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فارسي فارسيزبان و ادبيات  پيشنهادي:   زبان و ادبيات  پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  1818وقت 
  در كدام گزينه، معني مقابل هر دو واژه، درست است؟ -1

  غارب: فرورفتگي)) ((بيغوله: ويرانه) 2    دشنه: شمشير)) ((گلشن: باغ) 1  
  پوش) دستار: تن) ((نسيان: فراموشي) 4    جُند: سپاه)) ((الجرم: ناگزير) 3  

  هاست؟ ترتيب، معاني كدام واژه به» گويي، مهد دانگي، بديههگام، مر « -2
  خطوه، مساعدت، بالبداهه، هودج) 2    خطوه، حميّت، بالبداهه، محمل) 1  
  افزار، متعصّب، ارتجاالً، كجاوه پاي) 4    خطوات، غيرت، ارتجاالً، كجاوه) 3  

  است؟ نادرستها، همگي  ها با توجه به شمارٔه آن معني مقابل كدام واژه -3
  جبهه: پيشاني -2    حدّت: تندي و تيزي -1  
  آوند: معلق -4    استشاره: شور و نشاط -3  
  ها كاينات: آسمان -6    طيلسان: دستار -5  
  وجه: وجود -7  
  1 (1-4-5  2 (2-3-7  3 (2-6-7  4 (3-5-6  

  وجود دارد؟ غلط امالييدر متن زير، چند  -4
داشتم و نه به معونت و مظاهرت كسي  افت و من نه بر كسب و دانش و فضيلت خويش وثوقي ميملك به عنايت ازلي و مساعدت روزگار توان ي«  

  »نمودم. نفس من بدين موعظت انتباحي يافت و به نشاط و رغبت روي به كار آخرت آورد. استضهاري فرا مي
  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1  

  است؟ غلط امالييكدام بيت، فاقد  -5
ــيا و) 1 ــهْ از ض ــش ب ــك دان ــاه و مل ــهْ از ج ب

  

ــرا   ــر م ــت م ــين گف ــر چن ــاطر خطي ــن خ اي
  

ــرير فضــل) 2 ــانم ص ــرش رس ــه ع ــر ب ــاها اگ ش
  

مملـــوك ايـــن جنـــابم و مســـكين ايـــن درم  
  

انـد مسطور و مست هر دو چـو از يـك قبيلـه) 3
  

مــا دل بــه عشــؤه كــه دهــيم اختيــار چيســت؟  
  

رايـت شــاهان را صــورت شـير اســت و پلنــگ) 4
  

ــو    ــت او س ــر راي ــر س ــتب ــر اس ــتح و ظف رت ف
  

  ها غلط است؟ در كدام گزينه، امالي يكي از واژه -6
  وزر و وبال، سيب زنخدان، تضرّع و التماس) 2  تأمّل و مكث، نشئۀ خوب، طاق ضربي) 1  
  الحزن و ماتمكده، سباحت و زيبايي، مأوا و سرپناه بيت) 4  كراهيت و ناپسندي، صعب و سخت، مكار و دغل) 3  

  ينه، موضوع همۀ آثار همسان و هماهنگ است؟در كدام گز  -7
  مافيه، كوير مثنوي معنوي، فيه) 2    الطير، كوير، تمهيدات منطق) 1  
  االوليا، بخاراي من ايل من تيرانا، تذكرة) 4  مافيه العشق، فيه حقيقة تمهيدات، في) 3  

  وجود دارد؟» تلميح، تشبيه و جناس«در كدام بيت، هر سه آرايۀ  -8
ــ) 1 ــيمرغ ك ــنمس ــون م ــت كن ــاف حقيق وه ق

  

ــان كنــد   ــول مــرا ترجم ــارفي كــه ق ــو ع ك
  

كــام از لــب شــيرين تــو خواهــد يابــد كــه  آن) 2
  

نـــيش را بـــر قــــدح نـــوش مقــــدّم دارد  
  

ــه دل) 3 ــر گرفت ــدگي از س ــرده زن ــاي م ــد ه ان
  

ــدي   ــرور آم ــان پ ــب ج ــا ل ــيح ب ــون مس ــا چ ت
  

بخـش نـوش خضرسان از چشمه احسان هستي) 4
  

ــ   ــاقي بنوش ــۀ ب ــدجرع ــدان كن ــر جاوي د عم
  

  جز ...............  بهتعداد استعاره در همۀ ابيات يكسان است،  - 9
چــون شــود يــاقوت لؤلــؤ پــرورت گوهرفشــان) 1

  

آب گــردد از حيــا هــر گــوهر كــاني كــه هســت  
  

ــدم) 2 ــر دم در ق ــن ه ــه دام ــو ب ــال ت ــاي خي ه
  

ــي   ــؤي الال م ــن لؤل ــا دل م ــم دري ــت چش ريخ
  

ــوش) 3 ــؤ پ ــاقوت لؤل ــۀ ي ــو حقّ ــاش ت ــوهر پ گ
  

ـــه   ـــار انداخت ـــم دُر نث ـــم ز چش ـــتۀ لعل رس
  

ــي) 4 ــرو م ــه ف ــه خوناب ــاغ ب ــرٔه ب ــتم چه شس
  

ــي   ــر م ــؤي ت ــر از لؤل ــمه پ ــن چش ــردم ده ك
  

  هاي مقابل كدام بيت، كامال درست است؟ آرايه -10
بــه مــژده جــان بــه صــبا داد شــمع در نفســي) 1

 

 

ز شـــمع روي تـــواَش چـــون رســـيد پروانـــه
 

  بيه)تش -(ايهام تناسب 
نرگس كه فلـك چشـم و چـراغ چمـنش كـرد) 2

  

 

چشــم تــو ســرافكنده بــه هــر انجمــنش كــرد
  

 كنايه) -(استعاره مصرحه 
تا به كي در پرده باشد نيك و بد ساغر كجاست) 3

  

دل ز دعوي شد سـيه آيينـۀ محشـر كجاسـت؟ 
  

  حسن تعليل) -(تضاد 
كـن زنـده نخواهـد شـدن از نفخـۀ صـور كوه) 4

  

ــژدٔه و   ــرش م ــدمگ ــيرين آرن ــر ش ــل از ب ص
  

  تلميح) -(ايهام تناسب 
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  ترتيب، در كدام ابيات آمده است؟ به» معادله و ايهام آميزي، اسلوب استعاره، مجاز، حس«هاي  آرايه - 11
الــف) آب صــافي شــده اســت خــون دلــم

  

خــــون تيــــره شــــده اســــت آب ســــرم  
  

ــر حــال مــن بپرســي ــارا گ ــون ســزد نگ ب) اكن
  

ــن دم دور   ــه اي ــي ك ــادم كن ــاتوانم ي ــو ن از ت
  

دهـد جا غافالن را غوطه در خـون مـي ج) حرف بي
  

ــي   ــرغ ب ــواب م ــد ج ــل گوي ــغ اج ــام را تي هنگ
  

ــد ــاالن توان ــه ن ــري هم ــوطي و قم ــل و ط د) بلب
  

سـخني نيسـت كـه نيسـت در دبستان تو شيرين  
  

بنــديم مــا هــا را خــام مــي نــه ز خــامي نقــش )ه
  

ــرده   ــي پ ــام م ــد ايّ ــم ب ــر چش ــا ب ــديم م بن
  

  ، الف، د، ج، به) 4  ، ب، د، ج، الفه) 3  ، دهب، الف، ج، ) 2  ، د، ج، بهالف، ) 1  
  آمده است؟» معطوف، حذف فعل، مميز، بدل«ترتيب  در كدام ابيات به -12

الف) ياد باد آنكـه چـو يـاقوت قـدح خنـده زدي
  

ــت   ــو حكاي ــل ت ــن و لع ــان م ــود در مي ــا ب ه
  

رفتنــد ب) شــد آنكــه اهــل نظــر بــر كنــاره مــي
  

ــز    ــاموشه ــب خ ــان و ل ــخن در مي ــه س ار گون
  

ــو ــيحت گ ــن اي نص ــود ك ــۀ خ ــرو معالج ج) ب
  

شــراب و شــاهد شــيرين كــه را زيــاني داد؟  
  

ــي ــه م ــوييد ب ــه بش ــا جمل ــش م ــر دان د) دفت
  

كــه فلــك ديــدم و در قصــد دل دانــا بــود  
  

  د، الف، ب، ج) 4  ج، الف، ب، د) 3  الف، د، ج، ب) 2  الف، ج، ب، د) 1  
  جز ...............  بهدارد؛ » آوا هم«شود كه  اي يافت مي ت واژهدر همۀ ابيا -13

ــــرد راح ارغــــواني) 1 ــــه لــــب چــــون ب ب
  

ـــــــدگاني   ـــــــوثر داد آب زن ـــــــه ك ب
  

تــو صــيدي افكنــي بــر خــاك چــاالك) 2
  

ـــــه فتـــــراك   نبنـــــدي از غـــــرور او را ب
  

ـــه منـــت گشـــته مـــزدور) 3 در او رضـــوان ب
  

ــــور   ــــرٔه ح ــــر ط ــــرده عط ــــاكش ب ز خ
  

ــــو ) 4 ــــون از ك ــــر آذارنگ ــــيل از اب ه س
  

تــو گفتــي كــوه كــن گريــد بــه كهســار  
  

  ترتيب، كدام است؟ شده در بيت زير، به هاي مشخص نقش واژه -14
ــوه گــردونهــر روز  يوســفيگــر نســازد  گــر جل

  

افـزون بـس اسـت را آن حسـن روز خلقتا قيامت   
  

  نهاد، مفعول، مسند، مفعول) 4  اد، مسند، متمّممفعول، نه) 3  مفعول، نهاد، قيد، متمّم) 2  مفعول، مسند، قيد، مفعول) 1  
  جز ...............  بههاي وابسته در همۀ ابيات، يكسان است؛  تعداد وابسته -15

بـــه يادگـــار كســـي دامـــن نســـيم صـــبا) 1
  

ــه   ــت گرفت ــگ اس ــاد در چن ــه ب ــا ك ــم و دريغ اي
  

هركـــه دريابـــد نشـــاط بـــادٔه تلـــخ فنـــا) 2
  

ون دهـدهاي خنجـر چـون لـب ميگـ بوسه بر لب  
  

هــاي جهــان بــر دل مــن بــود بنــد همــه غــم) 3
  

ـــتم   ـــه برس ـــادم و از جمل ـــو افت ـــد ت در بن
  

ــروه) 4 ــن گ ــه ســيب زنخــدان اي ــدا ب دســت گ
  

ـــيده   ـــؤه اول رس ـــه مي ـــد ك ـــادر رس ـــد ن ان
  

  است؟» مركب -وندي«در كدام بيت، ساختمان مسند  -16
كشــتۀ شــاهي شــدم بــه جــرم محبّــت) 1

  

را كــــز خــــم ابــــرو كشــــيد تيــــغ دو دم  
  

ــاالكش) 2 ــاك از روش چ ــه خ ــاده ب ــي افت جمع
  

خلقــي آغشــته بــه خــون از مــژٔه فتّــانش  
  

غمـــش را غيـــر دل ســـر منزلـــي نيســـت) 3
  

ـــي نيســـت   ـــر دل ـــي آن هـــم نصـــيب ه ول
  

حسرت عشق از دل پـر حسـرتم خـالي نشـد) 4
  

هرچه خون ديده از حسـرت بـه دامـان شـد مـرا  
  

  ت؟المثل اس ابيات زير، مصداق كدام ضرب -17
ـــــــوتي را ـــــــت عنكب ـــــــي گف مگس

  

ــك   ــاعدِ باري ــت و س ــاق اس ــه س ــن چ ــه اي ك
  

ــــي ــــن افت ــــد م ــــر در كمن ــــت اگ گف
  

پـــيش چشـــمت جهـــان كـــنم تاريـــك  
  

  گوي درشتي ز كس نشنود نرم) 2    حال هركس موافق قال است) 1  
  دشمن چه كند چو مهربان باشد دوست) 4  دشمن نتوان حقير و بيچاره شمرد) 3  

  تناسب مفهومي دارد؟» أَحْياءٌ بَلْ أَمْواتاً اللَّهِ سَبيلِ  في قُتِلُوا الَّذينَ تَحْسَبَنَّ ال وَ« كدام بيت، با آيۀ -18
ــد يافــت ) 1 ــت جاوي ــدول ــام زيســتهرك ه نكون

  

ــام را   ــد ن ــده كن ــر زن ــر خي ــبش ذك ــز عق ك
  

جز دل مـن كـز ازل تـا بـه ابـد عاشـق رفـت) 2
  

كــار بمانــد جــاودان كــس نشــنيدم كــه در ايــن  
  

هيد عشـق تـواَم اي عزيـز دل، يـك شــبشـ) 3
  

ــــن   ــــوتر ك ــــرا كب ــــالت م در آرزوي وص
  

ــت) 4 ــب دوس ــاي طال ــه پ ــد ب ــفر دراز نباش س
  

كــه زنــدٔه ابــد اســت آدمــي كــه كشــتۀ اوســت  
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  جز ...............  بهشود،  مفهوم بيت زير از همۀ ابيات دريافت مي -19
نيســـت جـــانش محـــرم اســـرار عشـــق

  

ـــم جانا   ـــان، غ ـــه را در ج ـــتهرك ـــه نيس ن
  

  

ــت) 1 ــوش گرف ــن گ ــانۀ م ــي افس ــش از گرم آت
  

گــوش هــر خــام كجــا اليــق گفتــار مــن اســت  
  

پيام اهل دل اسـت ايـن خبـر كـه سـعدي داد) 2
  

ــد   ــخن دان ــي س ــد معن ــوش كن ــه گ ــه هرك ن
  

كي به هر نامحرمي چـاك جگـر خـواهم نمـود) 3
  

من كه زخمـش را نهـان از چشـم سـوزن داشـتم  
  

روي او گفـتن سـليمپيش گل نتـوان حـديث ) 4
  

ه گوشـي پهـن سـازد محـرم ايـن راز نيسـتهرك  
  

  جز ...............  بههمۀ ابيات با بيت زير قرابت مفهومي دارد،  -20
ـــي ـــرو م ـــارش ف ـــكي ز رخس ـــت اش ريخ

  

ــــي   ــــر آب م ــــدگي ب ــــاي زن ــــد بن دي
  

  

ــت) 1 ــه مراس ــاتي ك ــت حي ــوان گف ــدگاني نت زن
  

ــالي دارد   ــت وص ــا دوس ــه ب ــت ك ــده آن اس زن
  

دل بر جهان منـه كـه جهـان را ثبـات نيسـت )2
  

ــار   ــاش زينه ــش ب ــر اوي و بِهُ ــن ب ــه مك تكي
  

تو جهاني اسـت پُـر از فتنـه و شـور دل من بي) 3
  

بــده آن بــادٔه نوشــين كــه جهــان بــر بــاد اســت  
  

ــاش) 4 ــابي ب ــرِ آفت ــسِ مه ــم نف ــبح ه ــو ص چ
  

مزن به هرزه نفـس زان كـه زنـدگي نفسـي اسـت  
  

  متفاوت با ساير ابيات است؟مفهوم كدام بيت،  -21
ــه) 1 ــايي گرفت ــه عص ــائلي ب ــت س ــر دس اي گ

  

ــه   ــت در تكي ــرير توس ــت س ــه دول ــد ب ــاه خل گ
  

ــه آب) 2 ــو را ب ــر ت ــۀ عم ــاند خان ــد رس خواه
  

قيـاس كـه پنهـان بـه شـير توسـت اين آب بـي  
  

ـــاده) 3 ـــير س ـــت تقص ـــۀ دل اس ـــوحي آين ل
  

ــت   ــذير توس ــان دلپ ــاط جه ــر از بس ــي گ نقش
  

ــرده) 4 ــان نك ــتگي نقص ــس از گذش ــت ك اس
  

ــت   ــر توس ــري حري ــه فقي ــي ب ــر ده ــالي اگ ش
  

  جز ...............  بهمفهوم ابيات زير، با همۀ ابيات تناسب دارد؛  -22
ـــاموز ـــه بي ـــق ز پروان ـــحر عش ـــرغ س اي م

  

ـــد   ـــد و آواز نيام ـــان ش ـــوخته را ج ـــان س ك
  

انـــد خبـــران ايـــن مـــدّعيان در طلـــبش بـــي
  

ــاز نيا   ــري ب ــد، خب ــر ش ــه خب ــان را ك ــدك م
  

  

ــد) 1 ــاز آم ــر ب ــه دگ ــه پروان ــمع ك ــر اي ش بنگ
  

از پـــي دل بشـــد و ســـوخته پـــر بـــاز آمـــد  
  

ــز كــه مــي) هرچ2 ــي ي خبــري بينــي بينــي در ب
  

تـــا بـــا خبـــري وهللا او پـــرده بنگشـــايد  
  

واصل ز حـرف چـون و چـرا بسـته اسـت لـب) 3
  

ــي   ــام گشــت، جــرس ب ــود چــون ره تم ــان ش زب
  

ــي) 4 ــه را ب ــ هرك ــاد ز پيمان ــر افت ــقخب ۀ عش
  

ــد   ــاز آم ــر ب ــه خب ــر ب ــه ديگ ــدار ك ــو مپن ت
  

  مفهوم كدام بيت با ساير ابيات، تفاوت دارد؟ -23
ــــت) 1 ــــد نخس ــــنده باي ــــخن را نيوش س

  

ــــي   ــــر ب ــــت گه ــــد درس ــــدار ناي خري
  

ــر ســر كــار آورد) 2 مســتمع صــاحب ســخن را ب
  

ـــار آورد   ـــه گفت ـــل را ب ـــاموش بلب ـــۀ خ غنچ
  

مثــال طبــع چــو كــان آمــد و ســخن گــوهر) 3
  

ـــاناگـــ   ـــدر ك ـــد ان ـــب نكننـــدش بمان ر طل
  

ــز) 4 ــرد هرگ ــده نمي ــه شــود زن ــه ســخن هرك ب
  

ــخن   ــاد س ــس آب ــواي نف ــت ه ــي اس دم عيس
  

  همراهي با ساير مرغان براي رسيدن به مقصد است؟ عدم كدام بيت، بهانۀ طاووس براي -24
ــق) 1 ــرار عش ــد اس ــتم ش ــن خ ــر م ــت ب گف

  

ـــي   ـــب م ـــۀ ش ـــق جمل ـــرار عش ـــنم تك ك
  

پـــرواي مــــن كـــي بـــود ســــيمرغ را) 2
  

ـــن   ـــاي م ـــالي ج ـــردوس ع ـــود ف ـــس ب ب
  

ـــهريار) 3 ـــت ش ـــوق دس ـــن از ش ـــت م گف
  

چشــــــم بربســــــتم ز روي روزگــــــار  
  

ـــا آب افتـــاده اســـت كـــار) 4 چـــون مـــرا ب
  

ـــــار   ـــــرم كن ـــــون گي ـــــان آب چ از مي
  

  كدام بيت، با بيت زير قرابت مفهومي دارد؟ -25
به حرص ار شربتي خوردم مگير از من كه بد كـردم

  

ــود   ــان ب ــقا بياب ــرد و استس ــتان و آب س و تابس
  

  

تشــــنگان را نمايــــد انــــدر خــــواب) 1
  

ــــه چشــــم چشــــمۀ آب   همــــه عــــالم ب
  

ــد) 2 ــت نپرس ــده، گوشــت ياف ــگِ درّن ــون س چ
  

كــاين شــتر صــالح اســت يــا خــر دجّــال  
  

روز صحرا و سماع است و لـب جـوي و تماشـا) 3
  

ــايي   ــي نيســت كــه ديگــر برب در همــه شــهر دل
  

ــنه در خا) 4 ــد گرس ــوانملح ــر خ ــالي ب ــۀ خ ن
  

ـــاور نكنـــد كـــز رمضـــان انديشـــد   عقـــل ب
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پيشنهادي:   زبان عربيزبان عربي پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  2020وقت 
  ۲۶- ۳۵( التّعریبعّین األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو(:  

  :)لقد أرسلنا من َقبلک ُرسالً إلی قومهم فجاؤوهم بالبّینات( -۲۶

  .ها بّینات را برایشان آوردند آن و  یمقبل از تو رسوالنی را برای قومشان ارسال کرد) ۱  

  .ها معجزاتی با خود آوردند فرستادگانی را قبل از تو برای مردمشان مبعوث کردیم و آن) ۲  

  .ها ارسال کردیم و آنان بهمراه خویش بّیناتی آوردند رسوالن را پیش از تو برای اقوام آن) ۳  

  .دیم و آنان دلیل روشن را بهمراه خود آوردندها فرستا پیش از تو پیامربان را برای قوم آن) ۴  

  »:َمن یَعلم أنّها کرساٍب، یَری فیها ما ال وجوَد له!أبًدا ال یَغَرتّ بالّدنیا « -۲۷

  خورد که دانسته است آن مثل رسابی است که هرگز در آن چیزی وجود ندارد!  فریب دنیا را کسی منی) ۱  

  چیزی وجود ندارد! اگر بداند که آن مثل رساب است و در آن هیچکسی هرگز فریب دنیا را نخورده است ) ۲  

  خورد! شود، فریب دنیا را هرگز منی داند دنیا چون رسابی است که در آن آنچه وجود ندارد دیده می کسی که می) ۳  

  اصالً وجود ندارد! بیند که داند که آن چون رسابی است که در آن چیزی را می خورد کسی که می  هرگز فریب دنیا را منی) ۴  

  »:ه ّرشاً لک!له خیراً لک و قد تُحّب شیئاً و اللُّه جعلقد تَکره أمراً و اللُّه جع« -۲۸

داری حـال اینکـه خـدا رش را در آن  چیزی را احتامالً دوست مـی و  داری حال اینکه خدا خیر را در آن قرار داده کاری را احتامالً ناپسند می) ۱  

  قرار داده است!

شاید چیزی را دوست بداری در حالی کـه خـدا بـرای تـو در  و  داری در حالی که خدا برای تو در آن خیر قرار داده شاید کاری را زشت می) ۲  

  آن رش قرار داده!

ر آن چیزی را گـاه دوسـت داری در حـالی کـه خـدا ّرشی د و  ی برایت قرار دادهر پنداری در حالی که خدا در آن خی کاری را گاه زشت می) ۳  

  برایت قرار داده!

گاهی چیزی را دوست داری و حال اینکـه خـدا آن  و  شامری و حال اینکه خدا آن را برای تو خیر قرار داده است گاهی کاری را ناپسند می) ۴  

  را برای تو رش قرار داده است!

  »:ء بیّنوا لهم الّدین الحّق!اُصیبت الّشعوُب املختلفة يف دینهم بالخرافات علی مرِّ العصور، ولکّن األنبیا« -۲۹

  ها این حق را برایشان بیان کردند! هایی آمیخته شد، اما پیامربان آن های مختلف به خرافه در گذر زمان دین ملّت) ۱  

  لیکن بیان دین حق، توسط پیامربان بود! ها آمیخته گردید، و هایی در طول زمان هایشان به خرافه ملل مختلفی دین) ۲  

  ها روشن کردند! های مختلف در دین خود دچار خرافات شدند، اما پیامربان دین حق را برای آن ت عرصها، ملّتبا گذش) ۳  

  کردند! های مختلفی در دین خود، با گذر زمان دچار خرافه گردیدند، ولی پیامربان دین حق را برایشان آشکار می ملّت) ۴  

  »:صدقائه و هو یذکر َمشاکل کان قد تخلَّص منها!کان الطّالب الّناجح یُحيص أعامله الحسنة أل « -۳۰

  کرد! ها خالص شده بود، بیان می شمرد حال آنکه مشکالتی را که از آن ق بود کارهای خویش را برای دوستانش میآموزی که موفّ  دانش) ۱  

  کرد! ها رهایی یافته بود، بیان می شمرد در حالی که مشکالتی را که از آن ق کارهای خویش را برای دوستانش میآموز موفّ  دانش) ۲  

  کرد! ها رهایی یافته بود، بیان می شمرد مشکالتی را که از آن قی که کارهای خویش را برای دوستانش میآموز موفّ  دانش) ۳  

  ها را بیان کرده بود! شده از آن مشکالت رها شمردهق کارهای خویش را برای دوستانش آموز موفّ  دانش) ۴  

داتها!تواطنون؛ اِهتّموا بنظافة بیئأیّها امل« -۳۱   ای هموطنان؛ ...............  »: کم اِهتامماً بالغاً حّتی تَّقّل مهدِّ

  زیست خود اهتامم ورزید تا اینکه تهدیداتش کم شود! بیشرت به نظافت محیط) ۱  

  زیست خود بسیار توّجه کنید تا تهدیدکنندگان آن کم شود! به نظافت محیط) ۲  

  زیست خویش بیشرت سعی کنید تا تهدیدات آن اندک شوند! یز کردن محیطدر مت) ۳  

  های آن اندک شوند! زیست خویش سعی بسیار کنید تا تهدیدکننده برای متیزی محیط) ۴  

  »:هذان الّنوعان من الّسمک کلٌّ منهام یَعیش عیشًة تُعجبنا!« -۳۲

  کند! کند که ما را متعّجب می می ای زندگی  گونه به ها این دو نوع ماهی، هریک از آن) ۱  

  دارد! کنند که ما را به شگفتی وا می این دو نوع از ماهیان، با یکدیگر طوری زندگی می) ۲  

  انگیزد! کند که تعّجب ما را برمی ای می  ها زندگی ها، دو نوع از ماهیان هستند که هریک از آن این) ۳  

  دارد! ایست که ما را به تحسین وا می  گونه به از آن دو اینان، دو نوع ماهی هستند که زندگی هریک) ۴  

  عّین الّصحیح:  -۳۳

  خوبی بشنوید، ،: و سخنانم را بهامعوا إلی کالمي اِستامعً تو تس) ۲  إن تجلسوا يف الّصّف هادئین،: اگر آرام در کالس بنشینید،) ۱  

  گیرید! های تأثیرگذار می ها عربت ال تأخذون منها إّال العربة املؤثّرة!: که از آن) ۴  خوانم، ی آیات را برایتان میضسأقرأ لکم بعض اآلیات،: بع) ۳  
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  عّین الخطأ:  -۳۴

بة من اللّغات االُخری يف اللّغة العربیّة!: هزارا) ۱     های دیگر به زبان عربی وارد شده است! کلامت معرّب از زبان نقد دخلت آالُف الکلامت املعرَّ

  ز يف الّدنیا بقول الکذب فهو الخارس!: کسی که گامن کند در دنیا با گفتار دروغ پیروز شده است، اوست زیانکار!من ظّن أنّه قد فا) ۲  

  افتادند! کانت تتساقط من الّسامء علی األرض کقطرات املاء!: ماهیان چون قطرات آب از آسامن بر زمین می تإّن الّسمکا) ۳  

  ث إّال علی تعٍب!: بدبینان، از حوادث فقط رنج را دریافت خواهند کرد!ال یحصلون من الحواد مئینشاتإّن امل) ۴  

  »:گردد! هرکس قبل از سخن گفنت بیاندیشد، غالباً از خطا ایمن می« -۳۵

  ر قبل أن تکلّم َسلم من الخطأ يف األغلب!من تُفکِّ) ۲  من یُفکّر قبل الکالم یَسلم من الخطأ غالباً!) ۱  

  الّذي تفکَّر قبل املکاملة قد َسلم من الخطایا يف األغلب!) ۴  تکلَّم قد یَسلم من األخطاء غالباً!الّذي یُفکّر قبل أن ) ۳  

 ) ۳۶-۴۲إقرأ الّنّص الّتايل ثّم أجب عن األسئلة مبا یُناسبه(:  

هذه الطّریقة ال تخلو  و  ّتبادل باملتاعطریقة البفکانت عملّیات البیع و الّرشاء قبل ذلک  .یرجع تاریخ التّعامل بالّنقود إلی العرص الّروماينّ «

هناک يف بالد الّروم دیناٌر و درهم و  و  الّنقود هي البدیل! و أّما قیمة النّقود فکانت بالنّسبة إلی وزنها فأصبحتمن صعوبة و تضییع للوقت، 

لّدرهم قطعة من فّضة تختلف أوزانها بین عرشة إلی علیها صورُة امللک؛ و ا تُرضبنقود اُخری؛ أّما الّدینار فهو قطعة ذهبّیة وزنها مثقال، 

  ! مختلفٌ عرشین قیراطاً، ولکّن الّنقود االُخری مثنها أقّل و جنسها 

قود نّ بعد الخالف الّشدید بین هاتین الّدولتین ُرضبت ال و  بعد مّدة أصبح التّعامل بالنّقود الّرومّیة غیر رسمّي يف الّدولة اإلسالمّیة

  »اإلسالمّیة!

  عّین الّصحیح:  -۳۶

  ما رضب املسلمون الّنقود، ألّن الّرضب کان بید الّدولة الّرومانّیة!) ۱  

  کّل الّشعوب یصنعون نقودهم بسهولة حسب رغبتهم و قدرتهم!) ۲  

  إّن الّشعب القوّي هو الّذي یصنع کّل ما یحتاج إلیه!) ۳  

  إذا یستفید الّشعب من نقود شعب آخر ال تقّل قدرته!) ۴  

  عّین الّصحیح:  -۳۷

  عرشون قیراطاً یساوي مثقاالً من الّذهب!) ۲  ال تُرضب صورة امللک إّال علی الّدینار!) ۱  

  کان مثن الّنقود الّذهبّیة و الفضّیة یرتبط بأوزانهام!) ۴  ال نجد النّقوَد إّال أن تکون ذهبّیة أو فضّیة!) ۳  

  ه ............... : تبادل املتاع دون النّقود صعب ألنّ الخطأعّین  -۳۸

  نشرتي األشیاء غیر مطلوبة و ال تفید لنا!) ۲  یأخذ وقتاً طویالً مّنا لتطبیق األشیاء!) ۱  

  یطلب مّنا اجتهاداً کثیراً بسبب حجم املتاع و وزنه!) ۴  ال یمکن تعییُن مثن املتاع دقیقاً بواسطة التّبادل!) ۳  

  :الخطأعیّن » الّرومّیة؟ ألّن ............... ملاذا ترک املسلمون تعاُملَهم بالّنقود « -۳۹

  املسلمین رضبوا نقوداً خاّصة بهم!) ۲  الّنقود اإلسالمیّة فقدت اِعتبارها!) ۱  

  الخالف الّشدید قد وقع بین الّدولتین اإلسالمّیة و الّرومّیة!) ۴  هذه النّقود أصبحت غیر رسمّیة يف الّدولة اإلسالمیّة!) ۳  

 ۴۰-۴۲ اإلعراب و التّحلیل الّرصيفّ (عّین الّصحیح يف(:  

  »:أصبحت« -۴۰

  »الّنقود«من األفعال الّناقصة، اسمه  /معرب -»)أفعل«مزید ثاليّث (من وزن  - للغائبة) ۱  

  »البدیل«خربه  و  و هو مرفوع» النّقود«اسمه  /ب ح حروف األصلّیة: ص - للغائبة -ماٍض ) ۲  

  »الّنقود«فعل من األفعال الّناقصة، اسمه  /مبنيّ ») فعالإ«مزید ثاليّث (من باب  -فعل ماٍض ) ۳  

  مرفوعاً » الّنقود«فعل من األفعال الّناقصة، اسمه  /مبنيّ  -»إفعال«مزید ثاليّث من باب  - للمخاطب) ۴  

  »:تُرضَب« -۴۱

  »صورة«نائب فاعله املرفوع  /معرب -معلوم - الزم -مجرّد ثاليثّ  - للغائبة) ۱  

  و الجملة فعلیّة »صورة«نائب فاعله  /معرب -متعدٍّ  - طبةللمخا - فعل مضارع) ۲  

  »صورة«فعل و نائب فاعله  /معرب -مجهول -مجرّد ثاليثّ  -للغائبة -مضارع) ۳  

  و الجملة فعلیّة» صورة«فعل و نائب فاعله  /مجهول -متعدٍّ  - خاطبملل - فعل مضارع) ۴  

  »: ُمختلِف« -۴۲

  »جنس«لمبتدأ لخرب  /ل) ف و حروفه األصلّیة: خ» فاِختل«اسم فاعل (فعله  - مفرد مذکّر) ۱  

  خرب و مرفوع /معرب -»)افتعل«اِختلف، علی وزن «اسم فاعل (فعله  -مفرد مذکّر - اسم) ۲  

  خرب و مرفوع /معرب - معرفة - »)افتعال«، من باب »اختالف«اسم فاعل (مصدره ) ۳  

  »جنس«للمبتدأ خرب  /مبنيّ  -»)اِختالف«اسم فاعل (مصدره  - مفرد مذکّر) ۴  
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  يف ضبط حرکات الکلامت:  الخطأعّین  -۴۳

جرِة مِبِنقارِِه!) ۱     ناعیَُّة تَهدیداً لِِنظاِم الطَّبیعة!تَُعدُّ النُّفایاُت الصِّ ) ۲  نَّقاُر الَخَشِب طائٌر یَنقُر ِجذَع الشَّ

َنِة الِعرشیِن ِمن ُعمرِِه کاَن عاَمالً بَسیطاً!) ۳   ٍف يف العالَم!سوُقها املَ ) ۴  يف السَّ   شهوُر بأنّه أکربُ سوٍق ُمسقَّ

 ) ۴۴-۵۰عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة (:  

  عّین الّصحیح:  -۴۴

  مکیِّف الهواء: وسیلة لتربید و تنظیف الهواء يف فصل الّصیف!) ۲  الّصیدّيل: مکان یذهب املرضی إلیه لرشاء األدویة!) ۱  

  البطاقة الربیدیّة: نحتاج إلیها عند الّسفر بالحافلة أو القطار أو الطّائرة! )۴  ب ینزل منها املطر يف فصل الّشتاء!البقاع: قطعات من الّسحا) ۳  

  عّین ما فیه اسم الّتفضیل:  -۴۵

  أنا أعلم أّن هذا لیس مفیداً!) ۲    الّسخّي أکرم هؤالء الفقراء!) ۱  

  ی نتعلّق بأخي!اإلجابة الحسن) ۴    هو عصی ربَّه فندم علی عمله!) ۳  

  معناه اسم اإلشارة:» ال«عّین حرف  -۴۶

  اإلجابة قبل أن تسمع الکالم سمًعا جّیًدا من أخالق الجهالء!) ۲  یقفز الّسنجاب الطّائر بغشائه الخاّص، هذا الغشاء کاملظلّة!) ۱  

؛ أعوذ ) ۴  الطّنان ألّن رسعة حرکة الطّنّان کثیرة! يال نقدر أن نری جناح) ۳     بک من قلب ال یخشع، کأّن القلب یبتعد عن ربّه!یا ربِّ

  فیه املفعول املطلق: لیسعّین ما  -۴۷

ق قوُل الّصادق دامئًا تصدیًقا جمیًال!) ۲  أعطی امللک الفّالح إعطاًء یُعجبه!) ۱     یُصدَّ

  ه!غرس الفّالُح فسیلة جوز َغرًسا ال یأمل أکلَ ) ۴  تحضن االُمُّ طفلتها يف حضنها محبًّة لها!) ۳  

  فیها الحال: لیستعّین الجملة الّتی  -۴۸

  یُصبح الّناس مرسورین يف فصل الّربیع بعد مشاهدة الطّبیعة الخرضاء!) ۱  

د الحوادُث أکرث املدن!) ۲     أن یَصنع املهندسون البیوت محکمًة ال تُهدِّ

  قد نَری تداُخل روابط اإلنسان و البیئة و هو مرضٌّ للطّبیعة!) ۳  

  ال یُطالع دروسه و هو یفهمها لیس ناجًحا! يمیذ الّذإّن الّتل) ۴  

  محذوًفا:عّین املستثنی منه  -۴۹

  مل یخلق اللُّه يف الطّبیعة إّال کّل ما مفید لجمیع الکائنات!) ۲  ال یُنیر عقَل اإلنسان يف حیاته يشٌء إّال العلوم النّافعة!) ۱  

  ال یُحافظ أکرثُ الّناس علی صّحتهم يف الحیاة إّال قلیًال منهم!) ۴  نسان الکامل!ال نَقتدی بأحد لیکون لنا اُسوة مناسبة إّال باإل ) ۳  

  عّین الّصحیح عن املنادی: -۵۰

  یا فرئاِن؛ ال تُخّربوا املَزارع حّتی ال تُقَتلوا!) ۲  یا البیئُة، یا لیت التّوازن یتحّقق فیک!) ۱  

  یا أیّتها املزارع؛ حاِفظ علی مزرعتک بطرق صحیحة!) ۴  ط!یا بوماُت؛ أننّت تأکلن الفرئان لدوام حیاتکّن فق) ۳  

  دقيقهدقيقه  1717وقت پيشنهادي: وقت پيشنهادي:   دين و زندگيدين و زندگي
  اند؟ بنا شده» ثابت بودن خود«دهد قوانين و مقررات جامعه و روابط بين افراد بر اساس پذيرفتن  كدام مورد نشان مي - 51

  لي احتياج ندارد.به هيچ استدال» من«نام  به انسان در اثبات وجودِ چيزي) 1  
  گيري دارد. در فرهنگ ديني بُعد روحاني نقشي اساسي در فرايند انتخاب و تصميم) 2  
  شود. فردي كه بيست سال قبل يك قانون علمي را كشف كرده، اكنون از وي تجليل مي) 3  
  شود. باشد، در نتيجه در دوران عمر بارها عوض مي شخصيت انسان وابسته به جسم او مي) 4  
سوي هدف درست نتيجۀ وجود كدام  به اي خواهد داشت و توانايي حركت معرفت برتر چه ثمره با توجه به فرمايش حضرت موسي بن جعفر - 52

  ارزش در انسان است؟
  فطرت پاك الهي - پذيرش بهتر پيام الهي) 2  اختيار و انتخاب - كشف راه درست زندگي) 1  
  اختيار و انتخاب - پذيرش بهتر پيام الهي) 4  فطرت پاك الهي - كشف راه درست زندگي) 3  
  صداقت در دوستي با خدا چه خواهد بود؟ عدم نتيجۀ» ما احبّ اهللا من عصاه«با توجه به روايت شريف  -53

  )كُمذلِكَ بِمَا قَدَّمَت أيْدي() 4  )يَأْكُلُونَ في بُطُونهم نَاراً() 3  )تَرهَقُهُم ذِلَّةٌ () 2  )يَتَّخذ مُن دُونِ اهللا() 1  
  اند؟ كدام مورد را برترين عبادت معرفي نموده پيامبر اكرم - 54

  گرايش به خداوند و تمسّك به او) 2  انديشيدن مداوم دربارٔه خدا و قدرت او) 1  
  رسيدن به حضور قائم در حال پيروي از او) 4  بيان سخن حق در مقابل سلطان ستمگر) 3  
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  كند؟ درستي بيان مي دير الهي است، كدام مورد رابطۀ ميان اختيار و تقدير الهي را بهبا توجه به اينكه اختيار انسان، يك تق -55
  دهنده و محدود كنندٔه آن است. تقديرات هم الزمۀ كار اختياري انسان و هم جهت) 1  
  باشد. اما با قضاي الهي ناسازگار مي ،اختيار انسان با تقدير الهي به طول كامل سازگار است) 2  
  تواند مانع ارادٔه او شود. چيز نمي اختيار را ويژگي ذاتي آدمي قرار داده است و هيچ خداوند) 3  
  خداوند، قدرت اختيار و اراده به انسان عطا كرده است، فقط مشيّت الهي مانع از اختيار انسان است.) 4  
  دهد؟ تأكيد قرار ميمورد را  )الْعاَلمينَ رَبِّ لِلَّهِ  ماتيمَ وَ  مَحْيايَ وَ  نُسُكي وَ  صَالتي إِنَّ قُلْ(كدام عبارت، مفهوم آيۀ شريفه  - 56

