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 اسکن با توانید می شام ، گرامی داوطلب

ـاال تصویر   هوشمند گوشی ۀلوسی به ب
 ترشیحی پاسخ خود، تبلت یا و

  منایید. مشاهده را عمومی های درس
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 
  
  
  

  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره تعداد پرسش  مواد امتحاني

  دقيقه 18  25  1  25  ادبيات فارسيو زبان 

  دقيقه 20  50  26  25  زبان عربي

  دقيقه 17  75  51  25  دين و زندگي

  دقيقه 20  100  76  25  زبان انگليسي

  دقيقه 75گويي:  مدت پاسخ  100ها:  تعداد كل پرسش

  
 
  
  
  

 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
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  آمده است؟» زكي -درزه -رجم -زنديق«هاي  واژه مامتمعني درست در كدام گزينه  -۱

  پارسا -بسته -سنگ زدن -) دهري4  شده  پاك -شكاف -راندن -) زاهد3  كننده پاك - بسته - سنگ زدن - صوفي) 2  پاكيزه -شكاف -راندن -دين ) بي1  
  نماد روشنايي است؟» عيوق«ٔه در كدام بيت واژ -۲

ـــوق1 ـــر عي ـــر ب ـــدش زده س ـــه ق ـــو ك ـــن دي ) آن كه
 

بـــر ســـر شـــاخ خـــود آويختـــه چنـــدين صـــندوق 
 

ـــــت2 ـــــته اس ـــــوق گذش ـــــاه ز عي ـــــۀ ج ) در مرتب
 

ـــــت  ـــــته اس ـــــوق گذش ـــــۀ مخل ـــــدر ز انديش وز ق
 

ـــــان3 ـــــه كروبي ـــــا هم ـــــنايي ب ـــــه دارد آش ) هرك
 

تخــــت همـــــت بايــــد از عيـــــوق برتــــر داشـــــتن 
 

انســـــتي كســـــي عيـــــوق را) از گـــــل ســـــوري ند4
 

ـــودي يـــا گـــر آن بوياســـتي  ـــن اگـــر رخشـــنده ب اي
 

  كند؟ واژٔه كدام گزينه عبارت زير را تكميل مي -۳
  »شود. هاي رومي است كه بخشي از آن در فروردين و بخشي در ارديبهشت واقع مي از ماه«...............   
  ) آذار4  ) تموز3  ) ايار2  ) نيسان1  

  رابر آن درست نوشته شده است؟معني چند واژه در ب -۴
  -قهـر (چيـره شـدن) -تلطـف (نرمـي كـردن) -هيمـه (كلبـه) -كننـده) لعـين (نفـرين -كَـت (كتـف) -سُرنا (طبـل) -مذلت (بدبختي) -چنبره (حلقه)  

  تعلل (بهانه كردن) -فاهت (دشمني)س
  ) هشت4  ) شش3  ) پنج2  ) هفت1  

  مناسب جاي خالي كدام گزينه است؟» خوار«واژٔه  -۵
ـــان اللـــه و گـــل بـــين صـــبا ز نغمـــۀ مـــرغ1 ) مي

 

ــي  ــص م ــه رق ــي ك ــد از ب ــش ............... كن ــر آت ــودي ب خ
 

ــــــــار2 ــــــــده خاكس ــــــــر دو ش ــــــــد ه ) برفتن
 

ـــــــــرده ...............  ـــــــــده و ك ـــــــــان ران جهاندارش
 

ــــوش ) 3 ــــره بپ ــــيش رخ او چه ــــوري پ ــــل س اي گ
 

ـــو ...............  ـــوار چ ـــارٔه او خ ـــر رخس ـــل ب ـــود گ ـــه ب ك
 

ـــــــــــــــــــدٔه آ 4 زاد را ناســـــــــــــــــــازگار) بن
 

ــــــــــيش ...............  ــــــــــد از ســــــــــنبل او ن بردم
 

  كدام گزينه دربارٔه ادبيات غنايي درست است؟ -۶
  هاي عاشقانه پرداختند. ) در قرن پنجم شاعراني چون عنصري، فخرالدين اسعد گرگاني و عيوقي به سرودن منظومه1  
  مي سنايي به حوزٔه قصيده راه يافته است.) از اواخر قرن ششم، عرفان و اصطالحات صوفيه با پيشگا2  
  هاي نثر غنايي هستند. ) هزارويك شب عبداللطيف طسوجي، آن روزها از دكتر اسالمي ندوشن و سمك عيار از جالبي هجويري از نمونه3  
  جو كرد. و وري جست) شروع شعر عاشقانه را بايد قرن چهارم دانست و رشد و باروري آن را در تغزالت زيباي فرخي سيستاني و ان4  

  پديدآورندٔه كدام اثر متفاوت است؟ -۷
  كشي ) انگيزٔه نيكسون4  ) سال پنجم الجزاير3  ) انقالب آفريقا2  ) دوزخيان روي زمين1  

  است؟ نادرستكدام گزينه  -۸
  آن خود كرد. تصوير كشيدن مشكالت زندگي آدمي در آثارش، جايزٔه نوبل را از دليل به ) آندره ژيد به1  
  يكتور هوگو، نويسندٔه كتاب كارگران دريا، مشهورترين شاعر رمانتيك قرن نوزدهم فرانسه است.) و 2  
  اند؛ چرا كه جز براي فلسطين شعر نگفته است. ) جبرا ابراهيم جبرا را شاعر مقاومت فلسطين ناميده3  
  ا به تصوير كشيده است.آلود بردگان سياه ر  خانم هريت بيچر استو دنياي محنت» كلبۀ عمو تُم«) در داستان 4  

  كار رفته است. بيت ................ آرايۀ تلميح به استثناي به در همۀ ابيات -۹
ـــــــاز1 ـــــــت ب ـــــــم و ز روز الس ـــــــي زدي ) الف بل

 

ـــك و  ـــفت و ي ـــك ص ـــاد و ي ـــك نه ـــر ي ـــره ب ـــم تي اي
 

) در رهـــــش خوانـــــده عاشـــــقان بـــــر جـــــان2
 

ــــــــان  ــــــــا ف ــــــــن عليه ــــــــلّ م ــــــــۀ ك آي
 

د بــه آن لــب بازگشــتجــان كــه رفــت از پــيش مــا خواهــ) 3
 

چون بـه اصـل خـويش هـر چيـزي كـه بينـي راجـع اسـت 
 

ــقت  ) 4 ــق از عش ــه ش ــه دراع ــرده م ــق اي ك ــيد ح اي خورش
 

اي شــــفق بگــــذار كــــان را ســــاعتي از بهــــر لعلــــش  
 

  كار رفته است؟ هاي كدام گزينه در بيت زير به همۀ آرايه -۱۰
ــيرين ــه ش ــكرخند ب ــت ش ــرده اس ــخ ك ــان تل دهن

 

ه در پســـتۀ شكرشـــكن توســـتايـــن شـــور كـــ 
 

  ايهام تناسب -تشبيه -) حسن تعليل4  نما متناقض -استعاره -) ايهام3  آميزي حس -ايهام تناسب -) مجاز2  ايهام -حسن تعليل -) كنايه1  
  است؟ نشدهكدام بيت به آرايۀ تشبيه آراسته  -۱۱

ــو1 ــوي ت ــه ب ــد ب ــل نرس ــذري گ ــاغ بگ ــه ب ــو ب ــون ت ) چ
 

ــــه قامتــــت، ســــرو   ــــودليــــك رســــد ب اگــــر روان ب
 

ــــه در 2 ــــود ب ــــن از خ ــــدي و م ــــدم ) از در درآم ش
 

ـــ  ـــدميو گ ـــر ش ـــان دگ ـــه جه ـــان ب ـــن جه ـــز اي ي ك
 

ــــل اســــت3 ــــاغ در دســــت رضــــاي بلب ــــار ب ) اختي
 

ـــــر آن  ـــــل بگي ـــــزار زن رخصـــــت از بلب ـــــه در گل گ
 

ـــــرون آي4 ـــــي بي ـــــود دم ـــــود خ ـــــس وج ) از م
 

ـــــرس  ـــــه مپ ـــــايي ك ـــــه كيمي ـــــري ب ـــــا راه ب ت
 

  كار رفته است؟ مفرد به» وهانك«در كدام گزينه واژٔه  -۱۲
ــــان برگذشــــتي1 ــــه كوه ــــركس ب ــــه چــــون ك ) ك

 

ـــــــــتي  ـــــــــه درنوش ـــــــــو نام ـــــــــان را چ بياب
 

ــــان2 ــــون كوه ــــاران چ ــــو غ ــــنج ت ــــوند از گ ) ش
 

ـــــاران  ـــــو غ ـــــان چ ـــــو كوه ـــــل ت ـــــوند از خي ش
 

ــان) زمــاني رهــا كــن از كــف خــويش ) 3 در ايــن مفــازه (بياب
 

ــــــان را  ــــــوه كوه ــــــعب ك ــــــتر ص ــــــام آن ش زم
 

ــــم4 ــــر درد دل ــــان ) اگ ــــه كوه ــــويم) ب ــــم (بگ واج
 

دگــــــــر در كوهســــــــاران گــــــــل نرويــــــــي 
 

  ۸ درس یانتها تا ۵ درس:  ۳ فارسی زبان      ۱۱درس یانتها تا ۷ درس:  ۲ فارسی ادبیات      ۶تا انتهای درس  ۱   درس:  چهارم فارسی ادبیات و زبان

18 ´: پيشنهادي زمان
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  است؟ نادرستنويسندٔه كدام اثر در برابر آن  -۱۳
  شناسي: ابوالحسن نجفي ) مباني زبان4  يكي بود، يكي نبود: محمدعلي جمالزاده) 3  ) آتش بدون دود: نادر ابراهيمي2  ) دهكدٔه پرمالل: محمد حجازي1  
  غلط اماليي بيشتري وجود دارد؟در كدام گزينه  -۱۴

  انتصاب و وابستگي -تهديد مرزها -فربه و سمين -) شفاي آجل2  اسباب و ضياع -اصطناع و انتخاب -تعمل و تنبيه -) لجوجي و ضجرت1  
  شب مغموم -صفير گلوله -انظار مشركين -) براعت استهالل4  باز و زقن -شخص مزبور -موجح و منطقي -) طِراز لباس3  
  كار رفته است؟ ر عبارت زير چند مفعول بهد -۱۵

من غافل شدم، طرار وصله بربود، من ترسيدم كه تو بيايي و مرا بزنـي، گفـتم:  آنكهطلبيد، جُحي گفت مرا مزن تا راست بگويم. حال  آمد وصله مي استاد باز«  
  »ام! باقي تو داني. ز زندهزهر بخورم تا تو بازآيي من مرده باشم آن زهر كه در كاسه بود تمام بخوردم و هنو

  ) ده4  ) نه3  ) هشت2  ) هفت1  
  اجزاي اصلي كدام جمله كمتر از ساير موارد است؟ -۱۶

  ) بسياري از آن دانشمندان به اين دين ايمان آوردند.2  ) متخصصان ناخالصي آب را از آن جدا كردند.1  
  ۀ تحقيقات بسياري از مسائل را روشن ساختند.) در دنبال4  نوشته شده است.» ما«) در اين كتاب، اين واژه با 3  
  در بيت ................ جز بهشود  در همۀ ابيات مستقيماً عشق سبب كمال و ارزش مي -۱۷

ـــــق هر ) 1 ـــــيرعش ـــــود اكس ـــــا ب ـــــت ج ـــــر اس گ
 

مــــــــس ز خاصــــــــيت اكســــــــير زر اســــــــت  
 

) گوينــــد روي ســــرخ تــــو ســــعدي كــــه زرد كــــرد2
 

اكســــير عشــــق بــــر مســــم افتــــاد و زر شــــدم 
 

ـــن3 ـــود م ـــاك وج ـــال خ ـــد ط ـــت ش ـــير محب ) ز اكس
 

گـــردد بـــال مـــي ســـمندر در حـــريم شـــعله زريـــن 
 

) ز اهــــل درد مــــسِ مــــن طــــالي خــــالص شــــد4
 

ـــــدن رخ زرد  ـــــت دي ـــــود اس ـــــاي وج ـــــه كيمي ك
 

  ؟شود نميمفهوم كدام گزينه از بيت زير دريافت  -۱۸
نـــــي حريـــــف هركـــــه از يـــــاري بريـــــد

 

ــــرده  ــــرده پ ــــايش پ ــــد ه ــــا دري ــــاي م ه
 

  

  ديده است. كنندٔه راز عاشق هجران ) آواز ني فاش2  دارد. ها را از مقابل چشم افراد جوياي معرفت برمي ها و حجاب هاي ني پرده مهنغ) 1  
  تا ديدن معشوق حقيقي.ديده است و ياريگر او  هاي ني همدم هر عاشق هجران نغمه) 4  كند تا عاشقان واقعي را از سلوك در راه وصال مانع شود. آواز ني چون رقيبي سعي مي) 3  
  ................ جز بهشود  مفهوم مقابل بيت زير از همۀ ابيات دريافت مي -۱۹

عشـــــق او بـــــاز انـــــدر آوردم بـــــه بنـــــد
 

ــــــودمند  ــــــد س ــــــش بســــــيار نام كوش
 

  

) ســــبزٔه خــــط تــــو ديــــديم و ز بســــتان بهشــــت1
 

ايــــم گيــــاه آمــــده بــــه طلبكــــاري ايــــن مهــــر 
 

بــــــاراي ابـــــر خطـــــاپوش ب رود  ) آبـــــرو مـــــي2
 

ايــــم ســــياه آمــــده كــــه بــــه ديــــوان عمــــل نامــــه 
 

ــــــي ) 3 ــــــه م ــــــم چ ــــــالك دل ــــــي در ه كوش
 

ــــن كــــار اســــت  چــــون كــــه بيچــــاره خــــود در اي
 

ـــتم4 ـــو نتوانس ـــبر چ ـــنم ص ـــه ك ـــتم، چ ـــو رف ) از ت
 

ام اينكـــــه آشـــــفته و عـــــاجز شـــــده بـــــاز آمـــــده 
 

  .نداردبيت گزينۀ ................ با بيت زير تناسب مفهومي  -۲۰
تيش از طبــــــع بگــــــذاربگفتــــــا دوســــــ

 

ــــار  ــــين ك ــــد چن ــــتان ناي ــــت از دوس بگف
 

  

ـــي1 ـــه ب ـــود ك ـــم ب ـــز ) در دل ـــم هرگ ـــت نباش دوس
 

ـــود  ـــن و دل باطـــل ب ـــه ســـعي م ـــرد ك ـــوان ك چـــه ت
 

ــرو 2 ــي ) م ــا ب ــه م ــت ك ــت اي دوس ــواهيم نشس ــو نخ ت
 

ــــر   ــــد مب ــــواهيم بري ــــو نخ ــــا از ت ــــه م ــــار ك اي ي
 

ــرب ) 3 ــن چ ــن اي ــر ك ــار غي ــه ك ــح ب ــرو ناص ــي ر  و   ب انرم
 

ــوخ  ــه داغ ش ــي ك ــرهم نم ــود م ــه خ ــا ب ــم م ــرد چش گي
 

اي و هســــت  ) پنــــدم دهــــد كــــه عاشــــق ديوانــــه4
 

ــــه   ــــهديوان ــــي آنك ــــا م ــــد م ــــق پن ــــد از عش ده
 

  كدام بيت با بيت زير ارتباط مفهومي كمتري دارد؟ -۲۱
خلـــق چـــو مرغابيـــان زاده ز دريـــاي جـــان

 

ــر خاســت  ــز آن بح ــرغ ك ــام م ــا مق ــد اينج ــي كن ك
 

  

ــ1 ــن ج ــه ت ــي) ب ــت م ــي در قيام ــت ان گرام ــد رجع كن
 

ســـازد گسســـتن رشـــته را غافـــل از ايـــن ســـوزن نمـــي 
 

) آن بـــرف گويـــد دم بـــه دم، بگـــدازم و ســـيلي شـــوم2
 

ام غلتــــان ســــوي دريــــا روم مــــن بحــــري و دريــــايي 
 

نـــدا ذرات جهـــان جملـــه بـــر ايـــن قـــول گـــواه ) 3
 

ــــود،   ــــا كــــل ب اي خواجــــه، رجــــوع همــــه اجــــزا ب
 

ـــود4 ـــك ب ـــه فل ـــا ب ـــوده ه) م ـــك ب ـــار مل ـــم ي ـــم اي اي
 

ـــاز همـــان جـــا رويـــم جملـــه كـــه آن شـــهر ماســـت  ب
 

  ؟نداردخواني  مفهوم كدام بيت با مفهوم رباعي زير هم -۲۲
ــــان ــــدند  آن ــــل و آداب ش ــــيط فض ــــه مح ك

 

ــــدند  ــــحاب ش ــــمع اص ــــال ش ــــع كم در جم
 

ــــرون ــــد ب ــــك نبردن ــــب تاري ــــن ش ره زي
  

ـــــد فســـــانه  ـــــدند  گفتن ـــــواب ش اي و در خ
  

  

ـــــاوراي1 ـــــيچ ) ز م ـــــداري ه ـــــر ن ـــــت خب طبيع
 

ـــه پشـــت در اســـت  ـــد كســـي ك ـــه چـــه دان درون خان
 

ـــــو2 ـــــك ت ـــــرخ فل ـــــن چ ـــــار اي ـــــت ) ك درتوس
 

ـــــت  ـــــاطن اوس ـــــه در ب ـــــه چ ـــــد ك ـــــس ندان ك
 

همــــدم جــــامم و بــــا ســــاقي سرمســــت حريــــف ) 3
 

كــس چــه دانــد كــه در اينجــا بــه چــه كــارم دايــم 
 

ــــــاز4 ــــــه آغ ــــــرينش را ب ــــــرد آف ــــــان ك ) چن
 

ـــــدا   ـــــس ب ـــــد ك ـــــردن ندان ـــــي ب ـــــه پ ن رازك
 

  در كدام بيت شاعر مخالفت خود را با عبارت زير اعالم كرده است؟ -۲۳
  »ام تا همۀ مهر من آن را دربرگيرد. ام كه حتي اندكي زيبا باشد؛ مگر آنكه فوراً آرزو كرده هرگز در اين جهان چيزي نديده«  

ــــق1 ــــذيرفت از عش ــــان نپ ــــب دل ج ــــه را قال ) هرك
 

ـــي  ـــورت او ب ـــود، ص ـــال ب ـــو تمث ـــت همچ ـــي اس معن
 

ــــد2 ــــق توان ــــطرب از عش ــــان مض ــــه ذرات جه ) هم
 

ـــت  ـــي نيس ـــو آرام ـــوق ت ـــك از ش ـــون فل ـــاك را چ خ
 

ـــد ) 3 ـــق زن ـــت و دم از عش ـــط اس ـــب خ ـــه او طال هرك
 

ــــت  ــــوي اس ــــخن او دع ــــت س ــــي حقيق ــــزد قاض ن
 

ــــــــود آرد دل آزادت را4 ــــــــد خ ــــــــه در قي ) هرچ
 

ـــه  ـــت ب ـــوي اس ـــدهي آن تق ـــدو دل ن ـــق ب ـــز از عش ج
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  اشتراك مفهومي دارد؟ )ةٌخَصاص كانَ بِهِمْ وَ لَوْ فُسِهِمْثِروُنَ عَلي اَنْوَ يُؤْ(يت با آيۀ كدام ب -۲۴
ـــد همنشـــينم1 ـــر چن ـــا خضـــر ه ـــه ب ) آن ســـالكم ك

 

سرگشـــــته همچـــــو پرگـــــار در گـــــام اوليـــــنم 
 

) دايـــم ز همـــت فقـــر خـــرجم ز دخـــل بـــيش اســـت2
 

ـــه  ـــه خوش ـــا آنك ـــم ب ـــور بخش ـــه م ـــرمن ب ـــنم   خ چي
 

ــه ) 3 ــاهر ب ــك ظ ــن ي ــاطن م ــق ب ــته در عش ــگ گش رن
 

ــــي  ــــا دســــت آســــتينم چــــون شــــمع م ــــدازد ب گ
 

ـــد4 ـــه كـــس نمان ـــم ب ـــد هـــم داي ) ايـــن سرنوشـــت ب
 

ســــيالب اشـــــك شـــــويد آخــــر خـــــط جبيـــــنم 
 

  قرابت مفهومي دارد؟»  كلّ اناءٍ يترشّح بما فيه«المثل  كدام بيت با ضرب -۲۵
ـــــدم1 ـــــاالن ش ـــــي ن ـــــر جمعيت ـــــه ه ـــــن ب ) م

 

االن شــــــدمحــــــ جفــــــت بــــــدحاالن و خــــــوش 
 

ــــــت2 ــــــن دور نيس ــــــۀ م ــــــن از نال ــــــرّ م ) س
 

ليـــــك چشـــــم و گـــــوش را آن نـــــور نيســـــت 
 

آتـــش اســـت ايـــن بانـــگ نـــاي و نيســـت بـــاد ) 3
 

هـــــر كـــــه ايـــــن آتـــــش نـــــدارد نيســـــت بـــــاد 
 

ـــــاد4 ـــــي فت ـــــدر ن ـــــش عشـــــق اســـــت كان ) آت
 

ـــــدر مـــــي   فتـــــاد جوشـــــش عشـــــق اســـــت كان
 

  

 ۲۶-۳۳( أو الّتعریب أو املفهوم الجواب للّرتجمةّق يف عّین األصّح و األد(:  
  »:رضی اللّه َعّنا!َمَل ما ال یَ ُصَل علی األخالق الحسنِة و ال نَعْ نَحْ  َعلَینا أنْ « -۲۶

  شود، عمل نکنیم! ) بر ماست که به اخالق نیکو دست یابیم و به آنچه که خداوند از ما خشنود منی۱  
  شود! ندیده دست یابیم و عمل نکنیم به چیزی که خدا از ما راضی منی) ما باید به اخالقی پس۲  
  کند، عمل ننامییم! ) بر ماست که به خلق نیکو دست یابیم و به آنچه که خدا را راضی منی۳  
  شود، عمل نکنیم! ای آراسته شویم و به آنچه که خداوند از ما راضی منی  ) بر ما الزم است که به اخالق پسندیده۴  

  »:املستقبل! ِمن أهّم الوظائف لآلباء و االُّمهات اإلهتامم علی تربیِة جیل یکوُن مفیداً للمجتمع يف« -۲۷

  باشد! ترین وظایف پدران و مادران توجه به تربیت نسلی است که برای جامعه در آینده مفید  ) از مهم۱  
  باشد! آینده مفید  ) از وظایف مهم والدین توجه به پرورش نسلی است که برای جامعه در۲  
  هایی است که برای جامعه در آینده سودمند باشند! های پدران و مادران توجه به تربیت نسل ترین وظیفه ) از مهم۳  
  ترین وظیفۀ پدران و مادران توجه به تربیت نسلی است که برای جامعۀ خود در آینده سودمند باشد! ) مهم۴  

  »: املجتمعِ!َضیََّع حقوق الّناس يفتُ  َمَح أنْ ال نَسْ  م هو أنْ اإلسال  ِمَن األصول األساسّیة يف« -۲۸

  ) از اصول اساسی در اسالم آن است که اجازه ندهیم حقوق مردم در جامعه را تباه کنند!۱  
  دهیم حقوق مردم در جامعه را ضایع کنند! های اساسی در اسالم این است که اجازه منی ) از اصل۲  
  سالم این است که اجازه ندهیم حقوق مردم در جامعه ضایع شود!) از اصول اساسی در ا۳  
  ) اصل اساسی در اسالم هامن است که نباید اجازه بدهیم حقوق مردم جامعه ضایع شود!۴  

  بدان که:»:  حیاتک الفردیّة و اإلجتامعّیة!جاح يف املجاالت العلمّیة َسُیوِصلَُک إلی النّ أنَّ تقّدَمَک يف لَمْ إعْ « -۲۹

  رساند! های علمی، تو را به موفقیتی در زندگی فردی و اجتامعی می پیرشفت تو در زمینه) ۱  
  ات در اجتامع خواهد رساند! های علم و دانش، تو را به موفقیت در زندگی ) پیرشفت تو در زمینه۲  
  رساند! های علمی، تو را به موفقیت در زندگی فردی و اجتامعی می ) رشد و ترقی تو در زمینه۳  
  ات خواهد رساند! های علمی، تو را به پیروزی در زندگی فردی و اجتامعی ) پیرشفت تو در زمینه۴  

  :  الخطأعّین  -۳۰

  الة،: وقتی که شاعر جوان در سالن حضور یافت، الصّ ) لاَّم َحَرضَ الّشاعر الّشاّب يف۱  
  شعار زیبایش برای حارضان،أشعارَُه الجمیلة للحّضار،: رشوع کرد به رسودن اِشُد ) بََدأَ یُنْ ۲  
عوُه،: حارضان اشعارش را شنیدند و او را تشویق کردند،۳     ) َسِمَع الُحّضاُر أشعارَُه و َشجَّ
  ای به او اختصاص دادند!  جائزة له!: و در پایان جایزه َصْت صّ  الّنهایة خُ ) و يف۴  

  »:رسود! این شاعر، ایرانی است و به دو زبان عربی و فارسی می« -۳۱

  سانیِن العربیّة و الفارسیّة! کان یُنِشُد باللّ ) هذا الّشاعر اإلیراينّ ۲  لّغتیِن العربیّة و الفارسیّة!هو کان یُنِشُد بالو  ) هذا شاعٌر إیراينٌ ۱  
  غتیِن العربیّة و الفارسیّة!لّ کان یُنشُد بال و ) هذا الّشاعر إیراينّ ۴  لغتَیِن العربیّة و الفارسیّة! إثنینکان أنَشَد  و ) هذا الّشاِعر إیراينّ ۳  

  »:خواهیم برسیم! باید تالش افراد کوشا را در مقابل دیدگامنان قرار دهیم تا به آنچه که می« -۳۲

  َل إلی ما نریُد ِبه!یُننا حتّی نَِص ي املُجّدیَن نصب أَعْ َسعْ  َعْل ) لَِنجْ ۲  إلی ما نُریُد! حتّی نَِصَل األعین َب صْ نَجَعَل إجتهاد املجتهدین نُ  ) َعلَینا أنْ ۱  
  یُننا لَِنِصَل إلی ما نریُد!إجتهاَد املُجّدیَن نصب أعْ  َعْل ) لَِنجْ ۴  نا!یُننا لَِنِصَل إلی ما أرَدْ َعَل إجتهاد الّساعین نصب أعْ نَجْ  ) علینا أنْ ۳  

  عّین الّصحیح عن املفهوم:  -۳۳
  »املرُء علی دین خلیله و قرینه!«  

ــــرد د۱ ــــه گی ــــد ک ســــت دوســــت) دوســــت آن باش
  

ـــــــــــــان   ـــــــــــــدگی در پریش ـــــــــــــالی و درمان ح
  

ــــــــان زیســــــــتی۲ ــــــــا کی ــــــــو اول بگــــــــو ب ) ت
  

پــــــــس از آن بگــــــــویم کــــــــه تــــــــو کیســــــــتی  
  

ـــود!۳ ـــادرزاد ب ـــم م ـــردم خص ـــه ک ـــا هرک ـــتی ب ) دوس
  

    

) بـــــــــرادر آن بـــــــــود کـــــــــو روز ســـــــــختی۴
  

ــــــــگ   ــــــــد در تن ــــــــاری کن ــــــــو را ی ــــــــتی ت دس
  

 
 

  ۲و  ۱های  درس:  ۳ ربیع      ۹ و ۸ های درس:  ۲ یعرب

20 ´: پيشنهادي زمان
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 ۳۴-۴۲(َحَسَب الّنّص   ثّم أجب عن األسئلة الّتالیةإقرأ الّنّص الّتايل(:  
ي ال تستفید مـن الطّیور و الخفافیش من أعجب مخلوقات اللّه تعالی! فه یشبهقد شاهدنا الخّفاش و هو یطیر مساء عند غروب الّشمس و الخّفاش حیوان صغیر «

ندما یکرب ترتکه اّمه لیتحّمل املشـّقة بنفسـه و یعـیش الخّفـاش عمـراً و املولود ع ، خالل فصل الّصیف عادةآذانها! و تتوالد الخفافیش يف تستعملبل  الطّیرانعیونها عند 
  »هذا املخلوق العجیب بحاّسة سمع حاّدة جّداً! تعالیقد زّود اللُّه  !طویالً

  عّین الّصحیح:  -۳۴
  ) الخّفاش یستفید من اُذنه عند الطّیران!۲  فصول الّسنة! جمیع ) الخّفاش یتوالد يف۱  
  !فقط  فصل الّصیف) یطیر الخفاش يف۴  لی صغاره حین تکرب!) الخّفاش یراقب ع۳  

  حول الخّفاش؟  صحیحاً  لیستيُّ عبارة أ  -۳۵
  ) ال یطیُر عند غروب الّشمس!۴  ) ال یعتمد علی عیونه عند الطّیران!۳  ) له عمٌر طویٌل!۲  !ینام یکربح) یرتک املولود ۱  

  ...............»:یرتک الخّفاش صغاره « -۳۶
  ) ملواجهة املشّقات بنفسها!۴  ) حتّی تستفید من آذانها!۳  ) حتّی ال تُواجه باملشّقة!۲  یر مع أّمها!) لتط۱  

  ملاذا نحسب الخّفاش من أعجب مخلوقات اللّه؟ ألنّه ............... -۳۷
  !الّصیف فصل ) یتوالد يف۴  ) یشبه الطّیور!۳  ) یستفید من اُذنه عند الطّیران!۲  ) یطیر عند غروب الّشمس!۱  
  ۳۹و  ۳۸( رقم لّتشکیللِ  الَخطَأعّین:(  
  »:قد شاهدنا الخّفاش و هو یطیر مساء عند غروب الّشمس و الخّفاش یشبه الطّیور!« -۳۸

  ِبهُ یُشْ  -مِس الشّ  -عندَ  -) الخّفاَش ۴  الطّیورَ  -الّشمِس  -مساءً  -) یطیرُ ۳  الطّیورَ  -یُشِبهُ  -غروِب  -) الخّفاَش ۲  عندَ  -مساءً  -یطیرُ  -) شاهَدنا۱  
  :الخطأعّین  -۳۹

  ) ال تَستَفیُد ِمن عیونِها عنَد الطّیراِن!۲  ) الخفافیُش ِمن أعجِب مخلوقاِت اللِّه تعالی!۱  
یِف عادًة!) تَتَوالَُد الخفافیُش يف۳   ه!) املولوُد عنَدما یُکْ ۴   ِخالِل فصِل الصَّ   َربُ ترتکُُه اُمَّ
  ۴۰-۴۲( یل الّرصيفّ  اإلعراب و الّتحليف الّصحیحَ عّین:(  
  »:یشبه« -۴۰

/ فعل و فاعله  -ّي للمعلوممبن -للغائب -) فعل مضارع۱   / فعل و فاعله  -مزید ثاليثّ  -معرب -) للغائب۲  املسترت» هو«متعدٍّ   »الطّیور«متعدٍّ
/ فعل و فاعله  -معرب -اليثّ مجرّد ث -) للغائب۴  املسترت» هو«للغائب/ فعل و نائب فاعله  - معرب - ّي للمجهولمبن - ) فعل مضارع۳     »الّضمیر املسترت«متعدٍّ

  »:  الطّیران« -۴۱
  / مجرور بحرف الجرّ معرب -معرّف بأل -مذکّر -) إسم۲  معرفة/ مجرور بحرف الجرّ  -معرب -مذکّر -مثّنی -) إسم۱  
  / مضاف إلیه و مجرورمشتّق  -مذکّر -مفرد -) إسم۴  جامد/ مضاف إلیه و مجرور -معرب -مذکّر -) مفرد۳  

  »: تستعمل« -۴۲
  »آذان«معرب/ فعل و فاعله  -متعدٍّ  -»إستفعال« من باب مزید ثاليثّ  -للغائبة -) فعل۱  
/ فعل و فاعله  -معرب -للمخاطب -) مضارع۲     »اإلسم الظّاهر«متعدٍّ
  املسترت» يه«ّي للمعلوم/ فعل و فاعله مبن -الزم -مزید ثاليثّ  -) للغائبة۳  
  املسترت» يه«معرب/ فعل و فاعله  -مزید ثاليثّ  -للغائبة -) فعل مضارع۴  
 ) ۴۳-۵۰عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة(:  
  بنائه للمجهول:  ال یمکنعّین ما  -۴۳

َع اإلسالم الّناس علی طلب العلم!۲   الجلسة املاضیة!ي يف) ما أیََّد املعلّم کالم۱     ) َشجَّ
  !یُع َربّنا و نعبده حیث أمرَنا به) نُط۴  !) تخّرج الطّّالب من املدرسة بعد ثالث سنواٍت ۳  

  عّین نائب الفاعل ضمیراً مسترتاً:  -۴۴
   تلک العملیّات بشّدة!سی املقاتلین الّذین ُجرحوا يفأَنْ  ) لَنْ ۲  ) عقولهم قد غسلت فَتََغیََّر طریق حیاتهم!۱  
   املدرسة!الطّالِب ِإلجراء املرسحیّة يف ا) ینتخب هذ۴  َل نجاح الّشباب اإلیرانیّین!أخبار َحوْ  األیّام تسمعُ  ه هذ) يف۳  

  مع األخبار االُخری: تختلفُ عّین الخرب  -۴۵
  َل نجاح املسلمین!) ُهناَک آمال َحوْ ۲   ساحتها!َعبوَن يفلْ  املدرسة الطّّالب یَ ) يف۱  
  !ُت فواکَِه لَها طعٌم لذیذٌ ت هذه الّشجرة شاَهدْ ) تح۴    ی! إزدیاد العلم أرغام العد) يف۳  

  عّین الّصحیح حسب قواعد الّنسبة: -۴۶
  ) ال تَُکن ُمتّبعاً األعامل الّدنیائیّة!۲   الّسباِق! يف) فازت هذه الطّالبة اإلیراينّ ۱  
  ة من الجار و قطعُت غصون الّشجرِة!هربائیّ الک املنشارُت ) أَخذْ ۴  ) هل تَعلَُم أّن الطّاقة الحراریّة مصدٌر من الّنعم اإللهیّة!۳  

  عن العدد و معدوده:  الخطأعّین  -۴۷
  ) لهؤالء الطّّالب إثنا عرش کتاباً درسیّاً!۲  َل موضوعات الّدرس!) املَُعلّموَن طَرَحوا ِستَّ سؤاالٍت َحوْ ۱  
   من هذا الّشهر! األسبوع الثّاين أربع مقاالٍت يفأصدقايئ ) طالَعَ ۴   یوم الخمیس و هو الیوم الثّالث من هذا الّشهر!ي يف) یوم میالد أخ۳  

  :  يّ فیه العدد الّرتتیب لیسعّین ما  -۴۸
   إثنان منهم للمرّة الرّابعة! ثالثة أصدقاء و قد ساَعَدين) يل۲  ي ما فهمت الّصفحة الثّالثة منه!و لکنّ  اً ُت کتاب) طالَعْ ۱  
  !ُت إلی مکتبة املدرسِة ِألن آُخَذ کتاباً واحداً ) راَجعْ ۴  !ُمجّداتّت طالبات ولی من املسابقة فاز سِ  املرحلة االُ ) يف۳  

   البناء للمجهول: يف الخطأعّین  -۴۹

  !ةیّ  واجباتها املدرسيفي نرصت اُخت ة!  واجباتها املدرسیّ ي يفت) نََرصُْت اُخْ ۲  رسِّ الحیاِة! فهم اُساَعُد يف  فهم رسِّ الحیاِة! يف  أيب) یُساِعُدين۱  

