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  ترتيب كدام است؟ به» آرمان -فالخن -غريبه -رجم«هاي  معني درست واژه -1
  اميد -قالب سنگ -نو -) سنگ زدن2    هدف -قالب سنگ -بيگانه -) رانده1  
  اميد -ي تير كوچكنوع -نادر -) راندن4  هدف -نوعي تير كوچك -انگيز شگفت -) سنگ زدن3  

  هاي كدام گزينه تماماً درست است؟ معاني واژه -2
  پاييدن -دستار و عمامه -زنگ كاروان -داشتن: زنديق -دّراعه -دراي -) دهري1  
  جغد -قورباغه -عنبر -چوك: تندي -چغز -غاليه -) سوَرت2  
  زود -شيوايي -جلوه -بيگاه: عصيان -بالغت -بارقه -) توسني3  
  مبارزه -آواز نيكو -مقتول -ناورد: تعجب -ترنّم -تيلق -) دهشت4  

  معني چند واژه در برابر آن درست است؟ -3
  -متصوفه (عارفان) -شمار گرفتن (حساب پس دادن) -اشتياق (ميل قلب است به ديدار محبوب) -رسد) اي كه از دور به نظر مي اشباح (سياهي  

  مالهي (آلت لهو) -)مصابيح (چراغ -نحل (زنبورعسل) -هريوه (فرياد)
  ) چهار4  ) هفت3  ) پنج2  ) شش1  

  نوشته شده است؟ نادرستچند واژه با امالي  -4
  -خـاليگر چـاالك -گويـان ژاژ خايـان و بيهـوده -از بحر غرامـت -سعد و نحس -خردان سفله بي -حرم ستر -قالب و شكل -غدر و نيرنگ«  

  »خفت و مذلت -بيقوله و ويرانه
  ) پنج4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  

  وجود دارد؟غلط اماليي در كدام بيت  -5
ـــــاي1 ـــــاي پ ـــــفت ك ـــــالل ) برآش ـــــد ض بن
ــــو و جــــز آه ســــحرگاه2 ) مهجــــور شــــدم از ت
ام ) چـــو خـــار خشـــك ســـزاوار ســـوختن شـــده3
ــــــــــي دارم4 ــــــــــراغ او در دل چمن ) از داغ ف

 

ـــــد ســـــال  ـــــل پرســـــتيدمت چن ـــــه باط ب
ــــد ــــور نباش ــــن مهج ــــر م ــــوزنده كســــي ب س
ــــم ــــار كش ــــاطۀ به ــــت مش ــــه من ــــث چ عب

ـــــا تـــــو ســـــخني دارما ي اللـــــۀ صـــــحرايي ب
 

  كار رفته است؟ هاي كدام گزينه در بيت زير به تمامي آرايه -6
 گر چـه فرهـاد بـه تلخـي ز جهـان رفـت وليـك

 

ــم  ــكر ه ــور ش ــان ش ــيرين دارد چن ــدٔه ش  خن
 

  تناسب -كنايه -حسن تعليل -) تشبيه2  نغمۀ حروف -حسن تعليل -كنايه -) تلميح1  
  آميزي حس -كنايه -اشتقاق -) مجاز4  ايهام تناسب -آرايي واج -تلميح -آميزي ) حس3  

  كار رفته است؟ به» تشخيص، ايهام، جناس و مراعات نظير«هاي  در كدام بيت همۀ آرايه -7
ــيش1 ــود ) زان پ ــده ب ــو دي ــال ت ــده جم ــه دي ــر ك ت
) رخســــار زرد عاشــــق آن رخ بــــه زر خريــــد2
ـــرم3 ـــر س ـــر ب ـــب هج ـــر ش ـــغ و تي ـــد تي ) باري
ـــه 4 ـــويي ك ـــار و دُر) گ ـــاگوش ي ـــود عكـــس بن ب

 

ــــود  ــــيده ب ــــراچۀ دل بركش ــــو در س ــــش ت نق
او خــــود چــــو بنــــدگان دگــــر زر خريــــده بــــود

ــه ــين چ ــو ب ــود دور از ت ــيده ب ــن رس ــر م ــه س ــا ب ه
بـــر بـــرگ گـــل كـــه قطـــرٔه بـــاران چكيـــده بـــود

 

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» تشبيه، مجاز، تناسب، تضاد و تشخيص«هاي  آرايه -8
ــف) ز آ  ــوزدال ــن س ــرف در ده ــن ح ــش دل م  ت

ــوي  ــبا و بگ ــر اي ص ــر دلب ــه ب ــر ب ــر بب ب) خب
 ج) بســوخت ز آتــش عشــقش تــنم طبيــب بــرو
 د) حــديث ســوختگان اســت بهــر خامــان حيــف

 ) دهان و كام و زبـان سـوخت ز اولـين سـخنشه
 

ـــوخته را  ـــان س ـــد بي ـــه بفهم ـــي چگون  كس
 ســزد كــه رحــم كنــي عاشــقان ســوخته را

 ته رادوا چگونـــه تـــوان خســـتگان ســـوخ
ـــوخته را ـــدمان س ـــن هم ـــد ز م ـــر كني  خب

ــه  ــو ب ــيض«بگ ــوخته را» ف ــان س ــدد ده  ببن
 

  د -ه -ب -الف -د) ج  ب -ج -د -ه -) الف3  ب -د -ه -الف -) ج2  ه -ج -ب -د -) الف1  
  شود؟ از كدام بيت زمينۀ ملي حماسه دريافت مي -9

ـــــــي1 ـــــــادي و خرم ـــــــا ش ـــــــد ب ) برفتن
ــــــــــراختن2 ــــــــــردن براف ــــــــــاريم گ ) ني
ـــيمرغ3 ـــه س ـــرگ ) ن ـــه گ ـــير و ن ـــه ش ـــدا ن پي
آزاري و ســـــــــودمندي گـــــــــزين ) بـــــــــي4

 

چـــــــو بـــــــاغ ارم گشـــــــت روي زمـــــــي 
ز بـــــــس كشـــــــتن و غـــــــارت و تـــــــاختن

چنــــــگ اژدهــــــاي بــــــزرگ نــــــه آن تيــــــز
ــــن ــــين و دي ــــگ آي ــــت فرهن ــــن اس ــــه اي ك

 

  کل کتاب:۳فارسیزبان     کل کتاب:  زبان و ادبیات فارسی چهارم
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  آورندٔه چند اثر در برابر آن درست است؟ نام پديد -10
  -دري بـه خانـۀ خورشـيد (اخـوان ثالـث) -هـاي آسـياب مـن (آلفـونس دوده) نامـه -)دار (رسـول پرويـزي شلوارهاي وصله -ورتر (گوته)   
  الحياة (محمدرضا حكيمي) -منور) المحجوب (محمدبن كشف -الميزان (عالمه طباطبايي) -هشت كتاب (سهراب سپهري) 
  ) چهار4  ) پنج3  ) هفت2  ) شش1  

  است؟ نادرستكدام گزينه  -11
  حال نويسي است. هاي شرح العلماي تنكابني از نمونه بوري و قصصاالنبياي ابواسحاق نيشا ) قصص1  
  نامه نويسي است. هاي خوب زندگي الوقايع امام محمد غزالي از نمونه ) بدايع2  
  اشاره كرد.» هاي من دانشگاه«و » االيّام«هاي  توان به كتاب حال مي هاي برجستۀ جهاني حسب ) از نمونه3  
  اند. نامه (بيوگرافي) زندگي ،ابرقو و سيرت رسول اهللا از دكتر زرياب خويي اهللا از قاضي ) سيرٔه رسول4  

  ...............گزينۀ  جز بهدر و غماز دانسته شده است  پرده» چشم«در همۀ ابيات  -12
ــــكايتي1 ــــدارم ش ــــويش ن ــــان خ ــــن از زب ) م
ــي2 ــرو م ــر كــس روان ف ــر ه ــن ب ــد ) چــو راز م خوان
رس) اي كه خـون كـردي دل مـا، راز چشـم مـا مپـ3
پوشـــد، ولـــي ) عاشـــق بيچـــاره راز خـــويش مـــي4

 

ـــود كشـــف  ـــه ب ـــتر ك ـــت بيش ـــن راز چشـــم اس ك
ـــاد ـــن بفت ـــم م ـــن رو ز چش ـــده از اي ـــك دي سرش

ــي ــرس م ــا مپ ــن دري ــرداب اي ــته از گ ــوي سرگش ش
ـــك ـــم اش ـــدا ز چش ـــي راز دل پي ـــارش م ـــود ب ش

 

  كدام بيت با شعر زير قرابت مفهومي دارد؟ -13
  »/ پاي آن كاج بلند بوها / الي اين شب و خدايي كه در اين نزديكي است«  

 

كنـد دلـم زان سـو اسـت هر طرف كه نظـر مـي ) به 1
ــك آن دم2 ــود ز رش ــم ش ــله دره ــو سلس ــم چ ) دل
ـــردٔه شـــب3 ـــر پ ـــه زي ـــومي ك ـــوش روي ز ق ) مپ
ـــه4 ـــرديم حلق ـــو ك ـــوش ت ـــراي گ ـــر دُر ) ب ـــا پُ ه

 

كمنـــد زلـــف تـــو افتـــاده حلقـــه بـــر حلقـــه 
ـــه ـــر حلق ـــد كم ـــت كن ـــوي ميان ـــرد م ـــه گِ ك

ــــهز  ــــحر حلق ــــا س ــــام ت ــــر درت از ش ــــد ب نن
دُرَر حلقـــه كـــه نيســـت اليـــق آن گـــوش بـــي

 

  شود؟ مفهوم كلي بيت زير از كدام بيت نيز استنباط مي -14
 چــون شــبنم اوفتــاده بُــدم پــيش آفتــاب

 

ــدم  ــوق برش ــه عي ــيد و ب ــان رس ــه ج ــرم ب  مه
 

 

) گر چو مجنون به جنون شـهرٔه شـهرم چـه عجـب1
ز روي شــرفنهــم ا  ) پــاي بــر فــرق فلــك مــي2
ـــارت3 ـــل رخس ـــش گ ـــوس نق ـــب در ه ) روز و ش
ــده4 ــان ) ش ــه پريش ــي ك ــدم جمع ــال ام هم ــدا ح ن

 

ــــوش دارم ز  ــــي مه ــــو اي ليل ــــوداي ت ــــه س آنك
ـــرش دارم ـــو مف ـــوي ت ـــر ك ـــاك س ـــه از خ ـــا ك ت
ـــــنقّش دارم ـــــه م ـــــه گلگون ـــــده ب ـــــۀ دي خان

ــــو از آن ــــف ت ــــو زل ــــوش دارم  همچ ــــال مش ح
 

  اسب است؟مفهوم كدام بيت با مفهوم بيت زير متن -15
 در بيابــان گــر بــه شــوق كعبــه خــواهي زد قــدم

 

 هــا گــر كنــد خــار مغــيالن غــم مخــور ســرزنش 
 

 

) چو زلفت گر بـرآرم سـر بـه سـودايت، عجـب نبـود1
ـــروردي2 ـــاز پ ـــازنيني، ن ـــيري، ن ـــولي، زود س ) مل
) ز سودا عاشقانش همچـو ايـن گـردون چوگـان قـد3
ـــه ســـوداي نكـــورويي اگـــر دل4 اي داري گرمـــي ) ب

 

ــ  ــيرچ ــد ش ــا كمن ــد ب ــويي؟ ه باش ــيد آه ــري ص گي
لطيفي همچو گـل نـازك ولـي چـون سـرو خـودرويي

گردنــد چــون گــويي بــه گــرد كــوي او سرگشــته مــي
ـــدخويي ـــرد ب ـــواب س ـــردن ج ـــدت ك ـــل باي تحم

 

  است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت با ابيات ديگر  -16
ــرد و عقــل1 ــد خ ــق، نگنج ــود عش ــو ب ) در دل چ
ســـت) عشـــق مســـت اســـت و عقـــل مخمـــور ا2
ــــاه و آرزو3 ــــدان ج ــــانيم در زن ــــرو م ــــي ف ) ك
ـــه مســـتي اســـت در كـــيش مهـــر4 ) پرســـتش ب

 

ــــد  ــــار نگنج ــــك اغي ــــاص مل ــــس خ در مجل
عاقــــــــل از ذوق عاشــــــــقان دور اســــــــت
عقـــل كارآگـــاه و عشـــق راهبـــر خـــواهيم داشـــت

ــــــرون ــــــه هشــــــيارها ب ــــــن جرگ ــــــد زي ان
 

  عبارت زير در كدام بيت آمده است؟ مقابلمفهوم  -17
  »در ميان خلق بنشيند و برخيزد و بخورد و بخسبد و بخرد و بفروشد. مرد آن بود كه«  

گــذار امــروز از آن نــوعي كــه هســت ) روزگــاري مــي1
ــن2 ــق مك ــه خل ــه ب ــر نگ ــب و تكب ــين عُج ــه ع ) ب
ـــين3 ـــت بب ـــفاي وق ـــردم، ص ـــر ز م ـــاره گي ) كن
ــارم4 ــد روزگ ــيه ش ــا س ــردم، ت ــد م ــادويي كردن ) ج

 

ــذ  ــان بگ ــرد آس ــان ك ــود آس ــر خ ــردم ب ــه م ردكانچ
انــــد در اوبــــاش كــــه دوســــتان خــــدا ممكــــن

ــت ــوهر گش ــيط، گ ــت از مح ــه گرف ــره گوش ــه قط ك
ــمانت گــواهي ــر چش ــوي نــدارم غي ــن دع ــدر اي ان
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  كدام بيت با بيت زير قرابت مفهومي بيشتري دارد؟ -18
ـــراق ـــرحه از ف ـــرحه ش ـــواهم ش ـــينه خ  س

 

ـــــتياق  ـــــرح درد اش ـــــويم ش ـــــا بگ  ت
 

 

ـــج بيـــداري شـــب1 دهـــاي غـــم روشـــن نبـــو  ) رن
سـت خـاري بـر جگـر ) داند آن كز گلرخـان خـورده2
) دارد اندر دل غباري وقـت توسـت، اي گريـه، هـان3
ــنگدل يــارا، اثــر در تــو نكــرد آهــي كــه آن4 ) س

 

ــرد  ــدار ك ــواَم بي ــن، هجــر ت ــيش از اي ــودم پ ــه ب خفت
هـــاي زار كـــرد كـــز چـــه بلبـــل در گلســـتان نالـــه
ــي ــر م ــش، گ ــدر دل ــن ان ــار ك ــرد ك ــار ك ــواني ك ت

ــــل ــــت اه ــــي كش ــــرد درد را، ب ــــار ك درد را افگ
 

  مفهوم رباعي زير در كدام بيت تكرار شده است؟ -19
 حســـنت بـــه ازل نظـــر چـــو در كـــارم كـــرد
 مــن خفتــه بُــدَم بــه نــاز در كــتم عــدم

 

 بنمــــود جمــــال و عاشــــق زارم كــــرد 
ــرد ــدارم ك ــويش بي ــت خ ــه دس ــو ب ــن ت  حس

 
 

بسـت جسـت كـه پيمـان مـي ) آن زمان مهر تو مـي1
ــو گــر ز ) چشــم مخمــور2 كــه ببينــد در خــواب ان ت
ـــو چـــون مـــي3 ـــم از روي ت نشـــكيبد زان روي ) دل
كــه قيامــت برخاســت ) دوش گفــتم بنشــين زان4

 

ـــا گـــره زلـــف تـــو در عهـــد الســـت  جـــان مـــن ب
ـــت ـــر مس ـــرد ب ـــب نگي ـــر عي ـــيار دگ ـــيچ هش ه
ــــت ــــت پيوس ــــۀ زلف ــــن و در حلق ــــد از م ببري
ــت ــان بنشس ــرو خرام ــون آن س ــت چ ــه برخاس فتن

 

  ؟پذيرد نميمضارع تكواژ سببي گذراساز كدام بن  -20
  ) رو4  ) ترك3  ) گري2  ) لغز1  

  شود؟ جايي ضمير متصل شخصي ديده مي در كدام بيت، جابه -21
ـــــايي دارم1 ـــــه رهـــــت بيعـــــت پ ) از ســـــر ب
) يـــــاد نمـــــك صـــــحبتت اي مهرگســـــل2
ـــود3 ـــده ب ـــون ش ـــاده گلگ ـــيهش ز ب ) چشـــم س
ـــــتعدادم4 ـــــين اس ـــــام ع ـــــه تم ـــــا آنك ) ب

 

ـــــــر ه  ـــــــم و س ـــــــد غم ـــــــايي دارمجغ م
ـــــــۀ دل ـــــــت كهن ـــــــدم جراح ـــــــازه كن ت
آهــــــوي حنــــــا بســــــتۀ مســــــتي ديــــــدم

كــــنم  در چشــــم زمانــــه خــــوار و زارم چــــه
 

  است؟ نرفتهكار  جزئي به 4در مصراع دوم كدام بيت جملۀ  -22
ـــي1 ـــي ) م ـــا تردامن ـــرد ب ـــفا ك ـــوان دل را مص ت
) پي حرمت به سر بنهاد و شـبهت خاسـت خلقـي را2
ــي3 ــه ب ــس ك ــه ) دوري او ب ــي رحمان ــرا م ــوزد م س
) گمـــــراه كنـــــد غفلـــــت مـــــن راهبـــــران را4

 

ـــي  ـــه را ب ـــد آيين ـــر كن ـــنگر در آب گ ـــگ، روش زن
ــر ــا افس ــيده ي ــا بخش ــانش قب ــاه گيه ــه شاهنش ك

ــي ــالين م ــمع ب ــرم ش ــر س ــد ب ــمن آي ــر دش ــود گ ش
ـــين ـــواب، زم ـــون خ ـــفران را چ ـــد همس ـــر كن گي

 

  كار رفته است؟ به» مركب -مشتق، مركب و مشتق«ترتيب چند واژٔه  در عبارت زير به -23
حاجي و لقمـۀ  ام را كه از همان فرنگستان سرم مانده بود، عوض كنم و ياروها ما را پسرْ مرده، مجال نشده بود كاله فرنگي برگشتۀ مادر من بخت«  

  »مان كردند. دوره» گويان صاحبْ صاحبْ«چربي فرض كرده و 
  دو -يك -) چهار4  سه -چهار -) سه3  سه -يك -) دو2  چهار -دو -) يك1  

  ترتيب چند تركيب وصفي و اضافي وجود دارد؟ در عبارت زير، به -24
الخصوص كه معلم گفته بود درس دسـتور زبـان خواهـد  آن روز مدرسه دير شده بود و من بيم آن داشتم كه مورد عتاب معلم واقع گردم؛ علي«  

  »پرسيد و من حتي يك كلمه از آن درس نياموخته بودم.
  پنج -) سه4  پنج -) دو3   چهار -چهار )2  چهار -) دو1  
  ترتيب از چند تكواژ و واژه ساخته شده است؟ عبارت زير به -25

  »كم سپيدٔه آشنا كه در تهجدها دميدنش را بسيار ديده بودند، دميد. كم«  
  سيزده -) بيست و دو4  پانزده -) بيست و يك3  چهارده -دو و ) بيست2  سيزده -) بيست و يك1  

  

 ) ۲۶-۳۳عّین األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو الّتعریب لألسئلة:( 

  »:تعجبني تلک املالبس الجمیلة، ما أعجب جاملها!« -۲۶

  انگیز است! کند، زیبایی آنچه شگفت زده می های زیبا مرا شگفت ) آن لباس۱  

  زی!انگی هایی زیبا است، چه زیبایی شگفت ) آن، لباس۲  

  اند! های زیبا چقدر مرا دچار حیرت کرده ) هامن لباس۳  

  انگیز بود! کند، زیبایی آنچه شگفت های زیبا دچار حیرت می ) آن لباس۴  

 
 

  کل کتاب:  ۲ عربی      کل کتاب:  ۳عربی 
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  »:ال تکن مّمن یقومون بأعاملهم الیومّیة مأیوسین ألنّهم ال یستطیعون أن یکونوا مفیداً ألنفسهم و لآلخرین!« -۲۷

  اند برای دیگران مفید واقع شوند! ها نتوانسته نباش زیرا آن کنند روزمرۀ خود را با ناامیدی سپری میکه امور  ) از کسانی۱  

  ها برای خود و دیگران مفید نیستند! دهند، چه آن ) مبادا از کسانی باشی که کارهای روزمره را با خستگی انجام می۲  

  توانند برای خود و دیگران مفید باشند! ها منی دهند زیرا آن انجام می ) از کسانی مباش که کارهای روزمرۀ خود را با ناامیدی۳  

  توانی برای خود و دیگران مفید باشی! دهد زیرا منی اش را با ناامیدی انجام می ) مانند کسی مباش که کارهای روزانه۴  

  »:ت کثیرة للّتقّدم يف الّریاضة!اولئک الّالعبون املجّدون قد فازوا يف الفروع الّریاضّیة اولئک تحّملوا صعوبا« -۲۸

  های بسیار را تحمل کردند! ها بازیکنان کوشا هستند که در فروع ورزشی برنده شدند، آنان به خاطر پیرشفت در ورزش سختی ) آن۱  

  د!های بسیاری را به خاطر پیرشفت در ورزش تحمل کردن های ورزشی برنده شدند، آنان سختی ) آن بازیکنان کوشا در رشته۲  

  ها را تحمل کردند! گر هستند که در رشتۀ ورزشی برنده شدند و به خاطر پیرشفت در ورزش بسیار سختی ها بازیکنان سخت تالش ) آن۳  

  کنند! های بسیار را برای پیرشفت در ورزش تحمل می گر در فروع ورزش موفق شدند و سختی ) آن بازیکنان تالش۴  

  »:رب تلک البحیرة یسبحون فیها بسبب صفو میاهها آخر األسبوع!هؤالء الّناس الّذین یسکنون ق« -۲۹

  کردند! کردند و به خاطر زاللی آب، آخر هفته در آن شنا می ها مردمانی هستند که در نزدیکی آن دریاچه زندگی می ) این۱  

  کنند! علت زاللی آبش در آن شنا می به ،کنند ) این مردم که در نزدیکی آن دریاچه سکونت می۲  

  کنند! های آن در آن شنا می علت صافی آب ) این مردمان نزدیک آن دریاچه زندگی و در آخر هفته به۳  

  کنند! هایش در آن شنا می آخر هفته به خاطر زاللی آب ،کنند ) این مردم که در نزدیکی آن دریاچه سکونت می۴  

  : الخطأعّین  -۳۰

  !: به همسایۀ نیازمندت کمک کن تا خدا تو را از بالها نجات دهد!) ساعد جارک املحتاج لینجوک اللّه من البالیا۱  

  ) ألّح صدیقي عّيل أن اُرشف علی مباراة کرة القدم!: دوستم به من ارصار کرد که بر مسابقۀ فوتبال نظارت کنم!۲  

  دگی!) نعم الّنعمة الّسکینة و الّصّحة يف الحیاة!: چه خوب نعمتی است، نعمت آرامش و سالمتی در زن۳  

  ) عسی أخي الّصغیر أن یندم من عمله القبیح!: شاید برادر کوچکم از کار زشتش پشیامن شد!۴  

  عّین الّصحیح يف املفهوم:» إّن الّنمیمة تزرع الّضغینة!« -۳۱

  !أسوء الّصدق الّنمیمة) ۲  ) طار الوشاة علی صفاء ودادهم!۱  

  بتعد عن الّذین یدعونک إلی الّنمیمة!) إ ۴  ) إعلم أّن الوايش یبّث الحقد يف قلب اإلنسان!۳  

  »:دست آورد! کرد که جایزۀ طالیی را در مسابقات آسیایی به فاطمه گامن منی« -۳۲

  ) مل تکن فاطمة تحسب أن تکتسب الجائزة الّذهبیّة يف املسابقات اآلسیویّة!۱  

  یّة!) ما کانت فاطمة حسبت أن تحصل علی الجائزة الّذهبیّة يف املسابقات اآلسیو۲  

  ) لن تکن فاطمة تظّن أن یکتسب جائزة ذهبیّة يف املسابقة اآلسیویّة!۳  

  ) کانت فاطمة تحسب أن تحصل علی الجوائز الفّضیّة يف املسابقات اآلسیویّة!۴  

  »:ترسید! پدر نتوانست همراه ما به باالی کوه بیاید زیرا از ارتفاع می« -۳۳

  ل معنا ألنّه یخاف من إرتفاع!) ال یقدر األب أن تجيء إلی تسلّق الجب۱  

  ) ما إستطاع األب أن یتسلّق الجبل معنا بسبب خوفه من اإلرتفاع!۲  

  ) ما کان األب یستطیع أن یأيت معنا إلی تسلّق الجبال و هي تخاف من إرتفاٍع!۳  

  ) مل یستطع األب أن یأيت معنا إلی تسلّق الجبل ألنّه کان یخاف من اإلرتفاع!۴  

  ۳۴-۴۲الّتايل ثّم أجب عن األسئلة الّتالیة ( إقرأ الّنّص(:  

مـن هـذا؟ فقـالوا: إنّـه البهلـول  :ا هـارون! فسـأل الرّشـیدی الطّریق فناداه ثالث مّرات: کان هارون الرّشید عائداً من الحّج فرآه البهلول يف

ک اللـه سـأل املغـرب  املرشق و أنت يفي إذا ظلم أحد يفذمن أنا؟ فأجابه البهلول: نعم، أنت الّ  تعرفهل  :فاقرتب الرّشید منه و سأله !املجنون

ي الجّنة، فتعّجب الرّشید و قال: هذا لـیس  و تدخلن ذنويبالقیامة! ثّم قال الرّشید: هل لک حاجة؟ فأجاب: نعم، اُرید أن تغفر يل یومعن ذلک 

  ؟ِکالنا عبد لله، فهل تظّن أنّه یذکرک بالّرزق و ینساينأن اُعطیک مبلغاً من املال یکفیک طول حیاتک! فقال البهلول: ي أقدر ي ولکنّ بید

  ...............»کان البهلول قد إعتقد «علی حسب الّنّص: عّین الّصحیح  -۳۴

  ) أّن الله ال یضمن الّرزق إّال لعباده املؤمنین!۲  ) أّن الحاکم مسؤول عاّم فََعل عاّمله!۱  

  أّن الرّشید قادر علی قضاء حوائجه!) ۴  ) أّن الله ال یسأل الحاکم عاّم فعل!۳  

  : الخطأعّین  -۳۵

  ) قضی هارون الرّشید حاجة البهلول!۲  ) کان البهلول یعلم أّال یغفر الّذنوب إّال الله!۱  

   البدایة!) ما عرف الرّشید البهلوَل يف۴    ) لیس البهلول مجنوناً!۳  
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  ...............»ن الرّشید ألّن ما قبل البهلول شیئاً م«أکمل الفراغ مبا یناسب:  -۳۶

