


گردانشگاهاصالحشود،مملکتاصالحمیشود. ا
امامخمینی)ره(

سال تحصیلی 1395-96

حق چاپ و تکثیر سؤاالت آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع می باشد و پیگرد قانونی دارد.

عناوین مواد امتحانی آزمون عمومی گروه آزمایشی علوم انسانی، تعداد سؤاالت و مدت پاسخگویی

گــروه  آزمایشــی علوم انســانی

شماره داوطلبی: نام و نام خانوادگی:

مدت پاسخگویی: 75 دقیقه تعداد سؤال: 100

چهارمدبیرستان)پیشدانشگاهی(

دفترچه شماره 1

آزمـون جامع )1(
جمعه 96/03/12

ساعت شروع: 8 صبح

آزمـــــونعــمــومــی

تعداد سؤالمـواد امتـحانـیردیف
شماره سؤال

مدت پاسخگویی
تااز

18 دقیقه25125زبان و ادبیات فارسی )عمومی(1
20 دقیقه252650زبان عربی )عمومی(2

17 دقیقه255175فرهنگ و معارف اسالمی3
20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4

گاج
ى 

سر
سرا

ى 
نها

مو
 آز

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
  3  |  )عمومي(زبان و ادبيات فارسي   انسانيسؤال چهارم   

 

  
 است؟ نشدهاشاره » صله ـ ارغند ـ كِلّه ـ كومه«های  به معنی درست واژه ،در كدام گزينه -1

  ی تُُنک و لطيف ـ آلونک ای از پارچه خيمه قهرآلود ـ بخشش ـ) ۱
 ی عروسی ـ كلبه حجله خشمگين ـ جايزه ـ) ۲

    بند ـ َكپَر  دلير ـ پشه عطيه ـ) ۳
  ای از نی و علف  شجاع ـ برآمده ـ خانه انعام ـ) ۴

  شده است؟ نوشته نادرستروی آن  در كمانک روبه ،معنی چند واژه - 2
  ) / نـادان( خريـف) / مجـازات( عقـار) / كـاری سـتيزه( عنـود) / انگشـتان( بنان) / زدن سنگ( رجم) / غلبه( تسور) / خورده سال( مَُعّمر
  ) منّقش( مُرتََسم) / شوخی كردن( مُداعبت) / خشم و تندی( طيش

  شش) ۴  پنج) ۳  سه ) ۲  چهار) ۱
  وجود دارد؟ اشتباهای كدام گزينه ه در معنی واژه - 3

  قورباغه: چغز/  بيداری شب: تهّجد/  نشيب: حضيض/  آمده خوش: ُمستطاب) ۱
  زبون گرديده: مخذول/  صدا و غوغا: هُّرا/  آبگينه: مينا/  زشت: پتياره) ۲
  كوزه : اِبريق/  خون كسی را به مال او فروختن: مصادره/  شتنازيرپا گذ: ردنپَ س/  وزير: دستور) ۳
  ممتد: خامل/  آمدگويی خوش: ترحيب/  برپا شدِن افتاده: اِنتعاش/  ور بهره: محظوظ) ۴

 وجود دارد؟ غلط اماليیچند  ،در متن زير - 4

گرچه بعضی از اخالق او در ظاهر نامرزی باشد؛ و از محاسن عقل و خرد اقتباس می, گرفتصحبت عاقل را مالزم بايد «  رد، و از مقـابحك بايد ا
ه سيرت او خود جز مذموم صورت نبندد، كبرحذر بايد بود  ن و سفيهانداشت، و از مقاربت جاهال ناپسنديده نمايد، خويشتن نگاه می چه آن

  ».يد؟ و از جهالت او ضاللت افزايدپس از مخالطت او چه فايده حاصل آ
  سه) ۲    چهار) ۱
  يک) ۴    دو) ۳

 ؟نداردغلط اماليی وجود  ،در كدام عبارت - 5

  .نه در هنگام عفو و حلم متابعت هوا جايز شمرد و نه در عقوبت و خشم مطاوعت شيطان روا بيند) ۱
گر تو در) ۲ گاهان دانی و شنوده آن چيزی می اما شناخت مواضع خطا و ثواب از فوايد فراوان خالی نماند و ا   .ای مرا بيا
  .رد و در چشم و دل همه بياراستكشيد، و دانه را بر من و ياران من جلوه كو مرا غزای آسمانی در اين ورطه ) ۳
گر به ذات خويش مقاومت نتواند ) ۴   .ندك ارك  ر و شعوزه دست بهكياران گيرد و به زرق و م, ردكا

  اشاره دارد كه بيت زير با توّجه به آن غزوه سروده شده است؟  »ای غزوه«كدام گزينه به نام  - 6
 نه خدا توانمش خواند نـه بشـر تـوانمش گفـت«

  

ــی را ــک الفت ــه مل ــامم ش ــه ن ــرم چ  »متحّي
  

ـــدر مصـــاف خنجـــر او) ۱  همـــان عمـــل كنـــد ان
  

 كـــه ذوالفقـــار علـــی كـــرد در صـــف صـــّفين
  

ــــنگين) ۲ ــــد س ــــود از اح ــــده ب ــــوهی ش  تر ك
  

ـــته  ـــه نشس ـــس ك ـــم دلاز ب ـــم غ ـــر ه ـــود ب  ب
  

ــد) ۳ ــاجز آمدن ــه ع ــو هم ــطفی، چ ــه مص  آن را ك
  

ــــــتش ــــــدو داد راي ــــــدر ب  در حــــــرب روز ب
  

 كــــه خــــدا را شــــيری يــــا شــــاه تــــويی آن) ۴
  

ــــــب خندق ــــــه و مرح ــــــری جَ  ُكش و خيبرگي
  

 نوشته شده است؟ نادرستروی آن  در كمانک روبه ،ی چند اثر نام پديدآورنده - 7

  ) / رشـيدالّدين ميبـدی( الحقايق كشـف) / مقّفـع ابن( نامـه آيين) / مـوريس مترلينـگ( ی آبی پرنده) / كليم همدانی( جهانی فتوحات شاه
  ) / خواجـه عبـداهللا انصـاری( العـارفين انيس) / مهرداد اوستا( تيرانا) / الّدين همايی جالل( نامه غّزالی) / شيخ محمود شبستری( اليقين حّق 

  ) سهيل محمودی( غدير دريا در) / تقی پورنامداريان( سفر در مه
 چهار) ۴  سه) ۳  دو) ۲  يک) ۱
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  بيت های زير مربوط به كدام يک از هفت خوان رستم است؟ - 8
ــــتم او را بديــــد« ــــی رس ــــرآن تيرگ  ب

  

 ســـبک تيـــغ تيـــز از ميـــان بركشـــيد
  

ــــــاربغّر ــــــر به ــــــان اب ــــــد برس  ي
  

ــــارزار ــــش از ك ــــر آت ــــرد پ ــــين ك  زم
  

ـــام ـــوی ن ـــر گ ـــت ب ـــا گف ـــدان اژده  ب
  

 بــه كــامكــزين پــس تــو گيتــی نبينــی 
  

ـــه بی ـــد ك ـــن نباي ـــت م ـــر دس ـــام ب  ن
  

ـــــن ـــــک ت ـــــد ز تاري ـــــت برآي  »روان
  

  ششم) ۴  پنجم) ۳  هفتم) ۲  سوم) ۱
 مرتّب كنيم، كدام ترتيب درست است؟» تناسب ـ تشبيه ـ تلميح ـ ايهام ـ ايهام تضاد«های  چه بخواهيم ابيات زير را به لحاظ دارا بودن آرايه چنان - 9

 به بستان آمديم باز چون بلبل به صد دستان) الف
 

 الحـان آمـديم خوش باز چون مرغـان شـبگيری
 

گـر لـرزان شـديم) ب  از ميان بوستان چون بيد ا
 ج

 بــر كنــار چشــمه چــون ســرو خرامــان آمــديم
 

 جان ما گـر مـا بـرفتيم از سـر پيمـان نرفـت) ج
 

 ســاقيا پيمانــه ده چــون مــا بــه پيمــان آمــديم
 

كنون كه بعـد از مـدّ  گشته روشن چشم) د  تیايم ا
 

ــه ــان ب ــِه كنع ــديم  از َچ ــان آم ــاه كنع  ســوی م
 

كنون تو خـاطر جمـع دار گر پريشان رفته) ه  ايم ا
 

 كاين زمـان بـر بـوی آن زلـف پريشـان آمـديم
 

  ـ به الف ـ ج ـ د ـ ) ۴  ـ د ـ ج ـ ب ـ الفه ) ۳  ـ الف ـ به ج ـ د ـ ) ۲  ـ ب ـ الفه د ـ ج ـ ) ۱
گر مايل تو نيست؟/  كشد وی آفتاب چرا تيغ میبر ر« بيت های در كدام گزينه به آرايه -10  اشاره شده است؟» ابروی ماه عيد ا

  كنايه ـ اسلوب معادله ـ حسن تعليل) ۲    استعاره ـ جناس تام ـ كنايه) ۱
  حسن تعليل ـ كنايه ـ استعاره ) ۴    ايهام تناسب ـ مجاز ـ تلميح) ۳

 است؟ نادرستشده در برابر كدام بيت  های نوشته آرايه - 11

 ای مدد حال بيـا, سخت به حالم از تو من) ۱
  

ــو زدم ــام ت ــه ن ــال ب ــا, ف ــال بي ــرا ف ــو م  :ای ت
  

  جناس ـ تشبيه
 دير مكش برمچشان زهر و مچش, دور شدی) ۲

  

 :با همه اشغال بيـا, ای همه شغلی به تو خوش
  

  ی حروف نغمه  ايهام ـ
 دست به دستان و فسون, بهمن غم كرد درون) ۳

  

ــون ــا ,رســتم جــان گشــت زب  :ای خــرد زال بي
  

  تشبيه ـ ايهام تناسب 
 وين نظـر ژرف بهـل, اين بصر و طرف بهل) ۴

  

ــل ــرف به ــن ورق و ح ــا, اي ــخن الل بي  :ای س
  

  جناس ـ استعاره
 .پاسخ دهيد ۱۶تا  ۱۲به سواالت  ،ه به ابيات زيربا توجّ 

 ســوزد ســراپای نگــاه مــی شــرم چشــمان تــو«
  

 ام ارهنيســت حاجــت، روی گردانيــدن از نظّــ
  

 آيـد بـرون مـی من چون شـرار از سـنگ ی دانه
  

ــخواره ــرغ آتش ــر روزی م ــارغ اســت از فك  ام ف
  

 بيخودی چون غنچه در من دست و دل نگذاشته است
  

ــی ــر دم م ــاد ســحر ه ــد ب ــاره كن ــان، پ  ام گريب
  

 بيستون عشق چـون مـن كـار پـردازی نداشـت
  

ــاره ــين بيك ــن چن ــرد اي ــدار او ك ــرت دي  »ام حي
  

  ند؟هست »جزئی با مفعول و مسندرچها«ها  كدام جمله -12
  ششم و هشتم) ۴  پنجم و هفتم) ۳  سوم و چهارم) ۲  دوم و سوم) ۱

  وجود دارد؟ »وابستهی  وابسته«در ابيات فوق چند  -13
۱ (۴  ۲ (۳  ۳ (۲  ۴ (۱  

  وجود دارد؟» بمركّ ـ  مشتق«ی  در ابيات باال چند واژه -14
۱ (۵  ۲ (۴  ۳ (۳  ۴ (۲  

  رود؟ می به شمار »گذرنا«به كار رفته كه امروزه  »یايگذر«در كدام بيت فعل  - 15
  چهارم) ۴  سوم) ۳  دوم) ۲  لاوّ ) ۱

  دارد؟ »تكواژ«بيت سوم چند  -16
۱ (۲۸  ۲ (۲۷  ۳ (۲۶  ۴ (۲۵  

 است؟ متفاوتمفهوم كدام گزينه  -17

ـــی) ۱ ـــردم ب ـــت  م ـــه والي ـــن گرفت ـــل و دي  عق
  

 حــال بــره چــون بــود چــو گــرگ شــبان بــود؟
  

ـــم و ) ۲ ـــه ظل ـــک شـــياطين شـــده ب ـــّدیمل  تع
  

 چــــه بــــه ميــــراث از آن آدميــــان بــــود آن
  ج

ــــا) ۳ ــــه دني ــــر نظــــر نكــــرد ب  همچــــو پيمب
  

ــــده ــــود دي ــــران ب ــــرت نگ ــــه آخ ــــاو ب  وری ك
  

 كســـان را گشـــته زبـــون چـــون اســـير هيچ) ۴
  ج

 هـــر كـــه بـــه اصـــل و نســـب اميـــر كســـان بـــود
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 تری دارد؟ تناسب معنايی بيش ،زير رباعیكدام گزينه با  - 18

ــويی « ــار ج ــر كن ــه ب ــبزه ك ــر س  ســت رستهه
 

 ســـت رسته خويی گـــويی ز لـــب فرشـــته
  

ــی ــواری ننه ــه خ ــا ب ــبزه ت ــر س ــر س ــا ب  !پ
  

ــه ــاک الل ــبزه ز خ ــان س ــی رسته ك ــت روي  »س
  

ــه كــه ســر نــيش فراقــت) ۱  زخــم شمشــير اجــل ب
  

 تــر از آن كــم بــه جراحــت بگــذاری كشــتن اولی
  

ــات) ۲ ــنم هيه ــس ك ــو ب ــت عشــق ت ــن از حكاي  !م
  

ــــارم ــــان گفت ــــدد زب ــــه ببن ــــل ك ــــر اج  مگ
  

 ای صــــاحب اجــــل كــــه روی در قفــــای دل) ۳
  

 رخــش امــل مــران كــه اجــل در قفــای توســت
  جج

 چـــه كـــنم دســـت نـــدارم بـــه گريبـــان اجـــل) ۴
  

ـــدرم ـــرهن جـــان ب ـــن در ز غمـــت پي ـــه ت ـــا ب  ت
  

 ؟ داردنتناسب معنايی  ».دهد اش از سّر ضمير خبر می باز نگاه دو ديده, هرچه عاشق در رازپوشی بكوشد«با عبارت  ،كدام گزينه -19

 شــود ايــن راز فــاش كنم هرچنــد پنهــان می مــی) ۱
 

ــتن هســت بی ــوان نهف ــالش عشــق را نت ــن ت  جــا اي
  

ــس) ۲ ــد و ب ــه عشــق دان ــانی ك ــه زب  دو چشــم او ب
  

ـــــا دل مـــــن رازهـــــای پنهـــــان را  ســـــرود ب
  

 كنــد از مهــر خاموشــی تــراوش راز عشــق می) ۳
  

ــاختن ــان س ــن نيســت پنه ــه ممك  مشــک را در ناف
  

ــار راز عشــق ) ۴ ــب از اظه ــیل  دانم بســتم، گرچــه م
  

 مانــد ز شــوخی در دل ســنگ ايــن شــرر پنهــان نمی
  

 تناسب معنايی دارد؟» كاين كيميای هستی قارون كند گدا را/  دستی در عيش كوش و مستی هنگام تنگ«با بيت  ،كدام گزينه - 20

ـــدم و می) ۱ ـــق و رن ـــد عاش ـــه آواز بلن ـــواره ب  خ
 

ـــوش دارم ـــور پري ـــب از آن ح ـــه منص ـــن هم  وي
  

 ســر و ســامان داری زيــن دســت مــرا بــیگــر تــو ) ۲
  

ــــّوش دارم ــــف مش ــــحرت زل ــــه آه س ــــن ب  م
  

 زلـف كـه مـن) ريسـمان(= ناوک غمـزه بيـار و رسـن ) ۳
  

ـــــش دارم جنگ ك ـــــروح بال ـــــا دل مج ـــــا ب  ه
  

 حافظا چـون غـم و شـادّی جهـان در گـذر اسـت) ۴
  

ــن خــاطر خــود خــوش دارم ــه م ــر آن اســت ك  بهت
  

 تری دارد؟ قرابت مفهومی بيش »ای در پير و در برنا نهاد فتنه/  خود آن چنانکيک كرشمه كرد با « بيتبا  گزينه،كدام  -21

ــود) ۱ ــحرای وج ــه ص ــه ب ــدم خيم ــتم ع  زدم از ك
  

ـــت ـــردم و رف ـــاتی ســـفری ك ـــه نب ـــادی ب  وز جم
  

 غـــــــم عشـــــــق تـــــــو مـــــــادرزاد دارم) ۲
  

ــــــــــتاد دارم ــــــــــوزش اس ــــــــــه از آم  ن
  

ـــتی) ۳ ـــا داغ نيس ـــه ب ـــدار ك ـــع م ـــتی طم  هس
  

 ی جهـــــان دروازهســـــت بـــــه  كـــــس در نيامده
  

 حســــن را روشــــنگرم, فــــروزم عشــــق را آتش) ۴
  

 نمــــايم گــــرم در مهــــر و محّبــــت خلــــق را می
  

 تری دارد؟  تناسب معنايی كم» تموتوا موتوا قبل اَن«با مفهوم حديث  ،كدام گزينه - 22

ــــه آب) ۱ ــــپارم ب ــــويش بس ــــردم خ ــــرده گ  م
 

ـــذاب ـــت از ع ـــن اس ـــرگ ام ـــيش از م ـــرگ پ  م
 

ــرک ) ۲ ــل ت ــيش از اج ــان پ ــق كردهعارف ــد عالي  ان
 

 دل چو شد سرد از جهان بـاد خـزان در كـار نيسـت
 

 زآن پـــيش كـــه دســـت و پـــا فروبنـــدد مـــرگ) ۳
 

ـــر كـــم از آن  كـــه دســـت و پـــايی بـــزنيم؟ آخ
 

 بميــــر از خــــويش و ســــوی يــــار بشــــتاب) ۴
 

ــــرد ــــرگ مي ــــيش از م ــــه پ ــــا آن دل ك  خوش
 

 تری دارد؟ تناسب معنايی بيش» كشم از برای تو مقال عالمی می قال و/  من كه ملول گشتمی از نفس فرشتگان«با بيت  ،كدام گزينه - 23

ـــين افتاده) ۱ ـــنم يق ـــه رفت ـــت ك ـــل گف ـــت گ  س
گرچـــه صـــد      بـــرگم مـــن از عمـــر عزيـــز ا

  

ــــين افتاده ــــم روی زم ــــک ورق ــــک ي ــــت ي  س
ــــــرگ فتــــــاده بی  ســــــت ام چنــــــين افتاده ب

  

 گويم كــــــردی زاهــــــد بــــــودم ترانــــــه) ۲
 نشــــــــين باوقــــــــاری بــــــــودم سّجاده    

  

 جويم كــــــردی بــــــزم و بــــــاده ی سرگشــــــته
 ی كودكـــــــان كـــــــويم كـــــــردی بازيچـــــــه

  

 خبــــرم عمــــری كــــه ز رفتــــنش چنــــين بی) ۳
ــــرگ     ــــد شــــب م  شــــد روز جــــوانی و درآم

  

ـــرم ـــه س ـــد ب ـــری آم ـــاد و پي ـــو ب ـــت چ  بگذش
 وز بـــيم شـــب نخســـت خـــون شـــد جگـــرم

  

ـــود) ۴ ـــد ب ـــين خواه ـــو در كم ـــت چ ـــير اجل  ش
ـــــدان     ـــــالک و ب ـــــان مســـــاز ام  در دور زم

  

 يقــــين خواهــــد بــــود در خــــاک فتادنــــت
ـــود ـــد ب ـــين خواه ـــز زم ـــان دو گ ـــمت ز زم  قس
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 تری دارد؟  با مفهوم بند زير تناسب معنايی بيش ،كدام گزينه - 24

نماز را هم قضـا كـن كـه : "گفت. "كار آيد  در نظر ايشان چيزی نخوردم كه به: "گفت" ای پدر باری به دعوت سلطان در طعام نخوردی؟: گفت«
 ».چيزی نكردی كه به كار آيد

ــــدم) ۱ ــــاب ش ــــد آفت ــــرم جاوي ــــو ذّره مح  چ
 

ـــار  ـــه ك ـــرر چ ـــتی ش ـــنايی مش ـــه آش ـــرا؟ب  م
  

گـــر قضـــا و قـــدر ز آســـمان فـــرود آيـــد) ۲  ا
 

ــرا؟ ــار م ــه ك ــر چ ــر و ش ــا خي ــو ب ــال ت ــن و خي  م
  

ـــر می) ۳ ـــرده اج ـــا ك ـــه ري ـــِت ب ـــواهم ز طاع  خ
 

ـــا ثمـــر چـــه كـــار مـــرا؟ چـــو بيـــد كاشـــته  ام، ب
  

 ســـت هزارگونـــه شـــكايت بـــه ضـــمن خاموشی) ۴
 

ـــه ـــه نال ـــرا؟ ب ـــار م ـــه ك ـــر چ ـــدارد اث ـــه ن  ای ك
  

 دارند؟ تری  كم ديگر تناسب معنايی با يک ،های كدام گزينه بيت - 25

كرده قـــــرآن درســـــت) ۱  يتيمـــــی كـــــه نـــــا
 نگــار مــن كــه بــه مكتــب نرفــت و خــط ننوشــت    

  

ــــــه كتب ــــــت خان ــــــت بشس ــــــد ملّ  ی چن
 آموز صـــد مـــدّرس شـــد بـــه غمـــزه مســـئله

  

 انـد گرچـه نـه درخـور هم  می ی زهد و جام خرقه) ۲
ـــرد     ـــد ك ـــی باي ـــد گنه ـــت از دســـت نياي  طاع

  

 زنم از جهــت رضــای تــو نقــش مــی ايــن همــه
 در دل دوســت بــه هــر حيلــه رهــی بايــد كــرد

  

 مبنــد دل بــه جهــان كــاين جهــان پشــيز نيــرزد) ۳
 خــون دل آيــد بــه كنــار دولــت آن اســت كــه بــی    

  

ــرزد ــز ني ــيچ چي ــه ه ــرش ك ــز نگي ــيچ چي ــه ه  ب
 نه با سعی و عمـل كـار جهـان ايـن همـه نيسـت ور

  

 دار يــــــزدان پــــــاک بتــــــرس از جهــــــان) ۴
ـــــرد     ـــــر خ ـــــی ب ـــــده چيرگ ـــــوا را م  ه

  

ـــــاک ـــــدر مغ ـــــا دل ان ـــــن ب ـــــرد را مك  خ
 چنــــان كــــن تــــو هــــر كــــار كانــــدر خــــورد

  

  
 ۲۶ـ  ۳۳( عّين األصّح و األدّق في الجواب للترجم‗ أو التعريب أو المفهوم(:  

  : ».ما قرأُت ليل‗ اإلمتحان إّال ثماني‗ دروٍس من كتاب الفيزياء« - 26
  . شب امتحان من تنها هشت درس از كتاب فيزيكم را خوانده بودم) ۱
  . چه را كه شب امتحان خواندم درس هشتم از كتاب فيزيک بود آن) ۲
  . شب امتحان تنها هشت درس از كتاب فيزيک را خواندم) ۳
  . خوانم من در شب امتحان فقط هشت درس از كتاب فيزيک را می) ۴

  :».‗ و أستهدف مصيراً عالياً لكن أخذت أعرف قدراتي الخاصّ و ةً كنت زعمت نفسي صغير« - 27
  . ام را بشناسم و سرنوشتی واال را هدف بگيرم های ويژه خودم را كوچک فرض كرده بودم، اما شروع كردم توانايی) ۱
  . ام را گرفتم و سرانجامی عالی را هدف قرار دادم های خصوصی ترين قدرت كردم، اما معروف خودم را ناچيز فرض می) ۲
  . ام را بشناسم و مسيری عالی را هدف قرار دهم های ويژه خودم را ناچيز پنداشته بودم، اما آغاز كردم قدرت) ۳
 . های خاّص خود را گرفتم و سرانجامی واال را هدف گرفتم ن توانايیتري پنداشتم، اما شناخته شده خودم را كوچک می) ۴

 : ».لن أسمح للقنوط أن يتسّرب إليَّ أبداً و إن اُصبت بالفشل مّرات عديدة« - 28

  . هر وقت به تعداد زيادی به شكست مبتال شوم اما هرگز به نااميدی اجازه نخواهم داد كه در من نفوذ كند) ۱
  . دچار شكست شدم اما هرگز به نااميدی اجازه ندادم در من نفوذ كند هر چند دفعات زيادی) ۲
  . من هرگز به نااميدی اجازه نخواهم داد كه در من نفوذ كند گرچه به تعداد زيادی به شكست مبتال شوم) ۳
  . دهم كه در من نفوذ كند هر چند كه بارهای زيادی شكست بخورم من به نااميدی هيچ وقت اجازه نمی) ۴

  : ».نعم اإلنسان اليوم بنعم مختلف‗ بما سّخر من قوی الطبيع‗ لمنافعهي« - 29
  . چه كه از نيروی طبيعت برای منافع خود تسخير كرده است شود با آن های فراوانی متنّعم می انسان امروزه با نعمت) ۱
گونی بهره امروزه انسان به نعمت) ۲   . برای منافع خود به تسخير درآورده است چه كه از نيروهای طبيعت شود با آن مند می های گونا
  . آورد ها را از نيروهای طبيعی برای منافع خودش به تسخير در می شود و آن های فراوانی متنّعم می اين روزها انسان با نعمت) ۳
گون بهره  انساِن امروز با نعمت) ۴   . خود درآورد شود تا تمام نيروهای طبيعت را برای منافع خودش به تسخير مند می گونا
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   :الخطأعين  -30
  . بخشيد پادشاه در هر روز دو دينار طال به خاطر دلسوزی بر فقير می.: كان الملك يهُب في كّل يوم دينارين ذهباً شفقً↨ علی المسكين) ۱
  . كو شده بودكارمند از نظر اخالقی در طول پژوهش خود در شركت ني.: كانت الموظّف↨ قد حسنت خلقاً طول دراستها في الشرك↨) ۲
  . كه به ميدان نقش جهان رسيدم، اندكی استراحت كردم پس از اين.: بعد أن وصلُت إلی ساح↨ نقش جهان، استرحُت قليالً ) ۳
  . داری، دو منش برای آزادگانند راستی و امانت.: الّصدق و األمانَ↨، فإنّهما سجّي↨ األحرار) ۴

  : عّين الصحيح في المفهوم -31
گر نمی.: َمن جدَّ َوجَد) ۱   . شوی تا به آب نزنی، شنا
  .خوره گر از كوزه شكسته آب می كوزه.: اليلدغ المؤمن من ُجحرٍ مّرتين) ۲
  . مرغ همسايه غازه.: الجار ثّم الدار) ۳
  . مونه ماه هميشه زير ابر پنهان نمی.: المرء مخبوء تحت لسانه) ۴

 : ».اش با دشمن خود جنگيد، او را به سرعت بر زمين زد كه برای عقيده مرد زاهد زمانی« - 32

  . قاتَل الرجل الناسك لعقيدة مع عدّوه يصارعه صرعاً سريعاً  إنْ ) ۲  . الرجل ناسك عندما قاتل عدّوه لعقيدته صارع في األرض بسرع↨ٍ ) ۱
  . إّن الرجل الناسك قاتَل العدّو لعقيدته فصارعه سريعاً ) ۴  . لّما قاتَل الرجل الناسك عدّوه لعقيدته، صارعه صراعاً سريعاً ) ۳

 : ».اند ها سايه افكنده از عمق كالم اين دانشمند فرزانه دريافتم كه تاريكی و نادانی بر انديشه« -33

  . ضل↨ أّن الظلم↨ و الجهال↨ قد خّيمت علی اآلراءأنا فهمت من المغزی كالم هذه العالم↨ الفا) ۱
  . أدركُت من مغزی الكالم لهذا العالم الفاضل أّن الظالم و الجهل قد خّيما علی األفكار) ۲
  . أدرك من مغزی كالم هذا العالم الفاضل↨ أّن الظالم و الجهال↨ تخّيمان علی آراءنا) ۳
  . أّن الظلم↨ و الجهل قد خّيما علی األفكار  العميق↨كنت قد فهمت من كالم هذا العالم الفاضل ) ۴
  ّ۳۴ـ  ۴۲( بما يناسب النّص أجب عن األسئل‗  اقرأ النّص التالي بدّق‗ ثم(:  

و ذلك مجموع‗ من العواصف الّتي تدور بشكل حلزونّي في سرعات كبيرة و تنتقـل . ظاهرة اإلعصار ريٌح شديدٌة تحدث بسبب الضغط الجّوي
الّدول القريب‗ من المحيطات باتّخاذ جميع االحتياطات األمنّيـ‗ للحفـظ مـن  تقوملهذا األمر، ). خشكی(و المحيطات إلی اليابس‗ من البحار أ

تصُل سرع‗ اإلعصار القـوّي إلـی ). ای بمب هسته(قّوة كبيرة تفوُق قّوة الُقنبل‗ النوويّ‗  تحملإّن هذه األعاصير . خسائر األعاصير عند حدوثها
لومتراً في الساع‗ و تؤّدي إلی تخريب المنازل و قطع األشجار العالي‗ و انقالب السّيارات و قطع خطوط الكهرباء و تسّبب منع الـدخول كي ۲۱۰

 الريـاحتسـتمّر هـذه . يصاحب اإلعصار عواصف و تساقط األمطار بشكل حّبات بَرد ذات حجم كبير. إلی المناطق المعّين‗ بسبب إغالق الطرق
  . ّدة أيّام و بعض األحيان تصل إلی عّدة أسابيع ولكنّها التبقی في منطق‗ واحدةالشديدة ع

  ما هو اإلعصار و متی يحدث؟  - 34
  . ريح خفيف↨ تنقل الهواء من مكان إلی مكان آخر و تحدث عند الضغط المائيّ ) ۱
  . ذلك من الظواهر الطبيعّي↨ و يحدث في الّدول البعيدة من المحيط) ۲
  . و تحدث عند الضغط الجوّي في البحار أو المحيطاتعاصف↨ شديدة ) ۳
  . مجموع↨ من الرياح الشديدة و يكون حدوثه في المناطق اليابس↨ في كّل يومٍ ) ۴

   :علی حسب النّص  الخطأعّين  -35
  . تصل سرع↨ اإلعصار القوّي إلی عشرة و مأتين كيلومتراً في الساع↨) ۱
  . ق الطرق أحياناً إّن العاصف↨ الشديدة تخّرب البيوت و تغل) ۲
  . نَری أّن قّوة اإلعصار ليست كبيرًة عندما تتساقط األمطار) ۳
  .  قطع تّيار الكهرباء و خطوطها يَُعࠩد من أضرار األعاصير القويّ↨) ۴

  »............  عندما تعصف الرياح الشديدة«: عّين الصحيح لتكميل العبارة - 36
  . تؤّدي إلی نمّو األشجار السريع) ۲    . تنقطع األمطار عّدة أسابيع) ۱
  .  تسحب المنازَل بقّوة إلی الّسماء) ۴  . تتساقط األمطار بشكل حّبات بَرد) ۳

  » .بالقنبل‗ النوويّ‗............  األعاصير شبِّهت في«  :عّين الصحيح للفراغ - 37
  السرعِ↨ ) ۴  الحجمِ ) ۳  القّوِة ) ۲  الشكِل ) ۱
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 ۳۹ و ۳۸(حيح في التشكيل عّين الص:(  
   :».تقوم الّدول القريب‗ من المحيطات باتّخاذ جميع االحتياطات األمنّي‗ للحفظ من خسائر األعاصير« -38

    األمنّيَ↨ ـ خسائرَ   المحيطاُت ـ جميَع ـ) ۲  القريبُ↨ ـ اتّخاِذ ـ األمنّيِ↨ ـ األعاصيرِ ) ۱
  ـ االحتياطاِت ـ األعاصيُر  الّدوُل ـ اتّخاذِ ) ۴  تقوُم ـ الّدوَل ـ المحيطاِت ـ جميٍع ) ۳

  : ».عّدة أيّام و بعض األحيان تصل إلی عّدة أسابيع  تستمّر هذه الرياح الشديدة« - 39
  عّدًة ـ بعُض ـ يصُل ـ عّدٍة ) ۲     الرياُح ـ أيّامِ ـ عّدِة ـ أسابيعٍ ) ۱
  ابيَع ـ أيّامٍ ـ أس  الرياَح ـ الشديدةَ ) ۴  تستمࠩر ـ الشديدُة ـ عّدَة ـ األحياِن ) ۳
  ۴۰ـ  ۴۲( عّين الصحيح في اإلعراب و التحليل الصرفّي:(  
  : »تقوم« - 40

  المستتر » هو«فعل و فاعله ضمير / ـ متعدٍّ ـ معرب ) أجوف(للغائب↨ ـ مجرد ثالثّي ـ معتّل ) ۱
  فعل و فاعله االسم الظاهر / ـ مبنّي للمعلوم ) سالم(فعل مضارع ـ مزيد ثالثّي ـ صحيح ) ۲
  » الّدوُل «فعل و فاعله / ّي ـ معتّل و اعالله باإلسكان ـ الزم ـ معرب مجرد ثالث) ۳
  فعل و فاعله ضمير مستتر و الجمل↨ فعلّي↨ / ـ مبنّي للمعلوم ـ معرب ) سالم(للغائب↨ ـ صحيح ) ۴

  : »تحمل« -41
  المستتر و الجمل↨ فعلّي↨  » هي«فعل و فاعله ضمير ) / سالم(بزيادة حرف واحد من باب تفعيل ـ صحيح  مزيد ثالثيّ ) ۱
  و منصوب محالً  » إنّ «فعل و نائب فاعله االسم الظاهر و خبر / للمجهول  ـ مبنيّ  فعل مضارع ـ للغائب↨ ـ مجرد ثالثيّ ) ۲
  و الجمل↨ فعلّي↨ و خبريّ↨ » قّوة«فاعله  فعل و/ ـ معرب  فعل ماٍض ـ للغائب ـ مزيد ثالثيّ ) ۳
  و مرفوع محالً » إنّ «المستتر و الجمل↨ فعلّي↨ و خبر » هي«فعل و فاعله ضمير / للمعلوم  ـ متعدٍّ ـ مبنيّ  للغائب↨ ـ مجرد ثالثيّ ) ۴

  : »الرياح« - 42
  نعت و منصوب بالتبعّي↨ / الصرف  جمع مكّسر ـ معّرف بأل ـ معرب ـ ممنوع من) ۱
  عطف بيان و مرفوع بالتبعّي↨ / اسم ـ جمع مكّسر ـ معرف↨ ـ معرب ـ منصرف ) ۲
  فاعل و مرفوع / و هو مذّكر ـ معّرف بأل ـ معرب » ريح«جمع تكسير و مفرده ) ۳
  به و منصوب  مفعول/ اسم ـ مفرد ـ مذّكر ـ جامد ـ نكرة ) ۴
  ‗۴۳ـ  ۵۰(عّين المناسب في الجواب عن األسئل‗ التالي:(  

 :عّين الّصحيح في النواسخ - 43

  .نا في طاع↨ اهللا عّزوجّل مَ استفرُغ أيَّ ليتَنا ن )۲  .نفوسنا مراتع للشيطان مادامت أفكاُرنا بعيداً عن اهللا )۱
  .عسی أملُنا ما انقطَع حين يصعب األمور )۴  .إنّما المجّديَن ينجحوَن في اُمورهم كلِّها )۳

 ح؟علی الفت المبنّي  ماجاءفي أّي األجوب‗  -44

  .ال صبر من هجر الحبيب العزيز في قلبنا )۲  .إنّا انتظرنا لوصولكم إلی الصّف لنبدأ الدرس )۱
كم في الجلس↨ األولی للصّف  )۴  .اصبروا متوّكلين علی اهللا لعلّكم تنجحون )۳   .رأيت أخا

 : عّين المفعول المطلق - 45

كرام األ سرور عظيم حينما قرأت شعراً شعرت ب) ۲  .في العبور من الشارع متسّرعاً  أسرعتُ  يوم االمتحان) ۱   .مّ إل
  .كّل يوم شكراً هللا الّذي خلقهما أشكر لوالديّ ) ۴  .ان من بعيدعسمَ تا تُ دققت باب بيتكم دّقتين كان) ۳

 :في الحال الخطأعّين  -46

  .المجتمعمررنا علی النساء الفاضالت يعجبنا نشاطهّن في ) ۱
  .أخطأت في حكمهاء باإلعدام و هي حكمت محكم↨ علی البري) ۲
  .شاهدُت زميلتي في معرض الكتاب و قد كان كتابان في يدها) ۳
  .ال نستوحش في طريق الحّق من قلّ↨ أهله و في قلبنا نوٌر يهدينا) ۴

  : النكرة» ما«عّين  - 47
  . ه اهللاُ ما تفعلوا من خيرٍ يعلمْ ) ۲    . َعل ما شئتني َو افْ َدعْ ) ۱
۳ ( ْ    .فهمنا أّن ما في قلبك جميٌل جّداً ) ۴    . تهأعطيُت الفقير مّما أحبَب
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 : المفّرغ عّين المستثنی - 48

  .نُملئ دلو الماء إّال واحداً مّنا تذّكرنا أنما ) ۲  . إّال قليالً ليس لي وقت لتكميل دراستي ) ۱
  .↨ما أّديت في فصل االمتحانات إّال امتحاَن اللّغ↨ العربيّ ) ۴  .يضّيع الّناس عمرهم في الخسر إّال أصحاَب اإليمان) ۳

 :فيه منصوباً  عّين المفعول - 49

كثر من سبع سنواتٍ ) ۱   .مضی علی آخر لقاؤنا أ
  .إلی الغاي↨ الّتي تدعونا للوصولاليوم فرص↨ ) ۲
  .قرب بيتنا مناظره رائع↨ و مشاهده خّالب↨) ۳
  .قرأُت الكتاب كلّه سبع↨ أيامٍ بدون وقف↨) ۴

  : فيه من المحّسنات اللفظّي‗ ليسعّين ما  -50
۱ ( ْتنِبوا كثيراً ِمَن الظَّنِّ يا أيࠩها الّذيَن آَمنوا اج   ۲ (حَرإنّا أعطيناك الكوثَر فَصلِّ لربّك و ان   
۳ (↨و يوَم تقوم الساع↨ يُقِسم المجرمون ما لبثوا غيَر ساع   ۴ (فأّما اليتيَم فَال تقَهر و أّما السائَل فال تَنَهر   

  
» های متعدد پديد آمدن جهان از اصل«و » هدايت به سوی مقصدی معين«، »حق تصرف داشتن«، »خداوند شريک و همتايی ندارد«مضامين  - 51

 كدام اشاره دارد؟به ترتيب به 

  توحيد در خالقيت ـ توحيد در واليت ـ توحيد در ربوبيت ـ توحيد در خالقيت )۱
  اصل توحيد ـ توحيد در واليت ـ توحيد در ربوبيت ـ توحيد در خالقيت )۲
  توحيد در خالقيت ـ توحيد در مالكيت ـ توحيد در واليت ـ شرک در خالقيت )۳
  توحيد در ربوبيت ـ شرک در خالقيت اصل توحيد ـ توحيد در واليت ـ )۴

اسـت و ............  و............  های مـرتبط بـه سـنت» های باتقوا و شكيبا چند برابر شدن انسان«و » های خوب از بد مسبب جداشدن انسان« - 52
 .كند راه رسيدن به كمال را هموار می............  شناخت

