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فارسي فارسيزبان و ادبيات  پيشنهادي:   زبان و ادبيات  پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  1818وقت 
  ترتيب، در كدام ابيات آمده است؟ به» نيازي بي -عاشق و عارف -نوع -آلودگي«مترادفِ  -۱

ـــان ـــر مه ـــدي مكـــن ب ـــا زورمن ـــف) مه ال
 

ـــك نمـــط مـــي  ـــر ي ـــد جهـــان كـــه ب نمان
 

ــان ــاي درويش ــن از غن ــوانگر حس ــو اي ت ب) ت
 

ــته  ــر خس ــداري اگ ــر ن ــند خب ــر ريش ــد و گ ان
 

ــــنم مــــي ــــاد آورم ج) ت ــــرزد چــــو ي بل
 

ــــــوريده  ــــــات ش ــــــرم مناج اي در ح
 

ــــازوي او ــــا ب ــــيخ آورد ت ــــوخ ش د) ش
 

ــــيش روي او  ــــه پ ــــرد آن جمل ــــع ك جم
 

  ب -الف -ج -) د۴  ب -ج -الف -) د۳  ج -د -ب -) الف۲  د -ج -ب -) الف۱  
  هايِ زير باشد؟ تري از واژهتواند پاسخ مناسبي براي معاني تعداد بيش كدام گزينه، مي -۲

  »اذن -باره -التهاب -درايت -رقعت -دوال«  
  اجازه -اليه يك -قرار بي -) اسب۲  زيبا -اسب -دانش -) چرم و پوست۱  
  اسب تندرو -شعله -آگاهي -) يادداشت۴  چرم و پوست -يادداشت -رخصت -) بينش۳  
  است؟» درست«معنيِ چند واژه  -۳

  القصـوي: كمـال مطلـوب) ار: مقرّري گرفتن) (نبات: رُسـتني) (رواق: هـرم) (مغـان: موبـدان زرتشـتي) (غايـتگرد) (استقر (داروغه: شب  
  (شبح: موهوم) (طيلسان: زيرانداز) (خشاب: گلوله)

  ) شش۴  ) پنج۳  ) چهار۲  ) سه۱  
  اماليِ كدام عبارت، درست است؟ -۴

  رسم سؤال از جهان برخواستي.) اي خداوندان نعمت اگر شما را انصاف بودي و ما را قناعت ۱  
  ) چنين اتّفاق نادر افتد و بر نادر حكم نتوان كرد، زنهار تا بدين طمع دگر باره گرد ولع نگردي.۲  
  ) دو درويش مالذم صحبت يكدگر سفر كردي، يكي ضعيف بودي كه هر دو شب افطار كردي.۳  
  هنوز اشتها باقي بود كه دست از طعام بدارند. ) اين طايفه را طريق آن است كه تا اشتها قالب نشود نخورد و۴  
  وجود دارد؟» غلط اماليي«در كدام عبارت  -۵

  كه در شب تاري صبح برآيد. ) جمالي كه زبان فصاحت از بيان صباحت او عاجز آيد چنان۱  
  ندهد.) عالم هر روز زيادت نظام و طراوت پذيرد و البته دور چرخ و قصد دهر تيرگي را به صفوت آن راه ۲  
  گردد كه عاقل را از حطام اين دنيا به كفاف خرسند بايد بود و بدان قدر كه حاجات نفساني فرونماند، قانع گشت. ) به حكم تجارب روشن مي۳  
  .) مرد گفت: آهن در بيغولۀ خانه بنهاده بودم و موش آن را تمام خورده بود. بازرگان گفت: آري دندان موش بر خواييدن آن قادر باشد۴  
  شود؟ يافت مي» غلط اماليي«در متنِ زير، چند  -۶

تو در عجز راي و خبث طينت و غلبۀ آز و ضعف تدبير بدان منزلتي كه زبان از تغرير آن قاصر است و عقل در تصوير آن حيران. فايدٔه مكر و «  
هايش  دورويي كه هركه را همّت وصلت تو باشد دستبيني و آخر وبال و تبعت آن به تو رسد و تو چون گُلِ  حيلت تو مخدوم را اين بود كه مي

  »به خوار مجروح گردد و از وفاي تو محظوظ نشود.
  ) چهار۴  ) سه۳  ) دو۲  ) يك۱  
  ترتيب، سرودٔه چه كساني هستند؟ ابياتِ زير به -۷

همّتــي رســد الــف) فخــري كــه از وســيلت دون
 

گـــر نـــام و ننـــگ داري از آن فخـــر عـــار دار 
 

ايــم از ســر جـان خاســته ب) در ره عشـق وطــن
 

ــا  ــۀ م ــت مردان ــد همّ ــه كن ــن ره چ ــا در اي ت
 

  پروين اعتصامي -) صائب۴  پروين اعتصامي -) اوحدي۳  فريدون مشيري -) صائب۲  رهي معيري -) اوحدي۱  
  .............. جز بهتعداد تشبيه در همۀ ابيات يكسان است،  -۸

رنجــد مــريض شــوق ز تيــر ســتم نمــي  ) ۱
 

ـــل عشـــق   ـــيقتي ـــا نم ـــغ جف ترســـد ز تي
 

) شد چمـان در چمـن حسـن و لطافـت لـيكن۲
 

ـــت  ـــديم و برف ـــالش نچمي ـــتان وص در گلس
 

ــي۳ ــف ليل ــت ) زل ــون اس ــفتت دام دل مجن ص
 

ــت  ــون اس ــيهت مفت ــال س ــۀ خ ــر دان ــل ب عق
 

چون سـواد زلـف شـبرنگ تـو را آرم بـه يـاد ) ۴
 

از سرم تا پـاي چـون شـمع آتـش سـودا گرفـت 
 

  .............. جز بهيِ مقابلِ همۀ ابيات تماماً درست است، ها آرايه -۹
ــوخت۱ ــن س ــان چم ــالوت دل مرغ ــوج ح ) از م

 

ـــرم را  ـــامي ثم ـــه خ ـــاندند ب ـــد فش هرچن
 

  مجاز) -(استعاره 
هـا دسـتي ) ز رشك شانه در تابم كـه بـا كوتـاه۲

 

كشـد آن عنبـرين مـو را به صد آغـوش دربرمـي 
 

  كنايه) -(جناس 
م در گدايي گنج سلطاني بـه دسـت) من كه دار۳

 

ــي دون  ــردش گيت ــع در گ ــي طم ــنم ك ــرور ك پ
 

پارادوكس) -(استعاره 
) شــعاع چشــمۀ مهــر از فــروغ رخســار اســت۴

 

ـــب شـــكربار اســـت  شـــراب، نوشـــگوار از ل
 

 ايهام) -(حسن تعليل 
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  شود؟ يافت مي» ايهام يا ايهام تناسب«در چند بيت  -۱۰
نخجيـرم سـاخت دار تـو الف) آهوي چشم كمـان

 

ــرم  ــين نخجي ــد كم ــيران جهانن ــه ش ــن ك م
 

ب) هركجـــا دم زدم از چشـــم بـــت كشـــميرم
 

گيــرم خــون مــردم همــه گرديــد گريبــان 
 

ــدم فروغــي ــاه را دي ــروغ طلعــت آن م ــا ف ج) ت
 

عشق فـارغ كـرده اسـت از تـابش مهـر منيـرم 
 

وشــان رود از كــين مــه د) بيـرون چــه گونــه مـي
 

ــ  ــو روح ف ــه همچ ــري ك ــنممه ــه در ت رو رفت
 

ــده)  ــگ آم ــه تن ــيدنم ب ــت ار ز خروش دو گوش
 

چنين مـزن كـه ز دسـتت چـو چنـگ نخروشـم 
 

  ) پنج۴  ) چهار۳  ) سه۲  ) دو۱  
  شود؟ ترتيب، در كدام ابيات يافت مي به» حسن تعليل، استعاره، كنايه، تشبيه، اسلوب معادله«هاي  آرايه -۱۱

كنـد اشـك نـدامت نامـۀ دل را سـفيد الف) مـي
 

ــاك  ــاني پ ــبح از اخترفش ــي ص ــن م ــود دام ش
 

گـون ب) بهشتي شـد مـرا نظـارٔه آن روي گنـدم
 

ــردوس آدم را  ــداخت از ف ــرون ان ــدم ب ــر گن اگ
 

لباسـي زيـر پـا ديـدن ج) نگردد جمع با رنگـين
 

ــر برنمــي  دارد كــه طــاووسِ خــودآرا چشــم از پ
 

رخسـار را در بـزم ديـد د) تا سـپند آن آتشـين
 

ست از سر آتش كه صد فريـاد داشـتچنان جَ آن 
 

ـــته)  ـــوش ياف ـــار در آغ ـــژي خ ـــل ز ك گ
 

ـــي  ـــت ن ـــوش ياف ـــتي آن ن ـــكر از راس ش
 

  ج -د -الف -ب -) ه۴  ج -الف -ب -د -) ه۳  ه -ج -ب -الف -) د۲  الف -ب -ج -ه -) د۱  
  وجود دارد؟» هردو«در كدام بيت، مميّز و نقش تبعي  -۱۲

ــه م  ) ۱ ــه و بتخان ــخن از كعب ــن س ــا م ــدب گويي
 

ــماييد  ــود ش ــد و مقص ــرا مقص ــر دو م ــز ه ك
 

ــاز ) ۲ ــاز اســت ني رســم عشــاق جگرخســته ني
 

پيشــه عتــاب اســت عتــاب خــوي خوبــان ســتم 
 

) بدين اميـد كـه يـك لحظـه بـا تـو بنشـينم۳
 

ــرا  ــت م ــه دل نشس ــرت ب ــاوك حس ــزار ن ه
 

اشك مـا نسـخۀ صـد رشـته گهـر بـود گهـر ) ۴
 

ــــود،  ــــدگونه دوا ب ــــۀ ص ــــا ماي دوا درد م
 

  در واژٔه قافيه، متفاوت است؟» پسوند«در كدام بيت  -۱۳
خـواهي خواب بگذر گر دل بيـدار مـي ز خوردو  ) ۱

 

دارد آســاني نمــي كــه بيــداري ز پــي خــواب تــن 
 

نباشــد هــيچ بنيــادي ز ســيل حادثــات ايمــن ) ۲
 

دارد بردوشـي كـه ويرانـي نمـي به غيـر از خانـه 
 

گـردد اب مـي) سحرخيزي ز آب زنـدگي سـير۳
 

دارد هـاي ظلمـاني نمـي كه دست از دامـن شـب 
 

گرفتــار تــو را چشــم تــرحّم نيســت از مــردم ) ۴
 

ــي  ــاني نم ــيد قرب ــفاعت ص ــد ش ــه امّي دارد ك
 

  ترتيب، يكسان است؟ هايِ مشخص شده در مصراعِ زير با كدام مصراع، به نقشِ واژه -۱۴
  »نخوانم، خوانم، چرا نخوانم تو مه سرو«  
ــام  ) ۱ ــد اي ــري كن ــلحتش رهب ــر مص ــه غي ب

 

ات بــه دو دســت دعــا نگــه دارد ) فرشــته۲ 
 

ــي ) ۳ ــار م ــن ب ــه  اي ــد ك ــدانيبرن ــدات    زن كنن
 

كـاله تنيسـتي كـز سـر در افتـاد آگـه) گفت ۴ 
 

  ها آمده است؟  ترتيب، در كدام مصراع به» نسبي، مفعولي، لياقت و فاعلي«هاي  صفت -۱۵
اي مرد عاقل يـا خمـوشالف) يا سخن دانسته گو 

 

سـاز اسـت ب) پروا مكـن، بشـتاب، همّـت چـاره  
 

ــه ــود مردان ــد ز خ ــاني ش ــه ف اي اســت ج) هرك
 

د) در گره چـون غنچـه صـد گلـزار دارم ديـدني  
 

  ب -د -الف -) ج۴  الف -ج -ب -) د۳  د -ب -الف -) ج۲  ج -د -ب -) الف۱  
  است؟» نادرست«با توجه به سرودٔه زير، كدام مورد  -۱۶

  »خواند. مي آواز آسمان در پرنده و كند مي هياهو خاك روي چارپا و است خاموش آب در ماهي بيني/ نمي هم را ها ستاره اي، نديده را آفتاب كه اگر كني گريه«  
  شود. در سروده يافت مي» ساز پايه ساز و هم پيوند وابسته) «۲  در شعر وجود دارد.» مضارع اخباري و ماضي نقلي«) فعل ۱  
  ) سروده از يك جملۀ غيرساده و سه جملۀ ساده تشكيل شده است.۴  است.» نهاد + مفعول + مسند + فعل«ها  ) اجزاي يكي از جمله۳  
  ..............  جز بهزمينۀ حماسه در همۀ ابيات يكسان است،  -۱۷

ـــت  ) ۱ ـــدي بتاخ ـــه تن ـــيه را ب ـــياوش س س
 

ـــگ  ـــد تن ـــاخت نش ـــش بس ـــگ آت دل جن
 

ــــه پــــيش پــــدرســــياوش ب ) ۲ يامــــد ب
 

ـــر  ـــه س ـــاده ب ـــن نه ـــود زري ـــي خ يك
 

ــــــد۳ ــــــش همــــــايون برافراختن ) درف
 

ـــــه  ـــــراپرده و خيم ـــــاختند س ـــــا س ه
 

جــــوي كيخســــرو تــــاجور جهــــان ) ۴
 

نشســـته بـــر آن تخـــت و بســـته كمـــر 
 

  كدام ابيات مفهومي يكسان دارند؟ -۱۸
الـــف) رطـــب نـــاورد چـــوب خرزهـــره بـــار

 

دارافكنـــي بـــر همـــان چشـــم  چـــو تخـــم  
 

ب) هـــر دو گـــون آهـــو گيـــا خوردنـــد و آب
 

ــاب  ــك ن ــد و زآن مش ــرگين ش ــي س ــن يك زي
 

ج) هركسي تخمي به خاك افكند و مـا ديوانگـان
 

ـــتيم  ـــحرا كاش ـــان ص ـــر در دام ـــۀ زنجي دان
 

ـــد ـــرد و نيكـــي بدي ـــد ك ـــيس ب ـــه ابل د) ن
 

بـــــر پـــــاك نايـــــد ز تخـــــم پليـــــد 
 

  ج -ب -) الف۴  د -ج -) ب۳  د -ب -) الف۲  د -ج -) الف۱  
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  در كدام بيت، متفاوت است؟» غم«مفهوم  -۱۹
غــم تــو موهبــت كبرياســت در دل مــن  ) ۱

 

ــي  ــم را نم ــن غ ــت اي ــرور بهش ــه س ــم ب ده
 

ــت ) ۲ ــم توس ــراي غ ــده ب ــن زن ــر م دل در ب
 

ـــم توســـت  ـــناي غ ـــق و آش ـــۀ خل بيگان
 

ــن۳ ــه در دام ــقت آويخت ــم عش ــار غ ــا خ ) ت
 

ــه  ــتان كوت ــه گلس ــتن ب ــد رف ــري باش ــا نظ ه
 

هـاي غـم گذشـت دور از تو بـا سـياهي شـب ) ۴
 

ــدگي  ــه زن ــي ك ــن مردن ــرده اي ــام ك ــم اش ن اي
 

  كدام بيت با بيتِ زير، قرابت مفهومي دارد؟ -۲۰
ـــق  ـــدا توفي ـــر خ ـــت و ب ـــر توس ـــد ب جه

 

ـــق  ـــت رفي ـــد هس ـــق و جه ـــه توفي زان ك
 

  

ـــن  ) ۱ ـــان كَ ـــدت ك ـــل باي ـــي لع ـــر هم گ
 

ور همــــي عشــــق بايــــدت جــــان كَــــن 
 

كـــه باشـــد تـــا تـــوانيبـــه هـــر كـــاري  ) ۲
 

ـــدا را يـــاد كـــن ديگـــر تـــو دانـــي  خ
 

) اربــاب حـــاجتيم و زبــان ســـؤال نيســـت۳
 

ــت  ــت اس ــه حاج ــا چ ــريم تمنّ ــرت ك در حض
 

ــــو زود ) ۴ ــــدايي را ت ــــارِ خ ــــو ب رو بج
 

چــون چنــان كــردي خــدا يــارِ تــو بــود 
 

  كدام بيت با بيت زير، قرابت مفهومي دارد؟ -۲۱
ـــــد  ـــــايي ز بن ـــــنم ره ـــــروّت نبي م

 

ــــد  ــــدر كمن ــــارانم ان ــــا و ي ــــه تنه ب
 

  

دوســــتي را چنــــان كســــي بايــــد  ) ۱
 

ـــــايد  ـــــته بگش ـــــار بس ـــــه از او ك ك
 

ـــان ) ۲ ـــود و زي ـــاه س ـــه گ ـــتان را ب دوس
 

بتــــــوان ديــــــد و آزمــــــود تــــــوان 
 

) كــه مــرد ار چــه بــر ســاحل اســت اي رفيــق۳
 

نياســــــايد و دوســــــتانش غريـــــــق 
 

بـه كـام دشــمن دون دسـت دوسـتان بســتن ) ۴
 

ستي كه نه شـرط مـروّت اسـت اي دوسـتبه دو 
 

  شود؟ مفهومِ عباراتِ زير از كدام بيت، دريافت مي -۲۲
  »داري آن گوهر نيافته، خزانگي آن را دل آدم اليق بود. كس استحقاق خزانه گوهر محبّت بود كه بر مُلك و ملكوت عرضه داشتند، هيچ«  
انـدازه دارم بـر دل از سـوداي عشـقت بار بـي  ) ۱

 

ــ  ــيآخ ــاري ر اي ب ــر ب ــم برگي ــاري از دل ــم ب رح
 

ــوه شكســت ) ۲ ــر ك ــد و كم ــرخ خمي ــت چ قام
 

بــار عشــقت كــه بــر آن طاقــت مــا طــاق نبــود 
 

) من كه پشتم خم از اين بار گران گرديده اسـت۳
 

بار كـنم پشـت كـس از منّـت خـويش چون گران 
 

ــذير مــن ) ۴ ــو شــد همــه دلپ ــاز ت ــو و ني ــاز ت ن
 

ــد   ــذير ش ــو دلپ ــا ز ت ــنت ــاگزير م ــتي ن هس
 

  مفهومِ كدام بيت، يادآور سرودٔه زير است؟ -۲۳
ــاحب  ــتمع ص ــار آورد مس ــر ك ــر س ــخن را ب س

 

غنچـــۀ خـــاموش، بلبـــل را بـــه گفتـــار آورد 
 

  

ــار نباشــد چــو صــدف  ) ۱ ــا تشــنۀ گفت گــوش ت
 

ــار  ــر به ــو رگ اب ــود، همچ ــرٔه خ ــان قط مفش
 

هــا ازوســت جــوهردار ســخن كــه تيــغ زبــان ) ۲
 

ــت د  ــي اس ــيخس ــگوار خاموش ــدح خوش ر ق
 

ــاش۳ ــاران مب ــد گنهك ــار مانن ) سســت در گفت
 

گناهان بـر سـخن باشـي سـوار سعي كن چون بي 
 

ــن ) ۴ ــه ده ــد ب ــاز نياي ــر ب ــه دگ ــخن گفت س
 

اوّل انديشــه كنــد مــرد كــه عاقــل باشــد 
 

  ؟نيستمفهومِ كدام بيت با بيتِ زير، متناسب  -۲۴
هـــر آن وصـــفي كـــه گـــويم بـــيش از آنـــي 

 

شــك جــان جــاني ن دانــم كــه بــييقــي 
 

  

بينــد كــه نقشــي بركشــد هــيچ نقّاشــت نمــي  ) ۱
 

اي وان كه ديد از حيـرتش كلـك از بنـان افكنـده 
 

ــان دركشــم از وصــف جمالــت ) ۲ ــه كــه زب آن ب
 

ــاف  ــاطر وصّ ــد خ ــش نرس ــه ذات ــه ب ــرا ك زي
 

ــو۳ ــاف روي ت ــره در اوص ــل خي ــم عق ) اي چش
 

يچــون مــرغ شــب كــه هــيچ نبينــد بــه روشــن 
 

اي اوصاف خـويش كشد كافكنده اين دريغم مي ) ۴
 

ــده  ــان افكن ــان را زب ــام و خاص ــان ع اي در زب
 

  شود؟ از كدام بيت، مفهوم بيتِ زير درك مي -۲۵
ـــاموز  ـــه بي ـــق ز پروان ـــحر عش ـــرغ س اي م

 

ـــد  ـــان ســـوخته را جـــان شـــد و آواز نيام ك
 

  

تا نهادم بـر سـر كـويش قـدم رفـتم ز دسـت  ) ۱
 

ــردٔه بي  ــوشگَ ــت ه ــوي دوس ــاك ك ــود خ دارو ب
 

هســت در شــرع محبّــت رســم و آيــين دگــر ) ۲
 

خوردن خون جايز است و دم زدن دسـتور نيسـت 
 

خبـران ) دردسر تـا نكشـي صـائب از ايـن بـي۳
 

ــه  ــن گوش ــت اي ام ــي نيس ــالم خاموش ــر از ع ت
 

در عشق كسي قـدم نهـد كـش جـان نيسـت ) ۴
 

ــامان نيســت  ــه عشــق در س ــودن ب ــان ب ــا ج ب
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پيشنهادي:   زبان عربيزبان عربي پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  2020وقت 
 ۲۶-۳۵( ة أو املفهوم من أو إلی العربّیةاألنسب للجواب عن الّرتجم نیِّ ع(: 
  :)و ما تُقّدموا ألنفسکم من خیٍر تَجدوه عند الله( -۲۶

  یابید! ها را نزد الله می های خود پیش بفرستید، آن ) هرچه از نیکی۱  
  یابید! ها را نزد الله باز می ای خود تقدیم کنید، آن) آنچه از کارهای خیر بر ۲  
  یابید! ) آنچه را از خوبی برای خودتان پیش بفرستید، آن را نزد خداوند می۳  
  یابید! ها را در نزد خداوند باز می ) هرچه را از نیکویی به خودتان تقدیم کنید، آن۴  
  »:لکن بدعاء مظلوٍم تَفقد کلَّ ما قد ملکَت!رمّبا تَستطیع أن مَتلَک بالظّلم کلَّ ما ترید، و « -۲۷

  دهی! ای، از دست می ) چه بسا بتوانی با ظلم هرچه را بخواهی مالک شوی، ولی با دعای یک مظلوم همۀ آنچه را مالک شده۱  
ای، از دسـت  ا کسب کردهوسیلۀ ظلم هرچه را دوست داری مالک شوی، اّما با دعای مظلوم علیه تو همۀ آنچه ر  ) چه بسا توانسته باشی به۲  

  خواهی داد!
) شاید توانایی داشته باشی با ظلم همۀ آنچه را بخواهی به چنگ آوری، اّما با یک نفرین مظلوم متام آنچـه را کـه در دسـتان تـو اسـت، از ۳  

  دهی! دست می
عـای مظلـوم همـۀ چیزهـایی را کـه مالـک دست آوری، ولـی بـا یـک د وسیلۀ ظلم متام چیزهایی را که دوست داری به ) شاید قادر باشی به۴  

  دهی! ای، از دست می شده
  »:هدیّة يف الحکمة و املوعظة کانت قّیمة، و اَرشدتني إلی سبیل الخیر! يصدیق َقّدم يل« -۲۸

  مناید! ای ارزشمند به من داد مرا به راه خیر هدایت می ای را که دوستم از حکمت و موعظه ) هدیه۱  
  کند! ترین راه هدایت می ای هدیه داد که ارزشمند است، و مرا به خوب و موعظه) دوستم به من حکمت ۲  
  ها هدایت کرد! سمت بهرتین راه ای که دوستم از حکمت و پند به من داد ارزشمند بود، و مرا به ) هدیه۳  
  یر هدایت منود!سوی راه خ ای در زمینۀ حکمت و پند به من تقدیم کرد که ارزشمند بود، و مرا به ) دوستم هدیه۴  
  »:الله! ال یَرَضی أخي أن یَسبَّ َمن َسَخطه، و ِبحلمه یُريض« -۲۹

  مناید! کند، و بردباریش خدا را راضی می ) برادرم را دشنام دادن به کسی که او را خشمگین کرده خشنود منی۱  
  شود! بردباریش راضی میکند، و خداوند از  ) برادرم را دشنام دادن کسی که او را عصبانی کرده راضی منی۲  
  گردد! دهد که دشنام دهد به کسی که او را عصبانی کرده، و خداوند از بردباریش خشنود می ) برادرم رضایت منی۳  
  سازد! شود به کسی که او را خشمگین کرده است دشنام دهد، و با بردباریش خدا را خشنود می ) برادرم راضی منی۴  
  »:جَد طُرًقا لقضاء حیاتنا تَتجلَّی لنا سهلًة، و لکّنها تَنتهي إلی الخسارة!إّن الجهَل یُسّبب أن نَ « -۳۰

  یابد! شود، لکن به خسارت پایان می الوصول برای گذران زندگی می های سهل ) این نادانی سبب یافنت راه۱  
  ود، اّما به خسارت بیانجامد!گر ش شکل ساده در نظرمان جلوه های گذران زندگی به ) نادانی قطعاً مسّبب آن است که راه۲  
  شود! کند، ولکن به خسارت منتهی می هایی را بیابیم که برایامن آسان جلوه می شود برای گذران زندگیامن راه ) نادانی باعث می۳  
ها به خسارت منجـر  اههایی را که برای ما آسان جلوه کرده برای گذران زندگیامن بیابیم، ولی آن ر  شود راه ) قطعاً نادانی است که سبب می۴  

  شود! می
  »:جاهلین، و أنا أعلُم َجهلَهم! يقوُل الّذین یََتکلَّمون عنّ  ينال یَحزنْ « -۳۱

  دانم، نباید مرا ناراحت کند! گویند و من جهالتشان را می که از جهل من سخن می ) قول کسانی ۱  
  کند!  به جهلشان آگاهم، ابداً ناراحتم منیزنند در حالی که جاهلند و من  ) سخن آنان که در مورد من حرف می۲  
  کند! دانم، ناراحتم منی زنند حال آنکه من جهالتشان را می گاه سخن کسانی که دربارۀ جهل من حرف می ) هیچ۳  
  گویند مرا ناراحت کند، در حالی که من آگاه به جهلشان هستم! که در مورد من جاهالنه سخن می  ) نباید گفتار کسانی۴  
  »:تحت عیونها! يء الّذء تحت البحار إّال بالّضوء امليضعجائب الخلقة کثیرة، منها أّن هناک أسامکًا ال تُيض« -۳۲

  کنند! هایی که فقط با نور تابناکی که در زیر چشم دارند، زیر دریا را نورانی می ) عجایب خلقت بسیار است، از جمله ماهی۱  
  هایشان هست! کنند فقط با نوری که زیر چشم هایی هستند که زیر دریاها را نورانی می هی) عجایب زیادی در خلقت است، از جمله ما۲  
هایشان هست زیـر دریاهـا را روشـنی  بخشی که زیر چشم های آفرینش بسیارند، از جمله ماهیانی هستند که فقط با نور روشنی ) شگفتی۳  

  بخشند! می
بخشـند مگـر بـا روشـنایی نـوری کـه زیـر  هیانی است کـه زیـر دریاهـا را روشـنی منـیهای بسیار در خلقت است، از جمله در ما ) شگفتی۴  

  هایشان موجود است! چشم
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ح نیِّ ع -۳۳   :حیالصَّ
  گذرد و ما در غفلت هستیم! رسعت می های عمر به ) ما أرسع َمرَّ الّسنین من الُعمر و نحن يف غفلة!: سال۱  
  ض منها!: هرگاه کار بدی را انجام دادی کار نیکی انجام بده تا آن را جربان کنی!) إذا عملَت َسّیئًة فاعمل حسنًة حّتی تُعوِّ ۲  
  ) یَصنع اإلنسان أشیاَء تُحّول الظّالَم إلی الّضوء!: انسان با ساخنت اشیایی تاریکی را به روشنایی تبدیل کرده است!۳  
ر من لسان القّط جعله حیواناً خاّصاً!: گرب۴     کننده از زبانش حیوان خاّصی شده است! ه با ترّشح مایع پاک) إفراز الّسائل املطهِّ
ح نیِّ ع -۳۴   :حیالصَّ

صفحات قبل عشــرة أشـهر!: مـن سـومین مقالـۀ علمـی خـود را ده مـاه پـیش در هشـت صـفحه  العلمّیة الّثالثة يف مثاين ي) أنا کتبت مقالت۱  
  نگاشتم!

ریق املقابل ثالثة!: در مسابقۀ گذشته تیم ما ششمین گل را ثبـت کـرد در حـالی کـه تـیم املباراة املاضیة سّجل فریقنا سّتة أهداف و الف ) يف۲  
  مقابل سومین را!

) من غرس خمس شجرات يف الیوِم الخامس عرش من شهر اسفند فلـه ثـالث جـوائِز!: هـرکس در روز پـانزده اسـفندماه پـنج درخـت بکـارد، ۳  
  سّومین جایزه برای اوست!

آموز که چهار کتاب این دو نویسـنده  عة کتب من هذین املؤلّفین اإلثنین سُتعطَی له جائزٌة واحدة نفیسة!: به هر دانش) کّل طالب یقرأ أرب۴  
  را بخواند، جایزۀ گرانقیمتی داده خواهد شد!

  »:نویسد! های درس را در کالس می بینم که مترین آموزی را می دانش« -۳۵
!) اُشاهد طالباً یکتب متاریَن الّدرس ۱     ) رأیت يف الّصفِّ الطّالب یکتب متارین الّدروس!۲  يف الّصفِّ
!۴  ) اُشاهد يف الّصفِّ طالباً و هو یکتب متارین الّدرس!۳     ) رأیُت الطّالب و هو یکتب متارین الّدروس يف الّصفِّ
  ۳۶ -۴۲(مبا یناسب الّنّص ثّم أجب عن األسئلة إقرأ الّنص الّتايل(:  

إرادتَنا قویًّة فإّن الّتخیُّل، و إن کان صعباً بعض األحیان ولکّنه وسیلة فّعالة يف سبیل تحقُّق ذلک، فعلـی سـبیل املثـال إذا َعزمنا أن نجعل «
أنّه علی ساحل البحر یَسرتیح، فإّن هذا یُقلّل ما فیه من اإلضطراب! کذلک يف هـذا املجـال مُتکـن اإلسـتفادُة مـن  یَتخّیلإذا إستطاع اإلنساُن أن 

د أّن أقـویاء و غفرانها ولکن بالّشکل الّصحیح؛ فلهذا یمکن اإلغامض عنها بعض األحیـان لیعـود إلـی العمـل مـن جدیـد بـإرادة األخط ! و یؤکـَّ
ه و العادات الجّیدة تُقّوي العزیمَة إن کانت منتظمة و لو کانت صغیرة؛ و العامُل اآلخر هو تعیین الجـائزة بعـد القیـام بالعمـل بشــرط صـّحت

  »أّن الّشخص یَنسی الّتَعب و الجهد الّذي بذله عند القیام به و من جهة اُخری تشجیع له علی العمل! یُسّببمله؛ ألنّه من جهة ُحسن ع
  يف الّنّص؟ مل یُذکرأّي موضوع  -۳۶

  ) فائدة اإلغامض عن بعض األخطاء!۲  ) أثر العادات الحسنة يف اإلنسان!۱  
  ) تعلیم اآلخرین و أثره يف سبیل الحصول علی الّنجاح!۴  أمنینة لإلنسان!) تأثیر قّوة الخیال يف إیجاد الطّ ۳  
ح نیِّ ع -۳۷   :حیالصَّ

  ) إذا کانت لدی اإلنسان إرادة قویّة فإنّه ال یلتفت إلی األمور الّصغیرة و رعایة الّنظم فیها!۱  
  دة!) إّن رعایة الّرتتیب و اجتناب الّتفریق تَرفع شخصّیة اإلنسان يف مجال اإلرا۲  
  ) علینا أن نغفر کّل أخطائنا و نَنسی آالمها حّتی نقوم بالعمل من جدید!۳  
  ) تعیین الجائزة أهّم وسیلة للحصول علی إرادة قویّة!۴  
  :الخطأعّین  -۳۸

ق اإلرادة القویّة!۱     ) تقویة الخیال تکفي الّناَس يف سبیل تحقُّ
  ة و عمل واحد!) إّن اإلرادة القویّة ال تحصل باتّخاذ طریقة واحد۲  
ق ما نریده!۳   ر تحقُّ   ) من األدوات املفیدة للحصول علی إرادة قویّة هو تصوُّ
  ) ال یستطیع الّناس کلّهم أن یتخّیلوا اُموراً و حاالت تُقلّل من شّدة إضطرابهم!۴  
ح نیِّ ع -۳۹   للحصول علی اإلرادة القویّة یجب ...............  :للفراغ حیالصَّ

  ) أن نعمل أعامالً جدیدة يف حیاتنا!۲    قّوة خیالنا!) أن نُقّوي ۱  
  ) أّال نشتّد علی الّنفس بل نّتخذ سبیل الّرأفة علیها!۴  ) أن نأخذ الجوائز بعد القیام باألعامل!۳  
  ۴۰-۴۲( يفّ حلیل الّرص اإلعراب و التّ  يف الخطأعّین(:  

  »:یَتخّیل« -۴۰
/ مع فاعله جملٌة فعلّیة -رفان زائدان)مزید ثاليّث (له ح -للمفرد الغائب -) مضارع۱     متعدٍّ
  فعل و فاعٌل و الجملٌة فعلّیة»)/ تفعیل«من باب » خّیل«مزید ثاليّث (ماضیة  -) فعل مضارع۲  
  فعل و فاعٌل و الجملٌة فعلّیة»)/ تفّعل«مزید ثاليّث (من باب  -للمفرد املذکّر الغائب -) فعل مضارع۳  
  مع فاعله جملٌة فعلّیةمعلوم/  -»)تفّعل«من باب » تخّیل« (ماضیه مزید ثاليثّ  -للغائب -) مضارع۴  
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  »:یُسّبب« -۴۱
  معلوم/ مع فاعله جملٌة فعلّیة -متعدٍّ  -) فعل مزید ثاليّث (بحرف زائد واحد)۱  
  »أنّ «مع فاعله جملٌة فعلّیة و خرب معلوم/ فعل  -متعدٍّ  -»)تفعیل«مزید ثاليّث (من باب ) ۲  
  مع فاعله جملٌة فعلّیةالزم/  -»)تفّعل«مزید ثاليّث (من باب  -د املذکّر الغائبللمفر  -) مضارع۳  
  املشّبهة بالفعل» أنّ «الجملة فعلیٌة و خرب لحرف »)/ تفعیل«مزید ثاليّث (له حرف واحد زائد من باب  -) فعل مضارع۴  
  »:أقوی« -۴۲

  »إرادة«لموصوف صفة ل»/ قوي«إسم تفضیل (حروفه األصلیة:  -مفرد مذکّر -) إسم۱  
  »إرادة«إلیه للمضاف  نکرة/ مضاف -»)أفعل«إسم تفضیل (علی وزن  -) مفرد مذکّر۲  
  »إرادة«نکرة/ مجرور بالّتبعّیة للموصوف  -إسم تفضیل -) مفرد مذکّر۳  
  إسم تفضیل (فعله مجرّد ثاليّث)/ إعرابه مجرور -مفرد مذکّر -) إسم۴  
 ۴۳-۵۰( ّتالیةال عّین املناسب للجواب عن األسئلة(:  

  يف ضبط حرکاِت الحروف: الخطأعّین  -۴۳
  ) ِستٌَّة و تِسعوٌن ناِقُص ِستََّة َعَرشَ یُساوي مَثانیٍن!۱  
   األنابیِب!) لِِبالِدنا تَجارِب کَثیرٌة يف ِصناَعِة نَقِل النِّفِط َعْرب ۲  
!) ُخذوا الَحقَّ ِمن أهِل الباِطِل و ال تأُخذوا الباِطَل ِمن أهِل ۳     الَحقِّ
بِة ذات االُصوِل الفارِسیَِّة!۴     ) يف اللُّغِة الَعربیَِّة ِمئاُت الکَلامِت املُعرَّ
ح نیِّ ع -۴۴   عن املفردات: حیالصَّ

  ُغدد، ذنوب ! (جمع) ذنبهاطبیعّیة بالقرب من  غّدة) نعلم أّن للبّط ۱  
  ر، رجالنسی ! (مرتادف) أقدامناعلی الرّمال الحاّرة تحرق  منيش) عندما ۲  
  رائحة، إعصار يف تلک املنطقة! (مفرد)  أعاصیرو حدثت  الّریاح) إشتّدت ۳  
  أضمر، املفسدین ! (متضاّد) املصلحینلنا أصدقاؤنا صدقهم و هم من  أظهر) ۴  
  عّین ما فیه جمع سامل للمؤنّث: -۴۵

  ) أنشد الّشاعُر قصیدًة طویلة، األبیاُت الجمیلة فیها کثیرة!۱  
  ا إلی أصوات الطّیور يف الغابة و هي جمیلة و کثیرة!) إستمعن۲  
  ) إن یُنَقل الّنفُط بواسطة األنابیب فال نَحتاج إلی آالت لتقلیل الّضغط!۳  
ر يف الوصول إلیها!۴     ) بعُض األعامل تَحتاج إلی أوقات معّینة فیجب أن ال نَتأخَّ
  :خطأتُستخدم » الیاء«عّین  -۴۶

  ) أخربين۴  يجلسن) أ ۳  ي) أفلحن۲  ي) أکرمن۱  
  »:نون الوقایة«فیه  لیسعّین ما  -۴۷

  ) أرسلَتني اُّمي لرشاء رشیحة لجّوالها!۱  
  ) أعجبني الرّساُم املاهر الّذي مل تکُن له یدان!۲  
  ) یا اُختي العزیزة؛ بیِّني لنا تأثیر املحّبة يف تربیة األطفال!۳  
دتني عن الخ۴     طرات املوجودة!) الّتحذیرات الکثیرة يف الطّریق بعَّ
ح نیِّ ع -۴۸   يف البناء للمجهول (حسب املعنی): حیالصَّ

  »الحیاُة للموت! تتعرَّضالبیئة و  یُهّددوناألرُض من الّسالمة بإکثارهم يف االستفادة منه و حینئذ  ابتعدتالّناُس الّنفط يف الّصناعة و  اِسَتخدم«  
د البیئة۳  ) اُبتِعد من الّسالمة ...۲  ) اُسَتخِدم الّناُس ۱     ) ... تُتعرَّض للموت۴  ) ... و حینئذ تُهدَّ
  فیه فعٌل یصف ما قبله: لیسعّین ما  -۴۹

  ) للحرباء عیٌن تَدور کّل اِتّجاه تُریده!۱  
  ) ال تَرفع صوتَک بأّي دلیل عندما تَتکلّم مع اُّمک!۲  
م لقامن مواعظ قّیمة یشیر القرآن إلیها!۳     ) یُقدِّ
  م یُحيص مدننا الجّذابة للّسیاحة!) اُلِّف کتاٌب عظی۴  
  »من عبادک الّصالحین! يیَرسِّ يل أمري، و یا ............... اِجعلن«...............للفراغین:  الخطأعّین  -۵۰

/ إله۱   / الرّحیم۴  ) اللّهّم/ رحمن۳  ) یا الله/ معبودي۲  ي) ربِّ   ) یا ربِّ

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

7 

و معارف اسالم و معارف اسالمفرهنگ  پيشنهادي:   ييفرهنگ  پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  1717وقت 

  تن دادن به رذايل در اولين مرحله چه اثري در وجود انسان ايجاد خواهد كرد؟ -۵۱
  كشاند. گيرد و روح او را به برزخ مي ) توانايي درك واقعيات را از انسان مي۱  
  شود. هاي دروني مي هاي زودگذر دنيايي، دچار وسوسه ) براي رسيدن به لذت۲  
  دهد. سوي گناه سوق مي بق ذهني فرد را بهپيوندد و سوا وقوع مي ) جزئيات آن به۳  
  شود. هاي ارزشمندش مي ) موجب سقوط بُعد غيرجسماني انسان و از دست رفتن سرمايه۴  
ترين مؤمنان را چه كساني معرفي  ، باهوشمفهوم است و پيامبر اكرم  با كدام آيۀ شريفه، هم» الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا«حديثِ شريف  -۵۲

  كنند؟ مي
  كنند. اند و بهتر از ديگران خود را براي آن آماده مي فراوان به ياد مرگ -)... ارْجِعُونِ رَبِّ قَالَ الْمَوْتُ حَدَهُمُأ جَاءَ إِذَا يحَتَّ() ۱  
 كنند. اند و بهتر از ديگران خود را براي آن آماده مي فراوان به ياد مرگ -)... نَحْيَا وَ نَمُوتُ نْيَاالدُّ حَيَاتُنَا الَّإ هِيَ مَا قَالُوا وَ() ۲  
  سپرند. كنند، اما به آن دل نمي كنند و زيبا هم زندگي مي گرچه در دنيا زندگي مي -)... نَحْيَا وَ نَمُوتُ نْيَاالدُّ حَيَاتُنَا الَّإ هِيَ مَا قَالُوا وَ() ۳  
 سپرند. كنند، اما به آن دل نمي كنند و زيبا هم زندگي مي گرچه در دنيا زندگي مي -)... ارْجِعُونِ بِّرَ قَالَ الْمَوْتُ حَدَهُمُأ جَاءَ إِذَا يحَتَّ() ۴  
  كدام عبارت به وجود شعور و آگاهي پس از مرگ اشاره دارد؟ -۵۳

  )تَرَكْتُ فِيمَا صَالِحًا عْمَلُأ لِّيلَعَجِعُونِ قَالَ رَبِّ ارْ() ۲  )وَتَقْوَاهَا فُجُورَهَا لْهَمَهَاأفَسٍ وَ مَا سَوَّاهَا وَ نَفْ() ۱  
  )رَبِّهِمْ عِنْدَ جْرُهُمْأ فَلَهُمْ صَالِحًا وَعَمِلَ الĤْخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ() ۴  )تَفْعَلُونَ مَا يَعْلَمُونَ كَاتِبِينَ كِرَامًا لَحَافِظِينَ كُمْوَ إنَّ عَلَيْ() ۳  
  آيند و در اين حالت گفتارشان چيست؟ چه چيزي به شگفت ميدر روز قيامت، بدكاران از  -۵۴

  دهيد. چرا عليه ما شهادت مي -) مشاهدٔه گواهي اعضاي بدن خويش۱  
  دهيد. چرا عليه ما شهادت مي -) حضور و شهادت دادن فرشتگان الهي۲  
  اي كاش چنين اعمالي را انجام نداده بوديم. -) مشاهدٔه گواهي اعضاي بدن خويش۳  
  اي كاش چنين اعمالي را انجام نداده بوديم. -ور و شهادت دادن فرشتگان الهي) حض۴  
  مفهوم است؟ هم» الدنيا مزرعة االخرة«كدام مورد با حديثِ شريفِ نبوي  -۵۵

  )تَفْعَلُونَ مَا يَعْلَمُونَ كَاتِبِينَ كِرَامًالَحَافِظِينَ  كُمْوَ إنَّ عَلَيْ() ۱  
  )اللَّهِ كَحُبِّ يُحِبُّونَهُمْ أَنْدَادًا اللَِّه دُونِ مِنْ تَّخِذُيَ مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ() ۲  
  )قَائِلُهَا هُوَ كَلِمَةٌ إِنَّهَا تَرَكْتُ كَلَّا فِيمَا صَالِحًا عْمَلُأ لَعَلِّيجِعُونِ قَالَ رَبِّ ارْ () ۳  
  )سَعِيرًا وَسَيَصْلَوْنَ نَارًا بُطُونِهِمْ فِي كُلُونَأيَ إِنَّمَا ظُلْمًا الْيَتَامَي مْوَالَأ كُلُونَأيَ الَّذِينَ إِنَّ() ۴  
  برد؟ ابزار و اسباب، برمبناي كدام صفت الهي در اختيار ما قرار داده شده و انسان مؤمن چگونه از آن بهره مي -۵۶

  براي كسب رضاي خداوند و توكل به خدا و سپردن كارها به او آماده است. -) عدل الهي۱  
  براي كسب رضاي خداوند و توكل به خدا و سپردن كارها به او آماده است. -) حكمت الهي۲  
  در راستاي راهيابي به نيازهايش با اعتماد به خدا، اهل همت، تعقل و پشتكار است. -) حكمت الهي۳  
  در راستاي راهيابي به نيازهايش با اعتماد به خدا، اهل همت، تعقل و پشتكار است. -) عدل الهي۴  
  اصلي دوستي با خدا چيست و كدام آيۀ شريفه حاكي از آن است؟شرط  -۵۷

  )لِلَّهِ حُبا شَدُّأ آمَنوا الَّذينَ وَ( -) اعتماد به خدا داشته باشد و كارها را به خدا بسپارد۱  
  )لِلَّهِ حُبا شَدُّأ آمَنوا الَّذينَ وَ( -ارسال شده است ) عمل به دستورات خداوند كه توسط پيامبر ۲  
  )اللَّهُ كُمُيُحبِبْ يونِفَاتَّبِعُ اللَّهَ ونَتُحِبُّ كُنتُمْ إِنْ قُل( -) اعتماد به خدا داشته باشد و كارها را به خدا بسپارد۳  
 )اللَّهُ كُمُيُحبِبْ يونِفَاتَّبِعُ اللَّهَ ونَتُحِبُّ كُنتُمْ إِنْ قُل( -ارسال شده است ) عمل به دستورات خداوند كه توسط پيامبر ۴  
  شمردند؟ كردند و آن را از اخالق چه كساني برمي پيشوايان دين عالوه بر آراستگي باطني، به كدام مورد سفارش مي -۵۸

  مؤمنان -خلق ) آراستگي اخالقي همچون ادب و سخاوت و حسن۱  
  جوانان -خلق ) آراستگي اخالقي همچون ادب و سخاوت و حسن۲  
  مؤمنان -تر در عبادت ه و از آن مهم) آراستگي ظاهري در اجتماع و خانواد۳  
  جوانان -تر در عبادت ) آراستگي ظاهري در اجتماع و خانواده و از آن مهم۴  
  هاي متفاوت و گاه متضاد از جانب مكاتب بشري در طول تاريخ، معلول كدام مورد است؟ ارائۀ برنامه -۵۹

  ) احتياج هميشگي انسان به اينكه در افق باالتري بينديشد.۱  
  هاي او باشد. گوي دغدغه اي كه پاسخ ) نياز دائمي انسان به برنامه۲  
  گيرد. هايي كه انسان تا آن را نيابد، آرام نمي ) ارائۀ پاسخ صحيح به سؤال۳  
  رو شدن انسان با نيازهاي مهمي كه برآمده از سرمايۀ ويژٔه انساني است. ) روبه۴  
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  تاده است؟چرا خداوند فقط يك دين براي هدايت بشر فرس -۶۰
دليل رشد تدريجي فكر و انديشه و امور مربوط به آن در مردم الزم بود تا در هر عصري پيامبري جديد مبعوث شود تا همان اصول ثابـت  ) به۱  

  هاي دوران خود بيان كند. را درخور انسان
هاي مختلف، دين  مانند، در طول زمان ستوار و تالش بي) الزمۀ ماندگاري يك دين، تبليغ دائمي و مستمر آن است و پيامبران الهي با ايمان ا۲  

  كردند. الهي را تبليغ مي
هاي مشتركي دارند، پس الزم است يك برنامۀ كلي داشته باشند تا آنان را به هدف مشتركي كه در خلقتشان قرار داده  ) چون همگان ويژگي۳  

  است، برساند.
هـاي اخالقـي در جامعـه  ها مشترك است، پيامبران هم منادي فضيلت اهي در همۀ انسانهاي اخالقي مانند عدالت و خيرخو ) چون فضيلت۴  

  هستند.
  قرآن كريم چه كساني را به مبارزه دعوت نموده است و عجز و ناتواني آنان در تحدي را با كدام سخن نشان داده است؟ -۶۱

  )ظَهِيرًا لِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ كَانَ وَلَوْ بِمِثْلِهِ تُونَأيَ لَا( -)تَراهُيَقُولُونَ افْ() ۱  
  )كَثِيرًا اخْتِلَافًا فِيهِ لَوَجَدُوا اللَّهِ غَيْرِ عِنْدِ مِنْ كَانَ وَلَوْ( -)تَراهُيَقُولُونَ افْ() ۲  
  )ظَهِيرًا لِبَعْضٍ بَعْضُهُمْ كَانَ وَلَوْ بِمِثْلِهِ تُونَأيَ لَا( -)الْقُرْآنِ ذَاهَ بِمِثْلِ تُواأيَ نْأ() ۳  
  )كَثِيرًا اخْتِلَافًا فِيهِ لَوَجَدُوا اللَّهِ غَيْرِ عِنْدِ مِنْ كَانَ وَلَوْ( -)الْقُرْآنِ ذَاهَ بِمِثْلِ تُواأيَ نْأ( )۴  
  اي براي جامعه خواهد داشت؟ فرستادن كتاب و ميزان به همراه پيامبران چه ثمره -۶۲

