمزگذاري  ب) رمزگرداني  ) الف) رمزگشايي2  

  ج) يادگيري  ب) نگهداري  ) الف) رمزگرداني3  

  ج) بازيابي  ب) نگهداري  ) الف) رمزگرداني4  

  

  ۴و  ۳های  فصل:  شناسی روان
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  خاطر داشتن فشارخون باال نتواند خلبان شود، دچار كدام ناكامي خواهد شد؟ بهاگر فردي  -266
  ) اجتماعي4  ) شخصي3  ) بيروني2  ) غيراجتماعي1  
ترتيب ممكن است مبتال به كدام اختالالت  به» مورد دارند كساني كه ترس ناگهاني و بي«و » كنند چيز را وارسي مي كساني كه چندين بار همه« -267

  اشند؟رواني ب
  فوبيا -اي سانحه ) فشار پس2    فوبيا -) وسواس1  
  اضطراب فراگير -اي سانحه ) فشار پس4    اضطراب فراگير -) وسواس3  
 فردي كه بر اثر سانحۀ رانندگي قدرت تكلم خود را از دست داده است، احتماالً به كدام قسمت مغز او آسيب وارد شده است؟ -268
  ) ناحيۀ بروكا در لوب گيجگاهي4  ) ناحيۀ ورنيكه در لوب گيجگاهي3  ) ناحيۀ ورنيكه در لوب پيشاني2  ي) ناحيۀ بروكا در لوب پيشان1  
 گيرد؟ اين موضوع در كدام نوع حافظه قرار مي» نوشين براي سومين روز، آرش را در خيابان در حال رانندگي ديد.« -269
  اي ) رويه4  ) معنايي3  سازي ادراكي ) آماده2  ) رويدادي1  
  از اهداف كدام نوع درمان است؟» هاي همراه با اختالل رواني كاهش يا از بين بردن عالمت« -270
  محوري -) مراجع4  ) رفتاري3  ) بينشي2  زيستي -) پزشكي1  
  اجتناب است؟ قابل» توجه«پردازش اطالعات در كدام  -271
   ) پراكنده4  ) خودكار3  ) غيرارادي2  شده ) كنترل1  
  كند؟ را در فرد ايجاد مي »درماندگي«حالت  ،كدام موقعيت -272
  جويي و كار كردن تحت فشار زياد ت) رقاب2  ادراك كنترل شخصي بر فشار رواني ) عدم1  
  .زمان مخالف يكديگرند طور هم ه به) انتخاب بين دو هدفي ك4  ن راه دستيابي به يك هدف خواستني) بسته شد3  
  دهند؟ گيرند و زمان كمي را به تفريح و استراحت اختصاص مي عهده مي هاي كاري مختلفي را به سئوليتكدام ويژگي مختص افرادي است كه اغلب م -273
  روند. هاي پرخطر زندگي نمي ) سراغ سبك2  شوند. رو مي دانند و با آن روبه ) مشكالت زندگي را چالش مي1  
  دهند. گيري انجام مي ارهايشان را بدون عجله و با سهل) ك4  دهند. حداكثر واكنش را از خود بروز مي ،) در مقابل فشار رواني3  
  ها را قبل از امتحان مطالعه كنند؟ دهند تا آن آموزان قرار مي كنند و در اختيار دانش معلمان تعدادي نمونه سؤال تهيه مي ،طبق كدام اصل حافظه -274
  ) اصل زمينه4  ) يادگيري عمقي3  ) يادگيري ارادي2  ) يادگيري فعال1  
  ترين اليه ............... كرد و اين موضوع با توجه به ............... يادگيري متفاوت است. ترين اليه تا عمقي توان يك كلمه را در چهار سطح از سطحي مي -275
  هدف  -) رمزگشايي4  مراحل  -) رمزگرداني3  مراحل -) رمزگشايي2  هدف -) رمزگرداني1  
دهد، زيـرا  كه فرد ديگر چندان به آن اهميت نمي كند در حالي جديد براي فردي فشار رواني زيادي ايجاد ميعدم موفقيت در شروع يك كار  -276

  فشار رواني ...............
  ) صرفاً يك امر بيروني است و بستگي به نوع نگاه فرد به موضوع دارد.1  
  رد.) صرفاً يك امر دروني است و بستگي به ميزان اهميت هدف براي فرد دا 2  
  ) صرفاً يك امر بيروني نيست و بستگي به نگرش فرد دارد.3  
  ) صرفاً يك امر دروني نيست و بستگي به شرايط محيطي دارد.4  
  است؟» اجتناب -گرايش«و » گرايش -گرايش«ترتيب مربوط به تعارض كدام ويژگي به -277
  سختي قابل حل شدن است. به -كند فشار رواني را ايجاد مي ) كمترين1  
  كند. گيري را خيلي مشكل مي تصميم -ترين نوع تعارض است ) فراوان2  
  كند. گيري را خيلي مشكل مي تصميم -كند ) كمترين فشار رواني را ايجاد مي3  
  سختي قابل حل شدن است. به -ترين نوع تعارض است ) فراوان4  
 15آموزي با نمرٔه  اند و وقتي به برگۀ دانش به باال گرفته 19آموزان نمرٔه  شود اكثريت دانش هاي امتحاني متوجه مي معلمي هنگام تصحيح برگه -278

شود. اين موضـوع شـبيه كـدام  يك نمرٔه متوسط محسوب مي 15كه نمرٔه  آموز بسيار ضعيفي است، در حالي كند او دانش رسد احساس مي مي
  شناسي شناختي است؟ مفهوم در روان

  ) زمينه و متن گفتار4  راكي) ثبات اد3  ) اثر زمينه2  ) اثر توليد1  
 فراينـددهندٔه اختالل در كدام بخش  نشان» توانايي تبديل تصويرهاي حسي به يك ايده«و آسيب در » ها رمزگذاري ايده«ترتيب آسيب در  به -279

  ارتباطي است؟
  دريافتي -) بياني4  دريافتي -) دريافتي3  بياني -) بياني2  بياني -) دريافتي1  
  دهندٔه اين است كه ............... مربوط است به ............... و نشان» فهمم اگر مرا در جريان يادگيري درگير كني، مطلب را مي«ه اين عبارت ك -280
  شكل عمقي و معنايي مؤثرتر است. يادگيري مطالب به -حافظه) انواع 1  
  ر است.بهت» حافظۀ كالمي«در مقايسه با » حافظۀ عملي«عملكرد  -) انواع حافظه2  
  بهتر است.» حافظۀ كالمي«در مقايسه با » حافظۀ عملي«عملكرد  -) اصول حافظه3  
   شكل عمقي و معنايي مؤثرتر است. مطالب به يادگيري -) اصول حافظه4  
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 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 ینهگز

 @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. کـارت برگـزار می ۷۹ خرداد ۱۱دو روز جمعه   گزینه ۱۲مرحلۀ آزمون آزمایشی  -۱
اند، نام کرده زمون برای داوطلبانی که از این مرحله به بعد ثبتورود به جلسۀ این آ 

 توزیع خواهد شد. خرداد ۱۰شنبه  در روز پنج
شنبه دو روز پنج گزینه ۱۴ و ۱۳های آزمایشی مراحل  نام در آزمون آخرین مهلت ثبت -۲

رنـداند و عالقـه دا نام نکرده ها ثبت باشد. افرادی که در این آزمون می ۹۷ خرداد ۱۰
هـای آزمایشـی ویـژۀ آزمون -هـا معرفـی آزمون«تواننـد بـه بخـش  نام منایند می 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 دو در رسارس کشور به اطالع رشکت گزینه

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

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

تدریج، از بعـدازظهر روز جمعــه به ۱۱مرحلۀ های مقدماتی آزمون آزمایشی  امهکارن -۵

قـرار www.gozine2.irدو به آدرس  بر روی پایگاه اینرتنتی گزینه ۷۹ اردیبهشت ۲۸
۱۹توانیـد از سـاعت  می ۱۱مرحلۀ های نهایی آزمون  گیرد. برای مشاهدۀ کارنامه می

، به پایگاه اینرتنتی مؤسسه مراجعه منایید. در صورت بـروزاردیبهشت ۲۸روز 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
 قت منایند که تا آخرین مرحله آزمون آن را حفظ منایند.اند، د کارت را دریافت کرده
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 خربه؟ چه " ۷۹ دو گزینه " کانال در

  عزیز سالم انداوطلب

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

بـرای گـروه ریاضـی  ۹۷دو  اید، زودتر اقـدام کنیـد. آدرس کانـال گزینـه و حتی بعد از آن ادامه پیدا کند! پس اگر تا حاال به جمع ما نپیوسته 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 ۱۱ شامرۀ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
 هاي مختلف ادبيات چهارم صفحهمشخصات سؤال: * ساده *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -1

    ترنم: نغمه، آواز نيكو، سرود  
  گري، شفاعت مردي: خواهشگري، ميانجي پاي  
  شهربند: زنداني، گرفتار، محبوس  

  هاي مختلف ادبيات چهارم مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -2
  العقول انجام دهند. بازان با آن عمليات محير بازي؛ حقۀ مخصوصي كه حقه شامورتي: اصطالح حقه  
  دار كه درويشان و قلندران با خود دارند. ؛ عصايي مخصوص از چوب ستبر و گره»شامنت«منتشا: مأخوذ از نام شهر   

  هاي مختلف ادبيات چهارم مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -3
  ها و اصطالحات درست است. معني همۀ واژه  

  هاي مختلف ادبيات چهارم مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -4
  مانده از عطار است. تنها اثر منثور باقي» االوليا كرةتذ«  

  هاي مختلف ادبيات چهارم مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -5
  الصبيان: تعليمي (تعليم لغت) نصاب  
  المحجوب: غنايي، تصوف و عرفان كشف  
  حال المنقذ من الضالل: خاطره و حسب  

  ادبيات چهارم 11* ساده * صفحۀ  مشخصات سؤال: ▲  1پاسخ: گزينۀ  -6
  ... خرق عادت هستند. تني اسفنديار و ، سيمرغ، رويين»ديو سپيد«در شاهنامه وجود   

  مشخصات سؤال: * ساده * تركيبي ▲  3پاسخ: گزينۀ  -7
  دهند. صحيح است: به من نسبتِ تناقض قول و سستي نظر (ركّت راي) مي» منسوب«  

  ال: * متوسط * تركيبيمشخصات سؤ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -8
  درست است.» جرعه«  

  مشخصات سؤال: * دشوار * تركيبي ▲  1پاسخ: گزينۀ  -9
  دود صوابدر پناه  دود  ثوابدر پناه   

  مشخصات سؤال: * متوسط * تركيبي ▲  3پاسخ: گزينۀ  -10
  صائب در شعر خود از يك مصراع سعدي (مصراع دوم) بهره برده است.  

  مشخصات سؤال: * متوسط * تركيبي ▲  1پاسخ: گزينۀ  -11
  كار رفته است. ) هميشه، كه در اين بيت فقط به همين معني به  1 ايهام تناسب: مدام  
  نوشم و مستي تناسب دارد. كار نرفته و با دُرد، مي ) معني ديگرش شراب است كه در اين معني به2    
  »د«نوازي صامت  آرايي: گوش واج  
  دَردجناس ناقص حركتي: دُرد و   
  توانند جناس ناقص افزايشي باشند. يعني كلمات دُرد و دَردش يا دَرد و دَردش نمي ؛ش ...) در جناس خنثي هستند َـت،  َـم،  َـنكته: ضماير متصل (  

  مشخصات سؤال: * دشوار * تركيبي ▲  2پاسخ: گزينۀ  -12
  داند. مرغان مي شاعر علت تكان خوردن درخت سرو را شادي او در اثر نالۀ»: د«حسن تعليل   
  خامي سوختگي »: ج«تضاد   
  زلف، بناگوش/ روز، شب/ صنوبر، درخت، رطب»: الف«تناسب   
  طور كه زلف و بناگوش در مقابل هم نيستند. همان ؛نكته: شاعر در اين بيت روز و شب را در مقابل هم قرار نداده است  
  اغراق در تنگي دهان»: ب«اغراق   
  (جناس ناقص افزايشي)حال و محال »: ه «جناس   

  3زبان فارسي  8مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -13
  اگر واج دوم هجا باشند، مصوت بلند هستند.» ا، و، ي«هاي بلند:  مصوت  
  مصوت بلند  9ياست (ا)  -وار (ا) -خا (ا) -را (ا) -كي (ي) -را (ا) -خا (ا) -يي (ي دوم) -تا (ا) هجاهايي كه مصوت بلند دارند:  
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  3زبان فارسي  62مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -14
  گيرد. ها قرار مي واو عطف: بين كلمات و گروه  
  معطوف است.» رفتن«بين دو كلمه قرار گرفته، پس از نوع عطف است و » و: «رفتنو  آمدن  
  كلمه         كلمه  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  بين دو جمله قرار گرفته است. »و: «1گزينۀ   
  ميانوند است.» و«يك واژه است، پس » شنود و گفت: «3گزينۀ   
بين فعل (جمله) و جمله قرار گرفته » و«  نشين بيا و بر سر پاي / از نوع ربط است.» و«دو فعل (جمله) هستند، پس   : برخيز و بيا4گزينۀ   

  است، پس از نوع ربط است.
  3زبان فارسي  16مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -15

جملۀ
 عادي: اركان و اجزاي جمله بر جاي خود هست.
 بالغي: اركان و اجزاي جمله بر جاي خود نيست.

  ترتيب اجزاي جمله: نهاد + مفعول + متمم + مسند + فعل  
  تواند بيايد. مي قيد هم آزادانه هر جاي جمله قبل از فعل  
، اركان همۀ جمله بر جاي خود آمده است. در جملۀ پاياني نيز فعل محذوف است: بدين خانه (قيد) نفرين (نهاد) به از آفرين (مسند) 4در گزينۀ   

  [است] (فعل)
  3زبان فارسي  128مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -16

  ها: بازگرداني جمله  
  (مضارع التزامي) ببيندلبل چو : ب1گزينۀ   
  (مضارع اخباري) خواهد ميكه بيايد كين من را از تو  -بين من پور جهان -: فرامرز2گزينۀ   
  (مضارع التزامي) ببينم: رها كن تا تو را از دور 3گرينۀ   
  (مضارع التزامي) بخواني: نقطه براي آن است تا خطي را 4گزينۀ   

  3زبان فارسي  41ؤال: * متوسط * صفحۀ مشخصات س ▲  2پاسخ: گزينۀ  -17
  يك سخن بيرون آمد. »اولب «سوزانم. وه از  چون ني مي» تو را«گفت كه » منبه «او شب   
  اليه مضاف    مفعول   متمم                       

  3زبان فارسي  116مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -18 
  من را بسوزاني/ اسير حكم تو هستم حتي اگر تن من را زخمي كني. مطيع امر تو هستم حتي اگر دلِ  
  بررسي ابيات:  
  باشد. بر نمي ما دگر به روي كس ديده باشد  ديده بر نمي م: دگر به روي كس1گزينۀ   
  باشد. نمي مناز دست خيال مجال خواب براي  ز دست خيال  مباشد : مجال خواب نمي2گزينۀ   
  را نصيحت نكنيد.ماي برادران و بزرگان  مكنيد  مبزرگان نصيحت : برادران و4گزينۀ   

  ادبيات چهارم 99مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -19
  داند. گويد و خود را در مقابل او حقير مي گوته از مقام باال و قوت حافظ سخن مي ،در صورت سؤال  
  داند و حقير. عشوق هيچ مينيز شاعر خود را در مقابل م 4 گزينۀ در بيت  
  پاياني عشق و طلب معرفت : بي1 گزينۀ بيت  
  ستاند. : روزگار هرچه دهد بازمي2 گزينۀ بيت  
  : محك مردانگي3 گزينۀ بيت  

  ادبيات چهارم 28مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -20
  كش بودن عاشق : مالمت4مفهوم بيت   
  بازي عاشقان پاكمفهوم مشترك ساير ابيات:   
  نظامي:  

چـــــه داريبگفتـــــا گـــــر بخواهـــــد هر 
ـــا ـــه ســـر ي بـــيش خشـــنود بگفتـــا گـــر ب

 

ـــواهم بـــه زاري  ـــدا خ ـــن از خ ـــت اي بگف
ــــن وام  ــــردن اي ــــت از گ ــــنم زود بگف افك

 

  ادبيات چهارم 34مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -21
  : كوتاهي عمر2 گزينۀ مفهوم بيت  
  هنگام وصال ابيات: مدت و زمان عمر  مفهوم مشترك ساير  

  ادبيات چهارم 8مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -22
  : اساس آفرينش مبتني بر قضا و قسمت و حكمت است.2 گزينۀ بيت  
  آيد. مفهوم مشترك رباعي و ساير ابيات: ازلي بودن عشق/ انسان عاشق به دنيا مي  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

سال 
 

صیلی 
تح

۹۷
 - 

۹۶
    
|     

داوطلبان
 

آزمـون
 

رسی
رسا

 
۹۷

 

۵  

  ادبيات چهارم 15ات سؤال: * دشوار * صفحۀ مشخص ▲  1پاسخ: گزينۀ  -23
  ها/ منفي جاي مثبت را گرفته است. بيت: دگرگوني ارزش دومفهوم مشترك   
  حافظ:  

سزدم چو ابـر بهمـن كـه بـر ايـن چمـن بگـريم
 

ـــه زاغ دارد  ـــر ك ـــل بنگ ـــيان بلب ـــرب آش ط
 

  ادبيات چهارم 104مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -24
  م مشترك: دردمندي/ هميشه انديشمندان دغدغه دارند.مفهو   
) اين انتظارم بيهوده است. عالوه بـر .(منتظر همراهي آگاهان جامعه هستم .فكران باز كنم ام تا در را به روي همراهان و هم معني شعر نيما: آمده  

  .شود ها بر سر منِ روشنفكر خراب مي شوند، مشكالت آن آنكه مردم غافل همراه نمي
  درد و داغ بلبل هميشه تازه است. ،معني بيت: در باغي كه پر از زاغ و زغن است  
  ادبيات چهارم 121مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -25

ج) در نمـاز هاي طبيعي (باد، سرو، علـف و مـو عناصر و پديده ،ها در حال تسبيح و عبادت هستند. در شعر سؤال از ديدگاه عرفان، همۀ پديده  
  شاعر همراه هستند.

