
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره تعداد پرسش  مواد امتحاني

  دقيقه 18  20  1  20  زبان و ادبيات فارسي

  دقيقه 20  40  21  20  زبان عربي

  دقيقه 17  60  41  20  دين و زندگي

  دقيقه 20  80  61  20  زبان انگليسي

  دقيقه 75گويي:  مدت پاسخ  80ها:  تعداد كل پرسش

  

  6 ةمايشي شمارزمون آزآ
  

 مون عموميزآ

ره 
شما

چه 
تر
دف

1
ور
ري
شه

 
97
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  وجود دارد؟ اشتباهدر معني واژگان كدام گزينه  -۱
  (تكلّف: خودنمايي) -(هيئت: دسته) -(مألوف: خوگرفته) -(زهي: آفرين)) 1  
  (كُلّه: برآمدگي پشت پاي اسب) -(درع: زره) -(مگسل: جدا مشو) -(محال: دروغ)) 2  
  (بهرام: سيارٔه زحل) -(بسيچ: آمادگي) -(هُّرا: صدا و غوغا) -اثر: در پي)(بر ) 3  
  (مشيّت: اراده) -(صور: بوق) -(مسلخ: رختكن) -(تقرير: بيان)) 4  
  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» غضنفر، جواهري سبزرنگ، كوپال، مشعشع«هاي  مترادف واژه -۲

الــــف) بهــــاي لعــــل بايــــد كــــرد ارزان
 

ـــ  ـــو باش ـــانچ ـــيد تاب ـــتري خورش د مش
  

ب) وزان پـــس بيازيـــد چـــون شـــير چنـــگ
 

گرفـــت آن بـــر و يـــال جنگـــي پلنـــگ 
  

ـــحرا ـــد در ص ـــرّد فكن ـــاط زم ـــوا بس ج) ه
 

ــروز  ــار ام ــت نشــاط اســت و روز ك ــه وق ــا ك بي
  

د) يكـــي گـــرزٔه گـــاوپيكر بـــه چنـــگ
 

ـــــدنگ  ـــــر خ ـــــاه تي ـــــر كمرگ زده ب
  

  الف -د -ج -ب) 4  ج -د -الف -ب) 3  الف -ب -ج -د) 2  ج -ب -الف -د) 1  
  است؟ نادرستانتخاب واژه در كدام بيت  -۳

ــه ز (اهمــال1 ــه پيــري مفكــن -) وعــدٔه توب ــزاز) ب اع
 

پنبـــه در گـــوش بـــه انـــداز شـــنيدن مگـــذار 
  

) مشــــو يــــك زمــــان غافــــل از آســــتانش2
 

كه هر كس كـه غايـب شـد او هسـت (خايـب/ فـايق) 
  

) ز بهــــر تيرگــــي شــــب مــــرا رفيــــق، چــــراغ3
 

ـــديم)، كتـــابز بهـــر روشـــن  ي دل مـــرا (نهيـــب/ ن
  

رشحۀ) عشقت به صبوري به درآيـم -) گفتم از (ورطۀ4
 

بيــنم و دريــا نــه پديــد اســت كــرانشبــاز مــي 
  

  است؟ نادرستدر ميان گروه كلمات زير، امالي چند واژه  -۴
 -متأللـئ و درخشـان -صـفير گلولـه -كخواليگري چاال -مجال وقيعت -مظاهرت و پشتيباني -حدّت و شدّت -قيافۀ يقور -هلهلۀ مرغان«  

  »خطوات متقارب -صباحت و زيبايي
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1  
  جز: شود، به ها غلط اماليي ديده مي در همۀ گزينه -۵

  ) گفت: قرار من اين است كه به هر ده دينار، نيم دينار بيش سود نگيرم؛ من عزم خود نقض نكنم.1  
ــــنش ســــزا نبــــود دل حــــق2 مــــنگــــذار) اي

 

كــــز غمگســــار خــــود ســــخن ناســــزا شــــنيد 
  

  بايد كرد و بر سر ديوار شد. ) برخاست و گفت: معذور دار كه اين ديوار را امارت مي3  
) غالب مجروح اگر در خاك و خون غلتـد چـه بـاك4

 

ــــف ربّ  ــــوار لط ــــدر ج ــــاك ان ــــالمينروح پ الع
 

  جز: وجود دارد، به» مُمال«در همۀ ابيات  -۶
ــا ز 1 ــرون مي ــت) بي ــكيب نيس ــا را ش ــه م ــرده ك پ

 

اينـــك بلنـــد گفتمـــت، از كـــس حجيـــب نيســـت 
  

اي) تــــا پــــاي در ركــــاب لطافــــت نهــــاده2
 

ـــت  ـــب نيس ـــا در ركي ـــه پ ـــدام روز ك ـــكم ك اش
  

) پــيش رخــت كــه بــر ورق اللــه خــط كشــيد3
 

ــم در حســيب نيســت  ــه ه ــل اســت ك ــر گ ــر دفت گ
  

ــي4 ــي نم ــر ) ميل ــو آب خض ــرو چ ــوي خس ــد س كن
 

ـــ  ـــل آب ج ـــه مي ـــا آنك ـــتب ـــيب نيس ـــدر نش ز ان
  

  در كدام گزينه توضيح داخل كمانك درست است؟ -۷
) هـــــر كـــــه بـــــا پوالدبـــــازو پنجـــــه كـــــرد1

 

ســــاعد مســــكين خــــود را رنجــــه كــــرد 
  

  (در بيت جملۀ غيرساده وجود ندارد.) 
) گشـــــت يكـــــي چشـــــمه ز ســـــنگي جـــــدا2

 

ــــــره  ــــــه زن، چه ــــــا غلغل ــــــا، تيزپ نم
  

(هر سه واژٔه مشخص شده قيد هستند.) 
ـــــدن) ا3 ـــــه دري ـــــوختن و جام ـــــروختن و س ف

 

پروانه ز من، شـمع ز مـن، گـل ز مـن آموخـت 
 

 شود.) (در بيت واو ربط ديده مي 
  مركب ندارد.) -وندي  خيزند. (عبارت واژٔه رويد و پيامبران برمي هاي گندم مي ) اي سرزمينِ من كز خاكت خوشه4  
  جز:  وجود دارد، به» ابدال در صامت«ها  در همۀ گزينه -۸

  جور پروازها براي ما مناسب نيست؟ پذيري كه اين چرا نمي) 2  شائبۀ ايمان وصل بود. هر عصب و فكر، به منبع بي) 1  
  كاوه با درفش خود مردم را به جنبش فراخواند.) 4  سرپيچي از قوانين اجتماع؟ اين غيرممكن است.) 3  
  جز: ، بهشود در همۀ ابيات هر دو نوع وابستۀ پيشين و پسين ديده مي -۹

ـــــجود1 ـــــارم س ـــــر ني ـــــاك درت گ ـــــه خ ) ب
 

مكافــــــات آن بــــــر ســــــرم خــــــاك كــــــن 
  

) بـــه حشـــرم بـــده نامـــه در دســـت راســـت2
 

ـــــــي  ـــــــولم در آن روز ب ـــــــن ز ه ـــــــاك ك ب
  

ـــــردد3 ـــــال گ ـــــرين ح ـــــش ق ـــــر لطف ) اگ
 

ــــــــردد  ــــــــال گ ــــــــا اقب ــــــــه ادباره هم
  

ــــاي4 ــــد پ ــــو نه ــــك س ــــق او ي ــــر توفي ) وگ
 

ــــــه از راي  ــــــد ن ــــــار آي ــــــدبير ك ــــــه از ت ن
  

  کل کتاب:  ۲ ارسیف      کل کتاب:  ۱ ارسیف
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  جز: شود، به ديده مي» استعاره«ر همۀ ابيات آرايۀ د -۱۰
ــــــپرد1 ــــــا را س ــــــان، اژده ــــــپهبد، عن ) س

 

ـــــرد  ـــــنايي بب ـــــان روش ـــــم از جه ـــــه خش ب
  

ـــــير2 ـــــردار ش ـــــه ك ـــــد از دژ ب ـــــرود آم ) ف
 

ـــــر  ـــــه زي ـــــايي ب ـــــان، بادپ ـــــر مي ـــــر ب كم
  

) بـــــزد بـــــر بـــــر و ســـــينۀ اشـــــكبوس3
 

ــــــوس  ــــــت او داد ب ــــــان دس ــــــپهر آن زم س
  

خيـــــــز) از ايـــــــن مـــــــرز فرخنـــــــدٔه مرد4
 

ــــــــان دشــــــــمن  ــــــــام پلنگ ســــــــتيزكن
  

  وجود دارد؟» حسن تعليل«در كدام بيت آرايۀ  -۱۱
ـــــوي زان1 ـــــتي از وي مج ـــــد) راس ـــــه نروي ك

 

ـــــيچ  ـــــورهه ـــــه از ش ـــــان گ ـــــه و ريح زار الل
  

ـــع2 ـــاد ربي ـــبش ب ـــمار جن ـــت ش ـــز و غنيم ) خي
 

ــــه  ــــوش الل ــــوي خ ــــرغ ب ــــوزون م ــــۀ م زار نال
  

ـــي3 ـــه بدانســـت ب ـــه الل ـــر ك ـــر) مگ ـــايي ده وف
 

بـــزاد و بشـــد جـــام مـــي ز كـــف ننهـــادكـــه تـــا 
  

ــــه4 ــــت الل ــــروغ رخ ــــرّم از ف ــــر) اي خ زار عم
 

ـــي  ـــه ريخـــت ب ـــازآ ك ـــر ب ـــار عم ـــت به ـــل روي گ
  

  جز: شده تماماً درست هستند، به هاي مشخص در همۀ ابيات آرايه -۱۲
ـــــين1 ـــــرآن اي پســـــر ظـــــاهر مب ـــــو ز ق ) ت

 

ديـــــــو، آدم را نبينـــــــد غيـــــــر طـــــــين 
  

  تضاد) -(تلميح 
ه ســـــينه پرجـــــوش) آمـــــد ســـــوي كعبـــــ2

 

ـــــوش  ـــــه در گ ـــــاد حلق ـــــه نه ـــــون كعب چ
  

  مجاز) -(كنايه 
بخـــــت را شـــــير خـــــورد ) شـــــغال نگـــــون3

 

چـــــه روبـــــاه از آن ســـــير خـــــوردبمانـــــد آن 
  

  جناس) -(تضاد 
ـــــادي4 ـــــت بگش ـــــو دس ـــــان چ ـــــا جوان ) ب

 

ــــــــتي  ــــــــر بربس ــــــــردون پي ــــــــاي گ پ
  

  تشخيص) -(اغراق 
  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» استعاره و نما، مجاز تمثيل، متناقض«هاي  آرايه -۱۳

الف) سپر به پـيش كشـيدم خـدنگ قهـر تـو را
 

چــو تيــر بــر جگــر آيــد ســپر چــه ســود كنــد؟ 
  

ــه ــه لحظ ــد ك ــدن عشــق ب) گوين ايســت رويي
 

ـــاد  ـــو ب ـــديم ت ـــار تق ـــزار ب ـــه ه آن لحظ
  

ـــت ـــن اس ـــوق در وط ـــل ش ـــفر اه ج) س
 

ــــت  ــــن اس ــــل دل در انجم ــــوت اه خل
  

پيـدا شــودد) در سـخن گفــتن خطـاي جــاهالن
 

تير كـج چـون از كمـان بيـرون رود رسـوا شـود 
  

  الف -د -ج -ب) 4  ب -الف -ج -د) 3  د -ج -ب -الف) 2  ب -د -الف -ج) 1  
  بيان شده است؟ نادرستروي آن  مفهوم كدام بيت در كمانك روبه -۱۴

) بـــر تيـــر جورتـــان ز تحمّـــل ســـپر كنـــيم1
 

تــــا ســــختي كمــــان شــــما نيــــز بگــــذرد 
  

  گ)(حتمي بودن مر  
ـــــــي2 ام آرمـــــــانم شـــــــهادت ) مـــــــن ايران

 

ــــيِ هســــتي اســــت، جــــان كنــــدن مــــن  تجلّ
  

  (جاودانگي شهيد) 
ـــــز3 ـــــده، تي ـــــاخن درّن ـــــداري ن ـــــون ن ) چ

 

ــــتيز  ــــري س ــــم گي ــــه ك ــــه ك ــــا ددان آن بِ ب
  

  (عاقبت انديشي) 
ـــــد4 ـــــرمايه ش ـــــل س ـــــن، حام ـــــر ز م ) اب

 

ــــــد  ــــــه ش ــــــاحب پيراي ــــــن ص ــــــاغ ز م ب
  

  (غرور و تكبّر) 
  است؟ نادرستمعني كدام عبارت  -۱۵

  فرستاد. فرستاد فرودِ سراي: و از مطالب بسيار، آن را كه ناخوش و ناپسند نبود، به اندروني مي و از بسياري نُكَت، چيزي كه در او كراهيتي نبود، مي) 1  
  كرد ... رشتگان الهام ميگفت ...: مهرباني خدا و حكمت پروردگار، به قلب ف الطاِف الُوهيت و حكمت ربوبيت، به سرّ ماليكه فرو مي) 2  
  و صيّاد در پي ايشان ايستاد، بر آن اميد كه آخر درمانند و بيفتند: شكارچي ايستاد و منتظر ماند تا كبوتران خسته شوند و بيفتند.) 3  
  كند. ديگري وجود انسان را شاد مي دهد و دم فرودادن و برآمدنش؛ آن يكي ممدِّ حيات است، اين يكي مفرِّح ذات: دم و بازدم؛ يكي به زندگي مدد مي) 4  
  مفهوم عبارت زير در كدام بيت تكرار شده است؟ -۱۶

  » روح را خاك نتواند مبدّل به غبارش سازد.«  
ـــي1 ـــن م ـــه ت ـــذاي روح ب ـــت) غ ـــيم از غفل ده

 

پرســــتي مــــا بــــه خــــويش خــــاك ببالــــد ز تن 
  

شـــــود) جســــم از جــــان، روزافـــــزون مــــي2
 

دشـــو  چـــون رود جـــان، جســـم بـــين چـــون مـــي 
  

يابـد كمـالتـن جـان نمـي ) ني غلط كردم كـه بـي3
 

چنـــد روزي بهـــر جـــان بايـــد كشـــيدن رنـــج تـــن 
  

) لنگـــر تـــن، روح را نتوانـــد از پـــرواز داشـــت4
 

ـــه ســـاحل بازداشـــت  ـــوان ب ـــده را نت ـــوج دريادي م
  

  جز: مفهوم بيت زير در همۀ ابيات وجود دارد، به -۱۷
ـــد ـــل ش ـــاك آدم گ ـــق، خ ـــبنم عش از ش

 

ــ  ــه و ش ــد فتن ــدص ــل ش ــان حاص ور در جه
 

  

) نبـــود نقـــش دو عـــالم كـــه رنـــگ الفـــت بـــود1
 

ـــداخت  ـــان ان ـــن زم ـــه اي ـــت ن ـــه طـــرح محبّ زمان
  

اي بــــر خــــاك ريخــــت ) از خُمِســــتان جرعــــه2
 

جنبشــــــــــي در آدم و حــــــــــّوا نهــــــــــاد 
  

ـــد3 ـــت پيون ـــر زلف ـــا س ـــم ب ـــت دل ) در ازل بس
 

تـــا ابـــد ســـر نكشـــد وز ســـر پيمـــان نـــرود 
  

ســـي هرگـــز نديـــدآدم ك ) مثـــل رويـــت در بنـــي4
 

ــــيد  ــــش آدم بركش ــــا نق ــــاش ازل ت ــــت نقّ دس
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  شود؟ مفهوم عبارت زير در كدام بيت ديده مي -۱۸
  »و اندر همه كاري داد از خويشتن بده.«  

ـــــاد1 ـــــه ب ـــــر ب ـــــده س ـــــگان را ب ) جفاپيش
 

ســــتم بــــر ســــتم پيشــــه عــــدل اســــت و داد 
  

ـــد خـــود هـــم از خـــود بپـــرس2 ـــو نيـــك و ب ) ت
 

ـــــــرا بايـــــــدت ديگـــــــري مح  تســـــــبچ
  

بودنــــد بيهــــوده) تمــــام كارهــــاي مــــا نمــــي3
 

ــــي  ــــار م ــــر در ك ــــارداني را اگ ــــتيم روزي ك بس
  

ـــاه4 ـــان كوت ـــر جوان ـــد عم ـــداد كن ـــور و بي ) ج
 

اي بزرگـــــان وطـــــن بهـــــر خـــــدا داد كنيـــــد 
  

  شود؟  مفهوم بيت زير در كدام بيت ديده مي -۱۹
ــول ــد قب ــيحت كن ــه نص ــر ك ــان مب ــدل گم بي

 

تَقـــول مـــن گـــوش اســـتماع نـــدارم، لِمَـــن 
 

 

ـــــــران1 ـــــــائب دگ ـــــــر از مص ـــــــد گي ) پن
 

ـــــد  ـــــو پن ـــــه ت ـــــران ب ـــــد ديگ ـــــا نگيرن ت
  

ــــــــده) فراوان2 گوشســــــــخن باشــــــــد آگن
 

نصــــــيحت نگيــــــرد مگــــــر در خمــــــوش 
  

ــــك3 ــــيحت، ني ــــد ) نص ــــوش گيرن ــــان گ بخت
 

ـــــــد  ـــــــد درويشـــــــان پذيرن حكيمـــــــان پن
  

گســـــــارانم همـــــــي دادنـــــــد پنـــــــد) غم4
 

ــــودمند؟  ــــون س ــــه مجن ــــد ب ــــي باش ــــد ك پن
  

  يت زير با كدام بيت ارتباط دارد؟مفهوم ب -۲۰
»بـــيش مرنجـــان مـــرا، بـــرو«گفتـــي ز نـــاز

 

ــه   ــت ك ــانم«آن گفتن ــيش مرنج ــت» ب آرزوس
 

  

) مرنجـــان دلـــم را كـــه ايـــن مـــرغ وحشـــي1
 

ز بـــــامي كـــــه برخاســـــت مشـــــكل نشـــــيند 
  

ــــروا دارد؟2 ــــه پ ــــار چ ــــۀ اغي ــــق از طعن ) عاش
 

آتـــــش از ســـــرزنش خـــــار چـــــه پـــــروا دارد؟ 
  

ــــــد3 ــــــق باش ــــــرا از عش ــــــش) ك در دل آت
 

عتـــــاب دوســـــت باشـــــد در دلـــــش خـــــوش 
  

ــت4 ــار اس ــزاران ك ــو ه ــا ت ــرا ب ــوي م ــر م ــر س ) ه
 

ــــت  ــــار كجاس ــــر بيك ــــاييم و مالمتگ ــــا كج م
  

  

  ۲۱-۳۰( أو املفهوم الجواب للّرتجمةعّین األصّح و األدّق يف:(  

َمْت  ءُ َمر ظُُر الْ َم یَنْ یَوْ ( -۲۱   :)ُت تُراباً ي کُنْ َتنکاِفُر یا لَیْ َو یَقوُل الْ  یَداهُ  ما َقدَّ

  آلود بودم. گوید ای کاش خاک بیند و به کافران می ) آن روز انسان آنچه دستانش تقدیم کرده را می۱  

  گوید ای کاش من با تو بودم. نگرد و کافر به خاک می چه دستانش تقدیم کرده، می ) روزی انسان هر۲  

  گوید ای کاش من خاک بودم. بیند و کافر می ه دستانش پیش فرستاده، می) روزی که انسان آنچ۳  

  گوید ای کاش من از خاک بودم. کند و به کافر می ها را تقدیم می نگرد به دستانش و آن ) روزی انسان می۴  

یِّئاِت َو یَعْ ي یَقَبُل التَّوبََة َعن ِعباِده و یَعْ َو ُهَو الّذ( -۲۲   : )َعلونَ تَفْ لَُم ما ُفو َعِن السَّ

  داند. دهید را می بخشد و آنچه انجام می ها را می کند، بدی اش قبول می ) و او که توبه را از بنده۱  

  دهید آگاه است. کند و از آنچه انجام می ها را عفو می کند و بدی ) و او هامن کسی است که توبۀ بندگانش را قبول می۲  

  دهید علم دارد. بخشد و به آنچه انجام می ها را می کند، بدی ی) و او که توبه را از بندگانش قبول م۳  

  داند. کنید را می گذرد و آنچه عمل می ها می کند و از بدی ) و او هامن کسی است که توبه را از بندگانش قبول می۴  

  »:َسَن اِلیک!کَام تُِحبُّ أن یُحْ  ِسنْ لََم َو اَحْ کام ال تُِحبُّ أن تُظْ  لِمْ ال تَظْ « -۲۳

  گونه که دوست داری با تو نیکی کنند! گونه که دوست نداری ستم بکشی و خوب باش هامن ) ظلم نکن هامن۱  

  گونه که دوست داری که به نیکی عمل کنی! خواهی ظلم کنی و خوب باش هامن گونه که منی ) ظلم نپذیر هامن۲  

  هامنگونه که دوست داری به تو نیکی شود! گونه که دوست نداری مورد ظلم واقع شوی و خوبی کن ) ستم نکن هامن۳  

  گونه که دوست داری به تو خوبی شود! خواهی ستم ببینی و به نیکی رفتار کن هامن گونه که منی ) ستم مکن هامن۴  

  َعیِّن الّصحیح:  -۲۴

  ایجاد کرد. کس که ماه را در آن َجَد فیِه قََمرَه!: به شب بنگر و به آنإلَی اللَّیِل فََمن اَوْ  ) اُنظُرْ ۱  

که آنان با حق از جانب ما آمدند، گفتند فرزندان کسانی را که بـه  : پس هنگامی)تلوا أبناَء الَّذیَن آَمنوا َمَعهُ ِدنا قالوا اقْ ِعنْ  َحقِّ ِمنْ فَلاَّم جاَءُهم ِبالْ () ۲  

  او ایامن آوردند، بکشید.

  : برای خودم نه مالک نفعی هستم نه زیانی مگر آنچه خدا خواسته است.)شاَء اللّهُ َعاً َو ال َرضَّاً إّال ما  نَفْ يسلُِک لَِنفْ ال أَمْ () ۳  

  آفرینند. آفرینند و آنان را می خوانند، از چیزی منی : و کسانی که از غیرخدا می)لَقونَ دوِن اللِّه ال یَخلُقوَن شیئاً َو ُهم یُخْ  عوَن ِمنْ َو الَّذیَن یَدْ () ۴  

 
 

  کل کتاب:  ۲ قرآن زبان عربی،      کل کتاب:  ۱ قرآن زبان ، عربی
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  : الَخطَأعّین  -۲۵

  : و مرا با رحمتت در بندگان صالحت وارد بگردان.) ِعباِدَک الّصالحینَ َمِتَک يفي ِبرَحْ نِخلْ َو اَدْ () ۱  

  م نرشُُه و مثرته العمل ِبِه!: زیبایی علم نرش دادن آن است و میوۀ آن عمل به آن.ِعلْ ) جامُل الْ ۲  

  .آورد دست می سارت بهخزیان و  ،کشت کند کس دشمنی اَن!: هرُخْرس واَن َحَصَد الْ ُعدْ َزَرَع الْ  ) َمنْ ۳  

  : از یک در وارد نشوید و از درهای گوناگونی وارد شوید.)قةٍ ُخلوا ِمن أبواٍب ُمتََفّر ُخلوا ِمن باٍب واحٍد و ادْ دْ ال تَ () ۴  

  : الخطأعّین  -۲۶

َک لِلّناِس،: و از مردم با تکّرب رو رْ ) و ال تَُصعِّ ۲  : نسبت به آنچه دچار شود، شکیبا باش،ِرب َعلَی ما اَصابََک،) اصْ ۱     برمگردان،یت را َخدَّ

  روی کن! رفتنت میانه ِیَک!: و در راه َمشْ يف ِصدْ ) َو اقْ ۴  رِض َمرَحاً،: و در زمین شادمانه راه مرو، األْ ِش يف) َو ال مَتْ ۳  

  عّین الّصحیح:  -۲۷

  دهید اندوهگین نشوید. به آنچه از دست می: تا اینکه نسبت )زَنوا َعلَی ما فاتَُکملَِکیال تَحْ () ۱  

ُفُن!: باد به آن سو که کشتی میل ندارد، جریان یافته است.تَهي الّریاُح مِبا ال تَشْ ر ) تَجْ ۲     ي السُّ

  .بهرت است عابداز هزار  ،ِف عاِبٍد!: دانشمندی که از علمش سود برده شودِمِه َخیٌر ِمن أَلْ تََفُع ِبِعلْ ) عالٌِم یُنْ ۳  

  .اش جواب گرفته است در بزرگی ،اش سؤال کرده  کَِربِِه!: کسی که در کودکی ِصَغرِِه، اَجاَب يفَسأََل يف َمنْ  )۴  

  : الخطأعّین  -۲۸

  : پس خداوند آرامش را بر پیامرب و مؤمنان نازل کرد.)املُؤِمنینعلی َنتَُه علی رَسولِِه و یزََل اللُّه َسکفَاَنْ () ۱  

  َهجرِک القیامة!: هامنا من روزگاری را از دوری تو همچون قیامت دیدم. راً ِمنْ ُت َدهْ  رَأیْ ) إيّن ۲  

  زند. خواهد به تو سود برساند، پس به تو رضر می َفَعَک فَیَُرضَُّک!: احمق میَمُق أن یَنْ ) یُریُد األَحْ ۳  

  دهد. ام نیروی تشخیص حق از باطل قرار می: اگر از خدا پروا کنید برای ش)فُرقاناً  لَُکمْ  َعْل تتّقوا اللَّه یَجْ  إنْ () ۴  

   املفهوم: عّین الّصحیح يف -۲۹

َفًة أیضاً!َخِرضَُة فاکَِهٌة یَأْ ) اَلْ ۲  قیاِم ِبَعَمٍل!ِتالُک إعطاُء َحلٍّ َو بَیاُن طَریَقٍة لِلْ مْ ) اَْالِ ۱     کُلُها الّناُس ُمَجفَّ

!ِم َو الْ ِجسْ طِّالِع َعلَی َدرََجِة َحرارِة الْ َهواِء آلٌة لِْإلِ ) ُمَکیُِّف الْ ۴  !َخرِ ِض اآلْ بَعْ ِض ِبالْ بَعْ ) التّعارُُف تَعرُُّف الْ ۳     َجوِّ

  عّین الّصحیح:  -۳۰

   هدفه!لَه لِلنَّجاح يف رجاءي ال ) الخائب ُهَو الّذ۲   سالمة اإلنسان!ِجسِم لیست مؤثّراً يف) ارتفاُع حرارِة الْ ۱  