  ابتالء ـ توفيق ـ قوانين خلقت جهان )۱
كم بر زندگی انسانا )۲   ها بتالء ـ توفيق ـ قوانين حا
كم بر زندگی انسان  آزمايش ـ سنت )۳   ها تفاوت در پاداش ـ قوانين حا
  تفاوت در پاداش ـ قوانين خلقت جهان  آزمايش ـ سنت )۴

 .است............  و............  خواهد بود كه اين خود نوعی............  اين است كه............  ی خدا به در بيان قرآن كريم وعده -53

  گويی ـ محتوم بخشی از مؤمنان ـ جانشينی در زمين ـ پيش )۱
  بينی ـ محتوم تمامی مؤمنان ـ جانشينی در زمين ـ پيش )۲
  گويی ـ مشروط بخشی از مؤمنان ـ استقرار دين الهی ـ پيش )۳
  بينی ـ مشروط تمامی مؤمنان ـ استقرار دين الهی ـ پيش )۴

گر عمل صالح باشد و نيت فاسد به آن رابطه می............  نظر اخالص و ريااز  - 54 گـر  می............  تواند ميان نيت و عمل برقرار باشد و ا گوينـد و ا
 .انسان است............  عمل ناصالح باشد و نيت صالح معلول

  چهار ـ ريا ـ جهل )۲    دو ـ ريا ـ جهل )۱
  چهار ـ فاقد حسن فاعلی ـ خود برتربينی )۴  خود برتربينی دو ـ فاقد حسن فاعلی ـ )۳

قضای حتمی خداوند اسـت «: فرمايد می............  است و امام............  به برپايی قيامت،) عج(وجه شباهت در تشبيه ظهور حضرت امام عصر  -55
گر به بنده  .ارتباط مفهومی دارد............  ی و اين عبارت با آيه» .جام دهدكه گناهی ان گيرد مگر آن ی خود نعمتی دهد آن نعمت را از او نمی ا

گاهی انسان )۱ گهانی بودن ظهور و عدم آ   ...ذلك بِاَنَّ اَهللا لم يك مغيراً نعم↨ ـ ) ع(ها از زمان آن ـ باقر  نا
گاهی انسان )۲ گهانی بودن ظهور و عدم آ   ...لم يك مغيراً نعم↨ ذلك بِاَنَّ اَهللا ـ ) ع(ها از زمان آن ـ علی  نا
گهانی بودن و عدم شايستگی انسان )۳   ...ان اهللا اليغير ما بقوم ـ ) ع(مندی از ظهور ـ باقر  ها در بهره نا
گهانی بودن و عدم شايستگی انسان )۴   ...ان اهللا اليغير ما بقوم ـ ) ع(مندی از ظهور ـ علی  ها در بهره نا
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  كنـد و اميرالمـؤمنين در ايـن بـاره  ی مرگ اين است كـه آدمـی را از يـک هسـتی بـه هسـتی بـاالتری منتقـل می درباره............  ديدگاه - 56
 »............«: فرمايند می

  .ايد  ايد بلكه برای بقا آفريده شده پيامبران الهی ـ برای نابودی و فنا خلق نشده )۱
  .ايد  بلكه برای بقا آفريده شدهايد  منكران معاد ـ برای نابودی و فنا خلق نشده )۲
  .پيامبران الهی ـ دوران زندگی ميدان از دست دادن جان است و فرار از آن عين نزديک شدن به آن است )۳
  .منكران معاد ـ دوران زندگی ميدان از دست دادن جان است و فرار از آن عين نزديک شدن به آن است )۴

است و رساندن به مقصود پس از ............  ی ی شريفه مفهوم با آيه گريستن در خود و جهان، هميافتن خدا و احساس محبتش در دل پس از ن -57
 .مشهود است............  ی ی شريفه مندی از تالش و امدادهای غيبی در آيه بهره

۱(  ...اال ما رحم ربی ان ربی غفور رحيم  ـ المحسنينوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان اهللا لمع  
۲(  ًفاقم وجهك للدين حنيفا...  ـلقد كرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطيبات  
۳(  ...اال ما رحم ربی ان ربی غفور رحيم  ـلقد كرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطيبات  
۴(  ًفاقم وجهك للدين حنيفا...  ـوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان اهللا لمع المحسنين  

كه انسان اعمال خود  است و اين............  چه در تناسب جرم و كيفر وجود دارد، باشد و آن می............  پاداش و كيفری كه غيرقابل تغيير است، -58
 ............  ای باشد، يعنی ذره  ی يابد گرچه به اندازه را در قيامت حاضر می

  .تر از آن دو است طبيعی ـ طبيعی ـ تجسم اعمال كه عميق و كامل )۱
  .تر از آن دو است تر و كامل وضعی ـ طبيعی ـ تجسم اعمال كه عميق )۲
  .وضعی ـ قراردادی ـ صورت حقيقی اعمال كه در دنيا برای ما قابل مشاهده نيست )۳
  .طبيعی ـ قراردادی ـ صورت حقيقی اعمال كه در دنيا برای ما قابل مشاهده نيست )۴

به ترتيب اشـاره بـه » يا ليتنی مت قبل هذا و كنت نسياً منسياً «و » قالت انی يكون لی غالم و لم يمسسنی بشر و لم اك بغياً «ی  آيات شريفه - 59
گيريم باطن بر  نتيجه می» .دل به هر جا رود، عمل هم به همان جا رود«رد و با توجه به عبارت دا............  و............ های عفت و پاكدامنی  جلوه
 . دارد............  ظاهر

  حضرت مريم ـ حضرت مريم ـ تقدم )۲  حضرت يوسف ـ حضرت مريم ـ تقدم )۱
  حضرت مريم ـ حضرت يوسف ـ تأخر )۴  حضرت يوسف ـ حضرت يوسف ـ تأخر )۳

بر برپا شدن دادگاه عـدل الهـی در ............  باشد و اين مرحله می............  ز قيامت، بودن پيامبران و امامان است كه معلولبهترين گواهان رو - 60
 .است............  ی اعمال ی دوم قيامت بوده و نسبت به دادن نامه مرحله

  بودن از هر خطايی ـ مقدم ـ مؤخر مصون و محفوظ )۱
  دن از هر خطايی ـ مؤخر ـ مؤخر بو مصون و محفوظ )۲
  ها در دنيا ـ مؤخر ـ مقدم ديدن ظاهر و باطن اعمال انسان )۳
  ها در دنيا ـ مقدم ـ مقدم ديدن ظاهر و باطن اعمال انسان )۴

ی  شود و نتيجه می به ذهن متبادر كدام موضوع» ...و من آياته خلق السماوات و االرض و اختالف السنتكم و الوانكم «ی شريفه  با توجه به آيه -61
گر انسان درک كند كه جهان رو به سوی خدا دارد و يقين داشته باشد به خود و كارهای خود توجه ديگری خواهد كرد چيست؟ اين  كه ا

  .ادهای زندگی و عمر را به آسانی از دست نخواهد د ها ـ انسان فرصت ها و زبان هايی حكيمانه برای جهانيان به جهت تفاوت رنگ نشانه )۱
  .های زندگی و عمر را به آسانی از دست نخواهد داد هايی حكيمانه برای دانايان به جهت اراده و مشيت الهی ـ انسان فرصت نشانه )۲
  .ی حضور در پيشگاه الهی خواهد كرد خود را آماده  ها ـ انسان ها و زبان هايی حكيمانه برای دانايان به جهت تفاوت رنگ نشانه )۳
  .ی حضور در پيشگاه الهی خواهد كرد خود را آماده  ی حكيمانه برای جهانيان به جهت اراده و مشيت الهی ـ انسانهاي نشانه )۴

است و مستند قرآنـی مرجعيـت دينـی ............  ی و واليت ظاهری به عهده............  واليت معنوی امام) عج(در عصر غيبت كبری امام زمان  - 62
 .است............  ی ی شريفه آيه

  ليتفقهوا فی الدينيابد ـ ولی فقيه ـ  استمرار می )۱
  و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهمشود ـ ولی فقيه ـ  منقطع می )۲
  و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهميابد ـ فقيه دارای شرايط ـ  استمرار می )۳
  ی الدينليتفقهوا فشود ـ فقيه دارای شرايط ـ  منقطع می )۴
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 به كدام بعد توحيد اشاره دارد و بيانگر چيست؟ قل يحييها الذی أنَشأها اول مرة و هو بكل خلق عليمی  آيه - 63

  .كند ی مخلوقات را به سوی هدف معين هدايت می توحيد در خالقيت ـ خداوند همه )۱
  .های متعدد پديد نيامده است توحيد در ربوبيت ـ جهان دارای چند مبدأ نيست و از اصل )۲
  .های متعدد پديد نيامده است توحيد در خالقيت ـ جهان دارای چند مبدأ نيست و از اصل )۳
  .كند ی مخلوقات را به سوی هدف معين هدايت می توحيد در ربوبيت ـ خداوند همه )۴

 ؟يستنهای جامعه  ی تقويت بنيان ل از اقدامات بزرگ دربارهيک از موارد ذي كدام -64

  تالش برای پيشگام شدن و علم و فناوری )۱
  همراه كردن ديگران با خود )۲
گاهی دقيق از تمدن اسالمی و تمدن جديد )۳   تالش برای كسب آ
  تقويت عزت نفس عمومی )۴

بـه ترتيـب در آيـات » ضرورت اجـرای احكـام اسـالمی«و » ی انجام دستورات شيوهو ) ص(خدا  گيری از گفتار و رفتار رسول  بهره«مفاهيم  - 65
 .تجلی دارد............  و............  ی شريفه

۱( ↨يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكم  ـ ًلن يجعل اهللا للكافرين علی المؤمنين سبيال  
۲( ان اهللا اليحب الكافرينقل اطيعوا اهللا و الرسول فان تولوا ف  ـ ًلن يجعل اهللا للكافرين علی المؤمنين سبيال  
۳( ↨يتلو عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكم  ـلقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان  
۴( قل اطيعوا اهللا و الرسول فان تولوا فان اهللا اليحب الكافرين  ـارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان لقد  

به ترتيب به آثار كدام موارد اشاره » تأمين حقوق افراد«و » انتقام از دشمنان«، »ها تشويق و ترغيب ديگران به خوبی«، »دوام سالمت جامعه« - 66
 دارد؟

  ی دوم ـ پيشگيری ی اول ـ وظيفه دعوت به خير و نيكی ـ وظيفه )۱
  ی دوم ـ امر به معروف و نهی از منكر به معروف و نهی از منكر ـ پيشگيری ـ وظيفه امر )۲
  ی دوم ـ امر به معروف و نهی از منكر ی اول ـ پيشگيری ـ وظيفه وظيفه )۳
  ی اول ـ پيشگيری ـ درمان دعوت به خير و نيكی ـ وظيفه )۴

به ) ص(تر مسلمانان به آن حضرت شد و چرا رسول خدا  ی بيش خالفت سبب عالقهی كوتاه  بود كه در دوره) ع(كدام ويژگی اميرمؤمنان علی  - 67
 كرد؟ های گوناگون فضايل ايشان را برای مردم بيان می صورت

  و عمل كردن مطابق با نظر ايشان) ع(وری از علم امام علی  تالش آن حضرت برای اعتالی جايگاه تشيع ـ وجوب بهره )۱
  دست گرفتن رهبری های خودسرانه برای به از شرايط زمان و فعاليت) ص(بينی پيامبر  ات ـ پيشرعايت اصل عدالت و مساو )۲
  و عمل كردن مطابق با نظر ايشان) ع(وری از علم امام علی  رعايت اصل عدالت و مساوات ـ وجوب بهره )۳
  دست گرفتن رهبری های خودسرانه برای به فعاليت از شرايط زمان و) ص(بينی پيامبر  تالش آن حضرت برای اعتالی جايگاه تشيع ـ پيش )۴

» ناپذير كردن جامعه در مقابل فساد  آسيب«و » های درونی و بيرونی داشتن از آسيب محفوظ نگه«، »ی فرزند ريزی برای آينده برنامه«مفاهيم  - 68
 های زن يا مرد در خانواده اشاره دارد؟ يک از نقش به ترتيب به كدام

  ز با فرزند ـ محبت و نظارت پدری ـ تدبير امور خانهآمي ی محبت رابطه )۱
  محبت و نظارت پدری ـ مديريت و نگاهبانی از حريم خانواده ـ تدبير امور خانه )۲
  آميز با فرزند ـ محبت و نظارت پدری ـ همسرداری ی محبت رابطه )۳
  محبت و نظارت پدری ـ مديريت و نگاهبانی از حريم خانواده ـ همسرداری )۴

توحيـد ............  و............  به ترتيب مرتبط با بعد» مناسبات سياسی و اقتصادی«و » انتخاب دوست«تجلی توحيد در جهت الهی در مفاهيم  - 69
 .است............  مربوط به مفهوم............  ی ی شريفه عبادی است و آيه

  ـ اول اعبدوا اهللا و اجتنبوا الطاغوتو لقد بعثنا فی كل ام↨ رسوالً ان فردی ـ اجتماعی ـ  )۱
  ـ دوم و لقد بعثنا فی كل ام↨ رسوالً ان اعبدوا اهللا و اجتنبوا الطاغوتاجتماعی ـ فردی ـ  )۲
  ـ دوم و من يسلم وجهه الی اهللا و هو محسنفردی ـ فردی ـ  )۳
  ـ اول و من يسلم وجهه الی اهللا و هو محسنفردی ـ اجتماعی ـ  )۴
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از فرايض ............  و............  السبيل به ترتيب اشاره به القربی و ابن الهی است و ذی............  براساس صفت............  براساس آيات قرآنی وجوب - 70
 .انفاق دارند

  خمس ـ علم و حكمت ـ خمس ـ زكات )۲  زكات ـ علم و حكمت ـ خمس ـ خمس )۱
  خمس ـ عزت و حكمت ـ زكات ـ خمس )۴  زكات ـ عزت و حكمت ـ خمس ـ زكات )۳

 .تجلی دارد ............  ی ی شريفه و اين موضوع در آيه............  داده، يعنیها قرار  ی ما انسان را در وجود همه............  ی ی اوليه خداوند مرتبه -71

  فالهمها فجورها و تقواهاجوييم ـ  تقوا ـ خوبی را دوست داريم و از بدی بيزاری می )۱
  فالهمها فجورها و تقواهاجوييم ـ  ايمان ـ خوبی را دوست داريم و از بدی بيزاری می )۲
  ...فليستجيبوا لی و ليؤمنوا بی تقوا ـ زمام لجام خود را در كنترل و اختيار خود داريم ـ  )۳
  ...فليستجيبوا لی و ليؤمنوا بی ايمان ـ زمام لجام خود را در كنترل و اختيار خود داريم ـ  )۴

 ی عدم عصـمت پيـامبران در گمراهی و انحراف مردم نتيجه است و امكان............ برخورداری از  گرفتار خطا و اشتباه نشدن پيامبران در گرو - 72
 .است............ 

  های الهی ايمان و تقوا ـ اجرای فرمان )۲  ايمان و تقوا ـ تعليم و تبيين تعاليم  )۱
  های الهی بينش عميق ـ اجرای فرمان )۴  بينش عميق ـ تعليم و تبيين تعاليم )۳

گر از ما بپرسند  - 73 ............  زيرا............  گوييم با در پاسخ می» ستادگی و عزت در برابر هوس و گناه را در خود تقويت كنيم؟توانيم اي چگونه می«ا
 .به آن اشارت دارد............  ی ی شريفه و آيه

  للذين احسنوا الحسنی و زيادة و ال يرهق وجوههمی عزت خداوند است ـ  ها ـ سرچشمه روی آوردن به نيكی )۱
ُة جميعاً ها ـ تمام عزت از آن خداست ـ  روی آوردن به نيكی )۲   من كان يريد العزة فللّه الِعزَّ
ُة جميعاً ی عزت خداوند است ـ  روی آوردن به خدا ـ سرچشمه )۳   من كان يريد العزة فللّه الِعزَّ
  ال يرهق وجوههمللذين احسنوا الحسنی و زيادة و روی آوردن به خدا ـ تمام عزت از آن خداست ـ  )۴

 .تجلی دارد............  ی ی شريفه پيروزی و چيره شدن است و اين موضوع در آيه ............ پذيرش واليت خداوند و پيامبرش - 74

  ان االرض هللا يورثها من يشاء من عباده و العاقب↨ للمتقينعلت ـ ) ۱
  العاقب↨ للمتقينان االرض هللا يورثها من يشاء من عباده و معلول ـ ) ۲
  هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دين الحق ليظهره علی الدين كلهعلت ـ ) ۳
  هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دين الحق ليظهره علی الدين كلهمعلول ـ ) ۴

گر عقـدی بـه  ادرپدر و م اند كه در مورد همسر آينده خود با پيشوايان دين ما از ما خواسته............  با توجه به عبارت -75 خود مشورت كنيم و ا
 .ندارد............  است و............  زور انجام گيرد

  و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً ـ حرام ـ صحت) ۱
  و من آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً ـ باطل ـ مشروعيت) ۲
  حب الشی يعمی و يصم ـ باطل ـ مشروعيت) ۳
  ی و يصم ـ حرام ـ صحتحب الشی يعم) ۴

 
 

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- I got fired from the company, but ............ I have a little money saved up, for the time being, I won’t 
have trouble with living expenses.  

1) whether 2) although 3) when 4) since 
77- This theater isn’t big enough for the play ............ here. We will need at least another 100 seats.  

1) to perform 2) that being performed 3) performed 4) to be performed  
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78- I could listen to him for hours. He’s one of the most ............ people I’ve ever met. 

1) interested 2) interestingly 3) interesting 4) interests 
79- Sarah looks really pleased with herself. She ............ have passed her driving test this morning. 

1) could  2) should 
3) must  4) would 

80- His ............ has increased since he went on that public speaking course. He gave a talk to 200 people 
last week and he didn’t seem at all nervous.  

1) confidence  2) presentation 
3) speech  4) personality 

81- When we got to the airport, she suddenly ............ she’d left her passport at home. 
1) realized  2) instructed 
3) predicted  4) expected 

82- We need stricter laws to protect the ............ from the smoke and gases released by cars and factories. 
1) destination  2) environment 
3) procedure  4) network 

83- Marina was offered an amazing job in China, but she ............ it ............ because she wanted to stay in 
Paris. 

1) picked / up  2) took / off 
3) turned / down  4) made / up 

84- The magazine article ............ ten different digital cameras and ranked them according to price and ease 
of use.  

1) performed 2) involved 3) divided 4) evaluated 
85- The relationship between a mother and a child is very important for the ............ development of the 

child.  
1) domestic 2) emotional 3) direct 4) straight 

86- The introduction of the fax and more recently e-mail has made it much easier to ............ with other 
people all around the world. 

1) surround  2) organize 
3) communicate  4) emphasize 

87- He crashed his motorbike, but he wasn’t going fast so he wasn’t ............ injured. He just cut his hand. 
1) primarily 2) seriously 3) personally  4) exactly 
 

PART B: Cloze Test 
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. 

 

Every movement you make is powered by muscles. Muscles are controlled by nerve signals from the 
brain. There are three main types of muscles – skeletal, smooth, and cardiac. Skeletal muscle is also called 
striated muscle, and it covers the bones of the skeleton. It is …88… to the bones by cords called tendons. 
…89… the muscle contracts, or shortens, it moves the bone. Skeletal muscles are also called voluntary 
muscles because they …90… at will. Smooth muscle is found in the digestive system, bladder, and blood 
vessels. It is called involuntary muscle because it works automatically, even when you are asleep. Cardiac 
muscle is found only in the heart. All muscles need energy in order to work …91… . Blood carries oxygen 
and glucose (sugar) to muscles …92… . As a muscle works harder, it needs more fuel, so the heart pumps 
faster to supply it with more blood. 

 

88- 1) located  2) removed 3) covered 4) attached 

89- 1) When 2) Unless 3) Whereas 4) Whether 

90- 1) can be controlled  2) controlled   

3) had been controlled  4) being controlled 
91- 1) similarly 2) artificially 3) properly 4) willingly  

92- 1) providing themselves with fuel 2) to provide them with fuel 

3) having with fuel provided for them 4) provided theirs with fuel 
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PART C: Reading 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. 

 

Passage 1: 
Asteroids – small bodies in space – have collided with Earth many times. The best-known strike 

occurred about 65 million years ago and created a huge crater in the Gulf of Mexico. After striking Earth, 
the asteroid likely caused huge tsunamis, or waves thousands of feet high. Dust particles probably filled the 
air. Scientists believe this dust blocked sunlight, eventually causing the planet to cool. Lack of sunlight may 
also have affected plant life, which is possibly what killed most dinosaurs. 

A more recent large asteroid impact happened in 1908 in Siberia, Russia. As the asteroid exploded, it 
scorched and leveled trees for miles around. For several months afterward, astronomers reported increased 
dust in Earth’s atmosphere. 

Today, several scientists around the world track asteroid movement. When astronomers discover a new 
asteroid, they photograph it over several days. Then they use the pictures to create computer models of its 
possible orbits. Next they compare those orbits to Earth’s orbit. Based on the comparisons, they try to 
determine how close to Earth the asteroid might pass. 

Scientists have created the Torino Scale to measure how likely it is that an asteroid will collide with 
Earth in the next 100 years. The scale goes from “0” (no probability) to “10” (definite impact). In 2004, 
astronomers observed an asteroid that they named 2004 MN4. They predicted it would pass near Earth in 
2029 and gave it a rating of “4” on the Torino Scale. However, after studying it for several months, they 
decided that the asteroid will not strike Earth and changed its rating to “0”. 

 

93- Which of these do scientists think happened last after the asteroid fell in the Gulf of Mexico? 
1) Trees were scorched.  2) The planet cooled. 
3) Giant tsunamis formed. 4) The air filled with dust. 

94- The word “eventually” in the first paragraph is closest in meaning to ............ . 
1) deeply  2) finally 
3) globally  4) mostly 

95- When astronomers discover a new asteroid, they first ............ . 
1) take pictures of it  
2) calculate its score on the Torino Scale 
3) create computer models 
4) compare its orbit to Earth’s 

96- The word “its” in the last sentence refers to ............ . 
1) Earth 2) Torino Scale 3) 2004 MN4 4) the year 2029 
 

Passage 2:   
Thousands of years ago, the Greek philosopher Plato wrote about a city called Atlantis, located 

somewhere near the Atlantic Ocean. The city he described was nearly perfect. The people were advanced in 
math, science, and engineering. The buildings and gardens were beautiful. Fountains flowed with hot and 
cold water, and stone walls were decorated with gold and silver. Plato told of Atlantis’s end – how the city 
was destroyed in a terrible flood because its people did not properly worship the gods. Ever since, because 
the location of the city was never clear, people have wondered if Atlantis really existed. Many have 
searched for evidence around the world, even beneath the sea. 

Some people believe Atlantis was once located on the Greek island of Santorini. The island was 
inhabited by the Minoans, a society with advanced scientific knowledge. Santorini was ripped apart by a 
volcanic eruption around 1500 bc, which could explain the lack of any remains of the city. Others think 
Atlantis was on Easter Island in the Pacific Ocean because Plato described enormous statues like the ones 
that have been found there. Still other people place the lost city in the mountains of Bolivia, in the China 
Sea, or in Africa. The fact is that no remains from Atlantis have ever been found. This has led many experts 
to conclude that Atlantis was made up, a perfect city that existed only in Plato’s mind. 
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97- Paragraph 1 mainly deals with ............ . 

1) the destruction of Atlantis 2) the Greek philosopher Plato 
3) Plato’s description of Atlantis 4) the possible location of Atlantis 

98- How did Plato describe Atlantis’s end? 
1) It was destroyed by a flood. 
2) It was ripped apart by a volcanic eruption. 
3) It sank to the bottom of the sea. 
4) It was destroyed by angry gods. 

99- Which detail best supports the idea that Atlantis never existed? 
1) People think it was in many different places. 
2) Plato wrote that the city was perfect. 
3) The city’s people were advanced in math, science and engineering. 
4) No remains of the city have ever been found. 

100- Which sentence would make the most sense at the end of the passage? 
1) Maybe modern satellite photos will find Atlantis in the future. 
2) We may never learn whether Atlantis was real or imaginary. 
3) Plato taught the great Greek philosopher Aristotle. 
4) Many stories tell about the lost city of Atlantis. 
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 محل انجام محاسبات

  
  
  
  
  
 

  
گر -101 Aا {a , b , c , d} وB {a , c , d , e}ی ی حاصل از اجتمـاع دو مجموعـه ، مجموعه(A B) (B A)  وA (A B)   چنـد

  عضو دارد؟ 
۱ (۲   ۲ (۳   ۳ (۴   ۴ (۵   

ی عبارت ساده شده -102  


4 4 1 3 324 54 3 2   كدام است؟  3

۱ (۵   ۲ (۶   ۳ (۷   ۴ (۸   

)xدر تقسيم - 103 x x ) 3 22 5 xازای ، مقدار خارج قسمت بهx2ی ا بر دو جمله 4  2  كدام است؟ 

۱ (۱۶   ۲(16   ۳ (۸   ۴(8   

xی عبارت ساده شده -104 x x x x( )
xx x x

    
 

2 2
2 2

6 2 3 3
4

  كدام است؟  

۱(x
x



3
1   ۲(x

x



2
3   ۳(x

x



2
1   ۴(x

x



3
2   

گر - 105 xا
x

 32 xباشد، حاصل 64
x

2
2

94
16

  كدام است؟  

۱ (۳۹   ۲ (۳۸   ۳ (۳۷   ۴ (۳۶   
0/ريزی، عدد تصادفی حساب برنامه به كمک ماشين ۳۴ی  برای انتخاب نمونه به اندازه. باشد می ۲۵۰ی يک جامعه  اندازه -106 شود،  ظاهر می 623

  ی انتخاب شده كدام است؟  شماره
۱ (۱۵۵   ۲ (۱۵۶   ۳ (۱۵۷   ۴ (۱۵۸   

]ی وسط حدود دسته. اند بندی شده طبقه دسته ۷ی آماری در  داده ۱۲۰ - 107 )59 گر. است 63 87/ا باشـند، زاويـه  ۷۱تر از  ها كم درصد داده 5
  ای كدام است؟  ی آخر در نمودار دايره مركزی مربوط به دسته

۱(75   ۲(55   ۳(45   ۴(35   
ضريب . است ۲۰۰ها  و مجموع اين داده ۳۶۰ها برابر  ها از ميانگين آن داده آماری، مجموع مجذورات اختالف داده ۴۰ی آماری با  در يک جامعه - 108

  ها كدام است؟  تغييرات اين داده
۱(/0 2   ۲(/0 4   ۳(/0 6   ۴(/0 8   

گر -109 fا (x) x | x | x 2 1 f، حاصل92 ( )2   كدام است؟  6

۱ (۴   ۲(4   ۳ (۱۳   ۴(13   
)خط گذرنده از نقاط -110 , )1 )و 9 , )1  كند؟  ها را با كدام طول قطع میx، محور 3

۱ (۱   ۲(1   ۳ (۲   ۴(2   
xی های معادله در مورد جواب -111 x   2 7   كدام گزينه صحيح است؟  1

  يک جواب مثبت ) ۴  دو جواب مثبت و منفی ) ۳  دو جواب قرينه ) ۲  فاقد جواب ) ۱

yی خط به معادله - 112 x 2 yنمودار تابع درجه دوم 10 x 2  كدام است؟  Bو  Aی  ی دو نقطه فاصله. كند قطع می Bو  A را در نقاط  2

۱(5 2   ۲(4 2   ۳(6 5   ۴(4 گاج   5
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 محاسباتمحل انجام 

  
  
  
  
  
 

 باشد، كدام است؟  Aكه دو حرف آن  ” PASDAR“ی  حرفی از حروف كلمه ۴های  تعداد جايگشت -113

۱ (۷۲   ۲ (۹۶   ۳ (۱۲۰   ۴ (۱۴۸   
گر جمله. ی هشتم است برابر جمله ۸ی پنجم  ی هندسی، جمله در يک دنباله - 114 مجموع جمـالت ايـن دنبالـه  باشد، حد ۱۲ی سوم اين دنباله  ا

 كدام است؟ 

۱ (۶۴   ۲ (۷۲   ۳ (۸۴   ۴ (۹۶   
هايی  هـا، بـه ترتيـب تشـكيل چـه نـوع دنبالـه های آن ها و مساحت محيط. ايم در نظر گرفته... و  ۳، ۲، ۱هايی با اضالع اعداد طبيعی  مربع -115

  دهند؟  می
  مربعی ـ مثلثی ) ۲    حسابی ـ مربعی ) ۱
  حسابی ـ مثلثی ) ۴    مثلثی ـ مربعی ) ۳

گر - 116 logا ( x )  2 2 1   كدام است؟  x16باشد، حاصل لگاريتم 2
۱(1   ۲ (۱   ۳ (۴   ۴ ( صفر  

سرمايه اوليه پنج برابر  با همين روند، پس از چند سال. درصد است ۳شود،  گذاری در يک پروژه كه در پايان هر ماه واريز می نرخ سود سرمايه - 117
/شود؟ می / /(log , log ) 10 3 1 01 5 0 6   
۱ (۵   ۲(/5 2   ۳(/5 4   ۴(/5 6   

ازای هر واحد كااليی كه اضافه خريداری شود، او حاضر است  به. فروشد تومان می ۸۰۰واحد از كاالی خود را به قيمت هر واحد  ۲۰ای  فروشنده -118
كثر درآمد فروشنده چقدر است؟ . تومان بر روی هر واحد كاال تخفيف دهد ۱۰  حدا

۱ (۲۳۰۰۰      ۲ (۲۵۰۰۰   
۳ (۲۷۰۰۰     ۴ (۲۹۰۰۰   

اختالف تخمين احتمال و احتمال نظری در اين . بار الاقل يكی از اعداد رو شده زوج بوده است ۱۴۵بار انجام آزمايش پرتاب دو تاس،  ۲۰۰در  - 119
  آزمايش كدام است؟ 

۱(1
10   ۲(1

20   ۳(1
30   ۴(1

40   

بـا . گـردانيم ی آن، دوباره به ظرف بر می ها برداشته و با ثبت شماره يک گوی از بين آن. نوشته شده است ۵تا  ۱گوی يكسان ارقام  ۵بر روی  -120
 است؟  ۵با كدام احتمال اين عدد مضرب . تكرار اين آزمايش، عدد تصادفی دو رقمی حاصل شده است

۱(/0 1   ۲(/0 2   ۳(/0 3   ۴(/0 4   

  
 كند؟  زير را به درستی معرفی می» كاال يا خدمات«كدام گزينه  - 121

  »باف پزشكی ـ تابلوفرش دست ی آرد ـ دندان ی حقوقی ـ گندم در تهيه گير برقی ـ لوازم التحرير ـ مشاوره آبميوه«
  ای ـ كاالی تجملی  ای ـ خدمت واسطه كاالی مصرفی ـ كاالی نهايی ـ خدمت نهايی ـ كاالی واسطه) ۱
  ای ـ خدمت نهايی ـ كاالی تجملی  ای ـ كاالی واسطه كاالی بادوام ـ كاالی مصرفی ـ خدمت واسطه) ۲
  كاالی غيرضروری ای ـ كاالی نهايی ـ خدمت نهايی ـ كاالی مصرفی ـ خدمت نهايی ـ  كاالی سرمايه) ۳
گاج  ای ـ كاالی بادوام  ای ـ كاالی مصرفی ـ خدمت واسطه ای ـ كاالی ضروری ـ خدمت واسطه كاالی سرمايه) ۴
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 : رو با توجه به اطالعات جدول فرضی روبه -122

  توليد ناخالص ملّی ) الف
  ی توليد خالص ملّی  سرانه) ب
  . ی استهالک ساليانه را محاسبه كنيد هزينه) ج
   ۱۰: ،  ج۳۲: ،  ب۹۷۰: الف) ۱
   ۱۰: ،  ج۳۲: ،  ب۱۰۴۰: الف) ۲
   ۱۰۰: ،  ج۴۲: ،  ب۹۷۰: الف) ۳
32/:،  ب۱۰۴۰: الف) ۴    ۱۰۰: ،  ج33

 : با توجه به نمودار زير -123

  شده است؟  ای نمايش داده  در كدام مسير، توليد كل به روش هزينه) الف
كنند تـا  های ايجادشده در فرآيند توليد را با هم جمع می در كدام روش كل ارزش افزوده) ب

  توليد كل به دست آيد؟ 
  دهد؟  توليد كل به روش درآمدی چه عددی را نشان می) ج
  شوند؟  ان افراد حقوقی معرفی میدر اين نمودار، كدام گروه به عنو) د
  های اقتصادی  بنگاه: قابل محاسبه نيست  د: شده  ج روش ارزش ايجاد: ب  ۲مسير : الف) ۱
  خانوارها : د  ۵۰۰۰تر از  بيش: روش ارزش افزوده  ج: ب  ۴مسير : الف) ۲
  خانوارها : د  ۵۰۰۰دقيقاً : ای  ج روش هزينه: ب  ۲مسير : الف) ۳
  های اقتصادی  بنگاه: د  ۵۰۰۰تقريباً : روش توليد  ج: ب  ۴مسير : الف) ۴

گر هزينه را با عالمت  با توجه به رابطه -124 نشان دهيم، در كدام گزينه اين ارتباط بـه  Sو سود را با  I، درآمد را با Cی بين هزينه، درآمد و سود، ا
  اشتباه نشان داده شده است؟ 

۱(S I C    ۲(C I S    ۳(I S C    ۴(I C S    
 : رو با توجه به جدول روبه - 125

  شويم؟  ها با مازاد عرضه نسبت به تقاضا مواجه می در كدام قيمت) الف
  شويم؟  ها با مازاد تقاضا نسبت به عرضه مواجه می در كدام قيمت) ب
12,ميزان مازاد يا كمبود عرضه نسبت به تقاضا در قيمت) ج تومان چقدر  000

  است؟ 
14,:الف) ۱ 12,و 000   واحد مازاد عرضه نسبت به تعادل  ۱۲: ج ۲۰و  ۲۵: ب 000
  واحد مازاد تقاضا نسبت به عرضه  ۱۲: ج  ۲۰و  ۱۸: ب  ۹۰۰۰و  ۸۰۰۰: الف) ۲
12,:الف) ۳ 14,و 000   واحد مازاد عرضه نسبت به تقاضا  ۱۲: ج  ۹۰۰۰و  ۸۰۰۰: ب  000
  واحد كمبود عرضه نسبت به تقاضا  ۱۲: ج  ۷و  ۵: ب  ۸۰۰۰و  ۹۰۰۰: الف) ۴

 در چه شرايطی توليدكنندگان بازارهای رقابتی از شرايط بهتری برخوردار خواهند شد؟ -126

  . كنار بيايند كه تصميم بگيرند دست از رقابت برداشته و با هم در صورتی) ۱
  . كه بازار را به بازار انحصاری تبديل كنند و دست از رقابت با هم بردارند در صورتی) ۲
  . ديگر كاری نداشته باشند و هر يک به دنبال جذب مشتری برای خود باشد گذاری يک كه به قيمت در صورتی) ۳
  . ی كاال و خدمات ايجاد كنند وانند شرايط مطلوبی را در ارائهكه با تعيين يک فرد اليق به عنوان رئيس اتحاديه بت در صورتی) ۴

گرايی و در جهت حمايت از توليدات داخلی، عوارض گمركـی زيـادی بـر  گرايی افراد جامعه و جلوگيری از تجمل دولت با هدف كاهش مصرف -127
 باشد؟  ی اقتصادی می در عرصه يک از محورهای دخالت دولت اين توضيح، بيانگر كدام. كاالهای وارداتی تعيين كرده است

  ی كاالها و خدمات  عرضه) ۲     ديدگاه طرفداران اقتصاد دولتی) ۱
  گذاری در اقتصاد  وضع قوانين و سياست) ۴  ها و امكانات  بهبود وضعيت توزيع فرصت) ۳

  ميليون ريال ۶۰۰ شده  مجموع ارزش مواد غذايی، محصوالت دامی و خدمات ارائه
  ميليون ريال ۱۰۰ ایارزش كاالهای سرمايه

  ميليون ريال ۸۰ ارزش پوشاک توليدشده
  ميليون ريال ۷۰ ایارزش كاالهای واسطه

  ميليون ريال ۱۵۰  ی ايجادشده توسط عاملين خارجی مقيم كشور ارزش افزوده
  ميليون ريال ۱۹۰ ی ايجادشده توسط عاملين كشور كه مقيم خارجند ارزش افزوده

  سال ۱۰  ای عمر مفيد كاالهای سرمايه
  ميليون نفر ۳۰ جمعيت كشور

  20  18  14  7  5  عرضه
11,  9000  8000 قيمت  000  ,12 000  ,14 000  
  4  6  14  20  25  تقاضا

گاج
ى 

سر
سرا

ى 
نها

مو
 آز

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
  5  |  اقتصاد  انسانيسؤال چهارم   

 

 

 و چرا؟  شود در جامعه می  ی اقتصادی و افزايش سرعت آن از نظر اقتصاددانان چه عاملی موجب گسترش توسعه - 128
  . ايجاد اشتغال كامل ـ زيرا آثار سوء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زيادی در نرخ باالی بيكاری وجود دارد) ۱
  . شود كند و مانع رشد اقتصادی می ی اقتصاد كشور وارد می ترين آسيب را به بدنه ها ـ زيرا بيش ثبات قيمت) ۲
  . ی جوامع است ی همه جانبه فقر گسترده، مانعی بر سر راه توسعهرفع فقر و حمايت از اقشار كم درآمد ـ زيرا ) ۳
  . كند نظمی اقتصادی و ايجاد هرج و مرج در جامعه جلوگيری می ی كاالها و خدمات دولتی ـ زيرا از بی توليد و عرضه) ۴

صاص داده است، امّا در سال سوم به داليل ی كشور را به اين فعاليت اخت ساله، بخشی از بودجه ۵ی عمرانی  دولت به منظور اجرای يک پروژه -129
دهد و منجر به اختالل  اقتصادی با كمبود بودجه برای اين طرح مواجه شده و ناگزير ماليات بر درآمد افراد و مؤسسات را به شدت افزايش می

 است؟  نگرفتهمورد توجه قرار يک از كاركردهای مهم بودجه  در اين رابطه، كدام. شود های برخی از مؤسسات می ی فعاليت در ادامه
  های دولتی و غيردولتی با هم  ارتباط فعاليت) ۲  كسب مجوز قانونی دولت برای اجرای اين پروژه ) ۱
  نظارت بر اجرای بودجه ) ۴  ارتباط نزديک عملكرد كلی اقتصاد جامعه با عملكرد بخش خصوصی آن) ۳

 :با توجه به جدول مالياتی زير - 130
,ی شخصی كه در ماه ماليات ساليانه) الف ,2 500 تومان درآمد دارد  000

  . را حساب كنيد
  خالص درآمد اين شخص در ماه چقدر است؟ ) ب
  ی نرخ مالياتی مورد استفاده چيست؟  ويژگی عمده) ج
,:الف) ۱ ,9 000 ,:ب  000 ,1 750   . كند با اندكی تغيير در ميزان درآمد يا دارايی فرد، ميزان ماليات او به شدت تغيير می: ج  000
750,:الف) ۲ ,:ب  000 ,1 700   . يابد با اندكی تغيير در ميزان درآمد فرد، ماليات فرد به شدت افزايش می: ج  000
,:الف) ۳ ,9 000 ,:ب  000 ,1 700   . سازد اين نرخ مالياتی بسيار عادالنه است و هدف عدالت اجتماعی را محقق می: ج  000
750,:الف) ۴ ,:ب  000 ,1 750 ی  های اقتصادی ـ اجتماعی و توزيع عادالنه شود، زيرا در جهت رفع نابرابری بهترين نرخ مالياتی محسوب می: ج  000