  نيز ميوه و درختان در حال ثناگويي هستند. 2در بيت گزينۀ   

  
 مشخصات سؤال: * ساده * ترکیبی ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۶

  )۳و  ۲، ۱های  ) (رد گزینه.دقت شود» رحمةٍ «خاطر رحمتی از جانب خدا (به نکره بودن  مبا رحمة من اللّه: به  

  )۳و  ۲های  ها نرم شدی (رد گزینه لنَت لهم: با آن  

  )۱(رد گزینۀ  .سازد رشط ماضی می» لو«  

  )۳شوند (رد گزینۀ  انفّضوا: پراکنده می  

  مشخصات سؤال: * متوسط * ترکیبی ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۷

    )۳إِْن: اگر (رد گزینۀ   

  )۴و  ۳، ۲های  عینک حدیدة: چشمت تیزبین باشد (رد گزینه  

  )۴و ۲های  هذا أمر: این موضوعی است که (رد گزینه  

  )۴و  ۳های  مراقبة أکرث: مراقبتی بیشرت (رد گزینه  

  مشخصات سؤال: * متوسط * ترکیبی ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۸

    )۱شدگان (رد گزینۀ  الغارقون: غرق  

  )۲های دنیوی (رد گزینۀ  اللّّذات الّدنیویّة: لذت  

  )۴و  ۲های  سته نیستند (رد گزینهغیر مستأهلین: شای  

  )۴و  ۲های  کنند (رد گزینه یََدعون: رها می  

  )۱الّدار اآلخرة: رسای پایانی (رد گزینۀ   

  نامناسب است. ۴ضمناً ساختار گزینۀ ؛ )۴هذه الّدنیا الفانیة: این دنیای زودگذر (رد گزینۀ   

  مشخصات سؤال: * متوسط * ترکیبی ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۹

  ماضی ترجمه شود.» مل«خاطر  باید به» مل یّتصف/ «.زائد است» متامی: «۲ینۀ گز  

  : ساختار عبارت اول نادرست است.۳گزینۀ   

  مجهول و غایب است.» ال یعترب«ماضی ترجمه نشده است. ضمناً » مل یّتصف«: ساختار عبارت اول نادرست است و ۴گزینۀ   

  ۳عربی  ۱۱ر * درس مشخصات سؤال: * دشوا ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  نی؟)بی (منی .فعل عبارت باید منفی ترجمه شود ،۲در گزینۀ   

  مشخصات سؤال: * دشوار * ترکیبی ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۱

  ب) بزرگی را خرمایی مپندار که تو خورندۀ آنی/ هرگز به بزرگی نخواهی رسید تا از گیاه تلخ بچشی  

  کشد ها بیداری می شود/ و هرکس بزرگی را بخواهد شب آورده میدست  ها به اندازۀ رنج و زحمت بزرگی د) به  

  مشخصات سؤال: * متوسط * ترکیبی ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  فعل مضارع است و معادل دقیقی نیست.» یُجازي/ «.ضمیر زائد است» حیاتک: «۱گزینۀ   

  .جمع نیستند» إحسان«و » إساءة«چنین  / هم.باید مضارع بیاید» َعلم: «۲گزینۀ   

نه » عملی که«یعنی » العلم الّذي«/ از طرفی .نیز نامناسب هستند» إحسان«و » إساءة«و » یُجازي«چنین  / هم.نادرست است» يف الحیاة«: جای ۴گزینۀ   

  ».عمل کسی که«
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  مشخصات سؤال: * متوسط * ترکیبی ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  )۳ب املثاّيل (رد گزینۀ آن دانشجوی منونه: تلک الطّالبة املثالّیة، ذلک الطّال  

  )۳و  ۲های  دعوت شد: ُدعیت، ُدعي/ سومین بار: للمرّة الّثالثة (رد گزینه  

  )۱سمیناری: ندوة (رد گزینۀ   

  )۳و  ۲، ۱های  همراه دو استاد فرزانۀ خویش: مع استاذتیها الفاضلتین، مع استاذیه الفاضلین (رد گزینه  

 ترجمۀ منت :  
 آیـا گفتنـد: مـی کـه مردمـی پـیش کند ضایع را حکیم خواست و شد حسادت دچار ها آن از یکی داشت! زیادی آموزان دانش که بود یحکیم شهرها از یکی در«

 کرشف و کرد پنهان دستش دو میان را آن و گرفت را زیبایی پروانۀ و رفت گل از پر دشتی به حسود ]آموز دانش[ دهد؟! پاسخ آن به نتواند حکیم که دارد وجود سؤالی

  . ... مبیرد تا فشارم می را او است، زنده بگوید اگر و کند پرواز تا کنم می رها را او مرده، بگوید حکیم اگر »زنده؟ یا است مرده او آیا« بپرسد: حکیم از که بود این

این موضـوع در «او نگاه کرد و گفت:  حکیم به» باشد یا مرده؟ ای که در دستان من است زنده می پروانه«هنگامی که پیش حکیم آمد از او پرسید: 

حسود کمی ساکت شد! حکیم ادامـه داد:  ]آموز دانش[» دست توست؛ اگر مبیرد تو قاتل آن هستی و اگر منیرد تو کسی هستی که آن را آزاد خواهی کرد!

کنیـد و  اگر نیکی کنید به خودتان نیکی مـی(رماید: ف های اشخاص دیگر! قرآن می گونه است که به ما بستگی دارند نه به نظریات و اندیشه اعامل ما این

  »حسود پروانه را رها کرد و از حکیم درسی مهم یاد گرفت! ]آموز دانش[ )اگر بدی کنید پس برای خودتان است ...

  مشخصات سؤال: * متوسط  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  ل او پاسخ دهد!تواند به سؤا کرد که مرد حکیم منی با توجه به منت، فرد حسود فکر می  

  مشخصات سؤال: * متوسط  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  بود. رسوا کردن حکیمقصد حسود از گرفنت پروانه،   

  مشخصات سؤال: * دشوار  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۶

  تر است. ها مناسب با توجه به مفهوم آیۀ ذکرشده در منت، این گزینه از سایر گزینه  

  * متوسط  مشخصات سؤال: ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۷

  دهیم! با توجه به منت، کارهای ما به خودمان ارتباط دارد که آن را از خوب و بد انجام می  

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

  »ماَم الّناِس!کاَن يف إْحَدي املُُدِن حکیٌم له تالمیُذ کثیروَن! أصاَب الحسُد أَحَدهم و أراَد أْن یضیَِّعُه أ «گذاری درست عبارت:  حرکت  

  پذیرد.  درست است چون غیرمنرصف است و تنوین منی» تالمیذُ « ۱در گزینۀ   

  مشخصات سؤال: * ساده ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  » إَذا قاَل الحکیُم میتًة، ترکُتها لِتطیَر و إذا قاَل إنّها علی قیِد الحیاِة، ضغطُت َعلَْیها لتموَت!« گذاری درست عبارت: حرکت  

  درست است. » لِتطیرَ «ناصبه است، پس » الم« ۱نۀ در گزی  

  مشخصات سؤال: * دشوار  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۰

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  

  مجرّد ثاليثّ  ) مزید ثاليّث ۱  

  منصوب محّالً ) مرفوع ۲  

/ صحیح  ) الزم ۴     معتّل و أجوف متعدٍّ

  مشخصات سؤال: * ساده  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۱

  ها:  هات سایر گزینهاشتبا  

  فاعله اسم ظاهر املسترت » أنَت «للغائب/ فاعله ضمیر  ماٍض/ للمخاطب  ) أمر ۱  

/ معرب  مزید ثاليث/ الزم  ) مجرّد ثاليّث ۳     مبنيّ  متعدٍّ

  فاعله اسم ظاهر ) فاعله الّضمیر املسترت ۴  

   مشخصات سؤال: * متوسط  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۲

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  

  باإلعراب الفرعيّ  جامد/ تقدیراً  مثنی مؤنّث/ مشتّق  ) مفرد مذکّر ۱  

  مجرور بحرف جارّ  ) مضاف إلیه ۲  

  معرّف باإلضافة مثّنی مؤنّث/ نکرة  ) مفرد مؤنّث ۳  

  ۲عربی  ۷و  ۶های  مشخصات سؤال: * دشوار * درس ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۳

  گردد و درست است.  آن حذف منی» نون« ،دلیل مبنی بودن داریم و لذا به ۱۲فعل صیغۀ » بنايت: دخرتانم«توجه به منادای  : با۱گزینۀ   

  کند.  ناصبه است و حرف علّه را حذف منی» لن: «۲گزینۀ   

  ).ماضی باب إفعال است» أجری(«: فعل مضارع نداریم. ۳گزینۀ   

  د حرف علّه حذف شود. (مل تَرُج): فعل مجزوم داریم و لذا بای۴گزینۀ   

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

سال 
 

صیلی 
تح

۹۷
 - 

۹۶
    
|     

داوطلبان
 

آزمـون
 

رسی
رسا

 
۹۷

 

۷  

  ۳عربی  ۱۳مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۴

خـرب مقـّدم و » بئس امللوک« ۱لذا در گزینۀ  ؛همراه فاعلش خرب مقّدم هستند و اسم مخصوص به مدح و ذّم، مبتدای مؤّخر در افعال مدح و ذّم، فعل به  

  مبتدای مؤّخر است.» اولئک«

  خرب آن است.» أفعل«ی تعجبی مبتدا و فعل »ما«: فعل تعجب داریم که همواره ۲ گزینۀ  

  هستند. » مل یکن«اسم مؤّخر برای » اجتهاد«خرب مقدم و » لهذا: «۳گزینۀ   

  جملۀ وصفیه است.» تَدرس«هستند و » إنّ «اسم مؤّخر برای » تلمیذة«خرب مقدم و » هناک: «۴گزینۀ   

  ۳عربی  ۸و درس  ۲عربی  ۱۲و  ۷و  ۶های  ت سؤال: * متوسط * درسمشخصا ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۵

  ).گیرد و تنوین منی» ال«گاه  ی نفی جنس هیچ»ال«(اسم  .ی عطف است نه نفی جنس»ال« ۱در گزینۀ   

  )۴و  ۱های  (مانند گزینه .باشد می» نه«معنای  ی عطف به»ال«دقت:   

  : جزم فعل کامالً مشهود است.۲گزینۀ   

  فهامند. ی نفی را می»ال«معنای عبارت  :۴گزینۀ   

  ۲عربی  ۱۳مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۶

  ظرف مکان.» خارج«ظرف زمان هستند و » طول، عّدة، عندما«  

  ».يف فصل الّصیف«مانند  ؛فیه شود نه مفعول حرف جر بیاید مجرور محسوب می ،دقت: اگر قبل از ظرف  

  ۳عربی  ۸و درس  ۲عربی  ۴مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۷

  ها عبارت هستند از:  توابع در گزینه  

  فرعی است.)» أيب«إخوة: معطوف (که اعراب  -) أيب۱  

  عطف بیان (که یکی تقدیری و دیگری اصلی است.) -بن: بدل -) عیسی۲  

  بدل (که هر دو اصلی هستند.) -رصاط: صفت -) املستقیم۳  

  تابعی وجود ندارد.) ۴  

  ۳عربی  ۳و  ۱های  مشخصات سؤال: * متوسط * درس ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۸

  اند. که نکره هستند، همگی مشتق» آِمناً، قلیل، خیر و مؤمنین«های دیگر  جامد و نکره است. ولی در گزینه» رجاٌل « ۳در گزینۀ   

  مشخصات سؤال: * متوسط * ترکیبی ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۹

  مفعول ثانی»: أسوة«عطف بیان و منصوب به تبعیت/ »: بنت«مفعول اول/ »: فاطمة«متییز/ »: ةمؤمن«  

  ۳عربی  ۹مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۵۰

  صاحب حال است. (مؤنّث مجازی)» شجرة: «۱گزینۀ   

  »)صارت«خرب » محتلّة(« .: حال نداریم۲گزینۀ   

  ت. (مؤنّث معنوی)صاحب حال اس» أمّ : «۳گزینۀ   

  مسترت صاحب حال است. » نحن«ضمیر : ۴گزینۀ   

  
 كتاب 13مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -51

  )اگر ما را از اين گرفتاري نجات دهي حتماً از سپاسگزاران خواهيم بود.(ترجمۀ آيۀ شريفه:   
  كتاب 37سؤال: * ساده * صفحۀ مشخصات  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -52

هاي حكمت  هركس بتواند چهل روز كارهاي خود را خالصانه براي خدا انجام دهد، چشمه« :نمايد مي صورت سؤال اشاره به روايت رسول اكرم   
  »و معرفت از دل و زبانش جاري خواهد شد.

  كتاب 13مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -53
   نمايد. دهندٔه قدرت و ارادٔه خداوند در برپايي قيامت است كه به توحيد در ربوبيت اشاره مي فه نشانآيۀ شري  
   بريم كه از مظاهر و آيات حكمت خداوند و وجود اوست. به وجود معاد و قدرت خداوند پي مي ،با مراجعه به ترجمۀ آيه  
  كتاب 97 و 94هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -54

   اصل و اساس سياست خارجي ما با بيگانگان: :(ره)امام خميني  
  كنند. خواران تا كي و تا كجا ما را تحمل مي ) دشمنان ما و جهان1  
  ) تا چه مرزي استقالل و آزادي ما را قبول دارند.2  
   :ل كنند.بايد علم را كه مايۀ اقتدار ملي است همه جدي بگيرند و دنبا« مقام معظم رهبري«  
  كتاب 18مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -55

   دهند. واسطۀ اسباب غيرمادي اين كار را انجام مي درخواست از اولياي الهي براي شفاي بيماران با توحيد منافاتي ندارد. اولياي الهي به  
    اگر توانايي پيامبر اكرم  ها بدانيم، شرك است و اگر از خدا و به اذن او بدانيم عين توحيد است. ز خود آنو اولياي دين را در برآوردن حاجات ا  
   باشد. اي از توحيد در ربوبيت مي اين شفادهي در طول ارادٔه خداوند است و مرتبه  
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  كتاب 22مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -56
  نتيجۀ قبول ربوبيت خداوند، بندگي او يا همان توحيد عبادي است. ،)كُمْ فَاعْبُدوه هذا صِراطٌ مُسْتَقيماِنَّ اهللاَ ربّي وَ رَبُّ(با توجه به آيۀ شريفۀ   
  كتاب 22مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -57

  )اَن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطّاغوتو لقد بعثنا في كلّ امة رسوالً (  
  هدف بعثت               
  كتاب 31مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4ينۀ پاسخ: گز  -58

بـه آن اشـاره  )كذلِكَ لِنَصْرِف عَنْهُ السّوءَ وَ الفَحشـاء(نمايد كه آيۀ شريفۀ  صورت سؤال اشاره به اولين ثمرٔه اخالص يعني عدم نفوذ شيطان مي  
  دارد و دربردارندٔه سنت توفيق الهي است.

  كتاب 5وسط * صفحۀ مشخصات سؤال: * مت ▲  4پاسخ: گزينۀ  -59
  )آورد و اين براي خدا كار دشواري نيست برد و آفرينش جديد مي ان يشأ يذهبكم و يأت بخلق جديد و ما ذلك علي اهللا بعزيز، اگر بخواهد شما را مي(  

  كتاب 51و  43هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -60
  قدر الهي نسان بيان شده است يك قانون و ويژگي در مورد ا قسمت اول:  
  ها به امر خدا اشاره به قضاي الهي دارد، چون در طول امر و ارادٔه خداوند به فعليت رسيده است. حركت كشتي قسمت دوم:  

  كتاب 45مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -61
  دارد.اشاره » تفكر و تصميم«به وجود اختيار در نهاد آدمي با توجه به   

  كتاب 106مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -62
  شايد زشتي آن در اذهان باقي بماند و زمينۀ پيدايش قمار در جامعه فراهم نشود. شركت در مجالس قمار حرام است   
  كتاب 43و  42هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -63

  نمايد. به تقدير الهي ميهر دو آيۀ شريفه اشاره   
  كتاب 105مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -64

اعتماد  نمايد كه عمل به احكام و راهنمايي خداوند در دنياي پيچيدٔه امروز را تنها شيؤه مطمئن زندگي و روش قابل آيۀ شريفه اشاره به گروهي مي  
  آورند. نهادن اساس كار خود بر تقوا و خشنودي خداوند، خير، بركت و سعادت را براي خود به ارمغان ميدانند كه با بنا  ها مي لهئدر مواجهه با مس

  كتاب 57مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -65
   نمايند. صورت سؤال و گزينۀ مرتبط، به سنت توفيق الهي اشاره مي  
    نمود. به سنت تأثير رفتار انسان در تعيين سرنوشتش اشاره مي ،شد تا انتها داده مي )السّماء وَ األرض لَفَتَحنا عَلَيْهِم بركاتٍ مِنَ(اگر آيۀ  

  كتاب 90مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -66
كـه از  2شريفۀ مذكور در گزينۀ نمايد كه آيۀ  هاي فردي مي صورت سؤال اشاره به تقويت ايمان و اراده در راستاي حوزٔه اول يعني تقويت توانايي  

  نمايد. باشد به آن اشاره مي اسرائيل مي خطاب به بني زبان حضرت موسي 
  كتاب 70و  66هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -67

به روي بندگان گشـوده و نـام آن را حقيقت توبه: اين موهبت بسيار گرانبهايي است كه خداوند به بندگان هديه كرده و دروازٔه رحمتي است كه   
  گذاشته است.» توبه«

  كتاب 71و  66هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -68
   نمايد. آيۀ شريفه به مرحلۀ اول توبه كه با استغفار همراه است اشاره مي  
   باشد، پشيماني از گذشته است. مرحلۀ اول توبه كه آغازگر آن مي  

  كتاب 85و  82هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2خ: گزينۀ پاس -69
  نيز به آن اشاره شده است. 2نمايد كه در گزينۀ  صورت سؤال اشاره به معيار چهارم يعني توجه به جايگاه خانواده مي  

  كتاب 84و  80، 23هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -70
   ،اطاعت از پيامبر  الزمۀ توحيد عبادي نمايد. و جانشينان ايشان است كه آيۀ اطاعت به آن اشاره مي  
    اطاعت از خدا و رسول «اشاره به معيار و پايۀ سوم تمدن اسالمي يعني نمايد. مي» و دوري از طاغوت  

  كتاب 80مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -71
  )هاي آنان پيروي مكن  اي ايستادگي كن و از هوس طور كه مأموريت يافته پس بنابراين به دعوت بپرداز و همان(ماييد: به ترجمۀ آيۀ شريفه مراجعه فر   
  كتاب 68و  31هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -72

   گرايد.  شود كه چراغ عقل و فطرت به خاموشي مي چنان گسترده مي يابد و دامنۀ گناه آن تدريج افزايش مي شكني به قسمت اول سؤال: حرمت  

شود: و اين خاموشي سبب مي
 جهت الهي زندگي عوض شود.

