
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  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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  سازد؟ واژٔه كدام گزينه عبارت زير را كامل مي -1
  »ها باشد. اي سرپوشيده است كه از دو سوي، داراي دكان كوچه«...............   
  ) دخمه4  ) خانقاه3  ) اُرسي2  ) بازارگاه1  

  است؟ نادرستمعني چند واژه در برابر آن  -2
  -خـوان) مغنـي (آوازه -رو شـونده) مالقـي (روبـه -داري كردن) مالعبت (نگه -نبيه (هوشيار) -نعت (صفت) -وضيع (پَست) -يمين (سوگند)  

  جلسه) مجلس (صورت -انبت (اعتكاف)مج -لقا (مرگ)
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) پنج1  

  وجود دارد؟ اشتباههاي كدام گزينه  در معني واژه -3
: خوشبختي -اشباح -آزگار -) اقبال1     درنگ بي -كالبدها -تمام -ارتجاالً
  ديوار اتاق و ايوان -گرفتگي زبان -باال بردن -جرز: انگشت -تپق -ترفيع -) بنان2  
  كننده جفا -جويي دل -واپژوهيدن -جافي: برآشفتن -تفقد -تفتيش -) تغيّر3  
  ميمنت -جبه -دررو رو -ها شكوم: نهان -شوال -خير  خيره -) خفايا4  

  نام پديدآورندگان آثار زير در كدام گزينه آمده است؟ -4
  »نايافته -سالگرد -انسان كامل -فرج بعد از شدت«  
  اسماعيل حاكمي -آرمان رنو -سعدالدين حمويي -) محسن تنوخي1  
  سيد حسن حسيني -موريس مترلينگ -محمد نسفي  بن   عزيزالدين -) محسن تنوخي2  
  فريدون مشيري -آرمان رنو -محمد نسفي  بن  عزيزالدين -د دهستانياسع  بن ) حسين3  
  مسعود كيمياگر -موريس مترلينگ -سعدالدين حمويي -اسعد دهستاني بن ) حسين4  

  ادبيات معاصر كدام است؟  آرمانشهر) نخستين اتوپيا ( -5
  ) روزگار سياه4  المحسنين ) مسالك3  ) مجمع ديوانگان2  ) تهران مخوف1  

  م پديدآورندٔه كدام آثار در مقابل آن درست است؟نا -6
  : سيد جعفر شهيديالحسين  بن زندگاني علي -) الحياة: محمدرضا حكيمي1  
  سيرٔه رسول اهللا: قاضي ابرقو -كوب ) سيرت رسول اهللا: عبدالحسين زرين2  
  شرح زندگاني من: دكتر طه حسين -االلباب: عطار ) لباب3  
  كوب پله پله تا مالقات خدا: عبدالحسين زرين -نيشابوري العلما: ابواسحاق ) قصص4  

  در كدام بيت غلط اماليي وجود دارد؟ -7
ـــــه1 ـــــان گرب ـــــه خواجگ ـــــن هم ـــــع ) اي طب
) بـــا لشـــكري فـــره همـــه در عـــزم مشـــتهر2
) عاصـــــيان و اهـــــل كبـــــاير را بـــــه جهـــــد3
ـــــالح4 ـــــگ و ص ـــــدم زور و فرهن ـــــون ندي ) چ

 

ــــــع  ــــــدند تب ــــــس را ش ــــــگ نف ــــــه س ك
ــــران همــــ ــــا مــــوكبي گ ه در رزم ممــــتحنب

ـــــــد و ـــــــض عه ـــــــاب نق ـــــــانم از عط اره
ــــــالح ــــــتم س ــــــدم زود بشكس ــــــم دي خص

 

  هاي كدام عبارت با امالي درست نوشته شده است؟ همۀ واژه -8
  آوردي تا بر اسرار و بواطن اخبار وقوف يابد. ) زاغ هر روزي براي ايشان مثل قريب مي1  
  ه قلت حيا مذكور باشد و به وقاهت مشهور.) چهارم آنكه راه غدر پيش او گشاده و سهل نمايد و ب2  
  اند كه امل خانۀ عمل چون قبۀ حباب بنياد بر آب دارد. ) و مردم نادان ندانسته3  
  ) گفت هركه بر نفس خود عاشق شد، كبر و حسد و خواري و مذلّت بر وي عاشق شد.4  

  رفته است. كار استثناي ............... آرايۀ ايهام تناسب به در همۀ ابيات به -9
) نيســتي را مشــتري شــو تــا ز كيــوان بگــذري1
ـــــــرد2 ـــــــدها ف ـــــــرمش ز عه ـــــــد ك ) عه
ــوايي ا3 ــاز ه ــرم ب ــوان ) در س ــتن نت ــه گف ــت ك س
) شور حشـر انگيخـت دل از سـعي خاكسـتر شـدن4

 

ــي  ــلطاني كن ــه س ــن ك ــخّر ك ــي مس ــك درويش مل
ـــــرودين اســـــت ـــــه فصـــــل ف ـــــون ب همچ

ســـت كـــه گفـــتن نتـــوان لقـــايي ا مهـــر خورشـــيد
كه سر تـا پـا نمـك شـد ايـن كبـاب اني سوخت چند

 

  جز ............... هاي مقابل همۀ ابيات درست است، به همۀ آرايه -10
) خــدنگ غمــزه از هــر ســو نهــان انــداختن تــا كــي1
) برآميـــــزي و بگريـــــزي و بنمـــــايي و بربـــــايي2
) لب شـيرينت ار شـيرين بديـدي در سـخن گفـتن3
اري) دگــر رغبــت كجــا مانــد كســي را ســوي هشــي4

 

ريـزت هـاي خـون سپر انـداخت عقـل از دسـت نـاوك 
ـــف ـــر لط ـــان از قه ـــكرآميزت فغ ـــر ش ـــدود و زه ان

ــك پرويــزت ــر بــدادي مل ــكرانه بــودي گ ــر او ش ب
ــحرخيزت ــتان س ــوش مس ــت در آغ ــد دس ــو بين چ

 

  استعاره) -تشبيه -(كنايه 
جناس) - آرايي ج وا - (تناقض 
اغراق) - تلميح - (جناس تام 
مصرحه) ٔهاستعار - تشخيص - (تضاد 

  ۹۷ سال یرسارس  آزمون ۀمحدود مطابق جامع
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  كدام است؟» جناس و آرايي تناقض، استعاره، تشبيه، واج«هاي  ترتيب ابيات از نظر داشتن آرايه -11
ــــروش كمــــان قتــــل عاشــــق ــــف) اب ال
ـــــت ـــــه درد داروس ـــــم ك ب) دردت بكش
ــــد ــــو باش ــــالمت ت ــــه س ــــد ك ج) باي
ـــعدي ـــت س ـــو ريخ ـــدم ت ـــان در ق د) ج

ــــده ــــات ياب ــــر حي ــــه دگ ــــواهي ك ) خ
 

ـــــد عقـــــل دا  ناســـــتگيســـــوش كمن
خــــارت بخــــورم كــــه خــــار خرماســــت
ـــت ـــر ماس ـــه ب ـــي ك ـــت مالمت ـــهل اس س

خواســـت ويـــن منزلـــت از خـــداي مـــي
ـــت ـــتۀ ماس ـــه كش ـــو ك ـــار بگ ـــك ب ي

 

  ج -ب -الف -د - ه) 4  ج -الف -د - ه -) ب3  د -الف -ب -ج - ه) 2  د -الف -ج - ه -) ب1  
  جايي ضمير صورت گرفته است؟ در قافيۀ كدام بيت جابه -12

نباشـد كـه تـو خـود صـورت خـويش ) جرم بيگانـه1
اسـت سـخن گفـتن شـيرين پيشــت  ) جـاي خنـده2
ـــو را3 ـــن ت ـــد حس ـــادت نكن ـــه زي ـــيچ پيراي ) ه
ـــرود4 ـــد ســـر مـــن گـــر ب ) آنچنـــان ســـخت نياي

 

گـــــر در آيينـــــه ببينـــــي بـــــرود دل ز بـــــرت 
ـــكرت ـــرود از ش ـــدي ب ـــو بخن ـــيرين چ ـــĤب ش ك

تــــرت هــــيچ مشــــاطه نيارايــــد از ايــــن خــــوب
ـــــويي ـــــاني م ـــــه پريش ـــــا ك ـــــرت نازنين ز س

 

  در كدام بيت متفاوت است؟» رديف«معني واژٔه  -13
ــــد1 ــــي نش ــــر كس ــــدٔه ديگ ــــه بن ) درد دال ك
ــود2 ــو ب ــر ت ــون در س ــن چ ــتن از م ــه گش ) بيگان
) آنگــــه بريــــدي از مــــن جملــــه كــــه بارهــــا3
) آري همــه گلـــه نكـــنم چــون شـــدي ز دســـت4

 

ـــر دل مـــن پادشـــا شـــدي و  آنگـــه شـــدي كـــه ب
ـــد  ـــنا ش ـــرا آش ـــر چ ـــه مه ـــن ب ـــان م ـــا ج يب

گفــتم بــه مردمـــان كــه تــو جملـــه مــرا شـــدي
ـــدي ـــا ش ـــويم كج ـــه زاري گ ـــي ب ـــود هم ـــا خ ت

 

  بيت زير از چند واژه تشكيل شده است؟ -14
ـــــايي؟ ـــــه از كج ـــــتش ك ـــــي گف ليل

 

ــــــنايي  ــــــوي آش ــــــو ب ــــــد ز ت كĤي
 

  چهارده) 4  سيزده) 3  دوازده) 2  يازده) 1  
  در كدام بيت اضافۀ گسسته وجود دارد؟ -15

ــــت 1 ــــو را دس ــــر) اي داده ت ــــپهر و دل ده س
ـــراد2 ـــب م ـــاي اس ـــت و پ ـــو را دس ـــان ت ) مخالف
ــه اســت3 ــبا نگرفت ــت ص ــو را دس ــف ت ــۀ زل ) حلق
دسـت او دسـت تـو را دسـت سـاخت ) عشق كه بي4

 

از بخـــت تـــو را تخـــت و هـــم از دولـــت بهـــر 
دســت و پــاي بــه تِنّــين (اژدهــا)  بريــده بــاد كــه بــي

ــت ــنيده اس ــي نش ــوش كس ــو را گ ــوداي ت ــر س ذك
ــي ــتش  ب ــر و دس ــرس ــن نظ ــر ك ــكل دگ ــين ش مب

 

  دومين واژٔه كدام گزينه نقش متمم اسم دارد؟ -16
طـــاقتي ) زو جـــدا گشـــتم ندانســـتم كـــه از بـــي1
ــــــا چــــــه دارد دوســــــت؟2 ) زو بپرســــــيد: ت
ــار3 ــه اخب ــود ب ــان ب ــه گم ــين هرچ ــت يق ) زو گش
) زو زهـــر شـــكر گـــردد زو ابـــر قمـــر گـــردد4

 

آه و اشـــكم در غمـــش هـــر لحظـــه طوفـــاني بـــود 
ـــه ب ـــق اوســـت؟و آنچ ـــت عاش ـــد كـــه دوس اش

ـــال ـــه امث ـــود ب ـــر ب ـــان هرچـــه خب زو گشـــت عي
ـــد ـــد آم ـــه قدي ـــا ك ـــردد هرج ـــر گ ـــازه و ت زو ت

 

  تعداد وابستۀ وابسته در كدام گزينه كمتر است؟ -17
  هايش ) صداي سايش بال4  ) سايۀ همان خورشيد جهنمي3  ) چند حلقه چاه بسيار عميق2  آلود امام راستين هاي گريه ) ناله1  

  جز بيت ............... تكرار شده است. مفهوم كلي بيت زير در همۀ ابيات به -18
ــا ــرغ ي ــواي م ــه در دل شــب ز ن ــنو ك ــق بش ح

 

غم دل به دوست گفتن چه خـوش اسـت شـهريارا 
 

  

ـــــجار1 ـــــت اش ـــــديم و قام ـــــه دي ) اذان فاخت
سـرا ) شكر حق كن، ذكر حق بشـنو در ايـن بسـتان2
ـــوت3 ـــاتف خل ـــروش ه ـــه س ـــدس ) ناگ ـــراي ق س
كنــد ) هــر گــل و برگــي كــه هســت، يــاد خــدا مــي4

 

خمــوش كــن كــه ســخن شــرط نيســت وقــت صــالت 
ــت داده ــوش و زبان ــل و سوســن از آن گ ــد چــون گ ان

آمـــد بـــه گـــوش هـــوش دلـــم چـــون اذان صـــبح
ـــدگار ـــاد خداون ـــد، ي ـــه خوان ـــري چ ـــل و قم بلب

 

  جز ............... مفهوم همۀ ابيات با بيت زير قرابت دارد، به -19
تا كي در ايـن زنـدان فريـب ايـن و آن بينـيدال 

 

يكي زين چاه ظلماني برون شـو تـا جهـان بينـي 
 

  

) ز منــــزل هوســــات ار دو گــــام پــــيش نهــــي1
) برخيــز اي جــان از جهــان برپــر ز خــاك خاكــدان2
) بيخــودي كــن از بهـــار عافيــت غافــل مبـــاش3
اين منزل ويران چه كني جاي تو نيسـت» سعدي) «4

 

بريــــــا تــــــواني كــــــردنــــــزول در حــــــرم ك 
سـت ايـن مشـعله كز بهر ما بـر آسـمان گـردان شـده

ــگ ــمع رن ــرد ش ــان ك ــه دام ــل ب ــرواز داد و گ ــا پ ه
رخــــت بربنــــد كــــه منزلگــــه احــــرار آنجاســــت
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  تناسب مفهومي بيشتري دارد؟» اهللا و ال تبديل لخلق «كدام بيت با عبارت  -20
) نشــد شــيريني گفتــار مــن از شــوربختي كــم1
تـر رو جهل اسـت محكـم در سرشت سخت) ز جوهر 2
) ز عصيان چـون سـيه گرديـد دل بـر گريـه زور آور3
هـا جـاني ) مشو خودبين كز ايـن آيينـه بـا آن تشـنه4

 

شــويد رو شــيريني از گــوهر نمــي كــه بحــر تلــخ 
ـــي ـــنگر نم ـــغ، روش ـــاد تي ـــي را از نه ـــويد كج ش

ــيچ ــدامت ه ــه از اشــك ن ــي ك ــر نم ــويد كــس بهت ش
ــ ــويش اس ــر دســت خ ــه آب خض ــيب ــويد كندر نم ش

 

  ؟نداردكدام بيت با ابيات زير قرابت مفهومي  -21
زبــــان در دهــــان اي خردمنــــد چيســــت؟
ـــد كســـي چـــو در بســـته باشـــد چـــه دان

 

ـــــر  ـــــاحب هن ـــــنج ص ـــــد در گ كلي
ور كــــه جــــوهرفروش اســــت يــــا پيلــــه

 

  

) مفتــــاح نهانخانــــۀ اســــرار، خموشــــي اســــت1
ــا؟ ) روشــن چــه2 ــان م ــو ســوز نه ــه ت ســان شــود ب
نشــــود جــــوهر مــــردم ظــــاهر ) در خموشــــي3
انـــد ســـخنان در ســـخن خـــويش نهـــان ) رنگـــين4

 

ـــان گـــرد دهـــان  ـــا چنـــد بگـــردي چـــو زب هـــا؟ ت
چـــون شـــمع كشـــته اســـت زبـــان در دهـــان مـــا

باشـــد صـــائب ايـــن گـــنج نهـــان زيـــر زبـــان مـــي
ــل ــدا گ ــال ج ــر ح ــه ه ــت ب ــود نيس ــت خ از نكه

 

  است؟ نشدهمفهوم بيت زير در كدام بيت تكرار  -22
ــــردٔه  ــــر پ ــــه زي ــــانب ــــر ذره پنه ه

 

ـــــان  ـــــال ج ـــــان جم ـــــزاي روي جان ف
 

  

) ســــرّ توحيــــد ز زنجيــــر شــــود معلــــومم1
ـــنوع2 ـــر ذره ز مص ـــان و دل ه ـــفحۀ ج ـــر ص ) ب
ـــــــي3 ـــــــش م ـــــــي آب نق ـــــــدد ) از يك بن
) دوست چون در نيكويي يكتاسـت همچـون آفتـاب4

 

ســـرا باشـــد و يـــك آواز اســـت صـــد دهـــان نغمـــه 
ـــانع ـــدت ص ـــم وح ـــن رق ـــر ك ـــت نظ ـــت اس ثب

ــــبن، ا  ــــر گل ــــر س ــــارب ــــت، ار خ ــــل اس ر گ
عاشــقش زآن در عــدد چــون ذره بســيار آمدســت

 

  كدام بيت با بيت زير تناسب مفهومي دارد؟ -23
ــــن دور نيســــت ــــۀ م ــــن از نال ــــرّ م س

 

ـــت  ـــور نيس ـــوش را آن ن ـــم و گ ـــك چش لي
 

  

) دلم از عشق پرنور اسـت و شـعر از وصـف تـو نيكـو1
گويم ) من از دهشت در اين حضرت سخن پوشيده مي2
ن شعر اي صنم با من كجـا گـردد دلـت صـافي) بدي3
ــه4 ــود انديش ــوزم ع ــور دل بس ــه ن ــد ب ــس كاي ) ز ب

 

زالل از چشــمه دان صــافي شــراب از جــام دان روشــن 
ــاز دان روشــن در اشــعارم نظــر كــن نيــك و حــالم ب
ــا كــردن تــوان روشــن ــه دم آيينــه را هرگــز كج ب

ــش ــي آت ــن دم ــس از م ــر نف ــد ه ــن برآي ــان روش فش
 

  ا ابيات ديگر ارتباط مفهومي كمتري دارد؟كدام بيت ب -24
»بيــدل«طلبــي تــرك طمــع كــن  ) آبــرو مــي1
) دانــي كــه در دل تــو كــي آيــد جمــال يــار؟2
ــق3 ــي ) ح ــدا دم م ــق خ ــه از عش ــتاني ك ــد پرس زنن
رو مبـاش ) در چمن اي دل چو من غير از گـل يـك4

 

ــم  ــه ه ــت ب ــه ننشس ــيچ آين ــه ه ــال ب ــن دو تمث اي
ــــرون رودوقتــــي كــــه هــــر دو عالمــــت از د  ل ب

زننــد گــام اول پشــت پــا بــر هــر دو عــالم مــي
بنـد رنـگ و بـو مبـاش رو شـدي در گر چو مـن يـك

 

  ؟ندارندعبارت و بيت كدام گزينه با يكديگر ارتباط مفهومي  -25
  آن روزش بكشتند و ديگر روز بسوختند و سوم روزش به باد بردادند: يعني، عشق اين است.) 1  

وختنچيســـت عشـــق؟ آتـــش بـــه جـــان افـــر 
 

ـــــوختن  ـــــر از س ـــــت غي ـــــش نيس ـــــار آت ك
 

  ) چون به پاي دارش بردند، گفتند: حال چيست؟ گفت: معراج مردان سر دار است.2  
ـــــون ـــــان خ ـــــزٔه نامهرب ـــــالي غم ـــــوارت ب خ

 

ـــداخت  ـــان ان ـــاران مهرب ـــه در دل ي چـــه خـــون ك
 

  ردد.) اگر مقبول بود به رد خلق مردود نگردد و اگر مردود بَُود، به قبول خلق مقبول نگ3  
ــــت ــــر اس ــــر منك ــــوب و گ ــــيرتم خ ــــر س اگ

 

خـــــدايم بـــــه ســـــر از تـــــو دانـــــاتر اســـــت 
 

  كردم، قدمي ديگر دارم، اگر توانيد آن قدم ببريد. ) بدين پاي سفر خاك مي4   
ــي ــق را ب ــت عش ــت و دس ــايي دس ــت و پ ــايي ديگرس پ

 

ـــم كـــردن در ايـــن ره رهنمـــاي ديگرســـت  راه گ
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  ۲۶-۳۳األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو الّتعریب أو املفهوم (عّین(:  

  »:هذه العالقة الّثقافّیة إشتّدت بعد ظهور اإلسالم خاّصة بعدما ّرصح هذا الّدین بالّتساوي بین جمیع أفراد الّشعوب!« -۲۶

  ها ترصیح منود! تدین به برابری بین همۀ افراد مل ویژه بعد از اینکه این ) این پیوند فرهنگی بعد از ظهور اسالم شدت یافت به۱  

  ها! ) این پیوند، فرهنگی است که بعد از پیدایش اسالم شدت پیدا کرده است خصوصاً بعد از ترصیح این دین به برابری همۀ ملت۲  

  ها تصـریح کرد! تت بین افراد ملاین دین به مساوا ویژه بعد از آنکه یابد به ها بعد از پیدایش اسالم شدت می ) این ارتباط فرهنگ۳  

  ها ترصیح منود! ویژه پس از آنکه اسالم به برابری بین همۀ ملت این ارتباط فرهنگی است که بعد از اسالم شدت بخشیده شده است به) ۴  

  »:إنّها و إن کانت فقیرة و لکّنها ال تنظر إلی حیاة األغنیاء نظرة املتحّرسین!« -۲۷

  کرد! خورندگان نگاه منی قیر بود ولی به زندگی ثرومتندان مانند حرستچند ف ) هامنا او هر۱  

  خورندگان است! شک او فقیر است ولی نگاه او به زندگی مرفّهین مانند نگاه حرست ) بی۲  

  آمیز ندارد! چه او یک فقیر است ولی او به زندگی ثرومتندان نگاه حرست ) هر آینه اگر۳  

  خورندگان نبوده است! که نگاه او به زندگی ثرومتندان مانند نگاه حرست چند ) قطعاً وی فقیر بود هر۴  

  »:إمّنا یخشی رّب العاملین ِمن بین العباد، العلامء املّتقون!« -۲۸

  ترسند! ) از بین بندگان، دانشمندان باتقوا فقط از پروردگار جهانیان می۱  

  از پروردگار جهانیان است!) ترس و واهمۀ دانشمندان پرهیزکار از بین موجودات فقط ۲  

  ترسند جز از خدا! ) بندگان باتقوا از کسی در دو جهان منی۳  

  ترسند! ) از میان بندگان، تنها دانشمندان پرهیزکار از پروردگار جهانیان می۴  

  »:لیتني أقدر أن اُبّدل اللّونین اإلثنین لباطني صبغة واحدة إلهّیة مبصاحبة عارف!« -۲۹

  انم دو رنگ درونی خویش را با همراهی انسانی عارف به رنگی خدایی تبدیل کنم!) امید است بتو ۱  

  ) کاش من بتوانم دو رنگ درونم را با همنشینی یک عارف به یک رنگ خدایی تبدیل کنم!۲  

  توانستم دو رنگ درون خویش را با همراهی انسان عارف به یک رنگ خدایی تبدیل کنم! ) ای کاش می۳  

  دو رنگ درونم با همنشینی یک عارف به یک رنگ خدایی تبدیل شود!شد  ) کاش می۴  

  : الخطأعّین  -۳۰

  ها درخشیدند و آن ها را توسعه دادند، بسیارند، هایی که مسلامنان در آن ) العلوم الّتي نبغ فیها املسلمون و وّسعوها کثیرة،: دانش۱  

  ها توجه منودند، ها به مداوای بیامری ات،: پس در زمینۀ پزشکی در آزمایشگاهففي مجال الطّّب عکفوا علی مداواة األمراض يف املخترب  )۲  

  های بسیاری افزوده شد، ) حتّی زادوا يف الطّّب القدیم زیادات کبیرة،: تا آنجا که در پزشکی در زمان قدیم عنوان۳  

  های صنعت داروسازی را وضع منودند! د که پایهها هستن ) و املسلمون هم الّذین وضعوا أسس صناعة الّصیدلة!: و مسلامنان هامن۴  

   املفهوم:عّین الّصحیح يف -۳۱

ـــــــــــال!۱ ـــــــــــام مق ـــــــــــّل مق ) لک

) مــــــن صــــــارع الحــــــّق رصعــــــه!۲

مـن أحکـم التّجـارب سـلم مـن الُخدعـة! )۳

ـــــالم!۴ ـــــن الک ـــــغ م ـــــکوت أبل ) رّب س
  

ــار   ــوی در ک ــوی و نیکــو گ ــم گ ســخن ک

چــــــــاه نکــــــــن بهــــــــر کســــــــی

یـانخوش بود گر محک تجربه آید بـه م

ـــن ـــم م ـــه دان ـــخن چ ـــه راه س ـــز ب ج
  

کـــه از بســـیار گفـــنت مـــرد شـــد خـــوار  

اول خـــــــــــــودت دوم کســـــــــــــی

که در او غـش باشـد روی شود هر تا سیه

کـــه حقیـــری تـــو یـــا بـــزرگ و خطیـــر
  

  »:ه است!پندارند که حّقشان را گرفت منایند و می کنند و دنیا را رسزنش می برخی از مردم هستند که بدبینانه روزشان را رشوع می« -۳۲

  ) من الّناس من یبدؤون یومهم متشامئین و یذّمون الّدنیا و یظّنون أنّها قد سلبت حّقهم!۱  

  ) بعض الّناس یبدؤون أیّامهم متشامئاً و یذّمون الّدنیا و یظّنون أنّها قد سلبت حّقهم!۲  

  د ُسلب حّقهم!) من الّناس الّذین یبدؤون یومهم متشامئین و یذّمون الّدنیا و یحسبون أنّه ق۳  

  ) الّناس بعضهم یبدأ یومه متشامئاً و یذّم دنیاهم و یحسبون أنّها قد سلب حقوقهم!۴  

  »:کند! مناید، وادار می ها را تدبیر می های عجیبی وجود دارد که ما را به اعرتاف به وجود نیرویی دانا و حکیم که آن در زندگی روزمرّۀ ما پدیده« -۳۳

  ظواهر عجیبة قد تُلجئنا إلی اإلعرتاف بقّوة علیمة و حکیمة یتدبّرها!) يف حیاة یومیّتنا ۱  

  ) يف حیاتنا الیومیّة ظواهر عجیبة تُلجئنا إلی اإلعرتاف بقّوة علیمة حکیمة تدبّرها!۲  

  ) هناک ظواهر عجیبة يف عیشنا الیومّي قد ألجأتنا إلی اإلعرتاف بالقّوة العلیمة الحکیمة الّتي تدبّره!۳  

  واهر العجیبة يف حیاتنا الیومیّة تلجئنا إلی اإلعرتاف بقّوة علیمة حکیمة الّتي تتدبّرها!) الظّ ۴  
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 ) مبا یناسب الّنّص:۳۴-۴۲إقرأ الّنّص الّتايل بدّقة ثّم أجب عن األسئلة (  

رة تنمو أمثارها علی جـذعها و ِمـن أهـّم هي شج» العنب الربازیيلّ «واحدة و هي قدرة اللّه تعالی؛ مثالً  حقیقةإّن ظواهر الطّبیعة تثبت «

تنمو يف بعض غاباتنا تبدأ حیاتها باإللتفاف حول جذع شجرة و غصونها ثّم تخنقهـا » الخانقة«ُمواصفاتها أنّها تعطي أمثاراً طول الّسنة! و شجرة 

شـجرة یسـتخدمها » الّنفط«هذه األمثار! و أیضاً شجرة الّناس لّب  یأکلشجرة تحمل أمثاراً يف نهایة أغصانها کالخبز و » الخبز«تدریجّیاً و شجرة 

بذورها علی مقدار مـن الّزیـوت ال یسـّبب إشـتعالها  تحتويالفّالحون حول املزارع لحامیة محاصیلهم من الحیوانات بسبب رائحتها الکریهة و 

  »ستان و بلوشستان!خروج أّي غازات (گاز) مخّربة و یمکن إنتاج الّنفط منها و یوجد نوع منها يف محافظة سی

  »إّن ............... شجرة ............... حیاتها حول ............... شجرة اُخرٰی!«عّین املناسب للفراغات:  -۳۴

  أمثار -تنمو -) العنب الربازیيلّ ۲    جذور -تخنق -) شجرة الخبز۱  

  أغصان -تبدأ -) الّشجرة الخانقة۴  محاصیل -تستخدم -) شجرة الّنفط۳  

  :الخطأعّین  -۳۵

  ) یقدر الّناس علی إستخدام شجرة الخبز کأحد مصادر توفیر الطّعام!۲  ) یمکن إنتاج الّنفط من بعض أشجار بلدنا!۱  

  ) إشتعال زیوت شجرة الّنفط ال ینتج غازات سّمیّة!۴  ) أهّم صفات األشجار اإلستوائیّة إعطاء األمثار طول الّسنة!۳  

  عّین الّصحیح: -۳۶

  ) مثار شجرة الّنفط من محاصیل زراعیّة یأکلها الّناس!۲  لّشجرة الخانقة األشجار االُخری فجأًة و تنمو!) تخنق ا۱  

  ) ال تنمو أمثار العنب الربازیّيل علی غصونها بل علی أوراقها!۴  ) إّن هذه الغرائب تُرینا شیئاً واحداً و هو قدرة اللّه تعالی!۳  

  للّنّص: األنسبعّین العنوان  -۳۷

  ) عجائب األشجار۴  ) کیفیّة منّو األشجار۳  ) أشجار بلدنا۲  ) األشجار اإلستوائیّة۱  

  ۳۹و  ۳۸ الّتشکیل (يف الخطأعّین:(  

  »إّن ظواهر الطّبیعة تثبت حقیقة واحدة و هي قدرة اللّه تعالی!« -۳۸

  اللّهِ  -قُْدرَةُ  -) الطَّبیَعةِ ۴  واِحدةً  -تُثِبُت  -) ظَواِهرَ ۳  قُْدرةُ  -َحقیَقةً  -) ظَواِهرَ ۲  واِحَدةٌ  -تُثْبَُت  -) الطَّبیَعةِ ۱  

  »تبدأ حیاتها باإللتفاف حول جذع شجرة و غصونها ثّم تخنقها تدریجّیاً!« -۳۹

  َشَجرةِ  -ِجْذعٍ  -) َحْوَل ۴  ُغُصونِها -ِجْذعِ  -) َحیاتُها۳  تَْخُنُقها -َشَجرةٍ  -) َحیاتُها۲  ُغُصونِها -باإللِتفاِف  -) تَبَْدأُ ۱  

  ّ۴۰-۴۲ن الّصحیح يف اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ (عی(:  

  :»یأکل« -۴۰

  معرب/ فعل مرفوع و فاعله اإلسم الظّاهر -متعدٍّ  -صحیح -مجرّد ثاليثّ  -) فعل مضارع۱  

  معتّل الفاء/ خرب و مرفوع محّالً و الجملة فعلیّة -مبنّي للمعلوم -للغائب -) فعل مضارع۲  

  مهموز/ فعل مرفوع و الجملة معطوفة علی الخرب -متعدٍّ  -واحدٍ  ) مزید ثاليّث بزیادة حرٍف ۳  

  الزم/ مرفوع باإلعراب األصّيل و فاعله اإلسم الظّاهر -مبنّي للمعلوم -للغائب -) مجرّد ثاليثّ ۴  

  »:تَحتوي« -۴۱

/ فعل و فاعله اإلسم الظّاهر -مبنّي للمعلوم -»تفّعل«مزید ثاليّث من باب  -) مضارع۱     متعدٍّ

  مبنّي للمعلوم/ فعل مرفوع بالّضّمة املقّدرة و فاعله اإلسم الظّاهر -معتّل  -) مزید ثاليّث بزیادة حرفین۲  

  املسترت و الجملة خربیّة» هي«معتّل و ناقص/ فاعله ضمیر  -»إفتعال«مزید ثاليّث من باب  -للغائبة -) مضارع۳  

 عل مرفوع باإلعراب األصّيل و فاعله الّضمیر املسترتمعرب/ ف -متعدٍّ  -معتّل و أجوف -مزید ثاليثّ  -) مضارع۴  

  »:حقیقة« -۴۲

  منرصف/ نائب فاعل و مرفوع بالّضّمة -معرب -جامد -مؤنّث لفظيّ  -) اسم۱  

  نکرة/ فاعل و مرفوع بالّضّمة و الجملة فعلیّة -مشتّق و صفة مشبهة -مؤنّث مجازيّ  -) اسم۲  

  اآلخر/ مفعول و منصوب بالفتحة الظّاهرةصحیح  -منرصف -جامد -مفرد مؤنّث -) اسم۳  

  »إنّ «معرب/ مفعول و منصوب و الجملة خرب  -نکرة -مشتّق  -مؤنّث معنويّ  -) اسم۴  

 ۴۳-۵۰( ناسب للجواب عن األسئلة الّتالیةعّین امل(:  

  حسب قواعد اإلعالل:  الخطأعّین  -۴۳

  ال یَنبغي لهّن أن یَُجلَْن بین الرّجال!) و ۲  ) یا إخويت أنا مل أقُْل َدُعوا الّنساء َسواِفَر!۱  

  ) بل أرَْدُت منکم أن تَعفوا عن بعض خطایاهّن!۴  ) کّال أنا مل أدعوکم أن تُرسفوا و تُضیّقوا!۳  
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  فیه إسم مبنّي: لیسعّین ما  -۴۴

  )رّشد من الغيّ ال إکراه يف الّدین قد تَبیَّن ال() ۲  )إيّن رأیُت أحَد َعَرش کوکباً و الّشمس و القمر() ۱  

  )فام متاع الحیاة الّدنیا يف اآلخرة إّال قلیل() ۴  )قل اللّهّم مالک امللک تؤيت امللک من تشاء() ۳  
  فعلّیة:  لیستعّین الجملة  -۴۵

  ) یا أیُّها الّذین آمنوا ال تُفلحون إّال بالورع!۲  ) کأنّک مادمُت معک تُصِبُح َمصوناً!۱  

ها یا أخي!) إجتناباً عن املعايص الّ ۳     ) األمَر باملعروف و الّنهي عن املنکر فالزِْم ِبهام!۴  تي تَستَخفُّ

  »کأّن هؤالء نجوم زاهرة تَتألأل يف سامء الّدنیا!«عّین نوع الخرب يف العبارة الّتالیة:  -۴۶

  ) شبه جملة۴  ) جملة إسمیّة۳  ) جملة فعلیّة۲  ) مفرد۱  

  عّین املضاف مجروراً:  -۴۷

  ) یا ربِّ َحوِّْل حالَنا إلی أحَسن الحال!۲  الطّّالب یطالعون کّل یوم يف املکتبة!) کّل هؤالء ۱  

  ) سبحان َمن ال یعتدي علینا و یغفر خطایانا!۴  ) إعلموا یا أعزّايئ أّن الید العلیا خیر من الید الّسفلی!۳  

  »کم ............... متيض يف املدرسة کّل یوم؟«عّین الّصحیح للفراغ:  -۴۸

  ) ساعةٍ ۴  ) زَماناً ۳  ) أوقاتاً ۲  ) ساعاٍت ۱  

  الرّّب: ال تُخاِطبعّین العبارة الّتي  -۴۹

  ) ال تردَّ رّب حاجتي و إن کنُت بخیالً!۲  ) ربّنا غفر لنا سیّئاتنا و تَجاوَز عنها!۱  

  ) أیّها الرّّب الکریم ارَحْمني و ارَض َعّني!۴  ) ريّب أسألَک أن تَجعلني من املقّربین!۳  

  أصله:  مل یتغّیرعّین املنسوب  -۵۰

  ) کتاب کشف األرسار املخفیّة يف علم األجرام الّسامویّة کتاب قیّمة!۱  

  ) کیف تعرّضت مفاهیم هذه الثّورة من ِقبل بعض أصحاب األغراض الّدنیویّة؟!۲  

  ) وزارة الخدمة املدنیّة تنظّم لقاء مفتوحاً مع ذلک البنک يف لبنان!۳  

  بأّن سّنة األمئّة من مصادر إستنباط األحکام الّرشعیّة! ) یعتقد الّشیعة۴  

 

ضرورت ورزش براي دور شدن افراد «و » هاي سينمايي و تلويزيوني به نيت اعتالي فرهنگ اسالمي توليد فيلم«ترتيب حكم هركدام از عبارات  به -51
  چيست؟» بند و باري از فساد و بي

  واجب كفايي -) جايز4  مستحب -) مستحب3  مستحب -) جايز2  واجب كفايي -) مستحب1  
  ها، منتهي به نزول كدام آيۀ شريفه گرديده است؟ نبوت  از بين رفتن عوامل مسبب تجديد -52

  )... مِهِ لِيُبَيّن لَهُمْرسولٍ اِلّا بِلِسانِ قَْو نا مِنْسَلْوَ ما اَْر() 1  
  )تَلَفَ الَّذينَ اوتوا الكِتابَاِسالمُ وَ ما اخْالْدَ اهللا ِانَّ الّدين عِنْ() 2  
  )حاقزِلَ اِلي ابراهيمَ وَ اِسماعيلَ و اِسْوَ ما اُنْ إلينا زِلَقولوا آمَنّا بِاهللاِ وَ ما اُنْ() 3  
  )ءٍ عَليماً بِكُلِّ شَيْوَ كانَ اهللاُ النبيّينَرسُولَ اهللاِ وَ خاتَمَ  لكِنّ وَ ِرجالِكُمْ ما كانَ مُحَمَّدٌ اَبَا َاحَدٍ مِنْ() 4  
  باشد؟ اي مي در شرح كدام آيۀ شريفه مطرح گرديده و حاوي چه نكته» فُسِهِماَنْ مُؤمِنينَ مِنْلَي النّاسِ بِالْاَوْ َايُّهَا النّاس مَنْ«بيان نبوي  -53

  عنوان راه دوري از شرك و نفاق به محبت و دوستي به خدا و رسول خدا  -) ابالغ1  
  بخشي حكم الهي بر خواست فردي و تقدم پذيرش سرپرستي خدا و رسول خدا  -) ابالغ2  
  بخشي حكم الهي بر خواست فردي و تقدم پذيرش سرپرستي خدا و رسول خدا  -) اطاعت3  
  عنوان راه دوري از شرك و نفاق به محبت و دوستي به خدا و رسول خدا  -) اطاعت4  
  بت چيست و چرا؟از برترين اعمال عصر غي -54

  شود. فرج و گشايش واقعي براي دينداران با ظهور آن حضرت حاصل مي -) انتظار ظهور1  
  شود. فرج و گشايش واقعي براي دينداران با ظهور آن حضرت حاصل مي -) محبت به امام 2  
  شرط مالقات خداوند، با ايمان كامل و مسلماني موردنظر اوست. -) محبت به امام 3  
  شرط مالقات خداوند، با ايمان كامل و مسلماني موردنظر اوست. -نتظار ظهور) ا4  
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هـا و   يك از ويژگـي مصداق كدام ،ا به پذيرش كدام امر در انتخاب رهبر است و اين مهمم   مرج، تفرقه و پراكندگي، رهنمون و گيري از هرج پيش -55
  شرايط مورد نياز براي رهبري جامعه است؟

  مقبوليت -فقيه ) تفاوت انتخاب مرجع و ولي2  مقبوليت -فقيه انتخاب مرجع و ولي) شباهت 1  
  مشروعيت -فقيه ) شباهت انتخاب مرجع و ولي4  مشروعيت -فقيه ) تفاوت انتخاب مرجع و ولي3  
  يان شده در كدام آيه، اشاره نموده است؟به سنت ب» اِنَّما المؤمن بِمنزلة كَفَّة الميزان كُلمّا زيدَ في ايمانه زيدَ في بَالئه«روايت شريف  -56