  )مُسْتَقيمٌ صِراطٌ  هذا  اعْبُدُوني أَنِ وَ() 2  )حَسْبُهُ  فَهَُو اللَّهِ عَلَي يَتَوَكَّلْ مَنْ وَ() 1  
  )ءٍ شَيْ  كُلِّ رَبُّ هُوَ وَ رَبا  أَبْغي هِاللَّ غَيْرَ أَ قُلْ() 4  )الْقَهَّارُ الْواحِدُ هُوَ  وَ ءٍ شَيْ  كُلِّ خالِقُ اللَّهُ قُلِ() 3  
  شود؟ استنباط مي از دقت در پيام كدام آيۀ شريفه، مسئوليت مرجعيت ديني پيامبر اكرم -57

  ) ... مِنْكُمْ الْأَمْرِ أُولِي وَ الرَّسُولَ َأطيعُوا وَ اللَّهَ َأطيعُوا آمَنُوا الَّذينَ َأيُّهَا يا() 1  
  )... قَبْلِكَ مِنْ أُنِْزلَ ما وَ إِلَيْكَ أُنِْزلَ بِما آمَنُوا أَنَّهُمْ يَْزعُمُونَ الَّذينَ إِلَي تَرَ لَمْ أَ() 2  
  )... آياتِهِ عَلَيْهِمْ يَتْلُوا أَنْفُسِهِمْ مِنْ َرسُوالً فيهِمْ بَعَثَ إِذْ الْمُْؤمِنينَ عَلَي اللَّهُ مَنَّ لَقَدْ() 3  
  )... بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِيَقُومَ الْميزانَ وَ الْكِتابَ مَعَهُمُ أَنْزَلْنا وَ بِالْبَيِّناتِ لَناُرسُ َأْرسَلْنا لَقَدْ() 4  
  ها چگونه تمام و كامل گردانيد و كدام آيۀ شريفه، حاكي از التزام به آن است؟ خداوند راه رسيدن به رستگاري را براي انسان -58

  ) ... رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنِْزلَ ما بَلِّغْ الرَّسُوُل َأيُّهَا يا( -نعمت هدايت با وجود ائمۀ اطهار ) 1  
  ) ... رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنِْزلَ ما بَلِّغْ الرَّسُولُ َأيُّهَا يا( - نعمت رسالت با وجود پيامبر اكرم) 2  
  ) ... مِنْكُمْ الْأَمْرِ أُولِي وَ الرَّسُولَ َأطيعُوا وَ اللَّهَ واَأطيعُ آمَنُوا الَّذينَ َأيُّهَا يا( -نعمت هدايت با وجود ائمۀ اطهار ) 3  
  ) ... مِنْكُمْ الْأَمْرِ أُولِي وَ الرَّسُولَ َأطيعُوا وَ اللَّهَ َأطيعُوا آمَنُوا الَّذينَ َأيُّهَا يا( - نعمت رسالت با وجود پيامبر اكرم) 4  
 مِـنْ وَ قائِلُهـا هُـوَ كَلِمَةٌ إِنَّها كَالَّ تَرَكْتُ فيما صالِحاً أَعْمَلُ لَعَلِّي ارْجِعُونِ رَبِّ قالَ الْمَوْتُ أَحَدَهُمُ جاءَ إِذا حَتَّي(از دقت در كدام عبارت آيۀ شريفۀ  -59

  گردد كه اين آيه به مشركان و كافران اشاره نموده است؟ مشخص مي )يُبْعَثُونَ يَْومِ  إِلي بَْرزَخٌ َورائِهِمْ
  )الْمَوْتُ أَحَدَهُمُ جاءَ إِذا حَتَّي() 2    )ارْجِعُونِ بَِّر قالَ() 1  
  )يُبْعَثُونَ يَْومِ  إِلي بَْرزَخٌ َورائِهِمْ مِنْ وَ() 4  )تَرَكْتُ فيما صالِحاً أَعْمَلُ لَعَلِّي() 3  

  شود؟ ونه با آنان رفتار ميكنند خود را از مهلكه نجات دهند و در اين حال چگ بدكاران در روز قيامت با چه ترفندي سعي مي -60
  شود. ها داده مي نامۀ اعمال افراد به آن -كردن توبه) 1  
  شود. ها داده مي نامۀ اعمال افراد به آن -سوگند دروغ) 2  
  دهند. اعضا و جوارح عليه صاحب خود شهادت مي -كردن توبه) 3  
  دهند. اعضا و جوارح عليه صاحب خود شهادت مي -سوگند دروغ) 4  

  است؟» يك تير و چند نشان«فرايند انتخاب هدف، كدام آيۀ شريفه مصداق  در -61
  )الĤْخِرَةِ وَ الدُّنْيا ثَوابُ اللَّهِ فَعِنْدَ الدُّنْيا ثَوابَ يُريدُ كانَ مَنْ() 2  )الْعالَمينَ رَبِّ لِلَّهِ  مَماتي وَ مَحْيايَ وَ  نُسُكي وَ  صَالتي إِنَّ قُلْ() 1  
  )لِيَعْبُدُونِ إِالَّ الْإِنْسَ وَ الْجِنَّ خَلَقْتُ ما وَ() 4  )أَمْرِهِ بالِغُ اللَّهَ إِنَّ حَسْبُهُ فَهُوَ اللَّهِ عَلَي كَّلْيَتَوَ مَنْ وَ() 3  

كسي كه در ساختماني آتش روشن كند در اين صورت دود آتش، خانـه را سـياه «در گفتگو با حواريون كه فرمود: اين سخن حضرت عيسي -62
  متناسب با كدام روايت شريف است؟» ، گرچه ظاهر خانه سالم استكند مي

  »من كثر فكره في المعاصي دعته اليها«) 2    »ما احبّ اهللا من عصاه«) 1  
  »انّه ليس النفسكم ثمن الّا الجنّة فال تبيعوها الّا بها«) 4  »ذوو العيوب يحبّون اشاعة معايب النّاس«) 3  
  رگاه خداوند چيست و راه شكست چنين دشمني كدام است؟شدن شيطان از د علت رانده -63

  نماز -زيرا شيطان سوگند خورد كه انسان را گمراه كند) 1  
  نماز -چون فرمان خدا را براي سجده بر انسان اطاعت نكرد) 2  
  سجده بر خداوند -زيرا شيطان سوگند خورد كه انسان را گمراه كند) 3  
  سجده بر خداوند -ر انسان طاعت نكردچون فرمان خدا را براي سجده ب) 4  

با چه شـرايطي ايـن تبـديل » كند، زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است خداوند گناهان آنان را به حسنات تبديل مي«با توجه به عبارت شريفۀ  -64
  گيرد؟ صورت مي

  تقوا -ايمان -پشيماني) 2    تقوا -استغفار -توبه) 1  
  عمل صالح -ايمان -توبه) 4  حعمل صال -استغفار -پشيماني) 3  
هـا و  در صحبت با مردي كه در جنگ جمل دچار شك و ترديد شده بود، كـدام معيـار را بـراي تميـز حـق و باطـل جريـان حضرت علي -65

  ها معرفي كردند؟ شخصيت
  مالك، عمل به حق است نه سابقۀ آن در جنگ) 2  ابتدا حق را بشناس تا بتواني اهل آن را بشناسي) 1  
  است. با حق است پس حق با علي  چون حضرت علي ) 4  وسيلۀ آن باطل شناخته شود. ابتدا حق را بشناس تا به) 3  
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ام وابسته به چيست و اين مطلب از دقـت در كـد )الْمُنْكَرِ وَ الْفَحْشاءِ عَنِ  تَنْهي الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ أَقِمِ وَ(مندي از وعدٔه الهي در آيۀ شريفۀ  بهره -66
  فهم است؟ قابل قسمت آيه،

  )إنَّ الصّالة تنهَي( -تكرار درست اعمال و آداب نماز) 2  )أقم الصَّالةَ( -تكرار درست اعمال و آداب نماز) 1  
  )إنَّ الصّالة تنهَي( -ها دقت و توجه ما به عواقب گناهان و زشتي) 4  )أقم الصَّالةَ( -ها دقت و توجه ما به عواقب گناهان و زشتي) 3  
  صحبتي است و قرآن به ايجاد كدام ويژگي ميان آن دو اشاره دارد؟ پيام كدام آيۀ شريفه، بيانگر ايجاد آرامش ميان همسران با انس و هم -67

  مودت و رحمت -) ... َأْزواجِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ وَ َأْزواجاً أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ اللَّهُ وَ() 1  
  محبت و عدالت -) ... َأْزواجِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ وَ َأْزواجاً أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ اللَّهُ وَ() 2  
  محبت و عدالت -) ... َأْزواجاً أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آياتِهِ مِنْ وَ() 3  
  مودت و رحمت -) ... َأْزواجاً أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آياتِهِ مِنْ وَ() 4  
  چين شتاب نمود؟ چرا نبايد در قبول و تصديق سخن از ديدگاه اميرالمؤمنين -68

  شوند. رغبت و بدكاران به كار بد تشويق مي نيكوكاران به كار خير، بي) 1  
  ها بكوشد. هايي دارند و رهبر بايد در پنهان كردن آن مردم عيب) 2  
  خيانتكار است. ، اماشود در لباس نصيحت ظاهر مي) 3  
  كند. در انجام دادن كارها، روحيۀ تو را سست مي) 4  

  اي از كدام بخش رهبري ايشان است و به كدام نكتۀ اساسي در آن اشاره شده است؟ به شيخ مفيد نمونه نامۀ امام عصر  -69
  از احوال مردم اطالع دقيق امام زمان -سرپرستي واقعي) 1  
  از احوال مردم ق امام زماناطالع دقي -رهبري ظاهري) 2  
  از مردم مانند خورشيد پشت ابر اطالع امام زمان -رهبري ظاهري) 3  
  از مردم مانند خورشيد پشت ابر اطالع امام زمان -سرپرستي واقعي) 4  

باشد. كدام آيۀ شريفه اين  ي ميهاي تمدن اسالم عنوان هدف اصلي زندگي و تالش براي رشد زندگي دنيوي از معيار توجه به رستگاري اخروي به -70
  توجه و تأكيد قرار داده است؟مورد موضوع را 

  ) ... بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِيَقُومَ الْميزانَ وَ الْكِتابَ مَعَهُمُ أَنْزَلْنا وَ() 2  ) ... فِتْنَةً الْخَيْرِ وَ بِالشَّرِّ نَبْلُوكُمْ وَ الْمَوْتِ ذائِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ() 1  
  ) ... فَضْلٍ وَ مِنْهُ رَحْمَةٍ  في فَسَيُدْخِلُهُمْ بِهِ اعْتَصَمُوا وَ بِاللَّهِ آمَنُوا الَّذينَ فَأَمَّا() 4  ) ... حَسَنَةً الĤْخِرَةِ فِي وَ حَسَنَةً الدُّنْيا فِي آتِنا رَبَّنا يَقُولُ مَنْ مِنْهُمْ وَ() 3  

  شود؟ كند و آن اقدام به كدام حوزه در اين بخش مربوط مي ني اسالم تأكيد ميكدام آيۀ شريفه بر اقدامي در جهت تحقق تمدن آرما -71
  حضور مؤثر و فعال در جامعۀ جهاني -)سُبُلَنا لَنَهِْديَنَّهُمْ فينا جاهَدُوا الَّذينَ وَ() 1  
  حضور مؤثر و فعال در جامعۀ جهاني -)الْخَيْرِ إِلَي يَدْعُونَ أُمَّةٌ مِنْكُمْ لْتَكُنْ وَ() 2  
  تقويت فرهنگ جهاد و شهادت -)سُبُلَنا لَنَهِْديَنَّهُمْ فينا جاهَدُوا الَّذينَ وَ() 3  
  هاي جامعۀ خود تحكيم پايه -)الْخَيْرِ إِلَي يَدْعُونَ أُمَّةٌ مِنْكُمْ لْتَكُنْ وَ() 4  
  ا ايمان وجود داشت؟اي ميان تعقل ب در قرون وسطي، حكم مخالفت با عقايد رهبران كليسا چه بود و چه رابطه -72

  تعقل با ايمان سازگاري داشت. -شد جرم محسوب مي) 2  كرد، ارزش داشت. عقلي كه ايمان را تأييد مي - شد جرم محسوب مي) 1  
  تعقل با ايمان سازگاري نداشت. -شد كفر تلقي مي) 4  ايمان نسبت به عقل برتري نداشت. -شد كفر تلقي مي) 3  
  دانستند و كدام آيۀ شريفه، مبين لزوم پيشگري از اين امر است؟ را باعث سقوط اقوام و ملل پيشين ميپيامبر گرامي كدام عامل  -73

  ) ... الْميزانَ وَ الْكِتابَ مَعَهُمُ أَنْزَلْنا وَ بِالْبَيِّناتِ ُرسُلَنا َأْرسَلْنا لَقَدْ( -اجراي عدالت براي افراد قوي و صاحب نفوذ ) عدم1  
  ) ... بِهِ يَكْفُُروا أَنْ أُمُِروا قَدْ وَ الطَّاغُوتِ إِلَي يَتَحاكَمُوا أَنْ يُريدُونَ( -براي افراد قوي و صاحب نفوذاجراي عدالت  ) عدم2  
  ) ... الْميزانَ وَ الْكِتابَ مَعَهُمُ أَنْزَلْنا وَ بِالْبَيِّناتِ ُرسُلَنا َأْرسَلْنا لَقَدْ( -نفي واليت الهي و پذيرش حاكميت طاغوت) 3  
  ) ... بِهِ يَكْفُُروا أَنْ أُمُِروا قَدْ وَ الطَّاغُوتِ إِلَي يَتَحاكَمُوا أَنْ يُريدُونَ( -نفي واليت الهي و پذيرش حاكميت طاغوت) 4  
  ت؟با تحقق كدام شرط، واجب است مسلمانان از خريد كاالهاي وارداتي از كشورهاي غيراسالمي اجتناب كنند و كدام حكم قرآني مؤيّد آن اس -74

  الضََررَ و الضِرارَ في االسالم -ها تقويت قدرت مالي آن) 1  
  الضََررَ و الضِرارَ في االسالم -كنندگان ضرر و زيان توليد) 2  
  و لن يجعل اهللا للكافرين علي المؤمنين سبيال -ها تقويت قدرت مالي آن) 3  
  منين سبيالو لن يجعل اهللا للكافرين علي المؤ  -ضرر و زيان توليد كنندگان) 4  
  ها به فقير بدهد؟ در احكام روزه، چه كسي بايد هم روزه را قضا كند و هم براي هر روز يك مد گندم و جو و مانند آن -75

  كسي كه بدون عذر در ماه رمضان روزه نگيرد و فقط قضاي روزه را گرفته باشد.) 1  
  ه سهوًا قضاي روزه را نگيرد.كسي كه بدون عذر در ماه رمضان روزه نگيرد و تا رمضان آيند ) 2  
  علت عذري نتواند روزه بگيرد و تا رمضان آينده عذر او برطرف نشود و قضاي روزه را نگيرد. كسي كه به) 3  
  علت عذري نتواند روزه بگيرد و با برطرف شدن عذر تا رمضان آينده عمدًا قضاي روزه را نگيرد كسي كه به) 4  
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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- Catherine explained the lesson to the class ............... an experienced teacher. 
 1) as good as 2) as well as 3) the best of 4) better than that 
77- I failed to meet the professor simply because I arrived minutes after he ............... . 
 1) would leave 2) was leaving 3) has left 4) had left 
78- Nolde states that ............... the 1st of February 1893 in the desert north of Hail the temperature fell 

from 78°  a little before sunset to 18°  a quarter of an hour after. 
 1) at 2) in 3) on 4) for 
79- I am absolutely sure that Jennifer would do the same task differently if she ............... you. 
 1) is 2) was 3) were 4) had been 
80- We didn’t win this time, but we never become hopeless and live to ............... another day. 
 1) fight 2) rise 2) lose 4) defend 
81- The car had to be ............... because it was old and no longer in working condition. 
 1) converted 2) replaced 3) expanded 4) prevented 
82- This business company needs a ............... secretary- a secretary who can speak Arabic besides her 

own native language. 
 1) familiar 2) bilingual 3) intermediate 4) hardworking 
83- Body movement is a/an ............... of communication; it is in fact the unspoken element of communication. 
 1) origin 2) result 3) means 4) synonym 
84- Hasan’s mother died when he was two and he was actually ............... by his father alone. 
 1) brought up 2) depended on 3) kept to himself 4) watched out 
85- One group was ............... the explanation, but the other group asked for much more explanation. 
 1) ready for 2) absorbed in 3) uncertain of 4) satisfied with 
86- With all his unhealthy habits taken into consideration, it’s a ............... he’s lived this long. 
 1) wonder 2) worry 3) treasure 4) document 
87- Many people around the world regard Nelson Mandela as a very wise man and ............... him very much. 
 1) offer 2) remind 3) dedicate 4) respect 

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. 

Have you ever wanted a certain vegetable at the wrong time of the year? Have you ever come 
home from a long day only to ...(88)... that you have no vegetables for your dinner? I’ve been there. 
I enjoy ...(89)... my vegetable with my dinner. Dinner feels incomplete without just the right 
vegetable on my plate. But it seemed that every time I wanted to have a certain type of vegetable, it 
was always the ...(90)... time. Well, not anymore! I’ve begun freezing my own vegetables, and I'm 
happy to say that now I have my ...(91) ... vegetables all year long, not to mention the savings. To 
most people, freezing vegetables seems like a time-consuming and ...(92) ... process; however, it’s 
really very simple. You just need to know which kinds of vegetable are freezable, how to prepare 
them, and how to blanch them. 

88- 1) believe 2) identify 3) discover 4) inform 
89- 1) have 2) having 3) to have 4) from having 
90- 1) wrong 2) exact 3) possible 4) enjoyable 
91- 1) vast 2) recent 3) favorite 4) expensive 
92- 1) complication of 2) to complicate 3) complicate 4) complicated 
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Part C: RReeaaddiinngg  Comprehension 
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. 

 Reading Comprehension I 
It is said that about 40 percent of the world’s population use social media, and many of these 

billions of social media users look up to influencers to help them decide what to buy and what 
trends to follow. So what is an influencer and how do we become one? 

An influencer is a person who can influence the decisions of their followers because of their 
relationship with their audience and their knowledge in a particular area, e.g. fashion, travel or 
technology. Influencers often have a large following of people who pay close attention to their 
views. They have the power to make people buy things, and influencers are now seen by many 
companies as a direct way to customers’ hearts. Brands are now asking powerful influencers to 
market their products. With some influencers asking for $25,000 for one social media post, it is no 
surprise that more and more people are interested in becoming influencers, too. If you are one of 
them, then here are five tips on how to do it. 

First, choose your niche. What is the area that you know most about? What do you feel most 
excited talking about? Find the specific area that you’re most interested in and develop it. next, 
choose your medium and write an interesting bio. Most influencers these days are bloggers and 
micro-bloggers. Decide which medium-such as your own online blog, Instagram or Snapchat- is the 
best way to connect with your followers and chat about your niche area. When you have done that, 
write an attention-grabbing bio that describes you and your specialty area in an interesting and 
unique way. Make sure that people who read your bio will want to follow you. 

93- What is the main purpose of paragraph 2? 
 1) To describe who an influencer is 2) To identify new ways of social media 
 3) To help influencers do their job better 4) To explain why people follow social media posts 
94- It can be understood from the passage that more and more people would like to be influencers 

because this way they could ............... . 
 1) have a large number of followers 2) make a considerable amount of money 
 3) increase their knowledge in different fields 4) help people make the right decisions in their lives 
95- According to the passage, what is an influencer’s niche? 
 1) His/Her followers  2) The companies he/she works for 
 3) The area in which he/she is knowledgeable 4) His/Her social media posts as an influencer 
96- Which of the following is NOT named as a medium in paragraph 3? 
 1) online blog 2) Instagram 3) Snapchat 4) bio 

 Reading Comprehension II 
At the start of every new year, many of us promise ourselves that a certain number of times a 

week we will go to the gym, go jogging, attend an exercise class, etc. But many of us have a hard 
time including exercise in our lives, or we start off well and then stop. 

They key could be to find the right type of exercise for you. After all, if we end up doing 
something we enjoy and can see the positive effects of, we are more likely to do it for longer than a 
few weeks. Studies suggest that six weeks are all it takes to form a habit, so once we have managed 
to continue for that length of time, chances are that exercise has become a of our lives routine part 
that we do not question. So what exercise is right for you? 

First of all, you need to find out what your goal is. Are you mainly interested in destressing or in 
getting healthier? If your important goal is relaxation, then ask yourself if you want to do this 
energetically, in which case a type of exercise based on boxing may, for example, be right for you. If 
you have a calmer style, then you could choose some exercise you can do alone, such as walking, 
doing some gardening, or selecting brisk daily walk around the block. If you get more interested in 
working with others, then you could join a tennis, fitness or t’ai chi class, all designed to stretch and 
strengthen your muscles and with the added benefit of calming the mind. 
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97- The passage claims that many of those who promise themselves at the beginning of each new year 
that they would start doing some type of exercise ............... . 

 1) never join a sports club 2) fail to keep their promise 
 3) have not already done any exercise 4) can only exercise several times a week 
98- On the whole, the passage is intended to ............... . 
 1) help people choose the right exercise for themselves 
 2) introduce the positive effects of exercise on people’s health 
 3) explain the reasons why people stop exercising after some time 
 4) compare and contrast different types of exercise plans with one another 
99- The passage mentions all of the following about the effects of joining a t’ai chi class EXCEPT 

............... . 
 1) working with others  2) getting relaxation 
 3) strengthening your muscles 4) calming the mind 
100- According to the passage, doing exercise can become a habit if the person doing it ............... .  
 1) has made himself/herself a promise to do so 2) knows about his goal of exercising 
 3) selects an easy type of exercise 4) goes on doing it for six weeks 
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 1398سال  - كشورخارج از آزمون سراسري 

  اختصاصيآزمون 
  انسانيگروه آزمايشي علوم 

 2دفترچه شماره 

  وقت پيشنهاديوقت پيشنهادي  تا شمارهتا شماره  از شمارهاز شماره  تعداد سؤالتعداد سؤال  مواد امتحانيمواد امتحاني

  دقيقه 25  120  101  20  رياضيرياضي

  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  ااجغرافيجغرافي

  دقيقه 15  235  216  20  علوم اجتماعيعلوم اجتماعي

  دقيقه 25  260  236  25  فلسفه و منطقفلسفه و منطق

  دقيقه 15  280  261  20  روان شناسيروان شناسي

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

aحاصل عبارت با معني  -101
a b a ba b
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a x x x

 
 
4
2 x، داراي جواب 1    است؟  1

  1 (2، 4-  2 (4، 2-  3 (4، 2  4 (3، 2-  
yكدام نمودار، نمايش يك تابع  -103 f (x)  است؟  

  1 (  2 (  

  3 (  4 (  

yصورت  اگر تابع درآمد به -104 x x  21 yو تابع هزينه  283 x 16   باشد، ماكسيمم مقدار سود، كدام است؟  55

  1 (45  2 (48  3 (53  4 (57  
    هاي بيشتر از چارك اول و كمتر از چارك سوم، كدام است؟ معيار داده ، انحراف17و  12، 10، 18، 11، 10، 9، 14، 7، 15، 8، 18هاي آماري  در داده -105
  1 (6/1  2 (9/1  3 (1/2  4 (4/2  
  شكل زير، نمودار كدام تابع است؟  -106

  1 (y x   2 2   
  2 (y x x  2   
  3 (y x x 2   
  4 (y x  2 2   

fدر تابع  -107 (x) x x        2،  مقدارf ( ) f ( ) 
1 3
2   ، كدام است؟ 2

  1) 4  صفر) 3  -1) 2  -2) 1  
اگر  -108 f ( , ) , ( , ), ( , ), ( , ) 1 2 2 4 4 5 3 و  3 g ( , ),( , ), ( , ), ( , ) 3 2 2 3 6 1 1 gباشند، برد تابع  8 fكدام است؟ ،  
  1 ( , ,6 8 12  2 ( , , ,3 6 12 16  3 ( , ,6 12 16  4 ( , , ,6 8 12 16   
با ارقام موجود در مجموعۀ  -109 , , , , ,1 2 4 6 7   توان نوشت؟ ها، مي رقمي فرد، بدون تكرار رقم ، چند عدد پنج8

  1 (120  2 (180  3 (240  4 (300  
  باشد؟  مي 10كنيم. با كدام احتمال جمع دو عدد روشده، كمتر از  دو تاس را با هم پرتاب مي -110

  1 (5
9  2 (7

12  3 (3
4  4 (5

6   

nدر دنبالۀ فيبوناتچي  -111 n na a a  2 aو  1 a 1 2   جملۀ يازدهم، كدام است؟  1
  1 (89  2 (92  3 (94  4 (96  
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  كدام است؟  باشد، 150ها  ترين آن متوالي، كه بزرگ 3پذير بر  عدد طبيعي بخش 35مجموع  -112
  1 (3420  2 (3465  3 (3475  4 (3500  

1با قدرنسبت  224در يك دنبالۀ هندسي جملۀ اول  -113
و خود اين اعداد،  7تا عدد  224باشد. مجموع جمالت اين دنباله از  مي 7اُم آن  nجملۀ  2

  كدام است؟ 
  1 (369  2 (420  3 (441  4 (458  

حاصل  -114
/( )( ) 0 531 1163   ، كدام است؟ 42

  1 (1  2 (2  3 (2  4 (4  
  در يك جامعۀ آماري، كدام مشخصۀ عددي، درست است؟  -115
  پارامتر ثابت و آماره متغير) 2    پارامتر ثابت و آماره ثابت) 1  
  يرپارامتر متغير و آماره متغ) 4    پارامتر متغير و آماره ثابت) 3  
  است؟ نادرستهاي زير،  ارزي يك از هم كدام -116

  1 (p (p q) p    2 (p (p q) p    3 ((~ p q) (q p)    4 ((~ p q) (p q)     

n)مرتب  اگر هر سه زوج -117 n, )2 3 )و  4 ,n n)220  و( ,m n)1  ،بر روي نيمساز ناحيۀ اول و سوم باشندm كدام است؟  
  1 (3-  2 (2-  3 (2  4 (6  
واحـد پـول اسـت. تعـداد  5000و  10000و  3000ترتيـب  واحد پول، در سال موردنظر به 3500و  7500و  2000قيمت سه نوع كاال در سال پايه  -118

  باشد. مقدار تورم آن تقريباً چند درصد است؟ مي 80و  100، 60ترتيب  به موردنياز اين سه كاال در سال
  1 (8/35  2 (4/37  3 (2/39  4 (1/40  
  ، كدام است؟5/10يابي خطي آن در ساعت  در جدول زير آمده است. درون 13تا  9بين ساعت  ها در يك مركز خريد، تعداد مشتري -119

  1 (170  
  2 (172  
  3 (175  
  4 (178  
شـده،  سـيب خـارج 2كنيم. با كدام احتمال فقط  سيب از آن خارج مي 3تصادف  دار است. به سيب لكه 4سيب سالم و  8اي شامل   جعبه - 120

   سالم است؟

  1 (7
15  2 (8

15  3 (24
55  4 (28

55   

پيشنهادي:   اقتصاداقتصاد پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  1010وقت 
  از نظر اقتصاددانان، كدام است؟ » كميابي«معنا و مفهوم اصطالح  -121

  هاي استفاده از منابع و امكانات متنوع است. روش -هاي طبيعي محدود است منابع و امكانات و ثروت) 1  
  منابع و امكانات موجود محدود است. -و امكانات موجود محدوديت دارد برداري از منابع انسان در بهره) 2  
  هاي طبيعي كاربردهاي گوناگون دارند. منابع و ثروت -زمان از منابع و امكانات محدوديت دارد برداري هم انسان در بهره) 3  
  از منابع و امكانات در دسترس استفاده كرد.توان  هاي مختلفي مي با روش -منابع و امكانات موجود امكان مصارف متعداد دارند) 4  
دستگاه هريـك  2200نفر كارمند و توليد ساليانۀ  15شده در جدول زير، نتيجۀ عملكرد ساليانۀ يك بنگاه اقتصادي با  با توجه به اطالعات ارائه -122

  ريال كدام است؟  1,200,000به ارزش 

  ريال 12,000,000  بهاي ماهيانۀ كارگاه توليدي اجاره  1

  ريال 850,000حقوق متوسط ماهيانۀ هر فرد كارمند توليدي و اداري 2

  ريال 185,000,000  خريد مواد اوليۀ موردنياز ساليانه به ارزش 3

حقوق ساليانۀ كارمندان 30%معادل   هاي توليدي هزينۀ استهالك ساليانۀ ماشين 4

  ريال؛ سود 2,112,100,000) 4  ريال؛ زيان 2,211,100,000) 3  ريال؛ سود 2,121,150,000) 2  نريال؛ زيا  2,112,150,000) 1  

13  12  11  10  9  
120  250  190  150  100  
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  يك از انواع توليد است؟  ترتيب، جزء كدام هريك از موارد زير به -123
از علـفِ مراتـع و چـوب  برداري كند، بدون اينكه كاري روي آن انجام دهد، مثل بهره الف) انسان محصول آمادٔه طبيعت را مستقيماً برداشت مي  

  نام دارد.« ............... » شود،  ها، اين اقدام كه موجب مالكيت فردي مي جنگل
رساند، مثل زراعت  ب) انسان با در اختيار داشتن منابع و محصوالت طبيعي، همچنين با كار خود و استفاده از ابزار، منابع طبيعي را به توليد مي  

  گويند. مي« ............... » از توليد،  و پرورش ماهي، به اين نوع
آمـده از احيـاي منـابع طبيعـي و ايجـاد ارزش  دست نام دارد، از تركيب و تبديل مواد يا محصوالت به« ............... » ج) نوعي ديگر از توليد كه   

  آيد، مثلِ صنايع غذايي و پتروشيمي. وجود مي به ها مصرفي يا مبادالتي كه در آن
رود. بـه ايـن دسـته از  شـمار مـي به« ............... » عبارتِ امروزي  به وع سوم توليد، توليد محصوالتي است كه محسوس و ملموس نيست ود) ن  

  گويند. مي« ............... » توليدات 
  خدمات -د) محصوالت نرم  ج) صنعت  ب) احياء  الف) حيازت) 1  
  اي  كاالهاي سرمايه -الت كاربرديد) محصو   ج) صنعت  ب) احياء  الف) حيازت) 2  
  خدمات -د) محصوالت راهبردي  ج) محصوالت استراتژيكي  ب) حيازت  الف) احياء) 3  
  اي كاالهاي سرمايه -د) محصوالت نرم  ج) محصوالت استراتژيكي  ب) حيازت  الف) احياء) 4  
هاي مذكور، سهم توليد خارجيان  ضي است. با توجه به دادههاي ملي كشوري فر  مندرجات جدول زير مربوط به اطالعات استخراجي از حساب -124

  مقيم كشور، كدام است؟ 
  هزار ميليارد ريال 655  توليد ناخالص ملي  1
  هزار ميليارد ريال 45  سهم توليد مردم كشور كه در خارج اقامت دارند  2
  هزار ميليارد ريال 650  توليد ناخالص داخلي  3

  1 (30  2 (35  3 (40  4 (45  
  گر:  ترتيب بيان كدام گزينه، به -125
  الف) نمونه كاالي ضروري  
  اي  ب) نمونه كاالي سرمايه  
  ج) نمونه كاالي لوكس و تجمّلي  
اي بـه   يك از انواع كاال، داراي مفهومي نسبي و اعتباري اقتصادي است كه از فردي به فرد ديگر و از زماني به زمـاني ديگـر و از جامعـه د) كدام  

  ر، متفاوت است؟ جامعۀ ديگ
  اي و لوكس  د) سرمايه  آالت ج) ماشين  ب) مسكن  الف) دارو) 1  
  د) ضروري و لوكس  ج) ابزار توليد  قيمت هاي گران ب) فرش  الف) نمك) 2  
  د) مصرفي با دوام و تجمّلي  ج) داروهاي ويتامينه  ب) پوشاك  الف) نمك) 3  
  د) ضروري و تجمّلي  افشان (لوستر)ج) نور   فروشي ب) يخچال در مغازٔه بستني  الف) دارو) 4  
  ميليارد ريال باشد، در اين صورت:  145آالت،  با توجه به مندرجات جدول زير، چنانچه ارزش مجموع اقالمِ مواد غذايي، پوشاك و ماشين -126
  الف) توليد خالص داخلي سرانه  
  ب) توليد خالص ملّي  
ناخالص داخلـي در ايـن جامعـه،  ج) توليد  

  كدام است؟ 
  211ج)   200ب)   33/7الف) ) 1  
  222ج)   200ب)   33/7الف) ) 2  
  211ج)   189ب)   44/8الف) ) 3  
  222ج)   189ب)   44/8الف) ) 4  
   ست؟كدام ا Nبه  Dو  Aبه  Bترتيب، علّت حركت در روي منحني از نقطۀ  با توجه به نمودار ............... ، به -127

  كاهش تقاضا -افزايش عرضه -قيمت -منحني: عرضه) 1  

  كاهش قيمت -افزايش قيمت -قيمت -منحني: تقاضا) 2  

  افزايش قيمت -كاهش قيمت -قيمت -منحني: تقاضا) 3  

  كاهش قيمت -افزايش تقاضا -قيمت -منحني: عرضه) 4  

A   ارزش توليد مردم كشور كه در خارج
  اقامت دارند

1
  يم كشورارزش توليد خارجيان مق 3

B  ميليارد ريال 44  شده ارزش خدمات ارائه  
C  ميليارد ريال 33  ارزش توليد خارجيان مقيم كشور  
D  ميليون نفر 25  جمعيت كل كشور  

E  1  هزينۀ استهالك
  شده ارزش خدمات ارائه 4

P

Q

K
N

D
C

B
A

F
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  جامعۀ فرضي شده است. با توجه به مندرجات اين جدول:  گر اقالم درآمدي است كه در طول يكسال نصيب يك جدول زير، بيان -128
  بها يا وجوه مربوط به اجاره است؟ الف) كدام رديف جدول، قيمت خدمات سرمايه و كدام رديف، اجاره  
  ب) درآمد ملّي اين جامعه، چقدر است؟  
  ج) درآمد سرانۀ آن، كدام است؟  
  د) مفهوم و معناي سرانه چيست؟  
   به تفكيك محاسبه شده است. 6و  3هاي:  د كارمندان و كارگران موضوع رديفتوجه: درآم قابل  

  ارزش  اقالم درآمدي  رديف
  ميليارد ريال 328  درآمد صاحبان امالك و مستغالت  1

2  ها و مؤسسات سود شركت  2
  درآمد صاحبان سرمايه 3

2  بگيران درآمد حقوق  3
  6و  1هاي:  مجموع درآمد رديف 6

  ميليارد ريال 348  درآمد صاحبان سرمايه  4

1  درآمد صاحبان مشاغل آزاد  5
  6و  4هاي:  مجموع درآمد رديف 3

  ميليارد ريال 233  دستمزدها  6
  ميليون نفر 50  جمعيت كل كشور  7

  1521ب)     1و رديف  4الف) رديف ) 1  
  د) سهم متوسط هر فرد جامعه از ميزان درآمد و توليد آن جامعه    42/30ج)     
  1512ب)     1و رديف  4الف) رديف ) 2  
  د) سهم متوسط هر فرد جامعه از ميزان توليد و درآمد آن جامعه    24/30ج)     
  1512ب)     4و رديف  1الف) رديف ) 3  
  آن جامعهد) سهم متوسط هر فرد جامعه از ميزان درآمد     42/30ج)     
  1521ب)     4و رديف  1الف) رديف ) 4  
  د) سهم متوسط هر فرد جامعه از ميزان توليد آن جامعه    24/30ج)     
  پاسخ درست و كامل دو سؤال زير در كدام گزينه، مطرح شده است؟  -129
هـا را انتخـاب  در استفاده از منابع و امكاناتشان بهتـرين ها و كشورها كند، سازمان ها كمك مي با دقت دربارٔه منافع و هزينه« ............... » الف)   

است. با گسترش و پيشرفت تمدن بشري اين نتيجۀ تالش فكري بشر نيز تكامـل « ............... » كنند، نتيجۀ اين تالش فكري، پديد آمدن 
  علوم دانشگاهي قرار گرفت. هاي بشري و  ترين دانش در جايگاه يكي از مهم« ............... » با عنوان  و يافت

كه « ............... » و ابزار توليد يا « ............... » و كارگر ساده يا « ............... » وكار و محصول يا  ب) عوامل مولّد انساني عبارتند از: صاحب كسب  
  هاست.  در واقع حاصل كار گذشتۀ انسان

  سرمايۀ مالي -نيروي كار -ب) مدير  انش اقتصادد -انديشۀ اقتصادي -الف) علم اقتصاد) 1  
  سرمايۀ فيزيكي  -نيروي كار -ب) كارفرما  علم اقتصاد -انديشۀ اقتصادي -الف) دانش اقتصاد) 2  
  منابع طبيعي -نيروي كار بدون تخصّص -ب) كارآفرين  علم اقتصاد -دانش اقتصاد -الف) انديشۀ اقتصادي) 3  
  منابع مادي  -نيروي كار بدون تخصّص -ب) متخصّص  انديشۀ اقتصادي -ادعلم اقتص -الف) دانش اقتصاد) 4  
  با توجه به مندرجات اين جدول:  .شده در جدول زير، مربوط به يك جامعۀ فرضي است اطالعات ارائه -130
  ن جامعه، چقدر است؟ الف) ميزان حجم شبه پول اي  
  هاي غيرديداري چيست؟  ب) ارزش پولي سپرده  
ج) حجم كل پول موجود يا كل نقدينگي اين جامعه،   

  كدام است؟ 
  5033ج)   1008ب)   2710الف) ) 1  
  5330ج)   1080ب)   2710الف) ) 2  
  5033ج)   1080ب)   2170الف) ) 3  
  5330ج)   1008ب)   2170الف) ) 4  

  واحد 1630  الحسنه هاي قرض ارزش پولي حساب  1
  واحد 120  هاي ديداري مردم ارزش پولي سپرده 2
  واحد  1500  ها مجموع اسكناس ارزش پولي 3

2  ارزش پولي مجموع مسكوكات در دست مردم  4
ها موجودي اسكناس 3

هاي ديداري و  ارزش پولي مجموع سپرده 5
  واحد  1200  غيرديداري مردم

  واحد 480  دار مردم هاي مدت ارزش پولي موجودي سپرده 6
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  بردارندٔه پاسخ درست و كامل دو سؤال زير است؟ كدام گزينه در  -131
   .است» حيازت«بيانگر معنا و مفهوم « ............... » استثناي گزينۀ  ها به الف) همۀ گزينه  
بنيـان  هاي جديد اقتصادي، امكان تأمين بعضي نيازها را در داخل فراهم كند و به علم و فنّاوري و اقتصـاد دانـش ب) اگر كشوري با خلق مزيّت  

  توجهي بيشتر داشته باشد: 
  پذير نبوده است.  الف) بدون آن اولين توليد انسان، امكان) 1  
  هاي نوين توفيق يابد.  سازي فنّاوري تواند در تجاري ب) مي    
  رساند.  الف) انسان، منابع طبيعي را با استفاده از ابزار به توليد مي) 2  
  شود.  ميب) به وضعيت استقالل اقتصادي نزديك     
  شود.  الف) برداشت از محصول آمادٔه طبيعت، موجب مالكيت فردي مي) 3  
  ب) قادر خواهد بود در بازارهاي فروش كاالهاي صادراتي تنوع ايجاد كند.     
    كند. الف) انسان محصول آمادٔه طبيعت را بدون اينكه كاري روي آن انجام دهد، مستقيماً برداشت مي) 4  
  گيرد.  محصولي فاصله مي به درآمدهاي نفتي را كاهش داده و از وضعيت تك ب) امكان وابستگي    
مـيالدي اسـت. بـا توجـه بـه دو  1979 در سال Cجدول زير، گوياي وضعيت توزيع درآمد كشور  -132