 كند قدم بردارد. اش مي سويي كه شيطان وسوسه آدمي پشت به خدا به

   :نمايد كه پشت به خدا كرده و با ناديـده  اشاره به انساني مي )نْ ال تَعْبُدوا الشَّيطاناَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يا بَني آَدمَ َا(آيۀ شريفۀ  قسمت دوم سؤال
  هاي شيطان گام برداشته است. سوي وسوسه به ،گرفتن خواست و عهد فطري خداوند
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  كتاب 16مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -73
  هاست. كدام از آن يا چند خداي جداگانه، بيانگر محدود و ناقص فرض نمودن هر خوانيم كه در نظر گرفتن دو در شرك در خالقيت مي  
  كه الزمۀ خالق بودن، غني و غيرمحدود بودن خداوند است. در حالي  
  كتاب 43مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -74

تـوان بـه  مـي )باشـد گويد باش، پس مـي ري حكم كند، پس به آن مياوست كه زنده كند و بميراند و چون به كا(با توجه به ترجمۀ آيۀ شريفۀ   
  ها از يكديگر پي برد. وحدانيت خلقت و تدبير خداوند و عدم جدايي اين

  كتاب 61تا  58هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -75
    د.دهي ده برابر اعمال نيكوكاران ريشه در فضل الهي دار  پاداش»: ب«قسمت  
    ثمره و نتيجۀ شناخت قوانين حاكم بر جهان خلقت است. :»د«قسمت  

 
 كتاب 8مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2گزينۀ پاسخ:  -76

كدام  آن شرايط هيچ دهد كه اين شرايط يا كلمۀ ربطي است كه نشان مي» كه آيا«... ، يا »چه ... چه«معني  به whether … orتوضيح: تركيب   
  آيد. مي orهمراه با  whetherبا هم فرقي ندارند و نتيجۀ هر دو يكسان است. معموالً 

  بايد آقاي علوي را استخدام كنيم يا نه. كه آياترجمه: هدف جلسه اين است كه تصميم بگيريم   
  كتاب 30مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -77

) است. اسم قبل از جاي خالي نيز مفعول است يعنـي to be + ppيك بند وصفي مجهول است. يعني فعل آن تركيبي از ( توضيح: جملۀ فوق  
  شود. دهد، بلكه بر روي آن كار انجام مي خودش كاري انجام نمي

  ها) خبر داده شده، بهترين فرصت را براي گرفتن جا دارند. هايي كه ابتدا (به آن ترجمه: بچه  
  كتاب 40مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4: گزينۀ پاسخ -78

  توضيح: به اين تركيبات دقت كنيم:  

that + جمله 
such a + اسم قابل شمارش مفرد 
Such + اسم قابل شمارش جمع 
Such + اسم غيرقابل شمارش 

  كنيم. استفاده مي suchجه به صفتي كه قبل از آن آمده است از غيرقابل شمارش است، بدون تو  weatherاز آنجايي كه كلمۀ   
  قدر هوا وحشتناك بود كه كل روز را داخل كلبه گذرانديم. ترجمه: آن  
  كتاب 79مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -79

  گوييم. مي might have ppيا  may have ppتوضيح: احتمال انجام كاري در زمان گذشته را با   
  خاطر بياورم، اما ممكن است او در جلويي را قفل كرده باشد. توانم به يقين به ترجمه: نمي  

  كتاب 4مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -80
  .شود قادر است تغييرات متفاوتي چه از نظر جسمي چه ذهني در بدن ما ايجاد كند خون ما مي واردترجمه: مواد شيميايي كه   
  ) امتداد دادن4  ) آزاد كردن3  ) تهيه كردن2  ) وابسته بودن1  

  كتاب 25مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -81
  دولت اروپايي است. تفاوتي بيترجمه: تداوم آلودگي درياچه بيانگر   
  ) تعريف4  ) تضاد3  تفاوتي ) بي2  ) الگو1  
  كتاب 34ط * صفحۀ مشخصات سؤال: * متوس ▲  1پاسخ: گزينۀ  -82

  از برف فراگرفته است. پوششيجا را  بينيم كه همه ترجمه: واقعاً زيباست. ما مي  
  ) آب و هوا4  ) دام3  ) علت2  ) پوشش1  
  كتاب 46مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -83

  .منتقل شدندشده از سيرك به يك محل جديد  ترجمه: حيوانات تربيت  
  ) وصل كردن4  ) انتقال دادن3  ) ضميمه كردن2  كردن) ارزيابي 1  
  كتاب 54مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -84

  است. مصنوعيضد » natural«هاي مواد طبيعي در غذا است كه شما براي اينكه سالمت باشيد به آن نياز داريد.  ترجمه: ويتامين يكي از گروه  
  ) مايل/ راغب4  ) مصنوعي3  ) خانگي2  ) رسمي1  
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  كتاب 74مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -85
  وي را منتشر كنند. خصوصيهاي  ترجمه: بعد از مرگ، خانوادٔه (آن) محقق تصميم گرفتند بسياري از نوشته  
  ) بدون احساس4  ) دستي3  ) خصوصي2  ) آرام1  
  كتاب 73مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -86

  بدهند. خيريهها را به  كنند تا آن اند را انتخاب مي حال نپوشيده هايي كه تابه ها لباس ترجمه: بعضي از آدم  
  ) جنبه4  بندي ) رده3  ) مأموريت2  ) خيريه1  
  كتاب 13مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -87

  تنفس كنم. طبيعيسعي كنم كه ترجمه: دكتر براون دماي بدنم را گرفت و به من گفت   
  طور كلي ) به4  طور طبيعي ) به3  ) از قبل2  طور مستقيم ) به1  

  ::CClloozzee  TTeessttترجمۀ ترجمۀ   ■■■■
وابستگي به ديگران به شما يـك  كاهشكنيد در كنترل بگيريد،  تان را بيشتر از حدي كه در واقع كنترل مي كنيد كه زندگي اگر شما آرزو مي

من به فرد ديگري نياز دارم تـا باعـث «جاي گفتن  كند تا دربارٔه خودتان احساس بهتري داشته باشيد. به كمك ميدهد و به شما  گام شروع مي
اي نـدارد كـه  به خودتان انگيزه بدهيد. فايده» كننده در خودم دارم، از آن استفاده خواهم كرد من يك شروع«با گفتن » شروع كنمشود كارم را 

آنكه بگوييد  جاي به» ها استفاده كنم. خواهم از آن و من مي من استعدادهاي خاصي دارم«م. به خودتان بگوييد: به يك فرد غريبه بشوي وابسته
بودن به هركس  وابستهو  كه امروز آن يك نفر خودتان باشيدبراي خودتان تصميم بگيريد » شخص ديگري استعدادهايي دارد كه براي او باشد«

  راي خودتان باشيد.ديگر را متوقف كنيد تا فردي ب
  1پاسخ: گزينۀ  -88

  ) نظم دادن4  ) وصل كردن/ تركيب كردن3  ) تكان دادن2  ) كاهش دادن1  
  3پاسخ: گزينۀ  -89

  »وادار كردن به انجام كاري» «شروع كردن«يعني » get started«اصطالحاً   
  4پاسخ: گزينۀ  -90

  ودن) وابسته ب4  ) جذب كردن3  ) رفتار كردن2  ) شناور بودن1  
  4پاسخ: گزينۀ  -91

  ) در عوض4  ) عالوه بر3  وسيلۀ ) به2  طور عمده ) صرفاً/ به1  
  4پاسخ: گزينۀ  -92

  count به بعد از كلمۀ » وابسته بودن«معني  بهstop شكل  بهingشود و منظور انجام فعل موردنظر نيست. شود؛ چون يك امر كلي بيان مي دار ديده مي  

  ::11ترجمۀ درك مطلب ترجمۀ درك مطلب   ■■■■
خـاطر كارهـاي  اش بيشتر به شناخته شده است، در واقع در زمان زندگي» موبي ديك«ويل، نويسندٔه آمريكايي كه امروزه با رمان  ان ملهرم

اش استفاده كرد.  هاي اوليه اي براي رمان عنوان پايه دست آورده بود به كرد و از دانشي كه در سفرهايش به ديگرش معروف بود. او زياد مسافرت مي
رفـت  سمت ليورپول در انگلسـتان مـي اي كه از خانۀ ماساچوستش به بازرگاني  عنوان ملوان در كشتي ويل به سالگي، مل 18، در سن 1837در 
سـمت درياهـاي  ويل به كشتي شكار وال كـه بـه ، مل1841) بود. در سال Redburn )1849هايش در اين سفر، پايۀ رمان  نام كرد. تجربه ثبت

د رفت. بعد از پياده شدن از كشتي در تاهيتي، او در جزاير تاهيتي و مورا سرگردان بود. ايـن جزيـرٔه دريـاي جنـوب يـك جنوب در حركت بو 
ويل به كشتي دريايي آمريكا ملحق شد كه به شرق آمريكا نزديكي  ) بود. بعد از سه سال دوري از خانه، ملOmoo )1847زمينه براي رمان  پس

  كند. ) اين سفر طوالني را از زبان يك ملوان نيروي دريايي توصيف مي1850اكت سفيد (گشت. رمان ژ  كيپ هورن برمي
هاي  ها و موقعيت هاي جا مند به داستان ويل طرفداران قوي و وفاداري از ميان خوانندگان عالقه هاي ماجراجويانه، مل با منتشر شدن اين رمان

ديـك يـك حماسـۀ   تدريج كم شد. موبي ويل به محبوبيت مل» موبي ديك«شدن داستان  با منتشر 1851زيبا ايجاد كرد. با اين حال، در سال 
ويـل  هاي قهرمانانۀ انسان در برابر جهان بود. جامعه براي تغيير ادبيات مل شكار وال سفيد بزرگ بود. اين حماسه همچنين يك سمبلي از تالش

اش شد، همان رماني  ويل در زمان زندگي ز است، رماني كه باعث كاهش محبوبيت ملانگي از ماجراهاي رمانتيك به نماد فلسفي آماده نبود. شگفت
  خاطر آن معروف است. ويل به است كه امروز مل

  4پاسخ: گزينۀ  -93
  2پاسخ: گزينۀ  -94
  2پاسخ: گزينۀ  -95
  4پاسخ: گزينۀ  -96
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  ::22ترجمۀ درك مطلب ترجمۀ درك مطلب   ■■■■
) شد. بريتانيا نقش مهمـي را در wwwنوشت كه منجر به زيربناي شبكۀ گستردٔه جهاني (افرازي را  لي مردي است كه برنامۀ نرم -تيم برنرز

هاي تجاري كار كرده و دربارٔه كارشان در خانه صـحبت  لي هر دو روي يكي از اولين رايانه -ها ايفا كرد. والدين تيم برنرز توسعۀ اولين نسل رايانه
طـرف  التحصيلي از دانشگاه آكسفورد، او به كرد. بعد از فارغ بندي درست مي يانه را از مواد بستههايي از را  عنوان يك كودك، او مدل كردند. به مي

  ، دانشمندان با استفاده از نسخۀ اوليۀ ايميل با هم ارتباط داشتند.1980اصل مطلب رفت. در دهۀ 
ها را ذخيره كنـد. ايـن  داد كه آن پيام اين امكان را مي اي را نوشت كه به او لي يك برنامه -هنگام كار در آزمايشگاهي در سوئيس، تيم برنرز

داد كه از سراسر دنيا اطالعاتي را در يك مكان بـه اشـتراك  ها اجازه مي اي نوشت كه به دانشگاهي مسئله به او يك ايدٔه ديگر داد. او يك برنامه
  .داد مي) را تشكيل wwwتردٔه جهاني (را نوشت كه اساس شبكۀ گس HTMLو  HTTPهاي  ، او برنامه1990بگذارند. در سال 

نويسـان  ها را ارتقا دهند. برنامه توانستند آن ها استفاده كنند و اگر مي توانستند از آن هاي او در اينترنت قرار گرفت. همه مي سال بعد، برنامه
هاي  اي جستجوگر جديد توسعه يافت. بين سالهاي اجرايي مختلف كار كنند. مرورگرهاي وب و موتوره كدهاي او را استفاده كردند تا با سيستم

  افزايش يافت.  100,000به  10تعداد صفحات وب از  1994و  1991
هـاي  شـركت و آزمايشـگاه 200را تشكيل داد. بـيش از  W3Cبكۀ گستردٔه جهاني جديد (يا) شلي كنسرسيوم  -، تيم برنرز1994در سال 
تواند به مردم كمك  وب مي«گويد:  توانند در وب با هم شريك شوند. او مي شوند كه همه مي ها مطمئن مي شوند. آن اداره مي W3Cاصلي توسط 

  »ورزند. كنند يا عشق مي كند كه بفهمند ديگران چگونه زندگي مي
  1پاسخ: گزينۀ  -97
  2پاسخ: گزينۀ  -98
  4پاسخ: گزينۀ  -99
  2پاسخ: گزينۀ  -100
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   انسانی) علوم آزمایشی گروه( ۱۱ ۀشامر  آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  

 كتاب 14مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -101
  كنيم: صورت زير اثبات مي با استفاده از استدالل استنتاجي، حكم را به  

100000 10000 1000 100 10 100100 10010 1001 1001 100 10 1001abcabc a b c a b c a b c ( a b c) abc                     
  پذير است. بخش 1001بر  abcabcرقمي  براين عدد ششبنا  
  كتاب 17تا  15هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -102

0x، عدد 3اند. مثال نقض گزينۀ  همواره درست 4و  2، 1هاي  گزينه     2است كه مربع آن 0(x ) .مثبت نيست  
  كتاب 28مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -103

12 برابر است با: dو قدرنسبت  1aجملۀ اول يك دنبالۀ حسابي با جملۀ اول  nنكته: مجموع    12n
nS ( a (n )d)     

  ابتدا داريم:  
12 5 8 2 5 2 3, , , : a , d      

  با استفاده از نكتۀ باال داريم: بنابراين  

15
15 2 2 15 1 3 15 2 21 3452S [ ( ) ] ( )           

  كتاب 43مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -104

)1و قدرنسبت  1aنكته: حد مجموع (مجموع همۀ جمالت) يك دنبالۀ هندسي با جملۀ اول    r ) r  :1برابر است با
1
a

S
r




   

  ابتدا داريم:  

, , , : a , r  1

2
3 2 8 3 43

32 3 27 2 9
2

   

  اكنون با استفاده از نكتۀ باال داريم:  
3 3

272 2 2 74 5 101 9 9
S /   


   

  كتاب 50الي  46هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -105

1اُم دنبالۀ مثلثي عبارت است از:  nنكته: جملۀ   
2n

n(n )a 
   

  با توجه به تعريف دنبالۀ مثلثي داريم:  
1 3 6 10 15 21

4 9 16 25 36

, , , , , ,   

  شود. بنابراين از مجموع دو جملۀ متوالي دنبالۀ مثلثي، دنبالۀ مربعي حاصل مي  
  كتاب 54الي  46هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -106

4 9 16 34 50a F    
24 4 16a   جملۀ چهارم دنبالۀ مربعي :

9 34F  جملۀ نهم دنبالۀ فيبوناتچي :
  كتاب 36مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -107
11  عبارت است از: rو قدرنسبت  1aنكته: جملۀ عمومي يك دنبالۀ هندسي با جملۀ اول    n

na a r    
  طبق فرض داريم:  

2 3 23 4 1 2 1 1 1 1 1 18 8 1 8 1a a (a a ) a r a r (a a r) a r ( r) a ( r)             
  

8 2 2r  
  دنبالۀ افزايشي

 0r   

 

2 8r   
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  كتاب 48مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -108