  ِسِه!یَُنظَِّف أسنانَه ِبَنفْ  ) یستطیُع التِّمساُح اَنْ ۴  جاِر! بَطِن ُجذوِع األَشْ ُه يفَنُع ُعشَّ ) الطّائر الطّّنان یَصْ ۳  

 ) ۳۱-۴۰عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة(:  

  : الخطأعّین  -۳۱

يب۲  َرتبیني تَقْ ) ه۱   مْ ) نَحْ ۴  ِفراتَغْ سْ إ ) أنتاُم ۳  ) أنِت ال تَُکذِّ   ناُن تََقدَّ

  : الخطأعّین  -۳۲

  »تََفّعل«) تََعلَُّموا: امر من باب ۴  »تِفعالاِسْ «تَِرش: امر من باب اِسْ ) ۳  »تََفّعل«تََعلَُّموا: ماضی من باب ) ۲  »تِفعالاِسْ «تَِمع: امر من باب اِسْ ) ۱  

   املجهول: يف الخطأعّین  -۳۳

  »  َکَرسَ اِنْ «ول من مضارع مجه»: َکَرسُ یُنْ ) «۲  »ِبُل تَقْ یَسْ «ماضی مجهول من »: ِبَل تُقْ اُسْ ) «۱  

  »  تََسَب اِکْ«مضارع مجهول من »: تََسُب یُکْ ) «۴  »یَُعلِّم«ماضی مجهول من »: ُعلِّمَ ) «۳  

   ؟قبل الّساعات االُخری يهّي ساعة أ  -۳۴

    ) الّسابعة و الّربع۴  ) الّسابعة و عرشین دقیقة۳  ) الّسابعة إّال ُربعاً ۲  ) الّسابعة و الّنصف۱  

   ؟جاَء إسُم تفضیل و إسم مفعول معاً ّي عبارة  أ يف -۳۵

   املستوَصف!املسموم هو من إبتلی بأخطر املرضی يف) ۲  َسُن ِمّنا!) یکون بین املَُعلِّمین من هو أَحْ ۱  

   الفنت و ال یخاف!الکالم املُبَیِّن يف یقولَقی الّناِس من ) اَتْ ۴  َوی ِمن الّسالح!َکالم اَقْ  بَعِض األوقات قدرة الْ ) يف۳  

  فیه جملة تصف نکرة:  لیسعّین ما  -۳۶

  و أخیراً حصلُت علیه!  مکتباٍت عدیدةٍ فَتّشُت عنه يف) ۲  نَأکَُل أطعمًة یَحتاج جسمنا إلیها! ) علینا أنْ ۱  

  ة جسٌم مجهوٌل یدور َحول نفسه! نواة املادّ ) يف۴  ) کانت الّسیّارة تذهُب ِبُرسَعٍة ال تُوَصُف!۳  

  فیه أسلوب الّرشط:  لیسعّین ما  -۳۷

رَجاِت العالیة!) من یکن الئقاً يف۱      سبیل اللّه و یساعد الّناس باِنفاقه!) من ینفق أمواله يف۲   اُمورِِه یَِصل إلَی الدَّ

   حیاتهم حصلوا علی آمالهم!ّملوا املشاکل يف) إذا تح۴  من و راحة!أ  ) من یرتک الحرص و الطّمع یعش يف۳  

  ي: عن الباق فیختل» حّتی«عّین  -۳۸

  ) أنفق جمیع أمواله قبل وفاته حتّی ألبسته!۲  ) لِیُحاِول الطّّالُب حتّی یأخذوا حّقُهم!۱  

  یجب علینا اإلعتامد علی أنفسنا حتّی نصل إلی أهداِفنا!) ۴  ! حتّی أعمل کّل واجبايت ساعدين) إّن أيب۳  
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  : الخطأعّین  -۳۹

  ) أصبحتُم مرسوریَن بعد إعالن نتائج اإلمتحانات!۲  ل أوالدهّن!) األّمهاُت کُّن منتظراٍت حتّی یص۱  
!هؤالء الّصدیقاُت فرحاٍت يف ) أصبحْت ۴  ) کان األطفاَل یلعبون بالکرة علی الّشاطئ!۳      الّصفِّ

  : الخطأعّین  -۴۰

  ) یوسَف و إخوتِه آیاٌت لِلّسائلینکاَن يف(  
   العبارة: إثنانيف» جار و مجرور«) عدد ۴  »کان«) یوسَف: خرب ۳  »کان«) آیات: إسم ۲  »أخ«) إخوة: جمع التّکسیر لِـ ۱  

  
  مستندات تاريخي واقعۀ غدير در كدام كتاب و از زبان چه كساني منقول است؟ -۴۱

  شيخ طوسي و شيخ صدوق -) التهذيب2    نفر از مورخان 350 -) الغدير1  
  شيخ كليني و شيخ مفيد -) الكافي  4حابۀ پيامبر نفر از ص 110 -) االستبصار3  
  به دستور چه كسي و كجا صورت پذيرفت؟ جانشين پيامبر  وسطت مسئوليت صيانت از جان رسول خدا  -۴۲

  المبيت در ليلة بوطالبا) 4  طالب در شعب ابي بوطالبا) 3  در ليلةالمبيت ) پيامبر 2  طالب در شعب ابي ) خداوند1  
  باشد. ، حاكميت ............... به نام ............... ميارز بازگشت دنياي اسالم به جاهليت، پس از رحلت رسول خدا نمود ب -۴۳

  اهل بيت و عموزادگان پيامبر  -) علويان  2اسالم و جانشيني پيامبر  -) علويان1  
  پيامبر  اهل بيت و عموزادگان -) امويان  4اسالم و جانشيني پيامبر  -) امويان3  
  پيامدِ داشتن درك درست از اذكار و افعال نماز در زندگي فرد مسلمان چيست؟ -۴۴

  شويم. تدريج دور مي ) از گناهان و برخي مكروهات به2    شماريم. ) نماز را كوچك نمي1  
  كنيم. عيب و نقص آن را برطرف مي ) آداب نماز را رعايت كرده و4  كنيم. زدگي اقامه مي ) نماز خود را با طمأنينه و به دور از شتاب3  
  باشد. خورد، مستلزم تقويت عزم و اراده در مسير زندگي، با .............. مي كه سرنوشت ابدي براساس ............... رقم مي علم به اين -۴۵

  توكل -) اعمال عبادي انسان2    توكل -) رفتار انسان در دنيا1  
  تجديد عهد -) رفتار انسان در دنيا4    تجديد عهد -) اعمال عبادي انسان3  
»  رفتار معدودي از علماي اهل كتاب در برابر پيـامبر رحمـت«و » كه در سلسلۀ نبوت قرار دارد با انبياء الهي شيؤه مواجهه پيامبر « -۴۶

  ترتيب در كدام گزينه مشهود است؟ به
  از روي ناآگاهي عدم ايمان به رسول خدا  - تصديق انبياء سلف و تداوم راه آنان) 2   ناآگاهياز روي  عدم ايمان به رسول خدا  - اعالن تحريف اديان گذشته) 1  
  و مبارزه با ايشان انكار رسالت پيامبر  -) اعالن تحريف اديان گذشته4  و مبارزه با ايشان انكار رسالت پيامبر  - تصديق انبياء سلف و تداوم راه آنان) 3  
خطاب به چه كساني و به چه دليلي دستور ايمان  )... قولوا آمنّا باهللا و ما انزل الينا و ما انزل الي ابراهيم و اسماعيل و(خداوند در آيۀ شريفۀ  -۴۷

  به همۀ انبياء الهي را صادر كرده است؟
  )لئلّا يكون للنّاس علي اهللا حجّة بعد الّرسل( -) اهل كتاب2  )ال نفّرق بين احد منهم( -) اهل كتاب1  
  )ال نفّرق بين احد منهم( -) مسلمانان4  )لئلّا يكون للنّاس علي اهللا حجّة بعد الّرسل( -مانان) مسل3  
  تواند ............... را در جهان بگستراند. يكي از مصاديق دقيق انتظار فرج، ............... است كه مي -۴۸

  هاي مهدويت آرمان -ظهور امام زمان  ) دعا براي2  مبارزه با نفاق و ظلم -) دعا براي ظهور امام زمان 1  
  مبارزه با نفاق و ظلم -) واليت و حكومت اسالمي4  هاي مهدويت آرمان -) واليت و حكومت اسالمي3  
  باشد؟ مبين كدامين امر مي )لتسكنوا اليها(ترتيب در كدام گزينه مشهود است و عبارت  در خانواده به» مبدأ آرامش«و » وظيفۀ ايجاد آرامش«-۴۹

  نخست -زن و مرد -) زن4  نخست -زن -) زن و مرد3  دوم -زن و مرد -) زن2  دوم -زن -) زن و مرد1  
  ترتيب چيست؟ به» تقرب انسان به درگاه احديت«و » انتساب رؤياهاي صادقه به روح«علت  -۵۰

  پيراستگي روح از رذايل اخالقي -و مكان ) فراغت بعد غيرمادي از زمان2  آراستگي جان به فضايل اخالقي -) تحديد روح به زمان و مكان1  
  پيراستگي روح از رذايل اخالقي -) عدم تجزيه و استهالك بعد غيرمادي4  آراستگي جان به فضايل اخالقي -ناپذيري روح ) تغيير و تالشي3  
  باشد؟ در عرصۀ ثانويۀ قيامت مي» و واقعۀ آن جايگاه اعمال آن بزرگواران«و » و علت آن نقش انبياء و ائمه «ترتيب دربردارندٔه  كدام گزينه به -۵۱

  پا شدن دادگاه عدل الهي معيار سنجش اعمال: بر -ها در دنيا ) بهترين گواهان قيامت: رؤيت ظاهر و باطن اعمال انسان1  
  معيار سنجش افكار: كنار رفتن پرده از حقايق عالم -) ميزان سنجش اعمال: عين دستور الهي بودن اعمال آنان2  
  معيار سنجش افكار: كنار رفتن پرده از حقايق عالم -ها: مصونيت از خطا و اشتباه ) شاهد و ناظر بر همۀ امت3  
  معيار سنجش اعمال: برپا شدن دادگاه عدل الهي -ها ) برترين شاهدان آخرت: اعلميت به اعمال انسان4  
كه با يك تير چند  مصداق عيني كساني«و » سعادتمندانه در دنيا و آخرت راه وصول به زندگي«ترتيب  از دقت در مفهوم كدام آيات شريفه به -۵۲

  قابل استنباط است؟» زنند نشان مي
  )و ما خلقت الجنّ و االنس الّا ليعبدون( -)و ما خلقنا السّماوات و االرض و ما بينهما العبين ما خلقناهما الّا بالحق() 1  
  )و ما خلقنا السّماوات و االرض و ما بينهما العبين ما خلقناهما الّا بالحق( -)واب الدّنيا و اآلخرةمن كان يريد ثواب الدّنيا فعند اهللا ث() 2  
  )من كان يريد ثواب الدّنيا فعند اهللا ثواب الدّنيا و اآلخرة( -)قل انّ صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا ربّ العالمين() 3  
  )قل انّ صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا ربّ العالمين( -)و ما خلقت الجنّ و االنس الّا ليعبدون() 4  
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  اي قائل شده است و اين امر حاكي از چيست؟ شود كه خداوند متعال براي انسان در نظام هستي جايگاه ويژه با كدام ادلۀ عقلي اثبات مي -۵۳
  كرامت ذاتي -) بذل نعمات مادي و معنوي از جانب خدا به انسان1  
  كرامت اكتسابي -ها و زمين در وجود انسان  وري از زخارف آسمان ستقرار توانايي بهره) ا2  
  هدفمندي خلقت -ها و زمين در وجود انسان  وري از زخارف آسمان ) استقرار توانايي بهره3  
  هدفمندي موجودات -) بذل نعمات مادي و معنوي از جانب خدا به انسان4  
   ...............شود  ....... است كه پاسخ مناسب به آن سبب ميمقبوليت، يك نياز ........ -۵۴

  اندك افرادي از ادبيات كالمي نامناسب برخوردار شوند. -) غريزي2  نوجوان و جوان بيشتر به خود بپردازد. -) طبيعي1  
  جامعه تالش كند براي خود موقعيتي كسب كند.هركس در  -) قراردادي4  هنرمندي با خلق اثري زيبا، تحسين ديگران را برانگيزد. -) بنيادين3  
  نمايد؟ تأكيد مي بيت زير بر كدامين وظيفۀ رسول خدا  -۵۵

ــــن راه ــــان اي ــــده پاي ــــتم آم ــــر او خ ب
 

ــــي اهللا ــــوا ال ــــده ادع ــــازل ش ــــر او ن ب
 

  ) اجراي فرامين الهي4  ) تعليم و تبيين تعاليم قرآن3  ) واليت معنوي2  ) دريافت و ابالغ وحي1  
حركت و عملي از فرد و جامعه نيسـت مگـر   هيچ«رهبر كبير انقالب اسالمي كه در تبيين ضرورت تشكيل حكومت اسالمي فرمودند: سخن  -۵۶

  منطبق با كدام آيۀ شريفه است؟» اينكه مذهب اسالم براي آن حكمي مقرر داشته باشد.
  )م النّاس بالقسطلقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقو () 1  
  )و من يبتغ غير االسالم دينا فلن يقبل منه و هو في اآلخرة من الخاسرين() 2  
  )الم تر الي الّذين يزعمون انّهم آمنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك() 3  
  )احلّ اهللا البيع و حرّم الرّبا() 4  
  باشد؟ مي يك رهبر به وي، در سيرٔه رسول اكرم كدام حديث نبوي مبين نفي شيؤه معمول نزديكي اطرافيان  -۵۷

  »هاي يكديگر را پيش من بازگو نكنيد، زيرا دوست دارم با دلي پاك و خالي از كدورت با شما معاشرت كنم. بدي) «1  
  »داشتند. اقوام و ملل پيشين بدين سبب دچار سقوط شدند كه در اجراي عدالت تبعيض روا مي) «2  
  »اش گرسنه باشد ورده است كسي كه شب را با شكم سير بخوابد و همسايهبه من ايمان نيا ) «3  
  »اگر كافري در جنگ كشته شد او را مثله نكنيد، كودكان و پيران و زنان را نكشيد.) «4  
  نمايد؟ لزوم توجه به كدام روايت را ايجاب مي» شان هعدم سوءنظر ديگران به اعضاي خانواد«ارادٔه افراد مبني بر  -۵۸

  »تر از ازدواج نيست. هيچ بنايي نزد خدا، محبوب) «2  »كند. عالقۀ شديد به چيزي، آدم را كور و كر مي« )1  
  »نظام هستي بر عدالت است.) «4  »براي دختران و پسران خود امكان ازدواج فراهم كنيد.) «3  
  باشد؟ يثمرٔه قرارگيري در زمرٔه چه گروهي م )سيصلون سعيرا(گرفتار آمدن در وعيد الهي  -۵۹

  )انّما يأكلون في بطونهم نارا() 2  )انّ الّذين يأكلون اموال اليتامي ظلما() 1  
  »النّاس نيام، فاذا ماتوا، انتبهوا) «4  )و ما يهلكنا الّا الدّهر و ما لهم بذلك من علم() 3  
و كـدام » عبـارت شـريفه«ترتيب مطابق با كدام  ردم بهعنوان هاديان م اهتمام حاكمان وقت مبني بر معرفي افرادِ به دور از اخالق اسالمي به -۶۰

  باشد؟ مي» چالش سياسي، فرهنگي و اجتماعي پس از رحلت رسول خدا «
  تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت -)و من ينقلب علي عقبيه() 2  تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت -)فلن يضرّ اهللا شيئا() 1  
  ارائۀ الگوهاي نامناسب -)و سيجزي اهللا الشّاكرين() 4  الگوهاي نامناسبارائۀ  -)انقلبتم علي اعقابكم() 3  

 
61- A: This letter is in French, and I don’t know French. Can you help me? 

B: Sure, I ............... it for you. 
 1) am going to translate 2) won’t translate 3) will translate 4) am translating 
62- This is ............... animal in the zoo. 
 1) the rarest 2) beautiful 3) as rare as 4) most beautiful 
63- In the “if clause” of a conditional sentence type one, we use ............... . 
 1) simple past 2) simple present 3) will- future 4) present progressive 
64- ............... you ............... left a store without paying the money? 
 1) Have – always 2) Do – never 3) Have – ever 4) Have – always  
65- They did a genetic or DNA ............... to see if the dead body was Pouya’s or his friend’s. 
 1) comparison 2) protection 3) singularity 4) quality 
66- A: You should try to remember everything you saw! 

B: Just a moment! I’ll go into as much ............... as I can. 
 1) hope 2) detail 3) wonder 4) belief 

 
 

  کل کتاب:  ۲ انگلیسی زبان      کل کتاب:  ۱ انگلیسی زبان
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67- Men fight, ............... and move on with few emotions. 
 1) look for 2) make up 3) depend on 4) get along 
68- Complete the sentence with the correct prefixes and suffixes. 
 “The writ__ asked the direct__ to __prove useful__ of act__ abilit__ .” 
 1) er – er – im – ness – er – ies 2) or – or – in – ly – or – y 
 3) er – or – im – ness – ors – ies 4) er – or – in – y – ers – y 
69- The clown was wearing a ............... hat. 
 1) big green yellow 2) green yellow big 3) big green and yellow 4) yellow and green big 
70- What is the underlined word? 
 “I want to go to a university in the UK.” 
 1) adverb of place 2) reflexive pronoun 3) a suffix 4) noun 
71- He is a v_l_nt_ry worker at the hospital. 
 1) a – a – a 2) o – e – u 3) o – u – a 4) u – e – a 
72- Which one is the correct spelling of the word? 
 “It is ............... to smoke in public places.” 
 1) forbieddn 2) forbiddon 3) forbidden 4) ferbiddin 
73- A: How can we improve our minds? 

B: ............... 
A: Hmm. That’s an important point. 

 1) To be honest, that’s not an important matter at all. 2) My experience says doing daily exercise is the answer. 
 3) We rarely go out and hang out with friends. 4) Come on! Stop being a couch potato! 
74- How do we intonate the underlined words? 
 A: Which one would you like more, “Messi” or “Ronaldo”? 

B: Actually, Messi is smarter than Ronaldo. 
 1) both words emphatically 2) “Ronaldo” with emphasis 
 3) both words normally  4) “Messi” with more emphasis 

  CClloozzee  TTeesstt  
Actually, every day we all are ...(75)... the business of reading people. We do it practically. We want to 

understand others better so we largely make guesses about what others think, ...(76)... , want and feel and we 
do so ...(77)... our expected beliefs and understandings about humans’ nature. 

75- 1) taking care of 2) watching out 3) taking part in 4) making up 
76- 1) range 2) holiness 3) fact 4) value 
77- 1) based on 2) depend on 3) hang out 4) look out 

  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  
Many kinds of insects are big, and larger animals learn not to try eating them. It is a help for these insects to 

show a warning color of some kind. The normal wasp, for example, has a clear color pattern of black and yellow 
on its body. This is very unique that it is easy for an animal, which can be hunted and killed, to remember it after 
a few unfortunate experiences and it quickly learns not to move toward insects showing this pattern. Other, 
unrelated, deadly insects may also carry a similar pattern. Safe ones become members of what has been called 
Awarding Club. The important point is that some other harmless insects have used this system by developing 
color patterns similar to those of the deadly members of the Warning Club for their own good. 

  wasp = زنبور  insect = حشره 
78- In line 7 which system does “this” refer to: ............... ? 
 1) hunting 2) eating 3) awarding 4) coloring 
79- According to the passage, what is true about safe insects? 
 1) They can be a member of Awarding Club. 2) They have clear similar patterns. 
 3) Wasps are bigger than them. 4) Larger animals don’t like to eat them. 
80- Which one is the best topic for this passage? 
 1) Warning systems in general 2) Warning systems of animals 
 3) Warning systems of wasps 4) Warning systems of insects 
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  6 ةمايشي شمارزمون آزآ
  

 اختصاصيمون زآ

ال، ؤ س بانک ها، آزمون هوشمند یها مشاوره ها، کارنامه مانند خود یاختصاص خدمات از استفاده جهت گرامی! داوطلب
 ۀشامر  از استفاده با ... و )یا مشاوره و یآموزش یها لمیف ی(دارا دو نهیگز یاختصاص ونیزیتلو شده، یبند طبقه یها تست

  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد عبور) زرم عنوان (به خود یمل کد و )یکاربر  نام عنوان (به یداوطلب
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x)51به  در اتحاد مربوط -۸۱ )  2به كمك مثلث خيام، ضريبx كدام است؟  
  1 (10  2 (20  3 (5  4 (15  

1xاگر -۸۲   2جواب معادلۀ
2
a x
x x a





  كدام است؟ aباشد، مجموعه مقادير ممكن براي  

  1 ( ,2 3  2 ( ,2 3  3 ( ,1 6  4 ( ,1 6   
تابع -۸۳ 1 1 2 1 3 2f ( , ) , ( , ) , ( ,a )     .يك تابع خطي استa كدام است؟  

  1 (11-  2 (7-  3 (7  4 (11  

21صـورت  در يك شركت توليدي در يك هفته، تابع درآمـد به -۸۴ 302R(x) x x   16صـورت  و تـابع هزينـه به 40C(x) x   .اسـت

  بيشترين مقدار سود در يك هفته كدام است؟
  1 (40  2 (58  3 (48  4 (60  
1هاي آماري  معيار داده انحراف -۸۵ 9 5 7 13, , ,   كدام است؟ ,

  1 (7  2 (2  3 (5  4 (4  
  رست است؟اي دلخواه باشد. ارزش كدام گزاره همواره د گزاره rاي نادرست و  گزاره qاي درست،  گزاره pاگر  -۸۶

  1 ((~ p r) q   2 ((p q) ~ r   3 ((r q) (p r)    4 ((p q) r    
اگر  -۸۷ 2 3 4 13f ( ,n ) , (m , ) ,(b ,m n)      ،يك تابع هماني باشدb كدام است؟  

  1 (22  2 (12-  3 (12  4 (22-  

اگر  -۸۸
0

2 0
x x x

f (x)
x x

      
 

1باشد، حاصل  5 5f ( ) f ( )  ) كدام است؟   صحيح است.) نماد جزء  

  1 (1  2 (2-  3 (3-  4 (1 5   
به اين نمودار، ماليات كارمنـدي دهد. با توجه  نمودار پلكاني مقابل، نرخ ماليات يك شركت كه توسط هيئت مديره تصويب شده را نمايش مي -۸۹

  تومان چقدر است؟ ۰۰۰,۵۰۰,۳با حقوق 

  تومان 000,175) 1  

  تومان 000,270) 2  

  تومان 000,400) 3  

  تومان 000,525) 4  

  نمودار مقابل مربوط به كدام تابع است؟ -۹۰

  1 (y x2 3    

  2 (y x 3    

  3 (y x3 2    

  4 (y x 3
2

    

22اگر  -۹۱ 3f (x) x  2و 1(f g)(x) x x   1، حاصلg( ) كدام است؟  
  1 (2-  2 (2  3 (4-  4 (4  

fاگر  -۹۲ (x) x    3با دامنۀ 11 22 2, , ,   
 

g(x)و  x  3با دامنۀ 12 12 2, , ,   
 

fباشند،   (x)
g

كدام است؟ (    صحيح است.) نماد جزء  

  1 (( , ) ,( , )3 4 1 0
2 3 2

   
 

  2 (( , ) ,( , )3 2 1 0
2 3 2

   
 

  3 (( , )3 4
2 3

   
 

  4 (( , )3 2
2 3

   
 

   

 کتاب کل:  ۲ آمار و ریاضی      کتاب کل:  ۱ آمار و ریاضی
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) ۱۳۹۰صورت زير است. اگر هزينۀ خوراكي و آشاميدني در سال پايه ( ) به۱۳۹۰نمودار شاخص بهاي خوراكي و آشاميدني نسبت به سال پايه ( -۹۳
  چند هزار تومان است؟ ۱۳۹۴هزار تومان باشد، اين هزينه در شهريور  ۲۱۰برابر 

  1 (175  

  2 (5/376  

  3 (5/367  

  4 (5/567  

ساله و بيشتر جوياي كار هستند. نـرخ بيكـاري در  ۱۶نفر افراد  ۲۰۰ساله و بيشتر شاغلند. در اين منطقه  ۱۶نفر از افراد  ۱۸۰۰در يك منطقه  -۹۴
  اين منطقه چند درصد است؟

  1 (10  2 (1/11  3 (5/12  4 (9  
نفر باشـند، خطـاي  ۴۲۰، ۱۶صورت زير است. اگر تعداد واقعي مشتريان در ساعت  به ۱۹تا  ۹ها بين ساعت  در يك مركز خريد تعداد مشتري -۹۵

  كدام است؟ ۱۶يابي تعداد مشتريان در ساعت  دروني
  1 (30  2 (20  
  3 (50  4 (10  

  

  
هاي سنتي كـرده  اي كسب بيشترين منافع در ازاي كمترين هزينه، شيؤه بازاريابي در فضاي مجازي را جايگزين روشيك شركت توليدي بر -۹۶

  باشد؟ گيري در راستاي كدام مفهوم اقتصادي مي است. اين تصميم
  روش هزينه) 4  روش انتخاب) 3  هزينۀ فرصت) 2  فرصت انتخاب) 1  
عنوان برترين شركت در ايران معرفي گرديـد. ايـن  هزار ميليارد تومان به ۴۰با درآمد ساليانۀ  ۱۳۹۳شركت پااليش نفت بندرعباس در سال  -۹۷

درصدي در توليـد  ۱۶هاي نفتي توانسته سهم  هزار شبكه نفت خام سنگين در روز و تبديل آن به انواع فراورده ۳۰۰شركت از طريق دريافت 
  دهد. هاي نفتي موردنياز كشور را به خود اختصاص فراورده

  باشد؟ الف) فعاليت اين شركت از كدام نوع توليد مي  
  چند هزار ميليارد تومان بوده است؟ ۱۳۹۳هاي نفتي در سال  ب) با توجه به مطالب ارائه شده، هزينۀ كشور براي فراورده  
  640ب)   الف) نوع دوم توليد، صنعت) 2  250ب)   الف) نوع سوم توليد، صنعت) 1  
  250ب)   الف) نوع دوم توليد، صنعت) 4  640ب)   يد، صنعتالف) نوع سوم تول) 3  
  شود؟ با توجه به شيب منحني تقاضا، كاالي ضروري چگونه معرفي مي -۹۸

