
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره تعداد پرسش  مواد امتحاني

  دقيقه 18  25  1  25  زبان و ادبيات فارسي

  دقيقه 20  50  26  25  زبان عربي

  دقيقه 17  75  51  25  دين و زندگي

  دقيقه 20  100  76  25  زبان انگليسي

  دقيقه 75گويي:  مدت پاسخ  100ها:  تعداد كل پرسش
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  ترتيب كدام است؟ به» اورنگ -شرزه -معجر -هتاكي«هاي  معني درست واژه -1
  تخت -خشمناك -روسري -دري ) پرده2  شوكت -تنومند -آتشدان -شرمي ) بي1  
  تاج پادشاهي -غرنده -چارقد -) دليري4  فر و شكوه -زورمند -آتشدان -) گستاخي3  

  هاي زير آمده است. ............... معني درست واژه جز به ها در همۀ گزينه -2
  »دمدمه -خنياگر -سليم -قماشه«  
  آوازه -سرودگوي -گول -) كاال2    آواز  -خواننده -مارگزيده -) متاع1  
  صدا -آوازخوان -دل ساده -) اثاثه4    خشم -نوازنده -درست -) انواع3  

  واژه در مقابل آن درست آمده است؟ معني چند -3
  -مضـرت (گزنـد رسـيدن) -عنـود (دشـمنان) -غضنفر (شـجاع) -چيني) سعايت (سخن -بند اسب) ترگ (ترك -حرز (تعويذ) -جوال (دام)  

  بادي (آغاز) -تشاره (مشورت كردن)اس -مضغ (جويدن)
  ) هفت4  ) چهار3  ) شش2  ) پنج1  

  عروف است؟م» موج نو«كدام شاعر به سرودن شعر  -4
  ) موسوي گرمارودي4  پور ) قيصر امين3  ) احمدرضا احمدي2  اي ) جعفر خامنه1  

  آثار كدام گزينه مربوط به دو پديدآورندٔه متفاوت است؟ -5
  ها براده -بيدل، سپهري و سبك هندي -صدا با حلق اسماعيل ) هم2  مسافرهاي شب -هراس -) عناصر داستان1  
  گلشن راز -الطوايف لطايف -نامه ) سعادت4  رخشآذ -شراب آفتاب -) صالي غم3  

  است؟ نادرستكدام گزينه دربارٔه ادبيات غنايي  -6
  يابد. ) در قرن پنجم، تغزل در شعر فرخي سيستاني كمال مي1  
  هاي عاشقانه پرداختند. ) در قرن پنجم شاعراني چون عنصري، فخرالدين اسعد گرگاني و عيوقي به سرودن منظومه2  
  شعر عاشقانه را بايد قرن چهارم دانست.) شروع 3  
  رسد. كمال مي  وسيلۀ موالنا و سنايي به ) غزل عارفانه از اوايل قرن ششم به4  

  وجود دارد؟ غلط امالييدر كدام بيت  -7
) صوت و حـرف از بهـر آن آمـوختي تـا قـول گـويي1
ــيچ2 ــت ه ــه نديدس ــرا ك ــس م ــر ب ــن فخ ــس ) اي ك
انـــد هـــا كـــه در بلنـــدي فطـــرت يگانـــه ) آن3
) گفــــت تــــا مــــن خــــود پشــــيمانم از آن4

 

ــواني  ــعر خ ــا ش ــي ت ــر آن انگيخت ــر و وزن از به بح
در نثـــر مـــن مـــذمت و در نظـــم مـــن هجـــا

ـــيده ـــت كش ـــي غرب ـــويش تلخ ـــهر خ ـــد در ش ان
دســــت خــــود خوايــــان و انگشــــتان گــــزان

 

  نوشته شده است؟ غلطكدام واژه با امالي  -8
جاي آرد و در طلب رضا و تحـّري فـراق دوسـتان سـعي  امكان تواند بود كه در مراعات جوانب لطفي بهو با اين همه اگر كسي از گناهكاران را «  

پيوندد و در كسب منافع و دفع مضار معونتي و مظاهرتي واجب دارد ممكن است كه آن وحشت برخيزد، و هم عقيدت مستزيد را صفوتي حاصل 
  .»آيد و هم دل خايف مجرم به نسيم امن خوش و خنك گردد

  ) مستزيد4  ) معونت3  ) فراق2  ) مضار1  
  كار رفته است؟ به» مراعات نظير، تلميح، استعارٔه مصرحه، استعارٔه مكنيه«هاي  در كدام بيت همۀ آرايه -9

) گــل ســر ســبد آســمان كــه خورشــيد اســت1
كـــه ز گلـــزار حســـن ســـيرابي ) بـــه شـــكر ايـــن2
ــتح3 ــورٔه ف ــه س ــه آي ــين آي ــل يق ــم اه ــه چش ) ب
گـــذار گـــردد ز چـــرخ نيـــزه ) بلـــي شـــهاب چـــو4

 

ز شـــــرم روي تـــــو گرديـــــد مشـــــرق پـــــروين 
ـــدين ـــقان چن ـــونريز عاش ـــه خ ـــنه ب ـــاش تش مب
ـــين ـــط مب ـــه خ ـــود ب ـــان ب ـــو نماي ـــۀ ت ز جبه
كننـــــد فـــــوج شـــــياطين گـــــريختن آيـــــين

 

  كار رفته است؟ هاي كدام گزينه در بيت زير به همۀ آرايه -10
ـــويم ـــت گ ـــخن ز گوي ـــخ س ـــوي زن اي گ

 

ـــ  ـــق موي ـــان ز عش ـــوي مي ـــويموي م ت م
 

  كنايه -جناس تام -استعارٔه مصرحه -) تشخيص2    استعاره -جناس -تشبيه -) اغراق1  
  كنايه -جناس ناقص -آرايي واج -) موازنه4    اغراق -جناس تام -تشبيه -) موازنه3  

  بيت گزينۀ ............... جز بههاي نوشته شدٔه مقابل ابيات درست است  همۀ آرايه -11
بـي، بـازآ كـه عمـر و جـاني) اي رفته در غري1
گــردد ) دلــم گــرد لــب لعلــت ســكندروار مــي2
ــوز3 ــود هن ــوده ب ــم گش ــم از انج ــزار چش ) ه
درون غنچه چرا خون و جيب گل چاك اسـت) 4

 

ــداني؟  ــدن ن ــه بازآم ــر رفت ــو عم ــود چ ــا خ ي
نگويي كـĤخر اي مسـكين فـراز آب حيـوان آي
ــوا ــب ز روي ه ــال ش ــحر خ ــرد دزد س ــه ب ك

ــ ــرغ چمــن داس ــه م ــر ن ــتاگ ــران گف تان هج
 

  تضاد) -تشبيه -آميزي (حس 
  استعاره) -تشبيه -(تلميح 
تشبيه) - استعارٔه مكنيه - (استعارٔه مصرحه  
 مراعات نظير) -حسن تعليل -(استعاره 

  ۹۷ سال یرسارس  آزمون ۀمحدود مطابق جامع
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  كار رفته است؟ در دو بيت زير چند واج ميانجي به -12
ــه ــداري ب ــتگان ن ــر خس ــايي  س ــا ني ــذار م گ

ـــي ـــهر ب ـــو ز ش ـــايم ت ـــۀ وف ـــايي ز خراب وف
 

ــايي  ــا ني ــزار م ــه م ــداري ب ــتگان ن ــم كش غ
ــايي ــا ني ــار م ــه دي ــد ب ــا نياي ــون وف ــو چ ز ت

 

  ) هفت4  ) نه3  ) سيزده2  ) يازده1  
  در كدام بيت در دو واژه فرايند واجي ابدال نمود نوشتاري يافته است؟ -13

ـــــال1 ـــــان در جم ـــــير و نش ـــــاحب شمش ) ص
) ز دوري تــو چنــان بــزم عــيش افســرده اســت2
لــيكن ز ســياه و ز ســفيد اســت و ) يــك غــالم3
) هرچنــــد كــــه بــــر منبــــر نــــادان بنشــــيند4

 

بنـــــــدٔه مهميـــــــز ظـــــــريفش هـــــــالل 
كـــه پنبـــه بـــر ســـر ميناســـت چـــون فتيلـــۀ داغ

ـــت و ـــع اس ـــك مطي ـــغار ي ـــار و ز ص ـــيكن ز كب ل
ـــــادان ـــــا ن ـــــا دان هرگـــــز نشـــــود همبـــــر ب

 

  حرف ربط است؟» كه«در كدام بيت  -14
ــــــدهي رواج1 ــــــو ن ــــــدايي چ ــــــوم خ ) رس
ـــــــــان دادن) در حل2 ـــــــــارزار ج ـــــــــۀ ك ق
) دل دوســــتان جمــــع بهتــــر كــــه گــــنج3
) پــــس آن بهتــــر كــــه بــــا رامــــش نشــــيني4

 

ــــــاج  ــــــه ت ــــــر ك ــــــداييت بهت ــــــاله گ ك
ــــــامردي ــــــه ن ــــــريختن ب ــــــه گ ــــــر ك بهت
ــــج ــــه رن ــــردم ب ــــه م ــــه ك ــــي ب ــــۀ ته خزين
ــــــي ــــــوش گزين ــــــويش روز خ ــــــر خ ز عم

 

  است؟ نادرستنام پديدآورندٔه كدام اثر در برابر آن  -15
  شناسي: ابوالحسن نجفي ) مباني زبان2    نادر ابراهيمي) آتش بدون دود: 1  
  ) اطلس تاريخي اسالم: محمود عرفان4    االدب: محمدعلي مدرسي ) ريحانة3  

  در كدام بيت فعلي محذوف است؟ -16
) زان پـــيش كـــه كـــس تـــو را بـــه دســـتار زنـــد1
ــــت2 ــــب نيس ــــنم عي ــــه ك ــــقم، ار گري ) عاش
ـــــــت3 ـــــــردٔه رخ ماس ـــــــو پ ) هســـــــتي ت
ـــــك4 ـــــ ) ني ـــــان م ـــــدخواه ـــــه پندارن ن چ

 

ــــوش  ــــاري خ ــــار شاخس ــــه كن ــــردن ب ــــر م ت
ــــت ــــت آب جوس ــــن اس ــــر روي م ــــه ب آب ك
ــــــرون ــــــل ب ــــــه ك ــــــود ب ــــــردٔه خ آ از پ
ـــــــــــد ـــــــــــپهر بيكارن ـــــــــــاختران س ك

 

  شود؟ در عبارت زير چند فعل مركب يافت مي -17
هـا، كودكـان از  جز اينكه ميان سنگالخ ها هم برد. آن آلود، فضايشان را نفشرده بود، پيام مي هاي وسيع كه دست ستم شايد به آن سوي بيابان«  

  »جو كنند يا قطرٔه آب بيابند ديگر رمق نداشتند. ديگر زندگي براي آنان مفهوم نداشت. و دست رفته را جست
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  

  ............... جز بههمۀ ابيات با رباعي زير قرابت مفهومي دارند  -18
فـــتآن قصـــر كـــه جمشـــيد در او جـــام گر 

گرفتــي همــه عمــر بهــرام كــه گــور مــي
 

آهــــو بچــــه كــــرد و روبــــه آرام گرفــــت 
ـــت ـــرام گرف ـــور به ـــه گ ـــه چگون ـــدي ك دي

 
  

ــــرده1 ــــرت ك ــــاه عب ــــد ) صــــافي دل را زيارتگ ان
ـــاي2 ـــر او هم ـــي از ف ـــرد فرخ ـــه ب ـــري ك ) قص
ـــدي ) در ايـــن غـــم3 ـــه هـــر يوســـف كـــه دي خان
) بزرگـــي كـــه ســـودي بـــه گـــردون ســـرش4

 

ـــۀ آيينـــه   شـــود ويـــران مـــيهـــر كـــه ميـــرد خان
ســـگ بچـــه كـــرد در وي و جغـــد آشـــيان گرفـــت
لحـــــد بـــــر جملـــــه شـــــد زنـــــدان دريغـــــا
ـــرش ـــد پيك ـــاك ش ـــون خ ـــه چ ـــن ك ـــر ك نظ

 

  قرابت مفهومي دارد؟» كلّ اناءٍ يترشّح بما فيه«كدام بيت با عبارت  -19
) آتشــكده اســت بــاطن ســعدي ز ســوز عشــق1
ـــان2 ـــه زب ـــارد ب ـــويش ني ـــرّ دل خ ) عاشـــق از س
مــــردم ديــــد در روي كســــي ) رنــــگ نتواننــــد3
) تــا كــه ز رنــگ رخــت يافــت دل مــن نشــان4

 

ســــوزي كــــه در دل اســــت در اشــــعار بنگريــــد 
ـــيمايش ـــال درون، س ـــد از ح ـــواهي ده ـــود گ خ
ـــت ـــردم اس ـــدار م ـــين داغ ـــار رنگ ـــه از رخس الل
ـــت ـــان درگرف ـــگ و نش ـــون دل رن ـــن از خ روي م

 

  كدام بيت در مفهوم كلي با ابيات زير يكسان است؟ -20
داننـــــدٔه آب و گـــــل اســـــت بـــــوعلي

ــــوعلي ســــينا بهــــل ــــوش ب ــــيش و ن ن
 

ـــي  ـــتگي ب ـــر از خس ـــت خب ـــاي دل اس ه
هـــــاي دل از اهـــــل دل ســـــازي چـــــاره

 
  

) عــــاقالن نقطــــۀ پرگــــار وجودنــــد ولــــي1
ــي اســت2 ــۀ مخف ــه كعب ــي كــن ك ــرو طــواف دل ) ب
ــام شــب3 ــن تم ــه چــون م ــود ك ــه درد ب ) دردت چ
ـــــاد4 ـــــا نه ـــــاد م ـــــوري در نه ـــــق ش ) عش

 

ـــد كـــه در ا   ـــره ســـرگردانعشـــق دان ـــن داي ـــد ي ان
ــاخت ــود س ــدا خ ــن خ ــرد و اي ــا ك ــل بن ــه آن خلي ك

ـــي ـــنگ م ـــه س ـــر را ب ـــي س ـــتي؟ زدي و م گريس
ــــــاد ــــــودا نه ــــــۀ س ــــــا در بوت ــــــان م ج

 

 
 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

دفترچه شماره 
2 -

 
آزمون شماره 

2 
صاصي 

اخت
 )

ضي
گروه علوم ريا

 (
  

33  

دفترچ
 ة

شمار
 ة

1 -
 

آزمون شمار
 ة

12
 

عمومي 
)

ساني
شي علوم ان

گروه آزماي
 (

  

33  

صيلي 
سال تح

97
 - 

96
  

  بيت ............... با مفهوم بيت زير متناسب است. استثناي بهمفهوم همۀ ابيات  -21
ـــي ـــا م ـــه دري ـــون ب ـــت چ ـــواني راه ياف ت

 

شـــتافت؟ م چـــرا بايـــدنســـوي يـــك شـــب 
 

  

ـــا وجـــود رخ او ديـــدن گـــل كـــي زيباســـت؟1 ) ب
ــي ) چشــم2 ــل ب ــار گ ــدي اســت به ــي عشــق بن رنگ
) گر بدل كردي به صد فردوس، خاك كـوي دوسـت3
ـــــوده از نظـــــارٔه جنـــــت نمـــــي4 كنـــــيم ) آل

 

پــيش خورشــيد نظــر جانــب مــه نتــوان داشــت 
ــــد ــــنيدن باش ــــه ش ــــادا ك ــــار مب ــــدن ي دي
ـــت را ـــاي دوس ـــاك پ ـــت دادي خ ـــان از دس رايگ

ـــرده ـــدار ك ـــر رخ دل ـــاز ب ـــه ب ـــمي ك ـــم چش اي
 

  مفهوم كدام بيت با ابيات زير قرابت دارد؟ -22
نكــــوهش مكــــن چــــرخ نيلــــوفري را
بـــــري دان ز افعـــــال چـــــرخ بـــــرين را

 

ـــره  ـــاد خي ـــر ب ـــن ز س ـــرون ك ـــري را ب س
ـــــري را ـــــوهش ب ـــــا نك ـــــايد ز دان نش

 
  

) كــار چــون تقــدير دارد ز اختــران رنجــش چراســت1
خسـار و زلـف نيكوانسـتهـا چـون همـه ر  ) ياسمين2
) دولت و محنت چو هر دو بر كسـي پاينـده نيسـت3
خبـــر ) چنـــد تـــن پـــروردن، اي از عـــالم دل بـــي4

 

چــون كنــد ســلطان سياســت نالــه از جــالد چيســت 
نــام ايــن نســرين چــرا شــد، نــام آن شمشــاد چيســت
زين دلت غمگين چـرا شـد زان درونـت شـاد چيسـت

اد چيسـتچون دلـت ويرانـه اسـت ايـن آب و گـل آبـ
 

  رباعي زير با كدام قطعه تناسب بيشتري دارد؟ -23
ـــده سســـت ـــر آم ـــار كف ـــن و ك اي در ره دي
بــر روي و ريــا طاعــت تــو معصــيت اســت

 

ــت  ــه درس ــافر ب ــه ك ــلي و ن ــؤمن اص ــه م ن
يــا مفســد فــاش بــاش يــا زاهــد رســت(محكم)

     

ــــــتن را1 ــــــز خويش ــــــدعي ج ــــــد م ) نبين
گـــــرت چشـــــم خـــــدا بينـــــي ببخشـــــند    
كــــرده فرزنــــد د از آن گــــم) يكــــي پرســــي2

ــــــوي پيــــــراهن شــــــنيدي     ز مصــــــرش ب
ـــــف دســـــت3 ـــــر ك ـــــه ب ـــــا گرفت ) اي هنره

تــــا چــــه خــــواهي خريــــدن اي مغــــرور    
) نگوينـــــــد از ســـــــر بازيچـــــــه حرفـــــــي4
وگــــر صــــد بــــاب حكمــــت پــــيش نــــادان    

 

ـــــــيش  ـــــــدار در پ ـــــــردٔه پن ـــــــه دارد پ ك
ـــــي هـــــيچ ـــــاجزتر از خـــــويش نبين كـــــس ع

روان پيـــــــر خردمنـــــــد كـــــــه اي روشـــــــن
ـــــــرا د ـــــــديچ ـــــــانش ندي ـــــــاه كنع ر چ
هـــــــا برگرفتـــــــه زيـــــــر بغـــــــل عيـــــــب

روز درمانـــــــدگي بـــــــه ســـــــيم دغـــــــل
ـــــوش ـــــاحب ه ـــــرد ص ـــــدي نگي ـــــزان پن ك
بخوانـــــــد آيـــــــدش بازيچـــــــه در گـــــــوش

 

  بيت ............... جز بهمفهوم عبارت زير در همۀ ابيات تكرار شده است  -24
  »دهد. اش از سرّ ضمير خبر مي شي بكوشد، باز نگاه دو ديدهماند؛ زيرا هرچه عاشق در رازپو  عشق نيز چون آتش است كه پنهان نمي«  

ــن و توســت1 ــال م ــاز خي ــك و ت ــه مقصــود ت ) آنچ
ــــب بســــته2 ــــي ) ل ــــان، ره ــــتن راز نه اي ز گف
) حـــديث عشـــق تـــو پيـــدا نكردمـــي بـــر خلـــق3
ـــد4 ـــخن گوي ـــان س ـــد زب ـــه ص ـــو ب ـــكم چ ) اش

 

ـــت  ـــدا نيس ـــر پي ـــد نظ ـــده و مانن ـــت در دي هس
ـــاتر  ـــو گوي ـــان ت ـــه از زب ـــل ك ـــكغاف ـــت اش اس

ــــه غمــــازي ــــه گري ــــده نكــــردي ب گــــر آب دي
راز دل خـــــــــويش چـــــــــون نهـــــــــان دارم

 

  با ابيات ديگر است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت  -25
تــا قيامــت ايــن ســخن» معــزي«) يادگــار اســت از 1
ــان2 ــفحۀ جه ــر ص ــه ب ــوي ك ــخن بگ ــافظ! س ) ح
) ســخن رســد بــه خريــدار چــون غريــب شــود3
) چـــه غـــم گـــر بميـــرم بـــه كـــام حســـود4

 

گســـتر ســـخن بهتـــر كـــه مانـــد يادگـــار ســـخن از 
ــــر ــــار عم ــــت يادگ ــــد از قلم ــــش مان ــــن نق اي
ـــد ـــان مان ـــاه مصـــر محـــال اســـت در دك ـــه م ك
ــــعرها ــــن ش ــــن ز م ــــس از م ــــد پ ــــه مان ك

 

  

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

  »:ايض یفتخرون بأنّهم یستفیدون من لغة القرآن لکتابة آثارهم األدبّیة!کان أدباؤنا يف امل« -۲۶

  ) افتخار ادیبان ما در گذشته این بوده است که از زبان قرآن در آثار ادبی خویش استفاده کنند!۱  

  کردند به اینکه از زبان قرآن در نوشنت آثار ادبی استفاده منایند! ) ادیبان گذشتۀ ما افتخار می۲  

  کردند، باعث افتخارشان بوده است! شان استفاده می اینکه ادیبان ما در گذشته از زبان قرآن برای نوشنت آثار ادبی) ۳  

  کنند! کردند که از زبان قرآن برای نوشنت آثار ادبی خود استفاده می ) در گذشته، ادبای ما افتخار می۴  

 
 

 ۹۷ سال یرسارس  آزمون ۀمحدود مطابق جامع
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  »:ء لیست رضوریّة إّال للطّّالب و هذا رأي باطل!من الّناس من یعتقدون أّن مطالعة ترجمة العلام« -۲۷

  نامۀ دانشمندان جز برای دانشجویان رضوری نیست و این اندیشه، باطل است! ) برخی از مردم معتقدند که مطالعۀ زندگی۱  

  اندیشۀ نادرستی است! نامۀ بزرگان فقط برای دانشجویان رضوری است و این  ) در بین مردم افرادی اعتقاد دارند که مطالعۀ زندگی۲  

  نامۀ دانشمندان فقط برای دانشجویان الزم است و این نظر نادرستی است! ) از مردم کسانی هستند که اعتقاد دارند مطالعۀ زندگی۳  

  نامۀ دانشمندان رضوری نیست مگر برای دانشجو و این اندیشه، نادرست است! ) اعتقاد برخی مردم بر آن است که مطالعۀ زندگی۴  

  »:لیتني اُومُن بريّب إیامن ذلک الطّفل و ال أقلق لتوفیر طعام الغد أبداً!« -۲۸

  گاه پریشان نگردم! ) کاش مانند آن کودک به پروردگارم ایامن بیاورم و برای فراهم منودن غذای فردا هیچ۱  

  ی طعام فردا نداشته باشم!) ای کاش من هم به پروردگار خویش مانند آن کودک ایامن داشته باشم و هیچ نگرانی برا۲  

  ) کاش به پروردگارم هامنند آن کودک ایامن داشتم و برای تهیۀ غذای فردا هیچ نگرانی نداشتم!۳  

  شدم! گاه پریشان منی ) ای کاش ایامن من به پروردگارم مانند آن کودک بود و برای فراهم آوردن غذای فردای خویش هیچ۴  

  »:ت بعد ظهور اإلسالم خاّصة بعدما ّرصح هذا الّدین بالّتساوي بین جمیع أفراد الّشعوب!هذه العالقة الّثقافّیة إشتدّ « -۲۹

  ویژه بعد از اینکه در این دین به تساوی بین متامی افراد جامعه تصـریح شد، شدت یافته است! ) این رابطۀ فرهنگی بعد اسالم و به۱  

  ها، شدت یافت! ژه بعد از اینکه این دین ترصیح منود بر برابری بین همۀ افراد ملتطور وی ) این پیوند فرهنگی بعد از ظهور اسالم و به۲  

  ها تأکید کرد، شدت گرفته است! ویژه بعد از ظهور اسالم و بعد از اینکه این دین بر برابری همۀ ملّت ) این پیوندی فرهنگی است که به۳  

  ها! ویژه بعد از ترصیح این دین بر تساوی افراد همۀ ملّت ور اسالم و به) این ارتباطی فرهنگی است که شدت یافته است بعد از ظه۴  

  :الخطأعّین  -۳۰

  گونه به یاد تو خواهد بود! هرگاه به یاد خدا باشی او نیز هامن ) إذا یذکرک اللّه فأنت تذکره کذلک!:۱  

  لگوهای واالیی باشیم!) علینا أن نکون باحثین عن مناذج مثالیّة دامئا!: ما همیشه باید به دنبال ا۲  

  کند! ) مرحباً مبن ال یطلب العلم للوصول إلی املنصب الّدنیوّي!: آفرین بر کسی که دانش را برای رسیدن به مقام دنیوی طلب منی۳  

  ت باشد!کند پس او نزد دیگران محرتم است هرچند که ساک کس که عمل می ) الّذي یعمل فهو محرتم عند اآلخرین و لو کان صامتاً!: آن۴  

   املفهوم:عّین املناسب يف -۳۱

  ) إعمل عمل من یعلم أّن اللّه مجازیه بإساءته و إحسانه!: الّرب أن تعمل يف الّرسّ عمل العالنیة!۱  

  ) کن يف الحیاة کاملنشار یأخذ شیئاً و یعطي شیئاً!: قیمة اإلنسان ما یعلمه و یعمله جیّدا!۲  

  وة العاقل خیٌر من َصداقة الجاهل!) ال خیر يف ُوّد امرئ جاهل!: َعدا۳  

  ) ال تنه عن خلق و تأيت مثله!: ال یلیق لِإلنسان أن یمدح شیمة فیه مثلها!۴  

  »:کنند! گردد، استدالل می ها جاری می چه که بر زبان معلامن آن آموزان کوشا به واسطۀ آن مسؤوالن مدرسه بر میزان فعالیت دانش« -۳۲

  ملدرسة علی مقدار نشاط تالمیذ املجّدین مبا یجري علی ألسن معلّمیهم!) إمّنا یستدّل مسؤولون ا۱  

  ) یَدلُّ مسؤويل املدرسة علی میزان الّنشاط يف التّالمیذ املجتهدین مبا تجري علی ألسن معلّمیهم!۲  

  ن!) املسؤولون يف املدرسة یستدلّون علی میزان نشاط الطّّالب املجتهدین مبا یجرون علی ألسن املعلّمی۳  

  ) یستدلُّ مسؤولو املدرسة علی مقدار نشاط التّالمیذ املجتهدین مبا یجري علی ألسن معلّمیهم!۴  

  عّین الّصحیح:  -۳۳

  کنی!: فهمت أنّک تحافظین علی هذه الّنقود يل! ها را برایم نگهداری می ) فهمیدم که تو این پول۱  

  دین قد کان دعوة األنبیاء أجمعین!) دین یکتاپرستی، دعوت همۀ پیامربان است!: دین املوحّ ۲  

  ) اگر کتابی از کتابخانه گرفتی آن را به موقع برگردان!: إن تستعیر کتاباً من املکتبة أِعده يف وقته!۳  

  ) باید متام تالش خویش را رصف تحصیل کنیم!: علینا أن نبذل جهدنا کلّنا يف الّدراسة!۴  

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

علی أیدي الّشیخ املفیـد  تربّیيف مدینة طوس و ھو من فحول علامء الّشیعة الّذي  ھ ۳۸٥ولد أبو جعفر محّمد بن الحسن الطّوّيس سنة «

ة العّبـاّيس أسـند إلیـه کـرّيس الکـالم يف سنة و الخلیف۱۲و سّیام الّسّید املرتضی علم الھدی! بعد وفاة الّسّید املرتضی بقي الّشیخ يف بغداد مّدة 

بسبب ھجوم املغول فأنشأ ھناک جامعة علمیّة کبیرة تسّمی الیوم الحوزة العلمّیة!  بغداد و لکّنه إضطّر للھجرة إلی مشھد أمیراملؤمنین 

و كـان الّشـیخ مخلصـاً  مھّمةعلوم الّدینّیة کتباً ... و قد ألّف يف جمیع فنون ال کان شیخ الطّائفة حّجة يف الّتفسیر و الفقه و الحدیث و الکالم و

ابقین، إذ أصبحت مصدراً يف تألیفه، مل یطلب شھرًة أو رئاسة، و مل یكن منه مراء أو مباھاة، فكُتب له الّتوفیق حّتى صارت كتبه متمّیزًة عن السّ 

وافرة! إضافة إىل عدد كبیر من كتبـه و رسـائله يف القـرآن و ملعظم مؤلّفي القرون الوسطى؛ ألنّھا حّولت كتب األصول بأسلوب جدید و براھین 

ر مجلّـدات ـو ھو عش» تھذیب األحكام«و » اإلستبصار«أن نعلم أّن أھّم کتبه کتابا  ینبغيالكالم و العبادات و الفقه و الّدعاء و الّروایة! ولکن 

  »األربعة عند الّشیعة!الّذي علیه مدار إستنباط األحكام الّرشعّیة و کالھام یکونان من الکتب 
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  أنّه ...............!» کان حّجة يف الّتفسیر«املقصود بقوله  -۳۴

  ) یحتّج يف مناظراته بالقرآن۴  ) یَستدّل يف القرآن جیّداً ۳  ) محیط بعلوم التّفسیر۲  ) قد فّرس القرآن کامال۱ً  

  یعني: ...............» مل یکن منه مراء أو مباھاة« -۳۵

  ) أنّه أقنع اآلخرین يف البحوث العلمیّة دون أّي کذب أو إفرتاء!۲  ه مل یکن من أهل الجدل و التّفاخر بالّنسبة إلی غیره!) أنّ ۱  

  ) أنّه کان مخلصاً و متّقیاً يف طریقه و مل یکن یفخر بإعتقاداته!۴  أنّه کان یباهي بإعتقاداته فقط و مل یهجم علی إعتقادات اآلخرین!) ۳  

  لّصحیح:عّین ا -۳۶

  ) أعطاه الخلیفة کرّيس علم الکالم يف بغداد بسبب حبّه إلیه!۲  أهّم الکتب األربعة!» التّهذیب«و » اإلستبصار«) کتابا ۱  

  ) أکرث أساتذته أثراً علی شیخ الطّائفة هو الّشیخ املفید!۴  ) هو مؤّسس الحوزة العلمیّة للّنجف و رئیسها!۳  

  :الخطأعّین  -۳۷

  ) مل تکن آثاره متامیزة إّال بسبب أسلوبه الخاّص يف البحوث الّرواییّة!۲  ن وفاة علم الهدی إضطّر الّشیخ الطّوّيس للرّحیل!بعد سنوات م) ۱  

  ) ال یکون معظم آثار الّشیخ يف مجال الّدعاء و العبادات!۴  أسلوب أخذ األحکام الّرشعیّة من األحادیث!» التّهذیب«نالحظ يف کتاب ) ۳  

  ۳۹و  ۳۸ الّتشکیل (يف الخطأعّین:(  

  »:س و هو من فحول علامء الّشیعة!يف مدینة طو  ھ ۳۸۵ولد أبو جعفر محمد بن الحسن الطّوّيس سنة « -۳۸

دُ  -) ُولِدَ ۱     الّشیَعةِ  -فُحولِ  -) بنُ ۴  الطّوِيسُّ  -الَحَسنِ  -) َجعَفرٍ ۳  ُعلاَمءِ  -َسَنةِ  -) بنُ ۲  َمدیَنةِ  -ُمحمَّ

  »:و ھو عرش مجلّدات!» تھذیب األحكام«و » اإلستبصار«أّن أھّم کتبه کتابا  ولکن ینبغي أن نعلم« -۳۹

  ُمجلَّداِت  -َعرشُ  -) یَنبَغيُ ۴  تَهذیِب  -کِتابَا -) کُتُِبهِ ۳  َعْرشُ  -األحکامِ  -) تَهذیِب ۲  اإلسِتبصارِ  -أهمَّ  -) نَعلَمَ ۱  

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

  »:یتربّ « -۴۰

  املسترت» هو«مبنّي علی الفتح/ فعل و فاعله ضمیر  -»تفّعل«مزید ثاليّث من باب  -للغائب -) فعل ماٍض ۱  

  املبنّي للمعلوم/ فعل و فاعله اإلسم الظّاهر -معتّل و ناقص -»تفعیل«مزید ثاليّث من باب  -) فعل مضارع۲  

  للمعلوم/ فعل مع فاعله يف محّل الرَّفعاملبنّي  -معرب -مزید ثاليّث بزیادة حرفین -) فعل ماٍض ۳  

  املسترت» هو«الزم/ فعل و نائب فاعله ضمیر  -معتّل الّالم -مبنّي علی الفتح -املبنّي للمجهول -) للغائب۴  

  »:یَنبغي« -۴۱

  املسترت » هو«املبنّي للمعلوم/ فعل و فاعله ضمیر  -معتّل  -»إنفعال«مزید من باب  -) فعل مضارع۱  

  معرب/ فعل و فاعله يف محّل الرّفع و الجملة وصفیّة -معتّل و ناقص یايئٌّ  -املبنّي للمعلوم -متعدٍّ  -ائب) فعل للغ۲  

  يّ الزم/ فعل مرفوع و إعرابه تقدیر  -معتّل و ناقص -مزید ثاليّث بزیادة حرفین -للغائب -) فعل مضارع۳  

  املسترت» هو«وصفیّة و فاعله ضمیر الزم/ الجملة  -املبنّي للمعلوم -معرب -مزید ثاليثّ  -) مضارع۴  

  »:مهّمة« -۴۲

  صحیح اآلخر/ نعت و منصوب بالتّبعیّة -نکرة -»تفعیل«مشتّق و اسم فاعل من باب  -مؤنّث حقیقيّ  -) اسم۱  

  معرب/ صفة و منصوب لفظاً  -منرصف -»إفعال«اسم فاعل من باب  -مفرد مؤنّث -) اسم۲  

  صحیح اآلخر/ مفعول و منصوب ظاهراً  -معرب -نکرة -منرصف -مؤنّث مجازيّ  -) اسم۳  

  ممنوع من الّرصف/ صفة و منصوب بالفتحة الظّاهرة -نکرة -مشتّق بزیادة حرٍف واحد -مفرد مؤنّث -) اسم۴  

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

  يف إستعامل حرف العطف:  الخطأعّین  -۴۳

  ) ال تنال الّنجاح بالّدعاء فقط بل إنّه یحتاج إلی الّسعي!۲  جتهدوا و إعملوا فیها!) ال تتکاسلوا يف دروسکم بل إ ۱  

  ) أَ تسافران يف ُعطلتکام بالطّائرة أم بالقطار؟۴  ) تَخیّري ملشورتک الحکیم و الّسفیه الجاهل!۳  

  »مریم فقیرًة!«............... عّین الّصحیح للفراغ إلیجاد أسلوب الحال:  -۴۴

  ) شاهدتْ ۴  ) َستکون۳  ) صارتْ ۲  ) عاشْت ۱  

  عّین املستثنی یعرب حسب ما قبله: -۴۵

  ) کّل يشء يف هذا العامل یزول إّال الّذکَر الحسن!۲  ) لسنا يف هذه الحیاة الّدنیا أمام خالقنا إّال عباداً فقراء!۱  

  ي يف تلک اللّحظة ما یکون يل نافعاً إّال الیقیَن!) مل یکن عند۴  ) لن ینهزم املقاتلون من ساحة املعرکة إّال الّذي لیس له إیامن!۳  

  إعرابه محلّّیاً: لیسعّین خرب الّنواسخ  -۴۶

  ) لِتکن محاولتنا لتقّدم بالدنا أعظم محاولة!۲  ) بلوغنا العزّة أمر محال مادمنا يف اإلضطراب!۱  

  نا من ال حیاء له و ال عهد له!) لیس من أصدقائ۴  ) أوشک اإلیرانیّون یفوقون الجمیع يف هذا العلم الحدیث!۳  
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  حسب قواعد بناء املجهول:  الخطأعّین  -۴۷

  ما کانت عندي نقود یُساعد بها املساکیُن! ) ما کانت عندي نقود اُساعد بها املساکین!: ۱  

  یُحاسب الخلُق یوم القیامة علی کرثتهم! ) یُحاسب اللّه الخلق یوم القیامة علی کرثتهم! ۲  

  حین یُعتمد علی اآلخرون لن یُعملوا أعامٌل مهّمة! یعتمد اإلنسان علی اآلخرین لن یعمل أعامالً مهّمة! ) حین ۳  

  تُهیّأ ملزوماُت الّسفر لیذهبوا إلیه جمیعاً يف فصل الّصیف! ) هو یُهیّئ ملزومات الّسفر لیذهبوا إلیه جمیعاً يف فصل الّصیف! ۴  

  ون:فیه املرفوع بالنّ  لیسعّین ما  -۴۸

  ) جمیع الّناس یَقتدون الطّریق الّصحیح إّال الکّفار!۲  ) إّن العجب و الکرب آفتان تُهلکان اإلنسان!۱  

  ) ال یهلک الّذین قد أصبحوا لآلخرین أمئّة الهدی!۴  ) إن کنِت تریدین أن تنجي فعلیک أّال تتکاسيل!۳  

  عّین املعتلّیِن من نوع واحد:  -۴۹

  ) ال تََخف و ال تحزن من أعداء اللّه إْن کنت مؤمناً!۲  الّدرس و املدرسة! ) مل یُحّب أيب أن أدَع۱  

نا من الّنفس األّمارة ألنَّها تأمرنا بالّسوء!۴  ) إنّه مل یتوقّع أن تقوم أّمة بتحضیر العشاء!۳     ) إلهنا نَجِّ

  »اجمة األسود حّباً للّشهادة َفّروا مذعورین خائفین!ملّا هاجم املقاتلون األعداء مه«کم عدداً من املفاعیل يف العبارة الّتالیة؟  -۵۰

  ) خمسة۴  ) أربعة۳  ) ثالثة۲  ) اثنان۱  

 

  دهد، بيان مردمان چيست؟ رخ مي )و امّا مَن اوتِيَ كَتابَه بِشماله(وقتي  -51
  )يَا لَيتَني لَم اوتَ كِتابَيه() 4  )يا َويلنا مَن بَعثَنا مِن مَرقدنا() 3  )لِمَ شَهدتُم علينا() 2  )هاءُمُ اُقرؤا كِتابَيه() 1  
  است؟ بنابر كالم گهربار سرور پيشوايان عالم مقام كدام گروه از افراد ارجح بر معتكفين در مسجد رسول مكرم اسالم  -52

  ند.كن ) دختران و پسراني كه بر محور ايمان اقدام به ازدواج و تشكيل خانواده مي1  
  كنند. ها را از همسر خود دور مي ها و خستگي ) زناني كه با گرماي وجود خويش مرارت2  
  باشند. ها مي نشين آن كنند و هم ) مرداني كه محبت دروني و قلبي خود را به همسرانشان ابراز مي3  
  باشند. عامل مياند و به آن  ) مردان و زناني كه به درك درستي از زوجيت و مكمل بودن يكديگر رسيده4  
  رسد، چيست؟ حكم نماز و روزٔه مسافر كه در ايام و ليالي قدر، بعد از ظهر به وطن خود مي -53