1در رابطۀ  nبا مقداردهي به    1n na a (n )    :1    داريم 1
2 1 22 1 2 3aa a a
       

2 3
3 2 33 3 3 6aa a a
        

3 6
4 3 44 6 4 10aa a a
        

  پس: .دنبالۀ مثلثي است naبا توجه به جمالت، دنبالۀ   

19
19 20 1902a 

    

  كتاب 78تا  76هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -109

  c
b

c

log a
log a

log b
  :نكته  

  1m
n

b ab
nlog a log a , log a
m

   :نكته  

  با استفاده از نكات باال داريم:  

3

3 8

2125 55

2 3 2 2 12 3 1 23 8 8 3 2 3 13 32 225 5 53 3

log log log loglog log
log log log log A

log log log


         

   

   

  كتاب 79و  78هاي  سؤال: * متوسط * صفحه مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -110
  c c clog a log b log ab   :نكته  

2 22 3 1 2 2 3 20 5 6 20 5 14 0log(x ) log(x ) log log(x )(x ) log x x x x                   
22 7 0 ق  ق  غ  7

x
(x ) (x )

x


       
   

  7x   2كند، پس فقط  در معادلۀ اصلي صدق نميx  يم:ازاي اين مقدار دار  قابل قبول است. به  

38 8 2
12 2 3log x log log    

  كتاب 109مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -111

2fدوم  تابع درجهنكته:    (x) ax bx c   0 با شرط 0(a ) a  2 داراي ماكسيمم (مينيمم) است كه در رأس آن، يعني نقطۀ 2
b b( , f ( ))
a a

  

  افتد. ياتفاق م

700      با توجه به معادلۀ تقاضا داريم:   1700 50 1450 50
xx p p x

        

  بنابراين تابع درآمد عبارت است از:  
21 114 1450 50R(x) x p x( x ) x x          

  پس تابع سود عبارت است از:  
2 21 114 10 20 4 2050 50P(x) R(x) C(x) x x ( x ) x x             

  بنابراين تعداد كاال براي ماكسيمم شدن سود برابر است با:  
4 1002
50

x 
 


   

21100  پس بيشترين مقدار سود برابر است با:   100 4 100 20 200 400 20 18050P( )              

  كتاب 146و  137هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -112

6 احتمال اينكه دو تاس يكسان بيايند برابر است با:   1
36 6   

1 است با: احتمال اينكه سكه رو بيايد برابر  
2   

1ها يكسان و سكه رو بيايد برابر است با:  بنابراين احتمال اينكه تاس   1 1
6 2 12    
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  كتاب 127تا  123هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -113
  رو است: صورت روبه آمده به دست اعداد به  

11 12 13 14 15 16
21 22 23 24 25 26
31 32 33 34 35 36
41 42 43 44 45 46
51 52 53 54 55 56
61 62 63 64 65 66

, , , , ,
, , , , ,
, , , , ,
, , , , ,
, , , , ,
, , , , ,

   

14در بين اين اعداد، اعداد    21 35 42 56 63A { , , , , , }  پذير هستند. پس احتمال موردنظر برابر است با: بخش 7بر  
6 1

36 6P(A)     

  كتاب 130مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -114
  1P(A) P(A )   :نكته  

  احتمال قبول شدن احمد در كنكور باشد، آنگاه طبق فرض داريم: P(A)اگر   
1 99

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


     

1P(A)گذاري اين مقدار در رابطۀ  با جاي   P(A )  :داريم  
19 1 10P(A ) P(A ) P(A )        

  بنابراين:  

 1 91 1 10 10P(A) P(A )       

  كتاب 119خصات سؤال: * متوسط * صفحۀ مش ▲  2پاسخ: گزينۀ  -115
  تخمين احتمال اين پيشامد برابر است با:  

 5 1
50 10   

  احتمال نظري اين پيشامد برابر است با:  

 1
8   

  بنابراين تفاضل تخمين احتمال از احتمال نظري اين پيشامد برابر است با:  
1 1 10 8 2 1 0 0258 10 80 80 40 /
       

  
  كتاب 78 ات 75هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -116

  هاي لگاريتم داريم: با استفاده از ويژگي  
2 2 24 1 1 1 12 2 0 3 0 2 0 8 0 24 4 4 4log y x log y x log y x log(y x) ( log y log x) ( / / ) ( / ) /             

  كتاب 104 ات 100هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -117

  1log log a
a
   :نكته  

  گذاري در رابطۀ مقابل داريم: جاي با  
  عمر تعداد نيم        

1
2

Tb ( )


 مانده است.  : كسري از ماده كه باقي  

1 0 18 0 744 7 440 18 2 4812 0 3 3
2

log / / /log / T log T T /
/log


       



  

  از دو طرف
 .گيريم لگاريتم مي 

10 18 2
T/ ( )

  است با: بنابراين قدمت اين فسيل برابر  
2 48 5500 248 55 13640t /       
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  كتاب 112مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -118
شود. پس ميزان محصول ايـن  كيلوگرم كاسته مي x2باشد. در اين صورت از ميانگين محصول هر درخت  xفرض كنيم تعداد درخت اضافه برابر   

  باغ برابر است با:
230 80 2 2 20 2400A ( x) ( x) x x         

  برابر است با: (A)براي ماكسيمم شدن ميزان محصول باغ  xبنابراين مقدار   
20 52 2maxx
( )

  


  

30بنابراين براي ماكسيمم شدن ميزان محصول باغ بايد   5 35  .درخت بكاريم  
  كتاب 130مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -119

  است. بنابراين:» فاقد پسر بودن خانواده«پيشامد  Aباشد. در اين صورت » حداقل داراي يك پسر بودن خانواده«پيشامد  Aم فرض كني  
1
8  د}) ,د  ,({دP P(A )    

  بنابراين با استفاده از فرمول پيشامد مكمل داريم:  
1 71 1 8 8P(A) P(A )       

  كتاب 123مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -120
  اُم است، برابر است با: kع شيء آن از نو knشيء آن از نوع دوم، ... و  2nشيء آن از نوع اول،  1nشيء كه  nهاي  گشت نكته: تعداد جاي  

1 2 k

n!
n !n ! n !

   

  است كه با توجه به نكتۀ باال برابر است با: ”SALAM“هاي حروف كلمۀ  گشت اي، برابر تعداد جاي تعداد اعضاي فضاي نمونه  
5
2

!n(S)
!

   

را در يك بسته  Aكنار هم هستند. براي محاسبۀ اين تعداد، دو حرف  Aرف هايي است كه دو ح تعداد اعضاي پيشامد موردنظر برابر تعداد حالت  
هـاي  گشت دهد كه تعداد جاي حرف مي 4گيريم. در اين صورت اين حرف با سه حرف ديگر تشكيل  ها را يك حرف در نظر مي دهيم و آن قرار مي

  ها برابر است با: آن
AA S L M n(A) ! 4  

  دنظر برابر است با:بنابراين احتمال مور   
4 2 4 2 4 2 0 45 5 4 5 5
2

n(A) ! ! ! ! !P(A) /!n(S) ! !
!

     


   

  
 كتاب 94و  93، 90هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -121

دهد، يعني مفهـومي  ي بودن به كيفيت زندگي افراد جامعه نيز اهميت ميي است كه عالوه بر كمّفرايند الف) توسعه در مقايسه با رشد اقتصادي   
  ي است.كيفي و كمّ

امـا  ،درآمد سرانۀ خود را افـزايش داده و شـاخص رشـد نسـبي دارنـد ،ب) برخي از كشورها با صادرات مقادير زيادي از مواد اوليه (مانند نفت)  
 H.D.Iآمد سرانه از شـاخص گيري وضعيت توسعه در اين كشورها در كنار شاخص در  ها مطلوب نيست. لذا براي اندازه هاي توسعۀ آن شاخص

  شود. نيز استفاده مي
ومير  دالر نبوده و نرخ مرگ 25000يافته كمتر از  كشور توسعه 20المللي، درآمد سرانۀ ساليانه در  هاي بين سازمان 2007هاي سال  ج) طبق گزارش  

  نفر در هر هزار تولد بوده است. 100يافته بيش از  كشور كمتر توسعه 50نوزادان در 
  كتاب 107و  95هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -122
ممكن است منجر به افـزايش  ،هاي اخير در كشورهاي در حال توسعه تجربه شده انداز در اقشار باالي درآمدي چنانچه در دهه الف) ميل به پس  

ها ثابت مانده و حتي كاهش  زندگي بخش بزرگي از جمعيت آن ها و در نتيجه رشد اقتصادي مثبت گردد ولي در مجموع، سطح گذاري سرمايه
  باشد. شدن ثروت در دست بخش اندكي از جامعه مي يافته است و دليل آن نابرابري در توزيع درآمدها و انباشته

وري  يش كـارايي و بهـرهب) در حال حاضر دولت با بازنگري در نقش اقتصادي خود، سعي در كوچك كردن نقش خود در اقتصاد و در مقابل افزا   
  هاي خارجي و غيره تأكيد فراوان دارد. خود كرده است و بر افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد و جذب سرمايه
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  كتاب 101و  96 هاي همشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  4پاسخ: گزينۀ  -123
  گيرد مفهوم فقر مطلق است. ر اين زمينه مورد بررسي قرار ميباشد بلكه آنچه د الف) مفهوم فقر نسبي در مباحث توسعۀ اقتصادي مدنظر نمي  
تواننـد در مسـير توسـعه گـام بردارنـد يـا  ب) طرفداران اقتصاد دولتي معتقدند كه كشورهاي در حال توسعۀ امروزي بدون حضور دولت نمي  

  سيار دشوار خواهد بود.حركتشان ب
  آگاهي يافتن از وضعيت فقر و توزيع درآمد در آن جامعه است. ،امعهج) بهترين مالك در تعيين سطح رفاه اجتماعي در هر ج  

  باشد. سطح حداقل معيشت از يك كشور به كشور ديگر و از يك منطقه به منطقۀ ديگر متفاوت است و اين مسئله بيانگر تفاوت جامعه در نيازها ميد) 
  كتاب 106مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -124
  كند. يعني دوران قاجار و صفويه را بيان مي 1300ويژگي حاكمان قبل از سال  ،گزينه اين  
  كتاب 120و  119، 116هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -125
در  شود (چـك). يداخت مالف) در سپردٔه ديداري هر زمان كه مشتري درخواست كند موجودي حساب به او يا هر كس ديگري كه او بخواهد پر   

  تواند موجودي حساب خود را برداشت كند. انداز فقط خود شخص با مراجعه به بانك هر زمان كه بخواهد مي هاي پس سپرده
  پول وسيلۀ مناسبي است به شرط اينكه حفظ ارزش كند يعني قدرت خريدش ثابت بماند. ،هاي آتي و يا خريدهاي اقساطي ب) براي پرداخت  
يعنـي ارزش پـول  ؛توان ميزان بيشتري خريد نسبت به گذشته انجـام داد با يك واحد معين پول مي ،ها كاهش يابد ومي قيمتسطح عم ج) اگر  

  افزايش يافته است.
  كتاب 97مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -126
    اگر سهم دهك اول و دوم كه برابر هستند راx در اين صورت: ،بناميم  

16 2 16 4 16 4x x x x x        % x(دو برابر سهم دهك دوم) % x   16% مجموع دهك اول، دوم و ششم  
  %8سهم دهك ششم:   %4سهم دهك دوم:   %4 :سهم دهك اول    
   5/6ها برابر  شاخص دهك:  

6 5 4 26/   سهم دهك دهم %
سهم دهك دهم

/ 6   سهم دهك دهم5

 ها شاخص دهك  سهم دهك اول 4
   خواهد بود:100ها برابر  مجموع سهم دهك %  

16 26 % 4سهم دهك هشتم % 4 5 6 7 8 10       % % % % % %   ها  مجموع سهم دهك %
100 86 14  % % 100سهم دهك هشتم سهم دهك هشتم  % 86 % %  

  كتاب 120و  119، 116هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -127
  كتاب 134و  130هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -128
  از وظايف بانك مركزي عنوان شده است. ها و بعد يكي درستي ابتدا يكي از خدمات بانك ترتيب و به به 1تنها در گزينۀ   
  ها است. خدمات بانك ءدر گزينۀ دو، هر دو مورد جز  
  شود. وظايف بانك مركزي محسوب مي ءدر گزينۀ سه، هر دو مورد جز  
  شود. ها محسوب مي در گزينۀ چهار، مورد اول وظيفۀ بانك مركزي و مورد دوم از خدمات بانك  
  كتاب 128و  127هاي  سؤال: * ساده * صفحهمشخصات  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -129
مدت (سـفته) و بلندمـدت  ديداري (چك)، كوتاه ۀاز لحاظ زمان به سه دست ،شوند منظور ضمانت بازپرداخت وام تنظيم مي اسناد اعتباري كه به  

از سررسيد به مبلغي كمتر از مبلغ اسـمي بـه توانند آن را قبل  ها مي اند و صاحبان آن شوند. اين اسناد قابل انتقال (اوراق مشاركت) تقسيم مي
  ديگري واگذار كنند.

  كتاب 139مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -130
هـاي  شود و از طرف دولت منتشر شده كه در ابتداي دوره به مبلغي كمتر از قيمت اسناد خزانه ناميده مي ،مدت بدون ريسك اوراق بهادار كوتاه  

 ٔهيعني سود دارند ؛شود مبلغ اين اوراق به قيمت اسمي به دارندگان آن برگردانده مي ،شود و در سررسيد ف دولت به افراد فروخته مياسمي از طر 
  شود.  التفاوت قيمت اسمي (قيمت سررسيد) و قيمت ابتداي دوره حاصل مي اوراق از مابه

تومان  
3 000 000 20 000150

, ,   قيمت هر ورق (قيمت رسمي) ,

122تومان   20000 2400100   %1  قيمت اسمي سود هر ورق  

  20 000 2 400 17 600, ,   قيمت ابتداي دوره براي هر ورق ,
تومان    2 640 00017 600 (ورق)150 ,,   قيمت كل ,

  كتاب 136و  135هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -131
كنندگان سرمايه از سود بـاالتر و  اند كه عرضه اي بانك باعث شده با حذف نقش واسطه ،يعني سازمان بورسشيؤه جديد تأمين سرمايه و نهاد آن   

  متقاضيان از هزينۀ بازپرداخت كمتري برخوردار شوند.
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  كتاب 140مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -132
شـود كـه  ابتدا باعث كاهش حجم پول و سپس تقاضاي مردم مي ،هاي اقتصادي فعاليتها در  كارگيري آن انداز و به بورس با تشويق مردم به پس  

  نتيجۀ آن كاهش نرخ تورم در بازار است.
  كتاب 151مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -133
خود و دسترسي به تكنولوژي در زمينۀ يك  هر كشور با توجه به توانايي خود نظير دسترسي به منابع و امكانات، شرايط جغرافيايي خاص منطقۀ  

ايـن  .كنـد ها مزيت نسبي ندارد از ساير كشورها خريـداري مـي يابد و ساير كاالها را كه در آن به تخصص و توان بيشتري دست مي ،يا چند كاال
  شود. المللي مي كننده در روابط تجاري بين صورت تخصصي بين كشورهاي شركت مسئله موجب تقسيم كار به

  كتاب 149مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -134
بنـابراين  ،باشد ونقل ديگر داراي مزيت صادراتي نمي با احتساب هزينۀ حمل ،با توجه به اينكه هر كدام از كاالهاي داراي مزيت براي هر دو كشور  

نياز بازار داخلي باشند و توليد براي صادرات را كنار بگذارند كه فقط  بهتر است هر كدام از كشورهاي مفروض با شرايط حاضر فقط به فكر تأمين
  به اين مورد اشاره كرده است. 3گزينۀ 

  كتاب 162و  158، 155، 151هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -135
زيرا در اثر كمبود يا فقـدان ؛ كند كنندگان فراهم مي ا براي مصرفالف) درآمد ناشي از صادرات كاال، ارز الزم براي خريد كاالهاي ضروري وارداتي ر   

  كنند. ها مي كنندگان ناگزير بخشي از درآمد خود را صرف خريد اين كاال مصرف ،درآمدهاي صادراتي و نبود ارز
كنند. دليـل  لف نقش مهمي ايفا مياي در تنظيم روابط اقتصادي خارجي بين كشورهاي مخت هاي اقتصادي جهاني و منطقه ها و سازمان ب) نهاد  

  خصوص در نيم قرن اخير است. اين امر گسترش سريع روابط تجاري و مالي بين كشورهاي جهان به
  باشد. المللي آزاد موردنظر دارد كاهش تدريجي عوارض گمركي مي يكي از اصولي كه سازمان تجارت جهاني براي تحقق هدف ايجاد نظام اقتصادي بينج)   
طور انحصاري از فنـاوري بـااليي برخـوردار اسـت و ازبكسـتان در زمينـۀ  اي و صنايع دفاعي و نظامي به قستان در زمينۀ توليدات هستهد) قزا  