بُوا تجارب علمیًّة يف۳     سئلٌة صعبٌة!أ  مل تُشاَهدْ   هذا اإلمتحان! سئلًة صعبًة يفأ  ) مل اُشاِهدْ ۴  بُوا!رّ جُ هؤالء أصدقاء  !  الحیاةِ ) هؤالء أصدقاء جرَّ

  للفراغ:  الخطأعّین  -۵۰

  »َجهِة الّناِس! ُمواهؤالء رجاٌل ............... يف«  

  ) یَعرِفُونَ ۴  رَفونَ ) یُعْ ۳  وا) ُعرِفُ ۲  ناهم) َعرَفْ ۱  
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  اش پس از مرگ برحسب چيست؟ يت ديدار مؤمن با خانوادهكمّ با كشتگان كفار سخن گفت و به فرمودٔه امام كاظم  ترتيب بعد از كدام جنگ، پيامبر  به -۵۱

  نيّات -) بدر4  فضايل -) بدر3  فضايل -) احد2  نيّات -) احد1  
  از زبان چه كساني در روز رستاخيز است؟ )هاؤم اقرءوا كتابيه(معيار و سنجش اعمال در قيامت چيست و عبارت شريفۀ  -۵۲

  نيكوكاران -) اعضاي بدن4  نيكوكاران -) پيامبران و امامان3  بدكاران -) پيامبران و امامان2  بدكاران -) اعضاي بدن1  
  توان در كدام آيۀ شريفه يافت؟ دهندٔه بيمار، درگيري با چه نوع شركي است و پاسخ رد به اين شرك را مي عنوان شفا ك بهاي براي پزش  باز كردن حساب جداگانه -۵۳

  )ما لهم من دونه من وليٍ و ال يشرك في حكمه احداً( -) شرك در ربوبيت2  )ما لهم من دونه من وليٍ و ال يشرك في حكمه احداً( -) شرك در واليت1  
  )افرأيتم ما تحرثون أانتم تزرعونه ام نحن الزّارعون( -) شرك در واليت4  )افرأيتم ما تحرثون أانتم تزرعونه ام نحن الزّارعون( -بوبيت) شرك در ر 3  
  كشد؟ بر اساس كدام مرتبۀ توحيد، هرگونه تصرف در جهان، حق خداوند است و كدام آيۀ شريفه اصل توحيد را به تصوير مي -۵۴

  )و هو الواحد القّهار( -) توحيد در خالقيت2  )ما لهم من دونه من وليٍ( -ت) توحيد در خالقي1  
  ) ما لهم من دونه من وليٍ( -) توحيد در واليت4  )و هو الواحد القّهار( -) توحيد در واليت3  
  گردد؟ ، استنباط مي»شود اي از آيات الهي محسوب مي  هر چيزي در اين جهان، آيه«از كدام حديث عبارت  -۵۵

  »ما رأيت شيئاً الّا و رأيت اهللا قبله و بعده و معه: «) امام علي 2  »بالعدلِ قامت السّماوات و االرض: «) رسول خدا 1  
  »تفكّروا في كلّ شئٍ و ال تفكّروا في ذات اهللا: «) پيامبر اكرم 4  »انّي ال اري الموت الّا سعادة و الحياة مع الظّالمين الّا برماً: «) امام حسين 3  
  توان فهميد؟ اي را مي  از بيت زير چه نكته -۵۶

ــــــــتي ــــــــه از هس ــــــــش ذات نايافت بخ
 

ــــه شــــود هســــتي  ــــد ك بخــــش كــــي توان
 

  هاي جهان، در بقا و تداوم هستي، به آفريننده نيازمنديم. ) ما و مجموعه پديده1  
  هايي هستند كه وجودشان از خودشان نيست. ) انسان و موجودات ديگر، پديده2  
  هاي جهان، در پيدايش و هستي يافتن، به آفريننده نيازمنديم. مجموعۀ پديده ) ما و3  
  اي كه وجودش از خودش نباشد، براي موجود شدن نيازمند به ديگري است.  ) هر پديده4  
  يك از تعبيرات زير در مورد توحيد در ربوبيت مصداق دارد؟ كدام -۵۷

  آن خداست و انسان قدرت تدبير ندارد. و هم توانش از ) توحيد در ربوبيت، بدان معناست كه هم انسان1  
  برد. نمايد و به پيش مي سوي آن مقصدي كه برايش معين فرموده، هدايت مي كند و به ) خداوند جهان را اداره مي2  
  است. كه در كنار واليت الهي، براي خود يا ساير مخلوقات حسابي جداگانه باز كند، گرفتار شرك در ربوبيت شده ) كسي3  
  ها است. هاي متعدد پديد نيامده است و قرآن يادآور اين حقيقت به انسان ) موجودات همه از خدا هستند و جهان از اصل4  
  توان يافت؟ ترتيب در كدام آيۀ شريفه مي را به» توحيد در ربوبيت«و » توحيد عملي« -۵۸

  )نستعين ايّاك نعبد و ايّاك() 2    )انّ اهللا ربّي و ربّكم فاعبدوه() 1  
  )الحمد هللا ربّ العالمين() 4  )و من يسلم وجهه الي اهللا و هو محسنٌ() 3  
  ترتيب اعتقاد به كدام مرتبۀ توحيد است؟ جهان است، به» همتاي ذات بي«و » كننده اداره«، »سرپرست«اعتقاد به اينكه خداوند تنها  -۵۹

  خالقيت -خالقيت -) ربوبيت4  اصل توحيد -خالقيت -) واليت3  اصل توحيد -ربوبيت -) واليت2  خالقيت -واليت -) ربوبيت1  
  توان با تدبر در كدام آيۀ شريفه يافت؟ جلؤه توحيد در عبادت را مي -۶۰

  )من آمن باهللا و اليوم اآلخر() 2    )دعوا اهللا مخلصين له الدّين() 1  
  )و لم يكن له كفواً احدٌ() 4  )و هللا ما في السّماوات و ما في األرض() 3  
  نيل به شخصيتي متعادل و يكپارچه، نتيجۀ درك و عمل به كدام آيۀ شريفه است؟ -۶۱

  )من يسلم وجهه الي اهللا و هو محسنٌ() 2    )ان اعبدوا اهللا و اجتنبوا الطّاغوت() 1  
  )و ما امروا الّا ليعبدوا الهاً واحداً() 4    )انّ اهللا ربّي و ربّكم فاعبدوه() 3  
  دهد؟ ه زماني ميؤه خود را ميمعرفت به خداوند، چ -۶۲

  ترين حوادث عالم ببيند. كه انسان، حضور خداوند را در كوچك ) هنگامي2  كه اعتقاد به شرك عملي جاي خود را به اعتقاد به توحيد نظري دهد. ) هنگامي1  
  به مرحلۀ شناخت قلبي برسد. مليعكه از مرحلۀ شناخت  ) زماني4  كه از مرحلۀ شناخت ذهني وارد مرحلۀ تثبيت قلبي شود. ) زماني3  
  چيست و دليل آن كدام است؟ )ال اله الّا اهللا(تعبير خداوند براي كلمۀ طيّبۀ  -۶۳

  »كند. اين كلمه دژي است كه انسان را از شرك در عقيده و عمل حفظ مي«فرمود:  زيرا پيامبر  -) دژ مستحكم1  
  رساند. مي  ها و كمال التري از زيباييزيرا اين كلمه انسان را به مراتب با -) دژ مستحكم2  
  رساند. مي  ها و كمال زيرا اين كلمه انسان را به مراتب باالتري از زيبايي -) دژ محافظ انسان از گناه3  
  »كند. اين كلمه دژي است كه انسان را از شرك در عقيده و عمل حفظ مي«فرمود:  زيرا پيامبر  -) دژ محافظ انسان از گناه4  
  شود؟ بعد از بيان كدام فرمان خداوند در قرآن كريم عنوان مي» أكيد بر قدرت الهيت« -۶۴

  )ما خلقنا السّماوات و االرض و ما بينهما الّا بالحقّ و اجلٍ مسمّيً() 1  
  )ما خلقنا السّماء و االرض و ما بينهما باطالً ذلك ظنّ الّذين كفروا() 2  
  )الخلق ثمّ اهللا ينشيء النشأة اآلخرة قل سيروا في االرض فانظروا كيف بدا() 3  
  )و خلق اهللا السّماوات و االرض بالحقّ و لتجزي كلّ نفسٍ بما كسبت و هم ال يظلمون() 4  
  امدي دربردارد؟بيانگر كدام تفكر در مورد مرگ است و اين تفكر چه پي )... فارسلنا فيهم رسوالً منهم ان اعبدوا اهللا ما لكم من الهٍ غيره افال تتقون(آيۀ شريفۀ  -۶۵

  گيري از ديگران كناره -باشد پلي براي انتقال از دنيا به آخرت مي ) مرگ2  گيري از ديگران كناره -) مرگ پايان زندگي است1  
  العاده ايجاد انرژي فوق -) مرگ پايان زندگي است4  العاده ايجاد انرژي فوق -باشد ) مرگ پلي براي انتقال از دنيا به آخرت مي3  
  گيرد؟ شود، پيام كدام آيۀ شريفه مفيد برداشت قرار مي جا كه اعراض از انذارهاي الهي منتهي به كفر ميآن -۶۶

  )و ما هذه الحياة الدّنيا الّا لهوٌ و لعبٌ و انّ الّدار االخرة لهي الحيوان() 2  )والّذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النّار بما كانوا يكسبون() 1  
  )اولئك الّذين كفروا بايات ربّهم و لقائه فحبطت اعمالهم() 4  )نا السّماوات و االرض و ما بينهما الّا بالحقّ و اجلٍ مسميًما خلق() 3  

  ۸ درس یانتها تا  ۵س در :  ۲ یزندگ و نید      ۳تا انتهای درس  ۱ درس:  چهارم یندگز  و نید
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  ها چيست؟ ند و پاسخ قرآن كريم به آنهست كنند حقيقت انسان همين بُعد جسماني اوست، در چه چيزي مردّد برخي از افراد كه فكر مي -۶۷
  )افحسبتم انّما خلقناكم عبثاً و انّكم إلينا ال ترجعون( -) امكان وجود معاد1  
  )ايحسب االنسان ألن نجمع عظامه بلي قادرين علي ان نسوّي بنانه( -) امكان وجود معاد2  
  )ايحسب االنسان ألن نجمع عظامه بلي قادرين علي ان نسوّي بنانه( -) ضرورت وجود معاد3  
  )لقناكم عبثاً و انّكم إلينا ال ترجعونافحسبتم انّما خ( -) ضرورت وجود معاد4  
  شود؟ ترتيب از كدام عبارات شريفه برداشت مي به» ها بعد از نفخ صور زنده شدن همۀ انسان«و » عامل مدهوشي اهل آسمان و زمين« -۶۸

  )ينشيء النشأة اآلخرة( -)و نفخ في الصّور() 2  )فاذا هم قيامٌ ينظرون( -)و نفخ في الصّور() 1  
  )فاذا هم قيامٌ ينظرون( -)ثمّ نفخ فيه اخري() 4  )ينشيء النشأة اآلخرة( -)ثمّ نفخ فيه اخري() 3  
  اي تأكيد دارد؟  بر چه نكته )اهللا ال اله الّا هو ليجمعنّكم الي يوم القيامة ...(آيۀ شريفۀ  -۶۹

  نامحدود خداوند) امكان وجود معاد با اشاره به قدرت 2  عدل الهي بر اساس) ضرورت وجود معاد 1  
  ) امكان وجود معاد با اشاره به آفرينش نخستين انسان4    ) غيرقابل ترديد بودن روز رستاخيز3  
  پاسخ فرشتگان به دوزخيان برزخي چيست؟ -۷۰

  )الم تكن ارض اهللا واسعة فتهاجروا فيها ...() 2  )كلّا انّها كلمةٌ هو قائلها و من ورائهم برزخٌ الي يوم يبعثون() 1  
  )النّار يعرضون عليها غدوّاً و عشيّاً و يوم تقوم السّاعة ...() 4  )ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنّا مستضعفين في االرض ...() 3  
  وحي است؟ فرمايد؛ اين فرمودٔه ايشان برگرفته از كدام تعليم ، برقراري يك سنت اعم از نيك و بد را سبب پاداش يا كيفر در قيامت ميرسول اكرم  -۷۱

  )حتي اذا جاء احدهم الموت قال ربّ ارجعون() 2    )ينبّا االنسان يومئذٍ بما قدّم و اخّر() 1  
  )لعلّي اعمل صالحاً فيما تركت كلّا انّها كلمة() 4  )ان الّذين توفاهم المالئكة ظالمي انفسهم() 3  
  يك از مراحل قيامت دارد؟ ترتيب اشاره به كدام به )ار سجّرتو اذا البح(و  )قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا(آيات شريفۀ  -۷۲

  تغيير در ساختار زمين و آسمان -) شهادت دادن اعضاي بدن در مرحلۀ دوم قيامت2  تغيير در ساختار زمين و آسمان -) سخن گفتن كافران پس از خروج از قبرها1  
  مدهوشي اهل آسمان و زمين -) سخن گفتن كافران پس از خروج از قبرها4  آسمان و زمينمدهوشي اهل  - ) شهادت دادن اعضاي بدن در مرحلۀ دوم قيامت3  
  گيرد؟ يك از مراتب توحيد، مورد تبيين قرار مي در ميان باشد، كدام» صاحب اختيار بودن او«و » همتايي خداوند در آفرينش بي«آنجا كه سخن از  -۷۳

  توحيد در ربوبيت -) توحيد در خالقيت4  توحيد در ربوبيت -) اصل توحيد3  توحيد در واليت -وحيد) اصل ت2  توحيد در واليت - توحيد در خالقيت) 1  
  توان داشت؟ چه برداشتي مي )ما لهم من دونه من وليٍ و ال يشرك في حكمه احداً(با تأمل در آيۀ شريفۀ  -۷۴

  همتايي او در فرمانروايي يت خداوند و معلوليت بي) عليت وال 2  همتايي خداوند در فرمانروايي و معلوليت واليت او ) عليت بي1  
  ) عليت واليت خداوند و معلوليت خالقيت او4  ) عليت خالقيت خداوند و معلوليت واليت او3  
  مورد معاد است؟ترتيب بيانگر وجود كدام استدالل در  به» عدم امكان دستيابي انسان به كماالت مكتسبه بعد از مرگ«و » هاي الهي در معاد تحقق وعده« -۷۵

  ضرورت، عدل -) امكان، قدرت نامحدود خداوند2    ضرورت، عدل -) ضرورت، حكمت1  
  ضرورت، حكمت -) ضرورت، عدل4  ضرورت، حكمت -) امكان، قدرت نامحدود خداوند3  

 
76- I took a basic course on Spanish literature ............... I lived in Madrid. 
 1) since 2) whether 3) because 4) while 
77- He was innocent and the police let him ............... after a night in jail. 
 1) go 2) to go 3) goes 4) going 
78- This cold medicine made me ............... asleep. 
 1) fallen 2) to fall 3) fell 4) fall 
79- It is necessary for you ............... any sort of meat. 
 1) avoid eating 2) avoiding eating 3) to avoid eating 4) to avoid to eat 
80- Why do you ............... on watching such a stupid movie? 
 1) take 2) find 3) pick 4) insist 
81- In many human ..............., people try to respect their citizens’ rights. 
 1) societies 2) supports 3) reasons 4) values 
82- The government tries to ............... inflation and price of all goods. 
 1) lean 2) lower 3) focus 4) educate 
83- My manager and I can get on very well together; he is a very ............... person. 
 1) emotionless 2) embarrassed 3) suggestive 4) flexible 
84- The lab was too noisy for students to ............... on what they were doing. 
 1) concentrate 2) release 3) store 4) state 
85- His facial ............... shows that he doesn’t agree on my new project. 
 1) statement 2) expression 3) aspect 4) contact 
86- Nowadays having a wider ...............  of scientific methods, scientists can easily conduct new experiments. 
 1) allowance 2) preparation 3) variety 4) involvement 
87- I tried to put emphasis on my comments therefore, I was forced to study those points ............... . 
 1) recently 2) previously 3) repetitively 4) anxiously 
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■■■■  CClloozzee  TTeesstt    
A famous scientist at Cambridge University believes that we can increase the natural human lifespan; it means it will be 

...(88)... for humans to live for ten centuries. Many ...(89)... scientists refuse his theory, but he stands by it. This scientist says 
that we can control aging. He thinks aging ...(90)… by damaging the cells of the human body. By fixing the damaged cells, we 
will delay aging. He states that man doesn’t ...(91)... the world as it is now. He says if people live that long, by working hard 
and getting new technology, they will make the world better ...(92)... it is today. Some experts say that suppose this theory 
works, what then? We’ll face a large number of population, lack of water and food supply, inability to provide vital 
medicines, disturbance in transportation system and many other difficulties. 

88- 1) possible 2) facial 3) occasional 4) distracting 
89- 1) each other  2) another 3) others 4) other 
90- 1) causing 2) is caused 3) cause 4) caused 
91- 1) present 2) respect 3) accept 4) distract 
92- 1) than 2) then 3) as 4) as for 
■■■■  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  II    

How much do you know about obesity? Studies have shown that among adults aged 20-74 years, obesity has increased 
from %15 to %32. What factors are usually involved in obesity? Children usually love eating junk food, ice-cream, chocolate, 
and cake. Overeating is a common habit which causes obesity and threatens the health. Adults usually spend more time on 
watching TV, working with computers, and playing video games. Lack of activity and movement would also cause obesity 
and endanger the health. Going to the gym and doing exercises would keep you from excess weight. 

Obesity is not simply a result of overeating. Research has shown that in many cases the main cause of obesity is genetic. 
Other causes of obesity include metabolic disorders, hormonal imbalances, and environmental factors. Living with excess 
weight can negatively impact your physical, emotional, and financial activities. The effects of obesity are widespread. You 
may tire easily, or you may have trouble finding clothing that fits you. Not getting on your kids at the playground, or fitting 
into a theater seat are other effects. Perhaps you even avoid social situations or limit your activities because of your weight. 
Obesity has been linked to several serious diseases, including: type 2 diabetes, high blood pressure, high cholesterol, heart 
disease, depression, and cancer. 

On the other hand, some nutritionists say that childhood obesity is increasingly being observed with changing lifestyles 
of families. The magnitude of overweight ranges from %9 to %27/5 and obesity ranges from %1 to %12 among school going 
children. These nutritionists undertake to study the magnitude of overweight/obesity and its determinants among children 
in a city in India. These dieticians tend to choose three government and three private schools. Students of 5th to 12th grades 
are considered for this research and they hope to find out the exact reason for this issue, and also they want to come to a 
reasonable conclusion in terms of presenting a good remedy to get rid of obesity or overweighing. 

93- The passage is mainly about ............... . 
 1) obesity 2) overeating 3) junk food 4) metabolic disorders 
94- “The effect of obesity is widespread” means: ............... . 
 1) the effect of obesity is popular 2) the effect of obesity is not serious 
 3) the reason why obesity is decreasing is common 4) the reason why obesity is common would be a lot 
95- According to the passage, all of the followings are true EXCEPT: ............... . 
 1) obesity can’t be considered simply as a result of overeating 2) extra weight can influence your physical activities negatively 
 3) it is stated that the main cause of obesity is genetic 4) nutritionists say that childhood obesity is because of bad diet 
96- Nutritionists’ goal is to ............... . 
 1) introduce a good remedy to get rid of obesity 2) make some important decisions about the obesity 
 3) do some experiments about the cause of obesity 4) choose some government and private schools 
■■■■  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  IIII  

Money is commonly accepted by a group of people for the exchange of goods, services, and resources. Every country has its 
own system of coins and paper money. Money hasn’t always looked like what it does today. It has taken different shapes and 
forms. In ancient time money was large, flat or round like a stone. Once shells became the most common medium of money.  

Some people found their money on the seashore. They used red, black and white shells. After breaking the shells into small pieces, 
the women polished them and made holes in them. Then they strung them on strings. One string of shell money would buy food. 

Some people could eat their money! They made money out of salt. They shaped it into small bricks. The bricks were 
stamped with a picture of the king. This meant the king accepted salt as money. Salt money was very easy to find, but when it 
rained, it might melt! 

Finally, people started using metal for money. They used gold, silver, and copper. Metal wasn’t easily hurt by water, heat or 
time. Metal money has much more advantages than stone, shell or salt money, but it is hard to carry around, so today paper 
money is the most commonly used one all around the world. 

97- The passage is mainly about ...............  
 1) How money was originated. 2) Salt was one kind of money. 
 3) Metal money is easy to make. 4) How money is spent today. 
98- People “shaped” the salt in small bricks. “shape” means: ...............  
 1) draw 2) make 3) change 4) form 
99- According to the passage, ............... . 
 1) salt money can be kept for a long time 2) metal money was the last form that people used 
 3) shells were strung on strings to give to a king 4) in ancient times people used small round money 
100- What is the disadvantage of metal money? 
 1) It is hard to carry around.  2) It has bad smell. 
 3) It is simple.  4) It is large. 
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 اسکن با توانید می شام ، گرامی داوطلب

ـاال تصویر   هوشمند گوشی ۀوسیل به ب
 ترشیحی پاسخ خود، تبلت یا و

  منایید. مشاهده را اختصاصی های درس
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  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  ادبيات اختصاصي

  دقيقه 20  180  161  20  عربي اختصاصي

  دقيقه 7  190  181  10  تاريـخ

  دقيقه 8  200  191  10  جغرافيا

  دقيقه 13  215  201  15  علوم اجتماعي

  دقيقه 20  235  216  20  و فلسفه منطق

  دقيقه 12  250  236  15  روان شناسي

  دقيقه 140گويي:  مدت پاسخ  150ها:  تعداد كل پرسش

 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
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22حاصل عبارت -۱۰۱ 7 7 1 7( )    كدام است؟  

  1 (2 7 7   2 (2 7 5   3 (5  4 (7  

4كدام عدد به عبارت  -۱۰۲ 2 3 20 18 2 45
2


    گردد؟ ۳اضافه شود، تا حاصل برابر  

  1 (1 2   2 (2 2   3 (3 2   4 (4 2   
3عبارت  -۱۰۳ 3 381 24 0 003/   3چند برابر   است؟ 3
  1 (3/0  2 (1/0  3 (9/0  4 (7/0  

2حاصل  -۱۰۴ 4 2 13 1 7 15 22 42
( ( ) ( ) ( ) )     كدام است؟  

  1 (2
3

   2 (1
2

   3 (1
3

   4 (9
2

   

3حاصل  -۱۰۵ 2 5 6 610 8 9 25 3 3( )    كدام است؟  
  1 (15  2 (20  3 (30  4 (60  

3اگر  -۱۰۶ 111 16 10004
x( )    ،باشدx كدام است؟  

  1 (5
4

   2 (2  3 (3
4

   4 (4  

45ها در بازٔه  اند. چند درصد اين داده صورت نمودار ساقه و برگ مقابل داده شده هاي آماري به داده -۱۰۷ 57, قرار دارند؟  
  1 (25  

  2 (30  

  3 (35  

  4 (45  

قـرار  Cباشد. تعداد افرادي كه در گروه  صورت مقابل مي ها به اي آن ايم. نمودار دايره بندي كرده گروه تقسيم ۵ه را به نفر از افراد جامع ۱۲۰۰ -۱۰۸
  دارند، كدام است؟

  1 (300  
  2 (400  
  3 (500  
  4 (200  
  شكل مقابل، نمودار چندبر فراواني است. در نمودار مستطيلي كران پايين دستۀ سوم كدام است؟ -۱۰۹
  1 (5/10  

  2 (5/13  

  3 (5/12  

  4 (5/11  

هـاي  فراوانـي نسـبي داده ،دنها حذف گرد از اين داده ۱۶و  ۱۵، ۱۲هاي  هاي مفروض است. اگر داده رو نمودار فراواني تجمعي داده شكل روبه -۱۱۰
13جديد در بازٔه  15, كدام است؟  

  1 (17/0  

  2 (28/0  

  3 (24/0  

  4 (32/0  

  ساقه  برگ
      ۹  ۷  ۵  ۲  ۳  
۹  ۸  ۵  ۵  ۳  ۲  ۰  ۴  

  ۸  ۷  ۷  ۶  ۱  ۱  ۵  
        ۱  ۰  ۰  ۶  

  ۵فصل :  سازی مدل و آمار    ۳ فصل:  ۱ ریاضی    ابتدای دنبالۀ هندسی تا ۲و  ۱های  فصل:  پایه ریاضی
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تقسيم كنيم و عـددي كـه  ۳دست آمده را بر  كنيم. اگر عدد به جمع مي ۶ضرب كرده و حاصل را با  ۳. آن را در كنيم يك عدد را انتخاب مي -۱۱۱
  شود. انتخاب كرده بوديم را از آن كم كنيم، طبق استدالل ............... حاصل همواره ............... مي

  2 -درك شهودي) 4  3 -استقرايي) 3  2 -استنتاجي) 2  3 -استنتاجي) 1  
  باشد؟ مي» ضرب هر دو عدد گنگ، عددي گنگ است. حاصل«كدام گزينه مثال نقض براي حكم  -۱۱۲
1) 2   2و  9) 1   1و  2 2   3 (1 1و  2 2   4 (  و   
21جملۀ عمومي از رابطۀ  ،در يك دنباله -۱۱۳ n

na ( ) (n n)   شود. تفاضل جملۀ سوم از جملۀ هشتم كدام است؟ محاسبه مي  
  1 (56  2 (62  3 (50  4 (52  
11در دنبالۀ حسابي  -۱۱۴ 7, ,   جملۀ يازدهم كدام است؟  
  1 (29  2 (33  3 (51  4 (51-  
  باشد. قدرنسبت اين دنباله كدام است؟ برابر جملۀ دوم مي ۹است و جملۀ هفتم،  ۱۵در يك دنبالۀ حسابي مجموع سه جملۀ اول  -۱۱۵
  1 (4  2 (10  3 (6  4 (8  
1در دنبالۀ حسابي  -۱۱۶ 10, x ,y , ,  جملۀ اول كدام است؟ ۱۰مجموع  
  1 (135  2 (140  3 (145  4 (155  
2در دنبالۀ حسابي  -۱۱۷ 7na n مجموع ده جملۀ اول كدام است؟ ،  
  1 (360  2 (180  3 (240  4 (120  
  است؟ كدام ۶۳و ختم به  ۱۷مجموع اعداد طبيعي فرد و متوالي با شروع از  -۱۱۸
  1 (690  2 (970  3 (680  4 (960  
انداز كرده است. پس از سي روز مجموع كـل  تومان بيشتر از روز قبل پس ۱۰۰۰انداز كرده است. او هر روز  تومان پس Aشخصي در روز اول  -۱۱۹

  انداز كرده است؟ تومان شده است. او در روز اول چه مقدار پس ۴۹۵۰۰۰انداز او  پس
  1 (1500  2 (2000  3 (2500  4 (3000  
  باشد، جملۀ اول كدام است؟ ۱۱برابر مجموع ده جملۀ اول است. اگر جملۀ سوم اين دنباله  ۷جملۀ اول  ۲۰در يك دنبالۀ حسابي مجموع  -۱۲۰
  1 (22-  2 (55-  3 (22  4 (55  

  
  هاي زير است؟ كدام گزينه پاسخ درست پرسش -۱۲۱
  شود؟ اي محسوب مي ينه، كاموا در هر دو فرايند توليد، كاالي واسطهدر كدام گز) الف  
توانست با همين سرمايه، سكه بخـرد و از فـروش آن  فردي سرمايۀ خود را صرف خريد يك ويال در كنار دريا كرده است، در حالي كه مي) ب  

  انتخاب او كدام است؟» هزينۀ فرصت«صورت،  دست آورد. در اين سود به
  بافت كاله در منزل و فروش به بستگان -هاي زمستاني در كارگاه بافندگي بافت لباس الف)) 1  
  ب) خريد سكه و سود حاصل از فروش آن    
  بافت كاله براي استفادٔه شخصي  -الف) ساخت عروسك كاموايي براي فرزند خود) 2  
  ب) خريد سكه و سود حاصل از فروش آن    
  بافت كاله در منزل و فروش به بستگان -خصيكاله براي استفادٔه ش  الف) بافت) 3  
  .ب) ارزش وياليي كه خريداري كرده است    
  هاي زمستاني در كارگاه بافندگي بافت لباس -الف) ساخت عروسك كاموايي براي فرزند خود) 4  
  .ب) ارزش وياليي كه خريداري كرده است    
يك  اين عبارت بيانگر كدام» اند. در اثر بمباران شيميايي غيرقابل كشت شدهزدٔه كشور  هاي كشاورزي در نواحي جنگ بخش زيادي از زمين« -۱۲۲

  از مفاهيم زير است؟
  كارگيري منابع و امكانات موجود در طبيعت پايين بودن سطح دانش فني بشر در به) 1  
  محدوديت ذاتي منابع و امكانات موجود در طبيعت) 2  
  محدوديت منابع و امكانات در دسترس بشر) 3  
  ها استفادٔه نادرست از منابع و امكانات و هدر دادن آن) 4  
يك از انواع خدمات قرار دارد و چـه جايگـاهي در علـم  ترتيب جزو كدام ها، هركدام به فعاليت معلمان، پزشكان و مشاوران حقوقي سازمان -۱۲۳

  ها عنوان شده است؟ اقتصاد براي آن
   توليد -اي خدمات واسطه -خدمات نهايي -خدمات نهايي )2  عقالنيت اقتصادي -خدمات نهايي -خدمات نهايي -خدمات نهايي) 1  
  عقالنيت اقتصادي -اي خدمات واسطه -خدمات نهايي -اي خدمات واسطه) 4  توليد -اي خدمات واسطه -اي خدمات واسطه -اي خدمات واسطه) 3  

  

  ۲و  ۱های  بخش:  اقتصاد
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پخت محصوالت غذايي مي فروشند. در اين كارخانه استيك گوشت كه  ۀدالر به كارخان ۱۰دامپروران، هر واحد گوشت توليد شده از دام را با قيمت  -۱۲۴
كنندگان  شده براي فروش به مصرف بندي شود و در نهايت محصول بسته بندي فروخته مي افزايش يافته توليد شده و به كارخانۀ بسته 50%ارزش آن 

  صورت: برابر قيمت هر واحد گوشت باشد، در اين ۵/۲افزودٔه مراحل مختلف توليد در مجموع  گر ارزششود. ا نهايي به بازار عرضه مي
  اي مرحلۀ دوم را تعيين كنيد. ارزش كاالي واسطه) ب  افزودٔه مرحلۀ اول و مرحلۀ آخر در اين فرايند توليد، چقدر است؟ ارزش) الف  
  ن روش محاسبۀ توليدكل، چه نام دارد؟اي) د  قيمت كاالي عرضه شده به بازار چقدر است؟) ج  
  د) روش توليد  دالر 25ج)   دالر 15ب)   دالر  10 -دالر 10الف) ) 1  
  د) روش توليد  دالر 35ج)   دالر 5ب)   دالر 25 -دالر 5الف) ) 2  
  افزوده د) روش ارزش  دالر  35ج)   دالر 15ب)   دالر 10 -دالر 5الف) ) 3  
  افزوده د) روش ارزش  دالر 25ج)   ردال  5ب)   دالر 25 -دالر 10الف) ) 4  
باشد. دليل اين اشـكال  گيري توليد حقيقي جامعه نمي هاي جاري در هر سال، شاخص مناسبي براي اندازه محاسبۀ توليدكل برحسب قيمت -۱۲۵

  چيست و چه راهكاري براي آن وجود دارد؟
  هاي واقعي براي حذف اثر افزايش ميزان توليد يمتاستفاده از ق -دليل ركود و تورم اقتصادي افزايش عدد توليد، به) 1  
  هاي واقعي براي حذف اثر افزايش ميزان توليد استفاده از قيمت -دليل تغييرات قيمت تغييرات كاذب عدد توليد، به) 2  
  ها يش قيمتهاي ثابت سال پايه، براي حذف اثر افزا  استفاده از قيمت -دليل تغييرات قيمت تغييرات كاذب عدد توليد، به) 3  
  ها هاي ثابت سال پايه، براي حذف اثر افزايش قيمت استفاده از قيمت -دليل ركود و تورم اقتصادي افزايش عدد توليد، به) 4  
  شده را محاسبه كنيد. هاي اقتصادي خواسته با توجه به جدول زير، شاخص -۱۲۶
  توليد ناخالص ملي چند ميليون دالر است؟) الف  
  توليد خالص ملي سرانه چقدر است؟) ب  
  دالر 138ب)   1380الف) ) 1  
  دالر 5/123ب)   1235الف) ) 2  
  دالر 138ب)   1235الف) ) 3  
  دالر 5/123ب)   1380الف) ) 4  
  كند؟ درستي تكميل مي  كدام گزينه، جمالت زير را به -۱۲۷
  ايم. .. محاسبه نمودهروش ............. ايم و توليد كل را به دست آورده افزودٔه تمام مراحل توليد، در واقع ............... را به با جمع ارزش) الف  
دست آمده توسـط صـاحبان  ميليون دالر باشد و ارزش اجاره و سودهاي به ۶۷۵۰اي برابر با  روش درآمدي در جامعه اگر ارزش توليدكل به) ب  

....... ميليـون دالر و اي برابـر بـا ........ روش هزينـه ميليون دالر باشد، در اين صورت توليد كل به ۱۹۵۰و  ۲۵۰۰ترتيب برابر  عوامل توليد به
  باشد.  ارزش حقوق و دستمزد نيروي انساني نيز ............... مي

  ميليون دالر 4450 -11200ب)   افزوده ارزش -افزودٔه مرحلۀ آخر توليد الف) ارزش) 1  
  ميليون دالر 2300 -6750ب)     توليد  -الف) قيمت كاالي نهايي) 2  
  ميليون دالر 4450 -6750ب)   اي هزينه -يدافزودٔه مرحلۀ آخر تول الف) ارزش) 3  
  ميليون دالر 2300 -11200ب)   درآمدي  -الف) قيمت كاالي نهايي) 4  
  پاسخ درست سؤاالت زير كدام گزينه است؟ -۱۲۸
  ند؟عنوان راهكار انتخاب ك ها را به يك از گزينه ، ممكن است كداماستمدت  دنبال سود در بلند اي كه به توليدكننده) الف  
  ؟نداردارتباط  »هاي توليد هزينه«كدام گزينه با مفهوم ) ب  
  شود. ب) مبالغي كه از تفاضل درآمد و سود توليد حاصل مي  الف) استخدام نيروي كار غيرضروري) 1  
  شود. يد ميب) مبالغي كه صرف تعمير يا جايگزيني كاالهاي فرسوده در فرايند تول  كارگيري سرمايۀ مالي بيش از نياز الف) به) 2  
  شود. ب) مبالغي كه صرف خريد يا اجارٔه عوامل توليد مي    الف) مصرف مواد اوليۀ بيشتر ) 3  
  شود. هاي مستقيم توليد حاصل مي ب) مبالغي كه از تفاضل درآمد و هزينه  تر از ساير رقبا الف) عرضۀ كاال با قيمتي پايين) 4  

3باشـد.  نفـره مـي ۵ميليون نفر و متشكل از خانوارهاي  ۵۰است. جمعيت كشور مگاوات  ۲۵۰۰۰ظرفيت توليد برق يك نيروگاه  -۱۲۹
از حجـم  5

  يابد.  ها اختصاص مي شود و بقيه به مصرف خانوار ها مي انرژي توليد شده در اين كشور صرف فعاليت صنايع و شركت
  با توجه به مطالب ذكرشده و الگوي مصرف:   
 ۲۰۰جويي چنـد المـپ  طور متوسط سهم هر خانوار در ميزان صرفه جويي كنند، به مگاوات برق صرفه ۱۵۰۰خانوارها  25%ورتي كه الف) در ص  