  )طِقِسْالنَّاسُ بِالْ لِيَقُومَ() ۲    )بَيِّنَاتِنَا رُسُلَنَا بِالْسَلْأرْ() ۱  
  )كَزِلَ إلَيْآمَنُوا بِمَا أنْ عُمُونَ أنَّهُمْيَزْ() ۴    )فُرُوا بِهِيَكْ أمِرُوا أنْ وَ قَدْ() ۳  
  بيان جزئيات احكام الهي برعهدٔه كيست و اين مسئله از كدام عبارت شريف قابل دريافت است؟ -۶۳

  )كافِرِينَمَ الْقَوْدِيِ الْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَّ اهللاَ الَ يَهْيَعْوَ اهللاُ ( -و امامان معصوم  ) پيامبر اسالم ۱  
  )كافِرِينَمَ الْقَوْدِيِ الْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَّ اهللاَ الَ يَهْوَ اهللاُ يَعْ( -و فرزندان آن حضرت ) اميرالمؤمنين ۲  
  )هِيراًتَطْ كُمْ تِ وَ يُطَهِّرَبَيْلَ الْسَ أهْكُمُ الرِّجْهِبَ عَنْيُذْإنَّمَا يُرِيدُ اهللاُ لِ( -و امامان معصوم  ) پيامبر اسالم ۳  
  )هِيراًتَطْ كُمْ تِ وَ يُطَهِّرَبَيْلَ الْسَ أهْكُمُ الرِّجْهِبَ عَنْإنَّمَا يُرِيدُ اهللاُ لِيُذْ( -و فرزندان آن حضرت ) اميرالمؤمنين ۴  

خداونـد چـه  )هِ ...عَلَي عَقِبَيْـ قَلِبْيَنْ وَ مَنْ قَابِكُمْعَلَي أعْ تُمْقَلَبْقُتِلَ انْ مَاتَ أوْ لِهِ الرُّسُلُ أفَإنْقَبْ مِنْ خَلَتْ قَدْ وَ مَا مُحَمَّدٌ إالَّ رَسُولٌ(آيۀ شريفۀ  -۶۴ 
  دهد؟ كند و چه هشداري به مردم مي كساني را سرزنش مي

  )قَابِكُمْعَلَي أعْ تُمْقَلَبْانْ( -شكستند ) عهد و پيمانشان را با شخص پيامبر ۱  
  )قَابِكُمْعَلَي أعْ تُمْقَلَبْانْ( -بود ) ايمانشان وابسته به حضور شخص پيامبر ۲  
  )هِعَلَي عَقِبَيْ قَلِبْيَنْ مَنْ( -شكستند ) عهد و پيمانشان را با شخص پيامبر ۳  
  )هِبَيْعَلَي عَقِ قَلِبْيَنْ مَنْ( -بود ) ايمانشان وابسته به حضور شخص پيامبر ۴  
  كند؟ حل نهايي براي غلبه بر اوضاع و احوال نابسامان پس از خود و آگاه كردن مردم را چگونه ترسيم مي راه اميرالمؤمنين  -۶۵

  ) به قرآن تمسك بجوئيد و از آن ياري بطلبيد، چون قرآن كتاب هدايت همۀ جوامع بشري خواهد بود.۱  
  درستي بفهميد. توانيد پيرو قرآن باشيد كه آن را به لبيد، آنگاه مي) به قرآن تمسك بجوئيد و از آن ياري بط۲  
  كنند و در دين اختالف ندارند. ها را از اهلش طلب كنيد، چون آنان هرگز با دين مخالفت نمي ) همۀ اين۳  
  كنندگان معارف اسالمي با نيازهاي نو هستند. ها را از اهلش طلب كنيد، چون آنان تبيين ) همۀ اين۴  
  شده و براي نجات از آن انجام كدام اقدام مؤثر است؟» ميتة جاهلية«، چه كسي گرفتار مطابق روايت شريف نبوي  -۶۶

  در راه خدا به شايستگي جهاد نمايند. -) نداشتن معرفت نسبت به امام۱  
  داري ايشان آشنا شوند. با شيؤه حكومت -) نداشتن معرفت نسبت به امام۲  
  در راه خدا به شايستگي جهاد نمايند. -پيروي از امام) مرگ در حال عدم ۳  
  داري ايشان آشنا شوند. با شيؤه حكومت -) مرگ در حال عدم پيروي از امام۴  
، كدام بيت در تبيـين ايـن موضـوع »شود گاه قطع يا كم نمي موجودات جهان همواره و در هر آن به خداوند نيازمند هستند و اين نياز هيچ« -۶۷

  آمده است؟
ــان  ) ۱ ــانِ ج ــا را ج ــو م ــيم اي ت ــه باش ــا ك م

 

ـــان  ـــو در مي ـــا ت ـــيم ب ـــا باش ـــه م ـــا ك ت
 

) نظيــر دوســت نديــدم، اگرچــه از مــه و مهــر۲
 

ـــه  ـــادم آين ـــت نه ـــل رخ دوس ـــا در مقاب ه
 

ــي۳ ــو م ــار ت ــر رخس ــان ) مه ــد ز ذرات جه تاب
 

هر دو عـالم پُـر ز نـور و ديـده نابينـا چـه سـود 
 

ـــه ) ۴ ـــدي  جام ـــق بدري ـــاي خل ـــاره ز خ
 

ــــــاي درويشــــــان بِخَســــــتي زار زار  پ
 

  يابد؟ تحقق مي )ضِأرْوَ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْ(پس از پذيرش مفهوم كدام مورد، پيام موجود در آيۀ شريفۀ  -۶۸
  )غِيِ رَبّارَ اهللاِ أبْأغَيْ قُلْ() ۴  )وَلِيٍّ نِهِ مِنْدُو مِنْ مَا لَهُمْ() ۳  )ءٍاهللاُ خَالِقُ كَلِّ شَيْ() ۲  )إنَّ اهللاَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ() ۱  
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بيـان  )أولِيَـاءَ ... يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَ تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ(كدام مورد، علت دوستي نكردن با دشمنان خدا و مسلمانان را در آيۀ شريفۀ  -۶۹
  كند؟ مي

  )لِيَاءَأوْ عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ() ۲    )َموَدَّةِلْبِا هِمْقُونَ إلَيْتُلْ() ۱  
  )حَقِّمِنَ الْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ وَ قَدْ() ۴   )يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الَ تَتَّخِذُوا() ۳  
» حسـن فـاعلي«و » حسن فعلـي«ترتيب بر  كدام واژگان آيه به )رَادَينَي وَ فُتَقُومُوا لِلَّهِ مَثْ بِوَاحِدَةٍ أنْ إنَّمَا أعِظُكُمْ قُْل(با تدّبر در آيۀ شريفۀ  -۷۰

  داللت دارند؟
  )اعظكم( -) مثني و فرادي۴  )لِلّه( -) مثني و فرادي۳  )اعظكم( -)لِلَه() ۲  مثني و فرادي -)لِلّه() ۱  
توان به اين روايت استناد كرد و كـدام عبـارت  آيۀ شريفه، مي، در تبيين كدام ...»انّما المؤمِنُ بمنزلَةِ كَفَّةِ الميزان «فرمودند:  امام صادق  -۷۱

  باشد؟ توضيح مناسبي براي مفهوم آن مي
  ترين قانون خداوند است. اين سنت عام -)تَنُونال يُفْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ رَكُوا أنْيُتْ أحَسِبَ النَّاسُ أنْ() ۱  
  ترين قانون خداوند است. اين سنت عام -)هُمَةٍ مِنْفِي رَحْ خِلُهُمْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْفَأمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ اعْ() ۲  
  هاست. قرار گرفتن در دايرٔه اين سنت نتيجۀ عمل خود انسان -)تَنُونال يُفْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ رَكُوا أنْيُتْ أحَسِبَ النَّاسُ أنْ() ۳  
  هاست. قرار گرفتن در دايرٔه اين سنت نتيجۀ عمل خود انسان -)هُمَةٍ مِنْفِي رَحْ خِلُهُمْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْبِاللَّهِ وَ اعْ فَأمَّا الَّذِينَ آمَنُوا() ۴  
  دهد؟ بيتِ زير ثمرٔه مفهوم مندرج در كدام آيۀ شريفه را مورد تبين قرار مي -۷۲

ــهوت ــد ش ــو ز پايبن ــدي ت ــرغ دي ــران م طي
 

ـــران   ـــي طي ـــا ببين ـــه درآي ت ـــتب آدميّ
 

  )... رَبِّكُمْ بَصَائِرُ مِنْ جَاءَكُمْ قَدْ() ۲    )مَأنَّ بِهِ ...رٌ اطْأصَابَهُ خَيْ فَإنْ() ۱  
 )نَي َو زِيَادَةٌ ...حُسْسَنُوا الْلِلَّذِينَ أحْ() ۴  )... قَاكُمْدَ اهللاِ أتْعِنْ رَمَكُمْإنَّ أكْ() ۳  
  تبديل گناهان به حسنات پس از توبه، ايمان و عمل صالح در كدام مورد بيان شده است؟با توجه به آيات مباركۀ سورٔه فرقان، علت  -۷۳

  ) آمرزنده و مهربان بودن خداوند۴  ) تزكيه و پاكي نفس۳  ) توبه و انقالب عليه خود۲  ) پيرايش و تخليه۱  
  گردد؟ كار قرآني آغاز مياز عمل به كدام راه )زَكَّاهَا لَحَ مَنْقَدأفْ(تحقق بخشيدن به مفهوم آيۀ شريفۀ  -۷۴

  )ذَرُونَيَحْ لَعَلَّهُمْ هِمْإذَا رَجَعُوا إلَيْ مَهُمْذِرُوا قَوْلِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْ() ۱  
  )كُمْرِ مِنْيَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أطِيعُوا اهللاَ وَ أطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِي األمْ( ۲  
  )مَوَدَّةِبِالْ هِمْقُونَ إلَيْلِيَاءَ تُلْأوْ دُوِّي وَ عَدُوِّكُمْالَ تَتَّخِذُوا عَ() ۳  
  )فِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاًمَةِ اهللاِ إنَّ اهللاَ يَغْرَحْ نَطُوا مِنْالَ تَقْ() ۴  
  در كدام آيۀ شريفه، به دو معيار اوليۀ تمدن اسالمي اشاره شده است؟ -۷۵

  )بَ فِيهِقِيَامَةِ الَ رَيْمِ الْإلَي يَوْ مَعَنَّكُمْاهللاُ الَ إلَه إالَّ هُوَ لَيَجْ() ۱  
  )بَابِألْلَمُونَ إنَّمَا يَتَذَكَّرُ أولُوا الْلَمُونَ وَ الَّذِينَ الَ يَعْتَوِي الَّذِينَ يَعْيَسْ هَلْ قُلْ() ۲  
  )طِقِسْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْالْ كِتَابَ وَنَا مَعَهُمُ الْزَلْبِيِّنَاتِ وَ أنْنَا ُرسُلَنَا بِالْسَلْأرْ لَقَدْ() ۳  
  )مَةًمَوَدَّةً وَ رَحْ نَكُمْهَا وَ جَعَلَ بَيْكُنُوا إلَيْوَاجَاً لِتَسْأزْ فُسِكُمْأنْ مِنْ خَلَقَ لَكُمْ آيَاتِهِ أنْ وَ مِنْ() ۴  

پيشنهادي:   زبان انگليسيزبان انگليسي پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  2020وقت 

Part A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words 
or phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the 
sentence. Then mark your answer sheet. 

76- Wow! Look at the prices! We wouldn’t be able to buy anything if we ..............  a large income. 
 1) not have  2) hadn’t had 3) wouldn’t have 4) didn’t have 
77- He isn’t ..............  some of my friends, but what he says is often more original than you normally 

hear. 
 1) talkative 2) more talkative 3) as talkative as 4) the most talkative 
78- ..............  are about 350 species of sharks, and although they all eat meat, only a few species will 

attack people. 
 1) They 2) There 3) Those 4) That they 
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79- The eastern bluebird is ..............  attractive bird native to this continent by many bird-watchers. 
 1) considered more  2) considering more 
 3) considered the most  4) considering the most 
80- There’s not much in the way of ..............  in this town- just the cinema and a couple of coffee houses. 
 1) entertainment 2) arrangement 3) relationship 4) destination 
81- Besides that, getting the right amount of nutrients can help the body fight against infection and 

various ..............  . 
 1) diseases 2) sections 3) identities 4) devices 
82- At each visit, children were ..............  and details of their health, diet and home environment were 

recorded. 
 1) decided 2) weighed 3) respected 4) supplied 
83- They failed to provide the information ..............  of them. 
 1) achieved 2) demanded 3) surrounded 4) regarded 
84- I left the meeting feeling worried, and ..............  about what to do next. 
 1) uncertain 2) unhelpful 3) unchangeable 4) incomprehensible 
85- Sara hopes that her professional life will be mostly back to normal a year from now - no more 

Covid-19 patients, no more masks which slow communication with customers who may be confused 
or ..............  of hearing. 

 1) lazy 2) poor 3) weak 4) hard 
86- Firefighters have been called to ..............  the fire in the city center. 
 1) grow up 2) put out 3) cheek in 4) give off 
87- Samantha: He tells me he loves me every day. But be didn’t do anything for my birthday, and he 

still doesn’t want to meet my parents. Claire: Careful, ..............  . 
 1) two heads are better than one 2) out of sight, out of mind 
 3) actions speak louder than words 4) birds of a feather flock together 

Part B: CClloozzee  TTeesstt 
Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and decide which 
choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet. 

People tend to have definite opinions about texting. There are those …(88)… , and those who 
hate it. Among the haters, some have expressed their opinion in very strong terms. One journalist 
said that “texters are doing to our language what Genghis Khan …(89)… to his neighbors 800 years 
ago. They are …(90)… our punctuation, our sentences, and our vocabulary. And they must be 
stopped.”  

This is not the first time people have said that technology was bad for language. In the 15th 
century, some scholars opposed the …(91)… . of the printing press. Common people shouldn’t read 
books, these scholars argued, or the language might begin to …(92)… their common ways of 
thinking and speaking. 

88- 1) that love them 2) they love it 3) who love it 4) whom they love 
89- 1) was done 2) had done 3) was doing 4) did 
90- 1) informing 2) wondering 3) seeking 4) destroying 
91- 1) stage 2) diary 3) invention 4) pollution 
92- 1) reflect 2) remind 3) boost 4) attend 

Part C: RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn 
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four 
questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2) , (3), or (4). Then mark your 
answer sheet. 
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  Reading Comprehension I 
Brainstorm a list of all the things that make you happy. Just write whatever comes into your 

mind without thinking about it too much. Now look at that list and tick all the ones that are fun or 
enjoyable. Probably most of them, right? So, if you could spend most of your time doing all this fun 
stuff, you would be really happy, surely? 

Well maybe not. For most people, only doing things for fun is not enough for long-term 
happiness. That is because, according to author of Happiness by Design, Paul Dolan, your 
happiness depends on a ‘pleasure-purpose balance’. If most of the things on your list of what makes 
you happy fall under the category of ‘pleasure,’ then that might be what you think makes you 
happy. But what will actually make you happy is balancing them out with activities that give your 
life purpose. 

We tend to know straight away if something is enjoyable, but knowing what brings meaning and 
value requires more thought. For example, most people will say that air pilots have jobs with clear 
purpose. They are responsible for hundreds of people and fly all over the world. But in reality, their 
day-to-day work might involve spending time in boring hotels or stuck in airports waiting for 
flights, and routine actions they have performed hundreds of times. Those activities might not feel 
very meaningful- and they are probably not fun either. Just like everyone else, the pilot needs 
balance in their work and life to be happy. 

93- The author’s main purpose in the passage is to discuss ..............  . 
 1) why doing fun activities is enough for our happiness 
 2) what actually makes people happy 
 3) the reasons for happiness 
 4) the effects of happiness 
94- According to the passage, in Happiness by Design, Paul Dolan ..............  . 
 1) answers a question  2) describes an experiment 
 3) supports an old way of thinking 4) provides interesting examples 
95- The word “requires” in paragraph 3 is closest in meaning to ..............  . 
 1) needs 2) receives 3) makes 4) depends 
96- It is suggested in paragraph 3 that air pilots’ work ..............  . 
 1) never makes them want to give up 
 2) does not involve the repetition of certain tasks 
 3) may not be as meaningful as people commonly think 
 4) is considered to be both fun and purposeful by pilots themselves 

 Reading Comprehension II 
Netball is particularly popular in the UK, Australia and New Zealand and I have played this 

wonderful game since I was at primary school. It is a team sport which is similar to both basketball 
and handball. There are seven players on each team and they each wear a bib which shows the 
name of the position they play. Players must throw the ball to one another and the aim of the game 
is to pass the ball to the ‘Goal Shooter’ or ‘Goal Attack’ who can shoot the ball into the net to score 
a goal. However, the key aspects of netball are that you cannot bounce the ball and you cannot 
move your feet when you have the ball. This is called the footwork rule and it can be quite difficult 
to grasp for young children playing the game! A full match lasts for one hour and in a single match 
often about 100 goals are scored which shows what a fast-paced and exciting game netball is! 

Netball is typically played by women and girls. However, at many universities, there are mixed 
netball leagues in which teams must have both male and female players. In the UK, there are many 
different schemes to try to inspire people to play netball. One such scheme is called ‘Back to 
Netball’ which encourages women who have not played netball since they were at school to 
rediscover their love for the sport and get back on the court! Walking netball is another variation 
of the sport aimed at older women and those who want to exercise in a gentler way. So, why not 
watch a video of netball online and then have a go for yourself? 
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97- What is the author’s main purpose in the passage? 
 1) To explain the rules of netball 
 2) To compare netball and walking netball 
 3) To give information about a specific sport 
 4) To explain the reasons for the popularity of a particular sport 
98- The word “this” in paragraph 1 refers to which of the following? 
 1) That you cannot bounce the ball 
 2) That the aim of the game is passing the ball to the ‘Goal Shooter’ 
 3) That you are not allowed to move your feet when you have the ball 
 4) That it can be quite difficult to grasp for young children playing the game 
99- It is stated in the passage that ‘Back to Netball’ is a plan that ..............  . 
 1) is about a gentler way of exercising 
 2) makes online videos of netball available 
 3) motivates UK women to try netball again 
 4) supports both male and female netball players in the UK 
100- There is NOT sufficient information in the passage to answer which of the following questions? 
 1) How long does a full netball match take? 
 2) Which sports can netball be compared to? 
 3) How do netball players show their position in the match? 
 4) Why is walking netball safer than all the other variations of netball? 
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  1400سال  - هاي كشور آزمون سراسري ورودي دانشگاه

  اختصاصيآزمون 
  انسانيگروه آزمايشي علوم 

 2دفترچه شماره 

  وقت پيشنهاديوقت پيشنهادي  تا شمارهتا شماره  از شمارهاز شماره  تعداد سؤالتعداد سؤال  نينيمواد امتحامواد امتحا

  دقيقه 25  120  101  20  ييرياضرياض

  دقيقه 10  135  121  15  اقتصاداقتصاد

  دقيقه 30  165  136  30  ادبيات اختصاصيادبيات اختصاصي

  دقيقه 20  185  166  20  عربي اختصاصيعربي اختصاصي

  200  186  15  تاريـختاريـخ
  دقيقه 25

  215  201  15  جغرافياجغرافيا

  دقيقه 15  235  216  20  علوم اجتماعيعلوم اجتماعي

  دقيقه 25  260  236  25  سفه و منطقسفه و منطقفلفل

  دقيقه 15  280  261  20  شناسيشناسي  روانروان

  دقيقهدقيقه  165165گويي: گويي:   مدت پاسخمدت پاسخ  180180تعداد كل سؤاالت: تعداد كل سؤاالت: 
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پيشنهادي:   رياضيرياضي پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  2525وقت 

R(x)صورت  واحد از يك كاالي مصرفي به xازاي توليد  تابع درآمد شركتي به -۱۰۱ x x  21 C(x)صورت  و تابع هزينۀ آن به 84 x b 4 

  كدام است؟  bواحد كاال باشد، مقدار  ۱۲سر تابع سود اين شركت،  لۀ دو نقطۀ سربهاست. اگر فاص
  ۱ (۵  ۲ (۶  ۳ (۷  ۴ (۸  

xهاي معادلۀ  شده باشند، مجموع جواب هاي گويا تعريف اگر عبارت -۱۰۲ ( x)
x x
   


2 24 2 7   ، كدام است؟ 22

  ۱ (۱-  ۲ (2
3   ۳ (4

3   ۴ (7
3   

fتابع  -۱۰۳ (x) x  1 را در دامنۀ  42 , , , , , , ,       99 98 0 1 99   ، كدام است؟ fدر نظر بگيريد. مقدار متوسط عضوهاي برد تابع  100

  ۱ (۵/۳  ۲ (۷۵/۳  ۳ (۴  ۴ (۲۵/۴  

yضابطۀ تابع  -۱۰۴ x x x     2 ر دامنۀ دx   
2 1
3 ، كدام است؟ (3    (.نماد جزء صحيح است  

  ۱ (x2   ۲ (x  1   ۳ (x  2   ۴ (x  82 3   

axمعادلۀ  -۱۰۵ x x x
x


 


3 22
  ، داراي سه ريشۀ حقيقي متمايز است. كدام نامساوي زير همواره برقرار است؟ 1

  ۱ (a  2   ۲ (a  2   ۳ (a  1   ۴ (a  1   
yهاي سهمي  نمودار تابع با ضابطه -۱۰۶ f (x)  و خط راستy g(x)  در صفحۀ مختصـات مطـابق شـكل زيـر داده شـده اسـت. مجمـوع

fهاي معادلۀ  جواب (x) g (x)   ، كدام است؟ 2

  ۱ (۲-   

  ۲ ( 1
2   

  ۳ (1
2   

  ۴ (۲  

صورت  به fبع فرض كنيد تا -۱۰۷    f (a ,a ) ; a , , (a ,a b) | a ,b , ,   2 0 1 2 0 1 2 توصيف شده باشد. تعداد عناصر ،f  كدام است؟  

  ۱ (۸  ۲ (۹  ۳ (۱۰  ۴ (۱۲  

xfنمودار تابع با ضابطۀ  -۱۰۸ (x) a( ) b 
1
xدر  fكنـد. مقـدار تـابع  قطع مي ۲ها را با عرض yو محور  -۱ها را با طول x، محور 2  ، كـدام 1

  است؟ 
  ۱ (۱  ۲ (۲  ۳ (۳  ۴ (۴  

مقدار عبارت  -۱۰۹    
1 1 11
4 16 25683 3 3   كدام است؟  ،3

  ۱ (
127
2563   ۲ (

127
5123   ۳ (

63
2563   ۴ (

255
5123   

xو  x4 ،z ،x ،yاگر  -۱۱۰  3
x، جمالت متوالي يك دنبالۀ هندسي باشند، مقدار 2 y z  كدام است؟ ،  

  ۱ (۱  ۲ (۳  ۳ (۵  ۴ (۷  
  ، كدام است؟ است. جملۀ يازدهم دنباله ۶و نسبت جملۀ پانزدهم به جملۀ ششم دنباله  -۲۶جملۀ اول يك دنبالۀ حسابي  ۱۰مجموع  -۱۱۱

  ۱ (۶/۱۳-  ۲ (۸/۱۴-  ۳ (۶/۱۵-  ۴ (۸/۱۶-  

x

yy g (x)

y f (x)

1

1
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nجملۀ چهاردهم دنبالۀ بازگشتي  -۱۱۲
n

a
a  1
1 aبا فرض  1 16

1597
  ، كدام است؟ 987

  ۱ (233
377   ۲ (377

610   ۳ (377
233   ۴ (610

377   

p)هاي زير با جدول ارزشي گزاره  يك از گزاره جدول ارزشي كدام -۱۱۳ q) (q r)   ؟ نيست، يكسان  
  ۱ (p (q r)    ۲ ((p q) r    ۳ (p q r    ۴ ((p q) r    
pهاي  اگر گزاره -۱۱۴ q  وp q  هر دو درست باشند، آنگاه كدام گزارٔه زير همواره درست است؟  
  ۱ (q p q    ۲ (q p p    ۳ (p q    ۴ (q p p q     
A)اگر متمم مجموعۀ  -۱۱۵ B) (B A)   برابرA B ) باشد، كدام عبارت درست است؟S  (.مجموعۀ مرجع است  
  ۱ (A B   ۲ (A B   ۳ (A B S   ۴ (A    ياB     
كنيم. با كدام احتمال ايـن چهـار  كتاب به دلخواه انتخاب مي ۴كتاب داستان است.  ۲كتاب ادبيات و  ۳كتاب رياضي،  ۵يك كتابخانۀ شامل  -۱۱۶

  كتاب، حداقل در دو موضوع مختلف هستند؟ 

  ۱ (19
21   ۲ (13

14   ۳ (20
21   ۴ (41

42   

  شود؟  گيري استفاده مي ها بامعنا است، از كدام مقياس اندازه هايي كه قابل مرتب كردن بوده و اختالف بين مقادير داده گيري داده براي اندازه -۱۱۷
  اي   ) فاصله۴  ) ترتيبي۳  ) نسبتي ۲  ) اسمي ۱  
  گيرند؟  ها در كدام فاصله قرار مي درصد داده ۹۶است. تقريباً  ۳۶و  ۱۵۲ترتيب  هاي يك جامعه به ميانگين و واريانس داده -۱۱۸
  ۱ (( , )116 188   ۲ (( , )134 170   ۳ (( , )146 158   ۴ (( , )140 164   
باشـد،  ۳ها  ترين عضو داده است. اگر كوچك ۲۶و  ۳۸ها  و اختالف چارك اول با سبيل ۲۵داده،  ۱۰اي شامل   چاركي نمودار جعبه دامنۀ ميان -۱۱۹

  مجموع مقادير ممكن براي چارك سوم، كدام است؟ 
  ۱ (۱۲۰  ۲ (۱۰۰  ۳ (۶۴  ۴ (۳۶  
  صورت جدول زير است:  هاي اول تا هفتم به فتهشده توسط يك فروشگاه در ه تعداد كاالي فروخته -۱۲۰

  هفته  ۱  ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷
۱۲  ۱۰  ۱۵  y  ۵  x  ۸  تعداد كاالهاي فروخته شده 

xكاال است. مقدار  ۸رسد  دهد كه تعداد كااليي كه در هفتۀ نهم به فروش مي ها نشان مي بيني پيش   y كدام است؟ ،  
  ۱ (۲۶  ۲ (۳۶  ۳ (۵۰  ۴( ۷۶  

پيشنهادي:   اقتصاداقتصاد پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  1010وقت 
  هاي زير در كدام گزينه مطرح شده است؟  پاسخ درست و كامل پرسش -۱۲۱
  ...............  جز بهاي است،   كاالهاي سرمايه ها بيانگر مفهوم الف) همۀ گزينه  
  كدام است؟ » كميابي«ب) از نظر اقتصاددانان، معنا و مفهوم اصطالح   
   ؟نمونۀ كاالهاي لوكس و تجملّي است -اي  نمونه كاالهاي سرمايه -ترتيب بيانگر: نمونه كاالهاي ضروري ه، بهج) كدام گزين  
  گيرد.  ها مورد استفاده قرار مي خدمات آن» توليد«) الف) در فرايند ۱  
  امكانات در دسترس استفاده كرد.  توان از منابع و هاي مختلفي مي با روش -ب) منابع و امكانات موجود امكان مصارف متعدد دارند    
  آالت  ماشين -مسكن -ج) دارو    
  شود.  كار گرفته مي هاي توليدي به وسيلۀ بنگاه ) الف) شامل ابزار توليد و تجهيزاتي است كه به۲  
  هاي استفاده از منابع و امكانات متنوع است.  روش -هاي طبيعي محدود است ب) منابع و امكانات و ثروت    
  داروهاي ويتامينه  -پوشاك -كج) نم    
  كند.  افزوده ايجاد مي ها ارزش وسيلۀ آن ) الف) در طول زمان بادوام هستند و توليدكننده به۳  
  هاي طبيعي كاربردهاي گوناگون دارند.  منابع و ثروت -زمان از منابع و امكانات محدوديت دارد برداري هم ب) انسان در بهره    
  ابزار توليد  -قيمت هاي گران سنگ -ج) نمك    
  كند.  به فرايند توليد كمك مي» عوامل توليد«) الف) با تبديل به ۴  
  منابع و امكانات موجود محدود است.  -برداري از منابع و امكانات موجود محدوديت دارد ب) انسان در بهره    
  لوستر (نورافشان)  -فروشي يخچال در مغازٔه بستني -ج) دارو    
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سال اسـت. در ايـن  ۱۲ايم و عمر مفيد آن  ميليارد ريال خريداري كرده ۷۲اي را به قيمت:   فرضي، يك دستگاه كاالي سرمايهدر يك جامعۀ  -۱۲۲
  صورت: 

  بايد كنار گذاشته شود؟ » هزينۀ استهالكي«عنوان  الف) هر سال چه ميزان سرمايه به  
كاهش بها يافته باشد، مجموع هزينۀ استهالكي سه سال آخـر چـه مقـدار  5%اي،   ب) چنانچه در سه سال آخر عمر مفيد اين كاالي سرمايه  

  خواهد بود؟ 
  اي كدام است؟   ج) قيمت جديد كاالي سرمايه  
  توجه: ارقام به ميليون و ميليارد ريال است.   
  ۶۸,۴۰۰,۰۰۰ج)   ۱۷,۱۰۰ب)   ۶) الف) ۱  
  ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ج)   ۱۷,۱۰۱ب)   ۶) الف) ۲  
  ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ج)   ۱۷,۱۰۰ب)   ۷) الف) ۳  
  ۶۸,۴۰۰,۰۰۰ج)   ۱۷,۱۰۱ب)   ۷) الف) ۴  
  ، كدام است؟ Nبه  Mعلت حركت از نقطۀ « ............... » با توجه به نمودار منحني  -۱۲۳

  قيمت باالتر و عرضۀ كمتر  -) عرضه۱  

  تر و توليد بيشتر  قيمت پايين -) تقاضا۲  

  بيشتر  قيمت بيشتر و عرضۀ -) عرضه۳  

  توانايي توليد كمتر و قيمت باالتر  -) تقاضا۴  

  پاسخ درست و كامل سؤاالت زير در كدام گزينه، مطرح شده است؟  -۱۲۴
  الف) مطلبِ زير مربوط به كدام مورد است؟   
اي اقتصـادي، تمركـز و ه هاي اقتصادي اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل اوست نه همچون ديگر نظام در تحكيم بنيان«    

است و از آن جزء « ............... » شود و در اسالم  تكاثر ثروت و سودجويي، زيرا در مكاتب مادي، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي
  » توان داشت. كارآيي بهتر در راه وصول به مقصد و منظور مطلوب انتظار ديگري نمي

  شود.  محسوب مي« ............... » بوده و بانك « ............... » تقر در جدّه مس« ............... » ب) بانك   
  ج) مطلب زير مربوط به كدام مورد است؟   
انـدازهاي  اندازهاي داخلي بلكـه پـس گذاري خارجي براي كشور خود است. تا بدين ترتيب نه تنها پس هر كشوري در پي جذب سرمايه«    

  » كار گيرد. هاي توليد داخل به ها و بخش جهت رشد و افزايش كارخانه كشورهاي ديگر را نيز در
  گذاري در بورس، كدام است؟  د) عالوه بر خريد حضوري، روش ديگر براي سرمايه  
  اقتصاد وسيله است نه هدف  -قانون اساسي ۴۴) الف) اصل ۱  
  تعاوني اسالمي  -وابسته به سازمان ممالك اسالمي حوزٔه خليج فارس -ب) توسعۀ اسالمي    
  هاي استعماري در ممالك جهان سوم  گذاري سرمايه -جايي عوامل توليد ج) جابه    
  توانند از طريق اينترنت به خريد سهام در بورس، اقدام كرده و تأييد عضويت خود را از سامانۀ معامالتي بورس تقاضا نمايند.  د) اشخاص مي    
  له است نه هدف اقتصاد وسي -) الف) مقدمۀ قانون اساسي۲  
  اي   توسعه -وابسته به سازمان كنفرانس اسالمي -ب) توسعۀ اسالمي    
  حركت سرمايه  -المللي در بازارهاي نيروي كار و سرمايه ج) مبادالت بين    
  يافت نمايند. عنوان رسيد در توانند از طريق اينترنت نيز به خريد اقدام كنند و پس از عمليات، نمونۀ چاپي آن را به د) اشخاص مي    
  اقتصاد هدف است، نه وسيله  -) الف) مقادمۀ قانون اساسي۳  
  اي   توسعه -وابسته به سازمان ممالك اسالمي حوزٔه خليج فارس -ب) توسعۀ تعاوني جهان اسالم    
  هاي خارجي  مصادرٔه سرمايه -المللي در بازارهاي نيروي كار و سرمايه ج) مبادالت بين    
  اينترنت تأييد عضويت خود را از سامانۀ معامالتي بورس، درخواست نمايند. نام در  د) با ثبت    
  اقتصاد هدف است، نه وسيله  -قانون اساسي ۴۳) الف) اصل ۴  
  تعاوني اسالمي  -وابسته به سازمان كنفراس اسالمي -ب) توسعۀ تعاوني جهان اسالم    
  ها به خارج  فرار سرمايه -جايي عوامل توليد ج) جابه    
  گذاري را به كارگزاري مربوطه ارسال نمايند.  نام كرده و رسيد واريز مبلغ سرمايه ) از طريق اينترنت ثبتد    
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ميليارد ريـال  ۱۴۵آالت  مندرجات جدول زير، مربوط به يك جامعۀ فرضي است. چنانچه مجموع ارزش اقالم: مواد غذايي، پوشاك و ماشين -۱۲۵
  باشد، در اين صورت: 

  الص ملّيالف) توليد خ  
  ب) توليد ناخالص داخلي  
  ج) توليد خالص داخلي سرانه   
  در اين جامعه، كدام است؟   

1  هزينۀ استهالك  ۱
  ارزش خدمات ارائه شده 4

  ميليون نفر ۲۵  جمعيت كل كشور  ۲
  ميليارد ريال ۳۳  ارزش توليد خارجيان مقيم كشور  ۳

1 در خارج اقامت دارند. ارزش توليد مردم كشور كه  ۴
  ارزش توليد خارجيان مقيم كشور 3

  ميليارد ريال ۴۴  ارزش خدمات ارائه شده  ۵

  ۳۳/۷ج)   ۲۱۱ب)   ۱۸۹) الف) ۱  
  ۴۴/۸ج)   ۲۲۲ب)   ۱۸۹) الف) ۲  
  ۳۳/۷ج)   ۲۱۱ب)   ۲۰۰) الف) ۳  
  ۴۴/۸ج)   ۲۲۲ب)   ۲۰۰) الف) ۴  
  پاسخ درست و كامل سؤاالت زير است؟ كدام گزينه، بيانگر  -۱۲۶
  شود.  اطالق مي« ............... » ، « ............... »الف) به تمامي مراحل   
  نامند.  مي« ............... » شود،  ها بدون توجه به ميزان سود، هزينه و بازار انجام مي ب) كاالها و خدماتي را كه توليد آن  
  جز:  گيرند، به مورد سنجش قرار مي» محاسبۀ توليد كل جامعه«ي در هاي توليد ج) همۀ فعاليت  
  افزوده ايجاد ارزش -) الف) كارآفريني۱  
  ب) محصوالت تاكتيكي    
  باقي هاي قالي ج) فعاليت زنان در كارگاه    
  زنجيرٔه خلق ارزش -) الف) كارآفريني۲  
  ب) محصوالت حيازت شده     
  ي ا  ج) كاشت ميوه و سبزيجات گلخانه    
  افزوده  ايجاد ارزش -) الف) زنجيرٔه خلق ارزش۳  
  ب) محصوالت نرم    
  ج) فعاليت توليدي زنان در خانه و تربيت فرزندان     
  زنجيرٔه خلق ارزش -افزوده ) الف) ايجاد ارزش۴  
  ب) محصوالت راهبردي     
  ج) كاشت سبزيجات در منزل براي مصرف خانگي     
  : رو نمودار روبهبا توجه به  -۱۲۷

  الف) كدام شماره، بيانگر مازاد عرضه است؟   

  ترتيب بيانگر قيمت و مقدار و مفهوم تعادلي است؟  ب) كدام دو نقطه، به  

  ج) كدام شماره، مبين مفهوم كمبود عرضه است؟   

  ترتيب، بيانگر منحني تقاضا و عرضه است؟  د) كدام حروف به  

تقاضـاي «دو عـدد مبـين  است؟ و كدام» عرضۀ صفر«كدام دو عدد بيانگر ه)   
  است؟ » صفر

,ه)    Mو  Nد)   ۳ج)   C- ۲۵۰- ۶۰۰ب)   ۱) الف) ۱   , ,1200 400 1200 100   
,ه)    Mو  Nد)   ۴ج)   B- ۲۵۰- ۶۰۰ب)   ۱) الف) ۲   , ,400 1200 1200 100   
,ه)   Nو  Mد)   ۲ج)   B- ۶۰۰- ۲۵۰ب)   ۳) الف) ۳   , ,400 1200 100 1200   
,ه)   Nو  Mد)   ۱ج)   C- ۶۰۰- ۲۵۰ب)   ۳ف) ) ال۴   , ,1200 400 100 1200   
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هـاي ريسـندگي بفروشـند.  ريـال بـه كارگـاه ۶۵۰۰در يك جامعۀ فرضي، چنانچه كشاورزان يك كيلوگرم پنبۀ توليدي خود را بـه ارزش  -۱۲۸
ي بفروشـند و در فبـا هـاي پارچـه ريـال بـه كارگـاه ۷۵۰۰زش هاي ريسندگي نيز اين مقدار پنبه را به مقداري نخ تبديل كرده و به ار كارگاه
ها پارچـه بـه  هاي توليد پوشاك فروخته شود و در اين كارگاه ريال به كارگاه ۱۱,۰۰۰بافي، نخ به پارچه تبديل شده و به مبلغ  هاي پارچه كارگاه

  ها:  به اين داده و ستاده رسد. با توجه كنندگان مي دست مصرف ريال به ۱۹,۰۰۰پوشاك تبديل شده و به مبلغ 
  افزودٔه مرحلۀ دوم و چهارم، كدام است؟  الف) ارزش  
  هاي ديگري براي محاسبۀ توليدات كلي وجود دارد و عناوين آن كدام است؟  جز اين روش چه روش ب) به  
هـا در  ستيم چرا كـه ارزش پـولي همـۀ آنني» اي و مواد اوليه  توليدات واسطه«گيري  نگران اندازه» توليدات كلي«ج) در كدام روش محاسبۀ   

در ضمن روشي كه در آن با جمع زدن همۀ اجزاي سهيم در روند توليد،  گيري شده است؟ خود اندازه ي خودبهمحاسبۀ كاالها و خدمات نهاي
  محاسبه شود، چه نام دارد؟ » توليد كل«عايدي همۀ بازيگران و فعاالن اقتصادي داخلي يا ملّي، 

  كنند؟  نان چه روشي را جهت اجتناب از اشتباه در محاسبۀ توليد كل ارائه ميد) اقتصاددا  
  روش توليد -اي  ب) روش هزينه    ۱۰۰۰ -۸۰۰۰) الف) ۱  
  دارند.  ها را منظور مي گيرند و ميانگين آن كار مي د) دو روش را به  اي   روش هزينه -ج) روش درآمدي    
  توليد روش -ب) روش درآمدي    ۶۵۰۰ -۳۵۰۰) الف) ۲  
  دارند.  ها را منظور مي گيرند و ميانگين آن كار مي د) هر سه روش را به  روش درآمدي  -اي  ج) روش هزينه     
  اي   روش هزينه -ب) روش درآمدي    ۸۰۰۰ -۱۰۰۰) الف) ۳  
  . كنند گيرند و نتايج را با هم مقايسه مي كار مي د) حداقل دو روش را به  روش درآمدي -اي  ج) روش هزينه    
  روش درآمدي -اي   ب) روش هزينه    ۳۵۰۰ -۶۵۰۰) الف) ۴  
  شود.  گيرد، هركدام بيشتر بود آن منظور مي د) هر سه روش مورد استفاده قرار مي  اي   روش هزينه -ج) روش درآمدي    
  كدام گزينه، بيانگر پاسخ درست و كامل سؤاالت زير است؟  -۱۲۹
  كنند؟  شوند، ولي بيشتر نقش بانك تجاري را ايفا مي تخصصي محسوب مي هاي الف) كدام دو بانك اگرچه جزء بانك  
ايـن  ۀكند، سه نمونه از آن كدام است؟ و نتيجـ گونه انجام كاري روي آن برداشت مي ب) انسان محصول آمادٔه طبيعت را مستقيماً بدون هيچ  

  اقدام و نام اصطالح اسالمي آن كدام است؟ 
  غربي شدن تلقي شده است، دليل آن كدام است؟  يافتگي معادل ج) گاهي توسعه  
  اي را محاسبه كنند، در اين حالت:   دست آوردن شكاف درآمدي، شكاف هزينه د) هرگاه اقتصاددانان براي به  
  ) الف) مسكن و ملت ۱  
  احياء  -مالكيت عمومي -برداري از معادن، زراعت، باغباني ب) بهره    
  يافته و متفاوت شده است.  توجه به زمانِ توسعه يافتن كشورهاي غربي در عصر كنوني، كامالً تغيير ج) در واقع الگوهاي توسعه، با    
  اي از هزينۀ آن است.   د) درآمد خانوار، نماينده    
  ) الف) مسكن و كشاورزي ۲  
  حيازت  -مالكيت فردي -ها و معادن برداري از علف و مراتع، چوب جنگل ب) بهره    
هـا توجـه  هاي آن هاي بومي و محلي كشورها و همچنين به تاريخ، فرهنگ، باورها و ارزش طور معمول به تفاوت ي توسعه بهج) زيرا الگوها    

  الزم ندارند. 
  اي از درآمد آن است.   د) هزينۀ خانوار، نماينده    
  ) الف) ملّي و توسعۀ صادرات۳  
  حيازت -كيت عموميمال -ها، كاشت گندم ب) بهره برداري از ماهي درياها، جنگل    
  هاي متفاوت با الگوهاي مختلفي بايد مورد توجه اقتصاددانان قرار گيرد.  ها و مكان ج) چون اين شاخص در زمان    
  شود.  تلقي مي» توزيع درآمد«ها يكي از معيارهاي تشخيص وضعيت  د) شاخص دهك    
  ) الف) كشاورزي و صادرات ۴  
  احياء -مالكيت فردي -ادن، پرورش ماهيها، مع برداري از چوب جنگل ب) بهره    
  اند.  هاي ديگر نيز توجه يافته هاي توسعه به شاخص ها عالوه بر شاخص ج) زيرا اقتصاددانان براي مقايسۀ بهتر كشورها و روند تغييرات آن    
  آيد.  دست مي د) با محاسبۀ نسبت دهك دهم به دهك اول شاخصي مطمئن براي محاسبه به    
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  جدول زير مبين اطالعات ارائه شده در يك جامعۀ مفروض است. با توجه به مندرجات جدول:  -۱۳۰
ارزش پولي مسكوكات موجـود در دسـت مـردم  الف)  

    چقدر است؟
  پول اين جامعه، كدام است؟  ) ميزان حجم شبهب  
    است؟ كدام جامعه، اين ينقدينگ كل يا پول كل حجم ج)  
  ۵۸۰۰ج)   ۲۰۱۰ب)   ۸۰۰) الف) ۱  
  ۵۰۸۰ج)   ۲۱۰۰ب)   ۸۰۰) الف) ۲  
  ۵۸۰۰ج)   ۲۰۱۰ب)   ۸۲۰) الف) ۳  
  ۵۰۸۰ج)   ۲۱۰۰ب)   ۸۲۰) الف) ۴  
  هاي جدول بيانگر:  ترتيب كدام رديف در يك جامعۀ بازاري فرضي است، به» تقاضا، عرضه، قيمت«جدول زير، نمودار:  -۱۳۱
  است و نام اصطالح اقتصادي آن كدام است؟ » تقاضا و عرضه«الف) برابري ميان   
  ب) كمبود عرضه است؟   
  ج) مازاد عرضه است؟   
  مقدار قيمت تعادلي -۴) الف) رديف: ۱  
  ۵ج) رديف:   ۳ب) رديف:     
    مقدار تعادلي -۴) الف) رديف: ۲  
  ۳ج) رديف:   ۵ب) رديف:     
  قيمت و مقدار تعادلي -۷) الف) رديف: ۳  
  ۳ج) رديف:   ۵ب) رديف:     
    قيمت تعادلي -۷) الف) رديف: ۴  
  ۵ج) رديف:   ۳ب) رديف:     
  هاي زير در كدام گزينه مطرح شده است؟  پاسخ درست و كامل پرسش -۱۳۲
  هاي تثبيت اقتصادي به:  طور كلي سياست الف) به  
  ها براي مديريت كالن كشور:  ب) دولت  
ذيري آن از پـ سازي اقتصـاد و آسـيب عنوان عنصر اساسي پيشرفت، مقاوم ج) براي تداوم پيشرفت اقتصادي، عالوه بر ارتقاي توان توليد، به  

  كنند.  سازي اقتصاد را پيگيري و اجرا مي مسئلۀ مقاوم« ............... » اي مختلف الزامي است. اقتصاددانان با اصالحاتي نظير:   فشارها و تكانه
  شمار برود، صادرات و فـروش نفـت نيـز  به« ............... » طور كه فروش فرش و اثاث خانه براي خانوار   است و همان« ............... » د) نفت خام   

  « ............... » محسوب « ............... » 
  شود.  بندي مي هاي انقباض پولي طبقه هاي انبساط پولي و سياست ) الف) سياست۱  
  كنند.  هاي انبساط پولي از سياست هاي انقباض مالي، نيز استفاده مي  ب) عالوه بر سياست    
  اقتصاد مردمي  -بنيان اقتصاد دانش -گرايي و گسترش ارتباطات برون -زايي درون -متي ضامن پيشرفتج) اقتصاد مقاو    
  شود.  مي -درآمد -بايد درآمد -د) ثروت عمومي    
  شود. بندي مي هاي كاهش حجم پول در گردش طبقه هاي افزايش حجم پول در گردش و سياست ) الف) سياست۲  
  گيرند.  ي براي تحريك تقاضاي عمومي بهره ميهاي انبساط مال ب) از سياست    
  زايي درون -وري حداكثري مديريت مصرف و بهره -پايداري -اقتصاد مقاومتي ضامن پيشرفت -ج) اقتصاد مردمي    
  شود.  مي -درآمد -بايد درآمد -د) يك كاالي كاني و معدني    
  شود.  مي هاي انبساط مالي تقسيم هاي انقباض مالي و سياست ) الف) سياست۳  
  گيرند.  كار مي هاي انقباض مالي را براي كاهش تقاضاي كل اقتصاد در مواقع تورم به ب) سياست    
  بنيان اقتصاد دانش -توزيع عادالنۀ ثروت و درآمد -شكني توان تحريم -آوري اقتصاد تاب -ج) استحكام اقتصادي    
  . شود نمي -درآمد -نبايد درآمد -د) يك كاالي كاني و معدني    
  شود. هاي مالي تقسيم مي هاي پولي و سياست ) الف) سياست۴  
  كنند.  هاي مالي استفاده مي هاي پولي از ابزارهاي سياست ب) عالوه بر سياست    
  پايداري  -آوري اقتصاد تاب -ضدشكنندگي -استحكام اقتصادي -ج) ثبات اقتصادي    
  شود.  نمي -درآمد -نبايد درآمد -د) ثروت عمومي    

  واحد ۱۰۰۰هاي ديداري و غيرديداري مجموع سپرده ارزش پولي  ۱
  واحد ۲۳۰  دار هاي مدت ارزش پولي موجودي سپرده  ۲
  واحد  ۱۸۰  هاي ديداري ارزش پولي سپرده  ۳
  واحد  ۲۰۰۰  ها ارزش پولي مجموع اسكناس  ۴

2  ارزش پولي مجموع مسكوكات در دست مردم  ۵
ها موجودي اسكناس 5

  واحد  ۱۲۸۰  الحسنه هاي قرض ارزش پولي حساب  ۶

 »به كيلو«مقدار عرضه   »به كيلو«مقدار تقاضا   »به ريال«مت قي رديف
۱  ۱۰۰  ۱۲۰۰  ۰  
۲  ۱۵۰  ۱۰۰۰  ۲۰۰  
۳  ۲۰۰  ۸۰۰  ۴۰۰  
۴  ۲۵۰  ۶۰۰  ۶۰۰  
۵  ۳۰۰  ۴۰۰  ۸۰۰  
۶  ۳۵۰  ۲۰۰  ۱۰۰۰  
۷  ۴۰۰  ۰  ۱۲۰۰  
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  با توجه به نمودار زير در رابطه با قدرت خريد پول:  -۱۳۳

  الف) نتيجۀ كاهش قدرت خريد پول، كدام است؟   

  ب) پول در مقابل چه چيزي قدرت خريد خود را حفظ نكرده است؟   

  ج) يكي از داليل مهم كاهش قدرت خريد پول جامعه، كدام است؟   

  ست؟ د) رابطۀ پول با چه چيزي يك رابطۀ غيرمستقيم ا  

  شود قدرت خريد پول دستخوش تغيير است؟  چرا گفته ميه)   

  و) قدرت خريد پول جامعه وابسته به چيست؟   

  ها  ب) سطح عمومي قيمت    ) الف) تورّم۱  
  ها  د) سطح عمومي قيمت  ج) حجم زياد پول نسبت به توليد جامعه    
  ها  و) سطح عمومي قيمت  ند. چون يك واحد پول نتوانسته ارزش خود را در طول زمان حفظ كه)     
  ب) افزايش نقدينگي    ) الف) تورّم ركودي۲  
  ها  د) سطح عمومي قيمت  ج) نابرابري عرضه و تقاضاي كل جامعه    
  ها  و) سطح عمومي قيمت  است. نداشته هماهنگ افزايش اقتصادي شكوفايي رونق با متناسب پول ارزش چون ه)    
  ها  مي قيمتب) سطح عمو    ) الف) تورّم ركودي ۳  
  د) حجم پول در گردش   ج) نابرابري عرضه و تقاضاي كل جامعه     
  هاي خارجي آن است.  و) قدرت موازنۀ پرداختي  چون يك واحد پول نتوانسته ارزش خود را در طول زمان حفظ كند. ه)     
  ب) افزايش نقدينگي    ) الف) تورّم ۴  
  پول در گردش  د) حجم  ج) حجم زياد پول نسبت به توليد جامعه     
  هاي خارجي آن است. و) قدرت موازنۀ پرداختي  چون ارزش پول متناسب با شكوفايي اقتصادي افزايش هماهنگ نداشته است. ه)     
  با فرض جدول مالياتي زير:  -۱۳۴
  ميليارد ريال درآمد دارد، كدام است؟  ۱۵اي كه در ماه   الف) ميزان ماليات ساالنه توليدكننده  
  ماندٔه خالص ماهيانۀ او چقدر است؟  ب) ميزان  
  اي است؟   يك از انواع نرخ مالياتي: ثابت، تصاعدي كلّي و تصاعدي طبقه ج) اين محاسبه مربوط به كدام  
  است؟  نادرستد) كدام مورد، در رابطه با ويژگي نوع نرخ مالياتي مورد محاسبه   
  قابل توجه: ارقام به ميليون و ميليارد ريال است.   