  )ظُوراًو ما كانَ عَطاءُ ربُّكَ مَحْ عَطاءِ رَبِّكْ كُلَّاً نُمِدُّ هؤالءِ و هؤالءَ مِنْ() 2  )سِبونبِما كانوا يَكْ نا هُمْكَذَّبوا فََاخَذْ وَ لكِنْ() 1  
  )مُكَذِّبينَعاقِبَةُ الْ فَ كانَظُروا كَيْضِ فَانْأْرفَسيروا فِي الْ() 4  )تَنونال يُفْ رَكوا َان يَقُولُوا آمَنّا وَ هُمْيُتْ احَسِبَ النّاسُ َانْ(  )3  
  نمايد؟ هاي عفاف در روح انسان چيست و كدام آيه به ثمرٔه پوشش و حجاب زنان اشاره مي مولود مبارك استحكام رشته -57

  )نَذيْنَ فَال يُْؤَرفْيُعْ ي َانْنْذلكَ اَْد( -هاي روح در آراستگي و پوشش ) تجلي زيبايي1  
  )نَذيْنَ فَال يُْؤَرفْيُعْ ي َانْنْذلكَ اَْد( -ها ) كسب كرامت و عزت و به فعليت رسيدن آن2  
  )دينَ زينَتَهُنَّ اِلّا ما ظَهَر مِنهاوَ ال يُبْ( -هاي روح در آراستگي و پوشش ) تجلي زيبايي3  
  )دينَ زينَتَهُنَّ اِلّا ما ظَهَر مِنهاوَ ال يُبْ( -ها ) كسب كرامت و عزت و به فعليت رسيدن آن4  
هاي تربيتي  آگاه نمودن گناهكار به عواقب كارهايش با شيوه«و » جاي توضيح دادن تغيير روش در امر به معروف مانند معرفي كتاب مناسب به« -58

  گيرند؟ يك از احكام امر به معروف و نهي از منكر قرار مي ترتيب در حيطۀ كدام به» متنوع
  ها روش -) شرايط4  شرايط -) مراحل3  مراحل -) شرايط2  ها روش -) مراحل1  
  د؟باش اي مي ترتيب داراي چه نوع كفاره ، به»كننده مصرف مسكرات و مايعات مست«و » استعمال دخانيات«ابطال عامدانۀ روزه با  -59

  هروز روز  60فقير يا  60اطعام  -روز روزه 60فقير يا  60) اطعام 1  
  روز روزه 60فقير يا  60اطعام  -روز روزه 60فقير و  60) اطعام 2  
  روز روزه 60فقير و  60اطعام  -روز روزه 60فقير يا  60) اطعام 3  
  روز روزه 60فقير و  60اطعام  -روز روزه 60فقير و  60) اطعام 4  

ضرورت پاسخ به كدام نياز بنيادين انسـان برداشـت  )ييَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةمِن فَلَنُحْوَ هُوَ مُْؤثي اُنْ ذَكَرٍ اَوْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ مَنْ(از دقت در آيۀ شريفۀ  -60
  گردد و مفهوم مستتر در اين آيۀ شريفه چيست؟ مي

  پاداش و قرب به پروردگار، به جنسيت انسان مرتبط نيست. -) درك هدف زندگي1  
  ه انسان در سايۀ حيات طيبه، اعمال خود را بپروراند.يابد ك زندگي زماني معنا مي -) درك هدف زندگي2  
  يابد كه انسان در سايۀ حيات طيبه، اعمال خود را بپروراند. زندگي زماني معنا مي -) كشف راه درست زندگي3  
  پاداش و قرب به پروردگار، به جنسيت انسان مرتبط نيست. -) كشف راه درست زندگي4  

  در ارتباط با هم مبين كدام ويژگي نظام خلقت است و اساس اين معنايابي در كدام آيۀ شريفه متجلي است؟» ها تكارها و مسئولي«معنا يافتن  -61
  )ناهُ بِقَدَرٍءٍ خَلَقْاِنّا كُلَّ شَيْ( -) آرايش مخصوص اجزاء2  )ناهُ بِقَدَرٍءٍ خَلَقْاِنّا كُلَّ شَيْ( -) پيوستگي و نظم1  
  )فَقِنا عَذابَ النّار( -) آرايش مخصوص اجزا4  )النّار فَقِنا عَذابَ( -) پيوستگي و نظم3  

  سازد؟ دقت در ماهيت و كيفيت احكام شرع ما را به ضرورت كدام امر رهنمون مي (ره)بنا به فرمودٔه امام خميني -62
  ) الزام به تشكيل حكومتي الهي براي اجرا و عمل به آن احكام1  
   موردنظر پيامبر ) شناخت معارف قرآن در چارچوب مدّون و 2  
  ها ) لزوم وجود منبعي معتبر براي فهم احكام و عمل صحيح به آن3  
  گيري از آن احكام ) خودسازي معنوي و تزكيۀ روحاني براي فهم و بهره4  
  نمايد؟ كدام آيۀ شريفه به تعبير خواب عزيز مصر، اشاره مي -63

  )راًبِّهُ خَمْقي َرنِ أمَّا َاحَدُكُما فَيَسْيا صاحِبِيَ السجْ() 1  
  )قَمَرسَ و الْكَبا و الشَّمْتُ َاحَدَ عَشَرَ كَوْبَتِ اِنِّي رَأيْأقالَ يُوسُفَ لِأبيه يا  اِذْ() 2  
  )صِنونَلَهُنَّ اِلّا قَليالً مِمّا تُحْ تُمْنَ ما قَدَّمْيَأكُلْ شدادعٌ دِ ذلِكَ سَبْبَعْ ثُمَّ يَأتيِ مِنْ() 3  
  )جَعلَها ربّي حَقاً لُ قَدْويلُ رُؤيايِ مِنَ قَبْهذا تَْأ يا أبتش وَ خَرّوا لَهُ سُجَّداً وَ قالَ عَْرعَلَي الْ هِوَ َرفَعَ اَبََويْ() 4  

  چه كساني هستند؟» شاكرين« كنندٔه مسلمانان چيست و از منظر قرآن و تعاليم پيامبر  ترين خطر تهديد بنابر آيات وحي الهي بزرگ -64
  »ضِحَْوتَِرقا حَتّي يَِردا عَلَيَّ الْيَف وَ اِنَّهُما لَنْ« -گيري از سيرٔه گذشتگان و خروج از مسير تقوا ) عدم تعقل و عبرت1  
  »تَضِلّوا اَبَداً بِهِما لَنْ تُمْتَمَسَّكْ ما ِانْ« -گيري از سيرٔه گذشتگان و خروج از مسير تقوا ) عدم تعقل و عبرت2  
  »تَضِلّوا اَبَداً بِهِما لَنْ تُمْتَمَسَّكْ ما ِانْ« -و بازگشت به جاهليتپس از ايشان  ) خروج از مسير پيامبر 3  
  »ضِحَْوتَِرقا حَتّي يَِردا عَلَيَّ الْيَف وَ اِنَّهُما لَنْ« -پس از ايشان و بازگشت به جاهليت ) خروج از مسير پيامبر 4  

 
 

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

 

رچ
فت
د

 ة
مار
ش

 - 1 ة
مار
 ش
ون
زم
آ

 ة
13 

ي 
وم
عم

) 
ني
سا
 ان
وم
 عل
شي

ماي
 آز
وه
گر

 (   

88  

ي 
صيل

تح
ل 
سا

97 - 
96  

  ذاب جهنم چيست؟ها در ع بنابر سخن مالئكه به ستمكاران در برزخ، علت گرفتاري آن -65
  بهره نگرفتن از هدايت الهي و سركشي و كفر در برابر آيات الهي -)آياتِ رَبّكُمْ كُمْلونَ عَلَيْيَتْ كُمُْرسُلٌ مِنْ اَلَم يَأتِكُمْ() 1  
  كاري و رهايي از استضعافگيري از اختيار در ترك ستم عدم بهره -)آياتِ رَبّكُمْ كُمْلونَ عَلَيْيَتْ كُمُْرسُلٌ مِنْ اَلَم يَأتِكُمْ() 2  
  گيري از اختيار در ترك ستمكاري و رهايي از استضعاف عدم بهره -)ضُ اهللاَ واسِعَة فَتُهاجِروا فيهااَْر تَكُنْ اَلَمْ() 3  
  هيبهره نگرفتن از هدايت الهي و سركشي و كفر در برابر آيات ال -)ضُ اهللاَ واسِعَة فَتُهاجِروا فيهااَْر تَكُنْ اَلَمْ() 4  

  گيرد و خداوند او را دوست خواهد داشت؟ در چه صورت بندٔه متوكل مورد محبت الهي قرار مي -66
  )ِدهِبِحَمْ ذي ال يَمُوتُ وَ سَبِّحْحَيِّ الَّو توكَّل عَلَي الْ() 2  )مُتَوكِّلونهِ يَتَوَكَلُّ الْبِيَ اهللا عَلَيْحَسْ قُلْ() 1  
  )عَلَي اهللا تَ فَتَوَكّلْرِ فَاذا عََزمْامْفي الْ هُمْو شاوِْر() 4  )هُنَّ كاشِفاُت ضُرِّهِ هَلْ اَرادَنِيَ اهللاُ بِضُرٍّ ِانْ() 3  
  گردد؟ بيند و در برابر گناهان عزيز مي اي است كه خود را همواره در پيشگاه خداوند مي كدام عبارت وصف حال بنده -67

  » حُرَّاًجَعَلَكَ اهللاُ رك وَ قَدْدَ غَيْعَبْ ال تَكُنْ) «1  
  )ربَحْبَرُّ وَ الْفي الْ ناهُمْنا بَني آدَمَ وَ حَمَلْكَرَّمْ و لَقَدْ() 2  
  )تَدِرٍدَ مَليكٍ مُقْقٍ عِنْعَدِ صِدْمَقْمُتَّقينَ في جَنّاتٍ وَ نَهَر في ِانَّ الْ() 3  
  »يُنِهمفُسِهِم فَصَغُرَ ما دونَهُ في اَعْخالِقُ في اَنْعَظُمَ الْ) «4  
هاي مـرد در  ها و نقش يك از مسئوليت وجود آوردن و فراهم نمودن لوازم آرامش روحي و آسايش همسر براي ايفاي نقش مادري، معرف كدامبه  -68

  باشد؟ خانواده مي
  ) مديريت و نگاهباني از حريم خانواده2    هاي زندگي خانواده ) تأمين هزينه1  
  دري) محبت و نظارت پ4    آميز با همسر ) رابطۀ محبت3  

  نمايند؟ يك از آيات شريفۀ زير اشاره به اولين و برترين ثمرٔه اخالص مي ترتيب كدام به -69
  )تَدِرِدَ مَليكٍ مُقْقٍ عِنْعَدِ صِدْفي مَقْ( -)يُخِرجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ اِلَي النُّور() 1  
  )تَدِرِدَ مَليكٍ مُقْقٍ عِنْعَدِ صِدْفي مَقْ( -)شاءفَحْهُ السُّوءَ وَ الِْرفَ عَنْكذلِكَ لِنَصْ() 2  
  )سِنيندينَّهُم سُبُلَنا وَ ِانَّ اهللاَ لَمَعَ المُحْلَنَهْ( -)شاءفَحْهُ السُّوءَ وَ الِْرفَ عَنْكذلِكَ لِنَصْ() 3  
  )سِنيندينَّهُم سُبُلَنا وَ ِانَّ اهللاَ لَمَعَ المُحَْلنَهْ( -)يُخِرجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ اِلَي النُّور() 4  

  نمايد؟ ها چيست و كدام آيۀ شريفه به آن اشاره مي طلبي انسان در سختي خواهي و نجات ريشۀ پناه -70
  )سَنَهبعونَ َاحْل فَيَتّقَْوتَمعونَ الْيَسْ( -) خداشناسي عقالني1  
  )فَطَر النّاس عَلَيها  الَّتيرَةَ اهللافِطْ( -) خداشناسي عقالني2  
  )سَنَهبعونَ َاحْل فَيَتّْوقَتَمعونَ الْيَسْ( -) خدايابي فطري3  
  )فَطَر النّاس عَلَيها  الَّتيرَةَ اهللافِطْ( -) خدايابي فطري4  

گيـري  هايي كه در عين توجه به معنويت و اخالق از جامعه كنـاره در تربيت انسان هاي مدّ نظر پيامبر  پيام كدام آيۀ شريفه اشاره به ويژگي -71
  نمايد؟ كنند، مي نمي

  )نَهُمكُفارِ ُرحَماءُ بَيَْرسوُلُ اهللاِ وَ الّذينَ مَعَهُ اَشِدّاءُ عَلَي الْ مُحَمَّدٌ() 1  
  )كُمْرِ مِنْامْيا ايُّهَا الَّذينَ آمَنوا اطيعُوا اهللاَ وَ َاطيعوا الّرسول وَ اولِي الْ() 2  
  )هِيَ للَّذينَ آمَنوا ... قِ قُلْالرِّْز رَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَحَرَّمُ زينَةَ اهللاِ الَّتي َاخْ مَنْ قُلْ() 3  
  )كِتابٍ زَلَ اهللاُ مِنْتُ بِما اَنْوائَهُم وَ قُل آمَنْاَهْ تَ وَ ال تَتَّبِعْكَما اُمِْر تَقِمْعُ وَ اسْفِلِذلِكَ فَاْد() 4  
تر اسـت بهـره  ز تقدير و قضايي كه برايش مناسبگيرد و ا  مي  چيز را بشناسد تصميمهر انساني كه تقديرات و قضاهاي مرتبط با «اگر گفته شود  -72

  ايم؟ ، به پيام كدام آيۀ شريفه اشاره نموده»برد مي
  )ِرهِفُلكُ فيه بِاَمْريَ الْرَ لِتَجْبحْالْ اهللا الّذي سَخَّرَ لَكُمْ() 2  )تَزوالً ارضَ َانْالسّماوات وَ الْ ِانَّ اهللاَ يمسك() 1  
  )ِركَ القمرتُدْ سُ يَنبَغي لَها َانْلَا الشَّمْ() 4  )فَيكون ا يَقولُ لَهُ كُنْراً فَاِنَّمفَاِذا قَضي اَمْ() 3  
  باشد؟ راستا مي ها داده شده است، با كدام آيۀ شريفه هم نحؤه معرفي خداوند از حزب و جمعيت الهي كه وعدٔه غلبه به آن -73

  )مكُرِ مِنْأمَْاطيعُوا اهللا وَ َاطيعوا الّرسول وَ اولِي الْ () 1  
  )تَطهيراً تِ وَ يُطَهِّرَكُمْبَيْلَ الْسَ اَهْكُمُ الرِّجْهِبَ عَنْاِنَّما يُريدُ اهللا لِيُذْ() 2  
  )عِبادِهِ أرضَ لِلّهِ يورثها مَن يَشاءُ مِنْبِروا ِانَّ الْتَعينوا بِاهللا و اصْمِهِ اِسْوَ قالَ موسي لِقَْو() 3  
  )ذينَ آمنوا الَّذين يُقيمونَ الصّالة وَ يُؤتونَ الزَّكاة وَ هُمُ راكعوناِنّما وَليُكُمُ اهللا وَ َرسوله و الَّ() 4  
يك از وقايع قيامت اشاره دارد و چه خروجـي و  و آيات مشابه با آن، به كدام )رَءوا كِتابِيَهُاوتِيَ كِتابَهُ بِيَمينه فَيَقولُ هاءُمُ اقْ فَاَمّا مَنْ(آيۀ شريفۀ  -74

  كشد؟ تصوير مي محصولي را به
  معاد جسماني و تجسم اعمال -) دادن نامۀ اعمال آدميان2  معاد جسماني و تجسم اعمال -ها ) زنده شدن همۀ انسان1  
  شهادت اعضا و اجزاي بدن -) دادن نامۀ اعمال آدميان4  شهادت اعضا و اجزاي بدن -ها ) زنده شدن همۀ انسان3  

 
 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

دفترچه شماره 
2 -

 
آزمون شماره 

2 
صاصي 

اخت
 )

ضي
گروه علوم ريا

 (
  

99  

دفترچ
 ة

شمار
 ة

1 -
 

آزمون شمار
 ة

13
 

عمومي 
)

ساني
شي علوم ان

گروه آزماي
 (

  

99  

صيلي 
سال تح

97
 - 

96
  

، از دقت در كـدام آيـۀ »معرفت و استقبال از شهادت در هنگام ضرورت يافتن فداكاري در راه خداننگ و ذلت يافتن حيات دنيا در نظر اهل « -75
  گردد؟ برداشت مي هشريف

  )لَمونال يُظْ سٍ بِما كَسَبتُ وَ هُمْكُلُّ نَفْ حَقِّ وَ لتجزيأَرضَ بِالْوَ خَلَقَ اهللاُ السّماواتِ وَ الْ() 1  
  )لَمونكانوا يَعْ حَيَوانُ لَوĤْخِرَةِ لَهِيَ الْوٌ وَ لَعِبٌ وَ ِانَّ الدّارَ الْا لَهْاِلّ الدُّنيا حَياةو ما هِذهِ الْ() 2  
  )يُهُم مَشكوراًها وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَاولئكَ كانَ سَعĤْخِرَةَ وَ سَعي لَها سَعيْالْ ارادَ وَ مَنْ() 3  
  )زَنونيَحْ فٌ عَلَيهِم وَ ال هُمْ خَْومِ اآلخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَاليَْوآمَنَ بِاهللاِ وَ الْ مَنْ() 4  

  
76- My parents expect me ............... good marks, but the point is that they don’t realize how weak I am. 
 1) getting 2) to get 3) got 4) get 
77- A: Now I’m totally confused. Can you say that again? 

B: Of course. It is ............... problem and it requires more attention. 
 1) confuse 2) confusing 3) confused 4) a confusing 
78- A: Is there ............... space for such a lot of people? 

B: Afraid not. We need larger room. 
 1) too 2) so many 3) enough 4) such a 
79- A: I took the pills on my empty stomach. 

B: You ............... it. You may hurt your health. 
 1) must have 2) could have done 3) should have done 4) shouldn’t have done 
80- We were impressed with the way he ............... a very difficult situation. 
 1) handled 2) summarized 3) called out 4) struggled 
81- Small businesses are finding it hard to survive in the present economical ............... . 
 1) unit 2) climate 3) distance 4) agriculture 
82- Entertaining places in Tehran can’t be ............... with those being seen in rural areas or small cities. 
 1) refused 2) awarded 3) compared 4) denied 
83- There was a sign of ............... in his voice. I don’t know what’s wrong with him. 
 1) urban 2) fortunate 3) constant 4) nervousness 
84- The professor wants a(n) ............... of our researches by Monday. 
 1) outline 2) embarrassment 3) vehicle  4) feature 
85- A senior government official says that too many of children in Africa are being raised in ............... . 

They are being robbed of everything in life. 
 1) unemployment 2) poverty 3) mineral 4) era 
86- The Central Bank ............... that we will have a two percent reduction in interest rates. 
 1) forecasts 2) gets away 3) competes 4) loses 
87- ............... , you just have to write what the teachers want. 
 1) Basically 2) Silently 3) Certainly 4) Properly 

  CClloozzee  TTeesstt  

Look at some different objects around you. You might see a desk, a pencil, and the old lady who is 
sitting in front of you. Each of these objects is very different from the ...(88)... . Yet all the objects are 
alike in some ways. These objects are all alike because they all ...(89)... space. The pencil occupies only 
a small ...(90)... of space. The desk needs more space, and the old lady ...(91)... requires more space 
than the desk. 

The part of space an object fills is its volume. All these objects are alike in another way. They all 
have mass. An object’s mass is the measure of how much ...(92)... makes up the object. 
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88- 1) other 2) another 3) each other 4) others 
89- 1) forward 2) take up 3) annoy 4) damage 
90- 1) turning 2) layer 3) amount 4) loss 
91- 1) probably 2) briefly 3) luckily 4) exactly 
92- 1) mechanism 2) procedure 3) basis 4) material 

  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  11  

A series of earthquakes rocked the Indonesian islands of Sumatra in Southeast Asia. On March 6, 
2007 a 6.3 magnitude quake destroyed dozens of buildings, killed at least 70 people, and injured 
hundreds of others. It was followed by several aftershocks. 

“We all just ran away as quickly as we could,” an Indonesian worker told reporters. The worker 
was in the seaside town of Padang when the ground began to move. Padang is just a few miles 
southeast of the epicenter of the earthquake. The epicenter is the area above the underground point 
where the earthquake begins. 

Many people living near the ocean ran for higher ground during the shocks. They feared that the 
earthquake would cause giant waves similar to the devastating tsunami that hit Southern Asia and 
Eastern Africa in December 2004. That disaster was caused by a 9.0-magnitude earthquake in the 
Indian Ocean of Sumatra. Fortunately, the March 2007 earthquake was not powerful enough to cause 
a similar disaster. The earthquake was strong enough to destroy buildings. The town of Solok suffered 
the most damage. Hospitals there ran out of beds for injured people. 

The islands that make up Indonesia are located along The Ring of Fire. That is an area along the 
edge of the Pacific Ocean where Earth’s plates push against each other, often causing earthquakes 
and volcanoes. In parts of Indonesia an average of five earthquakes with a magnitude greater than 5 
occur each year. 

93- According to the passage, earthquakes can ............... . 
 1) be predicted by reporters  
 2) be strong enough to shake volcanoes 
 3) cause tsunamis and damage to buildings  
 4) cause giant waves similar to Southern Asia 
94- Because earthquakes can cause injuries, deaths, and damage to buildings, ............... . 
 1) they cause volcanoes  2) they push against each other 
 3) they are considered dangerous 4) they follow several aftershocks 
95- What was the writer’s reason for writing this passage? 
 1) To prove his or her side of an argument 
 2) To inform readers about something that happened 
 3) To contrast two events that occurred 
 4) To make readers frightened about an event that happened 
96- According to the passage, all of the following are true EXECPT: 
 1) The town of Solok suffered the most damage. 
 2) The epicenter is the area below the underground point. 
 3) The islands that form Indonesia are located along the Ring of Fire. 
 4) Earthquake happened on the March 2007 was not strong enough to cause a disaster. 
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  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  22  

Environment is the sum total of all surroundings of a living organism, including natural forces and 
other living things, which provide conditions for development and growth as well as of danger and 
damage. Living things do not simply exist in their environment. They constantly interact with it. Our 
surroundings are being polluted faster than nature and man’s present actions cannot prevent it. Time 
is bringing us more people, and more people will bring us more industry, more cars, larger cities, and 
growing use of man-made materials. 

What can explain and solve this problem? The fact is that pollution is caused by man by his willing 
for a modern way of life. We make “increasing industrialization” our main goal. So we are often ready 
to offer everything: clean air, pure water, good food, our health and the future of our children.  

There is a continual flow of people from the countryside into the cities, willing for the benefits of 
our modern society. But as our technological achievements have grown in the last twenty years, 
pollution has become a serious problem. 

Isn’t it time we stopped to ask ourselves where we are going and why? It makes one think of the 
story about the airline pilot who told his passengers over the loud-speaker: “I’ve some good news and 
some bad news. The good news is that we’re making rapid progress at 530 miles per hour. The bad 
news is that we’re lost and don’t know where we’re going.” The sad fact is that this becomes a true 
story when spoken of our modern society. 

97- Man cannot prevent the world from being polluted because ...............  
 1) we have more and more industry. 2) people use too many man-made materials. 
 3) the pollution of the world is increasing fast. 4) we are producing more cars, trucks and buses. 
98- People crowd into the cities for ...............  
 1) they have become tired of their homeland. 
 2) they want very much to find well-paid jobs. 
 3) they have a strong willing to become industrial workers. 
 4) they are willing to enjoy the achievements of our modern society. 
99- The story about the airline pilot tells us that ................ 
 1) man knows where the society is going. 
 2) man can do little about the problem of pollution. 
 3) the writer is worried about the future of our society. 
 4) people do not welcome the rapid development of modern society. 
100- What does the writer really want to say in this passage? 
 1) It’s time we do something to reduce pollution. 
 2) Lower the speed of development to stop pollution. 
 3) As industry is growing fast, pollution is the natural result. 
 4) With the development of technology, pollution has become a serious problem. 
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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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)حاصل  -101 ) 21 12 123 3
  ست؟كدام ا 

  1 (6  2 (2  3 (8  4 (4  
چند نفر به هر  ،مند نباشند كدام عالقه نفر به هيچ 4مند هستند. اگر  نفر به واليبال عالقه 15نفر به ورزش فوتبال و  21نفري،  35در يك كالس  -102

  مند هستند؟ دو رشتۀ واليبال و فوتبال عالقه
  1 (1  2 (7  3 (5  4 (4  

2در تجزيۀ عبارت  -103 24 4x x (y x)    كدام عامل حضور دارد؟  
  1 (x 2   2 (y 2   3 (x y 2    4 (x y 2    

23حاصل عبارت  -104 272 6 24
3 6 3

( )   


  كدام است؟ 

  1 (1  2 (6   3 (3 6   4 (4  

1مجموعه جواب مشترك نامعادالت  -105 13 2
x x

   4و 53 2 2
x 

  كدام است؟  

  1 (x 5   2 (x4 5     3 (x 4    4 (x5 4     
حسـاب  طور تصادفي انتخاب كنيم. عـدد تصـادفي ماشـين خواهيم فردي را به اند، مي مشخص شده 150تا  1هاي  نفر كه با شماره 150از ميان  -106

  است. كدام شماره بايد انتخاب گردد؟ 618/0
  1 (91  2 (92  3 (93  4 (94  
51صورت  ند. دستۀ هفتم بها طبقه دسته بندي شده 12تعدادي دادٔه آماري در  -107 53, بندي كنيم،  طبقه دسته 8ها را در  باشد. اگر اين داده مي

  كران باالي دستۀ چهارم كدام است؟
  1 (51  2 (54  3 (49  4 (48  
  سوم كدام است؟قبل از چارك چارك اول و  عد ازبهاي  رو، واريانس داده در نمودار ساقه و برگ روبه -108

  1 (286
7

   

  2( 29  
  3 (30  

  4 (206
7

   

2دامنۀ تابع  -109 1f (x) x   كدام است؟  
  1 (x1 5     2 (x1 3    3 (x1 5    4( x 5   
2از نقطۀ  -110 1A( , ) خط ،L  3را عمود بر خط 4y x  ،ايم. عرض از مبدأ خط  رسم كردهL كدام است؟  

  1 (6  2 (5-  3 (6-  4 (7  
7هاي معادلۀ  تعداد و عالمت جواب -111 2 7 1x x    چگونه است؟  

  يك جواب منفي و يك جواب مثبت) 4  دو جواب مثبت) 3  فقط يك جواب مثبت) 2  فقط يك جواب منفي) 1  

  

  

  

  

  

  

  

ساقه  برگ
5  4  3  2  1  0  3  

    7  2  2  0  4  
  9  8  4  4  4  5  
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2yشكل مقابل، نمودار سهمي  -112 x bx c    .استb كدام است؟  
  1( 2-  

  2 (2  

  3 (4-  

  4 (4  

  شود؟ ختم  tشروع شده و به حرف  tطوري كه با حرف  توان نوشت به حرفي مي 8چند كلمۀ  ”internet“ با حروف كلمۀ -113
  1 (120  2 (180  3 (360  4 (720  
  باشد؟ مي» ضرب دو عدد گنگ، عددي گنگ است حاصل«كدام گزينه مثال نقضي براي حكم  -114
   5صفر و ) 12   4 و 3) 3   5 و 3) 2   9 و 4) 1  
  ين دنباله كدام است؟باشد. قدرنسبت ا  جملۀ اول مي 3برابر مجموع  28در يك دنبالۀ هندسي مجموع شش جملۀ اول،  -115

  1 (1
3

   2 (2  3 (3  4 (9  

  باشند. مجموع چهارده جملۀ اول اين دنباله كدام است؟ مي 987و  377ترتيب  در دنبالۀ فيبوناتچي جمالت سيزدهم و پانزدهم به -116
  1 (1956  2 (986  3 (1986  4 (1596  

3اگر  -117 31 1 1 0 01log (x ) log (x ) log /     3، حاصل
3 1log (x ) كدام است؟  

  1 (1  2 (2  3 (7  4 (4  
ازاي  تومان به وي اجرت پرداخت نمايد. اگر به 10,000ازاي هر پيراهن مبلغ  پيراهن بدوزد، به 60گذارد كه اگر كارگر  خياطي با كارگر خود قرار مي -118

ر پيراهن كاسته شود، كارگر چند پيراهن بـدوزد تـا بيشـترين اجـرت را بابـت دوخـت تومان از اجرت دوخت ه 100هر پيراهن اضافه كه بدوزد 
  ها دريافت نمايد؟ پيراهن

  1 (70  2 (80  3 (85  4 (65  
بار اعداد ظاهرشده يكسان نيستند. اختالف احتمال تجربي و احتمال نظري پيشـامد اينكـه اعـداد  102ايم. در  بار پرتاب كرده 120دو تاس را  -119

  ، كدام است؟نباشدشده يكسان ظاهر 

  1 (1
30

   2 (1
40

   3 (1
60

   4 (1
120

   

  كنيم. با كدام احتمال اعداد ظاهرشده حداقل در دو تاس يكسان هستند؟ تاس را با هم پرتاب مي 3 -120

  1 (2
3

   2 (4
9

   3 (5
9

   4 (1
3

   

  
  در مقايسۀ اعضاي اكو از نظر توليد، كدام گزينه درست است؟ -121
  شود. ديد اكو موجب تأمين نيازهاي ساير اعضاي سازمان مي) گسترش تسهيالت تجاري و مبادالتي در اعضاي ج1  
  اند. صنعتي كنندٔه محصوالت كشاورزي و نيمه هاي داخلي بهتري برخوردارند و توليد گذار سازمان اكو از پشتوانۀ انساني و توانايي ) سه كشور بنيان2  
  هاي پيشرفته در توليدات خود موفقيت چنداني ندارند. عدم برخورداري از فناوريدليل  اما به ،اعضاي جديد در تعداد معدودي از توليدات تخصص دارند) 3  
  گذار اكو موجب شده سطح توليدات در زمينۀ صنايع سنگين صنعتي افزايش يافته و نياز همۀ اعضا تأمين شود. ) كسب فناوري در اعضاي بنيان4  
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هاي توليدي از خدمات و امكانات رقـابتي  منظور برخورداري بنگاه المللي آزاد و كاهش موانع تجاري به كمترين حد به ينايجاد نظام اقتصادي ب -122
  هاي جهاني زير است؟ يك از سازمان الملل، هدف اصلي كدام يكسان در سطح بين

  زين آن شد.كه بعدها گات جايگ W.T.O) 2  ) گات كه بعدها سازمان تجارت جهاني جايگزين آن شد.1  
  كه بعدها آ.سه.آن جايگزين آن شد. W.T.O) 4  ) آ.سه.آن كه بعدها سازمان تجارت جهاني جايگزين آن شد.3  
  باشد؟ واحد مي 3500اندازٔه  دهندٔه ميزان مازاد تقاضا به يك از نمودارهاي زير نشان كدام -123

  1(
 

  2(
 

  3(
 

  4(
 

  
  

  است؟ نادرستكدام گزينه در رابطه با تجارت  -124
  گيرد. هاي علمي انجام مي ونقل و تحوالت ديگر، تجارت با روش ) امروزه همراه با گسترش جوامع و تنوع كاالهاي توليدي و وسايل حمل1  
هـاي تجـارت داخلـي و خـارجي را  المللي، هزينـه ها و مقررات مناسب و موردقبول بين ها، راه ي بشر، وجود امنيت نسبي در سرزمين) پيشرفت دانش فن2  

  كاهش داده است.
  ازند.كيفيت بپردشود كه ساكنان آن كشور به توليد اغلب كاالهاي مختلف و با ) شرايط و امكانات موجود طبيعي يا فناوري در هر كشور موجب مي3  
  اند. هاي تجارت و بازرگاني مشغول به تحصيل هاي خاصي مرتبط با علم تجارت وجود دارد و هزاران نفر در رشته هاي دنيا رشته ) در همۀ دانشگاه4  

5با توجه به جدول زير و در صورتي كه نسبت حجم پول به نقدينگي برابر  -125
  باشد: 7

  الف) نقدينگي چقدر است؟  
  انداز چقدر است؟ هاي پس ب) سپرده  
  ج) حجم پول در گردش چقدر است؟  
  35,000ج)   9,000ب)   49,000الف) ) 1  
  35,000ج)   9,500ب)   54,000الف) ) 2  
  38,571ج)   9000ب)   54,000الف) ) 3  
  38,571ج)   9,500ب)   49,000الف) ) 4  
اي را   آالت سـرمايه تأسيس شد. پس از يك سال حسابدار شركت هزينۀ استهالك سـاليانۀ ماشـين 81شركت توليدي تابان در ابتداي سال  -126

هاي فرسوده شد.  هاي جايگزين سرمايه مديريت شركت ناگزير به تأمين هزينه 95در انتهاي سال  ميليون تومان مشخص كرد. 30طور متوسط  به
  صورت: در اين

  طور متوسط چند ميليون تومان است؟ اي شركت به  الف) قيمت كاالهاي سرمايه  
سال آخر كاالهـاي  7جموع هزينۀ استهالك % افزايش يافته باشد، م20طور متوسط  سال آخر عمر مفيد كاالها قيمت به 5ب) در صورتي كه در   

  طور متوسط چند ميليون تومان است؟ اي به  سرمايه
  اي چند ميليون تومان است؟  ج) قيمت جديد كاالهاي سرمايه  
  90ج)   252ب)   450الف) ) 2  90ج)   240ب)   420الف) ) 1  
  540ج)   252ب)   420الف) ) 4  540ج)   240ب)   450الف) ) 3  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ش به دالرارز   اقالمرديف
  14,500  ها اسكناس  1
  11,000  مسكوكات  2
  23,500هاي ديداري و غيرديداري مجموع سپرده  3
  5,000  دار هاي مدت سپرده  4

 باتمحل انجام محاس
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  با توجه به جدول فرضي مالياتي زير: -127
تومان درآمد  4,850,000الف) ماليات ساليانۀ فردي كه ماهانه   

  دارد را حساب كنيد.
  ب) ماندٔه خالص ماهيانۀ اين فرد چقدر است؟  
  ج) نام نرخ مالياتي و ويژگي اين نرخ كدام است؟  
  تومان 3,953,000ب)   تومان 685,000) الف) 1  
  يابد. ميزان ماليات فرد متناسب با افزايش درآمد او افزايش مي -ج) تصاعدي كلي    
  تومان 4,165,000ب)   تومان 8,220,000) الف) 2  
  كند. شدت تغيير نمي دارايي فرد ميزان ماليات او به با اندكي تغيير در درآمد يا -اي  ج) تصاعدي طبقه    
  تومان 4,165,000ب)   تومان 685,000) الف) 3  
  كند. شدت تغيير مي با اندكي تغيير در درآمد يا دارايي فرد ميزان ماليات او به -اي ج) تصاعدي طبقه    
  تومان 3,953,000ب)   تومان 8,220,000) الف) 4  
  يابد. اليات فرد متناسب با افزايش نرخ مالياتي افزايش نميميزان م -ج) تصاعدي كلي    

1ميليون دالر و هزينۀ استهالك ساليانه برابر  440اگر توليد خالص داخلي برابر  -128
آن باشد و از طرفي درآمد حاصل از افـرادي كـه خـارج از  11

ميليون دالر؛ سهم توليد خارجيان كشور  620كشور شود با احتساب توليد ناخالص ملي برابر برابر درآمد خارجيان مقيم  2كشور اقامت دارند 
  ن دالر است؟و يترتيب چند ميل و افراد كشور كه مقيم خارجند به

  1 (140- 280  2 (280- 140  3 (220- 440  4 (440- 220  
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -129
  ...............  گفت: توان نميد و توسعه، الف) با مقايسۀ مفاهيم رش  
  شود؟ ب) بررسي و مقايسۀ تغيير و تحوالت اقتصادي در جوامع گوناگون چگونه ميسر مي  
  يافتۀ جهان چه عددي است؟ كشور توسعه 22كشور در حال توسعۀ فقير و سن اميد به زندگي در  50ترتيب از راست به چپ، درآمد سرانۀ ساليانه در  بهج)   
  يكارگيري معيارهاي كمّ هاي رشد و توسعۀ جوامع با به گيري شاخص ب) اندازه  مدت و يك مفهوم كمّي است. كوتاه فرايند) الف) رشد يك 1  
  سال 82بيشتر از  -دالر 473ج) در حدود     
  معيارهاي تكميليب) سنجش تغيير و تحوالت كيفي با استفاده از   باشد. ) الف) ايجاد هر رشدي مستلزم ايجاد توسعه مي2  
  سال 78بيشتر از  -دالر 1200ج) كمتر از     
  يكارگيري معيارهاي كمّ هاي رشد و توسعۀ جوامع با به گيري شاخص ب) اندازه  باشد. ) الف) ايجاد هر رشدي مستلزم ايجاد توسعه مي3  
  سال 78بيشتر از  -دالر 1200ج) كمتر از     
  ب) سنجش تغيير و تحوالت كيفي با استفاده از معيارهاي تكميلي  هوم كمّي است.مدت و يك مف كوتاه فرايند) الف) رشد يك 4  
  سال 82بيشتر از  -دالر 473ج) در حدود     
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -130
  هاي دولت است؟ كنندٔه هزينه يك تعيين الف) از بين عوامل مختلف، كدام  
  كند؟ ي در اجراي بودجه ايفا ميب) كدام دستگاه مالي در كشور نقش اساس  
  كند؟ هاي اجتماعي را در كشور بيان مي گذاري ج) كدام عبارت اهميت سرمايه  
  كند. ج) زمينۀ توليد كاالهاي نهايي موردنياز جامعه را فراهم مي  ب) خزانه  هاي مولد گذاري ) الف) سهم سرمايه1  
  كند. ينۀ توليد كاالهاي نهايي موردنياز جامعه را فراهم ميج) زم  ب) ديوان محاسبات  ) الف) ميزان درآمدهاي دولت2  
  كند. هاي مختلف را فراهم مي زمينۀ تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص در زمينهج)   ب) ديوان محاسبات  هاي مولد گذاري  ) الف) سهم سرمايه3  
  كند. هاي مختلف را فراهم مي ر و متخصص در زمينهزمينۀ تربيت نيروي انساني ماهج)   ب) خزانه  ) الف) ميزان درآمدهاي دولت 4  

  
  
  
  
  
  
  

 

 

A معاف از پرداخت ماليات  تومان 1,100,000درآمدهاي تا  
B  درصد نسبت به مازاد طبقۀ قبل 10با نرخ   تومان 2,500,000درآمدهاي تا 
C  درصد نسبت به مازاد طبقۀ قبل 20با نرخ   تومان 3,700,000درآمدهاي تا 
D  سبت به مازاد طبقۀ قبلدرصد ن 25با نرخ   تومان 4,500,000درآمدهاي تا
E  درصد نسبت به مازاد طبقۀ قبل 30با نرخ تومان 4,500,000درآمدهاي باالتر از 
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جويي خانوارها در انرژي  مگاوات است. دولت اعالم كرده تمام مبالغي كه از صرفه 9000كل ظرفيت توليد برق كشور برابر  ،در يك جامعۀ فرضي -131
طـور  ميليون نفر و تعداد افراد خانوار را به 50بضاعت خواهد شد. اگر جمعيت كشور  بي هاي درماني بيماران برق حاصل شود، صرف تأمين هزينه

