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 3: صفحۀ انسانی دوازدهم اختصاصی  97 شهریور 2 غیرحضوري آزمون
 

 )1(ریاضی و آمار 
 

yمعادلۀ محور تقارن سهمی  -1 x x= − + −24 2  ؟کدام است 3

1 (x =
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4

  

2 (x = −
3
4

  

3 (x = −
1
2

  

4 (x =
1
4

  

p(x)اگر تابع سود یک شرکت به صورت  -2 x x= − + −2 1000  ؟قدر است ترین سود چه بیش ؛باشد 3000

1 (247000 2 (253000 3 (248200 4 (260000 

yنمودار سهمی  -3 x x= − + −2 6  ؟گذرد نمی مختصات هايمحور از کدام ناحیه 4

 چهارم) 4 سوم) 3 دوم) 2 اول) 1

 ؟زیر صحیح است از عبارات چند مورد -4

 روند. ریزي به کار می زند که در محاسبه، استنباط یا برنامههایی دربارة یک چی ها واقعیت آ) داده

 گویند. ماري میجموعۀ کل واحدهاي آماري را دادة آب) م

 گویند. همۀ اعضاي جامعه، شانس انتخاب یکسان را داشته باشند نمونۀ تصادفی می ،اي را که در آن پ) نمونه

 3) 4 2) 3 1) 2  صفر) 1

 ؟است» روش مشاهده«موضوع زیر ها در چند  روش گردآوري داده -5

 عبوري از یک تقاطع در روز  ۀآ) شمارش تعداد وسایل نقلی

 آموزان کالس گیري قد دانش ب) اندازه

 پ) تأثیرات مسائل فرهنگی در کاهش ترافیک

 ت) مقایسۀ نمرات ریاضی شهرهاي یک استان

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

 تابع
 )2(نمودار تابع درجۀ 

 هاي آماري کار با داده
 ي گرایش به مرکز، معیارهاي پراکندگی)ها، معیارها (گردآوري داده

 ها نمایش داده
 (نمودارهاي یک متغیره، نمودارهاي چند متغیره)

 128تا  77 هاي هصفح
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 ؟تهاي زیر کدام اس اختالف میانه و میانگین داده -6

 , , , , , , , , ,5 8 3 12 17 25 18 11 29 20  

0/) 2 صفر) 1 1  3 (/0 3  4 (/0 5  

,هاي  انحراف معیار داده -7 , , ,2 3 4 5  ؟کدام است 6

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

 ؟قرار دارند 12و  9ها بین  اي زیر چند درصد داده در نمودار نقطه -8

1 (20 

2 (15 

3 (30 

4 (25 

 ؟کنیم، کدام گزینه درست است اي رسم می هاي زیر، یک نمودار جعبه براي داده -9

/ , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , /1 2 1 5 2 5 2 5 3 1 3 2 4 2 4 2 4 8 4 8 4 9 5 1  

 میانه دقیقاً در وسط جعبه قرار دارد.) 1

 باشد. می 2دامنۀ میان چارکی برابر با ) 2

 تر از تراکم در دنبالۀ سمت چپ است. ها در دنبالۀ سمت راست بیش تراکم داده) 3

 ها در داخل جعبه قرار دارند. % داده65تقریباً ) 4

 ؟تکدام اس ها داده با توجه به نمودار راداري زیر مقدار انحراف معیار -10

 درس ریاضی در کالسنمرة = ماکزیمم  15

 درس ادبیات در کالسنمرة = ماکزیمم  15

 درس عربی در کالسنمرة = ماکزیمم  20

1 (2 2 2 (2 6 3 (6 4 (2 
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 )2(ریاضی و آمار 
 
 گویند. می …گردآوري شوند را  …یی که در طی زمان با ها مجموعه داده -11

 فواصل منظم ـ الگو) 2 فواصل منظم ـ سري زمانی) 1

 فواصل نامنظم ـ الگو) 4 فواصل نامنظم ـ سري زمانی) 3

 ؟زیر صحیح است از عبارات چند مورد -12

 دو سال گذشته یک سري زمانی است. طیآ) تعداد مسافران فرودگاه همدان در هر ماه 

 گویند. یابی می سال اول را برون 5ب) تخمین میزان فروش یک فروشگاه در سال ششم فعالیت بر اساس 

 گویند. یابی می هاي ثبت شده را درون هاي بین داده پ) تخمین داده

 3) 4 2) 3 1) 2 صفر) 1

xبا توجه به نمودار زیر به ازاي  -13 =  ؟ایم. مقدار تخمین کدام است یابی خطی تخمین زده را به کمک برون yمقدار  6

1 (3  

2 (/1 7  

3 (/1 5  

4 (/1 3  

)یابی خطی اگر نقطۀ میانگین  در یک برون -14 , )7 )ثبت شده نقطۀ  اولین و 21 , )3 xیابی به ازاي  باشد، مقدار برون 18 =  ؟کدام است 1

1 (33
2

  2 (16  3 (31
2

  4 (15  

 ؟است پذیر امکان یابی خطی بهتر کدام نمودار درون در -15

1 ( 2 ( 

3 ( 4 ( 

 آمار 
 هاي زمانی) (سري

 70تا  63 هاي هصفح
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1 2 3 4 5
5 7 10 16 32 

8 10 12 14 16 18 20 22
10 12 20 14 22 30 18 10  

 

. میزان داده شده استنشان  88تا سال  76کند میزان بارندگی در یک شهر از سال  در نمودار سري زمانی زیر که از یک الگو پیروي می -16

 ؟ستااز راست به چپ کدام  ترتیب به 94و  74بارندگی در سال 

 100و  200) 1

 60و  100) 2

 60و  200) 3

 200و  300) 4

اگر درآمد واقعی این فروشگاه  10ساعت  دردهد.  د ساعت نشان میمیزان درآمد یک فروشگاه را در چن ،نمودار سري زمانی داده شده -17

 ؟یابی کدام است خطاي درون ،باشد 42

1 (12 

2 (17 

3 (15 

4 (13 

 ؟زنید که در سال ششم میزان فروش چقدر باشد دهد. حدس می سال متوالی را نشان می 5جدول زیر فروش یک بنگاه اقتصادي در  -18

1 (38    

2 (41 

3 (44 

4 (45 

 ؟شب کدام است 20 پایان ساعت صبح تا 10ساعات  ازمیانگین تعداد مشتریان  ،زیربا توجه به نمودار سري زمانی  -19

1 (14  

2 (/14 24  

3 (/14 66  

4 (/14 84  

چه تعداد  11دهد. در ساعت  نشان میروز یک در ساعات مختلفی از هاي وارد شده به پارکینگ یک فروشگاه را  تعداد ماشینجدول زیر  -20

 ؟شود ماشین در پارکینگ تخمین زده می

1 (12 

2 (13 

3 (15 

4 (16 

 سال
 فروش

 ساعت
 تعداد ماشین
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 اقتصاد    
 

 ؟هاي زیر است عبارات کدام گزینه پاسخ درست وکامل پرسش -21
یک از محورهاي فعالیت دولت در  هاي دولتی، در زیرمجموعۀ کدام الف) تأسیس شرکت

 گیرد؟ اقتصاد قرار می ۀعرص
 کوشند تا شرایط رونق اقتصادي را فراهم سازند؟ ها می ب) براي تحقق کدام هدف دولت

 گذاري در اقتصاد، ب) مبارزه با تورم و رکود و سیاست قرراتمالف) وضع ) 1
 کاالها و خدمات، ب) ایجاد اشتغال کامل و مبارزه با بیکاريالف) عرضۀ ) 2
 ها، ب) نگهداري نیروي انسانی در داخل کشور و مقابله با فرار مغزها الف) هزینه کردن مالیات) 3
 ها و بهبود وضع توزیع درآمد ب) ثبات قیمتعرضۀ کاالها و خدمات، الف) ) 4

 ؟کند درستی تکمیل می ت زیر را بهاجاهاي خالی عبار ترتیب بهدر کدام گزینه، موارد بیان شده  -22
شود با  می …تا  …تدوین شده است؛ در فصل چهارم خود که شامل اصول  …که در سال  ،قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

 شوند و اصولی دیگر مثل ت. البته مباحث مرتبط با این موضوع به این فصل محدود نمیکشور پرداخته اس …به مسائل  …عنوان 
 است.  مرتبطنیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم به این مسائل  … اصل

 قانون اساسی 58ـ چهل و سوم ـ پنجاه و چهارم ـ اقتصاد کالن ـ اقتصادي ـ  1357) 1
 تأمین اجتماعی 29د و امور مالی ـ اقتصادي ـ ـ چهل و چهارم ـ پنجاه و پنجم ـ اقتصا 1357) 2
 قانون اساسی 58ـ چهل و سوم ـ پنجاه و چهارم ـ اقتصاد کالن ـ اجتماعی و اقتصادي ـ  1358) 3
 تأمین اجتماعی 29پنجم ـ اقتصاد و امور مالی ـ اقتصادي ـ  ـ چهل و سوم ـ پنجاه و 1358) 4

 ؟اي زیر استه عبارات کدام گزینه پاسخ درست و کامل پرسش -23
 تري را به وجود آورد؟ تواند اقتصاد مقاوم ، چگونه میبنا شدن تولید کشور بر پایۀ دانشالف) 

 تواند به پیشرفت کشور کمک کند؟ می یگذاري خارجی در چه صورت ب) سرمایه
 هاي اقتصاد مقاومتی چیست؟ بودن مؤلفه» ساز ، مولد و فرصتپیشرو«پ) منظور از 

تري نصیب اقتصاد کشـور   تر و درآمد بیش ها بیش آن ةو خدمات، ارزش افزود هاباالتر بودن سطح دانش در تولید کاالبه میزان الف) ) 1
افزایش قدرت تولید و انتخـاب زنجیرهـاي   کاالها و خدمات شود. پ)  درب) در صورتی که بتواند موجب افزایش ارزش افزوده  شود. می

 اقتصادي داراي مزیت
در ناپذیر اسـت. ب)   تواند اقتصاد را در برابر فشارها و تهدیدها واکسینه کند زیرا دانش منبعی درونی و پایان انش، میالف) تکیه بر د) 2

 ریزي مناسب براي استفاده از دانش در سطوح مختلف تولیدي کشور . پ) برنامهصورتی که بتواند عوامل داخلی تولید را تقویت کند
تـري نصـیب اقتصـاد کشـور      تر و درآمد بـیش  ها بیش آن ةو خدمات، ارزش افزود هاباالتر بودن سطح دانش در تولید کاالبه میزان ) الف) 3

 افزایش قدرت تولید و انتخاب زنجیرهاي اقتصادي داراي مزیتپ)  د عوامل داخلی تولید را تقویت کند.در صورتی که بتوانب) شود.  می
ب) در  ناپذیر اسـت.  قتصاد را در برابر فشارها و تهدیدها واکسینه کند زیرا دانش منبعی درونی و پایانتواند ا تکیه بر دانش، میالف) ) 4

ریـزي مناسـب بـراي اسـتفاده از دانـش در سـطوح        برنامه صورتی که بتواند موجب افزایش ارزش افزوده در کاالها و خدمات شود. پ)
 مختلف تولیدي کشور

فعاالن اقتصادي کشور، تصویر مطلوبی از آینده داشته  ۀداشته باشد، الزم است تا هم ستمرمشکوفایی  که اقتصاد کشور، رشد و براي این -24
 …کند و الزم است که  را دنبال می …، …، …هایی چون  تدوین شده است که هدف …باشند. براي دستیابی بدین منظور در ایران 

 تنظیم و تعیین شود.
هـا، افـزایش صـادرات غیرنفتـی،      بـین دهـک   ۀـ کـاهش فاصـل   .هـ . ش 1404ظر گرفتن افق سال ساله با در ن 20انداز  سند چشم) 1

 ساله مدت یک هاي کوتاه بلندمدت، برنامه ۀسال 20هاي  سازي اقتصاد ـ براي دستیابی به هدف مقاوم
یاي جنوب غربی، ارتقاي نسبی کند ـ جایگاه اول در اقتصاد آس  بیش از ده سیاست کلی کشور که مسیر اصلی اقتصاد را مشخص می) 2

 هاي کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک سند ملی سیاستبه اشتغال کامل ـ سطح درآمد سرانه، رسیدن 
ـ جایگاه اول در اقتصاد آسیاي جنوب غربی، ارتقاي نسبی سطح  .هـ . ش 1404ساله با در نظر گرفتن افق سال  20انداز  سند چشم) 3

گـذاري و   هاي ساالنه مانند میـزان سـرمایه   هاي توسعه و بودجه هاي کمی کالن برنامه شاخص اشتغال کامل ـ درآمد سرانه، رسیدن به 
 انداز تولید ناخالص ملی، متناسب با سند چشم

ها، افـزایش صـادرات غیرنفتـی،     بین دهک ۀکند ـ کاهش فاصل  بیش از ده سیاست کلی کشور که مسیر اصلی اقتصاد را مشخص می) 4
گذاري و تولید ناخـالص ملـی،    هاي ساالنه مانند میزان سرمایه هاي توسعه و بودجه برنامه هاي کمی کالن زي اقتصاد ـ شاخص سا مقاوم

 انداز متناسب با سند چشم

 قتصاديمدیریت کالن ا
 (دولت و اقتصاد، بودجه و مالیۀ دولت)

 اقتصاد جهان و ایران 
الملل، اقتصاد ایران، اقتصاد  (اقتصاد بین

 ایران در مسیر پیشرفت)
 144تا  89 هاي هصفح
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 ؟باشد هاي تجاري صحیح می المللی و سیاست کدام گزینه در رابطه با اقتصاد بین -25

 هاي مالی کاسته شود. وز از میزان تأثیرگذاري تحریمر امروزه جهانی شدن اقتصاد، موجب شده است روزبه) 1
هـاي تجـارت و بازرگـانی بـه      هاي خاصی مرتبط با علم تجارت وجود دارد و هـزاران نفـر در رشـته    هاي دنیا، رشته در همۀ دانشگاه) 2

 ند.هست تحصیل مشغول
 نۀ آن حداقل برابر با سایر نقاط باشد.براساس اصل مزیت مطلق هر منطقه یا کشور باید کاالیی را تولید کند که هزی) 3
 شود. شوند و این امر موجب کاهش کیفیت کاالهاي تولیدي داخلی می الملل، کاالهاي خارجی وارد کشورها می در نتیجۀ تجارت بین) 4

تومان و  1000اول  ۀرسد. ارزش تولید این کاال در مرحل کنندة نهایی می یک کاالي مصرفی در سه مرحله، تولید شده و به دست مصرف -26
تومان است. با دانستن این مطلب که بر اساس قانون، نرخ مالیات بر ارزش  100و  200: ترتیب بهدوم و سوم  مراحلهاي  ارزش افزوده

است و این نـوع   چند توماناي که به دولت پرداخت خواهد شد  ارزش افزودهبر کل مالیات  ترتیب به، % است9افزوده در هر مرحله 
 آید؟ شمار می ت چه نوع مالیاتی بهمالیا

 ـ غیرمستقیم 27) 4 ـ غیرمستقیم 117) 3 ـ مستقیم 117) 2 ـ مستقیم 27) 1
 ؟بودجه، تصویب بودجه و نظارت بر اجراي بودجه وظیفۀ کدام نهاد استمتن بودجه، تدوین  ۀالیحتهیه و پیشنهاد  ترتیب به -27

 ایندگاندولت ـ قوة مجریه ـ مجلس شوراي اسالمی ـ مجلس نم) 1
 ـ مجلس نمایندگان ـ دیوان محاسبات مسئول امور بودجهقوة مجریه ـ سازمان ) 2
 ریزي ـ هیئت دولت ـ دیوان محاسبات مدیریت و برنامه قوة مجریه ـ سازمان) 3
 دولت ـ سازمان برنامه و بودجه ـ مجلس نمایندگان ـ هیئت دولت) 4