  ) بايد نمازش را كامل بخواند و اگر مبطل روزه را انجام نداده بايد امساك كند.1  
  ) نماز آن روزش قصر است و اگر مبطل روزه را انجام نداده بايد امساك كند.2  
  تواند روزه بگيرد. از آن روزش قصر است ولي به هيچ عنوان نمي) نم3  
  تواند روزه بگيرد. ) بايد نمازش را كامل بخواند، ولي به هيچ عنوان نمي4  
  اگر فردي مقداري طال و نقره ذخيره كرده باشد، حكم زكاتِ آن چگونه است؟ (ره)براساس فتوا و نظر امام خميني -54

  شود، بنابر احتياط واجب زكات دارد. ها نگهداري مي آالت خانم زيور ) در صورتي كه در قالب1  
  اي باشد كه معامله با آن رواج دارد، با شرط رسيدن به نصاب معين، زكات دارد. صورت سكه ) اگر به2  
  عنوان زكات مستحب پرداخت نمايد. هاي ساالنه واجب است كه بخشي از آن را به ) پس از صرف هزينه3  
  آيد، براي چرخش سرمايه بايد زكات آن را بدهد. جنبۀ ذخيره به خود گرفته و از آن منفعت به دست مي) اگر 4  
  اند؟ زده دست ردبه مفهوم بيان شده در كدام عبارت  )للّذين اَحسنوا الحُسني و زيادة و ال يَرهَق وجوهَهُم قَتَر(مصاديق آيۀ شريفۀ  -55

  )جَزاءُ سيّئةً بِمِثلها و تَرهقهم ِذلّة() 2    »ما َاحَبّ اهللا مَن عصاه) «1  
  »ال تَكُن عبد غيرك و قَد جَعَلك اهللا حُراً) «4  )افبالباطل يُومنون و بنِعمة اهللا هُم يَكفرون() 3  
كدام قانون الهي منظـور نظـر گردد و  كدام مفهوم دريافت مي )هو الّذي يُحَيي وَ يُميت فاِذا قَضي اَمراً فاِنّما يَقول له كُن فَيَكون(از آيۀ شريفۀ  -56

  گيرد؟ قرار مي
  قضاي الهي -تواند از اختيار بهره ببرد و در عالم دخل و تصرف كند ) انسان با اتكا به اراده و تدبير خداوند مي1  
  سنت الهي -تواند از اختيار بهره ببرد و در عالم دخل و تصرف كند ) انسان با اتكا به اراده و تدبير خداوند مي2  
  قضاي الهي -خداوند است كه مديريت جهان را دارد و تغييرات از جمله زندگي كردن و مرگ به ارادٔه اوست )3  
  سنت الهي -) خداوند است كه مديريت جهان را دارد و تغييرات از جمله زندگي كردن و مرگ به ارادٔه اوست4  
  داند؟ ها، آتش مي واسطۀ اعمال مستمر دنيايي آن جايگاه كدام گروه از بندگان را بهكنند و قرآن كريم  هدف از خلقت انسان را چه بيان مي رسول خدا  -57

  انجاميد. كافراني كه تالششان غيرسودمند بود و به تباهي مي -) فنا2  انجاميد. كافراني كه تالششان غيرسودمند بود و به تباهي مي -) بقا1  
  كساني كه خشنود به دنيا شدند و از خدا و آخرت غافل گرديدند. -) فنا4  خرت غافل گرديدند.كساني كه خشنود به دنيا شدند و از خدا و آ  - بقا) 3  
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  با كدام آيه از نظر مفهومي تناسب دارد؟ )اَفَرأيتُم ما تَحرُثون اَأَنتم تَزَرعونه اَم نَحنُ الزّارعون(آيۀ شريفۀ  -58
  )هوَ الغنيُّ الحَميد يا ايّها النّاس اَنتم الفقراءُ اِلي اهللا و اهللاُ() 1  
  )اَم نجعل الّذين آمنوا و عَمِلوا الصّالحات كَالمفسدين في االرض() 2  
  )قُل انّما اَعِظكُم بواحدة َان تقوموا لِلّه مثني و فرادي ثمّ تَتفكّروا() 3  
  )كُم في البرّ و البَحر حتي اذا كنتم فِي الفُلك و جََرين بهم هو الّذي يُسيِّر() 4  
  گيرد؟ كدام مفهوم مفيد برداشت قرار مي )اَفَغير دينِ اهللا يَبغون و لَه اسلم ...(آيۀ شريفۀ از  -59

  توانند تحت امر الهي بودن را تحمل كنند. ) متكبران در مقابل خداوند، نمي1  
  ) متوجه ساختن مشركان نسبت به فعل واحد مخلوقات، احتجاج قرآن كريم در مقابل آنان است.2  
  گرداند كه سلطۀ فراگير الهي و هدفمندي عالم، معلوم ذهن او نشده است. دين الهي روي برمي ) كسي از3  
  مندي عالم و پيوستگي موجودات بهترين دليل براي دل بريدن از تمام اديان و مكاتب غيرالهي است. ) نظام4  

  ترتيب كدام است؟ به )الدّنياهي للّذينَ آمنوا فِي الحياةِ (و  )مَن حَرَّم زينةَ اهللا(مفهوم عبارات  -60
  عموميت نعمات دنيايي براي مردم -گران ديني ) نكوهش افراط1  
  عموميت نعمات دنيايي براي مردم -) بيان حد و مرز شرعيات ديني2  
  آورندگان اختصاص نعمات خدا براي ايمان -گران ديني ) نكوهش افراط3  
  آورندگان ا براي ايماناختصاص نعمات خد -) بيان حد و مرز شرعيات ديني4  

  ها چه بود؟ ساز تحريفات آن كردند و زمينه جاعالن حديث پيامبر چه هدفي را دنبال مي -61
  ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر  -هاي شخصي و تضمين نمودن منفعت حكّام جور ورزي ) غرض1  
  عدل نبوي به سلطنت قيصريتبديل حكومت  -هاي شخصي و تضمين نمودن منفعت حكّام جور ورزي ) غرض2  
  تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت قيصري -هاي مورد اعتماد پيامبر گرايي و تحميل انزوا به شخصيت ) ترويج خرافه3  
  ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر  -هاي مورد اعتماد پيامبر گرايي و تحميل انزوا به شخصيت ) ترويج خرافه4  

  ترين شرط نيل به اسالم مورد رضاي الهي چيست؟ مهم يبت چگونه است و مطابق فرمايش رسول مكرم اسالم تلقي منتظران از عصر غ -62
  االمر پيش از ظهور او پيروي از حضرت صاحب -) عصر آماده باش براي ياري امام1  
  االمر پيش از ظهور او پيروي از حضرت صاحب -) دوران ساخت تمدن متعالي اسالم2  
  پذيرش واليت و محبت نسبت به مصداق خورشيد پشت ابر -باش براي ياري امام) عصر آماده 3  
  پذيرش واليت و محبت نسبت به مصداق خورشيد پشت ابر -) دوران ساخت تمدن متعالي اسالم4  
 لـذا اميرالمـؤمنين  هاي اعتقادي و فكري راه مستقيم را گم نكنند، هاي سخت اجتماعي و بحران خواهد كه مردم در هنگام آزمون خدا مي -63

  دانند؟ حل نهايي را چه مي راه
  كنندگان به صراط مستقيم كنندگان و پشت ) شناسايي و تشخيص رها1  
  ) تالش در جهت شهادت صادقانۀ دين و گويايي آن در عين سكوت ميان ايشان2  
  و تربيت نزد مشتاقان معارف قرآني ) گسترش معارف رسول گرامي اسالم 3  
  ه رستگاري، وفاي به عهد و پيروي از قرآن از كساني كه ظاهر و باطنشان نمودار يكديگر است.) طلب را4  

  با توجه به احاديث معصومين ثمرٔه برخورداري فقها از شرايط ويژه از جمله تقوا، براي مردم چيست؟ -64
  »عوا فيهافَارج) «4  »مطيعاً لِامر مواله) «3  »اِنّهم حُجّتي عَليكم) «2  »َان يقلّدوه) «1  
هـا تعبيـر بـه  تواند راهگشاي كساني باشد كـه از آن دهندٔه به انسان و اميدواركنندٔه وي به آينده است و كدام آيۀ شريفه مي كدام امر آرامش -65

  سربار شده است؟
  )تَ فَتَوَكَّل عَلَي اهللارِ فَاِذا عََزمْأمْفي الْ هُمْوَ شاوِْر( -) توكّل2  )تَ فَتَوَكَّل عَلَي اهللارِ فَاِذا عََزمْأمْفي الْ هُمْوَ شاوِْر( -) تالش1  
  )سِنينمُحْسُبُلَنا وَ ِانَّ اهللاَ لَمَعَ الْ دينَّهُمْوَ الّذينَ جاهَدوا فينا لَنَهْ( -) تالش4  )سِنينمُحْسُبُلَنا وَ اِنَّ اهللاَ لَمَعَ الْ دينَّهُمْوَ الّذينَ جاهَدوا فينا لَنَهْ( - توكل) 3  

از دقـت در كـدام آيـه » سوي هدفمندي و حكيمانه بودن خلقت هستند. يك از مخلوقات با كمال و استواري خويش رهنمون ما بههر «مفهوم  -66
  آيد؟ دست مي به

  )ما خَلَقنا السّماوات وَ االَرض و ما بَينَهما الّا بِالحَقِ و َاجلٍ مسمّي() 1  
  )صَر هَل تَري مِن فطورما تَري في خَلق الّرحمن مِن تَفاوت فَارجِعِ البَ() 2  
  )وَّركم فاحسن صُوركم و إليه المصيرالسّماوات و االرض بالحَقِّ و صَ خلق() 3  
  )و تري الجبال تَحسِبُها جامِدة و هي تمرُّ مرُّ السَّحاب صُنع اهللا الّذي َاتقَن كلَّ شيء انّه خبيرٌ بِما تفعلون() 4  
  ل استفاده است؟كدام بركات الهي در دنيا براي همگان قاب -67

  )سَيَرحمَهُم اهللا( -)زينةَ اهللا الّتي َاخرَج لِعباده() 2  )سَيَرحمَهُم اهللا( -)اَصبَحتُم بِنعمة اخواناً() 1  
  )الطَيِّبات مِن الرّزق( -)زينةَ اهللا الّتي َاخرَج لِعباده() 4  )الطَيبِّات مِنَ الرّزق( -)اَصبَحتُم بنِعمة اخواناً() 3  
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ن كدام بعد وجود انسان است و درك نشانۀ همگاني آن براي آدمي چگونـه مبيّ )فَتباركَ اهللا احسن الخالِقين(بخش عبارت قرآني  تحققعامل  -68
  خورد؟ رقم مي

  گونه استدالل بدون هيچ -)انّي خالق بَشراً مِن طين() 2  با استناد به قرآن و روايات -)انّي خالق بَشراً مِن طين() 1  
  گونه استدالل بدون هيچ -)وَ نَفَخت فيه من روحي() 4  با استناد به قرآن و روايات -)خت فيه مِن روحيوَ نَفَ() 3  

  باشد؟ با توجه به آيات قرآن كريم، دليل رستگاري و فالح گروهي از مردم يك جامعه نسبت به سايرين، اقامۀ كدام فريضۀ الهي مي -69
  )نَ قُلُوبكُمداءَ فَاَلَّفَ بَيْاَعْ تُمْكُنْ إذْ كُمْمَةً اهللاِ عَلَيْكُروا نِعْو اذْ() 2  )اةَ وَ يطيعونَ اهللاَ وَ رسُولهيُقيمونَ الصَّالةَ وَ يُؤتون الزّك() 1  
  )تُم مُؤمِنينكُنْ با ِانِْاتّقوا اهللا و ذَروا ما بَقِيَ مِنَ الرِّ() 4  )كَرمُنْنَ عَنِ الْهَْوروفِ وَ يَنْمُرونَ بِالمَْعخَيرِ وَ يَاءْعُونَ اِلَي الْيَدْ() 3  

  تأييد و اثباتي براي كدام عبارت است؟ )حادَّ اهللاَ وَ َرسولَهُ Ĥخِر يُوادّونَ مَنْمِ الْيَْوال تَجِدُ قوماً يُؤمِنونَ بِاهللاِ وَ الْ(آيۀ شريفۀ  -70
  شود انسان از صميم دل كسي را دوست داشته باشد، اما از فرمانش سرپيچي كند. ) نمي1  
  حاشا كه خلوص عشق موحدين جز به ظهور كامل نفرت از مشركين و منافقين ميسر شود.) 2  
  يابد. ) وقتي محبت به خداوند در دلي خانه كرد، آن دل محبت همۀ كساني را كه رنگ و نشاني از او دارند در خود مي3  
  د كه هر سختي بر ما آسان خواهد شد.گاه خواهيم دي ) بايد بگذاريم عشق به سعادت حقيقي در دل ما جوانه بزند، آن4  

  ساز عدم تحقق كدام امر است؟ ها، زمينه دلسوز و مهربان بودن رهبر نسبت به مردم و بخشيدن خطاي آن -71
  )ئاًيُشرِكُونَ بي شَيْ() 2  )ا انّه بما تَعمَلون بَصيرغَْووَ ال تَطْ() 1  
  )لِكَحَوْ مِنْ فَضُّواالنْ() 4    )عَمَهامَةً اَنْمُغَيِّراً نِعْ() 3  
  د چه خواهد بود؟حّو دل آدمي در طول زندگي، براي مو هاي دنيايي در نفس  نتيجۀ فزوني يافتن زرق و برق زينت -72

  ها و خروج دين از زندگي ) مبدّل شدن زخارف دنيايي به محدوديت امور آن1  
  پرستي مطروح در قرآن كريم ) محروميت از درك معيارهاي ثابت شرك و بت2  
  ) از دست دادن خلوت انس با خداوند و محروم شدن از لذت درك معنويت نيايش با او3  
  ها ها و مقصود شدن آن ها بر نفس و روح انسان هاي غيرقابل اعتماد و رهبري آن ها و شخصيت ) ظهور اسوه4  
  گردد؟ اي مي هي به چه نتيجهتنا مه شرط صحّت اّدعاي كافران در غيرخدايي بودن قرآن چيست و در نهايت شك و مبارزٔه آن -73

  ورود در عذاب تجسم يافته از اعمال كافران -)دون اهللا مِنْ عوا شُهَداءَكُمْوَ اْد() 1  
  انسداد ابواب غفران و توبۀ خداوند متعال براي هميشه -)دون اهللا مِنْ عوا شُهَداءَكُمْوَ اْد() 2  
  در عذاب تجسم يافته از اعمال كافران ورود -)عَلوا فَاتَّقوا النّارتَفْ وَ لَنْ() 3  
  انسداد ابواب غفران و توبۀ خداوند متعال براي هميشه -)عَلوا فَاتَّقوا النّارتَفْ وَ لَنْ() 4  
  اساس آيات قرآن كريم چه كساني مشمول شرايط و اسباب سهولت در نيل به مقصد خواهند بود؟ بر -74

  )و مَن يُسلم َوجهه الي اهللا و هُو مُحسن() 2  )اء ربّككلّا نُمِّد هوالءِ و هوالءِ مِن عط() 1  
  )و الّذين جاهدوا فينا لَنَهدينّهم سُبُلنا() 4  )مَن تاب و آمن و عَمِل عمالً صالحاً فاولئكَ يُبدِّل اهللا() 3  
  شود؟ هاي الهي، هادي ما به فهم چيست و اعتقاد به آن منتهي به كدام امر مي افكني صداقت بر وعده سايه -75

  )ها و فُتِحَتِ اَبوابها و حتّي اذا جاء( -)لَيَجمعنّكُم اِلي يَوم القيامة() 1  
  )فُتحِت ابوابها و قال لَهم خَزَنَتها( -)لَيَجمعنّكم اِلي يَوم القيامة() 2  
    )فُتحِت ابوابها و قال لهم خَزَنَتها( -)يُنذرونَكم لِقاء يومكم هذا() 3  
  )ها و فُتِحَت اَبوابها و حتّي اذا جاء( -)م هذايُنذرونَكم لِقاء يومك() 4  

  
76- Many Islamic countries ............... to an important session previous week. 
 1) invited 2) had been invited 3) have been invited 4) were invited 
77- I love your facial expression particularly ............... you smile, you look like your mother. 
 1) whether 2) since 3) when 4) because of 
78- It is ............... long way to go that we will have to take a cab or train. 
 1) too 2) such a 3) such 4) very 
79- A: My son earned the highest university degree. 

B: He ............... some serious research. 
 1) should do 2) must do 3) should have done 4) must have done 
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80- Some mothers think that they must buy shoes or clothes for their children in ............... colors. 
 1) fashionable 2) scientific 3) distant 4) facial 
81- A lot of the work we have to do is ............... . That’s why we sometimes get bored and we are ready 

for a career change. 
 1) unusual 2) brief 3) giant 4) repetitive 
82- As a teacher, it’s important that the kids ............... you seriously. 
 1) take 2) give 3) get 4) make 
83- Environmentalists believe that the use of electric cars could be a key factor in fighting ............... . 
 1) phase 2) pollution 3) mood 4) community 
84- The water company ............... services to seventeen million people living in Tehran. 
 1) provides 2) leans 3) calls out 4) invents 
85- Doctors say that new drugs have made an important ............... in the way the diseases is treated. 
 1) network 2) document 3) performance 4) difference 
86- Almost every area of human ............... is now influenced by computers. 
 1) device 2) endeavor 3) multimedia 4) organization 
87- I was mad, ............... because I knew he was lying. 
 1) mostly 2) smoothly 3) fortunately 4) constantly 

  CClloozzee  TTeesstt  
Human beings have a strong need to put their experiences and problems into words. That is why 

everyone ...(88)... a “friendly ear”- someone who is willing to listen to their troubles and joys. But few 
people ...(89)... what a complex skill listening is. To be a good listener requires a great power of 
concentration, which can only be ...(90)... through practice. There are two reasons why listening is 
often such hard ...(91)... . The first is simply that people much prefer to speak. How often have you 
missed what someone has said because you were thinking about what you were going to say ...(92)...? 
The second reason is that people speak too slowly. 

88- 1) estimates 2) protects 3) evaluates 4) accepts 
89- 1) realize 2) relate 3) rely 4) cause 
90- 1) saved 2) taken 3) gained 4) mined 
91- 1) act 2) convent 3) job 4) task 
92- 1) by report 2) in turn 3) through answer 4) in reply 

  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  11  
As heart disease continues to be the number-one killer in the United States, researchers have 

become increasingly interested in identifying the potential risk factors that cause heart attacks. High- 
fat diets and “life in the fast lane” have long been known to contribute to the high incidence of heart 
failure. But according to new studies, the list of risk factors may be longer and quite surprising. Heart 
failure, for example, appears to have seasonal and temporal patterns. A higher percentage of heart 
attacks occur in cold weather, and more people experience heart failure on Monday than on any 
other day of the week. In addition, people are more susceptible to heart attacks in the first few hours 
after waking. Cardiologists first observed this morning happening in the mid-1980, and have since 
discovered a number of possible causes. Early-morning rise in blood pressure, heart rate, and 
concentration of heart stimulating hormones, plus a reduction of blood flow to the heart, may all 
relate to the higher incidence of heart attacks between the hours of 8:00 a.m. and 10:00 a.m. 

In other studies, both birthdays and bachelorhood have been considered as risk factors. Statistics 
show that heart attack rate increases for both females and males in the few days immediately preceding 
and following their birthdays, and unmarried men are more at risk for heart attacks than their married 
counterparts. Though stress is thought to be linked in some way to all of the probable risk factors, intense 
research continues in the hope of further understanding the way and how heart failure is caused. 
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93- What does the passage mainly discuss? 
 1) cardiology in the 1980s 2) risk factors in heart attacks 
 3) diet and stress as the factors in heart attacks 4) seasonal and temporal patterns of heart attacks 
94- According to the passage, which of the following is NOT a possible cause of many heart attacks? 
 1) lower heart rate  2) increase in hormones 
 3) increased blood pressure 4) decreased blood flow to the heart 
95- Which of the following is NOT mentioned as a possible risk factor? 
 1) eating fatty foods 2) unmarried people 3) being under stress 4) having a birthday 
96- Which of the following does the passage infer? 
 1) We now fully understand how risk factors cause heart attacks. 
 2) We recently began to study how risk factors cause heart attacks. 
 3) We do not fully understand how risk factors cause heart attacks. 
 4) We can identify many risk factors related to heart attacks. 

  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  22  
Public speaking is a common source of stress for everyone. Whether we work alone or with large 

numbers of people, eventually we will need to speak in public to get certain tasks done and if we 
want to be leaders or get anything meaningful in our lives, we will often need to speak to groups, 
large and small to be successful. 

It all depends on how you, and your audience, define “success”. Believe me; your audience doesn’t 
expect the best presentation with no mistakes. I used to think most audiences did, but I was wrong! 
Before I discovered this, I used to put so much pressure on myself to give a very good speech. I 
worked for days to prepare for a talk. I stayed up nights worrying about making mistakes. I spent 
hours and hours practicing what I was going to say. And you know what? All this I did made me even 
more nervous! The more perfect I tried to be, the worse I did! 

The goal of public speaking is this: give your audience something useful. If people in your audience 
walk away with something of value, they will consider you a success. If they walk away feeling better 
about themselves, feeling better about some job they have to do, they will consider you a success. If 
they walk away feeling happy or amused, they will consider their time with you worthwhile. 

Even if you lose consciousness, get tongue-tied, or say something stupid during your talk, they 
won’t care! As long as they get something of value, they will be thankful. They don’t even need to feel 
good to consider you a success.  

97- The audience will consider you a success if ...............  
 1) you get tongue-tied.   2) they give you something of value. 
 3) they waste their time while listening to you. 4) they walk away feeling better about themselves. 
98- The pronoun “this” refers to ............... . 
 1) success 2) I was wrong 3) your audience 4) the best presentation 
99- According to the passage, ............... . 
 1) if you tell no jokes you will be successful 
 2) there is no direct relation between success and being clever, humorous, or perfect 
 3) every speaker who wants to be successful should be clever, humorous, or perfect 
 4) if you would like to be a successful speaker, you need to be clever, humorous, or perfect 
100- According to the passage, which sentence is NOT true? 
 1) The writer used to do his best to give the best presentation. 
 2) Nervousness was the result of his attempts and worry about giving a perfect presentation. 
 3) The writer made no mistake since he spent hours and hours practicing what he was going to say. 
 4) The writer used to think of the listeners expected the best speech without any mistakes. 
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  پيشنهادي وقت  شماره تا  شماره از پرسش تعداد  امتحاني مواد

  دقيقه 25  120  101  20  رياضيات

  دقيقه 10  135  121  15  اقتصاد

  دقيقه 30  165  136  30  ادبيات اختصاصي

  دقيقه 20  185  166  20  عربي اختصاصي

  دقيقه 12  200  186  15  تاريـخ

  دقيقه 13  215  201  15  جغرافيا

  دقيقه 15  235  216  20  علوم اجتماعي

  دقيقه 25  260  236  25  و فلسفه منطق

  دقيقه 15  280  261  20  روان شناسي

  دقيقه 165گويي:  مدت پاسخ  180ها:  تعداد كل پرسش
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Aند. اگر عضو دار  8و  7ترتيب  به Bو  Aهاي  مجموعه -101 B  عضو باشد، تعداد اعضاي  4دارايA B كدام است؟  
  1 (15  2 (11  3 (12  4 (19  

3حاصل عبارت -102 3(a b) ab(a b)   3ازاي  به 2a   3و 3b  كدام است؟  
  1 (1  2( 1-  3 (5  4 (5-  

2اي  ماندٔه تقسيم چندجمله باقي -103 2 2x (x )  2بر 1x  كدام است؟  
  1 (x 3   2 (2-  3 (3  4 (x 2   

2حاصل عبارت  -104 2 18 8 1
1 2

( )( )  


  كدام است؟ 

  1 (12  2( 12 2   3 (8 2 2   4 (8  

حاصل عبارت  -105
2 1

11 1
x(x )

x
x

 
 

0كدام است؟   1(x , )   

  1 (1  2 (2  3 (
x

2
1

   4 (
x

3
1

   

  باشد، مركز دستۀ پنجم كدام است؟ 89و  65ترتيب  ترين داده به ترين و بزرگ ايم. اگر كوچك بندي كرده طبقه دسته 8دادٔه آماري را در  80تعداد  -106
  1 (77  2 (5/77  3 (78  4 (5/78  
  اي، چند درجه است؟ دستۀ سوم در نمودار دايره رو، زاويۀ مربوط به با توجه به جدول فراواني تجمعي روبه -107
  1 (5/62  
  2 (5/67  
  3 (5/72  
  4 (5/65  
شود. انحراف معيار ايـن  مي 125/0واحد اضافه كنيم، ضريب تغييرات  9ها  است. اگر به هريك از داده 2/0دادٔه آماري، برابر  20ضريب تغييرات  -108

  ها كدام است؟ داده
  1 (3/2  2 (2  3 (3  4 (2/3  

2اگر  -109 2 10 2f (x) x x x    1، مقدار 3f ( ) كدام است؟  
  1 (1  2 (2  3 (2-  4 (4 3 2   
1خط گذرا از نقطۀ  -110 2( , 3ها، خط yو موازي محور  ( 2 5x y  كند؟ را در كدام نقطه قطع مي  

  1 (( , )1 1   2 (( , )3 2   3 (( , )1 4    4 (( , )1 4   

22در معادلۀ  -111 2 0x mx m    ها كدام است؟ ضرب ريشه باشد، حاصل 3ها برابر  اگر مجموع ريشه  
  1 (2-  2 (2  3 (4-  4 (4  

2سهمي  -112 4 3y x x    را حداقل چند واحد به سمت راست انتقال دهيم تا سهمي جديد محورx ؟نكندها را در قسمت منفي قطع  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  در ابتدا و انتهاي كلمه هستند؟ Nهمواره كنار هم و دو حرف  A، سه حرف ”NAMDARAN“در چند جايگشت از حروف كلمۀ  -113
  1 (18  2 (24  3 (72  4 (144  

  
  
  
  
  
  

  ستهمركز د   8 10 12 14 16
 فراواني تجمعي  8 11 17 24 32
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  پذيرند، كدام است؟ بخش 4مجموع اعداد طبيعي دورقمي كه بر  -114
  1 (1188  2 (1818  3 (1088  4 (1108  

1nدر دنبالۀ فيبوناتچي، نسبت دو جملۀ متوالي  -115

n

F
( )

F
 وقتي ،n شود؟ مي يابد، به كدام عدد نزديك افزايش مي  

  1 (( )1 5 1
2

   2 (( )1 5 1
2

   3 (( )1 3 1
2

   4 (1
5

   

اگر  -116   
13 2 12 2 5 22log x log log log 3، مقدارlog x كدام است؟  

  1 (1  2 (1
2

  3 (1-  4 (1
2

   

  شود؟  برابر مي 6/1يابد. پس از چند سال جمعيت اين نوع گياه  درصد در سال افزايش مي 3جمعيت يك نوع گياه با نرخ رشد  -117
1 6 0 2 1 03 0 0125(log / / , log / / )    

  1 (14  2 (15  3 (16  4 (18  
  رابر آن عدد، كدام است؟بيشترين مقدار اختالف نصف مربع عددي از سه ب -118
  1 (5/4  2 (5/5  3 (3  4 (4  
است. اختالف تخمين احتمال و احتمال نظري پيشامد  4مشاهده، مجموع اعداد ظاهرشده كمتر از  7ايم. در  بار با هم پرتاب كرده 60دو تاس را  -119

  ، كدام است؟»باشد 4مجموع اعداد ظاهرشده كمتر از «

  1 (1
30

   2( 1
20

   3 (1
15

   4 (1
60

   

  اند؟ ها در يك روز از هفته به دنيا آمده اند. با كدام احتمال حداقل دو نفر از آن آموز نشسته دانش 3بر روي يك نيمكت  -120

  1 (20
49

   2 (19
49

   3 (29
49

   4 (30
49

   

  
  پاسخ درست سؤاالت زير در كدام گزينه آمده است؟ -121

  كند؟ ابط و حفظ سطح كيفيت و اصول بهداشت در توليد ميها را وادار به رعايت قوانين و ضو  كدام نهاد، با نظارت بر عملكرد توليدكنندگان، آنالف)   
  كند؟ ها اشاره مي يك از گزينه به كدام» من ال معاش له، ال معاد له«ب) عبارت   
  م دارند؟شود چه نا كار گرفته مي هاي اقتصادي به توليد در بنگاه فرايندها طي زمان در  شوند اما خدمات آن گروهي از كاالها كه خودشان مصرف نميج)   
  داند. حد و نامحدود مي هاي الهي را بي ب) اسالم، نعمت    ) الف) قؤه مجريه1  
  ج) كاالهاي بادوام    
  دهد. زمان با هم مورد توجه قرار مي ب) اسالم، دنيا و آخرت را هم  المللي اقتصادي ) الف) نهادهاي بين2  
  ج) كاالهاي ضروري    
  داند. نيازهاي مادي را خطري براي اعتقادات انسان مي ب) اسالم در دسترس نبودن    ) الف) دولت3  
  اي  ج) كاالهاي سرمايه    
  كند. پوشي از دنيا تضمين مي دست آوردن آخرت را در گرو چشم ب) اسالم به  اي اقتصادي  هاي منطقه ) الف) اتحاديه4  
  ج) كاالهاي مصرفي    
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  :ديده پاسخ سؤاالت به رو وبهر  ريتصو  به توجه با -122
  پردازد؟ يم كل ديتول ۀمحاسب يها روش از كي كدام به B ريمس) الف  
  كند؟ يم اشاره موارد كدام به A ريمس) ب  
 يعدد چه كشور ۀسران درآمد باشد، نفر ونيليم 50 برابر كشور كل تيجمع اگر) ج  

  دهد؟ يم نشان را
  ؟كند يم اشاره ريتصو  نيا  در يصاداقت گروه كدام به يقيحق افراد اصطالح) د  
 دالر ونيـليم 180 عـدد انگريـب و هم با برابر حقوق و سود سهم كه يصورت در)  ه  

  است؟ چقدر كشور يمل درآمد از »جارها « سهم باشد،
  دالر 6/3 باًيتقر ) ج  حقوق و اجاره سود،) ب  يدرآمد  روش) الف) 1  
  دالر ونيليم 90)  ه  خانوارها) د    
  دالر ونيليم 90)  ه  ياقتصاد يها بنگاه) د   دالر 5 باًيتقر ) ج  نيزم و هيسرما  كار، عامل) ب  يا  نهيهز  روش) الف) 2  
  دالر ونيليم 70)  ه  ياقتصاد يها بنگاه) د  دالر 6/3 باًيتقر ) ج  حقوق و اجاره سود،) ب  يا  نهيهز  روش) الف) 3  
  دالر ونيليم 70)  ه  خانوارها) د  دالر 5 اًبيتقر ) ج  نيزم و هيسرما  كار، عامل) ب  يدرآمد  روش) الف) 4  
  درست است؟» توليد خالص ملي«و » توليد ناخالص داخلي«كدام گزينه در رابطه با مفهوم  -123
خلـي ص دا ) اگر از توليد خالص ملي، ارزش توليد خارجيان مقيم كشور را كم و ارزش توليد افراد كشور كه مقيم خارجند را اضافه كنـيم، توليـد ناخـال1  

  آيد. دست مي به
كم كنـيم،  ) اگر به توليد خالص ملي، هزينۀ استهالك و ارزش توليد خارجيان مقيم كشور را اضافه كنيم و ارزش توليد افراد كشور را كه مقيم خارجند2  

  آيد. دست مي توليد ناخالص داخلي به
را اضافه و ارزش توليد خارجيان مقيم كشور را كم كنيم، توليـد ناخـالص ملـي  ) اگر به توليد ناخالص داخلي ارزش توليد افراد كشور كه مقيم خارجند3  

  آيد. دست مي به
را اضـافه ) اگر از توليد ناخالص داخلي ارزش توليد افراد كشور كه مقيم خارجند و همچنين هزينۀ استهالك را كم و ارزش توليد خارجيان مقيم كشور 4  

  آيد. دست مي كنيم، توليد خالص ملي به
  است؟ نادرستكدام گزينه  ،توليد فرايندگيري  در رابطه با شكل -124
  شوند. هاي توليد شناسايي مي پردازد، با عنوان هزينه ها مي تمام مبالغ و وجوهي كه توليدكننده صرف خريد يا اجارٔه عوامل توليد كرده و به صاحبان آن) 1  
  شود. آمده، توليدكننده دچار زيان مالي مي دست به سود بههاي توليد نسبت  ) هميشه با باال رفتن ميزان هزينه2  
  يابد. هاي توليد برساند، قطعاً به سود ناشي از توليد دست مي اگر توليدكننده بتواند درآمد حاصل از فروش كاالهاي خود را به سطح باالتري نسبت به هزينه) 3  
  باشد. المللي و پيدا كردن بازارهاي مناسب براي كاالهاي توليدي مي در بازارهاي فروش بينيابي به سود و درآمد بيشتر، شركت  هاي دست ) يكي از راه4  
دهد، اعطاي امتيازات مالياتي  هايي كه دولت در اقتصاد و در جهت تشويق توليدكنندگان براي توليد بيشتر و صادرات انجام مي يكي از فعاليت -125

  دنبال دارد. كدام گزينه در اين رابطه درست است؟ اقتصادي را نيز به و اعطاي وام به توليدكنندگان است كه رونق
  عنوان يكي از اهداف اقتصادي دولت ايجاد اشتغال كامل و مبارزه با بيكاري به -گذاري اقتصادي فعاليت دولت در محور وضع قوانين و سياست) 1  
  عنوان يكي از اهداف اقتصادي دولت  ال كامل و مبارزه با بيكاري بهايجاد اشتغ -) فعاليت دولت در محور توليد و عرضۀ كاال و خدمات2  
عنـوان يكـي از اهـداف  هـا بـه ها و جلوگيري از تـورم و نوسـانات قيمـت ثبات قيمت -گذاري اقتصادي ) فعاليت دولت در محور وضع قوانين و سياست3  

  اقتصادي دولت
 عنوان يكي از اهداف اقتصادي دولت ها به ها و جلوگيري از تورم و نوسانات قيمت ثبات قيمت -) فعاليت دولت در محور توليد و عرضۀ كاال و خدمات4  
  واحد است. در اين رابطه كدام گزينه درست است؟ 35و مقدار تعادلي برابر  9,000در يك بازار فرضي، قيمت تعادلي  -126
  مازاد تقاضا -8000كاهش قيمت به  -واحد 40) تقاضا 2  مازاد تقاضا -11,000افزايش قيمت به  -واحد 45) عرضه 1  
  مازاد عرضه -10,000افزايش قيمت به  -واحد 50) تقاضا 4  مازاد عرضه -8500كاهش قيمت به  -واحد 20) عرضه 3  
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  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -127
  ؟شود نمي الف) كدام گزينه جزو اهداف اخذ ماليات محسوب  
  كند؟ ب) در دوران تدوين قانون اساسي كشور، جامعه با كدام معضل مواجه بود و تدوين كدام اصل اقتصادي به رفع اين مشكل تأكيد مي  
  شود؟ ها محسوب مي ج) چرا مبارزه با فقر يكي از اهداف مهم دولت  
  دولت است.هاي اقتصادي  گذاري ) الف) يكي از ابزارهاي مالي براي تحقق سياست1  
  وهفتم قانون اساسي اصل چهل -اي   ب) رشد جزيره    
  ج) زيرا مانعي بر سر راه دستيابي به رشد و توسعۀ اقتصادي است.    
  هاي پولي مورد استفاده در زمان ركود يا تورم اقتصادي است. ) الف) يكي از سياست2  
  تم قانون اساسيوهش اصل چهل -اندوزي حرام ها و ثروت ب) نامشروع بودن مالكيت    
  يافتگي است. ج) زيرا راهي براي گسترش يا افزايش سرعت روند توسعه    
  هاي اقتصادي است. گذاري ) الف) يكي از ابزارهاي مالي براي تحقق سياست3  
  وهفتم قانون اساسي اصل چهل -اندوزي حرام ها و ثروت ب) نامشروع بودن مالكيت    
  به رشد و توسعۀ اقتصادي است.ج) زيرا مانعي بر سر راه دستيابي     
  هاي پولي مورد استفاده در زمان ركود يا تورم اقتصادي است. ) الف) يكي از سياست4  
  وهشتم قانون اساسي اصل چهل -اي  ب) رشد جزيره    
  يافتگي است. ج) زيرا راهي براي گسترش يا افزايش سرعت روند توسعه    
  ارد. با توجه به جدول فرضي زير:تومان درآمد د 4,850,000شخصي در ماه  -128
الف) ماليات ماهيانۀ شـخص بـر اسـاس نـرخ   

اي چه تفاوتي با ماليات او بر   تصاعدي طبقه
  اساس نرخ تصاعدي كلي دارد؟

س از محاسـبۀ ب) ماندٔه خـالص ماهانـۀ او پـ  
اي چقـدر   ماليات با نـرخ تصـاعدي طبقـه

  است؟
  كند؟ ج) كدام نرخ مالياتي هدف عدالت اجتماعي را بهتر محقق مي  
  ج) تصاعدي كلي و ثابت  تومان 4,165,000ب)  هزار تومان بيشتر است. 770) الف) 1  
  اي  ج) تصاعدي طبقه  تومان 3,760,000ب)    هزار تومان كمتر است. 365) الف) 2  
  اي  ج) تصاعدي طبقه  تومان 4,165,000ب)    هزار تومان كمتر است. 770) الف) 3  
  ج) تصاعدي كلي و ثابت  تومان 3,760,000ب)  هزار تومان بيشتر است. 365) الف) 4  
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -129
ن از خارج توانسته توان توليدي خود را افزايش داده و درآمد سرانۀ كشور هاي نوي هاي خارجي و انتقال فناوري الف) كشوري كه با جذب سرمايه  

  دست يافته است................  را به سطح باالتري ارتقاء دهد در واقع به
گيرد و  قرار مي..... .......... و در دستۀ اصلي...............  شود جزو هاي مختلف مي هايي كه صرف تربيت نيروي انساني متخصص در رشته ب) هزينه  

  شود. تأمين مي...............  از محل
  كند. عنوان درآمد نيز دريافت مي زمان با پرداخت آن، مالياتش را به باشد كه هم مي...............  هاي دولت، ج) يكي از هزينه  
  هاي اداري ج) هزينه  بودجۀ كشور -اي و عمراني  هاي سرمايه هزينه -هاي زيربنايي ب) هزينه  ) الف) توسعۀ اقتصادي1  
  هاي پرسنلي ج) هزينه  بودجۀ كشور -اي و عمراني  هاي سرمايه هزينه -هاي اجتماعي گذاري ب) سرمايه  ) الف) رشد اقتصادي2  
  هاي اداري ج) هزينه  درآمد ملي -هاي عادي هزينه -هاي زيربنايي ب) هزينه  ) الف) رشد اقتصادي3  
  هاي پرسنلي ج) هزينه  درآمد ملي -هاي عادي هزينه -هاي اجتماعي گذاري ب) سرمايه  ف) توسعۀ اقتصادي) ال4  