  درصد پايين كدام شاخص:  40درصد باال به  10درصد پايين و نسبت  20درصد باال به  20فرمول: نسبت 
  دهد؟ تر نشان مي الف) توزيع درآمد در اين كشور را مناسب  
  تر بودن توزيع درآمد در اين كشور است؟  ب) بيانگر نامناسب  
گيـرد، چگونـه محاسـبه  استفاده قـرار مـيمورديسۀ وضعيت توزيع درآمد ج) شاخصي كه براي مقا   

  شود؟  مي
  درصد پايين  40درصد باال به  10ب) نسبت   درصد پايين 20درصد باال به  20الف) نسبت ) 1  
  ج) با محاسبۀ نسبت دهك دهم به دهك اول    
  درصد باال  50ن به درصد پايي 50ب) نسبت   درصد پايين 40درصد باال به  10الف) نسبت ) 2  
  ج) با محاسبۀ نسبت دهك اول به دهك دهم     
  درصد پايين 20درصد باال به  20ب) نسبت   درصد پايين 40درصد باال به  10الف) نسبت ) 3  
  ج) با محاسبۀ نسبت دهك دهم به دهك اول    
  پايين درصد  50درصد باال به  50ب) نسبت   درصد پايين 20درصد باال به  20الف) نسبت ) 4  
  ج) با محاسبۀ نسبت دهك اول به دهك دهم    
  كدام گزينه، بيانگر پاسخ درست و كامل دو پرسش زير است؟  -133
   جز ............... بهها، همگي درست هستند،  الف) تعريف و مفهوم اصطالحات اقتصادي مندرج در گزينه  
  تواند مانع برقراري تعادل در بازار گردد؟ چه عاملي ميشود و  ب) برقراري تعادل در بازار يك كاال چگونه حاصل مي  
ريزي و تالش خود در مواد و محيط پيرامون خود ايجـاد تغييـر كـرده و  تواند آگاهانه و با برنامه الف) انسان قدرت خلق اشياء را ندارد، اما مي) 1  

  توليد كند. 
  كنندگان نسبت به تقاضاكنندگان  د، عرضهحضور تعداد زيا -وجود كمبود يا مازاد عرضه و تقاضا عدم ب)    
  صورت منابع مالي وارد توليد شده است.  الف) سرمايۀ مالي عبارتست از پولي كه به) 2  
  كننده  مواجهه تقاضاكننده و عرضه -ب) ثبات مقدار عرضه و تقاضا در يك قيمت مناسب    
  كنند.  بندي مي يعي، عوامل انساني، سرمايه، مديريت و تكنولوژي طبقهدستۀ اصلي: منابع طب 5طور كلي عوامل توليد را در  الف) به) 3  
  گذاري كاال توسط دولت قيمت -ب) برابري مقدارعرضه و تقاضا در يك قيمت معيّن    
اركت الف) گاهي سازمان توليد مشاركتي است و همۀ عوامل توليد، صاحب محصول هستند، در اين صورت همه با هم در فرايند توليدي مش) 4  

  كنند.  مي
  فاصلۀ بين قيمت و مقدار  -ب) هماهنگي قيمت و مقدار در يك سطح قيمت    
  سال باشد، در اين صورت:  20آالت  با توجه به مندرجات جدول زير، با فرض اينكه عمر مفيد ماشين -134
  الف) ميزان هزينۀ استهالك   
  ست؟ ب) مقدار درآمد خالص ساليانۀ اين بنگاه اقتصادي، چقدر ا  
,الف) ) 1   ,8 000 ,ب)   ريال 000 ,32 000   ريال 000
,الف) ) 2   ,7 000 ,ب)   ريال 000 ,23 000   ريال 000
,الف) ) 3   ,8 000 ,ب)   ريال 000 ,23 000   ريال 000
,الف) ) 4   ,7 000 ,ب)   ريال 000 ,32 000   ريال 000

 درصد 5  سهم دهك اول  1
 درصد 7  سهم دهك دوم 2
 درصد 8 سهم دهك سوم 3
 درصد 9سهم دهك چهارم 4
درصد 17  سهم دهك نهم 5
درصد 25 سهم دهك دهم 6

,  آالت خريد ماشين  1 ,160 000 ريال 000

,ميزان درآمدزايي ساليانه 2 ,40 000  ريال 000
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  هاي زير است؟  كدام گزينه، مشتمل بر پاسخ درست و كامل پرسش -135
  است؟  نادرستح اقتصادي، الف) فرمول كدام اصطال   
هـا و  سـازي اطالعـات مـالي شـركت هاي بازار سرمايه كه در اقتصاد جامعه، آثار و نتايج بسـياري دارد، بررسـي و شـفاف ب) از جملۀ فعاليت  

  گذاري سهام و اوراق بهادار است، نتيجۀ اين امر كدام است؟  قيمت
  درآمد  قيمت  الف) كل محصول ) 1  
  يابد.  گذاري، افزايش مي يهب) حجم سرما     
  سود حسابداري درآمد  -هاي مستقيم  الف) هزينه) 2  
  شود.  ب) معامالت بازار سرمايه، تنظيم مي    
  » سود ويژه«سود اقتصادي  درآمد  -هاي مستقيم و غيرمستقيم  الف) هزينه) 3  
  شود.  ب) نرخ تورم تثبيت مي    
  سود بنگاه اقتصادي يد هاي تول هزينه -الف) درآمد توليدي ) 4  
  شود.  ها، جلوگيري مي ب) تا حدودي از نوسان شديد قيمت    

اختصاصي اختصاصيادبيات  پيشنهادي:   ادبيات  پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  3030وقت 
  جز ...............  بههمۀ موارد از رخدادهاي عمده براي زبان فارسي در سدٔه سوم تا ميانۀ سدٔه پنجم است؛  -136
  يبان به دربارگرايش شاهان در جلب عالمان و اد ) 1  
  درآميختن زبان فارسي با مفردات و تركيبات زبان عربي) 2  
  هاي غيررايج در عصر غزنوي و سلجوقي ها و لقب ها، نام آميختگي با واژه) 3  
  گسترش فارسي دري و آميزش آن با كلمات و لغات نواحي مركزي و غربي ايران ) 4  
  جمۀ فارسي آن چه نام دارد؟ نوشتۀ كيست و تر » تاريخ الّرسل و الملوك« -137
  محمّدبن جرير طبري، تاريخ طبري) 2    ابوعلي بلعمي، تاريخ بلعمي) 1  
  اي از علماي ماوراءالنّهر، ترجمۀ تفسير طبري  عده) 4  محمّدبن جرير طبري، تاريخ بلعمي) 3  
  هاي شعر سبك هندي در قلمرو زباني است؟  كدام عبارت از ويژگي -138
  ورود واژگان مربوط به مذاهب مختلف در شعر و ادب) 2  هاي اصيل فارسي و جايگزين شدن لغات عربي كم شدن واژه) 1  
  هاي شعري  جاي انواع قالب تسلّط قالب غزل به) 4  بازگرداني و بازنويسي آثار شعري از مصنوع به ساده) 3  
  كدام عبارات، از نظر تاريخ ادبيّات درست است؟  -139
  المعاني ثاني شهرت يافت.  شاعران بزرگ قرن دهم به خلّاق الف) كليم كاشاني از  
  اسماعيل از مفاخر هنرند.   عباس و رضا عباسي در دورٔه شاه ب) بهزاد در دورٔه شاه   
  انديشي شاعران براي رهايي از تقليد بود.  ج) مكتب وقوع در قرن دهم نتيجۀ چاره  
  به شيؤه نو در شعر رواج يافت.  هاي كهن د) در سبك هندي بازسازي اندرزها و تمثيل  
  د -الف) 4  ب -الف) 3  د -ج) 2  ج -ب) 1  
  ترتيب در كدام گزينه تماماً درست است؟  موضوع آثارِ زير، به -140

  »الحيات، جامع عباسي، عالم آراي صفوي، هفت اقليم عين«  
  نامه  تاريخ، فقه، عرفان، زندگي) 2    عرفان، تاريخ، تاريخ، جغرافيا) 1  
  نامه  عرفان، فقه، تاريخ، زندگي) 4    نامه، فقه، تاريخ، جغرافيا زندگي) 3  
  كدام عبارت، از لحاظ تاريخ ادبيات كامالً درست است؟  -141

  نويسي در داستان رواج يافت.  در دهۀ نخست انقالب اسالمي گرايش به پيچيده) 1  
  اه بيش از ُرمان بود. هاي كوت ، گرايش به داستان60تا اواخر دهۀ  50از اواخر دهۀ ) 2  
  گرايي و عالقه به استفاده از واژگان كهن در زبان شعر انقالب اسالمي كامالً محسوس است.  باستان) 3  
  شكل چشمگيري وجود داشت. گرايانه (اومانيسم) در دوران قبل و بعد از انقالب اسالمي به تفكّر انسان) 4  
  ار نويسندگان دهۀ شصت، در كدام گزينه تماماً درست است؟ با توجه به نثر دورٔه انقالب اسالمي، آث -142
  هاي دردار مدار صفر درجه، زمين سوخته، آينه) 1  
  ، داستان باستان، جاي پاي خون 62زمستان ) 2  
  مالقات در شب آفتابي، دالويزتر از سبز، داستان باستان ) 3  
  گرفته شدٔه مردم سالخورده، كشتي پهلو  مدير مدرسه، روزگار سپري) 4  
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  است؟ » تشبيه«كدام بيت، فاقد  -143
مــاه از شــرم عــذار تــو حصــاري شــده اســت) 1

  

اين نه هاله است كه بـر گـرد قمـر گرديـده اسـت  
  

غافل از خال و خط و زلف و دهان تو شـده اسـت) 2
  

لوحي كه به خورشـيد تـو را سـنجيده اسـت ساده  
  

سـوز اسـت امـروز شور مرغان چمـن حوصـله) 3
  

رد بــه روي كــه دگــر خنديــده اســت؟د گــل بــي  
  

ــاز نگــردد چــون خــال) 4 ــا قيامــت گــرهش ب ت
  

هركه را فكـر سـر زلـف بـه هـم پيچيـده اسـت  
  

  تعداد جناس در كدام بيت، بيشتر است؟  -144
چشــمۀ چشــم مــن از ســرو قــدت يافتــه آب) 1

  

ــاب   ــه ت ــت يافت ــمع رخ ــن از ش ــان م ــتۀ ج رش
  

ــرنكنم دل) 2 ــش ب ــر رخ ــود از مه ــان ب ــا ج ت
  

ــد   ــد پن ــر ده ــر پي ــدم و گ ــد بن ــر نه ــر مي گ
  

دســـت يـــار و غـــم در دل بمانـــد دل بـــه ) 3
  

ـــد   ـــل بمان ـــا در گِ ـــاي و پ ـــدر پ ـــارم ان خ
  

ــب) 4 ــوخته در ت ــاخته و س ــم دل س ــا غ ــن ب م
  

و او از دم دود مــــن دلســــوخته در تــــاب  
  

  هاي بيتِ زير، كدام است؟  آرايه -145
ـــرو بنشســـت در كميـــنم ـــا كمـــان اب ـــا ب ت

  

ــو در    ــون خ ــينمخ ــر دل نش ــاند از تي يش بنش
  

  تشبيه، جناس، كنايه، ايهام) 2    استعاره، مجاز، تلميح، ايهام) 1  
  جناس، تشبيه، ايهام تناسب، مجاز) 4  استعاره، اغراق، جناس، پارادوكس) 3  
  هاي ادبي است؟  كدام آرايه» فاقد«بيتِ زير  -146

ــنگين دل ــوه س ــت ك ــرو رف ــل ف ــون لع ــه خ ب
  

ــيري   ــت ش ــو در محبّ ــادچ ــد فره ــالك ش ن ه
  

  تلميح، حسن تعليل) 4  اغراق، تشخيص) 3  مجاز، جناس) 2  تشبيه، كنايه) 1  
   جز ............... بههاي مقابل همۀ ابيات كامالً درست است؛  آرايه -147

گـــر تـــو زنـــي تيـــغ هالكـــم بـــه فـــرق) 1
  

فـــرق مـــن و خـــاك كـــف پـــاي تـــو  
  

  (جناس تام، تشبيه) 

ـــرواز) 2 ـــر پ ـــت س ـــۀ بام ـــدارم از گوش ن
  

ــد    ــر افت ــال و پ ــم از ب ــرغ دل ــه م ــاش ك اي ك
  

  (تشبيه، مجاز) 

يعقوب چو چشـمش بـه تـو زيبـا پسـر افتـد) 3
  

ـــد   ـــر افت ـــر از نظ ـــف مص ـــرش يوس اّول نظ
  

  (اغراق، كنايه) 

زان زلف و رخ شام و سحر در كفر و دين بردم به سر) 4
  

ــبيح   ــر تس ــدي را نگ ــار بن ــين زنّ ــواني را بب خ
  

  د)(لف و نشر، تضا 

  ...............  جز مۀ ابيات كامالً درست است؛ بههاي مقابل ه آرايه -148
ــم ) 1 ــه روي ــد ب ــايي در دلبن ــب ار نگش اي رقي

  

اين قدر بـاز نمـايي كـه دعـا گفـت فالنـت  
  

  (ايهام تناسب، حسن تعليل) 

نــه مــن انگشــت نمــايم بــه هــواداري رويــت) 2
  

ــو انگشــت نمــايي و خاليــق نگرانــت   كــه ت
  

  هام، كنايه)(اي 

گر تو خواهي كه يكـي را سـخن تلـخ بگـويي) 3
  

ســخن تلــخ نباشــد چــو برآيــد بــه دهانــت  
  

  آميزي) (اغراق، حس 

ــتم) 4 ــم شكس ــم وه ــتم قل ــه ببس در انديش
  

كه تو زيباتر از آني كـه كـنم وصـف و بيانـت  
  

  (لف و نشر، استعاره) 

  در كدام ابيات است؟ » دوكسجناس، تشبيه، حسن تعليل و پارا«هاي  ترتيبِ آرايه -149
الف) ز َرشـك قامـت او نالـه خاسـت از دل سـرو

  

ز شــرم عــارض او هالــه بســت بــر رخ مــاه  
  

ــراب ــاي ش ــه دري ــديم ب ــل فكن ــتي عق ب) كش
  

ـــي   ـــرون م ـــه از آب ب ـــيم چ ـــا ببين ـــد ت آي
  

ج) شــادي امــروز دل از غــم رويــش رســيد
  

ـــت   ـــرداي اوس ـــن در ره ف ـــد م ـــدٔه امي دي
  

د بـــر زحمـــت دل مـــاد) بيگانـــه رحمـــت آور 
  

ــي    ــدر آنك ــرد ق ــوان ك ــنا ت ــا آش ــاول ب تط
  

  د، ب، ج، الف) 4  د، ب، الف، ج) 3  ب، د، الف، ج) 2  ب، الف، ج، د) 1  
  ، در كدام گزينه درست است؟ »آميزي ايهام تناسب، حسن تعليل، استعاره و حس«هاي:  ترتيبِ قرار گرفتن ابيات با توجه به آرايه -150

اي كـاش مقصـود بلنـد اسـت  الف) بام آن كعبـۀ
  

ــي   ــق م ــن عش ــر از اي ــري بهت ــال و پ ــرا ب داد م
  

ـــمم ـــت چش ـــالي نيس ـــك خ ب) از آن از اش
  

ـــت   ـــگ اس ـــه رن ـــراب الل ـــدارم ش ـــه پن ك
  

ج) چو سرو، ميل چمن كـن كـه صـبحدم در بـاغ
  

ســماع بلبــل شــيرين كــالم خواهــد بـــود  
  

د) هشيار سري كز مي سـوداي تـو مسـت اسـت
  

لــدار خــراب اســتآبــاد دلــي كــز غــم د   
  

  د، ب، الف، ج) 4  د، الف، ب، ج) 3  ج، ب، د، الف) 2  ج، الف، ب، د) 1  
   جز ............... بهدر همۀ ابيات قافيه درست است؛  -151

ــــي) 1 ــــه كُن ــــارف و وال ــــتن را ع خويش
  

ــــي   ــــروّت م ــــم م ــــاك در چش ــــي خ زَن
  

ــــته) 2 ــــرگ هِش ــــال گ ــــان تمث اي  ناگه
  

ـــــته   ـــــراز پُش ـــــرآورد از ف ـــــر ب اي  س
  

ـــان) 3 ـــه اســـت آنِ باغب ـــك گوش ـــت ي گف
  

ــــبان   ــــرگ و او را پاس ــــا گ ــــت اينج هس
  

گــــر ميسّــــر كــــردن حــــق ره بُــــدي) 4
  

ــــدي   هــــر جهــــود و گبــــر از او آگــــه بُ
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  است؟ » غلط«در كدام بيت، قافيه  -152
ــادان) 1 ــل ن ــر از آن طف ــن پي ــس اي ــت پ ترس

  

ـــت   ـــت درس ـــه طاع ـــردم ب ـــر م ـــه از به ك
  

اســـت مـــرا چـــون خليـــل آتشـــي در دل) 2
  

ــت   ــل اس ــن گ ــر م ــعله ب ــن ش ــداري اي ــه پن ك
  

ــه) 3 ــورت ب ــوي ص ــر از ك ــيد  س ــي كش معن
  

ـــيد   ـــوي كش ـــرف دع ـــر ح ـــر س ـــم ب قل
  

ــــزن) 4 ــــن شــــبرو راه ــــك م ــــه نزدي ب
  

بـــــه از فاســـــق پارســـــا پيـــــرهن  
  

   جز ............... بهدر همۀ ابيات تغيير مصوت بلند به كوتاه وجود دارد؛  -153
ـــياهي و ) 1 ـــرد س ـــر ك ـــار هج ـــريتات عنب

  

ـــارم آرزوســـت زان مشـــك   ـــاي آهـــوي تات ه
  

ــه) 2 ــاز فتن ــزٔه غمّ ــم ز غم ــدر دل ــت ان هاس
  

ـــت   ـــارم آرزوس ـــادوي بيم ـــان ج ـــه نش فتن
  

ســاقي و ســردهي ز لــب يــارم آرزوســت) 3
  

ـــارم آرزوســـت بـــد مســـتي   ـــرگس خمّ اي ز ن
  

تـا سـوي گلشـن طــرب آيـم خـراب و مســت) 4
  

ــت   ــارم آرزوس ــك خ ــو ي ــال ت ــن وص از گلش
  

  زير، فاقد كدام اختيارات شاعري است؟  بيتِ -154
ــق ــد عاش ــر كن ــون جگ ــه خ ــه ب ــارت ار ن طه

  

بــه قــول مفتــي عشــقش درســت نيســت نمــاز  
  

  بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه، ابدال) 2  بلند تلفظ كردن مصوت كوتاه، قلب) 1  
   حذف همزه، كوتاه تلفظ كردن مصوت بلند) 4  حذف همزه، بلند بودن هجاي پايان مصراع) 3  
  وزنِ بيتِ زير، كدام است؟  -155

ــاد ــوج فت ــان م ــا در مي ــتي م ــه كش ــون ك كن
  

ــت   ــم نيس ــود غ ــنا ب ــال ش ــه مج ــر چنانك اگ
  

  مفاعلن فعالتن مفاعلن فَعَلن) 2    مفاعلن فاعالتن مفاعلن فَعَلن) 1  
  لن مفاعيلن فاعالتن مفاعلن فع) 4    لن مفاعلن فعالتُ مفاعلن فع) 3  
  ام است؟ وزن واژٔه شعر زير، كد -156
  »به چه خواهي بردن/ در شبي اين همه تاريك پناه«  
  لن فاعالتن فاعالتن فاعالتن فع -فعالتن فعلن) 2  فعالتن فعالتن فعالتن -لن فعالتن فع) 1  
  لن فاعالتن فعالتن فع -فاعالتن فعالتن فعلن) 4  فاعالتن فعالتن فَعلن -لن فعالتن فع) 3  
  ي) شبيه به يكديگرند؟ كدام ابيات، داراي وزن (دور  -157

ــزد ــد اي ــاي كن ــر پ ــت را ب ــف) آن روز قيام ال
  

ــهيدانت   ــاك ش ــر خ ــويي ب ــي دلج ــي پ ــه آي ك
  

نـــوايي اي بوســـتان خـــوبي خـــارم ز بـــي ب) 
  

بگـــذار تـــا بچيـــنم برگـــي ز بوســـتانت  
  

ج) جور بكن كـه حاكمـان جـور كننـد بـر رهـي
  

شير كـه پـاي بنـد شـد تـن بدهـد بـه روبهـي  
  

هــا رفــت بــه بســتان ي مــيد) وقتــي دل ســوداي
  

ــي   ــان ب ــل و ريح ــوي گ ــردي ب ــتنم ك ــا خويش ه
  

  د -الف) 4  ب -الف) 3  د -ب) 2  ب -ج) 1  
  سروده شده است؟ » مفعولُ فاعالتُ مفاعيلن«كدام بيت، در وزن  -158

ـــــامي) 1 ـــــتي و خودك ـــــد خودپرس دزدن
  

ـــــد   ـــــه راه نپيماي ـــــن دو فرق ـــــا اي ب
  

بس سقف شد خراب و نگشـت آسـمان خـراب) 2
  

بــس عمــر شــد تمــام و نشــد روز و شــب تمــام  
  

خويشــــتن ديــــدن و از خــــود گفــــتن) 3
  

ــــه   ــــردم كوت ــــفت م ــــت ص ــــر اس نظ
  

ـــودن) 4 ـــردن و نياس ـــا ب ـــار جف ـــه ب هميش
  

ـــدن   ـــردن و نرنجي ـــب ك ـــج طل ـــه رن هميش
  

  ترتيب، مربوط به كدام ابيات است؟  به» متقارب، رمل، رجز و هزج«بحرهاي  -159
ــا و ــان م ــن جه ــان اي ــف) نردب ــت ال ــي اس من

  

ـــت   ـــتني اس ـــان بشكس ـــن نردب ـــت اي عاقب
  

ـــد ـــامان آفريدن ـــه س ـــر ن ـــه س ـــرا ن ب) م
  

ـــــــد   ـــــــان آفريدن ـــــــانم پريش پريش
  

اي دلسـتان نـازنين ج) بازآي و بر چشـمم نشـين 
  

رود كه آشـوب و فريـاد از زمـين بـر آسـمانم مـي  
  

ــــويي ــــتي ت ــــدي و پس ــــان را بلن د) جه
  

اي هرچـــه هســـتي تـــويي  نـــدانم چـــه  
  

  د، ب، ج، الف) 4  د، الف، ج، ب) 3  ج، ب، الف، د) 2  د، الف ج، ب،) 1  
  است؟ » رمل مثمن محذوف«كدام بيت، در بحر  -160

ــام را) 1 ــه صــافي اســت ج ــه آين ــا ك صــوفي بي
  

ـــام را   ـــل ف ـــي لع ـــفاي م ـــري ص ـــا بنگ ت
  

ــاد لبــت) 2 آن كــه جــز كعبــه مقــامش نبــود ي
  

ــاده اســت   ــيم افت ــه مق ــدم ك ــر در ميكــده دي ب
  

رسي سرگذشتم پايم اندر گـل فروشـداي كه پ ) 3
  

زانكــه در راه غمــم جــز اشــك همراهــي نباشــد  
  

اي پيك مشـتاقان بـده پيغـام دوسـت مرحبا ) 4
  

تا كـنم جـان از سـر رغبـت فـداي نـام دوسـت  
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  معني چند واژه در مقابل آن غلط آمده است؟  -161
  (معلّا: برافراشته) (راغ: دامن كوه) (تفقّد: دلجويي) (عنقا: شاهين) (زنخدان: چاه عميق) (واله: شيدا) (سُفت: كتف)  
  پنج) 4  چهار) 3  سه) 2  دو) 1  
  مفهومِ بيتِ زير است؟» فاقد«كدام بيت،  -162

ــي ــنم ول ــي ك ــه هم ــرويش الب ــان اب ــيش كم پ
  

كنـد يده است از آن گوش بـه مـن نمـيگوش كش  
  

  

گوش اگـر گـوش تـو و نالـه اگـر نالـۀ ماسـت) 1
  

ــ   ــه ج ــه ب ــه البتّ ــتآنچ ــاد اس ــد فري ايي نرس
  

اش كـردم و از سـر فسـوس اي ز طـرّه  دي گله) 2
  

كنـد گفت كه اين سياه كـج گـوش بـه مـن نمـي  
  

هــر گــل نــو ز گلرخــي يــاد همــي كنــد ولــي) 3
  

ــو   ــار ك ــدٔه اعتب ــا دي ــنو كج ــخن ش ــوش س گ
  

گفـت از هـر در كمـال قصّۀ حسنت شبي مـي) 4
  

مــه فــرود آمــد بــه بــام و گــوش بــر روزن نهــاد  
  

  مفهوم بيتِ زير با كدام بيت، تناسب دارد؟  -163
آن گــرد شــتابنده كــه در دامــن صحراســت

  

ــدگو    ــه رفتن ــواران هم ــه س ــيني ك ــه نش ــد چ ي
  

  

ــد دل ) 1 ــراي مبن ــاروان س ــن ك ــليم در اي اي س
  

كــه خانــه ســاختن آيــين كــارواني نيســت  
  

اي از كـاروان  آلـوده واپـس مانـده اي كه خواب ) 2
  

ــاب   ــا بازي ــن ت ــد ك ــويش راجه ــان خ ي همره
  

ــود) 3 ــد ز همراهيــت گــر آصــف ب ــاز پــس مانَ ب
  

ــگري   ــرد لش ــه گ ــز ب ــد هرگ ــي رس ــارواني ك ك
  

اي خفتــه همــه عمــر شــده خيــره و مــدهوش ) 4
  

ــوش   ــرده فرام ــود ك ــرٔه خ ــان به ــر جه وز عم
  

  ابياتِ زير با كدام بيت، قرابت مفهومي دارد؟  -164
نهنگـــي بچـــۀ خـــود را چـــه خـــوش گفـــت

  

ــــن مــــا    ــــه دي ــــهب حــــرام آمــــد كران
  

بــــه مــــوج آويــــز و از ســــاحل بپرهيــــز
  

ـــــيانه   ـــــا را آش ـــــت م ـــــه درياس هم
  

  

ــوج) 1 ــر م ــد گ ــك زن ــر فل ــر ب ــه س ــز حادث خي
  

عــارف بــه آب تــر نكنــد رخــت و پخــت خــويش  
  

ــت) 2 ــدم ماس ــا ع ــودگي م ــه آس ــوجيم ك م
  

ــــيم كــــه آرام نگيــــريم   ــــده از آن مــــا زن
  

صائب از فرد روان باش كـه چـون مـوج سـراب) 3
  

ــير    ــدم م ــاي ع ــه دري ــب و ب ــن قال ــرد اي ــا ب ه
  

تو سعي كن كـه بـه روشـندالن رسـي صـائب) 4
  

ــود   ــد زالل ش ــو ش ــا چ ــل دري ــيل واص ــه س ك
  

   جز ............... بهاند؛  همۀ ابيات داراي مضامين مشترك -165
ـــودي) 1 ـــايي ب ـــر وف ـــان اگ ـــع جه در طب

  

ـــران   ـــدي از دگ ـــود نيام ـــو خ ـــه ت ـــت ب نوب
  

خـــود نمانـــدآنچـــه ديـــدي برقـــرار ) 2
  

ـــرار   ـــد برق ـــم نمان ـــي ه ـــه بين ـــن چ وي
  

گــذر جــوي و چنــدين جهــان را مجــوي) 3
  

ــــوي   ــــره مپ ــــه خي ــــر دارد ب ــــش زه گل
  

خاكســاران جهـــان را بـــه حقـــارت منگـــر) 4
  

تــو چــه دانــي كــه در ايــن گــرد ســواري باشــد  
  

  

اختصاصي اختصاصيعربي  پيشنهادي:   عربي  پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  2020وقت 
  ۱۶۶-۱۷۴( املفهوم من أو إلی العربّیة أو جمةالجواب لِلرتّ عّین األصّح و األدّق يف:(  

  »: اإلنسان عقله!هذا الّسالح يف و لکّل موجوٍد سالٌح یُدافع به عن نفسه غریزیّاً « -۱۶۶

  کند و انسان سالحش عقل است! برای هر موجود یک سالح غریزی وجود دارد که از خویش دفاع می) ۱  

  این سالح در انسان عقل اوست! و کند ور غریزی از خود دفاع میط هر موجودی سالحی دارد که با آن به) ۲  

  کند و در انسان این سالح عقل او است! برای هر موجودی سالحی است غریزی که با آن خطر را از خود دفع می) ۳  

  !این سالح در انسان عقل است و کند هر موجودی سالحی دارد که با آن از روی غریزه از خویش دفع خطر می) ۴  

  »: الّسامء، الجّنة قریبٌة مّنا و ال وسیلة للوصول إلیها إّال األعامل الحسنة!من مل یَجد الجّنة علی األرض لن یحصل علیها يف« -۱۶۷

  کس بهشت را روی زمین نیابد آن را در آسامن نخواهد یافت، بهشت نزدیک ماست و فقط اعامل نیک وسیلۀ رسیدن به آن است! هر) ۱  

  ای جز اعامل حسنه ندارد!  هشت روی زمین را نیافت آن را در آسامن نخواهد یافت، این بهشت در نزدیکی ماست و هیچ وسیلهکه ب کسی) ۲  

کند، بهشت در همین نزدیکی است و تنها اعامل حسنه وسیلۀ رسیدن بـه  کس بهشت روی زمین را پیدا نکرده، در آسامن هم پیدا منی هر) ۳  

  آن است!

ای   کند، این بهشت نزدیک ماسـت و جـز اعـامل نیـک هـیچ وسـیله کند آن را در آسامن هم پیدا منی زمین بهشت را پیدا منیکه روی  کسی) ۴  

  برای وصول به آن نیست!
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  »:لیت الطّّالب یعرفون أّن الطّالب املجتهد یقدر أن یُعوِّض قلّة استعداده باإلجتهاد!« -۱۶۸

  تواند کم بودن استعدادش را با تالش جربان مناید! وشا میشاید دانشجویان بدانند که دانشجوی ک) ۱  

  تواند کمی استعدادش را با تالش جربان کند! آموز کوشا می آموزان بدانند که دانش ای کاش دانش ) ۲  

  آموز تالشگر توانایی دارد که کم بودن استعداد را با تالش جربان مناید! آموزان بفهمند که دانش شاید دانش) ۳  

  فهمیدند که دانشجوی تالشگر توامنند است که کمی استعدادش را با تالش جربان کند! ای کاش دانشجویان می ) ۴  

  »: مکان غیر مناسب أّوالً، ثّم نَنصح اآلخرین!ي نفایاتنا يفواجُبنا کمواطن مسؤول هو أّال نَرم« -۱۶۹

  نامناسب است، سپس نصیحت کردن دیگران!وظیفۀ ما که شهروندی مسئول هستیم، ابتدا نریخنت زباله در جای ) ۱  

  ها در جاهای غیرمناسب است و بازداشنت سایرین از انجام این کار! پذیر نریخنت زباله تکلیف همۀ شهروندان مسئولّیت) ۲  

  کند!های خود را در جای غیرمناسب نریزد و دیگران را هم از این کار نهی  از وظایف یک شهروند مسئول این است که زباله) ۳  

  جای غیرمناسب پرت نکنیم، سپس دیگران را نصیحت کنیم! به های خود را عنوان یک شهروند مسئول این است که اّول زباله تکلیف ما به) ۴  

  »:خریّة یستغرق استخراُجه وقتاً طویالً!بقات الّص  الطّ إن کان برئ الّنفط يف« -۱۷۰

  گیرد! زیادی میچاه نفت اگر در طبقات سنگی باشد استخراجش وقت ) ۱  

  گرفت! هایی از سنگ بود استخراج آن وقت زیادی می چاه نفت هرگاه در طبقه) ۲  

  ها باشد خارج کردن نفتش زمان زیاد خواهد گرفت! هرگاه چاه نفت در طبقاتی از سنگ) ۳  

  گیرد! های سنگی بوده باشد خارج کردن نفت آن وقت زیادی می اگر چاه نفت در طبقه) ۴  

  : الخطأعّین  -۱۷۱

 اآلخرین!: کسی که خدا و خـدمت بـه بنـدگانش را دوسـت دارد آرامشـی دارد کـه در من یُحّب الله و خدمة عباده له سکینة ال تُشاَهد يف) ۱  

  شود! دیگران مشاهده منی

اد بدهـد و بـه آنـان سـود برسـاند گیرد تا به دیگران ی من یتعلَّم حّتی یُعلّم اآلخرین و ینفعهم فالشّک هو األفضل!: کسی که دانش فرا می) ۲  

  شک او برترین است! بی

  گناهان دور شویم اگرچه گوش ندهیم!ن نسمعه!: خدا در ما منادی را قرار داد تا از أ  و إن ال نستطیع جعل الله فینا منادیاً لِنبتَعد عن املعايص) ۳  

  های خوب را ببینی! امید تو افزون شود و فرصتبین باش تا  کُن متفائالً حّتی یزید رجاؤک و تری ُفرص الخیر!: خوش) ۴  

  : الخطأعّین  -۱۷۲

  ای که تحسین دیگران را برانگیزد،  هل عملَت حّتی اآلن عمالً یُثیر إعجاب اآلخرین،: آیا تاکنون کاری انجام داده) ۱  

قون یعملون أعامالً عجیبة و هم یواجهون مشاکل،: معلوالنی وجود دارند که ب) ۲   رو شدن با مشکالت کارهای عجیبـی  اوجود روبههناک معوَّ

  اند، انجام داده

  کنی که نخواهد توانست کاری انجام دهد، عمالً،: کودکی که کور شده گامن میي صار أعمی تظّن أنّه لن یقدر أن یعمل إّن الطّفل الّذ) ۳  

  اند! دست آورده های بزرگی را به اریم که جایزهٌي قد حصلوا علی جوائز کبیرة!: ولیکن ما نابینایانی دو لکّننا عندنا ُعم) ۴  

  »: ها در جهان امری طبیعی است! بر ماست که بدانیم تبادل کلامت بین زبان« -۱۷۳

! لغات العامل أمر طبیععلینا أن نفهم أّن مبادلة الکلامت يف) ۲  ّي بین لغات العامل!یجب أن نعلم أّن مبادلة الکلامت أمر طبیع) ۱     يٌّ

! العامل أمر طبیععلینا أن نعلم أّن تبادل املفردات بین اللّغات يف) ۴   العامل!ّي يفن نفهم أّن تبدیل املفردات بین اللّغات أمر عادیجب أ ) ۳     يٌّ

  للمفهوم:  غیر املناسبعّین  -۱۷۴

      »:جامل املرء فصاحة لسانه«) ۱

ــــان  ــــان در ده ــــت زب ــــد چیس  ای خردمن
  

ــــــــنج صــــــــاحب هــــــــرن!   ــــــــد در گ  کلی
  

      »:حدة خیر من جلیس الّسوءالو «) ۲

ـــــا نکوســـــت ـــــا مـــــردم دان  دوســـــتی ب
  

ـــــت!   ـــــادان دوس ـــــه از ن ـــــا ب ـــــمن دان  دش
  

      »: إضاعة الفرصة غّصة«) ۳

ــتاد ــر اوس ــرا پی ــت م ــه گف ــوان ک ــودم ج  ب
  

 فرصـــت غنیمـــت اســـت نبایـــد ز دســـت داد!  
  