  وات خواهد بود؟
  رها است؟ترتيب از راست به چپ، چند درصد از توليد نيروگاه و چند درصد از سهم خانوا جويي شده به ب) اين ميزان برق صرفه  
  چه درصدي از كل توليد نيروگاه است؟ ،هزار در نظر گرفته شود، سهم هر شركت در مصرف برق ۳۰۰طور فرضي  ها به ج) در صورتي كه تعداد شركت  
  000002/0ج)    6% -15%ب)   عدد المپ 3الف) ) 2  000002/0ج)    15% -6%ب)   عدد المپ 1الف) ) 1  
15%ب)   عدد المپ 3الف) ) 3   %6    (0002/0ج)    6% -15%ب)   عدد المپ 1الف)  )4  0002/0ج  

 

 

  ميليون دالر ۲۵۰ارزش توليد خارجيان مقيم كشور
  ميليون دالر ۳۵  افراد مقيم خارج ارزش توليد

  ميليون دالر ۱۴۵۰  توليد خالص داخلي
  ميليون نفر ۱۰  جمعيت

توليد خالص داخلي %۱۰  هزينۀ استهالك 
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  هاي زير است؟ كنندٔه عبارت كدام گزينه تكميل -۱۳۰
اي كـه  ترتيب، صاحب تراكتور كه وسيلۀ خود را در اختيار يك كشاورز قرار داده است، توقع دارد ............... دريافت كند و توليدكننده به) الف  

  برداري از مواد اوليه، يك معدن را به كار گرفته بايد ............... را به صاحب آن بپردازد. براي بهره
  يابي به اين هدف، بايد ............... كنند. منظور ............... بايد درآمد خود را افزايش دهند و براي دست كنندگان به يدتول) ب  
  بازار مناسبي براي كاالي خود فراهم  -ب) جلوگيري از زيان  اجارٔه عامل زمين -الف) بهاي خدمات سرمايه) 1  
  قيمت استفاده از مواد اوليۀ ارزان -ب) جلوگيري از زيان  ارگيري منابع و امكاناتك سود به -الف) اجارٔه سرمايۀ مالي) 2  
  از استخدام نيروي كار متخصص پرهيز -ب) افزايش سود  كارگيري منابع و امكانات سود به -الف) بهاي خدمات سرمايه) 3  
  راي كاال تعيينقيمت باالتري ب -ب) افزايش سود  اجارٔه عامل زمين -الف) اجارٔه سرمايۀ مالي) 4  
  صورت ساالنه، شش ماهۀ اول و شش ماهۀ دوم تحليل كنيد. با توجه به اطالعات مندرج در جدول زير، عملكرد شركت تابان را به -۱۳۱

ميليون تومان ۱۵طور متوسط و ماهيانه ها براي خريد مواد اوليه به مجموع هزينه
  حدوا ۱۲۰۰  ماه اول سال  ۳تعداد محصول توليد شده در 
  واحد ۲۳۰۰  ماه دوم سال ۳تعداد محصول توليد شده در 
  واحد ۵۰۰  ماه سوم سال ۳تعداد محصول توليد شده در 
  واحد ۸۰۰  ماه آخر سال ۳تعداد محصول توليد شده در 

  تومان ۴۰,۰۰۰  قيمت هر واحد محصول
  ميليون تومان سود كسب كرده است. 50در نيمۀ اول سال باشد، در حالي كه  ميليون تومان زيان مي 88عملكرد ساليانۀ شركت، شامل ) 1  
  ميليون تومان زيان ديده است. 50باشد، در حالي كه در نيمۀ اول سال  ميليون تومان سود مي 12عملكرد ساليانۀ شركت، شامل ) 2  
  ميليون تومان زيان ديده است. 38باشد، در حالي كه در نيمۀ دوم سال  ميليون تومان سود مي 12عملكرد ساليانۀ شركت، شامل ) 3  
  ميليون تومان سود كسب كرده است. 12باشد، در حالي كه در نيمۀ دوم سال  ميليون تومان زيان مي 88عملكرد ساليانۀ شركت، شامل ) 4  
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۳۲
  شود؟ شناخته مي» سرمايه«عنوان  مورد، به  كدام) الف  
  ها در خريد كاال، كدام عوامل درست بيان شده است؟ كنندگان از تهيۀ كاال چيست و در رابطه با تأثيرپذيري آن فانگيزٔه مصر) ب  
  هاي توليد قيمت، درآمد، سليقه، هزينه -ب) كسب سود  الف) مواد معدني به كار گرفته شده در صنعت )1  
  ، سليقه، قيمت ساير كاالهاقيمت، درآمد -ب) رفع نياز  الف) قيچي برقي در كارگاه خياطي ) 2  
  هاي توليد، سليقه، قيمت ساير كاالها قيمت، هزينه -ب) رفع نياز  الف) كارگر سادٔه فعال در كارخانه ) 3  
  هاي توليد، قيمت ساير كاالها قيمت، درآمد، هزينه -ب) كسب سود  الف) فريزر صنعتي در كارخانه توليد بستني )4  
  زير:با توجه به نمودار تعادلي  -۱۳۳
  شود؟ دالر مي ۵۴۶۰كننده مساوي و برابر  در كدام قيمت، درآمد عرضه كننده با هزينۀ مصرف) الف  
  دالر، كمبود يا مازاد تقاضا چقدر است؟ ۷۰در قيمت ) ب  
   باشد؟ واحد مازاد عرضه نسبت به تعادل، مربوط به كدام قيمت مي ۳۰) ج  
  دالر  50) ج  واحد كمبود تقاضا 10ب)   دالر  90الف) ) 1  

  دالر 50ج)   واحد مازاد تقاضا 10ب)   دالر  130الف) ) 2  

  دالر  150ج)   واحد مازاد تقاضا 20ب)   دالر 130الف) ) 3  

  دالر  150ج)   واحد كمبود تقاضا 20ب)   دالر  90الف) ) 4  

  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۳۴
  كنندگان و برقراري تعادل در بازار، كدام است؟ توليدكنندگان و مصرف كننده، بين رفتار اقتصادي عامل هماهنگ) الف  
  درستي بيان شده است؟ كننده، در كدام گزينه به ويژگي منحني رفتار اقتصادي توليدكننده و مصرف )ب  
  عرضه: از راست به چپ صعودي -ب) تقاضا: از راست به چپ نزولي  الف) پايين بودن قيمت كاال) 1  
  عرضه: از چپ به راست صعودي -ب) تقاضا: از چپ به راست نزولي  ش كاالالف) ارز ) 2  
  تقاضا: از چپ به راست صعودي -ب) عرضه: از چپ به راست نزولي  الف) ارزش كاال) 3  
  تقاضا: از راست به چپ صعودي -ب) عرضه: از راست به چپ نزولي  الف) پايين بودن قيمت كاال) 4  
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  ت سؤاالت زير است؟كدام گزينه پاسخ درس -۱۳۵
ماليـاتي   دنبال اجراي سياسـت معافيـت گذاري در يك كشور فرضي، به انداز و سرمايه بررسي تغييرات ايجاد شده در ميزان افزايش پس) الف  

  گيرد؟ يك از موارد قرار مي حساب، در چارچوب كدام براي شهروندان خوش
  شود؟ پوشي و ارزش چه كاالهايي، محاسبه مي زش چه كاالهايي، چشمجامعه، از محاسبۀ ار» توليد كل«گيري  در اندازه) ب  
  مصرفي -اي ب) سرمايه  هاي مالي  الف) سياست) 2  نهايي -اي ب) واسطه  الف) حسابداري ملي) 1  
  نهايي -اي ب) واسطه  هاي مالي الف) سياست) 4  مصرفي -اي ب) سرمايه  الف) حسابداري ملي) 3  

  
  از چه كساني است؟» وامق و عذرا -لغز شمع -الحيات بهر و عين شاد«ترتيب آثار  به -۱۳۶
  منوچهري -عنصري -) معزي4  عنصري -منوچهري -) عنصري3  معزي -عنصري -) منوچهري2  عنصري -منوچهري -) معزي1  
  عبارت زير معرّف صاحب كدام اثر است؟ -۱۳۷
سالگي او قحطي هولناكي در خراسان پديد آمد. وي از طرف خليفۀ فاطمي با لقب  غزنوي بود. در هفتايام كودكي او مصادف با اوج حكومت «  

  »حجت، مأمور تبليغ آيين مذهب اسماعيلي در خراسان شد.
  ) اسكندرنامه4  الحكمتين ) جامع3  نامه ) الهي2  ) تمهيدات1  
  ه فارسي كيست؟ترين كتاب خاص علم نجوم، هندسه و حساب ب مؤلف اولين و مهم -۱۳۸
  ) ابونصر فارابي4  ) زكرياي رازي3  ) ابوعلي سينا2  ) ابوريحان بيروني1  
  است؟ نادرست» نامه سياست«كدام گزينه دربارٔه كتاب  -۱۳۹
  باب رسيد. 50باب بود كه بعد به  39) اين كتاب ابتدا 1  
  در كتابي گردآوري كند. الملك خواسته بود كه حاصل تجربيات خود را ) مسعود غزنوي از خواجه نظام2  
  تاريخي مربوط به پادشاهان پيشين. هاي تاريخي و نيمه ) اين كتاب پر است از حكايات و داستان3  
  ) نثر اين كتاب ساده اما محكم و ادبي است.4  
  است؟ نادرستتوضيح مقابل كدام گزينه  -۱۴۰
  ان قرآن است.) تفسير كمبريج: آنچه از اين تفسير مانده از سورٔه مريم تا پاي1  
  المحجوب: موضوع اين كتاب طريقت و اصول تصوف است. ) كشف2  
  الصوفيه: اين كتاب شرح سرگذشت و حاالت بزرگان صوفيۀ پيش از خواجه عبداهللا است. ) طبقات3  
  هاي خواجه عبداهللا به عرفا و صوفيان دورٔه خود است. نامهشامل اين اثر ) رسايل: 4  
  در كتاب فن شعر است؟ ،اديب و منتقد فرانسوي ،كدام جمله از بوالو -۱۴۱
  طبيعت انسان و قدرت ذهن او همان است كه دو هزار سال پيش بوده است.) 2  ) حتي يك لحظه از طبيعت غافل نشويد.1  
  يد.پس خود را بشناس ،) تمام واقعيت آن چيزي است كه درون شماست4  رساند، خرد است. ) تنها چيزي كه انسان را به حقيقت مي3  
  است؟ نادرستسيسم  كدام گزينه دربارٔه مكتب رمانتي -۱۴۲
  گردد. ژاك روسو و ولتر آغاز مي هاي ژان  سيسم ظاهراً با انديشه ) جنبش رمانتي1  
  دانند. عصر روشنگري مي بخش سو را تجسمو ژاك ر   ) ژان 2  
  ود است.شه و سيسم آزادي، شخصيت، هيجان و احساسات و كشف ترين اصول رمانتي ) مهم3  
  ) ويليام بليك و والتر اسكات از پيروان اين مكتب در انگلستان هستند.4  
  ترتيب از چه كساني است؟ به» سيسم سالمتي است. سيسم بيماري و كالسي رمانتي«و » كلمه عبارت از سخن است و سخن خداست.«دو عبارت  -۱۴۳
  كالريج -) ويليام بليك4  يليام بليكو  -) كالريج3  ويكتور هوگو -) ولتر2  گوته -) ويكتور هوگو1  
  نوع تشبيه كدام گزينه با بقيه فرق دارد؟ -۱۴۴

بــــــاره خيــــــاط بــــــاد صــــــبا ) دگــــــر1
 

ـــــل دوخـــــت رنگـــــين  ـــــدام گ ـــــر ان ـــــا ب قب
 

ـــمم دور2 ـــتي از دو چش ـــا گش ـــابي و ت ـــو آفت ) ت
 

ــان  ــه جه ــد ب ــياه ش ــك س ــان ي ــن جه ــين م ــر ب س
 

خـــورد ) از نســـيمي دفتـــر ايـــام بـــرهم مـــي3
 

ــــناز ورق گر   ــــه ك ــــار انديش ــــل و نه ــــي لي دان
 

ـــرا و برگشـــتي4 ـــتي م ـــغ هجـــر بكش ـــه تي ) ب
 

ــــــارم  ــــــد كــــــن دگرب ــــــدٔه جاوي بيــــــا و زن
 

  در كدام گزينه بيشترين استعاره وجود دارد؟ -۱۴۵
) اگــــر ز پســــتۀ تنــــگ تــــو دم زنــــد غنچــــه1

 

ــــدرد  ــــن ب ــــش ده ــــبا در دم ــــاد ص ــــيم ب نس
 

ـــد2 ـــاد آم ـــا ي ـــو ب ـــروي ت ـــم اب ـــازم خ ) در نم
 

ـــه م  ـــت ك ـــالتي رف ـــدح ـــاد آم ـــه فري ـــراب ب ح
 

شب چون نـرگس مسـتش بـه بيـداري گرايـد ) نيمه3
 

درشكن مينـاي مسـتي خـون خـواب انـدر سـبو كـن 
 

اي نفــــس طــــامع ) مــــرا گــــر تــــو بگــــذاري 4
 

بســـــــي پادشـــــــاهي كـــــــنم در گـــــــدايي 
 

 

 

  ۱۴س در  یانتها تا ۸ درس:  یادب یها هیآرا    ۲۲ و ۲۱ی ها درس و ۱۰س در  یانتها تا ۷ درس:  ۱ اتیادب خیتار  ۵درس یانتها تا ۱درس: ی ادب نقد و یشناس سبک عروض، ه،یقاف
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  مشخص شده است؟ نادرستعالقۀ مجاز در كدام گزينه  -۱۴۶
) رســــد دســــت تــــو از مشــــرق بــــه مغــــرب1

 

ــــــدينز   ــــــه م ــــــا ب ــــــداين ت ــــــاي م اقص
 

  (آليه)
ــــد ســــاغر شــــمرده خــــوردن2 ــــر باي ) در روز اب

 

ــــا قطــــره  ــــر ب ــــود براب ــــي ب ــــاران يعن هــــاي ب
 

  (محليه)
ــت3 ــي اس ــاي كس ــزي و تمن ــر چي ــي را س ) هركس

 

ــــر  ــــاي دگ ــــداريم تمن ــــو ن ــــر ت ــــه غي ــــا ب م
 

  (كليه)
) اكنـــون نفســـم را اثـــري نيســـت در ايـــن قـــوم4

 

ـــس   ـــر نف ـــن عم ـــه اي ـــاش ك ـــر اي ك ـــد گي برآي
 

  (سببيه)
  آمده است؟ درستي به در ابيات زير» تشبيه، استعاره، كنايه و مجاز«هاي  در كدام گزينه ترتيب قرار گرفتن آرايه -۱۴۷

اند همه خانه كسـي را خبـري نيسـت الف) مست
 

از هر كه درآيـد كـه فـالن اسـت و فالنـه اسـت 
 

نشـينان جـانم بـه طاقـت آمـد اي صبح شب ب) 
 

ــد  ــر مان داران ي چــون شــام روزهاز بــس كــه دي
 

شـــود تـــازه ز ايـــام بهـــاران داغـــم ج) مـــي
 

مانـــد دل مـــن دانـــۀ بريـــان شـــده را مـــي 
 

خواهــد گذشــتن از جهــان د) همــت مردانــه مــي
 

يوســـفي بايـــد كـــه بـــازار زليخـــا بشـــكند 
 

  د -ب -الف -) ج4  الف -د -ج -) ب3  ج -د -ب -) الف2  الف -د -ب -) ج1  
  ه است؟كدام گزينه فاقد كناي -۱۴۸

ـــــــــت از راه خراســـــــــان1 ـــــــــان برتاف ) عن
 

ـــــــور ســـــــوي ســـــــپاهان  كشـــــــيد از دين
 

) از لعــــل تــــو گــــر يــــابم انگشــــتري زنهــــار2
 

صـــد ملـــك ســـليمانم در زيـــر نگـــين باشـــد 
 

ــت3 ــت نيس ــه از مالم ــو انديش ــق ت ــه عش ــرا ب ) م
 

ـــت  ـــن تنهاس ـــر م ـــه ب ـــت ن ـــد مالم ـــر كنن وگ
 

ـــــرو شـــــادي كـــــن 4 ـــــار دل ) ب ـــــروز اي ي اف
 

ـــي  ـــت م ـــو خاك ـــو  چ ـــمخ ـــور غ ـــدين مخ رد چن
 

  قاعدٔه قافيۀ كدام گزينه متفاوت است؟ -۱۴۹
ـــــود1 ـــــه ب ـــــه ظـــــاهر كدخـــــداي خان ) او ب

 

ـــــود  ـــــه ب ـــــود بيگان ـــــه خ ـــــك در آن خان لي
 

) خواســـــت تـــــا كيفـــــر دهـــــد بـــــدخواه را2
 

ـــــــــــراه را  ـــــــــــي گم ـــــــــــر عاص آن وزي
 

) نــــــه جــــــوابي كــــــه حــــــرفش آاليــــــد3
 

ــــــايد  ــــــان بياس ــــــه ج ــــــوابي ك ــــــل ج ب
 

ـــــــن بشـــــــن4 و) صـــــــفت عاشـــــــقان ز م
 

ــــــو  ــــــه دو ج ــــــرو ب ــــــرا ب ــــــداري م ور ن
 

  تبصرٔه قافيۀ كدام گزينه با بقيه فرق دارد؟ -۱۵۰
) يكـــــي بـــــت را خـــــداي خـــــويش كـــــرده1

 

ـــــرده  ـــــه را ســـــجده ب ـــــي خورشـــــيد و م يك
 

ـــــــت2 ـــــــاب راس ـــــــد آفت ـــــــان ) برآم گوي
 

ــــــــــان خجســــــــــته رهنمــــــــــاي راه  جوي
 

) خــــــــــدا از آفــــــــــرينش آفريــــــــــدش3
 

ز پاكـــــــــان و گزينـــــــــان برگزيـــــــــدش 
 

ـــــــــذيرفتيم4 ـــــــــدايي ) پ ـــــــــه خ وي را ب
 

رســـــــولش را بـــــــه صـــــــدق و رهنمـــــــايي 
 

  است؟ نادرستقافيۀ كدام گزينه  -۱۵۱
ـــــد1 ـــــد محم ـــــت آي ـــــيش رحمت ـــــو پ ) چ

 

اميــــــد مــــــا ز فضــــــلت كــــــي شــــــود رد 
 

ــــــانيان را2 ــــــۀ ساس ــــــواني قص ــــــه خ ) چ
 

ــــــــــامانيان را  ــــــــــر س ــــــــــدون دفت همي
 

ــــــت3 ــــــه اوس ــــــونين را ديباچ ) نســــــخۀ ك
 

انــــد و خواجــــه اوســــت جملــــه عــــالم مفلــــس 
 

ــــــر4 ــــــالم سراس ــــــت در ع ــــــي نيس ) زمين
 

ـــــــرده  ـــــــب از او پژم ـــــــر از وي عج ـــــــر ت ت
 

  ؟نيستكدام گزينه ذوقافيتين  -۱۵۲
ــــكوفه1 ــــن ) ش ــــيد چم ــــز بركش ــــاي دالوي ه

 

دميــــد ســــمن نســــيم غاليــــه هــــر ســــوي در 
 

ـــدا كـــرد2 ـــق بســـتان بهـــار پي ـــون كـــه رون ) كن
 

ـــــرد  ـــــيدا ك ـــــار ش ـــــواي رخ آن نگ ـــــرا ه م
 

ــــــزم3 ــــــده ب ــــــا دي ــــــورده ) كاره ــــــا خ ه
 

ـــــــ  ـــــــده رزم امك ـــــــا ران ـــــــرده ه ـــــــا ك ه
 

ـــــاك4 ـــــره ويحـــــك چـــــرا شـــــود غمن ) خي
 

ـــــاك  ـــــردد پ ـــــه مشـــــتي دو آب گ ـــــون ب چ
 

  است؟ نادرستهجاهاي مقابل كدام گزينه  -۱۵۳
) فتاد از بلندي به سر در نشيب: 1           ( )  
 خوري مستانه خور: ) چون قدح از دست مستان مي2               ( )  
) در چشم من آمد آن سهي سرو بلند: 3           ( )  
) چون شرح اشتياق دهد در حضور دوست: 4              ( )  
  وزن مقابل كدام گزينه درست است؟ -۱۵۴
  غ زلف سركش توست: (مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن)) چنين كه در دل من دا 2  مرادش تويي از همه جوياتر است: (مفتعلن فاعالت مفتعلن فع) آنكه ) 1  
  ها: (مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن) ) اول به تكلّف بنوشتيم كتب4  ) طبيب از طلب در دو گيتي مياساي: (فعولن فعولن فعولن فعل)3  
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  است؟» حذف همزه«كدام گزينه فاقد اختيار شاعري  -۱۵۵
) شـــــنيدم كـــــه دزدي درآمـــــد ز دشـــــت1

 

ـــــــــه د  ـــــــــتب ـــــــــتان برگذش روازٔه سيس
 

ــي2 ــرادي نرســد دســت ) ب ــه م ــو كــس را ب دســت ت
 

بوســـــيدن دســـــت تـــــو از آن معتبـــــر آمـــــد 
 

ــــري3 ــــت نگي ــــرم دس ــــت اگ ــــت فراق ) از دس
 

زودا كـــه فـــراق تـــو بـــرد دســـت بـــه جـــانم 
 

) پيوســته دســت بــر ســرم از عشــق بــود كــار4
 

ــــز به  ــــاري نداشــــتم هرگ ــــت نگ ــــت، دس دس
 

  شاعري تغيير كميت مصوت بلند به كوتاه وجود دارد؟در كدام گزينه اختيار  -۱۵۶
) صــــدبار ز حــــق دور كننــــدت بــــه قفــــا1

 

گــــر يــــك ســــر مــــوي روي در خلــــق كنــــي 
 

ـــــاتم ده2 ـــــور نج ـــــو منش ـــــۀ گيس ) زان سلس
 

زان پـــيش كـــه زنجيـــرت ديوانـــه كنـــد مـــا را 
 

) كشـــتي مـــا را خـــدايا ناخـــدا از هـــم شكســـت3
 

ــــا وجــــود   ــــا آنكــــه ب ــــديم م كشــــتي را خداون
 

ـــــــــد4 ـــــــــه بپرداختن ـــــــــه خيم ) ز بيگان
 

ــــــــازو برافراختنــــــــد  ــــــــازي دو ب ــــــــه ب ب
 

  كار رفته است؟ در كدام گزينه تغيير كميت مصوت كوتاه به بلند به -۱۵۷
ـــــانش1 ـــــد عن ـــــف ش ـــــوش از ك ) وز آن بيه

 

ســــــقط شــــــد بــــــارگي در زيــــــر رانــــــش 
 

ــــس آن2 ــــاي ) پ ــــت برپ ــــان برخاس ــــه در زم گ
 

ـــــــاي  ـــــــت از ج ـــــــارگي برداش ـــــــا ب ورا ب
 

ـــــــا3 ـــــــرا ن ـــــــال) چ ـــــــيم دنب بود را باش
 

ـــــك  ـــــا حـــــال همـــــه ي ـــــد ت ـــــاره برخيزي ب
 

ـــــري4 ـــــواره ) پ ـــــك س ـــــي هري ـــــان ز پ روي
 

ـــــــاره  ـــــــران در نظ ـــــــد حي ـــــــي راندن هم
 

  در كدام گزينه اختيارات شاعري تغيير كميّت مصوت كوتاه به بلند و بلند به كوتاه وجود دارد؟ -۱۵۸
ــــت1 ــــارگي را نياف ــــون ب ــــت چ ــــي گش ) غم

 

ــــــتا  ــــــمنگان ش ــــــوي س ــــــيمه س فتسراس
 

ــت2 ــاماني نداش ــته س ــقان پيوس ــار عاش ــه ك ) گرچ
 

ــن  ــك اي ــين ي ــود چن ــم نب ــر و دره ــم ابت ــارگي ه ب
 

چنـان بـادا كـه شـاهان چـون قلـم ) نظم كـارت آن3
 

ـــد  ـــيم تيغـــت ســـر نهن ـــانبري از ب ـــر خـــط فرم ب
 

ـــان بـــاد4 ـــانبري ايش ـــه فرم ـــي هم ـــار گيت ) ك
 

ـــان  ـــه فرم ـــان در هم ـــه جه ـــار ايشـــان ب ـــي ك ران
 

  گزينه دو نوع اختيار زباني وجود دارد؟در كدام  -۱۵۹
ــــــــازي1 ــــــــم نس ــــــــر از دوري فراموش ) گ

 

گـــــــدازي مـــــــن و بـــــــا درد دوري جـــــــان 
 

ــود2 ــا نب ــوز م ــي دلس ــالم كس ــوزيم در ع ــر س ) وگ
 

هـــا ز بـــس از مهربانـــان رفـــت ســـوز مهربـــاني 
 

ــرو 3 ــدلي مف ــد خوش ــه نق ــود ش) ب ــات خ ده روز حي
 

ـــامراني  ـــاع ك ـــتن مت ـــان رف ـــد رايگ ـــه خواه ـــا ك ه
 

) بــيم اســت كــه ســودايت ديوانــه كنــد مــا را4
 

ــــا را  ــــد م ــــدنامي افســــانه كن ــــه ب در شــــهر ب
 

  در كدام گزينه اختيار شاعري زباني وجود دارد؟ -۱۶۰
ــــــود1 ــــــۀ كــــــامي ب ) هركــــــه بــــــه دنبال

 

پـــــيش تـــــو چـــــون بنـــــده غالمـــــي بـــــود 
 

ـــــــكند2 ـــــــر بش ـــــــوانيم ز س ـــــــاخ ج ) ش
 

گــــــر ز تــــــوام بــــــاز ســــــالمي بــــــود 
 

تمــــــام ) مــــــاه كــــــه در نــــــيم بمانــــــد3
 

ــــــيم  ــــــت ن ــــــيش رخ ــــــود پ ــــــامي ب تم
 

ــــــون 4 ــــــتي ) خ ــــــوردي و بگذاش ــــــم خ دل
 

ـــــود  ـــــامي ب ـــــه ج ـــــه ب ـــــاقي ك ـــــۀ ب جرع
 

  
  ۱۶۱-۱۶۶أو الّتعریب أو املفهوم ( الجواب للّرتجمةعّین األصّح و األدّق يف(:  

  »:ِر تََعٍب!أّن أحداً نال خیراً أو أصاَب نَجاحاً ِمن غی َمعْ مل یُسْ « -۱۶۱

  ) کسی نشنیده که فردی به خیری دست یابد یا به موفقیتی برسد مگر آنکه خستگی کشیده باشد!۱  

  دست آورد یا اینکه به خیر برسد بدون آنکه خستگی بکشد! ) شنیده نشده است که کسی موفقیت به۲  

  رسد!) کسی نشنیده است که بدون خستگی کسی به نیکی دست یابد یا به موفقیتی ب۳  

  ) شنیده نشده است که بدون خستگی کسی به خیری برسد یا به موفقیتی برسد!۴  

  : الخطأعّین  -۱۶۲

ِ ) کثیراً ّما یَخطأُ الّناُس يف۱     ،کنند : چه بسیار مردم در فرق گذاشنت میان تواضع و تکرب خطا می، التّفریِق بیَن التّواضعِ َو التّکربُّ

َل ا۲     آورند، پست را متواضع به حساب می : پس خوارِ ،َء متواضعاً لّدين) فَیَحَسبوَن املُتَذلـِّ

نایا،: و شخص را متکرب می۳   اً إذا یرتفَُّع ِبنفِسه َعِن الدَّ   ها باال بربد، که خودش را از پستی نامند هنگامی ) َو یَُسّموَن الرَّجَل ُمتکربِّ

  نیع!: و حقیقتاً جایگاهش را بشناسد و قدم برای کارهای زشت برندارد!) َو یعرف حقیقَة َمنزِلَِته و ال یُقدم علی األفعال الشّ ۴  

  

 
 

  ۲و  ۱ های : درس ۳ عربی    ۹و  ۸ های : درس ۲ عربی    ۲و  ۱ های  : درس چهارم عربی

20 ´: پيشنهادي زمان
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  عّین الّصحیح:  -۱۶۳

  شود؟ پرستش می ،کند نیاز منی تو را از چیزی بیو  شنود آنچه را که منی هي عنَک َشیئا؟: برای چَمُع و ال یُغنبُُد ما ال یَسْ ) لَِم تَعْ ۱  

  .برای تو آورده شده به من عرضه شد، پس از من پیروی کناز آگاهی : هامنا آنچه )يا لَم یأتَِک فَاتَِّبعن ِمن العلِم م قَد جاَءينإيّن () ۲  

یطاَن إيّن ال تَعْ () ۳   َک عذاٌب ِمَن الرَّحمن  أَخاُف أنْ بُِد الشَّ   .ترسم عذابی از خداوند به تو برسد : شیطان را عبادت نکن هامنا می)یََمسَّ

 شوی؟ شوی و ترک می هایم) پایان ندهم، سنگسار می برای چه اگر من (به حرف :؟تَهجريني و ُجَمنَّنتَِه لََرتْ ) لاِمذا لنئ مل أنْ ۴  
  : الخطأعّین  -۱۶۴

نه قٌَرب،: خداوند درود بفرستد به روحی که آن را قربی دربرگرفت،۱     ) َصلَّی اللُّه علی روٍح تََضمَّ

  در آن مدفون گشت،) فَأصبح فیه العدُل مدفوناً: پس عدالت ۲  

  را نخواهد، ایگزینیج جای اوپیامن شده است که  الً،: با حق همد به ب يَحقَّ ال یَبغِ ) قَد حالََف الْ ۳  

 راه شدند!میامِن َمقروناً!: پس حق و ایامن با هم ه) فصاَر ِبالَحقِّ و اْإل ۴  
  »:تان نیاز دارد! کشور شام اکنون بیش از گذشته به کار و تالش« -۱۶۵

   إلی عملکم و سعیکم!) إّن بالدکم اآلن بحاجة أکرث من املايض۲  ، العمل و الجهد لکم!کرث حاجة بالدکم بالّنسبة إلی املايض) أ۱  

 کم و إجتهادکم! إلی فعل) بالدکم أکرث حاجٍة اآلن من املايض۴   إلی فعلکم و إجتهادکم!) إحتیاج بالدکم أکرث من املايض۳  
  »:شوند! انسانی مهندسان متدن آیندۀ کشور می آموزان کوشای علوم دانش« -۱۶۶

  ) یصیر تالمیذ فرع العلوم اإلنسانیّة املجّدون مهندسین حضارة قادمة البالد!۱  

  ) تالمیذ فرع العلوم اإلنسانیّة مجّدون یصبحون مهندسین الحضارة البالد القادمة!۲  

  رة البالد القادمة!) تصیر تلمیذات فرع العلوم اإلنسانیّة املجّدات مهندسات حضا۳  

 مجّدات یصبحن مهندسات الحضارة القادمة البالد! ) التّلمیذات للفرع العلوم اإلنساينّ ۴  

 ۱۶۸و  ۱۶۷( اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ يف الّصحیح  عّین(:  

  :) الکتاِب إبراهیَم إنُّه کاَن ِصّدیقاً نَبّیاً کُر يفَو اذْ ( -۱۶۷

  »أنا«معلوم/ فعل و فاعله ضمیر مسترت  -متعدٍّ  -صحیح -مجرّد -م وحدةللمتکلّ  -مضارع -) اُذکر: فعل۱  

  جامد/ مضاف إلیه مجرور بفتحة نیاباً  -معرفة (علم) -منرصف -معرب -مفرد -مذکّر -) إبراهیم: إسم۲  

  مشتّق (اسم مبالغه)/ خرب فعل ناقصة منصوب -نکرة -منرصف -معرب -مفرد -مذکّر -) صّدیق: إسم۳  

  منصوب» صّدیق«)/ صفة اسم مبالغهمشتّق ( -نکرة -منرصف -معرب -مفرد -مذکّر -إسمّي: ) نب۴  

  :)نا ِمن دیارنا و أبناءناِه و قد اُخرجْ لّ  سبیِل القالوا و ما لنا أّال نُقاتَِل يف( -۱۶۸

  مسترت» نحن«معرب/ فاعله  -ّي للمعلوممبن -»مفاعلة« من باب مزید ثاليثّ  -) أّال نُقاتَِل: فعل مضارع منصوب۱  

  ّي للمجهول/ و الجملة حالیّةمبن -الزم -»إفعال« من باب مزید ثاليثّ  -للمتکلّم مع الغیر -نا: فعل مايض) قد اُخرِجْ ۲  

  ممنوع من الّرصف/ مضاف إلیه و مجرور -معرب -مشتّق (ِفعال) -معرفة باإلضافة -جمع تکسیر -) دیار: إسم۳  

 ممدود/ مجرور بحرف جرّ  -»إبن«جمع تکسیر و مفرده  -نرصفم -معرب -جامد -مذکر -) أبناء: إسم۴  

 ۱۷۰و  ۱۶۹الّتشکیل ( عّین الّصحیح يف(:  

  :)ّي ان نعبد األصنامي و بننو إذ قال إبراهیم رّب اجعل هذا البلد آمنا و اجُنبْ ( -۱۶۹

  صنامَ األ  -يَّ بَن -آِمناً  -البلدَ  -) إبراهیمُ ۴  بُدَ نَعْ  -أنْ  -آِمّنا -البلدَ  -) ربَّ ۳  األصنامِ  -أنَّ  -آَمّنا -عْل اجْ  -) ربِّ ۲  بُدُ نَعْ  - يَّ نَ بُ  - آِمناً  - َعْل اجْ  - إبراهیمُ ) ۱  
  »:ان املشتّق هو اسم مأخوذ من کلمة أخری و ان مل یؤخذ من کلمة اخری فهو جامد!« -۱۷۰

 جامدٌ  -فَُهوَ  -َخذَ یُْؤ  -َریاُخْ  -) مأخوذٍ ۴  جامدٌ  - ِمنْ  - یُؤَخذْ  - کلمةٍ  - مأخوذٌ ) ۳  جامدٌ  - رَیاُخْ  - کلمةِ  - إسمُ  - املشتقَّ ) ۲  جامدٌ  - مأخوذٍ  - إسمٌ  - املشتقَّ  - إنَّ ) ۱  

 ) ۱۷۱-۱۸۰عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة(:  

  عّین الّصحیح:  -۱۷۱

؛) کان خمسُة و ثالثوَن تلمیذاً يف۱   فِّ   ِجّداً؛ اإلمتحانات مثانیٌة و عرشوَن تلمیذاً مُ ) َو نََجَح يف۲   الصَّ

   الرّحلة متمتّعیَن!) َو أخیراً قََضی هؤالء املتفّوقون سبَع أیّاٍم و مثانیَة لیاٍل يف۴  ) َذَهَب مدیُر املدرسة بثامنیِة عَرش منهم املتفّوقین إلی رحلٍة صیفیّة؛۳  
  للمجهول:  عیّن ما یمکن أن یبنی -۱۷۲

  !الزّجاجة برضب أحد أصدقايئإنکرس ) ۲  ي بالّنجوم! تهتد املايض) کانت القافالت يف۱  

  ي من الحانوت و انرصف!) خرج املشرت ۴  ) نُجیب سؤال املعلّم الّصعب بعد قلیل!۳  
  کلّها من املشتّقات:  يمّیز املجموعة الّت -۱۷۳

  األشقیاء -األبرار -اإلنزواء -) الُعلامء۲  املعايص -يّ املهد -املستمرّ  -يّ ) الَخف۱  

غار -الَفَجرة -) الفرحان۴  الَکَسبَة -هاِجَمةامل -الِعَدی -) املَداِخل۳    الَکَسل -الصِّ
  نکرة:» من«عّین  -۱۷۴

   الّصفِّ من بیننا!) أَ تعلمیَن من نجحت يف۲  ) اإلسالم یدعو من آَمنوا أن یعبدوا اللّه دامئاً!۱  