  نفر در نظر بگيريم: 5متوسط 
انـد،  خود كاسـتهوات از مصرف  100اند و سه المپ  % خانوارهاي كشور كه از اين طرح حمايت كرده70شده توسط  جويي الف) ميزان انرژي صرفه  

  چند مگاوات است؟
  باشد؟ شده چه نسبتي از كل توليد برق كشور مي جويي ان انرژي صرفهب) ميز   
  شود؟ چند دالر مي  جويي ميليون نفر در نظر بگيريم، سهم هر بيمار از ميزان صرفه 6بضاعت را  دالر و جمعيت بيماران بي 2اگر بهاي هر وات برق را ج)   

35ب)   10500) الف) 1  
30

7ب)   10500) الف) 2  دالر 7000ج)    
6

  دالر 700ج)    

2ب)   2100) الف) 3  
4

7ب)   2100) الف) 4  دالر 7000ج)    
30

  دالر  700ج)    

ميليون تومان پس از يك سال اختصاص داده اسـت  120ابر ميليون تومان سرمايۀ خود را به خريد اوراق بهادار و كسب سودي بر  600شخصي  -132
ميليون تومان سود  108% سود كسب كند و يا اينكه از طريق تجارت 15توانست با خريد يك ملك و فروش آن پس از يك سال  در حالي كه مي

  ر چقدر است؟دست بياورد. در اين شرايط هزينۀ فرصت از دست رفته براي خريد اوراق بهادا  پس از يك سال به
  ميليون تومان 12التفاوت انتخاب فرد و سود حاصل از تجارت يعني  ) مابه1  
  ميليون تومان 108) سود حاصل از تجارت يعني 2  
  ميليون تومان 198) مجموع سود حاصل از هر دو انتخاب بعدي فرد يعني 3  
  ميليون تومان 42هاي بعدي يعني  التفاوت انتخاب فرد با هريك از انتخاب ) جمع مابه4  
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -133
  ...............  عبارتند از: فلزيهاي استفاده از پول  ترين محدوديت الف) مهم  
 -»همقايسۀ ارزش نسبي طـال و نقـر « -»خريد و فروش آسان كاال و خدمات« -»نگهداري پول براي پرداخت مخارجي نظير بيماري ناگهاني«ب)   

  كند؟ ترتيب هريك از موارد به كدام وظيفۀ پول اشاره مي ، به»هاي بانكي توسط كارمندان وسيلۀ حواله ريد و فروش كاال و خدمات بهخ«
  باشد؟ ج) كدام گزينه در رابطه با عقد اسالمي فروش اقساطي درست مي  
  الي باربريهاي با هزينه -هاي طال در مبادالت با حجم باال ) الف) سنگين بودن وزن سكه1  
  هاي آتي پرداخت -تعيين ارزش -پرداخت در مبادالت -هاي آتي ب) پرداخت    
  دهد. صورت اقساطي در اختيار مشتري قرار مي و بهكرده اي را خريداري   در عقد فروش اقساطي بانك بنا به تقاضاي كتبي مشتريان خود كاالهاي سرمايهج)     
  نامناسب بودن پول فلزي در مبادالت با حجم زياد -بشر ) الف) محدوديت ميزان طال و نقره در دسترس2  
  انداز و حفظ ارزش پس -سنجش ارزش -پرداخت در مبادالت -انداز و حفظ ارزش ب) پس    

شتري موقع اقساط در پايان مدت اجاره، م دهد و در صورت پرداخت به ج) در عقد فروش اقساطي، بانك مورد اجاره را تهيه و در اختيار مشتري قرار مي
  شود. مالك عين مال مي

  هاي باالي باربري هزينه -هاي طال در مبادالت با حجم باال ) الف) سنگين بودن وزن سكه3  
  انداز و حفظ ارزش پس -تعيين ارزش -پرداخت در مبادالت -هاي آتي ب) پرداخت    

موقع اقساط در پايان مدت اجاره، مشتري  و در صورت پرداخت به دهد ج) در عقد فروش اقساطي بانك مورد اجاره را تهيه و در اختيار مشتري قرار مي
  شود. مالك عين مال مي

  نامناسب بودن پول فلزي در مبادالت با حجم زياد -) الف) محدوديت ميزان طال و نقره در دسترس بشر4  
  هاي آتي پرداخت -سنجش ارزش -پرداخت در مبادالت -انداز و حفظ ارزش ب) پس    
  دهد. صورت اقساطي در اختيار مشتري قرار مي و بهكرده اي را خريداري   روش اقساطي بانك بنا به تقاضاي كتبي مشتريان خود كاالهاي سرمايهدر عقد فج)     
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  كند؟ ه از اقتصاددانان اشاره ميبه ديدگاه كدام گرو » 19نقش دولت آلمان در جريان توسعۀ اقتصادي اين كشور در نيمۀ دوم قرن «استناد به  -134
  نيافته، تجربۀ نامطلوبي بوده است. ) موافقان عدم دخالت دولت در اقتصاد كه باور دارند حضور دولتي مقتدر در اقتصاد كشوري توسعه1  
  دانند. غيردولتي مي و آن را موجب گسترش ناكارايي و كاهش تحرك بخشكرده ) طرفداران اقتصاد غيردولتي كه دخالت دولت در اقتصاد را رد 2  
  ها نبوده است. يافتۀ امروزي كامالً بدون دخالت دولت طرفداران مداخلۀ دولت در اقتصاد كه عقيده دارند برخالف تصور رايج، حركت توسعۀ كشورهاي توسعه) 3  
  دند كه دخالت دولت در اقتصاد محدود شد.سمت توسعه را شروع كر  ) موافقان عدم حضور دولت در اقتصاد معتقدند جوامع غربي فقط زماني حركت به4  
  كدام گزينه تماماً در رابطه با بورس اوراق بهادار درست است؟ -135
هـاي مشـخص  وجوه دريافتي از اوراق مشاركت حتماً بايد در طرح -شوند ) منظور از قيمت اسمي، قيمتي است كه اوراق سهام با آن خريد و فروش مي1  

  گذاري سهام و اوراق بهادار نقش مؤثري در كاهش نرخ تورم دارد. بورس با قيمت -كار گرفته شوند به توليدي، عمراني يا خدماتي
 -باشـند مـدت مـي اسناد خزانۀ اسناد دولتي بدون ريسـك كوتـاه -شوند ) منظور از قيمت اسمي، قيمتي است كه اوراق سهام با آن خريد و فروش مي2  

  كند. دگان و تقاضا كنندگان سرمايه، معامالت بازار سرمايه را تنظيم ميكنن بورس با برقراري ارتباط بين عرضه
شود كـه بيـانگر مالكيـت دارنـدٔه آن در  اوراق سهام به اوراقي گفته مي -) منظور از قيمت اسمي، مبلغي است كه بر روي اوراق بهادار نوشته شده است3  

  برد. گذاري را در جامعه باال مي ي راكد، حجم سرمايهها كارگيري سرمايه بورس با جذب و به -باشد شركت سهامي مي
كارگيري  اوراق قرضه كوپن بهره دارند و مشتمل بر ربا هستند اما محدوديتي در به - منظور از قيمت اسمي، مبلغي است كه بر روي اوراق بهادار نوشته شده است) 4  

  آورد. هاي بزرگ خصوصي فراهم مي هاي الزم را براي اجراي پروژه مشاركت، سرمايهبورس از طريق فروش اوراق  - هاي مختلف وجود ندارد آن در فعاليت

  
  است؟ نادرستكدام گزينه  -136
  ترين كتابي است كه خاص علم نجوم، هندسه و حساب به فارسي نوشته شده است. ) التفهيم اولين و مهم1  
  هاي دوگانۀ آن معلوم نيست. يك از بخش ست و مؤلف هيچ) تاريخ سيستان يك تاريخ محلي ا2  
  شود. نامۀ عاليي از آن جهت است كه يك دورٔه كامل از فلسفه و طبيعيات را به زبان فارسي شامل مي ) اهميت كتاب دانش3  
  هاي او به عرفاي دورٔه خود است. ) موضوع كتاب رسايل خواجه عبداهللا انصاري نامه4  
  ارٔه خاقاني درست است؟كدام گزينه درب -137
  دهد. ) مجموعۀ منشĤت توانايي او را در نثر فارسي نشان مي1  
  ترين سفرنامۀ حج در نثر فارسي است. ترين و مهم العراقين كهن ) تحفة2  
  كرد و سپس به خدمت منوچهرشاه رسيد و خاقاني تخلص كرد. ) او در آغاز خاوري تخلص مي3  
  فان وجود دارد و در تصوف مقام بااليي دارد.) در قصايد او چاشني زهد و عر 4  
  ؟نيستاز نظر موضوع، آثار كدام گزينه هماهنگ  -138
  السحر  حدائق -المعجم -البالغه ) ترجمان2  الصدور راحة -تاريخ بيهقي -التواريخ ) مجمل1  
  اسرارنامه -نامه سياست -نامه ) قابوس4  شرح تعرف -الصوفيه طبقات -المحجوب ) كشف3  
  است؟ نادرستنام مؤلف چند اثر  -139
  مادام بواري (پير كورني) - فن شعر (بوالو) - سيمان (گالدكوف) - شنل (گوگول) - مادر (ماكسيم گوركي) - ريزد (پيلنياك) ولگا به خزر مي - مهرداد (راسين)  
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  د و شعر فرانسوي را از قيدهاي وزن و قافيۀ سنتي رها كردند؟چه كساني نخستين بار در شعر سمبوليك به سوي شعر آزاد رفتن -140
  آلن پو -) ماالرمه4  ماالرمه -) رمبو3  بودلر -) ماالرمه2  رمبو -) بودلر1  
  ؟نيستالشعراي بهار  كدام اثر از تصحيحات ملك -141
  ) تاريخ احزاب سياسي4  ) تاريخ سيستان3  التواريخ و القصص ) مجمل2  ) تاريخ بلعمي1  
  ها از نظر تاريخ ادبيات درست است؟ كدام گزينه -142
  الف) عرفات و نكات از آثار منظوم بيدل در قالب مثنوي است.  
  هاي درٔه نادره و جهانگشاي نادري نظر داشت. شيؤه كتاب الحضره در نوشتن تاريخ وصاف به ب) وصاف  
  گيرد. از موارد رنگ فلسفي به خود مي اي هاي بيدل، رنگ عرفاني تندي دارد كه در پاره ها و مثنوي ج) غزل  
  آفريني است. اي از عرفان، حكمت و معني هاي فارسي اوست كه آميخته د) شاهكار شاعري صائب، غزل  
  ج -) ب4  د -) ج3  ج -) الف2  د -) الف1  
  سرودٔه كيست و در چه قالبي سروده شده است و تخلص شاعر آن چيست؟» طاقديس« -143
  صفايي -مثنوي -) مال هادي سبزواري2    فدايي -مثنوي -) مال احمد نراقي1  
  صفايي -مثنوي -) مال احمد نراقي4  اسرار -قصيده -) مال هادي سبزواري3  
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  است؟» آندره برتون -لويي آراگون -گارسيا لوركا«ترتيب از آثار  كدام گزينه به -144
  شاعر در نيويورك -هاي مغناطيسي ميدان -نون السا) مج2  هاي مغناطيسي ميدان -مجنون السا -) شاعر در نيويورك1  
  مجنون السا -هاي مغناطيسي ميدان -) شاعر در نيويورك4  شاعر در نيويورك -مجنون السا -هاي مغناطيسي ) ميدان3  
  علت توفيق و شهرت لطفي المنفلوطي چيست و او اهل كجاست؟ -145
  مصر -) اشعار غنايي او4  لبنان -) مبارزه با استبداد3  لبنان -) دفاع از حقوق مظلومين2  مصر -) نثرهاي ادبي او1  
  الگوي حروف اصلي قافيۀ كدام گزينه با بقيه فرق دارد؟ -146

ــــــه1 ــــــين بيش ــــــيران چن ــــــرخ ز ش اي ) چ
ـــــــده2 ـــــــا دي ـــــــه وف ـــــــاني ك ام ) از ملك
ــــه3 ــــم افراخت ــــون عل ــــر چ ــــو س ــــتح ت ) ف
ـــــند4 ـــــش بركش ـــــواي علم ـــــه ن ـــــه ب ) گ

 

اي از تـــــــو كنـــــــد بيشـــــــتر انديشـــــــه 
ــــــو پســــــنديده بســــــتن ــــــر ت ام خــــــود ب

خصــــم تــــو ســــر چــــون قلــــم انداختــــه
ــــــند ــــــش دركش ــــــار قلم ــــــه نگ ــــــه ب گ

 

  چند گروه كلمه قابليت قافيه شدن دارند؟ -147
  پنكه) -(سكه -چيني) -(معني -جمالت) -(طبيعت -رنگين) -(سهمگين -راننده) -(افكنده -برده) -(زره -بندگان) -(نمايندگان  
  ) چهار4  ) پنج3  ) شش2  ) هفت1  
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ـــــاكي) 1 ـــــر پ ـــــزه از ه ـــــو من ـــــاكي ت اي پ
ـــــو2 ـــــف ت ـــــد از زل ـــــان نش ـــــه پريش ) هرك
ــر3 ــن دي ــن اي ــت در ب ــو گش ــود مح ــه ز خ ) هرك
ــون4 ــدم و اكن ــر دوي ــه س ــري ب ــو عم ) در آرزوي ت

 

ـــــــي  ـــــــدس از ادراك ـــــــو مق ـــــــي ت قدوس
ـــــــرد ـــــــان نب ـــــــف پريش ـــــــويي از آن زل ب
ــــــرد ــــــوان ك ــــــا نت ــــــات او وف ــــــدٔه اثب وع
ــي ــه دوان ــر چ ــه س ــرا ب ــر م ــدم آخ ــر آم ــو در س چ

 

(مفعول مفاعيل مفاعيل فعل) 
  (مفتعلن مفتعلن فاعلن) 
(مفتعلن فاعالت مفتعلن فع) 
فعلن) مفاعلن فعالتن (مفاعلن 
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  ر) چو هست لعل لبت را هزار تنگ شك2    ) اگر ز پيش جمالت نقاب برخيزد1  
  زنان روي به بازار نهاد خوران نعره ) مي4  ) به حلق آمده جانم درون هر حلقه3  
  كدام گزينه فاقد اختيار شاعري ابدال است؟ -150
ـــــت مســـــتم1  ـــــادٔه غفل ـــــن از ب ) چـــــون م

ـــــه2 ـــــك ) هم ـــــد ولي ـــــب يارن ـــــس طال ك
ــــــدا ) روز روشــــــن همگــــــان در خــــــواب3 ن
ـــــي4 ـــــف م افشـــــاند ) مشـــــك از چـــــين زل

 

ـــــــيار كجا  ـــــــر هش ـــــــت دلب ـــــــتآن ب س
مفلســـــــي مســـــــت پديـــــــدار كجاســـــــت
ـــــــت ـــــــار كجاس ـــــــق عي ـــــــبروي عاش ش
آه از نــــــــــاف آهــــــــــوان برخاســــــــــت
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ــــا) 1 ــــو را دل از م ــــد ت ــــير نش ــــر س گ
) عقلــي كــه در حقيقــت بيــدار مطلــق آمــد2
هاست در اين فصل امـروز ) طربي در همه دل3
خاك ببـاش و سـر بنـه) گفت زبان ز سر بنه 4

 

يــــك لحظــــه مبــــاش غافــــل از مــــا 
ــت ــوت خيال ــه در خل ــت خفت ــر مس ــا حش ت

ـــب عطـــار شـــكر مـــي ـــر ل گـــذرد گوييـــا ب
بـرد زانكه ز لطف ايـن سـخن گفـت زبـان نمـي

 

  (هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف) 
  (مضارع مثمن اخرب) 
  (رمل مثمن مخبون محذوف) 
 (رجز مثمن مطوي) 
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ـــدم1  ـــر دي ـــافع نظ ـــون ن ـــو چ ـــط ت ـــواد خ ) س

) بــوي خــوش بــاد صــبح مشــك دمــد گوييــا2
بران بسته ميـان مـي كـرده در جـام كيـان ) سيمين3
ــو4 ــوخته از ت ــن دلس ــواهم م ــه خ ــه چ ــي ك ) دان

 

ـــــدم  ـــــر دي ـــــت معتب ـــــه از او رف ـــــي ك روايت
ــت صــبح ــك مزيــد اس ــوي چــين مش ــز دم آه ك
پســـته گشـــاده ســـاقيان وز پســـته شـــكّر ريختـــه
خـــواهم كـــه نخـــواهم دگـــرم هـــيچ نظـــر نيســـت

 

  نظر هستند؟ هريك از منتقدان زير در كدام نوع نقد صاحب -153
  »دكتر جانسون -برتولت برشت -مترلينگ -تي.اس.اليوت -كالريج«  
  تاريخي -اجتماعي -اخالقي -شناسي روان -شناسي ) زيبايي2  اخالقي -اجتماعي -شناسي روان -شناسي زيبايي -شناسي ) زيبايي1  
  اخالقي -شناسي زيبايي -تاريخي -اخالقي -شناسي ) روان4  شناسي زيبايي -اجتماعي -اخالقي -شناسي روان -) تاريخي3  
  است؟ نادرستهاي ادبي توضيح مقابل كدام گزينه  با توجه به سبك -154
  گرايي در شعر و توجه به احوال شخصي و مسايل روحي (ويژگي فكري سبك هندي) ) درون1  
  ) اشتراك و اقتباس مضامين شعري (ويژگي ادبي سبك عراقي)2  
  توجهي به متانت و صحت زبان (ويژگي زباني سبك هندي) ) بي3  
  ) آوردن كنايات و استعارات دور از ذهن (ويژگي ادبي سبك هندي)4  
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ــه) 1 ــاقي م ــت س ــر كجاس ــر مه ــه از س ــن ك روي م
) تـــا بـــر دلـــش از غصـــه غبـــاري ننشـــيند2
نمـــايي و مالمـــت ) عشـــق و درويشـــي و انگشـــت3
) تــا عاشــقان بــه بــوي نســيمش دهنــد جــان4

 

چــو چشـــم مســـت خـــودش ســـاغر گـــران گيـــرد 
اي ســـيل سرشـــك از عقــــب نامـــه روان بــــاش
ـــار جـــدايي همـــه ســـهل اســـت تحمـــل نكـــنم ب

اي و در آرزو ببســـــــــت بگشـــــــــود نافـــــــــه
 

  (ايهام تناسب) 
  آميزي) (حس 
  (تشبيه) 
 (ايهام) 

  هاي بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ آرايه -156
ــه دام آورد ــو ب ــف ت ــر زل ــين س ــو چ ــرا چ م

 

ــنم  ــه ك ــين چ ــان چ ــال بت ــۀ خ ــه دان ــر ب نظ
 

  تناقض -مجاز -) تناسب4  آرايي واج -تشبيه -) جناس3  حسن تعليل -مجاز -) كنايه2  لف و نشر -جناس -) تشبيه1  
  در كدام گزينه آمده است؟» استعاره، مجاز، تناقض و اسلوب معادله«هاي  ر گرفتن آرايهترتيب قرا  -157

الف) بـي داغ عشـق پختگـي از دل طمـع مـدار
انــد طينــت دانــۀ يــك ســبحه ب) خاكيــان پــاك

ج) نيندازد به خاك آن را كه عشق از خـاك بـردارد
د) روزگاري است كه سوداي بتان ديـن مـن اسـت

 

ــوه  ــت مي ــام اس ــماي  خ ــاب ك ــورد آفت ــه خ ك
ــالم را نواخــت ــرد ع ــوازش ك ــه يــك دل را ن هرك
ســر منصــور هيهــات اســت از آغــوش دار افتــد
ــت ــن اس ــين م ــاط دل غمگ ــار نش ــن ك ــم اي غ

 

  ب -الف -د -) ج4  د -ج -الف -) ب3  د -ج -ب -) الف2  الف -د -ب -) ج1  
  كدام گزينه فاقد (تشبيه) و داراي (تلميح و تناقض) است؟ -158
ـــو 1  ـــد) مش ـــل دل نومي ـــداد اه ـــرگ ز ام ـــه م ب

ـــون2 ـــت واژگ ـــنو از بخ ـــب ش ـــۀ عج ـــن قص ) اي
ـــارم ) ز ميـــوه گرچـــه در ايـــن بوســـتان ســـبك3 ب
ايــم ) مــا چــو مجنــون چشــم آهــو را ســخنگو كــرده4

 

ـــداري اســـت  ـــين بي ـــاه ع ـــردم آگ ـــه خـــواب م ك
ــــوي ــــاس عيس ــــه انف ــــار ب ــــت ي ــــا را بكش م
ــــارم ــــي گرفت ــــه آزادگ ــــرو ب ــــو س ــــان چ هم

چـــد از ارشـــاد مـــاگنـــگ مانـــد هركـــه گـــردن پي
 

  است؟» ايهام تناسب، تشبيه و جناس«كدام گزينه داراي  -159
ـــراب1  ـــراب عشـــق خ ـــور ش ـــدام ز ش ) ســـرش م

) دلـــم تنـــور شـــد و هـــر دو چشـــم چشـــمۀ آب2
) رخســــار زرد عاشــــق آن رخ بــــه زر خريــــد3
كنـد خورشـيد هـر شـب جمـع نـور خـويش را ) مي4

 

گشــت چــو مســت دائــم از آن گــرد شــور و شــر مــي 
ونـــه خاســـت گـــه نـــوح جـــز چنـــين طوفـــانچگ

او خــــود چــــو بنــــدگان دگــــر زر خريــــده بــــود
چيــدن دامــن ز عــالم ايــن قــدر دشــوار نيســت

 

  عبارت زير با كدام گزينه قرابت دارد؟ -160
  »تر بود. مرد اگرچه در صورت قبحي داشت، به جمال محاسن خصال هرچه آراسته«  
شود ظاهر به هر صورت كه هسـت عشق صائب مي) 1 

ـــاهر2 ـــان ظ ـــه جه ـــد جمل ـــت ش ـــۀ روي ) در آين
ـــه بســـيار كســـي3 ـــين ك ) در صـــورت كـــس مب
ــــاهر4 ــــام ظ ــــت احك ــــم اس ــــاطن محك ) ز ب

 

ـــاني كشـــيد  ـــه پنه ـــوان ب ـــرزور را نت ـــي پ ـــن م اي
هم مظهـر حسـن تـو اسـت گـر صـورت و گـر معنـي
ـــرگ ـــا ســـيرت گ ـــا صـــورت يوســـف اســـت و ب ب
چــــه ايــــن صــــورت ز معنــــي گشــــته صــــادر

 

  در كدام گزينه آمده است؟مفهوم عبارت زير  -161
  »شود و من مغلوب، با عشق كي توانم كوشيد؟ دارد و با اين همه او غالب مي كوشم كه از عشق درگذرم، عشق مرا شيفته و سرگردان مي هرچند كه مي«  
ــت1  ــد دس ــا بنگيرن ــد، ت ــل در بمان ــه گ ــه ب ) هرك

ــانم2 ــو فش ــر ت ــه روان ب ــم ك ــۀ آن ــن در انديش ) م
ـــــق را در3 ـــــم عش ـــــرّ غ ـــــدوهناك ) س دل ان
ـــود4 ـــوت نب ـــب باشـــد و ق ) عاشـــقان را چـــو طل

 

ـــود  ـــر ش ـــاي فروت ـــيش، پ ـــد ب ـــد جه ـــه كن هرچ
ـــانم ـــه در انديشـــه كـــه خـــود را ز كمنـــدت بره ن

كنـــي از همـــه پيـــداتر اســـت هرچـــه نهـــان مـــي
گـــر تـــو بيـــداد كنـــي شـــرط مـــروت نبـــود

 

  مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ -162
هــا ط و خــالاي دفتــر حســن تــو را فهرســت خــ

 

ــال تفصــيل  ــردٔه اجم ــده در پ ــان ش ــا پنه ــا ه ه
 

  

ــۀ ذكــري اســت1  ــه چمــن دان ) هــر قطــرٔه شــبنم ب
ــيد2 ــون خورش ــه چ ــي ك ــار كس ــت عي ــام نيس ) تم
تــــاب ) مــــنم چــــو ذره و تــــو آفتــــاب عــــالم3
ـــابي اســـت4 ـــر ذره خورشـــيد جهانت ـــدر دل ه ) ان

 

ــت  ــري اس ــوي فك ــر زان ــاغ س ــن ب ــه در اي ــر غنچ ه
ا جـــــدا نرســـــدبـــــه ذره ذره فـــــروغش جـــــد

ـــي ـــيد ذره م ـــو خورش ـــويش چ ـــود خ ـــرور ز ج پ
بيــــنم مــــن تــــابش هــــر ذره از روي تــــو مــــي
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  جز ............... ها آمده است، به مفهوم مقابل بيت زير در تمام گزينه -163
خداونــــد مكنــــت بــــه حــــق مشــــتغل

 

ــــــــــده دل  ــــــــــده روزي پراگن پراگن
 

  

) مكنــت و ثــروت عيــال و مــال و ايــوان و ســرا1 
جمـــع بـــا ثـــروت دنيـــا نشـــود، خـــاطر جمـــع) 2
) جمعيــــت حــــواس بــــود مــــال اهــــل فقــــر3
ــرم4 ــازد گ ــال س ــع م ــه جم ــران را ب ــرص پي ــر ) ح ت

 

سـازي اضـطرابي بـيش نيسـت چـون جمـع   روي هم 
مــال چــون جمــع شــود خــواب پريشــان باشــد

رســـد ايـــن منزلـــت بـــه هـــيچ تـــوانگر نمـــي
ــت ــاده اس ــار افت ــالي در چن ــت خ ــز دس ــي ك آتش

 

  است؟ نيامدهدر كدام گزينه » پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت«مصراع مفهوم  -164
ــده1  ــر جــاي خــود نشــانده حكــيم ) پدي ــا همــه ب ه

) مشــنو كــه كلــك صــنع بــدين نــازكي دگـــر2
ــن3 ــر صــحيفۀ كُ ) چــو كلــك صــنع چنــين رفــت ب
بايـــد ) هرچيـــز كـــه هســـت آن چنـــان مـــي4

 

ـــه  ـــاره جاب ـــه دگرب ـــاي آنك ـــه ج ـــد چ ـــاي كن ج
ـــكل قا ـــه ش ـــروي ب ـــيدس ـــوي او كش ـــت دلج م

ـــاب عشـــق و عيـــب مكـــن ـــر ارب مگيـــر خـــرده ب
ــــي ــــان نم ــــه آنچن ــــز ك ــــد نيســــت آن چي باي

 

  هاي ديگر فرق دارد؟ مفهوم كدام گزينه با گزينه -165
ـــي1  ـــه جـــايي نرســـند  ) ســـالكان ب ـــر ب نظـــر پي

ــي 2 ــاري ب ــيچ ك ــر خــدنگ ) ه كمــان نگشــايد از تي
) راه ديـــن معمـــور باشـــد تـــا تـــو باشـــي راهبـــر3
رك ســــر ز راه ارادت نشــــان مجــــويتــــ ) بــــي4

 

ديــــدٔه ســــوزن ره خوابيــــده بــــود رشــــته بــــي  
بايـــد مــــرا بـــا جـــواني، همتـــي از پيــــر مـــي

ـــان مـــرز ملـــك  آبـــاد باشـــد تـــا تـــو باشـــي مرزب
راهبــــر بــــه كــــوي محبــــت قــــدم مــــزن بــــي

 

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

ُموا يف إنْ « -۱۶۶   »: املستقبل! حیاتکم الفردیّة و اإلجتامعّیة يفَجُحوا يف املجاالت العلمّیة تَنْ تََتقدَّ

  شوید! تان در آینده موفق می تان و در اجتامع ) چنانچه در زمینۀ علمی پیرشفت کنید در زندگی شخصی۱  

  شوید! امعی خود موفق میهای علمی رشد کنید در زندگی شخصی و اجت ) اگر در زمینه۲  

  های دانش رشد کنید در اجتامع و در زندگی خود در آینده موفق خواهید شد! گاه در زمینه ) هر۳  

  های علمی پیرشفت کنید در زندگی شخصی و اجتامعی خود در آینده موفق خواهید شد! ) اگر در زمینه۴  
  ای فرزندان میهن ...............»: من الخطر ال یََنل الُعلی! َفمن یََخفْ  َتطُوا املجدیا أبناء الوطن اِرکَبوا الَخطَر مَتْ « -۱۶۷

  رسد! کس از خطر نرتسد به بزرگی منی پس هر ) خطر کردید تا بر مرکب بزرگی سوار شدید۱  

  کس از خطر برتسد به بزرگی نخواهد رسید! ) خطر کنید تا سوار بر مرکب شکوه شوید چه هر۲  

  رسد! کس از خطر بهراسد به بزرگی منی د تا به بزرگی برسید پس هر) بر خطر مسلط شوی۳  

  کس که از خطر ترسیده به بزرگی نرسیده است! اید پس آن ) بر خطر سوار شوید در حالی که به بزرگی رسیده۴  
  »:بأنفسهم!ضّحوا  الّذینهداء ُت صوراً رائعًة ِمَن الشّ الجمیلة، شاَهدْ  يرتُب إلی مدینتُت اَقْ حینام کُنْ « -۱۶۸

  شان را فدا کردند! که به شهر زیبایم نزدیک شدم، تصاویر جالبی دیدم از شهیدانی که جان ) موقعی۱  

  شان را فدا منودند! شدم، تصاویر قشنگی دیدم از شهدائی که جان که به شهری زیبا نزدیک می ) هنگامی۲  

  شان را فدا کردند! شهدائی را دیدم که جان های جالبی از شدم، عکس که به شهر زیبایم نزدیک می ) هنگامی۳  

  شان را فدا کرده بودند! شدم، عکس جالبی از شهدائی را دیدم که جان ) آن هنگام که به شهر زیبایم نزدیک می۴  
  »:کاُسل!یُهم التّ ي ال اََمَل للّذیَن َمشْ ام الّتتلک األیّ  حانَْت « -۱۶۹

  ها تنبلی است، امیدی نیست! ش آنرسیده که برای افرادی که رو ا فرا) آن روزه۱  

  شان تنبلی است، هیچ امیدی نیست! که روش ) آن روز فرارسید و برای کسانی۲  

  ها که روش تنبلی کردن دارند! ) فرارسید آن روزهایی که هیچ امیدی نیست به آن۳  

  شان تنبلی است، فرا رسید! که روش ) آن روزهایی که هیچ امیدی نیست برای کسانی۴  
  »:خدای من به من قدرتی بده تا در برابر مشکالت زندگی چون کوه مقاومت کنم!« -۱۷۰

   مثل الجبِل!ي قّوًة حتّی اُقاِوَم أماَم مشاکل حیايتِطن) یا رّب أعْ ۲   الحیاِة کالجبل!أمام املشاکل يف ي قدرًة اُقاِومْ ن) رَّب، َهبْ ۱  

  قّوًة حتّی اُقاِوَم أمام مشکالت الحیاة کالجبال! ينَنحْ ) یا ربِّ اِمْ ۴  کالجبل! أمام مشاکل الحیاةِ  ي قدرًة اُقاِومْ ِطن أعْ ) َريّب ۳  
  »:ها خوب استفاده کنم! کنم که از آن ها برای من طالئی هستند و تالش می این فرصت« -۱۷۱

  داً!أمََتَتَُّع ِمنها جیّ  أنْ  َعیٰ  و أسْ ّي يل) إّن هذا الفرص َذَهب۲  ستفیَد منها جیّداً!أ  ، و اُحاوُل أنْ ) هذه الفرص َذَهبیّة يل۱  

 أستفیَد منه َحَسنًة!  و أَجتِهُد أنْ ) تلک الفرص ذهبیّة يل۴  اإلستفادُة منه َحَسناً! عیٰ  و أسْ ) هذه الفرص َذَهبیّة يل۳  
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 يف الّتشکیل:  الّصحیح عّین  

  »:ّیة بینها!إن العالقات بین الّشعوب ال تقوی إّال بواسطة االشرتاکات الّثقاف« -۱۷۲

  بواسطةٍ  -نَ بَیْ  -) العالقاِت ۴  االشرتاکاتَ  -عوِب الشّ  -نَ ) بَیْ ۳  الثّقافیّةِ  -یٰ ال تَُقوَّ  -نَ ) بَیْ ۲  واسطةِ  -الّشعوِب  -) العالقاتَ ۱  
   الّتشکیل: عّین الّصحیح يف -۱۷۳

  ،راسیّةِ  الدّ واجبايتأکتب  ُت أنْ ) الیوَم نَِسیْ ۲  ) جاء طالُب مدرسٍة عنَد ُمَعلِِّمه و هو یَُقوُل،۱  

  ) و لکّن املعلَّم قال لَُه إنِّک کُنِت علی وشِک التّعلِّم الَحَسن!۴  ي اشتغاالٌت فکریٍّة متعّددٍة، کان عند) ِأليّن ۳  

  ّ۱۷۵و  ۱۷۴( حلیل الّرصيفّ عّین الّصحیح يف اإلعراب و الت(:  

  !»: حمل هذه الحقائبتساِعدونا يف تستطیعوَن أنْ  أوالد، َهْل « -۱۷۴

  صحیح اآلخر/ مبتدأ و مرفوع -منرصف -معرب -و هو مذکّر» ولد«) أوالد: اسم، جمع تکسیر، مفرده ۱  

/ فعل مضارع مرفوع بثبوت نون اإلعراب -صحیح و سامل -معرب -للمخاطبین -مضارع -) تستطیعون: فعل۲     متعدٍّ

/ -معرب -معتّل و أجوف -للمخاطبین -مضارع -) تساعدونا: فعل۳     »واو«فعل مضارع منصوب بحذف نون و فاعله  متعدٍّ

  ممنوع من الّرصف/ عطف البیان و مجرور بالتّبعیّة -معرب -جامد -»الحقیبة«مفرده  -جمع تکسیر -) الحقائب: اسم۴  
  »:یکوَن ٰهکَذا! َمحوا اَنْ علی جهٍل و إضالٍل ِألنَّ أبناَءُه لن یَسْ  هذا املُلک مل ینُْبَ « -۱۷۵

  صحیح اآلخر/ مضاف إلیه و مجرور -منرصف -معرب -جامد -مذکّر -مفرد -) امللُک: اسم۱  

  الزم/ فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلّة -ّي للمجهولمبن -معتّل ناقص -للغائب -مضارع -: فعل) ینُْبَ ۲  

  و منصوب ظاهراً » أنَّ «معرّف باإلضافة/ اسم  -منرصف -معرب -جامد -جمع تکسیر -) أبناء: اسم۳  

  مجزوم بحذف الّنون صحیح و سامل/ فعل مضارع -متعدٍّ  -للغائبینَ  -معرب -مضارع -َمُحوا: فعل) یَسْ ۴  

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

  الجملة اإلسمّیة:  لیسعّین ما  -۱۷۶

  عازٌم!ي  عملک و لکنّ د يف) کَأَنََّک مرتدّ ۲  !تَم الّصدیُق اَنْ عْ نِ  ؟ي) أ إنَّک ُمساِعد۱  

  رَثَ العَرب و اَقَلَّ اإلعتبار!) ما اَک۴ْ  هذا العمل! مواَصلة نفسک يف ِعْب ) یا صدیِق: ال تُتْ ۳  
  واجباً:  لیسعّین تأنیث الفعل  -۱۷۷

   اإلمتحانات الطّالبات!) الیوم شارکت يف۲  األنفس! لِ ) الحرُب ال تبدأ إّال بهدم الّدیار و قَتْ ۱  

  إمتحاناتِها الّصعبة!ي ناجحًة يفتصدیق صارَتْ ) ۴   هدایا مناسبة!يل إلی مشَهد و تشرتي ي الحنون) تُساِفُر اُمّ ۳  
  فیه خرب مقّدم:  لیسعّین ما  -۱۷۸

   الحدیقة أشجار فیها أوراق خرضاء!يف ُغرَِسْت ) ۲   املجتمع هؤالء الّناس یُصبحوَن آمرین باملعروف!) لَعلَّ يف۱  

 َل نجاح األصدقاء!خبار سارّة َحوْ أ عنَدنا  کان) ۴    ائعة؟شاعٍر هذه األشعار الّر  يّ ) ألِ ۳  
  عّین ما فیه ضمیر الفصل:  -۱۷۹

  ال تَُعود!فاتت ي الفرصة الّت لَم اَنَّ ) اإلنسان العاقل هو یَعْ ۲  ي بواجباتک!تقوم تطیعیَن أَنْ تسْ  ِت نْ ي أ ) یا بنت۱  

  املجتمعات!) العلامء هم محبوبون عند الّشعوب يف۴  ي کانت اُّمیًّة رغم اَنّها رشیدة!ي املرأة الّت) هذه ه۳  
  سلوب الّتعّجب: أ  عّین الّصحیح َعنْ  -۱۸۰

  هؤالء الّصادقون ما اََشدَّ إیامنَهم عند مواجهة املصاعب!) ۲   حدیقتنا الخرضاء!يف ي نَبَتَْت ) ما اَجَملَت الّشجرة الّت۱  

  مواجهة الّناس!ا اکرث مجتهدین املدرسِة صداقًة يفم) ۴   هذه الّصفوف املزدحمة!) ما اَکرث أصواتِکم يف۳  
  فیه إسم منسوب:  لیسعّین ما  -۱۸۱

  یطلب املساعدة! ي تُساعُد َمنْ ي الّتاألُّمة اإلسالمیّة ه) ۲  نا هذه األیّام!َن بالدَ یّیجنبض الّسائحیَن األ ) یزوُر بَعْ ۱  

 ِشُد املجتمعات إلی الُعلی!ّي یُْر ) الخلق الّنبو ۴  ي هذا األسبوع!ستا در ُت کثیراً للتّقّدم يفتََهدْ ) اِجْ ۳  
  عّین ما فیه تابع جامد یَُوّضح متبوعه:  -۱۸۲

  !ُت کتباً مفیدة تُرِشُدين) اِشرتیْ ۲  ) اِنَّ لِهؤالء الطّّالب آماالً للوصول إلی التّقّدم!۱  

 اُّمها مل تکن عندها! ي ألنّ کانَت هذه الطّفلة تبک) ۴  الّناجح إلی الّضیافة! هي صدیق) دعا اَخ۳  
  نکرًة: » َمنْ «عّین  -۱۸۳

  یُجالِسونه و تقرتبون منه! ) علی الطّّالب اَّال یعتمدوا علی کُلِّ َمنْ ۲  ) هذا َمن صار من عمله الّسیّئ خجالً فََرتک ذلک العمل!۱  

 اشرتی هذا القمیص عالِم برشاء املالِبس الجمیلة! َمنْ ) ۴  َد اللّه ثواب الّدنیا و اآلخرة!: من یرد ثواب الّدنیا فَِعنْ ي يلاُمّ  ) قالَْت ۳  
  عّین ما هو أکرث تأکیداً:  -۱۸۴

