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  2 ةمايشي شمارزمون آزآ
  

 مون عموميزآ

 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی برای ، آزمون برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق

 رو روبـه تصویر اسکن با توانید می شام ، گرامی داوطلب

ـــیل به ـــ ۀوس ـــمند یگوش ـا و هوش ــ ـــت ی ـــود تبل    ، خ

  منایید. مشاهده را  عمومی های درس ترشیحی پاسخ 
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 استثناي: معني شده است، به نادرستاي   ها واژه  در همۀ گزينه -۱

  (خذالن: برگرفتن) -(لئيمي: فرومايگي) -ها)  (جِنان: بهشت -) (نوش: خوشگوار)1  
  (كيش: تيردان) -مايه: محدود)  (تنگ -افزار: پاپوش) (پاي  -) (دهش: بخشش)2  
  (ريش: زخمي) -غروب خورشيد)(فجر:  -(تخت: اريكه) -رو: راهزن)  ) (شب3  
  (چراغدان: فانوس) -(عامل: حاكم) -(كيد: فريب) -) (اعتبار: پنددادن)4  
  جز: ترتيب مناسب هستند، به به» عرش -مُلك -غِنا -قربان«هاي   ها براي واژه  همۀ معاني آمده در گزينه -۲

  خيمه -رياست -توانگري -) تصدّق2  سايبان -عظمت -نغمه -) كماندان1  
  تخت پادشاه -پادشاهي -آوازخواني -) جاي كمان4  سرير -بزرگي -دستگاه موسيقي -) صدقه3  
  جز: وجود دارد؛ به» غلط اماليي«ها   در همۀ گزينه -۳

ـــاده ا1 ـــاه نه ـــويش ) ش ـــدار خ ـــه مق ســـت ب
 

در دل مـــــن گـــــوهر اصـــــرار خـــــويش 
 

 

ــــــران را2 ــــــودي كهت ــــــت نب ) اگــــــر ذلّ
 

نبــــــــودي عفــــــــوكردن مهتــــــــران را 
 

 

ــــيد3 ــــارت رس ــــو اش ــــران چ ــــن ده وي ) اي
 

از تــــــو و آدم بــــــه امــــــارت رســــــيد 
 

 

ــــــم4 ــــــره ه ــــــا دراي  ) تبي ــــــد ب آواز ش
 

ـــــاي  ـــــد ن ـــــت دميدن چـــــو صـــــور قيام
 

(تبيره: كوس) 
  است؟ نادرستدر عبارت زير امالي كدام واژه  -۴

هـا بـه   ها در انهار كنـد، تبع  در نگر در آثار رحمت او، در دالالت وحدانيّت او. خداوندي كه در وقت بهار اشجار پرثمر كند و آب«  
  »نيكي كشاند. آن خداوندي كه اين صنع از او خاست، سزاست كه بندگان به طاعت او اهتمام كنند.

  ) اهتمام4  ) خاست3  ها ) تبع2  ) انهار1  
  جز:  ها با بيت زير تناسب دارند، به  نههمۀ گزي -۵

ــتن ــعود خويش ــالع مس ــه ط ــر ب اي مفتخ
 

ـــذرد  ـــز بگ ـــما ني ـــران ش ـــأثير اخت ت
 

  

شناســــان روزگــــار  ) در پــــيش چشــــم پرده1
 

ــــت  ــــيش نيس ــــار ب ــــردٔه رخ ادب ــــال، پ اقب
 

ــات آرد2 ــنه ز ظلم ــر تش ــكندر جگ ــون س ) چ
 

هركه نازنده بـه بخـت خـود و اقبـال خـود اسـت 
 

ــــّزت مي3 ــــاب از اوج ع ــــد رو در زوال  ) آفت نه
 

لوح است آن كه با اقبال دشمن، دشمن اسـت ساده 
 

) بــه ظلمتــي كــه ز دوران رســد گرفتــه مبــاش4
 

ــت  ــال اس ــبح اقب ــار، ص ــب ادب ــدٔه ش ــه خن ك
 

  با بيت زير تناسب مفهومي دارد؟كدام گزينه  -۶
نظري اســت  بــا وجــود رخ و بــاالي تــو كوتــه

 

ــدن  ــان دي در گلســتان شــدن و ســرو خرام
 

  

) صــبر بــر جــور رقيبــت چــه كــنم گــر نكــنم؟1
 

همــه داننــد كــه در صــحبت گــل خــاري هســت 
 

ــه2 ــم كوت ــان ) چش ــورت خوب ــر ورق ص نظران ب
 

ــدا را  ــنع خ ــم ص ــارف قل ــد و ع ــي بين ــط هم خ
 

زار ) ز آب روان و ســـــبزه و صـــــحرا و اللـــــه3
 

تر اسـت با من مگو كـه چشـم در احبـاب خـوش 
 

ــــان را4 ــــد زب ــــاييد و ببندي ــــان بگش ) مژگ
 

آفـــاق پـــر از جلـــؤه يـــار اســـت ببينيـــد 
 

  استثناي: ها با بيت زير تناسب دارند، به  همۀ گزينه -۷
گفــتم ز مهــرورزان رســم وفــا بيــاموز

 

ــا ز خوب  ــد  گفت ــر آي ــار كمت ــن ك ــان اي روي
 

  

) به حسن تو كـه وفـا پيشـه كـن، جفـا بگـذار1
 

ـــد  ـــري باش ـــه كمت ـــن ارچ ـــارن حس ـــا مق وف
 

) رسم عشّاق وفـا، خـوي بتـان بدعهـدي اسـت2
 

اين حكايـت نـه بـه عهـد تـو و دوران مـن اسـت 
 

ــت3 ــه دوران لطاف ــه ك ــن تكي ــن مك ــر حس ) ب
 

مانـــد و كـــس بـــا تـــو نمانـــد  بـــا كـــس بنمي 
 

سـتم و جـور و جفـا در دل خوبـان» خواجو) «4
 

ماننــدٔه نقشــي اســت كــه در ســنگ بگيــرد 
 

  ۹تا انتهای درس  ۶از درس :  ۱فارسی       ۳درس  تا انتهای ستایشاز ابتدای :  ۳فارسی 

18 ´: پيشنهادي زمان
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 جز: كند، به شده با الگوي نوشته شده در برابر آن گزينه مطابقت مي ها گروه اسمي مشخص در همۀ گزينه -۸

  صفت) اسم  دانند، نثرش به انتخاب درست كلمات، ممتاز است. (صفت عالي   مي بهترين نثرنويس دانشگاهي) برخي دكتر خانلري را 1  
  اسم) صفت عالي  نشين كرد. (صفت اشاره   ، كار خود را كرد و او را براي هميشه گوشهترين برخورد زده همان شتاب) متأسفانه 2  
  اليه) مضاف صفت  و وزن شعر وضع نمود، همه، نشان حسن ذوق اوست. (اسم  آواشناسي دستور زباني كه در ) اصطالحات شيواي3  
  صفت) اسم  شود. (صفت شمارشي   دارد و اين تفاوت از ماهيت شعر حاصل مي يك فرق اساسي) ترجمۀ شعر با ترجمۀ مطالب ديگر 4  
  اي وجود دارد كه اجزاي آن، همانند اجزاي مصراع نخست بيت زير است؟  در كدام گزينه جمله -۹

ارغوان جـام عقيقـي بـه سـمن خواهـد داد
 

چشم نرگس به شـقايق نگـران خواهـد شـد 
 

  

) جهــــان را ســــوگ بگرفــــت و شــــباويز1
 

بســــــان ســــــوگواران كــــــرد شــــــيون 
 

كاري اسـت ) آنچه آموخـت بـه مـا چـرخ، سـيه2
 

گرچــــه كــــرديم ســــيه بــــس ورق و دفتــــر 
 

ــــت3 ــــور توس ــــاني و دل گنج ــــنج امك ) گ
 

در تـــــن ويرانـــــه زان مـــــدفون شـــــدي 
 

ــم مي4 ــد چش ــه ص ــردان  ) ب ــرخ گ ــدت چ بين
 

مپنـــــدار كـــــز چشـــــم گيتـــــي نهـــــاني 
 

 جز:  باشد به  ها همانند حذف آن در عبارت زير مي  در همۀ گزينه» حذف فعل« -۱۰

  »نيكوخو، بهتر هزار بار از نيكورو.«  
  ) الهي، هر كه تو را شناسد كار او باريك و هر كه تو را نشناسد راه او تاريك.1  
  ه صحبت تو را ارزيدم.) يك چند به ياد تو نازيدم، اينم بس ك2  
  ) به حق تو بر خودت كه ما را در سايۀ غرور ننشاني و به عزّ وصال خود رساني.3  
  ) هركسي را آتش در دل است و اين بيچاره را آتش در جان، هركس را سروساماني است و اين بيچاره را هيچ نيست.4  
  در كدام گزينه، معادل معناي آن در بيت زير است؟» نيست«معناي فعل  -۱۱

بگريست چشم دشـمنِ مـن بـر حـديث مـن
 

فضل از غريب هست و وفـا در قريـب نيسـت 
 

  

خيمـه بـر گلـزار زن» سعدي«) دوستان گويند 1
 

دارم كـه در گلـزار نيسـت  من گلي را دوسـت مـي 
 

 

ــن2 ــم م ــود از آب چش ــد ب ــدار باي ــق را بي ) خل
 

گريم كه كس بيدار نيسـت  وين عجب كان وقت مي 
 

 

دل شــدم دالن را عيــب كــردم الجــرم بــي  ) بــي3
 

آن گنــه را ايــن عقوبــت همچنــان بســيار نيســت 
 

 

كردن واجـب اسـت از بهـر نـوش ) احتمال نيش4
 

حمل كـوه بيسـتون بـر يـاد شـيرين بـار نيسـت 
 

 (احتمال: تحمّل) 

 جز: ها، همانند نقش واژٔه مشخص شده در بيت زير است، به هاي مشخص شده در تمام گزينه  نقش دستوري گروه -۱۲

ــرم ــت محت ــرد نيس ــل خ ــگاه اه در پيش
 

نداشـت محتـرمهركس كـه فكـر جامعـه را  
 

  بشد، سايه همچنان باقي است آفتاب) گر 2  م خوان كه به معني ز توامسعدي خويشتن) 1  
  است مرغ دلم تشنه) به آب تيغ اجل 4  دارد راز را مستور) باري حريفي جو كه او 3  
  چند واژه درست معني شده است؟ -۱۳

ــه)   ــار: ميخان   -نســوب: گماشــتن)(م -دادن) (اســتقرار: بازگشــت -(وجــه: وجــود) -جنبان: محــرّك)  (سلســله -(خانــۀ خمّ
  (نبات: دختران) -(مزيد: زيادكننده) -(ورق: برگ) -(اكراه: رغبت) -(داروغه: مأمور نظارت بر اجراي احكام ديني)

  ) شش4  ) چهار3  ) سه2  ) پنج1  
  استثناي: وجود دارد به» غلط اماليي«ها   در همۀ گزينه -۱۴

ــو1 ــمن ت ــرو دش ــَوم پيش ــه ب ــس ك ــن ب ) آرم اي
 

ــَوم رخــت  ــه ب ــس ك ــرم آن ب ــو  فخ ــكر ت كش لش
 

) بهر عشقت گـر از ايـن شـيوه زنـد مـوج فـراق2
 

ــرود  ــاحل ب ــه س ــه ب ــا ك ــه همان ــن ن ــتي م كش
 

) جملـــــه آن ســـــاز و ســـــالح آراســـــتند3
 

در غــــــزا از جــــــان خــــــود برخاســــــتند 
 

ـــف4 ـــاي لطي ـــدان جف ـــد رازي ب ـــرا نباش ) چ
 

كــــــه او طــــــراوت آب و دم صــــــبا دارد؟ 
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  جز:  باشند، به» غزل اجتماعي«توانند بيتي از يك   ها، مي  همۀ گزينه -۱۵
ــاي آزادي1 ــه پ ــر ب ــادم س ــه بنه ــان ك ) آن زم

 

ـــراي آزادي  دســـت خـــود ز جـــان شســـتم از ب
 

ـــاه) 2 ـــان كوت جـــور و بيـــداد كنـــد عمـــر جوان
 

اي بزرگــــان وطــــن بهــــر خــــدا داد كنيــــد 
 

) واي بر شـهري كـه در آن مـزد مـردان درسـت3
 

از حكومت غير حبس و كشـتن و تبعيـد نيسـت 
 

ــا و 4 ــام م ــد ن ــه مانَ ــان كهن ــي«) در جه »فرّخ
 

ــا  ــديم م ــو افكن ــرح ن ــزل ط ــاد غ ــون ز ايج چ
 

  پديد آورده است؟» ايهام«شده در كدام گزينه، آرايۀ واژٔه مشخص  -۱۶
ـــدام) دل گرچـــه 1 ـــو داردم م هـــوس خـــطّ ت

 

ــاهي  ــه گ ــاه ب ــرمِ گ ــا كَ ــم ب ــو خوش ــك از ت لي
 

ــــدٔه شــــوخم2 ) كــــم نشــــود تشــــنگي دي
 

ـــه   ـــا آنك ـــرده روانب ـــويي ك ـــژه ج ـــر م ام از ه
 

ــد) 3 ــران عه ــا دگ ــا ب ــا و وف ــا م ــو ب ــان ت و پيم
 

ــاده  ــم س ــه قس ــن ك ــردم  دل م ــاور ك ــو ب هاي ت
 

ـــش 4 ـــين) آنكـــه لعل ـــافتيم ع ـــدگاني ي آب زن
 

ـــافتيم  ـــاوداني ي ـــات ج ـــردن حي ـــش م در ره
 

 ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» تناقض -حسن تعليل -تشبيه -استعاره -جناس ناهمسان«هاي   آرايه -۱۷
شـد  الف) ز صبا سنبل او دوش بـه هـم برمي

 

ــر مي  ــاق معطّ ــه آف ــيمش هم ــد  وز نس ش
 

ـــان ـــو جوان ـــوي ت ـــه ك ـــر روز ب ب) ه
 

جــــــان كاشــــــته و جگــــــر دروده 
 

كـرد ج) صنم چين بـه جمـال تـو تشـبّه مي
 

ــاد  ــنام افت ــر اص ــودي از آن روي ب ــام معب ن
 

نظـام اسـت د) رويت كه از او عالم خوبي بـه 
 

چشــم بــد از او دور يكــي مــاه تمــام اســت 
 

) هر زمان بر سر آتـش نهـدم آب دو ديـدهه
 

بس كه پيدا كند اسرار كه در سينه نهان است 
 

  ب -الف -د -ج -ه) 4  ه -ب -د -ج -) الف3  ه -ج -د -الف -) ب2  د -ج -ب -الف -ه) 1  
  شود؟  هاي كدام گزينه همگي در بيت زير ديده مي  آرايه -۱۸

تا شـدي يوسـف مصـر دلـم اي جـان عزيـز
 

وشم دجلـۀ بغـداد شـده اسـت ديده يعقوب 
 

  تشخيص -اغراق -جناس ناهمسان -) تلميح2  ايهام تناسب -اغراق -استعاره -) تشبيه1  
  آميزي حس -تشخيص -تلميح -) تشبيه4  ايهام تناسب -آميزي  حس -تناسب -) استعاره3  
  كدام گزينه با بيت زير تناسب دارد؟ -۱۹

ــري اي هم ــويش فك ــان، در ره آزادي خ وطن
 

بنماييد كه هـركس نكنـد، مثـل مـن اسـت 
 

  

) ز برون كسـي نيايـد چـو بـه يـاري تـو اينجـا1
 

تـــو ز خويشـــتن بـــرون آ ســـپه تتـــار بشـــكن 
 

) مــردن از هــر چيــز در عــالم بتــر باشــد ولــي2
 

بنــدٔه بيگانگــان بــودن ز مــردن بــدتر اســت 
 

) سروري كاو مال مردم بـرد دزدي رهـزن اسـت3
 

مژه چون خم شد به سوي چشم، نوك نشتر است 
 

) دزد وطــن هســت ســير و آن كــه همــه عمــر4
 

نثــــار گرســــنه بهــــر وطــــن بــــوده جــــان  
 

 جز: ها با بيت زير تناسب دارند، به  همۀ گزينه -۲۰
گفت: بايد حد زنـد هشـيار مـردم مسـت را

 

گفت: هشياري بيار، اينجا كسي هشيار نيست 
 

  

ــدان را1 ــن رن ــع مك ــو من ــده گ ــب بيه ) محتس
 

كان كه با شاهد و مي نيست كـدام اسـت امـروز؟ 
 

) در همــــــه شــــــهر بيــــــابي هشــــــيار2
 

ـــــه را  ـــــباني گل ـــــرگ ش ـــــد گ ـــــر كن گ
 

ــود3 ــد ب ــي خواه ــت، دوزخ ــق و مس ــر عاش ) گ
 

ـــت  ـــف دس ـــون ك ـــي بهشـــت را چ ـــردا بين ف
 

ـــــراب4 ـــــارٔه ش ـــــاب هاي بي خوري ) كفّ حس
 

ـــت  ـــتن اس ـــتان نشس ـــۀ مس ـــيار در ميان هش
 

 ها دارد؟  كدام گزينه مفهومي متفاوت با ساير گزينه -۲۱
) ســــر ز كمنــــد خــــرد چگونــــه كشــــم؟1

 

ـــــرا  ـــــار م ـــــر حم ـــــرد داد ب ـــــل خ فض
 

) جـــان را بـــه خـــرد نكـــو چـــو ديبـــا كـــن2
 

تــــــا مــــــرد خــــــرد نگويــــــدت رعنــــــا 
 

) هر خصلت و صفت كـه گزيـد از جهـان خـرد3
 

ــــه  ــــو تعبي ــــت ت ــــار  در طين ــــرد كردگ اي ك
 

ـــاالري4 ـــت س ـــل راس ـــو عق ـــان ت ـــر ج ) ب
 

عقــــل اســــت اميــــر و جــــان تــــو عامــــل 
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  كدام گزينه با بيت زير تناسب مفهومي دارد؟ -۲۲
فروشــــي در ادب نيســــت  بگفتــــا: جان

 

ــت: از عشــق  ــن عجــب نيســت  بگف بازان اي
 

  

ـــوزد1 ـــق آم ـــان ز عش ـــه ادب ج ـــزار گون ) ه
 

ــــافتن ز مكتب  ــــوان ي ــــه آن ادب نت ــــا ك ه
 

) دل و دانش همه در عشـق بتـان بايـد باخـت2
 

ـــرد  ـــد ك ـــب باي ـــه لق ـــدلِ ديوان ـــويش را بي خ
 

) پشت پا بر جسم زد جان تا هـواي عشـق كـرد3
 

جامه را بخشد بـه سـاحل هـر كـه بـر دريـا زنـد 
 

) شعله در جاني كه خاك حسرت ديـدار نيسـت4
 

خــاك در چشــمي كــه نتــوان بــود حيــران شــما 
 

 جز:  ها با بيت زير تناسب مفهومي دارند، به  همۀ گزينه -۲۳
ــز ــه او ني ــد ك ــب مگويي ــبم عي ــا محتس ب

 

پيوسته چو مـا در طلـب عـيش مـدام اسـت 
 

  

ـــاموز1 ـــدي از محتســـب بي ـــق رن ) اي دل طري
 

مست است و در حـق او كـس ايـن گمـان نـدارد 
 

) مــن كــه بــر ســنگ زدم شيشــۀ تقــوي و ورع2
 

محتســب بهــر چــه بــر شيشــه زنــد ســنگ مــرا؟ 
 

ــروز3 ــم محتســب ام ــارغ ز غ ــتم و ف ــن مس ) م
 

ــازار، خــراب اســت  كــاو نيــز چــو مــن، بــر ســر ب
 

) نهفته نذر تـو اي محتسـب دو جـامي هسـت4
 

صراحي (= جام شراب) همه بشكن، سبوي ما بگذار 
 

 ها دارد؟  كدام گزينه مفهومي متفاوت با ساير گزينه -۲۴
) طريــق عشــق پرآشــوب و فتنــه اســت اي دل1

 

ـــتاب رود  ـــا ش ـــن راه ب ـــه در اي ـــد آن ك بيفت
 

ــه دل و جانــت اوفتــد2 ــور عشــق حــق ب ) گــر ن
 

بـــاهللا كـــز آفتـــاب فلـــك خـــوبتر شـــوي 
 

) شكوه عشـق نگـه كـن، كـه مـوي مجنـون را3
 

ـــد  ـــانه كن ـــاب، ش ـــعۀ آفت ـــه شعش ـــك ب فل
 

خانــــۀ مقصــــود  ) فرزانــــه درآيــــد بــــه پري4
 

هــركس كــه در ايــن باديــه ديوانــۀ عشــق اســت 
 

  استثناي: است به تقابلها با مفهوم نهايي بيت زير در   مفهوم همۀ گزينه -۲۵
انــد  چــون دامــن وصــال بــه كوشــش گرفته

 

چندان كه ممكن است نكوشـد كسـي چـرا؟ 
 

  

ـــان نمي1 ـــه پاي رســـد ) از ســـعي، راه عشـــق ب
 

در تـــرك كوشـــش اســـت طريـــق نجـــات مـــا 
 

ـــود راه دور عشـــق2 ـــده ش ـــتگي بري ) ز آهس
 

، شــتاب توســت»صــائب«زنجيـر پــاي ســعي تــو  
 

ــد3 ــامروا ش ــوان ك ــش نت ــه كوش ــق ب ) از عش
 

ـــد؟  ـــر آي ـــال و پ ـــه از ب ـــش ســـوزنده چ در آت
 

) نيست ممكن سربرآوردن به سعي از كار عشـق4
 

ساحل اين بحر خونين، دست بر هم ماندن اسـت 
 

  

  ۲۶-۳۵(الحوار أو أو املفردات أو املفهوم  الجواب للّرتجمةعّین األصّح و األدّق يف(:  

  : )َق الّسامواِت و األرَض و َجَعَل الظُّلاُمِت و الّنورَ الَحمُد للِّه الّذي َخلَ ( -۲۶

  ها و روشنایی را پدیدار کرد. ) ستایش برای خدایی است که آسامن و زمین را خلق منود و تاریکی۱  

  را آفرید و تاریکی و روشنایی را قرار داد.  ها ) حمد و سپاس از آن خداست هامن که آسامن و زمین۲  

  آورد. ها و روشنی را پدید می ها و زمین را آفریده است و تاریکی خدایی را که آسامن ) حمد و ستایش۳  

  ها و روشنی را قرار داد. ها و زمین را آفرید و تاریکی که آسامنهامن ) سپاس مخصوص خداوند است ۴  

ِة و« -۲۷   »:املَتاِحِف و األشجاِر َعلی الرَّصیِف! هذه األماِکُن متَتلِکُها الّدولُة و یَْنَتِفُع بها الّناُس نحو الَهواتِف العامَّ

  رو! ها و درختان در پیاده های عمومی، موزه برند مانند تلفن ها بهره می ها را دولت در مالکیت دارد و مردم از آن ) این مکان۱  

هـا و  و منایشـگاه هـای عمـومی برند مانند تلفـن ها سود می هایی است که در مالکیت دولت است و مردم از آن ها مکان ) این۲  

  درختان در خیابان!

هـا و  های بهداشتی عمومی و موزه شوند مانند رسویس مند می ها بهره هایی را که دولت در اختیار دارد، مردم از آن ) این مکان۳  

  رو! درختان در پیاده

  روها! ها و درختان در پیاده لفن عمومی و موزهرساند مانند ت ها به مردم سود می ها را در مالکیت خویش دارد و با آن دولت این مکان) ۴  

 
 

  ۴تا انتهای درس  ۱از درس  : ۱ ، زبان قرآنیعرب      ۱درس :  ۳ ، زبان قرآنیعرب
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  »:یَِئَس الُعلامُء ِمن َمعرِفة رسِّ تلَک الظّاِهرَِة کیف تُْحِدثُها األیّاُم املاِطرُة َمرَّتیِن يف سنٍة واحدٍة!« -۲۸

  د، ناامید شدند!کن ) دانشمندان از شناخت راز آن پدیده که چگونه روزهای بارانی، آن را دو بار در یک سال ایجاد می۱  

  شوند! کند، مأیوس می ای که روزهای بارانی، آن را تنها دو بار در یک سال ایجاد می  ) عاملان از پی بردن به راز آن پدیده۲  

  آید! ) دانشمندان از شناخنت راز آن پدیده مأیوس شدند که چگونه در روزهای بارانی در یک سال، دو بار پدید می۳  

  آورند! ای است که روزهای بارانی آن را دو بار در سال پدید می  دان از شناخت آن پدیده) ناامیدی دانشمن۴  

  »:لعّل املسلمین یُبرصون الرَّحمَة الواسعَة اإللهّیَة و یَسَتْیِقظوَن ِمن نَوِم الَغفلَِة و یَسیرون طُرُق املَْجِد!« -۲۹

  کردند! از خواب غفلت بیدار شده و مسیرهای عظمت را طی میکردند و  ) کاش مسلامنان رحمت گسرتدۀ خدا را مشاهده می۱  

  های بزرگ را بپیامیند! ) شاید که مسلامنان با دیدن رحمت وسیع الهی از خواب غفلت بیدار شوند و راه۲  

  منایند! های عظمت و بزرگی را طی امید است که مسلامنان رحمت گسرتدۀ الهی را ببینند و از خواب غفلت بیدار شوند و راه) ۳  

  ) باشد که مسلامنان رحمت گسرتدۀ خداوند را ببینند و از خواب غفلت خویش بیدار شوند و مسیرهای ترقی را بروند!۴  

  عّین الّصحیح:  -۳۰

  ) املسلمون ُخمُس سّکاِن العالَِم!: پنج درصد از ساکنین جهان، مسلامنان هستند!۱  

  کند!  شک آن عالِم تالش به ایجاد اختالف بین مسلامنان می ملسلمین!: بی) إنّه عالٌِم یُحاِول بَّث الِخالِف بیَن ا۲  

  مناید! گر می های مختلف جلوه ) یتََجلَّی اتّحاُد االُّمِة اإلسالمیِّة يف ُصوٍر کثیرة!: وحدت امت اسالم را در شکل۳  

!: هرکس ببیند کسی ) ۴     کند پس او مزدور دشمن است! را که به تفرقه دعوت میمن رأی أحداً یَدعو إلی التّفرقِة فُهو َعمیُل الَعدوِّ

  فیه کلمتان متضاّدتان:  لیسعّین ما  -۳۱

معِ!۱     ) أعداُؤنا تَْفُرُغ قلوبهم حینام اُِرسوا و مُتْألُ عیونُهم ِمن الدَّ

  ) إّن الَحنفیَّة وسیلة لِفتح تیّار املاء و إغالقه!۲  

  ها الّدیُن و أکََّد علیها ِمراراً!) هذه ِفکرٌة إسالمیٌّة عاّمٌة بَّرشَ ب۳  

  ) إّن هذه الَعالئَِم مشرتکة بَیَن اإلسِم و الفعِل و لکّن الَجزم ُمختصٌّ ِبالفعِل!۴  

  مع َغیرِه يف املفهوم؟ یَْخَتلِفُ أيُّ حدیٍث  -۳۲

یُف یُلْطَُف لَیلتَیِن فإذا کانت لیلُة الثّالثِة فهو لیس بضیٍف!۱     ) الضَّ

  ل یوٍم و الثّاين و الثّالث و ما بَعده فهو صدقٌة تَُصّدُق بها علیه!) الّضیافُة أوّ ۲  

  ) طعاُم الواحِد یَکفي اإلثنین و طعاُم اإلثنیِن یَکفي ثالثة و طعاُم الثّالثِة یَکفي األربعَة!۳  

  ) الّضیافُة ثالثُة أیّاٍم فام زاد فهو صدقٌة و علی الّضیِف أْن یَتحوََّل بعَد ثالثِة أیّاٍم!۴  

لْمّي: ال تَُدلُّ عّین اآلیة الکریمة الّتي  -۳۳   علی التَّعایُِش السِّ

  )و الّذین جاَهدوا فینا لََنْهدیَنَُّهم ُسبُلَنا و إّن اللّه ملََع الُْمحِسنین() ۱  

  )قُْل یا أهَل الْکتاِب تَعالَوا إلی کلمٍة َسواٍء بَیَننا و بَینُکم() ۲  

  )فإذا الّذي بَیَنک و بَیَنه عداوٌة کأنّه ويلٌّ حمیمٌ  إْدفَْع ِبالّتي هَي أَْحَسنُ () ۳  

  )و ال تَُسبّوا الّذین یَْدعوَن ِمْن دوِن اللِّه فَیَُسبّوا اللَّه َعْدواً ِبَغیِْر ِعلْمٍ () ۴  
  عّین الّصحیح َحَسَب الواِقع: -۳۴

ُم!۱     ) إّن الَعَصَب َخیٌط أبیُض يف الجسم یَجري فیه الدَّ

  سٌم من أجساِمنا یََقُع بیَن ُجلودنا و ِعظاِمنا!) اللَّْحُم قِ ۲  

َهُب عنٌرص فلزّيٌّ أرَخُص من الحدید و هو ُموّصل الکهرباِء!۳     ) الذَّ

  ) الّرتاُب هو طینٌة مختلطٌة ِباملاء و نَْحُن ُخلِْقنا ِمنه!۴  

  عّین اإلجابات الّصحیحة يف هذا الحوار:  -۳۵

  الزّائرة: علی َعیني، یا أخي، ال بأَس! -  الحقیبَة إلی ُهنا! . رشطيُّ الجامرک: اِجلبي هذه۱  

  الزّائرة: إنّها لُفرشاة األسنان و الُحبوب و املالبس! -  . رشطيُّ الجامرک: َعفواً لَِمن هذه الحقیبة؟۲  

ْل، هي َمفتوحٌة للّتفتیش! -  . رشطيُّ الجامرک: اِْفَتِحیها ِمن َفْضلِِک!۳     الزّائِرَة: تََفضَّ

  ۳و  ۲، ۱) ۴  ۳و  ۱) ۳  ۳و  ۲) ۲  ۲و  ۱) ۱  
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 ۳۶ -۳۸( ّص ايل ُمجیباً عنها مبا یناسب النّ ّص التّ قرأ النّ إ:( 

... أّن تلـك الحكايـة تكـون حقیقّیـًة، حّتـی أيّن رأیـُت ِفلـامً عجیبـاً )۳۶(ملّا َسمعُت حکایة مطِر الّسمک ماکان بإستطاَعتی أن ...«

... سنویّاً يف جمهوریّة الُهندوراس و تُسبُِّب إحتفال أهالیهـا بهـذا )۳۸(َط األسامک من الّسامء ظاهرٌة طبیعّیٌة ...... تَساقُ )۳۷(َعلََّمني ...

 »الیوم سنویّاً!

َق ۱ -۳۶ َق ۲  ) يَُصدِّ َق ۳  ) أَُصدِّ قُت ۴  ) تَُصدِّ  ) َصدَّ

 ) لیَت ۴  ) أَنّ ۳  ) لکنّ ۲  ) لعّل ۱ -۳۷

 ) تَحُدثُ ۴  ثُ ) تَُحدِّ ۳  ) تُحِدثُ ۲  ) تَتَحّدثُ ۱ -۳۸

 ) ۳۹-۴۵إقرأ الّنّص الّتايل ثّم أجب عن األسئلة مبا یُناسب الّنّص(:  

شـّك أنّـه   ُمختلِفة تجذب الّناس! أّما للَخریـِف ِسـحٌر یَخلـب القلـوب بألوانـه البدیعـة و ال ٌلکّل فصل من فصول الّسنة ممّیزات«

راء فيـه و تَسـتبدله ـع کّل فصول العام فیه، األشـجار تَخلـُع أثوابهـا الخضـأحسُن الفصول جامالً! الخریف ثالث الفصول، بل؛ إنّه یَجم

بثوٍب أصفر و أحمر و يف الّنهایة تسقط هذه األوراُق الّصفراء و الحمراء علـی األرض و تجعلهـا جمیلـة تتمّتـع بهـا العیـون و یبـتهج 

اً لها للعیش! لعّل قلیال من الّنـاس الیحّبـون الخریـف ِألنّهـم الّناس. و عندئٍذ تستعّد بعض الطُّیور للهجرة إلی مکان آَخر یکون مناسب

تهدأُ یشعرون بالقلق و الُحزن فیه مبوت الطّبیعة و اليعرفون أّن هذا املوت ليس دامئّياً، لکّن أکرثهم من ُمحّبیه و یعتقدون أّن الّروَح 

ار الطّبیعة و مظاهرها. لعلّک التجد يف هذا الفصل أجمل من أرس  أجمُل أماَم جامل الخریف کأنّه اُقیم مهرجان یُعرَض للحارضین فیه 

  »الجلوس قرب الّنافذة مع کوب ساخن من الّشاي و أنت تُراقب تساُقَط األوراق و تتأّمُل جامل الکَون و تُسّبح خالق هذا الجامل!