A  معاف از ماليات  ميليون ريال ۱۵۰رآمدهاي تا: د  

B   :ميليون ريال ۱۵۰نسبت به مازاد:  15%با نرخ:   ميليون ريال ۲۵۰درآمدهاي تا  

C   :ميليون ريال ۲۵۰نسبت به مازاد:  20%با نرخ:   ميليون ريال ۳۵۰درآمدهاي تا  

D  :ميليون ريال ۳۵۰نسبت به مازاد:  25%با نرخ:   ميليون ريال ۴۵۰ درآمدهاي تا  

E   :ميليون ريال ۴۵۰نسبت به مازاد:  35%با نرخ:   ميليون ريال ۹۰۰درآمدهاي تا  

F   ميليون ريال ۹۰۰بت به مازاد: نس 45%با نرخ:   ميليون ريال ۹۰۰درآمد باالتر از  

  ج) ثابت  ۸,۴۳۷,۵۰۰ب)   ۷۸,۷۵۰) الف) ۱  
  د) اين نوع نرخ مالياتي در تعديل درآمد و ثروت افراد جامعه مؤثر است.     
  ج) تصاعدي  ۷,۴۳۸,۵۰۰ب)   ۸۷,۵۷۰) الف) ۲  
  شود.  اهش درآمد يا دارايي كم ميعكس با ك د) در اين نظام مالياتي نرخ ماليات با افزايش درآمد يا دارايي زياد و به    
  اي   ج) تصاعدي طبقه  ۸,۴۳۷,۵۰۰ب)   ۷۸,۷۵۰) الف) ۳  
  شود.  ها كم و زياد مي د) در اين نوع ماليات، ميزان ماليات پرداختي افراد متناسب با تغيير در درآمد يا دارايي آن    
  ج) تصاعدي كلّي   ۷,۴۳۸,۵۰۰ب)   ۸۷,۵۷۰) الف) ۴  
  پردازند.  تر با نرخ كمتري ماليات مي يات، افراد با درآمدهاي بيشتر با نرخ بيشتر و افراد با درآمدهاي پاييند) در اين نوع مال    

¾ºIi
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كنندٔه اطالعـات،  هاي اقتصادي و انساني كشورهاست. از كتاب درسي اقتباس شده است. گزينۀ كامل جدول اطالعاتي زير مربوط به شاخص -۱۳۵
  ترتيب حروف، كدام است؟  به

متوسط نرخ باسوادي   گروه كشورهافردي
  بزرگساالن به درصد

ومير  متوسط نرخ مرگ
 تولد ۱۰۰۰نوزادان در هر 

متوسط اميد به زندگي در 
  آغاز تولد به سال

  ؟  ؟  ۱/۵۷؟ كشور با توسعۀ انساني ضعيف الف
  ؟  ۶  ؟  ؟ كشور با توسعۀ انساني زياد  ب

يك از كمتر است در حالي كه هيچ« ............... » كشور در حال توسعه فقير از  « ............... »درآمد سرانۀ ساالنه در   ج
  نيست. « ............... » شان كمتر از  يافته درآمد سرانه ساليانه كشور توسعه« ............... » 

بوده است. « ............... » سودان  و در« ............... » م. توليد ناخالص داخلي سرانه در كشور سوئيس:  ۲۰۱۵در سال   د

  ۵/۶۰ -۸۰حدود  -۴۳ب)     ۵/۴۰ -۲/۶۹ -۴۹) الف) ۱  
  دالر ۳۳۲حدود  -دالر ۵۶۷/۶۰د)   دالر ۴۰,۰۰۰كمتر از  ۲۰ -۱۸۰۰ -۵۰ج)     
  ۵/۶۰ -۱۰۰نزديك به  -۴۳ب)     ۵/۶۰ -۴/۸۹ -۴۹) الف) ۲  
  دالر ۳۳۲حدود  -دالر ۶۷۵/۸۰د)   دالر ۶۰,۰۰۰كمتر از  ۵۰ -۱۸۰۰ -۲۰ج)     
  ۵/۸۰ -۸۰حدود  -۴۹ب)     ۵/۴۰ -۲/۶۹ -۴۳) الف) ۳  
  دالر  ۲۲۱حدود  -دالر ۵۶۷/۶۰د)   دالر  ۶۰,۰۰۰كمتر از  ۵۰ -۱۶۰۰ -۲۰ج)     
  ۵/۸۰ -۱۰۰نزديك به  -۴۹ب)     ۵/۶۰ -۴/۸۹ -۴۳) الف) ۴  
  دالر  ۲۲۱حدود  -دالر ۶۷۵/۸۰د)   دالر  ۴۰,۰۰۰كمتر از  ۲۰ -۱۶۰۰ -۵۰ج)     

اختصاصياداد اختصاصيبيات  پيشنهادي:   بيات  پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  3030وقت 
  شود؟  سبك خراساني محسوب مي» فكري«هاي  كدام موارد، از ويژگي - ۱۳۶
  الف) حاكم بودن روح حماسه بر ادبيات اين دوره   
  گرا بودن شعر، محسوس و عيني بودن آن و سادگي توصيفات  ب) واقع  
    ها گرفتن از تشبيهات حسي در توصيف پديده  ج) بهره  
  د) رشد قالب غزل در اواخر اين دوره   
  ج - ) ب۴  د - ) ب۳  د - ) الف۲  ب - ) الف۱  
  اي از كدام اثر ادبي است و مربوط به كدام دوره است؟   متن زير برگزيده - ۱۳۷
  »انۀ خود را نگاه دارد.پس عبدالمطلب گفت كه ايّها المَلِك، من خداوند اُشترم نه خداوند خانه و مر اين خانه را خداوندي هست و او خود خ«  
  دورٔه غزنوي - المحجوب ) كشف۲    دورٔه غزنوي - نامه ) قابوس۱  
  دورٔه ساماني  - ) ترجمۀ تفسير طبري۴  دورٔه سلجوقي - ) كيمياي سعادت۳  
  ترتيب خالق آثار ............... نيز هستند.  به» نامه عشاق - االنس نفحات - صد پند - مكاتيب«پديدآورندگان  - ۱۳۸
  لمعات  - بهارستان - رساله دلگشا - س سبعه) مجال۱  
  التواريخ  جامع - االحرار تحفة - تاريخ گزيده - ) فيه ما فيه۲  
  تاريخ جهانگشا - االوليا تذكرة - االشراف اخالف - ) مثنوي معنوي۳  
  جمشيد و خورشيد - مرصادالعباد - موش و گربه - ) ديوان شمس۴  
  ............... جز بهدرست است،  از ديدگاه تاريخ ادبيات همۀ موارد كامالً - ۱۳۹
  نويسي نيز ادامه يافت.  ) بازماندگان تيمور كم و بيش از فرهنگ ايراني تأثير پذيرفتند و ادبيات رونقي تازه گرفت و تاريخ۱  
  ته است. االحرار نظامي به بيان حقايق عرفاني و ذكر احوال عارفان پرداخ االنس خود، به شيؤه تحفة ) جامي در كتاب نفحات۲  
  ) بايسنقرميرزا هنرمند و هنردوست بود و در زمان او هنرمندان قرآن كريم و شاهنامۀ فردوسي را به خط خوش نگاشتند. ۳  
  نويس، نقّاش و شاعر حمايت نمود.  اي كه به هنر و فرهنگ اسالمي پيدا كرده بود، از هنرمندان خوش  ) پس از مرگ تيمور، شاهرخ با عالقه۴  
  ...............  جز بهسبك عراقي مشهود است، » ريفك«هاي  مۀ ابيات ويژگيدر ه - ۱۴۰

فروشـــند افكـــن كجـــا مـــي ) مـــي صـــوفي۱
  

كــــه در تــــابم از دســــت زهــــد ريــــايي  
  

ــن گفــت۲ ــا م ــه دوش ب ــاتف ميخان ــه ه ــا ك ) بي
  

كــه در مقــام رضـــا بــاش و ز قضــا مگريـــز  
  

ــان۳ ــو داد از ملك ــه ت ــل ب ) نعمــت عاجــل و آج
  

جــاي تــو كنــد نشــود هرچــه بــه زان كــه ضــايع  
  

) خبر از عشق نبوده اسـت و نباشـد همـه عمـر۴
  

ــت   ــوايي هس ــنعت و رس ــر از ش ــه او را خب هرك
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  معرّفي شده است؟ » غلط«سرايندٔه كدام بيت  - ۱۴۱
ـــن۱ ـــريعت م ـــت در ش ـــگ اس ـــگ نن ) جن

  

ز پــــي پــــاس ديــــن و حفــــظ وطــــن  
  

  الممالك فراهاني) (اديب 
ــه۲ ــر ب ــادم س ــه بنه ــان ك ــاي آزادي ) آن زم پ

  

ــراي آزادي   ــتم از ب ــان شس ــود ز ج ــت خ دس
  

  (عارف قزويني) 
ــران ۳ ــهر ته ــداختي در ش ــي ان ــم ) غلغل اي قل

  

اي قلـم كني از شـروع قـرآن  خوش حمايت مي  
  

 الدين گيالني) سيد اشرف( 
) اگر اين چنين به خاك وطـن شـب سـحر كـنم۴

  

خاك وطن چو رفت چـه خـاكي بـه سـر كـنم  
  

  )(ميرزادٔه عشقي 
  معرّفي شده است؟ » غلط«انتسابِ كدام آثار به پديدآورندٔه آن  - ۱۴۲
  ) (شمس و طغرا: حسن مقدم) (برٔه گمشدٔه راعي: امين فقيري)۱  
  خان بديع) الدين و قمر: ميرزا حسن ) (تنگسير: صادق چوبك) (شمس۲  
  ) (خداوندنامه: صباي كاشاني) (تاريخ تطوّر نظم فارسي: محمّدتقي بهار)۳  
  االسالم كرماني) (منشĤت: قائم مقام فراهاني)  (تاريخ بيداري ايرانيان: ناظم )۴  
  جز:  شعر معاصر است، به» سطح ادبي«هاي  همۀ موارد، بيانگر ويژگي - ۱۴۳
  ) انتخاب وزن، متناسب با لحن طبيعي گفتار و زبان شعر است. ۱  
  هاي قبل نيستند.  ) صور خيال، جديد و نو هستند و تكرار تصاوير شاعران دوره۲  
  هاي ساده در شعر معاصر كامالً چشمگير است.  بندي ) سادگي و رواني زبان شعر و جمله۳  
  هاي شعر اين دوره است.  گريزي از ويژگي ) ابهام در شعر معاصر پسنديده است و معني۴  
  كساني هستند؟  ترتيب، چه به» تهران مخوف - ها همسايه - جاي پاي خون - داستان باستان«نويسندٔه  - ۱۴۴
  محمدباقر ميرزا خسروي  - زاده جمال - سيد مهدي شجاعي - ) ميرزاحسن خان بديع۱  
  مشفق كاظمي  - احمد محمود - سيد مهدي شجاعي - ) ميرزا حسن خان بديع۲  
  محمدباقر ميرزا خسروي  - زاده جمال - علي مؤذني - ) ميرزا حبيب خراساني۳  
  مشفق كاظمي  - احمد محمود - علي مؤذني - ) محمدباقر ميرزا خسروي۴  
  ............... جز بههاي مقابل همۀ ابيات كامالً درست هستند،  آرايه - ۱۴۵
) زان پيش كه در زلف تو بنـديم دل خـويش۱

  

ــوديم   ــه بگســيخته ب ــر از هم ــتۀ مه ــا رش م
  

  (مجاز، تضاد) 
) تا زلـف و رخـت بردمـد از سـايه و روشـن۲

  

از شـــاخۀ ســـرو چمـــن آويختـــه بـــوديم  
  

  لف و نشر، مجاز)( 
روز ) دور از لب شيرين تو چـون شـمع سـيه۳

  

خوش آتـش و آبـي بـه هـم آميختـه بـوديم  
  

  (استعاره، ايهام) 
ــاب۴ ــدٔه مهت ــن و خن ــونين م ــۀ خ ــا گري ) ب

  

ــوديم   ــه ب ــل ريخت ــبنم و گ ــي از ش آب رخ
  

  (استعاره مصرحه، استعاره مكنيه) 
  ............... جز بهان است، نوعِ استعاره در همۀ ابيات با شعر زير يكس - ۱۴۶
  درخشد شب تاب تراود مهتاب، مي مي«  
  نيست يكدم شكند خواب به چشم كس و ليك  
  »شكند غم اين خفته چند، خواب در چشم ترم مي  
) كام حرص اسـت كـه از شـهد نگـردد شـيرين۱

  

ــي   ــكر م ــك ش ــي خش ــانع ز ن ــه ق ــد ورن چين
  

ــي۲ ــاغ ســالم م ــي ) ب ــام م ــد ســرو قي ــد كن كن
  

ــبز   ــيس ــاده م ــي ه پي ــوار م رســد رود غنچــه س
  

انصــافي اســت ) از ترشــرويي گــردون گلــه بــي۳
  

خندٔه بـرق شـنيدي بـه خـس و خـار چـه كـرد  
  

) از لعــل تــو گــر يــابم انگشــتري زنهــار۴
  

ــد   ــين باش ــر نگ ــليمانم در زي ــك س ــد مل ص
  

  شود؟  افت ميي» آميزي تشبيه، استعاره، ايهام تناسب و حس«هايِ  در كدام بيت، همۀ آرايه - ۱۴۷
) پــاي خوابيــده بــه فريــاد نگــردد بيــدار۱

  

ــد كــردن   ــه توان ــدل چ ــق بي ــا عاش ــد ب پن
  

ــوش۲ ــدم خ ــق ندي ــخن عش ــداي س ــر ) از ص ت
  

ـــد   ـــد دوّار بمان ـــن گنب ـــه در اي ـــاري ك يادگ
  

ــار۳ ــيرين به ــدٔه ش ــون خن ــوه جن ــب ك ــر ل ) ب
  

نقش زخمـي اسـت كـه از تيشـۀ فرهـاد شـكفت  
  

گلـي نچيـد ) هر كـاو نكاشـت مهـر و ز خـوبي۴
  

ــــود   ــــه ب ــــاد نگهبــــان الل در رهگــــذر ب
  

  در ابياتِ زير چند وجه شبه مشهود است؟  - ۱۴۸
الــف) روي چــون خورشــيد بنمــاي از نقــاب

  

كـــĤبم از ســـر همچـــو نيلـــوفر گذشـــت  
  

آن لــــب چــــون شــــكر تــــنم را ب) بــــي
  

ــــــدر آب دادي   ــــــكر ان ــــــون ش همچ
  

تــر بــه خــواب نبينــد ج) روح ز تــو خــوب
  

ـــو    ـــون ت ـــك چ ـــدچشـــم فل ـــاب نبين آفت
  

د) درفشـــان اللـــه در وي چـــون چراغـــي
  

ــــي   ــــانش داغ ــــر ج ــــك از دود او ب و لي
  

  ) چهار ۴  ) سه ۳  ) دو ۲  ) يك ۱  
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  روي كدام ابيات، درست است؟  هاي روبه آرايه - ۱۴۹
عمري است كه چون جـام جگرتشـنۀ عشـقمالف) 

  

ـــه مـــن جرعـــه جامـــت نرســـانيد   و ايـــام ب
  

  (مجاز، تشخيص)
ــزم ز ر ــروزب) در ب ــمع براف ــد ش ــار دو ص خس

  

ـــز   ـــرو ري ـــل ف ـــي و نق ـــل شـــكربار م وز لع
  

  و نشر، موازنه)  (لف
ج) عشق را در پردٔه ناموس ديـدن مشـكل اسـت

  

شــمع را در جامــۀ فــانوس ديــدن مشــكل اســت  
  

  (موازنه، تشخيص)
شكوه تاج سلطاني كه بـيم جـان در او درج اسـتد) 

  

ارزد كالهي دلكش اسـت امـا بـه تـرك سـر نمـي  
  

  (جناس، كنايه) 
  د - ) الف۴  ج - ) ب۳  د - ) ج۲  ب - ) الف۱  
  ............... جز بهدر تمام ابيات همۀ اركان تشبيه وجود دارد،  - ۱۵۰

) در غمش چون دانـۀ نـار اسـت آب چشـم مـن۱
  

ــت   ــيش نيس ــارداني ب ــم ن ــام روان ــبش ك وز ل
  

) مرغـان چمـن بــاز چـو مــن عاشـق و مســتند۲
  

ن مـن اينجاسـتكان نرگس مسـت و گـل خنـدا  
  

ــه روي تــو تشــبيه چــون كــنم۳ ) خورشــيد را ب
  

ــاب   ــر جن ــه ب ــد بوس ــدگان بده ــو بن ــاو همچ ك
  

ــت۴ ــار نيس ــزان و به ــرم خ ــرد و گ ــرواي س ) پ
  

آن را كه همچـو سـرو و صـنوبر قبـا يكـي اسـت  
  

  ه است؟ ترتيب، در كدام ابيات آمد به» لف و نشر - استعاره - ايهام تناسب - جناس - كنايه«هاي  آرايه - ۱۵۱
الف) بر آن سرم كه جفـاي تـو را بـه جـان بخـرم

  

ــد   ــا بكن ــن وف ــر م ــر عم ــه گ ــن معامل در اي
  

ب) مــن مــات صــورت تــو كــه در كارگــاه حســن
  

ــي   ــاه م ــدا و تــو را ش ــيد را گ كشــند خورش
  

ـــا دل گفـــتم ج) مـــژه و ابـــروي او ديـــدم و ب
  

كه بـه جـان از پـي آن تيـر و كمـان بايـد رفـت  
  

ــيه ــه س ــادا ب ــا در ره عشــق د) كــس مب روزي م
  

ــا   ــب م ــي كوك ــد از تيرگ ــره ش ــك تي ــه فل ك
  

ــالله)  ــف سركشــش ســر ســودايي از م ــي زل ب
  

ــاده   ــو نه ــر زان ــر س ــه ب ــون بنفش ــم همچ اي
  

  ج - الف - ب - د - ) ه۴  ب - الف - ج - ه - ) د۳  ج - ه - ب - الف - ) د۲  ب - ه - ج - د - ) الف۱  
  رديف است؟ » فاقد«كدام ابيات  - ۱۵۲

ــتن  ــه خويش ــن قص ــف) م ــويمال ــون گ ــدو چ ب
  

ــويم   ــون گ ــد چ ــان بزن ــه چوگ ــت و ب ــرك اس ت
  

ب) تنــگ شــد از غــم دل، جــاي بــه مـــن
  

ـــن   ـــه م ـــم واي ب ـــه غ ـــن هم ـــك دل و اي ي
  

ج) مشــــو تــــا تــــواني ز رحمــــت بــــري
  

ـــري   ـــدت چـــو رحمـــت ب ـــه رحمـــت برن ك
  

د) گـــدايي كـــه بـــر خـــاطرش بنـــد نيســـت
  

ـــت   ـــند نيس ـــه خرس ـــاهي ك ـــه از پادش ب
  

و پـاي تـو باشـد خوش آن كه نگاهش بـه سـره) 
  

ـــه   ـــو باشـــد آيين صـــفت محـــو تماشـــاي ت
  

  ه - ج - ) الف۴  د - ج - ) الف۳  ه - د - ) ب۲  د - ج - ) ب۱  
  قافيه سروده شده است؟ » ۱«كدام بيت، بر اساس قاعده و تبصره  - ۱۵۳
رود ) رفتـــي و نـــام تـــو ز زبـــانم نمـــي۱

  

ــــي   ــــو از دل و جــــانم نم رود و انديشــــۀ ت
  

ــار ۲ ــود آن ي ــگ خ ــتۀ تن ــه) از پس ــكر بوس ش
  

دوشـم بـه لــب شـيرين جـان داد بــه هـر بوســه  
  

) زهي خورشيد را داده رخ تـو حسـن و زيبـايي۳
  

در لطف تو كس بـر مـن نبنـدد گـر تـو بگشـايي  
  

روي كاندر سـر و پـا ميرمـت ) مير من خوش مي۴
  

خوش خرامان شـو كـه پـيش قـدّ رعنـا ميرمـت  
  

  ؟ وزن مصراع زير با كدام مصراع، يكسان است - ۱۵۴
  » گر خون من ز شيشه بريزد به جام او«  
  ) هيچ مرغِ دلي از حلقۀ زلف تو نجست۲  ام هيچ گشايش نديد ) كار فرو بسته۱  
  ) آگاهيش ز راحت عشّاق خسته نيست۴  ) ز شرم عارض او الله بست بر رخ ماه۳  
  ............... جز بهوجود دارد، » وزني و زباني«در همۀ ابيات هر دو اختيار  - ۱۵۵
ــراد رود۱ ــر م ــه ب ــزن گرچ ــاد م ــه ب ــره ب ) گ

  

كه ايـن سـخن بـه مثـل بـاد بـا سـليمان گفـت  
  

خـــواهي ) حـــافظ ار آب حيـــات ازلـــي مـــي۲
  

منــبعش خــاك در خلــوت درويشــان اســت  
  

خـودي ) مستم كـن آن چنـان كـه نـدانم ز بـي۳
  

در عرصـــۀ خيـــال كـــه آمـــد كـــدام رفـــت  
  

ـــيرين دل۴ ـــارت ش ـــار از آن عب ـــب ) زنه فري
  

ــو   ــتگ ــو ســخن در شــكر گرف ــه پســتۀ ت يي ك
  

  است؟ » اختيار شاعري«بيت زير فاقد كدام  - ۱۵۶
هركــــه در ســــايۀ تــــو باشــــد نيســــت«

  

ـــــــاز   ـــــــاب ني ـــــــه آفت »روز او را ب
  

  ) حذف همزه۲    ) ابدال۱  
  ) بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه ۴    ) بلند بودن هجاي پايان مصراع۳  
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  بندي هجايي كرد؟  تقسيمبه دو صورت » توان نمي«كدام بيت را  - ۱۵۷
ــي۱ ــا همــه ب ــد ) ســپهر ب ــر آم ــه مه مهــريش ب

  

ــي   ــر كين ــر س ــو ب ــدل ت ــن بي ــا م ــوز ب هن
  

گنجـــد ) گنجينـــۀ مهـــر او در ســـينه نمـــي۲
  

ــي   ــراب اول ــاره خ ــك ب ــي ي ــدين تنگ ــانه ب كاش
  

ــرو بنــدٔه آن زهــره ) ۳ ــاش اي خواجــه ب جبــين ب
  

ـــاش   ـــين ب ـــاك درش صدرنش ـــدگي خ در بن
  

ــش ا۴ ــه آب ــي ك ــاخ گل ــده دادم) ش ــوي دي ز ج
  

ــواري   ــزار خ ــد ه ــا ص ــرد ب ــتن ك دورم ز خويش
  

  وزن دوري (همسان دو لختي) است؟ » فاقد«كدام بيت  - ۱۵۸
) تا تو بـه گلشـن آمـدي بـا همـه در كشاكشـم۱

  

ــان آتشــم   ــه مي ــار گــل مــن ب ــو در كن وه كــه ت
  

) در وادي محبّـــت دانـــي چـــه كـــار كـــردم۲
  

ـــادم   ـــا فت ـــر ز پ ـــدم آخ ـــر دوي ـــه س اوّل ب
  

ــنگم۳ ــدر دل ت ــه زد ان ــت خيم ــل غم ــا خي ) ت
  

ـــه جـــنگم از تنـــگ   ـــوار ب ـــا در و دي ـــي ب دل
  

اي كعبــــۀ مقصــــودم وي قبلــــۀ آمــــالم ) ۴
  

ـــدين حـــالم   ـــدين روزم مگـــذار ب مپســـند ب
  

  آمده است؟ » غلط«وزنِ كدام مصراع در مقابل آن  - ۱۵۹
  ) راز همه كرد افشا ننموده رخ زيبا (مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن)۱  
  ) نشستم از سر زلفش ولي به روز سياهي (مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن)۲  
  اي (فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن)  اي زلف سيه سخت پريشان شده ) امشب ۳  
  اي (مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن)  ) دوش ز دست رقيب ساغر مي خورده۴  
  ذكر شده است؟ » غلط«زير  با توجّه به عروض و قافيه كدام گزينه، درمورد رباعيِ - ۱۶۰

بــازار قبــول گــل چــو شــد خــوش خــوش تيــز«
  

ــو    ــاغ درش ــه ب ــه ب ــتم ك ــز گف ــر خي اي دلب
  

گـــل گفـــت كـــه آب قـــدمش خيـــره مريـــز
  

»مـــا دســـت گالبگـــر گـــرفتيم و گريـــز  
  

  بندي هجايي كرد.  توان به دو صورت دسته ) ابيات را مي۱  
  ده است. ) در بيت اول از اختيار شاعري ابدال استفاده ش۲  
  ) در بيت دوم شاعر دو بار مصوت كوتاه را بلند تلفظ كرده است. ۳  
  است. » ز«آمده است و حرف روي » ۲«) قافيۀ رباعي بر اساس قاعدٔه ۴  
  مفهوم كدام بيت با بيتِ زير، يكسان است؟  - ۱۶۱

زدم بـر آب و آتـش خـويش را اينكه گـاهي مـي«
  

»روشني در كـار مـردم بـود مقصـودم چـو شـمع  
  

  

) كاش چون شمع همه سـر شـود اعضـاي كلـيم۱
  

ــاد رود   ــر ب ــو ب ــق ت ــه ره عش ــر ب ــا سراس ت
  

اي دريـغ ) وصل جانان قسمت اهـل هـوس شـد ۲
  

گل نصيب دست گلچين است گويي نيسـت هسـت  
  

سـرا ) تا گشـودم ديـدٔه روشـن در ايـن ظلمـت۳
  

خرج اشك و آه شـد جسـم نـزارم همچـو شـمع  
  

اي است  سهم خود خميازهقسمت ما چون كمان از ) ۴
  

ــه داريــم از بــراي ديگــران داريــم مــا   هرچ
  

  شود؟  مفهوم قطعۀ زير از كدام بيت دريافت مي - ۱۶۲
ــته« ــرج آهس ــت خ ــت نيس ــو دخل ــن چ ــر ك ت

  

ــــي   ــــه م ــــان ســــرودي ك ــــد ملّاح گوين
  

ــــارد ــــتان نب ــــه كوهس ــــاران ب ــــر ب اگ
  

ـــك رودي   ـــردد خش ـــه گ ـــالي دجل ـــه س »ب
  

  

خويشــتن آري ) فــروزد شــمع اقبالــت بــه نــور۱
  

تـاب مسـتغني اسـت از روغـن چراغ مهـر عـالم  
  

ــافوري نهــد۲ ــاو روز روشــن شــمع ك ) ابلهــي ك
  

زود باشد كـش بـه شـب روغـن نمانـد در چـراغ  
  

ــاه۳ ــل كوت ــرج آب و گِ ــرد خ ــي ) ك ــرا بين ــا م ه
  

بايســت خــود را ســاختن تــر از خانــه مــي پــيش  
  

ــدن۴ ــوهر ش ــر گ ــه دارد در نظ ــي ك ــرٔه آب ) قط
  

ـــار    ـــدشاز كن ـــزّل باي ـــا تن ـــا دري ـــر ت اب
  

  ............... جز بهمفهومِ همۀ ابيات يكسان است،  - ۱۶۳
ـــاد رود۱ ـــاطر ناش ـــو از خ ـــاي ت ـــر تمنّ ) گ

  

ــاد رود   ــه از ي ــت ك ــي نيس ــو گل ــق ت داغ عش
  

ــد۲ ــو مان ــن و ت ــد از م ــت بع ــه محب ــن نغم ) اي
  

تــا در زمانــه بــاقي اســت آواز بــاد و بــاران  
  

ــدم۳ ــق ندي ــخن عش ــداي س ــتر ) از ص خوش
  

ـــد   ـــد دوّار بمان ـــن گنب ـــه در اي ـــاري ك يادگ
  

) عالم از شور و شـر عشـق خبـر هـيچ نداشـت۴
  

ــه   ــد فتن ــو ش ــادوي ت ــزٔه ج ــان غم ــز جه انگي
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  است؟ » انتظار«كدام ابيات، دربردارندٔه مفهوم  - ۱۶۴
اي دوست ما را غم فرست ايم  ما به غم خو كردهالف) 

  

رسـتاي كز غـم فرسـتي نـزد مـا هـر دم ف  تحفه  
  

نشـينان جـانم بـه طاقـت آمـد اي صبح شـب ب) 
  

ــام روزه   ــدي چــون ش ــر مان ــه دي ــس ك داران از ب
  

كـه ج) يك عمر دور و تنهـا، تنهـا بـه جـرم ايـن
  

سـپرده بـودم خواسـت مـن دل او سرسـپرده مـي  
  

د) شب چو دربستم و مسـت از مـي نـابش كـردم
  

ــردم   ــوابش ك ــت ج ــه در كوف ــه ب ــر حلق ــاه اگ م
  

ر اين اميـدم كـه نسـيم صـبحگاهيهمه شب ده) 
  

ــــه پيــــام آشــــنايي بنــــوازد آشــــنا را   ب
  

  ه - ) ب۴  د - ) ب۳  ه - ) الف۲  ج - ) الف۱  
  ترتيب، در كدام ابيات آمده است؟  به» گري، وفاداري توجهي معشوق، انابت و تضرّع، طلب جلوه بي«مفهومِ  - ۱۶۵

ــروز ــزم ز رخســار دو صــد شــمع براف الــف) در ب
  

ـــ   ـــل شـــكربار م ـــزوز لع ـــرو ري ـــل ف ي و نق
  

ــيم اســت ــه مق ــت در دل ويران ــنج غم ــا گ ب) ت
  

همـــواره مـــرا كـــوي خرابـــات مقـــام اســـت  
  

ج) پــيش كمــان ابــرويش البــه همــي كــنم ولــي
  

كنـد گوش كشيده است از آن گوش بـه مـن نمـي  
  

د) اشــك ســحر زدايــد از لــوح دل ســياهي
  

ـــبحگاهي   ـــاران ص ـــان را ب ـــد جه ـــرم كن خ
  

  ب - الف - ج - ) د۴  ج - د - الف - ) ب۳  الف - ب - د - ) ج۲  ب - الف - د - ) ج۱  

اختصاصي اختصاصيعربي  پيشنهادي:   عربي  پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  2020وقت 
  ۱۶۶-۱۷۴( إلی العربّیةأو املفهوم أو  الجواب للّرتجمةعّین األصّح و األدّق يف(:  
  : )إّن هذه أّمتکُم أّمة واحدة و أنا ربُّکم فاعبدون( -۱۶۶
  باشم، پس مرا بپرستید. ن پروردگارتان می) قطعاً اّمت شام اّمتی واحد است و م۱  
  گامن این اّمت شام اّمتی یگانه است و من خدای شام هستم، پس مرا بپرستید.  ) بی۲  
  ) هامنا این اّمت شامست اّمتی یگانه و من پروردگارتان هستم، پس مرا پرستش کنید. ۳  
  باشم، پس فقط مرا پرستش کنید.  ی شام میباشد و من خدا ) بدون شک این اّمت شام است که اّمتی واحد می۴  
  »:إنّنا نَری الکثیر من البّط یسبح يف املاء البارد يف الّشتاء، و اإلنساُن لیس کذلک!« -۱۶۷
  کنند، در حالی که انسان چنین نیست! یابیم که در آب رسد زمستان شنا می ها را می ) ما بسیاری از اردک۱  
  باشد! کنند، و حال آنکه انسان چنین منی که در رسمای زمستان در آب شنا می بینیم های زیادی را می ) اردک۲  
  کنند، و حال آنکه انسان این چنین نیست! بینیم که در زمستان در آب رسد شنا می ها را می ) ما بسیاری از اردک۳  
  باشد! سان این چنین منیکنند، در حالی که ان یابیم که در زمستان رسد در آب شنا می های زیادی را می ) اردک۴  
  »:ما ِمن شجرٍة تُْغرَس إّال و لها فائدة للّناس، إذن لیس َغرُس األشجار بسبب أنّها تُثمر فقط!« -۱۶۸
  ها نیست! اش برای مردم است، ولی علّت کاشنت درختان فقط بهره دادن آن شود فایده ) آنچه از درخت کاشته می۱  
  خاطر اینکه بهره بدهند نیست! بخش است، لذا کاشنت درختان به د که فایدهشو  ) درخت فقط برای این کاشته می۲  
  ) هیچ درختی نیست که بکاری مگر اینکه برای مردم فایده داشته باشد، پس علّت کاشنت درختان میوه دادنشان نیست!۳  
هـا میـوه  خـاطر اینکـه آن کاشنت درختان فقـط بـه ای داشته باشد، بنابراین  ) هیچ درختی نیست که کاشته شود مگر اینکه برای مردم فایده۴  

  دهند، نیست! می
ٌد للبرشیّة!« -۱۶۹ َث الهواء يف تخریب بیئتنا إن مل یتحّقق الّتوازُن فیها، فهو مهدِّ   »:ما أرسع تلوُّ
ت چقـدر تهدیدکننـده زیست ما رسیع و برای بشــریّ  زیست محّقق نشود، چقدر آلودگی هوا برای خراب شدن محیط ) اگر تعادل در محیط۱  

  باشد! می
زیست محّقق نشود و این امـر تهدیدکننـدۀ بشــرّیت  زیست ما چقدر رسیع است اگر تعادل در محیط ) آلودگی هوا در خراب کردن محیط۲  

  است!
  ق نشود!زیست ما آلودگی هوا بسیار رسیع است و برای برشیّت تهدیدکننده است، اگر تعادل در آن محقّ  ) برای خراب شدن محیط۳  
  کند! زیست ما رسیع نیست اگر تعادل در آن محّقق شود، وگرنه برشیّت را تهدید می ) آلودگی هوا برای خراب کردن محیط۴  
  »:لکّن البوماِت کانت تَتغّذی علی األفراخ و هذه سّنة الطّبیعة! کان املُزارع یُراقب أموَر املزرعة مراقبًة و« -۱۷۰
  گرفت و این، قانون طبیعت بود! ها انجام می عه بود ولی تغذیۀ جغدها از جوجه) کشاورز مراقب امور مزر ۱  
  ها را خورده بودند و این، سّنت طبیعت بود! کرد اّما جغدها جوجه دار امور مزرعه را نگهبانی می ) مزرعه۲  
  و این، قانون طبیعت است! ها را خورده بودند کرد ولی جغدها جوجه دار از کارهای مرزعه با دّقت مراقبت می ) مزرعه۳  
  کردند و این، سّنت طبیعت است! ها تغذیه می کرد ولی جغدها از جوجه گامن مراقبت می ) کشاورز کارهای مزرعه را بی۴  
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  : الخطأعیِّن  -۱۷۱
  ) لِنجتِنب أيَّ إساءة و هذا رسالة اإلسالم!: ما باید از هر بدیی دوری کنیم و این، پیام اسالم است!۱  
  ال لُنؤکِّد علی الحریّة و علی الّتعایُش معاً!: بیا تا بر آزادی و بر همزیستی با یکدیگر تأکید کنیم!) تع۲  
  کنیم! ) کلُّنا مبا لَدینا فرحون، فلهذا ال نُفکّر بالّتغییر!: ما به آنچه هستیم خوشحالیم، لذا هرگز به تغییر فکر منی۳  
  کنیم! پنجم ساکنان جهان هستیم که روی این زمین زندگی می ألرض!: ما یک) نحن ُخمس ساکني العالَم، تعیش فوق هذه ا۴  
  عیِّن الّصحیح:  -۱۷۲
یعت قـرار داده، بـه ) تُؤتینا هذه األشجاُر الَخرضُة بُسّنة وَضَعها اللُه يف الطّبیعة، الّثامر اللّذیذَة!: این درختان رسسبز با قانونی که خدا در طب۱  

  !دهد های لذیذ می ما میوه
هـا بـرای گذرانـدن تعطـیالت آخـر هفتـه سـبب  ) یَزداُد إستهالُک البنزیِن بسبب َذهاِب العائالت لِقضاء الُعطالت األسبوعّیة!: رفـنت خـانواده۲  

  شود! افزایش مرصف بنزین می
وئیّة!: بعضی نورهـا بـر اثـر ۳   تبـدیل انـرژی شـیمیایی، انـرژی نـوری تولیـد ) تُنَتج بعُض األضواء ِمن تحویِل الطّاقة الکیمیاویّة إلی الطّاقة الضَّ

  کنند! می
  برند تا محّل اجسام شناسایی شود! کار می ها امواج صوتی را به ) تَستخدُم الّدالفیُن أمواجاً صوتّیة للّتعرِّف علی محّل األجسام!: دلفین۴  
  »: کشاورزان از چاه روستا آبی استخراج کردند!« -۱۷۳
  ) إستخرج هؤالء الفّالحون ماًء من برئ القریة!۲  من برئ القریة!) إستخرج الفّالحون ماًء ۱  
  ) إستخرجوا هؤالء الفّالحون املاَء من برئ يف القریة!۴  ) إستخرجوا الفّالحون ماًء من البرئ يف قریة!۳  
  :)إّن الّنفس ألّمارة بالّسوء(عن املفهوم:  غیر املناسبعّین  -۱۷۴

ای شـــــهان کشـــــتیم مـــــا خصـــــم بـــــرون ) ۱
  

ـــــــدر درون   ـــــــرت ان ـــــــمی زو ب ـــــــد خص مانْ
  

علــــــم هــــــیچ نتوانســــــت ) نفــــــس بــــــی۲
  

ــــوان دانســــت   ــــن کجــــا ت ــــم ای ــــه عل جــــز ب
  

ــــت۳ ــــادر ب ــــت ) م ــــس شامس ــــت نف ــــا ب ه
  

ـــت   ـــت اژدهاس ـــن ب ـــار و ای ـــت م ـــه آن ب ز آنک
  

) دشـــمن تـــو نفـــس توســـت خـــوار کـــن او را۴
  

تـــا نشــــود چیـــره و قــــوی، بـــه تــــو دشــــمن  
  

  ِّ۱۷۵-۱۷۷ليل الّرصيفّ (الّتح اإلعراب و يف الخطأعني(:  
  : )لکّن أکرث الّناس ال یَشکرونَ  إّن الله لَذو فضٍل علی الّناس و( -۱۷۵
  »علی الّناس«املشّبهة بالفعل و خربه » إنّ «معرفة (علم)/ إسم  -إسم -) الله: لفظ الجاللة۱  
  و منصوب » لکنّ «إسم تفضیل (مصدر فعله: کرثة)/ إسم  -مفرد مذکّر -) أکرث: إسم۲  
  إلیه و مجرور و املضاف: ذو معرب/ مضاف -نکرة -مفرد مذکّر -) فضل: إسم۳  
  »لکنّ «معلوم/ فعل و فاعل و الجملة فعلّیة و خرب  -متعدٍّ  -) یشکرون: فعل مضارع۴  
  »: أصبَح الّشاتم نادماً من عمله القبیح!« -۱۷۶
  » و مجرورجار «معرب/ مجرور بحرف الجّر؛ من عمل  -مفرد مذکّر -) عمل: إسم۱  
  » الّشاتم«فعل من األفعال الّناقصة إسمه »)/ إفعال«مزید ثاليّث (من باب  -) أصبح: فعل ماٍض ۲  
  و مرفوع » أصبح«مبنّي/ إسم  -إسم فاعل (حروفه األصلّیة: ش م ت) -) الّشاتم: مفرد مذکّر۳  
  و منصوب » صبحأ «نکرة/ خرب  -إسم فاعل (حروفه األصلّیة: ن د م) -) نادماً: مفرد مذکّر۴  
  »:الطّّالب املؤّدبون محرتمون عند املعلّمین!« -۱۷۷
  معرب/ خرب و مرفوع بالواو  -نکرة -»)إفتعال«من باب » إحرتم«إسم مفعول (فعله  -) محرتمون: إسم۱  
  ملة إسمّیة معرّف بأل/ مبتدأ و مرفوع و الج -إسم فاعل -جمع مکّرس أو تکسیر (مفرده: طالب، مذکّر) -) الطّّالب: اسم۲  
  إلیه و مجرور بالیاء  معرب/ مضاف -معرّف بأل -»)تفعیل«من باب » علّم«إسم فاعل (فعله:  -) املعلّمین: جمع سامل للمذکّر۳  
 »الطّّالب«صفة و مرفوع بالواو بالّتبعّیة للموصوف »)/ تفّعل«من باب » أّدب«إسم مفعول (فعله:  -) املؤّدبون: جمع سامل للمذکّر۴  
  ّ۱۷۸-۱۸۵( ن املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیةعی(:  
  يف ضبط حرکات الحروف:  الخطأعیِّن  -۱۷۸
  ) إنَّ بَعَض الطُّیوِر و الَحَیوانات تَعرُِف ِبغریزتها األعشاَب الطّّبّیَة!۱  
راً!۲     ) لِساُن الِقطِّ َسالٌح ِطّبيٌّ ألنّه َمملوٌء بُغدٍد تُفِرز سائالً ُمطهَّ
ر۳   امَح لِلبوماِت ِبُدخوِل َمزَرعتِه! ) َقرَّ   املُزارُع الِحفاَظ َعلی األفراخِ و السَّ
ُد يف ِرشاء الِبضاعِة، و ۴     لکنَّ البائَع عازُِم علی بَیِعها! ) کأنَّ املُشرتَي ُمَرتدِّ
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  »: لننتبه« فعل ي يفعن الباق یختلفعیِّن معنی حرف الّالم  -۱۷۹
  ي أمامنا!تکلَّم أيب معنا لننتبه إلی الخطرات الّت) ۲  ننتبه إلی عمقه! املاء فل) إن نقصد أن نسبح يف۱  
  ) إّن اإلمتحانات قریبة فلننتبه إلی فرصنا القلیلة!۴  ء! کّل يش) لننتبه حّتی نشاهد جامل الطّبیعة يف۳  
   املعنی): (يف رشطیَّةً » ما«عیِّن  -۱۸۰
  ي ُمفیدٌة لک!) ما تَنتخب من هذه الکتَب فه۱  
  و األّمهات إّال سعادة أوالدهم! أرضی اآلباءَ  ) ما۲  
   نتیجة عمله!) ما ِمن عامل یعمل بعلمه إّال و هو یَری الخیر يف۳  
  ي ال یَدرس بعد إعالن نتائج اإلمتحانات!) ما هو عمُل الّتلمیذ الّذ۴  
  (عن العدد و املعدود):  الخطأعیِّن  -۱۸۱
  جرَة،سنواٍت فاغرس الشّ   عرش) إن تَطلب أن تُشاهد نتیجَة عملک يف۱  
  ، سنة واحدة فازرع القمحَ ) و إذا تُرید أن تَصل إلی نتیجٍة أرسع مثالً يف۲  
  ) و إن تَعزم تربیَة إنساٍن فانظُر إلی أکرث من تسعٍة و تسعین عاماً،۳  
  عرشة سنواٍت! ) و إذا تُرید أن تَدخل الجامعَة َفعلیک أن تَدرَس إثنتي۴  
  : أکرثامء مرفوعة عیِّن ما فیه أس -۱۸۲
  ) حاَفَظ األوالد املؤّدبون علی إحرتام الکبار ألّن هذا العمل مقّدس!۱  
   البحر مصابیح منّورة و ألوان هذه املصابیح متعّددة!) قد تُشاَهد يف۲  
   العامل!) کأّن الحوت األزرق أکرب الکائنات الحّیة يف۳  
  ) هذه صفات یُحبُّها املؤمنون باحثین عنها!۴  
  : فعالًعیِّن خرب الحروف املشّبهة بالفعل  -۱۸۳
  ) ال تَیأسوا من رحمة الله، إنّها قریبة من املحسنین!۲  ي أنتظره و تکلّمُت عنه، محبوٌب لک أیضاً!) لعّل العاملَ الّذ۱  
  ) لیت إطعام مساکیننا یَکون ِماّم نحن نأکل! ۴  ي به تَطیر!) أکرِم أصدقاءک، کأنّهم جناُحک الّذ۳  
   املعنی): عیِّن ما فیه الحرص (يف -۱۸۴
   املزرعة غذاًء إّال الفرئان!البوماُت يف ) ال تأکُل ۲  ُن إلیه!ي یُحسَ ) ال یُحسُن إلینا أحٌد إّال الّذ۱  
عوبة!) ال یَری املتشائُم شیئاً يف۴   الهواء!) ال تُسبُِّب األمطاُر الحمضّیُة إّال الّتلوُّث يف۳      کّل فرصة إّال الصُّ
  عیِّن ما فیه املنادی:  -۱۸۵
بون حاَفظوا علی نظافة الطّبیعة!۲   حیاتک الیومّیة!ي إجعل هدفاً مهاّمً يف) ولد۱     ) األوالد املؤدَّ
   و إن تکن کثیرًة!ي یُجیب دعوايتي هو الّذ) إله۴   جمیع اُمورهم کّل األیّام!) ربّنا یُعین عباده يف۳  