  ) البهلول کان یظّن أّن الرّشید ال یقدر علی ذلک!۲    ) الرّشید کان یکذب دامئاً!۱  

  ) البهلول کان إعتقد أّن الله قد کّفل رزق العباد!۴  ) البهلول کان یخاف العقاب یوم القیامة!۳  
  ...............»ید طلب البهلول من الرّش«عّین الّصحیح علی حسب الّنّص:  -۳۷

  ) أّال یظلم علی العباد!۴  ) أن یُدخله الجّنة!۳  ) أن یسافر إلی الحّج!۲  ) أن یُعطیه الّدراهم!۱  

  ۳۹و  ۳۸يف الّتشکیل ( الّصحیحعّین(:  

   »:ي الجّنة! و تدخلن ذنويبقال الّرشید: هل لک حاجة؟ فأجاب: ارید ان تغفر يل« -۳۸

  ينِخلْ تُدْ  -ِفرْ تَغْ  -إنْ  -) اُریدُ ۲    اُریدَ  -أجاَب  -حاجةٌ  -) الرّشیدُ ۱  

  الجّنةَ  -أنْ  -اُریدُ  -الرّشیدُ ) ۴    الجّنةَ  -يتُدِخلَن -أجاَب  -) حاجةً ۳  
  »:اقدر ان اعطیک مبلغاً من املال یکفیک طول حیاتک!« -۳۹

  حیاتَکَ  -فیکَ یُکْ  -لغاً َمبْ  -) أنْ ۲    طولِ  -املالِ  -طیکَ أعْ  -ِدرُ ) أقْ ۱  

  طولِ  -املالِ  -أنَّ  -) أقَدرُ ۴  حیاتِکَ  -طوَل  -فیکَ یَکْ  -) اُعطیکَ ۳  

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

  »: تعرف« -۴۰

  املسترت» يه«معرب/ فعل و فاعله  -مجرّد ثاليثّ  -للغائبة -) فعل مضارع۱  

  املسترت» أنت«صحیح/ فعل و فاعله  -معرب -للمخاطب -) مضارع۲  

/ فعل و فاعله  -مجرّد ثاليثّ  -للمخاطب -عل مضارع) ف۳     اإلسم الظّاهر» َمن«متعدٍّ

/ فعل و فاعله  -معرب -»إفعال« من باب مزید ثاليثّ  -) للغائبة۴     الّضمیر املسترتمتعدٍّ
  »: سأل« -۴۱

  اإلسم الظّاهر» الله«معتّل أجوف/ فعل و فاعله  -متعدٍّ  -للغائبة -) فعل ماٍض ۱  

   محّل جزم/ فعل مع فاعله و الجملة جواب رشط يفمجرّد ثاليثّ  -ّي علی الفتحمبن -الزم -) للغائب۲  

/ فعل و فاعله  -صحیح -مجرّد ثاليثّ  -) فعل ماٍض ۳     »الله«متعدٍّ

  ّي للمعلوم/ فعل و فاعله الّضمیر البارزمبن -متعدٍّ  -ّي علی الفتحمبن -) للغائب۴  
  »: یوم« -۴۲

  إلیه و مجرور نکرة/ مضاف -مدجا -مذکّر -مفرد -) إسم۱  

  منرصف/ ظرف و منصوب -معرّف باإلضافة -مشتّق  -مذکّر -) مفرد۲  

  إلیه و مجرور صحیح اآلخر/ مضاف -منرصف -معرب -جامد -) إسم۳  

  فیه و منصوب جامد/ مفعول -معرّف باإلضافة -معرب -مذکّر -) مفرد۴  

 ۴۳-۵۰التالیة ( ةعّین املناسب للجواب عن األسئل:(  

 عّین املمنوع من الّرصف یقبل الکرسة: -۴۳

  ّد أن نجعل کالم العظامء نصب أعیننا لنحصل علی مدارج عالیة!) ال ب۱  

  من أحسن الکتب الّتي قرأته حتّی اآلن و متتّعت مبواهبه!» نهج البالغة«) إّن ۲  

  ) بعض املتعلّمین ال یهتّمون يف مدارس باألصول األخالقیّة!۳  

  نة!) حینام عادوا من ساحة القتال تزیّن الّناس املدینة مبصابیح ملوّ ۴  
  فیه حرف العطف:  لیسعّین ما  -۴۴

  ) غضبت مریم من عمل أخیها و قالت: ال عمل أقبح من الکذب!۲  ) قال املعلّم للتّلمیذ: ُعد إلی صّفک ال القاعة!۱  

ق عهده قال يل: واللّه سأرافقک يف جمیع األحوال!۴  ) راح اإلبن نحو والده فقّدم له وردًة شکراً له!۳     ) عندما مل اُصدِّ
  عّین املنادی: -۴۵

  ) معلّم حنون یدعونا إلی الحیاة الکریمة و بناء مجتمع سامل!۲  ) معلّم کان ینادي التّالمیذ و یسأل منهم الّدرس األخیر!۱  

  ) معلّمة عفت زمیيل و سمحت له الّدخول إلی الّصّف!۴  ) معلّمة إنهجي يل طریقاً یقّربني إلی اللّه!۳  
  يف محّل جّر:  لیستعّین الجملة الوصفّیة  -۴۶

  ) الیوم اُعلِّم هذا الّدرس لتالمیذ ما کانوا حارضین األسبوع املايض!۱  

  ) قد وفّر هذا املحسن أشیاء للمحتاجین مل یشاهد مثلها أحد!۲  

  ) أکلت من فواکه قطفها أحد أصدقايئ!۳  

  ) قام العامل بعمٍل طلبه مدیر الّرشکة!۴  
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  : غیر عاملة» ال«عّین  -۴۷

  ) إن تطلب أن ال تیأس يف حیاتک فتمّسک بحبل اللّه!۲  ) ال خوف من العدّو لشعب إیران الّذي یقاوم أمام الظّلم!۱  

  ) صدیقي العزیز ال تجعل للیأس منفذاً إلی نفسک أبداً!۴  ) ال قلم يف محفظتي فأذهب إلی الّسوق لرشائه!۳  

  عّین أسلوب الّتعّجب: -۴۸

  ) ما أجمل هذه الطّبیعة فاسع يف محافظتها!۲  املساکین إّال املؤمنون!) ما أحسن إلی الیتامی و ۱  

  ) ما أرسل رسالًة ألخته ألنّه کان محزوناً من سلوکها!۴  ) ما إکتسب هؤالء الّالعبون درجًة يف املسابقات!۳  

  عّین املنسوب: -۴۹

  أتعلّم ِمن معلّمي األدب و األخالق!) سعیت أن ۲  ) أخذت کتايب من زمیيل و هیّأت نفيس ملحارضة یوم الثّلثاء!۱  

  ) هذا اإلبن الّذکّي یساعد أخاه يف فهم الّدروس!۴  ) بعد أعاميل الیومیّة عزمت أن أذهب إلی الحدیقة العاّمة!۳  

  غیر مؤکّدة:» کّل «عّین  -۵۰

  أختي!) ال تحزن وجدته کلّه يف غرفة ۲  ) تلوا کلّهم اآلیات القرآنیّة بصوٍت عاٍل يف هذا املجلس!۱  

  ) إشرتکت التّلمیذات کلّهّن يف حفلة العواطف!۴  ) قد تذکّرت الّذکریات و لکّنها تحسب أنّها قد نسیت کلّها!۳  

  

  به كدام بعد از ابعاد توحيد اشاره دارد و بيانگر كدام مفهوم است؟ )رَّبكُمْ بَصائِرُ مِنْ جاءَكُمْ قَدْ(آيۀ شريفۀ  -51
  كس در فرمانروايي شريك او نيست. فرمانرواي جهان خداست و هيچ -) ربوبيت1  
  كس در فرمانروايي شريك او نيست. فرمانرواي جهان خداست و هيچ -) خالقيت2  
  نمايد. سوي مقصدي معين هدايت مي كند و به خداوند جهان را اداره مي -) ربوبيت3  
  نمايد. سوي مقصدي معين هدايت مي به كند و خداوند جهان را اداره مي -) خالقيت4  
  كدام مورد تأييد كنندٔه توحيد در واليت است؟ -52

  تواند مستقل از خداوند در امور جهان دخالت كند و مثالً بيماري را شفا بخشد يا مشكلي را رفع كند. ) كسي نمي1  
  باشد. وجود نقص در خالق است و محال مي) در تصوّر چند خدايي، هر كدام آفرينندٔه بخشي از جهان هستند كه مستلزم 2  
  به معناي وساطت ايشان در رساندن فرمان خداوند به مردم است و مسير و مجراي فرمانروايي اوست. ) اذن خداوند به پيامبر 3  
  باشد. دست اوست و راهبر موجودات به سمت هدف مي ) ربّ العالمين همان صاحب اختيار و خالقي است كه تدبير همۀ امور هستي به4  
  خورد؟ در كدام گزينه به چشم مي» بهاي بهشت ال اله الّا اهللا است.«كه  عليّت فرمودٔه پيامبر اكرم  -53

  ) تا حقيقت آن سبب شود، عقايد ما از هر شركي مصون بماند.2  متجلّي شود.) تا باطن آن يعني توحيد عبادي در زندگي 1  
  ) تا دريابيم يگانه خالق عالم خداي يگانه است.4  ) تا با نفوذ در وجود و جان ما سبب رستگاري ما گردد.3  
  ايم؟ به پيام كدام آيۀ شريفه اشاره نموده» گزار او بوددهندٔه درختان و گياهان و تمام مخلوقات خداست و بايد شكر  زارع حقيقي و پرورش«اگر بگوييم:  -54

  )تَنِبوا الطّاغوتَاهللاَ وَ اجْ َانِ اعبدوا() 4  )وَ اِلَي اهللاِ عاقِبَةُ االُمورِ() 3  )عالَميندُ لِلّهِ َربِّ الْحَمْاَلْ() 2  )تَعينبُدُ وَ ِايّاكَ نَسْايّاكَ نَعْ() 1  
  ، نزد خداوند چيست؟  ها و ادعيه اجاتعلت جايگاه ويژٔه نماز در ميان من -55

  هاي باطني و ظاهري خواهد بود. گشاي حجاب كند و راه ) محبت خداوند را در قلب تقويت مي1  
  گردد. ) سبب رضايت متقابل ميان خداوند و بنده و رسيدن به بهشت و مقام رضوان مي2  
  گونه سخن بگوييم. كه با او اين) خداوند اين امر عبادي را خود به ما آموزش داده و خواسته 3  
  كند. مند مي ) انسان را از همراهي معنوي و هدايت باطني خداوند و توفيقات الهي بهره4  
  يك از مراحل توبه دارد؟ الزمۀ دريافت آمرزش و رحمت الهي بعد از ستم به خود در كدام آيۀ شريفه بيان شده است و اشاره به كدام -56

  مرحلۀ دوم -)لِم نَفسهُ ثُمَّ يستغفراهللايَظْ سوءًا اَوْ مَلْوَ مَن يَعْ() 2  مرحلۀ دوم -)لَحَمِهِ وَ أَصْظُلْ دِبَعْ تَابَ مِنْ فَمَنْ() 1  
  مرحلۀ اول -)لَحَمِهِ وَ أَصْظُلْ دِبَعْ تَابَ مِنْ فَمَنْ() 4  مرحلۀ اول -)لِم نَفسهُ ثُمَّ يستغفراهللايَظْ سوءًا اَوْ مَلْوَ مَن يَعْ() 3  
  تعبيري از كدام فعل است و بازتاب گرفتاري در گناه و عادت به آن چيست؟ »كفر«،  در كالم معصوم  -57

  خاموش شدن چراغ عقل و فطرت -) تكرار گناهان پس از ابراز توبه1  
  فراموشي تنفر اوليه نسبت به گناه -) تكرار گناهان پس از ابراز توبه2  
  فراموشي تنفر اوليه نسبت به گناه -ا) انكار حضور و نظر خداوند به كاره3  
  خاموش شدن چراغ عقل و فطرت -) انكار حضور و نظر خداوند به كارها4  
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  اند؟ ها را متناسب با چه چيز بيان فرموده ها و فداكاري حجم تحمل زحمت (ره)خواهان در عصر حاضر در گرو چيست و امام خميني تقويت جبهۀ عدالت -58
  حفظ استقالل و آزادي -ها ) شناخت دقيق فرصت2  حفظ استقالل و آزادي -حيۀ جهاد و مبارزه) زنده كردن رو 1  
  بزرگي مقصود و ارزشمندي آن -) زنده كردن روحيۀ جهاد و مبارزه4  بزرگي مقصود و ارزشمندي آن -ها ) شناخت دقيق فرصت3  
  باشد؟ مشمول كدام حكم مي» مبارزه با تهاجم فرهنگي و ابتذال اخالقي«ست و ، علت حرمت كدام مورد ا»آور روحي و اجتماعي بودن از امور زيان« -59

  مستحب -) قمار4  واجب كفايي -) قمار3  مستحب -بندي ) شرط2  واجب كفايي -بندي ) شرط1  
پذير است و مبين كدام  هاي خداوند از راه شناخت مخلوقاتش تا حدودي امكان كدام عبارت دربردارندٔه اين معناست كه شناخت صفات و ويژگي -60

  باشد؟ توضيح مي
  توان شناخت. علم به چيستي خداوند محال است، اما صفات او را مي -»ءٍتَفَكَّروا في كُلِّ شَيْ) «1  
   توان شناخت. علم به چيستي خداوند محال است، اما صفات او را مي -»و ال تَفكَّروا في ذاتِ اهللا) «2  
  الزمۀ درك چيستي خداوند احاطه بر صفات اوست. -»و ال تَفكَّروا في ذاتِ اهللا) «3  
  الزمۀ درك چيستي خداوند احاطه بر صفات اوست. -»ءٍتَفَكَّروا في كُلِّ شَيْ) «4  

  ارد؟اشاره به كدام مراتب توحيد د )مِهِ اَحَداًرِكُ في حُكْوَ ال يُشْ(و  )بحرال لبرَّ وَفِي ا هُوَ الِّذي يُسيِّرُكُمْ(ترتيب آيات  به -61
  خالقيت -) ربوبيت4  واليت -) ربوبيت3  خالقيت -) واليت2  واليت -) واليت1  

  با كدام مفهوم، قرابت بيشتري دارد؟ )مريم و ما امروا الّا ليعبدوا ... ابن  اتخّذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون اهللا و المسيح(آيۀ شريفۀ  -62
  طلبي، پيشرفت كند. هاي برتر مانند حقيقت ) جامعۀ مسيحيت بايد به سمت ظهور گرايش1  
  ) ضرورت دارد مسيحيان اميال و غرايز خود را كنترل كنند تا به شخصيتي يگانه و يكپارچه برسند.2  
  ) براي اجتناب از طاغوت، اعتقاد به يگانگي خداوند در خالقيت و مبدأ بودن، الزم است.3  
  دگي، حركت به سمت حاكميت شرك در عمل است.) اصالت قائل شدن براي تدبير بزرگان در زن4  
  توان آن را برداشت نمود؟ نسبت ارادٔه انسان با ارادٔه خداوند چگونه است و از كدام آيۀ شريفه مي -63

  )ِدهِبَعْ َاحَدٍ مِنْ سَكَهُما مِنْأَمْ زالَتا ِانْ تَزوال وَ لَئنْ أَرضَ َانْسِكُ السَّماواتِ وَ الِْانّ اهللاَ يُمْ( -) مقدّم1  
  )لِهِ وَ لَعَلّكُمُ تَشكُرونفَضْ تَغوا مِنِْرهِ وَ لِتَبْكُ فيهِ بِاَمْفُلْرِيَ الْرَ لِتَجْبَحْالْ اهللاُ الَّذي سَخَّرَ لَكُمُ( -) مقدّم2  
  )لِهِ وَ لَعَلّكُمُ تَشكُرونضْفَ تَغوا مِنِْرهِ وَ لِتَبْكُ فيهِ بِاَمْفُلْرِيَ الْرَ لِتَجْبَحْالْ اهللاُ الَّذي سَخَّرَ لَكُمُ( -) مؤخّر3  
  )ِدهِبَعْ َاحَدٍ مِنْ سَكَهُما مِنْأَمْ زالَتا ِانْ تَزوال وَ لَئنْ أَرضَ َانْسِكُ السَّماواتِ وَ الِْانّ اهللاَ يُمْ( -) مؤخّر4  

  د؟كن ثمرٔه اطاعت همراه با اخالص و منطبق با دستورهاي الهي را چگونه معرفي مي پيامبر گرامي اسالم  -64
  ات دنياييمندي مطلوب از لذ ها و بهره طرابها و اض ) نجات از دغدغه1  
  اخالص و نااميدي او از بندٔه مؤمنِ خالص شده) عدم نفوذ شيطان در فرد با2  
  ) زندگي سالم و به دور از فساد و توأم با احساس اطمينان و آرامش رواني3  
  ف در عالم و حيات مصون از مرگاي از واليت الهي و دخل و تصر  ) وصول به مرتبه4  
  نمايد؟ ها بيان مي قرآن كريم چه دليلي را براي امدادرساني عام خود به انسان -65

  )ماًدادوا ِاثْلِيَْز لي لَهُمْاِنَّما نُمْ() 2    )ظوراًوَ ما كانَ عَطاءُ رَبّكَ مَحْ () 1  
  )سِنينِمُحْاهللاَ لَمَعَ الْ سُبُلَنا وَ ِانَّ مْنَّهُديَلَنَهْ() 4    )دي مَتينِانَّ كَيْ لي لَهُمْوَ اُمْ() 3  

  در كدام آيۀ شريفه بيان شده است؟» ها هاي خوب از بد و ساخته شدن و تكامل آن عامل جدايي انسان« -66
  )لَهازي اِلّا مِثْئة فَال يُجْجاءَ بِالسَّيّ ثالِها وَ مَنْرُ اَمْحَسَنةِ فَلَهُ عَشْجاءَ بِالْ مَنْ() 1  
  )لَا يُفتنُون يَقُولوا آمَنّا وَ هُمْ رَكوا َانْيُتْ َاحَسَبِ النّاسُ َانْ() 2  
  )مُكَذِّبينفَ كانَ عاقِبَةُ الْظُروا كَيْضِ فَانْلِكُم سُنَنٌ فَسيروا فِي األْرقَبْ مِنْ خَلَتْ قَدْ() 3  
  )ضِأَْربَرَكاتٍ مِنَ السّماءِ وَ الْهِم نا عَلَيْا لَفَتَحْقُري آمَنوا وَ اتَّقَْولَ الَْانَّ اَهْ وَ لَوْ() 4  
تر به مقصـد رسـيدن  فراهم آمدن شرايط و اسباب براي آسان«و » صورت بالي الهي ها با اختيار و ارادٔه انسان گناهكار به گر شدن مهلت جلوه« -67

  نمايند؟ هاي الهي مي يك از سنت ترتيب اشاره به كدام به» گر در راه حق انسان ساعي و تالش
  توفيق الهي -) امالء4  توفيق الهي -) استدراج3  امداد الهي -) امالء2  امداد الهي -استدراج )1  
  اي اسوه و راهنما براي ساير جوامع در جهت راه معتدل و ميانۀ زندگي در كدام آيۀ شريفه بيان شده است؟ راه تبديل شدن مسلمانان به جامعه -68

  )شَهيداً كُمْوَ يكُونَ الرَّسولُ عَلَيْ() 2  )و الَذين ءامنوا يَتَوَلَّ اهللا وَ رَسولِه وَ مَنْ() 1  
  )وي مِن اهللايانَهُ عَلي تَقْاَسَّسَ بُنْ اَفَمَنْ() 4    )بِرواتَعينوا باهللاِ وَ اصْاِسْ() 3  

  اخالقي و حرام است؟ هاي غير حكم استفاده و نگهداري از ابزار مشترك چيست و كدام مورد مستلزم ترويج گروه -69
  ها تشبّه به كفار و ترويج فرهنگ آن -) بنابر مقتضيات زمان قابل تغيير است1  
  هاي لهوي و مطرب گوش دادن به موسيقي -) بنابر مقتضيات زمان قابل تغيير است2  
  هاي لهوي و مطرب گوش دادن به موسيقي -) بستگي به حالل و حرام بودن موضوع استفاده از آن ابزار دارد3  
  ها تشبّه به كفّار و ترويج فرهنگ آن -حالل و حرام بودن موضوع استفاده از آن ابزار دارد ) بستگي به4  
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  نمايند و كدام آيه نمايانگر راه رفع آن است؟ از چه چيز غفلت مي افراد مورد نكوهش پيامبر اكرم  -70
  )رَجَ لِعِباده الَّتي َاخْمَن حَرَّمَ زينَةَ اهللاِ قُلْ( -مندي از دنيا در عين توجه به آخرت ) بهره1  
  )يا ايُّها الّذينَ آمنوا َاطيعُوا اهللا و اطيعوا الّرسول ...( -مندي از دنيا در عين توجه به آخرت ) بهره2  
  )يا ايُّها الّذينَ آمنوا َاطيعُوا اهللا و اطيعوا الّرسول ...( -) اطاعت از خدا و دستورات رسول 3  
  )رَجَ لِعِبادهمَن حَرَّمَ زينَةَ اهللاِ الَّتي َاخْ قُلْ( -رسول  ) اطاعت از خدا و دستورات4  

  ها گرديد، در كدام آيۀ شريفه ترسيم شده است؟ روابط ملت اند كه متحّول كنندٔه گذار آن بوده پايه نگرشي كه رسول گرامي اسالم  -71
  )لتَسكُنوا اِلَيهاواجاً اَْز فُسكُمْاَنْ مِنْ خَلَقَ لَكُمْ آياتِهِ َانْ وَ مِنْ() 1  
  )دَ رَبِّهِمَاجرهُم عِنْ مِ اآلخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلهُمْيَْوآمَنَ باهللاِ و الْ مَنْ() 2  
  )اولواااللبابلَمُونَ اِنَّما يَتَذَكَّرُ لَمونَ و الَّذينَ ال يَعْتَوي الَّذينَ يَعْيَسْ هَلْ قُلْ() 3  
  )نَهُمكُفّارِ ُرحَماءَ بَيْمَعَهُ اَشِدّاءٌ عَلَي الْ مُحَّمدٌ َرسولُ اهللاِ وَ الََّذينَ() 4  
ها پس از درخواست خالصانۀ امداد از خداوند براي نجات از درياي طوفاني برخالف وعدٔه خود، اقـدام بـه ظلـم و  به كدامين علت اغلب انسان -72

  كنند؟ تجاوز مي
  )فَنُنَبِّئُكُمْ جِعُكُمْنا مَْرالَيْالدُّنيا ثُمَّ  مَتاعَ الحياة() 2  )هِذهِ لَنَكونَنَّ مِنَ الشّاكِرينَ مِنْ أنجيتنا لَئِنْ() 1  
  )كَلِّ مَكان جُ مِنْمَوْو جاءَهُمُ الْ ها ريحٌ عاصِفٌجاءَتْ() 4  )حَقِّرِ الْضِ بِغَيْأَْرغونَ فِي الْيَبْ اذا هُمْ جاهُمْفَلَمّا اَنْ() 3  
  انش كدام است؟به پيرو  يگانه موعظۀ مورد تأكيد پيامبر  -73

  )بُدوا الشَّيطان اِنَّهُ لكُم عَدُوٌّ مُبينال تَعْ َانْ() 2    )لِصاً لَه الّدينبد اهللا مُخْفَاعْ() 1  
  )ني وَ فرادي ثُمَّ تَتَفَكَّرواتَقُوموا لِلّهِ مَثْ َانْ() 4  )فَحشاءهُ السّوءَ وَ الِْرفَ عَنْكَذلِكَ لِنصْ() 3  
  ايم؟ به پيام كدام آيۀ شريفه اشاره نموده» ديوار كج، يك قضاي الهي متناسب با تقدير خاص آن ديوار يعني كجي آن است. فرو ريختن«اگر گفته شود:  -74

  )راًيي و يُميتُ فَاذا قَضي اَمْهُوَ الَّذي يُحْ() 2  )قَمَرِركَ الْتُدْ بَغي لَها َانْسُ يَنْلَا الشَّمْ() 1  
  )كُرونتَشْ لِهِ وَ لَعَلَّكُمْفَضْ مِنْوَ لتبتغوا () 4    )قَدَرٍناهُ بِءٍ خَلَقْاِنّا كُلَّ شَيْ() 3  
صَـرَ أبْ فَمَـنْ(كند، تسليم چه چيزي هسـتند و آيـۀ شـريفۀ  ها را تعيين مي موجودات جهان از آن جهت كه خداوند متعال حدود و اندازٔه آن -75

  حاكي از كدام مورد است؟ )هاعَمِيَ فَعَلَيْ سِهِ وَ مَنْفَلِنَفْ
  تقدير الهي -) تقدير الهي4  تقدير الهي -) قضاي الهي3  قضاي الهي -) قضاي الهي2  قضاي الهي -) تقدير الهي1  

  
76- Hamid was awarded a Nobel prize ............... he was only 24 years old. 
 1) when 2) whereas 3) since 4) because 
77- The food ............... in this supermarket is so cheap. 
 1) sells 2) is selling 3) is sold 4) sold 
78- The physics problem was so difficult ................  
 1) that few students could solve it. 
 2) that everybody got a good solution for it. 
 3) which the students could get its meaning easily. 
 4) which a lazy student could explain it in the classroom. 
79- A: Something is wrong with my stomach. 

B: You ................ too much food. 
 1) shouldn’t eat  2) should have eaten 
 3) shouldn’t have eaten  4) may be eating 
80- Coal has always been a cheap ................ . 
 1) fuel 2) article 3) attachment 4) aspect 
81- If you completely ................ him, he’ll stop bothering you. 
 1) define 2) ignore 3) access 4) decrease 
82- Every night, the next day’s weather is ............... on the radio. 
 1) prevented 2) stored 3) done 4) forecasted 
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83- Nearly 60% of the population in this country lives in ............... areas. 
 1) global 2) urban 3) previous 4) superior 
84- You should believe me, our ice cream contains no ............... colors or flavors. 
 1) handheld 2) exact 3) artificial 4) domestic 
85- A food or an activity that is ............... is so enjoyable that you do not want to stop. 
 1) addictive 2) various  3) straight 4) solar 
86- Economically speaking, this country ............... from the record of unemployment. 
 1) rates 2) suffers 3) supposes 4) ranks 
87- A: Why do you join the club? 

B: I do ................ because it has a basketball court. 
 1) smoothly 2) normally 3) firmly 4) mainly 

  CClloozzee  TTeesstt  

Penguins are among the most popular of all birds. They only live in and around the South Pole and 
the continent of Antarctica. …(88)… wild penguins live at the North Pole. There are many different 
kinds of penguins. The largest penguin is called the Emperor Penguin and the …(89)… kind of penguin 
is the Little Blue penguin. There are 17 different kinds of penguins in all and none of them can …(90)…  . 
Penguins have to be able to …(91)… in some of the Earth’s coldest and windiest conditions. They are 
great swimmers and have thick layers of fat to …(92)… them from the bitter cold. 