  . درآمدها است
 باشد؟  می» رشد«و » توسعه«، »رشد«در كدام گزينه به ترتيب جزء اّول، دّوم و سّوم مبّين  -131

های مناسب ـ افزايش  شده ـ ارتقاء سطح كيفی لوازم خانگی با استفاده از فناوری كارگيری بذر اصالح افزايش حجم توليد محصوالت كشاورزی با به ) ۱
  ی درآمد ملّی با افزايش حجم صادرات كاال  سرانه

وزشی برای عموم افراد جامعه ـ افزايش سطح توليدات غيرنفتـی بـا در اثر افزايش درآمد ملّی ـ برخورداری از امكانات آمجامعه افزايش سطح رفاه ) ۲
  ی كارخانجات  گسترش و توسعه

شده ـ امكان  های نوين ـ بهبود كيفيت محصوالت دامی با استفاده از غذای دام فرآوری كارگيری روش برداری از منابع نفتی با به  افزايش سطح بهره) ۳
  قاط كشور برخورداری از آب بهداشتی در تمام ن

وميـر  های انگيزشی ـ افزايش سطح رفاه جامعه به خاطر افزايش درآمد بخش دولتی ـ كاهش نرخ مرگ افزايش نرخ اميد به زندگی با برگزاری كالس) ۴
كز بهداشتی در سطح كشور    نوزادان با ايجاد مرا

 باشد؟  كدام گزينه پاسخ درست به سؤاالت زير می -132
  در جوامع مختلف چيست؟ » خط فقر«معيار تعيين ) الف
  شود؟  ای استفاده می ها از چه رابطه برای تعيين شاخص دهک) ب
  كند؟  ايران به اشتباه بيان می» ی اقتصادی توسعه«كدام گزينه نقش حكومت پهلوی را در جريان ) ج
جمعيت كشور : ب.  آمد معيشتی را مشخص كندتواند سطح حداقل در شرايط درآمدی، آداب و سنن اجتماعی و معيارهای حسابرسی ملّی می: الف) ۱

در اين دوران به رغم گسترش برخی صنايع و افزايش : ج.  كنيم را به ده گروه جمعيتی مساوی تقسيم و سپس سهم هر يک را از درآمد ملّی معين می
  . های اقتصادی، ايران توسعه يافته نشد توليدات صنعتی و بهبود شاخص

جمعيت كشـور را بـه ده : ب.  تواند بهترين معيار برای تعيين خط فقر را ارائه دهد ی توزيع درآمدها می درآمد سرانه و نحوه گيری سطح اندازه: الف) ۲
با دخالت دولتمردان و كارشكنی مخالفان دولت، روند مطلوبی كه جريان : ج.  كنيم گروه درآمدی مساوی تقسيم و سپس جمعيت هر يک را معين می

  . داد، متوقف شد ا شكل میی ايران ر توسعه
: ب.  دهـد كند، معيار تعيـين خـط فقـر را ارائـه می ی زندگی و حفظ سالمت جسمی و روحی افراد را ايجاد می درآمدی كه با آن امكان ادامه: الف) ۳

ی ايـران بـه صـورتی  توسـعه جريـان نوسـازی و: ج.  دهد ها را ارائه می باالی درآمدی به دهک پايين درآمدی، شاخص دهک  ی نسبت دهک محاسبه
  . های مطلوب به توسعه دست نيافتيم مجازی و بيمار گونه شكل گرفته بود، اّما با وجود شاخص

ی نسـبت  محاسـبه: ب.  تواند حداقل درآمد افراد را در جوامع مختلـف معـين كنـد ی مردم می های مصرفی و سليقه شرايط اقتصادی، عادت: الف) ۴
ی اقتصـادی در ايـران بـه شـكل  با به كارگيری درآمدهای عظيم نفتی جريـان توسـعه: ج.  دهد ها را ارائه می شاخص دهک دهم به دهک اّول،  دهک

  . دوست دچار اختالل و ركود شد های انديشمندان اقتصادی به ظاهر وطن مطلوبی شكل گرفته بود، اّما با دخالت و كارشكنی

800,های تا درآمد ۱   معاف از پرداخت ماليات  تومان 000
,درآمدهای تا ۲ ,1 500   10%با نرخ  تومان 000
,درآمدهای تا ۳ ,2 200   20%با نرخ  تومان 000
,درآمدهای تا ۴ ,4 000   30%با نرخ  تومان 000
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 سؤاالت زير در كدام گزينه عنوان شده است؟  پاسخ درست - 133

كننـد و نـام ايـن عمليـات  ها و به چه منظوری اوراق مشاركت دولتی يا مربوط به مؤسسات اعتباری را خريداری می كدام گروه از بانک) الف
  ها چيست؟  بانک
  تواند در كاهش نرخ توّرم مؤثر باشد؟  بورس چگونه می) ب
  های مفيد اقتصادی  ها در فعاليت انداز و به كارگيری آن با تشويق مردم به پس: های تخصصی ـ به منظور كسب سود ـ عمليات مالی  ب بانک: الف) ۱
كد مردم  از طريق جذب و به كارگيری سرمايه: مؤسسات مالی ـ به منظور كسب درآمد ـ عمليات اعتباری  ب: الف) ۲   های را
های الزم برای اجرای  انداز و تأمين سرمايه با تشويق مردم به پس: ای خصوصی ـ به منظور تأمين منابع اعتباری ـ عمليات اعتباری  به بانک: الف) ۳

  های بزرگ دولتی و خصوصی  پروژه
و اوراق بهـادار تـا حـدودی از گـذاری سـهام  بـا قيمت: ها ـ به منظور كسب سود از محل اعتبارات ـ عمليات اعتباری ـ مالی  ب ی بانک همه: الف) ۴

  . كند ها و افزايش نرخ تورم جلوگيری می نوسان شديد قيمت
 : با توجه به جدول زير -134

  حجم پول ) الف
  های ديداری  سپرده) ب
ارقام به ميليون دالر : توجه. (دار را محاسبه كنيد های مدت سپرده) ج

  .) است
12,:الف) ۱    ۲۵۰۰: ج  ۵۰۰۰: ب  500
12,:الف) ۲   ۵۰۰۰: ج  ۲۵۰۰: ب  500
11,:الف) ۳   ۲۵۰۰: ج  ۵۰۰۰: ب  000
11,:الف) ۴    ۵۵۰۰: ج  ۲۵۰۰: ب  000

 كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟  - 135

المللـی جـزء اهـداف كـدام  ی منابع توليدی اعضا از طريق گسترش بازرگـانی بين ارتقای سطح اشتغال، افزايش درآمد واقعی و توسعه) الف
  سازمان است؟ 

   بانک جهانی تا چه زمانی تمامی توان خود را بر بازسازی اروپا متمركز كرده بود؟) ب
كو محسوب میهای كدام كشو از فناوری» سازی اورانيم غنی«) ج   شود؟  رهای عضو ا
  ايران، قزاقستان، ازبكستان و تاجيكستان : ی مارشال  ج تا شروع برنامه: المللی پول  ب صندوق بين: الف) ۱
  ايران، تركيه، آذربايجان : ی دامپينگ  ج بعد از شروع برنامه: بانک جهانی  ب: الف) ۲
كو  ج: المللی پول  ب صندوق بين: الف) ۳   افغانستان، عربستان، روسيه : پس از پيروزی انقالب اسالمی و پيوستن اعضاء جديد به ا
  اتريش، ُرم، روسيه، ايران : پس از فروپاشی شوروی سابق  ج: بانک جهانی  ب: الف) ۴

  
 با ديگر ابيات است؟  متفاوتبيت  كدام در قافيه ،»گانه هفت های تبصره« به توّجه با -136

 هـــمخـــواببیبـــود ايـــن عـــارف حـــال)۱
  

ـــــزدگفـــــت ـــــود هـــــماي ـــــن رق  مـــــرمزي
  

ــــوحقســــت محــــو او گرچــــه)۲  سرســــتیب
  

ــــل ــــارکي ــــنك ــــازک آن از م ــــر ن ــــتات  س
  

ــــدمی)۳ ــــر دل ده ــــ م ــــينراوت ــــیك  دالنب
  

ـــــی ـــــوب ـــــدت ـــــر گردن ـــــالن بی از آخ  حاص
  

ـــــر)۴ ـــــد ب ـــــک امي ـــــيشاز آن ـــــدن  حس
  

ــــــر ــــــاندراوزه ــــــكينان ج ــــــدمس  رس
  

 است؟ معيوب ،بيت كدام ی قافيه - 137

ــدر)۱ ــاری آن وان ــه ك ــت ك ــتميل ــتونيس  خواس
  

 خداســــت از كــــين كنــــی جبــــریراخــــويش
  

 زنـــیمیزخمـــهتـــو و چنگـــيم چـــو مـــا)۲
  

 كنــــــیمی زاری تــــــو نــــــهمــــــااززاری
  

ــــاز)۳ ــــه ب ــــ توب ــــد یم ــــاكن ــــتیراب  سس
  

ـــد ـــوي ـــفکي ـــردت ـــه و ك ـــت را ش توب  شكس
  

ـــر)۴ ـــي ه ـــنا یك ـــر دي ـــتدرمگ ـــووق  شيخ
  

ـــه ـــهك ـــسن ـــدپ ـــام ز مان ـــه و هنگ ـــن  شيپ
  

  ميليون دالر 4000  ها ارزش اسكناس
  ميليون دالر 4000  های غيرديداری سپرده

15,  نقدينگی   ميليون دالر 000
  ميليون دالر 1500  انداز های پس سپرده
  ميليون دالر 9000  های ديداری و غيرديداری مجموع سپرده
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  است؟ »ـ ـ/ـ ـ/ــ/ـ ـ « صورت به بيت، كدام اركان و هجايی تقطيع - 138
ــر از) ۱ ــتی س ــذر هس ــر از بگ ــتی س ــه مس   روی چ

  

 كنـیه چـ دسـتان همـه ايـن زر و سـر از بدار دست
  

 نيســـت مـــا ســـبكروحی بـــه دولـــت بيـــداری) ۲
  

ــر ــد ه ــه چن ــون ك ــواب چ ــر خ ــاب ب ــرانيم احب  گ
  

 حيـــات آخـــر مـــن بـــه ســـپهر مهربـــان شــد) ۳
  

ــت در ــبح، وق ــواب ص ــت خ ــه فراغ ــن ب ــيد م  رس
  

  آزادی تــو قــد از كــرد می ســهی ســرو چــون) ۴
  

ـــ داد مـــی ـــاالی دســـتش صـــده ب ـــو ب ـــاال ت  یيب
  

 است؟ رفته كار به »بلند به كوتاه و كوتاه به بلند مصّوت تغيير« زبانی اختيار دو هر ،بيت كدام در -139

 كنـد؟ جلـوه مـا ی دهيـد در كـه فـردوس ستيچ) ۱
  

ـــا ـــا گمـــان م ـــه ه ـــرور ب ـــدار خـــود نظـــر غ  !مي
  

ــه زان) ۲ ــر هم ــه قص ــرد ك ــا، ميك ــمت بن ــا قس  م
  

 ميــدار خــود ســر ريــز در كــه اســت یخــام خشــت
  

 !مرسـاد چشـمش كـه اسـت، یخال دامن ی گوشه) ۳
  

ـــه آن ـــه از چ ـــر ره ی توش ـــر ب ـــود كم ـــدار خ  مي
  

ــگرد خشــک) ۴ ــ نشــد و دي ــ ازو یطفل ــام نيريش  ك
  

ـــت ـــل از خجل ـــ دل نخ ـــر یب ـــود ثم ـــدار خ  مي
  

 است؟ »محذوف مخبون مثّمن مجتّث « ،بيت كدام وزن نام -140

 كـــرد خـــراب یكلـــ بـــه عقـــل یبنـــا عشـــقت) ۱
  

ــــام در جــــورت ــــه دي ــــ ب ــــار کي ــــت ب  برگرف
  

  دل كــز یگــرد نيقــر گــاه آن مــن قــرب بــا) ۲
  

 يـــــیدرآ چـــــاه در و يـــــیآ فـــــرود جـــــاه از
  

  گـدازد نـوش صـبر كـه دميشـن كـه عجـب آن نه) ۳
  

 یگــداز صــبر نــوش ز دميــبد كــه آن تــر عجــب
  

 كهـــن شـــراب چـــون دهيـــخواب ی فتنـــه هـــزار) ۴
  

ــــه ــــت نهفت ــــوش در اس ــــآرم آغ  مــــن دني
  

  است؟ شده سروده »فارسی شعر پركاربرد وزن ششمين« در گزينه كدام - 141

  وصـل ز هـم و هجـر از هـم بـود چه آن بگذاشت) ۱
  

 یداور راه از و فتصـــــــــــرّ  از برخاســـــــــــت
  

ــايم دل) ۲ ــ ین ــ را یم  یخــال نگــون جــام كنــد یم
  

 كـن كرامـت خونپـاال چشـم ،یداد چـو خـون پر دل
  

ــا) ۳ ــه م ــ ی غرف ــنده ميانيعص ــو بخش ــ يیت  رب اي
  

ـــو از ـــ عف ـــاج ینه ـــر ،یت ـــارک ب ـــ ت ـــا انيعص  ه
  

  جــان یا خــام بــود گرچــه شــود عشــق ی پختــه) ۴
  

 یدهـــ خـــام یمـــ جـــام کيـــ یروز راه كـــ هـــر
  

 ؟ستني »دوری« ،بيت  كدام وزن -142

ـــــاهيجا دل) ۱ ـــــدر دارد گ ـــــم ان ـــــش اني   آت
  

 یدار گــــاهيجا چــــون دل آن انيــــم در تــــو
  

ـــالم دل) ۲ ـــوز یع ـــو یبس ـــذار چ ـــروز ع  یبرف
  

ــو ــا از ت ــه ني ــود چ ــه یدار س ــ ك ــ ینم ــدارا یكن  م
  

ـــدل) ۳ ـــدق لي ـــدا او ص ـــنا مي ـــت را يیس  یبهارس
  

ــــان ــــل نه ــــدا او وص ــــر مي ــــت او ب  یآشكارس
  

ــره از) ۴ ــود ی چه ــاغ خ ــر یب ــاص ب ــت خ  یگشادس
  

ـــزه وز ـــود ی غم ـــ خ ـــر یداغ ـــام ب ـــت ع  ینهادس
  

 و »بلنـد تمصـوّ  كـردن تلّفظ كوتاه« ،»كوتاه مصّوت كردن تلّفظ بلند« ،»فعالتن جای به فاعالتن« شاعری اختيار از، ترتيب   به ابيات كدام در -143
  است؟ شده استفاده »ابدال«

ــف ــا) ال ــ ني ــم نيچن ــب یموس ــد عج  باش
  

ــــه ــــد ك ــــدهيم ببندن ــــه ك ــــتاب ب  ش
  

 سـتا یكي یكّل  مقصد ره نيكاندر داند كه هر) ب
  

 ای بتخانـــه از برســـازد ای كعبـــه یزمـــان هـــر
  

ــه) ج ــاز روب ــ صــف در مكــن یب   آنــک از اقعّش
  

ــت ــود زش ــ ب ــرگ شيپ ــ گ ــد ريش ــو كن  يیآه
  

ــت، یرو ز) د ــمنان دل دوس ــه دش ــد؟يدر چ  اب
  

 كجـــا آفتـــاب شـــمعِ  كجـــا، مـــرده چـــراغِ 
  

  ب الف، د، ج،) ۴  د ب، الف، ج،) ۳  ب د، ج، الف،) ۲  د ج، ب، الف،) ۱
  ؟نيست صحيح، گزينه كدام در شده مطرح اطالعات -144

  .است كالم معنوی و لفظی صنايع و بيان و معانی علم از مباحثی ,ششم ی سده معروف شاعر ,وطواط الّدين رشيد اثر الّسحر حدائق موضوع) ۱
 و تـاريخی مطالعـات جهـت از را كتـاب كـه آمـده بسياری اجتماعی رسوم و آداب و عادات و ها رسم و ايرانی زيبای های نام ,عّيار سمک كتاب در) ۲

   .است كرده توّجه درخور ,شناسی جامعه
   .است شده استشهاد بسيار ,تازی و پارسی اشعار و قرآنی آيات به ,حال عين در و است روان و تكلّف بی ,ساده القضات عين های نامه  نگارش سبک) ۳
 تاريخی موثّق منابع از را آن توان نمی فراوان تاريخی اشتباهات دليل  به اّما ,است فارسی نثر مهمّ  های نمونه از يكی گنجوی نظامی »الّنوادر مجمع«) ۴
  .گرفت نظر در
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 كـه باشـد همـان بايـد هـم شعری التذاد راه بنابراين است؛ بوده پيش سال هزار دو كه است همان او ذهن قدرت و انسان طبيعت« عبارت - 145
 است؟ ادبی مكتب كدام »محوری اصول« بيانگر ، ».اند كرده انتخاب درستی به باستانيان

 ناتوراليسم) ۴  سيسم كالسی) ۳  رمانتيسيسم) ۲  سمبوليسم) ۱
  است؟ اثر كدام ی پديدآورنده معّرف ،زير عبارت -146

 بـه را او انديشـان خام و متعّصـبان بـرد، می  بهـره زردشتی ديانت ی حوزه و ايرانی تعبيرات از خسروانی حكمت تشريح در كه جهت بدان«
 ».شمردند مباح را خونش حلب علمای و كردند مّتهم ِالحاد و بددينی

 گوهرنامه) ۴  وحيداسرارالتّ ) ۳  العشق رسال↨) ۲  شناخت يزدان) ۱
 است؟ نادرست اثر چند برابر در شده درج شرح -147

 فرانسه تئاتر پدر بنام های تراژدی از :كبير اسكندر) الف

 عنصری مدح در مسّمط قالب گذار بنيان از ای قصيده :شمع لغز) ب
  فارسی زبان مدّون ی نامه لغت نخستين :فرس لغت) ج
  فارسی زبان به جغرافيا كتاب نخستين :حدودالعالم) د
  .ترين كتابی كه به خّط فارسی امروز در دست است قديم: االبنيه عن حقايق االدويه)  ه
  ديگر زبانی به مجيد قرآن از ترجمه نخستين :طبری تفسير ی ترجمه) و
  يک) ۴  دو) ۳  سه) ۲  چهار) ۱

  است؟ شاعر كدام معّرف ،زير عبارت -148

گرفت هم را تركی و عربی ,مادری زبان بر عالوه وی«  و دينـی علـوم از ,خـود زمـان های دانش از او .شد همگان سرآمد خط حسن در و فرا
 ».داشت كافی ی بهره ,منطق و الهی حكمت تا گرفته رياضی

  بسطامی فروغی) ۴  شيرازی وصال) ۳  نشاط عبدالوهّاب) ۲  كاشانی صبای) ۱
 كرد؟ روزنامه كدام انتشار به اقدام زير، ابيات ی سراينده -149

ــرح« ــن ش ــه اي ــنو قّص ــب دو از ش ــه ل  ام دوخت
 

ـــا ـــت بســـوزد ت ـــر از دل ـــوخته دل به  ام س
  

ــيغم ــو الّدوله ض ــكنی قانون چ ــه ش ــود پيش  نم
  

  »نمـود تيشه خود ی ريشه خود، ی پيشه همان از
  

  اسرافيل صور) ۴  طوفان) ۳  خراسان) ۲  بيستم قرن) ۱
 است؟ شده نوشته نادرست ،آن روی روبه كمانک در اثر چند ی آورنده پديد نام - 150

   آبـاد خراب /) اشـپنگلر اسـوالد( غـرب انحطـاط /) كـامو آلبـر( نظـامی حكومـت /) ای مراغـه العابـدين زين( بيک ابراهيم ی نامه سياحت
 /) موريـه جيمـز( اصـفهانی بابا حاجی /) بكت ساموئل( گودو انتظار در /) جويس جيمز( ِدميان /) كافكا فرانتس( محاكمه /) اليوت .اس .تی(

 )آبادی عظيم بيدل( اعظم محيط /) استرآبادی خان مهدی ميرزا( نادره ی دّره
 سه) ۴  دو) ۳  يک) ۲  چهار) ۱

گر -151  گزينـه كـدام كنيم، مرتّب »تناسب ـ كنايه ـ همكنيّ ی  استعاره ـ تناقض ـ بليغ تشبيه« های آرايه داشتن ترتيب  به را زير ابيات بخواهيم ا
 است؟ درست

  مـن بادبـان روانـی رقـص كنـد می طوفان ز) الف
  

 دادم خطــر دريــای بــه تــا خــود كشــتی عنــان
  

  را بهــاران ســيل مــن ز آمــد نمی داری عنــان) ب
  

ـــه دل ـــه در را ديوان ـــازار و كوچ ـــر ب  دادم پ
  

  دادم بر سـيم يـار بـه خود جان نقد رغبت به) ج
  

 از اين سودا پشيمان نيستم چـون زر بـه زر دادم
  

 هـا بينی خرده از خويشـتن در چنـان فرورفتم) د
  

ــه ــرر راز از ك ــينه در ش ــارا ی س ــر خ  دادم خب
  

 نه از عجز است گر من تن بـه زخـم نيشـتر دادم  طالع در است نوشی ی سرچشمه مرا نيشی هر ز) ه
  

  ب ـ ج ـ ه ـ الف ـ د) ۴  ه ـ د ـ ج ـ الف ـ ب) ۳  الف ـ ج ـ د ـ ب ـ ه) ۲  الف ـ د ـ ب ـ ه ـ ج) ۱
  دارد؟ وجود »تلميح ـ ناقص جناس ـ مجاز ـ كنايه« های آرايه گزينه كدام در - 152

  بنالــــد يــــار از كــــه گفــــت نتــــوان يــــارش) ۱
 

ـــــود دل  وآن ـــــز نب ـــــم ك ـــــدار غ ـــــد دل   بنال
 

ـــد كـــه را دل ســـوخته هـــر) ۲ ـــا الف زن  الحـــق ان
 

ـــــود ـــــر نب ـــــار س ـــــر ز ار ي ـــــد دار س   بنال
 

  !نــالی؟ چــه غيــر از آيــدت دســت  بــه يــار چــون) ۳
 

ــــآن ــــد يــــار ك   بنالــــد اغيــــار ز كــــه نباش
 

ــر) ۴ ــر و دشــمن نهــد بنــد گ   دوســت دهــد پنــد گ
 

ـــتاق ـــل مش ـــت آن گ ـــه نيس ـــار از ك ـــد خ  بنال
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 ــ تشـبيه ــ تعليـل حسن ـ تناسب ايهام ـ كنايه ـ مشابهتی  عالقه با مجاز« های آرايه بودن دارا لحاظ به را زير ابيات بخواهيم چه چنان - 153
  است؟ درست ترتيب كدام كنيم، مرتّب »تام جناس

ــف ــر نظــر) ال ــا ز مه ــد م  صــبح چــو بازمگيري
  

ــه ــن در ك ــر ز ره اي ــدق س ــفا و ص ــده ص  ايم آم
  

ـــابيم) ب ـــه آفت ـــش از ك ـــابيم در دل آت  ت
  

ـــا ـــيم ي ـــه هالل ـــت ك ـــده نما انگش  ايم آم
  

 جهـان جـان آن از گشـت نتـوان بـر قفـا به) ج
  

ـــز ـــه پی عـــدم ك ـــا ز را او پی ب ـــده قف  ايم آم
  

  گـرديم قربـان تـو كيش در كه است آن غرض) د
  

ــه ــيش در ورن ــدنگ پ ــو خ ــرا ت ــده چ  ايم؟ آم
  

ــودازده دل) ه ــاک در س ــت خ ــوييم می ره  ج
  

ــو ــوی همچ ــو گيس ــا روی آن ز ت ــده دوت  ايم آم
  

 افتـاد خـاک ايـن در تو هوای به خواجو كه ای) و
  

ــری ــن نظ ــه ك ــه ك ــاد از ن ــوا ب ــده ه  ايم آم
  

  ب ـ الف ـ ه ـ د ـ ج ـ و) ۴  الف ـ ه ـ ج ـ د ـ و ـ ب) ۳  و ـ الف ـ ه ـ د ـ ب ـ ج) ۲  الف ـ د ـ ب ـ ه ـ ج ـ و) ۱
 دارد؟ وجود »حروف ی نغمه _ تلميح ـ تشبيه ـ  استعاره ـ تناسب ايهام« های آرايه ی همه گزينه كدام در - 154

 فــــراقدودجگرخســــتگان بهــــر نامــــه بــــه)۱
  

 قلــــمچشــــم آب ز آخــــرشــــربتیبســــاز
 

ــا)۲ ــه كج ــمن ی طعنــه ب ــتزدش  برگــردمدوس
 ج

 شــــبنماز نترســــد مــــوّدتبحــــرغــــرقكــــه
 ج

ـــار)۳ ـــت بي ـــان نكه ـــالبوســـتانبخش ج  وص
 

 دم عيســی نســيم ای بــاد تــوفــدایجــانكــه
 ج

ــهباشــدش خــرد ملــک كــه كســی)۴ ــرب  نگــينزي
 

 جـــم ملكـــت بـــه ای جرعـــهندهـــدمـــیجـــامز
 

  ؟نيست درست بيت كدام مقابل در ، ه ذكرشد های آرايه - 155

ــنعمز)۱  گــرددبرنمیخــالیهمســايه ی كاســه م
 

ـــدح ـــزق ـــرددلبري ـــل ز برگ ـــان می لع ـــو چك  :ت
  

 حهمصرّ  ی ستعارهاـ  تمثيل تشبيه
 سازدمیباريکالفچون را خود كه چندان سخن)۲

  

ــه ــواریب ــروندش ــد میب ــگِ  از آي ــان تن ــو ده  :ت
  

   تناسب ايهام ـ اغراق
ــرددمیآبچشــمدر خورشــيد ديــدن از آناز)۳  گ

  

ــه ــدهك ــتمالي ــود زرد رویاس ــر خ ــتان ب ــو آس  :ت
  

   تعليل حسن ـ كنايه
 خنـدیمیمسـتانهگل شاخ ای چنان برگان بیبه)۴

  

ــه ــوابدرك ــارانخ ــت به ــداری اس ــزان پن ــو خ  :ت
  

   اشتقاق ـ تضاد
 است؟ شده اشاره زير بيت های آرايه به گزينه كدام در - 156

ــالک« ــيش اف ــت پ ــون هم قام ــدنگ چ ــو خ  ت
  

 »همـه كمـان چــون ادب پـشـت اند كرده خـم
  

   پارادوكس ـ مجاز ـ كنايه ـ استعاره) ۲   استعاره ـ تعليل حسن ـ كنايه ـ تشبيه) ۱
   تناسب ـ آرايی واج ـ استعاره ـ معادله اسلوب) ۴   اغراق ـ آميزی حس ـ تشبيه ـ ايهام) ۳

گر - 157  است؟ درست گزينه كدام ،كنيم مرتّب »استعاره ـ تلميح ـ تشبيه ـ كنايه« های آرايه داشتن ترتيب  به را زير ابيات بخواهيم ا

ــاران ی جملــه از ام كنــده دل) الــف ــزان و ي  عزي
  

ـــا ـــه ت ـــدر ام رفت ـــی ان ـــار آن پ ـــه ي  يگان
  

  دريافـت كـه نـاب مـی نوش شب ی پرده در) ب
  

ــر ــدی عم ــر اب ــه خض ــک ب ــام ي ــبانه ج  ش
  

 جهــانم جــان آن ی بــرآورده چنــد هــر) ج
  

ــون ــه چ ــدارم خان ــر ن ــاحب از خب ــه ص  خان
  

  نشـاند خـاک بـر كـه سـير سبک تيـر بـس) د
  

ــه كــس هــر ــدمان ثابت ز ك  نشــانه چــو شــد ق
  

  ج ـ ب ـ د ـ الف) ۴   الف ـ ب ـ ج ـ د) ۳  الف ـ ج ـ د ـ ب) ۲  د ـ ب ـ الف ـ ج) ۱
 است؟ شده داده ترجيح »به مشّبه« بر »مشّبه« گزينه كدام در - 158

ـــاطر)۱ ـــن ی آزاده خ ـــارغ م ـــالبازاســـتف  انق
  

ــاردر ــزاندروبه ــرخ ــک ب ــرارم ي ــو ق ــرو همچ  س
  

ــو وصــل طالــب)۲  گــنجانديشــهومفلــس چــون ت
  

 دارد محـــالی ســـودای كـــهســـتاآنحاصـــل
  

ــيد)۳ ــه خورش ــر ك ــس روزی ه ــغب ــانتي ــدزن  آي
  

 انـــدازدســـپر آخـــر شـــب هـــررخـــشرشـــکاز
  

 انـدتـوشـيدایپروانـه و بلبـل چون گل و شمع)۴
  

ـــارای ـــدگیبه ـــرزن ـــو آخ ـــيدای ت ـــهش  ای؟ ك
  

  ؟ندارد» واسوختی« مضمون، بيت كدام - 159

 یدگــررديــبگتــویجــا  كــه  اســت  آن  ميبــ)۱
  

گهـــت   نيپســـبـــاز  ســـخن  گفـــتموكـــردمآ
  

ــامتم)۲ ــد چــون شــد ق ــفكمن ــانزل ــادومهروي  ت
  

 كــوی خــاک در را سرگشــته دلجــويممیكــهبــس
  

ـــام)۳ ـــراب ج ـــل  ش ـــووص ـــیكيفيّ ت ـــتت  نداش
  

ــــتی ــــهمس ــــاختمبهان ــــر و س ــــين ب  زدم زم
  

 دگـــــراريـــــدودارم دگـــــر اريـــــ  یهـــــوا)۴
  

 توسـتی كـرده خـوار  كـه  دلنيـادهـمیگـريدبه
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  دارد؟ تری كم معنايی تناسب زير بيت با ،گزينه كدام -160
 گـوی تـر كم شـده گم آن ز شـد ُگـم كنون پرويز«

  

 »برخـوان »تركـوا كم« رو خـوان؟ بـر كو تره  زّرين
  

ــه) ۱ ــر تكي ــر ب ــب اخت ــن دزد ش ــاين مك ــار ك  عّي
 

ـــــاج ـــــاووس ت ـــــرد ك ـــــر و بب  كيخســـــرو كم
  

 بـــرد تـــاج جوی جهـــان جـــوان ســـر از مـــرگ) ۲
  

ـــرگ ای ـــان م گه ـــو نا ـــاهی ت ـــين تب ـــی چن  كن
  

 خــاک نشــيمن زيــن ســرافراخت كــاخ كــدام) ۳
  

 پامــــالش؟ نكــــرد حــــوادث دســــتبرد كــــه
  

 پـــای نيـــارد فلـــک كمالـــت قصـــر پـــيش بـــه) ۴
  

ــــــاخ درون ــــــت ك ــــــک عفاف ــــــد مل  راه نياب
  

  دارد؟ تری بيش معنايی تناسب زيرعبارت  با ،گزينه كدام - 161
گر كه صفت اين بر هستند ای طايفه«   »نپرسند درويش محنِت  از خويش مُكنِت  اعتمادِ  به بردارد، جهان طوفان يا نبارد باران مَثَل، به ا
 خــويش شــمار بی غــم دســت بــه ام درمانــده) ۱

 

ـــتم آن ـــا فرص ـــه كج ـــم ك ـــران غ ـــورم؟ ديگ  خ
 

ـــم) ۲ ـــرا غ ـــه م ـــم ب ـــران غ ـــاس ديگ ـــن قي  مك
  

ـــه ـــن ك ـــانه م ـــای غم ی نش ـــاس بی ه ـــدم قي  ش
  

 غمـــــی بی ديگـــــران محنـــــت كـــــز تـــــو) ۳
  

ــــــه نشــــــايد ــــــت ك ــــــد نام ــــــی نهن  آدم
  

ــــــر) ۴ گ ــــــتی ا ــــــد در زيردس ــــــای ز آي  پ
  

ـــــذر ـــــن ح ـــــدنش ز ك ـــــر نالي ـــــدای ب  خ
  

 دارد؟ تری مك معنايی تناسب ،»كجاست اَسرار محرمِ  بسی، هست ها نكته /داند اشارت كه بشارت اهلِ  است كس آن« بيت با گزينه كدام -162
 كســی هــر گــوش نيســت عشــقت اســرار محــرم) ۱

 

ـــر ـــْه مه ِ ـــاتم از ن ـــب خ ـــر ل ـــان ب ـــقان ده  عاش
 

ــرون كــس) ۲ ــه ب ــّر نيســت محــرم خان  را عشــق س
  

ـــد در ـــن فروبن ـــخن اي ـــوی می س ـــا گ ـــا ب  ديواره
  

 فتــاد خانــه بت و كعبــه در تــو حســن تــابش) ۳
  

 زد نـــامحرم و محـــرم بـــر تـــو عشـــق آتـــش
  

ــوی) ۴ ــش راز مگ ــه را غم ــر ب ــس ه ــق ای ك  !عاش
  

 گفـــتن نهـــان مـــّدعی از ســـخن ايـــن بايـــد كـــه
  

 دارد؟ تری كممعنايی  ارتباط ،بيت كدام با »برفكنم پرده چهره اين از كه َدمی آن خوش /تَنَم غبارِ  شود می جانی  هچهر حجاِب « بيت مفهوم -163
 شـــدی برهـــان همـــی رســـتی خـــود ز چـــون) ۱

 

 شــدی ســلطان ،شــد نيســت بنــده كــه چــون
 

 گـذرد می هسـت چـه هـر گذری، می خويش ز گر) ۲
 

 اسـت پايـاب عشـق، بحـر كـردی، سـر ز چـون پای
 

 مصـطفی قـول بـه شـد شناسی حق ،خودشناسی) ۳
 

 اسـت رهبـر چـون »فرَ َعـ نْ َمـ« نفست شناسايّی در
 

ـــــو) ۴  باشـــــی خويشـــــتن بنـــــد در كـــــه ت
 

 باشـــــــــــــــی زن دروغ بازی  عشـــــــــــــــق
 

  دارد؟ زير بيت با تری كم معنايی تناسب ،گزينه كدام ابيات -164
ــو« ــم ت ــه ای ه ــت پيمایِ  بادي ــون محّب ــن چ  م

  

ـــالينی ســـرِ  بـــه ننهـــادی راحـــت ســـرِ   »ب
  

 مرهمـی دريغـا ای اسـت درد ماالمال سينه) الف
 

ــه تنهــايی ز دل ــد جــان ب  همــدمی را خــدا آم
  

ــم) ب ــايش چش ــه آس ــپهر از دارد ك ــزرو س  تي
  

ــاقيا ــامی س ــه ج ــن ب ــا ده م ــايم ت ــی بياس  دم
  

 بالسـت آسـايش و امـن بازی عشق طريق در) ج
  

 مرهمـی خواهـد تـو درد بـا كـه دل آن باد ريش
  

 نيسـت راه رنـدی كـوی در را نـاز و كـام اهل) د
  

 غمــی بی خــامی نــه ســوزی جهان بايــد رهــروی
  

ــه آيــد نمی خــاكی عــالم در آدمــی) ه  دســت  ب
  

ــالمی ــر ع ــد ديگ ــاخت بباي ــو از و س ــی ن  آدم
  

  د ـ ب ـ الف) ۴  د ـ ج ـ الف) ۳  ه ـ د ـ ب) ۲  ه ـ ب ـ الف) ۱
   دارد؟ تری بيش معنايی تناسب زير عبارت با ،گزينه كدام - 165

 »!افتاد كوزه در نيز درزی :گفت همسايه نيست؟ حاضر كه كجاست درزی اين :كه پرسيد را همسايه«
 بنــــد انــــدر بنــــد زلــــف دو آن از بنــــدم در) ۱
ـــده ای     ـــردای ی وع ـــو ف ـــيچ ت ـــدر پ ـــيچ ان  پ

  

ـــــاالنم ـــــق آن از ن ـــــد عقي ـــــدر قن ـــــد ان  قن
ـــر ـــم آخ ـــران غ ـــو هج ـــد ت ـــدر چن ـــد؟ ان  !چن

  ج

ــــل،) ۲ ــــت روی گ ــــی عشوه ب ــــت بوده فروش  س
كی      گــذريم می او بــر چمــن ايــن در كــه خــا

  

 ســـــت بوده نوشـــــی پياله چشـــــم نـــــرگس،
ـــايی ـــری، و پ ـــمی س ـــی و چش ـــت بوده گوش  س

  

 هاســـت بيدادی چـــه ار فراقـــت ز مـــن بـــر) ۳
گردی      هاســـــت استادی ی مايـــــه تـــــو شـــــا

  

 هاســـــت آزادی خيالـــــت از شـــــب بـــــه را دل
ـــه شـــادم  هاســـت شادی غمـــت در كـــه غمـــت ب

  

ـــا) ۴ ـــر ب ـــه ه ـــدح و نشـــينیّ  ك ـــوش ق ـــی ن  كن
ــی     ــه گفت ــو ك ــی چ ــورم م ــو خ ــاد را ت ــنم ي  ك

  

ــــک از ــــرا رش ــــراب م ــــدهوش و خ ــــی م  كن
ـــم ـــه ترس ـــوی ك ـــت ش ـــوش و مس ـــی فرام  كن
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 ۱۶۶ـ  ۱۷۳( عّين األصّح و األدّق في الجواب للترجم‗ أو التعريب أو المفهوم:(  
  :».نعم الشيم‗ شيم‗ الفتيان عندما يعفون عن الناس بالحلم ال بالتسّرع« -166

  . گذرند نه با عجله و خشم نعمت خوبی است هنگامی كه جوانان با آرامش از مردم می) ۱
  . چه خوب است اخالق جوانمردانی كه از مردم با صبوری گذشت كردند نه با شتاب كردن) ۲
  .زدگی گذرند نه با شتاب چه خوب خصلتی است، خصلت جوانمردان، زمانی كه از مردم با صبوری می) ۳
  . كنند گذرند و عجله نمی های خوبی دارند، هرگاه كه از مردم با گذشت، می جوانان چه خصلت) ۴

كتفاء الذاتّي « -167   :».علينا باالستغناء عن البضائع األجنبّي‗ للوصول إلی حّد اإل
  . نياز شويم بايست از كاالهای بيگانگان بی در راه رسيدن به مرز خودكفايی، ما می) ۱
  . نياز باشيم برای رسيدن به مرز خودكفايی بايد از كاالهای بيگانه بی) ۲
  . كيفّيت خودداری كنيم ما بايد برای رسيدن به مرزهای استقالل از ورود كاالهای بی) ۳
  . بر ما واجب است كه برای رسيدن به مرز خودكفا شدن از كاالی بيگانه استقبال نكنيم) ۴

  :».عادت السائح‗ مضطربً‗ لتبحث عن خاتمها الفّضّي بين سفوح الجبل« - 168
  . ها بگردد كوه ۀخود ميان دامن ۀرگشته بود تا به دنبال انگشتر نقريک گردشگر خانم با نگرانی ب) ۱
  . وجو كند های كوه جست توريست پريشان آمد تا انگشتر طالی خود را ميان دامنه) ۲
  . اش بگردد ای های كوه به دنبال انگشتر نقره جهانگرد، با پريشانی برگشت تا در ميان دامنه) ۳
  . گشت كوه، می ۀای خود در ميان نبال انگشتر نقرهجهانگرد داشت با نگرانی د) ۴