 ؟الخطأما هو ...............» الخريُف يُسّبُب « -۳۹

  ) الحزن ِألكرث الّناِس!۲  مناسب! ) هجرة بعض الطّيور إلی مكان۱  

  ) تَسبيح العباِد لِخالقهم!۴    ) مَتتَُّع العيوِن ِبجامِل األرض!۳  

 عنّي الّصحيح: -۴۰

  ة!نالّصيف الّذي يكون ثالث فصول السّ ) الخريف يأيت بعد ۱  

  ) التوجد أوراق خرضاء علی األشجار يف الّربيع ألنّها قد َخلََعت أثوابها!۲  

ور عندما ينظرون إلی جامل الخريف! ) قليٌل من۳     الّناِس يَشعروَن ِبالرسُّ

  ) تَساقُط األوراق يف الخريف يجعُل األرَض جميلة!۴  

 املفهوُم املُسَتنتُج ِمن الّنّص هو أّن ............... -۴۱

ل و التّفكُّر يف جامل الطّبيعة يُسبُّب تَسبيَح الخالق!۱     ) التّأمُّ

  الخريِف قُرَب الّنافذة و نرشَب كوباً من الّشاي! ) علينا أن نجلَس يف۲  

  ) الطّبيعة مَتوُت كَام أّن الحيوانات متوُت كلّها يوماً!۳  

  اليُسبُِّح خالَقه إّال يف فصل الخريِف! العاقُل  ) اإلنسانُ ۴  

 ما هو الّصحيح للفراغ؟...............» جامُل الخريِف « -۴۲

  ) يَُوفُِّر القلَق و الُحزن لإلنسان!۲    ) يَُعرِّفُنا أرسار الطّبيعة!۱  

  ) يجُرب الطُّيوَر للهجرة!۴    ) يُسبُّب موَت الطّبيعة!۳  

 عنيِّ الّصحيح عن نوعّية الكلامت: -۴۳

  الزم -مجرّد ثاليثّ  -للغائبة -) تَخلَُع: مضارع۲  معرب -إسم مفعول -مؤنّث -مفرد -) ُمختلفة: إسم۱  

: مضارع۳     معرب -جمع مكّرس  -مذكّر -) َجامل: إسم۴  مزيد ثاليّث بزيادة ثالثة أحرُف -للغائبة -) تَستَِعدُّ

 »  األوراِق! تَساُقطأنَت تُراقُب «َميِّز الّصحيح للكلمة الّتي تحتها خّط:  -۴۴

  معرب/ مفعول و منصوب -»تَفاُعل«مصدر باب  -) إسم۱  

  املسترت» أنَت «الزم/ فعل و فاعله ضمري  -مزيد ثاليثّ  -مضارع -) فعل۲  

  للمخاطب/ خرب و مرفوع -معلوم -مبنيّ  -ماٍض  -) فعل۳  

  معرب/ مفعول و منصوب -مؤنّث -مفرد -) إسم۴  
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 ؟»أجمل«ما هو الّصحيح عن كلمة  -۴۵

  خرب لعّل  -) فعل ماٍض ۲  خرب للحروف املشبّهة بالفعل -) إسم التّفضيل۱  

  کرةجملة تصف النّ  -) فعل ماٍض ۴    نائب فاعل -) إسم التّفضيل۳  

 ) ۴۶-۵۰عیّن املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة(:  

 اآلخرين: يختلف» ال«ميِّز  -۴۶

  ) عندما سمَع كالمي صاَح ال خائَن يف فَريقنا!۲  ) قلُت لَِولَدي ال بأَس، إّن الَهزمية ِجُرس النَّجاح!۱  

  دِب ال ِبالنَّسِب!) َرشُف الَفتَی ِباأل ۴  )ذلك الكتاُب ال َريب فيه ُهدًی لِلمتّقنيَ () ۳  

 !» لّذی یکون مفتوحاً اال ............... يف املدرسة ليَك ............... مکّیف الهواء «عنيِّ الّصحيح للَفراَغنِي:  -۴۷

  یُغلَِق  -) طالُب ۴  تُغلَِق  -) طالباً ۳  یُغلَِق  -) الطالبةَ ۲  تُغلَِق  -) طالبةَ ۱  

 ؟ةمن األفعال املزيد اليوجديف أّي عبارة  -۴۸

  ) عندما نَنظُُر إلی إحتفالِهم نَُرسُّ كثرياً!۲  ) فَِرَح حامٌد كثرياً ملّا إشَرتَی والُده حاسوباً له!۱  

  ) كاتََب الُجندّي أُرستَه َعَرب اإلنرتنِت!۴  ) يَِجُب َعَيلّ أْن اُنِفق من أموايل!۳  

 يف األفعال: الخطأعنيِّ  -۴۹

  ) إعتَمدوا علَی أنفِسكم أيّها الّشباُب!۲  حنَي!) أوالدي يُجالِسوَن األصدقاَء الّصال۱  

ال!۴  ) أَ أنتم نَزَّلتم البَضائَع أْم ُهم نَزَّلوها!۳     ) قبَل أن تَقوال شيئاً تَأَمَّ

 ..............!» كأَنَّ ............... ُدروٍس ِمن هذا الكتاِب «ميِّز الكلمَتنِي املناسبَتنِي:  -۵۰

  َصعباً  -) ثالثَ ۴  َصعٌب  -) ثالثةَ ۳  صعٌب  -ثُ ) ثال ۲  َصعباً  -) ثالثةَ ۱  

  
  باشد؟ يك از رخدادهاي قيامت مي وقوع كدام» مسبب«و » تابع«ترتيب  به» آشكار شدن اسرار و حقايق عالم« -۵۱

  برپا شدن دادگاه عدل الهي -) تابيدن نور حقيقت از جانب خداوند1  
  دادن نامۀ اعمال -از جانب خداوند) تابيدن نور حقيقت 2  
  دادن نامۀ اعمال -) حضور شاهدان و گواهان3  
  برپا شدن دادگاه عدل الهي -) حضور شاهدان و گواهان4  
داننـد و كـدام آيـۀ شـريفه حـاكي از ايـن كـالم  در مناجات خود با معبودش مايۀ افتخار خويش را چه چيز مي امام علي  -۵۲

  باشد؟ مي اميرالمؤمنين 
  )وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ( -گونه است كه امام دوست دارد ) خداوند همان1  
  )شيءٍوَ هُوَ َربُّ كُلِّ ( -گونه است كه امام دوست دارد ) خداوند همان2  
  )وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً اَحَدٌ( -) خداوند پروردگار امام است3  
  )شيءٍوَ هُوَ َربُّ كُلِّ ( -) خداوند پروردگار امام است4  
گيـرد،  هاي مختلف خدادادي در انسان، با مرگ و تدفين در تضاد قـرار مـي ها و سرمايه آن زمان كه فلسفۀ وجود انبوه استعداد -۵۳

  گردد؟ يك از ادلۀ وجود معاد جلب مي توجه ما به كدام
  ي حكمت الهي) ضرورت معاد در پرتو2  ) امكان معاد با توجه به توانايي خداوند1  
  ) ضرورت معاد در پرتوي عدل الهي4  ) امكان معاد با توجه به آفرينش نخستين انسان3  
  شناخت صفات و اسماء الهي براي انسان چگونه امري است و مؤيّد آن كدام كالم نوراني است؟ -۵۴

    »شيءٍتَفَكَّروا في كُلِّ « -) ناممكن2  »شيءٍتَفَكَّروا في كُلِّ « -) ممكن1  
  »وَ ال تَفَكَّروا في ذاتِ اهللا« -) ناممكن4  »وَ ال تَفَكَّروا في ذاتِ اهللا« -) ممكن3  
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  گردد؟ كدام عالم است و كدام مفهوم از آن مستفاد مي )يُنبّؤا الْاِنسانُ يَوْمَئِذٍ بِما قَدَّمَ وَ أَخَّرَ(ظرف تحقق آيۀ شريفۀ  -۵۵
  كند. مام جوانب آثار اعمالش علم پيدا ميكمال آگاهي انسان در قيامت كه به ت -) قيامت1  
  رابطۀ ميان دنيا و قيامت مفتوح است و پروندٔه انسان تا پايان قيامت متأثر از آثار ماتأخّر اعمالش است. -) قيامت2  
  رابطۀ ميان دنيا و قيامت مفتوح است و پروندٔه انسان تا پايان قيامت متأثر از آثار ماتأخّر اعمالش است. -) برزخ3  
  كند. كمال آگاهي انسان در قيامت كه به تمام جوانب آثار اعمالش علم پيدا مي -) برزخ4  
را با كالم وحي مسـتند كنـيم، از » انسان در برزخ اختياري براي عمل و جبران گذشته ندارد«گاه كه بخواهيم مفهوم عبارت  آن -۵۶

  كنيم؟ كدام آيۀ شريفه استفاده مي
  )لَعَلّي اَعْمَلُ صالِحاً فيما تَرَكْت() 2    )عَلَيْنالِمَ شَهِدتُمْ () 1  
  )يَعلَمونَ ما تَفعَلون() 4    )كلَّا اِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها() 3  
  باشد؟ يك از ادلۀ اثبات معاد مي ها و سرانگشتان انسان، رهنمون ما به كدام اشارٔه خداوند در قرآن كريم به تجديد خلقت استخوان -۵۷
  ) ضرورت معاد با توجه به آفرينش نخستين انسان2  ن معاد با توجه به آفرينش نخستين انسان) امكا 1  
  ) ضرورت معاد با توجه به قدرت مطلق الهي4  ) امكان معاد با توجه به قدرت مطلق الهي3  
  بين چه مفهومي است؟ترتيب از زبان كيست و م به )شيءٍقالوا اَنْطَقَنَا اهللاُ الّذي اَنْطَقَ كُلَّ (آيۀ شريفۀ  -۵۸
  ها و مشاهدٔه حقيقت اعمالشان دست چپ آن دادن نامۀ عمل بدكاران به -) بدكاران خطاب به اعضاي بدن1  
  امكان معاد و آفرينش مجدد جسم انسان به قدرت مطلق الهي -) پوست تن در قيامت به هنگام دادگاه عدل الهي2  
  آفرينش مجدد جسم انسان به قدرت مطلق الهيامكان معاد و  -) بدكاران خطاب به اعضاي بدن3  
  ها و مشاهدٔه حقيقت اعمالشان دست چپ آن دادن نامۀ عمل بدكاران به -) پوست تن در قيامت به هنگام دادگاه عدل الهي4  
  دنيا، چيست؟ها در  ، علت علم گروهي از گواهان رستاخيز به اعمال مستمر انسان)يَعْلَمونَ ما تَفْعَلون(بنا بر آيۀ شريفۀ  -۵۹

  اند. اند و از هر خطايي مصون و محفوظ ها را در دنيا ديده ) ظاهر و باطن اعمال انسان1  
  اند. ها را ثبت و ضبط كرده اند و تمامي اعمال آن ها بوده ها، همواره مراقب آن ) در طول زندگي انسان2  
  اند. ، در روز قيامت نيز شاهدان دادگاه عدل الهياند ها بوده گونه كه در دنيا ناظر و شاهد بر اعمال انسان ) همان3  
  گيرد. ها ميزان سنجش اعمال قرار مي ) اعمال اين گواهان عين آن چيزي است كه خدا دستور داده است و گواهي آن4  
  ؟باشد  كدام آيۀ شريفه شاهد مثالي از مشي انبياي الهي در بيان ضرورت ايمان به معاد، پس از ايمان به خدا مي -۶۰

  )اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَ أنّكُمْ اِلَيْنا ال تُرجَعُون() 2  )وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأرضَ وَ ما بَيْنَهُما العِبينَ() 1  
  )عَلُ الَّذينَ آمنوا وَ عَمِلوا الصّالحاتِ كَالْمُفْسِدينَ فِي اَألْرضِاَمْ نَجْ() 4  )اهللاُ ال اِلهَ اِلّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلي يَْومِ الْقِيامَة ال َريْبَ فيهِ() 3  
  باشد؟ درست است و اين آيه، ناظر بر كدام جنبه از ابعاد توحيد مي )اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً(كدام وصف پيرامون  -۶۱

  ربوبيت -انسان نيستند) استعدادهاي اعطا شده به انسان منحصر به زندگي دنيايي 1  
  خالقيت -) استعدادهاي اعطا شده به انسان منحصر به زندگي دنيايي انسان نيستند2  
  خالقيت -) هر انساني بنا بر حكمت الهي بايد به استحقاق خود برسد و حقي از او ضايع نشود3  
  ربوبيت -نشود) هر انساني بنا بر حكمت الهي بايد به استحقاق خود برسد و حقي از او ضايع 4  
التزام به بيان توأم با اعتقاد به كدام عبارت، بسترساز وجوب دفاع از حقوق مسلمانان توسط يكديگر است و مسبب تغيير همـۀ  -۶۲

  شود؟ زندگي فرد تازه مسلمان مي
  »الّا و رأيت اهللا) «4  )و اهللاُ هُوَ الغَنيُّ الحميد() 3  »ال اِلهَ اِلَّا اهللا) «2  )اَنْتُمُ الْفُقَراءُ اِلَي اهللا() 1  
عنوان مدار حركت و تنظيم اخالق، احكام و همۀ اعمال فـردي و اجتمـاعي مؤمنـان در قـرآن  اگر بخواهيم يك آيۀ شريفه را به -۶۳

  باشد؟ يك مي راستا با مفهوم آن، كدام كنيم و آيۀ هم معرفي كنيم، خود را متوجه كدامين امر مي
  )وَ اهللاُ هُوَ الْغَنيُّ الحَميد( -)خَلَقوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ() 2  )هللاُ هُوَ الْغَنيُّ الحَميدوَ ا( -)اَهللاُ الصَّمَدُ() 1  
  )شيءٍقُلِ اهللاُ خالِقُ كُلِّ ( -)اَهللاُ الصَّمَدُ() 4  )شيءٍقُلِ اهللاُ خالِقُ كُلِّ ( -)خَلَقوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ() 3  

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

دفترچه شماره 
2 -

 
آزمون شماره 

2 
صاصي 

اخت
 )

ضي
گروه علوم ريا

 (
  

99  

دفترچة شمارة 
1 -

 
آزمون شمارة 

2 
عمومي 

)
شي علوم ا

گروه آزماي
ساني

ن
 (

  

99  

صيلي 
سال تح

98
 - 

97
  

س از جنگ صفين قبرها را مخاطب صحبت خود قرار دادند، محتواي سـخن گفـتن مـأذون و ، پآنجا كه اميرالمؤمنين علي  -۶۴
  كند؟ هاي برزخ، مفهوم واحدي با آن را بيان مي ها را در كدام كالم خالصه كردند و كدام آيه از حيث ويژگي مشروط آن

  )لَ َربِّ ارْجِعُونِحَتّي اِذا جاءَ اَحَدَهُمُ الْمَْوتِ قا( -ترين عمل، ياد مرگ است ) شايسته1  
  )حَتّي اِذا جاءَ اَحَدَهُمُ الْمَْوتِ قالَ َربِّ ارْجِعُونِ( -) بهترين توشه براي آخرت تقوا است2  
  )وَ مِنْ َورائِهِم بَْرزَخٌ اِلي يَْومِ يُبْعَثُون ( -ترين عمل، ياد مرگ است ) شايسته3  
  )هِم بَْرزَخٌ اِلي يَْومِ يُبْعَثُونوَ مِنْ َورائِ ( -) بهترين توشه براي آخرت تقوا است4  
  اعتقاد به وجود همكاري در آفرينش جهان منتهي به چه امري مي گردد و تصويرگر قرآني اين عقيده كدام است؟ -۶۵

  ) لْخَلْقُ عَلَيْهِمْخَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ ا( -) محدوديت و كاستي در عالم2  ) شيءٍاهللاُ خالِقُ كُلِّ ( -) محدوديت و كاستي در عالم1  
  ) شيءٍاهللاُ خالِقُ كُلِّ ( -) نقص در خالق عالم4  ) خَلَقُوا كَخَلْقِِه فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ( -) نقص در خالق عالم3  
ساز اعتقـاد  ، اين مفهوم زمينه»گذارد يگانگي و يكتايي خداوند همراه با قدرت غالب او، جايي را براي خودنمايي غير، باقي نمي« -۶۶

  باشد؟ يك از مراتب توحيد مي به كدام
  )قُلْ اَغَيْرَ اهللاِ اَبغي رَبّاً() 4  )وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشاءُ() 3  )قُلِ اهللاُ خالِقُ كُلِّ شَيءٍ() 2  )قُلْ هُوَ اهللاُ اَحَد() 1  
  تگي است؟هاي ساخ كدام آيۀ شريفه مبين استدالل قرآن، در نفي پذيرش واليت بت -۶۷

  )ما لَهُمْ مِنْ دونِهِ مِنْ وَلي() 2  )قُلْ اَفَاتَّخَْذتُمْ مِنْ دونِهِ اَوْلياءَ() 1  
  )ال يَمْلِكُونَ لِاَنْفُسِهِم نَفْعاً وَ ال ضَرّاً() 4    )لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ() 3  
نمايد  ها، اشاره به كدام مرتبۀ توحيد مي در حق آن و درخواست از ايشان براي دعا نمودن مراجعۀ مسلمانان به پيامبر اكرم  -۶۸

  و صحت اين عمل تابع كدام دليل است؟
  بنابر اصل عليت و عمل در طول ارادٔه الهي -) واليت2  بنابر اصل عليت و عمل در طول ارادٔه الهي -) ربوبيت1  
  دبير بخشي از امور به رسول اكرم واگذاري ت -) واليت  4واگذاري تدبير بخشي از امور به رسول اكرم  -) ربوبيت3  
گـردد و كـدام  ، منتهي به كـدام ثمـره مـي)يَسْألَهُ مَنْ فِي السّماواتِ وَ الْأرْضِ كُلَّ يَومٍ هُوَ في شَأنٍ(توجه به حقيقت آيۀ شريفۀ  -۶۹

  عبارت مؤيد آن است؟
  »اِلّا وَ رأيْتُ اهللاَ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ وَ مَعَهُ ما رَأيْتُ شَيْئاً« -) افزايش معرفت و خلوص باطن در رؤيت جمال الهي1  
  »اللّهُمَّ ال تَكِلْني اِلي نَفْسي طَْرفَةَ عَيْنٍ اَبَداً« -) افزايش معرفت و خلوص باطن در رؤيت جمال الهي2  
  »فَةَ عَيْنٍ اَبَداًاللّهُمَّ ال تَكِلْني اِلي نَفْسي طَْر« -) درك بيشتر فقر و نيازمندي به خدا و افزايش عبوديت3  
  »ما رَأيْتُ شَيْئاً اِلّا وَ رأيْتُ اهللاَ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ وَ مَعَهُ« -) درك بيشتر فقر و نيازمندي به خدا و افزايش عبوديت 4  
  ه است؟در تعاليم الهي ما چه نام دارد و چگونه معرفي شد» كنندٔه استعدادها اي زيبا و شكوفا  اميدبخش به آينده«عامل  -۷۰

  »اَفْضَلُ العِبادَةِ اِدمانُ التَّفَكُّرِ في اهللا وَ فِي قُدَْرتِهِ« -) تفكر و انديشه2  »ما رأيْتُ شَيئْاً اِلّا وَ َرأيتُ اهللاَ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ وَ مَعَهُ« -) پاكي قلب1  
  »ما رأيْتُ شَيئْاً اِلّا وَ َرأيتُ اهللاَ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ وَ مَعَهُ« -) تفكر و انديشه4  »َرتِهِاَفْضَلُ العِبادَةِ اِدمانُ التَّفَكُّرِ في اهللا وَ فِي قُدْ« -) پاكي قلب3  
وار به ايـن عبـارت  اي تلميح بريم و كدام بيت، اشاره به كدام وصف پيرامون خداوند پي مي )ال تُدْرِكُهُ االَبْصارُ(بر آيۀ شريفۀ  بنا -۷۱

  شريف دارد؟
تـــر از مـــن بـــه مـــن اســـت وســـت نزديـــكد  -) مجرد بودن 1

 

ــــب  ــــن عج ــــن از وي دورم وي ــــه م ــــر ك ت
 

تـــر از مـــن بـــه مـــن اســـت دوســـت نزديـــك-) غيرمجرد بودن 2
 

ــــب  ــــن عج ــــن از وي دورم وي ــــه م ــــر ك ت
 

ـــــــز انديشـــــــه راه   -) مجرد بودن 3 ـــــــدو ني ـــــــد ب نياب
 

ــــــاه  ــــــام و از جايگ ــــــر از ن ــــــه او برت ك
 

ـــــــز انديشـــــــه  -) غيرمجرد بودن 4 ـــــــدو ني ـــــــد ب راهنياب
 

ــــــاه  ــــــام و از جايگ ــــــر از ن ــــــه او برت ك
 

 )داًحَـوَ ال يُشْرِكُ في حُكْمِهِ اَ(و » رساند. كند و به موجودات مدد مي اي حكيم عالم را هدايت و پشتيباني مي  آفريننده«عبارات  -۷۲
  نمايند؟ يك از مراتب توحيد مي ترتيب اشاره به كدام به

  ربوبيت -) ربوبيت4  واليت -) خالقيت3  واليت -) ربوبيت2  ربوبيت -) خالقيت1  
يك  ترتيب مقارن با كدام به )كه مست نيستند. رسند؛ در حالي مردم از هيبت آن روز همچون افراد مست به نظر مي(آيۀ شريفۀ  -۷۳

  از مراحل و وقايع قيامت است؟
  ها زنده شدن همۀ انسان -) مرحلۀ دوم2  تغيير در ساختار زمين و آسمان -) مرحلۀ اول1  
  شنيده شدن صداي مهيب -) مرحلۀ اول4  كنار رفتن پرده از حقايق عالم -) مرحلۀ دوم3  
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سـاز  گـردد و زمينـه برداشت مي )الْمُلْكِ تُؤْتِي المُلْكَ مَنْ تَشاءُ ... قُلِ اللّهُمَّ مالِك(كدام مفهوم توحيدي از دقت در آيۀ شريفۀ  -۷۴
  ؟يك از مراتب توحيد است ورود به كدام

  واليت -) معلوليت خالقيت خداوند و عليت اعطاي فرمانروايي الهي به غير1  
  خالقيت -) عليت خالقيت خداوند و معلوليت اعطاي فرمانروايي الهي به غير2  
  واليت -) عليت مالكيت مطلق خداوند و معلوليت عنايت حكومت حقۀ الهي به غير3  
  خالقيت -ت حكومت حقۀ الهي به غير) معلوليت مالكيت مطلق خداوند و عليت عناي4  
  باشد و پذيرش آن، استداللي براي كدامين وحي الهي است؟ ها مي درك كدام آيۀ شريفه رهنمون ما به نفي مفهوم تسلسل علّت -۷۵
  )لِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْلَم يَ( -)و اهللاُ هُوَ الْغَنيُّ الحميد() 2  )لَم يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ( -)اَنْتُمُ الفقراءُ اِلَي اهللا() 1  
  )تُْؤتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ( -)اَنْتُمُ الفقراءُ اِلَي اهللا() 4  )تُْؤتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ( -)و اهللاُ هُوَ الْغَنيُّ الحميد() 3  

 
76- Adult camels can drink about 95-114 liters of water in ten minutes. They probably drink ............... any 

land animals. 
 1) very quicker than 2) more quick than 3) as quickly as 4) the most quickly of 
77- Blood is a combination of plasma (the watery liquid) and cells that float in it. Approximately eight 

percent of an adult’s body weight ............... blood.  
 1) made up by 2) is made up of 3) has made up by 4) was made up of 
78- The official version of events is that the police ............... and were just trying to defend themselves. 
 1) attacked 2) have attacked 3) are attacked 4) were attacked 
79- As far as I remember, she never let the dog in the house, ............... ? 
 1) does she 2) doesn’t she 3) did she 4) didn’t she 
80- The girls gave officers a very detailed ............... of the two men's car and the registration number. 
 1) generation 2) creation 3) description 4) comprehension 
81- The men noticed the boy was missing and after a massive search they ............... his body in the river. 
 1) confirmed 2) discovered 3) wondered 4) combined 
82- Johnson gave little attention to ............... , idiom, and grammatical information, although he 

provided a brief grammar at the front. 
 1) solution 2) invention 3) condition 4) collocation  
83- A(n) ............... professor of agriculture has been selected to deliver the first Presidential University 

Lecture. 
 1) developed 2) repeated 3) worried 4) distinguished 
84- As it is ............... in the report, sales this year have been lower than expected. 
 1) happened 2) hugged 3) mentioned 4) improved 
85- During the war, in many cases the Iranian forces quickly managed to construct new ............... 

positions and bring up fresh forces. 
 1) defensive 2) native 3) comparative 4) quantitative 
86- We are shocked when we think of death, and we spare no ............... , no trouble, and no expense to 

preserve life. 
 1) attacks 2) opinions 3) ideas 4) pains  
87- The disease occurs in men ............... over the age of 50 and is very treatable if caught early. 
 1) suddenly 2) mostly 3) quietly 4) calmly  
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  CClloozzee  TTeesstt  
William Shakespeare was an English poet and playwright, now widely ...(88)... the greatest writer 

of the English language. He is often called England’s national poet and “Bard of Avon” (or ...(89)... 
“The Bard”). His surviving works consist of about 38 plays, 154 sonnets, two long narrative poems and 
several other poems. His plays have been translated into every major living language and are 
performed ...(90)... those of any other playwright. Shakespeare was born and brought up in Stratford-
upon-Avon. At the age of 18 he married Anne Hathaway who ...(91)... three children. He traveled to 
London sometime between 1585 and 1592 and began a successful career in London as an actor, writer 
and part owner of a playing company which was called the Lord Chamberlain’s Men. Shakespeare 
...(92)... most of his known work between 1590 and 1613. His early plays were mainly comedies and 
histories. He retired to Stratford around 1613 where he died three years later.  

88- 1) dedicated to 2) donated by 3) regarded as 4) founded on 
89- 1) quickly 2) surprisingly 3) actually 4) simply 
90- 1) more often than 2) as often as 3) the most often of 4) more than often 
91- 1) was born 2) bore him 3) was bearing 4) has born him 
92- 1) produced 2) has produced 3) was produced 4) has been produced 

  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  II  
Life originated in the early seas less than a billion years after the Earth was formed. Yet another 

three billion years were to pass before the first plants and animals appeared on the continents. Life’s 
transition from the sea to the land was perhaps as much of an evolutionary challenge as was the 
origin of life. 

What forms of life were able to make such a serious change in lifestyle? The traditional view of the 
first terrestrial organisms is based on mega fossils – relatively large specimens of essentially whole 
plants and animal. In this view, prehistoric vascular plants first colonized the margins of continental 
waters, followed by animals that fed on the plants, and lastly by animals that hunt on the plant-eater. 
Moreover, the mega fossils suggest that terrestrial life appeared and diversified explosively near the 
boundary between the Silurian and the Devonian periods, a little more than 400 million years ago. 

Recently, however, researchers have been taking a closer look at the sediments below this Silurian-
Devonian geological boundary, and they have uncovered new evidence from sediments that were 
deposited near the shores of the ancient oceans–plant microfossils and microscopic pieces of small 
animals. These newly discovered fossils have not only showed the existence of previously unknown 
organisms, but have also pushed back these dates for the attack of land by multicellular organisms. 
Our views about the nature of the early plant and animal communities are now being revised. And 
with those revisions come new speculations about the first terrestrial life-forms. 

93- What was the first form of life to appear on land based on the theory that is called “the traditional 
view” in the passage? 

 1) Multicellular organisms 2) Vascular plants 
 3) Meat-eating animals  4) Plant-eating animals 
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94- According to the passage, what happened about 400 million years ago? 
 1) Many terrestrial life-forms died out.  
 2) Life began to develop in the ancient seas. 
 3) The mega fossils were destroyed by floods.  
 4) New life-forms on land developed at a rapid rate. 
95- According to the passage, it is resulted from the discovery of microscopic fossils that ............... . 
 1) old techniques for analyzing fossils were found to have new uses 
 2) assumptions about the locations of ancient seas were changed 
 3) the origins of prehistoric sea life were explained 
 4) the time guessed for the first appearance of terrestrial life-forms was revised 
96- Which of the following conclusions would the author possibly agree? 
 1) The evolution of terrestrial life was as challenging as the origin of life itself. 
 2) New species have appeared at the same rate over the course of the last 400 million years. 
 3) The discovery of microfossils supports the traditional view of how terrestrial life evolved. 
 4) The technology used by researches is too basic to make correct decisions about ages of fossils. 

  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  IIII  
Mental and physical health professionals may consider referring clients and patients to a music 

therapist for a number of reasons. It seems a particularly good choice for the social worker who is 
coordinating a client’s case. Music therapists use music to establish a relationship with the patient 
and to improve the patient’s health, using highly structured musical interactions. Patients and 
therapists may sing, play instruments, dance, compose, or simply listen to music. The course of 
training for music therapists is comprehensive. In addition to formal musical and therapy training, 
music therapists are taught to discern what kinds of interventions will be most beneficial for each 
individual patient. Because each patient is different and has different goals, the music therapist must 
be able to understand the patient’s situation and choose the music and activities that will do the most 
toward helping the patient achieve his or her goals. The referring social worker can help this process 
by clearly communicating each client’s history. Although patients may develop their musical skills, 
that is not the main goal of music therapy. Any client who needs particular work on communication or 
on academic, emotional, and social skills, and who is not responding to traditional therapy, is an 
excellent candidate for music therapy. 

97- Which of the following would be the most appropriate title for this passage? 
 1) How to Use Music to Combat Depression 2) Music Therapy: A role in Social Work? 
 3) Training for a Career in Music Therapy 4) The Social Worker as Music Therapist 
98- According to information presented in the passage, music therapy can be prescribed for social work 

clients who ............... . 
 1) need to develop coping skills 2) were orphaned as children 
 3) need to resolve family issues 4) need to improve social skills 
99- The word “discern” in line 7 is closest in meaning to: ............... . 
 1) prefer 2) include 3) recognize 4) organize  
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100- It can be concluded from the passage that ............... . 
 1) music therapy can succeed where traditional therapies have failed  
 2) music therapy is a relatively new field 
 3) music therapy is particularly beneficial for young children 
 4) music therapy is only appropriate in a limited number of circumstances 
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  پيشنهادي وقت  شماره تا  شماره از پرسش تعداد  امتحاني مواد

  دقيقه 25  120  101  20  رياضيات

  دقيقه 10  135  121  15  اقتصاد

  دقيقه 25  160  136  25  علوم و فنون ادبي

  دقيقه 20  180  161  20  عربي اختصاصي

  دقيقه 7  190  181  10  تاريـخ

  دقيقه 8  200  191  10  جغرافيا

  دقيقه 13  215  201  15  شناسي جامعه

  دقيقه 20  235  216  20  و فلسفه منطق

  دقيقه 12  250  236  15  روان شناسي

  دقيقه 140گويي:  مدت پاسخ  150ها:  تعداد كل پرسش
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  2 ةمايشي شمارزمون آزآ
  

 اختصاصيمون زآ

 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی برای ، آزمون برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق

 رو روبـه تصویر اسکن با توانید می شام ، گرامی داوطلب

ـــیل به ـــی ۀوس ـــمند گوش ـا و هوش ــ ـــت ی ـــود تبل    ، خ

  منایید. مشاهده را اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ 
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 برابر است. اين عدد كدام است؟ ۲بر همان عدد، منهاي ، با سه برا۲عالؤه  پنج برابر عددي، به -۱۰۱

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

22هاي معادلۀ  اگر يكي از جواب -۱۰۲ 8 0x ax    باشد،  -۴برابرa كدام است؟  
  1 (10-  2 (10  3 (6  4 (6-  

2جواب معادلۀ  -۱۰۳ 3 14 4
x x

x x


 
 

  كدام است؟ 

  1 (1
2

   2 (1
2

   3 (7
2

   4 (7
2

   

2در معادلۀ  -۱۰۴ 23 3 1(x ) ( x )  ها كدام است؟ ، مجموع جواب  

  1 (3
2

   2 (3
2

   3 (5
2

   4 (5
2

   

21اگر معادلۀ  -۱۰۵ 3(x ) k   داراي ريشۀ مضاعف باشد، مقدارk كدام است؟  
  4) 4  3) 3  -3) 2  ) صفر 1  
  رو برابر باشند، محيط اين شكل كدام است؟  اگر عدد مساحت و محيط شكل روبه -۱۰۶
  1 (2/27  
  2 (8/27  
  3 (2/28  
  4 (8/28  
كند. اگر هر دو شير را با هم باز كنيم،  پر مي Bساعت زودتر از شير  ۶تنهايي استخر را  به Aاند. شير  به يك استخر متصل Bو  Aدو شير آب  -۱۰۷

  كند؟ تنهايي در چند ساعت استخر را پر مي به Bشود. شير  ساعت پر مي ۴آنگاه استخر در 
  1 (8  2 (10  3 (12  4 (16  

2مدرسه، حقوق هر معاون،  در يك -۱۰۸
3حقوق مدير و حقوق هر دبير،  3

دبيـر دارد.  ۸معاون و  ۲مدير،  ۱حقوق هر معاون است. اين مدرسه  4

  ير چند تومان است؟تومان باشد، اختالف حقوق يك معاون و يك دب ۳۸,۰۰۰,۰۰۰اگر مجموع حقوق ماهيانۀ اين افراد برابر با 
  1 (,800 000   2 (,900 000   3 (, ,1000 000   4 (, ,1 200 000   
  نفر را براي مسابقات علمي منطقه انتخاب نمود؟ ۳آموز برتر مدرسه،  دانش ۷توان از ميان  به چند طريق مي -۱۰۹
  1 (21  2 (10  3 (35  4 (37  
مجموعۀ  -۱۱۰ 1 2 3 4 5A , , , , عضوي دارد؟ چند زيرمجموعۀ سه  

  1 (35   2 (8  3 (15  4 (10  

حاصل عبارت  -۱۱۱

7
3
7 3A

P( , )

 
 
  كدام است؟  

  1 (
!

1
7

   2 (
!

1
4

   3 (
!

1
3

   4 (!
!

7
3

   

  توانيم از ميان سه كتاب رياضي متمايز و چهار كتاب ادبيات متمايز، دو كتاب را انتخاب كنيم؟ به چند طريق مي -۱۱۲
  1 (21  2 (42  3 (12  4 (16  
  چند عضو دارد؟ Aعدد هر دو تاس عددي اول باشد. پيشامد  ،در آن، پيشامدي است كه Aدر پرتاب دو تاس، پيشامد  -۱۱۳
  1 (6  2 (8  3 (9  4 (16  
سؤال پاسخ دهد. اگر پاسخ دادن به دو سؤال اول اجباري باشد، او به چنـد طريـق  ۵آموزي بايد دقيقاً به  سؤال يك آزمون، دانش ۸از ميان  -۱۱۴

  تواند به آزمون پاسخ دهد؟ مي
  1 (10  2 (20  3 (28  4 (56  
هـا را  حالت بتواند يك شلوار، يك پيراهن و يك كفش را انتخـاب كنـد و آن ۷۲شلوار و تعدادي پيراهن و كفش دارد. اگر آرين به  ۳آرين  -۱۱۵

  باشد؟ تواند نميهاي او كدام  بپوشد، تعداد پيراهن و كفش
  كفش  3اهن، پير  8) 4  كفش 3پيراهن،  6) 3  كفش 2پيراهن،  12) 2  كفش 6پيراهن،  4) 1  

 ۲فصل :  ۱ آمار و ریاضی    )۱۶ فحۀتا ابتدای اعامل بر روی پیشامدها (ص ۲و درس  ۱درس  ۱فصل :  ۳ آمار و ریاضی
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آمـوز پايـۀ دوازدهـم، يـك گـروه  دانش ۴آموز پايۀ يازدهم و  دانش ۶آموز پايۀ دهم،  دانش ۵خواهيم از ميان  در يك برنامۀ كوهنوردي، مي -۱۱۶
  آموز پيشتاز از سه پايۀ مختلف باشند" كدام است؟ نفره براي صعود انتخاب كنيم. تعداد اعضاي پيشامد " سه دانش ۳پيشتاز 

  1 (30  2 (60  3 (120  4 (455  
  يك رأس مثلث باشد؟  Aطوري كه نقطۀ  توان تشكيل داد به صورت مقابل وجود دارد. با اين نقاط چند مثلث مي نقطه به ۸روي محيط يك دايره  -۱۱۷
  1 (56  
  2( 35   
  3( 28   
  4( 21   
  تايي تقسيم كنيم؟ ۲تايي و  ۳ها را به دو دستۀ  توانيم آن ند طريق ميحك شده است. به چ ۵تا  ۱هاي  ها شماره پنج گوي داريم كه روي آن -۱۱۸
  1 (10  2 (15  3 (20  4 (100  
كنـيم. فضـاي نمونـۀ ايـن  سكه را پرتاب مي ۳كنيم و اگر عدد فرد آمد،  كنيم. اگر عدد زوج آمد، يك سكه را پرتاب مي تاسي را پرتاب مي -۱۱۹

  آزمايش تصادفي چند عضو دارد؟
  1 (10  2( 24  3 (30  4 (60  
نفـر از پايـۀ  ۴نفره انتخاب كنيم. به چند طريق حداقل  ۶آموز پايۀ دوازدهم، يك تيم  دانش ۷آموز پايۀ يازدهم و  دانش ۵خواهيم از بين  مي -۱۲۰

  شوند؟ دوازدهم انتخاب مي
  1 (426  2 (462  3 (642  4 (264  

  
  كند؟ تكميل مي يدرست ر را بهكدام گزينه، جمالت زي -۱۲۱
  باشد. ها در زندگي خود براي فعاليت و تالش، وابسته به يك محرك هستند. اين عامل ............... مي همۀ انسانالف)   
  باشد. نيازي در انسان، ............... او مي علت عدم احساس بيب)   
  باشد. ............... مي شود، مي  آنچه موجب توقف يا انحطاط انسان در زندگيج)   
  ج) نااميدي از آينده  ب) نارضايتي  الف) نيازهاي انسان) 1  
  ج) عدم اطمينان به آينده  ب) حس رقابت  الف) اميد به آينده) 2  
  روي در رفع نيازهاي مادي ج) زياده  جويي ب) كمال  الف) نيازهاي انسان) 3  
  ناپذير ج) سيري  ب) پيگيري نيازهاي كاذب   الف) اميد به آينده) 4  
آقاي هاشمي، صاحب يك كارخانۀ توليد لوازم آرايشي است، اما با توجه به تخصص خود و نياز جامعه، در سال جديد تصميم گرفتـه تغييـر  -۱۲۲

ها بفروشد. بـا  هكاربري داده و به توليد داروهاي مشمول تحريم اقدام نمايد. از طرفي قصد دارد ضايعات كارخانۀ توليد دارو را به ساير كارخان
  توجه به توضيحات، كدام گزينه درست است؟

  باشد. اي مي ضايعات، كاالي واسطه -فرصت او برابر عوايد حاصل از توليد لوازم آرايشي است هزينه) 1  
  دوام مصرفي است. دارو، كاالي با -فرصت او برابر مجموع عوايد حاصل از توليد لوازم آرايشي و ضايعات است هزينه) 2  
  باشد. ضايعات، مواد اوليه مي -اندازي خط توليد دارو است فرصت او برابر هزينۀ راه هزينه) 3  
  لوازم آرايشي، كاالي تجملي است. -فرصت او برابر منافع حاصل از فروش ضايعات است هزينه) 4  
  مدت به منافع داشته باشند، چيست؟ كنند يا صرفاً نگاهي كوتاه اي از افراد، منافع را صرفاً در منافع مادي و حيواني خالصه شود عده آنچه باعث مي -۱۲۳
  فايده) -اشتباه در روش انتخاب (هزينه) 2  فرصت در عملكردها عدم محاسبۀ هزينه) 1  
  ها عقالنيت محدود برخي انسان) 4  عدم آگاهي از امكانات متعدد منابع موجود) 3  
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۲۴
  شوند؟ هاي گستردٔه اجتماعي و سياسي مي پذير و دچار بحران كدام كشورها، بسيار آسيب) الف  
  المللي چيست؟ ها و نهادهاي اقتصادي بين وظيفۀ سازمانب)   
  .كنند دهند و به دستورات اسالم عمل نمي هاي اسالم، فرايند اقتصادي كشور خود را شكل مي كشورهايي كه بدون توجه به آموزه الف)) 1  
  ها در تجارت جهاني ب) رونق روابط، بين بازيگران كالن اقتصادي و حفظ حقوق آن    
  جانبه، حركت كنند. پاي ساير كشورها، در مسير پيشرفت همه اند پابه الف) كشورهايي كه وضعيت اقتصادي نابسامان دارند و نتوانسته) 2  
  ها در تجارت جهاني نب) رونق روابط، بين بازيگران كالن اقتصادي و حفظ حقوق آ     
  كنند. دهند و به دستورات اسالم عمل نمي هاي اسالم، فرايند اقتصادي كشور خود را شكل مي كشورهايي كه بدون توجه به آموزه الف)) 3  
  ها  ب) رونق روابط، بين بازيگران خُرد اقتصادي و ايجاد نظم، انضباط و نظارت بر عملكرد اقتصادي آن    
  جانبه، حركت كنند. پاي ساير كشورها، در مسير پيشرفت همه اند پابه كه وضعيت اقتصادي نابسامان دارند و نتوانسته الف) كشورهايي) 4  
  ها ب) رونق روابط، بين بازيگران خُرد اقتصادي و ايجاد نظم، انضباط و نظارت بر عملكرد اقتصادي آن    