88- 1) None 2) No 3) Any 4) Every 
89- 1) small 2) smaller 3) as small 4) smallest 
90- 1) fly 2) exist 3) involve 4) get 
91- 1) save 2) risk 3) survive 4) release 
92- 1) introduce 2) enhance 3) trap 4) protect 

  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  11  

It was called “The Great War” and “The War to End All Wars”. World War I  had many nicknames. It 
wasn’t officially known as World War I  until World War II  happened. It really doesn’t matter what 
we call the war. The influence it had on Europe and the world was big. The war changed the way 
people thought about fighting, and about life, forever. 

There were two major sides that fought against each other in World War I . One side was called the 
Allies. An Ally is someone who promises to come to your aid when you have difficulties. The main 
Allies were Britain, Russia, France, and the United States. The Central Powers fought against the 
Allies. The Central Powers were Germany, Austria- Hungary, and the Ottoman Empire. They were first 
called the Central Powers because Germany and Austria- Hungary are located in Central Europe. 

Most of World War I  was done in Europe. The opposing armies lined up face to face and fought 
each other all along the Western Front and the Eastern Front. Fighting began in 1914 when Austria- 
Hungary declared war on Serbia. The fighting quickly spread. For three years, Europe was involved in 
deadly war. It wasn’t until 1917 that the United States entered the war on the side of Britain, France 
and Russia. In 1918, the Great War finally ended. Before World War I , no one would have believed 
that such destruction was possible. 

93- What were the names of the two sides fighting in World War I ? 
 1) Europe and Russia  2) The Allies and the Central Powers 
 3) Austria- Hungary and the Ottoman Empire 4) The Central Powers and the United States 
94- The writer lists countries in this passage in order to ............... . 
 1) explain why each country joined the war 2) show how many countries were destroyed 
 3) inform the reader who fought on which side 4) tell us that the war was fought all over the world 

 
 

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

 

رچ
فت
د

 ة
مار
ش

 - 1 ة
مار
 ش
ون
زم
آ

 ة
11 

ي 
وم
عم

) 
علو

ي 
ش
ماي
 آز
وه
گر

ني
سا
 ان
م

 (   

1010  

ي 
صيل

تح
ل 
سا

96 - 
95

95- Why does the writer say “it doesn’t matter what we call the war”? 
 1) What we call the war does not change how important and destructive it was. 
 2) The war goes by too many names so we should just say what years the war was. 
 3) It is the only world war in history, so we know which war we are talking about. 
 4) We can come up with nicknames for it, but Europeans call the war something else. 
96- What does the underlined word in the last paragraph mean? 
 1) Familiar  
 2) Unprepared, not ready  
 3) Very similar to each other 
 4) A state of disagreement between groups and countries 

  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  22  

In 1925, a boy was born in Omaha, Nebraska. His name was Malcolm Little. At his birth, no one 
realized that he would grow up to be one of the most influential African- American leaders of all time. 
The Little boy would become an important defender of African- American rights. 

Malcolm was inspired by his father and by his own experiences. Malcolm’s father was heavily 
involved in fighting racism. In 1931, he was found dead on some streetcar tracks. Malcolm strongly 
believed that his father was murdered by white racists. 

After his father’s death, Malcolm’s mother couldn’t cope and finally, she was taken to a mental 
hospital. He was forced to spend the rest of his childhood in foster homes. In his late teens, Malcolm 
moved to Boston and New York. He turned to a life of crime. When he was twenty, he was put in 
prison for stealing. While in prison, Malcolm found his calling in life. He joined a group called the 
Nation of Islam. This meant he became a Muslim. He decided to fight for the rights of African- 
Americans. He read all he could to educate himself about the world. 

Malcolm was released from prison in 1952. He adopted the last name “X”. The “X” stood for the 
unknown African names of his slave ancestors. From then on, he was known as Malcolm X. Malcolm 
spent the next 13 years fighting to end racism. He remained a Muslim but left the Nation of Islam. This 
caused problems with the group’s leaders. On February 21, 1965, Malcolm was killed. His death was 
mourned by many people around the country. 

97- This passage is about ............... . 
 1) why Malcolm X left the Nation of Islam 
 2) Malcolm X’s life and how he became an activist 
 3) how Malcolm X got along with his foster parents 
 4) the most important speeches given by Malcolm X 
98- Why did Malcolm change his last name to X? 
 1) Because his old last name was too hard to pronounce. 
 2) Because he did not want to go by his father’s last name. 
 3) To show the unknown names of his African ancestors. 
 4) He never explained to the public why he changed his name. 
99- Which of the following was not a reason that Malcolm X became a civil rights activist? 
 1) He became a Muslim.  2) He lived in New York and Boston. 
 3) His father was involved in fighting racism. 4) He believed that white racists killed his father. 
100- Why was Malcolm X’s time in prison so important to his life? 
 1) He was punished for his crime. 2) He realized that he had been a bad thief. 
 3) He gave many important speeches there. 4) While he was there, he decided to fight racism. 
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  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره تعداد پرسش  مواد امتحاني

  دقيقه 25  120  101  20  اترياضي

  دقيقه 10  135  121  15  اقتصاد

  دقيقه 30  165  136  30  ادبيات اختصاصي

  دقيقه 20  185  166  20  عربي اختصاصي

  دقيقه 12  200  186  15  تاريـخ

  دقيقه 13  215  201  15  جغرافيا

  دقيقه 15  235  216  20  علوم اجتماعي

  دقيقه 25  260  236  25  فلسفه و منطق

  دقيقه 15  280  261  20  روان شناسي

  دقيقه 165گويي:  مدت پاسخ  180ها:  تعداد كل پرسش
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طور قطعي به نتيجـۀ  توان به گوييم و به كمك استدالل ............... همواره مي استدالل ............... مييافتن نوعي شباهت بين مفاهيم گوناگون را  -101
  درست و مطمئن رسيد.

  استنتاجي -استقرايي) 4  استقرايي -تمثيلي) 3  استنتاجي -تمثيلي) 2  استقرايي -شهودي) 1  
  كدام گزينه مثال نقض دارد؟ -102
  مربع هر عدد فرد، عددي فرد است.) 2  پذير است. بخش 101همواره بر  ababصورت  هر عدد چهاررقمي به) 1  
  تر است. در يك مثلث، مجموع دو ضلع از ضلع سوم بزرگ) 4  مجموع دو عدد گنگ، عددي گنگ است.) 3  
  د، كدام است؟در يك خانواده با سه فرزند، احتمال آنكه حداقل يكي از فرزندان پسر باش -103

  1 (1
8

   2 (3
8

   3 (5
8

   4 (7
8

   

600صورت  تابع تقاضاي يك شركت به -104 5x p   است كه در آنx  تعداد واحد كاال وp  باشد. تابع درآمد اين شـركت  ميقيمت هر واحد كاال
  كدام است؟

  1 (R(x) x x21 120
5

    2 (R(x) x x21 120
5

    3 (R(x) x1 120
5

     4 (R(x) x x21 120
5

     

32حاصل لگاريتم  -105 2در پايۀ  2   ست؟كدام ا 2

  1 (9
8

   2 (2  3 (8
9

   4 (1
6

   

9جملۀ پنجم دنبالۀ هندسي  -106 18, , با جملۀ چندم دنبالۀ فيبوناتچي برابر است؟  
  1 (12  2 (11  3 (10  4 (13  
  جملۀ اول سه برابر جملۀ هفتم است. نسبت جملۀ اول به قدرنسبت كدام است؟ 5وع در يك دنبالۀ حسابي، مجم -107
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  واحد است، بيشترين مقدار مساحت چقدر است؟ 100ها برابر  هايي كه محيط آن در ميان مستطيل -108
  1 (1250  2 (625  3 (1000  4 (2500  

2ۀ قدرت يك زلزله در مقياس ريشتر از رابط -109
3

EM log
E




4آيد كه در آن  دست مي به  410 /E  باشد. اگر انرژي آزاد شده در يك  ژول مي

14زلزله برابر  43 2 10 //   2ژول باشد، قدرت آن در مقياس ريشتر چقدر است؟ 0 3(log / )   
  1 (5  2 (6  3 (7  4 (8  
  است؟ 3كنيم. با چه احتمالي مجموع اعداد ظاهر شده مضرب  دو تاس را با هم پرتاب مي -110

  1 (7
36

   2 (1
6

   3 (1
3

   4 (1
4

   

  شود؟ سال سرمايۀ اوليه در چه عددي ضرب مي 6شود. پس از  به سرمايه اضافه ميدرصد، آخر هر ماه سود  18با نرخ سود ساليانه  -111
  1 (( / )721 015   2 (( / )721 005   3 (( / )61 015   4 (( / )721 15   
درصد مقدار اوليه رسيده است. قدمت  32كشتي مقدار اين ايزوتوپ هيدروژن به  سال است. در چوب يك 2/10عمر يك ايزوتوپ هيدروژن  نيم -112

2اين كشتي چند سال است؟  0 3(log / )   
  1 (15  2 (16  3 (17  4 (18  

2اگر  -113 1log x /  0و 7log y / 2، حاصل
ylog x ؟كدام است  

  1 (7  2 (6  3 (3  4 (14  
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  آموز در يك ماه از سال متولد شده باشند، چقدر است؟ آموز، حداقل دو دانش احتمال اينكه از ميان سه دانش -114

  1 (17
72

   2 (1
6

   3 (17
144

   4 (19
144

   

 4كشيم. با چه احتمالي مجموع اعداد روي ايـن دو كـارت بـر  كارت بيرون مي 2ها نوشته شده است،  روي آن 5تا  1كارت كه اعداد  5از ميان  -115
  پذير است؟ بخش

  1 (1/0  2 (2/0  3 (3/0  4 (4/0  
ماه،   دهد. در پايان اين تومان بيشتر از روز قبل در جعبه قرار مي 500گذارد و هر روز  ود ميانداز خ تومان در جعبۀ پس 1000علي در ابتداي ماه  -116

  روزه فرض كنيد.) 30انداز كرده است؟ (ماه را  علي چند تومان پس
  1 (249500  2 (247500  3 (237500  4 (245500  

5اگر  -117 12 4x x( )  3، حاصل 5log (x ) كدام است؟  
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  

2اگر  -118 3y log / 10002، حاصل 0 02 64 10ylog / log  كدام است؟  
  1 (7/1-  2 (3/6  3 (3/0  4 (7/2-  

82در دنبالۀ هندسي غيركاهشي  -119 9, x , ,مجموع تمام جمالت چقدر است؟ ،  

  1 (4
5

   2 (6
5

   3 (6  4 (5  

كنيم.  ها انتخاب مي سپس يك كارت به تصادف از بين آن ،نويسيم هاي مختلف مي را روي كارت ”HELLO“هاي حروف كلمۀ  تمام جايگشت -120
  كنار يكديگرند؟ ”L“با كدام احتمال در كلمۀ روي كارت، دو حرف 

  1 (1/0  2 (2/0  3 (3/0  4 (4/0  

  
درصد  20درصد باالي اين كشور به  20است. چنانچه نسبت سهم  1987رو مربوط به وضعيت توزيع درآمد يك كشور فرضي در سال  جدول روبه -121

  باشد، در اين صورت: 6پايين آن برابر با 

در ايـن كشـور  »سهم دهك چهـارم«و » سهم دهك اول«ترتيب، از راست به چپ،  الف) به  

  كدام است؟

درصـد بـاالي  10اين كشور، بر اساس محاسـبۀ سـهم » وضعيت توزيع درآمد«ب) شاخص   

  درصد پايين آن، كدام است؟ 10جامعه به 

  87/6ب)   5و  4) الف) 1  

  87/6ب)   6و  3) الف) 2  

  67/8ب)   6و  3) الف) 3  

   67/8ب)   5و  4) الف) 4  

  
  
  
  
  
  

  

 محل انجام محاسبات

  ؟  سهم دهك اول
  درصد 4  سهم دهك دوم
  درصد 5  سهم دهك سوم

  ؟  سهم دهك چهارم 
  درصد 7  سهم دهك پنجم
  درصد 5/8  سهم دهك ششم
  درصد 5/11  سهم دهك هفتم
  درصد 13  سهم دهك هشتم
  درصد 16  سهم دهك نهم
  ددرص 26  سهم دهك دهم

  % درآمد ملي100  % جمعيت100

  ۶تا  ۴ های بخش:  اقتصاد
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  هاي زير است؟ پرسش كدام گزينه پاسخ -122
  است؟ نادرستالف) در رابطه با واقعيت، كدام گزينه   
  ترتيب از راست به چپ، كدام است؟ در چين، به» سوادي بزرگساالن نرخ بي«و » نرخ مرگ و مير نوزادان«ب)   
  د؟كنن گيري مي ي اندازهج) چرا اقتصاددانان معموالً دو شاخص رشد و توسعۀ جوامع را با معيارهاي كمّ  
  شود.  حسب دالر آمريكا اعالم ميآمد سرانۀ تمامي كشورهاي جهان بر ) الف) در 1  
    درصد 5در هزار،  22ب)     
  شود. ج) امكان مقايسۀ جوامع مختلف با تعداد جمعيت متفاوت فراهم مي    
  يابي به رشد نيازمند داشتن توسعه است.  ) الف) در اغلب موارد دست2  
  درصد 5در هزار،  22ب)     
  هاي مختلف را مورد تجزيه و تحليل قرار دهند. ج) اثر سياست    
  عنوان معياري براي سنجش توسعه استفاده كرد. توان از درآمد سرانه به ) الف) با قدري مسامحه مي3  
  درصد 3در هزار، كمتر از  2/8ب)     
  هاي مختلف مقايسه كرد. توان وضعيت يك كشور را در سال از اين طريق ميج)     

1حدود  ) الف)4  
4

3يافته و  ميليارد نفري كرٔه زمين در كشورهاي توسعه 5/6از جمعيت  
4

  كنند. توسعه زندگي مي حال ديگر اين جمعيت در كشورهاي در 

  درصد 3در هزار، كمتر از  2/8ب)     
  هم مقايسه كنند. ج) تغيير و تحوالت را در جوامع مختلف با    
  هر يك از موارد زير، مربوط به كدام دورٔه تاريخي جريان توسعۀ ايران است؟ -123
دوسـت  الف) وظيفۀ عمدٔه حاكمان اين دوره اين بود كه با استفاده از توسعۀ ظاهري و نمايشي بتوانند ملت را به اشتباه بيندازند و مخالفان وطن  

  اعتبار كنند. خود را نزد ملت بي
هاي اروپايي با تجهيز ناوگان خود  هاي بزرگ در آن قاره بود. دولت گيري قدرت ) اين دوره مصادف با دوران تغيير و تحول سريع در اروپا و شكلب  

  به رقابت شديد نظامي و تجاري با يكديگر و استعمار پرداختند.
ت سازمان و تشكيالت خود را نوسازي كند و شكل جديدتري به ج) در اين دوران دولت حضوري گسترده در عرصۀ اقتصاد كشور داشت و توانس  

  بندي كشور پديد آورد. گيري و بودجه خود بگيرد. در عين حال، نظام نويني را در ماليات
  ج) دوران پهلوي  ب) دوران قاجار  ) الف) دوران قاجار1  
  ج) دوران پهلوي  ب) دوران صفويه  ) الف) دوران پهلوي2  
    ج) بعد از پيروزي انقالب اسالمي  ب) دوران قاجار  ي) الف) دوران پهلو3  
  ج) بعد از پيروزي انقالب اسالمي  ب) دوران صفويه  ) الف) دوران قاجار4  
انداز ...............  ، ميل نهايي به مصرف ............... و در نتيجه، ميل نهايي به پس بر اساس يك اصل اقتصادي در ............... در مقايسه با ............... -124

  رو، اعتقاد بر اين بود كه نابرابري در توزيع درآمد سبب ...............  است؛ از همين
گـذاري و رشـد بيشـتر اقتصـادي را  شود و اين امر افـزايش سـرمايه انداز ملي مي افزايش پس -بيشتر -كمتر -درآمد افراد كم -هاي باالي درآمدي ) گروه1  

  داشت.همراه خواهد  به
طلبـي و  گـردد و بـا گسـترش فرهنـگ رفـاه هاي يـك كشـور مـي هدر رفتن منابع و سرمايه -كمتر -بيشتر -درآمد مافراد ك -هاي باالي درآمدي ) گروه2  

  گرايي، جامعه به سمت تباهي پيش خواهد رفت. تجمل
طلبـي و  گسـترش فرهنـگ رفـاهگـردد و بـا  هاي يـك كشـور مـي مايهمنابع و سر  نهدر رفت -كمتر -بيشتر -هاي باالي درآمدي گروه -درآمد ) افراد كم3  

  گرايي، جامعه به سمت تباهي پيش خواهد رفت. تجمل
گـذاري و رشـد بيشـتر اقتصـادي را  شود و اين امر افـزايش سـرمايه انداز ملي مي افزايش پس -بيشتر -كمتر -هاي باالي درآمدي گروه -درآمد ) افراد كم4  

  همراه خواهد داشت. به
  رو: با توجه به اطالعات جدول روبه -125
  كدام است؟» شحجم پول در گرد «الف)   
  در دسترس مردم چند واحد است؟» مسكوكات«ب) ارزش   
  بخش خصوصي كدام است؟» هاي ديداري سپرده«ج) ارزش موجودي   
  790ج)   1520ب)   4380) الف) 1  
  1110ج)   1250ب)   4380) الف) 2  
    790ج)   1250ب)   4830) الف) 3  
  1110ج)   1520ب)   4830) الف) 4  

  

 

 

  واحد 2200  اسكناس 1
  واحد 350  انداز مردم هاي پس سپرده  2

هاي ديداري و  مجموع سپرده  3
  واحد 1900  ها غيرديداري مشتريان نزد بانك

  واحد 5620  نقدينگي  4
 درصد ارزش اسكناس 20  دار بخش خصوصي هاي مدت سپرده  5
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  بيان شده است؟ نادرست نه، تعريف عقود اسالمي در كدام گزي -126
  كند.  خريد مي ها را پيش ) معامالت سلف: بانك محصوالت توليدي آيندٔه بنگاه1  
هاي سهامي  هاي سهامي جديد را تأمين يا قسمتي از سهام شركت ) مشاركت حقوقي: قراردادي است كه طي آن بانك قسمتي از سرمايۀ شركت2  

  شود. ها شريك مي كند و از اين طريق در سود آن ميموجود را خريداري 
دهد تا در آن كشاورزي كند و در نهايت، سود حاصل  ) مزارعه: طبق اين قرارداد، بانك زمين مشخصي را براي مدت معين در اختيار طرف ديگر قرار مي3  

  شود. بين دو طرف تقسيم مي
  هاي دولتي را تنزيل كنند. اسناد و اوراق تجاري متعلق به دستگاهتوانند  ها مي ) خريد دين: طبق اين قرارداد، بانك4  
  هاي بانكي اشاره دارد؟ هر يك از موارد زير، به كدام دسته از فعاليت -127
را  اش، احتياج به پول دارد به بانك مراجعه كرده و با دريافت مبلغي كمتر از مبلغ اسمي آن، سـفته الف) شخصي كه قبل از زمان سررسيد سفته  

  كند. به بانك منتقل مي
رغم فقدان موجودي كافي در حسـاب  ب) بانك، وجه مندرج بر روي چك صادر شده توسط يكي از مشتريانش را كه بازرگان معتبري است، علي  

  كند. جاري او، پرداخت مي
  مدت ب) تخصيص اعتباري كوتاه  مدت ) الف) تخصيص اعتباري كوتاه1  
  مدت ب) تخصيص اعتباري كوتاه    مدت د) الف) تخصيص اعتباري بلن2  
  مدت ب) تخصيص اعتباري بلند  مدت ) الف) تخصيص اعتباري كوتاه3  
  مدت ب) تخصيص اعتباري بلند    مدت ) الف) تخصيص اعتباري بلند4  
  ير كرده است. در اين صورت:ريال تغي 9720ريال بوده و در انتهاي همان سال به  7200قيمت يك كاالي خاص در كشوري فرضي، در ابتداي سال  -128
  درستي بيانگر وضعيت اين جامعه است؟ الف) به لحاظ اقتصادي، كدام گزينه به  
  درستي بيان شده است؟  ب) علت اين نوسان قيمت، در كدام گزينه به  
  ب) افزايش حجم پول در گردش به نسبت توليد جامعه  درصد تورم 30) الف) 1  
  صورت فزوني عرضه بر تقاضا ابري عرضه و تقاضا بهب) نابر   درصد تورم 30) الف) 2  
  صورت فزوني تقاضا بر عرضه ب) نابرابري عرضه و تقاضا به  درصد تورم 35) الف) 3  
  ب) كاهش حجم پول در گردش به نسبت توليد جامعه  درصد تورم 35) الف) 4  
گويند و افزايش نرخ  نك مركزي به وديعه گذارند كه به آن ............... ميهاي مردم را نزد با هستند درصدي از سپرده  ها موظف طبق قانون، بانك -129

  هاي ............... است. آن مربوط به سياست
  پولي انقباضي  -) سپردٔه قانوني2    پولي انبساطي -) تنزيل مجدد1  
  افزايش حجم پول در گردش -) سپردٔه قانوني4  كاهش حجم پول در گردش -) تنزيل مجدد3  
هاي توليدي خود نيازمند منابع مالي است. بر اساس محاسبات مديران اين مؤسسه، چنانچه بـراي  يك مؤسسۀ توليدي براي گسترش فعاليت -130

ميليارد ريال بـراي  5/3ميليارد ريال است از بانك درخواست وام كنند، بايد معادل  3تأمين سرمايۀ مورد نياز خود كه طبق برآورد صورت گرفته 
داخت وام هزينه كنند. راه حل ديگر براي مديران اين بنگاه توليدي جهت تأمين منابع مالي مورد نياز كدام است؟ در صورت انتخـاب ايـن بازپر 

  روش، ميزان بازپرداخت وام توسط اين مؤسسه چقدر خواهد بود؟
  ميليارد 7/3 -) مؤسسات اعتباري2    ميليارد 3/3 -) مؤسسات اعتباري1  
  ميليارد 3/3 -) صدور اوراق بهادار4    ميليارد 7/3 -بهادار ) صدور اوراق3  
ماهـه نمـوده اسـت. در زمـان  6برگ اسناد خزانه با سررسـيد  300گذاري و كسب سود مطمئن، اقدام به خريد  منظور سرمايه به» الف«آقاي  -131

  دست آورده است. بر اين اساس: ريال سود به 96,000ريال فروخته و در مجموع، مبلغ  8500سررسيد هر كدام از اين اسناد را به مبلغ 
  الف) در زمان خريد، هر يك از اسناد خزانه را به چه مبلغي خريده است؟  
  ب) مبلغ اسمي اين اسناد خزانه كدام است؟  
  8820ب)   8280) الف) 2  8500ب)    8820) الف) 1  
  8280ب)   8820) الف) 4  8500ب)   8280) الف) 3  
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  هاي زير است؟ كدام گزينه پاسخ پرسش -132
  تر است؟ الف) كدام كشور، در زمينۀ تجارت موفق  
گذاري نمـوده اسـت.  ب) در طي چند سال اخير، كشور مصر اقدام به افزايش توليد پنبه نموده و كشور نيجريه براي توليد بيشتر كاكائو سرمايه  

  است؟ ننمودهت نسبي را رعايت كدام يك از اين دو كشور، اصل مزي
  ب) نيجريه    ديدٔه بيشتري دارد. ) الف) كشوري كه نيروهاي متخصص و آموزش1  
  مصر ب)  ) الف) كشوري كه عوامل توليد مناسب و مؤسسات توليدي و تجاري بيشتري دارد.2  
  ريهب) نيج  كشوري كه عوامل توليد مناسب و مؤسسات توليدي و تجاري بيشتري دارد.) الف) 3  
    مصر ب)    ديدٔه بيشتري دارد. ) الف) كشوري كه نيروهاي متخصص و آموزش4  
  برند؟ الملل مي كنندگان از تجارت بين كنندٔه سودي است كه مصرف يك از موارد زير، بيان كدام -133
  تر و برخورداري از شرايط بهتر در فروش ) دسترسي به بازارهاي وسيع1  
  ازم يدكي يا مواد اوليه از ديگر كشورهاآالت و لو  ) وارد كردن ماشين2  
  دست آوردن ارز الزم براي پرداخت بهاي كاالهاي ضروري وارداتي توسط صادرات كاال ) به3  
  دليل تالش براي توليد بهتر و كارآمدتر ) بهبود كيفيت كاالهاي توليدي در سطح جهان به4  
  شوند، وضع شده است؟ ع مقرراتي كه بين كاالهاي داخلي و خارجي تبعيض قائل ميبا هدف جلوگيري از وض» گات«يك از اصول اساسي  كدام -134
  ) اصل تسرّي رفتار داخلي2    ) تنظيم قواعد و مقررات صادراتي1  
  هاي مقداري ) ممنوعيت برقراري محدوديت4    الوداد ) اصل دولت كاملة3  
  كند؟ درستي پر مي كدام گزينه جاهاي خالي زير را به -135
  دهد. هاي صنعتي كشورهاي عضو نيز هست و اين فعاليت را بيشتر از طريق ............... انجام مي كنندٔه فعاليت مركز هماهنگ» يونيدو«الف)   
  آورد. دست مي اما غالباً سود نيز به ،گذاري در ............... كسب سود نيست المللي از سرمايه ب) هدف اصلي مؤسسۀ مالي بين  
فراهم آورده است. دليـل ايـن امـر آن  هاي نوين فرصت مناسبي را  در زمينۀ انتقال فناوري و كسب فناوري» اكو«كاري اقتصادي ج) سازمان هم  

  است كه ...............
  دهند. هاي عضو است كه حداقل سالي يك بار تشكيل جلسه مي متشكل از ............... دولت» اكو«ريزي  د) شوراي برنامه  
  اي ارتباط و همكاري نزديك با نهادهاي اقتصادي منطقه) الف) 1  
  هاي اقتصادي بخش خصوصي ب) بنگاه    
  .ج) بسياري از كشورهاي عضو اكو در زمينۀ خاصي از فناوري بااليي برخوردارند    
  هاي برنامه د) رؤساي سازمان    
  آوري و ارسال اطالعات مربوط به فناوري  ) الف) جمع2  
  .ها بسيار پايين است آمد سرانۀ آنب) كشورهايي كه در     
  .ج) بسياري از كشورهاي عضو اكو در زمينۀ خاصي از فناوري بااليي برخوردارند    
  د) وزيران امور خارجه    
  اي ) الف) ارتباط و همكاري نزديك با نهادهاي اقتصادي منطقه3  
  هاي اقتصادي بخش خصوصي ب) بنگاه    
  .ك و منافع مشتركي با كشورهاي غربي صاحب فناوري دارندج) برخي از اعضاي اكو ارتباط نزدي    
  د) وزيران امور خارجه    
  آوري و ارسال اطالعات مربوط به فناوري ) الف) جمع4  
  .ها بسيار پايين است ب) كشورهايي كه درآمد سرانۀ آن    
  .رندج) برخي از اعضاي اكو ارتباط نزديك و منافع مشتركي با كشورهاي غربي صاحب فناوري دا     
  هاي برنامه د) رؤساي سازمان    