  :عّين الصحيح -169
  .كنند طور كامل دريافت می خواهرانم حقوق خود را از رئيس خود به.: حصلت أخواتي علی حقوقهّن من رئيسهّن كامل↨ً ) ۱
  .جنگيد همواره با سربازان شيطان به خاطر نفرت از او خواهم.: سأظّل اُقاتل جنود إبليس كراهً↨ منه) ۲
  .كسی كه خواست به زندگی لبخند بزند پس بايد با بدبينی مبارزه كند.:من يرد ابتسام↨ الحياة فعليه أن يحارب التشاؤم) ۳
  .ها برايت نيست هيچ خيری بهتر از دوری كردن از بدی.: ال خير لك أفضل من اجتناب الشرّ ) ۴

  :عّين الصحيح - 170
  . ها دوری كنيم ها از افتادن در دام بايد برای نترسيدن از سختی.: ي المهالكلنجتنب عن الدنايا خوفاً من السقوط ف) ۱
  . در مطب دكتر تختی را ديدم كه بيماری روی آن بود.: شاهدُت في عيادة الطبيب سريراً كان عليه مريٌض ) ۲
  . ده نصيحت كردزن، فرزندش را به حمايت از بازی با پرن.: نصحت المرأة ولدها بالحمي↨ من اللعب بالطيور) ۳
  . نيروها كم شد ۀجنگ ميان دو كشور شدت يافت و از روحي.: الحرب بين البلدين اُشتعلت و حطّت من معنويّات القّوات) ۴

  ».خير االُمور أوسطها«: إلی المفهوم األقربعّين  - 171
  . پلّه نردبون، پلّه) ۴  .ز بايد خوردنان را به نرخ رو) ۳  .دار كه اندازه نكوست اندازه نگه) ۲  .نام بلند بهتر از بام بلند) ۱

  :».زده كرد های اجتماعی استاد دانشگاه در كشورمان، دانشمندان غرب را شگفت نظريه« -172
  . إّن آراء اُستاذ الجامع↨ اإلجتماعّي↨ في البلد أعجب علماء الغرب) ۱
  .أعجبت آراء االُستاذ اإلجتماعّي↨ في الجامع↨ و في بلدنا، علماء في الغرب) ۲
  .في بلدنا كانت آراء اُستاذنا اإلجتماعّي↨ في الجامع↨ قد أعجب العلماء في الغرب) ۳
  . إّن آراء اُستاذ الجامع↨ اإلجتماعّي↨ في بلدنا أعجبت علماء الغرب) ۴

  :أالخطعّين  - 173
  . بدأ بالكالمعندما قمنا إحتراماً للمعلّم .: معلّم شروع به سخن گفتن كرد زمانی كه برای احترام به او برخاستيم) ۱
  . لن تصلوا إلی المجد إّال بالمشّق↨ و الجدّ .: تنها با سختی و تالش به بزرگی خواهيد رسيد) ۲
  .هذه الرياح، تزيل أترب↨ الروابيّ .: برند ها را از بين می های تپه اين بادها، خاک) ۳
  . إّن العدّو تآَمَر إضاف↨ علی الهمجّي↨ ضّد البالد المظلوم↨.: كرد چينی می های مظلوم توطئه دشمن عالوه بر توّحش، عليه سرزمين) ۴
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 ۱۷۵و  ۱۷۴(حيح في التشكيل عّين الص:(  
  :».طلع الصباح البارد فرأی الماّرة طفل‗ علی شفتيها ِابتسام‗« -174

  ـ طفل↨ٌ  طَلََع ـ البارَد ـ رأیٰ ) ۲    ابتسام↨ٍ الصباَح ـ الماّرَة ـ طفلٌ↨ ـ ) ۱
  الصباُح ـ البارُد ـ الماّرِة ـ طفلً↨ ) ۴    البارُد ـ الماّرُة ـ طفلً↨ ـ ابتسام↨ٌ ) ۳

  :».حابإّن الفرص‗ تمّر مّر السّ «: اجعلوا هذه العبارة نصب أعينكم« - 175
  رصَ↨ ـ َمرَّ العبارُة ـ أعُيِن ـ الف) ۲    الفرصُ↨ ـ تمࠩر ـ َمرَّ ـ السحابَ ) ۱
  العبارَة ـ نصَب ـ الفرصَ↨ ـ السحاِب ) ۴    نصُب ـ أعُيَن ـ الفرصَ↨ ـ تمرَّ ) ۳
  ۱۷۷و  ۱۷۶( عّين الصحيح في اإلعراب و التحليل الصرفّي:(  
  :».أنا مهَتّم بقراءة الصحف و لذلك اشتريت الصحيف‗ الصباحّي‗« -176

  خبر مفرد و مرفوع / ف مفرد ـ مذّكر ـ جامد ـ نكرة ـ معرب ـ منصر: مهتمّ ) ۱
  إليه و مجرور  مضاف/ جمع مكّسر ـ جامد ـ معّرف بأل ـ معرب : الصحف) ۲
  البارز » تِ «فعل و فاعله ضمير / ـ مبنّي ) ناقص(فعل ماٍض ـ للمخاطب↨ ـ معتّل : اشتريت) ۳
  نعت و مجرور بالتبعّي↨/ مفرد ـ مؤنّث ـ مشتق   اسم ـ: الصباحّي↨) ۴

  :».كم به اهللاشيٍء يُحاسٰبْ مهما تفعلوا من « - 177
  البارز و الجمل↨ فعلّي↨ و شرطّي↨ و مجزوم باإلعراب الفرعيّ » واو«فعل و فاعله ضمير / ـ متعدٍّ ) سالم(فعل مضارع ـ للمخاطبيَن ـ صحيح : تفعلوا) ۱
  مجرور بحرف الجرّ / اسم ـ مفرد ـ مؤنّث ـ جامد ـ نكرة : شيء) ۲
  إليه و مجرور محالً  مضاف/ ضمير متّصل للنصب أو للجّر ـ للمخاطبيَن ـ معرف↨ ـ مبنّي : كم) ۳
  نائب فاعل و مرفوع / مفرد ـ مذّكر ـ جامد ـ معرب   اسم ـ: اهللا) ۴
  ‗۱۷۸ـ  ۱۸۵(عّين المناسب في الجواب عن األسئل‗ التالي:(  
  :واجباً تأنيث الفعل فيها  ليسعّين عبارة  - 178

  .الّنار اشتعلت في المدفأة) ۲    .البوم↨ التتحّرك عينها) ۱
  .فازت خديج↨ في الحياة) ۴    .ذهبت اليوَم مريُم إلی المكتب↨) ۳

  ):في إعراب المضارع( الخطأعّين  -179
  . نطلُب من اهللا ما نريُد فيستجيُب لنا) ۲    .التخونوا أحداً يرَض اهللا عنكم) ۱
  . لعلّهم يفرحوَن بما لديهم من المالِ ) ۴  .↨ عملكاِجتهد في حياتك تری نتيج) ۳

  :اسمّي‗ ليسعّين ما  - 180
  .ما أحبَّ غير اهللا) ۲    .ما أقبح الغيب↨) ۱
  . بئس العادُة النميم↨) ۴    .نعم الشيمُ↨ الصبر) ۳

  :»له المفعول«عّين عبارة جاء فيها  -181
  . ازدادت االُّمهات المثالّيات شكراً هللا) ۲  .شكراً لصّحٍ↨ و سالم↨ أنعم اهللا علينا) ۱
  . كان كالمك الجميل شكراً هللا المتعال) ۴  .دعوُت صديقي إلی الضياف↨ شكراً لمساعدته عليّ ) ۳

  ». ............  إنّي ما شاهدُت في المهرجان إّال «: للفراغ غيرالصحيحعّين  - 182
  زميالتُك) ۴  الصديقاتِ ) ۳  أصدقائي) ۲  الزمالءَ ) ۱

  : فيه اسم جامد ليسما  عّين - 183
  . يا موظّفي، التكن جليس الحّالف المهين) ۲  . أصدقائي هم الّذين ساعدوني في يوم الشّدة) ۱
  . نحن صّدقنا قول الّذي يصدق ُكّل زمن) ۴  . رجعت مريم من سباق القفز فائزةً ) ۳

  : مذكوراً عّين عائد الصل‗  -184
  .إّن المقال↨ الّتي كتبت هذه االُستاذة كانت جديدةً ) ۲  .س↨الكتب الّتي أعطی زميلي كانت مفيدًة للّدرا) ۱
  . نا في حديق↨ الحيوانات كبير جّداً الكلب الّذي شاهَدْ ) ۴  .الطفل الّذي يلعب في الساح↨ يحّب أصدقائه) ۳
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  :فيها التمييز ماجاءعّين عبارة  - 185
  كم ساع↨ انتظرتم هنا، أيّها الزمالء؟) ۲  .هذه الطالب↨ أقّل سّناً من َصديقاتها) ۱
  . هؤالء النساء خير ناصرات لذلك المريض) ۴    .اشتهر البائع في السوق إنصافاً ) ۳

  
 های شمال شرق، به حكومت جانشينان سارگن پايان دادند؟ هجوم از كوهستان كدام قوم باستانی، با - 186

  ها كلدانی) ۴  ها آشوری) ۳  ها گوتی) ۲  ها اموری) ۱
 ؟نشدرو  ها روبه ی مصری چرا كمبوجيه پادشاه هخامنشی، پس از فتح مصر با مقاومت سرسختانه - 187

  . ی داشتبه آداب و رسوم مصريان احترام گذاشت و دين آنان را گرام) ۱
  . ی مصر، فرمانروايی از ميان خود مصريان تعيين كرد برای اداره) ۲
  .های داخلی فراوان بود و مردم آن، از حكومت قبلی ناراضی بودند مصر در آن زمان دچار نابسامانی) ۳
  . مدت كوتاهی پس از تسخير مصر، آن سرزمين را به مقصد ايران ترک كرد) ۴

ی عربستان، پس از استحكام نظام اسالمی در مدينه و گسترش آن، در برابر مسـلمانان كـدام روش را در پـيش  جزيره رهبران مسيحی شبه - 188
  گرفتند؟ 

  . ، اسالم را پذيرفتند)ص(وگو و مباحثه با پيامبر اسالم  پس از گفت) ۱
  . مانند يهوديان به كشمكش و دشمنی مدام با مسلمانان پرداختند) ۲
  .مسلمانان، از امنيت پايدار برخوردار شدند و قبول تعهداتی در مقابل) ص(رسول خدا  از راه مصالحه با) ۳
كم بر مكه بودند، عمالً به نوعی تشكيالت مخفی عليه مسلمانان تبديل شدند) ۴   . چون وابسته و يا تحت تأثير اشرافيت حا

سيعی در شمال، مركز، غرب و جنوب ايران، كـدام شـهر را بـه مرداويج زياری پس از پيروزی بر تعدادی از سرداران مدعی و تصرف مناطق و - 189
  پايتختی خود برگزيد؟

  اصفهان ) ۴  آمل) ۳  ری) ۲  گرگان) ۱
 ها كاهش يافت؟  با گرويدن تدريجی اهل ذمه به دين اسالم، اهميت و نقش كدام مورد، در تأمين درآمد حكومت -190

  خراج ) ۴  جزيه) ۳  غنائم جنگی) ۲  ديوان استيفا) ۱
 ی مردم سودان عليه ظلم و ستم استعمارگران انگليسی چه كسی بود؟ طلبانه قيام استقاللرهبر  - 191

  محمدعلی پاشا ) ۴  عرابی پاشا) ۳  محمد احمد) ۲  امير عبدالقادر) ۱
  كدام مورد، از عوامل شكست آلمان در جنگ جهانی اول است؟ -192

  ها  های جديدی عليه آلمانی ها از سالح استفاده كردن فرانسوی) ۱
  نفس به كمک فرانسه  آمدن آمريكا با قوای تازه) ۲
  گير شدن ارتش آلمان در خاک شوروی  زمين) ۳
  پيوستن ايتاليا به متفقين و خارج شدن از اتحاد مثلث ) ۴

 مهم حكومت صفوی در دوران سلطنت كوتاه شاه اسماعيل دوم و سلطان محمد خدابنده چه بود؟  ويژگی -193

  بيگانگی شاهان با اصول كشورداری ) ۲    عثمانی پيروزی بر ازبكان و دولت) ۱
  تثبيت و تحكيم حكومت صفوی ) ۴    ثباتی سياسی و اجتماعی بی) ۳

  شيخ محمد خيابانی در تبريز، در مخالفت با كدام قرارداد استعماری قيام كرد؟ -194
كو) ۱   .م۱۹۱۹) ۴  رويتر) ۳  دارسی) ۲  تنبا

 ی ملی بود مأمور تشكيل كابينه كرد؟  از اعضای جبهه محمدرضا شاه، با كدام هدف، شاپور بختيار را كه - 195

  جلوگيری از ايجاد حكومت اسالمی و ممانعت از پيروزی انقالب اسالمی ) ۱
  برقراری حكومت نظامی و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم ) ۲
  امامی در ُكند كردن جريان انقالب  ی شريف ناتوانی كابينه) ۳
  ی نظامی ارتشبد ازهاری  نهنااميدی از كارايی كابي) ۴
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  ؟نيستای  به كدام دليل، كار مورخ برای حفظ اخبار و انتقال آن، كار ساده -196
  .در معرض خطر فراموشی قرار دارنددهند، همواره  وقايعی كه در اجتماع رخ می) ۱
  .چه در طول تاريخ رخ داده، قابليت و ضرورت ثبت، حفظ و انتقال به ديگران را ندارد ی آن همه) ۲
  .كشاند شود و مردم را به گمراهی می هرگونه اشتباه مورخ، باعث تحريف در تاريخ می) ۳
 .مطالعات تاريخی نيستدانشی كه مورخ بايد از آن برخوردار باشد، محدود به ) ۴

  ها پی برد؟ طور كلی خصوصيات روحی و معنوی ملت ها و به توان به طرز فكر، روحيات، آرمان با كدام روش، می -197
  ها نامه ی زندگی مطالعه) ۲    اسناد و مدارک) ۱
  شناسی تطبيقی اسطوره) ۴    ها ها و حماسه مطالعه در افسانه) ۳

  ی فرمانروايان آن دوره است؟ نامه ی تاريخی، در بسياری از موارد در حقيقت زندگی يک از منابع مربوط به يک دوره كدام - 198
  اسناد دولتی و حكومتی) ۲    های شاهان كتيبه) ۱
  های تاريخی كتاب) ۴    ها اندرزنامه) ۳

  های بزرگ و مشهور جهان است، در كدام شهر قرار دارد؟ كه از جمله موزه» ارميتاژ«ی  موزه -199
  نيويورک) ۴  سن پترزبورگ) ۳  پاريس) ۲  لندن) ۱

نويسـی ايـران دچـار  ی خالفت اسـالمی، كـدام موضـوع در تاريخ مستقل در ايران و تجزيه در پی روی كارآمدن فرمانروايان مستقل و نيمه -200
  دگرگونی شد؟

  ها نگارش وقايع به ترتيب زمان وقوع آن) ۱
  ها  نامه نگارش تاريخ ايران پيش از اسالم، براساس خدای) ۲
  تمركز مورخان بر نگارش رويدادهای مربوط به زندگی فرمانروايان) ۳
  نگارش آثار مربوط به تاريخ ايران به زبان عربی ) ۴

  
  تر از بارندگی ساليانه است؟ به كدام علت در مناطق خشک، ميزان تبخير و تعرق، بيش -201

  خشكی هوا، پوشش گياهی نامناسب، وجود شن و ماسه) ۱
  بادهای شديد  شگرما، خشكی هوا، وز) ۲
  ميزان بارش، پوشش گياهی نامناسب، تبخير زياد) ۳
  ی حرارت باال كمبود بارش، تبخير زياد، درجه) ۴

  ؟شود نمیهای روان در بيابان  كدام گزينه باعث تثبيت ماسه - 202
  ها با گياهان خشک و سرشاخه  ايجاد بادشكن) ۲    كاشتن گياهان مقاوم) ۱
  ها هايی از بوته بادشكن با ديواره ايجاد) ۴    پاشيدن مالچ نفتی) ۳

  های اسيدی و وارونگی دما كدام است؟ ی زمين، باران  ها برای جلوگيری از گرم شدن كره ترين روش يكی از مهم -203
  كم كردن صنايع در اطراف شهرها) ۲    استفاده از انرژی هيدروژن) ۱
  های شهروندی استفاده از آموزش) ۴    مبارزه با آلودگی هوا) ۳

  مهاجرت كارگران تركيه به كشور آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم چه بود؟علت  - 204
  مشكالت اقتصادی ) ۲    دستيابی به منابع طبيعی ) ۱
  های داخلی و قحطی  افزايش جنگ) ۴    تر نياز به دستمزد و رفاه بيش) ۳

  كند؟ ناپذيری به محيط وارد می های جدی و جبران برداری از منابع، خسارت چه زمانی بهره -205
  ها در ارتباط با محيط در نظر نگرفتن نسل آينده و چگونگی زندگی آن) ۱
گر بدون در نظر گرفتن ظرفيت) ۲   .های محيطی و فقط برای رفع نيازهای جمعيت كنونی باشد ا
  رويه از امكانات طبيعی برداری بی برهم نزدن توازن در طبيعت و جلوگيری از بهره) ۳
  ی درآمد و ثروت ی زياد سطح زندگی، توزيع عادالنه ايجاد فاصلهدر صورت جلوگيری از ) ۴
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  چيست؟» در حال توسعه«و » ی صنعتی يافته توسعه«بندی نواحی جهان براساس  مالک تقسيم - 206
  ثروت ملی  رات و ارزشافزايش صاد) ۲    عوامل اقتصادی و اجتماعی ) ۱
  ی كشور و اميد به زندگی ميزان درآمد سرانه) ۴    عامل ثروت و فقر) ۳

  ی كدام نظريه منجر شد؟ ی وگنر توسط ساير دانشمندان به ارائه تكميل فرضيه -207
  گيری زمين چگونگی شكل) ۲    جايی زمين جابه) ۱
  های مختلف زمين چگونگی پيدايش صفحه) ۴    ای ساخت ورقه زمين) ۳

  اند؟ كدام مرز در دنيا قبل از استقرار اجتماعات انسانی ترسيم شده -208
  پيشتاز) ۴  تحميلی) ۳  هندسی) ۲  تطبيقی) ۱

  در نواحی دريای شمالی چيست؟) استريم گلف(های آب گرم  ی حركت جريان نتيجه - 209
  افزايش حركات آب) ۲    افزايش دما) ۱
كسيژن) ۳   های عظيم ماهی جذب دسته) ۴    افزايش ا

  ها در امان مانده است؟  ی شيب زياد، تا حدود زيادی از آلودگی سواحل در خليج فارس به واسطهكدام  -210
  سواحل سنگی) ۴  ای سواحل شنی و ماسه) ۳  سواحل جزر و مدی) ۲  سواحل گِلی) ۱

  ی تشويق مسلمانان به جهانگردی در جهت گسترش دانش جغرافيا چه بود؟ ترين انگيزه بزرگ - 211
  مسافرت برای كسب علم) ۲    تعيين قبله) ۱
كن مقدسه) ۴    بازرگانی و تجارت) ۳   زيارت اما

  ؟نيستكدام گزينه از خصوصيات مراحل پژوهش در بيان مسئله  -212
  .ی پژوهش باشد ترين راه برای كشف مسئله نزديک) ۲    .شود واضح و روشن بيان ) ۱
  .محدود و مشخص باشد) ۴    .مهم و جديد باشد) ۳

  شود؟ های اجتماعی و اقتصادی می ريزی محيطی، سبب افزايش نابرابری ر مديريت و برنامهتوجهی به چه مسائلی د بی -213
  تخريب اراضی كشاورزی) ۴  بُعد مكانی) ۳  ی پايدار توسعه) ۲  مشكالت زيست محيطی) ۱

  فرانسه به فضا پرتاب شد كدام گزينه است؟ توسط كشور ۱۹۷۶ی اسپات كه در سال  ماهواره  ترين ويژگی مهم -214
  .ر پيشرفت فن سنجش از دور نقش مؤثری داردد) ۱
  .های سطح زمين است سكوی دريافت و ثبت اطالعات از پديده) ۲
  .ها را برعهده دارد نمايی پديده برجسته) ۳
  .باشد ها می دارای قدرت تفكيک پديده) ۴

  كنند؟ های بسته استفاده می ی منحنی هايی از مجموعه امروزه برای نمايش دادن چه نوع ناهمواری - 215
  ها ها، ژرفای اقيانوس ها، دره كوه) ۲  ها ها، دشت ای، بيابان مناطق پست و جلگه) ۱
  ها ها، ژرفای اقيانوس ها، كوه بيابان) ۴  ها مناطق كم ارتفاع، بسيار بلند، دره) ۳

  
  . شناسی را مشخص كنيد در متن زير انواع مفاهيم جامعه -216

آن  مـورد رعايـتها را به هر يک توضيح داد و در  ی كالس ، مشاور برنامهنام كردند نوروز ثبت آموزان برای شركت در اردوی مطالعاتی دانش«
و عـدم مزاحمـت در  ديگر رعايت حقوق يکهای مربوط ـ  ها و جزوه ـ به همراه داشتن كتاب رعايت زمان ورود و خروج. نكاتی را گوشزد كرد

آمـوزان  ، پس از گذشت يک هفته با رعايت موارد فوق آزمون آزمايشی برگزار شد، دانش)با صدای بلند درس خواندن، راه رفتن(حين مطالعه 
  » .و نمرات خوبی كسب كردند ی آزمون برآمدند خوبی از عهدهی عميق به  با رعايت موارد فوق و مطالعه

  پذيری ـ ارزش اجتماعی ـ هنجار اجتماعی ـ پيامد طبيعی كنش اجتماعی   كنش اجتماعی ـ جامعه) ۱
  هنجار اجتماعی ـ كنترل اجتماعی ـ هنجار اجتماعی ـ ارزش اجتماعی ـ پيامد ارادی كنش اجتماعی ) ۲
  پذيری ـ هنجار اجتماعی ـ ارزش اجتماعی ـ پيامد ارادی كنش اجتماعی  كنش اجتماعی ـ جامعه) ۳
  اعی ـ كنترل اجتماعی ـ ارزش اجتماعی ـ هنجار اجتماعی ـ پيامد غيرارادی كنش اجتماعی هنجار اجتم) ۴
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  . مشخص كنيد» عينی و ذهنی بودن«و » اندازه و دامنه«های زير را از نظر  پديده -217
  » امنيت اجتماعی ـ شهر ـ تعارف كردن صندلی به سالمند در مترو«
  محسوس و كالن ـ عينی و متوسط ـ محسوس و خرد ) ۲  ذهنی و كالن ـ متوسط و محسوس ـ خرد و عينی ) ۱
  نامحسوس و ذهنی ـ عينی و محسوس ـ نامحسوس و متوسط ) ۴  ذهنی و محسوس ـ محسوس و خرد ـ ذهنی و متوسط ) ۳

  ؟ ستني، به ترتيب در رابطه با موضوع علوم انسانی و فلسفه درست گزينه  كدام - 218
  . كند  كند ـ فلسفه، قوانين كلی موجودات را شناسايی می ها بحث نمی غيرارادی انسان های فعاليت علوم انسانی از) ۱
  . شود ی موجودات می گيرد ـ شناسايی قوانين توسط فلسفه شامل همه های انسانی توسط علوم انسانی مورد مطالعه قرار می قوانين مربوط به كنش) ۲
ی علوم انسانی است ـ موضوع فلسفه، اصل وجود است و قوانين كلی موجـودات را شناسـايی  های انسانی برعهده قوانين مربوط به كنش ی مطالعه) ۳

  .كند می
ی ـ موضوع فلسفه، اصل وجود است، يعنی به موجود داند هايی می كند و موجود زنده را دارای ويژگی ی موجودات زنده بحث می علوم انسانی درباره) ۴

  . پردازد خاص مانند موجودی طبيعی و انسانی می
 ها ناشی از چيست؟  پديدآيی اين آسيب -219

  » ی نامتعادل جهانی توزيع ثروت قرار گرفتن در چرخه«، »دگرگونی جهان اجتماعی«، »تناقض ليبرال دموكراسی«
كثريت بر مدار خواسته) ۱ كميت ا   ين ـ چالش مركز و پيرامون ها و هنجارهای بنياد هايشان ـ دگرگونی در ارزش حا
  های اجتماعی ـ عدم انتقال فرهنگ از طريق صفات ارثی به نسل بعد ـ جهانی شدن  انكار شناخت علمی ارزش) ۲
  و غنا  های عميق و بنيادين جهان اجتماعی ـ پيوند ميان بحران اقتصادی و چالش فقر  ی الهی ـ تغيير اليه مطرح كردن مسئوليت انسان در برابر اراده) ۳
  ی كشورهای استعمارزده   آزادی ـ عدم توانايی حفظ و انتقال فرهنگ به نسل بعد ـ اقتصاد وابستهارزش ارزش عدالت نسبت به  دادن ارجحيت) ۴

 شوند؟  منجر به پيدايش اين نتايج می زير، عوامل يک از به ترتيب كدام - 220

  »ظهور بحران معرفتی ـ علمی«و » تضعيف ساز و كارهای دموكراسی«، »فرهنگیدر گزينش عناصر افراد از دست دادن حالت فعال و خالق «
  تزلزل فرهنگی ـ توزيع هدفمند علوم طبيعی و انسانی ـ پرسش از مبانی غيرتجربی علم مدرن ) ۱
  مدرن  های پست گيری جريان ها ـ شكل تعارض فرهنگی ـ مديريت فرهنگ عمومی جوامع غيرغربی توسط رسانه) ۲
  خودباختگی فرهنگی ـ تجمع و تمركز قدرت رسانه در دست چند شركت يا فرد قدرتمند ـ پرسش از مبانی علوم تجربی غربی از ) ۳
  های دينی ـ پرسش از مبانی غيرتجربی علم مدرن  ها از علوم مبتنی بر بنيان از خودباختگی فرهنگی ـ محروم كردن فرهنگ) ۴

 تعريف چيست؟  به ترتيب هر يک از اين عبارات، نتيجه و -221

  ـ پيدايش نوعی علم تجربی و دانش سكوالر 
  های اجتماعی  هايی از زندگی با عقايد و ارزش ـ وقوع تغييرات هويتی در خارج از مرزهای مقبول فرهنگی جامعه و تقابل شيوه

  ها و عقايد يک جامعه از آشنايی درست افراد جامعه با انسان و جهان  ش ـ ممانعت ارز
  ی اومانيسم ـ خودباختگی فرهنگی ـ بحران هويت  ظهور پديده) ۱
  ی سكوالريسم بر فرهنگ غرب ـ تزلزل فرهنگی ـ خودباختگی فرهنگی  غلبه) ۲
  به شناخت حسی و تجربی ـ تزلزل فرهنگی ـ از خودبيگانگی فرهنگی با رويكرد دنيوی محدود شدن روشنگری ) ۳
  به شناخت حسی و تجربی ـ تعارض فرهنگی ـ از خودبيگانگی فرهنگی يوی با رويكرد دنمحدود شدن روشنگری ) ۴

  عبارات زير با چه مفاهيمی مرتبط هستند؟  - 222
  . قدرتی كه با مقبوليت همراه باشد و به صورت رسمی پذيرفته شده باشد) الف
  انتقال بعضی از صنايع وابسته به كشورهای استعمارزده از سوی كشورهای غربی ) ب
  . دهند قرار میهايی از عقايد دينی را در خدمت نظام دنيوی  پردازند، بلكه بخش هايی است كه به نفی ابعاد معنوی هستی نمی فلسفه) ج
  سكوالريسم آشكار : تر كشورهای استعمارگر  ج منافع بيش: قدرت مشروع  ب: الف) ۱
  هان سكوالريسم پن  :تر كشورهای استعمارگر  ج منافع بيش: اقتدار  ب: الف) ۲
   سكوالريسم آشكار : استقالل و تعديل جهانی ثروت  ج: قدرت مشروع  ب: الف) ۳
  سكوالريسم پنهان : استقالل و تعديل جهانی ثروت  ج: اقتدار  ب: الف) ۴
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  شود؟  های تاريخی مربوط می رويدادهای زير به ترتيب به كدام جريان - 223
  های شيميايی برای اولين بار  ـ استفاده از سالح

  های جديد  گيری دولت، ملت كلـ ش
  های فلسطينی  ـ تضعيف موضع گروه

  ی نجات اسالمی  جنگ جهانی دوم ـ پس از رنسانس ـ تشكيل جبهه) ۱
  خواهان مصر  جنگ جهانی اول ـ ظهور ليبراليسم ـ قتل انورسادات توسط اسالم) ۲
كميت كليسا ـ شكل) ۳   گيری انتفاضه  جنگ جهانی دوم ـ فروريختن حا
  جنگ جهانی اول ـ انقالب فرانسه ـ پس از قرارداد كمپ ديويد ) ۴

  :»فارابی و ابن سينا«و » كنت و هيتلر«، »ماركس و ريكاردو«اشتراک نظر  - 224
  بندی عقل به نظری و عملی  ی سياسی ـ تقسيم كارانه ـ نظريه ديدگاه محافظه) ۱
  بندی علوم به نظری و عملی  جنگ در جوامع غربی ـ تقسيم تحميلی بودنی اقتصادی ـ  نظريه) ۲
  ی سياسی  ها ـ نظريه  ی سياسی ـ جنگ تمدن نظريه) ۳
  ی اقتصادی  گرايانه ـ تحميلی بودن جنگ در جوامع غربی ـ نظريه های طبيعت ديدگاه) ۴

  پيدايش هر يک از موارد زير، ناشی از چيست؟  - 225
  از دست دادن نشاط زندگی ) الف
  تسهيل انتقال ثروت از كشورهای پيرامونی به مركزی ) ب
  پردازان غربی  ی استعمار توسط نظريه های تحت سلطه های غربی به تمدن انتقال محورهای عمليات جنگی از ايدئولوژی) ج
مديريت تغييرات نظامی در سطح : ج  شترکهای م گذاری های درونی خود با سرمايه بندی مديريت جبهه: ب اصطكاک هويت جسمانی و معنوی افراد : الف) ۱

   جهان
  های عظيم اطالعاتی  استفاده از شبكه: انتقال مشكالت حاد درونی به بيرون از مرزها  ج: كهولت و مرگ طبيعی فرهنگ  ب: الف) ۲
  شی بلوک شرق فروپا: المللی  ج معاهدات بين: عمل نكردن يک فرهنگ متناسب با نيازهای معنوی و روحی افراد  ب: الف) ۳
كيت و پوچ مواجه شدن با :الف) ۴   المللی  گيری نهادهای بين شكل: استثمار اقتصادی كشورهای غيرغربی  ج: انگاری  ب شكا

  مدرن، كدام روند درست است؟  های پست گيری جريان در ارتباط با شكل - 226
مخـدوش  گرايـی  گرايی و حس های مختلفـی از عقـل پيدايش صورت ی و شهود كنار گذاشتن وح ظهور روشنگری در معنای خاص ) ۱

  ی علم ترديد در هويت روشنگرانه ها  شدن استقالل معرفت غيرحسی و تجربی از ديگر معرفت
جايگزين شدن شناخت عقلی بـه جـای شـناخت  محدود شدن علم به شناخت تجربی  ت حقيقت كنار گذاشتن وحی و شهود در شناخ) ۲

  مدرن  های پست گيری جريان شكل علمی با نيازهای سياسی و اقتصادی جهان غرب ـ ناسازگاری ميان ابعاد معرفتی  تجربی 
های  آشـكار شـدن محـدوديت شناخت حقايق از طريق اسـتدالل عقلـی  اعتباری كتاب مقدس و شهود آباء كليسا در شناخت جهان  بی) ۳

  انكار و ترديد در اصل روشنگری  ها  فت عقلی از ديگر معرفتمخدوش شدن استقالل معر تجربی   دانش
جايگزين شدن شناخت حسی  بسنده نمودن به شناخت استداللی عقلی و تجربی  ناديده گرفتن جايگاه وحی و شهود در شناخت علمی ) ۴

هـای هويـت فرهنـگ غـرب و  ترديـد در بنيان هـا  مخدوش شدن استقالل معرفت حسی و تجربی از ديگـر معرفت شناخت عقلی به جای 
  مدرن  های پست گيری جريان شكل

  . عبارات زير را به ترتيب از حيث درست يا غلط بودن مشخص كنيد - 227
  .  پديد آمدند یشوند در جهت اصالح دين ستانتيسم شناخته میتآميز مذهبی كه با عنوان پرو راضهای اعت ـ حركت

  .  ـ رجوع فرهنگ غرب به فرهنگ يونان و رم باستان برای مستقر شدن در فرهنگ اساطيری باستانی بود
  . گيرد ها صورت می تر توسط مؤسسات اجتماعی و سازمان ـ شكل رسمی تشويق و تنبيه بيش

هايی كه شناخت عمومی جای عقل نظری و عملی را گرفته باشد، علوم اجتمـاعی  گرايی بر آن غالب باشد و در فرهنگ ـ در جوامعی كه حس
  . وجود داشته باشدتواند  عقلی نمی

  ـ ص  صص ـ غ ـ ) ۴  ـ ص   غ ـ غ ـ غ) ۳  ص ـ ص ـ غ ـ ص ) ۲  ـ ص ـ ص   غ ـ غ) ۱
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  ی تشيع چگونه نظامی بود؟  نظام مشروطه در انديشه و مردم را تغيير داد ، چگونه عملكرد)ره(امام خمينی  - 228
حسب ذات خود مشروع   آميز تغيير داد ـ يک نظام آرمانی و به به عنوان يک مرجع دينی عملكرد مردم را از موضع مقاومت منفی به فعاليت رقابت) ۱

  . نبود
كميت آرمانی در قياس  تغيير دادآميز به مقاومت منفی  از موضع فعاليت رقابت را عملكرد مردمبه عنوان يک مرجع دينی ) ۲ ـ در شرايط ناتوانی از برقراری حا

  . كرد با نظام استبدادی اولويت و برتری پيدا می
كـرد كـه  را بر كسانی تحميل می آميز تغيير داد ـ رفتار عادالنه به عنوان يک مرجع دينی عملكرد مردم را از موضع مقاومت منفی به فعاليت رقابت) ۳

  . بودندبا معيارهای الهی بر مسند قدرت نشسته 
ـ يک نظام آرمانی و به حسب ذات خود مشروع  تغيير دادآميز به مقاومت منفی  از موضع فعاليت رقابت را عملكرد مردمبه عنوان يک مرجع دينی ) ۴

  . نبود
بحران  اين دانند و راه گريز از ، اين بحران را ناشی از چه چيزی میاند يطی به وجود آمدهمح های اجتماعی كه در رابطه با بحران زيست جنبش - 229

  كنند؟  را چگونه معرفی می
گريـز از بحـران   ی غربی دانسته و برخی ديگر بازگشت به رويكردهای معنـوی بـه طبيعـت را راه برخی اين بحران را ناشی از فرهنگ مدرن جامعه) ۱

  . دانند می
غربـی موجـب  ی جامعـه معنوی به طبيعت دانسته و گروهی ديگر معتقدند كه فرهنگ مدرن های رويكرد بازگشت به ی اين بحران را ناشی ازگروه) ۲

  . شود گريز از اين بحران می
گريـز از بحـران  درن را راهای دانسته و برخی ديگر گسترش زنـدگی مـ ی اوزون در اثر توليد گازهای گلخانه برخی اين بحران را ناشی از تخريب اليه) ۳

  .  دانند می
ای ديگر گسترش زنـدگی مـدرن را موجـب  فرسای بسياری از مناطق و خشكسالی است و عده ای معتقدند اين بحران ناشی از گرم شدن طاقت عده) ۴

 . دانند گريز از اين بحران می

  ............  يعنی» ليستی بودرويكرد نظری ماركس نسبت به عالم، رويكردی سكوالر، بلكه ماتريا«عبارت  -230
  . پرداخت ی خود می های نظری فرهنگ غرب را نداشت بلكه در چارچوب همان مبانی به حل مسائل اجتماعی جامعه ماركس قصد عبور از بنيان) ۱
هـای  هـای فرهنـگ غـرب، چالش هـا و آرمان ی دوم قرن نوزدهم به نقد ليبراليسم اقتصادی پرداخت و توانست با عـدول از ارزش ماركس در نيمه) ۲

  .  ی خود را حل كند ساختار اجتماعی جامعه
  .  پرداخت بعاد معنوی هستی نمیرويكرد نظری ماركس نسبت به عالم، رويكرد گزينشی به ابعاد معنوی و دينی جهان بود و به نفی ا) ۳
  . آورد  جهانی روی می كند ولی به رفتارهای دنيوی و اين های معنوی و دينی اداره می ماركس مدعی بود زندگی دنيا را با ارزش) ۴

 . را به ترتيب مشخص كنيد عبارات زيرهای هويتی  ويژگی -231

 »  شناس ـ فرزند دوم خانواده آموزـ كارمند وقت دانش«

ك) ۱ كتسابی و متغير ـ انتسابی، اجتماعی و ثابت ا   تسابی، اجتماعی و متغير ـ اجتماعی، ا
كتسابی، فردی و غيرجسمانی ) ۲ كتسابی، فردی و ثابت ـ اجتماعی، روانی اخالقی و متغير ـ ا   ا
كتسابی و متغير ـ روحی، فردی و متغير ـ اجتماعی، انتسابی و جسمانی  ) ۳   اجتماعی، ا
  ی و متغير ـ ثابت، اجتماعی و فردی ـ فردی، متغير و انتسابی فردی، انتساب) ۴

ها را از جهت ساختار و ارتباطی كـه بـا  ی پديده و همان مجموعه............  هستند زندگی اجتماعی انسانهايی كه مربوط به  ی پديده مجموعه - 232
  .  است............  ترين نامند و خانواده از مهم می............  هم دارند

  جهان اجتماعی ـ نظام اجتماعی ـ نهادهای اجتماعی ) ۲  نظام اجتماعی كل ـ نظام اجتماعی ـ نهادهای اجتماعی ) ۱
  های اجتماعی  نظام جهان اجتماعی ـ ساختار اجتماعی ـ خرده) ۴  های اجتماعی  نظام نظام اجتماعی كل ـ ساختار اجتماعی ـ خرده) ۳

 يک از تأثيرات شناخت علمی بر شناخت عمومی اشاره دارند؟  كدامرتيب با تهای زير به  هر يک از عبارت -233

شـود و از خطاهـای شـناخت  ی فهم عرفـی و عمـومی وارد می شناخت علمی با روشن كردن خطاهای شناخت عمومی به تدريج به عرصه«
انسان هنگامی «، ».كند اخت عمومی داوری میی درست يا نادرست بودن يا حق و باطل بودن شن شناخت علمی درباره«، »كند عمومی كم می