,ردي که در ماه پرداختی ف ۀبا توجه به جدول زیر، مالیات ساالن -28 ,7 800 پرداختی  تر از مالیات ساالنۀ ریال کمریال درآمد دارد؛ چند  000
, ۀفردي است که با درآمد ماهیان ,9 100  ؟کند % در ماه مالیات پرداخت می12ریال با نرخ ثابت مالیاتی  000

 نرخ مالیات طبقات درآمدي در ماه
,ا درآمدهاي ت ,3 000  4% ریال 000

,درآمدهاي تا  ,5 700  7% ریال 000
,درآمدهاي تا  ,8 000  11% ریال 000

,تر از  درآمدهاي تا و بیش ,9 000  14% ریال 000
1 (, ,2 808 000  2 (,280 800  3 (,234 000  4 (, ,2 340 000  

 ؟کند عبارات کدام گزینه جاهاي خالی زیر را به درستی تکمیل می -29
کنندگان براي باال رفتن  گردد. در مواقع رکود بهترین راه تشویق مصرف اعمال می …ها به منظور  پولی و مالی دولت هاي الف) سیاست

 هاي مالیاتی همراه است. ها یا پایه در نرخ …در مخارج (جاري یا عمرانی) دولت و  …است که با  …قاضاي عمومی استفاده از سطح ت
هـاي   است و دولت ملزم شده است در چارچوب سیاسـت  …گذاران به ضرورت اقتصاد  هاي اخیر، توجه جدي سیاست ب) در سال
از اقتصاد کشور را به بخش  …واگذار کند و به بخش غیردولتی خود را اقتصادي  هاي قانون اساسی بخش مهم فعالیت 44اجراي اصل 

 بازار است. -بسپارد و این به معناي دستیابی به ترکیب بهینه دولت  …
است که به دو شکل انبساطی و  …هاي  گردد سیاست اعمال می …و  …هاي دولت که از طریق بانک مرکزي به منظور  ج) سیاست

  گردد. اجرا می انقباضی
 %، غیردولتی، ج) کنترل حجم پول، حفظ ارزش آن، مالی45، افزایش، کاهش، ب) غیردولتی، الف) کنترل حجم پول، سیاست پولی انقباضی) 1
 %، تعاونی، ج) رونق بازار، رهایی از رکود، پولی25الف) تثبیت اقتصادي، سیاست مالی انبساطی، کاهش، افزایش، ب) غیردولتی، ) 2
 %، تعاونی، ج) رونق بازار، رهایی از رکود، مالی45مالی انبساطی، کاهش، افزایش، ب) مردمی،  الف) کنترل حجم پول، سیاست) 3
 %، تعاونی، ج) کنترل حجم پول، حفظ ارزش آن، پولی25افزایش، کاهش، ب) مردمی،  الف) تثبیت اقتصادي، سیاست مالی انبساطی،) 4

 ؟است نادرستلل کدام گزینه الم در ارتباط با تجارت بین -30
 داد. هاي تجارت را به شدت افزایش می المللی هزینه ها و نبود مقررات بین ضعف دولت ،ناامنی  ،در گذشته) 1
هاي تجارت را هـم در داخـل و هـم در     امنیت نسبی حاکم بر نقل و انتقاالت هزینه وجود در حال حاضر پیشرفت دانش فنی بشر و) 2

 هش داده است.خارج از مرزها کا
هـاي اقلیمـی    وهوایی برخی نقاط ایران به دلیل وضـعیت  ها مثالً خشکبار در وضعیت آب تولید محصوالت خاصی در برخی سرزمین) 3

 دهد. متفاوت رخ می
جوامع  رفاه ،کیفیت پایین تولیدات ۀکه در نتیجبلهاي مطلق و نسبی نه تنها سبب اسراف و تبذیر در منابع است  عدم رعایت مزیت) 4

 دهد. را نیز کاهش می
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 )1علوم و فنون ادبی (

 
 

 وجود دارد؟» افزایشی«در کدام گزینه جناس ناقص  -31

 دل / گل از خارم برآوردي و خار از پاي و پاي از گل اندام سنگین ) گرم بازآمدي محبوب سیم1

 روان است ) خرّم تن او که چون روانش / از تن برود سخن 2

 سپان چو مشک) یکی کوه دارند خارا و خشک / همی خار بویند ا3

 ) تا برفتی نشدي از دل تنگم بیرون / گرچه تحقیق ندانم که مقام تو کجاست4

 دارند؟» جناس تام«کلمات پایانی دو مصراع در ابیات کدام گزینه،  -32

 پیمان باش / حریف خانه و گرمابه و گلستان باش الف) اگر رفیق شفیقی درست

 بن سعد راست ب) بحمداهللا این سیرت راه راست / اتابک ابوبکر

 ایم در این شهر بخت خویش / بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش پ) ما آزموده

 دیده داشت دل و دوربین ت) فریدون وزیري پسندیده داشت / که روشن

 تر برگشته طالع و بخت تر / نگون ث) ندیدم ز غماز، سرگشته

 ایم سو نهاده خلق به یک ایم / روي و ریاي  ج) ما پیش خاك پاي تو صد رو نهاده

 چ) گالب است گویی به جویش روان / همی شاد گردد ز بویش روان

 گون باد  ح) حسن تو همیشه در فزون باد / رویت همه ساله الله

 ) ب و چ4 ) ث و ج3 ) پ و ت2 ) الف و ح1

 وجود دارد.» اشتقاق« ۀ، آرای… ۀگزین جز بهها  گزینه ۀدر هم -33

 درایم چو دراي کاروانی می  هرزه  آمدم من/ همه به سخن سر) چه سخن بود که گویم 1

 ) دي دید قیام تو مؤذّن به نمازي/ قد قامت او برد ز یاد آن قد و قامت2

 نماست غماز تو جادوي معجز ةفریب/ غمز ) نرگس فتّان تو لعبت مردم3

 یزم) گفتی به غمم بنشین یا از سر جان برخیز/ فرمان برمت جانا بنشینم و برخ4

 است؟ متفاوتها  در کدام گزینه با سایر گزینه» جناس«نوع  -34

 بین که آه از او  اي است جام جهان نوش مجلس جم سینه پاك دار / کآیینه ) اي جرعه1

 ي جان به جام بگذار / کاین رشته از او نظام دارد ) سررشته2

 و دهنش انده عشقش نه حالل / سر ما و قدمش یا لب ما ) هر که ترسد ز مالل 3

 ) فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش / گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش4

 ؟نداردوجود » موازنه« ۀدر کدام یک از ابیات زیر آرای -35

 ) مانده در محکم و گران بندي است / بسته در تنگ و تیره زندانی است1

 نی است) نه از این اخترانم اقبالی است / نه از این روشنانم احسا2

 ام که دیوانی است اي گفته ام که تألیفی است / قطعه اي رانده ) نکته3

 دانی استسنجی است / نه چو من نظم را سخن) نه چو من عقل را سخن4

 شناسی  زیبایی
 (بدیع لفظی)

 ، جناس و انواع آن)…آرایی، آرایی، واژه (واج
 121تا  98 هاي هصفح
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 وجود دارد.» جناس ناقص«و » جناس تام« … ۀبیت گزین جز بهابیات  ۀدر هم -36

 من زین بلند جاي ) نالم ز دل چو ناي من اندر حصار ناي / پستی گرفت همت1

 ي کیستده پیمانه لعل لبش کز لب من دور مباد / راح روح که و پیمان ة) باد2

 ) بر لب بحر فنا منتظریم اي ساقی / فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست3

 کشد / جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست ) از چشم خود بپرس که ما را که می4

 نیز دارند؟» جناس«، در کدام گزینه »اشتقاق« ۀآرای ةهاي پدیدآورندواژه -37

 ) میان عـاشق و معشوق هیچ حـایل نیست / تو خود حجاب خودي حافظ از میان برخیز1

 عنایت ) بی مزد بود و منّت هر خدمتی کـه کردم / یارب مباد کس را مخدوم بی2

 ر ما نرسد) دال ز رنج حسودان مرنج و واثق باش / که بد به خاطر امیدوا3

 جا نشود گریان گرید / گریند بر آن دیده کاین جا ز چه می من خندي کاین ة) بر دید4

 شود؟ در بیت کدام گزینه بیش از یک نوع جناس ناقص دیده می -38

 ) غم خویش در زندگی خور که خویش / به مرده نپردازد از حرص خویش1

 نم بگویدم: دم مزن و بیان مکن) کار دلم به جان رسد، کارد به استخوان رسد / ناله ک2

 ) یا رب این قافله را لطف ازل بدرقه باد / که از او خصم به دام آمد و معشوقه به کام3

 ) وقت است تا برگ سفر بر باره بندیم / دل بر عبور از سد خار و خاره بندیم4

 وجود دارد.» جناس تام«،  …ۀ گزین جز بهها  گزینهۀ در ابیات هم -39

 ام ر گر دلم از سنگ گردد دور نیست / دور از مژگان ابر نوبهار افتادهچو گوه ) هم1

 ) در تن این جهان روان نیست بده شراب جان / تا به گلوي ریزمش آب روان سبو سبو2

 ) اگر این باز پروردي به اعزاز / به اعزازي به دست شه رسد باز 3

 و سایه بر این خاك انداز ) به سر سبز تو اي سرو که گر خاك شوم / ناز از سر بنه4

 سجع وجود دارد.ۀ ، آرای …ۀ گزین جز بهها  گزینهۀ در عبارات هم -40

 که محبوب را نهایت نیست. ) محبت را غایت نیست از بهر آن1

 ) جان در گلشن عشرت داشت و دل در آتش حسرت گذاشت.2

 که مرد و هشت. که خورد و کشت و بدبخت آن بخت آن ) نیک3

 هاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.ابر بۀ ) دای4
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 )2علوم و فنون ادبی (

با وزن بیـت کـدام   » می است بنگر / تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا سکندر جام ۀآیین«وزن بیت  -41

 ؟باشد نمیگزینه یکسان 

 داران نشینان جانم به طاقت آمد / از بس که دیر ماندي چون شام روزه اي صبح شب) 1

 بر عندلیب عاشق گر بشکنی قفس را / از ذوق اندرونش پرواي در نباشد) 2

 که قمر سازد اي دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد / خوبی قمر بهتر یا آن) 3

 کن که دلپذیري / در دست خوبرویان دولت بود اسیري هر سلطنت که خواهی می) 4

 ؟است نشدهدر کدام بیت تکرار » خواست، من دل سپرده بودم رم اینکه / او سرسپرده مییک عمر دور و تنها، تنها به ج«نوع وزن بیت  -42

 سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد / دلبر که در کف او موم است سنگ خارا) 1

 اي واي بر اسیري کز یاد رفته باشد / در دام مانده باشد صیاد رفته باشد) 2

 گذاري / ما را به هیچ حالت فارغ نمی دادیم جان ولیکن آسودگی ندیدیم) 3

 پدید آرد / چشم تو به هر گوشه صد فتنه برانگیزد رلعل تو به هر خنده صد شو) 4

 ؟کدام بیت در وزن دوري سروده شده است -43

 ) خرد را چاشنی بخش از کالمم / زبان را چرب و شیرین کن به کامم1

 که محرابش تو باشی سر ز خلوت بر نیاردهرکه چیزي دوست دارد جان و دل بر وي گمارد / هر) 2

 ها برهم زند اصل را چون ذره گر جان عاشق دم زند آتش در این عالم زند / وین عالم بی) 3

 ماند / دریاب ضعیفان را در وقت توانایی دایم گل این بستان شاداب نمی) 4

 ؟باشند یک از ابیات زیر داراي نظم همسان دولختی می کدام -44

 وي دوست حلقۀ دام بالست / هرکه در این حلقه نیست فارغ از این ماجراستالف) سلسلۀ م

 ب) برو اي گداي مسکین در خانۀ علی زن / که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

 تر از چرخ شما ج) دست فشانم چو شجر چرخ زنانم چو قمر / چرخ من از رنگ زمین پاك

 کند اي جان هم غالمت می آن کو دلش را برده کند / کند پنهان پیامت می د) مستی سالمت می

 دالن خدا را / دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا رود ز دستم صاحب هـ) دل می

 الف ـ ج ـ هـ) 2  الف ـ ب ـ هـ) 1

 ـ هـ دالف ـ ) 4  ب ـ ج ـ د) 3

 باشند. هاي آوایی همسان دولختی می از پایه …بیت گزینۀ  جز بهها  وزن همۀ بیت -45

 رسد رود، غنچه سوار می کند / سبزه پیاده می کند، سرو قیام می باغ سالم می) 1

 نه از جمال تو قطع نظر توان کردن / نه جز خیال تو فکر دگر توان کردن) 2

 ناك منددر ۀبه خاك من / از دل خاك بشنوي نالاي که پس از هالك من پاي نهی ) 3

 ان شمع آفت پروانه شدآتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت / چهره خند) 4

 فصل چهارم
هاي آوایی همسان  (پایه

 لختی، کنایه) دو
 109تا  90 هاي هصفح
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 ؟باشد نمیکدام گزینه از اوزان دوري  -46

 ام گویی به محراب اندري ام / چون در نماز استاده ام در بحر فکر افتاده تا دل به مهرت داده) 1

 نوا را ي کن درویش بیسالمت / روزي تفقد ۀکرامت شکران ) اي صاحب2

 گذر کرد و گذر نکرد خوابی ها ) سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی / چه خیال3

 کند شود یاد سمن نمی کند / همدم گل نمی سرو چمان من چرا میل چمن نمی) 4

 به کار رفته است.» کنایه« آرایۀ،  … ۀبیت گزین جز بهابیات  ۀدر هم -47

 تر ) هنري مرد به بدبختی و سختی نزید / ور زید یک دو سه روزي نبود افزون1

 ي تو دهد دل / پیوسته دلش چون خم ابروي تو باشد) هر کس که به ابروي دو تا2

 ) دست از مس وجود چو مردان ره بشوي / تا کیمیاي عشق بیابی و زر شوي3

 ) چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد / تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود4

 .مده استآ »کنایه« ۀرای، آ …ۀ گزین جز بهها  گزینه ۀدر ابیات هم -48

 کوي فالنی به من آر از ي صبا نکهتیاک / گفت ز دست بشد دوش چو حافظ میدلم ا) 1

 منشین کز تو سالمت برخاست گفت با ما / دل و دینم شد و دلبر به مالمت برخاست) 2

 دیدم و خون در دل و پا در گل بود خم می / دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم) 3

 مد بنشستآشب دوش به بالین من  نیم / کنان جوي و لبش افسوس نرگسش عربده) 4

 است؟ابیات تر از سایر  بیش» کنایه«کدام گزینه، تعداد بیت در  -49

 ) هرکه دل پیش دلبري دارد/ ریش در دست دیگري دارد1

 زبانند/ کمان را زه کن و بر باره بر سنگ ) و گر بینی که با هم یک2

 مه به بوي وصال گلدریم جا دران رسید گل از بهر داد ما / زان می ) جامه3

 ات به دو دست دعا نگه دارد ) دال معاش چنان کن که گر بلغزد پاي/ فرشته4

 در کدام گزینه درست است؟» مجاز، استعاره، کنایه، تشبیه«هاي  ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه -50

 زرد چیز در خُفیه مرد / که گر فاش گردد شود روي  الف) چرا گوید آن

 گاه بر او دست اهرمن باشد ین سلیمان به هیچ نستانم / که گاهب) من آن نگ

 ج) نور خورشیدم ز امداد خسیسان فارغم / نیستم آتش که هر خاري کند رعنا مرا

 جا که فراغی بدید / رخت خود از باغ به راغی کشید د) زاغ از آن

 ـ الف ـ ج) ب ـ د 4 ) ب ـ الف ـ د ـ ج3 ) ب ـ د ـ ج ـ الف2 ) الف ـ ج ـ د ـ ب1
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 ) 1شناسی ( جامعه
 

 علت هریک از عبارات زیر در کدام گزینه بیان شده است؟به ترتیب  -51

 جامعۀ ایران به صورت قلب تپندة بیداري اسالمی درآمد. -
 زدگی و بازگشت به خویشتنپدید آمدن آثاري با عناوینی مانند غرب -
 درآمد.جهان اسالم هویت هویت ایرانی به صورت بخشی از  -
 هاي کاذب ساختگی ـ ملحق شدن ایران به جهان اسالم ) بازگشت به هویت اسالمی ـ نقد رویکرد تقلیدي به فرهنگ غرب و هویت1
 روي اندیشمندان ـ تأمل و بازبینی نظرات پیشین اندیشمندان ایرانیهاي جدید به گیري افق ) الهام از انقالب اسالمی ـ شکل2
 می ـ نقد قدرت سیاسی و نظامی غرب ـ مقاومت هویت اسالمی جامعه در برابر هجوم سیاسی و اقتصادي غرب) بازگشت به هویت اسال3
تحت تأثیر قدرت سیاسی و نظامی غرب ـ مقاومت هویت   ،هاي کاذبگیري هویت) ظهور اسالم به عنوان یک قطب فرهنگی جدید ـ شکل 4

 اسالمی جامعه در برابر هجوم سیاسی و اقتصادي غرب
 از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص کنید. ترتیببهبارات زیر را ع -52

کردند، در بین جوامع  القا می هان اسالماز هویت ج شناسانشرقنگاران غربی و  خودباختگی فرهنگی مسلمانان سبب شد تصویري که تاریخ -
 اسالمی از جمله در ایران رواج پیدا کند.