  
  
  
  
  
  
  

 

 

  هاي مالياتي انواع نرخ  سقف درآمديرديف
A معاف  معاف  معاف تومان 1,200,000هاي تا درآمد  
B  نسبت به مازاد طبقۀ قبل10با نرخ %25با نرخ  %10با نرخ تومان 2,500,000هاي تا درآمد % 
C  نسبت به مازاد طبقۀ قبل20با نرخ %25با نرخ %20با نرخ تومان 4,000,000هاي تا درآمد %
D  نسبت به مازاد طبقۀ قبل30با نرخ %25با نرخ %30با نرخ تومان 6,200,000هاي تا درآمد %
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  رو: با توجه به تصوير روبه -130
  چه تغييري كرده است؟ 95تا  60هاي  الف) ارزش پول طي سال  
  ب) تغيير ارزش پول در برابر كدام عامل بوده است؟  
  با كدام عامل رابطۀ عكس دارد؟ ج) قدرت خريد پول  
  ها شده كدام است؟ د) يكي از داليل مهمي كه موجب تغيير ارزش پول در اين سال  
ريال و در ابتداي سـال  800,000قيمت يك جفت الستيك  94) اگر ابتداي سال ه  

ريال شده باشد، كدام گزينه در رابطـه بـا نـرخ تـورم  1,100,000قيمت آن  96
  باشد؟ درست مي 95و  94اي ه الستيك در سال

  د) نوسانات قيمت  ج) تورم  ب) افزايش سطح توليد  ) الف) افزايش يافته است.1  
  باشد. الستيك اتومبيل در اين سال مي  معني افزايش قيمت % است و به10، 95سال  قابل محاسبه نيست اما در 94) نرخ تورم در سال ه    
  ها د) افزايش سطح عمومي قيمت  ج) حجم پول در گردش  ها عمومي قيمتب) افزايش سطح   ) الف) كاهش يافته است.2  
  كاهش يافته است. 94نسبت به  95ها در سال  % است، يعني سرعت رشد قيمت10، 95% و در سال 25، 94) نرخ تورم در سال ه    
  د) نوسانات قيمت  ج) حجم پول در گردش  ب) افزايش سطح توليد  ) الف) كاهش يافته است.3  
  كاهش يافته است. 94نسبت به سال  95ها در سال  % است، يعني قيمت10، 95% و در سال 25، 94نرخ تورم در سال ) ه    
  ها د) افزايش سطح عمومي قيمت  ج) تورم  ها ب) افزايش سطح عمومي قيمت  ) الف) افزايش يافته است.4  
  با رشد بيشتري افزايش يافته است. 94ها نسبت به سال  قيمت % است، يعني سطح10، 95صفر درصد اما در سال  94) نرخ تورم در سال ه    
  است؟ نادرستهاي زير  چند مورد از عبارت -131
  آورد. در عقد فروش اقساطي بانك بنا به تقاضاي مشتري ملك مورد اجاره را خريداري و پس از پايان دوران مشخص شده به تملك مشتري درميالف)   
  كند. خريد مي ها را پيش محصوالت توليدي آيندٔه بنگاه ب) در عقد معامالت سلف بانك  
  شود. ها تقسيم مي دهد تا در آن كشاورزي كند و نهايتاً سود بين آن در عقد مضاربه بانك زمين مشخصي را براي مدت معين در اختيار طرف ديگر قرار ميج)   
  آميزند. منظور ايجاد سود در هم مي د) در عقد مشاركت مدني دو يا چند شخص حقوقي سرمايۀ جنسي خود را به  
  گيرد. مي  الحسنه بانك مقدار معيني از مال خود را به مشتري واگذار و در زمان سررسيد عين مال يا قيمت آن را باز پس ) در قرضه  
  شود. بين بانك و طرف ديگر تقسيم مي پردازد و در نهايت سود حاصل از سرمايه در مناقصه، بانك سرمايه را تأمين و طرف ديگر با آن به تجارت مي) و  
  كند در مقابل عمل مشخص كارگزار يا عامل اجرت معين به او بپردازد. ز) در جعاله، طبق قرارداد كارفرما تعهد مي  
  1 (3  2 (5  3 (2  4 (4  
ابطه با اين اوراق سؤاالتي بـه شـرح كند. يكي از مشتريان در ر  شخصي براي نگهداري اوراق مشاركت خود به صندوق امانات بانك مراجعه مي -132

  پرسد: زير از او مي
  باشد؟ الف) ناشر اوراق مشاركت چه كسي مي  
  شود؟ كار گرفته مي هايي به ب) اين اوراق در چه طرح  
  شود؟ ها محسوب مي منظور حفظ امنيت طال و جواهرات شخصي جزو كدام وظيفۀ بانك ج) اجارٔه صندوق امانات بانك به  
  هاي توليدي، عمراني و خدماتي ب) در طرح    نك مركزي) الف) با1  
  هاي متعلق به دولت بها و ارز ج) نگهداري فلزات گران    
  هاي توليدي، عمراني و خدماتي ب) در طرح  هاي خصوصي و دولتي ها و شركت ) الف) دولت، شهرداري2  
  ج) قبول امانات و نگهداري سهام و اوراق بهادار    
  هاي تجاري و بازرگاني ب) در طرح  هاي خصوصي و دولتي ها و شركت ري) الف) دولت، شهردا 3  
  هاي متعلق به دولت بها و ارز ج) نگهداري فلزات گران    
  هاي تجاري و بازرگاني ب) در طرح    ) الف) بانك مركزي4  
  ج) قبول امانات و نگهداري سهام و اوراق بهادار    
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  ت سؤاالت زير در كدام گزينه آمده است؟پاسخ درس -133
هاي باال اقدام  كند و با صرف منابع و امكانات فراوان و هزينه الف) كشوري كه به داليل سياسي از خريد كاالهاي الكترونيكي از ژاپن خودداري مي  

  ...............  كند در واقع به توليد همين كاال هرچند بدون كيفيت در كشور خود مي
  است؟ نادرستكدام گزينه در رابطه با بورس اوراق بهادار ب)   
  شود؟ هاي تجاري توسط بانك مركزي از چه طريقي ميسر مي ج) ايجاد امكانات اعتباري براي بانك  
  ب) بازار رسمي و دائمي است.  ) الف) اصل مزيت نسبي را رعايت نكرده است.1  
  اي مالياتيه ج) از طريق كاهش نرخ ماليات و تغيير در پايه    
  شود. ب) با نام اوراق مورد معامله در آن نامگذاري مي  ) الف) از استقالل اقتصادي فاصله گرفته است.2  
  ج) از طريق كاهش نرخ ذخيرٔه قانوني و نرخ تنزيل مجدد    
  ب) بازار رسمي و دائمي است.  ) الف) از استقالل اقتصادي فاصله گرفته است.3  
  هاي مالياتي يات و تغيير در پايهج) از طريق كاهش نرخ مال    
  شود. ب) با نام اوراق مورد معامله در آن نامگذاري مي  ) الف) اصل مزيت نسبي را رعايت نكرده است.4  
  ج) از طريق كاهش نرخ ذخيرٔه قانوني و نرخ تنزيل مجدد    
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -134
  گذاري شد و فعاليت خود را در چه سالي آغاز كرد؟ المللي پول پايه با تأسيس صندوق بينزمان  يك از مؤسسات زير هم الف) كدام  
گيرد، در حالي كه بـراي كاالهـاي  افزوده در نظر مي ب) يكي از اعضاي سازمان تجارت جهاني در كشور خود، براي كاالهاي خارجي ماليات ارزش  

  يك از اصول موردنظر سازمان را ناديده گرفته است؟ قع اين كشور كدامكند. در وا پوشي مي مشابه داخلي از اين ماليات چشم
  گيرد؟ اي بر اساس كدام قاعدٔه تجاري صورت مي  ج) بازرگاني منطقه  
  سرّي رفتار داخليب) اصل ت  1945از سال  -المللي توسعه ) الف) سازمان بين1  
  ج) تقسيم تخصصي كار بين كشورها و افزايش حجم توليد در جهان    
  ب) اصل تسرّي رفتار داخلي  1946از سال  -المللي توسعه و ترميم ) الف) بانك بين2  
  اعضا و كاهش موانع تجاري  ج) افزايش مبادالت تجاري بين    
  كاهش تدريجي عوارض گمركي  ب)  1946از سال  -ترميم المللي توسعه و ) الف) بانك بين3  
  توليد در جهان ج) تقسيم تخصصي كار بين كشورها و افزايش حجم    
  ب) كاهش تدريجي عوارض گمركي  1945از سال  -المللي توسعه ) الف) سازمان بين4  
  ج) افزايش مبادالت تجاري بين اعضا و كاهش موانع تجاري    
مد را عادالنه ها از روشي كه توزيع درآ  % است. با محاسبۀ شاخص دهك2ترتيب  هاي اول تا چهارم جدول به در يك جامعۀ فرضي، فاصلۀ دهك -135

3دهد، عدد  نشان مي
 هاي زير بيانگر وضعيت توزيع درآمد اين جامعۀ فرضي است؟ يك از جدول حاصل شده است. در اين صورت كدام 4

  5  سهم دهك اول)4  3  سهم دهك اول)3  5  سهم دهك اول)2  3  سهم دهك اول)1
  7  سهم دهك دوم    5  م دهك دومسه    7  سهم دهك دوم    5  سهم دهك دوم  
  7  سهم دهك سوم    7  سهم دهك سوم    9  سهم دهك سوم    5  سهم دهك سوم  
  7  سهم دهك چهارم    9  سهم دهك چهارم    11  سهم دهك چهارم    5  سهم دهك چهارم  
  8  سهم دهك پنجم    9  سهم دهك پنجم    11  سهم دهك پنجم    6  سهم دهك پنجم  
  9  سهم دهك ششم    5/9  سهم دهك ششم    12  سهم دهك ششم    7  سهم دهك ششم  
  11  سهم دهك هفتم    5/10  سهم دهك هفتم    10  سهم دهك هفتم    8  سهم دهك هفتم  
  13  سهم دهك هشتم    5/13  سهم دهك هشتم    5/7  سهم دهك هشتم    9  سهم دهك هشتم  
  15  سهم دهك نهم    5/15  سهم دهك نهم    7  سهم دهك نهم    5/10  سهم دهك نهم  
  16  سهم دهك دهم    18  سهم دهك دهم    6/6  سهم دهك دهم    5/13  سهم دهك دهم  
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  عبارت زير معرف كدام كتاب است؟ -136
  »رفته حدود سه قرن طول كشيده است و بخش اول آن مربوط به آغاز حكومت سلجوقيان است. هم تأليف دو بخش اين كتاب روي«  
  عيار ) سمك4  ) سندبادنامه3  ) تاريخ بيهقي2  تاريخ سيستان) 1  
  ترين داستان حماسي ادبيات فارسي پس از شاهنامه كدام است؟ تفاوت اين اثر با شاهنامه چيست؟ موفق -137
  پرداختن به پهلوانان بعد از اسالم -نامه پ) گشتاس2  هاي عاميانه آميختگي با اندرزها و حكمت -نامه ) گرشاسپ1  
  هاي اوستا توجهي به بعضي از داستان بي -نامه ) گشتاسپ4  هاي خرافي اي افسانه آميختگي اين كتاب با پاره -نامه ) گرشاسپ3  
  است؟ نادرستنام نويسنده و موضوع كدام اثر  -138
  غتعلم بال -البالغه: عمر رادوياني ) ترجمان2  تاريخ و جغرافياي سرزمين سبزوار -فندق ) تاريخ بيهق: ابن1  
  تاريخ خاندان سلجوقي از ابتداي كار تا روزگار مؤلف - الدين راوندي الصدور: نجم راحة) 4  لغت و معاني آن -) المعجم: شمس قيس رازي3  
  عبارت زير دربارٔه كيست؟ -139
  »است. سيسم گرديده ساز ظهور رمانتي دانند و انديشۀ اين عصر زمينه بخش عصر روشنگري در قرن هجدهم مي وي را تجسم«  
  ) هوگو4  ) ژان ژاك روسو3  ) ولتر2  ) ويلهلم شلگل1  
  گيرند؟ از ميان نويسندگان زير چند نفر در مكتب رئاليسم سوسياليستي جاي مي -140

  »شولوخف -داستايوسكي -تولستوي -تورگينيف -همينگوي -فاكنر -پيليناك -گالدكوف«  
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) پنج1  
  ن عراقي به نثر و نظم است و موضوع آن چيست؟كدام كتاب فخرالدي -141
  ات: شرح كتب عرفانيعمالل ) اشعة2    نامه: سير و سلوك عارفانه ) عشاق1  
  نامه: ذكر مراحل مختلف سلوك عارف ) ده4  ) لمعات: عرفان و سير و سلوك عارفانه3  
  ؟نيستكدام دو اثر از يك شاعر يا نويسنده  -142
  مثنوي طاقديس -) خداوندنامه4  صد پند -نامه عشاق  ) مثنوي3  گوهرنامه -نامه ) سام2  خردنامۀ اسكندري -) لوايح1  
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  است؟» ذوقافيتين«كدام گزينه  -146

ايــــن پــــرده نــــوائيش هســــتكــــه در ) آن1
) چــــون بــــه ســــخن گــــرم شــــود مــــركبش2
ــــــوانمش3 ــــــخن خ ــــــحر س ــــــتري س ) مش
ــــيم4 ــــرده ) س ــــه زر م ــــه ب ــــاني ك ــــد كش ان

 

تـــر از ايـــن حجـــره ســـرائيش هســــت خـــوش 
ــــبش ــــه ببوســــد ل ــــد ك ــــب آي ــــه ل جــــان ب

شــــــــكن دانمــــــــش زهــــــــرٔه هــــــــاروت
ـــــرده ـــــه زر ب ـــــيم ب ـــــن س ـــــكۀ اي ـــــد س ان

 

  است؟ نادرستقافيۀ كدام گزينه  -147
كـــــرت چـــــو پريشـــــان شـــــوند) ز آتـــــش ف1
ام ) بــــــــــر در مقصــــــــــورٔه روحــــــــــاني2
ــــــفر3 ــــــن نوس ــــــل و م ــــــفران جاه ) همس
ـــــرده4 ـــــي ب ـــــن راه پ ـــــه اي ـــــه ب اي ) اگرچ

 

ـــــوند  ـــــان ش ـــــۀ خويش ـــــك از جمل ـــــا مل ب
ما گـــــــوي شـــــــده قامـــــــت چوگـــــــاني

ــــــي ــــــربتم از ب ــــــي غ ــــــخ كس ــــــر ام تل ت
ـــــــرمنده ـــــــه ش ـــــــي ك ـــــــرانجام دان اي س

 

  وزن مقابل كدام گزينه درست است؟ -148
ام خداونــــدا وق فرومانــــده) بــــه چــــاه شــــ1
ــــر2 ــــي قه ــــر كن ــــي و گ ــــف كن ــــر لط ) گ
ــــام3 ــــاي خ ــــن هنره ــــان زي ــــد فغ ــــرا ص ) م
نظـــران روي چـــو ماهـــت ) اي قبلـــۀ صـــاحب4

 

فروگذاشــــــت مكــــــن آفريــــــدٔه خــــــود را 
ـــــــر ـــــــت به ـــــــود ز مرحم ـــــــر دو ب در ه
كــــه نــــزد خــــرد هســــت عيــــبش تمــــام

فتنــــۀ خوبــــان جهــــان چشــــم ســــياهت ســــر
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  كدام گزينه فاقد اختيار وزني است؟ -149
) نـــــاتوانم كـــــه غمـــــت بـــــا مـــــن كـــــرد1
ــــاموافق2 ــــب ن ــــه رقي ــــنم ك ــــوانمش ببي ) نت
ــاغ گــل رنــگ اســت ) شــكوفه غاليــه3 ــو گشــت و ب ب
ـــاده4 ـــا ديوا ) س ـــت و ي ـــا مس ـــودم و ي ـــهدل ب ن

 

ـــــــت  ـــــــا بتوانس ـــــــور و جف ـــــــه از ج هرچ
چه خوش است گـل ولـيكن چـه كـنم كـه خـار دارد
هــــواي بــــادٔه صــــافي و نغمــــۀ چنــــگ اســــت
ــــدم ــــرس ترســــان ز زر خــــويش همــــي دزدي ت

 

  يت مصوت كوتاه به بلند و بلند به كوتاه است؟كدام گزينه داراي اختيار شاعري تغيير كمّ -150
ــدم در شــب حيــرت بســوخت1 ــا ق ) گرچــه ز ســر ت
) كشـــتي مـــا را خـــدايا ناخـــدا از هـــم شكســـت2
ــــي3 ــــر دم م ــــو ه ــــو ) از ت ــــوي ت ــــزم س گري
ـــي4 ـــا م ـــوي ري ـــا ب ـــافظ م ـــي از ح ـــد ) گفت آي

 

زنــده دل آمــد چــو شــمع خواجــوي آتــش زبــان 
ــــا ــــديم م ــــا وجــــود آنكــــه كشــــتي را خداون ب
ــــت ــــوي توس ــــدم س ــــو امي ــــن از ت ــــيم م ب
ــرين بــر نفســت بــاد كــه خــوش بــردي بــوي آف

 

  است؟ نادرستكدام گزينه نام وزن عروضي  -151
بيــنم ) اگــر آن نــور تجلــي اســت كــه مــن مــي1
) چــون از كمنــد عشــق اميــد خــالص نيســت2
ــد3 ــزار برآي ــوي گــل از طــرف مرغ ) ســحر چــو ب
ــــان او  آن ) و4 ــــر پيك ــــد ب ــــپر ش ــــه س ك

 

روشنم گشت چو خورشيد كـه طـور اسـت اينجـا 
ـــد را ـــدن پايبن ـــته ش ـــه كش ـــود ب ـــت ب رغب

ـــ ـــان م ـــم از ج ـــر و ب ـــواي زي ـــد رغ ن زار برآي
ــــد ــــانش ندي ــــر و كم ــــد و تي ــــته ش كش

 

  (رمل مثمن مخبون) 
(مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف) 
  (مجتث مثمن مخبون) 
 (سريع مسدس مطوي مكشوف) 

  وزن است؟ و تك نيستگانۀ وزني  هاي نه كدام گزينه در گروه -152
ــي1 ــان نم ــاري ز جه ــنش غب ــه دام ــو ب ــندم ) چ پس
سـر سـوداي تـو شـد ) چون همه جمعيـت مـن در2
ــــوختيم3 ــــود روان س ــــروختيم ع ــــمع دل اف ) ش
) تـــــا دل مـــــا در غـــــم چوگـــــان توســـــت4

 

چـــه پســـندد از حســـودم ســـخنان ناپســـندش 
ــي ــه كن ــان چ ــف پريش ــر زل ــو س ــم همچ ــار دل ك
گـــنج غـــم انـــدوختيم بـــا غـــم دل ســـاختيم
ـــــدان ماســـــت هـــــر دو جهـــــان عرصـــــۀ مي

 

  است؟» استعاره و تشبيه«كدام گزينه داراي  -153
هركــه رو بــر درگهــت بنمــود كــارش شــد چــو زر )1
) صــد صــوفي صــافي بــه يكــي جرعــه كنــد مســت2
ـــا3 ـــتان خاره ـــم گلس ـــو در چش ـــان ت ) اي ز مژگ
حاصـلي ) حاصلي در عشق ممكـن نيسـت جـز بـي4

 

ــــا  ــــواص كيمي ــــر دارد خ ــــت مگ ــــاك درگاه خ
ـــد ـــو باش ـــاي ت ـــام ز مين ـــه در ج ـــاده ك ـــر ب ه
گــــل ز ســــوداي رخــــت افتــــاده در بازارهــــا

ن كـردن چـو مـا را نيسـت زيـن بـه حاصـليچون توا 
 

  در كدام گزينه آمده است؟» مجاز، لف و نشر، جناس، ايهام و پارادوكس«هاي  ترتيب آرايه -154
الف) چهـرٔه زرد مـن و روي خـود از طـره بپـوش
ب) نهان شـدي ز مـن، اي آفتـاب چهـره، همانـا
ـــند اي دل ـــر ببخش ـــلطنت فق ـــرت س ج) اگ

ــي ــه ب ــا ك ــرا  د) بي ــن خ ــو دل م ــاد اســت بت آب
ــادكامي دوســته ــادي و ش ــه ش ــه ب ــده پيال ) ب

 

ـــيد  ـــد پوش ـــرّار بباي ـــيم ز ط ـــه زر و س ك
چـو ذره شـيفته عمـري نــه در هـواي تـو بــودم؟

ــم ــاهي ك ــا م ــود ت ــاه ب ــو از م ــك ت ــرين مل ت
ــي ــان نم ــلطاني جه ــه س ــز ب ــاد ج ــود آب ش

ـــمن ـــدٔه دش ـــوري دي ـــه ك ـــه ب ـــده پيال ب
 

  ه -الف -د -ج -) ب4  ج - ه -د -الف -) ب3  ب -د - ه -ج -) الف2  د -ب -ج -الف - ه )1  
  هاي مقابل كدام بيت تماماً درست است؟ آرايه -155

ــل روان1 ــرت آن لع ــم از حس ــد دل ــون ش بخــش ) خ
ــمن2 ــپهر دش ــدانم س ــت ن ــره باخ ــه مه ــوي ) چ خ
ـــه وداع3 ـــتاده ب ـــار س ـــن و ي ـــاران و م ـــر و ب ) اب
ـــاحب درد4 ـــد ص ـــق كن ـــت عش ـــن را تربي ) حس

 

هـــر و نشـــان بـــاشاي درج محبـــت بـــه همـــان م 
كـــه دور كـــرد بـــه دســـتان ز دوســـتان مـــا را

ـــه ـــدا گري ـــن ج ـــدا م ـــار ج ـــدا، ي ـــر ج ـــان اب كن
ـــت ـــل اس ـــان گ ـــم نماي ـــك زخ ـــل نم ـــور بلب ش

 

  تلميح) -(كنايه 
  لف و نشر) -(ايهام 
  جناس) -(استعاره 
ايهام تناسب) - (اسلوب معادله 

  هاي بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ آرايه -156
نــم كــه بــه زلــف تــو زنــم دســتمــن بــر ســر آ 

 

ــد  ــته باش ــر داش ــه س ــو چ ــف ت ــنبل زل ــا س ت
 

  تناقض -نظير  مراعات -) كنايه4  استعاره -تعليل حسن -) كنايه3  آرايي واج -تشبيه -) مجاز2  تلميح -مجاز -) ايهام1  
  آرايۀ مشترك ابيات زير كدام است؟ -157

ــر اطــراف چمــن اي عبيــد ايــن گــل صــدبرگ ب
ـــبا را نك ـــك ص ـــت پي شـــيدم در عشـــقمن

مردگـــان گـــر نـــدارد مـــاتم ايمـــان ايـــن دل
 

ــي  ــرا م ــحرگاه چ ــه س ــي ك ــيچ دان ــدد؟ ه خن
كـــه ميـــان مـــن و او حاجـــت پيغـــام نبـــود
ــخ ــالم تل ــۀ اس ــود كعب ــۀ خ ــه دارد جام از چ

 

  ) تلميح4  ) ايهام3  ) حسن تعليل2  ) تشخيص1  
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  ؟نيستسبك عراقي بارز » زباني«هاي  در كدام گزينه ويژگي -158
ميـــــــت اذ رميـــــــت ابتالســـــــت مـــــــا ر) 1
) عقــل كــل خطــي تأمــل كــرد ازو گفــت اي عجــب2
ـــت3 ـــال اوس ـــهود جم ـــه ش ـــدام آنك ـــاهد ك ) ش
) گفتي كه دشوار است كار دشوار كـار خـود خـودي4

 

بـــر نبـــي كـــم نـــه گنـــه كـــان از خداســـت 
القضـــات علــم اكســير ســـخن دانــد مگـــر اقضــي

ــــــدي ــــــاي مبت ــــــي و تمن ــــــود منته مقص
آسـان كـن ايـن دشـوار راخود را مبـين حـق را ببـين 

 

  است؟ نادرستنوع نقد ادبي مقابل كدام گروه از منتقدين  -159
  ديدرو (نقد اخالقي) -يتولستو -) افالطون2  شمس قيس رازي (نقد لغوي) - رشيدالدين وطواط - عبدالقاهر جرجاني) 1  
  ايبسن (نقد روانشناسي) -يوسكيداستا  -) مترلينگ4  ژان پل سارتر (نقد اجتماعي) -برتولت برشت -) هيپوليت تن3  
  چگونه است؟» وميانر چينيان و «شيؤه بيان مولوي در قصۀ  -160
  ) با كشف و شهود4  ) با طنز و شوخي3  ) با رمز و تمثيل2  ) با استدالل و منطق1  
  است؟ نشدهمفهوم بيت زير در كدام گزينه تكرار  -161

ســــجده نتــــوان كــــرد بــــر آب حيــــات
 

ـــن   ـــن ت ـــابم زي ـــا ني ـــاتت ـــاكي نج خ
 

  

ـــدم1 ـــود دي ـــود خ ـــكل خ ـــود مش ـــدر ره خ ) ان
ــــدي را2 ــــاال بلن ــــن ب ــــرفتن دام ــــد گ ) دال باي
ــار3 ــرآور ز ي ــو ب ــار ســر ت ــن چــو م ــا ك ) پوســت ره
) جســـم خـــاكي اســـت حجـــاب نظـــر راهـــروان4

 

ـــت  ـــان گش ـــديم راه آس ـــرون ش ـــو ب ـــود چ از خ
تــــن آســــوده را چنــــدي گرفتــــار بــــال كــــردن

ــت ــن پوس ــي از اي ــا ك ــر ت ــداري مگ ــز ن ــت مغ پوس
ســيل چــون گــرد ره از خــويش فشــاند درياســت

 

  مفهوم بيت زير در كدام گزينه است؟ -162
ـــذري ـــر بگ ـــرم و دي ـــاش در ح ـــتانه ك مس

 

گــاه مــؤمن و ترســا كــنم تــو را تــا قبلــه 
 

  

ــوه1 ــان جل ــالم ج ــار ع ــت ) اي به ــا رخ ــن ت اي ك
كنـــد ) صـــاحب تســـليم را هـــركس تواضـــع مـــي2
گـاه دل اسـت ) برون ز شش جهت است آنچـه قبلـه3
) محـــراب و كعبـــه حاجـــت مـــا چـــون روا نكـــرد4

 

ارغــوان و اللــه را بــر حســن خــود مفتــون كنــد 
ــي ــدا م ــك ســجده پي ــي ي ــر كن ــا شــود محــراب گ ه

چـــه التفـــات كنـــي هـــر نفـــس بـــه ســـوي دگـــر
ـــــه ـــــديم در قبل ـــــرو درآم ـــــم اب ـــــاه آن خ گ

 

  است؟ نيامدهمفهوم بيت زير در كدام گزينه  -163
كسـي وچـه راه از بـيبا عقل گشتم همسفر يك ك

 

هــا شــد ريشــه ريشــه دامــنم از خــار اســتدالل 
 

  

) مشــكل عشــق نــه در حوصــلۀ دانــش ماســت1
آسـا ) به كوي عشق سرگردان چـو ديـدم عقـل بـرق2
) گر تو گويي عشـق را از عقـل پـروا هسـت، نيسـت3
) بيـــا بـــه مكتـــب مـــا و كتـــاب عشـــق بخـــوان4

 

حــل ايــن نكتــه بــدين فكــر خطــا نتــوان كــرد 
اي عاشــقان از عقــل ســرگردان خــود كــردمفــرار 

ور بگــويي عقــل اينجــا روســتايي نيســت، هســت
ــد ــاب خــوش باش ــن كت ــر ذوق اي ــدن از س ــه خوان ك

 

  عبارت زير با كدام بيت قرابت دارد؟ -164
  »اي كه توانگران را ثنا گفتي و بر درويشان جفا روا داشتي بدان كه با خمر خمار است و بر سر گنج مار است.«  

ـــود) د1 ـــان رو نم ـــور ايم ـــش ن ـــر زلف ر ســـواد كف
) هر كجا نوري اسـت در عـالم قـرين ظلمـت اسـت2
) خـــاطر خـــويش منـــه در گـــرو شـــادي و غـــم3
ــاده) مســتي و مخمــوري از هــم گر 4 ــد چــه دور افت ان

 

ـــدت  ـــور ايمـــان باي ـــر ن ـــرش بجـــو گ ظلمـــت كف
هر كجـا سـوري اسـت در گيتـي قـرين شـيون اسـت

گــذردتــات بــر دل غــم و شــادي همــه يكســان 
ــدا ــم ج ــار از ه ــتي و خم ــو مس ــم ت نيســت در چش

 

  بيت زير با كدام گزينه قرابت دارد؟ -165
ــروي ــه س ــدد ب ــه خن ــل ك عجــب نيســت از گ

 

كـــه در ايـــن چمـــن پـــاي در گـــل نشـــيند 
 

  

ـــــرٔه او1 ـــــد ط ـــــدي پايبن ـــــم نش ـــــر دل ) اگ
ــاي2 ــري پ ــوق قم ــر ط ــاغ آخ ــود در ب ــم ) ش ــد غ بن
ــه دوش3 ــن ب ــياحت فك ــل رداي س ــوي گ ــون ب ) چ
ــت) 4 ــار غم ــه گرفت ــت ك ــه حاج ــد چ ــيد را قي ص

 

ـــي  ـــودي ك ـــدان ب ـــره خاك ـــن تي ـــرار در اي اش ق
ـــش را ـــرو روان ـــد س ـــد ق ـــين باش ـــر آزادي هم گ
چـــون ســـرو پـــا شكســـتۀ يـــك بوســـتان مبـــاش

ـــي جـــاي دگـــر مـــي ـــيغش بزن ـــه ت نشـــود گـــر ب
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  ۱۶۶-۱۷۱(عّین األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو الّتعریب(:  

  »:إنَّ املستکربین يف العامل ال یریدون مّنا غیر الّتبعّیة و الوقوع يف فّخهم!« -۱۶۶

  خواهند! ) استکبارگران در جهان فقط از ما وابستگی و افتادن در دامشان را می۱  

  خواهند و افتادن در دامشان را! ) مستکربان فقط وابستگی در جهان را از ما می۲  

  خواهد جز وابستگی و افتادن در دامشان را! هانی از ما منی) استکبار ج۳  

  خواهند! جز افتادن در دام و وابستگی به خودشان را از ما منی ) استعامرگران در جهان به۴  

  »:و اللّه لیس إْخواُن یوسف أعجَب ِمن ُمْذنٍب یبیُع نَْفَسُه مبَْعصیِة ساعٍة!« -۱۶۷

  فروشد! تر نیستند از گنهکاری که نفس خود را به نافرمانی ساعتی می ) به خدا قسم برادران یوسف عجیب۱  

  فروشد! ) قسم به خدا که عجیب نیست آن گنهکاری که مثل برادران یوسف، نفسش را به نافرمانی ساعتی می۲  

  وشد!فر  انگیزتر نیستند که نفس را به گناه کردن در ساعتی می  ) به خدا قسم برادران یوسف از گنهکاری شگفت۳  

  تر از برادران یوسف نیست! رساند، عجیب ) قسم به خدا، گنهکاری که نفس خودش را به گناهی در ساعتی به فروش می۴  

  »: علیَک أن تَْحُصَل علٰی ملکِة نفِسَک ألْن ال تَْعَمَل الحرام و ال ترتَک العمل بالواجب!« -۱۶۸

  را انجام ندهی و عمل به تکلیف را ترک نکنی!) بر توست که بر نفس خود مالک شوی برای اینکه حرام ۱  

  کنی! دهی و عمل به واجب را ترک منی ) بر تو واجب است که مالک نفس خود باشی زیرا عمل حرام را انجام منی۲  

  دست آوری برای اینکه حرام را عمل نکنی و عمل به واجب را ترک ننامئی! ) بر توست که مالکیت بر نفس خود را به۳  

  و واجب است که برای حصول به مالکیت نفست، حرام را انجام ندهی و عمل به واجب را ترک نکنی!) بر ت۴  

  »:من آداب التََّعلُّم الّتي یَِجُب أْن یراعیها طالُِب العلم هو أْن یَْحَرتَِم األستاذ إحرتاماً شدیداً!« -۱۶۹

  شدت احرتام بگذارد! که به استاد به آموز آن را رعایت کند این است ) از آداب یادگیری که باید دانش۱  

  ) از جمله آداب تعلم که باید طالب دانش آن را رعایت کند هامن است که به استاد خود بسیار احرتام بگذارد!۲  

  شدت مورد احرتام قرار گیرد! آموز رعایت آن واجب است این است که استاد به ) از آداب یادگیری که بر دانش۳  

  شدت مورد احرتام قرار گیرد! ادگیری که طالب علم باید آن را رعایت کند این است که استادش به) از جمله آداب ی۴  

  »:کند! هایشان کمک می ای دارند که آنان را در زندگی برای رسیدن به هدف ای، نقشه خردمندان هر جامعه« -۱۷۰

  ) لِلُْعَقالء يف کّل مجتمعٍ ُخطّة تُساِعُدهم يف الحیاِة لِلوصول إلی أهدافهم!۲  غایاتهم!ُعقالء کُّل مجتمعٍ لهم ُخطٌَّة یُساِعدهم يف حیاتهم لِلوصول إلی ) ۱  

  ) عقالء کُّل مجتمعٍ لهم خطٌّة یُساِعدونهم يف العیش لِلوصول إلی أهدافهم!۴  ) لُِعَقالء کُّل مجتمع ُخطٌَّة تُساِعدهم يف الحیاة للوصول إلی غایاتهم!۳  

  »:کنند! های واالیش کمک می کنند و انسان را در هدف الهی هستند که تغییر منی یهای جهان حاکم است سنت قوانینی که بر این« -۱۷۱

  ) القوانین الّذي حاکمٌة علی هذا العامل هي الّسنن اإللهیّة الّتي ال تتغیّر و یساعد اإلنسان يف أهداِفه الّسامیة!۱  

  نٌن إلهیٌّة ال تَتََغیَّر و تساِعُد اإلنسان يف أهداِفه الّسامیة!) القوانین الّتي ُمَسیْطرٌة علی هذا العامل سُ ۲  

  ) القوانین الّتي ُمَسیطٌر علی هذه الّدنیا سنٌن إلهیّة ال تَتََغیَّر و تساِعُد اإلنسان يف أهدافه العالیة!۳  

  داِفه العالیة! ) قوانیُن تَُسیْطُر علی هذا العامل سنن الهيٌّ ال تغییَر لها و تساِعد اإلنسان يف أه۴  

 ) ۱۷۳و  ۱۷۲عّین الّصحیح يف الّتشکیل(:  

  »:عندما أشعر باألمل ألتصق باألرض بالّسجود الطّویلة فسأجد من یسمعني!« -۱۷۲

  ِمنْ  -أَلْتَِصُق  -) أَْشُعرُ ۴  یَْسَمُعني -الطّویلةِ  -) أَلْتَِصُق ۳  فََسأِجدَ  -الطّویلةِ  -) ِباأللَمِ ۲  أَلْتَِصَق  -أَْشُعرُ  -) عندَ ۱  

  »:إن علامء الّتغذیة یعتقدون بأن تناول األطعمة الّتي فیها زیت کثیر لیس أنفع لکم!« -۱۷۳

  اَنَْفعُ  -األطعمةِ  -) التّغذیةِ ۴  کثیرٌ  -ِبأَنْ  -) یُْعتََقدونَ ۳  کثیرٌ  -األطعمةَ  -) التّغذیةِ ۲  زیٌت  -تَناُوَل  -) علامءَ ۱  

  ۱۷۵و  ۱۷۴يفّ (عّین الّصحیح يف اإلعراب و الّتحلیل الّرص(:  

  »:إذا کان الکریم عبوس وجٍه فام اَْحلَی البشاشة يف البخیل!« -۱۷۴

  و مرفوع » کان«صحیح اآلخر/ إسم  -معرفة -منرصف -معرب -جامد -مذکّر -مفرد -) الکریم: إسم۱  

  و منصوب» کان«صحیح اآلخر/ خرب  -منرصف -)سم مبالغهامشتّق ( -مذکّر -مفرد -) عبوس: إسم۲  

  املسترت» هو«معتّل (أجوف)/ فعل و فاعله  -»إفعال«باب  -فعل إلنشاء التّعّجب -ماٍض  -اَْحلَی: فعل )۳  

  صحیح اآلخر/ مفعول به و منصوب -منرصف -معرب -مشتّق  -مؤنّث -مفرد -) البشاشة: إسم۴  

  !»:إّن املؤمن ال یََتکربَّ و ال یَرَْفُع صوته و ال یتکلّم مع اآلخرین إّال بهدوء« -۱۷۵

  »إنَّ «صحیح و مضاعف/ مضارع مرفوع و الجملة خرب  -معرب -»تفّعل«مزید ثاليّث من باب  -للغائب -مضارع -) ال یتکّرب: فعل۱  

  نکرة/ مفعول به و منصوب -صحیح اآلخر -منرصف -معرب -جامد -مذکّر -مفرد -) صوت: إسم۲  

  صحیح و سامل/ فعل مضارع و الجملة معطوفة و مرفوع محّالً -معرب -»تفعیل«مزید ثاليّث من باب  -للغائب -) ال یَتَکلَّم: فعل مضارع۳  

  ممنوع من الّرصف/ مضاف إلیه و مجرور بالیاء -معرب -مشتّق (اسم تفضیل) -جمع الّسامل للمذکّر -) اآلخرین: إسم۴  

  ۹۷ سال یرسارس  آزمون ۀمحدود مطابق جامع
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 ) ۱۷۶-۱۸۵عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة(:  

  املفعول املطلق:فیها  لیسعّین ما  -۱۷۶

  ) ال یَْعَمُل زَُماليئ بقدر ما اَعَمُل و لکّنهم یفوزوَن دامئاً!۲  ) اَطْلُب ِمن طّاليب اَْن یُحاولوا يف الّدراسِة کثیراً!۱  

  لحنون!) تَتَکلَّم املَُدرَِّسُة يف الّصفِّ و هي تَْنَصُحنا نصیحة األُّم ا۴  ) إرتفعت اَْسعاُر الفواکه إرتفاعاً یوم الخمیس!۳  

  يف أفعال املقاربة: الخطأعّین  -۱۷۷

  ) َعسی هؤالء األصدقاء اَْن یفوزوا يف حیاتهم!۲  ) اََخَذ العامل یُدیم عمله يف هذا املَْصنع!۱  

!۴  ) َجَعَل هذا الوزیر یَْفتَِتُح يف مدینتنا متحفاً!۳     ) اولئک االُّمهات أََخْذَن تُربّیَن أوالَدُهنَّ

  ثُه واجب:عّین الفعل تأنی -۱۷۸

  ) اُلَِّفْت کُتٌب تاریخیٌّة َحْول ما َجرٰی يف البالد اإلسالمیّة!۲  ) إْستََمَعت إلی کالم املعلّمة هذه البنت!۱  