  ».شود كه فهم عرفی در كارايی خود دچار مشكل شده باشد متوجه شناخت عمومی می
   رشد فرهنگ ـ كشف حقيقت ـ حل مشكالت) ۲  حل مشكالت ـ كشف حقيقت ـ رشد فرهنگ  ) ۱
  رسش  ـ حمايت ـ طرح پ رشد فرهنگ) ۴  حل مشكالت ـ حمايت ـ ايجاد محدوديت  ) ۳
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  . توانند به تفسير و شناختی صحيح از عالم و آدم نائل شوند ها نمی ـ انسانی چيست؟  به ترتيب هر يک از عبارات زير، علت، تعريف و نتيجه - 234
  ـ خودباختگی جوامع غير غربی در برابر فرهنگ غرب 

  ی پايان تاريخ فوكوياما  ـ بطالن نظريه
  گتون  نهای هانتي ی جنگ تمدن های درستی برخوردار نيستند ـ از خودبيگانگی فرهنگی ـ نظريه هايی كه از عقايد و ارزش فرهنگ) ۱
  انقالب اسالمی ايران و پيوندهای جهانی آن موفقيت های اساطيری ـ تزلزل فرهنگی ـ  فرهنگ) ۲
  انقالب اسالمی ايران و پيامدهای جهانی آن موفقيت زدگی ـ  اند ـ غرب گرفتهنهايی كه براساس فطرت انسانی شكل  فرهنگ) ۳
  گتون نهای هانتي ی جنگ تمدن های سكوالر ـ بحران هويت ـ نظريه فرهنگ) ۴

 مرتبط است؟  »توحيد و يكتاپرستی«و  »ساختمان وزارت آموزش و پرورش«، »پرسی سالم و احوال« عباراتهای زير با  يک از گزينه كدام -235

  . های اجتماعی دارای بعد محسوس نيستند ی پديده همه و نديک از اجزای جهان اجتماعی بدون معنا نيست هيچ) ۱
  . كنند ها تقسيم می ی آن های اجتماعی را براساس اندازه و دامنه از دانشمندان پديدهبرخی ) ۲
  .  آورد ها تحوالتی مهم در جهان اجتماعی پديد نمی كند و تغيير آن های مختلف جهان اجتماعی به سهولت تغيير پيدا می برخی از اجزا و بخش) ۳
  .  بندی كرد توان تقسيم های اجتماعی می نظام ها و خرده های اجتماعی را براساس نظام پديده) ۴

  
 . باشد............  در هر تعريف منطقی معرَّف بايد از معرِّف - 236

  تر  خاص) ۴  تر  پيچيده) ۳  تر  عام) ۲  تر  روشن) ۱
گر مفهومی ذاتی باشد - 237   ............  ا

  . حتماً غير قابل جدايی از ذات و ماهيت است) ۲  . حتماً با ذات خود نسبت تساوی دارد) ۱
  . شود ها تصور می حتماً مؤخر از عرضی) ۴  . تواند با ذات دارای يک علت نباشد می) ۳

  ............  از ميان كليات خمس -238
   .سازد تركيب جنس و نوع، فصل را می) ۱
  . مفاهيم اختصاصی، حتماً ذاتی هستند) ۲
  . ها حتماً مصداق دارد تنها يكی از آن) ۳
  . كه باعث ايجاد انواع است، فصل است آن) ۴

   ............  شناخت دقيق يک موضوع - 239
  . با حد تام فقط ممكن است) ۲    . پذير نيست گاه امكان هيچ) ۱
  . يابی است ی اقسام تعريف منطقی قابل دست با همه) ۴    . به راحتی قابل دستيابی است) ۳

  ؟  نيست» ی شرطی قضيه«كدام گزينه  - 240
  رنگ جماعت شو  خواهی نشوی رسوا هم) ۲  من كه بايست بميرم چه بيايی چه نيايی ) ۱
  . هر كه را صبر نيست حكمت نيست) ۴    پرستی بازآ  گر كافر و گبر و بت) ۳

  است؟  » شرطی منفصل«كدام گزينه  -241
  . شود گيرد يا قبول می می ۱۰ی باالی  علی يا نمره) ۱
  . شود گيرد يا قبول نمی می ۱۷ی زير  علی يا نمره) ۲
  . شود گيرد يا قبول نمی می ۱۷ی باالی  علی يا نمره) ۳
  . شود گيرد يا قبول نمی می ۵ی زير  علی يا نمره) ۴

 ی جزئی عكس نقيض دو قضيه است، بين آن دو چه نسبتی وجود دارد؟ دانيم كه موجبه می - 242

  تداخل ) ۴  خل تحت تضاد تدا) ۳  تناقض ) ۲  تضاد ) ۱
  .باشد............  ی يک نتيجه تواند نمیكلی  ی هی سالب يک قضيه - 243

  قياس ) ۴  استقراء ناقص ) ۳  استقراء تام ) ۲  تمثيل ) ۱
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   ............  صغرای يک قياس اقترانی حملی شكل اول -244
  . ی اول است حتماً مقدمه) ۲    . حتماً موجبه است) ۱
  . حتماً حاوی محمول نتيجه است) ۴    . ای حملی است حتماً قضيه) ۳

 درست است؟ » ماست از شير است، شير سفيد است، ماست سفيد است«ی استدالل  كدام گزينه درباره - 245

  . فقط مغالطه در صورت دارد) ۲  . ی آن درست است استدالل درستی است چون نتيجه) ۱
  . هم مغالطه در صورت هم مغالطه در ماده دارد) ۴    . فقط مغالطه در ماده دارد) ۳

  كدام گزينه پرسش از ماهيت يک شیء است؟  - 246
  اين شیء واحد است يا كثير؟ ) ۴  علت اين شیء چيست؟ ) ۳  اين شیء چيست؟ ) ۲  چرا اين شیء موجود است؟ ) ۱

  . ه استنبود............  تأمالت بشر پيرامون هستی در ابتدا - 247
  مستقل از باورهای دينی ) ۴  ی فلسفی  با صبغه) ۳  ه زبان تمثيلی ب) ۲  راز گونه ) ۱

  كرد كدام است؟   ترين چيزی كه سقراط ديگران را به آن دعوت می مهم - 248
  كسب فضائل اخالقی ) ۴  وجوی دانش  جست) ۳  مبارزه با سوفسطائيان ) ۲  تأمل در خويشتن ) ۱

  . .. .......... اند يعنی مُثُل، گوهرهای اصيل و جاودانه - 249
  درست و پايداراند ) ۴  اند  ی مثال نيک سايه) ۳  اند  كلی) ۲  اند  صحيح و درست) ۱

  كدام است؟» بدو چيزی به فعل آيد«از نظر بهمنيار علتی كه  -250
  غايی ) ۴  مادی) ۳  صوری) ۲  فاعلی) ۱

  ............  البالغه عدم اخالص يعنی ی اول نهج در خطبه - 251
  ن و همدم دانستن چيزی با خداقري) ۲    دو چيز انگاشتن خدا) ۱
  جزء و بخش قائل شدن برای خدا ) ۴    محدود كردن خدا) ۳

  ............  ی صفويه در سير تفكر اسالمی پيش از دوره - 252
  . سينا به روش اشراقی تفسير شد ی ابن فلسفه) ۲    .حكمت متعاليه تأسيس شد) ۱
  . ی اسالمی پايان يافت ا فلسفهآشنايی غربيان ب) ۴  .  مكتب فلسفی شيراز به وجود آمد) ۳

 شود؟ تر مشخص می اهميت اصل مغايرت وجود با ماهيت در ذهن، در كدام مبحث فلسفی بيش -253

  واقعيت مستقل از ذهن ) ۲    مواد ثالث و مواد قضايا) ۱
  مالک نيازمندی معلول به علت) ۴    وجوب علّی معلولی) ۳

  ............  ادراک قانون كلی عليت - 254
  .اندازد در مسير تفكر می انسان را) ۱
  . كند ی عليت می ذهن را متوجه مسأله) ۲
  .ای است كه ذهن بشر را به خود مشغول كرده است نخستين مسأله) ۳
  . پاسخ به چرايی وجود و هستی اشياء است) ۴

  عامل برپايی جوامع از نظر فارابی كدام است؟ -255
  ها  نياز متقابل انسان) ۴  آخرتسعادت دنيا و ) ۳  طبيعت و عقل) ۲  جو فطرت حقيقت) ۱

  . است ............ سينا تنها كتاب فارسی ابن - 256
  نجات ) ۴  انصاف ) ۳  ی عاليی  دانشنامه) ۲  سالمان و ابسال) ۱

  ............  »مقاصد الفالسفه«كتاب  -257
  . تلخيص آراء حكمای مشائی است) ۱
  . سينا بود هدف آن دفاع از حكمت ابن) ۲
  .ح فخر رازی بر اشارات سازگار استمحتوای آن با شر) ۳
 . توسط ابن رشد برای مقابله با غزالی نگاشته شده است) ۴

  ی حقيقت واحد را از كدام منبع اخذ كرده است؟ سهروردی آموزه -258
  حكمت ايران باستان) ۴  تعاليم اسالمی) ۳  حكمت مشاء) ۲  حكمت الهی يونان ) ۱
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  است؟ نادرستی اسفار اربعه  كدام گزينه درباره - 259
  مباحث صفات الهی : سفر دوم) ۲    ی بحث توحيد مقدمه: سفر اول) ۱
  نفس و معاد: سفر چهارم) ۴    دريافت كمک از خدا: سفر سوم) ۳

  است؟ نادرستی جوهر  كدام گزينه درباره - 260
  . ی صفات و حاالت شیء به آن متكی است همه) ۲  .تواند آن را درک كند ادراک حسی نمی) ۱
  .شود از نظر منطقی بر موضوع خود حمل می) ۴  .شوند اعراض شیء به آن نسبت داده می) ۳

  
 كدام موضوع تأكيد دارند؟به ترتيب بر » شناختی«و » گرا انسان«شناختی  رويكردهای روان -261

   ی خصوصی تجربهی منحصر به فرد ـ  تجربه) ۱
  های ناهشيار  های قابل مشاهده ـ انگيزه پديده) ۲
  ی منحصر به فرد ـ وجود نظام پردازش اطالعاتی در سيستم شناختی  تجربه) ۳
  های ناهشيار  ی خصوصی ـ انگيزه تجربه) ۴

 رويكرد رفتاری، به ترتيب كدام است؟ » بودنجبرگرايانه «و علت » ماشينی بودن«علت  - 262

  ی رفتار ـ عدم توجه به ماورای رفتار قابل مشاهده  توجه به رفتار قابل مشاهده و ريشه) ۱
گاهی، ذهن، تجربه و هيجانات  توجه صرف به عوامل محيطی و ناچيز شمردن نقش عوامل درونی ـ بی) ۲   توجهی به آ
گاهی، ذهن، تجرب بی) ۳   ه و هيجانات ـ توجه صرف به عوامل محيطی و ناچيز شمردن نقش عوامل درونی توجهی به آ
  توجهی به تجربيات هشيار فرد ـ توجه صرف به عوامل محيطی و ناچيز شمردن نقش عوامل درونی  بی) ۴

 تر است؟  های زير كدام روش مناسب به ترتيب بگوييد برای انجام هر يک از تحقيق - 263

ر بـتأثير روش تدريس «، »ی ميان افسردگی و اعتماد به نفس بررسی رابطه«، »آموزان اول ابتدايی بررسی رفتار مهربانانه در گروهی از دانش«
  »آموزان يادگيری دانش

  بستگی  بستگی ـ هم آزمايشی ـ هم) ۲  بستگی  ی طبيعی ـ آزمايشی ـ هم مشاهده) ۱
  بستگی ـ آزمايشی  ی طبيعی ـ هم مشاهده) ۴  بستگی ـ آزمايشی  بستگی ـ هم هم) ۳

  ی تحقيقات كاربردی، مطرح است؟  يک از موارد زير در حوزه كدام - 264
  ی بين مغز و رفتار انسان چگونه است؟  رابطه) ۲  پذيرد؟  پردازش اطالعات چگونه صورت می) ۱
   كارهای بهبود نوشتن كدام است؟ راه) ۴    ها در چيست؟  تفاوت بين انسان) ۳

مورد مطالعه قرار داده اسـت، بـه ترتيـب » آموزان را در كالس اول ی بين آزمون پيش از دبستان و ميزان اضطراب دانش رابطه«وهشگری پژ - 265
 باشد؟  تغيری كه ثابت نگه داشته شده است كدام میمتواند تغيير كند و  تعيين كنيد؛ متغيری كه می

  بستان و ميزان اضطراب ـ كالس اول آزمون پيش از د) ۲    ميزان اضطراب ـ كالس اول ) ۱
  ميزان اضطراب ـ آزمون پيش از دبستان و كالس اول ) ۴  آزمون پيش از دبستان ـ كالس اول ) ۳

سـاالن بهبـود  های اجتماعی، پرخاشگری كودكی را كاهش داده و پايگـاه اجتمـاعی او را نـزد هم شناسی از طريق تمرين مهارت وقتی روان - 266
  های رشد توجه داشته است؟  از ويژگی يک بخشد، به كدام می
  ای، مداوم و پيوسته  فرآيند مرحله) ۲    پذيری  انعطاف) ۱
  ها و شرايط فرهنگی  تحت تأثير زمينه) ۴  گرا  های مختلف و فرآيندی كل داشتن جنبه) ۳

  است؟ » استدالل استقرايی«های زير،    يک از استدالل كدام - 267
  . شوند ها زرد می پس برگچون فصل پاييز فرا رسيده است، ) ۱
  . ها فانی هستند ميرند، پس انسان می... چون حسن، فرهاد، سعيد و ) ۲
  . ميرند نيز می... چون انسان فانی است، پس سهيال، نوشين، فرزانه و ) ۳
  . هوش است هوش است، پس ديگری نيز كم چون يكی از دوقلوها كم) ۴
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  رسد؟  ساله به چه تشخيصی می ۱۰ها توسط پياژه، كودک  در آزمون باالنس وزنه - 268
  . كند ها از مركز را با آزمايش و خطا پيدا می ی آن ها و فاصله هماهنگی و توازن بين وزنه) ۱
  . كند از راه استدالل قياسی توازن را برقرار می) ۲
  . كند قرار داده و توازن را برقرار میها را به طور تصادفی در جاهای مختلف ميله  وزنه) ۳
  .  برد ی بين فاصله و وزن پی می با آزمايش منظم، به درستی رابطه) ۴

 ی زير، به ترتيب بگوييد، زهرا و علی در كدام دوره از رشد اخالقی كلبرگ قرار دارند؟  با توجه به دو جمله - 269

كه والدينش او را به پارک بـازی  علی برای اين«، »جامعه، حيثيت و آبرويی نداردزهرا معتقد است كه دزدی عمل نادرستی است، زيرا دزد در «
  ».دهد ببرند، تكاليف خود را بهتر از روزهای قبل انجام می

  قراردادی ـ قبل از قراردادی ) ۲    قبل از قراردادی ـ قراردادی ) ۱
  قبل از قراردادی ـ قبل از قراردادی ) ۴    قراردادی ـ قراردادی ) ۳

هـای  ای مهارت كودک در چه دوره«و » يابد؟ ای بهبود می حركاتی مانند دويدن و پريدن در چه سنی، به طور قابل مالحظه«ه ترتيب بگوييد ب -270
  »دهد؟ حركتی مانند نوشتن و استفاده از سوزن را به خوبی انجام می

  ـ كودكی دوم   سالگی ۱۱تا  ۷) ۲    سالگی ـ كودكی دوم  ۶تا  ۲) ۱
  سالگی ـ كودكی اول ۱۱تا  ۷) ۴    سالگی ـ كودكی اول  ۶تا  ۲) ۳

های تحوالت شـناختی  يک از ويژگی ، به ترتيب نيازمند وجود كدام»ای ديگر تعريف زندگی به گونه«و » انتقاد از تحوالت سياسی و اجتماعی« -271
  هستند؟  

  ی ساز سازی ـ تفكر فرضيه تفكر فرضيه) ۲  سازی ـ استدالل اخالقی  تفكر فرضيه) ۱
  سازی  استدالل قياسی ـ تفكر فرضيه) ۴  سازی  استدالل اخالقی ـ تفكر فرضيه) ۳

  های ارادی يا كنترل شده كدام است؟  ويژگی پردازش - 272
گون به كار برد ها را در موقعيت توان آن نمی) ۱   . قابل انعطاف و قابل تغيير هستند) ۲  . های گونا
  . ه را در بين چند منبع اطالعاتی تقسيم نمودتوان توج می) ۴    . غيرقابل انعطاف هستند) ۳

  يک از اصول مهم در حافظه مربوط است؟  به كدام» اثر توليد« - 273
  . يادگيری ارادی از يادگيری غيرارادی مؤثرتر است) ۱
  . تر باشد عملكرد حافظه بهتر است ی يادگيری و بازيابی بيش هر اندازه شباهت بين مرحله) ۲
  . يی از يادگيری سطحی اطالعات مؤثرتر استيادگيری عمقی و معنا) ۳
  . ی او بهتر خواهد بود هر قدر فرد در فرآيند يادگيری، فعال و درگير باشد، عملكرد حافظه) ۴

 های حافظه است؟  به ترتيب مربوط به كدام نوع از سيستم» يادگيری موتورسواری«و » در زمستان هوا سرد است«كه  ی اين دانش ما درباره - 274

  معنايی ـ حوادث خاص ) ۲    ای ـ معنايی  هروي) ۱
  ای ـ حوادث خاص  رويه) ۴    ای  معنايی ـ رويه) ۳

در ايـن » !شروع شده است بالفاصله بعد از اتمام حرفهـايم بگـو» ب«گويم و بعد كلماتی را كه با حرف  ده كلمه می«وقتی به يک نفر بگوييم  -275
  است؟  يک از اصول مهم در حافظه اتفاق افتاده صورت كدام

  . يادگيری ارادی از يادگيری غيرارادی مؤثرتر است) ۱
  . يادگيری عمقی و معنايی از يادگيری سطحی و فيزيكی مؤثرتر است) ۲
  . شود شباهت بين مراحل يادگيری و بازيابی باعث عملكرد بهتر حافظه می) ۳
  . ی او مؤثرتر است تری به يادگيرنده داده شود، عملكرد حافظه های بيش در هنگام بازيابی اطالعات، هر چقدر كه سرنخ) ۴

  دهد؟  را نشان می» گرايش ـ اجتناب«موقعيت، تعارض   كدام - 276
  ی صفر و يا تنبيه شدن سر صف  انتخاب نمره) ۱
  رفتن به ميهمانی و تماشای فيلم مورد عالقه ) ۲
  تمايل به ازدواج و ترس از مسؤوليت ناشی از آن ) ۳
  ی ورزشی فوتبال يا واليبال   ی يكی از دو رشته انتخاب مورد عالقه) ۴
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كنش ايد و آن ی امتحان در يک ترافيک شلوغ، گير كرده تصور كنيد كه برای رسيدن به سر جلسه - 277  : دهيد های زير را از خود نشان می گاه وا

  . كنيد احساس خشم و عصبانيت می) الف
  . كنيد ی خود احساس ترشی می در معده) ب
  . كنيد ی جلويی خودتان می توهين و پرخاش به راننده) ج

كنش   ايد؟  هايی در مقابل اين فشارهای روانی از خود نشان داده  به ترتيب، چه نوع وا
  اسخ هيجانی ـ پاسخ فيزيولوژيک ـ پاسخ هيجانی پ) ۲  پاسخ هيجانی ـ پاسخ فيزيولوژيک ـ پاسخ رفتاری ) ۱
  پاسخ رفتاری ـ پاسخ فيزيولوژيک ـ پاسخ رفتاری ) ۴  پاسخ رفتاری ـ پاسخ رفتاری ـ پاسخ هيجانی ) ۳

 آيند؟  های اضطرابی به شمار می يک از انواع عالئم اختالل هايی از كدام به ترتيب، نمونه» افزايش ضربان قلب«و » گيجی« ، »از جا پريدن« -278

  قراری حركتی  فعالی ـ بی فعالی ـ بيش بيش) ۲  قراری حركتی  فعالی ـ بی قراری حركتی ـ بيش بی) ۱
  فعالی  قراری حركتی ـ بيش فعالی ـ بی بيش) ۴  فعالی   فعالی ـ بيش قراری حركتی ـ بيش بی) ۳

  ت آن چيست؟گيرد و عل يک از انواع توجه، صورت می م محدود كردن پردازش اطالعات در كدا - 279
  توجه غيرارادی ـ نامحدود بودن ظرفيت شناختی ما ) ۲  توجه ارادی ـ محدوديت ظرفيت شناختی ما) ۱
كنده ـ نامحدود بودن ظرفيت شناختی ما ) ۳   توجه متمركز ـ محدوديت ظرفيت شناختی ما ) ۴  توجه پرا

درمانی فراهم كردن يک جـو حمـايتی عـاطفی و  های روان روشيک از  چه نوع درمانی است و هدف كدام» درمان بينشی«به ترتيب بگوييد  -280
  هيجانی برای مراجع است؟

  درمانی  درمانی ـ شناخت  صحبت) ۲    ، محوری  درمانی ـ مراجع صحبت) ۱
  درمانی   شناخت درمانی ـ شناخت) ۴  ، محوری  درمانی ـ مراجع  شناخت ) ۳
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گردانشگاهاصالحشود،مملکتاصالحمیشود. ا
امامخمینی)ره(

حق چاپ و تکثیر پاسخ های آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع می باشد و پیگرد قانونی دارد.

سال تحصیلی 1395-96

پاسخ های تشریحی

عناوین مواد امتحانی آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی، تعداد سؤاالت و مدت پاسخگویی

شماره داوطلبی: نام و نام خانوادگی:

مدت پاسخگویی: 240 دقیقه تعداد سؤال: 280

گــروه  آزمایشــی علوم انســانی

چهارم دبیرستان )پیش دانشگاهی(

دفترچه شماره 3
آزمـون جامع )1(
جمعه 96/03/12

ساعت شروع: 8 صبح

مدت پاسخگوییشماره سؤالتعداد سؤالمـواد امتـحانـیردیف
تااز

18 دقیقه25125زبان و ادبیات فارسی1
20 دقیقه252650زبان عربی2
17 دقیقه255175فرهنگ و معارف اسالمی3
20 دقیقه2576100زبان انگلیسی4
25 دقیقه20101120ریاضیات5
10 دقیقه15121135اقتصاد6
30 دقیقه30136165زبان و ادبیات فارسی )اختصاصی(7
20 دقیقه20166185زبان عربی )اختصاصی(8
25 دقیقه15186200تاریخ9 15201215جغرافیا10

15 دقیقه20216235علوم اجتماعی11
25 دقیقه25236260فلسفه و منطق12
15 دقیقه20261280روان شناسی13
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ــان انقــاب، بیــن دفتر مرکزی :  تهــران، خیاب
و  )عــج(  ولیعصــر  چهــارراه 
خیابــان فلســطین، شــماره 919

6420 ـ 021تلفن:

www.gaj.irنشانی اینترنتی:

آزمون های سراسری گاج

ویراسـتاران علمیطـراحاندروس

امیرنجات شجاعی ـ مهدی نظریزبان و ادبیات فارسی
ابوالفضل مزرعتی ـ اسماعیل محمدزاده

مسیح گرجی ـ میترا یوسفی

محمدمهدی تجریشیـ  پریسا فیلوخدیجه علیپورزبان عربی
منیژه خسروی

بهاره سلیمیمرتضی محسنی کبیرفرهنگ و معارف اسالمی

رزیتا قاسمیامید یعقوبی فردزبان انگلیسی

محمد یگانهریاضیات
خلیل اسم خانی ـ پروانه عبادی
مینا نظری ـ لیال سمیعی عارف 

ندا مومن

میترا چینی سازاقتصاد
مبین غالمی نژادـ  رضا ماشینی

سید احمد ثمره هاشمیـ  امیرمحمد بیگی 
نرگس شیرازی

محمداسماعیل سلمان پورتاریخ
مبین غالمی نژادـ  رضا ماشینی

نرگس شیرازی

محسن مصالییجغرافیا
محمداسماعیل سلمان پورـ  پریا شریعت

مبین غالمی نژادـ  رضا ماشینی
نرگس شیرازی

فروغ تیموریانعلوم اجتماعی
مبین غالمی نژادـ  رضا ماشینی

نرگس شیرازی

سید حسام الدین جاللیفلسفه و منطق
زهره شبانی ـ عماد صفرنژاد

مبین غالمی نژادـ  امیرمحمد بیگی
نرگس شیرازی

فروغ تیموریانروان شناسی
زهره شبانی ـ مبین غالمی نژاد
امیرمحمد بیگی ـ رضا ماشینی

نرگس شیرازی

آمــــــاده ســــــازی آزمـــــون
ابوالفضل مزرعتیمدیریت آزمون:
مریم جمشیدی عینی ـ مینا نظریبرنامه ریزی و هماهنگی:
رزیتا قاسمی ـ بهاره سلیمی ـ فریبا نصیری ـ ساناز قرائتی ـ ساناز فالحیویراستاران فنی:
مهرداد شمسیصفحه آرا:
آذر توکلی نژادطراح شکل:
پگاه روزبهانی ـ فاطمه میناسرشت ـ آنیتا طارمی ـ فریبا مرادزادهحروف نگار:
عباس جعفریامور چاپ:
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 و دليـر را ارغنـد فارسی های فرهنگ در( قهرآلود و خشمگين :ارغند/  زهيجا ه،يعط انعام، بخشش، دادن، عطا :صله : ها معنی درست واژه  ۴ 1   

 ای خانه :كومه/  عروسی ی حجله بند، پشه دوزند؛ می خانه همچون را آن كه لطيف و تُُنک ی پارچه از ای خيمه :كِلّه.) / اند كرده معنی شجاع
 كلبه َكپَر، آلونک، نشينند؛ می آن در باغبانان و ناكشاورز كه علف و نی از

 پاييز :خريف/  زمين و آب :عقار/  كار ستيزه :عنود/  انگشت :بنان : ها معنی درست واژه  ۱ 2   

 قدر ، بیارزش بی :خامل : ها معنی درست واژه  ۴ 3   

 ناپسند :نامرضی:  امالی درست واژه  ۴ 4   

   5 ۱    
  : ها سایر گزینههای  امالی درست واژه

  ) اخروی پاداش :ثواب( درست :صواب) ۲
  ) دين دشمنان با جنگ :غزا( تقدير :قضا) ۳
  نيرنگ :شعوذه) ۴

ی احد، در  در غزوه) ع(های حضرت علی  زمان با رشادت ندايش همدارد كه » ال فتی اال علی، ال سيف اال ذوالفقار«ی مشهور  اشاره به جمله  ۲ 6   
  .فضای آسمان پيچيده شده بود

ــده  ۲ 7    ــت پديدآورن ــام درس ــآی  ن ــف :راث ــّدين :الحقايق كش ــفی عزيزال ــيدالّدين( نس ــدی رش ــرار كشف :ميب ــّدةاالبرار و االس   / ) ع
  صفی  علی فخرالّدين :العارفين انيس

ـ كشتن ارژنگ ديـو ۶ـ شكست دادن اوالد ۵ـ كشتن زن جادوگر ۴ـ كشتن اژدها ۳ـ غلبه بر تشنگی ۲ير ـ كشتن ش۱: هفت خوان رستم  ۱ 8   
  ـ كشتن ديو سفيد۷

 نرفتن رفتن/  آمديم برفتيم ):»ج«بيت ( تضاد  ۲ 9   
 ) ع( يعقوب حضرت شدن بينا): »د«بيت (تلميح 
   رايحه ـ۲ آرزو و اميد ـ۱ :بو): «ه»بيت (ايهام 
  ) شبگيری مرغان و بلبل با تناسب( شكاری ی پرنده نوعی ـ۲ دوباره ـ۱ :باز): »الف«بيت (تناسب  ايهام

   سرو و بيد به خود تشبيه): »ب«بيت (تشبيه 
 .است معشوق از هواداری خورشيد، بر كشيدنش تيغ و عيد ماه برآمدن دليل :حسن تعليل  ۴ 10   

  او با درگيری و مخالفتكنايه از : كشيدن كسی ی چهره بر تيغ :كنايه
  ی استعاری اضافه: روی آفتاب/  ماه و خورشيد به بخشی جان :استعاره

  )بار ۷(» ر«تكرار واج  :ی حروف نغمه/ ـــــ : ايهام  ۲ 11   
  : ها بررسی سایر گزینه

  فال به تو :تشبيه/  فال ,حال :جناس) ۱
 بـا متناسـب( زال لقـب ــ۲ نيرنـگ ـ۱ دستان :تناسب ايهام) / تشبيهی ی اضافه( جان رستم) / تشبيهی ی اضافه( غم بهمن :تشبيه) ۳

  ) زال و رستم ,بهمن
  ) استعاری ی اضافه( الل سخن) / استعاری ی اضافه( ژرف نظر :استعاره/  حرف ,ژرف ,طرف  :جناس) ۴

  .كند می پاره گريبانم هر دم سحر باد  ۴ 12   
  .كرد ام بيكاره چنين اين او ديدار حيرت

  تو چشمان شرم  ۳ 13   
  او ديدار حيرت

 )ه+ خوار + آتش ( آتشخواره/  )ن+ انيد + گرد + روی ( گردانيدن روی/  )پای+ ا + سر ( سراپای  ۳ 14   

  سوزد می  ۱ 15   
 / دم/  هـر/ سـحر / ــِ / بـاد / د / كن / می /  / است / ه / گذاشت / ن / دل / و / دست / من / در / غنچه / چون / ی / خود / بی : ها تكواژ  ۳ 16   

 )تكواژ ۲۶( ام/  پاره/  گريبان
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 دنيا به توّجهی بی و انديشی آخرت ):۳(ی  مفهوم گزينه  ۳ 17   

 ها ارزش دگرگونی/  خوبی بر بدی تسلّط :ها مفهوم مشترک ساير گزينه
 مرگ بودن حتمی ):۳(ی  سؤال و گزينهرباعی مفهوم مشترک   ۳ 18   

  : ها سایر گزینهمفهوم 
  مرگ دم تا راندن عشق از سخن) ۲    هجران بر مرگ ترجيح) ۱
  .است وصل ی الزمه ،ماّدی وجود نفی/  مرگ شيرينِ  آرزوی) ۴

 معشوق و عاشق ميان عشق راز ماندن پنهان ):۲(ی  مفهوم گزينه  ۲ 19   
 عشق راز بودن نشدنی پنهان :ها سؤال و ساير گزينه عبارتمفهوم مشترک 

 باشی خوش ):۴(ی  مفهوم مشترک بيت سؤال و گزينه  ۴ 20   
  : ها سایر گزینهمفهوم 

  عاشق آه بودن گير دامن) ۲    عاشقانه بدنامی و رسوايی) ۱
  عاشق بالكشی و عاشقی رنج) ۳

 عشق بودن ازلی ):۲(ی  سؤال و گزينه بيتمفهوم مشترک   ۲ 21   
  : ها سایر گزینهمفهوم 

  دنيا ناپايداری) ۳  هستی جهان به عدم وادی از انتقال ی مرحله توصيف) ۱
  پيشگی عاشق) ۴

  شمری غنيمت دم ):۳(ی  مفهوم گزينه  ۳ 22   
  مرگ از پيش نفسانی تمايالت ترک :ها ساير گزينهمفهوم مشترک حديث سؤال و 

 عاشق و رسوايی بالكشی ):۲(ی  مفهوم مشترک بيت سؤال و گزينه  ۲ 23   
  : ها سایر گزینهمفهوم 

  رفته دست از عمر بر حسرت) ۳    دنيا ناپايداری) ۱
  حتمی بودن مرگ/  دنيا ناپايداری) ۴

كارانه عبادت ثمری بی ):۳(ی  سؤال و گزينه مشترک عبارتمفهوم   ۳ 24     ريا
  : ها سایر گزینهمفهوم 

  .است معشوق به معطوف تنها عاشق توّجه) ۲    بلندنظری و طبع مناعت) ۱
  اثر بی ناليدن و درد اظهار از پرهيز) ۴

 .دست آيد  رنج به بختی واقعی آن است كه بی خوش: بيت دوم/ نكوهش دل بستن به دنيا و اسباب آن : بيت اّول ):۳(ی  مفهوم ابيات گزينه  ۳ 25   
  : ها سایر گزینهمفهوم مشترک 

  ) ص( پيامبر بودن اُّمی) ۱
  ممكن ی شيوه هر به معشوق رضايت جلب برای عاشق تالش) ۲
 خرد بر احساس و نفس ی غلبه نكوهش) ۴

  
 ۲۶ـ  ۳۳(ترين جواب را در ترجمه، تعريب و يا مفهوم مشّخص كن  ترين و دقيق درست:(  

  ]ها رد ساير گزينه[خواندم  )فقط(نخواندم به جز، تنها،  :إّال ... ما قرأت   ۳ 26   
  )]۲( ۀرد گزين[هشت درس  :ثماني‗ دروسٍ 
  )]۱( ۀرد گزين[كتاب فيزيک  :كتاب الفيزياء

 )]۴(و ) ۲(های  رد گزينه[فرض كرده بودم، پنداشته بودم ): بعيدماضی ( ُكنُت َزَعمُت   ۱ 27   
  )] ۳(و ) ۲(های  رد گزينه[كوچک : َصغيرةً 
  )] ۴(و ) ۲(های  رد گزينه[شروع كردم ): های مقاربه به معنای شروع از فعل( أَخذُت 
  )] ۴( و) ۲( های هرد گزين[بشناسم ): خبر برای فعل مقاربه به صورت مضارع التزامی( أعرُِف 

 َ‗   ])۲( ۀرد گزين[ام  های ويژه وانايیت: ُقُدراتي الخاصَّ
  )]۴(و ) ۲(های  رد گزينه[هدف بگيرم ): معطوف به فعل قبلی به صورت مضارع التزامی( اَسَتهِدُف 
 )]۳( ۀرد گزين[سرنوشتی واال : ياً مصيراً عال
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  )]۴(و ) ۲(های  رد گزينه[هرگز اجازه نخواهم داد  :أبداً ... لن أسمح   ۳ 28   

  ]ها ساير گزينهرد [گرچه دچار شكست شوم  :و إن اُصبُت بالفشل
  )]۴(و ) ۳(های  رد گزينه[امروزه  :اليوم  ۲ 29   

گونی، نعمت نعمت :نعم مختلف‗ گون  های گونا   ] ها رد ساير گزينه[هايی گونا
  )]۳( ۀرد گزين. [به تسخير درآورده است :سّخر

  )] ۳(و ) ۱(های  رد گزينه[نيروهای طبيعت  :قوی الطبيع‗
  ».داری پايبند باش، پس آن دو منش آزادگانند به راستی و امانت«  ۴ 30   
   31 ۱    

  : ها گزینه ۀترجم
  .)  رسيدن به مطلوب، مستلزم حركت و تالش است. (يابد هر كس بكوشد می )۱
  .) كند به زيركی مؤمن اشاره می. (شود مؤمن از يک سوراخ دو بار گزيده نمی )۲
  .) به اهمّيت همسايه و مقّدم داشتن حق او بر خود، اشاره دارد(اول همسايه سپس خانه، ) ۳
  .) شود با سخن گفتن است كه شخصّيت فردی معلوم می. (انسان زير زبانش پنهان شده است) شخصّيت( )۴

  )] ۱( ۀرد گزين[الرجل الناسك  :مرد زاهد  ۳ 32   
  )] ۴(و ) ۲(های  رد گزينه[لّما، عندما  :كه زمانی

  )] ۲( ۀرد گزين[لعقيدته  :اش برای عقيده
  )] ۴( ۀرد گزين[ هعدوّ  :دشمن خود

  ] ها رد ساير گزينه[صارعه صراعاً سريعاً  :او را به سرعت بر زمين زد
   ]ها رد ساير گزينه[، من مغزی الكالم لهذا العالم الفاضل )العالم الفاضل(زی كالم هذه العالم↨ الفاضل↨ من مغ :از عمق كالم اين دانشمند فرزانه  ۲ 33   

  )]۴(و ) ۳(های  رد گزينه[أدركُت، فهمُت  :دريافتم
  )] ۳( ۀرد گزين[اآلراء، األفكار  :ها انديشه
  )] ۳(و ) ۱(های  رد گزينه[قد خّيما، قد خّيمتا  :اند افكنده  سايه

  ۳۴ـ  ۴۲(متن زير را با دقت بخوان و متناسب با متن به سؤاالت پاسخ بده:(  
  

هايی است كه به صورت حلزونی  ای از طوفان آن مجموعه.افتدگردباد، بادی شديد است كه به خاطر فشار جوی اتفاق می ۀپديد
بـرای همـين امـر، كشـورهای نزديـک . شـوند منتقل می  ها به خشكی گردند و از درياها يا اقيانوس هايی بزرگ می در سرعت
. نمايند های گردبادها به هنگام وقوع آن، می منّيتی برای در امان ماندن از خسارتهای ا ها اقدام به گرفتن تمام احتياط اقيانوس

سـرعت گردبـاد قـوی بـه دويسـت و ده . ای برتری دارد، با خود دارند همانا اين گردبادها نيرويی بزرگ كه بر قدرت بمب هسته
شـود و  اژگون شدن خودروها و قطع خطوط برق میها و قطع درختان بلند و و رسد و منجر به ويرانی خانه كيلومتر در ساعت می
های  ها به شكل دانه ها و ريزش باران گردباد، با طوفان. شود ها را سبب می هايی مشخص به خاطر بستن راه مانع از ورود به منطقه

رسد اما  ها به چند هفته می وقت  يابد و گاهی اين بادهای شديد چندين روز ادامه می. آورد ای بزرگ را به همراه می تگرگ با اندازه
  .ماننددر يک منطقه باقی نمی

  

  افتد؟  گردباد چيست و چه زمانی اتفاق می  ۳ 34   
  : ها گزینه ۀترجم

  . افتد كند و هنگام فشار آبی اتفاق می بادی سبک است كه هوا را از جايی به جای ديگر منتقل می )۱
  . افتد های طبيعی است و در كشورهای دور از اقيانوس اتفاق می آن از پديده )۲
  . افتد ها اتفاق می طوفانی شديد است و هنگام فشار جّوی در درياها يا اقيانوس) ۳
  . ای از بادهای تند است و وقوع آن در مناطق خشكی در هر روز است مجموعه )۴

  : ننادرست را براساس متن مشخص ك] ۀگزين[  ۳ 35   
  : ها گزینه ۀترجم

  . رسد سرعت گردباد قوی به دويست و ده كيلومتر در ساعت می )۱
  . بندد ها را می كند و گاهی راه ها را ويران می به درستی كه طوفان تند، خانه )۲
  . ريزند ها فرو می كه باران بينيم كه نيروی گردباد بزرگ نيست، زمانی می) ۳
  . رود های قوی به شمار می قطع جريان برق و خطوط آن از ضررهای طوفان )۴
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 : درست را برای كامل كردن عبارت مشخص كن] ۀگزين[  ۳ 36   

  »............  وزد كه بادهای شديد می هنگامی«
  : ها گزینه ۀترجم

  . شوند ها قطع می به مّدت چند هفته باران )۱
   .شوند منجر به رشد سريع درختان می )۲
  . بارند های تگرگ می ها به شكل دانه باران) ۳
  . كشد ها را با نيرويی به سمت آسمان می خانه )۴

 : درست را برای جای خالی مشخص كن] ۀگزين[  ۲ 37   

  »  .اند ای شبيه شده بمب هسته به ...گردبادها در «
  : ها گزینه ۀترجم

  نيرو  )۲    شكل  )۱
  سرعت  )۴    اندازه ) ۳

 ۳۹و  ۳۸( گذاری مشّخص كن درست را در حركت ۀگزين(:  
ْ   تَقوُم الّدَوُل الَقريبَُ↨ ِمنَ « :گذاری كامل عبارت حركت  ۱ 38      ».خسائرِ األعاصيرِ  حفِظ ِمنْ المحيطاِت بِاتّخاِذ جميِع االحتياطاِت األمنّيِ↨ لِل