 ، متناسب با نیازهاي معنوي و روحی افراد عمل نکند.جهاند که آن ده ، زمانی رخ میجهان اجتماعیمرگ یک  -
 ) ص ـ غ 4 ) غ ـ ص3 ) ص ـ ص2 ) غ ـ غ1

 اند؟ کدام ترتیب به» تعارض فرهنگی«و » توسعۀ فرهنگی«عوامل ایجاد  -53

 ن اجتماعی واحدساز فرهنگ ـ تغییرات هویت اجتماعی در درون یک جها ) تغییرات هویت اجتماعی در اثر تغییر مبادي هویت1

 هاي جامعه هاي جامعه ـ تغییرات هویتی فرهنگی سازگار با عقاید و ارزش ) تغییرات هویت فرهنگی مطابق با عقاید و ارزش2
هـاي افـراد حاضـر در یـک فرهنـگ و اقتبـاس از        هاي کالن جامعـه ـ نـوآوري    گیري هویت جمعی افراد در چارچوب عقاید و ارزش ) شکل3

 هاي دیگر  فرهنگ

هاي اجتماعی یک جامعه بـه   ـ ورود رفتارها و هنجارهاي مغایر با عقاید و ارزش  جهان اجتماعی) تغییرات هویت اجتماعی مطابق با هویت 4
 فرهنگ آن جامعه 

 به کدام موارد، اشاره دارند؟ ترتیب به هریک از عبارات زیر -54

 هاآن به ولی شناسندمی را حق هايارزش و عقاید آن اعضاي که ايمعهجا« و » یابی جوامع غربیعامل اصلی هویت«، »روزنۀ ورود استعمار«
 »نیستند پایبند

 جامعۀ فاسقـ  هویت سکوالرـ  اقتصاد) 1
 مانع تحقق جهان اجتماعی توحیديـ  هویت سکوالرـ  داريسرمایه) 2
 مانع تحقق جهان اجتماعی توحیديـ  داريسرمایهـ  اقتصاد) 3
 جامعۀ فاسقـ  داريسرمایهـ  سکوالریسم) 4

 مشخص کنید: ترتیب بهپیامدهاي موارد مطرح شده را  -55

از دست «و » اجتماعیهان جفرا رفتن تغییرات هویتی از مرزهاي مورد قبول یک «، »میان مردم در مشترك هايارزش و گیري عقایدشکل«
 ».هاها و آرمانرفتن ثبات عقاید، ارزش

 نگی) هویت فرهنگی ـ تزلزل فرهنگی ـ تعارض فره1
 ) هویت اجتماعی ـ تعارض فرهنگی ـ بحران هویت2
 ) هویت فرهنگی ـ تعارض فرهنگی ـ تزلزل فرهنگی3
 ) هویت اجتماعی ـ تزلزل فرهنگی ـ تعارض فرهنگی4

 هویت 
(تغییرات هویت اجتماعی، تحوالت 

، »علل درونی«هویتی جهان اجتماعی 
علل «تحوالت هویتی جهان اجتماعی 

 ، هویت ایرانی)»بیرونی
 110تا  74هاي  صفحه
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 ؟نیستکدام گزینه در رابطه با هویت ایرانی قبل و بعد از ظهور اسالم، درست  -56

 .بود، دینی و در مواردي آمیخته با اساطیر ) هویت ایرانی قبل از ظهور اسالم، هویتی توحیدي1

 ) اسالم عناصر مشرکانۀ اساطیري هویت ایرانی را برنتافت و ایرانیان با پذیرش اسالم به تفسیري توحیدي از هویت خود دست یافتند.2

هاي اساطیري درآمیخته  که با آموزههاي آیین زرتشت  هاي فرهنگی یکسانی نداشتند، در عقاید و ارزش که هویت ) اقوام مختلف ایرانی با آن3

 بوده، هویت اجتماعی واحدي پیدا کردند.

 جهان اسالم درآمد.هویت هاي توحیدي اسالم، ایران را به جهان اسالم ملحق ساخت و هویت ایرانی به صورت بخشی از  ) عقاید و ارزش4

 …بازگشت ایران به اسالم،  و سیاسی و اقتصادي غرب بودمقاومت هویت اسالمی جامعه در برابر هجوم  …انقالب اسالمی ایران حاصل  -57

 شد، بود. هاي دنیوي تفسیر می ) یک دهه ـ بازگشت به یک خویشتن صرفاً تاریخی و جغرافیایی که با اندیشه1

 شد، نبود. هاي دنیوي تفسیر می ) یک سده ـ بازگشت به یک خویشتن صرفاً تاریخی و جغرافیایی که با اندیشه2

 ه ـ بازگشت به خویشتن الهی و توحیدي بود.) یک ده3

 ) یک سده ـ بازگشت به خویشتن الهی و توحیدي نبود.4

 نگاران غربی است؟  گر هویت فرهنگی جوامع اسالمی از نظر مستشرقان و تاریخکدام گزینه بیان -58

 گردد. ) توحیدي و یا اساطیري نیست و به ابعاد تاریخی و جغرافیایی آن محدود نمی1

 کرد. گرایانه و ناسیونالیستی، امت و ملت اسالمی را به اقوام مختلف تقسیم می کوالر و دنیوي است و در قالب عناوین قوم) س2

 کرد. گرایانه و ناسیونالیستی، امت و ملت اسالمی را به اقوام مختلف تقسیم می ) توحیدي یا اساطیري است و در قالب عناوین قوم3

 گردد. به ابعاد تاریخی و جغرافیایی آن محدود می) سکوالر و دنیوي نیست و 4

 با کدام موارد، ارتباط دارند؟ ترتیب بههر یک از عبارات زیر  -59

جذب و هضم مهاجمـان در  «و » تحوالت هویتی جهان غرب پس از رویارویی با فرهنگ اسالمی«، »بیگانه شدن آدمی با حقیقت جهان«

 » فرهنگ اسالمی

 مغول  ۀهاي صلیبی ـ حملوي ـ جنگهاي سکوالر و دنی) فرهنگ1

 هاي صلیبی هاي قرون وسطایی ـ جنگاساطیري ـ عبور از ارزش ۀهاي مشرکان) فرهنگ2

 گیري هویت جدید سکوالر ـ مشارکت فعال ایرانیان در حیات فکري جهان اسالم) ازخودبیگانگی ـ شکل3

 غولم ۀ) خودباختگی ـ عبور از عقاید مسیحیت قرون وسطایی ـ حمل4

 ؟نیستهاي دیگر، درست  هاي نخستین رویارویی با فرهنگ با روش جهان اسالم در سده  عبارت در رابطه  کدام -60

دهد، جهان اسالم در مواجهه با فرهنگ یونان و رم، تنها عناصر عقلی ایـن دو فرهنـگ را    دلیل اهمیتی که اسالم به عقل و عقالنیت می ) به1

 اخذ کرد.

ها تصرف کرد و عناصر مشرکانۀ  ن شناسی توحیدي خود در علوم مختلف آ جهه با فرهنگ یونان و رم، به تناسب هستی) جهان اسالم در موا2

 ها را نپذیرفت. آن

ها اخذ کـرده و در صـورت نیـاز بـه      همین دلیل عناصر سازگار با آن را از دیگر فرهنگ به تعامل پرداخت و به هویت فرهنگی خود) با حفظ 3

 اصر اقدام نمود. بازسازي آن عن

 ها اخذ کرد و در صورت نیاز به بازسازي آن عناصر اقدام نمود. هاي دیگر، عناصر غیر اساطیري را از آن ) با تعدیل اصول خود در تعامل با فرهنگ4
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 ) 2شناسی ( جامعه

 
 پیدایش هریک از موارد زیر ناشی از چیست؟ ترتیببه -61

هاي چریکی نیروهاي چپ  حرکت«، »بداد استعماري رضاخانانجامیدن حاکمیت منورالفکران به است«

 »بخش در جلوگیري از استعمار نو هاي آزادي ناتوانی انقالب«و » در ایران

 ها به غرب هاي استعماري و دخالت انگلستان ـ حمایت از بلوك شرق ـ وابستگی کارگزاران این انقالب ) حضور قدرت1

 ها به غرب بخش ـ وابستگی کارگزاران این انقالب هاي آزادي گیري از جنبش) نزاع با بیدارگران اسالمی ـ الگو2

 بخش ـ شکست در قطع وابستگی اقتصادي و فرهنگی به غرب هاي آزادي هاي استعماري و دخالت انگلستان ـ الگوگیري از جنبش ) حضور قدرت3

 تگی اقتصادي و فرهنگی به غرب) نزاع با بیدارگران اسالمی ـ حمایت از بلوك شرق ـ شکست در قطع وابس4

 از حیث صحیح یا غلط بودن، مشخص نمایید. ترتیب بهعبارات زیر را  -62

 عالمان شیعی در زمینۀ مقابله با دشمنان خارجی با حکومت قاجار، تعاملی نداشتند. -

 هاي حرکات اجتماعی روشنفکران چپ بود. اجتناب از رویارویی مستقیم با باور دینی مردم، یکی از شیوه -

 هاي سیاسی و اقتصادي جهان قرار داشتند. بخش قرن بیستم در مرکز قطب هاي آزادي انقالب -

 ) ص ـ غ ـ ص4 ) غ ـ غ ـ غ3 ) ص ـ ص ـ ص2 ) غ ـ ص ـ غ1

 در کشورهاي اسالمی به نسل اول از چه جهت است؟ ن گرایااعتراض نسل دوم غرب -63

هـاي کمونیسـتی و سوسیالیسـتی شـکل      ) از نوع اعتراضاتی بود که طی قرن بیستم در کشورهاي غربی نسبت به عملکـرد سیاسـی نظـام   1

 هاي فکري اسالم، فاصله گرفته بودند.  گرفت که از بنیان می

نیست، بلکه از نوع اعتراضاتی است که طی قرن بیسـتم در کشـورهاي    آنان ستیزي می یا اسالمهاي فکري اسال دلیل گریز آنان از بنیان ) به2

 داري شده است.  هاي لیبرالیستی و سرمایه غربی نسبت به عملکرد اقتصادي نظام

ورهاي غربـی نسـبت بـه    ستیزي است و از نوع اعتراضاتی است که طی قرن نوزدهم در کش ها از اسالم و اسالم ) به واسطۀ فاصله گرفتن آن3

 داري، شکل گرفت.  هاي لیبرالیستی و سرمایه عملکرد اقتصادي نظام

هاي فکري اسالم نیست، بلکه از نوع اعتراضاتی است که طی قرن بیستم در کشورهاي غربی نسبت  ستیزي یا گریز از بنیان ) از جهت اسالم4

 وجود آمد.  داري، به هاي لیبرالیستی و سرمایه به عملکرد سیاسی نظام

 با کدام گزینه مرتبط است؟ ترتیب بههر عبارت  -64

 به حذف ساختارهاي اجتماعی پیشین و ایجاد ساختارهاي اجتماعی استعماري جدید اقدام کردند. -

 رهاورد عملکرد آنان، استبداد استعماري بود. -

1گرارالفکران غرب) حاکمان سکوالر ـ منو 

 چپ  ) بیدارگران نخستین ـ روشنفکران2

 ) حاکمان سکوالر ـ روشنفکران چپ 3

4گرا رالفکران غرب) روشنفکران ناسیونالیست و مارکسیست ـ منو 

 بود. …بود و عمل به حکومت مشروطه در فقه اجتماعی و سیاسی شیعه براي  …اي از  جنبش تنباکو نمونه -65

 ) حرکت اصالحی ـ واجبات نظامیه2  ) مقاومت منفی ـ کنترل ظلم1

 آمیز ـ کنترل ظلم ) فعالیت رقابت4 ت منفی ـ واجبات نظامیه) مقاوم3

 بیداري اسالمی و جهان جدید
(سرآغاز بیداري اسالمی، انقالب اسالمی 

 ایران، افق بیداري اسالمی)
 137ا ت 107صفحۀ 
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 با کدام مورد ارتباط دارند؟ ترتیب بهعبارات زیر  -66

 »هاي نخستین بیدارگران اسالمی جلوگیري از موفقیت جنبش«، »آمیز به غرب رویکرد اعتراض«
 هاي استعمارگر غربی  ) نخستین بیدارگران اسالمی و روشنفکران چپ ـ دولت1
 گرا نخستین بیدارگران اسالمی و روشنفکران چپ ـ منورالفکران غرب )2
 گراهاي استعمارگر غربی با کمک منورالفکران غرب ـ دولتنخستین بیدارگران اسالمی ) 3
 ) روشنفکران چپ ـ حاکمان سکوالر در کشورهاي مسلمان 4

 در رابطه با انقالب مشروطه، کدام روند درست است؟ -67
پیوسـتن   ←جنـبش عدالتخانـه    ←آمیز عالمان  فعالیت رقابت ←قراردادهاي استعماري قاجاریان  ←عالمان شیعی ) مقاومت منفی 1

 منورالفکران به جنبش عدالتخانه
پیوسـتن   ←هـاي اسـتعماري    حضـور قـدرت   ←اصـالح سـاختار    ←جنـبش تنبـاکو   ←در دوران قاجار آمیز عالمان  ) حرکت رقابت2

 منورالفکران به جنبش عدالتخانه
جنـبش   ←آمیـز عالمـان    فعالیـت رقابـت   ←قراردادهاي اسـتعماري قاجاریـان    ←جنبش تنباکو  ←) مقاومت منفی عالمان شیعی 3

 عدالتخانه
جنـبش   ←جنـبش تنبـاکو    ←آمیـز عالمـان    فعالیـت رقابـت   ←عی مقاومت منفی عالمان شی ←) قراردادهاي استعماري قاجاریان 4