  

 ۳تا انتهای فصل  ۱از ابتدای فصل  ۱: بخش  اقتصاد
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  د درست است؟ها و عوامل تولي كدام گزينه در رابطه با هزينه -۱۲۵
  شود. ياد مي» ۀ انسانيسرماي«هاي مالي و فيزيكي، از نيروي انساني متخصص نيز با عنوان  ها، عالوه بر سرمايه در سازمان) 1  
 كند. سرمايۀ مالي با نقش مستقيم خود در توليد، عوامل توليد را به يكديگر تبديل كرده و به توليد كمك مي) 2  
  شوند. شناخته مي» اي كاالي سرمايه«عنوان  شوند، به ها خريداري مي تكميل كاالهاي ديگر، توسط بنگاه كاالهايي كه در فرايند) 3  
  شود. كارگيري همۀ عوامل مختلف توليد مي مالي است كه صرف به ۀهزينۀ توليد، در واقع همان سرماي) 4  
وآمد به ايـن  كارگيري خودروهاي پيشرفته، امكان رفت دليل به ه در يك كشور بهدر اطراف مرزهاي دو كشور همسايه، معادن فلز فراواني وجود دارد، ك -۱۲۶

  دليل عدم برخورداري از امكانات، شرايط بهره برداري فراهم نشده است. كدام گزينه در اين رابطه درست است؟ محل وجود دارد، اما در كشور ديگر به
    برداري نيستند. قابل بهره دليل كميابي، منابع و امكانات موجود در طبيعت به) 1  
  منابع و امكانات موجود و در دسترس انسان، محدود هستند.) 2  
  منابع و امكانات موجود در طبيعت، قابليت مصارف متعدد دارند.) 3  
  ترين عامل توليد، يعني تكنولوژي براي بهره برداري دارند. منابع و امكانات موجود و در دسترس، نياز به مهم) 4  
هاي دوجداره از  هاي نفت جنوب كشور و ساخت لوازم پالستيكي، تصميم به ساخت بطري برداري از چاه يك شركت پتروشيمي، پس از بهره -۱۲۷

  كند؟ درستي مراحل فعاليت اين شركت را بيان مي پسماندهاي فعاليت خود گرفته است. كدام گزينه، به
  حيازت -صنعت) 4  صنعت -احياء) 3  احياء -صنعت) 2  صنعت -حيازت) 1  
  هاي زير، در ارتباط با توليد و مسائل مربوط به آن درست است؟ چند مورد از عبارت -۱۲۸
  شود. هاي اجتماعي و فرهنگي افراد، موجب تداوم و گسترش توليد مي اي از انگيزه مجموعهالف)   
  از دارند.هاي توليد يكساني در فرايند توليدي خود ني كنندگان مختلف، به نهاده توليدب)   
  شود. در هر مرحله از مراحل مختلف توليد، به ارزش محصول توليد شده در مرحلۀ قبل، افزوده ميج)   
  د) احياء، يعني به توليد رساندن منابع و محصوالت طبيعي، توسط انسان، از طريق كار، فعاليت و استفاده از ابزار  
  هستند.نوعي توليدكنندٔه محصول  همۀ فعاالن اقتصادي، بهه)   
  شمار بيايد. عنوان واالترين انگيزه و هدف به هاي شخصي او در رفع نيازهاي خود و خانواده، به شود كه انگيزه رشد عقل در انسان، موجب ميو)   
  شوند. تقسيم مي »خصوصي«و  »دولتي«هاي خود، به دو دستۀ عمدٔه  كنندگان بر اساس انگيزه ز) توليد  
  شود. محسوب مي» محصول نرم«به عموم مردم در مؤسسات آموزشي و فرهنگي، نوعي توليد  آن ۀح) توليد محتوا و ارائ  
  مورد 7) 4  مورد 4) 3  مورد 5) 2  مورد 3) 1  
  كند؟ را بيان مي »توليد«درستي، مفهوم  كدام گزينه به -۱۲۹
  ياء و كاالهاي مورد مصرفايجاد ارزش مصرفي در منابع و امكانات، از طريق تالش انسان بر روي منابع و خلق اش) 1  
   .باشد افزوده در كاالهاي از قبل توليد شده و ادامۀ فرايند توليد كاالهاي نهايي مي معني ايجاد ارزش صرفاً به) 2  
  بنيان ها و محصوالت دانش دست آمده از فناوري و نوآوري تهيۀ اشياء و خدمات موردنياز جامعه، به استثناء محصوالت به) 3  
  ها به كاالها و خدمات ارزش مصرفي و مبادالتي در منابع و امكانات، از طريق كار و تالش انسان و تبديل آنايجاد ) 4  
عنوان صاحبان عوامل مختلف  كارگيري جوانان تربيت شده در مراكز بازپروري، به ها با همكاري نهادهاي اجتماعي و به سازمان مديريت زندان -۱۳۰

اسـت. كـدام   اندازي كرده است و هريك از صاحبان عوامل توليد را در اين فرايند درگير نموده ت فرهنگي راهتوليد، يك مركز توليد محصوال
  گزينه در رابطه با اين توضيحات درست است؟

ا و ريسـك، مربـوط ه گردد و هزينه طور مساوي يا متناسب با سهم هريك از صاحبان عوامل توليد، تقسيم مي سازمان توليد، مشاركتي است و سود به) 1  
  ها و نهادهاي اجتماعي است. به سازمان زندان

شود و صاحبان عوامل توليد،  ها و نهادهاي اجتماعي تقسيم مي طور مساوي بين سازمان زندان سازمان توليد، خصوصي است و سود، زيان و ريسك به) 2  
  كنند. حقوق و دستمزد دريافت مي

  شود. طور مساوي بين صاحبان عوامل توليد و نهادهاي شركت كننده در اين فرايند تقسيم مي زيان و ريسك بهسازمان توليد، خصوصي است و سود، ) 3  
  شود. طور مساوي يا متناسب با سهم هريك از صاحبان عوامل توليد تقسيم مي سازمان توليد، مشاركتي است و سود، زيان و ريسك به) 4  
ها، انتخاب او، توليد محصـوالت شـوينده اسـت. درآمـد  ت اقتصادي در سال جديد دارد، كه از بين آناي، سه امكان براي فعالي توليدكننده -۱۳۱

 ۵/۱ميليون دالر است، اما درآمد حاصل از ساخت رنگ صنعتي  ۳۰۰۰حاصل از توليد محصوالت شوينده و سموم دفع آفات نباتي با هم برابر و 
 ل و توضيحات، كدام گزينه در اين رابطه درست است؟باشد. با توجه به جدو برابر دو انتخاب قبلي مي

 
 
 
 
  

  باشد. نين هزينۀ غيرمستقيم برابر با ايدٔه توليد سموم ميميليون دالر است؛ همچ 1500سود مندرج در اظهارنامۀ مالياتي، سود ويژه و برابر با ) 1  
  باشد. مستقيم برابر عوايد توليد رنگ مي ميليون دالر است؛ همچنين هزينۀ غير 1000سود مندرج در اظهارنامۀ مالياتي برابر با سود ويژه و معادل ) 2  
  باشد. ميليون دالر است؛ همچنين هزينۀ غيرمستقيم برابر عوايد توليد مواد شوينده مي 3500سود مندرج در اظهارنامۀ مالياتي، سود حسابداري و برابر با ) 3  
  باشد. ميليون دالر است؛ همچنين هزينۀ غيرمستقيم برابر با ايدٔه توليد سموم و رنگ مي 2000سود مندرج در اظهارنامۀ مالياتي برابر سود حسابداري و معادل ) 4  

 

 

 ميليون دالر ۲۰۰۰  هاي توليد مواد شوينده هزينه
 ميليون دالر ۳۵۰۰  هاي توليد رنگ هزينه
  ميليون دالر ۱۰۰۰  هاي توليد سموم هزينه
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  است؟  نادرستكنندگان كدام مورد  كنندگان و مصرف قتصادي توليددر رابطه با رفتار ا -۱۳۲
  كنندگان بيش از تقاضاي بازار، كاال توليد كنند، دچار مشكل خواهند شد. اگر توليد) 1  
  كنندگان با هم هماهنگ باشد. كنندگان و مصرف براي ايجاد تعادل در بازار و جلوگيري از مشكل، بايد رفتار اقتصادي توليد) 2  
  باشد. مي »كنندگان درآمد مصرف«عامل هماهنگي و ايجاد تعادل در بازار، ) 3  
  كنندگان بيش از كاالي عرضه شده در بازار، تقاضا داشته باشند، دچار مشكل خواهند شد. اگر مصرف) 4  
حد باشد، ميزان عرضه، براي همـين كـاال در وا ۳۰۰۰تومان، برابر با  ۲۵۰,۰۰۰ازاي قيمت  به »M«اگر مقدار عرضه و تقاضا براي كاالي عادي  -۱۳۳

  تواند باشد؟ ترتيب چقدر مي تومان به ۲۲۰,۰۰۰تومان و  ۳۰۰,۰۰۰قيمت 
  واحد 4000 -واحد 4600) 4  واحد 2800 -واحد 2800) 3  واحد 5000 -واحد 2000) 2  واحد 2000 -واحد 4000) 1  
  است؟ منظور رسيدن به هدف زير كنندگان، به كدام اقدام توليد -۱۳۴
  »كنندگان براي كسب سود بيشتر و جلوگيري از زيان، بايد درآمد خود را افزايش دهند. توليد«  
  تر كيفيتمنظور توليد محصول با ها، به ينهافزايش هز ) 2  كارگيري و استخدام نيروي متخصص و با تجربۀ بيشتر  به) 1  
  فراهم كردن بازار خوب و قيمت مناسب براي كاالي خود) 4  بوه كاالي خوددست آوردن سهم بيشتري از بازارهاي داخلي با توليد ان به) 3  
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۳۵
چه تغييري در  ،هاي مالي دولت و كاهش ماليات، كاهش يابد، اما قيمت كاالها همچنان ثابت بماند دليل سياست اگر قيمت عوامل توليد بهالف)   

  شود؟ كاال ايجاد ميميزان توليد و عرضۀ 
  ............... جز بهباشد،  كننده پس از افزايش قيمت كاال مي هاي مصرف همۀ موارد زير، عملكردب)   
  ب) مصرف كاالهاي جانشين    .كند الف) تغيير نمي) 1  
  ب) كاهش ميزان تقاضا و خريد    .يابد الف) كاهش مي) 2  
  كننده رضهب) افزايش درآمد ع    .يابد الف) افزايش مي) 3  
  جويي ب) افزايش انگيزه در صرفه  .كننده دارد الف) بستگي به رفتار اقتصادي مصرف) 4  

  
 است؟ نادرستكدام گزينه با توجه به تاريخ ادبيات دورٔه بازگشت ادبي  -۱۳۶
  غزل حافظ و سعدي شعر سرودند. ) شاعراني چون مجمر اصفهاني، فروغي بسطامي و نشاط اصفهاني به تقليد از1  
  آوردن به دانش و فنون نوين بود. شاه در روي ) يكي از عوامل بيداري جامعه، كوشش فتحعلي2  
  ) شاعران و نويسندگاني چون محمدتقي بهار، عبدالرحيم طالبوف و آخوندزاده به نقد شرايط موجود پرداختند كه با مخالفت دولت همراه بود.3  
  اي بود.  ر اين دوره براي آنكه با تودٔه مردم ارتباط برقرار كند، اكثراً محاوره) زبان شعر د4  
  خواه مشروطه قرار گيرد، كدام است؟ عواملي كه مانع شد تا ايرج ميرزا در رديف شاعران آزادي -۱۳۷
  ) زبان جدي و پيروي كامل از شاعراني چون سعدي2  ) جايگاه خانوادگي و تفكرات شخصي او1  
  خواه و انتقاد تند از اشعار آنان افتادن با شاعران آزادي ) در4  اختن به موضوعات كلي و دور شدن از مشكالت اصلي جامعه) پرد3  
  كدام گزينه دربارٔه شاعر بيت زير درست است؟ -۱۳۸

مــن نگــويم كــه مــرا از قفــس آزاد كنيــد
 

ــد  ــاد كني ــم ش ــاغي و دل ــه ب ــرده ب ــم ب قفس
 

  سعود سعد و سعدي بود.تأثير شاعراني چون م ) تحت1  
  سرود. ) در سبك خراساني و با زباني حماسي شعر مي2  
  هاي ميهني او بود. ها و ترانه ) عرصۀ هنر وي، تصنيف3  
  هايي منظوم پديد آورده است كه در نوع خود ابتكاري است. ) وي از شعرهاي غربي نيز ترجمه4  
  نوشته شده است؟ نادرستكدام اثر در مقابل آن با توجه به نثر فارسي دورٔه بيداري، حوزٔه ادبي  -۱۳۹
  نويسي الدين و قمر: داستان ) شمس2    نگاري ) دانشكده: روزنامه1  
  ) تاريخ بيداري ايرانيان: تحقيقات ادبي و تاريخي4    نويسي نامه ) شمس و طغرا: نمايش3  
  چند اثر از آثار زير منظوم (شعر) است؟ -۱۴۰
  »امثال و حكم -سرگذشت حاجي باباي اصفهاني -نوبهار -تاريخ تطور نظم فارسي -مادرقلب  -داستان باستان -منشĤت«  
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  است؟ نادرستبا توجه به اصطالحات و مباني علوم و فنون ادبي، كدام گزينه  -۱۴۱
  ) هر چيزي كه ذهن ما را به پويايي درآورد، متن است.1  
  وسيلۀ آن، خويش را از هر خطايي حفظ كند. ناختن اموري است كه آدمي به) در نزد پيشينيان، ادب، ش2  
  رساني است و هدف ادبيات، انتقال مفاهيم عميق و جدي است. ) هدف زبان، ارتباط و پيام3  
  ) بالغت در اصطالح، سخن گفتن به اقتضاي حال شنونده و جايگاه، يا مطابقت سخن با موقعيت و شرايط است.4  

 

 

 ۱۷تا انتهای درس  ۱۵+ از درس  ۴ ستا انتهای در  ۱از درس  : ۱ ادبی فنون و علوم    ۲و۱های  درس:  ۳ ادبی فنون و علوم
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  درست است؟ ،چند مورد از موارد زير با توجه به مباني و اصطالحات علوم و فنون ادبي -۱۴۲
  شود. الف) علم بالغت به سه شاخۀ بديع، بيان و معاني تقسيم مي  
  دهد. نگرد و بالغت به جنبۀ معنوي و محتوايي كالم اهميت مي ب) فصاحت به جنبۀ ظاهري لفظ و سخن مي  
  بان است و مادٔه اصلي ادبيات، زبان است.ج) ادبيات، كاربرد هنري ز  
  توان منطق زبان را درهم ريخت. د) در منطق زبان، هر واژه معناي قراردادي و روشني دارد، اما در ادبيات با توجه به تخيل مي  
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  وجود دارد؟» تضمّن «ني با توجه به قلمرو زباني و روابط معنايي زبان، در كدام گزينه رابطۀ واژگا -۱۴۳

ــد ) 1 ــذر كن ــيمش گ ــر نس ــه عط ــين ك ــر زم ــر ه ب
 

تـــر ز ســـنبل و نســـرين دمـــد گيـــاه بـــوي خـــوش 
 

ـــايد2 ـــره گش ـــي گ ـــارم وقت ـــك ز ك ـــت فل ) دس
 

ــــره  ــــف گ ــــايي زل ــــدگر گش ــــز يك ــــا را ك گش
 

بهـايش را ) نخواهد در صـف محشـر شـهيدي خـون3
 

ـــدا  ـــر از آســـتين آن ســـاعد ســـيمين شـــود پي اگ
 

ــبان ) 4 ــانش ــام جه ــر ه ج ــاقي گي ــت س ــين ز دس ب
 

ــــــردا را  كــــــه آشــــــكار ببينــــــي نهــــــان ف
 

  مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ -۱۴۴
گفتـاران شـود خواهـد كـه از سـنجيده كه ميهر

 

ـــان، بنـــد گرانـــي از تأمـــل بايـــدش  بـــر زب
 

  

ز خامشــي دهــن غنچــه پــر ز زر شــده اســت ) 1
 

ـــــي  ـــــرا نم ـــــايزه دارد چ ـــــكوت ج ـــــري س گي
 

ــزن) 2 ــو دم م ــود گ ــش ب ــت دان ــي را رغب ــر كس گ
 

ـــايي زدم زان كـــه مـــن دم در  ـــه دان ـــا ب كشـــيدم ت
 

ـــان3 ـــه ده ـــد ب ـــاز نياي ـــر ب ـــه دگ ـــخن گفت ) س
 

ــــل باشــــد  اول انديشــــه كنــــد مــــرد كــــه عاق
 

ــدف ) 4 ــوش ص ــن در آغ ــود ايم ــفتن ب ــوهر از سُ گ
 

ــــرار را  ــــي اس ــــد محرم ــــي نباش ــــه ز خاموش ب
 

  مده است؟مفهوم زير در كدام گزينه آ -۱۴۵
  »اند، اما لگد كم خورده است. اند. گفت: آب و گل تو را نيكو سرشته او گفت: چه كنم؟ آب و گل مرا چنين سرشته«  

دعـــاي بـــد نكـــنم بـــر بـــدان كـــه مســـكينان ) 1
 

دســــت خــــوي بــــد خويشــــتن گرفتارنــــد  بــــه 
 

ـــــار او كوشـــــند2 ـــــه ك ـــــب ب ـــــت كوك ) هف
 

خلعــــــــت تربيــــــــت بــــــــر او پوشــــــــند 
 

ـــــل 3 ـــــود اص ـــــون ب ـــــل) چ ـــــوهري قاب گ
 

ـــــــــــد  ـــــــــــر باش ـــــــــــت را در او اث تربي
 

ــرم دار  ) 4 ــي ش ــن ب ــن اي ــر مك ــك آخ ــمي اي فل رس
 

ــــد  ــــت ب ــــرورش و تربي ــــي از پ ــــا ك ــــيران ت س
 

  نوع سجع كدام گزينه با بقيه فرق دارد؟ -۱۴۶
  ) فصل تركيب اين اصول را علتي ظاهر بود و ترتيب اين فصول را برهاني باهر.1  
  ي مكايد كشيدم، خائب و خائف به شهر طائف رسيدم.ها ) تا بعد از آنكه ضربت2  
  ) چون شباهنگ به غروب آهنگ كرد و مشاطۀ دهر، جبين صباح را رنگ كرد ...3  
  ها به آتش جدال بجوشيدند و آن قوم را به ابتدا و انتها بر استسقا بدوشيدند ... ) پس چون دل4  
  اند؟ هايشان در جملۀ ديگر، سجع متوازي ساخته ت آن با قرينهاي وجود دارد كه تمام كلما  در كدام گزينه جمله -۱۴۷
  ) اگر غرايب آسماني مضمر است، عجايب زميني مظهر.2  ) شدت كارزار به غايت كشيد و حدّت پيكار به نهايت رسيد.1  
  ام. ربت وي كشيدهام و ض ) چون من باش كه شربت دي چشيده4  ) سر تو تا به قدم بيش نرسد و شاخ تو تا به شكم بيش نكشد.3  
  است؟» موازنه«چند گزينه داراي  -۱۴۸

ــــف)  ــــا ال ــــر مهيّ ــــو اب ــــوه را چ آن ك
 

ـــــرّب  ـــــاد مج ـــــو ب ـــــت را چ آن دش
 

ب) قضــــا خلعتــــي نامــــدارش دهــــد
 

ـــــد  ـــــتينش نه ـــــوه در آس ـــــدر مي ق
 

ج) گر هجا گويم رمـد از پـيش مـن ديـو سـپيد
 

ور غــزل خــوانم مــرا منقــاد گــردد اژدهــا 
 

ــته مــي د)  ــر نيكــي تــن راد پيراس ار بــه ه
 

ــي  ــته م ــان را آراس ــاكي ج ــر پ ــه ه ــواه ب خ
 

پيچـــان بـــه پـــس و پـــيش چـــو لـــبالب ه) 
 

ـــه چـــپ و راســـت چـــو كوكـــب  گـــردان ب
 

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  دارد؟» ترصيع«كدام گزينه  -۱۴۹

جاهـــــــت ز چـــــــرخ يافتـــــــه ميـــــــدان ) 1
 

رايــــــــت ز مهــــــــر ســــــــاخته مركــــــــب 
 

واي ز همـــــــت تـــــــ  ) كمتـــــــرين پايـــــــه2
 

ـــــــرين موضـــــــعي ز گـــــــردون اســـــــت  برت
 

ـــه نظـــم نســـفت3 ) كـــس چـــو مـــن گـــوهري ب
 

ــــه  ــــن حلّ ــــو م ــــس چ ــــت ك ــــر نباف اي ز نث
 

هســـت اِنعـــام تـــو در بـــرج مـــرّوت اختـــر ) 4
 

هســــت اكــــرام تــــو در درج فتــــّوت گــــوهر 
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  وجود دارد؟» جناس تام«در چند بيت  -۱۵۰
بــه تــار مــو اگــرش ره فتــاد در شــب تــار الــف) 

 

ــ  ــانچن ــر مژگ ــك ب ــون اش ــه گلگ ــد ك ان دوي
 

ــاني ارزد ــه جه ــو ب ــك ج ــو ي ــل ت ب) از وص
 

ــوي  ــه ج ــاني ب ــاييم جه ــه م ــنس ك ــن ج زي
 

ــم نشســت ــو در دل ــرٔه ت ــاه چه ــر م ــا مه ج) ت
 

ـــده  ـــي بري ـــه كل ـــاه، مهـــر ب ام از مهـــر و م
 

ــو د)  عهــد و زنهــار بســي رفــت ميــان مــن و ت
 

ــن  ــوش مك ــار فرام ــكن و زنه ــن مش ــد م عه
 

ــ ه)  ــون ده ــانچ ــت نش ــو رحم ــان ت د احس
 

ــــان  ــــت نش ــــم رحم ــــر از ن ــــش قه آت
 

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  است؟ نادرستنوع جناس مقابل كدام ابيات  -۱۵۱

تــا همــت تــو زيــر قــدم كــرد فــرق مــاه الــف) 
 

ــت  ــو راس ــدم ت ــر ق ــه زي ــان هم ــرق مخالف ف
 

 (جناس تام) 
آرا ز چمــن بيــرون رفــت مــن گــرفتم چمــن ب) 

 

ــر  ــه س ــبن ب ــر ش ــارندس ــاغ اولواالبص ــن ب م اي
 

 (جناس افزايشي) 
ــد ــه كن ــير نال ــام س ــو هنگ ــان ت ــو در بن ج) چ

 

شــود صــحيفۀ ســيمين ز ســير او مشــكين 
 

 (جناس حركتي) 
مال مار توست و تو روز و شب انـدر جمـع آري د) 

 

يار بار توسـت و تـو سـال و مـه انـدر بنـد آنـي 
 

 (جناس اختالفي) 
ــش ن ه)  ــم آت ــو در دل ــم ت ــتغ ــاد و از لعل ه

 

آيـــد صـــد آتـــش دگـــر انـــدر نهـــاد مـــي 
 

 (جناس تام) 
  ه -) ب4  ه -) ج3  د -) ب2  ج -) الف1  
  در كدام گزينه آمده است؟» جناس تام، جناس ناقص اختالفي، موازنه و سجع متوازي«هاي  ترتيب قرار گرفتن آرايه -۱۵۲

ــف)  ــا ال ــام م ــروز ج ــاده براف ــور ب ــه ن ــاقي ب س
 

ر جهــان شــد بــه كــام مــامطــرب، بگــو كــه كــا 
 

ــه درازي ــدم ب ــره ندي ــبي تي ــون دوش ش ب) چ
 

الّــا شــب زلفــت كــه زيــادت بــود از دوش 
 

ج) هر كه بـه جـور رقيـب يـا بـه جفـاي حبيـب
 

وفاســـت عهـــد فـــرامش كنـــد مـــدعي بـــي 
 

تــا بــاغ بــه حســني شــود از ابــر بــه حســني د) 
 

ــالي  ــه ح ــر ب ــود از مه ــالي ش ــه ح ــر ب ــا ده ت
 

  الف -د -ب -) ج4  د -الف -ب -) ج3  د -ج -الف -) ب2  ج -د -الف -) ب1  
  ؟نداردوجود » سجع مطرّف«در كدام گزينه  -۱۵۳

بردي دل من ناگهـان، كـردي بـه زلـف انـدر نهـان ) 1
 

روزي نگفتــي كــاي فــالن اينــك دل غمنــاك تــو 
 

ـــمارها ) 2 ـــب زده مس ـــر ل ـــا ب ـــاقالن را باره اي ع
 

انداختــهوي خســتگان را خارهــا در جــاي خــواب  
 

) مــاهي ســتاره زيــورش، هــر هفــت كــرده پيكــرش3
 

ــه  ــان قافل ــدم مي ــرش دي ــد از منظ ــت خل ــر هش ه
 

يك چند در خواب گران بردي بـه سـر چـون غـافالن ) 4
 

ــو  ــانه ش ــو، افس ــانه ش ــقي افس ــر در عاش ــدي دگ چن
 

  است؟» ناهمسان«وزن چند گزينه  -۱۵۴
  واهي كه كاروان سالمت بود تو راب) خ  الف) جان فريبرز از اين شرف طرب افزود  
  د) در شهر ز خويش زاهدي كردم  ج) آن روز مبادم من و آن روز مبادا  
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  بندي كرد؟ تقسيم» سه، چهار، چهار و سه«صورت  توان به ميلحاظ تعداد هجاها  بههاي آوايي كدام گزينه را  پايه -۱۵۵

نم بــــودهــــزار ســــال بــــه اميــــد تــــو تــــوا ) 1
 

گهــــي كــــه بيــــايم هنــــوز باشــــد زود هــــر آن 
 

ـــد2 ـــا اب ـــت ت ـــد اس ـــه پدي ـــقي ن ـــان عاش ) پاي
 

ـــود  ـــا ب ـــت در او از كج ـــاه و وق ـــال و م ـــس س پ
 

كــــــه جفــــــا كنــــــي روا دارم ) چنــــــدان3
 

بــــــر ديــــــده و دل كشــــــم جفــــــاي تــــــو 
 

ــان ) 4 ــو مظلوم ــيد چ ــارش خورش ــت و رخس از طلع
 

افتـــد ز فلـــك هـــر دم پيشـــش بـــه زمـــين انـــدر 
 

  اي دارد؟  بندي خوشه وزن كدام گزينه امكان دو گونه تقسيم -۱۵۶
ــدم ) 1 ــوي ع ــر ك ــر س ــيمرغ گشــت ب ــو س وصــل ت

 

ـــي  ـــاطر ب ـــت خ ـــأواي توس ـــكن و م ـــاطران مس خ
 

) صـــد بـــار بـــه عقـــده در شـــود تـــا مـــن2
 

ــــــم  ــــــرون آي از عهــــــدٔه يــــــك ســــــخن ب
 

) روزكــــــي چنــــــد بــــــود نوبــــــت گُــــــل3
 

روزه و توبـــــــه همـــــــه روز بـــــــه جاســـــــت 
 

ــــــاختي ) 4 ــــــرد جفــــــا ب ــــــا دل مــــــن ن ب
 

ـــــال بيختـــــي  ـــــرد ب ـــــر مـــــن گ ـــــر س ب
 

  وزن كدام گزينه متفاوت است؟ -۱۵۷
ــي ) 1 ــر پنجــه م ــا چــون خــودي درافكــن اگ ــي ب كن

 

ايــم چــه باشــد شكســت مــا مــا خــود شكســته 
 

ــت2 ــكنج اس ــد و ش ــره و بن ــاب و گ ــو ت ــف ت ) در زل
 

ــت  ــون اس ــل و زرق و فس ــر و حي ــو مك ــم ت در چش
 

ـــنم ع3 ـــروز م ـــي) ام ـــق ب ـــي اش ـــونس و ب ـــار م ي
 

رســــم نيســــت خــــواهم و فريــــاد فريــــاد همــــي 
 

ــق ) 4 ــه تحقي ــوف ب ــن خ ــت اي ــر هيب ــاف از خب ق
 

چـــون ســـين ســـالمت ز پـــي خواجـــه روان اســـت 
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  در كدام گزينه درست آمده است؟ ،هاي آوايي بيت زير جداسازي پايهتعداد هجاهاي هر پايه در  -۱۵۸
ــــم جا ــــمارم از غ ــــود در ش ــــانروز ش ن

 

خــــود عمــــل عاشــــقي شــــمار نيــــرزد 
 

  دو -سه -چهار -) چهار4  سه -چهار -سه -) چهار3  دو -چهار -سه -) چهار2  يك -چهار -چهار -) چهار1  
  است؟ نادرستهاي هجايي كدام گزينه  با توجه به وزن هر گزينه، خوشه -۱۵۹
) بس بود اين باد سرد باده نخواهم: (1           / / /(  
) گويند بكوش تا به مستوري: (2          / /(  
) گفتم گر اين حديث درست است پس چرا: (3             / / /(  
) آن رخ كه شكر بود نهانش به لطافت: (4            / / /(  
  است؟ نادرستوزن مقابل چند مورد  -۱۶۰
  ت قبول شد: (مستفعل مستفعل مستفعل مستف)الف) اكنون كه هفت بار طواف  
  زنند در دل ما: (فاعالتن مفاعلن فعلن) ب) صد دهل مي  
  ج) اگر دمي بنوازد مرا نگار چه باشد: (مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن)  
  د) در صورت هر كس كه از آن رنگ بديدي: (مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن)  
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  

  
  ۱۶۱-۱۶۸( املفهوم أو املفردات أو الحوارأو  الجواب للّرتجمةعّین األصّح و األدّق يف(:  

  :)َفلاّم تََبیََّن له قاَل أعلَُم أّن اللَّه علی کُلِّ يشٍء قدیرٌ ( -۱۶۱

  مه چیز قادر است!) پس آن هنگام که برای او آشکار گردید، گفت: من داناترم به اینکه خداوند بر ه۱  

  دانم که خداوند بر هر چیزی تواناست! که برای او آشکار شد، گفت: می ) پس هنگامی۲  

  دانم که خداوند بر همۀ امور توانایی دارد! ) پس هر زمان که برای او توضیح دادیم، گفت: من می۳  

  واناست!که بر او آشکار نشد، گفت: خداوند داناتر است و بر هر چیزی ت ) پس زمانی۴  

ْج ِمنها بعد َسَنتین اثنَتیِن!« -۱۶۲   »:إْن شاَء اللُّه اَُسلِّْم َمقالتي الحادیة عرشة إلی الجامعِة و أتََخرَّ

  شوم! التحصیل می دهم و بعد از دو سال از آن فارغ ) اگر خدا بخواهد مقالۀ یازدهم خود را به دانشگاه تحویل می۱  

  شوم! آموخته می م را به دانشگاه تحویل دادم و بعد از دو سال از آن دانشا ) به خواست خدا یازدهمین مقاله۲  

  شوم! التحصیل می گیرم و دو سال بعد از آنجا فارغ ) اگر خداوند بخواهد یازده مقالۀ خود را از دانشگاه تحویل می۳  

  گردم! التحصیل می ارغکنم و بعد از دو سال ف ) هرگاه خدا بخواهد مقالۀ یازدهم را از دانشگاه دریافت می۴  

  »:ِمن الّناِس َمن یَتَِّخُذ دیَن اللِّه لَِعباً؛ فال یَحزُنْک قولُه ألنّه ال فوَز له!« -۱۶۳

  که هیچ موفقیتی برای آنان نخواهد بود! گیرند؛ پس سخنان آنان تو را غمگین نسازد؛ چرا ) بعضی از مردم دین خدا را به مسخره می۱  

  داند؛ پس نباید از سخن او غمگین شوی؛ زیرا او موفق نخواهد شد! ست که دین را بازیچه می) از میان مردم کسی ا۲  

  ها ناراحت نشو؛ زیرا هیچ رستگاری برایشان نخواهد بود! گیرند؛ پس از حرف آن ) بعضی از مردم هستند که دین خدا را بازیچه می۳  

  نباید حرف او تو را غمگین کند؛ چراکه او هیچ موفقیتی ندارد!گیرد؛ پس  ) از مردم کسی است که دین خدا را به بازی می۴  

  عّین الّصحیح:  -۱۶۴

  ) قَلٌب لیس فیه َيشٌء من الحکمِة کبیٍت َخرٍِب،: دلی که از حکمت چیزی در آن نباشد مانند خانۀ خراب است،۱  

هوا،: پس یاد دهید سپس یاد بگیرید سپ۲     س خوب بفهمید،) فَتََعلّموا ثّم َعلِّموا ثّم تََفقَّ

  ای فرزندان عقل، ) و ال مَتوتوا ُجّهاالً یا أبناء العقل،: و جاهل و نادان منیرید ۳  

  پذیرد! ) فإنَّ اللَّه ال یَْعِذُر علی الجهل!: چراکه قطعاً خداوند عذر جاهالن را منی۴  

  : الخطأعّین  -۱۶۵

  ر از قناعت نیست!ت نیازکننده ) ال کنز أغَنی ِمَن الَقناعِة!: هیچ گنجی بی۱  

  های خدا را تغییر ندهید! ) ال تُبَّدلوا نِعَم اللِّه ِبُکفرِکُم!: با ناسپاسی خویش نعمت۲  

  دانستند! ها این حقیقت را منی ) و لکّنهم کانوا ال یَعلمون هذه الحقیقة!: ولی آن۳  

 ) ال تَعاُوَن َمَع أعداِء اإلسالم!: با دشمنان اسالم همکاری نکن!۴  

 

 

 ۴تا انتهای درس  ۱از درس :  ۱ قرآن زبان عربی،     ۱درس :  ۳ قرآن زبان عربی،

20 ´: پيشنهادي زمان

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

 

رة 
شما

چة 
تر
دف

2 - 
رة 
شما

ن 
مو
آز

2 
ي 
اص
ص
خت
ا

 )
ني
سا
 ان
وم
 عل
وه
گر

 (   

88  

ي 
صيل

تح
ل 
سا

98 - 
97    

  »:إّن ............... تَسَحُب الفواِکه إلی داخلها بُقّوٍة َو تأُخذ ماَءها و تَحَفُظ نُفایَتها يف َمْخزٍن!« -۱۶۶

  ) الَعّصارَةَ ۴  ) اإلعصارَ ۳  ) الُعصارَةَ ۲  ) األعاصیرَ ۱  
  !»:  هذا الّسفر ...............إنّه ساَفر إلی َمشهَد و َمَعه والداه و ثالث عاّمتِه و أَخواه فکاَن عدُد ُمراِفقیه يف« -۱۶۷

  ) َخمسةً ۴  ) أربعةً ۳  ) مَثانیةً ۲  ) سبعةً ۱  
  »ال يشَء أحَسُن ِمن الَعفِو عنَد الُقدرِة!«يف املفهوم:  األبعدعّین  -۱۶۸