  .آالت كشاورزي هواپيماسازي و ماشين

  
 كتاب 10تا  3هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -136
  مصوت + صامت + صامت ش) الحاقي َـ ند) + (َـ مپيوندش) حروف اصلي ( -ش كلمات قافيه (خداوند :1گزينۀ   
  مصوت + صامت + صامت برافراخته) حروف اصلي (اخت) + (ه) الحاقي  - : كلمات قافيه (ساخته2گزينۀ   
  مصوت + صامت+ صامت ي (يتان) ند) + حروف الحاق ِـند و َـ زندگيتان) حروف اصلي ( -: كلمات قافيه (بندگيتان3گزينۀ   
  مصوت + صامت ي)  ِـكي) حروف اصلي ( -: كلمات قافيه (مي4گزينۀ   
  كتاب 12تا  8هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  - 137
  ه شوند.توانند قافي رد) نمي ُـند و  ِـگي) و حروف اصلي ( ِـمردگي) حروف الحاقي ( دل - : كلمات قافيه (زندگي2گزينۀ   
  شت) ُـ پشته) حرف الحاقي (ه) حروف اصلي ( - : كلمات قافيه (كشته1گزينۀ   
  اند. قافيه شده راست) طبق تبصرٔه هفت  -: كلمات قافيه (را + است3گزينۀ   
  د)َـ ممهّد) حروف اصلي ( -: كلمات قافيه (محمد4گزينۀ   
  كتاب 10تا  8هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  - 138
  » 3«تبصرٔه  ه) حروف الحاقي (ان)  ِـه و َـ مهان) حروف اصلي ( -: كلمات قافيه (كارآگهان1گزينۀ   
  » 4«تبصرٔه   .ر) چون پيشوند فعل اساس قافيه استَـ بر) حروف اصلي ( –: كلمات قافيه (سر 2گزينۀ   
  » 4«تبصرٔه   .نۀ جمع حروف اصلي واقع شده استفرمان) حروف اصلي (ان) چون (ان) نشا -: كلمات قافيه (فرزندان3گزينۀ   
  »4«تبصرٔه   .ر) حروف اصلي از پسوند (تر) گرفته شده است َـپيمبر) حروف اصلي ( -: كلمات قافيه (بهتر4گزينۀ   
  كتاب 11مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -139
  شكرانه) - سر) قافيۀ دوم (پروانه - : كلمات قافيۀ اول (پر3گزينۀ   
  شهربند)  -: كلمات قافيه (بلند1گزينۀ   
  شود زيرا (ان) معناي يكسان دارد. نشينان قافيه نمي شناسان و پرده وفا) ولي كلمات پرده - : كلمات قافيه (نوا2گزينۀ   
  شود. نوش) ولي كلمات دروازه و دريوزه قافيه نمي -: كلمات قافيه (گوش4گزينۀ   
  كتاب 11خصات سؤال: * ساده * صفحۀ مش ▲  3پاسخ: گزينۀ  -140

 بِستان) - مستان - : كلمات قافيۀ مياني (بُستان1گزينۀ   
  خار) - : كلمات قافيۀ مياني (بهار2گزينۀ   
  خمار) - كنار - : كلمات قافيۀ مياني (يار4گزينۀ   
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  كتاب 4مشخصات سؤال: * ساده * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -141
  است.» فعل فعولن فعولن فعولن« 3وزن گزينۀ   
  كتاب 6و  5هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * درس ▲  3پاسخ: گزينۀ  -142

            كوتاه به بلند  

 را چ ز دا پر دِ بَ عر را چِ ز را نِ تَ گف

    



                          
 را چ ز نا اين اي دِ مي فهـ نَ كِ زي يا نِ بِ

                  


  
          

 

    
    بلند به كوتاه .فاعالتن استفاده شده است جاي فعالتن از در ركن اول مصراع اول به

  كتاب 42و  41هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -143 
  ) از-جـاي فعلـن ( بـه 4و  2، 1اسـت كـه شـاعر در مصـراع اول سـه گزينـۀ » مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلـن«هر چهار گزينه در وزن   
لن ( فع  .استفاده كرده است كه ابدال است (  

  كتاب 38و  31هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -144 
 جا تين كس پا رِ َه گو فا وَ تُ قس عش رِ بح

                            
 جا تين كس چا يِ  نِ سي  ران گ رِ چا ي تي كش

  


  



  
                      

          
         كوتاه به بلند بلند به كوتاه

  كتاب 7مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -145
  است.» فعالتن مفاعلن فعلن« ،وزن بيت  
  جاي فعالتن از فاعالتن استفاده كرده است. نكته: شاعر در ركن اول به  
  كتاب 7مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -146
  : مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن1گزينۀ   
  مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن :2گزينۀ   
  : مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن3گزينۀ   
  : مفتعلن فاعالت مفتعلن فع4گزينۀ   
  كتاب 59و  58هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -147
  : فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن2گزينۀ   
  : مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن1گزينۀ   
  فاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن: م3گزينۀ   
  : مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن4گزينۀ   
  كتاب 7مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -148
  : مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن1گزينۀ   
  : مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن2گزينۀ   
  : مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن3گزينۀ   
  عالت مفاعيلن: مفعول فا4گزينۀ   
  .هستند» 5«وزن است و سه گزينۀ ديگر در گروه  تك 3گزينۀ   
  كتاب 53مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -149
  كتاب 55مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -150
  است.» 3«هاي گروه  از وزن : مفتعلن مفتعلن فاعلن 1گزينۀ   
  فاعالت مفتعلن فع: مفتعلن 2گزينۀ   
  : فعالتن مفاعلن فعلن3گزينۀ   
  : مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن4گزينۀ   
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  كتاب 88مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -151
  گويد. دقيقاً عكس آن مي 4ا باطن خوب و آراسته است، اما در بيت ظاهر زيبا نيست امّ ،در عبارت عنوان سؤال  
  كتاب 92مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2نۀ پاسخ: گزي -152
  مفهوم مشترك ابيات با عنوان سؤال: ناپايداري قدرت  
  : قدرت سلطان2گزينۀ   
  كتاب 97مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -153
  مفهوم مشترك: همراهي رنج و شادي با هم و اينكه خوشي و رنج پيوسته با هم است.  
  كتاب 101مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3گزينۀ پاسخ:  -154
  كند ولي اين سرزنش براي عاشق هيچ اهميّتي ندارد. فهمد، عاشق را مالمت مي مفهوم مشترك ابيات: كسي كه عشق را نمي  
  كتاب 108مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -155
  شود. كند و باعث خشم او نمي دار نمي ود را خدشهمفهوم مشترك: گناه و زشتي ما شأن و شكوه معب  
  كتاب 113مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -156
  مفهوم مشترك: درد جسم قابل درمان است اما درد غم عشق درمان ندارد.  
  كتاب 115مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -157
  دارد و هرگز غايب نيست.مفهوم مشترك: يار هميشه حضور   
  گويد: اگرچه نيستي ولي در خاطر مني در سه گزينۀ ديگر شاعر مي  
  كتاب 131مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -158
  مفهوم مشترك ابيات: عاشق آرامش و قرار ندارد.  
  اش دور باشد آرام و قرار ندارد. : كسي كه از خانه و كاشانه4بيت   
  كتاب 139مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3سخ: گزينۀ پا -159
  بخشند. هاي بزرگ به مكاني كه هستند ارزش و اعتبار مي به بيان ديگر، انسان .مفهوم مشترك: شرف و ارزش مكان به كسي است كه در آن ساكن است  
 كتاب 150مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -160

  شماري امروز و اآلن متمفهوم مشترك: غني  
  كتاب 26مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -161

  در نقد زيباشناسي سرآمد هستند. 3افراد ذكرشده در گزينۀ   
  كتاب 181مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -162
  بكتا 112و  111هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -163
  كتاب 81و  80هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -164
  هاي ادبي سبك عراقي است. اين ويژگي از ويژگي  
  كتاب* جامع مشخصات سؤال: * متوسط  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -165
  اند. نوشته كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم نوشتۀ عالمۀ طباطبايي است كه استاد مطهري بر آن مقدمه و حواشي  

 
 مشخصات سؤال: * متوسط * ترکیبی ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۶

  ترجمه شود.» بچۀ کوچک دخرتک، دخرت«اسم مصّغر است و باید » الطّفیلة: «۱گزینۀ   

  نادرست است.» در پایان شبی/ «.ترجمه شود» دستانش«نباید » یدها: دستش: «۲گزینۀ   

  جا ترجمه شده است. در ساختارهای اصلی جمله، جابه» در خیابان جان سپرد«و » ای خوابید در نهایت شب در گوشه: «۴گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۷

  نادرست است.» دلیل مهم«و » فرزندانشان: «۱گزینۀ   

  نادرست است.» های مهم یکی از دلیل: «۳گزینۀ   

  یک ترجمۀ مناسب نیست و نادرست است.» نها دلیل مهمت: «۴گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۸

  نادرست است.» شناخته خواهند شد«دلیل  : به۱گزینۀ   

  نادرست است.» شوند یوَجُد: یافت می«دلیل عدم ترجمۀ  : به۲گزینۀ   

  صورت معلوم، نادرست است. به» ال یُْعرفونَ «دلیل ترجمۀ فعل  : به۴گزینۀ   
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  ترکیبی*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۹

  )۱(اینان) (نادرستی گزینۀ  .شود آمده باشد، اسم اشاره مطابق با آن ترجمه می» ال«اگر بعد از اسم اشاره اسم بدون   

  صورت مفرد نادرست است. به» امتحانات«دلیل ترجمۀ  : به۲گزینۀ   

  صورت حال ترجمه شود. است و نباید به» طّالب«صفت برای » مجّدون: «۳گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۰

  نادرست است.» تُرِدْ  تریُد «دلیل عدم حذف حرف عله در  : به۱گزینۀ   

  نادرستی این گزینه است. دلیل ،های بعد از آن (للمخاطبة) (للمخاطب) با فعل» اََرْدَت «: عدم مطابقت ۳گزینۀ   

  وجود فاء جزاء در جواب طلب (فابَتِسمي) نادرست است.دلیل عدم  : به۴گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۱

  تطابق ندارد.» وطن«با » ها«گیرد. ضمیر  منی» ال«مضاف است و » وطن«نادرست است چون » هذا الوطننا: «۱گزینۀ   

  جمع غیرانسان و باید مؤنث بیاید.» ثغور«صفت برای » الّثقايفّ «نیز نادرست است ضمن اینکه » هذا بالدنا: «۳ گزینۀ  

  »ها بالد: شهرها، وطن«شود.  ترجمه می» ها اجیال: نسل: «۴گزینۀ   

  مطابقت ندارد.» البالد«با مرجعش » ه«نیز ضمیر  ۴و  ۳های  در گزینه  

  یترکیب*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۲

 املفعولِ  أوْ  الفاِعلِ  هیئةِ  لِبیانِ  یُْذکَرُ  منصوٌب  َوْصفٌ  الحاَل  إنَّ 
من الحروف 
 املشّبهة بالفعل

و » إنّ «اسم 
 منصوب

» إنّ «خرب 
 مرفوع

صفت و مرفوع 
 بالّتبعّیة

فعل مجهول و نائب 
 املسترت» هو«فاعله 

جار و 
 مجرور

  الیه مضاف
 و مجرور

  الیه مضاف
 مجرورو 

حرف 
 عطف

معطوف و 
 مجرور بالّتبعّیة

  ترکیبی*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۳

 مِبسائَل  ُمْنَشِغٌل  ـهُ ــــــــــــألنَّ  تَُقولینَ  ماإلی ال یُْصِغيْ  الحاکمَ  إنَّ 
من الحروف 
 املشّبهة بالفعل

  »إنّ «اسم 
 و منصوب

فعل مضارع مرفوع تقدیراً و 
املسترت و الجملة  »هو«فاعله 

 محّالً مرفوع» إنَّ «خرب 

فعل مضارع مجرور جار
مرفوع بثبوت 
 نون اإلعراب

من الحروف 
املشّبهة بالفعل

و » إنَّ «اسم 
منصوب محّالً 

  »إنَّ «خرب 
 و مرفوع

جار و مجرور 
 بالفتحة

  

 کِ ــــــــِـَقِضیَتِمنْ  أکربَ 
صفت و مجرور 

 بالّتبعّیة بالفتحة

الیه و  فمضا مجرور جار

 مجرور محّالً

  ترکیبی*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۴

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  

  ) مشتّق ۴  ) ممنوع من الّرصف۲  ) منقوص۱  

  ترکیبی*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۵

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  

  ّیةصفت و محّالً مرفوع بالّتبع ) مضاف إلیه ۱  

  دلیل مضاف شدن حذف شده است. به» ن«اسم مثنی که  ) مقصور ۳  

  للغائبتینِ  ) للمخاطبیِن ۴  

  کتاب ۱ درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۶

  یث هستند.التأن  ها افعال جایز بعد از اسمی که به آن نسبت داده شده، آمده است و تأنیث آن واجب است. در سایر گزینه» ُرش نْ تَ «  

  کتاب ۳ درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۷

  آید که هر دو معرفه هستند. اسم موصول و معرفه است در حالی که ضمیر فصل بین مبتدا و خربی می» ما«مبتدا و نکره است و » کثیرٌ «  

  کتاب ۴ درس*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۸

  مضاف شده و اعرابش اصلی است. ْفضِل : من اَ ۱گزینۀ   

  دارد، اعرابش اصلی است.» ال«چون  : املدارس ۲گزینۀ   

الیه و مجرور با فتحه است که اعـرابش  مضاف» مازندران«باشد ولی  می» ال«دارای » املناطق«و منصوب است. » إنَّ «اسم » اَْجَمل: «۳گزینۀ   

  فرعی است.

  مرفوع است.» أکرب«نصوب و م» احمد«و » ابراهیم: «۴گزینۀ   
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  کتاب ۲ درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۹

  اَشّد إکراماً  اَکْرَْمُت   

  استفاده کرد.» مصدر منصوب اشّد یا أکرث «کننده بر رنگ و عیب و زینت، باید از ساختار  برای ساخنت اسم تفضیل از ثالثی مزید و داللت  

  کتاب ۳ درس*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۰

مشخص اسـت کـه بایـد مفـرد » تلک«اسم موصول عام است که میان مفرد، مثنی، جمع، مذکر و مؤنث مشرتک است. از اسم ماقبل آن » ما«  

  (تََعلَّْمناها) .باشد» ها«مؤنث باشد و ضمیر آن نیز 

  کتاب ۳ درس*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۱

  باشد.  می») ها«(ضمیر محذوف » یَتََمنّاها«و ») هم«(ضمیر محذوف » یُحبُُّهم«، »)ها«(ضمیر محذوف » تَطْبَُخها«ترتیب  به ۳و  ۲، ۱های  در گزینه  

  باشد. عائد صله است و مذکور می» هو«ضمیر مسترت  ،۴در گزینۀ   

  کتاب ۷ درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۲

مفعـول مطلـق و عامـل آن (فعـل » شـکراً «نیز  ۲ها محذوف است. در گزینۀ  بردارندۀ تحذیر و اغراء هستند که عامل آن در ۴و  ۱های  نهگزی  

  جمله) محذوف است.

  کتاب ۵ درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۳

  )(یُْعِطهِ  .جواب رشط و مجزوم است و باید حرف علۀ آن حذف شود» یُعطي«  

  کتاب ۹ درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۴

  دارد که باید مرفوع باشد. » کان«استثنا از نوع مفرغ است و جای خالی نیاز به اسم   

  ها: شکل صحیح سایر گزینه  

  : إّال عيلٌّ ۳گزینۀ   : إّال الّصادقونَ ۲گزینۀ   : غیُر تالمیَذ محبوبینَ ۱گزینۀ   

  کتاب ۸ درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۵

  متییز در اصل مبتدا و مرفوع است.» درجةً : «۲گزینۀ   متییز در اصل فاعل و مرفوع است.» شأناً : «۱گزینۀ   

  متییز در اصل مفعول و منصوب است. » رتبة: «۴گزینۀ   متییز در اصل نایب فاعل و مرفوع است.» کتباً : «۳گزینۀ   

 
 كتاب 151مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -186
  اقدام كرد. » وقايع اتفاقيه«اي با نام  خان اميركبير از جمله كساني بود كه با انگيزٔه اصالح حكومت و پيشرفت كشور به چاپ روزنامه تقي ميرزا  
  تابك 159مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -187
  نويسي، همان تقليد از شيؤه مورخان پيشين بود. روند تاريخ ،شاه) در نيمۀ نخست حكومت قاجاريان (از ابتدا تا سلطنت ناصرالدين  
  كتاب 35مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -188
  هايي از اين قبيل هستند: دنبال پاسخ به پرسش متخصصان جغرافياي تاريخي شهري به  
  عنوان پايتخت انتخاب شده است؟ چرا در دورٔه ايلخانان مراغه به -1  
  علت رشد و رونق اقتصادي و يا ركود آن در گذشته چه بوده است؟ و ... -2  
  كتاب 4مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -189
  معقوالت -4مكتوبات  -3محسوسات  -2قوالت من -1چهار دسته منابع اطالعاتي وجود دارد:  ،ها براي كسب اطالع از گذشته  
  ها است. ويژه اسطوره ها و به المثل ها، خاطرات شفاهي، ضرب ها، افسانه منقوالت شامل داستان  
  كتاب 122مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -190

حتي برخي از آنان هنگام عزيمت  .اند پرداخته ها مي رسيم تصوير آنها به ت گردان اروپايي هنگام ديدار از شهرها، بناها و شخصيت برخي از جهان  
. در نتيجه امروزه كه بسياري از آن آثار از ميان رفته يـا دچـار  كردند تا تصويرهاي موردنظرشان را ترسيم كند زمين، نقاش استخدام مي به مشرق

  دهد. ته در اختيار بيننده قرار ميهايي سودمند براي شناخت گذش اند، اين تصويرها آگاهي تغييراتي شده
  كتاب 75مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -191

  كردند. هاي نازك و مسطح تبديل مي الف) در روش ضرب، ابتدا فلز را به ورق  
  ريزي بيشتر در چين و هند رواج داشت. ب) روش قالب  
  كتاب 60 مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ ▲  1پاسخ: گزينۀ  -192
هـاي  ها و ارائـۀ آگاهي كاررفته در آن گذاري آثار، شناسايي مواد به شناسان به كارهايي مانند تاريخ در مرحلۀ استخراج و تنظيم اطالعات، باستان  