پيشنهادي:   تاريختاريخ پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  1212وقت 
  به كدام گزينه اشاره داشت؟ » اندرگاه«شماري اوستايي دورٔه ساساني، اصطالح  در گاه -۱۸۶
  شد.  ) پنج روزي كه به آخر ماه دوازدهم افزوده مي۱  
  شد.  ) ماه سيزدهم كه هر سه سال يك بار به سال افزوده مي۲  
  شد.  سال يك بار به پايان سال اضافه مي ۱۲۰) ماه سيزدهم كه هر ۳  
  شد.  زي كه هر چهار سال يك بار به هنگام كبيسه كردن به سال افزوده مي) رو۴  
ترتيب، چغاميش، شهداد، سيلك در كدام مناطق امـروزي  نخستين شهرهاي فالت ايران كه در حدود پنج هزار سال پيش ساخته شدند، به -۱۸۷

  قرار دارند؟ 
  ) خوزستان، خراسان، سيستان۴  زستان، كرمان، كاشان) خو۳  ) كرمان، كاشان، خوزستان۲  ) سيستان، كرمان، كاشان۱  
  چرا داريوش يكم هخامنشي به نواحي دوردست در شمال درياي سياه و جنوب روسيه كنوني لشكركشي كرد؟  -۱۸۸
  ) دفع حمالت قبايل صحراگرد سكايي۱  
  هاي تجاري  ) ايجاد امنيت و آرامش در راه۲  
  اصلي سلطنت بود. ) سركوب گوماته مغ كه يكي از مدعيان ۳  
  ها تحريم شده بودند.  ) فرونشاندن شورش دولت شهرهايي كه توسط يوناني۴  
  اي و مسي در مبادالت تجاري در منطقۀ وسيعي رايج بود؟   هاي نقره هاي باستاني در ايران سكه در دورٔه كدام سلسله -۱۸۹
  ) هخامنشيان و اشكانيان ۴  و سلوكيان  ) هخامنشيان۳  ) اشكانيان و ساسانيان ۲  ) سلوكيان و ساسانيان ۱  
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  ها در چين و ايران بود؟  زمان با حكومت كدام سلسله گشايش جادٔه موسوم به ابريشم، هم -۱۹۰
  اشكاني -) هان۴  ساساني -) هان۳  اشكاني -) چه اين۲  ساساني -) چه اين۱  
  بود؟  المقدس به مكه به فرمان الهي چه دليل تغيير قبلۀ مسلمانان از بيت -۱۹۱
  ) كارشكني رؤساي سه قبيلۀ بزرگ يهود ۲    هاي يهوديان مدينه  جويي ) بهانه۱  
  ) احترام به سنت ابراهيمي حج و درخواست گروه حنفا۴  هاي مسيحي ساكن يثرب جويي گروه ) پاسخ به بهانه۳  
  بن ابي العاص درست است؟  كدام گزينه، دربارٔه حَكَم -۱۹۲
  تبعيد كرد و خليفۀ دوم وي را به مدينه بازگرداند. وي را به طائف ) پيامبر ۱  
  وي را به طائف تبعيد كرد و خليفۀ سوم وي را به مدينه بازگرداند.  ) پيامبر ۲  
  به يمن تبعيد شد و در زمان خالفت عمر به مدينه بازگشت.  ) در دورٔه پيامبر ۳  
  ان به مدينه بازگشت. به يمن تبعيد شد و در زمان خالفت عثم ) در دورٔه پيامبر ۴  
  هجري، خاستگاه و منشأ دهقاني داشتند؟  ۴و  ۳هاي  هاي حكومتي ايران بعد از اسالم در قرن يك از سلسله كدام -۱۹۳
  سامانيان  -) طاهريان۴  بويه آل -) صفاريان۳  آل بويه  -) سامانيان۲  صفاريان -) طاهريان۱  
  ام سلسله در ايران به يادگار مانده است؟ شاهنامۀ مصوّر مشهور به دموت، از دورٔه كد -۱۹۴
  ) ايلخانان ۴  ) تيموريان ۳  ) صفويان ۲  ) زنديان ۱  
  اهللا و مسجد جامع عباسي (مسجد امام) كدام است؟  هاي شاخص دو مسجد شيخ لطف ويژگي -۱۹۵
  ها  ) شكوه و عظمت و كاربردهاي متنوع آن۱  
  د نظير آن دو مسج ها و طراحي بي ) هماهنگي رنگ۲  
  برانگيز است.  آور و تحسين ) عظمت بناي اين دو مسجد اعجاب۳  
  انگيزد.  اي را برمي  كاري هنرمندانه كه تحسين و شگفتي هر بيننده ) كاشي۴  
  كدام موارد از اهداف اميركبير در تأسيس مدرسۀ دارالفنون است؟  -۱۹۶
  ضد استبداديخواهي و  ويژه تفكر مشروطه الف) انتشار و ترويج افكار نو به  
  ب) فراهم آوردن شرايط براي سوادآموزي به فرزندان تمام قشرهاي مختلف جامعه   
  ج) آموزش دانش نظامي جديد و اشاعۀ آن و تقويت توان جنگي و دفاعي كشور   
  هاي تدريس  د) آموزش علوم جديد به دانشجويان ايراني در داخل كشور و نظارت بر محتوا، اساتيد و روش  
  د -) ج۴  ج -) ب۳  ج -) الف۲  ب -) الف۱  
  باشد؟  الدوله با انگلستان منعقد شد، مي وزيري وثوق كه در دورٔه نخست ۱۹۱۹كدام گزينه، از نتايج قرارداد  -۱۹۷
  وزيري رساند.  ) انگلستان با كمك سيد ضياءالدين طباطبايي، از وابستگان خود، رضاخان را به نخست۱  
  جاي حكومت سلطنتي شدند.  خان خواستار برقراري نظام جمهوري بهصدا با رضا ها هم ) انگليسي۲  
  ) انگلستان براي رسيدن به اهدافش درصدد تغيير حكومت در ايران برآمد. ۳  
  ها با آماده شدن اذهان مردم به سود رضاخان، وي را به سلطنت نشاندند.  ) انگليسي۴  
  نفت ايران كدام بود و اين مانع چگونه برداشته شد؟ ترين مانع در راه تصويب طرح ملي شدن صنعت  مهم -۱۹۸
  پيشنهاد طرح سياست موازنۀ منفي توسط دكتر مصدق  -) اتخاذ سياست موازنۀ مثبت در مجلس شوراي ملي۱  
  نطق طوالني حسين مكي در مجلس پانزدهم  -گلشائيان -) انعقاد قرارداد الحاقي معروف به قرارداد گس۲  
  آرا توسط خليل طهماسبي  اعدام انقالبي رزم -آرا با اين طرح د حاجعلي رزم) مخالفت شديد سپهب۳  
  اهللا كاشاني  به رهبري آيت ۱۳۳۱تير  ۳۰قيام مردمي  -السلطنه ) روي كار آمدن احمد قوام۴  
  اند؟  خوانده» از الطاف خفيه الهي براي انقالب اسالمي«كدام رويداد را  (ره)حضرت امام خميني  -۱۹۹
  وزيري ازهاري ش. در دورٔه نخست ۱۳۵۷هرات ميليوني مردم تهران در تاسوعا و عاشوراي سال ) تظا۱  
  در ميدان شهدا (ژاله سابق)  ۱۳۵۷شهريور  ۱۷) قيام خونين مردم تهران در روز جمعه ۲  
  هاي ايالتي و واليتي  نامه انجمن بار دولت عَلَم در ماجراي تصويب نشيني خفت ) عقب۳  
  ش. ۱۳۵۶در سال » حاج آقا مصطفي خميني«د ارشدشان ) رحلت فرزن۴  
  است؟  نادرستكدام گزينه، دربارٔه اقدامات اعضاي گروهك تروريستي فرقان  -۲۰۰

  دادند.  هاي برجستۀ انقالبي و مبارزان سرشناس را هدف قرار مي ) شخصيت۱  
  مردم عادي بود. ها بر مسئوالن نظام جمهوري اسالمي و  هاي تروريستي آن ) تمركز فعاليت۲  
  اهللا قاضي طباطبايي را به شهادت رساندند.  اهللا قرني، حاج مهدي عراقي و آيت ) سپهبد ولي۳  
  قصد نافرجام بود.   هاي برجستۀ انقالبي و مبارزان سرشناس و چند سوء ها شهادت برخي شخصيت ) نتيجۀ كار آن۴  
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پيشنهادي:   جغرافياجغرافيا پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  1313وقت 
 درستي تدوين شده است؟  به» مسئلۀ پژوهش«ه، با توجه به عبارت زير، در كدام گزين -۲۰۱
  »هاي يك شهر، به اوج خود رسيده است. ميزان حضور وسايل نقليه و عابران در خيابان«  
  گيرد؟  ) چرا پديدٔه مهاجرت شكل مي۱  
  شهرها چيست؟  ) داليل افزايش جمعيت در كالن۲  
  ش دماي كرٔه زمين شده است. اكسيد سبب افزاي دي ) افزايش كربن۳  
  تواند در ايجاد پديدٔه گرمايش جهاني نقش داشته باشد؟ ) چگونه رشد جمعيت مي۴  
  مطابقت دارد؟ » هاي بشاگرد كوه«گيري  كدام گزينه، با دليل شكل -۲۰۲

  ) تكامل فرسايش بادي و آبي ۱  

  صفحات عمان و ايران  ) برخورد خرده۲  

  و يا بخار آب از اعماق زمين  ) عوامل دروني و خروج گاز۳  

  هـاي  اي و تشـكيل شـكل  جايي رسوبات رودخانه ) جابه۴  
  جديدي از ناهمواري در سطح زمين 

  كدام گزينه دليل مناسبي براي عبارت زير است؟  -۲۰۳
  » ميزان بارش در تبريز از شيراز بيشتر است.«  
  كند.  هاي باالتر حركت مي سمت عرض الف) هواي سرد و مرطوب به  
  شود.  صورت بارش نازل مي ب) با صعود هواي گرم، رطوبت به  
  هاي هواي سرد در واحد حجم بيشتر است.  ج) تعداد مولكول  
  شود.  تر متراكم مي د) رطوبت موجود در هواي سرد، سريع  
  ) ب و د۴  ) ج و د۳  ) الف و ج۲  ) الف و ب۱  
  تدوين شده است؟ » يري جمعيتپ«در كدام گزينه، راهكار مناسبي براي كنترل  -۲۰۴
  ) تغيير ساختمان سنّي جمعيت۲    ) گسترش بهداشت اجتماعي ۱  
  ) استخراج آمار و اطالعات دقيق۴    ) افزايش رشد طبيعي جمعيت ۳  
  كدام گزينه، دليل مناسبي براي عبارت زير است؟  -۲۰۵
  » وجود آمده است.  ها به در سطح زمين، اَشكال مختلفي از سكونتگاه«  
  هاي طبيعي و انساني  ) چگونگي قرارگيري پديده۱  
  اي   ونقل ريلي و جاده ) نحؤه توزيع شبكۀ خطوط حمل۲  
  ) دسترسي به شرايط جغرافيايي (طبيعي، انساني) مناسب ۳  
  گيري شهر و روستا  ) نقش عوامل طبيعي و انساني در شكل۴  
  كنند؟  بندي مي دانان، سطح زمين را ناحيه چگونه جغرافي -۲۰۶
  ) تعيين حدود نواحي جغرافيايي۲    بندي نواحي جغرافيايي ) تقسيم۱  
  ها و فضاهاي جغرافيايي يابي مكان ) وحدت۴  ها  هاي مكان ها و تفاوت ) مطالعۀ شباهت۳  
  كند؟ در مدل ترسيم شده، بيان مي» هاي هوا وضعيت مولكول«كدام عبارت، دليلِ مناسبي را براي  -۲۰۷
  كنند.  ي در زمستان، انرژي كمتري را دريافت مي) نواحي قطب۱  
  ) ميزان پراكندگي زاويۀ تابش خورشيد بر سطح زمين، متفاوت است. ۲  
  ) اشعۀ خورشيد در منطقۀ استوايي در طي سال عمود و نزديك به عمود است. ۳  
  گيرند.  هاي باالي جغرافيايي، مساحت بيشتري را دربر مي ) پرتوهاي خورشيد در عرض۴  
  است؟  نادرستكدام عبارت،  -۲۰۸
  درجۀ شمالي، ميزان توليد ناخالص اوليه زياد است.  ۱۰درجۀ جنوبي تا  ۱۰هاي جغرافيايي  الف) در عرض  
  بوم، متفاوت است.  ب) ميزان توليد مادٔه آلي و سرعت رشد گياهان در يك زيست  
  ها بستگي دارد.  رعت رشد آنس هاي مخروطي به ج) ميزان تركيبات آلي و تودٔه زيستي در جنگل  
  شود.  د) كمترين ميزان توليد مواد آلي سيارٔه زمين در مناطق نزديك به قطب ديده مي  
  ) ب و د۴  ) ب و ج۳  ) الف و د۲  ) الف و ج۱  
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  درستي بيان شده است؟  اي، به  تجاري منطقه -هاي اقتصادي در كدام گزينه، هدف از تشكيل اتحاديه -۲۰۹
  هاي گمركي و افزايش تجارت بين كشورهاي عضو  ت و تعرفه) كاهش ماليا۱  
  ) مقابله با كسري تجاري و بهبود استانداردهاي زندگي و رفاه در كشورهاي عضو ۲  
  هاي گمركي كشورهاي عضو  ) دستيابي به موازنۀ تجاري مثبت و حذف تدريجي تعرفه۳  
  تجارت در ميان كشورهاي عضو ) محدود كردن واردات برخي كاالها و كاهش تأثيرات منفي ۴  
  رود؟  از وجوه شباهت دو كشور عراق و انگلستان به شمار مي» الگوي مديريت سياسي فضا«كدام گزينه، با توجه به  -۲۱۰
  دهنده دارد.  كننده و ارتباط الف) حكومت مركزي، نقش هماهنگ  
  گذاري، متمركز است.  گذاري و سياست ب) نظام قانون  
  اي دارند.   ختار، اختيارات سياسي و اجرايي ويژهج) مناطق خودم  
  هاي تحصيلي در نواحي مختلف، متفاوت است.  د) قوانين آموزش و پرورش و دوره  
  ) ب و د۴  ) ب و ج۳  ) الف و د۲  ) الف و ج۱  
  دارد؟  مغايرتيخي مختلف هاي تار در دوره» هستۀ اوليه و روند توسعۀ كالبدي شهر رشت«كدام عبارت، با تصوير ترسيم شده از  -۲۱۱

  تر است.  ها، گسترده ) حوزٔه نفوذ آن نسبت به ساير سكونتگاه۱  

  هاي شهري و روستايي داراي مقر و موقعيت است.  ) همانند ساير سكونتگاه۲  

  گيري هستۀ اوليۀ آن سكونتگاه است.  ترين عامل طبيعي شكل ) دسترسي به آب مهم۳  

  مراتب سكونتگاهي شده است.  سبب ارتقاء مرتبۀ آن در هرم سلسله هاي ارتباطي ) دسترسي به راه۴  

  است؟ » برنامۀ آمايش سرزمين«عبارت زير، از پيامدهاي كدام ويژگي عمدٔه  -۲۱۲
  » ونقل با كمترين هزينه دسترسي عادالنۀ همۀ مردم به حمل«  
    الف) توجه به آمايش دفاعي  
  ناطقهاي همۀ م ها و توانمندي ب) توجه به ظرفيت  
    ج) توجه به نيازهاي حال و آينده   
  د) توجه به عدالت در توسعه   
  ) ج و د ۴  ) ب و د۳  ) الف و ج۲  ) الف و ب۱  
  است؟ » اتصال دو شهرك مسكوني«براي » مسير پيشنهادي مناسبي«كدام گزينه، با توجه به تصوير زير،  -۲۱۳

  ترين مسير بدون حفر تونل  ) ساخت طوالني۱  

  ترين مسير از طريق حفر تونل   كوتاه) ساخت ۲  

  ) تركيبي از مسير طوالني و كوتاه با احداث تونل كوتاه ۳  

  ) تركيبي از مسير طوالني و كوتاه با احداث تونل بلند ۴  

  يابد؟  در كدام شرايط، احتمال وقوع سيل افزايش مي -۲۱۴
  ) سرريز شدن جريان آب، از بستر يك رود يا درياچه ۱  
  شدن آب حاصل از بارش، در بستر يك رود ) جاري ۲  
  ) افزايش حجم آب در زمان مشخص از مقطع معيّن يك رود ۳  
  ) بيشتر شدن حجم آب رودخانه، از ميانگين ساليانۀ دبي آن۴  
  كند؟  درستي بيان مي را در مدل زير به» شبكۀ زهكشي«كدام عبارت، وضعيت  -۲۱۵

  يابد.  پذيري كاهش مي) سرعت تخليۀ رواناب، افزايش و نفوذ۱  

  يابد.  لغزش افزايش مي ) سرعت تخليۀ رواناب، كاهش و زمين۲  

  يابد.  ) ميزان نفوذپذيري و سرعت تخليۀ آب در سطح تودٔه لغزشي، كاهش مي۳  

  يابد.  لغزش افزايش مي ) با هدايت انشعاباتِ شبكۀ زهكشي، سرعت نفوذپذيري و زمين۴  
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پيشنهادي:   علوم اجتماعيعلوم اجتماعي پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  1515وقت 
  كنند؟  ترتيب عناوين زير، در رابطه با جهان اجتماعي چه چيزي را بيان مي به -۲۱۶
   هاي اجتماعي افراد  هاي اجتماعي خرد مانند كنش پديده  
   ها  عقايد و ارزش  
    حقوق و تكاليف افراد  
  ويژگي جهان اجتماعي  -اجزاي جهان اجتماعي -هاي جهان اجتماعي ) اليه۱  
  اجزاي جهان اجتماعي  -هاي جهان اجتماعي ها و محدوديت فرصت -هاي جهان اجتماعي اليه) ۲  
  اجزاي جهان اجتماعي  -هاي جهان اجتماعي ترين اليه عميق -هاي جهان اجتماعي ها و محدوديت ) فرصت۳  
  اجتماعي هاي جهان  ها و محدوديت فرصت -هاي جهان اجتماعي ترين اليه عميق -) اجزاي جهان اجتماعي۴  
  كند؟  درستي بيان مي هاي طبقۀ سوم جوامع فئودالي را به يك، ويژگي كدام -۲۱۷
از حيث هويـت پسـت  -از نظر قانوني داراي اعتبار بودند -شدند كننده تلقي مي از نظر اجتماعي مصرف -) اين طبقه همان طبقۀ رعيت بود۱  

  شدند.  تلقي مي
ايـن طبقـه همـان  -از لحاظ اجتماعي فاقد اعتبار بودند -از حيث هويت منفي و پست بودند -گردد يها به جوامع صنعتي بازم ) پيدايش آن۲  

  طبقۀ متوسط بود. 
در جوامع ماقبل فئودالي غربي  -كرد اين طبقه، اشراف را مفيد معرفي مي -از نظر قانوني داراي اعتبار بودند -اي از مردم عادي بودند  ) طبقه۳  

  ايجاد شده بودند. 
هـا  تحمـل آن -از نظر اجتماعي و قانوني فاقد اعتبـار بودنـد -داراي هويت منفي و پست بودند -اي از مردم عادي كه رعيت نبودند  ) طبقه۴  

  خاطر فوايد و كاركردشان بود.  به
  ترتيب كدام است؟  هاي زير به پاسخ سؤال -۲۱۸
   شود؟  وارد مي ورزد از چه جهاني به چه جهاني وقتي فردي به ديگري مهر مي  
   شود؟  به چه دليل مبادالت تجاري در سطح جهاني نامتعادل مي  
   يابد؟  شدت رواج مي كنند به وسيلۀ علوم تجربي تعقيب مي هايي كه اهداف دنيوي را به چه كسي معتقد بود، در جهان متجدد كنش  
   د؟ دانن ساز قرن بيستم را چه چيزي مي برخي از متفكران، مشكل سرنوشت  
  محيطي هاي زيست بحران -وبر  ماكس -وابستگي اقتصادي كشورهاي استعمارزده به كشورهاي استعمارگر -) فردي به فرهنگي۱  
  بحران معرفتي  -اگوست كنت -اقتضاي بازار مصرف -) فردي به تكويني۲  
  هاي جهاني  تقابل -ماركس -تعديل جهاني ثروت -) تكويني به فرهنگي۳  
  فقر و غنا  -ماكس وبر -محصولي اقتصاد تك -جتماعي) فرهنگي به ا۴  
  هاي زير چيست؟  ترتيب پاسخ پرسش به -۲۱۹
   دهد؟  در چه شرايطي بشر امكان تشخيص خوب يا بد بودن هنجارها و رفتارها را از دست مي  
   كنيم، محصول چيست؟  بسياري از آدابي كه ما مراعات مي  
   نده نتيجۀ چيست؟ گيري توليد ملي ضعيف و شكن شكل  
   هاي عميق آن تسري داد؟  هاي سطحي فرهنگ غرب به اليه چه چيزي، سكوالريسم را از اليه  
  هاي روشنگري فلسفه -اقتصاد وابسته به نفت -هاي اجتماعي اطراف ما پديده -) بحران معرفت شناختي۱  
  مدرن  ي پستها جريان -اقتصاد دولتي -ها و قوانين اجتماعي سنت -) بحران هويتي۲  
  هاي روشنگري  فلسفه -محصولي اقتصاد تك -هنجارهاي اجتماعي -) تعارض فرهنگي۳  
  اومانيسم  -داري شيؤه سرمايه -هاي اجتماعي كنش -) تزلزل فرهنگي۴  
  ترتيب هريك از عناوين زير مربوط به كدام قسمت در جدول است؟  به -۲۲۰
   علم تجربي سكوالر  
   گرايي، نفي وحي عقل  
   گرايي افول حس  
    دئيسم  
    ب -ج -د -) الف۱  
  الف -ه -و -) ج۲  
    ه -و -ب -) د۳  
  د -ب -و -) ه۴  

  روشنگري
  پيامد ويژگي  دورٔه زماني

  ه  ب و هجدهم قرون هفدم
  د  الف قرون نوزدهم و بيستم
  ج  و  پايان قرن بيستم
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  گيري نظام نوين جهاني چگونه بود؟  شكل -۲۲۱
صورت جوامع مركزي و ديگر جوامع  دهم و بيستم، سازماندهي سياسي و فرهنگي جديدي شكل گرفت كه جوامع غربي را به) در دو سدٔه نوز۱  

  سان نظام نوين جهاني شكل گرفت.  صورت جوامع پيراموني درآورد و بدين را به
ياسي و فرهنگي موجود فراتر رفت و نظـامي اي شكل گرفت كه تقسيم كارش از مرزهاي س هاي هفدهم تا بيستم، اقتصاد گسترده ) در سده۲  

  صورت پيرامون درآورد.  صورت مركز و ساير جوامع را به پديد آورد كه جوامع غربي را به» نظام نوين جهاني«در سطح جهان با عنوان 
هـاي سياسـي و  مان) سازماندهي نظامي و سياسي در دو سدٔه هجدهم و نوزدهم، موجب شد كشورهاي غيرغربي در حاشيۀ روابـط و سـاز۳  

  اقتصادي جهاني وضعيتي متزلزل پيدا كرده و در نظام نوين جهاني ادغام شوند. 
) در سدٔه شانزدهم فرهنگ غرب براي بسط و گسترش ابعاد دنيوي خود به سوي حذف پوشش ديني گام برداشت و به تفسير غيرتوحيـدي ۴  

  ني پديد آمد. فرهنگ يونان و رم بازگشت و از اين به بعد نظام نوين جها
  شود؟  نگرش كشورهاي عضو بريكس نسبت به گروه خود چيست و از سازمان همكاري شانگهاي با چه عنواني ياد مي -۲۲۲
  پيمان باسل -المللي و حفظ منافع خود ) برداشتن موانع موجود بر سر راه تجارت بين۱  
  ناتوي شرق -اي حفظ صلح جهاندهندٔه وضعيت كشورهاي در حال رشد و نيرويي بر ) حامي و ارتقاء۲  
  ناتوي شرق -هاي برتر اروپايي و آمريكايي سازي اقتصادي قدرت گيري بر اساس سياست جهاني ) شكل۳  
  جنبش عدم تعهد  -المللي هاي بين گذاري شركت ) شناسايي تغييرات اقتصادي در سطح جهاني با سرمايه۴  
  لي و تجربي شد؟ كدام روند، منجر به بسنده كردن به شناخت عق -۲۲۳
ايجـاد بحـران  ناديده گرفتن جايگاه وحي و شهود در شناخت علمي  توجه به شناخت از راه عقل و تجربه  ) فرهنگ قرون وسطي ۱  

  بسنده كردن به شناخت عقلي و تجربي  معرفتي در دوران رنسانس 
هاي غيرحسي و غيرتجربـي  آشكار شدن محدوديت معرفت بحران معرفتي جديد  ) روش تجربي تنها راه درست شناخت حقايق امور ۲  

  نياز به استدالل عقلي  پرداختن به شناخت عقلي و تجربي  
ايجـاد بحـران  عنوان معتبرترين راه شناخت  توجه به كتاب مقدس و شهود آباء كليسا به ) ناديده گرفتن شناخت از راه عقل و تجربه ۳  

  استدالل عقلي جديد  عنوان تنها راه شناخت  تجربي بهروش  معرفتي در دوران رنسانس 
ايجـاد  ناديده گرفتن شناخت از راه عقـل و تجربـه  ) كتاب مقدس و شهود آباء كليسا معتبرترين راه شناخت جهان در قرون وسطي ۴  

  ن به شناخت عقلي و تجربي بسنده كرد ناديده گرفتن جايگاه وحي و شهود در شناخت علمي  بحران معرفتي در دوران رنسانس 
  آغاز شد؟  (ره)چه زماني، انقالب اسالمي به رهبري امام خميني -۲۲۴
  آميز، با اعتراض به كاپيتوالسيون و رفتار استعماري شاه آغاز شد.  آميز بودند و اين فعاليت رقابت ) مردم و عالمان در موضع فعاليت رقابت۱  
ت ناتمامي كه در جنبش تنباكو آغاز شده بود، ادامه يابد و يك حركت اصالحي رفتار و ساختار را آغاز ) زماني كه ايشان در نظر داشتند حرك۲  

  كردند. 
هاي سياسـي  روشنفكران چپ نيز از صحنۀ رقابت -هاي غربي بود و مأموريت حفظ امنيت منطقه را برعهده داشت ) شاه تحت حمايت دولت۳  

  داخلي كشور حذف شده بودند. 
هاي سياسي خارجي كشور حذف شده بودند و مأموريت حفظ امنيت منطقه را شاه بر عهده داشت و تحت  كران چپ از صحنۀ رقابت) روشنف۴  

  هاي غربي بود.  حمايت دولت
  علت پيدايش هريك از موارد زير چيست؟  -۲۲۵
   هاي علمي جهان اسالم  استفاده از منابع عقالني و وحياني در تبيين  
   داران  به انباشت ثروت سرمايه سرعت بخشيدن  
   هاي اجتماعي و انساني  زدايي از پديده هويت  
   نشيني  حاشيه  
بينـي  يابي به نتايج علمي و پيش هاي تجربي و دست استفاده از روش -تداوم انتقال ثروت به كشورهاي غربي -) توجه به عقل در معناي عام۱  

  مركز، پيرامون  -ها وقوع پديده
 -هاي اجتمـاعي بيني دربارٔه چرايي وقوع پديده هاي ساده و كامالً قابل پيش يابي به پاسخ دست -صنعت -نشدن به شناخت تجربي ) محدود۲  

  محيطي بحران زيست
هـاي اجتمـاعي و غيرقابـل  تنوع و تفاوت معناي پديـده -زني كاهش قدرت چانه -هاي علمي توسط عقالنيت ) عدم ساماندهي همۀ عرصه۳  

  فقر و غنا  -بودنبيني  پيش
  بحران اقتصادي  -هاي اجتماعي پذير نبودن مطالعۀ عمق و پيچيدگي كنش امكان -محصولي شدن تك -) اخذ اين تفاسير از فلسفۀ يونان۴  
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  ترتيب هريك از موارد زير نتيجۀ چيست؟  به -۲۲۶
   بيني رفتار ديگران  پذير نمودن پيش امكان  
    افول معاني  
   القيت از زندگي اجتماعي حذف اراده و خ  
    ايجاد مانع در برابر توسعه  
هاي اخالقـي و  ارزيابي -تأكيد بيش از اندازٔه رويكرد تبييني بر نظم و ساختارهاي اجتماعي -ناديده گرفتن كنش اجتماعي -) نظم اجتماعي۱  

  اي به قدرت و ثروت  نگاه وسيله
هـاي  ايجاد نـابرابري -أكيد بيش از اندازٔه رويكرد انتقادي بر نظم و ساختارهاي اجتماعيت -ناديده گرفتن قواعد اجتماعي -) معناي زندگي۲  

  اجتماعي 
  بخش آن  ناديده گرفتن دانش و نقش تعادل -شناسي تفسيري روي آوردن به جامعه -بحران هويت -) نظم اجتماعي۳  
  از دستيابي به سعادت و كمال حقيقي  ممانعت -ها سلب شور زندگي از انسان -تزلزل فرهنگي -) قواعد اجتماعي۴  
  شناسي در ارتباط هستند؟  ترتيب مشخص كنيد موارد ذكر شده با كدام نوع جامعه به -۲۲۷
   كند.  شود تمركز مي بر آنچه مشاهده مي  
   هاي اجتماعي و پيامدهاي آن است.  موضوع آن، كنش  
   مناسبات انساني، به رهايي انسان كمك كند.  انتظار دارد علوم اجتماعي با تشخيص و افشاي سلطه در  
   ترند.  ترند، در رفع نيازهاي خود تواناترند و به همين دليل پيشرفته از منظر آن برخي جوامع از برخي ديگر پيچيده  
  تبييني  -انتقادي -تبييني -) تفسيري۲  تبييني -تفسيري -تبييني -) انتقادي۱  
  تفسيري  -تبييني -تفسيري -) تبييني۴  يينيتب -انتقادي -انتقادي -) تبييني۳  
  ترتيب هريك از اين موارد با چه موضوعي ارتباط دارند؟  به -۲۲۸
    جايگاه فرد در جامعه يا در يك گروه اجتماعي  
   هاي مختلف  تفاوت نوع لباس پوشيدن در موقعيت  
   ها براي فهم زندگي اجتماعي  نشيابي به معاني نهفته در ك هاي اجتماعي و راه عبور از ظاهر پديده  
  شناسي انتقادي  نگرش جامعه -پديدٔه اجتماعي -) هويت اجتماعي۱  
  شناسي تفسيري  روش جامعه -فايدٔه نظم اجتماعي -) طبقۀ اجتماعي۲  
  شناسي تفسيري  رويكرد جامعه -كنش اجتماعي -) موقعيت اجتماعي۳  
  شناسي انتقادي  امعههدف ج -فايدٔه قواعد اجتماعي -) پايگاه اجتماعي۴  
  ؟ نيستشناسي انتقادي  شناسي تفسيري است، اما ويژگي جامعه يك، ويژگي جامعه كدام -۲۲۹
  كند.  گر تأكيد مي بر ضرورت انتقاد علمي از ساختارهاي سركوب -داند ) تفاوت ميان جوامع مختلف را تنها تفاوتي كمّي مي۱  
  كند.  پردازد، بلكه آن را تقبيح و از آن انتقاد مي صيف و تبيين تبعيض نژادي در جوامع نميصرفاً به تو -) روش مطالعه، روش كمّي است۲  
هـا  به نقد سـلطه در روابـط و مناسـبات ميـان افـراد و گـروه -پردازد ) به بيان چرايي يك پديده يا نشان دادن علت ايجاد و زوال آن مي۳  

  پردازد.  مي
ها و روابط ميان  كند تا بر اساس آن به نقد كنش حقيقت يا فضيلت را كشف مي -ندگي اجتماعي استبخشي به ز ) هدف معنابخشي و انسجام۴  

  ها و جوامع بپردازد.  انسان
  يك از متفكران مسلمان:  ترتيب كدام به -۲۳۰
    .با استفاده از روش عقلي به ارزيابي انتقادي فرهنگ هند پرداخت  
   پرداخت.  ها مي بررسي تغييرات و تحوالت آن هاي اجتماعي و يابي واقعيت به علت  
   هاي الهي در جامعه بود.  با تأثيرپذيري از قرآن، به دنبال شناخت سنت  
   شناسي تبييني بود.  روش او در علوم اجتماعي مشابه روش كنت در جامعه  
  ابن خلدون -ابن خلدون -فارابي -) ابوريحان بيروني۲  ابوريحان بيروني  -ابن خلدون -فارابي -) ابن خلدون۱  
  فارابي -ابوعلي مسكويه -خلدون ابن -) ابوريحان بيروني۴  ابوريحان بيروني -خلدون ابن -ابوعلي مسكويه -) فارابي۳  
  هاي علوم اجتماعي جهان اسالم، كدام است؟  عبارت درست در رابطه با ويژگي -۲۳۱
  براي توصيف و تبيين مسائل اجتماعي استفاده خواهد كرد. ) علم اجتماعي جهان اسالم از منابع و ابزارهاي تجربي۱  
  كند. ) علم اجتماعي جهان اسالم به تبيين وضعيت موجود و آرماني جامعۀ اسالمي پرداخته و دربارٔه جامعۀ جهاني داوري نمي۲  
  پردازد. عقل به ساماندهي مي) عقالنيت جهان اسالم در تبيين هاي علمي بدون استفاده از حس و تجربه، با استفاده از وحي و ۳  
ها و اعتبار روشنگرانۀ خـود را از مـتن فرهنـگ و  هاي تاريخي محيط خود، ارزش رغم تعامل با فرهنگ و سنت ) عقالنيت در جهان اسالم به۴  

  گيرد. هاي عامالن مي كنش
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  ها توسط چه كساني مطرح شده است؟ ترتيب، اين نظريه به -۲۳۲
   هايي را براي بشر ايجاد كرده است.  وديتها و محد اين جهان فرصت  
   كنند. زماني كه مردم، شيفتۀ غلبه بر اقوام و ملل ديگر باشند، با يكديگر همكاري مي  
   داري، فقط با يك انقالب قابل حل است. هاي جامعۀ سرمايه چالش  
   كند. شود و با نام علم كار غيرعلمي مي يرٔه علم خارج ميها داوري كند، از دا شناس دربارٔه درست يا غلط بودن عقايد و ارزش اگر جامعه  
  ابوعلي مسكويه -فارابي -وبر -) ماركس۲    وبر -ماركس -فارابي -) وبر۱  
  خلدون ابن -هانتينگتون -ماركس -) فارابي۴  هانتينگتون -وبر -ماركس -خلدون ) ابن۳  
  ترتيب كدام است؟  هاي زير به پاسخ سؤال -۲۳۳
   تعمار و نابودي هويت سياسي، اجتماعي و فرهنگي جوامع چيست؟روزنۀ ورود اس  
    اقدام اروپائيان براي تأمين سلطۀ خود بر قارٔه آمريكا چه بود؟  
   در اواخر قرن بيستم، چه چيزي محور مباحثات فكري و سياسي شد؟  
   كند؟  اي استفاده مي  سلطۀ هژمونيك از چه شيوه  
  هاي رنگين انقالب -كشمكش طبقاتي -داري ايجاد برده -) سياست۱  
  ها قدرت نرم رسانه -قشربندي -پيشرفت در فنون دريانوردي -) فرهنگ۲  
  مهندسي رضايت عمومي -عدالت اجتماعي -گسترش اقتصاد صنعتي -) ارتباطات۳  
  ها و ابزارهاي فرهنگي شيوه -كشي و از بين بردن ساكنان بومي نسل -) اقتصاد۴  
  هاي زير را تعيين كنيد. عبارت درست و غلط بودن -۲۳۴
   كند. آيد، مانند افول يا رشد اقتصاد و... هويت جهان اجتماعي تغيير مي هايي كه در جهان اجتماعي به وجود مي با تغييرات و تفاوت  
   اي هويتي است.  هاي اجتماعي، مسئله تأمين جمعيت مناسب براي جهان  
   م و فرهنگ عمومي جهان اسالم به سطح نخبگان منتقل شده است.بيداري اسالمي در جهان امروز از مرد  
   گيرد. اي است كه در اثر انحراف عملي از مدينۀ فاضله شكل مي  مدينۀ ضالّه، جامعه  
  د -د -غ -) غ۴  غ -غ -د -) غ۳  د -غ -د -) د۲  غ -د -غ -) د۱  
شناسـي تبيينـي،  گانـۀ جامعـه يك از رويكردهاي سه ترتيب هر ازي، بهدر ارتباط با يك كنش اجتماعي، مانند گرايش افراطي به فضاي مج -۲۳۵

  پردازند؟  تفسيري و انتقادي، چگونه به بررسي آن مي
به زمينۀ فرهنگي كه جوانان در آن بـه اسـتفادٔه افراطـي از اينترنـت  -) بين ميزان پرخاشگري با اعتياد به فضاي مجازي رابطه وجود دارد۱  

  كند. ها را از فضاي واقعي زندگي جدا مي اعتياد به فضاي مجازي براي جوانان خطرناك است و آن -نندك پردازند، رجوع مي مي
سرگرمي، هيجان، آزادي و به روز بـودن، انگيـزه و عامـل  -شود ها مي گريزي جوانان و سقوط ارزش ) اعتياد به فضاي مجازي موجب اخالق۲  

توان به راهكارهايي براي بهبود اين وضـعيت  گير بودن آن، مي دگي اين مسئله و همهباوجود پيچي -اصلي حضور در فضاهاي مجازي است
  دست يافت.

براي فهم و تفسـير ايـن  -توان اين پديده را مورد مطالعۀ تجربي قرار داد هاي فرهنگي و اجتماعي آن، مي ) در هر جامعه، با توجه به ويژگي۳  
هاي كمّي بدون تحميل و سركوب اين كنش، وضع مطلوب  با استفاده از روش -كند داللت مي كنش، بايد بفهميم كه اين اعتياد بر چه چيزي

  كند. را تجويز مي
با توجه به پيچيدگي پديدٔه اعتياد به فضـاي  -پردازد هاي كنترل آن مي بيني اين كنش اجتماعي و راه هاي كمّي، به پيش ) با استفاده از روش۴  

با پذيرش معاني و ارادٔه افراد و كشف حقيقت و فضـيلت، بـه نقـد ايـن كـنش  -پردازد هاي مختلف مي همجازي، به فهم معناي آن در گرو
  كند. پرداخته و وضعيت مطلوب را تجويز مي

منطق منطقفلسفه و  پيشنهادي:   فلسفه و  پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  2525وقت 
مفهومي جزئي است، دچـار چـه » ممري«يك قضيۀ موجبۀ جزئيه است؛ زيرا » مريم دختر متواضعي است«اگر كسي استدالل كند كه قضيۀ  -۲۳۶

  اي شده است؟  مغالطه
  ) توسل به معناي ظاهري۴  ) تعميم شتابزده۳  ) اشتراك لفظ۲  ) تمثيل ناروا۱  
  كار رفته است؟  به» مدرسه«يك، هر سه نوع داللت براي  در كدام -۲۳۷
  در حفظ نظافت مدرسه همكاري كنند. آموزان بخواهد كه ) نقاش بعد از نقاشي مدرسه، به مدير مدرسه گفت كه از دانش۱  
  اند. آموزان با ناراحتي در حال مرتب كردن مدرسه ) علي هنگام ورود به مدرسه، متوجه شد مدرسه را دزد برده و دانش۲  
  آموزان از مدرسه اجازه گرفتند تا مدرسه را براي جشن تزئين كنند و پس از اتمام كار از مدرسه خارج شوند. ) دانش۳  
  اند و قرار است مدرسه را به جاي ديگر ببرند. رسۀ ما نزديك يك كارخانه است. تمام مدرسه از صداي كارخانه ناراضي) مد۴  
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  بندي درست است؟  كدام طبقه -۲۳۸
  ) علم < تصديق < قضيه < قضيۀ شرطي۲  خط ) مقدار < شكل < مثلث < پاره۱  
  االضالع < چهارضلعي < متوازي) مربع < لوزي ۴  ) تصديق < شكل اول < قياس < استدالل۳  
  كنند؟  در كدام استدالل، مقدمات از نتيجه حمايت مطلق مي -۲۳۹
  ) در سايت مدرسه آمده بود معلّمان اين مدرسه داراي مدرك دكترا هستند؛ پس دبير ما هم دكترا دارد.۱  
نفس استفاده  گذاشته شوند تا بتوان از نيروهاي جديد و تازه ) دبيران داراي سابقۀ باال، مانند قطعات فرسودٔه يك دستگاه هستند؛ بايد كنار۲  

  كرد.
التحصـيل مـدارس  كردم، در تيزهوشان درس خوانده بودند؛ پس همۀ مدرسان آن فـارغ ) با چند نفر از مدرسان اين مؤسسه كه صحبت مي۳  

  اند. خاص
وز تعطيل هم نبود، هوا هم كه آلوده نيست؛ حتمـاً بـراي تعميـرات كردم، درهايش بسته بود، جمعه يا ر اي عبور مي ) ديروز از جلوي مدرسه۴  

  اند. تعطيل كرده
  ترتيب بررسي كرده و پاسخ درست را انتخاب كنيد. رو مربع تقابل باشد، امكان موارد زير را به اگر مربع روبه -۲۴۰
  در كذب Bو  Aجمع ميان   
  در كذب Cو  Aجمع ميان   
  Dكذب  ، در صورتAتشخيص صدق يا كذب   
  پذير امكان -غيرممكن -) غيرممكن۲  غيرممكن -غيرممكن -پذير ) امكان۱  
  پذير امكان -غيرممكن -پذير ) امكان۴  پذير امكان -پذير امكان -) غيرممكن۳  
  تر است و چرا؟  كدام مورد براي نشان دادن بطالن يك فرضيۀ علمي مناسب -۲۴۱
  تواند عدم قطعيت و نادرستي فرضيۀ نامبرده را نشان دهد. يل، مي) تمثيل؛ زيرا توجه به وجوه اختالف در تمث۱  
  شود. ها استفادٔه بسيار مي ) استنتاج بهترين تبيين؛ زيرا در مسائل علمي از اين نوع استنتاج جهت بررسي فرضيه۲  
  رود. كار مي ي قوي است، بههاي استقراي هاي علمي، روش تجربي كه مبتني بر استدالل ) استقراء؛ زيرا در بررسي يا نقض قانون۳  
  كند. ) آوردن مثال نقض؛ زيرا براي ابطال يك قانون علمي، كافي است نشان دهيم كه محمول در مورد يكي از افراد موضوع صدق نمي۴  
ضاياي زير باشـد، يك از ق مقدمۀ اول آن، كدام» هر ج ب است.«و » بعضي الف ب است«ترتيب عبارتند از:  نتيجه و مقدمۀ دوم يك قياس به -۲۴۲

  تا اعتبار قياس حفظ شود؟
  ) هيچ الف ج نيست.۴  ) بعضي ج الف نيست.۳  ) هيچ ج الف نيست.۲  ) بعضي الف ج است.۱  
  كدام قياس معتبر است؟  -۲۴۳
  نويسد. نويسد، پس جوهر دارد. قلم جوهر دارد؛ پس مي ) اگر اين قلم مي۱  
  در قفل است، پس علي نيامده است.) اگر علي به خانه آمده بود، در قفل نبود. ۲  
  اي علفخوار نيست. بعضي از علفخوارها يال دارند؛ پس بعضي از درندگان يال ندارند. ) هيچ درنده۳  
  شود. شود. اين ظرف فلزي نيست؛ پس در اثر حرارت داغ نمي ) اگر جسمي فلزي باشد، در اثر حرارت داغ مي۴  
  دانست؟ توان پرسش فلسفي  كدام مورد را مي -۲۴۴
  ) فلسفۀ خواندن نماز چيست؟ ۲    ) فلسفه چگونه دانشي است؟۱  
  ) آيا تفكر تابع قواعد خاصي است؟۴  اي دارد؟  ) زندگي كردن چه فايده۳  
  هاي فيثاغورس و پيروان او است؟  كنندٔه انديشه كدام عبارت بيان -۲۴۵
  توان شناخت. ش رياضيات مي) نظم رياضي در همۀ موجودات جريان دارد و جهان را فقط با دان۱  
  ها و عددها هستند. ) جهان ساختاري رياضي دارد و مبادي اوليۀ موجودات، همان اصول شكل۲  
  ) اصول رياضيات دربارٔه همۀ موجودات صادق است؛ زيرا عناصر اولي موجودات، سازندٔه اعداد هستند.۳  
  اند. و اعداد، موجودات جهان را شكل داده) اصول و مبادي اوليۀ جهان، سازندٔه اعداد و اصول اعدادند ۴  
  هاي زير، فرد دچار تناقض شده است؟  يك از عبارت با بيان كدام -۲۴۶
  كس نيست كه بتواند آنچه را خودش فهميده، به ديگري هم منتقل كند. ) هيچ۱  
  كس نيست كه بتواند واقعيت داشتن يا واقعيت نداشتن جهان را با علم اثبات كند. ) هيچ۲  
  ايم، عين واقعيت نيست. دست آورده هايي كه تاكنون دربارٔه ساختار جهان به يك از شناخت ) هيچ۳  
  هاي حواس قابل اعتماد نيستند. يك از يافته شود، بنابراين هيچ ) حواس ما كم و بيش دچار خطا مي۴  
شناسي ارتبـاط  هاي زير در معرفت يك از حيطه ، با كدام»تنهايي قادر به درك خطاهاي خود نيستند حواس برخالف عقل، به«اين گزاره كه  -۲۴۷

  كند؟ بيشتري پيدا مي
  ) ارزش شناخت۴  ) ابزارهاي شناخت۳  ) امكان شناخت۲  ) ماهيت شناخت۱  

A B
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  كدام عبارت بيانگر نظر دكارت است؟ -۲۴۸
  بريم كه انسان داراي نفس مجرد است. ) با استفاده از داليل استوار عقلي، پي مي۱  
  ها است. قاد به اموري مانند عليّت و خدا، جزء ساختارهاي ذهن و ذاتي انسان) اعت۲  
  شود. هاي ما بدون استفاده از هر نوع تجربه و مقدم بر آن درك مي ) بخشي از معرفت۳  
  ها به عقل يا تجربۀ علمي نيازي ندارد. هاي ذاتي اموري شهودي هستند كه درك آن ) معرفت۴  
گويد من برخالف ارسـطو معتقـدم انسـان يعنـي موجـود  كنند. پروانه به دوستش مي گو مي و بارٔه موضوعي با هم گفتپروانه و دوستش در -۲۴۹

  اخالقي. موضوع اين سخن پروانه و دوستش، كدام است؟
  ) حقيقت انسان۴  ) موجوديت انسان۳  ) فلسفۀ اخالق۲  ) مسائل اخالقي۱  
  را است؟ سينا و مالصد كدام عبارت مورد اختالف ابن -۲۵۰
  پايان است. ) روح، موجودي مجرد با ظرفيت بي۲    ) انسان حقيقتي دوبُعدي دارد.۱  
  شود. ) هر اتفاقي براي جسم رخ دهد، روح خبردار مي۴  ) روح موجودي غيرزميني و از جنس مجردات است.۳  
  كدام عبارت درست است؟  -۲۵۱
  داري است. كند فضيلت قؤه غضب، خويشتن است كه براي مثال، درك مي ) به اعتقاد ارسطو يكي از عملكردهاي اخالقي عقل اين۱  
  كند. مي كمك كسي به دلسوزي روي از كه وقتي مانند شود؛ مي شمرده فضيلت باشد، نداشته شخصي نفع آن در انسان كه كاري است معتقد كانت )۲  
ها، چه معتقد به خـدا باشـند و چـه  با آن، كم و بيش در همۀ انسان ) به اعتقاد فيلسوفان مسلمان، گرايش به خير اخالقي و تمايالت متضاد۳  

  نباشند، وجود دارد.
شناسند، معتقدند هرگاه انسان بتواند، بايد به هر ميزان  گرا و ماترياليست فقط منافع شخصي را به رسميّت مي ) از آنجا كه فيلسوفان طبيعت۴  