      »:ما قسم الله للعباد شیئاً أفضل من العقل«) ۴

ـــویی ـــۀ نیک ـــر هم ـــرد ب ـــت خ ـــا رس اس  ه
  

ـــت!   ـــر اس ـــرد برت ـــز خ ـــدان ک ـــزی م ـــو چی  ت
  

 ۱۷۵-۱۷۷( اإلعراب و الّتحلیل الّرصيف عّین الّصحیح يف(: 

  :)قل إّن الله قادر علی أن یُنزِّل آیًة و لکن أکرثهم ال یعلمون( -۱۷۵

  به) و منصوب مفعول مفعول ( /معرب -نکرة -اسم تفضیل -مفرد مؤنّث -آیة: اسم) ۱  

  ةفعل و مع فاعله، جملٌة فعلیّ  /متعدٍّ  -(من باب تفّعل) مزید ثاليثّ  -للغائب -یُنزِّل: مضارع) ۲  

  الجملة اسمّیة و املشّبه بالفعل و منصوب» إنّ «اسم  /معرب -نکرة -مفرد مذکّر -اسم -الله: لفظ الجاللة) ۳  

  الفعل و مرفوعاملشّبه ب» إنّ «خرب  /نکرة -)اسم فاعل (من الفعل املجرّد الّثاليثّ  -مفرد مذکّر -قادر: اسم) ۴  
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ر العلامُء أنواع الکائنات الحّیة يف« -۱۷۶   »: بحار العامل باملَالیین!یُقدِّ

  إلیه و مجرور مضاف /معرب -معرّف بأل -اسم فاعل (مصدره: علم) -العامل: مفرد مذکّر) ۱  

  و مرفوع» ریقدّ «نائب فاعل لفعل  /معرب -معرّف بأل -(جمع مکّرس أو تکسیر) -العلامء: اسم) ۲  

  مفعول به) و منصوب مفعول ( /معرب -جمع مکّرس أو تکسیر (مفرده: نوع، مذکّر) -أنواع: اسم) ۳  

  فعلّیة و الجملة» العلامء«فعل و فاعله  /مجهول -الزم -(من باب تفعیل) مزید ثاليثّ  -للغائب -یقّدر: مضارع) ۴  

  !»: اإلهتامم بغرس األشجار واجٌب علی کّل فرٍد مّنا« -۱۷۷

  وعرفخرب و م /معرفة (علم) -)اسم فاعل (من الفعل املجرّد الّثاليثّ  -واجب: مفرد مذکّر) ۱  

  مجرور بحرف الجّر؛ بغرس: جار و مجرور /معرب -اسم تفضیل -مفرد مذکّر -غرس: اسم) ۲  

  إلیه و مجرور مضاف /يمبن -معرّف بأل -األشجار: جمع مکّرس أو تکسیر (مفرده: شجر، مذکر)) ۳  

  الجملة اسمّیة و مبتدا و مرفوع /معرب -معرّف بأل -مصدر (من باب افتعال) -مفرد مذکّر -اإلهتامم: اسم) ۴  

   ضبط حرکات الکلامت: يف الخطأعّین  -۱۷۸

  !فیُد الَبرشیّةَ  کُّل َسنٍة إلی َمن یُ مُتَنُح هذه الجائزُة يف) ۲   العالَم!َمکَتبٍة يف  خوزستان أکربَ ي سابور يفَمکتبُة ُجند کانَْت ) ۱  

لفیِن یَفوُق َسمَع اإلنساِن َعَرش َمّراٍت!) ۴   َسبِب ذلَک و یُراَقُب املَزرعَة!بدأَ الَفّالُح یُفکَُّر يف) ۳     َسمُع الدُّ

 ) ۱۷۹-۱۸۵عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة(: 

  : الخطأعّین  -۱۷۹

بت أعامل اإلنسان يف) ۱     املجاالت املختلفة! الّدینامیت: ماّدة صعَّ

ؤوب: الّذ) ۲      حیاته! إنجاز عمله و ال یشعر بالّتعب يفي یسعی يفالدَّ

دات نظام الطّبیعة الّت) ۳     ي إلی اإلختالل!ي تؤدّ تلوُّث الهواء: هو من مهدِّ

  األسمدة: مواد کیمیاویّة أو طبیعّیة لتقویة الّرتاب الّضعیف و منّو الّنباتات!) ۴  

  »:املطاوعة«ه عّین ما فی -۱۸۰

   دروساً مهّمًة فتعلّمتها!ي اُستاذيتعلّمتن) ۲  أدَّب الوالُد ولده و لکن تأدیبه کان صعباً!) ۱  

  ب علی عدّوه محاولة شدیدة!يُّ أن یتغلّ حاول الجند) ۴  بّین األنبیاُء الحّق لُیبیِّنوا الّرصاط املستقیم!) ۳  

  : کثیراً  عّین ما یدّل علی أّن املبتدأ یقوم بالعمل -۱۸۱

  هو الخالق البصیر!) ۴  هو الَخّالق العلیم!) ۳  ذلک مخلوق عظیم!) ۲  ذلک خلیق کریم!) ۱  

  فیه الّتأکید علی وقوع الفعل:  لیسعّین ما  -۱۸۲

  ال تجلَسّن کثیراً فالّریاضة مفیدة لک!) ۲    ال تَحزنون لِام فات منکم!) ۱  

  الکة!ه الي حّتی ال یقعوا يفسمعوا کالملی) ۴   الحیاة!لقد قرأنا ما هو مفید لنا يف) ۳  

  املقّدم: عّین الخرب  -۱۸۳

   خرسانک!وقات نجاُحک يف بعض األيف) ۲   االنتقام! العفو َيشٌء ال تَجده يفيف) ۱  

  ي العقالء اإلجابة قبل أن تسمع من أخالق الُجّهال! رأ يف) ۴   البخل! اإلنفاق ال يفزُق الکثیر يفة الرّ ینیّ  ِقَیمنا الدّ يف) ۳  

  الّنافیة للجنس: » ال«عّین الّصحیح عن  -۱۸۴

  ي عمرنا!ال فقر أسوأَ من الجهل، یفن) ۲  ال الیوم کیوم البعث، ال نعلم أرساره!) ۱  

  ال قدرة أقوی من العقل لحّل مشاکلنا!) ۴  ال فصُل کالّربیع، األشجار فیه نرضة!) ۳  

  » شاعراً عظیامً!یَکاد یکون زمیيل«الیة:  املقصود من العبارة التّ ّین الّصحیح يفع -۱۸۵

  إمکانیَّة حصول الّشاعریة صعٌب جّداً!) ۲    هو اآلن کذلک شاعٌر عظیم!) ۱  

 یُرید أن یُصبح شاعراً لکّنه ال یستطیع!) ۴  هو عن قریب یُصبح شاعراً عظیامً!) ۳  

پيشنهادي:   تاريـختاريـخ پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  1122وقت 
  هاي دولت عباسيان را استحكام بخشيد؟  كدام خليفۀ عباسي در طي بيست سال حكومتش با شكست رقيبان و مخالفان، پايه -186
  الرشيد هارون) 4  معتصم) 3  مأمون) 2  منصور) 1  
  ست؟ ، در سرزمين باستاني چين نسبت داده شده ا»چه اين«كدام اقدام به شي هوانگ تي از فرمانروايان سلسلۀ  -187
  گشايش جادٔه معروف ابريشم) 2    تكميل ديوار بزرگ چين) 1  
  رواج مجدد انديشه و آيين كنفوسيوس) 4  جلوگيري از ورود آئين بودا به كشور) 3  
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  كردند؟  سال يك ماه به دوازده ماه سال اضافه مي 120شماري باستاني ايران، هر  در كدام گاه -188
  سلوكي) 4  حيوانيدوازده ) 3  اوستايي) 2  يزدگردي) 1  
  در دورٔه كدام پادشاه ساساني، در جنگ با روميان گرديانوس امپراتور روم كشته شد و در ديگري والريانوس به اسارت ايرانيان درآمد؟  -189
  شاپور دوم) 4  شاپور يكم) 3  خسروپرويز) 2  خسرو انوشيروان) 1  
  اساني به زبان پهلوي گردآوري شده است؟ اي از قوانين و محاكمات عصر س  در كدام كتاب، مجموعه -190

  ماديان هزار دادستان) 4  هزار افسان) 3  شاپورگان) 2  دينكرد) 1  
  عنوان پايتخت اداري هخامنشيان، در كدام ناحيه بنا گرديد؟  نخستين كاخ بزرگ آپادانا، در ابتداي پادشاهي داريوش به -191

  نقش رستم ) 4  پاسارگاد) 3  شوش) 2  انشان) 1  
  كدام مورد، به مسعودي از مورّخان بزرگ قرن چهارم هجري نسبت داده شده است؟  -192
  شناسند.  نگاري روايي مي ترين نويسندگان تاريخ وي را يكي از برجسته) 1  
  عقيدٔه وي خبر يا روايتي كه فاقد زمان و مكان دقيق باشد، اعتبار ندارد.  به ) 2  
  مطابقت رويدادهاي تاريخي با عقل اعتقاد راسخ داشت.  عدم رسي مطابقت ياهمانند بسياري از مورّخان، به بر ) 3  
  داد.  مطالعه قرار ميمورد هاي تاريخي، با مسافرت از نزديك مكان رويدادها را  براي بررسي درستي و نادرستي گزارش) 4  
از سركشي و جلوگيري از جنگ داخلي بين مسلمانان،  پس از رسيدن به خالفت، براي بازداشتن مخالفان يكي از اقدامات مهم امام علي  -193

  كدام بود؟ 
  مركز خالفت را از مدينه به كوفه منتقل كرد. ) 1  
  گرايي اشراف و بزرگان قريش شد.  اندوزي و تجمل مانع ثروت) 2  
  اي درون جامعۀ اسالمي جلوگيري كرد.   اي و طايفه  از تعصبات مجدد قبيله) 3  
  شده را بر پايۀ مساوات اسالمي بين مسلمانان توزيع نمود.  هاي فتح سرزمين درآمدهاي فراوان) 4  
  هاي بعدي شد، در دورٔه سلجوقيان در كدام شهر بنا گرديد؟  نخستين مسجد جمعۀ چهار ايواني، كه الگويي براي معماران مساجد در دوره -194
  نيشابور) 4  اصفهان) 3  ورامين) 2  كرمان) 1  
  وزير وقت را ترور كرد؟  به تركيه، حسنعلي منصور، نخست (ره)هاي مؤتلفۀ اسالمي، پس از تبعيد امام خميني ضاي هيئتيك از اع كدام -195
  حاج مهدي عراقي) 4  حاج صادق اماني) 3  محمد بخارايي) 2  صفار هرندي) 1  
هاي قومي و مذهبي در امـور  هانۀ دفاع از حقوق اقليت، براي كسب منافع و به ب18كدام كشورهاي اروپايي با ضعف امپراتوري عثماني در قرن  -196

  كردند؟  داخلي اين كشور دخالت مي
  فرانسه، روسيه، انگليس، هلند) 2    اتريش، روسيه، آلمان، انگليس) 1  
  انگليس، فرانسه، هلند، اتريش) 4  انگليس، فرانسه، اتريش، روسيه) 3  
  هاي حكومت صفويان را تثبيت و تحكيم نمود؟  هاي مناسب داخلي و خارجي، پايه كدام پادشاه صفوي، با اتخاذ تدابير و سياست -197
  شاه تهماسب) 4  شاه سليمان) 3  شاه عباس دوم) 2  شاه عباس اول) 1  
  ها، جنگ دوم جهاني پايان يافت؟  با وقوع كدام حادثۀ وحشتناك پس از به زانو درآمدن نازي -198
  ورود نيروهاي متفقين به برلين ) 1  
  بمباران اتمي دو شهر هيروشيما و ناگاساكي ژاپن) 2  
  خودكشي هيتلر پس از ورود نيروهاي متفقين به برلين ) 3  
  دستگيري سران حكومت نازي و محاكمۀ آنان در دادگاه نورنبرگ) 4  
كل قوا، فرمان شكست محاصرٔه كدام شهر عنوان فرمانده  به (ره)صدر از مقام فرماندهي كل قوا و رياست جمهوري، امام خميني پس از عزل بني -199

  را صادر كردند؟
  آبادان ) 4  خرمشهر) 3  سوسنگرد) 2  مهران) 1  
  يكي از نخستين اقدامات محمدعلي شاه كه پس از مرگ مظفرالدين شاه به سلطنت رسيد، كدام است؟  -200

  خواهان  سركوب مشروطه) 1  
  تبعيد روحانيان به خارج از تهران ) 2  
  الفت با مشروطيت و مجلس را در پيش گرفت. راه مخ) 3  
 حكومت خودكامۀ استبداد صغير را با همكاري مشاوران روسي برقرار كرد. ) 4  
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پيشنهادي:   جغرافياجغرافيا پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  1133وقت 
وهش مطالعه نموده اسـت. بـا توجـه بـه مراحـل پـژ » Xتغييرات جمعيتي شهر «هاي زير حاصل تحقيق پژوهشگري است كه بر روي  عبارت -201

  قرار داد؟ » پنجم«و » اول«ترتيب در گام  توان به جغرافيايي، كدام موارد را مي
  در دهۀ اخير چيست؟  Xالف) عوامل مؤثر در افزايش جمعيت شهر   
  است.  Xرسد وجود خدمات آموزشي، عامل افزايش جمعيت شهر  ب) به نظر مي  
  كند.  مصاحبه مي Xمي شهر هاي قدي ج) پژوهشگر، با تعدادي از ساكنان يكي از محله  
  اي مستقيم وجود دارد.   و جذب جمعيت آن، رابطه Xد) بين تقاضاي نيروي كار در شهر   
  ج و د) 4  ب و ج) 3  الف و د) 2  الف و ب) 1  
  كند؟  درستي بيان مي را به» كشور ايران«كدام عبارت، موقعيت مطلق  -202
  ورميانه قرار دارد. از كشورهاي جنوب غربي آسيا و در منطقۀ خا ) 1  
  در نيمكرٔه شرقي و در نيمۀ جنوبي منطقۀ معتدلۀ شمالي قرار دارد. ) 2  
  هاي اقيانوسي در ارتباط است.  سبب دسترسي به درياي عمان با آب به) 3  
  السرطان قرار دارد.  در نوار بياباني نيمكرٔه شمالي و در مجاورت مدار رأس) 4  
يك، زاويۀ تابش خورشيد هنگام ظهر، نزديـك بـه  ترتيب در كدام موردنظر باشد، به» وضعيت عرض جغرافيايي« سبر اسااگر مقايسۀ دو شهر  -203

  يك، مايل است؟  عمود و در كدام
  زاهدان و شيراز) 4  اصفهان و قزوين) 3  آباد و ايالم خرم) 2  مشهد و اراك) 1  
  ابق دارد؟ هاي آبگير، در كشورمان، تط كدام عبارت، با وضعيت كانون -204
  هاي اتفاقي است.  هاي دائمي، در غرب، بيشتر از كانون تراكم كانون) 1  
  ماه از سال، بارش دارند.  8متر و حداكثر  ميلي 500هاي دائمي، بيش از  كانون) 2  
  كنند.  هاي گرم سال حفظ مي هاي فصلي، ذخيره برف خود را تا پايان ماه كانون) 3  
  شوند.  هاي مداوم مشاهده مي شرق و شرق، با بارش تر در شمالهاي اتفاقي، بيش كانون) 4  
» امتداد مسير رود كـارون در اسـتان خوزسـتان«و » منطقه ساحلي استان گيالن«هاي روستايي در  ترتيب با شكل سكونتگاه كدام گزينه، به -205

  مطابقت دارد؟ 
  دانگاهي مي -پلكاني) 4  پراكنده -طولي) 3  خطي -پلكاني) 2  طولي -خطي) 1  
  كند؟  درستي بيان مي را به» بيابان صحرا«سمت  به» هاي باراني استوايي جنگل«كدام گزينه، تغيير وضعيت پوشش گياهي از  -206
  شود. كم به مراتع مداري تبديل مي با افزايش دماي هوا، كم) 1  
  آورد. تابستان باراني و زمستان خشك، ساوان متراكم را پديد مي) 2  
  آيند. وجود مي به هاي بياباني ريج با افزايش خشكي هوا، استپتد به) 3  
  آورد. وجود مي به قد را زارهاي كوتاه كاهش بارندگي و افزايش اختالف دما، علف) 4  
  بيان شده است؟ » تصوير زير«تقريباً مطابق با » وضعيت پوستۀ زمين«در كدام عبارت  -207
  آيسلندگيري  الف) باال آمدن مواد مذاب و شكل  
  ب) برخورد پوستۀ كف اقيانوس آرام با پوستۀ اوراسيا  
  فشان گيري آتش ج) گسترش پوستۀ اقيانوس اطلس و شكل  
  هاي هيماليا شده و پيدايش كوه هاي انباشته د) باال آمدن اليه  
  الف و ج) 2  الف و ب) 1  
  ب و د) 4  ج و د) 3  
  كند؟ در سواحل ارائه مي» كاوشي و تراكمي اشكال فرسايش«كدام مورد، مقايسۀ درستي را از  -208
  شوند. گذاري مواد، تشكيل مي دليل رسوب ها، به هاي دريايي همانند آب سنگ طاق) 1  
  اي است.  هاي دريايي، حاصل حفر مواد در سواحل صخره تشكيل غارها برخالف طاق) 2  
  آيند. اد پديد ميگذاري مو  هاي سنگي دريايي، در اثر رسوب ها برخالف ستون سنگ آب) 3  
  اي است.  اي، ناشي از حفر مواد در سواحل صخره  هاي ماسه تشكيل جزاير مرجاني همانند دماغه) 4  
   جز ............... بهدرست هستند، » هاي چندمليتي شركت« در موردها  همۀ گزينه -209
  ا در دست بگيرند.توانند انحصار توليد يك كاال ر  نقش مهمي در تجارت جهاني دارند و مي) 1  
  پردازند. گذاري در ساير مناطق جهان مي هاي محلي براي سرمايه به تشويق شركت) 2  
  طراحي و فناوري علمي اصلي توليد آنان، در كشورهاي پيشرفتۀ صنعتي قرار دارد.) 3  
  كنند. هاي وابسته در كشورهاي ديگر ايجاد مي شكل شركت شعبات خود را به) 4  
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   جز ............... بهآيد،  شمار مي به» كانون سياسي يك كشور«هاي  از ويژگيهمۀ موارد  -210
  مركز اقتدار سياسي يك كشور است.) 1  
  دليل دوري از مرزها، قابليت دفاعي مناسبي دارد. به) 2  
  هاي سياسي يك كشور با ساير كشورها است. گيري محل تصميم) 3  
  شود. راسر كشور پخش ميهاي سياسي از اين كانون در س فرمان) 4  
  درستي بيان شده است؟  به» تايلند«و مشكالت ايجاد خطوط ارتباطي در » روسيه«ترتيب، دليل محدوديت كشاورزي در  در كدام گزينه به -211

  موقع جغرافيايي -وسعت) 2    وضع ناهمواري -وسعت) 1  
  شكل سرزمين -وضع ناهمواري) 4  شكل سرزمين -موقع جغرافياي) 3  
  دارد؟ مغايرترو،  كدام گزينه با تصوير روبه -212
  سامان دادن به فضاهاي جغرافيايي و توزيع متعادل جمعيت) 1  
   هاي انسان در مكان، بر اساس توان محيطي ساماندهي فعاليت) 2  
  هاي محيطي هاي جغرافياي و درك صحيح ظرفيت شناخت توان) 3  
  ها درك روابط ميان آنهاي طبيعي و انساني و  آشنايي با ويژگي) 4  
بدون احـداث مسـير، » هاي دور مسافت«جايي بار و مسافر در  و جابه» روستاي محمدآباد«ونقل، براي دسترسي به  ترتيب كدام شيؤه حمل به -213

  كاربرد بيشتري دارد؟ 
  هوايي -اي  جاده) 4  آبي -اي  جاده) 3  آبي -هوايي) 2  هوايي -ريلي) 1  
، درست »مترمكعب در ثانيه باشد 1500طور ميانگين  رودي كه آبدهي آن به«در ارتباط با » بار بودن آن خسارت«و » قوع سيلو «كدام گزينه با  -214

  است؟
  مترمكعب بر ثانيه باشد و از بستر سرريز شود. 1750جريان آب در آبراهه ) 1  
  جا كند. را جابه كند، افزايش يابد و رسوبات آبرفتي جريان آبي كه از مقطع رود عبور مي) 2  
  مترمكعب بر ثانيه باشد و دشت سيالبي از آب پوشيده شود. 1500جريان آب در آبراهه ) 3  
  هاي پيرامون سرازير شود. مترمكعب بر ثانيه باشد و به خشكي 1000جريان آب در آبراهه ) 4  
  بيني نمود؟ توان پيش يك از موارد زير را مي ، كدامكند هاي كوچك كاهش پيدا مي نگار، زماني كه لرزش هاي حساس لرزه در دستگاه -215
  الف) بيشتر شدن احتمال تجمع انرژي درون زمين  
  شونده ب) تغيير نامحسوس موقعيت صفحات نزديك  
  هايي با مقياس ريشتر كمتر لرزه ج) وقوع زمين  
  د) افزايش شدت تخريب در اثر تخليۀ يكبارٔه انرژي  
 ب و ج) 4  د ب و) 3  الف و ج) 2  الف و د) 1  

پيشنهادي:   علوم اجتماعيعلوم اجتماعي پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  1515وقت 
  ترتيب، مشخص كنيد. هاي هويتي ذكرشده را به نوع هريك از ويژگي -216
  »شهري، امين، مدير«  
  فردي، اكتسابي و ثابت -انتسابي، اجتماعي و ثابت -فردي، متغير و اكتسابي) 1  
  شخصي، متغير و فرهنگي -اخالقي، فردي و ثابت -انتسابي، متغير و اجتماعي) 2  
  اجتماعي، متغير و اكتسابي -ثابت، اجتماعي و انتسابي -اكتسابي، ثابت و فردي) 3  
  متغير، اكتسابي و اجتماعي -فردي، اكتسابي و متغير -انتسابي، اجتماعي و ثابت) 4  
  درست است؟ » تبعيت«و » قدرت مقبول«، »قدرت اجتماعي«يك در ارتباط با  كدام -217
تبعيت هم با رضايت و هـم بـا  -آيد دست مي بدون استفاده از تهديد و با رضايت طرف مقابل به -آيد بدون پذيرش و توافق ديگران پديد نمي) 1  

  شود. كراهت حاصل مي
  همراه باشند.تبعيت و مشروعيت بايستي با يكديگر  - مدار مقبوليت حق و باطل بودن آن است - گيرد با رضايت و ميل دروني افراد شكل مي) 2  
  قدرت بدون مشروعيت با تبعيت همراه نيست. -شود گيري اقتدار مي موجب شكل -شود شكل آشكار و پنهان اعمال مي به) 3  
  شود. تبعيت از قدرت، موجب مقبوليت آن مي -قدرت نامشروع، فاقد مقبوليت است -آيد با پذيرش و توافق ديگران پديد نمي) 4  
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  سازد؟ درستي نمايان مي هويتي جهان اجتماعي را به يك سير تحوالت كدام -218
 هاي اجتماعي  تداوم شيؤه زندگي ناسازگار با عقايد و ارزش تعارض فرهنگي  هاي اجتماعي  توانايي جامعه در حفظ عقايد و ارزش عدم) 1  

  بحران هويت تزلزل فرهنگي 
هاي اجتماعي  ناتواني جهان اجتماعي در سامان دادن كنش تعارض فرهنگي  عي هاي اجتما تداوم شيؤه زندگي ناسازگار با عقايد و ارزش) 2  

  تزلزل فرهنگي بحران هويت  بر اساس فرهنگ خود 
فراتر رفتن تغييـرات اجتمـاعي از  تعارض فرهنگي  هاي اجتماعي بر اساس فرهنگ خود  ناتواني جهان اجتماعي در سامان دادن كنش) 3  

  تزلزل فرهنگي بحران هويت  جهان اجتماعي  محدودٔه تغييرات درون
ناتواني جامعه در حفـظ و دفـاع از  تزلزل فرهنگي  هاي اجتماعي بر اساس فرهنگ خود  ناتواني جهان اجتماعي در سامان دادن كنش) 4  

  ن اجتماعيفراتر رفتن تغييرات اجتماعي از محدودٔه تغييرات درون جها  بحران هويت  هاي اجتماعي  عقايد و ارزش
  معناي خاص كدام است؟  به در رابطه با روشنگري نادرستمعناي عام و  عبارتِ درست در رابطه با روشنگري به -219
روشي از معرفت و شناخت است كه با دو مبناي سكوالريسم و اومانيسم همراه  -هايي براي شناخت حقيقت هستند عقل، وحي و تجربه روش) 1  

  است.
كنـار گذاشـتن وحـي و شـهود در شـناخت  -اند اند، آمده از ديرباز براي روشنگري و برداشتن موانعي كه راه را بر حقيقت بستهانبياي الهي ) 2  

  گرايي است. گرايي و حس حقيقت، وجه مشترك عقل
عيـت وحـي را هنگامي كه با شناخت حسـي همـراه باشـد چـون مرج -در فرهنگ غرب است شده ناظر به مبناي معرفت شناختي پذيرفته) 3  

  شود. پذيرد به دين بدون شريعت و مذهب ختم مي نمي
هاي مختلفي از  شده در فرهنگ غرب است و صورت شناختي پذيرفته ناظر به مبناي معرفت -اي مدرن و مربوط به فرهنگ معاصر نيست  پديده) 4  

  گرايي را در كمتر از صد سال پيدا كرده است. تجربه
  ترتيب چيست؟  وارد زير بهعلت پيدايش هريك از م -220
   هاي مختلف جهان  
   (علل بيروني) تحوالت فرهنگي  
   اي  هاي منطقه آشكار شدن پيامدهاي جهاني بحران  
  مركز، پيرامون -هاي موجود در هويت فرهنگي بست ها و بن كاستي -ها تغيير سبك و شيؤه زندگي انسان) 1  
  گيري اقتصاد جهاني شكل -مواجهات و ارتباطات بين فرهنگي -ها تنوع معرفت، اراده و اختيار انسان) 2  
  كاهش اهميت مرزهاي سياسي -ابداعات مثبت و منفي اعضاي جهان اجتماعي -ها تنوع آموزش و تربيت انسان) 3  
  كاهش اهميت مرزهاي جغرافيايي -هاي ديگر هاي زندگي فرهنگ اخذ عناصري از هنجارها و شيوه -ها تغيير نسل) 4  
  عبارت درست در فرايند تكوين نظام نوين جهاني، كدام است؟  -221
اسـتفادٔه غـرب از مبلغـان مـذهبي و  داران  نقش صنعت بر فرايند انباشت ثـروت و موقعيـت سـرمايه ها از دين  اعالم گسست دولت) 1  

  ادغام جوامع غيرغربي در نظام جهاني استعمار هاي فراماسونري  سازمان
درهم شكستن مقاومت  اشغال كشورهاي استعمارزده توسط استعمارگران  انتقال ثروت به جوامع اروپايي  ب فرانسه گيري انقال  شكل) 2  

  فرهنگي كشورهاي غيرغربي
عنوان عاملي بـراي  استعمار به انتقال ثروت به جوامع اروپايي  پيوند قدرت با تجارت، صنعت و سرمايه  هاي سكوالر  پيدايش قدرت) 3  

  ام جوامع غيرغربي در نظام جديد جهاني ادغ
  ادغام جوامع در نظام جهاني استعمار پيوند قدرت با تجارت، سرمايه و صنعت  زوال تدريجي قدرت كليسا  ها  پديدآيي دولت ملت) 4  
  ترتيب، نتيجۀ كدام بحران است؟  هريك از اين موارد، به -222
   هبسنده كردن به شناخت از راه عقل و تجرب  
   وارد شدن آسيب به مجموعۀ نظام اجتماعي  
   هاي معرفتي فرهنگ مدرن انتقاد به ريشه  
  اقتصادي -سياسي -معنوي) 2    علمي -معرفتي -هويتي) 1  
  سياسي -محيطي زيست -علمي) 4  محيطي زيست -اقتصادي -معرفتي) 3  
  ترتيب به كدام جهان تعلق دارند؟  هاي زير، به ويژگي -223
   با نوعي خاص از هويت اخالقي و رواني افراد  سازگاري  
    ناتواني در تداوم و بسط فرهنگ گذشتۀ خود  
    معنويت  
  توحيدي -اساطيري -طبيعي) 2    فاضله -زده غرب -تكويني) 1  
  فوق طبيعي -از خود بيگانه -معنوي) 4  اساطيري -خودباخته -اجتماعي) 3  
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  م دوران تاريخي ارتباط دارند؟ ترتيب، هريك از اين وقايع با كدا به -224
   گيري حقوق طبيعي بشر شكل  
   آميز تغيير عملكرد مردم از موضع مقاومت منفي به فعاليت رقابت  
   خودداري از مقابله با قحطي ايرلند  
  جنگ جهاني اول -جنبش تنباكو -قرون وسطي) 1  
  جنگ جهاني دوم  -مشروطه -قبل از رنسانس) 2  
  حاكميت ليبراليسم اقتصادي -ب اسالميانقال  -رنسانس) 3  
  قبل از انقالب صنعتي -جنبش عدالتخانه -انقالب فرانسه) 4  
  جدول را كامل كنيد:  -225
  تدوين رسالۀ جهاديه -مقاومت منفي -اصالح رفتار حاكمان) 1  
  تغيير ساختار سياسي -اصالح ساختار حكومت -آميز فعاليت رقابت) 2  
  حكم ميرزاي شيرازي - همكاري با حاكميت در حدّ واجبات نظاميه - اصالح ساختار حكومت) 3  
همكـاري بـا حـاكم نامشـروع در حـدّ  -آميز فعاليت رقابت -تغيير ساختار نظام سياسي) 4  

  واجبات نظاميه
  ترتيب از جهت درست و غلط بودن مشخص نماييد:  ههاي زير را ب عبارت -226
   كند.  نگرش مردم تغيير مي بر اساسها  اند و مرز آن قلمرو واقعي و آرماني جهان اجتماعي به روي يكديگر گشوده  
    .اولين شرط بقاي هر جامعه، اقتصاد آن است  
   يد. آ  دست نمي شناخت شهودي، از راه مشاهدٔه حسي و استدالل عقلي به  
   هاي اقتصادي ماركس است.  ماركسيسم، ناظر به انديشه  
  د -غ -غ -د) 4  د -غ -غ -غ) 3  غ -د -غ -غ) 2  د -غ -د -غ) 1  
  ترتيب، اين موارد با چه موضوعي ارتباط دارند؟  به -227
   گرايي، نفي تجربه، نفي عقل و وحي افول تجربه  
   فراهم كردن انگيزٔه شناخت متقابل  
    متناسب با منافع آيندگان رفتار  
  كنش اجتماعي -ها در فرهنگ جهاني قبول تفاوت -روشنگري پايان قرن بيستم) 1  
  پديدٔه اجتماعي -ها در فرهنگ جهاني تأكيد بر شباهت -روشنگري پايان قرن نوزدهم) 2  
  عيارزش اجتما -ها ها و تفاوت زمان بر شباهت تأكيد هم -مدرنيستي هاي پست رواج انديشه) 3  
  كنترل اجتماعي -تناسب زندگي فردي با زندگي فرهنگي -هاي پس از رنسانس افول آرمان) 4  
  كدام است؟ » دانش عمومي«و » دانش علمي«عبارتِ درست در رابطه با  -228
مـومي جهـان كسي كه دانش علمـي دارد بـه درك عميقـي از شـناخت ع -آيد دست مي دانش عمومي با تأمل و انديشه در دانش علمي به) 1  

  رسد.  اجتماعي خود مي
ترين  دانش عمومي گسترده -كند ها و اشكاالتي را كه به شناخت عمومي راه پيدا كرده باشند شناسايي مي كسي كه دانش علمي دارد، آسيب) 2  

  بخش ذخيرٔه دانشي ماست. 
افـرادي كـه دربـارٔه مسـائل اجتمـاعي  -مي دارندهاي اجتماعي مختلف بر اساس هويت فرهنگي خود، تعاريف يكساني از دانش عل جهان) 3  

  شناخت عمومي دارند از شناختي دقيق برخوردارند. 
با تولد و ورود به جهـان  -شود شخص قدرت پيدا كند كه از حقايق موجود در شناخت علمي دفاع كند دارا بودن شناخت عمومي موجب مي) 4  

  شويم.  اجتماعي، در دانش عمومي با ديگران سهيم مي
  ترتيب، عملكرد چه كساني و چه جرياناتي بود؟  اين موارد به -229
   هاي مردمي براي حفظ هويت اسالمي خود سركوب مقاومت  
   موفق شدن در مقابله با استعمار قديم  
    باز شدن راه استثمار براي صاحبان ثروت  
  نظام سلطه -بيدارگران اسالمي -روشنفكران چپ) 1  
  ليبراليسم -بخش هاي آزادي انقالب -گرا منورالفكران غرب) 2  
  امپرياليسم -كشورهاي زير نفوذ بلوك شرق -دولتمردان قاجار) 3  
  اي  بازارهاي مشترك منطقه -انقالب اسالمي ايران -نظام شاهنشاهي) 4  

  ويژگيفعاليت اجتماعي سياسي
  مقاومت منفي

  ب
  انقالب اجتماعي

  ج
اصالح رفتار حاكمان

  الف
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چگونه » پوزيتيويسم، تفهمي و انتقادي«ي، شناس گانه جامعه ترتيب هريك از رويكردهاي سه در ارتباط با يك پديدٔه اجتماعي (مانند طالق)، به -230
  پردازند؟  به مطالعۀ اين پديده مي

مطالعـۀ پديـدٔه  -شمول فهم و تفسير پديدٔه طالق با توجه به فرهنگ جهان -هاي براي كنترل آن حل روشِ تجربي و يافتن راه مطالعۀ طالق به) 1  
  ده از روش تجربيآن بدون استفا در موردمنظور داوري ارزشي و هنجاري  طالق به

انـد و ارزيـابي ايـن پديـده بـا  ورود به جمع كساني كه طالق گرفته -هايي براي كنترل آن علت رواج طالق در جامعه و يافتن راه پرداختن به) 2  
  توصيف و تبيين اين پديده در جامعه و تقبيح رواج آن  -هاي ارزشي خوب يا بد مالك

اند و تالش در جهت فهم  ورود به جمع كساني كه طالق گرفته -بيني روند و چگونگي كنترل آن در جامعه منظور پيش مطالعۀ پديدٔه طالق به) 3  
  ها و هنجارهاي آن  فهم اين پديده و داوري دربارٔه ارزش -ها عقايد و رفتارهاي آن

توصـيف و فهـم  -وضعيت موجود جامعـه مطالعۀ طالق با روش تجربي و نقد -نشان دادن علت ايجاد آن و چگونگي افزايش طالق در جامعه) 4  
  عنوان يك كنش اجتماعي و ارائۀ راهكار براي كاهش آن  پديدٔه طالق به

  ناديده گرفتن كنش در زندگي اجتماعي، چه پيامدهايي دارد؟  -231
  معنازدايي -گريزي اخالق -ها سركوب روحيۀ خالق انسان) 1  
  معنازدايي -يرعايت صرف نظم اجتماع -تأكيد بر ارادٔه انسان) 2  
  ها متفاوت بودن رفتار انسان -تأكيد بيش از حد بر نظم اجتماعي -نفي اراده) 3  
  فقدان شاهكارهاي هنري -زدايي ارزش -يكسان دانستن نظم اجتماعي و نظم طبيعي) 4  
  ؟ نيستنگاري درست  قوم در موردكدام عبارت،  -232
  مشاهدٔه مشاركتي است.  بر اساسكند و  ها را تجربه مي اي آنه پژوهشي است كه براي شناسايي بهتر قومي، كنش) 1  
  ها است.  دنبال پرده برداشتن از معناهاي نهفته در كنش به مشاهدٔه مشاركتي است كه در آن محقق بر اساسنوعي پژوهش كيفي ) 2  
  رود.  كار مي فرد بودن آن به و منحصربهنوعي پژوهش كمّي است كه براي مطالعۀ تمامي ابعاد يك پديدٔه اجتماعي خاص و عمق پنهان ) 3  
  دهد.  ها قرار مي هاي آن ها را دارد زندگي كرده و خود را در شرايط فرهنگي و كنش پژوهشگر براي مدتي با قومي كه قصد تحقيق دربارٔه آن) 4  
  مشخص كنيد: » دانش«و » جنسيت«، »ثروت«، »ضريب هوشي«نوع نابرابري را در  -233
  اي  اجتماعي رتبه -طبيعي اسمي -اجتماعي -اي  طبيعي رتبه) 2  اجتماعي -اي  طبيعي رتبه -اسمي اجتماعي -جتماعياي ا   رتبه) 1  
  اجتماعي اسمي  -طبيعي -اي  اجتماعي رتبه -اسمي طبيعي) 4  اي  طبيعي رتبه -طبيعي -اعي اسمياجتم -اي طبيعي  رتبه) 3  
  يراتي مواجه شد؟ در دوران پسامدرن، مسئلۀ هويت با چه تغي -234
  هاي خرد و محلي تأكيد بر هويت عدم -جايگزيني مدل تكثرگرا -بازگشت به هويت واقعي خويش) 1  
  عنوان موضوعي براي نزاع و درگيري ها به هويت -گيري سياست همانندسازي شكل -نامطلوب دانستن هويت ملي) 2  
  عنوان كانون نزاع و كشمكش هويت و دانش به -ياست هويتگيري س شكل -جاي همانندسازي جايگزيني مدل تكثرگرا به) 3  
  مطلوب دانستن هويت ملي و وحدت و ثبات -گيري سياست هويت شكل -جاي مسئلۀ هويت جايگزيني مباحث قشربندي به) 4  
  خلدون درست است؟  هاي اجتماعي ابن يك در ارتباط با روش و انديشه كدام -235
  رويكرد انتقادي عدم -تأثيرپذيري از قرآن -روشِ عقلي توجه به عدم -گذار علم عمران بنيان) 1  
  كار شناسي محافظه جامعه -العبر تدوين كتاب -گيري جوامع عنوان عامل شكل عمران به -روش پوزيتيويستي) 2  
  يكرد غيرتفهميرو  -گذار علم عمران بنيان -استفاده از مفهوم عصبيت در نظريۀ خود -توجه به رفتار و سبك زندگي كنشگران) 3  
  استفاده از تجربۀ تاريخي جوامع  -مطالعۀ تحوالت اجتماعي و پيامدهاي آن -االمم تأليف كتاب تجارت -استفاده از روش تجربي و تفهمي) 4  

منطق منطقفلسفه و  پيشنهادي:   فلسفه و  پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  2525وقت 
  يك راه رسيدن به دانش جديد است؟  از نظر منطقي، كدام -236
  پرسش كردن ) 4  مطالعه كردن) 3  كردنتجربه ) 2  انديشيدن) 1  
  دهد؟  درستي نشان مي شكل زير، نسبت ميان مصاديق كدام مفاهيم را به -237

  مايع  )د   جامد )ج   جيوه )ب   فلز )الف) 1  

   سبز )د   چوبي )ج   ميز )ب   جسم )الف) 2  

  اروپايي )د   آسيايي )ج   انسان )ب   حيوان )الف) 3  

  نويسنده )د   شاعر )ج   حيمسي )ب   اروپايي )الف) 4  
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ترتيب،  به» اي است مطبوع  شيريني، مزه«و » اسب حيواني است چهارپا، يالدار و باهوش«هاي  گانه، در هريك از عبارت با توجه به كليات پنج -238
  كار رفته است؟  چند مفهوم ذاتي و چند مفهوم عرضي به

  دو ذاتي و يك عرضي -تي و دو عرضيدو ذا ) 2  يك ذاتي و دو عرضي -دو ذاتي و سه عرضي) 1  
  دو ذاتي و يك عرضي -سه ذاتي و دو عرضي) 4  دو ذاتي و يك عرضي -دو ذاتي و سه عرضي) 3  
  كدام است؟ » تو را دانش و دين رهاند درست«و موضوع در » رود كسي به مسافرت نمي«ترتيب، محمول در قضيۀ  به -239
  دانش و دين  -رونده به مسافرت) 4  دانش و دين -مسافرت) 3  تو را -رود ميبه مسافرت ن) 2  تو -رونده به مسافرت) 1  
  الجمع بسازيم؟  توانيم يك منفصلۀ مانعة يك قضيۀ صادق است، با كدام قضيۀ ديگر مي» است 4مضربي از عدد  x«هرگاه بدانيم  -240
  1 (x .2  عدد اول است (x .3  عدد زوج است (x .4  عدد اول نيست (x  نيست.  4عدد مضربي از  
  ترتيب، عكس مستوي و تناقض است؟  در كدام گزينه، رابطۀ قضيۀ دوم و سوم با قضيۀ اول، به -241
  رود.  اي به دانشگاه مي  هر ديپلمه -ها، ديپلمه نيستند برخي از دانشگاه نرفته -روند ها دانشگاه نمي برخي از ديپلمه) 1  
  برخي از پسران، دانشجوي رشتۀ معدن نيستند.  -مۀ پسران، دانشجوي رشتۀ معدن هستنده -همۀ دانشجويان رشتۀ معدن پسر هستند) 2  
آموزان، در جلسه حاضـر  برخي دانش -آموزان نبودند يك از حاضران، در جلسۀ دانش هيچ -آموزان، در جلسه حاضر نشدند يك از دانش هيچ) 3  

  شدند. 
  باهوش نيستند. Aبرخي از شاگردان كالس  -هستند A، شاگردان كالس ها برخي از باهوش -باهوشند Aهمۀ شاگردان كالس ) 4  
  كدام عبارت، بيانگر يك استقراي ناقص است؟  -242
  سوزند.  يك نمي قابلمه و دستۀ آن هر دو فلزي هستند؛ پس هيچ) 1  
  يك غذا نخورده بودند.  ها سؤال كردم. هيچ در اتاق پنج نفر بودند كه از آن) 2  
  ها ثابت شده جامدات، مايعات و گازها وزن دارند. پس ماده وزن دارد.  در بررسي) 3  
  اند. بنابراين روحياتشان مانند يكديگر است.  مريم دو فرزند دارد كه هر دو، در ماه آبان زاده شده) 4  
قياسي باشد كـه ايـن نتيجـه از آن  دهندٔه تواند تشكيل يك از عبارات زير، مي كدام». خفاش پستاندار است«نتيجۀ قياسي عبارت است از  -243