ــــدرت۱ ــــاه ق ــــف گ ــــه ز یوس ــــنو قّص ) ش
  

گذشـــــت از درد و رنـــــج گـــــاه محنـــــت  
  

) یار از سفر رسـیده خـوش گشـتم از پیـامش۲
  

ــان   ــو ارمغ ــرامش؟ ک ــش و ک ــو بخش ــش ک راه
  

ــــار۳ ــــا بخشــــش ی ــــن ت ــــو ک ــــّدم عف ) مق
  

شــــــود بهــــــرت بهشــــــتی روز دیــــــدار  
  

ـــــی۴ ـــــع م ـــــت ) تواض ـــــاه دول ـــــد گ منای
  

ـــولت   ـــت ص ـــد وق ـــاطی ببخش ـــو خ ـــه عف ب
  

 ۱۶۹-۱۷۱( إقرأ الّنّص الّتايل ثّم أکِمِل الفراغاِت باملفردات املناسبة(:  

... يف أدائِه ِألنَّ اللَّه یُِحبُّ عبـداً إذا َعِمـَل َعَمـالً أحکََمـه و ِمـن املُؤسـِف أّن هـذه الّثقاَفـَة )۱۶۹(أْن ... إّن اإلنساَن حیَن یَقوُم ِبَعمٍل َفَعلَیهِ «

ِتنا أّن لِلثَّمِن الّذي یَْدَفُعه املُشرتي لِـ ...)۱۷۰(...  »أمٌر َمذموٌم جّداً!... أثراً يف کیفّیِة ما نقوُم ِبه له و هذا )۱۷۱(... َقد َدَخلَْت يف نُفوِس أُمَّ

َل ۱ -۱۶۹ َل ۳  ) یُْحِسنَ ۲  ) یَُوصِّ   ) یُْرسِيَ ۴  ) یَُحمِّ

ِیئَةَ ۴  ) األّمارَةَ ۳  ) الَعجیبةَ ۲  ) الَحَسَنةَ ۱ -۱۷۰   ) السَّ

واِت ۴  ) الَعطایا۳  ) التَّباُدالِت ۲  ) البَضائِعِ ۱ -۱۷۱   ) الرثَّ

  ۱۷۳و  ۱۷۲أجب عن األسئلة َحول الّتحلیل الّرصيفّ (رقم:(  

 :»!َفاْعلَموا أنَّه جاِهٌل أو عالٌِم يُحاِوُل بَثَّ الِخالِف بَنَي ُصفوِف املُسلمنيَ « -۱۷۲

  مبنيّ  –نكرة  -رمذكّ -) جاِهل: إسم فاعل۲  معلوم -للغائبنيَ  -ماٍض  -) إِعلَموا: فعل۱  

  معرفة -معرب -إسم مفعول -) املُسلمني: جمع سامل للمذكّر۴  معرب -رمذكّ -مفرد -) بَّث: إسم۳  
 :الخطأعنيِّ » !أصحابه یكان الّشاّب يَسَبُح فإنَّه تَظاَهر ِبالَغَرِق و نادَ « -۱۷۳

  » إنّ «الزم/ خرب  -معلوم -للغائب -) تَظاَهَر: فعل ماٍض ۲  اقص و مرفوعمعرفة/ إسم الفعل النّ  - معرب - راّب: مفرد مذكّالشّ ) ۱  

  معرب/ فاعل و مرفوع -إسم فاعل -رمذكّ -) أصحاب: جمع مكّرس ۴  رور بحرف جارّ معرب/ مج - معرّف بأل - رمفرد مذكّ - َغرَق: إسمال) ۳  

  ۱۷۵و  ۱۷۴أجب عن األسئلة حول املحّل اإلعرايّب (رقم:(  

 ؟ما تحته خطٌّ يف  الخطأما هو  -۱۷۴

  (صفة) !َورَقيّةمْت نُقوداً ) الّصني أّوُل دولة يف العالَم إستَخدَ ۲  (فاعل) !مجّففًة أيضاً  الّناس) املِشمش فاكهة يَأكلُها ۱  

لفني َحيَواٌن ) ۳     )خرب( !أكفاء) الّناُس ِمن جهة اآلباِء ۴  )»أنّ «خرب ( !يُحبُّ ُمساَعدَة اإلنسانِ  ذيَكٌَّسِمعنا أّن الدُّ

 :فیه مفعول لیسما عّین  -۱۷۵

 ! قریباً من الغابة يف ُمحافَظَِة مازندران وقع) َمعبَُد کُردکُال ۲  ) قُرب کورش یَجذُب ُسیّاحاً من ُدوِل العالَم!۱  

  ) علینا أن نُکرَّم جمیَع الحارضیَن يف هذه املراسیِم!۴  ) يقوُل الّشاِعُر أّن َمن َجرََّب املَُجرََّب َحلَّت به الّندامة!۳  

 ) ۱۷۶-۱۸۰عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة(:  

 لفعل املزيد:يف تعیین املَصدِر ل الخطأَمیِّز  -۱۷۶

  )تَفکیر( !) ُهم ُعَقالُء یَُفّکروَن قبل الکالِم دامئاً ۲  )إلتفات( !تَلتَِفتاِن إلَی الوراءِ  املجتهدتان) الطّالبتاِن ۱  

م( !الحیاة ) علیکم أْن تَبْتَِسموا أماَم املَشاکِل يف۳    )ُمجالَسة( !! التُجالِسوا الجاهلیَن و الّذین لهم أخالق َسیّئةيوالدأ ) ۴  )تَبَسُّ
ياً: ليسعنيِّ الفعَل املزيد  -۱۷۷  ُمتعدِّ

  ) أنا أَعرِفُها َجيّداً و أعلَُم أنّها ستَجتِهُد قبَل بداية اإلمتحانات!۲    ) قام الطُّّالب للمعلّم لِيُكرِّموه!۱  

  َعلتاُمه فيها قبل دقائق!) أَخرِجا ِمن َمحفظتكام ما جَ ۴  عراء يُنِشدوَن أجَمَل قصائدهم عن تضحية املجاهدين!ليت الشّ ) ۳  

 ؟»ال«يف تعيني نوع  الخطأما هو  -۱۷۸

  )الّناهية( !) ال تَظاُهر أقبَح ِمن الرّئاء يف العبادة۲  )الّنافية( !تجارًة أنَفع من مساعدة اآلَخرين ی) ال أرَ ۱  

  )الّناهية( !و ال تَطلُب ِبه بَدالً) فَُفْز ِبِعلٍم ۴  )افية للجنسالنّ ( !غاياته ی) ال شّك أنَّ من حاَول كثرياً يَصل إل۳  

 عنيِّ املضاف يكون خرباً للُحروف املشّبهة ِبالفعل: -۱۷۹

  ) إّن هذا الرَّجَل أفضُل جريانِنا يَنُرش املَوّدَة بَيَننا! ۲  ) إّن عداوَة العاقل خرٌي من َصداقة الجاهِل!۱  

  سُل لكّنهم طّالب ُمجّدون!) نحن نتكا۴  ) كأنَّ إرضاَء الّناِس غاية عظيمة التُدرَُك!۳  
هام ...............تَلعباِن يف حديقٍة ال  ...............إّن « -۱۸۰  عنّي الكلمَتنِي املناسبَتنِي للفراَغنِي:» !فيها إّال أُمَّ

  أحَد  -) الطّفلتنَيِ ۴  أحدَ  -فلنَيِ ) الطّ ۳  أحدُ  -فالنِ ) الطّ ۲  أحدٌ  -) الطِّفلتانِ ۱  
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 هزار سال پيش در منطقۀ كرمان به وجود آمد؟ ۵كدام مورد، از نخستين شهرهاي فالت ايران است كه حدود  -۱۸۱
  ) سيلك4  چغاميش )3  ) شهرسوخته2  ) شهداد1  
  اي داشتند؟ در دوران پيش از تاريخِ فالت ايران، ساكنان منطقۀ لرستان در توليد كدام محصول مهارت ويژه -۱۸۲
  ) زيورآالت مسي4  ) ظروف سنگ صابوني3  ) ابزارهاي مفرغي2  دار هاي لعاب ل) سفا1  
  دهد؟ يك از منابع زير، اطالعات سودمندي دربارٔه اوضاع اقتصادي، اجتماعي و تشكيالت اداري دورٔه هخامنشيان ارائه مي كدام -۱۸۳
  ها نامه ) خداي2    كتيبۀ داريوش يكم در بيستون )1  
  نوشتۀ شاپور يكم در نقش رستم سنگ) 4    جمشيد هاي ايالمي تخت ) لوح3  
  وقوع پيوست؟ هان در چين باستان به يك از تحوالت زير، در دورٔه سلسلۀ كدام -۱۸۴
  ) راهيابي آيين بودا به چين2    عام پيروان آئين كنفوسيوس ) قتل1  
  ) تكميل ديوار بزرگ چين4  ها ها و اندازه سازي مقياس وزن ) يكسان3  
  ق.م شد؟ ۵شهرهاي يوناني و امپراطوري هخامنشي در قرن  -هاي بزرگ ميان دولت هاي طوالني و جنگ مل، موجب بروز كشمكشكدام عا -۱۸۵
  شهرهاي يوناني براي سلطۀ اقتصادي و فرهنگي بر ايران -) تالش دولت2  ها به شورش مردم سارد عليه حكومت هخامنشي ) ياري رساندن آتني1  
  هاي پلوپونزي ) كمك ايران به اسپارت در جنگ4  منطقه آسياي صغير) رقابت براي تسلط بر 3  
  سند است؟  ٔههاي تمدن در كدام مورد، از ويژگي -۱۸۶
  سبب موقعيت ويژٔه جغرافيايي خود كمتر تحت تأثير و نفوذ خارج بوده است. ) به1  
  ودند.هاراپا مردماني جنگجو و داراي اسب و ارابه ب  ) ساكنان شهرهاي موهنجودارو و2  
  ) مردمان اين تمدن به خدايان متعددي كه در وداها ستايش شده بودند، باور داشتند.3  
  پرداختند. ) به كشاورزي متكي بود و ساكنان اين منطقه به پرورش دام نيز مي4  
  از آثار معماري كدام پادشاه ايران است؟» كاخ خورشيد« -۱۸۷
  شاه ادل) ع4  خان ) لطفعلي3  خان ) كريم2  ) نادرشاه1  
  دادند؟  هاي اروپايي به زبان فارسي در دورٔه قاجار را تشكيل مي شده از زبان  كدام نوع آثار، بخش قابل توجهي از نخستين آثار ترجمه -۱۸۸
  ) آثار ادبي4  ) كتب پزشكي3  هاي تاريخي ) نوشته2  ) آثار فلسفي1  
  ؟هاي دوران سلطنت نادرشاه افشار است كدام مورد، از ويژگي -۱۸۹
  هاي نادر، موجب برقراري صلح با عثماني و حل اختالفات مذهبي با اين دولت شد. ) تالش1  
  ) نهادهاي اداري در عصر حكومت نادر رونق چنداني نداشتند.2  
  عنوان پادشاه مملكت توفيق يافت كه زمينه را براي ثبات و امنيت پايدار، فراهم كند. ) نادر به3  
  سلطنت نادرشاه، در جنگ با روسيه و عثماني سپري شد. اي از دوران ) بخش عمده4  
  دهد؟ روشنفكر مشهور عصر انقالب فرانسه را نشان مي» مونتسكيو«كدام گزينه، عقيدٔه  -۱۹۰
  گفت.  ) از اطاعت انسان از عقل و مبارزه با خرافات سخن مي2  دانست. روزي مردم مي ) پادشاه فرانسه و طبقۀ ممتاز را عامل سيه1  
  كرد. ) از تفكيك قواي سياسي و حقوق بشر دفاع مي4  دانست. تشكيل حكومت را حاصل قراردادي اجتماعي مي) 3  

  
 شود، كدام دريا است؟ هوايي كه سبب ريزش برف و باران در ايران مي ٔهترين تود منشأ مهم -۱۹۱
  ) خزر4  ) مديترانه 3  ) عمان2  ) سرخ1  
  چند عبارت درست وجود دارد؟» موقعيت رياضي«طه با در راب -۱۹۲
 غربي آسيا قرار گرفته است. الف) ايران در جنوب  
  غرب آسيا است. كشور ما از نظر وسعت، دومين كشور منطقه در جنوبب)   
 نشينم. ج) من در كالس، در رديف اول و ستون وسط كالس مي  
  رار گرفته است.درجۀ شرقي ق ۴۴د) غرب ايران در طول جغرافيايي   
  ) ايران به اقيانوس هند تقريباً نزديك است.ه  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  كدام گزينه در رابطه با وسعت مرزهاي ايران درست است؟ -۱۹۳
  اي و باتالق مرز درياچه اي  مرز رودخانه ) مرز دريايي 2  اي مرز رودخانه مرز دريايي  ) مرز خشكي 1  
 مرز خشكي اي  مرز رودخانه> ) مرز دريايي 4  اي مرز رودخانه يايي مرز در  <) مرز خشكي 3  

 ۵تا انتهای درس  ۳از درس :  ایران یجغرافیا    )۳۲ فحۀتا ابتدای مدیریت روستاها (ص ۲و درس  ۱: درس  ۳ جغرافیا
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  ها قابل مشاهده است؟ مشخص شده، كدام پديده» «اي كه با عالمت  شكل مقابل، در ناحيه  با توجه به -۱۹۴
  هاي آذرين دروني ) توده1  

  هاي مريخي ) كوه2  

  هاي تراكمي ) دشت3  

  هاي فرسايشي  ) دشت4  

 درست است؟» هاي تالش كوه«يك از موارد زير در رابطه با  كدام -۱۹۵ 
  هاي درياي خزر جدا كرده است. ب) منطقۀ آذربايجان را از كناره  الف) جهت آن غربي و شرقي است.  
  است. درياي خزرشيب عمومي آن به طرف بيشتر د)     كوه ادامه دارد. هاي شاه تا كوهج)   
  »ج«و » ب) «4  »د«و » ب) «3  »د«و » ج) «2  »ب«و » الف) «1  
  كند؟ درستي بيان مي وهواي گرم و خشكِ سيستان و بلوچستان را به كدام گزينه يكي از داليل آب -۱۹۶
  السرطان ) مجاورت با مدار رأس2  درجۀ شمالي 39) نزديكي به عرض جغرافيايي 1  
  ها  اع و جهت كوهستان) ميزان ارتف4    ) دوري از منابع رطوبتي3  
كنـد و بـين آن محـدوده و سـكونتگاه جريـان كـاال، خـدمات و  محدودٔه جغرافيايي كه از يك سكونتگاه، كاال و انواع خدمات دريافت مي -۱۹۷

  وآمد افراد وجود دارد، بيانگر چيست؟ رفت
  ) حوزٔه نفوذ4  ) آستانۀ نفوذ3  ) متروپل2  ) مگاالپليس1  
  داري كدام است؟ اشي از نظام اقتصادي سرمايههاي ن يكي از پديده -۱۹۸
  نشيني ) زاغه4  ) شهرگريزي3  ) نابرابري فضايي2  نشيني  ) حاشيه1  
  كدام عبارت قرار داده شود تا تعريف درستي از آمايش سرزمين ارائه شود؟» الف«شكل مقابل، در قسمت   با توجه به -۱۹۹

 (الف) 
 

  تعريف آمايش سرزمين  

 ها، تجهيزات و امكانات در سطح زمين توزيع متوازن فعاليت  زن، متعادل و منطقي جمعيتتوزيع متوا

 هاي كشور ) بررسي ظرفيت و توانمندي2   هاي كالن اقتصادي مشي ) خط1  
  ) ساماندهي و نظم بخشيدن به فضاهاي جغرافيايي4  هاي اقتصادي و نظامي  ) شناسايي جنبه3  
  نفر، مساحت اين شهر چند كيلومترمربع است؟ ۱۰,۰۰۰باشد و جمعيت آن درصد  ۶اگر سرانۀ شهري  -۲۰۰
  1 (330  2 (600  3 (200  4 (500  

  
 خطي يا طولي به سرگذشت جهان اجتماعي است؟ كدام گزينه مربوط به نگاه تك -۲۰۱
هـا بـا حفـظ هويـت  يـك از آن توانند از تجربيات يكديگر استفاده كنند؛ اما هيچ مي هاي اجتماعي مختلف، با روابط متقابلي كه دارند، ) هريك از جهان1  

  توانند مسير ديگري را ادامه دهند. خود، نمي
  برد. مي هاي اجتماعي ديگر، بهره كند و مطابق با نياز خود، از دستاوردهاي جهان جهان اجتماعي زنده و سالم، فعاالنه با جهان اطراف خود ارتباط برقرار مي) 2  
شان همانند تفاوتي است كه آن موجود زنده در مراحل مختلف رشد خـود از دوران  اند و تفاوت هاي اجتماعي شبيه به يك نوع موجود زنده ) همۀ جهان3  

  كند. كودكي پيدا مي
  پيمايند. لفي را ميكنند و مسيرهاي مخت هاي خود، تحوالتي را دنبال مي ها و ارزش ها بر اساس آرمان ها و تمدن ) فرهنگ4  
هاي غيرغربي چه پيامـدي داشـت و تفـاوت  شناسان با فرهنگ هاي اجتماعي مختلف چيست؟ مواجهۀ مردم ترتيب عامل پيدايش جهان به -۲۰۲

  هايي است؟ نمادها و هنجارها از چه نوع تفاوت
  هاي درون جهان اجتماعي  تفاوت -ه پيچيدگي و عمق جوامع غيرغربيها ب پي بردن آن -ها ها و تنوع اراده و اختيار آن ) تنوع آگاهي و معرفت انسان1  
  دهندٔه ظهور جهان اجتماعي جديد هاي نشان تفاوت -شناسان غربي ها به اشتباه جامعه پي بردن آن -) وجود انسان آگاه و خالق2  
  هاي اجتماعي  ميان جهان  تفاوت -خودمداري فرهنگ غربانتقاد به  -) فعال و تأثيرگذار بودن انسان در قبال فرهنگ منتقل شده از طريق تربيت3  
  هاي سطحي جهان اجتماعي  تفاوت اليه - پي بردن به عدم رشد جوامع غيرغربي - فعال و تأثيرگذار بودن انسان در قبال فرهنگ منتقل شده از طريق تربيت) 4  

 
 

 ۷تا انتهای درس  ۵درس از :  ۱ یشناس جامعه    ۲و  ۱های  درس:  ۳ شناسی جامعه
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  كند؟ ترتيب كدام گزينه جدول را كامل مي به -۲۰۳
  
  
  
  
  

  رويكرد دنيوي -جهان از هيچ قداستي برخوردار نيست -داند آيند، علم مي دست مي ) جهان متجدد فقط علومي را كه از روش تجربي به1  
جهان صرفاً از مواد و موجودات خامي  -گسترش عقالنيت ابزاري -شناسد كنند، علم نمي هاي فراتجربي استفاده مي ز روش) جهان متجدد علومي را كه ا 2  

  ساخته شده است كه همه در اختيار و كنترل بشرند.
  رود. ها از بين مي ها و آرمان ني امكان ارزيابي ارزشبا افول علوم عقالني و وحيا - قفس آهنين - دهد بيني و پيشگيري حوادث را به انسان مي علوم تجربي، قدرت پيش) 3  
هاي عـاطفي و  كنش هاي حسابگرانۀ معطوف به دنيا، عرصه را بر رواج كنش -گسترش عقالنيت ابزاري -) جهان متجدد رويكرد دنيوي و اين جهاني دارد4  

  كند. اخالقي تنگ مي
  است؟ نادرستهاي آن،  ها و محدوديت فرصت كدام گزينه دربارٔه پيامدهاي الزامي جهان اجتماعي و -۲۰۴
  اي نوين است و ممكن است جهان موجود از بسط آن جلوگيري كند. ) ساختن جهان اجتماعي جديد، نيازمند پيدايش و گسترش آگاهي و اراده1  
هاي  ها و توانمندي كند و ممكن است ظرفيت هاي جديدي براي انسان فراهم مي ها و ظرفيت هاي خود، افق ) هر جهان اجتماعي بر اساس عقايد و ارزش2  

  ديگر بشر را ناديده بگيرد.
در پـي ) هر جهان اجتماعي تا زماني كه از طريق مشاركت اجتماعي افراد پابرجاست، پيامدهاي آن نيز باقي است، با تغيير جهان اجتمـاعي موجـود و 3  

  رد.گي هايش، جهان اجتماعي جديدي شكل مي برداشته شدن الزام  آن،
  شوند. اند و بدون يكديگر محقق مي از هم مستقل  ها ها و محدوديت هايي دارند، فرصت ها و محدوديت هاي مختلف جهان اجتماعي، فرصت ) بخش4  
  كدام عبارت مربوط به بخش هاشورخوردٔه تصوير است؟ -۲۰۵
  كنند. ها عمل مي هايي كه مردم به آن ) ارزش1  
  دانند. ها را الزم مي كنند و رعايت آن داري مي عه از آن جانبهايي كه مردم يك جام ) ارزش2  
  ها هستند. هاي مشتركي كه اعضاي جهان اجتماعي خواهان رسيدن به آن ) مجموعه اهداف و ارزش3  
  ها را فراهم كنند. كوشند از طريق تعليم و تربيت، زمينۀ تحقق بيشتر آرمان ريزان فرهنگي مي ) برنامه4  
  پيامد عبارات زير چيست؟ترتيب  به -۲۰۶
   دهي هنجارها و اعمال بر اساس عقايد حق سامان  
   .اگر جوامع حق را نشناسند و به آن ايمان نياورند  
   د.نمعناي تجربي آن محدود نكن اگر علوم اجتماعي علم را به  
  هاي جهان اجتماعي ها و آرمان اطل بودن واقعيتداوري دربارٔه حق يا ب -سوي باطل گام برداشتن به -) ورود عقايد حق به قلمرو واقعي1 
 هاي جهان اجتماعي ها و آرمان داوري دربارٔه حق يا باطل بودن واقعيت -گسستن از حق -) ورود عقايد حق به قلمرو آرماني2  
  ها ناتواني در داوري حق و باطل بودن عقايد و آرمان -انحراف از حق و پذيرش باطل -) تغيير حق و باطل3  
  هاي اجرايي ها و روش شناخت تكنيك -امكان خروج از باطل -ها تغيير حقانيت عقايد و ارزش )4  
داننـد  هايي مي هاي اجتماعي را پديده و كدام جوامع عقايد و ارزش شود نميها بر چه اساس تعيين  ترتيب حق و باطل بودن عقايد و ارزش به -۲۰۷

هـاي  هاي جهان متجدد از علم در جوامع ديگر، كه عالوه بر روش آيند؟ رسوخ تلقي اني پديد ميكه صرفاً در قلمرو واقعي و آرماني جوامع انس
  دانند، چه حاصلي دارد؟ تجربي، علوم عقالني و وحياني را نيز معتبر مي

  مي و دانش علميقطع ارتباط دوسويۀ دانش عمو  -كنند جوامعي كه علم را به دانش تجربي محدود مي -هاي عميق ) علم متناسب با اليه1  
عنـوان دو روش علمـي معتبـر  جوامعي كـه عقـل و وحـي را بـه -ها هاي اجتماعي مختلف نسبت به آن توجهي مردم جهان آگاهي يا جهل، توجه يا بي 2  

  پديد آمدن تعارض در ذخيرٔه دانشي آن جوامع -دانند نمي
جوامعي كـه عقـل و وحـي را دو ابـزار مهـم شـناخت عقايـد و  -ها نسبت به آنهاي اجتماعي مختلف  توجهي مردم جهان ) آگاهي يا جهل، توجه يا بي3  

  رشد و رونق دانش علمي -دانند ها مي ارزش
  از دست رفتن توان دانش عمومي براي حل مشكالت دانش علمي -جوامعي كه نگاه فراتجربي دارند -ها ) بر اساس پيامدهاي تاريخي و اجتماعي ارزش4  
  ٔه دانش عمومي درست است؟كدام گزينه دربار -۲۰۸
  ) حاصل تأمل، خردورزي و كاوش عقلي است.1  
  رسد. كه داراي اين نوع دانش است به درك عميقي از شناخت عمومي جهان اجتماعي خود مي ) كسي2  
  گيريم. يمي مشترك با خانواده و ديگران فرا) در نخستين مرتبه آن را از طريق احساس، مشاهده و اعمال روزانۀ خود در زندگ3  
 كند. كه داراي اين نوع دانش است قدرت حراست و دفاع از حقايق موجود در شناخت عمومي را پيدا مي ) كسي4  

  

 
 

 عبارت مرتبطويژگي جهان متجدد

 )۱(زوال عقالنيت ذاتي

قوت افرنگ از علم و فن است (اقبال الهوري) )۲(
 )۳(طرد عناصر مقدس
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  ترتيب ويژگي مشترك و متفاوت علوم طبيعي و علوم اجتماعي چيست؟ به -۲۰۹
  ي بيشتر علوم اجتماعي نسبت به علوم طبيعيپيچيدگ -ها و حوادث بيني نسبت به آثار و پيامدهاي پديده ) پديد آمدن قدرت پيش1  
  كشف نظم و قواعد جهان اجتماعي حاصل از علوم اجتماعي -هاي آن جهان طبيعي و پديده ۀ) مطالع2  
  هاي جهان اجتماعي  علوم طبيعي وسيلۀ غلبه بر محدوديت -) كمك به استفاده از جهان و طبيعت3  
  ها هاي انساني و تنوع آن آگاهانه و ارادي بودن كنش -ي ما) توضيح تأثيرات اجتماعات انساني بر زندگ4  
  ترتيب عبارات زير از فوايد كدام نوع از علوم هستند؟ به -۲۱۰
   مندي انسان از طبيعت فناوري حاصل از آن، ابزار بهره  
   ها كمك به افزايش همدلي و همراهي انسان  
   اي دانشمندگيري اجتماعي مناسب و صحيح بر فرصت واكنش و موضع  
   ها و هنجارها امكان انتقاد و اصالح ارزش  
  علوم اجتماعي -علوم طبيعي -علوم اجتماعي -) علوم طبيعي2  علوم طبيعي -علوم اجتماعي -علوم طبيعي -) علوم اجتماعي1  
  علوم طبيعي -عيعلوم طبي -علوم طبيعي -) علوم اجتماعي4  علوم اجتماعي -علوم اجتماعي -علوم اجتماعي -) علوم طبيعي3  
  به چه دليل علوم اجتماعي نسبت به علوم طبيعي از اهميت بيشتري برخوردارند؟ -۲۱۱
طبيعي به شيؤه  كنند از طبيعت و علوم ها كمك مي دهند و به آن ها آگاهي مي هاي فناوري به انسان ها و محدوديت ) زيرا علوم اجتماعي دربارٔه فرصت1  

  درست استفاده كنند.
هـا مزايـا،  كننـد، آن هـا ايفـا مـي ها نقش بسيار زيادي در زنـدگي انسـان ها با پيشرفت علوم اجتماعي حاصل شد و امروزه فناوري پيدايش فناوري) زيرا 2  

  هاي فراواني در پي دارند. ها و آسيب ها و محدوديت فرصت
  يكديگر و طبيعت را فراهم كنند.ها و جوامع مختلف از  توانند زمينۀ فهم متقابل انسان ) زيرا علوم اجتماعي مي3  
  ) زيرا علوم طبيعي و رشد آن، منجر به كشف شيؤه بهتر درك علوم اجتماعي از جامعه گرديد.4  
  ترتيب درست يا نادرست بودن عبارات را مشخص كنيد: به -۲۱۲
   ند.كن هاي اجتماعي را مطالعه مي هاي اجتماعي و پيامدهاي آن؛ يعني پديده علوم اجتماعي، كنش  
   پردازد. شناسي خرد به مطالعۀ ساختار اجتماعي مي جامعه  
   شناسي خرد و كالن نيازمند به هم و مكمل يكديگرند. جامعه  
   شناسي، بر اساس دوري و نزديكي به علوم انساني، رويكردهاي مختلفي شكل گرفته است. در جامعه  
  نادرست -تدرس -نادرست -) درست2  نادرست -نادرست -درست -درست )1  
  درست -نادرست -درست -) نادرست4  درست -درست -نادرست -) نادرست3  
  شناسي تفهمي درست است؟ شناسي پوزيتيويستي و جامعه ترتيب كدام گزينه دربارٔه جامعه به -۲۱۳
همانند جهان طبيعي، نظم و قواعـد  هرچند جهان اجتماعي -شوند هاي طبيعي و جامعه همانند طبيعت قلمداد مي هاي اجتماعي مانند پديده ) پديده1  

  ها مانند موجودات طبيعي نيستند. خاصي دارد، اما انسان
هاي اجتمـاعي بـراي كنتـرل  ها و هنجارهاي پيشين، شناخت پديده ميالدي غلبه رويكرد دنيوي در جوامع صنعتي و فروپاشي ارزش 18) در پايان قرن 2  

  هاي ابزاري است. شناسي در زمرٔه دانش جامعه ،در اين رويكرد -ها را ضروري ساخت آن
شناسـان،  جامعـه -كنـد پذير مي ها امكان بيني، پيشگيري و كنترل طبيعت را براي انسان ) علوم طبيعي با شناخت نظم موجود در طبيعت، قدرت پيش3  

  شناسي را هرچه بيشتر به علوم طبيعي نزديك كنند. مند بودند جامعه عالقه
هـاي حاصـل از علـوم طبيعـي وسـيلۀ  تكنولـوژي -تواند نقش دانش تفهمي و انتقادي را نيز ايفا كنـد مي ،ه بر نقش دانش ابزاري) علوم اجتماعي عالو 4  

  هاي طبيعي است.  رهاسازي انسان از محدوديت
  ترتيب هريك از عقايد مربوط به كدام متفكر اجتماعي است؟ به -۲۱۴
   ويژه علم فيزيك دارد. ي و بهشناسي كمترين فاصله را با علوم طبيع جامعه  
   هاي طبيعي تفاوت دارند. هاي اجتماعي با پديده ها و پديده كنش  
   هاي ابزاري است. شناسي در زمرٔه دانش جامعه  
   كنند. شكل معناداري عمل مي  ها برخالف موجودات طبيعي به انسان  
 ماكس وبر -ماكس وبر -اگوست كنت -) ويلهلم ديلتاي1 
  ماكس وبر -اگوست كنت -ويلهلم ديلتاي -كنت) اگوست 2  
 اگوست كنت -ماكس وبر -ويلهلم ديلتاي -) اگوست كنت3  
 ويلهلم ديلتاي -ويلهلم ديلتاي -اگوست كنت -) ماكس وبر4  
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  وط به كدام قسمت از جدول است؟ترتيب هر عبارت مرب به -۲۱۵
   تر نقد وضعيت موجود جامعه براي ايجاد وضعيت مطلوب  

   هاي اجتماعي بدون داوري علمي ها و ارزش توصيف آرمان  

   ها  معنادار بودن پديده  

   ها، بدون اثبات تجربي ارزش علمي نداشتن يافته  

  ه -ج -د -) و4  د -ب -و -ه) 3  د -ب -ه -) ج2   ب -و -د -) الف1  

  
 ؟نيستكدام گزينه با نظر ارسطو، دربارٔه استدالل سازگار  -۲۱۶
 گيرد و فعاليتي طبيعي است. ) از ذات آدمي سرچشمه مي2  فرايند استدالل وظيفۀ منطق است. ) كشف عوامل مؤثر بر1  
  ستدالل كردن، آگاهي است نه دانستن منطق.) شرط ا4  ) ابزار طبيعي ذهن آدمي براي كشف مجهوالت است.3  
  وجه باشد؟ عموم و خصوص من نبايدچرا نسبت معرِّف با معرَّف  -۲۱۷
  ) چون شرط جامعيت و مانعيت رعايت نشده است.2  شود. ف مي) زيرا در اين حالت، تعريف اعم از معر1َّ  
  .تر از معرَّف نخواهد بود ن حالت، معرِّف روشن) چون در اي4  ) زيرا تعريف فاقد مفهوم دروني معرَّف خواهد بود.3  
  وقتي تعريف منطقي يك مفهوم دشوار است، ممكن است ............... -۲۱۸
  ) آن مفهوم فاقد مفاهيم دروني باشد.2  نظر باشد. ) دربارٔه ذاتيات آن مفهوم اختالف1  
  تعريف باشد.) مفهومي بديهي و غيرقابل 4  ) مفهوم فاقد جامعيت يا مانعيت باشد.3  
  منظور چيست؟» شود فقط بر يك مصداق و يك فرد خارجي منطبق مي«گوييم يك مفهوم  وقتي در منطق مي -۲۱۹
  مصداقي بودن، فرض مصاديق متعدد برايش محال است. ) به دليل تك2  واقع يك مفهوم جزئي است كه يك مصداق بيشتر ندارد. ) در1  
  شود برايش فرض كرد. ) اگر كلي باشد، مصاديق متعددي مي4  است.» پروردگار يكتا«مفهوم ) از نظر كلي يا جزئي بودن، مانند 3  
  وجه داشته باشند، كدام گزينه درست خواهد بود؟ نسبت عموم و خصوص من» ب«و » الف«اگر دو مفهوم  -۲۲۰
  كدام مفهومِ دروني ديگري نيست. ) هيچ2  است.» الف«عارض بر مفهوم » ب«) مفهوم 1  
  ) هر دو مفهوم از جهتي جزئي هستند.4   تر نيست. كدام از ديگري عام چ) هي3  
  باشند، كدام گزينه قطعاً درست خواهد بود؟ »الف«ذاتي مفهوم » ج«و » ب«اگر مفاهيم  -۲۲۱
  عموم و خصوص مطلق نيست. » ج«و » ب«) نسبت دو مفهوم 2  گاهي تباين و گاهي تساوي است.» ب«و » ج«) نسبت 1  
  وجه است. عموم و خصوص من» ج«يا » ب«، با »الف«) نسبت 4  تر نيست. مفهوم عام »الف«هرچه باشد، » ج«با » الف«) نسبت 3  
  اند. دو اصل فلسفي ............... و ............... در بطن مفهوم قانون قابل شناسايي -۲۲۲
  ن طبيعتقابل شناخت بود -) درستي روش تجربي2  عليت -) يكسان عمل كردن طبيعت1  
  عليت -) واقعيت داشتن جهان4  قابل شناخت بودن طبيعت  -) واقعيت داشتن جهان3  
  ؟نداردكدام گزينه نياز به بررسي فلسفي  -۲۲۳
  تواند اخالقي عمل كند. كه به راستگويي باور ندارد، نمي ) كسي1  
  كرد.) در شناخت جامعه بايد به جاي نيت افراد، كار نهادهاي اجتماعي را بررسي 2  
  شود. هاي مختلفي اجرا مي ) حاكميتِ نظر اكثريت، در كشورهاي مختلف، به شكل3  
  عهده بگيرد.كس بايد مسئوليت اعمالش را بر ) مجازات هر قتلي اعدام است؛ زيرا هر4  
  گردد.بحث در مورد حقيقت ذهن انسان و قواعد آن در شناخت عالم خارج در ............... مطرح مي -۲۲۴
  ) علوم تجربي4  ) فلسفه3  ) هنر2  شناسي وان) ر 1  
  دارد؟» مهد تفكر فلسفي«كدام گزينه از منظر تاريخ فلسفه ارتباط كمتري با  -۲۲۵
  ) آناكسيمندر4  ) نخستين مدارس فلسفي3  ) اديان مشرق زمين2  ) ايونيا1  
  اجتماعي ظهور سوفسطائيان چه بود؟ ۀزمين -۲۲۶
  پردازي ماهرانه ) سخن4  ) خواست مال و ثروت3  نديشمندان دانا) نبود ا2  ) تعدد تفكرات فلسفي 1  
  است؟  نادرستكدام گزينه در مورد فطرت ثاني  -۲۲۷
 انگيزد. ) آدمي را به پرسش دربارٔه حقيقت وجود برمي2  كند.  ) انسان را به حقيقت وجودش نزديك مي1  
 شود.  ريختن حساب سود و زيان مي هم تدريج موجب حيرت و به به )4  اعتنايي مردم عامي به آن باعث كاهش ارزش آن نيست.  ) بي3  

 
 