  
  گانه است؟ هاي هفت قافيۀ كدام گزينه طبق يكي از تبصره -136

ــــــت1 ــــــدش ماس ــــــد نياوري ــــــه جوي ) قلي
ديــــده گــــودرز بــــر پــــاي خاســــت ) جهــــان2
ــــــت3 ــــــتي خاس ــــــدر نيس ــــــاق ان ) ره عش
) گرچـــــه زرتشـــــت از خراســـــان خاســـــت4

 

ــــــد خ  ــــــودش بباي ــــــد خ ــــــتآب خواه اس
ــــــت ــــــار راس ــــــاه گفت ــــــا ش ــــــت ب بياراس
كـــــه انـــــدر نيســـــتي هســـــتيش پيداســـــت
ديـــــــن زرتشـــــــت از خراســـــــان كاســـــــت

 

 

 

 کل کتاب:شناسی و نقد ادبی عروض، سبک،افیهق

´ 30 
 پيشنهادي زمان

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

 

رة 
شما

چة 
تر
دف

2 - 
رة 
شما

ن 
مو
آز

11 
ي 
اص
ص
خت
ا

 )
ني
سا
 ان
وم
 عل
وه
گر

 (   

66  

ي 
صيل

تح
ل 
سا

96 - 
95  

  است؟ متفاوتالگوي حروف اصلي قافيه در كدام گزينه  -137
ـــــي1 ـــــم م ـــــم اعظ ـــــورتش ) اس ـــــد ص نماي
) اشــــك ســــحر زدايــــد از لــــوح دل ســــياهي2
كـــه از ســـنبل نقـــاب ارغـــوان آرد همـــي ) آن3
م در مــــن نگرانســــتي) گــــر يــــار نگــــارين4

 

ــــــي  ــــــن معمــــــا م گشــــــايد صــــــورتش اي
خـــــرم كنـــــد چمـــــن را بـــــاران صـــــبحگاهي
ـــر چهـــرٔه مـــن زعفـــران كـــارد همـــي عـــيش او ب

ر غـــم و رنـــج او بـــر مـــن نـــه گرانســـتي بـــا
 

  است؟» ذوقافيتين«كدام گزينه  -138
ــــاك1 ــــن خ ــــر اي ــــنج و گه ــــدن گ دان  ) مع
ـــــمن2 ـــــن ياس ـــــل م ـــــد از كهگ ـــــر دم ) گ
ـــــــده3 ـــــــبالن را دري ـــــــبا بل ـــــــل ) ص ده
ـــاد4 ـــازه ب ـــان ت ـــتش جه ـــه تخ ـــاج و ب ـــه ت ) ب

 

ـــــدان  ـــــن خاك ـــــر اي ـــــر دگ ـــــو و منگ در ش
ـــــن ـــــاس م ـــــن ي ـــــن دل م ـــــي رود از اي ك
ـــــــــل ـــــــــيده گ ـــــــــان روي پوش ز نامحرم
ســــــــر خصــــــــم او تــــــــاج دروازه بــــــــاد

 

  است؟ نادرستقافيۀ كدام گزينه  -139
ــــــــان1 ــــــــان خوبروي ــــــــودايش پريش ) ز س
) مــــــرا بــــــا چشــــــم گريــــــان آفريدنــــــد2
ـــــاري د3 ـــــرديم ك ـــــدگي) نك ـــــن بن ـــــا ر اي ه
) هــر كــه را مقصــود حســن عــارض اســت از دلبــران4

 

خريـــــداران بـــــه هـــــر جانـــــب پريشـــــان 
ــــــد ــــــدان آفريدن ــــــل خن ــــــا لع ــــــو را ب ت

هــــــا نديــــــديم خيــــــري از ايــــــن زنــــــدگي
عارضـــي عشـــق اســـت، نتوانـــد نهـــادن دل بـــر آن

 

  است؟ نشدهدر كدام گزينه قافيۀ خطي رعايت  -140
وكــــه تــــو خــــالقي و مــــا بنــــدٔه تــــ ) اي آن1
ـــــي ) اي آن2 ـــــيد و مه ـــــدٔه خورش ـــــه فروزن ك
) همـــــــه خســـــــتگان را ببردنـــــــد نيـــــــز3
ــــذ4 ــــت لذي ــــود و آن نعم ــــي ب ــــان گرام ) ج

 

ـــــو  ـــــدٔه ت ـــــود برازن ـــــا ب ـــــده عط ـــــر بن ب
بــــر هســــتي ذات خــــود بــــه وحــــدت گــــوَهي
ـــــــز چيـــــــز ـــــــته ني ـــــــد از خواس نماندن

ــــــــي ــــــــك آزادي گرام ــــــــز لي ــــــــر عزي ت
 

  است؟ نادرستتقطيع هجايي كدام مصراع  -141
  ــ)ــــ ــــــاز تو عشق رنگ شبيخون گرفته است (ــ ــ ) بعد 1  
  ــ ــ)ــ ــ ــ ــ ــ ــ ) اين است نهان از نمك آن تازه جوان را (2  
  ــ ــ ــ)ــــ ــــــ) هر آن رقيب بداختر كه از تو دورم كرد (3  
  ــ)ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــرويي بود از دل چه سود (ــ ) گر نه در دل آتشين4  
  است؟ نادرستوزن كدام گزينه  -142

ــار آن1 ــف ) ي ــر لط ــخن از س ــو س ــا ت ــد ب ــاه كن گ
ــو بســت آن2 ــه چشــمم نقــش ) خيــال روي ت ــدر ب ق
زنــم ســنگ كــه دلــدار رفــت كــه بــه دل مــي  ) بــس3
ــا مــرغ روح خــويش خوشــم زا 4 كــه چــون همــا ن) ب

 

ـــو را  ـــاموش ت ـــه خ ـــديثش هم ـــد ز ح ـــه ببين ك
گـــاه مـــرا كـــه لـــوح صـــورت چـــين كـــرده قبلـــه

كــار دل از دســت شــد دســت هــم از كــار رفــت
ــت ــانع اس ــت ق ــرا هس ــه م ــتخوان ك ــتي اس ــا مش ب

 

  (فعالتن فعالتن فعالتن فعلن) 
  (مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن) 
(مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن) 
ت مفاعيل فاعلن)(مفعول فاعال  

  نام وزن بيت زير كدام است؟ -143
ـــــار  گشـــــته ـــــان و آخـــــر ك ام در جه

 

ـــــده  ـــــري برگزي ـــــرس دلب ـــــه مپ  ام ك
 

    ) مضارع مسدس اخرب مكفوف محذوف2    ) خفيف مسدس مخبون محذوف1  
  ) رمل مسدس مخبون محذوف4    ) سريع مسدس مطوي مكشوف3  
  ؟نيست» دوري«وزن كدام گزينه  -144

ـــا1 ـــرگس س ـــون) ن ـــت افس ـــد آي ـــري قي بخوان گ
) گــر خــود رقيــب شــمع اســت اســرار از او بپوشــان2
ــاقي را3 ــاهد و س ــا ش ــر ت ــتان ب ــه گلس ــند ب ) مس
) غرقــــۀ جــــوي كــــرمم بنــــدٔه آن صــــبحدمم4

 

ـــــد  ـــــانه ش ـــــس افس ـــــا مجل ـــــۀ اوراد م حلق
ــــدارد ــــان ن ــــد زب ــــربريده بن ــــوخ س ــــان ش ك

ــب  ــري و رخ  ل ــي  گي ــي م ــل  بوس ــي و گ ــويي نوش ب
شـــد جانـــب گلـــزار مـــراكـــان گـــل خوشـــبوي ك

 

  است؟ نادرستنام وزن كدام گزينه در مقابل آن  -145
ـــه1 ـــود بدرق اش حفـــظ خـــدا ) كـــارواني كـــه ب
) وام جهـــــان اســـــت تـــــو را عمـــــر تـــــو2
ــدي خــراب شــد3 ــو دي ) آن مصــر مملكــت كــه ت
ــي4 ــمندش نم ــاي س ــرد پ ــه گ ــتاق ) ب ــد مش رس

 

ــــرود  ــــه جاللــــت ب بــــه تجمــــل بنشــــيند ب
موام جهـــــان بــــــر تــــــو نمانــــــد مــــــدا

وان نيـــل مكرمـــت كـــه شـــنيدي ســـراب شـــد
كــه دســت بــوس كنــد تــا بــدان دهــن چــه رســد

 

  (رمل مثمّن مخبون محذوف) 
  (سريع مسدّس مخبون محذوف) 
مضارع مثمّن اخرب مكفوف محذوف)( 
 (مجتث مثمّن مخبون محذوف) 
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  وجود دارد؟» تغيير كميت مصوتجاي فعالتن و  ابدال، آوردن فاعالتن به«در كدام گزينه اختيارات شاعري  -146
) گــــر نخســــبي شــــبكي جــــان چــــه شــــود1
ـــــــوران آيـــــــد2 ـــــــر م ـــــــليمان ب ) ور س
ـــــــو3 ـــــــت ن ـــــــي خلع ـــــــيم يك ) ور بپوش
ــــــــــــــاري شــــــــــــــبكي روز آري4 ) ور بي

 

ـــــــود  ـــــــه ش ـــــــران چ ـــــــوبي در هج ور نك
ـــــا شـــــود مـــــور ســـــليمان چـــــه شـــــود ت
ــــود ــــه ش ــــلطان چ ــــو س ــــان ز ت ــــا غالم م
ــــــــاران چــــــــه شــــــــود ــــــــراي دل ي از ب

 

  كار رفته است؟ به» قلب«نه اختيار شاعري در كدام گزي -147
ـــو1 ـــم در ره ت ـــس تُُرش ـــخني ب ـــيرين س ) از ره ش
) بوالحســـنم گشـــت لقـــب از بـــس تكـــرار كـــنم2
ــــد3 ــــم درآويختن ــــه ه ــــد ب ــــول برانگيختن ) ه
ـــت4 ـــد ريخ ـــيه باي ـــم س ـــاني آن چش ـــر قرب  ) به

 

ــاك بشــوي از خوشــي و خــوش  ــرا پ ســخني جــان م
ـــني ـــخن بوالحس ـــي از س ـــو هم ـــال ت ـــيش خي پ

ـــون ـــن خ ـــون ز ت ـــد خ ـــدگر ريختن ـــان ز يك فش
خون هر آهـوي مشـكين كـه بـه دشـت خـتن اسـت

 

  شود؟ ديده مي »يت مصوت بلند به كوتاهتغيير كمّ«در كدام گزينه اختيار شاعري  -148
ــــت1 ــــر اس ــــدامش حري ــــا و ان ــــش ديب ) رخ
) آن بخـــت كـــو كـــه در خـــم بـــازو كشـــيم بـــاز2
) مگــذر از كشــتي بــه كشــتي بگــذر از دريــاي غــم3
ــــاند4 ــــافي نچش ــــادٔه ص ــــرش ب ــــوفي اگ  ) ص

 

ـــــت  ـــــر اس ـــــو عبي ـــــه گيس ـــــش غالي دو زلف
ـــــازو گذاشـــــتيم ـــــي كـــــه از غـــــم ب آن گردن

ــه كشــتي مــي ــا گــذر كــردن ب ــوان كــز چنــين دري ت
ــــاحب ــــد ص ــــافيش نخوانن ــــوفي ص ــــران ص نظ

 

  ترتيب در كدام گزينه مشخص شده است؟ به ،هاي سبك خراساني از نظر نوع ويژگي -149
  »قافيه و رديف بسيار ساده است -يافتني است معشوق عمدتاً زميني و دست -ات اين دوره حاكم استروح حماسه بر ادبي«  
  زباني -فكري -) ادبي4  ادبي -فكري -) فكري3  زباني -ادبي -) فكري2  زباني -ادبي -) ادبي1  
  در بيت زير كدام ويژگي فكري سبك عراقي بارز است؟ -150

دانـد  يرموز معني از مـن پـرس افالطـون چـه مـ
 

ــي ــهري ن ــل، ش ــتاي عق ــقم ام از روس  زادٔه عش
 

  ) رواج مفاخره، شكايت و انتقاد اجتماعي2    ) بيزاري از حكمت يوناني1  
  گرايي ) رواج حس ديني و ضعف ملّيت4  ) وفور زهدستايي و وعظ و اندرز در شعر3  
  نوشته شده است؟ نادرستنام مؤلف چند اثر  -151
  -گشا (غالب دهلـوي) گيتي -مقامات حميدي (قاضي حميدالدين بلخي) -النوادر (نظامي گنجوي) مجمع -ان سپهر)خ الفصحا (ميرزا تقي مجمع  

  نظام حقوق زن در اسالم (مرتضي مطهري) -رجعت سرخ ستاره (محمدعلي معلم) -كرگدن (آندره ژيد)
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) پنج1  
  ست؟ا نادرستكدام گزينه با توجه به انواع نقد  -152
  شود. ) كاربرد كلمه و خلق تعبيرات و تركيبات زيبا مربوط به نقد فني مي1  
  گيرد. ) نقد فني در روم به دست هوراس بنيان مي2  
  داند. ) هيپوليت تن ادبيات را محصول زمان، محيط اجتماعي و نژاد مي3  
  جو كرد. و پو جست  و ادگار آلن هاي كالريج شناسي را در اروپا بايد در نظريه ) ريشه و اساس نقد زيبايي4  
  از كيست؟ »پسند همواره مالك ثابت و معتبري با خويشتن دارد و آن مالك، معرفت ديني و روحاني است. هنر جهان«جملۀ  -153
  ) ايبسن4  ) برتولت برشت3  ) گئورگ كايزر2  ) تولستوي1  
  مفهوم اين رباعي خيام در كدام گزينه آمده است؟ -154

ـــا ـــه ب ـــو آن قصـــر ك ـــي زد پهل ـــرخ هم  چ
 اي اش فاختـــه ديـــديم كـــه بـــر كنگـــره

 

 بــــر درگــــه آن شــــهان نهادنــــدي رو
 بنشســـته همـــي گفـــت كـــه كوكـــو كوكـــو

 
  

) پاســبان قصــر بخــتش هســت خورشــيد بلنــد1
ــن2 ــران مك ــود وي ــر خ ــاخ عم ــنج ك ــد گ ــر امي ) ب
) ســر بــه خــاك آورد امــروز آنكــه افســر داشــت دي3
ــت4 ــل راس ــاخ وص ــرٔه ك ــه كنگ ــي ك ــن سركش ) اي

 

ــبان  ــد پاس ــيد زيب ــود خورش ــردون ب ــون گ ــر چ قص
ــنج ــواني گ ــه خ ــت كانچ ــت اژدر اس ــش پش ــه نق نام

ــار ــود پ ــردن ب ــه گ ــال آنك ــرد امس ــه دوزخ ب ــن ب ت
ـــــود ـــــاك در ش ـــــتانۀ او خ ـــــر آس ـــــرها ب س

 

  است؟ نيامدهمفهوم بيت زير در كدام گزينه  -155
ـــا ـــت دني ـــه نعم ـــع ب ـــل طم ـــدٔه اه  دي

 

ــود هم ــر نش ــبنمپ ــه ش ــاه ب ــه چ ــان ك  چن
 

  

چـه ممكـن اسـت؟ ) چشم حريص و سيري جاه اين 1
ــر2 ــدٔه فق ــه يــك مشــت خــاك دي ــوانگر اســت ب ) ت
بينـد ) همين سرگشتگي چشم حـريص از مـال مـي3
ــت4 ــتن خطاس ــتي جس ــا راس ــال دني ــريص م ) از ح

 

هــر چنــد شــمع نــور فشــاند لگــن تهــي اســت 
ـــت ـــوانگر نيس ـــنج زر ت ـــد گ ـــه ص ـــريص ب دل ح

ينـــدب چـــه آســـايش ز خـــرمن ديـــدٔه غربـــال مـــي
ـــار را ـــت م ـــيچ و خـــم ز طين ـــنج پ ـــارد گ ـــر ني ب
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  مفهوم بيت زير در كدام گزينه تكرار شده است؟ -156
 آن كــس اســت اهــل بشــارت كــه اشــارت دانــد

 

 هــا هســت بســي محــرم اســرار كجاســت؟ نكتــه 
 

  

ـــه ) اشـــاره1 ـــم ن ـــيش اهـــل نظـــر فه ـــه پ اي، ورن
ــارت2 ــك اش ــوده ي ــدرت بنم ــت ق ــه دس ــه ب ) ناگ
ــرار 3 ــرم اس ــت) مح ــوش نيس ــان و گ ــان زب خاموش
ــرم4 ــرار را مح ــوهر اس ــد گ ــوان ش ــي ت ــه خاموش ) ب

 

ــت  ــت و ز گف ــيش اس ــاره در پ ــن اش ــريح اي ــوي ص گ
ـــوده ـــر نم ـــدين اث ـــو چن ـــارت ت ـــك اش ـــن ي اي
مــــن شكســــت رنگــــم آوازم ز دل بايــــد شــــنيد
ــا ــزن دري ــد مخ ــب، ش ــار ل ــا بســت از گفت ــدف ت ص

 

  مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ -157
ــا ــاپيش ــرم م ــازد ج ــرچين نس ــو را پ ــو ت  ني عف

 

 هــا آيينــه كــي بــر هــم خــورد از زشــتي تمثــال 
 

  

ســــان كرمــــي عفــــو خطــــا آشــــامت ) دارد آن1
ــــا را2 ــــان م ــــف پريش ــــن از لط ــــا رب مك ) ي
ــــديش3 ــــاه آن مين ــــا ز گن ــــاي روي زيب ) بگش
ترسـم ) فلك آيينه رنگ آمد مكـن عصـيان كـه مـي4

 

ـــاه  ـــۀ صـــد بحـــر گن ـــد ماي ـــر نكن ـــبش ت ـــه ل ك
ـــر  ـــا راه ـــيان م ـــرم و عص ـــه هســـت ج ـــد ك چن

بـــه خـــدا كـــه كـــافرم مـــن تـــو اگـــر گنـــاه داري
ـــبانش ـــاه غض ـــو ناگ ـــيان ت ـــورت عص ـــد ص نماي

 

  دارد؟ تفاوتمفهوم كدام گزينه با بقيه  -158
آنچـــه رقـــم شـــد صـــواب دان ) از كلـــك صـــنع ز1
ــــــان2 ــــــين و زم ــــــت زم ــــــه در خلق ) آنك
ــد3 ــق زن ــه نط ــافظ چگون ــو ح ــن ت ــف حس ) ز وص
ــ4 ــه م ــر ذره ك ــيد در او پيداســت ي) ه ــي خورش بين

 

فكــــر خطــــا بــــود كــــه خيــــال خطــــا كنــــد 
ــــــش ــــــج قلم ــــــت ك ــــــويي نرف ــــــر م س
ــــي ــــدايي وراي ادراك ــــنع خ ــــو ص ــــه همچ ك
ـــه كمـــال اوســـت ـــل ب ـــود حاشـــا كام ـــاقص نب ن

 

  بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ مقابلمفهوم  -159
ــن ــه م ــدي ك ــرون آم ــوه ب ــزار جل ــد ه ــا ص  ب

 

 ابـــا صـــد هـــزار ديـــده تماشـــا كـــنم تـــو ر  
 

  

ــي1 ــه م ــن چ ــيد م ــي ص ــويش پ ــمند خ ــازي ) س ت
) نه عجب گر دل من زلـف تـو را صـيد شـده اسـت2
ــيد دل3 ــراي ص ــش ب ــبا زلف ــا ص ــرد ) ت ــاز ك ــا ب ه
ــي4 ــتانه م ــرد ) مس ــا نك ــوي م ــر س ــت و نظ گذش

 

ــدم  ــته در بن ــيد بس ــود ص ــو خ ــه دام ت ــن ب ــه م ك
ـــو دام صـــيد دل باشـــد جـــايي ـــف ت ـــود زل ـــه ب ك

اري نيافـــتآن كمنـــد فتنـــه را چـــون مـــن گرفتـــ
مهـــري حبيــــب تنهـــا نصـــيب دل شـــده بـــي

 

  دارد؟ تفاوتمفهوم كدام گزينه با ابيات ديگر  -160
) چشم مـا چـون زاهـدان بـر ميـؤه فـردوس نيسـت1
شـود خانـه بهشـت مـي نهـي  چو به دست مـي  ) مي2
ــور3 ــين قص ــود ع ــه ب ــواهم ك ــور نخ ــحبت ح ) ص
ـــور4 ـــر ح ـــوبي و قص ـــايۀ ط ـــت و س ـــاغ بهش ) ب

 

آن ســــيب زنخــــدانيم مــــا تشــــنۀ بــــويي از 
ــي ــوش م ــمۀ ن ــام را چش ــويش ج ــب خ ــي وز ل كن

ــــردازم ــــري پ ــــا دگ ــــر ب ــــو اگ ــــال ت ــــا خي ب
كـــنم بـــا خـــاك كـــوي دوســـت برابـــر نمـــي

 

  است؟ متفاوتدر كدام گزينه » خضر«شخصيت  -161
پيمــا هســت ســرگردان خضــر ) هــر طــرف صــد راه1
) تو دسـتگير شـو اي خضـر پـي خجسـته كـه مـن2
ــزا3 ــه س ــر چ ــه ه ــر ك ــه ه ــيدند) ب ــود بخش وار ب
ـــر ظلمـــات اســـت خضـــر راهـــي كـــو4 ) گـــذار ب

 

ــا كــه را افتــد در ايــن وادي بــه كــف دامــان خضــر  ت
ـــــي ـــــاده م ـــــد روم و همرهـــــان ســـــواران پي ان

ــــت ــــوان ياف ــــر آب حي ــــه و خض ــــكندر آين س
ـــــرد ـــــا بب ـــــي آب م ـــــĤتش محروم ـــــاد ك مب

 

  مفهوم عبارت زير با كدام گزينه متناسب است؟ -162
  »ي را مسلم شود كه با خود نباشد و ترك خود بكند.در عشق قدم نهادن كس«  

ــرد1 ــداش ك ــگ رو پي ــان رن ــود پنه ــرّي ب ) عشــق س
ــو تهــي از حــق از آنــي كــز خــودي خــود پــري2 ) ت
ثبــات قــدم ) ســلوك عشــق محــال اســت بــي3
ــاك وادي عشــق4 ــه بــه خ ــه احتيــاط قــدم ن ) ب

 

مشـــك اگـــر پنهـــان بـــود پنهـــان نـــدارد بـــوي را 
ويشــتن گــردي تهــيپــر ز حــق آن دم شــوي كــز خ

قـــدم بـــه صـــدق نـــه اي دل، خـــدا ثبـــات دهـــد
ــت ــوار اس ــق خونخ ــان عش ــار بياب ــاك و خ ــه خ ك

 

  است؟ نيامدهمفهوم بيت زير در كدام گزينه  -163
 الوقــــت باشـــد اي رفيــــق صـــوفي ابـــن

 

 نيســـت فـــردا گفـــتن از شـــرط طريـــق 
 

  

ـــــردا1 ـــــه ف ـــــرت ب ـــــت عش ـــــيفكن نوب ) م
ــــي2 ــــلت م ــــروز وص ــــر ام ــــت ) اگ ــــد دس ده
ـــــ3 ـــــه نق ـــــانيم) ب ـــــتي برفش ـــــروز دس د ام
ـــام4 ـــۀ ك ـــه گنجين ـــت ب ـــرو رف ـــروز ف ـــايم ام ) پ

 

ـــــــروز  ـــــــا داري ام ـــــــايش مهي ـــــــو آس چ
نبايـــــد دل ســـــوي فـــــردا تـــــو را بســـــت
ـــــــانيم ـــــــروز در روي جه ـــــــد ام ـــــــه نق ك
كــــامم امــــروز برآمــــد بــــه مــــراد دل خــــويش
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  است؟ نادرستمفهوم كدام عبارت  -164
  افتد: ناتواني عقل از درك و شناخت / كاله از سر كودك عقل مي شا/ كه به هنگام تما ) چندان تناوري و بلند1  
  ) از دست ما بر ريگ صحرا نطع كردند: ما را در گرماي كوير شكنجه كردند.2  
  عشقي مرگ است. ياب: حيات واقعي در عاشقي است و بي عشق مي شناس و ممات بي ) حيات از عشق مي3  
  شود. دستي صورت نبندد: فقر باعث عدم آرامش مي تنگ) فراغت با فاقه نپيوندد و جمعيت در 4  
  است؟ نادرستبرابري كدام گزينه از نظر مفهومي  -165
  مانند سلسلۀ خصومت بجنبانند. دليل از خصم فرو : سنت جاهالن است كه چون به»تَهِ لَاَرجُمنَّكلم تَنْ لَئِنْ) «1  
  هر جا كه گل است خار است.»: مةٍ كانوا فيها فاكهينمٍ كريم و نعو مقا جَنّاتٍ و عُيونٍ و زروعٍ كم تَرَكوا مِنْ) «2  
  توان عزيز بود. در فكر آن گودالم كه خون تو را مكيد/ هيچ گودالي را چنين رفيع نديده بودم/ در حضيض هم مي»: المكان بالمكين  شرف) «3  
  گاه عشق پنهان دارد و بر عشق بميرد شهيد است. شود و آنكه عاشق  هر»: مَن عَشِقَ وَ عَفَّ ثُم كَتَم فماتَ، ماتَ شهيداً) «4  

  
 ) ۱۶۶-۱۷۱عّین األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو الّتعریب أو املفهوم(:  

  »:طَِفئ الّشعلة!أشعلت عود الکربیت و ظّنت أنّها جالسة بجانب مدفأة کبیرة و تراءت لها جّدتها العجوز قبل أن تَن« -۱۶۶

) چوب کربیت را روشن کرد و گامن کرد که در کنار یک بخاری بزرگ نشسته است و قبل از آنکه شعله خاموش گردد، مادربزرگ پیـرش ۱  

  برای او منایان شد!

دیـد قبـل از اینکـه کرد در کنار بخاری بزرگ نشسته است و مادربزرگ نـاتوان خـود را  که فکر می ) چوب کربیتی را روشن کرد در حالی۲  

  شعله خاموش شود!

ور شد و پنداشت که بخاری بزرگی در کنار اوست و مادربزرگ نـاتوانش در برابـر دیـدگانش ظـاهر گشـت قبـل از  ) چوب کربیت شعله۳  

  خاموش شدن شعله!