جار  :المحيطاِت   ِمنَ / نعت و مرفوع به تبعّيت  :الَقريَب‗ُ / مرفوع فاعل و  :الّدَوُل / » الّدوُل «فعل و فاعل آن اسم ظاهر  :تقومُ : تركيب كلمات
/ نعـت و مجـرور بـه تبعّيـت  :األمنّيـ‗ِ / إليه و مجرور  مضاف :االحتياطاِت / إليه و مجرور   مضاف :جميعِ / جار و مجرور  :بِاتّخاذِ / و مجرور 

 ْ .) گيـرد غيرمنصرف است ولـی چـون مضـاف واقـع شـده، كسـره می» خسائر«هر چند (جار و مجرور  :من خسائِرِ / جار و مجرور  :حفظِ لِل
  إليه و مجرور  مضاف :األعاصيرِ 

  ».عّدَة أيّامٍ َو بعَض األحياِن تَِصُل إلی عّدِة أسابيعَ   تَستمࠩر هِذِه الرياُح الشديدةُ « :گذاری كامل عبارت حركت  ۳ 39   
  / عطـف بيـان و مرفـوع بـه تبعّيـت  :الريـاحُ / فاعـل و مرفـوع محـالً  :هذه/ » هـذه«اعل آن اسم ظاهر فعل و ف :تستمرࠩ : تركيب كلمات

  / فيــه و منصــوب  مفعول :بعــَض / إليه و مجــرور  مضــاف :أيّــامٍ / فيــه و منصــوب  مفعول :عــّدةَ / نعــت و مرفــوع بــه تبعّيــت  : الشــديدةُ 
إليه و مجرور با اعراب  مضاف :أسابيعَ / جار و مجرور  :إلی عّدةِ / » هي«ضمير مستتر فعل و فاعل آن  :ُل تص/ إليه و مجرور  مضاف :األحيانِ 

  .) غيرمنصرف است :أسابيع(فرعی فتحه 
 ۴۰ـ  ۴۲(درست را در اعراب و تحليل صرفی مشّخص كن  ۀگزين:(  
   40 ۳    

  : ها سایر گزینه دالیل رد
  االسم الظاهر  المستتر » هو«ضمير / الزم  متعدٍّ  )۱
  ) أجوف(معتّل  ) سالم(صحيح / مجرد ثالثّي  مزيد ثالثّي  )۲
  االسم الظاهر  ضمير مستتر ) / أجوف(معتّل  ) سالم(صحيح ) ۴

   41 ۴    
  : ها سایر گزینه دالیل رد

  مجرد ثالثّي  مزيد ثالثّي بزيادة حرف واحد من باب تفعيل  )۱
المسـتتر و خبـر » هي«فاعله ضمير  و منصوب محالً » إنّ «نائب فاعله االسم الظاهر و خبر / مبنّي للمعلوم  مبنّي للمجهول  )۲
  و مرفوع محالً » إنّ «
  المستتر  » هي«ضمير  » قّوة«/ مجرد ثالثّي  مزيد ثالثّي / للغائب↨  للغائب / فعل مضارع  فعل ماٍض ) ۳

   42 ۲    
  : ها سایر گزینه دالیل رد

   عطف بيان و مرفوع بالتبعّي↨ نعت و منصوب بالتبعّي↨ / منصرف  ممنوع من الصرف  )۱
  عطف بيان و مرفوع بالتبعّي↨  فاعل و مرفوع / مؤنّث  مذّكر ) ۳
  عطف بيان و مرفوع بالتبعّي↨  به و منصوب  مفعول/ معرف↨  نكرة / مؤنّث  مذّكر / جمع مكّسر  مفرد ) ۴
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 ۴۳ـ  ۵۰(مناسب را در مورد سؤاالت زير مشخص كن  ۀگزين:(  

   43 ۲     
  : ها بررسی سایر گزینه

  »بعيدةً «: مؤنث است، پس خبرش بايد مؤنث باشد» ماداَمتْ «) ۱
  ) المجّدونَ ( .بايد به عنوان مبتدا و مرفوع باشد» المجّدينَ «عمل نكند؛ پس » إنّ «كه شود  سبب می» ما«حرف » مانّ إ«در ) ۳
  »عسی أملُنا ال يَنَقِطعُ «: باشد كه فعل مقاربه است بايد فعل مضارع» عسی«خبر ) ۴

  .ای كه مبنی بر فتح باشد نيامده است در اين گزينه هيچ كلمه  ۴ 44   
  : ها بررسی سایر گزینه

  .مبنی بر فتح است )نا+ إنَّ (» إنّا«در » إنَّ «) ۱
  .مبنی بر فتح است) اسم الی نفی جنس(» صبرَ «) ۲
  .مبنی بر فتح است» لََعلَّ «) ۳

 .است» َدقَقتُ «عددی برای فعل   مطلق مفعول» َدّقتَينِ «  ۳ 45   
  : ها بررسی سایر گزینه

عاً «) ۱   .است» أسرعتُ «در » ُت «ضمير حال برای  و است) اسم فاعل از مصدر تََسࠩرع(مشتق » ُمتََسرِّ
  .است» قرأُت «به برای فعل  مفعوٌل » شعراً «) ۲
كيد می ريشه است، هم» أشكرُ «با فعل » راً شك«گرچه ) ۴ كنـد، بلكـه دليـل  كند و نه نوع آن را بيان می اما در اين جمله نه بر وقوع فعل تأ

  .له است پس مفعوٌل » .خاطر تشكر از خدايی كه آن دو را آفريده است كنم به هر روز از والدينم تشكر می«: كند انجام فعل را بيان می
 .»َمحَكَم↨ٌ «و نه » الَمحَكَم↨ُ «يعنی  ست؛ اما ذوالحال بايد معرفه باشد،حال ا» .ِهَی أخطأْت في ُحكِمها«ی  جمله  ۲ 46   

  : ها بررسی سایر گزینه
  .است» نارَمرَ «در فعل » نا«حال برای ضمير » ...يُعِجبُنا «ی  جمله) ۱
  .است» زميل↨«حال برای » ...و قد كان «ی  جمله) ۳
  .است» نَستَوِحُش «در فعل » نحن«حال برای ضمير مستتر » ...و في قَلِبنا «ی  جمله) ۴

  .) داند هر چه از نيكی انجام دهيد خدا آن را می. (از نوع شرط و نكره است» ما«  ۲ 47   
  : »ما«انواع 

  ) في المحفظ↨؟ مانكره است؛ (استفهام » ما«) ۱
  .) تِجدْ  تطلُبْ  مانكره است؛ (شرط » ما«) ۲
  .) كتبته مامعرفه است؛ ألّفُت (موصول » ما«) ۳

  .اسم شرط است» ما«) ۲( ۀدر گزين
  : ها سایر گزینه بررسی

  .چه خواستی، انجام بده مرا رها كن و هر آن): معرف↨(موصول  ما  )۱
  .چه دوست داشتم، بخشيدم به فقير از آن): معرف↨(موصول  ما ) ۳
  . چه در قلبت هست، بسيار زيباست دانستيم كه آن): معرف↨(موصول  ما ) ۴

ی  در بقيـه. ب بـه اعـراب مفعـول اسـتمفّرغ است كه منصو  مستثنای» امتحانَ «حذف شده و ) مفعول جمله(منه  در اين جمله مستثنی  ۴ 48   
 .منه مذكور است و مستثنی تاّم و منصوب است ها مستثنی جمله

 .فيه و منصوب است اضافه شده، مفعوٌل » أيّامٍ «كه به  با توجه به اين» َسبَع↨َ «  ۴ 49   
  : ها بررسی سایر گزینه

  .مجرور است» سبع«به عنوان معدود برای عدد » سنواتٍ «) ۱
  ... امروز فرصتی است برای : است» فرص↨ٌ «مبتدا و مرفوع است كه خبرش » اليومُ «) ۲
  . انگيز است ی ما مناظرش دل خانه نزديک :است» مناظُره رائع↨ٌ «ی  مبتدا و مرفوع است كه خبرش جمله» ُقربُ «) ۳

  . باشد می) اقصتام، ن(پردازد و شامل سجع و جناس  های لفظی كالم می محّسنات لفظی به زيبايی  ۱ 50   
  : ها سایر گزینه بررسی

  سجع  » انحَر«، »كوثَر«آهنگين بودن كلمات ) ۲
  جناس تام  » زمان: ساع↨«و » قيامت: الساع↨«تجانس ميان دو كلمه ) ۳
كثر حروف در كلمات ) ۴   جناس ناقص  » تنَهرْ «، »تقَهرْ «تجانس ا
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  اصل توحيد خداوند شريک و همتايی ندارد  ۴ 51   

  توحيد در واليت داشتنحق تصرف 
  توحيد در ربوبيت هدايت به سوی مقصدی معين

 شرک در خالقيت های متعدد پديدآمدن جهان از اصل

  يا امتحان و آزمايش سنت ابتالء های خوب از بد مسبب جدا شدن انسان  ۲ 52   
  توفيق الهی  های باتقوا و شكيبا چند برابر شدن انسان

گـردد و راه  ی انسان با خود، ديگـران، جهـان خلقـت و خداونـد می ، موجب تنظيم درست رابطهها قوانين حاكم بر زندگی انسانشناخت 
 .كند رسيدن به كمال را هموار می

 به بخشی از مؤمنانخداونـد » ...وعد اهللا الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم فی االرض « :فرمايد رآن كريم كه میدر بيان ق  ۱ 53   
قرار دهد و دين الهی را مستقر سازد و خوف و ترس را به امنيت مبدل سازد و ايـن  جانشين در زميندهد كه مؤمنان را  وعده می) منكم(

 .كه مشروط باشد دارد، نه اين) محتوم(گويی، حتميت و قطعيت  است و هميشه پيش گويی پيش ی الهی يک نوع وعده

 :تواند برقرار باشد رابطه می چهاراز نظر اخالص و ريا   ۲ 54   

  ـ عمل صالح ـ نيت صالح ۱
  )جهل(ـ عمل ناصالح ـ نيت صالح ۲
  )ريا(ـ عمل صالح ـ نيت فاسد ۳
  ـ عمل فاسد ـ نيت فاسد ۴

 .سال چهارم است ۴در انديشه و تحقيق درس اين موضوع 

كرم   ۱ 55    گهـانی نمی) عج(مثل برپايی قيامت است، مهدی ) عج(مثل ظهور حضرت مهدی «: فرمايد می): ص(پيامبر ا كـه ايـن موضـوع » آيد مگر نا
قضای حتمی خداوند اسـت «: ايدفرم می) ع(باقر است و امام  ها از زمان ظهور ناگهانی بودن ظهور آن حضرت و عدم آگاهی انساناشاره به 

گر به بنده » ...لـم يـك مغيـراً نعمـ‗ «ی  ی شـريفه كه با آيه» ...گيرد مگر آن كه گناهی انجام دهد  ی خود نعمتی دهد آن نعمت را از او نمی ا
 .شود تری دارد، چون گناه باعث تغيير نعمت می ارتباط مفهومی بيش

بـه ) دنيـا(بخش دفتر زندگی نيست، بلكه پلی است كه آدمی را از يک هستی  ن است كه مرگ پايانی مرگ اي دربارهپيامبران الهی ديدگاه   ۳ 56   
گريزد، آن را مالقـات  ای مردم آدمی در همان حال كه از مرگ می: فرمايد می) ع(كند و اميرمؤمنان علی  منتقل می) آخرت(هستی باالتری 

برای نـابودی و فنـا «و عبارت  باشد فرار از مرگ عين نزديک شدن به آن میدوران زندگی ميدان از دست دادن جان است و . كند می
 .است) ص(سخنی از پيامبر » ايد ايد، بلكه برای بقا آفريده شده خلق نشده

ــه  ۴ 57    ــه در آي ــدا آشناســت ك ــان سرشــت خ ــان هم ــود و جه ــتن در خ ــس از نگريس ــی در دل پ ــت اله ــدا و احســاس محب ــافتن خ   ی  ي
ی  مندی از تالش و امدادهای غيبی مربوط به آيه مشهود است و رساندن به مقصود پس از بهره»  ...للدين حنيفاً فاقم وجهك «ی  شريفه
 .است» ان اهللا لمع المحسنينو والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا «ی  شريفه

 طبيعی پاداش و كيفری كه غيرقابل تغيير است  ۴ 58   

  قراردادی يا وضعی ی كه در آن تناسب جرم و كيفر وجود داردپاداش و كيفر
تر از آن  تر و كامـل تجسم اعمال كه عميـقای باشد، اشاره به  ی ذره يابد گرچه به اندازه كه انسان با اعمال خود در قيامت حاضر می و اين

  .در دنيا برای ما قابل مشاهده نيستو صورت حقيقی اعمال كه ) طبيعی و قراردادی(دو است 
  .توجه داشته باشيد كه قسمت سوم سؤال در هر چهار گزينه صحيح است

كدامنی  هر دو آيه مربوط به جلوه »نسياً منسياً «و  »لم يمسسنی«های  با توجه به كليدواژه  ۲ 59    و بـاطن بـر است  حضرت مريمهای عفت و پا
 .دارد تقّدمظاهر 

اند و  ، بهترين گواهان قيامتاند اند و از هر خطايی مصون و محفوظ ها را در دنيا ديده ظاهر و باطن اعمال انسانپيامبران و امامان چون   ۳ 60   
ی  ی دوم قيامـت بـوده و نسـبت بـه دادن نامـه بر برپا شدن دادگاه عدل الهی در مرحلـه مؤخراين مرحله يعنی حضور شاهدان و گواهان 

 .است مقدماعمال، 
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های حكيمانه بـرای  نشانهاست، عبارت » للعالِمين«كه عبارت » ...آياته خلق السماوات و االرض و من «ی  ی شريفه با توجه به انتهای آيه  ۳ 61   

گر انسان درک كند كه جهان رو به سوی خدا دارد و يقين داشـته باشـد و بـه  نتيجه میها  ها و زبان دانايان به جهت تفاوت رنگ شود و ا
خـود را و  های زندگی و عمر خود را به آسانی از دسـت نخواهـد داد فرصتد و كارهای خود توجه ديگری خواهد كرد و در نتيجـه خو

 .ی حضور در پيشگاه الهی خواهد كرد آماده
ی  اسـت و آيـه ولـی فقيـهی  و واليت ظاهری بـه عهـده يابد استمرار می) عج(واليت معنوی امام ) عج(در عصر غيبت كبری امام زمان   ۱ 62   

 .اشاره به مرجعيت دينی دارد» ليتفقهوا فی الدين«ی  شريفه

 .های متعدد پديد نيامده است جهان دارای چند مبدأ نيست و از اصلشود، يعنی  نتيجه میتوحيد در خالقيت » أنَشأها«با توجه به عبارت   ۳ 63   

 .ی جامعه دارد ی فردی است، ولی مابقی موارد اشاره به حوزه مربوط به حوزه تالش برای كسب آگاهی دقيق از تمدن اسالمی و تمدن جديد  ۳ 64   

يتلو عليهم آياتـه «ی  ی شريفه ی انجام دستورات مربوط به مرجعيت دينی است و آيه و شيوه) ص(گيری از گفتار و رفتار رسول خدا  بهره  ۳ 65   
است كـه » ضرورت اجرای احكام اسالمی«ل تشكيل حكومت اسالمی، با آن مرتبط است و از دالي» و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكم‗

 .مشهود است» ...لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان «ی  ی شريفه در آيه

 اول و پيشـگيری ی وظيفـهاست  كه همان  دعوت به خير و نيكیها مربوط به  دوام سالمت جامعه و تشويق و ترغيب ديگران به خوبی  ۳ 66   
  .است

 .است دوم و درمان ی وظيفهاست كه همان  امر به معروف و نهی از منكرانتقام از دشمنان و تأمين حقوق افراد مربوط به 

ی كار خود قرار  را سرلوحهرعايت اصل عدالت و مساوات خواهی و دفاع از مظلومان بود، امام  های ممتاز اميرمؤمنان عدالت يكی از ويژگی  ۲ 67   
 .بستند  ی ايشان شدند و به رهبری وی دل ديدگان در نقاط مختلف جهان اسالم شيفته داد، به همين جهت مظلومان و ستم

كرم  های خودسرانه برای به دست گرفتن زمامداری و قـدرت را  فعاليتبا توجه به شرايط فرهنگی و اجتماعی زمان خـود، ) ص(پيامبر ا
 .را به مردم بشناساند) ع(برد تا شخصيت ممتاز حضرت علی  م تالش خود را به كار میبه همين علت، تما كرد بينی می پيش

محبـت و  ...ريزی نمايـد  ها منتقل كند، برای آينده فرزندان برنامه پدر بايد با برقراری ارتباط درست با فرزندان، عواطف پدری را به آن  ۴ 68   
 نظارت پدری

  مديريت و نگاهبانی از حريم خانواده های درونی و بيرونی است مديريت خانواده و حفظ آن از خطرها و آسيب نقش ديگر مرد،
  كند، شوهرداری نيز كانون خـانواده را از هجـوم گناهـان و ناماليمـات نگـه طور كه جهاد در جبهه، كشور را از هجوم بيگانه حفظ می همان 

  همسرداری نمايد ناپذير می دارد و جامعه را در مقابل فساد، آسيب می
 توحيد عبادی فردیعد ب انتخاب دوست  ۴ 69   

  توحيد عبادی بعد اجتماعی مناسبات سياسی و اقتصادی
و لقد بعثنا فی كل ام↨ رسوالً ان اعبدوا اهللا و «ی  توحيد عبادی و آيه فردیبعد  مربوط به »و من يسلم وجهه الی اهللا و هو محسن«ی  آيه

  باشد توحيد عبادی می اجتماعیمربوط به بعد  »اجتنبوا الطاغوت
اسـت و  خمـسالقربـی از مـوارد مصـرف  و ذی) فريض↨ من اهللا و اهللا عليم حكيم(الهی است  علم و حكمتبراساس صفت  زكاتوجوب   ۱ 70   

 .است خمس و زكاتالسبيل از موارد مشترک ميان  ابن

ی  و آيـه جـوييم خوبی را دوست داريم و از بدی بيـزاری میها قرار داده، يعنـی  ی ما انسان را در وجود همه تقوای اوليه  خداوند مرتبه  ۱ 71   
 .ها الهام كرده است ها را به انسان ها و خوبی با آن مرتبط است، يعنی خداوند بدی» فالهمها فجورها و تقواها«شريفه 

آنـان اسـت و امكـان گمراهـی و انحـراف مـردم،  بينش عميـقی برخورداری از  نتيجه گرفتار خطا و اشتباه نشدن پيامبران الهی معلول و  ۴ 72   
 .است های الهی اجرای فرمانی عدم عصمت پيامبران در  نتيجه

 روی آوردن بـهتوانيم ايستادگی و عزت در برابر هوس و گناه را در خود تقويت كنيم، قرآن راه آن را به ما نشان داده اسـت؛ بـا  چگونه می  ۳ 73   
ی تمام عـزت  سرچشمهی مخلوقات تسليم او هسـتند  ناپذيری است كه همه خداوند كه خالق تمام جهانيان است، حقيقت شكست ا،خد

ه من كان يريد العزة فللّ «ی  ی شـريفه و هر كس دنبال عزت است، بايد خود را به اين سرچشمه پيوند دهد و اين موضوع در آيه خداست
ةُ   .تجلی دارد» جميعاً  الِعزَّ

و اين ) من يتول اهللا و رسوله و الذين امنوا فان حزب اهللا هم الغالبون(پيروزی و چيره شدن است علت پذيرش واليت خداوند و پيامبرش   ۳ 74   
های  بـه كليـدواژه. ارتباط مفهـومی دارد» ...هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دين الحق ليظهره علی الدين كله «ی شريفه  موضوع با آيه

 .كه به معنای چيره شدن هستند دقت كنيد» ليظهره«و » الغالبون«
اند كه در مورد همسر آينده با پدر و مادر خود  از اين رو، پيشوايان دين از ما خواسته» حّب الشی يعمی و يُِصمࠩ «: فرمايند می) ع(امام علی   ۳ 75   

گر عقدی به زور انجام گيرد،   .اردند مشروعيتاست و  باطلمشورت كنيم و ا
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  . های زندگی مشكلی نخواهم داشت ام، در حال حاضر، در هزينه انداز كرده جايی كه كمی پول پس از شركت اخراج شدم، اما از آن  ۴ 76   

روند و در حـد كنكـور بـا هـم تفـاوت معنـايی  به عنوان كلمات ربط دليل و علت به كار می asو  because ،sinceكلمات ربط  :توضيح
  . خاصی ندارند

  . صندلی ديگر نياز خواهيم داشت ۱۰۰حداقل به . جا اجرا شود نامه در اين ی كافی بزرگ نيست كه نمايش به اندازه اين تئاتر  ۴ 77   
  : شود بيان می toی نتيجه با مصدر با  واره را داريم، جمله enoughكه قبل از جای خالی  با توجه به ساختار زير، به دليل اين :توضيح

  صفت/ قيد حالت +  for ( +enough+ مفعول + ( toمصدر با 
بنـابراين در . نيست و نسبت به آن حالت مفعـولی دارد) اجرا كردن( performی فعل  دهنده انجام) نامه نمايش( the playدقت كنيد كه 

  )). ۱(ی  گزينه( رود، نه به شكل معلوم  به كار می)) ۴(ی  گزينه( به شكل مجهول  toجا مصدر با  اين
كنون مالقات كرده او يكی از جالب. ها به او گوش دهم تتوانم ساع می  ۳ 78      . ام ترين افرادی است كه تا

دقت كنيد كه معموالً صفات فاعلی برای غيرانسان مورد . ی حس و حالت هستند كننده ايجاد) interestingمانند (صفات فاعلی  :توضيح
  . بريم به كار می) he(، آن را برای انسان گيرند، اما در اين تست با توجه به مفهوم جمله استفاده قرار می

  . اش قبول شده است البد امروز صبح در امتحان رانندگی. رسد سارا از خودش، خيلی راضی به نظر می  ۳ 79   
گيری منطقی تقريباً مطمئن  شود كه بر مبنای استنباط و نتيجه برای اشاره به كاری استفاده می .must have + p.pاز ساختار  :توضيح

  . باشيم كه در گذشته انجام شده است
نفر صحبت كرد و اصالً  ۲۰۰ی قبل برای  او هفته. ی سخنرانی در جمع رفت، افزايش يافته است او، از وقتی كه به آن دوره اعتماد به نفس  ۱ 80   

  . رسيد ه نظر نمیمضطرب ب
  شخصيت  )۴  سخنرانی؛ تكلم، گويايی ) ۳  سخنرانی؛ عرضه؛ اجرا  )۲  اعتماد به نفس؛ اعتماد  )۱

گهانی   ۱ 81      . پاسپورت خودش را، در خانه جا گذاشته بود] كه[ متوجه شدوقتی به فرودگاه رسيديم، او به طور نا
  دستور دادن ... به ؛ )به(آموزش دادن  )۲  فهميدن، متوجه شدن، درک كردن   )۱
  ) كه( ، توقع داشتن )كه( انتظار داشتن  )۴  گويی كردن  بينی كردن، پيش پيش) ۳

تری نيـاز  گيرانه ها بـه قـوانين سـخت ها و كارخانـه ، در برابر دودها و گازهای منتشرشده از اتومبيلمحيط زيستما برای محافظت كردن از   ۲ 82   
  . داريم

  محيط؛ محيط زيست  )۲    مقصد؛ هدف  )۱
  شبكه  )۴    روال، رويّه؛ روند  ) ۳

  . خواست در پاريس بماند  چون می رد كردای در چين پيشنهاد شد، اما او آن را  العاده به مارينا كار فوق  ۳ 83   
  برداشتن، بلند كردن   )۱
  بلند شدن ] هواپيما و غيره[در آوردن؛ ] لباس و غيره[ )۲
  را كم كردن ... صدای ] راديو و غيره[، نپذيرفتن؛ رد كردن] پيشنهاد و غيره[) ۳
  تشكيل دادن، ساختن  )۴

  . بندی كرد ی آسان، رتبه ها را براساس قيمت و استفاده و آن ارزيابی كردی مجله، ده دوربين ديجيتال مختلف را  مقاله  ۴ 84   
  بودن ... درگير كردن، گرفتار كردن؛ مستلزمِ  )۲    انجام دادن، اجرا كردن  )۱
  ارزيابی كردن، برآورد كردن  )۴    تقسيم كردن؛ جدا كردن ) ۳

  . كودک بسيار مهم است عاطفیارتباط بين مادر و كودک، برای رشد   ۲ 85   
  احساسی، عاطفی؛ احساساتی )۲    خانوادگی؛ داخلی، وطنی  )۱
  مستقيم، راست، صاف  )۴    مستقيم، راست ) ۳

  . تر كرده است با ساير افراد را در سرتاسر جهان، بسيار راحت كردن ارتباط برقراری فكس و اخيراً ايميل،  عرضه  ۳ 86   
  منظم كردن، مرتب كردن؛ سازماندهی كردن  )۲    را گرفتن ... احاطه كردن، دوِر  )۱
كيد كردن بر، تكيه كردن روی  )۴  رساندن ] خبر[ارتباط برقرار كردن؛ ) ۳   تأ

  . او فقط دستش را بريد. مجروح نشد جّدیكرد، بنابراين  میاو با موتور خودش تصادف كرد، اما سريع حركت ن  ۲ 87   
  دقيقاً  )۴  شخصاً ) ۳  جّدی؛ جّداً  )۲  ی اول  در درجه )۱
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های عصـبی از مغـز كنتـرل  ها توسط سـيگنال ماهيچه. شودها تأمين میدهيد توسط ماهيچههر حركتی كه انجام می] نيروی[
] نيـز[شده  ی كشيده چنين ماهيچه ی اسكلتی هم ماهيچه. د؛ اسكلتی، صاف و قلبیسه نوع اصلی ماهيچه وجود دار. شوند می

. چسبيده اسـتها  هايی به نام تاندون به استخوان آن با استفاده از رشته. پوشاند های اسكلت را می شود و استخوان ناميده می
های ارادی  چنين ماهيچـه های اسكلتی هم ماهيچه. آورد شود، استخوان را به حركت در می ماهيچه منقبض، يا كوتاه می كه وقتی

هـای خـونی  ی صاف در دستگاه گوارش، مثانه و رگ ماهيچه. كنترل كردبه صورت ارادی  توان میها را  شوند، چون آن ناميده می
. كـه شـما خـواب هسـتيد كند، حتـی زمانی شود چون به طور خودكار كار می ده میی غيرارادی نامي آن ماهيچه. شود يافت می

كسيژن و گلـوكز . به انرژی نياز دارند مناسبها به منظور عملكرد  تمام ماهيچه. شود ی قلبی تنها در قلب يافت می عضله خون ا
تری دارد،  تر كار كند، نياز به سوخت بيش سخت هر چه ماهيچه. ها سوخت فراهم كند تا برای آنبرد  ها می را برای ماهيچه) قند(

  . تری تأمين كندكند تا برای آن خون بيشتر پمپاژ میبنابراين قلب سريع
  

 اخراج كردن؛ پاک كردن  )۲    را پيدا كردن  ... جای  )۱  ۴ 88   
  ضميمه كردن، پيوست كردن، چسباندن  )۴    پوشاندن) ۳

  . دهند زمانی دو عمل را نشان می روند و هم به عنوان كلمات ربط زمان به كار می asو  when ،whileكلمات ربط  :توضيح  ۱ 89   
) they  /skeletal muscles(كه مفعول اين فعـل  با توجه به اين .متعدی است و به مفعول نياز دارد) كنترل كردن ( controlفعل  :توضيح  ۱ 90   

 با توجه به مفهوم). ۴و  ۳، ۱های  گزينه (به فعل مجهول نياز داريم، نه فعل معلوم قبل از جای خالی به كار رفته، نه پس از آن، در جای خالی 
توانـد  می) ۱(ی  گزينـه، فقـط گزينـه سـهبه زمان خاصی نيست و بنابراين در بين اين به يک امر كلی اشاره دارد و مربوط فعل مجهول  ، جمله

  . صحيح باشد
 طور ساختگی به طور تصنعی؛ به  )۲    به طور مشابه  )۱  ۳ 91   

  با كمال ميل؛ با رغبت تمام  )۴  درست؛ كامالً، به طور شايسته  ) ۳
گيرد، بنابراين بـرای  برای نشان دادن هدف و مقصود مورد استفاده قرار می provideبا توجه به مفهوم جمله، در اين تست فعل  :توضيح  ۲ 92   

در صورتی صحيح ) themselvesدر اينجا (د كه كاربرد ضمير انعكاسی دقت كني. شود استفاده می so as to  /in order to  /toآن از 
كـه در ايـن جملـه، ضـمير بـه مفعـول جملـه  اما با توجه بـه اين. است كه فاعل و مفعول جمله، هر دو به يک شخص اشاره داشته باشند

)muscles ( اشاره دارد، ضمير مفعولی)them (درست است . 
  

ميليون سـال  ۶۵ترين برخورد حدود  معروف. اند ها ـ اجسام كوچک در فضا ـ دفعات بسياری با زمين برخورد كرده سنگ شهاب
ها يا  سنگ بعد از برخورد با زمين، باعث سونامی احتماالً شهاب. پيش رخ داد و گودال عظيمی را در خليج مكزيک به وجود آورد

دانشمندان معتقدند اين غبار جلوی نور خورشـيد را . احتماالً ذرات غبار هوا را پر كرد. شد امواجی عظيم با هزاران فوت ارتفاع
چنين ممكن اسـت روی حيـات گيـاهی تـأثير  كمبود نور خورشيد هم. شد] زمين[در نهايت باعث سرد شدن سياره ] و[گرفت 

  . تتر دايناسورها را كشته اس گذاشته باشد، كه احتماالً آن چيزی است كه بيش
سنگ در حال انفجار، درختان را  شهاب. در سيبری، روسيه اتفاق افتاد ۱۹۰۸سنگ بزرگ جديدتری در سال  برخورد يک شهاب

ها بعد از آن، افزايش غبار را در اتمسفر زمين گـزارش  شناسان برای ماه ستاره. ها در اطراف خود سوزاند و مسطح كرد برای مايل
  . كردند می

سـنگ  شناسـان شهاب هنگـامی كـه ستاره. كنند ها را دنبال می سنگ امروزه، چندين دانشمند در اطراف جهان حركت شهاب
ها به منظور ايجاد الگوهای كامپيوتری  ها از عكس سپس آن. گيرند ها از آن طی چند روز عكس می كنند، آن جديدی را كشف می

ها سـعی  ها بر مبنای مقايسه آن. كنند ها آن مدارها را با مدار زمين مقايسه می د آنبع. كنند از مدارهای احتمالی آن استفاده می
  . سنگ ممكن است چقدر نزديک به زمين عبور كند كنند تعيين كنند كه آن شهاب می

زمـين سال آتـی بـا  ۱۰۰سنگ در  اند تا تعيين كنند چقدر احتمال دارد كه يک شهاب دانشمندان مقياس تورينو را درست كرده
، ۲۰۰۴در سـال . شـود بندی می تقسـيم) برخـورد قطعـی(» ۱۰«تـا ]) برخـورد[بدون امكـان (» ۰«آن مقياس از . برخورد كند

از  ۲۰۲۹آن در سـال ] كه[بينی كردند  ها پيش آن. ناميدند ۴ِام ِان  ۲۰۰۴سنگی را مشاهده كردند كه آن را  شناسان شهاب ستاره
ی آن به مدت چندين ماه،  با اين وجود، بعد از مطالعه. دادند» ۴«مقياس تورينو به آن امتياز نزديک زمين عبور خواهد كرد و در 

  . تغيير دادند»۰«سنگ به زمين برخورد نخواهد كرد و امتياز آن را به ها تصميم گرفتند كه آن شهاب آن
  

  ج مكزيک اتفاق افتاد؟ سنگ در خلي ها بعد از سقوط شهاب يک از اين كنند، كدام دانشمندان فكر می  ۲ 93   
  .  خنک شد] زمين[سياره  )۲    .  درختان سوختند )۱
  . هوا از گرد و غبار پر شد )۴  .  های بسيار بزرگی شكل گرفتند سونامی) ۳

گراف اول نزديک”eventually“ی  كلمه  ۲ 94      . دارد ”finally“ترين معنی را به  در پارا
  تر  عمدتاً، بيش )۴  در سطح جهانی ) ۳  در نهايت، باالخره  )۲  عميقاً، به شدت  )۱
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  . ............  ها در ابتدا كنند، آن سنگ جديدی را كشف می شناسان شهاب وقتی ستاره  ۱ 95   

  كنند  امتياز آن را در مقياس تورينو محاسبه می )۲    گيرند  از آن عكس می )۱
  كنند  مدار آن را با مدار زمين مقايسه می )۴  كنند   الگوهای كامپيوتری را درست می) ۳

  . اشاره دارد ”MN4 2004“ی آخر به  در جمله ”its“ی  كلمه  ۳ 96   
   ۲۰۲۹سال  )۴  ۴اِم اِن  ۲۰۰۴) ۳  مقياس تورينو   )۲  زمين   )۱

  

ی شهری به نام آتالنتيس، نوشت كه در جايی نزديک به اقيانوس اطلس واقع هزاران سال پيش، فيلسوف يونانی افالطون درباره
ها زيبا  ها و باغ ساختمان. مردم در رياضی، علوم و مهندسی پيشرفته بودند. شهری كه او توصيف كرد تقريباً كامل بود. شده بود

افالطون در مـورد سـرانجام . با آب گرم و سرد جريان داشتند، و ديوارهای سنگی با طال و نقره تزئين شده بودند ها فواره. بودند
را به درستی پرستش ] يونانی[طور آن شهر در يک سيل مهيب ويران شد چون مردم آن، خدايان  چه] كه [گفت؛ ] هم[آتالنتيس 

پرسند كه آيا آتالنتيس واقعـاً  وقت مشخص نبود، مردم از خود می قعيت شهر هيچكه مو از آن زمان به بعد، به دليل اين. نكردند
  . اند، حتی در زير دريا بسياری در اطراف جهان به دنبال شواهدی گشته. وجود داشته است

ها   اين جزيره مورد سكونت مينوسـی. ی يونانی سانتورينی واقع شده بود بعضی از افراد معتقدند آتالنتيس در گذشته در جزيره
پيش از ميالد، توسط فوران آتشفشـانی متالشـی شـد، كـه  ۱۵۰۰سانتورينی در حدود سال . ای با دانش علمی باال بود، جامعه

ی ايستر در اقيـانوس  كنند آتالنتيس در جزيره ديگران فكر می. ای از شهر باشد اقيماندهتواند توضيحی در مورد نبود هيچ ب می
با اين وجود، ساير افراد محل . اند را توصيف كرد جا پيدا شده هايی كه در آن های بزرگی مانند آن آرام بود چون افالطون مجسمه

واقعيـت ايـن اسـت كـه تـا بـه حـال هـيچ . كنند ا تعيين میهای بوليوی، در دريای چين، يا در آفريق شهر گمشده را در كوه
اين باعث شده تا بسياری از كارشناسان نتيجه بگيرند كـه آتالنتـيس خيـالی بـود، . ای از آتالنتيس پيدا نشده است مانده باقی

  .شهری كامل كه تنها در ذهن افالطون وجود داشت
  

گراف   ۳ 97      . باشد می............  عمدتاً در مورد ۱پارا
  موقعيت احتمالی آتالنتيس )۴  توصيف افالطون از آتالنتيس ) ۳  فيلسوف يونانی افالطون   )۲  تخريب آتالنتيس  )۱

  افالطون، سرنوشت آتالنتيس را چگونه توصيف كرد؟   ۱ 98   
  . آن توسط يک فوران آتشفشانی متالشی شد )۲  . آن توسط يک سيل تخريب شد )۱
  . خشمگين ويران شد] يونانی[آن توسط خدايان  )۴    .  شدآن به اعماق دريا غرق ) ۳

  كند كه آتالنتيس، هرگز وجود نداشت؟  اين ايده را به بهترين شكل تقويت می] متن[كدام جزئيات   ۴ 99   
  . افالطون نوشت كه آن شهر كامل بود )۲  . های بسيار متفاوتی بود كنند، آن در محل مردم فكر می )۱
  . هرگز هيچ بقايايی از اين شهر يافت نشده است )۴  .  ضی، علوم و مهندسی پيشرفته بودندمردم آن شهر در ريا) ۳

  ترين مفهوم را در آخر متن خواهد داشت؟  كدام جمله، بيش  ۲ 100   
  .  ای مدرن، آتالنتيس را در آينده بيابند های ماهواره شايد عكس )۱
  . بود يا خيالیما ممكن است هرگز متوجه نشويم كه آيا آتالنتيس واقعی  )۲
  . افالطون به فيلسوف بزرگ يونانی، ارسطو، تعليم داد) ۳
  . گويند ی آتالنتيس می شده های بسياری در مورد شهر گم داستان )۴

  
   101 ۴     A {a , b , c , d} , B {a , c , d , e}   

  A B {a , c , d} , B A {e}    
  A (A B) {a , b , c , d} {a , c , d} {b}     

  (A B) (B A) {a , c , d} {e} {a , c , d , e}      
a}ی حاصل از اين دو مجموعه برابر مجموعهاجتماع  , c , d , e , b} است كه پنج عضو دارد .  