  گرفته شده است؟ 
  اگر خفاش پستاندار باشد، پرنده نيست، خفاش پرنده نيست. ) 2  اگر خفاش پرنده باشد، پستاندار نيست. خفاش پرنده نيست.) 1  
  زايي پستاندار است.  زا است. هر بچه خفاش بچه) 4  خفاش حيوان است. بعضي حيوانات پستاندار هستند.) 3  
  كدام عبارت، بيانگر يك برهان انّي است؟  -244
  چايي داغ است؛ بنابراين تازه ريخته شده است. ) 1  
  تابد؛ بنابراين روز گرمي خواهد بود.  خورشيد مي) 2  
  پدر شكالتت را خورد؛ پس در يخچال دنبال آن نگرد. ) 3  
  واهد شد. زودي دچار اضافه وزن خ كند؛ به او در خوردن شيريني افراط مي) 4  
  كار بردن در يك قياس مغالطي مناسب است؟  كدام عبارت، براي به -245
  هر معلولي جز خدا، علتي دارد. ) 2    آنچه كه تغيير كند، ناقص است.) 1  
  هر جسمي، طول، عرض و ارتفاع دارد. ) 4  اند. شيران همه در برابر تو همچو موش) 3  
  ؟ نداردهاي اخالقي همخواني  زشكدام عبارت، با نظريۀ نسبي بودن ار  -246
  عدالت و راستگويي ريشه در فرهنگ يك جامعه دارد. ) 1  
  گيرند.  هاي اخالقي، اعتبار خود را از قوانين جامعه مي ارزش) 2  
  رفتاري اخالقي است كه منفعت جامعه را در پي داشته باشد. ) 3  
  اساسي اخالق است.  عقل، قادر به تشخيص بايدها و نبايدهاي بر اساسانسان ) 4  
  كدام عبارت درست است؟  -247
  گيرد.  بررسي عقالني قرار ميمورددر رياضيات هم مانند فلسفۀ اولي، مسئلۀ وحدت و كثرت ) 1  
  بررسي عقالني قرار دهد. موردهاي گوناگون جهان را  كوشد تا پديده فلسفۀ اولي مي) 2  
  توجه است. مورد علم تجربي هم جز فلسفۀ اولي در  مسئله تغيير و حركت، به) 3  
  علوم تجربي توانايي بررسي مصاديق رابطۀ عليّت را ندارد. ) 4  
  سقراط در زمان خودش به دانايي مشهور بود. علت اين موضوع به نظر او چه بود؟  -248
  كرد.  اينكه او ناداني سوفسطائيان را آشكار مي) 1  
  ين مرد شهر است. پيام سروش دلفي مبني بر اينكه او داناتر ) 2  
  جاي آورده باشد.  وگوهاي او با مردم، براي اينكه فرمان خداوند را به گفت) 3  
  داند.  كند، مي تصور مردم مبني بر اينكه او پاسخ سؤاالتي را كه از سوفسطائيان مي) 4  
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  درستي كدام قضيه توافق دارند؟  در موردسقراط و تئتتوس  -249
  آيد.  س همان است كه به ادراك او درميهركيز براي هرچحقيقت ) 2  آورد. دست مي هايي است كه خود به احساس هر انساني بهترين داور) 1  
  شناسايي معتبر و ادراك حسي دو چيز مختلف هستند. ) 4  تواند دست يابد. شناخت و عمل نميبشر به هيچ معيار ثابتي در ) 3  
  ت درست است؟ با توجه به نظريۀ اخالقي ارسطو، كدام عبار  -250
  شجاعت، مساوي قوت قلب، نهراسيدن و دل به دريا زدن است. ) 1  
  گردند.  يك خير نهايي وجود دارد كه همۀ خيرهاي ديگر به آن باز مي) 2  
  شود.  فضيلت اخالقي امري است كه از احساسات ماليم و معتدل ناشي مي) 3  
  بر خير خود مقدم بداند. برترين ارزش براي انسان آن است كه خير جامعه را ) 4  
  كدام عبارت درست است؟  -251
  توان از مفاهيم فلسفي كمك گرفت.  براي توضيح و تفسير معارف ديني، مي) 1  
  در معارف ديني اسالم، از ابتدا، يك نظام مابعدالطبيعي به ثمر نشسته بود. ) 2  
  از فهم است.  دعوت قرآن به تفكر در آيات الهي، براي نشان دادن عجز انسان) 3  
  اند.  برخي از معارف ديني به ذات خود فلسفي هستند و به زبان مابعدالطبيعه بيان شده) 4  
  ؟ دهد نميپاسخ » چرا شكاك واقعي وجود ندارد؟«كدام عبارت به اين سؤال كه  -252
  اصل واقعيت براي هر انساني بديهي است. ) 2  شك در واقعيت، مستلزم اثبات آن است.) 1  
  همۀ شكاكان در زندگي خود با واقعيت سروكار دارند. ) 4  اصل واقعيت، مبدأ تحقيقات فلسفي است. )3  
  نظر دارند؟  دربارٔه درستي كدام عبارت، متكلمان و حكماي اسالمي اتفاق -253
  د علت هستند. نياز از علت است و ماسوا نيازمن فقط خداوند بي) 2  يم است و ماسوا همگي حادث هستند.فقط خداوند قد ) 1  
  اش، ذاتاً نيازمند علت است.  نظر از گذشته و حال و آينده معلول با صرف) 4  الوجود است. نياز از علت و در حقيقت، واجب اگر چيزي قديم باشد، بي) 3  
  رود و برترين سعادت از نظر فارابي كدام است؟  شمار مي كدام كتاب، نوعي شرح فلسفي به -254
  اتصال به عقل فعال -اغراض مابعدالطبيعه) 2  رياست مدينۀ فاضله -طبيعهاغراض مابعدال) 1  
  اتصال به ملك وحي -رسالۀ جمع بين رأي دو حكيم) 4  رياست مدينۀ فاضله -رسالۀ جمع بين رأي دو حكيم) 3  
  طور مستقيم اشاره دارد؟  بيتِ زير به كدام نكته به -255

ــوزي  ــق آم ــت عش ــل آي ــر عق ــه از دفت اي ك
  

ــ   ــاني دانســتم ترس ــق نت ــه تحقي ــه ب ــن نكت اي
  

  آيت بودن عقل و عشق نزد عارف) 2  نيازي عارف از براهين عقلي احساس بي) 1  
  تالزم عقل و استدالل با عشق و مجذوبيت) 4  مقدمه بودن عقل براي نيل به عشق، نزد عارف) 3  
  كدام عبارت، با نظرات سهروردي سازگار است؟  -256
  توان از وجود ممكن اشرف، ممكن غيراشرف را نتيجه گرفت.  ٔه امكان اشرف، ميبا استفاده از قاعد) 1  
  گردد.  ها باز مي هاي متنوع آن شمار موجودات با يكديگر، به كثرت ماهيات و ويژگي هاي بي تفاوت) 2  
  اند.  منظور سهروردي از مغرب كامل، همان عالم ماده است كه در آن نور و ظلمت به يكديگر آميخته شده) 3  
  كنند.  در نظام هستي، موجوداتي اشرف از انوار اسفهبدي وجود دارند كه همۀ تغيير و تحوالت طبيعي را تدبير مي) 4  
  كدام عبارت درست است؟  -257
  رسد.  سالك به اذن پروردگار، عوالم گوناگون را پشت سر گذاشته و به ذات حق مي» في الخلق بالحق«در سفر ) 1  
  توجه قرار داده است. مورد » سير من الحق الي الخلق«كتاب اسفار، مباحث صفات الهي را در مرحلۀ  مالصدرا در) 2  
  مطابقت دارد. » سفر من الخلق الي الحق«ساز بحث توحيد است، در اسفار، با مرحلۀ  مباحث كلي وجود كه زمينه) 3  
  بررسي قرار داده است. موردر، سفرهاي چهارگانۀ عرفاني را مالصدرا براي تأكيد بر شيؤه ابتكاريش در فلسفه، در كتاب اسفا) 4  
  آيد؟  دست مي اعتباري باشند، كدام نتيجه به» ماهيت«و هم » وجود«اگر هم  -258
  تمايز ذاتي موجودات از يكديگر) 2    زيادت وجود بر ماهيت، در ذهن) 1  
  ها  اختالف ماهيات آناشتراك موجودات در اصل وجود و ) 4  بسته شدن راه شناخت واقعيات) 3  
  يك، از قضاياي بديهي است؟  ترتيب، كدام مفاهيم جزء مفاهيم اساسي فلسفه و كدام به -259
  امتناع تناقض -وجود و عدم؛ عليّت) 2  علت و معلول -جوهر و عرض؛ قوه و فعل) 1  
  تاصل واقعي -قوه و فعل؛ وجوب و امكان) 4  اصل هويت -وجوب و امكان؛ امتناع تناقض) 3  
  ترين پيام سنت فلسفه اسالمي براي جهان امروز، كدام است؟  مهم -260
  رود.  هاي گوناگون هرگز از بين نمي وگو ميان انديشه امكان گفت) 1  
  كند.  فيلسوف، همراه با آموختن، مسير نوعي تكامل دروني را نيز طي مي) 2  
  ن و مكان نيست. حقيقت به هيچ قوم و قبيلۀ خاصي تعلق ندارد و محصور زما ) 3  
 هاي مختلف علوم از هم، آرامش انسان را دچار آسيب جدي كرده است.  جدا شدن شاخه) 4  
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پيشنهادي:   روان شناسيروان شناسي پيشنهادي: وقت    دقيقهدقيقه  1515وقت 
ق صورت دقي است. اين محقق قصد دارد مشاركت جمعي را به» آموزان تأثير نوع ورزش بر ميزان مشاركت جمعي دانش«دنبال بررسي  محققي به -261

  گيري كند. موفقيت وي به چه چيزي بستگي دارد؟  اندازه
  استفاده مورددار كردن روش  نظام) 4  استفاده از روش علمي) 3  تعريف عملياتي متغير) 2  شروع با طرح مسئله) 1  
  كدام عبارت صحيح است؟  -262
  نامه ترجيح دارد.  مصاحبه ساختاريافته بر پرسش) 1  
  كنند.  از مصاحبۀ بدون ساختار استفاده مي ها معموالً پرسي در همه) 2  
  گير و نيازمند آموزش ويژه است.  مصاحبۀ ساختاريافته روش بسيار وقت) 3  
  شود.  صورت مستقيم از فردي بپرسيم از مصاحبۀ ساختاريافته استفاده مي وقتي نتوانيم موضوعي را به) 4  
  شود؟  يم در آن صورت كدام حالت تجربه مياگر پيامدهاي رفتار را مستقل از خود رفتار بدان -263
  اسناد به عوامل پايدار بيروني) 4  شده درماندگي آموخته) 3  ادراك كنترل غلط) 2  ناهماهنگي شناختي) 1  
  شود؟  هاي روش مشاهده محسوب مي كدام مورد، از محدوديت -264
  نوعيگيري رفتار در شرايط مص اندازه) 2   كنترل آزمايشگر روي رفتار عدم) 1  
  دست آوردن اطالعات كمتر در مقايسه با شرايط آزمايشي به) 4  كنندگان در مشاهده آگاهي شركت عدم) 3  
  تأثير انگيزٔه دروني است؟  كدام موقعيت، تحت -265
  رانندگي درست جهت جريمه نشدن ) 2    عالقۀ زياد به نظم و انضباط) 1  
  أثير تشويق ديگران بر دقت يك بازيكن فوتبالت) 4  مطالعۀ دقيق جهت دستيابي به بهترين نمره) 3  
  حل مسئله، بيانگر كدام جنبه از رشد انسان است؟  -266
  شناختي) 4  هيجاني) 3  اخالقي) 2  اجتماعي) 1  
  كند؟  شناسي بر كدام مرحله از رشد انسان بيشتر تأكيد مي روان -267
  تمامي مراحل رشد) 4  كودكي و نوجواني) 3  نوزادي و كودكي) 2  نوجواني و جواني) 1  
  نشانگر كدام مورد است؟ » سازي آماده«پديدٔه  -268
  به همۀ آنچه كه توجه داريم، آگاهي كامل نداريم. ) 2  شود. خوگيري مانع آگاهي كامل مي) 1  
  د. گذار  ها در آينده تأثير مي نوع انتظار افراد بر توجه آن) 4  براي ايجاد تمركز، ابتدا بايد توجه شكل بگيرد.) 3  
  نامند؟  شناسي، حداقل انرژي الزم براي تحريك اندام حسي را چه مي در روان -269
  آستانۀ مطلق) 4  شدت محرك) 3  احساس) 2  ادراك) 1  
  شود؟  يك از منابع كسب شناخت ديده مي ها، در كدام اعتماد افراطي به يافته -270
  وديروش شه) 4  شيؤه خردگرايانه) 3  نظران صاحب) 2  روش علمي) 1  
  است؟ » رسش«شناسي نشانگر مفهوم  كدام عبارت، در روان -271
  هاي مرتبط با توجه، حافظه و زبان توانايي) 2    پردازش مفهومي و ادراكي) 1  
  رشد هيجاني كه مستلزم آگاهي در هيجانات خود و اطرافيان است. ) 4  آمادگي زيستي كه خود داراي برنامۀ رشد طبيعي است.) 3  
  لۀ اصلي حافظه، كدام است؟ سه مرح -272
  بازيابي -يادگيري -رمزگرداني) 2    بازيابي -اندوزش -نگهداري) 1  
  بازيابي -نگهداري -رمزگرداني) 4    اندوزش -يادگيري -كدگذاري) 3  
  كدام مورد، نشانگر فراموشي است؟  -273
  شاخ و برگ دادن به وقايع) 2    اطالعات غيرواقعي) 1  
  يادآوري غيرواقعي رويدادها) 4  اطالعات گذشته ناتواني در بازيابي) 3  
  شود؟  محسوب مي موانع تمركزهاي زير از  يك از گزينه كدام -274
  تغييرات دروني محرك) 2    يكنواختي و ثبات نسبي) 1  
  دهي به آن  ايجاد هدف و اهميت) 4    درگيري و انگيختگي ذهني) 3  
دليل نگراني از آسيب رسيدن احتمالي به كتاب، صـبح روز  اش خدمتي بكند، به اب به همكالسيسعيد با اينكه تمايل داشت با قرض دادن كت -275

  كند كتاب را با خود به مدرسه بياورد. در اينجا عامل فراموشي سعيد، كدام است؟  بعد فراموش مي
  عاطفي) 4  گذشت زمان) 3  تداخل اطالعات) 2  رمزگرداني نادرست) 1  
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  تر است؟  درست» تفكّر« كدام عبارت، در خصوص -276
  با توجه به علوم پيشرفتۀ امروزي، بخشي از تفكّر ناخودآگاه است. ) 1  
  شود.  توجه بدون آگاهي باعث ايجاد تفكّر بدون آگاهي مي) 2  
  هدف نهايي هر نوع تفكري دستيابي به حل مسئله است. ) 3  
  كامالً آگاهانه است و شامل تفسير تا تصميم است. ) 4  
ر موضوع رديابي عالمت كه يكي از كاركردهاي توجه است، اگر عالمت غايب باشد و ما عالمت را رديابي كرده و گزارش دهيم، با چه موقعيتي د -277

  سروكار داريم؟
  از دست دادن محرك هدف) 4  ردّ درست) 3  هشدار كاذب) 2  اصابت) 1  
  كند؟  از كدام روش مقابله استفاده مي كند، ها فكر مي رود و به جوايز بانك كسي كه سر كار نمي -278
  ناسازگارانه، در انتظار معجزه ماندن ) 2    سازگارانه، منفعل بودن) 1  
  سازگارانه، در انتظار معجزه ماندن ) 4    ناسازگارانه، منفعل بودن) 3  
  كدام عبارت، با توجه به نقش حافظۀ كاري، درست است؟  -279
  كند.  رساني مي به ساير اجزاي شناخت خدمت) 2  كند. ينواقص حافظۀ بلندمدت را رفع م) 1  
  مدت و بلندمدت است.  جايگزين سه حافظۀ حسي، كوتاه) 4  عهده دارد. مدت را به دقيقاً همان كاركرد حافظۀ كوتاه) 3  
  گيري، كدام است؟  پيامد ناتواني در تصميم -280
 خود  كوچك شمردن) 4  سوگيري تأييد) 3  فرار از ضرر) 2  تعارض) 1  
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 98 سال سراسري آزمون

  گروه آزمايشي علوم انساني
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  فارسيفارسي  ادبياتادبيات  وو  زبانزبان
  3 پاسخ: گزينۀ -1

  نادرست: موارد  
  عمامه و سربند دستار: )4  كتف دو ميان غارب: )2  خنجر دشنه: )1  

  1پاسخ: گزينۀ  -2
  4پاسخ: گزينۀ  -3

  نادرست: موارد  
  نظرخواهي و مشورت  زني، راي استشاره: -3  
  ردا نوعي طيلسان: -5  
  موجودات كاينات: -6  

  2پاسخ: گزينۀ  -4
  است. »انتباه« و »استظهار« ها آن صحيح شكل و هستند نادرست »انتباح« و »استضهار«  

  4پاسخ: گزينۀ  -5
  نادرست: موارد  
  مستور  مسطور )3  سرير  صرير )2  ضياع  ضيا )1  

  4 پاسخ: گزينۀ -6
  شود. اصالح »صباحت« شكل به بايد و است نادرست (شناكردن) »سباحت« 4 گزينۀ در  

  3پاسخ: گزينۀ  -7
  آثار: ساير موضوع است. تصوّف و عرفان 3 گزينۀ كتاب سه هر موضوع  
  عرفاني تمهيدات: .../ و تنهايي عشق، مثل انسان وجودي مسايل مورد در شريعتي هاي دغدغه بيان و است حال  حسب كوير: عرفاني/ الطير: منطق )1  
 عشـق، مثـل انسان وجودي مسايل مورد در شريعتي هاي دغدغه بيان و است حال  حسب كوير: اني/عرف مافيه: فيه عرفاني/ معنوي: مثنوي )2  

   ... و تنهايي
   نامه زندگي من: ايل من بخاراي عرفاني/ تذكرةاالوليا: ادبي/ و فرهنگي مضامين با ادبي قطعۀ تيرانا: )4  

  1پاسخ: گزينۀ  -8
  ها: گزينه از دامهرك در ها آرايه بررسي  
 اضافۀ »حقيقت قاف كوه« هستم./ قاف كوه سيمرغ مانند من تشبيه: دارد./ اشاره قاف كوه در اقامتش و سيمرغ اي افسانه داستان به تلميح: )1  

  كو و كوه جناس: است./ تشبيهي
  نوش و نيش جناس: ندارد./ تشبيه: ندارد./ تلميح: )2  
  نيستند). جناس با و (تا ندارد. جناس: مسيح/ به تو تشبيه: است./  شده رهاشا او بخش زندگي دم و  مسيح حضرت زندگي به تلميح: )3  
  ندارد. جناس: است./ تشبيهي اضافۀ احسان چشمۀ تشبيه: دارد./ اشاره حيات آب و خضر حضرت داستان به تلميح: )4  

  2 پاسخ: گزينۀ -9
  ها: گزينه از دامهرك هاي استعاره بررسي  
  استعاره 4 استعاره: و تشخيص  گوهر حياداشتن سخن/  گوهر /دندان  لؤلؤ لب/  ياقوت )1  
  استعاره 3 استعاره: و تشخيص  دريادل چشم استعاره/ و تشخيص  خيال هاي قدم اشك/  الال لؤلؤي )2  
  استعاره 4 اشك:  دُر سخن/  گوهر دندان/  لؤلؤ دهان/  ياقوت حقّۀ )3  
  استعاره 4 اشك:  لؤلؤ استعاره/ و تشخيص  چشمه دهن خونين/ اشك  ابهخون استعاره/ و تشخيص  باغ چهرٔه )4  

  1پاسخ: گزينۀ  -10
  ها: گزينه از دامهرك مقابل هاي آرايه بررسي  
   تناسب: ايهام )1  
  است. بيهيتش اضافۀ »روي شمع« تشبيه: شمع)/ با متناسب و قبول غيرقابل (معني زيبا حشرٔه -2 قبول) قابل (معني مجوز -1 پروانه:    
 افتخار و زينت باعث از كنايه شدن چراغ و چشم كنايه: نيست)./ استعاره و رفته كار به خودش واقعي معني در (نرگس ندارد مصرحه: استعاره )2  

  است. شدن شرمنده از كنايه شدن سرافكنده و شدن جايي
  ندارد. تعليل: حسن بد/ و نيك تضاد: )3  
  دارد. اشاره فرهاد و شيرين داستان به ح:تلمي ندارد./ تناسب: ايهام )4  
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  4پاسخ: گزينۀ  -11
  دارد. استعاره و تشخيص »ايّام چشم« ):ه (بيت استعاره  
  چشم  سر اشك/  آب الف): (بيت مجاز  
  سخني شيرين د): (بيت آميزي حس  
  است. اول مصراع براي مثالي دوم مصراع و هستند مستقل مصراع دو ج): (بيت معادله اسلوب  
  تو جان از دور -2 تو از دوري در -1 تو: از دور ب): (بيت ايهام  

  1پاسخ: گزينۀ  -12
  لعل و من الف): (بيت معطوف  
  دارد. وجود معنوي حذف جمالت نوع اين در و داريم ندا جملۀ شبه بيت در ج): (بيت فعل حذف  
  سخن گونه هزار ب): (بيت مميّز  
  دارد. بدل نقش بيت در »جمله« د): (بيت بدل  

  2پاسخ: گزينۀ  -13
  ها: گزينه ساير در آوا هم باشد. »آوا هم« داراي فارسي زبان در كه ندارد وجود اي كلمه 2 گزينۀ در  
  هستند. آوا هم داراي هم فرياد) و عدل و (حق »داد« و بدن) عضو و (كناره »لب« هستند. آوا هم »راه« و (شراب) »راح« )1  
  است. آوا هم داراي هم بهشت) و بهشت (دربان »رضوان« هستند. آوا هم »هور« و »حور« )3  
  هستند. آوا هم »آزار« و رومي) اول (ماه »آذار« )4  

  3پاسخ: گزينۀ  -14
  شوند: مشخص بهتر ها نقش تا كنيم مرتب را بيت بايد  
  است. بس (مفعول)، خلق براي (نهاد) افزون زرو  حسن آن قيامت، تا نسازد، (مسند) گر جلوه را (مفعول) يوسفي روز، هر (نهاد) گردون اگر  

  1پاسخ: گزينۀ  -15
  ها: گزينه در وابسته وابستۀ بررسي  
  وابسته وابستۀ 1 اليه: مضاف اليه مضاف صبا: نسيم دامن )1  
  وابسته وابستۀ 2 اليه: مضاف اليه مضاف فنا: بادٔه نشاط اليه/ مضاف صفت تلخ: بادٔه نشاط )2  
  وابسته وابستۀ 2 اليه: مضاف اليه مضاف جهان: هاي غم بند اليه/ مضاف تصف ها: غم همه بند )3  
  وابسته  وابستۀ 2 اليه: مضاف صفت گروه: اين زنخدان اليه/ مضاف اليه مضاف گروه: زنخدان سيب )4  

  2پاسخ: گزينۀ  -16
   است. مركب -وندي و مسند »خون به آغشته« و است اسنادي »هستند« فعل 2 گزينۀ در  
  است. وندي آن ساختمان ولي است مسند »كشته« 1گزينۀ  در  
 »نصيب« دوم مصراع در دارد. نهاد نقش و نيست مسند ولي است مركب -وندي اينكه با »سرمنزلي« و نيست اسنادي »نيست« فعل 3 گزينۀ در  

  نيست. مركب -وندي ولي است مسند
  ندارد. وجود مركب -وندي واژٔه هم 4 گزينۀ در  

  3 ينۀپاسخ: گز  -17
 در شـوي. گرفتـارم كه بيني مي زماني را من واقعي نيروي دهد مي پاسخ عنكبوت و پندارد مي ناتوان و ضعيف را عنكبوت مگس، سؤال ابيات در  

  رسد. مي نظر به ها گزينه ساير از تر مناسب )3( گزينه ها گزينه ميان
  4 پاسخ: گزينۀ -18

  ».هستند جاويد زندٔه شهيدان،« هك است اين 4 گزينۀ و سؤال آيۀ مشترك مفهوم  
  ها: گزينه ساير مفهوم  
  خواهدماند. جاودان نيكش نام كند زندگي نكونام كه كسي )1  
  هستم. عاشق ابد تا ازل از كه منم فقط )2  
  بازد. مي معشوق راه در جان كه عاشقي داشتن وصال تمنّاي )3  

  2 پاسخ: گزينۀ -19
 در شـود. مي ديده مفهوم اين ها گزينه تمام در ».است عشق اسرار محرم است عاشق كه كسي تنها،« كه است اين از سخن سؤال اين ابيات در  

   نيست. مفهوم هم سؤال بيت با 2 گزينۀ سؤال طراح نظر
  1پاسخ: گزينۀ  -20

 كه است اين اصلي مفهوم 1نۀ گزي در حتمي. مرگ و است نفس يك جهان اينكه و است »انسان عمر ناپايداري« از سخن 4 و 3 ،2 هاي گزينه در  
  »نيست. زندگي فراق روزگار و است وصال در واقعي زندگي«

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

3 

  3پاسخ: گزينۀ  -21
 به بستن دل« 3 گزينۀ مفهوم ».كند مي دريافت عمل آن با متناسب را خود عمل نتيجۀ انسان« كه است اين 4 و 2 ،1 هاي گزينه مشترك مفهوم  

  »ست.ا دلي ساده روي از جهان هاي زيبايي
  1پاسخ: گزينۀ  -22

  است. »خبري بي و عارفانه رازداري« ها گزينه ساير مشترك مفهوم ولي است »عشق غم در پروانه سوختن« از سخن 1گزينۀ  در  
  4 پاسخ: گزينۀ -23

 مستمع، وجود« كه است ناي مشترك مفهوم ها گزينه ساير در ماند. مي زنده ابد تا سخنور اينكه و است »سخن جاودانگي« از سخن 4 گزينۀ در  
  ».آورد مي سخن به را سخنور

  2 پاسخ: گزينۀ -24
  است. بط و باز بلبل، حال شرح ترتيب به 4 و 3 ،1 هاي گزينه شود. مي ديده 2 گزينۀ در كه است » بهشت به او بستگي دل« طاووس عذر  
  4 پاسخ: گزينۀ -25

  شود. مي ديده »دانستن گزيرنا  را گناه و خطا« مفهوم سؤال بيت همانند 4 گزينۀ در  
  ها: گزينه ساير مفهوم  
  بيند. مي آب چشمۀ خيالش در جا همه تشنه )1  
  انديشد. نمي حرام و حالل به است گرسنه كه كسي )2  
  نيست). معشوق عشق گرفتار كه نيست (كسي عشق بودن فراگير )3  

  عربـيعربـي  زبانزبان
   ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۶

   /هـا) گزینـه سـایر (رد آوردنـد برایشـان (بــِ): جـاؤوهم /)۳ گزینـۀ (رد هـا آن قـوم قومشـان، قـومهم: /)۴ و ۳ یهـا گزینـه (رد رسوالنی ُرُسالً:  

  ها) گزینه سایر (رد است) جمع ثانیاً  و معرفه (اوالً روشن دالیل بّینات، الَبّینات:

   ۴ پاسخ: گزینۀ -۲۷

 است) نکره (اسم رسابی رساٍب: /)۲ و ۱ های گزینه (رد است) مضارع (فعل داند می علم:یَ  /)۲ گزینۀ (رد است) مضارع (فعل خورد منی فریب الیَغَرتُّ:  

  ها) گزینه سایر (رد است) مضارع (فعل بیند می آن در فیها: یَری /)۲ گزینۀ (رد

   ۴ پاسخ: گزینۀ -۲۸

 اسـت داده قـرار رشّی را آن َرشّاً: جعلـه /ها) گزینه سایر رد( است داده قرار خیری را آن خیراً: جعله /)۳ و ۲ های گزینه (رد داری می ناپسند تَکره:  

  )۱گزینۀ  (رد تو برای لک: /ها) گزینه سایر (رد

   ۳ پاسخ: گزینۀ -۲۹

 شـان دیـن در دیـنهم: يف /)۴ و ۲ هـای گزینـه (رد (معرفـه) مختلـف های ملّت املختلفة: الّشعوُب  /)۲ و ۱ های گزینه (رد شدند دچار اُصیبت:  

 العصـور: /هـا) گزینـه سـایر (رد اسـت.) معرفـه ثانیـاً  و جمـع (اوالً خرافـات ها، خرافه بالخرافات: /)۲ و ۱ های گزینه (رد است) ردمف »دین(«

  )۴ و ۲ های گزینه (رد است) معلوم و ساده ماضی (فعل کردند روشن کردند، بیان کردند، آشکار بّینوا: /)۴ و ۱ های گزینه (رد ها زمان عرصها،

   ۲ : گزینۀپاسخ -۳۰

   /)۳ و ۱ هـای گزینـه (رد اسـت) معرفـه ثانیـاً  و وصـفی ترکیـب (اوالً موفـق آمـوز دانـش الّنـاجح: الطّالب /)۴ گزینۀ (رد شمرد می یُحيص: کان  

 راریاستم ماضی صورت به است، ماضی فعل آن از پیش جملۀ در اینکه به توجه با و است حالیه (جملۀ کرد می بیان که حالی در یذکر: هو و

   /)۴ گزینۀ (رد بود یافته رهایی ها آن از که را مشکالتی منها: تخلَّص قد کان َمشاکل /)۴ و ۳ های گزینه (رد شود) می ترجمه

  است.) شده نوشته »خویش کارهای« تایپی اشتباه اثر در دفرتچه (در خوبش کارهای الحسنة: أعاملَهُ  توجه:  

   ۲ پاسخ: گزینۀ -۳۱

داتها: /)۳ گزینۀ (رد متیزی نظافت، نظافة: /ها) گزینه سایر (رد مطلق) (مفعول کنید توجه بسیار بالغاً: ماً إهتام ... إهتّموا     تهدیدکنندگانش مهدِّ

  )۳ و ۱ های گزینه (رد فاعل) (اسم

   ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۲

 را اشـاره اسـم باشـد، ال بـا همـراه آیـد مـی کـه سـمیا جمـع، و مثنـی اشارۀ اسم از بعد (اگر /)۴ و ۳ های گزینه (رد نوع دو این النّوعان: هذان  

مک: /کنیم) می ترجمه مفرد صورت به  ای گونـه به عیشًة: یَعیش /)۲ گزینۀ (رد دو) (آن ها آن از هریک منهام: کلٌّ  /)۳ و ۲ های گزینه (رد ماهی السَّ

  )۴ گزینۀ (رد انگیزد برمی را ما تعّجب دارد، می وا شگفتی به را ام کند، می متعّجب را ما تُعّجبنا: /)۴ و ۳ های گزینه (رد کند می زندگی (طوری)
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   ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۳

   ها: گزینه سایر خطاهای بررسی  

  است. تأکیدی مطلق مفعول »إستامعاً (« دهید فرا گوش کنید، گوش ... حتامً  إستامعاً: ... تستمعوا /است) (مفرد سخن کالم: )۲  

  است) مستقبل (فعل خواند خواهم سأقرأ: )۳  

 منه مستثنی اینکه به توجه با ثانیاً  و است مفرد »العربة« (اوالً گیرید می تأثیرگذار عربت فقط ها آن از که املؤثّرة: العربة إّال  منها تأخذون ال )۴  

  دارد.) وجود حرص اسلوب چون شود، می استفاده »فقط« تأکیدِ  از ترجمه در است، منفی »إّال « از پیش جملۀ و است محذوف

   ۴ پاسخ: گزینۀ -۳۴

  است) منفی مضارع (فعل آورند منی دست به یحصلون: ال /است) (نکره رنجی تَعٍب:  

   ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۵

 اسـت) گناهـان« معنـای به »الخطایا(« الخطأ خطا: /ها) گزینه سایر (رد الکالم گفنت: سخن /)۴ و ۳ های گزینه (رد آید. می رشط ادات با رشطی جملۀ  

 و جنسـیت نظـر از ۴ و ۲ هـای گزینـه در »َسـلِمَ « رشط جواب و »تفکّر« رشط فعل /)۴ و ۲ های گزینه (رد غالباً  غالباً: /)۴ و ۳ های گزینه (رد

 از قبـل »قـد« حـرف همچنـین /دارد مغـایرت صـیغه و جنسیت نظر از ۳ گزینۀ در »تکلّم أن« با »یفکّر« فعل /ندارند مطابقت هم با صیغه

   ندارد. معادلی فارسی عبارت در که است »گاهی« معنی به »سلمی قد« مضارع

 منت ترجمۀ:   

 از خـالی روش ایـن و بـود کـاال بـه کـاال تبادل صورت به آن از قبل فروش و خرید عملّیات گردد! بازمی روم عرص به ها سکّه با دادوستد«

 هـای سکّه و درهم دینار، روم در بود، ها آن وزن با متناسب ها سکّه زشار  شدند! آن جایگزین ها سکّه آن از بعد نبود، وقت اتالف و دشواری

 کـه نقره از ای قطعه درهم و شد! می زده پادشاه تصویر آن روی و است مثقال یک وزنش که طالیی ای قطعه دینار، اما داشت؛ وجود دیگری

 هـای سـکّه با دادوستد مّدتی از بعد است! متفاوت شان جنس و کمرت شان قیمت دیگر های سکّه است، مختلف قیراط ۲۰ تا ۱۰ میان آن  وزن

  »شد! رضب اسالمی های سکّه دولت، دو میان شدید اختالف از بعد و شد غیررسمی اسالمی حکومت در رومی

   ۳ پاسخ: گزینۀ -۳۶

   ها: گزینه ترجمۀ  

  !نکردند سکّه رضب بود روم دولت اختیار در سکّه رضب اینکه علت به مسلامنان )۱  

  سازند! می را هایشان سکّه آسانی به قدرتشان و عالقه اساس بر ها ملّت همۀ )۲  

  سازد! می دارد نیاز آن به هرچه که است ملّتی قوی ملّت )۳  

  شود! منی کم قدرتش کند، استفاده دیگری ملّت (پول) سکّۀ از ملّتی اگر )۴  

   ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۷

   ها: گزینه ترجمۀ  

  است! طال مثقال یک برابر قیراط بیست )۲  شود! می رضب دینار روی بر فقط پادشاه تصویر )۱  

  است! مرتبط ها آن های وزن به ای نقره و طالیی های سکّه قیمت )۴  یابیم! منی  نقره یا طال جز را ها سکّه )۳  

   ۲ پاسخ: گزینۀ -۳۸

  ... زیرا؛ است سخت (پول) سکّه به کاال تبادل  

   ها: گزینه ترجمۀ  

  ندارد! مان برای ای فایده و خریم می نیست مان مطلوب که اشیائی )۲  گیرد! می ما از زیادی وقت اشیاء طبیقت )۱  

  خواهد! می زیادی کار ما از کاال وزن و حجم علّت به )۴  کرد! تعیین را کاال ارزش توان منی تبادل واسطۀ به )۳  

  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  ... زیرا کردند؟ ترک رومی های سکّه با را شان معامله مسلامنان چرا  

   ها: گزینه ترجمۀ  

  کردند! رضب را خودشان به مخصوص های سکّه مسلامنان )۲  دادند! دست از را اعتبارشان اسالمی های سکّه )۱  

  داد! رخ رومی و اسالمی حکومت دو میان شدیدی اختالف )۴  شد! غیررسمی اسالمی حکومت در ها سکّه این )۳  

   ۳ ۀپاسخ: گزین -۴۰

   ها: گزینه سایر خطاهای بررسی  

  مبنيّ   معرب )۱  

  »ح ب ص« األصلیة: حروفه  »ب ح ص« األصلیة: حروفه )۲  

  للغائبة  للمخاطب )۴  
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   ۳ پاسخ: گزینۀ -۴۱

   ها: گزینه سایر خطاهای بررسی  

  مجهول  معلوم /متعدٍّ   الزم )۱  

  للغائبة  للمخاطبة )۲  

  للغائبة  للمخاطب )۴  

   ۲ پاسخ: گزینۀ -۴۲

   ها: گزینه سایر خطاهای بررسی  

  »ف ل خ« األصلیة: حروفه  »ل ف خ« األصلیة: حروفه )۱  

  نکرة  معرفة )۳  

  معرب  مبني )۴  

   ۳ پاسخ: گزینۀ -۴۳

  عاِمالً  عاَمالً /العرشینَ   الِعرشینِ  :۳ گزینۀ  

   ۲ پاسخ: گزینۀ -۴۴

   ها: گزینه ترجمۀ  

   روند! می آن به داروها خریدن برای بیامران که کانیم دار: داروخانه )۱  

   تابستان! فصل در هوا کردن متیز و کردن رسد برای ای وسیله کولر: )۲  

   بارد! می باران زمستان فصل در آن از که ابر از هایی تکّه زمین: های قطعه )۳  

   داریم! نیاز آن هب هواپیام یا قطار یا اتوبوس با سفر هنگام به ما پستال: کارت )۴  

   ۴ پاسخ: گزینۀ -۴۵

   است. مؤنث تفضیل اسم »الحسنی« :۴ گزینۀ  

   ها: گزینه سایر بررسی  

   »إفعال« باب از ماضی فعل  أکرم )۱  

   وحده متکلّم مضارع فعل  أعلَمُ  )۲  

   ندارد. وجود گزینه این در تفضیل اسم شبیه ای کلمه )۳  

   ۴ پاسخ: گزینۀ -۴۶

   شود. می اضافه جمله به »آن« یا »این« معنای »ال« با تکرار در شودف تکرار »ال« با جمله در ای رهنک اسم اگر  

   است. شده آورده معرفه صورت به سپس نکره صورت به اول ،»قلب« کلمۀ ۴ گزینۀ در  

   شود. می دور وردگارشپر  از قلب آن گویا برم، می پناه کند، منی فروتنی که قلبی از تو به پروردگارا، عبارت: ترجمۀ  

   ۳ پاسخ: گزینۀ -۴۷

   باشد. منی فعل تأکید و است جرّ  حرف به مجرور »حضن« :۳ گزینۀ  

   ها: گزینه سایر بررسی  

ق )۲  إعطاءً  -أعطی )۱     َغرساً  -غرس )۴  تصدیقاً  -یَُصدَّ

   ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۸

   نیست. حال و است منصوب و »أصبح« خرب »مرسورین« گزینه این در  

   ها: گزینه سایر بررسی  

  حالّیه جملۀ  یفهمها هو و )۴  حالّیه جملۀ  للطّبیعة مرضٌّ  هو و )۳  حال  محکمةً  )۲  

   ۲ پاسخ: گزینۀ -۴۹

   است. عبارت در نشده ذکر منه مستثنی هامن آن مفعولِ  که دارد مفعول به نیاز ۲ گزینۀ در »إّال « از قبل جملۀ  

   ها: گزینه سایر بررسی  

  هستند. منه مستثنی »الّناس أکرثُ « ۴ گزینۀ و »أحد« ۳ گزینۀ ،»يشءٌ « ۱ینۀ گز در  

  ۳ پاسخ: گزینۀ -۵۰

   ها: گزینه سایر بررسی  

   بگیرد. قرار منادی »أیتها« یا »أیّها« بدون تواند منی دار »ال« اسم )۱  

   بیاید. مرفوع صورت به باید غیرمضاف منادی )۲  

   بیاید. »أیّتها« با ایدنب و است مذکّر »املزارع« )۴  
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  زندگـيزندگـي  وو  ديندين

  3 پاسخ: گزينۀ -51
 قـانون كيـ اي نوشته يكتاب قبل سال ستيب كه يشخص از اگر اند. شده بنا »ثابت من« رشيپذ  يۀپا  بر افراد نيب روابط و جامعه مقررات و نيقوان  

 و زده دست يتيجنا  به قبل، سال ستيب كه را يكس اگر اي و ميكن يم ليتجل اكنون است، نموده عرضه جامعه به يخدمات اي كرده كشف را يعلم
 آنـان از يسـن گرچه م،يدان يم قبل سال ستيب انسان همان را آنان كه است جهت بدان م،يكن يم مجازات و محاكمه است، شده ريدستگ اكنون
  .است كرده رييتغ ظاهرشان و گذشته

  4 پاسخ: گزينۀ -52
   كاظم موسي امام حضرت - شيعيان ما هفتم امام - يسـو به را رسوالنش خداوند هشام، يا «فرمود: حكم بن هشام خود، ۀبرجست شاگرد به 

  .» ... و باشند برخوردار يبرتر  معرفت از كه رنديپذ  يم بهتر را اميپ نيا  يكسان كنند. تعقل ياله اميپ در بندگان آنكه يبرا جز نفرستاد، بندگان
   ،را آن رساند، يم هدفش به را او و است ديمف كار آن كه داد صيتشخ اگر و كند يم تفكر دهد، انجام خواهد يم كه ير هركا ٔهدربار ابتدا انسان 