کند قبل از اینکه شعله را  ) پس از روشن شدن چوب کربیت او پنداشت که کنار بخاری بزرگی نشسته و مادربزرگ پیرش را مشاهده می۴  

  خاموش کند!

  »:منهم! تتعلّمُ  فرعٍ   کلِّ إذا أردت إلقاء رداء الجهل عن کتفیک فاتّجه إلی العلامء املجیدین يف« -۱۶۷

  ها یاد بگیر! ها به دانشمندان ماهر مراجعه کن و از آن هایت بیندازی در همۀ رشته ) هر زمان بخواهی که جامۀ نادانی را از شانه۱  

  آموزی! ها می که از آن هایت پایین بیندازی پس به دانشمندان خربه در هر رشته رو کن در حالی هرگاه که بخواهی جامۀ جهل را از شانه) ۲  

  ها یاد بگیری! ) اگر خواستار درآوردن لباس نادانی هستی پس باید به دانشمندان ماهر در هر رشته رجوع منایی و از آن۳  

  ها یاد بگیری! هایت گرفتی به دانشمندان خربه باید مراجعه منایی و هر رشته را از آن به برداشنت لباس نادانی از شانه) هر وقت تصمیم ۴  

  عّین الّصحیح: -۱۶۸

  ّي للمرأة!: باال رفنت سطح علمی زن، نشانۀ خوشبختی یک جامعه است!العلم ) ِمن سعادة املجتمع رفع املستوی۱  

  هنگام که جلوه منود! هنگام که پوشیده شد و قسم به روز آن : قسم به شب آن)الّنهار إذا تجلّی و اللّیل إذا یغشی و() ۲  

  ها به توافق رسیدند که پیرزن را به مقّر پادشاه برسانند! ) إتّفقوا أن یوصلوا العجوز إلی مقّر الحاکم!: آن۳  

  رزن بیدار شد!) رصاخ العجوز أیقظ القریة مذعورة!: روستا، هراسان از فریاد پی۴  

   املفهوم:عّین الّصحیح يف -۱۶۹

ـــو مـــات مـــن ظـــأم۱ ـــاس مـــن ل ) و أحـــزم الّن

ـــاری    ـــمت ج ـــک ز چش ـــود اش ـــواهی نش خ

ــــرت۲ ــــن إذا نظ ــــالً م ــــاس عق ــــزر الّن ) و أغ

ــت    ــرار نیس ــا ق ــه دنی ــه ب ــو را همیش ــا ت جان

ـــــه۳ ـــــاآلراء دام ل ـــــیش ب ـــــر الع ـــــن دبّ ) م

مشــــــورت کــــــه بنشــــــانی مــــــیخ بــــــی   

ــــــ۴ ــــــال العل ــــــت) و ال ین ــــــی رشف ی إّال فت

نگـــــه کـــــن بـــــدین گـــــردش روزگـــــار  
  

ـــــدرا  ـــــی یعـــــرف الّص ـــــورد حتّ ال یقـــــرب ال

ــــــاری ــــــردا ک ــــــرای ف ــــــه ب ــــــروز من ز ام

ــــــرباً  ــــــالغیر معت ــــــدا ب ــــــراً غ ــــــاه أم عین

خـــوش مـــدار زانکـــه بـــر او اعتبـــار نیســـت دل

ـــــذراً  ـــــب معت ـــــه الخط ـــــاء إلی ـــــفواً و ج ص

جـــــــز پشـــــــیامنی بـــــــر نیـــــــارد بـــــــه

خاللـــــــه فأطـــــــاع الـــــــّدهر مـــــــا أمـــــــراً 

ــــه  ــــذردک ــــی بگ ــــا هم ــــر م ــــاد ب ــــون ب چ
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  »:شود! ساخته می» أفعل«ها داللت کند، بر وزن  ها یا عیب صفت مشّبهه اگر بر رنگ« -۱۷۰

  ) إّن الّصفَة املشبّهة إذا َدلَّت علی األلوان أو العیوب تُصاُغ علی وزن أفعَل!۱  

  أفعَل!علی وزن  غْ َدلَّت الّصفة املشبّهة علی لوٍن أو عیب تُصا  ) إنْ ۲  

  ) إذا تَدلُّ صفة املشبّهة علی األلوان و العیوب ستُصاُغ علی وزن أفعٍل!۳  

  علی وزن أفعٍل! َدلّت علی األلوان و العیوب تُِصغْ  ) الّصفة املشبّهة إنْ ۴  

  عّین الّصحیح: -۱۷۱

  ، إبن عندکّن مستقبالً جمیالً!) ای دخرتانم، نزد خود آیندۀ زیبا بسازید!: یا بنايت۱  

  و خود را از هوای نفس نجات دهید!: و نَجِّ أنفسکّن من الهوی الّنفس! )۲  

  برد!: و کذلک أراکّن اللّه منزلکّن! گونه خدا نیز جایگاهتان را باال می ) و این۳  

  دهد!: و یُنّجیکّن من ّرش األعداء األجنبیّین! ) و شام را از ّرش دشمنان بیگانه نجات می۴  

 ۱۷۳و  ۱۷۲ (عراب و الّتحلیل الّرصيفّ اإل  عّین الّصحیح يف(:  

  !»:  املفعول املطلق منصوباً من دون فعلقد یأيت« -۱۷۲

/ فعل مرفوع بالّضّمة و فاعله اإلسم الظّاهر -ّي للمعلوماملبن -: فعل مضارع، مجرّد ثاليثّ ) یأيت۱     متعدٍّ

  نعت و مرفوع بالتّبعیّة ممنوع من الّرصف/ -مشتّق و إسم مفعول -مذکّر -مفرد -) املطلق: إسم۲  

  نکرة/ مفعول مطلق و منصوب -مشتّق و إسم مفعول من مزید -مفرد -) منصوباً: إسم۳  

  نکرة/ املضاف إلیه و مجرور -منرصف -معرب -جامد -مفرد -) فعل: إسم۴  

أدرکــــــت کنههــــــا طیــــــور الــــــّروايب« -۱۷۳
  

ــــــــوالً   ــــــــلَّ جه ــــــــار أن تظ ــــــــن الع »فِم
  

  صحیح/ فعل مرفوع و تأنیثه واجب -متعدٍّ  - بزیادة حرٍف واحداليثّ مزید ث -) أدرکت: فعل ماٍض ۱  

  ممنوع من الّرصف/ فاعل و مرفوع بالّضّمة -معرفة -جامد -جمع التّکسیر -) طیور: إسم۲  

  صحیح و مضاعف/ من الّنواسخ و إسمه ضمیر أنت املسترت -مجرّد ثاليثّ  -) تظّل: للمخاطب۳  

  نکرة/ حال و منصوب بالفتحة -معرب -صفة مشبّهة مشتّق و -مفرد -) جهوالً: إسم۴  

 ۱۷۵و  ۱۷۴الّتشکیل ( عّین الّصحیح يف(:  

  »:قبضنا إلیک قبل أن یسبق مقتک إلینا! طاعتک و إّال فاإله العاملین عّمرنا ما کان عمرنا بذلة يف« -۱۷۴

رَنا۲    تُکَ َمقْ  -َل قَبْ  -لَةً ِبذْ  -) إلهَ ۱     َمقتَکَ  -طاَعِتکَ  -ُعمرُنا -) َعمَّ

  َمقتَکَ  -طاَعِتکَ  -ُعمرَنا -) العالَمینَ ۴    ِبَق یَسْ  -ناِبضْ فاقْ  -لَةٌ ِبذْ  -) إلهُ ۳  

  »:ارکم ثّم تدعون فال یستجاب لکم دعاؤکم!ي عن املنکر فیولّی علیکم رش إیّاکم و ترک الّنه« -۱۷۵

  عونَ دْ تَ  -رشاُرکم -يِ النَّه -کَ ) تَْر ۲    ُدعاُؤکم -تُدعونَ  -املُنَکرِ  -) تَرکُ ۱  

  ُدعاُؤکم -تَجاَب یُسْ  -یََويلِّ  -) املُنَکرِ ۴  ُدعاَؤکم -تَجاُب یُسْ  -ِرشاَرکم -يَ ) النَّهْ ۳  

 ) ۱۷۶-۱۸۵عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة(:  

  عّین املثّنی نکرًة:  -۱۷۶

  ! بإفتخاري والديت قبّلت ید) إيّن ۲  ) الّنعمتان املجهولتان هام الّصحة و األمان!۱  

  ) للّذین خافوا مقام ربّهم جّنتان!۴   هذه املدارس!) ما رأیُت کسالن يف۳  

  :عّین املشتّق ِمن املجرّد الّثاليثّ  -۱۷۷

ضٌة!۲  ) هؤالء املجاهدون مهندسو الحضارات اإلنسانیّة!۱     ) إّن أسعار هذه القامش الُقطنیّة ُمخفَّ

  ّي للمرأة!العلم ِمن سعادة املجتمع رفع املُستوی) ۴  فذهبت و أحرضُت لها الطّبیب! مریضة ي) آِسٌف! اُمّ ۳  

   تعیین عائد الّصلة:يف الخطأعّین  -۱۷۸

  »ها«نَبغ فیها املسلمون کثیرة جّداً!: ضمیر  ي) العلوم الّت۱  

  املسترت» هو« العامل!: ضمیر ي وضع أساس صناعة الورق يف) إنّه هو الّذ۲  

  املسترت» هو« !: ضمیريي ما أدفع به دین) ما کان عند۳  

  اإلنسان!: عائد الّصلة محذوف ادی أقصی نقاط األرض مبا قّدمت ) و ظهر الفساد يف۴  

  عّین إعراب الّنائب للفاعل محلّیاً: -۱۷۹

  )و َمن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً () ۲   بالد سوریا!) إنّا نُقاتل أحد عرش إرهابیّاً يف۱  

   هذه األفعال حذف الّنون!) ینوب عن الفتحة يف۴  )مثالً إذا قومک منه یَصّدونو ملّا ُرضب ابن مریم () ۳  
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  :عّین املضارع إعرابه أصيلّ  -۱۸۰

  ي!ي ال تَردَّ حاَجت) إله۲  )أمل یأتِکم نبأ الّذین من قبلُکم() ۱  

  )فلیَنظر اإلنسان ِممَّ ُخلق() ۴  )ناقُل مل تُؤمنوا و لکن قولوا أسلَمْ () ۳  
  »یداها تَیبسان من شّدة الربد!«............... للفراغ:  غیر املناسبعّین  -۱۸۱

  ) أخذ۴  ) کانَت۳  ) تَکاد۲  ) إنّ ۱  

  عّین الّتأکید علی وقوع الفعل: -۱۸۲

   املهلکة!نایا خوفاً من الّسقوط يف) أجتَنب عن الدّ ۲  تکبه!نر ِمن أن  ) ِخفنا من الّذنوب خوفاً َمنعنا۱  

  ه!ي کانت تتصّدق دامئاً تصّدقاً مؤمنًة باللّ إّن أخت) ۴  ي تصّدق املؤمنین!علی املحتاجین کّل ما عند) أتصّدق ۳  

  عّین الحال صاحُبها ضمیر: -۱۸۳

  ي متّر مّر الّسحاب!) تحسب الجبال جامدًة و ه۲  ) کنُت بقراءة الّصحف الّصباحیّة ُمهتاّمً فلذا إشرتیتها!۱  

  ي، هل جئَت إلی اُّمک مریضًة؟!) یا أخ۴  حمل الطّعام ألطفاله!) الطّائر هبط علی شجرٍة ی۳  

  ي:نوعه عن الباق یختلفعّین الّتمییز  -۱۸۴

  ) ساجدین رأیت أحد عرش کوکباً و الّشمس و القمر رأیتهم يلإيّن () ۲  )إنّک لن تخرق األرض و لن تبلغ الجبال طوالً() ۱  

  )و یخّرون األذقان یبکون و یزیدهم خشوعاً () ۴  )تَرِن أنا أقّل منک ماالً و ولداً  إنْ () ۳  
  ...............!»ال یُجیب الّدعاء «............... عّین املناسب للفراغین:  -۱۸۵

  هُ إّال اللّ  -ا سائٌل ی) ۴  هِ غیَر اللّ  -ي البالدِ ) یا مستضعف۳  إّال اللّهَ  -) یا صاحَب الغمِّ ۲  غیُر ربِّکم -) أیُّها املضطّرون۱  

  

  هاي تاريخي از زبان خودشان است؟ كدام مورد، شامل خاطرات و ماجراهاي زندگي شخصيت -186
  ) سيره4  ) وفيات3  ) رجال2  ) حسب حال1  
  بود؟ كرده تقسيم طوفان از بعد و قبل به را خود تاريخ باستاني، قوم كدام -187
  ها ييآريا ) 4  ها بابلي) 3  مصريان) 2  سومريان) 1  
  بود؟ شده اقتباس كشور كدام از لس،فَ و درهم دينار، مانند اسالمي ٔهدور اوايل در ها سكه رايج هاي نام -188
  روم) 4  يونان) 3  چين) 2  هند) 1  
 از يـك هـيچ كـه گذاشـته، دوراني به قدم كه بود باور اين بر و كرد مي احساس جديدي كامالً دوران سرآغاز را، تحول كدام نوزدهم قرن بشر -189

  بودند؟ نشده وارد بدان پيشينيان
  فضا به انسان سفر) 4  اي هسته سالح ساخت) 3  ارتباطات گسترش) 2  صنعتي انقالب) 1  
  شدند؟ مي نگهداري محلي چه در ايران در اسناد جديد، هاي خانه وزارت تأسيس از پيش تا -190
  داشت. وجود ملي آرشيو در ها آن از رونوشتي و شدند مي نگهداري ها كتابخانه در) 1  
  شد. مي نگهداري آنجا در اسناد تمام كه داشت وجود دربار در آرشيوي) 2  
  رفتند. ميان از اسناد بيشتر دليل، اين به و شد نمي اسناد نگهداري به توجهي) 3  
  كرد. مي نگهداري خانه در را اسناد حكومتي، و اداري دستگاه هر مسئول) 4  
  بنويسند؟ ديگران براي را خود مشاهدات گرفتند مي تصميم رفتند، مي مسافرت به گذشته در كه سانيك هدف، كدام با -191

  ديگر دولتي ضد بر اتحاد براي سازي زمينه و كشورها اوضاع از اطالعات و اخبار گردآوري) 1  
  منظور شناسايي اماكن ثبت رويدادها بر اساس دستور حاكمان و پادشاهان وقت به) 2  
  مختلف هاي سرزمين تاريخي و انساني طبيعي،هاي  پديده بررسي و پژوهش منظور به) 3  
  بودند. شده رو روبه آن با سفرها در كه انگيزي شگفت و تازه هاي پديده با ديگران آشنايي) 4  
 بـا يكـديگر، بـا ها ملت تمدني ايه ارتباط و صنعت و هنر وضع مردم، روزمرٔه زندگي همچون ها زمينه بعضي در تاريخي هاي كتاب هاي كاستي -192

  شود؟ مي تكميل بشرۀ گذشت ميراث كدام ۀمطالع
  ها نامه زندگي) 4  تاريخي اسناد) 3  باستاني آثار) 2  ها افسانه) 1  
  دادند؟ نشان زيادي عالقه تاريخي هاي منظومه به ها حكومت بعد، به ايران تاريخ دوران كدام از -193
  عباسيان  دورٔه اوايل از) 4  مغوالن حكومت) 3  نژاد ترك هاي سلسله) 2  غزنوي و ساماني )1  
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  چيست؟ گذشته ۀخردمندان بازسازي راه در مورخ براي اصل ترين مهم نويسي، تاريخ جديد هاي شيوه در -194
  آنان تكاپوهاي و مردم زندگي به گسترده توجه) 2  گذشته به مورخ نگريستن جانبه همه) 1  
  تاريخي رويدادهاي منصفانۀ و طرفانه بي ثبت) 4    مورخ بينش و روش در دگرگوني) 3  
  است؟ اسالم از پيش ايران تاريخ گانه سه مراحل از مرحله كدام پايان كياني، پادشاه »كيخسرو« فرمانروايي -195
  اساطيري دوران) 4  حماسي دوران) 3  آريايي پيش دوران )2  تاريخي دوران) 1  
  ؟نشوند منعكس نشريات در ،اند بوده كه گونهآن ها اقعيتو  شود مي باعث عامل كدام -196
  نشريات انتشار در اقتصادي و اعتقادي سياسي، مالحظات) 2  نشريات انتشار زمان تا تاريخي وقايع زماني فاصله) 1  
  وقايع و صاشخا درباره نشريات مطالب بودن محدود و كلي) 4  نشريات در اخبار بررسي و تحقيق براي كافي فرصت نبودن) 3  
  باشد؟ هاي تاريخي مي هاي پديده كدام مورد، از ويژگي -197
  هستند.» تكرار پذير ۀتجرب«ها از نوع  ) اين پديده2  هاي مورد مطالعه در زمان حال وجود دارند. ) پديده1  
  نامند. مي» عقلي ۀتجرب«ها را  ) روش مطالعۀ آن4  است.» روش مطالعۀ مستقيم«ها  ) روش مطالعۀ آن3  
  دهد؟ بر چه اساسي كار خود را انجام مي» تنظيم اخبار« ۀدر يك پژوهش تاريخي، مورخ در مرحل -198
  ها آن ارتباط ميان نيز و وقايع زماني ) ترتيب2  صحيح اخبار و برگزيدن دروغ و غلط اخبار گذاشتن ) كنار1  
  دارند. اطالعاتي دربارٔه موضوع هايي كه نوشته به ه) مراجع4  ) بررسي و تفسير اخبار صحيح گردآوري شده3  
هاي علوم  يك از رشته در قلمرو مطالعات كدام» كشاورزي صنعت و هاي عرصه در وريا فن و ابزار در ساخت تحوالت سير و توليد جريان بررسي« -199

  انساني قرار دارد؟
  شناسي ) باستان4  ) جغرافياي تاريخي3  ) تاريخ فرهنگ و تمدن2  ) تاريخ اجتماعي1  
  جويند؟ مي ياري آثار هنري از دوره، هر فرهنگي اوضاع يا و هاي تاريخي شخصيت و مناطق شهرها، سرگذشت براي تدوين به كدام دليل، مورخان -200
  هاي انساني است. ترين آفرينش ) زيرا هنر، از قديمي1  
  دانست. رخداد تاريخ از اي توان گونه مي را هنري اثر ) چون هر2  
  هنري آثار در جادويي موجود قدرت به نخستين هاي انسان قاداعت دليل ) به3  
  گذاشت. فرقي آنان بين توان نمي كه است نزديك قدر گاهي آن ارتباط بين هنر و تاريخ ) زيرا4  

  
  است؟ نادرست» نگرش سيستمي«كدام گزينه در رابطه با  -201
  تر براي محيط نگري دقيق بعدي و آينده ) عدم تفكر تك2  ديگران ) شناخت بهتر محيط زندگي خود و1  
  ) نزديك شدن به انديشۀ توحيدي4  هاي كمّي و آماري ) استفادٔه كمتر از روش3  
  كدام گزينه با توجه به شكل مقابل درست است؟ -202

  شود. ) در اين سيستم، تأثير متقابل سيستم و محيط ديده نمي1  

  ند.هست هاي اين سيستم ق از خروجيبخير و تعّر) محصول كشاورزي، ت2  

  شود. ) به اين نوع سيستم، چرخه يا چرخۀ مواد نيز گفته مي3  

  اساس چگونگي مبادلۀ ماده، سيستم ساده نام دارد. ) اين نوع سيستم بر4  

  كدام اهداف آموزشي جغرافيا است؟ ترتيب) مربوط به ، (به»ها تفسير و ارزيابي داده«و » شناخت و درك مكان زندگي«هر يك از موارد  -203
  برداري عاقالنه و مطلوب از محيط درك لزوم حفاظت و بهره -گزاري از مواهب الهي پرورش روحيۀ قدرداني و سپاس) 1  
  هاي زندگي فردي و اجتماعي تقويت مهارت -تقويت احساس تعلق به كشور و هويت ملي) 2  
  گزاري از مواهب الهي پرورش روحيۀ قدرداني و سپاس -هاي زندگي فردي و اجتماعي تقويت مهارت) 3  
  هاي زندگي فردي و اجتماعي تقويت مهارت -عنوان خانۀ بزرگ شناخت جغرافياي جهان به) 4  
صورت مجزا  را به جوّ اصول و قوانين حاكم بر............... ضروري است و  .هايي مانند .............. هاي جغرافيايي، استفاده از رشته در تحليل سيستم -204

  كند. و انفرادي مطالعه مي
  هواشناسي -) كارتوگرافي و آمار2  آب و هواشناسي -) سنجش از دور و ژئومورفولوژي1  
  هواشناسي -كشي و ژئومورفولوژي ) نقشه4  شناسي اقليم -) سنجش از دور و كارتوگرافي3  
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  درست است؟ رو روبه  رخ ناهمواري كدام گزينه با توجه به نيم -205
  
  
  
  

  1 (    2 (  

  

  

  3 (    4(   

  

كمك دسـتگاه  هاي هوايي به نقشه، به  تبديل عكس فرآيندها است و  پديده............... گيري  برداري زميني، اندازه در نقشه» برداشت«منظور از  -206
  گيرد. ............... صورت مي

  تئودوليت -) موقعيت و ابعاد4  فتوگرامتري -) ارتفاع و مقياس3  فتوگرامتري -عاد) موقعيت و اب2  تئودوليت -) ارتفاع و مقياس1  
توان اندازٔه واقعي را محاسبه كرد؟ براي تهيـۀ  برداري كوچك يا بزرگ شود، مي چه نقشه در مراحل چاپ يا كپيبا استفاده از كدام مقياس چنان -207

  شود؟ از كدام مقياس استفاده مي» هاي شهرسازي نقشه«

 -بياني) 1  
,
1

20 000
1-ترسيمي) 2   

5000
1 -بياني) 3   

100
1 -ترسيمي) 4   

700
   

  چيست؟» مدار استاندارد«منظور از  -208
  س است.مداري در سيستم تصوير مخروطي كه در آن سطح مخروط با كره مما) 1  
  شوند. النهارها به شكل خطوطي متقاطع ظاهر مي مداري در سيستم تصوير قطبي كه نصف) 2  
  النهارها عمود و متقاطع است. اي با نصف مداري كه در آن سيستم تصوير استوانه) 3  
  صورت دواير متحدالمركز است. مداري كه در آن سيستم تصوير مسطح به) 4  
  اي اشاره دارد؟ تفاوتي از يك پژوهش فناوري رايانهم ٔهشيو به  گزينهكدام  -209
  ) اينترانت2    هاي اطالعاتي ) بانك1  
  بانكي بين ۀ) شبك4    رساني جهاني هاي اطالع ) شبكه3  
  شود؟ انجام ديبا  ريز  اقدامات كدام بيترت به آن، تير يمد  و ستميس از پر و دهيچيپ جهان آسان و قيدق درك يبرا -210
  تيواقع به شدن كينزد  و ها مدل كردن مرتبط و دادن گسترش -مدل ساخت -اجزا نيب تعامل شناخت) 1  
   تيواقع به شدن كينزد  يبرا ها مدل كردن مرتبط و دادن گسترش -اجزا نيب تعامل شناخت -مدل صورت به ستميس دادن نشان) 2  
  تيواقع به شدن كينزد  منظور به آن دادن رشگست و اطالعات بيترك -يسازمان چارت و ماكت ساخت -اجزا نيب تعامل شناخت) 3  
  مدل ساخت -تيواقع به شدن كينزد  يبرا ها مدل كردن مرتبط و دادن گسترش -اجزا نيب تعامل شناخت) 4  
  درست است؟» جمعيت«كدام گزينه در رابطه با نتايج آمايش سرزمين در زمينۀ  -211

  ها يافتگي آن ز صنعتي كشور و درجۀ توسعهتعيين مراك) 2  جديد براي شهرها هاي تعيين محدوده) 1  
  ها هاي توسعۀ آن روستايي با توجه به اولويت هاي تعيين محدوده) 4  وري كشاورزي كشور با تأكيد بر كاربري اراضي مديريت زمين و بهره) 3  
  هاي زير است؟ كدام گزينه پاسخ درست و كامل پرسش -212
  دهد؟ شان ميالف) شكل مقابل آمايش در كدام سطح را ن  
عنوان ابزار توسعۀ فضايي كشور  ب) در كدام مرحله از آمايش سرزمين ايران، طرح آمايش به  

  مطرح شد؟
  ب) سوم  ) الف) محلي2  ) چهارمب  ) الف) كشوري1  
  ب) دوم  ) الف) كشوري4  ب) دوم  ) الف) محلي3  
  است؟ نادرست »آمايش سرزمين«كدام گزينه در رابطه با  -213
  سرزمين به كمك جغرافياي كاربردي آمده است تا به نتايج مطلوب برسد.آمايش ) 1  
  منظور رسيدن به توسعۀ پايدار است. هدف آمايش سرزمين، سازماندهي مطلوب فضا به) 2  
  هاي اقتصادي و اجتماعي، عناصر مشترك جغرافيا و آمايش سرزمين است. انسان، حكومت و فعاليت) 3  
  گيرد. ارزش اعتقادي و فرهنگي با ابزار علم و تجربه در طول زمان شكل ميآمايش بر اساس  ۀبرنام) 4  
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  است؟  نادرستهاي منطقه در آمايش،  قابليت ۀكدام گزينه در ارتباط با كاربرد نقش -214
  ) مشخص كردن وسعت و توان هر منطقه2  محيطي مشابه ) شناسايي واحدهاي زيست1  
  ها آن اساس  برريزي منطقه  ) آمايش و برنامه4  زمين ) پي بردن به محدوديت منابع سر 3  
  است؟ نادرستكدام گزينه در رابطه با كاربردهاي سنجش از دور  - 215
  ها آن قيدق يبند  دسته و نيزم سطح يها دهيپد  از اعتماد قابل يها داده يۀته) 1  
  ينيزم منابع از يبردار  بهره منظور به يا ماهواره ريتصاو  پردازش و ها دهيپد  ييشناسا ) 2  
  مختلف يها زمان به مربوط ريتصاو  ۀسيمقا  قيطر  از يعيطب مخاطرات اثر بر وارده يها خسارت برآورد و يابيارز ) 3  
  دور از سنجش از حاصل خامِ و هياول يها داده ليتحل و هيتجز ) 4  

  
انتقال مشكالت حاد دروني كشورهاي غربي بـه «و » از بين رفتن بازار مصرف«، »دن واحدهاي درون يك فرهنگ و تم چالش«يك از موارد  هر -216