  شيب منحني تقاضا، زياد -كشش قيمتي تقاضا، كم -كننده در برابر قيمت، زياد العمل مصرف عكس) 1  
  شيب منحني تقاضا، زياد -ي تقاضا، كمكشش قيمت -كننده در برابر قيمت، كم العمل مصرف عكس) 2  
  شيب منحني تقاضا، كم -كشش قيمتي تقاضا، زياد -كننده در برابر قيمت، كم العمل مصرف عكس) 3  
  شيب منحني تقاضا، كم -كشش قيمتي تقاضا، زياد -كننده در برابر قيمت، زياد العمل مصرف عكس) 4  
  نندٔه قدرت و توان اقتصادي جامعه و امكان پيشرفت آن جامعه در آينده است؟يك از متغيرهاي اقتصادي، بازگوك بررسي كدام -۹۹

  ميزان توليد كاال و خدمات) 4  نرخ صادرات) 3  انداز كل كشور پس) 2  حجم نقدينگي) 1  
  المللي اقتصادي است؟ هاي بين ها يا سازمان جزو اتحاديه ،هاي اختصاري زير يك از نام كدام -۱۰۰

  1 (ASEAN  2 (EURO  3 (IMF  4 (ECO  
  اطالعات جدول زير از كشور فرانسه مفروض است: -۱۰۱

  الف) سهم توليد خارجيان مقيم فرانسه چند يورو است؟  
  ب) توليد ناخالص ملي فرانسه چقدر است؟  
  ميليارد يورو 2195ب)   ميليارد 1120الف) ) 1  
  ميليارد يورو 2195ب)   ميليارد 1235الف) ) 2  
  ميليارد يورو 2310ب)   ميليارد 1235الف) ) 3  
  وروميليارد ي 2310ب)   ميليارد 1120الف) ) 4  

  

  ۹  ۱۱  ۱۳  ۱۵  ۱۷  ۱۹  ساعت
 ۳۵۰ ۷۵۰ ۸۰۰ ۶۰۰ ۳۰۰ ۵۰۰ تعداد مشتريان

  ميليارد يورو ۱۲۳۰  هاي داخل كشور فرانسه سهم توليد فرانسوي
ميليارد يورو ۲,۳۵۰  توليد خالص داخلي
  ميليارد يورو ۹۶۵هاي خارج از كشور فرانسه سهم توليد فرانسوي

  ميليارد يورو ۱۱۵  هزينۀ استهالك ساليانه

 : کل کتاب اقتصاد
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سال كـرده اسـت. طبـق منـدرجات  ۲۱آالت جديد با عمر مفيد  شركت نساجي يزد در جهت بهبود عملكرد كارخانه اقدام به خريد ماشين -۱۰۲
  جدول زير:

  انه چقدر است؟استهالك ساليانه كارخ ۀالف) ميزان هزين  
باشد، مقدار درآمـد خـالص سـاليانۀ شـركت  ب) با فرض اينكه تنها هزينۀ توليد استهالك   

  چقدر است؟
  ميليون تومان 47,300ب)   ميليون تومان 100الف) ) 2  ميليون تومان 47,300ب)   ميليون تومان 1,000الف) ) 1  
  ميليون تومان 48,200ب)   ميليون تومان 1,000ف) ال) 4  ميليون تومان 48,200ب)   ميليون تومان 100الف) ) 3  
  عنوان اوراق بهادار مورد قبول اقتصاددانان است؟ يك از موارد زير به كدام -۱۰۳
  سفته) 4  اوراق بورس كاال) 3  چك) 2  برگۀ سهام) 1  
  در ارتباط با نقدينگي جامعه كدام مورد درست است؟ -۱۰۴
  باشد. هاي در گردش و خارج از گردش مي ينگي كل برابر با مجموع مسكوكات و اسكناسها نقد  با توجه به خدمات نوين بانك) 1  
  امروزه با پيشرفت نظام بانكداري حجم نقدينگي با حجم شبه پول در جامعه برابر است.) 2  
  دهد. نقدينگي بخش اصلي حجم كل پول موجود در كشور را تشكيل مي) 3  
  ؤثر خواهد بود كه نرخ رشد آن از نرخ رشد تورم بيشتر شده باشد.افزايش نقدينگي زماني در جامعه م) 4  
هاي  رحسب قيمتعنوان سال پايه ميزان توليد كل ب دهد. با انتخاب سال اول به توليد كشور كانادا را در سه سال متوالي نمايش مي Aنمودار  -۱۰۵

  ترتيب از راست به چپ: تغيير پيدا كرده است. بر اين اساس به Bسال پايه مطابق نمودار 

  چند ميليارد دالر است؟ ۲۰۱۲و  ۲۰۱۱هاي  تورم در سالالف)   

چنـد  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۱هـاي  ب) افزايش مقدار توليد در سـال  
  ميليارد دالر است؟

  74 -88ب)   985 -87الف) ) 1  

  26 -88ب)   185 -87الف) ) 2  

  185 -87ب)   26 -88الف) ) 3  

 98 -87ب)   74 -88الف) ) 4  

  ؟باشد نميها  ترين فعاليت بانك كدام مورد جزو مهم -۱۰۶
  نقل و انتقال وجوه در داخل كشور) 2    تجهيز و توزيع اعتبار) 1  
  ريانانجام وظايف وكالت و قيمومت براي مشت) 4  ها شفاف سازي اطالعات مالي شركت) 3  
  باشد، چه نام دارد؟ اقتصادي كشور ايران مي ٔهدهندٔه تصويري از آيند سندي كه با هماهنگي نخبگان، مردم و فعاالن اقتصادي تدوين و نشان -۱۰۷
  سند بودجه) 4  توسعه ۀسال سند برنامه پنج) 3  ساله 20انداز  سند چشم) 2  سند تحول بنيادين) 1  
  است؟ نادرسته در رابطه با واقعيت كدام گزين -۱۰۸
  اند. ابزاري براي تحميل الگوهاي موردنظر خود به كشورهاي در حال توسعه ساخته ،هاي توسعه امروزه برخي از كشورهاي غربي از معيارها و شاخص) 1  
  هاي اجتماعي آنان انجام داد. ا و ارزشهاي بومي و محلي كشورها، همچنين باوره توان مطالعات دقيقي بر روي تفاوت با توجه به الگوهاي توسعه، امروزه مي) 2  
  دست آورد. هاي متنوع به هايي براي تعيين وضعيت جغرافيايي، سياسي، طبيعي، زماني و مكاني كشورها در قالب توان شاخص در مفهوم پيشرفت مي) 3  
تفاده از علم و فناوري، مشـكالت بزهكـاري و برخـي وكار، وضعيت فساد و مقابله با آن، اس در شاخص توسعۀ انساني مواردي نظير بهبود فضاي كسب) 4  

  گيرد. موارد ديگر مورد توجه قرار نمي
هـاي  سياسـت«يـك از  كه بانك مركزي با خريد اوراق مشاركت در دست مردم سعي در كنترل نوسانات اقتصادي جامعه دارد، كـدام زماني -۱۰۹

  را اعمال نموده است؟ »تثبيت اقتصادي
  سياست مالي انقباضي) 4  سياست پولي انقباضي) 3  سياست مالي انبساطي) 2  اطيسياست پولي انبس) 1  
  جز گزينۀ: هاي غيرمستقيم هستند به هاي نام برده شده جزو ماليات تمامي ماليات -۱۱۰

  افزوده ماليات بر ارزش) 4  ماليات بر فروش) 3  حقوق و عوارض گمركي) 2  ماليات بر دارايي و ثروت) 1  

 

 

آالت خريد ماشين تومان ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
تومان ۴۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ميزان درآمد ساليانه
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  اي به نگارش درآمد؟ كتاب اوستا در چه دوره -۱۱۱

  ) دورٔه ساماني4  ) دورٔه ساساني3  ) دورٔه اشكاني2  ) دورٔه هخامنشي1  
  شود، در چه قرني سروده شده و شاعر آن كيست؟ بند معروفي كه با بيت زير آغاز مي تركيب -۱۱۲

باز اين چه شورش است كه در خلـق عـالم اسـت  
 

اين چه نوحـه و چـه عـزا و چـه مـاتم اسـتباز  
 

   كاشاني محتشم -) قرن يازدهم4  محتشم كاشاني -) قرن دهم3  كليم كاشاني -) قرن دهم2  كليم كاشاني -) قرن يازدهم1  
  فكري شعر در عصر صفوي است؟ هاي ترين ويژگي كدام گزينه از مهم -۱۱۳
  ) رويكرد به شعر درباري4  شقانه) وجود مضامين عا3  سرايي ) مديحه2  آفريني ) مضمون1  
  هاي زير يكسان است؟ يك از گزينه موضوع آثار كدام -۱۱۴
  السير و جامع عباسي ) حبيب2    ) هفت اقليم و عين الحيات1  
  آراي صفوي ) تذكرٔه شاه طهماسب و عالم4    التواريخ القلوب و احسن ) محبوب3  
  درست است؟» جامي«كدام گزينه در خصوص  -۱۱۵
  االنس را به سبك گلستان سعدي نگاشت. ) كتاب نفحات2  االوليا نوشت. شيؤه تذكرة ب بهارستان را به) كتا1  
  ) موضوع تمامي آثارش، شرح احوال عارفان است.4  االحرار را به پيروي از نظامي سرود.  ) مثنوي تحفة3  
يـك از شـاعران  ترتيب مربوط بـه كـدام به» هاي تازٔه شعري مضمون ،نزديكي شعر به افق خيال عامّه، آميز اشعار ابهامسرودن «هاي  گي ويژ -۱۱۶

  مشهور قرن يازدهم است؟
  صائب تبريزي -كليم كاشاني -) بيدل دهلوي2  بيدل دهلوي -صائب تبريزي -) كليم كاشاني1  
  صائب تبريزي -بيدل دهلوي -) كليم كاشاني4  كليم كاشاني -صائب تبريزي -) بيدل دهلوي3  
  اند؟ همگي در خارج از ايران نوشته شده كدام آثار -۱۱۷
  المؤمنين مجالس -جامع عباسي -) شرفنامۀ بدليسي2  المؤمنين مجالس -الحيات عين -) كتب داراشكوه1  
  الوقايع بدايع -جامع عباسي -) كتب داراشكوه4  كتب داراشكوه -الوقايع بدايع -) شرفنامۀ بدليسي3  
  هاي فكري كدام سبك شعري است؟ ترين ويژگي هماز م» بازتاب بيشتر علوم در شعر« -۱۱۸
  ) بازگشت4  ) هندي3  ) عراقي2  ) خراساني1  
  كدام گزينه در خصوص قلمرو زباني نثر در سبك عراقي درست است؟ -۱۱۹
  شود. ) سستي و ضعف در ساخت دستوري جمالت نثر اين دوره ديده نمي1  
  فت.نويسي در اين دوره به اسلوب ساده رواج يا ) تاريخ2  
  ) ورود لغات تركي و مغولي به زبان فارسي كاهش يافت.3  
  كم با سيطرٔه تيموريان در قرن هفتم قوت گرفت. ) نثر فني كم4  
  هاي زباني، ادبي يا فكري شعر در سبك عراقي است؟ هاي زير، از ويژگي چند مورد از ويژگي -۱۲۰
ــعر«   ــان ش ــادگي زب ــعر -س ــدٔه ش ــب عم ــيده قال ــ -قص ــات عرب ــي لغ ــوف -يفراوان ــان و تص ــترش عرف ــزل -گس ــو و ه   -رواج هج

  »گرايي سرايي واقع رواج داستان -هاي ادبي توجه كمتر به آرايه
  ) چهار4  ) سه3  ) شش2  ) پنج1  
  ها متفاوت است؟ كدام جمله از جهت كاربرد يا عدم كاربرد دستور تاريخي با ساير گزينه -۱۲۱
  ن گفتندش مصلحت آن است كه ختم قرآن كني از بهر وي.خواها  ) توانگري بخيل را پسري رنجور بود، نيك1  
  آمد و گفت چه نشيني كه نه جاي خفتن است. ) پيرمردي ضعيف از پس كاروان همي2  
  خيز و مولع زهد. ) ياد دارم كه در ايام طفوليت متعبد بودمي و شب3  
  ) پيش يكي از مشايخ گله كردم كه فالن به فساد من گواهي داده است.4  
  هاي كوتاه مصراع زير با كدام گزينه برابر است؟ تعداد مصوت -۱۲۲
  »ما همه چشميم و تو نور اي صنم«  
  ) داد معشوقه به عاشق پيغام2    ) گويند مرا چو زاد مادر1  
  ) حديث دل حديثي بس شگفت است4  ) درياي شورانگيز چشمانت چه زيباست3  
  در كدام گزينه همزه حذف شده است؟ -۱۲۳
ده: ) كارآزمو 1        2 :برانداز (    3 :شيرافكن (    4انگيز:  ) روح     
  تناسب دارند؟» مفاعيلن«از ميان واژگان زير چند مورد با وزن واژٔه  -۱۲۴
  »آتشين -توانم نمي -درختانم -نگاهمان -چمان سرو -دالوري -همگان بي -به سر شود«  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4   

 کتاب کل:  ۲ فنون و علوم      کتاب کل:  ۱ فنون و علوم
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  ترتيب آمده است؟ به» آتشفشان -غمناك -قلب و دلم -استواري«هاي  در كدام گزينه وزن واژٔه واژه -۱۲۵
  مفعولُ -مفاعيلن -فاعالتن -) فاعالتن2  مستفعلن -مفاعيلن -مفتعلن -) فاعلن1  
  مستفعلن -مفعولُ -مفتعلن -) فاعالتن4  مفاعيلن -مفعولُ -فاعالتن -) فاعلن3  
صورت  هاي هجايي چند واژٔه زير به خوشه -۱۲۶  (   است؟ (
  »مستضعفين -هشتگردي -مستكبران -گلبن عيش -پرخاشگر -ساختگي -پريشاني -بيگانگان -ها چرخ«  
  1 (6  2 (5  3 (3  4 (4   
  اع زير در كدام گزينه آمده است؟هاي آوايي مصر پايه -۱۲۷
  »سوزي از آن ساز امشب باز كن نغمۀ جان«  
  م شب ِـ) باز كُ ن نغ/ مِ يِ جان سو/ زي از ان ساز/ 2  ) باز كُ نَ نغ/ مِ يِ جا نس/ وزي ازا ن سا/ زِم شب1  
  اَ زان سا/ ِزم شب ) با ز كن نغ/ مِ يِ جان سو/ زي4  م شب ِـ) با ز كن نغ/ مِ يِ جان سُ/ وزي از ان ساز/ 3  
  هجايي مصراع اول بيت زير در كدام گزينه آمده است؟هاي  خوشه -۱۲۸

تــو نــداني كــه چــرا در تــو كســي خيــره بمانــد
 

تا كسي همچو تـو باشـد كـه در او خيـره بمـاني 
 

  1 (/ / /               2 (/ / /           
  3 (/ / /            4 (/ / /            
  وزن واژٔه كدام بيت با بقيه متفاوت است؟ -۱۲۹

ــي1 ــا ب ــان دري ــود بازرگ ــردد ) س ــن نگ ــر ممك خط
 

ــا نفــس دارد بكوشــد  ــو باشــي ت ــه مقصــودش ت هرك
 

ــي2 ــايع م ــر ض ــدارد عم ــوري ن ــه منظ ــذارد ) هرك گ
  

ــاري  ــه داري اختي ــاب اي ك ــت دري ــن اس ــار اي اختي
  

ــــفر3 ــــي ز س ــــا ك ــــازآ ) آه ت ــــايي ب ــــاز ني ب
  

ــــازآ  ــــايي ب ــــوخت كج ــــرا س ــــو م ــــتياق ت اش
  

) هركه چيزي دوست دارد جان و دل بـر وي گمـارد4
  

ــارد  ــوت برني ــر ز خل ــي س ــو باش ــرابش ت ــه مح هرك
  

  خورد؟ در كدام گزينه آرايۀ تشبيه فشردٔه اسنادي به چشم مي -۱۳۰
ــــت ) رخ دل1 ــــوش اس ــــاهي خ ــــو م ــــروز ت ف

 

خـــــط عنبرينـــــت ســـــياهي خـــــوش اســـــت 
 

) هرچــــه مــــن بنــــده زيــــن ســــخن گــــويم2
  

تـــــر اســـــت دگـــــر صـــــواب همـــــه از يـــــك 
  

ــــار آرد3 ــــام ي ــــا را پي ــــه م ــــار ك ــــدام ي ) ك
  

ــــــار آرد  ــــــدين دي ــــــديثي ب ــــــار ح از آن دي
  

) بـــاران فـــيض، قســـمت يـــاران رفتـــه شـــد4
  

ــه مــن رســيد  ــد چــو قســمت ب ــه دســت مان ــادم ب ب
  

  در بيت زير كدام واژه داراي استعاره است؟ -۱۳۱
آيـد نه ساكن شو كه امشـب يـار مـينفس در سي

 

ــي  ــب ب ــي طبي ــار م ــر بيم ــر س ــروت ب ــد م آي
 

  ) بيمار4  ) يار3  ) امشب2  ) سينه1  
  است؟ نرفتهكار  در كدام گزينه آرايۀ كنايه به -۱۳۲

مانـــد ) تـــو كيســـتي كـــه صـــدايت بـــه آب مـــي1
 

مانـــــد تبسّـــــمت بـــــه گـــــل آفتـــــاب مـــــي 
 

بــــود اگــــر كيفيتــــي ) طاعــــت زهــــاد را مــــي2
  

زد بــــر دهــــن خميــــازٔه محــــراب را يمهــــر مــــ 
  

ــت3 ــو نيس ــر ت ــۀ هج ــه در بادي ــت ك ــرت هس ) خب
  

جــز از خــار مغــيالن هــر شــب گــاهم بــه تكيــه 
  

) اي از حيـــاي لعـــل لبـــت گشـــته آب، مـــي4
  

ـــوي  ـــرده خ ـــو ك ـــش روي ت ـــيش آت ـــيد پ خورش
  

  كار رفته است؟ واژٔه مشخص شده در كدام گزينه در معناي حقيقي به -۱۳۳
ـــر 1 ـــون) دارد س ـــي خ ـــو دان ـــر ت ـــنم هج ريخت

 

هجــــر تــــو چنــــين كــــار بــــه بيگــــار نــــدارد 
 

ــــينه) 2 ــــراق س ــــرحه از ف ــــرحه ش ــــواهم ش خ
  

تــــــــا بگــــــــويم شــــــــرح درد اشــــــــتياق 
  

ـــــاش3 ـــــد كـــــه خـــــاموش ب ) برآشـــــفت عاب
  

بــــاش گــــوشتــــو مــــرد زبــــان نيســــتي،  
  

ــا4 ــد كاره ــي برآي ــاد ن ــه ي ــن مجلــس ب ) چــون در اي
  

ـــاني   ـــا زم ـــتم ـــيم بي ـــي زن ـــاني ن ـــوانيم و زم خ
  

  كدام گزينه استعارٔه بيشتري دارد؟ -۱۳۴
ـــن1 ـــفر ك ـــگ س ـــز و آهن ـــن برخي ـــان م ) جان

 

ـــن  ـــپر ك ـــان س ـــارد ج ـــو بب ـــارد گ ـــغ ب ـــر تي گ
 

ــاعقه2 ــود؟ ص ــه ب ــت ) چ ــه گذش ــر زمان ــز س اي ك
  

و يـــا ز خـــواب جهـــان يـــك عبـــور طوفـــاني 
  

) بتــي كــو زهــره و مــه را همــه شــب شــيوه آمــوزد3
  

ــردو   ــرخ ب ــم چ ــادويي دو چش ــه ج ــم او ب زددو چش
  

ــيد4 ــش كش ــت و لعل ــش قام ــاش نق ــا نق ــر كج ) ه
  

ـــين  ـــوثر بب ـــمۀ ك ـــر، سرچش ـــوبي نگ ـــؤه ط جل
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  شود؟ ديده مي» آرايي، جناس و كنايه واج«در كدام گزينه هر سه آرايۀ  -۱۳۵
) جهـــــــان آرميـــــــده ز دســـــــت بـــــــدي1

 

ــــــــــــزدي  شــــــــــــده آشــــــــــــكارا ره اي
 

ــــگ2 ــــگ رن ــــهم آن جن ــــت از س ــــك باخ ) فل
  

ـــــگ شـــــير و پ  ـــــود ســـــهمگين جن ـــــگب لن
  

ـــــر گـــــردنش چـــــون رســـــيد3 ) َدم تيـــــغ ب
  

ـــــد  ـــــن پري ســـــرِ عمـــــرو صـــــد گـــــام از ت
  

ــــــد4 ــــــرد از آن رزمگــــــه بردمي ــــــس گ ) ز ب
  

ــــــد  ــــــد از نظــــــر ناپدي ــــــر دو ش ــــــن ه ت
  

  

  كند؟ مي بازگو را وقايعي چه »رستم نقش در زرتشت كعبۀ در يكم شاپور نوشتۀ سنگ« -۱۳۶
  داخلي هاي شورش بر سلسلۀ ساساني غلبۀ مؤسس) 2  هخامنشي عصر در يونان و ايران هاي جنگ) 1  
  هخامنشيان دست به بابل سرزمين فتح چگونگي) 4  روميان با ساساني پادشاه هاي جنگ) 3  
  متن زير مربوط به كدام گزينه است؟ -۱۳۷
  »است. شده سروده زبان پارتي به ابتدا اعتقاد برخي پژوهشگران،است، كه به . م ۵ قرن به متعلّق ساساني و اي داستاني به زبان پهلوي منظومه«  
  ) هزار افسان4  ) بيژن و منيژه3  ) خسرو و شيرين2  ) يادگار زريران1  
  بودند؟ منطقه كدام اهل شدند، مسلمان فارسي سلمان از پس كه ايرانياني گروه نخستين -۱۳۸
  سواد) 4  بحرين) 3  عمان) 2  يمن) 1  
  شدند؟ ترين مخالفان خالفت عباسي و دو حكومت غزنوي و سلجوقي محسوب مي همكدام گروه، م -۱۳۹
  قراختائيان) 4  اسماعيلي مذهب ) پيروان3  ) خوارزمشاهيان2  ) شيعيان دوازده امامي1  
  است؟ برجستۀ دورٔه صفوي شاعران از گزينه، كدام -۱۴۰
  كاشاني شممحت) 4  مستوفي حمداهللا) 3  ميرعماد قزويني) 2  نيشابوري عطار) 1  
  بود؟ مغوالن به چنگيز ياساي هاي توصيه از گزينه، كدام -۱۴۱
  شهرنشيني از دوري) 4  شمني آيين از پاسداري) 3  دوستي علم) 2  كشاورزي به توجه) 1  
  ار آن شاگرد و مريد چه كسي بود؟ذطريقت صفويه در دوران حكومت كدام سلسله شكل گرفت و بنيانگ -۱۴۲
  اردبيلي الدين صفي شيخ -) تيموريان2  ي الدين اردبيليشيخ صف -) ايلخانان1  
  گيالني زاهد شيخ -) تيموريان4    شيخ زاهد گيالني -) ايلخانان3  
  بودند؟ كساني چه شدند، معروف حنفاء به عربستان سرزمين در اسالم ظهور با مقارن كه اعراب از گروهي -۱۴۳
  .آوردند ايمان  پيامبر به نهانيپ صورت به دعوت، ابتدايي هاي سال در كه گروهي) 1  
  .خوردند نمي ها آن قرباني گوشت از و كردند مي گيري كناره ها بت پرستش از كه اعراب از معدودي) 2  
  .پرداختند مي خداوند درگاه به نياز و راز و عبادت به و گرفتند مي كناره اجتماع از كه گروهي) 3  
  .بودند آميخته آلود شرك مناسك و عقايد با را آن اما آوردند، مي جا به را حج ابراهيمي سنت كه  كساني) 4  
  نگاري روايي درست است؟ كدام گزينه دربارٔه تاريخ -۱۴۴
  .كند مي ذكر باشد، شده تأييد ديگر منابع با مطابقت طريق از كه را روايتي تنها مورخ) 1  
  لفضل بيهقي نويسندٔه تاريخ بيهقي اشاره كرد.توان به ابوا نگاري مي هاي مشهور اين سبك از تاريخ از چهره) 2  
  .كند مي تنظيم ها آن از واحد گزارش يك ها مطالعۀ آن و بررسي با موضوع، يك درباره روايات همۀ ذكر جاي به مورخ )3  
  .شد مي گرفته كار به ايشان ۀصحاب و  پيامبر سيرٔه و سخنان ضبط و ثبت براي آغاز در) 4  
  ي در عصر رنسانس، بر روابط پادشاهان و اشراف اروپايي چه تأثيري گذاشت؟اكتشافات جغرافياي -۱۴۵
هـاي ملـي، شـاهان را بـيش از گذشـته از اشـراف  اروپايي بر سر مستعمرات و در نتيجه تشكيل ارتش هاي دولت اقتصادي و نظامي سياسي، ) درگيري1  

  نياز نمود. دار بي زمين
  .بخشيد برتري كرد، فرازي مي گردن زمان آن تا كه اشرافيتي بر را آنان و شد شاهان قدرت بيشتر يشافزا  موجب نقره و طال ) ذخيرٔه فراوان2  
  كنند و موقعيت از دست رفتۀ خود را در مقابل شاهان بازيابند. كسب هنگفتي سود هاي آفريقايي برده ) اشراف اروپايي توانستند با فروش3  
  دار و وابستگي بيشتر شاهان به آنان شد. اجتماعي اشراف زمين منزلت و پايي، موجب افزايش اعتبارارو  شهرهاي تجارت رشد و اقتصادي ) رونق4  

 
 

 کتاب کل:  ۲ تاریخ      کتاب کل:  ۱ تاریخ
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  كشد تا جمعيت ايران دو برابر شود؟ ، تقريباً چند سال طول مي۱۳۹۰طبق آمار سال  -۱۴۶
  1 (30  2 (50  3 (70  4 (100  
  ند؟هست تر به هم نزديكها در ايران  كدام جلگه -۱۴۷
  تلخه رود -مغان) 4  ميناب -خوزستان) 3  باهوكالت -مياندوآب) 2  گرگان -گيالن) 1  
  شوند؟ د، از هم جدا ميهستن  يك از مرزها افراد يك قوم كه داراي دين و زبان مشترك در كدام -۱۴۸
  پيشتاز) 4  هندسي) 3  تحميلي) 2  تطبيقي) 1  
  افتد؟ از نظر دما و فشار اتفاق مي در كدام پديده حالت گذار -۱۴۹
  مركز پرفشار) 4  تودٔه هواي مرطوب) 3  جبهۀ هوا) 2  فشار مركز كم) 1  
  كند؟ رشد مي» شكل مخروطي«و » دار خزان«هاي  ترتيب جنگل وهوايي به در كدام نواحي آب -۱۵۰
  استوايي -معتدل) 4  معتدل -سرد) 3  سرد -معتدل) 2  معتدل -استوايي) 1  
  حاصل كدام نوع فرسايش است؟ ،شود اي كه در شكل مقابل ديده مي دهپدي -۱۵۱