  ) َهبَِّت الّریح و تَساقَطَت األَْوراق علی األرض!۴  ) يف هذه القریة برئ ُحِفرَْت إلستحصال املاء للفّالحین!۳  

  الجمالت الّتالیة: يف» ما«َعْن  الخطأعّین  -۱۷۹

  ) ما تُشاِهد يف املجتمع یَُکْن عربًة لَک! (رشطیّة)۲  ) ما یَُقوُل يل ُمَعلُّمنا مفیٌد لَنا و لَکم! (رشطیّة)۱  

  ) ما يف جیبک یا أيب، َهْل عندک نقوٌد تُْعطیني! (استفهامیّة)۴  ) ما َسِمْحُت أْن یَتََرسََّب الیأس يف نفيس! (نافیة)۳  

  َمَع األخبار االُخرٰی: یختلفُ عّین الخرب  -۱۸۰

  ) يف حدیقتنا الواسعة ورود تَتَفتَُّح يف الّربیع حسناً و جامالً!۲  ) لَنا ضیوف کثیرون يف بیتنا يف األسبوع القادم!۱  

نا الکبیر أصدقايئ یَْسعَ ۴  ) ُهناَک يف املدرسِة طّالب یجتهدوَن يف الوصول إلی الُعلٰی!۳     ون ملساعدِة الطّّالب اآلخریَن!) يف َصفِّ

  عّین الّصحیح يف أسلوب الّرشط: -۱۸۱

ُم يف أمور الّدنیا و اآلخرة!۲  ) إن تَْسَمْع کلمة الحّق و تَْعَمل به تَِصْل إلی رحمة اللّه!۱     ) َمْن نَِيسَ اللّه يف الحیاة إنّه ال یتقدَّ

  ) إجتهْد يف حیاتَک دامئاً تنال املناصب العالیة!۴  طه!) إْن تَُکْن مؤمناً يف دنیاک یَْهدیَک اللّه إلی رصا۳  

  يف أسلوب املفعول له: الخطأعّین  -۱۸۲

  ) مجاهدو اإلسالم یَْهَجمون علی الَعُدّو ُحبّاً لِلّشهادة!۲  ) إنَّ هؤالء مؤمنون یَُصلّون قربة إلی اللّه!۱  

  حاَوَل األصدقاء لَِنیِل إلی العلی رجاًء لِلَمفازة! )۴  ) يف األْسبوع املايض َذَهبُْت إلی أهواز زیارًة ِألْهيل!۳  

  »:مبتدا«عّین الّتمییز يف األصل  -۱۸۳

  ) هؤالء الجنود أََشّد جرأة من سائر الجنود يف طریق الحّق!۲  ) أْصبح أیّوب مریضاً عندما کان شیخاً و إْشتَهَر صرباً!۱  

  ) صاح قلبي خوفاً عندما تلوُت هذه اآلیة الّرشیفة من القرآن!۴  !) عندما شاَهدُت هذه الحادثة إنقلبُْت روحاً و عمال۳ً  

  عّین ما لیس فیه أسلوب الّتأکید: -۱۸۴

  )سبحان الّذي َخلََق األزواَج کُلّها() ۲    ) الَجْهل الَجْهل فإنُّه یَْهِدم الّدیار!۱  
  منوَن يف وعدهم و صدق اللُّه وعده!) صدق املؤ ۴  ) الطّالبة تَتَقّدم يف أعاملها الیومیّة یوماً بَْعَد یوٍم!۳  

  فیه املحّسنات املعنویّة: لیسعّین ما  -۱۸۵

  ) إْستَْقبَلْتُه بحفاوٍة و لکّنُه أجابني بربودٍة!۲  ) یا طالبي الحّق علیکم أْن تختاروا الّنور علی الظّالم!۱  

  ک بالعزم یُؤَخُذ بالحزم!) یا ولدي علی۴  ) عیشوا يف دنیاکم أحراراً و ال تکونُوا اَُرساء مغرورین!۳  

  

  يافت؟ گسترش ايران شرقي مرزهاي در ها كوشان دست به آيين كدام اشكانيان، حكومت دوران در -186
  يهود) 4  مسيحيت) 3  مانوي) 2  بودايي) 1  
  استان بودند؟دورود ب ترتيب پايتخت اقوام اموري، آشوري و كلداني در ميان كدام شهرها به -187
  بابل -بابل -) نينوا4  بابل -نينوا -) بابل3  بابل -نينوا -) اور2  نينوا -اور -) بابل1  
 بـه و شـد خـارج تابعيـت سـلجوقيان از سـلجوقي، حكومـت در ومـرج هرج مشاهدٔه بروز يك از حاكمان سلسلۀ خوارزمشاهيان، با كدام -188

  پرداخت؟ كشورگشايي
  الدين ) جالل4  ن) انوشتگي3  ) اتسز2  ) تكش1  
  شد؟ مي چگونه اداره روستاها و شهرها محلي امور ايران، به مسلمان اعراب ورود ابتداي در -189
  .گرفت قرار عرب اشراف وها  قبيله سران انحصار در كامل طور به، روستاها و شهرها داخلي ادارٔه امور )1  
  .گرفتند مي دست به را ادارٔه امور اسالم، پذيرش صورت در ايراني بزرگان) 2  
  .بودند حكومت و مردم واسطۀ ميان عرب، قبايل سران يا و ارشد فرماندهان) 3  
  .داشتند عهده به را محلي ادارٔه امور گذشته، همچون ايراني بزرگان) 4  
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  ساحلي بود؟ نواحي در بيشتر ابتدا شهرها چرا در اروپاي عصر رنسانس، رشد -190
  ) چون در نواحي ساحلي، امكان بيشتري براي فعاليت تجاري فراهم بود.2  تر بود. نواحي ساحلي، براي ساخت شهرها مناسب زيرا موقعيت جغرافيايي) 1  
  تري ديده بودند. هاي صليبي آسيب كم ) چون اين مناطق در جنگ4  .داشتند كمتر حضور فئودال حكمرانان و كشاورزان آنجاها در ) زيرا3  
  وزير، محمدرضاشاه از ايران فرار كرد؟  ولت كدام نخستده روز پس از تشكيل د -191

  ) جعفر شريف امامي4  ) شاپور بختيار3  ) جمشيد آموزگار2  ) ارتشبد ازهاري1  
 و ايـران روابـط مازندران، به ها قزاق از گروهي هجوم و بازرگان عنوان به روسيه سياسي مأموران حضور صفوي، پادشاه كدام حكومت دوران در -192

  كرد؟ تيره را هروسي
  ) شاه عباس اول4  ) شاه صفي3  ) شاه تهماسب2  ) شاه عباس دوم1  
  كرد؟ اتخاذ را مهم تصميم كدام لاو  جهاني جنگ شروع از پس سال يك اتريش، با اختالف سبب به ايتاليا دولت -193
  .پيوست مثلث حادات به) 4  .شد متحد عثماني دولت با) 3   .پيوست متفقين به) 2   .كرد طرفي بي اعالم) 1  
  برآمد؟ اقدام كدام انجام صدددر  انگلستان دولت بود، ايران در انگليس هاي سياست شكست واقع در كه 1919 قرارداد شكست پي در -194
  .كند ديلتب خود منطقۀ نفوذ به را ايران جنوب روسيه، با قراردادي طي) 2  .كند برقرار ايران در »جمهوري« نظام سلطنتي، حكومت جاي به) 1  
  .كند فراهم كودتا طريق از جديد حكومت تشكيل براي را زمينه) 4  .كند خود تسليم نظامي تهديد و اقتصادي تحريم طريق از را ايران) 3  
  شد؟ تأسيس چگونه قاجار محمدشاه دورٔه سلطنت در ايران، در جديد سبك به مدارس نخستين -195
  .كرد گذاري بنيان را مدرسۀ مشيريه سپهساالر، خان ميرزاحسين) 1  
  .كردند تأسيس را مدارسي فرانسوي، سپس و آمريكايي ميسيونرهاي ابتدا) 2  
  .كرد برپا تبريز در را مدرسۀ رشديه تبريز، علماي از يكي فرزند رشديه احسنميرز ) 3  
  .كرد طراحي بود، ديده عثماني و روسيه در كه هايي نمونه براساس را دارالفنون اميركبير،) 4  
  ناميدند؟ مي» دينار«و » فلس«ترتيب  را به فلزات نوع كدام از شده تهيه هاي سكه دورٔه اسالمي، در -196
  مس -) نقره4  طال -) مس3  طال -) نقره2  نقره -) مس1  
  داشت؟ قرار نادرست اخبار و هاماتاز اب اي لهها  در سلسلۀ ايراني اين تاريخ آثار باستاني كدام سلسلۀ ايران باستان، روي مطالعه بر و كشف از تا قبل -197
  ) ساسانيان4  ) اشكانيان3  ) هخامنشيان2  مادها) 1  
  اطمينان كرد؟ توان نميتاريخي » سند«در چه صورتي، به اصالت يك  -198
  ) رونوشت يا به اصطالح قديم، سواد باشد.2    ) مخدوش و خط خورده نباشد.1  
  س باشد.شده و نو نوي ) ترميم4    ) خالصه شده نباشد.3  
  است؟ دوره آن نامۀ فرمانروايان زندگي حقيقت در موارد از بسياري در دورٔه تاريخي، يك به مربوط منابع از يك كدام -199
  شاهان يها كتيبه) 4  حكومتي و دولتي اسناد) 3  ها اندرزنامه) 2  تاريخي يها كتاب )1  
  هاي تقويم مصريان باستان است؟ كدام گزينه، از ويژگي -200
 افزودند. مي سال به سيزدهمي بار ماه يك سال سه قمري در ميان آنان رايج بود و هر -تقويم خورشيدي )1  
  نام داشت. ادارو دوازدهم ماه بود و اول نيسانو نوروز روز كه بود نيسانو تقويم، ماه اين ) نخستين2  
  .شد مي انزم هايي هم جشن با سال ماه اولين و بود يكي پاييز آغاز سال با ) آغاز3  
  بود. روزه 35 ها آن ماه دوازدهم و داشت روزه 30 ماه 11 ) اين تقويم4  

  
  يك از ابعاد توسعۀ پايدار است؟  كدام وجز » ايجاد تعادل بين روستاها و شهرها« -201
  ) فرهنگي4  ) مكاني3  ) اكولوژيكي2  ) اقتصادي1  
  افتد؟ تر تحت تأثير باران اسيدي است؟ وارونگي دما در كدام اليه اتفاق ميكدام منطقه از جهان بيش -202
  تروپوسفر -) شبه جزيرٔه اسكانديناوي2   استراتوسفر -) شبه جزيرٔه ايبري1  
  ماگنتوسفر -) شبه جزيرٔه اسكانديناوي4    يونوسفر -) شبه جزيرٔه ايبري3  
  كدام است؟ » واحه«شرط الزم براي ايجاد  -203
  ها وجود داشته باشد. ها و دامنه ) امكان دسترسي به آب در پايكوه2  ها و رودها در نزديكي روستا وجود داشته باشد. ) چشمه1  
  به سطح زمين نزديك باشند. ها هاي زيرزميني در حاشيۀ بيابان ) آب4  هاي فراوان در نزديكي روستا قرار گرفته باشد. افكنه ) مخروط3  
هاي اخير در كشور ما به  ترين نوع مهاجرت در دهه حجم چه بوده است؟ پر 1989دم مجارستان به آلمان پس از سال علت مهاجرت برخي از مر  -204

  چه صورت بوده است؟ 
  ها به داخل شهرهاي بزرگ حركت روزانه از حومه - دستيابي به منابع طبيعي) 2  شهر به روستا -) مشكالت اقتصادي1  
  المللي مهاجرت بين -) دستيابي به منابع طبيعي4  روستا به شهر -) مشكالت اقتصادي3  
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هـا، فرسـايش بـه وسـيلۀ  ترين عامل تغيير شـكل نـاهمواري وجود آمده است؟ مهم به ها هاي دماوند و سهند در كدام دوره شكل نهايي كوه -205
  ............... بوده است. 

  هاي روان آب -كواترنر ) ترشياري و اوايل2  يخچال -) ژوراسيك و اواخر كربونيفر1  
  جاذبۀ زمين -) دونين و اواخر كواترنر4    باد -) كرتاسه و اوايل كربونيفر3  
  همراه دارد؟  ها چه پيامدي را در نواحي كوهستاني به جاري بودن رودها در تهِ دره -206
  بازده ديم ) گسترش كشت كم2    ها ) رواج كشت آبي در دامنه1  
  ) فراگير شدن لغزش و ريزش در نواحي كوهستاني4  ها تخريب سنگ) شسته شدن خاك حاصل از 3  
  هاي نواحي گرم و خشك است؟  يك از اَشكال فرسايش بادي در بيابان كدام از مواد زير مربوط به كدام هر -207
  طويل در جهت باد دارند.  زايدٔهاند و دو  شكل  هاي هاللي الف) تپه  
  اند. هاي طبيعي خشك شده هايي است كه پس از محو يخچال دها و درياچهشدٔه كف رو  ها رسوبات خشك ب) منشأ آن  
  ب) لُس  ) الف) برخان2  ب) سيف  ) الف) ياردانگ1  
  فرش بيابان ب) سنگ  ) الف) ستون سنگي4  ب) رگ   اي  هاي ماسه ) الف) تپه3  
  شونده وجود دارد؟  دا كدام منابع تجديدسنگي جهان در كدام منطقه قرار دارد؟ در روسيه و كانا ترين تشكيالت زغال بزرگ -208
  ژئوترمال -هاي سراسري قطب جنوب ) كوه2  هيدروالكتريك -) نواحي هموار ناحيۀ معتدل1  
  هاي تايگا جنگل -هاي سراسري قطب جنوب ) كوه4  يخچال -) نواحي هموار ناحيۀ معتدل3  
  كدام است؟» موريتز سن«و » مر «، »ژوهانسبورگ«يك از شهرهاي  نقش هر -209
  بازرگاني -دانشگاهي -اي و هنري ) موزه2    بندري -صنعتي -) ارتباطي1  
  صنعتي -بازرگاني -) توريستي4  توريستي -اي و هنري موزه -) معدني3  
  است؟» مرز تحميلي«هاي حكومت است؟ مرز ميان كدام كشورها از نوع  يك از ويژگي به كدام طمربو » المللي شخصيت بين«پيدا كردن  -210
  اسكاتلند و انگليس -) مشروعيت4  ليبي و الجزاير -) حاكميت3  ايرلند شمالي و جنوبي - مشروعيت) 2  مصر و سودان -) حاكميت1  
  رقيب بوده است؟  ها بي شاخص مهم جغرافياي اسالميِ قديم (تا پايان سدٔه پانزدهم ميالدي) كدام است؟ ابوريحان بيروني در كدام زمينه -211

  هاي اطراف و موقعيت درياها آوري اطالعات سرزمين جمع -ت جغرافيايي و كشف مناطق جديد) تحقيقا1  
  كشي علمي ريزي و پيشبرد جغرافياي رياضي و نقشه پايه -) گردآوري و تنظيم اطالعات عمومي و جغرافيايي2  
  ي تحت حكومت مسلمانان ها آوري اطالعات و شناخت شهرها و راه جمع -) تحقيقات جغرافيايي و كشف مناطق جديد3  
  كشي و آگاهي نسبت به مسائل نظامي نقشه -) گردآوري و تنظيم اطالعات عمومي و جغرافيايي4  
  براي درك بهتر جايگاه آمايش در كشورمان ابتدا بايد به كدام مورد توجه كرد؟  -212
  ها تاريخ سازماندهي مكاني فعاليت) 2    ) تنوع جغرافيايي و وسعت منطقه1  
  هاي دورٔه قبل ريزي ) بررسي مشكالت برنامه4    تهيۀ گزارش پيرامون عمران كشور) 3  
  هاي جغرافيايي است؟  يك از موارد زير در رابطه با كدام بخش از پژوهشهر  -213
  شود.  هاي مكاني بررسي مي الف) عالوه بر مكان، شكل و نحؤه پراكندگي پديده  
   ب) رابطۀ بين وارونگي دما و سرد شدن هوا  
  ) الف) دومين پرسش بنيادي    ب) پژوهش همبستگي2  ترين پرسش جغرافيايي    ب) پژوهش توصيفي ) الف) اصلي1  
  ) الف) دومين پرسش بنيادي    ب) پژوهش علّي4  ترين پرسش جغرافيايي    ب) پژوهش بنيادي ) الف) اصلي3  
  ست؟ درست ا» آمايش سرزمين«يك از موارد زير در رابطه با  كدام -214
  كمك جغرافياي كاربردي آمده تا به نتايج مطلوب دست يابد.  هايي است كه به الف) يكي از برنامه  
  گيري است.  ب) يك مرحلۀ كامل در گردآوري اطالعات، تحليل مسائل و روند تصميم  
  . پردازد اي و اجتماعي مي هاي جغرافيايي در رفع نيازهاي ملي، منطقه ج) به كاربرد عملي پژوهش  
  پردازد.  برداري از همۀ امكانات مي منظور بهره هايش به د) به تنظيم رابطۀ انسان و فضا و فعاليت  
  گيرد.  هاي اعتقادي و فرهنگي با ابزار علم و تجربه در طول زمان شكل مي ) براساس ارزشه  
  »ه«و » ج) «4  »د«و » الف) «3  »د«و » ب) «2  »ب«و » الف) «1  
  هاي زير است؟  خ درست و كامل پرسشكدام گزينه پاس -215
  برداري هوايي چيست؟  الف) دليل ضرورت نقشه  
  ب) شكل مقابل بيانگر چيست؟   
  نگاري ب) آب  جغرافيايي هاي ) الف) محدوديت1  
  بندي ب) مقياس  ) الف) وسعت كمِ منطقه2  
  ب) فتوگرامتري  جغرافيايي هاي ) الف) محدوديت3  
  برداشت  ب)  ) الف) وسعت كمِ منطقه4  
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  ترتيب اين عبارات با چه مفاهيمي ارتباط دارند؟ به -216
   گيري با فرهنگ و آگاهي مشترك آدميان شكل  
   هاي روشمند علمي و ذهني براي درك حقايق كلي تأمالت فكري فعاليت  
   ها از ديد قرآن هاي اجتماعي انسان پيامدهاي الزامي كنش  
  اعتباريات اجتماعي -عقل جمعي -) جهان نفساني2  قوانين اجتماعي -عقل تجربي -) هويت اجتماعي1  
  هاي الهي سنت -عقل در معناي خاص -) جهان اجتماعي4  هاي اجتماعي سنت -عقل در معناي عام -) نظام اجتماعي3  
  نظر ماكس وبر مرتبط است؟جهان متجدد غرب، از  هاي ترتيب هريك از عبارات زير با كدام ويژگي به -217
   دهد. گيري حوادث و مسائل طبيعي را به انسان مي بيني و پيش علوم تجربي با روش تجربي خود، قدرت پيش  
   كنند. ها از علوم تجربي استفاده مي اند و براي رسيدن به اين هدف در اين جهان آدميان متوجه اهداف دنيوي  
   زندگي دنيوي و تسلط انسان بر اين عالم گام برداشت.خدمت گرفتن  جهان غرب در جهت به  
  قفس آهنين -زدايي افسون -جهاني ) رويكرد دنيوي و اين1  
  جهاني رويكرد دنيوي و اين -هاي عقالني معطوف به هدف غلبۀ كنش -) بسط و توسعۀ عقالنيت ابزاري2  
  زاريبسط و توسعۀ عقالنيت اب -قفس آهنين -جهاني ) رويكرد دنيوي و اين3  
  هاي عقالني معطوف به هدف غلبۀ كنش -جهاني رويكرد دنيوي و اين -) بسط و توسعۀ عقالنيت ابزاري4  
هاي جهان اجتماعي  پديده  بندي اين پيوستار در حيطۀ كدام نوع از تقسيم -218

  اي هستند؟ چه نوع پديده» ب«و » الف«ترتيب موارد  گيرد و به قرار مي
  كالن -خرد -) ذهني و عيني بودن2  كالن -دخر  -) اندازه و دامنه1  
  كالن -كالن -) محسوس و نامحسوس4  خرد -كالن -) اندازه و دامنه3  
  ؟نيستهاي مهم رويكرد صرفاً حسي و تجربي به علوم اجتماعي  گزينه از آسيب  كدام -219
  هاي اجتماعي داوري ارزشي و هنجاري كند. شناسي نسبت به پديده ) مانع شد جامعه1  
  صورت يك علم ابزاري در رديف علوم طبيعي قرار داد. ) با حذف ابعاد ارزشي، علوم اجتماعي را به2  
  كارانه نسبت به جهان و نظام اجتماعي موجود بخشيد. ) ابزاري دانستن علوم اجتماعي، به آن خصلتي محافظه3  
  وجود آورد. اي حاكم را بهه شناسي با ارزش ) ابزاري دانستن علوم اجتماعي، امكان مقابلۀ جامعه4  
  ترتيب در رابطه با شناخت علمي و وحياني درست است؟ گزينه به  كدام -220
  دل و قلب آدمي ابزار اين شناخت است. -ها است ) براي كشف واقعيت و شناخت درست يا نادرست بودن امور و پديده1  
  گيرد. منبع طبيعت يا شناخت عمومي و اموري از اين قبيل بهره نمي از -كند ) دربارٔه درست يا نادرست بودن شناخت عمومي داوري مي2  
  ترين بخش از شناخت علمي در جهان توحيدي است. مهم -شود هاي معرفتي جامعه حاصل مي ) فهمي است كه با استفاده از اندوخته3  
  به مسائلي است كه براي بشر از فرهنگ و شناخت عمومي وجود دارد.ناظر  - شناخت علمي براي زندگي اجتماعي، مانند هوا براي زندگي انسان، ضروري است) 4  
  تواند در حوزٔه فرهنگ آرماني واقع شود؟ چگونه بخشي از فرهنگ واقعي مي -221
  دانند. ها را الزم و مهم مي كنند كه رعايت آن ها و هنجارهايي عمل مي ) مردم مطابق با ارزش1  
  بت و تهمت و عدم رعايت مقررات را ناپسنديده بدانند.) احترام به ديگران را پسنديده و غي2  
  هاي زندگي را نيكو شمارند و بپسندند. ها، معيارها و شيوه ) مردم بسياري از ارزش3  
  كنند. هاي حقيقي، حقيقت را به عرصۀ فرهنگ آرماني خود وارد مي ش ) جوامع مختلف با ايمان به عقايد و ارز4  
  است؟ نادرستا تحوالت فرهنگي كدام گزينه در رابطه ب -222
هـاي مثبـت و  گردد يا به ابـداعات و نـوآوري هايي كه در هويت خود فرهنگ وجود دارد باز مي بست ها و بن ) علل دروني تحوالت فرهنگي، يا به كاستي1  

  شود. منفي افرادي كه در درون فرهنگ و تمدن قرار دارند، مربوط مي
  رسد. بست مي بن  محيطي و اقتصادي و معيشتي به هاي زيست ماني و طبيعي آدميان را سازمان دهد، با بحران) فرهنگي كه نتواند نيازهاي جس2  
ها را براي عبور از  خواند و آن هاي عقيدتي و ارزشي فرهنگ فرامي ) كاستي و خأل معنوي، انديشمندان و متفكران اجتماعي را به باز انديشي دربارٔه بنيان3  

  كند. اعي جامعه تشويق ميمرزهاي هويت اجتم
  شود. هاي خود، با هويت جسماني و معنوي افراد اصطكاك پيدا كند به مرگ طبيعي گرفتار مي كارگيري تمامي ظرفيت ) فرهنگي كه با وجود به4  
  بودن مشخص كنيد: نادرستترتيب عبارات زير را از جهت درست يا  به -223
   هويت جامعۀ اسالمي، هويتي توحيدي و اساطيري است. شرقان ازنگاران غربي و مست تصوير القايي تاريخ  
    كنند. حجاب به مراكز آموزشي ممانعت ميكشورهاي اروپايي از ورود زنان با امروزه حجاب مسئلۀ كشورهاي اروپايي شده است و برخي از  
   گردانند و اين نـوع از بيگـانگي، معنـاي دوم  بيگانه مي تنها از حقيقت جهان بلكه از حقيقت خود هاي مشركانۀ اساطيري، آدمي را نه فرهنگ  

  از خودبيگانگي فرهنگي است.
   كرد. هاي صليبي گذشت، مهاجمان را درون خود هضم و جذب مي هاي مختلف همواره مانند آنچه در جنگ فرهنگ اسالمي در طي سده  
  نادرست -درست -درست -) نادرست2  نادرست -نادرست -درست -) درست1  
  درست -درست -نادرست -) نادرست4  نادرست -درست -نادرست -درست )3  

  ۹۷ سال یرسارس  آزمون ۀمحدود مطابق جامع
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  بودن مشخص كنيد: نادرستترتيب عبارات زير را از جهت درست يا  به -224
   كند. ها و اصول حاكم بر نظام فرهنگي را تعيين مي نظام سياسي عقايد، ارزش  
   گيرد. ها نيز قرار مي هاي اجتماعي ديگر باشد، در تعامل با آن واند مستقل از نظامت كه مي در يك جهان اجتماعي، نظام سياسي عالوه بر اين  
   كارهاي سياسي در يك جامعه است. حكومت در واقع مجري سازو  
   كند. ها و اهداف متناسب خود راهبري مي سوي ارزش هاي اجتماعي را به هر نظام سياسي اراده  
  درست -درست -نادرست -نادرست) 2  درست -نادرست -درست -) نادرست1  
  درست -نادرست -نادرست -) درست4  نادرست -درست -نادرست -) درست3  
  ترتيب عبارات زير با چه مفاهيمي ارتباط دارند؟ به -225
   فروريختن مقاومت فرهنگي منطقۀ تحت تصرف  
   پذيرفتن برتري مطلق فرهنگ غرب  
   صرفبازيافتن استقالل سياسي توسط جامعۀ تحت ت  
  حفظ هويت فرهنگي -استعمار فرانو -) استعمار نو2  حفظ هويت فرهنگي -استعمار فرانو -) امپرياليسم فرهنگي1  
  برخورداري از فرهنگ غني و قوي -استعمار نو -) امپرياليسم فرهنگي4  استعمار نو -غربي شدن جهان -) امپرياليسم فرهنگي3  
هـاي  ويژه براي دولـت اي تدوين شناسنامه«، »هاي ثروت و قدرت يت فرهنگي جهان در خدمت كانوناعمال مدير «ترتيب هريك از عبارات  به -226

، مربـوط بـه كـدام »المللـي مشترك و معاهدات بين هاي گذاري هاي اقتصادي توسط سرمايه مديريت بحران«و » تازه تأسيس در مناطق اسالمي
  باشند؟ موضوع مي

  تقابل شمال و جنوب -سوسياليستي انديشۀ سياسي -) امپراطوري فرهنگي1  
  چالش بلوك شرق و غرب -زده نقش منورالفكران غرب -) چالش استعمارگر و استعمارزده2  
  تقابل مركز و پيرامون - انديشۀ سياسي سوسياليسم افراطي -اي رسانه  ) امپراطوري3  
  پيرامونچالش مركز و  - انديشۀ سياسي ناسيوناليسم افراطي -) نقش صنعت ارتباطات4  
  شوند؟ تاريخي مربوط مي هاي ترتيب به كدام جريان اين اتفاقات به -227
  »استفاده از بمب اتم براي اولين بار« -»هاي جديد پديد آمدن دولت ملت« -»هاي جديد اسالمي در فلسطين گيري انتفاضه و جنبش شكل«  
  جنگ جهاني اول -ظهور ليبراليسم -) قرارداد كمپ ديويد1  
  جنگ جهاني دوم -عبور از رنسانس -ل جبهه نجات اسالمي) تشكي2  
  جنگ جهاني دوم -انقالب فرانسه -) انقالب اسالمي و بازگشت به اسالم3  
  جنگ جهاني اول -فروريختن حاكميت كليسا -خواهان مصر ) قتل انور سادات توسط اسالم4  
  يافته است؟ترتيب توسط چه كساني و چه جرياناتي تحقق  عملكردهاي زير به -228
   هاي مهاجم بيگانه درون خود هضم و جذب گروه  
   قدم برداشتن به سوي قراردادهاي استعماري  
   هاي ناسيوناليستي، سوسياليستي و ماركسيستي هاي خود در چارچوب انديشه سازماندهي حركت  
  روشنفكران چپ كشورهاي مسلمان -دولتمردان قاجار -) فرهنگ اسالمي1  
  هاي استعماري غربي دولت -زده منورالفكران غرب -تاريخي قومي) استبداد 2  
  زده منورالفكران غرب -حاكمان سكوالر در كشورهاي مسلمان -) استعمار نو3  
  حاكمان سكوالر در كشورهاي مسلمان -روشنفكران چپ -هاي استعماري غربي ) دولت4  
  علت پيدايش هريك از موارد زير كدام گزينه است؟ -229
   هاي انقالب فرانسه يدن به آرماننرس   نيهيليسم   بيداري اسالمي   پرستي شيطان  
  بحران معرفتي -اقبال به معنويت -بحران معنويت -) روشنگري مدرن1  
  اقبال به معنويت -پساسكوالريسم -بحران معنويت -) سكوالريسم آشكار2  
  ه معنويتاقبال ب -گريز از سكوالريسم -اومانيسم -) سكوالريسم آشكار3  
  بحران معرفتي -اقبال به معنويت -اصالت بخشيدن به انسان دنيوي -) سكوالريسم آشكار4  
  ترتيب مشخص كنيد: كار رفته را به شناسي به در متن زير مفاهيم جامعه -230
امتنـاع نمـود. بسـياري از  ، اما دولت ژاپن از پـذيرش كمـكاعالم آمادگي كردنددر پي سونامي ژاپن، كشورهاي متعددي جهت امدادرساني «  

  .»سمت خود استعفا كردند. چند تن از مسئولين هم در قبال اين حادثۀ طبيعي از هاي دولت ژاپن خودداري كردند پذيرش كمكها نيز از  خانواده
  حريت -هويت اجتماعي -) كنش انساني2  مسئوليت و تعهد -فرهنگ واقعي -) كنش اجتماعي1  
  حريت -فرهنگ آرماني -) هنجار اجتماعي4  عقالنيت -جتماعياجبار ا  -) ارزش اجتماعي3  

 

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

 

رة 
شما

چة 
تر
دف

2 - 
رة 
شما

ن 
مو
آز

12 
ي 
اص
ص
خت
ا

 )
وم
 عل
وه
گر

 
ني
سا
ان

 (   

1616  

ي 
صيل

تح
ل 
سا

97 - 
96    

  ترتيب هريك از اين عبارات نتيجه و تعريف چيست؟ به -231
   پيدايش نوعي علم تجربي و دانش سكوالر  
   اجتماعيهاي  هايي از زندگي با عقايد و ارزش وقوع تغييرات هويتي در خارج از مرزهاي مقبول فرهنگي جامعه و تقابل شيوه  
   ها و عقايد يك جامعه از آشنايي درست افراد با انسان و جهان ممانعت ارزش  
  بحران هويت -خودباختگي فرهنگي -) ظهور پديدٔه اومانيسم1  
  خودباختگي فرهنگي -تزلزل فرهنگي -) غلبۀ سكوالريسم بر فرهنگ غرب2  
  ود بيگانگي فرهنگياز خ -مرگ طبيعي فرهنگ -) همراه شدن روشنگري با شناخت عقلي3  
  از خود بيگانگي فرهنگي -تعارض فرهنگي -) محدود شدن روشنگري به شناخت حسي و تجربي4  
هـاي  الملل متـأثر از ويژگـي گيرد، نظام جهاني است. روابط بين شبكۀ روابط پايداري كه در يك دورٔه ............... بين جوامع مختلف شكل مي -232

  كند. ، زمينۀ ستيز و چالش را در جامعۀ جهاني ايجاد مي وسيلۀ ............... تلف است. فرهنگ سلطه به............... جوامع مخ
  بندي مركز و پيرامون تقسيم -فرهنگي -) تاريخي2  گذاري فرهنگ غالب قدرت تأثير -اقتصادي -) فرهنگي1  
  بندي مركز و پيرامون تقسيم -اقتصادي -) فرهنگي4  قدرت تأثيرگذاري فرهنگ غالب -فرهنگي -) تاريخي3  
  بودن مشخص كنيد: نادرستترتيب از جهت درست يا  عبارات زير را به -233
   .از جهت عقالني مسيحيت آميخته با رويكردهاي اساطيري شد و با قبول تثليث از ابعاد نظري توحيد دور ماند  
   داشتند توانستند بخشي از اروپاي مسيحي را از تسلط كليسا خارج سازند.آميز مذهبي (پروتستانتيسم) كه رويكرد معنوي  هاي اعتراض حركت  
   شناسد. ها و نبايدها و احكام ارزشي را مي اي است كه بايد عقل عملي قوه  
   همي شناسي تف هاي جامعه كنند به محدوديت كه شناخت علمي را به شناخت حسي و تجربي محدود و مقيد نمي دليل اين متفكران مسلمان به

  شوند. گرفتار نمي
  درست -نادرست -درست -) نادرست2  نادرست -درست -درست -) نادرست1  
  درست -نادرست -درست -) درست4  درست -درست -نادرست -) نادرست3  
  بود؟ هاي مختلف خواهد ها و تمدن حاكمان سكوالر در كشورهاي اسالمي چگونه بود؟ چه موقع نظام جهاني صحنۀ تعامل فرهنگ  قدرت -234
  داشتن ابداعاتي در مواجهه با يكديگر -) وابسته به اعتقادات و پيشينۀ تاريخي1  
  حضور فعال و تأثيرگذار جوامع در سطح جهاني -) وابسته به قدرت جهاني استعمار2  
  از بين رفتن زمينۀ چالش و ستيز بين جوامع -) عدم وابستگي به قدرت جهاني استعمار3  
  ها  عدم پافشاري بر عقايد و ارزش -هاي سوسياليستي و ناسيوناليستي ) وابستگي به انديشه4  
  باشد؟ اي مي در چه زمينه» كنت و عالمه طباطبايي«و » فارابي و ارسطو«، »هيتلر و هانتينگتون«اختالف نظر  -235
  عقل نظري يا عملي -تأثير جغرافيا بر فرهنگ -) تداوم جنگ سرد1  
  انواع شناخت -علمي بودن يا نبودن شناخت عقلي -ي پيراموني) داليل وقوع جنگ در كشورها2  
  رابطۀ متقابل جامعه و فرهنگ - ها هاي مختلف حكومت تعامل بين بخش -) عدم استقرار صلح پايدار3  
  علمي بودن يا نبودن شناخت عقلي -ها و جوامع بندي حكومت تقسيم -) عامل وقوع جنگ در كشورهاي غربي4  

  
  در چيست؟» حد ناقص«با » حد تام«تفاوت اصلي  -236
  ) قوت4  ) وضوح3  ) مانعيت2  ) جامعيت1  
  ايم. ............... رسيده ............... است؛ زيرا از ، برهان ما»دهد اين غذا فاسد است؛ زيرا بوي بدي مي«اگر بگوييم  -237
  معلول به علت -) انّي4  معلول به علت -) لمّي3  معلولعلت به  -) لمّي2  علت به معلول -) انّي1  
  مفاهيم، مفهوم ذاتيِ مشترك دارند؟ كدام دسته از -238
  نخ -پارچه -لباس -) رنگ2    دايره -مستطيل -طول -) عدد1  
  گوي -دايره -سكه -) توپ4  تلفن همراه -مكعب -چمدان -) جعبه3  
  كدام گزينه درست است؟» اند يت و كيفيت مختلفقضيۀ حملي كه در كمّرابطۀ ميان دو «به » تناقض«دربارٔه تعريف  -239
  ربط است. ) بي4  ) جامع نيست.3  ) واضح نيست.2  ) مانع نيست.1  
  شان عوض شده باشد، كدام گزينه درست است؟ اگر دو قضيۀ موجبۀ كلي داشته باشيم كه جاي موضوع و محمول -240
  و محمول تباين است.) اگر هر دو كاذب باشند، نسبت موضوع 1  
  ) اگر يكي صادق و ديگري كاذب باشد، نسبت موضوع و محمول، عموم و خصوص مطلق است.2  
  ) اگر هر دو صادق باشند، نسبت موضوع و محمول، عموم و خصوص مطلق است.3  
  ) اگر يكي كاذب و ديگري صادق باشد، نسبت موضوع و محمول، تباين است.4  
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  خواهد بود؟ نادرستكاذب باشد، كدام گزينه براساس قواعد منطق صوري، قطعاً » خوان هستند آموزان اين كالس، درس تمام دانش«اگر  -241
  آموز اين كالس هستند. ها، دانش نخوان برخي درس )2  خوان هستند. آموزان اين كالس، درس ) برخي دانش1  
  خوان نيستند. آموزان اين كالس، درس نشبعضي دا )4  آموز اين كالس نيست. خواني، دانش ) هيچ غيردرس3  
  تفاوت استقراي تام و ناقص در چيست؟ -242
  ) تعداد موارد بررسي شده در مقدمات2    ) كلي بودن يا نبودن نتيجه1  
  ) درست بودن يا نبودن استدالل و نتيجه4    ) يقيني بودن يا نبودن نتيجه3  
  اقتراني منتج باشد، كدام گزينه درست خواهد بود؟ ، نتيجۀ يك قياس»هر سنگي جامد است«اگر قضيۀ  -243
  محمول صغرا است.» سنگ) «4  ) اين قياس از شكل دوم است.3  محمول كبرا است.» جامد) «2  حد وسط قياس است.» سنگ) «1  
  كدام قضيه، منفصل است؟ -244