نوع
شناسي تفهمي جامعهشناسي انتقادي جامعه ويژگي

 ب الفموضوع
 د ج روش
 و ه هدف

 ۳تا انتهای درس  ۱از درس :  منطق    تا ابتدای شهید راه حکمت ۲و بخش  ۱: بخش  فلسفه    ۳تا انتهای فصل  ۱از ابتدای فصل :  اسالمی فلسفه
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 ؟دهد نميرا مورد ترديد قرار » واقعيت مستقل از ذهن«كدام گزينه اصل  -۲۲۸
  شود و نه شناخته. ) موجود ممكن است ديده و شناخته شود و الوجود هرگز نه ديده مي1  
  آيند نه چيزي بيشتر. چگونه به نظر ما مي توانيم بگوييم كه اشياء ) ما حداكثر فقط مي2  
  چيز است، مقياس هستي آنچه هست و مقياس نيستي آنچه نيست. ) آدمي مقياس همه3  
  ) اوالً هيچ چيز وجود ندارد؛ ثانياً به فرض وجود، براي انسان شناختني نيست.4  
  ؟شود نميدر آثار كدام شخص اثري از فلسفۀ اشراق ديده  -۲۲۹
  ) فخرالدين رازي4  الدين سهروردي ) شهاب3  ) ميرداماد2  يرالدين طوسي) خواجه نص1  
  توان گفت در اواخر قرون وسطي ............... مي -۲۳۰
 نداشتند. آشنايي ) فيلسوفان مسيحي با افكار و نظرات ارسطو 2  رشد شكل گرفت.  سينا و ابن ) اصالت عقل اروپاييان متأثر از ابن1  
 ) زمينه براي اصالت عقل در عصر جديد وجود داشت. 4  توسط آگوستين گسترش يافت.) فكر نوافالطوني 3  
  ؟ نداردچرا حكما معتقدند كه شكاك واقعي وجود  -۲۳۱
  كس نيست كه در مقابل گرسنگي يا ضرب و شتم اقدامي نكند. ) چون هيچ2  ) زيرا اصل واقعيت مستقل از ذهن نه اثبات شدني است نه انكار شدني. 1  
 متناقض با شكاكيت است.  ،خاطر اينكه يقين در شناخت ) به4  مرز جدايي فلسفه از سفسطه است.  ،دليل اينكه شكاكيت ) به3  
 ...............  اش را ممنوع دانست، مثل اين است كه معتقد باشيم اي امر كرد اما نتيجه توان به مقدمه اگر معتقد باشيم مي -۲۳۲
 فلسفه يونان گرفته شده؛ اما محتوا در متن خود اسالم است.  ) صورت فلسفۀ اسالمي از1  
 ) دين مباحث و موضوعات فلسفي را به زبان ديگري مطرح كرده؛ اما محتوا فلسفي است. 2  
 شناسي اسالمي با معرفت فلسفي هم افق است؛ اما تفكر از واجبات شرعي نيست.  ) جهان3  
 تنهايي كافي نيست.  نان را فهميد؛ اما اين كار به) براي فهم فلسفۀ اسالمي بايد فلسفۀ يو 4  
 درستي مطرح شده است؟ در كدام گزينه، مغايرت وجود و ماهيت به -۲۳۳
  ، مفهوم هستي جزئي از مفهوم اسب است.»اسب هست«) در قضيۀ 1  
  شود. ) زيادت وجود بر ماهيت يعني وجود در ذهن بر ماهيت حمل مي2  
  شود. ان خارج به دو بخش وجود و ماهيت تقسيم مي) هر واقعيت يگانه، در جه3  
  الباري ماهيت ندارند. ) بر اساس مغايرت وجود و ماهيت، مفاهيم عدمي مانند شريك4  
  ...............بگوييم  توانيم نميدربارٔه ماهيت  -۲۳۴
  الوجود فاقد آن است. ) ممتنع2    ) بيانگر ذاتيات يك شيء است.1  
  شود. ) بر خودش نيز حمل مي4    ي است.ئ) موضوع يك قضيۀ دوجز 3  
  است؟ نادرستكدام گزينه دربارٔه مواد قضايا و مواد ثالث  -۲۳۵
  شود. مي بررسي ،) در مواد ثالث، تنها نسبت مفهوم وجود با موضوع2  ) مواد قضايا و مواد ثالث از ابداعات حكماي مشائي است.1  
  د.ان ) بر اساس مواد ثالث، موجودات دو و ماهيات سه دسته4  ود و ماهيت را بپذيريم.) براي ورود به بحث مواد ثالث بايد مغايرت وج3  

 
 يك از واژگان زير دشوارتر است؟ تعريف عملياتي كدام -۲۳۶
  ) هورمون آدرنالين4    وساز بدن ) سوخت3  ) استرس كاري2  خون) فشار 1  
  شوند؟ محسوب مي» يجان مركبه«در كدام گزينه همۀ موارد  -۲۳۷
  محبت -سپاسگزاري -) پشيماني4    سپاسگزاري -خشم -) ترس3  ترحم -سپاسگزاري -) پشيماني2  ترحم -پشيماني -) ترس1  
  ترتيب در اين سه مرحله چيست؟ سالگي سه مرحله دارد. جايگاه فرزند به ۲۱از نظر اسالم رشد انسان تا  -۲۳۸
  آقا و سرور -وزير و مشاور -) فرمانبردار2  وزير و مشاور -آقا و سرور -) فرمانبردار1  
  وزير و مشاور -فرمانبردار -) آقا و سرور4  فرمانبردار -وزير و مشاور -) آقا و سرور3  
  مند، بيانگر كدام جنبه از رشد است و نتيجۀ آن چيست؟ هاي قاعده هاي موازيِ كودكان به بازي تغيير شكل بازي -۲۳۹
  بازي انفرادي -) هيجاني4    بازي اشتراكي -) هيجاني3  بازي انفرادي -) اجتماعي2  ي اشتراكيباز  -) اجتماعي1  
شناسـي در  تأثير علل مختلفـي هسـتند، روان شناختي تحت هاي روان هدف نهايي همۀ علوم تجربي ............... است و از آنجايي كه پديده -۲۴۰

  رو است. هاي زيادي روبه ها با دشواري .. پديدهمقايسه با ساير علوم تجربي در ..............
  توصيف و تبيين -بيني و كنترل ) پيش2  توصيف و تبيين -) توصيف و تبيين1  
  بيني و كنترل پيش -) توصيف و تبيين4  بيني و كنترل پيش -بيني و كنترل ) پيش3  

  

  ۲و  ۱های  درس:  شناسی روان
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  ده است؟در كدام گزينه آم» كودكي دوم«و » بزرگسالي اول«هاي  دامنۀ سني دوره -۲۴۱
  سالگي 12تا  7 -سالگي 45تا  20) 2    سالگي 7تا  2 -سالگي 40تا  20) 1  
  سالگي 12تا  7 -سالگي 40تا  20) 4   سالگي 7تا  2 -سالگي 45تا  20) 3  
  است؟» قانون«و » نظريه«كدام گزينه بيانگر مفهوم  -۲۴۲
  اي از اصول علمي  مجموعه -هاي تأييدشده و تأييدنشده اي از فرضيه  ) مجموعه1  
  فرضيۀ تأييدشده -اي از اصول علمي  ) مجموعه2  
  هاي تأييدشده و تأييدنشده اي از فرضيه  مجموعه -هاي تأييدشده اي از فرضيه  ) مجموعه3  
  نظريۀ علمي تأييدشده -اي از قوانين علمي   ) مجموعه4  
  است؟» فرضيه«يك از عبارات زير  كدام -۲۴۳
  سردگي اثر دارد؟) چه عواملي روي اف1  
  نفس و افسردگي در افراد چگونه است؟ ) ارتباط بين اعتمادبه2  
  شود. هاي مكرر موجب احساس افسردگي مي ) ناكامي3  
  نفس كودكان را تقويت كنيم. ) براي از بين بردن افسردگي بهتر است اعتمادبه4  
  است؟» شناخت عالي«يك از فرايندهاي زير مربوط به  كدام -۲۴۴
  هاي احساس شده ) انتخاب محرك2  عبير و تفسير محرك انتخاب شده) ت1  
  هاي انتخابي ) نگهداري تفسير محرك4   ) بازنمايي اطالعات نگهداري شده3  
  تأثير عوامل زيستي است؟ هاي زير كمتر تحت يك از واكنش كدام -۲۴۵
  حمل  گام وضعهاي باردار هن ) درد كشيدن خانم2  ) بزرگ شدن مردمك چشم هنگام عصبانيت1  
  ) جيغ زدن در هنگام ترس از ارتفاع4   ) تپش قلب هنگام تجربۀ هيجانات3  
  رو چه نام دارد و عملكرد آن چيست؟ در شكل روبه(؟) شده  منطقۀ مشخص -۲۴۶

  پردازش حركت و فرايندهاي عالي  /) گيجگاهي1  

  حركتي -پردازش تني /) گيجگاهي2  

  تيحرك -پردازش تني /اي   ) آهيانه3  

  پردازش حركت و فرايندهاي عالي  /اي   ) آهيانه4  

  انديشمند اسالمي است؟  ترتيب مربوط به كدام هريك از عبارات زير به -۲۴۷
  الف) ابزارهاي شناخت انسان از نظر او حس، عقل و الهام است.  
  ب) از نظر او براي رسيدن به سعادت بايد بعد مثبت انسان تقويت شود.  
  ها و اصول تربيتي اوست. هاي فردي و شناخت استعدادها از روش اوتج) توجه به تف  
  سينا ابن -فارابي -) جاحظ4  سحنون ابن -كندي -سينا ) ابن3  سحنون ابن -فارابي -سينا ) ابن2  سينا ابن -كندي -) جاحظ1  
منظـور  بـه» يامت را شنيديد، اول نهال را بكاريداگر در حال كاشتن نهالي بوديد و خبر وقوع ق«فرمايند:  كه مي اين سخن پيامبر اكرم  -۲۴۸

  شناسي مطرح شده است؟ بيان اهميت كدام مطلب در كتاب روان
  هاي فرد ) نقش اجتماعي افراد و تبديل شدن شناخت به باورها و ارزش1  
  هاي فرد زيست و تبديل شدن شناخت به باورها و ارزش ) حفظ محيط2  
  زيست د و ديگران و حفظ محيط) مسئول بودن انسان در قبال خو 3  
  ) مسئول بودن انسان در قبال خود و ديگران و نقش اجتماعي افراد4  
انـد، گـاهي بسـيار  همه از دست من خسته شده«گويد:  اش مراجعه كرده است و مي كند. او به مشاور مدرسه مائده در پايۀ نهم تحصيل مي -۲۴۹

كـنم و بالفاصـله پشـيمان  ها بداخالقي مي هايم را خيلي دوست دارم، اكثر اوقات با آن سيام. با اينكه همكال غمگين و گاهي بسيار سرخوش
بـه نظـر » هاست. دانم كه حق با آن برم، اما خودم هم مي شوم و به كنج خلوتي پناه مي كنند عصباني مي شوم. به محض اينكه از من انتقاد  مي

  دهد؟ ميهاي زير را به مائده  يك از پاسخ شما مشاور كدام
  ) رفتار تو طبيعي است، علت آن تغييرات هورموني و فيزيولوژيكي است و بايد آن را مديريت كني.1  
  ات را پيدا كني. گيري هويت است و بايد خود واقعي ) رفتار تو طبيعي است، علت آن عدم شكل2  
  ها را اصالح كني. د آنهاي مركب است و باي گيري نادرست هيجان ) رفتار تو طبيعي نيست، علت آن شكل3  
  پزشك مراجعه كني تا با تجويز دارو درمان شوي. ) رفتار تو طبيعي نيست، بهتر است به روان4  
  است................. و ................ ترتيب مربوط به  به» y  +۲۲«و » xx  +۴۴«فرمول كروموزومي  -۲۵۰
  نطفه -) تخمك4  زيگوت -) اسپرم3  اسپرم -) زيگوت2  اووم -) نطفه1  
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  ۱فارسي  ۱۵۸و  ۱۵۷، ۷۲تا  ۵۰هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱

  اند:  يي كه نادرست معني شدهها  معناي درست واژه  
  پذيري. : اعتبار: پندگرفتن، عبرت۴فلق/ گزينۀ : فجر: سپيدٔه صبح، ۳بهرگي از ياري/ گزينۀ   الن: درماندگي، بيذ: خ۱گزينۀ   

  ۱فارسي  ۱۵۸و  ۱۵۷هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲
  دهد.  معني رياست نمي» مُلك«معني شده است (توانگري معني مناسبي براي واژٔه غَنا است) و نيز » توانگري«به اشتباه » غِنا«، ۲در گزينۀ   

  ۱فارسي  ۷۲و  ۶۸، ۵۴، ۵۳هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۳
» گنـاه و لغـزش«معنـي  بـه» زلّـت«جاي آن  مناسب بيت نيست و به» خواري«معني  به» ذلّت«، ۲درست است، در گزينۀ » اسرار«واژٔه » اصرار«جاي  به ۱در گزينۀ   

  ».آباداني« معني بهاست » عمارت«ولي واژٔه مناسب اين بيت  است،» فرماندهي« معني به» امارت«، ۳مناسب است و در گزينۀ 
  ۱فارسي  ۷۲و  ۶۹، ۵۴هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۴

 درست است. ،به نيكي كشاند ها  »طبع«  
  ۱فارسي  ۶۹ صفحۀ*  وسطمتمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۵

در ايـن مفهـوم مشـترك  ۳و  ۲، ۱ي ها  نمايد. اما بيت صورت سؤال و گزينـه  بختي روي مي  اين است كه پس از ادبار و بدبختي، اقبال و خوش ۴مفهوم گزينۀ   
  هستند كه پس از اقبال، ادبار و بدبختي حتمي و قطعي است.

  ۱فارسي  ۵۸ صفحۀ * ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۶
  ي دنيوي است: ها  ترجيح يار بر جذابيت ۳مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينۀ   

ـــن ـــه در دام ـــقت آويخت ـــم عش ـــار غ ـــا خ ت
 

ـــه  ـــتان  كوت ـــه گلس ـــتن ب ـــد رف ـــري باش ها  نظ
 

  ۱فارسي  ۵۰ صفحۀ*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۷
  وفايي و جور و جفاي زيبارويان است:  بي ها  ار نيست، مفهوم بيت صورت سؤال و ساير گزينهاين است كه زيبايي ماندگ ۳مفهوم گزينۀ   

ــب ــو عي ــال ت ــت در جم ــوان گف ــدَر نت ــن ق ــز اي ج
 

ـــا را  ـــت روي زيب ـــا نيس ـــر و وف ـــع مِه ـــه وض ك
 

  ۱فارسي  ۶۶ صفحۀ*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۸
  صـورت  تند، بنابراين الگوي اين گروه اسمي بهاليه هس آواشناسي اسم و هسته است، دستور و زبان هم اسم و مضاف» آواشناسي دستور زبان«در گروه اسمي   

  درست است.» اليه اليه + مضاف اسم + مضاف«
  ۱فارسي  ۶۶ صفحۀ*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۹

  مصراع اول بيت صورت سوال، عالوه بر نهاد، مفعول و متمم نيز دارد:   
  غوان (نهاد)، جام عقيقي (گروه مفعولي) به سمن (متمم) خواهد داد (فعل).ار  
  كار رفته است:  همين اجزا به ۲در اولين جملۀ گزينۀ   
  چه (گروه مفعولي) آموخت (گروه فعلي) به ما (گروه متممي) چرخ (گروه نهادي). آن  
  ۱فارسي  ۵۶صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۰

  حذف به قرينۀ لفظي است:  ۴به قرينۀ معنايي است، در گزينۀ  ۴جز گزينۀ  به ها  ذف فعل در عبارت صورت سؤال و همۀ گزينهح  
  هركسي را آتش در دل است و اين بيچاره را آتش بر جان [است].  
  كه تو را نشناسد راه او تاريك [است]: كار او باريك [است] و هر۱زينۀ گ  
  ه ياد تو نازيدم، اينم بس [است] كه صحبت تو را ارزيدم.: يك چند ب۲گزينۀ   
  دهم]   [سوگند ميه ما را در سايۀ غرور ننشاني.ك: به حقّ ۳گزينۀ   

  

  
  عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
ی علوم آزمایشی گروه( ٢ شامرۀ آزمون   )انساـن

  
 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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  ۳فارسي  ۲۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۱
  فعل اسنادي است. معني به ها  هاست، اما در ساير گزين» وجود ندارد« معني به» نيست« ۱در بيت صورت سؤال و گزينۀ   
  ۳فارسي  ۲۸ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۲

در اين بيت » بشد«نهاد است، فعل » آفتاب« ۲نپنداشت). در گزينۀ  است: هركس كه فكر جامعه را محترم نداشت (» مسند«در بيت صورت سؤال » محترم«  
  ي مشخص شده، گروه مسندي هستند: ها  ، سايه همچنان باقي است. ساير گروهاست: اگر آفتاب رفت» برفت« معني به

  است. تشنه: مرغ دلم به آب تيغ اجل، ۴كند)/ گزينۀ  دارد ( مستور: او راز را ۳بخوان/ گزينۀ  سعديِ خويشتن: من را ۱گزينۀ   
  ۳فارسي  ۱۶۷تا  ۱۶۵هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۳

  :  ها  ي نادرست، به همراه معني درست آنها  واژه  
  ) داروغه: نگهبان، پاسبان، شبگرد۳  ) منسوب: نسبت داده شده۲  ) استقرار: برپايي۱  
  ) نبات: گياه، رُستني۶  ) مزيد: زيادي و افزوني۵  ) اكراه: ناخوشايند بودن۴  
  ۳فارسي  ۳۱و  ۳۰، ۲۳، ۱۹هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۴

  صحيح است: عارم اين بس كه پيشرو لشكر دشمن تو باشم.» عارم«غلط است و به جاي آن » آرم«، ۱در گزينۀ   
  دريا صحيح است: بحر عشقت، اگر اين گونه ... معني به» بحر«نادرست است و » بهر«، ۲در گزينۀ   
  چرا او بدين جفاي لطيف راضي نباشد؟ درست است:» راضي«جاي آن  غلط است و به» رازي«، ۴در گزينۀ   
  ۳فارسي  ۲۹ صفحۀ*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۵

كتاب درسي). در سه بيـت نخسـت، كـم و بـيش  ۲۹گويند (صفحۀ   بيشتر مسائل سياسي و اجتماعي است، غزل اجتماعي مي ها  يي كه محتواي آنها  به غزل  
  سخني از مسائل اجتماعي يا سياسي به ميان نيامده است. ۴اما در گزينۀ  مسائل سياسي و اجتماعي مطرح است،

  هاي جامع آرايه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۶
» روان« ۲، در گزينـۀ »دائمـي« معني بـه» مـدام« ۱است. در گزينۀ  گذاري جايقابل » عيناً، درست و بعينه«و » چشمه«با دو معني » عين«در اين گزينه، واژٔه   

  است.  به كار رفته» ميثاق و پيمان« معني بهفقط » عهد« ۳و در گزينۀ » جاري« معني به
  هاي جامع آرايه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۷

  الف) استعاره: سنبل استعاره از زلف معشوق  
  ب) جناس ناهمسان: جوان و جان  
  اند.  خود را به تو تشبيه كرده ها  ين است كه بتا ها  ج) حسن تعليل: علت پرستيده شدن بت  
  د) تشبيه: روي تو [مانند] ماه تمام است.  
  نهد.  ) تناقض: آب مرا بر سر آتش ميه  
  هاي جامع آرايه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۸

  وار من [مانند] دجلۀ بغداد شده است.  بوار است / ديدٔه يعقو تشبيه: مصر دل / تو [مثل] يوسف مصر شدي / ديدٔه من يعقوب  
  استعاره: جان استعاره از معشوق  
  اغراق: شاعر در اشك ريختن خود اغراق كرده و آن را همانند دجله دانسته است.  
  سازد.  ايهام تناسب مي» يوسف«محبوب است، اما در معني مقامي در دربار مصر باستان، با  معني بهدر اين بيت » عزيز«ايهام تناسب:   
  ۳فارسي  ۲۶صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۹

   اين است كه مردم خودشان بايد فكري به حال خودشان كنند. ۱مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينۀ   
  ۳فارسي  ۱۹ صفحۀ*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۰

روي در  عواقـب زيـاده«سخن بـر سـر  ۴نوشي و مست بودن همۀ افراد جامعه است، اما در گزينۀ  باده ۳و  ۲، ۱ي ها  مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينه  
  است.» نوشي و مستي باده

  ۳فارسي  ۱۹ صفحۀ*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۱
را خداوند در وجود ممدوحِ او گذاشته است. اما مفهوم سـاير  ي معقول و خردپسندها  ستايش ممدوح است و شاعر مدعي است كه همۀ صفت ۳مفهوم گزينۀ   

  ستايش خرد و خردورزي است:  ها  گزينه
  كالهي عار نيست! گفت: در سر عقل بايد، بي  
  ۳فارسي  ۲۰ صفحۀ*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۲

ايـن اسـت كـه  ۱گـذرد. مفهـوم گزينـۀ   عاشق در راه عشق، از جان خود مي نكهايفشاني عاشقانه است و  جان ۳مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينۀ   
كـه  كنـد   شاعر افرادي را نفـرين مـي ۴سخن از دادن دل و دانش در راه عشق است و در گزينۀ  ۲، در گزينۀ هاي عشق در مكتب قابل آموختن نيست موزهآ

  عاشق نيستند و حسرت ديدار معشوق را ندارند.
  ۳فارسي  ۲۱ صفحۀ*  متوسطخصات سؤال: * مش ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۳

  فاسد و رياكار بودن محتسب است. ها  گير است، اما مفهوم بيت صورت سؤال و ساير گزينه گله و شكايت از محتسب سخت ۲مفهوم گزينۀ   
  ۳فارسي  ۲۲ صفحۀ*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۴

  بخش بودن عشق است.  تعالي ها  ، اما مفهوم ساير گزينهر راه دشوار عشق نبايد شتاب كردداين است كه  ۱مفهوم گزينۀ   
  ۳فارسي  ۲۲ صفحۀ*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۵

كنـد   و به عاشق سفارش مي كند  نيز شاعر توصيه به تالش همراه با آهستگي مي ۲داند، در گزينۀ   در بيت صورت سؤال، شاعر وصال را نتيجه سعي و تالش مي  
  فايده دانستن آن در راه عشق است. ، كامالً برخالف بيت صورت سؤال، نفي كوشش و تالش و بيها  كه در اين راه شتاب نداشته باشد. اما مفهوم ساير گزينه
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  ۱آن عربی، زبان قر  ۱ساده * صفحۀ : * سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۶

  )۳)/ جعل: قرار داد (رد گزینۀ ۲ها (رد گزینۀ  )/ الظلامت: تاریکی۲)/ األرض: زمین (رد گزینۀ ۲و  ۱های  ها (رد گزینه الّساموات: آسامن  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۲متوسط * صفحۀ : * سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۷

  )/۴و  ۳هــای  هــای عمــومی (رد گزینــه )/ الهواتــف العاّمــة: تلفــن۴بــرد (رد گزینــۀ  مــی )/ ینتفــع: ســود۳و  ۲هــای  معرفــه اســت (رد گزینــه» األمــاکن«  
  )۴و  ۲های  رو (رد گزینه )/ الرّصیف: پیاده۲ها (رد گزینۀ  املتاحف: موزه

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲۶متوسط * صفحۀ : * سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۸
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  فعل ماضی است.» یئس«ترجمه نشده است/ » کیف«نکره گفته شده است/ » لظاهرةا: «۲گزینۀ   
  »کند تُحِدثُها: ایجاد می: «۳گزینۀ   
  صورت مصدر ترجمه شده است.  به» یئس: «۴گزینۀ   

  ۳عربی، زبان قرآن  ۷متوسط * صفحۀ : * سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۹
» ترقـی«زائد اسـت و » خویش« ۴)/ در گزینۀ ۲)/ یُبصـرون: ببینند (رد گزینۀ ۴و  ۱های  )/ اإللهیّة: الهی، خدایی (رد گزینه۱لعّل: شاید، امید است، باشد که (رد گزینۀ   

  ).۱فعل مضارع باید التزامی ترجمه شود (رد گزینۀ » لعّل «و » لیت«معادل نادرستی است (صفت نیست)/ ضمناً بعد از » بزرگ« ۲معادل دقیقی نیست/ در گزینۀ 
  ۱عربی، زبان قرآن  ۳۹دشوار * صفحۀ : * سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  ها:  رد سایر گزینه  
  ساکنان جهان هستند! پنجم یک: مسلامنان ۱گزینۀ   
  است که ...! عاملیشک او  : بی۲گزینۀ   
  !شود میگر  جلوه بسیاریهای  در شکل اسالمی: وحدت امت ۳گزینۀ   

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۳و  ۱۲های  متوسط * صفحه: * سؤال تمشخصا ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۱
  ها:  بررسی سایر گزینه  

  ُمختّص  : مشرتکة ۴گزینۀ   إغالق : َفْتح ۲گزینۀ   مُتَْأل  : تَْفرُغ ۱گزینۀ   
  ۱عربی، زبان قرآن  ۴۶متوسط * صفحۀ : * سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۲

بـه بـا هـم بـودن هنگـام غـذا  ۳د که میهامنی بیش از سه روز خوب نیست؛ ولی در حـدیث گزینـۀ نکته اشاره دار به این ن ۴و  ۲، ۱های  احادیث گزینه  
  خوردن اشاره دارد.

  ۱عربی، زبان قرآن  ۳۸متوسط * صفحۀ : * سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۳
  ی تشویق آیۀ اول به تالش و مجاهدت در راه خداوند است.د؛ ولنمنای آمیز با دیگران دعوت می همگی به همزیستی مساملت ۴و  ۳، ۲های  گزینه  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱متوسط * درس : * سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۴
  ) در عصب خون جاری نیست!۱  
  !تر ارزاناز آهن است نه  بهاتر گران) طال ۳  
  ) ِگل، خاک مخلوط با آب است نه اینکه خاک، گل مخلوط با آب باشد!۴  
  آن قسمت از بدن است که بین پوست و استخوان ما قرار دارد. گوشتگوید:  می ۲نۀ گزی  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۴۳متوسط * صفحۀ : * سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۵
  در سؤال دوم پرسیده شده است: این چمدان از آِن کیست؛ ولی در جواب محتویات آن را گفته است.  

 ترجمۀ منت: 
افتـادن  کـهکه آن قضیه واقعی است، تا اینکه فیلم عجیبی دیـدم کـه بـه مـن آموخـت  باور کنمتوانستم  را شنیدم منی» باران ماهی« وقتی جریان«
  »شود اهالی آن هر ساله این روز را جشن بگیرند! و باعث می افتد اتفاق میای طبیعی است که ساالنه در جمهوری هندوراس   ها از آسامن پدیده ماهی

  متوسط * ترکیبیمشخصات سؤال: *  ▲  ۲سخ: گزینۀ پا -۳۶
  شود. ماضی کامل منی فعلنادرست است و از لحاظ معنی جمله با  ۴بايد فعل نيز با آن مطابقت كند. توجه کنید که گزينۀ » ي«با توجه به ضمري متكلم   

  ۳عربی، زبان قرآن  ۶و  ۵های  ساده * صفحه: * سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۷
: كه«     زند.  آيد و آن دو را به هم پیوند می وسط دو جمله می» أنَّ
  ها از نظر معنی با عبارت، ارتباطی ندارند. سایر گزینه  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲۶دشوار * صفحۀ : * سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۸
  برای جای خالی درست است. » دهد تَحُدُث: روی می«  
ُث: سخن می كند/ تُحِدُث: ايجاد می تحّدُث: صحبت میها: تَ  معنی ساير گزينه     گويد كند/ تُحدِّ

 ترجمۀ منت: 
هـا را مجـذوب  های نو و تـازه خـود دارد کـه دل جادویی با رنگ» پاییز«کند اما فصل  های متفاوتی دارد که مردم را جذب می های سال ویژگی هر فصل از فصل«

های سبز خود  ها لباس کند! درخت های سال را در خود جمع می هاست! پاییز سومین فصل است؛ بلکه آن متام فصل فصل کند و هیچ شکی نیست که آن زیباترین می
هـا از  کنند، زیبایی که چشم افتند و آن را زیبا می های زرد و قرمز بر زمین می و در آخر این برگپوشند  جای آن لباس زرد و قرمز می کنند و به را در آن از تن خارج می

شوند!  ها مناسب باشد، می که برای زندگی کردن آنسوی مکانی دیگر  آورند! و در این هنگام بعضی از پرندگان آمادۀ هجرت به مردم را به شوق میبرند و  آن لذت می
ی مئـداننـد کـه ایـن مـرگ دا کنند و منی شاید که عدۀ اندکی از مردم پاییز را دوست نداشته باشند چراکه به سبب مرگ طبیعت در آن، احساس اضطراب و ناراحتی می

هـای  ای کـه در آن زیبـاترین ارسار پدیـده  شود! گویی جشـنواره در برابر زیبایی پاییز آرام می نیست؛ اما بیشرت مردم از دوستداران پاییز هستند و اعتقاد دارند که روح
هـا  یابی! در حالی کـه مراقـب ریخـنت بـرگ شود، برپا شده است! شاید در این فصل زیباتر از نشسنت کنار پنجره با لیوان چای داغ منی طبیعت برای حارضین عرضه می

  »کنی! کنی و خالق این زیبایی را تسبیح می کر میهستی و در زیبایی هستی تف
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  ساده : * سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۹
  ها. شود نه بيشرت آن در منت آمده است كه پاييز باعث اندوه اندكی از مردم می  

  متوسط : * سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۰
  . ۴جز گزينۀ  ها نادرست هستند به همۀ گزينه  
  »سازد! ها در پاييز، زمني را زيبا می فتادن برگا«ترجمه:   
  ها:  ترجمۀ سایر گزینه  
  آید! ) پاییز بعد از فصل تابستان که سومین فصل است می۱  
  شود! ) در فصل بهار برگ سبزی بر درختان یافت منی۲  
  کنند! ) اندکی از مردم با دیدن زیبایی پاییز احساس شادی می۳  

  متوسط : * سؤال تمشخصا ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۱
  »شود! درنگ كردن و انديشيدن در زیبایی طبيعت، باعث تسبيح و به پاكی ياد كردن آفريدگار می«ترجمۀ گزينۀ درست:   

  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۲
  »شناساند! زيبايی پاييز، ارسار طبيعت را به ما می«ترجمۀ گزینۀ درست:   

  متوسط : * سؤال اتمشخص ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۳
  درستی اشاره شده است. است که به» استفعال«فعل مضارع از باب » تسَتعدّ «  
  »ُمختلِفة: اسم فاعل/ تَخلُع: متعّدی/ جامل: مفرد«ها:  شکل صحیح ساير گزينه  

  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۴
  نادرست است.» مؤنث«نيز  ۴)/ در گزينۀ ۳و  ۲های  را دارد (رد گزینه» بتراق«و نقش مفعول برای فعل  مصدر است نه فعل» تَساُقط«  

  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۵
  است.» یُعرض«اسم تفضیل است و نایب فاعل برای فعل مجهول » أفعل«بر وزن » أجمل«  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۹متوسط * صفحۀ : * سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۶
  ها الی نفی جنس است. در ساير گزينه/ الی نفی جنس نيست و حرف عطف است.  ۴در گزينۀ » ال« حرف  
  ها: ترجمۀ گزينه  
  ) به فرزندم گفتم: اشكالی ندارد (هيچ مشكلی نيست)، هامنا شكست پل پريوزی است!۱  
  ) هنگامی كه سخنم را شنيد فرياد زد: هيچ خائنی در گروه ما نيست!۲  
  ه هيچ شكی در آن نيست، هدايتی برای پرهيزكاران است!) آن كتاب ك۳  
  ) رشف و كرامت جوان، به ادب است نه نَسب و خاندان!۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۹متوسط * صفحۀ : * سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۷
گريد. در جای خالی دوم نيز  و تنوين نيز منی» ال«د و گري  در جای خالی اول، جمله به اسم الی نفی جنس نياز دارد. اسم الی نفی جنس معموالً فتحه می  

  مطابقت كند.» طالبة«بايد فعل مضارع بيايد كه با 
  ۱عربی، زبان قرآن  ۴۰و  ۲۷های  متوسط * صفحه: * سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۸

  ها ثالثی مجرد هستند.  همه فعل ۲در گزينۀ   
  »مفاعلة«كاتََب: ماضی باب »/ إفعال«اُنِفُق: مضارع باب »/ إفتعال«ی: ماضی باب ها: إشَرتَ  های مزيد در ساير گزينه فعل  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۴۷تا  ۲۷های  متوسط * صفحه: * سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۹
  درست است.» إعتِمدوا«نياز داريم.  ، به فعل امر»أيّها الّشباب«و » كُم«فعل ماضی است نه امر. با توجه به ضمري جمع مذكر مخاطب » إعَتَمدوا«  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۵و صفحۀ  ۳عربی، زبان قرآن  ۷و  ۶های  ساده * صفحه: * سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۵۰
  بالفعل و مرفوع الزم است.  در جای خالی اول به اسم حروف مشبّهة بالفعل كه بايد منصوب باشد و نيز عدد اصلی نياز داريم. در جای خالی دوم خرب حروف مشبهة  

  
  ۱دين و زندگي  ۷۴ساده * صفحۀ مشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۱

   شود. رود و اسرار و حقايق عالم آشكار مي ها كنار مي در آن روز با تابيدن نور حقيقت از جانب خداوند، پرده  
   شود  گي به اعمال آغاز ميبا آماده شدن صحنۀ قيامت، رسيد موجـب آن  شود كه بـه كنار رفتن پرده از حقايق عالم، سبب آماده شدن صحنۀ قيامت مي

  گردد. رسيدگي به اعمال آغاز مي
  ۳دين و زندگي  ۲۲و  ۱۸هاي  ساده * صفحهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۲

    امام علي» : اين افتخار بس كه تو پروردگار منيباشم و خداي من! مرا اين عزت بس كه بندٔه تو «...  
   »به معناي پروردگار است.» رب  
  ۱دين و زندگي  ۵۶ساده * صفحۀ مشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۳

ه اسـت خـاك شـويم و هاي مختلف كه خداوند در وجود ما قـرار داد حكمت الهي: اگر بناست با اين همه استعدادها و سرمايه هاي ضرورت معاد  استدالل  
  ها در درون ما چه بوده است؟ شود كه دليل آفريدن اين استعدادها و سرمايه معادي هم نباشد، اين سؤال مطرح مي

  ۳دين و زندگي  ۱۳ساده * صفحۀ مشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۴
توانيم ذات و چيستي او را دريابيم؛ از همين  توانيم بشناسيم، اما نمي سماء او را ميبريم و صفات و ا مي  عنوان آفريدگار جهان پي با اينكه ما به وجود خداوند به  

  فرموده است: رو پيامبر اكرم 
  شناخت صفات و اسماء خداوند امري ممكن  » تَفَكَّروا في كُلِّ شَئْ◌ٍ«  
  عدم شناخت ذات و چيستي خداوند امري غيرممكن  » وَ ال تَفَكَّروا في ذات اهللا«  
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  ۱دين و زندگي  ۶۴متوسط * صفحۀ مشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۵

  يَوْمَئذٍ
  اشاره به قيامت و جهان آخرت دارد.