  خواهد آزاد باشد. كه مي
  بالذات، از نظر نسبت، مانند كدام حمل است؟حمل يگانه بر غني  -۲۵۲
  ) ذوزنقه بر داراي چهار ضلع۴  فرد بر مولود كعبه ) منحصربه۳  ) گياه بر داراي حيات۲  ) شكل بر ذوزنقه۱  
  كدام عبارت دربارٔه عليّت، مورد اختالف دكارت و فيلسوفان مسلمان است؟  -۲۵۳
  بر آن است.) دانش بشري متكي ۲    ) اصلي فطري و بديهي است.۱  
  ) مصاديق آن بدون تجربه قابل شناخت نيستند.۴  پذير نيست. ) درك آن از طريق تجربه امكان۳  
  يك از موارد باشد تا بتوانيم بگوييم از حالت امكان ذاتي به حالت وجوب بالغير رسيده است؟ كدام» A«پديدٔه  -۲۵۴
  ۱ (A.ساختماني در ذهن يك معمار است ،  
  ۲ (Aخواهد آن را بكارد. است كه باغبان مي ، نهال يك بذر  
  ۳ (A.خاكستر چوبي است كه قرار است در آتش انداخته شود ،  
  ۴ (Aكنند. ها حركت مي ، حركت مژگان چشم است زماني كه پلك  
  است؟  متفاوتكار گرفته شده براي اعتقاد به خداوند با بقيه  در كدام عبارت، روش به -۲۵۵
    ترين و بهترين است و او همان واقعيت الهي است. ترين و بهترين هم هست، پس حقيقتي هست كه خوب ر هست، خوبتر و بهت هرجا كه خوب )۱  
آورد؛ خدايي كه مبدأ خير و زيبايي و ناظر بر انسان باشد؛ پس بايد او را  همراه مي هاي اخالقي را به دهد و ارزش ) باور خدا به زندگي معنا مي۲  

  باور داشت. 
شود نظم و انتظامي بر جهان حاكم باشد، مگر اينكه موجودي جاودان و برتر از ماده در كار باشد؛ زيرا هرجا كه نظمي وجود دارد، بايـد  ) نمي۳  

  ناظمي هم باشد. 
ي به انسان تواند از خود انسان كه متناهي است، باشد؛ پس از جانب وجودي نامتناه ) انسان از حقيقت نامتناهي تصوري دارد، اين تصور نمي۴  

  داده شده است. 
  كدام عبارت درست است؟  -۲۵۶
  ) بر اساس قاعدٔه عليّت، هر چيزي بايد علتي داشته باشد. ۱  
  ) اساس برهان فارابي در اثبات خدا، تقدم علت بر معلول است. ۲  
  الوجود به بالذات و بالغير است.  ) نتيجۀ برهان وجوب و امكان، تقسيم واجب۳  
  نامتناهي يعني موجودات زيادي وجود داشته باشند كه با يكديگر رابطۀ علّي دارند. ) تسلسل علل ۴  
  كدام عبارت بيانگر نظر اگوست كنت است؟  -۲۵۷
  هاي تجربي و پيشرفت در آن است.  ) نهايت تالش عقل در شناخت واقعيات، استفاده از مشاهدات براي دستيابي به دانش۱  
  شود، بر ساختۀ فيلسوفان است.  ت و آنچه نقش عقل در علم تجربي پنداشته مي) شناخت واقعيت كار حواس اس۲  
  ) روش معتبر در شناخت واقعيت، تجربۀ علمي است و عقل كه به امور انتزاعي اختصاص دارد، دخالتي در آن ندارد. ۳  
  دهند.  د، ارائه ميهاي ذهن خو دهند، اصول عقل را با ساخته ) در دستگاهي كه فيلسوفان از جهان ارائه مي۴  
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  ؟شود نمينظر برسند، با توجه به نظرات مالصدرا، كدام احتمال مطرح  هاي وحي متعارض به در صورتي كه برخي از دستاوردهاي عقل با داده -۲۵۸
  ) در دستاوردهاي عقل خطايي رخ داده است. ۱  
  ايم.  درستي نفهميده هاي وحي را به ) برخي از داده۲  
  ايم، دادٔه وحي نيست.  به اشتباه، دادٔه وحي تصور كرده) آنچه را كه ۳  
  نظر رسد، بايد عقل را كنار گذاشت.  ) وقتي دستاوردهاي عقل، با قرآن و سنت معارض به۴  
  شناسي نتيجه گرفت؟  سينا در طبيعت توان از ديدگاه ابن كدام عبارت را مي -۲۵۹
  گيرد.  ها شكل مي بر اساس حركات و تحوالت آن) همۀ موجودات طبيعي، داراي طبيعت خاصي هستند كه ۱  
  دارد.  كند و به خشوع در برابر حق وامي ها آگاه مي ) تحقيق در ماوراي طبيعت، دانشمند را از روابط ميان پديده۲  
  ) با توجه به اينكه نظام عالم احسن است، داوري در مورد وقايع مخرب طبيعي كه خيرند يا شر، غيرممكن است. ۳  
  وجود هر موجود طبيعي، از جهاتي خير است و از جهاتي ديگر شر؛ امّا در مجموعۀ عالم، وجودش جز خير نيست. ) ۴  
  كند؟  درستي بيان مي كدام عبارت نظر مالصدرا را به -۲۶۰
  ، وجود مفهومي واقعي و انسان مفهومي ساختۀ ذهن اشخاص است. »وجود«و » انسان«) از ميان دو مفهوم ۱  
  دهيم.  ها را به موجودات گوناگون نسبت مي ها اموري ذهني هستند كه ما آن ) ماهيت۲  
  ) در خارج از ذهن ما، آنچه كه واقعاً هست، يك حقيقت است و آن، وجود است. ۳  
  ) با توجه به واقعي بودن وجود، هيچ جايي براي تكثر و كثرت در عالم نيست. ۴  

پيشنهادي:   روان شناسيروان شناسي پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  1515وقت 
  عنوان يك علم تجربي درست است؟  شناسي به كدام عبارت، در خصوص قوانين روان -۲۶۱
  آيد.  دست مي هاي مختلف به شناسي از تركيب نظريه ) اصل روان۱  
  شناسي پاسخ نخست به مسئلۀ پژوهشي قانون است.  ) در پژوهش روان۲  
  شود.  نون پذيرفته ميعنوان قا شناسي تأييد شود، به هاي روان اي كه در پژوهش ) فرضيه۳  
  كنند تا درستي آن را مشخص كنند.  طور تجربي آزمون مي شناسان يك اصل را به ) روان۴  
(كرونا) را در بين بزرگساالن بررسي كند، كدام مورد،  ۱۹ -شناس قصد دارد در يك پژوهش علمي، اضطراب ابتالء به بيماري كوويد يك روان -۲۶۲

  طور مشابه درك كنند، الزم است؟  ژوهش مفهوم اضطراب ابتالء به اين بيماري را تقريباً بهبراي اينكه خوانندگان اين پ
  ) تعريف عملياتي ۴  ) تعريف نظري۳  ) ارائۀ فرضيه۲  ) توصيف۱  
علـم  كـدام هـدف» كنـد. هـا عمـل مـي گيرد، متفاوت از ساير موقعيت چرا يك فرد وقتي كه در جمع قرار مي«در پاسخ به اين سؤال كه  -۲۶۳

  شود؟  شناسي دنبال مي روان
  ) كنترل ۴  بيني  ) پيش۳  ) توصيف۲  ) تبيين ۱  
  دهد؟  كدام عبارت، ارتباط بين رشد شناختي و رشد اخالقي را نشان مي -۲۶۴
  ) رشد اخالقي وابسته به رشد شناختي است. ۱  
  گيري درك اخالقي است.  ) رشد شناختي وابسته به شكل۲  
  شود.  ر و ارزش تبديل شده است منجر به شناخت مي) اخالقي كه به باو۳  
  شود.  ) داشتن شناخت نسبت به مسائل در اكثر موارد به درك اخالقي منتهي مي۴  
  هاي رشد در طي دورٔه كودكي است؟  كدام عبارت، از ويژگي -۲۶۵
  پردازند.  ادي ميهاي انفر تدريج به بازي دهند، اما به هاي مشترك و گروهي انجام مي ) در اوايل بازي۱  
  دهند.  ) بعد از نشان دادن هيجانات ساده پشيماني و ترحم، هيجانات مركب ترس و محبت را نشان مي۲  
  توانند حركات درشت را با مهارت انجام دهند.  هاي حركتي ظريف بالفاصله مي ) بعد از دستيابي به مهارت۳  
  گيرند.  كنندٔه رفتار با ديگران را ياد مي صول و قوانين تعيينتدريج ا ) در اوايل دركي از اخالق ندارند، اما به۴  
  در كدام جنبه مؤثرتر است؟ » رَسِش يا پختگي«هاي مختلف رشد، پديدٔه  در بين جنبه -۲۶۶
  ) رفتاري۴  ) شناختي۳  ) جسماني۲  ) اخالقي۱  
ها نمرات درسـي افـزايش  كند تا با اجراي يكايك آن هاي مختلف را بررسي گيرد احتمال فرهاد جهت ارتقاي پيشرفت تحصيلي تصميم مي -۲۶۷

  هاي رشدي است؟  يك از دوره يابد. به نظر شما تصميم فرهاد بيانگر كدام جنبۀ رشد و مخصوص كدام
  كودكي  -) اجتماعي۴  كودكي -) اخالقي۳  نوجواني -) شناختي۲  نوجواني -) هيجاني۱  
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  ت است؟ كدام عبارت، در خصوص فرايندهاي شناختي درس -۲۶۸
  هاي مختلف آزاردهنده است.  ) درگيري حواس پنجگانه با محرك۱  
  هاي حسي است.  هاي حسي اندام ) ادراك، فرايند تحريك گيرنده۲  
  صورت مداوم است.  هاي مختلف به ) تمركز، توجه به يك محرك از بين محرك۳  
  ، كامل است. گيرند هايي كه در دامنۀ توجه قرار مي ) آگاهي نسبت به همۀ محرك۴  
  يابد؟  زمان چند تكليف كاهش بيشتري مي در كدام مورد، كيفيت و كارايي عملكرد در انجام هم -۲۶۹
  ها برخوردار است.  فردي كه فرد توانايي بااليي در انجام آن ) تكاليف ساده و منحصربه۱  
  كند.  ه ميها استفاد ) تكاليف دشوار و مشابهي كه فرد از يك حس براي انجام دادن آن۲  
  ها برخوردار است.  فردي كه فرد از توانايي كمي در انجام آن ) تكاليف دشوار و منحصربه۳  
  كند.  ها استفاده مي ) تكاليف ساده و مشابهي كه فرد از حواس مختلف براي انجام دادن آن۴  
  اين پديده چه نام دارد؟ » كنيم كه احساس نشده است چيزي را ادراك مي« -۲۷۰
  ) هشدار كاذب ۴  ) خطاي ادراكي۳  ) عالمت انحرافي۲  وهم ) ت۱  
  شناختي معنادار تبديل شوند؟  هاي بيروني به اطالعات روان شود كه محرك چه عاملي باعث مي -۲۷۱
  ) رديابي درست ۴  ) انگيختگي ذهني۳  وجو ) جست۲  ) ادراك۱  
  درست است؟ » حافظۀ كاري«كدام مورد، در خصوص  -۲۷۲
  ي در استدالل و قضاوت نقش دارد. ) حافظۀ كار۱  
  شود.  ) در حافظۀ كاري اطالعات براي مدت نامحدودي ذخيره مي۲  
  شود.  ) جايگزيني اطالعات جديد يا گذشت زمان باعث فراموشي در اين حافظه نمي۳  
  مدت منتقل كرد.  توان اطالعات اين حافظه را به حافظۀ كوتاه ) از طريق تمرين و بازگويي مي۴  
  بهترين شيؤه كنترل اثر گذشت زمان در فراموشي، كدام است؟  -۲۷۳
  هاي حسي  ) استفاده از نشانه۲    ) تداخل اطالعات۱  
  هاي غيرمعنايي  ) كاربرد نشانه۴  ) مرور اطالعات در زمان مناسب ۳  
  كنند، كدام است؟  مشكل بسياري از افرادي كه احساس شكست مي -۲۷۴
  ) مهارت حل مسئله را ندارند. ۲    د. ) مشكالت عاطفي جدي دارن۱  
  ) مشكالت جسماني جدي دارند. ۴  ) از حمايت اجتماعي كافي برخوردار نيستند. ۳  
آموز درست  هاي اكتشافي آن را حل كرده است. كدام مورد، در خصوص اين دانش آموزي در مواجهه با يك مسئله، با استفاده از روش دانش -۲۷۵

  است؟ 
  حل او را قبول دارند.  زان راهآمو ) همۀ دانش۱  
  ) زمان كمي را براي حل مسئله صرف كرده است. ۲  
  حل مسئله دست پيدا كرده است.  ) با كمترين خطا به راه۳  
  ) بر اساس پردازش دقيق اطالعات و قواعد مشخص عمل كرده است. ۴  
  ست؟ گرايش شده درست ا -كدام عبارت، در خصوص فردي كه دچار تعارض گرايش -۲۷۶
  گيري خود و نتايج آن اعتماد زيادي دارد.  ) به روش تصميم۱  
  رو است كه هم خواستني و هم ناخواستني است.  ) با موقعيتي روبه۲  
  كند.  گيري نيست و حالت ناخوشايندي را تجربه مي ) قادر به تصميم۳  
   ) داراي دو اولويت است كه يكي ساده و معمولي و يكي پيچيده و مهم است.۴  
  هاي زير است؟  ترتيب، بر اساس مالك گيري به هاي تصميم كدام سبك -۲۷۷
    عواطف و هيجانات زودگذر  
   اي و بدون محاسبه  ناگهاني، عجله  
   بسته از ديگران  پيروي چشم  
  ) وابسته، احساسي، اجتنابي۲    ) تكانشي، اجتنابي، منطقي۱  
  انشي، وابسته ) احساسي، تك۴    ) اجتنابي، وابسته، احساسي۳  
ها شكسـت خـورده  هاي مختلفي را براي كاهش وزن امتحان كرده است ولي در همۀ آن برد، روش فرد بزرگسالي كه از چاقي مفرط رنج مي -۲۷۸

  است و در نهايت به اين باور رسيده است كه هيچ كاري براي كاهش وزن از او ساخته نيست. اين مثال بيانگر كدام مفهوم است؟ 
  ) درماندگي آموخته شده ۴  ) ناهماهنگي شناختي۳  ) مقابلۀ ناكارآمد۲  ناد پايدار ) اس۱  
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هـاي بـااليي  زند، نمـره آموز وقتي در خانه تست مي آموزي را در نظر بگيريد كه قرار است در كنكور سراسري شركت كند. اين دانش دانش -۲۷۹
توانـد در مـورد ايـن  علت استرس زياد بسيار ضعيف است. كدام عبارت، مـيهاي آزمايشي وي به  هاي آزمون كند در حالي كه نمره كسب مي

  آموز درست باشد؟  دانش
  عنوان مقابلۀ سازگارانه  بخش ضعيف قبل از آزمون استفاده كند تا استرس وي كنترل شود به تواند از آرام ) مي۱  
  عنوان مقابلۀ سازگارانه  هاي آزمايشي به ونها در آزم كارگيري آن هاي كنترل استرس در آزمون و به ) شناسايي روش۲  
  عنوان مقابلۀ ناسازگارانه هاي كنترل استرس در آزمون به ) كمك گرفتن از يك مشاور متخصص براي شناسايي روش۳  
  انه عنوان مقابلۀ سازگار عنوان يك متغير مزاحم در نظر بگيرد و آن متغير را از زندگي خود دور كند به ) منبع استرس را به۴  
  تر است؟  هاي مقابله درست كدام عبارت، در مورد روش -۲۸۰
  كند.  طبعي استفاده مي ) ورزشكاري كه براي فراموشي احساس ضعف در شوتزني و استرس خود از شوخ۱  
  كند.  سازي استفاده مي ) ورزشكاري كه براي فراموشي احساس ضعف در شوتزني و استرس خود، از تمرين آرام۲  
  كند.  رو است و براي حفظ سالمتي خود روزانه فعاليت بدني مي زاي زيادي روبه هاي استرس ه روزانه با موقعيت) كسي ك۳  
  كند.  رو است و براي حفظ سالمتي خود روزانه دارو مصرف مي زاي زيادي روبه هاي استرس ) كسي كه روزانه با موقعيت۴  
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  فارسیفارسی  ادبیاتادبیات  وو  زبانزبان
    ٣ ۀنیپاسخ: گز -١

  گردیم که آن معنی را داشته باشد: کنیم و بعد به دنبال بیتی می ها را معنی می ابتدا واژه  
  »دªبیت  شوخ: چرك، آلودگی   
  »الفªبیت  نمط: روش، نوع   
  »جªبیت  عاشق و عارف  شوریده: کسی که ظاهري آشفته دارد،   
  »بªبیت  نیازي  انگري، بیغَنا: تو  

    ٣ ۀنیپاسخ: گز -٢
  است:  کنیم در هر گزینه چه تعداد درست بوده نویسیم و بعد بررسی می ابتدا معنی تمام واژگان را می  
  پاره یک الیه، یک: دوال یک پوست؛ و چرم: دوال  
  یادداشت کوتاه، نامۀ رقعه،: رُقعت  
  بینش دانش، آگاهی،: درایت  
  اضطراب قراري، ناآرامی، بی مجازاً برافروختن؛ و شدن ور شعله: التهاب  
  باره: اسب  
  رُخصت اجازه،: اذن  
  ها: بررسی گزینه  
  معنی درست ٣معنی هستند:  هم» دوال، درایت و اسبªترتیب با  مترادفی در صورت سوال ندارد. سایر کلمات به» زیبا: ١ªگزینۀ   
 »بـاره و اذنªترتیب با  هم معادلی در کلمات صورت سوال ندارد. سایر کلمات به» قرار بی». ªدوالªنه است » یک دوالªمعادل » یک الیه: ٢ªگزینۀ   

  معنی درست ٢معنی است:  هم
  معنی درست ٤»: درایت، اذن، رقعه و دوالªترتیب با  اند، به : همۀ کلمات با کلمات صورت سوال مترادف٣گزینۀ   
  معنی درست ٢معنی ندارند:  اند اما دو کلمۀ دیگر در میان کلمات صورت سوال هم مترادف» عه و درایترقªبا » آگاهیªو » یادداشت: ٤ªگزینۀ   

    ٢ ۀنیپاسخ: گز -٣
  موارد نادرست:  
  استقرار: برپایی، برقرار و ثابت کردن کسی یا چیزي در جایی، مستقر شدن  
  رواق: بنایی با سقف گنبدي یا به شکل هرم  
  موهوم از کسی یا چیزي ۀآید، سای ی به نظر میح: آنچه به صورت سیاهبش  
  طیلسان: نوعی ردا  
  شود. درپی از آن وارد لولۀ سالح می ها پی شود و گلوله خشاب: جعبۀ فلزيِ مخزن گلوله که به اسلحه وصل می  

    ٢ ۀنیپاسخ: گز -٤
  ها: موارد نادرست هر کدام از گزینه  
  برخاستی : برخواستی ١گزینۀ   
  مالزم ذم : مال٣گزینۀ   
  غالب : قالب ٤گزینۀ   
    ٤ ۀنیپاسخ: گز -٥

  است.» خاییدنªنادرست است و شکل درست آن » خواییدنª ٤در گزینۀ   
    ٢ ۀنیپاسخ: گز -٦

  است. آمده  » خوارªو » تغریرªبه شکل نادرست » خارªو » تقریرªدر متن، امالي دو واژۀ   
  ١ ۀنیپاسخ: گز -٧
    ١ ۀنیپاسخ: گز -٨

  ها: هاي هر کدام از گزینه بیهبررسی تش  
  تشبیه ٢: تیر ستم (اضافۀ تشبیهی)/ تیغ جفا (اضافۀ تشبیهی): ١گزینۀ   
  تشبیه ٣: چمن حسن/ چمن لطافت/ گلستان وصال: ٢گزینۀ   
  تشبیه ٣صفت/ زلف دام است/ دانۀ خال:  : زلف لیلی٣گزینۀ   
  تشبیه ٣: زلف شبرنگ/ چون شمع/ آتش سودا: ٤گزینۀ   
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    ٤ ۀنی: گزپاسخ -٩
  ها: بررسی هر کدام از گزینه  
  نیز استعاره است./ مجاز: چمن مجاز از دشت و صحرا و گلستان است.» ثمرª: استعاره: موج حالوت اضافۀ استعاري است. ١گزینۀ   
  دستی و در تاب بودن کنایه است. : جناس: در و بر (آغوش)/ کنایه: کوتاه٢گزینۀ   
  نی استعاره است. تشخیص به گیتی هم در بیت وجود دارد./ پارادوکس: در گدایی گنج سلطانی داشتن.: استعاره: گنج سلطا٣گزینۀ   
  : حسن تعلیل: براي درخشندگی خورشید دلیل غیر واقعی بیان شده است./ ایهام: ندارد.٤گزینۀ   
    ٣ ۀنیپاسخ: گز -١٠

  ها: بررسی ایهام یا ایهام تناسب در گزینه  
  دار) قبول و متناسب با نخجیر و کمان کمین کردن (معنی غیرقابل -٢قبول)  ترین (معنی قابل کم -١سب: الف) کمین: ایهام تنا  
  قبول و متناسب با چشم) مردمک چشم (معنی غیرقابل -٢قبول)  انسان (معنی قابل -١ب) مردم: ایهام تناسب:   
  وش) قبول و متناسب با مه یرقابلخورشید (معنی غ -٢قبول)  محبت (معنی قابل -١د) مهر: ایهام تناسب:   
  قبول و متناسب با گوش و دست) دست (معنی غیرقابل -٢قبول)  نوعی ساز (معنی قابل -١چنگ: ایهام تناسب: ه)   
    ١ ۀنیپاسخ: گز -١١

  :١ها مطابق گزینۀ  بررسی آرایه  
  .است علت پریدن اسفند، دیدن چهرۀ مثل آتش یار دانسته شده »: دªحسن تعلیل: بیت   
  است و تشخیص و استعاره در بیت وجود دارد. شده به گل آغوش نسبت دادهªه»: استعاره: بیت   
  لباسی و چشم از خود برنداشتن کنایه از خودآرایی است.  رنگین»: جªکنایه: بیت   
  گون) و نظارۀ یار به بهشت. است (روي گندم روي یار به گندم تشبیه شده»: بªتشبیه: بیت   
  شود. دیده می» الفªهمۀ شرایط اسلوب معادله در بیت »: الفªه: بیت اسلوب معادل  
    ٤ ۀنیپاسخ: گز -١٢

ز و نقش     ها: هاي تبعی در هر کدام از گزینه بررسی ممیّ
ز: ندارد./ تبعی: ١گزینۀ      بدل هستند.» مقصودªو » بتخانهª: ممیّ
ز: ندارد./ تبعی: ٢گزینۀ      تکرار هستند.» عتابªو » نیازª: ممیّ
ز: ندارد./ تبعی: ندارد.٣گزینۀ      : ممیّ
ز: ٤گزینۀ      تکرار هستند.» دواªو » گهرª(در صد گونه دوا)/ تبعی: » گونهª(در صد رشته گهر) و » رشتهª: ممیّ
    ٣ ۀنیپاسخ: گز -١٣

» انـیªاسـت و  تشـکیل شده» م + انـیظلªاز » ظلمانیªآسانی، ویرانی، ظلمانی و قربانی.  ترتیب عبارتند از: تن ها به هاي قافیه در گزینه واژه  
  وجود دارد. » يªپسوند است. در سایر کلمات وند 

   هاي درسی سؤالی خارج از  هاي درسی نظام جدید وجود ندارد و متاسفانه طراح کنکور بدون شناخت از کتاب مبحث ساختمان واژه در کتاب
  است. منابع آموزشی طرح کرده

    ٣ ۀنیپاسخ: گز -١٤
نیـز فعـل  ٣هستند: تو را سرو و مه نخـوانم. در گزینـۀ » مفعولªو » مسندªهاي  ترتیب داراي نقش به» تªو » سروªورت سوال در مصراع ص  

  هاي مسند و مفعول دارند: تو را زندانی کنند. نقش» تªو » زندانیªجمله مفعول و مسندي است و 
    ٤ ۀنیپاسخ: گز -١٥

  ها: هاي بیانی در مصراع بررسی صفت  
  مردانه»: جªسبی: مصراع صفت ن  
  دانسته»: الفªصفت مفعولی: مصراع   
  دیدنی»: دªصفت لیاقت: مصراع   
   ساز چاره»: بªصفت فاعلی: مصراع   
    ٣ ۀنیپاسخ: گز -١٦

  ها گذرا به مفعول و مسند نیست. کدام از جمله فعل هیچ  
  ها: بررسی سایر گزینه  
  اي. ندیده بینی./ ماضی نقلی: : مضارع اخباري: نمی١گزینۀ   
  ساز: و  پایه ساز: اگرکه/ پیوند هم : پیوند وابسته٢گزینۀ   
  دهند و سایر جمالت ساده هستند. هاي اول و دوم با هم تشکیل یک جملۀ مرکب می : جمله٤گزینۀ   
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    ١ ۀنیپاسخ: گز -١٧
 ٢دهندۀ زمینۀ ملّی هسـتند. البتـه گزینـۀ  نشان ها رویارویی شجاعانۀ سیاوش با آتش نشانگر زمینۀ قهرمانی است و سایر گزینه ١در گزینۀ   

  مثال مناسبی براي زمینۀ ملّی نیست.
    ٢ ۀنیپاسخ: گز -١٨

دهـد و هـر  کند. چوب خرزهره خرما بار نمی این مفهوم مشترك است که هر چیزي مطابق ذات و اصلش رفتار می» دªو » بª، »الفªدر ابیات   
کند و دیوانگـان هـم دیـوانگی خـود را  گذاري می کارد و سرمایه ز این است که هر کس بذري میسخن ا» جªآهویی مشک ندارد. اما در بیت 

  دهند. سرمایۀ خود قرار می
    ٤ ۀنیپاسخ: گز -١٩

 ٤کند. اما در گزینۀ  غم عشق است و این غم مطلوب است و عاشق آن را با شادي بهشت هم عوض نمی» غمªمقصود از  ٣و  ٢، ١هاي  در گزینه  
  ، غم نامطلوب دنیایی است.»غمªاز  مقصود

    ١ ۀنیپاسخ: گز -٢٠
رسـد. در  مفهوم بیت سؤال این است که توفیق و عنایت الهی همواره با تالش و کوشش همراه است و کسی که تـالش نکنـد بـه توفیـق نمی  

بیت هیچ ارتباطی بـا بیـت سـوال نـدارد، است. اگرچه مفهوم کلی  نیز به ضرورت تالش براي رسیدن به هدف اشاره شده ١  مصراع اول گزینۀ
  است تا قرابت مفهومی در نظر بگیرد. نگر کافی بوده با بخشی از مفهوم بیت سوال براي طراح سطحی ١مشترك بودن مفهوم مصراع اول گزینۀ 

  ها: مفهوم سایر گزینه  
  : در همه کار خدا را یاد کردن٢گزینۀ   
  سازد). نیاز نیست. (کریم بدون بیان حاجت، نیاز نیازمند را برآورده می : در محضر کریم، نیازي به ابراز٣گزینۀ   
  : خدا یار کسی است که یار خدایی طلب کند.٤گزینۀ   
    ٣ ۀنیپاسخ: گز -٢١

ت و مردانگی دور است کسی آسوده باشد در حالی که یارا ٣مفهوم مشترك بیت سؤال و گزینۀ    ن و ترجیح یاران بر خود است و این که از مروّ
  دوستانش گرفتار هستند.

  ها: مفهوم سایر گزینه  
  ها را از بین ببرد. : دوست آن است که بتواند گرفتاري١گزینۀ   
  توان شناخت. : دوستان را در هنگام سختی و وقتی سود و زیان مطرح است، می٢گزینۀ   
  : جفا کردن به دوستان براي رضایت دشمنان، خالف جوانمردي است.٤گزینۀ   
    ٢ ۀنیاسخ: گزپ -٢٢

  این است که تنها انسان شایستۀ امانت عشق الهی است. ٢مفهوم مشترك عبارت سؤال و گزینۀ   
  ها: مفهوم سایر گزینه  
  کردن از سنگینی بار عشق رحم/ گله : طلب عنایت از معشوق بی١گزینۀ   
  تواند منفعتی به دیگران برساند. : کسی که خودش گرفتار است نمی٣گزینۀ   
  : ناز معشوق را خوشایند دانستن٤ۀ گزین  
    ١ ۀنیپاسخ: گز -٢٣

  گفتن ندارد. گو اشتیاقی به سخن باشد، سخن  شناسی وجود نداشته همانند بیت سوال سخن از این است که اگر مخاطبِ سخن ١در گزینۀ   
  ها: مفهوم سایر گزینه  
    : برتري سکوت و خاموشی بر سخن٢گزینۀ   
  هان سخن محکم گفتن و پرهیز از سخن سست.گنا : همانند بی٣گزینۀ   
  : سنجیده و باتأمّل سخن گفتن ٤گزینۀ   
    ٤ ۀنیپاسخ: گز -٢٤

مفهوم اصلی افسوس خوردن عاشق از فراگیر شدن  ٤ناپذیري خداوند است. در گزینۀ  همانند بیت سوال سخن از وصف ٣و  ٢، ١هاي  در گزینه  
  نام و اوصاف معشوق در زبان همگان است.

    ٢ ۀنیپاسخ: گز -٢٥
  زند. دهد، ولی دم نمی است و این که عاشق واقعی جان می همانند بیت سوال بر مفهوم سکوت و رازداري تأکید شده ٢در گزینۀ   
  ها: مفهوم سایر گزینه  
  خود شدن عاشق با قدم نهادن در کوي دوست : از خود بی١گزینۀ   
  : امن و آرام بودن عالم خاموشی٣گزینۀ   
  : شرط عاشقی ترك وجود مادي و فداکردن خود است.٤گزینۀ   
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عربـی عربـیزبان    زبان 
  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۶

موا: پیش بفرستید      از نیکـویی، خـوبی از: مـن خـ�ٍ )/ ۴و  ۱هـای  (رد گزینـه بـرای خودتـان، بـرای خـود: ألنفسـكم )/۴و  ۲های  (رد گزینه تُقدِّ
  )۲و  ۱های  (رد گزینه

  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۷
صـورت مضـارع التزامـی  فعل مضارع بیاید، به» رّ�ا، لیت، لعلَّ «ها)/ نکته: اگر بعد از  ، قادر باشی (رد سایر گزینهبتوانی بسا : چهعتَستطي رّ�ا  

   هـا)/ (رد سـایر گزینـه بـا دعـای یـک مظلـوم: بدعاء مظلـومٍ )/ ۴و  ۲های  (رد گزینه آنچه را بخواهی ۀ (�ام)هم: تريد كّل ماشود/  ترجمه می
  )۳و  ۲های  (رد گزینه ای آنچه را مالک شده ۀهم: ما قد ملكَت كلَّ 

  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۸
: كانـت قّيمـة )/٢و  ١هـای  : پند (رد گزینهاملوعظةها)/  (رد سایر گزینهحكمت  ۀيف الحكمة: در زمین )/٢ای؛ اسم نکره (رد گزینۀ  : هدیههديّة  

  )۳و  ۲های  / سبیل الخیر: راه خیر (رد گزینه)٢و  ١های  (رد گزینه هدایت �ودمرا تني: دَ أرشَ  )/٢و  ١های  (رد گزینه که ارزشمند بود
  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۹

  هـا)/  : بـا بردبـاریش (رد سـایر گزینـهِبحلمـه )/٢و  ١هـای  شـود (فعـل الزم اسـت) (رد گزینـه ، خشـنود �ـیشـود برادرم راضـی �ـی :ال يَرىض  
  )٣و  ٢های د گزینه(ر  سازد خدا را خشنود می: يُريض اللهَ 

  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۰
   هـایی را بیـابیم مـان راه زنـدگی بـرای گـذران: أن نجـَد طُرقـاً لقضـاء حياتنـا هـا)/ (رد سـایر گزینـه شـود نـادانی باعـث مـی: إّن الجهَل يُسـّبب  

   یابـد پایـان مـی ،شـود بـه خسـارت منتهـی مـیلی و نتهي إىل الخسارة: ولكّنها تَ  ها)/ (رد سایر گزینه کند جلوه می: تتجىلَّ  )۲و  ۱های  (رد گزینه
  )۴و  ۲های  (رد گزینه

  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۱
   گوینـد مـن جاهالنـه سـخن مـی: دربـارۀ يَتكلّمـون عّنـي جـاهل� )/٣و  ٢هـای  ، نـاراحتم نکنـد (رد گزینـهنباید مـرا ناراحـت کنـد :ال يَحزنْني  

  )٢و  ١های  (رد گزینه من آگاه به جهلشان هستمکه  در حالی: أنا أعلُم َجْهلهم ها)/ (رد سایر گزینه
  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  (وجـود دارنـد)  از جملـه ماهیـانی هسـتند: منها أّن هناك أسـ�كاً  )/۴و  ۲های  (رد گزینه بسیارند ،های آفرینش شگفتی: عجائب الخلقة كث�ة  
  )۱(رد گزینۀ  هایشان چشم: عيونها )/۴و  ۲های  (رد گزینه بخشی نور روشنی :بالّضوء امليضء )/۱: دریاها (رد گزینۀ البحار )/۴و  ۱های  (رد گزینه

  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۳
  ها: بررسی سایر گزینه  
    ما در غفلت هستیم : (جملۀ حالّیه) درحالی کهنحن يف غفلةگذرد/  : (اسلوب تعّجب) چقدر رسیع میما أرسع) ١  
صنع) ٣     کند (جملۀ وصفّیه)  :که تبدیل می لتُحوِّ اشیائی را/ أشياَء: سازد/  : میيَ
  : او را حیوانی خاّص قرار داده استجعله حيواناً خاّصاً : از زبان گربه/ من لسان القطّ ) ۴  
  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  ها: بررسی سایر گزینه  
  ه (گل) (عدد اصلی) تیم مقابل س: الفريق املقابل ثالثة: شش گل (عدد اصلی)/ سّتة أهداف) ۲  
  سه جایزه (عدد اصلی) ثالث جوائز:من: از (ترجمه نشده)/  :پانزدهم (عدد ترتیبی)/ عرش الخامس) ٣  
  : یک جایزهجائزٌة واحدةمن هذین املؤلّفین: از این دو نویسنده/  /هر دانش آموز: كّل طالب )۴  
  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۵

صورت جملۀ حالّیـه  ) که به۴و  ۳های  (رد گزینه يكتُب  (جملۀ وصفّیه): نویسد می ...که  )/۴و  ۲های  (رد گزینه طالباً : اسم نکره :آموزی دانش  
  )۴و  ۲های  (رد گزینه �اريَن الّدرس: های درس �رین نوشته شده است./

 ترجمۀ م�:  
ی فّعال در راه ا ها سخت باشد اّما آن (تخّیل)، وسیله شک تخّیل گرچه در بعضی از وقت مان را قوی کنیم، پس بی اگر خواستیم که اراده«

کند، قطعاً این، آنچه را از اضطراب  پردازی �اید که بر روی ساحل دریا اسرتاحت می عنوان مثال هرگاه انسان بخواهد خیال تحّقق آن است؛ به
هـا  شـکل درسـت؛ بنـابراین بعضـی وقـت دهد! همچنین در این زمینه، استفاده از خطاها و بخشش آن ممکـن اسـت اّمـا بـه دارد، کاهش می

کنـد اگـر مـنظّم  های خـوب اراده را قـوی مـی شود که عادت گردد! و تأکید می کار باز تر از نو به پوشی از آن ممکن است تا با ارادۀ قوی چشم
رشط درستی آن و خوبی عمل اوست؛ زیرا از جهتـی باعـث  باشد هرچند کوچک باشد و عامل دیگر ه�ن تعیین جائزه بعد از اقدام به کار به

 »کاربرده، فراموش کند و از جهتی دیگر تشویق او برای کار است! ود که شخص خستگی و تالشی را که هنگام انجام آن بهش می
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  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۶
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  های خوب در انسان! ) اثر عادت١  
  ها! پوشی از بعضی از اشتباه ) فایدۀ چشم٢  
  انسان!) تأثیر نیروی خیال در ایجاد آرامش برای ٣  
  دست آوردن موّفقّیت! (در م� ذکر نشده است.) ) آموزش دیگران و اثرش در راه به۴  
  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۷

  ها:  ترجمۀ گزینه  
  کند!  ای قوی داشته باشد، به امور کوچک و رعایت نظم در آن توّجه �ی ) هرگاه انسان اراده١  
  برد! ن را در زمینۀ اراده باال می) قطعاً رعایت ترتیب و دوری از تفرقه شخصیت انسا٢  
  ) بر ما واجب است که همۀ خطاهای�ن را ببخشیم و دردهای�ن را فراموش کنیم تا از نو به کار اقدام کنیم!٣  
  ای قوی است! ترین وسیله برای رسیدن به اراده ) تعیین جایزه، مهم۴  
    ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۸

  ها: ترجمۀ گزینه  
  دم در راه تحقق ارادۀ قوی کافی است! ) تقویت خیال برای مر ١  
  آید!  دست �ی کار گرف� یک راه و یک کار به ) قطعاً ارادۀ قوی با به٢  
  خواهیم، است! دست آوردن ارادۀ قوی ه�ن تصّور تحّقق آنچه که آن را می ) از کارهای مفید برای به٣  
  دهد! یند که شّدت اضطرابشان را کاهش میهایی را تخیل �ا توانند کارها و حالت شان �ی ) مردم همه۴  
  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  ها: ترجمۀ گزینه  
    ) قّوۀ خیاملان را قوی سازیم! ١  
  مان انجام دهیم!  ) کارهای جدیدی در زندگی٢  
  ای را بعد از انجام کارها بگیریم! ) جایزه۳  
  ) به خود سخت نگیریم بلکه راه مهربانی بر آن را پیش بگیریم!۴  
  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۰

  .درست است» لتفعُّ «من باب » خّیلتَ «ماضيه   
  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۱

  .و متعّدی درست است» لیتفع«من باب  یمزيد ثالث  
  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۲

  های دیگر درست است. درست است و سایر توضیحات در گزینه »إرادة«صفة للموصوف   
  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۳

  کند.) تغییر �ی» ــَـ«شوند و حرکت آخرشان جمع بسته می» وَن، ینَ « �انیَن (اعداد عقود با: �ان�ٍ : تسعوَن و تسعونٌ   
  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۴

  »َذنْب«و مفرد آن » نوبذُ »/ «أذناب«جمع آن » : دمبذنَ ) «١  
  »رجل«مفردش » رجال»/ «أرُجل«مرتادفش  »أقدام« )٢  
  »ترائحا«جمعش » رائحة»/ «ریح«مفردش  »ياحالرّ « )٣  
  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۵

جمـع » آالت« ٣جزء حروف اصلی کلمه است. در گزینۀ » ت«است و حرف » بیت، صوت، وقت«مفردشان » أوقات، أصوات، األبياُت «کل�ت   
  و جمع سا� است.» آلة«
  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۶

  متکلّم همراه شود.» ي«تواند با ضمیر  فعل الزم است و �ی» : رستگار شدأفلحني«  
   باشند. هستند، اّما فعل الزم می» تفعیل«و » إفعال«های  در باب با اینکه» أسلم، أقبل، فکّر، سلّم علی و...«هایی مثل  ته: فعلنک  
  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۷

  باشد.  از حروف اصلی می» ن«: آشکار کرد و ب�َّ   
د، أعجب، أرسَل «ها  در سایر گزینه     .ن وقایه استنون جز حروف اصلی کلمه نیست و نو » بعَّ
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  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۸
  ها: بررسی گزینه  
  فطُ خِدم النّ اُستُ   فطاُس النّ اِسَتخدم النّ ) ١  
  شود. : از فعل الزم، مجهول ساخته �یدتعَ بتَ إ  )۲  
  فاعل و فعل مجهول و مطابقت نایب» واو«: حذف فاعل ضمیر يُهّددون البيئة )٣  
  شود. ی: از فعل الزم، مجهول ساخته �تتعرَّض) ۴  
  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۹

  ها: بررسی گزینه  
  : جملۀ وصفّیهتَدوراسم نکره/ عٌ�: )١  
  فاصله افتاده و میان این دو هیچ تطبیقی وجود ندارد.» تتکلّم«و » دلیل«بین  : اسم نکره/دليل) ٢  
  : جملۀ وصفّیه يش�: صفت/ قّيمةاسم نکره/ مواعظ:  )٣  
  : جملۀ وصفّیه يُحيص: صفت/ عظيماسم نکره/ كتاٌب:  )۴  
  ۴پاسخ: گزینۀ  -۵۰

  (یا أیّها الّرحیم). آید برای مؤنّث می» أیّتها«برای مذکّر و » أیّها«کلمۀ » ال«بین حرف ندا و اسم دارای   

اسالمی اسالمیفرهنگ و معارف    فرهنگ و معارف 

  ٤ پاسخ: گزینۀ -٥١
 تـا شـود، لیـرذا دچار اگر و شود یم فرشتگان درگاه ودمسج ،شود آراسته لیفضا به اگر ،است انسان وجود از يبعد ،یرجسمانیغ بعد ای روح  

  .کند یم سقوط جهنم اعماق
  ١ پاسخ: گزینۀ -٥٢

 شیافـزا انگریب ارجعون رب قال عبارت در که خدا با ۀمکالم که شود یم آگاه مرگ از پس انسان »انتبهوا ماتوا فاذا امین الناسª ثیحد طبق  
  .است مرگ از پس انسان یآگاه

 آماده آن يبرا را خود گرانید از شیب و هستند مرگ ادی به فراوان که هستند یکسان منانؤم نیتر باهوش،  خدا رسول کالم بر بنا یطرف از  
  .کنند یم
  ٢ پاسخ: گزینۀ -٥٣

  .باشد یم برزخ در یآگاه و شعور وجود ۀدهند نشان است، برزخ در خدا با گناهکاران ۀمکالم انگریب که ...ارجعون رب قال...  یۀآ  
  ١ پاسخ: گزینۀ -٥٤

 مـا هیـعل چـرا کـه ندیگو یم زیآم سرزنش یلحن با خود بدن ياعضا به خطاب و ندیآ یم شگفت به شیخو ياعضا یگواه ۀمشاهد از بدکاران  
  .آورد یم سخن به را يزیچ هر که آورد سخن  به ییخدا را ما: ندیگو یم ها آن بدن ياعضا د؟یده یم شهادت

  ٤ نۀپاسخ: گزی -٥٥
 و ياخرو سرنوشت نییتع يبرا یمالک ظلما یتامیال اموال اکلونی مثل انسان يویدن اعمال که است نیا انگریب »ةاآلخر ةمزرع ایالدنª ثیحد  

  .باشد یم نارا بطونهم یف اکلونی مثل اعمال، ياخرو تجسم
  ٣ پاسخ: گزینۀ -٥٦

 حکمـت بـر بنـا کـه اسـباب و ابزار از اساس نیا بر و کند توکل او بر و کند اعتماد خدا به دیبا ش،یازهاین به یابی راه يراستا در متوکل انسان  
  .دیجو بهره است، شده داده قرار خداوند

  ٤ پاسخ: گزینۀ -٥٧
 ۀدهند نشان یفاتبعون عبارت که است خدا از يرویپ و اطاعت خدا، با یدوست در صداقت شرط و خدا با یدوست یاصل شرط خدا، ۀگفت طبق  

  .است آن
  ٣ پاسخ: گزینۀ -٥٨

 توجـه خـود يظـاهر یآراسـتگ به هم و بودند یاخالق يها ییبایز به آراسته یعنی کردند، یم تالش خود یباطن یآراستگ در هم ما انیشوایپ  
  .دانستند یم مؤمنان اخالق از را یآراستگ و کردند می دعوت آن تیرعا به زین را مؤمنان و داشتند

 زیـن عبـادت زمـان ،تـر مهم آن از و خانواده در حضور زمان شامل بلکه ندارد؛ ها ت معاشر و اجتماعات در حضور زمان به اختصاص ،یآراستگ  
  .شود یم
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  ٢ پاسخ: گزینۀ -٥٩
 رههمـوا خیتار طول در که است شده سبب کند، نیتضم را او سعادت و باشد شیازهاین يگو پاسخ که يا برنامه داشتن به انسان یدائم اجیاحت  

  .میباش يبشر مکاتب جانب از متضاد گاه و متفاوت يها برنامه ۀارائ شاهد
  ٣ پاسخ: گزینۀ -٦٠

 قـرار شـان خلقـت در که یمشترک هدف به را آنان تا داشته، یارزان ها انسان به یکل ۀبرنام کی خداوند ،)فطرت( مشترك يها یژگیو سبب به  
  .است خداوند برابر در بودن میتسل يمعنا به که دارد نام اسالم رنامهب نیا شد، گفته که طور همان. برساند است، داده

  ١ پاسخ: گزینۀ -٦١
  .کند یم يتحد است، زده افترا خدا به را قرآن  امبریپ ندیگو یم که یکسان با مثله ةبسور فاتوا قل افتراه قولونی ام یۀآ در خداوند  
  .است ها آن يابد یناتوان و عجز ۀدهند نشان و است يتحد در مخالفان شتال ۀجینت انگریب بمثله اتونی ال ۀفیشر عبارت  
  ٢ پاسخ: گزینۀ -٦٢

 امبرانیـپ ارسال ،هیآ نیا اساس بر. دیکن دقت بالقسط الناس قومیل زانیالم و الکتاب معهم انزلنا و ناتیبالب رسلنا ارسلنا لقد ۀفیشر یۀآ به  
  .شود یم یاجتماع عدالت ییبرپا موجب روشن لیدال و زانیم و کتاب با همراه

  ٣ پاسخ: گزینۀ -٦٣
 کـه است  ائمه و  امبریپ مشترك تیمسئول که است ینید تیمرجع همان ای نید نییتب و میتعل تیمسئول انگریب احکام اتیجزئ انیب  

  .است شده اشاره  ائمه و  امبریپ به،  تیب اهل به اشاره با ریتطه یۀآ در
  ٢ پاسخ: گزینۀ -٦٤

 حضور به هتوابس شان مانیا يا عده یعنی. اعقابکم یعل انقلبتم که دهد یم هشدار  امبریپ از پس دوران ۀدربار الؤس صورت ۀفیشر یۀآ  
  .گردند یم باز تیجاهل به شانیا از پس و است  امبریپ
  ٣ پاسخ: گزینۀ -٦٥

  :فرمود ها آن به دارهش و مردم کردن آگاه و خود از پس احوال و اوضاع انیب از پس امام  
  ªیوقتـ و دیـکن ییشناسـا را میمسـتق صـراط به کنندگان پشت ابتدا که دیده صیتشخ را يرستگار راه دیتوان یم یصورت در ط،یشرا آن در 
 قرآن کنندگان فراموش که دیباش قرآن رویپ دیتوان یم گاه آن و د؛یده صیتشخ را شکنان مانیپ که دیبمان وفادار قرآن با خود عهد به دیتوان یم
  ».دیبشناس را

  :دیفرما یم و کند یم انیب را یینها حل راه ، رمؤمنانیام گاه آن  
  ªمخالفـت نیـد بـا هرگـز آنـان هاسـت، آن دانش ۀدهند نشان کردنشان، حکم و دادن نظر که اند آنان. دیکن طلب اهلش از را ها نیا ۀهم پس 

  ».ندارند اختالف نید در و کنند ینم
  ٢ گزینۀپاسخ:  -٦٦

 یجـاهل مـرگ موجـب  زمـان امام به نسبت معرفت و شناخت عدم یعنی. »یةجاهل ةتیم مات زمانه امام عرفی لم و مات من: ª امبریپ  
  .شود یم
  نیمعصوم سخنان در ایشان يها یویژگ با یآشنای ظهور، هنگام به ایشان يدار حکومت ۀویش با یآشنای ،یاله شگاهیپ در امام جایگاه شناخت  

  .تردیدهاست رفتن نیب از و  زمان امام به محبت و) امام به معرفت تیتقو( شناخت در مؤثر عوامل از
  ١ پاسخ: گزینۀ -٦٧

 در ازیـن انگریب ،١ ۀنیگز در شده انیب شعر موجود يها نهیگز نیب در. است بقا در يازمندین انگریب ،یدائم يازمندین همان ای رآنق در يازمندین  
  .دباش یم بقا

  ٢ پاسخ: گزینۀ -٦٨
 که تیخالق در دیتوح رشیپذ انیب از پس یعنی .است تیخالق در دیتوح ۀجینت که است تیمالک دیتوح انگریب ،... السماوات یف ما � و یۀآ  

  .است شده اشاره آن به ءیش کل خالق ا� قل یۀآ در
  ٤ پاسخ: گزینۀ -٦٩

  ةبالمود همیال تلقون ایاول عدوکم و يعدو تتخذوا ال  =معلول( خدا دشمنان با یدوست عدم(  
  الحق من جاءکم بما کفروا قد و  =علت( طاغوت دنیورز کفر(  
  ٣ پاسخ: گزینۀ -٧٠

 و عمـل تیـکم انگریـب »يفـرادª و »یمثنª صورت به خدا يبرا امیق که داده دستور خدا که یتیکم و تیفیک با عمل انجام یعنی یفعل حسن  
  .است یفعل حسن نشانگر

  .دهد یم نشان را یاله تین ،»�ª عبارت که است خدا يبرا عمل انجام يمعنا به یفاعل حسن  
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  ١ پاسخ: گزینۀ -٧١
 سـنت انگریـب »فتنـونیª عبارت به اشاره با هم ...ترکوای ان ناسلا احسب یۀآ و است ابتالء سنت ۀدهند نشان الؤس صورت فیشر ثیحد  

  .است ابتالء
 را خـود یدرون يها یژگیو بتواند که است یتیموقع و طیشرا در فرد دادن قرار موجب که است یاله سنت نیتر عام ابتالء، تسن که دیکن دقت  

  .کند شکوفا را ها استعداد و دهد بروز
  ٢ پاسخ: گزینۀ -٧٢

 فلنفسـه ابصـر فمـن عبـارت بـا ...مـن بصـائر جاءکم قد یۀآ که است اریاخت قدرت از درست ۀاستفاد ۀجینت انگریب الؤس صورت تیب  
  .دارد یمثبت جینتا که است اریاخت از درست استفاده ۀدهند نشان

  ٤ پاسخ: گزینۀ -٧٣
  است مهربان و آمرزنده خداوند رایز ،کند یم لیتبد حسنات به را آنان گناهان خداوند دهد، انجام صالح عمل و آورد مانیا و گردد باز که یکس.  
  ٤ پاسخ: گزینۀ -٧٤

 ...ا� ةرحمـ مـن تقنطوا ال یۀآ ،است توبه با مرتبط که يا نهیگز تنها ،ها نهیگز در شده مطرح اتیآ انیم در. است توبه نفس، یۀتزک ازگرآغ  
  .کنند توبه و نشوند دیناام یاله رحمت از که است ناگناهکار به خدا دستور که است

  ١ پاسخ: گزینۀ -٧٥
 عبـارت که است معاد به اعتقاد دوم اریمع و است آن انگریب هو اال اله ال ا� عبارت که است دیتوح و داخ به مانیا یاسالم تمدن اول اریمع  
هیف بیر ال امهیالق ومی است آن نشانگر. 