ــــاي آرميــــدن بــــودي1 ــــاش كــــه ج ) اي ك
  

ـــــــودي   ـــــــيدن ب ـــــــن ره دور را رس ـــــــا اي ي
  

  شود يا اگر برف بيايد. ن بيايد زمين خيس مي) يا اگر بارا 2  
  ) اگر قرار باشد كسي اول شود يا مريم است يا مرجان.3  
  است، منفصل است يا مانعة الجمع يا مانعة الخلو.» يا«كه صورت آن داراي  الف ۀقضي )4  
  ............... شده باشيم. ر مغالطۀدچا نيستاگر از ديده نشدن خورشيد در آسمان، نتيجه بگيريم كه اكنون شب است، ممكن  -245
  ) وضع تالي4  ) مصادره به مطلوب3  ) رفع مقدم2  ) ايهام انعكاس1  
 ............... بررسي مباني علوم تجربي -246
 شود.  ) به دانشمندان اين علوم واگذار مي2  ) در علوم تجربي ناممكن و نشدني است.1  
  ) نيازمند كاربرد ابزارهاي الزم و مشاهدات مكرر است. 4  پذيرد. قق مي) هم در فلسفه و هم در علوم تجربي تح3  
 ............... باشد، ...............  تواند نميموضوع فلسفه  -247
 دهند. زيرا اين علوم، ابعاد وجودي انسان را مورد تحقيق قرار مي -) علوم انساني1  
 لف هم بررسي عقالني شوند.مگر اينكه همراه وجود، ماهيات مخت -) اصل وجود2  
 زيرا روش اين علوم، تجربي است ولي روش فلسفه، عقالني است. -) علوم تجربي3  
  اش بررسي شود. مگر اينكه از حيث خاصي مثل حيثيت وجودي -) پديدٔه طبيعي4  
 اگر به حُسن و قُبح شرعي در مقابل حُسن و قُبح عقلي معتقد باشيم ............... -248
 ) همۀ افعال مؤمنان اخالقي خواهد بود.2  ايم. هاي اخالقي دانسته احكام شرع را از ارزش ) همۀ1  
  ) اخالق مطلق خواهد بود.4    ايم.) نظر متكلمان را انكار كرده3  
 ٔه دوران پيش از سقراط، درست است؟كدام گزينه دربار -249
 زين بشر دربارٔه هستي و جهان هستند.دهندٔه تأمالت آغا) پندارهاي ديني مردم شرقي، در حقيقت نشان1  
 النهرين، يونان و مصر پديدار شد.زمان در بين) بيشتر عوامل سازندٔه تمدن بشر، قبل از هر تمدن ديگري، هم2  
 شناسان باستان عرضه شود. اعتمادي نسبت به دانش و انديشه، سبب شد تا نظرات متضادي از سوي جهان) بي3  
  اند، چرا كه ظهور انديشه در آن باعث شد زبان افسانه، جاي زبان تعقل را بگيرد.فلسفي دانسته) يونان را مهد تفكر 4  
 دام عبارت بيانگر نظر سقراط است؟ك -250
 ) مال و ثروت براي فرد و جامعه سودي ندارد.2  ) نبايد به مال و ثروت و كمال جسم بها داد.1  
  آيند.دست مي ها از امور ارزشمند به) همۀ فضيلت4  ند.آور ها، ثروت به بار مي) كمال نفس و فضيلت3  
  دارد؟ كمتريمفهوم بيت زير، با كدام نظر فلسفي مالصدرا تناسب  -251

وجــود انــدر كمــال خــويش جــاري اســت
  

ــــين   ــــت تع ــــاري اس ــــوري اعتب ــــا ام ه
  

  ) اعتباريت ماهيت4  ) تشكيك وجود3  ) حركت جوهري2  ) اصالت وجود 1  
 داند؟ هنگ غرب را تنها فرهنگ اصيل ميكدام متفكر، فر  -252
  ) هيوم 4  ) هگل3  ) آگوستين2  ) راسل1  
 در اواخر قرون وسطي .............. -253
 ) همۀ اساتيد دانشگاه پيرو ابن سينا بودند. 2  ) متفكران مسيحي با ارسطو براي اولين بار آشنا شدند. 1  
  گرايي جديد استحكام يافت. هاي عقل) پايه4  ) متفكران انگليسي از نظر علمي خودكفا بودند. 3  
 است؟ نادرستكدام گزينه براي تكميل عبارت زير،  -254
 ..............»اگر مفهوم وجود، عين مفهوم ماهيت يا جزء آن بود، «  
 شد.معنا ميالوجود بي) مفهوم ممكن2  توانست اصيل باشد.) وجود همچنان مي1  
  دليل نداشت. ) اثبات وجود اشيا نياز به4    جود بود.كرديم مو ) هرچه تصور مي3  
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 است؟ نادرستهاي فارابي انديشه بارٔهكدام گزينه در  -255
 ست.در متافيزيك ا ديدگاه فلسفي او ،هاي سياسي اومبناي ديدگاه) 2  فاضله است. ۀنظام مدين متناسب بااو  ۀفلسفهستي در نظام ) 1  
 .) با هضم و جذب معارف اسالمي در فلسفه، فلسفۀ نبوي را تاسيس كرد4  .قابل استنباط است ،عتقاد به اصالت جامعهاو ا سياسي هايانديشه از) 3  
 دي هر دو ...............ر مالصدرا و سهرو  -256
 دانند. ) حقيقت و واقعيت را واحد و امري تشكيكي مي2  ) فلسفۀ خود را براساس اصالت وجود بنا نهادند.1  
  اي آميخته و التقاطي از استدالل و عرفان دارند.) فلسفه4  اند.هايي تمثيلي دربارٔه سير و سلوك نوشته) رساله3  
 است.منكران شناخت عقلي معتقدند كه عليت ...............  -257
  ) تكرار حوادث4  ) مشاهدٔه مكرر3  ) قرارداد ذهن2  ) عادت ذهن1  
 ؟استكدام نظر فلسفي  در تضاد با، ...» همه چيز را از هيچ پديد آورد )داوندخ... ( «كه  (س)اين عبارت از حضرت زهرا -258
 ) جغرافياي عرفاني در نظر سهروردي2    ) حركت جوهري در نظر مالصدرا1  
  امكان ذاتي در نظر ابن سينا) 4    علت مادي در نظر ارسطو) 3  
 ينه دربارٔه تجربۀ علمي درست است؟كدام گز  -259
 گردد؛ مگر آنكه طبق اصول عقالني به قانون مبدل شود.گيرد و به گذشته محدود ميمي ) به جزئيات تعلق1  
 شود، عقالً قابل تعميم است.گيرد؛ اما به اين دليل كه در شرايط يكسان تكرار مي) به موارد جزئي تعلق مي2  
 تعلق گرفته و قابل تعميم است. كند و بر اصول عقالني تكيه دارد؛ بنابراين به موارد كلي) از عقل استفاده مي3  
  شود.دهند، تبديل به قانون مي ها در شرايط يكسان نتيجۀ يكسان ميشود و چون آزمايش) به گذشته محدود مي4  
 كدام گزينه درست است؟ -260
 الدين سهروردي دربارٔه علم واقعي و شناخت حقيقي يكسان است.) نظر ابن سينا و شيخ شهاب1  
 از نظر ابن سينا در عين افزودن آگاهي انسان، حيرت و شگفتي نيز به همراه دارد.) تحقيق علمي 2  
 زند.ها سر نمي) طبق نظر ابن سينا چون اين جهان نظام احسن است پس شر و بدي از انسان3  
  توان با آخرين سفر از اسفار اربعۀ مالصدرا يكي دانست.) محتواي رسالۀ سالمان و ابسال را مي4  

  
  درك مفاهيم انتزاعي مانند آزادي و عدالت مربوط به كدام مرحلۀ رشد است؟ -261
  عملياتي ) پيش4  ) عمليات عيني3  ) عمليات صوري2  قراردادي ) 1  
  پذير است؟ اي است و از ديدگاه او فهم رفتار از چه طريقي امكان گذار حركت مشاوره شناس بنيان كدام روان -262
  درك نيازهاي فرد -) راجرز4  درك دنياي دروني فرد -) راجرز3  درك نيازهاي فرد -) مازلو2  درك دنياي دروني فرد -) مازلو1  
  شود؟ پذير مي روش استقرا چگونه امكان -263
 ها دهي فرضيه ) شكل4  ) مشاهده و ارائۀ حدس اوليه3  هاي منظم آوري داده ) جمع2  ها ) آزمايش و بررسي داده1  
  هاي درماني كدام رويكرد است؟ رود و از روش كار مي براي درمان كدام مشكالت به» زدائي تدريجي حساسيت« -264
  رفتاري -) اضطراب و افسردگي4  شناختي -) اضطراب و هراس3  شناختي -) اضطراب و افسردگي2  رفتاري -) اضطراب و هراس1  
  گيرد؟ قرار مي  حافظه  زمرٔه اطالعات مربوط به كدام، در اعتقاد مسيحيان به زنده شدن حضرت مسيح  -265
  اي ) رويه4  ) نهان3  ) معنايي2  ) رويدادي1  
  دهندٔه كدام اختالل است؟ ترس شديد و مداوم از كثيفي نشان -266
  اي سانحه ) فشار پس4  ) فوبيا (هراس)3  ) وسواس2  ) اضطراب فراگير1  
  راه رفتن كودك كدام است؟ ۀاولين مرحل -267
  ماهگي 3) راست نگه داشتن سر در 2    ماهگي 6) چنگ زدن به اشيا در 1  
 ماهگي 9) راه رفتن با كمك ديگران در 4  ماهگي 5) چهار دست و پا راه رفتن در 3  
  كدام انتقاد به رويكرد شناختي وارد است؟ -268
  ها پذيري داده زمايش) عدم امكان تأييدپذيري و آ 2  دن اطالعاتدست آور  ها در به استفاده از مدل) 1  
 هاي غيرقابل مشاهدٔه مستقيم ) بررسي پديده4  ) ناديده گرفتن تفاوت انسان با ماشين3  
  گيرند؟ چه صورت مورد مطالعه قرار مي  هاي شناختي بهفرايندشناسي شناختي  در روان -269
  دار ) نظام4  ) واحد و يكپارچه3  ) تفكيك شده2  ) به هم پيوسته1  
  شود. دهندٔه استدالل ............... است كه در ............... ديده مي هاي كلي از دانش موجود نشان گيري نتيجه -270
  نوجواني -) استقرايي4  كودكي دوم -) قياسي3  نوجواني -) قياسي2  كودكي دوم -) استقرايي1  
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  گيرد؟ اي قرار مي شود و در چه حوزه محسوب مي به كودكان چه نوع تحقيقي ههاي حل مسأل تحقيق دربارٔه آموزش روش -271
  شناختي -) بنيادي4  شناختي -) كاربردي3  اجتماعي -) بنيادي2  اجتماعي -) كاربردي1  
  هاي رفتاري تفاوت دارند. ، با پاسخ هاي هيجاني و فيزيولوژيك نسبت به فشار رواني از اين نظر كه ............... پاسخ -272
  ) نقش بيشتري در افزايش يا كاهش فشار رواني دارند2    رارادي هستند) ناخواستني و غي1  
  كنند ي يا ناسازگاري را تعيين مي) جهت حركت به سمت سازگار 4   اي هستند ) يك نوع رفتار مقابله3  
  است؟» قطبي اختالل خلقي تك«كدام ويژگي مربوط به افراد مبتال به  -273
  ) وارسي كردن و مردد بودن در انجام درست كارها2  جا ) سرزنش خود و احساس گناه نابه1  
  ) تپش قلب شديد، تنگي نفس، لرزش و تعريق4  هاي بزرگ و غيرعملي ) كشيدن نقشه3  
انـدازد، يكـي از  شود و روابط دوستي خود را بـه خطـر مـي كند، ولي زود عصباني مي داند در پيدا كردن دوست خوب عمل مي فردي كه مي -274

  د ............... را دارا است.هاي رش نشانه
  اجتماعي كودكي اول -) هيجاني4  اجتماعي كودكي دوم -) هيجاني3  ) شناختي كودكي اول2  ) شناختي كودكي دوم1  
  د.عمل كنن» قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود«المثل  افراد داراي ............... معتقدند براي رسيدن به اهدافشان بايد به ضرب -275
  »ب«) الگوي رفتاري 4  »الف«) الگوي رفتاري 3  رويي ) سخت2  ) كنترل شخصي1  
كدام » متغير وابسته«خواهد رابطۀ بين گرسنگي و پرخاشگري را از طريق روش آزمايشي مورد مطالعه قرار دهد. در اين تحقيق  پژوهشگري مي -276

  است و ويژگي آن چيست؟
  دنبال ارزيابي تغييرات آن هستيم. به -) گرسنگي2  شود. ميتوسط آزمايشگر دستكاري  -) گرسنگي1  
  شود. ميتوسط آزمايشگر دستكاري  -) پرخاشگري4  دنبال ارزيابي تغييرات آن هستيم. به -) پرخاشگري3  
  كسب هويت نوجواني است؟ فرايندزا در  دهندٔه يك روش نامناسب و مشكل كدام مورد الزاماً نشان -277
  هاي تحصيلي و ورزشي الن در رقابترهاي گروهي همسا) تأثيرپذيري از فشا1  
  كاري و جسارت) تلف (مانند محافظههاي مخ ) بروز رفتارهاي متضاد در موقعيت2  
  خواني نداشته باشد. اي كه با احساسات و افكار فرد هم گونه ) رفتار كردن به3  
  ها ها و تمايالت بزرگساالن براي كسب خشنودي آن ) اجراي خواسته4  
هـاي  گيرد گريـه كـردن در مكـان كند تا در مسابقات ورزشي برنده شود و وقتي كودكي ياد مي سواري مي آموزي تمرين دوچرخه وقتي دانش -278

  گيرد؟ ها شكل مي يك از حافظه شود، كدام ها مي عمومي موجب جلب توجه بزرگساالن و دريافت شكالت از آن
  اي رويه -اي ) رويه4  رويدادي -اي ) رويه3  يداديرو  -) رويدادي2  اي رويه -) رويدادي1  
  كند چه نام دارد و ناحيۀ بروكا در كجاي اين شيار قرار دارد؟ رو شياري كه ناحيۀ ورنيكه و بروكا را از هم جدا مي در شكل روبه -279
  پشت شيار -) شيار مركزي1  
  جلوي شيار -) شيار مركزي2  
  جلوي شيار -) شيار سيلويوس3  
  پشت شيار -ار سيلويوس) شي4  
  چيست؟» زبان«در و » حافظه«در » داد درون«ترتيب منظور از  به -280
  تبديل يك پيام به نمادهاي زباني از طريق گفتن و نوشتن -هاي فيزيكي و معنايي ) ثبت اطالعات از جنبه1  
  فتن و نوشتنتبديل يك پيام به نمادهاي زباني از طريق گ -ها ) اكتساب اطالعات و محافظت از آن2  
  تبديل نمادهاي زباني به يك ايده از طريق شنيدن و خواندن -هاي فيزيكي و معنايي ) ثبت اطالعات از جنبه3  
 تبديل نمادهاي زباني به يك ايده از طريق شنيدن و خواندن -ها ) اكتساب اطالعات و محافظت از آن4  
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 اسکن با توانید می شام گرامی، داوطلب

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

  شوید. وارد دو گزینه

 @gozine2ir_97E 

  
  

  

  

    
  
  
  
  

  ۹۶ - ۹۷ تحصیلی سال
  ۹۷ رسارسی آزمون داوطلبان
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 عمومی های درس ترشیحی پاسخ

اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

۲ 
۱۱  

  تذکرات مهم 

  

گـردد. کـارت برگـزار می ۷۹ خرداد ۵۲دو روز جمعه   گزینه ۱۳ ۀمرحلآزمون آزمایشی  -۱
اند، نام کرده مون برای داوطلبانی که از این مرحله به بعد ثبتاین آز  ۀورود به جلس

  توزیع خواهد شد. خرداد ۲۴شنبه  در روز پنج

۹۷خرداد  ۱۷شنبه  دو روز پنج گزینه ۱۴ ۀحلمر آزمایشی  نام در آزمون آخرین مهلت ثبت -۲
نـام مناینـد تانـد و عالقـه دارنـد ثب نام نکرده ثبت باشد. افرادی که در این آزمون می
ویـژۀ داوطلبـان آزمـونهـای آزمایشـی  آزمون -ها معرفی آزمون«توانند به بخش  می

  در پایگاه اینرتنتی مؤسسه مراجعه منایند.» ۹۷رسارسی 

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

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

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

هـتدریج، از بعـدازظهر روز جمعـ به ۱۲ ۀمرحلی مقدماتی آزمون آزمایشی ها کارنامه -۵

قـرار www.gozine2.irدو بـه آدرس  بر روی پایگاه اینرتنتـی گزینـه ۹۷ خرداد ۱۱
۱۹توانیـد از سـاعت  می ۱۲ ۀمرحلهای نهایی آزمون  کارنامه ۀگیرد. برای مشاهد می

، به پایگاه اینرتنتـی مؤسسـه مراجعـه مناییـد. در صـورت بـروزخرداد ۱۱روز جمعه 
  اشکال در دریافت کارنامه، موضوع را از طریق منایندگی شهر خود پیگیری منایید.

داوطلبان برای متامی مراحل صادر گردیده است. افرادی که این ۀکارت ورود به جلس -۶
 ن مرحله آزمون آن را حفظ منایند.اند، دقت منایند که تا آخری کارت را دریافت کرده
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  )یانسان علوم آزمایشی (گروه ۱۲ شامرۀ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ادبيات چهارم 19مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -1

  معجر: چارقد، روسري  حيايي شرمي، بي دري، بي هتاكي: پرده  
  اورنگ: اورند، تخت، مجازاً فر و شكوه، شأن و شوكت    ه: خشمناك، زورمند، تند و تيزشرز   

  مشخصات سؤال: * متوسط * فهرست واژگان ادبيات سوم ▲  3پاسخ: گزينۀ  -2
  قماشه: قماش، كاال، متاع از هر جنس و هر جاي، اسباب و اثاثه، ج: قماشات  
  دل، گول، مارگزيده سليم: ساده  
  زخوان، خواننده، سرودگويخنياگر: آوا   
  گو، آواز، صدا، آوازه و دمدمه: با خشم سخن گفتن، گفت  

  مشخصات سؤال: * دشوار * فهرست واژگان ادبيات دوم ▲  2پاسخ: گزينۀ  -3
  خود ترگ: كاله  جُوال: ظرفي از پشم بافته كه چيزها در آن كنند.  
  كار عنود: ستيزه    غضنفر: شير  

  ادبيات دوم 123ت سؤال: * ساده * صفحۀ مشخصا ▲  2پاسخ: گزينۀ  -4
  شعر معاصر پس از نيما در سه شيوه ادامه يافت:  
  پور هاي مهدي اخوان ثالث، سهراب سپهري، قيصر امين ) شعر آزاد يا نيمايي مانند بعضي سروده1  
  هاي علي موسوي گرمارودي ) شعر سپيد مانند بعضي سروده2  
  حمدرضا احمديهاي ا  ) موج نو مانند بعضي سروده3  

  هاي مختلف ادبيات سوم مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -5
  : جمال ميرصادقي1گزينۀ   
  : سيد حسن حسيني2گزينۀ   
  منش) : مشفق كاشاني (عباس كي3گزينۀ   
  صفي الطوايف: فخرالدين علي  نامه و گلشن راز: شيخ محمود شبستري/ لطايف : سعادت4گزينۀ   

  ادبيات چهارم 23مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4: گزينۀ پاسخ -6
وسيلۀ موالنا و  كه در قرون بعد به -يابد و نوع عارفانۀ آن از اوايل قرن ششم، عرفان و اصطالحات صوفيه با پيشگامي سنايي به حوزٔه غزل راه مي  

  محصول اين قرن است. -رسد حافظ به كمال مي
  سؤال: * متوسط * تركيبيمشخصات  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -7

  درست است.» خايان«  
  مشخصات سؤال: * متوسط * تركيبي ▲  2پاسخ: گزينۀ  -8

  فراغ (فراغت و آسايش) فراق (دوري)   
  مشخصات سؤال: * دشوار * تركيبي ▲  4پاسخ: گزينۀ  -9

  مراعات نظير: شهاب، چرخ  
  طين است. (زبان و ادبيات فارسي پيش، درس شب كوير)ها و شيا  سورٔه مُلك كه دربارٔه شهاب 5تلميح: اشاره به آيۀ   
  استعارٔه مصرحه: چرخ (آسمان)  
  گذاري شهاب (تشخيص) استعارٔه مكنيه: نيزه  

  مشخصات سؤال: * دشوار * تركيبي ▲  1پاسخ: گزينۀ  -10
  تشبيه: زنخ به گوي/ ميان به موي    اغراق: اغراق در باريكي كمر  
  استعاره: گوي دوم (زنخدان)  ي، مويمجناس: گوي، گويم/ گوي، موي/ مو  

  مشخصات سؤال: * دشوار * خارج از كتاب درسي ▲  1پاسخ: گزينۀ  -11
  : تلميح: اشاره به داستان اسكندر و آب حيات/ تشبيه: دل به اسكندر/ لب به لعل/ استعاره: گرد لـب گشـتن توسـط دل (تشـخيص)/2گزينۀ   

  آب حيوان: عشق و معشوق يا لب
  )/ استعارٔه مكنيه: چشم انجم/ تشبيه: دزد سحر (سحر به دزد) تشخيص هم دارد. تعارٔه مصرحه: خال (ستاره: اس3گزينۀ   
داستان گفتن مرغ چمن/ حسن تعليل: شاعر علت سرخ بودن غنچه و پرپر شدن گل سـرخ را داسـتان  -: استعاره: جيب (گريبان) گل4گزينۀ   

  ، گل، مرغ چمنداند/ مراعات نظير: غنچه هجران گفتن بلبل مي
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  زبان فارسي سوم 54مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -12
  هاي ميانجي: واج  
نيايـد (هـر دو  -اول)» ي(«وفـايي  -وفايم (ي) -خرابۀ (ي) -اول و دوم)» ي(«نيايي  -كشتگان (گ) -اول و دوم)» ي(«نيايي  -خستگان (گ)  

  اول و دوم)» ي(«نيايي  -»)ي«
  زبان فارسي سوم 132مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3: گزينۀ پاسخ -13

  هاي زير فرايند واجي ابدال نمود نوشتاري يافته است: در واژه  
  : فتيله (پليته)2گزينۀ     : مهميز (مهماز)1گزينۀ   
  : هرگز (هگرز)4گزينۀ   سفيد (سپيد) -: ليكن (لكن)3گزينۀ   

  زبان فارسي سوم 182متوسط * صفحۀ مشخصات سؤال: *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -14
  امروز فقط حرف ربط است، اما در گذشته گاهي حرف اضافه نيز بوده است:» كه«  
  از) جنگ [است] : كاله گداييت بهتر كه (1گزينۀ   
  از) گريختن به نامردي [است] : در حلقۀ كارزار جان دادن بهتر كه (2گزينۀ   
  از) به رنج بودن مردم [است] خزينۀ تهي بهتر كه ( -از) گنج [است] : دل دوستان جمع بهتر كه (3گزينۀ   

  زبان فارسي سوم 12و  8هاي  مشخصات سؤال: * ساده * درس ▲  4پاسخ: گزينۀ  -15
  اطلس تاريخي اسالم: هري. و. هارزاد (ترجمۀ محمود عرفان)  

  زبان فارسي سوم 61مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -16
  تر [است]. مردن به كنار شاخساري خوش  

  زبان فارسي سوم 24مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -17
  پذير) نيست. پذير (و گسترش نقش» جو و جست«جو كنند: فعل مركب است زيرا  و جست  
  كمكي است.» بود«نفشرده بود: ساختمان ساده دارد، زيرا   
  برد. مي پياميمفعول است: » پيام«برد: ساده است، زيرا  مي  

  مفعول
  بيابند. قطرٔه آبيمفعول است: » قطرٔه آب«بيابند: ساده است، زيرا   

  مفعول
  نداشتند. رمقيمفعول است: » رمق«نداشتند: ساده است، زيرا   

  مفعول
  نداشت. مفهوميمفعول است: » مفهوم«نداشت: ساده است، زيرا   

  مفعول
  ادبيات دوم 78سؤال: * متوسط * صفحۀ مشخصات  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -18

  ها: زوال قدرت و مرگ صاحبان قدرت مفهوم مشترك رباعي و بيت  
  سنايي:  

ارسالن ديـدي ز رفعـت رفتـه بـر گـردون سر الب
 

ارسـالن بينـي به مرو آ تا كنون در گـل تـن الـب 
 

  ادبيات دوم 77مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -19
  دهندٔه باطن است. شترك: ظاهر نشانمفهوم م  
  سعدي:  

ــت ــاني نيس ــال پريش ــرا ح ــه م ــويم ك ــر بگ گ
 

ــي  ــر م ــار خب ــگ رخس ــمير رن ــر ض ــد از س ده
 

  ادبيات دوم 173مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -20
  فهمند مفهوم مشترك: تقابل عشق با عقل/ عاقالن عشق را نمي  
  هاتف:  

دشــــود آســــان ز عشــــق كــــاري چنــــ
 

ـــوار  ـــس دش ـــل ب ـــيش عق ـــود پ ـــه ب ك
 

  ادبيات سوم 123مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -21
  مفهوم مشترك: رجحان يار بر همه چيز/ پرهيز از انتخاب فرع به جاي اصل  
  سعدي:  

گر مخيـر بكننـدم بـه قيامـت كـه چـه خـواهي
 

ــما را  ــردوس ش ــت ف ــه نعم ــا را و هم ــت م دوس
 

  ادبيات سوم 67مشخصات سؤال: * دشوار* صفحۀ  ▲  1ۀ پاسخ: گزين -22
  تأثير بودن آسمان در سرنوشت مفهوم مشترك: بي  
  بينيم: مفهوم مقابلش را در ابيات زير از مسعود سعد مي  

خــــورده قســــم اختــــران بــــه پاداشــــم
ــــم ــــت منحوس ــــالع اس ــــم و ط محبوس

 

ــــارم  ــــه پيك ــــمان ب ــــر آس ــــته كم بس
ــــوارم ــــت خونخ ــــر اس ــــوارم و اخت غمخ
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  ادبيات سوم 136مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -23
  بينيم. از گلستان سعدي نكوهش رياكاري است. اين نكوهش را در ابيات تست نيز مي» زاهد و پادشاه«مفهوم داستان   

  ادبيات چهارم 98مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -24 
  بودن معشوق: پيدا و پنهان 1مفهوم بيت   
  دري اشك/ عشق پنهان شدني نيست. مفهوم مشترك عبارت و ساير ابيات: پرده  
  حافظ:  

ــق ــان عش ــم نش ــق زرق بپوش ــه دل ــتم ب گف
 

غمـــاز بـــود اشـــك و عيـــان كـــرد راز مـــن 
 

  صائب:  
قـــرار مـــن شـــد فـــاش ز اشـــك راز دل بـــي

 

كــه از ســتاره شــود ســير آســمان معلــوم 
 

  ادبيات چهارم 34ل: * ساده * صفحۀ مشخصات سؤا ▲  3پاسخ: گزينۀ  -25
  : شهرت يافتن سخن زيبا3مفهوم بيت   
  مفهوم ساير ابيات: ماندگاري سخن و صاحب سخن  

  فردوسي:  
ـــــهريار ـــــر ش ـــــامور پرهن ـــــد آن ن ش

 

ــــار  ــــد زو يادگ ــــي ســــخن مان ــــه گيت ب
 

  سعدي:  
ـــــار ـــــاقالن يادگ ـــــد از ع ـــــخن مان س

 

ـــاد دار  ـــخن ي ـــك س ـــين ي ـــعدي هم ز س
 

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

  )۳و  ۱های  کردند (رد گزینه کان یفتخرون: افتخار می  

  )۲: ادیبان ما در گذشته (رد گزینۀ  املايضأدباؤنا يف  

  .اند ترجمه نشده» هم«ضمیر  ۲و در گزینۀ » کتابة« ۱ضمناً در گزینۀ   

  رست است.ناد ۳همچنین ساختار گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۷

  من الّناس من یعتقدون: از مردم کسانی هستند که معتقدند  

  )۲العلامء: دانشمندان (رد گزینۀ   

  )۴و  ۱های  هذا رأی باطل: این، اندیشۀ نادرستی است (رد گزینه  

  )۴. (رد گزینۀ جمع است» الطّّالب«ضمناً   

  قبول است. ولی ترجمۀ منفی نیز قابل ،منه محذوف) ترجمۀ مثبت و محصور بهرت است رجمۀ مستثنای مفّرغ (مستثنیدقت: در ت  

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۸

  )۴و  ۳، ۲های  مضارع التزامی (رد گزینه مضارع  لیت و لعّل   

  .ترجمه نشده است ۲در گزینۀ » توفیر«  

    .زائد است ۴ر گزینۀ د» خویش«  

  )۳(رد گزینۀ  .معادل دقیقی نیست» هیچ نگرانی نداشتم«  

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۹

  )۴و  ۳های  (رد گزینه .معرفه است» العالقة الّثقافّیة«  

  )۳(رد گزینۀ  .است» ّرصح«مربوط به فعل » خاّصة«  

  )۴و  ۱های  (رد گزینه .مجهول و فعل استمعلوم است نه » ّرصح هذا الّدین«  

  .ترجمه نشده است» افراد« ۳در گزینۀ   

  در انتهای ترجمه نادرست است.» جمیع«جای  ۴ضمناً در گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  کنی)! یاد او خواهی بود (او را یاد می گاه خداوند تو را یاد کند (به یاد تو باشد) تو نیز به : هر۱ترجمۀ درست گزینۀ   

  

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

سال 
 

صیلی 
تح

۹۷
 - 

۹۶
    
|     

داوطلبان
 

آزمـون
 

رسی
رسا

 
۹۷

 

۵  

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۱

  ولی عبارت سمت چپ اعتقاد به ریاکار نبودن دارد. ،: عبارت سمت راست اعتقاد به حسابرسی خدا۱گزینۀ   

  به انجام کار با کیفیت است. ولی عبارت سمت چپ تشویق ،: عبارت سمت راست تشویق به بذل و بخشش است۲گزینۀ   

گویـد شایسـته نیسـت  جویی و عامل بودن به حرف خویش است ولی عبارت سمت چـپ مـی : عبارت سمت راست بازداشنت از عیب۴گزینۀ   

  ای که درونش مثل آن وجود دارد. انسان مدح کند ویژگی

  گوید. : هر دو عبارت از دوری از رفاقت با جاهالن سخن می۳گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴اسخ: گزینۀ پ -۳۲

  یستدّل: استدالل کند  

: راهنامیی می     )۲کند (رد گزینۀ  یدلُّ

  )۳و  ۲، ۱های  و مرفوع) (رد گزینه» ن«مسؤوالن مدرسه: مسؤولوا املدرسة (حذف   

  خواهد می» ال« ۱در گزینۀ » تالمیذ«  

  ند.نادرست هست ۳در گزینۀ » املعلّمین«و » یجرون«  

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  نادرست است.» قد کان»/ «املوّحدین: یکتاپرستان: «۲گزینۀ   

  ی جزاء دارد (فأعده).»فا«درست است/ ضمناً جواب رشط که فعل امر است حتامً نیاز به » تستعر«: در حالت جزم ۳گزینۀ   

  کند. را تأکید می» فاعل«آمده که » کلّنا«در حالی که در عبارت  تأکید معنوی درست است» کلّه: «۴گزینۀ   

 ترجمۀ منت :  

هجری در شهر طوس به دنیا آمد. او از بزرگان علامی شیعه است که زیردست شیخ مفیـد  ۳۸۵حسن طوسی در سال  بن ابوجعفر محمد«

، شیخ طوسی دوازده سال در بغداد ماند و خلیفۀ عباسـی مرتضی الهدی) تربیت شده است. بعد از وفات سید خصوص سیدمرتضی (علم و به

 (نجـف ارشف) سبب حملۀ مغول مجبور به مهاجرت به محل شـهادت امیراملـؤمنین  کرسی درس کالم را در بغداد به ایشان داد. اما شیخ به

...  ه در تفسـیر، فقـه، حـدیث، کـالم وگویند تأسـیس کـرد! شـیخ طائفـ شد! پس آنجا دانشگاه علمی بزرگی که امروزه به آن حوزۀ علمیه می

های مهمی تألیف کرده است! شیخ در تألیف کردنش مخلص بود و دنبال شهرت و ریاسـت  های علوم دینی کتاب حجت بود و در همۀ رشته

مصـدر و  اکـهچر نبود و بحث و جدل و فخرفروشی از اخالق وی نبود، پس برای او توفیق نوشته شد و کتب ایشان از گذشتگان متامیـز شـد 

ها عـالوه بـر  ای جدید و دالیلی بسیار متحول کردند! این ها کتب اصول را با شیوه آن چراکهمحل رجوع بسیاری از تألیفات قرون میانی شد! 

تـرین  مهـمهای قرآن، کالم، عبادات، فقه، دعا و روایت است! اما شایسته اسـت بـدانیم از  های او در زمینه ها و رساله تعداد بسیاری از کتاب

است و آن ده جلد است که استنباط و استخراج احکام رشعی بر مـدار آن اسـت » تهذیب األحکام«و » اإلستبصار«های ایشان دو کتاب  کتاب

  »آید! ها از کتب چهارگانه (چهار کتاب معترب روایی) نزد شیعه به حساب می و هر دو این کتاب

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  کنایه از تبّحر و تسلّط بسیار باالی او در تفسیر قرآن است.» او در تفسیر قرآن، حّجت بود«  

  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  ِمراء: بحث و جدل بیهوده  

  فروشی کردن مباهاة: فخر  

  های دیگر کامالً مشهود است که معانی مناسبی ندارند. البته گزینه  

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ پاسخ: گزینۀ -۳۶

  ها هستند. آن  ترین توان گفت مهم ولی منی ،از کتب اربعه هستند» تهذیب«و » استبصار«دو کتاب   

  خاطر توانایی علمی او به این کار وادار شده است. دلیل محبت به شیخ طوسی نداده است بلکه به طبعاً این مقام را به» خلیفه«  

  دقت کنید)» ویژه به«معنای  نت بهدر م» سّیام«قید  (به .ید مرتضی استاثرگذارترین استاد او س  

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۷

  های کالمی و علمی بوده است. ها مرجع رسمی مؤلفین در اسلوب ورود به بحث طبق منت آثار شیخ طوسی کامالً متامیز بوده است و تا سال  

   متوسطت سؤال: * مشخصا ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۸

  کار رود. فیه است و باید منصوب به مفعول» سنة«  

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  باید تنوین بگیرد.» مجلّدات«دارای اعراب تقدیری است و انتهای آن نباید ضمه باشد. ضمناً » يینبغ«  
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   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۰

و مضارع فرض شود، هـم از نظـر صـیغه و » تفعیل«که اگر از باب  چرا». تفعیل«است نه » تفّعل«از باب » تربیت یافت«نای مع این فعل به  

  (دقت کنید!) .شود هم از نظر معنا نامناسب می

  .این فعل مبنی و صله است و محلی از اعراب ندارد  

  شود. ضمناً الزم است و مجهول منی  

   دشوارت سؤال: * مشخصا ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۱

باشد و فعل مضارع  آمده است و لذا جمله وصفّیه منی» لکن«است و این باب همواره الزم است. از طرفی بعد از » إنفعال«این فعل از باب   

  است.» أن نعلم«مرفوع است و اعراب آن تقدیری است. ضمناً فاعل آن 

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۲

  است و منرصف.» إفعال«شود. ضمناً از باب  جان است، مؤنّث مجازی محسوب می باشد. از طرفی چون بی می» کتب«فت برای ص» مهّمة«  

  عربی سوم ۸درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۳

  برای تعیین حرف عطف مناسب نیاز به ترجمه است:   

  ا برگزین!: برای مشورت خویش، حکیم و سفیه نادان ر ۳گزینۀ   

  نیاز است.» ال«وضوح مشخص است که در اینجا حرف عطف  به  

  عربی سوم ۹درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۴

شود.  مفعول می» فقیرةً «را قرار دهیم،  ۴خرب افعال ناقصه خواهد شد. اگر گزینۀ » فقیرةً «را در جای خالی قرار دهیم،  ۳و  ۲های  اگر گزینه  

  »کرد! مریم فقیرانه زندگی می«حال خواهد شد: » فقیرةً « ۱فقط در گزینۀ لذا 

  عربی سوم ۱۲درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۵

  منه نداشته باشد (مفّرغ). خواهد که مستثنی صورت سؤال مستثنایی را می  

  منه هستند. مستثنی» ما -املقاتلون -ءکّل يش«ترتیب  به ۴و  ۳، ۲های  در گزینه  

  و منصوب است.» لیس«منه نداریم و مستثنی در جمله خرب  مستثنی ۱در گزینۀ   

  عربی دوم ۱۲تا  ۱۰و  ۵ های درس*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۶

  .منصوب محالًخرب نواسخ (مادمنا) است و »  اإلضطرابيف: «۱گزینۀ   

  .اصلیو منصوب به اعراب خرب نواسخ (لِتکن) است » أعظم: «۲گزینۀ   

  منصوب. محالًخرب نواسخ (أوشک) است و » یفوقون: «۳گزینۀ   

  باشند. مرفوع می محالًمنصوب و  محالًترتیب  ی نفی جنس هستند و به»ال«خرب » له«خرب نواسخ (لیس) و » ِمن أصدقائنا: «۴گزینۀ   

  عربی دوم ۸درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۷

  درست است.» لن تُعَمل«جمع غیر عاقل است و لذا » أعامٌل «جار و مجرور است و نباید تغییر کند. ثانیاً » علی اآلخرین«اوالً   

  عربی دوم ۷و  ۶های  درس*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۸

  دهد نه در اسم. مرفوع به نون فقط در فعل مضارع رخ می  

  مرفوع به نون هستند.» ینتُهلکان، یقتدون، ترید«  

  عربی سوم ۷ تا ۳های  درس*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۹

  هستند.» ع د و أدع «و » ب ب ح یحّب «: ریشۀ ۱گزینۀ   

  هستند.» ن و ک کنت «و » ف و خ تََخف «: ریشۀ ۲گزینۀ   

  هستند.» م و ق تقوم «و » ع ق و یتوّقع «: ریشۀ ۳گزینۀ   

  هستند.» ر م أ تأمر «و » ی ج ن نَجِّ «: ریشۀ ۴زینۀ گ  

  عربی سوم ۷عربی دوم و درس  ۱۳درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۵۰

  به األعداء: مفعول    فیه ملّا: مفعول  

  له حّباً: مفعول    مهاجمة: مفعول مطلق بیانی  

  حال هستند.» خائفین«و » مذعورین«دقت:   

 
  دين و زندگي دوم 78مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -51

  )شد. دهند، گويد: كاش نامۀ عملم به من داده نمي اش را به دست چپش مي و اَمّا مَن اوتي كَتابَه بِشماله فَيَقول يا لَيتَني لَم اوتَ كَتابَيه، و كسي كه نامه(  
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  دين و زندگي سوم 200مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -52
  در صفحۀ مذكور مراجعه فرماييد. به روايت رسول اكرم   
  دين و زندگي دوم 187مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -53

  امل بخواند. به انديشه و تحقيق درس مراجعه گردد.تواند روزه بگيرد ولي در وطن خود بايد نماز را ك ظهر به وطن خود برسد، نمياگر مسافر بعداز   
  دين و زندگي دوم 167مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -54

   اي باشد كه معامله با آن رواج دارد  صورت سكه زكات طال و نقره در صورتي واجب است كه به ها زكات ندارد. آالت خانم زيور  
    مول زكات، زماني واجب است كه هر كدام به حد يا تعداد معين برسد.گانۀ مش 9زكات اموال  
  دين و زندگي سوم 157مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -55

  ذلت نفس است. 2مصاديق آيه شريفۀ صورت سؤال، كساني هستند كه عزت نفس را انتخاب كردند و مفهوم بيان شده در گزينۀ   
  دين و زندگي چهارم 43مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -56

    :باشد. گويد باش، پس مي اوست كه زنده كند و بميراند و چون به كاري حكم كند پس به آن مي(ترجمۀ آيۀ شريفه(  
    باشد. مي رستدپيام كتاب درسي براي آيۀ مطرح شده دقيقاً گزينۀ  
   .آيه به قضاي الهي اشاره دارد  
  دين و زندگي دوم 54و  50هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -57