   102 ۳     
              4 43 3 4 44 4 424 54 24 54 2 3 2 3 2 3 2 3   عبارت اول  6

  
( ) ( )

              
   2 2

1 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 3 1 3 13 4 13 2 3 2 3 2
  عبارت دوم 

      3 3 33 3 333 3   عبارت سوم 3

      6 3 1 3   جواب نهايی  7
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   103 ۲     

  x( x x ) x x x    3 2 4 32 5 4 2 5 4  

  

x x
x
x x
x
x x

x



  

  

4 3

3 2

2

2 2

2 2

  

xx x x
x x xx x

x x
x x

x x
x x




  

  

 
 

 

 

4 3
3 24 3

3
3 2

2
2

22 5 4
2 22 4

4
2

2 4
2 4

0

  

xخارج قسمت برابر x x 3 22 xازای باشد و مقدار آن به می 2 2 برابر است با :  
  ( ) ( ) ( )          3 22 2 2 2 2 16 4 4 16  

   104 ۴     

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



2
2

3 26
  عبارت اول  1

  (x )(xx x x
xx

     


2
2

1 32 3 3
4

) x
(x )(x ) x


  2 2 3

x(x )
(x )(x )


 

1
2   )دوم(داخل پرانتز   عبارت 2

  (x )(x  3 2)
x (x1

x
)

 (x1)
(x )(x 2 2

x
x)



3
  جواب نهايی 2

  : رسانيم می ۲طرفين تساوی را به توان   ۱ 105   

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

     2 2 2 23 3 32 6 2 2 2 364 4 4  

  x x
x x

        2 2
2 2

9 94 3 36 4 36 3 39
16 16

  

   106 ۲     

  / /   250 0 623 155 75 155 156  

   107 ۳    C  63 59 4  
  . باشد ی چهارم می ی وسط، دسته در بين هفت طبقه، دسته

  [ , ) , [ , ) , [ , ) , [ , ]59 63 63 67 67 71 71 75  
  هفتم        ششم         پنجم       چهارم   

87/طبق فرض مسأله   : پس. ی اول هستند هستند يعنی در شش دسته ۷۱تر از  ها كم درصد داده 5
12/يعنی   :ی آخر هستند ها در دسته درصد داده 5

   / / %100 %87 5 %12 5  

  / /x x 
   

12 5 12 5 360 45100 360 100  

   108 ۳     

   9 انحراف معيار 3   360   واريانس  940
  

    200   ميانگين  540
  

  /  3 0   ضريب تغييرات  65

ها از ميانگين  مجموع مجذورات اختالف داده
  ها  تعداد داده

  ها مجموع داده
  ها  تعداد داده

  انحراف معيار
  ميانگين

  به اضافه يک واحد  حذف اعشار
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   109 ۲     

  f (x) x | x | x 2 1 92  

  
( )

f ( ) ( ) | ( ) | ( ) ( ) ( )( )


            2 1 12 6 2 6 2 6 9 2 6 4 4 6 6 2 6 18 9 62 2  

  ( )( )           2 6 20 10 6 8 6 2410 4 6 18 9 6 18 9 62 2  

        10 5 6 4 6 12 18 9 6 4  
  : ی خط را بنويسيم بايد معادله  ۴ 110   

  m
( )
  

 
9 3 6 31 1 2  

  m
x , yy mx n n n n
           3

1 9 9 3 1 9 3 6  

  m
ny mx n y x
    3

6 3 6  

x  :  عدد صفر را قرار دهيم yها، كافيست به جای xبرای يافتن محل تالقی خط با محور  x x       60 3 6 3 6 23  

   111 ۱     

  x x x x x          2 7 1 2 7 2 7 1  
  x x x x x            22 7 1 2 7 6 2 7 3 7  

  . چون راديكال برابر عدد منفی شده پس معادله جواب ندارد
   112 ۳     

  y x x x x x
y x

           
 

2 2 22 2 2 10 2 2 10 0
2 10

  

  x xx x (x )(x )
x x
                

2 4 0 42 8 0 4 2 0 2 0 2  

  
x y ( ) A

y x
x y ( ) B

                              

2
2

2

44 4 2 18 182 22 2 2 6 6

  

  A B A BAB (x x ) (y y ) ( ) ( ) ( ) ( )( )          2 2 2 2 2 24 2 18 6 6 12  

          2 236 144 180 2 3 5 2 3 5 6 5  
P)حرف ديگر از حروف غير  ۲انتخاب شده است، پس ما بايد  Aحرف  ۲  ۱ 113    , S , D , R)A انتخاب كنيم :  

  ! !C( , ) ( )! ! !
          

4 4 4 3 24 2 64 2 2 2 22  

  : حساب كنيم Aرا با دو حرف ) Pو  Sمثالً (ی بعدی بايد جايگشت حروف انتخاب  در مرحله
  PSAA ! !

! !
   4 4 3 2 122 2  

  :  و طبق اصل ضرب تعداد كل حاالت 6 12 72  
   114 ۴     

  a a a r a r r r r        4 7 3 3
5 8 1 1

1 18 8 1 8 8 2  

  a a r a ( ) a a        2 2
3 1 1 1 1

1 1 1212 12 482 4 1
4

  

  nn

a
lim S

r
   

 
1 48 48 961 1 11 2 2

   

  ۲طرفين به توان 

  جايگشت

aحذف r4
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   115 ۱     

   ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  اضالع  
  )ضلع  )۴ محيط    ۲۰  ۱۶  ۱۲ ۸  ۴دنباله حسابی
(مساحت     ۲۵  ۱۶  ۹  ۴  ۱دنباله مربعی  2ضلع(  

   116 ۲     
  log ( x ) x x ( )        2 2

2
12 1 2 2 1 2 2 1 2  

  x x x x         
5

1 1 4 5 542 1 2 24 4 4 2 8  

  log x log ( ) log  516 16 10 18  

   117 ۱     /t trA A ( ) A A ( )    12 12
0 0 01 5 1 0 0312  

  / / /
/

t t log( ) log log( ) log t log t
log

      12 12 55 1 03 5 1 03 5 12 1 03 12 1 03  

  / / / / / / / /log log log log log log         10 3 1 03 10 1 03 10 1 01 1 03 1 01 1 1 03 0 01  

  / / /

/ / / /

logt
log

     

0 6 0 6 0 605 60 512 1 03 12 0 01 0 12 0 12 12  

گر تعداد كاالهای اضافی را   ۲ 118      : شود از قيمت كم می x10اضافه، xازای هر  گاه به در نظر بگيريم، آن xا
  y ( x)( x) x x x       220 800 10 16000 200 800 10  

  y x x   210 600 16000  

  

bx a ( )
S

y ( ) ( ) ( ) ( )( )

     
 

          2

600 600 302 2 10 20
10 30 600 30 16000 30 10 30 600 16000 30 300 16000 25000

  

  : كنيم ها زوج ظاهر شود را با پيشامد مكمل حل می كه الاقل يكی از آن در آزمايش پرتاب دو تاس، احتمال آن  ۴ 119   
  P(A )    3 3 9 1

6 6 36 Aهر دو تاس فرد باشند 4   

P(A)احتمال نظری   P(A )    1 31 1 4 4  

  | | | | | |    3 145 150 145 5 1
4 200 200 200   اختالف احتمال نظری و تجربی  40

   120 ۲     

  /
n(S) P(A)
n(A)

  
   

  
5 5 25 5 1 0 225 55 1 5  

  
هـا مـورد مصـرف قـرار  شـده از سـوی آن شوند بلكه در طول زمان خـدمات ارائه كاالهای نهايی كه عمر مفيد دارند و خودشان مصرف نمی  ۲ 121   

  برقی  گير آبميوه . نامند می كاالی بادوامگيرد را  می
  لوازم التحرير . نامند می مصرفیرسند را كاالهای  شوند و به مصرف می كاالهای نهايی كه توسط خانوارها خريداری می

كز توليدی خريداری می  . نامند می ای طهكاالی واسشود را  شود و برای توليد كاالهای ديگر به كار گرفته می كااليی كه توسط ساير مرا
   ی آرد گندم در تهيه

  باف  رش دستتابلوف . نامند می تجملیشوند را كاالی لوكس و  تر به كار گرفته می كاالهای نهايی كه برای تأمين نيازهای كم اهميت
گر از خدمات مشاورين برای اتخاذ تصميم استفاده  گيری در كـاری بـه كـار  ها را در جهت تكميل فرآيند تصميم ی آن  كنيم، يعنی مشاورها

  )ی انتخاب رشته مشاوره( ی حقوقی مشاوره . شود محسوب می» ای خدمت واسطه«گيريم 
» خـدمت نهـايی«شـود را  انوارها به كـار گرفتـه میی خ دهند و مستقيماً مورد استفاده به ما ارائه می... خدماتی كه پزشكان و معلمان و 

   پزشكی دندان . نامند می

كتور از    ۳۰فا
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هايی كه توسـط افـراد يـک ملّـت در داخـل كشـور خودشـان و يـا خـارج از  ی فعاليت توليد ناخالص ملّی عبارت است از ارزش پولی كليه  ۱ 122   

  . كشورشان در طی يک سال صورت گرفته است
  ) الف

   (GNP)توليد ناخالص ملی  ای كاالی سرمايه مواد غذايی محصوالت دامی شده ارائه خدمات پوشاک  
   عاملين كشور كه مقيم خارجند ی ارزش افزوده  

GNPميليون ريال       100 600 80 190 970  
  . شود ای در حسابداری ملی منظور نمی ارزش كاالهای واسطه :نکته

  (NNP)توليد خالص ملی  (GNP)توليد ناخالص ملی ی استهالک ساليانه هزينه  :     ی توليد خالص ملی بايد برای محاسبه
  . ی استهالک ساليانه را نداريم ابتدا بايد آن را محاسبه كنيم اّما چون هزينه

  : ی استهالک ساليانه بايد ی هزينه برای محاسبه) ج

ميليون ريال   100
10 ی استهالک ساليانه هزينه 10  ی استهالک ساليانه  هزينه  

NNPميليون ريال     970 10 NNPی استهالک ساليانه هزينه 960 GNP     
  : ی توليد خالص ملّی بايد ی سرانه برای محاسبه) ب

  NNPNNP   سرانه  

NNPميليون ريال     960
30   سرانه 32

   123 ۴   
  : مواردبررسی 

گـر ايـن  هايی كه خانوارها برای خريد كاالها و خدمات مورد نياز خود می كل هزينه ،۴ی  مسير شمارهدر ) الف پردازند را مشخص كرده كه ا
  . آيد به دست می» ای هزينه«به روش » توليد كل«ها را با هم جمع كنيم  هزينه

يـا روش » ارزش افـزوده«كنيم، روش  مـیهای ايجادشده در مراحل مختلف توليد را با هم جمـع  نام روشی كه در آن كل ارزش افزوده) ب
  . است» توليد«
بنـابراين چـون در روش . دهـد يكسـانی را نشـان می تقريباً عـدد » افزوده  ارزش«و » ای هزينه«، »درآمدی«توليد كل به هر سه روش ) ج
باشـد، يعنـی توليـد كـل بـه روش  همـين عـدد می» توليد كـل« تقريباً شده است در دو روش ديگر نيز  ۵۰۰۰اين عدد برابر » ای هزينه«
  . است ۵۰۰۰نيز تقريباً » درآمدی«
  . شوند شناسايی می» افراد حقيقی«به عنوان » خانوارها«شوند و  معرفی می» افراد حقوقی«به عنوان » های اقتصادی بنگاه«) د

گر از كل درآمد حاصل از فروش محصوالت، هزينه  ۳ 124      : بنابراين. دهد توليدكننده را تشكيل می» سود«مانده  كم كنيم، باقی های توليد را ا
  S I C   
  C I S    
  I C S    

   125 ۳   
  : مواردبررسی 

تومان كـه از  14,000و 12,000های قيمتشويم، يعنی  های باالتر از قيمت تعادلی با مازاد عرضه نسبت به تقاضا مواجه می در قيمت) الف
11,قيمت تعادلی   . تر هستند تومان بيش000

هـای  شـويم، يعنـی قيمت مواجـه می) يا مازاد تقاضا بر عرضه(تر از قيمت تعادلی با كمبود عرضه نسبت به تقاضا  های پايين در قيمت) ب
  . تومان ۹۰۰۰و  ۸۰۰۰

12,در قيمت) ج مـازاد واحد است و چون قيمت، باالتر از قيمت تعادلی اسـت يعنـی  ۶واحد و مقدار تقاضا  ۱۸تومان مقدار عرضه  000
  .داريمعرضه بر تقاضا 

واحد مازاد عرضه نسبت به تقاضا    18 6 12  
تـر بـا هـم رقابـت  از طرفی توليدكنندگان برای جـذب مشـتری بيش. در بازارهای رقابتی تعداد توليدكنندگان، زياد و تنوع كاال فراوان است  ۱ 126   

اين شرايط به نفع توليدكنندگان نيست و فوايد آن نصيب . كنند ها را نسبت به هم كاهش داده و كيفيت جنس را بهتر می كنند و قيمت می
از شـرايط بهتـری  كه توليدكنندگان تصميم بگيرند كه با هم كنار بيايند و دست از رقابت بردارنـد در صورتی. شود ن میكنندگا مصرف

  . كنندگان خواهد بود برخوردار خواهند شد، زيرا مجبور نيستند كه در رقابت با هم قيمت كاالهايشان را پايين بياورند كه اين به ضرر مصرف

  كل جمعيت كشور

  ای كاالهای سرمايه) ارزش(قيمت 
  عمر مفيد
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  . كند ی اقتصاد وارد شده و در مسائل اقتصادی دخالت می كند در دو محور كلّی در عرصه داف اقتصادی كه دنبال میدولت با توجه به اه  ۴ 127   

  . گيرد ی برخی كاالها و خدمات را به عهده می كه تحت شرايطی توليد و عرضه: ی كاالها و خدمات ـ عرضه۱
اقتصاد در مسير مطلوب و مـوردنظر خـود و بـا هـدف ايجـاد نظـم و  كه به منظور هدايت :گذاری در اقتصاد وضع قوانين و سياستـ ۲

  . كند ی موردنظر می های اجرايی در عرصه انضباط اقتصادی، اقدام به وضع قوانين و سياست
يـافتگی  ی اقتصادی و افزايش سرعت روند توسعه ، راهی برای گسترش توسعهرفع فقر و حمايت از اقشار كم درآمداز ديدگاه اقتصاددانان   ۳ 128   

  . ی جوامع باشد جانبه  ی همه تواند مانعی بر سر راه توسعه زيرا فقر گسترده میجامعه است، 
  : باشند، عبارت است از ی بودجه در كشور می كاركردهای مهم بودجه كه بيانگر ميزان اهميت برنامه  ۲ 129   

  ـ ارزيابی اهداف ۱
  ـ هماهنگ ساختن نظريات ۲
  ـ كسب مجوز قانونی برای دولت ۳
   های دولتی و غيردولتی ارتباط فعاليتـ ۴

شود كه با هم ارتباط نزديكی دارند و تناسب ايـن دو بـا هـم در وضـعيت  نظام اقتصادی كشور به دو قسمت دولتی و غيردولتی تقسيم می
های عمومی چقدر باشـد، در  درآمد كسب كند و يا ميزان هزينهكه دولت با اخذ ماليات، چه ميزان  اين. اقتصادی كشور اهميت فراوانی دارد

ای از  ها مجبور به پرداخت بخش عمـده كه مؤسسات و شركت در صورتی. ترقی كشور تأثير مهمی خواهد داشت  وضعيت اقتصادی و سرعت
هـای  نظر از اجـرای طرح ها و يـا صـرف تی كار اين شرك درآمد خود به عنوان ماليات به دولت باشند ممكن است منجر به انصراف از ادامه

   .بنابراين عملكرد كلی اقتصاد يک جامعه با عملكرد بخش دولتی آن ارتباط نزديكی دارد. ها شود ای آن توسعه
كيد كرده وباشد بايد گفت چون سؤال به كاركردهای مهم بودجه  كه به نظر درست می) ۴(ی  اّما در رابطه با گزينه ايـن گزينـه در  اشاره و تأ

  . تواند جواب سؤال ما باشد باشد، پس نمی واقع جزء مراحل بودجه از آغاز تا پايان می
ی  لـذا بـرای محاسـبه. اسـت نشـده اسـتفاده» ی نسبت به مازاد واژه«است، زيرا در جدول مالياتی از  تصاعدی كلّیاين نرخ مالياتی نرخ   ۱ 130   

  . ی درآمدی در نظر بگيريم رخ مربوط به طبقهماليات فرد بايستی تمام درآمد او را با ن
  . شود محاسبه می 30%جدول قرار دارد، يعنی با نرخ ۴ی  درآمد شخص در طبقه) الف

,تومان   , ,  302 500 000 750   ماليات ماهانه  كل درآمد ماهانه كلی ی نرخ مالياتی تصاعد ماليات ماهيانه 000100
  : پس. در صورت سؤال ماليات ساليانه خواسته شده است

  ,  750000 12   ماليات ساليانه  ماليات ماهانه 12)ماه( ماليات ساليانه 9,000,000
گر ميزان ماليات ماهيانه را از درآمد ماهيانه) ب   . آيد ماهانه به دست می» ی خالص مانده«ی فرد كم كنيم، خالص درآمد شخص يا  ا

  اهانه خالص درآمد م كل درآمد ماهانه ماليات ماهانه  
,تومان   , ,  2 500000 750000   خالص درآمد ماهانه 1,750,000

با اندكی تغيير در ميزان درآمد يا دارايی شخص، ميـزان ماليـات او بـه شـدت تغييـر ويژگی اصلی اين نرخ ماليات اين است كه ) ج
گر مقدار كمی به درآمد او افزوده شود، مقدار ماليات به شدت افزايش می. كند می هـای  بنابراين ايـن نـرخ هـدف رفـع نابرابری. يابد يعنی ا

   .سازد نمیتر درآمدها را محقق  اقتصادی ـ اجتماعی و توزيع عادالنه
تر را در پی  تر، درآمد بيش صادی است، زيرا توليد بيشهای رشد اقت ، يكی از نشانهافزايش سطح رفاه جامعه ناشی از افزايش درآمد ملی  ۲ 131   

  . شود دانيم كه افزايش توليد، به معنی رشد اقتصادی است و تغيير كّمی محسوب می شود از طرفی می دارد و موجب افزايش رفاه جامعه می
يافتگی اسـت، زيـرا آمـوزش  ر توسـعهاز عالئم گام برداشتن در مسي سطح كشور، عمومی دربرخورداری از امكانات آموزشی به صورت 

  . تواند تغييرات كيفی را در زندگی افراد ايجاد كند می
  . شود ، هميشه به معنی رشد اقتصادی است، زيرا تغيير كّمی محسوب میافزايش سطح توليدات كاال و خدمات

   132 ۴   
  : مواردبررسی 

توان حداقل درآمد را برای تأمين نيازهای اوليه و سطح زندگی  می می مرد های مصرفی و سليقه با توجه به شرايط اقتصادی، عادت) الف
  . متعارف در هر جامعه محاسبه كرد و آن را معيار تعيين خط فقر در آن جامعه قرار داد

  يعنـی( نسبت دهک دهم جـدولبايد  پردازد جوامع میها كه به بررسی وضعيت توزيع درآمد در  برای به دست آوردن شاخص دهک) ب
  . را محاسبه كنيم) يعنی كم درآمدترين افراد گروه( دهک اّول جدولبه ) پر درآمدترين افراد گروه 
ی ايران به صورتی مجازی و بيمار گونه شكل گرفت و ظواهری از توسعه در ايـران بـه نمـايش  در دوران پهلوی جريان نوسازی و توسعه) ج

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگـی، ايـران  ايش توليدات صنعتی و بهبود برخی شاخصگذاشته شد، اّما به رغم گسترش برخی صنايع و افز
  . دست نيافت  به توسعه
  . ی اقتصادی را عنوان كند تعريف شده باشد، بنابراين بايد خالف واقعيت، توسعه نادرست بايد به صورت» ج«قسمت ) ۴(ی  در گزينه
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   133 ۱   
  : مواردبررسی 

اند را خريـداری و بـا قيمـت  ، اوراق مشاركتی را كه دولت يا مؤسسات اعتباری منتشر كردهسود تخصصی به منظور كسبهای  بانک) الف
 . شود گفته می عمليات مالیها  فروشند كه به اين فعاليت بانک گذاران خود می تر به سپرده گران
  . هش نرخ توّرم مؤثر استدر كا های مفيد اقتصادی ها در فعاليت كارگيری آن  انداز و به با تشويق مردم به پسبورس ) ب

   134 ۳    
  نقدينگیها اسكناس مسكوكات های ديداری سپرده های غيرديداری سپرده  ) الف

  
  نقدينگی حجم پول  های غيرديداری  سپرده  

,حجم پول   x x ,     15 000 4000 15 000 4000 11,000  
  های ديداری سپردههای ديداری و غيرديداری مجموع سپرده های غيرديداری سپرده  )  ب

 ميليون دالر    9000 4000   های ديداری سپرده5000
  های غيرديداری سپردهدار های مدت سپرده انداز های پس سپرده  ) ج

  x 4000 1500  
ميليون دالر   x =2500  

   135 ۱   
  : مواردبررسی 

، ارتقای سطح اشتغال در كشـورهای عضـو، افـزايش درآمـد واقعـی و المللی پول صندوق بينی  نامه يكی از اهداف مندرج در اساس) الف
  . المللی است ها از طريق گسترش بازرگانی بين ی منابع توليدی آن توسعه

اعتبـار بـه تمام توان خود را بر بازسازی اروپا متمركز كرد و پـس از آن، اعطـای  ی مارشال شروع برنامهو  ۱۹۴۸بانک جهانی تا سال ) ب
  . ی خود قرار داد ترين وظيفه كشورهای در حال توسعه را مهم

كو مـثالً ) ج سـازی اورانـيم از فنـاوری بـااليی  ی غنی در زمينـه ايران، قزاقستان، ازبكستان و تاجيكسـتانبسياری از كشورهای عضو ا
  . برخوردارند

 
 )۱(  :تبصره) / ۲( :قاعده/ » ـِ ل« : حروف اصلی/ ان : حروف الحاقی/ حاصالن  دالن ـ بی بی: های قافيه واژه/ ـــــ : رديف  ۳ 136   

  : ها بررسی سایر گزینه
  )۴(  :تبصره) / ۲( :قاعده/ » ـَ م«  :حروف اصلی/ هم ـ مرم  :های قافيه واژه/ ـــ  :ديفر) ۱
  )۴(  :تبصره) / ۲( :قاعده/ » ـَ ر«  :حروف اصلی/ تر  سر ـ نازک بی :های قافيه واژه/ است  :ديفر) ۲
  )۴(  :تبصره) / ۲( :قاعده/ » ـَ د«  :حروف اصلی/ حسد ـ رسد  :های قافيه واژه/ ـــ  :ديفر) ۴

 يكسان نبودن مصّوت آغازين: عيب قافيه) / ۲( :قاعده/ » ـَ ست« ـ » ـُ ست« : حرف قافيه/ سست ـ شكست : های قافيه واژه/ ـــ : رديف  ۳ 137   
  : ها بررسی سایر گزینه

  )۷(  :تبصره) / ۲( :قاعده) / ص+ ص + م (است : قافيهحروف / خواست ـ خداست : های قافيه واژه/ ـــ : رديف )۱
  )۷(  :تبصره) / ۲( :قاعده/ ی : الحاقیحروف / » ـُ ن« ـ » ـَ ن« : حروف اصلی/ كنی  زنی ـ می می: های قافيه واژه/ ـــ : رديف) ۲
  )۲( :قاعده/ يش : حروف اصلی/ خويش ـ پيش : های قافيه واژه/ ـــ : رديف )۴

  : ) ۳( ی گزينه تقطيع  ۳ 138   
  يات  حَ   رِ   خَ   آ َمن بِـ ر پهـ سـِ  بان رَ   مهـ  شد

    ـ  ـ      ـ    ـ    ـ  ـ
ـ

      ـ

  سيد  رِ   من  بِـ  غت را فَـ ِب خا ح صبـ تِ   وقـ  در
    ـ    ـ ـ   ـ  ـ   ـ  ـ  ـ

  فاِعلُن  مفاعيُل فاعالُت  مفعوُل 

حجم پول  
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  : ها سایر گزینه وزن

۱ (  
  وی  رُ   چِ   تی  مسـ  رِ   َس   از  َذر  ُگـ  بِـ  تی  هسـ  رِ   َس   از 
  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ    ـ  ـ     ـ

  نی  ُک   چِ   تان  دسـ  مِ   هـَ   اين  زر  ُر  َس  َرز  دا  بـِ   ـــتدســـ
  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ    ـ  ـ     ـ

  مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن
۲(  

  نيست  ما  یِ   حی  رو  بُک  سـَ   بِـ  لَت  ُدْو  یِ   ری  دا  بی

  ـ  ـ
ـ



    ـ  ـ      ـ  ـ  
ـ



    ـ      ـ

    نيم  را  گِـ  ب  با  َرحـْ   بَـ  ب  خا  ُچن  ِک  ــــدچنــ  هر
  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ    ـ

 فعولن  مفاعيل مفاعيل مفعول
۴(  

  دی  زا  آ  ُت   دِ   قَد  َدز  كر  می  هی  َسـ  و  سر  ُچن
  ـ  ـ  ـ      ـ  ـ  ـ  ـ  ـ    ـ  ـ
  يی  ال  با  ُت   یِ   ال  با  تش  دسـ  َصد  بِـ  د  دا  می
  ـ  ـ  ـ     ـ  ـ  ـ  ـ  ـ    ـ  ـ

  مفاعيلن مفعول  فاعيلنم مفعول
 : )۴( ی گزينه تقطيع  ۴ 139   

  بلند           بلند بودن هجای پايان مصراع  كوتاه تلّفظ كردن مصّوت                                                                                       

                                                                                                                              
    كام  رين  شی  زو  يـَ   لی  طفـ  شد  َن  ُد  دی  گر  ـــکخشــ

  ـ  ـ      ـ  ـ    ـ
ـ



    ـ  ـ  ـ      ـ

    ريم  دا  ُخد  رِ   مَ   ثَ   بی  لِ   ِد  لِ   نخـ  تَز  لَ   خجـ

      ـ  ـ    ـ

ـ

      ـ  

ـ

  ـ  ـ      ـ

             
                 همزهحذف             

  كردن مصّوت كوتاهتلّفظ  بلند
  

 اعربلند بودن هجای پايان مص

  فع لن  فعالتن  فعالتن  فاعالتن
 : )۴( ی گزينه تقطيع  ۴ 140   

  هَن  ُكـ  ِب   را  َش   ُچن  ِد  بی  خا  یِ   نِ   ِفتـ  ر  زا  ِهـ
  ـ   ـ    ـ  ـ   ـ    ـ      ـ  
  من  نِ   دَ   می  رَ   آ  شِ   غو  را  َد  ت  اسـ  تِـ  هُفـ  نَ 
  ـ   ـ    ـ  ـ   ـ    ـ      ـ  

               
      همزهحذف           

  فعلن  مفاعلن  فعالتن  مفاعلن
  بحر مجتّث مثّمن مخبون محذوف
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 مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن : ششمين وزن پركاربرد شعر فارسی  ۲ 141   

  ):۲(ی  گزينهتقطيع 
  لی  خا  گون  نِ   مِ   جا  ند  ُكـ  می  را  ِمی  ِی  نا  می  لِ   دِ 

  

ـ

  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  
ـ

    ـ  ـ  ـ  

  كن  َمت  را  کِ   ال  پا خون  مِ  چش  دی  دا  ُچ خون  پُر  لِ   دِ 

  

ـ

  ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  

  مفاعيلن  مفاعيلن  مفاعيلن  مفاعيلن
  : )۳( ی گزينه تقطيع  ۳ 142   

  تی  رسـ  ها  بَـ  را  يی  نا  َس  يم  دا  او  ِق  ِصد  لِ   لی  دَ 

  ـ  
ـ

  ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  

  تی  رسـ  كا  شِ   آ  او  رِ   بَـ  يم  دا  او  ِل  وصـ  نِ   ها  نَ 

  ـ  
ـ

    ـ  ـ  ـ    ـ  

ـ

  ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  

              
                    بلند تلّفظ كردن مصّوت كوتاه

    بلند تلّفظ كردن مصّوت كوتاه
  مفاعيلن  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن
  : ها بررسی سایر گزینه

  )مضارع مثّمن اخرب(فاعالتن مفعول / مفعول فاعالتن ) ۱
  )رمل مثّمن مشكول(فعالُت فاعالتن / فعالُت فاعالتن ) ۲
  )هزج مثّمن اخرب(مفعول مفاعيلن / مفعول مفاعيلن ) ۴

 :تقطيع ابيات  ۱ 143   
  ) الف

 ابدال          فاعالتن به جای فعالتنبه كار بردن 
 

  

  شد  با  جَب  َعـ  می  ِس  مو  نين  چُ   اين
  ـ  ـ  ـ   ـ   ـ  ـ    ـ
  تاب  ِشـ  بِـ  ِده  َک  ِمی  د  دن  بنـ  بِـ  کِ 
    ـ  ـ   ـ   ـ       ـ

    
                        

  بلند بودن هجای                 
  پايان مصراع        

  فعلن مفاعلن  فعالتن
  )ب

  بلند تلّفظ كردن مصّوت كوتاه      بلند بودن هجای پايانی مصراع                                                                                             
                                                                                                                                        

  كيست  یِ   لی  كلـ  دِ   َص  مقـ  ره  رين  َد  كن  ند  دا  کِ   هَر

    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ

ـ

    ـ  ـ     ـ

  ای  نِ   خا  بت  دز  َز  سا  بر  ای  ِب  كعـ  نی  ما  زَ   هر
  ـ    ـ  ـ  ـ    ـ  ـ  ـ   ـ  ـ  ـ    ـ

                
    همزهحذف              

  فاعلن  فاعالتن فاعالتن  فاعالتن
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  ) ج

  حذف همزه     بلند بودن هجای پايان مصراع                                                                                                                                        
                                                                                                                                  

   زانک  َق   شا  عش  فِ  َص در ُكن َم زی با  بَه  رو
    ـ  ـ    ـ ـ  ـ ـ  ـ  ـ    ـ

    يی  هو  آ  نَد  ُک  ـــيرشـــ گرگ ش پی َود بُ   ـــتزشـــ

    ـ  ـ      ـ   ـ  ـ      ـ ـ
ـ



    ـ  

                          
بلند بودن هجای پايان 

مصراع در وزن دورینيم
  

  
تلّفظ كردن مصّوت  كوتاه

  بلند
  

    فاعلن  مفتعلن فاعلن مفتعلن
  ) د

  ابدال                                                         بلند تلّفظ كردن مصّوت كوتاه                                                           
                                                                                                                                    

  بَد  يا  در  چِ   نان  َم  ُدش  ِل  ِد  ست  دو  ِی  رو  ز 

  ـ    ـ      

ـ

  ـ  ـ  ـ   ـ    ـ  

  جا  ُک   ب  تا  فـ  آ  ِع  شمـ  جا  ُک  ِد  ُمر  ِغ  را  چ
  ـ   ـ    ـ  ـ   ـ   ـ      ـ  

  فعلن  مفاعلن  فعالتن  مفاعلن
    سمرقندی عروضی نظامی :النّوادر مجمع  ۴ 144   
 .است »سيسم كالسی« مكتب محوری اصول از »طبيعت از تقليد« اصل بيانگر كه ،است آلمانی نّقاد »گتشد« از سؤال عبارت  ۳ 145   

 بنيان ـ »اشراق ی فلسفه« نام به ـ گرفت می مايه خسروانی حكمتِ  و ايرانی تفّكر از تر، بيش كه را نوينی ی فلسفه »سهروردی الّدين شهاب«  ۲ 146   
 همـين دليـلبـه  و كـرد برقرار استوار پيوندی ـ بودند دور ديگر يک از زمان آن تا كه ـ عرفان و فلسفه ميان او كه بود مسير اين در .گذارد

 و متعّصـبان بـرد، می بهـره زردشـتی ديانـت ی حـوزه و ايرانـی تعبيـرات از خسـروانی حكمـت تشـريح در كه جهت بدان هم و گستاخی
 و مصـر فرمـانروای ايّـوبی، الّدين صـالح سرانجام، و شمردند مباح را خونش حلب علمای .كردند مّتهم اِلحاد و بددينی به را او انديشان خام
 سـال ۳۸ از بـيش او بارور عمر از كه حالی در كردند؛ خفه زندان در ۵۸۷ سال رجب ماه پنجم روز را وی و كرد صادر را او قتل فرمان شام،

  .اوست آثار از »العشق رسال↨« .بود نگذشته
 ) »اشكانی سردار سورنا« تراژدی ی نگارنده كورنی ير پی لقب :فرانسه تئاتر پدر( فرانسه دراماتيک شاعر ترين بزرگ راسين، :كبير اسكندر  ۴ 147   

 .است »نشاط عبدالوهّاب« معّرف سؤال، عبارت  ۲ 148   

كم و درآورد يزد دموكرات حزب از سر جوانی آغاز در »يزدی فّرخی«  ۳ 149     را هـايش لب بـود، سـروده آزادی ستايش در كه شعری گناه به يزد حا
 بـا و گماشـت هّمـت »طوفـان ی روزنامـه« انتشـار به و رفت تهران به مشروطّيت امضای از پس سال چند وی .افكند زندانش به و دوخت
  .رفت قانونی بی و استبداد جنگ به روزنامه اين در انتقادآميز و آتشين مقاالتی نوشتن

 هسه هرمان :ِدِميان :اثر ی پديدآورنده درست نام  ۲ 150   

  :ها آرايه بررسی  ۱ 151   
  ) نقره( سيم به يار، »بر« تشبيه :بر سيم /) تشبيهی ی اضافه( جان نقدِ ): »ج« بيت( بليغ تشبيه
 .باشد نوش ی سرچشمه نيش كه اين ):«ه» بيت( تناقض
  .آن دادنِ  پر و دل ديوانگیِ  نيز و آن ی درباره »داری عنان« بردن كاربه  و بهاران سيل سركشی ):»ب« بيت( هيّ مكن ی استعاره
  بينی خرده و ريزبينی های كنايه معادلِ  جزئيات، و ها ظرافت به بسيار توّجهِ  از كنايه جا اين در :رفتن فرو خويشتن در ):»د« بيت( كنايه

  دريا كشتی، بادبان، طوفان، ):»الف« بيت( تناسب
 كنايه از اّدعا داشتن: الف زدن/  شدن عاشق شدن، رنج متحّمل :دل سوختن :كنايه  ۲ 152   

  انديشه و قصد از مجاز): اّول( سر :مجاز
 دار و يار :ناقص جناس
 حّالج منصور بن حسين شدن دار بر ماجرای به اشاره :تلميح
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   معشوق: جان ):»ج« بيت( مشابهت ی عالقه با مجاز  ۲ 153   

 رسوايی از كنايه :شدن نما انگشت / ديدن آزار بسيار از كنايه :بودن تاب در ):»ب« بيت( كنايه
 و كـيش بـا تناسـب( تيردان ی تسمه ـ۲ فدا ـ۱ :قربان /) خدنگ و قربان با تناسب( تيردان ـ۲ آيين ـ۱ :كيش ):»د« بيت( تناسب ايهام

 ) خدنگ
  .گردند می خود عاشق و شده گم دل دنبال به معشوق راه خاک در كه است اين عاشقان، قامت خميدن دليل ):«ه» بيت( تعليل حسن
   صبح به خود تشبيه ):»الف« بيت( تشبيه
  ) جَوّ ( هوا ،) آرزو( هوا ):»و« بيت( تام جناس

  ) نسيم با تناسب( هوا جايی به جا ـ۲ دعايی فعل ـ۱ :باد :تناسب ايهام  ۳ 154   
  آن به »دم« دادن نسبت و نسيم گرفتن قرار مخاطب : استعاره
  ) تشبيهی ی اضافه( وصال بوستان :تشبيه
 ) ع( عيسی حضرت بخش جان دم به اشاره :تلميح
 نمـای نقش صـدای تكـرار و) بـار ۵( »ن« صـامت و) »عيسـی« ی واژه گرفتن نظر در بدون() بار ۷( »ا« بلند مصّوت تكرار :حروف ی نغمه
   اّول مصراع در » ـِ  « ی اضافه

 بهار خزان :تضاد  ۴ 155   
  ـــ :اشتقاق
   :ها گزینه سایر بررسی

  برگشتن لبريز / قدح / لعل = برنگشتن خالی / همسايه ی كاسه / منعم :ليتمث هيتشب) ۱
  استعاره از لب لعل :حهی مصرّ  استعاره

  يار دهان بودن كوچک وصف در نمايی بزرگ :اغراق) ۲
  ) باريک با تناسب( فراخ متضادّ  ـ۲) بيت در موجود معنی( بار از لنگه يک ـ۱ :تنگ :تناسب ايهام

/  عنايت طلب و بندگی اظهار از كنايه :ماليدن خاک بر رو / نگريستن در ناتوانی و خوردن حسرت از كنايه :گرديدن چشم در آب :كنايه) ۳
  كنايه از شرمندگی، بيماری: روی زردی

 و معشـوق مريـدان از خورشـيد كـه اسـت اين كردن خورشيد به مستقيم نگاه در شاعر ناتوانی و آمدن چشم به اشک دليل :تعليل حسن
  .است وی از ای نشانه ی دارنده

  :ها آرايه بررسی  ۱ 156   
  كمان به پشت / خدنگ به قامت :تشبيه
كساری و ارادت و ادب اظهار از كنايه :كردن خم ادب پشت :كنايه   خا
   .است ممدوح به احترام ادای افالک قامت خميدگی دليل :تعليل حسن

  كمان و افالک به بخشی جان :استعاره
   :ها آرايه بررسی  ۴ 157   

  و وابستگی تعلّق قطع از كنايه :كندن دل ):»الف« بيت( كنايه
  نشانه به قدمان ثابت ):»د« بيت( تشبيه
  ) ع( خضر حضرت ی جاودانه عمر روايت ):»ب« بيت( تلميح
  .است استعاره و تشخيص خانه، به »خبری بی« دادنِ  نسبت / معشوق از استعاره :جان ):»ج« بيت( استعاره

  زيبايی خورشيد ازی معشوق  برتر دانستن چهره  ۳ 158   
  .گردد ی خود می شده در اين بيت شاعر اشاره دارد كه دليل خميده بودن قامت او اين است كه به دنبال دل گم  ۲ 159   
  ممدوح نظير بی دامنی پاک و كمال ):۴( ی گزينه مفهوم  ۴ 160   

 دنيوی قدرت ناپايداری :ها گزينه ساير و سؤال بيت مشترک مفهوم

  ديدگان رنج با دردی هم و دوستی نوع به دعوت  ):۳( ی گزينه و سؤالعبارت  مشترک مفهوم  ۳ 161   
   :ها گزینه سایرمفهوم 

 .است ديگران از گيری دست مانع حد، از بيش اندوه) ۱
  ديگران به نسبت اندازه بی ديدگی رنج) ۲
  تحذير از آه مظلوم/ به مظلومان  ظلم از پرهيز) ۴
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گير ):۳( ی گزينه مفهوم  ۳ 162      خداوند عشق بودن فرا

  .هر كسی لياقت درک راز عشق را ندارد/  عشق راز ماندن پنهان ضرورت :ها گزينه ساير و سؤال بيت مشترک مفهوم
 .است  خداشناسی ی مقّدمه خودشناسی، ):۳( ی گزينه مفهوم  ۳ 163   

 .است كمال به رسيدن موجب ماّدی وجود نفی :ها گزينه ساير و سؤالبيت  مشترک مفهوم

  .نيست آسايش پی در حقيقی عاشق / آسايش و عشق تقابل :»د« و »ج« های بيت و سؤال بيت مشترک مفهوم  ۱ 164   
   :ها گزینه سایرمفهوم 

  يار طلب / تنهايی از گله) الف
كاری) ب  باشی خوش به دعوت / روزگار جفا
  ها انسان فرومايگی از گله) ه

  حتمی بودن مرگ/  دنيا ناپايداری ):۲( ی گزينه و سؤال عبارت مشترک مفهوم  ۲ 165   
   :ها گزینه سایرمفهوم 

  هجران غم) ۱
كساری / هجران غم) ۳   )پرستی عاشق غم( معشوق جفای لّذت / عاشق خا
  معشوق وفايی بی / عاشقانه غيرت) ۴

  
 ۱۶۶ـ  ۱۷۳(ترين جواب را در ترجمه، تعريب و يا مفهوم مشّخص كن  ترين و دقيق درست:(  

  )] ۴(و ) ۱(های  رد گزينه[چه خوب است  :نعمَ   ۳ 166   
  ]ها رد ساير گزينه[رفتار، خصلت، منش  :الشيم‗
  ]ها رد ساير گزينه[جوانمردان  :الفتيان
  )] ۴(و ) ۲(های  رد گزينه[كه  هنگامی :عندما
  )]۲( ۀرد گزين[گذرند  می :يعفون
  )] ۴(و ) ۱(های  رد گزينه[صبوری  :الحلم