انگلیسی انگلیسیزبان    زبان 

  ٤ گزینۀ: پاسخ -٧٦
  » بخریم.توانستیم هیچ چیز  ها نگاه کن، اگر درآمد زیادي نداشتیم ما نمی واي! به آن قیمتªترجمه:   
  درست است.  ٤آید لذا گزینۀ  ماضی ساده می ifدوازدهم). و در شرطی نوع دوم جلوي  ٢توضیح: تست شرطی نوع دوم است (گرامر درس   
  ٣گزینۀ : پاسخ -٧٧

ا چیزي که او میªترجمه:    اصـالت بیشـتري  شـنوید طور عادي مـی گوید اغلب از چیزي که به او به اندازۀ بعضی از رفقاي من حرّاف نیست، امّ
  »  دارد.

نیز بـا  ٤غلط است و گزینۀ  thanدلیل نداشتن  به ٢اشتباه است و گزینۀ  ١توضیح: در اینجا چون مقایسه شده است صفت ساده یعنی گزینۀ   
  توجه به توجه به معنی جمله غلط است. 

  ٢گزینۀ : پاسخ -٧٨
  » کنند. ها به مردم حمله می خوار هستند فقط تعداد کمی از آن ها گوشت همۀ آننژاد از کوسه وجود دارد و اگرچه که  ٣٥٠نزدیک به ªترجمه:   
  توان استفاده کرد.  می thereدهد فقط از  توضیح: چون تست معنی وجود داشتن می  
  ٣گزینۀ : پاسخ -٧٩

  »شود. ره است در نظر گرفته میترین پرنده که بومی این قا عنوان جذاب شناسان به پرندۀ آبی شرقی توسط بسیاري از پرندهªترجمه:   
شـود  را انجام دهد و چون بین همۀ پرندگان مقایسه انجـام مـی considerتواند فعل  توضیح: تست مجهول است چون پرندۀ آبی شرقی نمی  

  درست است.  ٣صفت برترین صحیح است لذا گزینۀ 
  ١گزینۀ : پاسخ -٨٠

  »  خانه وجود دارد. ود ندارد فقط سینما و چند قهوهدر این شهر چیز زیادي وج سرگرمیاز لحاظ ªترجمه:   
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  ) مقصد ٤  ) رابطه ٣  ) چیدمان، ترتیب٢  ) سرگرمی و تفریح١  
  ١گزینۀ : پاسخ -٨١

ت مقابلـه هاي متعدد و عفونـ بیماريتواند به بدن کمک کند در مقابل  بر آن، به دست آوردن مقدار صحیحی از مواد غذایی می عالوهªترجمه:   
  » کند.

  ها:  ترجمۀ گزینه  
ت، شناسایی٣  ) بخش، قسمت ٢  ) بیماري١     ) وسیله ٤  ) هویّ
    ٢گزینۀ : پاسخ -٨٢

  »ها، رژیم غذایی و محیط منزل ثبت گردید. شد و جزئیات سالمت آن گیري اندازهها  در هر دیدار، وزن بچهªترجمه:   
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  ) تأمین کردن، فراهم کردن ٤  ) احترام گذاشتن ٣  ن، سنجیدن ) وزن کرد٢  ) تصمیم گرفتن ١  
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  ٢گزینۀ : پاسخ -٨٣
  » ناکام ماندند. شده خواستهها در فراهم کردن اطالعات  آنªترجمه:   
  ) خواستن، نیاز داشتن ٢  ) موفق شدن، دسترسی پیدا کردن ١  
  ) در نظر گرفتن ٤    ) محاصره کردن٣  
  ١گزینۀ : پاسخ -٨٤

  »  بودم. نامطمئنجلسه را در حالی ترك کردم که نگران بودم و اینکه بعد باید چه کار کنم،  منªترجمه:   
ر٣  ) غیرمفید٢  ) نامطمئن ١     ) غیرقابل درك ٤  ) غیرمتغیّ
  ٤گزینۀ : پاسخ -٨٥

وجـود  ١٩ -هیچ بیمار کوویداي او ظرف یک سال دیگر عمدتاً به حالت طبیعی برگردد. آن موقع،  سارا امیدوار است که زندگی حرفهªترجمه:   
  »داشته باشند، کُند کند. ضعف شنوایینداشته باشد و دیگر هیچ ماسکی در کار نباید که ارتباط با مشتریانی را که ممکن است گیج باشند یا 

  ها:  ترجمۀ گزینه  
  ) سخت ٤  ) ضعیف٣  ) ضعیف، فقیر٢  ) تنبل١  
  در کتاب دوازدهم آمده است.  بسیار معروف است و hard of hearingتوضیح: ترکیب   
  ٢گزینۀ : پاسخ -٨٦

  .»خاموش کنندها خواسته شده است تا آتش را در مرکز شهر  نشان از آتشªترجمه:   
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  ) خاموش کردن ٢    ) رشد کردن ١  
  ) ساطع کردن ٤  ) وارد هتل شدن، بار خود را تحویل دادن ٣  
  ٣گزینۀ : پاسخ -٨٧

  ترجمه:   
ا هیچ کاري براي تولد من انجام نداد و هنوز نمی تا: او هر روز به من میسامان     خواهد که والدین من را ببیند. گوید که عاشق من است. امّ
  نیست.  کردار دو صد گفته چون نیمکلر: مراقب باش،   
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  ) از دل برود هر آنکه از دیده برفت. ٢    ) هر سري عقلی دارد. ١  
  ) کبوتر با کبوتر باز با باز ٤  کردار نیست.  صد گفته چون نیم) دو٣  
  ترجمۀCloze Test: 

ªو کسانی که از آن متنفرند. از بـین  که آن را دوست دارندهاي متنی نظرات روشنی بدهند. هستند کسانی  افراد دوست دارند دربارۀ پیام
دهنـد، همـان  هاي متنی مـی هایی که پیام آنªنگار گفت که  اند. یک روزنامه ان کردهها نظراتشان را با عبارت تند بی کسانی که متنفرند، بعضی

 ازها دارند عالئم نگارشی ما، جمالت ما و واژگان ما را  . آنآوردآورند که چنگیزخان هشتصد سال قبل سر همسایگانش  بالیی را سر زبان ما می
ل» ها گرفته شود. و باید جلوي آن برند بین می آوري براي زبان ما بد اسـت. در قـرن پـانزدهم، برخـی  اند فن ین بار نیست که افراد گفتهاین اوّ

دستگاه چاپ مخالفت کردند. این اندیشمندان معتقد بودند، افراد عادي نبایستی کتاب بخواننـد و گرنـه زبـان ممکـن  با اختراعاندیشمندان 
  .» کندمنعکس ها را  هاي عامیانۀ تفکر یا سخن گفتن آن است شیوه

  ٣ گزینۀ: پاسخ -٨٨
  .themاست نه  itتوضیح: در این تست نیاز به موصول داریم و نیاز به موصول فاعلی داریم و ضمیر متناسب آن   
  ٤گزینۀ : پاسخ -٨٩

  باید از زمان گذشتۀ ساده استفاده کنیم.  years ago 800توضیح: با توجه به عبارت   
  ٤گزینۀ : پاسخ -٩٠

  ها:  ترجمۀ گزینه  
  ) نابود کردن، از بین بردن ٤  وجو کردن  ) جست٣  ) در تعجب بودن ٢  ) اطالع دادن ١  
  ٣گزینۀ : پاسخ -٩١

  ها:  ترجمۀ گزینه  
  ) آلودگی ٤  ) اختراع٣  ) دفتر خاطرات ٢  ) مرحله، صفحه١  
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  ١ گزینۀ: پاسخ -٩٢
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  ) شرکت کردن ٤  یت کردن ) تقو٣  ) به یاد انداختن ٢  ) منکعس کردن، نشان دادن ١  

  ١ترجمۀ درك مطلب:  
کند را یادداشت کنید،  بخشد را تهیه کنید. فقط هرآنچه به ذهنتان خطور می بیاندیشید و فهرستی از تمامی مواردي که به شما شادي می

بخش هستند را عالمـت بزنیـد. احتمـاالً  کننده و لذت بی آنکه زیاد به آن فکر کنید. حال به فهرست نگاهی بیاندازید و مواردي را که سرگرم
هاي جالب کنید، بـه  توانستید بخش زیادي از زمان خود را صرف انجام این فعالیت گونه باشند، درست است؟ پس یقیناً اگر می ها این بیشتر آن

  بودید؟ معناي واقعی شاد می
این امر بدان دلیل است  دمدت، براي بیشتر افراد، کافی نیست. کننده در راستاي شادي بلن هاي سرگرم خوب، شاید خیر؛ تنها انجام فعالت

» منـدي لذت و هدفª، شادکامی شما به سطحی از تعادل میان »ªHappiness by Design، نویسندۀ کتاب »ªPaul Dolanکه با استناد به 
قرار داشته باشند، در این صورت، ایـن احتمـال  »لذتªکنند، در قلمرو  بستگی دارد. اگر بیشتر موارد فهرست کارهایی که شما را خشنود می

کنند. اما آنچه حقیقتـاً شـما را شـاد خواهـد کـرد، ایجـاد تعـادل میـان  ها شما را خشنود می وجود دارد که شما تصور کنید که این فعالیت
  بخشد، است. دهد و اموري که به زندگی شما هدف و معنا می هایی که به شما حس خوشحالی می فعالیت
بخشد، نیازمنـد تفکـر  بخش است یا خیر، اما دانستن آنچه به زندگی معنا و ارزش می تمایل داریم بالدرنگ دریابیم که آیا فعالیتی لذت ما

ها (خلبانان) مسـئول جـان  عنوان مثال، بیشتر مردم اظهار خواهند داشت که هدف حرفۀ خلبانان واضح و مشخص است. آن بیشتري است. به
کنند. اما در واقعیت، این امکان وجود دارد که فعالیت روزانۀ آنان شـامل صـرف زمـان  ه و در آسمان سراسر جهان پرواز میصدها مسافر بود

انـد، باشـد.  اي که صدها بار انجام داده  ها در انتظار پروازها و تکرار کارهاي روزمره کننده و یا معطل شدن در فرودگاه هاي کسل زیادي در هتل
کننده نیز نخواهد بود. همانند هر فرد دیگري، خلبانان نیز بـه  و احتماالً سرگرم -ایی ممکن است چندان هدفمند به نظر نرسده چنین فعالیت

  تعادل میان کار و زندگی نیاز دارند تا بتوانند احساس خوشنودي کنند.
  ٢گزینۀ : پاسخ -٩٣

  » .......... بحث کند.هدف اصلی نویسنده در این متن آن است که دربارۀ .....ª ترجمه:  
    ها: ترجمۀ گزینه  
  هاي سرگرمی براي شادي ما کافی است.  ) چرا انجام فعالیت١  
  کند.  ها را خوشحال می ) چه چیزي واقعاً انسان٢  
    ) دالیل براي شادي ٣  
  ) تأثیرات شادي ٤  
  ١گزینۀ : پاسخ -٩٤

  ............... » Happiness by Designطبق متن، پال دوالن در کتاب ªترجمه:   
  کند.  ) یک آزمایش را توصیف می٢    دهد.  ) به یک سؤال پاسخ می١  
  کند.  هاي جذاب فراهم می ) مثال٤  کند.  ) راه قدیمی تفکر را حمایت می٣  
   ١گزینۀ : پاسخ -٩٥

  » ترین معنی را به ............... دارد. نزدیک ٣در پاراگراف  requiresلغت ªترجمه:   
  ها:  گزینه ترجمۀ  
  ) وابسته بودن ٤  ) ساختن ٣  ) دریافت کردن ٢  ) نیاز داشتن ١  
  ٣گزینۀ : پاسخ -٩٦

  »هاي هواپیما ...............  شود که کار خلبان پیشنهاد می ٣در پاراگراف ªترجمه:   
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  شود که بخواهند انصراف دهند.  ) هرگز باعث نمی١  
  شود.  اصل نمی) شامل تکرار وظایف ح٢  
  کنند معنادار نباشد.  اي که عموم مردم فکر می ) ممکن است به آن اندازه٣  
  شود.  کننده و هم معنادار در نظر گرفته می ها هم سرگرم وسیلۀ خود خلبان ) به٤  
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  ٢ترجمۀ درك مطلب:  
ام، انجـام  العاده را از زمانی که در مدرسـۀ ابتـدایی بـوده قبال منحصراً در بریتانیا، استرالیا و نیوزیلند محبوب است و من این بازي فو نت

بال است و هم هندبال. در هر تیم هفت بـازیکن حضـور دارنـد کـه هرکـدام یـک  بال یک ورزش تیمی است که هم مشابه بسکت ام. نت داده
سمت یکدیگر پرتاب کنند  بایست توپ را به ن میکنند، رویش نوشته شده است. بازیکنا به تن دارند که نام پُستی که در آن بازي می بند نهیس

تواند توپ را به درون دروازه (تور) پرتاب کند و یک گل را بـه  باشد که می می» بازیکن خط حملهªیا » زنندۀ گُلªو هدف بازي رساندن توپ به 
نید تا بجهد و نیز مجاز بـه حرکـت دادن پاهـاي توانید توپ را به زمین بز بال این است که شما نمی ثبت برساند. در هر صورت، نکات اصلی نت
رسـد کـه  گل به ثمر مـی ١٠٠شود و در طی یک مسابقه اغلب حدود  آرایی نامیده می قانون گام اینخود در طول مدت تصاحب توپ، نیستید. 

  بال است. انگیز بودن نت حاکی از ریتم سریع و هیجان
هـا  بال وجود دارد که آن تیم هاي مختلط نت ها، لیگ با این وجود، در بسیاري از دانشگاه شود. بال عموماً توسط زنان و دختران بازي می نت

کنـد.  هاي متنوعی وجود دارد که افراد را به انجام این بازي تشـویق مـی بایست هم داراي بازیکنان آقا باشند و هم خانم. در بریتانیا، طرح می
کند تـا  اند، تشویق می بال بازي نکرده ارد که بانوانی را که از زمان تحصیل در دبستان تاکنون نتنام د» بال بازگشت به نتªها،  یکی از این طرح

گونۀ دیگـري از ایـن ورزش اسـت کـه هـدف آن افـراد » بال راه رونده نتªعالقۀ خود به ورزش را بازیابند و مجدد به میدان بازي بازگردند! 
بـال تماشـا  تر ورزش کنند؛ با این اوصاف، چرا یک ویدئوي آنالین از نحوۀ بازي نت روشی مالیم باشد که مایل هستند به هایی می کهنسال و آن

  کنید تا خودتان بتوانید آن را بازي کنید؟ نمی
  ٣گزینۀ : پاسخ -٩٧

  » هدف اصلی نویسندۀ این متن چیست؟ªترجمه:   
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  بال است.  ) توضیح دادن قوانین نت١  
  بال راه رونده است.  بال و نت دن نت) مقایسه کر٢  
  به یک ورزش خاص است.   ) اطالع دادن راجع٣  
  ) توضیح دادن دالیل محبوبیت یک ورزش خاص است. ٤  
  ٣گزینۀ : پاسخ -٩٨

  »یک از موارد زیر اشاره دارد؟ در پاراگراف اول به کدام thisضمیر ªترجمه:   
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  توپ را بلند کنید.  توانید ) اینکه شما نمی١  
  است.  Goal shooter) اینکه هدف بازي منتقل کردن توب به ٢  
  ) اینکه شما مجاز نیستید وقتی توپ را دارید پاي خود را تکان دهید. ٣  
ه٤     دهند این بازي را بفهمند.  هاي جوان که این بازي را انجام می ) این است که کامالً سخت است براي بچّ
  ٣ۀ گزین: پاسخ -٩٩

  »طرحی است براي آنکه ...............  Back to Netballشود  اینکه در متن گفته میªترجمه:   
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  تري براي ورزش است.  ) یک راه مالیم١  
  بال در دسترس باشد.  کند که ویدئوهاي آنالین نت ) کاري می٢  
  کند.  ک میبال تحری ) زنان انگلیسی را براي سعی کردن دوبارۀ نت٣  
  کند.  بال در انگلیس را حمایت می ) هم بازیکنان مرد و هم بازیکنان زن نت٤  
  ٤گزینۀ : پاسخ -١٠٠

   »یک از سؤاالت زیر پاسخ دهد؟ در این اطالعات کافی وجود ندارد براي آنکه به کدامªترجمه:   
ت یک بازي کامل نت١     کشد؟  بال طول می ) چه مدّ
  بال مقایسه شود؟  اند با نتتو ها می ) کدام ورزش٢  
  دهند؟  بال جایگاه خود را در مسابقه نشان می ) چگونه بازیکنان نت٣  
  تر است؟  بال امن هاي دیگر نت بال رونده از تمام شاخه ) چرا نت٤  
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  ریاضیریاضی

    ٣ ۀنیپاسخ: گز -١٠١
  سر است: ، نقطۀ سربه»درآمد هزینه ªجواب معادلۀ   

             R(x) C(x) x x x b x x b x x b42 2 21 18 4 4 0 16 4 04 4   

  واحد باشد. ١٢جواب داشته باشد که اختالفشان  ٢معادلۀ باال باید   

xاز طرفی در معادلۀ    x b  2 16 4 bSها برابر است با:  ، مجموع ریشه0
a

  16   

  ت:شکل زیر بوده اس  هستند، پس معادله به ٢و  ١٤باشد،  ١٢و اختالفشان  ١٦دو عدد که جمعشان   
(x )(x ) x x      22 14 0 16 28 0   

  باشد: ٢٨باید  b4یعنی   
b b  4 28 7   

    ٣ ۀنیپاسخ: گز -١٠٢
  کنیم: صورت کسر اولیه را با اتحاد مزدوج تجزیه و کسر را ساده می  

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

  
  

2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2

)( x )
x




3 2
2

x 3 2   

  است: رو درآمده شکل روبه  االن معادله به  

x
x

  
73 2 2   

  کنیم: ضرب می xدو طرف را در   
x x x x x      2 23 2 7 2 3 4 7 0   

bSهاي معادلۀ درجه دو از رابطۀ  مجموع ریشه  
a

 آمد که اینجا برابر با  دست می بهS  4

  است. 3

  ٢ ۀنیپاسخ: گز -١٠٣
  ي دامنه برابر است با:مجموع اعضا  

kº¼{ïÂ¶ ÂX¹i o«Äk§Ä IM
( )         99 98 0 1 98 99 100 100   

  کنیم: تا است. میانگین اعضاي دامنه را حساب می ٢٠٠تعداد این اعداد،   
¾¹¶Hj ÁIñøH Ì¼µ\¶

jHk÷Ux   
100 1
200 2   

ها را در xحاال قرار است تمام   
1
  افتد: فاق میجمع کنیم، پس براي میانگین هم همین ات ٤ضرب و سپس با  2

y x ( ) / /            
1 1 1 14 4 4 0 25 4 3 752 2 2 4   

    ٢ ۀنیپاسخ: گز -١٠٤

xاعداد محدودۀ      
2 1
3   قرار دهیم: xباید  x، اعداد منفی هستند، پس جاي 3

y x x x x x x x x                  2 2 3   

xازاي  به     
2 1
3   کنیم: دار را حساب می ، مقدار عبارت جزء صحیح3

xاگر طرفین      
2 1
3 xکند:  ها تغییر می ضرب کنیم، جهت نامساوي -٣را در  3  2 3 1   

  شود: می ١صحیحش  است، پس جزء ٢و  ١، بین x3چون   
x   3 1   

  در نتیجه:  

y x x x      
1
3 1   
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  ٤ ۀنیپاسخ: گز -١٠٥

                          کنیم: معادله را طرفین وسطین می  
           


ax x x x ax x x x x x ax x x

x

3 2 3 3 2 2 3 32 2 3 01   

x(ax                                   گیریم: فاکتور می xاز    x ) x((a )x )      2 2 23 0 1 3 0   
xهاي این معادله  بیکی از جوا      جواب داشته است. ١است تا اینجا معادله  0
a)د معادلۀ یریشه داشته باشد با ٣براي آنکه معادله، کالً    )x  21 3   باید مثبت باشد: شۀ متمایز داشته باشد، یعنی دلتاهم دو ری 0

  
CA B

(a )x x   21 0 3 0   

B AC (a )( ) a a a                2 20 4 0 0 4 1 3 0 12 12 0 12 12 1   
  ٤ ۀنیپاسخ: گز -١٠٦
    اول باید معادلۀ سهمیf (x) :را بنویسیم                               y ax bx c  2   
)گذرد، پس نقطۀ  این سهمی از مبدأ مختصات می   , )0 c                       ند: ک در معادلۀ باال صدق می 0 c    0 0 0 0   
yصورت  تا اینجا ضابطۀ به   ax bx 2 .درآمد  
)نقطۀ    , )1           کند: رأس سهمی است، پس در آن صدق می 1    a( ) b( ) a b21 1 1 1   

b                           دهیم: قرار می ١بار هم طول رأس را مساوي  یک   b a
a

   1 22   

bگذاري  با جاي   a 2 در معادلۀ ،a b  a                  داریم: 1 ( a) a     2 1 1   
b                                     پس:   ( )   2 1 2   
fصورت  در نتیجه ضابطۀ سهمی به   (x) x x  2   است. 2
    حاال برویم سراغ ضابطۀ تابع خطیg این تابع از دو نقطۀ ،( , )0 )و  1 , )1   گذرد. می 0

m                                      کنیم: شیب را حساب می   
  


0 1 11 0   

yصورت  پس تا اینجا ضابطه به   x b    است، پس جاي  ١است. چون عرض از مبدأb ،گذاریم: می ١                                  g(x) x   1   
fمعادلۀ    (x) g (x)   :کنیم دهیم و آن را حل می را تشکیل می 2

f (x) (g(x)) x x ( x ) x x x x x x                2 2 2 2 2 22 1 2 2 1 2 4 1 0   

bS                                 هاي این معادله برابر است با: مجموع ریشه  
a

  

4 22   

  ٢ ۀنیپاسخ: گز -١٠٧
  نویسیم: اعضاي هر دو مجموعه را می  

   (a ,a ) ; a , , « » 2 0 1 2 ,باید اعداد  aیعنی جاي  1 ,0 1 a)مرتب  را در زوج 2 , a   قرار دهیم: 2(

 
a ( , )
a ( , ) ( , ) , ( , ) , ( , )
a ( , )

  
  
  

0 0 0
1 1 1 0 0 1 1 2 4
2 2 4

   

    (a ,a b) | a ,b , , « »   0 1 2 ,باید اعداد  bو  aجاي  2 ,0 1 a)مرتب  را در زوج 2 , a b) :قرار دهیم  

 

   
   
  


   
   
   

   
   
   

a , b ( , )
a , b ( , )
a , b ( , )
a , b ( , )
a , b ( , ) ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )
a , b ( , )
a , b ( , )
a , b ( , )
a , b ( , )

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

   

   هاي  مرتب تماع زوجاجªو » ١ªعضو مجموعۀ  ٩، همان »٢ªشود (چون تمام اعضاي  می» ٢ªدر » ١ªهستند)، پس » ٢f ،عضو دارد. ٩  
  شد. استفاده می» رابطهª، کلمۀ »تابعªتذکر: در صورت سؤال باید جاي کلمۀ   
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  ٣ۀ نیپاسخ: گز -١٠٨
)کند، یعنی از نقطۀ  قطع می -١ها را با طول xمحور    , )1   گذرد: می 0

xy a( ) b a( ) b a b b a          11 10 0 2 22 2   

)کند، یعنی از نقطۀ  قطع می ٢ها را با عرض yمحور    , )0   گذرد: می 2
xy a( ) b a( ) b a b       01 12 22 2   

  b a 2  را در معادلۀa b 2 دهیم: قرار می  
a ( a) a     2 2 2   

bپس:    a ( )     2 2 2 4   
  در نتیجه:  

xxf (x) ( ) f ( ) ( )          11 12 4 1 2 4 1 4 32 2   

  ١ ۀنیپاسخ: گز -١٠٩
  ها را با هم جمع کنیم: اند. کافیست توان دار با پایۀ یکسان در هم ضرب شده تعدادي عدد توان  

( )   
    

1 1 1 1 1 1 11
4 16 256 4 8 16 25683 3 3 3 3


   

,اعداد    , , ,1 1 1 1
4 8 16 256 جمالت یک دنبالۀ هندسی با نسبت مشترك ،r  1

  هستند. 2

nتعداد جمالت       است: 7

( ) , ( ) , , ( )2 3 81 1 1
2 2 2   

  کنیم: جمله را حساب می ٧مجموع این   

n
n

( ( ) )a ( r )
S S

r

 
    

 

7
1

7

1 1 1 12711 1274 2 4 128
1 11 2561 2 2

   

 پس عبارت داده شده، برابر با  
127
  است. 2563

  ٤ ۀنیپاسخ: گز -١١٠
  هستند: xجمالت اول، سوم و پنجم، برحسب   

x , x , x
3 42   

  :٢ضرب اولی و آخري برابر است با وسطی به توان  حاصل  

           ¾M Hn ýoö 
´Ã¹¨ïÂ¶ ½jIw
x(x )( x) (x) (x )( ) x x x x x223 34 4 4 6 3 6 22 2   

xگذاري  با جاي      آیند: رو درمی صورت روبه ، پنج جمله به2

, y , , z ,1 2 82   

aدانیم اگر  می   , b , c سه جملۀ متوالی دنبالۀ هندسی باشند، آنگاه ،b ac2.  
  نویسیم: جملۀ اول این رابطه را می ٣براي   

y ( )( ) y y    2 21 2 1 12   

  نویسیم: این رابطه را میجملۀ آخر هم  ٣براي   

z ( )( ) z z    2 22 8 16 4   
  پس:  

x y z     2 1 4 7   
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  ١ ۀنیپاسخ: گز -١١١
  است: ٦نسبت جملۀ پانزدهم به ششم، برابر با   


            


a a d

a d a d a d a d
a a d
15 1

1 1 1 1
6 1

14 166 6 6 30 14 5 165 5   

  شده: -٢٦جملۀ اول،  ١٠مجموع   

n
nS ( a (n )d) S ( a d) ( a d) a d             1 10 1 1 1

102 1 2 9 26 5 2 9 26 10 452 2   

a1 ،d16 در معادلۀ باال، جاي  
)           دهیم: قرار می 5 d) d d d d d

             
1626 10 45 26 32 45 13 26 25   

  a1 کنیم: را حساب می  

a d ( ) 
   1

16 16 3225 5 5   

  جملۀ یازدهم برابر است با:  

a a d ( ) /          11 1
32 32 6810 10 2 20 13 65 5 5   

  ٤ ۀنیپاسخ: گز -١١٢
nبار  یک      دهیم: را در رابطۀ بازگشتی قرار می 15

´Ã¹¨ïÂ¶ t¼§÷¶

n
n

n
a a

a a a a a

a


             

 

15
1 16

15 15 15 15

15

1 1 1597 1 1597 1 610 11 1 1 1987 987 987
987
610

   

nرا داریم،  a15حاال که      دهیم: را در رابطه قرار می 14
´Ã¹¨ïÂ¶ t¼§÷¶n

n
n

a a a
a a a a a


               14

1 15 14
14 14 14 14

1 1 987 1 987 1 377 1 6101 1 1 1610 610 610 377   

  ٢ ۀنیپاسخ: گز -١١٣
  نویسیم: گذاري می اند، یک جدول ارزش ها آمده اي که در گزینه گزاره ٤اي که در صورت سؤال آمده  و هر  اي گزارهبر  

ÏH¼w Rn¼Å â¾¹Äq¬ ¾â ¹Äq¬ ¾â ¹Äq¬ ¾â ¹Äq¬
p q r p p q q r p q p q

(p q) (q r) p (q r) (p q) r p q r (p q) r
T T T F T T T T T T T T T
T F T F T T F F T T T T T
F T T T T T F T T T T T T
F F T T F T F T T T T T T
T T F F T T T T T T T T T
T F F F T F F F F F F F F
F T F T T T F T T T F T T
F F F T F F F T T T F T T

   
          

1 2 3 4




   

  با چهار ستون دیگر متفاوت است. ٢ستون مربوط به گزارۀ گزینۀ   
  ١ ۀنیپاسخ: گز -١١٤
pاگر هر دو گزارۀ    q  وp q  درست باشند، باید گزارۀq  درست باشد، ولی در مورد گزارۀp توان گفت. چیزي نمی  
  کشیم: شده، جدول می گزارۀ داده ٤گیریم و براي  را درست می qرا دلخواه و گزارۀ  pپس گزارۀ   

   

â¾¹Äq¬ ¾â ¹Äq¬ ¾â ¹Äq¬ ¾â ¹Äq¬

.SwH Swnj ½nH¼µÀ ,1 ¾â ¹Äq¬ ïâ½nHq¬ xpnH ô£Î

p q q p q p q
(q p) q (q p) p p q (q p) (p q)

T T F T T T T F T

F T F T F T F F F

 
       

1 2 3 4
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  ٣ ۀنیپاسخ: گز -١١٥
مجموعۀ     (A B) (B A) رو است: صورت روبه به   

  
  

Aمجموعۀ    B رو است: صورت روبه نیز به  
  

  

  شود. می Sاگر دو مجموعه، متمم هم باشند، اجتماعشان برابر با   
  

  رو است: صورت روبه اجتماع دو مجموعۀ باال به  
  

  
Aاین مجموعه همان    B  است که باید باS .برابر باشد  
  ٤ ۀنیپاسخ: گز -١١٦
              ها برابر است با:  تعداد کل کتاب    5 3 2 10   
  کتاب انتخاب کنیم: ١٠کتاب از بین این  ٤خواهیم  می  

n(S)
   
  
 

10 10 9 8
4

 7
4  3 2

 210   

ªk¹{IM Ì¼ò¼¶ 2 nj ®¤Hke ,JIT¨ 4 ¸ÄHمتمم پیشامد   
A

«امد ، پیشªk¹{IM Ì¼ò¼¶ ¦Ä nj ,JIT¨ 4 oÀ
A

 «.است  

  کنیم. را حساب می Aتعداد اعضاي پیشامد   
  است.) ٤ از کمتر دیگر، دستۀ دو هاي کتاب تعداد چون ندارد، دیگري (حالت باشد ریاضی کتاب، ٤ هر باید باشند، موضوع یک در کتاب ٤ هر آنکه براي  

n(A )
 

   
 

5 54   

n(A               پس:   )P(A )
n(S)


   
5 1

210 42   

P(A)      در نتیجه:   P(A )    
1 411 1 42 42   

  ٤ ۀنیپاسخ: گز -١١٧
  ها، معنا دارد نسبت مقادیر داده  ها، معنا دارد اختالف بین مقادیر داده  قابل مرتب کردن  

        اسمی
        ترتیبی
        اي فاصله

        نسبی
  .است اي بوده حرفی نزده، پس احتماالً منظور طراح، مقیاس فاصله» ها نسبت مقادیر دادهªصورت سؤال در مورد   

  ٤ ۀنیپاسخ: گز -١١٨
                           معیار برابر است با: است، پس انحراف ٣٦ها  واریانس داده      2 36 6   
  رو است: صورت روبه روي منحنی نرمال به ها در حالت کلی توزیع داده  

  
xگذاري  با جاي    و  152    ، در نمودار باال، داریم:6

  
    

  
  
  
  
  

  قرار دارند. ١٦٤تا  ١٤٠ها بین  درصد داده ٩٦پس 

A B

A B

A B

/0 34 /0 34
/0 14 /0 14 /0 2/0 2

x  3 x  2 x  x x  x  2 x  3
/0 34 /0 34

/0 14 /0 14 /0 2/0 2
134 140 146 152 158 164 170

IÀ ï½jHj %96
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  ١ ۀنیپاسخ: گز -١١٩
  شکل زیر است:  اي به صورت کلی نمودار جعبه  

  
  است، پس: ٢٥چارکی  دامنۀ میان  

Q Q Q Q    3 1 3 125 25   
minاست:  ٣ترین داده،  کوچک    3   
  حالت جلو ببریم: ٢جایی که باید مسئله را در   رسیم به حاال می  
  است: ٢٦)، min) اختالف چارك اول با سبیل چپ (منظورش ابتداي سبیل چپ یعنی ١  

uQQ Q Q Q         1 1 3 13 26 29 25 29 25 54   
  است: ٣٨) اختالف چارك اول با سبیل چپ، ٢  

uQQ Q Q Q         1 1 3 13 38 41 25 41 25 66   
  برابر است با: Q3در نتیجه مجموع مقادیر ممکن براي   

 54 66 120   
  ٤ ۀنیپاسخ: گز -١٢٠

  کنیم: را پیدا میمختصات نقطۀ میانگین   

IÀ ï¾TÿÀ ¸Ã«ºIÃ¶

¯I¨ jHk÷U ¸Ã«ºIÃ¶
x yA ( , )

x y x y

      
      

         


1 2 3 4 5 6 7 4 507 48 5 15 10 12 50 7
7 7

   

xجاي    y حرف ،a تر باشد: دهیم تا ساده را قرار می  
aA ( , )


504 7   

)aAمعادلۀ خط گذرنده از نقطۀ میانگین    , ) 504 )Bو نقطۀ انتهایی  7 , )7 xباید بنویسیم. بعد در این معادله، اگر را  12  قرار دهیم و  9

y  )Cبه ما بدهد، یعنی نقطۀ  8 , )9 هم باید روي این خط باشد. پس بهتر است خودمان را اذیت نکنیم! حاال که قرار است این سه نقطه  8
  برابر باشد: Bو  Aباید با شیب خط گذرنده از  Cو  Bند، پس شیب خط گذرنده از روي یک خط باش

BC

AB

m
a a aa

am

 
    

        
 

  
 

8 12 29 7 34 2 34 42 7650 2112 347
7 4 21

   

xپس:    y  76   

  اقتصاداقتصاد
  ٤ ۀنیپاسخ: گز -١٢١
اشـاره دارد نـه  »سرمایۀ مـالیªفهوم است که به م ٤و تنها گزینۀ  نباشد »اي کاالي سرمایهªصورت سؤال مفهومی را خواسته که بیانگر  الف)  

ªاي کاالي سرمایه«  
  کند. با تبدیل به عوامل تولید به فرایند تولید کمک می »سرمایۀ مالیªبررسی گزینه نادرست:   
  دانند: اقتصاددانان دو مورد را بیانگر مفهوم کمیابی میب)   
  منابع و امکانات موجود محدود هستند.) ١  
  ري از منابع و امکانات موجود محدودیت دارد.بردا انسان در بهره) ٢  
  کند. شود و با تغییر قیمت، مصرف ما تغییري نمی کاالیی که براي تأمین نیازهاي اولیه مصرف می کاالي ضروري: دارو   
  شود. ر گرفته میکا کاالي بادوامی که در فرایند تولید از سوي نیروي انسانی به فروشی  اي: یخچال در مغازۀ بستنی کاالي سرمایه  
  شود. تر مصرف می اهمیت کاالیی که براي تأمین نیازهاي کم کاالي لوکس: نورافشان   

Q1 Q2 Q3

SwHn ®ÃLwOa ®ÃLw
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  ١ ۀنیپاسخ: گز -١٢٢
  الف)   

 
72 612 

ÁHï¾ÄI¶ow Á¯I¨ SµÃ¤
ÁHï¾ÄI¶ow Á¯I¨ kÃÿ¶ oµø

  هزینۀ استهالك  

  ج)   

( ) /  
572 % 5 3    مقدار کاهش قیمت 6100

/ /  72 3 6 68   قیمت جدید 4
  را حساب کنیم: »بªتوانیم قسمت  دست آوردیم، می اال که قیمت کاالي جدید را بهح  
  ب)  

/ / 
68 4 5   استهالك جدید712

  سال را حساب کنید: ٣دقت کنید: سؤال از شما خواسته بود که هزینه استهالك براي   
/ / 5 7 3 17 1  

  ٣ ۀنی: گزسخپا -١٢٣
که صعودي است، همیشه منحنی عرضه است. در منحنی عرضه، افزایش قیمت، با مقدار عرضه رابطۀ مستقیم دارد. یعنی با افزایش  اي منحنی  

  یابد. قیمت، مقدار عرضه نیز افزایش می
  افزایش عرضه   افزایش قیمت  منحنی عرضه   
  افزایش یافته است در نتیجه میزان عرضه نیز افزایش داشته است. Mه نقطۀ ت ببسن Nبا توجه به نمودار، قیمت در نقطه   
  ٢ ۀنی: گزپاسخ -١٢٤
هـاي اقتصـادي تمرکـز و  هاي اقتصادي، اصل رفع نیازهاي انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه همچون دیگر نظـام الف) در تحکیم بنیان  

اقتصـاد ªشود و در اسالم، طبق مقدمـه قـانون اسـامی  عامل تخریب و فساد می شکاف ثروت و سودجویی؛ زیرا در مکاتب مادي، اقتصاد
  .»وسیله است، نه هدف

  آید. حساب می اي به ب) بانک توسعه اسالمی مستقر در جده، وابسته به سازمان کنفرانس اسالمی بوده و بانک توسعه  
مشاهده است و به آن اصـطالحاً  ه در بازارهاي نیروي کار و سرمایه نیز قابلشود، بلک المللی، تنها به کاال و خدمات منتهی نمی ج) مبادالت بین  

ªشود. گفته می »حرکت سرمایه  
توانند از طریق اینترنت نیز بـه  گذاري در بورس وجود دارد که در آن اشخاص می د) عالوه بر امکان خرید حضوري، روش دیگري براي سرمایه  

  عنوان رسید دریافت نمایند. د خود را بههاي چاپی خری خرید بپردازند و نمونه
  ٢ ۀنی: گزپاسخ -١٢٥
  براي حل این مسئله باید به چند نکته دقت کرد:  
  حواسمان به تبدیل و تکمیل اطالعات جدول باشد.) ١  
  دقت کنیم که اگر مقدار تولید خالص را خواستند حتماً مقدار استهالك را کسر کنیم.) ٢  
مثالً در این سؤال مقدار و مجموع ارزش مواد غذایی، پوشـاك و (یم. وت سؤال ذکر شده و در جدول نیامده غافل شاز اطالعاتی که در صور) ٣  

  )آالت را در صورت سؤال آورده، نه در جدول ماشین

  
1 44   هزینۀ استهالك 114

  
1 33   ارزش تولید مردم که در خارجند 113

  الف)   
  تولید خالص ملی آالت  مواد غذایی، پوشاك، ماشین ارزش تولید مردم کشور که مقیم خارجند  خدمات  تهالك اس  

    145 11 44 11   تولید خالص ملی 189
  ب)   

   تولید ناخالص داخلی آالت  مواد غذایی، پوشاك، ماشین ارزش تولید خارجیان مقیم کشور  خدمات 
   145 33 44   تولید ناخالص داخلی 222

  222 11   تولید خالص داخلی  ٢٢٢ هزینۀ استهالك  211

/ 
211 8 4425 

Â±iHj }²Ii kÃ²¼U
n¼z¨ SÃ÷µ]

  سرانۀ داخلی  
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  ٤ ۀنی: گزپاسخ -١٢٦
  د.شو گفته می» زنجیرۀ خلق ارزشªافزوده،  الف) به تمامی مراحل ایجاد ارزش  
  شود. ها بدون توجه به میزان سود، هزینه و بازار انجام می ب) کاالهاي راهبردي: کاال و خدماتی که تولید آن  
اسـت. طبـق ایـن شـرط بایـد در مقابـل کـاالي  »عبور از بازارªج) یکی از شروط مهم، براي اینکه یک کاال در تولید کل حساب شود، شرط   

  ود. اما کاشت سبزیجات در منزل براي مصرف خانگی، این شرط را ندارد.پرداخت ش )پول(اي  دریافتی، هزینه
  ١ ۀنی: گزپاسخ -١٢٧
  ، با مازاد عرضه مواجه هستیم.»١محدودۀ شماره ªدر محدودۀ باالي قیمت تعادلی الف)   
  لی است.، منطقۀ تعاد)کند برخورد می(کنند  اي که در نمودار عرضه و تقاضا با یکدیگر تالقی پیدا می نقطهب)   

  ٦٠٠ مقدار 
  

  ٢٥٠ قیمت   Cنقطۀ 
  که پایین قیمت تعادلی قرار دارد، با کمبود عرضه مواجه هستیم. ٣در محدودۀ شماره ج)   
رضه، اما در گزینـۀ ترتیب منحنی تقاضا و ع طراح محترم در این قسمت دچار اشتباه شده است. چون در صورت سؤال ذکر شده است که بهد)   

  ترتیب اعالم نشده است. درست منحنی تقاضا و عرضه به
 ٤٠٠واحد است. در قیمت  ١٢٠٠واحد و تقاضا  ٠تومان عرضه  ١٠٠در قیمت ه)   

  واحد است. ١٢٠٠واحد و عرضه  ٠تومان تقاضا 
   

  
  
  
  

   
  ٣ ۀنی: گزپاسخ -١٢٨
         مرحلۀ دوم، مرحلۀ تولید نخ است:    7500 6500   افزودۀ مرحلۀ دوم ارزش 1000
      مرحلۀ چهارم، مرحلۀ پوشاك است:     19000 11000   افزوده مرحلۀ چهارم ارزش 8000
  وجود دارد: »تولیدات کلیªب) سه روش براي محاسبات   
  اي  روش هزینه) ٣  روش درآمدي) ٢  ارزش افزوده) ١    
روش ªشـود  اي نیستیم و روشی که در آن درآمد عوامل تولیـد بـا هـم جمـع می زش کاالهاي واسطهاي نگران محاسبۀ ار ج) در روش هزینه  

  است. »درآمدي
  کنند. ها را با هم مقایسه می د) اقتصاددانان براي جلوگیري از اشتباه حداقل دو روش را انتخاب کرده و جواب  
  ٢ ۀنی: گزپاسخ -١٢٩
  کنند. شوند، اما بیشتر نقش بانک تجاري را ایفا می هاي تخصصی محسوب می بانک هاي مسکن و کشاورزي، اگرچه جز الف) بانک  
هـا و معـادن شـامل  برداري مراتع، چـوب جنگـل گونه کاري است. بهره معناي برداشت محصول آمادۀ طبیعت، بدون انجام هیچ ب) حیازت به  

  شود. هایی از آن است، که نتیجۀ آن موجب مالکیت فردي می نمونه
هاي بومی و محلی کشورها و همچنـین  طور معمول به تفاوت شود، زیرا الگوهاي توسعه به یافتگی، معادل غربی شدن تلقی می اهی توسعهج) گ  

  ها توجه الزم را ندارند. هاي آن به تاریخ، فرهنگ، باورها و ارزش
اي از  کنند، در این حالت درآمد خانوارهـا، نماینـده ده میاي استفا دست آوردن شکاف درآمدي، از شکاف هزینه د) هرگاه اقتصاددانان براي به  

  هزینۀ آن است.
  ٢ ۀنی: گزپاسخ -١٣٠

  نقدینگی

  

  ها اسکناس
  مسکوکات

  ها سپرده
  

  دیداري
  غیردیداري

  الحسنه هاي قرض حساب
  

  پول شبه
  

  هاي غیردیداري سپرده
  

  دار مدت
  غیردیداري
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600 1200
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  )٤و  ٣هاي  حذف گزینه(الف)   

  
2 2000 ها ارزش اسکناس 8005 

2
  مسکوکات 5

  ب)   
  پول حجم شبه  )غیردیداريهاي دیداري و  مجموع سپرده هاي دیداري  سپرده( الحسنه  قرض

( )   1000 180 1280   پول حجم شبه 2100
  ج)  

  نقدینگی یا حجم کل پول ها  اسکناس مسکوکات  هاي دیداري و غیردیداري  مجموع سپرده الحسنه  قرض
    2000 800 1000 1280   نقدینگی یا حجم کل پول 5080

  ١ ۀنی: گزپاسخ -١٣١
  دهندۀ وضعیت تعادل است. جدول، نشان ٤الف) ردیف   
  ٢٠٠ قیمت تعادلی     
  )برابري عرضه و تقاضا(واحد  ٦٠٠ مقدار تعادلی     
  ٣و  ٢، ١ هاي  تر از تعادل است. یعنی ردیف ها کمتر و پایین ب) کمبود عرضه مربوط به قیمت  
  ٧و  ٦، ٥ هاي  هاي باالتر از تعادل است. یعنی ردیف ج) مازاد عرضه مربوط به قیمت  
  ٤ ۀنی: گزپاسخ -١٣٢
  شود.  الف) سیاست تثبیت اقتصادي به دو دستۀ سیاست پولی و سیاست مالی تقسیم می  
  )٣و  ٢، ١هاي  حذف گزینه(    
  کند. ب) دولت براي مدیریت کالن کشور، عالوه بر سیاست پولی از ابزارهاي مالی هم استفاده می  
  کنند: سازي استفاده می مج) اصطالحاتی که اقتصاددانان براي پیگیري مقاو  
  آوري اقتصادي، پایداري  ثبات اقتصادي، استحکام اقتصادي، ضد شکنندگی، تاب    
  د) نفت خام ثروت عمومی است و فروش آن نباید درآمد محسوب شود.  
  ١ ۀنی: گزپاسخ -١٣٣
  تورم نتیجه و پیامد کاهش قدرت خرید پول است.الف)   
  ها، قدرت خرید خود را حفظ نکرده است. پول در مقابل سطح عمومی قیمتب)   
  یکی از دالیل مهم کاهش قدرت خرید پول جامعه، حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه است.ج)   
  ها یک رابطۀ غیرمستقیم است. با سطح عمومی قیمت )یا ارزش پول(رابطۀ قدرت خرید پول د)   
  شود که قدرت خرید پول دستخوش تغییر شده است. طول زمان حفظ کند پس عنوان می از آنجایی که یک واحد پول نتوانسته ارزش خود را در ه)  
  ها وابسته است. و) قدرت خرید پول جامعه به سطح عمومی قیمت  
  ٣ ۀنی: گزپاسخ -١٣٤
تشخیص آن، وجـود است و نحوۀ  »اي نرخ مالیاتی تصاعدي طبقهªشویم که محاسبۀ مالیات، با نوع  با توجه به جدول صورت سؤال، متوجه می  

درسـتی  بـه ٣رسید، چون این مورد فقط و تنهـا در گزینـه  در جدول است و با دانستن همین نکته شما به پاسخ می »نسبت به مازادªعبارت 
  اشاره شده است.