  باشند. مي هايي كه به مفتوح بودن ارتباط ميان دنيا و قيامت اشاره دارند، غلط رابطۀ ميان دنيا و برزخ مفتوح و برقرار است، لذا گزينه
  ۱دين و زندگي  ۶۳متوسط * صفحۀ مشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۶

  )گويد. كلَّا اِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها، هرگز! اين سخني است كه او مي( پس از مرگ ديگر فرصت بازگشت و جبران نيست   
  ۱ دين و زندگي ۵۵متوسط * صفحۀ مشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۷

گونه كه بـوده، مجـدداً  ها را نيز همان آوريم، بلكه سرانگشتان آن ها را به حالت اول درمي هاي آن تنها استخوان نه(به فعاليت كالسي اين درس مراجعه نماييد.   
  اثبات قدرت الهي  )كنيم خلق مي

  ۱دين و زندگي  ۷۵و  ۵۵هاي  متوسط * صفحهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۸
  نمايد. كند، اشاره به امكان معاد و آفرينش مجدد جسم مي آيۀ شريفه اشاره به شهادت اعضاي بدن انسان دارد و از آن جهت كه شهادت عضو بدن را مطرح مي  
  ۱دين و زندگي  ۷۴متوسط * صفحۀ مشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۹

   .به آيۀ شريفه و گواهي فرشتگان الهي مراجعه گردد  
   مربوط به گواهي پيامبران و امامان است. ۴و  ۱هاي  دقت كنيد كه آيه، مربوط به گواهي فرشتگان است، اما گزينه  
  ۱دين و زندگي  ۵۳متوسط * صفحۀ مشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۰

  كند. الوقوع بودن آن مي يد ادامۀ آيه اشاره به معاد (يوم القيامة) و حتمينمايد و پس از توح اشاره به توحيد (ايمان به خدا) مي )اهللا ال اله الّا هو(قسمت اول آيۀ   
  ۳دين و زندگي  ۲۰و  ۱دين و زندگي  ۵۶هاي  متوسط * صفحهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۱

  توحيد در خالقيت است. هم نشانگر» خلقناكم«به آن اشاره شده و عبارت  ۲و  ۱هاي  آيۀ شريفه بيانگر حكمت الهي است كه در گزينه  
  ۳دين و زندگي  ۲۰متوسط * صفحۀ مشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۲

  داد. فقط يك شعار نبود بلكه التزام به آن، همۀ زندگي فرد تازه مسلمان را تغيير مي» ال اله الّا اهللا«جملۀ   
  ۳ن و زندگي دي ۱۹و  ۱۸، ۸هاي  متوسط * صفحهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۳

   .قرآن كريم اخالق، احكام و همۀ اعمال فردي و اجتماعي مؤمنان را بر مدار توحيد قرار داده است  
   )اهللا الصّمد(  نيازي خدا  بيانگر توحيد و يگانگي و بي مفهوم با  هم)و اهللا هو الغنيّ الحميد(   
   )خلقوا كخلقه(  بيانگر شرك در خالقيت  
  ۱دين و زندگي  ۶۶و  ۶۵، ۶۳هاي  متوسط * صفحهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۶۴

  مراجعه گردد.» برزخ در كالم پيشوايان«در ذيل تيتر  قسمت اول سؤال: به روايت امام علي   
  نيز به اين مهم اشاره دارد. )ارْجِعون قالَ رَبِّ(است كه آيۀ  ، وجود حيات برزخي و آگاهي روح در برزخقسمت دوم سؤال: مفهوم روايت امام علي   
  ۳دين و زندگي  ۲۱ تا ۱۹هاي  متوسط * صفحهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۵

   هـا معناي آن است كه هركـدام از آن اند، به اند، يا با همكاري يكديگر اين جهان را آفريده اين تصور كه چند خدا وجود دارد و هركدام خالق بخشي از جهان 
  شرك در خالقيت توانند كل جهان را خلق كنند  تنهايي نمي محدود و ناقص هستند و به

    دهندٔه شرك در خالقيت است. ها در آفرينش اشاره دارد كه نشان به ناتواني بت )اَمْ جَعَلُوا لِلّه شُركاء خَلَقوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِم(آيۀ شريفۀ  
  ۳دين و زندگي  ۱۹متوسط * صفحۀ مشخصات سؤال: *  ▲  ۲ۀ پاسخ: گزين -۶۶

  نمايد كه در اين آيه وحدانيت توأم با قهاريت خداوند علتي براي توحيد در خالقيت اوست. اشاره مي )قُلِ اهللاُ خالِقُ كُلِّ شَئءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ القَهّار(صورت سؤال به آيۀ شريفۀ   
  ۳دين و زندگي  ۱۹متوسط * صفحۀ : * مشخصات سؤال ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۷

  ها: بررسي گزينه  
  همتايي خدا : وحدانيت و بي۳گزينۀ   : توحيد در واليت۲گزينۀ   : شرك در واليت۱گزينۀ   
  )[حتي] اختيار سود و زيان خود، ندارند( : استدالل و علت نفي شرك در واليت ۴گزينۀ   
  ۳دين و زندگي  ۲۵و  ۲۴هاي  فحهمتوسط * صمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۸

   باشد. رساني ائمه با اذن خداوند، بيانگر توحيد ربوبي مي فيض  
   هاي جهان، رابطۀ عليت است. رابطۀ ميان پديده  
  ۳دين و زندگي  ۱۱و  ۱۰هاي  متوسط * صفحهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۹

  شود. نمايد و ثمرٔه درك اين نيازمندي موجب تقويت و افزايش عبوديت مي مه حال و همه لحظه به خداوند ميآيۀ شريفه اشاره به نيازمندي مخلوقات عالم در ه  
  ۳دين و زندگي  ۲متوسط * صفحۀ مشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۰

   دهد. يباتر را نويد مياي ز  كند و اميد به آينده سازد، استعدادها را شكوفا مي انديشه، بهار جواني را پرطراوت و زيبا مي  
    پيامبر  اند. ورزي و تفكر پرداخته به ضرورت انديشه...»  التّفكّر في اهللادمان «با بيان 
  ۳دين و زندگي  ۱۴و  ۱۳هاي  متوسط * صفحهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۱

   )يابند ها او را درنمي ال تدركه االبصار، چشم(  داوند، مادي و غيرمجرد و وابسته نيست، بلكه غيرمادي و مجرد است.به اين معنا است كه خ  
   » دهندٔه همين امر است كه خداوند در حدّ ماده نيست كه انديشه بر آن مسلط باشد. نشان...» نيابد بدو نيز انديشه راه  
  ۳دين و زندگي  ۲۲و  ۲۱هاي  متوسط * صفحهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۲

  ف توحيد در ربوبيت و واليت مراجعه فرماييد.به تعري  
  ۱دين و زندگي  ۷۲دشوار * صفحۀ مشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۳

  اين آيه اشاره به شرايط آغاز قيامت و تقارن اتفاقات مطرح شده با شنيده شدن صداي مهيب دارد.  
  ۳گي دين و زند ۲۱دشوار * صفحۀ مشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۴

   تواند آن را ببخشد و يا بگيرد. كس بخواهد ميچون خداوند يگانه مالك حكومت و فرمانروايي است به هر  
   خوانيم كه: هركس مالك چيزي باشد حق تصرّف و تغيير در آن چيز را دارد. در توحيد در واليت مي  
  ۳ين و زندگي د ۱۹و  ۹، ۸هاي  دشوار * صفحهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۵

  )لم يلد و لم يولد( شود  ها) و در نتيجه زاده نمي علت و پديدآورنده ندارد (نفي تسلسل علت نياز است يعني نياز به  و بي» غني«وقتي خدا    
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  ۱زبان انگليسي  ۵۷ ۀصفح*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۷۶

  .خورند مي آب سرعت بيشترين با بياباني حيوان هر به نسبت احتماالً ها آن. بخورند دقيقه ۱۰ در را آب ليتر ۱۱۴ تا ۹۵ حدود در توانند مي الغب شترهاي ترجمه:  
 سـؤال ايـن در باشيد داشته توجه همچنين. كنيم مي استفاده عالي صفت از بپردازيم اسامي از گروهي بين ويژگي يك مقايسۀ به بخواهيم كه زماني: توضيح  

  .است شده استفاده »quickly« قيد از كنيم مطرح ويژگي يك نوشيدن فعل براي خواهيم مي چون
  ۳زبان انگليسي  ۲۹ ۀصفح*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۷۷

  .است شده تشكيل خون از بزرگسال فرد يك بدن نوز درصد هشت تقريباً. شناورند آن در كه است ييها سلول و) آبكي مايع( پالسما از تركيبي ترجمه: خون  
 )۳و  ۱ هاي گزينه رد( باشد ميسؤال  در مجهول ساختار به نياز نيست كار كنندٔه خود خالي جاي از قبل اسم دليل اينكه عبارتي به يا به و جمله معني به توجه با: توضيح  

  ).۴است نياز به زمان حال ساده است (رد گزينۀ  همچنين با توجه به اينكه يك واقعيت علمي دربارٔه خون بيان شده
  ۳زبان انگليسي  ۲۹و  ۲۸هاي  صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۷۸

  .كند دفاع خود از داشت سعي فقط و گرفت قرار حمله مورد پليس كه است اين رويدادها رسمي ترجمه: تفسير  
 جملـه، زمـان بـه توجه با و) ۲و  ۱ هاي گزينه رد( باشد مي مجهول ساختار به نياز است جمله مفعول نقش در اليخ جاي از قبل اسم اينكه به توجه با: توضيح  

  . است ۴ گزينۀ درست پاسخ
  ۳زبان انگليسي  ۳۱ ۀصفح*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۷۹

  داد؟ اجازه نداد، را خانه در سگ بودن اجازٔه هرگز او دارم، ياد به من كه آنجايي ترجمه: تا  
 جملـه فاعل با توجه به اينكه همچنين و استفاده شود tag questionقسمت  مثبت در كمكي فعل از بايد جمله در »never« كلمۀ توجه به وجود با: توضيح  

  .باشد مي گذشته جمله زمان پس است، رفته كار به آن آخر در» s« بدون let فعل و باشد مي شخص سوم
  ۱زبان انگليسي  ۵۸ ۀصفح*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۸۰

  .دادند افسران به آن پالك شماره و مرد دو آن خودرو از دقيقي بسيار توصيف ترجمه: دختران  
  درك) ۴  توصيف) ۳  ) خلقت۲  نسل) ۱  
  ۳زبان انگليسي  ۲۹ ۀصفح*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۸۱

  .يافتند رودخانه در را جسدشاي  گسترده جستجوي از پس و شده گم پسر آن كه شدند جهمتو ترجمه: مردان  
  كردن تركيب) ۴  كردن تعجب) ۳   يافتن كردن/ ) كشف۲  كردن تأييد) ۱  
  ۳زبان انگليسي  ۲۷ ۀصفح*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۸۲

  .بود داده ارائه ابتدا در مختصري گرامر او كه گرچه داشت، گرامري اطالعات و اصطالحات ،آيي هم  به نسبت كمتري توجه ترجمه: جانسون  
  آيي هم) ۴  شرايط) ۳  اختراع) ۲  حل راه) ۱  
  ۳زبان انگليسي  ۲۰ ۀصفح*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۸۳

  .است شده انتخاب يجمهور رياست دانشگاهي سخنراني اولين ارائۀ براي كشاورزي برجستۀ استاد ترجمه: يك  
   متمايز/ برجسته) ۴   نگران) ۳  تكرار) ۲  يافته توسعه) ۱  
  ۳زبان انگليسي  ۳۰ ۀصفح*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۸۴

  .است انتظار حد از كمتر جاري سال فروش ،است شده ذكر گزارش در كه ترجمه: همانطور  
  بخشيدن بهبود) ۴  كردن اشاره كردن/ رذك) ۳   كشيدن آغوش در) ۲  افتادن اتفاق) ۱  
  ۱زبان انگليسي  ۴۹ ۀصفح*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۸۵

  شدند. نفس تازه نيروهاي پرورش و جديد دفاعي يها موقعيت سرعت موفق به ساخت به ايران نيروهاي موارد از بسياري در جنگ، طول ترجمه: در  
  كمّي/ وابسته به مقدار) ۴  ايمقايسه ) ۳  بومي) ۲  دفاعي) ۱  
  ۳زبان انگليسي  ۱۹ ۀصفح*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۸۶

  .كنيم نمي دريغ زندگي از محافظت براياي  هزينه و درد و كمك هيچ از و شويم مي شوكه انديشيم، مي مرگ به كه زماني ترجمه: ما  
  دردها) ۴  ها ايده) ۳  عقايد) ۲  حمالت) ۱  
 .باشد مي »نكردن دريغ كمكي هيچ از«معناي  به »spare no pains« عبارت: توجه  
  ۳زبان انگليسي  ۲۹ ۀصفح*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۸۷

  .است درمان قابل خوبي به شود، داده تشخيص زودهنگام اگر و دهد مي رخ سال ۵۰ از بيشتر مردان در عمدتاً بيماري ترجمه: اين  
 آرامي به) ۴  ساكت طور به) ۳  عمدتاً) ۲  ناگهاني طور به) ۱  

   ترجمۀ ترجمۀCClloozzee  TTeesstt  
او اغلب، شاعر ملي انگلستان و  .شود مي در نظر گرفتهزبان انگليسي  ٔهترين نويسند بزرگعنوان  بهنويس انگليسي بود كه امروزه  ويليام شكسپير شاعر و نمايشنامه

هاي او به  نمايشنامه .غزل، دو شعر بلند روايي و چند شعر ديگر است ۱۵۴نمايشنامه،  ۳۸او شامل  مانده از جا بهآثار شود. ميده مينا» شاعر« تر ه سادو يا » شاعر رود آون«
 ۱۸در آمد و بزرگ شد. به دنيا  آون، ، روداستراتفورد. شكسپير در شوند نويس ديگري اجرا مي  نمايشنامهبيشتر از هر  (كارهايش) و، اند ترجمه شده )اصليي زنده (ها زبان

عنوان  بهبه لندن سفر كرد و در لندن  ۱۵۹۲و  ۱۵۸۵ي ها بين سال اي بازهاو فرزند كرد).  ۳(او را صاحب  به دنيا آوردفرزند برايش  ۳ازدواج كرد كه » هاتاوي آنا «سالگي با 
 ۱۵۹۰ي ها خود را بين سال ٔهشد شناخته آثار ر موفقي را آغاز كرد. شكسپير بيشتركا »مردان لرد چمبرلين«بازيگر، نويسنده و صاحب بخشي از يك شركت نمايشي به نام 

  .از دنيا رفتجا  همانسه سال بعد در و  ددر استراتفورد بازنشسته ش ۱۶۱۳تاريخي بودند. او در سال  طور عمده كمدي و هاي او به نمايشنامه .كرد خلق ۱۶۱۳و 
  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۸۸

  پايه بر يافتن) ۴  عنوان به گرفتن نظر در) ۳  توسط شده اهدا) ۲  به شده داده اختصاص) ۱  
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  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۸۹
  )تر ه ساد( سادگي به) ۴  واقع در) ۳  آور شگفت طور به) ۲  سرعت به) ۱  
  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۹۰

  .رود ميكار  موردنظر به قيد يا صفت بعد كه باشد مي »than« آن نشانۀ كه شود مي استفاده تفضيلي صفت از ديگر) اسم( گروه به نسبت اسم يك برتري بيان براي: توضيح  
  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۹۱

 بـه باتوجـه ۴ و ۳ هـاي گزينه كه باشيد داشته توجه. است »bore« كلمۀ فعل اين گذشتۀ كه باشد مي نوزاد آوردن دنيا به» bear« فعل معاني از ييك توجه:  
  .نيست درست است، رفته كار به مجهول ساختار در چون نيز ۱ گزينۀ و باشند مي نادرست جمله زمان و معني

  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۹۲
  .است نادرست نيز ۲ گزينۀ كامالً مشخص است، جمله زمان چون و) ۴ و ۳ هاي گزينه رد( باشد مي معلوم فعل به نياز جمله معني و ساختار به توجه با: توضيح  

   ۱۱  درك مطلبدرك مطلبترجمۀ ترجمۀ  
 در كه حيواناتي و گياهان اولين از قبل بايد ديگر سال ميليارد سه حال اين با. آمد به وجود زمين تشكيل از پس سال ميليارد يك از كمتر درياها در زندگي

  .بود زندگي پيدايش كه بود تكاملي چالش اندازه همان به شايد زمين به دريا از زندگي گذار. باشد بودند گذشته شده ظاهر ها قاره
 بزرگ، يها فسيل پايۀ بر زميني هاي ارگانيسم اولين مرسوم ديدگاه شوند؟ زندگي سبك در اساسي تغيير چنين ايجاد باعث تواند يم ييها زندگي نوع چه
 از كه واناتيحي دنبال آن كردند، به ترك را قاره هاي آب حاشيۀ ابتدا تاريخ، از پيش آوندي گياهان ديدگاه، اين در. است حيوانات و گياهان كل از بزرگ نسبتاً  نمونۀ

 انفجاري اي گونه به زميني زندگي كه دهند مي نشان بزرگ يها فسيل اين، بر عالوه. كردند ميشكار  را خواران گياه كه حيواناتي درنهايت و كردند مي تغذيه گياهان
  .پيوست وقوع به است، پيش سال ميليون ۴۰۰ از بيش اندكي كه دونين، دوره و سيلورين بين مرز نزديكي با

 سواحل نزديكي در شده نشين ته رسوبات از را جديدي شواهد و اند كرده دونين - سيلورين شناسي زمين مرز اين زير رسوبات به تر دقيق نگاهي محققان اخيراً 
تنها وجود  هن شده كشف هاي فسيل اين .اند كرده كشف كوچك حيوانات از ميكروسكوپي يها قسمت و گياهي كوچك يها فسيل - باستاني هاي اقيانوس
نظر ما درمورد  .اند  ندهبرگردا عقب به هاي چندسلولي ارگانيسم ها را براي تهاجم به خشكي توسط اند، بلكه اين تاريخ هاي ناشناختۀ قبلي را نشان داده ارگانيسم

  .دارد وجود زميني حيات هاي فرم اولين مورد در يديجد زني گمانه اصالحات اين با گيرد و قرار مي بازنگري مورد اكنون حيواني جوامع و اوليه ماهيت جوامع
  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۹۳

   شود، چيست؟ ناميده مي» ديدگاه سنتي«اي كه   شده در روي زمين با توجه به نظريه ترجمه: بر اساس متن، اولين شكل زندگي ديده  
  »آوندي گياهان«  
  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۹۴

  افتاد؟ اتفاقي چه پيش سال ليونمي ۴۰۰ حدود در متن، اين طبق ترجمه: بر  
  .»زندگي جديد بر روي زمين سريع توسعه يافت«  
  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۹۵

  ................  شود كه هاي ميكروسكوپي نتيجه مي ترجمه: بر اساس متن، از كشف فسيل  
  »شد اصالح زميني زندگي اوليۀ پيدايش براي زمانحدس  برآورد«  
  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۹۶

   كند؟ موافقت نويسنده است ممكن زير نتايج يك از كدام ترجمه: با  
  ».بود الشيچ زندگي اندازٔه خود به زميني زندگي تكامل«  

   ۲۲  درك مطلبدرك مطلبترجمۀ ترجمۀ  
 انتخاب رسد مي نظر به. دهند ارجاع دليل، چند به موسيقي، متخصص يك به را بيماران و كنندگان مراجعه است ممكن فيزيكي و رواني سالمت متخصصان

 بيمار، سالمت بهبود و بيمار با ارتباط برقراري براي موسيقي از موسيقي درمانگران. باشد هستند بيمار پرونده هماهنگي حال در كه اجتماعي مددكاران براي خوبي
 يا شعر بسرايند، برقصند، بنوازند، را زيسا بخوانند، آواز است ممكن درمانگران و بيماران. كنند مي استفاده موسيقي ساختاريافتۀ بسيار تعامالت از استفاده با
  . است جامع بسيار موسيقي درمانگران آموزش دورٔه. دهند گوش موسيقي به سادگي به

 سودمند بسيار بيمار هر براي مداخله نوع كدام كه دهند تشخيص تا شود مي داده آموزش موسيقي درمانگران به درماني آموزش و رسمي آموزش بر عالوه
 كه را هايي فعاليت و موسيقي و كند درك را بيمار وضعيت بتواند بايد موسيقي درمانگر دارند، متفاوتي اهداف و دارند تفاوت يكديگر با بيماران چون بود خواهد
 كمك فرآيند اين به هر بيمار گذشتۀ با وضوح به تواند مي اجتماعي مددكاران به كند. مراجعه انتخاب دارد، را خود اهداف به رسيدن براي بيمار به كمك ترين بيش
 زمينۀ در خاصي كار به كه بيماري هر. نيست درماني موسيقي اصلي هدف اين اما دهند، گسترش را خود موسيقي هاي مهارت است ممكن بيماران اگرچه. كند

  .است درماني موسيقي براي خوبي كانديد است، تهنگرف پاسخ سنتي درمان از كه كسي و باشد داشته نياز اجتماعي و عاطفي تحصيلي، هاي مهارت يا ارتباطات
  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۹۷

  بود؟ خواهد متن اين براي عنوان بهترين زير موارد از يك ترجمه: كدام  
  »موسيقي درماني: نقشي در مددكاري اجتماعي؟«  
  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۹۸

  .شود تجويز »دندار اجتماعي هاي مهارت بهبود به نياز«كه  اجتماعي مددكاران بيماران براي توان مي درماني موسيقي متن، اين در شده ارائه اطالعات ترجمه: براساس  
  ۳ۀ نيگز: پاسخ -۹۹

  باشد؟ مي نزديك گزينه كدام به معنايي نظر از ،۷ خط در »discern« ترجمه: كلمۀ  
  »شناختن دادن/ تشخيص«  
  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۰۰

  ».اند خورده شكست سنتي هاي درمان كه شود موفق جايي در تواند مي موسيقي درمان« كه درسي نتيجه اين به توان مي متن ترجمه: از  
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  ۱رياضي و آمار  ۳۰و  ۲۹هاي  اده * صفحهس *مشخصات سؤال:  ▲  ۱ ينۀپاسخ: گز -۱۰۱

  گيريم. داريم: در نظر مي xنويسيم. عدد موردنظر را  صورت يك معادله مي ابتدا مسئله را به  
45 2 3 2 5 3 2 2 0 2 4 0 22x x x x x x 

                 

  پاسخ است. ۱ن گزينۀ بنابراي  
   ۱رياضي و آمار  ۴۷و  ۲۶هاي  ساده * صفحهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ينۀپاسخ: گز -۱۰۲
4xكند. دانيم جواب هر معادله، در معادله صدق مي مي      در معادله داريم: گذاري جايجواب معادله است، پس با  

22 4 4 8 0 32 4 8 0 4 40 0 10( ) a ) a a a                  
   ۱رياضي و آمار  ۴۹ ۀساده * صفح* مشخصات سؤال:  ▲  ۴ ينۀاسخ: گزپ -۱۰۳

0P(x)اي نظيـر  گيـري، معادلـه مشـترك هاي معادله و مخرج  هاي گويا، ابتدا با توجه به خاصيت هاي شامل عبارت نكته: براي حل معادله  
Q(x)

 

0Q(x)آيد به شرط اينكه  دست مي به  0، وقتي معادله جواب دارد كهP(x) آوريـم. از بـين  دست مي هاي اين معادله را به ، سپس ريشه

P(x)كنيم كه مخرج  هايي را قبول مي دست آمده، آن هاي به ريشه
Q(x)

  را صفر نكنند. 

  توان نوشت: با توجه به نكته مي  
2 3 4 2 3 4 2 70 0 0 2 7 04 4 4

x ( x ) (x ) x x x x x
x x x

         
        

  

2 مخرج مشترك     3 1 04 4
x x

x x


  
 

7
2x   

  قبول است. كند، پس قابل دست آمده، مخرج كسرها را صفر نمي چون جواب به  
   ۱رياضي و آمار  ۴۰و  ۳۷هاي  متوسط * صفحه* مشخصات سؤال:  ▲  ۲ ينۀپاسخ: گز -۱۰۴
  حل اول: راه  
  كنيم. داريم: گيري مي از دو طرف ريشه  

2 2
3 3 1 2 4 0 2

3 3 1 3 3 1 13 3 1 4 2 0 2

x x x x
(x ) ( x ) x ( x )

x x x x

         
         

        

   

1ها برابر  بنابراين مجموع جواب   32 2 2     .است  

  حل دوم: راه  

2هاي معادلۀ درجه دوم  ريشه 2xو  1xنكته: اگر    0ax bx c    :باشند، آنگاه  1 2
bx x
a

   
  كنيم: شده را ساده مي ابتدا معادلۀ داده  

2 2 2 2 2 2 23 3 3 1 6 9 9 6 1 8 12 8 0 2 3 2 0(x ) (x ) ( x ) x x x x x x x x                     

0با توجه به اينكه در اين معادله    3هاي اين معادله برابر  ، پس با استفاده از نكته، مجموع ريشه
2

b
a

   .است  

  
  اختصاصـی های درس ترشیحی پاسخ
ی علوم آزمایشی روهگ( ٢ شامرۀ آزمون   )انساـن

  
 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 نوانع (به یداوطلب
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   ۱رياضي و آمار  ۳۸ ۀمتوسط * صفح* مشخصات سؤال:  ▲  ۳ ينۀپاسخ: گز -۱۰۵
  حل اول: راه    
2نكته: معادلۀ درجه دوم    0ax bx c   2 :زماني داراي ريشۀ مضاعف است كه 4 0b ac     
 كنيم: ابتدا معادله را ساده مي  

  2 2 21 3 2 1 3 2 4 0(x ) k x x k x x k               
 توان نوشت: مطابق نكته مي  

  20 2 4 1 4 0 4 4 16 0 4 12 3( ) ( k ) k k k                    
  حل دوم: راه  
x)2نكته: معادلۀ    a) k   0زماني داراي ريشۀ مضاعف است كهk . 2صورت  به عبارت ديگر بايد معادله به 0(x a)  اشد.ب  
21صورت  با توجه به نكته بايد معادله به   0(x )  :باشد، پس 

  3 0 3k k      
   ۱رياضي و آمار  ۲۹ ۀمتوسط * صفح: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ينۀپاسخ: گز -۱۰۶
  كنيم: حساب مي xمحيط و مساحت شكل را برحسب   

  3 2 2 12x x x x x x x x x         محيط  
  

كنيم و بـا  كنيم و مساحت هركدام را جداگانه حساب مي براي محاسبۀ مساحت، شكل را به دو مستطيل تقسيم مي  
   كنيم: هم جمع مي

  
  
  
  

  چون عدد محيط و مساحت برابرند، پس:  

2 2
0

5 12 5 12 0 5 12 0 125 12 0 5

x
x x x x x( x )

x x


        

   


   

0xتواند صفر باشد، جواب  دقت كنيد چون طول ضلع نمي    12 گذاري جايقبول نيست. با  قابل
5x  محيط داريم: در عبارت  

12 14412 12 28 85 5x /     محيط  

   ۱رياضي و آمار  ۵۱ ۀدشوار * صفح* مشخصات سؤال:  ▲  ۳ ينۀپاسخ: گز -۱۰۷

0P(x)اي نظيـر  گيـري، معادلـه مشـترك هاي معادله و مخرج  هاي گويا، ابتدا با توجه به خاصيت هاي شامل عبارت نكته: براي حل معادله  
Q(x)

 

0Q(x)آيد به شرط اينكه  دست مي به  0، وقتي معادله جواب دارد كهP(x) آوريـم. از بـين  دست مي هاي اين معادله را به ، سپس ريشه

P(x)كنيم كه مخرج  هايي را قبول مي دست آمده، آن هاي به ريشه
Q(x)

  د.را صفر نكنن 

1ساعت  ۱پس در  ساعت پر كند، xاستخر را در  Bفرض كنيم شير   
x

6xدر  Aكند. طبق فرض شير  حجم استخر را پر مي    ساعت اسـتخر

1ساعت،  ۱كند، پس در  را پر مي
6x 

  كند. حجم استخر را پر مي 

1ساعت،  ۱كنند،. پس در  ساعت استخر را پر مي ۴ر با هم در هر دو شي  
  توان نوشت: كنند. با توجه به مطالب باال مي حجم استخر را پر مي 4

2 21 1 1 1 1 1 4 6 4 6 14 240 0 0 14 24 06 4 6 4 4 6 4 6
(x ) x x(x ) x x x x

x x x x x(x ) x(x )
     

              
   

   

2 1214 24 0 12 2 0 2
x

x x (x )(x )
x


           
   

  2x  ن صورت زمان مربوط به شير قبول نيست، زيرا در اي قابلA  شود كه معنا ندارد. بنابراين شير  مي -۴برابرB  سـاعت  ۱۲به تنهـايي در
  كند. استخر را پر مي

  

2 2 23 2 5x x x   مساحت كل شكل
23 3( x)(x) x   ۱مساحت مستطيل
22 2( x)(x) x   ۲2مساحت مستطيلx

x1

x

3x

2x

x

xx
2x

3x
xx
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   ۱رياضي و آمار  ۳۰ ۀمتوسط * صفح* مشخصات سؤال:  ▲  ۳ ينۀپاسخ: گز -۱۰۸

2گيريم. حقوق هر معاون  در نظر مي xحقوق مدير را   
2حقوق مدير، يعني  3

3 x .است  

3حقوق هر دبير،   
3شود:  حقوق هر معاون است كه مي 4 2 1

4 3 2( x) x   

  ميليون است، پس: ۳۸دبير برابر با  ۸معاون و  ۲مدير،  ۱مجموع حقوق   
2 1 4 3 4 121 2 8 38 000 000 4 38 000 000 38 000 000 19 114 000 0003 2 3 3

x x x(x) ( x) ( x) , , x x x , , , , x , , 
             

114 000 000 6 000 00019
, ,x , ,    

  كنيم: حال اختالف حقوق يك معاون و يك دبير را حساب مي  

  

4 000 000 3 000 000 1 000 000, , , , , , 
 

  
  اختالف

2 2 6 000 000 4 000 0003 3x , , , ,   حقوق يك معاون

1 1 6 000 000 3 000 0002 2x , , , ,   حقوق يك دبير  

  ۳رياضي و آمار  ۹ ۀساده * صفحمشخصات سؤال:* : * سؤال مشخصات ▲  ۳ ينۀپاسخ: گز -۱۰۹
جايي اشياي انتخاب شده پس از انتخاب، حالت جديد توليد نكرده و ترتيب انتخـاب  هشيء را كه جاب nشيء از بين  rهاي  نكته: تعداد انتخاب  

nاهميت نداشته باشد، با 
r

n
C

r
 

  
 

nدهيم و داريم:  شان مين 
r

n n!C
r r!(n r)!

 
    

  

  نفر را انتخاب كنيم و ترتيب انتخاب مهم نيست، پس: ۳نفر،  ۷خواهيم از ميان   طبق نكته مي  
7 7 7 6 5 4
3 3 4

! !
! !

    
   
  3 4! !

35 تعداد حاالت  

  ۳رياضي و آمار  ۱۰ ۀساده * صفح* مشخصات سؤال:  ▲  ۴ ينۀپاسخ: گز -۱۱۰
جايي اشياي انتخاب شده پس از انتخاب، حالت جديد توليد نكرده و ترتيب انتخـاب  هشيء را كه جاب nشيء از بين  rهاي  تخابنكته: تعداد ان  

nاهميت نداشته باشد، با 
r

n
C

r
 

  
 

nدهيم و داريم:  نشان مي 
r

n n!C
r r!(n r)!

 
    

  

انتخاب شوند و ترتيب اعضا  Aعضو مجموعۀ  ۵ضو داشته باشند و اين سه عضو بايد از ميان ها بايد سه ع صورت سؤال زيرمجموعه با توجه به  
  توجه به نكته داريم: در يك مجموعه اهميت ندارد. پس با

5 5 5 4 3 103 3 2 3 2
! !

! ! !
   

      
  عضوي ۵عضوي از مجموعۀ  ۳هاي  تعداد زيرمجموعه

   ۳ضي و آمار ريا ۹ ۀ* صفح ساده* مشخصات سؤال:  ▲  ۳ ينۀپاسخ: گز -۱۱۱
P(nها مهم باشد، با نماد  يا ترتيب آن جايي جابهطوري كه  شيء متمايز به nشيء از ميان  rهاي  نكته: تعداد انتخاب   ,r) شود و  نشان داده مي

n!P(nداريم:  ,r)
(n r)!




   

اشياي انتخاب شده پس از انتخاب، حالت جديد توليد نكرده و ترتيب انتخـاب  اييج جابهشيء را كه  nشيء از بين  rهاي  نكته: تعداد انتخاب  

nاهميت نداشته باشد، با 
r

n
C

r
 

  
 

nدهيم و داريم:  نشان مي 
r

n n!C
r r!(n r)!

 
    

  

 با توجه به نكات باال داريم:  

7 7
3 13 4

77 3 3
4

!
! !A !P( , ) !
!

 
 
      

   ۳رياضي و آمار  ۹ ۀساده * صفح* ت سؤال: مشخصا ▲  ۱ ينۀپاسخ: گز -۱۱۲
اشياي انتخاب شده پس از انتخاب، حالت جديد توليد نكرده و ترتيب انتخـاب  جايي جابهشيء را كه  nشيء از بين  rهاي  نكته: تعداد انتخاب  

nاهميت نداشته باشد، با 
r

n
C

r
 

  
 

nدهيم و داريم:  نشان مي 
r

n n!C
r r!(n r)!

 
    

  

  كتاب را انتخاب كنيم. چون ترتيب انتخاب مهم نيست، با توجه به نكته داريم: ۲خواهيم  است و ما مي ۷ها   تعداد كل كتاب  
7 7 212 2 5

!
! !

 
     

 تعداد حاالت
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   ۳رياضي و آمار  ۱۶و  ۱۵هاي  متوسط * صفحه* مشخصات سؤال:  ▲  ۳ ينۀپاسخ: گز -۱۱۳
  ، عدد اول هستند.۵و  ۳، ۲، اعداد ۶تا  ۱از بين اعداد   
  حل اول: راه  
  صورت زير است: شدٔه هر دو تاس عددي اول است، به، پيشامدي كه عدد روAپيشامد   

 2 2 2 3 2 5 3 2 3 3 3 5 5 2 5 3 5 5A ( , ) ,( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )   
  عضو دارد. ۹پس اين پيشامد،   
  حل دوم: راه  
انتخاب شوند، پس طبق اصـل  ۵و  ۳، ۲مرتب از بين اعداد  مؤلفه هر زوجشود كه قرار است هر دو  مرتب تشكيل مي از تعدادي زوج Aپيشامد   

  برابر است با: Aضرب تعداد اعضاي 
  ۵و  ۳، ۲يكي از اعداد 

    
  

9
  

3  
  

3  
ۀ اولمولفمولفۀ دوم

   ۳رياضي و آمار  ۱۱ ۀمتوسط * صفح* مشخصات سؤال:  ▲  ۲ ينۀپاسخ: گز -۱۱۴
اشياي انتخاب شده پس از انتخاب، حالت جديد توليد نكرده و ترتيب انتخـاب  جايي جابهشيء را كه  nشيء از بين  rهاي  نكته: تعداد انتخاب  

nاهميت نداشته باشد، با 
r

n
C

r
 

  
 

nدهيم و داريم:  مي نشان 
r

n n!C
r r!(n r)!

 
    

  

  ها پاسخ دهد. پس مطابق نكته داريم: سؤال را انتخاب كند و به آن ۳مانده،  سؤال باقي ۶سؤال اول اجباري است. بنابراين او بايد از ميان  ۲پاسخ دادن به   
6 6 6 5 4 3
3 3 3

! !
! !

    
     6 3!

20  

   ۳رياضي و آمار  ۳ ۀوسط * صفحمت* مشخصات سؤال:  ▲  ۳ ينۀپاسخ: گز -۱۱۵
 mطريق و در مرحلـۀ دوم هركـدام از ايـن  mطوري كه مرحلۀ اول به  به ،نكته (اصل ضرب): اگر عملي طي دو مرحلۀ اول و دوم انجام پذيرد  

mپذير باشند، در كل آن عمل به  روش انجام nطريق به  n پذير است. طريق انجام  
3كفش داشته باشد،  mپيراهن و  nشلوار،  ۳ل ضرب، اگر آرين طبق اص   n m  تواند يك شلوار، يك پيراهن و يك كفش بپوشد،  حالت مي

3پس عدد  n m  برابر باشد: ۷۲بايد با  
723 72 243n m n m n m           

  كنيم: ها را بررسي مي باشد. گزينه ۲۴ضرب تعداد پيراهن و كفش بايد  پس حاصل  
4 6 24    ۱: گزينۀ  
12 2 24    ۲: گزينۀ  
6 3 18    ۳: گزينۀ  
8 3 24    ۴: گزينۀ  

  هاي آرين باشد.  تواند تعداد پيراهن و كفش نمي ۳بنابراين گزينۀ   
   ۳رياضي و آمار  ۱۶ ۀمتوسط * صفح* مشخصات سؤال:  ▲  ۳ ينۀاسخ: گزپ -۱۱۶
اشياي انتخاب شده پس از انتخاب، حالت جديد توليد نكرده و ترتيب انتخـاب  جايي جابهشيء را كه  nشيء از بين  rهاي  نكته: تعداد انتخاب  

nاهميت نداشته باشد، با 
r

n
C

r
 

  
 

nريم: دهيم و دا نشان مي 
r

n n!C
r r!(n r)!

 
    

  

  گويند. يك پيشامد مي Sهاي فضاي نمونۀ  نكته: به هريك از زيرمجموعه  
  توان نوشت: كنيم، پس مي خواهيم سه نفر از سه پايۀ مختلف باشند، بنابراين هر نفر را از يك پايه انتخاب مي مي  

يك نفر از سال     
    يازدهم

5 6 4 120   

  
4
1


 
 
 

  

  

6
1


 
 
 

  

 

  
5
1


 
 
 

  
يك نفر 
از سال 
دوازدهم

      
يك نفر
از سال 
  دهم

 عضو دارد. ۱۲۰بنابراين اين پيشامد   
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   ۳رياضي و آمار  ۱۱ ۀمتوسط * صفح* مشخصات سؤال:  ▲  ۴ ينۀپاسخ: گز -۱۱۷
اشياي انتخاب شده پس از انتخاب، حالت جديد توليد نكرده و ترتيب انتخـاب  جايي جابهشيء را كه  nشيء از بين  rهاي  اد انتخابنكته: تعد  

nاهميت نداشته باشد، با 
r

n
C

r
 

  
 

n   دهيم و داريم:  نشان مي 
r

n n!C
r r!(n r)!