  دهد مي انجام و كند يم انتخاب
  2 پاسخ: گزينۀ -53

 بـر ذلت غبار نشستن آن نتيجۀ كه خداست با دوستي در صداقت عدم نشانۀ ، ها بدي و گناهان به آوردن روي و خداوند دستورات از پيروي عدم  
  است. آن مؤيد )ذِلَّةٌ َوتَْرهَقُهُمْ بِمِثْلِهَا سَيِّئَةٍ جَزَاءُ السَّيِّئَاتِ كَسَبُوا وَالَِّذينَ( آيۀ و بود خواهد گناهكاران روي

  1پاسخ: گزينۀ  -54
  »اوست. قدرت و خدا ٔهدربار مداوم دنيشياند  عبادت، نيبرتر  :َرتِهِقُد في و  اهللا في التَّفكُّرِ إدمانُ العِبادَةِ أفضَلُ « :ديفرما  يم  اكرم امبريپ  
  1پاسخ: گزينۀ  -55

  است. آن ٔهكنند محدود و دهنده جهت هم و انسان ارىياخت كار ۀالزم هم ها قانونمندى و راتيتقد   
  2 پاسخ: گزينۀ -56

  است. شده حذف باشد، مي 99 كنكور منبع كه 96 دهم كتاب از مطلب اين  
  3 سخ: گزينۀپا -57

 لَفِـي قَبْـلُ مِنْ كَانُوا إِنْ وَ وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ َويُعَلِّمُهُمُ َويُزَكِّيهِمْ آيَاتِهِ عَلَيْهِمْ ايَتْلُو  أَنْفُسِهِمْ مِنْ َرسُولًا فِيهِمْ بَعَثَ إِذْ الْمُْؤمِنِينَ عَلَي اللَّهُ مَنَّ لَقَدْ( آيۀ  
  نمايد. مي تبيين  پيامبر ديني مرجعيت مسئوليت )وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ مُهُمُيُعَلِّ ( عبارت )مُبِينٍ ضَلَالٍ

  3 پاسخ: گزينۀ -58
   است. ساخته هموار ها انسان يبرا را يرستگار  به دنيرس راه و دهيگردان كامل و تمام امامان وجود با را هدايت نعمت خداوند  
   معصوم امام دوازده ، االمر اولي از منظور )مِنْكُمْ الْأَمْرِ أُولِي و الَرّسُولَ َأطِيعُوا و اللَّهَ َأطِيعُوا مَنُواآ  الَِّذينَ َأيُّهَا يَا( شريفۀ آيۀ در  كـه باشند مي 

   باشد. مي رستگاري به رسيدن راه بزرگواران، آن از اطاعت
  3 پاسخ: گزينۀ -59

 ،يُبْعَثُـونَ يَـْومِ إِلَـي بَْرزَخٌ َورَائِهِمْ َومِنْ قَائِلُهَا هُوَ كَلِمَةٌ إِنَّهَا كَلَّا تَرَكْتُ فِيمَا صَالِحًا أَعْمَلُ لَعَلِّي ارْجِعُونِ رَبِّ قَالَ الْمَوْتُ أَحَدَهُمُ جَاءَ إِذَا حَتَّي( آيۀ در  
 جبران براي فرصت درخواست خداوند از كه كافرانند و مشركان )تَرَكْتُ فِيمَا صَالِحًا أَعْمَلُ لَعَلِّي( اند: كرده ترك دنيا در را صالح اعمال كه كساني
  )كنند. مي را اند نداده انجام كه صالحي اعمال

  4 پاسخ: گزينۀ -60
 و زنـد يم يخاموش مهر ها آن دهان بر خداوند حال، نيا  در دهند. نجات مهلكه از را خود ديشا  تا خورند يم دروغ سوگند امتيق روز در بدكاران  

  دهند. مي شهادت خود صاحب هيعل و كنند يم گفتن سخن به شروع خداوند اذن به ها آن جوارح و اعضا
  2 پاسخ: گزينۀ -61

 و كنند يم درست استفاده يزندگ يماد يها بهره از هم ؛ زنند يم نشان چند ريت كي با هدف، عنوان به خدا يندگب و عبادت انتخاب با رك،يز  افراد  
 آخـرت يسـرا و كننـد يمـ تر كينزد  خداوند به را خود دل و جان دهند، يم انجام خدا يرضا يبرا را خود يويدن يكارها تمام كه ييآنجا  از هم
  است. مفهوم اين دربردارنده )وَالĤْخِرَة الدُّنْيَا ثَوَابُ اللَّهِ فَعِنْدَ الدُّنْيَا ثَوَابَ يُِريدُ كَانَ مَنْ( آيۀ كه سازند يم آباد زين را شيخو 

  2 پاسخ: گزينۀ -62
 » كشـانند. يم خود يسو به را او گناهان كند، فكر اديز  يمعاص ٔهدربار كه يكس : إلَيه َدعَتهُ المَعاصِي فِي فِكرُهُ كَثُرَ مَن « :ديفرما  يم  يعل امام  

 زنا فكر يحت كه دهم يم فرمان شما به من اما ،دينكن زنا كه داد دستور شما به عمران بن يموس « فرمود: ونيحوار  با يسخن در  يسيع حضرت
 روشـن آتش يساختمان در كه است يكس مانند بكند را آن فكر كه سهرك رايز  .ديده انجام را عمل آن نكهيا  به رسد چه ،دياور ين خاطر به زين را

  » است. سالم خانه ظاهر گرچه كند، يم اهيس را خانه آتش، دود صورت نيا  در كه كند
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  2 پاسخ: گزينۀ -63
   انسان بر سجده يبرا خدا فرمان از ننكرد اطاعت : اوندخد درگاه از طانيش هميشگي طرد علت.  
   عصر امام كالم در شيطان شكست راه : »د.مال نمي خاك به را طانيش ينيب نماز مانند زيچ چيه«  
  4 پاسخ: گزينۀ -64

  .كند مي تبديل حسنات به را گناهان يد،بيا  آن دنبال به نيز صالح عمل و ايمان اگر بلكه كند، يم پاك را گناه تنها نه توبه  
  1پاسخ: گزينۀ  -65

  »ي.كن ييشناسا  را آن اهل يبتوان تا بشناس را باطل ابتدا زين و ؛يبشناس را آن اهل يبتوان تا بشناس را حق ابتدا « فرمودند:  علي اميرمؤمنان  
  1پاسخ: گزينۀ  -66

 گناهان و ها زشتي از بازدارندگي كه را آن ريتأث يزود به ، الصاله) (اقم ميده انجام آن آداب تيرعا  و بهتر تيفيك با را نماز روز به روز ميكن تالش اگر  
  .ديد  ميخواه ، است

  4 پاسخ: گزينۀ -67
   يَاتٍ ذَلِكَ فِي إِنَّ رَحْمَةً وَ ةًمََودَّ بَيْنَكُمْ جَعَلَ وَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا َأْزوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ مِنْ وَ( آيهĤَهـاى نشـانه از و :يَتَفَكَُّرونَ لِقَْومٍ ل 

 نيـا  در همانـا قرارداد. »رحمت« و »يدوست« شما انيم و ديابي شآرام ها آن با تا ديآفر  شما براى خودتان [نوع] از يهمسران كه است آن خدا
   است. صحبتي هم و انس با همسران ميان آرامش مبين )كنند. مي تفكر كه يكسان يبرا ،است ييها  نشانه مورد

   كند. مي اشاره رحمت و مودت به قرآن ، آيد پديد همسران ميان صحبتي هم و انس از ناشي آرامش اينكه براي  
  3 پاسخ: گزينۀ -68

 اما شود، يم ظاهر حتينص لباس در نيچ سخن رايز  مكن؛ شتاب نيچ سخن قيتصد  و قبول در « فرمايد: اشترمي مالك عهدنامۀ در  علي امام  
  »است. انتكاريخ

  1پاسخ: گزينۀ  -69
   عصر امام امامت عدم يمعنا به بت،يغ دورٔه  است ايشان ٔهعهد به زين اكنون هم مسلمانان يقيحق يرهبر  بلكه ست؛ين.  
   عصر امام  ستين يمخف و دهيپوش ما بر شما اوضاع از زيچ چيه و ميآگاه شما احوال و اخبار از ما « فرمايد: يم ديمف خيش به يا نامه در«.  

  3 پاسخ: گزينۀ -70
 تعـالي و رشـد بـراى زندگي، اصلي هدف عنوان به اخروى رستگارى به توجه نيع در جامعه آن مردم كه نهد بنا يا جامعه كرد تالش  خدا رسول  

  است. آن مؤيد )النَّارِ عَذَابَ وَقِنَا حَسَنَةً الĤْخِرَةِ فِي وَ حَسَنَةً الدُّنْيَا فِي آتِنَا رَبَّنَا قُولُيَ مَنْ مِنْهُمْ وَ( شريفۀ آيۀ كه كنند تالش زين خود وىيدن زندگي
  4 پاسخ: گزينۀ -71

 آيۀ هك است خود با جامعه افراد ريسا  كردن همراه دوم، اقدام )خود ۀجامع يها هيپا  ميتحك( اسالمي تمدن تحقق براي ريزي برنامه سوم حوزٔه در  
  .است آن مبين )الْمُفْلِحُونَ هُمُ أُولَئِكَ وَ الْمُنْكَرِ عَنِ هَوْنَنْي وَ بِالْمَعُْروفِ يَأْمُُرونَ وَ الْخَيْرِ إِلَي يَدْعُونَ أُمَّةٌ مِنْكُمْ لْتَكُنْ وَ(

  4 پاسخ: گزينۀ -72
 كمتر تيعقالن و عقل به شد. يم يتلق كفر آن با مخالفت و ودب يضرور  ،يعلم موضوعات يحت ،يموضوع هر ٔهدربار سايكل رهبران عقايد پذيرش  

  شود. يم ايمان تزلزل سبب و ندارد يسازگار  ايمان با تعقل كه داشت وجود اعتقاد اين و شد يم توجه
  1پاسخ: گزينۀ  -73

   پيامبر  :و قدرتمنـد يشخص اگر داشتند؛ يم وار  ضيتبع عدالت، ياجرا در كه شدند سقوط دچار سبب، نيبد  نيشيپ ملل و اقوام «فرمودند 
  .»كردند يم مجازات را يو ،كرد يم يدزد فيضع يفرد اگر و كردند يم شيرها  كرد يم يدزد شانيا  از نفوذ صاحب

   ميفرستاد  روشن ليدال  با همراه را امبرانمانيپ كه يراست به : لْقِسْطِبِا النَّاسُ لِيَقُومَ الْمِيزَانَ و الْكِتَابَ مَعَهُمُ أَنْزَلْنَا وَ بِالْبَيِّنَاتِ ُرسُلَنَا َأْرسَلْنَا قَدْلَ( آيه 
 اشـاره پيـامبران كمـك به مردم توسط عدالت اجراي به )زنديبرخ داد و عدل ۀاقام به مردم تا ميكرد  نازل زانيم و يآسمان كتاب آنان همراه و

  دارد.
  3 پاسخ: گزينۀ -74

   است. واجب آن نخريدن شود، كشور يوابستگ سبب يخارج يكاالها مصرف اگر  
   مؤمنـان بـر رانكاف ۀسلط يبرا يراه هرگز خداوند و : سَبِيلًا الْمُْؤمِنِينَ عَلَي لِلْكَافِِرينَ اللَّهُ يَجْعَلَ لَنْ وَ( :ياسالم ۀجامع استقالل حفظ ضرورت 

   ).است نداده قرار
  4 پاسخ: گزينۀ -75

 ديـبا  رد،ينگ را روزه يقضا عمداً ندهيآ  رمضان تا و شود برطرف او عذر رمضان ماه از بعد و رديبگ روزه واندنت يمار يب مانند يعذر  علت به يكس اگر  
  .بدهد ريفق به ها آن مانند و جو و گندم گرم) 750 (تقريبا مد كي روز هر يبرا هم و كند قضا را روزه هم
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  انگليسيانگليسي  زبانزبان
  2 پاسخ: گزينۀ -76

  داد. توضيح تجربه با معلم يك خوبي به سكال به را درس كاترين ترجمه:  
  صفت. نه داريم قيد به نياز است، غيرربطي فعل يك explain فعل چون و داريم برابري صفت به نياز سؤال اين در توضيح:  
  4 پاسخ: گزينۀ -77

  رسيدم. بود، رفته پروفسور هاينك از بعد دقيقه چند من اينكه خاطر به صرفاً كنم مالقات را پروفسور كه نشدم موفق من ترجمه:  
 داده رخ سـاده ماضـي از تـر) (قبل زودتر آن از بعد عمل كه دهد مي نشان تست اين در after قيد و است گذشته جمله اينكه علت به توضيح:  

  است. درست 4 گزينۀ و بعيد ماضي پس است،
   3 پاسخ: گزينۀ -78

 يـك و بود درجه 78 آفتاب غروب از قبل كمي دما (Hail) هيل شمال صحراي در 1893 فوريۀ اول در كه كند مي ذكر (Nolde) نولده ترجمه:  
   يافت. كاهش درجه 18 به بعد ربع

  است. درست on اضافۀ حرف لذا سال؛ نه و ماه نه داريم كار ما روز به نهايت در سؤال اين در توضيح:  
  3 پاسخ: گزينۀ -79

  بود. تو جاي او اگر داد مي انجام متفاوتي طور به را ارك همين جنيفر كه مطمئنم كامالً من ترجمه:  
 ساده ماضي بايستي if جلوي لذا است؛ آمده جمله در كه would (Modal) ناقص كمكي فعل دليل به است دوم نوع شرطي تست اين توضيح:  

  شود. مي استفاده were از ها فاعل تمام براي است غيرمحتمل چون دوم نوع شرطي در و بيايد
  1پاسخ: گزينۀ  -80

   .كنيم مبارزه ديگر روز يك تا كنيم مي زندگي و شويم نمي نااميد هرگز ولي نشديم، برنده بار اين ما ترجمه:  
  كردن دفاع )4  كردن گم دادن، دست از )3  برخاستن آمدن، باال )2  جنگيدن كردن، مبارزه )1  

  2 پاسخ: گزينۀ -81
  نداشت. را كردن كار شرايط ديگر و بود ديميق چون شد مي عوض بايستي ماشين ترجمه:  
  كردن پيشگيري )4  دادن گسترش دادن، توسعه )3  كردن عوض كردن، جايگزين )2  گرويدن كردن، تبديل )1  
  2 پاسخ: گزينۀ -82

   كند. صحبت دخو  مادري زبان كنار در را عربي زبان بتواند كه منشي يك دارد، نياز زبانه دو منشي يك به تجاري شركت اين ترجمه:  
  كوش سخت )4  مياني متوسط، )3  زبانه دو )2  آشنا )1  
  3 پاسخ: گزينۀ -83

  آيد. مي شمار به ارتباط گفتاري غير عنصر واقع در است، ارتباطي وسيلۀ يك بدن حركت ترجمه:  
  مترادف )4  شيوه وسيله، ابزار، )3  نتيجه )2  اصل منشأ، )1  
  1پاسخ: گزينۀ  -84

  .شد بزرگ تنهايي پدرش توسط واقع در او و مُرد بود، سالش دو او قتيو  حسن مادر ترجمه:  
  بودن مراقب )4  بودن خود كار مشغول )3  بودن وابسته )2  دادن پرورش كردن، بزرگ )1  
  4 پاسخ: گزينۀ -85

   كرد. بيشتر توضيحات تقاضاي ديگر گروه اما ،شد راضي شده داده توضيح با گروه يك ترجمه:  
  از راضي )4  از نامطمئن )3  شيفتۀ در، مجذوب )2  يبرا آماده )1  
  1پاسخ: گزينۀ  -86

  است. كرده عمر قدر آن كه است تعجب جاي ناسالمش، هاي عادت تمام گرفتن نظر در با ترجمه:  
  مدرك سند، )4  خزانه گنج، )3  نگراني )2  شگفتي تعجب، )1  
  4 پاسخ: گزينۀ -87

   .گذارند مي احترام زياد خيلي او به و گيرند مي نظر در عاقل انسان يك عنوان به را ماندال ننلسو  دنيا سراسر مردم از خيلي ترجمه:  
  گذاشتن احترام )4  دادن اختصاص كردن، وقف )3  انداختن ياد به )2  دادن ارائه دادن، پيشنهاد )1  
 ترجمۀ Test Cloze:  

 شامتان براي كه بفهميد و برگرديد خانه به طوالني روز يك از بعد كه شده آيا ؟ايد كرده سال از نامناسب زماني در را خاصي سبزي هوس هرگز آيا
 بشقابم داخل مناسب سبزيجات بدون شام، برم. مي لذت شام با سبزيجات خوردن از من است. افتاده اتفاق من براي داستان اين نداريد؟ سبزي اصالً

 شـروع من نه! ديگر خب بود. نادرستي و نامناسب زمان هميشه باشم، داشته خاص سبزي از نوع يك خواستم مي وقت هر انگار، ولي دارد كم چيزي
 ام. كـرده جويي صرفه كه پولي از جدا دارم، سال طول در را ام عالقهمورد  سبريجات حاال بگويم كه خوشحالم و خودم سبزيجات كردن فريز به ام كرده
 كدام كه بدانيد است الزم شما است. ساده خيلي واقعاً كه ندهرچ است، بر زمان و پيچيده آيندفر  يك نظر به ها آدم بيشتر براي سبزيجات كردن فريز
  بجوشانيد. آب در را ها آن چگونه و كنيد آماده را ها آن بايد چطور است. كردن فريز قابل سبزيجات از نوع
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  3 پاسخ: گزينۀ -88
  دادن اطالع )4  فهميدن كردن، كشف )3  كردن شناسايي )2  داشتن اعتقاد )1  
  2 پاسخ: گزينۀ -89

  گيرد. مي ing دوم فعل همواره enjoy فعل از بعد توضيح:  
  1پاسخ: گزينۀ  -90

   بخش لذت )4  ممكن )3  دقيق )2  نامناسب اشتباه، )1  
  3 پاسخ: گزينۀ -91

  گران )4  دلخواه مورد )3  اخير )2  پهن وسيع، )1  
  4 پاسخ: گزينۀ -92

  است. 4 گزينۀ است، صفت كه اي  گزينه تنها و داريم فتص به نياز اسم پشت توضيح:  
 1 مطلب  درك ترجمۀ:  

 اجتمـاعي هـاي شـبكه كـاربر ميلياردها اين از خيلي و كنند مي استفاده اجتماعي هاي رسانه از دنيا جمعيت %40 نزديك كه شود مي گفته
 از يكي چطور ما و كيست تأثيرگذار بنابراين كنند. پيروي مُدي چه از و بخرند چه بگيرند تصميم كنند كمكشان تا است تأثيرگذارها به نگاهشان

  شويم؟ مي ها آن
 حوزٔه يك در كه دانشي و دارد خود مخاطب با كه ارتباطي علت به كنندگانش تعقيب هاي تصميم بر تواند مي كه است شخصي تأثيرگذار يك
 كنند. مي توجه نظراتشان به دقت به كه دارند زيادي كنندٔه تعقيب افراد اغلب رگذارانتأثي بگذارد. تأثير دارد، فناوري) يا سفر مد، (مثالً خاص
 هاي شركت موردتوجه مشتريان، دل به مستقيم ارتباطي راه يك عنوان به اكنون و بخرند را چيزهايي مردم كنند كاري تا دارند را قدرت اين ها آن

 دالر 25000 تأثيرگذاران از بعضي وقتي كنند. بازاريابي را محصوالتشان تا خواهند مي قدرتمند رانتأثيرگذا  از اكنون برندها اند. گرفته قرار زيادي
 اگر شوند. گذار تأثير نيز ها آن كه شوند مند عالقه ها آدم بيشتر و بيشتر كه ندارد تعجبي كنند، مي تقاضا اجتماعي شبكۀ يك كردن پست براي
  بخورد. دردتان به تواند مي (توضيه) نكته پنج اين پس ستيد،ه مند عالقه افراد اين از يكي هم شما

 مورد در زدن حرف از است؟ كدام داريد، را سررشته و اطالعات بيشتر آن در شما كه اي  حوزه كنيد. انتخاب را خودتان كاري حوزٔه اول
 را خود رسانۀ بعد، دهيد. بسط را آن و كنيد يداپ هستيد مند عالقه آن به بيشتر كه را مشخصي حوزٔه شويد؟ مي زده هيجان بيشتر چيزي چه

 كه كنيد مشخص هستند. ميكرووبالگر و نويس وبالگ تأثيرگذاران بيشتر روزها اين بنويسيد. خودتان از مختصر حال شرح يك و كنيد انتخاب
 خود كاري حوزٔه مورد در و است شما دگانكنن تعقيب با ارتباط براي راه بهترين چت) اسنپ يا اينستاگرام شخصي، وبالگ (مثالً  رسانه كدام

 فرد به منحصر و جالب شكلي به را شما تخصصي حوزٔه و شما كه بنويسيد جذاب بسيار حال شرح يك كرديد، را كار اين وقتي كنيد. صحبت
  كنند. تعقيب را شما كه بخواهند حتماً خوانند مي را شما حال شرح كه افرادي كه شويد مطمئن كند. توصيف

  1پاسخ: گزينۀ  -93
 .كيست تأثيرگذار كه است اين توصيف دوم پاراگراف موضوع ترجمه:  

  2 پاسخ: گزينۀ -94
 پـول تـوجهي قابـل مقـدار توانند مي ها آن راه اين از چون باشند، تأثيرگذار كه دارند دوست بيشتري مردم كه شود مي استنباط متن از ترجمه:  

  .كنند دريافت
  3 پاسخ: گزينۀ -95

  .دارد سررشته آن در او كه اي  حوزه چيست؟ تأثيرگذار يك كاري حورٔه متن طبق ه:ترجم  
  4 پاسخ: گزينۀ -96

  »حال شرح« ؟شود نمي برده اسم 3 پاراگراف در رسانه يك عنوان به زير گزينۀ كدام از ترجمه:  
 2 مطلب  درك ترجمۀ:  

 ورزشـي كـالس در بـدويم، برويم، باشگاه به هفته در مشخص مرتبۀ چند كه دهيم مي قول خودمان به ما از خيلي جديد، سال هر آغاز در
   گذاريم. مي كنار را آن بعدش و كنيم مي شروع خوب يا بگنجانيم، خود زندگي در را ورزش كه است سخت ما از خيلي براي، اما  ... و كنيم شركت

 بتوانيم و بريم مي لذت آن از كه بكنيم را كاري نهايتاً اگر حال، هر به باشد. شما براي ورزش و تمرين مناسب نوع كردن پيدا شايد كليدش
 بازٔه كه دهد مي نشان مطالعات بدهيم. انجام هفته چند از بيشتر را آن كه دارد وجود بيشتري احتمال كنيم، مشاهده را آن مثبت نتايج
 به تبديل ورزش كه هست احتمالش بدهيم، ادامه را كار اين هفته شش بتوانيم وقتي، پس بگيرد شكل عادت يك تا است الزم اي  هفته شش

   است؟ مناسب شما شروع براي ورزشي چه، ولي كنيم نمي ترديد آن مورد در ديگر كه شود زندگيمان روزانۀ برنامۀ از بخشي
 شويد؟ تر سالم خواهيد مي يا كنيد دور خود از را استرس كه داريد عالقه بيشتر آيا چيست؟ هدفتان كه شويد متوجه بايستي شما ابتدا، در

 نوع يك شايد حالت اين در كه دهيد انجام زياد تحرك با را كار اين خواهيد مي آيا كه بپرسيد خودتان از است، استراحت شما مهم هدف اگر
 مثل دهيد انجام تنهايي به هك كنيد انتخاب را ورزشي توانيد مي داريد، تري آرام مدل اگر بخورد. دردتان به زني مشت مثل ورزشي پايۀ بر ورزش
 يك به توانيد مي هستيد، بقيه با كردن كار به مند عالقه بيشتر اگر خانه. اطراف در روزانه سريع روي پياده يك انتخاب يا باغباني انجام روي، پياده
 كنارش در و اند شده طراحي هايتان يچهماه كردن تقويت و دادن نرمش براي ها آن همۀ كه برويد چي تاي يا جسماني سازي آماده يا تنيس كالس
   كند. مي آرام را شما ذهن كه دارد هم را فايده اين
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  2 پاسخ: گزينۀ -97
 عمل خود قول به توانند نمي كنند، شروع را ورزش نوعي دهد مي قول خودشان به سال هر آغاز در كه افراد از خيلي كه كند مي ادعا متن ترجمه:  

  .كنند
  1پاسخ: گزينۀ  -98

 .كنند انتخاب خودشان براي را مناسب ورزش تا كند كمك مردم به كه است اين متن اين قصد مجموع در ترجمه:  

  2 پاسخ: گزينۀ -99
  .كردن ريلكس جز به كند مي اشاره چي تاي كالس در شدن عضو مثبت آثار عنوان به را زير موارد تمام متن ترجمه:  
  4 پاسخ: گزينۀ -100

  بدهد. ادامه آن انجام به هفت شش مدت به دهد مي انجام را آن كه شخصي اگر شود، عادت يك به تبديل توانند مي ورزش نجاما متن طبق ترجمه:  

  رياضيرياضي
  1پاسخ: گزينۀ  -101

   گيريم: مي مشترك مخرج بعد و كرده تجزيه را ها مخرج  
a a (a b) (a b)

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

    
         

2 1 1 2 1 2 1 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

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

      
     

         

2 22 2 2 2 2 2 2 4
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 (a b) 2 (a b) 2  

a b



2
2  

  2 پاسخ: گزينۀ -102
  x     كنيم: مي حل را آمده دست به معادلۀ و دهيم مي قرار معادله در را 1

xa a a a
a x x x a

    
  

14 4
2 1 2 2 1  

a) در را تساوي طرف دو   )2    كنيم: مي ضرب 2

( a 2 2 )
a 
4
2  2 a(a ) 2 2 (a )a a a a a a a          2 2 22 2 8 2 2 4 2 8 0  

jIdUH IM ¾Äq\U
¥oTz¶ ¾±μ]

a
(a )(a )

a


       

44 2 0 2  

  4 پاسخ: گزينۀ -103
   نيست. تابع يك به مربوط نمودار آن كند، قطع نقطه يك از بيشتر در را نمودار كه شود پيدا هاy محور موازي خطي اگر  

  1(

 

)2  نيست.) (تابع 

 

  نيست.) (تابع 

  3(

 

)4  نيست.) (تابع 

 

  است.) (تابع 

  
  

 óI£º nj Hn ÍMIU
.k¹¨ïÂ¶ Íõ¤ ÁjIÄp

x

y

x

y
¾õ£º »j nj Hn ÍMIU

.k¹¨ïÂ¶ Íõ¤
¾õ£º »j nj Hn ÍMIU

.k¹¨ïÂ¶ Íõ¤

x

y

j¼{ïÂμº SÎIÄ Áj¼μø ôi
oTzÃM nj Hn nHj¼μº ¾¨
.k¹¨ Íõ¤ ¾õ£º ¦Ä pH

x

y
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  3 پاسخ: گزينۀ -104
   دهيم: مي تشكيل را سود تابع  

P(x) ( x x) ( x ) P(x) x x 
       2 21 128 16 55 12 553 3  هزينه  درآمد  سود  

  xِ كنيم: مي حساب را رأس   

s
bx
a




   


12
361 1822 2

3
  

  x     دهيم: مي قرار سود تابع در را 18

P( ) ( ) ( )
       2118 18 12 18 55 108 216 55 533  

  2 پاسخ: گزينۀ -105
,  كنيم: مي مرتب بزرگ به كوچك از را ها داده   , , , , , , , , , ,7 8 9 10 10 11 12 14 15 17 18 18  
   است: ميانه وسط، دادٔه دو ميانگين است. تا 12 ها داده تعداد  

/
 
11 12 11 52

 ششم دادٔه  هفتم دادٔه
Q 2 

2  
   كنيم: مي مشخص را هستند سوم و اول چارك همان كه ها داده دوم نيمۀ و اول نيمۀ ميانۀ  

³»j à¾μÃº−»H ¾à μÃº

Q /Q / Q

, , , , , , , ,
  

 
   21 3

11 59 10 15 179 5 162 2

7 8 9 10 10 11 12 14 15 17 18 18
 

  

,  از: عبارتند سوم و اول چارك بين هاي داده   , , , ,10 10 11 12 14 15  
   كنيم: مي حساب را ها داده اين ميانگين  

x     
  
10 10 11 12 14 15 72 126 6  

   با: است برابر معيار انحراف  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )          

 
2 2 2 2 2 22 10 12 10 12 11 12 12 12 14 12 15 12

6  

/ / /    
       2 4 4 1 0 4 9 22 11 3 67 3 67 1 96 6 3    

/ تذكر:   /21 8 3 / و 24 /21 9 3 22 و 61 4  
  4 پاسخ: گزينۀ -106

y تابع نمودار شده، رسم نمودار   x كه است a سپس و راست سمت به واحد b صـورت بـه بايـد آن ضـابطۀ پـس اسـت، رفته پايين به واحد 
y x a b   باشد )a و b است. صورت اين به 4 گزينۀ ضابطۀ فقط اند). مثبت  

  1پاسخ: گزينۀ  -107

f ( ) ( ) ( )       
                    

1 1 1 12 2 1 2 0 22 2 2 2  

f ( ) / / ( )


                         1 2

3 3 32 2 1 5 1 5 2 2 02 2 2   

f نتيجه: در   ( ) f ( )
     

1 3 2 0 22 2  

  3 پاسخ: گزينۀ -108
g دامنۀ اول   f كنيم: مي حساب را       g f g fD D D , , , , , , , ,   3 2 6 1 1 2 4 3 1 2 3   
x در حاال    1، x  x و 2  g بعتا مقدار ،3 f كنيم: مي حساب را   

 joMÒ
g f

(g f )( ) g( ) f ( )
(g f )( ) g( ) f ( ) R , ,
(g f )( ) g( ) f ( )



      
       
      

1 1 1 8 2 16
2 2 2 3 4 12 16 12 6
3 3 3 2 3 6
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  3 پاسخ: گزينۀ -109
   باشد: 7 يا 1 بايد يكان باشد، فرد عددمان خواهيم مي چون كنيم. مي پر را يكان اول  

2  


  


  


  


  
هزارگان دههزارگانصدگاندهگانيكان

   كنيم: مي كردن پر به شروع چپ سمت رقم از بعد  

 240 
2  


2  


3  


4  


5  

هزارگان دههزارگانصدگاندهگانيكان
  4 پاسخ: گزينۀ -110

است.»باشد 12 يا 11 ،10 تاس عدد دو جمع«پيشامد ،»باشد 10 از كمتر تاس عدد دو جمع«پيشامد متمم

  
  

A       
A       

   نويسيم: مي را متمم پيشامد  


Ì¼μ\¶Ì¼μ\¶ Ì¼μ\¶

A {( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , ) , ( , ) }
 

 
1210 11

4 6 5 5 6 4 5 6 6 5 6 6   

6 داراي هم نمونه فضاي      است: برابر A وقوع احتمال پس است، عضو 36 يعني 6
n(A )P(A )
n(S)


   

6 1
36 6  

   نتيجه: در  

P(A) P(A )    
1 51 1 6 6  

  1پاسخ: گزينۀ  -111
n بازگشتي رابطۀ   n na a a  2    داريم: باشند، 1 برابر دوم و اول جمالت اگر اش قبلي جملۀ دو مجموع با است برابر جمله هر يعني ،1

´ÀjpIÄà¾±μ]

, , , , , , , , , ,

   
   

     

34 551 1 2 3 5 8 13 21

3 51 2 8 13 21 34
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89  

  2 پاسخ: گزينۀ -112
   هستند: رو روبه صورت به اعداد  

  
a آن اول جملۀ كه طرفيم اي جمله35 حسابي دنبالۀ يك با   1 d آن مشترك اختالف و 150  3 .است   
   كنيم: مي حساب را ها آن مجموع  

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

35 35 352 1 2 150 35 1 3 300 102 198 35 99 34652 2 2 2  

  3 پاسخ: گزينۀ -113
   كنيم: مي پيدا را n عمومي، جملۀ كمك به  

n n n
na a r ( ) ( )       1 1 11

1 7 17 224 2 224 2  

n n( ) ( ) ( ) n n         1 5 11 1 1 1 1 5 632 2 2 2  

a با هندسي دنبالۀ يك اول جملۀ 6 مجموع حاال   1 r و 224  1
   كنيم: مي حساب را 2

n
n

( ( ) ) ( )a ( r )
S S

r

 
    

 

6
1 6

631 1 224224 1 224 1 641 2 64
1 11 1 2 2

32
1
2



1

224
7 63

32   

1

7 63 441  



  
jHk÷U

, , ,
35

150 147 144
3 3
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  4 پاسخ: گزينۀ -114
   نويسيم: مي 2 پايۀ با دار توان صورت به را اعداد همۀ  

( )/ /( ) ( )
                 
1 1 1 4 1 4 130 5 4 2 0 5 1 233 3 3 3 3 312 16 2 2 2 2 2 2 2 2 44  

  2 پاسخ: گزينۀ -115
   دارد. ثابت مقداري كه است جامعه به مربوط عددي مشخصۀ يك پارامتر  
  شوند.) عوض توانند مي ها نمونه (چون دارد. متغير ريمقدا  كه است نمونه به مربوط عددي مشخصۀ يك آماره  
  3 پاسخ: گزينۀ -116

 يكسـان راست سمت گزارٔه و چپ سمت گزارٔه به مربوط نهايي ستون كه دامهرك نويسيم. مي گذاري ارزش جدول گزينه، چهار هر هاي گزاره براي  
   است. جواب شد

 kºHï·Iv§Ä ·¼Tw2است برقرار ارزي هم

*      *  

)1( 

p (p q)  p q  q  p  
  د  د  د  د
  د  ن  د  د
  ن  د  د  ن
  ن  ن  ن  ن

  

 kºHï·Iv§Ä ·¼Tw2است برقرار ارزي هم

*      *  

)2( 

p (p q)  p q  q  p  
  د  د  د  د
  د  ن  ن  د
  ن  د  ن  ن
  ن  ن  ن  ن

  

 k¹TvÃº ·Iv§Ä2نيست برقرار ارزي هم

*  *        

)3( 

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

  

 kºHï·Iv§Ä ·¼Tw2است برقرار ارزي مه

*  *        

)4( 

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

  1پاسخ: گزينۀ  -117
   است: يكسان دومش و اول مؤلفۀ باشد، سوم و اول ناحيۀ نيمساز روي اي نقطه هر  

n
(n n , ) n n n n (n )(n )

n


               
2 2 2 43 4 3 4 3 4 0 4 1 0 1  

n
( ,n n) n n n n (n )(n )

n
 

              
2 2 2 520 20 20 0 5 4 0 4  

) صورت به سوم نقطۀ و باشد -4 بايد n پس   ,m )1    داريم: و آيد درمي 4
m m    1 4 3  
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  2 پاسخ: گزينۀ -118
   كنيم: مي حساب را كاال سه اين بهاي شاخص اول  

100 3 كاال جديد (قيمت(  تعداد  قيمت) 2 كاال جديد(  تعداد  قيمت) 1 كاال جديد(  تعداد 
 3 كاال قديم (قيمت كاال سه بهاي شاخص(  تعداد  قيمت) 2 كاال قديم(  تعداد  قيمت) 1 كاال قديم(  تعداد  

      
   

      
60 3000 100 10000 80 5000 180000 1000000 400000100 10060 2000 100 7500 80 3500 120000 750000 280000  

¾à μÀ pH oÿÅ IU 4
´Ã¹¨ïÂ¶ ½jIw jHkøH / 

    
 

18 100 40 158100 100 137 412 75 28 115  

/ با: است برابر تورم درصد   / 137 4 100 37 4  
  1پاسخ: گزينۀ  -119

   دارد. قرار 11 و 10 عدد دو بين 5/10 عدد  
) نقطۀ دو از گذرنده خط معادلۀ   , )10 ) و 150 , )11    سيم:نوي مي را 190

  m 
 


190 150 4011 10  

( , )y x b ( ) b b b          10 15040 150 40 10 150 400 250  
x كافيست   / 10 y رابطۀ در را 5 x 40 y  دهيم: قرار 250 ( / )    40 10 5 250 420 250 170  
  4 پاسخ: گزينۀ -120

n(A)  برداريم: دار لكه سيب 4 از سيب 1 و سالم سيب 8 از سيب 2 كه است اين مطلوب حالت      
       
  

8 4 8 7 4 28 4 1122 1 2  

n(S)!  كنيم: انتخاب سيب 12 از سيب تا3 خواهيم مي هم كل در  
! !