  Aمالیات طبقۀ  صفر 

 100 %15 15RIÃ²I¶B   250 150   Bآمد مشمول در 100
RIÃ²I¶C     350 250 100 100 %20    Cدرآمد مشمول  20
RIÃ²I¶D     450 350 100 100 %25   Dدرآمد مشمول  25
RIÃ²I¶E /     900 450 450 450 %35 1157   Eدرآمد مشمول  5

RIÃ²I¶F     15000 9000 11900 14100 %45   Fدرآمد مشمول  6345
/ /     15 20 25 157 5 6345 6562   هاي ماهیانه حجم مالیات 5

٧٨ (ماه) ١٢/ 6562   مالیات سالیانه5
/ /  15000 6562 5 8437   خالص ماهانه ۀماند کل درآمد ماهانه  مالیات ماهانه  5

  اي ج) نرخ تصاعدي طبقه  
  تعریف نرخ ثابت مالیاتی آورده شده است. ٣اي نیست. در گزینۀ  د) البته که ویژگی نرخ تصاعدي طبقه  
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  ٤ ۀنی: گزپاسخ -١٣٥
  کتاب درسی است. ٨٢جدول صفحۀ  مربوط به

  کشور با توسعۀ انسانی ضعیف ٤٣الف)   
  ٤/٨٩ تولید  ١٠٠٠ومیر در هر  نرخ مرگ    
  سال ٥/٦٠ متوسط امید به زندگی در آغاز تولد     
  کشور با توسعۀ انسانی زیاد  ٤٩ب)   
  ١٠٠ساالن نزدیک به  سوادي بزرگنرخ با    
  ٥/٨٠متوسط امید به زندگی در آغاز تولد     
یافته، درآمد سـرانه  کشور توسعه ٢٠یک از  دالر کمتر است. در حالی که هیچ ١٦٠٠کشور در حال توسعه فقیر از  ٥٠ج) درآمد سرانۀ ساالنه در   

  دالر نیست. ٤٠,٠٠٠شان کمتر از  سالیانه
 دالر بوده است. ٢٢١در حدود دارد و در سودان  ٨٠٦٧٥میالدي تولید ناخالص داخلی سرانه در کشور سوئیس  ٢٠١٥د) در سال   

  اختصاصیاختصاصی  ادبیاتادبیات
  ١ گزینۀ: پاسخ -١٣٦
  در سبک خراسانی هستند. ادبیهاي  مربوط ویژگی» دªو » جªعبارات   
  ٤ گزینۀ: پاسخ -١٣٧
م نیـز علـوم و فنـون دهـ ٧نوشته شده و البته در انتهاي درس » دورۀ سامانیªاست که در » ترجمۀ تفسیر طبريªمتن آورده شده از کتاب   

کـارگیري  کاربرد کلمـات مهجـور، بـهªآورده شده است. هرچند طرح اینگونه سؤاالت ارزش علمی ندارد، اما به هر حال از روي مواردي چون 
  توان به دورۀ اثر و نوع آن پی برد. می» جمالت کوتاه و تکرار کلمات

  ١ گزینۀ: پاسخ -١٣٨
  لگشا: عبید زاکانیصد پند و رساله د    مکاتیب و مجالس سبعه: موالنا  
  عشاق نامه و لمعات: فخرالدین عراقی    نفحات االنس و بهارستان: جامی  
  ٢ گزینۀ: پاسخ -١٣٩
  نوشته است. عطار نیشابوري  االولیاءةتذکرشیوۀ به را  »االنس نفحاتªجامی   
  ٣ گزینۀ: پاسخ -١٤٠
  ها از نظر قلمرو فکري: بررسی گزینه  
  هاي فکري سبک عراقی اعتقاد به قضا و قدر: از ویژگی :٢گزینۀ   هاي فکري سبک عراقی از ویژگی : پرهیز از زهد ریایی:١گزینۀ   
  هاي فکري سبک عراقی : پرداختن به عشق: از ویژگی٤گزینۀ   هاي سبک خراسانی : مدح و ستایش پادشاه: از ویژگی٣گزینۀ   
  ٢ گزینۀ: پاسخ -١٤١
  ست. (الزم به بیان این نکته نیست که این نوع سؤاالت، فاقد ارزش علمی هستند!)ا فرخی یزدياین بیت مربوط به یکی از اشعار   
  ١ گزینۀ: پاسخ -١٤٢
  ªو  محمدباقر میرزا خسروي اثر» شمس و طغراªاست هوشنگ گلشیرياز آثار » برۀ گمشدۀ راعی  
  ٣ گزینۀ: پاسخ -١٤٣
  توان به آن پی برد. نیز می» هاي ساده بندي جملهªو » زبان شعرªهاي  ترکیبشعر معاصر پرداخته است و از روي  زبانیهاي  این گزینه به ویژگی  
  ٢ گزینۀ: پاسخ -١٤٤
  ªخان بدیع حسن میرزااز  »داستان باستان ،ªسید مهدي شجاعیاثر » جاي پاي خون ،ªو احمد محمود نوشته شده توسط » ها همسایهª تهران

  است مرتضی مشفق کاظمیاز آثار » مخوف
  ٤ گزینۀ: پاسخ -١٤٥
  استعارۀ مکنیه: خندۀ مهتاب  
  در این بیت استعاره مصرحه دیده نمی شود.   
  بررسی سایر ابیات:  
: تضاد: بستن و بگسیختن/ مجاز: زلف اینجا مجاز از خود معشوق است که شاعر دلبستۀ آن شده است. (هرچند که این یـک نسـبت ١گزینۀ   

  است، اما مجبور به مجاز گرفتن هستیم!) ادبی رایج است که جایگاه دل عاشق در زلف یار
  چمن مجاز از باغ مجاز:  /زلف و رخ با سایه و روشن: لف و نشر: ٢گزینۀ   
/ اسـتعارۀ مصـرحه: آتـش اسـتعاره از روز شمع سـیهاستعاره مکنیه:  ) /از لب توي دوروقت  از لب تو به دور باد/(دور از لب : ایهام: ٣گزینۀ   

  عشق/ آب استعاره از اشک
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  ٤ گزینۀ: پاسخ -١٤٦
  هاي مکنیه به کار رفته اما در گزینۀ چهارم استعاره از نوع مصرحه است. در ابیات صورت سؤال و هر سه گزینۀ دیگر استعاره  
  ªهمگـی از نـوع مکنیـه » ترشرویی گردون و خندۀ برق ،تراویدن مهتاب، کام حرص، سالم کردن باغ، پیاده رفتن سبزه، سوار رسیدن غنچه

  استعارۀ مصرحه از لب است.» لعلªند. در گزینۀ چهارم هست
  ٣ گزینۀ: پاسخ -١٤٧
در معنـاي مـزۀ شـیرین و » شـیرینªایهام تناسب:، استعارۀ مکنیه است/ »خندۀ بهارªاستعاره: / اضافۀ تشبیهی است» کوه جنونª :تشبیه  

ªخندۀ شیرینآمیزي:  حس/ عنوان معشوقه که با فرهاد تناسب دارد به» شیرین  
  ٣ گزینۀ: پاسخ -١٤٨
  »چند بیت از ابیات زیر وجه شبه دارندªآید منظور طراح سؤال این بوده است که:  به نظر می  
  + از دود داغی به دل داشتن درفشان بودن/ / آب از سر گذشتنکردناز نقاب بیرون کار رفته: روي  وجوه شبه به  
  ٤ گزینۀ: پاسخ -١٤٩
  جگرتشنه بودن جام./ تشخیص: تمجاز از شراب اس »جامª :بیت الف  
  .کنایه از گذشتن از جان است »ترك سر گفتنª، جناس اختالفی دارند./ »در و سرª :بیت د  
  ١ گزینۀ: پاسخ -١٥٠
  به) است. وجه شبه حذف شده است. آب چشم من (مشبه) چون (ادات) دانه انار (مشبه  
  ها: بررسی سایر گزینه  
  شبه به/ عاشق و مست بودن: وجه من: مشبه) مرغان چمن: مشبه/ چو: ادات/ ٢  
  شبه به/ بوسه بر جناب دادن: وجه ) خورشید: مشبه/ همچو: ادات/ بندگان: مشبه٣  
  شبه به/ یک قبا بودن و پروا نداشتن: وجه ) آن: مشبه/ همچو: ادات/ سرو و صنوبر: مشبه٤  
  ٢ گزینۀ: پاسخ -١٥١
  ها:  آرایه  
  بیچارگی و بدبختی کنایه از» روزي سیهªکنایه: د/   
  بر و سر -جناس: الف/ وفا و جفا  
  در دایره معانی شطرنج با هم تناسب دارند.» مات و شاهªایهام تناسب: ب/   
  نیز تشخیص و استعارۀ مکنیه است.» سر بر زانو گذاشتن بنفشهªاستعاره مکنیه است. » زلف سرکشه/ ªاستعاره:   
  »مانتیر و کªبا » مژه و ابروªلف و نشر: ج/   
  ٣ گزینۀ: پاسخ -١٥٢
  بررسی ابیات:  
  است.» گوي و توپªمعناي  است و در مصراع دوم به» فعل گفتنªمعناي  در مصراع اول به» گویمªالف)   
  است.» فعل مضارع التزامی از مصدر بردنªباشد، اما در مصراع دوم  می» تهی و پاكªمعناي  در مصراع اول صفت است و به» بريªج)   
  است.» فعل اسناديªو در مصراع دوم » وجود نداردªمعناي  در مصراع اول به» نیستªد)   
  ردیف هستند.» تو باشدªو » به منªترتیب  بهªه» و » بªدر ابیات   
  ٣ گزینۀ: پاسخ -١٥٣
  ªکلمات قافیه هستند/ » زیبایی و بگشاییªاست/  ١در هر دو حرف قافیه و بر اساس قاعده و تبصره » اªقی است.حروف الحا» یی  
  ٤ گزینۀ: پاسخ -١٥٤
  وزن مصراع داده شده با بیت گزینه چهارم یکسان است. (سروده شده در وزن مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن یا مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل)  
  ها: بررسی سایر گزینه  
  : مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن١  
  : فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن٢  
  لن فعلن: مفاعلن فعالتن مفاع٣  
  ١ گزینۀ: پاسخ -١٥٥
  ها: بررسی گزینه  
  لن)/ آمدن هجاي کشیده در انتهاي مصراع (گُفت) ) اختیار زبانی ندارد. اختیار وزنی: ابدال در آخر مصراع دوم (فعلن تبدیل شده به فع١  
لن)/ آمدن هجاي کشیده در انتهـاي  شده به فع ) اختیار زبانی: حذف همزه (حافظ ار) . اختیار وزنی: ابدال در آخر مصراع دوم (فعلن تبدیل٢  

  مصراع (نَست)
  ) اختیار زبانی: حذف همزه (کن آنچنان) . اختیار وزنی: آمدن هجاي کشیده در انتهاي مصراع (رَفت) ٣  
فت) ٤     ) اختیار زبانی: حذف همزه (زنهار از آن) . اختیار وزنی: آمدن هجاي کشیده در انتهاي مصراع (رِ
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  ٢ گزینۀ: پاسخ -١٥٦
  لن (باشد نیست)  اختیار ابدال: تبدیل فعلن در انتهاي مصرع اول به فع  
  بلند بودن هجاي پایانی: نیست  
  شود. به ضرورت وزن، بلند خوانده می» سایۀªبلند تلفظ کردن مصوت کوتاه: هجاي آخر   
  ١ گزینۀ: پاسخ -١٥٧
  قسیم بندي به دو شکل را ندارد.است و قابلیت ت» مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلنª ١وزن گزینۀ   
  ها: بررسی سایر گزینه  
 مفعولن مستفعل مفعولن مستفعل=  مفاعیلن مفعول مفاعیلن مفعول )٢  
 مستف مستفعل مستفعل مستفعل=  فعولن مفاعیل مفاعیل مفعول )٣  
  فعولن مستفعلن فعولن مستفعلن=  فاعالتن مفعول فاعالتن مفعول )٤  
  ٣ گزینۀ: پاسخ -١٥٨
  است که دوري یا دولختی نیست.» مستفعل مستفعل مستفعل مستفªیا » فعولن مفاعیل مفاعیل مفعولªن این بیت وز  
  ها: بررسی وزن سایر گزینه  
  ) مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن٤  ) مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن٢  ) مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن١  
  ١ گزینۀ: پاسخ -١٥٩
  عیلن مفعول مفاعیلنوزن صحیح: مفعول مفا  
  ٣ گزینۀ: پاسخ -١٦٠
  ») آب قدمشªدر این بیت تنها یکبار از اختیار بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه استفاده شده است. (کسرۀ اضافی در   
  ٤ گزینۀ: پاسخ -١٦١
  یم سایر ابیات:اشاره شده است. مفاه» از خودگذشتگی براي کمک به دیگرانªبه مفهوم  ٤در هر دو بیت صورت سؤال و گزینۀ   
  بازي و فداکاري عاشقانه ) جان١  
  ) محروم ماندن عاشق از وصال٢  
  ) سختی کشیدن و ظلم دیدن عاشق٣  
  ٢ گزینۀ: پاسخ -١٦٢
  اشاره شده است.» نگري اقتصادي و برابر کردن دخل و خرج آیندهªبه مفهوم  ٢در هر دو بیت صورت سؤال و گزینۀ   
  ٤ گزینۀ: پاسخ -١٦٣
  اشاره کرده است.» انگیزي چشم معشوق فتنهªکه در بیت چهارم شاعر به  است. درحالی» جاودانگی عشقª ،٤ترك تمام ابیات جز بیت محتواي مش  
  ٤ گزینۀ: پاسخ -١٦٤
  به مفهوم انتظار اشاره شده است.ªه» و » بªدر ابیات   
  مفاهیم سایر ابیات:  
  الف) منتظر غم عشق بودن (!)  
  اه عشقبازي در ر ج) لزوم جان  
  د) وصال عاشق و معشوق  
 ١ گزینۀ: پاسخ -١٦٥

  اختصاصیاختصاصی  عربـیعربـی
  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۶
» فقـط«، ۴در گزینـۀ  /)۴تی یگانـه (رد گزینـۀ اُّمًة واحدة: امّ )/ ۲و  ۱های  (رد گزینه اّمت ش�ست ،هذه اُّمتكُم: این /)۱این (رد گزینۀ  هذه:  

  اضافی است.
  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۷
 )/۴و  ۲ هـای : در آب رسد (رد گزینـهيف املاء البـارد )/۴و  ۲ های (رد گزینهها  بسیاری از اردک: الكث� من البطّ  )/۴و  ۱های  (رد گزینه بینیم میى: ر نا نَ إنّ   

  )۴و  ۲ ایه (رد گزینه چنین نیست انسان این) در حالی که( ليس كذلك: و حال آنکه اإلنسانُ  ها)/ : در زمستان (رد سایر گزینهتاءيف الشّ 
  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۸
صـورت التزامـی ترجمـه  ، فعـل بـه...»و مـا ِمـن «)/ نکتۀ مهم: بعد از الی نفی جـنس ۲و  ۱های  (رد گزینه هیچ درختی نیست: ن شجرةٍ ما مِ   

 هـا)/ (رد سـایر گزینـه ته باشـدای داشـ برای مردم فایـده(جملۀ وصفّیه):  اسو لها فائدة للنّ ها)/  : کاشته شود) (رد سایر گزینهسَر غْ تُ ( شود می
  ها) (رد سایر گزینه دهند میوه می: ثمرتُ 
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  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۹
 اگـر: ق/ إن � يتحّقـ)۳و  ۱هـای  (رد گزینه زیست ما در خراب کردن محیط: يف تخريب بيئتناها)/  (رد سایر گزینه چقدر رسیع است: ما أرسع  

  )  ۴و  ۱های  . (رد گزینهبرشیت است ۀکنند این تهدید و :ةللبرشيّ  دٌ فهو مهدّ )/ ۴(رد گزینۀ  ق نشودمحقّ 
  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۰
ة و هـذه سـنّ  هـا)/ (رد سـایر گزینـه کردنـد مـی هیـتغذ :ىتغـذّ كانـت تَ  هـا)/ (رد سایر گزینه کرد مراقبت میگ�ن ...  بی ... مراقبًة: راقبكان يُ   

  )۲و  ۱های  (رد گزینهاست  عتیطب تنّ س ،نیو ا: بيعةالطّ 
  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۱
دارد و «صـورت  همراه اسم یا ضمیر بـه» لدي، عند، لـ«/ نکته: میکن �ی لذا به تغي� فکر: رـغيير بالتّ فكّنُ  لهذا الـف: همۀ ما/ لدینا: داریم/ ناكلّ   

  شود. ترجمه می» مشتقاتش
  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۲
  ها: بررسی سایر گزینه  
  گی هفت التیتعط گذراندنی برا: ةطالت األسبوعيّ قضاء العُ لِ دلیل رف�/  : بههاِب ب ذَ بسبیابد/  ) یَزداد: افزایش می٢  
   شود (فعل مجهول) می دیتول: جنتَ تُ  )٣  
  : برای شناساییِف عرُّ للتّ ی/ صوت یة: امواجصوتيّ  أمواجاً ) ۴  
  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۳
 آیـد/ صورت مفرد می نکته: اگر فاعل پس از فعل بیاید، فعل در ابتدای جمله به ها)/ (رد سایر گزینه حونالفالّ : إستخرج کشاورزان استخراج کردند  

  )۴ی: ماًء (رد گزینۀ آب)/ ۴و  ۳ های (رد گزینه من برئ القرية: از چاه روستا
  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۴
  ، اشاره شده است.که علمی نداردانسانی به مفهوم  ٢که در گزینۀ » شک نفس (انسان) بسیار امرکننده به بدی است. بی«ترجمۀ عبارت:   
  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۵
  »لذو فضلٍ «خربه  » علی الّناس«خربه   
  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۶
  معرب ّي حروفه األصلّیة: (ش ت م)/ مبن م ت) ش (ة: حروفه األصليّ   
  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۷
  »تفعیل«من باب  » تفّعل«من باب   
  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۸
ش      باشد. می» کننده پاک«معنای  اسم فاعل به» راً طهِّ مُ « است/» ِسالح«صورت  در عربی به» سالح«خوانِ
  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۹
  »پدرم با ما سخن گفت تا از خطراتی که در برابر ماست، آگاه شویم!«رساند.  الم علّت فعل اّول را می ٢در گزینۀ   
  باشد. معنای باید می در سایر گزینه ها به  
  واهیم در آب شنا کنیم، باید از عمق آن آگاه باشیم!) اگر بخ١  
  ) باید آگاه باشیم تا زیبایی طبیعت را در هر چیزی ببینیم!٣  
  ) ه�نا امتحانات نزدیک است، باید به فرصت کوتاه خود آگاه باشیم!۴  
  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸۰
  جواب رشط جملۀ اسمّیه است.» لك فيدةٌ هي مُ «فعل رشط و » نتخبتَ « )١  
  ی نفی هست و در اسلوب رشط دو فعل باید در عبارت وجود داشته باشد. »ما: «أرىض ) ما۲  
  باشد. (هیچ دانشمندی نیست که به علمش عمل کند مگر این که خیر را در نتیجه عملش ببیند!)  می» هیچ ... نیست«معنای  به» ما من) «۳  
  اسم پرسشی است. » ما) «۴  
  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۱
  درست است.» ي عرشة سنةً إثنت«، مفرد است. پس ٩٩تا  ١١اعداد معدود   
  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۲
  ها: های مرفوع در گزینه اسم  
  : خربدةمتعدّ مبتدا/ ألوان: صفت/ رة: منوّ  : نائب فاعل/مصابيح )۲  : خرب حروف مشّبههٌس مقدّ  : صفت/بونَ دّ املؤ : فاعل/ األوالدُ  )١  
  : فاعلاملؤمنونَ : خرب/ صفاٌت مبتدا/  :هذهِ  )۴    : خرب حروف مشّبههأكربُ  )۳  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

25 

 

  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۳
 باشد که فعل است. می» یکون« ۴باشد که اسم هستند اّما در گزینۀ  می» جناحُ «و » قريبة«، »محبوٌب «ترتیب  ها به خرب در سایر گزینه  
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  داشتنی باشد! صحبت کردم، برای تو نیز دوستکشم و دربارۀ او  ) شاید دانشمندی که او را انتظار می۱  
  ) از رحمت خدا ناامید نشوید؛ زیرا او به نیکوکاران نزدیک است!۲  
  کنی! وسیلۀ آن پرواز می ها بال تو هستند که به ) دوستانت را گرامی بدار؛ گویی آن۳  
  خوریم، باشد! ) ای کاش غذای بیچارگان از آنچه ما می۴  
  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۴
  نیز منفی است. » إّال «منه نیامده و جملۀ پیش از  ر این گزینه مستثنید  
  منه در سایر گزینه ها عبارت است از: مستثنی  
  »شیئاً ) «۴  »  غذاءً « )۲  »دٌ أح« )١  
  :ها ترجمۀ گزینه  
  ند!خور  ها �ی ) جغدها در مزرعه غذایی جز موش۲  کند، مگر کسی که به او نیکی شود! ) کسی به ما نیکی �ی۱  
  بیند! ) شخص بدبین در هر فرصتی چیزی جز سختی �ی۴  شوند! های اسیدی فقط باعث آلودگی در هوا می ) باران۳  
  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸۵
  باشد. فعل مخاطب است و ساختار منادی می» إجعل« ۱در گزینۀ   
ضـ�یر  ۴و  ۳ هـای های غایب هستند. در ضمن در گزینـه فعل» جيبيُ « و» ع�يُ « ،»ظواحافَ « های آیند و فعل های غایب �ی بعد منادی فعل  

  اند. غایب هم ذکر شده

  تاریـختاریـخ
  ١پاسخ: گزینۀ  -١٨٦
جه) به (پن» اندرگاهªرا به نام  یشد. سپس پنج روز اضاف یم میتقس روزه ٣٠ي دیماه خورش ١٢سال به  ساسانیان، ۀي اوستایی دورشمار گاه در  

  افزودند. میآخر ماه دوازدهم 
  ٣پاسخ: گزینۀ  -١٨٧
آمد. شوش و چغامیش در خوزستان، شـهداد و جیرفـت در کرمـان، شـهر  وجود به رانیشهرها در فالت ا نینخست ش،یهزار سال پ ٥حدود   

  شهرها بودند. نیا ۀدر کاشان از جملسوخته در سیستان و سیلک 
  ١پاسخ: گزینۀ  -١٨٨
  کرد. یلشکرکش یکنون یۀو جنوب روسـ اهیس يایدر شمال در یدستبه مناطق دور ،»ییصحراگرد سکا لیدفع حمالت قباªمنظور  به وشیدار  
  ٢پاسخ: گزینۀ  -١٨٩
در  يدر مبادالت تجار یو مس يا نقره يها و سکه افتیخصوص در شهرها گسترش  کاربرد پول به ،»انیساسانª ژهیو و به »انیاشکانªدر دوران   

  جوار یافت شده است. هاي هم هاي ساسانی، در ایران و سرزمین از سکه. تعداد فراوانی افتاد انیبه جر یعیوس ۀمنطق
  ٤پاسخ: گزینۀ  -١٩٠
روابط  يرونق، برقرار نیاز عوامل مهم ا یکویژه بازرگانی خارجی رونق اساسی گرفت که ی ، جریان دادوستد به»اشکانیانªبا به قدرت رسیدن   

ایران به اروپا متصـل  قیرا از طر نیچ که شمیابر ۀ معروف بهجاد. بود شمیمعروف ابر ۀجاد شیگشا یدر پ نیو چ رانیا انیم يو تجار یاسیس
    .افتی شیگشا »هانª ۀکرد در دور می

  ١پاسخ: گزینۀ  -١٩١
  انجام گرفت. »انیهودی ییجو بهانهª یو در پ یبود که به فرمان اله یاقدامات از یکیمکه،  يسو المقدس به تیمسلمانان از ب ۀتغییر قبل  
  ٢پاسخ: گزینۀ  -١٩٢
بـه طـائف   امبریالعاص را که پ یبن اب . وي حکمگرفت شیاز خود در پ شیپ ينسبت به خلفا یروش متفاوتسوم)،  ۀبن عفان (خلیف عثمان  

  مدینه بازگرداند.  به کرده بود، دیتبع
  ٤پاسخ: گزینۀ  -١٩٣
 ۀدهقانی منطقـکهن  يها در خاندان شهیر »انیسامانªو  »انیطاهرªهجري)،  ٤و  ٣حکومتی ایران پس از اسالم (در قرون  يها سلسلهاز میان   

  خراسان و ماوراءالنهر داشتند.
  ٤پاسخ: گزینۀ  -١٩٤
  ªاست مشهور به دموت ۀآن، شاهنام ۀماند باقی ۀروند. نمون یشمار م ر بهمصوّ هاي شاهنامه آوردن دیمغول از مشوقان پد »لخانانیا.  
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  ٤پاسخ: گزینۀ  -١٩٥
 ریـنظ یاز آثـار بـ یباشناسـیو ز ياست، اما از نظر فن معمـار یتر از مسجد جامع عباس کوچک لحاظ وسعت و ابعاد، ، بها� لطف خیسجد شم  

را  يا ننـدهیهـر ب یو شـگفت نیاست که تحسـ يا هنرمندانه يکار یکاشªشاخص هر دو مسجد،  يها یژگیاز و. رود یشمار م به رانیا يمعمار
  .»زدیانگ یبرم

  ٤پاسخ: گزینۀ  -١٩٦
 يریـگیو پ دهیـو بـا ا »در داخل کشـور ،یرانیا انیبه دانشجو دیآموزش علوم مختلف و فنون جدªبود که با هدف  یاز مدارس یکیدارالفنون   

بتواند  قیرط نیها به خارج کند تا از ا فرستادن آن نیگزیقصد داشت تا آموزش دانشجو در داخل کشور را جا ریرکبیشد. ام سیتأس ر،یرکبیام
آموختن دانـش ªدارالفنون،  ۀدیگر اهداف امیرکبیر براي تأسیس مدرساز  داشته باشد. يشترینظارت ب س،یتدر يها و روش دیبر محتوا و اسات

  بود. »کشور یو دفاع یتوان جنگ تیتقو زیو نآن  ۀاشاعو  دیجد ینظام
  ٣پاسخ: گزینۀ  -١٩٧
د نـتوان خصوص بعد از ماجراي مشروطه باال رفته و نمـی ها یادآور شد که آگاهی مردم به ا به انگلیسینکته راین  ١٩١٩ نتیجه ماندن قرارداد بی  

د. در نتیجه مأموران انگلستان در ایران تصمیم گرفتند تا شخص مورد اعتماد خود را بـه نمانند هندوستان، ایران را به خاك بریتانیا اضافه کن
بـه  یابیدسـت يدولت انگلستان برا. در نتیجه، صورت غیرمستقیم اهداف خود را در ایران پیاده کنند د بهرسانند تا از طریق او بتواننبحکومت 

  برآمد. » ایران حکومت رییتغªاهداف خود، درصدد 
  ٣پاسخ: گزینۀ  -١٩٨
  ªوزیر ایران  در مقام نخست» آرا سپهبد حاجعلی رزمª پـس از د. صنعت نفت مخالف بوشدن  یو با مل »کرد یمي دار انگلستان جانب استیساز

ªد.شدن صنعت نفت برداشته ش یمانع بر سر راه مل نیتر ، مهم»یطهماسب لیدست خل آرا به رزم یاعدام انقالب  
  ٤پاسخ: گزینۀ  -١٩٩
 يبرا یاله ۀیخف را از الطافوي حضرت امام، رحلت  ،»رفت ایاز دن یطرز مشکوک به ،(ره)ینیفرزند ارشد امام خم ،یحاج آقا مصطفªپس از آنکه   

  .خواند یانقالب اسالم
  ٢پاسخ: گزینۀ  -٢٠٠

از  يریـاز مسـئوالن و شـمار کث يادیز ۀد و عدترور را آغاز کردن »)نیخلق (منافق نیسازمان مجاهدªگروه فرقان،  ي اعضايریپس از دستگ  
 گروه فرقان هستند.  ۀها دربار منافقین و سایر گزینهگروهک  ۀدربار ٢گزینۀ ي را در کوچه و بازار به شهادت رساندند. بنابراین، مردم عاد

  جغرافیاجغرافیا
  ٤پاسخ: گزینۀ  -٢٠١

هاي یـک شـهر بـه  میزان حضور وسایل نقلیه و عابران در خیابانªعنوان کلید معرفی کرده است، این پاسخ که  را به ٢گزینۀ سازمان سنجش   
تواند تناسب  می ٤رسد گزینۀ  به نظر می ، تناسب چندانی ندارد.»ا چیست؟دالیل افزایش جمعیت در شهرهªبا پرسشِ » اوج خود رسیده است

  شده، داشته باشد. بیشتري با محتواي خواسته
  ٢پاسخ: گزینۀ  -٢٠٢
  ªصفحات عمان و ایران است.  ، برخورد خردهبشاگرد يها کوه رشته» گیري علت شکل  
  ها: بررسی سایر گزینه  
  اشاره دارد. » ها نفشا گلªگیري  به عامل شکل ٣گزینۀ   
  ها.  گیري آن رود و نه از عوامل شکل ها به شمار می ناهمواري» تغییردهندۀªاشاره دارند که از عوامل » فرسایشªنیز به مفهوم  ٤و  ١هاي  گزینه  
  ٣پاسخ: گزینۀ  -٢٠٣
) عامل صعود. هریک از این دو عامل که وجـود ٢هاي آبی) و  ) وجود هواي مرطوب (نزدیکی به پهنه١براي وقوع بارش دو عامل موردنیاز است:   

  شود.  نداشته باشد، بارندگی ایجاد نمی
السرطان قرار دارنـد. در حـوالی مـدار  مناطق جنوبی کشور و نزدیک به دریاي عمان و خلیج فارس (مانند شیراز) در فاصلۀ کمی از مدار رأس  

وهـواي گـرم و  شـود کـه داراي آب اي تشکیل مـی ها، کمربند پرفشار جنب حارهو ینیو فرونش ینیسنگعلت  به الجدي، السرطان و رأس رأس
  .»شود یم یابر و بارندگ لیمانع از صعود هوا و تشکªکه خشک است 

ر تر بودن زاویۀ تابش نور خورشید، هواي این شهر سردتر از شیراز است. د علت مایل تبریز در عرض جغرافیایی باالتري از شیراز قرار دارد و به  
شود و بـه نقطـۀ اشـباع  تر متراکم می هاي هوا در واحد حجم بیشتر است و رطوبت موجود در هواي سرد نیز سریع هواي سرد، تعداد مولکول

  رسد. به همین دلیل، میزان بارش در تبریز بیشتر از شیراز است.  می
  ٣پاسخ: گزینۀ  -٢٠٤
افزایش رشد طبیعی ªشود. بنابراین از طریق  می يریدچار پ جیتدر کشور به تی، جمعکند دایادامه پ دیدر ابعاد شد تیکنترل جمع استیاگر س  

  ومیر) از پیري جمعیت جلوگیري کرد.  (افزایش میزان موالید نسبت به مرگ» جمعیت
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  ١پاسخ: گزینۀ  -٢٠٥
  ªوجود آورده است. هبدر سطح زمین از سکونتگاه را  یمختلف يها شکل، »یو انسان یعیطب يها دهیپد يریقرارگ یچگونگ   
  ها. گیري اَشکال متنوعی از آن هستند و نه در شکل ها اثرگذار سکونتگاه »گسترشªیا » حذفª) در یانسان ،یعی(طب ییایجغراف طیشراتوجه:   
    ٣پاسخ: گزینۀ  -٢٠٦
   در آن است. یو انسان یعیعناصر طب »ینسب یوحدت و همگونª ه،یهر ناح یاصل یژگیو) ١  
   دارد. »تفاوتªها  شود و با آن یم زیخود متما رامونیپ يها بخش ریساکه از است  دهیرس یاز همگون يا به درجه ییایجغراف ناحیۀ ) هر٢  
در عینِ برخـورداري  که هر واحد يطور به م،یکن یم میتر تقس کوچک يبه واحدها ییارهایرا براساس مع ییایجغراف طیمح کی یوقتبنابراین،   

  . میا کرده »يبند هیناحªبا واحد مجاور تفاوت داشته باشد، در واقع  داخلی،از شباهت و همگونی 
  ٣پاسخ: گزینۀ  -٢٠٧
علت زاویۀ مستقیم تابش خورشـید و گرمـاي همیشـگی، یـک کـانون  دهد. در ناحیۀ استوا به فشار را نشان می تصویر مورد سؤال، هواي کم  

کنند و از هم فاصله  ت میتر حرک عیسر ي هواها شود، مولکول یمنطقه گرم م کی يهوا یوقتشود. علت این امر آن است که  فشار ایجاد می کم
  . شود یاز وزن و فشار هوا در واحد حجم کاسته م ،جهیدر نت ؛رندیگ یم
  ٤پاسخ: گزینۀ  -٢٠٨
  هاي (ب) و (د) نادرست هستند؛ زیرا: عبارت  
   بوم واحد.  متفاوت است؛ نه در یک زیست هاي مختلف، بوم بین زیست شود، یاصل مها ح که از آن میزان تولید ترکیبات آلی و تودۀ زیستی  
    کتاب درسی،  ٥٧با توجه به نمودار صفحۀªمیزان تولید مادۀ آلی مربوط به » کمترینªها در نزدیکی قطب قرار ندارند. هاست که همۀ آن» بیابان  
  ٢پاسخ: گزینۀ  -٢٠٩
 يو اقتصاد خود کاهش دهنـد و بـه رونـق اقتصـاد عی(صادرات و واردات) را بر صنا یتجارت خارج یمنف راتیتأث نکهیا يکشورها برا معموالً  

ممنـوع  ایـمحدود  ،وارداتی يبر کاالها اتیو مال یگمرک يها اند از: وضع تعرفه کارها عبارت نیاز ا یبرخ دهند. یانجام م ییکارها ابند،یدست 
  .يآزاد تجار طقمنا جادیو ا »يا منطقه يتجار -ياقتصاد يها هیاتحاد لیتشکªخاص،  یزمان يها کاالها در دوره یکردن واردات برخ

  تواند درست باشد: هم می ١گزینۀ با توجه به عبارت زیر از کتاب درسی،   
 يها تعرفه و ها اتیمالª نندک یم یسع ها هیاتحاد نیا عضو يکشورها .ردیگ یم شکل هیهمسا يکشورها انیم ،يا منطقه يتجار - ياقتصاد يها هیاتحاد  

  .شود کمک رهاکشو ياقتصاد توسعۀ و رونق به و یابد افزایش منطقه، يکشورها نیب تجارت تا »بردارند ای دهند کاهش خودشان نیب را یگمرک
  ١پاسخ: گزینۀ  -٢١٠

و  يا هیـصـورت ناح د بخـش کوچـک بـهچنـ ایـ کی، مانند نظام سیاسی کشورهاي انگلستان و عراق» اي یا ترکیبی ناحیهªسیاسی  در نظام  
چنـد  ایـ کیـفقـط  دهنده دارد (عبارت الف). در این نظام سیاسی، کننده و ارتباط هماهنگ نقش يحکومت مرکزد و شو یخودمختار اداره م
یـۀ خـود دارنـد اي در ناح ی و اجرایی ویـژهاسیس اراتیاخت ،ناطق خودمختارو م شوند یو خودمختار اداره م يا هیصورت ناح بخش کوچک به

  (عبارت ج).
  ١پاسخ: گزینۀ  -٢١١
  تر (تهران، کرج، مشهد و...)، حوزۀ نفوذ محدودتري دارد. شهر رشت در مقایسه با شهرهاي بزرگ  
کـاال، خـدمات و  انیـآن محدوده و سکونتگاه جر نیکند و ب یم افتدریسکونتگاه کاال و انواع خدمات  کیکه از  ییایجغراف نکته: به محدودۀ  
  گویند. ، حوزۀ نفوذ سکونتگاه میدارد وآمد افراد وجود فتر
  ٤پاسخ: گزینۀ  -٢١٢
  ªموجـب ایـن ویژگـی آمـایش  شود. بـهتعادل برقرار  به منابع و امکانات یاز نظر دسترس باید مناطق کشور نیب»: توجه به عدالت در توسعه

  ونقل) دسترسی عادالنه داشته باشند. و خدمات موردنیاز خود (مانند حمل سرزمین، همۀ مردم کشور باید بتوانند با کمترین هزینه به امکانات
  ªشود. مناطق مختلف کشور در نظر گرفته  يازهاین ، بایدها و جاده عیمانند احداث صنا یعمران يها يزیر در برنامه »:ندهیحال و آ يازهایتوجه به ن  
   ٣پاسخ: گزینۀ  -٢١٣
تونـل (و کوتـاه  یطـوالن ریاز مس یبیترکو شهرك مسکونی واقع در دو طرف یک منطقۀ کوهستانی، ترین مسیر براي متصل کردن د مناسب  

هاي ساخت تونل زیاد است و هـم  شود و اگر کل مسیر هم بخواهد تونل باشد، هم هزینه ) است؛ زیرا بدون تونل، مسیر بسیار طوالنی میکوتاه
  اید. تواند ترافیک ایجاد نم مسیر بسیار کوتاه تونل، می

   ٤پاسخ: گزینۀ  -٢١٤
اگـر  است. هیکه واحد آن مترمکعب بر ثان ندیگو ی) میرود (دب یکند، آبده یرود عبور م نیمقطع مع کیمشخص از  یکه در زمان یبه حجم آب  

  .دهد یرخ م لیشود، س شتریآن بحجم آب رودخانه از میانگین آبدهی سالیانۀ آبدهی 
  ١پاسخ: گزینۀ  -٢١٥
 یۀسرعت تخلدهد. در این نوع از شبکۀ زهکشی،  ی را نشان میکانال مصنوع کی يسو به یزهکش ۀانشعابات شبک تیهداسؤال، تصویر مورد   

  . ابدی یلغزش کاهش م نیو زم يریو نفوذپذ شیب افزااروان
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  اجتماعیاجتماعی  علومعلوم
  ٤ ینۀ: گزپاسخ -٢١٦
ا بر اساس اندازه و دامنه از یکدیگر تفکیک کرد. به این ترتیـب طیفـی در ها ر توان آن و می اند اجزاي جهان اجتماعیهاي اجتماعی،  پدیده ■  

هـاي اجتمـاعی افـراد و در سـوي دیگـر آن  هاي اجتماعی خرد ماننـد کُـنش شود که در یک سوي آن پدیده جهان اجتماعی ترسیم می
  هاي کالن، مانند فرهنگ و جامعه قرار دارند. پدیده

هـاي  هاي جهان اجتماعی، عقاید کالنی هستند کـه بـر ارزش ترین الیه هستند. عمیق هاي جهان اجتماعی یهترین ال عمیقها  عقاید و ارزش ■  
  گذارند. اجتماعی تأثیر می

کدام  اند و هیچ شوند. حقوق و تکالیف به یکدیگر وابسته صورت حقوق و تکالیف افراد ظاهر می به هاي جهان اجتماعی محدودیتها و  فرصت ■  
  شوند. حقق نمیبدون دیگري م

  ٤ ینۀ: گزپاسخ -٢١٧
ها با زمین بستگی داشت. برخی ارباب و گروهی رعیـت بودنـد. در ایـن جوامـع  در جوامع فئودالی غربی، موقعیت اجتماعی افراد به رابطۀ آن  

شود که شامل صـراف، بنـا،  د میها به طبقۀ سوم یا اي از مردم عادي هم وجود داشت که نه اشراف بودند و نه رعیت. به همین دلیل از آن طبقه
و  کفاش و... بود. این طبقه هویت منفی و پست داشت و از نظر قانونی و اجتماعی از هیچ اهمیت و اعتباري برخوردار نبود؛ ولی به علت فوایـد

  شود. کارکردهایی که داشت، تحمل می
  ١ ینۀ: گزپاسخ -٢١٨
صـورت گفتـه یـا  اش را به ودۀ فردي و ذهنی خود قرار دارد. ولی هنگامی که اندیشهاندیشد، در محد وقتی فردي دربارۀ موضوعی خاص می ■  

شود، مهرورزي، به دیگري چون بـا  کند، به جهان فرهنگی وارد می کند یا بر اساس اندیشه و تصمیم خود با دیگران رفتار می نوشته بیان می
  گیرد. قرار میجهان فرهنگی در نظر گرفتن دیگران است در 

آورد؛ زیـرا کشـورهاي  ، امکان عبور از مرحلۀ استعمار به استعمار نو را براي کشورهاي استعمارگر پدید میابستگی کشورهاي استعمارزدهو ■  
شوند، استقالل سیاسی و اقتصـادي  بخش مواجه می هاي آزادي هاي سیاسی و نهضت غربی بعد از آنکه در کشورهاي استعمارزده با مقاومت

  کند تا در چرخۀ نامتعادل جهانی توزیع ثروت قرار گیرند. هاي مستقل را ناگزیر می شاسند، اما اقتصاد وابسته، دولت ت میآنان را به رسمی
  ماکس وبر یابد.  کنند، به شدت رواج می هایی که اهداف دنیوي را به وسیلۀ علوم تجربی تعقیب می در جهان متجدد، کنش ■  
  اند. ساز قرن بیستم دانسته را مشکل سرنوشت محیطی ستهاي زی بحرانبرخی از متفکران،  ■  
  ١ ینۀ: گزپاسخ -٢١٩
شناختی امکان تشـخیص  شده است. در بحران معرفتشناختی  بحران معرفتگرایی، فرهنگ غرب گرفتار  از پایان قرن بیستم، با افول حس ■  

  شود. رها از بشر سلب میها و خوب یا بد بودن هنجارها و رفتا درست یا غلط بودن باورها و اندیشه
ها، پیش روي مـا  ها و محدودیت صورت فرصت هستند که به هاي اجتماعی اطراف ما پدیدهکنیم، محصول  بسیاري از آدابی که ما مراعات می ■  

  گیرند. قرار می
اي  یـد ملـی ضـعیف و شـکنندهگیـري تول کند، باعث شکل ، از آن جهت که درآمد هنگفت و بدون زحمتی ایجاد میاقتصاد وابسته به نفت ■  

  شود که مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت است. می
، هـاي روشـنگري فلسـفههاي روشنگري را فراهم آورد و  دنیاگرایی رایج در سطح هنجارها، رفتارها و زندگی مردم، زمینۀ گسترش فلسفه ■  

  ي داد و فرهنگ معاصر غرب را پدید آورد.هاي عمیق آن تسر هاي سطحی فرهنگ غرب به الیه سکوالریسم را از الیه
  ٣ ینۀ: گزپاسخ -٢٢٠

  روشنگري
  پیامد  ویژگی  دورۀ زمانی

  دئیسم  گرایی، نفی وحی عقل  قرون هفدهم و هجدهم
  دانش ابزاري  گرایی، نفی عقل و وحی حس  قرون نوزدهم و بیستم

  معرفتی بحران  گرایی، نفی تجربه، نفی عقل و وحی افول تجربه  پایان قرن بیستم
  ٢ ینۀ: گزپاسخ -٢٢١
اي شکل گرفت که تقسیم کارش از مرزهاي سیاسی و فرهنگی موجود فراتر رفـت و نظـامی در  هاي هفدهم تا بیستم، اقتصاد گسترده در سده  

  درآورد.صورت پیرامون  صورت مرکز و سایر جوامع را به پدید آورد که جوامع غربی را به» نظام نوین جهانیªسطح جهان با عنوان 
  ٢ ینۀ: گزپاسخ -٢٢٢
  دانند. و نیرویی براي حفظ صلح جهان می ها ارتقادهندۀ وضعیت آنو  حامی کشورهاي در حال توسعهکشورهاي عضو بریکس، خود را  ■  
  شود. یاد می» ناتوي شرقªاز سازمان همکاري شانگهاي با عنوان  ■  
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  ٤ ینۀ: گزپاسخ -٢٢٣
  لی و تجربی:هاي عق روند بسنده کردن به شناخت  
  در فرهنگ قرون وسطی، کتاب مقدس و شهود آبادي کلیسا معتبرترین راه شناخت جهان بود. -١  
  شد.  شناخت از راه عقل و تجربه نادیده گرفته می -٢  
  تدریج به بحران معرفتی انجامید. در دوران رنسانس، این روش معرفتی مورد تردید قرار گرفت و به -٣  
  به شناخت از راه عقل و تجربه بسنده کرد. -٥رفت از این بحران، وحی و شهود را در شناخت علمی نادیده گرفت.  برونجهان غرب براي  -٤  
  ٣ ینۀ: گزپاسخ -٢٢٤
انقـالب را  (ره)پس از گذشت بیش از هفتاد سال از انقالب مشروطه و نیم قرن از حاکمیت پهلوي، انقالب اسالمی ایـران رخ داد. امـام خمینـی  

هاي غربی بود و مأموریت حفظ امنیت منطقه را به عهده داشت. روشنفکران چپ نیـز از صـحنۀ  ی آغاز کرد که شاه تحت حمایت دولتهنگام
  هاي سیاسی داخلی کشور حذف شده بودند. رقابت

  ٢ ینۀ: گزپاسخ -٢٢٥
هـاي علمـی  ماعی استفاده خواهد کرد، ولی تبیینعلوم اجتماعی جهان اسالم از منابع و ابزارهاي تجربی براي توصیف و تبیین مسائل اجت ■  

  کند. و از منابع عقالنی و وحیانی نیز استفاده می شود شناخت تجربی محدود نمیجهان اسالم به 
ردان م ها براي افزایش قدرت خود به سرمایه و پول بازرگانان نیاز داشتند و بازرگانان براي تجارت و سود، نیازمند حمایت نظامی دولت دولت ■  

  داران را سرعت بخشید. ، عنصر دیگري بود که انباشت ثروت سرمایهصنعتبودند. بدین ترتیب، پیوند قدرت با ثروت و تجارت شکل گرفت. 
هاي اجتماعی، پیچیـدگی و عمـق ایـن  دربارۀ چرایی وقوع پدیده بینی کامالً قابل پیشو  هاي ساده پاسخبرخی رویکردها براي دستیابی به  ■  

  کنند. زدایی می هاي اجتماعی و انسانی هویت گیرند و از پدیده ها را نادیده می پدیده
ها و جوامع با یکدیگر نیز سرایت کرد و بـه  تدریج به روابط انسان ، ابتدا در حوزۀ رابطۀ انسان با طبیعت قرار داشت، ولی بهمحیطی بحران زیست ■  

  اي منجر شد. اي و فرامنطقه نشینی، بیکاري، فقر و اختالفات سیاسی منطقه حاشیه هاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسی همچون مهاجرت، آسیب
  ١ ینۀ: گزپاسخ -٢٢٦
بینی رفتار دیگران و  ایم. نظم اجتماعی پیش ها براي با هم زندگی کردن پذیرفته شود که ما انسان در نتیجۀ قواعدي برقرار می نظم اجتماعی ■  

  نماید. یپذیر م ها را امکان همکاري با آن
  .نادیده گرفتن کنش اجتماعی استافول معانی از پیامدهاي  ■  
و یکسان دانستن نظم اجتماعی و نظم طبیعی، اراده و خالقیـت  تأکید بیش از اندازه بر نظم و ساختارهاي اجتماعیشناسی تبیینی با  جامعه ■  

  گیرد. ها را نادیده می انسان
به قدرت وثروت، دست و پا گیـر بـوده و  اي نگاه وسیلهو  هاي اخالقی ارزیابیبرخی مدعی شدند: همین  اي از دنیا، در دورۀ اخیر، در گوشه ■  

  ها شده است. مانع توسعه و پیشرفت آن
  ٣ ینۀ: گزپاسخ -٢٢٧
  یرد.گ گذرد را نادیده می کند و اغلب معناي کنش و آنچه درون انسان می شود تمرکز می رویکرد تبیینی: بر آنچه مشاهده می ■  
  هاي طبیعی هستند. هاي اجتماعی همانند پدیده پدیده موضوع   
  حس و تجربه (نگاه از بیرون) روش   
  هاي اجتماعی بینی و کنترل پدیده پیش هدف   
ند. از ایـن بی داند و تفاوت میان جوامع مختلف را تنها تفاوت کمی می شناسی تبیینی، جامعه را نیز صرفاً یک پدیدۀ طبیعی پیچیده می جامعه  

  ترند. ترند، در رفع نیازهاي خود تواناترند و به همین دلیل پیشرفته منظر برخی جوامع از برخی دیگر پیچیده
  رویکرد انتقادي: ■  
  هاي اجتماعی و پیامدهاي آن کنش موضوع     
  تفسیري، انتقادي و تجویزي روش     
  یدن به آنانتقاد از وضع موجود، تجویز وضع مطلوب و راه رس هدف     
بخشی را براي علوم اجتماعی نگه دارد و این نقش را در نقد روابط و مناسـبات میـان  خواهد ظرفیت افشاگري و رهایی رویکرد انتقادي می    