 عدالتخانه
 اند؟  کدام ترتیب به» و ب الف«هاي  مصداق -68

 عملکرد یا پیامد ها افراد یا جریان
 الف
 ب
 

 جهاد اسالمی افغانستان
 یلسازش با اسرائ

 
 شرقخواهان ـ کشورهاي زیر نفوذ بلوك  ) به قدرت رسیدن اسالم1
 ـ کشورهاي زیر نفوذ بلوك غرب  غرب) مقاومت در برابر حکومت وابسته به 2
 ) بیداري اسالمی ـ دولت مصر در قرارداد کمپ دیوید3
 ) انقالب اسالمی ایران ـ برخی کشورهاي زیر نفوذ بلوك غرب 4

 از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص نمایید. ترتیب بههاي زیر را  عبارت -69
 شد. ، سرکوب میدلیل وابستگی به کشورهاي استعمارگرهاي مردمی براي حفظ هویت اسالمی، به  زده، مقاومت در دورة منورالفکران غرب -
 اولویت یافتن مشروطه در قیاس با نظام استبدادي ناشی از شرایط جامعه بود. -
 ها رخ داد. فرانسه در کشورهاي اروپایی در نتیجۀ تغییر الگوي رفتاري و خصلت انقالبحیات مجدد انقالب  -
 ) غ ـ ص ـ غ4 ) ص ـ غ ـ ص3 ) ص ـ ص ـ غ2 ) غ ـ غ ـ غ1

ربی بخش درست و در رابطه با بهار ع هاي آزادي یک در رابطه با نخستین بیدارگران اسالمی و تفاوت انقالب اسالمی با انقالب، کدامترتیب به -70
 است؟ نادرست

بـر داشـتن هویـت      کردنـد. ـ انقـالب اسـالمی ایـران، عـالوه       هاي مختلف را در راستاي وحدت امت اسالمی دنبال می ) به رسمیت شناختن قومیت1
 بی، ناتمام ماند.ها، یعنی غربی شدن کشورهاي عر سیاسی، داراي ابعاد فرهنگی و تمدنی نیز بود. ـ با شروع بیداري اسالمی، هدف اصلی این انقالب

) متوجه خطر کشورهاي غربی براي جوامع اسالمی بودند. ـ انقالب اسالمی ایران، انقالبی سیاسـی نبـود، بلکـه فرهنگـی و تمـدنی بـود. ـ         2
 بخشی از فرایند غربی شدن کشورهاي عربی است.

هـاي   تند. ـ انقالب اسالمی ایـران بـرخالف انقـالب    دانس ) قوت و قدرت جوامع غربی را نتیجۀ عمل کردن آن جوامع به دستورات اسالم می3
 ترین پیامد انقالب اسالمی ایران در جهان اسالم است. بخش، در جهت از بین بردن سلطۀ سیاسی کشورهاي غربی بود. ـ مهم آزادي

ـ انقالب اسالمی ایران عالوه خواستند.  کردند، بلکه استقالل اقتصادي جوامع خود را می ) نسبت به کشورهاي استعمارگر احساس خطر نمی4
 فرهنگی و تمدنی نیز بود. ـ بخشی از فرایند غربی شدن کشورهاي عربی است.، داراي ابعاد سیاسیداشتن هویت بر  
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  منطق     

 
و تمثیل اگرچه در بسیاري  …موجب تناقض  …قیاس با قبول مقدمات آن ۀنفی نتیج -71

 نیست. …ولی  …موارد کاربرد مفید 

 شود ـ ندارد ـ مورد شک ) حتماً ـ نمی2 شود ـ دارد ـ مورد شک اً ـ نمی) لزوم1

 اطمینان  شود ـ دارد ـ قابل ) لزوماً ـ می4 اطمینان شود ـ ندارد ـ قابل  ) حتماً ـ می3

 …که در آن از  است …یک استدالل » ایم که کالغی به رنگ دیگر باشد هر کالغی سیاه است، زیرا تا به حال نشنیده و ندیده«استدالل  -72

 نام دارند. …و  …ترتیب  شده است که هرگاه تمامی موارد و هرگاه جزیی از موارد مورد بررسی قرار گیرند به …گیري  نتیجه

 ) استقرایی ـ موارد جزیی ـ کلی ـ استقراي تام ـ استقراي ناقص1

 ) استقرایی ـ موارد جزیی ـ کلی ـ استقراي ناقص ـ استقراي تام2

 کلی ـ جزیی ـ قیاس اقترانی ـ قیاس استثنایی  ۀـ مقدم) قیاسی 3

 کلی ـ جزیی ـ قیاس استثنایی ـ قیاس اقترانی  ۀ) قیاسی ـ مقدم4

قیاس اقترانی حملی است؟ ثانیاً:  ۀیک از اشکال چهارگان یک قیاس اقترانی حملی باشد، اوالً: کدام ۀنتیج» بعضی الف ج نیست« ۀهرگاه قضی -73

 ت؟ ثالثاً: شرایط انتاج آن کدام است؟ضروب منتج آن چندتاس

 ـ کلی بودن کبرا و اختالف دو مقدمه در کیف 6) دوم ـ 1

 ـ موجبه بودن صغرا و اختالف دو مقدمه در کیف 6) سوم ـ 2

 ـ کلی بودن کبرا و اختالف دو مقدمه در کیف 4) دوم ـ 3

 ـ موجبه بودن صغرا و کلی بودن یکی از دو مقدمه 4) سوم ـ 4

 آن قیاس درست است؟ة باشد، کدام مطلب دربار» هر الف ب است«قیاسی ۀ یجاگر نت -74

 پذیر است. ) اثبات آن از دو راه امکان2 تواند شکل اول یا سوم باشد. ) می1

 ) حد وسط در کبرا موضوع قرار گرفته است4 در صغرا محمول واقع شده است.» الف) «3

 است؟ نادرستبر منطق، کدام گزینه ایرادهاي وارده به شده  هاي داده از بین پاسخ -75

 آید. دست می به …و دهد و محتوا از طریق مشاهده و آزمایش  ) منطق، شکل استدالل را در اختیار ما قرار می1

هاسـت و دیگـر    رو تمـام نتـایج درون مقدمـه    هاي منطق مانند قیاس و ضرب اول آن، نـوعی مصـادره بـه مطلـوب اسـت از ایـن       ) استدالل2

 ي معنا ندارد.  گیر نتیجه

 کند و پیشرفت یک علم به ماده آن است. ) منطق، صورت اندیشه را ارزیابی می3

 تواند فکر کند. منطق نداند، نمی سکردن خطاهاست و این به این معنی نیست که هرک ) آموختن منطق براي کم4

 ستدالل ا
مند قضایا)، اقسام قیاس،  (استدالل (ترکیب قانون

 ارزش قیاس، محتواي استدالل (ماده)، مغالطه)
 81تا  51هاي   صفحه
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 …ن گرفتارشدن به مغالطه را در این حوزه آموختن قواعد منطق امکا ،اندیشیدن ذهن انسان است …جا که قواعد منطق  از آن -76

 کند. ) صورت ـ کم می2  برد. ) صورت ـ از بین می1

 برد. ) ماده ـ از بین می4  دهد. ) ماده ـ کاهش می3

 …گفت:  توان نمیاست و در مورد برهان  …و  … ترتیب به، »جیوه فلزي رسانا است«و » پنبه نرم است«قضایاي  ةماد -77

 شود. آن، از بهترین مواد استفاده می ) تجربه ـ حس ـ در1

 شود. ) حس ـ تجربه ـ در آن، حقیقتاً مجهولی کشف می2

 هاي معتبر قیاس تشکیل شود. ) تجربه ـ حس ـ صورت آن باید از شکل3

 شود. از قضایاي مشهور و مسلّم استفاده می فقط ) حس ـ تجربه ـ در آن،4

 ؟نیستدر مورد برهان کدام عبارت درست  -78

 هان پرکاربردترین نوع استدالل در ریاضیات، اصول دین و زندگی عملی است.) بر1

 ترین نوع استدالل است که باید محتواي آن از مواد یقینی باشد. ) برهان، کامل2

 بریم. شود که در اولی از علت به معلول و در دومی از معلول به علت پی می ) برهان به دو نوع لمی و انّی تقسیم می3

 از این جهت بهترین نوع استدالل است. و یقینی است  برهان کامالً ۀیج) نت4

 ؟دارندهایی  ترتیب چه نوع مغالطه  هاي زیر به استدالل -79

 »هر گردي گردو است.←هر گردویی گرد است.«

 »درد در جیب است. ←درد در دست است؛ دست در جیب است. «

 اولی در ماده و دومی در صورت است. ۀ) مغالط2 شرایط انعکاس رعایت نشده است.  ) در هر دو مغالطه،1

 هر دو در ماده است. ۀ) مغالط4  هر دو در صورت است. ۀ) مغالط3

دام عبارت درست گیري ک این نتیجهة دربار» حساسی حیوان است.غیرهر «نتیجه بگیریم که » هیچ حیوانی غیرحساس نیست«ۀ اگر از قضی -80

 است؟

 ) این نتیجه نوعی ایهام انعکاس است.2 ایم، زیرا نتیجه صادق است. ) گرفتار مغالطه نشده1

 ) استداللی است که حد وسط ندارد.4 معتبر است.ۀ واسط بی ،) استنتاج3
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 فلسفه     
 

 کند؟ هاي چهارگانه بیان می علتۀ نظریۀ ، منظور ارسطو را از ارائزینهگ کدام -81
 ترین عوامل حرکات طبیعی ) یافتن اصلی2 ) توجیه عقالنی موجودات عالم طبیعت1
 ) اثبات این که هر چیزي داراي چهار علت است 4 ) یافتن علل فاعلی، غایی، صوري و مادي3

 .است …جسم همان  یک براي »هیوال« او نظر از و است …هاي آتش یا سقوط سنگ از نظر ارسطو علت باال رفتن شعله -82
 ) طبیعت جسم ـ علت مادي2  ) طبیعت جسم ـ علت صوري1
 ) علت فاعلی ـ طبیعت شیء4   ماديـ علت  غایی) علت 3

 اسـت،  … چه آن و است ماده است، …چه  آورد و آن دست می حرکت خود به مراحل در بالقوه، شیء یک که است فعلیتی همان …علت  -83
  .باشد می صورت 

 ي ـ بودنی ـ شدنی) ماد2  ) صوري ـ شدنی ـ بودنی1
 ) صوري ـ بودنی ـ شدنی4  ) فاعلی ـ شدنی ـ بودنی3

 است؟ نادرستارسطو، کدام عبارت  ۀعلل اربع ۀنظریبه  توجهبا  -84
 کند. داري را در نظام طبیعت تأمین می ) علت غایی در عالم طبیعت یک عامل آگاهانه است که نظم و هدف1
 سوي آخرین صورت سوق دهد، علت غایی است. را به آن ةخواهد ماد ) میل درونی هر چیز که می2
 هاي طبیعی فقط آن عامل درونی است که مبدأ حرکت و سکون در اجسام است. ) علت فاعلی در پدیده3
 گاه از یکدیگر جدا نیستند و تا هستند با هم خواهند بود. ) صورت و ماده هیچ4

 ؟یک از علل اربعه اشاره دارد به کدام» د.ده اي انجام نمی طبیعت هیچ کار بیهوده«این عبارت که  -85
 علت صوري )4 علت غایی )3 علت مادي) 2 علت فاعلی) 1

است و سرانجام خواسـت   …و درخت نسبت به دانه  …شود، دانه نسبت به درخت  در یک دانۀ سیب که به یک درخت تنومند تبدیل می -86
 است. …تبدیل دانه به درخت همان علت 

 غاییدي ـ علت صوري ـ علت ما) 1
 علت مادي ـ علت صوري ـ غایی) 2
 علت صوري ـ علت مادي ـ فاعلی )3
 فاعلیعلت مادي ـ علت صوري ـ  )4

 ؟نیسم چیستلمنظور از ه -87
 غلبه فرهنگ مقدونی بر سه امپراتوري یونان، سوریه، مصر) 1
 غلبه فرهنگ یونانی بر سه امپراتوري مقدونیه، روم، مصر )2
 ر سه امپراتوري مقدونیه، سوریه، مصرغلبه فرهنگ یونانی ب) 3
 غلبه فرهنگ مقدونی بر سه امپراتوري یونان، روم، مصر )4

 ؟تفکر افالطونی و ارسطویی را در کنار یکدیگر جمع کرده است عناصر کدام مکتب فلسفی -88
 رواقی )4 نوافالطونی) 3 اپیکوري )2 کلبی) 1

 ؟اپیکور است فلسفه مطابق باکدام عبارت  -89
 م شدن به قضاي روزگار است.سعادت در تسلی) 1
 مرزي میان جسم و روح و طبیعت و ماوراي طبیعت وجود ندارد. )2
 زندگی همراه جنجال و هیاهو بر هر چیزي ترجیح دارد.) 3
 تنها لذت پایدار لذات فکري و اتصال اندیشه با مفاهیم عالی است. )4

 بود. … فلسفی رواقیمکتب گذار  بنیان ومستقر کردند  …خود را بر  ۀرواقیون فلسف -90
 ادراك عقلی ـ دیوژن )2  ادراك حسی ـ زنون) 1
 ادراك عقلی ـ زنون )4  ادراك حسی ـ دیوژن) 3

 نخستین فالسفۀ یونان
 (اندیشمندي منظم و موشکاف، فلسفه بعد از ارسطو)

 111تا  84هاي   صفحه
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 شناسی روان

 

 ؟رود نمیشمار  شناسی سالمت به کدام گزینه از اهداف روان -91
 حفظ سالمتی) 2  میر و مرگ یزانمکنترل ) 1
 متارتقاي سال) 4  ها پیشگیري و درمان بیماري) 3

 ؟نیستکدام گزینه دربارة سبک زندگی صحیح  -92
 کنند. شناسان سالمت آن را بررسی می روان) 1
 ها مؤثر است. در ایجاد بیماري) 2
 مجموعه الگوهاي رفتاري و هیجانی است.) 3
 شود. استفاده می ها به طور روزمره از آن) 4

 ؟د چیستافراایجاد فشار روانی در  اصلی و عمدةعلت  -93
 هاي شناختی ناهماهنگی) 2  اکامیشکست و ن) 1
 رو شدن با تغییر در زندگی روبه) 4 رو شدن با موارد ناخوشایند روبه) 3

 ؟باشد نمیهاي فشار روانی مثبت  ویژگی ءکدام گزینه جز -94
 ایجاد توجه متمرکز در فرد) 1
 تجربه کردن احساس ناخوشایند) 2
 هاي رفتاري ارتقاي واکنش) 3
 یدن به هدفافزایش تالش براي رس) 4

 د که:نشو در فرد، زمانی فراخوانده می منفی اي براي کاهش فشار روانی هاي مقابله روش -95
 مثبت باشد. ،ارزیابی فرد از کنترل شخصی خود) 1
 احساس خطر کند. ،فرد بر اساس برداشت اولیۀ خود از موقعیت) 2
 قابل حل ارزیابی کرده باشد.غیرفرد منبع استرس یا مشکل را ) 3
 فرد از موقعیت اجتناب کرده یا آن را انکار نماید.) 4

 ؟هاي مقابلۀ سازگارانه با فشار روانی است از انواع راهکدام گزینه  -96
 منفعل بودن) 2  انجام رفتارهاي تکانشی) 1
 استفاده از داروهاي شیمیایی) 4  طبعی شوخ) 3

 ؟گیرد رس یا مشکل را یک مسئله درنظر میفرد منبع است ،مقابله با فشار روانیهاي  راهیک از انواع  در کدام -97
 منفعل بودن) 2  فعالیت بدنی) 1
 مشورت و راهنمایی گرفتن) 4  استفاده از مهارت حل مسئله) 3