  پردازند. ها مي اساس آن تاريخي بر
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  كتاب 43مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -193
ارسـالن سـلجوقي و رومـانوس ديوجـانوس  ق. در مالزگرد (در شرق آسياي صغير) ميان آلب 463در سال  :خوانيم ال ميعنوان مث در تاريخ، به  

  ارسالن پيروز شده است. امپراتور بيزانس جنگي درگرفته و آلب
  شاه سلجوقي هستند. مربوط به دورٔه حكومت ملك 3و  1هاي  تذكر: گزينه  
  كتاب 138* متوسط * صفحۀ  مشخصات سؤال: ▲  4پاسخ: گزينۀ  -194
  بندي كرد: توان به شيؤه زير طبقه اساس محتوا و كاربردشان در تحقيقات تاريخي، مي اسناد را بر  
  اسناد شخصي -4  اسناد سياسي -3  اسناد فرهنگي -2  اسناد اقتصادي و اجتماعي -1  
هاي روزانۀ يك سفير از دوران  خاطرات و يادداشت«پس  خصوصي  هاي هاي روزانۀ سفر و نامه اسناد شخصي: مانند خاطرات افراد يا يادداشت  

  گيرد. نيز در زمرٔه اسناد شخصي جاي مي» مأموريت خود در كشوري ديگر
  كتاب 22مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -195
رايج شد. اين تقويم شمسي قمري است، يعني سال آن شمسي و حيواني در ايران  نام تقويم دوازده شماري به با چيرگي مغوالن بر ايران، نوعي گاه  

سالۀ حيواني است. پادشاهان صفوي و قاجار اين تقويم را تقويم رسمي اعالم كردند.  12روزي و داراي يك دورٔه  شبانه 30يا  29هاي آن قمري  ماه
  كلي منسوخ شد. ش. استفاده از آن منع و به 1304از سال 

  كتاب 102مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -196
ترين ويژگـي آن  ق. از دنيا رفته است. دوران پختگي و كمال عمر او مصادف بود با دوراني از تاريخ ايران كه اصـلي 772و يا  771عبيد در سال   

ق. آغـاز شـد و بعـد از آن  736ل ومرج سياسي، آشفتگي اجتماعي و بحران اقتصادي است. اضمحالل حكومت ايلخانان مغول كه از سـا هرج
  گيرد. مي كم سه دهۀ پاياني عمر عبيد را در بر هاي محلي با يكديگر، دست درگيري حكومت

  كتاب 131مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -197
 عات سياسي، اجتماعي، فرهنگي، نظامي و غيره را در براي كه نوشته شوند، از آنجا كه انواع اطال ها به هر انگيزه نامه هاي روزانه و زندگي يادداشت  

  نگاران هستند. ترين منابع مورد استفادٔه تاريخ دارند، در رديف مهم
  كتاب 164مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -198
ها اطالعي نداشت. با اين حال باز هم دانشي  قيانوسها و بسياري از جزاير و سواحل و درياها و ا سال پيش، از وجود برخي قاره 500بشر تا حدود   

اما نه در مفهوم كنوني آن. با گسترش دانش بشر، اطالعات تاريخي او نيز بيشـتر  ؛)4 وجود داشته است (غلط بودن گزينۀ» تاريخ جهان«نام  به
هـاي  هاي دريايي و شـناختن قاره ن پيش با كشف راهاي ارائه گرديد. از پنج قر  مالحظه خصوص در آثار مورخان مسلمان وسعت ديد قابل شد، به

اي، منـافع سياسـي و  تر شد. با وجود اين، تعصباتِ فرقه ناشناخته، نگرش تاريخ بشر وسعت بيشتري يافت و تاريخ جهان نسبت به قبل جهاني
  اغراض و اهداف قومي، مانع از تحقق كامل اين امر شده است.

  كتاب 166ل: * دشوار * صفحۀ مشخصات سؤا ▲  2پاسخ: گزينۀ  -199
وجود آمده كه در تـاريخ ماننـد نداشـته و لـذا بـرخالف همـۀ  نمود كه تمدني به هاي مادي در اروپا، چنين مي دليل پيشرفت در قرن نوزدهم به  

فقدان وحدتي دروني كه براي هاي گذشته زوال نخواهد يافت. اما ناتواني اين تمدن در ساختن دنيايي آرماني و متعادل كه مدعي آن بود و  تمدن
  رو شود. بقاي آن ضرورت داشت موجب گرديد تا در اواخر قرن نوزده، انديشۀ بقاي تمدن جديد غرب با ترديدهاي اساسي روبه

  كتاب 88مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -200
ترين محصوالت اقتصادي هريك از ملـل تابعـۀ  لباس، نوع آرايش و مهمجمشيد، نوع  هاي كاخ آپادانا در تخت شده بر روي پلكان نقوش حجاري  

  دهند و در عين حال چگونگي باريابي نمايندگان آن ملل را به دربار شاه در جشن نوروز نمايانگرند. امپراتوري هخامنشيان را نمايش مي

 
 كتاب 61و  60، 58هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -201

هاي پسـت و بلنـد همچـون  فهمي از پديده تصوير افقي قابل تواند نميگيرد  انداز يك منطقه از باال كه با ديد عمودي صورت مي مشاهدٔه چشم  
  دست دهد. ها به ها و آبراهه الرأس، قله ها، خط دره

  كتاب 111و  109هاي  * ساده * صفحه مشخصات سؤال: ▲  2پاسخ: گزينۀ  -202
  كتاب 115مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -203
  كتاب 14و  13هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -204
   ناپـذير  صـورت پايـان در آن بهشود؛ بلكه ماده يا انرژي موجود  سيستم بسته (چرخه)، سيستمي است كه مادٔه يا انرژي جديد به آن وارد نمي

  مانند چرخۀ آب و چرخۀ كربن. ،شود تكرار مي
    مربوط به سيستم شهر (سيستم باز) است. 4مربوط به سيستم خاك (سيستم ساده) و گزينۀ  2گزينۀ  
  كتاب 22و  21هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -205
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  كتاب 10* متوسط * صفحۀ  مشخصات سؤال: ▲  2پاسخ: گزينۀ  -206

 شناخت تكويني 
 پردازد. ها مي به بررسي گذشتۀ پديده  
 گيري و پيدايش شهرها و چگونگي توسعۀ آن در مراحل تـاريخي در بررسي مراحل رشد و توسعه بايد به نحؤه شكل

 توجه كنيم تا بتوانيم ريشۀ مشكالت كنوني را بشناسيم.
  

 شناخت ساختاري
 گيرد. ها مورد بررسي قرار مي رابطۀ يك پديده با ساير پديده  
 مثال: در توسعۀ استان كرمانشاه، اجزاي مهمي از اين سيستم استاني به يكديگر پيوسته و با اين سـاختار توسـعه

 يافته است.

  بكتا 95) و 2(شكل  92، 89هاي  متوسط * صفحه مشخصات سؤال: * ▲  1پاسخ: گزينۀ  -207
  دانان را به طراحي سيستم اطالعات جغرافيايي وادار كرده است: علل و مواردي كه جغرافي  
   ها ريزي فراواني و حجم زياد اطالعات موردنياز براي برنامه  
   ها گيري از آن محدوديت ذهن انسان براي پردازش و نتيجه  
    وسيلۀ رايانه ها به زش دادهسرعت زياد پردا  
  كتاب 48مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -208
  :نادرستهاي  بررسي گزينه  
  شود. دقيق رسم مي نسبتاًهاي فرعي  بندي مسيرهاي اصلي و راه ) زاويه1  
  شود. رعايت مي تا حدودي) نسبت عرض مسيرهاي اصلي به مسيرهاي فرعي 2  
  شوند. رسم مي ناقصطور  موردنظر نيستند به ) مسيرهايي كه3  
  كتاب 35و  34هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -209
  :نادرستهاي   بررسي گزينه    
  ماندٔه لوحي از گل رس است كه در بابل كشف شده است. ترين نقشۀ معتبر، باقي الف) قديمي  
از نقشه، وقوع دو جنگ جهاني اول و دوم بود. اختراع دوربين عكاسي و نصـب آن در هواپيمـا و  ج) در قرن بيستم، يكي از علل رشد استفاده  

  برداري را بيش از هر زمان ديگر تكامل بخشيد. برداري هوايي، نقشه عكس
  شود. وب ميهاي مورد استفادٔه بشر محس د) نقشۀ درٔه نيل در مصر كه در آن حدود امالك كشاورزان مشخص شده است، از اولين نقشه  
  كتاب 3و  2هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -210

  :نادرستهاي  بررسي گزينه  
  را تأليف كرد.» فهيمالت«رقيب بود و كتاب  شي علمي بيك ريزي و پيشبرد جغرافياي رياضي و نقشه در پايه ابوريحان بيرونيب)   
  نمودند.» المسالك و الممالك«عنوان  هايي تحت خردادبه و اصطخري، اقدام به تأليف مجموعه ه، ابنبطوط حوقل، ابن داناني چون ابن د) جغرافي  
  كتاب 121مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -211

  :نادرستهاي   بررسي گزينه  
   1  2و   هاي اقتصادي فعاليت«مربوط به زمينۀ«  
   4  (مهاجرفرستي، مهاجرپذيري) ها ت مهاجرتي آنوضعيبندي كشور بر اساس  منطقه  
  كتاب 52و  51هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -212
   شود. ها و كشورهاي كوچك و جزاير از آن استفاده مي شكل مورد سؤال، نشانگر سيستم تصوير مسطح يا قطبي است كه امروزه براي تهيۀ نقشۀ قطب  
   جزيرٔه پالمر و گرينلند جزء نواحي قطبي هستند. خوانديم كه شبه 9در درس  توجه: سال گذشته  
  ) كتاب5(شكل  108و  105هاي  * صفحهمشخصات سؤال: * متوسط  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -213
  عدالت فضايي -عدالت اجتماعي -رفاه انسان -خيزي خاك حاصل -آب سالم -ريزي محيطي شامل: هواي پاك برنامه  
  كتاب 61مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2ينۀ پاسخ: گز  -214
   دهد. فشاني را نشان مي هاي يك گودال در دهانۀ يك قلۀ آتش شكل مورد سؤال، منحني  
   كـاهش ارتفـاع«و بعـد دوبـاره بـا » عـدد هـم«هاي ميزان، سپس دو منحني ميـزان  منحني» كاهش ارتفاع«با ابتدا  فشان: در گودال آتش «

  مواجه هستيم.هاي ميزان  منحني
  )2(شكل  كتاب 78مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -215
  مرئي و طيف وسيعي از آن نامرئي است. 7/0تا  4/0، در فاصلۀ بنفش تا قرمز فقط 78شكل صفحۀ  با توجه به   
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 كتاب 20و  18ي ها مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -216
  گيرد. سربازان پيروز شكل مي حضور مستقيمو  قدرت نظاميگشايي و با  گشايي و جهان و شاهنشاهي، از طريق كشور  قسمت اول: امپراطوري  
مي پرداختنـد. كشي و از بين بردن ساكنان بو  ها براي تأمين سلطۀ خود، به نسل يان در هجوم به قارٔه آمريكا و جزاير اقيانوسيقسمت دوم: اروپا   

  (استعمار قديم)
  كتاب 39و  37، 35هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -217
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
  فرهنگ معاصر غرب است. شناختي هستيترين ويژگي  سكوالريسم، مهم باشد  قسمت اول: نادرست است و به اين ترتيب درست مي  
تر از  به گمراهي گرفتار شده و حياتي حيواني يا پست ،در فرهنگ قرآني اگر انسان به ابعاد دنيوي خود محدود شود است  قسمت دوم: درست  

  آن دارد.
  و شناخت است كه با دو مبناي سكوالريسم و اومانيسم همراه شده است.  روشنگري در معناي خاص، روشي از معرفت درست است قسمت سوم:   
  كتاب 69و  67، 65، 57هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  1نۀ پاسخ: گزي -218
  سؤال از چهار قسمت تشكيل شده است:  
گردانـد؛  تنها هويت فرهنگي جوامع غيرغربي را متزلزل مي هاي صهيونيستي نه در دست صاحبان ثروت و كانون تجمع قدرت رسانهقسمت اول:   

  گيرد. ك جهان غرب را نيز به سُخره ميهاي دموكراتي اي آشكار ارزش گونه بلكه به
  ، از اهميت مرزهاي سياسي كاست.صنعت ارتباطاتو گسترش  هاي بزرگ چندمليتي شركتقسمت دوم: انباشت ثروت و پديد آمدن   
در نتيجه، شود جامعه حالت فعال و خالق خود را در گزينش عناصر فرهنگي ديگر از دست بدهد و  باعث مي خودباختگي فرهنگيقسمت سوم:   

  اي تقليدي فراگيرد. گونه كه در قبال آن به خودباختگي دچار شده است، بدون تحقيق و گزينش و بهرا عناصر فرهنگ ديگري 
  ترين عامل براي ادغام جوامع غيرغربي در نظام جهاني جديد بود. مهم استعمارقسمت چهارم:   
  كتاب 62مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -219
گيرد و اين پديده موجب وابستگي  زني در اقتصاد جهاني را از آنان مي اقتصاد كشورهاي استعمارزده، قدرت چانهمحصولي شدن  تكقسمت اول:   

  شود. ها به كشورهاي استعمارگر مي اقتصادي آن
شود تا مبادالت تجاري در  ارگر موجب ميقسمت دوم: وابستگي اقتصادي كشورهاي استعمارزده به قدرت برتر سياسي و نظامي كشورهاي استعم  

  سوي كشورهاي غربي ادامه پيدا كند. طور مستمر به اي غيرمتعادل انجام شود و جريان ثروت، به گونه سطح جهاني به
  كتاب 85و  83هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -220
داري، تنهـا بـا يـك  نظام سـرمايه ساختار اجتماعيهاي  صادي پرداخت. از نظر او چالشماركس در نيمۀ دوم قرن نوزدهم به نقد ليبراليسم اقت  

  حركت انقالبي قابل حل بود.
  كتاب 43مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -221
ها تنها با  بخشي از اين حركت شوند در جهت اصالح ديني پديد آمدند. آميز مذهبي كه با عنوان پروتستانتيسم شناخته مي هاي اعتراض حركت  

هاي محلي توانستند بخشي از اروپاي مسيحي را از تسـلط  قدرت پاپ مخالفت داشتند و با جريان دنياگروي تقابل نداشتند كه با حمايت قدرت
ها و  ا مورد هجوم كاتوليكه گرفتند كه اين حركت در تقابل با جريان دنياگروي قرار مي بخش ديگر رويكرد معنوي داشتند و .كليسا خارج سازند

  ها قرار گرفتند و امكان گسترش پيدا نكردند. ديگر پروتستان
  كتاب 99و  45هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -222
ز وحي و با صـرف ، زمينۀ تكوين و پيدايش علم و دانشي را پديد آوردند كه مستقل ا انكار ارزش علمي وحيقسمت اول: فيلسوفان روشنگري با   

  پرداخت.  طبيعي عالم، به تفسير اين جهان مي نظر از ابعاد متافيزيكي و فوق
بيش از دو سده دوام نيـاورد؛ بـه همـين دليـل در قـرن  جهاني انسان مدرن  رويكرد دنيوي و ايندليل  قسمت دوم: شناخت استداللي عقلي به  

  ت علمي قلمداد شد.نوزدهم و بيستم، شناخت حسي و تجربي تنها راه شناخ
  كتاب 92و  91،  85، 76هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -223
  جهان را به دو قطب اصلي تقسيم كرده بودند. با دو نظام اقتصادي و سياسي متفاوت  بلوك شرق و غرب )الف  
  رويكرد نظري معنوي نسبت به اين عالمو دست شستن از يا دين و دن ۀنفي رابط عدم حل چالش بين رويكرد نظري و عملي كليسا  )ب  
  هاي سياسي منجر شود. به فروپاشي نظام تواند  در صورتي كه كنترل نشود مي بحران اقتصاديج) يك   
   كتاب 103و  35هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -224
  جهاني شود. ها و اهداف دنيوي و اين هاي وجودي انسان متوجه آرمان است تا همۀ ظرفيت سبب شده غلبۀ سكوالريسم بر فرهنگ غرب: لو اقسمت   
  كه مدعي كشف حقايق جهان بود، به مرداب شكاكيت و انكار حقيقت گرفتار شد. روشنگري مدرنوم: دقسمت   
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  كتاب 63و  35، 15هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -225
  سمت تشكيل شده است:سؤال از سه ق  
 .هاي كالن دفاع كنـد بيني و ارزش كه فرهنگ جهاني بايد از آن برخوردار باشد عقالنيتي است كه از جهان عقالنيتقسمت اول: يكي از سطوح   

  هاي بنيادين و هويتي خود دفاع كنند. توانند از اليه هايي كه از اين نوع عقالنيت محروم باشند نمي فرهنگ
هاي جديد ديني شده است كـه از  جهان غرب به ابعاد معنوي و ديني جهان، سبب پيدايش و رشد برخي از نهضت ويكرد گزينشير قسمت دوم:   

  شود. آن با عنوان پروتستانتيسم ياد مي
  آورد. استعمارگر پديد مي اي است كه امكان عبور از مرحلۀ استعمار به استعمار نو را براي كشورهاي مسئله وابستگي كشورهاي استعمارزدهقسمت سوم:   
  كتاب 128مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -226
 پردازان غربـي زبان و نگاه نظريهچالش فرهنگي و تمدني خود را از  ،مقهور و مرعوب جوامع غربي شده بودند ،هايي كه در دورٔه استعمار فرهنگ  