 املسلمین!  العلوم بینن اشتهروا يفمّ  مِ ) الفارايبّ ۴  !نا من التّالمیذ صفّ ) نجح کّل من کان يف۳  
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  :الخطأعّین  -۱۷۵
   رشکة تجاریّة!ي و صدیقتاها موظّفتین يف) کانت اُخت۲   املسابقة!ي يف) کنتم آخري من قبلوا حکم۱  
 کانِت األّمهاُت منتظراٍت لتَِصَل البناُت من املدرسة!) ۴  فأفوز فوزاً عظیامً!ي کنُت معکم ) یا لیتن۳  
  ا:  تقدیرهعّین کلمة الّضّمة يف -۱۷۶
  ! األسبوع املايض الباردة يف) أمضیت اللّیايل۲  ي طور! وادي علی موسی يف) نزل الوح۱  
 ّي طبیباً یعالج األمراض الّصعبة!) کان الزّهراو ۴  ي عنک شیئاً و ال ینفعک!ما ال یغن ) مل تَعبد۳  
  یکون من نوعٍ واحد: » ال«عّین حرف  -۱۷۷
   حیاتک!) ال تعاِرش الجاهَل حتّی ال تفشل يف۲  اس!) ال دیَن لِحاکٍم ال یهتّم بأمور النّ ۱  
 ، ال نریده رئیساً!الرّجلع لکالم هذا قْ ) ال وَ ۴  تّبع أفکار من ال یعرفهم أبداً!یي ال ) أخ۳  
  :  ما یيليف الخطأمّیز  -۱۷۸
  لیلون!) حاکِمو البالد اإلسالمیّة املثّقفون ق۲   مدارس املرکِز!َعِقُد يف) مراسیُم متنّوعُة تَنْ ۱  
 ي کثیراً!ي العزیزان یَسعیاِن لراحت) والدا۴  ) علیکّن أن تحفظن کلامِت الّدرِس الجدیدِة!۳  
  فیه املفعول فیه: لیسعّین ما  -۱۷۹
  ) بعَد عهد الّشباب عّنا و وصل الّشیب إلینا!۲  ي!و أساعدک یا أخ ي) إصرب قلیالً حتّی آخَذ دابّت۱  
 العزیز أمس فصافحتُه و قبّلتُه! ي) رأیت أستاذ۴  یافة!لی الضّ  بصدیقنا إ) اآلَن نذهُب و نأيت۳  
 أن تکون فعلّیة: ال متکن يعّین العبارة الّت -۱۸۰
  ) أوقات الّشّدة تحّملنا ما ال یُطیقه األکرثون!۲  ) أیّام الّصیام تقّربنا إلی رضا اللّه و رضوانه!۱  
  البؤس تعلّمنا و إیّاکم أشیاء مفیدة!) أیّام ۴   سلوکنا!کثیراً يف نا القدر تغیّر ) لیايل۳  

  

  بود؟ چه هخامنشي، كورش جانشين و پسر كمبوجيه، مهم اقدام -۱۸۱
  لوديه فتح) 4  يونانيان با نبرد) 3  سياسي وحدت برقراري) 2  مصر به حمله) 1  
  شد؟ انجام عربستان جزيره شبه شمالي مرزهاي در روم سپاه تحركات فرونشاندن براي و مكه فتح از پس ، اسالم پيامبر غزوات از يك كدام - ۱۸۲
  احد) 4  تبوك) 3  خندق) 2  بدر) 1  
  است؟ شده تصوير رخ تمام هم و رخ نيم صورت به هم چهرٔه پادشاه باستان، سلسلۀ ايران كدام از مانده باقي هاي سكه در -۱۸۳
  منشيانهخا )4  سلوكيان) 3  اشكانيان) 2  ساسانيان )1  
  زد؟ دست اقدام كدام به ايران، به حمله از پيش و صغير آسياي به ورود و سپاه آوري جمع از پس مقدوني اسكندر -۱۸۴
  .كرد امضا صلحي پيمان روميان با) 2   .كرد فتح را سرزمين آن و شد مصر عازم) 1  
  .ورددرآ  خود تصرف به را هند شمال) 4   .شد پيروز يونانيان بر جنگ چند طي) 3  
  شد؟ مي اموري چه صرف شد، مي دريافت كشاورزان و بازرگانان از ساسانيان زمان در كه مالياتي -۱۸۵
  ها هپتال و روميان با جنگ در ساساني سپاه هاي لشكركشي) 2  جادٔه ابريشم بر تسلط و ساسانيان خارجي تجارت تقويت) 1  
  حاكمان و بزرگان ساساني، خاندان پرتجمل زندگي و دولتي مخارج) 4  صنعتي و كشاورزي توليدات از حمايت و باشكوه بناهاي ساخت) 3  
  گرفتند؟ تصميمي چه  پيامبر نهضت با مقابله براي حبشه، از مسلمانان بازگرداندن در ناكامي از پس مكه مشركان -۱۸۶
  .نندبرسا قتل به را او و برند هجوم  خدا رسول منزل به شب تاريكي در و گروهي صورت به) 1  
  .درآورند پاي از را پيروانش و  پيامبر اجتماعي، و محاصرٔه اقتصادي طريق از) 2  
  هاي خود كنند. ، ايشان را وادار به تسليم در برابر خواسته با افزايش شكنجه و آزار پيروان پيامبر) 3  
  .رنددا  باز ادامۀ دعوتش از را  پيامبر ،تهديد و تحقير سپس و تطميع طريق از ابتدا) 4  
  بود؟ يكي پاييز آغاز با سال آغاز شماري، گاه كدام در -۱۸۷
  حيواني دوازده) 4  ساساني اوستايي) 3  مصري خورشيدي) 2  بابلي قمري شمسي) 1  
  شدند؟ تقويم اصالح مأمور منجمان سلجوقي، حكومت وزير و پادشاه كدام عهد در -۱۸۸
  وسيت نصيرالدين خواجه -ارسالن آلب) 2    الملك نظام خواجه -ارسالن آلب) 1  
  توسي نصيرالدين خواجه -ملكشاه) 4   الملك نظام خواجه -ملكشاه) 3  
  باشد؟ برخوردار توانايي كدام از بايد باشد، ها گذشته بازگوكنندٔه راستين و گويا زبان مورخ، يك اينكه براي -۱۸۹
  تاريخ توضيح و شرح و بازگويي) 2  تاريخي رويدادهاي وقوع دقيق زمان تعيين) 1  
  ديگر هاي دانش دستاوردهاي از استفاده) 4  شدٔه وقايع حساب و دقيق گزارش و گزينش) 3  
  شد؟ تقويم اختراع به منجر و كرد تر جدي را آن گيري اندازه براي اي وسيله ساختن و زمان به تر دقيق توجه ضرورت نياز، كدام به بشر توجه -۱۹۰
  خورشيد غروب و طلوع زمان از آگاهي و روز محاسبۀ شبانه) 2  ليم و ديني هاي مناسبت زمان از آگاهي) 1  
  آبياري زمان و برداشت و كاشت زمان گيري اندازه و محاسبه) 4  خراج و ماليات دريافت زمان تنظيم) 3  
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  د كشاورزي گذرا چيست؟گران اروپايي در كدام نواحي مزارع استعماري ايجاد كردند؟ علت ايجا استعمار -۱۹۱
  سمت اطراف پيشروي بيابان به -مداري) 2  قوتي زمين رويش سريع درختان و كم -استوايي) 1  
  شخم زدن نامناسب خاك -مداري) 4  هاي سطحي خاك شوي اليهو  شست -استوايي) 3  
  شود؟ در تروپوسفر مشاهده مي »سرپوش گرمايي هوا«اي  در چه پديده -۱۹۲
  كاهش اليۀ اُزن) 4  وارونگي دما) 3  اي گاز گلخانه) 2  باران اسيدي) 1  
  باشد، درست است؟ مي» بيابان«هاي زير كه در رابطه با  چند مورد از عبارت -۱۹۳
  شود. آورد ولي انسان موجب گسترش و پيشروي بيابان مي وجود مي برخي معتقدند طبيعت، بيابان را به) الف  
  رود. يليارد تن خاك در كشور ما از بين ميم ۵/۱بر اثر فرسايش آبي، ساليانه ) ب  
  هاي كشاورزي يك هكتار در سال است. كند و فرسايش در زمين استخراج معدن، محدودٔه وسيعي از زمين را تخريب مي) ج  
  .ه استوجود آورد اي به ها در حال تغيير است و كشف فسفات در بيابان تغيير عمده د) شيؤه زندگي در بيابان  
  شود. عمدتاً ناشي از فعاليت انسان است كه موجب كاهش توان خاك براي رشد گياه ميزايي  بيابان) ه  
    1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  وسعت مراتع ايران تقريباً چند برابر اراضي كويري و بياباني است؟ -۱۹۴

  1 (2  2 (1
2

   3 (3  4 (1
3

   

  هاي زير است؟ پاسخ درست و كامل پرسش كدام گزينه -۱۹۵
  هاي حرا در كدام منطقه وجود دارند؟ الف) با توجه به نقشه، جنگل  
  هاي حرا از كدام نظر اهميت دارند؟ ب) جنگل  
  موردنياز براي دام ۀتأمين علوف -1) 1  
  جلوگيري از فرسايش خاك -2) 2  
  توليد محصوالت دارويي و صنعتي -1) 3  
   ي و تغذيۀ دامداروساز  -2) 4  
  يك از كشورهاي زير امكان صيد مرواريد و ماهي وجود دارد؟ در كدام -۱۹۶
  عربستان -يمن -عراق) 4  كويت -هند -پاكستان) 3  امارات متحدٔه عربي - قطر - عمان) 2  بحرين -عربستان -ايران) 1  
  است؟كدام گزينه بيانگر شاخص جغرافياي اسالمي تا پايان سدٔه پانزدهم ميالدي  -۱۹۷
  تنظيم اطالعات گردآوري شده در رابطه با كشور چين، روم، ايران و هند) 1  
  كشي و نظامي از مناطق مختلف آوري اطالعات نقشه جمع) 2  
  هاي مختلف ها و مكان كشي علمي از سرزمين پيشبرد جغرافياي رياضي و نقشه) 3  
  ها  ا و مردم ساكن آنه گردآوري و تنظيم اطالعات عمومي و جغرافيايي از سرزمين) 4  
  دان دربارٔه گياهان درست است؟ كدام گزينه در رابطه با شيؤه مطالعۀ جغرافي -۱۹۸
  گيرد. خواص ژنتيكي و بنيادزيستي را در نظر مي) 2  كند. توليد و تكثير گياهان را بررسي مي) 1  
  دهد. يستم را مورد بررسي قرار ميبا ساير اجزاي سآن ارتباط ) 4  دهد. فتوسنتز گياهان را مورد بررسي قرار مي) 3  
  ها، كدام گزينه در رابطه با شكل مقابل درست است؟ با توجه به انواع سيستم -۱۹۹
   شود. مواد جديد دائماً وارد سيستم مي) 1  

  شود. رابطۀ متقابل سيستم و محيط ديده مي) 2  

  شود. ناپذير تكرار مي صورت پايان مواد به) 3  

  كارخانه مانند اين سيستم هستند. سيستم شهر، خاك و) 4  

  يك از موارد زير در رابطه با نتيجۀ نگرش سيستمي درست است؟ كدام -۲۰۰
  شناسند. محيط زندگي خود و ديگران را بهتر مي) ب  كنند. هاي كيفي بيشتر استفاده مي از روش) الف  
  شوند. به انديشۀ توحيدي نزديك مي) د    كنند. بُعدي فكر مي تك) ج  
  »د«و  »ب«) 4  »د«و  »ج) «3  »ج«و  »ب) «2  »ب«و  »الف«) 1  

  ۹ درس یانتها تا ۵ درس:  ۱ ایجغراف    ۲و  ۱های  درس:  چهارم ایجغراف
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  شناسي است؟ ترتيب هر عبارت تعريف كدام علوم يا مفاهيم جامعه به -۲۰۱
   كند. ا مطالعه ميهاي نژادي و همچنين ابعاد فرهنگي جوامع پيشين و جوامع شهري ر علمي است كه كنش اجتماعي و روابط اقوام محلي و گروه  
   كند. وجو مي هاي انساني و اجتماعي را از گذشتۀ دورتر، بر اساس آثار و بقاياي انساني جست علمي است كه واقعيت  
   .شيؤه كنش اجتماعي است كه مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته باشد  
   هاي اجتماعي است. ها و واقعيت علم به پديده  
  علوم اجتماعي -هنجار اجتماعي -شناسي باستان -شناسي مردم) 2  علوم اجتماعي -هنجار اجتماعي -يختار  -شناسي جامعه) 1    
  حقوق -ارزش اجتماعي -شناسي جامعه -شناسي مردم) 4  حقوق -پديدٔه اجتماعي -تاريخ -شناسي جامعه) 3  
  ترتيب هر عبارت در رابطه با علوم اجتماعي، پيامد كدام مورد است؟ به -۲۰۲
   ان همدلي و همراهي با ديگرانامك  
   امكان انتقاد نسبت به خطاهاي رفتاري و اجتماعي  
   هاي اجتماعي بيني نسبت به آثار و پيامدهاي فعاليت قدرت پيش  
    ناديده گرفتن تفاوت موضوع علوم طبيعي و علوم اجتماعي  
بسنده  -ديگران امكان همدلي با -گيري اجتماعي صحيح دانشمند و موضع فراهم شدن فرصت واكنش -ايفاي نقش علوم ابزاري توسط علوم اجتماعي) 1  

  ها كردن علوم به شناخت و فهم كنش
نسبت به علوم  تر بودن موضوع علوم اجتماعي عام -هاي اجتماعي آگاهانه و ارادي بودن كنش -دادرسي و انتقاد نسبت به خطاهاي رفتاري و اجتماعي) 2  

  گاه صرفاً حسي و تجربيبه رسميت شناختن ن -انساني
نقـش علـوم  ايفـاي -هـا هاي اجتماعي انسان شناسايي كنش -هاي اجتماعي تأثير متقابل پديده -هاي ديگران توسط علوم اجتماعي فهم معاني كنش) 3  

  ابزاري توسط علوم اجتماعي
شناسـايي  -ارهاي رفتاري خود و ديگران در علـوم اجتمـاعيها و هنج ظرفيت داوري دربارٔه ارزش -هاي ديگران توسط علوم اجتماعي فهم معاني كنش) 4  

  وار طبيعي هاي اندام هاي اجتماعي مانند پديده در نظر گرفتن جامعه و پديده -ها هاي اجتماعي انسان كنش
  شناسي مطابقت دارند؟ ترتيب عبارات مشخص شده با كدام مفهوم جامعه به -۲۰۳
ها در فضاي مجـازي، انگيـزٔه  . آنآوري كنند زدگان جمع هايي را براي زلزله كمكنرمندان سعي كردند اي از ه در جريان زلزلۀ كرمانشاه، عده«  

نظـران معتقدنـد  ها در همين راستا به مناطق زلزله زده سفر كردند. صاحب وطنان بيان كردند. برخي از آن به هم  و عالقه نوع دوستيخود را، 
  ».نوع در جامعه باشد ه همترويج كمك بتواند سبب  چنين اقداماتي مي

  پذيري جامعه -هنجار اجتماعي -كنش اجتماعي) 2  عقالنيت -كنش اجتماعي -هنجار اجتماعي) 1    
  مسئوليت و تعهد -پذيري جامعه -ارزش اجتماعي) 4  كنترل اجتماعي -ارزش اجتماعي -كنش اجتماعي) 3  
  به كدام متفكر است؟ ترتيب هريك از اقدامات مربوط به -۲۰۴
   شناسي در دانشگاه اليپزيك تأسيس نخستين آزمايشگاه روان  
   روش تجربي هاي شناخت علمي به توجه به محدوديت  
   بندي علوم به علوم نظري و علوم عملي تقسيم  
   هاي علوم انساني و علوم طبيعي توجه به تفاوت موضوع  
  آگوست كنت -فارابي -ماكس وبر -وونتويلهلم ) 2  ديلتاي -عالمه طباطبايي -آگوست كنت -) ماكس وبر1  
  ديلتاي -سينا ابن -ماكس وبر -ويلهلم وونت) 4  ماكس وبر -ارسطو -ديلتاي -آگوست كنت) 3  
  است؟ نادرستترتيب كدام عبارت درست و كدام  به -۲۰۵
   آورند. وجود مي هاي اجتماعي به براي نقش هاي اجتماعي و با تعليم و تربيت، زمينۀ الزم را ها بعد از تحقق، از طريق كنش هنجارها و ارزش  
   ها و هنجارهاي اجتماعي است. پذيري، متناسب با باورها، ارزش كنترل اجتماعي و جامعه  
   هاي انساني، از پيچيدگي كمتري نسبت به علوم طبيعي برخوردار است. دليل آگاهانه و ارادي بودن كنش بيني علوم اجتماعي به قدرت پيش  
   عالمه طباطبايي، اعتباريات داراي پيامدهاي ارادي و تكويني هستند. از ديد  
  درست -درست -نادرست -نادرست) 2  نادرست -نادرست -درست -) نادرست1 
  نادرست -درست -نادرست -درست) 4    درست -نادرست -درست -درست) 3  
  است؟ تنادرسترتيب كدام عبارت دربارٔه عقل نظري درست و دربارٔه عقل عملي  به -۲۰۶
  گيرد. تشخيص خوبي عدالت و بدي ظلم توسط آن صورت مي -يابد ميطور مستقل و با روش تجريدي احكام رياضي و متافيزيكي را در  به) 1  
  گيرد. با حفظ هويت علمي خود، وظيفۀ تدبير اجتماعي را برعهده مي -شناسد هاي طبيعي را مي كمك حس و با روش تجربي، هستي به) 2  
  كند. هاي ارزشي و فعاليت تدبيري حل مي شناسي را براي داوري مشكالت جامعه -پردازد ها مي ي كه به شناخت هستيا قوه) 3  
  گشايد. هاي طبيعي مي هاي اجتماعي و انساني را با پديده راز تفاوت پديده -شناسد اي است كه بايد و نبايدها و احكام ارزشي را مي قوه) 4  

  ۷تا انتهای درس  ۴درس :  ۱ یشناس جامعه    ۴تا انتهای درس  ۱ درس:  یجهان نظام یشناس جامعه
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  ترتيب هر عبارت مربوط به كدام بخش از جدول است؟ به -۲۰۷ 
   سوي نظام مطلوب توصيه جهت گذار از نظام موجود به  
   تأثير فعال ذهن و عقل انسان در جريان شناخت  
   شناخت رفتارهاي معنادار  
    ديگري از معرفت و عقالنيت براي شناختبه رسميت شناختن سطوح  
  د - ه -و -ج) 4  د -الف -ج -و) 3  ب -الف -د -و) 2  الف -د -ه -) ب1  
شناسي انتقادي چيست؟ عقالنيت سطح اول به چه معناست و كدام گروه جهان عيني و طبيعـي را مـادٔه خـامي در  ترتيب مشكل جامعه به -۲۰۸

  ند؟دان هاي اجتماعي انسان مي معرض برداشت
هـاي  بيني و ارزش عقالنيتي كه از جهان -ماند مي از نشان دادن معيار و ميزاني فراتر از محصوالت اجتماعي و تاريخي انسان و معتبر براي همگان، باز) 1  

  دانند. تر از جهان ذهني و طبيعي مي گروهي كه جهان فرهنگ را مهم -كالن دفاع نمايد
گروهي كه جهان  -كند عقالنيتي كه از نسبيت فرهنگي جلوگيري مي -كند رهيز ميپعلمي به شناخت تجربي  در روش خود از محدود كردن شناخت) 2  

  دانند. ذهني و فردي افراد را تابع فرهنگ جامعه مي
عقالنيتي  -كند وجو مي جستتواند داوري ارزشي و هنجاري داشته باشد،  با فراتر رفتن از محدودٔه علوم تجربي و ابزاري سطوح ديگري از علم را كه مي) 3  

گروهي كه بين علـوم طبيعـي و انسـاني و اجتمـاعي  -سازي، سازماندهي و مديريت اجتماعي بپردازد هاي فرهنگي به نظام كه بر اساس عقايد و ارزش
  تفاوتي قائل نيستند.

 -كنـد كـه از ناكـامي در ادعاهـاي جهـاني جلـوگيري ميعقالنيتي  -شناسد عنوان ابزار مستقل معرفتي به رسميت نمي عقل را چون حس و تجربه به) 4  
  د.نكن گروهي كه جهان عيني را به جهان طبيعت محدود مي

  ترتيب هريك از موارد زير مربوط به كدام اشكال استعمار است؟ به -۲۰۹
   المللي استفاده از نهادها و ساختارهاي اقتصادي و سياسي بين / شورهاي مسـتعمرهاستفاده از مجريان بومي و داخلي ك  /  پيشـرفت در

  گران پنهان و مجريان آشكار  استعمار / هاي فرهنگي و علمي  ها و ظرفيت استفاده از ابزار /  زمينۀ اقتصاد صنعتي و دريانوردي
  استعمار نو -تعماراس -استعمار فرانو -استعمار فرانو -استعمار) 2  استعمار فرانو -استعمار -استعمار فرانو -استعمار -) استعمار نو1  
  استعمار نو -استعمار فرانو -استعمار -استعمار نو -استعمار نو) 4  استعمار نو -استعمار فرانو -استعمار -استعمار فرانو -استعمار فرانو) 3  
  است؟ نادرست ،هاي جهاني اسالم كدام گزينه دربارٔه عقايد و ارزش -۲۱۰
  داراي فطرتي الهي و كرامتي ذاتي و خليفۀ خداوند در زمين است. ،عهد، مسئولانسان در ديدگاه اسالم، موجودي مختار، مت) 1  
داند و پيروزي مستضعفان بر مستكبران و حاكميت آيين و دين حـق را بـه همـۀ  اسالم، جامعۀ اسالمي را موظف به تالش براي آزادي مستضعفان مي) 2  

  دهد. بشريت نويد مي
ي، مسئول آباد كردن اين جهان و موظف به پرهيز از فساد در خشـكي و دريـا اسـت؛ قلـب در فرهنـگ اسـالم، انسان بر اساس مشيت و خواست اله) 3  

  ترين مخلوق خداوند است. زيباترين و محبوب
اكميـت مانع شدن از چرخش ثروت در دست اغنيا و بـراي آزادسـازي مستضـعفان از ح ،پيامبران براي برانگيختن عقل آدميان، اجراي عدالت و قسط) 4  

  اند. مستكبران، مبعوث شده
  كدامند؟ »ج«و  »ب«، »الف«هاي  ترتيب مصداق به -۲۱۱

  پيامد  پديدٔه تاريخي
  الفقدرت و عمق معرفتي فرهنگ اسالمي

طور كامل هاي فرهنگ اسالمي به آشكار نشدن ظرفيت  ب
  ج  تالش عالمان مسلمان

  غنا و عمق معرفتي فرهنگ اسالمي -اي خالفت رفتار قومي و قبيله -هاي ديني ش مفاهيم و ارزشهاي مهاجم به استفاده از پوش ناگزير ساختن قدرت) 1  
  اسالمي فرهنگ در مهاجمان جذب و هضم - عثماني و مغوالن مانند هايي قدرت غلبۀ - اي قبيله و قومي مناسبات چارچوب در اسالمي جامعۀ اقتدار به بخشيدن سازمان) 2  
عبـور  -اي هايي مانند مغوالن و سلجوقيان با عادات تـاريخي و فرهنـگ قـومي و قبيلـه غلبۀ قدرت -مهاجم بيگانه درون خودهاي  هضم و جذب گروه) 3  

  عقايد اسالمي از مرزهاي جغرافيايي و سياسي جوامع مختلف
  اي اقتدار اسالمي در چارچوب مناسبات قومي و قبيله سازمان بخشيدن به - هاي سياسي عملكرد قدرت - هاي سياسي حاضر در مناطق اسالمي تأثير اسالم بر قدرت) 4  
  قومي با استبداد استعماري چيست؟ -تفاوت راهبردي استبداد تاريخي -۲۱۲
اي جـز حفـظ  دليل عمل در سايۀ قدرت و سلطۀ جهان غرب در جهت گسترش نيازهاي اقتصادي و فرهنگي جهان غـرب چـاره استبداد استعماري به) 1  

  ي ندارد.مظاهر فرهنگ اسالم
  اي خارج از جهان اسالم نداشت. رغم هويت اسالمي خود، عقبه استبداد قومي به) 2  
  كرد پوشش ديني خود را حفظ كند.  گزيد و تالش مي استبداد قومي از رويارويي مستقيم با حضور قوي و توانمند فرهنگ اسالمي دوري مي) 3  
  اي داشت. تر ريشه در مناسبات قومي و قبيلهقدرت سياسي جوامع اسالمي بعد از استعمار، بيش) 4  
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  به ترتيب هر عبارت مربوط به كدام ويژگي فرهنگ مطلوب جهاني است؟ -۲۱۳
   هاي مختلف داشته باشد. تواند معيار و ميزاني براي سنجش عقايد و ارزش فرهنگي كه نمي  
   ي را تعريف كند.ها و عقايد خود يك نظام جهان تواند بر مبناي ارزش فرهنگي كه نمي  
   سازد. هايي، انسانيت را به بحران روحي و رواني گرفتار مي بسط و گسترش چنين فرهنگ  
   سازد. از بين بردن قدرت مقاومت يك فرهنگ، زمينۀ نفوذ و تسلط فرهنگ بيگانگان را فراهم مي  
  ليتمسئو -معنويت -عقالنيت سطح دوم -حقيقت) 2  معنويت -آزادي -عدالت -) حقيقت1 
  حقيقت -عدم معنويت -مسئوليت -عقالنيت سطح اول) 4  مسئوليت -آزادي -عقالنيت سطح اول -عقالنيت سطح دوم) 3  
  ترتيب هر عبارت اشاره به كدام نوع از فرهنگ دارد؟ به -۲۱۴
   هاي مطابق با نيازهاي فطري ها، هنجارها و رفتار عقايد، ارزش  / دي خاصها متوجه به نژا ها و ارزش آرمان  / هاي مطابق با  عقايد و ارزش

   حق و هنجارها و رفتارهاي مخالف با حق
  فرهنگ سلطه -صهيونيسم -) فرهنگ حق1 
  فرهنگ ناحق -فرهنگ قطبي -فرهنگ فطري) 2  
  فرهنگ استكبار -گونۀ اول فرهنگ در حال جهاني شدن -گونۀ دوم فرهنگ در حال جهاني شدن) 3  
  مدينۀ فاسقه -صهيونيسم -فرهنگ حق) 4  
  ، درست است؟»كنند گروهي كه جهان عيني را به طبيعت محدود مي«و » متفكران مسلمان«ترتيب كدام گزينه دربارٔه  به -۲۱۵
هـا جهـان عينـي را  آن -كنند و معتقد به پيوند بين جهان عيني و انسـاني هسـتند ها جهان عيني را به جهان طبيعت و فوق طبيعت تقسيم مي آن) 1  

  دانند. دانند و ذهن افراد را داراي هويت معنوي مي از جهان ذهني و فرهنگي مي تر مهم
اين گروه جهان طبيعت را در برابر  -اي قائل هستند دانند و براي جامعه و فرهنگ نيز جايگاه ويژه ها ادراك و آگاهي را محدود به حيات انساني نمي آن) 2  

  گويند. ن ميدهند و از سه جهان سخ جهان انساني قرار مي
ها جهان طبيعت بخشي از جهان  نزد آن -كنند ها از مفاهيم ديني و تكويني با عناويني مانند دنيا و آخرت، شهادت و غيب، ملك و ملكوت، ياد مي آن) 3  

  دانند. عيني و تكويني است و جهان عيني را محدود به جهان طبيعت نمي
هـا ذهـن افـراد و فرهنـگ  آن -گيرنـد دانند و جهان فردي اشخاص را ناديده مـي در تعامل با يكديگر مي ها هر دو جهان فرهنگي و عيني را مهم و آن) 4  

  دانند و بين علوم طبيعي و انساني و اجتماعي تفاوتي واقعي قائل نيستند. جامعه را داراي هويت مادي مي

 
 ؟نيستدالل سازگار كدام گزينه با نظر ارسطو، دربارٔه است -۲۱۶
  گيرد و فعاليتي طبيعي است. ) از ذات آدمي سرچشمه مي2  فرايند استدالل وظيفۀ منطق است. ) كشف عوامل مؤثر بر1  
  ) شرط استدالل كردن، آگاهي است نه دانستن منطق.4  ) ابزار طبيعي ذهن آدمي براي كشف مجهوالت است.3  
  وجه باشد؟ م و خصوص منعمو 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 ) چون در اين حالت، معرِّف روشن4  ) زيرا تعريف فاقد مفهوم دروني معرَّف خواهد بود.3  
  ر است، ممكن است ...............وقتي تعريف منطقي يك مفهوم دشوا -۲۱۸
  ) آن مفهوم فاقد مفاهيم دروني باشد.2  نظر باشد. ) دربارٔه ذاتيات آن مفهوم اختالف1  
  ) مفهومي بديهي و غيرقابل تعريف باشد.4  ) مفهوم فاقد جامعيت يا مانعيت باشد.3  
 منظور چيست؟» شود منطبق ميفقط بر يك مصداق و يك فرد خارجي «گوييم يك مفهوم  وقتي در منطق مي -۲۱۹
  مصداقي بودن، فرض مصاديق متعدد برايش محال است. دليل تك ) به2  واقع يك مفهوم جزئي است كه يك مصداق بيشتر ندارد. ) در1  
  شود برايش فرض كرد. ) اگر كلي باشد، مصاديق متعددي مي4  است.» پروردگار يكتا«) از نظر كلي يا جزئي بودن، مانند مفهوم 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. ) هيچ كدام از ديگري عام3  
  ذاتي مفهوم الف باشند، كدام گزينه قطعاً درست خواهد بود؟» 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. خصوص من عموم و» ج«يا » ب«، با »الف«) نسبت 4  تر نيست. هرچه باشد، الف مفهوم عام» ج«با » الف«) نسبت 3  
  .اند شناسايي قابل قانون مفهوم بطن ............... در ............... و اصل فلسفي دو -۲۲۲
  طبيعت بودن شناخت قابل -تجربي روش ) درستي2  عليت -طبيعت كردن عمل ) يكسان1  
  عليت -جهان داشتن ) واقعيت4   طبيعت بودن شناخت قابل -جهان داشتن ) واقعيت3  
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  ؟ندارد فلسفي بررسي به نياز گزينه كدام -۲۲۳
  كند. عمل اخالقي تواند نمي ندارد، باور راستگويي به كه ) كسي1  
  كرد. بررسي را اجتماعي نهادهاي كار افراد، نيت جاي به بايد جامعه شناخت ) در2  
  شود. مي اجرا مختلفي هاي شكل به مختلف، كشورهاي در اكثريت، نظر ) حاكميت3ِ  
  بگيرد. عهده بر را اعمالش مسئوليت بايد هركس است؛ زيرا اعدام قتلي هر ) مجازات4  
  .دگردمي ............... مطرحدر مورد حقيقت ذهن انسان و قواعد آن در شناخت عالم خارج در  بحث -۲۲۴
  ) علوم تجربي4  ) فلسفه3  ) هنر2  شناسي ) روان1  
  دارد؟» مهد تفكر فلسفي«ارتباط كمتري با  گزينه از منظر تاريخ فلسفه كدام -۲۲۵
  ) آناكسيمندر4  فلسفي ) نخستين مدارس3  زمين مشرق ) اديان2  ) ايونيا1  
  بود؟ چه سوفسطائيان ظهور اجتماعي زمينه -۲۲۶
  ماهرانه پردازي ) سخن4  ثروت و مال ) خواست3  انديشمندان دانا ) نبود2   تفكرات فلسفي ) تعدد1  
 است؟  نادرستمورد فطرت ثاني كدام گزينه در  -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 ) به4  اعتنايي مردم عامي به آن باعث كاهش ارزش آن نيست.  ) بي3  
  ؟دهد نميرا مورد ترديد قرار » واقعيت مستقل از ذهن«صل كدام گزينه ا -۲۲۸
  شود و نه شناخته. ) موجود ممكن است ديده و شناخته شود و الوجود هرگز نه ديده مي1  
  آيند نه چيزي بيشتر. توانيم بگوييم كه اشياء چگونه به نظر ما مي ) ما حداكثر فقط مي2  
  چه هست و مقياس نيستي آنچه نيست.چيز است، مقياس هستي آن ) آدمي مقياس همه3  
  چيز وجود ندارد؛ ثانياً به فرض وجود، براي انسان شناختني نيست. ) اوالً هيچ4  
  ؟شود نميدر آثار كدام شخص اثري از فلسفۀ اشراق ديده  -۲۲۹
  ) فخرالدين رازي4  الدين سهروردي ) شهاب3  ) ميرداماد2  ) خواجه نصيرالدين طوسي1  
 در اواخر قرون وسطي ...............توان گفت  مي -۲۳۰
 نداشتند. آشنايي با افكار و نظرات ارسطو ) فيلسوفان مسيحي 2  رشد شكل گرفت.  سينا و ابن ) اصالت عقل اروپاييان متأثر از ابن1  
  ) زمينه براي اصالت عقل در عصر جديد وجود داشت. 4  ) فكر نوافالطوني توسط آگوستين گسترش يافت.3  
 ؟ نداردحكما معتقدند كه شكاك واقعي وجود  چرا -۲۳۱
  وشتم اقدامي نكند. كس نيست كه در مقابل گرسنگي يا ضرب ) چون هيچ2  ) زيرا اصل واقعيت مستقل از ذهن نه اثبات شدني است نه انكار شدني. 1  
 متناقض با شكاكيت است.  ،اختخاطر اينكه يقين در شن ) به4  دليل اينكه شكاكيت مرز جدايي فلسفه از سفسطه است.  ) به3  
 .............. . اش را ممنوع دانست، مثل اين است كه معتقد باشيم اي امر كرد اما نتيجه توان به مقدمه مي اگر معتقد باشيم -۲۳۲
 ) صورت فلسفۀ اسالمي از فلسفه يونان گرفته شده؛ اما محتوا در متن خود اسالم است. 1  
 لسفي را به زبان ديگري مطرح كرده؛ اما محتوا فلسفي است. ) دين مباحث و موضوعات ف2  
 افق است؛ اما تفكر از واجبات شرعي نيست.  شناسي اسالمي با معرفت فلسفي هم ) جهان3  
 تنهايي كافي نيست.  ) براي فهم فلسفۀ اسالمي بايد فلسفۀ يونان را فهميد؛ اما اين كار به4  
  درستي مطرح شده است؟ ماهيت بهدر كدام گزينه، مغايرت وجود و  -۲۳۳
  شود. ) زيادت وجود بر ماهيت يعني وجود در ذهن بر ماهيت حمل مي2  ، مفهوم هستي جزئي از مفهوم اسب است.»اسب هست«) در قضيۀ 1  
  الباري ماهيت ندارند. عدمي مانند شريك ) بر اساس مغايرت وجود و ماهيت، مفاهيم4  شود. ) هر واقعيت يگانه، در جهان خارج به دو بخش وجود و ماهيت تقسيم مي3  
  است؟» امكان«در كدام گزينه مادٔه قضيه  -۲۳۴
  ) سيمرغ مادي است.4  ) كوه طال، كوه طالست.3  الوجود است.  ) كوه طال ممكن2  الوجود مادي است. ) ممكن1  
باشـد، در  »ب«مصداقي از » ج«باشد. اگر  اعم »ب«اخص و  »الف«نحوي كه  عموم و خصوص مطلق است؛ به» ب«و » الف«نسبت دو مفهوم  -۲۳۵

  است؟» امتناع«كدام گزينه مادٔه قضيه 
  ) ج غير ب نيست. 4  ) ج غير ب است.3  ) ج غير الف نيست.2  ) ج غير الف است.1  