 ؟نیستهاي ناسازگارانه صحیح  کدام گزینه در خصوص مقابله -98
 شود. به منظور کاهش فشار روانی انجام می) 1
 ولیه است.تر از فشار روانی ا ها سبک اثرات آن) 2
 کند. از موقعیت اجتناب میمعموالً فرد ) 3
 همیشه ناسازگار و مضر نیستند.) 4

که بازي خوبی انجام نداد با تصمیم مربی تعویض شد. علیرضا پس از  علیرضا عضو تیم فوتبال مدرسه است. در مسابقۀ روز گذشته پس از این -99
یک  نشینان هم درگیري لفظی پیدا کرد و بسیار خشمگین بود. عبارت فوق بیانگر کدام تتعویض نه تنها با مربی دست نداد بلکه با یکی از نیمک

 ؟هاي مقابله با فشار روانی است از روش
 فعالیت بدنی و ورزش کردن) 2  رفتارهاي تکانشی دادن انجام) 1
 در انتظار معجزه بودن) 4  منفعل بودن) 3

 ؟باشد نمیمعنوي بر سالمت روانی افراد  کدام گزینه از تأثیرات مستقیم مذهب و رفتارهاي -100
 ) افزایش احساس حمایت اجتماعی2  ) ایجاد آرامش روانی1
 ) ایجاد روحیۀ مثبت4 ) اجتناب از رفتارهاي پرخطر جنسی3

 شناسی سالمت روان
 206تا  186 هاي هصفح
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    ههنامنام  پاسخپاسخ
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

ي شخصي خود در قسمت دريافت كارنامه در سايت  براي ديدن پاسخ آزمون غيرحضوري به صفحه
ي آزمـون   مراجعه نمائيد و از منوي سـمت راسـت گزينـه    WWW.kanoon.irكانون به آدرس 

 .غيرحضوري را انتخاب كنيد

  
  

ی قلم وز ی آ ف عام(ی  یاد عل   )و
  

  6463،021) وقف عام(چي  بنياد علمي آموزشي قلم 923خيابان انقالب بين صبا و فلسطين پالك : دفتر مركزي

  
  

  سارا شريفي  مدير گروه
  زهرا داميار  دفترچه مسئول

  زهره قموشي: ي، مسئول دفترچهمريم صالح: مدير  مستندسازي
  ليال عظيمي  چين حروف

  سوران نعيمي  ناظر چاپ

  »چي وقف عام است بر گسترش دانش و آموزشو درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلمهاتمام دارايي«
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 ) 1ریاضی و آمار (
 
 

 )محمد بحیرایی( »4«گزینۀ  -1

ــهمی  yدر س ax bx c= + ــه 2+ ــول   نقط ــه ط bxاي ب
a

= −
2

رأس  
هـا رسـم    سهمی است و خطی که از رأس سـهمی بـه مـوازات محـور عـرض     

 بنابراین: ؛شود محور تقارن سهمی است می

 x
( )

= − =
× −

2 1
2 4 4

 تقارن   محور 

---------------------------------------------- 
 )مهسا عفتی( »1«گزینۀ  -2

 

max
bx
a ( )

P( ) ( )

− −
= = =

× −

= − + × −
= − + − =

2

1000 500
2 2 1

500 500 1000 500 3000
250000 500000 3000 247000

  

---------------------------------------------- 
 )محمد بحیرایی( »2«گزینۀ  -3

 y x x= − + −2 6 4  

y = − + × − =23 6 3 4 bxرأس  5
a ( )
− −

= = = ⇒
× −

6 3
2 2 1

 رأس 

 
x
y −

0 2 3 4
4 4 5 4  

---------------------------------------------- 
 )مهسا عفتی( »3«گزینۀ  -4

 موارد (آ) و (پ) درست هستند.
 گویند. در مورد (ب) مجموعۀ کل واحدهاي آماري را جامعۀ آماري می

---------------------------------------------- 
 )محمد بحیرایی( »2«ینۀ گز -5
 شوند. ها گردآوري می داده ةد (آ) و (ب) به روش مشاهدرموا

 ها مناسب است. در مورد (پ) روش مصاحبه و در مورد (ت) روش دادگان
---------------------------------------------- 

 )فاطمه فهیمیان( »3«گزینۀ  -6
 کنیم: ها را از کوچک به بزرگ مرتب می داده

 , , , , , , , , ,3 5 8 11 12 17 18 20 25 29  
 ها زوج است میانه برابر میانگین دو دادة وسطی است. چون تعداد داده

 /+
= =

12 17 14 5
2

 میانه: 

 x /+ + + + + + + + +
= = =

3 5 8 11 12 17 18 20 25 29 148 14 8
10  میانگین: 10

 / / /= − =14 8 14 5 0  میانه و میانگین اختالف: 3

 )فاطمه فهیمیان(  »1«گزینۀ  -7

 

x

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

+ + + +
= = =

− + − + − + − + −
σ =

+ + + +
= = ⇒ σ =

2 2 2 2 2
2

2 3 4 5 6 20 4
5 5

2 4 3 4 4 4 5 4 6 4
5

4 1 0 1 4 2 2
5

  

---------------------------------------------- 

 )امیر زراندوز( »4«گزینۀ  -8

 12و  9هاي بین  تاست. تعداد داده 20ها یعنی  برابر تعداد داده ها تعداد نقطه

 تاست. بنابراین: 5یعنی  11و  10هاي روي  برابر داده

⇒ درصد  × =
5 100 25
20

  

---------------------------------------------- 

 )امیر زراندوز( »3«گزینۀ  -9

Q / Q /Q /

/ , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , /
= ==2 5 4 83 71 32

1 2 1 5 2 5 2 5 3 1 3 2 4 2 4 2 4 8 4 8 4 9 5 1
 



 

 / /( / )+
=

2 5 4 8 3 65
2

در وسـط جعبـه قـرار نـدارد.       پس میانه دقیقـاً  

IQR  :ضمناً Q Q / / /= − = − =3 1 4 8 2 5 2 3   

تـراکم در   تر از دنبالۀ سمت راسـت اسـت پـس    اندازة دنبالۀ سمت چپ بیش

Qچون  تر است. دنباله سمت چپ کم / ,Q /= =3 14 8 2  است، پـس  5

×عدد بین این دو هستند که  6 =
6 100 50

12
 شود. میدرصد  

---------------------------------------------- 

 )مهسا عفتی( »3«گزینۀ  -10

 =  عدد روي شعاع ریاضی 100×

 
x

x ×
= × ⇒ = =1

1
60 1560 100 9

15 100
  

 
x

x ×
= × ⇒ = =2

2
80 1580 100 12

15 100
 عدد روي شعاع ادبیات: 

 
x

x ×
= × ⇒ = =3

3
30 2030 100 6

20 100
 عربیعدد روي شعاع : 

 

x

( ) ( ) ( )

+ +
= = =

− + − + −
σ =

+ +
σ = = =

2 2 2

9 12 6 27 9
3 3

9 9 12 9 6 9
3

0 9 9 18 6
3 3

  

 نمرة واقعی در ریاضی
 بیشینه نمره ریاضی
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 ) 2ریاضی و آمار (
 

 

 )محمد بحیرایی(  »1«گزینۀ  -11

شوند را  می هایی که در طی زمان با فواصل منظم گردآوري مجموعه داده

  گویند. سري زمانی می
---------------------------------------------- 

 )مهسا عفتی(  »4«گزینۀ  -12

  همۀ موارد صحیح هستند.

---------------------------------------------- 

 )محمد بحیرایی( »4«گزینۀ  -13

 
x

y /

+ + + +
= =

+ + + +
= = =

1 2 3 4 5 3
5

6 4 2 3 2 17 3 4
5 5

  

)به کمک نقاط  , / )3 3 )و  4 , )5  کنیم: یابی می برون 2

 x

/ /m /

y / (x ) y / ( )
y / /

=

−
= = = −

− −

− = − − → − = − −
⇒ = − + =

6

3 4 2 1 4 0 7
3 5 2

2 0 7 5 2 0 7 6 5
0 7 2 1 3

  

---------------------------------------------- 

 )مهسا عفتی( »1«گزینۀ  -14

  
x

m

y (x )

y ( )

y

=

−
= =

−

− = −

→ − = × −

− −
⇒ = + = = =

1

21 18 3
7 3 4

318 3
4

318 1 3
4

6 72 6 66 3318
4 4 4 2

  

---------------------------------------------- 

 )یراییمحمد بح( »3«گزینۀ  -15

پذیر  یابی خطی بهتر امکان در نموداري که شبیه به یک خط باشد درون

  است.
---------------------------------------------- 

 )کورش داودي(  »1«گزینۀ  -16

 شود. سال نمودار تکرار می 6شود که هر  طبق نمودار مشخص می

+را اضافه کنیم  6عدد  74کافی است به عدد  =74 6 پس میزان  80

 متر. میلی 200یعنی  ؛است 80مشابه سال  74بارندگی در سال 

−کم کنیم  94سال از  6هم کافی است  94براي سال  =94 6 پس  88

  متر. میلی 100یعنی  ؛است 88مشابه سال  94میزان بارندگی در سال 

 )کورش داودي(  »2«گزینۀ  -17

Aاســت، پــس دو نقطــۀ  11و  9بــین  10ســاعت 
9
10

Bو  
11
40

را در نظــر 

m  گیریم: می −
= = =

−
40 10 30 15
11 9 2

  

 
y (x ) y x
y x
x y

− = − ⇒ = − +
= −
= ⇒ = × − = − =

10 15 9 15 135 10
15 125
10 15 10 125 150 125 25

  

 مقدار واقعی = مقدار خطا -گیري شده  مقدار اندازه 

=هزار تومان   − =42 25  مقدار خطا 17
---------------------------------------------- 

 )کورش داودي(  »2«گزینۀ  -18

کنیم و سال  یابی استفاده می چون سال ششم خارج جدول است پس از برون
 ترین سال به سال ششم است. پنجم نزدیک

 x + + + +
= = =

1 2 3 4 5 15 3
5 5

 ها سال:میانگین  

 y + + + +
= = =

5 7 10 16 32 70 14
5 5

 ها فروشمیانگین : 

 

A B

m

y (x )
y x y x
x y

−
= = =

−
− = −
= − + ⇒ = −
= ⇒ = × − = − =

3 5
14 32

32 14 18 9
5 3 2

32 9 5
9 45 32 9 13
6 9 6 13 54 13 41

    

---------------------------------------------- 

 )کورش داودي(  »3«گزینۀ  -19

 x + + + + +
=

15 18 10 10 20 15
6

   تعداد مشتریان 

 x /=
88 14 66
6
 

---------------------------------------------- 

 )کورش داودي(  »4«گزینۀ  -20

ۀ خــط معادلــ ،زیــر دو نقطــۀبــا ، پــس باشــد مــی 12و  10بــین  11ســاعت 
 زنیم: یابی خطی تخمین می و با درون نویسیم می

  B
12
20

                A
10
12

 

 m −
= = = =

−
20 12 8 4
12 10 2

  

 
y y m(x x )
y (x ) y x
y x

− = −

− = − ⇒ = − +
= −

1 1
12 4 10 4 40 12
4 28

  

y ماشین  ( )= − = − =4 11 28 44 28 16   

 ها اضل عرضفت
 ها اضل طولفت
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 اقتصاد
 

  )مهدي کاردان( »2«گزینۀ  -21

گذاري در بـازار بعضـی    تواند با سرمایه الف) عرضۀ کاالها و خدمات: دولت می

ها بپردازد. در این  از کاالها و خدمات وارد شود و به تولید، عرضه و فروش آن

هـا و مؤسسـات مختلـف بـه فعالیـت اقـدام        زمینه، دولت با تأسـیس شـرکت  

 د.نشو هاي دولتی شناخته می به نام شرکت کند که می

ب) یکی از اهداف دولت در عرصۀ اقتصاد ایجـاد اشـتغال کامـل و مبـارزه بـا      

کوشـند شـرایط رونـق     هـا مـی   بیکاري است، براي تحقق ایـن هـدف، دولـت   

هـاي تولیـدي گسـترش     اقتصادي را فراهم آورند. در چنین شرایطی، فعالیت

تـر   ن بـه اسـتخدام نیـروي کـار جدیـد بـیش      یابند و تمایل تولیدکننـدگا  می

هاي شغلی جدید و رسـیدن بـه اشـتغال     شود. این به معناي ایجاد فرصت می

 کامل است.

 -3هـا   ثبـات قیمـت   -2اشتغال کامـل   -1اهداف اقتصادي دولت عبارتند از: 

 درآمد ثروت و توزیع وضع بهبود -4اقتصادي  پیشرفترشد و 

---------------------------------------------- 

  )مهسا عفتی( »4«گزینۀ  -22

تـدوین شـده اسـت     1358که در سال  ،قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

شـود،   در فصل چهارم خود که شامل اصول چهل و سوم تا پنجاه و پنجم می

البتـه   ؛و امور مالی به مسائل اقتصادي کشور پرداختـه اسـت  با عنوان اقتصاد 

د و در اصـولی  نشـو  وضوع به این فصـل محـدود نمـی   مباحث مرتبط با این م

غیرمستقیم  یاتأمین اجتماعی نیز به طور مستقیم دربارة  29دیگر مثل اصل 

 است. مرتبطبه این مسائل 

---------------------------------------------- 

   )نسرین جعفري( »3«گزینۀ  -23

و خـدمات، ارزش   الف) به میزان باالتر بـودن سـطح دانـش در تولیـد کاالهـا     

شود. عالوه بـر   تري نصیب اقتصاد کشور می تر و درآمد بیش ها بیش افزوده آن

کـارگیري   بنیان، فراگیر شدن دانش در تمام سطوح تولیدي و بـه  تولید دانش

ها و افزایش درآمدهاي ملی را  آن توسط تمامی تولیدکنندگان، کاهش هزینه

 آورد. به ارمغان می

تواند به پیشرفت کشور کمـک کنـد    رجی در صورتی میگذاري خا ب) سرمایه

 که عوامل داخلی تولید را تقویت کند.

پیشرفت اقتصـادي بـراي مانـدگاري، نیازمنـد      :ساز پ) پیشرو، مولد و فرصت

هاي جدید براساس قدرت تولیـد و   هاي جدید است. خلق فرصت خلق فرصت

د. افـزایش  گیـر  ساز براي پیشـرفت صـورت مـی    انتخاب عرصۀ مناسب فرصت

قدرت تولید و انتخاب زنجیرهاي اقتصادي داراي مزیت باید به عنـوان محـور   

 حرکت اقتصادي مورد توجه قرار گیرد.