  ٍء لقدیر!نَّه علی کّل َيش إ  هو الّسمیع العلیم و ) إنَّ َريّب ۲  ) عند الّشدائد علی اللّه اَتَوکَّل توکُّالً!۱  

ْز ِطن) یا ربِّ اَعْ ۳    ! حیايت يفُت العلم و األخالق فهام قد ساَعدايناملدرسة تََعلَّمْ  يف) ۴  هو الحالل الطّیّب! ق و الرِّزُق ي الرِّ
  : غیر بلیغعّین الّتشبیه  -۱۸۵

حراء رساب الکذب ماٌء کَِدٌر يف) ۲  قیها!) دماء الّشهداء شجرة یَِجُب اَن نَسْ ۱     !فإجتنبه الصَّ

  املجتمع کتأثیر الّشمس علی األرِض!م يف) تأثیر املعلّ ۴  قامة!إلیس له و َمل الحسناِت ِألَنَّ العمر ضیٌف ) اِعْ ۳  
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  پيوست؟ وقوع به مصر نوين دورٔه فرعون آخرين زمان در واقعۀ زير، كدام -186
  هخامنشيان توسط مصر تصرف) 4  مصر اهرام شدن ساخته) 3  اسكندر دست به مصر تسخير)   2موسي  حضرت ظهور) 1  
  دادند؟ مي انجام ها كوه روي بر آتش كردن روشن با را مذهبي مراسم باستان، ايران ديني پيشوايان كدام -187
  ها شاتن) 4  ها انسي) 3  مغان) 2  ها كوي) 1  
  كندري زبان رسمي و اداري شد؟ عميدالملك همت حاكم بر ايران، زبان فارسي به ۀدر ابتداي زمامداري كدام سلسل -188
  بويه ) آل4  امانيان) س3  ) صفاريان2  ) سلجوقيان1  
  دهد؟ در دوران خالفت معاويه نشان ميرا كدام گزينه، فتوحات خارجي مسلمانان  -189
  ) مصر و شام2  ) ارمنستان و بخشي از آسياي صغير1  
  ) دماوند و طبرستان4    ) قبرس و قسمتي از سرزمين سند3  
  حكومت بود؟هاي صليبي، فلسطين جزئي از قلمرو كدام  در هنگام شروع جنگ -190
  ) فاطميان4  ) ايوبيان3  ) سلجوقيان2  زنگي ) آل1  
  شد؟ سپرده نظميه رئيس به كالنتر وظايف نظميه نيروي تأسيس با قاجار، پادشاه دورٔه كدام در -191

  احمدشاه) 4  شاه مظفرالدين) 3  شاه ناصرالدين) 2  محمدشاه) 1  
  مۀ مبارزه با استعمار انگلستان به كدام روش روي آوردند؟پس از سركوب شورش سپاهيان، مسلمانان هند براي ادا -192
  ) تأسيس كنگرٔه ملي هند4  هاي فرهنگي ) فعاليت3  ) قيام مسلحانه2  ) تخريب تأسيسات استعمارگران1  
  وزيري اتفاق افتاد؟ يك از وقايع زير، پس از تسخير النۀ جاسوسي آمريكا و استعفاي مهندس بازرگان از نخست كدام -193
  طالقاني اهللا آيت امامت به تهران در نمازجمعه ) برگزاري اولين2  پرسي تصويب قانون اساسي جديد با رأي اكثريت مردم در همه )1  
  ) انجام نخستين راهپيمايي و تظاهرات روز قدس در ايران4  كشور سياسي نظام تعيين براي پرسي همه ) برگزاري3  
  كرد؟ اعالم را (رايش) آلمان امپراتوري تأسيس از كدام تحول، بيسمارك معروف به صدراعظم آهنين، پس -194
  هاي اتحاديۀ راين با پروس و تشكيل كنفدراسيون آلمان شمالي ) اتحاد ايالت2  دست آوردن مستعمراتي در قارٔه آفريقا ) به1  
  ستان و تشكيل اتحاد مثلثمجار  -) متحد شدن با كشورهاي ايتاليا و اتريش4  فرانسه سرانجام و اتريش ) شكست دانمارك،3  
  پيوست؟ وقوع به ايران نفت صنعت شدن ملي با مرتبط مهم تحول كدام ،1329 اسفندماه 24 در -195
  رسيد. ملي شوراي مجلس تصويب به نفت شدن ملي) 2  كرد. تصويب را ايران نفت شدن اليحۀ ملي نفت كميسيون) 1  
  كرد. خودداري الحاقي قرارداد تصويب از ملي، شوراي مجلس) 4  كرد. تأييد را ايران نفت شدن اليحۀ ملي سنا مجلس) 3  
  رسيد؟ خود به اوج صفوي ٔهدور در و يافت بيشتري رونق و كدام يك از انواع شعر فارسي، در دورٔه تيموري در ايران رشد -196
  ) شهر آشوب4  ) شعر فولكلور3  ) غزل اجتماعي2  ) تاريخ منظوم1  
  يافت؟ رواج ايران در زماني چه از شدند، مي ضرب الكتروم جنس از كه كرزوئيد به عروفم هاي سكه از استفاده -197
  يونانيان از تقليد به و دورٔه اشكاني در) 2  هخامنشي يكم داريوش حكومت زمان در) 1  
  هخامنشي كوروش توسط لوديه فتح از پس) 4  مقدوني اسكندر رسيدن حكومت به از پس) 3  
  است؟ برخوردار مهم ويژگي كدام از زدند، درازي و دور هاي مسافرت به دست خود آثار تأليف براي كه مسعودي مانند مورخاني از مانده جاي بر آثار -198
  اند. نموده ريزي پايه را تاريخي جغرافياي دانش) 2  اند. شده گذشتۀ بشر تر دقيق بازسازي به موفق) 1  
  .است گرفته قرار فرمانروايان توجه موردها  آن اطالعات) 4  .است جغرافيا و تاريخ از تركيبي ها، آن آثار) 3  
  است؟ درست باستان يونان در ها ها و اسطوره زير، دربارٔه افسانه موارد يك از كدام -199
  به موجود شروري به نام زئوس اعتقاد داشتند كه معادل ديو در باور ايرانيان باستان است. )1  
  .شد مكتوب ميالد از قبل نهم قرن در نآنا  هاي داستان و ها افسانه) 2  
  هاي اين سرزمين، بالدر نام داشت. تن در افسانه قهرمان روئين )3  
  هاي يونان باستان، كريتايوگا نام داشت. عصر طاليي در افسانه) 4  
 بشـري جوامـع ميـان در بعدها كه فاوتيت تاريخ، اوايل در تمدن و زندگي ظواهر در ها آن وحدت نتيجه در و ها انسان ذاتي وحدت به توجه با -200

  است؟ بوده عوامل نتيجۀ كدام آمد، وجود به
  تالش و يشهاند  ميزان  -ديگر هاي ملت غارت و طلبي جنگ) 2  تالش و يشهاند   ميزان -جغرافيايي محيط تنوع) 1  
  جغرافيايي محيط تنوع -مصلحان و پيامبران ظهور) 4  ديگر هاي ملت غارت و طلبي جنگ -مصلحان و پيامبران ظهور) 3  

  ۹۷ سال یرسارس  آزمون ۀمحدود مطابق جامع

´ 12 
 پيشنهادي زمان

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

 

رة 
شما

چة 
تر
دف

2 - 
رة 
شما

ن 
مو
آز

13 
ي 
اص
ص
خت
ا

 )
ني
سا
 ان
وم
 عل
وه
گر

 (   

1212  

ي 
صيل

تح
ل 
سا

97 - 
96    

  
  شود؟ ترتيب از كدام منابع استفاده مي در هريك از موارد زير به -201

  »منظور بررسي منابع زميني دست آوردن ميدان ديد گسترده به به« -»قبل از هر كار عمراني در سطح وسيع«  
  شهنق -گزارش ميداني) 2    هاي هوايي عكس -نقشه) 1  
  گزارش ميداني -اي تصاوير ماهواره) 4  اي  تصاوير ماهواره -هاي هوايي عكس) 3  
  زارهاي وسيع در دشت كوير كدام است؟ علت ايجاد شوره -202
  وجود خاك غيرقابل نفوذ) 4  دامنۀ زياد دما) 3  تبخير زياد) 2  بارش بسيار) 1  
  كند؟ ها مقرراتي را اعمال مي عد، حيات وحش و جنگلهاي مست منظور حفاظت از زمين كدام پارك در ايران به -203
  ماسوله) 4  چيتگر) 3  سنگان سي) 2  گلستان) 1  
  درستي بيان شده است؟ به »ب«و  »الف«هاي منطقۀ  كدام گزينه با توجه به نقشۀ مقابل، در رابطه با جنگل -204

هاي كوهسـتاني  شبيه جنگل -داراي درختان راش و ممرز است) 1  

  .خزري است

نـوع درختـان آن بلـوط و  -در حوضۀ آبخيز رود ارس قـرار دارد) 2  

   راش سفيد است.

 -متـر اسـت ميلـي »800-2000«ميزان بارش در اين حوضـه ) 3  

  داراي جامعۀ جنگلي بلوط است.

از نظـر تجـاري و  -از نظر داروسازي و تغذيـه دام اهميـت دارد) 4  

 صنعتي داراي اهميت است.

واحـد در هكتـار، خـاك فرسـايش  »1«شود؟ در كدام نوع زمين هر سال عي تخريب يشود محدودٔه وس يش خاك، سبب ميكدام عامل فرسا  -205
  رود؟ يابد و از بين مي مي

  زمين باير -آالت سنگين ماشين) 2    چراگاه -استخراج معدن) 1  
  جنگل -آالت سنگين ماشين) 4    زمين كشاورزي -استخراج معدن) 3  
  اند؟ ترتيب بر اثر كدام عامل فرسايش در سواحل ايجاد شده ارد زير بههركدام از مو  -206
  »دريابار« -»ستون سنگي دريايي« -»باتالق«  
  تراكمي -كاوشي -تراكمي) 4  كاوشي -تراكمي -كاوشي) 3  كاوشي -كاوشي -تراكمي) 2  كاوشي -تراكمي -تراكمي) 1  
  گيرد؟ دهند؟ كدام عامل حمل بدون دخالت عامل خارجي صورت مي ي محاسبه قرار ميبراي تعيين ارتفاع خطوط ميزان كدام مورد را مبنا -207
  يخچال -القعر خط) 4  لغزش -هاي آزاد سطح آب) 3  ريزش -القعر خط) 2  هاي جاري آب - هاي آزاد سطح آب) 1  
  فارس چيست؟ مزيت شيب زياد سواحل سنگي در خليج -208
  هاي آبي شرايط مناسب براي ورزش) 4  شرايط مناسب براي پرندگان مهاجر) 3  ها ن از آلودگيدر امان ماند) 2  ارزش استراتژيك زياد) 1  
  شود؟ شرقي با چه هدفي تشكيل مي اتحاديۀ آسياي جنوب -209
  محيطي، اجتماعي و ارتباطي هاي زيست گسترش همكاري) 2  هاي اقتصادي و مؤسسين اتحاديه گسترش همكاري) 1  
  بهبود روابط تجاري و بارزگاني كشورهاي عضو و تثبيت قيمت) 4  هاي عضو جتماعي و فرهنگي كشوربهبود وضع اقتصادي، ا ) 3  
  افتد. شب در قطب جنوب در اولِ ............... اتفاق مي جهت وزش بادهاي قطب جنوب از ............... است و خورشيد نيمه -210
  مهر -اطراف به مركز) 4  فروردين -ز به اطرافمرك) 3  تير -اطراف به مركز) 2  دي -مركز به اطراف) 1  
  شوند؟ ترتيب در كدام شاخۀ جغرافيايي بررسي مي هركدام از موارد زير به -211

  »ايجاد بارش بر اثر تراكم بخار آب« -»فروپاشي شوروي و ايجاد كشورهاي جديد« -»زمينۀ پيدايش جنگ ايران و عراق«  
  هواشناسي -جغرافياي سياسي -علوم سياسي) 2  شناسي وهوا آب -جغرافياي سياسي -جغرافياي سياسي) 1  
  هواشناسي -علوم سياسي -جغرافياي سياسي) 4  شناسي وهوا آب -علوم سياسي -علوم سياسي) 3  
  درستي بيان كرده است؟ دانان را به كدام گزينه روش مطالعۀ جغرافي -212
  دهد. ها بر يكديگر مورد بررسي قرار مي نظر گرفتن تأثير آن صورت مجزا و بدون در هاي موردنظر را به اجزاي سيستم) 1  
  پردازد. در بررسي پوشش گياهي به توليد، تكثير و خواص ژنتيكي مي) 2  
  پردازد. هاي كشاورزي و اقتصاد روستا به مطالعه مي در بررسي منابع آب در روستا دربارٔه نقش آب در استقرار زمين) 3  
  كند. صورت مجزا بررسي مي را به صول و قوانين حاكم بر جوّدر بررسي مسائل هوا، ا) 4  

  ۹۷ سال یرسارس  آزمون ۀمحدود مطابق جامع

´ 13 
 پيشنهادي زمان

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

دفترچة شمارة 
2 -

 
آزمون شمارة 

13
 

صاصي 
اخت

 )
ساني

گروه علوم ان
 (

  

1313  

ص
سال تح

يلي 
97

 - 
96

  
  

  محيطي در دين اسالم است؟ ترتيب بيانگر كدام ديدگاه زيست هاي زير به هركدام از عبارت -213
  »منزلۀ شكستن بال فرشتگان است. بهمن شكستن شاخۀ درخت نزد « -»روي نكنيد و حق مستمندان را بپردازيد. بخوريد ولي زياده«  
  حفاظت -توسعۀ پايدار) 4  توسعۀ پايدار -برداري بهره) 3  حفاظت -برداري بهره) 2  توسعۀ پايدار -حفاظت) 1  
  عبارت زير و شكل مقابل، بيانگر مزاياي استفاده از كدام مقياس است؟ -214
درسـتي  ايم، فاصلۀ واقعي آن در روي زمين به نقشۀ قارٔه آفريقا را بزرگ كرده«  

  »است. نشان داده شده
  كسري) 1  
  بياني) 2  
  ترسيمي) 3  
  توصيفي) 4  
  درست است؟ »ب«و  »الف«ترتيب در رابطه با شكل  كدام گزينه به -215
  منبعي براي ارسال انرژي دارد. -شود نوعي رادار محسوب مي) 1  
  منبعي براي ارسال انرژي ندارد. -داراي سكويي براي ارسال انرژي است) 2  
نـوعي سـنجندٔه  -كنـد ا امواج راديويي خورشيد استفاده مـياز اشعۀ گاما ت) 3  

  فعال است.
امـواج مرئـي را بازتـاب  -وظيفۀ ارسال انرژي و دريافت امواج ارسـالي را دارد) 4  

  كند. مي

 

  يك در رابطه با مقايسۀ علوم اجتماعي و علوم انساني درست است؟ كدام -216
  تر از موضوع علوم انساني است. شود و همۀ فوايد علوم اجتماعي را داراست؛ پس موضوع علوم اجتماعي عام بخشي از علوم اجتماعي محسوب مي علوم انساني) 1  
  تر از موضوع علوم اجتماعي است. ) علوم انساني همۀ فوايد علوم اجتماعي را داراست؛ پس موضوع علوم انساني عام2  
تر از موضوع علـوم  اجتماعي انسان است؛ بنابراين موضوع علوم انساني عام هاي هاي انساني و موضوع علوم اجتماعي، كنش شموضوع علوم انساني، كن) 3  

  اجتماعي است.
  ا داراست.تر از موضوع علوم انساني است؛ در نتيجه علوم اجتماعي بخشي از علوم انساني محسوب شده و همۀ فوايد علوم انساني ر  موضوع علوم اجتماعي عام) 4  
  در رابطه با جهان اجتماعي، موارد زير نشانگر چيست؟ -217
   اي طبيعي و تكويني نيست.  جهان اجتماعي و نظم آن، پديده  
   شوند. هايي كه درون يك جهان اجتماعي واحد واقع مي تفاوت  
   كنند. هايي كه جهان را به جهان اجتماعي متفاوت تبديل مي اجزاء و پديده  
  هاي سطحي جهان اجتماعي اليه -بازتوليد جهان اجتماعي -گيري جهان اجتماعي ) شكل1  
  هاي عميق جهان اجتماعي اليه -هاي سطحي جهان اجتماعي اليه -هاي جهان اجتماعي ) ويژگي2  
  هاي سطحي جهان اجتماعي اليه -هاي عميق جهان اجتماعي اليه -) گوناگوني جهان اجتماعي3  
  هاي سطحي جهان اجتماعي اليه -تفاوت اجزاي جهان اجتماعي -) ساخت جهان اجتماعي4  
  شود؟ ترتيب به كدام قؤه عقل مربوط مي هريك از موارد زير به -218
   هاي طبيعي شناخت هستي 

   هاي ارزشي شناسي براي داوري حل مشكالت جامعه  
    هاي طبيعي هاي اجتماعي و انساني با پديده گشايي تفاوت پديدهراز  
  نظري -عملي -) نظري4  نظري -عملي -) عملي3  عملي -نظري -) نظري2  عملي -عملي -نظري) 1  
  ؟هستند بارات زير با چه موضوعي مرتبطع -219
   هاي غيرحسي و غيرتجربي ها و استدالل هاي ارزشي با روش دنبال كردن داوري  
   وجود آوردن فرهنگ و تمدن مناسب خود، توسط هر جهان اجتماعي  به  
  هاي اجتماعي در عرض يكديگر جهان -شناسي انتقادي روش جامعه) 1  
  هاي اجتماعي در طول يكديگر جهان -علوم اجتماعي عقلي  ) ويژگي2  
  تعامل بين دو بخش فردي و اجتماعي جهان فرهنگي -شناسي تفهمي ) روش جامعه3  
  ماعيهاي اجت تناسب معاني فرهنگي با پديده -شناسي پوزيتيويستي ) هدف جامعه4  
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  ترتيب به آسيب رويكرد عقلي به علوم اجتماعي و توانمندي آن اشاره دارد؟ يك از موارد زير به كدام -220
يـك از  قدرت داوري ارزشي و برخورد انتقادي نسبت به جوامع مختلف را داراست و هيچ -دهد ) عقل نظري و عقل عملي را به شناخت عمومي تنزل مي1  

  ربي به علوم اجتماعي را ندارد.هاي رويكرد تج آسيب
هـا و جوامـع مختلـف بـه  ارزش شناخت علمي را در فرهنـگ -كند كند و مرجعيت علمي وحي را انكار مي ) شناخت را فقط به معرفت عقلي محدود مي2  

  دهد. شناخت عمومي تنزل مي
تواند به شـناخت  با استفاده از عقل نظري مي -شود هودي ميكند و منكر ارزش علمي شناخت حسي و ش ) شناخت را فقط به معرفت عقلي محدود مي3  

  هاي انساني را بشناسد. ها و احكام مورد نياز براي رسيدن به آرمان ارزش ،ابعاد معنوي انسان و جهان بپردازد و با استفاده از عقل عملي
  كند. ارزش شناخت علمي، شهودي و حسي را حفظ مي -دآور  هاي جهان اجتماعي را فراهم نمي ) دانش ابزاري مورد نياز براي تدبير پديده4  
  به كدام شناخت مربوط است؟ ها ترتيب اين ويژگي به -221
   شود. شناختي است كه آگاهانه دنبال مي  
   .منبع اين شناخت حقايق طبيعي و غيرطبيعي است  
   هاي مختلف با آن برخورد يكساني ندارند. فرهنگ  
  شهودي -عقلي -) علمي4  وحياني -شهودي -) عمومي3  شهودي -علمي -تجربي )2  وحياني -حسي -) عمومي1  
  آيد؟ ترتيب در هريك از اين شرايط چه وضعيتي پيش مي به -222
   .فرهنگي كه توانايي سازمان دادن به نيازهاي جسماني و طبيعي آدميان را نداشته باشد  
   هاي دروني بست ها و بن مواجهۀ يك فرهنگ با كاستي  
   بحران هويت يك فرهنگ  
  دگرگوني و تحول هويت فرهنگي -شود گرفتار كهولت و مرگ طبيعي مي -رسد بست مي محيطي و اقتصادي و معيشتي به بن هاي زيست ) با بحران1  
  تزلزل فرهنگي -رسد بست مي بن  محيطي به هاي معيشتي و زيست با بحران -شود انگاري مواجه مي  ) با شكاكيت و پوچ2  
  تعارض فرهنگي -شود گرفتار كهولت و مرگ طبيعي مي -دهد نشاط زندگي را از دست مي )3  
  دگرگوني و تحول هويت فرهنگي -رسد بست مي انگاري به بن با شكاكيت و پوچ -شود ) گرفتار كهولت و مرگ طبيعي مي4  
  بودن مشخص كنيد: نادرستعبارات زير را از جهت درست يا  -223
   گردد. هاي افرادي كه در درون فرهنگ اجتماعي حضور دارند، باز مي رضات فرهنگي دروني است و به نوآوريبرخي از علل تعا  
   توانـد مسـتلزم  هايي باشد كه در جهان اجتماعي وجود دارد، مـي هاي جامعه نباشد و فراتر از فرصت اگر تغييرات هويتي مطابق عقايد و ارزش

  گسترش و توسعۀ فرهنگ اجتماعي باشد.
   شود. هاي ديگر به تعارضات فرهنگي منجر مي هر نوع ابداع و هر نوع مواجهه و اقتباس از فرهنگ  
   آيد. وجود مي هاي ديگر به برخي از علل تعارضات فرهنگي بيروني است و در اثر تأثيرپذيري از فرهنگ  
  نادرست -درست -درست -) نادرست2  نادرست -درست -نادرست -) درست1  
  درست -نادرست -نادرست -) درست4  درست -نادرست -درست -ت) نادرس3  
  گيرند؟ ترتيب در كدام قسمت از نمودار قرار مي هريك از موارد زير به -224
   ناپسند بودن اسراف  
   ستيزي استكبار  
   غيبت و تهمت  
  الف -ب -) ج2  ج -ب -) الف1  
  الف -ج -) ب4  ج -الف -) ب3  
  در شكل مقابل ارتباط و هماهنگي دارد؟» ب«كدام گزينه با مورد  -225
هاي روحي و روانـي خـود مسـير زنـدگي  دليل شايستگي ) برخي از آدميان به1  

  سازند. ها را دگرگون مي اجتماعي انسان
  ها هستند. ) قواي بدني در حكم ابزارهايي براي قواي نفساني و رواني انسان2  
  گذارند. وتي بر مناسبات و روابط اجتماعي ميهاي جغرافيايي مختلف تأثيرات متفا  ) محيط3  
  شوند. هاي جسماني از طريق كمك گرفتن از قواي روحي، درمان مي ) برخي از مرض4  
  ترتيب چه پيامدي در پي دارد؟ هريك از موارد زير به -226
   ها مخدوش شدن استقالل معرفت تجربي از ديگر معرفت  
    هاي ارزشي بيني و داوري ندست شُستن علوم تجربي از ارائۀ جها  
  محدود شدن روشنگري مدرن به مسائل و امور طبيعي -) پرسش از مباني غيرتجربي علم مدرن و مباني رقيب آن1  
  هاي غيرحسي و غيرتجربي است. كه علوم حسي و تجربي نيازمند برخي معرفت روشن شدن اين -هاي علم حسي و تجربي ) روشن شدن محدوديت2  
  علوم تجربي تنها تفسير ممكن از جهان طبيعت نيست. -هاي متفاوت علوم حسي و تجربي تفاده از مبادي مختلف و صورت) امكان اس3  
  شناخت تجربي، شناختي علمي و روشنگرانه نيست. -گيري بحران معرفتي علمي در علوم حسي و تجربي ) شكل4  
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  وين نظام نوين جهاني است؟يك از مراحل تك ترتيب متعلق به كدام اين موارد به -227
   كردند. ها را تحمل نمي هاي فرهنگي اقوامي بودند كه سلطه و نفوذ آن هم شكستن مقاومت كشورهاي غربي براي تأمين منافع اقتصادي نيازمند در  
    داران افزود. انباشت ثروت و موقعيت سرمايه فرايندصنعت، عنصر ديگري بود كه بر  
   ها و اربابان بزرگ شد. اي فئودال  هاي منطقه ليسا منجر به حاكميت قدرتزوال تدريجي قدرت ك  
   ترين عامل براي ادغام جوامع غيرغربي در نظام جهاني جديد بود. استعمار مهم  
  سوم -دوم -اول -) چهارم4  چهارم -اول -دوم -) سوم3  اول -چهارم -سوم -) دوم2  چهارم -اول -سوم -) دوم1  
  هاي زير كدام است؟ هادي برخي از مردم و عالمان غرب براي هركدام از چالشحل پيشن  راه -228
   محيطي بحران زيست  
   بحران معرفتي  
  روشنگري مدرن -المللي هاي بين ) كنفرانس2  مدرنيسم پست -) بازگشت به رويكرد معنوي به طبيعت1  
  روشنگري مدرن -به رويكرد معنوي به طبيعت) بازگشت 4  مدرنيسم افول پست -) انتقاد به بسترهاي فرهنگي جهان3  
گريز از سكوالريسـم در «و » بازگشت مجدد نگاه معنوي در فرهنگ غرب«، »اصالت بخشيدن به انسان دنيوي در طول قرن بيستم«ترتيب  به -229

  ، به چه چيزي منجر شد؟»جوامع غيرغربي
  ميبيداري اسال -هاي كاذب افول بازار معنويت -) بحران معرفتي1  
  عبور از اصول جهان مدرن -بازگشت به هويت فرهنگي و تاريخي در جوامع غربي -) نيهيليسم2  
  بازگشت به هويت فرهنگي و تاريخي -پساسكوالريسم -ها و اميدها ) مرگ آرمان3  
  ناديده گرفتن وحي و شهود -هاي قدسي توسط مهاجران ساكن كشورهاي غربي جوي سنت و جست -پرستي ) خرافه4  
  ترتيب در ارتباط با مفهوم استعمار و انواع آن، موارد زير را مشخص كنيد: به -230
   قدرت رساندن نيروهاي وابسته به  
   تالش استعمار فرانو براي حفظ سلطۀ فرهنگ غرب  
   نقطۀ اتكاي كشورهاي استعمارگر در استعمار نو  
  قدرت سياسي و اقتصادي -آفريقا سربازان مزدور ارتش مستعمراتي فرانسه در -) استعمار قديم1  
  قدرت اقتصادي  -سربازان مزدور ارتش مستعمراتي فرانسه در آفريقا -) مرحلۀ گذر از استعمار قديم به استعمار نو2  
  قدرت نظامي و سياسي -تبليغات كوكاكوال در محالت فقيرنشين هندوستان -) مرحلۀ گذر از استعمار قديم به استعمار نو3  
  قدرت اقتصادي -تبليغات كوكاكوال در محالت فقير نشين هندوستان -نو ) استعمار4  
  بودن مشخص كنيد: نادرستعبارات زير را از جهت درست يا  -231
   هاي بزرگ بوده است. وجود آمدن امپراطوري ساز به سلطه و استكبار، زمينه  
    آورد. دنبال نمي شود و در همۀ موارد، بسط فرهنگي قوم غالب را به منجر ميغلبۀ نظامي به حضور مستقيم قوم مهاجم در مناطق جغرافيايي مختلف  
   شود. واژٔه امپرياليسم به بعضي از انواع سلطه اطالق مي  
   گيرد. امپرياليسم نظامي از طريق اشغال سياسي جوامع ضعيف شكل مي  
  درست -درست -نادرست -) درست2  نادرست -نادرست -درست -) درست1  
  نادرست -درست -نادرست -) درست4  درست -نادرست -درست -ست) نادر 3  
  شوند؟ ترتيب اين اتفاقات به كدام جريان تاريخي مربوط مي به -232
   زده ايجاد رقابتي سخت بين بيدارگران اسالمي و منورالفكران غرب  
   رسميت شناخته شدن اسرائيل توسط مصر به  
   كردند. ت خود را از دين اعالم ميسسطور رسمي گ هايي كه به گيري دولت شكل  
  فروريختن حاكميت كليسا -ديويد  پس از تصويب قرارداد كمپ -) قرار گرفتن در موضع مقاومت منفي1  
  ظهور ليبراليسم -خواهان مصر قتل انورسادات توسط اسالم -) اوجگيري جريان عدالتخانه2  
  رنسانسپس از  -بعد از انقالب اسالمي ايران -) جنبش تنباكو3  
  انقالب فرانسه -بعد از مرگ جمال عبدالناصر -) انقالب مشروطه4  
  ها ناشي از چيست؟ پديدآيي اين آسيب -233
   انكار ارزش علمي شناخت حسي و شهودي  
   تناقض نظري ليبرال دموكراسي  
   فروپاشي نظام سياسي  
  ها و هنجارهاي سياسي دگرگوني ارزش - برابر ارادٔه الهي مطرح كردن مسئوليت انسان در -) مقيد كردن شناخت به معرفت نظري1  
  عدم كنترل بحران اقتصادي - نارضايتي مردم نسبت به نظام سياسي ليبرال دموكراسي -) رويكرد عقلي به علوم اجتماعي2  
  ان اجتماعيهاي عميق و بنيادين جه تغيير اليه -هاي اجتماعي انكار شناخت علمي ارزش -) تنزل شناخت به عقل عملي3  
  عدم كنترل چالش فقر و غنا -هايشان حاكميت اكثريت بر مدار خواسته -كارگيري عقل نظري در شناخت عقلي ) به4  
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  به كدام گزينه مرتبط است؟» هاي هانتيگتون جنگ تمدن«و » هاي جهاني از ديدگاه هيتلر دليل وقوع جنگ«ترتيب  به -234
  هاي كشورهاي غيرغربي هاي غربي در قبال مقاومت توجيه عمليات نظامي قدرت -باز تنفسي) نياز سرمايه و صنعت به فضاي 1  
  پايان جنگ با رشد علم تجربي و صنعت -) انتقال بحران به قشر محروم براي بازار و نيروي كار ارزان2  
  يرقابت كشورهاي اروپايي بر سر مناطق استعمار  -) نياز سرمايه و صنعت به فضاي باز تنفسي3  
  بازار و نيروي كار ارزان و بحران اقتصادي -هاي تمدني متفاوت ) تقسيم جهان به حوزه4  
  اند؟ ترتيب با چه هدفي تحقق يافته موارد زير به -235
   بسط و توسعۀ عقالنيت ابزاري  
   شناسي پوزيتيويستي جامعه  
   جهاني استعمار  وابستگي قدرت حاكمان سكوالر به قدرت  
  هاي مسلمان هاي كشور اصالح رفتار دولت -ها داوري ارزشي و انتقادي نسبت به ارزش -اهداف دنيوي با استفاده از علوم تجربي ) رسيدن به1  
از بـين بـردن مظـاهر دينـي و  -هـا گيـري آن بيني و پيش هاي اجتماعي براي پيش شناخت پديده -گيري حوادث و مسائل طبيعي بيني و پيش ) پيش2  

  ختارهاي اجتماعي پيشيناسالمي و حذف سا 
ايجاد سـاختارهاي  -ها و هنجارها سوي نظام مطلوب با داوري نسبت به ارزش هاي خود جهت گذار از نظام موجود به اعالم توصيه -) تسلط بر اين جهان3  

  اجتماعي استعماري جديد
  هاي كشورهاي مسلمان اصالح رفتار دولت -ها زشداوري ارزشي و انتقادي نسبت به ار  -گيري حوادث و مسائل طبيعي بيني و پيش ) پيش4  

  
  دست بياوريم، آنگاه ............... وقتي نتوانيم فصل يك مفهوم را به -236
  ) تعريف تام ممكن نيست.4  ) تعريف حدي ميسر نيست.3  شود. ) تعريف منطقي ناممكن مي2 ) بايد به شرح اسم متوسل شويم.1  
 ............... ارائه كرده؛ زيـرا از كند، برهاني وقتي ابن سينا در برهان صديقين، از طريق وجود حتي يك موجود ممكن، واجب الوجود را اثبات مي -237

  ............... رسيده است.
  معلول به علت -) انّي4  علت به معلول -) انّي3  علت به معلول -) لمّي2  معلول به علت -) لمّي1  
  ............... توان نتيجه گرفت كه آنگاه مي» انديشيم چه بخواهيم و چه نخواهيم، مي«اگر بپذيريم كه  -238
  شود. ) قواعد تفكر، غير وضعي مي4  شود. ) انديشيدن، ناآگاهانه مي3  شود. ) خود تفكر، ارادي مي2  شود. ) موضوع تفكر، غيرارادي مي1  
  »نسبت ميان .............. و .............. تساوي است.«توانيم بگوييم:  ، مي»گربه«هوم دربارٔه مفاهيم ذاتي و عرضي مف -239
  هر عرض عامي -) جنس4  هر عرض خاصي -) جنس3  هر عرض عامي -) نوع2  هر عرض خاصي -) نوع1  
  قسمت دوم كدام گزينه، مستلزم قسمت اول است؟ -240
  كوشي اگر در طلبش مي ) معذوري2    ) گر آمدنم به خود بُدي، نامدمي1  
  ) بر شاخ اميد اگر بَري، يافتمي4  ) اي ديده اگر كور نئي (نيستي)، گور ببين3  
  توانيم بگوييم كه قطعاً ............... اش كاذب است، مي بخشي كه متضاد نتيجه دربارٔه قياس نتيجه -241
  ) نتيجۀ قياس، صادق است.2  ) يكي از مقدماتش موجبۀ جزئي است.1  
  هايش سالبه نيست. كدام از مقدمه ) هيچ4    قياسِ شكل سوم نيست. )3  
، يك مقدمۀ «..............»است. اگر اين قياس از شكل ............... باشد و قضيۀ » لباس«دانيم منتج است يا نه، مفهوم حد وسطِ قياسي كه نمي -242

  آن باشد، اين مقدمه قطعاً ............... خواهد بود.
  صغرا -ها لباس نيستندبعضي جسم -) دوم2    كبرا -هر لباسي رنگ دارد -اول )1  
  صغرا  -هيچ مايعي لباس نيست -) چهارم4  كبرا -ها وزن دارندبرخي لباس -) سوم3  
  اگر بدانيم كه يك مفهوم، هيچ مصداقي در عالَم خارج از ذهن ندارد، كدام گزينه دربارٔه آن درست است؟ -243
  ) با هيچ مفهومي نسبت تساوي ندارد.2  شود. پنجگانۀ هيچ ذاتي، محسوب نمي ) جزء كليات1  
  ) مفهومي كلي است و شايد عرضِ يك ذات باشد.4  فهوم دروني يك مفهوم ديگر باشد.) شايد م3  
  تواند نتيجۀ يك استقرا باشد؟ كدام گزينه مي -244
  ) اين دو نفر ورزشكارند.2    ) هر آدمي باسواد نيست.1  
  ) چند نفري در اين جمع باسوادند.4  اند. سياري از كارگران از كار اخراج شده) ب3  
  اي دارد؟ استدالل زير چه مغالطه -245
  ».هر انساني توانايي درس خواندن دارد«؛ پس »خواندن دارد هر بشري توانايي درس«، »هر انساني بشر است«  
  ) رفع مقدم4  عكاس) ايهام ان3  ) مصادره به مطلوب2  ) عدم تكرار حد وسط1  
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 شود.  در همۀ ............... براي بيان ............... از مفاهيم علت و معلول استفاده مي -246

 اصول و مباني  -) علوم انساني4  قراردادها -) علوم طبيعي3  قوانين  -) علوم طبيعي2  روابط انساني  -) علوم انساني1  

  دارد؟» مُثُل افالطون«ظريۀ با ن كمتريكدام گزينه تناسب  -247
) صـــورت زيـــرين اگـــر بـــا نردبـــان معرفـــت1
ـــــــود2 ـــــــايه ش ـــــــياد آن س ـــــــي ص ) ابله
اش ) مـــــــرغ در بـــــــاال پـــــــران و ســـــــايه3
ــت4 ــيش نيس ــرابي ب ــاگون ش ــام گون ــزاران ج ) در ه

  

ـــا اصـــل خـــود يكتاســـتي   ـــاال همـــي ب ـــر رود ب ب
ـــــي ـــــه بي م ـــــدان ك ـــــود دود چن ـــــه ش ماي

ـــــــي ـــــــرغ م ـــــــر روي صـــــــحرا م وش رود ب
يارند انجـــم آفتـــابي بـــيش نيســـتگـــر چـــه بســـ

  

 گفت: ............... توان نميدربارٔه سوفسطائيان  -248

 هاي معيني نداشتند. ) عقايد و آموزش2  ) زمينۀ توجه انديشمندان به فن منطق را فراهم كردند. 1  

 لزل ساختند. هاي خود، مباني علم منطق را متز  ) با مغالطه4  اعتباري علم و انديشه بودند. ) منادي بي3  

 ، به منزلۀ .............. است. »گريختن وي از زندان«سقراط معتقد بود كه  -249

 ) ترجيح مدعيان قضاوت در دنيا بر داوران دادگر آن جهان2  ها ) وابستگي او به دوستان و خويشاوندان و نگراني براي آن1  

 مسخره كردن خويشتن و دور شدن از مقتضاي حكمت )4  ) پذيرفتن درستيِ اتهامات وارد شده در دادگاه هلياست3  

ظاهركنندٔه استعداد «و » اندازد طبيعتي كه مانند كدبانو هيچ چيز مفيدي را دور نمي«، »سوي كمال دهندٔه جهان، به ميلِ سوق«از نظر ارسطو  -250
 يك از علل اربعه هستند؟ تري براي كدام هاي مناسب ترتيب، مصداق به» گل

 غايي -غايي -) فاعلي4  صوري -فاعلي -) فاعلي3  فاعلي -غايي -) غايي2  مادي -ليفاع -) غايي1  

 هاي همۀ قضايا، يكسان است؟ در كدام گزينه، رابطۀ ميان موضوع و محمول -251

 سيمرغ هست -حسن هست -خدا هست )2  ميز هست -ديو هست -) سيمرغ هست1  

 پا موجود است خرچنگ دوازده - ديو موجود است - الباري موجود است شريك) 4  موجود استمرغابي  -الباري موجود است شريك -) ديو موجود است3  

شود كه مطابق با آن در اسفار اربعۀ مالصدرا، يك ............... قرار داده شده  در طريق عرفان، سير از خلق به حق، در سفر ............... محقق مي -252
  است كه مقدمۀ ............... است.