    پيامبر اكرم» :شويد. ايد و با مرگ، تنها از جهاني به جهان ديگر منتقل مي ايد، بلكه براي بقا خلق شده براي نابودي و فنا خلق نشده«  
    آياتِنـا  هُـم عَـنْ مأَنّوا بها و الّـذينَلِقاءنا وَ رَضوا بِالحياة الدُّنيا و اطْجونَ نَّ الّذين ال يَْرِا(مرتبط با آن به آيۀ شريفۀ  رستدصورت سؤال و گزينۀ

  نمايد. اشاره مي )سِبونواهُمُ النّار بِما كانوا يَكْغافِلونَ اولئكَ مَْأ
  دين و زندگي چهارم 15و  13هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -58

  كنند. آيه، مفهوم توحيد در ربوبيت را با توجه به فعل الهي بيان مي ودكنيد كه هر  دقت  
  دين و زندگي دوم 18مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -59

ت، خـواه نـاخواه و بـه ها و زمين اس كه به فرمان اوست، هر آنچه در آسمان جويند؟ حال آن ها غير از دين خدا را مي آيا آن(ترجمۀ آيۀ شريفه:   
جز دين خدا است، قلمروي حكومت الهـي را درك نكـرده و  دنبال دين ديگري به كسي كه به  بنابر اين آيه، آن  )شود. سوي او بازگردانده مي

  همچنين متوجه بازگشت به سوي خدا و هدفمندي عالم نيست.
  ندگي چهارمدين و ز  81مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -60
  دين و زندگي سوم 89مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -61

  خوانيم كه: مي در تيتر ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر   
 شرايط مناسب براي جعل حديث فراهم آمد كه بر اساس اغراض شخصي به جعل يا تحريف حديث بپردازند و به نفع حاكمان ستمگر از نقل برخي  

  احاديث خودداري كنند.
  دين و زندگي سوم 124و  123، 112هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -62

   كند. باش براي ياري امام تلقي مي  منتظر عصر غيبت را عصر آماده  
    رسول اكرم» :ت كند. واليت و محبت امام عصر هر كس دوست دارد خدا را در حال ايمان كامل و مسلماني مورد رضايت او مالقا .را بپذيرد«  
   امام عصر » :بردن از من در عصر غيبتم، مانند بهره بردن از آفتاب است هنگامي كه پشت ابرها باشد.  بهره«  
  دين و زندگي سوم 97مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -63

به عهد خود با قـرآن وفـا توانيد  كه ... و وقتي مي راه رستگاري تشخيص دهيدنيد در آن شرايط توا آگاه باشيد كه وقتي مي: «اميرالمؤمنين   
. آنان هستند كه ... ظاهرشان نمودار باطنشان ها را از اهلش طلب كنيد همۀ اينپس « ...» كه  پيرو قرآن باشيدتوانيد  گاه مي كه ... و آن كنيد
  »صادق و در عين سكوت گوياست. و دين در ميان آنان شاهدي باشد ... مي

  دين و زندگي سوم 135مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -64
  »فَلِلعوام اَن يقلّدوه فامّا مَن كان مِن الفُقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لِهواه مطيعاً لِامر مواله (فقيه واجد شرايط) «  
  دين و زندگي دوم 105و  103هاي  سؤال: * متوسط * صفحهمشخصات  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -65

   .قسمت اول صورت سؤال اشاره به ثمرات توكل و اعتماد به خدا دارد  
   كند. همين موضوع را بيان مي )عزمت فتوكّل علي اهللا(نمايد كه عبارت  قسمت دوم ضرورت كار و تالش در توكل را بيان مي  

  دين و زندگي دوم 6ؤال: * متوسط * صفحۀ مشخصات س ▲  4پاسخ: گزينۀ  -66
پنداري ساكن هستند در حالي كه همچون ابرها در حركتند. ساختۀ آن خدايي است كه هر چيـزي را اسـتوار سـاخته  بيني، مي ها را مي و كوه(  

  )كنيد آگاه است. است همانا او به آنچه مي
  ن و زندگي دومدي 125مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -67

ايـن نعمـات در دنيـا   )قل هِي للّذين آمنوا فِي الحياةِ الدّنيا خالصةً يَوم القيامة الطيِّبات مِن الّرزقو  زينةَ اهللا الَتيّ اَخرج لعِبادهقل مَن حّرم (  
  باشد. برايِ همگان است و در آخرت مخصوص مؤمنان مي

   )ًكنند. متناسب كساني است كه ايمان دارند و به فرائض الهي عمل مي )سَيَرحمَهم اهللا(ست و مخصوص مسلمانان ا )اَصبحتم بنِعمة اخوانا  

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ون
آزم

 
رۀ

ام
ش

 
۱۲

   |
   

وه
گر

 
شی

مای
آز

 
وم

عـل
 

سان
ان

  ـی

۸  

  دين و زندگي دوم 44و  43هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -68
    يعني خلقت بعد روحـاني  )لقاً آخرثمّ انشاناه خ(تحسين كند،  )فتبارك اهللا احسن الخالقين(عاملي كه سبب شده خداوند خود را با عبارت

  هم مبين آن است. )و نفخت فيه من روحي(انسان است كه عبارت 
   گونه استدالل ندارد. هاي روح است كه هركس درك روشني از آن دارد و براي اثبات آن نياز به هيچ خود ثابت يكي از نشانه  
    افتد. رؤياي صادقه لزوماً براي همه اتفاق نميدقت كنيد كه سؤال نشانۀ همگاني را خواسته در صورتي كه  

  دين و زندگي دوم 146مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -69
   .به متن آيۀ شريفه و ترجمۀ آن مراجعه نماييد  

  :رخَيْعُون اِلَي اْليَدْ( )لِحونمُفْاولئكَ هُمُ الْ(مُفلحون يا رستگاران(  
  )نَ عَنِ المنكرهَْوروف وَ يَنْمَعْمُرونَ بِالْوَ يَأْ(

  دين و زندگي دوم 120و  113هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -70
    باشد. كه از آثار محبت به خدا مي» بيزاري از دشمنان خداست«آيۀ شريفه بيانگر  
    نيز اشاره به اين موضوع يعني ضرورت بيزاري و تبري از دشمنان خدا دارد. ره)(از امام خميني 2جملۀ مذكور در گزينۀ  

  دين و زندگي سوم 143مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -71
   )قَلبِتَ فَظّاً غَليظَ الْكُنْ وَ لَوْ هُمْتَ لَمَةِ مِنَ اهللاِ لِنْفَبِما رَحْ(فرمايد:  عنوان رهبر جامعۀ اسالمي مي به خداوند متعال خطاب به رسول گرامي اسالم   

  ها پراكندگي آن  سببگيري بر مردم  خويي و سخت درشت  )... هُمْفُ عَنِْلك فَاعْحَوْ فَضُّوا مِنْلَانْ(
  ها خويي و گذشت از آن نرم جلوگيري از پراكندگي مردم 

  دين و زندگي چهارم 27مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3سخ: گزينۀ پا -72
  دين و زندگي سوم 37مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -73

غيرالهـي بـودن (راه پيشنهادي قرآن براي اثبات  ي و اِن كنتُم في َريب مِمّا نزلنا علي عَبدِنا (تشكيك در الهي بودن قرآن) فأتو بسورةٍ من مِثلِه(  
التّي وقودهـا النّـاسُ و قرآن) وَ ادعوا شُهَداءَكُم مِن دونِ اهللا اِن كنتُم صادقين (شرط پذيرش ادعاي كافران) فاِن لم تفعلوا و لَن تفعلوا فاتّقوا النار 

  )كننده در قرآن) كننده و تشكيك الحجارة اعدّت للكافرين (سرانجام كافران مبارزه
  دين و زندگي چهارم 60و  57هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -74

   دهد، خداوند نيز شرايط و اسـباب را چنـان فـراهم  خوانيم كه: همواره با سعي و تالشي كه انسان از خود نشان مي در تعريف سنت توفيق مي
  تر به مقصد برسد. سازد كه وي بتواند آسان مي

    بيانگر سنت توفيق الهي است. 4در ميان آيات موجود گزينۀ  
  دين و زندگي دوم 82و  61هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -75

در اين آيه صداقت و راستگويي   )اهللا ال اله اِلّا هو ليجمعنّكُم الي يَوم القيامة الريب فيه و من اصدق من اهللا حديثا(به آيۀ شريفه دقت كنيد:   
  براي فهم قطعيت در برپايي معاد است.خداوند علتي 

   بيانگر آن است. )و فتحت ابوابها(شود كه  كند وارد بهشت مي كسي كه به معاد معتقد است و وظايفش را عمل مي  

  
  زبان سوم 85تا  83 يها صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيگز : پاسخ -76

متعدي است و بايد در حالت معلوم با مفعول همراه باشـد؛  inviteچين مفعول نداريم، فعل  بعد از نقطه چراكهول است توضيح: جملۀ فوق مجه  
 4كنـد و گزينـۀ  به گذشته اشـاره مـي previousتواند چيزي يا كسي را دعوت كند بعالوه قيد زمان  توان گفت كه كشور نمي از طرفي هم مي

  درست است.
  .دعوت شدندماري از كشورهاي اسالمي به يك جلسۀ مهم ترجمه: هفتۀ پيش ش  
  زبان چهارم 10 ۀصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -77

كند كه وجود داشته باشد يا اتفاقي رخ دهد. در ايـن حالـت  اي از زمان يا موقعيتي اشاره مي  كلمۀ ربط به دوره مو مفهدر  whenتوضيح: كلمۀ   
  باشد. مي» ههر وقت ك«معني  به

  شويد. مي انزنيد شبيه به مادرت كه لبخند مي  هر وقتخصوص  تان را دوست دارم به ترجمه: حالت چهره  
  زبان چهارم 40 ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيگز : پاسخ -78

  شود ها استفاده مي كه در اين حالت استفاده كرد suchتوان از  به ساختار جمله از ميان كلمات ربط علت و معلول، مي توجهتوضيح: با   

thatجمله 

 

such a + (صفت) + اسم قابل شمارش مفرد 
such + (صفت) + اسم قابل شمارش جمع 
such + (صفت) + اسم غيرقابل شمارش 

  طوالني است كه مجبوريم تاكسي يا قطار بگيريم. آنقدرترجمه: مسافت   
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  زبان چهارم 78 ۀصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيگز : پاسخ -79
  كنيم. مي استفاده must have + ppتوضيح: براي بيان كاري كه به احتمال زياد در گذشته انجام شده باشد از تركيب   
  :ترجمه  
  :A .پسرم باالترين مدرك دانشگاهي را گرفت  
  :B انجام داده باشد. بايد تحقيقات جدي  

  زبان سوم 24 ۀصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيگز : پاسخ -80
  بخرند. روز مدهاي  هايشان بايد كفش يا لباس با رنگ ترجمه: بعضي از مادران معتقدند كه براي بچه  
  مربوط به چهره) 4  دور) 3  علمي) 2  مد روز، رايج، متداول) 1  

  چهارمزبان  3 ۀصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيگز : پاسخ -81
  شويم. است. به همين دليل است كه گاهي اوقات كسل شده و براي تغيير شغل آماده مي تكراريه: كارهاي زيادي كه مجبوريم انجام بدهيم ترجم  
  تكراري) 4  خيلي بزرگ) 3  كوتاه) 2  غيرطبيعي) 1  
  زبان چهارم 20 ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيگز : پاسخ -82

  ».جدي گرفتن چيزي«يعني  take sth seriouslyتوضيح: تركيب   
  .بگيرندها شما را جدي  عنوان يك معلم، مهم است كه بچه ترجمه: به 
  ساختن) 4  دست آوردن به) 3  دادن) 2  گرفتن) 1  
  زبان چهارم 25 ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيگز : پاسخ -83

  باشد. آلودگيبا   تواند يك عامل كليدي در مبارزه رقي ميزيست معتقدند كه استفاده از خودروهاي ب ترجمه: طرفداران محيط  
  جامعه) 4  وضع/ حالت) 3  آلودگي) 2  حالت) 1  
  زبان چهارم 17 ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيگز : پاسخ -84

  .كند فراهم ميكنند خدمات  ترجمه: شركت آب براي هفده ميليون نفر كه در تهران زندگي مي  
  اختراع كردن) 4  ناميدن )3  تكيه دادن) 2  فراهم كردن) 1  
  زبان چهارم 25 ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيگز : پاسخ -  85

  اند. ها ايجاد كرده بسزايي در روند درمان بيماري تفاوتگويند كه داروهاي جديد  ترجمه: پزشكان مي  
  تفاوت) 4  اجرا/ نمايش) 3  سند) 2  شبكه) 1  
  زبان سوم 79 ۀصفح*  متوسط: * سؤال صاتمشخ ▲  2 ۀنيگز : پاسخ -86

  باشد. ها مي انسان متأثر از رايانه تالش: اكنون تقريباً هر نوع زمينۀ ترجمه  
  سازمان) 4  اي چندرسانه) 3  تالش/ كوشش) 2  دستگاه) 1  
  زبان چهارم 46 ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيگز : پاسخ -87

  گويد. دانستم دروغ مي دليل كه ميبه اين  بيشترترجمه: عصباني شدم،   
  طور دائم به) 4  خوشبختانه) 3  نرمي به) 2  بيشتر/ اساساً) 1  

  ::CClloozzee  TTeessttترجمۀ ترجمۀ   ■■■■
 استقبال» شنوا و صميمي  گوش«شدت نياز دارند كه تجربيات و مشكالت خود را به زبان بياورند. به همين دليل است كه همه از  ها به انسان

كـه گـوش دادن چـه مهـارت  فهمنـد مـيهايشان باشد. اما تعداد كمي از مردم  ق گوش دادن به مشكالت و خوشيكسي كه مشتا  -كنند مي
. دو دليل وجود دارد كه چرا اغلب آيد دست مي بهاي است. شنوندٔه خوب بودن نيازمند قدرت باالي تمركز است كه فقط از طريق تمرين   پيچيده

دهند صحبت كنند. چند بار شده كـه شـما  طور ساده اين است كه مردم بيشتر ترجيح مي ليل] بهسختي است. اولين [د  كارگوش دادن چنين 
 مـردمخواهيد بگوييد؟ دليل دوم ايـن اسـت كـه  چه مي در جوابايد چون كه در اين فكر بوديد كه  آنچه را كه كسي گفته است، از دست داده

  كنند. خيلي كند صحبت مي
  4 ۀنيگز : پاسخ -88

  پذيرفتن/ استقبال كردن) 4  ارزيابي كردن) 3  محافظت كردن) 2  زدنتخمين ) 1  
  1 ۀنيگز : پاسخ -89

  باعث شدن) 4  وابسته بودن) 3  مرتبط بودن) 2  تشخيص دادن/ فهميدن) 1  
  3 ۀنيگز : پاسخ -90

  استخراج كردن) 4  دست آوردن به) 3  بردن) 2  ذخيره كردن) 1  
  4 ۀنيگز : پاسخ -91

  كار/ وظيفه) 4  شغل) 3  صومعه) 2  عمل) 1  
  4 ۀنيگز : پاسخ -92

  در جواب) 4  از طريق پاسخ) 3  نوبت  به) 2  با گزارش) 1  
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  ::11ترجمۀ درك مطلب ترجمۀ درك مطلب   ■■■■
اي به شناسـايي عوامـل خطرسـاز احتمـالي   طور فزاينده از آنجايي كه همچنان بيماري قلبي اولين عامل كشنده در آمريكاست، محققان به

عاملي كه در نارسايي قلبي مشاركت  عنوان بههاست  مدت» زندگي پرمشغله«هاي پرچرب و  اند. رژيم مند شده هوجود آورندٔه حمالت قلبي عالق به
آيـد  به نظـر مـي مثالًبرانگيزتر باشد.  تر و تعجب دارند شناخته شده است. اما طبق مطالعات جديد، ممكن است ليست عوامل خطرساز طوالني

دهد و بيشتر مردم حملۀ قلبـي را  وهواي سرد رخ مي هاي قلبي در آب داشته باشد. درصد باالتري از حملهنارسايي قلبي الگوهاي فصلي و زماني 
عالوه مردم بيشتر مستعد حمالت قلبي در سـاعات اوليـه از خـواب بيـدار شـدن  كنند. به روز دوشنبه بيشتر از هر روز ديگر هفته تجربه مي

مشاهده كردند و از آن زمان تعدادي از علـل احتمـالي را كشـف  1980يدٔه صبحگاهي را اواسط هستند. متخصصين قلب براي اولين بار اين پد 
رساني بـه قلـب، ممكـن  عالؤه كاهش خون ها، به اند. افزايش فشار خون هنگام صبحگاه، ضربان قلب و تمركز قلب بر ايجاد كردن هورمون كرده

  مدن موارد بيشتري از حمالت قلبي شوند.آ  وجود  به  صبح، همگي منجر به 10تا  8است بين ساعات 
دهد كه ميزان حملۀ  شوند. آمارها نشان مي در مطالعات ديگر، هر دو عامل تولد و تجرد، جزء عوامل احتمالي بيماري قلبي در نظر گرفته مي

شان بيشتر در معـرض  به همتاهاي متاهلكند و مردان مجرد نسبت  قلبي در زنان و مردان بالفاصله چند روز بعد از تولدهايشان افزايش پيدا مي
هاي جدي  شود، پژوهش شده مربوط مي طريقي به همۀ عوامل خطرساز احتمالي ذكر شود كه به جايي كه استرس گمان برده ميآنخطر هستند. از 

  افتد، ادامه دارد. و دقيق به اميد درك بيشتر از چگونگي و دليل اينكه نارسايي قلبي اتفاق مي
  2 گزينۀ: پاسخ -93
  2 گزينۀ: پاسخ -94
  4 گزينۀ: پاسخ -95
  3 گزينۀ: پاسخ -96

  ::22ترجمۀ درك مطلب ترجمۀ درك مطلب   ■■■■
سخنراني كردن در جمع يك منبع رايج استرس براي هركسي است. چه تنها كار كنيم و يا با عدٔه زيادي از مردم، باالخره ما به صحبت كردن 

مان به چيز سودمندي برسيم، اغلب نيازمند  و اگر بخواهيم سرگروه باشيم و يا در زندگيخصوصي نياز داريم  در جمع براي انجام دادن كارهاي به
  هاي كوچك يا بزرگ هستيم تا موفق شويم. صحبت كردن با گروه

ار دارند. به من اعتماد كنيد؛ مخاطبان شـما از شـما انتظـ» موفقيت«ها بستگي به اين دارد كه شما و مخاطبان شما چه تعريفي از  همۀ اين
ولـي در اشـتباه  ،كردم كه بيشتر مخاطبان انتظار بهترين سخنراني را دارنـد ندارند كه بهترين سخنراني بدون اشكال را ارائه دهيد. من فكر مي

 كردم تـا بـراي يـك كردم تا سخنراني خيلي خوبي ارائه بدهم. من روزها تمرين مي بودم. قبل از فهميدن اين موضوع، فشار زيادي را تحمل مي
خـواهم بگـويم و  ها تمرين كردم كه چه مـي ها و ساعت ماندم و نگران اشتباه كردن بودم. من ساعت ها بيدار مي سخنراني آماده شوم. من شب

  دادم. مي انجامكردم عالي باشم، بدتر  كرد. هرچه بيشتر تالش مي تر مي كردم مرا حتي مضطرب دانيد چرا (چه)؟ همۀ اين كارهايي كه مي مي
ي ارزشـمند خنراني عمومي اين است كه: به مخاطبين خود يك چيز سودمند بدهيد. اگر مردمي كه مخاطبين شما هستند با مطلب هدف س

ها با احساس بهتري دربارٔه خودشان بروند، يا احساس بهتري در مورد كاري كـه  پندارند. اگر آن از پيش شما بروند، [كار] شما را يك موفقيت مي
ها در حالي كه خوشحال يا سرگرم هستند شما را تـرك كننـد،  پندارند. اگر آن هند داشته باشند، كار شما را يك موفقيت ميبد انجامقرار است 

  كنند. اند ارزشمند تصور مي ها زماني را كه با شما گذرانده آن
ما تمركز خـود را از دسـت بدهيـد يـا دهند حتي اگر ش ها سپاسگزار خواهند بود و اهميت نمي زنيد، آن زماني كه شما حرف ارزشمندي مي

حتي نيازي ندارند كه احساس خوب داشته باشند تا شـما را يـك فـرد  ها آنتان بزنيد.  حين سخنراني دراي   لكنت زبان بگيريد يا حرف مسخره
  موفق فرض كنند.

  4 گزينۀ: پاسخ -97
  2 گزينۀ: پاسخ -98
  2 گزينۀ: پاسخ -99
 3 گزينۀ: پاسخ -100
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   انسانی) علوم آزمایشی گروه( ۱۲ ۀشامر  آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  

  1رياضي  41تا  31هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -101
  حل اول: راه  
Aعضو و مجموعۀ  7داراي  Aمجموعۀ    B  ست، بنابراين مجموعۀ عضو ا 4دارايA B  3داراي 

  نظر گرفت: رو را در توان نمودار وِن روبه عضو است. پس مي
  

Aبنابراين تعداد اعضاي    B  :4برابر است با 3 5 12     
  حل دوم: راه  
Aرا با تعداد اعضاي  Bاگر تعداد اعضاي    B  جمع كنيم، تعداد اعضايA B آيد. دست مي به  

8 4 12n(A B) n(B) n(A B) n(A B)          
  1رياضي  93 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -102

3 3 2 2 33 3(a b) a a b ab b     : نكته  
  با استفاده از نكتۀ باال داريم:  

                3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 33 33 3 3 3 3 2 3 2 3 1(a b) ab(a b) a a b ab b a b ab a b ( ) ( )  
  1رياضي  169 و 168هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -103
  ابتدا داريم:  

2 2 4 22 2x (x ) x x     
  دهيم: اكنون تقسيم را انجام مي  





 





24 2
24 2

2
2

12
3

3
3 3

3

xx x
x

x x

x

x   

  است. 3مانده برابر  بنابراين باقي  
  1رياضي  174 صفحۀ*  متوسط: * ؤالس مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -104

2 2(a b)(a b) a b    نكته:  
  كنيم: تر مي ساده ها را ابتدا هريك از عبارت  

2 2 2 1 2 2 1 2 22 11 2 1 2 2 1
2 18 8 1 2 3 2 2 2 1 4 2 2 12 3 2 10 2

( )

( )( ) ( )( )

  
    

  
           

   

  بنابراين حاصل عبارت برابر است با:  
2 2 10 2 12      

  1رياضي  166و  165هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -105
  كنيم: تر مي ها را ساده يك از عبارتابتدا هر   

2 2 2

1 1 1
1 1

1 1 11

x x x x xx
x x x

x
x x

x x

  
  

  


    


   

  بنابراين حاصل عبارت موردنظر برابر است با:  

11 1
x x( ) ( )

x x
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  سازي آمار و مدل 50تا  47هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -106
R :گاه باشد، آن kها برابر  و تعداد دسته Cها برابر  ، طول دستهR تغييرات برابر نكته: اگر دامنۀ   Ck   
89ها برابر است با:  دامنۀ تغييرات داده   65 24    

24است، طول هر دسته برابر  8ها برابر  با توجه به اينكه تعداد دسته   38  صورت زير هستند: ها به بنابراين دسته ،باشد مي  

      65 68 68 71 71 74 74 77 77 80 80 83 83 86 86 89, , , , , , , , , , , , , , ,                   
77صورت  بنابراين دستۀ پنجم به   80, :است. پس مركز آن برابر است با  

5
77 80 78 52x /

    

  سازي آمار و مدل 93 و 92، 57هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -107

360iاي برابر است با:  اُم در نمودار دايره iدستۀ  نكته: زاويۀ مربوط به  
i

f
n

      

  ها است. نكته: فراواني تجمعي دستۀ آخر، برابر تعداد كل داده  
  كنيم: ابتدا فراواني مطلق هر دسته را محاسبه مي  

  مركز دسته  8 10 12 14 16
 فراواني تجمعي  8 11 17 24 32
  فراواني مطلق  8  3  6  7 8

  است. 32ها (فراواني تجمعي دستۀ آخر) برابر  و تعداد كل داده 6بنابراين فراواني مطلق دستۀ سوم، برابر   

6                                                اي برابر است با: دستۀ سوم در نمودار دايره پس زاويۀ مربوط به   3 3360 360 90 67 532 16 4 /            

  سازي آمار و مدل 157 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -108

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


   

ax b xa , ax b ax b      نكته:  

10ضريب تغييرات اوليه برابر    2 5/  :است، پس  

1
1 1 (*)5 5CV x

x


       

يابد. طبق فرض ضريب تغييـرات در  واحد افزايش مي 9كند، ولي ميانگين  ها، انحراف معيار تغييري نمي واحد به همۀ داده 9پس از اضافه كردن   

10اين حالت برابر  125 8/  :است، پس  

(*)
2

1
1 1 8 35 9 9 159 8 9 8 5 5

x
CV x x x x

x x


          
 

   

  بنابراين با توجه به (*) داريم:  
1 1 15 35 5x       

  رياضي سوم 24و  23هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -109
0
0

x x
x

x x


  
  : نكته 

  حل اول: راه  
2 2 22(a b) a ab b    نكته :  



2 2 2

2 3

2 10 2 1 9 2 1 3 1 3 1 9 2 1 3
3 9 2 3 1 12 2 3 2 2

f (x) x x x (x ) x f ( ) ( )

( )

               

       
   

  حل دوم: راه  
2 22 10 2 1 3 1 3 2 1 3 10 2 1 3f (x) x x x f ( ) ( ) ( )               

1 3 2 3 2 2 3 10 2 3 1 12 2 3 2 2 3 2 3 2 2( )                 
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  رياضي سوم 33و  32 هاي صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -110
a)نكته: معادلۀ خط گذرا از نقطۀ    ,b)  و موازي محورy) هاxصورت  ها) به(y b) x a  .است  
1با توجه به نكتۀ باال، معادلۀ گذرا از نقطۀ    2( , 1xصورت  ها، بهyو موازي محور  (  .است  
1xاكنون نقطۀ تالقي دو خط      3و 2 5x y  آوريم: دست مي را به  

13 2 5 3 2 5 2 2 1xx y y y y             
1ها، نقطۀ  بنابراين محل تالقي آن   1( , ) .است  
  رياضي سوم 70تا  68هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -111

2نكته: در معادلۀ    0ax bx c  ها برابر  ، مجموع ريشهbS
a

  ها برابر  هضرب ريش و حاصلcP
a

 .است  

22هاي معادلۀ  با توجه به نكتۀ باال، مجموع ريشه   2 0x mx m     2برابر
m  است، پس: 3است. طبق فرض اين مقدار برابر  

3 62
m m      

  ه برابر است با:هاي اين معادل ضرب ريشه بنابراين حاصل  
2 6 2 42 2

m   
     

  رياضي سوم 95تا  65هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -112
2ابتدا محل تقاطع سهمي    4 3y x x    با محورxآوريم: دست مي ها را به  

2 4 3 0 1 3 0 1 3x x (x )(x ) x ,            
1xهاي  ا را در نقاطي به طولهxبنابراين سهمي اوليه محور       3وx   سمت راسـت  واحد به 3پس اگر نمودار آن را حداقل  ،كند قطع مي

  پاسخ است. 3كند، بنابراين گزينۀ  ها را در قسمت منفي قطع نميxانتقال دهيم، سهمي جديد محور 
  رياضي سوم 120تا  96هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -113
صورت اين حرف بـا  گيريم. در اين نظر مي را يك حرف در Aها جايگشتي نداريم. سه حرف  مشخص شده است، پس براي آن Nجايگاه دو حرف   

4هاي آن برابر است با:  دهد كه تعداد جايگشت حرف مي 4تشكيل  Rو  M ،Dسه حرف  24!    
  رياضي پايه 23 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -114

1عبارت است از:  dو قدرنسبت  1aنكته: جملۀ عمومي يك دنبالۀ حسابي با جملۀ اول    1na a (n )d     

12nبرابر است با: naاُم  nو جملۀ  1aجملۀ اول يك دنبالۀ حسابي با جملۀ اول  nنكته: مجموع    n
nS (a a )    

  پذيرند، عبارتند از: بخش 4اعداد دو رقمي كه بر   
12 16 20 96, , , ,   

  آوريم: دست مي نون تعداد اين اعداد را بهدهند. اك تشكيل مي 4و قدرنسبت  12اين اعداد يك دنبالۀ حسابي با جملۀ اول   

1
96 12 8496 1 96 12 1 4 96 1 21 224 4na a (n )d (n ) n n

                   

  جمله برابر است با: 22بنابراين مجموع اين   

22 1 22
22 22 12 96 11 108 11882 2S (a a ) ( )         

  رياضي پايه 55تا  53هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -115

1nو جملۀ متوالي در دنبالۀ فيبوناتچي با افزايش جمالت، نسبت د  

n

F
( )

F
  5به نسبت طاليي، يعني عدد 1

2
 شود. نزديك مي  

  رياضي پايه 79 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -116

1n
c c c c c c b b a

alog a log b log ab , log a log b log , log a n log a , log a
b

      : نكته  

  با استفاده از نكتۀ باال داريم:  
1 8 25 13 2 12 2 5 2 8 12 25 1002 100 12 3

log x log log log log x log log log log log x log log
              

1
21 3

3
x


     

                 بنابراين:  
1
23 3

13 2log x log


     

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ون
آزم

 
رۀ

ام
ش

 
۱۲  |  

وه
گر

 
شی

مای
آز

 
وم

عـل
 

ساـن
ان

  ی

۱۴

  رياضي پايه 95تا  90هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -117
1شده در رابطۀ  با جايگذاري مقادير داده   tb ( r) ، :داريم  

1 6 0 2 20001 6 1 03 161 03 0 0125 125
log / /log / t log / t
log / /

     

  

  از دو طرف

  گيريم لگاريتم مي
1 6 1 03 t/ ( / )

  رياضي پايه 112 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -118

2yنكته: تابع درجه دوم    ax bx c    0با فرض 0(a ) a  2به طول  اي در نقطه
bx
a

   .داراي ماكزيمم (مينيمم) است  

  نظر بگيريم، داريم: در xاگر عدد را   
2 2

3 32 2
x xA x x       

  برابر است با: Aبراي ماكزيمم شدن  xمقدار   
3 312 2

x
( )


 

 
   

  است با: برابر Aبنابراين ماكزيمم   
9 93 9 4 52 2f ( ) /       

  رياضي پايه 127تا  122هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -119

7بار حالت مطلوب رخ داده است، پس تخمين احتمال اين پيشامد برابر است با:  7پرتاب،  60با توجه به اينكه در   
60   

1، عبارت است از: باشد 4پيشامد مجموع اعداد ظاهرشده كمتر از    1 1 2 2 1A {( , ) ,( , ) , ( , )}   

3پس احتمال نظري اين پيشامد برابر است با:    1
36 12   

  بنابراين اختالف اين دو مقدار برابر است با:  
7 1 7 5 2 1
60 12 60 60 60 30       

  رياضي پايه 132 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -120
1P(A) P(A )  : هنكت  

7اي برابر است با:  روز براي انتخاب دارند، پس تعداد اعضاي فضاي نمونه 7هر يك از افراد    7 7n(S)      
دنيـا آمـده  ر كدام در روزهاي مختلف هفته بـهه«صورت  به Aبناميم،  Aرا » حداقل دو نفر در يك روز هفته به دنيا آمده باشند«اگر پيشامد   

  برابر است با: A، خواهد بود. پس تعداد اعضاي »باشند
  نفر اول      نفر سوم

7 6 5n(A )
 


      

  نفر دوم
  بنابراين:  

 7 6 5 30
7 7 7 49

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

     
 

   

30پس:    191 49 49P(A)     

  
  كتاب 16و  11، 8 يها * صفحه ساده مشخصات سؤال: * ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -121

كند تا سطح كيفيت و اصول بهداشت را در  ها را به رعايت بعضي ضوابط و قوانين ملزم مي الف) نهاد دولت با نظارت بر عملكرد توليدكنندگان آن  
  توليد رعايت كند.

داند كـه اعتقـادات  اشارٔه مستقيم به اين موضوع دارد كه اسالم در دسترس نبودن معاش را خطري مي» عاش له، ال معاد لهمن ال م«ب) عبارت   
  كند. انسان را تهديد مي

 گويند. حـال اگـر خـدمات كنيم كااليي بادوام مي ها در طول زمان استفاده مي شوند بلكه از خدمات آن ج) به كاالهايي كه خودشان مصرف نمي  
  شوند. ناميده مي» اي   سرمايه«كار گرفته شود اين گروه از كاالها،  ها به كاالهاي بادوام در فرآيند توليدي بنگاه
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  كتاب 29تا  27 يها صفحه* متوسط  : *سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيگز : پاسخ -122
  .دهد يم نشان ياقتصاد يها بنگاه سمت به خانوارها سمتاز  را هيسرما  و نيزم كار، عامل يعني ديتول عوامل انيجر  A ريمس  
پردازند كه بيانگر روش محاسبۀ توليدكل با نام  ها، بهاي عوامل توليد را در قالب حقوق و دستمزد، اجاره و سود به خانوارها مي بنگاه B ريمس در  

  روش درآمدي است.
  شوند. يسمت خانوارها (يعني به بازار) عرضه م ها به كاالهاي توليدي بنگاه Cدر مسير   
  اي است.  پردازند كه بيانگر روش محاسبۀ توليد با نام روش هزينه خانوارها بهاي كاالهاي موردنياز خود را به بنگاه مي Dدر مسير   
  ست.افزوده براي محاسبۀ توليدكل ا هاي توليدي نشان مي دهد كه همان روش توليد يا روش ارزش اي را بين بنگاه  جريان كاالهاي واسطه Eمسير   
اي برابر   روشِ درآمدي و هزينه دهد. بنابراين توليدكل به ها را ارائه مي هاي فوق عددي تقريباً برابر با ساير روش محاسبۀ توليدكل از هريك از روش  

  ميليون دالر است و درآمد سرانه عبارت است از: 250افزوده يعني  با روش ارزش
  (روش درآمدي) درآمد ملي

 درآمد سرانه
  عيتجم

250دالر  550  درآمد سرانه  

  در نظر بگيريم چون با هم برابرند، پس: yو هريك از حقوق و دستمزد را برابر  xهمچنين براي محاسبۀ سهم اجاره اگر اجاره را برابر   
  روش درآمدي اجاره  سود  حقوق 

2ميليون دالر  70اجاره  180 250 70x y x x        وش درآمدير  
  كتاب 25و  24 يها * صفحه دشوار مشخصات سؤال: * ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -123

  توليد خالص ملي توليد ناخالص داخلي  ارزش توليد خارجيان مقيم كشور  ارزش توليد افراد كشور كه مقيم خارجند  هزينۀ استهالك 
  يا

  توليد ناخالص داخلي توليد خالص ملي  ارزش توليد خارجيان مقيم كشور  ارزش توليد افراد كشور كه مقيم خارجند  هزينۀ استهالك 
  كتاب 42و  38، 37 يها * صفحه دشوار مشخصات سؤال: * ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -124
ود، توليدكننـده بيشتر شـ درآمدهاي توليد از   شود. بنابراين در صورتي كه هزينه هاي توليد حاصل مي التفاوت درآمد و هزينه سود توليد، از مابه  

هيچ  باشد) به معني سود (يا زيان) مي التفاوت درآمد و هزينه كه به هاي توليد نسبت به سود (مابه شود اما بيشتر بودن هزينه قطعاً دچار زيان مي
  باشد. معني زيان توليدكننده نمي عنوان به

  كتاب 59و  55 يها * صفحه ساده مشخصات سؤال: * ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -125
منظور ايجاد اشتغال كامل و مبارزه با بيكاري بايد شرايط رونق اقتصادي را فراهم آورند. صادرات از آنجايي كه مستلزم افـزايش سـطح  ها به دولت  

  تواند موجب ايجاد اشتغال در جامعه شود. توليد و در نتيجه نيروي انساني بيشتر است، مي
كند كه نوعي  ت اقدام به دادن امتيازاتي نظير تخفيفات مالياتي و اعطالي وام به توليدكنندگان مياز طرفي براي فراهم آوردن بستر صادرات، دول  

  شود. هاي اقتصادي دولت و يكي از محورهاي دخالت در اقتصاد محسوب مي گذاري از سياست
  كتاب 49تا  46 يها * صفحه دشوار مشخصات سؤال: * ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -126
    يعني قيمت زير قيمت تعادلي قرار دارد و با كمبود 20عرضه كمتر از تعادل باشد (مثالً زماني كه ميزان (

شويم. همچنين هرگاه ميزان عرضه بيش از مقدار تعـادل باشـد (مـثالً  عرضه يا مازاد تقاضا مواجه مي
  م.شوي ) يعني قيمت باالتر از قيمت تعادلي بوده و با مازاد عرضه يا كمبود تقاضا مواجه مي45

   ًواحد) يعني قيمت زير قيمت تعـادلي قـرار  50يا  40زماني كه تقاضا بيشتر از ميزان تعادل باشد (مثال
  شويم و بالعكس. دارد و با مازاد تقاضا يا كمبود عرضه مواجه مي

  كتاب 76و  68 يها * صفحه دشوار مشخصات سؤال: * ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -127
  عبارتند از: الف) اهداف دولت از اخذ ماليات  
  ) يك منبع درآمدي براي دولت است.1    
  تر درآمدها است. اجتماعي و توزيع عادالنه -هاي اقتصادي ) گامي در جهت رفع نابرابري2    
  هاي اقتصادي دولت است. گذاري ) ابزار مالي براي سياست3    
وهشـتم  يامدهاي نامطلوب آن مواجه بود كه با تصويب اصـل چهـلاي و پ  ب) در دوران تدوين قانون اساسي، كشور ما نيز با مسئلۀ رشد جزيره  

  ضرورت رفع اين مشكل تأكيد شد.  قانون اساسي به
يافتگي يا روشي براي افزايش سرعت رونـد  شود زيرا راهي براي گسترش توسعه ها محسوب مي ج) مبارزه با فقر يكي از اهداف بسيار مهم دولت  

  شود. توسعه در كشورها محسوب مي
  بكتا 79 ۀ* صفح دشوار مشخصات سؤال: * ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -128
ها مربوط به نرخ تصاعدي كلي، ستون دوم مربوط به نرخ ثابت و ستون سوم مربوط بـه نـرخ تصـاعدي  الف) در جدول موردنظر ستون اول نرخ  

  اي است.  طبقه
  كنيم. ابتدا ماليات شخص را بر اساس نرخ تصاعدي كلي محاسبه مي  

S

D
9000
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  گيرد و معافيت مالياتي شامل درآمد او نخواهد شد. قرار مي Dه: ماليات فرد در طبقۀ نكت  
  ماليات ماهيانه بر اساس نرخ تصاعدي كلي كل درآمد ماهانه  نرخ مربوط به طبقۀ درآمدي 

304تومان  850 000 1 455 000100, , , ,   ماليات ماهيانه بر اساس نرخ تصاعدي كلي  

  كنيم: اي محاسبه مي  ساس نرخ تصاعدي طبقهسپس ماليات او را بر ا  
Aمعاف از پرداخت   :

130 000 300 000 255 000 685 000, , , ,    اي ماليات ماهانه بر اساس نرخ تصاعدي طبقه

2 500 000 1 200 000 1 300 000
101 300 000 130 000100

4 000 000 2 500 000 1 500 000
201 500 000 300 000100

4 850 000 4 000 000 850 000
30850 000 255 000100

B : , , , , , ,

, , ,

C : , , , , , ,

, , ,

D : , , , , ,

, ,

 

 

 

 

 

 

 

  

     كلي   اي طبقه  
1تومان  455 000 685 000 770 000, , , ,  اي از تصاعد كلي  تفاوت ماليات نرخ تصاعدي طبقه  

  پردازد. اي ماليات كمتري نسبت به نرخ تصاعدي كلي مي  شخص در نرخ تصاعدي طبقه  
  ب)  

4 850 000 685 000 4 165 000, , , , ,   ماندٔه خالص ماهانه  
  سازد. عي را بهتر محقق ميتر بوده و عدالت اجتما اي عادالنه  ج) محاسبۀ ماليات بر اساس نرخ تصاعدي طبقه  
  بكتا 85و  82 يها * صفحه متوسط مشخصات سؤال: * ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -129
  بكتا 122و  120 يها صفحه * دشوار مشخصات سؤال: * ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -130
مانـد. امـا در مثـال  نيز ثابت مـي قدرت خريد آن ،الف) اگر يك واحد پول (مثالً يك ميليون ريال) در طول زمان بتواند ارزش خود را حفظ كند  

ذكرشده پول حفظ ارزش نكرده و قدرت خريد آن از يك دستگاه آپارتمان به يك جفت الستيك اتومبيل تنزل پيدا كرده است. علت كـاهش 
  قدرت خريد پول، كم ارزش شدن آن است.