 
    

  

نقطۀ ديگر انتخاب شـوند تـا بـا  ۷نقطه از ميان  ۲است، پس بايد  Aم. با توجه به اينكه يكي از رئوس نقطه داري ۳براي تشكيل مثلث نياز به   
  توان نوشت: تشكيل مثلث دهند. پس مي Aنقطۀ 

7 7 7 6 5 212 2 5 2 5
! !

! ! !
   

       
  ها تعداد كل مثلث 

   ۳رياضي و آمار  ۱۱ تا ۹هاي  متوسط * صفحه* مشخصات سؤال:  ▲  ۱ ينۀپاسخ: گز -۱۱۸
اشياي انتخاب شده پس از انتخاب، حالت جديد توليد نكرده و ترتيب انتخـاب  جايي جابهشيء را كه  nشيء از بين  rهاي  نكته: تعداد انتخاب  

nاهميت نداشته باشد، با 
r

n
C

r
 

  
 

n   دهيم و داريم:  نشان مي 
r

n n!C
r r!(n r)!

 
    

  

ها پس از انتخاب و قرارگرفتن در دسته مهم نيسـت،  ها اهميت ندارد و همچنين در اينجا جايگاه گوي رگرفتن گويبا توجه به اينكه ترتيب قرا  
گيرنـد.  مانده خودشان بدون هيچ كار خاصي در يك دسته قرار مي گوي) باقي ۳گوي (يا  ۲گوي) را يك دسته قرار دهيم،  ۲گوي (يا  ۳اگر ما 

  كار برابر است با: هاي انجام اين گوي را انتخاب كنيم) كه تعداد حالت ۲وي را انتخاب كنيم (يا گ ۳گوي،  ۵ پس فقط كافيست از اين
5 5 5 5 4 3 103 2 2 3 2 3

! !
! ! !

     
          

   

   ۳رياضي و آمار  ۲۵و  ۱۴هاي  متوسط * صفحه* مشخصات سؤال:  ▲  ۳ ينۀپاسخ: گز -۱۱۹
گوييم و آن را با حـرف  دهد كه به آن فضاي نمونه مي اي را تشكيل مي نكته: مجموعۀ همۀ برآمدهاي ممكن در يك آزمايش تصادفي، مجموعه    

S دهيم. نشان مي  
  آيد. حالت عدد فرد مي ۳حالت عدد زوج و در  ۳در پرتاب تاس در   
   اگر تاس عدد زوج بيايد، داريم:  

 
  

  اگر تاس عدد فرد بيايد، داريم: 
  
  
  
  
  
  

    
  

2بنابراين فضاي نمونۀ ما داراي  3 8 3 30
 

    .عضو است

تعداد   
تعداد    اعداد فرد

   اعداد زوج

   ۳رياضي و آمار  ۱۱ ۀدشوار * صفح* مشخصات سؤال:  ▲  ۲ ينۀپاسخ: گز -۱۲۰
ب اشياي انتخاب شده پس از انتخاب، حالت جديد توليد نكرده و ترتيب انتخـا جايي جابهشيء را كه  nشيء از بين  rهاي  نكته: تعداد انتخاب  

nاهميت نداشته باشد، با 
r

n
C

r
 

  
 

nدهيم و داريم:  نشان مي 
r

n n!C
r r!(n r)!

 
    

  

  صورت زير انتخاب را انجام دهيم: نفر از پايۀ دوازدهم انتخاب شوند، بايد به ۴اگر بخواهيم حداقل   
نفر  ۶

نفر  ۵نفر يازدهم و  ۱ يا  دوازدهم
نفر  ۴و  نفر يازدهم ۲ يا  دوازدهم

  دوازدهم

7
6


 
 
 

  



7 5
5 1


   

   
   

   


7 5
4 2


   

   
   

   

  طبق نكته داريم:  
7 5 7 5 7 35 10 21 5 7 4623 4 2 3 2 5 1 4 1 6

! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

         
  

8

2
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۱۳

 
  اقتصاد ۹و  ۸هاي  * صفحه ساده* مشخصات سؤال:  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۲۱
  اقتصاد ۲۰و  ۱۲هاي  * صفحه متوسط* : سؤال مشخصات ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۱۲۲
فرصت انتخاب او برابر عوايـد  دهد، هزينه كند و انتخاب ديگري را در اولويت قرار مي پوشي مي وقتي شخصي از عوايد يك انتخاب چشمالف)   

  آن صرف نظر كرده است.باشد كه از  فعاليتي مي
  شود. فروخته مي ها ارخانهكبه ساير  اي كاالي واسطهعنوان  ضايعات بهب)   
  اقتصاد ۱۱ ۀ* صفح ساده* : سؤال مشخصات ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۲۳
فع مـادي و حيـواني شوند و منافع را صرفاً در منا ها دچار اشتباه مي ها عقالنيت محدود دارند و در تشخيص دقيق منافع و هزينه برخي انسان  

  مدت به فرايند اقتصادي خود دارند. كنند و نگاهي كوتاه خالصه مي
  اقتصاد ۲۱و  ۱۸هاي  * صفحه متوسط* : سؤال مشخصات ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۲۴
باشـند، بسـيار  پاي ساير كشورها نمي جانبه، پابه سمت پيشرفت همه كشورهايي كه وضعيت اقتصادي نابسامان دارند و قادر به حركت بهالف)   

  شوند. هاي گستردٔه اجتماعي و سياسي مي پذير شده و دچار بحران آسيب
اي اقتصادي، موظف به ايجاد رونق اقتصادي، بين بازيگران كالن و حفظ حقوق طرفين درگيـر در  المللي و منطقه ها و نهادهاي بين ) سازمانب  

  باشند. اقتصاد جهاني مي
  اقتصاد ۲۸و  ۲۶هاي  * صفحهدشوار * : السؤ مشخصات ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۱۲۵
  ها: ساير گزينه  
  مالي، نقش مستقيم در توليد ندارد. ۀسرماي) ۲  
  شود. ها در فرايند توليد، توسط نيروي انساني استفاده مي اي يا سرمايۀ فيزيكي، كاالي بادوامي است كه از خدمات آن كاالي سرمايه) ۳  
  شود. هاي مالي و فيزيكي مي كارگيري عوامل توليد، شامل نيروي انساني، زمين و سرمايه صرف بههزينۀ توليد، مبالغ و وجوهي است كه  )۴  
  اقتصاد ۱۰ ۀ* صفح متوسط* : سؤال مشخصات ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۲۶
ر با محدوديت منابع برداري ندارند، در واقع بش كه بخشي از منابع و امكانات، قابليت مصرف دارند و بخش ديگر به هر دليلي امكان بهره زماني  

  شود. و امكانات در دسترس مواجه مي
  باشد. ترين عامل توليد، نيروي انساني مي ترين عامل توليد مطرح كرده است، در حالي كه مهم عنوان مهم تكنولوژي را به »۴«گزينۀ   
  اقتصاد ۲۴ ۀ* صفح ساده* : سؤال مشخصات ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۱۲۷
  باشد. حيازت مي هاي نفت برداري از چاه بهره  
  دست آمده از حيازت، توليد از نوع صنعت است. ساخت لوازم پالستيكي، از نفت به   
  اند. دست آمده از صنعت هستند كه دوباره در صنعت به كار گرفته شده پسماندهاي پالستيكي، محصول به  
  اقتصاد ۲۵ تا ۲۳هاي  * صفحه دشوار* : سؤال مشخصات ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۲۸
  باشند. درست مي »ح«و  »ه«، »د«، »ج«د موار  
  بررسي ساير موارد:  
  شود. هاي فردي، انساني و ملي موجب تداوم و گسترش توليد مي الف) مجموعۀ انگيزه  
  هاي توليد مختلف در فرايند توليدي خود، نياز دارند. كنندگان مختلف به نهاده ب) توليد  
  كنند. انديشند و اهداف واالتري را دنبال مي و اجتماعي نيز ميو) با رشد بيشتر عقل، افراد به منافع ملي   
  شوند. تقسيم مي »غيرانتفاعي«و  »انتفاعي«هاي خود، به دو گروه  كنندگان بر اساس انگيزه ز) توليد  
  اقتصاد ۲۳ ۀ* صفح ساده* : سؤال مشخصات ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۲۹
به كار و تالش انسان نياز دارد. زيرا منابع به شكلي كه هستند قادر به رفع نيازهـاي انسـان  تهيۀ كاال و خدمات با استفاده از منابع و امكانات  

ند نك ها را به كاال و خدمات تبديل مي باشند. پس سلسله اقداماتي كه باعث ايجاد ارزش مصرفي و مبادالتي در منابع و امكانات شده و آن نمي
بنيـان و حتـي  ها و محصوالت دانش دست آمده از فناوري شود و از طرفي محصوالت به نمي خلقنامند، كه مشمول واژٔه  مي »توليد«را فرايند 

  باشند. هاي توليدي مي ها نيز، حاصل فعاليت ها و نوآوري ايده
  اقتصاد ۲۷ ۀ* صفح دشوار* : سؤال مشخصات ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۳۰
اند، لذا سازمان توليد مشاركتي است و سود، زيـان و ريسـك و  ت اقتصادي كردهاندازي اين فعالي همۀ صاحبان عوامل توليد با هم اقدام به راه  

  شود. طور مساوي و يا متناسب با سهم هريك، تقسيم مي ها به هزينه
  اقتصاد ۲۹ ۀ* صفح دشوار* : سؤال مشخصات ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۳۱
   :درآمد حاصل از توليد رنگ برابر است با  

3000ميليون دالر  1 5 4500/    
   آوريم: دست مي سود ويژٔه حاصل از هر سه انتخاب را به شرح زير به  

ميليون دالر   3000 2000   سود ويژٔه محصوالت شوينده درآمد  هزينۀ كل 1000
4500ميليون دالر  3500 1000   سود ويژٔه رنگ  
3000ميليون دالر  1000 2000   د ويژٔه سمومسو  
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  اقتصاد ۳۵ ۀ* صفح ساده* : سؤال مشخصات ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۳۲
  باشد. مي »قيمت كاال«عامل هماهنگي و ايجاد تعادل در بازار،   
  اقتصاد ۳۴و  ۳۲هاي  * صفحه متوسط* : سؤال مشخصات ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۱۳۳
باشـد، بنـابراين  قيمت تعـادلي مـي )تومان ۲۵۰,۰۰۰(ت مشخص شده زماني كه مقدار عرضه و تقاضا در يك قيمت با هم برابر است، پس قيم  

؛ هرچه قيمت از )واحد ۴۰۰۰(طور طبيعي براي كاالهاي عادي هرچه قيمت از قيمت تعادلي باالتر برود، مقدار عرضه افزايش پيدا خواهد كرد  به
  رعايت شده است. ۱اين شرايط فقط در گزينۀ . )واحد ۲۰۰۰(تر برود، مقدار عرضه كاهش پيدا خواهد كرد  قيمت تعادلي پايين

  اقتصاد ۳۰ ۀ* صفح دشوار* : سؤال مشخصات ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۳۴

كنندگان براي كسب سود بيشتر و جلوگيري از زيان بايد: توليد

  درآمد خود را افزايش دهند:) ۱
  الف) از طريق پيدا كردن بازار مناسب  
  ن قيمت مناسب براي محصولب) تعيي  
  هاي توليد را كاهش دهند: هزينه) ۲

  هاي اضافي وپاش الف) جلوگيري از ريخت  
  ب) پرهيز از استخدام نيروي كار غيرضروري  
  جويي در مصرف مواد اوليه  ج) صرفه  

  اقتصاد ۳۳و  ۳۱ هاي صفحه*  ساده* : سؤال مشخصات ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۳۵
يابد.  هاي توليد به هر دليلي كاهش يابد، ميزان توليد و عرضه افزايش مي ثابت باشد اما قيمت عوامل توليد يا هزينه در صورتي كه قيمتالف)   

  آيد. وجود مي كند، در نتيجه انگيزٔه توليد بيشتر در توليدكننده به چون سود حاصل از فروش كاال براي توليدكننده افزايش پيدا مي
شـود، امـا  كننـده مي جويي در مصـرف كاهش تقاضا و خريد، افزايش مصرف كاالهاي جانشين و افزايش صرفهافزايش قيمت كاال، موجب ب)   

  كنندگان ارتباطي ندارد. باشد و به مصرف كنندگان مي كننده، جزو رفتارهاي توليد افزايش درآمد عرضه

  
  ۳علوم و فنون ادبي  ۱۵ تا ۱۳هاي  صفحه متوسط ** مشخصات سؤال:  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۶
  شاه، از عوامل بيداري جامعه بود. هاي عباس ميرزا، وليعهد فتحعلي كوشش  
  ۳علوم و فنون ادبي  ۱۶متوسط * صفحۀ * مشخصات سؤال:  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۷
  ۳علوم و فنون ادبي  ۱۶متوسط * صفحۀ * مشخصات سؤال:  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۸
  محمدتقي بهار است.شعر از   
  ۳علوم و فنون ادبي  ۱۹و  ۱۸هاي  متوسط * صفحه* مشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۹
 داستاني است به قلم محمدباقر ميرزا خسروي. » شمس و طغرا«  
  ۳علوم و فنون ادبي  ۲۰تا  ۱۶هاي  ساده * صفحه* مشخصات سؤال:  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۴۰
  منظوم است و در قالب قطعه سروده شده است.» ايرج ميرزا«، اثر »قلب مادر«فقط   
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۴تا  ۱۲هاي  متوسط * صفحه* مشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۱
  آفريني است. هدف ادبيات زيبايي  
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۴و  ۱۳هاي  متوسط * صفحه* مشخصات سؤال:  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۲
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۸متوسط * صفحۀ * مشخصات سؤال:  ▲  ۱زينۀ پاسخ: گ -۱۴۳
  ، رابطۀ تضمّن است.»گياه«با كلمۀ » سنبل«و » نسرين«رابطۀ معنايي بين   
  ۱علوم و فنون ادبي  ۲۶متوسط * صفحۀ * مشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۴
  گويي و تأمل كردن قبل از گفتار مفهوم مشترك: دعوت به سنجيده  
  ۱علوم و فنون ادبي  ۳۱متوسط * صفحۀ * مشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۵
  هم به همين مفهوم اشاره دارد. ۳اي و گزينۀ   مفهوم عنوان سؤال اين است كه تربيت در افراد تأثير دارد و علت ناهنجاري تو اين است كه تربيت نشده  
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۰۷تا  ۱۰۴هاي  هساده * صفح* مشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۶
  رنگ) سجع مطرّف -(آهنگ : كلمات سجع ۳گزينۀ   
  ها: ساير گزينه  
  سجع متوازي ظاهر و باهر  : كلمات سجع ۱گزينۀ   
  سجع متوازي رسيدم و كشيدم  : كلمات سجع ۲گزينۀ   
 سجع متوازي بجوشيدند و بدوشيدند  : كلمات سجع ۴گزينۀ   
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۰۸تا  ۱۰۴هاي  متوسط * صفحه* مشخصات سؤال:  ▲  ۴: گزينۀ پاسخ -۱۴۷

  ام چشيده  دي  شربت
      

  ام كشيده  وي  ضربت
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  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۱۲تا  ۱۰۸هاي  متوسط * صفحه* مشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۸
  مهيّا  ابر  چو  را  كوه  آن»:الف«مورد 

              
 مجرّب  باد  چو  را  تدش  آن  
  را  تن  نيكي  به هر  دار مي  پيراسته  »:د«مورد 

              
  را جان  پاكي  به هر خواه مي  آراسته  
  لبالب  چو  پيش پس و  به  پيچان  »:ه«مورد 

              
كوكب چوراستچپ و به گردان  

  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۱۲تا  ۱۰۸هاي  متوسط * صفحه* مشخصات سؤال:  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۹
  اختر  مروت  برج  در  تو  اِنعام هست
          

  گوهر  فتوت  درج  در  تو  اكرام هست
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۱۷تا  ۱۱۳هاي  متوسط * صفحه* مشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۰

 تار»: الف«بيت 
  تار مو

  تيره و تاريك

  مهر »:ج«بيت 
  محبت

  خورشيد

 نشان»: ه«بيت 
  نشان دادن

  معني خاموش كردن) بنشان (دربارٔه آتش به
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۱۷تا  ۱۱۳هاي  متوسط * صفحه* مشخصات سؤال:  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۱
  ص افزايشيمن و چمن جناس ناق»: ب«مورد   
  مال و سال، مال و مار و مار و بار جناس اختالفي»: د«مورد   

نهاد»: ه«مورد 
  فعل نهادن

  ذات و سرشت
  جناس ندارند.» ج«و » الف«هاي  بيت  
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۱۷تا  ۱۰۴هاي  متوسط * صفحه* مشخصات سؤال:  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۲

 دوش جناس تام »: ب«مورد 
  ديشب
  كتف

  كام و جام جناس ناقص اختالفي »: الف«مورد   
  موازنه»: د«مورد   

  حسني  به  ابر  از  شود حسني  به  باغ  تا
            
  حالي  به  مهر  از  شود  حالي  به  دهر  تا

  حبيب -رقيب سجع متوازي »: ج«مورد   
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۰۷تا  ۱۰۴هاي  * صفحه متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۳
  سجع متوازي منظر  -پيكر -زيور : كلمات سجع ۳گزينۀ   
  ها: ساير گزينه  
  مطرّف فالن  -نهان -: ناگهان۱گزينۀ   
  مطرّف خارها  -مسمارها -: بارها۲گزينۀ   
 مطرّف غافالن  -: گران۴گزينۀ   
  ۳علوم و فنون ادبي  ۲۷تا  ۲۱هاي  وسط * صفحهمت* مشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۴
  مفتعلن فاعالت مفتعلن فع (ناهمسان)»: الف«بيت   
  مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن (ناهمسان)»: ب«بيت   
  مستفعل مستفعل مستفعل مستف كه نظم همسان بر نظم ناهمسان آن (مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن) برتري دارد.»: ج«بيت   
  ل مفاعلن مفاعيلن يا مستفعل فاعالت مستفعل (ناهمسان)مفعو»: د«بيت   
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  ۳علوم و فنون ادبي  ۲۷تا  ۲۱هاي  متوسط * صفحه* مشخصات سؤال:  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۵
  بندي اول، طبق الگوي سؤال است. ، مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن يا مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل است كه تقسيم۲وزن بيت   
  ۳ادبي  لوم و فنونع ۲۷تا  ۲۱هاي  متوسط * صفحه* مشخصات سؤال:  ▲  ۲ينۀ پاسخ: گز -۱۵۶
  : مفعول مفاعلن مفاعيلن يا مستفعل فاعالت مفعولن است.۲وزن بيت   
  : مفتعلن مفتعلن فاعلن۴گزينۀ /  : فاعالتن فعالتن فعلن۳گزينۀ /  : مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن۱گزينۀ   
  ۳علوم و فنون ادبي  ۲۷و  ۲۱هاي  متوسط * صفحه* سؤال:  مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۷
  : مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل۱وزن گزينۀ   
  ها در وزن مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن يا مستفعل مستفعل مستفعل مستف است. ساير گزينه  
  ۳علوم و فنون ادبي  ۲۷تا  ۲۱هاي  متوسط * صفحه* مشخصات سؤال:  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۸
  مفتعلن فاعالت مفتعلن فع است. وزن شعر   
  ۳علوم و فنون ادبي  ۲۷تا  ۲۱هاي  متوسط * صفحه* مشخصات سؤال:  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۵۹
: (۴شكل درست گزينۀ            / / /(  
يا (                / / /(  
  ۲علوم و فنون ادبي  ۲۷تا  ۲۱ي ها متوسط * صفحه* مشخصات سؤال:  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۰
  مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل يا مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن»: الف«بيت   
  مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن»: ج«بيت   

  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۵ۀ * صفح متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۱

)/ أعلَُم: فعل مضارع ۳) (چون فعل را منفی کرده است)/ تَبیَّن: ماضی است و غایب (رد گزینۀ ۴(رد گزینۀ » که زمانی«اضی یعنی در ابتدای فعل م» ملّا«  

  ) ۳و  ۱های  )/ کّل يشء: هر چیزی (رد گزینه۴و  ۱های  (رد گزینه

  همه »: اسم معرفه کّل «هر/ »: اسم نکره کّل «دّقت:   

  ۱عربی، زبان قرآن  ۳۵ۀ * صفح متوسط* صات سؤال: مشخ ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۲

دهـم (أْسـَتلِم:  )/ أسـلِّْم: تحویـل مـی۴و  ۳هـای  )/ مقالتي الحادیَة عرشَة: مقالۀ یازدهمم (رد گزینه۲معادل دقیقی نیست. (رد گزینۀ » به خواست خدا«  

  جمه نشده است. تر  ۴در گزینۀ » منها«ها)/  گیرم) (رد سایر گزینه کنم، تحویل می دریافت می

  ترکیبی*  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۳

  بـه بعـد مفـرد هسـتند» یّتخـذُ «تـر هسـتند/ از  تـر و منطبـق دقیـق ۴و  ۲هـای  تقریباً هـر چهـار معـادل درسـت اسـت؛ ولـی گزینـه...» ِمن الّناس َمن «  

  )۱مفرد است (رد گزینۀ » قول)/ «۲)/ ال فوَز له: هیچ (رد گزینۀ ۳و  ۲های  نهفعل نهی غایب است (رد گزی» ال یَحزُنْک)/ «۳و  ۱های  (رد گزینه

  ۱عربی، زبان قرآن  ۴۶ۀ * صفح دشوار* مشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۴

  )۴پذیرد (رد گزینۀ  لی الَجهل: برای نادانی عذر منی)/ ال یَعِذُر ع۲اند (رد گزینۀ  جا ترجمه شده جابه» تََعلَّموا ثّم َعلِّموا)/ «۱نکره است (رد گزینۀ » بَیٍت َخرٍِب «  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۹ۀ * صفح متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۵

مصـدر اسـت و » تَعـاُونَ « ۴). باید دقت داشت که در گزینـۀ ۱باشد (مانند گزینۀ  می» هیچ ... نیست«بر اسم بیاید (الی نفی جنس) به معنای » ال«اگر   

  ذا الی نفی جنس داریم نه الی نهی.ل

  »ای با دشمنان اسالم وجود ندارد! هیچ همکاری«ترجمۀ درست:   

  »)کانوا«دلیل وجود  الی نفی و فعل ماضی استمراری منفی (به ۳داریم و در گزینۀ » الی نهی« ۲در گزینۀ   

  ۳عربی، زبان قرآن  ۸ۀ صفحو  ۱عربی، زبان قرآن  ۲۵صفحۀ *  متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۶

  گیری میوه ) آب۴  ) گردباد۳  میوه یا تفاله ) آب۲  ) گردبادها۱  

  »کند! ها را در مخزنی ذخیره می گیرد و تفالۀ آن ها را می کشد و آب آن ها را با قدرت به داخل خود می گیری میوه آمبیوه«  

  ۱ی، زبان قرآن عرب ۳۱ۀ * صفح ساده* مشخصات سؤال:  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۷

  اش (سه نفر)/ أخواه: دو برادرش (دو نفر) والداه: پدر و مادرش (دو نفر)/ ثالث عاّمته: سه عمه  

  اند.  همراهان او هفت نفر بوده  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۹ۀ * صفح متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۸

  کنند.  گام قدرت داشنت میها اشاره و تشویق به بخشیدن خصوصاً به هن سایر گزینه  

 ترجمۀ منت :  

دهد آن  ای را که وقتی عملی را انجام می  چراکه خداوند دوست دارد بنده نیکو انجام دهدکند پس باید آن را  انسان وقتی به انجام عملی اقدام می«

کنـد، در کیفیـت آنچـه مـا بـه آن  پرداخـت مـی کاالهابرای داخل جان ملت ما شده که قیمتی را که مشرتی  بدکند! و متأسفانه این فرهنگ  را محکم می

  »کنیم، اثر دارد و این امری بسیار ناپسندیده است! اقدام می
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  ترکیبی*  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۹

  . نیکو انجام دهدانسان باید آن را   

  دهد ) شبانه حرکت می۴  کند ) تحمیل می۳  رساند ) می۱  

  ترکیبی*  متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۴ینۀ پاسخ: گز -۱۷۰

  کند.  مردم اشاره می بدبا توجه به معنا، منت به فرهنگ   

  ترکیبی*  دشوار* مشخصات سؤال:  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۱

  پردازد.  پول می کاالهاخریدار برای   

  ها ) ثروت۴  ها ) هدیه۳  ها عاوضهم) ۲  

  ترکیبی * متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۲

  در اين گزينه، مصدر است و مصدرها اسم هستند. » بَّث «  

  ها:  ساير گزينه صورت صحیح  

  ) اسم فاعل۴  ) معرب۲  للمخاطبنيَ  -) أمر۱  

  ترکیبی*  متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۳

  باشد. در اين عبارت مفعول می» أصحاب«  

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

  است.» حیوانٌ «صفت برای » ذکيٌّ «  

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

  مفعول هستند.» جمیعَ «و » املجرَّب «، »ُسّیاحاً «ها  مفعول وجود ندارد اما در سایر گزینه ۲در گزینۀ   

  ۱بان قرآن عربی، ز  ۴۰و  ۲۷های  ه* صفح متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۶

  درست است.» إفتعال«از باب » إبتسم، یبتسم، إبتسام«  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۴۸تا  ۲۷های  ه* صفح دشوار* مشخصات سؤال:  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۷

  مجرد هستند.  یثالث »أعلَمُ «و  »أعرِفُ «های  مزيد و الزم است. فعل »تَجتِهدُ «در اين گزينه   

  .هستند یمزيد و متعد یثالث »أَخرِجا« و» يُنِشدونَ « ،»وايُكرِّم«ها  در ساير گزينه  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۹ۀ * صفح متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۸

  باشد.  جنس می ینف یاسم (مصدر) است نه فعل، بنابراين اسم ال» تظاُهر« ۲ ۀدر گزين  

  !»تر از ريا در عبادت نيست زشت یهيچ تظاهر «عبارت:  ۀترجم  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۷تا  ۵های  ه* صفح دشوار* مشخصات سؤال:  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۹

  باشد.  اليه می مضاف» جريان«بوده و مضاف واقع شده است.  »إنّ «خرب » أفضل«در اين گزينه   

  است.  »إنّ «خرب » خري« :۱ ۀگزين  

  است. موصوف واقع شده فقط است كه  »كأنّ «خرب » غاية« :۳ ۀگزين  

  موصوف واقع شده است.فقط است و  »لكنّ «خرب » طّالب« :۴ ۀگزين  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۹و  ۷های  ه* صفح متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۰

باشد چون با فعـل  ث میؤنّ منصوب با ياء است و م »فلَتنيِ الطّ «اول، جمله نياز به اسم حروف مشبّهة بالفعل دارد كه بايد منصوب باشد و  یخال یدر جا  

  پذيرد.  یو تنوين من »ال« گريد و معموالً جنس فتحه می ینف یجنس نياز است. اسم ال ینف یدوم نيز به اسم ال یخال یپس از خود مطابقت دارد. در جا

  
  ۱تاريخ  ۷۵ صفحۀ*  ساده* مشخصات سؤال:  ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۸۱
 شـهر كرمـان؛ در جيرفت و شهداد در خوزستان؛ چُغاميش و شوش. آمد وجود به ايران فالت در شهرها نخستين پيش، سال هزار ۵ حدود در  

  .بودند شهرها جملۀ اين از كاشان در سيَلك و سيستان در سوخته
  ۱تاريخ  ۷۴ صفحۀ*  ساده* مشخصات سؤال:  ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۸۲
 هـاي مفرغ. قلـع بـود مادٔه با مس آميختن طريق از مفرغي ابزارهاي و ساخت اشيا ايران، فالت ساكنان اريفلزك صنعت از دستاوردهاي يكي  

  .روند مي شمار به ايران هنر فلزكاري و صنعت از نمونه بهترين لرستان،
  ۱تاريخ  ۶۸ صفحۀ*  متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۸۳
ترجمـه  و خوانده لوح هزار پنج تا چهار حدود كه تاكنون گرديده كشف ايالمي زبان به گلي لوح رهزا سي بيش از جمشيد تخت هاي كاوش در  

  .دهند مي هخامنشيان ارائه دورٔه اداري تشكيالت و اجتماعي و اوضاع اقتصادي دربارٔه سودمندي اطالعات ها لوح اين. اند شده
  آثار دورٔه ساساني هستند. ۴و  ۲هاي  پردازد و گزينه اريوش هخامنشي ميعصر د» سياسي«) به شرح حوادث ۱تذكر: كتيبۀ بيستون (گزينۀ   
  ۱تاريخ  ۴۹ صفحۀ*  متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۸۴
  .گرفت قرار چين از مردم بخشي پذيرش مورد ها، آيين ديگر و كنفوسيوس آيين در كنار تدريج به و يافت راه چين به بودا آيين ن،ها  سلسلۀ دوران در  
 تي است. هوانگ ها مربوط به دوران حكومت شي تذكر: ساير گزينه  
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  ۱تاريخ  ۵۲ صفحۀ*  متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۸۵
 هـاي جنگ و طـوالني هاي كشـمكش بـروز موجب صغير، آسياي منطقۀ بر تسلط براي هخامنشيان حكومت با يوناني شهرهاي -دولت رقابت  

  .شد. م.ق ۵ قرن در طرف دو ميان بزرگي
  ۱تاريخ  ۴۳ صفحۀ*  دشوار* مشخصات سؤال:  ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۸۶
  پرداختند. مي ويژه گاوميش نيز به دام منطقه به پرورش اين ساكنان و بود متكي كشاورزي به سند تمدن  
  ت.هاي مهاجر به هند اس خصوصيات آرياييمربوط به  ۳و  ۲ هاي همربوط به سرزمين چين و گزين ۱تذكر: گزينۀ   
  ۳تاريخ  ۲۳ صفحۀ*  ساده* مشخصات سؤال:  ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۸۷
  .شد ساخته خورشيد كاخ مانند بناهاي باشكوهي بود، نادر خزاين نگهداري محل كه منطقۀ كالت در دورٔه نادر در  
  ۳تاريخ  ۳ صفحۀ*  متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۸۸
  دادند. مي تشكيل را فارسي زبان به اروپايي هاي زبان از شده آثار ترجمه نخستين زا توجهي قابل بخش تاريخي هاي نوشته  
  ۳تاريخ  ۲۲و  ۲۱هاي  صفحه*  دشوار* مشخصات سؤال:  ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۸۹
  .نداشتند چنداني او رونق كومتح عصر در اداري نهادهاي و بود متكي ارتش و نظامي امور بر تمركز و شاه مطلق استبداد اقتدارگرايي، بر نادرشاه حكومت  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  .نرسيد نتيجۀ مطلوب به نادر خارجي و هاي داخلي گرفتاري و عثماني هاي كارشكني سبب عثماني، به با مذهبي اختالفات نادر براي رفع هاي تالش) ۱
  .كند فراهم پايدار، يتامن و ثبات براي را زمينه تا نيافت توفيق مملكت پادشاه عنوان به نادر) ۳  
 نيروهاي برخورد نظامي، از پيش جنگجويانش، و نادر نظامي مشاهدٔه توان با  ها جنگي ميان نيروهاي نادر با ارتش روسيه در نگرفت. روس) ۴  

  .بردند بيرون ايران از را خود
  ۳تاريخ  ۲۸ صفحۀ*  دشوار* مشخصات سؤال:  ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۹۰
 خرافات با مبارزه و عقل از انسان اطاعت ولتر از. بودند ميالدي ۱۸قرن  در فرانسه روشنفكران مشهورترين از تن روسو، سه و مونتسكيو ولتر،  

 را حكومت تشكيل و كرد مي تأكيد انتخابات بر اهميت نيز روسو. كرد مي دفاع بشر حقوق و سياسي قواي تفكيك از مونتسكيو. گفت مي سخن
  .دانست مي اجتماعي قراردادي حاصل

  
  )۱۱(شكل  جغرافياي ايران ۳۹ ۀساده * صفح* صات سؤال: مشخ ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۹۱
   جغرافياي ايران ۱۶و  ۱۴ هاي صفحهمتوسط * * : سؤال مشخصات ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۹۲
  بررسي موارد نادرست:  
  موقعيت نسبي ربي آسيا در نظر گرفته شده است غ چون ايران نسبت به جنوبالف)   
  موقعيت نسبي گيرد  چون موقعيت وسعت ايران را نسبت به ساير كشورها در نظر ميب)   
  موقعيت نسبي ) ايران نسبت به اقيانوس هند تقريباً نزديك است ه  
  جغرافياي ايران ۱۹ ۀمتوسط * صفح* : سؤال مشخصات ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۹۳

  اي و باتالق الف) مرزهاي درياچه

  ب) مرزهاي خشكي 

  اي ج) مرزهاي رودخانه

  د) مرزهاي دريايي

  جغرافياي ايران ۲۸ ۀمتوسط * صفح* : سؤال مشخصات ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۹۴
هاي بشـاگرد و  كوه كرمان، منطقۀ مكران واقع شده است كه در آن رشته  زموريان دردر جنوب استان سيستان و بلوچستان و اطراف چالۀ جا  

هـاي عميـق ايجـاد  ها و گودال ها، چاله هاي زيبايي با دره ها، فرسايش شكل اي وجود دارد. در اين كوه اطراف آن با ارتفاع نسبتاً كم و فرسوده
  د. ان هم گفته» هاي مريخي ناهمواري«ها را  كرده است كه آن

  جغرافياي ايران ۲۴ ۀمتوسط * صفح* : سؤال مشخصات ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۹۵
  بررسي مواد نادرست:  
  باشد. ) مربوط به منطقۀ كوهستاني البرز ميج/ جهت آن شمالي و جنوبي است.الف)   
  جغرافياي ايران ۳۷ ۀصفحمتوسط * * : سؤال مشخصات ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۹۶
   شـود و داراي  اي تشـكيل مي حـاره دليل سنگيني و فرونشيني هوا، كمربند پرفشـار جنـب الجدي، به السرطان و رأس در اطراف مدار رأس

  وهواي گرم و خشك است. آب
   ۱۴نقشۀ صفحۀ (. السرطان نزديك هستند مناطق جنوبي كشور مانند استان سيستان و بلوچستان، به مدار رأس(  
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  ۳جغرافيا  ۹ ۀساده * صفح* : سؤال مشخصات ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۹۷
  : آستانۀ نفوذ، يعني حداقل جمعيتي كه تقاضاي كاال، خدمات يا عملكردي از سكونتگاه دارند.۳گزينۀ  
  ۳جغرافيا  ۲۷ ۀ* صفح ساده* : سؤال مشخصات ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۹۸
  ۳جغرافيا  ۲۱ ۀمتوسط * صفح* : سؤال تمشخصا ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۹۹
  ۳جغرافيا  ۳۱و  ۳۰هاي  متوسط * صفحه* : سؤال مشخصات ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۲۰۰

مساحت
 سرانه
 جمعيت

 

  

2600km  مساحت
مساحت

 ۰۶/۰
۱۰,۰۰۰ 

 
  

  
  ۱شناسي  جامعه ۳۶و  ۳۵هاي  ساده * صفحه*  :سؤال مشخصات ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۲۰۱
   گذشت جهان اجتماعي:به سر )طولي(خطي  نگاه تك  
  كنند. هاي اجتماعي شبيه يكديگرند و مسير يكساني را طي مي ) همۀ جهان۱  
  كند. حل مختلف رشد، پيدا ميها مانند تفاوتي است كه آن موجود زنده در مرا اند و تفاوت آن ها شبيه به يك نوع موجود زنده ) همۀ جهان۲  
  اند.  مانده ترند و برخي عقب ) همۀ جوامع در يك خط هستند، برخي پيشرفته۳  
  مانده، بايد جوامع پيشرفته را الگوي حركت خود قرار دهند. ) جوامع عقب۴  
  ۱شناسي  جامعه ۳۴و  ۳۳، ۳۲هاي  متوسط * صفحه* : سؤال مشخصات ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۲۰۲
   شود. هاي اجتماعي مختلف مي ها، سبب پيدايش جهان آن تنوع اراده و اختيارها و همچنين  انسان تنوع آگاهي و معرفتل: قسمت او  
   اشـتباه و  هـا پيچيـدگي و عمـق آنهاي غيرغربي مواجه شدند، به  اي خود، با فرهنگ شناسان بنا به وظيفۀ حرفه قسمت دوم: وقتي مردم

  .پي بردند شناسان غربي جامعه
   هاي اجتماعي مختلف نيسـت؛ بلكـه از نـوع  گردد، از نوع تفاوت ميان جهان هايي كه به حوزٔه نمادها و هنجارها باز مي قسمت سوم: تفاوت