   )نسرین جعفري( »3«گزینۀ  -24
اقتصاد کشور بایـد پیوسـته رشـد و شـکوفایی مسـتمر داشـته باشـد. بـراي         

ویر یابی به این منظـور، الزم اسـت تمـامی فعـاالن اقتصـاد کشـور تصـ        دست
ها این همـاهنگی بـین نخبگـان،    رتر کشو مطلوبی از آینده داشته باشند. بیش

آورنـد. در   انداز بـه دسـت مـی    مردم و فعاالن اقتصادي را با تدوین سند چشم
نیز وضعیت اقتصـادي در  » سالۀ جمهوري اسالمی ایران 20انداز  سند چشم«

دیگـر، در  توصیف و مشخص شده است؛ به عبـارت   .هـ . ش 1404افق سال 
اقتصاد کشور در وضعیت و موقعیت تعیین شـده بـدین    .هـ . ش 1404سال 

 صورت خواهد بود:  
کشوري با جایگاه اول اقتصـادي در سـطح منطقـۀ آسـیاي جنـوب غربـی،       «

الزم اسـت  . ارتقاي نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشـتغال کامـل و ...   
هـاي سـاالنه ماننـد     دجـه هـاي توسـعه و بو   هاي کمی کالن برنامه شاخصکه 

گذاري، درآمد سرانه تولید ناخالص ملی، میزان اشتغال و تـورم،   میزان سرمایه
متناسب بـا ایـن   باید هاي باال و پایین جامعه  کاهش فاصله درآمد میان دهک

 »انداز تنظیم و تعیین شود. سند چشم
---------------------------------------------- 

  )عفتی مهسا( »2«گزینۀ  -25
امروزه همراه با گوناگون شدن کاالهاي تولیدي و گسـترش وسـایل حمـل و    

هـاي علمـی انجـام     نقل و ظهور بسیاري از تحـوالت دیگـر، تجـارت بـا روش    
هاي دنیا نیز رشته هاي خاصی در زمینۀ تجـارت و   گیرد. در همۀ دانشگاه می

 ؛ندهسـت  مشغول ها به تحصیل بازرگانی وجود دارد و هزاران نفر در این رشته
تـري   بیش ةدید که نیروهاي متخصص و آموزش یهر کشور و سازمان ،بنابراین

 تر است. در اختیار دارد در زمینۀ تجارت جهانی موفق
---------------------------------------------- 

     )نسرین جعفري( »3«گزینۀ  -26

 ارزش تولید مرحله اول = ارزش افزودة مرحله اول

×تومان   =
91000 90

100
   

×تومان   =
9200 18

100
   

×تومان   =
9100 9

100
 

=تومان + + =90 18 9  ش افزودة تعلق گرفته بر این کاالکل مالیات بر ارز117
ها، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم بـر   بندي مالیات در طبقه

 الها و خدمات است.مصرف کا
---------------------------------------------- 

 )مهسا عفتی( »2«گزینۀ  -27
 بودجه است.الیحۀ کشورها قوة مجریه مسئول تهیه و پیشنهاد  ۀدر کلی

 شود. متن پیشنهادي بودجه توسط سازمان مسئول امور بودجه تدوین می
تصـویب بودجـه را بـه     تر کشورها مجلس نماینـدگان وظیفـه   امروزه در بیش

 عهده دارد.
معموالً نظارت بر اجراي بودجه به عهدة دیوان محاسبات است که اعضـاي آن  

 کند. را مجلس نمایندگان انتخاب می
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   )مهسا عفتی( »1«گزینۀ  -28

,ریال , ,= × =
117 800 000 858 000

100
 پرداختی فرد اولماهیانۀ مالیات  

,ریال   , ,= × =858 000 12 10 296   ۀ پرداختی فرد اولت سالیانمالیا 000

,ریال , , ,= × =
129 100 000 1 092 000
100

 پرداختی فرد دومماهیانۀ مالیات 

,ریال , , ,= × =1 092 000 12 13 104  مالیات سالیانۀ پرداختی فرد دوم 000
,ریال   , , , , ,⇒ − =13 104 000 10 296 000 2 808 000  
, دوم مالیات فرد  ,2 808  ص اول استتر از مالیات شخ بیش ریال 000

---------------------------------------------- 
   )مهسیما آذرکردار( »4«گزینۀ  -29

هــاي پــولی و  هــاي تثبیـت اقتصــادي بــه دو دسـته سیاســت   الـف) سیاســت 
شـود. افـزایش در مخـارج (جـاري یـا عمرانـی)        هاي مالی تقسیم می سیاست

الی انبساطی) بهترین م  هاي مالیاتی (سیاست ها یا پایه دولت و کاهش در نرخ
تواند رونق را به بـازار   راه تحریک تقاضاي عمومی است که در مواقع رکود می

 برگرداند.
گـذاران بـه ضـرورت     هاي اخیر در کشور ما توجه جدي سیاسـت  ب) در سال

هـاي خصوصـی و    تـر بخـش   آفرینی و مشـارکت بـیش   اقتصاد مردمی و نقش
ها جلب شده اسـت. دولـت ملـزم     آن تعاونی و عمومی و افزایش توان و اقتدار

در عرصۀ اقتصاد بـه  خود  يها شده است که با واگذاري بخش مهم از فعالیت
قـانون   44هـاي اجـراي اصـل     هاي غیردولتی که در چارچوب سیاسـت  بخش

% از اقتصاد کشور به بخش 25اساسی مطرح شده است و همین طور سپردن 
 مالکیت اقتصاد کاهش بدهد.تعاونی، حضور مستقیم خود را در مدیریت و 

هایی که دولت از طریق بانک مرکزي براي کنترل حجم پول و  ج) به سیاست
هـاي   گوینـد. سیاسـت   هاي پولی مـی  کند، سیاست حفظ ارزش آن اعمال می

 پذیرد:   پولی معموالً به دو شکل انجام می
 کاهش حجم پول در گردش (سیاست پولی انقباضی) -1
 گردش (سیاست پولی انبساطی) افزایش حجم پول در -2

---------------------------------------------- 
 )مهسیما آذرکردار( »1«گزینۀ  -30

هاي مناسب، هزینه هـاي تجـارت را    در گذشته نبود وسایل حمل و نقل و راه
 داد. به شدت افزایش می

---------------------------------------------- 

 )1علوم و فنون ادبی (

 

 (فاطمه اصالنی)  »3«گزینۀ   -31
 جناس ناقص افزایشی دارند.» خارا و خار« ۀدو کلم  »3« ۀدر بیت گزین

---------------------------------------------- 
 (حسن روزپیکر)  »4« ۀگزین -32

و در مصـراع دوم  » درسـت «معنـی   در مصراع اول به» راست«، »ب«در بیت 
 ها جناس تام دارند. المعنی هستند و قافیه مختلف» است …براي «معنی به

و در مصـراع دوم،  » جـاري «معنـی   در مصـراع اول بـه  » روان«، »چ«در بیت 
المعنی و قافیه هسـتند و جنـاس تـام     ؛ کلمات مختلف»روح و جان«معنی  به

 دارند.

 (شیرین چنگیزي)  »1«گزینۀ  -33
 نی گفتن. مع سخن گفتن، کالم بی»: دراییدن«زنگ بزرگ، جرس / »: دراي«

از  «، »قیـام و قامـت  «هـاي   هـا، در واژه  در ابیات سـایر گزینـه   غمـزه و غمـ« ،
 اشتقاق وجود دارد. ۀآرای» برخیز و برخیزم«و » بنشین و بنشینم«

---------------------------------------------- 

 (ناهید شهابی)  »1«گزینۀ  -34

ترتیـب،   بـه  ها،  یر گزینهجناس ناقص افزایشی دارند. در ابیات سا» جام و جم«
 جناس ناقص اختالفی دارند.» یار و کار«و » مالل و حالل«، »جان و جام«

---------------------------------------------- 

 پور) خان (سپهر حسن  »1«گزینۀ  -35

موازنه اسـت.   ۀآرای ةهاي متوازن در دو مصراع یک بیت پدیدآورندتقابل سجع
بنـدي   گران«و » محکم و تنگ«ن تقابل بین دو بخش ، ای»1« ۀگزیندر بیت 

 رعایت نشده است.» و تیره زندانی
---------------------------------------------- 

 (رویا رحمانی)  » 2«گزینۀ  -36

دوم نام قلعه است: جناس تام / » ناي«اول به معنی نی و » ناي»: «1« ۀگزین
 جناس ناقص»: جاي«و » ناي«

جناس ناقص / ایـن بیـت   »: پیمانه«و » پیمان«، »روح«و » راح»: «2« ۀگزین
 جناس تام ندارد.

دوم عضوي از صـورت اسـت:   » لب«اول به معنی ساحل و » لب»: «3« ۀگزین
 جناس ناقص»: به«و » که«، »بحر«و » بر«جناس تام / 

دوم بـه معنـاي چـه کسـی اسـت:      » که«اول حرف ربط و » که»: «4« ۀگزین
 جناس ناقص»: را«و  »ما«جناس تام / 

---------------------------------------------- 

 (کتاب آبی) »3«گزینۀ  -37

تـر دارد،   یـک حـرف بـیش   » مـرنج «اشتقاق دارند و چـون  » مرنج«و » رنج«
اي که اشـتقاق دارنـد، فقـط در     سازند. اگر دو کلمه جناس ناقص افزایشی می

 .  یک حرف اختالف داشته باشند، جناس نیز دارند
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 اشتقاق دارند ولی جناس ندارند.  » عاشق و معشوق»: «1« ۀگزین
 اشتقاق دارند.» خدمت و مخدوم»: «2« ۀگزین
 هر سه واژه اشتقاق دارند.» گرید، گریند، گریان می»: «4« ۀگزین

---------------------------------------------- 

 نیا) (اعظم نوري »4«گزینۀ  -38

جناس نـاقص اختالفـی   » باره و خاره«جناس ناقص افزایشی و » خار و خاره«
 دارند.

 هاي دیگر: تشریح گزینه

جناس تام دارند. خویش دوم در مصـراع اول  » خویش و خویش»: «1«ۀ گزین
نیز » که و به«است. » خود«و در مصراع دوم به معنی » خویشاوند«به معنی 

 جناس ناقص اختالفی دارند.
 جناس ناقص افزایشی دارند.» کار و کارد»: «2«ۀ گزین
 جناس ناقص اختالفی دارند.» دام و کام«و » که و به«، »یا و را»: «3«ۀ گزین
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 نژاد) سادات طباطبایی (عارفه »4«گزینۀ  -39
 اند. با معنایی یکسان تکرار شده» خاك«و » سر«ة ، هر دو واژ»4«ۀ در بیت گزین

 هاي دیگر: تشریح گزینه
 دور: عجیب/ دور: جدا»: 1«ۀ گزین
 روان: جان/ روان: جاري»: 2«ۀ گزین
 ي شکاري/ باز: دوبارهباز: پرنده»: 3«ۀ گزین

---------------------------------------------- 
 (مهدي حسینی) »4«گزینۀ  -40

 اند. کلمات پایانی نیستند، سجع ایجاد نکرده» بنات و نبات«چون » 4«ۀ در گزین
 یگر:هاي د تشریح گزینه

 داراي سجع مطرَّف هستند.» غایت و نهایت«ۀ دو کلم»: 1«ۀ گزین
 سجع مطرَّف دارند.» داشت و گذاشت«کلمات »: 2«ۀ گزین
 اند. سجع متوازي ایجاد کردهۀ آرای» کشت و هشت»: «3«ۀ گزین

---------------------------------------------- 
 )2علوم و فنون ادبی (

 

 

 )برزگر احسان( »3«گزینۀ  -41
با بیت صـورت سـؤال   باشد که  می» مفعول مفاعیلن«بر وزن  »3«گزینۀ  بیت

 .ها یکسان نیست و سایر گزینه
 است: »مفعول فاعالتن«بیت مورد پرسش بر وزن 

 در کنـ سِ يِ نـِ یی آ
 رد دا ضِ عر ت بر تا
- - U - U - - 
 گر بن ت یسـ مِ مِ جا
 را دا کـ ملـ لِ وا اح
- - U - U - - 
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 »:1«ۀ گزین
 نان شی ن شب حِ صبـ اي 
 دي مان ر دیـ ك بس از
- - U - U - - 
 مد تا قـَ طا بـِ نم جا
 ران دا زِ رو مِ شا چن
- - U - U - - 

 »:2«ۀ گزین
 شق عا بِ لیـ د عنـ بر
 نش رو د ان ق ذو از
- - U - U - - 
 ار فس ق نی ك بشـ گر
 شد با نَ در ي وا پر
- - U - U - - 

 »:4«ۀ گزین
 هی خا ك نت ط سلـ هر
 یان رو ب خو ت دس در
- - U - U - - 

 ري ذي پ دل ك کن می
 ري سی اَ ود ب لت دو
- - U - U - - 

 )(احسان برزگر »4«گزینۀ  -42
 از نظـم همسـان  » مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن«بر وزن  »4«گزینۀ  بیت

است در حالی که بیت صورت سؤال از اوزان دوري بـر وزن   برخوردار دولختی
و  2، 1«هـاي   هـاي گزینـه   باشد و بیـت  می» مفعولُ فاعالتن مفعولُ فاعالتن«
 باشند. نیز بر همین وزن می» 3

---------------------------------------------- 

 )(احسان برزگر  »4«گزینۀ  -43
هـاي آوایـی همسـان     از پایـه » اعیلن مفعول مفاعیلنمفعول مف«بیت بر وزن 

 شود. دولختی است که وزن دوري محسوب می
 تان بس این لِ گ یم دا
 را فان عیـ ضَـ ب یا در
- - U U - - - 
 نَد ما می نِ ب دا شا
 یی نا وا ت ت وقـ در
- - U U - - - 

 هاي دیگر: تشریح گزینه

 لنمفاعیلن مفاعیلن فعو »:1« ۀگزین
د خـزش بخـ نی شـ چا را ر مم ال ك 
مم کا بِ کن رین شـی ب چر را بان ز 

U - - - U - - - U - - 
 فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن »:2« ۀگزین

 رد دا ست دو زي چی ك هر
 شی با ت بش را محـ ك ه
- U - - - U - - 
 رد ما گُـ وي بر دل نُ جا
 رد یا نَ بر وت خل زِ سر
- U - - - U - - 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن   »:3« ۀگزین
 ند ز دم شق عا نِ جا گر
 را ل اَصـ بی مِ لَ عا وین
- - U - - - U - 
 ند ز لم عا رین د تش آ

 ند ز هم بر ها رِ ذر چن
- - U - - - U - 

---------------------------------------------- 

 )(احسان برزگر »1«گزینۀ  -44
فعـالت  «بیـت (ب) بـر وزن   » / مفـتعلن فـاعلن  «بیـت (الـف) بـر وزن دوري    

باشد که هر مصـراع از دو   می »مفعولُ فاعالتن«و بیت (هـ) بر وزن  »فاعالتن
هـاي آوایـی همسـان دولختـی      پارة همگون تشکیل شـده اسـت کـه از پایـه    

 باشند.   می
ــر وزن مفــتعلن مفــتعلن مفــتعلن مفــتعل ج(بیــت  ــر وزن (بیــت و  ن) ب د) ب

هـاي آوایـی    باشـند کـه از پایـه    مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مـی 
 باشند. همسان می
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 )(احسان برزگر »2«گزینۀ  -45
لـن اسـت، هرچنـد متنـاوب      مفاعلن فعالتن مفاعلن فع» 2«وزن بیت گزینۀ 

تواند از اوزان دوري یـا   که رکن پایانی آن کامل نیست، نمی است به دلیل این
 هاي آوایی همسان دولختی باشد. ایهپ

---------------------------------------------- 
 )(احسان برزگر »1«گزینۀ  -46

بار مسـتفعلن سـاخته شـده اسـت کـه از       4از تکرار » 1«وزن بیت در گزینۀ 
 .شود نمیوزن دوري محسوب  نیست وهاي آوایی همسان دولختی  پایه

---------------------------------------------- 
 نژاد) (سیدجمال طباطبایی »  1« ۀگزین -47

کنایه ندارد. معنی بیت: مرد هنرمنـد بـا بـدبختی و سـختی     » 1« ۀبیت گزین
 تر نیست. کند. اگر هم با سختی زندگی کند، چند روزي بیش زندگی نمی

 هاي دیگر: تشریح گزینه

 دل دادن: کنایه از عاشق شدن»: 2«ۀ گزین
 شستن از چیزي: کنایه از رها کردن آن چیزدست »: 3«ۀ گزین
 سر به لحد نهادن: کنایه از مردن»: 4«ۀ گزین

  
---------------------------------------------- 

 نژاد) (مینا توکلی »4« ۀگزین -48

 .کنایه ندارد »4« ۀگزینبیت 
و » دل و دیـنم شـد  «، »دلـم از دسـت بشـد   «ترتیـب   هاي دیگر بـه  در گزینه

 کنایه هستند.» بودن خون در دل و پا در گل« و» خاستسالمت بر«
  

---------------------------------------------- 
 نژاد) (سیدجمال طباطبایی   »2« ۀگزین -49

، کنایـه از متّحـد بـودن    »زبان بودن یک«در این گزینه سه کنایه وجود دارد: 
هـر دو کنایـه از    ،»سنگ بر باره (دیوار) بردن«و » کمان را زه کردن«است و 

 آماده شدن براي دفاع هستند.
 هاي دیگر: تشریح گزینه

ریـش در  «، کنایـه از عاشـق بـودن و    »دل پیش کسی داشـتن »: «1« ۀگزین
 اختیار بودن است. ، کنایه از بی»دست دیگري داشتن

مـا جامـه   «، کنایـه از شـکوفایی گـل و    »دران بـودن گـل   جامه»: «3« ۀگزین
 .قراري است تابی و بی ، کنایه از بی»دریم می

 ، کنایه از منحرف شدن و ارتکاب گناه است.»پاي لغزیدن»: «4« ۀگزین
  

---------------------------------------------- 
 شهري) نثار کهنه (رضا جان  »4« ۀگزین -50

 جزییه است.ۀ با عالق» انگشتري«مجاز از » نگین»: «ب«در بیت 

 ةنسـبت داده کـه اسـتعار   » زاغ«را بـه  » کشـیدن  رخـت «شاعر »: د«در بیت 
 مکنیه از نوع تشخیص است.