  آبي) 1  

   يخچالي) 2  

  بادي) 3  

  انحاللي) 4  

  پيرامون دارند؟ ويژگي نيمه ،كدام كشورها در اقتصاد جهاني -۱۵۲
  كرٔه جنوبي و سنگاپور) 4  هند و كرٔه شمالي) 3  سنگاپور و هند) 2  ژاپن و فيليپين) 1  
  ترتيب بيانگر كدام كشورها است؟ به »ب«و  »الف«شكل مقابل، موارد   با توجه به -۱۵۳

  بلژيك و هلند) 1  

  سوئيس و فرانسه) 2  

  فرانسه و اسپانيا) 3  

  دانمارك و آلمان) 4  

  كند؟ هاي بادي را كنترل مي چه عاملي عمق چاله -۱۵۴
  رگباري هاي باران) 4  هاي زيرزميني آب) 3  جهت حركت باد) 2  نوع پوشش گياهي) 1  
   ها عمدتاً در عرض جغرافيايي باال يا در ارتفاعات زياد قرار دارند؟ كدام بيابان -۱۵۵
  آتاكاما -گبي) 4  گبي -تركستان) 3  تركستان -ناميب) 2  ناميب -آتاكاما) 1  

  
  ها، چه نام دارند؟ هاي اجتماعي بر افراد و كنش اجتماعي آن شيؤه احوالپرسي از ديگران به چه مفهومي اشاره دارد و تأثير پديده -۱۵۶
  سازي بروني -هنجار اجتماعي) 4  سازي دروني -هنجار اجتماعي) 3  سازي بروني -ارزش اجتماعي) 2  سازي دروني -ارزش اجتماعي) 1  
  ها بر ديگري است؟ يك از انواع جهان كدام هاي اجتماعي، برخي از اخالقيات موانعي براي شكوفايي داشته باشند، تأثير اگر در جهان -۱۵۷
  جهان اجتماعي بر جهان فرهنگي) 2    جهان اجتماعي بر جهان نفساني) 1  
  جهان نفساني بر جهان اجتماعي) 4    جهان فرهنگي بر جهان اجتماعي) 3  

 کتاب کل:  ۲ شناسی جامعه      کتاب کل:  ۱ اسیشن جامعه
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  كند؟ لب چه عناويني امت اسالمي را تقسيم ميدر ديدگاه مستشرقان، هويت فرهنگي جوامع اسالمي، چگونه هويتي است و اين هويت در قا -۱۵۸
  ناسيوناليستي -سكوالر) 4  گرايانه قوم -اساطيري) 3  گرايانه باستان -دنيوي) 2  نژادگرايانه -ناسيوناليستي) 1  
  است؟هاي ذهني، فرهنگي و تكويني با يكديگر  هاي تعامل جهان يك از ديدگاه ترتيب هريك از عبارات زير مرتبط با كدام به -۱۵۹
   هويت مادي ذهن افراد و فرهنگ  
   عدم استقالل جهان ذهني و تكويني در برابر جهان فرهنگي  
   جهان تكويني مانند مادٔه خامي براي دخل و تصرف جوامع  
   عدم تفاوت بين علوم طبيعي و علوم انساني  
  اول -سوم -دوم -دوم) 4  اول -دوم -سوم -اول) 3  اول -دوم -دوم -اول) 2  دوم -دوم -اول -دوم) 1  
  هاي عميق جهان اجتماعي خواهند داشت؟ هايي در ارتباط با اليه هايي كه به حقيقت قائل باشند، چه نوع توانمندي فرهنگ -۱۶۰
  هاي بنيادين آدمي در مورد مرگ و زندگي پاسخ به پرسش -هاي روحي و رواني عدم گرفتار شدن به بحران) 1  
  هاي خود توانايي دفاع از حقانيت ارزش -ها ي سنجش عقايد و ارزشداشتن معيار و ميزان برا) 2  
  هاي خود توانايي دفاع از حقانيت ارزش -هاي بنيادين آدمي در مورد مرگ و زندگي پاسخ به پرسش) 3  
  هاي روحي و رواني عدم گرفتار شدن به بحران -شود حذف قيد و بندهايي كه مانع رسيدن انسان به كمال مي) 4  
  ستبداد استعماري، در جهت گسترش نيازهاي اقتصادي و فرهنگي جهان غرب، ناگزير به انجام كدام گزينه بود؟ا -۱۶۱
  حذف استبداد ايلي و قومي) 2    افزايش قدرت نظامي و سياسي) 1  
  حذف مظاهر فرهنگ اسالمي ) 4  افزايش ارتباط با عناصر فرهنگي ايران باستان) 3  
  كند؟ داران را مجبور به چگونه رفتارهايي مي صورت جهان بيني غالب درآمده است، دين الريسم بهاينكه در جهان غرب، سكو -۱۶۲
  توجيه رفتارها و هنجارهاي ديني خود با تفاسير دنيوي و اين جهاني) 2  گزينشي برخورد كردن با ابعاد معنوي و غيرمادي جهان هستي) 1  
  رو آوردن به فلسفه و باورهاي سكوالريسم پنهان) 4  د غيرمادي جهان هستيتوجيه رفتارها و هنجارهاي ديني خود با ابعا) 3  
  طور رسمي جدايي خود را از دين اعالم كردند؟ هايي شكل گرفتند كه به گيري كدام گزينه، دولت با شكل -۱۶۳
  انقالب صنعتي) 4  هاي فراماسونري گسترش سازمان) 3  نهضت پروتستانتيسم) 2  انقالب فرانسه) 1  
  گيرد؟ المللي، با استفاده از كدام گزينه صورت مي هاي بين شناسايي و مديريت تغييرات اقتصادي در سطح جهاني، توسط شركت -۱۶۴
  اي بازارهاي مشترك منطقه) 4  هاي عظيم اطالعاتي شبكه) 3  هاي چندمليتي شركت) 2  المللي نهادهاي بين) 1  
  ني است و بيشتر چه رويكردي داشت؟منظور از ليبراليسم متقدم، ليبراليسم چه قرو -۱۶۵
  فردي و سياسي -17و  16قرن ) 2    فردي و اقتصادي -19و  18قرن ) 1  
  فردي و اقتصادي -20و  19قرن ) 4  اقتصادي و سياسي -18و  17قرن ) 3  
درونـي خـود را از طريـق اسـتعمارِ  هاي برند، به چه دليل جوامع غربي، چالش كار مي كه اصطالح مركز و پيرامون را به بر اساس نظر كساني -۱۶۶

  كنند؟ كشورهاي غيرغربي حل مي
  يافته يا مركزي را ادامه دهند. يافته الگوي كشورهاي پيراموني هستند و ساير كشورها بايد مسير كشورهاي توسعه زيرا كشورهاي توسعه) 1  
  دهند. كنند و مشكالت دروني را به بيرون از مرزهاي خود انتقال مي ار ضعيف خود تأمين ميدست آمده از كشورهاي پيراموني رفاه عمومي را براي اقش زيرا با ثروت به) 2  
  كنند و به ابعاد فرهنگي نيز توجه دارند. زيرا نزاع و چالش بين كشورهاي غني و فقير را به ابعاد اقتصادي محدود نمي) 3  
  دانند. ها مي همراه الگوپذيري مقلدانۀ آن ها، به زيرا مشكل كشورهاي فقير را ضعف اقتصادي و صنعتي آن) 4  
  هاي اقتصادي غرب، توسط چه عواملي صورت پذيرفت؟ آشكار شدن آثار و پيامدهاي جهاني بحران -۱۶۷
  كاهش اهميت مرزهاي سياسي و جغرافيايي -گيري اقتصاد جهاني شكل) 2  استعمار سياسي و نظامي -مليتيهاي چند تشكيل شركت) 1  
  امپرياليسم فرهنگي -گسترش صنعت ارتباطات) 4  گسترش صنعت ارتباطات -سي و نظامياستعمار سيا) 3  
  گفتند و در نهايت چه حكومتي در جوامع خود تشكيل دادند؟ هاي نخست از چه چيزي سخن مي گرا در قدم منورالفكران غرب -۱۶۸
  سكوالر -اسالمي ضرورت اصالحات در كشورهاي) 2  ليبرال -تشكيل ملت و امت بر مبناي قوميت) 1  
  ليبرال -هاي اسالمي اصالح رفتار دولت) 4  سكوالر -فرنگيان  تقليد از حكومت) 3  
  شود؟ خانه از چه جهت يك انقالب اجتماعي محسوب مي جنبش عدالت -۱۶۹
  زيرا ساختار اجتماعي جامعه را تغيير داد.) 2  زيرا ساختار سياسي جامعه را تغيير داد.) 1  
  دنبال اصالح كار يا رفتار خاصي از پادشاه بود. زيرا به) 4  آميز برد. سوي فعاليت رقابت نفي را بهزيرا مقاومت م) 3  
  كند؟ درستي ترسيم مي عنوان يك قطب فرهنگي را به كدام گزينه روند تثبيت جهان اسالم به -۱۷۰
  عنوان قطب فرهنگي تثبيت جهان اسالم به نها رقيب بلوك غرب عنوان ت عدم برقراري ارتباط با بلوك شرق به گيري انقالب اسالمي ايران  شكل) 1  
عنـوان  تثبيت جهان اسالم به عنوان تنها رقيب بلوك غرب  متزلزل ساختن موقعيت بلوك شرق به مقاومت انقالب اسالمي ايران در دهۀ نخست ) 2  

  قطب فرهنگي
  عنوان قطب فرهنگي ت جهان اسالم بهتثبي گيري انقالب اسالمي ايران  شكل فروپاشي بلوك شرق ) 3  
  عنوان قطب فرهنگي تثبيت جهان اسالم به فروپاشي بلوك شرق  هاي آن  گيري انقالب اسالمي ايران و ادامه دار شدن موفقيت شكل) 4  
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  ...............است كه  ...............منطق  -۱۷۱
  توسط ارسطو ابداع شد. -) قواعد حاكم بر ذهن2  فرايندي طبيعي است. -ترين فعاليت روح ) مهم1  
  كند. ما را در درست انديشيدن ياري مي -) قوانيني وضعي4  شود. مانع بروز برخي اشتباهات مي -) دانشي كشفي3  
  به ترتيب چيست؟» خطابه«و » جدل«اهداف  -۱۷۲
  شويق مخاطبت -) غلبه بر مخاطب2  غلبه بر مخاطب -) تشويق مخاطب1  
  تشويق مخاطب -) گمراهي مخاطب4  غلبه بر مخاطب -) قانع كردن مخاطب3  
  ؟ندارددر كدام گزينه حكم و قضاوت وجود  -۱۷۳
  .شد صادر كرد ترين حكمي بود كه مي ) اين عادالنه2  .) حكمي كه قاضيِ آن دادگاه، صادر كرده است1  
  .) قضاوت ذهني ناعادالنه، حكم ناعادالنه نيز در پي دارد4  .شود الخطاب محسوب مي ) حكم قاضي احتماالً فصل3  
   ...............اگر مفهومي عرضي باشد، قطعاً  -۱۷۴
  شود. ) مؤخر از ذات تصور مي2  ) وجودش به علتي غير از علت ذات نياز دارد.1  
  رود. ) در تعريف ذات به كار نمي4    شود. ) از ذات منفك مي3  
  ؟نداردها اشتراكي  يك عضو يا داراي سلسلۀ اجناسي است كه با ديگر سلسله ير، كداماز ميان مفاهيم ز -۱۷۵
  ) جوهر4  ) ستون3  ) سنگ2  ) استوانه 1  
  ...............استفاده كنيم، » جنس عالي«، از »مثلث«اگر در تعريف منطقي مفهوم  -۱۷۶
  رسيم. ترين تعريف مثلث مي ) به قوي2    ايم. ) تعريفي ناقص ارائه كرده1  
  ايم. دست آورده ) تعريف رسمي مثلث را به4  ايم. ) تعريف حدي از مثلث ارائه كرده3  
   ...............طرف ديگر استنباط شود، قطعاً  نادرستياگر از درستي يك طرف قضيۀ شرطي،  -۱۷۷
  ) قضيه از نوع منفصل حقيقي است.2    ) قضيه از نوع شرطي متصل است.1  
  ) هيچ قيد و شرطي در حكم وجود ندارد.4  ه، جدايي و انفصال وجود دارد.) بين دو طرف قضي3  
  ؟آيد نميدست  ، صدق كدام قضيه به»بعضي الف ب است«از كذب قضيۀ   -۱۷۸
  ) هيچ ب الف نيست.4  ) بعضي ب الف است.3  ) بعضي الف ب نيست.2  ) هيچ الف ب نيست.1  
   ..............گاه  بخش، مختلف باشند، آن تيجههاي دو مقدمۀ يك قياس اقترانيِ ن اگر كيفيت -۱۷۹
  ) در شكل سوم، كبرا بايد موجبه باشد.2  ) در شكل دوم، صغرا بايد موجبه باشد.1  
  ) در شكل اول، كبرا بايد كلي باشد.4  ) در شكل دوم، صغرا بايد كلي باشد.3  
  ؟نيستجامع » تعريف«در چه حالتي  -۱۸۰
  ) معرِّف بخشي از ماهيت معرَّف را نشان دهد.2    باشد.) معرَّف كلي و معرِّف خاص 1  
  ) معرِّف برخي افراد غير معرَّف را در برگيرد.4    تر از معرِّف باشد. ) معرَّف عام3  
  .نيست ...............باشد، آن استدالل » دار و كشاورزند بيشتر روستاييان، دام«اگر نتيجۀ يك استداللِ درست و معتبر ، قضيۀ  -۱۸۱
  ) استقراي تام4  ) استقراي ناقص3  ) قياس شكل دوم2  ) قياس شكل اول 1  
  شود؟ صادق باشند، كدام قضيه از روابط منطق صوري قطعاً نتيجه مي» همۀ فلزها رسانا هستند«و » هيچ فلزي گاز نيست«اگر دو قضيۀ  -۱۸۲
  ) برخي رساناها گاز نيستند.4  نا نيستند.) برخي گازها رسا3  ) هيچ گازي رسانا نيست.2  ) هيچ رسانايي گاز نيست.1  
   ، ...............»هيچ كس داناتر از سقراط نيست«پيام  -۱۸۳
  داند. ) يعني سقراط همه چيز را مي2    ) نظر سروش معبد دلفي است.1  
  گران شد.هاي سقراط با دي اي براي كاوش و مباحثه ) انگيزه4  اش را ترك كند. پنداري ) باعث شد سقراط خود بزرگ3  
  ؟نيست» قوه و فعل«گر رابطۀ  از نظر ارسطو كدام گزينه بيان -۱۸۴
  باران -) ابر4  تابستان -) بهار3  ميوه -) شكوفه2  انگور -) غوره1  
  ............... است. رابطۀ روح و بدن نزد افالطون، بيشتر از همه شبيه رابطۀ ............... و -۱۸۵
  غنچه -) گل4  جنين -) انسان3  دانه -ه) ميو 2  پيله -) كرم ابريشم1  
  هاي فلسفيِ علوم است؟ فرض كدام گزينه سؤالي در حيطۀ پيش -۱۸۶
 ) آيا ذهن انسان چيزي بيشتر از فعل و انفعاالت مغز اوست؟2  ) حداكثر سرعت گردش زمين به دور خورشيد در كدام فصل است؟1  
 ها در جهان وجود دارند؟ ) آيا ذراتي ريزتر از الكترون4  ج دسته؟شوند يا پن ) جانوران به چهار دستۀ اصلي تقسيم مي3  
  است؟ » فلسفۀ اولي«كدام گزينه دستاورد  -۱۸۷
  ) تفكيك وجود از ماهيت2    ) تعيين ماهيت اشياء1  
  ) پي بردن به شباهت و تفاوت موجودات4    هاي عِلّي و معلولي ) كشف رابطه3  
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  ها كمك خواهد كرد. هاي آن ........ و .............. بيش از هر نوشتۀ فلسفي، به شناخت انديشه...... مطالعۀ سرگذشت زندگي -۱۸۸
  ديوژن -) سقراط4  اپيكور -) افلوطين3  سقراط -) افالطون2  ارسطو -) زنون1  
  فرض دانشمندان علوم طبيعي، مبني بر ..............، با نظريۀ شناسايي افالطون در تضاد است. پيش -۱۸۹
 ) يكنواخت عمل كردن طبيعت4  زاييِ حقيقيِ حواس انسان ) معرفت3  ) واقعي بودن جهان محسوسات2  ) قابليت شناخت درست طبيعت1  
  تر است؟ اش به هم نزديك دربارٔه تبعيت كامل شخصيت انسان از محيط زندگي پيرامون» شناسي جامعه«و » شناسي روان«نظر كدام دو مكتب  -۱۹۰
 طرفداران اصالت جامعه -شناسي گشتالت ) روان2  مكتب ماركسيسم -فتارگراشناسي ر  ) روان1  
  طرفداران اصالت فرد -شناسي گشتالت ) روان4  فلسفۀ اجتماعي ديني -شناسي رفتارگرا ) روان3  

  
  به چه معنا است؟ » اسناد« -۱۹۱
  ل موفقيت و شكست در آينده.بيني عل ) پيش2  ) درك درست علل موفقيت و شكست.1  
  ها. ها و بزرگ كردن موفقيت ) ناديده گرفتن شكست4  ) نسبت دادن علل موفقيت و شكست به چيزي.3  
  شود. به معناي ............... است و از انواع خطاهاي ............... محسوب مي» كاذب حافظۀ« -۱۹۲
  حذف كردن -نيفتاده ) يادآوري غيرواقعي رويدادِ اتفاق2  ردنحذف ك -شده ) فراموش كردن بخشي از خاطرات سپرده1  
  اضافه كردن -نيفتاده ) يادآوري غيرواقعي رويدادِ اتفاق4  اضافه كردن -شده ) فراموش كردن بخشي از خاطرات سپرده3  
تالش براي فراگرفتن چگونگي به «....... است و ناشي از ........» گرا هاي ملموس و بيروني و استفاده از تفكر احتمال استدالل برخالف واقعيت« -۱۹۳

  شود. ناميده مي» ...............  ذهن سپردن اطالعات
  فراخناي ارقام -) پردازش مفهومي4  فراحافظه -) پردازش مفهومي3  فراخناي ارقام -) تفكر فرضي2  فراحافظه -) تفكر فرضي1  
  است؟» گشتالت«كشيد و اين امر بيانگر كدام اصل  كدام شكل را مي اگر بگوييم تصوير مقابل را ادامه دهيد، احتماالً -۱۹۴

  
  تقارب -   )2    تقارب -  ) 1  
  استمرار  - ) 4    استمرار - ) 3  
كيلـو اضـافه وزن پيـدا كـرد.  ۱۰لگن در يك تصادف رانندگي، چندين ماه در خانه بستري شد و به همين دليـل  سهيال پس از شكستگي -۱۹۵

اي براي كاهش وزن به او داده است كه طبق آن بايد تا پايان ماه اول سه كيلو كم كرده و سپس در هر ماه دو كيلـو كـم  متخصص تغذيه برنامه
  هاي حل مسئله است؟ يك از روش د. اين برنامه پيشنهادي بيانگر كدامآل برس كند تا در نهايت به وزن ايده

  ) بارش مغزي2  ) كاهش تفاوت وضعيت موجود با وضعيت مطلوب1  
  ) روش تحليلي4    ) شروع از آخر3  
  اي مغزي است؟يك از ساختاره ترتيب عملكرد كدام به» گيري در حيوانات تنظيم رفتار جفت«و » هاي مربوط به خواب انتقال پيام« -۱۹۶
  هيپوتاالموس -اي ساز شبكه ) دستگاه فعال2    تاالموس -) دستگاه ليمبيك1  
  هيپوتاالموس -) دستگاه ليمبيك4  تاالموس -اي ساز شبكه ) دستگاه فعال3  
خون از محـل درد بيـرون اي  پرويز در حال بازي كردن در اتاق بود كه ناگهان پايش درد زيادي گرفت. او به كف پايش نگاه كرد و ديد قطره -۱۹۷

نگاه كردن به «، »درد گرفتن پا«ترتيب بگوييد  آمده و متوجه شد سوزني كه بر روي فرش بوده در پايش فرورفته و آن را زخمي كرده است. به
  شود؟ چه ناميده مي» متوجه علت درد شدن«و » كف پا

  توجه -احساس -) ادراك4  توجه -ادراك -) احساس3  ادراك -احساس -) توجه2  ادراك -توجه -) احساس1  
  يك از عوامل تأثيرگذار بر رشد است؟ بيت زير بيانگر كدام -۱۹۸

ـــتي   ـــس زيس ـــه ك ـــا چ ـــو ب ـــو اول بگ ت
 

كـــه تـــا مـــن بگـــويم كـــه تـــو كيســـتي؟ 
 

  ) عوامل وراثتي2    ) عوامل محيطي1  
  ) تأثير متقابل عوامل محيطي و زيستي4    ) عوامل زيستي3  
  اند: گونه ارائه كرده شان را اين (چشم زدن) مطرح كرده و داليل» زخم چشم«در زمينۀ  سه نفر باور خود را -۱۹۹
  افتد. كند، بالفاصله حادثۀ بدي برايم اتفاق مي ام كه هر بار كسي از من تعريف مي الف) من خودم بارها تجربه كرده  
  ، پس حتماً اين موضوع واقعيت دارد. است» چشم زدن«كنندٔه  مفهومي وجود دارد كه بيان ب) در آيات قرآن و روايات معصومين   
  افراد را مورد بررسي قرار داد، من آن را قبول ندارم. » چشم زدن«صورت عيني  توان به ج) چون نمي  
  هاي كسب شناخت است؟ يك از روش ترتيب بيانگر كدام هر كدام از داليل باال به  
  روش علمي -نظران استناد به نظر صاحب -) شهودي2  وديشه -نظران استناد به نظر صاحب -) خردگرايانه1  
  شهودي -خردگرايانه -) روش علمي4  روش علمي -خردگرايانه -) روش مبتني بر سيروسلوك3  
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گين ترش را به عهده گرفته است. سهيل بسيار غم سهيل به تازگي پدر خود را از دست داده و مسئوليت نگهداري از مادر و دو خواهر كوچك -۲۰۰
شـود و  دهنـد، عصـباني مـي پرت شده است و وقتي بـه او تـذكر مـي شدت حواس برد. در محيط كار به ها خوابش نمي رسد و شب به نظر مي

  فشار رواني است؟» جسماني«و » رفتاري«، »هيجاني«، »شناختي«هاي سهيل عالئم  يك از حالت ترتيب بگوييد كدام به كند. پرخاشگري مي
  خوابي بي -پرخاشگري -عصبانيت -پرتي ) حواس2  خوابي بي -پرخاشگري -ينيغمگ -) عصبانيت1  
  پرخاشگري -خوابي بي -عصبانيت -پرتي ) حواس4  پرخاشگري -خوابي بي -غمگيني -) عصبانيت3  
كند و تا پايان  اج ميهاي متعدد با جوان جانبازي كه دو دستش را از دست داده است ازدو ها پيش عليرغم وجود خواستگار خانم جواني سال -۲۰۱

  دهد كه ................ كند. رفتار اين خانم نشان مي عمر با روي خوش از او نگهداري مي
  دهنده به رفتار انسان تابع عوامل انگيزشي است. ) عوامل شكل2  دهد. ) در بسياري از مواقع عوامل فرازيستي به رفتار انسان جهت مي1  
  ها از نظر جهت و شدت با هم متفاوتند. ) انگيزه4  نيازهاي زيستي مشترك هستند. ) انسان و حيوان در پاسخ به3  
  هاي ذكر شده با بقيه متفاوت است؟ يك از تعارض كدام -۲۰۲
  ) عالقه به سوار شدن ترن هوايي شهربازي و ترس از سقوط.1  
  ) ترديد بين خريد يك مانتوي زيبا و يك وسيلۀ تزييني براي خانه.2  
  قيمت بودن. دليل گران دربارٔه خريد يك انگشتر زيبا براي روز مادر به) تعلّل 3  
  گيري دربارٔه رها كردن شغلي كه بسيار پرمسئوليت است، اما دستمزد خوبي دارد. ) تصميم4  
هـايش پاشـيد.  ه لبـاسالي سطح خيابان را بـ و نقليه با سرعت از جلوي او رد شد و گل اشكان در خيابان ايستاده بود كه ناگهان يك وسيله -۲۰۳

اشكان بالفاصله سنگ بزرگي را از روي زمين برداشت و به سمت ماشين پرتاب كرد و با شكستن شيشۀ ماشين بـه يكـي از سرنشـينان آن 
  گيري اشكان چه نام دارد و نتيجۀ آن چيست؟ آسيب زد. به نظر شما سبك تصميم

  احساس موفقيت -) احساسي4  پشيماني -سي) احسا3  احساس موفقيت -) تكانشي2  پشيماني -) تكانشي1  
  ، چه مفهومي دارد؟»حل مسئله يك فرايند و جريان تحت كنترل است«اين عبارت كه  -۲۰۴
  ) وقتي هدف روشن نباشد، درك از مسئله ناقص خواهد بود.1  
  شود. هاي غيرمنطقي مي ها باعث استفاده از راه ) عدم شناسايي دقيق توانمندي2  
  هاي بهتر كمك كند. حل تواند او را در ارائۀ راه هاي فعلي فرد مي ن توانايي) شناخت ميزا 3  
  حل بهتر، بيشتر است. تر باشيم، احتمال انتخاب راه ) در هنگام حل مسئله هرچه جدي4  
  براي بهسازي حافظه است؟ »پس خبا«يك از مراحل روش  ترتيب مربوط به كدام به» ها توانايي پاسخ دادن به پرسش«و » برداشت كلي از متن« -۲۰۵
  آزمون -) خواندن4  خواندن -خواني ) پيش3  سؤال كردن -خواني ) پيش2  به خود پس دادن -) خواندن1  
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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

 @G2_konkur 
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 عمومی های درس ترشیحی پاسخ
اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ

  
۲  
  تذکرات مهم    ۸

  

  تــدریج، از بعــدازظهر روز جمعــه به ۶های مقــدماتی آزمــون آزمایشــی مرحلــۀ  کارنامــه

گیـرد.  قـرار می www.gozine2.irدو به آدرس  بر روی پایگاه اینرتنتی گزینه ۹۷شهریور  ۲۳

ــرای مشــاهدۀ کارنامــه ــۀ  ب ــایی آزمــون مرحل ــد از ســاعت  می ۶های نه   روز جمعــه ۱۹توانی

وز اشـکال در دریافـت شهریور، به پایگاه اینرتنتی مؤسسه مراجعه مناییـد. در صـورت بـر  ۲۳

 کارنامه، موضوع را از طریق منایندگی شهر خود پیگیری منایید.
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ـ

  داوطلبان گرامی
  خاطر برداشنت آخرین گام از گام اول سالم و خدا قوت، به

   برداریم. مهم گامی شام موفقیت برای و برداریم قدم شام با همگام تا، است بوده آن بر ما کوشش راه، این طول در
  پذیر نخواهد بود. ریزی دقیق امکان بدون شک پیمودن این راه بدون برنامه

شده است برنامۀ مطالعاتی متناسب با سطح شام ارائـه شـود تـا از های گام اول، سعی در طول آزمون
  اصل منایید. پیمودن راه خود اطمینان ح

  دقت داشته باشید پس از این آزمون:

  هفته اسرتاحت منایید.  ۱مدت  توانید به شام می -۱

مانده از برنامۀ گام اول بپردازید.  شود در طول این مدت به تکمیل اقدامات باقی پیشنهاد می -۲

 پیش بربید.  ۱ادامۀ برنامۀ مطالعاتی خود را متناسب با آزمون شامرۀ  -۳
نشـــانی دو به اکنـــون در ســـایت مؤسســـه گزینـــه هم ۱لعـــاتی ویـــژۀ آزمـــون شـــامرۀ برنامـــۀ مطا

www.gozine2.ir توانید بـا مراجعـه بـه سـایت و دریافـت برنامـه، قابل دسرتسی است و شام می
 مطابق آن پیرشوی منایید. 