  )] ۴(و ) ۱(های  رد گزينه[زدگی  شتاب :التسّرع
  )] ۴(و ) ۳(های  رد گزينه) [باشيم(نياز شويم  ما بايد بی :ناءستغعلينا باإل  ۲ 167   

  ]ها رد ساير گزينه[كاالهای بيگانه  :البضائع األجنبّي‗
  )]۱( ۀرد گزين[برای رسيدن  :للوصول

  )]۳( ۀرد گزين[مرز  :حدّ 
كتفاء الذاتّي    خودكفايی، استقالل :اإل

  ]ها رد ساير گزينه[برگشت، بازگشت  :عادت  ۳ 168   
  )]۱( ۀرد گزين[جهانگرد، گردشگر، توريست  :السائح‗
  با پريشانی، با اضطراب، پريشان، مضطرب :مضطرب‗ً 

  )]۴( ۀرد گزين[بگردد ... تا دنبال  :لتبحث عن
  )]۲( و) ۱(های  هرد گزين[اش  ای انگشتر نقره :ّي خاتمها الفّض 

  )] ۴(و ) ۱(های  رد گزينه[ها  دامنه :سفوح
  )]۱( ۀرد گزين[كوه  :الجبل

   169 ۲     
  : ها سایر گزینهدرست  ۀترجم

  . خواهرانم به طور كامل به حقوق خود از رئيس خود دست يافتند )۱
  . هر كس لبخند به زندگی را بخواهد، پس او بايد با بدبينی بجنگد) ۳
  . هيچ خيری برايت بهتر از دوری كردن از بدی نيست )۴
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   170 ۲     

  : ها سایر گزینهدرست  ۀترجم
  . ها دوری كنيم ها از پستی گاه بايد به خاطر ترس از افتادن در هالكت )۱
  . زن، فرزندش را به پرهيز از بازی با پرندگان، نصيحت كرد) ۳
  . های نيروها كاست ور شد و از روحيه جنگ ميان دو كشور شعله) ۴

  . هاست روترين آن بهترين كارها ميانه :عبارت ۀترجم  ۲ 171   
  .كند روی در كارها اشاره می يانهبه اعتدال و م :مفهوم

  )] ۳(و ) ۲(های  رد گزينه[آراء اُستاذ الجامع↨ اإلجتماعّي↨  :های اجتماعی استاد دانشگاه نظريه  ۴ 172   
  )]۱( ۀرد گزين[في بلدنا  :در كشورمان

  )] ۳(و ) ۲(های  رد گزينه[علماء الغرب  :دانشمندان غرب
  )] ۳(و ) ۱(های  رد گزينه[أعجبت  :زده كرد شگفت

 ».كان العدّو يتآَمُر ضّد البالد المظلوم↨ إضافً↨ علی الهمجّي↨« :تعريب درست عبارت  ۴ 173   

 ۱۷۵و  ۱۷۴( گذاری مشّخص كن درست را در حركت ۀگزين:(  
  ».ها إبتسام↨ٌ الماّرُة طفلً↨ َعلَی َشَفتيْ  طَلََع الصباُح البارُد فََرأیٰ « :گذاری كامل عبارت حركت  ۳ 174   

فعـل و فاعـل  :رأٰی / نعت و مرفوع به تبعيت  :الباردُ / فاعل و مرفوع  :الصباحُ / » الصباحُ «فعل و فاعل آن اسم ظاهر  :طَلَعَ : تركيب كلمات
  و خبـر مقـدم از نـوع » يـاء«جار و مجرور با اعراب فرعـی  :َتيَعلَی شف/ به و منصوب  مفعول :طفل‗ً / فاعل و مرفوع  :الماّرةُ / » الماّرةُ «آن 

  مبتدای مؤخر و مرفوع :إبتسام‗ٌ / و محالً مرفوع شبه جمله 
  ».إنَّ الفرصَ↨ تمࠩر مرَّ الّسحاِب «: َعلوا هذه العبارَة نُصَب أعينُِكماِجْ « :گذاری كامل عبارت حركت  ۴ 175   

/  بيـان و منصـوب بـه تبعيـت  عطف :العبـارةَ / به و محالً منصـوب  مفعول :هذه/ » واو«فعل امر و فاعل آن ضمير بارز : ِاجعَلوا: تركيب كلمات
و » إنّ «اسـم  :الفرص‗َ / از حروف مشبه↨ بالفعـل  :إنَّ / إليه و محالً مجرور  مضاف :ُكمْ / إليه و مجرور  مضاف :أعيُنِ / فيه و منصوب  مفعول :نصَب 

  / مفعـول مطلـق نـوعی و منصـوب  :مـرَّ / و مرفـوع محـالً » إنَّ «و جملـه فعليـه و خبـر » هي«فعل و فاعل آن ضمير مستتر  :تمرࠩ / منصوب 
  إليه و مجرور  مضاف :الّسحاِب 

 ۱۷۷و  ۱۷۶(عراب و تحليل صرفی مشّخص كن إدرست را در  ۀگزين:(  
   176 ۲     

  : ها سایر گزینه دالیل رد
  .)شده است» ُمهتَمّ «كه بعد از ادغام ) تَِممُمهْ (» ُمفتَِعل«است بر وزن » افتعال«اسم فاعل در باب ( ) اسم الفاعل(مشتق  جامد ) ۱
  ُت  ِت / للمتكلّم وحده  للمخاطب↨ ) ۳
  منصوب  مجرور / جامد  مشتق  )۴

   177 ۱     
  : ها سایر گزینه دالیل رد

  مذّكر مؤنّث  )۲
  به و منصوب محالً  مفعول اليه و مجرور محالً  مضاف) ۳
  فاعل نائب فاعل  )۴

 ۱۷۸ـ  ۱۸۵(مناسب را در مورد سؤاالت زير مشخص كن  ۀگزين:(  
  . فاعل از نوع مؤنّث حقيقی است و چون با فاصله از فعل آمده است، تأنيث فعل جائز است و واجب نيست» مريم«در اين عبارت   ۳ 178   
  .)شود جواب طلب و مجزوم به حذف حرف علّه می(تََر   تَریٰ   ۳ 179   
  .باشد ه میفعل ماضی منفی و جمله از نوع فعليّ » ما أحبَّ «  ۲ 180   

  : ها سایر گزینه بررسی
  / و جملـه فعلّيـه و خبـر و مرفـوع محـالً » هـو«فعل و فاعل آن ضمير مستتر  :أقبحَ / مبتدا و محالً مرفوع  :ما/ فعل تعجب : ما أقبح )۱

  و منصوب ) متعجب منه(به  مفعول :الغيب‗َ 
  اسم مخصوص به مدح و مبتدای مؤّخر و مرفوع :الصبرُ / خبر مقّدم و محالً مرفوع » نعَم الشيم↨ُ «و » الشيم↨ُ «و فاعل آن » مدح«فعل : نعمَ ) ۳
  اسم مخصوص به ذّم و مبتدای مؤّخر و مرفوع  :النميم‗ُ / خبر مقّدم و محالً مرفوع » بئَس العادةُ «و » العادةُ «فعل ذم و فاعل آن : بئس )۴
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  . كند مصدری منصوب است كه علّت انجام كار را بيان می) ألجله(له   مفعول  ۳ 181   

  . دوستم را به خاطر سپاسگزاری از كمک او به من، به مهمانی فراخواندم :عبارت ۀترجم
  : ها سایر گزینه بررسی

  »أشكرُ «مفعول مطلق برای فعل محذوف  »شكراً «) ۱
  »ازدادت«تمييز برای فعل  »شكراً « )۲
  »كان«خبر  »شكراً « )۴

  . كه مرفوع آمده، مناسب جای خالی نيست» زميالُت «استثناء از نوع مفّرغ است و در جای خالی به مفعول نياز داريم؛ بنابراين   ۴ 182   
  . اند همگی مشتق» موظَّف، جليس، الحّالف، الَمهين«های  اسم  ۲ 183   

  ) اسم مفعول ـ صف↨ مشّبه↨ ـ اسم مبالغه ـ صف↨ مشّبه↨(
  : ها سایر گزینهبررسی 

  قفز المريم، سباق، ) ۳    يوم، الشّدة  )۱
  قول، كّل، َزَمن  )۴

 .)گيـرد ی مـذكور جـای می كه ضمير مسـتتر در دسـته (يا محذوف است و يا مذكور ) گردد ضميری كه به موصول بر می(دقت كنيد كه عائد صله   ۳ 184   
 . عائد صله و مذكور است» هو«ی صله است و ضمير مستتر  جمله» يلعب«

  : ها گزینهسایر بررسی 
  ) عطاها أ. (گردد بر می» الكتب«است كه به » ها«ی صله است و عائد آن ضمير محذوف  جمله» أعطی« )۱
  )كتبتها. (گردد بر می» المقال↨«است كه به » ها«ی صله است و عائد آن ضمير محذوف  جمله» كتبت«) ۲
  )شاهدناه. (گردد بر می» الكلب«به است كه » ه«ی صله است و عائد آن ضمير محذوف  جمله» ناشاهَدْ « )۴

  .)ابهام ندارده جمل. (نياز به تمييز ندارد» بهترين«به معنای » خير« ۀكلم  ۴ 185   
  : ها سایر گزینهبررسی 

  . تمييز نسبت است» أقّل «پس از اسم تفضيل » سّناً « )۱
  . استفهامی و منصوب است» كم«تمييز مفرد برای » ساع↨ً « )۲
  . است» اشتَهر«تمييز نسبت برای فعل » انصافاً «) ۳

  
های شمال شرق هجوم بردند و به حكومـت آنـان  از كوهستان ها گوتیكه  جانشينان سارگن حدود دو قرن قدرت را در دست داشتند تا اين  ۲ 186   

  . خاتمه دادند
او به آداب و رسوم مصريان . ان شبيه برخورد كوروش بوددر آغاز، برخورد كمبوجيه با مصري. فتح مصر برای ايرانيان اهميت زيادی داشت  ۱ 187   

  . رو نشد ی مصريان روبه به همين دليل، با مقاومت سرسختانه. احترام گذاشت و دين آنان را گرامی داشت
 برای مصر تعيين كرد ايرانیكمبوجيه يک فرمانروای  :یادآوری .  

گرچه از راه گفت جزيره رهبران مسيحی شبه  ۳ 188    ضـمن به نتيجه نرسيدند و اسالم را نپذيرفتند، امـا ) ص(وگو و مباحثه با پيامبر  ی عربستان، ا
و ماننـد يهوديـان بـه كشـمكش و  ی در مقابل مسلمانان، از امنيت پايدار برخوردار شدندو قبول تعهدات) ص(مصالحه با رسول خدا 

  . مانان نپرداختنددشمنی مدام با مسل
مرداويج زياری يكـی از آنـان بـود كـه ادعـا . ديگر شدند های پايانی حكومت علويان، شماری از فرماندهان محلی وارد رقابت با يک در سال  ۴ 189   

مركـز، او پس از پيروزی بر تعدادی از سرداران مدعی، شهرها و مناطق وسيعی را در شـمال، . رسد داشت نسبش به شاهان قديم گيالن می
  .را به پايتختی برگزيد اصفهانجنوب و غرب ايران تحت فرمان خود درآورد و 

شد و مقدار آن برای توانگران، مردم متوسط و ضعيف متفاوت  ای بود كه براساس شريعت اسالمی از اهل ذمه گرفته می جزيه، ماليات سرانه  ۳ 190   
  . ها كاهش يافت در تأمين درآمد حكومت جزيه با گرويدن تدريجی اهل ذمه به دين اسالم، اهميت و نقش. بود

ور شدن قيامی شد كه رهبری آن را شخصی بـه  های فراوان از مردم موجب شعله ها در سودان، از جمله گرفتن ماليات ظلم و ستم انگليسی  ۲ 191   
  .گفتند می» مهديون«روانش را او بر خود لقب المهدی نهاده بود و به مهدی سودانی معروف شد، لذا پي. برعهده داشت محمد احمدنام 

از سـالح جديـدی  ها انگليسـیكـه  يكـی اين. شكست خورد) جنگ جهانی اول(آلمان به دو علت از فرانسه و در نهايت، در جنگ بزرگ   ۲ 192   
و بـه همـين دليـل  نفس به كمک فرانسه آمد آمريكا با قوای تازه. م۱۹۱۷كه در سـال  ها استفاده كردند، و ديگر اين عليه آلمانی) تانک(

 . متفقين توانستند آلمان را شكست دهند
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ثباتی  حكومت صفوی دچار بی بار ديگـرپس از مرگ شاه تهماسب، در دوران كوتاه سلطنت شاه اسماعيل دوم و سلطان محمد خدابنده،   ۳ 193   

   .شدسياسی و اجتماعی 
. اهللا مدرس بود در رأس مخالفان اين قرارداد آيت. مردم و برخی دولتمردان مخالفت خود را با آن ابراز كردند .م۱۹۱۹قرارداد پس از انتشار   ۴ 194   

  . شيخ محمد خيابانی نيز در مخالفت با قرارداد يادشده، در تبريز قيام كرد
، شاپور بختيار را كـه قـبالً جلوگيری از ايجاد حكومت اسالمی و ممانعت از پيروزی انقالب اسالمیبه دستور آمريكا برای  شاهمحمدرضا  ۱ 195   

  . ی ملی و از مخالفان بود مأمور تشكيل كابينه كرد عضو جبهه
طول تاريخ رخ داده، قابليت و ضرورت ثبت، حفـظ و چه در  ی آن زيرا همهای نيست؛  كار مورخ برای حفظ اخبار و انتقال آن، كار ساده  ۲ 196   

 . بلكه تنها خبرهای مهم و باارزش و مؤثر در زندگی بشر، ارزش ثبت و ضبط را دارند .انتقال به ديگران را ندارد

ها هستند؛ طـرز فكـر، روحيـات،  ی ملت ی اطالعات تاريخی، ادبی و اجتماعی فراوانی درباره كه دربردارنده ها عالوه بر آن ها و حماسه افسانه  ۳ 197   
هـا،  های مهم شناخت هويت ملت دهند؛ به همين جهت يكی از عرصه ها را نشان می طور كلی خصوصيات روحی و معنوی آن ها و به آرمان

 .آنهاستهای  ها و حماسه فسانهمطالعه در ا
ها را به قصـد نگـارش اقـدامات  ی فرمانروايان آن دوره است، زيرا مورخان پيشين، آن نامه در حقيقت زندگی های تاريخی، كتاببسياری از   ۴ 198   

 .اند شاهان عصر خود نوشته
و متروپوليتن در نيويورک  سن پترزبورگ ارميتاژ درر لندن، های لوور در پاريس، بريتانيا د توان از موزه های بزرگ جهان، می از جمله موزه  ۳ 199   

 .نام برد
از آن پـس مورخـان بـا تأثيرپـذيری از . ی تـاريخی، در هـم آميختنـد ی انديشـه های ايرانی و اسالمی درباره با ورود اسالم به ايران، سنت  ۴ 200   

بـه عنـوان زبـان  زبـان عربـیی دينی و رواج  ز به دليل جنبهاين مورخان در آغا. های جديد به نگارش تاريخ پرداختند ها و روش انديشه
مسـتقل در ايـران و  ، اما اين روند در پی روی كار آمـدن فرمانروايـان مسـتقل و نيمهنوشتند آثار خود را بدان زبان میعمومی مسلمانان 

  . ی خالفت اسالمی دگرگون شد تجزيه

  
  .تر از بارندگی ساليانه است ميزان تبخير و تعرق بيش، گرما، خشكی هوا و وزش بادهای شديدبه علت   ۲ 201   
ها بـه  ها و گياهان خشک و سرشـاخه يی از بوته با ديوارها  های روان از طريق كاشتن گياهان مقاوم به خشكی و ايجاد بادشكن تثبيت ماسه  ۳ 202   

های  های روان برای جلوگيری از حركت ماسه سهروی ما پاشيدن مالچ نفتی. گيرد ای انجام می های ماسه صورت نواری يا شطرنجی روی تپه
  .روان است

 هـای انرژیهای اسيدی و وارونگی دما، ايـن اسـت كـه بشـر از  ی زمين و باران ها برای جلوگيری از گرم شدن كره ترين روش از جمله مهم  ۱ 203   
  .كند ، پيل سوختی، باد و زمين گرمايی استفاده هيدروژن ،ای جايگزين مانند انرژی هسته

هـا پـس از جنـگ  مهـاجرت آنعلت ، تر نياز كارگران تركيه به دستمزد و رفاه بيشنياز آلمان غربی به نيروی كار برای بازسازی صنايع و   ۳ 204   
  .جهانی دوم بود

گر بهره  ۲ 205    های جـدی و  باشـد خسـارت و فقط برای رفع نيازهای جمعيت كنونی یهای محيط ظرفيتبرداری از منابع بدون در نظر گرفتن  ا
  .كند ناپذيری به محيط وارد می جبران

ی  يافته توسـعه(ی شـمال  ی عمـده ، جهـان را بـه دو ناحيـهعوامل مختلف اقتصادی و اجتماعینظران با در نظر گرفتن  برخی از صاحب  ۱ 206   
  .كنند تقسيم می) در حال توسعه(و جنوب ) صنعتی

ايـن اصـل ضـمن . منجر شد) ای ساخت ورقه زمين(ای  ی تكتونيک صفحه ی نظريه ندان به ارائهی وگنر توسط ساير دانشم تكميل فرضيه  ۳ 207   
  .دهد ها را نيز توضيح می ها پيدايش كوهستان جايی قاره گيری و جابه بيان چگونگی شكل

  .اند در نواحی خالی از سكنه و قبل از استقرار اجتماعات انسانی ترسيم شده مرزهای پيشتاز  ۴ 208   
كسـيژن محلـول در آب و  های آب گرم گلف جريانوجود   ۴ 209    در استريم باعث افزايش دما در مقياس كوچـک، افـزايش حركـات آب، افـزايش ا

  .گيری در دريای شمال شده است و پيشرفت صنعت ماهی های عظيم ماهی دسته جذب، نتيجه
  .اند ها در امان مانده در خليج فارس، اين سواحل تا حدود زيادی از آلودگی سواحل سنگیبه علت شيب زياد   ۴ 210   
  .ی تشويق مسلمانان به جهانگردی بود ترين انگيزه ی حج، يكی از عوامل اصلی يا به تعبيری بزرگ به ويژه انجام فريضه زيارت اماكن مقدسه  ۴ 211   
شود كه ناشناخته و مجهول او چيست، كه به چند نكتـه بايـد توجـه  می شود و محقق متوجه ی تحقيق مشخص می با بيان مسئله، مسئله  ۲ 212   

 .شود، محدود و مشخص، مهم و جديد باشد مسئله بايد واضح و روشن بيان : كند
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تـری  ريزی بايد به نقش مكان و محـيط جغرافيـايی توجـه بيش دهد كه در مديريت و برنامه مشكالت زيست محيطی پيرامون ما نشان می  ۳ 213   

ای  های اجتماعی و اقتصادی و به هم خوردن تعادل منطقـه ها سبب افزايش نابرابری ريزی در برنامه بُعد مكانیتوجهی به  بی. داشته باشيم
  .شود میها  انواع فعاليت

  .باشد می ها نمايی پديده برجستهی اسپات توانايی تصويربرداری از زوايای مختلف و  ترين ويژگی ماهواره مهم  ۳ 214   
هـای بسـته  ی منحنی از مجموعـه ها ها و حتی ژرفای مناطق مختلف اقيانوس ها، دره كوههايی مانند  امروزه برای نمايش دادن ناهمواری  ۲ 215   

  .كنند استفاده می

  
  كنش اجتماعی  آموزان  ثبت نام دانش  ۳ 216   

  پذيری  جامعه گوشزد برای رعايت نكات 
  هنجار اجتماعی  ورود و خروجرعايت زمان 
  ارزش اجتماعی   ديگران رعايت حقوق

  پيامد ارادی كنش اجتماعی  ی آزمون برآمدن  از عهده
  ذهنی و كالن  امنيت اجتماعی   ۱ 217   

  متوسط و محسوس  شهر 
  ) كنش اجتماعی(  خرد و عينی تعارف كردن 

موضوع فلسفه، اصل وجود است، يعنـی بـه . داند هايی می كند و موجود زنده را دارای ويژگی ی موجودات زنده بحث می علوم طبيعی درباره  ۴ 218   
  . كند پردازد بلكه قوانين كلی موجودات را شناسايی می موجودی خاص مانند موجودی طبيعی و انسانی نمی

  ارزش عدالت نسبت به آزادی دادن ارجحيت تناقض ليبرال دموكراسی   ۴ 219   
   عدم توانايی حفظ و انتقال فرهنگ به نسل بعد دگرگونی جهان اجتماعی 

   ی كشورهای استعمارزده اقتصاد وابسته ی نامتعادل جهانی توزيع ثروت  قرار گرفتن در چرخه
   از خودباختگی فرهنگی در گزينش عناصر فرهنگی  افراد دست دادن حالت فعال و خالقاز   ۳ 220   

   تجمع و تمركز قدرت رسانه در دست چند شركت يا فرد قدرتمند تضعيف ساز و كارهای دموكراسی
   پرسش از مبانی علوم تجربی غربی ظهور بحران معرفتی ـ علمی 

   به شناخت حسی و تجربیبا رويكرد دينی محدود شدن روشنگری پيدايش نوعی علم تجربی و دانش سكوالر   ۴ 221   
تعارض  های اجتمـاعی  دگی با عقايد و ارزشهايی از زن وقوع تغييرات هويتی در خارج از مرزهای مقبول فرهنگی جامعه و تقابل شيوه

   فرهنگی
   از خودبيگانگی فرهنگی ها و عقايد يک جامعه از آشنايی درست افراد جامعه با انسان و جهان  ممانعت ارزش

   اقتدار قدرتی كه با مقبوليت همراه باشد و به صورت رسمی پذيرفته شده باشد   ۲ 222   
  تر كشورهای استعمارگر منافع بيش انتقال بعضی از صنايع وابسته به كشورهای استعمارزده از سوی كشورهای غربی 

  .دهنـد قرار میهايی از عقايد دينی را در خدمت نظام دنيوی  پردازند، بلكه بخش معنوی هستی نمی هايی است كه به نفی ابعاد فلسفه
  سكوالريسم پنهان

 جنگ جهانی اول  های شيميايی برای اولين بار  استفاده از سالح  ۴ 223   
   انقالب فرانسه های جديد  گيری دولت، ملت شكل

   پس از قرارداد كمپ ديويد های فلسطينی  تضعيف موضع گروه
ک نظر ماركس و ريكاردو   ۲ 224      ی اقتصادی  نظريه اشترا

ک نظر كنت و هيتلر     جنگ در جوامع غربی بودنتحميلی  اشترا
ک نظر فارابی و ابن    بندی علوم به نظری و عملی تقسيم سينا  اشترا

   عمل نكردن يک فرهنگ متناسب با نيازهای معنوی و روحی افراد از دست دادن نشاط زندگی   ۳ 225   
   المللی معاهدات بين  ونی به مركزیی پيرامتسهيل انتقال ثروت از كشورها

   فروپاشی بلوک شرق پردازان غربی ی استعمار توسط نظريه های تحت سلطه های غربی به تمدن انتقال محورهای عمليات جنگی از ايدئولوژی
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) طی دو قـرن(ه نمودن به شناخت استداللی عقلی و تجربی بسند ) بعد از رنسانس(ناديده گرفتن جايگاه وحی و شهود در شناخت علمی   ۴ 226   

 ۱۹قرن (به جای شناخت عقلی  یجايگزين شدن شناخت حس ( ها  مخدوش شدن استقالل معرفت حسی و تجربی از ديگر معرفت
   )بعد اول بحران معرفتی ـ علمی(مدرن  های پست گيری جريان های هويت فرهنگ غرب و شكل  ترديد در بنيان ) ۲۰ی دوم قرن  نيمه(

  .نبودغرب به فرهنگ يونان و رم باستان برای مستقر شدن در فرهنگ اساطيری باستانی رجوع فرهنگ  :بررسی عبارت نادرست  ۴ 227   
ی  در انديشـه. آميز تغييـر داد به عنوان يک مرجع دينی، عملكرد مردم را از موضـع مقاومـت منفـی بـه فعاليـت رقابـت) ره(امام خمينی   ۱ 228   

  . خود مشروع نبودحسب ذات   مشروطه يک نظام آرمانی و بهاجتماعی و سياسی تشيع، 
و انتقادات خود را متوجه بسترهای مـوقتی  ی غربی دانسته ناشی از فرهنگ مدرن جامعهمحيطی را  های اجتماعی بحران زيست جنبش  ۱ 229   

   .دانند های معنوی به طبيعت را راه گريز از بحران می به رويكرد بازگشت برخی ديگراند و  اين فرهنگ كرده
ی خـود  مسائل اجتمـاعی جامعـه حلهای نظری فرهنگ غرب را نداشت، بلكه در چارچوب همان مبانی بـه  ماركس قصد عبور از بنيان  ۱ 230   

  .  پرداخت می
   231 ۱    

  : ها گزینهسایر بررسی 
ابی و اجتماعی اسـت فرزند دوم خانواده بودن نيز ويژگی انتس. آموز بودن ويژگی فردی و ثابت نيست، بلكه اجتماعی و متغير است دانش) ۲

كتسابی و فردی   . نه ا
  كارمند بودن ويژگی اجتماعی است نه فردی ) ۳
كتسابی است نه فردی و انتسابی  دانش) ۴   آموز بودن ويژگی اجتماعی و ا

ها را از جهـت سـاختار و  ی پديـده و همان مجموعـه جهان اجتماعیهستند  اجتماعی انسان زندگی هايی كه مربوط به ی پديده مجموعه  ۲ 232   
  . است نهادهای اجتماعیترين  نامند و خانواده از مهم می نظام اجتماعیارتباطی كه با هم دارند 

شـود و از خطاهـای شـناخت  ی فهم عرفـی و عمـومی وارد می شناخت علمی با روشن كردن خطاهای شناخت عمومی به تدريج به عرصه  ۲ 233   
  رشد فرهنگ . كند یعمومی كم م

   كشف حقيقت . كند ی درست يا نادرست بودن يا حق و باطل بودن شناخت عمومی داوری می شناخت علمی درباره
   حل مشكالت . شود كه فهم عرفی در كارايی خود دچار مشكل شده باشد انسان هنگامی متوجه شناخت عمومی می

ها بـه تفسـير و  گذارنـد انسـان هـای درسـتی برخـوردار نيسـتند نمی اند و از عقايد و ارزش هايی كه براساس فطرت انسانی شكل نگرفته فرهنگ  ۳ 234   
  .شناختی صحيح از عالم و آدم نائل شوند

  .نامند میزدگی  خودباختگی جوامع غيرغربی در برابر فرهنگ غرب را غرب
  .آن بر نظريه پايان تاريخ فوكوياما خط بطالن كشيد جهانی موفقيت انقالب اسالمی ايران و پيامدهای

ی  هويتی معنايی و ذهنی دارند اما همـه ،های اجتماعی پديده ی يک از اجزای جهان اجتماعی بدون معنا نيستند به همين دليل همه هيچ  ۱ 235   
های اجتماعی را از جهت عينی و محسوس بودن يا ذهنـی و نامحسـوس  های اجتماعی دارای بعد محسوس و عينی نيستند، پديده پديده

مسـكونی و های  هسـتند ماننـد سـاختمان تر هايی با بعد محسوس قـوی در يک سوی پيوستار پديده ،دهند بودن در يک پيوستار قرار می
  . های اجتماعی و ارزش ها های كامالً ذهنی هستند مانند عقايد و آرمان های بيرونی و در سوی ديگر پديده اداری يا كنش

  
  . باشد تر پيچيدهتر باشد، لذا معرَّف بايد از معرِّف  معرِّف بايد از معرَّف روشن  ۳ 236   
   237 ۲   

گر مفهومی برای يک ذات ذاتی باشد :ا





.غير قابل جدايی از ماهيت استـ ۱
  . ـ دارای علت واحد با ذات است۲
  . شود ـ مقدم بر ذات تصور می۳

و فقط نـوع )) ۲(ی  رد گزينه. (توانند درونی يا بيرونی باشند مفاهيم اختصاصی می)) ۱(ی  رد گزينه. (سازد تركيب جنس و فصل، نوع را می  ۴ 238   
  )) ۳(ی  رد گزينه. (تواند مصداق خارجی داشته باشد است كه می

ی اقسام تعريف بـه شـناخت درسـت  همه. ی استتر ، چون واجد ذاتيات بيشپردازد حد تام است كه به شناخت دقيق يک موضوع می  ۲ 239   
  )) ۳(ی  رد گزينه. (، پيدا كردن جنس قريب يا فصل اشياء به راحتی قابل دستيابی نيست))۴(ی  رد گزينه(پردازند  يک موضوع می

گر«وجود لفظ . در جمالت شرطی نسبت و حكم مشروط است  ۱ 240    گر«در معنای شرطی مهم نيست، بلكه وجود معنای » ا  . هم استم» ا
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 . برای انفصال بايد بين محمول اجزاء، يا تباين باشد يا عام و خاص من وجه برقرار باشد  ۳ 241   

  )) ۱(ی  رد گزينه(تساوی = و قبول  ۱۰باالی 
  )) ۲(ی  رد گزينه(مطلق = و رد  ۱۷زير 
  )) ۴(ی  رد گزينه(مطلق = و رد ۵زير 

   242 ۴     

تداخل




ی جزئی موجبه ی كلی  سالبه
ی جزئی موجبهی جزئی سالبه

  . تواند باشد است و كلی نمی) جزئی(، شخصی تمثيلی  نتيجه  ۱ 243   
گر منتج بود بايد موجبه باشد ی حملی باشد حتماً بايد يک قضيهصغرای يک قياس شكل اول،   ۳ 244      . و ا
  . است مغالطه در صورتعدم وجود حد وسط   ۲ 245   
  . است چيستی اشياءماهيت همان   ۲ 246   
و به زبان رمزی بيان شـده اسـت و بايـد در پنـدار دينـی مـردم شـرق  همراه بودهبا باورهای دينی تأمالت بشر پيرامون هستی در ابتدا   ۴ 247   

  . وجو كرد، پس مستقل از باورهای دينی نبود جست
گاهی و خويشتن  ۱ 248      . شناسی اولين پيام سقراط است خودآ
  و ثابت  پايدار= جاودانه / و صحيح  درست= اصيل   ۴ 249   
  .بدو چيزی به فعل آيد و آن صورت بَُود  ۲ 250   
  قرين و همدم دانستن چيزی با خدا= عدم اخالص   ۲ 251   
  . مكتب فلسفی شيراز پيش از صفويه تأسيس شد  ۳ 252   
  . ی مشاء فرع بر اصل مغايرت وجود با ماهيت در ذهن است در فلسفه مالک نيازمندی معلول به علتبحث   ۴ 253   
ک قانون كلی عليت  ی عليت  مسأله سؤال از چرايِی بودن اشياء   ۱ 254       مسير تفكر ادرا
  گرايش به اجتماع فطرت   ۴ 255   

  عامل برپايی جوامع نياز متقابل 
است تا مردم به دور هم گرد آيند و به ياری هم به كمال و سـعادت  ديگر عامل برپايی جوامع بوده به يک ها نياز متقابل انساندر حقيقت 
  . نزديک شوند

كويه در اصفهان به فارسی نوشت  سينا برای عالءالدوله ، كتابی است كه ابن»ی عاليی دانشنامه«  ۲ 256      .كا
  . در بغداد نوشت) سينا فارابی و ابن( تلخيص آراء حكمای مشائیمقاصد الفالسفه را غزالی در   ۱ 257   
  . آموخته بود كه حقيقت امری واحد و منسوب به منشاء واحد است تعاليم اسالمیسهروردی از   ۳ 258   
كه با نزديكی به ذات حق او را شناخت به كمک خود  در سفر دوم سالک پس از آن. دريافت كمک از خدا در سفر دوم اتفاق افتاده است  ۳ 259   

  . پردازد او به سير در شئون و كماالت و اسماء و صفات او می
گر جوهر نباشد عرض در كار نخواهد بود، لذا همه  ۴ 260       .ی اعراض به آن متكی هستند جوهر موضوع است عرض محمول، انسان حس جوهرياب ندارد، ا

  
 گرا  رويكرد انسان  ی منحصر به فرد تجربه  ۳ 261   

  رويكرد شناختی   در سيستم شناختی وجود نظام پردازش اطالعاتی

گاهی، ذهن، بی رويكرد رفتاری، ماشينی است   ۳ 262    توجه صـرف بـه  گرايانه است  و جبر تجربه و هيجانات توجهی به آ
ک و تفكر  ،مانند انگيزش عوامل محيطی و ناچيز شمردن نقش عوامل درونی   ادرا

گيرد و نياز به حضـور آزمايشـگر نيسـت، بنـابراين  در محيط طبيعی كالس صورت می» آموزان اول ابتدايی ی دانش بررسی رفتار مهربانانه«  ۴ 263   
يـا  بسـتگی همبه دنبـال يـک » ی ميان افسردگی و اعتماد به نفس بررسی رابطه«در . رود در بررسی به كار می ی طبيعی مشاهدهروش 

بستگی  ترين هم ميزان اعتماد به نفس هستيم و هر قدر بين اين دو متغير نزديكی وجود داشته باشد بنابراين بيش ارتباط بين افسردگی و
شـود؛ از روش  كـه تـأثير دو متغيـر بررسـی می جايی از آن» آمـوزان دانشبررسی اثر روش تـدريس بـر يـادگيری «در . را نشان خواهد داد

  . شود  استفاده می آزمايشی

 عكس نقيض
 عكس نقيض
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كـار عملـی دنبـال  راه) ۴(ی   تنها در گزينـه. شناسی در زندگی روزمره است های روان ی عملی از يافته استفاده ،قات كاربردی، هدفدر تحقي  ۴ 264   

ی بـين مغـز و رفتـار و  هدف، افزايش فهم در مورد پردازش اطالعات، رابطـه) ۳(و ) ۲(، )۱(های  در گزينه). بهبود نوشتنيعنی (شود  می
  . ا استه تفاوت بين انسان

شود تا اثـر آن بـر روی متغيـر  گر تغيير داده می متغير مستقل توسط آزمايش. توانند تغيير كنند متغير يعنی تغييركننده، تمام متغيرها می  ۲ 265   
 آموزان است كه با انجـام دانش ميزان اضطرابمتغير وابسته . ، متغير مستقل استآزمون پيش از دبستانجا  در اين. وابسته بررسی شود

هـا اجـرا شـود و چـه اجـرا  آموزانی كه چه آزمون بر روی آن دانش. كند آموزان تغيير می يا عدم انجام آزمون پيش از دبستان بر روی دانش
  . متغيری است كه ثابت نگه داشته شده است كالس اولنشود، همه كالس اولی هستند، بنابراين 

. دهـد پـذير بـودن رشـد را نشـان می  تـار فـرد تغييـر ايجـاد كـردن، بنـابراين انعطافكاهش پرخاشگری و بهبود يافتن رفتار، يعنـی در رف  ۱ 266   
  . به معنای ظرفيت انسان برای تغيير در مقابل تجربيات مثبت يا منفی زندگی استپذيری  انعطاف

  . فانی هستند ها ميرند، پس انسان می... چون حسن، فرهاد، سعيد و . گيری از جز به كل است استدالل استقرايی نتيجه  ۲ 267   
  . سالگی است ۷مربوط به ) ۳(ی  گزينه. سالگی است۱۳ـ  ۱۴مربوط به ) ۴(و ) ۲(های  گزينه  ۱ 268   
باشـد و موجـب از  زهرا در استدالل اخالقی خود منفعت اجتماعی را مدنظر قرار داده و معتقد است، دزدی برخالف قـوانين اجتمـاعی می  ۲ 269   

استدالل اخالقی علی براساس منفعت شخصـی اسـت، . قرار دارد قراردادیی  شود، بنابراين در مرحله دست دادن پايگاه اجتماعی فرد می
  . قرار دارد قبل از قراردادیی  دهد، بنابراين در مرحله تكاليفش را بهتر انجام می) رفتن به پارک(اش زيرا برای دريافت پاد

و  )صـعود كـردن(ها نظير دويدن، باال رفـتن  های حركتی درشت آن كنند و مهارت تری حركت می با سرعت و توازن بيش سالگی ۶تا  ۲كودكان از   ۱ 270   
سـاالن فـرا  ها را بدون آموزش بزرگ ، بسياری از مهارتكودكی دومی  كودكان در دوره. كنند بود پيدا میای به پريدن به مقدار قابل مالحظه

را به خوبی ...  و سازد كه هرگونه مهارت حركتی از قبيل استفاده از سوزن، نوشتن رشد كند جسمانی، كودكان دبستانی را قادر می. گيرند می
  . دهندانجام 

ی كودكی، به نوعی ديگر تعريف كند و با تفكر انتقادی  دهد كه زندگی را در مقايسه با دوره نوجوانان اين امكان را میبه  سازی تفكر فرضيه  ۲ 271   
  . به محيط خود نگاه كند

گاهانه ياد گرفتهو قابل تغيير هستند  قابل انعطاف پردازش ارادی   ۲ 272      . ايم ؛ زيرا آن را آ
  .  باشد می» اثر توليد«مربوط به  يادگيری فعاليكی از انواع   ۴ 273   
كی و حركتی  های شرطی و مهارت انواع يادگيری. است ی معنايی حافظهاطالعاتی كه مربوط به دانش عمومی فرد است مربوط به   ۳ 274    های ادرا

  است ای ی رويه حافظه، مربوط به ... )سواری، موتورسواری، خياطی و  نظير دوچرخه(
بيان قصـد و . گر يادگيری ارادی است ی اطالعات بيان كرده است، بنابراين، بيان گر قصد خود را از ارائه ی اطالعات، پرسش چون قبل از ارائه  ۱ 275   

   يادگيری ارادی ی اطالعات  نيت از ارائه
   276 ۳    

  : ها بررسی گزینه
  تعارض اجتناب ـ اجتناب  هر دو ناخواستنی  )۱
  تعارض گرايش ـ گرايش   هر دو خواستنی  )۲
  تعارض گرايش ـ اجتناب   خواستنی و ناخواستنی ) ۳
  تعارض گرايش ـ گرايش  هر دو خواستنی  )۴

   277 ۱    
  : ها عبارتبررسی 

   پاسخ هيجانی اضطراب، خشم و عصبانيت، ترس و نگرانی ) الف
   پاسخ فيزيولوژيک احساس ترشی در معده ) ب
   پاسخ رفتاری آزاد كردن هيجان  توهين و پرخاش ) ج

گيجی، تنـد زدن ضـربان ( فعالی يشب، )از جا پريدن، لرزش، ناآرامی( قراری حركتی بیها  اختالالت اضطرابی، اختالالتی هستند كه در آن  ۳ 278   
كی ديده می) قلب و گاهی عرق كردن   . شود و بيمنا

كنده چند نوع اطالعات به  ۴ 279    شود و محدود  تنها يک نوع اطالعات پردازش می توجه متمركزشوند و در  زمان پردازش می طور هم در توجه پرا
  . باشد می محدوديت ظرفيت شناختی ماكردن پردازش اطالعات به دليل 

كه يک نوع از درمان بينشی اسـت هـدف ايجـاد يـک جـو  مراجع ـ محوریدر درمان . است» درمانی صحبت«های بينشی نوعی  درمان  ۱ 280   
  .  باشد اجع میحمايتی عاطفی و هيجانی برای مر
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