  ترتيب مربوط به كدام مورد است؟ ، به»بيرون از مرزهاي خود
  استعمارگر و استعمارزده -محصولي اقتصاد تك -) شمال و جنوب2  نيافته يافته و توسعه توسعه -امپرياليسم اقتصادي -) بحران اقتصادي1  
  بحران اقتصادي -چالش فقر و غنا -) رابطۀ مركز و پيرامون4  رابطۀ مركز و پيرامون -بحران اقتصادي -بلوك شرق و غرب ) چالش3  
  ترتيب با چه مفاهيمي مرتبط است؟ موارد زير به -217
   پذيرفتن برتري مطلق فرهنگ غرب و جهاني شدن  
    يافتن استقالل سياسي توسط جامعۀ تحت نفوذباز  
    منطقۀ تحت تصرف اقتصادي يا نظاميفرو ريختن مقاومت فرهنگي  
  حفظ هويت فرهنگي -استعمار فرانو -) استعار نو2  امپرياليسم فرهنگي -حفظ هويت فرهنگي -) استعمار فرانو1  
  امپرياليسم فرهنگي -ني و قويبرخورداري از فرهنگ غ -) استعمار نو4  برخورداري از فرهنگ غني و قوي -جهاني شدن -) امپرياليسم فرهنگي3  
  شود؟ فرهنگ مطلوب جهاني تحقق نيابد، نتايج زير حاصل ميهاي متعلق به يك  يك از ارزش كه كدام ترتيب در صورتي به -218
   از بين رفتن مقاومت يك فرهنگ  
   هاي روحي و رواني گرفتاري انسانيت در بحران  
    هاي مختلف و ارزشنداشتن معيار و ميزاني براي سنجش عقايد  
   كند. ديگر معناي خود را پيدا مي هاي ارزشي كه همواره در كنار و دامان ارزش  
  يت و آزاديحّر -عقالنيت -معنويت -) مسئوليت و تعهد2  يت و آزاديحّر -معنويت -حقيقت -) عقالنيت1  
  يت و آزاديحّر -حقيقت -معنويت -) مسئوليت و تعهد4  حقيقت -مسئوليت و تعهد -معنويت -) عدالت و قسط3  
  كردند و عامل مخدوش ساختن وحدت امت اسالمي چه بود؟ چه كساني خطرات سلطۀ فرهنگ غرب و فراموشي فرهنگ و هويت اسالمي را گوشزد مي -219
  مقهور شدن دولتمردان جوامع اسالمي در مقابل قدرت نظامي و صنعتي غرب -) متفكران جهان اسالم1  
  م توسط نخبگان كشورهاي اسالميسهاي غربي نظير ناسيوناليسم و ماركسي استفاده از روش -م) متفكران جهان اسال2  
  الگوپذيري متفكران جهان اسالم از مكاتب ليبراليستي و ناسيوناليستي -) نخبگان كشورهاي اسالمي3  
  عتي غربمقهور شدن دولتمردان جوامع اسالمي در مقابل قدرت نظامي و صن -) نخبگان كشورهاي اسالمي4  
  ترتيب مربوط به كدام مرحله از گسترش فرهنگ اسالمي است؟ يك از موارد زير به هر -220
   جزيرٔه عربستان به مدينه هاي مختلف براي پذيرش اسالم از سراسر شبه آمدن گروه  
   حذف مظاهر فرهنگ اسالمي  
   ديني جهت بقااده از پوشش مفاهيم هاي مهاجم بيگانه براي استف ناگزير ساختن گروه  
  سوم -چهارم -) اول4  چهارم -سوم -) اول3  اول -چهارم -) دوم2  دوم -سوم -) اول1  
  گيرد؟ ترتيب از چه طريقي صورت مي يك از موارد زير به هر -221
   المللي برداشتن موانع بر سر راه تجارت بين  
   شناسايي و مديريت تغييرات اقتصادي در سطح جهاني  
   هاي ملي ي كشورهاي مختلف و سياستستقالل اقتصادمخدوش ساختن ا  
  المللي هاي بين سازمان -هاي عظيم اطالعاتي شبكه -هاي چند مليتي ) شركت1  
  المللي هاي بين سازمان -هاي عظيم اطالعاتي شبكه -المللي هاي بين ) سازمان2  
  المللي هاي بين سازمان -گسترش صنعت ارتباطات -اي ) بازار مشترك منطقه3  
  اي خاص گذاري در منطقه سرمايه -هاي نيرومند تجارت و توليد جريان -هاي چند مليتي ) انباشت ثروت و پديد آمدن شركت4  
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´ 15 
 پيشنهادي زمان

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

دفترچة شمارة
2-

آزمون شمارة 
11
 

صاصي 
اخت

 )
ساني

گروه علوم ان
 (

  

1515  

صيلي 
سال تح

96
 - 

95
  

  شوند؟ ترتيب به كدام جريان تاريخي مربوط مي اين اتفاقات به -222
   هاي جديد اسالمي در فلسطين گيري انتفاضه و جنبش شكل  
   جديد هاي ملت -آيي دولت پديد  
   تفاده از بمب اتم براي اولين باراس  
  جنگ جهاني اول -ظهور ليبراليسم -) پس از قرارداد كمپ ديويد1  
  جنگ جهاني اول -فرو ريختن حاكميت كليسا -خواهان مصر ) قتل انورسادات توسط اسالم2  
  جنگ جهاني دوم -انقالب فرانسه -) انقالب اسالمي و بازگشت به اسالم3  
  جنگ جهاني دوم -پس از رنسانس -جبهۀ نجات اسالمي ) تشكيل4  
  دهد؟ درستي نشان مي غربي را به در جوامع غير كدام گزينه روند تأثير برخورد استعماري غرب، براي انتقال فرهنگ غربي -223
ايجاد خودباختگي فرهنگـي  ب موارد از دست رفتن حالت فعال و خالق گزينش عناصر فرهنگي در اغل غربي  ) تضعيف ابعاد فرهنگي جوامع غير1  

 فراگيري تحقيقي عناصر فرهنگي ديگر  
فراگيـري  از دست دادن حالت فعال و خالق گزينش عناصر فرهنگـي  ايجاد خودباختگي فرهنگي  غربي  ) تضعيف ابعاد فرهنگي جوامع غير2  

  تقليدي عناصر فرهنگي ديگر
ايجـاد  از دسـت دادن حالـت فعـال و خـالق گـزينش عناصـر فرهنگـي در تمـام مـوارد  غربـي  ) تضعيف ابعاد اقتصادي و سياسي جوامع غير3  

  فراگيري تقليدي عناصر فرهنگي ديگر خودباختگي فرهنگي 
گـزينش  از دست دادن حالت فعـال و خـالق ايجاد خودباختگي فرهنگي در بيشتر مواقع  غربي  ) تضعيف ابعاد اقتصادي و سياسي جوامع غير4  

  فراگيري تقليدي عناصر فرهنگي ديگر اصر فرهنگي عن
  باشد؟ مي نادرستهاي نظام اجتماعي غرب، كدام مورد  پردازي دربارٔه چالش فقر و غنا و چالش در ارتباط با نظريه -224
  كرد. ربي را توجيه ميغ هاي كشورهاي غير هاي غربي در قبال مقاومت ها، عمليات نظامي قدرت ) هانتينگتون با ارائۀ نظريۀ جنگ تمدن1  
  كرد و رويكرد نظري وي رويكردي سكوالر بلكه ماترياليستي بود. داري عبور مي نظام اجتماعي مورد نظر ماركس از فردگرايي ليبراليستي و اقتصاد سرمايه) 2  
د علم تجربي و صنعت، ثروت از طريق غلبـه بـر افزودند، ولي با رش ) اگوست كنت معتقد بود فاتحان در گذشتۀ تاريخ با غنايم جنگي بر ثروت خود مي3  

  آيد. دست مي طبيعت به
هاي نظام  هاي نظري فرهنگ غرب به نقد ليبراليسم اقتصادي پرداخت و با رويكرد ماترياليستي خود، براي مقابله با چالش ) ماركس با قصد عبور از بنيان4  

  كرد. حل انقالبي پيشنهاد مي داري، راه سرمايه
  ترتيب كدام است؟ از كشورهاي جهان اول، جهان سوم و جهان دوم بهمراد  -225
  كشورهاي در حال توسعه -نيافته  مانده و توسعه كشورهاي عقب -يافته ) كشورهاي صنعتي و ثروتمند توسعه1  
كشورهايي كه در كانون بلـوك  -دارند ها قرار كشورهايي كه خارج از بلوك شرق و غرب هستند، ولي تحت نفوذ آن -داري بلوك غرب ) كشورهاي سرمايه2  

  شرق قرار دارند.
كشورهايي كه استعمارگر نبـوده و تحـت نفـوذ ايـن  -گيرند كشورهاي استعمارزده كه تحت نفوذ كشورهاي استعمارگر قرار مي -) كشورهاي استعمارگر3  

  كشورها قرار ندارند.
 -هـا قـرار دارنـد داليل صنعتي شدن تحت نفـوذ آن بلوك شرق و غرب هستند، ولي به  كشورهايي كه خارج از دو -داري بلوك غرب ) كشورهاي سرمايه4  

  ها نيستند. كشورهايي كه خارج از دو بلوك شرق و غرب قرار دارند، ولي تحت نفوذ آن
هـاي ديگـر نيـز  گآيا علم تجربي غربي تنها تفسير ممكن از جهان طبيعت است يا تفسيرهاي متناسب بـا فرهنـ«پاسخ به اين پرسش كه  -226

  ترتيب نتيجۀ كدام عامل بوده و چه پيامدي در پي داشته است؟ ، به»تواند وجود داشته باشد مي
    گيري بحران معرفتي و علمي ناشي از افول روشنگري و ناسازگاري بين عملكرد اقتصادي و سياسي غرب شكل - هاي فرهنگ غرب ترديد در عقايد و ارزش) 1  
  هاي ارزشي دست كشيدن علم مدرن از ارائۀ داوري -تجربي هاي غير هاي علم تجربي در برابر معرفت ت) پي بردن به محدوي2  
  شكاكيت و انكار حقيقت از طريق معرفت علمي و تجربي -هاي عميق فرهنگ غرب هاي هويتي و اليه ) ترديد در بنيان3  
  حسي تجربي و غير هاي غير علمي و تجربي به معرفتمحدود شدن معرفت  -تجربي هاي غير ) وابستگي دانش تجربي به معرفت4  
  ترتيب در فرهنگ غرب چه پيامدهايي را به همراه داشت؟  در طول قرن بيستم، رويكرد سكوالريسم، اومانيسم و روشنگري مدرن به -227
  هاي انقالب فرانسه يابي به آرمان عدم دست -ها و اميدها نيهيليسم، نااميدي و مرگ آرمان -) شكاكيت و انكار حقيقت1  
  ها و اميدها نيهيليسم، نااميدي و مرگ آرمان -هاي انقالب فرانسه يابي به آرمان عدم دست -) شكاكيت و انكار حقيقت2  
  شكاكيت و انكار حقيقت -ها و اميدها نيهيليسم، نااميدي و مرگ آرمان -هاي انقالب فرانسه يابي به آرمان ) عدم دست3  
  ها و اميدها نيهيليسم، نااميدي و مرگ آرمان -شكاكيت و انكار حقيقت -هاي انقالب فرانسه آرمانيابي به  ) عدم دست4  
  كند؟ كدام گزينه پيوند قدرت با تجارت، سرمايه و صنعت را مشخص مي -228
  تجارت نياز به صنعت و رشد ها به ثروت  نياز دولت جايگاه برتر صاحبان ثروت  پوستان آفريقايي  ) بردگي سياه1  
  رشد تجارت نياز به حمايت دولتمردان نياز به ثروت و تجارت بازرگانان  داران  ) انباشت ثروت و موقعيت سرمايه2  
  نياز به انباشت و رشد تجارت و سرمايه   ها به ثروت نياز دولت ) نياز بازرگان به حمايت ناوگان نظامي دولتمردان 3  
  نياز بازرگانان به حمايـت نظـامي دولتمـردان ها به تقويت قدرت سرمايه و ثروت  نياز دولت داران  بت به زمين) جايگاه برتر صاحبان ثروت نس4  

  انباشت ثروت
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  غربي كدام است؟ پيامد ترويج علوم انساني غربي در كشورهاي غير -229
  فتي و دينيهاي معر  ترويج علوم مبتني بر بنيان -) تأثيرگذاري در توزيع فرهنگ سكوالر1  
  هاي معرفتي غرب توسعۀ آموزش مبتني بر بنيان -) تأثيرگذاري در توزيع فرهنگ معنوي2  
  هاي معرفتي بعد از رنسانس توسعۀ روش -) تأثيرگذاري در توزيع فرهنگ ديني3  
  بهاي معنوي و ديني از نگاه فرهنگ غر  بازخواني هويت فرهنگ -) تأثيرگذاري در توزيع جهاني فرهنگ غربي4  
  درست است؟ »غان مسيحي انگيزٔه ديني نداشتند.هاي سكوالر در حمايت از مبل دولت«هاي زير در ارتباط با اين موضوع كه  يك از گزينه كدام -230
  هاي پروتستاني براي حذف قدرت كليسا و ايجاد يك سياست سكوالر  ) به خدمت گرفتن حركت1  
  ز طريق تبليغ مسيحيتغربي ا  ) تأثير بر فرهنگ عمومي جوامع غير2  
  ها و اربابان بزرگ اي فئودال هاي منطقه ) زوال تدريجي قدرت كليسا و ايجاد حاكميت قدرت3  
  هاي جغرافيايي، تاريخي، نژادي و قومي گيري هويت هاي جديد و شكل ملت -) پديد آمدن دولت4  
  درست است؟ »بيداري اسالمي« و» نخستين بيدارگران اسالمي«يك در ارتباط با حركت اجتماعي  كدام -231
  انتقال بيداري به سطح علما و نخبگان جامعۀ اسالمي -) اصالح رفتار حاكمان جوامع اسالمي1  
  اصالح رفتار حاكمان جوامع اسالمي -) انتقال بيداري به سطح علما و فرهنگ عمومي جامعۀ اسالمي2  
  ام بر مدار فقاهت و عدالت در كشورهاي اسالميدهي يك نظ سازمان -) اصالح رفتار حاكمان جوامع اسالمي3  
  اصالح رفتار حاكمان جوامع اسالمي -) سازماندهي يك نظام بر مدار فقاهت و عدالت در كشورهاي اسالمي4  
  ترتيب چگونه بود؟ ، به»روسيه 1917انقالب اكتبر «و » انقالب اسالمي«، »انقالب فرانسه«گيري  نحؤه شكل -232
عـدم وابسـتگي بـه  -كرد هاي روشنگري مدرن عمل مي ها و ارزش و سوسياليستي و با خصلت سكوالر و دنيوي خود در چارچوب آرمان) با رويكرد چپ 1  

  وجود آمده بودند. هاي مدرني شكل گرفت كه پس از رنسانس به ها و ارزش با آرمان -بلوك شرق موجب كاستن از اهميت انقالب اسالمي شده بود
هاي معنوي و توحيدي جهان اسالم براي حفظ هويت  از متن آرمان -وجود آمده بودند  هاي مدرني شكل گرفت كه پس از رنسانس به ارزشها و  ) با آرمان2  

هاي روشنگري مدرن  ها و ارزش با خصلت سكوالر و دنيوي خود در چارچوب آرمان -گرفت اسالمي و تأمين حقوق از دست رفتۀ امت اسالمي شكل مي
  كرد. عمل مي

نخستين انقالبي نبود كه بعد از انقالب فرانسه شـكل  -كرد هاي روشنگري مدرن عمل مي ها و ارزش ) با خصلت سكوالر و دنيوي خود در چارچوب آرمان3  
  وجود آمده بودند.  هاي مدرني شكل گرفت كه پس از رنسانس به ها و ارزش با آرمان -گرفت مي

با هدف قرار دادن نظام سياسي وابسـته بـه بلـوك شـرق و غـرب  -وجود آمده بودند رفت كه پس از رنسانس به هاي مدرني شكل گ ها و ارزش ) با آرمان4  
  ها و احزاب مختلف شكل گرفت. هاي چريكي گروه با جنبش -شكل گرفت

  اعتراض روشنفكران چپ كشورهاي اسالمي به نسل اول از چه نوع است؟ -233
  ستيزي و وابستگي به كشورهاي استعمارگر بود. ري اسالمي و اسالمهاي فك ) از جهت گريز آنان از بنيان1  
  هاي كمونيستي و سوسياليستي شكل گرفت. ) از نوع اعتراضاتي كه طي قرن بيستم در كشورهاي غربي نسبت به عملكرد اقتصادي نظام2  
  كرد. هاي مردمي را سركوب مي ش و مقاومت) اعتراض به كشورهاي استعمارگر كه استقالل سياسي و اقتصادي جوامع اسالمي را مخدو3  
  داري شكل گرفت. هاي ليبراليستي و سرمايه ) از نوع اعتراضاتي كه طي قرن بيستم در كشورهاي غربي نسبت به عملكرد اقتصادي نظام4  
  ؟ستا درستنا» ها جنگ تمدن«يك در رابطه با نظريۀ  كدام -234
عمليـات  -سـاخت ها را در عرض تمدن اسالمي مطرح مـي كرد و ديگر تمدن هنگي و تمدني اعتراف ميبندي جديد فر  گيري قطب ) اين نظريه به شكل1  

  كرد. غربي توجيه مي هاي كشورهاي غير هاي غربي را در قبال مقاومت نظامي قدرت
از اين طريـق هراسـي را  -گرفت ناديده ميها در عرض تمدن اسالمي، جايگاه برجسته و منحصر به فرد انقالب و فرهنگ اسالمي را  ) با طرح ديگر تمدن2  

  گرداند. كه پس از جنگ جهاني دوم، نسبت به بلوك شرق وجود داشت، متوجه جهان اسالم مي
هـاي  عمليـات نظـامي قـدرت -گرداند ) از اين طريق هراسي را كه پس از جنگ جهاني دوم، نسبت به بلوك غرب وجود داشت، متوجه جهان اسالم مي3  

  كرد. غربي توجيه مي هاي كشورهاي غير بال مقاومتغربي را در ق
ايـن نظريـه بـه  -كـرد هاي زندگي بشر، معرفـي مـي ها به عرصه هاي اسالمي، نتيجۀ ورود مجدد ديگر فرهنگ ) رويكرد خصمانۀ جهان غرب را به جنبش4  

 ساخت. ن اسالمي مطرح ميها را در عرض تمد كرد و ديگر تمدن بندي جديد فرهنگي و تمدني اعتراف مي گيري قطب شكل
هـاي  هاي فرهنگي غرب توسـط فلسـفه ترين اليه هاي اساطيري به چه چيزي منجر شد و با تسخير عميق آميخته شدن مسيحيت با رويكرد -235

  روشنگري چه اتفاقي افتاد؟
  سكوالريسم در عقايد بنيادين اين فرهنگ نهادينه شد. -) از ابعاد عقالني توحيد دور ماند1  
  اومانيسم در عقايد بنيادين اين فرهنگ نهادينه شد. -به سوي نوعي دنياگروي عملي گام برداشته شد )2  
  ارزش علمي وحي انكار شد. -كردند معنوي و ديني توجيه مي هاي ) ارباب كليسا، عملكرد دنيوي خود را تحت پوشش3  
  دست آمد. هاي انساني به ها و آرمان ربارٔه ارزشتوان داوري د -) با قبول تثليث از ابعاد عقالني توحيد دور ماند4  
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  كدام جمله در ارتباط با فكر و منطق درست است؟ -236
  باشد. ) مالك برتري انسان بر ساير موجودات، عمل و رفتار است كه ناشي از ارادٔه او مي1  
  اند. ها ساخته و تدوين كرده دن انساناي است كه دانشمندان براي روش انديش ) منطق برنامه2  
  ر كردن ندارد.جز تفك ارادي است و كاري به ) كاركرد ذهن انسان غير3  
  شود. اليت روح انسان است كه به دو دستۀ تصور و تصديق تقسيم ميترين فع ) تفكر مهم4  
  م بر .............. است.دمق»  ثابت بودن «ر از .............. و مؤخ»  درخت «در مقام فهم و تصور،  -237
  خط -) مقدار4  زمان -) جسم3  لوزي -) نامي2  دايره -دار ) ميوه1  
  شود؟ ي و يك مفهوم جزئي ديده ميدر كدام گزينه دو مفهوم كل -238
  الماس كوه نور -دومين پادشاه قاجار -) برج ميالد2  اين امتحان -غول چراغ جادو -فارس ) خليج1  
  سيمرغ بلورين -آن قلّۀ زيبا -) دانشكدٔه علوم انساني4  پري دريايي -جمهور ترومَن قاتلِ رئيس -) لحظه سال تحويل3  
  ، ............... است. »مثلث«در تعريف »  ضلعي چيز سه «قابل تعريف و  مفاهيم .............. و ............... غير -239
  رسم تام -مقدار -) انسانيّت4  ربط بي -كِيف -ر) مقدا 3  ناقص حد -جوهر -) چيز2  ربط بي -آزادي -) كِيف1  
  كدام است؟»  شعر ادبي «و »  شعر منطقي «رابطۀ ميان دو مفهوم  -240
  وجه ) عام و خاص من4  ) عام و خاص مطلق3  ) تساوي2  ) تباين1  
  استفاده كنيم؟توانيم  ، از كدام مفهوم زير نمي يمتعريف نماي» رسم ناقص«را به »  حيوان «چنانچه بخواهيم  -241
 ) جوهر4  ) جسم3  ) راه رونده2  ) رشد كننده1  
  كدام گزينه يك قضيۀ شرطي است؟ -242
  ) گفته بودم چو بيايي غم دل با تو بگويم2  ، تالش است. ) شرط الزم براي موفقيت1  
  زني نمايي و گر طعنه مي ) گر جلوه مي4  .) رشتۀ تحصيلي، رياضي است يا تجربي3  
  با هم چه نسبتي دارند؟»  اي ناطق نيست هيچ گربه « ۀل قضينقيض و تداخ -243
  ) عكس نقيض4  ) عكس3  ) تضاد2  ) تداخل تحت تضاد1  
  در چه شرايطي يك قياس اقتراني حملي، در همۀ اشكال عقيم است؟ -244
  ) يك مقدمۀ سالبه و يك مقدمۀ جزئي باشد.2    ) هر دو مقدمه سالبه باشند.1  
 ) هر دو مقدمه كلي باشد.4  ك مقدمۀ كلي باشد.) يك مقدمۀ موجبه و ي3  
  كدام گزينه دربارٔه استدالل درست است؟ -245
  ) چنانچه نتيجۀ استداللي جزيي باشد، قطعاً آن استدالل تمثيل است.1  
  ات كاربردي ندارد، زيرا نتايج آن احتمالي است.) استقرا در رياضي2  
  آورد. دست  هتوان ب في ميها و منابع مختل از راه را مات قياس) درستي مقد3  
  شود. ناشي مي» ها چيست«هاي علمي بشر از پاسخ به  ) تمامي پيشرفت4  
............... را با مقدمۀ ديگر قياس درنظربگيريم تـا بـا تشـكيل شـكل اول  شكل سوم قياس اقتراني الزم است براي اثبات انتاج ضروب منتج -246

  اصل شود.صورت بديهي براي ما ح قياس، نتيجه به
  ) متضاد نتيجه4  ) عكس مستوي نتيجه3  ) عكس مستوي كبرا2  ) عكس مستوي صغرا1  
  كار رفته در استدالل زير كدام است؟ نوع مغالطۀ به -247
  »مجلس ششم شوراي ملي از رضاخان حمايت كرد. مدرس از اعضاي آن مجلس بود. پس مدرس از حاميان رضاخان بود.«  
  ) مغالطۀ تركيب4  ) مادّه كبرا نادرست است.3  مغالطۀ تقسيم )2  ) عدم رعايت حد وسط1  
  فلسفۀ اسالمي در آغاز ............... -248
  ) صرفاً توضيحي از فلسفۀ يونان بود و بعدها به نقد آن پرداخت.2    ) فقط از فرهنگ يونان متأثر بود.1  
  مهم دين اسالم بود.) متأثر از دو ويژگي 4  ) حاوي گرايشات فلسفي و الهي برابر بود.3  
  اگر يك شي موجود شود و سپس معدوم گردد، حتماً ............... است. -249
  الوجود بالغير ) ممكن4  الوجود بالذات ) ممتنع3  الوجود بالذات ) ممكن2  الوجود بالذات ) واجب1  
  است؟ نادرستكدام گزينه  -250
  هاي كمتري از علت تامه دارد. صه مصداق) علت ناق2  هاي ناقصه است. ) علت تامه مجموعۀ علت1  
  تواند علت ناقصه باشد. ) مجموع چند علت ناقصه مي4  ) نسبت بين علت تامه و علت ناقصه تباين است.3  
  جو كرد؟ و توان جست يك از آثار فارابي مي نظريۀ مراتب هستي را در كدام -251
  ) موسيقي كبير4  لسعادةا ) تحصيل3  العقل  في معاني  ) مقالة2  ) سياسات مدنيه1  

  کتاب کل:  منطق    کل کتاب:  فلسفه اسالمی
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  كه در غرب نفوذ كمتري داشت .............. بود. سينا آن هاي مختلف تفكر ابن از جنبه -252
  هاي علمي و استداللي ) جنبه4  شناسي ) فرشته3  ) فلسفه و علوم طبيعي2  شناسي الهي ) جهان1  
  اساس پيدايش مكتب كالمي اشعري ............... بود. -253
  ) مبارزه با معتزله2  اسالمي از اسالم زدودن عناصر غير )1  
  سينا ) حمله كردن به آراء فارابي و ابن4  ) مخالفت با هرگونه بينش استداللي3  
  ه از نظر سهروردي ...............رياست امام متأل -254
  ) بدون قهر و غلبه است.2    ) براي همگان آشكار است.1  
  ) در هر حالتي از بين برندٔه تاريكي است.4  از خداست. واسطۀ دريافت حقايق ) به3  
  محتواي سفر عرفاني اول مالصدرا با كدام گزينه متناسب است؟ -255
  ) رسالۀ قصه غربة الغربية سهروردي2    سينا بن يقظان ابن ) رسالۀ حي1  
  ) كلمة التصوف سهروردي4    سينا ) اشارات و تنبيهات ابن3  
  كدام است؟» فقريامكان «مبناي نظريۀ  -256
  ) حركت جوهري4  ) آيات قرآن3  ) ذات امكاني موجودات2  ) اصالت وجود1  
  داند، عليّت ............... اي كه تجربه را مبناي هر شناختي مي طبق نظريه -257
  ) يك اصل عقالني است.2    شود. ) فقط در تجربه يافت مي1  
  اي واقعي اما قراردادي است. رابطه )4  توان دربارٔه آن سخن گفت. ) بعد از تجربه مي3  
  نفي اصل عليت ............... -258
  نفي نخستين اصل فلسفي است.) 2    شناسانه دارد. تنها نتيجۀ وجود) 1  
  به معناي نفي همۀ اصول فلسفي است.) 4  همان نتيجۀ نفي علم حضوري را دارد.) 3  
  اصل مغايرت وجود و ماهيت ............... -259
  مثل بقيۀ اصول حكمت مشاء نيازمند اثبات است.) 2  طي به اصل واقعيت مستقل از ذهن ندارد.رب) 1  
  تنها در ذهن صادق است.) 4  مورد پذيرش سوفسطائيان نيز هست.) 3  
  سينا شر و بدي ............... از نظر ابن -260
  دهد. احتمال وجود خدا را كاهش مي) 2    كند. وجود خدا را نفي مي) 1  
  منافاتي با اصل علت غايي ندارد.) 4  نظمي در جهان طبيعت است. نشانۀ بي )3  