 شناخت خدا و يگانگي او -بحث فلسفي -) دوم2  سير در اسما و صفات الهي -عمل سلوكي -) اول1  

 سير در شئون و كماالت الهي -عمل سلوكي -) دوم4  شناخت برترين مرتبۀ وجود -بحث فلسفي -) اول3  

 توان گفت: ............... مي» ابوحامد محمد غزالي«دربارٔه  -253

 شد و در بحث و مناظره نيز حريفي نداشت. صر خويش محسوب مي) از خطيبان نامي ع1  

 سينا بود. سينا نگاشت كه البته هدف او شرح اشارات نبود بلكه جرح و نقد آراء ابن ) كتابي در شرح اشارات ابن2  

 خوبي آموخته بود. به دانست و در مدرسۀ نظاميۀ بغداد، نزد اساتيد فن، فلسفه را ) انتقاد از فلسفه را وظيفۀ شرعي خويش مي3  

  ترين متكلمان اشعري بود كه عالوه بر مهارت در مبادي و مسائل علم كالم، به عرفان و تصوف نيز گرايش زيادي داشت. ) يكي از بزرگ4  
 رساند، كدام است؟ ترين عاملي كه قؤه تفكرِ انسان را به فعليت مي مهم -254

  ) درك قانون كلي عليت2    ) كشف معناي هستي1  
 ) تالش براي درك وجوب علت و معلول4  ) مواجهه با پرسش چرايي وجود اشياء3  

 را داده است؟  »ج«تا  »الف«ترتيب، پاسخ سؤاالت  كدام گزينه با توجه به سخن زير، به -255

  »موصوف بودن موجود به اينكه بعد از عدم و نيستي است، به فعل فاعل و اثر جاعل ربطي ندارد.«  
  به كدام مطلب اشاره دارد؟ الف) اين سخن  
  به چه معناست؟» موصوف بودن موجود به اينكه بعد از عدم و نيستي است«ب) عبارت   
  در اين عبارت چيست؟» اثر«ج) منظور از   
 علت -يعني قديم است -وجو شود ) مالك نيازمنديِ معلول به علت، بايد در خود معلول جست1  

 علت -يعني حادث است -الوجود است م خويش، ذاتاً يك ممكن) هر شيء حادثي مقدم بر وجود و عد2  

 معلول -يعني حادث است -وجو شود ) مالك نيازمنديِ معلول به علت، بايد در خود معلول جست3  

 معلول -يعني قديم است -الوجود است ذاتاً يك ممكن ،) هر شيء حادثي مقدم بر وجود و عدم خويش4  

يابد و مراد او از نور، ............... است و اتحـاد دانـش  دليل كثرتِ ............... تكثر نمي خورشيد واحدي است كه بهاز نظر شيخ اشراق، حقيقت،  -256
 پذير شده است. واسطۀ ............... امكان نگر عارفان، به نگر فيلسوفان و ذوق درون برون

  لي به عرصۀ علم حضوريعبور از مرحلۀ علم حصو -نور مرئي و نور باطني -) مظاهرش1  
 عبور از مرحلۀ علم حصولي به عرصۀ علم حضوري -تنها نور باطني -) منشأش2  

 همراهي شيؤه استداللي با سير و سلوك قلبي -نور ظاهري و نور نامرئي -) منشأش3  

  همراهي شيؤه استداللي با سير و سلوك قلبي -تنها نور نامرئي -) مظاهرش4  
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 تر است؟ ، كدام عبارت مناسب»روش فلسفي«با » ش كالميرو «در مقايسۀ -257

 اي دارد. ) اصول و مبادي عقلي متكلمان با اصول و مبادي عقلي فيلسوفان، تفاوت عمده1  

 روش فيلسوفانِ اشراق، نزديك است ولي اختالف مهمي نيز با هم دارند. ) روش متكلمان به2  

  كنند. اساس اعتقاد به حُسن و قُبح شرعي، استوار ميهاي خويش را بر  ) متكلمان غالباً استدالل3  
 دهند. كنند و به افعال خدا نيز تسرّي مي ) حكما معيارِ حُسن و قُبح را به زندگي انسان محدود نمي4  

 ؟ نداردكدام گزينه به ويژگي ممتاز حركت، نسبت به صفات ديگر يك شيء، اشاره  -258

 ) با ماهيت و ذات شيء، سر ناسازگاري دارد.2  ي است.قرار  يء به بيكنندٔه قرار ش ) تبديل1  

 كند. ) حكايت از عوض شدنِ تدريجيِ شيء مي4  ) تبعيت كنندٔه از شيء و متكي به آن است.3  

 است؟ نادرستشناسي او كدام گزينه  سينا، در طبيعت مطابق ديدگاه مابعدالطبيعيِ ابن -259

 ردات و ماديات حاكم است، جهانِ طبيعت نيكوترين نظامي است كه امكان تحقق پيدا كردن دارد.تعالي بر عالَم مج ) چون عنايت و لطف باري1  

 شوند. شوند، گرچه براي طبيعت، نقص هستند ولي نسبت به ماوراءالطبيعه، خير و كمال محسوب مي ها و شروري كه در طبيعت ديده مي ) بدي2  

 شود.» تعالي شناخت فقر هميشگي اشيا نسبت به باري«و » شناخت حكمت الهي«ه دو جنبۀ ) تحقيق علمي واقعي دربارٔه طبيعت، بايد منجر ب3  

 مددِ مجردات است. شود و تأثير اين مبدأ بر حركت، به) احسن بودنِ نظامِ تحوالت طبيعي، از طريق مبدأ دروني حركت و سكونِ اشيا حاصل مي4  

 شود و سپس ............... اشي مي، در آغاز ............... ن»رابطۀ عليت«درك  -260

 يابد. به معلوم بالعرض مبدل شده و صورت كلي مي -) از معلوم بالذات1  

 شود. به معلوم بالعرض مبدل مي -اي كلي از معلوم بالذات شكل قاعده ) به2  

 آيد. اي كلي و عقالني درمي شكل قاعده با انعكاس در ذهن به -) از تجربۀ حسي3  

 گردد. مالك درستي هر تجربه محسوب مي -اي كلي از عقل عدهشكل قا ) به4  

  
  ؟ندارندپذيري  هاي مطرح شده در كدام رويكرد، امكان تاييد نظريه -261
  كاوي ) روان4  ) شناختي3  شناختي ) زيست2  ييگرا  ) انسان1  
  يست؟شناسي چ هدف بنيادين و اوليه از فعاليت علمي در روان -262
  بيني دقيق و فهم صحيح از پديدٔه موردنظر ) پيش2  هاي مناسب ) كنترل پديدٔه موردنظر از طريق روش1  
  ها پذير و تجربي از پديده ) رسيدن به توصيفي آزمون4  ها ) بررسي رابطۀ علت و معلولي بين پديده3  
  بررسي اين موضوع پرداخته است؟ شناس به شود و كدام روان ريزي مي پايه» تفكر منطقي«در كدام دوره،  -263
  پياژه -) عمليات عيني4  اريكسون -) عمليات عيني3  پياژه -) عمليات صوري2  اريكسون -) عمليات صوري1  
  اساس ............... است. بندي بر ويژگي توجه ............... است و اين نوع توجه مربوط به تقسيم» زمان طور هم پردازش اطالعات به« -264
  ها از محيط تعداد محرك -) غيرارادي2  ها از محيط تعداد محرك -) پراكنده1  
  رابطۀ شناخت انسان و محرك -) پراكنده4  رابطۀ شناخت انسان و محرك -) غيرارادي3  
تالل روانـي و سـمت اخـ كند كه كوشش ما منجر به سالمت رواني و سازگاري شـده و يـا بـه كدام نوع پاسخ در برابر فشار رواني تعيين مي -265

  ناسازگاري رفته است؟
  ) شناختي4  ) رفتاري3  ) فيزيولوژيك2  ) هيجاني1  
تواند تا چند ساعت با كسـي صـحبت كنـد، در  شود و نمي وقتي شخصي در اثر شنيدن خبر فوت يكي از نزديكانش دچار شوك شديدي مي -266

  كدام مرحلۀ سندرم انطباق عمومي قرار دارد؟
  ) فشار رواني4  ) فرسودگي3  ) هشدار2  ) مقاومت1  
  به چه عاملي بستگي دارد؟» طفوليت«هاي حركتي در دورٔه  رشد مهارت -267
  ) آموزش بزرگساالن4  ) افزايش قد و وزن3  ) رشد طبيعي و تدريجي مغز2  كرٔه مغز ) هماهنگي بين دو نيم1  
  دٔه كدام رويكرد است؟عه اشاره دارد، به» سازي خاطرات ذخيره« فرايندمطالعۀ رفتاري كه به  -268
  كاوي ) روان4  ) رفتاري3  گرايي ) انسان2  ) شناختي1  
  دهد؟ را افزايش مي» مشاهدٔه طبيعي«دست آمده از روش  كدام عامل اعتبار اطالعات به -269
  ) عدم كنترل آزمايشگر روي رفتار2    ) تكرار نتايج در آزمايشات بعدي1  
  ثابت نگه داشتن متغيرهاي محيطي )4  كنندگان از مشاهده ) عدم آگاهي شركت3  
  گيرد؟ شناختي قرار مي شود و اين اختالل جزو كدام دسته از اختالالت روان در كدام اختالل ديده مي» احساس اجبار به انجام كارهاي ناخوشايند« -270
  خلقي -جتماعي) هراس ا 4  اضطرابي -) وسواس فكري عملي3  خلقي -) وسواس فكري عملي2  اضطرابي -) هراس اجتماعي1  
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  شود؟ ترتيب در كدام قسمت مغز پردازش مي ادراك اشكال ساده و پيچيده بينايي به -271
  منطقۀ گيجگاهي تحتاني -) منطقۀ سوم قشر خاكستري2    لوب گيجگاهي -اي ) لوب آهيانه1  
  هاي جانبي بزرگ هسته -هاي جانبي كوچك ) هسته4    لوب پيشاني -سري ) لوب پس3  
آموز روستايي كه از سطح هوشي و تحصيلي يكساني برخودار بودند، اعضـاي خـانوادٔه خـود را از دسـت  زلزلۀ اخير سرپل ذهاب دو دانشدر  -272

تدريج با شرايط كنار آمد و تصميم گرفت تحصيالت خـود را ادامـه  ها بالفاصله در اثر اين حادثه خودكشي كرد، ولي ديگري به دادند. يكي از آن
  كند؟  امل تفاوت واكنش اين دو فرد را توجيه ميدهد. كدام ع

  ) مقاومت در برابر نيروهاي بيروني2    هاي شخصيتي ) ويژگي1  
  كننده ) شرايط و وقايع تهديد4    ) نوع نگرش اطرافيان نسبت به فرد3  
حمل كنـد يـا نـه، در كـدام وضـعيت فرسايي را ت دست آوردن حقوق بيشتر، شرايط كاري طاقت خواهد تصميم بگيرد براي به شخصي كه مي -273

  شناختي قرار دارد؟ روان
  اجتناب -) تعارض گرايش4  اي جنگ يا گريز ) روش مقابله3  ) ناكامي اجتماعي2  اجتناب -) تعارض اجتناب1  
ركزي در كدام مرحلۀ قبـل از زايي را براي جنين به همراه دارد؟ ثانياً سيستم عصبي م اوالً كدام عامل در سه ماه آخر بارداري پيامدهاي آسيب -274

  تولد رشد سريعي دارد؟
  جنيني -تغذيه ) سوء4  روياني -) سوءتغذيه3  روياني -) پرتونگاري2  جنيني -) پرتونگاري1  
  رو خواهد شد؟ مغز فردي آسيب ببيند، با چه مشكلي روبه» ورنيكه«چنانچه در اثر تصادف منطقۀ  -275
  ن و شنيدن سخن ديگران براي او ممكن نخواهد بود.) سخن گفت2    تواند سخن بگويد. ) نمي1  
  شود. رو مي ) در فهم سخن ديگران با مشكل روبه4  شود. در فهم سخن ديگران مشكلي ندارد، اما سخن گفتن برايش دشوار مي) 3  
دست  بتواند احساس تعلق كافي به گردد و چنانچه اين فرد براي فردي با اهميت مي» داشتن احساس تعلق و دوست«پس از ارضاي كدام نياز،  -276

  شود؟ آورد، كدام نياز در او برانگيخته مي
  خودشكوفايي -نفس ) احترام و عزت4  خودشكوفايي -) امنيت3  امنيت -نفس ) احترام و عزت2  نفس احترام و عزت -) امنيت1  
  رسد؟ مينظر  آموز قدبلند، كوتاه به آموز با قدي متوسط در كنار يك دانش چرا يك دانش -277
  ) خطاي ادراك ناشي از ثبات ادراكي2    ) خطاي ادراك ناشي از اثر زمينه1  
  دليل محدوديت در حوزٔه بينايي ) تفسير نادرست از محرك خارجي به4  هاي حسي ) تصحيح خطاي احتمالي در محيط با توجه به محدوديت3  
است از كدام روش تحقيق استفاده كرد؟ كدام عبارت دربارٔه ارتباط ايـن دو  بهتر» ارتباط بين استدالل اخالقي و رشد شناختي«براي بررسي  -278
  است؟ رستد
  استدالل اخالقي در دورٔه مافوق قراردادي به رشد شناختي نوجواني بستگي دارد. -) آزمايشي1  
  رشد شناختي در دورٔه كودكي به استدالل اخالقي در دورٔه قراردادي بستگي دارد. -) آزمايشي2  
  رشد شناختي در دورٔه كودكي به استدالل اخالقي در دورٔه قراردادي بستگي دارد. -ستگيب ) هم3  
  استدالل اخالقي در دورٔه مافوق قراردادي به رشد شناختي نوجواني بستگي دارد. -بستگي ) هم4  
  هاي كدام جنبۀ رشد دورٔه نوجواني است و به چه معناست؟ از ويژگي» سازي تفكر فرضيه« -279
  اساس تجربيات شخصي و مشاهدٔه واقعيات عيني استدالل نكردن بر -اجتماعي ) رواني1  
  محدود نبودن امكانات فكري به اينجا و اكنون  -) رواني اجتماعي2  
  محدود نبودن امكانات فكري به اينجا و اكنون -) شناختي3  
  استدالل نكردن براساس تجربيات شخصي و مشاهدٔه واقعيات عيني -) شناختي4  
  ؟ستا درستنا» ادراك«كدام عبارت در مورد  -280
  سازد. ) مراحل پذيرش، تبديل و تفسير اطالعات، ادراك را ممكن مي1  
  ها است. معني ادراك نادرست از آن ) توجه كردن به برخي اطالعات و عدم توجه به برخي ديگر به2  
  ح پردازش اطالعات بينايي را به عهده دارد.ترين سطح پردازش و قشر خاكستري باالترين سط هاي حسي پايين ) گيرنده3  
  شنويم به چه چيز تعلق دارد، ادراك است. بينيم و مي ) تشخيص دادن اينكه آنچه مي4  
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 اسکن با توانید می شام گرامی، داوطلب

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

  شوید. وارد دو گزینه

 @gozine2ir_97E 

  
  

  

  

    
  
  
  
  

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

اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ

  

۲  
۳  
۱۱  

  تذکرات مهم 

  

گردد. کـارت ورود برگزار می ۷۹ تیر ۱دو روز جمعه   گزینه ۱۴ ۀمرحلآزمون آزمایشی  -۱

انـد، در نـام کرده مون برای داوطلبانی که از این مرحله به بعـد ثبتاین آز  ۀبه جلس

  توزیع خواهد شد. خرداد ۳۱شنبه  روز پنج

های های مختلف توزیع کارنامه و برگزاری آزمون داوطلبان از طریـق مناینـدگی حوزه -۲

  رسد. کنندگان می دو در رسارس کشور به اطالع رشکت گزینه

نامه و کارنامـه درج شـده بر روی کارت ورود به جلسه، پاسخداوطلبی شام که  ۀشامر  -۳

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 ۱۳ ۀمرحلهای مقدماتی آزمون آزمایشی  کارنامه -۴

قـرار www.gozine2.irدو بـه آدرس  بر روی پایگاه اینرتنتـی گزینـه ۹۷ خرداد ۲۵

۱۹توانیـد از سـاعت  می ۱۳ ۀمرحلهای نهایی آزمون  کارنامه ۀگیرد. برای مشاهد می

سـه مراجعـه مناییـد. در صـورت بـروز، به پایگاه اینرتنتـی مؤسخرداد ۲۵روز 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 -۵
 یند.اند، دقت منایند که تا آخرین مرحله آزمون آن را حفظ منا کارت را دریافت کرده
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 خربه؟ چه " ۷۹ دو گزینه " کانال در

  عزیز سالم انداوطلب

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

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

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

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

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

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

  نشده و هنوز ادامه دارد. 

  های خدمات کانال عبارتند از: ترین رسفصل مهم

   آموزشی مطالب )۱

  شود از جمله: ی و موفق است به شام داده مینیاز یک مطالعه اساس ای از آنچه که پیش در این بخش برگزیده  

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

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

 کند. تر می ها ارائه شده و مطالعۀ شام را ساده ادگیری بهرت درسمنظور ی آموزشی که به های کمک جزوه  

 های گذشته؛  دو در سال های گزینه آرشیو آزمون  

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

 های پایانی؛  آرشیو امتحان  

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

   ای مشاوره مطالب) ۲

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

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

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

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

 شد که تا انتهای سال تحصیلی بتوانید با اطمینان قدم بردارید.  قرار داده خواهد
 تر شام از زمان، در اختیارتان قرار داده خواهد شد.  : متناسب با هر مقطع زمانی برای استفادۀ هرچه مطلوبای مقالۀ مشاوره 
 وزشی شام با هدفی است کـه در آزمـون رسارسی : بهرتین منبع برای تطبیق وضعیت آم۱۳۹۶شدگان آزمون رسارسی  های پذیرفته کارنامه

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

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

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

  کنکور داوطلب یک ردنیازمو  های رسانی اطالع و اخبار) ۳

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

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

  پیرشفت درسی مترکز کنید.

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

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

  gozine2ir_97R@گـروه ریاضی  

  gozine2ir_97T@گـروه تجربی  

  gozine2ir_97E@گـروه انسانی  

  باشیـد و رسبلند موفق
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  )یانسان علوم آزمایشی (گروه ۱۳ شامرۀ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ

  
  مشخصات سؤال: * ساده * فهرست واژگان ادبيات چهارم ▲  1پاسخ: گزينۀ  -1

  خمه: گورستان زردشتياند /  كردند. خانقاه: محلي كه درويشان و مرشدان در آن سكونت مي/  ُارسي: نوعي در قديمي  
  هاي مختلف ادبيات سوم مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -2

  گيري مجانبت: دوري، كناره/  لقا: ديدار، چهره، روي/ مالعبت: بازي كردن   
  هاي مختلف ادبيات دوم مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -3

  ه، خرقۀ درويشانخيره خير: بيهوده/ شوال: خرق  
  هاي مختلف ادبيات سوم مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -4
  ادبيات دوم 193مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -5

  زادٔه كرماني است. اثري از ميرزا عبدالحسين صنعتي» مجمع ديوانگان«  
  هاي مختلف ادبيات چهارم مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -6

  : سيرت رسول اهللا: دكتر عباس زرياب خويي2گزينۀ   
  شرح زندگاني من: عبداهللا مستوفي -االلباب: محمد عوفي : لباب3گزينۀ   
  العلما: تنكابني : قصص4گزينۀ   

  مشخصات سؤال: * متوسط * تركيبي ▲  3پاسخ: گزينۀ  -7
  درست است.» عتاب«  

  ات سؤال: * متوسط * تركيبيمشخص ▲  4پاسخ: گزينۀ  -8
  امالي درست:  
  ترتيب عمل و امل : به3گزينۀ /  : وقاحت2گزينۀ /  : غريب1گزينۀ   

  مشخصات سؤال: * دشوار * تركيبي ▲  2پاسخ: گزينۀ  -9
  متناسب با...  كار نرفته معني به  كار رفته معني به  واژه  گزينه

  كيوان   سيارٔه مشتري  خريدار  مشتري   1
  خورشيد  آفتاب  محبت  مهر  3
  نمك  مزٔه شور  هيجان و غوغا  شور  4

  مشخصات سؤال: * دشوار * تركيبي ▲  4پاسخ: گزينۀ  -10
  بخشي به عقل و ناوك غمزه (اضافۀ تشبيهي)/ استعاره: جان / تشبيه: خدنگِسپر انداختن (تسليم) -: كنايه: خدنگ انداختن (حمله)1گزينۀ   
  جناس: قهر و زهر»/ ب«و صامت » ي«نوازي مصوت بلند  آرايي: گوش ر شكرآميز/ واجزه -: تناقض: قهر لطف اندود2گزينۀ   
: جناس تام: شيرين (مزه) و شيرين (معشوقۀ فرهاد و خسرو)/ تلميح: اشاره به داستان خسـرو و شـيرين/ اغـراق: اغـراق در توصـيف 3گزينۀ   

  شيريني لب
  مشخصات سؤال: * دشوار * تركيبي ▲  4پاسخ: گزينۀ  -11

  ريختن جان (مكنيه)»: د«استعاره      حيات داشتنِ كشته»: ه«تناقض   
  »خ«و » ر«، »د«هاي  نوازي صامت گوش»: ب«آرايي  واج  ابرو به كمان/ گيسو به كمند»: الف«تشبيه   
  سالمت و مالمت»: ج«جناس   

  زبان فارسي سوم 116مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -12
  توان آن را به فعل چسباند: نيارايدت) آرايد. (يا مي تر نمي را از اين خوب توهيچ مشاطه   تتر  يارايد از اين خوبهيچ مشاطه ن  
  اليه است. در جاي خود آمده و مضاف» ت«ها ضمير متصل  در ساير گزينه  

  زبان فارسي سوم 153مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -13
  : رفتي (غيراسنادي)4در گزينۀ » شدي«  
  ها: اسنادي در ساير گزينه» شدي«  

  زبان فارسي سوم 15مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -14
   14/ آشنايي ِـش/ كه/ از/ كجا/ ي (هستي)/ كه/ آيد/ از/ تو/ بو/  َـها: ليلي/ گفت/  واژه  
  اند. : ضماير متصل، هر كدام يك واژه1نكتۀ   
  كه آيد ها بايد بازگرداني شوند: كĤيد  فف: مخ2نكتۀ   
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  زبان فارسي سوم 180مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -15
  بيايد، اضافۀ گسسته (راي فك اضافه) داريم:» را«اليه و مضاف  اليه عوض شود و بين مضاف هرگاه جاي مضاف و مضاف  
  را دست و پاي اسب مراد مخالفان تو دست و پاي اسب مراد مخالفان تو   
  فلك را سقف بشكافيم سقف فلك را بشكافيم   

  زبان فارسي سوم 60مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -16
  او واژٔه دوم تمام ابیات: از  
  ها: بررسي همۀ گزينه  

  گشتم اوجدا از  گشتم  از او جدا: 1گزينۀ 
  متمم اسم                      مسند                                

  بپرسيد او: از 2گزينۀ 
  متمم (متمم فعل)             

  گشت   يقين   اواز   هرچه گمان بود: 3گزينۀ 
  قيد   مسند      فعل                  نهاد                             

  گردد    شكر   او : زهر از 4گزينۀ 
  قيد   مسند       فعل                              

  زبان فارسي سوم 59و  58هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -۱7
  راستينآلود امام  هاي گريه : ناله1گزينۀ 

  اليه صفت مضاف                                                       
  عميق بسيارچاه  حلقه: چند 2گزينۀ 
  مميز        قيد صفت                             

  جهنميخورشيد  همان: سايۀ 3گزينۀ 
  اليه اليه       صفت مضاف صفت مضاف                       

  »ش َـ «     ها بال: صداي سايش 4گزينۀ 
  اليه اليه مضاف اليه    مضاف اليه مضاف مضاف                                  

  ادبيات دوم 3مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3 پاسخ: گزينۀ -18
  : الهام شدن به شاعر3مفهوم بيت   
  گويي همۀ موجودات مفهوم مشترك ساير ابيات: تسبيح  
  خواجو:  

ــه ســحر مــرغ ســحرخوان ــد ب ــو خوان توحيــد ت
 

ــا  ــل گوي ــن بلب ــه چم ــد ب ــو گوي ــبيح ت تس
 

  سعدي:  
ــــن شــــرط آدميــــت نيســــت گفــــتم اي

 

خـــاموشخـــوان و مـــن  مـــرغ تســـبيح 
 

  ادبيات دوم 95مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -19
  مفهوم بيت سوم: اغتنام فرصت  
  ارزش دانستن دنياي مادي و دعوت به تعالي مفهوم ساير ابيات: بي  
  سنايي:  

دوز چشـم از نـام و ننـگ پاي بـر دنيـا نـه و بـر
 

ــر  ــا زن و ب ــر عقب ــار دســت ب ــر و ع ــد راه فخ بن
 

  ادبيات سوم 39مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2سخ: گزينۀ پا -20
  مفهوم مشترك: تغييرناپذيري سرشت  
  صائب:  

ــت ــع راس ــود طب ــان نش ــزش كج ــج  ز آمي ك
 

ـــي  ـــم نم ـــف خ ـــرف، ال ـــود از اتصـــال ح ش
 

  
ــت ــان راس ــج از زور كم ــر ك ــود تي ــز نش هرگ

 

ــوان كــرد  مــا را چــه خيــال اســت كــه ارشــاد ت
 

  ادبيات سوم 59خصات سؤال: * دشوار * صفحۀ مش ▲  1پاسخ: گزينۀ  -21
  : رازدار بودن1مفهوم بيت   
  گوست. مفهوم ساير ابيات: سخن معرف شخصيت سخن  
  سعدي:  

تــــا مــــرد ســــخن نگفتــــه باشــــد
 

ـــــد  ـــــه باش ـــــرش نهفت ـــــب و هن عي
 

  ادبيات سوم 115مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -22
  دار بودنِ معشوق: بيان علت پرطرف4مفهوم بيت   
  مفهوم ساير ابيات: وحدت وجود  
  فيض كاشاني:  

است از چشم كسان پيداسـت كيسـت  آنكه پنهان
 

در دل هر ذره خورشـيد نهـان پيداسـت كيسـت 
 

  ادبيات چهارم 3مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -23
  گوست. بيت: سخن (ناله و شعر) بيانگر باطن سخن دومفهوم مشترك   
  مفهوم ساير ابيات:  
  : تأثير عشق بر دل عاشق شاعر4گزينۀ /  : تأثير شعر شاعر در دل يار3گزينۀ /  : تأثير يار1گزينۀ   
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  ادبيات چهارم 46مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -24 
  : توصيه به ترك طمع1مفهوم بيت   
  اييمفهوم ساير ابيات: توصيه به ترك تعلقات دني  
  عالمه طباطبايي:  

ـــــــردان و وارســـــــتگان ـــــــي رادم ول
ـــــه آزاده ـــــرورزان ك ـــــين مه ـــــد مه ان

 

ــــــا  ــــــه مرداره ــــــز ب ــــــد هرگ نبازن
بريزنـــــــد از دام جـــــــان تارهـــــــا

 

  ادبيات چهارم 69مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -25
  : عبارت: فناي عاشق سبب ارتقاي اوست/ بيت: شكوه از يار 2گزينۀ   
  ها: ساير گزينهبررسي   
  فنا : مفهوم مشترك عبارت و بيت: عشق 1گزينۀ   
  : مفهوم مشترك عبارت و بيت: هرچه خدا بخواهد.3گزينۀ   
   : مفهوم مشترك عبارت و بيت: قدرت معنوي عاشقان4گزينۀ   

  
  ترکیبی*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۶

  )۴و  ۳های  اشتّدت: شدت یافت (رد گزینه  )۴و  ۳، ۲های  الّثقافّیة: این پیوند فرهنگی (رد گزینه هذه العالقة  
  )۴و  ۳، ۲های  ها (رد گزینه جمیع أفراد الّشعوب: همۀ افراد ملت    )۴هذا الّدین: این دین (رد گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۷
  )۳و  ۲های  کانت: بود (رد گزینه    )۴و  ۲های  گزینهچند (رد  و إن: هر  
   .شود چون قبلش فعل ماضی آمده (کانت)، لذا ماضی ترجمه می» ال تنظر«  )۳خورندگان (رد گزینۀ  نظرة املتحّرسین: مانند نگاه حرست  

  )۳و  ۲های  (رد گزینه
  )۴و  ۲های  (رد گزینه .فعل است» ال تنظر«ضمناً   

  ترکیبی*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۸

در کتـاب درسـی، ایـن سـؤال قابـل  )إمّنـا یخشـی اللّـه مـن عبـاده العلـامء(کند. (ضمناً با توجه بـه ترجمـۀ آیـۀ  حرص در انتهای عبارت ایجاد می» إمّنا«  
  گویی است.) پاسخ

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۹
  )۴و  ۳های  أقدر: بتوانم (رد گزینه    )۱ۀ ي: کاش من (رد گزینلیتن  
  )۳عارٍف: یک عارف (نکره) (رد گزینۀ     )۱ي: درونم (رد گزینۀ باطن  
  )۴اُبّدل: تبدیل کنم (رد گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۰
  : ۳موارد نادرست گزینۀ   
  »افزوده شد«درست است نه » زادوا: افزودند«  
  »در زمان قدیم«درست است نه » ّب القدیم: پزشکی قدیمالطّ «  
  نیستند.» کبیرة«و » زیادات«های دقیقی برای  معادل» بسیار«و » ها عنوان«همچنین   

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۱
  ه اشاره دارد.در هر دو قسمت گزینه به نقش تجربه و تأثیر آن در فهمیدن و رو شدن دست فریب و خدع  
  است.» حرفی کم«است ولی جملۀ فارسی تأکید به » هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد«: عبارت عربی معادل ۱گزینۀ   
  است.» عدم بدخواهی برای دیگران«است ولی جملۀ فارسی تأکید بر » هر که با حق در افتد ور افتد«: عبارت عربی معادل ۲گزینۀ   
  داند. ها می است برخالف جملۀ فارسی که راه شناخت افراد را از سخن آن» حرفی دعوت به کم«معادل : عبارت عربی ۴گزینۀ   

  ترکیبی*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۲
  .نیامده است ۴و  ۲های  در گزینه» هستند که«  
  .نادرست است» متشامئاً «نباید جمع بیاید و همچنین مفرد بودن » أیام: «۲گزینۀ   
   .: فعل انتهایی مجهول آمده که کامالً نادرست است۳گزینۀ   
  نباید جمع بیاید.» حقوق«وجود ندارد. همچنین » دنیاهم«: ساختار ابتدایی عبارت نادرست است و ۴گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۳
  گردد. برمی» قّوة«که به  و مؤنث بیاید چرا» تفعیل«باید در باب » یتدبّر«بیاید/ » تلجئنا« نباید بر رس» قد«نادرست است/ » نا«: جای ضمیر ۱گزینۀ   
  گردد. برمی» ظواهر«بیاید زیرا به » ها«باید » ه«: زمان فعل ماضی آمده است/ ضمیر ۳گزینۀ   
  باشد. » تفعیل«باید در باب » تدبّرت«نادرست است/ همچنین » الظّواهر العجیبة«: ساختار ابتدای عبارت و معرفه آمدن ۴گزینۀ   
  کند کند/ تدبّر، یتدبّر، تدبّر: فکر می دقت: دبّر، یدبّر، تدبیر: تدبیر می  
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 ترجمۀ منت:  
درختـی اسـت کـه » عنـب برزیلـی«طـور مثـال  کنند کـه هـامن قـدرت خداونـد متعـال اسـت. بـه های طبیعت، حقیقت واحدی را ثابت می پدیده«

های مـا  در بعضی از جنگل» کننده خفه«دهد! درخت  هایش این است که در طول سال میوه می ترین ویژگی کند و از مهم رشد میاش  هایش بر تنه میوه

درختـی اسـت » نـان«کند! درخت  طور تدریجی آن را خفه می شود، سپس به اش با پیچیدن به دور تنه و شاخۀ یک درخت رشوع می کند، زندگی رشد می

خـاطر  درختی است که کشاورزان به» نفت«خورند و همچنین درخت  ها را می هایش دارد و مردم مغز این میوه نان در انتهای شاخههایی شبیه  که میوه

های آن حاوی مقداری روغن است که سـوخنت  کنند و دانه بوی بدی که دارد از آن برای حامیت و حفاظت از محصوالتشان در برابر حیوانات استفاده می

  »شود! توان از آن نفت تولید کرد! نوعی از این درخت در استان سیستان و بلوچستان یافت می شود و می تولید گازهای مخرّب و مّرض منیها سبب  آن

   سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  شود. های دیگر درختان رشوع می ها و شاخه با پیچیدن پیرامون تنهاش  زندگی» کننده (الّشجرة الخانقة) درخت خفه«با توجه به منت،   

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  با توجه به منت؛  

  : درخت نفت که در سیستان و بلوچستان است امکان تولید نفت از آن هست.۱گزینۀ   

  شود. عنوان غذا استفاده می اش به های درخت نان، هسته : میوه۲گزینۀ   

  کند. خت نفت، گاز مخرب و سمی تولید منیهای در  : سوخنت روغن۴گزینۀ   

  ترین ویژگی همۀ درختان استوایی است. توان نتیجه گرفت که این مهم است ولی منی» عنب برزیلی«های درخت  این ویژگی از ویژگی ۳در گزینۀ   

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۶

  ها:  سایر گزینه  

  تبدیل شود. » یجاً تدر«باید به » فجأة: ناگهانی) «۱  

  ) در منت دربارۀ میوۀ درخت نفت اصالً صحبت نشده است. ۲  

  کند نه شاخه و برگ آن. های درخت برزیلی بر تنۀ آن رشد می ) میوه۴  

   سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۷

 ۲است. (همۀ این درختان در کشور ما وجود ندارد تا گزینـۀ  تر مناسب ۴با توجه به اینکه این منت دربارۀ چهار نوع درخت خاص و عجیب است، گزینۀ   

  نیز درست باشد.)

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۸

  درست است. » واحدةً «درست است و همچنین » تُثِبُت «با توجه به معنا، فعل مجهول نباید باشد لذا   

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  مضاف نیست؛ لذا باید تنوین بگیرد. » شجرة«اف است و نباید تنوین بگیرد. از طرفی مض» ِجذع«  

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۰

  است. » الّناس« مجرّد است. صحیح و مهموز است. متعّدی است. فاعل آن این فعل ثاليث  

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۱

  است لذا نه اجوف است نه ناقص.» ح و ی«و از ریشۀ » إفتعال«در باب » يتحتو «  

  است و مفعول نیز ندارد (الزم است)/ ضمناً این فعل در حالت رفع اعرابش تقدیری است نه اصلی.» بذور«همچنین از جمله مشهود است که فاعل آن   

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۲

. )۴و  ۱هـای  اسم مؤنثی است که عالمت تأنیث ندارد (رد گزینـه» مؤنث معنوی«اسم مردی است که عالمت تانیث دارد و » مؤنث لفظی«طبق تعریف کتاب،   

  از طرفی این اسم معنای وصفی ندارد؛ لذا جامد است نه مشتق و نقش آن مفعول است. 

  عربی سوم ۶تا  ۳ های درس*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۳

»یَدعُ  -ودع«مل أُقل (در حالت جزم)/ َدُعوا: فعل أمر از   ملل) أقو ۱

  »یجول -جال«جمع مؤنث غایب از ریشۀ  »نَ یَُجلْ ) «۲  

  بیاید و حرف عله حذف گردد.» ُعکمأدْ  لَمْ «باید  ۳) در گزینۀ ۳  

  حذف شده است. »نون«بوده که » تَعفون«در اصل » فواأن تَعْ « ۴) در گزینۀ ۴  

  باشد و مذکّر است. می» أخ«جمع مکّرس » إخوة«دقت:   

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۴

  مبنی بر فتح هستند.) ۱۹تا  ۱۱(دقت: اعداد » أحد عرش«و » ي«های مبنی در این گزینه عبارتند از: ضمیر  : اسم۱گزینۀ   

  س و مبنی بر فتح است.اسم الی نفی جن» إکراه: «۲گزینۀ   

  موصول مبنی هستند.» من«منادای علم و » اللّهمّ : «۳گزینۀ   

  ها معرب هستند. : متامی اسم۴گزینۀ   

  عربی سوم  ۷عربی دوم و درس  ۱۱درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۵

  ود.ش لذا جملۀ اسمیه محسوب می ،شود : جمله با حروف مشبهه آغاز می۱گزینۀ   

  کننده نیست و جملۀ بعد از آن مالک است. : منادا تعیین۲گزینۀ   

  است و لذا جمله فعلیه است.» إجَتِنْب «مفعول مطلق برای فعل محذوِف » إجتناباً : «۳گزینۀ   

  دانیم مفعول برای فعل محذوف هستند. داریم که می» إغراء«: ساختار ۴گزینۀ   
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  عربی دوم ۱۱درس *  ادهسمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۶
  شد. خرب فعلیه محسوب می» تتألأل«صورت  این بود در» الّنجوم الزّاهرة«خرب مفرد است. اگر » نجوم«مبتدا و » هؤالء«  

  عربی دوم ۱۵درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۷
  های اضافی دقت کنید:  ابتدا به ترکیب  
  خطایانا -) سبحان َمن۴/  ) أعزّايئ۳/  أحسن الحال -حالنا -)ّب (ريّب ) ر ۲/  کّل یوم -) کّل هؤالء۱  
  مجرور است.» أحسن«های اضافی فقط  حال در این ترکیب  
  های وصفی هستند. همگی ترکیب» الید الّسفلی«و » الید العلیا«، »هؤالء الطّّالب«دقت شود که   

  ی سومعرب ۱۰درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۸
  ).۴) و منصوب (رد گزینۀ ۲و  ۱های  باید مفرد باشد (رد گزینه» کم«متییز   

  عربی سوم ۱۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۹
  های دیگر حالت مخاطب داریم. ها غایب و ماضی هستند؛ لذا منادایی ندارد ولی در گزینه فعل ۱در گزینۀ   

  عربی دوم ۱۶درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۵۰
  الّرشعّیة  -املدنّیة -الّدنیویّة -های منسوب عبارتند از: الّسامویّة اسم  
  است که اصل آن تغییر نکرده است. ۴اند و لذا فقط گزینۀ  بوده» سامء، دنیا، مدینة و رشع«که در اصل   

  
  دين و زندگي چهارم 107و  106هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -51
  دين و زندگي سوم 23مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -52

  مطرح گرديده است. 4موضوع با آن در گزينۀ  نمايد و آيۀ هم صورت سؤال اشاره به ختم نبوت مي  
  دين و زندگي سوم 70و  69هاي  حهمشخصات سؤال: * ساده * صف ▲  2پاسخ: گزينۀ  -53

الـوداع  خم در حجة الحجه در محل غدير ذي 18صورت سؤال بخشي از حديث شريف غدير است كه در شرح و توضيح آيۀ ابالغ يا تبليغ در روز   
اسـت نـه محبـت و  عنوان سرپرست و صاحب اختيار بيان شـده است كه به» ولي«مطرح گرديده است. نكتۀ حائز اهميت در آن، معناي كلمۀ 

  .»الهعَليٌ مَْو فهذاالهُ تُ مَْوكُنْ مَنْ«شود براي درك جملۀ بعد از آن يعني  اي مي تنهايي كه اين مقدمه دوستي به
  دين و زندگي سوم 125مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -54

  مراجعه گردد.» دعا براي ظهور امام«هاي منتظر در عصر غيبت و عنوان  به مسئوليت  
  دين و زندگي سوم 139و  138هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -55

   طـور  شود هركس بـه تواند مانند انتخاب مرجع تقليد باشد. نمي كنندٔه قوانين و مقررات اجتماعي اسالم است. انتخاب وي نمي فقيه بيان ولي
مرج،  و صورت هرج پذير است، در غير اين ادارٔه جامعه تنها با يك مجموعه قوانين و يك رهبري امكانفقيه انتخاب كند.  جداگانه براي خود ولي

  آيد. تفرقه و پراكندگي پيش مي
   .انتخاب رهبر از جانب مردم همان مقبوليت وي براي ادارٔه جامعه است  
  چهارم دين و زندگي 59و  56هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -56

  نيز به اين سنت اشاره گرديده است. 3روايت شريف ذكر شده در صورت سؤال اشاره به سنت آزمايش الهي دارد كه در گزينۀ   
  دين و زندگي دوم 136و  130هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -57

   گردد. هاي روح و شخصيت متعالي انسان مي گاه زيبايي جلوه هاي عفاف مستحكم شود، پوشش و آراستگي ظاهري هر اندازه كه رشته  
   هاست. شناخته شدن زن به عفاف و پاكدامني (يعرفن) و مورد اذيت و آزار هوسرانان قرار نگرفتن (فال يؤذين)، ثمرٔه حجاب كامل آن  
  دين و زندگي دوم 152و  151هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -58
  دين و زندگي دوم 184مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -59

  در مورد اول يكي از دو كفاره داده شود، كافي است.  
  اما در مورد دوم چون با فعل حرام باطل شده است، بايد كفارٔه جمع داده شود.  