  شود. پذيرفته مي درون يك جهان اجتماعيهايي است كه  تفاوت
  ۱شناسي  جامعه ۴۵و  ۴۴هاي  دشوار * صفحه* : سؤال مشخصات ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۲۰۳
    :زوال عقالنيت ذاتيقسمت اول  هاي فراتجربي (عقالني و وحياني)  داند و علومي را كه از روش جهان متجدد فقط علوم تجربي را علم مي

  رود. هاي بشري از بين مي ها و آرمان شناسد. در نتيجه امكان ارزيابي ارزش كنند، علم نمي استفاده مي
    :گسترش عقالنيت ابزاريقسمت دوم :  

قــــوت افرنــــگ از علــــم و فــــن اســــت
  

ـــش، چـــراغش روشـــن اســـت   از همـــين آت
  

كنند اين علـوم بـا روش  اند و براي رسيدن به اين اهداف، از علوم تجربي استفاده مي در جهان اجتماعي متجدد، آدميان متوجه اهداف دنيوي  
  دهد. عي را به انسان ميبيني و پيشگيري از حوادث و مسائل طبي تجربي و فناوري حاصل از آن، قدرت پيش

    :طرد عناصر مقدسقسمت سوم  گونه قداستي ندارد و صرفاً از مواد و موجودات خامي ساخته شده است كه  در جهان متجدد، جهان هيچ
  گونه قداستي ندارند. شوند و هيچ شوند، دگرگون و مصرف مي كار گرفته مي وسيلۀ او به همه در اختيار و كنترل بشرند، به

  ۱شناسي  جامعه ۴۱و  ۴۰هاي  متوسط * صفحه* : سؤال مشخصات ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۲۰۴
  هاي آن درست هستند. ها و محدوديت در رابطه با پيامدهاي الزامي جهان اجتماعي و فرصت ۳و  ۲، ۱هاي  گزينه  
كدام بدون ديگري  و هيچ اند يكديگر وابستهها به  ها و محدوديت هايي دارند. فرصت ها و محدوديت هاي مختلف جهان اجتماعي، فرصت بخش  

  اند. ها دو روي يك سكه ها و محدوديت تر، فرصت . به عبارت دقيقشوند محقق نمي
  ۱شناسي  جامعه ۴۸ ۀ* صفح متوسط* : سؤال مشخصات ▲  ۴ ينۀ: گزپاسخ -۲۰۵
هـا را ناديـده  دانند، اما در عمل ممكن است برخـي از آن ها را الزم مي كنند و رعايت آن داري مي هايي كه مردم يك جامعه از آن جانب ارزش  

  سازد. را مي قلمرو واقعي جهان اجتماعيكنند،  هايي كه مردم به آن عمل مي دهد و ارزش را شكل مي قلمرو آرماني جهان اجتماعيبگيرند، 
  گويند. مي آرمان اجتماعي ،هستند ها هاي مشتركي كه اعضاي يك جهان اجتماعي خواهان رسيدن به آن به مجموعۀ اهداف و ارزش  
  خورده نادرست هستند.در رابطه با بخش هاشور ۳و  ۲، ۱هاي  پس گزينه  
ـان  ها و ورود آن كنند تا از طريق تعليم و تربيت، زمينۀ تحقق بيشتر آرمان ريزان فرهنگي هر جامعه، همواره تالش مي : برنامه۴گزينۀ    ها به قلمـرو واقعـي جه

  )خوردهبخش هاشور(هاي مشترك قلمرو آرماني و قلمرو واقعي را گسترش دهند.  خواهند قسمت ريزان فرهنگي مي پس برنامه هم كنند. اجتماعي را فرا
  ۱شناسي  جامعه ۵۳و  ۵۲ ،۵۱هاي  متوسط * صفحه* ات سؤال: مشخص ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۲۰۶
   اند. وارد كرده قلمرو واقعيها را به  اي حق سامان دهند، آنه اگر جوامع هنجارها و اعمال خود را بر اساس عقايد و ارزش  
    دارند. گام بر مي سوي باطل بهو  حق گسستهاگر جوامع حقايق را نشناسند و به آن ايمان نياورند و مطابق آن عمل نكنند؛ از  
   داوري كندهاي اجتماعي  هاي جهان ها و آرمان واقعيت طل بودنحق يا باتواند دربارٔه  علوم اجتماعي، اگر علم را به معناي تجربي آن محدود نكند، مي.  
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  ۳شناسي  جامعه ۶و صفحۀ  ۱شناسي  جامعه ۵۲و  ۵۱ هاي متوسط * صفحه* : سؤال مشخصات ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۲۰۷
   هـاي اجتمـاعي  مردم جهان توجهي آگاهي يا جهل، توجه يا بيها، بر اساس  ها، هنجارها و كنش قسمت اول: حق و باطل بودن عقايد، ارزش

  شود. ها تعيين نمي مختلف نسبت به آن
   داننـد،  عنوان دو روش علمي، معتبـر نمـي كنند و عقل و وحي را به هاي اجتماعي كه علم را به دانش تجربي محدود مي قسمت دوم: جهان

هايي هستند كه صرفاً  هاي اجتماعي، پديده عقايد و ارزش ها سخن بگويند. از نظر اين جوامع، توانند از حق يا باطل بودن عقايد و آرمان نمي
  آيند. در قلمرو آرماني يا واقعي جوامع انساني پديد مي

   دانسـت و علـوم عقالنـي و وحيـاني را علـم  قسمت سوم: جهان متجدد بر اساس هويت دنيوي خود، فقط علوم تجربي را دانش علمي مي
دانند، سرايت كند، در  جوامع ديگر كه عالوه بر علوم تجربي، علوم عقالني و وحياني را معتبر ميكرد. اگر چنين رويكردي، به  محسوب نمي

  آيد. ذخيرٔه دانشي آن جوامع، تعارضاتي پديد مي
  ۳شناسي  جامعه ۳ ۀمتوسط * صفح* : سؤال مشخصات ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۲۰۸
هـا  هـا و دانـش اي از آگاهي كنند، در مجموعه در همان جهان اجتماعي زندگي مي ها با تولد و ورود به جهان اجتماعي، با ديگراني كه ما انسان  

  نامند. مي »دانش عمومي«شويم. اين نوع از دانش را  سهيم و شريك مي
  ها: بررسي ساير گزينه  
  باشند. : در رابطه با دانش علمي درست مي۴و  ۲، ۱هاي  گزينه  
ها بـا ورود بـه جهـان اجتمـاعي بـا  ارت گزينه در رابطه با دانش عمومي درست است، ما انسان: با توجه به تعاريف دانش عمومي عب۳گزينۀ   

  گيريم. ، دانش عمومي را فرامي)خصوص خانواده به(احساس، مشاهده و تعامل اوليه با اطرافيان 
  ۳شناسي  جامعه ۱۰ ۀمتوسط * صفح* : سؤال مشخصات ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۲۰۹
   هـا را بـراي انسـان فـراهم  از آن بيني حوادث طبيعـي و پيشـگيري پيشي با شناخت طبيعت و قوانين آن، قدرت قسمت اول: علوم طبيع

  كنند.  كنند و به او در استفاده از طبيعت كمك مي مي
 بينـي كننـد.  پيشاجتماعي را  يها دهند كه آثار و پيامدهاي پديده ها امكان مي هاي اجتماعي، به انسان علوم اجتماعي نيز با شناخت پديده

  علوم طبيعي و علوم اجتماعي است. وجه اشتراكبيني  پس پيش
   تـر از  بيني در علوم اجتمـاعي پيچيـده ها، پيش هاي اجتماعي و تنوع آن ها و ساير پديده قسمت دوم: به سبب آگاهانه و ارادي بودن كنش

  علوم طبيعي و علوم اجتماعي وجه تفاوت علوم طبيعي است. 
  ۳شناسي  جامعه ۱۱و  ۱۰هاي  متوسط * صفحه* : سؤال مشخصات ▲  ۳ ينۀ: گزاسخپ -۲۱۰
   مندي انسان از طبيعت است. ها، ابزار بهره و فناوري حاصل از آن علوم طبيعي  
   كنند. ي انسان كمك ميسازند و به افزايش همدلي و همراه ها و جوامع مختلف از يكديگر را فراهم مي هاي فهم متقابل انسان زمينه علوم اجتماعي  
   كنند. گيري اجتماعي مناسب و صحيح را براي دانشمندان فراهم مي فرصت واكنش و موضع علوم اجتماعي  
   ها را دارند. ها و هنجارهاي اجتماعي و نقد و اصالح آن ، ظرفيت داوري دربارٔه ارزشعلوم اجتماعي  
  ۳شناسي  جامعه ۱۱ ۀ* صفح ساده* : سؤال مشخصات ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۲۱۱
   كنند، از طبيعت و علـوم طبيعـي  ها كمك مي دهند و به آن ها آگاهي مي هاي فناوري به انسان ها و محدوديت علوم اجتماعي، دربارٔه فرصت

  رو، علوم اجتماعي نسبت به علوم طبيعي از اهميت بيشتري برخوردارند. شيؤه درست استفاده كنند. ازاين به
  ۳شناسي  جامعه ۱۴ تا ۱۲هاي  متوسط * صفحه* : سؤال مشخصات ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۲۱۲
   .قسمت اول: عبارت درست است  
   باشد.  قسمت دوم: عبارت نادرست است و به اين ترتيب درست مي هاي اجتماعي خرد و ساير پديده كنش اجتماعيشناسي خرد،  جامعه 

  كند. را بررسي و مطالعه مي
    است.قسمت سوم: عبارت درست    
   باشد.  قسمت چهارم: عبارت نادرست است و به اين ترتيب درست مي علـوم طبيعـيشناسي بر اساس دوري و نزديكـي بـه  در جامعه ،

  رويكردهاي مختلفي شكل گرفته است.
  ۳شناسي  جامعه ۱۵و  ۱۴هاي  * صفحه متوسط* : سؤال مشخصات ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۲۱۳
   شود. شوند و جامعه همانند طبيعت در نظر گرفته مي هاي طبيعي دانسته مي هاي اجتماعي مانند پديده ي، پديدهشناسي پوزيتيويست در جامعه  
    در قرن نوزدهم ميالدي برخي متفكران اجتماعي آلماني از جمله ويلهلم ديلتاي و ماكس وبر، مدعي شدند كـه هرچنـد جهـان اجتمـاعي

  ها مانند موجودات طبيعي نيستند. رد اما انسانهمانند جهان طبيعي، نظم و قواعد خاصي دا
  ۳شناسي  جامعه ۱۵و  ۱۴هاي  * صفحه متوسط* : سؤال مشخصات ▲  ۲ ينۀ: گزپاسخ -۲۱۴
   ويژه علم فيزيك نزديك شود. به همـين دليـل  در قرن نوزدهم ميالدي سعي كرد به علوم طبيعي به گيري خود شناسي در آغاز شكل جامعه

  ا نام فيزيك اجتماعي را براي اين رشته برگزيد.، ابتداگوست كنت
   هـا ماننـد  ، مدعي شدند كه هرچند جهان اجتماعي همانند جهان طبيعي، نظم و قواعد خاصي دارد امـا انسـانماكس وبرو  ويلهلم ديلتاي

  هاي طبيعي تفاوت دارند. هاي اجتماعي نيز با پديده موجودات طبيعي نيستند و پديده
   هاي ابزاري است.  ي در رويكرد پوزيتيويستي در زمرٔه دانششناس جامعه اگوست كنت  
   هاي طبيعي از طريق حواس مطالعـه كـرد،  توان همانند پديده هاي معنادار را نمي معتقد بود كنش اجتماعي معنادار است و پديده ماكس وبر

  ها را فهميد. بلكه بايد معناي آن
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  ۳شناسي  جامعه ۱۶و  ۱۵هاي  * صفحه دشوار*  :سؤال مشخصات ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۲۱۵
   تر است.  ، نقد وضعيت موجود جامعه براي رسيدن به يك وضعيت مطلوبشناسي انتقادي هدف جامعهترين  مهم )ه(  
   هـا داوري علمـي  ارزشهـا و  تواند دربارٔه اين آرمان هاي اجتماعي را توصيف كند اما نمي ها و ارزش تواند آرمان شناس مي از نظر وبر، جامعه

  )و(  شناسي تفهمي هدف جامعه كند. 
   شناسي تفهمي، وبر معتقد بود كنش اجتماعي معنادار است.  در جامعه شناسي تفهمي موضوع جامعه  )ب(  
    د با روش تجربي اثبـات گويند، باي شناسان مي دانست و معتقد بود، آنچه جامعه ، علم را به علم تجربي محدود مي)شناس تفهمي جامعه(وبر

  )د(  شناسي تفهمي روش جامعه شود، وگرنه ارزش علمي ندارد. 

  
  منطق ۴و  ۲هاي  صفحه*  ساده* مشخصات سؤال:  ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۱۶
هم صادق اسـت. يعنـي اسـتدالل از ذات آدمـي  دانيم، دربارٔه استدالل داند؛ پس آنچه دربارٔه تفكر مي ارسطو استدالل را از اقسام تفكر مي  

) و عوامل مؤثر بر فرايند آن را علـم منطـق ۳)، ابزاري طبيعي در ذهن است براي كشف مجهوالت (رد گزينۀ ۲گيرد (رد گزينۀ  سرچشمه مي
  )۱(رد گزينۀ  .كشف كرده است

كردن (كه يكي از اقسام آن استدالل كردن است) امري اسـت كـه يعني فكر » كنيم چه بدانيم و چه ندانيم فكر مي«توجه داشته باشيد كه ما   
افتد. بنابراين ما براي استدالل كردن نه نيازي به آموزش و يادگيري منطق داريم و نه نيازي بـه آگـاهي از رونـد  بدون آگاهي ما نيز اتفاق مي

  هستيم. استدالل؛ بلكه براي جلوگيري از خطا در روند استدالل نيازمند آگاهي و آموزش
  منطق ۱۵و  ۹هاي  صفحه*  ساده* مشخصات سؤال:  ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۱۷
وجه باشد، در اين حالت، برخي مصاديق تعريف در معرَّف وجود نخواهند داشت؛ يعنـي تعريـف  اگر نسبت معرِّف با معرَّف عموم و خصوص من  

  نخواهند داشت، پس تعريف جامع هم نيست. مانع نيست و از سوي ديگر، برخي مصاديق معرَّف نيز در تعريف وجود
  منطق ۱۱ صفحۀ*  متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۱۸
منظـور از ». ها از اين قبيـل مفـاهيم دارنـد هاي مختلفي است كه انسان ها و برداشت علت مشكل بودن تعريف برخي مفاهيم، پيچيدگي آن«  

نظر دارند. به همين دليـل  هستند، اختالف» آزادي«كدام مفاهيم دروني يك مفهوم مانند  مختلف اين است كه مردم بر سر اينكه هاي برداشت
  تعريف چنين مفاهيمي دشوار است.

  منطق ۱۴و  ۱۳هاي  صفحه*  متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۱۹
) ۱ط يك مصداق داشته باشـند (رد گزينـۀ هم مفاهيم كلي و هم مفاهيم جزئي ممكن است فقط بر يك مصداق خارجي صدق كنند. يعني فق  

تـوان  ولي فرق كلي و جزئي در اين است كه بـراي جزئـي نمي ،كه كلي است» خالق هستي«كه جزئي است و مفهوم » اين كتاب«مثل مفهوم 
 ۲هاي  ؛ پس گزينهدانيم مفهوم مورد نظر كلي يا جزئي است كرد ولي براي كلي ممكن است. اما چون نمي» فرض«بيش از يك مصداق خارجي 

  توان برايش مصاديق متعدّد فرض كرد. شوند. اما اگر اين مفهوم كلي باشد، مي نيز رد مي ۳و 
  منطق ۱۶و  ۱۵هاي  صفحه*  دشوار* مشخصات سؤال:  ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۲۰
تر و از يك جهت  ياً، هر كدام از يك جهت عام) و ثان۴اند (رد گزينۀ  وجه باشد، يعني اوالً هر دو كلي وقتي نسبت دو مفهوم عموم و خصوص من  

  ). ۱(رد گزينۀ » قند«و » سفيد«) اين دو مفهوم لزوماً عارض بر يكديگر هم نيستند؛ مانند دو مفهوم ۳تر از ديگري است (رد گزينۀ  خاص
باشد، تصور يكي همواره همـراه بـا تصـور  توانند دروني يكديگر نيز باشند. زيرا وقتي يك مفهوم دروني و ذاتي ديگري اما اين دو مفهوم نمي  

، دروني مثلث است، تصور مثلث همواره همراه با تصور آن دو مفهوم است و وقتي »ضلع داشتن سه«يا » شكل«ديگري است. مثال وقتي مفهوم 
يكي (مثلث) همواره جـزء  تصور يك مفهوم همراه با تصور مفهوم ديگر باشد، يعني مصداق مشترك دارند. آن هم به شكلي كه تمام مصاديق

  وجه. مصاديق ديگري است. پس نسبتشان عموم و خصوص مطلق است نه من
  توانند دروني ديگري باشند. وجه نمي عموم و خصوص منداراي نسبت بنابراين، دو مفهوم   
  منطق ۱۶تا  ۱۴هاي  صفحه*  دشوار* مشخصات سؤال:  ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۲۱
توانـد تبـاين  جا، داراي مصداق مشترك هستند. پس نسـبت ب و ج نمي كم در يك شند، يعني دستوقتي مفاهيم ب و ج ذاتي مفهوم الف با  

كـه درونـي مثلـث هسـتند و » ضلعي سه«و » شكل«تواند نسبت اين دو عموم و خصوص مطلق باشد. مثل مفاهيم  ) اما مي۱باشد (رد گزينۀ 
  الف را با اين دو بررسي كنيم:). حال بايد نسبت ۲نسبتشان عموم و خصوص مطلق است (رد گزينۀ 

وقتي دو مفهوم ب و ج دروني الف هستند، يعني هر مصداقي از الف، مصداقي از ب و ج است ولي ممكن است ب و ج مصاديقي داشته باشـند   
) ۴د (رد گزينـۀ هستند و مصاديقي غير از انسان نيز دارنـ» انسان«كه دروني مفهوم » حيوان«و » جسم«كه مصداق الف نباشد. مثل مفاهيم 

  تواند مصداقي غير از ب و ج داشته باشد. ولي الف نمي
  فلسفه يازدهم ۶صفحۀ *  متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۲۲
 يكنواخت و مشابه عمل كند؛ يعني در شرايط مشابه نتايج مشـابه بـه صورت فهماند كه انتظار داريم طبيعت همواره بهمفهوم قانون به ما مي«  

كند و  فهماند كه هم طبيعت يكنواخت عمل مي پس مفهوم قانون به ما مي» است يتهر قانوني، بيان يك رابطه علّ«از سوي ديگر، ». دست آيد
  كند. هم اصل عليت را بيان مي
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  فلسفه يازدهم ۱۸و  ۱۷، ۱۲هاي  صفحه*  متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۲۳
  نيست. ميان در فلسفي تحليلي و است شده يانب خبري اي جمله ۳گزينۀ  در  
 بـه اعتقـاد( حقـوق و) جامعه اصالت( شناسي جامعه ،)اخالق در صداقت اصل( اخالق در فلسفي ديدگاه سه از آمده بر ترتيب به ها گزينه ساير  

  .هستند) فرد آزاد ٔهاراد
  يازدهم فلسفه ۱۵تا  ۱۲هاي  صفحه*  ساده* مشخصات سؤال:  ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۲۴
 هـاي مهـم فلسـفه اسـت كـه در آن از حقيقـت ذهـن آدمـي و قواعـد آن در شـناخت معرفـت، يكـي از بحـث بحث شناخت يـا بحـث  

  .شناسي نيز مطرح است روان يكي از افعال رواني انسان است، همين بحث در» شناخت«آيد. از آنجا كه  ميعالم خارج سخن به ميان 
واقـع،  گيرد اما حقيقت ذهن آدم و قواعـد آن در شـناخت موضـوعي فلسـفي اسـت. در رسي قرار ميشناسي هم مورد بر شناخت در روان  

  كند و فلسفه شناخت و قواعد آن براي شناخت عالم خارج را. شناسي شناخت و حاالت رواني انسان را بررسي مي روان
  فلسفه يازدهم ۳۴صفحۀ *  ساده* مشخصات سؤال:  ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۲۵
عنوان مهد فلسفه هستند. اما اديان مشرق زمين ارتباط كمتـري  آناكسيمندر و نخستين مدارس فلسفي هر سه مرتبط با نقش يونان به ايونيا،  

  با نقش يونان در تاريخ فلسفه دارد.
  فلسفه يازدهم ۳۵صفحۀ *  متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۲۶
شد تا نوعي تشويش و نگراني بر مردم روزگـار عـارض ب شناسان باستان عرضه داشتند، سبه جهانآراء و نظرات گوناگون و غالباً متضادي ك   

  . در ذهن ايشان پراكنده گردد اعتمادي نسبت به دانش و انديشه شود و بذر بي
اجتماعي  ۀودند؛ ولي زمينهاي ماهرانۀ سوفسطائيان هر چند مؤثر ب وري در اين سؤال بايد توجه داشته باشيم كه خواست مال و ثروت و سخن  

  ها تعدّد و تعارض تفكرات مختلف فلسفي بود. ظهور آن
  فلسفه دوازدهم ۸ صفحۀ*  متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۲۷
ثاني حساب شود و دوم اينكه فطرت  الزم است به دو نكته توجه شود: اول اينكه حيرت و شگفتي به يكباره و ناگهاني ايجاد مي ۴در رد گزينۀ   

  نه سود و زيان به طور كلي.  ،هاي مادي را به هم خواهد ريخت كه مربوط به فطرت اول هستند سود و زيان
  فلسفه دوازدهم ۲۹و  ۲۸ هاي صفحه*  متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۲۸
است. اين اصل بـه ايـن » اقعيت مستقل از ادراك آدميقبول و«تواند مبداء تحقيق فلسفي قرار گيرد، اصل  ترين اصلي كه مي نخستين و مهم  

معناست كه واقعيت خارجي وابسته به ذهن آدمي نيست و ما در خواب و خيال و توهم نيستيم. اين اصل مرز جدايي فلسفه از سفسطه است. 
، صرفاً ادعاي ناشناختني ۱ت. ولي در گزينۀ ، واقعيتي كه مستقل از ذهن وجود داشته باشد، مورد ترديد قرار گرفته اس۴و  ۳و  ۲هاي  در گزينه

  بودن عدم مطرح شده است.
  فلسفه دوازدهم ۲۶و  ۲۵هاي  صفحه*  ساده* مشخصات سؤال:  ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۲۹
الـدين  فخرالدين رازي در قرن ششم با انتقاد شديد از فلسفۀ مشايي، آن را تا حدود زيادي از رونق انداخت؛ تا اينكه در قرن ششـم شـهاب  

). پس از وي، در قرن هفتم خواجه نصيرالدين طوسي بـا توجـه بـه حكمـت ۳سهروردي، مؤسس مكتب فلسفي اشراق ظهور كرد (رد گزينۀ 
كوشـيد فلسـفۀ  ،فيلسوف بزرگ اسـالمي ،). در قرن يازدهم نيز ميرداماد۱ ۀاشراقي به احياي حكمت فارابي و بوعلي سينا پرداخت (رد گزين

  ).۲ش اشراقي تفسير كند (رد گزينۀ سينا را به رو ابن
  فلسفه دوازدهم ۲۴ صفحۀ*  متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۳۰
  : اصالت عقل اروپاييان در اواخر قرون وسطي نيست در عصر جديد است. ۱رد گزينۀ   
  شد با افكار ارسطو آشنا شدند. ر سينا و ابن : در اواخر قرون وسطي فيلسوفان مسيحي از طريق ترجمه آثار ابن۲رد گزينۀ   
  آگوستين در اواخر قرون وسطي حضور نداشت. ليداشت و واجر ۱۲تا  ۵: فكر نوافالطوني توسط آگوستين در قرن ۳رد گزينۀ   
  و بعد از آن ظهور كرد. ايجاد شد و ادامه يافت ۱۳و  ۱۲اصالت عقل اروپاييان توسط ابن سينا و ابن رشد در قرن  ۀ: زمين۴گزينۀ   
  فلسفه دوازدهم ۲۹و  ۲۸ هاي صفحه*  متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۳۱
اند  د، به همين جهت حكما گفتهكن به بداهت (اثبات شدني و انكار شدني نبودن) اين اصل حكم مي هر انساني كه دچار فلج ذهني نباشد طبعاً  

  شكاك واقعي وجود ندارد. 
ترين  تواند آن را انكار كند. يعني شـكاك عمل توانايي انكار آن را ندارد؛ اما در نظر ميواقع، بداهت اين اصل به دليل اين است كه كسي در  در  

توانند آن را انكار كنند. شكاك واقعي كسي است كه هم در نظر و هم در عمل  اند و نمي شكاكان نيز در عمل و مسير زندگي ناچار از واقع بيني
  به انكار اين اصل بپردازد.

  فلسفه دوازدهم ۱۶تا  ۱۳هاي  صفحه*  دشوار* مشخصات سؤال:  ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۳۲
افق با معرفت فلسـفي اسـت و  هم شيشناس اينكه جهان وجودا بمثل اين است كه دين  ،اش ممنوع باشد اي امر شود اما نتيجه اينكه به مقدمه  

  تفكر را حرام اعالم كرده و از واجبات شرعي نداند. اما  ،كند بدين جهت مهياي تبيين عقالني است و خودش به تفكر عقالني دعوت مي
  فلسفه دوازدهم ۳۱تا  ۲۹هاي  صفحه*  متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۳۳
مغايرت وجود و ماهيت يا زيادت وجود بر ماهيت به اين معناست كه هر واقعيت يگانه در جهان خارج، در ذهن، به دو مفهوم ماهيـت و وجـود   

آورند اين است كه اگر وجود عين ماهيت يا جزيي از  ). يكي از داليلي كه براي اثبات مغايرت وجود و ماهيت مي۳شود  (رد گزينۀ  يتفكيك م
ماهيت بود، هر ماهيتي موجود بود. اما چنين نيست. زيرا مفاهيم عدمي مانند ققنوس يا شريك الباري اگرچه ماهيت دارند اما وجـود ندارنـد 

 ). ۴و ۱ي ها (رد گزينه
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  فلسفه دوازدهم ۳۰و  ۲۹هاي  صفحه* متوسط * مشخصات سؤال:  ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۳۴
الوجـود  ). بنـابراين ممتنع۱ماهيت عبارت است از چيستي يك شيء. هرگاه از ذات يك شيء سوال شود، پاسخ ماهيت آن است (رد گزينـۀ   

شود و وجود بر ماهيت حمـل  گانه است كه در ذهن به ماهيت و وجود تفكيك مياگرچه وجود ندارد، اما ماهيت دارد. شيء خارجي واقعيتي ي
توان بر خود ماهيت حمل كرد و اين غير از حمل وجود بر ماهيت  ) تا واقعيت آن شيء مورد تأييد واقع شود. ماهيت را مي۳شود (رد گزينۀ  مي

  )۴. (رد گزينۀ تمتفاوت اس» اسب هست« ۀبا قضي» اسب اسب است« ۀاست. براي مثال قضي
  فلسفه دوازدهم ۳۴ صفحۀ* دشوار * مشخصات سؤال:  ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۳۵
بحث مواد قضايا ابتدا در منطق مطرح شد و سپس مشاييان، بحث مواد ثالث را متناظر با آن در فلسفه ابداع كردند. پس مـواد قضـايا ابـداع   

  مشاييان نيست. 
  گيرد. مورد بررسي قرار مي ،مفهوم وجود با موضوع : در بحث مواد ثالث نسبت۲رد گزينۀ   
كه مواد ثالث در مورد قضايايي است كه محمول آن وجود است؛ بنابراين پيش از آن بايد وجود از ماهيت در ذهن جـدا  : ازآنجايي۳رد گزينۀ   

  شده باشد تا بر ماهيت حمل شود و چگونگي اين حمل در مواد ثالث مورد بررسي قرار گيرد.
اند. هـر  پـس موجـودات دو دسـته ،تواند موجود باشد الوجود نمي الوجود؛ زيرا ممتنع الوجود است يا ممكن : هر موجودي يا واجب۴گزينۀ  رد  

  اند. پس ماهيات سه دسته ،ماهيتي نيز يا ممكن است يا واجب يا ممتنع

  
  شناسي روان ۱۹و  ۱۸هاي  * صفحهساده * مشخصات سؤال:  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۳۶
اي كه همۀ افراد با مطالعۀ آن به برداشت يكسـان   گونه صورت عيني، دقيق و كمّي تعريف شود، به متغير مورد نظر بايد به» تعريف عملياتي«در   

  و يا تقريباً يكساني برسند.
  ها است. شناختي دشوارتر از ساير پديده هاي روان تعريف عملياتي پديده  
  شناسي روان ۴۹ساده * صفحۀ * مشخصات سؤال:  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۳۷
  ترس، خشم و محبت است. ٔهرشد هيجاني در دورٔه كودكي معطوف به سه هيجان ساد  
هـاي مركـب ديگـر، همچـون احسـاس  هاي مختلف و واكنش اطرافيان، سه هيجان فوق به هيجان با توجه به رشد آگاهي كودكان از هيجان  

  د.نياب تعميم مي ترحمو  پاسگزاريس، پشيماني
  شناسي روان ۴۴ساده * صفحۀ * مشخصات سؤال:  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۳۸
،  فرمايند: كودك هفت سال آقـا و سـرور مي شود. پيامبر گرامي اسالم  سالگي به سه مرحله تقسيم مي ۲۱در اسالم مراحل رشد انسان تا   

  ر است.هفت سال فرمانبردار و هفت سال وزير و مشاو
  شناسي روان ۵۱و  ۵۰هاي  ساده * صفحه* مشخصات سؤال:  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۳۹
  تنهايي بازي كنند. مندند در كنار يكديگر باشند ولي به ها كودكان عالقه سالگي است. در اين بازي ۵يا  ۴هاي موازي در  بازي  
  هاست. كنند (بازي گروهي). اين تغيير بيانگر رشد اجتماعي آن ازي ميب مشتركاًشود و  مند مي بازي همين كودكان در سنين باالتر قاعده  
  شناسي روان ۱۴متوسط * صفحۀ * مشخصات سؤال:  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۴۰
  بيني و كنترل است. هدف نهايي همۀ علوم تجربي، پيش  
ترين دليل دشـواري ايـن  رو است. مهم ي زيادي روبهها ها با دشواري شناسي در مقايسه با ساير علوم تجربي، در توصيف و تبيين پديده روان  

  هاي زيادي هستند.  تأثير علت شناختي تحت هاي روان است كه پديده
  شناسي روان ۴۴متوسط * صفحۀ * مشخصات سؤال:  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۴۱

  دامنۀ سني  دورٔه زندگي
  دو سال اول زندگي  ) طفوليت۱
  نامند.) مي» نوپا«افتند،  ساله را كه تازه راه مي ۳تا  ۱سالگي (برخي كودكان  ۷تا  ۲  ) كودكي اول (قبل از دبستان)۲
  سالگي (تا شروع بلوغ جنسي) ۱۲تا  ۷  ) كودكي دوم۳

  ) نوجواني۴
دانند كه فرد شروع به كار كند و از  سالگي (برخي پايان نوجواني را زماني مي ۲۰تا  ۱۲

  والدين مستقل شود.)
  سالگي ۴۰تا  ۲۰  ل)) جواني (بزرگسالي او۵
  سالگي ۶۵تا  ۴۰  سالي (بزرگسالي دوم) ) ميان۶
  سال به باال ۶۵  ) پيري۷

  شناسي روان ۱۳و  ۱۲هاي  متوسط * صفحه* مشخصات سؤال:  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۴۲
  (اصل) = فرضيۀ تأييد شده  قانون :شود. پس فرضيه در صورت تأييد شدن به قانون يا اصل تبديل مي  
  اي از قوانين يا اصول علمي   = مجموعه نظريه :پس .دهند اي از قوانين علمي نظريه را شكل مي  مجموعه  
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  شناسي روان ۱۲متوسط * صفحۀ * مشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۴۳
  )۲و  ۱هاي  (رد گزينه .شود اي در پاسخ به سؤال مطرح مي  صورت خردمندانه اي خبري است كه به  فرضيه جمله  
... استفاده كند. بلكه  آل است، بايد يا نبايد، بسيار خوب است، بهتر است و ها و مفاهيم ارزشي مانند ايده در بيان فرضيه نبايد از عبارتمحقق   

  )۴بايد يك پاسخ فرضي را بيان كند كه قصد بررسي درستي يا نادرستي آن را دارد. (رد گزينۀ 
  رابطۀ افسردگي و ناكامي بيان شده است. ۳كند؛ در گزينۀ  رابطۀ بين متغيرها را بيان مي ،نكته: فرضيه  
  شناسي روان ۲۱و  ۲۰هاي  دشوار * صفحه* مشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۴۴
  ترتيب از پايين به باال: فرايندهاي شناختي به  

  توجه هاي احساس شده  محرك انتخاب
  ادراك هاي انتخاب شده  و تفسير محرك تعبير

 حافظه هاي انتخاب شده  ير محركتفس نگهداري
  شناخت پايه

  

  شناخت عالي تفكر اطالعات موجود در حافظه  بازنمايي
  است. » شناخت پايه«توجه، ادراك و حافظه   
  است.» عالي شناخت«گيري است،  تفكر كه شامل استدالل، قضاوت، حل مسئله و تصميم  
  شناسي روان ۳۸متوسط * صفحۀ * مشخصات سؤال:  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۴۵
تـأثير عوامـل زيسـتي هسـتند و  همگي تحت ،بزرگ و كوچك شدن مردمك چشم، درد كشيدن هنگام زايمان و تپش قلب هنگام هيجانات  

  شوند. هاي خودكار فيزيولوژيكي (زيستي) محسوب مي واكنش
  تأثير عوامل محيطي و يادگيري قرار دارد. ام ترس يك واكنش رفتاري است و بيشتر تحتاما جيغ زدن در هنگ  
  شناسي روان ۲۶متوسط * صفحۀ * مشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۴۶
حركتي سروكار دارد و بين لوب پيشاني  -با پردازش تني اي  آهيانهقطعۀ   

  سري قرار گرفته است. و لوب پس
  
  
 
  

  شناسي روان ۲۴و  ۲۳هاي  دشوار * صفحه* مشخصات سؤال:  ▲  ۴نۀ پاسخ: گزي -۲۴۷
  ، حس، عقل و الهام است.جاحظابزارهاي شناخت انسان از نظر   
  براي رسيدن به سعادت بايد بعد مثبت انسان تقويت شود. فارابياز نظر   
مراحل رشد، آموزش گروهي و تشـويق از اصـول و  هاي فردي، شناخت استعدادها، در نظر گرفتن خودشناسي و تربيت نفس، توجه به تفاوت  

  است. سينا ابنهاي تربيتي  روش
  شناسي روان ۶۲متوسط * صفحۀ * مشخصات سؤال:  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۴۸
  هاي فرد تبديل شود. براي اينكه شناخت به اخالق منتهي شود، بايد به عقايد، باورها و ارزش  
و تواضع نسبت به ديگران نزد بسياري از شـهروندان، امـري اخالقـي اسـت، امـا برخـي از مـردم  زيست، احترام به پدر و مادر حفظ محيط  

فرمايند:  باره مي در اين ها تبديل به باور و ارزش نشده است. پيامبر گرامي اسالم  آن كنند چون هنوز شناخت در زيست را آلوده مي محيط
  »اول نهال را بكاريد. ،ا شنيديداگر در حال كاشتن نهالي بوديد و خبر وقوع قيامت ر«
  شناسي روان ۵۷دشوار * صفحۀ * مشخصات سؤال:  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۴۹
يابد و حاالت هيجاني آنان  پذيري نوجوانان افزايش مي دليل تغييرات فيزيولوژيكي و هورموني در دورٔه نوجواني، تحريك علت مشكل مائده: به  

  كند. سرعت تغيير مي به
شوند. بنابراين الزم است نوجوانـان  كارگيري غلط، تبديل به رفتارهاي مخرب مي مائده: هيجانات در صورت هدايت نشدن و بهراهكار مشكل   

  كار گيرند.  هايي از قبيل كنترل خشم و ورزش كردن را بياموزند تا بتوانند هيجانات خود را در جهت صحيح به در اين دوره مهارت
  شناسي روان ۴۰دشوار * صفحۀ * سؤال:  مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۵۰
  x  +۲۲و  x  +۲۲اووم= تخمك= سلول جنسي زن =   
  y  +۲۲و  x  +۲۲جنسي مرد =   اسپرم = سلول  
  (دختر) xx  +۴۴و  (پسر) xy  +۴۴نطفه = زيگوت = تخمك بارور شده =   
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