  
  بپردازند؟اي به توصيف و تبيين علمي رفتار انسان   كنند تا اندازه شناسان چگونه سعي مي ن روا -۲۳۶
  هاي آزمايشگاهي ) با بررسي جزئيات رفتار از طريق روش2  هاي علمي ) با بررسي دقيق و با استفاده از آخرين روش1  
  هاي علمي دانشمندان گذشته  ) با استفاده از يافته4  هاي عقلي گيري هاي منطقي و نتيجه ) با استفاده از روش3  

  

   ۱ فصل:  یشناس روان
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  هاي تحقيق است؟ روش يك از ترتيب از معايب كدام به» روي رفتارگر  كنترل آزمايشعدم «و » وجود مشكالت تفسيري« -۲۳۷
  طبيعي ٔهمشاهد -) آزمايشي4  همبستگي -) آزمايشي3  مشاهده طبيعي -) همبستگي2  آزمايشي -) همبستگي1  
  ؟نيستدرست » شناسان روان«يك از عبارات زير دربارٔه  كدام -۲۳۸
  نحو مؤثري كنار بيايند. كنند تا با مشكالتشان به ) به مردم كمك مي2    كنند. ) مشكالت مردم را تحليل مي1  
  توان در دو حوزٔه تحقيق و درمان خالصه كرد. ها را مي ) فعاليت آن4  كنند. شناختي تحقيق مي هاي روان ) در زمينۀ پديده3  
  ارد؟شناسي علمي چيست؟ اين هدف در معرض چه آسيبي قرار د اولين هدف در روان -۲۳۹
  عدم رعايت مالحظات اخالقي و انساني -شناختي هاي روان پذير و تجربي از پديده آزمون ) توصيف1  
  هاي شخصي  داوري ها و پيش تأثيرپذيري از ارزش -شناختي هاي روان ) تبيين دقيق علت پديده2  
  هاي شخصي  داوري ها و پيش تأثيرپذيري از ارزش -شناختي هاي روان پذير و تجربي از پديده آزمون ) توصيف3  
  عدم رعايت مالحظات اخالقي و انساني -شناختي هاي روان ) تبيين دقيق علت پديده4  
  ؟نيست، »پذيري را در حداكثر آن مورد توجه قرار داد توان آزمون هايي كه مي ويژگي«كدام عبارت مربوط به  -۲۴۰
  هاي منظم با روش تجربي آوري داده جمع) 2  ) شناسايي و به حداقل رساندن متغيرهاي تأثيرگذار1  
  ) رسيدن به نتايج مشابه در آزمايشات مكرر4  هاي موردنظر ي از پديده) ارائۀ تعريف دقيق و كم3ّ  
  گيرد؟ در كدام رويكرد مورد بررسي قرار مي» هاي پدر و مادر ناقل بسياري از صفات رفتاري كودكان هستند ژن«   اين فرضيه كه -۲۴۱
  گرايي ن ) انسا4  كاوي ) روان3  ) رفتاري2  ناختيش ) زيست1  
  باشد؟ مي» تحقيق«در حوزٔه  ،شده يك از مشاغل مطرح كدام -۲۴۲
  ) دستيار بهداشت رواني4  ) مشاورٔه تحصيلي3  ) مدير پرسنلي2  ) مددكاري1  
  ، متغير مستقل كدام است؟»شود آموزش حفظ حريم خصوصي به كودكان سنين دبستان باعث بهبود آگاهي جنسي آنان مي«در فرضيۀ  -۲۴۳
  ) آموزش حفظ حريم خصوصي4  ) آگاهي جنسي3  ) كودكان سنين دبستان2  ) حريم خصوصي1  
  منظور رسيدن به اين هدف است؟ چيست؟ و تحقيق دربارٔه كدام فرضيه به» تحقيقات بنيادي«هدف اصلي در  -۲۴۴
  احل رمزگرداني، نگهداري و بازيابي است.حافظه داراي مر  -) گسترش و افزايش دانش در پديدٔه موردنظر1  
  آموزان، بايد يادگيري را در آنان تعميق بخشيم. دانش ۀبراي بهبود عملكرد حافظ -) گسترش و افزايش دانش در پديدٔه موردنظر2  
  حافظه داراي مراحل رمزگرداني، نگهداري و بازيابي است. -شناسي هاي روان ) استفادٔه عملي از يافته3  
  بايد يادگيري را در آنان تعميق بخشيم. ،آموزان دانش ۀبراي بهبود عملكرد حافظ -شناسي هاي روان ادٔه عملي از يافته) استف4  
آوري اطالعـات و تأييـد و يـا رد فرضـيه  كند و سپس بـه جمـع ارائه مي همحقق يك فرضي«هاي ارائۀ نظريه  يك از روش ترتيب در كدام به -۲۴۵

  ؟»كند. آوري كرده و سپس نظريه و يا تئوري خود را مطرح مي ها را با روش تجربي جمع داده « و در كدام روش» پردازد. مي
  قياس -) قياس4  استقراء -) قياس3  قياس -) استقراء2  استقراء -) استقراء1  
  درستي بيان شده است؟ و دو نمونه از آن به» هاي دفاعي مكانيسم«در كدام گزينه تعريف  -۲۴۶
  سركوبي و انكار -دهد تا اضطراب خود را كاهش دهد صورت ناخودآگاه انجام مي به) روشي كه فرد 1  
  هاي كالمي و رؤياها لغزش -دهد تا اضطراب خود را كاهش دهد صورت ناخودآگاه انجام مي ) روشي كه فرد به2  
  و انكارسركوبي  -آمده سازگار شود دهد تا با شرايط پيش صورت آگاهانه انجام مي ) روشي كه فرد به3  
  هاي كالمي و رؤياها لغزش -آمده سازگار شود دهد تا با شرايط پيش صورت آگاهانه انجام مي ) روشي كه فرد به4  
  بيان شده است؟ نادرستكدام رويكرد جبرگرا است؟ و در كدام گزينه علت جبرگرا بودن آن  -۲۴۷
  دهد. آگاهي، ذهن، تجربه و هيجانات را مورد غفلت قرار مي -) رفتاري1  
  داند. گيري عوامل صرفاً محيطي مي رفتار را ناشي از شكل -) رفتاري2  
  گيرد. وسيلۀ تجارب دوران كودكي شكل مي وسيلۀ نيروهاي ذاتي تعيين شده و رفتار بزرگسال نيز به رفتار كودك به -كاوي ) روان3  
  و عوامل محيطي را بيش از حد ناچيز و ناممكن شمرده است. هاي زيستي ارائه شده است كه نقش ارادٔه آزاد اساس مدل بر -كاوي ) روان4  
آموزان مدارس پسرانه را كـه داراي هـوش متوسـط  تعداد محدودي از دانش» اثر خالقيت بر حل مسئله«شناسي براي بررسي  محقق روان -۲۴۸

آموزان بتوانند با كمك آموزش راهكارهـاي  شطراحي كرد كه در آن يك گروه از دان يبودند، انتخاب و به دو گروه تقسيم كرد. سپس آزمايش
  اند؟ مسائل را حل كنند. در اين آزمايش كدام متغيرها كنترل شده ،خالقانه

  آموزان ) خالقيت و تعداد دانش4  ) هوش و جنسيت3  ) هوش و خالقيت2  آموزان ) جنسيت و تعداد دانش1  
  تر است؟ تحقيقي مناسب هاي يك از روش كدام ،هاي زير ترتيب براي بررسي فرضيه به -۲۴۹
  هاي دروني با پيشرفت تحصيلي رابطه دارد. الف) داشتن انگيزه  
  شود. ب) تحقير كردن كودكان موجب از بين رفتن اعتماد به نفس در آنان مي  
  كنند. سالگي با جمالت كوتاه صحبت ميدو ج) كودكان در سن  
  همبستگي - مشاهده - ) آزمايشي4  مشاهده - همبستگي - ) همبستگي3  مشاهده - آزمايشي - ) همبستگي2  همبستگي - آزمايشي - ) آزمايشي1  
  در كدام گزينه فعاليت دانشمندان موضوع مشتركي دارد؟ -۲۵۰
  جان بالبي -پل بروكا -) هانس سليه2    هارلو -لشليكارل  -) لورنز1  
  جان بالبي -هارلو -) آندرسون4  جان بالبي -آبراهام مازلو -) كارل راجرز3  

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



دفترچۀ پاسخ هاى تشریحى 
آزمون آزمایشى شمارة2 (دروس عمومى)

گروه آزمایشى علوم انسانى
ویژة داوطلبان آزمون سراسرى سال 98 (نظام قدیم)

سال تحصیلى
97-98

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

 اسکن با توانید می شام گرامی، وطلبدا

  هوشمند گوشی ۀوسیل به باال تصویر
ـاگرام  صفحۀ به خود، تبلت یا و اینست

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه
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گـردد. کـارت ورود زار میبرگـ ۷۹ آذر ۲دو روز جمعه   گزینه ۳ ۀمرحلآزمون آزمایشی  -۱
انـد، در نـام کرده این آزمون برای داوطلبانی که از این مرحله به بعـد ثبت ۀبه جلس
  توزیع خواهد شد. آذر ۱شنبه  روز پنج

شـنبه دو روز پنج گزینـه ۱۵تا  ۳مراحل آزمایشی  های نام در آزمون آخرین مهلت ثبت -۲
انـد و عالقـه دارنـد نـام نکرده ثبت هـا باشد. افرادی که در این آزمون می ۹۷ آبان ۱۷

ۀویـژ هـای آزمایشـی  آزمون -هـا معرفـی آزمون«تواننـد بـه بخـش  نام منایند می ثبت
  در پایگاه اینرتنتی مؤسسه مراجعه منایند.» ۹۸داوطلبان آزمون رسارسی 

های های مختلف توزیع کارنامه و برگزاری آزمون داوطلبان از طریـق مناینـدگی حوزه -۳
  رسد. کنندگان می دو در رسارس کشور به اطالع رشکت هگزین

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

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

هـتـدریج، از بعـدازظهر روز جمعـ به ۲ ۀمرحلـهای مقدماتی آزمون آزمایشی  کارنامه -۵

قـرار www.gozine2.irدو بـه آدرس  بـر روی پایگـاه اینرتنتـی گزینـه ۹۷ آبان ۱۱
۱۹توانیـد از سـاعت  می ۲ ۀمرحلـهای نهایی آزمـون  کارنامه ۀگیرد. برای مشاهد می

، به پایگاه اینرتنتی مؤسسه مراجعه منایید. در صورت بروز اشکالآبان ۱۱روز جمعه 
  در دریافت کارنامه، موضوع را از طریق منایندگی شهر خود پیگیری منایید.

داوطلبان برای متامی مراحل صادر گردیده است. افرادی که این ۀکارت ورود به جلس -۶

اند، دقت منایند که تا آخرین مرحله آزمون آن را حفظ منایند. را دریافت کرده کارت  

 مانند خود یاختصاص خدمات از استفاده جهت گرامی! داوطلب

ال، ؤ س بانک ها، آزمون هوشمند یها مشاوره ها، کارنامه
 قالب (در یآموزش کوتاه های فیلم ،شده یبند طبقه یها تست

 نام عنوان (به یداوطلب ۀشامر  از استفاده با ... و تست) و نکته

 تیسا وب وارد عبور) زرم عنوان (به خود یمل کد و )یکاربر 
  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۲ شامرۀ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  

  
  ادبيات چهارم ۲۶متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱

  رجم: سنگ زدن/ درزه: بسته/ زكي: پاك، پاكيزه، پارسا دين/ زنديق: ملحد، دهري، بي  
  ادبيات چهارم ۳۲متوسط * صفحۀ ▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۲

  فهرست واژگان پايان كتاب:  
  است.دوري و روشنايي و بلندي رنگ و روشن ... مظهر  اي است سرخ  عيوق: ستاره  
بـه واژٔه عيـوق  : با توجه به واژٔه رخشنده كه در لف و نشـري نامرتـب۴در گزينۀ   

  گردد، در اين بيت اين واژه نماد و مظهر روشنايي است. برمي
  بررسي اين واژه در ساير ابيات:  
  : عيوق نماد بلندي است به قرينۀ قد بلند ديو۱گزينۀ   
  : عيوق نماد بلندي است به قرينۀ مرتبۀ جاه۲گزينۀ   
  : عيوق نماد بلندي است به قرينۀ تخت همت بلند۳گزينۀ   

  ۲ادبيات  ۷۴متوسط * صفحۀ ▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۳
  : تموز: ماه اول تابستان۳گزينۀ /  : ايار: برابر با ماه سوم بهار۲گزينۀ   
  : آذار: ماه اول بهار۴گزينۀ   

  ۲هاي مختلف ادبيات  متوسط * صفحه▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۴
خـردي،  سـفاهت: بـي/  هيمـه: هيـزم / لعين: نفرين شده/  سُرنا: نوعي ساز بادي  

  عقلي كم
  ادبيات چهارم ۲۵دشوار * مرتبط با صفحۀ ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۵

  توانيم به پاسخ صحيح برسيم: ت ميابيامعني  با توجه به  
  ها را ذليل (خوار) كرده بود. كه پادشاه آن حالي : هر دو خاكسار شده بودند و رفتند در۲گزينۀ   

  ادبيات چهارم ۲۴و  ۲۳ هاي متوسط * صفحه▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۶
  ها: بررسي ساير گزينه  
  راه يافته است. غزل، عرفان و اصطالحات صوفيه به حوزٔه اوايل قرن ششم: از ۲گزينۀ   
  : روزها: دكتر اسالمي ندوشن/ آن روزها (االيام): طه حسين۳گزينۀ   
  خداداد ارجاني  سمك عيار: فرامرز بن  
هـارم را بايـد در تغـزالت زيبـاي : رشد و باروري شعر عاشقانه در قرن چ۴گزينۀ   

  وجو كرد. رودكي، شهيد بلخي و رابعه بنت كعب جست
  ۲و اعالم ادبيات  ۷۳متوسط * صفحۀ ▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۷

  كتابي است از پابلو نرودا.» كشي انگيزٔه نيكسون«  
  ها فرانتس فانون است. پديدآورندٔه آثار ديگر گزينه  
  نرود.) (مطالعۀ اَعالم پايان كتاب يادتان  

  ۲هاي مختلف ادبيات  ساده * صفحه▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۸
  است.» محمود درويش«شاعر مقاومت فلسطين   

  ۲ادبيات  ۶۲متوسط * مرتبط با صفحۀ ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۹
در اين گزينه شاعر از آرايۀ تضمين بهره برده است. زيرا عين آيه را بـه تمـامي در   

  شعر خود آورده است.
  هاي ديگر: گزينهتلميح در   
  »الست بربّكم قالوا بلي«: اشاره به ۱گزينۀ   
  »انّا هللا و انّا اليه راجعون«: اشاره به ۳گزينۀ   
  القمر است. كه همان شق : اشاره به معجزٔه پيامبر ۴گزينۀ   

  متوسط * تركيبي▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰
  مجاز: پسته: استعاره از دهان  
ار رفته در اين بيت): هيجان و غوغـا. معنـي ديگـر: ك ايهام تناسب: شور (معني به  

  حداقل با شيرين و تلخ تناسب دارد.و كار نرفته  نمكين كه در اين معني به
  اي كه مانند شكر شيرين است.)  آميزي: شكرخند (خنده حس  
شبه نقطۀ اشتراك  شبه دارد. وجه تشبيه است و هر تشبيهي وجه» شكرخند«نكته:   

طـور كـه   شبه شيريني است. يعني همـان وجه ،ر شكرخندطرفين تشبيه است. د
  شكر شيرين است، خنده هم شيرين است.

  دشوار * تركيبي▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱
  تشبيه در هر بيت:  
: تو (يار) به گل و قامت يار به سرو تشبيه شده است حتي برتر از گل و سرو ۱گزينۀ   

  (تشبيه مرجح).
هوش شدن) به از اين جهان به جهـان دگـر شـدن  درشدن (بي : از خود به۲گزينۀ   

  (مردن) تشبيه شده است.
  در اين بيت ادات تشبيه است و با فعل اشتباه نشود.» وييگ«نكته:   
  : مسِ وجود (اضافۀ تشبيهي)۴گزينۀ   

  ۳زبان فارسي  ۴۸ساده * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲
  كنند؛ مثال: اللت نميد» جمع«اند، گاه بر مفهوم  همراه» ان«كلماتي كه با   
  ۳مانند كوه) در گزينۀ  كوهان (  
  وهان= كوهان مانند كوه است.ك در اين بيت كوهان شتر به كوه نيز تشبيه شده است. كوهْ  
  در واژٔه كوهان عالمت جمع است:» ان«ها  در ساير گزينه  
  ها عبور كردي. : چون كركس از كوه۱گزينۀ   
  ها به غارها! شود و از تاخت و تاز سواران تو كوه ها تبديل مي وه: از گنج تو غارها به ك۲گزينۀ   
  رويد. ها بگويم، ديگر در كوهساران گلي نمي : اگر درد دل خود را به كوه۴گزينۀ   
  ۳زبان فارسي  ۵۴تا  ۵۰متوسط * صفحۀ ▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳

  دهكدٔه پرمالل: امين فقيري  
  كنند. نيز تست طرح مي ۳ر كتاب زبان فارسي نكته: طراحان كنكور از آثار برشمرده د  
  ۳زبان فارسي  ۴۰و  ۳۹ هاي دشوار * صفحه▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴

  : انذار۴گزينۀ / : موجه، زغن۳گزينۀ / : عاجل، تحديد، انتساب۲گزينۀ / : تأمل۱گزينۀ   
  ۳زبان فارسي  ۱۳دشوار * صفحۀ ▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۵

  مفعول در عبارت:  
  را بزني من) ۶  طلبيد يم وصله) ۱  
  ...زهر بخورم تا) گفتم: ۷  ...مرا مزن تا) گفت ۲  
  بخورم زهر) ۸  را مزن من) ۳  
  تمام بخوردم زهر) آن ۹  بگويم راست) ۴  
  تو داني باقي) ۱۰  بربود وصله) طرار ۵  
  گيرد: شود و نقش اسم را مي نكته: گاهي صفتِ يك اسم جانشين آن اسم مي  
  بگويم استر بگويم  راستسخن   
  اسم و مفعول   صفت         
  ۳زبان فارسي  ۷دشوار * درس ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶

  جزئي گذرا به مفعول و مسندهارچ: ۱گزينۀ   
  جزئي گذرا به متمم هس: ۲گزينۀ   
  جزئيود: ۳گزينۀ   
  جزئي گذرا به مفعول و مسندهارچ: ۴گزينۀ   
شود: اين واژه را  ته ميشود از اجزاي جمله كاس نكته: وقتي فعل گذرايي مجهول مي  

  جزئي)ودجزئي) اين واژه نوشته شده ( هسنوشتم (
  ادبيات چهارم ۳۳ساده * صفحۀ ▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۷

  داند. ، شاعر سبب با ارزش شدنِ مسِ وجود خود را ديدن رخ زرد عاشقان مي۴در گزينۀ   
را بـه زر مانندِ عاشـق  هاي ديگر، عشق و محبت چون كيميايي وجود مس در گزينه  

  مبدل ساخته است.
  ادبيات چهارم ۵ساده * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۸

  ما مبناي طرح اين تست را شرح كتاب درسي قرار داديم:  
 و براي كسي كند راز او را فاش ميو  ديده است همدم هر عاشق هجرانهاي ني  نغمه

  ۲گزينۀ   ۴گزينۀ 
  تا  دارد ز مقابل چشم برميها را ا ها و حجاب پردهكه جوياي معرفت است 

  ۱گزينۀ 
  .معشوق حقيقي را ببيند

    ۴گزينۀ 

  ادبيات چهارم ۲۵متوسط * صفحۀ ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۹
  مفهوم بيت سؤال: جذبه، جبر و كشش از سوي معشوق (اجباري بودن عشق)  
  مفهوم مشترك ابيات: ميل و اختيار عاشق در عشق (اختياري بودن عشق)  
  : تقاضاي عفو و بخشايش و ناديده گرفتن خطا۲گزينۀ  مفهوم بيت  
  ادبيات چهارم ۲۹دشوار * صفحۀ ▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۰

  مفاهيم بيت پرسش: پندناپذيري عاشق/ وفاداري عاشق  
  بررسي ابيات:  
  خواهد به مقام وصل نايل شود، اما وصل مهيا نشد. : در اين گزينه، عاشق مي۱گزينۀ   
  بُرد. (وفاداري) نشيند و از او نمي ن دوست نمي: عاشق بدو۲گزينۀ   
  داند. اثر مي كند و پندشان را بي : عاشق پندگويان را نكوهش مي۳گزينۀ   
دليل سـعي در منـع  پردازد و آنان را به : شاعر به نكوهش پنددهندگان مي۴گزينۀ   

  خواند. عشق، عاشق ديوانه مي
  ۲ ادبيات ۶۲دشوار * صفحۀ ▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۱

  مفهوم بيت اول: بازگشت روح به تن در روز قيامت  
  »انّا هللا و انّا اليه راجعون«ها: بازگشت به اصل/ معادل  مفهوم بيت صورت سؤال و ساير گزينه  
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  ۲ادبيات  ۷۸ساده * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۲
  : ناشناخته بودن شاعر و هدفش/ خوش باشي۳مفهوم بيت   
اير ابيات: ناشناخته بودن راز هستي و آفرينش/ عجز در مفهوم مشترك رباعي با س  

  شناخت جهان و رازهاي آفرينش
  ۲ادبيات  ۸۸متوسط * صفحۀ ▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۳

بندد اما شـاعر در  سؤال به هر چيز زيبا و اندك زيبا دل مي ورتصآندره ژيد در عبارت   
ز زيبـا و نازيبـا در عبـارت برعكس شرط تقوا را ترك قيد و بند تعلقات (هر چي ۴گزينۀ 

  اهللا. گويد كه فقط بايد به عشق و معشوق انديشيد نه به ماسوي داند و مي آندره ژيد) مي
  مفهوم ساير ابيات:  
  : عاشق بودن همۀ موجودات۲گزينۀ / : هركه عاشق نيست، زنده نيست.۱گزينۀ   
  : سخن عشق باارزش و قابل ادعاست.۳گزينۀ   
  ۲ادبيات  ۸۹متوسط * صفحۀ ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۴

هم  ۲آيۀ شريفۀ صورت سؤال دربارٔه ايثار و ايثارگران است. همين مفهوم در گزينۀ   
نواست دست كـرمش بلنـد  شود. در اين بيت شاعر با آنكه خود فقير و بي ديده مي

  بخشد. كرم و بخشش در عين فقير بودن، ايثار است. است و مي
  ۲ادبيات  ۷۷فحۀ دشوار * ص▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۵

  ترجمۀ صورت سؤال: از كوزه همان برون تراود كه در اوست.  
ظاهر و بيرون)  ها و اشعار محزونم ( باطن و درون) از ناله سِر و حقيقت حال من (  

 قابل درك است.

  
  ترکیبی*  متوسط ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۶

  جمۀ مناسبی نیست زیرا نکره است. تر » اخالقی پسندیده: «۲گزینۀ   
  شود.  ترجمه می» شود راضی منی«، »یَرَضی: «۳گزینۀ   
  نادرست است. » آراسته شویم«شود و  ترجمه می» دست یابیم به...«، »نحصل علی: «۴گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسط ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۷
  نادرست است. » وظایف مهم«علت  : به۲گزینۀ   
  نادرست است. » های نسل«شود،  ترجمه می» نسل«، »جیل: «۳گزینۀ   
نیـز » ترین وظیفه مهم«دلیل نداشنت ضمیر نادرست است./  به» جامعۀ خود: «۴گزینۀ   

  نادرست است.
  ترکیبی*  ساده ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۸

  مجهول است.» أن تُضیََّع: تباه شود، ضایع شود: «۱گزینۀ   
نیـز اشـتباه » أن تضـیَّع/ «شـود. ترجمـه مـی» نـدهیم اجازه«، »ال نَسَمحَ  أنْ : «۲گزینۀ   

  ترجمه شده است.
نیـز » نباید اجازه دهـیم«جمع است ولی مفرد ترجمه شده است. » األصول: «۴گزینۀ   

  نیز درست ترجمه نشده است. » حقوق مردم جامعه«نادرست است. 
  ترکیبی*  متوسط ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۹

ضـمن اینکـه ضـمیر  ،نکـره ترجمـه شـده اسـت» روزیالّنجاح: موفقیت، پی: «۱گزینۀ   
  نیز ترجمه نشده است. » حیاتک«در » ـک«
نیـز ترجمـۀ » در زندگی و اجـتامع«ترکیب وصفی است، » املجاالت العلمّیة: «۲گزینۀ   

  باشد.  یمن»  حیاتک الفردیّة و اإلجتامعّیةيف«درستی برای 
»: سُیوصـلک«نادرسـت اسـت./ » حیاتـَک ...«دلیل عدم ترجمۀ ضـمیر در  : به۳گزینۀ   

  خواهد رساند.
  ترکیبی*  دشوار ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۰

َصت: «۴گزینۀ    شود و ترجمۀ آن  ترجمه می» اختصاص داده شد«مجهول است و » ُخصِّ
  صورت معلوم نادرست است. به

  ترکیبی*  متوسط ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۱
  شود.  ترجمه می» این شاعری ایرانی است: «۱گزینۀ   
مبتـدا و » هـذا الشـاعر«نادرست است. در این گزینه ...»  این شاعِر ایرانی: «۲گزینۀ   

  خرب است که با منت فارسی همخوانی ندارد.» کان ینشد«
  نیز مفهوم نادرستی است. » إثَنین لغتین«ماضی بعید است و » کاَن أنشدَ : «۳گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسط ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۲
  شود و باید ضمیر داشته باشد. ترجمه منی» پیش دیدگامنان«، »ب األعُیننص: «۱گزینۀ   
  در جمله اضافی است.» ِبِه: به آن: «۲گزینۀ   
  ماضی است و باید مضارع باشد.» ناأََردْ : «۳گزینۀ   

  ترکیبی*  متوسط ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۳
بـه ایـن  ۲کـه در گزینـۀ » انسان بر آیین دوست و همراه خود اسـت!«معنای جمله:   

  مفهوم اشاره شده است.

 :ترجمۀ منت  
کنـد و  ایم در حالی که شب هنگام غروب خورشید پرواز مـی ما خفاش را دیده«

تـرین  هـا از عجیـب خفاش حیوان کـوچکی اسـت کـه شـبیه پرنـدگان اسـت و خفـاش
هـای خـود هنگـام پـرواز اسـتفاده  هـا از چشـم مخلوقات خداوند متعـال هسـتند! آن

هـا معمـوالً در طـول فصـل  کنند! و خفاش هایشان استفاده می لکه از گوشکنند؛ ب منی
کند  شود، مادرش او را رها می کنند، و هنگامی که بچه بزرگ می تابستان تولیدمثل می

تا او خودش مشکالت را تحمل کند و خفاش عمری طوالنی دارد! خداوند این مخلـوق 
  »عجیب را به حّس تیز شنوایی مجّهز کرده است!

  ساده ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۴

  ها:  ترجمۀ گزینه  

  کند! ) خفاش در متام فصول سال تولیدمثل می۱  

  کند! ) خفاش از گوش خود در هنگام پرواز استفاده می۲  

  کند! ها مراقبت می شوند، از آن ) خفاش هنگامی که فرزندانش بزرگ می۳  

  کند! ) خفاش فقط در فصل تابستان پرواز می۴  

  ساده ▲  ۴گزينۀ پاسخ:  -۳۵

  ها:  ترجمۀ گزینه  

  ) عمری طوالنی دارد!۲  کند! ) فرزند را بعد از تولّد ترک می۱  

  کند! ) هنگام غروب خورشید پرواز منی۴  کند! ) هنگام پرواز به چشامنش اعتامد منی۳  

  ساده ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۳۶

  ...............!»کند  خفاش فرزندانش را ترک می«  

  رو نشوند ) تا با مشکالت روبه۲  رشان پرواز کنند) تا با ماد۱  

  ها ) برای رویارویی خودشان با سختی۴  خود استفاده کنند های ) تا از گوش۳  

  متوسط ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۷

  »آوریم؟ زیرا او ...............! ترین مخلوقات خداوند به حساب می چرا خفاش را از عجیب«  

  کند هنگام پرواز از گوش خود استفاده می) ۲  کند می) هنگام غروب خورشید پرواز ۱  

  کند ) در فصل تابستان تولیدمثل می۴  ) شبیه پرندگان است۳  

  متوسط ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۳۸

  ایم : دیدهناشاَهدْ  شاَهَدنا   

  دشوار ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۳۹

ُه (فعل معلوم) ُربُ یَکْ َربُ یُکْ   ه (فاعل) / اُمَّ   اُمُّ

  متوسط ▲  ۱ينۀ پاسخ: گز -۴۰

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  

للمعلـوم/ نائـب  يّ مبنـ ّي للمجهـول ) مبنـ۳/املسترت» هو«فاعله  » الطّیور«) فاعله ۲  

  »)إفعال«(من باب  مزید ثاليثّ   ) مجرّد ثاليثّ ۴/املسترت» هو«فاعله   املسترت »هو«فاعله 

  متوسط ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۱

  : ها اشتباهات سایر گزینه  

 ) مجـرور بحـرف الجـّر ۲/ مضـاف إلیـه مفرد/ مجرور بحرف الجّر  ) مثّنی ۱  

  ممنوع من الّرصف  منرصفجامد/  ) مشتّق ۴/ مضاف إلیه

  متوسط ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۲

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  

اإلسـم «للغائبـة/ فاعلـه  ) للمخاطـب ۲/ املسـترت» يه«فاعله  » آذان«) فاعله ۱  

  متعدٍّ  ) الزم ۳/ »الّضمیر املسترت«فاعله  » اهرالظّ 

  ۲عربی  ۸درس *  متوسط ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۳

َع و نُطیـعُ «ترتیب: به ۴و  ۲، ۱های  در گزینه   تـوان  فعـل متعـدی هسـتند و مـی» أیََّد، َشجَّ

  توان آن را مجهول منود. مفعول وجود ندارد و منی ۳ها را مجهول منود؛ ولی در گزینۀ  آن

  ۲عربی  ۸درس *  دشوار ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۴

  است.» يه«فاعل آن ضمیر مسترت  فعل مجهول و نایب» ُغِسلَْت «  

  است.» واو«فعل مجهول و نایب فاعل آن ضمیر » ُجرحوا: «۲گزینۀ   

  آن است.» اسم ظاهر«فاعل  نایب» أخبارٌ «فعل مجهول و » تُسَمعُ : «۳گزینۀ   

  است.» هذا«فاعل  ل و نایبفعل مجهو » ینتخب: «۴گزینۀ   

  ۳عربی  ۱درس *  دشوار ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۵

، »هنـاک« ۲کـه در گزینـۀ  خرب جملۀ فعلیه است در حالی» یلعبون«مبتدا، » الطّّالُب «  

  باشند.  جمله می و شبهخرب مقدم » لها« ۴در گزینۀ و »  ازدیاديف« ۳در گزینۀ 

  ۳عربی  ۲درس *  متوسط ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۶

ــة و املنشــار «ترتیــب:  بــه ۴و  ۲، ۱هــای  در گزینــه   الطّالبــة اإلیرانّیــة، األعــامل الّدنیویّ

  درست هستند.» الکهربايئّ 

  ۲عربی  ۹درس *  متوسط ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۷

و مـذکر اسـت و عـدد بایـد خـالف آن » سؤال«جمع مؤنث سامل و مفردش » سؤاالت«  

  درست است.» سّتة سؤاالت«بیاید لذا 

  ۲عربی  ۹درس *  ساده ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۸

  اعداد ترتیبی هستند.» الّصفحة الثّالثة، املرّة الرّابعة و املرحلة األولی« ۳و  ۲، ۱های  در گزینه  

  ۲عربی  ۸درس *  دشوار ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۹

نسـبت داده » تجـارب«و در هنگام مجهول شدن بایـد بـه است فعل معلوم » َجّربوا«  

بَ («شود.    »)ْت تجارُب ُجرِّ

  ۲عربی  ۸درس *  ساده ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۵۰

صـورت مجهـول  توانـد بـه متعدی است و نیاز بـه مفعـول دارد پـس مـی» َعرَف«فعل   

اند؛ و این در  معلوم نوشته شده ۴و  ۱های  / گزینه ۳و  ۲های  نوشته شود مانند گزینه

  ارد و نادرست است.به ند مفعول ۴صورتی است که مفعول هم ذکر شود ولی گزینۀ 

www.konkur.in
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  دين و زندگي دوم ۷۳ساده * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۱

    ،در جنگ بدر، وقتي بزرگان لشكر كفار كشته شدند و سپاه اسـالم پيـروز شـد
  با كشتگان سخن گفت. رسول خدا 

     امام كاظم  :حسـب مقـدار آيـد بر اش مـي مؤمن به ديدار خـانواده«فرمود
  ...»هايش  فضيلت

  دين و زندگي دوم ۸۱و  ۸۰، ۷۸هاي  ساده * صفحه▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۲
باشند. از آنجا كـه اعمـال  ها مي پيامبران و امامان معيار سنجش اعمال ديگر انسان  

اين بزرگواران عين حق و حقيقت است، معيار و ميزان سنجش اعمال سايرين قرار 
از زبان كساني است كه نامـۀ  )فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه(يفۀ گيرد و عبارت شر مي

  گيرند و نيكوكار و پرهيزكارند. عملشان را از دست راست مي
  دين و زندگي چهارم ۱۸و  ۱۵هاي  متوسط * صفحه▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۳

   ها توحيد در خالقيت را قبول دارند، اما گرفتـار شـرك در ربوبيـت  برخي انسان
هاي ديگر يـا سـاير مخلوقـات  شوند؛ يعني در كنار ربوبيت الهي، براي انسان مي

  اند. گونه افراد دچار شرك در ربوبيت شده كنند. اين اي باز مي  حساب جداگانه
    درمورد توحيد  )زرعونه ام نحن الزّارعونافرأيتم ما تحرثون أانتم ت (آيات شريفۀ

  كند. در ربوبيت است، بنابراين شرك در ربوبيت را نفي مي
  دين و زندگي چهارم ۱۷و  ۱۵هاي  متوسط * صفحه▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۴

معني سرپرستي و حق تصرف داشتن است. از آنجـا كـه  توحيد در واليت: واليت به  
آن واليت نيز دارد. يعني هرگونـه تصـرف در خداوند مالك حقيقي جهان است، بر 

  جهان، حق و شايستۀ اوست.
  دين و زندگي چهارم ۸متوسط * صفحۀ ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۵

شود و  اي از آيات الهي محسوب مي  هر چيزي در اين جهان بيانگر وجود خالق و آيه  
اينكه خدا را  ما رأيت شيئاً ...، هيچ چيز را نديدم مگر«فرمايد:  مي اميرمؤمنان 

  »قبل از آن، بعد از آن و با آن مشاهده كردم.
  دين و زندگي چهارم ۶متوسط * صفحۀ ▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۶

اي كه وجودش از خودش نباشد، براي موجود شدن نيازمنـد بـه ديگـري   هر پديده  
طور كه هر چيزي كه خودش شـيرين نباشـد، بـراي شـيرين شـدن،   است. همان

  ز ديگري است كه خودش شيرين باشد.نيازمند به چي
  دين و زندگي چهارم ۱۷متوسط * صفحۀ ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۷

طور طبيعـي  توحيد در ربوبيت به اين معني است كه خداوند تنها خالق جهان است و به  
كنـد و  تدبير و پرورش همۀ مخلوقات را نيز در اختيار دارد. اوست كه جهان را اداره مـي

  برد. نمايد و به پيش مي دي كه برايش معين فرموده، هدايت ميسوي آن مقص به
  دين و زندگي چهارم ۲۳متوسط * صفحۀ ▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۸

بيانگر توحيد عبادي يا  )الحمد هللا(عبارت  )هللا ربّ العالمين الحمد (در آيۀ شريفۀ   
  دهندٔه توحيد در ربوبيت است. نشان )ربّ العالمين(عملي و عبارت 

  دين و زندگي چهارم ۲۳و  ۲۱هاي  متوسط * صفحه▲   ۲اسخ: گزينۀ پ -۵۹
  سرپرستي و حق تصرف داشتن مربوط به توحيد در واليت است.  
همتـاي  اداره و تدبير مربوط به توحيد در ربوبيت است و خداوند را تنهـا ذات بـي  

  جهان دانستن، اعتقاد به توحيد در ذات يا همان اصل توحيد است.
  دين و زندگي چهارم ۱۳متوسط * صفحۀ ▲   ۱زينۀ پاسخ: گ -۶۰

توان از اين آيـه،  خوانند، مي كه خداوند را خالصانه مي» مخلصين«با توجه به كلمۀ   
  توحيد عبادي را برداشت كرد.