  دين و زندگي سوم 17مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -60
   باشد. عمل صالح همان راه درست زندگي است كه جامع بقيۀ نيازها از جمله درك هدف زندگي مي  
    به اين مهم اشاره شده است. 4اگر به ترجمۀ آيه مراجعه گردد، تأكيد آيه بر يكساني منزلت انساني زن و مرد است كه در گزينۀ  

  دين و زندگي دوم 11و  6هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -61
   هاي مجموعۀ منظم: ويژگي  

 طوري كه: شود به ها پيوستگي و ارتباط مشاهده مي ميان وظايف و مسئوليت

  ) كار هريك مكمل و ادامۀ كار ديگري است.1
  يابد. ها در ارتباط با هم معنا مي ) كارها و مسئوليت2
تنهايي نگاه شود ناقص و ناتمـام ء به) اگر به كار يك جز3

  آيد. به نظر مي
    به آن اشاره شده است. )ناهُ بِقَدَرٍءٍ خَلَقْاِنّا كُلَّ شَيْ(اين پيوستگي و نظم نتيجۀ خلقت هدفمند و حكيمانۀ خداوند حكيم است كه در آيۀ  
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  دين و زندگي سوم 55مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -62
  ها مستلزم تشكيل حكومت است. ها و عمل به آن يابيم كه اجراي آن : با دقت در ماهيت و كيفيت احكام شرع درمي(ره)امام خميني  
  دين و زندگي دوم 46مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -63
  ي سومدين و زندگ 85و  68، 67هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -64

   ها، بازگشت به جاهليت و خروج از مسير پيامبر  كنندٔه مسلمانان در همۀ زمان ترين خطر تهديد بزرگ .است  
   اي كه پيامبر اكرم  از نظر قرآن، سپاسگزاران حقيقي نعمت رسالت كساني هستند كه به همان شيوه اند، زندگي را ادامه دهند  توصيه نموده

  ي جستن از قرآن و عترت است.كه تجلي آن تمسك و يار 
  دين و زندگي دوم 69مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -65

  سورٔه نساء، پس از توفي روح ستمكاران: 97بنابر آيۀ   
  سؤال مالئك گيرندٔه روح انسان از ستمكاران    قالوا فيمَ كنتم(

  ان در جواب مالئكهبهانۀ ستمكار     ض عفينَ فِي األْرتَضْقالوا كُنّا مُْس
  اشارٔه مالئك به مختار بودن انسان براي مهاجرت و دوري از گناه    اهللاَ واسِعَةً فُتُهاجِروا فيها ارضُ تَكُنْ قالوا اَلَمْ

  جهنم برزخي و سرانجام ستمكاران   )جَهَنَّمَ وَ ساءَت مَصيراً اهُمْفَاولئكَ مَأْو
  دين و زندگي دوم 103وسط * صفحۀ مشخصات سؤال: * مت ▲  4پاسخ: گزينۀ  -66

  ، سورٔه آل عمران مراجعه فرماييد.159به آيۀ شريفۀ   
  دين و زندگي سوم 161مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -67

يعنـي » ها) بزرگ اسـت پـس غيرخـدا در چشـم آنـان كوچـك اسـت. ها، در جان و چشم آن ها (در نزد آن خدا در نفس آن: «امام علي   
  گردد. خداشناسي و درك عظمت خداوند موجب كسب عزت و حقير يافتن هرچه غيرخدا است، مي

  دين و زندگي سوم 200مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -68
  يريت و نگاهباني از حريم خانوادهمد  نقش مرد   

  دين و زندگي چهارم 38و  37، 31هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -69
   كـه  )هُ السّوءَ و الفحشـاءرِفَ عَنْكذلك لِنَصْ(اخالص است و آيۀ شريفۀ انسان و نااميدي او از افراد با اولين ثمرٔه اخالص، عدم نفوذ شيطان در

  نمايد. است به آن اشاره مي دربارٔه حضرت يوسف 
   دَ قِ عِنْصِدْعَدِ اِنَّ المُتَّقينَ في جَنّاتٍ وَ نَهَرٍ في مَقْ(پيشگاه خداوند است كه آيۀ شريفۀ  باالترين ثمرٔه اخالص، ديدار محبوب حقيقي و تقرب به

  نمايد. بيني شده براي انسان در قيامت مي عنوان جايگاه پيش اشاره به مقام قرب وجودي به )تَدِرمَليكٍ مُقْ
  دين و زندگي چهارم 13ن و زندگي دوم و دي 33هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -70

  به انديشه و تحقيق درس يكم مراجعه گردد.  
  دين و زندگي چهارم 81مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -71

هاي دنيـايي در  مندي از نعمت بهره«نمايد يعني  ، اشاره ميگذاري شده توسط پيامبر اكرم  صورت سؤال به معيار ششم تمدن و فرهنگ پايه
  .»عين توجه به آخرت

  دين و زندگي چهارم 43مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -72
 )ر ...بَحْـاهللا الّـذي سَـخَرَ لَكُـمُ الْ(نمايد كه اين مطلب موضوع آيـۀ  صورت سؤال به اختيار انسان و ارتباط آن با نظام قضا و قدر الهي اشاره مي  

  حدودٔه اختيار انسان اشاره دارد.باشد كه به م مي
  دين و زندگي چهارم 90دين و زندگي سوم و  59 هاي مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -73

  نمايد. مي )بَ اهللاِ هُمُ الغالِبوناهللا وَ َرسولَه وَ الَّذين آمنوا فَاِنَّ حِْز يتولّ وَ مَنْ(سورٔه مائده يعني  56صورت سؤال اشاره به آيۀ   
  نمايد. ها مي سورٔه مائده كه همان آيۀ واليت است اشاره به ويژگي مؤمنين و معرفي آن 55آيۀ   
  دين و زندگي دوم 78مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -74

  به ترجمه و تيتر مرتبط با آيۀ شريفه مراجعه گردد.  
  بيمينه دست راست 
 قدرت تكلم انسان   معاد جسماني و آفرينش مجدد جسم او  

    كتاب و نامۀ اعمال .در قيامت تجسم و عينيت اعمال است  
  دين و زندگي دوم 51مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -75

ه ويژگي زندگي دنيا و زندگي حقيقي آخرت و نيز شرط درك آن ، ب2يابيم كه فقط گزينۀ  ها منطبق كنيم، درمي اگر صورت سؤال را بر ترجمۀ گزينه  
  يعني معرفت و دانايي اشاره نموده است.

  
  زبان سوم 57 ۀصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيگز : پاسخ -76

  كنيم. از مصدر كامل استفاده مي expectتوضيح: بعد از   
  دانند تا چه اندازه ضعيف هستم. نمرات خوبي بگيرم، اما موضوع اين است كه نمي ارندانتظار دترجمه: والدينم   
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  زبان سوم 71 ۀصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيگز : پاسخ -77
يعني خود علـي فـرد  Ali is boringگوييم  يعني كسي يا چيزي علي را كسل كرده است و وقتي مي Ali is boredگوييم  توضيح: وقتي مي  

  boyboring  aAli isيك اسم بياوريم، به يك حرف تعريف نياز داريم يعني:  boringاي است. اگر بخواهيم بعد از صفت   كننده كسل
  ترجمه:  
  :A  توانيد دوباره آن را بگوييد؟ گيج شدم. مي كامالًاالن  
  :B  بيشتر دارد. توجهاست و نياز به  كننده گيجالبته. اين يك مسئلۀ  
  زبان چهارم 40 ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -78

  رود: كار مي در يكي از دو الگوي زير به enoughشود و  در معني فضا يك اسم غيرقابل شمارش محسوب مي spaceتوضيح:   

 to 
شمارش جمع اسم قابل 

  اسم غيرقابل شمارش
enough 

 

 صفت
 قيد

  ترجمه:  
  :A  براي اين تعداد افراد هست؟ كافيآيا فضاي  
  :B تري نياز داريم. متأسفم نه. به اطاق بزرگ  
  زبان چهارم 79 ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 ۀنيگز : پاسخ -79

  شود. استفاده مي shouldn’t have pp، از تركيب باشدم شده توضيح: براي بيان كاري كه بهتر بود در گذشته انجام نشود، اما به هر دليلي انجا  
  ترجمه:  
  :A ها را با شكم خالي خوردم. قرص  
  :B ممكن بود به سالمتي خود آسيب بزنيد.داديد نبايد اين كار را انجام مي .  

  زبان سوم 82 ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيگز : پاسخ -80
  .كنار آمدچگونه با اين موقعيت دشوار زده شديم كه او  ترجمه: شگفت  
  كشمكش كردن) 4  ناميدن) 3  خالصه كردن) 2  كنار آمدن) 1  

  زبان چهارم 24 ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيگز : پاسخ -81
  اقتصادي كنوني سرپا نگاه دارند. جوّسخت است خود را با  كوچكترجمه: براي مشاغل   
  شاورزيك) 4  فاصله) 3  جوّ) 2  واحد) 1  
  زبان چهارم 5 ۀصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 ۀنيگز : پاسخ -82

  .مقايسه كردهاي روستايي و شهرهاي كوچك هستند،  توان با آنچه كه در محيط ترجمه: اماكن تفريحي در تهران را نمي  
  انكار كردن) 4  مقايسه كردن) 3  اهدا كردن) 2  رد كردن) 1  
  زبان چهارم 14 ۀصفح*  متوسط: * السؤ  مشخصات ▲  4 ۀنيگز : پاسخ -83

  دانم چه اتفاقي برايش افتاده است. بود. نمي نگرانيترجمه: در صداي او حالت   
  نگراني) 4  دائم) 3  شانس خوش) 2  شهري) 1  
  زبان چهارم 76 ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيگز : پاسخ -84

  خواهد. را مي از تحقيقات ما اي  خالصهتا دوشنبه  پروفسورترجمه:   
  ويژگي) 4  خودرو) 3  شرمندگي) 2  خالصه) 1  
  زبان چهارم 46 ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 ۀنيگز : پاسخ -85

  از هر چيزي در زندگي محروم هستند. ها آنشوند.  ميبزرگ   فقربا ها در آفريقا  گويد بيشتر بچه رتبۀ دولتي مي ترجمه: يك مقام عالي  
  دوره) 4  معدني) 3  رفق) 2  كاري بي) 1  
  زبان چهارم 36 ۀصفح*  متوسط : *سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيگز : پاسخ -86

  كند كه كاهش دو درصدي نرخ سود را خواهيم داشت. مي گويي  پيشترجمه: بانك مركزي   
  از دست دادن) 4  رقابت كردن) 3  دور كردن) 2  گويي كردن پيش) 1  
  زبان سوم 54 ۀصفح*  طمتوس: * سؤال مشخصات ▲  1 ۀنيگز : پاسخ -87

  خواهند بنويسيد. شما فقط بايد آنچه كه معلمان مي طور اساسي بهترجمه:   
  مناسب شكل بهدرست/ ) 4  مطمئناً) 3  آرامي به) 2  طور اساسي/ اساساً به) 1  

  ::CClloozzee  TTeessttترجمۀ ترجمۀ   ■■■■
تان نشسته است را ببينيد.  ك خانم مسن كه در مقابلبه بعضي از اشياي گوناگون پيرامون خود نگاه كنيد. ممكن است يك ميز، مداد و يا ي

اند. اين اشياء همه به اين دليل شباهت دارند كـه يـك  همۀ اشياء در بعضي موارد مشابه البتهتفاوت دارند.  از يكديگرهريك از اين اشياء بسيار 
به فضاي بيشتري  احتماالًضاي بيشتري و آن خانم مسن كند، ميز ف كوچكي از فضا را اشغال مي قسمتكنند. مداد فقط يك  مي اشغالفضايي را 

  نسبت به ميز نياز داشته باشد. 
اند. جـرم  ها داراي جرم كند حجم آن است. همۀ اين اشياء از جهت ديگري نيز تشابه دارند. همۀ آن بخشي از فضايي كه يك شي اشغال مي

  وجود آورده است. است كه آن جسم را به اي مادهمقدار 
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  4 ۀنيگز : سخپا -88
  آيد. هيچ اسمي نمي othersتوضيح: بعد از   
  2 ۀنيگز : پاسخ -89

  خسارت زدن) 4  اذيت كردن) 3  اشغال كردن) 2  فرستادن) 1  
  3 ۀنيگز : پاسخ -90

  كمبود) 4   مقدار) 3  اليه) 2  پيچ) 1  
  1 ۀنيگز : پاسخ -91

  دقيقاً) 4  خوشبختانه) 3  طور كوتاه به) 2  احتماالً) 1  
  4 ۀنيز گ: پاسخ -92

  ماده) 4  اساس) 3  روش/ روند) 2  ساز و كار) 1  

  ::11ترجمۀ درك مطلب ترجمۀ درك مطلب   ■■■■
ريشتري تعـداد  3/6لرزه  ، يك زمين2007مارس سال  6الجزاير سوماتراي اندونزي در جنوب شرقي آسيا را لرزاند. در روز  لرزه مجمع يك سري زمين
  داشت. همراه بهلرزه  لرزه تعداد زيادي پس و صدها نفر ديگر را مصدوم كرد. اين زميننفر را كشته  70ها را خراب كرد، دست كم  زيادي از ساختمان

اين كارگر شهر ساحلي پادنگ بـود، ». ترين زماني كه ممكن بود فرار كنيم ما توانستيم در سريع«ها گفت:  يك كارگر اندونزيايي به گزارشگر
اي باالي نقطۀ زيرزميني  غربي مركز زلزله قرار داشت. مركز زلزله منطقه مايلي جنوب هنگامي كه زمين شروع به لرزيدن كرد. پادنگ فقط در چند

  شود. است كه زلزله در آنجا شروع مي
ترسيدند كه زلزله امواج  ها مي كردند به مناطق باالتر از سطح دريا فرار كردند. آن ها، بسياري از مردمي كه نزديك اقيانوس زندگي مي در زمان لرزه

ريشـتري  9برخورد كرد، ايجاد كند. آن فاجعه با زلزلۀ  2004مانند آن سونامي ويرانگر كه به آسياي جنوبي و آفريقاي شرقي در دسامبر سال عظيمي 
تـا آن  لرزه به اندازٔه كافي قدرتمند نبود تا باعث فاجعۀ مشابه شود. قدرت زمين 2007در اقيانوس هند در سوماترا ايجاد شد. خوشبختانه، زلزلۀ مارس 

  ديده تخت نداشتند. ها براي مردم آسيب ها را خراب كند. بيشترين خسارت به شهر سولوك وارد شد. بيمارستان اندازه بود كه ساختمان
شده است. آنجا مكاني است در امتداد مرز اقيانوس آرام، جايي كه صفحات زمين  واقعسازند در امتداد حلقۀ آتش  جزايري كه اندونزي را مي

لرزه  طور متوسط هر ساله پنج زمين از اندونزي به هايي شود. در قسمت ها مي لرزه و آتشفشان كنند كه اغلب سبب زمين كديگر فشار وارد ميبه ي
  دهد. ريشتر رخ مي 5با مقياس بيش از 

  3 گزينۀ: پاسخ -93
  3 گزينۀ: پاسخ -94
  2 گزينۀ: پاسخ -95
  2 گزينۀ: پاسخ -96

  ::22ترجمۀ درك مطلب ترجمۀ درك مطلب   ■■■■
كنندٔه يك موجود زنده شامل نيروهاي طبيعي و چيزهاي زندٔه ديگر است كه شرايط را بـراي  اي از همۀ چيزهاي احاطه  زيست مجموعه يطمح

پيوسته در حال فعـل و  ها شان وجود ندارند. آن زيست طور ساده در محيط كند. موجودات زنده به و همچنين خطر و خسارت مهيا مي رشد و نموّ
توانـد از آن  هاي در حال حاضر انسـان نمـي شوند و اقدام هستند. چيزهاي اطراف ما با سرعت بيشتري نسبت به طبيعت آلوده مي انفعال با آن

تر و اسـتفادٔه  هاي بيشتر، شهرهاي بزرگ آورد و مردم بيشتر، صنعت بيشتر، ماشين همراه مي جلوگيري كند. گذشت زمان جمعيت بيشتري را به
  آورند. انسان را براي ما مي بيشتر از مواد ساختۀ

تواند اين مشكل را توضيح دهد و آن را حل كند؟ حقيقت اين است كه آلودگي توسط انسان و به ميل او براي يك سبك مدرن  چه چيزي مي
يا كنيم: هواي پاك، آب ايم تا همه چيز را مه دهيم. پس ما اغلب آماده مان قرار مي را هدف اصلي» افزايش صنعتي شدن«شود. ما  زندگي ايجاد مي

رونـد كـه مشـتاق  ها به شـهرها مـي اي وجود دارد كه مردم از روستا  وقفه مان. يك جريان بي مان و آيندٔه كودكان خالص، غذاي خوب، سالمتي
  سال اخير، آلودگي تبديل به يك مشكل جدي شده است. 20ولي با رشد دستاوردهاي فناوري در  ،امكانات جامعۀ مدرن ما هستند

شود كه  كنيم و چرا؟ اين مطلب باعث مي آيا زمان آن نرسيده كه دست بكشيم و از خود بپرسيم كه به كجا و به چه سمتي داريم حركت مي
من چند خبر خوب و چند خبر بد دارم. خبر خـوب ايـن «به ياد داستان خلبان هواپيمايي بيفتيم كه از طريق بلندگو به مسافران هواپيما گفت: 

حقيقت تلخ » رويم. دانيم كه به كجا مي ايم و نمي رويم و خبر بد اين است كه ما گم شده پيش مي مايل بر ساعت به  530اريم با سرعت است كه د
  كنيم. واقعي است وقتي كه دربارٔه جامعۀ پيشرفته صحبت مي داستاناين است كه اين 

  1 گزينۀ: پاسخ -97
  4 گزينۀ: پاسخ -98
  3 گزينۀ: پاسخ -99
  1 گزينۀ: پاسخ -100
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   انسانی) علوم آزمایشی گروه( ۱۳ ۀشامر  آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ

  

  1رياضي  63و  56 هاي صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -101
  كنيم: شده را ساده مي عبارت داده  

21 1 7 16 42 12 3 12 2 3 2 3 83 3 33 3
( )            

  1رياضي  46تا  32هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال تمشخصا ▲  3 گزينۀ: پاسخ -102
درنظـر  xدهيم. اگر تعداد افراد مشترك را  صورت نمودار وِن نمايش مي مجموعۀ كالس را به  

  بگيريم، داريم:
  

21                              لذا:   15 4 35 40 35 5x x x x x              
  1رياضي  87 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -103

2 2a b (a b)(a b)     :زدوج)نكته (اتحاد م  
2 2 22a ab b (a b)     :اي) نكته (اتحاد مربع دوجمله  

  با توجه به نكات داريم:  
2 2 2 24 4 2 2 2 2 2 2(x x ) (y x) (x ) (y x) (x y x)(x y x) ( x y )(y )                     

2yبنابراين عامل     .در تجزيه حضور دارد  
  1رياضي  172 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -104

a a

bb
 :  1نكتۀ  

2x x :  2نكتۀ  
0
0

x x
x

x x


  

  3نكتۀ  : 

  كنيم تا گويا شود: ابتدا كسر اول را در مزدوج مخرج ضرب و تقسيم مي  
3 3 3 6 3 3 6 3 69 63 6 3 6 3 6

( ) 
    

  
   

  داريم: 3و  2دوم مطابق نكات  براي عبارت  
22 6 2 6 6 2( )       

  توان نوشت: همچنين براي عبارت سوم و چهارم مي  
24 4 6 2 6     
27 3 3 3
3 3

    

  صورت زير است: شدٔه عبارت به بنابراين ساده  
23 272 6 24 3 6 6 2 2 6 3 4

3 6 3
( )          


   

  1رياضي  194 صفحۀ*  متوسط: * سؤال صاتمشخ ▲  1 گزينۀ: پاسخ -105
  كنيم: صورت جداگانه حل مي ابتدا هر كدام از نامعادالت را به  

2 1 3 6 2 2 3 6 4 4(x ) x x x x x            

  

  دو طرف را در
  كنيم. ضرب مي 6 

1 13 2
x x

  
  

6 4 5 6 4 5 5 5(x ) x x x            

  

  دو طرف را در
  كنيم. ضرب مي 2 

4 53 2 2
x 

 

  كنيم: هاي نامعادالت را روي محور مشخص مي جواب  
  

5xصورت  بنابراين جواب مشترك دو نامعادله به    54  باشد. مي

4

15 x21 x x
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  سازي آمار و مدل 26و  25هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -106
  كنيم. دست آمد، اعشار را حذف كرده و يك واحد به آن اضافه مي كنيم. اگر عدد اعشاري به عدد تصادفي را در اندازٔه جامعه ضرب مي  
  با توجه به نكتۀ فوق داريم:  

3000 618 150 0 618 92 72/ / /      

  باشد. مي 93شده  بنابراين شمارٔه انتخاب  
  سازي آمار و مدل 50تا  47هاي  صفحه*  ساده: * سؤال خصاتمش ▲  1 گزينۀ: پاسخ -107
  اند، داريم: بندي شده طبقه دسته 12ها به  در حالت اول داده  

12 2 24   دامنۀ تغييرات  

  دستۀ اول  41-39
  دستۀ دوم  41- 43
  دستۀ سوم  43- 45
  دستۀ چهارم  45- 47
  دستۀ پنجم  47- 49
  دستۀ ششم  49- 51
  دستۀ هفتم  53-51
    

  باشد. مي 39ترين داده برابر  با توجه به جدول كوچك  
24طول دسته  طول دسته   3                                                ايم، داريم: بندي كرده دسته تقسيم 8ها را در  در حالت دوم كه داده   8    
  نويسيم: ها را مي حال حدود دسته  

  دستۀ اول  39- 42
  دستۀ دوم  42- 45
  دستۀ سوم  45- 48
  دستۀ چهارم  48- 51
    

  است. 51برابر  ،لذا كران باالي دستۀ چهارم  
  سازي آمار و مدل 150و  149، 120، 115هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -108
Q)1ها را چارك اول  : ميانۀ نيمه اول داده1نكتۀ    Q)3ها را چارك سوم  و ميانۀ نيمۀ دوم داده (   نامند. مي (
  آوريم: دست مي دهيم و از رابطۀ زير به نشان مي 2بر ميانگين مجذور انحرافات از ميانگين است و آن را با : واريانس برا2نكتۀ   

2 212 n(x x) (x x)

n

   
 

   

  آوريم: نويسيم و چارك اول و سوم را به دست مي شده مي صورت مرتب ها را به ابتدا داده  
30 31 32 33 34 35 40 42 42 47 54 54 54 58 59, , , , , , , , , , , , , ,

  
  

  چارك اول  ميانه  چارك سوم
34سوم عبارتند از: قبل از چارك چارك اول و  عد ازبهاي  داده   35 40 42 42 47 54, , , , , ,   
  آوريم: دست مي ، واريانس را به2مطابق نكتۀ   

34 35 40 42 42 47 54 294 427 7x
     

     

2 2 2 2 2 2 22 34 42 35 42 40 42 42 42 42 42 47 42 54 42
7

64 49 4 0 0 25 144 286
7 7

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )            
 

     
 

   

  رياضي سوم 10و  9اي ه صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -109
  نكته: در توابع راديكالي بايد عبارت زير راديكال نامنفي باشد.  
  توان نوشت: با توجه به نكتۀ فوق مي  

1 0 1x x    )1  

1 4 5x x   

  

  طرفين
2  2به توان   1 0 1 2x x      )2

  آوريم: دست مي ها را به دهيم و اشتراك آن دست آمده را روي محور نشان مي هاي به حدودهم  
  

1صورت  بنابراين دامنۀ اين تابع به   5x  54321  باشد. مي
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  رياضي سوم 31 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -110
x)كه از نقطۀ  mبا شيب  dنكته: معادلۀ خط    , y )  است: رو روبهصورت  گذرد، به مي                        y y m(x x )      
  ها قرينه و معكوس يكديگر است. گاه شيب آن نكته: اگر دو خط بر هم عمود باشند، آن  

43                              آوريم: دست مي شده را به ابتدا شيب خط داده   4 3 4 3 3
x

y x y x y            

1بنابراين شيب خط مفروض برابر   
3  است، لذا شيب خطL  باشد. اكنون معادلۀ خط  مي 3مطابق نكته برابرL  را با داشتن شيب و يك نقطه از

2                نويسيم: آن مي 1 3 1 3 2 3 7A( , ) , m y (x ) y x           
  است. 7رابر ب Lبنابراين عرض از مبدأ خط   
  رياضي سوم 74تا  71هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -111

7 1 2 7 2 2 7x x x     

  

  طرفين
7  2به توان  2 7 1 7 1 2 7x x x x        

  

2 22 1 8 28 6 27 0x x x x x       
 

  

  طرفين
1  2توان  به  2 2 7x x    

1

2

6 12 9236 4 27 36 108 144 6 12 32

x

x

              


   

  1 9x  2كند، لذا جواب معادله نيست. پس تنها  در معادلۀ اصلي صدق نمي 3x   .جواب قابل قبول است  
  ضي سومريا 91 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -112

2fنكته: مختصات رأس سهمي    (x) ax bx c    :برابر است با
24

2 4
b ac b

V( , )
a a


   

0قطع كرده است. يعني از نقطۀ  4ها را در نقطۀ  سهمي محور عرض   4( , 24        گذرد، پس: مي ( 0 0 4( ) b c c        
2رت صو  پس معادلۀ سهمي به   4y x bx   :مي باشد. عرض رأس سهمي برابر صفر است، لذا  

2 2 2 24 160 0 16 0 16 44 4
ac b b

b b b (I)
a

 
             

0                  طول رأس سهمي عددي منفي است، بنابراين:   02
b

b (II)      

4bشود:  نتيجه مي (II)و  (I)از       
  رياضي سوم 117و  116هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 ينۀگز : پاسخ -113
  شيء مثل هم باشند، برابر است با: kaشيء مثل هم، ... و 2aشيء مثل هم،  1aشيء كه در آن،  nهاي  طور كلي، تعداد جايگشت نكته: به  

1 2 k

n!

a !a ! a !
   

حرف  2و  eحرف  2ها  است، لذا براي آن جايگشتي نداريم و بايد جايگشت بقيۀ حروف را محاسبه كنيم كه در آن tحرف اول و آخر كلمه، حرف   

n :6                                                حضور دارند. لذا مطابق نكته داريم 720 1802 2 4
!

! !
   ها تعداد جايگشت  

  رياضي پايه 16 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -114
a b ab  نكته:  

  شود. ضرب دو عدد گنگ، گويا مي حاصل 3در گزينۀ   
3 12 36 6( )        

4اعداد  1دقت كنيد كه در گزينۀ    2 9و 3  عدد صفر گنگ نيست. 4گنگ نيستند. همچنين در گزينۀ  
  رياضي پايه 37 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -115

1به صورت مقابل است:  1aو جملۀ اول  rجملۀ اول يك دنبالۀ هندسي با قدرنسبت  nنكته: مجموع    1
1

n

n
a (r )

S
r





   

2نكته (اتحاد مزدوج):    2a b (a b)(a b)      
  نظر بگيريم، داريم: در 1aو جملۀ اول را  rشده قدرنسبت را  اگر در دنبالۀ داده  

6 31 1 6 3 3 3 36 3
1 128 28 1 28 1 1 1 28 11 1

a (r ) a (r )
S S (r ) (r ) (r )(r ) (r )

r r

 
            

 
   

3 31 28 27 3r r r         
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  رياضي پايه 53 صفحۀ*  متوسط: * سؤال اتمشخص ▲  4 گزينۀ: پاسخ -116
1nجملۀ اول دنبالۀ فيبوناتچي براي  n: مجموع 1نكتۀ     12                  است:رو  روبهصورت  به 1n n nS F F       
2n: در دنبالۀ فيبوناتچي براي 2نكتۀ     :1                             داريم 1n n nF F F     
  براي به دست آوردن مجموع چهارده جملۀ اول اين دنباله داريم: 1مطابق نكتۀ   

14 14 132 1S F F     

13
15 14 13 14 14

15

377 987 377 610987
F

F F F F F
F

         
   

14بنابراين:    2 610 377 1 1220 376 1596S          
  رياضي پايه 79تا  76هاي  صفحه*  وسطمت: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -117

c
blog a c b a   نكته:  

cنكته:    c c
a

log ( ) log a log b
b

    و   n
m

bb

m
log a log a

n
   1  وalog a    

  توان نوشت: مطابق نكات مي  
23 3 3 3

1 11 1 1 0 01 1 10 1 2 11 1
x x

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

 
            

 
   

11 1 13 3 3 1 2 4 21 1 3
x x

x x x x
x x

 
           

 
   

  بنابراين داريم:  

1
2

23 2 33 3
3

21 9 3 3 41
2

x
log (x ) log log log


      

  رياضي پايه 112 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -118

2fنكته: مختصات رأس سهمي    (x) ax bx c    :برابر است با
24

2 4
b ac b

V( , )
a a


   

  مايش دهيم، اجرت كارگر برابر است با:ن xتا را با  60شدٔه بيشتر از  اگر تعداد پيراهن دوخته  
260 10000 100 100 4000 600000A ( x)( x) x x         

4000                      دانيم بيشترين مقدار اين سهمي در نقطۀ رأس آن است، پس مطابق نكته داريم: مي   202 200
b

x
a

 
  


  طول رأس سهمي : 

60بنابراين كارگر بايد    20 80  هن بدوزد تا بيشترين اجرت را دريافت نمايد.پيرا  
  رياضي پايه 127تا  122هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -119

102        با فراواني نسبي آن برابر است، پس داريم:» اعداد ظاهرشده يكسان نيستند«احتمال تجربي    51
120 60   فراواني نسبي تجربي احتمال  

6احتمال اينكه در پرتاب دو تاس اعداد آمده يكسان باشند، برابر    1 1
6 6 6  :است. پس احتمال نظري يكسان نبودن اعداد ظاهرشده برابر است با  

1 51 6 6   (احتمال يكسان بودن اعداد ظاهرشده)1   ها يكسان نبودن تاساحتمال نظري  

51بنابراين اختالف احتمال تجربي و نظري برابر    5 1
60 6 60  .است  

  رياضي پايه 132 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -120
  حل اول: راه  
اعداد ظاهرشده حـداقل در دو تـاس «متمم پيشامد شده استفاده كنيم.  توانيم از متمم احتمال خواسته تر به جواب برسيم مي براي اينكه سريع  

  مي باشد. احتمال اين پيشامد برابر است با:» اعداد ظاهرشده متفاوت باشند«صورت  به» يكسان باشند
20
36 4

6  
5
6  

6
6 

            
 تاس  

 تاس   سوم 
 تاس   دوم 

 اول 
  بنابراين:  

20 16 41 36 36 9    (اعداد ظاهرشده متفاوت باشند)1  .احتمال اعداد ظاهرشده حداقل در دو تاس يكسان باشند  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

 
سال
 

صیلی 
تح

۹۷
 - 

۹۶
  |

  
داوطلبان
 

آزمـون
 

رسی
رسا

 
۹۷

 

۱۵

  حل دوم: راه  
  صورت زير است: نكه اعداد ظاهر شده حداقل در دو تاس يكسان باشد، بهاحتمال اي  

6 1 5 5
6 6 6 36   ) 1:اعداد ظاهرشده در تاس اول و دوم يكسان باشد  

6 5 1 5
6 6 6 36   ) 2:اعداد ظاهرشده در تاس اول و سوم يكسان باشد  

5 6 1 5
6 6 6 36   3ر تاس دوم و سوم يكسان باشد (:اعداد ظاهرشده د  

6 1 1 1
6 6 6 36   ) 4:اعداد ظاهرشده در سه تاس يكسان باشد  

5بنابراين حاصل اين احتمال برابر    5 5 1 16 4
36 36 36 36 36 9     باشد. مي  

  
  كتاب 161 ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -121

هـاي داخلـي بهتـري دارنـد و توليدكننـدٔه محصـوالت كشـاورزي و  گذار اين سازمان پشتوانۀ انساني و توانايي نظر توليد، سه كشور بنيان از  
  اند. صنعتي نيمه

  كتاب 158 ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -122
هاي امضاكننده خواسته شده بود كـه  المللي آزاد بود و از دولت صادي بيننامۀ عمومي تعرفه و تجارت) ايجاد نظام اقت هدف اصلي گات (موافقت  

هاي توليدي از قدرت و امكانات رقابتي يكساني در سطح  الملل و وضع موانع تجاري را به كمترين حد برسانند تا بنگاه دخالت در امور تجارت بين
  با هدف نظارت بر تجارت جهاني جايگزين گات شد. 1995بعد در سال  سال W.T.O (8المللي برخوردار شوند. سازمان تجارت جهاني ( بين

  كتاب 48 ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -123
مازاد تقاضا يا كمبود عرضـه وجـود  ،هاي كمتر از قيمت تعادلي شويم (هميشه در قيمت با مازاد تقاضا مواجه مي 6در قيمت  3در نمودار گزينۀ   

  واحد است، پس: 4700لي ميزان تقاضا واحد و 1200اين قيمت ميزان عرضه دارد) در 
مازاد تقاضا (كمبود عرضه) ميزان تقاضا  ميزان عرضه 

4700 1200 3500  (كمبود عرضه) مازاد تقاضا
  كتاب 147تا  145 يها مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -124
  بپردازند (اصل مزيت نسبي). كاالهاي خاصشود كه ساكنان آن كشور به توليد  موجود طبيعي يا فناوري در هر كشور موجب مي شرايط و امكانات  
  كتاب 120و  116 يها * صفحه دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -125

  (الف نقدينگي ها  اسكناس مسكوكات  هاي ديداري  سپرده هاي غيرديداري  سپرده
14الر د 500 11 000 23 500 49 000, , , ,   نقدينگي  

49دالر  000 35 000 13 000, , ,   حجم پول  نقدينگي ب هاي غيرديداري سپرده)  
  انداز هاي پس سپرده هاي غيرديداري  سپرده دار  هاي مدت سپرده

14دالر  000 5 000 9 000, , ,  انداز هاي پس سپرده  

دالر   
5 49 000 35 0007 , 5نقدينگي,

7 ج حجم پول) 

  كتاب 24 ۀ* صفح دشوار مشخصات سؤال: * ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -126
اي، مديريت متحمل صـرف هزينـه   سال گذشته است. يعني زماني كه براي جايگزيني كاالهاي سرمايه 15، 95تا انتهاي سال  81از ابتداي سال   

  سال است. 15طور متوسط  شته، پس عمر مفيد كاالها بهسال از عمر كاالها گذ 15شده 
  الف)  

  اي  قيمت كاالهاي سرمايه عمر مفيد كاال  متوسط هزينۀ استهالك ساليانه 
15ميليون تومان    30 450  اي  قيمت كاالهاي سرمايه  

  ب)  

540ميليون تومان  3615 
 قيمت جديد كاالها 

 هزينۀ استهالك جديد
  عمر مفيد

5 36 2 30 240( ) ( )     2  سال هزينۀ استهالك قديم 5  سال هزينۀ استهالك جديد  سال آخر 7مجموع هزينۀ استهالك  
  ج)  

450ميليون تومان  90 540   قيمت جديد كاال 
  

  قيمت 
 جديد 

20%20 450 90100    قيمت اوليه ميزان افزايش قيمت

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ون
آزم

 
رۀ

ام
ش

 
۱۳  |  

وه
گر

 
شی

مای
آز

 
وم

عـل
 

ساـن
ان

  ی

۱۶

  كتاب 79 ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -127
  Aماليات طبقۀ  معاف :

102 500 000 1 100 000 1 400 000 1 400 000 140 000100, , , , , , , , ,     :  ماليات طبقۀB  

203 700 000 2 500 000 1 200 000 1 200 000 240 000100, , , , , , , , ,     :  ماليات طبقۀC  

254 500 000 3 700 000 800 000 800 000 200 000100, , , , , , ,     : ماليات طبقۀ D  

304 850 000 4 500 000 350 000 350 000 105 000100, , , , , , ,     :  ماليات طبقۀE  

140تومان  000 240 000 200 000 105 000 685 000, , , , ,    ها  جمع همۀ خُرده ماليات ماليات ماهيانه  
8تومان  220 000, , (ماه)685 000 12,  ماليات ساليانه  

  ب)  
4تومان  850 000 685 000 4 165 000, , , , ,   ماليات ماهيانه  كل درآمد ماهيانه ماندٔه خالص ماهيانه  

اي است و ويژگي و امتياز آن نسـبت   تصاعدي طبقه» نسبت به مازاد«طبقه بودن درآمدها و استفاده از واژٔه  ج) نام نرخ مالياتي با توجه به طبقه  
  كند. شدت تغيير نمي ها به نبه نرخ تصاعدي كلي اين است كه با اندكي تغيير در درآمد يا دارايي افراد، ميزان ماليات آ 

  كتاب 25 ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀنيپاسخ: گز  -128
خواهـد شـد و هزينـۀ اسـتهالك نيـز برابـر  2xفرض كنيم، پس سهم افراد كشور كه مقيم خارجند برابر  xاگر سهم خارجيان مقيم كشور را   

1440 4011  شود. مي  

  توليد ناخالص ملي توليد خالص داخلي  هزينۀ استهالك  سهم افراد كشور كه مقيم خارجند  سهم خارجيان مقيم كشور 
620 440 40 2x x      
620 480 620 480 140 2 280x x x x           

  يون دالر است.ميل 280ميليون دالر و سهم افراد كشور كه مقيم خارجند نيز  140سهم خارجيان مقيم كشور   
  كتاب 94و  93، 90، 89 يها * صفحه متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -129
  تواند با افزايش سطح توليد و درآمد سرانه به وجود بيايد. يافته نيست نيز مي ي است و حتي در كشوري كه توسعهالف) رشد يك مفهوم كمّ  
  كنند. گيري مي هاي كمّي اندازه ادي جوامع دو شاخص رشد و توسعه را با معماريب) دانشمندان براي بررسي تغيير و تحوالت اقتص  
يافتـه  كشور توسـعه 22تا  20دالر است. نرخ اميد به زندگي در  1200كشور در حال توسعۀ فقير كمتر از  50ج) درآمد سرانۀ ساليانه در بيش از   

  سال است. 78بيش از 
  كتاب 85و  74، 70 يها * صفحه ساده* مشخصات سؤال:  ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -130
  هاي دولت، ميزان درآمدهاي آن است. كنندٔه هزينه الف) از عوامل اصلي تعيين  
  هاي مالي كه در اجراي بودجه نقش اساسي برعهده دارد، خزانه است. ترين دستگاه ب) يكي از مهم  
هـاي مختلـف  مينه را براي تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص در رشتهگذاري اجتماعي است زيرا ز  گذاري دولت سرمايه ترين سرمايه ج) مهم  

  آورد. فراهم مي
  كتاب 40 ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -131

50ميليون خانوار  105 
 كل جمعيت كشور

 الف تعداد خانوارها)
 نفره  5خانوارهاي 

710و ج ميليون خانوار صرفه 7100   جو تعداد خانوارهاي صرفه  

   جويي به وات ميزان صرفه  7جو) ميليون  (خانوار صرفه 3(المپ)100(وات)2100ميليون وات 
1مگاوات  000 000 2100, ,  2,100,000,000  تبديل به مگاوات  

2100 21 7
9000 90 30   ب شده به كل توليد برق كشور جويي نسبت برق صرفه)  

4دالر  200 000 000 7006 000 000
, , ,

, ,
   سهم هر بيمار  4دالر 200 000 000, , , (دالر)2 100 000 000 2, , ,  ج شده جويي بهاي كل برق صرفه)  

  كتاب 17 ۀ* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀنيپاسخ: گز  -132
عنـوان هزينـۀ فرصـت  ايم. اما بين دو انتخاب بعدي فرد، آن كه ارزش بيشتري دارد به هزينۀ فرصت دقيقاً برابر با انتخابي است كه از دست داده  

  شود يعني سود حاصل از تجارت. انتخاب مي
  كتاب 122و  119، 118، 117، 113 يها صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  4 ۀنيپاسخ: گز  -133
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  كتاب 102 ۀ* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -134
عبـارت  هـا و بـه يافتۀ امروزي كامالً بدون دخالت دولـت به اعتقاد طرفداران اقتصاد دولتي، برخالف تصور رايج، حركت توسعۀ كشورهاي توسعه  

بوده است. براي مثال، نقش دولت آلمان در جريان توسعۀ اقتصادي اين كشور در نيمۀ دوم قرن نـوزدهم ديگر، بر اساس اصل آزادي اقتصادي ن
  بسيار محسوس و مشهود است.