  ند.بیند و انتظار دارد علوم اجتماعی با تشخیص و افشاي سلطه در مناسبات انسانی، به رهایی انسان کمک ک ها می ها و فرهنگ افراد، گروه
  ٣ ینۀ: گزپاسخ -٢٢٨
  ، جایگاهی است که فرد در جامعه یا در یک گروه اجتماعی دارد.موقعیت اجتماعیمنظور از  ■  
گیرید و با در نظر گرفتن دیگـران،  هاي مختلف، متفاوت است؛ زیرا شما در پوشیدن لباس، دیگران را در نظر می لباس پوشیدن در موقعیت    

  شود. تبدیل می تماعیکنش اجکنش فردي شما به یک 
زننـد؛  در تقابل با رویکرد تبیینی بر این باور است که کنشگران بر اساس معنایی که در ذهن دارند، دسـت بـه عمـل مـی رویکرد تفسیري ■  

  ها راه یافت. هاي اجتماعی عبور کرد و به معناي نهفته در کنش بنابراین براي فهم زندگی اجتماعی باید از ظاهر پدیده
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  ٤ ینۀ: گزپاسخ -٢٢٩
  به زندگی اجتماعی است. بخشی معنابخشی و انسجامشناسی تفسیري،  هدف جامعه ■  
ها و  ها و روابط میان انسان کند تا بر اساس این حقایق و فضایل به نقد کنش گونه حقیقت یا فضیلتی را کشف نمی شناسی انتقادي هیچ جامعه ■  

  جوامع بپردازد.
  ٢ ینۀ: گزپاسخ -٢٣٠
با روش تجربی و تفهمی، فرهنگ جامعۀ هند را توصیف کرد و با اسـتفاده از روش عقلـی، بـه » ماللهند تحقیقª: در کتاب ریحان بیرونیابو ■  

  ارزیابی انتقادي این فرهنگ نیز پرداخت.
  پردازد. میها  هاي اجتماعی و بررسی تغییرات و تحوالت آن یابی واقعیت : علم مدنی فارابی به تبیین یعنی علتفارابی ■  
هـاي الهـی در جامعـه بـود. او در  دنبال شـناخت سـنت : یکی دیگر از اندیشمندان مسلمان است که با تأثیرپذیري از قرآن، بهخلدون ابن ■  

  کرد. بنابراین از جامعۀ آرمانی سخن نگفت. مطالعات خود به روش عقلی توجه چندانی نداشت و بیشتر از روش حسی و تجربی استفاده می
کار گرفت. شاید به همین دلیـل  شناسی تبیینی به خلدون در علوم اجتماعی مشابه روشی است که چهارصد سال بعد، کنت در جامعه ش ابنرو  

  شناسند. غریبان وي را بیشتر از سایر متفکران اجتماعی مسلمانان می
  ١ ینۀ: گزپاسخ -٢٣١
  توصیف و تبیین مسائل اجتماعی استفاده خواهد کرد. علوم اجتماعی جهان اسالم از منابع و ابزارهاي تجربی براي  
  ها: بررسی سایر گزینه  
  کند. علوم اجتماعی جهان اسالم دربارۀ جامعۀ جهانی داوري می : نادرست است زیرا:٢گزینۀ   
  کند. هاي علمی خود از حس و تجربه نیز استفاده می : نادرست است زیرا: عقالنیت جهان اسالم در تبیین٣گزینۀ   
ها و اعتبار روشـنگرانۀ  هاي تاریخی محیط خود، ارزش : نادرست است زیرا: عقالنیت در جهان اسالم با وجود تعامل با فرهنگ و سنت٤گزینۀ   

  گیرد. خود را از متن فرهنگ و کنش هاي عامالن نمی
  ١ ینۀ: گزپاسخ -٢٣٢
هـایی را بـراي  شناسی آلمانی است. او فرصت و محدودیت جامعه وبرماکس هاي جهان متجدد اندیشیده  یکی از متفکرانی که دربارۀ ویژگی ■  

  شمارد. این جهان اجتماعی برمی
نویسـد: در جامعـۀ  نامد. او در تعریف این نوع جامعـه مـی می» تغلبªشناسی جوامع، یکی از انواع جوامع جاهلی را جامعۀ  در گونه فارابی ■  

  کنند. با یکدیگر همکاري میها  تغلب، مردم براي غلبه یافتن بر سایر ملت
  داري، فقط با یک انقالب قابل حل بود. هاي جامعۀ سرمایه در نیمۀ دوم قرن نوزدهم لبرالیسم اقتصادي را نقد کرد. از نظر او حل چالش مارکس ■  
ها را بفهمد و توصیف کنـد. امـا  هاي آن تواند براي مدتی با اعضاي یک گروه سیاسی زندگی کند و از این راه عقاید و ارزش شناس می جامعه ■  

شناس  با این کار جامعه وبرها بپردازد؛ زیرا از نظر  ها داوري کند و به نقد یا اصالح آن تواند دربارۀ درست یا غلط بودن این عقاید و ارزش نمی
  کند. شود یا با نام علم، کار غیرعلمی می از دایرۀ علم خارج می

  ٤ ینۀ: گزپاسخ -٢٣٣
  رود. شمار می وزنۀ ورود استعمار و نابودي هویت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جوامع به، راقتصاد ■  
  دست زدند و شمار زیاد از ساکنان بومی را از بین بردند. کشی نسلاروپاییان در هجوم به قارۀ آمریکا براي تأمین سلطۀ خود، به  ■  
  ، محور اصلی مباحثات فکري و سیاسی شد.جاي قشربندي و کشمکش طبقاتی به هویتدر اواخر قرن بیستم،  ■  
» هژمـونیªشناسان از این نوع سلطه به  گیرد؛ جامعه هنگامی که سلطه، به شیوۀ فرهنگی اعمال شود بیشتر مورد رضایت و پذیرش قرار می ■  

جویی خـود  ومی و توجیه برتريمانند هنر و رسانه براي مهندسی رضایت عم ها و ابزارهاي فرهنگی شیوهکنند. سلطۀ هژمونیک از  تعبیر می
  کند. استفاده می

  ٣ ینۀ: گزپاسخ -٢٣٤
شود، اقتصـاد آن رشـد یـا افـول  پذیرند. جمعیت جامعه کم یا زیاد می هاي مختلفی را درون خود می هر جهان اجتماعی، تغییرات و تفاوت ■  

  کند.  فظ میشود؛ اما جهان اجتماعی هویت خود را ح کند و زبان و لهجۀ مردم دگرگون می می
  اي هویتی است.  تأمین جمعیت مناسب براي جهان اجتماعی، مسئله ■  
  بیداري اسالمی در جهان امروز، از سطح نخبگان به مردم و فرهنگ عمومی جهان اسالمی منتقل شده است.  ■  
ه جامعه ■     گیرد.  اي است که در اثر انحراف نظري از مدینۀ فاضله شکل می مدینۀ ظالّ
  ١ ینۀ: گزخپاس -٢٣٥
  گرایش افراطی به فضاي مجازي مسئلۀ اجتماعی   
  در رویکرد تبیینی: بین میزان پرخاشگري، هیجان، خواب، وضعیت تحصیالتی و تأهل با اعتیاد به اینترنت رابطه وجود دارد.  
مینۀ فرهنگی که جوانان در آن به اسـتفادۀ هاي افراطی به فضاي مجازي به ز هاي اعتیاد و گرایش در رویکرد تفسیري: براي پی بردن به داللت  

  کنند. پردازند رجوع می افراطی از اینترنت می
داننـد و معتقدنـد کـه جوانـان را از  پردازند و آن را خطرناك می در رویکرد انتقادي: به ارزیابی و داوري گرایش و اعتیاد به فضاي مجازي می  

  کند. فضاي واقعی زندگی جدا می
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  منطقمنطق  وو  فلسفهفلسفه
  ٢ گزینۀ: پاسخ -٢٣٦
 متفـاوت اسـت، موضـوع مفهوم به مربوط که »قضیه موضوعª بودن کلی و جزئی با است، موضوع مصادیق به مربوط که »قضیه سورª بودن کلی و جزئی  

 از هـم اینجـا در است. شده »لفظ اشتراكª مغالطۀ دچار کند، اشتباه هم با را »جزئیª معناي دو این کسی اگر بنابراین دارد. اشتراك لفظ در تنها و است

  است. داده رخ مغالطه همین و اند گرفته نتیجه است، »سورª به مربوط که را قضیه بودن جزئیه است، »موضوعª به مربوط که »مریمª بودن جزئی
  ٣ گزینۀ: پاسخ -٢٣٧
  دارد. زیرا:» مطابقیªو » تضمنیª، »التزامیªترتیب داللت  به» مدرسهªدر این گزینه   
 اجازه گرفتن از مسئولین مدرسه (التزامی) گرفتن از مدرسه  اجازه  
  کنند) (تضمنی) هاي بهداشتی یا درون انباري یا پشت بام را تزئین نمی هایی از مدرسه (مثالً درون سرویس تزئین کردن بخش تزئین کردن مدرسه   
  خروج از کل مدرسه (مطابقی) خروج از مدرسه   
  ندارد.: داللت التزامی ١گزینۀ   
  ها) (تضمنی) هایی از مدرسه (دیوارها و سقف نقاشی بخش نقاشی مدرسه   
  مدیر کل مدرسه (مطابقی) مدیر مدرسه   
  هایی از مدرسه (مطابقی یا تضمنی) نظافت کل مدرسه یا بخش نظافت مدرسه   
  : داللت تضمنی ندارد.٢گزینۀ   
  ورود به کل مدرسه (مطابقی) ورود به مدرسه   
  وسایل مدرسه را دزد برده (التزامی) ه را دزد برده مدرس  
  مانده در مدرسه (التزامی) مرتب کردن وسایل باقی مرتب کردن مدرسه   
  : داللت تضمنی ندارد.٤گزینۀ   
  کل مدرسۀ ما (مطابقی) مدرسۀ ما نزدیک کارخانه است   
  مدرسه (التزامی)آموزان  پرسنل و دانش اند  تمام مدرسه از صداي کارخانه ناراضی  
  کل مدرسه موردنظر است (مطابقی) جاي دیگر ببرند  مدرسه را به  
عنـوان یـک موسسـۀ آموزشـی کـه  تواند داشته باشد. یکی مکان و ساختمان مدرسه و دیگري مدرسه به دو معناي مطابقی می» مدرسهªتذکر:   

در این سؤال گاهی معناي مطابقی اول موردنظر است و گاهی معناي دوم. مـثالً تواند تغییر مکان و تغییر ساختمان بدهد.  هویتی حقوقی دارد و می
یـا  »مدیر مدرسهªمقصود از مدرسه، مکان و ساختمان مدرسه است و در عبارت » مدرسۀ ما نزدیک کارخانه استªو » ورود به مدرسهªدر عبارت 

ªت.معناي مدرسه، همان مؤسسۀ آموزشی اس» مدرسه را به جاي دیگر ببرند  
  ٤ گزینۀ: پاسخ -٢٣٨
 االضالع (چهارضلعی داراي اضالع دو بـه دو مـوازي)، االضالع داراي اضالع برابر) و متوازي با توجه به تعریف مربع (لوزي مستطیل)، لوزي (متوازي  

  االضالع < چهارضلعی. توان گفت: مربع < لوزي < متوازي می
  خط نیست، بلکه شکل است. نه برعکس. ثانیاً مثلث، پاره: اوالً مثلث < شکل < مقدار، صحیح است، ١گزینۀ   
  تر باشد. : اوالً قضیۀ شرطی < قضیه و تصدیق < علم، صحیح است، نه برعکس. ثانیاً قضیه = تصدیق، نه اینکه یکی عام٢گزینۀ   
از آنجا که هر چیزي با اجـزاي : تصدیق نوعی قیاس شکل اول نیست بلکه یک قیاس شکل اول از چندین تصدیق تشکیل شده است. ٣گزینۀ   

  اند. هم متباین» تصدیقªو » قیاس شکل اولªدهندۀ خود، متباین است،  تشکیل
  ١ گزینۀ: پاسخ -٢٣٩
  طور کلی در استدالل قیاسی، حمایت مقدمات از نتیجه، مطلق و در استدالل استقرایی، حمایت، نسبی است. به  
گیري، قطعی و ضروري  همان حکم را دربارۀ جزء (یک معلم خاص) نتیجه گرفته است. پس نتیجه: از حکمی دربارۀ کل (همۀ معلمان)، ١گزینۀ   

  و استدالل، قیاسی است.
  : از تمثیل استفاده کرده است پس استقراي تمثیلی است.٢گزینۀ   
  : نتیجۀ چند مشاهدۀ جزئی را به کل تعمیم داده است پس استقراي تعمیمی است.٣گزینۀ   
  د احتماالت ضعیف به بهترین احتمال رسیده است پس استنتاج بهترین تبیین است که نوعی استقراست.: با ر٤گزینۀ   
  ٤ گزینۀ: پاسخ -٢٤٠

  
  پذیر است. در کذب: طبق احکام تضاد، امکان Bو  Aجمع میان   
  در کذب: طبق احکام تناقض، غیرممکن است. Cو  Aجمع میان   
طبـق احکـام : D، در صـورت کـذب Aتشخیص صدق یا کذب   

  پذیر است. تداخل، امکان
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  ٤ گزینۀ: پاسخ -٢٤١
، کافی است یک مداد رنگی به وي نشان دهیم تا حکم کلی وي را نقـض کنـیم. بـه ایـن کـار »همۀ مدادها سیاه هستندªاگر کسی بگوید که   

ªشود. آن نشان داده می گویند. یک فرضیۀ علمی هم یک حکم کلی است که با آوردن مثال نقض بطالن می» آوردن مثال نقض  
  : این روش براي نقد استدالل تمثیلی مناسب است. ولی استدالل تمثیلی براي اثبات فرضیات عملی کاربرد ندارد.١گزینۀ   
 ها. شوند، نه رد آن : استنتاج بهترین تبیین و استقراي قوي براي تأیید فرضیات علمی استفاده می٣و  ٢هاي  گزینه  
  ١ گزینۀ: پاسخ -٢٤٢

  ........................  
  است.  ب  ج  هر  
  است.  ب  الف  بعضی  

بینیم کـه  در دیاگرام فوق، می» بعضی الف ج استªها). با جاگذاري  طبق قانون کیفیت نتیجه، مقدمۀ اول هم باید موجبه باشد (رد سایر گزینه  
  همۀ شرایط اعتبار برقرار است.

  ٢ گزینۀ: پاسخ -٢٤٣
  (نامعتبر): وضع تالی ١گزینۀ   
  : رفع تالی (معتبر)٢گزینۀ   
  : رفع مقدم (نامعتبر)٤گزینۀ   
که محمول نتیجه است، در نتیجه، مثبت است ولـی » داراي یال(ªسبب نقض شرط سوم اعتبار، نامعتبر است  : قیاس اقترانی است و به٣گزینۀ   

  در مقدمۀ دوم منفی است).
  ٣ گزینۀ: پاسخ -٢٤٤
  گویی است. ها قابل پاسخ ی توصیفی باشد که با مشاهدۀ عملکرد فیلسوفان و آثار آنتواند سؤال : می١گزینۀ   
  : مربوط به دین٢گزینۀ   
  هاي فلسفه است که از شاخه» معناي زندگیª: مربوط به مبحث ٣گزینۀ   
  : مربوط به دانش منطق٤گزینۀ   
  ٢ گزینۀ: پاسخ -٢٤٥
لی همان اعداد، اصول و اعداد و است صادق وداتموج تمام دربارۀ اصول ریاضی نظر فیثاغوریان، در     هستند. موجودات همۀ عناصر اوّ
عنوان عناصر اولیه نام برده شده است ولی در کتاب درسی چنین تعبیري وجود ندارد! باید توجه  هم به» ها اصول شکلªتذکر: در این گزینه از   

احی شده است (شاهد ما سؤال متناظر همین تست در کنکـور خـارج کشـور طر ٩٧داشت که احتماالً این تست از کتاب فلسفۀ یازدهم چاپ 
حذف شده اسـت). در آن  ٩٨طراحی شده زیرا مطلبی که به آن اشاره دارد به کلی از کتاب چاپ  ٩٧است که کامالً واضح است از کتاب چاپ 

  بود. هم از عناصر اولیه در دیدگاه فیثاغوریان معرفی شده» هاي هندسی اصول شکلªکتاب 
جهـان را فقـط بـا دانـش ª: براي شناخت جهان، فلسفه و عرفان هم الزم است. (توجه: این گزینه قدري کژتابی و ابهام دارد. معنـاي ١گزینۀ   

کـافی نبـودن هـر ªتوانـد  هاي دیگر باشد که در این صورت نادرست است و هم می تواند الزم نبودن دانش هم می» توان شناخت ریاضیات می
باشد که در این صورت درست است. البته چون این مطلب درست در کتاب به صراحت بیان نشده است، فرض را بـر » خالی از ریاضیاتتحقیق 
  گذاریم که موردنظر طراح سؤال نبوده است.) این می

  : عناصر اولی موجودات، سازندۀ اعداد نیستند، بلکه خودِ اعداد هستند.٤و  ٣هاي  گزینه  
  ١ نۀگزی: پاسخ -٢٤٦
ایـم و  در واقع همین عبـارت را فهمیـده» کس نیست که بتواند آنچه را خودش فهمیده، به دیگري هم منتقل کند هیچªبا بیان این عبارت که   

پس  کنندۀ این جمله، فهم خود از عدم امکان انتقال هر فهمی را انتقال داده است! کنیم. به عبارت دیگر، بیان داریم آن را به دیگري منتقل می
  دچار تناقض است.

نیاز به اثبات است. عدم امکان اثبات علمی یک مطلب، مسـتلزم  : تناقضی در کار نیست. زیرا واقعیت داشتن جهان امري بدیهی و بی٢گزینۀ   
  نپذیرفتن آن نیست.

تی پیرامون ساختار جهان نیست بلکه ها پیرامون ساختار جهان، خودش شناخ : تناقضی در کار نیست. زیرا شناخت خطا بودن همۀ شناخت٣گزینۀ   
هـا،  هاي انسان است. البته اگر مطلقِ شناختِ صحیح انکار شود، تناقض است. زیرا خود شناختِ خطا بودن همۀ شناخت شناختی پیرامون شناخت

خودش مشمول محمول خود  طور کلی وقتی یک جملۀ سالبۀ کلیه تناقض درونی دارد که یک شناخت است که مدعی هستیم خطا نیست. (نکته: به
هایی که سلب شـده اسـت،  ، یکی از شناخت»انسان شناختی نداردªکند خودش باشد. مثالً اگر بگوییم  باشد. یعنی یکی از چیزهایی که سلب می

  است. بنابراین پذیرش این جمله به معناي نفی آن است و این یعنی تناقض.)» انسان شناختی نداردªخود همین جمله یعنی 
: تناقضی در کار نیست. زیرا خود این مطلب یک شناخت حسی نیست بلکه یک استقراي تعمیمی از خطاهاي حسی اسـت و تعمـیم ٤زینۀ گ  

  دادن کار عقل است.
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  ٤و  ٣ هاي گزینه: پاسخ -٢٤٧
  سازمان سنجش براي این سؤال دو گزینۀ صحیح اعالم کرده است.  
  ندارد.: به ماهیت و چیستی شناخت ارتباطی ١گزینۀ   
  : با امکان شناخت مرتبط است زیرا تشخیص خطا مستلزم امکان شناخت است. ولی مستقیماً به این حیطه مربوط نیست.٢گزینۀ   
کند. پس با مبحث ابزارهاي شناخت ارتباط مستقیم دارد. (البتـه توجـه کنیـد کـه  هاي دو ابزار شناختی را مطرح می : یکی از تفاوت٣گزینۀ   

ه طبق فعالیت کتاب درسی و پاسخی که در فایل راهنماي دبیر به آن داده شده است، صحیح نیست. بلکه خطاي حس هم بـا تفاوت مطرح شد
  شویم.) رویم با همان قوۀ بینایی متوجه خطاي خود می بینیم و نزدیک می خود حس قابل شناخت است. مثالً از دور سراب می

شناسی به معناي صدق و کذب شناخت است. ولی چون به این معنا در کتـاب درسـی اشـارۀ  : ارزش شناخت در اصطالح علم معرفت٤گزینۀ   
گیریم. در این صورت، این گزاره به وضوح شـناخت  صریحی نشده است، لذا آن را به معناي لغوي یعنی ارزشمند و مفید بودن یک شناخت می

  هم مستقیماً مربوط است.» ارزش شناختªعقلی را ارزشمندتر از شناخت حسی قلمداد کرده است. پس به موضوع 
  ٣ گزینۀ: پاسخ -٢٤٨
 دکـارت اعتقاد به خدا. وجود و مجرد نفس وجود به معرفت مانند اند؛ نیامده دست به تجربه از که دارد هایی معرفت ذاتی طور به انسان عقل دکارت نظر از  

  شود. می درك بر مقدم و تجربه نوع هر از استفاده بدون ما هاي معرفت از بخشی نبنابرای ندارد. تجربه و حس به نیازي امور قبیل این فهم در انسان
ترتیب براي اثبات وجود نفس مجرد و اثبات خدا دالیـل  کتاب فلسفۀ دوازدهم دکارت به ٥کتاب فلسفۀ یازدهم و درس  ٩: طبق درس ١گزینۀ   

هایی دارد؛ ماننـد  طور ذاتی معرفت انسان بهªاین سؤال گمان کرده تعبیر  کند. از این رو این گزینه هم درست است. ولی طراح عقلی مطرح می
ها  دلیل بودن این معرفت نیاز به فلسفۀ یازدهم آمده است، به معناي غیراکتسابی و بی ٨که در درس » معرفت به وجود نفس مجرد و وجود خدا

در اینجا » طور ذاتی بهªسخ نیست ولی توجه داشته باشید که در حقیقت، پا ١در این سؤال بدون تردید گزینۀ  ٣است! با توجه به وضوح گزینۀ 
  گفتیم. می» شناخت عقلیªبه این نوع شناخت،  ٧است که در درس » هاي ذاتی عقل صرفاً بر اساس داشتهªبه معناي 

  : دیدگاه کانت است، نه دکارت.٢گزینۀ   
  نیاز از عقل نیستند. ها بی دارد. پس این معرفت هاي ذاتی : از نظر دکارت، این عقل است که معرفت٤گزینۀ   
 ٤ گزینۀ: پاسخ -٢٤٩
جـا پروانـه بـرخالف ارسـطو، موجـودي  داند و در این موضوع اصلی بحث بر سر تعریف حقیقت انسان است که ارسطو آن را حیوان ناطق می  

  اخالقی را پیشنهاد داده است.
  ٢ گزینۀ: پاسخ -٢٥٠
سینا مطرح نشده است. البته بسیار بعیـد  عنوان دیدگاه ابن هاي مالصدرا است و در کتاب درسی به است از دیدگاهپایان  اینکه ظرفیت روح بی  

توان بر اساس متن کتاب درسی رد کرد، همین گزینـه پاسـخ  ها را می سینا این مطلب را قبول نداشته باشد ولی چون سایر گزینه است که ابن
  این سؤال خواهد بود.

  دانند. هر دو انسان را دو بُعدي می: ١گزینۀ   
 و نیز بسیاري از فیلسـوفان سبزواري میرداماد، مالصدرا، سهروردي، نصیر، خواجه سینا، فارابی، ابن خصوص و به : فیلسوفان مسلمان٣گزینۀ   

ي و زمینی صرفاً موجود یک به را انسان توان نمی کنند که می تأکید معاصر دورۀ مسلمان  هـایی ویژگی وي براي همان حال در و داد تقلیل مادّ
  شد. قائل قبیل این از فضایلی و دوستی انسانی، نوع کرامت آزادگی، مانند ارزشمند متعالی و

: مالصدرا معتقد است هر تغییري در روح یا جسم حاصل شود، اثرش در دیگري هم ظاهر خواهد شد. ولی این تأثیر و تأثر بـه معنـاي ٤گزینۀ   
سینا  شود. پس این مطلب را نه مالصدرا و نه ابن طور معمول روح از جزئیات اتفاقات درون معده مطلع نمی یگري نیست. مثالً بهآگاهی یکی از د

  کدام قبول ندارند. هیچ
  ٣ گزینۀ: پاسخ -٢٥١
ا داند، می خوب و زیبا راها  آن انسان عقل است و مند عالقه فطرتاً ها فضیلت به بشر اگرچه گویند فالسفۀ مسلمان می    و فضـائل ایـن انتخاب امّ

 و ثـروت بـه تمایـل مانند حیوانی، و مادي بعُد مربوط به . تمایالت١دارد:  تمایالت دسته دو انسان زیرا نیست، آسان هم چندانها  آن به عمل
شوند.  می شمرده فضیلت و تر هستندبر تمایالتی که سخاوت و عدالت به تمایل مانند معنوي، و روحی بعُد به . تمایالت مربوط٢مادي  هاي لذت
شود. بنـابراین گـرایش بـه  می پیدا تالقی انسان حیوانی و مادي تمایالت و منافع و ها فضیلت گاه میان که است این اخالقی رذایل انجام علت

  ود دارد.ها، چه معتقد به خدا باشند و چه نباشند، وج خیر اخالقی و تمایالت متضاد با آن کم و بیش، در همۀ انسان
  داري. : فضیلت غضب، شجاعت است، نه خویشتن١گزینۀ   
: از نظر کانت بودن یا نبودن نفع شخصی مهم نیست. بلکه مهم آن است که هدف از انجام فعل، نفع شخصی نباشد و فقط براي اطاعت ٢گزینۀ   

  از وجدان کاري انجام شود.
 هـم دیگران به باید باشد، داشته زیادي که هرگاه انسان بخواهد در برابر دیگران آزاديگرا و ماتریالیست معتقدند  : فیلسوفان طبیعت٤گزینۀ   

 قواعـد اسـت، دیگـران نفـع گـرو در او نفع دریافته که زمانی از انسان دیدگاه، بنا بر این .باشند آزاد میزان همان به او برابر در که بدهد حق
 ماننـد امـوري اساس این رفتار نمود. بر عدل به دیگران با باید و کرد پیشه راستگویی دیگران با است: باید گفته مثالً و کرده را ابداع اخالقی
 هسـتند ضروري اجتماعی زندگی براي چون اما شوند نمی شمرده فضیلت حقیقتاً ندارند و حقیقی ارزش واقع در داري امانت و عدالت صداقت،

  خواهد آزاد باشد. پس انسان نباید به هر میزان که می .کرد اعاتمر راها  آن باید هاست، آن رعایت در منفعت افراد و
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  ١ گزینۀ: پاسخ -٢٥٢
دنبـال نسـبت ضـروري  ها به اند که ضرورتاً غنی بالذات (خداوند) یگانه است. پس باید بین گزینه فیلسوفان با دالیل عقلی ضروري نشان داده  

  باشیم.
  : هر ذوزنقه ضرورتاً شکل است.١گزینۀ   
  : یک موجود داراي حیات ممکن است گیاه باشد یا نباشد.٢ گزینۀ  
  ممکن است منحصر به فرد باشد یا نباشد.  : مولود کعبه٣گزینۀ   
  : یک شکل داراي چهار ضلع ممکن است ذوزنقه باشد یا نباشد. ٤گزینۀ   
  ١ گزینۀ: پاسخ -٢٥٣
دانند بلکه معتقدند این اصل نیازمند  بر خالف او آن را فطري و بدیهی نمیدانند، ولی  فیلسوفان مسلمان مانند دکارت علیت را اصلی عقلی می  

  دلیل است.
  ٤ گزینۀ: پاسخ -٢٥٤
  : هنوز در ذهن است و ایجاد نشده است. پس همچنان در حالت امکانی است.١گزینۀ   
  : بذر هنوز کاشته نشده و نهال ایجاد نشده است. پس همچنان در حالت امکانی است.٢گزینۀ   
  : چوب هنوز در آتش انداخته نشده و خاکستر ایجاد نشده است. پس همچنان در حالت امکانی است.٣گزینۀ   
کنند. پس حرکت مژگان از حالت امکانی خـارج شـده و بـه وجـوب  : هنگامی که پلک حرکت کند ضرورتاً مژگان هم با آن حرکت می٤گزینۀ   

  بالغیر رسیده است.
  ٢ گزینۀ: پاسخ -٢٥٥
  براي اثبات نیاز ضروري انسان به باور به وجود خداست، نه براي اثبات وجود خدا.برهانی   
  هاي اثبات وجود خدا هستند. ها: برهان سایر گزینه  
  ٢ گزینۀ: پاسخ -٢٥٦
  برهان فارابی مبتنی بر امتناع تسلسل علل نامتناهی است و آن هم مبتنی بر تقدم علت بر معلول است.  
هر چیزي بایـد ªاما اینکه  ». الوجودي یا هر چیزي که وجودش از خودش نیست باید علتی داشته باشد هر ممکنªلیت : طبق قاعدۀ ع١گزینۀ   

  مفاد قاعدۀ علیت نیست.» علتی داشته باشد
  شود. نحوي از آن استفاده می : این مطلب نتیجۀ برهان نیست بلکه مطلب درستی است که در این برهان به٣گزینۀ   
صورت طـولی  سل علل نامتناهی به معناي وجود موجودات زیاد نیست بلکه به معناي وجود موجودات نامتناهی است که با هم به: تسل٤گزینۀ   

واسطه علت خود باشـد و  ها دوري یا عرضی باشد (رابطۀ علّی دوري یعنی یک موجود با واسطه یا بی رابطۀ علّی دارند، نه اینکه رابطۀ علّی آن
  عنی دو موجود، معلول یک علت واحد باشند). رابطۀ علّی عرضی ی

  ١ گزینۀ: پاسخ -٢٥٧
 کنت نظر از رسد. بنابراین، می» علمªو به  یابد می دست واقعیت به شود، می عمل وارد حسی و تجربی روش با که آنگاه صرفاً عقل کنت، نظر از  

  ).٣و  ٢هاي  ینهشود (رد گز نائل واقعیت شناخت به تواند می تجربی علم طریق از فقط عقل
داند، ولی معتقد است این اصول باید با حس و تجربه تلفیق شوند تا به واقعیت برسـند. پـس اینگونـه  : کنت اصول عقلی را معتبر می٤گزینۀ   

ه بهـره نیست که این اصول، ساختۀ ذهن انسان باشند. اما از نظر کنت نگاه فیلسوفان به جهان، ساختۀ ذهن است چون آنان از حـس و تجربـ
  گیرند. نمی

  ٤ گزینۀ: پاسخ -٢٥٨
هاي معتبر رسیدن به حقیقت هستند. به همین خاطر در موارد گمـان تعـارض بـین عقـل و  مالصدرا معتقد است که عقل و وحی هر دو طریق  

توانـد ناشـی از  تعارض می کدام را کنار گذاشت بلکه باید تالش علمی را افزایش داد تا تعارض ظاهري برطرف شود. این گمان وحی نباید هیچ
  ).٣و  ٢هاي  ) یا خطا در فهم دادۀ وحی باشد (رد گزینه١خطاي استدالل عقلی (رد گزینۀ 

  ٤ گزینۀ: پاسخ -٢٥٩
 نظـام یعنـی ممکن، نظام بهترین که اند شده تألیف و ترکیب چنان آن اجزاي همۀ و آورده پدید خود عنایت و لطف با را طبیعت عالم خداوند،  

 راه در مـانعی اینکـه شـرط به دهد؛ می سوق مطلوبش کمال و خیر سوي به را آن شیء هر طبیعتِ سینا ابن نظر به. بخشند می تحقق ار احسن
 طبیعی گر ویران وقایع حتی یا جاندار یک مرگ یا گل یک شدن پژمرده مانند رسد، می نظر به بدي و شر ظاهراً آنچه حتی. نگیرد قرار طبیعت
  ).٣(رد گزینۀ  کنند می کمک طبیعت نهایی کمال به و دارند مثبت تأثیر جهانی کلّی نظم یک در همگی زله،زل و سیل همچون

  : حرکات و تحوالت بر اساس طبیعت است، نه برعکس.١گزینۀ   
 بـا طبیعـت رابطـۀ در تأمـلشود که  شوند ولی خشوع در برابر حق وقتی حاصل می ها در علوم طبیعی بررسی می : روابط میان پدیده٢گزینۀ   

  .رساندبها  آن باطن به و دهد عبور ها پدیده ظاهر از را محقق و دانشمند ها، پدیده میان روابط در تحقیق کنار در خدا و طبیعت ماوراء
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    ٣ گزینۀ: پاسخ -٢٦٠
 و مختلـف وجودهـاي بر دلیل کنیم، می مشاهده جهان در کثرت از آنچه و باشد می حقیقی واحد یک و حقیقت یک ،هستیگوید  مالصدرا می  

  .دارد دیگري معناي بلکه نیست، متکثر
هـا را بـه  و دیگر ماهیات مصداق واقعی ندارند ولی صرفاً سـاختۀ ذهـن هـم نیسـتند و ذهـن آن» انسانª: درست است که ٢و  ١هاي  گزینه  

  دهد بلکه مفاهیمی انتزاع شده از خود واقعیت هستند. موجودات نسبت نمی
  زند. ست است که جهان فقط حقیقت وجود واحد است ولی این وجود در درون خود داراي مراتب مختلفی است که نوعی کثرت را رقم می: در٤گزینۀ   

  شناسیشناسی  روانروان
  ٣ گزینۀ: پاسخ -٢٦١
 شوند ها، در صورت پذیرفته شدن و تأیید شدن به قانون یا اصل تبدیل می فرضیه  
  ها:  بررسی سایر گزینه 
  دهد.  ها و اصول مختلف نظریه را تشکیل می آید و ترکیب قانون وجود می ید یک فرضیه بهاصل از تأی -١  
 پاسخ نخست به مسئلۀ پژوهشی، فرضیه نام دارد.  -٢  
 کنند تا درستی آن آن را مشخص کنند.  طور تجربی آزمون می ها را به روانشناسان فرضیه -٤  
  ٤ گزینۀ: پاسخ -٢٦٢
 قابـل و شفاف دقیق، شکل به موردنظر، متغیرهاي ، بایدها گیري اندازه در سهولت همچنین و صحیح آزمایش یک مانجا براي و علمی روش در  

 باشـد اي گونه گویند. تعریف عملیاتی باید به باشد تعریف عملیاتی می داشته راها  ویژگی این که متغیر تعریفی از به. شوند تعریف گیري، اندازه
بنابراین براي اینکه خوانندگان این پژوهش، مفهوم اضطراب ابتال بـه . برسند یکسانی تقریباً یا و یکسان برداشت به نآ مطالعۀ با افراد همۀ که

 طور مشابه درك کنند، نیاز به تعریف عملیاتی است.  کرونا را به
 ١ گزینۀ: پاسخ -٢٦٣
 را پدیـده یـک کـه زمـانی دانشمند است. هر» تبیینªیعنی شناسی  دهندۀ هدف دوم در علم روان ها نشان تالش براي بررسی چرایی پدیده  

  بیان علل اتفاق افتادن آن پدیده است. مانند بررسی این موضوع که چرا رفتار یک فرد در جمع متفاوت است. حال در کند، می تبیین
 ١ گزینۀ: پاسخ -٢٦٤
 اخالقـی رفتـار بـه شناخت، داشتن صرف موارد از بسیاري در اما است، وابسته شناخت عناصر سایرگیري  شکل به اخالقی درك رشد هرچند  

 شود نمی منجر
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  و برعکس این حالت درست است.  گیري درك اخالقی نیست رشد شناختی وابسته به شکل -٢  
ن شناختی که بـه بـاور و ارزش تبـدیل بنابرای. شود تبدیل فرد يها ارزش و باورها و عقاید به باید شناخت منتهی شود، اخالق به شناخت -٣  

  شود.  شده باشد، منجر به اخالق می
  .  شود نمی منجر اخالقی رفتار به شناخت، داشتن صرف از موارد بسیاري در -٤  
  ٤ گزینۀ: پاسخ -٢٦٥
 بـا رابطـه در هـا د انسانکنن می تعیین که است عرفی و شرعی و اصول اجتماعی مقررات و قوانین از دسته آن دربرگیرنده اخالقی درك رشد  

 تصـوري هیچ ابتدا، در توان گفت کودکان شود. بنابراین می می طی ه و پیچید تدریجی فرایند یک اخالق براي رفتار کنند باید چگونه دیگران
  گیرند.  تدریج اصول و قوانین تعیین کننده رفتار با دیگران را یاد می ندارند و به بد و کار خوب از

  ها: زینهبررسی سایر گ  
 همـین بـازي. پـردازد خود می انفرادي بازي به کودك هر ولی کنند، می بازي همدیگر کنار در کودکی دورۀ اولیۀ در سنین کودکان از بسیاري  

 . کنند می بازي مشترکا و شود می مند قاعده باالتر سنین در کودکان
 و مختلـف يهـا هیجـان از کودکـان رشد آگاهی به ت است. با توجهرشد هیجانی در کودکی معطوف به هیجانات ساده مثل ترس، خشم محب  

 یابد.  گزاري و ترحم تعمیم می ، هیجانات ساده به هیجانات مرکب مثل پشیمانی، سپاس)واکنش مادر خصوص به( اطرافیان واکنش
همچون بستن بند کفش را بـه دسـت  فیظر حرکات ها هستند سپس مهارت همچون باال رفتن از پله یکودکان در ابتدا قادر به حرکات درشت  

 آورند.  می
  ٢ گزینۀ: پاسخ -٢٦٦
 انجـام طبیعـی برنامـه یـک طبـق زمان با گذشت و است وابسته زیستی آمادگی به که است تغییراتی از دسته آن معناي به پختگی یا رسش  

شـود.  ک برنامۀ زمانی تقریباً مشترك انجـام مـیگیرد بسیاري از تغییرات رشد در جنبۀ جسمانی بیشتر تحت تأثیر رسش است و طبق ی می
 ١٤ تا ١١در  نوجوان میانگین، طور به یا برود راه تواند می کمک بدون ماهگی ١٥ در کودك طور میانگین، به جسمانی رشد لحاظ عنوان مثال از به

  به آمادگی زیستی هستند، مؤثرتر است. بنابراین رسش در تغییرات مربوط به جنبه جسمانی رشد، که وابسته . رسد می بلوغ به سالگی
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  ٢ گزینۀ: پاسخ -٢٦٧
کـه  معنـا ایـن گیـرد. بـه سازي است که براي اولین بار در نوجوانی شکل مـی دهندۀ برخورداري از تفکر فرضی یا فرضیه تصمیم فرهاد نشان  

برند. این ویژگی مربوط به جنبـۀ شـناختی رشـد  یم بهره مختلف يها احتمال از موقعیت، یک بینی پیش در و کنند می سازي فرضیه نوجوانان
  است. 

  ٣ گزینۀ: پاسخ -٢٦٨
 تمرکـز مواجـه بـا صورت آن در باشد پایدار و مداوم توجه اگر. نامند می توجه را مختلف حسی يها محرك بین محرك از یک انتخاب فرایند  

  صورت مداوم.  ، بههاي مختلف یعنی توجه به یک محرك از بین محرك» تمرکزªبنابراین . هستیم
  ها: بررسی سایر گزینه  
 است.  بخش لذت و مطلوب متنوع يها محرك با مختلف حواس درگیري است، آزارنده حسی محرومیت که همچنان -١  
(انتخـاب شـده) اسـت. فراینـد تحریـک  شـده توجه يها محرك به دادن سازمان و مفهوم و معنی و کردن تفسیر و ادراك فرایند تعبیر -٢  

  هاي حسی، تعریف احساس است.  هاي حسی اندام رندهگی
  . نداریمگیرند، آگاهی کامل  هایی که در دامنۀ توجه قرار می ما به همۀ محرك -٤  
  ٣ گزینۀ: پاسخ -٢٦٩
الیف تکـ -٢ ،باشـند تـر شـبیه همـدیگر بـه تکلیف دو هرچه -١ انجام دهیم؛ را تکلیف چند زمان هم طور به شویم می مجبور که شرایطی در  

 توجـه تقسـیم ناشی از منفی اثر باشد، برخوردار الزم يها مهارت از تکالیف آن دهندۀ انجام فرد -٣و  باشند داشته کمتري دشواري موردنظر
  یابد. و کاهش کمتري می بیند کمتر لطمه می. یعنی کیفیت و کارایی فرد در انجام همزمان چند تکلیف یابد می کاهش

ناشـی از تقسـیم  منفیوقتی تکالیف دشوار باشند، مشابه نباشند (منحصر به فرد باشند) و توانایی فرد کمتر باشد، اثر توان گفت  بنابراین می  
  یابد.  و کاهش بیشتري می بیند لطمه می. یعنی کیفیت و کارایی فرد در انجام همزمان چند تکلیف بیشتر یابد افزایش میتوجه 

  ١ گزینۀ: پاسخ -٢٧٠
  .  گویند »توهمª بدون احساس، يها پدیده ادراك به شناسان روان. است نشده احساس کنیم که می راكاد را گاهی چیزي  
  ١ گزینۀ: پاسخ -٢٧١
 سازمان و مفهوم و معنی و کردن تفسیر و شود. فرایند تعبیر می تبدیل معنادار شناختی روان اطالعات به بیرونی يها محرك ادراك، واسطۀ به  

  شده) ادراك نام دارد.  (انتخاب شده هتوج يها محرك به دادن
  ١ گزینۀ: پاسخ -٢٧٢
 مهمـی نقش کاري، حافظۀ. ماست شناخت اجزاي همۀ کار و میز کند می رسانی خدمت شناخت اجزاي سایر به که است اي حافظه کاري حافظۀ  

بنابراین حافظۀ کاري در استدالل کردن و قضاوت . دهد می انجام آن روي بر محاسباتش را ذهن که است سیاه تخته یک همانند و دارد تفکر در
  کردن که دو تا از انواع تفکر هستند، نقش دارد. 

  ها:  بررسی سایر گزینه  
هـم  مـا استفادۀ میزان تابع زمان، از اثرپذیري بر شود. از آنجایی که حافظۀ کاري عالوه در حافظۀ کاري اطالعات تا چند دقیقه ذخیره می -٢  

  تواند افزایش یابد، اما نامحدود نیست.  مدت، می ابی اطالعات در حافظۀ کاري برخالف حافظۀ کوتاههست، زمان بازی
یا  زمان گذشت دلیل به حافظه اطالعاتی مواد شدن مدت (و همچنین حافظۀ کاري)، محو حافظۀ کوتاه در فراموشی اطالعات دلیل مهمترین -٣  

   .است جدید موارد با اطالعاتی مواد جایگزینی
  . است و تمرین بازگویی ،بلندمدت به مدت و کاري حافظۀ کوتاه از اطالعات انتقال هاي ترین شیوه ساده از یکی -٤  
  ٣ گزینۀ: پاسخ -٢٧٣
 از زمـان گذشـت بـا آن از بعد. گیرد می یادگیري صورت از بعد نخست هاي در ساعت فراموشی مقدار آزمایش ابینگهوس نشان داد بیشترین  

مناسـب یعنـی چنـد سـاعت بعـد از  زمان در اطالعات مرور زمان، گذشت اثر شود. بنابراین بهترین شیوۀ کنترل می کاسته یفراموش شدت
 است.  یادگیري

  ٢ گزینۀ: پاسخ -٢٧٤
 بسیاري. دارد دنبال به ناگواري هاي مکرر، پیامدهاي ناکامی نام دارد. ناکامی که کند می ایجاد را ناخوشایندي عاطفی وضعیت مسئله، درحل ناتوانی  

 شوند).  دانند (و دچار ناکامی می نمی را مسئله حل يها مهارت بلکه ندارند، جدي عاطفی مشکالت کنند، می شکست احساس که افرادي از
  ٢ گزینۀ: پاسخ -٢٧٥
 هاي تحلیلی است.  ها ویژگی روش رسند. سایر گزینه حل می راه به زمان حداقل در و ندارند اطالعات عمیق پردازش به نیاز اکتشافی يها روش  
  هاي اکتشافی شخصی است.  ولی روش روش تحلیلی موردقبول همه است -١  
  هاي اکتشافی با خطا همراه است.  کند بنابراین با کمترین خطا همراه است. ولی روش هاي تحلیلی ما را در دستیابی به نتیجه کمک می روش -٣  
کند و نیاز به پردازش دقیق اطالعـات دارد. ولـی روش اکتشـافی  می تبعیت مشخصی قواعد از مسئله، يبرا تحلیلی هاي روش از استفاده -٤  

  تابع نظر و احساس شخصی است و نیاز به پردازش عمیق اطالعات ندارد. 
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  ٣ گزینۀ: پاسخ -٢٧٦
کنـیم کـه  ت عاطفی ناخوشایندي را تجربـه مـی، حالمیگیري نباش میقادر به تصم یول میریبگ میتصم دیکه حتماً با میباش یتیدر موقع یوقت  

  گرایش است.  -تعارض نام دارد. یکی از انواع تعارض، گرایش
  ها:  بررسی سایر گزینه  
 گیري است.  شده است که یکی از موانع تصمیم» اعتماد افراطیªاین مطلب درمورد فردي است که دچار  -١  
  شود که هردو خواستنی است.  رو می گرایش فرد با دو موقعیت روبه -ت. در تعارض گرایشاجتناب اس -این عبارت مربوط به تعارض گرایش -٢  
معمـولی بـودن،  -پیچیده یا مهـم -تواند ساده و معمولی و یا پیچیده ومهم باشد. ضمناً ساده گیري می گرایش تصمیم -در تعارض گرایش -٤  

  ي. گیر هاي تصمیم گیري است، نه اولویت مربوط به انواع تصمیم
  ٤ گزینۀ: پاسخ -٢٧٧
 است.  زودگذر هیجانات و گیري، عواطف تصمیم در سبک احساسی، مالك  
  گیرد.  می تصمیم محاسبه بدون و ناگهانی، باعجله صورت به فرد ،سبک تکانشی در  
  اند.  دیگران چنین تصمیمی گرفتهکند و دلیل انتخاب او این است که  اطاعت می کورکورانه دیگران از کردن، فکر جاي در سبک وابسته فرد به  
  ٤ گزینۀ: پاسخ -٢٧٨
. نامنـد مـی »شده آموخته درماندگیª را او دهد حالت کاري انجام توانند نمی شرایط دادن تغییر ناتوان است براي که برسد باور این به فرد اگر  

 او تـالش و داشـته قـرار کننده ناراحت موقعیت در تاس ممکن واقعاً کرد: شخص توصیف گونه این توان می وضعیت درماندگی آموخته شده را
مانند فردي کـه در . نیست ساخته من از کاري هیچ که است رسیده باور این به و بازمانده تالش از در نتیجه. دهد تغییر را موقعیتش نتوانسته

 سؤال توصیف شده است.
  ها:  بررسی سایر گزینه  
ت خود را به عواملی نسبت دهد که ثابت، همیشگی و غیرقابل تغییر هستند. در این مثـال اسـناد اسناد پایدار یعنی فرد موفقیت یا شکس -١  

 شود.  دیده نمی
 اي فرد اشاره نشده است.  هاي مقابله در این مثال به روش -٢  
  شود.  نمی ناهماهنگی شناختی زمانی اتفاق میفتد که رفتار و باور فرد با هم در تضاد باشند که در این مثال دیده -٣  
  ٢ گزینۀ: پاسخ -٢٧٩
محسوب » هاي حل مسئله استفاده از روشªهاي آزمایشی نوعی  ها در آزمون هاي کنترل استرس و به کارگیري آن در این مثال شناسایی روش  

  شود که یک مقابله سازگارانه است.  می
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  شود.  است و توصیه نمی ناسازگارانهقابله استفاده از داروهاي شیمیایی و دخانیات یک م -١  
 سـازگارانهشود و یک مقابلـه  آموز توصیه می هاي کنترل استرس در مورد این دانش کمک گرفتن از مشاور متخصص براي شناسایی روش -٣  

  است. 
شود زیرا نـوعی  محسوب می ناسازگارانهه اینکه فرد منبع استرس را یک متغیر مزاحم در نظر بگیرد و آن را از زندگی خود دور کند، مقابل -٤  

 اجتناب کردن و فرار کردن از مشکل است. 
  ٣ گزینۀ: پاسخ -٢٨٠
 بـه تواند می مالیم ورزش و فعالیت بدنی. بگذارد منفی تأثیر او سالمتی بر است ممکن شده باشد وارد زیادي روانی فشارهاي فرد به که وقتی  

  .  گردد روانی شارف به او توجهی بی باعث کند و کمک وي
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  شود.  هاي دیگر، مقابله ناسازگارانه محسوب می سازي و چه از طریق راه فراموش کردن مشکل چه از طریق شوخی کردن و تمرین آرام -٢و  ١  
  استفاده از داروهاي شیمیایی و دخانیات مقابله ناسازگارانه است.  -٤  
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