 (سـاعت اسـت متفـاوت سـال طـول در مـدارس برنامۀ اینکه دلیل به که باشید داشته دقت نکته این به

روزانـۀ برنامـۀ توان منی ...) و متفاوت تعطیل روزهای متفاوت، تدریس برنامۀ مدارس، متفاوت تعطیلی
   منود. ارائه داوطلبان متامی برای یکسانی

مطالعـۀ بـر عـالوه بتوانیـد تا است شده مشخص هفتگی برنامۀ داوطلبان، شام برای امر این به توجه با
بپردازید. آزمون بودجۀ تکمیل به خود برنامۀ در موجود های زمان در مدرسه، در شده تدریس های درس

  مشاوره واحد - باشید موفق

 ۹۷ شهریور
      

 مانند خود یاختصاص خدمات از استفاده جهت گرامی! داوطلب

ال، ؤ س بانک ها، آزمون هوشمند یها مشاوره ها، کارنامه
 ی(دارا دو نهیگز یاختصاص ونیزیتلو شده، یبند طبقه یها تست

  از استفاده با ... و )یا مشاوره و یآموزش یها لمیف
 عنوان (به خود یمل کد و )یکاربر  نام عنوان (به یداوطلب ۀشامر 

  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد عبور) زرم
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۶ شامرۀ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ۱فارسي  ۹۶ صفحۀ*  ساده: * سؤال شخصاتم ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱

  بهرام: سيارٔه مريخ  
  ۲فارسي  ۱۱۶و  ۱۰۹، ۱۰۰، ۶۳هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲

   زمرّد: جواهري سبزرنگ (ج)  غضنفر: شير (ب)  
  مشعشع: تابان (الف)   كوپال: گُرزه (د)  
  ۲فارسي  ۱۱۸و  ۱۱۷، ۱۰۳، ۱۷هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۳

  نادرست است.» پيروز«معني  باشد و فايق به كنندٔه معني مي كامل» بهره بي« معناي به» خايب«، ۲در بيت   
  مناسب و درست هستند.» مهلكه« معناي به» ورطه«و » همدم« معناي به» نديم«، »سستي« معناي به» اهمال«هاي ديگر،  در گزينه  
  ۲فارسي  تركيبي*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ زينۀگ: پاسخ -۴

  امالي درست است.» قيافۀ يغور«  
  ۱فارسي  ۱۲۷و  ۶۸، ۵۸هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۵

  آمده است. درستبا امالي » شكستن [عهد]« معناي به» نقض«، ۱در گزينۀ   
  ها: امالي درست واژگان در ساير گزينه  
  : قالب۴گزينۀ   : عمارت۳گزينۀ   گزار : حق۲نۀ گزي  
  ۱فارسي  ۱۰۱ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۶

  مُمال هستند. ۳و  ۲، ۱ترتيب در ابيات  به» حجيب، ركيب، حسيب«واژگان   
  مُمال نيست. ۴در بيت » نشيب«اما واژٔه   
  ۱فارسي  ۸۰و  ۶۶، ۴۱ي ها صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۷

نما (باخودنمايي) و تيزپا (با سرعت) حـاالت چشـمه را  زن (در حال جوش و خروش)، چهره معني جملۀ مصراع اول كامل است و واژگان غلغله  
  باشند. كنند و هر سه در نقش قيد مي بيان مي

  ها: در ساير گزينه  
  دارد.جملۀ غيرساده وجود  ،»كه«: با وجود حرف ربط ۱گزينۀ   
  ها، واو عطف هستند.»واو«: همۀ ۳گزينۀ   
  مركب است. -وندي» پيامبران«: واژٔه ۴گزينۀ   
  ۲فارسي  ۱۱۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۸

  پذيري (اِبدال در مصوّت) نِمي پذيري  نَمي  
  ها: در ساير گزينه  
  جمبش : جنبش ۴گزينۀ /  عاشتما : اجتماع ۳گزينۀ /  مَمبع : مَنبع ۱گزينۀ   
  ۲فارسي  ۱۲۸و  ۷۷هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۹

  هاي ديگر: ا در گزينهابستۀ پيشين وجود ندارد، ام، و۱در گزينۀ   
  (دست) راست آن (روز)/ پسين  : پيشين ۲گزينۀ   
  در لطفش» ش« همه (ادبارها)/ پسين  : پيشين ۳گزينۀ   
  (توفيق) او يك (سو)/ پسين  : پيشين ۴نۀ گزي  
  ۱فارسي  ۱۲۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۰

  شود. اي ديده نمي باشد و در بيت استعاره صفت جانشين اسم مي» بادپا«تشبيه و » به كردار شير«، ۲در بيت   
  تشـخيص دارد و اسـتعاره» بوسـيدن سـپهر«، ۳حذف مشبه) هسـتند و در گزينـۀ استعاره (با » پلنگان«و » اژدها«، ۴و  ۱هاي  اما در گزينه  

  به) است. (با حذف مشبه
  ۲فارسي  ۸۸صفحۀ *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۱

دليلـي  ،شـراب وفايي روزگار، هميشه جام به دست دارد، در واقع براي شبيه بودن الله بـه جـام علت بي شاعر معتقد است الله به ۳در بيت   
  شاعرانه ذكر كرده است.
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  ۲فارسي  تركيبي*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۲
  : تضاد ندارد./ جناس (شير و سير)۳گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : تلميح (به آيۀ قرآن)/ تضاد (ديو و آدم)۱گزينۀ   
  دل) : كنايه (حلقه در گوش بودن)/ مجاز (سينه ۲گزينۀ   
  : اغراق (در زورمندي)/ تشخيص (پاي گردون)۴گزينۀ   
  ۲فارسي  تركيبي*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۳

  در جمع خلوت داشتن نما  متناقض بيت ج   ل است.راي مصراع اومصراع دوم مثالي ب تمثيل  بيت د   
  عشق روييدن استعاره  بيت ب   خدنگ مجازاً تير مجاز  بيت الف   
  ۱فارسي  ۱۰۲و  ۸۳، ۶۹، ۱۲هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۴

  است.» مقاومت در برابر ظلم« ۱مفهوم بيت   
  ۲فارسي  ۱۴۴و  ۱۱۶، ۵۷، ۱۸ هاي هصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۵

  شوند و بيفتند. ها كرد تا كبوتران خسته معني درست: شكارچي شروع به تعقيب آن  
  ۲فارسي  ۱۴۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۶

  باشد.  مي ۴تواند جلوي تعالي روح را بگيرد؛ اين مفهوم عبارت صورت سؤال و بيت  تن خاكي (جسم) نمي  
  ها: مفاهيم ساير گزينه  
  : ناگزير بودن توجه به تن براي كمال روح۳گزينۀ /  : تأثير روح بر جسم۲گزينۀ /  توجّهي به روح و جان : كم۱گزينۀ   
  ۲فارسي  ۵۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۷

  شود. در آن ديده مي» نظير بودن معشوق بي«كه مفهوم  ۴جز بيت  تأكيد دارند به» ازلي بودن عشق«همۀ ابيات بر   
  ۱فارسي  ۱۷ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۸

  شود.  نيز ديده مي ۲باشد و به روشني در بيت  مي» خودحسابي و انصاف در مورد خود«مفهوم عبارت صورت سؤال   
  ۱فارسي  ۲۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۹

  نيز تكرار شده است. ۴كه در بيت صورت سؤال آمده، در بيت » پندناپذيري عاشق«مفهوم   
  ۲فارسي  ۶۳ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: خپاس -۲۰

  شود. نيز ديده مي ۳عتاب و گفتار تلخ معشوق براي عاشق، شنيدني و زيباست، اين مضمون عالوه بر بيت صورت سؤال، در بيت   
  كنند. توجهي عاشق به مالمت و سرزنش ديگران اشاره مي به بي ۴و  ۲ابيات   

  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۸۷صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۱

َمْت «     ها) (رد سایر گزینه »یَداُه: آنچه دستانش پیش فرستاده است ما َقدَّ

  )۴و  ۱های  (رد گزینه »گوید یقول الکافر: کافر می«  

  ها) (رد سایر گزینه »کاش خاک بودم ای ي کنُت تراباً: یا لیتن«  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۰۲صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۲

  )۳و  ۱های  (رد گزینه .شود معنی می...»  او هامن کسی است که«خرب است، پس » يالّذ«مبتدا و » ُهوَ «  

  داند لَُم: می)/ یَعْ ۱عباد: بندگان (رد گزینۀ   

  )۲. (رد گزینۀ ست است چراکه اضافه نشده استنادر » توبۀ بندگان«و » عن عباده: از بندگانش«  

  ۲عربی، زبان قرآن  ۶۸صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۳

  ها) (رد سایر گزینه لََم: که مورد ظلم واقع شویتُظْ  اَنْ   )۲(رد گزینۀ  لِم: ظلم و ستم نکنال تَظْ   

  )۲و  ۱های  که نیکی شود (رد گزینه َسَن:یُحْ  اَنْ     ها) اَحِسن: نیکی کن (رد سایر گزینه  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۸۲و  ۶۰، ۱۶، ۲های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۴

  ترجمه نشده است. » قمره«در » ه«درست است و ضمیر » من: چه کسی: «۱گزینۀ   

  »جاء بـ: آورد: «۲گزینۀ   

  درست است. » شوند هم یُخلَقون: آنان آفریده می«و » رینندآف ال یخلقون شیئاً: چیزی را منی: «۴گزینۀ   

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۰۶و  ۷۵، ۸، ۷های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۵

  ترجمه شده است.» آورد دست می به«که به اشتباه » َحَصَد: درو کرد«  

  ۲بی، زبان قرآن عر  ۲صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۶

  درست هستند.» ما اَصابََک: آنچه با تو برخورد کرد، آنچه تو را گرفتار کرد«و » : صرب کن، شکیبایی کن (کن صبوراً: صبور و شکیبا باش)ِربْ اِصْ «  
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  ۲عربی، زبان قرآن  ۴۸و  ۴۴، ۴۲، ۳۵ های هصفح*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۷

  (ماضی است)» فاتَکُم: نسبت به آنچه از دستتان رفته است (از بین رفته است)علی ما : «۱گزینۀ   

ُفن (جمع  ي: جریان دارند، جاری می: الّریاح: بادها/ تجر ۲گزینۀ      ها کشتی»): فینةس«شوند/ السُّ

  شود.) (چون جواب رشط است، مضارع معنی می» دهد اَجاَب: جواب می: «۴گزینۀ   

  ۲عربی، زبان قرآن  ۳۵و  ۲۳، ۱۶، ۱۳ های هصفح*  متوسطصات سؤال: * مشخ ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۸

  ترجمه نشده است.» رسوله«و » سکینته«در » ـه«ضمیر   

  ۱عربی، زبان قرآن  ۷۲و  ۴۴، ۳۴، ۱۹ های هصفح*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۹

  ا شدن/ ُمکَّیف الَهواء: کولرامتالک: مالک شدن/ الخرضة: رسسبز/ الّتعاُرف: با یکدیگر آشن  

  ۲عربی، زبان قرآن  ۸۴و  ۷۰، ۳۴، ۲۸ های هصفح*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۰

  الخائب: ناامید/ الطّّنان: مرغ مگس  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۳۱

  ناسب است.م» يه«برای ضمیر » قرتبت«است و » أنِت «مناسب با ضمیر » تقرتبین«  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۳درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۳۲

  جزء حروف اصلی آن است نه حرف زائد.» س«و حرف » استفعال«است نه » افتعال«امر باب » ع م س«از ریشۀ » اِستمع«فعل   

  ۱عربی، زبان قرآن  ۷درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۳

  .شود منیالزم است و هرگز مجهول » : شکستکََرس اِنْ «فعل   

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۰صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۴

  ) هفت و ربع۴  ) هفت و بیست دقیقه۳  ) یک ربع به هفت۲  ) هفت و نیم۱  

  ۱ربی، زبان قرآن ع ۸۷صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۵

  إسم تفضیل است.» أخطر«إسم مفعول و » املسموم«کلمۀ   

  ها:  سایر گزینه  

  اسم تفضیل»: أحسن«اسم فاعل/ »: معلّم) «۱  

  اسم تفضیل»: أقوی) «۳  

  اسم فاعل »: مبیِّن«اسم تفضیل/ »: أتقی) «۴  

  ۲عربی، زبان قرآن  ۵درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۶

تواند صفت  منی» حصلت علیه«معنی  تواند صفت باشد و همچنین با توجه به آمده است؛ لذا جملۀ بعد از آن منی» واو«حرف » مکتباٍت عدیدةٍ «بعد از   

  باشد.» أخیراً «برای 

  ».ریدو «و » ال توصف«، »یحتاج«ها عبارتند از:  کنند در سایر گزینه هایی که نکرۀ قبل از خود را توصیف می جمله  

  ۲عربی، زبان قرآن  ۳درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۷

  دارد و معنی رشط ندارد.» چه کسی«بوده و معنی » اسم استفهام«در این گزینه » من«کلمۀ   

  ۲عربی، زبان قرآن  ۴درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۸

  حرف جر (حّتی البسته) اسم  » حّتی«  

  فعل مضارع التزامی » تا«حرف به معنای  فعل مضارع  » حّتی«  

  ۲عربی، زبان قرآن  ۷درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۳۹

  درست است.» األطفاُل «باید مرفوع باشد و » کان«اسم   

  ۲عربی، زبان قرآن  ۷درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۰

  !»یوسفَ «است نه »  یوسفَ يف«شبه جملۀ » کان«خرب   

  
  ۲دين و زندگي  ۸۴مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۱

هـا  نفر از آن ۳۵۰اند كه نام  هاي خود آورده نويسان و مفسران بزرگ جهان اسالم، واقعۀ غدير را با مدارك زيادي در كتاب دانشمندان و تاريخ  
  آمده است. (ره)در كتاب الغدير عالمه اميني

  ۲دين و زندگي  ۹۱مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۲
 مسئوليت حفظ جان رسول خـدا  ،در محاصرٔه اقتصادي بود، به فرمان پدر طالب و در سه سالي كه پيامبر  در شعب ابي امام علي   

  را برعهده داشت.
  ۲دين و زندگي  ۱۱۶مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳ۀ پاسخ: گزين -۴۳

، اهـل اميه بر مردم حاكم شد و بار ديگر دنياي اسالم تا حدود زيادي به جاهليت بازگردانده شد. آنان به نام اسالم و جانشيني پيامبر  بني  
  بيت گرامي ايشان و مجاهدان راه حق را يا شهيد كردند، يا به زندان انداختند يا ...
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  ۱دين و زندگي  ۱۲۹مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۴
گناهان كه حتي از برخـي  تنها از دهيم درك صحيح داشته باشيم، نه گوييم و انجام مي اگر نماز را كوچك نشماريم و نسبت به آنچه در نماز مي  

  تدريج دور خواهيم شد. مكروهات مهم به
  ۱دين و زندگي  ۱۰۶مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۵

كنيم و عزم نماييم تـا » تجديد عهد«اساس رفتار آنان در دنيا تعيين شده، الزم است بار ديگر با خداي خود  ها بر چون سرنوشت ابدي انسان  
گونه كه خدا از ما خواسته است، بپيماييم. يكي از عواملي كـه سـبب تقويـت اراده و عـزم  تر از گذشته همان تر و مطمئن ندگي را محكمراه ز
  شود، توكل است. مي

  ۲دين و زندگي  ۲۰و  ۱۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۶
   كرد. پيامبر اكرم  دهندٔه راه آنان معرفي مي شد، پيامبران گذشته را تصديق و خود را ادامه هر پيامبر جديدي كه از طرف خداوند مبعوث مي 

  نيز كه در سلسلۀ انبيا قرار داشت از همين روش پيروي كرده است.
    برخي از بزرگان يهودي و مسيحي، رسالت پيامبر رحمت .را انكار كردند و حتي به مبارزه عليه ايشان برخاستند  
  ۲دين و زندگي  ۳۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۷

گذاريم  يك از ايشان فرق نمي علت اين دستور اين است كه ميان هيچ  )قولوا آمنا باهللا و ما انزل ...(خداوند به مسلمانان دستور داده است:   
  )ال نفرّق بين احد منهم(و در برابر ايشان تسليم هستيم 

  ۲دين و زندگي  ۱۷۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳گزينۀ پاسخ:  -۴۸
توانند خود را بـراي ظهـور آمـاده  با پشتوانۀ آن مي در حقيقت واليت و حكومت اسالمي، قلعۀ محكمي است كه منتظران ظهور امام عصر   

  است.» انتظار فرج«كنند و اين يكي از مصاديق دقيق 
  ۲دين و زندگي  ۲۰۱و  ۱۹۵هاي  : * متوسط * صفحهمشخصات سؤال ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۹

    مبين آن است. )لتسكنوا إليها(وظيفۀ ايجاد آرامش در خانواده با زن و مرد است كه عبارت شريفۀ  
   باشد. مبدأ آرامش در خانواده، زن مي  
  ۱دين و زندگي  ۳۷و  ۳۶هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۰

   رود كه معلول روح آدمي است. شود و به زماني در گذشته يا در آينده مي ن در رؤياهاي صادقه از ظرف زمان و مكان خارج ميانسا  
   شود. ها به فضيلت آراسته شود، مقرب درگاه الهي و مسجود فرشتگان مي اگر روح انسان  
  ۱دين و زندگي  ۷۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۱

   اند، بهترين  اند و از هر خطايي مصون و محفوظ ها را در دنيا ديده حضور شاهدان و گواهان: پيامبران و امامان چون ظاهر و باطن اعمال انسان
  اند. گواهان قيامت

   ان عين آن چيزي است كه خدا گيرد، زيرا اعمال آن برپا شدن دادگاه عدل الهي: اعمال پيامبران و امامان معيار ميزان سنجش اعمال قرار مي
  به آن دستور داده است.

  ۱دين و زندگي  ۲۰و  ۱۸هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۲
    قل انّ صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا ربّ العالمين، بگو نمازم، تمامي اعمالم و زندگي و مرگ من براي خداسـت كـه (با توجه به آيۀ

خداونـد شـود و بـه زنـدگي  ٔهشود انسان شايستۀ دريافت لطف و رحمـت ويـژ همين بندگي است كه باعث مي )گار جهانيان استپرورد
  سعادتمندانه در دنيا و آخرت برسد.

    نعمت و پاداش دنيا و من كان يريد ثواب الدّنيا فعند اهللا ثواب الدّنيا و اآلخرة، هركس نعمت و پاداش دنيا را بخواهد، (با عنايت در آيۀ شريفۀ
  زنند. با يك تير چند نشان مي ،عنوان هدف افراد زيرك با انتخاب خدا به )آخرت نزد خداست

  ۱دين و زندگي  ۲۵مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۳
كرامت ذاتي در مقابل كرامت اكتسابي) و بر بسياري هاي مادي و معنوي به انسان، او را گرامي داشته و به او كرامت بخشيد، ( خداوند با دادن نعمت  

  ها را در وجود او قرار داده است. مندي از آن براي انسان آفريده و توانايي بهره را ها و زمين است از مخلوقات برتري داده است. آنچه در آسمان
  قائل شده است. اي دهد خداوند متعال براي انسان در نظام هستي جايگاه ويژه ها نشان مي همۀ اين  
  ۱دين و زندگي  ۱۴۲مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۴

  شود كه نوجوان و جوان بيشتر به خود بپردازد. نياز به مقبوليت، يك نياز طبيعي است كه در دورٔه نوجواني و جواني نمود بيشتري دارد و سبب مي  
  ۲دين و زندگي  ۲۷صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۵

  باشد. در بيت مذكور مربوط به اولين قلمرو رسالت يعني دريافت و ابالغ وحي مي )ادعوا الي اهللا(عبارت   
  ۲دين و زندگي  ۵۶تا  ۵۴هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۶

لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا (اعي اسالم است كه آيۀ شريفۀ يكي از داليل ضرورت تشكيل حكومت اسالمي، ضرورت اجراي احكام اجتم  
  باشد. مي (ره)پردازد و مطابق با اين كالم امام خميني به آن مي )معهم الكتاب و الميزان ليقوم النّاس بالقسط

  ۲دين و زندگي  ۶۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۷
 كنند اما رسول خـدا  كه خود را به او نزديك كنند، عيب ديگران را نزد او بازگو مي عموالً اطرافيان يك رهبر براي اينمحبت و مدارا با مردم: م  

  »هاي يكديگر را پيش من بازگو نكنيد، زيرا دوست دارم با دلي پاك و خالي از كدورت با شما معاشرت كنم. بدي«فرمود:  به ياران خود مي
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  ۲دين و زندگي  ۱۹۹شخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ م ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۸
  »نظام هستي بر عدالت است.« هركس خواستار آن است كه ديگران به اعضاي خانوادٔه او نظر سوء نداشته باشند، خودش هم بايد چنين باشد.   
  ۱دين و زندگي  ۸۷مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۹

خورند اموال يتيمان را  انّ الّذين يأكلون اموال اليتامي ظلما انّما يأكلون في بطونهم ناراً و سيصلون سعيراً، كساني كه مي( با توجه به آيۀ شريفۀ  
ثمـره و پيامـد قرارگيـري در گـروه  )برند و به زودي در آتشي فـروزان درآينـد. از روي ظلم جز اين نيست كه آتشي در شكم خود فرو مي

  )سيصلون سعيراً(باشد:  ز روي ظلم، درآمدن در آتش فروزان ميخورندگان مال يتيم ا
  ۲دين و زندگي  ۱۰۹و  ۱۰۵هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۰

ا ، مقداد، ابوذر و سلمان تربيت شدند، امـهاي آزاده، باايمان و شجاعي چون امام علي  اسؤه مردم بود، انسان كه رسول خدا  در زماني  
ها را راهنماي مردم معرفـي  حاكمان وقت به افرادي كه در انديشه و عمل و اخالق از معيارهاي اسالمي دور بودند، جايگاه برجسته دادند و آن

  باشد. مي» ارائۀ الگوهاي نامناسب«و مطابق با  )انقلبتم علي اعقابكم(كردند كه اين امر مصداقي از جاهليت يا همان 

  
 ۱زبان انگليسي  ۲۵ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۶۱

  كنيم. مي استفاده willشود از  مي گرفتهتوضيح: براي تصميم به انجام كاري كه در لحظه   
  ۱زبان انگليسي  ۵۴ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۶۲

كنيم. قبل از صـفت  وحش) از صفات عالي استفاده مي چند چيز (يك حيوان در ميان تمامي حيوانات باغ توضيح: براي مقايسۀ يك چيز ميان  
  نياز داريم.» the«عالي به 

  ۲زبان انگليسي  ۹۶ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۶۳
  زير است: صورت بهتوضيح: ساختار درست جملۀ شرطي نوع اول   

(If + simple present tense) , (future tense) 
  ۲زبان انگليسي  ۶۵ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۶۴

  كنيم. مي استفاده ever همراه به Present Perfectاز يك تجربۀ بلندمدت از ساختار  كردنتوضيح: جهت اطالع پيدا   
  ۱گليسي زبان ان ۵۶ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۶۵

  انجام دادند تا ببينند آيا آن جنازٔه پوياست يا جنازٔه دوستش. DNAژنتيك يا  مقايسۀها  ترجمه: آن  
  كيفيت) ۴  انفرادي/ وحدت) ۳  حراست/ محافظت) ۲  مقايسه) ۱  
  ۱زبان انگليسي  ۵۸ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۶۶

  ترجمه:  
  :A چيزي را كه ديديد به ياد بياوريد!شما بايد تالش كنيد تا هر  
  :B خواهم شد. جزئياتتوانم وارد  چند لحظه! من تا جايي كه مي  
  عقيده) ۴  شگفتي) ۳  جزئيات) ۲  اميد) ۱  
  ۲زبان انگليسي  ۱۰۷ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۶۷

  كند. مي و پيشروي آيد كنار ميجنگد، (با مشكالت)  ترجمه: انسان با اندكي احساسات مي  
  تشكيل دادن (شدن)) ۲    دنبال چيزي گشتن) ۱  
  بردن)/ كنار آمدن سر  بهطي كردن () ۴    بستگي داشتن) ۳  
  ۲زبان انگليسي  ۶۲و  ۶۱ يها صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۶۸

  ت هستند:كنندٔه كلما كاملصورت زير  ترجمه: پسوندها و پيشوندهاي درست كلمات به  
writer- director- improve- usefulness- actors- abilities 

  ۱زبان انگليسي  ۶۲ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۶۹
  جواب است. ۳ترتيب درست صفات، گزينۀ   به توجه باتوضيح:   

 كيفيت  اندازه  سن  رنگ  مليت  جنس  اسم
  ۲زبان انگليسي  ۳۷ ۀصفح*  متوسط: * سؤال اتمشخص ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۷۰

  اسم است و در جايگاه مفعول جمله قرار گرفته است. موردنظرتوضيح: كلمۀ   
  (كتاب كار) ۱زبان انگليسي  ۸ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۷۱

  است.» داوطلبانه«معناي  به voluntaryامالي درست اين كلمه   
  ۲زبان انگليسي  ۷۳ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۷۲

  است.» ممنوع«معناي  به forbiddenامالي درست كلمه   
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  ۲زبان انگليسي  ۲۰ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۷۳
  ترجمه:  
  :A مان را بهبود ببخشيم؟ توانيم ذهن چطور مي  
  :B است. پاسخهاي روزانه  گويد كه انجام تمرين تجربۀ من مي  
  :A .اوه. اين نكتۀ مهمي است  
  است. پاسخهاي روزانه  گويد كه انجام تمرين تجربۀ من مي) ۲  وجه موضوع مهمي نيست. هيچ صادقانه بگوييم، آن به) ۱  
  داريد!يالّا! دست از تنبلي (تماشاي تلويزيون) بر) ۴  گذرانيم. رويم و با دوستان وقت مي ما به ندرت بيرون مي) ۳  
  ۱زبان انگليسي  ۱۱۴ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۷۴