  كتاب 140و  139، 137 يها مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3 ۀنيپاسخ: گز  -135
   ود.ش شود گفته مي قيمت اسمي به مبلغي كه بر روي اوراق بهادار نوشته مي  
   باشد. است كه بيانگر مالكيت دارندٔه آن در شركت سهامي مي اي  سهم، ورقۀ قابل معامله  
   برد. گذاري را در جامعه باال مي هاي راكد، حجم سرمايه كارگيري سرمايه بورس با جذب و به  

  
  1تاريخ ادبيات  98تا  86هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -136
  موضوع رسايل اقوال و سخنان و مناجات و راز و نيازهاي خواجه عبداهللا انصاري است.  
  1تاريخ ادبيات  141تا  138هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  - 137
  العراقين نظم است. تحفة  
  بود.» حقايقي«تخلص اوليۀ او   
  شود، اما تصوف او متوسط است. د و عرفان ديده ميدر غزليات او چاشني زه  
  1تاريخ ادبيات مشخصات سؤال: * متوسط * جامع  ▲  4پاسخ: گزينۀ  - 138
  نامه نثر تعليمي است، اما اسرارنامه عرفاني است. نامه و سياست قابوس  
  1تاريخ ادبيات مشخصات سؤال: * متوسط * جامع  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -139
  است. شتۀ گوستاو فلوبرمادام بواري نو   
 1تاريخ ادبيات  225مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -140

  2تاريخ ادبيات  103و  102هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -141
  تاريخ احزاب سياسي از تأليفات اوست.  
  2تاريخ ادبيات  57 تا 49هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -142
  الف) نكات از آثار منثور بيدل است.  
  گشا بر شيؤه تاريخ وصاف است. ب) كتاب درٔه نادره و تاريخ جهان  

  2تاريخ ادبيات  77مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -143 
  2 تاريخ ادبيات 174و  170هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -144 

  2تاريخ ادبيات  197مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -145
  ادبيات فارسي 12تا  3هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -146
  اي) حروف اصلي (يش) م + ص انديشه -اي : كلمات قافيه (بيشه1گزينۀ   
  اصلي (يد) م + ص ام) حروف پسنديده -ام : كلمات قافيه (ديده2گزينۀ   
  انداخته) حروف اصلي (اخت) م + ص + ص -: كلمات قافيه (افراخته3گزينۀ   
  ر) م + ص َـبر) حروف اصلي ( –: كلمات قافيه (در 4گزينۀ   
  از پيشوند غيرمشترك گرفته شده است. 4نكته: كلمات قافيه طبق تبصرٔه   
  ادبيات فارسي 12و  11هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -147
  چيني) (سكه و پنكه) قابليت قافيه شدن را ندارند. -برده) (معني -گروه كلمات (زره  
  ادبيات فارسي 6مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -148
  مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن است. 4وزن گزينۀ   
  ادبيات فارسي 6و  5هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * درس ▲  2پاسخ: گزينۀ  -149
  لن استفاده شده است. جاي فعلن از فع در ركن آخر به : ابدال دارد 1گزينۀ   
  : هم ابدال و هم بلند در نظر گرفتن هجاي پاياني دارد.3گزينۀ   
  جاي فعالتن دارد و بلند در نظر گرفتن هجاي پاياني. : آوردن فاعالتن به4گزينۀ   
  ادبيات فارسي 6ات سؤال: * دشوار * درس مشخص ▲  2پاسخ: گزينۀ  -150
  لن استفاده كرده است. جاي فعلن از فع : فعالتن فعالتن فعلن است كه شاعر در ركن آخر مصراع اول به1گزينۀ   
  لن استفاده كرده است. جاي فعلن از فع : فعالتن فعالتن فعلن است كه شاعر در مصراع اول به3گزينۀ   
  لن استفاده كرده است. جاي فعلن از فع فعلن است و شاعر در ركن آخر هر دو مصراع به: فعالتن مفاعلن 4گزينۀ   
  جاي فعالتن، فاعالتن آمده است. نكته: در هر چهار گزينه در ركن اول به  
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  ادبيات فارسي 7مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -151
  نام آن (رجز مثمن مطوي مخبون) است.مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن است و  4وزن گزينۀ   
  ها: ساير گزينه  
  لن) : مفعول مفاعلن فعولن (مستفعل فاعالت فع1گزينۀ   
  : مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن (مستفعلن فعولن)2گزينۀ   
  : فعالتن فعالتن فعالتن فعلن3گزينۀ   
  ادبيات فارسي 8مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -152
  : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن1گزينۀ   : مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن است.2زينۀ گ  
  : مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن4گزينۀ   : مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن3گزينۀ   
  ادبيات فارسي 184تا  178هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -153
  سؤال: * متوسط * جامع ادبيات فارسيمشخصات  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -154
  : ويژگي فكري سبك عراقي است.1گزينۀ   
  براي سبك هندي است.» بيان احوال شخصي و عواطف مربوط به زن و فرزند و خويش و پيوند«  
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * ساده * جامع آرايه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -155
  شود. متناسب شود معني خورشيد تداعي مي» مه«به معني مهر و محبت است و اگر با : مهر ايهام تناسب دارد در اين بيت 1گزينۀ   
  : بار جدايي اضافۀ تشبيهي است.3گزينۀ   
  ) اميد و آرزو2) عطر و رايحه 1: بو ايهام دارد 4گزينۀ   
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * متوسط * جامع آرايه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -156
  س تام است.جناس: بين دو كلمۀ چين جنا  
  تشبيه: دانۀ خال اضافۀ تشبيهي است.  
  آرايي: واج (چ) و تتابع اضافات واج  
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * متوسط * جامع آرايه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -157
  آغوشِ دار اضافۀ استعاري و تشخيص است. شاعر در مصراع اول به عشق شخصيت بخشيده است. ج: استعاره   
  سان) و عالم (مردم عالم) مجاز است.دل (ان ب: مجاز   
  غم باعث نشاط باشد، تناقض دارد. د: تناقض   
  الف: اسلوب معادله است: داغ عشق باعث پختگي= آفتاب باعث رسيدن ميوه  
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * متوسط * جامع آرايه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -158
  نما است و همين مطلب تلميح به دم عيسوي دارد. بخش است كسي را بكشد متناقض اينكه دم عيسي كه حيات  
  هاي ادبي مشخصات سؤال: * دشوار * جامع آرايه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -159
  شود. معني دائم است، ولي اگر با كلمات مست و شراب متناسب شود معني شراب تداعي مي مدام ايهام تناسب دارد در اينجا به  
  شراب عشق تشبيه است.  
  سر) و (شور و شر) جناس دارد.كلمات (شر و   
  ادبيات فارسي 88مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -160

  مفهوم مشترك: نفي ظاهربيني  
  ادبيات فارسي 153مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -161

  مفهوم مشترك: رهايي از عشق ممكن نيست.  
  ادبيات فارسي 108* متوسط * صفحۀ  مشخصات سؤال: ▲  4پاسخ: گزينۀ  -162
  (تجلي عظمت خداوند در ذرات عالم) .مفهوم مشترك: در دل هر ذرٔه ناچيز حقيقتي بزرگ نهفته است  
  ادبيات فارسي 95مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -163
  آرامش ندارند. مفهوم عنوان سؤال اين است كه ثروتمندان مشغول خداوند هستند و افراد فقير  
  گويد كساني كه ثروت دارند، آشفته حال هستند. مي 3و  2، 1هاي  گزينه  
  شود. تر مي شود حريص گويد انسان هرچه پيرتر مي مي 4گزينۀ   
  ادبيات فارسي 89مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -164
  ن نظام احسن است.مفهوم مشترك ابيات: در آفرينش خدا نقصي نيست و اين جها   
  ادبيات فارسي 150تا  146هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -165
  مفهوم مشترك: بدون رهبر و راهنما قدم در راه مگذار  
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 ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۶

  مفرد آمده است.» زمینۀ علمی/ «.نادرست است» انت و در اجتامع«دلیل  : به۱گزینۀ   

  در ترجمه نیامده است.» در آینده: «۲گزینۀ   

 نادرست است.» در اجتامع«و » های علمی زمینه« » های دانش زمینه«دلیل  : به۳گزینۀ   

 ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۷

  طر کنید: خکَبوا الخطر (فعل امر): اِْر ۱گزینۀ   

  : بر خطر مسلط شوید: خطر کنید۳گزینۀ   

  حالیه ترجمه شده که درست نیست و جواب فعل امر است.» اید در حالی که به بزرگی رسیده: «۴گزینۀ   

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

  شدم (کنت أقَرتُِب) نزدیک می : نزدیک شدم ۱گزینۀ   

  الجمیلة) يشهر زیبایم (مدینت : شهری زیبا ۲گزینۀ   

 ها (صوراً) عکس : عکس ۴گزینۀ   

 ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۹

  هیچ امیدی نیست : امیدی نیست ۱گزینۀ   

  ترجمه نشده است.» يالّت/ « روزها : روز ۲گزینۀ   

 شان تنبلی است  روش : روش تنبلی کردن دارند ۳گزینۀ   

 ترکیبی*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳اسخ: گزینۀ پ -۱۷۰

 نادرست هستند. » کالجبالِ «دلیل  به ۴گزینۀ  و »مشاکل حیايت«دلیل  به ۲، گزینۀ » الحیاةاملشاکل يف«دلیل  به ۱گزینۀ   

 ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۱

  أمتّتعَ  ّتُع َذَهبّیٌة/ أمت ّي : هذا الفرص (هذه)، َذهب۲گزینۀ   

  اإلستفادةَ  اإلستفادُة  /ِمنها : ِمنُه ۳گزینۀ   

 ِمنها  هذه، منُه  : تلک ۴گزینۀ   

 ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۲

عوِب   نَ بَیْ   العالقاِت   إنَّ    الثقافیةِ   االشرتاکاِت   ـواسطةِ ــ ــب  إّال   ال تَُقّویٰ   الشُّ
من الحروف 

  لفعلاملشبهة با
و » إنَّ «اسم 

  منصوب بالکرسة
فیه  مفعول

  و منصوب
 إلیه  مضاف

  و مجرور
فعل مضارع و نائب 

  مسترت »يه«فاعله 
حرف 
  استثناء

  إلیه  مضاف  مجرور  جار
  و مجرور

نعت و مجرور 
  بالتبعّیة

 

  ـهاـــــــــــــــــبین
إلیه و مجرور محّالً مضاف  فیه و منصوب مفعول

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

  الدراسیةَ  نادرست است » الدراسیةِ «دلیل  : به۲گزینۀ   

  فکریٌة متعددةٌ  : فکریٍة متعددٍة ۳گزینۀ   

 َت کُنْ  إنَّک/ کُنِت  : إنِّک ۴گزینۀ   

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

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

  ، معتل و اجوف است.)»طوع«نادرست است. (از ریشۀ » صحیح و سامل«دلیل  : به۲گزینۀ   

  و صحیح و سامل است.)» مفاعلة«از باب » مساعدة«نادرست است. (مصدر » معتّل و أجوف«دلیل  : به۳گزینۀ   

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

  نادرست است.» إلیه مضاف«لیل د : به۱گزینۀ   

  نادرست است.» الزم«دلیل  : به۲گزینۀ   

 فعل مضارع منصوب : فعل مضارع مجزوم ۴گزینۀ   

 عربی چهارم ۶درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۶

شود، اسـمیه اسـت و  رشوع می» حروف مشّبهه«ای که با  ملهها اسمیه هستند. (ج ها، جمله جملۀ فعلیه است و در سایر گزینه» ِعْب ال تُتْ «در این گزینه   

 اسمیه است.)» ما أفعل«همچنین اسلوب تعجب 

 عربی چهارم ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۷

 دلیل فاصلۀ ایجاد شده میان فعل و فاعل، در این گزینه، تأنیث فعل واجب نیست. به  
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 عربی چهارم ۶درس *  دشوارت سؤال: * مشخصا ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۸

  مبتدای مؤّخر است.» أوراق«خرب مقدم و » فیها: «۲گزینۀ   

  مبتدای مؤّخر است.» هذه«خرب مقدم و » يّ ِأل : «۳گزینۀ   

  مبتدای مؤّخر است.» اخبار«خرب مقدم و » عنَدنا: «۴گزینۀ   

 .خرب است» یُصبحون«مبتدا است و جملۀ » هؤالء« ۱اما در گزینۀ   

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

  خرب مفرد و مرفوع است.» املرأة«ضمیر فصل/ » يه«مبتدا و محّالً مرفوع/ » هذه«  

 ها ضمیر فصل وجود ندارد. در سایر گزینه  

 عربی سوم ۱۳درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۰

  شدن نیست.) رصفمَل (صیغۀ تعّجب قابل ما اَجْ   لَْت مَ : ما اَجْ ۱گزینۀ   

  جمع مکّرس است.)» أصوات(« ما اکرث أصواتَکُمْ  : ما اکرث أصواتِکم ۳گزینۀ   

 شود.) جمع هنگامی که مضاف شود، حذف می» ن(« ي املدرسةِ ما اکرث مجتهد : ما أکرث مجتهدین املدرسِة ۴گزینۀ   

 عربی دوم ۱۶درس *  سادهال: * مشخصات سؤ  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۱

 اسم منسوب هستند. »يّ األجنبّییَن، اإلسالمّیة و الّنبو «به ترتیب:  ۴و  ۲، ۱های  در گزینه  

 عربی سوم ۸درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۲

  عطف بیان است و تابع اسم ماقبل و جامد است.» الطّفلة«  

 مشتق و تابع است.» الّناجح: «۳گزینۀ /  مشتق و تابع است.» مفیدةً : «۲گزینۀ /  تابع است.مشتق و » الطّّالب: «۱گزینۀ   

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

  باشد.  است که نکره می» اسم رشط«در این گزینه » َمنْ «  

 آید. ه به شامر میهای معرف اسم موصول است که از اسم» َمنْ «ها  در سایر گزینه  

 عربی سوم ۸درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۴

  است.برای تأکید آید،  می» إنَّ «که بر رس اسم ..» . لَـ«ء (تقدیم) و ، علی کّل يش»إنَّ «(ضمیر فصل)، » هو«، »إنّ : «۲گزینۀ   

  کید دارند.تأ» توکُّالً«و مفعول مطلق تأکیدی » علی اللّه«: تقدیم ۱گزینۀ   

  دارندۀ تأکید است. بر ضمیر فصل در» هو: «۳گزینۀ   

 تأکید هستند.» قد ساعدا«) و تقدیم جار و مجرور(»  املدرسةِ يف: «۴گزینۀ   

 عربی سوم ۱۵درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۵

 است.» مجمل«تشبیه دارای ادات و بدون وجه شبه،  از ادات تشبیه است و تشبیه از نوع بلیغ نیست زیرا» کاف«در این گزینه،   

  
  1تاريخ ايران و جهان  22 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -186
  هخامنشيان درآمد. تصرف به مصر نوين، دورٔه فرعون آخرين در زمان  
  1تاريخ ايران و جهان  52 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -187
 ها، كوه فراز بر آتش كردن روشن با را مادها مذهبي مراسم آنان. بودند جامعۀ ماد روحانيون است، مُغ جمع كه مغان. بودند مغان آيين پيرو مادها  

  .دادند مي انجام
  1تاريخ ايران و جهان  181 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -188
  .شد اداري و رسمي زبان فارسي طغرل، وزير كُندُري، عميدالملك همت به سلجوقيان زمامداري دايابت در  
  1تاريخ ايران و جهان  119 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -189
 سيستان نيز شرق در و رفتند پيش قسطنطنيه نزديكي تا و كردند فتح را قبرس مسلمانان. ادامه يافت خارجي فتوحات معاويه، در دورٔه خالفت  
  .كردند تصرف را سند سرزمين از و قسمتي امروزي بلوچستان و

  1تاريخ ايران و جهان  212 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -190
 زوال و ضـعف روزگـار كه بود فاطميان دست در فلسطين. برد مي رنج داخلي جدال و تفرقه از اسالم جهان صليبي، يها جنگ شروع هنگام در  

  .كردند مي طي را خود
  2تاريخ ايران و جهان  129 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -191

  .شد سپرده نظميه رئيس به شاه، ناصرالدين زمان در نظميه نيروي تشكيل از بعد كالنتر، وظايف  
  2تاريخ ايران و جهان  64 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -192
 مسـلمانان بنابراين، نبود؛ ممكن مسلحانه مبارزٔه ادامۀ ديگر داشتند، اي گسترده مشاركت آن در مسلمانان كه سپاهيان شورش سركوب از پس  

  .دادند قرار خود برنامۀ مبارزات در را فرهنگي يها فعاليت پس آن از
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  2تاريخ ايران و جهان  231 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -193
 بر 1359 تير تا كه انقالب شوراي دولت. گرفتند قرارها  خانه وزارت رأس در انقالب شوراي اعضاي )،58انقالب (آبان  موقت دولت استعفاي از پس  

 بـا و شـد گذاشته پرسي همه به جديد اساسي قانون 1358 آذر در. رساند انجام به را اسالمي جمهوري نظام استقرار و تأسيس روند بود، كار سر
  .رسيد تصويب به ايران مردم اكثريت مثبت رأي

  ها:  بررسي ساير گزينه  
  .شد انجام موقت دولت دست به و 58 فروردين 11 و 10 در )،3كشور (گزينۀ  سياسي نظام تعيين براي پرسي همه  
) 4 (گزينـۀ قدس روز تظاهرات و راهپيمايي نخستين و شد برگزار )2(گزينۀ لقانيطا اهللا آيت امامت به تهران در نمازجمعه اولين 1358 مرداد در  

  گرفت. انجام نيز
   2 جهان و ايران  تاريخ 47 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -194
 خود يها برنامه پروس ارتش تقويت با سپس و كرد متحد پروس با شمالي، آلمان كنفدراسيون عنوان با را راين اتحاديۀ يها ايالت ابتدا بيسمارك   
  .كرد اعالم را (رايش) آلمان امپراتوري تأسيس فرانسه، سرانجام و اتريش دانمارك، شكست از پس او. برد پيش آلمان وحدت جهت در گام به گام را

  2 جهان و ايران  تاريخ 197 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -195
 ملي شوراي مجلس تصويب به نيز اسفند 24 و در كرد تصويب را ايران نفت شدن اليحۀ ملي نفت كميسيون آرا، رزم شدن كشته از بعد روز يك  

 ايـران ملـت نهضت استعمار، ضد و دوست ميهن نيروهاي تمامي كوشش با ترتيب اين به .كرد تأييد را آن اسفند 29 در نيز سنا مجلس و رسيد
  .رسيد نتيجه به ايران، نفت عظيم منابع از انگلستان استعمار دست قطع و كردن نفت ملي براي

  شناسي تاريخ 104 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -196
  .رسيد خود به اوج صفوي ٔهدور در و يافت بيشتري رونق و دورٔه تيموري رشد ها در سرودن شهر آشوب  
  شناسي تاريخ 75و  74هاي  صفحه*  وسطمت: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -197
 كرزوسـي هاي هخامنشي، سكه كوروش توسط لوديه فتح از پس. معروف شد (كرزوسي) كرزوئيد به داد رواج پادشاه لوديه كرزوس كه هايي سكه  

  .يافت رواج ايران در
  شناسي تاريخ 32 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -198
 دسـت بهتر وقايع، فهم و درك و تاريخي رويدادهاي مشاهدٔه محل وقوع براي خود آثار تأليف براي چون مسعودي، مسلمان انمورخ از بسياري  

 ها، تركيبي آن از مانده برجاي آثار دليل، همين به و توجه داشتند تاريخي هاي بررسي در مكان اهميت به آنان .زدند درازي و دور هاي مسافرت به
  .است فياجغرا و تاريخ از

  شناسي تاريخ 46 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -199
  .هستند جمله آن از اوديسه و ايلياد دو كتاب شد؛ مكتوب ميالد از قبل نهم قرن در ها و داستان ها افسانه قرن، چند از باستان پس يونان در  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  بوده است، نه موجودي شرور. ) زئوس از خدايان يونان باستان1  
  هاي مردم اسكانديناوي بود. تن افسانه روئين داشت و بالدر، قهرمان نام آشيل يونانيان، هاي افسانه در تن روئين ) قهرمان3  
  هاي باستان است. ) كريتايوگا، نام عصر طاليي هندي4  
  يشناس تاريخ 165 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -200

 »بـودن انسـان« در انسـان نوع ديگر عبارت به. برابرند سرشت و فطرت در ها انسان كه است داده نشان علمي تحقيقات و الهي اديان تعليمات  
 رد بعدها كه تفاوتي .است بوده همراه نيز تمدن و زندگي ظواهر در وحدت با تاريخ، اوايل در مسلماً ها انسان ذاتي وحدت اين. است وحدت داراي
  .است بوده ها آن مانند و تالش و يشهاند  ميزان جغرافيايي، محيط تنوع نظير نتيجۀ عواملي در آمد، وجود به بشري جوامع ميان

  
  جغرافي دوم 9 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -201
  جغرافي دوم 21 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -202
  هاي وسيعي را به ويژه در دشت كوير ظاهر ساخته است. زار در اثر تبخير زياد، امالح موجود در خاك در طول زمان به سطح زمين آمده و شوره  
  جغرافي دوم 108 و 104 هاي صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -203
   هـاي طبيعـي، مقرراتـي  انـداز ها، چمنزارهـا و مراتـع و چشـم هاي مستعد، حيات وحش، جنگل نمنظور حفاظت از زمي هاي ملي، به در پارك

  )104صفحۀ (فرماست.  حكم
     108صفحۀ (باشد.  هاي ملي مي پارك گلستان، جزو پارك(  
  جغرافي دوم 60 تا 58 هاي صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -204
     الف«قسمت«  كنارٔه درياي خزر(هيركاني  هاي جنگل(  
    ب«قسمت«  هاي غيرتجاري جنگل(خشك  هاي نواحي نيمه جنگل(  
  ها: بررسي ساير گزينه  
 -حــرا هــاي جنگــل) 4/  نواحي نيمه مرطوب ارسباران -نيمه مرطوب ارسباران نواحي) 2/  مرطوب ارسباراننواحي نيمه  -هاي هيركاني جنگل) 1  

  هاي هيركاني جنگل
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  جغرافي دوم) 3-7 شكل( 50 و) 3-6 شكل( 49 هاي صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -205
  علل فرسايش خاك: /»3-7«شكل   
   كند. استخراج معدن محدودٔه وسيعي را تخريب مي  
   كند. آالت سنگين ذرات خاك را فشرده مي ماشين  

 
  

 
  
  

  جغرافي سوم 30 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -206

 ناشي از حفر مواد(  فرسايش كاوشي(
  دريابار
هاي سنگي دريايي ستون

  ها غارها و حفره
  

 گذاري مواد ناشي از رسوب(  فرسايش تراكمي(
اي ساحلي هاي ماسه تپه

  ها باتالق
  هاي ساحلي مرداب

  كتاب جغرافي سوم 52 و 44 هاي صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -207
   ها و ديوارهاي كوهستاني بدون دخالت عامل خارجي تحت تأثير جاذبۀ زمين  دليل شيب زياد، مواد تخريب شدٔه صخره در نواحي كوهستاني به

  شوند. كنند و در پاي كوه انباشته مي مي ريزش
    ترين شكل  شوند كه اصلي جا مي كنند و جابه ها به اَشكال مختلف حركت مي ايِ تشكيل دهندٔه دامنۀ كوه پديدٔه ريزش، مواد ريزدانهعالوه بر

  كوه است. لغزشآن 
   باشند. درست مي »3و  2« هاي هقسمت دومِ گزين  
  كتاب جغرافي سوم 157 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -208
  كتاب جغرافي سوم 172 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -209
  سومكتاب جغرافي  88 و 86 هاي صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -210

  شب: پديدٔه خورشيد نيمه  
  اول تير  در قطب شمال   
  اول دي  در قطب جنوب   

  
  
  

  

  
  جغرافي چهارم 7 و 5 هاي صفحه*  سطمتو : * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -211

   ّدهد. ها مورد مطالعه قرار مي را بر مكان و زندگي انسان علم هواشناسي: اصول و قوانين حاكم بر جو  
    دهد. ها مورد مطالعه قرار مي را بر مكان و زندگي انسان : اثر اصول و قوانين حاكم بر جوّ)اقليم شناسي(آب و هواشناسي  
  كتاب جغرافي چهارم 18 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 نۀگزي: پاسخ -212
   كنند. صورت واحد مطالعه مي را به -يعني محيط -دانان، كل يك سيستم جغرافي  
   رسي ها بر يكديگر مورد بر  صورت مجزا و بدون در نظر گرفتن تأثير آن هاي مورد نظر خود را به هاي علوم، اجزاء سيستم پژوهشگران ساير رشته

  دهند. قرار مي
  جغرافي چهارم 109 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -213
  جغرافي چهارم 44 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -214
تـوان  برداري كوچك يا بزرگ شود، با استفاده از ايـن مقيـاس مـي يا كپي چاپاز مزاياي مقياس ترسيمي اين است كه چنانچه نقشه در مراحل   

  هاي واقعي را روي زمين محاسبه كرد. فاصله
  جغرافي چهارم 79تا  77هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -215
    مربوط به سنجندٔه غيرفعال»الف«شكل :  
    مربوط به سنجندٔه فعال»ب«شكل :  
   ترين طـول  كوتاه(شود كه امواج گاما  خورشيد بازتاب مي يشود و امواج الكترومغناطيس انرژي خورشيدي استفاده مي از، غيرفعالسنجندٔه  در

  شود. را شامل مي )بلندترين طول موج(تا امواج راديويي  )موج

18 1 /0 7 /001

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

 
سال
 

صیلی 
تح

۹۷
 - 

۹۶
  |

  
داوطلبان
 

آزمـون
 

رسی
رسا

 
۹۷

 

۲۳

  
  1شناسي  جامعه 25ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  3پاسخ: گزينۀ  -216
تر از موضوع  انسان است؛ بنابراين موضوع علوم انساني عام هاي اجتماعي كنشو موضوع علوم اجتماعي  هاي انساني كنشموضوع علوم انساني   

  شود و همۀ فوايد علوم انساني را داراست. علوم اجتماعي است؛ در نتيجه علوم اجتماعي بخشي از علوم انساني محسوب مي
  1شناسي  جامعه 60و  59، 47هاي   مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -217
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
   ويژگي جهان اجتماعي اي دارد.   اي طبيعي و تكويني نيست؛ بلكه هستي آگاهانه  قسمت اول: جهان اجتماعي و نظم آن پديده  
  شود. هايي است كه در درون يك جهان واحد واقع مي باشد از نوع تفاوت هاي سطحي جهان اجتماعي اليههايي كه مربوط به  قسمت دوم: ويژگي  
  باشند. مي هاي عميق جهان اجتماعي اليهها) كه جهان اجتماعي را به جهان اجتماعي متفاوتي تبديل كنند،  ها (عقايد و ارزش قسمت سوم: اجزاء و پديده  
  1شناسي  جامعه 40و  39هاي  سؤال: * متوسط * صفحه مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -218
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
  شناسد. هاي طبيعي را مي پردازد. اين قوه به كمك حس و با روش تجربي، هستي ها مي اي است كه به شناخت هستي قوه عقل نظريقسمت اول:   
كند؛ مانند  هاي فردي و اجتماعي داوري مي شناسد و دربارٔه ارزش و احكام ارزشي را مياي است كه بايدها و نبايدها  ، قوهعقل عمليقسمت دوم:   

  ظلم.تشخيص خوبي عدالت و بديِ 
هـاي  كند، بلكـه راز تفـاوت پديـده هاي ارزشي و فعاليت تدبيري حل مي شناسي را براي داوري تنها مشكالت جامعه نه عقل عمليقسمت سوم:   

  گشايد. هاي طبيعي نيز مي پديدهاجتماعي و انساني را با 
  1شناسي  جامعه 72و  34هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -219
كند؛ بلكه سطوح ديگـري از معرفـت و  شناسي به شناخت حسي و تجربي بسنده نمي : اين نوع جامعهشناسي انتقادي روش جامعهقسمت اول:   

شناسـي، ايـن  دانـد. جامعـه هاي ارزشي را جزء علوم اجتماعي مي شناسد؛ به همين دليل، داوري ميت ميعقالنيت را براي شناخت علمي به رس
  كند. دنبال مي هاي غيرحسي و غيرتجربي ها و استدالل روشهاي ارزشي خود را با  بخش از دانش يعني داوري

در عـرض هاي اجتماعي مختلـف  اساس اين ديدگاه، جهان . برآورد وجود مي  قسمت دوم: هر جهان اجتماعي، فرهنگ و تمدن مناسب خود را به  
  .يكديگرند نه در طول هم

  1شناسي  جامعه 98مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -220
مـي دهد كه اين رويكرد، شناخت را فقط به معرفت عقلي محدود كنـد و منكـر ارزش عل قسمت اول: آسيب مهم رويكرد عقلي هنگامي رخ مي  

  شناخت حسي و شهودي شود.
تواند به شناخت ابعاد معنوي انسان و جهان بپردازد و بر ايـن اسـاس، سـعادت و  قسمت دوم: علم اجتماعي عقلي با استفاده از عقل نظري مي  

هـاي انسـاني موردنيـاز  مانها و احكامي را كه براي رسيدن به آر  تواند با استفاده از عقل عملي، ارزش كمال آدمي را شناسايي كند. همچنين مي
  است، بشناسد.

  1شناسي  جامعه 86و  80هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -221
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
  شود. صل ميصورت ناخودآگاه و بدون اينكه متوجه باشيم، حا شود، اما شناخت عمومي اغلب به ، آگاهانه دنبال ميشناخت علميقسمت اول:   
  ، حقايق طبيعي و غيرطبيعي است.شناخت عقليقسمت دوم: منبع   
  هاي مختلف با اين نوع شناخت برخوردي يكسان ندارند. از انواع شناخت علمي است. فرهنگ شناخت شهوديقسمت سوم:   
  2شناسي  جامعه 60و  58هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -222
  قسمت تشكيل شده است: سؤال از سه  
  رسد. بست مي بن  به معيشتيو  اقتصاديو  محيطي هاي زيست بحرانقسمت اول: فرهنگي كه نتواند نيازهاي جسماني و طبيعي آدميان را سازمان دهد، با   
  شود. و مرگ طبيعي مي هاي دروني مواجه شود، گرفتار كهولت بست ها و بن گيري با كاستي قسمت دوم: يك فرهنگ اگر پس از تحقق و شكل  
  منجر شود. دگرگوني و تحول هويت فرهنگيتواند به  قسمت سوم: بحران هويت مي  
  2شناسي  جامعه 55و  54هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -223
  سؤال از چهار قسمت تشكيل شده است:  
  قسمت اول: عبارت درست است.  
خـورد، مسـتلزم  تغييراتي كه در درون يك جهان اجتماعي واحد رقم مـي باشد  ترتيب درست مي و به اينقسمت دوم: عبارت نادرست است   

  باشد. گسترش در توسعۀ فرهنگ اجتماعي مي
  . شود هاي ديگر منجر به تعارض فرهنگي نمي هر نوع مواجهه و اقتباس از فرهنگ باشد  ترتيب درست مي قسمت سوم: عبارت نادرست است و به اين  
  قسمت چهارم: عبارت درست است.  
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  2شناسي  جامعه 24و  23هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -224
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
  ج فرهنگ آرماني و بيرون از فرهنگ واقعي است. قسمت اول: ناپسند بودن اسراف   
  ب درون فرهنگ واقعي است. فرهنگ آرماني و  ستيزي  قسمت دوم: استكبار  
  الف درون فرهنگ واقعي و خارج از فرهنگ آرماني است.  قسمت سوم: غيبت و تهمت   
  2شناسي  جامعه 40مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -225
گيـري زنـدگي  يي نامناسـب امكـان شـكلگذارند. در شرايط جغرافيـا  هاي جغرافيايي مختلف تأثيراتي در مناسبات و روابط اجتماعي مي محيط  

  تأثير طبيعت بر جامعه و فرهنگ آيد.  هاي متفاوتي پديد مي اجتماعي وجود ندارد و در شرايط اقليمي مختلف فرهنگ
  شناسي نظام جهاني جامعه 100مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -226
  سؤال از دو قسمت تشكيل شده است:  
اسـتقالل  هاي غيرحسي و غيرتجربي است در نيمۀ دوم قرن بيستم با روشن شدن اينكه علم حسي و تجربي نيازمند برخي معرفتقسمت اول:   

  آن شكل گرفت. پرسش از مباني غيرتجربي علم مدرن و مباني رقيب دنبال آن  ها مخدوش شد و به معرفت تجربي از ديگر معرفت
هاي ارزشي دست شُست  بيني و داوري هاي علم حسي تجربي، علم از ارائۀ جهان ا روشن شدن محدوديتقسمت دوم: در نيمۀ اول قرن بيستم ب  

  روشنگري مدرن به مسائل و امور طبيعي محدود شد. و به اين ترتيب 
  شناسي نظام جهاني جامعه 57و  54، 53هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -227
  تشكيل شده است: سؤال از چهار قسمت  
  مرحلۀ سوم هاي فراماسونري  قسمت اول: به خدمت گرفتن مبلغان مذهبي و سازمان  
  مرحلۀ دوم قسمت دوم: پيوند قدرت با تجارت، سرمايه و صنعت   
  مرحلۀ اول هاي سكوالر  قسمت سوم: پيدايش قدرت  
  مرحلۀ چهارم قسمت چهارم: ادغام جوامع در نظام جهاني استعمار   
  شناسي نظام جهاني جامعه 101و  100، 98هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -228
زيست)، اين بحران را ناشي از فرهنگ مدرن جامعۀ غربي دانسـته و انتقـادات خـود را  ها (در رابطه با بحران محيط قسمت اول: برخي از جنبش  

  دانند. را راه گريز از بحران مي بازگشت به رويكرد معنوي به طبيعتبرخي ديگر  اند و متوجه بسترهاي معرفتي اين فرهنگ كرده
كـه علـوم تجربـي بـدون  قسمت دوم: از ديدگاه عالمان تجربي، شناخت غيرتجربي شناختي علمي و روشنگرانه نبود، ولي اينك با دانستن اين  

هاي غيرتجربي مخدوش شد و در نتيجه هويت  مي تجربي نسبت به معرفتگيرد، استقالل معرفت عل هاي غيرتجربي شكل نمي استفاده از معرفت
دانند كه از اصول جهـان مـدرن  روشنگرانۀ آن مورد ترديد قرار گرفت. دانشمنداني را كه در اصل روشنگري مدرن ترديد كردند، دانشمنداني مي

  مدرن هاي پست جريان خوانند.  ها را پسامدرن مي عبور كردند و به همين دليل آن
  شناسي نظام جهاني جامعه 103و  102هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -229
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
هـا و  به مرگ آرمـان، يأس، نااميدي و »نيهيليسم«گرايي  جهاني در طول قرن بيستم به پوچ قسمت اول: اصالت بخشيدن به انسان دنيوي و اين  

  منجر شد. اميدها
ها باعث شده كه بعضي از اين موج بازگشت كه نشانۀ بحران معنويـت  قسمت دوم: بازگشت مجدد نگاه معنوي و ديني، در سطوح زندگي انسان  

  نام ببرند.» پساسكوالريسم«عنوان  ياد كردند و گروهي آن را با » افول سكوالريسم«عنوان  در فرهنگ غرب است با 
  آن جوامع ظاهر شد. بازگشت به هويت فرهنگي و تاريخيصورت  كوالريسم در جوامع غيرغربي اغلب بهقسمت سوم: گريز از س  
  شناسي نظام نوين جهاني جامعه 22و  21هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -230
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
كنند؛ اين كشورها بـراي بـه قـدرت  مجريان بومي و داخلي كشورهاي مستعمره استفاده ميكشورهاي استعمارگر، از  استعمار نوقسمت اول: در   

  كنند. رساندن نيروهاي وابسته، از كودتاي نظامي استفاده مي
اده كند، كه از ابزارهاي نظامي و سياسي يا اقتصادي استف در اين است كه براي حفظ سلطۀ جهان غرب، بيش از آن استعمار فرانوقسمت دوم: ويژگي   

  .كوال در محالت فقيرنشين هندوستانبرد؛ مثل تبليغات كوكا ت بهره ميها و فناوري اطالعا ويژه از رسانه به علميو  هاي فرهنگي ظرفيتاز ابزارها و 
المللي  و سياسي بين اقتصادي هاي خود و با استفاده از نهادها و ساختار قدرت اقتصاديقسمت سوم: در استعمار نو، كشور استعمارگر با اتكا به   

  گيرد. ها و سازوكارهاي غيرمستقيم، كنترل بازار و سياست كشورهاي ديگر را در اختيار مي  و با روش
  شناسي نظام جهاني جامعه 19و  18هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -231
  سؤال از چهار قسمت تشكيل شده است:  
  قسمت اول: عبارت درست است.  
  قسمت دوم: عبارت درست است.  
  شود. اي اطالق مي واژٔه امپرياليسم به هر نوع سلطه باشد  ترتيب درست مي قسمت سوم: عبارت نادرست است و به اين  
  گيرد. امپرياليسم سياسي از طريق اشغال نظامي جوامع ضعيف شكل مي باشد  ترتيب درست مي قسمت چهارم: عبارت نادرست است و به اين  
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  شناسي نظام جهاني جامعه 130و  118، 53هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -232
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
  وجود آمد. زده به ، رقابتي سخت بين بيدارگران اسالمي و منورالفكران غربانقالب مشروطهقسمت اول: در جريان   
ديويد اسرائيل را به رسميت شناخت و اين مسئله به  ، در زمان انورسادات، دولت مصر در قرارداد كمپاصربعد از مرگ جمال عبدالنقسمت دوم:   

  هاي فلسطيني را تضعيف كرد. نوبۀ خود، موضع گروه
  طور رسمي، گسست خود را از دين اعالم كردند. هايي شكل گرفت كه به دولت انقالب فرانسهقسمت سوم: با   
  شناسي نظام جهاني جامعه 92، 91و  2شناسي  جامعه 87، 1شناسي  جامعه 98مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -233
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
و منكـر ارزش علمـي  معرفت عقلي محـدود كنـددهد كه اين رويكرد شناخت را فقط به  قسمت اول: آسيب مهم رويكرد عقلي هنگامي رخ مي  

  شهودي شود. شناخت حسي و
آيـد، بـا عنـوان  وجـود مـي به نارضايتي مردم نسبت به نظام سياسي ليبرال دموكراسيقسمت دوم: دانشمندان علوم سياسي از تناقضي كه از   

  كند. پارادوكس (تناقض) دموكراسي ياد مي
  سي منجر شود.سيا هاي تواند به فروپاشي نظام كنترل نشود، مي يك بحران اقتصاديقسمت سوم: در صورتي كه   
  شناسي نظام جهاني جامعه 90و  88هاي  صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -234
هاي جهاني، رقابت كشورهاي اروپايي بر سر مناطق استعماري بود؛ زيرا سـرمايه و صـنعت نيـاز بـه  ترين عوامل وقوع جنگ قسمت اول: از مهم  

  .نياز به فضاي تنفسي جديد داشته بيان هيتلر، بازارهاي مصرف و نيروي كار ارزان و ب
  كرد. هاي كشور غيرغربي توجيه مي را در قبال مقاومت هاي غربي عمليات نظامي قدرتاي بود كه  هاي هانتينگتون، نظريه قسمت دوم: نظريۀ جنگ تمدن  
   شناسي نظام جهاني جامعه 112و  1شناسي  جامعه 68و  31هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -235
  سؤال از سه قسمت تشكيل شده است:  
ها و علوم تجربي است. اين علـوم بـا روش تجربـي خـود، قـدرت  مراد از عقالنيت ابزاري، دانش قسمت اول: بسط و توسعۀ عقالنيت ابزاري   

  دهد. گيري حوادث و مسائل طبيعي را به انسان مي بيني و پيش پيش
  ها بود. بيني و كنترل آن هاي اجتماعي براي پيش شناسي پوزيتيويستي، شناخت پديده جامعهقسمت دوم: هدف   
مي قسمت سوم: قدرت حاكمان سكوالر وابسته به قدرت جهاني استعمار بود. آنان با اتكا به اين قدرت، در جهت از بين بردن مظاهر ديني و اسال  

  كردند. اي اجتماعي استعماري جديد اقدام ميو حذف ساختارهاي اجتماعي پيشين و ايجاد ساختاره

  
  منطق 27 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -236
  لذا اگر فصل را نداشته باشيم، تعريف حّدي ميسر نيست. ،گيرد تعريف حدي با استفاده از فصل يك مفهوم صورت مي  
، تعريف رسمي انجام دهيم كه يكي از انواع معتبر »عرض خاص«توانيم با  دست بياوريم، مي نيم فصل يك مفهوم را به: وقتي نتوا2و  1هاي  گزينه  

  ، كه تعريف حقيقي نيست، وجود ندارد.»شرح اسم«تعريف منطقي است؛ بنابراين نيازي به 
دست آوريم  را به» حد تام«توانيم  فصل را نداشته باشيم نمياستفاده شود. وقتي » جنس قريب«: تعريف تام، تعريفي است كه در آن از 4گزينۀ   

  ممكن است.» رسم تام«ولي تعريف به 
  منطق 83 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -237
  پس برهانش انّي است. ،رسد الوجود (علت) مي سينا از وجود حتمي يك موجود ممكن (معلول) به واجب در اين برهان، ابن  
  منطق 3و  2هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -238
  به غيرارادي بودن خود تفكر اشاره دارد؛ نه موضوع تفكر كه انتخـاب آن امـري ارادي اسـت» انديشيم چه بخواهيم و چه نخواهيم، مي«عبارت   

). پس انديشيدن امري طبيعي است و لذا قواعد آن را كسي وضع 2ينۀ ). يعني ذهن ما براي انديشيدن نيازي به ارادٔه ما ندارد (رد گز 1(رد گزينۀ 
  نكرده بلكه فقط كشف شده است.