اصـل معـاد » اليـوم اآلخـر«اصل توحيـد و » من آمن باهللا«از عبارات  ۲در گزينۀ   
  شود. برداشت مي

  مربوط به اصل توحيد است. ۴يد در مالكيت و گزينۀ مربوط به توح ۳گزينۀ   
  دين و زندگي چهارم ۲۲متوسط * صفحۀ ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۱

و من يسلم وجهه الي اهللا و هو محسنٌ فقد استمسك بـالعروة الـوثقي (در آيۀ شريفه   
قطعاً به ريسمان اسـتواري چنـگ  ...، هركس خود را تسليم خدا كند و نيكوكار باشد،

نشان از توحيد فـردي عملـي  )و من يسلم وجهه الي اهللا و هو محسنٌ(عبارت  )زده
دارد و اگر كسي اين فرمودٔه قرآني را عمل كند به توحيد عملي يا عبادي رسيده است 

  كه نتيجۀ آن براي فرد موحد، بروز شخصيتي متعادل، متوازن و يكپارچه است.
  دين و زندگي چهارم ۲۸و  ۲۷هاي  متوسط * صفحه▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۲

دهد كه از مرحلۀ شناخت ذهني به مرحلۀ  معرفت به خداوند، زماني ميؤه خود را مي  
  ايمان قلبي برسد و در قلب تثبيت شود.

  دين و زندگي چهارم ۲۶متوسط * صفحۀ ▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۳
ظ اين كلمه دژي است كه انسان را از شرك در عقيده و عمل حفـ«فرمود:  پيامبر   

  ناميده است.» دژ مستحكم خود«و به همين جهت خداوند اين كلمه را » كند مي

  دين و زندگي دوم ۴۹متوسط * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۴
كـه چگونـه  بنگريددر زمين بگرديد و  بگوقل سيروا في االرض ...، (در آيۀ شريفۀ   

مانا خدا بـر هـر هخدا آفرينش را آغاز كرد، پس خدا آفرينش آخرت را پديد آورد. 
  دو فعل امر و تأكيد بر قدرت و توانايي الهي مطرح شده است. ).چيزي تواناست

  دين و زندگي دوم ۵۹و  ۵۳ هاي متوسط * صفحه▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۵
  بيانگر انكار معاد است و پيامدي كه اين تفكر بـه )فارسلنا فيهم رسوالً ...(آيۀ شريفۀ   

  گيري از ديگران و... است. ، از دست رفتن شادابي و كنارهاميدي دنبال دارد يأس و نا
  دين و زندگي دوم ۴۹متوسط * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۶

 )ما خلقنا السّماوات و االرض و ما بينهما الّا بالحقّ و اجلٍ مسـمي ...(در آيۀ شريفۀ   
  باشد. يبيانگر انذار به كفّار م )و الّذين كفروا عمّا انذروا معرضون(عبارت 

  دين و زندگي دوم ۶۷و  ۶۶هاي  متوسط * صفحه▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۷
كنند  برخي از افراد در امكان معاد و چنين واقعۀ عظيمي ترديد دارند. آنان فكر مي  

ايحسـب (شـريفۀ  ۀكـريم در آيـ حقيقت انسان همين بعد جسماني اوست. قرآن
  گويد. به اين ترديدها پاسخ مي )االنسان ...

  دين و زندگي دوم ۸۰و  ۷۷هاي  متوسط * صفحه▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۸
فاذا هم قيامٌ ينظـرون، (و  )شود و نفخ في الصّور، و در صور دميده مي(عبارات شريفۀ   

عامـل مدهوشـي اهـل «ترتيب  به )ها به پاخيزند و (با نگراني) نگاه كنند. و به ناگاه آن
  كنند. را بيان مي» ها بعد از نفخ صور نسانزنده شدن مجدد همۀ ا«و » آسمان و زمين

  دين و زندگي دوم ۶۱متوسط * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۹
اهللا ال اله الّا هو ليجمعنّكم الي يوم القيامة ال ريب فيه و مـن اصـدق (در آيۀ شريفۀ   

من اهللا حديثاً، خداوند نيست معبودي جز او، البته شما را در روز رسـتاخيز جمـع 
به قطعيت و  )كه شكي در آن نيست و چه كسي از خداوند راستگوتر است؟كند  مي

  غيرقابل تشكيك بودن معاد اشاره شده است.
  دين و زندگي دوم ۶۹متوسط * صفحۀ ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۰

  : پاسخ خداوند به درخواست بازگشت گناهكاران به دنيا و جبران اعمال است.۱گزينۀ   
الـم تكـن ارض اهللا واسـعة (گوينـد:  يان برزخي مـي: فرشتگان به جهنم۲گزينۀ   

  )فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنّم و ساءت مصيراً
  : سخن دوزخيان برزخي است.۳گزينۀ   
  گويد كه قبل از برپايي قيامت است. : از جهنم برزخي سخن مي۴گزينۀ   
  دين و زندگي دوم ۷۳و  ۷۱هاي  متوسط * صفحه▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۱

ينبّا االنسان يومئذٍ بما قدّم و اخّر، در آن روز بـه انسـان خبـر داده (يۀ شريفۀ در آ  
اعمـال «بـه تـأثير  )شود به آنچه پيش فرستاده و آنچه پـس فرسـتاده اسـت مي

به همـين  اشاره شده كه در حديث نبوي هم پيامبر » اعمال ماتأخر«و » ماتقدم
  فرمايد.  مطلب اشاره مي

  دين و زندگي دوم ۸۳و  ۷۹هاي  متوسط * صفحه▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۲
اي واي بر ما چه كسي ما را  قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ...، گفتند (آيۀ شريفۀ   

سخن كافران است بعد از خروج از قبرهايشان و آيـۀ  )از قبرهايمان برانگيخت ... .
اشاره به تغييـر  )شودو اذا البحار سجّرت، و هنگامي كه درياها برافروخته (شريفۀ 

  در ساختار زمين و آسمان در مرحلۀ اول قيامت دارد.
  دين و زندگي چهارم ۱۷و  ۱۶هاي  دشوار * صفحه▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۳

    توحيد در خالقيت يعني او تنها مبدأ و خالق جهان است و موجـودات همـه از او
  هستند و در كار آفرينش شريك و همتايي ندارد.

   باشد (ولي). ختياري، شايستۀ كسي است كه سرپرست ميصاحب ا  
  دين و زندگي چهارم ۱۶و  ۱۵هاي  دشوار * صفحه▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۴

ما لهم من دونه من وليٍ و ال يشرك في حكمه احداً، آنان جز او هيچ (در آيۀ شريفۀ   
حكمرانـي  )كنـد. كس را در حكم خود شـريك نمـي سرپرستي ندارند و (او) هيچ

  واسطۀ ولي بودن او معرفي شده است. همتاي خداوند به يب
  دين و زندگي دوم ۶۵و  ۶۴هاي  دشوار * صفحه▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۵

با توجه به ضرورت وجود معاد براساس حكمت الهي، اگر بـا رسـيدن مـرگ دفتـر   
زندگي انسان بسته شود و همۀ كماالت كسب شده از بـين بـرود، چنـين كـاري از 

كيم محال است و با توجه به ضرورت وجود معاد براسـاس عـدل الهـي، خداوند ح
رو خداوند وعده داده است  ها در داخل نظام عادالنه قرار دارد، از اين  زندگي انسان

  كه هركس را به آنچه استحقاق دارد، برساند.
  

  
  زبان انگليسي چهارم ۹ ۀصفح*  متوسط▲   ۴ ۀنيگز: پاسخ -۷۶

  كنيم. استفاده مي whileيا  whenاي از زمان از   توضيح: براي بيان دوره  
  كردم، يك دورٔه مبتدي كالس ادبيات اسپانيايي گذراندم. ترجمه: وقتي در مادريد زندگي مي  
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  زبان انگليسي چهارم ۱۹ ۀصفح*  ساده▲   ۱ ۀنيگز: پاسخ -۷۷
  .كنيم از مصدر ساده استفاده مي letتوضيح: بعد از   
  گناه بود و بعد از گذراندن يك شب در زندان پليس به او اجازٔه رفتن داد. ترجمه: او بي  
  زبان انگليسي چهارم ۱۹ ۀصفح* ساده ▲   ۴ ۀنيگز: پاسخ -۷۸

  توضيح: به اين تركيبات دقت كنيد:  
  رود. كار مي شكل معلوم به به آيد  آن مصدر ساده مي دنبال به
رود. كار مي شكل مجهول به به آيد  مي كامل مصدرآن  دنبال به

 صفت
 اسم

make

 خوردگي باعث شد كه خوابم ببرد. ترجمه: اين داروي سرما  
  زبان انگليسي سوم ۲۸ساده * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  - ۷۹

  م.كني از اسم مصدر استفاده مي avoidتوضيح: بعد از صفت از مصدر كامل و بعد از   
  ترجمه: الزم است كه شما از خوردن هر گونه گوشتي دوري كنيد.  
  زبان انگليسي سوم ۲۹متوسط * صفحۀ ▲   ۴پاسخ: گزينۀ  - ۸۰

  اي را ببينيد؟  چنين فيلم احمقانه اصرار داريدترجمه: چرا   
  ) اصرار كردن۴/  ) چيدن۳/  كردن) پيدا ۲/  ) بردن۱  
  زبان انگليسي سوم ۲۴ساده * صفحۀ ▲   ۱پاسخ: گزينۀ  - ۸۱

كنند به حقوق شـهروندي خـود  بشري، مردم تالش مي جوامعترجمه: در خيلي از   
  احترام بگذارند.

  ها ) ارزش۴/  ) داليل۳/  ها حمايت -) حاميان۲/  ) جوامع۱  
  زبان انگليسي چهارم ۱۴متوسط * صفحۀ ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  - ۸۲

  .كاهش دهدا و تورم را همۀ كااله كند كه قيمت ترجمه: دولت تالش مي  
  كردنتحصيل  -) درس دادن۴/  ) تمركز كردن۳/  ) كاهش دادن۲/  ) تكيه دادن۱  
  زبان انگليسي چهارم ۴متوسط * صفحۀ ▲   ۴پاسخ: گزينۀ  - ۸۳

توانيم خيلي خـوب بـا هـم كنـار بيـاييم؛ او فـرد خيلـي  ترجمه: من و مديرم مي  
  است. پذيري انعطاف

  /  پيشنهاددهنده -بيانگر -) معرف۳/  زده ) خجالت۲/  احساس ) بي۱  
  پذير ) انعطاف۴  
  زبان انگليسي چهارم ۱۳متوسط * صفحۀ ▲   ۱پاسخ: گزينۀ  - ۸۴

آموزان بر روي آنچه كه انجـام  قدري پرسروصدا بود كه دانش ترجمه: آزمايشگاه به  
  نداشتند. تمركزيدادند  مي

  ) بيان كردن۴ /) ذخيره كردن۳/ ) رها كردن۲/  ) تمركز داشتن۱  
  زبان انگليسي چهارم ۱۳ساده * صفحۀ ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  - ۸۵

  دهد كه با پروژٔه جديد من موافق نيست. چهرٔه او نشان مي حالتترجمه:   
  ) تماس۴/  ) جنبه۳/  ) حالت۲/  ) عبارت۱  
  زبان انگليسي چهارم ۱۴متوسط * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  - ۸۶

راحتـي  هاي علمـي، دانشـمندان بـه زيادي از روش  تنوعترجمه: امروزه با داشتن   
  توانند آزمايشات جديدي انجام دهند. مي

  درگيري -) دخالت۴/  ) تنوع۳/  ) آمادگي۲/  مقرري -پول توجيبي -) اجازه۱  
  زبان انگليسي چهارم ۳متوسط * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  - ۸۷

بـور شـدم آن نكـات را ترجمه: تالش كردم بر روي نظراتم تأكيد كنم، بنابراين مج  
 مطالعه كنم. مكرراً

  ) با اضطراب۴  / ) مكررا۳ً/ ) از قبل۲/  اخيراً -تازگي ) به۱  

  ::CClloozzee  TTeessttترجمۀ ترجمۀ   ■■■■
توانيم طول عمر طبيعـي  دانشمند مشهوري در دانشگاه كمبريج معتقد است كه ما مي

قرن زندگي كنـد.  ۱۰هست تا  امكانانسان را افزايش دهيم، به اين معني كه براي انسان اين 
كنند، اما اين دانشـمند بـر نظريـۀ خـود  اين نظريۀ او را رد مي ديگربسياري از دانشمندان 

توانيم فرايند پير شدن را كنتـرل كنـيم. او معتقـد  كند. او مي گويد كه ما مي ايستادگي مي
هـاي  شـود. بـا تـرميم سـلول پيـري مـي سـببهاي بدن  است آسيب رساندن به سلول

گويد كه انسان، جهـان را  توانيم پيري را به تأخير بيندازيم. اين دانشمند مي يده، ميد آسيب
گويد اگر مردم عمـر طـوالني داشـته  . او ميكند قبول نميبه همين شكل كه اكنون هست 

وضع كنوني خواهنـد كـرد.  ازباشند، با كار سخت و رسيدن به فناوري جديد، جهان را بهتر 
شود؟  گويند فرض بر اينكه اين نظريه درست باشد، بعد از آن چه مي بعضي از كارشناسان مي

انسان با جمعيت زياد، كمبود مقدار آب و غذا، ناتواني در تهيۀ داروهاي حيـاتي، اخـتالل در 
  رو خواهد شد.  ونقل و خيلي از مشكالت ديگر روبه ناوگان حمل

  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۸۸
  پرتي ) مايۀ حواس۴/ گاه و بي ) گاه۳/ ) وابسته به چهره۲/ ) ممكن۱  
  ۴ۀ نيگز: پاسخ -۸۹

  ) ديگر/ ديگري۴/ ) بقيه/ ديگران۳/ ) يكي ديگر۲/ ) يكديگر۱  

  ۲ۀ نيگز: پاسخ -۹۰
  شكل مجهول است. به ۲كار رفته است و گزينۀ  توضيح: جمله در حالت مجهول به  
  ۳ۀ نيگز: پاسخ -۹۱

  ) حواس كسي را پرت كردن۴/ ) پذيرفتن۳/) احترام گذاشتن۲/ ) ارائه دادن۱  
  ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۲

  به توجه) با ۴/ ) همانطور كه۳/ ) سپس۲/ ) از۱  
  ::۱۱ترجمۀ درك مطلب ترجمۀ درك مطلب   ■■■■

تا  ۲۰كه در بزرگساالن  استداده  نشان مطالعاتدانيد؟  چه اندازه دربارٔه چاقي مي
قي در چـا معمـوالًدرصد افزايش داشته است. كدام عوامـل  ۳۲تا  ۱۵سال، چاقي از  ۷۴

دارنـد.  دوسـتهوله، بسـتني، شـكالت و كيـك را  هله معموالًدخالت دارند؟ كودكان 
كنـد.  و سـالمتي را تهديـد مـي شـدهها عادت متداولي است كه باعث چاقي  پرخوري
هـاي  و بـازي هـا وقت بيشتري را براي تماشاي تلويزيون، كار با رايانه معموالًترها  بزرگ

يت و حركت نيز باعث چاقي شده و سالمتي را بـه خطـر فعال گذارنند. عدم  ويدئويي مي
  شود.  اندازد. رفتن به باشگاه و ورزش كردن مانع اضافه وزن شما مي مي

چاقي صرفاً نتيجۀ پرخوري نيست. تحقيقات نشان داده است كه در موارد بسـيار، 
وسـاز،  علت اصلي چاقي ژنتيك است. داليل ديگـر چـاقي شـامل اخـتالالت سـوخت

توانـد تـأثير  وزن مي محيطي است. زندگي با اضافه نگي هورموني و عوامل زيستناهماه
هاي جسمي، روحي، رواني و مالي شما بگذارد. اثرات چاقي، گسترده  منفي بر روي فعاليت
راحتي خسته شويد، يا ممكن است در يافتن لباس مناسب خود بـا  است. ممكن است به

شويد، يا براي نشستن بر  بازي نمي در زمين بازي همهاي خود  با بچه .شويدرو  مشكل روبه
هـاي  روي صندلي تئاتر و موارد ديگر مشكل پيدا خواهيد كرد. شايد حتـي از موقعيـت

كنيد. چاقي بـا  هاي خود را محدود مي وزنتان فعاليت خاطر بهكنيد يا  اجتماعي دوري مي
لسترول باال، بيماري قلبي، چند بيماري جدي از جمله ديابت نوع دوم، فشار خون باال، ك

  دارد. ارتباطافسردگي و سرطان 
 علـت بهگويند كه چاقي در دوران كودكي  از طرفي بعضي از متخصصين تغذيه مي

 ۹شود. ميزان اضافه وزن از  مي مشاهدهشكل روزافزون  ها به تغيير سبك زندگي خانواده
درصـد بـين بچـه  ۱۲ درصـد تـا ۱درصد متغير است و ميزان چاقي از  ۵/۲۷درصد تا 
وزن/چاقي  ها متغير است. اين متخصصان تغذيه مسئول هستند تا ميزان اضافه اي   مدرسه

را مطالعه كننـد. ايـن  هندوستانها در بين كودكان شهري در  كنندٔه آن و عوامل تعيين
كننـد.  مدرسۀ خصوصي را انتخـاب  ۳مدرسۀ دولتي و  ۳خواهند  متخصصين تغذيه مي

انـد و  شـده  هاي پنجم تا دوازدهم براي ايـن تحقيـق در نظـر گرفتـه پايهآموزان  دانش
خواهند تا به يك نتيجـۀ معقـول  اميدوارند تا دليل واقعي اين موضوع را بيابند و نيز مي

  وزن برسند.  ارائۀ يك درمان خوب براي رهايي از چاقي يا اضافه درمورد
  ۱ گزينۀ: پاسخ -۹۳
  ۴ گزينۀ: پاسخ -۹۴
  ۴ گزينۀ :پاسخ -۹۵
  ۱ گزينۀ: پاسخ -۹۶
  ::۲۲ترجمۀ درك مطلب ترجمۀ درك مطلب   ■■■■

، خـدمات و منـابع پذيرفتـه كـاالتوسط گروهي از مردم جهت تبادل  پول معموالً
خود را دارد. پول به شكلي كه  مربوط بهشود. هر كشوري سامانۀ سكه و پول كاغذي  مي

هـاي متفـاوتي  ها و مدل شكل شود، هميشه وجود نداشته است. پول به امروزه ديده مي
اندازٔه پول بزرگ، شكل آن صاف يا مانند سنگ گـرد بـود.  ،بوده است. در زمان باستان

  شدند.  ابزار مبادالتي (وسيلۀ پولي)ترين  ها متداول زماني صدف
هاي قرمز، سياه و سفيد  ها از صدف بعضي از مردم پول خود را در ساحل يافتند. آن

ها را براق كرده و  ها آن هاي كوچك، خانم ها به تكه استفاده كردند. بعد از شكستن صدف
كشيدند. هر ريسه  ها را به نخ مي كردند. بعد از اين، صدف ها ايجاد مي هايي در آن سوراخ

  براي خريد غذا بود. ،پول صدفي
ها پول خود را از نمك ساختند.  توانستند پول خود را بخورند! آن بعضي از افراد مي

آوردند. تصوير يـك پادشـاه بـر روي ايـن  درمي هاي كوچك آجر شكل نمك را به ها آن
عنوان پـول پذيرفتـه  شد. اين كار به اين معني بود كه پادشاه نمك را به آجرها حك مي

  است. دسترسي به پول نمكي خيلي آسان بود، اما هنگام بارش باران ممكن بود آب شود .
ها از طال، نقره و مس  ول كردند. آنعنوان پ سرانجام مردم شروع به استفاده از فلز به

ديد. پـول فلـزي  راحتي با آب، حرارت و گذشت زمان آسيب نمي استفاده كردند. فلز به
نسبت به پول سنگي، پول صدفي و پول نمكي مزاياي زيادي دارد، اما حمـل آن سـخت 

  ترين پول است. است؛ بنابراين، امروزه در سرتاسر جهان پول كاغذي رايج
  ۱ گزينۀ: پاسخ -۹۷
  ۴ گزينۀ: پاسخ -۹۸
  ۲ گزينۀ: پاسخ -۹۹
  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۰۰
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۲ شامرۀ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  

  
  ۱ رياضي ۶۴ صفحۀ * ساده ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۰۱

22 7 2 7 7 2( )       

22 7 7 1 7 7 2 7 1 7( )      
  

  

  

    منفي      
7 2 7 7 1 7 2 7 7 5( )          

  ۱ رياضي ۶۸ و ۶۷ هاي صفحه * دشوار ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۰۲
  كنيم: مي محاسبه را عبارت حاصل ابتدا  

4 2 4 2 23 20 18 2 45 3 2 5 3 2 6 5
2 2 2

2 2 1 6 5 3 2 6 5 2 1

 
        

       

   

  داريم: بگيريم، درنظر  را كنيم اضافه بايد كه عبارتي اگر  

2 1 3 3 1 2 4 2( )            
  ۱ رياضي ۶۹ صفحۀ * متوسط ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۰۳

3 33 3 3 4 3 3 3
33 3 3 3

381 24 0 003 3 2 3
10

3 13 3 2 3 3 3 2 0 9 310 10

/

( ) /

     

      

   

  ۱ رياضي ۶۸ تا ۵۸ هاي صفحه * دشوار ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۰۴

32 4 2 33 1 7 1 75 25 27 32 4 42
( ) ( ) ( )           

  لذا:  

2 4 2 1 13 1 7 1 9 1 3 15 2 32 4 4 3 2 22
( ( ) ( ) ( ) ) ( )             

  ۱ رياضي ۵۵ صفحۀ * متوسط ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۰۵
3 2 5 6 6 3 3 2 2 2 5 6

9 4 10 6 10 10 10 10
8 9 25 3 3 2 3 5 2 3

2 3 5 2 3 2 3 5 30
( ) ( ) ( ) ( )        

        
   

1010                                            لذا:   3 2 5 6 6 108 9 25 3 3 30 30( )        
  ۱ رياضي ۵۸ صفحۀ * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۰۶

33 1 3 4 1 3 51 51 16 1000 2 104 4
x x( ) ( ) ( ) ( )      4 4 3 3

6 2 2 5
2

x  

4 4 9 52 2 4 4 9 4 5 4
x x x x        

   

  سازي مدل و آمار ۹۶ صفحۀ * ساده ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۰۷
ــــدادي   ــــه اع ــــازٔه در ك 45 ب 57, ــــرار ــــد. ق ــــورت به دارن  ص

45 45 48 49 51 51 56, , , , ,   داريم: و است عدد ۷ ها آن تعداد لذا است.,
7 100 %3520   درصد  

  سازي مدل و آمار ۹۲ صفحۀ * ساده ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۰۸
  لذا: است، درجه ۳۶۰ برابر زوايا تمام مجموع دانيم مي  

40 50 70 80 360 120                 

360 120 360 4001200
f f        

  فراواني
    كل تعداد

  سازي مدل و آمار ۸۹ و ۸۸ هاي صفحه * متوسط ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۰۹
 صـورت به اول دسـتۀ و اسـت ۲ برابـر دسـته طـول ها، دسـته نشـان به توجه با  

8 5 10 5/ / است. زير صورت به فراواني جدول لذا باشد. مي  
  دسته حدود  دسته نشان
۵/۹  ۵/۱۰ – ۵/۸  
۵/۱۱  ۵/۱۲ – ۵/۱۰  
۵/۱۳  ۵/۱۴ – ۵/۱۲  

  است. ۵/۱۲ برابر سوم دستۀ پايين كران بنابراين  

  سازي مدل و آمار ۸۹ و ۸۸ هاي صفحه * دشوار ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۱۰
 جـدول توان مي نمودار به توجه با  

  نوشت: رو روبه صورت به را فراواني
  
  
  
  
  
  

 حدود ۷- ۹  ۹- ۱۱  ۱۱- ۱۳  ۱۵-۱۳  ۱۵- ۱۷
  دسته

 فراواني  ۲  ۷  ۱۰  ۱۷  ۲۸
  تجمعي

28 17 11  17 10 7  10 7 3  7 2 5 ۲  فراواني  

  شود. مي يلتبد زير صورت به فراواني جدول شود، حذف ها داده از ۱۶ و ۱۵ ،۱۲ هاي داده اگر  
  دسته حدود ۷- ۹  ۹- ۱۱  ۱۱- ۱۳  ۱۵-۱۳  ۱۵- ۱۷

  فراواني  ۲  ۵  ۲  ۷  ۹

13 بازٔه نسبي فراواني بنابراين   15, 7با: است برابر 0 2825 /   

  پايه رياضي ۱۲ صفحۀ * ساده ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۱۱
  لذا: باشد، x انتخابي عدد كنيد فرض  

  

  گردد تقسيم ۳ بر     
  3 6x 

  

  شود جمع ۶ عدد با
 3x 

  

  شود ضرب ۳ در
     

x

۲
  

  از را x عدد
  

 
  كنيم مي كم آن

3 6 23
x x

 

  است. ۲ همواره حاصل استنتاجي استدالل طبق  
  پايه رياضي ۱۶ صفحۀ * متوسط ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۱۲

  ها: گزينه تحليل  
       نيست. برقرار آن براي فرض شرايط لذا نيست، گنگ عددي 9 :۱ گزينۀ  
   :۲ گزينۀ  

21 .است گنگ 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2( ) ( ) ( )               
1 است. گويا :۳ گزينۀ   2 1 2 1 2 1( ) ( )            
 است. گنگ :۴ گزينۀ              
  پايه رياضي ۱۸ صفحۀ * ساده ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۱۳

  كنيم: مي محاسبه را هشتم و سوم جمالت ،n جاي به ۸ و ۳ گذاري جاي با  
2 3 231 1 3 3 1 6 6nna ( ) (n n) a ( ) ( )              

8 28 1 8 8 56a ( ) ( )       
8 3 56 6 62a a ( )       

  پايه رياضي ۲۶ و ۲۵ هاي صفحه * ساده ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۱۴
 عمـومي جملـۀ لـذا است، ۴ قدرنسبت و -۱۱ برابر اول جملۀ حسابي دنبالۀ اين در  

  باشد. مي زير صورت به
11 1 4 4 15na (n ) n         

  پس:  
       11 4 11 15 44 15 29a         

  پايه رياضي ۲۶ و ۲۵ هاي صفحه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۱۵
  كنيم: مي نويسي خالصه را مسئله معلومات ابتدا  

1 2 3 1 1 1
7 2 1 1

1
1 1

15 2 15
9 6 9

3 3 15
6 9 9

a a a a a d a d
a a a d (a d)

a d
a d a d

       
     

 
    

  

1 15 15 3a a    
  

  هم از معادله دو كردن كم با     
 

1
1

3 3 15
8 3 0

a d
a d
 

   
  

  داريم: دوم معادلۀ در گذاري جاي با  
24 3 0 8d d       








28

17

10
7
2

9 11 13 15 17
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  پايه رياضي ۳۰ صفحۀ * متوسط ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۱۶
  كنيم: مي محاسبه را قدرنسبت ابتدا   

1 14
1 3 10 3 9 310

a a d d da


       
   

  كنيم: مي محاسبه را اول جملۀ ده مجموع اكنون  

10
10 2 1 9 3 5 29 1452S            

  پايه رياضي ۲۸ صفحۀ * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۱۷
2 صورت به دنباله عمومي جملۀ   7na n  ،لذا: است  

1 2 12
9 22 2 7 11

a d a aa


       
   

  بنابراين:  

10
10 2 9 9 2 5 36 1802S            

  پايه رياضي ۳۰ صفحۀ * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۱۸
  كنيم: مي محاسبه را اعداد تعداد بتداا  

17 19 63, , ,   
63 17 1 242n 

     

  كنيم: مي محاسبه را جمله ۲۴ اين مجموع اكنون  

24
24 2 17 23 2 12 80 9602S            

  پايه رياضي ۲۸ صفحۀ * دشوار ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۱۹
1000A دوم روز در تومان A اول روز در او    و اسـت كـرده انـداز پس ... و تومان 

  لذا: باشد، مي تومان ۴۹۵۰۰۰ برابر روز سي از پس او انداز پس مجموع
A اول جملۀ  
1000 قدرنسبت  

30
30495000 2 29 1000 4950002S A         

4950002 29000 33000 2 4000 200015A A A          

  پايه رياضي ۳۰ صفحۀ * دشوار ▲  ۴ گزينۀ :خپاس -۱۲۰
  كنيم: مي نويسي خالصه را مسئله ابتدا  

20 10 1 13
1 1 1 1

20 107 2 19 7 2 911 2 2
4 38 14 63 10 25 0 2 5 0

S S ( a d) ( a d)a
a d a d a d a d


     

         
   

  بنابراين:  

  1 1
1 1

2 5 0 2 5 0
2 2 11 (*) 2 4 22

a d a d
a d a d

    
          

22d  
  

  معادالت جمع
  

  داريم: (*) معادلۀ در گذاري جاي با  
1 144 11 55a a      

 

  اقتصاد ۱۷ و ۱۶ ،۱۳ هاي صفحه * ساده ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۲۱
 شود مي برده كار به نهايي كاالي يك بطن در كه است كااليي اي واسطه كاالي الف)  

  .خانگي مصرف نه شود مي تهيه بازار در ارائه منظور به و
 يعنـي كـرده، نظر صرف آن از فرد كه است انتخابي با برابر دقيقاً تفرص هزينه ب)  

  .آن فروش از حاصل سود و سكه خريد
  اقتصاد ۴ و ۳ هاي صفحه * ساده ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۲۲

 يـا جنـگ نظيـر داليلـي اما هستند فراوان كشور در كشاورزي هاي زمين اينكه با  
  ست.ا شده منابع اين محدوديت باعث طبيعي بالياي

  اقتصاد ۱۶ تا ۱۴ هاي صفحه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۲۳
   شـود، مي ارائـه نهايي كنندٔه مصرف به مستقيم طور به پزشكان و معلمان فعاليت 

  شود. مي محسوب نهايي خدمات عنوان به لذا
   هـاي فعاليـت سـاير انجـام منظـور بـه سازمان، يك در كه خدماتي كه حالي در 

  است. اي واسطه خدمات شود، مي ارائه سازمان نمسئوال به اقتصادي
   جزو نيز خدمات شود، مي محسوب توليد كاال ساخت و تهيه فرايند كه طور همان 

  آيند. مي حساب به توليد

  اقتصاد ۳۰ صفحۀ * دشوار ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۲۴
  (ارزش) قيمت  افزوده ارزش  كاال ناممرحله
  ۱۰  ۱۰  گوشت  ۱
50%  غذا  ۲ 10 5   10 5 15   

25  بندي بسته غذاي  ۳ 15 10   
 مختلف مراحل افزودٔه ارزش مجموع

25  
2  افزوده ارزش جمع 5 10 25/     

  ۱۵ ب)   ۱۰ -۱۰ الف)  
  افزوده ارزش روش يا توليد روش د)  ۲۵ ج)  
  اقتصاد ۳۲ و ۳۱ هاي صفحه * دشوار ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۲۵

 در هـا قيمـت عمـومي سـطح تورم، يا ركود مانند مختلف اقتصادي شرايط دليل به  
 جاري، هاي قيمت اساس بر توليدكل، محاسبۀ و شود مي زياد يا كم مختلف هاي سال
 ارائه كل حقيقي دتولي از منطقي و قبول قابل عدد ها، قيمت ساليانۀ تغييرات دليل به

 كنيم. حذف كل توليد از را قيمت تغييرات تأثير بايد اشكال اين رفع براي كند. نمي
 كـل توليـد محاسبۀ براي پايه سال عنوان به معين سال يك هاي قيمت از نتيجه در

  شود. مي استفاده
  اقتصاد ۲۶ و ۲۵ هاي صفحه * دشوار ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۲۶

  الف)  
  ملي ناخالص توليد  داخلي خالص توليد  خارج مقيم افراد دتولي ارزش خالص 

   استهالك هزينۀ -  كشور مقيم خارجيان توليد ارزشي

101450 دالر ميليون 35 1450100( )   

145

250 1380  ملي ناخالص توليد  

    ب)  
1380 دالر ميليون 145 1235   ملي خالص توليد

               
   )استهالك هزينۀ(

 ۵/۱۲۳ ردال
 ۱۲۳۵ ميليون

 ملي خالص توليد سرانۀ  
  ۱۰ ميليون

  اقتصاد ۳۰ و ۲۹ هاي صفحه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۲۷
 اين و است نهايي كاالي قيمت با برابر توليد مختلف مراحل افزودٔه ارزش جمع الف)  

  د.دار نام توليد روش يا افزوده ارزش روش به محاسبه توليدكل، محاسبۀ روش
 كل توليد بنابراين دهد، مي ارائه يكساني عدد تقريباً روش، سه هر به كل توليد ب)  

  است. درآمدي روش به كل توليد با برابر هم اي هزينه روش به
   انساني: نيروي دستمزد و حقوق ارزش محاسبۀ اما  

   درآمدي روش به كل توليد  اجاره ارزش  سرمايه سودهاي ارزش
   تمزددس و حقوق ارزش

6750 2500 1950 x     
6750 دالر ميليون 4450 2300x      

  اقتصاد ۳۸ و ۳۷ صفحۀ * ساده ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۲۸

 كنندگان توليد از گروه دو الف)
 آينـده در سـود دنبال به

  هستند

 

توليـد باكيفيـت كـاالي كه توليدكنندگاني -۱
 رقبـا سـاير از تر پايين قيمتي با اما كرده
 مشـتري جـذب بـا و فروشـند مي را آن

  برند. مي بيشتري سود آينده در بيشتر،
 توليـد باكيفيـت كاالي كه توليدكنندگاني -۲

 و فروشـند مي را آن باال مبلغي با و كرده
 مشـتري اعتمـاد جلـب با ترتيب اين به

 سود نتيجه در و بيشتري فروش و درآمد
  داشت. خواهند تريبيش

 توليـد عوامـل اجـارٔه يـا خريـد صرف كه مبالغي از عبارتند توليد هاي هزينه ب)  
 ۱ گزينـۀ شود. مي منظور توليد هزينۀ عنوان به استهالك هزينۀ همچنين شود، مي

  باشد. مي سود محاسبۀ به مربوط ۴ گزينۀ ولي ،است هزينه محاسبۀ به مربوط
  اقتصاد ۴۰ صفحۀ * دشوار ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۲۹

  الف)  
50 خانوار ميليون   5 10   خانوارها كل تعداد  
25% خانوار ميليون 10 2 5/   جو هصرف خانوارهاي  

6002 وات 5/  
  

 

  1 500,  
  

 

 هر جويي صرفه ميزان 
  خانوار

 شده جويي صرفه برق كل    جو صرفه خانوارهاي تعداد
600 )وات(  ۳ المپ 200 خانوار هر سهم  
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1500 0 06 100 %625000 /    ب نيروگاه توليد كل از جويي صرفه درصد)  

2 مگاوات 25000 10 0005 ,   خانوار مصرف سهم  

1500 0 15 100 %1510 000 /
,

    خانوار مصرف از جويي صرفه درصد   

3 مگاوات 25000 150005   ج برق كل از ها شركت مصرف سهم)  

  برق كل از ها شركت مصرف سهم   ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ وات
15 وات   ۰۵/۰ مگاوات   000 000 000 300 000 50 000, , , , ,   از شركت هر سهم 