  خواهيم دو چيز يا دو شخص را با هم مقايسه كنيم، بايد هر دو كلمه را با استرس بيان كنيم. توضيح: وقتي مي  

   ترجمۀ ترجمۀCClloozzee  TTeesstt  
خواهيم ديگران را بهتـر  دهيم. ما مي عملي انجام مي صورت ين كار را به. ما اشركت داريمتعبير افراد  موضوعدر واقع، هر روز، همۀ ما در 

زنيم و ما اين كـار  كنند، حدس مي و احساس مي خواهند  ، ميدارند گرامي ميكنند،  بفهميم بنابراين عمدتاً دربارٔه چيزهايي كه ديگران فكر مي
  دهيم. مي انجام ها اعتقادات و ادراك مورد انتظارمان از طبيعت انسان بر اساسرا 

  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۷۵
  تشكيل دادن) ۴  شركت كردن در) ۳  مراقب بودن) ۲  مراقبت كردن از) ۱  
  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۷۶

  گرامي داشتن/ ارزش نهادن) ۴  حقيقت) ۳  تقدس) ۲  محدوده) ۱  
  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۷۷

  دنمراقب بو) ۴  بيرون رفتن/ وقت گذراندن) ۳  وابسته بودن به )۲  بر اساس) ۱  

  ترجمۀ درك مطلبترجمۀ درك مطلب  
ها نزنند. اين يك كمـك هسـت بـراي ايـن  آموزند كه دست به خوردن آن مي تر انواع زيادي از حشرات بزرگ هستند، و حيوانات بزرگ

ح) نحوي نشان دهند. براي مثال، زنبور معمولي، الگوي رنگي زرد و سياه واضحي روي بدنش دارد. اين (طـر هاي اخطاري را به حشرات تا رنگ
راحتي بعد از چنـد تجربـۀ ناخوشـايند  فرد است كه حيواني كه ممكن است بعد از شكار (زنبور) بميرد يا شكار شود، آن را به آنقدر منحصربه

دهند حركت نكند. ديگر حشرات غيرمرتبط (با زنبورهاي  حشراتي كه اين الگو را نشان مي سمت بهگيرد كه  سرعت ياد مي بياورد و به خاطر به
بسيار  اي شوند. اين نكته ناميده مي  خطر عضوي از گروه حشرات پاداش نده) نيز ممكن است الگوهاي مشابهي را داشته باشند. حشرات بيكش

گـروه خطـر بـه نفـع خـود  بـار مـرگبا ايجاد الگوهايي رنگي مشابه با اعضـاي  اين سيستمخطر از  مهم است كه بعضي ديگر از حشرات بي
 د.كنن برداري مي بهره

  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۷۸
  ؟...............  ) اشاره به چه نوع سيستمي دارد:thisكلمۀ ( ۷ترجمه: در خط   
  ) رنگي (رنگ)۴  ) پاداش۳  ) خوردن۲  ) شكار كردن۱  
  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۷۹

  است؟ درستخطر  حشرات بي درمورديك  ترجمه: كدام  
  ها الگوهاي مشابه واضحي دارند. ) آن۲  توانند يكي از اعضاي گروه پاداش باشند. ها مي ) آن۱  
  ها را بخورند. تر دوست ندارند آن ) حيوانات بزرگ۴  تر هستند. ها بزرگ ) زنبورها از آن۳  
  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۸۰

  هاي زير بهترين عنوان براي متن است؟ يك از گزينه ترجمه: كدام  
  تهاي اخطار حيوانا ) سيستم۲    طور كلي هاي اخطار به ) سيستم۱  
  هاي اخطار حشرات ) سيستم۴    هاي اخطار زنبورها ) سيستم۳  
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   انسانی) علوم آزمایشی گروه( ۶ ۀشامر  آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ۱رياضي و آمار  ۱۲ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۸۱

a)5با توجه به مثلث خيام، ضرايب   b) 1صورت  به 5 10 10 5   است. لذا: 1
5 5 4 3 2 2 3 4 5 5 4 3 21 5 1 10 1 10 1 5 1 1 5 10 10 5 1(x ) x x x x x x x x x x                       

  است. ۱۰، عدد 2xبنابراين ضريب  
  ۱رياضي و آمار  ۵۲ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۸۲

  1x  كند؛ لذا: جواب معادله است. بنابراين در معادله صدق مي  
212 3 3 1 3 2 60 0 02 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

xa x a a a( a) a a
x x a a a ( a) ( a) ( a)

    
          

     
   

2 26 0 2 3 0 3
a

a a (a )(a )
a


           
   

  پاسخ است. ۲قبول هستند، بنابراين گزينۀ  چون هر دو جواب قابل  
  ۱رياضي و آمار  ۷۵و  ۷۲هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۸۳

1نكته: شيب خطي كه از دو نقطۀ    1A(x , y 2و ( 2B(x ,y 2صورت گذرد، به مي ( 1
2 1

y y
x x




  است. 

  f صورت يك تابع خطي است، بنابراين ضابطۀ آن بهf (x) mx n  .است  
1هاي (نقاط)  مرتب ، زوجfبا توجه به تابع    1( , ) 2و 1( ,   ذا:روي تابع قرار دارند. ل (

2 1 3n n      
1 1 2 2 21 2 1 f (x) x n  

     
 

شيب

1 1f ( )  

2:بنابراين   3f (x) x    

3داريم:  fحال با توجه به تابع    2f ( ) a  :3             ، لذا 2 3 3 9 2 9 113 2
f ( ) ( )

a a
f ( ) a
      

         
   

  ۱رياضي و آمار  ۸۴صفحۀ *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۸۴

2yنكته: در سهمي به معادلۀ    ax bx c   2اي به طول  نقطه
bx
a

   رأس سهمي است. با قرار دادن اين مقدار در سهمي، عـرض رأس

  آيد. دست مي سهمي به
  توان نوشت: آمد منهاي هزينه، پس مي ابر است با درتابع سود بر  

2 2 21 1 130 16 40 30 16 40 14 402 2 2P(x) R(x) C(x) P(x) x x ( x ) P(x) x x x x x                  (سود)  

  آوريم: دست مي ضابطۀ سود بيانگر يك سهمي است كه داراي ماكزيمم است. عرض رأس سهمي را براي محاسبۀ سود ماكزيمم به  
14 14 141 12 2

x
( )


  

 
   

21                        ي داريم:اين مقدار در ضابطۀ سهم گذاري جايبا    14 14 14 40 7 14 40 582maxP             

  ۱رياضي و آمار  ۱۰۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۸۵
1دادٔه،  nمعيار  نكته: انحراف   2 nx ,x , , x  با ميانگينxآيد: دست مي رو به ، از رابطۀ روبه  

2 2 21 2 n(x x) (x x) (x x)
n

     
 

   

  آوريم: دست مي ها را به با توجه به نكتۀ فوق، ابتدا ميانگين داده  
1 9 5 7 13 35 75 5x    

     

2 2 2 2 21 7 9 7 5 7 7 7 13 7 36 4 4 0 36 80 16 45 5 5
( ) ( ) ( ) ( ) ( )            
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  ۲رياضي و آمار  ۱۱ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۸۶
  صورت زير است: و دوشرطي دو گزاره بهنكته: جدول ارزش تركيب عطفي، فصلي، شرطي   

p qp q p q  p q q  p 
  د  د  د  د  د  د
  د  ن  ن  د  ن  ن
  ن  د  ن  د  د  ن
  ن  ن  ن  ن  د  د

~،۱در گزينۀ    p  نادرست است و~ p r به انتفاي مقدم درست است، لذا(~ p r) q  شود. نادرست مي  
p، ۲در گزينۀ    q داراي ارزش نادرست است، لذا(p q) ~ r  نتفاي مقدم همواره درست است.به ا  
rنادرست است، لذا q، ۳در گزينۀ    q  نادرست است، از طرفيp درست است، لذا ارزشp r درست است. بنابراين(r q) (p r)   

  شود. نادرست مي
p، ۴در گزينۀ    q داراي ارزش درست است، لذا ارزش(p q) r  ارزش با  همr .است و همواره درست نيست  
  پاسخ است. ۲بنابراين گزينۀ   
  ۲رياضي و آمار  ۳۲ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۸۷

  لذا:هاي اول و دوم با هم برابر هستند.  مرتب مؤلفه در تابع هماني در هر زوج  
2 3 5 (*)n n        

4 13 17 (**)m m      
(*) (**) 5 17 12,b m n b         

  پاسخ است. ۳بنابراين گزينۀ   
  ۲رياضي و آمار  ۴۳و  ۳۳هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۸۸

2چون    1 5 1      ،1پس 5 1     :با استفاده از ضابطۀ بااليي داريم  

1 5 1 5 1 5 1 5 2 5 1f ( )                

5چون   0:5              ، با استفاده از ضابطۀ پاييني داريم 2 5 5 2f ( )       
1                                    بنابراين:   5 5 5 1 5 2 3f ( ) f ( )           
  ۲رياضي و آمار  ۴۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۸۹

ــاحت    ــاني، مس ــودار پلك ــه نم ــه ب ــا توج ب
باشد،  هاشورخورده برابر ماليات اين كارمند مي

  لذا:
  
  
  

  

  

10تومان 151 200 000 1 000 000 120 000 150 000 270 000100 100, , , , , , ,       ماليات  

  ۲رياضي و آمار  ۴۴ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۹۰
0ها را در نقطۀ yوجه به اينكه نمودار محور با ت   3( , 0xقطع كرده، لذا اگر (   قرار دهيم، بايد مقدارy  ۴و  ۳هاي  باشد. پـس گزينـه ۳برابر 

  شوند. حذف مي

3مقدار  xجاي  با توجه به نمودار اگر به  
  پاسخ است. ۱شود. بنابراين گزينۀ  نيز حذف مي ۲برابر صفر باشد، لذا گزينۀ  yدهيم بايد مقدار  را قرار 2

  ۲رياضي و آمار  ۵۳و  ۵۱، ۴۹هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۹۱
f                           كنيم: صورت زير تعريف مي نكته: عمل جمع دو تابع را به   g f g(f g)(x) f (x) g(x) ; D D D       

2                      مطابق نكته داريم:   21 1(f g)(x) x x f (x) g(x) x x           
22دانيم  از طرفي مي   3f (x) x . 2                    توان نوشت: پس مي 2 22 3 1 2x g(x) x x g(x) x x            
  بنابراين:  

21 1 1 2 1 1 2 4g( ) ( ) ( )               

4 500 000, ,1 300 000, , 2 500 000, ,

10
15

3 500 000, ,
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  ۲رياضي و آمار  ۵۲و  ۴۹هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۹۲

                    كنيم: تعريف مي رو روبهصورت  نكته: عمل تقسيم دو تابع را به   0f f g
g

f f (x)( )(x) ; D D D x | g(x)
g g(x)

      

                                 كنيم: ابتدا دامنۀ مشترك را محاسبه مي    3 10 2 2f f g
g

D D D x | g(x) , 
     

 
   

  كنيم: ازاي دامنۀ مشترك، مقادير برد را محاسبه مي حال به  

f ( ) f ( )f f( )( ) ( )( )
g gg( ) g( )

3 13 1
3 2 4 1 02 22 و2 03 3 1 13 12 3 2

2 2 2 22 2

                   
 

   

3                   بنابراين:   4 1 02 3 2
f ( , ) , ( , )
g

    
 

   

  ۲رياضي و آمار  ۶۲و  ۵۸هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۹۳
  شت:توان نو شده مي با توجه به نمودار داده  

210 175 367 5100 /
 

  ۲۱۰) ۱۳۹۴(شاخص بها در شهريور 
  ۱۳۹۴قيمت خوراكي و آشاميدني در شهريور 

۱۰۰  
  ۲رياضي و آمار  ۶۰ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۹۴

  نكته: نرخ بيكاري عبارت است از نسبت جمعيت بيكار به جمعيت فعال.  
  داريم: مطابق فرض سؤال  

1800 200 2000   جمعيت فعال  
200 1 %102000 10   نرخ بيكاري  

  ۲رياضي و آمار  ۶۷ صفحۀ* دشوار : * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۹۵
17قرار دارد، لذا معادلۀ خطي كه از نقاط  ۱۷و  ۱۵هاي  بين ساعت ۱۶هاي  ساعت   300( , 15و  ( 600( ,   نويسيم: كند را مي عبور مي (

600 300 300 150 150 300 150 17 2850 150 285015 17 2 y x n n n y x
                  

 
  شيب 

16xبا قرار دادن     :در معادلۀ خط داريم  
             150 16 2850 450y        

  گاه: باشد، آن ۴۲۰اگر تعداد واقعي برابر   
     450 420 30   يابي خطاي درون  

  
  اقتصاد ۱۱ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۹۶

دنبال بيشترين فايده و كمترين هزينه است. اين ديدگاه،  هايي دارد و انسان به حكم فطرت و سرشت خود هميشه به هر انتخاب منافع و هزينه  
  نامند. مي» روش انتخاب«هايش را  رسي انتخابفطرت و روش انسان در مورد بر

 )يعنـي فزونـي فايـده بـر هزينـه(ها دچار اشتباه شود، اما در مورد روش انتخاب  نكته: انسان ممكن است در تشخيص دقيق منافع و هزينه  
  گاه اشتباه نخواهد كرد. هيچ

  اقتصاد ۲۴ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۴ ينۀپاسخ: گز -۹۷
دست آمده از احياي منابع طبيعي و ايجاد ارزش  ع دوم توليد، صنعت نام دارد كه از تركيب و تبديل مواد حيازت شده و يا محصوالت بهالف) نو  

هاي نفتي و گـازي  دست آمده را به انواع فراورده هاي پااليشي نيز نفت و گاز خام به آيد. شركت دست مي ها به مصرفي يا مبادالتي در آن
  مايند.تبديل مي ن

  ب)   
40هزينه كشور براي اين محصوالت در سال  ۱۶% 000 93,   ميليارد تومان هاي نفتي درآمد شركت از فروش فراورده  

۱۰۰  هاي نفتي درآمد شركت از فروش فراورده 

 ۹۳هاي نفتي در سال  هزينۀ كل كشور براي فراورده
۱۶  

40 هزار ميليارد تومان 000 100 25016
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  اقتصاد ۳۳ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۲ ينۀپاسخ: گز -۹۸
شيب منحني تقاضا نشان دهندٔه ميزان حساسيت مقدار تقاضاي فرد نسبت به قيمت است. در   

ارتباط با كاالي ضروري مقدار تقاضاي فرد در برابر تغيير شديد قيمت، تغيير چنداني نخواهـد 
كننده در برابر قيمت كم خواهـد بـود و كشـش قيمتـي تقاضـا  عمل مصرفال كرد. پس عكس

بـراي تغييـر در مقـدار مصـرف كـم بـوده و در نتيجـه درجـۀ حساسـيت  )تغييرات قيمت(
رو و مطالب توضـيح  كننده به قيمت كم است. در چنين شرايطي با توجه به جدول روبه مصرف

  داده شده شيب منحني تقاضا زياد خواهد بود.
  اقتصاد ۴۱ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۴ ينۀپاسخ: گز -۹۹

نشان دهندٔه  )توليد كل(ميزان توليد كاال و خدمات 

  قدرت و توان اقتصادي جامعه -۱
  سطح رفاه و درآمد اعضاي آن -۲
گذاري افراد جامعه انداز و سرمايه ميزان پس -۳
  معه در آينده امكان پيشرفت آن جا -۴

  اقتصاد ۱۲۳و  ۱۲۲هاي  * صفحه متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀپاسخ: گز -۱۰۰
  المللي است. كه سازماني بين )IMF(جز سازمان پول جهاني  باشند به اي مي هاي منطقه ها از سازمان تمامي گزينه  
  اقتصاد ۴۴ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۲ ينۀپاسخ: گز -۱۰۱

  الف)  
2ليارد يورو مي 350 115 2 465, ,    هزينۀ استهالك  توليد خالص داخلي)NDP(   توليد ناخالص داخلي)GDP(  

  توليد ناخالص داخلي  سهم توليد افراد بومي داخل كشور  سهم توليد خارجيان مقيم كشور 
2ميليارد يورو  465 1 230 2 465 1 230 1 235, , a a , , ,        

  ب)  
1230ميليارد يورو  965 2 195,    سهم توليد افراد كشور كه مقيم خارجند  سهم توليد افراد بومي داخل كشور  توليد ناخالص ملي)GNP(  

  اقتصاد ۴۴ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۱ ينۀپاسخ: گز -۱۰۲
 

1ميليون تومان  000 000 000 1000, , , 
۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 


 آالت ارزش ماشين


 

(الف ۀ استهالك ساليانههزين
  عمر مفيد  ۲۱

48ميليون تومان  300 1000 47 300, ,    استهالك  درآمد ساليانه ب مقدار درآمد خالص ساليانه)  
  اقتصاد ۷۳ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۱ ينۀپاسخ: گز -۱۰۳
    :از نظر اقتصاددانان اوراق بهادار صرفاً شامل  
  اوراق سهام است. -۲  ركتاوراق مشا -۱    
   .چك و سفته، پول، برات، تمبر، حوالجات و ... جزو اوراق تضمين تعهدات هستند  
   شود. اوراق مبادله شده در بورس كاال نيز جزو اوراق بهادار از نظر اقتصاددانان شمرده نمي  
  اقتصاد ۶۰ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۴ ينۀپاسخ: گز -۱۰۴
   هاي در گردش و خارج از گردش برابر بوده است. ها، نقدينگي با مجموع مسكوكات، اسكناس خدمات نوين بانك گيري كلقبل از ش  
   هاي تحريري حجم نقدينگي برابر شد با مجموع پول و شبه پول. با پيدايش پول  
    رود.  شمار مي نقدينگي آن جامعه به برابرحجم كل پول موجود در كشور  
  اقتصاد ۴۷و  ۴۶هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۳ ينۀگزپاسخ:  -۱۰۵
  كنيم: ابتدا مطابق جدول، توليد كل هر سال به قيمت جاري و ثابت را مشخص مي  

  )تورم(ميزان افزايش قيمت  توليد سال مورد نظر به قيمت جاري   توليد سال موردنظر به قيمت ثابت  
 سال  ميزان افزايش توليد وردنظر به قيمت ثابت توليد كل سال م  توليد كل سال پايه

 ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ قيمت 

۱۷۸۸۱۸۲۴ ۱۶۱۳  جاري
۱۷۹۸ ۱۷۰۰ ۱۶۱۳  ثابت  

    

  

  سال پايه

    

1788 1700 88    الف ۲۰۱۱تورم سال)  
1824 1798 26    ۲۰۱۲تورم سال  

1700 1613 87    ب ۲۰۱۱ميزان افزايش توليد)  
1798 1613 185    ۲۰۱۲ميزان افزايش توليد  

10 000,

2000

B

A
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  اقتصاد ۶۸ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۳ ينۀپاسخ: گز -۱۰۶

ها ترين وظايف بانك مهم

  تجهيز و توزيع اعتبارات و اعطاي وام -۱
  ش ارزخريد و فرو -۲
  نقل و انتقال وجوه در داخل كشور -۳
  ها دريافت مطالبات اسنادي و سود سهام مشتريان و واريز به حساب آن -۴
  ها  پرداخت بدهي مشتريان در صورت درخواست آن -۵
  قبول امانات و نگهداري سهام و اوراق بهادار و اشياي قيمتي مشتريان -۶
براي مشتريان طبق مقررات مربوطانجام وظايف قيمومت، وصايت و وكالت  -۷

  اقتصاد ۱۴۰ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۲ ينۀپاسخ: گز -۱۰۷
 ۱۴۰۴ساله جمهوري اسالمي ايران به كمك نخبگان، مردم و فعاالن اقتصاد كشور، تصويري مطلوب از آينده در افـق سـال  ۲۰انداز  سند چشم  

  شمسي توصيف و مشخص نموده است. هجري
  اقتصاد ۸۳و  ۸۲هاي  * صفحه دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۰۸
  .را ندارند توجه الزمها  هاي اجتماعي آن هاي بومي و محلي كشورها و همچنين به تاريخ، فرهنگ، باورها و ارزش طور معمول به تفاوت الگوهاي توسعه به  
  اقتصاد ۹۵ ۀفحصمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۱ ينۀپاسخ: گز -۱۰۹

  
  

هاي تثبيت اقتصادي انواع سياست

  پولي -
 مجري: بانك مركزي 

  فروش اوراق مشاركت در دوران تورم  انقباضي  -
  خريد اوراق مشاركت در دوران ركود  انبساطي  -

  مالي -
 مجري: دولت 

  

 

  در دوران تورم انقباضي  -
 

  هاي مالياتي افزايش در نرخ يا پايه -
  كاهش مخارج دولت -

 در دوران ركود انبساطي  -
 

  هاي مالياتي كاهش در نرخ يا پايه -
  افزايش مخارج دولت -

  اقتصاد ۱۰۴و  ۱۰۳هاي  سؤال: * متوسط * صفحهمشخصات  ▲  ۱ ينۀپاسخ: گز -۱۱۰
  
  
  

انواع ماليات

  

  ماليات بر درآمد -۱ مستقيم
  ماليات بر دارايي و ثروت -۲

غيرمستقيم

ماليات بر نقل و انتقال دارايي -۱
  ر ارثماليات ب -۲
  حقوق و عوارض گمركي -۳
  عوارض -۴
  ماليات بر فروش -۵
  ماليات بر ارزش افزوده -۶

  
  ۱علوم و فنون ادبي  ۳۶مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۱

  .رٔه ساساني به نگارش درآمدخواندند تا اينكه در دو كتاب اوستا را موبدان براي اجراي مراسم ديني از حفظ مي  
  ۲علوم و فنون ادبي  ۶۲مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۲
  بند عاشورايي او زبانزد است. محتشم كاشاني يكي از شاعران قرن دهم است كه در سرودن شعر مذهبي، معروف و تركيب  
  ۲م و فنون ادبي علو ۸۲مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱۳
رو شاعران  هاي سنتي عرفاني نيز در تضاد بود. از اين داد و از طرف ديگر با آموزه حكومت صفوي به شعر مدحي، درباري و عاشقانه بهايي نمي  

  آوردند. انديشي روي آفريني و باريك به موضوعاتي چون اندرز، مضمون
  ۲علوم و فنون ادبي  ۸۶مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۴
  اند. آراي صفوي در موضوع تاريخ نگاشته شده شاه طهماسب از شاه طهماسب صفوي و عالم  هاي تذكرٔه كتاب  
  ۲علوم و فنون ادبي  ۱۸مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۵
االولياي عطـار   االنس خود نيز شيؤه تذكرة وشت و در كتاب نفحاتترين شاعر قرن نهم، كتاب بهارستان را به سبك گلستان سعدي ن جامي، معروف  

  هاست. االحرار يكي از آن هايي به پيروي از نظامي سرود كه تحفة كار گرفت. او همچنين مثنوي را در بيان حقايق عرفاني و ذكر احوال عارفان به
  ۲ادبي علوم و فنون  ۶۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱۶
سرايي مشـهور  ترين شاعر سبك هندي است، او در غزل هاي رنگين مشهور است. صائب تبريزي معروف كليم كاشاني در ابداع معاني و خيال  

هاي بديع و گـاه  بردن مضمون كار انگيز و به هاي خيال سبب غزل اند. بيدل دهلوي را به است و صائب را خداوندگار مضامين تازٔه شعري دانسته
  شناسيم. ور از ذهن ميد
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  ۲علوم و فنون ادبي  ۸۵مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۷
  الوقايع در ماوراءالنهر  بدايع -شرفنامۀ بدليسي در عثماني -شكوه در هند دارا اند عبارتند از: كتب  شده  هايي كه در خارج از ايران نوشته كتاب  
  ۲علوم و فنون ادبي  ۴۰و  ۳۹هاي  سؤال: * متوسط * صفحهمشخصات  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱۸
بازتاب بيشتر علـوم  -گرايي يا توجه به دنياي درون ذهن -فراق -گرايي غم -ستايش عشق«هاي سبك عراقي عبارتند از:  ترين ويژگي از مهم  

  ...» در شعر و
  ۲و فنون ادبي علوم  ۴۱و  ۴۰هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱۹

 هاي زباني نثر در سبك عراقي ويژگي

  كم در قرن هفتم ضعيف شد. نثر فني كم -۱
  يابد. نويسي در اين دوره به اسلوب ساده رواج مي تاريخ -۲
  داخل شدن لغات تركي و مغولي به فارسي -۳
  وجود آمدن سستي و ضعف در ساخت دستوري جمالت به -۴

  ۱علوم و فنون ادبي  ۶۰و  ۵۹هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۰
  هاي شعري در سبك عراقي عبارتند از:  ترين ويژگي از مهم  
  سرايي (ادبي) رواج داستان -رواج هزل و هجو (فكري) -گسترش عرفان و تصوف (فكري) -فراواني لغات عربي (زباني)  
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۸مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۱
  توانيم دستور تاريخي را ببينيم. هاي ديگر مي در اين گزينه از دستور تاريخي استفاده نشده است ولي در گزينه  
  »از بهرِ«: تقدم فعل بر مفعول، استفاده از راي نشانۀ مالكيت و حرف اضافۀ ۱گزينۀ   
  ستور فعل تاريخي: استفاده از د۲گزينۀ   
  : استفاده از دستور فعل تاريخي۳ گزينۀ  
  ۱علوم و فنون ادبي  ۷۵مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۲
  مصوت كوتاه  ۸◌َ مِ چِش مي مُ تُ نو رِي صَ نَم هما   
  مصوت كوتاه  ۸حَ دي ثِ دِل حَ دي ثي بَس شِ گِف تَست   
  ۱علوم و فنون ادبي  ۷۷ات سؤال: * ساده * صفحۀ مشخص ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۳

  داز  اَن  بَر   بدون حذف همزه  داز  رَن  بـَ
              

  ۲علوم و فنون ادبي  ۴۷مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۲۴
  لُن  عي  فا  مَ
        
  نَم  تا  رَخ  دِ
  ۲علوم و فنون ادبي  ۴۷: * ساده * صفحۀ مشخصات سؤال ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۵

        قلب و دلم:          استواري:
  لم  دِ  بُ  قل    ري  وا  تُ  اس
                  
  لن  عـ  ت  مف    تن  ال  عِ  فا

        آتشفشان:          غمناك:
   شان  فِ  تش  آ      ك  نا  غَم
                  
  لُن  عِ  تفـ  مُسـ      لُ  عو  مَف

  ۱علوم و فنون ادبي  ۷۷مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۶
  گر  ش  خا  پَر  پرخاشگر:   گان  نِ  گا  بي  بيگانگان:

                    
   فيــــن  عَ  تَض  مُس  مُستضعفين:   ران  بِ  كتَ  مُس  مستكبران:

                    
  ۲علوم و فنون ادبي  ۲۳مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۷

  شَب  زِم  سا   زان  اَ  زي  سو   جان  يِ   مِ  نغ  كُن  ز  با
  اشتباه است.» كن«جاي  به» كُ ن«شود. پس مواردي مثل  گاه يك هجاي بلند يا هجاي كوتاه تجزيه نمي ي هيچهاي آواي دقت كنيد در جداسازي پايه  
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  ۲علوم و فنون ادبي  ۶۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۸
  نَد  ما  بِ  رِ  خي  سي  كَ  تُ  دَر  را  چ  كِ  ني  دا  نَ  تُ
                                

  ۲علوم و فنون ادبي  ۴۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۹
  است.» لن فاعالتن فعالتن فعالتن فع«وزن واژٔه بيت  ۳اما در گزينۀ  ،است» فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن«وزن واژٔه بيت  ۴و  ۲، ۱هاي  در گزينه  
  ۲علوم و فنون ادبي  ۹۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۰
  نيز تشبيه داريم، اما از نوع اضافي است. ۴رخ به ماه تشبيه شده است. در گزينۀ   
  ۲علوم و فنون ادبي  ۹مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳۱
  استعاره از عاشق (خود شاعر) است.استعاره از معشوق و بيمار  منادا و استعاره است. طبيب  استعاره وجود دارد: نفس  ۳در اين بيت   
  ۲علوم و فنون ادبي  ۹۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۲
  : مهر بر دهان زدن كنايه از بستن دهن است.۲گزينۀ   
  قراري و سختي هجران است. : تكيه كردن به خار مغيالن كنايه از بي۳گزينۀ   
  از شرمنده شدن است. : آب گشتن و عرق كردن كنايه۴گزينۀ   
  ۲علوم و فنون ادبي  ۵۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۳
  ها مدنظر است. ها معناي غير حقيقي (مجازي) واژه خون در اينجا به معناي حقيقي (غيرمجازي) است، اما در ساير گزينه  
  شعر شنونده/ بيت  وجود/ گوش  سينه   
  ۲علوم و فنون ادبي  ۹مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۴
  استعاره از ماه و زهره استعاره از آسمان/ دو چشم چرخ  چرخ  /استعاره از يار ها عبارتند از: بت  در اين گزينه استعاره  
  استعاره) ۵تشخيص ( هاي معشوق  تشخيص/ جادو كردن چشم آموزش ديدن زهره و ماه   
  ها: ينهاما ساير گز  
  استعاره) ۱استعاره ( : باريدن تيغ ۱گزينۀ   
  : استعاره ندارد و يار به صاعقه و عبور طوفاني تشبيه شده است.۲گزينۀ   
  استعاره) ۱استعاره از لب ( : لعل ۴گزينۀ   
  ۲و  ۱مشخصات سؤال: * متوسط * تركيبي علوم و فنون ادبي  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۵
  ».ترسيدن«از نوع جناس ناهمسان است. رنگ باختن كنايه از » رنگ«و » جنگ«مشهود است. جناس » گ« آرايي در اين بيت واج  

  
  ۱تاريخ  ۶۸ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۳۶
 زرتشـت كعبۀ در يكم شاپور نوشتۀ سنگ. كنند مي گزارش را تاريخي رويدادهاي كه مانده جاي بر نوشته سنگ زيادي تعداد ساساني دورٔه از  

  است. جمله آن نمايد، از مي بازگو را روميان با پادشاه اين هاي جنگ كه شرح رستم نقش در
  ۱تاريخ  ۱۳۹و  ۱۳۸هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۳۷
. م ۵ قرن به متعلّق ساساني، كه به خط و زبان پهلوي »زريران يادگار« و »يكآسور درخت« داستاني هاي منظومه شناسان، زبان از برخي نظر به  

  .اند شده سروده پارتي زبان به هستند، ابتدا
  ۲تاريخ  ۸۱ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۳۸
 .آورد اسـالم يمـن ايرانيان ديگر همراه به او داد، باذان (حاكم ايراني يمن در زمان خسروپرويز) به را خسرو شدن كشته خبر  پيامبر چون  

  .شدند مسلمان كه بودند ايرانياني گروه نخستين سلمان فارسي، از پس اينان
  ۲تاريخ  ۱۰۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۳۹
 ايـن سـوي از دليـل هميشـه همين به د وبودن سلجوقي و غزنوي حكومت دو و خالفت عباسي مخالفان ترين مهم اسماعيليه، مذهب پيروان  

  داشتند. قرار آزار و تعقيب مورد ها حكومت
  ۲تاريخ  ۱۴۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۴۰
  .برد نام را ق) ۱۰۸۶ (د تبريزي و صائب ق) ۹۹۶ (د كاشاني محتشم ق)، ۹۹۱ (د بافقي وحشي توان صفوي مي عصر شاخص شاعران از  
) از خوشنويسان ۲) شاعري از دورٔه حكومت سلجوقيان و خوارزمشاهيان، ميرعماد حسني قزويني (گزينۀ ۱ري: عطار نيشابوري (گزينۀ يادآو  

  ) شاعري از دورٔه ايلخانان است.۳مشهور عهد صفوي و حمداهللا مستوفي (گزينۀ 
  ۲تاريخ  ۱۱۹ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۴۱
  .گزينند دوري شهرنشيني و شهر از كه كرد مي توصيه ها مغول به بود، كرده تدوين چنگيزخان كه مجموعۀ قوانيني عنوان به ياسا  
  ۲تاريخ  ۱۳۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۴۲
 را خود نام صفويان كه طريقت اين معنوي رهبر و بنيانگذار. بود صفوي گرفت، طريقت شكل ايلخانان دورٔه در كه صوفيانه هاي طريقت از يكي  

  .بود گيالني زاهد شيخ مريد و اردبيلي، شاگرد الدين صفي شيخ اند، گرفته او از

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

   
     
|     

داوطلبان
 

آزمـون
 

رسی
رسا

 
۹۸

 

۱۵

  ۲تاريخ  ۲۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۴۳
 گوشـت قربـاني از و كردنـد مي امتناع ها بت شپرست از ،ابراهيم  از حضرت پيروي به كه بودند اعراب از زمان با ظهور اسالم، معدودي هم  

  .شدند معروف حُنَفاء به اينان. خوردند نمي ها آن
  ۲تاريخ  ۱۷ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۴۴
 وقـايع ثبـت بـراي بعدها ولي شد، مي گرفته كار صحابۀ ايشان به و  سيرٔه پيامبر و سخنان ضبط و ثبت براي در آغاز نگاري روايي، تاريخ  

  . شد استفاده روش اين از نيز بعديهاي  دوران
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  .دهند نمي ارائه خبر نادرستي و درستي درباره نظري هيچ و انتقاد، نقد هرگونه از دور به نگاري روايي، نويسندگان ) در تاريخ۱  
  نگاري تحليلي تأليف كرده است. اريخشيؤه ت را به» تاريخ بيهقي«) ابوالفضل بيهقي، كتاب خود ۲  
  نگاري تركيبي است. ) محتواي اين گزينه، تعريف تاريخ۳  
  ۲تاريخ  ۱۸۴ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۴۵
 اروپـا سـرازير به هاب گران فلزات از عظيمي حجم جديد،هاي  سرزمين در ثروت منابع به اروپاييان يابي دست و جغرافيايي در نتيجۀ اكتشافات  

 آن تـا كـه بر اشرافيتي را آنان و شد اروپايي شاهان قدرت بيشتر افزايش موجب نقره و طال ذخيرٔه فراوان. نداشت سابقه زمان آن تا كه شد
  .بخشيد برتري كرد، فرازي مي گردن زمان

 و بـود دار زمـين و فئـودال اشـراف ضرر به ين وضعا. شد اروپايي شهرهاي تجارت رشد و اقتصادي رونق موجب قيمتي تذكر: ذخيرٔه فلزات  
  )۴(دليل نادرستي گزينۀ  .يافت افزايش صنعتگران و منزلت تجار و اعتبار مقابل، در. بدهند دست از را خود اجتماعي موقعيت كه شد موجب

  
  ايران يجغرافيا ۶۶و  ۶۴هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۴۶
    درصد ۴/۱: ۱۳۹۰نرخ رشد جمعيت در سال  

 
70 501 4/

۷۰  
 زمان دو برابر شدن جميعت مدت
نرخ رشد جميعت

  (نقشه) ايران يجغرافيا ۳۰ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۴ ينۀپاسخ: گز -۱۴۷
  ۲يا جغراف ۱۳۳ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۲ ينۀپاسخ: گز -۱۴۸
  ۲جغرافيا  ۲۵ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۴۹
ت يكـديگر قـرار روكنند. وقتي در يك ناحيه دو تودٔه هواي متفاوت در مجـا ها را از هم جدا مي تودٔه هواي مجاورند و آندو ها مرز بين  جبهه  

  آيد. ها پديد مي يا فشار در مرزهاي آنبگيرند و به هم برخورد كنند، يك منطقۀ گذار يا تغيير از نظر دما 
  )جدول( ۲جغرافيا  ۲۸ۀ * صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۵۰

  پوشش گياهي  بارش  دما  وهوا نام آب  وهوا عالمت آب

A   گرم و مرطوب(استوايي(
  هيچ ماهي

18سردتر از  C  .نيست  
   مناسب براي  بارش در تمام سال

  هاي باراني استوايي جنگل

B نامناسب براي رويش گياه  كمبود بارش  اختالف دما زياد است.  خشك  

C  معتدل  
  سردترين ماه 

18بين  C   3تا C  .است
بارش در دورٔه سرد سال 

  بيشتر از دورٔه گرم
  مناسب براي

  دار  هاي خزان جنگل

D  سرد  
  دترين ماه سر

3زير  C  .است  
  بارش تابستان

  بيشتر از زمستان
هاي  مناسب براي جنگل

  مخروطي سردسيري

E   قطبي(بسيار سرد(  
  هيچ ماهي 

10بيش از  C .نيست  
  نامناسب براي رويش گياه  كمبود بارش

  ۲جغرافيا  ۴۵و  ۴۴هاي  صفحه*  وسطمتمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۵۱
   هاي  درهV ها را با حرف  گيرند و علت اينكه آن ، شكل ميآبيمعموالً بر اثر جريان آب رودها و فرسايش  شكلV انـد ايـن  گذاري كـرده نام

  هاي تنگ و پرشيب دارند. است كه دامنه
   هاي  درهU  آيند. پديد ميطي هزاران سال  يخچاليشكل معموالً بر اثر فرسايش  
  ۲جغرافيا  ۱۰۷ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۵۲
  ۲جغرافيا  ۱۳۰ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۵۳
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  ۲جغرافيا  ۴۷ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۵۴
هايي وسـيع پديـد  ها و چاله تدريج حفره كند و به جا مي ، باد ذرات را از محل خود جابهويژه فاقد پوشش گياهي هاي ريز و به در نواحي داراي ماسه  

  شود. وجود بيايد، فرسايش بادي كُند و سپس متوقف مي ها به هاي زيرزميني، رطوبت و چسبندگي در دانه آورد. اگر در اثر برخورد با آب مي
  )نقشه( ۲جغرافيا  ۳۳و  ۳۲هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۵۵
   ماكان و تركستان هاي گبي، تكله هاي سرد: عمدتاً در عرض جغرافيايي باال يا در ارتفاعات زياد قرار دارند؛ مانند بيابان بيابان  
   كاما، استراليا و ناميبهاي آتا اند؛ مانند بيابان الجدي واقع شده السرطان و رأس هاي گرم: عمدتاً در نواحي مجاور مدار رأس بيابان  

  
  ۱شناسي  جامعه ۱۳و  ۱۲ هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۵۶
اي احوالپرسي از  ، شيؤه انجام كنش اجتماعي است كه مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته است. مثالً در هر جامعههنجار اجتماعيقسمت اول:   
  هاي معيني دارد. يگران، شيوهد

  نامند. مي سازي درونيها را  هاي اجتماعي بر افراد و كنش اجتماعي آن قسمت دوم: تأثير پديده  
  ۱شناسي  جامعه ۶۰صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۵۷

موانعي براي شكوفايي داشته باشنداخالقياتبرخي از ،اگر در جهان اجتماعي
        

 تأثير جهان اجتماعي
  بر

  جهان نفساني   

  شود. هاي رواني و اخالقي مي نكته: بعد نفساني شامل ويژگي  
  ۱شناسي  جامعه ۹۶صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۵۸
اساطيري نيست، بلكه سكوالر و دنيوي است و به ابعـاد تـاريخي و  در ديدگاه مستشرقان، هويت فرهنگي جوامع اسالمي، توحيدي و يا حتي  

و ناسيوناليستي، امت و ملت اسالمي را به اقوام مختلـف نظيـر تـرك،  قوم گرايانهشود. اين هويت در قالب عناوين  جغرافيايي آن محدود مي
  كند. عرب و فارس تقسيم مي

  ۲جامعه شناسي  ۸و  ۷هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۵۹
كنند؛ در اين ديدگاه ذهن افراد و فرهنـگ، هـويتي مـادي و  برخي جهان تكويني را به جهان طبيعت محدود مي  ديدگاه اولقسمت اول:   

  طبيعي دارند.
دانند. در اين ديدگاه، جهان ذهني و جهان تكويني  تر از جهان ذهني و تكويني مي گروهي جهان فرهنگي را مهم  ديدگاه دومقسمت دوم:   

  دهند. اهميت و استقالل خود را در برابر جهان فرهنگي از دست مي
نيز مـادٔه خـامي بـراي دخـل و دانند و جهان تكويني را  اين گروه جهان ذهني و فردي افراد را تابع فرهنگ مي  ديدگاه دومقسمت سوم:   

  دانند. ها و جوامع مختلف مي تصرف فرهنگ
  در اين ديدگاه بين علوم طبيعي و علوم انساني تفاوتي قائل نيستند.  ديدگاه اولقسمت چهارم:   
  ۲شناسي  جامعه ۱۴صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۶۰
هـاي مختلـف داشـته باشـند و در نتيجـه  توانند معيار و ميزاني براي سنجش عقايـد و ارزش نميهايي كه به حقيقتي قائل نباشند،  فرهنگ  

خواهند  ها سنجش عقايد و ارزشها به حقيقت قائل باشند، هم معياري براي  هاي خود دفاع كنند. حال اگر فرهنگ توانند از حقانيت ارزش نمي
  كنند.دفاع  هاي خود حقانيت ارزشتوانند از  داشت و هم مي

  ۲شناسي  جامعه ۳۱صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۶۱
كرد، در جهت گسترش نيازهـاي اقتصـادي و فرهنگـي جهـان  دليل اينكه در سايۀ قدرت و سلطۀ جهان غرب عمل مي استبداد استعماري به  

  نداشت. حذف مظاهر فرهنگ اسالمياي جز  غرب، چاره
  ۲شناسي  جامعه ۳۹صفحۀ *  متوسطشخصات سؤال: * م ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۶۲
داران، ناگزير هنجارها و رفتارهاي دينـي خـود را بـا  اي كه دين گونه بيني غالب در آمده است، به صورت جهان در جهان غرب، سكوالريسم به  

  كنند. توجيه مي تفاسير دنيوي و اين جهاني
  ۲شناسي  جامعه ۵۹ۀ صفح*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۶۳
هـاي  ها برخالف حكومـت طور رسمي جدايي خود را از دين اعالم كردند. اين دولت هايي شكل گرفتند كه به ، دولتانقالب فرانسهدر نهايت با   

  شناختند. گذشته، خود را با هويتي ديني نمي
  ۲شناسي  جامعه ۷۰صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۶۴
ها  شود، آن اي خاص محدود نمي المللي به منطقه هاي بين گذاري شركت اي، سرمايه المللي و بازارهاي مشترك منطقه گيري نهادهاي بين شكلبا   

  كنند. ، تغييرات اقتصادي در سطح جهاني را شناسايي و مديريت ميهاي عظيم اطالعاتي شبكهبا استفاده از 
  ۲شناسي  جامعه ۷۸صفحۀ *  ساده مشخصات سؤال: * ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۶۵
  داشت. فردي و اقتصادينامند. اين ليبراليسم بيشتر رويكردي  را ليبراليسم متقدم مي ۱۹و  ۱۸ليبراليسم قرن   
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  ۲شناسي  جامعه ۹۱و  ۹۰هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۶۶
كنند زيرا بـا ثروتـي  هاي دروني خود را از طريق استثمار كشورهاي غيرغربي حل مي شجوامع غربي، چال )مركز و پيرامون(اساس اين نظر   بر  

كنند و مشكالت حاد دروني را  آورند، رفاه عمومي را براي كارگران و اقشار ضعيف جوامع غربي تأمين مي دست مي كه از كشورهاي پيراموني به
  دهند. به بيرون از مرزهاي خود انتقال مي

  ۲شناسي  جامعه ۹۵صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۶۷
و  گيـري اقتصـاد جهـاني شكلپذيرفت، ولي با  ها اثر مي شد و از عوامل داخلي آن هاي اقتصادي در ابتدا به كشورهاي غربي محدود مي بحران  

  دهاي جهاني خود را آشكار ساخت.سرعت آثار و پيام اي به هاي منطقه ، اين بحرانكاهش اهميت مرزهاي سياسي و جغرافيايي
  ۲شناسي  جامعه ۱۱۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۶۸
گفتند؛ در نهايت بـا حمايـت  هاي كشورهاي اسالمي خود سخن مي در دولت ضرورت اصالحاتهاي نخست از  گرا كه در قدم منورالفكران غرب  

  امع خود تشكيل دادند.را در جو هاي سكوالر حكومتكشورهاي غربي، 
  ۲شناسي  جامعه ۱۱۹صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۶۹
  داد، يك انقالب اجتماعي بود. جامعه را تغيير مي ساختار سياسيخانه از آن جهت كه  جنبش عدالت  
  ۲شناسي  جامعه ۱۳۵صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۷۰
و موقعيت جهاني اسالم را  متزلزل ساختعنوان تنها رقيب بلوك غرب  ايران در دهۀ نخست، موقعيت بلوك شرق را به ب اسالميمقاومت انقال  

  .تثبيت كردعنوان يك قطب فرهنگي  به

  
  منطق ۳و  ۲هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۷۱
هـا  ) و با تأكيد بر آن۳توانيم اين قواعد را كشف كنيم (تأييد قسمت اول گزينۀ  بر دنياي تفكر (ذهن) است و ما تنها مي قواعد حاكم» منطق«  

اي نيست كه يـك  برداري بهتر از فرايند طبيعي تفكر است. همچنين منطق برنامه تر بينديشيم. نقش دانش منطق بهره تر، بهتر و دقيق سريع
). منطق، فقط ما را با طرز كار ذهـن آشـنا ۴و  ۲هاي  گونه فكر كنيد و با اين روش بينديشيد (رد گزينه يگران بگويد ايندانشمند بسازد و به د

گردد (تأييـد قسـمت دوم  نمايد و مانع بروز برخي اشتباهات، در هنگام تفكر مي كند و همين آشنايي، ما را در درست انديشيدن ياري مي مي
كنندٔه منطق دانست، كاري كه آن فيلسوف بزرگ انجام داد اين بود كه طرز كار خدادادي ذهـن را  توان ارسطو را ابداع ). بنابراين نمي۳گزينۀ 

  )۴و  ۲هاي  . (رد گزينهكشف كرد و مدوّن نمود؛ پس او كاشف قواعد منطق است؛ نه طراح آن
  ترين فعاليت روح، تفكر است؛ نه منطق. : مهم۱گزينۀ   
  منطق ۷۶و  ۷۵هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۷۲
  )۴و  ۱هاي  . (رد گزينههدف جدل غلبه بر مخاطب و قانع كردن اوست  
 )۳و  ۱هاي  . (رد گزينههدف خطابه تشويق مخاطب به انجام يا ترك يك عمل است  
  منطق ۶ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۷۳
» حكمِ صادر شده از سـوي قاضـيِ آن دادگـاه«شود و معناي آن  صفت و موصوف محسوب مي» دادگاه صادر كرده استحكمي كه قاضيِ آن «  

زماني است كه جملۀ كاملي داريـم كـه چيـزي را بـه » حكم«است؛ لذا جمله تمام نيست و هيچ حكم و قضاوتي ندارد، پس يك تصور است. 
  (نسبت دادن صفت عادالنه به حكمي كه قاضي صادر كرده).» كرده است، عادالنه استحكمي كه قاضي صادر «دهد؛ مثالً  چيزي نسبت مي

  منطق ۱۸و  ۱۷هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۷۴
 ذير از ذاتناپـ هاي مفاهيم ذاتي را نيز داشته باشند؛ يعني ممكن است انفكاك توانند برخي از ويژگي ندرت مي مفاهيمي كه عرضي هستند، به  

  شوند. )؛ اما قطعاً موخر از ذات تصور مي۱) و يا وجودشان براي ذات علت نخواهد (رد گزينۀ ۳باشند (رد گزينۀ 
  شوند. : برخي مفاهيم عرضي (عرض خاص) در تعاريف نيز استفاده مي۴گزينۀ   
  منطق ۲۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۷۵
اي از  اند كه جنس عالي آن جوهر است. اما استوانه نوعي حجم است و داراي سلسله م هستند، داراي سلسلۀ اجناسيستون و سنگ چون جس  

  اجناس است كه جنس عالي آن مقدار (كمّ يا كمّيت) است.
  منطق ۲۸و  ۲۷هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۷۶
عيد آن است؛ بنابراين تعريف ما چه از عرض خاص استفاده كرده باشد و لذا رسمي محسوب شود و جنس عالي مثلث (مقدار) يكي از اجناس ب  

تر از تعـاريف تـام  )، ناقص خواهد بود. تعاريف ناقص ضعيف۴و  ۳هاي  شمار آيد (رد گزينه چه از فصل استفاده كرده باشد و در نتيجه حدي به
  ).۲هستند (رد گزينۀ 

  منطق ۴۱تا  ۳۹هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال صاتمشخ ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۷۷
طوركلي ارتباط درستي بـا  آورد؛ به دست بهتوان از درستي يك طرف، نادرستي طرف ديگر را  در قضاياي شرطي متصل، برخالف منفصل، نمي  

آينـد (رد  شـمار مي ي، انفصـال بـهشوند و ارتباط درستي با نادرستي يا نادرستي با درست درستي يا نادرستي با نادرستي اتصال محسوب مي
  ).۳و تأييد گزينۀ  ۴و  ۱هاي  گزينه

  آيد. دست مي الجمع نيز از درستي يك طرف، نادرستي طرف ديگر به : غير از قضاياي منفصل حقيقي، در منفصل مانعة۲گزينۀ   
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  منطق ۴۸تا  ۴۵هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۷۸
  قضيۀ اصلي و لذا صادق است. : نقيض۱گزينۀ   

  

: بعضي الف ب است (كاذب)۲گزينۀ 
  

    نقيض

 هيچ الف ب نيست (صادق)
  

    متضاد

 هر الف ب است (ك)
  

    نقيض

 بعضي الف ب نيست (ص)
  توان نشان داد كه عكس هم كاذب است). بياوريم (البته در اين مورد مي دست بهتوانيم صدق و كذب قضيۀ عكس را  ي: از كذب قضيۀ اصل نم۳گزينۀ   

  

 : بعضي الف ب است (ك)۴گزينۀ 
  

    نقيض

 هيچ الف ب نيست (ص)
  

    عكس

 هيچ ب الف نيست. (ص)
  منطق ۶۲ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ينۀگز: پاسخ -۱۷۹
  تواند سالبه هم باشد. : در شكل دوم، صغرا مي۱گزينۀ   
  تواند سالبه هم باشد. : در شكل سوم، كبرا مي۲گزينۀ   
  تواند جزئي هم باشد. : در شكل دوم، صغرا مي۳گزينۀ   
  : در شكل اول، كبرا بايد كلي باشد.۴گزينۀ   

  
  

  
  منطق ۹ صفحۀ*  دشوار*  :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۸۰
  تر از معرِّف باشد. تر از معرَّف يا معرَّف عام تعريف زماني جامع نيست كه نتواند شامل همۀ افراد و مصاديق معرَّف باشد. يعني معرِّف خاص  
ند؛ نـه تعريـف منطقـي. از شو : تعريف منطقي همواره داراي معرَّف كلي است؛ زيرا مفاهيم جزئي از طريق مواجهۀ مستقيم تعريف مي۱گزينۀ   

تر بودن آن از معرَّف نيست؛ چون معلوم نيست نسبت به چه چيزي خاص است. به تعبيـر ديگـر  طرفي خاص بودن معرِّف لزوماً به معناي خاص
به همـين » عرض خاص«يا » فصل«توان آن را مختص يا خاصِّ معرَّف دانست؛ كما اينكه  اگر معرِّف مساوي (جامع و مانع) با معرَّف باشد هم مي

  شوند. ناميده مي» خاص«جهت 
» انسان«دهد، بخش عام باشد و لذا جامع افراد معرَّف شود. مثالً اگر  : ممكن است آن بخشي از ماهيت معرَّف كه معرِّف آن را نشان مي۲گزينۀ   

ولي جامع همۀ افراد معـرَّف  ،دهد ن ناطق) را نشان ميتعريف كنيم، در اينجا معرِّف (حيوان) تنها بخشي از ماهيت معرَّف (حيوا» حيوان«را به 
  (انسان) است.

  ».حيوان راه رونده«به » انسان«ولي ممكن است جامع باشد. مثل تعريف  ،گيرد، مانع نيست مي : وقتي معرِّف برخي افراد غيرمعرَّف را در بر۴گزينۀ   
  منطق ۵۳ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۸۱
  است.» برخي روستاييان«، معادل »بيشتر روستاييان«از نظر منطقي   
توانـد نتيجـۀ  ، نمي»موجبه بودن«دليل  به» دار و كشاورزند بيشتر روستاييان، دام«نتيجۀ قياس شكل دوم منتج، همواره سالبه است؛ بنابراين   

  قياس شكل دوم باشد.
بيشترِ (برخي از) روستاييان خودكفا هسـتند. «توان به نتيجۀ موردنظر رسيد:  كل اول، ميعنوان مثال از طريق چنين قياسي از ش : به۱گزينۀ   

  ».دار و كشاورزند دار و كشاورز است؛ پس بيشترِ (برخي از) روستاييان، دام هر انسان خودكفايي دام
تـوانيم  دار و كشـاورزند، مي هـا دام شـتر اهـالي آنها را بررسي كنيم و مشاهده كنيم بي : اگر تعدادي از روستاها يا همۀ آن۴و  ۳هاي  گزينه  

همـۀ «ايـن قضـيه در حقيقـت ». دار و كشـاورزند بيشتر روسـتاييان، دام«كلي طور ناقص يا تام نتيجه بگيريم بهترتيب بر اساس استقراي  به
  ، تغيير شكل ظاهري داده است.بوده كه سور آن حذف شده و بدون تغيير در معنا» دار و كشاورزند شان دام روستاها، بيشتر اهالي

تواند نتيجۀ يك استقرا باشد؛ چرا كـه  اي جزئي است و نمي قضيه» دار و كشاورزند بيشتر روستاييان، دام«نكته: ممكن است گمان شود قضيۀ   
همۀ «صورت  يك قضيۀ كلي بهتوان اين قضيه را  طور كه بيان شد، مي اي كلي است. اما بايد توجه داشت كه همان دانيم نتيجۀ استقرا قضيه مي

كتاب درسي نيز اتخاذ شده اسـت. در آنجـا  ۵۶درنظر گرفت. اين رويكرد در تمرين ح صفحۀ » دار و كشاورزند شان دام روستاها، بيشتر اهالي
  صورت نوشته شده است: يك استقراي ناقص به اين

ايم كـه تصـادفي  ندرت ديده ز قوانين راهنمايي و رانندگي است؛ زيرا بههاي رانندگي، ناشي از تخلفات گوناگون ا اكثر قريب به اتفاق تصادف«  
  »ناشي از تخلفات مذكور نباشد.