تواند آگاهانه يا ناآگاهانه باشد؛ ولي : چه بدانيم و چه ندانيم ذهن با انديشه كردن زنده است و كاري جز تفكر ندارد؛ بنابراين انديشه مي3گزينۀ   
  نيست.» انديشيميم و چه نخواهيم، ميچه بخواه«اين امر نتيجۀ عبارت 

  منطق 23و  21، 20هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -239
  شود. بايد تساوي باشد و اال تعريف رسمي گربه، جامع و مانع نمي» عرض خاص آن«و » نوع گربه«نسبت   
(حيوان) تسـاوي نيسـت؛ زيـرا » جنس گربه«و نه با » نوع گربه«اش نه با  نسبت عرض عام گربه است ولي» دار سبيل«: مثال نقض: 4و  2هاي  گزينه  

  توانند سبيل داشته باشند (مثل مرغ). توانند سبيل داشته باشند (مثل انسان) و برخي از انواع حيوانات هم نمي برخي ديگر از انواع حيوانات هم مي
مورد نظر است و لذا با يك مثال نقـض، حكـم » هر عرض عام«اشد ولي در اينجا توجه: ممكن است نسبت برخي اعراض عام با جنس، تساوي ب  

  شود. كلي نيز نقض مي
مشترك با انواع ديگـر حيوانـات » حيوان«عموم و خصوص مطلق است؛ زيرا مفهوم » عرض خاص آن«(حيوان) و » جنس گربه«: نسبت 3گزينۀ   

  ، مختص گربه است.»عرض خاص گربه«است ولي 
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  منطق 39و  35هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ :پاسخ -240
مستلزم قسمت  نهيقسمت دوم كدام گز «پس وقتي در صورت سوال گفته ،در قضاياي شرطي متصل، مقدم مستلزم تالي و تالي تابع مقدم است.  

  كنيم: تك گزينه ها را بررسي مي يعني مقدم در جايگاه دوم قرار گرفته است. حال تك» اول است
  تالي -ي: مقدممگاه نامد به خود بُدي، آن من: اگر آمد1گزينۀ   
  گاه معذوري: پس ابتدا تالي آمده و بعد مقدم كوشي، آن : اگر در طلبش مي2گزينۀ   
  : اين گزينه امري و انشايي است و اصال قضيه نيست.3گزينۀ   
  تالي -گاه يافتمي: مقدم : اگر بر شاخ اميد بَري، آن4گزينۀ   
  منطق 67و  66، 46، 45هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -241
  نه متضاد نداشت.چون نتيجۀ قياس، داراي متضاد است، پس نتيجه، يك قضيۀ كلي است؛ وگر   
  : اگر يكي از مقدمات، جزئي باشد، نتيجه قطعاً جزئي است؛ پس مقدمۀ جزئي ندارد.1گزينۀ   
  توان از كذب يك طرف، صدق و كذب طرف ديگر را مشخص كرد. ي: در تضاد، نم2گزينۀ   
  تواند شكل سوم باشد. بخش،كلي نيستند؛ پس نمي كدام از نتايج شكل سوم در ضروب نتيجه : هيچ3گزينۀ   
  : ممكن است يكي از مقدمات، سالبۀ كلي و نتيجه نيز سالبۀ كلي باشد؛ مثل ضرب دوم از شكل اول.4گزينۀ   
  منطق 63 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 ينۀگز : پاسخ -242
  : در شكل اول، حد وسط به ترتيب در صغرا و كبرا، محمول و موضوع است. در اينجا نيز حد وسط در كبرا موضوع است.1گزينۀ   
  .تواند كبرا هم باشد: در شكل دوم، حد وسط در هر دو مقدمه، محمول است؛ بنابراين مقدمۀ ذكر شده مي2گزينۀ   
  تواند صغرا هم باشد.: در شكل سوم، حد وسط در هر دو مقدمه، موضوع است؛ بنابراين مقدمۀ ذكر شده مي3گزينۀ   
  ترتيب در صغرا و كبرا، موضوع و محمول است؛ بنابراين مقدمۀ ذكر شده بايد كبرا باشد. : در شكل چهارم، حد وسط به4گزينۀ   
  منطق 16و  14، 13هاي  صفحه*  واردش: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -243
هيچ مصداقي در عالَم خـارج نـدارد ولـي بـراي » اي مرغ افسانه«، مفهوم 3و شاهد صدق گزينۀ  1عنوان مثال نقض گزينۀ  : به3و  1هاي  گزينه  

  ها است. م مفهوم دروني آنها و ه شود؛ بنابراين هم يكي از كليات پنجگانۀ اين ذات هايي مثل سيمرغ، هما و ققنوس، جنس محسوب مي ذات
مجموعـۀ «: مصداق يك مفهوم، خارج از مفهوم ذهنيِ آن و مشارٌاليه آن مفهوم است نه اينكه لزوماً خارج از ذهن باشد؛ مـثالً مصـداق 2گزينۀ   

هـاي يا مصداق ،جود استاش، در ذهن مو  نهايت عضو دارد، در خارج از ذهن امكان تحققِ بالفعل ندارد ولي مثل مفهوم چون بي» اعداد طبيعي
  ها است. اش، در ذهن وجود دارند، زيرا ذهني بودن، ذاتيِ آن مانند مفهوم» تصور ذهني«مفهومِ 

پس ممكن است  ،بنابراين مالك نسبت تساوي داشتن دو مفهوم كلي، اشتراك كامل مصاديق است؛ چه اين مصاديق، ذهني باشند و چه خارج از ذهن  
شـريك محـرك «و » الوجـود شريك واجـب«ي در عالَم خارج از ذهن ندارند، نسبت تساوي داشته باشند؛ مثال: دو مفهوم دو مفهوم كه هيچ مصداق

  ».علم حصولي«و » صورت ذهني«دو مفهوم  - »شوداش بر سر هركس بيفتد، خوشبخت مياي كه سايهمرغ افسانه«و » هما«دو مفهوم  - »اول
  اما مصداقي در خارج ذهن ندارد. ،كه جزئي است» رستم شاهنامه«اشد. مانند : ممكن است اين مفهوم جزئي ب4گزينۀ   
  منطق 57 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -244
 كنند. حال اين حكم كلي يا در قالب در استدالل استقرايي (تام و ناقص) بايد موارد بررسي شده را به كل موارد سرايت دهند؛ يعني حكم كلي مي  

تواند در قالب يك قضيۀ محصورٔه جزئي بيـان  اما اين نتيجه نمي ،دهد يا در قالب يك قضيۀ شخصيه يك قضيۀ محصورٔه كلي خود را نشان مي
  كنيم: ها را بررسي مي تك گزينه شود. حال تك

ضيه با سور و نسـبت درسـت تبـديل پس بايد آن را به يك ق ،قضيه سور موجبۀ كلي و نسبت سلبي دارد»: هر آدمي با سواد نيست: «1گزينۀ   
  تواند نتيجۀ استقرا باشد. چون جزئي است، نمي ،»ها باسواد نيستند بعضي آدم«كنيم: 

يك قضيۀ شخصيه است كه ممكن است نتيجۀ استقرايي باشد كه از بررسي هر دو نفر (استقراي تام) يا يكي »: اين دو نفر ورزشكارند: «2گزينۀ   
  ناقص) به دست آمده باشد. از اين دو نفر (استقراي

  (جزئي).» اند بعضي از كارگران از كار اخراج شده«شود به  در شكل استاندارد منطقي، تبديل مي»: اند بسياري از كارگران از كار اخراج شده: «3گزينۀ   
 (جزئي).» برخي افراد اين جمع باسوادند»: «چند نفري در اين جمع باسوادند: «4گزينۀ   

  منطق 75 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 زينۀگ: پاسخ -245
توانيم از مغالطات ايهام انعكاس (مخصوص احكام قضايا) و رفع مقدم (مخصوص قياس استثنايي)  در اين استدالل، چون قياس اقتراني است؛ نمي  

  )4و  3هاي  سخن بگوييم. (رد گزينه
  )1. (رد گزينۀ است درستي تكرار شده ه بهدو مقدم است كه در هر» بشر«حد وسط در اين قياس مفهوم   
يكي » بشر«و » انسان«زماني است كه نتيجه در مقدمه حضور داشته باشد و نيازي به اقتران دو مقدمه نباشد. چون معناي » مصادره به مطلوب«  

دن دارد) يكي است و فقط در نتيجـه، خوان است، نتيجۀ استدالل (هر انساني توانايي درس خواندن دارد) با كبراي قياس (هر بشري توانايي درس
  استفاده شده است.» بشر«از مترادف لفظ 

  فلسفۀ سوم 13و  12، 9و  6تا  4هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -246
  علت و معلولي است. شود؛ زيرا هر قانوني بيان يك رابطۀ در همۀ علوم طبيعي، براي بيان قوانين، از مفاهيم علت و معلول استفاده مي  
  برند، در علم حقوق. : روابط انساني ممكن است علت و معلولي نباشند؛ مثل رابطۀ دو برادر از حيث ارثي كه از هم مي1گزينۀ   
  : قراردادها علّي و معلولي نيستند.3گزينۀ   
كنند كه انسان، تنها موجود اصيل  ان اين علوم، قرارداد ميتوانند قراردادي باشند؛ مثالً برخي دانشمند : اصول و مباني علوم انساني، مي4گزينۀ   

  است و همۀ ديگر موجودات بايد در خدمت انسان باشند.
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  فلسفۀ سوم 53 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -247
  : اشاره به اصالت حقايق عالَم مُثُل و بدلي بودن اشياء محسوس دارد.1گزينۀ   
  محال بودن دستيابي به شناخت حقيقي، در عالَم محسوسات دارد. : اشاره به2گزينۀ   
  اي براي حقايق مثالي هستند. منزلۀ سايه : اشاره به وجود حقايق اصيل، در عالَم مُثُل دارد و اينكه اشياء محسوس، به3گزينۀ   
  داند.قايق اصيل را متكثر ميتناسب دارد؛ نه با نظريۀ مُثُل كه ح» وحدت حقيقت اصيل«: بيشتر با عقيده به 4گزينۀ   
  فلسفۀ سوم 24و  23هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -248
هاي خود، مباني علم و حقيقت را متزلزل ساختند و موجي از ناباوري و شكاكيت را در فضاي فكري روزگار خويش منتشر  سوفسطائيان با مغالطه  

هـاي  تدوين نشده بود؛ ثانياً همـين بحـث» منطق«اني علم منطق، متزلزل شود؛ زيرا اوالً در آن عصر هنوز فن كردند. اما اين امر موجب نشد مب
اي از ابواب مختلـف آن را مورد توجه قرار بگيرد و نهايتاً ارسطو توفيق يابد مجموعه» منطق«اي فراهم كرد تا فن استدالليِ سوفسطائيان، زمينه

  تدوين نمايد.
ان گفت سوفسطائيان، مباني فطري تفكر منطقي را متزلزل ساختند؛ ولي اين بدان معنا نيست كه در آن عصر، علم و فن منطقي بـه تو  تذكر: مي  

  اند.صورت مدوّن وجود داشته است و آنان مباني اين علم را متزلزل كرده
  فلسفۀ سوم 38 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -249
خواهد به پيرانه سر، متهم شود كه زندگي دنيا را بسيار دوست دارد و سر باز زد و تأكيد كرد كه نمي» گريختن از زندان«ل پيشنهاد سقراط از قبو   

بستگي ندارد و آزادگي و سربلندي خود را براي اينكـه چنـد صـباحي  يك حكيم به دنيا دل«گفت:  مند شود. او مي خواهد بيشتر از آن بهره مي
اعتنايي بـه  ام، چون در گفتار از بيكند و لذا من نيز اگر خواهان چند روز عمر بيشتر باشم، گويي خود را مسخره كرده بماند فدا نمي بيشتر زنده
  ».دهم ام و در عمل خود را مشتاق توقف در دنيا نشان مي دنيا دم زده

 ».ها وابستگي به دوستان و خويشاوندان و نگراني براي آن«درست باشد؛ نه  تواند پاسخمي» مندي از آنوابستگي به دنيا و عالقه به بهره: «1گزينۀ   

  ».گريختن از زندان«منزلۀ اين مطلب باشد؛ نه  تواند بهمي» كراهت و ترس از مرگ: «2گزينۀ   
  ».دادگاه هلياستپذيرفتن درستيِ اتهامات وارد شده در «تواند پاسخ درست باشد؛ نه مي» پذيرفتن اتهام دنيا دوستي: «3گزينۀ   
  فلسفۀ سوم 68و  64هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -250
» علت فـاعلي«توانند است. بنابراين هر سه مورد مي» علت فاعلي«هر عاملي كه ايجاد كننده و مبدأ حركت و دگرگوني يا سكون و ثُبات است،   

  محسوب شوند.
ي آن (يعني به غرض حكيمانۀ رسيدن به آن) است، علت غايي است. مورد اول از اين حيث كه غرض حركت را هر عاملي كه حركت يا سكون، برا  

قلمداد شود. مورد دوم هم از اين نظر كه بر جنبۀ حكيمانه بودن و بيهوده » علت غايي«تواند كند، ميارضاي ميل طبيعيِ رو به كمال، معرفي مي
بنابراين  ،هاي ديگرشمرده شود. مورد سوم بيشتر بر جنبۀ فاعليت، تأكيد دارد تا جنبه» علت غايي«تواند مينبودنِ فعاليت طبيعت تأكيد دارد، 

  ).4تناسب كافي ندارد (رد گزينۀ » علت غايي«نيز دانست ولي مورد سوم با » علت غايي«، »علت فاعلي«توان دو مورد اول را عالوه بر  مي
  ).1نيستند (رد گزينۀ » علت مادي«است؛ پس هيچ كدام از موارد ذكر شده، » علت مادي«كند، كت را فراهم ميعاملي كه زمينۀ قوه و استعداد حر  
لذا هيچ  ،است» علت صوري«كند، دهندٔه جنبۀ بالفعل و بودني حاصل از يك حركت است و چيستيِ نتيجۀ حركت را معرفي مي عاملي كه نشان  

» طبيعت«است، ولي نام » صورت«همان » طبيعت«مناسب نيستند؛ البته اين درست است كه » صوري علت«كدام از اين سه مورد، براي معرفي 
  ).3، براي حركت و سكون (جنبۀ فاعلي) تأكيد دارد، نه بر جنبۀ فعليت و ماهيت آن (رد گزينۀ »صورت«بر جنبۀ مبدأ بودنِ 

  لسفۀ اسالميف 30و  29هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -251
    امكاني -امكاني -: امكاني1گزينۀ   
  امكاني -امكاني -: وجوبي2گزينۀ   
  امكاني -امتناعي -: امكاني3زينۀ گ  
  امكاني -امكاني -: امتناعي4زينۀ گ  
  فلسفۀ اسالمي 125و  118، 117هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -252
  )4و  2هاي د گزينهسفر اول (ر  سير از خلق به حق   
  ) 4و  1هاي مالصدرا مطابق مراحل سير و سلوك، مباحث فلسفيِ كتاب خويش را در اسفار اربعه تنظيم كرده است. (رد گزينه  
را مطرح كرده است. از نظر مالصـدرا ذات » توحيد و خداشناسي و صفات الهي«سفر اول مقدمۀ سفر دوم است و در سفر دوم، مالصدرا مباحث   
  خواهد بود.» برترين مرتبۀ وجود«، همان شناخت »خدا«هي، برترين و شديدترين مرتبۀ وجود است؛ لذا شناخت ال
  فلسفۀ اسالمي 83و  82هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -253
  : دربارٔه فخر رازي درست است. 2و  1هاي  گزينه  
و در مدتي كه در مدرسۀ نظاميۀ بغداد به تدريس اشتغال داشت، به بركت هوش سرشار خويش به : غزالي فلسفه را نزد كسي نياموخت 3گزينۀ   

  مطالعۀ كتب فلسفي پرداخت و توانست از عقايد فلسفه آگاهي بايد.
  فلسفۀ اسالمي 32 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -254
  اندازد، همانا ادراك قانون كلي علت و معلول است. كه او را در مسير تفكر ميترين عاملي  دارد و مهم» فكر كردن«انسان استعداد   
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  فلسفۀ اسالمي 36 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -255
تي در اين عبارت را بيان كرده است و مقصود او اين است كه معلوليت شـيء بايـد خصوصـي» اشارات و تنبيهات«سينا در نمط چهارم كتاب  ابن  

؟ لذا خودش باشد؛ نه اينكه براي تحقيق در معلوليت شيء، الزم باشد به گذشتۀ آن مراجعه كنيم و ببينيم آيا زماني بوده كه آن شيء نبوده باشد
مـا منشـأ ايـن ذاتاً به علت نياز دارد و دليل اين نياز را بايد در خود آن پيـدا كنـيم. حُكَ -اش صَرف نظر از گذشته و حال و آينده -وجود معلول
الوجود است و ايـن صـفت هرگـز از او جـدا  دانند. هر شيء حادثي مقدم بر وجود و عدم خويش ذاتاً يك ممكن مي» امكان ذاتي«نيازمندي را 

  ها درست است. شود. در نتيجه، قسمت اول همۀ گزينه نمي
  ) 4و  1هاي  است. (رد گزينه» بودنحادث «معناي  يعني تقدم نيستي بر هستي كه به» بعد از عدم و نيستي بودن«  
  )2و  1هاي (رد گزينه». علت«، همان »مؤثر«يا » جاعل اثر«است و » معلول«همان » اثر«  
  فلسفۀ اسالمي 96و  92، 91هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -256
  )3و  2هاي (رد گزينه...». يابد؛ رش تكثر نميحقيقت، خورشيد واحدي است كه به جهت كثرت مظاه«گويد:  شيخ اشراق مي  
  گيـرد.به نظر شيخ اشراق، نور حقيقتي واحد است كه هم نور و روشنايي ظاهري و مرئي و هم نـور و روشـنايي بـاطني و نـامرئي را در بـر مـي  

  )4و  2هاي (رد گزينه
نگر عارفان، به بركت عبور از نگر فيلسوفان و ذوق عرفاني و درونبرون آميختگي دانش نظري و ، هموار شدنِ راه اتحاد و درهم»اشراق«در نظريۀ   

  )4و  3هاي مرحلۀ علم حصولي به عرصۀ علم حضوري ميسر گرديده است. (رد گزينه
  فلسفۀ اسالمي 108و  107هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -257
هـاي  ). آنان همانند فالسفۀ مشاء صرفاً بر استدالل2وفان مشاء نزديك است؛ نه اشراق (رد گزينۀ : روش متكلمان به روش فيلس2و  1هاي  گزينه  

  )1ييد گزينۀ أ (ت .اي داردها با اصول و مبادي عقلي فالسفه تفاوت عمده اما اصول و مبادي عقلي آن ،كنند عقلي تكيه مي
  كنند؛ نه حسن و قبح شرعي. و قبح عقلي استوار ميهاي خود را بر اساس حسن  : متكلمان غالباً استدالل3گزينۀ   
  كنند.: حكما، معيار حسن و قبح را به زندگي انسان محدود مي4گزينۀ   
  فلسفۀ اسالمي 128تا  126هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -258
  كشاند. كند و به دنبال خود مياست كه شيء را تابع خود ميهمۀ صفات، همراه و تابع شيء هستند و به آن اتكا دارند؛ اما اين حركت   
افزاينـد يـا  زنند؛ بلكه چيزي به آن ميكنند و آرامش آن را بر هم نميها: غير از حركت، صفات يك شيء، خود آن شيء را عوض نمي ساير گزينه  

قراري تبديل تغيير، صفتي است كه قرار شيء را به بي كاهند؛ اما در حركت، سخن از عوض شدن تدريجي شيء است. حركت و چيزي از آن مي
شيء، سر ناسازگاري دارد و ثبـات آن » خودِ«شيء (ماهيت و ذات شيء) سازگارند، اما حركت و تغيير، با » خودِ«كند. همۀ صفات و حاالت با  مي

  كشاند. ثباتي مي را به بي
شيء از حركت، مثال دانه و » خودِ«شيء و تابعيت » خودِ«فات غير از حركت، از ، در بحث تابعيت همۀ ص»خود«توجه: براي روشن شدن معناي   

انار مناسب است: انار است كه گرد است، انار است كه ياقوتي است، انار است كه شيرين است، انار است كه قـابض اسـت؛ همـۀ ايـن حـاالت، 
گوييم آن هسته به اين انار تبديل شـده اسـت، دو كنيم و مييرين مقايسه ميوابسته و تابع انارند؛ اما وقتي هستۀ انار را با يك انار درشت و ش

منـزل منتقـل  بـه كند و آن را منـزلسنجيم كه تفاوت بسيار دارند؛ پس دگرگوني تابع شيء نيست؛ بلكه شيء را تابع خود مي چيز را با هم مي
و ماهيت آن است كه بر مبناي اصالت وجود، بـه تبـع سـياليت وجـود و  شيء، همان ذات» خودِ«شود مقصود از  كند. از اين مثال معلوم مي مي

  شود. جوهر، متغير و متحول مي
  فلسفۀ اسالمي 73و  72هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -259
ست كه شرور، نقص حقيقي براي طبيعت ساز خير و كمال بيشتر در طبيعت هستند؛ پس اين طور نيهاي ظاهري، در واقع زمينه : همۀ بدي2گزينۀ   

  اند. باشند و فقط نسبت به عالَم ماوراءالطبيعه، خير و كمال محسوب شوند؛ بلكه همۀ تحوالت طبيعي، براي نظام كلّ جهان طبيعت نيز الزم
و لـذا  اسـت آورده پديـد تعاليبارى تعناي و طبيعت و ماديات گرفته تا عالَم عقول و مجردات، لطف : همۀ موجودات را از عالَم4و  1هاي گزينه  

بخشند. از طرفي مطابق ديدگاه مشائيان، مي تحقق را احسن نظام يعني ممكن نظام بهترين اند كهشده تأليف چنان جهانِ طبيعت، همۀ اجزاي
ون اشـيا اسـت. بنـابراين عنوان مبدأ دروني حركت و سك سوي خير و كمال هستند، همان طبيعت، به علت فاعليِ حركات طبيعي كه همگي به

بايد از طريق طبيعتِ درونـيِ  -شودكه منجر به ايجاد نظام احسن مي -طبق اين ديدگاه، تأثير لطف و عنايت الهي بر جهان ماده و عالَم طبيعت
ت كه اين مجـردات هـم خصوص عقل فعال اس سوي غايت، به مددِ مجردات و به سينا تأثير طبيعت شيء در حركت اشيا به اشيا باشد. از نظر ابن

   تعالي هستند.همگي تحت احاطه و شمول علم باري
گر است، دانشمند و محقق را به معرفت الهـي و چگـونگي ۀ آفريدگاري دانا در آن جلوه: مطالعه و تحقيق دربارٔه جهاني كه حكمت بالغ3گزينۀ   

، علم به حقيقت آن شيء يعني رابطۀ وجودي آن با وجـود مطلـق و گردد (شناخت حكمت الهي). علم واقعي به هر شيءآفرينش او رهنمون مي
اليتناهي مبدأ كلي جهان هستي است. همۀ موجودات جهان در وجود و آثار خود، به فيض و عنايت دائمي او نيازمندند (شناخت فقر هميشـگي 

  تعالي). اشيا نسبت به باري
  فلسفۀ اسالمي 140و  139ي ها صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -260
گيرد. سپس با انعكاس در ذهن، نشئت مي» معلوم بالذات«شود و از رابطۀ عليت، در آغاز توسط نفس و در درون خود، به علم حضوري ادراك مي  

  آيد.ميعليت دربارٔه معلومات بالعرض در  به علم حصولي تبديل شده و به شكل قاعدٔه كليِ
  اي كلي نيست.بطه در ابتدا به صورت قاعده: اين را4و  2هاي  گزينه  
  شود؛ نه از تجربۀ حسي كه علمي حصولي است.هاي خود، ادراك ميها و اراده: رابطۀ عليت، در آغاز از علم حضوري نفس به احوال و حالت3گزينۀ   
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  كتاب 17مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -261
شـوند كـه  اي ارائه مي گونه ها در اين رويكرد به باشد. نظريه پذير نمي گرا اين است كه مبهم است و آزمايش يكي از انتقادات وارد به رويكرد انسان  

  پذيري ندارند. امكان تأييد
  كتاب 4مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -262
هـا  اي كه بررسي علمـي آن گونه شناختي است، به هاي روان پذير و تجربي از پديده ه توصيفي آزمونشناسي علمي رسيدن ب در روان اولين هدف  

  پذير باشد. امكان
  كتاب 39و  38هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -263
  شود.  ريزي مي سالگي) تفكر منطقي پايه 11تا  7» (عمليات عيني«در دورٔه   
  نام گرفته است.» نظريۀ شناختي«شناسان ديگر دربارٔه تفكر كودكان مطالعه كرده است و به همين دليل نظريۀ او  از روان بيش» ژان پياژه«  
  كتاب 85مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -264

:شود ها) از محيط به دو نوع تقسيم مي ها (محرك توجه براساس تعداد تكليف
 ) توجه پراكنده1
) توجه متمركز2

  شود. در توجه پراكنده در يك زمان چند كار انجام مي  
  كتاب 132مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -265
فزايش يا كـاهش نقش كمتري در ا ،كنند هاي هيجاني و فيزيولوژيك نسبت به فشار رواني كه اغلب ناخواستني هستند و خودكار عمل مي پاسخ  

كند كه آيا  اي تعيين مي مقابله رفتارهاياي تحت كنترل ما هستند. به همين دليل نوع پاسخ در  هاي رفتاري تا اندازه ولي پاسخ ،فشار رواني دارند
  كوشش ما منجر به رفتار سازگار و سالمت رواني شده و يا در جهت حركت به سمت ناسازگاري و اختالل رواني است. 

  كتاب 131مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -266
  شود. در مرحلۀ هشدار، واكنش بدن به عامل فشار رواني شوكه شدن موقتي است. در اين مرحله مقاومت در برابر فشار رواني كم مي  
  كتاب 43مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -267
  ها تا اعمال داوطلبانـه نظيـر چنـگ زدن و  هاي حركتي از بازتاب رشد طبيعي و تدريجي مغز، امكان رشد مهارتسالگي)  2در طفوليت (تولد تا   

  آورد. وجود مي راه رفتن را به
  كتاب 14مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -268
سـازي و يـادآوري  داد، ذخيره يندهايي چون درونا رندٔه فر فرض است كه ذهن شبيه يك رايانه است و دربرگي اساس اين پيش بر شناختيرويكرد   

  عهدٔه رويكرد شناختي است. هاست. بررسي اين فرايندها به داده
  كتاب 24مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -269
  طبيعي مورد مشاهده قرار بگيرد.طور  شود رفتار به كنندگان در مشاهده است كه باعث مي شرط الزم در مشاهدٔه طبيعي عدم آگاهي شركت  
  از معايب روش مشاهدٔه طبيعي است. 2گزينۀ   
  مربوط به روش آزمايشي است. 4و  1هاي  گزينه  
  كتاب 138مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -270
ند فكر كنند يا كارهايي را انجام دهند كـه از كنند مجبورند دربارٔه چيزي كه خوش ندار  عملي احساس مي -افراد مبتال به اختالل وسواس فكري  

  ها بيزارند. آن
  عملي جزو اختالالت اضطرابي است. -وسواس فكري  

اختالالت رواني

  

  
اضطرابي

  وسواس
  فوبيا (هراس)

  اضطراب فراگير
  اي سانحه فشار پس

  قطبي (افسردگي) تكخلقي
  شيدايي) -دوقطبي (افسردگي

  كتاب 78مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -271

منطقۀ گيجگاهي 
  تحتاني

  ادراك اشكال پيچيده

منطقۀ پنجم 
  )5بينايي (

  ادراك حركت

منطقۀ چهارم 
  )4بينايي (

  ادراك رنگ

  منطقۀ سوم
  )3بينايي ( 

  ساده ادراك اشكال

منطقۀ دوم 
  )2بينايي (

ورود عمدٔه 
  اطالعات بينايي

منطقۀ اول 
  )1بينايي (

ورود عمدٔه 
  اطالعات بينايي

  قشر
  خاكستري

  منطقۀ سوم بينايي ادراك اشكال ساده   
  منطقۀ گيجگاهي تحتاني ادراك اشكال پيچيده   
  در ادراك بينايي اشكال پيچيده نقش دارد. يگيجگاهاي در ادراك بينايي دارد و لوب  نقش عمده سري پسنكته: لوب   
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  كتاب 123مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -272
دهد كه فشار رواني صرفاً يك  كند. اين مثال نشان مي پذير مي هاي شخصيتي، افراد را در برابر فشار رواني مقاوم و يا بالعكس آسيب ويژگيبرخي   

  .ديگران و محيط اطرافمان دارد ،به نوع نگرش ما نسبت به خود گياي بست اندازه امر بيروني نيست، بلكه تا
  كتاب 130و  129هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -273
) دارد، فرسـا هاي خواستني (افزايش حقوق) و ناخواسـتني (كـار طاقـت اجتناب فرد بايد براي رسيدن به يك هدف كه جنبه -در تعارض گرايش  

  دست به انتخاب بزند.
  كتاب 42و  41هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -274
دنيا آيد و يا نارسـايي رشـدي داشـته  باشد احتمال اينكه نوزاد او مرده به سوء تغذيهاگر مادر در دوران بارداري (خصوصاً در سه ماه آخر) دچار   

  پذير باشد. خلق و تحريك تحرك، كج نوزادي كه در دورٔه جنيني دچار سوءتغذيه شده باشد، ممكن است كم باشد، زياد است. عالوه بر اين،
  ها رشد سريعي دارند. ها و استخوان (هفتۀ هشتم تا زمان تولد) سيستم عصبي مركزي، ماهيچه مرحلۀ جنينيدر   
  كتاب 109مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -275

كرٔه چپ قرار دارند: مغزي زبان هر دو در نيمنواحي 
  ) بروكا: لوب پيشاني چپ، مربوط به تكلم (سخن گفتن)1
) ورنيكه: لوب گيجگاهي چپ، مربوط به فهم سخن ديگران2

  كند. رو مي ي روبهرا با دشوار  فهم سخن ديگرانكند، اما  تكلم فرد را دچار مشكل نمي ورنيكهآسيب در ناحيۀ   
  كتاب 17و  16هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -276

  
  
  
  
  
  
  
  

  مراتب با اهميت گردد.  ابراهام مازلو معتقد بود نيازهايي در سطوح پايين بايد حداقل تا قسمتي ارضا شوند تا نيازهاي باالتر سلسله  
  كتاب 82و  81هاي  ار * صفحهمشخصات سؤال: * دشو  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -277
ها و شـرايط  تحت تأثير زمينهيك شكل ثابت » اثر زمينه«ايجاد شود، در خطاي » ثبات ادراكي«يا » اثر زمينه«دليل  خطاي ادراك ممكن است به  

رسد و در كنار افراد بلنـد  بلند به نظر ميقد،  ) مثالً فردي با قد متوسط در كنار افراد كوتاهكتاب 3-4نظر آيد. (مانند تصوير  مختلف، متفاوت به
  رسد. نظر مي قد، كوتاه به

  كتاب 62و  22هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -278
  كنيم. ميبستگي استفاده  كه نتوانيم متغيرها را در شرايط آزمايشگاهي دستكاري كنيم از روش هم و زماني ارتباط متغيرهابراي بررسي   
  دسترسي پيدا كرده باشد. شناختي نوجوانيكند كه فرد به رشد  زماني در فرد رشد پيدا مي ۀ مافوق قرارداديمرحل  
  كتاب 58مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -279

:نوجواني هاي تحوالت شناختي ترين ويژگي مهم

سازي ) تفكر فرضيه1
  ) استدالل قياسي2
 تفكر دربارٔه خود )3
 ) استدالل اخالقي4

شود  كه براي نوجوانان امكانات فكري به اينجا و اكنون محدود نمي شان مربوط است، در حالي تصورات كودكان دبستاني به زندگي روزمره و واقعي  
  ازمايند حتي اگر با واقعيت منطبق نباشد.اي را در نظر بگيرند و آن را بي دهد كه هر فرضيه ها مي سازي اين امكان را به آن و تفكر فرضيه

  مربوط به استدالل قياسي است. 4و  1هاي  قسمت دوم گزينه  
  كتاب 77و  76هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -280
اي ديگر همراه اسـت و ايـن ه رو است، توجه به يك محرك، هميشه با غفلت يا عدم توجه به محرك چون ظرفيت شناختي ما با محدوديت روبه  

  موضوع نشانۀ ادراك خوب يا بد نيست.
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انتخاب رشتۀ دقيق براساس ع�يق داوطلب
با سامانۀ مشاورۀ انتخاب رشته گزينه دو

امكان انتخاب و اولويت بندی رشته،  شهر و دانشگاه

ارائه رتبۀ آخرين قبو� های هر رشته- محل در آزمون �ا�ی ۹۶

چه های  كاربردی و تفكيک شدۀ انتخاب رشتۀ ۹۷ � به دف�� دس��

آزمون رغبت سنجى تحصي� و شغ�

و ده ها مشاورۀ  عمومى برای داوطلبان و خانواده ها

ر مثبت سوابق تحصیلى
ا تأثی

ب

gozine2.irسايت gozine2.ir ٢٠٠٠٠٣١٦gozine2پيامک اينستاگرام تلگرام  ٢٢٦٨٨٠١١ * ٢٢٢٣٩٣٩٢       روابط عمومى

gozine2.ir

مشاورۀ انتخاب رشته بر اساس آخرين اط§عات پذيرش دانشگاه ها در سال ۹۷

www.konkur.in

forum.konkur.in


	o
	دفترچه پرسش و پاسخ آزمون های سال تحصیلی 97-96 - دفترچه سوال و پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی شماره 13 - سال تحصیلی 97-96 (متن) - 102626
	دفترچه پرسش و پاسخ آزمون های سال تحصیلی 97-96 - دفترچه سوال و پاسخ تشریحی آزمون آزمایشی شماره 13 - سال تحصیلی 97-96 (متن) - 102627
	Ensani 4th (On the cover)
	1
	2
	آزمون 13- نرمافزار انتخابرشته