 شدن است.  ، کنایه از شرمنده»زرد شدن روي»: «الف«در بیت 
مـن ماننـد نـور خورشـید     «کـار رفتـه چنـین اسـت:      تشبیه به»: ج«در بیت 
 »هستم.

 )1شناسی ( جامعه
 

 )آزیتا بیدقی( »  1«گزینۀ  -51

 بازگشت به هویت اسالمی ←عه ایران قلب تپنده بیداري اسالمی جام

نقـد   ←زدگـی و بازگشـت بـه خویشـتن     پدید آمدن آثاري با عناوین غـرب 

 هاي کاذب ساختگی رویکرد تقلیدي به فرهنگ غرب و هویت

ملحـق   ←هویت ایرانی به صورت هویت اجتمـاعی بخشـی از جهـان اسـالم     

 شدن ایران به جهان اسالم

---------------------------------------------- 

 (آزیتا بیدقی)  »2«گزینۀ  -52

 صحیح   ←عبارت اول 

   صحیح ←عبارت دوم 

---------------------------------------------- 

 (فروغ تیموریان) »4«گزینۀ  -53

، عامل ایجاد توسـعۀ  جهان اجتماعیتغییرات هویت اجتماعی مطابق با هویت 

 هـاي اجتمـاعی   فتارها و هنجارهاي مغایر بـا عقایـد و ارزش  فرهنگی و ورود ر

 به فرهنگ جامعه، عامل ایجاد تعارض فرهنگی است. جامعه

---------------------------------------------- 

 )ارغوان عبدالملکی(   »3«گزینۀ  -54

 فرهنگـی  و اجتمـاعی  سیاسـی،  هویت نابودي و استعمار ورود روزنۀ اقتصاد،

 .رودمی ارشم به جوامع

 داري،سـرمایه  ودهـد  مـی  شـکل  اقتصاد براساس را خود هویت غرب، جهان

 هویـت  جهـان،  ایـن  در  .اسـت  غربـی  جوامع و افرادیابی هویت اصلی عامل

 وابسـته  هـا آن اقتصادي توان و دارایی به چیز هر از بیش جوامع، و هاانسان

 دارنـد،  دنیـوي  و سکوالر یکردرو غرب، از تبعیت به که دیگري جوامع .است

 .کنندمی پیدا داريسرمایه هویت نیز

 الزمـه  .اسـت  آن گسـترش  و توحیدي اجتماعی جهان تأسیس اسالم هدف

 و فرهنـگ  اوالً اگر بنابراین  .است مناسب جمعیت داشتن هدف، این تحقق

 فرهنـگ  نـه  باشد، حق فرهنگ یابد،می بسط جمعیت، افزایش با که معنایی

 حـق  معـانی  عـامالن  و حـامالن  نیـز  فرهنگ این اعضاي و افراد ثانیاً باطل؛

 مـانع  شـرایط،  ایـن  از کدام هر فقدان .است ضروري جمعیت افزایش باشند،

 مشـرك  جامعـۀ  اول، شـرط  نبـود  .اسـت  توحیـدي  اجتمـاعی  جهـان  تحقق

 و سـازد مـی ) گیردمی شکل باطل هايارزش و عقاید براساس که ايجامعه(

 هـاي ارزش و عقایـد  آن اعضـاي  که ايجامعه( قفاس جامعۀ دوم، شرط نبود

 بـا  مغایر دو هر که سازدمی )نیستند پایبند هاآن به ولی شناسندمی را حق

 .انداسالم هدف
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 (ارغوان عبدالملکی) »3«گزینۀ  -55
 شـکل  اجتمـاعی  هاي ارزش و عقاید مدار بر جهان اجتماعی فرهنگی هویت

 هـاي  ارزش و عقایـد  کـه  شـود  مـی  محقق هنگامی هویت فرهنگی گیرد. می
 از ها ارزش و عقاید از نوعی هرگاه یعنی .گیرد شکل میان مردم، در مشترکی

 بـر  فرهنگـی  هویـت  شناخته شـود،  رسمیت به و پذیرفته جامعه افراد سوي
 .آید می پدید هاارزش و عقاید آن محور

 فراتـر  جهـان اجتمـاعی  یک  قبول مورد مرزهاي از گاه افراد هویتی تغییرات
 واقع جهان اجتماعی مقبول از مرزهاي خارج در هویتی تغییرات رود. اگر یم

تقابـل   در اجتمـاعی  هـاي  ارزش و عقاید با که را زندگی هایی از شیوه و شود
 و اضـطراب  کـه  شـود منجر مـی  فرهنگی تعارض به بیاورد دنبال به هستند
 .دارد همراه به اجتماعی فراوانی هاي نگرانی
 عقاید، یعنی فرهنگ، ساز هویت مبادي که دهد می رخ میهنگا فرهنگی تزلزل
 بدهند. دست از زندگی مردم در را خود استقرار و ثبات ها، آرمان ها و ارزش

---------------------------------------------- 
 )الهام میرزایی(  »3«گزینۀ  -56

در عقایـد   اند هاي اجتماعی متفاوتی داشته که هویت اقوام مختلف ایرانی با آن
هاي اساطیري درآمیختـه بـود، هویـت     هاي آیین زرتشت که با آموزه و ارزش

 فرهنگی واحدي پیدا کردند.
---------------------------------------------- 

 (الهام میرزایی) »2«گزینۀ  -57
در برابـر   ایـران انقالب اسالمی ایران حاصل یک سده مقاومت هویت اسـالمی  

بازگشت به یـک   ،ادي غرب بود. بازگشت ایران به اسالمهجوم سیاسی و اقتص
تفسـیر   غربـی  هـاي دنیـوي   خویشتن صرفاً تاریخی و جغرافیایی که با اندیشه

 بلکه بازگشت به خویشتن الهی و توحیدي بود. ؛شد، نبود می
---------------------------------------------- 

 (الهام میرزایی)  »2«گزینۀ  -58
نگـاران غربـی،    وامـع اسـالمی از نظـر مستشـرقان و تـاریخ     هویت فرهنگی ج

توحیدي و یا اساطیري نیست؛ بلکه هویتی سکوالر و دنیوي است که به ابعاد 
گـردد. ایـن هویـت در قالـب عنـاوین       تاریخی و جغرافیـایی آن محـدود مـی   

 نظیـر  گرایانه و ناسیونالیستی، امت و ملـت اسـالمی را بـه اقـوام مختلـف      قوم
 کرد. فارس تقسیم می ترك، عرب و

---------------------------------------------- 

 (ارغوان عبدالملکی)  »1«گزینۀ  -59
 نـه  را آدمی دنیوي، و سکوالر هاي فرهنگ و اساطیري مشرکانۀ هاي فرهنگ

 گردانند. می بیگانه نیز خود حقیقت از بلکه جهان از حقیقت تنها
 اسـالمی،  فرهنـگ  بـا  ویـارویی ر از پس صلیبی، هاي جنگ طی غرب جهان
 هـاي  ارزش و عقاید از عبور با دیگر بار ،جهان این کرد. پیدا هویتی یتحوالت

 و آورد روي سـکوالر  و دنیوي هاي و ارزش عقاید به وسطی، قرون مسیحیت
 کرد. پیدا جدیدي هویت

 هـاي  جنـگ  در چـه  آن ماننـد  یـا  هاي مختلـف  سده طی در اسالمی فرهنگ
 رخ مغول ۀحمل در چه مانند آن یا پرداخت مهاجمان دفع به گذشت، صلیبی

 کرد. هضم و جذب خود درون را مهاجمان داد،
---------------------------------------------- 

 )95(کنکور سراسري  »4«گزینۀ  -60
 مواجهه در اسالم جهان دهد،می عقالنیت و عقل به اسالم که اهمیتی دلیل به

 بـه  و کـرد  اخـذ  را فرهنـگ  دو ایـن  عقلـی  عناصر تنها روم، و یونان با فرهنگ
 کـرد.  تصـرف  نیـز  هـا آن مختلف علوم در خود توحیدي شناسیجهان تناسب
 نپذیرفت. را فرهنگ دو این مشرکانۀ و عناصر اساطیري اسالمی فرهنگ

 )2شناسی ( جامعه

 
 (الهه خضري)  »3«گزینۀ  -61

هاي استعماري  با حضور قدرت گرا نزاع بیدارگران اسالمی و منورالفکران غرب
و دخالت انگلستان به نفـع جریـان منـورالفکران پایـان پـذیرفت و حاکمیـت       

 منورالفکران به استبداد استعماري رضاخان ختم شد.

بخـش بـه    هاي آزادي برخی از نیروهاي چپ در ایران با الگو گرفتن از جنبش
 هاي چریکی بودند. دنبال حرکت

قطـع وابسـتگی اقتصـادي و فرهنگـی تـوفیقی      بخـش در   هـاي آزادي  انقالب
هـا در   نداشتند و از فرداي پیروزي، استعمار با دست کـارگزاران ایـن انقـالب   

 گشت. چهرة استعمار نو باز
------------------------------------------ 

 (الهه خضري) »1«گزینۀ  -62

ی تعامل عالمان شیعی با حکومت قاجار بـر مـدار مقاومـت منفـی بـود، یعنـ      
شد. مقابله با دشـمنان   همکاري سیاسی جز در حد واجبات نظامیه انجام نمی

 خارجی از جمله واجبات نظامیه است.

هاي اجتماعی خـود را بـه صـورت مکاتـب      برخی از روشنفکران چپ، حرکت
کردند و برخی دیگر از رویارویی مستقیم با اندیشـه و   ، مطرح میغیرتوحیدي

هـاي خـود را در    گاه نیـز اندیشـه   حتیکردند؛  باور دینی مردم، خودداري می
 کردند. هاي دینی، بیان می پوشش

بخـش قـرن بیسـتم نتوانسـتند جایگـاه خـود را از حاشـیۀ         هاي آزادي انقالب
 هاي سیاسی و اقتصادي جهان خارج کنند. قطب

---------------------------------------------- 

 )96(کنکور سراسري    »2«گزینۀ  -63

هـایی   هاي چپ در کشورهاي اروپایی به نوبۀ خود، بازتـاب یري جریانگشکل
دین ترتیب، نسـل  آورد و بکشورهاي اسالمی پدید می گرایاندر ذهنیت غرب

آیـد کـه بـا اعتـراض بـه      در این کشورها بـه وجـود مـی    گرایاندومی از غرب
نگرند، این نسل با عنوان روشـنفکران چـپ   هاي سیاسی نسل اول میحرکت

شوند. اعتراض روشنفکران چپ بـه نسـل اول،   کشورهاي اسالمی شناخته می
سـتیزي آنـان نیسـت؛     هاي فکري اسالمی یا اسالماز جهت گریز آنان از بنیان

بلکه از نوع اعتراضاتی است که طی قرن بیستم در کشورهاي غربی نسبت به 
 داري شکل گرفت. هاي لیبرالیستی و سرمایهعملکرد اقتصادي نظام

---------------------------------------------- 

 )آزیتا بیدقی(   »1«گزینۀ  -64

 و اعتقـادات  و باورها در ریشه ،مسلمان کشورهاي در سکوالر حاکمان قدرت
 قـدرت  بـه  وابسـته  هـا  آن قـدرت  نداشت. بلکه این کشورها تاریخی پیشینۀ

 مظـاهر  بردن بین زجهت ا در قدرت، این به اتّکا با آنان بود. استعمار جهانی

 سـاختارهاي  ایجـاد  و پیشین اجتماعی ساختارهاي حذف و اسالمی و دینی

 .کردند می اقدام جدید اجتماعی استعماري

 اسـتبداد  اسـالمی،  کشـورهاي  درگـرا  غـرب  منـورالفکران  حکومـت  رهاورد

 است. استعماري
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 (ارغوان عبدالملکی)  »4«گزینۀ  -65

ار، حرکت اصالحی بـود؛ یعنـی تـالش    آمیز عالمان در دورة قاج حرکت رقابت

کردند تا برخی از رفتارهاي پادشاه قاجار را اصالح نمایند. جنبش تنبـاکو   می

 آمیز اصالحی بود. اي از فعالیت رقابت نمونه

در فقه اجتماعی و سیاسی تشیع، حاکمیت مشروطه حاکمیتی بود که فسـاد  

کـه تحقـق حاکمیـت    تر بود؛ به همین دلیـل در شـرایطی    آن از استبداد، کم

 امکان نداشت، براي کنترل ظلم، عمل به آن مشروع بود. ،آرمانی مشروع
------------------------------------------ 

 (الهه خضري) »3«گزینۀ  -66

 آمیز داشتند. رویکرد اعتراض ،نخستین بیدارگران اسالمی به غرب

موفقیـت   از گـرا هـاي اسـتعمارگر غربـی بـا کمـک منـورالفکران غـرب        دولت

هایی کـه توسـط نخسـتین بیـدارگران اسـالمی در حـال        ها و جنبش حرکت

 گیري بود، جلوگیري کردند. شکل
--------------------------------------------- 

 (الهه خضري) »1«گزینۀ  -67

در ابتدا عالمان شیعی تعامل خود را با دولت قاجار بـر مـدار مقاومـت منفـی     

کـه دولتمـردان قاجـار بـه سـوي قراردادهـاي       دادنـد. هنگـامی    سازمان مـی 

آمیـز تغییـر    استعماري قدم برداشتند، مقاومت منفی به سوي فعالیت رقابـت 

هاسـت. تجربـۀ موفـق جنـبش      اي از ایـن فعالیـت   کرد. جنبش تنباکو نمونـه 

آمیز را از اصالح رفتار به سوي اصالح ساختار برد و ایـن   تنباکو، فعالیت رقابت

گیري این جنبش، منـورالفکران   لتخانه منجر شد. با اوجمسئله به جنبش عدا

 زده به آن پیوستند. غرب

---------------------------------------------- 

 (الهه خضري) »4«گزینۀ  -68

جهاد اسالمی افغانستان در برابر حکومت وابسته به بلوك شرق، بعـد دیگـري   

 دهد. میاز تأثیرات انقالب اسالمی را در جهان اسالم نشان 

برخی از کشورهایی که زیر نفوذ بلوك غرب بودند، دولت غاصـب اسـرائیل را   

 داشتند. شناختند و یا در جهت سازش با آن گام برمی به رسمیت می
---------------------------------------------- 

 (الهه خضري) »2«گزینۀ  -69

زده، به بهانـۀ   در هم ریختن نظم پیشین در نتیجۀ حکومت منورالفکران غرب

 رسیدن به جایگاه کشورهاي غربی بود.