  صنعت براي توليدي برق
0 05 0 000002 100 %0 000225000

/ / /    نيروگاه توليد كل از شركت هر مصرف درصد  

  اقتصاد ۴۲ و ۳۸ ،۳۷ هاي صفحه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۳۰
 يـا سـرمايه خدمات بهاي ،توليد فرايند در اي سرمايه كاالي عنوان به تراكتور الف)  

 زمـين عامل كه ازمعدن برداري بهره براي و گرداند برمي خود صاحب به را سود
  كرد. پرداخت صاحبش به را آن اجارٔه بايد شود مي محسوب

 و دهند افزايش را خود درآمد بايد زيان از جلوگيري تحقق براي توليدكنندگان ب)  
 براي مناسبي بازار و كرده انتخاب كاال براي مناسبي قيمت بايد منظور اين براي

  كنند. فراهم كاال فروش
  اقتصاد ۳۸ و ۳۷ هاي صفحه * دشوار ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۳۱

  درآمد  محصول تعداد  واحد هر قيمت   
1200 تومان 2300 40 000 140 000 000( ) , , ,    سال اول ماه ۶ درآمد  

90تومان 000 000, ,)15)ماه 000 000 6, ,  ماه ۶ هر هزينۀ  
  سال اول نيمۀ عملكرد  سال اول نيمۀ درآمد  سال اول نيمۀ هزينۀ

140 تومان -سود 000 000 90 000 000 50 000 000, , , , , ,    
500 تومان 800 40 000 52 000 000( ) , , ,    سال دوم ماه ۶ درآمد  

52 تومان – زيان 000 000 90 000 000 38 000 000, , , , , ,    سال دوم ماه ۶ عملكرد  
  ساليانه عملكرد  اول ماه ۶ عملكرد  دوم ماه ۶ عملكرد

50 تومان -ودس 000 000 38 000 000 12 000 000, , , , , ,    
 تومـان ميليون ۳۸ سال دوم نيمۀ زيان است. تومان ميليون ۵۰ سال اول نيمۀ سود  

  است. تومان ميليون ۱۲ ساليانۀ سود است.
  اقتصاد ۴۳ و ۴۲ ،۴۰ ،۳۹ هاي صفحه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۳۲

 مـورد توليد فرايند در فيزيكي سرمايۀ عنوان به صنعتي، فريزر و برقي قيچي الف)  
  د.نگير مي قرار استفاده

 ماننـد عـواملي و باشـد مـي نيازشان رفع كاال، خريد از كنندگان مصرف انگيزٔه ب)  
 او تقاضـاي ميـزان بر ها كاال ساير قيمت و او سليقۀ شخص، درآمد كاال، قيمت

  است. تأثيرگذار
  اقتصاد ۴۹ تا ۴۶ هاي صفحه * دشوار ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۳۳

 پرداختي با برابر دقيقاً توليدكننده درآمد دهيم، قرار بررسي مورد كه قيمتي هر در الف)  
 هـا، گزينـه بـه توجـه با اما باشد. مي كننده مصرف هاي هزينه همان يا كننده مصرف
  شود. مي حاصل دالر ۱۳۰ قيمت با كاال واحد ۴۲ فروش از دالر، ۵۴۶۰ درآمد

 بـا سـطح ايـن در پس است، تعادلي قيمت از كمتر چون دالر، ۷۰ قيمت سطح ب)  
  شويم: مي مواجه تقاضا مازاد يا عرضه كمبود

  تقاضا مازاد  تقاضا مقدار  عرضه مقدار
72 واحد 52 20   تقاضا مازاد  

 روي و كـرده اضـافه آن به واحد ۳۰ اگر است. واحد ۶۲ محصول مقدار تعادلي، قيمت در ج)  
  شود. مي مشخص دالر ۱۵۰ قيمت واحد، ۹۲ مقدار در كنيم مشخص عرضه رنمودا

  اقتصاد ۴۷ تا ۴۴ صفحۀ * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۳۴
 و كننـدگان مصـرف و كننـدگان توليـد اقتصـادي رفتار كنندٔه هماهنگ عامل الف)  

  باشد. مي كاال )ارزش( قيمت بازار، در تعادل وضعيت به رسيدن
 راسـت بـه چـپ از كه است »عرضه منحني« توليدكننده، تصادياق رفتار منحني ب)  

 كننـده، مصـرف اقتصـادي رفتـار منحني است. نزولي چپ به راست از و صعودي
  است. صعودي چپ به راست از و نزولي راست به چپ از كه است »تقاضا منحني«

  اقتصاد ۲۲ و ۲۱ ،۲۰ هاي صفحه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۳۵
 از كـه مردم مجدد گذاري سرمايه و انداز پس در شده ايجاد تغييرات سيبرر براي الف)  

  شود. مراجعه ملي حسابداري به بايد گرفته، صورت اقتصادي هاي سياست تغيير
 پوشـي چشم اي واسطه كاالهاي ارزش محاسبۀ از جامعه، كل توليد محاسبۀ در ب)  

 امـا شود. مي گيري دازهان ها آن ارزش بار يك نهايي كاالي بطن در زيرا شود، مي
  شود. مي منظور جامعه، كل توليد محاسبۀ در نهايي كاالهاي ارزش

  
  ۱ ادبيات تاريخ ۷۲ تا ۶۴ هاي صفحه * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۳۶
   ۱ ادبيات تاريخ ۸۱ تا ۷۸ هاي صفحه * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۳۷

  است. الحكمتين جامع او آثار از يكي كه است خسروناصر معرف سؤال عبارت  
  ۱ ادبيات تاريخ ۸۷ و ۸۶ هاي صفحه * ساده ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۳۸

 اولـين كـه اسـت بيرونـي ابوريحان نوشتۀ »التنجيم صناعة الوايل التفهيم« كتاب  
  است. خود نوع در فارسي كتاب

  ۱ ادبيات تاريخ ۹۰ و ۸۹ هاي صفحه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۳۹
  است. شده نوشته سلجوقي ملكشاه درخواست به كتاب اين  
  ۱ ادبيات تاريخ ۹۸ صفحۀ * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۴۰

 و لطيـف نيازهـاي و راز و ها مناجات سخنان، اقوال، عبداهللا خواجه رسايل موضوع  
  است. پرجاذبه

  ۱ ادبيات تاريخ ۱۸۴ صفحۀ * ساده ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۴۱
  ۱ ادبيات تاريخ ۱۹۳ تا ۱۹۰ هاي صفحه * دشوار ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۴۲

  دانند. مي روشنگري عصر بخش تجسم را ولتر  
  ۱ ادبيات تاريخ ۱۹۵ تا ۱۹۰ هاي صفحه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۴۳
  ادبي هاي آرايه ۹ درس * متوسط ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۴۴

  تشبيهي اضافۀ  صبا باد خياط :۱ گزينۀ  
  اسنادي بليغ تشبيه  آفتابي تو :۲ ۀگزين  
  تشبيهي اضافۀ  ايام دفتر :۳ گزينۀ  
  تشبيهي اضافۀ  هجر تيغ :۴ گزينۀ  
  ادبي هاي آرايه ۱۱ و ۱۰ هاي درس * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۴۵

 -دارد مكنيـه اسـتعارٔه و تشـخيص غنچـه -دهان و لب از استعاره پسته :۱ گزينۀ  
  استعاره) (سه دارد. مكنيه تعارٔهاس و تشخيص صبا باد نسيم

  استعاره) (يك دارد. مكنيه استعارٔه و تشخيص محراب :۲ گزينۀ  
  استعاره) (دو استعاري اضافۀ خواب خون -چشم از استعاره نرگس :۳ گزينۀ  
  استعاره) (يك دارد. مكنيه استعارٔه و تشخيص نفس :۴ گزينۀ  
  ادبي هاي آرايه ۱۳ درس * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۴۶

  محليه عالقۀ به اراده و تصميم و فكر از مجاز سر :۳ گزينۀ  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  آليه عالقۀ به قدرت از مجاز دست :۱ گزينۀ  
  محليه عالقۀ به شراب از مجاز ساغر :۲ گزينۀ  
  سببيه عالقۀ به سخن از مجاز نفس :۴ گزينۀ  
  ادبي هاي آرايه جامع * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۴۷

  خانه اهل از مجاز خانه  مجاز »:الف«  
 اسـت. مكنيه استعارٔه و دارد تشخيص و است خطاب مورد صبح  استعاره »:ب«  

  گرفت.) نظر در معشوق از مصرحه استعارٔه را صبح توان (مي
  است. شده بريان دانۀ مانند من دل  تشبيه »:ج«  
  است. كردن رونق يب از كنايه شكستن را چيزي يا كسي بازار  كنايه »:د«  
  ادبي هاي آرايه ۱۴ درس * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۴۸

  شدن منصرف و برگشتن  برتافتن عنان :۱ گزينۀ  
  شدن مسلط  داشتن نگين زير در :۲ گزينۀ  
   مردن  خوردت مي خاك :۴ گزينۀ  
  شناسي سبك و قافيه و عروض ۸ تا ۳ هاي صفحه * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۴۹

  ۲ قاعدٔه   (ه) الحاقي حروف (ان) اصلي حروف بيگانه) - (خانه قافيه كلمات :۱ نۀگزي  
  ۲ قاعدٔه  (اه) اصلي حروف گمراه) -(بدخواه قافيه كلمات :۲ گزينۀ  
  ۱ قاعدٔه  (يد) الحاقي حروف (ا) اصلي حروف بياسايد) - (آاليد قافيه كلمات :۳ گزينۀ  
  ۲ قاعدٔه و) ُـ( اصلي حروف جو) -(بشنو قافيه كلمات :۴ گزينۀ  
  شناسي سبك و قافيه و عروض ۱۰ تا ۸ هاي صفحه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۵۰

  ۳ تبصرٔه  الحاقي (ه) + رد) ُـ( و رد) َـ( اصلي حروف برده) - (كرده قافيه كلمات :۱ گزينۀ  
  دارند. الحاقي حروف فقط كه هستند ۱ تبصرٔه طبق ها گزينه ساير  
  شناسي سبك و قافيه و عروض ۱۴ و ۸ هاي صفحه * توسطم ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۵۱

 قافيـه دارنـد اخـتالف ج) و (چ صـامت در چـون خواجه) -(ديباچه قافيه كلمات  
  است. نادرست

  باشد. قافيه حرف تواند نمي تنهايي به ـِ( توجه:  
  شناسي سبك و قافيه و عروض ۱۱ صفحۀ * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۵۲

  دردميد) -(بركشيد و سمن) -(چمن يهقاف كلمات :۱ گزينۀ  
  نگار) -(بهار و شيدا) -(پيدا قافيه كلمات :۲ گزينۀ  
  ها) رزم -ها (بزم و كرده) -(خورده قافيه كلمات :۳ گزينۀ  
 دنشـو نمـي قافيه گردد) -(شود كلمات ولي پاك) -(غمناك قافيه كلمات :۴ گزينۀ  

  است. شناسه دو هر در د) َـ( زيرا
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  شناسي سبك و قافيه و عروض ۳ درس * ساده ▲  ۴ ۀگزين پاسخ: -۱۵۳
دوست  رِ  ضو  حُ  دَر هَد  دَ  ق  يا ت اش  ح شر چن
                   

  شناسي سبك و قافيه و عروض ۴ سدر * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۵۴
 / فعلـن مفـاعلن فعالتـن مفاعلن :۲ گزينۀ /فاعلن مفتعلن فاعلن مفتعلن :۱ گزينۀ  

  فعولن فعولن فعولن فعولن :۳ گزينۀ
  شناسي سبك و قافيه و عروض ۵ درس * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۵۵

  از) (سرم :۴ گزينۀ /آمد) (معتبرو  آن) (از :۲ گزينۀ /(درآمد) :۱ گزينۀ  
  شناسي سبك و قافيه و عروض ۵ درس * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۵۶

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

  


  



      

  ما  مدي ون دا خ را تيكش كِ  آن  دِ  جو  وُ  با

      


    
                        بلند به كوتاه    

  

  شناسي سبك و قافيه و عروض ۵ درس * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۵۷
  بال  دُن  م  شي  با  را  د  بو  نا  را  چ
                      
  حال  تا  د  زي  خي  بر  رِ  با  يك  مِ  ◌َه

  


                   
  

  شناسي سبك و قافيه و عروض ۵ درس * دشوار ▲  ۴ ۀگزين پاسخ: -۱۵۸

 به بلند                
  كوتاه

 

      بلند به كوتاه

شان  اي   يِ ري بَ  مان  فر  مِ ◌َه  تيگي  ر كا  باد 

      


    

 ني  را مان  فر  مِ ◌َه  در  هان جَ بِ   شان اي   ر کا
             
  شناسي سبك و قافيه و عروض ۵ درس * دشوار ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۵۹

                  همزه حذف  
  زي  سا  نَ  شم  مو  را  فَ  ري  دو  رز  گ
                      
  زي  دا  گُ  جان  ري  دو  دِ  دَر  با  نُ  َم

  


                   
                  بلند به كوتاه  

  شناسي سبك و قافيه و عروض ۵ درس * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۶۰
          كوتاه به بلند          
  تي  ش  ذا  بگ  يُ  دي  خُر  لَم  دِ  نِ  خو

          


            
  وَد  بُ   مي  جا  بِ   كِ   قي  با  يِ  عِ  جر
                      

  
  چهارم عربی ۱۳ صفحۀ * ساده ▲  ۴ گزینۀ :پاسخ -۱۶۱

 و شود می ترجمه منفی نقلی ماضی یا منفی ماضی فعل »است نشده شنیده :َمعیُسْ  لَم«  

 خستگی بدون تََعب: غیرِ  ِمن رسید/ یافت، دست نال: است/ مجهول همچنین

  چهارم عربی ۱۰ صفحۀ * متوسط ▲  ۴ گزینۀ :پاسخ -۱۶۲
 یُقـدم ال« تأکیـدی/ مفهـوم نه دارد لغوی مفهوم »جایگاهش حقیقت منزلته: حقیقة«  

  »نکند ... به اقدام ...: علی

  سوم عربی ۱ صفحۀ * متوسط ▲  ۳ گزینۀ :پاسخ -۱۶۳
  کنی می عبادت چه برای تَعُبُد: لِم :۱ گزینۀ  

  است نرسیده تو به آنچه یأتِک: مل ما است/ دهآم من نزد :جاَءين َقد :۲ گزینۀ  

 کنی می ترک مرا :تهُجرين کنی/ می سنگسار مرا ي:ُجَمنَّنلَرتَ  :۴ گزینۀ  

  سوم عربی ۱۲ صفحۀ * دشوار ▲  ۴ گزینۀ :پاسخ -۱۶۴
 »شد! همراه ایامن و حق با پس« :۴ گزینۀ درست ترجمۀ  

  ترکیبی * دشوار ▲  ۲ گزینۀ :پاسخ -۱۶۵

  املايض من أکرث پیش: از بیش  

 بیشـرتین حاجـٍة: أکـرث« اسـت/ نادرسـت که شده »حاجة« الیه مضاف »بالد« :۱ گزینۀ  

  است. نادرست که »نیاز

  است. نادرست که شده »احتیاج« الیه مضاف »بالد« :۳ گزینۀ  

 است. نادرست که »نیاز بیشرتین حاجة: أکرث« :۴ گزینۀ  

  ترکیبی * متوسط ▲  ۳ گزینۀ :پاسخ -۱۶۶

  »مهندسین« است./ تنادرس »کشور آیندۀ متدن« برای »البالد قادمة حضارة« :۱ گزینۀ  

   است. شده مضاف چون شود حذف باید نونش

 چـون »الحضـارة« باشـد/ معرفـه بایـد اسـت »تالمیـذ« صفت که »مجّدون« :۲ گزینۀ  

  بگیرد. »ال« نباید است مضاف

 غیرعاقـل جمع »العلوم« چون بگیرد/ »ال« نباید است مضاف چون »الفرع« :۴ گزینۀ  

 صـفت چـون باشـد معرفـه باید »مجّدات« است/ نادرست »اإلنساينّ « آن صفت است،

 اول عربـی در بگیـرد/ »ال« نبایـد اسـت مضـاف چـون »الحضـارة« است/ »تلمیذات«

 »القادمة البالد حضارة« صفت: بعد آید می الیه مضاف

  سوم عربی ۱ صفحۀ * متوسط ▲  ۳ گزینۀ :پاسخ -۱۶۷

  است. مسترت »أنَت « آن فاعل و است للمخاطب امر فعل »اُذکر« :۱ گزینۀ  

  (لفظاً). است منصوب و به مفعول غیرمنرصف، »إبراهیم« :۲ گزینۀ  

 مبالغه. اسم نه است مشّبهه صفت »نّبيّ « :۴ گزینۀ  

  دوم عربی ۸۰ صفحۀ * متوسط ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۱۶۸

  گردد. می محسوب متعّدی لذا و است مجهول »أخرجنا« فعل :۲ گزینۀ  

  الیه. و مجرور به حرف جر است، نه مضاف است منرصف و جامد »دیار« :۳ گزینۀ  

  باشد. می مجرور و معطوف بلکه نیست؛ جر حرف به مجرور »أبناء« :۴ گزینۀ  

  چهارم عربی ۱۳ صفحۀ * متوسط ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۶۹

  يــــــــــــــنبْ نُ اجْ  وَ   آِمناً  َبلَدَ الْ   َهَذا  َعْل اجْ   َربِّ إبراهیمُ قاَل   إذْ  وَ 

 منادی  فاعللفعفیه مفعول

مضاف

 (یا

  )َريّب 

 و فعل

 فاعله

 »أنَت «

  مسترت

 به مفعول

  اّول

عطف

  بیان

 به مفعول

  ثانٍ 

 فاعله و فعل

 »أنَت « ضمیر

  مسترت

 به مفعول

  

  نامَ األَصْ   ُبدَ نَعْ  أنْ   يَّ بَنِ  وَ 

  به مفعول  »نحن« مسترت ضمیر فاعله و فعل  نیاباً  منصوب معطوف

  چهارم عربی ۱۱ حۀصف * ساده ▲  ۳ گزینۀ :پاسخ -۱۷۰

مأخوذٌ إسمٌ هواملشتقَّ إنَّ 
 ِمن

 کلمةٍ 
  َخذْ ؤْ یُ  لَمْ  إنْ  وَ َریاُخْ 

 ِمن

  کلمةٍ 
 جامدٌ   ُهوَ فَ  َریاُخْ 

 إسم  

  »إنَّ «

 و جار  صفة خرب  

مجرور

 ادات صفة

  رشط

 مجهول فعل

  مجزوم و

 و جار

  مجرور

  خرب مبتدأ  صفة

  دوم عربی ۹ درس * متوسط ▲  ۲ گزینۀ :پاسخ -۱۷۱

  بیاید. »خمسةٌ « باید و است نادرست »خمسةُ « :۱ نۀگزی  

 فـتح بـر مبنـی جـزء دو هـر مرکـب اعـداد در زیـرا اسـت؛ نادرست »مثانیةِ « :۳ گزینۀ  

  عَرش) (مثانیةَ  .هستند

 درسـت و باشـد هـم خالف باید معدود مفرد و عدد جنس ۱۰ تا ۳ اعداد در :۴ گزینۀ  

 است. »لیالٍ  مثاينَ  و أیّامٍ  سبعةَ « آن

  دوم عربی ۸ درس * متوسط ▲  ۳ گزینۀ :پاسخ -۱۷۲

 دیگر افعال ولی شود؛ مجهول تواند می است »إفعال« باب از و متعدی »نجیب« چون  

  شوند. مجهول توانند منی و بوده الزم همگی ها گزینه

 شد منرصف انرصف: / شد خارج خرج: / شکست انکرس: / شود می هدایت ي:تهتد  

  چهارم عربی ۲ درس * سطمتو  ▲  ۳ گزینۀ :پاسخ -۱۷۳

  است.) مجرّد ثالثی مصدر »معصیة« :(مفردش .است جامد »املعايص« :۱ گزینۀ  

  است. »إنفعال« باب مصدر »اإلنزواء« :۲ گزینۀ  

   است. مصدر و جامد »الکََسل« :۴ گزینۀ  

 (صـفة »َعُدوّ « جمع »:الِعَدی« مکان)/ زمان (اسم »َمدَخل« جمع »:املَداِخل« :۳ گزینۀ  

 جمــع »:الکََســَبة« مؤنــث/ مفــرد »مفاعلــة« بــاب فاعــل اســم »:املُهاِجمــة« شــبهة)/م

  فاعل) (اسم »کاسب«

   سوم عربی ۲ و ۱ درس * متوسط ▲  ۲ گزینۀ :پاسخ -۱۷۴

  است. معرفه پس »که را کسی« معنی به است عام موصول اسم »من« :۱ گزینۀ  

  است. نکره پس »کسی چه« معنی به است استفهام اسم »من« :۲ گزینۀ  

  است. معرفه پس »که کسانی« معنی به است عام موصول اسم »من« :۳ گزینۀ  

 است. معرفه پس »که است کسانی« معنی به است عام موصول اسم »من« :۴ گزینۀ  

  چهارمعربی  ۱ درس * دشوار ▲  ۲ گزینۀ :پاسخ -۱۷۵

 بایـد می تاس مثنی که »موظّفتین« جای به پس ،شوند می نفر ۳ »صدیقتاها  أخت«  

  بیاید. »موظّفاٍت «

www.konkur.in
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   سوم عربی ۲ و ۱ درس * دشوار ▲  ۳ گزینۀ :پاسخ -۱۷۶

  است. تقدیر در »ضّمه« دارای و مرفوع »يیغن ال« منفی مضارع فعل  

  ندارد. وجود تقدیر در ضّمه با مرفوع تقدیری اعراب دارای ای  کلمه ها گزینه سایر در  

   سوم عربی ۲ و ۱ درس * متوسط ▲  ۳ گزینۀ :پاسخ -۱۷۷

  است. »مضارع فعل نفی« دومی »ال« و »جنس نفی« اولی »ال« :۱ گزینۀ  

  است. »مضارع فعل نفی« دومی »ال« و »نهی« اولی »ال« :۲ گزینۀ  

  است. »مضارع نفی« هم دومی »ال« و »مضارع نفی« اولی »ال« :۳ گزینۀ  

 .است »مضارع نفی« دومی »ال« و »جنس نفی« اولی »ال« :۴ گزینۀ  

  سوم عربی ۱ درس * متوسط ▲  ۱ گزینۀ :پاسخ -۱۷۸

 صـفت ولـی بگیرد تنوین تواند منی و نکره و مبتدا و است غیرمنرصف »مراسیمُ « کلمۀ  

   بگیرد. ضمه تنوین و منوده پیروی آن از بودن نکره در باید »متنّوعة« آن

 »بـودن رهنکـ یـا معرفـه و تعـداد جنس، اعراب،« مورد چهار در صفت که بدانیم باید  

  اعراب. عالئم در نه مناید پیروی موصوف از باید

  سوم عربی ۲ درس * متوسط ▲  ۲ گزینۀ :پاسخ -۱۷۹

   است. فتحه به منصوب و فیه مفعول »قلیالً« :۱ گزینۀ  

  نداریم. فیه مفعول و است فعل »بَُعدَ « :۲ گزینۀ  

   .است فتح بر مبنی و منصوب محالً و فیه مفعول »اآلنَ « :۳ گزینۀ  

   است. کرس بر مبنی و منصوب محالً و فیه مفعول »أمِس « :۴ گزینۀ  

  سوم عربی ۲ و ۱ درس * دشوار ▲  ۴ گزینۀ :پاسخ -۱۸۰

باشد فعلیه یا اسمیه تواند می :۱ گزینۀ
بُنا الّصیامِ  أیّامُ    مبتدا ایّام: (اسمیه): ... تُقرِّ

فیه مفعول ایّام: (فعلیه): ... نابْ تََقرَّ  الصیامِ  أیّامَ 
  

باشد فعلیه یا اسمیه تواند می نیز ۲ گزینۀ
لُنا الشدةِ  اوقاُت  مبتدا اوقات: (اسمیه): ... تَُحمِّ

لْ  الشدة اوقاَت    فیه مفعول اوقات: (فعلیه): ... ناتََحمَّ
  

باشد فعلیه یا اسمیه تواند می نیز ۳ گزینۀ
  مبتدا ی:لیال (اسمیه): ... تَُغیِّرُنا القدرِ  لیايل

فیه مفعول لیالی: (فعلیه): ... ناتََغیَّْر  القدرِ  لیايل

 اگـر ...، (فعلیـه) خـربتَُعلُِّمنـا البـؤس (مبتـدا)أیّـامُ  باشـد: اسـمیه تواند می فقط ۴ گزینۀ ولی  

 کـه چـرا بشـود »تعلّمنـا« در »نا« بر عطف تواند منی »إیّاکم« بخوانیم فعلیه صورت به

 مرفـوعی ضـمیر »نـا« خوانـدن، فعلیـه صـورت در و اسـت منصـوبی ضمیری »إیّاکم«

   نیست. درست هم بر دو این عطف و باشد می

  
  ۱ جهان و ايران تاريخ ۵۵ صفحۀ * ساده ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۸۱

  بود. مصر به حمله كمبوجيه مهمّ اقدام .شد او جانشين كمبوجيه پسرش ورش،ك از پس  
  ۱ جهان و ايران تاريخ ۱۰۵ صفحۀ * ساده ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۸۲

 يـا كـه شدند نيز ديگري نظامي اقدامات انجام به ناچار مسلمانان  مكه، فتح از پس  
 داخـل در توطئـه و فتنـه سـنگرهاي آخرين بردن ميان از براي حنين غزؤه مانند
 در روم سـپاه تحركـات فرونشـاندن براي كه تبوك غزؤه مانند يا و بود جزيره شبه

  .شد انجام شمالي مرزهاي
  ۱ جهان و ايران تاريخ ۷۷ صفحۀ * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۸۳

 اسـت؛ اشـكاني عصر در هنري مختلف هاي سبك وجود از خوبي هاي نمونه ها سكه  
 برخـي در و است رخ نيم صورت به پادشاه ٔهچهر ها سكه اين از برخي در مثال، براي
  .رخ تمام صورت به

  ۱ جهان و ايران تاريخ ۶۵ صفحۀ * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۸۴
 (تركيـۀ صـغير آسـياي به بود كرده جمع يونان سراسر از كه سپاهياني با اسكندر  

 شـعار بـا سـپس .دكـر فـتح را سرزمين آن و شد مصر عازم آنجا از آمد، امروزي)
  شد. ايران راهي »ايرانيان از يونانيان گرفتن انتقام«
  ۱ جهان و ايران تاريخ ۸۸ صفحۀ * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۸۵

 صـرف كـه بـود انبـوه ثروتي شد، مي دريافت كشاورزان و بازرگانان از كه مالياتي  
  .شد يم حاكمان و بزرگان ساساني، خاندان پرتجمل زندگي و دولتي مخارج

  ۱ جهان و ايران تاريخ ۹۶ صفحۀ * دشوار ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۸۶
 طريق از گرفتند تصميم حبشه، از مسلمانان بازگرداندن در ناكامي از پس مشركان  

  .درآورند پاي از را پيروانش و  پيامبر اجتماعي، و اقتصادي محاصرٔه
  شناسي تاريخ ۱۹ صفحۀ * ساده ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۸۷

 ايـن هـاي ويژگي از .بود رايج بابلي قمري شمسي شماري گاه هخامنشيان دورٔه در  
  .بود يكي پاييز آغاز با سال آغاز كه بود اين تقويم

  شناسي تاريخ ۲۱ صفحۀ * ساده ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۸۸
 خواجـه وي، كـاردان و دانشـمند وزيـر و ملكشـاه الـدين جالل سلطنت عصر در  

  .شدند تقويم اصالح به مأمور منجمان از مجمعي طوسي، الملك نظام

  شناسي تاريخ ۷ صفحۀ * ساده ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۸۹
 ،اهميـت هاي مالك و داليل يا است مؤثر و ارزش با مهم، خبر كدام اينكه تشخيص  

 گـزينش بتواند بايد مورخ ديگر عبارت به .است مورخ كار است، كدام تأثير و ارزش
 و گويـا زبـانِ تـا دهـد انجـام وقـايع مـورد در اي شـده حساب و دقيق گزارش و

  .باشد ها گذشته راستين بازگوكنندٔه
  شناسي تاريخ ۱۵ صفحۀ * ساده ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۹۰

 تر دقيق توجه ضرورت آبياري، زمان و برداشت و كاشت زمانِ گيري اندازه و محاسبه  
 دسـتگاه بنـابراين .كرد تر جدي را آن گيري اندازه براي اي وسيله ساختن و زمان به

 شد. ساخته (تقويم) زمان گيري اندازه

  

  دوم جغرافي ۵۴ صفحۀ * ساده ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۹۱
  )۵-۶ شكل( دوم جغرافي ۶۶ صفحۀ * ساده ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۹۲
  دوم جغرافي ۵۱ تا ۴۸ هاي صفحه * دشوار ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۹۳

  :نادرست موارد بررسي  
 در فرسـايش و كنـد مي تخريـب را زمـين از وسيعي محدودٔه معدن، استخراج ج)  

  است. سال در هكتار ۷/۰ كشاورزي هاي زمين
 اي عمده تغيير بيابان در نفت كشف و است تغيير حال در بيابان در زندگي شيؤه د)  

  است. آورده وجود به را
  دوم جغرافي ۵۸ صفحۀ * دشوار ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۹۴

  ايران در اراضي انواع وسعت درصد نمودار
  )۴-۹ شكل( دوم جغرافي ۶۰ و ۵۹ هاي صفحه * متوسط ▲    ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۹۵

  باشد. مي »مراتع« به مربوط ۳ و ۲ ،۱ هاي گزينه دومِ قسمت  
  )۵-۱۷ شكل( دوم جغرافي ۷۴ صفحۀ * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۹۶

   در طبيعتـاً پـس اسـت؛ مـاهي و مرواريـد صـيد مهـم مراكز از يكي فارس خليج 
    دارد. وجود مرواريد و ماهي صيد امكان هستند، فارس خليج اطراف كه كشورهايي

   جملـه از عـراق و كويـت عربسـتان، بحـرين، قطـر، امـارات، ايران، كشورهاي 
  شوند. مي محسوب فارس خليج اطراف كشورهاي

  چهارم جغرافي ۲ صفحۀ * ساده ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۹۷
  چهارم جغرافي ۱۸ صفحۀ * ساده ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۹۸
  چهارم جغرافي ۱۴ و ۱۳ هاي صفحه * متوسط ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۹۹

   هستند باز سيستم به مربوط ۴ و ۲ ،۱ هاي هگزين.  
   است. بسته سيستم به مربوط شكل اين  
  چهارم جغرافي ۱۵ صفحۀ * طمتوس ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۰۰

  :نادرست موارد بررسي
  د.نكن مي استفاده بيشتر كمّي هاي روش از الف)  
  .دنكن نمي فكر بُعدي تك ج)  

  
  ۱ شناسي جامعه ۲۸ و ۲۷ ،۲۵ ،۲۰ هاي صفحه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۰۱

   هـاي گـروه و محلـي اقوام وابطر و اجتماعي كنش كه است علمي :شناسي مردم 
 مطالعـه را شـهري جوامـع و پيشـين جوامـع فرهنگي ابعاد همچنين و نژادي
  كند. مي

   گذشـتۀ از را اجتمـاعي و انسـاني هـاي واقعيت كه است علمي :شناسي باستان 
  كند. مي وجو جست انساني بقاياي و آثار اساس بر دورتر،

   قـرار جامعـه افـراد قبـول مورد كه تاس اجتماعي كنش شيؤه :اجتماعي هنجار 
  است. گرفته

   است. اجتماعي هاي واقعيت و ها پديده به علم :اجتماعي علوم  
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  ۱ شناسي جامعه ۳۱ و ۲۶ ،۲۵ هاي صفحه * دشوار ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۰۲
   و همـدلي امكـان ديگـران، هاي كنش معاني فهم با اجتماعي علوم اول: قسمت 

  آورد. مي دپدي را آنان با همراهي
   هـاي ارزش و هنجارهـا دربـارٔه داوري ظرفيـت اجتمـاعي علوم در دوم: قسمت 

 و رفتـاري خطاهـاي به نسبت انتقاد امكان آن، دنبال به و ديگران و خود رفتاري
  دارد. وجود اجتماعي

   بـه نسبت بيني پيش قدرت ،ها انسان اجتماعي هاي كنش شناسايي سوم: قسمت 
  آورد. مي پديد را اجتماعي هاي اليتفع پيامدهاي و آثار

   هـاي پديـده و جامعـه يعني خود، موضوع ۱۹ قرن شناسي جامعه چهارم: قسمت 
 تفـاوت و گرفـت مي نظر در ،طبيعي وار اندام هاي پديده از يكي مانند را اجتماعي

  انگاشت. مي ناديده را اجتماعي علوم و طبيعي علوم موضوع ميان
  ۱ شناسي جامعه ۲۰ و ۱۹ هاي صفحه * توسطم ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۰۳

   است. اجتماعي كنش يك زدگان زلزله براي كمك آوري جمع اول: قسمت  
   كـه است، اجتماعي هنجار نوعي وطنان، هم به عالقه و دوستي نوع دوم: قسمت 

  است. جامعه افراد قبول مورد اجتماعيِ كنش شيؤه
   بـراي مصـداقي و نمونـه امر، اين شآموز و نوع هم به كمك ترويج سوم: قسمت 

  است. پذيري جامعه
  ۱ شناسي جامعه ۳۶ و ۳۲ ،۳۱ هاي صفحه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۰۴

   آزمايشـگاه نخسـتين طبيعـي، علوم از الگوپذيري با وونت ويلهلم اول: قسمت 
  كرد. تأسيس اليپزيك دانشگاه در ۱۸۷۹ سال در را شناسي روان

   تجربـي روش به علمي شناخت كه كرد توجه نكته اين به وبر ماكس دوم: قسمت 
  دارد. هايي محدوديت

   بـر كـالن، بنـدي تقسيم يك در را علوم ،ارسطو و سينا ابن ،فارابي سوم: قسمت 
  كردند. مي تقسيم عملي علوم و نظري علوم دستۀ دو به ها آن موضوع اساس

   و انسـاني هاي كنش هاي ويژگي به توجه با آلماني، متفكر ديلتاي چهارم: قسمت 
  برد. پي طبيعي، و انساني علوم موضوعات تفاوت به ها، آن بودن معنادار

  ۱ شناسي جامعه ۴۰ و ۲۵ ،۲۲ ،۲۱ هاي صفحه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۰۵
   باشد. مي درست ترتيب اين به و است نادرست عبارت اول: قسمت  و هنجارها 

 اجتمـاعي هـاي نقـش براي را الزم زمينۀ ،توقعات و راتانتظا تعيين با ها، ارزش
  آورند. مي وجود به

   است. درست عبارت دوم: قسمت  حمايـت هايي كنش از اجتماعي هاي ارزش 
 هـاي ارزش بـا متناسـب كه را هايي كنش و باشند ها آن با متناسب كه كنند مي

 پـذيري جامعه و اعياجتم كنترل يعني كنند؛ مي كنترل باشند، مغاير و ناشناخته
  است. اجتماعي هنجارهاي و ها ارزش باورها، با متناسب نيز،

   باشـد. مي درست ترتيب اين به و است نادرست عبارت سوم: قسمت  قـدرت 
 تنوع و انساني هاي كنش بودن ارادي و آگاهانه دليل به اجتماعي علوم بيني پيش
  است. رخوردارب طبيعي علوم به نسبت بيشتري پيچيدگي از ها آن

   باشـد. مـي درسـت ترتيـب ايـن به و است نادرست عبارت چهارم: قسمت  
 وجـود بـه انسـان ارادٔه و خواسـت بـه )۱ هسـتند: ويژگي دو داراي اعتباريات