 
   
 

12 12 12
3 9 3

 
2

11 10
3  2 

1

220  

n(A)P(A)  پس:  
n(S)

  
112 28
220 55  

  اقتصاداقتصاد
  2 پاسخ: گزينۀ -121

   ت:اس گرديده »كميابي« مفهوم پيدايش سبب مهم عامل دو درسي، كتاب محتويات طبق  
   انسان دسترس در امكانات و منابع محدوديت )1  

  متعدد مصارف قابليتبرداري بهره در محدوديت )2
استفاده مختلف هاي روش

   ها: گزينه بررسي  
 محدود بشر دسترس در منابع اما يستيمن مواجه محدوديت با طبيعت در است! محدود »طبيعي هاي ثروت و امكانات و منابع« ذكرشده :1گزينۀ   

   نادرست) (عبارت هستند.
   درست عبارت :2 گزينۀ  
  است. گرديده عنوان امكانات و منابع برداري بهره در محدوديت صرفاً :3 گزينۀ  
  است. شده اشاره برداري بهره در محدوديت عامل دو به فقط 3 گزينۀ مانند :4 گزينۀ  
  4 پاسخ: گزينۀ -122

, ريال , , 2 640 000 , (قيمت)000 ,1 200 (دستگاه)000   درآمدها2200
  ها هزينه :

, ريال , 144 000 ,(ماه)000 , 12 000 000   ساليانه بهاي اجاره12
, ريال , 153 000 ,(نفر)12(ماه)000 850 000   كارمندان ساليانۀ حقوق15

, ريال , 185 000   ساليانه اوليۀ مواد000

, ريال , , ,  
30153 000 000 45 900   استهالك هزينۀ000100

, ريال , , , , , , , , ,    144 000 000 153 000 000 185 000 000 45 900 000 527 900   ها هزينه مجموع000
, ريال , , , , , , ,  2 640 000 000 527 900 000 2 112 100   زيان) يا (سود عملكرد  درآمد - ها هزينه مجموع000

   است. بوده همراه سود با بنگاه عملكرد پس است، بيشتر ها هزينه مجموع از درآمد چون  
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  1پاسخ: گزينۀ  -123
   2 فصل 1 بخش اقتصاد كتاب جمالت مطابق  
   خدمات -نرم محصوالت د)  صنعت ج)  احياء ب)  حيازت الف)  
  3 پاسخ: گزينۀ -124

  
  

    GNPكشور مقيم بومي افراد توليد  هستند مقيم خارج در كه كشور مردم توليد
 ريال ميليارد هزار     b b655 45 655 45 610 

    GDPكشور مقيم بومي افراد توليد  كشور مقيم خارجي افراد توليد
a ريال ميليارد هزار a     650 610 650 610 40  

  

  4 پاسخ: گزينۀ -125
   هستند. ضروري دو هر دارو و نمك ضروري: كاالي الف)  
  فروشي بستني مغازٔه در يخچال شود: مي گرفته خدمت به انساني نيروي توسط توليد فرايند در كه بادوامي كاالي اي: سرمايه كاالي ب)  
   نورافشان تجملي: كاالي ج)  
   است. متفاوت ديگر، جامعۀ به اي جامعه از يا و ديگر زمان به زماني از يا ديگر فرد به فردي از و بوده نسبي تجملي و ضروري كاالي مفهوم د)  
  4 پاسخ: گزينۀ -126

 ريال ميليارد كشور) مقيم بومي افراد توليد (ارزش  ريال ميليارد189 آالت ماشين و پوشاك غذايي، مواد پولي ارزش 145
 ريال ياردميل شده ارائه خدمات ارزش 44

 ريال ميليارد  
133   دارند اقامت خارج در كه كشور مردم توليد ارزش 113

 ريال ميليارد   كشور مقيم خارجيان توليد ارزش 33

 ريال ميليارد  
144   استهالك هزينۀ114

GDP ريال ميليارد ج) گزينۀ (پاسخ   189 33 222  
 ريال ميليارد  222 11   داخلي خالص توليد211

, ريال است) شده نوشته 44/8 اشتباه به ها گزينه (در 8  211 ميليارد440
 سرانه داخلي خالص توليد

 25 ميليون
GNP ريال يلياردم   189 11   (ب 200
 ريال ميليارد  200 11   ملي خالص توليد189

  3 پاسخ: گزينۀ -127
   است. (D) تقاضا منحني دهندٔه نشان است، نزولي راست به چپ از منحني كه آنجا از  
   بنابراين: بوده، معكوس رابطۀ تقاضا و قيمت رابطۀ  
   باشد. مي تقاضا افزايش آن پي در و قيمت كاهش دهندٔه: نشان A به B نقطۀ از حركت  
   است. تقاضا كاهش آن دنبال به و قيمت افزايش دهندٔه: نشان N به D نقطۀ از حركت  
  1پاسخ: گزينۀ  -128
   سرمايه خدمات قيمت  سرمايه صاحبان درآمد ،4 رديف الف)  
   اجاره به مربوط وجوه يا بها رهاجا  مستغالت و امالك صاحبان درآمد ،1 رديف  

 ريال ميليارد  
2348   (ب مؤسسات و ها شركت سود2323

) ريال ميليارد )   
2328 233   بگيران حقوق درآمد1876

) ريال ميليارد ) /   
1348 233 193   آزاد مشاغل صاحبان درآمد63

/ ريال ميليارد , /      328 232 187 348 193 6 233 1 521   ملي درآمد 6

, ريال شده) نوشته 42/30 ها گزينه در اشتباه (به 30 6/1521 ميليارد432
 ج سرانه درآمد)

  50 ميليون
   جامعه. آن درآمد يا توليد ميزان از جامعه فرد هر متوسط سهم يعني، سرانه مفهوم د)  

GNP
655

GDP
650

ZnIi ´Ã£¶ Â¶¼Mn¼z¨ ´Ã£¶ Â]nIi

ba

n¼z¨ ·IÃ¶¼M

45
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  2 پاسخ: گزينۀ -129
   اقتصاد علم -اقتصادي انديشۀ -اقتصاد دانش الف)  
  فيزيكي) (سرمايۀ توليد ابزار كار)، (نيروي ساده كارگر (كارفرما)، كار و كسب صاحب ب)  
  2 پاسخ: گزينۀ -130
   است. اشتباه سؤال اين   
   انداز پس دار، مدت هاي سپرده از كدام هيچ جزو و شده آورده ديداري حتي و غيرديداري هاي سپرده از جداگانه طور به الحسنه قرض هاي سپرده 

   است. نشده محسوب ديداري و
   كتاب) محتويات طبق (نه طراح نظر طبق   

نقدينگي يا پول كل حجم

  واحد  1000 مسكوكات
  واحد  1500 ها اسكناس
  واحد  1630 الحسنه قرض هاي حساب

  
  ها سپرده

واحد 1000

  واحد  120 ديداري

  واحد  480 دار مدتغيرديداري
) واحد  انداز پس )  1200 480 120 600

 واحد؟   600 480 1630   (الف پول شبه حجم2710
 واحد  600 480   (ب داريغيردي هاي سپرده ارزش 1080

(?) واحد    1200 1500 1000 1630   (ج پول كل حجم5330
  2 پاسخ: گزينۀ -131
  است. پرداخته توضيح به احياء مورد در 2 گزينۀ اند، نموده بيان درستي به را حيازت مفهوم 2 گزينۀ استثناي به ها گزينه همۀ الف)  
   است. برداشته گام اقتصادي استقالل به شدن نزديك زمينۀ در سازد محقق را سؤال صورت از قسمت اين در شده بيان موارد كشوري اگر ب)  
  3 پاسخ: گزينۀ -132
  پايين: درصد 40 به باال درصد 10 نسبت الف)  

/
  

25 5 85 7 8 9  

   پايين: درصد 20 به باال درصد 20 نسبت ب)  

/
 


25 17 42 3 55 7 12  

  اول دهك سهم به دهم دهك سهم نسبت ها: دهك شاخص ج)  


25 55 ها دهك شاخص  

  3 پاسخ: گزينۀ -133
   الف)  
   كتاب 23 صفحۀ است. درست توليد، مورد در شده عنوان مطلب :1گزينۀ   
   كتاب 26 صفحۀ است. درست تقريباً عبارت مالي سرمايۀ مورد در :2 گزينۀ  
   كتاب 26 صفحۀ هستند. انساني عوامل -سرمايه -عيطبي منابع اصلي: دستۀ 3 توليد عوامل :3 گزينۀ  
   كتاب 27 صفحۀ است. درست مشاركتي توليد سازمان مورد در مطلب :4 گزينۀ  
 مانند بيروني عوامل موارد برخي در و گردد حاصل تواند مي معين قيمت يك در تقاضا و مقدارعرضه برابري با كاال يك بازار در تعادل برقراري ب)  

   اقتصاد كتاب 37 صفحۀ گردد. تعادل اين برقراري مانع تواند مي دولت، توسط يگذار  قيمت
  1پاسخ: گزينۀ  -134

, ريال , , , 
160 000 000 8 000   (الف ساليانه استهالك هرينۀ00020

, ريال , , , , ,  40 000 000 8 000 000 32 000   (ب ساليانه خالص درآمد000
  4 پاسخ: گزينۀ -135
   الف)  

  1گزينۀ ( درآمد  قيمت شده  فروخته محصول
  4 (گزينۀ بنگاه سود  توليدي درآمد  توليد هاي هزينه

   شود. مي جلوگيري ها قيمت شديد نوسان از حدودي تا بهادار، اوراق و سهام گذاري قيمت و ها شركت مالي اطالعات سازي شفاف و بررسي با ب)  
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  اختصاصياختصاصي  ادبياتادبيات
  1پاسخ: گزينۀ  -136
  است. پنجم تا سوم قرن در فارسي ادبيات و زبان گسترش و پيشرفت عوامل از اول مورد  
  3 پاسخ: گزينۀ -137
 ايـن مطالبي، كردن اضافه و حذف دليل به اما برگرداند؛ فارسي زبان به را طبري جرير بن محمد نوشتۀ الملوك، و الرسل تاريخ كتاب بلعمي ابوعلي  

  يافت. شهرت بلعمي تاريخ به كه درآمد مستقل اثري صورت به كتاب
  2 پاسخ: گزينۀ -138
  ها: گزينه ساير نادرستي علت  
  شد. كم دوره اين در عربي واژگان كاربرد :1گزينۀ   
  است. هندي سبك نثر  به مربوط ويژگي اين :3 گزينۀ  
  كند. مي بيان را هندي سبك شعر ادبي ويژگي :4 گزينۀ  
  2 پاسخ: گزينۀ -139
  موارد: ساير نادرستي علت  
  آيد. مي شمار به يازدهم قرن شاعران از اشانيك كليم الف)  
  بود. عباس شاه دورٔه در عباسي رضا و اسماعيل شاه دورٔه در بهزاد ب)  
  4 پاسخ: گزينۀ -140

  نامه زندگي در اقليم هفت تاريخ/ در صفوي آراي عالم فقه/ در عباسي جامع عرفان/ در الحيات عين  
  است: تادهاف اتفاق درسي كتاب قسمت اين در تغيير دو  
  بود. شده درج صفوي آراي عالم اشتباه به 96 چاپ كتاب در است. يافته تغيير »عباسي آراي عالم« به »صفوي آراي عالم« عنوان اوالً:  
  است. شده حذف 97 سال كتاب از »اقليم هفت« كتاب ثانياً:  
  داد. پاسخ تست به توان مي دوم و اول موارد با هم باز اوصاف اين با اگرچه  
  3 پاسخ: گزينۀ -141

  ها: گزينه ساير نادرستي علت  
  يافت. ادامه نيز دوره اين در بود، شده شروع قبل هاي دوره از كه نويسي ساده به گرايش :1گزينۀ   
  است. كوتاه داستان از بيش بلند هاي داستان به گرايش ،شده ذكر دورٔه در :2 گزينۀ  
  شود. مي  مشاهده انقالب از پس آثار در ،كمرنگ صورت به گاهي داشت، وجود انقالب از قبل آثار در كه گرايانه انسان تفكر :4 گزينۀ  
  1پاسخ: گزينۀ  -142
 دهـۀ در نويسـي داستان به مربوط »دردار هاي آينه و 62 زمستان سوخته، زمين درجه، صفر مدار سالخورده، مردم شدٔه سپري روزگار« هاي كتاب  

 توان مي نيز زير موارد با اما است، نشده ذكر كتاب در اسالمي انقالب دورٔه ديگر آثار تاريخ است. كرده ارهاش آن به درسي كتاب كه است شصت
   پرداخت: گزينه رد به

  )3و 2 هاي گزينه (رد است. مشروطه دورٔه به مربوط بديع خان حسن ميرزا اثر »باستان داستان«  
  )4 گزينۀ (رد است. انقالب از شپي دورٔه به مربوط و احمد آل جالل اثر »مدرسه مدير«  
  3 پاسخ: گزينۀ -143
 هـا آن ماننـد و گـل يا خورشيد يا ماه با را يار كه هنگامي معموالً باشد. تشبيه تواند مي ديگري بر چيز يك دادن برتري و چيز دو مقايسۀ نكته:  

   گويند. مي »مرجّح تشبيه« آن به كه است تشبيه از نوعي اين و دهند مي برتري زيبايي جهت از را يار كنند، مي مقايسه
  ها: گزينه بررسي  
   است. شده زنداني(حصاري) تو، چهرٔه زيبايي شرم از ماه چراكه بهتر، آن از حتي و است به) (مشبه ماه مانند (مشبه) تو چهرٔه :1گزينۀ   
  داري. نيز دهان و زلف و خط و خال تو كه زيرا هستي، زيباتر و برتر به) (مشبه خورشيد از (مشبه) تو :2 گزينۀ  
  شبه). (وجه شود نمي باز گرهش به)، خال(مشبه مانند(ادات) قيامت تا (مشبه)، باشد پيچيده هم به زلف فكر كه كسي :4 گزينۀ  
  4 پاسخ: گزينۀ -144
  ها: گزينه بررسي  
  جناس  2 تاب و آب چشم/ و چشمه :1گزينۀ   
  جناس  3 پند و بند دهد/ و نهد پير/ و مير :2 گزينۀ  
  شوند) مي محسوب تكرار و هستند يكي »پاي و پا« (كلمات جناس  2 گل و دل خار/ و يار :3 گزينۀ  
  جناس  4 تاب و تب سوخته/ و ساخته در/ و دم دم/ و غم :4 گزينۀ  
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  2 پاسخ: گزينۀ -145
  تشبيهي اضافۀ ابرو: كمانِ  
  جناس كمين: و كمان  
   كنايه نشاندن: خون در  
  دارد: يهاما  نشين: دل  
  كند. مي اصابت دل به كه تيري )1  
  آيد مي معشوق جانب از كه بخش لذّت تير )2  
 سـاير هـا آن بـا توان مي و شود نمي ديده آن در تناسب ايهام و پارادوكس تلميح، مجاز، استعاره، هاي آرايه اما دارد، وجود نيز اغراق بيت اين در  

  كرد. رد را ها گزينه
  2 پاسخ: گزينۀ -146
  كوه. دل در است خون مانند لعل تشبيه:  
  بودن. دل سنگين فرورفتن، خون در كنايه:  
  شد. جگر خون نيز سنگدل كوه كه بود زياد قدر آن شيرين به فرهاد محبت اغراق:  
  است. داده شخصيت كوه به شاعر شود: مي ناراحت و دارد دل كه است شده فرض انساني مانند كوه تشخيص:  
  است. شيرين و فرهاد داستان يادآور بيت اين تلميح:  
 عشـق در فرهـاد شـدن  كشـته از است كوه دل شدنِ خون شود، مي پيدا كوه دل در است، قرمزرنگ كه لعل، سنگ اينكه دليل تعليل: حسن  

  شيرين.
  1پاسخ: گزينۀ  -147
  ها: گزينه بررسي  
  است. تشبيهي اضافۀ »هالك تيغ« ارد./ند تام جناس و است شده تكرار سر وسط معناي در »فرق« :1گزينۀ   
  است. تشبيهي اضافۀ »دل مرغ« است./ »قصد« از مجاز »سر« :2 گزينۀ  
  است. كنايه »افتادن نظر از« است/ زيباتر  يوسف از كه يار زيبايي در اغراق :3 گزينۀ  
  دارند. تضاد »خواني تسبيح و زناربندي« و »رخ و زلف« ،»سحر و شام« مرتب)/ نشر و (لف است مرتبط دين و سحر با رخ كفر، و شام با زلف :4 گزينۀ  
   1پاسخ: گزينۀ  -148
  ها: گزينه بررسي  
 و نگشـايي« بـا اگر اما است آمده »دهي گزارش« معناي به »بازنمايي« باشد/ تعليل حسن بخواهد كه شود نمي ديده تعليلي بيت اين در :1گزينۀ   

  رسد. مي ذهن به »در گشودنِ« معناي شود، متناسب »در
  است. كنايه بودن نما انگشت نگرنده/ -2 مضطرب -1 دارد: ايهام »نگران« :2 گزينۀ  
  دارد. آميزي حس »تلخ سخن« برد/ مي بين از را سخن تلخي كه يار دهان شيريني در اغراق :3 گزينۀ  
  است. استعاري اضافۀ »شهاندي درِ« مرتب)/ نشر و (لف است مرتبط بيان با قلم و وصف با انديشه :4 گزينۀ  
  3 پاسخ: گزينۀ -149
  موارد: بررسي  
  دارد. نيز تشبيه بيت اين است. يار چهرٔه زيبايي از ماه كشيدنِ خجالت ماه، دور هالۀ دليل الف)  
  هستند. تشبيه »شراب درياي« و »عقل كشتي« ب)  
  دارد. پارادوكس برسد، شادي غم، از اينكه ج)  
  ند.دار  جناس زحمت و رحمت د)  
  4 پاسخ: گزينۀ -150
  موارد: بررسي  
  آيد. مي حساب به مكنيه استعارٔه شاعر، براي داشتن پر و بال الف)  
  است. رنگ سرخ شرابي خونينش، اشك كند، مي فكر كه است اين شاعر دائمي كردن گريه دليل ب)  
  دارد. نيز تشخيص و مكنيه استعارٔه بيت اين دارد. آميزي حس »كالم شيرين« ج)  
 دارد. تناسب مي و مست با »مست« معناي در اما است، رفته كار به »ويران« معناي در بيت اين در »خراب« د)  
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  3 پاسخ: گزينۀ -151
 از برخي ندارد. وجود جديد كتاب در و بوده قديم نظام كتاب در نكات اين داريد، الزم كتاب از خارج فرض پيش چند سؤال اين به پاسخگويي در  

  خير. هم برخي و است شده ذكر معلم تدريس راهنماي كتاب رد نكات اين
  گويند. مي »الحاقي« مشترك حروف اين به شود. الحاق حرف، چند يا يك قافيه، واژگان آخر به است ممكن :1 فرض پيش  
  شود. تعيين قافيه قاعدٔه آن از پس و شود جدا قافيه كلمات انتهاي از بايد حتماً الحاقي حروف :2 فرض پيش  
  بيايد. متفاوت تواند مي قافيه كوتاه مصوت الحاقي، حروف وجود صورت در :3 فرض پيش  
  نيست. قافيه شود، تكرار معنا يك به كه صورتي در پيشوند يا پسوند :4 فرض پيش  
  پردازيم: مي ها گزينه بررسي به حال  
  )3 فرض پيش (طبق است. درست قافيه و اصلي حروف »ن َـو ن ُـ « -است الحاقي حرف »ي« هستند: قافيه كلمات »زني مي و كني« :1گزينۀ   
 طبـق كـه هسـتند قافيه اصلي حروف »شت ُـ و شت ِـ « -است الحاقي حروف »اي ـه« هستند: قافيه كلمات »اي پشته و اي هشته« :2 گزينۀ  

  است. درست 3 فرض پيش
 قافيه اصلي حروف تواند نمي است، شده تكرار معنا يك به چون و ستا الحاقي حروف »بان« هستند: قافيه كلمات »پاسبان و باغبان« :3 گزينۀ  

  سازند. نمي قافيه »پاس و باغ« كلمات نيز »بان« از پيش ).4 فرض پيش (طبق باشد
  2 قاعدٔه طبق است قافيه اصلي حروف »ـه َـ « هستند: قافيه كلمات »آگه و ره« -است رديف »بُدي« :4 گزينۀ  
  2 پاسخ: گزينۀ -152
 قافيه و نيستند يكسان كه هستند قافيه اصلي حروف »ل ُـ و ل ِـ « هستند: قافيه كلمات »گُل و دل« -آيد مي شمار به رديف »است« بيت ينا  در  

  است. نادرست
  ها: گزينه بررسي  
  است. 2 قاعدٔه طبق اصلي حروف »ر َـ « قافيه: كلمات »در و تر نادان« -آيد مي شمار به رديف »است« :1گزينۀ   
  است. آورده حساب به قافيه هم با را ها آن و است كرده فرض متفاوت هستند، متفاوت كنايۀ دو در كه را »كشيد« كلمات معاني طراح، :3 نۀگزي  
  است. 2 قاعدٔه طبق است قافيه اصلي حروف »ن َـ « هستند: قافيه كلمات »پيرهن و راهزن« :4 گزينۀ  
  4 پاسخ: گزينۀ -153
  ها: گزينه ساير بررسي  
  شود. مي تلفظ كوتاه »آهو« كلمۀ انتهاي بلند مصوت :1گزينۀ   
  است. شده تلفظ كوتاه »جادو« كلمۀ انتهاي بلند مصوت :2 گزينۀ  
  شود. مي تلفظ كوتاه »بدمستي« كلمۀ انتهاي بلند مصوت :3 گزينۀ  
  د.شو  نمي تلفظ كوتاه هم آن كه دارد كلمه انتهاي در بلند مصوت »سو« كلمۀ تنها :4 گزينۀ  
  1پاسخ: گزينۀ  -154
 شود. نمي پيدا ابيات در معموالً و است نادر بسيار »قلب« شاعري اختيار پرداخت. گزينه رد به »قلب« اختيار با توان مي معموالً ابيات گونه اين در  

 به قريب احتمال به وزن اين و است »نفعل مفاعلن فعالتن مفاعلن« بيت وزن كنيم، مي بررسي را بيت وزن كرديم، انتخاب را 1گزينۀ  اينكه از پس
  پذيرد. نمي را قلب اختيار يقين
     ابدال        بلند به كوتاه    همزه حذف    
                              
ـِ  نِ  خو  بِ  نَ  تَر  رَ  ها  طَ  ـُ  گر  ج     شق  عا  ند  ك
              


                

ـَ  سْت  نيـ  ت  ُرسـ  دُ  قش عشـ  يِ   تي  مُفـ  لِ  قُو  بِ   ماز  ن

        

                      

                              
پاياني هجاي بودن بلند           كوتاه به بلند        

  فعلن  مفاعلن  فعالتن  مفاعلن
  2 پاسخ: گزينۀ -155

ـُ   تاد  فـِ  ج  مُو  نِ  يا  مـِ  در  ما  يِ   تي ِكشـ  كِ  نون  ك

        

                      

  نيست  غم  وَد  بـُ  نا  شـِ  لِ  جا  مـَ  كِ  نانـ  چـِ  گر  اَ
              


                

  فعلن  مفاعلن  فعالتن  مفاعلن
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  3 پاسخ: گزينۀ -156
ـَ  اين  بي  شـَ  در  دن  بر  هي  خا  چِ  بِ   ناه  پـَ  ك  ريـ  تا  مِ  ه
                                  

  فعلن  فعالتن  فاعالتن  لن فع  فعالتن
  4 پاسخ: گزينۀ -157
  ابيات: بررسي  
  مفاعيلن) مفعولُ مفاعيلن (مفعولُ مفعولن مستفعلُ مفعولن مستفعلُ الف)  
  فاعالتن) مفعولُ فاعالتن (مفعولُ لنفعو مستفعلن فعولن مستفعلن ب)  
  مفاعلن مفتعلن مفاعلن مفتعلن ج))  
  مفاعيلن) مفعولُ مفاعيلن (مفعولُ مفعولن مستفعلُ مفعولن مستفعلُ د)  
  1پاسخ: گزينۀ  -158

  مي  كا  خُد  يُ   تي  رسـ  پـَ  خُد  د  دنـ  دز
  يد  ما  پيـ  نـَ  ه  را  قِ  فر  دُ  اين  با
                      

  مفاعيلن  فاعالتُ   مفعولُ 
  ها: گزينه ساير وزن بررسي  
  فعل) مستفعلن مفاعلُ (مستفعلن فاعلن مفاعيلُ فاعالتُ مفعولُ :2 گزينۀ  
  فعلن فعالتن فعالتن :3 گزينۀ  
  فعلن مفاعلن فعالتن مفاعلن :4 گزينۀ  
  3 پاسخ: گزينۀ -159
  موارد: بررسي  
  محذوف) مسدس (رمل فاعلن عالتنفا فاعالتن الف)  
  محذوف) مسدس (هزج مفاعي مفاعيلن مفاعيلن ب)  
  سالم) مثمن (رجز مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن ج)  
  محذوف) مثمن (متقارب فعل فعولن فعولن فعولن د)  
  4 پاسخ: گزينۀ -160

  ها: گزينه ساير وزن بررسي  
  محذوف) مكفوف اخرب مثمن مضارع نيست: كتاب در وزن اين بحر (نام فعل مستفعلن مفاعلُ مستفعلن :1گزينۀ   
  محذوف) مخبون مثمن رمل نيست: كتاب در وزن اين بحر (نام فعلن فعالتن فعالتن فعالتن :2 گزينۀ  
  )سالم مثمن (رمل فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن :3 گزينۀ  
  وف)محذ مثمن (رمل فاعلن فاعالتن فاعالتن فاعالتن :4 گزينۀ  
  1پاسخ: گزينۀ  -161

  چانه زنخدان: سيمرغ/ عنقا:  
  4 پاسخ: گزينۀ -162
  كند. نمي گوش عاشق نالۀ به يار مشابه: ابيات و سؤال بيت مفهوم  
 در كه كند مي زيبارويي از يادي باغ در روييده تازه گل هر گويد مي كه است تعليمي بيتي آن معنوي وجه است: وجه دو داراي 3 گزينۀ بيت البته  

 بـه را يـاران بهار، در تازه گل هر كرد: معنا صورت اين به را بيت اين توان مي ظاهري وجه در، اما بگيرد پند كه نيست كسي اما است، خفته خاك
  افتد. نمي اتفاق وصال و كنند نمي گوش معشوقان، اما اندازد مي خود معشوق ياد

  بشنود. را آن قصۀ تا آمد پايين به آسمان از ماه كه بود زياد قدر آن زيبايي اين و كرد يم بيان را تو زيبايي قصۀ »كمال« :4 گزينۀ مفهوم  
  2 پاسخ: گزينۀ -163
  حقيقي. ياران به رسيدن براي تحرك به دعوت و غفلت از پرهيز بيت: دو مشترك مفهوم  
  ها: گزينه ساير مفهوم  
  است. عبور و گذار محل دنيا زيرا دنيا، به خاطر تعلق عدم :1گزينۀ   
  شود. همراه او با تواند نمي كس هيچ كه است واالمقام قدر آن شاعر ممدوح :3 گزينۀ  
 جـواب توانست مي شد مي بيان نيز اقدام به دعوت بيت اين در اگر كن. اقدام كه است نگفته هنوز اما است، زده صدا را غافل فرد صرفاً :4 گزينۀ  

  باشد. سؤال
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  2 پاسخ: گزينۀ -164
  دارد. منافات زندگي با بودن آرام و آسودگي است. بودن بحران دلِ در زندگي بيت: دو مشترك مفهوم  
  ها: گزينه ساير بيت مفهوم  
  است. امان در و بركنار دنيا هاي حادثه از عارف :1گزينۀ   
  كند: مي نامشخص را آن معناي كه دارد تايپي اشتباه سه بيت اين :3 گزينۀ  

  سـراب مـوج چـون كـه باش فردُروان از صائب
  

ــه رو   ــاي ب ــدم دري ــي ع ــن رود م ــه اي  ها قافل
  

  است. گرايي جمع از بهتر فردي عمل به اتكا و تكروي شود: مي شكل اين به آن محتواي  
  شود. مي پاكي موجب پاكان با ارتباط :4 گزينۀ  
  4 پاسخ: گزينۀ -165
  گذراست. و ناپايدار جهان مشترك: مفهوم  
  باشند. واالمقام هايي انسان ها آن است ممكن چراكه نبين، حقارت به را ناتوان و فقير افراد :4 گزينۀ مفهوم  

  اختصاصياختصاصي  عربـيعربـي
   ۲ پاسخ: گزینۀ -۱۶۶

 در ۴ و ۳ های گزینه در »خطر« کلمۀ /)۴ و ۳ های گزینه (رد کند می دفاع یُداِفُع: /)۳ و ۱ های گزینه (رد دارد سالحی موجودی هر سالٌح: موجودٍ  لکّل   

  )۱گزینۀ  (رد سالح این الّسالح: هذا /)۳ و ۱ های گزینه (رد صفت) نه است (حال غریزه روی از غریزی، طور به غریزیّاً: /ندارد معادل عربی عبارت

   ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۷

   /)۴ و ۳ هـای گزینـه (رد اسـت) منفـی مسـتقبل (فعـل یافـت نخواهـد یَحصـل: لن /نیافت نیابد، یَِجد: مل /)۴ و ۲ های گزینه (رد کس هر من:  

  )۲ گزینۀ (رد آن به (وصول) رسیدن إلیها: لِلوصول /ها) گزینه سایر (رد ماست نزدیک بهشت ِمّنا: قریبةٌ  الجّنة

   ۲ پاسخ: گزینۀ -۱۶۸

 توانـد، مـی یقـدر: /)۴ گزینـۀ (رد التزامی) مضارع فعل  مضارع فعل  (لیت بدانند بفهمند، یعرفون: /)۳ و ۱ های گزینه (رد کاش ای لیت:  

  )۳ گزینۀ (رد استعدادش استعداده: /)۴ گزینۀ (رد است) مضارع (فعل دارد توانایی

   ۴ پاسخ: گزینۀ -۱۶۹

 (شـهروندی) شـهروند یـک عنـوان بـه کمـواطن: /)۳ و ۲ هـای گزینـه (رد اسـت) ضـمیر دارای ثانیـاً  و مفرد (اوالً ما تکلیف ما، وظیفۀ واجبنا:  

 /ها) گزینه سایر (رد نرمي) (ال مضارع فعل  أن  التزامی مضارع (فعل نکنیم پرت که نرمي: أّال  /ها) گزینه سایر رد( است) مفرد »مواطن(«

 (رد سـپس ثـّم: /)۳ و ۲ هـای گزینـه (رد ابتـدا اّول، أّوالً: /)۲ گزینـۀ (رد است) (مفرد جا مکان: /)۲ و ۱ های گزینه (رد خود های زباله نفایاتنا:

   ها) گزینه سایر (رد کنیم نصیحت ننصح: /)۳ و ۲ های گزینه

   ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۰

 اسـت) وصفی ترکیب ثانیاً  و معرفه (اوالً سنگی (طبقات) های طبقه الصخریّة: الطبقات /)۴ گزینۀ (رد بود باشد، کاَن: /)۳ و ۲ های گزینه (رد اگر إّن:  

 خـارج اسـتخراجش، اسـتخراجه: /)۳ و ۲ های گزینه (رد است) مضارع (فعل گیرد می زیادی وقت طویالً: وقتاً  یستغرق /)۳ و ۲ های گزینه (رد

  )۴ و ۳ های گزینه (رد آن کردن

   ۳ پاسخ: گزینۀ -۱۷۱

   بشنویم. را آن نتوانیم اگرچه نسمعه: أن النستطیع إن و /است) (نکره ای منادی منادی، یک ُمنادیاً:  

   ۲ پاسخ: گزینۀ -۱۷۲

 ثانیـاً  و حالیـه جملـه (اوالً شـوند مـی رو روبه مشکالتی با که حالی در مشاکل: یواجهون هم و /است) مضارع (فعل ددهن می انجام یعملون:  

  است) نکره »مشاکل«

   ۴ پاسخ: گزینۀ -۱۷۳

   العـامل يف غـاتاللّ  بـینِ  جهـان: در هـا زبـان بـین /)۳ گزینـۀ (رد تبـادل مبادلـة، تبـادل: /)۳ و ۱ هـای گزینـه (رد علینـا یجـب َعلینا، ماست: بر  

  )۲ و ۱ های گزینه (رد

   ۲ پاسخ: گزینۀ -۱۷۴

   ها: گزینه مفهوم و ترجمۀ  

  است.) گفتار شیوایی داشنت دو هر عبارت و بیت (مفهوم است. زبانش فصاحت انسان، زیبایی )۱  

 بـا همنشـینی عـدم عبـارت مفهـوم کـه حـالی در دانا، مردم با همنشینی و دانایی اهّمّیت بیت (مفهوم است. بد همنشین از بهرت تنهایی، )۲  

  است.) بد دوست

   است.) فرصت اغتنام دو هر عبارت و بیت (مفهوم است. ناراحتی موجب فرصت، کردن ضایع )۳  

  است.) فضائل سایر بر عقل برتری دو هر عبارت و بیت (مفهوم نکرد. قسمت عقل از برتر چیزی بندگان برای خداوند )۴  
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   ۴ پاسخ: گزینۀ -۱۷۵
   ها: گزینه سایر خطاهای بررسی  

  (علم) معرفة  نکرة )۳  تفعیل باب ِمن  تفّعل باب من )۲  نیست. تفضیل اسم »آیة« )۱  

   ۳ پاسخ: گزینۀ -۱۷۶
   ها: گزینه سایر خطای بررسی  

  متعدٍّ   الزم )۴  فاعل  فاعل نائب )۲  نیست. فاعل اسم »العالَم« )۱  

   ۴ پاسخ: گزینۀ -۱۷۷
   ها: گزینه سایر ایخطاه بررسی  

  معرب  مبني )۳  نیست. تفضیل اسم »غرس« )۲  نکرة  (علم) معرفة )۱  

   ۳ پاسخ: گزینۀ -۱۷۸

ُل « وزن بر معلوم مضارع (فعل یَُفکِّرُ   یَُفکَّرُ     بـاب از »یُفاِعُل « وزن بر معلوم مضارع (فعل یُراِقُب   یُراَقُب  /است) »تفعیل« باب از »یُفعِّ

   )است. »مفاعلة«

   ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۹
   است. کرده سخت مختلف های زمینه در را انسان کارهای که ای ماّده دینامیت: عبارت: ترجمۀ  

   تر. سخت نه کرده آسان را انسان کار دینامیت زیرا رود کار به باید »صّعبت« جای به »َسهَّلت« فعل گزینه، این در  
   ها: گزینه سایر ترجمۀ  
   کند. منی خستگی احساس زندگیش در و کند می تالش کارش انجام در که یکس پشتکار: با )۲  

   شود. می اختالل به منجر که است طبیعت نظام تهدیدکنندگان از یکی آن هوا: آلودگی )۳  
   هستند. گیاهان رشد و ضعیف خاک تقویت برای طبیعی یا شیمیایی موادّ  کودها: )۴  

   ۲ پاسخ: گزینۀ -۱۸۰
 ۴ گزینـۀ در »یََتغلّـب« فعل البته است. مطاوعة برای »تََعلّم« فعل با ۲ گزینۀ همین برای دارد؛ فعل) اثر (قبول مطاوعة معنای »تََفّعل« باب  

   نیست. مطاوعة معنای در اما است »تفّعل« باب در نیز
   شود. ایجاد تأثیر آن و کنیم ادایج چیزی در را تأثیری بخواهیم یا /کند قبول او و بخواهیم کسی از را چیزی ما یعنی »مطاوعة«  

   ندارد. مطاوعة مفهوم ولی است »تفّعل« باب از »یتغلّب« فعل نیز ۴ گزینۀ در  
   ۳ پاسخ: گزینۀ -۱۸۱

   است. مبالغه اسم »فّعال« وزن بر ،»خّالق« ۳ گزینۀ در است. مبالغه اسم که خواهد می را مبتدایی سؤال صورت  
   ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸۲

   است. نگرفته قرار تأکیدمورد لیفع هیچ )۱  
   ها: گزینه سایر بررسی  

   است. تأکید عالمت »التجلسنّ « فعل در »مشّدد نون« ۲ گزینۀ در  
   است. تأکید برای »َقرأنا لقد« در »لقد« ۳ گزینۀ در  

   است. تأکید برای »لِیسمعوا« فعل در »جازمه الم« حرف ۴ گزینۀ در  
   ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸۳

   است. مؤّخر مبتدای »يشءٌ « و مقدم خرب »العفو يف« گزینه این در باشد. »جارومجرور« خرب و »نکره« مبتدا که شود می مقدم یوقت خرب  
   ها: گزینه سایر بررسی  

   است. آن خرب »خرسان يف« و مبتدا »نجاح« )۲  
   است. آن خرب »اإلنفاق يف« و مبتدا »الّرزق« )۳  

   است. آن خرب »القأخ من« و مبتدا »اإلجابة« )۴  
   ۴ پاسخ: گزینۀ -۱۸۴
   ها: گزینه سایر بررسی  

   باشد. می فعل آمده »ال« از بعد که هم »نعلم« کلمۀ و باشد جنس نفی ی»ال« اسم تواند منی »الیوم« پس بیاید، »ال« با نباید جنس نفی »الء« اسم )۱  
   است. منصوب »وأً اَس« کلمۀ که حالی در باشد مرفوع باید جنس نفی »ال« خرب )۲  

   است. مضموم »فصُل « کلمۀ که حالی در باشد مفتوح باید جنس نفی »ال« اسم )۳  
   ۳ پاسخ: گزینۀ -۱۸۵

  »شود. بزرگی شاعر من شاگردیِ  هم است نزدیک« سؤال: عبارت ترجمۀ  
   است.) فعل انجام به بودن نزدیک معنی به جمله ابتدای در »یکاد /کاد(«  

  »شود. می بزرگی شاعر زودی به او« درست: گزینۀ ترجمۀ  
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  تاريـختاريـخ
  1پاسخ: گزينۀ  -186
 عباسـيان خالفت منصور، زمان در منظم اداري سياسي تشكيالت ريزي پايه و جديد پايتخت بناي داخلي، مخالفان و رقيبان برداشتن ميان از با  

  .درآمد آنان فرمان تحت اَندَلسُ استثناي به اسالمي يها سرزمين تمام و شد استوار
  1پاسخ: گزينۀ  -187
 ها جاده از اي گسترده شبكۀ و كرد نوسازي را مالياتي و اداري تشكيالت چين، سرزمين بر مركزي حكومت بيشتر تسلط منظور به تي هوانگ شي  

 تكميـل وي، مهـم يهـا داماق از ديگر يكي .نمود يكسان را ها سكه عيار و ها اندازه و ها وزن مقياس تجارت، رونق قصد به همچنين وي .ساخت
 تـي هوانـگ شي بودند؛ ساخته را ديوار اين از ييها  قسمت صحراگرد، اقوام هجوم از جلوگيري براي او از پيش فرمانروايان .بود چين بزرگ ديوار
 براي .بگيرد شكل چين يشمال مرز در نگهباني برج 25000 با كيلومتر 2400 طول به دژي تا كرد متصل يكديگر به را ديوار اين مختلف يها بخش
  .سپردند جان كار حين در ها آن از بسياري كه شدند گرفته بيگاري به زيادي افراد ديوار، اين ساخت

  2 پاسخ: گزينۀ -188
 بعقـ حقيقـي سـال از روز شبانه 30 سال 120 هر در و روز شبانه يك سال 4 هر در گرفتند، مي روز شبانه 365 را سال اوستايي، شماري گاه در  

  .كردند مي اضافه سال ماه دوازده به ماه يك سال، 120 هر از بعد مشكل اين رفع براي .افتاد مي
  3 پاسخ: گزينۀ -189
 امپراتـور گُرديـانوس ها، آن از يكي در كه افتاد اتفاق يكم شاپور زمان در ها جنگ اين از مورد دو .شدند روميان با جنگ به ناچار بارها ساسانيان  

 .درآمد اسارت به روم امپراتور والريانوس، ديگري در و شد كشته روم
  4 پاسخ: گزينۀ -190

 و حقـوق براي ارزشمندي منبع و شده گردآوري پهلوي زبان به »هزاردادستان ماديان« كتاب در ساساني عصر محاكمات و قوانين از اي مجموعه  
  .شود مي محسوب دوره آن دادرسي

  2 پاسخ: گزينۀ -191
 شوش شهر در آپادانا نام به بزرگ كاخي داد دستور حكومتش ابتداي در پادشاه اين .است ايران معماري عظمت و شكوه اوجِ يكم، شداريو  دوران  

 كـه كند مي تأكيد بزرگ داريوش شده، كشف آپادانا كاخ در كه يادبودي سنگي لوح در .شود ساخته هخامنشي حكومت اداري پايتخت عنوان به
  .است ساخته امپراتوري سراسر از عالي، ساختماني مصالح و ماهر كارگران و بنّايان آوردن گرد اب را مجلل بناي اين

 4 پاسخ: گزينۀ -192
 از و رفتنـد مـي مسـافرت به تاريخي يها گزارش و اخبار از برخي نادرستي يا و درستي بررسي براي مسعودي مانند مورخان از برخي گذشته، در  

  .دادند مي قرار مطالعهمورد  را رويدادها مكان نزديك
  1پاسخ: گزينۀ  -193
 نتيجـه به مسلمانان، ميان داخلي جنگ از جلوگيري و سركشي از مخالفان بازداشتن براي  علي امام آميز مسالمت يها كوشش و ها نصيحت  

 مركز امام منظور بدين .داشتند آن يجادا  در مهمي نقش اميه بني اشراف كه شد ييها  گري آشوب و ها سركشي دفع به ناگزير حضرت آن و نرسيد
  .كرد مقابله دشمنان با نهَروان و صِفّين جَمَل، جنگ سه در و منتقل كوفه به مدينه از را خالفت

  3 پاسخ: گزينۀ -194
 و هـا بـري گچ و ها كاشي .شد بعدي يها دوره در مساجد معماران براي الگويي است، ايران در ايواني چهار مسجد اولين كه اصفهان ۀجمع مسجد  

  .شوند مي محسوب دوره اين هنر از عالي اي نمونه عنوان به نيز مسجد اين در رفته كار به تزيينات
  2 پاسخ: گزينۀ -195
 و داد قـرار خـود كـار محـور را پهلـوي حكومت سران ترور و مسلحانه ٔهمبارز خميني، امام تبعيد از پس گروه اين اسالمي؛ مؤتلفۀ يها هيئت  

 ايـن اعضـاي بيشتر واقعه، اين از پس .داد انجام گروه، اين اعضاي از بخارايي، محمد را كار اين .كرد ترور را وقت، وزير نخست منصور، حسنعلي
 .گرديدند محكوم طوالني يها حبس به هم برخي و شدند اعدام آنان از تن چهار و دستگير گروه

  3 پاسخ: گزينۀ -196
 آمـدن كـار روي با زمان هم .كرد مي حكومت شرقي اروپاي تا غربي آسياي و آفريقا شمال از وسيعي يها بخش بر م18 قرن در عثماني امپراتوري  