مخدوش شـدن اسـتقالل سیاسـی و اقتصـادي جوامـع اسـالمی و سـرکوب        

 هاي مردمی از مصادیق در هم ریختن نظم پیشین است. مقاومت

مشروطه، نظامی بود که در شرایط نـاتوانی از برقـراري حاکمیـت آرمـانی در     

 کرد. رتري پیدا میلویت و بوقیاس با نظام استبدادي، ا

هـا و   هایی که بعـد از انقـالب فرانسـه رخ دادنـد، در چـارچوب آرمـان       انقالب

 هاي جهان غرب بودند. ارزش

 (الهه خضري) »1«گزینۀ  -70
 امـت  وحـدت  اسـالمی،  ملـل  اتحـاد  نخستین بیدارگران اسالمی، از بسیاري
 دنبـال  را اسـالم  جهـان  عـزّت  اسـالمی و  واحـد  قـدرت  تشـکیل  یا اسالمی

رسـمیت   بـه  اسـالمی  واحـد  امت متن در را مختلف هاي قومیت و کردند می
 .شناختند می

انقالب اسالمی ایران تنها یک انقالب سیاسی نبود؛ بلکـه هـویتی فرهنگـی و    
 تمدنی داشت.

هـاي کشـورهاي عربـی را بخشـی از      هاي غربی تالش کردند تا انقـالب  دولت
آن را بهار عربـی نامیدنـد.   و  فرایند غربی شدن کشورهاي عربی معرفی کنند

ها حکایت از بیداري اسالمی دارند. به همین دلیل غرب، بـراي  اما این انقالب
 ارد عمل شده است.وها با تمام توان خود، انحراف این انقالب

---------------------------------------------- 

 منطق    
 

 

 

 (فاطمه شهمیري) »4« ۀگزین -71
و » شـود  مـی «موجب تنـاقض  » لزوماً«قبول مقدمات آن قیاس با  ۀنفی نتیج

 نیست.» اطمینان قابل«ولی » دارد«تمثیل اگرچه در موارد زیادي کاربرد 
---------------------------------------------- 

 (محمدصادق لطفی) »1« ۀگزین -72
کنـد؛   استقرا، استداللی است که در آن ذهن انسان از جزیی به کلی سیر مـی 

دسـت   کنـد و سـپس حکـم کلـی بـه      چند مورد جزیی را مشاهده مـی  یعنی
 آورد. می

 توضیح نکات درسی:

 اقسام استدالل: 
) تمثیل: سرایت دادن حکم یک موضوع به موضوع دیگر به دلیل مشـابهت  1

 دیگر آن دو با یک
 ) استقرا: سیر ذهن از جزیی به کلی2
 ) قیاس: سیر ذهن از کلی به جزیی3

---------------------------------------------- 

 (ندا یاري) »3« ۀگزین -73

آیـد،   دست می جزیی از هر سه شکل (شکل اول، دوم و سوم) به ۀسالب ۀنتیج
ضـرب   6ضـرب و شـکل سـوم،     4هـاي اول و دوم،   ولی ضروب منـتج شـکل  

باشد. شرایط انتاج شکل دوم، کلـی بـودن کبـرا و اخـتالف دو مقدمـه در       می
 .استکیف 

---------------------------------------------- 

 )94(کنکور سراسري  »4« ۀگزین -74
شود کـه در   فقط از شکل اول قیاس اقترانی حاصل می» کلی ۀموجب« ۀنتیج

دوم (کبرا)، موضـوع   ۀاول (صغرا)، محمول و در مقدم ۀآن حد وسط در مقدم
 است.

---------------------------------------------- 
 (فاطمه شهمیري)  »2« ۀینگز -75

شود که دو قضیه بـه صـورت دو مقدمـه در ذهـن      نتیجه آن هنگام معلوم می
 پیدا کنند و در کنار هم قرار بگیرند.» اقتران«
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 (فاطمه شهمیري)  »2« ۀگزین -76

پـردازد و   اندیشـیدن و قواعـد حـاکم بـر آن مـی     » صـورت «منطق به ارزیابی 
 خطاهاست.» کردن کم«آموختن آن براي 

---------------------------------------------- 
 محمدي) (فرحناز خان »4« ۀگزین -77

دست  به» حس«آیند؛ برخی از راه  دست می هاي گوناگونی به مواد قضایا از راه
و برخـی از راه   …و » عسل شـیرین اسـت  «، »پنبه نرم است«آیند؛ مثل  می

برهـان  . در  …و » جیوه فلـزي رسـانا اسـت   «شود؛ مثل  حاصل می» تجربه«
شود بلکه عمدتاً از مـواد یقینـی    فقط از قضایاي مشهور و مسلم استفاده نمی

 .شود استفاده می
---------------------------------------------- 

 ربابه صالحی) (عاطفه »1« ۀگزین -78

ا در زنـدگی      استدالل هاي برهانی در ریاضیات و اصول دیـن، کـاربرد دارد امـ
 شود. از جدل استفاده میعملی بیشتر 

---------------------------------------------- 
 (فاطمه شهمیري) »3« ۀگزین -79

جزئـی   ۀکلـی، موجبـ   ۀموجبـ عکـس  (اول مغالطـه در عکـس اسـت     ۀمغالط
دوم در حد وسـط اسـت کـه     ۀاست. مغالط» مغالطه در صورت«، که )شود می

 باشد. می» مغالطه در صورت«باز هم 
---------------------------------------------- 

 )موسی اکبري(  »2« ۀگزین -80

شود با این تفـاوت کـه جـاي     عکس مستوي سالبه کلی همان سالبه کلی می
گیري نادرسـت اسـت زیـرا ایهـام      کند. این نتیجه موضوع و محمول تغییر می

 انعکاس دارد.
---------------------------------------------- 

 هفلسف  
 

 

 )94(خارج از کشور   »2« ۀگزین -81

شناس درصدد است تا حرکات طبیعـی   ارسطو به عنوان یک فیلسوف طبیعت
تـرین   کوشد تا اصلی کند. در این طرح فلسفی، ارسطو می» توجیه عقالنی«را 

 ترین عواملی را که در هر تغییر و تحولی مؤثر است، شناسایی کند. و کلی
---------------------------------------------- 

 (ندا یاري) »2« ۀگزین -82

 ۀکند و یا چرا شـعل  پاسخ ارسطو در مقابل این سؤال که چرا سنگ سقوط می
است و در نظر ارسطو ماده یا هیوال وجود » طبیعت جسم«رود؟  آتش باال می

رسـد: (علـت    اولیه است که در اثر تغییر و تحول به فعلیـت مـی   ۀبالقوه و مای
 مادي)

---------------------------------------------- 

 ربابه صالحی) (عاطفه »1« ۀگزین -83

همان فعلیتی است که یک شـیء بـالقوه در مراحـل حرکـت       »علت صوري«
مـاده اسـت و    ،اسـت » شـدنی «چـه   آورد و از نظر ارسطو آن دست می خود به

 صورت. ،است» بودنی«چه  آن

 (ندا یاري)  »3« ۀگزین -84

باشد که همان طبیعـت  درونی  ممکن استهاي طبیعی  پدیده علت فاعلی در

 .نشناسیم و ما آن را باشد شود و ممکن است بیرونی جسم می

---------------------------------------------- 

 (موسی اکبري) »3« ۀگزین -85

» .دهـد  اي انجـام نمـی   گونه کار بیهوده طبیعت هیچ«گوید:  ارسطو صریحاً می

نگـري و نظـم و ترتیـب اسـت و هـر       د ارسطو سرشار از آیندهعالم طبیعت نز

 چیزي در جاي خود قرار گرفته است تا به سوي کمال حرکت کند.

---------------------------------------------- 

 (موسی اکبري) »2« ۀگزین -86

نسبت شود، دانۀ سیب  در یک دانه سیب که به یک درخت تنومند تبدیل می

ي و درخت نسبت به دانه علـت صـوري اسـت و سـرانجام     به درخت علت ماد

 خواست تبدیل دانه به درخت همان علت غایی است.

---------------------------------------------- 

 )موسی اکبري( »3«گزینۀ  -87

منظور از دوره هلنیسم که در حدود سه قرن طول کشید، دوره غلبه فرهنگ 

 .نیه، سوریه و مصر آن زمان استیونانی بر سه امپراطوري بزرگ مقدو

---------------------------------------------- 

 (موسی اکبري) »3«گزینۀ  -88

در فلسفه نوافالطونی عناصر تفکر افالطونی و ارسـطویی در کنـار هـم جمـع     

هـاي بـزرگ    اي بـراي فلسـفه   اي پدید آمد که در حکـم مقدمـه   شده و فلسفه

 دینی بود.

---------------------------------------------- 

 (موسی اکبري) »4«گزینۀ  -89

کـرد و لـذات حسـی و     هـاي مختلـف را از یکـدیگر تفکیـک مـی      اپیکور لذت

شمرد و بهترین لذات را لذات فکري و اتصـال اندیشـه    جسمانی را کوچک می

 .  دانست دانست و تنها این لذت را پایدار و قابل اعتماد می با مفاهیم عالی می

---------------------------------------------- 

 (موسی اکبري) »1«گزینۀ  -90

داد تمـام فلسـفه    رواقیون برخالف افالطون که به ادراك حسی اهمیـت نمـی  

 .خود را بر ادراك حسی مستقر کردند

 از اهالی قبرس بود. زنونگذار فلسفه رواقی شخصی به نام  بنیان
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 شناسی روان

 
 )طنبا وشمهدي خ( »1«گزینۀ  -91

هاسـت.   گیـري و درمـان بیمـاري    پـیش  ،شناسی سـالمت  یکی از اهداف روان

 عالوه بر این، حفظ سالمتی و ارتقاي آن هم مدنظر است.

---------------------------------------------- 

 )مریم ابراهیمی( »3«گزینۀ  -92

کـه معمـوالً در    سبک زندگی مجموعه الگوهـاي رفتـاري و شـناختی اسـت    

کنیم و با عوامل خطرساز بیمـاري رابطـه    ها استفاده می زمره از آنزندگی رو

 .دارد

---------------------------------------------- 

 (مهسا عفتی) »4«گزینۀ  -93

که باعث بـه هـم خـوردن     رو شدن با تغییر در زندگی است روبه ،فشار روانی

ایط جدیـد  شود و الزم است براي سازگار شـدن بـا شـر    تعادل در زندگی می

 تر تالش کنیم. بیش

---------------------------------------------- 

 (مریم ابراهیمی) »2«گزینۀ  -94

اش از مشـکل، احسـاس    در فشار روانی منفـی، فـرد بـه دلیـل نـوع ارزیـابی      

 .و در نتیجه، قادر به دستیابی به هدف نیسـت  کند ناخوشایندي را تجربه می

ها  انگیزش و تالش فرد براي رسیدن به هدف برعکس، در فشار روانی مثبت،

افزایش یافته، با موقعیت به چالش برخاسته و هنگام رسیدن به هدف، فشـار  

هاي رفتـاري   رود؛ فشار روانی مثبت باعث ارتقاي واکنش اش از بین می روانی

 شود. هاي شناختی می و پردازش

---------------------------------------------- 

 )باطن مهدي خوش( »2« گزینۀ -95

فرد ابتدا بر اساس برداشـت اولیـۀ    ،رو شدن با یک موقعیت جدید هنگام روبه

پرسد که آیا خطـري مـرا    و از خود می کند آن را ارزیابی می ،خود از موقعیت

چه پاسخ این سؤال مثبت باشد، فـرد کنتـرل شخصـی     چنان کند؟ تهدید می

 کند. خود را ارزیابی می

 باطن) دي خوش(مه »3«گزینۀ  -96

ند از: انجام رفتارهاي تکانشـی  ا عبارتبا فشار روانی ناسازگارانه  ۀمقابلهاي  راه

منفعـل   -داروهـاي شـیمیایی   دخانیـات و  اسـتفاده از   -و بدون فکر و تأمل 

 در انتظار معجزه بودن -بودن 

هاي حـل مسـئله،    اند از: مهارت هاي مقابلۀ سازگارانه با فشار روانی عبارت راه

 فعالیت بدنیطبعی،  مشورت و راهنمایی گرفتن، استفاده از حس شوخ

---------------------------------------------- 

 (مهسا عفتی) »3«گزینۀ  -97

، فرد منبع استرس یـا مشـکل را یـک    استفاده از مهارت حل مسئلهشیوة در 

اده و براي مقابله با آن از مهـارت حـل مسـئله اسـتف     گیرد مسئله در نظر می

 کند. می

---------------------------------------------- 

 (مهسا عفتی) »2«گزینۀ  -98

گردنـد کـه    تـري مـی   هاي ناسازگارانه موجب بروز فشارهاي روانی بیش مقابله

 تر از فشار روانی اولیه است. تر و عظیم ها وخیم اثرات آن

 ستند نه همیشه.هاي ناسازگارانه معموالً ناسازگار و مضر ه نکته: مقابله

---------------------------------------------- 

 )فرهاد تراز( »1«گزینۀ  -99

به طـوري   ؛شود به شدت تحریک می ،فرد در این نوع مقابله از لحاظ هیجانی

که بر هیجانات و رفتار خود کنترل ندارد، بسیار عصبی و خشـمگین اسـت و   

 ممکن است به خود یا دیگران آسیب برساند.

---------------------------------------------- 

 )فرهاد تراز( »3«گزینۀ  -100

مذهب و رفتارهاي معنوي از طریق ایجاد آرامش ذهنی، کاهش فشار روانـی،  

رابطه با خداوند و ایجاد روحیۀ مثبت حاصل از شرکت در مراسـم مـذهبی و   

نـی  بهبـود عملکـرد سیسـتم ایم   «باعـث   ،افزایش احساس حمایت اجتماعی

 شوند. می» بدن

www.konkur.in

forum.konkur.in


	بنياد علمي آموزشي قلمچي (وقف عام)
	دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 923 - بنياد علمي آموزشي قلمچي (وقف عام)  8451-021
	بنياد علمي آموزشي قلمچي (وقف عام)
	دفتر مركزي: خيابان انقلاب بين صبا و فلسطين پلاك 923 - بنياد علمي آموزشي قلمچي (وقف عام)  6463-021
	q-2.pdf
	47- در همة ابیات بهجز بیت گزینة … ، آرایة «کنایه» به کار رفته است.
	48- در ابیات همة گزینهها بهجز گزینة … ، آرایة «کنایه» آمده است.
	49- در بيت كدام گزينه، تعداد «كنايه» بيشتر از ساير ابيات است؟
	50- ترتيب ابيات زير به لحاظ داشتن آرايههاي «مجاز، استعاره، كنايه، تشبيه» در كدام گزينه درست است؟
	الف) چرا گويد آن چيز در خُفيه مرد / كه گر فاش گردد شود رويزرد
	ب) من آن نگين سليمان به هيچ نستانم / كه گاهگاه بر او دست اهرمن باشد
	ج) نور خورشيدم ز امداد خسيسان فارغم / نيستم آتش كه هر خاري كند رعنا مرا
	د) زاغ از آنجا كه فراغي بديد / رخت خود از باغ به راغي كشيد
	1) الف ـ ج ـ د ـ ب 2) ب ـ د ـ ج ـ الف 3) ب ـ الف ـ د ـ ج 4) ب ـ د ـ الف ـ ج