  
  آن چيست؟ ترين اختالالت رواني چه نام دارد و مشخصۀ يكي از شايع -261
  آشفتگي هيجاني -افسردگي) 2  احساس ترس و تشويش -افسردگي) 1  
  منطقي افكار و اعمال غير -وسواس) 4  ش از حدوارسي كردن و تميز كردن بي -وسواس) 3  
  كدام توانايي ذهني، با محدود كردن پردازش اطالعات همراه است؟ -262
  زبان) 4  حافظه) 3  توجه) 2  ادراك) 1  
  چيست ؟» احساسات گسترش يافته«منظور از  -263
  درك واقعي فرد توسط خودش) 4  سط ديگراندرك واقعي فرد تو ) 3  درك احساسات واقعي ديگران) 2  درك احساسات واقعي خود) 1  
  شود؟ اي محسوب مي حافظۀ حوادث خاص، چه نوع حافظه -264
  حسي) 4  بلندمدت) 3  مدت كوتاه) 2  بازشناسي) 1  
  يك از مراحل سندرم انطباق عمومي خطر حملۀ قلبي وجود دارد؟ در كدام -265
  فرسودگي) 4  فيزيولوژيكي) 3  هشدار) 2  مقاومت) 1  
  ترين نقش قشر خاكستري مغز در چيست؟ هعمد  -266
  رفتارهاي انگيزشي) 4  ادراك) 3  كنترل حركات ظريف) 2  توجه) 1  
  كدام دسته از تجربيات است؟ وجز » مباحثه و خواندن« -267
  دادي برون) 4  دادي درون) 3  انگيزشي) 2  ارتباطي) 1  
  در چه صورت ميزان ناكامي بيشتر خواهد بود؟ -268
  باعث شكست و طرد اجتماعي شود.) 2    وصيات فرد باشد.بر اساس خص) 1  
  هدف مورد نظر فوري و مهم باشد.) 4  وجود آمده باشد. در اثر عوامل غير اجتماعي به) 3  

  

  ۴و  ۳ های فصل:شناسیروان
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  هاي جانبي كوچك در كجا قرار دارند و به چه مواردي حساس هستند؟ هسته -269
  رنگ و جزئيات -گانگليون) 4  رنگ و جزئيات -تاالموس) 3  شندگياندازه و درخ -تاالموس) 2  اندازه و درخشندگي -گانگليون) 1  
  باشد؟ كدام روش درماني، به دنبال افزايش بينش مراجعان مي -270
  شناخت درماني) 4  درمان پزشكي زيستي) 3  درمان رفتاري) 2  صحبت درماني) 1  
  برانگيختگي از عالئم كدام اختالل رواني است ؟ مترصد بودن و بيش -271
  اختالل دوقطبي) 4  وسواس فكري عملي) 3  فوبيا) 2  اي سانحه فشار پس) 1  
  ها دشوارتر است؟ از ساير يادآوري» يادآوري آزاد«بر اساس كدام اصل حافظه،  -272
  گيرد. هر اندازه شباهت بين مرحلۀ يادگيري و يادآوري بيشتر باشد، يادآوري بهتر صورت مي) 1  
  هاي بيشتري داده شود، عملكرد حافظه بهتر خواهد بود. در سرنخدر هنگام بازيابي هر ق) 2  
  رود. هر چقدر بر عمق يادگيري اطالعات افزوده شود، عملكرد بهتري از حافظه انتظار مي) 3  
  هر قدر فرد در فرآيند يادگيري فعال و درگير باشد، يادآوري او از مطالب بهتر خواهد بود.) 4  
  كننده باشد؟ تواند كمك در كدام فرآيند مي» متن هاي نشانه«استفاده از  -273
  تحليل ساختاري) 4  آواشناسي) 3  خواني مفهوم) 2  خواني كلمه) 1  
  شود؟ هايي تشكيل مي فرآيند آموزش خواندن به مبتديان، از چه بخش -274
  تحليل ساختاري -هاي متن نشانه) 4  خواني مفهوم -خواني كلمه) 3  معناشناسي -شناسي واژه) 2  كلمات ديداري پايه -آواشناسي) 1  
  شود؟ مي ها لياقتي او در انجام كار دهد و موجب بي كدام اختالل فرد را در انزواي اجتماعي قرار مي -275
  وسواس) 4  هراس) 3  افسردگي) 2  اضطراب فراگير) 1  
  درماني چه كساني هستند؟ كنندگان به مراكز روان بيشترين مراجعه -276
  كرده زنان تحصيل) 4  نكرده  زنان تحصيل) 3  نكرده  مردان تحصيل) 2  كرده  مردان تحصيل) 1  
  در بلندمدت چه پيامدي دارد؟» جنگ و گريز«استفاده از پاسخ  -277
  مقابله با فشار رواني) 4  افسردگي) 3  اضطراب مداوم) 2  رفتارهاي ناسازگارانه) 1  
  چيست؟ »داد درون«منظور از » سيستم پردازش اطالعات«در  -278
  كدگذاري) 4  رمزگذاري) 3  رمزگشايي) 2  رمزگرداني) 1  
  دهد؟ فرآيند ارتباطي كدام عملكرد را تحت تأثير قرار مي» دريافتي«آسيب در بخش  -279
  ها رمزگذاري ايده) 2    تبديل تصويرهاي حسي به ايده) 1  
  ها به زبان گفتاري و نوشتاري تبديل ايده) 4    ها بندي ايده قالب) 3  
  ترتيب مربوط به كدام الگوهاي رفتاري هستند؟ هاي زير به المثل ضرب -280
   گر صبر كني ز غوره حلوا سازي  
   انداز را پاداش سنگ است كلوخ  
  ب -ب) 4  الف -الف) 3  الف -ب) 2  ب -الف) 1  
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 اسکن با توانید می شام گرامی، داوطلب

ـاال تصویر   هوشمند گوشی ۀوسیل به ب
 مؤسسه تلگرام کانال به خود، تبلت یا و

  شوید. وارد دو گزینه

 @gozine2_96E 

  
  

 

  

   
  
  
  
  

  ۹۵ - ۹۶ تحصیلی سال
  ۹۶ رسارسی آزمون داوطلبان
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 خربه؟ چه " ۹۶ دو " گزینه نالاک در
 عمومی های درس ترشیحی پاسخ

اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ

  

۲  
۳  
۱۴  

  تذکرات مهم 

  

گـردد. کـارت گـزار میبر  ۹۶ خرداد ۱۹دو روز جمعه   گزینه ۱۲ ۀآزمون آزمایشی مرحل -۱
اند، نام کرده این آزمون برای داوطلبانی که از این مرحله به بعد ثبت ۀورود به جلس

  توزیع خواهد شد.خرداد  ۱۸شنبه  در روز پنج

شنبه دو روز پنج گزینه ۱۴ و ۱۳مراحل آزمایشی  های نام در آزمون آخرین مهلت ثبت -۲
اند و عالقـه دارنـد نام نکرده ثبت ها زمونباشد. افرادی که در این آ  می ۹۶خرداد  ۱۸

در» ۹۶داوطلبـان کنکـور  –های آزمایشـی  آزمون«توانند به بخش  نام منایند می ثبت
  پایگاه اینرتنتی مؤسسه مراجعه منایند.

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

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

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

تـدریج، از بعـدازظهر روز جمعـه به ۱۱ ۀهای مقدماتی آزمون آزمایشی مرحل کارنامه -۵
قـرار www.gozine2.irدو بـه آدرس  بـر روی پایگـاه اینرتنتـی گزینـه ۹۶ خرداد ۵

روز ۱۹از سـاعت  توانید می ۱۱ ۀهای نهایی آزمون مرحل کارنامه ۀگیرد. برای مشاهد می
، به پایگاه اینرتنتی مؤسسه مراجعه منایید. در صورت بروز اشکال درخرداد ۵جمعه 

  دریافت کارنامه، موضوع را از طریق منایندگی شهر خود پیگیری منایید.

داوطلبان برای متامی مراحل صادر گردیده است. افرادی که این ۀکارت ورود به جلس -۶
 اند، دقت منایند که تا آخرین مرحله آزمون آن را حفظ منایند. دهکارت را دریافت کر 
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 خربه؟ چه " ۹۶ دو گزینه " کانال در

  عزیز سالم انداوطلب

شـده و قـرار اسـت ایـن  ۹۶همـراه داوطلبـان کنکـور » ۹۶دو  گزینه«اندازی کانال  دو با راه دانید مدتی است گزینه طور که می هامن

اید، زودتر اقـدام کنیـد. آدرس کانـال  و حتی بعد از آن ادامه پیدا کند! پس اگر تا حاال به جمع ما نپیوسته ۹۶همراهی تا آزمون رسارسی 

  باشد.  می gozine2_96E@و گروه انسانی  gozine2_96T@، گروه تجربی gozine2_96R@برای گروه ریاضی  ۹۶دو  گزینه

اند، این مطلب  اندازی کانال تا اآلن با ما بوده ود. دوستانی که از ابتدای راهش روزرسانی می صورت روزانه به به» ۹۶دو  گزینه«کانال 

های قبـل،  سـالنهـایی اند و در طول امتحانات نهایی از خدمات ارائه شده روی کانال، مانند آرشیو کامـل منونـه سـؤاالت  را حس کرده

انـد.  دیگر، اسـتفاده کردهارزنده و موردنیاز ر و چندین مطلب های پرتکرا های درسی و حل منونه سؤال بندی کتاب جمع ۀهای ویژ  فیلم

  این مطالب متوقف نشده و هنوز ادامه دارد.  ۀارائ

  های خدمات کانال عبارتند از: ترین رسفصل مهم

   آموزشی مطالب )۱

  :جملهاز  شود نیاز یک مطالعه اساسی و موفق است به شام داده می ای از آنچه که پیش در این بخش برگزیده  

 دهد. را برای شام توضیح میها  کتابشده که نکات مهم و پرتکرار  بندی های نکته و تست موضوع فیلم  

 رساند. شده می روی مطالب مطالعهکافی شده موضوعی که شام را به تسلط  بندی های طبقه تست  

 شود. می ها و موضوعات کتاب درسی ارائه نکات آموزشی برجستۀ هر درس که به تفکیک فصل  

 های قبل  دو در سال های گزینه آرشیو آزمون  

 ؛های قبل در سالرسارسی داخل و خارج کشور های  آرشیو آزمون   

  ها را تجربه کنید.  و خدمات دیگری که باید خودتان رس بزنید و لذت استفاده از آن

    ای مشاوره مطالب) ۲

تجربه کنار شام هست و هر روز با شام در ارتباط است. بخشـی از خـدمات کنید مشاوری با با استفاده از این محتوا احساس می  

  این بخش عبارتند از:

 شده است.طول سال تحصیلی توجه شام در  ۀساعت مطالع روزانه که در آن به ساعت ۀ مطالعاتیبرنام  

 دهد. تان قرار میمطالعاتی در اختیار  ۀدر طول دور را های موردنیاز شام  ترین مشاوره پیام مشاور که مهم  

 شود و شاید سؤال شام نیز باشد. مطرح می تان داوطلبان کنکور و دوستانای که از طرف  های مشاوره پاسخ به پرسش  

 گردد. تر به شام یادآوری می بهرت و مطلوب ۀبرای مطالع که در آن نکات کلیدی موردنیاز ای های صوتی مشاوره فایل  

 کنید. ی است که در کنکور دنبال میتان با هدف که بهرتین منبع برای تطبیق وضعیت آموزشی ۹۵کنکور  شدگان های پذیرفته کارنامه  

 ای موضوعی مقاالت مشاوره  

 های گزینه جوان؛ گلچین برنامه  

  ها را بچشید. و سایر خدماتی که باید با مراجعه به کانال طعم شیرین استفاده از آن

  کنکور داوطلب یک ردنیازمو  های رسانی اطالع و اخبار) ۳

سـال در دو  هـای گزینـه اخبار و اطالعات مربوط به آزمون رسارسی، اخبار و اطالعات مربـوط بـه آزمون، »۹۶دو  گزینه«کانال در   

رسـانیم تـا شـام بـا خیـالی  و به اطالعتـان می ایم و خالصه هر آنچه که شام باید بدانید را برایتان گردآوری کرده ۹۵-۹۶تحصیلی 

  وده فقط روی مطالعه و پیرشفت درسی مترکز کنید.آس

. توضـیحات بیشـرت هـر بخـش و معرفـی گردیـدمند  کنیم زودتر عضو کانال ما شوید تا از خدمات فراوان آن بهره در پایان توصیه می

  مالحظه منایید.» ۹۶دو  گزینه«توانید روی کانال  خدمات ارائه شده را می

  

  gozine2_96R@گـروه ریاضی  

  gozine2_96T@گـروه تجربی  

 gozine2_96E@گـروه انسانی  
  

  باشیـد و رسبلند موفق
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  )یانسان علوم آزمایشی (گروه ۱۱ شامرۀ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  مشخصات سؤال: * متوسط * فهرست واژگان ادبيات چهارم ▲  2پاسخ: گزينۀ  -1

  نرجم: سنگ زد  
  غريبه: نادر، نو، جمع آن غرايب است.  
  اندازند. سنگ؛ آلتي كه با آن سنگ مي فالخن: قلماسنگ، قالب  
  آرمان: آرزو، اميد  

  مشخصات سؤال: * متوسط * فهرست واژگان ادبيات چهارم ▲  4 نۀي: گز پاسخ -2
  : دراعه: جامۀ دراز1گزينۀ   
... با رنگ سياه/ چوك: مرغي است مانند جغد كـه خـود را از  و از قبيل مُشك، عنبر، كافور وب : غاليه: از عطريات و مركب از مواد خوش2گزينۀ   

  درخت آويزان سازد و فرياد كند؛ شباويز، مرغ حق
  : بيگاه: دير3گزينۀ   

   مشخصات سؤال: * دشوار * فهرست واژگان ادبيات چهارم ▲  4 نۀي: گز پاسخ -3
  معناي درست:  
  رسند. كه از دور به نظر مي اييه سياهياشباح: جمع است،   
  هريوه: صفت نسبي منسوب به هرات؛ اهل هرات  
  ها مصابيح: چراغ  
  مالهي: جمع ملهي؛ آالت لهو  

  هاي مختلف ادبيات چهارم مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3 نۀي: گز پاسخ -4
  بيغوله -خوالگير -از بهر امالي درست واژگان:  

  ادبيات چهارم 49ؤال: * متوسط * صفحۀ مشخصات س ▲  4 نۀي: گز پاسخ -5
  درست است، زيرا به معناي هجران است. فراغ در معناي آسايش است.» فراق«  
  كتاب آمده است. 105و عبث در صفحۀ  70، مهجور در صفحۀ 54ضالل در صفحۀ   

  مشخصات سؤال: * متوسط * تركيبي ▲  3 نۀي: گز پاسخ -6
  چشايي آميختن حس دروني  چشايي)/ مردن تلخ  خندٔه شيرين (شنوايي  نند شكر شيرين است اي كه ما خنده خنده  آميزي: شكر حس  
  شود. آميزي محسوب مي اما نسبت دادن حس چشايي به آن، نوعي حس ،گنجد گانه نمي هاي پنج نكته: مردن (از اين جهان رفتن) در حس  
  تلميح: اشاره به داستان فرهاد و شيرين   
  »ر«و » ن«و » ش«هاي  نوازي صامت آرايي: گوش واج  
  ايهام تناسب:  
  كار رفته است. ب) مزٔه شور كه در اين معني با تلخ تناسب دارد. ) شور: الف) هيجان و آشفتگي كه در اين بيت فقط به همين معني به1  
رفـت بـا تلـخ  كار مـي كه در اين معني اگر بهكار رفته است. ب) مزٔه شيرين  ) شيرين: الف) بانو شيرين كه در اين بيت فقط به همين معني به2  

  داشت. تناسب مي
كار  كار رفته است. ب) نام معشوقۀ خسرو پرويز كه اگر به اين معني به ) شكر: الف) مادٔه خوراكي شيرين كه در اين بيت فقط به همين معني به3  

  داشت. رفت با شيرين تناسب مي مي
  * تركيبي مشخصات سؤال: * متوسط ▲  3 نۀي: گز پاسخ -7

  بخشي به شب هجر (مكنيّه) ) جان2) تيغ و تير باريده بود (مكنيّه) 1استعاره:   
  البته اگر بگوييم در شب هجر، تيغ و تير بر سرم باريد، ديگر تشخيص نداريم.  
  ) از تو دور باد2) از دوري تو  1ايهام: دور از تو   
  قص اختالفي)) بر و سر (نا2) تيغ و تير (ناقص اختالفي) 1جناس:   
  مراعات نظير: تيغ و تير  

  مشخصات سؤال: * دشوار * تركيبي ▲  2 نۀي: گز پاسخ -8
  سخن كل وجود شاعر/ حرف  شوق و عشق/ دل  الف) مجاز: آتش   
  بخشي به باد صبا ب) تشخيص: جان  
  تشبيه: آتش عشقج)   
  خامان د) تضاد: سوختگان   
  ) تناسب: دهان، كام، زبان، سخنه  
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  ادبيات چهارم 10مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4 نۀي: گز پاسخ -9
معـه در هاي اخالقي نظام اجتماعي، زندگي سياسي و عقايـد جا دنبال بيتي باشيم كه در آن حداقل يكي از ويژگي در پاسخ به اين تست بايد به  

  .آزاري و سودمندي اصولي از فرهنگ آيين و دين آمده است: بي 4مسائل فكري و مذهبي ديده شود. مثالً در بيت گزينۀ 
   هاي مختلف ادبيات چهارم مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1 نۀي: گز پاسخ -10

  دري به خانۀ خورشيد: سلمان هراتي  
  المحجوب: جالبي هجويري كشف  

  ادبيات چهارم 54مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2 نۀي: گز پاسخ -11
  است. حال حسبهاي خوب  از نمونه محمود واصفيالوقايع  بدايع  

  ادبيات چهارم 98مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3 نۀي: گز پاسخ -12
  : توصيف اشك خونين و فراوان عاشق3مفهوم بيت   
  دهد. اش از سرّ ضمير خبر مي پوشي بكوشد، باز نگاه دو ديده چه عاشق در راز ماند؛ زيرا هر گوته: عشق نيز چون آتش است كه پنهان نمي  

  ادبيات چهارم 120مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1 نۀي: گز پاسخ -13
  : وحدت وجود، حضور خداوند در همه جا و همه چيز1مفهوم شعر سهراب و بيت   
  بابا طاهر:  

ـــن ـــه وي ـــحرا ت ـــرم ص ـــحرا بنگ ـــه ص  مب
ـــوه و در و دشـــت ـــرم ك ـــا بنگ ـــر ج ـــه ه  ب

 

 بــــه دريــــا بنگــــرم دريــــا تــــه ويــــنم
 نشــــان قامــــت رعنــــا تــــه ويــــنم

 

  ادبيات چهارم 32مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2 نۀي: گز پاسخ -14
  بخشي عشق مفهوم كلي دو بيت: ارزش  
  حزين الهيجي:  

ـــاي ـــدار پ ـــم از اقت ـــدان نه ـــرق فرق ـــر ف  ب
 

ــته ــا بس ــد  ت ــو بن ــه ت ــه درگ ــت هام ب  وار دس
 

  سعدي:  
ــرد؟ ــه زرد ك ــعدي ك ــو س ــرخ ت ــد روي س  گوين

 

ــدم ــاد و زر ش ــم افت ــر مس ــق ب ــير عش  اكس
 

  ادبيات چهارم 25مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4 نۀي: گز پاسخ -15
  مفهوم مشترك دو بيت: لزوم تحمل ناماليمات در راه عشق  
  رابعه بنت كعب:  

ـــري ـــان ب ـــا پاي ـــه ت ـــواهي ك ـــق را خ  عش
 

ــــ ــــس ك ــــد ناپســــندب  ه بپســــنديد باي
 

   ادبيات چهارم 45مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3 نۀي: گز پاسخ -16
  : ترك جاه و آرزو به كمك عقل و عشق3مفهوم بيت   
  مفهوم ساير ابيات: تقابل عشق با عقل  
  صائب:  

 كنـد عقل در هر آب سهلي دسـت و پـا گـم مـي
 

ــرون عشــق صــائب ســالم از غرقــاب مــي  آيــد ب
 

  نصور حالج:م  
ــي ــق م ــا عش ــار  ب ــد دم ــل ص ــرآورم از عق  ب

 

ــا بــرآورم ــو ت ــيچ مگ ــت ه ــت اس ــل آف  عق
 

  ادبيات چهارم 57مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3 نۀي: گز پاسخ -17
  مفهوم عبارت: توصيه به مصاحبت با مردم  
  : توصيه به ترك مصاحبت با مردم3مفهوم بيت   
  مفهوم ساير ابيات:  
  ها اعت به داشته) توصيه به قن1  
  بيني به مردم ) توصيه به خوش2  
  بختي عاشق ) تيره4  

  ادبيات چهارم 2مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2 نۀي: گز پاسخ -18
  كند. مفهوم مشترك دو بيت: فقط عاشق هجران ديده، درد هجران عاشقان را درك مي  
  مفهوم ساير ابيات:   
  : تأثير درد هجران1گزينۀ   
  دست آوردن دل معشوق : گريستن جهت به3گزينۀ   
  رحمي يار : بي4گزينۀ   
  اميرخسرو دهلوي:  

 كس چه داند كه چه رفت از غم تـو بـر مـن دوش
 

 ســت از شـب تيـره خبــر پـرس كـه محــرم بـوده
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  ادبيات چهارم 8مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1 نۀي: گز پاسخ -19
  آيد. دنيا مي انسان عاشق به -ق: ازلي بودن عش1مفهوم مشترك رباعي و بيت   
  سيف فرغاني:  

 عشــــق تــــو در درون مــــا ازلــــي اســــت
 

 كنـــيم آغـــاز مـــا نـــه اكنـــون همـــي 
 

  3زبان فارسي  23مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4 نۀي: گز پاسخ -20
  ساز: انـ تكواژ سببي گذرا  
  لغزاندن لغزيدن   
  گرياندن گريستن   
  تركاندن تركيدن   
  نداريم.)» رواندن«عبارت ديگر  (به بردن رفتن   

  3زبان فارسي  116مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2 نۀي: گز پاسخ -21
  را تازه كند. مجراحت كهنۀ دل تازه كندم جراحت كهنۀ دل   
  اليه است كه در بيت پس از فعل آمده است. اليه مضافٌ مضافٌ» م«بينيم كه  مي  

  3زبان فارسي  7ال: * متوسط * درس مشخصات سؤ  ▲  3 نۀي: گز پاسخ -22
  بررسي اجزاي جمله:  
  جزئيچهار   كند   زنگ بي آيينه را     روشنگر: 1گزينۀ   
  مسند     فعل اسنادي        مفعول    نهاد    

  جزئيچهار   بخشيده  قبا يا افسر  ش) َـبه او (  شاهنشاه گيهان: 2گزينۀ   
  فعل          مفعول                متمم    نهاد      
  جزئيدو   آيد   دشمنجزئي/  سه  شود مي   شمع بالين   دشمن: 3گزينۀ   
  نهاد       فعل                         فعل اسنادي            مسند    نهاد    
  جزئيچهار   كند      گير زمين   همسفران را خواب: 4گزينۀ   
  اسنادي مسند       فعل           مفعول    نهاد    
  3زبان فارسي  15و  11هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * درس ▲  2 نۀي: گز پاسخ -23

  هاي مشتق: فرنگي (فرنگ + ي)/ فرنگستان (فرنگ + ستان) واژه  
  حاجيواژٔه مركب: پسْر  
  ن (صاحب + صاحب + گو + ان)گويا  برگشته (بخت + بر + گشت + ه)/ مادر مرده (مادر + مُرد + ه)/ صاحب صاحب مركب: بخت -هاي مشتق واژه  

  3زبان فارسي  58و  57هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4 نۀي: گز پاسخ -24
  آن درس -يك كلمه -هاي وصفي: آن روز تركيب  
  دستور زبان -درس دستور -عتاب معلم -مورد عتاب -هاي اضافي: بيم آن تركيب  
  3زبان فارسي  15ۀ مشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  1 نۀي: گز پاسخ -25

(بـدون احتسـاب    21ش/ را/ بسيار/ ديده/ بـود/ نـد/ دميـد/  َـ  ن/  َـ/ آشنا/ كه/ در/ تهجد/ ها/ دميد/  ِـتكواژها: كم/ كم/ سپيد/ ه/   
  ساز) عالمت ماضي

   13ش/ را/ بسيار/ ديده بودند/ دميد  َـ/ آشنا/ كه/ در/ تهجدها/ دميدن/  ِـكم/ سپيده/  ها: كم واژه  

  

  ترکیبی*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۶

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  

  معرفه است و باید بدین شکل ترجمه شود)» تلک املالبس الجمیلة(« های زیبا آن لباس هایی زیبا است  ) آن، لباس۲  

  استانگیز  زیبایی آن شگفت انگیزی  چه زیبایی شگفت    

  آن ) هامن ۳  

  کند زده می مرا شگفت اند  چقدر مرا ... کرده    

  »ما أعجب جاملها«عدم ترجمۀ     

  »يتعجبن«در » ي«) عدم ترجمۀ ۴  

  انگیز است چه شگفت انگیز بود  شگفت    
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  ترکیبی*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۷

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  

  دهند جام میان کنند  ) سپری می۱  

  توانند منی اند  نتوانسته    

  »ألنفسهم«عدم ترجمۀ     

  باشند واقع شوند     

  از کسانی مباش ) مبادا از کسانی باشی ۲  

  »أعاملهم«در » هم«عدم ترجمۀ     

  ناامیدی خستگی     

  »ال یستطیعونَ «عدم ترجمۀ     

  باشند نیستند     

  از کسانی نباش ) مانند کسی نباش ۴  

  دهند انجام می دهد  می انجام    

  توانند برای خود و دیگران مفید باشند ها منی آن توانی ... باشی  منی    

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۸

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  

  آن بازیکنان کوشا ها ... هستند  ) آن۱  

  »که«زائد بودن     

  ها رشته فروع     

  نکره هستند.)» صعوبات«و موصوف » کثیرة«ری (صفت بسیا بسیار     

  آن بازیکنان کوشا ها ... هستند  ) آن۳  

  »که«زائد بودن     

  های رشته رشته     

  »و«زائد بودن     

  »اولئک«عدم ترجمۀ     

  های بسیاری سختی ها  بسیار سختی    

  های ورزشی رشته ) فروع ورزش ۴  

  »و«زائد بودن     

  »اولئک«عدم ترجمۀ     

  بسیاری بسیار     

  تحمل کردند کنند  تحمل می    

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۹

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  

  این مردم ها ... هستند  ) این۱  

  کنند اقامت می کردند  زندگی می    

  »و«زائد بودن     

  هایش آب آب     

  کنند  شنا می کردند  شنا می    

  هایش آب ) آبش ۲  

  »آخر األسبوع«عدم ترجمۀ     

  »الذین«) عدم ترجمۀ ۳  

  کنند سکونت می زندگی     

  » و«زائد بودن     

  .صفت است نه خرب» الذین یسکنون«    
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  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  ترجمۀ درست: امید است برادر کوچکم از کار زشتش پشیامن شود!  