 نادرسـت و خشـن يهـا سياسـت مـذاهب، و اديان و اقوام تنوع و قلمرو گستردگي .گذراند مي را ضعف از دوراني دولت اين افشاريه، حكومت
 در .بـود ضعف اين اصلي سبب سپاه سران فساد و كشوري امور در سرا حرم زنان يها دخالت مذهبي، و قومي يها اقليت با برخورد در ها عثماني
 امور در ،ها اقليت حقوق از دفاع ۀبهان به و منافع كسب براي هركدام اتريش و فرانسه انگليس، روسيه، ويژه به اروپايي كشورهاي شرايطي، چنين
 لقـب اروپـا بيمار مرد م19 قرن در كشور اين كه جايي تا شد؛ مي منجر امپراتوري اين بيشتر ضعف به امر اين و كردند مي دخالت عثماني داخلي
 .گرفت
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  4 پاسخ: گزينۀ -197
 يصـفو حكومت يها هيپا  توانست ،يخارج و يداخل مناسب يها استيس و ريتداب اتخاذ با خود، پادشاهي ۀسال 54 دوران طول در تهماسب شاه  
 .ديا نم ميتحك و تيتثب را

  2 پاسخ: گزينۀ -198
 آلمان غربي قسمت آمريكايي و انگليسي نيروهاي و شرقي بخش شوروي ارتش .كرد خودكشي هيتلر برلين، به متفقين نيروهاي ورود با سرانجام،  
 نـورنبرگ دادگـاه در پسس و دستگير نيز را نازي حكومت سران و فرماندهان از تعدادي متفقين نيروهاي )1945 (مه آوردند در خود اشغال به را
 و شكسـت يهـا نشانه كه حالي در .يافت ادامه ژاپن با جنگ ،ها نازي درآمدن زانو به از پس .كردند مجازات و محاكمه جنگي جنايتكار عنوان به

 جهاني جنگ و كردند رانوي اتمي يها بمب با را ژاپن ناگاساكي و هيروشيما شهر دو آمريكايي هواپيماهاي بود، شده آشكار ها ژاپني شدن تسليم
 .)1945 (اوت رسيد پايان به وحشتناك ۀحادث اين با دوم

  4 پاسخ: گزينۀ -199
 بـا اسـالم رزمنـدگان افـت،ي آرامش و ثبات كشور ياسيس اوضاع و شد عزل يجمهور  استير  و قوا كل يفرمانده مقام از صدر يبن آنكه از پس  

 قوا، كل فرمانده عنوان به ينيخم امام نخست، .كردند جزم زمانيعز  هنيم خاك از متجاوز دشمن راندن رونيب يبرا را خود عزم صالبت و شجاعت
 .كردند صادر را آبادان محاصره شكستن فرمان

  3 پاسخ: گزينۀ -200
 .گذاشـت يمل يشورا مجلس با را يناسازگار  يبنا آغاز همان از ،)1285 يد( بود نشسته سلطنت تخت به پدر مرگ دنبال به كه شاه يمحمدعل  

 با يافراط نگاران روزنامه و خواهان مشروطه از يبرخ تند يبرخوردها آن، بر عالوه .كرد يدار  جانب ديجد  شاه از آشكارا هيروس دولت ان،يم نيا  در
 .برد نيب از را ها آن انيم توافق و طرف دو سازش امكان و كرد تر خصمانه را مجلس و دربار روابط او، خانواده و شاه

  رافيارافياجغجغ
  2 پاسخ: گزينۀ -201

  :ييا يجغراف پژوهش مراحل  
  اطالعات يآور  جمع -3  هيفرض نيتدو  -2  مسئله انيب و سؤال طرح -1  
  دهاشنهايپ يۀارا  و ير يگ هجينت -5  اطالعات پردازش -4  
  :موارد يبررس  
  )اول ۀمرحل( مسئله انيب و سؤال طرح )الف  
  )دوم ۀمرحل( هيفرض نيتدو  ب)  
  )سوم ۀمرحل( اطالعات يآور  جمع )ج  
  )پنجم ۀمرحل( دهاشنهايپ ۀارائ و ير يگ هجينت )د  
  2 پاسخ: گزينۀ -202
 و شرقي ٔهنيمكر در ايران داشتن قرار« پس است؛ آن رياضي يا مطلق موقعيت جغرافيايي، عرض و طول به توجه با مكان يا پديده هر دقيق محل  

   است. مطلق موقعيت به اشاره است، شده بيان ايران جغرافيايي عرض و طول به توجه با كه »شمالي ۀمعتدل ۀمنطق جنوبي ۀنيم
 بيـانگر ،4 گزينـۀ در »بيابـاني نوار« و 3 گزينۀ در »عمان درياي« ،1گزينۀ  در »آسيا غربي جنوب« و »خاورميانه ۀمنطق« :ها گزينه ساير بررسي  

  دهد. مي نشان را ايران نسبي قعيتمو  بنابراين، و است طبيعي هاي پديده »به نسبت« ايران موقعيت
  3 پاسخ: گزينۀ -203
 سـال يطـ در اسـتوايي ۀمنطق در دخورشي ۀاشع .ابدي مي كاهش هوا يدما م،يكن مي حركت باالتر ييا يجغراف يها عرض سمت به استوا از هرچه  

 ۀاشـع اصفهان) به نسبت قزوين (مانند باشد بيشتر ديگر شهر به نسبت شهر يك جغرافيايي عرض هرچه ، پستابد مي عمود به كينزد  و عمود
   است. تر مايل ظهر هنگام خورشيد

   عمـود بـه گفـت تـوان مـي نهايتـاً بلكه نيست »عمود به نزديك« خورشيد اشعه نيز، اصفهان در چون دارد علمي اشكال كمي سؤال صورت 
  است. »تر نزديك«

  1پاسخ: گزينۀ  -204
  است. اتفاقي يها كانون از بيشتر ايران، غربي ۀنيم در دائمي يها نونكا تراكم كتاب، در موجود ۀنقش طبق  
   :ها گزينه ساير بررسي  
   .رود كار به »حداقل« بايد و است نادرست »حداكثر« )2  
   .رود كار به »آغاز« بايد و است نادرست »انيپا « )3  
   ود.ش ذكر »اتفاقي و كوتاه يها بارش« بايد و است نادرست »مداوم بارش« )4  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

25 

  1پاسخ: گزينۀ  -205
 هستند. (طولي) خطي يها سكونتگاه معموالً دارند، قرار رودها درامتداد يا دريا ساحلي مناطق در كه ييها  سكونتگاه  
   كتـاب ايـن در بـود، آمده قديم نظام كتاب در كه شكلي به روستاها بندي تقسيم است. شده طرح قديم نظام كتاب اساس بر كامالً سؤال اين 

  است. نشده گرفته نظر در سؤال اين طرح در نكته اين كه اند شده تقسيم پراكنده و متمركز به روستاها جديد، كتاب در و نيامده
  3 پاسخ: گزينۀ -206
 به كم مك و شوند مي تر تنك و تر كوتاه ساوان يها علف و كمتر يبارندگ م،يكن مي حركت صحرا ابانيب سمت به يياستوا  يباران يها جنگل از هرچه  

 يابانيب يها استپ به هوا يخشك علت به صحرا يۀحاش در تعا مر  نيا  .گردند مي ليتبد  ،است شده ليتشك قد كوتاه يعلفزارها از كه يمدار  مراتع
  .شوند مي ليتبد 

  4 پاسخ: گزينۀ -207
 ۀپوسـت و آرام انوسيـاق كـف ۀپوست ب) .دهد مي نشان را شوند مي كينزد  گريكد ي به كه نيزم ٔهكر صفحات ،سؤال صورت در شده آورده يرتصو   

 يهـا دهيـپد  از يكي ند؛يآ  مي باال شده انباشته يها هيال  صفحه، دو برخورد اثر در د) .كنند مي برخورد گريكد ي با و دارند يحالت نيچن زين اياوراس
  هستند. ايماليه يها كوه است، شده جاديا  قيطر  نيا  از كه يعيطب

  3 پاسخ: گزينۀ -208
  اي ماسه ۀدماغ اي زبانه ،ها باتالق ي،مرجان ريجزا  ،ها سنگ آب از: عبارتند سواحل در (تراكمي) مواد گذاري رسوب حاصل فرسايش الاشك  
 دريايي يها طاق و غارها دريايي، سنگي يها ستون از: عبارتند سواحل در (كاوشي) مواد حفر حاصل فرسايش اشكال  
 و آينـد مي پديد مواد گذاري رسوب اثر بر هستند)، كاوشي (كه دريايي سنگي يها ستون برخالف ستند،ه تراكمي اشكال از كه ها سنگ آب پس  

  است. صحيح 3 ۀگزين
  :ها گزينه ساير نادرستي دليل بررسي  
  اند. مواد گذاري رسوب حاصل ها سنگ آب اما اند مواد حفر حاصل دريايي يها طاق )1  
  است. مواد حفر حاصل دو هر دريايي، يها طاق و غارها تشكيل )2  
  است. »مواد گذاري رسوب« از ناشي دو هر اي، ماسه ۀدماغ و مرجاني جزاير تشكيل )4  
  2 پاسخ: گزينۀ -209
  نادرست: ۀگزين بررسي  
  كنند. مي استفاده خود خدمات و كاال فروش اي ديتول يبرا »زبانيم كشور در يمحل يها شركت از« ي،تيچندمل يها شركت )2  
  2 اسخ: گزينۀپ -210

 تخـتيپا  شـود. مي پخش كشور آن سراسر در يمركز  ۀنقط نيا  از ياسيس ماتيتصم و ها فرمان و است كشور كي ياسيس اقتدار مركز تختيپا   
  ست.ا كشورها ريسا  يها حكومت ندگانينما  با كشور كي سران مالقات و ياسيس يها ير يگ ميتصم مكان

  آن. يها ويژگي از نه است تختپاي »انتخاب عوامل« از 2 ۀگزين نكته:  
  3 پاسخ: گزينۀ -211

 است. هوا) سرماي و باال جغرافيايي يها عرض در (قرارگرفتن جغرافيايي موقعيت روسيه، كشاورزي محدوديت دليل  
 است. دار) (دنباله سرزمين شكل تايلند، در ارتباطي خطوط ايجاد مشكالت دليل  
  4 پاسخ: گزينۀ -212
  دهد. مي نشان را »سرزمين آمايش« ركانا  موردنظر، تصوير  
 يمنطقـ و متعـادل متوازن، عيتوز  و ييا يجغراف يفضاها به دنيبخش نظم و دادن سامان از است عبارت سرزمين آمايش سرزمين: آمايش تعريف  

 سـرزمين آمـايش ۀبرنامـ ياهـ ويژگـي از نيـز، 3 و 2 هاي گزينه .)1گزينۀ  (درستي نيسرزم سطح در امكانات و زاتيتجه ،ها تيفعال ت،يجمع
 ندارد. سرزمين آمايش به مستقيمي ارتباط و است جغرافيا دانش كلي ويژگي 4 ۀگزين باشند. مي

  4 پاسخ: گزينۀ -213
  است. تر مناسب اي جاده ونقل حمل »محمدآباد روستاي به دسترسي« مثل روستاها، و كوچك شهرهاي ميان ونقل حمل براي  
 است. مناسب هوايي ونقل حمل مسير، احداث بدون و دور يها مسافت در مسافر) (خصوصاً افرمس و بار ونقل حمل براي  
  1پاسخ: گزينۀ  -214
 1000 نيانگيـم طـور بـه رود كيـ يآبـده اگـر مثـال، يبرا دهد؛ مي رخ ليس شود، شتريب آن يآبده ۀانيسال نيانگيم از رودخانه آب حجم چنانچه  

 نيـا  شـود، شـتريب هيـثان در مترمكعب 1000 از آبراهه در آب انيجر  كه باشد ديشد  قدري به آن ۀحوض در يارندگب چنانچه باشد، هيثان در مترمكعب
 ثانيـه) بـر مترمكعـب 1750( رود ۀسـاالن ميـانگين از ثانيه) بر مترمكعب 1750( آب جريان كه 1گزينۀ  در فقط ، پساست شده ليس دچار رودخانه
  دهد. نمي رخ سيل اصالً ها گزينه ايرس در است. داده رخ سيل است، بيشتر

  1پاسخ: گزينۀ  -215
 ثبت توانند مي نگار لرزه حساس يها دستگاه فقط را ها لرزش اين است. ها گسل راستاي در زمين كوچك يها لرزش كاهش لرزه، زمين يها نشانه از  

 ٔهلـرز زمـين انرژي، ٔهيكبار ۀتخلي اثر در است ممكن و الف) رد(مو  شود مي بيشتر انرژي تجمع امكان شوند، متوقف ها لرزش اين كه زماني كنند.
  د). (مورد دهد رخ شديدتري
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  اجتماعياجتماعي  علومعلوم
  4 پاسخ: گزينۀ -216
   شهري  ،ثابت و اجتماعي انتسابي  
   امين  ،متغير و اكتسابي فردي  
   مدير  ،اجتماعي و اكتسابي متغير  
  1پاسخ: گزينۀ  -217
   شـود، مي خواسته ها آن از آنچه مطابق كه بپذيرند بايد ديگران يعني آيد؛ نمي پديد ديگران توافق و پذيرش بدون اعياجتم قدرت اول: قسمت 

  كنند. عمل
   است. مقبوليت داراي آيد، مي دست به مقابل طرف رضايت با و تهديد از استفاده بدون كه قدرتي دوم: قسمت  
   است. رضايت با تبعيت و كراهت با تبعيت تصور  دو  به ديگران تبعيت جلب سوم: قسمت  
  4 پاسخ: گزينۀ -218
  فرهنگي تحول  فرهنگي هويت بحران  فرهنگي تزلزل  فرهنگي تعارض  
  4 پاسخ: گزينۀ -219
   موانعي داشتنبر  و روشنگري براي ديرباز از الهي انبياي نيست. غرب معاصر فرهنگ به مربوط و مدرن اي  پديده خود، عام معناي در روشنگري 

  اند. بسته حقيقت بر را راه كه اند آمده
   شـناخت و معرفـت از روشي معنا، اين در و شود مي اطالق غرب فرهنگ در شده پذيرفته شناسي معرفت معناي به ،خاص معناي در روشنگري 

  است. شده همراه اومانيسم و سكوالريسم با كه است
  2 پاسخ: گزينۀ -220
   شود. مي مختلف اجتماعي هاي جهان پيدايش سبب ها، آن اختيار و اراده تنوع همچنين و ها انسان فتمعر  و آگاهي تنوع  
   است. فرهنگي تحوالت بيروني علل از كه شود منجر فرهنگي تحوالت به تواند مي فرهنگي بين ارتباطات و مواجهات  
   و جهـاني اقتصـاد گيـري شكل با ولي پذيرفتند، مي اثر ها آن داخلي واملع از و شدند مي محدود غربي كشورهاي به ابتدا در اقتصادي بحران 

  شدند. آشكار جهان سطح در ها بحران اين جغرافيايي و سياسي مرزهاي اهميت كاهش
  1پاسخ: گزينۀ  -221
 و ثـروت انباشت فرايند بر صنعت (نقش صنعت و سرمايه تجارت، با قدرت پيوند  دين) از ها دولت گسست (اعالم سكوالر هاي قدرت پيدايش  

 ادغـام و اسـتعمار  مـذهبي) مبلغان از غرب (استفادٔه فراماسونري هاي سازمان و مذهبي مبلغان گرفتن خدمت به  داران) سرمايه موقعيت
  جهاني نوين نظام در جوامع

  3 پاسخ: گزينۀ -222
   تجربه و عقل راه از شناخت به كردن بسنده  معرفتي بحران  
   اجتماعي نظام مجموعه به آسيب دنش وارد  اقتصادي بحران  
   مدرن فرهنگ معرفتي هاي ريشه به انتقاد  محيطي زيست بحران  
  3 پاسخ: گزينۀ -223
   است. سازگار رواني و اخالقي هويت از خاصي نوع با خود، هويت به بنا اجتماعي جهان هر  
   كند. رها را آن تواند مي نه و دهد گسترش يا ببخشد تداوم را خود ۀگذشت فرهنگ تواند مي نه ،خودباخته اجتماعي جهان  
   دارد. اساطيري و توحيدي نوع دو معنوي جهان  
  3 پاسخ: گزينۀ -224

    جـاي بـه ترتيب، بدين شد. منجر معنوي نگاه از رويگرداني به انسان، الهي حقيقت سوي به بازگشت جاي به ،رنسانس آميز اعتراض هاي حركت 
  گرفت. شكل بشر طبيعي حقوق انسان، الهي فطري قحقو 

   بازگرداند آميز رقابت فعاليت به منفي مقاومت موضع از را عالمان و مردم ديني، مرجع يك عنوان به (ره)خميني امام  اسالمي انقالب  
   كنند. خودداري ايرلند طيقح با مقابله براي اقدامي هر از انگليسي دولتمردان تا شد موجب اقتصادي ليبراليسم حاكميت  
  4 پاسخ: گزينۀ -225

  تاريخي نمونۀ  ويژگي  سياسي - اجتماعي فعاليت
  جهاديه هاي رساله تدوين نظاميه واجبات حد در نامشروع حاكم با همكاري  منفي مقاومت

  تنباكو جنبش  حكومت ساختار يا حاكمان رفتار اصالح  اصالحي آميز رقابت فعاليت
 مشروطه انقالب عدالتخانه، جنبش  سياسي ساختار رتغيي  اجتماعي انقالب
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  2 پاسخ: گزينۀ -226
   كند. مي تغيير مردم عمل اساس بر ها آن مرز و اند گشوده يكديگر روي به اجتماعي جهان آرماني و واقعي قلمرو  
   است. آن جمعيت جامعه، هر بقاي شرط اولين  
   گويند. مي ماركسيسم اركس،م سياسي هاي انديشه به پايبند هاي ديدگاه به  
  1پاسخ: گزينۀ  -227
   وحي و عقل نفي تجربه، نفي گرايي، تجربه افول  بيستم قرن پايان  
   آورد. مي فراهم را ها فرهنگ و جوامع متقابل شناخت انگيزٔه كند، مي محافظت خشونت و جنگ برابر در جهاني صلح از تنها نه ها تفاوت پذيرش  
   است. اجتماعي كنش يك آيندگان منافع با متناسب رفتار  
  2 پاسخ: گزينۀ -228
   تعامل در و كنيم مي استفاده آن از بيشتر انديشيم؛ مي كمتر عمومي دانش دربارٔه ما ماست، دانشي ذخيرٔه بخش ترين  گسترده عمومي، دانش 

  بريم. مي كار به را آن ديگران با
   راه عمومي شناخت به كه را اشكاالتي و ها آسيب رسد؛ مي خود اجتماعي جهان عمومي ناختش از عميقي درك به دارد، علمي دانش كه كسي 

  كند. دفاع عمومي شناخت در موجود حقايق از كه كند مي پيدا قدرت و كند مي شناسايي باشند، كرده پيدا
  2 پاسخ: گزينۀ -229
   داشت. دنبال به را ياستعمار  استبداد اسالمي، كشورهاي در گرا غرب منورالفكران حكومت  
 جوامـع اقتصـادي و سياسـي اسـتقالل كشورها، اين منافع مطابق كردن عمل و استعمارگر كشورهاي به وابستگي دليل به استعماري استبداد  

  كرد. مي سركوب نيز را خود اسالمي هويت حفظ براي مردمي هاي مقاومت و ساخت مي مخدوش را اسالمي
   فرهنگي و اقتصادي وابستگي قطع در ولي شدند، مي موفق غرب مستقيم كارگزاران حذف و قديم استعمار با مقابله در بخش آزادي هاي انقالب 

  نداشتند. توفيق
   گرفت. ناديده را عدالت و كرد باز ثروت صاحبان براي را استثمار راه اقتصادي، آزادي ويژه به آزادي شعار بر تكيه با اوليه ليبراليسم  
  3 ينۀپاسخ: گز  -230
   پوزيتيويستي شناسي جامعه  دهد. مي را جامعه كنترل و پيشگيري بيني، پيش قدرت ها انسان به اجتماعي، نظم شناخت با شناسي جامعه اين در  
   تفهمي شناسي جامعه  و وصـيفت را هـا آن هاي ارزش و عقايد راه اين از و كند زندگي گروه يك اعضاي با مدتي براي تواند مي شناس جامعه 

  كند. داوري ها ارزش و عقايد اين بودن غلط يا درست دربارٔه تواند نمي اما كند، درك
   انتقادي شناسي جامعه  مطلـوب وضعيت سوي به موجود وضعيت از عبور براي و كند داوري هنجارها و ها ارزش دربارٔه كه دارد را امكان اين 

  كند. ارائه را هايي حل راه
  1پاسخ: گزينۀ  -231
  معنازدايي )3 زدايي ارزش )2 زدايي خالقيت )1 دارد: پيامدهايي و است آن هاي ويژگي گرفتن ناديده كنش، گرفتن ناديده  
  3 پاسخ: گزينۀ -232
 را خـود كند؛ مي زندگي دارد، را ها آن دربارٔه تحقيق قصد كه قومي با مدتي براي پژوهشگر روش، اين در است. كيفي هاي روش از يكي نگاري قوم  

  بشناسد. بهتر را ها آن تا كند مي تجربه را هايشان واكنش دهد. مي قرار قوم آن فرهنگي شرايط در
  2 پاسخ: گزينۀ -233
   هوشي ضريب  طبيعي اي  رتبه  
   ثروت  اجتماعي اي  رتبه  
   جنسيت  اسمي طبيعي  
   دانش  اي رتبه اجتماعي  
  3 پاسخ: گزينۀ -234
  گرفت. قرار نقدمورد  بود، آمده پديد مدرن دورٔه در آنچه ۀهم پسامدرن دورٔه در  
  است. دوره اين به متعلق هويت سياست  
 مـدل جـاي بـه تكثرگـرا مـدل دوره ايـن در شـوند. مـي كشمكش و نزاع كانون نيز دانش و هويت قدرت، و ثروت بر عالوه پسامدرن دورٔه در  

  گرفت. قرار توجهمورد  همانندسازي
  1پاسخ: گزينۀ  -235
  نداشت. چنداني توجه عقلي روشِ به خود مطالعات در خلدون ابن  
 عمران علم را خود اجتماعي علم خلدون ابن است. كارانه محافظه فارابي شناسي جامعه با مقايسه در او شناسي جامعه و نيست انتقادي او رويكرد  

  نامد. مي
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  منطقمنطق  وو  فلسفهفلسفه
  1پاسخ: گزينۀ  -236
  است. جديد دانش به رسيدن يا معلومات توسعۀ آن نتيجۀ كه مجهوالت كردن معلوم عنيي منطقي نظر از انديشيدن  
  2 پاسخ: گزينۀ -237
  است. د و ب و ج > الف كه است برقرار مطلق خصوص و عموم رابطۀ د، و ج و ب با الف بين شكل طبق  
  ها: گزينه در رابطه اين بررسي  
  است. كلش مطابق )2    است. وجه من جامد و فلز بين )1  
  است. وجه من مسيحي و اروپايي بين )4  است. تباين اروپايي و آسيايي بين )3  
  3 پاسخ: گزينۀ -238
  خاص. عرضي و عام عرضي از عبارتند عرضي مفاهيم و فصل و نوع و جنس از عبارتند ذاتي مفاهيم  

  عرضي 3 و ذاتي  2  باهوشو  يالدار ،  چهارپا  است  حيواني  اسب
   ع ع   ع ع   ع ع    جنس  نوع

  

  عرضي يك و ذاتي  2  مطبوعاست  اي مزهشيريني
   ع ع   جنس  نوع

  4 پاسخ: گزينۀ -239
  نيست مسافرت به رونده كسي  رود نمي مسافرت به كسي

    محمول  
  

  هستند درست رهاننده را تو دين و دانش  درست رهاند دين و دانش را تو
    موضوع  

  1پاسخ: گزينۀ  -240
  باشد. مجاز ها آن ارتفاع و است محال صدق در طرف دو اجتماع شود ساخته مانعةالجمع منفصل قضيه يك اينكه براي  
  ها: گزينه بررسي  
  مجاز ارتفاع و است محال اجتماع  اول هم باشد 4 مضرب هم عددي شود نمي )1  
  مجاز اجتماع  زوج هم باشد 4 مضرب هم عددي شود مي )2  
  مجاز اجتماع  نباشد اول هم باشد 4 مضرب هم عددي شود مي )3  
  محال ارتفاع و محال اجتمال  نباشد 4 مضرب هم باشد 4 مضرب هم عددي شود نمي )4  
  4 پاسخ: گزينۀ -241

  هستند. A كالس شاگردان ها، باهوش از برخي Á¼Tv¶ u§ø اند باهوش A كالس شاگردان همۀ  

  نيستند. باهوش A كالس شاگردان از برخي     
  3 پاسخ: گزينۀ -242
  ها: گزينه بررسي  
  قياس )4  ناقص استقراء )3  تام استقراء )2  قياس )1  
  4 پاسخ: گزينۀ -243
  ها: گزينه بررسي  
  است. مغالطه كه است تالي وضع )2  است. مغالطه كه است مقدم رفع )1  
  است. منتج و معتبر و اول شكل )4  است. عقيم پس يستن كلي كبري آن در و است اول شكل )3  
  1پاسخ: گزينۀ  -244
  علت. به معلول از است استداللي انّي برهان  
  است. آن شدن ريخته تازه معلول چاي بودن داغ  
  2 پاسخ: گزينۀ -245
  شوند. مي قياس مادٔه در مغالطه ايجاد باشند كاذب محتوا، نظر از كه عبارتي  
  است. كاذب 2 گزينۀ عبارت پس تنيس معلول خدا  
  4 پاسخ: گزينۀ -246
  شود. اخالق در گرايي نسبي باعث تواند نمي باشد، اخالقي نبايدهاي و بايد تشخيص مالك اگر پس دارد واحد حكم عقل  
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  3 پاسخ: گزينۀ -247
  ها: گزينه ساير بررسي  
  شوند. يم بررسي اولي فلسفۀ در فقط عقالني روش به كثرت و وحدت مسئلۀ )1  
  كند. مي عقالني بررسي را جهان هاي پديده وجود اولي فلسفۀ )2  
  است. آن مفهوم بررسي اولي فلسفۀ وظيفۀ و عليت مصداق بررسي تجربي علوم وظيفۀ )4  
  4 پاسخ: گزينۀ -248
 و كنـد مـي دانـايي مدعيان از او كه سؤاالتي پاسخ كردند مي تصور مردم كه دانست مي موضوع اين را دانايي به خود بودن مشهور علت سقراط  

  خداست. فقط حقيقي داناي و نيست چنين كه حالي در داند مي او دانند، نمي ها آن
  1پاسخ: گزينۀ  -249
 نپذيرد را حسي ادراك سقراط كه نيست طور اين است. حسي ادراك از آن تبعيت و نسبي حقيقت مدعي تئتتوس و واحد حقيقت مدعي سقراط  

  است. خودش هاي احساس داور بهترين انسان هر كه است طبيعي حسي ادراك حوزٔه در، اما داند نمي حسي ادراك تابع را حقيقت اما
  2 پاسخ: گزينۀ -250
  گردند. مي باز او به ديگر خيرهاي همۀ كه دارد وجود نهايي خيري ارسطو نظر از  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  صفت. سه مساوي نه است صفت دو اعتدال حد شجاعت )1  
  طبع. مالئم احساسات نه است اعتدال حد رعايت اخالقي فضيلت )3  
  نيست. فردي بر اجتماعي خير تقدم ارزش برترين )4  
  1پاسخ: گزينۀ  -251
  كرد. استفاده ديني معارف توضيح براي فلسفي زبان از توان مي پس است يكي فلسفه و دين محتواي چون  
  3 پاسخ: گزينۀ -252
 شكاك اينكه به ربطي لذا و دارد معرفتي جنبۀ است سفسطه از فلسفه جدايي مرز و فلسفي تحقيقات مبدأ ذهن، از مستقل واقعيت اصل اينكه  

  ندارد. دارد، وجودي جنبۀ كه ندارد، وجود واقعي
  2 پاسخ: گزينۀ -253
 متفـاوت هركـدام دليل اما است اسالمي حكماي هم و اسالمي متكلمان هم پذيرشمورد  هستند نيازمند غيرخدا و است نياز بي خدا فقط اينكه  

  وجودي. فقر يا ذاتي امكان بحث علت به اسالمي حكماي و قديم و حادث بحث علت به متكلمان است،
  2 پاسخ: گزينۀ -254
  است. ارسطو دالطبيعهمابع كتاب فلسفي شرح مابعدالطبيعه اغراض رسالۀ است. فعال عقل يا وحي ملك به اتصال فارابي نظر از سعادت برترين  
  1پاسخ: گزينۀ  -255
  دارد. حقيقت كشف براي عقلي براهين از عارف نيازي بي احساس به اشاره موردنظر بيت  
  4 پاسخ: گزينۀ -256
  ها: گزينه بررسي  
  شود. مي نتيجه اشرف ممكن وجود غيراشرف، ممكن وجود از اشرف امكان قاعدٔه طبق )1  
  ها. آن ماهيت نه گردد مي باز ها آن نورانيت ضعف و شدت به موجودات تفاوت )2  
  نيست. نوري هيچ و هست ظلمت صرفاً كامل مغرب در )3  
  است. عالم تدبير كارشان و هستند اسپهبدي انوار از اشرف انواع ارباب )4  
  3 پاسخ: گزينۀ -257
  ها: گزينه ساير بررسي  
  پردازد. مي ها آن هدايت و مردم ميان در سير به سالك بالحق الخلق في سفر در )1  
  شود. مي مطرح الحق في بالحق يعني دوم سفر در الهي صفات مباحث )2  
  داد. مطابقت عرفاني سلوك مراحل با را فلسفي مباحث آن در و گذاشت اسفار را خود مهم كتاب نام ابتكاريش شيؤه بر تأكيد براي مالصدرا )4  
  3 پاسخ: گزينۀ -258
 لـذا بـود نخواهد خارجي شيء از حاكي مفهومي هيچ باشند، انسان ذهن ساختۀ دو هر يعني باشد اعتباري ماهيت هم و اعتباري وجود هم اگر  

  شود. نمي ممكن شناخت
  4 پاسخ: گزينۀ -259
  ها: گزينه ساير بررسي  
  اند. مفهوم بلكه نيستند اصل معلول و علت )1  
  است. اصل بلكه نيست مفهوم عليت )2  
  است. اصل بلكه نيست مفهوم تناقض امتناع )3  
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  2 پاسخ: گزينۀ -260
 فيلسـوف بلكـه نيسـت فلسفي هاي انديشه آموختن تنها فلسفه يعني كه است اخالق و تفكر امروز، جهان براي اسالمي فلسفۀ پيام مهمترين  

  شد. ررنگپ بعدي هاي حكمت در و كمرنگ مشاء فلسفه در امر اين كه كند. مي طي هم را دروني تكامل مسير نوعي

  شناسيشناسي  روانروان
  2 پاسخ: گزينۀ -261
 شـود. مي گيري اندازه سهولت باعث كه گويند مي عملياتي تعريف ويژگي اين به شود. تعريف عيني و دقيق طور به بايد متغير هر علمي روش در  

  است. تر دقيق هم گيري اندازه شود، تعريف تر دقيق متغير هرچه
  1پاسخ: گزينۀ  -262
  دارد. وجود آن در بيشتري اطالعات اخذ امكان زيرا دارد؛ ترجيح نامه پرسش بر ولي است، نامه پرسش شبيه يافته ارساخت مصاحبۀ  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  كنند. مي استفاده ساختاريافته مصاحبۀ از معموالً ها پرسي همه در :2 گزينۀ  
  است. ويژه هاي ش آموز نيازمند و گير وقت بسيار ساختار بدون مصاحبه :3 گزينۀ  
  شود. مي استفاده نظام) (بدون ساختار بدون مصاحبۀ از بپرسيم فردي از مستقيم صورت به را موضوعي نتوانيم وقتي :4 گزينۀ  
  3 پاسخ: گزينۀ -263
 در هستند. ما عمل از مستقل آمده دست به نتايج كه گيريم مي ياد يعني كشيم؛ مي كار از دست نبينيم، اي  رابطه آن پيامدهاي و خود كار بين اگر  

 رفتـار خـود از مسـتقل را رفتـار پيامـدهاي كـه است افرادي به مربوطشده  آموخته درماندگي رسيم. مي »شده آموخته درماندگي« به حالت اين
  دانند. مي

  1پاسخ: گزينۀ  -264
  ندارد. رفتار روي كنترلي نتيجه در پردازد، مي رفتار مشاهدٔه به صرفاً دستكاري، نوع هيچ بدون محقق مشاهده روش در  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  گيرد. مي قرار بررسيمورد رفتار طبيعي شرايط در اغلب مشاهده، روش در :2 گزينۀ  
  است. مثبتي نكتۀ بنابراين شود، مي طبيعي رفتار بروز موجب مشاهده از كنندگان شركت آگاهي عدم :3 گزينۀ  
  دهد. مي دست به را مفيدتري اطالعات آزمايشي روش با مقايسه در مشاهده روش :4 گزينۀ  
  است. شده بيان صراحت به قديم  نظام كتاب در سؤال اين نكات توجه:  
  1پاسخ: گزينۀ  -265
 او فطـري ينيازهـا با و است جالب برايش دارد، عالقه كار آن به زيرا دهد، مي انجام چيز آن خود خاطر به را فعاليت يا كار فرد دروني انگيزش در  

  دارد. مطابقت
  انگيزد: برمي خاص كاري دادن انجام به را فرد خارجي عامل و دارد وجود بيروني انگيزٔه ها گزينه ساير در  
  است. نشدن جريمه درست، رانندگيِ انگيزٔه :2 گزينۀ  
  است. نمره بهترين به دستيابي دقيق، مطالعۀ انگيزٔه :3 گزينۀ  
  است. تماشاگران تشويق فوتبال، بازيكن يك بيشتر دقت انگيزٔه :4 گزينۀ  
  4 پاسخ: گزينۀ -266
 زباني هاي توانايي و گيري تصميم ،مسئله حل قضاوت، استدالل، حافظه، ادراك، توجه، همچون فرايندهايي با مرتبط هاي توانايي به شناختي رشد  

  شود. مي اطالق كودك
  3 پاسخ: گزينۀ -267
   )45 (صفحۀ دارد. زيادي اهميت رشد، بعدي هاي دوره به نسبت كودكي دورٔه است. سالگي 11- 12 تا تولد مانز  از كودكي دورٔه در رشد از منظور  
  )53 (صفحۀ دارد. زيادي اهميت نوجواني دورٔه در تغييرات شناسيم. مي نوجواني دورٔه نام با را سالگي 20 تا 12 از  
  است. پاسخ 3 گزينۀ شده ذكر كتاب در كه جمله دو اين به توجه با  
  2 پاسخ: گزينۀ -268
 محـرك شـناخت كـه افتد مي اتفاق زماني و است موضوع اين دهندٔه نشان سازي آماده پديدٔه نداريم. كامل آگاهي داريم، توجه آنچه همۀ به ما  

 خريـد كيسـۀ روي بـر كاال يك تجاري نام ديدن مثال عنوان به گيرد. مي قرار آن به شبيه محرك يا محرك همان پيشين ارائۀ تأثير تحت معيني
  باشيم. داشته كامل آگاهي موضوع اين به نسبت اينكه بدون كنيم، انتخاب را خاص كاالي آن خريد موقع تا شود مي باعث

  4 پاسخ: گزينۀ -269
 كتاب از و دهش طرح 96 چاپ كتاب در احساس بخش از سؤال اين نامند. مي »مطلق آستانۀ« را حسي اندام يك تحريك براي الزم انرژي حداقل  

  است. شده حذف 97 چاپ
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  1پاسخ: گزينۀ  -270
 دانند؛ مي نامعتبر را شناخت كسب ديگر منابع و كنند مي اعتماد خود هاي يافته به حد از بيش علمي) (روش تجربي علوم دانشمندان از بسياري  

  »!نيست« يندبگو  اينكه نه باشد، »دانم نمي« بايد منابع ساير به نسبت ها آن موضع كه حالي در
  3 پاسخ: گزينۀ -271

 داراي خـود كـه است زيستي آمادگي معناي به رسش گويند. پختگي يا رسش است، زيستي آمادگي به وابسته كه هايي رفتار به شناسي روان در   
  گيرد. قرار محيطي عوامل تأثير تحت تواند مي كه است منظمي و طبيعي رشد برنامه

  4 پاسخ: گزينۀ -272
  آوردن) ياد (به بازيابي -اندوزش) يا سازي (ذخيره نگهداري -سپردن) حافظه (به رمزگرداني ترتيب: به افظهح مراحل  
  3 پاسخ: گزينۀ -273
  است. كردن حذف خطاي همان  فراموشي است. شده حافظه وارد قبالً كه اطالعاتي بازشناسي و يادآوري در ناتواني يعني فراموشي  
  است. كردن اضافه خطاي بيانگر 4 و 2 هاي گزينه  
  1پاسخ: گزينۀ  -274
  محرك با نسبي آشنايي )2 نسبي ثبات و يكنواختي )1 تمركز: موانع  
  ذهني انگيختگي و درگيري )2 محرك دروني تغييرات )1 تمركز: ايجاد عوامل  
  4 پاسخ: گزينۀ -275
 را آن انجـام دليـل همـين بـه و بـدهيم دوستان به را كتابي داريمن دوست كه زماني مانند گذارند؛ مي حافظه بر منفي اثر عاطفي عوامل گاهي  

 بـه تـر راحت را ها آن اسامي و عالقمنديم هنرمندان به كه زماني مانند گذارند؛ مي حافظه بر مثبت اثر عاطفي عوامل نيز گاهي كنيم. مي فراموش
  سپاريم. مي حافظه

  4 پاسخ: گزينۀ -276
 حـال در گيـرد، مـي تصميم نهايت در و كند مي مسئله حل كند، مي قضاوت كند، مي تفسير دهد، مي قرار هم كنار را حافظه اطالعات فرد وقتي  

 خـود تفكـر روشِ بـه نيـز و انديشد مي آنچه به است، موضوع يك دربارٔه انديشيدن مشغول كه فردي است. آگاهانه كامالً تفكر است. »تفكر«
  دارد. كامل آگاهي

  2 پاسخ: گزينۀ -277
  گويند. مي »كاذب هشدار« غايب محرك رديابيِ به  
  2 پاسخ: گزينۀ -278
  دهد. رخ اي  العاده خارق اتفاق است منتظر كند، تالش اينكه بدون فرد و است ناسازگارانه مقابلۀ يك »بودن معجزه انتظار در«  
  2 پاسخ: گزينۀ -279
 روي را محاسباتش ذهن كه است سياه تخته يك مانند و است تفكر براي يخوب كمك اطالعات، مدت كوتاه سازي ذخيره بر عالوه »كاري حافظۀ«  

  كند. مي رساني كمك شناخت اجزاي ساير به كه گفت توان مي بنابراين دهد، مي انجام آن
  1پاسخ: گزينۀ  -280
 تعارض كه كنيم مي تجربه را اخوشايندين عاطفي حالت نباشيم، گيري تصميم به قادر ولي بگيريم، تصميم بايد حتماً كه باشيم موقعيتي در وقتي  

  دارد. نام
  ها: گزينه ساير بررسي  
 حسـاس آوردن دست به از بيشتر دادن دست از به پرخطر هاي گيري تصميم در فرد كه دارد موضوع اين به اشاره »ضرر از فرار« اصطالح :2 گزينۀ  

  است.
  كند. مي استفاده كند، تأييد را ديدگاهش كه اطالعاتي از فرد ،»تأييد سوگيري« در :3 گزينۀ  
  شود. مي درست گيري تصميم مانع پايين نفس به اعتماد »خود شمردن كوچك« در :4 گزينۀ  
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