، »تصادفاتِ ديـده شـده«اما در حقيقت در مقدمۀ استدالل علتِ  ،اي جزئي است رسد نتيجه، قضيه در اين استداللِ استقرايي، اوالً به نظر مي  
(اعم از ديده شده و ديده نشـده) تعمـيم داده شـده اسـت. » همۀ تصادفات«بوده است و اين علت به  ندرت ناشي از چيزي غير از تخلفات به

ندرت ناشي از چيزي غير از تخلفات گوناگون از قـوانين راهنمـايي و راننـدگي  هر تصادف رانندگي، به«بنابراين نتيجۀ استدالل چنين است: 
شان ناشي از تخلفات گوناگون از قوانين راهنمـايي و  هاي رانندگي، اكثر قريب به اتفاق فهمۀ تصاد«شود:  تعبير ديگر همين نتيجه مي». است

  همين نتيجه با حذف سور و تغيير در شكل ظاهري بدون تغيير در معنا، در استدالل آمده است.». رانندگي هستند
كنـد،  يـك قاعـدٔه كلـي را بيـان مي...»  رانندگي، ناشي ازهاي  اكثر قريب به اتفاق تصادف«توان گفت در واقع، چون قضيۀ  طور خالصه مي به  

بودن يك اسـتدالل، » قياس«يا » استقراي ناقص«سرشتي كلي دارد، اگرچه سور كلي آن ظاهر نشده است. بنابراين بهتر است براي تشخيص 
  ن سور كلي در الفاظ نتيجه.بيشتر به ظني بودن نتيجه (استقراي ناقص) يا يقيني بودن آن (قياس) توجه كنيم تا به ظاهر شد

  شرايط نتيجه دادن (شرايط انتاج)  شكل

  غرا موجبه باشد، كبرا كلي باشد.ص  شكل اول

  كبرا كلي باشد، دو مقدمه در كيف مختلف باشند.  شكل دوم

  صغرا موجبه باشد، يكي از دو مقدمه كلي باشد.  شكل سوم

 شود. دن شرايط آن ذكر نميدور از ذهن بو علت به شكل چهارم
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  منطق ۶۳و  ۴۵تا  ۲۸هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۸۲
عنوان موضوع، تكرار شده و حد وسط  در هر دو مقدمه به» فلز«بخش بسازيم. از آنجايي كه مفهوم  توانيم از اين دو قضيه يك قياس نتيجه مي  

  شود: گونه مي واهيم داشت. چون در شكل سومِ منتج، صغرا بايد موجبه باشد، پس قياس اينشود، پس قياس شكل سوم خ محسوب مي
  همۀ فلزها رسانا هستند. هيچ فلزي گاز نيست؛ پس برخي رساناها گاز نيستند.  
  : نتيجه در شكل سوم همواره جزئي است.۲و  ۱هاي  گزينه  
، »هـيچ فلـزي گـاز نيسـت«آيد، مقدمۀ  توجه به اينكه موضوع نتيجه از صغرا مياي در شكل سوم حاصل شود، با  : اگر چنين نتيجه۳گزينۀ   

  صغراي سالبه خواهد بود و اين با شرط انتاج در شكل سوم (موجبه بودن صغرا) سازگار نيست.
دست  از مقدمات به ولي بايد دقت داشت كه اين درستي با روابط منطقي ،با توجه به محتواي آن، درست است ۳توجه: درست است كه گزينۀ   

  شود. نيامده است، بلكه از مادٔه آن فهميده مي
  فلسفه ۴۷تا  ۴۵هاي  صفحه*  دانش: حيطه* ساده : * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۸۳
 كـه نمـ اسـت؟ نهفته معنايي چه پيام غيبي اين در و چيست سخن اين از مقصود: گفتم خود با رسيد، گوشم به خبر اين كه همين«سقراط:   

. نبـردم جـايي بـه راه معمـا اين حلّ در من و گذشت چندي چيست؟ خدايي اين الهام راز پس. ندارم اي بهره كمترين دانايي از دانم مي خود
 شـده سـبب وجو جسـت و كاوش اين! ... آري است مشهور دانايي به كه رفتم كساني از يكي نزد به ابتدا پيش گرفتم؛ در ديگري راه سرانجام

هرگاه  و گردم مي بيگانگان و وطنان هم ميان در كه است همين من كار پيوسته آن، از پس ... بنگرند دشمن چشم به مرا بزرگ گروهي كه است
 جـا بـه را خداوند فرمان ترتيب اين به تا است بهره بي دانش از كه كنم روشن تا كنم مي آزمايش را او است، دانايي مدعي كه بينم مي را كسي
  ».باشم نموده آشكارتر را او پيام درستي و مباش آورده

  نمود. كرد؛ بلكه پيام خداي معبد دلفي را منتقل مي : سروش معبد دلفي نظر خود را بيان نمي۱گزينۀ   
  ».داند داناترين آدميان، كسي است كه چون سقراط بداند كه هيچ نمي«: راز پيام سروش معبد دلفي اين بود كه ۲گزينۀ   
  بين نبود. اط از ابتدا خودبزرگ: سقر۳گزينۀ   
  فلسفه ۹۲و  ۹۱هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۸۴
جا نشدن است؛  ، تعويض و جابه»عوض نشدن«شود، (مقصود از  رود. ماده عوض نمي كار مي هاي مادي به اصوالً در مورد پديده» قوه و فعل«رابطۀ   

استعداد را دارد كه در گذر زمان تغيير كند و صورتي جديد به خود بگيرد. ولي صورت، قؤه تغيير نـدارد، بلكـه  نه تغيير نكردن) بلكه اين قوه و
 مادّه چيز يك با مقايسه در است ممكن چيزي يعني در نظر گرفت؛ نسبي اموري توان صورت را مي و شود. ماده فعليت ثابتي است كه تعويض مي

 چنين جوجـه هم. ماده جوجه، به نسبت و است صورت اوليه نطفۀ به نسبت مرغ تخم مثالً. فعليت و صورت ديگر چيز با مقايسه در و باشد قوّه و
اي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه ماده همواره در حـين تغييـر (حركـت)،  ماده. نكته مرغ، به نسبت و است تخم مرغ، صورت به نسبت

شـود، بلكـه  كند)؛ مثل غوره كه با انگور تعويض نمي شود و تغيير مي شود (تبديل مي ي صورت جديد ميشود) و پذيرا ماند (تعويض نمي باقي مي
شود (صـورت  شود، بلكه خودش تبديل به ميوه مي جا نمي ) يا مثل شكوفه كه با ميوه جابه۱گيرد (رد گزينۀ  همان غوره، صورت انگور به خود مي

شود؛ بلكـه بهـار  ). اما بهار تبديل به تابستان نمي۴آيند (رد گزينۀ  صورت باران درمي ند ابر كه ذرات آن به) يا مان۲پذيرد) (رد گزينۀ  ميوه را مي
ان هسـتند شوند). به تعبير ديگر بهار و تابستان نام دو قطعه از زم رسد (تعويض مي گذرد و در پيِ آن، هنگامۀ تابستان فرا مي زماني است كه مي

صورت ديگري تبديل شود. رابطۀ بهار و تابستان بيشتر شبيه  اي باشد كه به رسد ولي اين گونه نيست كه يكي ماده يمكه يكي پس از ديگري فرا
گاه يكي به ديگـري  كنند ولي هيچ شوند و عبور مي مي» اكنون«رابطۀ دو واگنِ پشت سر هم يك قطار است كه يكي در پي ديگري وارد ايستگاهِ 

  گوييم بهار، قوه و استعداد تابستان شدن دارد. دانيم و نمي ل، بهار را علت مادّيِ تابستان نميشود؛ به همين دلي تبديل نمي
  فلسفه ۷۹و  ۷۷هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۸۵
 پـرواز و آزادي نعمت از ت،اس گرفتار زندان اين در كه زماني تا و است محبوس شده جسم قفس در كه است مرغي مانند روح افالطون، نظر از  

پرنـدٔه «بيشترين نزديكـي را بـه » كرم ابريشم و پيله«توان گفت مثال  است. بر اين اساس مي محروم هستند، مُثُل كه همان حقايق سپهر در
  آيد. صورت پروانه به پرواز در مي دارد؛ زيرا كرم ابريشم نيز بعد از رهايي از پيله به» روح و قفسِ جسم

  ها: نوعي تكامل بين دو مورد جريان دارد و نه جدايي و افتراق. هساير گزين  
  فلسفه ۱۲و  ۷، ۶هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۸۶
  هست؟ نيز غيرمادي روح يك صاحب مادي، جسم بر عالوه شناسي يكي از سؤاالت فلسفي اين است كه آيا انسان در روان  
  گويي هستند. صورت تجربي قابل پاسخ شناسي به ي پرسيده شده است كه در علوم فيزيك، شيمي و زيستها: سؤاالت ساير گزينه  
  فلسفه ۲۹و  ۲۸هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۸۷
زي فلسـفي اسـت كـه ايـن ور گيرد. در انديشه تفكيك وجود از ماهيت در هيچ علمي مطرح نيست و در امور روزانه هم مورد توجه قرار نمي  

  تفكيك صورت گرفته است.
: تعيين ماهيت اشياء بر عهدٔه فلسفه نيست؛ بلكه كشف قواعد آن بر عهدٔه منطق (مبحث تعريف) و تعيين مصاديق آن بر عهدٔه ساير ۱گزينۀ   

  علوم است.
  اصل عليت است، نه مصاديق آن.هاي علّي و معلولي بر عهدٔه علوم است. وظيفۀ فلسفه، بررسي درستي  : كشف رابطه۳گزينۀ   
شود. فلسفه فقط مبناي  طوركلي قابل درك است و جزئيات آن هم در علوم مطرح مي : شباهت و تفاوت موجودات، براي هر انساني به۴گزينۀ   

  كند. شباهت و تفاوت در موجودات را (وحدت و كثرت) بررسي مي
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  فلسفه ۱۰۴و  ۳۹هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۸۸
هـا بيشـتر از  اند و مـنشِ آن جا نگذاشـته اي از خـود بـه هستند كه نوشته» ديوژن«و » سقراط«ها،  در ميان فيلسوفانِ مطرح شده در گزينه  

  ها مورد توجه قرار گرفته است. هاي فلسفي آن پردازي نظريه
  فلسفه ۸۰و  ۷۷، ۷۲تا  ۶۴ ،۷، ۶هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۸۹
 و شناخت بودن طبيعت، درستي روش تجربه و آزمايش، يكسان عمل كردن طبيعـت ، قابل(طبيعت) هايي همچون واقعيت داشتن جهان اصل  

كـدام  هاي اصلي دانشمندان علوم تجربي است. حال بايد ببينيم در ميان اين اصول، افالطون فرض يت، پيشموجودات از اصل علّمۀ تبعيت ه
  يك را قبول نداشت:

كرد و معتقد بود  ولي اين شناخت را شناختي جزئي و غيرقابل اعتنا قلمداد مي ،دانست : افالطون شناخت درست طبيعت را ممكن مي۱گزينۀ   
  وجو كرد. معرفت حقيقي (شناخت كلي) را بايد در جاي ديگري جست

هاي اصيل، در عـالَم مُثُـل  دانست ولي معتقد بود واقعيت جهان محسوسات را واقعي مي: افالطون نيز مانند دانشمندان علوم تجربي، ۲گزينۀ   
هـاي  شوند و به تعبير ديگر واقعيت هايي از آن گوهرهاي اصيل و جاودانه محسوب مي ها و بدل هاي جهان طبيعت، تنها سايه هستند و واقعيت

نزد دانشمندان علوم » واقعي بودن جهان طبيعت«هستند. بايد توجه داشت كه  مند هاي كليِ خود در جهان برين بهره جزئيِ محسوس از مثال
عالَم طبيعت نيست. افالطون » واقعيت ثابت و پايدار و جاودانه بودنِ«معناي  آن است و به» توهمي و تخيلي و اعتباري بودنِ«تجربي در مقابل 

توهمي و تخيلـي و اعتبـاري «گويد، مقصودش  عالَم طبيعت سخن مي» ي بودنِبدل«داند و وقتي از  هم به اين معنا جهان طبيعت را واقعي مي
  آن است.» واقعيت پايدار و ثابت و اصيل نبودنِ«آن نيست؛ بلكه منظورش » بودنِ

ز نظـر او هـا نيسـت؛ زيـرا ا آن» زايي حقيقيِ معرفت«داند ولي قائل به  : افالطون گرچه با شرايطي (دخالت عقل) حواس را معتبر مي۳گزينۀ   
دست بيايد، در حالي كه حواس خطاپذير هستند؛ ثانياً فقط به موضوعات  اوالً بايد با ابزار خطاناپذير بهشناسايي، علم، دانش و معرفتِ حقيقي 

فقط » ت حقيقيمعرف«شود، بلكه  از راه يادگيري (اكتساب در دنيا) حاصل نمي كند، نه محسوسات كه همواره متغيرند؛ ثالثاً ثابت تعلق پيدا مي
كار ببريم و شرايط صحت آن را با عقل بسـنجيم، بـاز  درستي به است. به تعبير ديگر از نظر او حتي اگر حس را به» يادآوري حقايق عالَم مُثُل«

امـا  ،اردكنندٔه خوبي نسـبت بـه حقـايق عـالَم مُثُـل را د كند؛ بلكه در بهترين حالت، تنها نقش يادآوري هم حس، معرفت حقيقي ايجاد نمي
هاي حقيقي از طريق تجربه و آزمايش كه مبتني بر  دانند و معتقدند برخي شناخت زا مي دانشمندان علوم طبيعي حواس انسان را واقعاً معرفت

  شود. ادراك حسي است، حاصل مي
» خـودِ اشـياي طبيعـي«م ثبات مورد قبول افالطون نيز هست. آنچه افالطون قبول ندارد، عد» يكنواخت عمل كردن طبيعت«: اصل ۴گزينۀ   

  ».ها قوانين حاكم بر آن«است؛ نه عدم ثبات 
كمـك  توان به بخش اول جهان طبيعت يا جهان محسوسات است كه دربارٔه آن فقط مي كند. افالطون واقعيت را به دو بخش تقسيم مي: توجه  

اخت طبيعت دو جهت دارد؛ يك جهـت خطاپـذيري حـواس دست آورد. ناقص و تقريبي بودن شن حواس پنجگانه، شناختي ناقص و تقريبي به
شدني نيست. بنابراين شناخت درست عـالم  شدني است و جهت ديگر ثابت نبودن محسوسات است كه برطرف است كه با دخالت عقل برطرف

 د.وسيلۀ حس و عقل، توأمان، ممكن است ولي اين شناخت به جهت نقص دوم، هرگز شناخت حقيقي نخواهد بو طبيعت به
دسـت آورد. مُثُـل جاودانـه و  توان به كمك عقل، شناختي مطمئن و معرفتي حقيقي به بخش دوم واقعيات، جهان مُثُل است كه دربارٔه آن مي  

  تغييرناپذيرند.
  فلسفه ۱۷تا  ۱۳هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۹۰
 رفتارهـاي تمام توان مي است و معتقد نيست قائل يابد، مي پرورش آن در كه محيطي از دايج امتيازي انسان شخصيت شناسي رفتارگرا براي روان  

 بـه تواند نمي خودش كه است فرض شده قطعۀ موم يك مانند انسان مكتب ماركسيسم، چنين در كرد. هم ريزي برنامه ها آن براي و بيني پيش را او
ها هـر دو  شناسان رفتـارگرا و ماركسيسـت گيرد. بنابراين روان مي شكل زمانۀ خود، اجتماعي و اقتصادي شرايط دست در و بدهد شكلي خودش

  دانند و در اين زمينه براي فرد، هيچ استقاللي قائل نيستند. ها و شخصيت انسان را كامالً وابسته به محيط او مي اعمال و ارزش
نظريۀ واحد دربارٔه تبعيت كامل شخصيت انسـان از محـيط نيسـت. يعنـي معناي يك  : باور به اصالت فرد يا اصالت جامعه به۴و  ۲هاي  گزينه  

شناسـي  شخصي كه به هر كدام از اين دو نظر معتقد باشد، ممكن است انسان را تا حدودي مستقل يا كامالً وابسته به محيط بداند. اما در روان
  شود. گشتالت، شخصيت انسان تا حدودي مستقل از محيط محسوب مي

تواند مستقل از محيط به شخصيت  شود، قطعاً تا حدودي مي ر فلسفۀ اجتماعي ديني چون انسان داراي ارادٔه آزاد در نظر گرفته مي: د۳گزينۀ   
  خالف رفتارگرايي است.دهد و اين نظر برخود شكل 

  
  شناسي روان ۱۷۴مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۹۱
» اسـناد«است. در » اسناد«دانيم، بيانگر  ها را چه مي دهيم و علت آن هاي خود را به چه چيزي نسبت مي ها يا شكست ن موضوع كه موفقيتاي  

دهد و اين اسناد  صحيح يا غلط بودن مطرح نيست، بلكه آنچه اهميت دارد اين است كه فرد موفقيت و شكست خود را به چه چيزي نسبت مي
  گذارد. براي رفتار بعدي چه اثري ميدر انگيزٔه او 

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

   
     
|     

داوطلبان
 

آزمـون
 

رسی
رسا

 
۹۸

 

۲۱

  شناسي روان ۹۹و  ۹۸هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۹۲
هـايي از خـاطرات سـپرده شـده را فرامـوش  ) اضافه كردن. در خطاي حذف كردن فرد بخش۲) حذف كردن ۱اند:  خطاهاي حافظه دو دسته  

  آورد. بافي روي مي كند و به تحريف خاطرات يا افسانه اي ايجاد شده را پر ميه كند. در خطاي اضافه كردن فرد چاله مي
حافظـۀ «گوينـد  بازشناسي يا يادآوري غيرواقعي رويدادِ اتفاق نيفتاده است. در چنين حـالتي مـي» اضافه كردن«ترين خطاهاي  يكي از رايج  

  شكل گرفته است.» كاذب
  شناسي روان ۵۶و  ۵۵هاي  ه * صفحهمشخصات سؤال: * ساد ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۹۳
تفكـر «بينـي يـك موقعيـت از  كننـد و در پـيش سازي مـي گيرد. به اين معنا كه نوجوانان فرضيه شكل مي» تفكر فرضي«در دورٔه نوجواني   

  هاي ملموس و بيروني است. كه مبناي استدالل در دورٔه كودكي واقعيت برند؛ در حالي بهره مي» گرا احتمال
دنبال چگونگي تقويت حافظۀ خود هستند؛ بـه عبـارت ديگـر  هاي مهم دورٔه نوجواني با دورٔه كودكي اين است كه نوجوانان به اوتيكي از تف  

  گويند. مي» فراحافظه«آموزي  خواهند چگونگي به حافظه سپردن اطالعات را فراگيرند. به اين نوع مهارت مي
  شناسي روان ۸۴ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۹۴
صورت متصل و پيوسته ببينيم، نـه  بيانگر اين مطلب است كه ما گرايش داريم اشكال را به» استمرار«اصل   

  گونه ادامه خواهد داد. منقطع و غيرپيوسته. اگر به فرد بگوييم اين تصوير را ادامه بده، همين
  شناسي نروا ۱۲۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۹۵
حل (وضـعيت مطلـوب) مواجـه هسـتيم. در ايـن روش،  در هر موقعيت مسئله با دو حالت وجود مسئله (وضعيت موجود) و دسترسي به راه  

كيلـو اضـافه وزن اسـت و وضـعيت  ۱۰كند فاصلۀ اين دو وضعيت را كاهش دهد. در مثال ذكر شده وضع موجـود  كنندٔه مسئله تالش مي حل
  كند اين اختالف را كاهش دهد. لو اضافه وزن است و متخصص براي رسيدن به وضعيت مطلوب سعي ميكي ۱۰مطلوب كم كردن 

روش ذكر شده در كتاب (خرد كردن مسئله، بارش مغزي، كاهش تفاوت وضعيت موجود با وضعيت مطلـوب و شـروع از آخـر) جـزو  ۴توجه:   
  )۴(ردگزينۀ  .هاي اكتشافي است، نه تحليلي روش

  شناسي روان ۲۵مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲زينۀ پاسخ: گ -۱۹۶
هاي مربوط به خواب و برانگيختگـي از ايـن طريـق  است. پيام اي ساز شبكه دستگاه فعالترين آن  متعددي دارد كه مهم هاي مغز ساختار ميان  

  گيري. ، فرار كردن و جفتكند: جنگيدن، تغذيه رفتار مربوط به بقاي نوع را تنظيم مي هيپوتاالموسشود.  منتقل مي
  شناسي روان ۷۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۹۷
  اتفاق افتاده است.» احساس«كند،  ايجاد مي» درد «هاي حسي المسه  شود و با تحريك گيرنده وقتي سوزن وارد پوست مي  
  كرده است. » توجه«وني خود را انتخاب و به آن هاي پيرام كند، يعني يكي از محرك وقتي پرويز به كف پايش نگاه مي  
  اتفاق افتاده است.» ادراك«شود، يعني محرك توجه شده را تعبير و تفسير كرده و  وقتي با ديدن سوزن و خون پايش متوجه علت درد مي  
  شناسي روان ۳۹و  ۳۸هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۹۸
  شود؛ پس به نقش عامل محيطي اشاره دارد. كه انسان با هركس زندگي كند، شبيه به همان فرد ميمفهوم بيت اين است   
گيـري  هايي دارد، نشده است و صرف عوامـل محيطـي را در شـكل اي به اينكه خود فرد چه ويژگي قابل ذكر است كه در اين بيت هيچ اشاره  

  ت باشد.تواند درس نمي ۴داند، پس گزينۀ  شخصيت افراد مؤثر مي
  شناسي روان ۱۶و  ۱۵هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۹۹
  كار گرفته است. را به» روش شهودي«دهد، پس  تجربۀ شخصي و غيرقابل تعميم خودش را مالك قرار مي» الف«فرد   
  استفاده كرده است.» دار نظران و مقام صالحيت استناد به نظر صاحب«،از روش  با تكيه بر آيات قرآن و سخنان معصومين » ب«فرد   
  است را مالك قرار داده است.» روش علمي«هاي  عيني بودن كه از ويژگي» ج«فرد   
  شناسي روان ۱۹۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۰۰

ايجاد كند، عملكرد شـناختي  عالئم شناختيشار رواني فشار رواني داراي عالئم چندگانۀ جسماني، شناختي، هيجاني و رفتاري است. هرگاه ف  
ايجاد كند، احساساتي چون  هيجانيعالئم شود. هرگاه فشار رواني  ... دچار اشكال مي گيري و فرد مانند توجه، تمركز، حافظۀ يادگيري، تصميم

درد،  مانند سردرد، دلهايي  ايجاد كند، واكنش انيعالئم جسمكند. هرگاه فشار رواني  ... نمود پيدا مي خوشحالي، عصبانيت، ترس، اضطراب و
هايي كه فرد در برابر فشار رواني از خـود  رفتار .آيد وجود مي ... به هاي پوستي، اشكال در خوابيدن، ريزش مو و هاي گوارشي، ناراحتي ناراحتي
  است. م رفتاريئعال... بيانگر  ، شوخي كردن ومانند داد زدن، خنديدن، پرخاشگري، حمله كردن، شكستن، فرار كردن ،دهد بروز مي

  شناسي روان ۱۶۲و  ۱۶۱هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۰۱
دهندٔه نگرش متنوع  دهنده به رفتار انسان عالوه بر عوامل انگيزشي (زيستي) تابع عوامل مختلف نگرشي هم هست. عوامل شكل عوامل شكل  

 هـاي اساس نظام باورهـا و ارزش هاي او قرار دارد. در مثال ذكر شده انتخاب اين خانم بر ام شناختي فرد، باورها و ارزشاست و تحت تأثير نظ
  وي بوده كه از عوامل فرازيستي است.

  شناسي روان ۱۵۲و  ۱۵۱هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۰۲
گرايش  -تعارض گرايش ۲اجتناب هستند (انتخاب بين دو جنبۀ خواستني و ناخواستني)، اما گزينۀ  -بيانگر تعارض گرايش ۴و  ۳، ۱هاي  گزينه  

  (انتخاب بين دو موضوع جذاب و خواستني) .است
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  شناسي روان ۱۴۴و  ۱۴۳هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۰۳
گيرد و بالفاصله با پشيماني همراه است. در اينجـا  ه و بدون محاسبه تصميم ميصورت ناگهاني و باعجل گيري تكانشي فرد به در سبك تصميم  

  صورت تكانشي واكنش نشان داده و به عواقب كارش فكر نكرده است. آمده به نيز اشكان در برخورد با حادثۀ پيش
  شناسي روان ۱۱۶مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۰۴
دهـد  و جريان تحت كنترل است. وقتي فردي در حال حل مسئله است، كامالً درگير موضوع است و به آنچه انجام مـيحل مسئله يك فرايند   

  حل بهتر، بيشتر است. تر باشيم احتمال انتخاب راه آگاهي كامل دارد. در جريان حل مسئله هرچه جدي
  شناسي روان ۱۰۶مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۰۵

  خواني كنيد تا برداشت كلي داشته باشيد. مطالب هر فصل را پيش  خواني يشپ
  سعي كنيد درمورد متن چند سؤال كليدي داشته باشيد.  سؤال كردن
  ها پاسخ دهيد. مطالب را به دقت بخوانيد تا بتوانيد به پرسش  خواندن

  بخوانيد. ها را بيان كنيد و در صورت لزوم دوباره متن را جواب به خود پس دادن
  صورت منظم يادآوري اطالعات را آزمايش كنيد. به  آزمون
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