  واقع شده بودند. مركز اقتصاد و سياست دنياي غربديدند كه در  ه جوامعي ميحل آن را نيز در پيوستن ب كردند و راه تفسير مي
  كتاب 118و  111، 45هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -227
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
بـا  ،ن در سطح فرهنگ عمومي بسط پيدا كرده بودقسمت اول: رويكرد سكوالر و دنيوي كه پيش از آن از طريق هنر و تفاسير پروتستاني از دي  

  كرد. هاي فرهنگي غرب را تسخير مي ترين اليه عميق فلسفۀ روشنگري
  وجود آمد. زده به ، رقابتي سخت بين بيدارگران اسالمي و منورالفكران غرب انقالب مشروطهقسمت دوم: در جريان   
اقتضاي عملكرد اسـتعماري جهـان غـرب  شد كه به هايي انجام مي سازي براي دولت به قصد هويت انديشۀ سياسي ناسيوناليستيقسمت سوم:   

  شد. نگاران غربي كمك گرفته مي پديد آمده بودند و براي رسيدن به اين هدف از مستشرقان و تاريخ
  كتاب 29و  20هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -228
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
  ، خطرات سلطۀ فرهنگ غرب و فراموشي فرهنگ و هويت اسالمي را گوشزد كردند.متفكران جهان اسالمقسمت اول:   
 هاي غربي نظير براي مقابله با سلطۀ استعمار از مكاتب و روش ،قسمت دوم: بسياري از نخبگان كشورهاي اسالمي تا قبل از انقالب اسالمي ايران  

  ساختند. وحدت امت اسالمي را مخدوش مي ،كردند كه اين مكاتب استفاده مي ماركسيسم گرايي) يا ناسيوناليسم (ملي
  ناشي از عوامل زير بود: موفقيت استعمارقسمت سوم:   
  ) اقتصاد صنعتي3  ) فنون نظامي2  ) پيشرفت در زمينۀ دريانوردي1  
  كتاب 85و  84هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -229
اي نبود؛ بلكه چالشي جهاني بـود. چـالش بلـوك شـرق و غـرب از نـوع  لحاظ جغرافياي سياسي، چالشي منطقه بلوك شرق و غرب، به چالش  

آيـد و چالشـي  وجود مي هاي مختلف به هايي كه بين فرهنگ آيند، نه از نوع چالش و تمدن واحد پديد ميدرون يك فرهنگ كه  هايي بود چالش
  شود. غيير يك فرهنگ و تمدن آشكار مينيست كه هنگام تبديل و ت

  كتاب 92و  89، 88هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -230
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
گيـري  شكلا پذيرفت، ولي ب ها اثر مي شد و از عوامل داخلي آن هاي نخستين به كشورهاي غربي محدود مي هاي اقتصادي در دوره قسمت اول: بحران  

  سازد. سرعت آثار و پيامدهاي جهاني خود را آشكار مي اي به هاي منطقه ، بحرانكاهش اهميت مرزهاي سياسي و جغرافياييو  اقتصاد جهاني
  بود. رقابت كشورهاي اروپايي بر سر مناطق استعماريهاي جهاني،  ترين عوامل وقوع جنگ قسمت دوم: از مهم  
  كرد. بازار بخش وسيعي از اقتصاد كشورهاي صنعتي يعني اقتصاد وابسته به تسليحات نظامي را گرم مي ،تداوم جنگ سردقسمت سوم:   
  كتاب 39و  35هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -231
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
  كنند. طبيعي را انكار مي صراحت ابعاد متافيزيكي و فوق شود كه به ها و عقايدي را شامل مي قسمت اول: سكوالريسم آشكار، فلسفه  
  كند. قسمت دوم: روشنگري ناظر به روش رويارويي با حقيقت و شناخت است و موانع شناخت حقيقت و راه وصول به آن را معرفي مي  
  قسمت سوم: دئيسم يعني دين بدون شريعت و بدون مذهب  
  كتاب 48و  35هاي  سط * صفحهمشخصات سؤال: * متو  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -232
مربـوط بـه  تغييـرات اجتمـاعيو  هاي فلسفي روشنگري انديشهو  هاي فرهنگي دوران رنسانس حركتقسمت اول: انقالب فرانسه كه ريشه در   

  انقالب صنعتي دارد، نخستين انقالب سياسي ليبرال در تاريخ سياسي جهان است.
هـايي  پردازند؛ بلكه بخش هايي است كه به نفي ابعاد معنوي هستي نمي بيني ها و جهان ها، فلسفه ، شامل ديدگاهسكوالريسم پنهانقسمت دوم:   

  زنند. هاي ديگر سرباز مي دهند و از توجه يا عمل به بخش جهاني قرار مي از عقايد معنوي و ديني را در خدمت نظام دنيوي و اين
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  كتاب 82و  55، 53هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -233
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
  تكوين نظام نوين جهاني: فرايندقسمت اول:   
  ) پيوند قدرت با تجارت، سرمايه و صنعت2  هاي سياسي سكوالر ) پيدايش قدرت1  
  ) ادغام جوامع در نظام جهاني استعمار4  ) به خدمت گرفتن مبلغان مذهبي3  
ها از تبليغ مسيحيت براي بسط جهاني قدرت خود  والر غربي در حمايت از مبلغان مسيحي انگيزٔه ديني نداشتند. آنهاي سك قسمت دوم: دولت  

  گذاشتند. هاي فراماسونري بر نخبگان سياسي كشورهاي ديگر تأثير مي كردند و از طريق سازمان استفاده مي
ترتيـب، نخسـتين  ، راه استثمار را براي صاحبان ثروت باز كرده و بـديناقتصاديشعار آزادي و خصوصاً آزادي قسمت سوم: ليبراليسم با تكيه بر   

  چالش و تضاد كه چالش فقر و غناست در بطن كشورهاي غربي شكل گرفت.
  كتاب 126و  125هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -234
شد و اگـر جنـبش يـا  ها با هريك از دو بلوك شرق و غرب مشخص مي نزديكي آناساس دوري و  هاي انقالبي بر اهميت و جايگاه افراد و جنبش  

  شد. گرفت، به آن اهميتي داده نمي انقالبي خارج از دو محور مذبور شكل مي
ب را شد و اين انقالب از آن جهت كه يك نظام سياسي وابسته به بلـوك غـر  انقالب اسالمي ايران نيز در اين جهان بر همين اساس شناخته مي  

  شد. يافت؛ اما چون به بلوك شرق وابسته نبود از اهميت آن كاسته مي هدف قرار داده بود اهميت مي
  كتاب 134و  114، 103هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -235
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
  ريختۀ روشنگري مدرن رونق بخشيد. هاي كاذب و دروغين را براي غارت ميراث درهم ت، بازار معنويافول سكوالريسم و اقبال به معنويتقسمت اول:   
هـا و  ترتيـب ارزش وجود آمد و بدين رويكرد ديني و معنوي به زندگي اجتماعي در سطوح مختلف جوامع غربي به ،بيداري اسالميقسمت دوم: با   

  هايي كه ناظر به افول سكوالريسم بود شكل گرفت. دنبال آن نظريه و به هاي بعد از رنسانس، اعتبار جهاني خود را از دست داد آرمان
هاي روشنفكري چپ در سطح جهاني، اين جريان در كشورهاي اسالمي نيز جاذبۀ خود  و از بين رفتن جاذبه فروپاشي بلوك شرققسمت سوم: با   

  براليستي غربي قرار گرفتند.هاي لي زدگان اين جوامع ديگر بار در حاشيۀ انديشه را از دست داد و غرب

  
  منطق 2و  1 هاي درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -236
  .شوند يبلكه كشف م ستند،ين يشدن وضع زياز اقسام تفكر است و قواعد تفكر ن فيتعر   
  .ميبشناس زيمشاهده ن قيرا از طر  ميمفاه ميتوان ي: م1 ۀنيگز   
  هم خبر دهند. يرواقعياز امور غ قاتي: ممكن است تصد 2 ۀنيز گ  
  .قيو استدالل؛ نه تصور و تصد  فياند از تعر  روح انسان تفكر است و اقسام تفكر عبارت تيفعال نيتر  : مهم3 ۀنيگز   
  منطق 4و  2 هاي درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -237
  .شود يم زياما شامل فصل ن رديگ يم رتمام اعراض خاص را در ب فيتعر  نيا   
  جنس عرض خاص است. »يمفهوم كل«تذكر:   
  منطق 8و  3هاي  درس*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -238
الـف ب  چياست. حال چون اصل صادق اسـت، پـس: هـ يكل ۀاصل، سالب يۀقض نياست. بنابرا  يكل يۀقض كي ،يكل ۀسالب يتنها عكس مستو  
  است.  نينسبت موضوع و محمول تبا  پس ست؛ين
  منطق 4و  3 هاي درس*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -239
  خاص است. »يذات«مفهوم عام و مفهوم » از ذات ريناپذ  انفكاك«. پس مفهوم شوند ياز ذات منفك نم زين يعرض ميمفاه يبرخ  
   ني: تبا 4 ۀنيگز   ني: تبا 3 ۀنيگز   ي: تساو1 ۀنيگز   
  منطق 28 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -240
 تيتام اولو  في. حال چون تعر ميرس يم يحد  فيفصل به تعر  افتنيبا  نياست. بنابرا  تر يتام از ناقص قو فيبه رسم و تعر  فيبه حد از تعر  فيتعر   

  .ميباش بيدنبال جنس قر  به ديدارد، با 
  منطق 36 صفحۀ*  دهسا: * سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -241
صدق  ايقضا  گريمانند اقسام د  توانند يدو م هر ني. همچنستيها مشروط ن حكم در آن نيهستند و بنابرا  يو محصوره حمل هيشخص يۀهر دو قض  

  باشد. يجزئ ايمفهوم خاص و مشخص و  كيتواند  ياست كه م هيشخص يايداشته باشند. اما فقط موضوع قضا  جابيو كذب و سلب و ا 
  متفاوت است. هيبودن خود قض يبا جزئ ،مفهوم است كيكه  هيبودن موضوع قض يذكر: جزئت  
  منطق 8 درس*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -242
  : متداخل و صادق2 ۀنيگز     و صادق ي: عكس مستو1 ۀنيگز   
  و صادق يعكس مستو ضِي: عكس نق4 ۀنيگز   و كاذب ي: متضاد عكس مستو3 ۀنيگز   
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  منطق 63و  61 هاي صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -243
 مينـيبب يعنـي. مياور يـدسـت ب هشكل آن را بـ اس،يق ۀجينت قياز طر  ديال، صغرا و كبرا مشخص نشده است، پس با ؤ كه در صورت س يياز آنجا   

  خواهند بود: گونه نيمختلف ا  يها نهياساس، گز  ني. بر ا مير يدر كدام مقدمه آمده است تا آن را صغرا بگ جهيموضوع نت
  : حد وسط در صغرا و كبرا موضوع است: شكل سوم1 ۀنيگز   
  ) محمول و در كبرا موضوع است: شكل اولستيالف ج ن چي: حد وسط در صغرا (ه2 ۀنيگز   
  : حد وسط در صغرا (هر ب ج است) موضوع و در كبرا محمول است: شكل چهارم3 ۀنيگز   
  صغرا و كبرا محمول است: شكل دوم  : حد وسط در4 ۀنيگز   
  منطق 67و  66 هاي صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -244
ضرب دوم از شـكل  يشكل سوم باشد. از طرف ۀجينت تواند ينم يكل ۀهستند، پس سالب يضروب منتج شكل سوم جزئ جيكه تمام نتا  يياز آنجا   

از شـكل دوم  زدهميضرب س ني) و همچن4و  3 يها نهي.) هم منتج است (رد گز ستيالف ج ن چيه. پس ستيب ج ن چي(هر الف ب است. ه اول
  )1 ۀني(رد گز  .منتج است زي) نستيالف ج ن چيج ب است. پس ه ر. هستيالف ب ن چي(ه

  منطق 76 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -245
  ».ميخود بهره ببر  ٔهكدام در محدود و از هر ميهر كدام را مشخص كن ٔهمحدود دي. بلكه با ستين ميكنار رفتن منطق قد  يمعنا به ديآمدن منطق جد «  
  منطق 83 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -246
  :رسد ياز علت به معلول م يبرهان لمّ  
  است. يجبران ۀجلس يعلت برگزار  ،معلم بتي: غ2 ۀنيگز   نفر در خانه است. كيمعلول حضور  ،: روشن بودن چراغ1 ۀنيگز   
  اوست. يآمدن احمد، معلول مشكل احتمال ري: د 4 ۀنيگز   است. قهرمان شدن مشخص معلول آخر، يباز  شدن يفاتيشر ت: 3 ۀنيگز   
  منطق 14و  13 يها و درس 18و  17 هاي صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -247
ذات علـت  يكـه وجـودش بـرا يهـر مفهـوم«كه  ميممكن است فكر كن »خواهد يذات علت نم يبرا وجودش يهر مفهوم ذات« ميدان يچون م  

 شوند يم افتي يا يعرض ميندرت مفاه توجه داشت كه به ديباشد. با  يجزئ ۀموجب ديبا  يكل ۀكه عكس موجب يدر حال» است يذات زين خواهد ينم
  از علت) ياز ين يو ب ير ياپذ جدان يعنيرا واجدند. ( يذات ميكه اوصاف اول و دوم مفاه

  است. يناقص در علوم تجرب ي: اساساً كاربرد استقرا1 ۀنيگز   
مقدم گرفـت و از رفـع آن، وضـع  توان يرا م يشرط يۀاست، هر دو طرف قض يقيمنفصل حق ،يياستثنا  اسيق كي يشرط يۀقض ي: وقت2 ۀنيگز   

  كرد. ير گي جهيرا نت گريطرف د 
  .شود يم» هر ب الف است. هر ج ب است.«صورت  به اسيق ني: ا 3 ۀنيگز   
هر ج ب است، هر ب الف است؛ پس هـر «ضرب اول از شكل اول شود:  هيتا شب مكني يمقدمات را عوض م ياثبات منتج بودن آن، جا يحال برا  

مـوردنظر از  اسيادق قص ۀجينت تواند يم هيقض ني. ا مرسي يم» الف ج است يبعض« يۀبه صدق قض جه،يكردن نت يبا عكس مستو» .ج الف است
  موردنظر اثبات شد. اسيپس منتج بودن ق ،شكل چهارم باشد

  يفلسفه اسالم 74 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -248
كسـب  يراو او را بـ سـازد يمأنوس م شتريانسان را با نظام جهان ب اضت،يها و مراعات زهد و ر  و انجام فرائض و عبادت عتياطاعت از احكام شر   
  . كند يتر م عالم باال آماده وضاتيف
 فلسفه اسالمي 81مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -249
، الكاتبين، معجـزٔه انبيـا  كردند. از جمله: كرام توانستند با عقل آن را اثبات كنند، انكار مي يافتند كه نمي معتزله اگر در قرآن و حديث چيزي مي  

  ... و عمل، معراج پيامبر  صراط، ميزان
  يفلسفه اسالم 91 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -250
  ست.ا يهذات ال يعنيواحد و منسوب به منشأ واحد،  يامر  قت،يآموخته بود كه حق ياسالم مياز تعال يسهرورد  
  يفلسفه اسالم 122 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -251
  .شود يگفته م يحالت به كلمه، مشترك معنو نيدارد. در ا  تيمتعدد صدق كند عموم يايبر اش يمعنا نداشته باشد ول كياز  شيب ياگر لفظ  
  يفلسفه اسالم 148 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -252
  شده است. نيتدو  افتهي نظام يا وهيبا ش ياله انميحك انيدر ب دهد، يم ليرا تشك يكه روح فرهنگ و تمدن اسالم ياله دگاهيد   
  يفلسفه اسالم 12 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -253
است كه بر  ياز صفت ريغ ياز موصوف و هر موصوف ريغ يهر صفت رايبر ذات اوست؛ ز  دئصفات زا يكمال اخالص در نف«... البالغه:  اول نهج ۀخطب  

صفت و موصـوف نـدارد و آن دو را  تير يكه توجه به غ كند ياز ذات اثبات م ريغ يخداوند متعال صفت يبرا يكس نيبنابرا .» .. شود يآن عارض م
  .ديگز  يرا برنم ياعتقاد نياو چن تيوحدان تيخدا و رعا  يانگار  از دوگانه زيپره يبرا ،توجه داشت قتيحق نياال اگر به ا  و پندارد؛ يم يكي
داشته باشد، ذات مقدس او و آن كماالت كـه عـالوه بـر ذات  ي. اگر خداوند عالوه بر ذات، كماالتديتوجه كن» عالوه بر ذات«: به عبارت 1 ۀنيگز   

  .رود يم نيخدا از ب تيخواهند بود و وحدان هم ريوجود دارند، غ
  صفات است. يكمال اخالص، در نف نيتوجه نداشته باشد ا  يكمال اخالص بداند، ول ۀستيساحت خداوند را شا  ي: ممكن است كس3 ۀنيگز   
  ندارد.» جزء«: ذات خداوند 4 ۀنيگز   
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  يفلسفه اسالم 23تا  21 هاي صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -254
  .دنديرا سامان بخش ينينو  يها را نقد كردند و نظام فلسف آن يسخن شدند و آرا هم يوناني يبا حكما ونان،يشده از  آثار ترجمه قياز طر  ياسالم يحكما  
  اش (افالطون و ارسطو) شد.  گذشته يفلسف يها باعث گسترش نظام ياسالم ۀ: فلسف1 ۀنيگز   
 يزود مسلمانان به علم و حكمت باعث شد كـه مسـلمانان بـه يدر كنار عالقمند  ن،يد  نيا  قياسالم به تفكر و معارف عم ني: دعوت د 2 ۀنيگز   