  ها نتوانسته حفظ ارزش كند. ب) پول در مقابل سطح عمومي قيمت  
  ها رابطۀ عكس دارد. ول با ميزان حجم پول در جامعه و سطح عمومي قيمتج) قدرت خريد پ  
     شود و بالعكس. هرچه حجم پول نسبت به توليد جامعه كمتر باشد، قدرت خريد آن بيشتر مي  
     يابد و بالعكس. ها افزايش يابد، قدرت خريد پول كاهش مي هرچه سطح عمومي قيمت  
دنبال آن افـزايش سـطح عمـومي  ها، افزايش حجم پول در گردش نسبت به توليد در جامعه و به در اين سال د) از داليل مهم كاهش ارزش پول  

  باشد. ها مي قيمت
  )ه  

1 000 000 800 000 200 000 1 %25800 000 800 000 4
, , , ,

, ,


   
  95قيمت كاال در سال   94قيمت كاال در سال 

  94نرخ تورم الستيك در سال
  94قيمت كاال در سال 

  

1 100 000 1 000 000 100 000 10 %101 000 000 1 000 000 100
, , , , ,

, , , ,


   
  96قيمت كاال در سال   95قيمت كاال در سال 

  95نرخ تورم الستيك در سال
  95قيمت كاال در سال 

شويم كه سرعت افزايش قيمت الستيك  متوجه مي 94نسبت به سال  95با توجه به كمتر بودن نرخ تورم در قيمت يك جفت الستيك در سال   
  بوده است. 94كمتر از سال  95در سال 

  بكتا 132 ۀ* صفح دشوار مشخصات سؤال: * ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -131
كه عمر مفيد بـيش از يـك سـال دارنـد خريـداري و  آالت و تأسيساتي ماشينالف) در عقد فروش اقساطي، بانك با تقاضاي كتبي مشتريان،   

  فروشد. صورت اقساط به مشتريان مي به
  شود. پردازد و در نهايت سود حاصل از سرمايه بين بانك و طرف ديگر تقسيم مي طرف ديگر به تجارت مي عقد مضاربه، بانك سرمايۀ مالي را تأمين وج)   
تـرين قيمـت  به پايينباشد كه معموالً شخص حقوقي (ادارات دولتي براي خريدهاي عمده) براي تأمين نيازهاي خود  و) مناقصه از انواع بازار مي  

  د.كن برگزار مي
  بكتا 140و  139، 131 يها * صفحه متوسط مشخصات سؤال: * ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -132
   عمرانـي يـا ، توليديهاي سودآور  اوراق مشاركت اوراق بهاداري است كه با مجوز بانك مركزي براي تأمين بخشي از منابع مالي موردنياز طرح

  شود. منتشر مي هاي دولتي و خصوصي ها و شركت دولت، شهرداريتوسط  خدماتي
   ها قبول امانات و نگهداري سهام و اوراق و اشياي قيمتي مشتريان است. كي از خدمات بانكي  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

سال 
 

صیلی 
تح

۹۷
 - 

۹۶
  |

  
داوطلبان
 

آزمـون
 

رسی
رسا

 
۹۷

 

۱۷

  بكتا 137و  134، 133، 123، 122، 65، 64ي ها * صفحه دشوار مشخصات سؤال: * ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -133
نمايد، چون نياز خود را به خارج كمتر كـرده بـه  مي تر اقدام به توليد كاال در كشور خود حتي با كيفيت پايين سياسيالف) كشوري كه به داليل   

هاي باالتر و كيفيت كمتر بـه توليـد كـاال در  را رعايت نكرده و با هزينه اصل مزيت نسبيتر شده هرچند  نزديك استقالل اقتصاديوضعيت 
  داخل كشور اقدام نموده است.

  ب) بورس

 كاال
 اي و مواد خام)  كاالهاي معين (معموالً واسطه  
 نامگذاري به نام كاالي مورد معامله  
 شود.) ها نگهداري مي صورت انبوه موجود نيست و فقط نمونۀ آن معامالت كاغذي (كاال به  

 اوراق بهادار
 رسمي و دائمي  
  تشكيل شدن (بورس)محل معين براي  
 گيرد اوراق بهادار مورد معامله قرار مي. 

  پردازد. ها مي هاي پولي به ادارٔه فعاليت بانك ج) بانك مركزي با ايجاد سيستم خاص كنترل از طريق سياست  

هاي  سياست
  پولي

 كاهش حجم پول (سياست انقباضي پول) در مواقع تورم  
 هاي قانوني افزايش نرخ سپرده  
 افزايش نرخ تنزيل مجدد  
 سياست بازار باز 

 افزايش حجم پول (سياست انبساطي پول) در مواقع ركود
 پايين آوردن نسبت ذخاير قانوني 
 پايين آوردن نرخ تنزيل مجدد 

ايجاد امكانات اعتباري 
 هاي تجاري براي بانك

 خريد اوراق مشاركت در دست مردم  
  بكتا 158و  157، 152 يها * صفحه دشوار مشخصات سؤال: * ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -134
  طور رسمي آغاز كرد. به 1946فعاليت خود را از سال  اما ،گذاري شد المللي پول پايه زمان با تأسيس صندوق بين المللي توسعه و ترميم هم بانك بينالف)   
اصـل تسـري رفتـار «المللي آزاد،  ب) يكي از اصول موردنظر سازمان تجارت جهاني براي دستيابي به هدف خود يعني ايجاد نظام اقتصادي بين  

يكسان باشد. هدف از اين اصـل، جلـوگيري از  باشد؛ مطابق اين اصل، مقررات مربوط به كاالهاي داخلي و خارجي (وارداتي) بايد مي» داخلي
  شود. وضع مقرراتي است كه بين كاالهاي داخلي و خارجي تبعيض قائل مي

گيري بازرگاني  شوند. قاعدٔه شكل منظور افزايش مبادالت تجاري بين خود و اعضا و كاهش موانع تجاري تشكيل مي هاي اقتصادي به ج) اتحاديه  
  است. اي هم بر همين اساس  منطقه

  بكتا 98 ۀ* صفح دشوار مشخصات سؤال: * ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -135
   است رعايت شده 3و  2هاي هاي گزينه باشد كه اين موضوع در جدول % مي2هاي اول تا چهارم  طبق اطالعات بيان شده فاصلۀ سهم دهك.  
   پـايين 20% باال (مجموع سهم دهك دهم و نهم) به 20نسبت  - 2نسبت دهك دهم به دهك اول  - 1 ها به چند طريق كه عبارتند از: شاخص دهك %

  آيد. دست مي هاي اول تا چهارم) به % پايين (مجموع سهم دهك40% باال (سهم دهك دهم) به 10نسبت  - 3هاي اول و دوم)  (مجموع سهم دهك
18 63  روش اول

33 5
8
/

 روش دوم

18 3
24 4  روش سوم

 

ها براي دهك  شاخص
    3جدول گزينۀ 

6 6
5
/

 روش اول

13 6
12
/

 روش دوم

6 6
32
/

 روش سوم
 

ها براي دهك  شاخص
  2جدول گزينۀ 

  
  )1تاريخ ادبيات ( 90مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -136
  )1تاريخ ادبيات ( 58و  57هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  - 137
  )1تاريخ ادبيات ( 122تا  119هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  - 138
  المعجم در دو بخش فن عروض و علم قافيه و نقد شعر است.  
  )1تاريخ ادبيات ( 190مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -139
 )1تاريخ ادبيات ( 199مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -140

  د.ان گالدكوف، پيلنياك و شولوخف از نويسندگان رئاليسم سوسياليستي  
  )2تاريخ ادبيات ( 11و  9هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -141
  )2تاريخ ادبيات ( 81و  77، 27، 19، 13هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -142
  : آثار عبيد زاكاني3گزينۀ /  : آثار خواجوي كرماني2گزينۀ /  : آثار جامي1گزينۀ   
  : خداوندنامه اثر صباي كاشاني و مثنوي طاقديس سرودٔه مال احمد نراقي است.4گزينۀ   
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  )2تاريخ ادبيات ( 70مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -143 
  )2تاريخ ادبيات ( 198تا  190هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -144 

  ست.قصۀ ملكۀ زنوبيا اثر سليم بستاني ا  
  )2تاريخ ادبيات ( 181تا  175هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -145
  ادبيات فارسي 11مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -146
  »شكن سخن و هاروت«قافيۀ دوم » خوانمش و دانمش«كلمات قافيۀ اصلي   
  ادبيات فارسي 2درس  مشخصات سؤال: * متوسط * ▲  4پاسخ: گزينۀ  -147
  شوند. الحاقي و كلمات شرمند و برد قافيه نمي» اي ِـ» «اي اي و شرمنده برده«كلمات قافيه   
  ادبيات فارسي 7مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -148
  : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن1گزينۀ   
  لن) : مفعول مفاعلن فعولن (مستفعل فاعالت فع2گزينۀ   
  : مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن (مستفعل مستفعل مستفعل فع لن)4گزينۀ   
  ادبيات فارسي 6مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -149
  : آوردن فاعالتن به جاي فعالتن و بلند در نظر گرفتن هجاي پاياني و ابدال در ركن آخر1گزينۀ   
لن) استفاده كرده است و ايـن اختيـار  جاي (فعلن) از (فع فعلن) است كه شاعر در هر دو مصراع به: وزن بيت (مفاعلن فعالتن مفاعلن 3گزينۀ   

  وزني ابدال است. در هر دو مصراع هجاي پاياني نيز اختيار وزني دارد.
) كوتاه است. آوردن فاعالتن به4گزينۀ    عالتـن و ابـدال هـم در هـر دو جاي ف : بلند در نظر گرفتن هجاي پاياني؛ در كلمۀ ديوانه هجاي آخر (نِ

  لن) تن فع(فاعالتن فعالتن فعال  .شود مصراع ديده مي
  ادبيات فارسي 5مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -150

                  كوتاه به بلند  بلند به كوتاه    
  كست  ش  هم  از  دا  خُ  نا  يا  دا  خُ  را  ما  ي  تي  كش

  
  


                          

  ما  م  دي  ون  دا  خُ  را  تي  كش  كِ  آن  د  جو  و  با

      


                        
                  كوتاه به بلند      

  ادبيات فارسي 7مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -151
  رمل مثمن مخبون محذوف (فعالتن فعالتن فعالتن فعلن)  
  ادبيات فارسي 7مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -152
  هاست. فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن از تك وزن  
  (مفتعلن) است. 3هاي ديگر از گروه وزني  گزينه  
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * متوسط * جامع آرايه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -153
  چشم گلستان اضافۀ استعاري است.  
  ها زيباتر است. در بيت تشبيه مرجح وجود دارد: چهرٔه يار از تمام گل  
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * متوسط * جامع آرايه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -154
  )2) و سيم (نشر 1) زر (نشر 2) روي خود (لف 1چهرٔه من (لف  : لف و نشر الف    مجاز از شرابپياله  : مجاز  ه  
  ميل و تمناي كسي -آسمان هوا  : ايهام ب    ماهي و ماه : جناس ج  
  آباد خراب : پارادوكس د  
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * متوسط * جامع آرايه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -155
  شود و اين بيت اسلوب معادله دارد. در اين بيت به معني شور و هيجان است و اگر با نمك متناسب شود مزٔه شور تداعي مي ايهام تناسب: (شور)  
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * متوسط * جامع آرايه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -156
  سر مجاز از قصد و تصميم و اراده -مجاز  
  سنبل زلف -تشبيه  
  (ت) ) وِـواج (س) و ( -آرايي واج  
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * متوسط * جامع آرايه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -157
  : خنديدن گل صد برگ1بيت   
  : باد صبا تشخيص دارد.2بيت   
  زده باشد، تشخيص است. : كعبه كه لباس داشته باشد و ماتم3بيت   
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  ادبيات فارسي 80مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -158
  هاي زباني سبك عراقي است. كار رفته است كه يكي از ويژگي ينۀ اول كلمات و عبارات عربي فراوان بهدر سه گز   
  ادبيات فارسي 26و  25 هاي مشخصات سؤال: * ساده * درس ▲  1پاسخ: گزينۀ  -159
  نظر هستند. : در نقد فني صاحب1گزينۀ   
  يات فارسيادب 190مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -160
  ادبيات فارسي 156و  155هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -161

  مفهوم مشترك: براي رسيدن به يار (حقيقت) بايد از تعلقات مادي گذشت.  
  ادبيات فارسي 116مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -162
  شوند. هان و شيفتۀ او ميمفهوم مشترك: اگر يار تجلي كند همه خوا  
  ادبيات فارسي 108مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -163
  مفهوم مشترك: عقل در وادي عشق ناتوان است.  
  ادبيات فارسي 97مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -164
  د ندارد.مفهوم مشترك: خوبي و بدي در كنار هم است و خوب و بد مطلق وجو   
  ادبيات فارسي 114مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -165
   مفهوم مشترك: سرزنش وابستگي و تعلقات  

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

  . نادرست است» ستگی در جهانواب«و  جای خود، ترجمه شود باید به»  العامل: در جهانيف: «۲گزینۀ   

  باشد.  منی»  العاملاملستکربین يف«ترجمۀ مناسب برای » استکبار جهانی: «۳گزینۀ   

  باشد. ترجمۀ مناسب کلامت در عبارت داده شده منی» وابستگی به خودشان و افتادن در دام: «۴گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۷

  شود.  معنی می» تر عجیب«اسم تفضیل است و » َجبأعْ « :۲گزینۀ   

  شود.  ترجمه می» نفس خود«، »نفسه: «۳گزینۀ   

  ترجمۀ درست نیست.» گناهی در ساعتی«جا شدن، جمالت در ترجمه نادرست هستند. ضمناً  دلیل جابه : به۴گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۸

صـورت مضـارع منفـی،  فعل نهی بـه ۲ترجمه نشده است، ضمن اینکه در گزینۀ » دست بیاوری به« »علیٰ  ُصلتَحْ «، فعل ۲و  ۱ی ها در گزینه  

  ترجمه شده است.

  ، نادرست است. »برای حصول«دلیل  نیز به ۴گزینۀ   

  ترکیبی*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۹

  ت است. نادرس» استاد خود«دلیل  : به۲گزینۀ   

  نادرست است. » مورد احرتام قرار گیرد«دلیل  : به۳گزینۀ   

  ، نادرست است. »مورد احرتام قرار گیرد«و » استادش«دلیل  : به۴گزینۀ   

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

  نادرست است.» حیاتِهم«و » یُساعدهم«دلیل  : به۱گزینۀ   

  اضافی است.» ّل مجتمع کيف«در » يف: «۲گزینۀ   

  باشد. است و نادرست می» ُخطّة«مرجعش » یُساعدون: «۴گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۱

  يالّت ي : الّذ۱گزینۀ   

  مسیطرةٌ  : مسیطر ۳گزینۀ   

  ال تََتَغیَّرُ  إلهّیٌة/ ال تغییر لَها   يٌّ مسیطرٌة/ إله : تُسیطر ۴گزینۀ   

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

  ي  َمعُ یَسْ   َمنْ   َفَسأِجدُ   الطّویلةِ  ِبالّسجودِ   ِض باألَرْ   َتِصُق أَلْ   ِباأللَمِ   ُعرُ اَشْ   ِعندما
فعل مضارع و   فیه مفعول

مرفوع و فاعله 
  املسترت» أنا«

جار و 
  مجرور

فعل مضارع 
مرفوع و فاعله 

  املسترت» أنا«

جار و 
  رمجرو 

جار و 
  مجرور

نعت و 
مجرور 
  بالّتبعّیة

فعل مضارع 
مرفوع و فاعله 

  املسترت» أنا«

به و  مفعول
 منصوب محّالً 

فعل مضارع 
مرفوع و فاعله 

  »هو«

به  مفعول
و منصوب 

  محّالً
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  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۳

  کثیرٌ   زیٌت   فیها  يالّت  طعمةِ األ   تناُوَل   ِبأنَّ   َتِقدونَ یَعْ   الّتغذیةِ   علامءَ   إنَّ 
من الحروف 

املشّبهة 
  بالفعل

 » إنَّ «اسم 
  و منصوب

مضاف إلیه 
  و مجرور

فعل مضارع و مرفوع 
بالّنون و الجملة فعلّیة، 

  و مرفوع محّالً » إنَّ «خرب 

من الحروف 
املشّبهة 
  بالفعل

» إنَّ «اسم 
 و منصوب

مضاف إلیه 
  و مجرور

صفت و 
مجرور محّالً 

  بالّتبعّیة

خرب مقّدم 
محّالً 
  مرفوع

مبتدأ 
مؤّخر 
  مرفوع

نعت و 
مرفوع 
  بالّتبعّیة

  

  لَکُمْ   َفعَ اَنْ   لیَس 
من األفعال الّناقصة، اسمه 

  املسترت» هو«
 » لیس«خرب 

  و منصوب
جار و مجرور 

  محّالً

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۴

  )سم مبالغهاشتّق نادرست است. (م» جامد«دلیل  : به۱گزینۀ   

  نادرست است. (معتّل ناقص)» معتّل (أجوف)«دلیل  : به۳گزینۀ   

  نادرست است. (جامد مصدر)» مشتّق «دلیل  : به۴گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۵

  نادرست است.» مضاعف«دلیل  : به۱گزینۀ   

  نادرست است.» نکرة«دلیل  : به۲گزینۀ   

  نادرست است.» باب تفعیل«دلیل  : به۳ۀ گزین  

  عربی چهارم ۷درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۶

  فیه است. مفعول» دامئاً : «۲گزینۀ   صفت جانشین مفعول مطلق (نیابی) است.» کثیراً : «۱گزینۀ   

  مفعول مطلق است.» نصیحة«: ۴گزینۀ   مفعول مطلق است.» ارتفاعاً : «۳گزینۀ   

  عربی چهارم ۶درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۷

  باشد.» یُربّینَ «و باید » االُّمهات«للمخاطبات است، در حالی که مرجع آن جمع مؤنث » تربّینَ «  

  عربی چهارم ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۸

  .یث آن واجب استآمده که مؤنث است و تأن» برئ«بعد از » ُحفرَت«  

  دلیل فاصلۀ ایجاد شده میان فعل و فاعل به ۱در گزینۀ   

  دلیل جمع مکرس بودن فاعل به ۲در گزینۀ   

  فعل جایزالتأنیث است. » األوراق«و جمع مکرس بودن » الریح«دلیل مؤنث مجازی بودن فاعل  به ۴در گزینۀ   

  بی چهارمعر  ۵درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۹

  خرب است)» مفید«مبتدا و » ما(«باشد.  منی» رشطیه«است و » موصول«از نوع » ما« ۱در گزینۀ   

  عربی دوم ۲درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۰

  جمله و مقدم است و مبتدا نکره و مؤّخر است.  ، خرب شبه۳و  ۲، ۱های  در گزینه  

  خرب آن و جمله فعلیه و محالً مرفوع است.  »یَسَعون«بتدا و معرفه و م» أصدقايئ« ۴ولی در گزینۀ   

  عربی چهارم ۵درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸۱

  ).بیاید» فاء جزاء«فإنَُّه (چون جواب رشط جملۀ اسمیه است باید با  : إنَّه ۲گزینۀ   

  ِدکَ یَهْ  دیَک : یَهْ ۳گزینۀ   

  تََنْل  : تناُل ۴گزینۀ   

  عربی چهارم ۷درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۲

صورت منصوب ذکر شـود و بایـد بـا  تواند به ولی چون مصدر قلبی نیست منی ،کند هر چند مصدر است و دلیل انجام کار را بیان می» زیارة«  

  تعلیل بیان شود. (لِزیارة ...)» الم«حرف جر 

  عربی چهارم ۸درس *  دشوارشخصات سؤال: * م ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۳

  باشد.  می» ُجرأتهم أََشدّ «ای است که در آن متییز در اصل مبتدا بوده است  منایانگر جملۀ اسمیه» أَشّد جرأةً «  

  متییزی وجود ندارد. ۴متییز در اصل فاعل و در گزینۀ  ۳و  ۱های  ها: گزینه سایر گزینه  

  عربی سوم ۱۴درس *  دشوارؤال: * مشخصات س ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۴

  : تکرار عینی لفظ۱گزینۀ   

  تأکید معنوی  ها  : کُّل ۲گزینۀ   

  های تأکید یک عبارت، استفاده از جملۀ اسمیه است.  جمله راه : از۳گزینۀ   

  .)ت و در دو جمله استدو بار آمده اما برای دو فاعل متفاو » صدق«چند فعل  (هر .: در این گزینه، تأکیدی وجود ندارد۴گزینۀ   
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  عربی سوم ۱۶درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۵

  های در لفظ است نه در معنا. جناس است که در محسنات و آرایه» الحزم«و » العزم«در این گزینه   

  کار رفته است که از محسنات معنوی است. به» طباق«ها  در سایر گزینه  

  
  1تاريخ ايران و جهان  75 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -186
  .شدند اشكاني قلمرو شرقي مرزهاي در آيين اين موجب گسترش بودند، گرويده بودا آيين به چون و داده بودند دولتي تشكيلها  كوشان  
  1تاريخ ايران و جهان  17و  16هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -187
  ها نيز شهر بابل بود. ها شهر بابل، پايتخت آشوريان شهر نينوا و پايتخت كلداني پايتخت اموري  
  1تاريخ ايران و جهان  159صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -188
 خانوادٔه اَنوشتكين مـوروثي در خوارزم بر فرمانروايي. شد شتكين واگذاراَنو  نام به ترك اميران از يكي به سلجوقي، ادارٔه خوارزم ملكشاه زمان در  

 از سـلجوقي، حكومت در ومرج هرج بروز مشاهدٔه با نؤه انوشتكين َاتسِز،. بودند سلجوقيان داخلي، مطيع استقالل وجود با خوارزمشاهيان. شد
  .پرداخت كشورگشايي به و شد خارج تابعيت سلجوقيان

  1تاريخ ايران و جهان  138 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -189
 شهر يا آن حكومت به عرب قبايل سران يا و ارشد ميان فرماندهان از فردي خليفه، فرمان به گرفتند، مي را واليتي و مسلمانان شهر كه آن از پس  

  .بودند عرب حاكمان مردم و ميان اي واسطه و داشتند عهدهبر  را محلي امور گذشته، اداره همچون ايراني بزرگان .شد مي منصوب واليت
  1تاريخ ايران و جهان  218 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -190

  .داشتند كمتر حضور فئودال حكمرانان و كشاورزان آنجاها در زيرا ساحلي بود؛ نواحي در بيشتر ابتدا در شهرها رشد  
  2تاريخ ايران و جهان  226 صفحۀ*  ساده: * سؤال خصاتمش ▲  3 گزينۀ: پاسخ -191

  رفت. بيرون ايران از محمدرضاشاه بختيار، دولت تشكيل از بعد روز ده  
  2تاريخ ايران و جهان  112 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -192
  كرد. تيره را روسيه و ايران روابط مازندران، به ها قزاق از گروهي هجوم و بازرگان عنوان به روسيه سياسي مأموران دوم، حضور عباس شاه زمان در  
  2تاريخ ايران و جهان  73 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -193
  پيوست. مثلث اتفاق يا متفقين جنگ به شروع از پس سال يك داشت، اتريش با كه اختالفاتي سبب به ايتاليا  
  2تاريخ ايران و جهان  181 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -194
 ضـعف از ناشي را وضعي چنين كه دولت انگليس شكست، اين پي در. بود ايران در انگليس هاي سياست شكست درواقع، 1919 قرارداد شكست  

  .كند كودتا فراهم طريق از جديد حكومت كيلتش براي را زمينه كه برآمد دانست، درصدد مي ايران اوضاع پاشيدگي هم از و قاجار حكومت
  1تاريخ ايران و جهان  152 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -195
 ايـن تعـداد مرور، به. شد تأسيس ايران در فرانسوي سپس و آمريكايي ميسيونرهاي توسط جديد سبك به مدارس نخستين محمدشاه، دورٔه در  

  .كرد پيدا افزايش مدارس
 شناسي تاريخ 77 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -196
 .شد مي گفته فلَس سكۀ مسي به درهم و سكۀ نقره دينار، به سكۀ طال به اسالمي ٔهدر دور  
  شناسي تاريخ 65 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -197
  .داشت قرار نادرست اخبار و از ابهامات اي لهها  در سلسلۀ ايراني اين تاريخ ها، آن روي لعه برمطا و دورٔه اشكانيان به مربوط آثار كشف از تا قبل  
  شناسي تاريخ 141 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -198
 خـورده، تراشـيده، خط خدوش،م نبايد اطمينان كرد آن به بتوان كه سندي. گرفت نظر در ها آن را در شواهدي توان مي اسناد اصالت تعيين براي  

  .باشد نو نويس و شده شكسته، ترميم
يعنـي بـه برخـي از اسـنادِ  باشـد  نشده خالصه و شده اصل نوشته روي از بايد است، سواد قديم اصطالحِ يا به رونوشت سند، اگر يادآوري:  

  توان اطمينان كرد. رونوشت (سواد)، مي
  شناسي تاريخ 127 صفحۀ*  وسطمت: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -199
 اقـدامات شـاهان نگـارش قصد به را ها آن پيشين، زيرا مورخانِ است، دوره آن نامۀ فرمانروايان زندگي در حقيقت تاريخي، هاي كتاب از بسياري  

  .اند نوشته خود عصر
  شناسي تاريخ 18 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -200

 دوازدهـم سـال مـاه آخـر بـه را اضـافي سـال روز پنج و شد مي روز شبانه 360 هم بر روي كه بود روزه 30 ماه 12 داراي يدر تقويم مصر  سال  
  .بود روزه 35 ها آن ماه دوازدهم و داشت روزه 30 ماه 11 مصريان تقويم بنابراين افزودند. مي
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  جغرافياي دوم 158: * ساده * صفحۀ مشخصات سؤال ▲  3پاسخ: گزينۀ  -201
  )5 -10(زيرنويس شكل  جغرافياي دوم 68و  66هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -202
  جغرافياي دوم 32مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -203
ا احداث چاه و قنـات، امكـان كشـاورزي و زنـدگي روسـتايي هاي زيرزميني به سطح زمين نزديك شده باشند، ب ها چنانچه آب در حاشيۀ بيابان  

  شود. هايي در نواحي بياباني واحه گفته مي آيد؛ به چنين آبادي وجود مي به
  جغرافياي دوم 132و  130هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -204
  ومدجغرافياي  13مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -205
  ) 13(جدول  جغرافياي سوم 61مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -206
منـد  ها بهره راحتي از اين آب توانند به ها نمي هاي دامنۀ كوه اند، زمين ها جاري با وجود بارندگي قابل توجه در كوهستان، چون رودها در عمق دره  

  بازده ديم است. ها و گسترش كشت كم منۀ كوهشوند و پيامد آن عدم امكان كشت آبي در دا
  جغرافياي سوم 69و  68هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -207
  )13(جدول  جغرافياي سوم 102مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -208
  )13(جدول  جغرافياي سوم 126مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -209
  جغرافياي سوم 148و  142هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -210

  دو نمونه از مرزهاي تحميلي:  
   مرز ميان ايرلند شمالي و جنوبي  
   اي ايجاد شده است. هاي قبيله هاي استعمارگر و بدون توجه به زبان، مذهب و وابستگي وسيلۀ قدرت مرز كشورهاي آفريقايي كه به  
  جغرافياي چهارم 3و  2هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -211

هاي مختلف تا پايان سدٔه پـانزدهم مـيالدي نقـش اساسـي و  ينگسترش اسالم در جهان و توسعۀ مناسبات مسلمانان با ساير كشورها و سرزم  
هـا و  مينكننده داشته است. در اصل شاخص مهم جغرافياي اسالمي در آن زمان، گردآوري و تنظيم اطالعات عمومي و جغرافيايي از سـرز  تعيين

  ها بود. مردمان ساكن آن
  فياي چهارمجغرا 117مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -212
  جغرافياي چهارم 22و  20هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -213
  جغرافياي چهارم 113و  111هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -214
  مربوط به جغرافياي كاربردي است. » ج«و » ب«موارد   
  جغرافياي چهارم 39تا  37هاي  * صفحهمشخصات سؤال: * متوسط  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -215
   برداري هوايي  دليل ضرورت نقشه هاي دسترسي قۀ مورد نظر يا دشواريطهاي جغرافيايي مانند گستردگي من محدوديت  
    نقشهبه هاي هوايي  ؛ يعني تبديل عكساست» فتوگرامتري«شكل مورد سؤال، بيانگر  

  
  )1شناسي ( جامعه 108و  96، 47هاي مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4گزينۀ  پاسخ: -216
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
عالوه آگاهي و شـناختي كـه جهـان  اي دارد. به اي طبيعي و تكويني نيست، بلكه هستي آگاهانه قسمت اول: جهان اجتماعي و نظم آن، پديده  

  است. مشترك و عمومي، يك آگاهي فردي و خصوصي نيست بلكه نوعي آگاهي گيرد اساس آن شكل مي اجتماعي بر
  پردازد. هاي روشمند علمي و ذهني حضور دارد كه به درك حقايق كلي مي فقط در تأمالت فكري و فعاليت عقل در معناي خاصقسمت دوم:   
ه در زندگي اجتماعي وجود دارند. قرآن كريم از اين قوانين با همان قوانيني هستند ك ها هاي اجتماعي انسان قسمت سوم: پيامدهاي الزامي كنش  

  كند. ياد مي» الهي هاي سنت«نام 
  )1شناسي ( جامعه 68و  67هاي   مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -217
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
ها و علوم تجربي است. اين علـوم بـا روش تجربـي خـود، قـدرت  بزاري، دانشمراد از عقالنيت ا  بسط و توسعۀ عقالنيت ابزاريقسمت اول:   

  دهد. گيري حوادث و مسائل طبيعي را به انسان مي بيني و پيش پيش
مراد از عقالنيت در اين عبارت، عقالنيت ابزاري و منظور از هدف، امور قابل دسترس در   هاي عقالني معطوف به هدف غلبۀ كنشقسمت دوم:   

  كنند. از علوم تجربي استفاده مي ها اند و براي رسيدن به اين هدف هان است؛ يعني در اين جهان، آدميان متوجه اهداف دنيوياين ج
جهان غرب در جهت به خدمت گرفتن زندگي دنيوي و تسلط انسان بر ايـن عـالم گـام برداشـت و   جهاني وي و اينيرويكرد دنقسمت سوم:   

  كار گرفت. ي خود را نيز در اين مسير بههاي تاريخي و معرفت زمينه
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  )1شناسي ( جامعه 51مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -218
هاي خـرد و  توان پيوستاري ترسيم كرد كه در يك سوي آن، پديده هاي اجتماعي براساس اندازه و دامنه، مي بندي پديده قسمت اول: در تقسيم  

گيرند. به اين ترتيـب پيوسـتار مـورد  هايي كه دامنۀ متوسط دارند، قرار مي هاي كالن قرار دارند و در ميانۀ پيوستار، پديده در سوي ديگر پديده
  ترسيم شده است. اندازه و دامنهسؤال براساس 

  اي كالن پديده قسمت دوم: الف: نظام سياسي   
  اي خرد پديده سياسي  ٔهب: مذاكر    
  )1شناسي ( جامعه 94مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4اسخ: گزينۀ پ -219
كارانه نسبت به جهان و نظام  هاي حاكم را از بين برد و به آن خصلتي محافظه شناسي با ارزش ابزاري دانستن علوم اجتماعي، امكان مقابلۀ جامعه  

  اجتماعي موجود بخشيد.
  )1شناسي ( جامعه 104و  103، 81هاي  ط * صفحهمشخصات سؤال: * متوس ▲  2پاسخ: گزينۀ  -220
قسمت اول: يكي از تأثيرات شناخت علمي بر شناخت عمومي كشف حقيقت است. شناخت علمي دربارٔه درست يا نادرست بودن يا حق و باطل   

  كند. بودن شناخت عمومي داوري مي
بشر دارد، از منبع طبيعت يا شناخت عمومي و امـوري از ايـن قبيـل قسمت دوم: وحي الهي با آنكه نظر به مسائل طبيعي و مشكالت اجتماعي   

  كند. گيرد، بلكه از منبع شناخت وحياني و علم و ارادٔه الهي استفاده مي بهره نمي
  )2شناسي ( جامعه 23مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -221
ها را الزم  كنند كه رعايت آن ها و هنجارهايي عمل مي د؛ يعني مردم مطابق با ارزشتواند در حوزٔه فرهنگ آرماني باش بخشي از فرهنگ واقعي مي  

  دانند. و مهم مي
  )2شناسي ( جامعه 60مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -222
هـا را بـراي عبـور از  خواند و آن فراميهاي عقيدتي و ارزشي  كاستي و خأل معنوي، انديشوران و متفكران اجتماعي را به بازانديشي دربارٔه بنيان  

  كند. جامعه تشويق مي هويت فرهنگيمرزهاي 
  )2شناسي ( جامعه 71و  70، 69، 66هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -223
  سؤال از چهار قسمت تشكيل شده است:  
نگاران غربي و مستشرقان،  ي جوامع اسالمي، در تصوير القايي تاريخهويت فرهنگ باشد  قسمت اول: نادرست است و به اين ترتيب درست مي  

  است. سكوالر و دينيتوحيدي و يا حتي اساطيري نيست؛ بلكه هويتي 
حجـاب در مراكـز امروزه حجاب مسئلۀ كشورهاي اروپايي شده است و برخي از كشورهاي اروپايي از ورود زنـان با  قسمت دوم: درست است   

  كنند. ميآموزشي ممانعت 
تنها از حقيقت جهان بلكه از حقيقـت  هاي سكوالر و دنيوي، آدمي را نه هاي مشركانۀ اساطيري و فرهنگ فرهنگ قسمت سوم: درست است   

  گردانند؛ كه اين نوع از، از خودبيگانگي، معناي دوم از خودبيگانگي فرهنگي است. خود نيز بيگانه مي
هاي صـليبي  هاي مختلف يا مانند آنچه در جنگ فرهنگ اسالمي در طي سده باشد  رتيب درست ميقسمت چهارم: نادرست است و به اين ت  

  گذشت، به دفع مهاجمان پرداخت يا مانند آنچه در حملۀ مغول رخ داد، مهاجمان را درون خود جذب و هضم كرد.
  )2سي (شنا جامعه 82و  81، 80هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -224
  سؤال از چهار قسمت تشكيل شده است:  
  كند. ها و اصول حاكم بر نظام سياسي را تعيين مي عقايد، ارزشنظام فرهنگي  باشد  ترتيب درست مي قسمت اول: نادرست است و به اين   
هـاي اجتمـاعي  مستقل از نظـام تواند نميدر يك جهان اجتماعي، نظام سياسي  باشد  ترتيب درست مي قسمت دوم: نادرست است و به اين  

  گيرد. ها قرار مي ديگر باشد؛ بلكه در تعامل با آن
كنند. حكومت، مجموعه عـواملي هسـتند كـه  سازوكارهاي سياسي بدون عوامل اجرا كنندٔه آن، تحقق پيدا نمي قسمت سوم: درست است   

  برند. هاي مربوط به كل جامعه را پيش مي سياست
  كند. ها و اهداف متناسب خود راهبري مي سوي ارزش هاي اجتماعي را به هر نظام سياسي اراده قسمت چهارم: درست است   
  شناسي نظام جهاني جامعه 22و  19، 18هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -225
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
اي ديگـر قـرار  اي كه تحت تصرف اقتصادي يا نظامي جامعـه قاومت فرهنگي منطقهدهد كه م هنگامي رخ مي امپرياليسم فرهنگيقسمت اول:   

  گرفته است، فرو ريزد و قوم مغلوب، برتري فرهنگي جامعۀ مسلط را نيز بپذيرد.
  كند. پيگيري مي» جهاني شدن«، گسترش و سلطۀ فرهنگ غرب بر همۀ جهان و غربي كردن جهان را در پوشش نام استعمار فرانوقسمت دوم:   
  با ضعيف شـدن تـدريجي قـدرت هويت فرهنگي خود را حفظ كندخورد در صورتي كه  قسمت سوم: قومي كه در اثر تهاجم نظامي شكست مي  

  دست آورد. تواند بار ديگر، استقالل سياسي خود را به نظامي مهاجم، مي
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  شناسي نظام جهاني جامعه 111و  93، 68، 67هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -226
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
قسمت اول: صنعت ارتباطات، فاصلۀ زماني و مكاني را كوتاه و جهان را كوچك كرده است. مرزهاي جغرافيايي و سياسي در ايـن جهـان كوچـك   

گيرند كـه مـديريت  گذشته در دسترس كساني قرار مي اند، بيش از غربي، در حالي كه گرفتار خودباختگي هاي جوامع غير ريزد و فرهنگ فرومي
  كنند. هاي ثروت و قدرت اعمال مي فرهنگي جهان را در خدمت كانون

براي  هاي سياسي ناسيوناليستي در حركت افراطي و استعماري خود با عبور از دورٔه اسالمي و رجوع به دوران پيش از اسالم قسمت دوم: انديشه  
  كرد. اي ويژه تدوين مي تأسيس كه بعد از دخالت استعمار در مناطق اسالمي ايجاد شده بود، شناسنامه هاي تازه هريك از دولت

المللي،  هاي مشترك و معاهدات بين گذاري هاي دروني خود را با سرمايه بندي ها و جبهه هاي اقتصادي، جنگ قسمت سوم: كشورهاي مركز، بحران  
  كنند. مديريت مي