  هستند. تكويني و غيرارادي پيامدهاي و آثار داراي )۲ آيند. مي
  ۱ سيشنا جامعه ۴۰ و ۳۹ هاي صفحه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۰۶

 عقل
نظري

  ها هستي شناخت
  تجربي روش با و حس كمك با طبيعي هاي هستي شناخت
تجريدي روش با و مستقل طور به متافيزيكي و رياضي احكام دريافتن

  

 عقل
عملي

  ارزشي احكام و نبايدها و بايدها شناخت
 و عـدالت خـوبي تشـخيص و فردي و اجتماعي هاي زشار دربارٔه داوري
  ظلم بدي
  تدبيري فعاليت و ارزشي هاي داوري براي شناسي جامعه مشكالت حل

   طبيعي هاي پديده با انساني و اجتماعي هاي پديده هاي تفاوت راز گشودن
  ۱ شناسي جامعه ۳۴ و ۳۳ ،۳۲ هاي صفحه * دشوار ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۰۷

   و ها ارزش به نسبت داوري با كه است دانشي انتقادي شناسي امعهج اول: قسمت 
 مطلـوب، نظـام سوي به موجود نظام از گذار جهت را خود هاي توصيه هنجارها،

  )و(  انتقادي شناسي جامعه هدف  دهد. مي انجام
   دارد. فعـال تـأثير، شناخت جريان در انسان عقل و ذهن دوم: قسمت  روش 

  )ج(  ميتفه شناسي جامعه
   طريـق از فقط كه است معناداري هاي رفتار شناسي، جامعه موضوع سوم: قسمت 

 تفهمـي شناسي جامعه موضوع  شوند. مي شناخته ها آن معاني دريافت و فهم
 )الف(  

   بـراي را عقالنيـت و معرفـت از ديگـري سـطوح شناسي جامعه چهارم: قسمت 
  )د(  انتقادي شناسي امعهج روش  شناسد. مي رسميت به علمي شناخت

  جهاني نظام شناسي جامعه ۱۵ و ۸ هاي صفحه و ۱ شناسي جامعه ۳۸ صفحۀ * دشوار ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۰۸
   دادن نشـان از زيرا شود، مي مواجه مشكل با انتقادي شناسي جامعه اول: قسمت 

 رايبـ و بـوده انسـان تاريخي و اجتماعي محصوالت از فراتر كه ميزاني و معيار
  ماند. مي باز باشد، معتبر همگان

   نمايد. مي دفاع كالن هاي ارزش و بيني جهان از ،اول سطح عقالنيت دوم: قسمت  
   و طبيعـي جهـان و ذهني جهان از تر مهم را فرهنگ جهان گروهي سوم: قسمت 

 جامعـه فرهنـگ تـابع را افـراد فردي و ذهني جهان گروه اين دانند. مي عيني
 ها برداشت معرض در كه دانند مي خامي مادٔه را طبيعي و عيني هانج و دانند مي
    گيرد. مي قرار ها انسان اجتماعي و فرهنگي مختلف تصرفات و

  جهاني نظام شناسي جامعه ۲۲ و ۲۱ ،۲۰ هاي صفحه * ساده ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۰۹
   استفاده )۲ مستعمره كشورهاي داخلي و بومي مجريان از استفاده )۱ :نو استعمار 

 گـرفتن اختيـار در )۴ آشكار مجريان و پنهان استعمارگران )۳ نظامي كودتاي از
 سـاختارهاي و نهادهـا از اسـتفاده بـا ديگـر كشـورهاي سياست و بازار كنترل

  مستقيم غير كارهايوساز و ها روش با و المللي بين سياسي و اقتصادي
   ويـژه بـه علمـي و فرهنگـي هـاي ظرفيت و ابزارها از استفاده )۱ :فرانو استعمار 

  هسـتند پنهـان دو هـر مجريـان و گران استعمار )۲ اطالعات فناوري و ها رسانه
  گيرد. مي قرار هدف مورد كشورها ديگر فرهنگي هويت )۳

   نظامي فنون دريانوردي، زمينۀ در پيشرفت از ناشي آن هاي موفقيت )۱ :استعمار 
  است. صنعتي اقتصاد و

  جهاني نظام شناسي جامعه ۲۵ صفحۀ * ساده ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۱۰
  .هستند درست ۴ و ۲ ،۱ هاي گزينه  
  است. خداوند مخلوق ترين محبوب و زيباترين اسالم، فرهنگ در عقل :۳ گزينۀ در  
  جهاني نظام شناسي جامعه ۲۷ صفحۀ * متوسط ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۱۱

 مهـاجم هـاي گـروه خود، معرفتي عمق و قدرت دليل به اسالمي، فرهنگ  الف)  
  كرد. مي جذب و هضم خود، درون را بيگانه

 چـارچوب در كه ،مغول و خوارزمشاهيان سلجوقيان، همچون هايي قدرت غلبۀ  ب)  
 تـا شـد مـي آن از مـانع كردنـد، مي رفتار اي قبيله و قومي فرهنگ و تاريخي عادات
  شود. آشكار ملكا طور به آن اجتماعي هاي ارزش و اسالمي فرهنگ هاي ظرفيت

 تالش با و سياسي هاي قدرت عملكرد از فارغ اسالم، جهاني هاي ارزش و عقايد  ج)  
  .كرد عبور مختلف جوامع سياسي و جغرافيايي مرزهاي از مسلمان، عالمان كوشش و
  جهاني نظام شناسي جامعه ۲۹ و ۲۸ هاي صفحه * ساده ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۱۲

  :استعماري استبداد با قومي و يخيتار استبداد راهبردي تفاوت  
 از خـارج اي عقبـه اينكـه دليل به خود غيراسالمي هويت رغم به قومي استبداد )۱  

 توانمنـد و قـومي حضـور با مستقيم رويارويي از نداشت، اسالم جهان جغرافياي
  گزيد. مي دوري اسالمي فرهنگ

 جهـت در غرب، انيجه سلطۀ و قدرت سايۀ در عمل دليل به استعماري استبداد )۲  
 مظـاهر حـذف جـز اي چـاره غرب، جهان فرهنگي و اقتصادي نيازهاي گسترش
  ندارد. اسالمي فرهنگ

  جهاني نظام شناسي جامعه ۱۵ و ۱۴ هاي صفحه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۱۳
   بـراي ميزانـي و معيار تواند نمي نباشد، قائل حقيقتي به كه فرهنگي اول: قسمت 

   حقيقت  باشد. داشته مختلف هاي رزشا و عقايد سنجش
   جهـاني نظام يك نتواند خود عقايد و ها ارزش مبناي بر كه فرهنگي دوم: قسمت 

 شـرايط از عبـور بـراي را نظـام آن سوي به حركت مسير نتواند و كند تعريف را
 ناكـام خـود، جهاني ادعاهاي به وصول در كند، ترسيم اجتماعي متحول و متغير
  دوم سطح عقالنيت  .ماند خواهد

   انسـان دنيـوي و مـادي نيازهاي به را خود توجه كه هايي فرهنگ سوم: قسمت 
 تأمين را ها انسان ابدي و معنوي سعادت كه نيازهايي به پاسخ از كنند، مي محدود
 پيـدا گسـترش و بسـط كـه صورتي در هايي فرهنگ چنين مانند، مي غافل كند،
  معنويت  سازند. مي گرفتار اييه بحران با را انسانيت كنند،

   تسـلط و نفـوذ زمينـۀ فرهنگ، يك مقاومت قدرت بردن بين از چهارم: قسمت 
   مسئوليت  سازد. مي فراهم را بيگانگان فرهنگ

  جهاني نظام شناسي جامعه ۱۳ و ۱۲ هاي صفحه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۱۴
   نيازهايبا  مطابق آن رفتارهاي و هنجار ها، ارزش عقايد، كه فرهنگي اول: قسمت 

  است. حق فرهنگ همان باشد، فطري
   نـژاد بـه متوجـه را خود هاي ارزش و ها آرمان ،صهيونيسم فرهنگ دوم: قسمت 

 ايـن خـدمت در را ديگران خود، جهاني اين و دنيوي رويكرد با و داند مي خاصي
  گيرد. مي كار به نژاد

   هنجارها اما باشد، حق آن هاي ارزش و عقايد كه را اي جامعه فارابي سوم: قسمت 
  نامد. مي فاسقه مدينۀ نباشد، حق با موافق آن رفتارهاي و
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  جهاني نظام شناسي جامعه ۸ تا ۶ هاي صفحه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۱۵
   قرآن: و مسلمان متفكران ديدگاه  
 جهـان بـه را آن و نامند مي نيز تكويني جهان را عيني جهان مسلمان، متفكران )۱  

 طبيعت فوق و طبيعت جهان دو به را عيني جهان ها آن دانند. نمي محدود طبيعت
  كنند. مي تقسيم

 نيز آگاهي و ادراك و نيست طبيعت جهان به محدود عيني جهان قرآني نگاه در )۲  
  باشد. نمي انساني حيات به محدود

 از و اسـت قائل اي ويژه اهجايگ فرهنگ، و جامعه براي آنكه بر عالوه كريم قرآن )۳  
 ناديـده نيـز را اشـخاص فـردي جهـان گويد، مي سخن ها انسان مرگ و زندگي
  گيرد. نمي

   كنند: مي محدود طبيعت به را عيني جهان كه گروهي ديدگاه  
 انساني جهان تقسيم با و دهند مي قرار انساني جهان برابر در را طبيعت گروه اين )۱  

  گويند. مي سخن جهان سه از گيفرهن و ذهني جهان دو به
  دارند. مادي و طبيعي هويتي جامعه، فرهنگ و افراد ذهن گروه، اين نظر از )۲  
 قائـل واقعـي تفـاوتي اجتمـاعي و انسـاني علوم و طبيعي علوم بين گروه اين )۳  

  نيستند.

  

  منطق ۴ و ۲ هاي صفحه * ساده ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۱۶
 دربـارٔه دانيم، مي تفكر دربارٔه آنچه پس داند؛ مي تفكر اقسام از را استدالل ارسطو  

 گزينۀ (رد گيرد مي سرچشمه آدمي ذات از استدالل يعني است. صادق هم استدالل
 مـؤثر عوامل و )۳ گزينۀ (رد مجهوالت كشف براي است ذهن در طبيعي ابزاري )،۲
  )۱ گزينۀ (رد است كرده كشف منطق علم را آن فرايند بر

 كـردن فكـر يعني »كنيم مي فكر ندانيم چه و بدانيم چه« ما كه باشيد داشته توجه  
 اتفاق نيز ما آگاهي بدون كه است امري است) كردن استدالل آن اقسام از يكي (كه
 منطـق يـادگيري و آمـوزش بـه نيازي نه كردن استدالل براي ما بنابراين افتد. مي

 رونـد در خطـا از جلوگيري براي بلكه استدالل؛ روند از اهيآگ به نيازي نه و داريم
  هستيم. آموزش و آگاهي نيازمند استدالل

  منطق ۱۵ و ۹ هاي صفحه * ساده ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۱۷
 برخـي حالـت، ايـن در باشـد، وجـه من خصوص و عموم معرَّف با معرِّف نسبت اگر  

 سوي از و نيست مانع تعريف يعني داشت؛ نخواهند وجود معرَّف در تعريف مصاديق
 جامع تعريف پس داشت، نخواهند وجود تعريف در نيز معرَّف مصاديق برخي ديگر،
  نيست. هم

  منطق ۱۱ صفحۀ * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۱۸
 مختلفـي هاي برداشت و ها آن پيچيدگي مفاهيم، برخي تعريف بودن مشكل علت«  

 اسـت ايـن مختلف برداشت از منظور ».ددارن مفاهيم قبيل اين از ها انسان كه است
 هسـتند، »آزادي« ماننـد مفهـوم يـك دروني مفاهيم كدام اينكه سر بر مردم كه

  است. دشوار مفاهيمي چنين تعريف دليل همين به دارند. نظر اختالف
  منطق ۱۴ و ۱۳ هاي صفحه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۱۹

 صـدق خارجي مصداق يك بر قطف است ممكن جزئي مفاهيم هم و كلي مفاهيم هم  
 »منطـق ايـن« مفهوم مثل )۱ گزينۀ (رد باشند داشته مصداق يك فقط يعني كنند.

 اين در جزئي و كلي فرق ولي است. كلي كه »هستي خالق« مفهوم و است جزئي كه
 بـراي ولـي كرد »فرض« خارجي مصداق يك از بيش توان نمي جزئي براي كه است
 پـس اسـت؛ جزئـي يـا كلي نظر مورد مفهوم دانيم ينم چون اما است. ممكن كلي

 بـرايش تـوان مي باشـد، كلـي مفهوم اين اگر اما شوند. مي رد نيز ۳ و ۲ هاي گزينه
  كرد. فرض متعدّد مصاديق

  منطق ۱۶ و ۱۵ هاي صفحه * دشوار ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۲۰
 (رد انـد كلي دو هر اوالً يعني باشد، وجه من خصوص و عموم مفهوم دو نسبت وقتي  

 ديگـري از تر خـاص جهـت يك از و تر عام جهت يك از كدام هر ثانياً، و )۴ گزينۀ
 دو ماننـد نيسـتند؛ هـم يكديگر بر عارض لزوماً مفهوم دو اين )۳ گزينۀ (رد است

    ).۱ گزينۀ (رد »قند« و »سفيد« مفهوم
 دروني فهومم يك وقتي زيرا باشند. نيز يكديگر دروني توانند نمي مفهوم دو اين اما  
 وقتـي مـثال اسـت. ديگري تصور با همراه همواره يكي تصور باشد، ديگري ذاتي و

 همـراه همواره مثلث تصور است، مثلث دروني ،»داشتن ضلع سه« يا »شكل« مفهوم
 ديگـر مفهـوم تصـور با همراه مفهوم يك تصور وقتي و است مفهوم دو آن تصور با

 (مثلث) يكي مصاديق تمام كه شكلي به هم آن دارند. مشترك مصداق يعني باشد،
 نـه اسـت مطلق خصوص و عموم نسبتشان پس است. ديگري مصاديق جزء همواره

  وجه. من
  باشند. ديگري دروني توانند نمي وجه من خصوص و عموم مفهوم دو بنابراين،  

  منطق ۱۶ تا ۱۴ هاي صفحه * دشوار ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۲۱
 داراي جـا، يـك در كم دسـت يعنـي باشند، الف ممفهو ذاتي ج و ب مفاهيم وقتي  

 امـا )۱ گزينۀ (رد باشد تباين تواند نمي ج و ب نسبت پس هستند. مشترك مصداق
 و »شـكل« مفـاهيم مثـل باشـد. مطلـق خصـوص و عموم دو اين نسبت تواند مي

 (رد اسـت مطلق خصوص و عموم نسبتشان و هستند مثلث دروني كه »ضلعي سه«
  كنيم: بررسي دو اين با را الف نسبت يدبا حال ).۲ گزينۀ

 ب از مصداقي الف، از مصداقي هر يعني هستند، الف دروني ج و ب مفهوم دو وقتي  
 نباشـد. الـف مصداق كه باشند داشته مصاديقي ج و ب است ممكن ولي است ج و

 غير مصاديقي و هستند »انسان« مفهوم دروني كه »حيوان« و »جسم« مفاهيم مثل
 داشـته ج و ب از غيـر مصداقي تواند نمي الف ولي )۴ گزينۀ (رد دارند نيز انسان از

  باشد.
  فلسفه سوم ۵ صفحۀ * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۲۲

 و يكنواخت صورت به همواره طبيعت داريم انتظار كه فهماندمي ما به قانون مفهوم«  
 ديگر، سوي از ».آيد دست به مشابه نتايج مشابه شرايط در يعني كند؛ عمل مشابه

 هـم كه فهماند مي ما به قانون مفهوم پس »است يتعلّ رابطه يك بيان قانوني، هر«
  كند. مي بيان را عليت اصل هم و كند مي عمل نواخت يك طبيعت

  فلسفه سوم ۱۲ تا ۱۰ هاي صفحه * متوسط ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۲۳
  نيست. ميان در فلسفي تحليلي و است شده بيان خبري اي جمله ۳ گزينۀ در  
 در صـداقت اصـل( اخالق در فلسفي ديدگاه سه از آمده بر ترتيب به ها گزينه ساير  

  .هستند )فرد آزاد ٔهاراد به اعتقاد( حقوق و )جامعه اصالت( شناسي جامعه ،)اخالق
  فلسفه سوم ۱۵ تا ۹ هاي صفحه * ساده ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۲۴

 از آن در كـه اسـت فلسـفه هـمم هاي بحث از يكي معرفت، بحث يا شناخت بحث  
 از آيـد. مـي ميـان به سخن خارج عالم شناخت در آن قواعد و آدمي ذهن حقيقت

 نيز شناسي روان در بحث همين است، انسان رواني افعال از يكي »شناخت« كه آنجا
  .است مطرح

 و آدم ذهـن حقيقـت امـا گيـرد مي قرار بررسي مورد هم شناسي روان در شناخت  
 و شـناخت شناسـي روان درواقـع، اسـت. فلسفي موضوعي شناخت در آن قواعد
 شـناخت بـراي آن قواعد و شناخت فلسفه و كند مي بررسي را انسان رواني حاالت
  را. خارج عالم

  فلسفه سوم ۲۲ صفحۀ * ساده ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۲۵
 عنوان به يونان نقش با مرتبط سه هر فلسفي مدارس نخستين و آناكسيمندر ايونيا،  

 تـاريخ در يونـان نقش با كمتري ارتباط زمين مشرق اديان اما هستند. فلسفه مهد
  دارد. فلسفه

  فلسفه سوم ۲۴ و ۲۳ هاي صفحه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۲۶
 داشـتند، عرضـه باستان شناسانجهان كه متضادي غالباً و گوناگون نظرات و آراء   

 اعتمـادي بي بذر و شود عارض ارروزگ مردم بر نگراني و تشويش نوعي تا شد بسب
    .گردد پراكنده ايشان ذهن در انديشه و دانش به نسبت

 هاي وري سـخن و ثـروت و مـال خواست كه باشيم داشته توجه بايد سؤال اين در  
 و تعـدّد ها آن ظهور اجتماعي ۀزمين ولي بودند؛ مؤثر چند هر سوفسطائيان ماهرانۀ
  بود. فلسفي مختلف تفكرات تعارض

  فلسفه اسالمي ۸ صفحۀ * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۲۷
 بـه شـگفتي و حيـرت اينكه اول شود: توجه نكته دو به است الزم ۴ گزينۀ رد در  

 هـاي زيان و سـود حساب ثاني فطرت اينكه دوم و شود مي ايجاد ناگهاني و يكباره
 طور به زيان و سود نه ،هستند اول فطرت به مربوط كه ريخت خواهد هم به را مادي
   كلي.

  فلسفه اسالمي ۲۶ صفحۀ * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۲۸
 اصـل گيـرد، قـرار فلسـفي تحقيـق مبداء تواند مي كه اصلي ترين مهم و نخستين  

 واقعيـت كه معناست اين به اصل اين است. »آدمي ادراك از مستقل واقعيت قبول«
 ايـن نيسـتيم. وهمتـ و خيال و خواب در ما و نيست آدمي ذهن به وابسته خارجي

 كـه واقعيتـي ،۴ و ۳ و ۲ هاي گزينـه در اسـت. سفسطه از فلسفه جدايي مرز اصل
 ،۱ گزينـۀ در ولي است. گرفته قرار ترديد مورد باشد، داشته وجود ذهن از مستقل
  است. شده مطرح عدم بودن ناشناختني ادعاي صرفاً

  فلسفه اسالمي ۲۳ صفحۀ * ساده ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۲۹
 حـدود تـا را آن مشـايي، فلسـفۀ از شديد انتقاد با ششم قرن در رازي الدينفخر  

 مؤسـس سـهروردي، الدين شـهاب ششم قرن در اينكه تا انداخت؛ رونق از زيادي
 خواجـه هفـتم قـرن در وي، از پس ).۳ گزينۀ (رد كرد ظهور اشراق فلسفي مكتب

 سينا بوعلي و رابيفا حكمت احياي به اشراقي حكمت به توجه با طوسي نصيرالدين
 ،اسـالمي بـزرگ فيلسـوف ،ميردامـاد نيـز يازدهم قرن در ).۱ گزينه (رد پرداخت
  ).۲ گزينۀ (رد كند تفسير اشراقي روش به را سينا ابن فلسفۀ كوشيد
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  فلسفه اسالمي ۲۲ صفحۀ * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۳۰
    است. جديد عصر رد نيست وسطي قرون اواخر در اروپاييان عقل اصالت :۱ گزينۀ رد  
 ابـن آثـار ترجمـه طريق از مسيحي فيلسوفان وسطي قرون اواخر در :۲ گزينۀ رد  

    شدند. آشنا ارسطو افكار با رشد ابن و سينا
 لـيو داشـت واجر ۱۲ تـا ۵ قـرن در آگوستين توسط نوافالطوني فكر :۳ گزينۀ رد  

  و بعد از آن ظهور كرد. نداشت حضور وسطي قرون اواخر در آگوستين
 ۱۳ و ۱۲ قـرن در رشـد ابن و سينا ابن توسط اروپاييان عقل لتاصا زمينه :۴ گزينۀ  

  يافت. ادامه و شد ايجاد
  فلسفه اسالمي ۲۶ صفحۀ * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۳۱

 نبودن) شدني انكار و شدني (اثبات بداهت به طبعاً نباشد ذهني فلج دچار كه انساني هر  
    ندارد. وجود واقعي شكاك اند گفته حكما جهت همين به د،كن مي حكم اصل اين

 را آن انكـار توانـايي عمـل در كسي كه است اين دليل به اصل اين بداهت درواقع،  
 و عمل در نيز شكاكان ترين شكاك يعني كند. انكار را آن تواند مي نظر در اما ندارد؛
 واقعـي شـكاك كننـد. انكار را آن توانند نمي و اند بيني واقع از ناچار زندگي مسير
  بپردازد. اصل اين انكار به عمل در هم و نظر در هم كه است كسي

  فلسفه اسالمي ۱۶ تا ۱۳ هاي صفحه * دشوار ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۳۲
ا بـ ديـن كـه است اين مثل باشد؛ ممنوع اش نتيجه اما شود امر اي مقدمه به اينكه  

 تبيـين يمهيا جهت بدين و است فلسفي معرفت با افق هم اش شناسي جهان اينكه
 كرده اعالم حرام را تفكر اما كند؛ مي دعوت عقالني تفكر به خودش و است عقالني

   نداند. شرعي واجبات از و
  فلسفه اسالمي ۲۹ تا ۲۶ هاي صفحه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۳۳

 واقعيـت هـر كـه معناست اين به ماهيت بر وجود زيادت يا ماهيت و وجود مغايرت  
 (رد  شـود مي تفكيـك وجود و ماهيت مفهوم دو به ذهن، در ،خارج جهان در يگانه
 است اين آورند مي ماهيت و وجود مغايرت اثبات براي كه داليلي از يكي ).۳ گزينۀ

 چنـين اما بود. موجود ماهيتي هر بود، ماهيت از جزيي يا ماهيت عين وجود اگر كه
 امـا دارنـد ماهيت هاگرچ الباري شريك يا ققنوس مانند عدمي مفاهيم زيرا نيست.
   ).۴ و۱ هاي گزينه (رد ندارند وجود

  فلسفه اسالمي ۲۹ صفحۀ * دشوار ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۳۴
 اسـت: قسـم سـه بـر حملي ۀقضي يك در محمول و موضوع نسبت قضايا مواد در  

  امتناع امكان، وجوب،
 است انامك »مادي« و »الوجود ممكن« نسبت زيرا است؛ امكان قضيه مادٔه ۱ گزينۀ در  
    است. وجوب قضيه مادٔه ها، گزينه ساير در نيستند. مادي الوجودها ممكن از برخي و
 تسـاوي عدم و وجود با نسبتش زيرا است؛ الوجود ممكن ضرورتاً طال كوه :۲ گزينۀ  

  (وجوبي) است.
 چـه و باشـد موجـود چه حال ديگر، چيز نه و طالست كوه قطعاً طال كوه :۳ گزينۀ  

  وجوبي)( نباشد. موجود
 اگـر يعنـي اسـت؛ مادي موجودي ضرورتاً اما ندارد، وجود گرچه سيمرغ، :۴ گزينۀ  

  (وجوبي) بود. مادي داشت، مي وجود
  فلسفه اسالمي ۳۰ صفحۀ * دشوار ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۳۵

 چـون و آيد مي پيش حالت ۵ است، الف از اعم ب چون باشد، ب از مصداقي ج اگر  
  است. امكان قضيه ماده پس ت،اس ممكن ها حالت  اين همۀ

  )۲ گزينۀ (رد باشد تساوي الف و ج نسبت -۱  
    )۱ گزينۀ (رد باشد تباين الف با ج نسبت -۲  
  باشد وجه من خصوص و عموم الف و ج نسبت -۳  
   تر) عام (ج باشد مطلق خصوص و عموم الف و ج نسبت -۴  

  تر) عام (الف باشد مطلق خصوص و عموم الف و ج نسبت -۵
  
  
  
  
  
 »نيسـت ب غير ج هيچ« يعني باشد؛ ب غير تواند نمي پس است، ب از جزئي ج چون اما

   بود. خواهد امتناع است) ب غير (ج آن خالف قضيۀ مادٔه و دارد وجوبي رابطۀ

  

  شناسي روان ۳ صفحۀ * ساده ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۳۶
 سعي شناسان روان ولي دشوار، است كاري علمي گيري جهت با انسان رفتار بررسي  

 بـه اي  انـدازه تـا علمـي هاي روش آخرين از استفاده با و دقيق بررسي با كنند مي
  بپردازند. انسان رفتار علمي تبيين و توصيف

  شناسي روان ۲۴ و ۲۳ هاي صفحه * ساده ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۳۷
 شـود مشخص قتيو زيرا هستيم، رو روبه تفسيري مشكالت با همبستگي روش در  

 يمعلـول و علت رابطۀ بگوييم توانيم نمي دارد، وجود همبستگي رابطۀ متغير دو بين
  است. ديگري علت يكي و دارد وجود ها آن بين

 معايب از معلولي و علت رابطۀ به دستيابي عدم و رفتار روي آزمايشگر كنترل عدم  
  است. طبيعي مشاهدٔه روش

  شناسي روان ۲ حۀصف * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۳۸
 تـا كنند مي كمك ها آن به و كرده تحليل را مردم مشكالت شناسان روان از بسياري  
 محقـق شناسـان روان از بسـياري ولـي بياينـد كنار مؤثري نحو به مشكالتشان با

  درمانگر. نه هستند
 در كـرد. خالصه توان نمي شده ذكر فعاليت دو در را شناسان روان هاي فعاليت تمام  

  است. شده ذكر شناسان روان هاي فعاليت از هايي حوزه ،۲ ۀصفح جدول
  شناسي روان ۴ صفحۀ * متوسط ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۳۹

 هـاي پديـده از تجربـي و پـذير آزمون توصيفي علمي، شناسي روان در هدف اولين  
  باشد. پذير امكان ها آن علمي بررسي كه اي  گونه به است، شناختي روان

 اسـت ممكن مواقع بعضي رفتار، توصيف در شناسان انرو كه است ذكر شايان البته  
 تـالش آنـان ولـي بگيرند، قرار خود شخصي هاي داوري پيش و ها ارزش تأثير تحت
  كنند. خودداري كار اين از ممكن حد تا كنند مي

  شناسي روان ۶ و ۵ هاي صفحه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۴۰
 آن حـداكثر در را پـذيري جربهت يا پذيري آزمون توان مي كه دارد وجود ويژگي سه  

 و عمليـاتي تعريـف كنتـرل، از: عبارتنـد ويژگـي سـه ايـن داد. قرار توجه مورد
  پذيري. تكرار

    »كنترل« :۱ گزينۀ  
  نيست. پذيري آزمون هاي ويژگي به مربوط و دارد »استقرا« روشِ به اشاره :۲ گزينۀ  
    »عملياتي تعريف« :۳ گزينۀ  
    »پذيري تكرار« :۴ گزينۀ  
  شناسي روان ۱۰ صفحۀ * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۴۱

 فرايندهاي از رواني كاركردهاي تبيين و توصيف براي »شناختي زيست« رويكرد در  
 تفكـر، رفتار، كه است آن بر فرض رويكرد اين در شود. مي استفاده شناختي زيست

  است. مرتبط فيزيولوژيكي ساخت با ... و انگيزش احساس،
  هستند. انسان هر فيزيولوژيكي ساختار اجزاي ترين ممه از يكي »ها ژن«  
  شناسي روان ۲۵ صفحۀ * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۴۲

  تحقيق  انساني اجتماعي/ خدمات  تجارت
  تحقيق دستيار  مددكاري  پرسنلي مدير
  بازاريابي محقق  كودكان مشاورٔه  عمومي  روابط مدير

  رواني بهداشت دستيار  غليش مشاورٔه  فروش نمايندٔه
  تحقيق گر تحليل  تحصيلي مشاورٔه  بليغاتت

  آماري دستيار  شناسي روان و مشاوره دستيار  وام متصدي

  شناسي روان ۲۰ صفحۀ * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۴۳
 روي آن تأثير تا شود مي كاري دست گر آزمايش وسيلۀ به مستقيم طور به كه متغيري  

 متغيـر تـأثير تحـت كـه متغيري و است »مستقل متغير« شود بررسي ديگر متغير
  دارد. نام »وابسته متغير« گيرد، مي قرار مستقل

 حفظ آموزش« تحت را گروه يك آزمايشي روش طريق از آزمايشگر فرضيه اين در  
 را آن تأثير تا دهد نمي را آموزش اين ديگر گروه به و دهد مي قرار »خصوصي حريم
    كند. مشاهده كودكان »جنسي آگاهي« روي

 و شـود مـي دسـتكاري آزمايشگر توسط »خصوصي حريم حفظ وزشآم« بنابراين  
  (معلول). است وابسته متغير »جنسي آگاهي« (علت). است مستقل متغير

  شناسي روان ۲۴ صفحۀ * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۴۴
 و مـوردنظر پديـدٔه در دانـش افزايش و گسترش بنيادي، تحقيقات در اصلي هدف  

  باشد. مي رفتار خاص طور به
 ،»است بازيابي و نگهداري رمزگرداني، مراحل داراي حافظه« كه موضوع اين بررسي  

  است. بنيادي تحقيقات از نمونه يك
 زنـدگي در شناسـي روان هـاي يافته از عملي استفاده هدف كاربردي، تحقيقات در  

  است. روزمره
 را يـادگيري بايـد آموزان دانش ۀحافظ عملكرد بهبود براي« كه موضوع اين بررسي  
  است. كاربردي تحقيقات از نمونه يك ،»بخشيم تعميق آنان رد
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  شناسي روان ۷ و ۶ هاي صفحه * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۴۵
  شود. مي انجام قياس و استقرا مكمل فرايند دو طريق از علمي ۀنظري يك ارائۀ  
 بـا منظم هاي داده آوري جمع طريق از كه است »استقرا« دانش ايجاد در قدم اولين  

 و دقيـق مشـاهدٔه بـه محقـق ابتدا روش اين در شود. مي پذير امكان جربيت روش
 دسـت بـه اطالعات تر دقيق بررسي طريق از سپس و پردازد مي اطالعات آوري جمع
  نمايد. مي مطرح را خود تئوري يا نظريه ،آمده

 بررسـي قابـل اوليۀ حدس يك اوليه مشاهدات از پس دانشمند ،»قياس« روش در  
 طريق از سپس است). فرضيه همان (كه دهد مي ارائه موردنظر پديدٔه دربارٔه تجربي
 ارائـه را خود فرضيۀ كنندٔه تأييد هاي داده بررسي، و آزمايش و اطالعات آوري جمع
 خـود فرضـيۀ تأييـد بـراي تجربـي شـواهد كافي اندازٔه به اينكه از پس و كند مي

  كند. مي رد صورت اين غير در و كرده تأييد را آن كرد، آوري جمع
  شناسي روان ۱۱ صفحۀ * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۴۶

 تـا دهـد مـي انجـام ناخودآگـاه صـورت به فرد كه است روشي »دفاعي مكانيسم«  
  انكار. و سركوبي مانند دهد؛ كاهش را خود اضطراب

  شناسي روان ۱۴ و ۱۲ هاي صفحه * دشوار ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۴۷
 رويكرد بودن جبرگرا داليل هستند. جبرگرا دو هر كاوي روان و رفتاري رويكردهاي  

 رفتـاري رويكرد بودن جبرگرا دليل است. شده بيان ۴ و ۳ هاي گزينه در كاوي روان
 رويكـرد بـودن (ماشـيني) مكانيسـتي دليـل ۱ گزينۀ ولي شده، بيان ۲ گزينۀ در

  است. رفتاري
  شناسي روان ۲۱ صفحۀ * دشوار ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۴۸

 سـاير بايـد كنـد، بررسـي را ديگـر متغيـر بـر غيرمت يك تأثير آنكه براي محقق  
 ايـن بـه برسـاند، حـداقل به را ها آن تأثير وكند  شناسايي را تأثيرگذار متغيرهاي

  گويند. »كنترل« فرايند
 خنثي را »جنسيت« متغير اثر پسرها، ميان از ها آزمودني انتخاب با محقق اينجا در  

 اثـر متوسـط هـوش داراي آموزان دانش ميان از ها آزمودني انتخاب با و است كرده
 حل« در گروه دو تفاوت بگويد تواند مي بنابراين ،است كرده خنثي را »هوش« متغير
  است. بوده »خالقيت« تأثير از ناشي »مسئله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شناسي روان ۲۳ و ۲۲ هاي صفحه * دشوار ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۴۹
 اسـتفاده همبسـتگي روش از هسـتيم، متغيرهـا ينب ارتباط بررسي دنبال به وقتي  

  ».الف« فرضيۀ مثل كنيم مي
 آزمايشـي روش از هسـتيم، ديگـر متغيـر بر متغير يك اثر بررسي دنبال به وقتي  

 طريق از شناختي روان هاي فرضيه از بعضي انجام اوقات گاهي اما كنيم، مي استفاده
 دخانيـات اسـتعمال« كه فرضيه ناي مثال طور به نيست. پذير امكان آزمايشي  روش
 افـرادي كردن وادار طريق از توان نمي را »شود مي جسماني هاي بيماري بروز باعث

 در نيسـتيم). كـار اين به مجاز اخالقي نظر از (زيرا كرد بررسي سيگار استعمال به
 تـوانيم نمي نيز »ب« فرضيۀ در شود. مي استفاده همبستگي روش از موارد گونه اين

 بنـابراين كنيم، بررسي نفسشان به اعتماد روي را آن اثر تا كنيم تحقير را نكودكا
  كنيم. استفاده همبستگي روش از بايد

 مـورد گـر آزمايش دخالت بدون و طبيعي موقعيت در را رفتار خواهيم مي كه زماني  
  ».ج« فرضيۀ مانند كنيم. مي استفاده طبيعي مشاهدٔه روش از دهيم قرار بررسي

  شناسي روان ۲۳ و ۱۲ ،۱۰ هاي صفحه * دشوار ▲  ۴ گزينۀ خ:پاس -۲۵۰
  اند: داده انجام دلبستگي حوزٔه در را تحقيقاتي ۴ گزينۀ در دانشمند سه هر  
 از فراتـر چيـزي فرزندي -مادر دلبستگي داد نشان ها ميمون با هارلو هاي آزمايش  

  است. غذا به نياز
 بـا استوار دلبستگي يوندپ برقراري در كودك ناتواني بالبي  جان تحقيقات براساس  

 فـردي روابـط برقـراري در او نـاتواني بـا زندگي، اوليۀ هاي سال در مراقب يا مادر
  دارد. ارتباط بزرگسالي، دورٔه در نزديك

 مـادر از گـرفتن فاصله ميزان خصوص در لندن پارك در را كودكان رفتار آندرسون  
  د.ش دلبستگي مطالعات ساز زمينه او مطالعات و كرد بررسي
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