  . رنديرا فرابگ انينيشيمعارف پ
متأثر از  ياديرا تا حد ز  ديدر عصر جد  انيياست كه مورخان فلسفه، اصالت عقل اروپا  يحد  در فرهنگ غرب به نايس ابن تيعقالن ري: تأث4 ۀنيگز   

  . دانند يم ياسالم ۀفلسف
  يفلسفه اسالم 30 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -255
 نيدر قوان يشگيهم يا است. لذا رابطه ريناپذ  و تخلف يو ضرور  يكل زين تيهستند و عل دهيدو پد  نيب تيعل ۀرابط كي ٔهكنند انيب يعلم نيقوان  

  باشند. يعلم نيقوان ٔهكنند انيب توانند ياند، پس م درست شهيهم هم يوجوب يايچون قضا  شود؛ يمطرح م يعلم
 يضـلع مثلث، سه« ؛يوجوب»: است يضلع مثلث، سه«خواهد شد. مثالً  ينسبت، امتناع رييبا تغ ،داشته باشد يوجوب ٔهماد يا هي: اگر قض2 ۀنيگز   
  ي: امتناع»ستين
  »ستين رهيمثلث، دا «و » است يضلع مثلث، سه«موجبه باشند. مثل  توانند يسالبه و هم م توانند يهم م يوجوب ياي: قضا 3 ۀنيگز   
  .رديباشد خالف آن را بپذ  ريز ناگ نكهينه ا  كند؛ يعقل خالف آن را قبول نم ،يوجوب ۀ: در رابط4 ۀنيگز   
  يفلسفه اسالم 118و  117، 59، 58 هاي صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -256
 .بحث شده است ديو علم توح عهي، مابعدالطب»فصوص الحكم«). در كتاب 3و  1 يها نهياست (رد گز  اتيدر باب اجتماع »هيمدن اساتيس«كتاب   

مالصدرا پرداخته شـده اسـت.  ۀموضوع در سفر اول از اسفار اربع نيكه موجود است و به ا  ثيبا احوال موجود از آن حمبحث اول، معادل است 
  .رديگ يقرار م ي) هم در سفر دوم مورد بررسديمبحث دوم (توح

  .نايس اثر ابن» شفا«بر كتاب  ينه شرح ،اثر ارسطو است »عهيمابعدالطب«بر كتاب  يشرح »عهياغراض مابعدالطب« ۀ: رسال4 ۀنيگز   
  يفلسفه اسالم 95 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -257
 حيبودنـد. توضـ »عـتيعـالَم طب«و » ارباب انواع« نيب يا واسطه يشدند كه از نظر و دهينام» عالَم مثال« ،ياز فرشتگان بعد از سهرورد يا آن مرتبه  
ها در  آن ريتأث يلو كنند؛ يم ريرا تدب عتيامور عالَم طب ۀ) كه هم1 ۀنياست (رد گز  »يمُثُل افالطون«همان » عارباب انوا « ،ي: در اصطالح سهروردنكهيا 

انـوار « يو گـاه» انـوار مـدبّر«) و 2 ۀنـياسـت (رد گز » ارباب انواع«از  تر نييها پا  آن ۀاز فرشتگان است كه مرتب گريد  يا به وساطت رشته عت،يطب
  ).4 ۀني(رد گز  كنند يم ريتدب را عتيطب» انوار مدبّر« ۀبا واسط» ارباب انواع« ني). بنابرا 3 ۀنيگز  ديي(تا  شوند يم دهينام (عالم مثال) »ياسپهبُد 

  يفلسفه اسالم 116و  108، 107 هاي صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -258
معنا است كه اجمـاالً عقـل،  نيكشف حُسن و قُبح تمام افعال است؛ بلكه به ا تنها راه  ،»يكشف عقل«كه  ستيمعنا ن نيبه ا  يحُسن و قُبح عقل  

كـه عقـل،  يگر ياعمال د  اياعمال  نيكشف حُسن و قُبح هم يبرا زين يگر يچند ممكن است راه د  هر كند؛ ياعمال را درك م يحُسن و قُبح برخ
برد.  يعمل پ نيبه حُسن ا  توان ياز راه شرع هم م يول فهمد يرا م يدار  مانتها ندارد، وجود داشته باشد. مثالً گرچه عقل، حُسن ا آن ٔهدربار يكشف

 يبـرا تـوان يصورت مـ نيدرك كند؛ در ا  يروشن به مادر را به ياحترام ينباشد كه قُبح هرگونه ب يقدر قو ها آن انسان يممكن است عقلِ برخ اي
بردن بـه حُسـن و  يپ يبا رجوع به حكم شرع برا يمنافات ،يبه حُسن و قُبح عقل اعتقاد نيعمل به حكم شرع استناد كرد. بنابرا  نياثبات قُبح ا 

  اعمال ندارد. يقُبح برخ
ها قضـاوت  مالك نيبا ا  يخداوند و جهان هست ٔهدربار ديانسان مربوط است و نبا  يحُسن و قُبح به زندگ يها معتقدند مالك لسوفاني: ف2 ۀنيگز   

است  يعيافعال انسان را مراجعه به حكم شرع دانست. طب يو بد  يبردن به خوب يراه پ كي شود يكه م رنديذ پ يهم م لسوفانيف عتاًيكرد. اما طب
  !ميشو  ياال مبتال به دور باطل م و ستيافعال خود خداوند متعال روا ن يرو يگذار  ارزش يمالك برا نينظر آنان ا  از

  گفت خالف نظر مالصدرا است. توان يندارد، نم يتضاد لسوفانيف يظر با مبنان نيا  ميداد  2 ۀنيگز  ٔهكه دربار يحاتي: چون طبق توض3 ۀنيگز   
گفت  توان يندارد؛ اما نم يحُسن و قُبح افعال، منافات صيتشخ يبا مراجعه به حكم شرع برا مياست كه گفت لسوفانيف يهمان مبنا ني: ا 4 ۀنيگز   
 يول ميافعال، به حكم شرع مراجعه كن يبردن به حُسن و قُبح برخ يپ يبرا مير يممكن است بپذ  يعنياست؛  يروش نيچن رشيپذ  ۀمبنا الزم نيا 

را قبول ندارنـد و از  ييمبنا  نيمتكلمان چن نكهيفعل خدا قضاوت كرد؛ كما ا  ٔهدربار توان يمثل عقل، نم يبشر  يارهاياز مع گريد  يبا برخ مير ينپذ 
  است. يعقل يِابينظر آنان، افعال خداوند هم قابل ارز 

  يفلسفه اسالم 46و  45 هاي صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 ۀنياسخ: گز پ -259
  . كند يبرهان اسد و اخصر استفاده م ۀجيمقدمه از نت نيمحال است؛ پس ا  ،ياست كه تسلسل علل نامتناه نيا  ينويچهارم برهان س ۀمقدم  
  داشته باشند.  ياعتقاد نيچن لسوفانيف ۀهم نكهيات وجود خداست؛ نه ا برهان در اثب نيبرهان، بهتر  نيمعتقد است كه ا  نايس : خود ابن2 ۀنيگز   
  است. يقيمنفصل حق ،يشرط يۀقض نيا  ».الوجود ممكن ايالوجود است  واجب ايموجود «است:  نيكاررفته در مقدمات ا  منفصل به يشرط: 3 ۀنيگز   
مثـل انسـان فـرض  يكه وجود موجود خاص ستين نيهستند؛ پس چندر جهان  ياست كه اجماالً موجودات نيبرهان ا  نياول ا  ۀ: مقدم4 ۀنيگز   

  گرفته شود.
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  يفلسفه اسالم 141 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -260
هـا را  آن مِيو سپس ذهن، مفاه شود ياست درك م ريكه خطاناپذ  يدر نفس، با علم حضور  يفلسف ميمفاه قيابتدا مصاد  ييطباطبا  ۀاز نظر عالم  

هسـتند كـه  يهيبـد  يايو اساس قضـا  هيپا  ميمفاه ني. ا سازد ياست م يدرون يها تيخود منطبق است و انعكاس آن واقع قيكه كامالً با مصاد 
دو علم هم در  ني) و خود ا 4 ۀني(رد گز  شوند يمحسوب م اتياضياز جمله منطق و ر  يعلوم حصول يبرا يمحكم گاه هيتك ،يهياصول بد  نعنوا  به

  .كنند يم نيها را تضم هستند و صحت و دقت آن يعلوم حصول ريخدمت سا 
است  يعلوم حصول يدرست صيمنطق، فقط محك تشخ اًيمطالب، معلول قابل اعتماد بودن منطق است، نه علت آن. ثان ني: اوالً ا 2و  1 يها نهيگز   

  هستند. ريكه ذاتاً خطاناپذ  ينه علوم حضور 

  
 كتاب 131و  130هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1سخ: گزينۀ پا -261
را مطرح كرده است كه داراي سـه مرحلـۀ  »سندرم انطباق عمومي«هانس سليه با اشاره به تغييرات فيزيولوژيكي مرتبط با فشار رواني، اصطالح   

  هشدار، مقاومت و فرسودگي است.
  كتاب 78صفحۀ  مشخصات سؤال: * ساده * ▲  4پاسخ: گزينۀ  -262
  منطقۀ سوم بينايي مربوط به ادراك اشكال ساده است.  

  گيجگاهي ۀمنطق
 تحتاني

  پنجم ۀمنطق
 )5بينايي (

  چهارم ۀمنطق
 )4بينايي (

  سوم ۀمنطق
 )3بينايي (

  دوم ۀمنطق
 )2بينايي (

  اول ۀمنطق
 )1بينايي (




 




 




 




 




 

 اطالعات ٔهورود عمد سادهادراك اشكال  ادراك رنگ ادراك حركت ادراك اشكال پيچيده

  كتاب 127مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -263
  (مثل ليوان پرت كردن) .رساند آسيب مي اشيايا به  ديگراناست كه شخص يا به  عمل آگاهانهپرخاشگري يك   
  واكنش معمول در برابر ناكامي است. ،پرخاشگري  
  كتاب 124ساده * صفحۀ  مشخصات سؤال: * ▲  3پاسخ: گزينۀ  -264
  دهند. حداكثر واكنش را از خود نشان مي ،شوند، زيرا اين افراد در برابر فشار رواني دارند دچار اين بيماري مي» الف«بيشتر كساني كه الگوي رفتاري   
  كتاب 89مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -265
  داد) ون. (در منظور از رمزگرداني، يادگيري است  
  داد) منظور از بازيابي، يادآوري است. (برون  

  
  
  
  

  كتاب 126مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -266
  شود. اساس خصوصيات فرد است مانند داشتن فشارخون باال كه مانع خلبان شدن مي هاي فردي بر ناكامي شخصي يا ناكامي ناشي از ناتواني  
  كتاب 138و  136هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -267
  از عالئم وسواس فكري عملي وارسي كردن   
  از عالئم اضطراب فراگير مورد  ترس ناگهاني و بي  
 بـه مورد نيست، امـا فـرد مبـتال ترسد و ترس او بي يا وضعيت خاصي مي يءداند از چه ش است مي» هراس«يا » فوبيا«توجه: فردي كه مبتال به   

  از علت ترس خود آگاه نيست.» اضطراب فراگير«
  كتاب 109مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -268
  شود.شود تكلم فرد دچار مشكل  كرٔه چپ قرار گرفته است و در تكلم (گفتن) نقش دارد، در نتيجه آسيب به آن باعث مي در لوب پيشاني نيم »بروكا«  
  كتاب 97مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -269
هـا را  گيرد كه فرد در زمان و مكان معـين آن مي بر شود و اطالعاتي را در به دانش اختصاصي فرد گفته مي» رويدادي«يا  »حوادث خاص«حافظۀ   

  ها هشياري زيادي دارد.  تجربۀ شخصي كرده است و نسبت به آن
  كتاب 144مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -270
  هاي همراه با اختالل رواني است. زيستي، كاهش يا از بين بردن عالمت -هاي پزشكي هدف درمان  
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  كتاب 88مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -271

 نوع پردازش نوع توجه

 قابل انعطاف قابل اجتناب كاهش ظرفيت شناختي كند و آهسته شده) ارادي(كنترل

 غيرقابل انعطاف غيرقابل اجتناب عدم كاهش ظرفيت شناختي تند و سريع كار)غيرارادي (خود

  كتاب 125مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -272
بر فشار رواني و ادراك او در اين باره است. كسي كه كنترل شخصـي بـر فشـار روانـي  كنترل شخصهاي مهم فشار رواني، ميزان  يكي از جنبه  

  تواند منجر به افسردگي شود. افتد كه مي باشد، به حالت درماندگي مي نداشته
  : تعارض4گزينۀ   : ناكامي3گزينۀ   »الف«: الگوي رفتاري 2گزينۀ   
  كتاب 124مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -273
ند و هنگام استراحت احساس گناه دارند. اين افـراد بيشـتر دچـار ده معموالً در يك زمان چند كار را انجام مي» الف«افراد داراي الگوي رفتاري   

  دهند. حداكثر واكنش را بروز مي ،شوند زيرا در مقابل فشار رواني هاي قلبي مي حمله
  »ب«: الگوي رفتاري 4گزينۀ   : كنترل شخصي2گزينۀ   رويي : سخت1گزينۀ   
  بكتا 90مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -274
شود و بعداً اين  : اگر به يادگيرنده گفته شود كه اطالعات معيني با هدف يادگيري به او داده مي»يادگيري ارادي از يادگيري غيرارادي مؤثرتر است«  

  اطالعات از او پرسيده خواهد شد و حتي نوع و كيفيت آزمون به او گفته شود، عملكرد بهتري در بازيابي اطالعات خواهد داشت.
  كتاب 91مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -275
تـرين اليـه تـا  توان در چهـار سـطح گونـاگون از سـطحي ها و مراتب مختلفي برخوردار است. يك كلمه را مي يادگيري سطحي و عمقي از اليه  

  ياد گرفت. رمزگردانيترين اليه در مرحلۀ  عمقي
  تواند متفاوت باشد. مي ،شود كه از طرف خود يادگيرنده يا ياددهنده تنظيم مي يفيتكليادگيري و  هدفاين موضوع با توجه به   
  كتاب 123مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -276
ت ديگـر مان دارد. بـه عبـار اي بستگي به نوع نگرش ما نسبت به خود، ديگران و محيط اطراف فشار رواني صرفاً يك امر بيروني نيست و تا اندازه  

  دانيم يا خير. كنيم و آن را تهديدي عليه خود مي اي را فشار رواني تلقي مي بستگي به اين دارد كه آيا ما رويداد يا حادثه
  كتاب 130و  129هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -277
ن دو هدف خواستني يكي را انتخاب كند، در نتيجه كمترين فشار شود فرد بي ترين نوع تعارض است و باعث مي ساده» گرايش -گرايش«تعارض   

  كند.  رواني را ايجاد مي
شود و از سـوي  سمت هدف خواستني منجر به دلهره و اضطراب مي سختي قابل حل است، زيرا از يك سو رفتن به به» اجتناب -گرايش«تعارض   

  شود. يتي در شخص ميكفا  نشيني از آن باعث ايجاد ناكامي و بي ديگر فرار و عقب
  شود. كند، چون انتخاب هريك از موارد ناخواستني منجر به فشار رواني مي گيري را خيلي مشكل مي تصميم» اجتناب -اجتناب«توجه: تعارض   
  كتاب 81مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -278
مثالً  ؛كند هاي مختلف تغيير مي تأثير زمينه تحت ،معني كه ادراك ما از يك شكل ايجاد شود، بدين» اثر زمينه«دليل  خطاي ادراك ممكن است به  

آيد. مثال سؤال نيز شبيه همـين مفهـوم اسـت چـون  هاي سفيد در افراد ديگر به نظر مي هاي سفيد در سياهپوستان سفيدتر از دندان دندان
  آيد. نظر مي بسيار بد به 15اند، نمرٔه  گرفته 19در امتحاني كه همه نمرٔه  .ندهاي مختلف فرق ك تأثير زمينه تواند تحت مي 15قضاوت ما از نمرٔه 

  كتاب 100مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -279
  ها بندي ايده ) قالب1  فرايند ارتباطي: بيانيآسيب در بخش   
  ها و تبديل آن به زبان گفتاري و نوشتاري   ) رمزگذاري ايده2      
  دآوري توالي و ترتيب در گفتن و نوشتن) يا3      
  ) دريافت و ادراك نمادها از طريق چشم يا گوش1  فرايند ارتباطي:  دريافتيآسيب در بخش   
  ) يكپارچه كردن اين اطالعات در مغز2      
  ) يادآوري و حافظه3      
  ) توانايي تبديل تصويرهاي حسي به يك ايده4      
   كتاب 94و  93هاي  * دشوار * صفحهمشخصات سؤال:  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -280
  : هر قدر فرد در فرايند يادگيري فعال و درگير باشد، عملكرد حافظۀ او بهتر خواهد بود.اصل حافظهپنجمين   
م. اگر مـرا در آور  كنم. اگر مطلبي را به من نشان دهي آن را به ياد مي اگر مطلبي را به من بگويي آن را فراموش مي« :گويد عبارت معروفي است كه مي  

 دهد. يا حافظۀ عملي را در مقايسه با حافظۀ كالمي نشان مي فعالاثربخش بودن يادگيري  ،اين گفته» فهمم. جريان يادگيري درگير كني، مطلب را مي
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