  شناسي نظام جهاني جامعه 130و  88، 53هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -227
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
و  انقالب اسـالميهاي جديد اسالمي در فلسطين، نتيجۀ  گيري انتفاضه و جنبش خواهان مصر و شكل سادات توسط اسالم قسمت اول: قتل انور  

  بود. بازگشت به اسالم
  طور رسمي، گسست خود را از دين اعالم كردند. هايي شكل گرفت كه به دولت انقالب فرانسهبا  قسمت دوم:  
  كار گرفته شد. ، براي اولين بار بمب اتم بهجنگ دومهاي شيميايي استفاده شد و در   قسمت سوم: در جنگ جهاني اول، براي نخستين بار از سالح  
  شناسي نظام جهاني جامعه 117و  114، 52هاي  ط * صفحهمشخصات سؤال: * متوس ▲  1پاسخ: گزينۀ  -228
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
هـاي مهـاجم را درون خـود  گرفت اگر از ظرفيت فرهنگي بااليي برخوردار بود، گروه قسمت اول: كشوري كه از جهت نظامي مورد هجوم قرار مي  

  فرهنگ اسالمي كرد.  هضم و جذب مي
سوي قراردادهـاي اسـتعماري قـدم  جاي مقاومت در برابر بيگانگان به هاي استعماري به دليل اثرپذيري از دولت به دان قاجاردولتمر قسمت دوم:   

  داشتند. برمي
  دهند. هاي ناسيوناليستي، سوسياليستي و ماركسيستي سازمان مي هاي خود را در چارچوب انديشه  ، حركتروشنفكران چپقسمت سوم:   
  شناسي نظام جهاني جامعه 103مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3 پاسخ: گزينۀ -229
  سؤال از چهار قسمت تشكيل شده است:  
  هاي انقالب فرانسه نرسيد. ) به آرمانسكوالريسم آشكارقسمت اول: فرهنگ غرب با انكار حقايق قدسي (  
  گرايي (نيهيليسم) منجر شد. قرن بيستم به پوچ) در طول اومانيسمجهاني (  قسمت دوم: اصالت بخشيدن به انسان دنيوي و اين  
صورت بازگشت به هويت فرهنگي و تاريخي آن جوامع ظاهر شد. اين جريـان در  در جوامع غيرغربي اغلب به گريز از سكوالريسمقسمت سوم:   

  جهان اسالم، بيداري اسالمي را تحقق بخشيد.
  اي از اين جريان است. پرستي نمونه هاي كاذب و دروغين را رونق بخشيد، شيطان ر معنويت، بازا سكوالريسم و اقبال به معنويتقسمت چهارم: افول   
  شناسي نظام جهاني جامعه 15) و 2شناسي ( جامعه 23)، 1شناسي ( جامعه 19هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -230
  مت تشكيل شده است:سسؤال از سه ق  
هـاي  طور زماني كه يك حادثه طبيعي وارد جهان اجتماعي شـده، واكـنش است؛ همين كنش اجتماعيكشورها يك  قسمت اول: اعالم آمادگي  

  اجتماعي را به خود جلب كرده است.
  كنند. آن بخش از فرهنگ است كه مردم به آن عمل ميفرهنگ واقعي قسمت دوم:   
  سازند. گ را در مقابل فرهنگ رقيب مقاوم ميهايي هستند كه يك فرهن از جمله ارزش مسئوليت و تعهدقسمت سوم:   
  شناسي نظام جهاني جامعه 39) و 2شناسي ( جامعه 66و  55هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -231
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
  آورد. دانش سكوالر را پديد ميمحدود شود، نوعي علم تجربي و  حسي و تجربيقسمت اول: روشنگري هنگامي كه به شناخت   
هاي اجتماعي  هايي از زندگي را كه با عقايد و ارزش قسمت دوم: اگر تغييرات هويتي در خارج از مرزهاي مقبول فرهنگي جامعه واقع شود و شيوه  

  شود.  منجر مي تعارض فرهنگيدنبال بياورد به   در تقابل هستند به
  گردند. آشنايي درست افراد جامعه با انسان و جهان مي مانع هاي يك جامعه اين است كه عقايد و ارزش فرهنگي از خود بيگانگيقسمت سوم: معناي دوم   
  شناسي نظام جهاني جامعه 51و  50هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -232
    هاني است.گيرد، نظام ج بين جوامع مختلف شكل مي دورٔه تاريخيشبكۀ روابط پايداري كه در يك  
   است. قدرت تأثيرگذاري جوامع مختلفو  هاي فرهنگي ويژگيالملل متأثر از  روابط بين  
   كه كشورهاي پيرامون را به مركز  كند. اين پديده ضمن آن تقسيم مي مركز و پيرامونهاي  فرهنگ امپراطوري و سلطه، جامعۀ جهاني را به بخش

  نمايد. ها را نيز ايجاد مي آنكند، زمينۀ ستيز و چالش بين  وابسته مي
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  شناسي نظام جهاني امعهج 44و  43)، 1شناسي ( جامعه 39و  38هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -233
هاي اساطيري شد و با قبول تثليـث از  مسيحيت آميخته با رويكرد نظرياز جهت  باشد  قسمت اول: نادرست است و به اين ترتيب درست مي  

  توحيد دور ماند.  عقالنيابعاد 
شوند در  آميز مذهبي كه با عنوان پروتستانتيسم شناخته مي هاي اعتراض حركت باشد  ترتيب درست مي قسمت دوم: نادرست است و به اين   

هـا و  جوم كاتوليكها كه رويكرد معنوي داشتند و با جريان دنياگروي تقابل داشتند مورد ه جهت اصالح ديني پديد آمدند. بخشي از اين حركت
  ها قرار گرفتند و امكان گسترش پيدا نكردند. ديگر پروتستان

  شناسد. ها و نبايدها و احكام ارزشي را مي اي است كه بايد عقل عملي قوه قسمت سوم: درست است   
كننـد، بـه  و مقيـد نمـي دليل اينكه شناخت علمي را به شناخت حسي و تجربي محـدود متفكران مسلمان به قسمت چهارم: درست است   

  شوند. شناسي تفهمي گرفتار نمي هاي جامعه محدوديت
  شناسي نظام جهاني امعهج 104و  47هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -234
ها وابسته  قسمت اول: قدرت حاكمان سكوالر در كشورهاي مسلمان ريشه در باورها و اعتقادات پيشينۀ تاريخي اين كشورها نداشت. قدرت آن  

 بود. قدرت جهاني استعماربه 
  هاي مختلف خواهد بود. ها و تمدن هاي متفاوت باشد، نظام جهاني صحنۀ تعامل فرهنگ قسمت دوم: هنگامي كه جامعۀ جهاني عرصۀ حضور فعال فرهنگ  
  شناسي نظام جهاني جامعه 90و  88) و 2شناسي ( عهجام 87و  86)، 1شناسي ( جامعه 40و  31هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -235
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
  ، عوامل وقوع جنگ در كشورهاي غربي است.»هيتلر و هانتينگتون«قسمت اول: اختالف نظر   
  ها و جوامع است. بندي حكومت ، تقسيم»فارابي و ارسطو«قسمت دوم: اختالف نظر   
  دربارٔه علمي بودن يا نبودن شناخت عقلي است.» ت و عالمه طباطباييكن«قسمت سوم: اختالف نظر   

  
  طقنم 28و  27هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -236
ها در قوت بيشـترِ  باشند؛ تفاوت آن گانۀ تعريف را رعايت كرده باشند؛ يعني بايد واضح و جامع و مانع حد تام و حد ناقص، هر دو بايد قواعد پنج  

  حد تام نسبت به حد ناقص است.
  طقنم 81 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -237
  ايم؛ پس برهان ما انّي است. در اين برهان، از بوي بد غذا (معلول) به فاسد بودن غذا (علت) رسيده  
  طقنم 24 فحۀص*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -238
  است.» مقدار«جنس عالي همۀ مفاهيم اين دسته   
؛ اما جـنس »مقدار«و » مقدار«، »كيفيت«اند از:  عبارت» دايره«و » مكعب«، »رنگ«ترتيب، جنس عالي  به 4و  3، 2هاي  ها: در گزينه ساير گزينه   

  است.» جوهر«عالي ساير موارد در هر سه گزينه، 
  طقنم 45و  9هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال اتمشخص ▲  1 گزينۀ: پاسخ -239
 اين تعريف مانع نيست؛ زيرا مفهوم تقابل را وارد نكرده؛ يعني نگفته كه بايد موضوع و محمول دو قضيه يكي باشد. پس بر اسـاس ايـن تعريـف،  

  نسبت ميان دو قضيۀ زير هم تناقض است!
  ها غمگين نيستند. برخي آدم  هر جسمي وزن دارد.  
  طقنم 15و  14هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: خپاس -240
  شان عوض شده: دو قضيۀ موجبۀ كلي داريم كه جاي موضوع و محمول  
  هر ب الف است.  هر الف ب است.  
  )3دو، نسبت الف و ب تساوي است. (رد گزينۀ  درحالت صدق هر  
  )4(رد گزينۀ  ».بعضي ب الف نيست«اما » هر الف ب است«مطلق است؛ زيرا مثالً در حالت صدق يكي و كذب ديگري، نسبت الف و ب عموم و خصوص   
بعضي «دانيم مطمئناً  را مي» هر الف ب است«تواند تباين يا عموم خصوص من وجه باشد؛ زيرا وقتي كذب  اگر هر دو كاذب باشند، نسبتشان مي  

  )1هم صادق است يا نه! (رد گزينۀ » هيچ الف ب نيست«اما معلوم نيست كه  ،صادق است» الف ب نيست
  طقنم 52و  50، 49، 48هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -241
  تواند صادق يا كاذب باشد. : كلي كاذب است و متداخلش مي1گزينۀ   

  

    نقيض  (كاذب)» خوان هستند آموزان اين كالس، درس تمام دانش: «2گزينۀ 

  (صادق)» خوان نيستند آموزان اين كالس، درس برخي دانش«
  (صادق).» آموز اين كالس هستند ها، دانش خوان برخي غيردرس«  عكس نقيض

  

  

    نقيض  (صادق)» آموز اين كالس هستند ها دانش خوان برخي غيردرس: «3گزينۀ 

  (كاذب). »آموز اين كالس نيست خواني، دانش هيچ غيردرس«
  

  

    نقيض  (كاذب)» خوان هستند آموزان اين كالس، درس تمام دانش«: 4گزينۀ 

  (صادق).» خوان نيستند آموزان اين كالس، درس برخي دانش«
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  طقنم 57 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -242
)؛ اما نتيجۀ استقراي تام يقيني است. ممكن است يك استقرا فقط سه مورد را بررسي كرده باشد 1نتيجۀ هر نوع استقرايي كلي است (رد گزينۀ   

و تام باشد (زماني كه حكم درمورد همان سه مورد داده شود) و يك استقراي ديگر، صد مورد را بررسي كرده باشد و نـاقص باشـد. پـس تعـداد 
  ).4). ممكن است نتيجۀ يك استقراي ناقص هم درست باشد (رد گزينۀ 2قدمات، تأثيري در تام و ناقص بودن ندارد (رد گزينۀ م
  طقنم 66و  64، 63هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -243
جايگاه آن در كبرا، ابتدا بايد بدانيم كه قيـاس از شـكل  اما براي مشخص شدن ،كه محمول نتيجه است، بايد در كبرا قرار داشته باشد» جامد«  

  را هم مشخص كنيم.» جامد«چندم است تا با استفاده از جايگاه حد وسط، جايگاه 
الصدق موجبۀ كلي داريم  آنجايي كه نتيجه، يك قضيۀ موجبه كلي است، پس قياس از شكل اول خواهد بود؛ زيرا تنها در شكل اول نتيجۀ الزم از  

  ).3گزينۀ (رد 
ترتيـب در صـغرا و كبـرا،  دانيم كه در شكل اول، حد وسط به ترتيب در صغرا و كبرا، محمول و موضوع است. پس دو مفهوم سنگ و جامد به مي  

  ) و محمول هستند.4موضوع (رد گزينۀ 
  )1(رد گزينۀ  .تذكر: حد وسط در نتيجه وجود ندارد  
  طقنم 40و  39هاي  صفحه* ر دشوا : * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -244
شـود و قضـيه  صورت، جمله انشـايي مـي معناي بيان آرزوي حقيقي در نظر گرفت چون در اين را به» اي كاش«توان  : در اين قضيه نمي1گزينۀ   

انه اينجا جاي آرميدن متأسف«ها قضيه هستند. بنابراين مفهوم بيت موردنظر اين است كه:  نخواهد بود در حالي كه طبق صورت سوال همۀ گزينه
شود بدانيم از نظر گوينده، ادامۀ جمله محقق نشده است و اين مايۀ  باعث مي» اي كاش«(در اين قضيه » نيست و اين ره دور هم رسيدني نيست

  شده است. زمان هر دو قضيه سف و ناراحتي اوست). پس قضيۀ موردنظر منفصل نيست؛ بلكه دو قضيۀ حملي سالبه است كه ادعاي صدق همأت
تواند هم فقط در اثر باران باشد و هم فقط در اثر برف و هم در اثر هر دو و هم در اثر هيچ كدام (بلكه مثالً علتـي  : خيس شدن زمين مي2گزينۀ   

هم درست باشـند و هـم توانند با  ديگر مانند سيل يا مدّ دريا يا طغيان رودخانه يا تگرگ يا ... داشته باشد). بنابراين دو طرف اين قضيه هم مي
  الرفع؛ پس قضيه، منفصل نيست. الجمع و نه مانعة توانند با هم غلط باشند؛ لذا نه انفصال حقيقي داريم و نه مانعة مي

  صورت قضيۀ منفصل آمده است. : اين قضيه در حقيقت يك شرطي متصل است كه تالي آن (يا مريم است يا مرجان)، به3گزينۀ   
الخلـو  در صورت يك قضيه و نه در مادٔه آن، وجود دارد، آن قضيه حتماً منفصل است كه اين انفصال يا حقيقي است يا مانعة »يا«: وقتي 4گزينۀ   

نظـر بگيـريم، دو  را جزء صورت قضـيه در» يا«الجمع. با توجه به اين مقدمه، قضيۀ مورد نظر در اين گزينه، منفصل است؛ زيرا اگر اولين  يا مانعة
شود هـر دو غلـط  قرار دارند، ممكن است هر دو درست باشند ولي نمي» الخلو است الجمع يا مانعة مانعة«و » منفصل است«رات طرف آن كه عبا

اي كه بيان شد، طرف اول همواره صادق است و طرف دوم ممكن است صادق يا كاذب باشد)؛ بنابراين منفصل غيرقابـل  باشند (زيرا طبق مقدمه
  جمع در كذب است.

  طقنم 89 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: اسخپ -245
بعضي اوقات كه خورشيد در آسـمان ديـده «شود:  كه عكس مستوي آن مي» شود هر شب، خورشيد در آسمان ديده نمي«دانيم كه  : مي1گزينۀ   

شـود، شـب  شيد در آسمان ديـده نمـيهرگاه خور «شود:  اما اگر كسي به اشتباه گمان كند عكس مستوي آن قضيه مي». شود، شب است نمي
  ال هم ممكن است همين مغالطه رخ داده باشد.ؤ شده است. در اين س» ايهام انعكاس«دچار مغالطۀ » است

اما لزوماً اگر خورشيد در آسمان ديده نشود، شب نيست؛ مثالً ممكن اسـت » اگر خورشيد در آسمان ديده شود، شب نيست«دانيم  : مي2گزينۀ   
رفع «اشد! پس در اين استدالل ممكن است از رفع مقدم (ديده شدن خورشيد در آسمان)، رفع تالي را نتيجه گرفته باشيم كه مغالطۀ هوا ابري ب

  شود. ناميده مي» مقدم
، هنگام شب روز چون اين موقع از شبانه«يعني درستي نتيجۀ استدالل را در مقدمات فرض بگيريم؛ مثالً بگوييم: » مصادره به مطلوب: «3گزينۀ   

مصـادره بـه «تواند  كه نمي» اكنون شب است«ايم  نتيجه گرفته» ديده نشدن خورشيد در آسمان«ولي در اينجا از ». است پس اكنون شب است
  باشد.» مطلوب

ممكـن  نيست؛ مثالًاما لزوماً اگر خورشيد در آسمان ديده نشود، شب » شود اگر شب باشد، خورشيد در آسمان ديده نمي«دانيم كه  : مي4گزينۀ   
باشـيم كـه   است هوا ابري باشد! پس در اين استدالل ممكن است از وضع تالي (ديده نشدن خورشيد در آسمان)، وضع مقدم را نتيجه گرفتـه

  شود. ناميده مي» وضع تالي«مغالطۀ 
  فلسفۀ سوم 6 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -246
هستند و بايد با روش عقلي و منطقي بررسي شوند؛ لذا در علوم تجربي كه با روش تجربي موضوع خـود را بررسـي مباني علوم تجربي، فلسفي   

  كند، ارزيابي اين مباني غيرممكن است.مي
  فلسفۀ سوم 17و  16هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -247
االت بنيادي باشيم كه تنها با بررسي عقالني بتوان بـه ؤ ربارٔه آن موضوع به دنبال پاسخ به ستواند باشد، به شرط آنكه د موضوع فلسفه هر چيزي مي  

را مورد بررسي قرار دهيم، مسلماً با يك موضوع فلسفي سـروكار داريـم؛ زيـرا » اصل وجود«). مثالً اگر بخواهيم 3و  1هاي  ها پاسخ داد (رد گزينه آن
  ).2توان بررسي كرد (رد گزينۀ  ها است و اين جنبه را برخالف جنبۀ ماهوي، جز با تحليل عقلي نمي ود آنترين جنبۀ همۀ موجودات، اصل وج بنيادي
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  فلسفه اسالمي 108و  107فلسفۀ سوم و  11هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -248
هاي اخالقي بدانيم؛  توانيم همۀ احكام شرع را از ارزش باز هم نمي: اگر به حسن و قبح شرعي در مقابل حسن و قبح عقلي معتقد باشيم، 1گزينۀ   

  هاي اخالقي) هستند. نه ضد ارزش(هاي اخالقي  ارتباط به ارزش زيرا برخي از احكام شرع بي
ت، زيـرا اوالً مـؤمن زند اخالقي اسـ توان به اين معتقد بود كه هر فعلي كه از مؤمنان سر مي : با فرض شرعي بودن حسن و قبح، باز نمي2گزينۀ   

  ها نهي فرموده است. ها امر كرده و نه از آن ممكن است معصيت كند و ثانياً برخي اعمال مؤمنان مباح هستند يعني نه شرع به آن
بح : متكلمان معتزلي معتقد به حسن و قبح عقلي و اشاعره و اهل حديث معتقد به حسن و قبح شرعي بودند؛ پس اعتقاد به حسن و ق3گزينۀ   

  كند. شرعي، نظر برخي متكلمان را تأييد مي
هاي اخالقي براي همه و در هر شرايطي يكسان باشد، اخالق مطلق است. در نظريـۀ حسـن و  : وقتي مالك و معيار حسن و قبح و ارزش4گزينۀ   

  قبح شرعي هم چنين معيار ثابتي وجود دارد كه همان حكم شرع است.
  فلسفۀ سوم 22 صفحۀ*  متوسط: * السؤ  مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -249
شـود كـه  تأمالت بشر پيرامون هستي و آغاز و انجام جهان در ابتدا با باورهاي ديني همراه بوده و به زبان رمزي بيان شده است، لذا گفتـه مـي  

  وجو كرد. زمين جست هاي رازگونۀ بشر را كه صبغۀ مابعدالطبيعي دارد بايد در ميان پندارهاي ديني مردم مشرق سرچشمۀ انديشه
  النهرين پديدار گشته بود. : بيشتر عوامل سازندٔه تمدن از هزاران سال پيش از تمدن يونان، در مصر و بين2گزينۀ   
  اعتمادي نسبت به دانش و انديشه شد؛ نه برعكس. شناسان، باعث بي : نظرات متضاد جهان3گزينۀ   
  را گرفت؛ نه برعكس.: در يونان زبان تعقل جاي زبان افسانه 4گزينۀ   
  فلسفۀ سوم 29 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -250
) و ثروت 1سقراط معتقد است بايد كمال نفس را بر جسم و مال و ثروت ترجيح داد (نه اينكه مال و ثروت و كمال جسم اصالً نباشند!) (رد گزينۀ   

دسـت  آيد؛ بنابراين همۀ امور ارزشمند از جمله مال و ثـروت، از فضـيلت بـه دست مي يلت بهو هر آنچه براي فرد و جامعه سودمند است، از فض
  )4و  2هاي  (رد گزينه .آيند، نه برعكس مي

  فلسفۀ اسالمي 120 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -251
  اعتباري بودن ماهيت  ها  ناعتباري بودن تعي /حركت جوهري جاري بودن وجود  /اصالت وجود كمال وجود   
  فلسفۀ اسالمي 147 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -252
 اند. هگل و متفكراني نظير او فرهنگ غرب را تنها فرهنگ اصيل معرفي كردند و فرهنگ ساير ملل را جزئي از تاريخ فرهنگ غرب دانسته  
  فلسفه اسالمي 22 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -253
حدي است كه مورخان فلسفه، اصالت عقل اروپاييان را در عصر جديد تا حدّ زيادي متأثر از  رشد در فرهنگ غرب به سينا و ابن تأثير عقالنيت ابن  

  دانند. فلسفۀ اسالمي مي
  سيد؛ نه اينكه آنان براي اولين بار با ارسطو آشنا شوند.تر از ارسطو از طريق فلسفۀ اسالمي، به فيلسوفان قرون وسطي ر  : شناخت گسترده1گزينۀ   
 سـينا و برخـي كـامالً ثير ابنأ شدت تحت ت هاي ديگر كه پس از پاريس تأسيس شدند برخي به هاي پاريس و دانشگاه : اساتيد دانشگاه2گزينۀ   

  رشد بودند. تحت تاثير ابن
  راجر بيكن انگليسي بودند.هيثم مرجع علمي  : از نظر علمي افرادي چون ابن3گزينۀ   
  فلسفه اسالمي 122تا  119، 29، 28هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -254
آن  اگر مفهوم وجود، عين مفهوم ماهيت يا جزء آن بود، ديگر اثبات وجود هيچ ماهيتي نياز به دليل نداشت و تصور هر ماهيتي براي اثبات وجود  

الوجـود همچنـان  الوجود مصداقي در بين ماهيات نخواهد داشت ولي مفهوم ممكن )؛ بنابراين با اين فرض، ممكن4و  3هاي  نهكافي بود (رد گزي
  بامعنا خواهد بود؛ مثل مفهوم شريك خداوند كه گرچه با معنا است ولي مصداقي ندارد. 

؛ حال اگر به زيادت وجود بر ماهيت قائـل باشـيم، يكـي از ايـن دو كند : اصالت با مفهومي است كه از واقعيت يگانۀ خارجي حكايت مي1گزينۀ   
صورت هر كدام اصيل باشـند ديگـري هـم اصـيل  مفهوم، اصيل خواهند بود ولي وقتي فرض كنيم وجود، عين ماهيت يا جزء آن است، در اين

  تواند همچنان اصيل دانسته شود. خواهد بود و در هر حال، وجود مي
  فلسفۀ اسالمي 64تا  60هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -255
هاي معنوي متعالي، نظامي فلسـفي  با هضم و جذب ميراث فلسفي يونان و درك عميق نسبت به معارف اسالمي و برخورداري از احساس فارابي  

  .گويند سيس كرد كه آن را فلسفۀ اسالمي يا فلسفۀ نبوي ميتأ
 له هم در نظر او مانند بدن به هم پيوسته اسـت.ضفا ۀنظام مدين . از سوي ديگراالجزاء است نظامي منظم و مرتبط ،ارابي: نظام فلسفي ف1 ۀگزين  

در نظر فارابي نسبت عقل فعال به طبيعت مانند نسبت قلب به بدن و همانند نسبت رئيس به مدينۀ فاضله اسـت. چنـين تشـابه و مناسـبتي 
   مدينۀ فاضله وجود دارد. همواره ميان نظام هستي و نظام

  متافيزيك) (مابعدالطبيعه  او الهام گرفته است. ۀفاضله از مباني مابعدالطبيع ۀمدين ٔه: ديدگاه فارابي دربار2 ۀگزين  
سوي سعادت  هاند كه آن مدينه ب است كه مردم آن به اموري مشغول و به فضايلي آراسته اي مدينه ،ها : بر طبق نظر فارابي بهترين مدينه3 ۀگزين  

  اصالت جامعه) به سعادت رهنمون شود تواند  حقيقتي افزون بر افراد آن دارد و ميمدينه پس رهنمون شود. (
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  فلسفه اسالمي 121و  120، 115، 93هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -256
گردد و مالصدرا نيز وجود را واحد  تالف موجودات به شدت و ضعف آن برميشود و اخ از نظر سهروردي حقيقت امري واحد است كه نور ناميده مي  

  داند. و تشكيكي مي
  شود. : از فلسفۀ سهروردي اصالت ماهيت استنباط مي1گزينۀ   
  : مالصدرا رسالۀ تمثيلي در سير و سلوك ندارد.3گزينۀ   
  : فلسفۀ مالصدرا التقاطي و آميخته از استدالل و عرفان نيست.4گزينۀ   
  فلسفه اسالمي 138و  137هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -257
  سازد. اي جعلي و قراردادي است كه ذهن در اثر عادت، بين مشاهدات مكرر خود از حوادث برقرار مي رابطه» عليت«از نظر منكران شناخت عقلي،   
شود نه اينكه خود اين مشاهدات يا خـود  ) و بين مشاهدات مكرر حوادث برقرار مي1پس عليت ناشي از عادت ذهن است نه خود آن (رد گزينۀ   

  )4و  3هاي  (رد گزينه .آن تكرار حوادث باشد
  فلسفه سوم 66فلسفه اسالمي و  13هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -258
بيان شده كه خداونـد همـه  (س)حضرت زهرا ۀاما اينجا در خطب ،آيد ز از آن پديد ميالمواد يا هيواليي وجود دارد كه همه چي ةدر نظر ارسطو ماد  

  .اي ازلي بدون مادهيعني خلقت  ،چيز را از هيچ پديد آورده است
  فلسفۀ اسالمي 51تا  48هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -259
شود و  ). تجربه و آزمايش هيچ گاه به تنهايي به يك قانون كلي منتهي نمي3گيرد (رد گزينۀ  يآزمايش و تجربه تنها به امور جزئي و معين تعلق م  

تواند به اصول كلـي و ضـروري  اما عقل مي ،كند هيچ گاه به خودي خود از موارد تجربه شده (گذشته) به موارد تجربه نشده (آينده) سرايت نمي
  ضروري، به تدوين قوانين علمي بپردازد.دست پيدا كند و سپس بر اساس همين اصول كلي و 

  )4و  2هاي  (رد گزينه .براي تبديل شدن تجربۀ علمي به قانون، نتيجۀ يكسان در شرايط يكسان كافي نيست؛ اگرچه الزم است  
  فلسفه اسالمي 118و  117، 99، 73، 72هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -260
دارد؛ بلكه آگاهي انسان را از هويت رازآلود جهان افزايش  قيق علمي هرگز از رازي كه در كنه جهان طبيعت است، پرده برنمياز نظر ابن سينا تح  

  دهد و عالم حقيقي كسي است كه در برابر اين هويت اسرارآميز جهان در حيرت و شگفتي است. مي
ت آن شيء يعني رابطۀ وجودي آن با وجود مطلق و اليتناهي مبدأ كل جهـان هسـتي سينا علم واقعي به هر شيء، علم به حقيق : از نظر ابن1گزينۀ   

  گيرد. است. از نظر سهروردي شناخت حقيقي كه همانا اتصال نفس با واقعيت و معلوم بالذات است، از علم حضوري نفس به خود سرچشمه مي
  داند. ه اين شرور را براي نظام كل جهان الزم و پسنديده ميهاي طبيعي يا انساني نيست؛ بلك سينا منكر شرور و بدي : ابن3گزينۀ   
كه رسالۀ سالمان و ابسال، شرح وصال بين عارف با  پردازد در حالي : سفر آخر در اسفار اربعۀ مالصدرا به مباحث فلسفي نفس و معاد مي4گزينۀ   

  حق است.

  
  كتاب 39: * ساده * صفحۀ مشخصات سؤال ▲  2پاسخ: گزينۀ  -261
  شود. نوجوان در دورٔه عمليات ذهني يا صوري وارد تفكر انتزاعي مي  
  كتاب 16مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -262
ود واقع شده كند كه هر فردي در مركزيت دنياي تجربي خ فرض شروع مي با اين پيش» راجرز«اي است.  گذار حركت مشاوره بنيان» كارل راجرز«  

گيري خارجي، پس بهترين روش براي  است و احساسات و افكار اين دنياي خصوصي تنها از طريق خود فرد قابل دسترسي است نه از طريق اندازه
  فهميدن رفتار، درك دنياي دروني فرد است.

  كتاب 6مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -263
آوري  اسـت كـه از طريـق جمـع استقراشود، اما اولين قدم در ايجاد دانش  فرايند مكمل استقرا و قياس انجام مييك نظريۀ علمي از طريق دو   

، پس از مشاهدات اوليه يك حدس اوليـه قابـل بررسـي تجربـي قياسكه در روش  شود. در حالي پذير مي هاي منظم با روش تجربي امكان داده
  شود.  آوري اطالعات انجام مي فرضيه جمع شود و سپس براي تأييد (فرضيه) ارائه مي

  كتاب 143و  13هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -264
شود از طريق  هاي اضطرابي مراجع را كه فرض مي است و از طريق آن درمانگران پاسخ رفتاردرمانيهاي مشهور  يكي از روش» زدايي تدريجي حساسيت«  

  مؤثر بوده است. هاي مرضي هراسخصوص  و به اضطراببرند. رفتاردرماني براي درمان  دهند يا از بين مي است، كاهش ميدست آمده  يادگيري به
  كتاب 96مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -265
  و مفاهيم در حافظۀ معنايي قرار دارند. عقايداطالعات عمومي،   
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  )4-6(تصوير  كتاب 137صات سؤال: * متوسط * صفحۀ مشخ ▲  3پاسخ: گزينۀ  -266
  

در اختالل هراس يا فوبيا شخص مبتال از شـيئ يـا   
 مـداومطرز نـامعقول و  و به شدت بهوضعيت خاصي 

هـاي ايـن  ترسد. هراس از كثيفي يكي از نمونـه مي
  اختالل است.

توجه: يكي از اشتغاالت ذهني افراد مبتال به اختالل   
است، اما ترس » تميز كردن«لي عم -وسواس فكري

  ها وجود ندارد. مداوم و شديد از كثيفي در آن
  
  
  
  
  
  
  
  

  كتاب 43مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -267
  شود و بـه راه رفـتن بـدون كمـك ديگـران در ماهگي شروع مي 3راه رفتن كودك داراي مراحل گوناگوني است كه از راست نگه داشتن سر در   

  شود. سالگي ختم مي 1
  كتاب 15و  14هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -268
دهد كه  هاي اين رويكرد نشان مي هاي ماشيني بنا نهاده شده است. تمثيل هاي شناختي اساساً بر مدل رويكرد شناختي مكانيستي است و تبيين  

توان يكي قلمداد كـرد. بـراي  ين همان انتقاد وارد به اين رويكرد است، زيرا انسان و ماشين را نميعنوان ماشين قلمداد كرده است و ا  انسان را به
  نيستند. طور ها اين شوند ولي رايانه كنند، عاطفي و غيرمنطقي مي ها فراموش مي مثال انسان

  آوردن اطالعات بوده است. دست و پرثمري در به شيؤه ارزشمندشناسي شناختي،  ها در روان : استفاده از مدل1گزينۀ   
  پذيري ندارند. شوند كه امكان تأييد اي ارائه مي گونه ها در آن به  پذير نيست و نظريه آزمايش گرا انسان: رويكرد 2گزينۀ   
  وجود ندارد.ها  مستقيم آن ٔههايي است كه امكان مشاهد رو است، بررسي پديده كه رويكرد شناختي با آن روبه مشكالتي: يكي از 4گزينۀ   
  كتاب 75مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -269
 واحـد و يكپارچـهصورت  اند كه گويا به كنند و چنان به هم آميخته شده عمل مي پيوسته هم صورت يك شبكه به هر چند فرايندهاي شناختي به  

گيرند. در اين ديدگاه شناخت از يك طرف  مورد مطالعه قرار مي شده تفكيكصورت  شناسي شناختي فرايندهاي شناختي به هستند، ولي در روان
هـاي  كنـد و از طـرف ديگـر داراي زيرمجموعـه دار پردازش مـي صورت نظام اي به هم پيوسته و مرتبط از فرايندها است كه اطالعات را به شبكه

  هاي خاص خود را دارند. مستقلي است كه هر يك ويژگي
  كتاب 58شخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ م ▲  1پاسخ: گزينۀ  -270
هستند؛ يعني از دانـش موجـود خـود كـه حاصـل مشـاهدٔه  استقراييسالگي= كودكي دوم) بيشتر داراي استدالل  11تا  7( كودكان دبستاني  

  به كل) ءگيري از جز زنند. (نتيجه گيري كلي دست مي ها است به نتيجه واقعيات عيني و تجربيات شخصي آن
  گيري از كل به جزء) (نتيجه .كنند نان از استدالل قياسي استفاده ميولي نوجوا  
  كتاب 25و  24هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -271
 هاي حل مسأله شناسي در زندگي روزمره است، نه صرفاً افزايش دانش. آموزش روش هاي روان هدف استفادٔه عملي از يافته كاربرديدر تحقيقات   

  نيز يك تحقيق كاربردي است.
  گيرد. هاي توجه، حافظه، يادآوري، تفكر، زبان و حل مسأله مورد تحقيق قرار مي پردازش اطالعات در زمينه شناختيدر حوزٔه   
  كتاب 132مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -272
در  كمتريكنند و نقش  عمل مي خودكارصورت  اي به هستند و تا اندازه استنيناخو هاي هيجاني و فيزيولوژيك نسبت به فشار رواني اغلب  پاسخ  

  تواند تحت كنترلمان قرار گيرد. اي مي هاي رفتاري ما به فشار رواني تا اندازه ولي پاسخ ،افزايش يا كاهش فشار رواني دارند
  هاي رفتاري است. مربوط به پاسخ 4و  3هاي  گزينه  
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  كتاب 140شخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ م ▲  1پاسخ: گزينۀ  -273
برنـد. جـدول زيـر عاليـم  سر مي به افسردگيها به يك حالت است و دائم در  دارند، آشفتگي هيجاني آن» قطبي اختالل خلقي تك«افرادي كه   

  دهد. اختالل افسردگي را نشان مي
 اشتهايي با تغيير وزن (اغلب كاهش ولي گاهي هم افزايش وزن) كم
 كال در خوابيدناش  
 فقدان نيرو 
 آشفتگي رواني حركتي يا افزايش كندي پاسخ 
 خستگي يا فقدان انرژي 
 سرزنش خود يا احساس گناه نابجا 
 ناتواني در تمركز حواس و فكر 

  عملي -: وسواس فكري2گزينۀ   
  : اختالل خلقي دوقطبي3گزينۀ   
  : اضطراب فراگير4گزينۀ   
  كتاب 51مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3 پاسخ: گزينۀ -274
  رشد است. اجتماعي -هيجانيروابط دوستي و هيجانات مربوط به جنبۀ   
  شود. هاي خود آگاه مي ها و ناتواني كودك نسبت به توانايي كودكي دومدر   
  كتاب 124مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -275
المثل ذكر شده نيز اشاره به همـين  اي در انجام كارها ندارند. ضرب گير هستند و عجله نسبتاً آرام، صبور و سهل» ب«افراد داراي الگوي رفتاري   

  شوند. گام محقق مي به تدريج و گام موضوع دارد كه اهداف بزرگ به
  كتاب 20مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -276
  گرسنگي علت  متغير مستقل   
  پرخاشگري معلول  غير وابسته مت  
گيـري و  هايي از رفتار است كه انـدازه شود و متغير وابسته جنبه مي دستكاريطور مستقيم توسط آزمايشگر  متغير مستقل متغيري است كه به  

  شود، با اين هدف كه ببينيم آيا متغير مستقل تغييري در آن ايجاد كرده است يا خير. مي ارزيابي
  كتاب 64مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4زينۀ پاسخ: گ -277
هـا بپـردازد؛  ها و تمايالت بزرگساالن را اجرا كند و يا به مخالفت بـا آن طور دربست خواسته تعيين هويت مناسب بدان معنا نيست كه نوجوان به  

  واقعي او سازگاري داشته باشد.ها و انتظارات  را انتخاب كند كه با توانايي» خودي«بلكه بايد در ميان اين انتظارات 
  نيست. زا هاي تحصيلي و ورزشي) و اگر تا سنين باال ادامه پيدا نكند، مشكل تواند در جهت مثبت باشد (رقابت : فشارهاي گروهي همساالن مي1گزينۀ   
رسد كـه  شد و نوجوان به اين تشخيص ميتواند براي نوجوان وجود داشته با هاي متفاوتي مي»خود«هاي مختلف،  ها و گروه : در مجموعه2گزينۀ   

  هاي مختلف متضاد باشد. هاي متفاوتي را ايفا كند، لذا ممكن است رفتارهاي او در موقعيت هاي گوناگون نقش بايد در موقعيت
مخواني نداشـته باشـد. اي رفتار كند كه با احساس و افكار او ه گونه استفاده كند؛ يعني به» خود كاذب«: گاهي ممكن است نوجوان از 3گزينۀ   

خواهد خودهاي مختلف را مورد آزمايش و تجربه قرار دهـد تـا خـود واقعـي و  هاي استفاده از خود كاذب اين است كه نوجوان مي يكي از علت
  زا نيست. مناسبي را پيدا كند. پس استفاده از خود كاذب هميشه مشكل

  كتاب 96مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -278
  است.» اي رويه«سواري) مربوط به حافظۀ  هاي ادراكي و حركتي (دوچرخه مهارتجلب توجه) و  رايبانواع يادگيري شرطي (گريه كردن   
  )3-8(تصوير  كتاب 109مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -279
(لـوب كنيد بروكا در جلـوي شـيار سـيلويوس  طور كه در شكل مالحظه مي همان  

  پيشاني) و ورنيكه در پشت اين شيار (لوب گيجگاهي) قرار دارد.
  
  
  
  

  كتاب 89مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -280
هـاي گونـاگون و از  همان يادگيري يا رمزگرداني (مرحلۀ اول حافظه) است. در اين مرحله اطالعات با ويژگـي ،»حافظه«در » داد درون«منظور از   

  شوند. شوند و وارد سيستم شناختي ما مي هاي مختلف ظاهري و معنايي ثبت مي جنبه
باشد. افراد نمادهاي تصـويري را از طريـق  هاي دريافتي يا ورودي است كه شامل خواندن و شنيدن مي ، سيستم»زبان«در » داد درون«منظور از   

  كنند. ايده مي خواندن و نمادهاي صوتي را از طريق شنيدن دريافت و تبديل به يك
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