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۱

  کارد! چینی، (بذر) کینه را می ترجمۀ عبارت سؤال: هامنا سخن  

  ها:  ترجمۀ گزینه  

  ها به پرواز درآمدند! چینان بر گرد صفای دوستی آن ) سخن۱  

  چینی است! گویی، سخن ) بدترین راست۲  

  پراکند! چینی کینه را در قلب انسان می ) بدان که سخن۳  

  کنند دوری کن! چینی دعوت می که تو را به سخن ) از کسانی۴  

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  

  تحَسُب  ) حسبت ۱  

  املسابقات الجائزة الّذهبّیة/ املسابقة  تکتسب/ جائزة ذهبّیة  مل تکُن/ یکتسب  ) لن تکُن ۲  

  الّذهبّیة الجائزة/ الفّضّیة  انت/ الجوائز ما ک ) کانت ۳  

  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  

  کان یخاف کند.)/ یخاف  بر رس فعل مضارع بیاید معنی آن را به ماضی منفی تبدیل می» مل«مل یقدر (هرگاه  ) الیقدر ۱  

 ترجمۀ منت :  

الرشـید پرسـید: او کیسـت؟  هـارون»! ای هارون«شید از حج بازگشته بود پس بهلول او را در مسیر دید و سه بار او را صدا زد: الر  هارون

دانی من کیستم؟ بهلول پاسخ داد: بله تو کسی هسـتی کـه اگـر  گفتند: او بهلول دیوانه است! هارون به او نزدیک شد و از او پرسید: آیا می

کند! سپس رشـید گفـت: آیـا حـاجتی داری؟  کند و تو در مغرب باشی دربارۀ آن روز قیامت خدا از تو بازخواست می یک نفر در مرشق ظلم

توانم به تـو  اما می ،خواهم گناهانم را بیامرزی و مرا به بهشت وارد کنی! هارون تعجب کرد و گفت: این به دست من نیست گفت: بله، می

کنی رزق تو را به یـاد دارد  ای هستیم برای خدا آیا گامن می ایت کند. پس بهلول گفت: هر دوی ما بندهمبلغی بدهم که متام زندگی تو را کف

  کند؟ و مرا فراموش می

   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  بهلول معتقد بود ...............  

  دهند مسؤول است! ) که حاکم دربارۀ آنچه زیردستان او انجام می۱  

  کند! ه خداوند فقط روزی بندگان مؤمنش را تضمین می) ک۲  

  کند! ) که خداوند از حاکم دربارۀ آنچه انجام داده سؤال منی۳  

  ) که رشید قادر است نیازهای او را برآورده کند!۴  

   سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  الرشید حاجت بهلول را برآورده کرد! ون) هار ۲  آمرزد! دانست که جز خدا کسی گناهان را منی ) بهلول می۱  

  ) هارون الرشید در ابتدا بهلول را نشناخت!۴    ) بهلول دیوانه نیست!۳  

  مشخصات سؤال: * متوسط  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۶

  زیرا ............... ،الرشید قبول نکرد بهلول چیزی از هارون  

  ه هارون قادر بر آن نیست!کرد ک ) بهلول گامن می۲  گفت! ) هارون همیشه دروغ می۱  

  ) بهلول اعتقاد داشت که خداوند روزی بندگان را به عهده دارد!۴  ترسید! ) بهلول از مجازات روز قیامت می۳  

  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۷

  ) که به حج برود!۲    هایی بدهد! ) که به او درهم۱  

  ظلم نکند! ) که به بندگان۴    ) که او را به بهشت بربد!۳  

  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۸

  ي الجّنَة! و تُدخلَن ُذنويبِفَر يللََک حاجٌة؟ فأجاَب: اُریُد أن تَغْ  قاَل الرّشیُد: َهْل   

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  لغاً ِمن املاِل یَکفیَک طوَل حیاتَِک!اُعطَیَک َمبْ  دُر أنْ أقْ   
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   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲گزینۀ پاسخ:  -۴۰

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  

  املسترت» أنَت «فاعله   املسترت »يه«للمخاطب/ فاعله  للغائبة ) ۱  

  املسترت» أنت«فاعله  » من«) فاعله ۳  

  مجرّد ثاليثّ   للمخاطب/ مزید ثاليث ) للغائبة ۴  

  مشخصات سؤال: * متوسط  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۱

  ها:  اهات سایر گزینهاشتب  

  للغائب صحیح/ للغائبة  ) معتّل ۱  

  متعدّ  ) الزم ۲  

  فاعله اإلسم الظّاهر ) فاعله الّضمیر البارز ۴  

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۲

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  

  فیه مفعول إلیه  معرفة/ مضاف ) نکرة ۱  

  جامد ) مشتّق ۲  

  فیه و منصوب مفعول إلیه و مجرور  ) مضاف۳  

  ۲ عربی ۴درس *  طمتوسمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۳

  اند.  إلیه آمده و حرکت کرسه را پذیرفته منرصف هستند که بعدشان مضاف اسم غیر» مواهب«و » أفعل«بر وزن » أحسن«در این گزینه   

  باشند.  می َـمجرور به حرف جّر به اعراب فرعی » مصابیح« ۴و در گزینۀ » مدارس« ۳، در گزینۀ »مدارج« ۱در گزینۀ   

  ۳عربی  ۸درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ پاسخ: گزینۀ -۴۴

  ) ِمن: حرف جر/ و: حرف عطف/ ال: حرف نفی جنس۲    حرف عطف است. » ال) «۱  

  در این گزینه حرف عطف وجود ندارد.  : حرف جرو: حرف قسم/ يف) ۴    ) فـ : حرف عطف/ ل: حرف جر ۳  

  ۳عربی  ۱۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۵

  معلّمة: منادی مفرد مبنّي بر ضم و محالً منصوب است.   

بنـابراین  ،فعـل امـر اسـت» يانهجـ«صورت امر بیاید آن اسـم منـادی اسـت. در ایـن گزینـه  دقت داشته باشید که اگر بعد از اسمی، فعل به  

  آمده است. سوم شخص ماضی » عفت«ارع و مض» یدعو«، »يکان یناد«فعل » معلم«ها بعد از  اما در سایر گزینه ،باشد منادی می» معلمة«

  ها:  ترجمۀ گزینه  

  پرسید! ها درس آخر را می کرد و از آن آموزان را صدا می ) معلمی دانش۱  

  کند! ای سامل دعوت می ) معلمی مهربان ما را به زندگی کریامنه و ساخنت جامعه۲  

  ) ای معلم راهی را به من نشان بده که مرا به خدا نزدیک کند!۳  

  ) معلمی همکالسیم را بخشید و به او اجازۀ ورود به کالس را داد!۴  

  ۲عربی  ۱۴درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۶

هـا  امـا در سـایر گزینـه ،باشـد به و منصوب است، می که مفعول» اشیاءَ «جملۀ وصفیه و در اعراب تابع موصوف خود » مل یشاهد مثلها أحد«  

جملۀ وصفیه و محـالً مجـرور بـه تبعیـت از » قطفها«، »لتالمیذ«جملۀ وصفیه و محالً مجرور به تبعیت از موصوف خود » کانوا ما«ترتیب  به

  است. » عملٍ «جملۀ وصفیه و محالً مجرور به تبعیت از » طلبه«و » فواکه«

  ۲عربی  ۱۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۷

  نهی است.  ۴از نوع نفی جنس و در گزینۀ  ۳و  ۱ های هدر گزین» ال«بنابراین غیر عامل است اما  ،باشد نفی می» ال تیأس«در » ال«نوع   

  ها:  ترجمۀ گزینه  

  کنند، نیست! ) هیچ ترسی از دشمن برای ملت ایران که در برابر ظلم مقاومت می۱  

  سل شو!خواهی در زندگیت ناامید نشوی پس به ریسامن الهی متو   ) اگر می۲  

  روم! ) هیچ مدادی در کیفم نیست پس برای خرید آن به بازار می۳  

  ) دوست عزیزم هرگز راه نفوذی به خودت برای ناامیدی قرار مده!۴  
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  ۳عربی  ۱۳درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۸

  باشد.  از نوع نفی می» ما«ها  ینهاما در سایر گز ،تعجب است» ما«در قسمت اول جمله از نوع » ما«در این گزینه   

  ها:  ترجمۀ گزینه  

  ) به یتیامن و بیچارگان نیکی نکردند جز مؤمنان!۱  

  ) این طبیعت چه زیباست پس در نگهداری از آن تالش کن!۲  

  ای را در مسابقات کسب نکردند! ) این بازیکنان رتبه۳  

  احت بود!ای را به خواهرش نفرستاد زیرا از رفتار او نار  ) نامه۴  

  ۲عربی  ۱۶درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۹

  اسم منسوب است. » الیومّیة«در این گزینه   

صـفت مشـبهه بـر وزن » الـذکيّ « ۴متکلم هسـتند و در گزینـۀ » ی«اسم مضاف به » يمعلّم« ۲و در گزینۀ » نفيس«و » زمیيل« ۱در گزینۀ   

  منسوب نیست.  آخر آن عالمت اسم» ی«فعیل است و 

  ۳عربی  ۸درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۵۰

  نقش مفعول به و منصوب را دارد. » کل«در این گزینه   

  ها:  ترجمۀ گزینه  

  ) همۀ آیات قرآنی را با صدای بلند در این مجلس تالوت کردند!۱  

  ) نگران نباش، همۀ آن را در اتاق خواهرم یافتم!۲  

  کرد که همۀ آن را فراموش کرده است! را به یاد آورد ولی گامن می ) خاطرات۳  

  ها رشکت کردند! آموزان در جشن عاطفه ) همۀ دانش۴  

  
  دين و زندگي چهارم 42و  17هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -51

  نمايد كه همان توحيد در ربوبيت است. گاري او اشاره ميآيۀ شريفه به فعل خداوند و هدايت و پرورد   
  دين و زندگي چهارم 17مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -52

  : اشاره به توحيد در خالقيت دارد.2گزينۀ   : اشاره به توحيد در ربوبيت دارد.1گزينۀ   
  به توحيد در ربوبيت دارد.: اشاره 4گزينۀ   : اشاره به توحيد در واليت دارد.3گزينۀ   
  دين و زندگي چهارم 26  مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ ▲  3پاسخ: گزينۀ  -53

  اند. هاي بزرگ ذكر كرده شود تا حقيقت آن در وجود ما نفوذ يابد و با جان ما عجين شود و براي آن پاداش تكرار اين كلمه در طول روز موجب مي  
  دين و زندگي چهارم 23و  17هاي  ل: * ساده * صفحهمشخصات سؤا ▲  2پاسخ: گزينۀ  -54

  )جهانيان است پروردگارمخصوص خدايي است كه  ستايش (فرمايد:  آيۀ شريفه مي  
  دهندٔه اصلي (ربّ العالمين) و شكرگزار بودن (الحمداهللا)، بر اين آيه منطبق است. يعني اركان صورت سؤال، پرورش  
  دين و زندگي چهارم 35* ساده * صفحۀ مشخصات سؤال:  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -55

ها و دعاها جايگاه  در ميان مناجات گونه سخن بگوييم  نماز عبادتي است كه خداوند خود به ما آموزش داده و از ما خواسته است كه با وي اين  
  اي دارد. ويژه

  دين و زندگي چهارم 66مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -56
   )ُاهللا تَغفِرمَّ يَسْ...ث(  )ًيَجِدِ اهللا غفوراً رحيما(   كند. ، مفهوم دريافت را به ذهن متبادر مي»يجد«كه عبارت  
   كند. پشيماني خود را ابراز مي» اَستَغفراهللا«هايي مانند  كار با عبارت مرحلۀ اول توبه معموالً با استغفار همراه است و انسان توبه  
  دين و زندگي چهارم 69و  68هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -57

  براي تسلط بهتر به صفحات مذكور مراجعه فرماييد.  
  »اي كفر ورزيده بيند  اگر فكر كني خدا تو را نمي: «روايت امام صادق   
  دين و زندگي چهارم 96و  92هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -58
  دين و زندگي چهارم 107و  106هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1سخ: گزينۀ پا -59

  براي تسلط بيشتر به صفحات مذكور مراجعه فرماييد.  
  دين و زندگي چهارم 9مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -60
  ندگي چهارمدين و ز  15و  13هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -61

  هم به آن تأكيد شده بود. 95نمايد و مبيّن توحيد در ربوبيت است كه در سؤاالت كنكور  آيۀ شريفۀ اول به فعل و ارادٔه خداوند اشاره مي  
  نمايد. قسمت دوم آيه به توحيد در واليت و فرمان خداوند اشاره مي  
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  زندگي چهارم دين و 22مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -62
، شـرك عبـادي را بيـان 4امـا گزينـۀ  ،هم ناظر بر توحيد در خالقيت است 3اشاره به توحيد عبادي در بعد فردي دارد. گزينۀ  2و  1هاي  گزينه  

  تري دارد. علت شرك ربوبي ايجاد شده و با آيه رابطۀ درست كند كه به مي
  دين و زندگي چهارم 52و  43اي ه مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -63

اشاره به نقش اختيار انسان در مقدرات حاكم بر عالم  )اهللا الّذي سَخَّرَ لكُم ...(ارادٔه انسان در طول ارادٔه خداوند و مؤخّر از آن است و آيۀ شريفۀ   
  نمايد. و در طول ارادٔه خدا مي

  زندگي چهارم دين و 38مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -64
  نمايد. مي طور مستقيم اشاره به ثمرات متعالي اخالص در كالم پيامبر  به 4نمايد، اما گزينۀ  اخالص مي ۀها اشاره به ثمرات اولي تمام گزينه  
  »عَلُكَ حَيّاً ال تموتتُك أجْحَيٌّ ال أموت اَطعِني في ما اَمَْر أنايا بني آدم * «  
  »فيكون كُنْ تَقُولُ للشيء عَلُكْأَجْ تُكْني في ما أَمَْرفَيَكون َاطِعْ لشيء كُنْيا بني آدم أنا أَقولُ ل* «  
  دين و زندگي چهارم 56مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -65

  سنّت امداد الهي:  
بنابر آيۀ شريفه، خداوند از عطاء و بخشـش خـود، بـه همـۀ بنـدگان چـه  )ظُوراًرَبّكَ مَحْ عَطاءوَ ما كانَ  عَطاءِ رَبِّك كُلّاً نُمِدُّ هُؤالءِ وَ هُؤآلءِ مِنْ(  

  تواند مانع بخشش و عطاء خداوند گردد. رساند تا به هدفشان برسند و هيچ چيز نمي نيكوكاران و چه بدكاران كمك و ياري مي
  دين و زندگي چهارم 59و  56هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -66

  به آن اشاره شده است. 2در گزينۀ و نمايد كه در آيۀ شريفۀ ذكر شده  ورت سؤال اشاره به سنّت آزمايش و امتحان الهي ميص  
  دين و زندگي چهارم 60مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -67

  براي تسلط بهتر، به صفحۀ مذكور و تعريف اين دو سنت مراجعه نماييد.  
  دين و زندگي چهارم 60مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2نۀ پاسخ: گزي -68

، الگوي مسلمانان براي تبديل شدن بـه )كُم شَهيداًاُمَّةً وَسَطاً لِتَكونوا شُهَداءَ عَلَي النّاس و يَكونَ الرَّسولُ عَلَيْ ناكُمْوَ كَذلِكَ جَعَلْ( بنابر آيۀ شريفۀ  
  باشد. مي راه اسوه شدن مسلمانان، تأسي به پيامبر  باشد.  مي  امتي متعادل و اسوه، رسول گرامي اسالم

  دين و زندگي چهارم 109و  107هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -69

 خريد، فروش و نگهداري ابزار مشترك مثل ماهواره  
 

  حرام در امور حرام 
  

  الل است.ح در امور حالل 
  

 شود: معموالً مدهايي كه در غرب پيدا مي  
 

  دربردارندٔه پيامي منفي
  دهندٔه يك گروه غيراخالقي است. ترويج

در كل تقليد از مدهايي كه شبيه شـدن بـه دشـمنان 
 ام است.دنبال دارد، حر  ها را به اسالم و ترويج فرهنگ آن

  دين و زندگي چهارم 86و  81هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -70
  مندي از نعمات دنيايي در عين توجه به آخرت معيار ششم: بهره  

 كساني را كه: رسول خدا 
 ،بردند به گوشۀ عبادتگاهي پناه مي

  دندكر  گيري مي از مردم كناره
 توجه بودند. و به زندگي خود و خانوادٔه خود بي

 

 

  دانست از خود نمي
  

  داد.  و مورد نكوهش قرار مي
  دين و زندگي چهارم 85و  81هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -71

  به آن تأكيد شده است. 4نمايد كه در آيۀ گزينۀ  اشاره مي» محوريت حق در روابط و تقابل با باطل«صورت سؤال به   
  دين و زندگي چهارم 13مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -72

   خواهد. صورت سؤال، علت ظلم و تجاوز گناهكاران پس از وعده به خدا براي شكرگزار بودنشان بعد از نجات از طوفان هالكت را مي  
   بيان شده است. 2هاي اندك و مادي آن است كه در گزينۀ  ها، دنيا و بهره جاوز آنعلت ظلم و ت  
  دين و زندگي چهارم 31مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -73

  فرمايد: آيۀ شريفه مي  
دو نفـر دو نفـر و  براي خدا قيام كنيددهم كه  ا، بگو شما را به يك چيز اندرز ميني وَ فُرادي ثُمَّ تَتَفَكَّرو تَقوموا لِلّه مَثْ بِواحِدَةٍ اَنْ اِنَّما اَعِظُكُمْ قُلْ(  

  )تك سپس بينديشيد. تك
  دين و زندگي چهارم 49و  42هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -74

  نمايد. ل با ذكر يك مثال به اين مهم اشاره ميآيۀ شريفه اشاره به اين معنا دارد كه: هر قضايي بر يك قدر معين تكيه دارد و صورت سؤا  
  دين و زندگي چهارم 48و  42هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -75

   .قسمت اول سؤال اشاره به تعريف تقدير الهي دارد  
   دارد. ويژگي  قدر الهينموده است، اشاره به  نكتۀ مهم و دشوار اين سؤال در قسمت دوم سؤال است. چون هدايت را موكول به انتخاب انسان

  رسد. اختيار در انسان جزو مقدرات الهي است. هر زماني كه انسان مسير خود را انتخاب نمايد، به قضا مي

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

سال 
 

صیلی 
تح

۹۶
 -

۹۵
   

|   
داوطلبان
 

آزمـون
 

رسی
رسا

 
۹۶

۱۱ 

  
 زبان چهارم 10مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -76

  ) استفاده كنيم.whenسال مي توانيم از (سن و   توضيح: براي اشاره به  
  اهدا شد.» جايزٔه نوبل«سال داشت، به او  24حميد تنها  وقتيترجمه:   
  زبان چهارم 30مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -77

كنيم و اگر تركيـب مجهـول باشـد،  عبارت وصفي تبديل كنيم، كلمۀ موصول و فعل كمكي را حذف مي  توضيح: وقتي بخواهيم بند وصفي را به  
  داريم. قسمت سوم فعل را نگه مي

The food which is sold the food sold 
  شود. تواند چيزي را بفروشد، بلكه فروخته مي گوييم غذا نمي جملۀ باال مجهول است. مي  
  ، بسيار ارزان است.شود فروخته ميترجمه: غذايي كه در اين سوپرماركت   
  زبان چهارم 40مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1ينۀ پاسخ: گز  -78

) و يك جمله كه از نظر منطقي با جملۀ thatرود و بعد ( كار مي ) صفت يا قيد بهsoرساند، بعد از ( هايي كه علت و معلول را مي توضيح: در جمله  
  آيد. خواني دارد، مي قبلي هم

  آموزان توانستند آن را حل كنند. ي از دانشترجمه: مسألۀ فيزيك آنقدر سخت بود كه تعداد كم  
  زبان چهارم 78مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -79

  شود. استفاده مي shouldn’t + have + ppشد اما انجام شده باشد از تركيب  توضيح: براي كاري كه در زمان گذشته بهتر بود انجام نمي  
  ترجمه:   
  شكمم مشكلي دارد. -  
  .خورديد مياين همه غذا  نبايد -  

  زبان چهارم 4مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -80
  ارزان بوده است. سوختسنگ هميشه يك  ترجمه: زغال  
  ) جنبه4  ) ضميمه3  ) مقاله2  ) سوخت1  

  زبان چهارم 15مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -81
  كند. ، اذيت كردن شما را متوقف ميناديده بگيريدرا  ترجمه: اگر كامالً او  
  ) كاهش دادن4  ) دسترسي داشتن3  گرفتن  ) ناديده2  ) تعريف كردن1  
  زبان چهارم 36مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -82

  .شود بيني مي پيشترجمه: هر شب از راديو آب و هواي روز بعد   
  بيني كردن، اعالم كردن ) پيش4  ) انجام دادن 3  كردن ) ذخيره2  ) جلوگيري كردن1  
  زبان چهارم 46مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -83

  كنند. زندگي مي شهريدرصد جمعيت اين كشور در مناطق  60ترجمه: تقريباً   
  ) بهتر، ارشد4  ) قبلي3  ) شهري2  ) جهاني1  
  زبان چهارم 54توسط * صفحۀ مشخصات سؤال: * م ▲  3پاسخ: گزينۀ  -84

  است. مصنوعيترجمه: بايد باورم كنيد، بستني ما فاقد رنگ يا طعم   
  ) داخلي، خانگي4  ) مصنوعي3  ) دقيق2  ) دستي1  
  زبان چهارم 66مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -85

  خواهيد آن را كنار بگذاريد.  نميبخش است كه  باشد، آنقدر لذت اعتيادآورترجمه: غذا يا فعاليتي كه   
  ) خورشيدي4  ) مستقيم3  ) مختلف، متنوع2  ) اعتيادآور1  
  زبان چهارم 73مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -86

  .برد مي  رنجكاري  لحاظ اقتصادي، اين كشور از پيشينۀ بي ترجمه: به  
  ن) مرتب كرد4  ) فرض كردن3  ) رنج بردن2  ) سنجيدن1  
  زبان چهارم 24مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -87

  ترجمه:  
  شويد؟ چرا به باشگاه ملحق مي -  
  خاطر اينكه يك زمين بسكتبال دارد. به بيشتر -  
  ) عمدتاً، بيشتر4  طور محكم ) به3  طور طبيعي ) به2  آرامي ) به1  
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  ::CClloozzee  TTeessttترجمۀ ترجمۀ   ■■■■
اي در  پنگوئن وحشـي هيچكنند.  ها تنها در محدودٔه قطب جنوب و قارٔه جنوبگان زندگي مي پرندگان هستند. آن  ترين ها از محبوب پنگوئن

ناميـده » پنگوئن آبي كوچـك«نوع آن  ترين كوچكو » پادشاه«ترين پنگوئن  ها انواع گوناگوني دارند. بزرگ كند. پنگوئن قطب شمال زندگي نمي
ها بايد بتوانند در بعضـي از سـردترين جاهـاي  . پنگوئنپرواز كنندتوانند  ها نمي دارد كه هيچ كدام از آننوع پنگوئن وجود  17شود. در كل  مي

  .حفاظت كندها در برابر سرماي شديد  هاي ضخيم چربي دارند تا از آن ها شناگرهاي عالي هستند و اليه . آندوام بياورندزمين و پربادترين شرايط 
  2پاسخ: گزينۀ  -88

  ) هر4  ) هر3  ) نه، هيچ2  يك ) هيچ1  
   4پاسخ: گزينۀ  -89

  ترين ) كوچك4  همان كوچكي ) به3  تر ) كوچك2  كوچك) 1  
  1پاسخ: گزينۀ  -90

  دست آوردن ) به4  ) دربرداشتن3  ) وجود داشتن2  ) پرواز كردن1  
  3پاسخ: گزينۀ  -91

  ) آزاد كردن4  ) نجات يافتن3  خطر انداختن ) به2  ) نجات دادن1  
  4: گزينۀ پاسخ -92

  ) محافظت كردن4  دام انداختن ) به3  ) باال بردن2  ) معرفي كردن1  

  ::11درك مطلب درك مطلب   ترجمۀترجمۀ  ■■■■
كه جنگ  هاي بسيار زيادي داشت. تا وقتي شد. جنگ جهاني اول لقب ناميده مي» ها جنگي براي پايان دادن به تمام جنگ«و » جنگ بزرگ«آن 

نـاميم،  عنوان جنگ جهاني اول شناخته نشده بود. خيلي اهميت ندارد كه ما آن جنگ را چـه مـي مي بهطور رس نيفتاده بود، آن به جهاني دوم اتفاق
  اثري كه روي اروپا و جهان داشت، بسيار بزرگ بود. آن جنگ شيؤه فكر مردم را در مورد جنگيدن و دربارٔه زندگي براي هميشه تغيير داد.

شد. يـك متحـد كسـي  جنگيدند. يك طرف متحدان ناميده مي مقابل يكديگر مي در جنگ جهاني اول دو طرف اصلي وجود داشت كه در
هـاي  هنگام داشتن مشكل به كمك شما بيايد. متحدان اصلي بريتانيا، روسيه، فرانسه و اياالت متحـده بودنـد. قـدرت دهد به است كه قول مي

هـا ابتـدا  مجارستان و امپراطوري عثماني بودنـد. آن -وري اتريشهاي مركزي (متفقين) آلمان، امپراط جنگيدند. قدرت مركزي عليه متحدان مي
  مجارستان در اروپاي مركزي واقع شده بودند. -شدند چرا كه آلمان و اتريش هاي مركزي ناميده مي قدرت

جنگ در سـال  هم جنگيدند. هاي شرقي و غربي رودررو صف كشيدند و با در جبهه مخالفهاي  بيشتر جنگ جهاني اول در اروپا بود. ارتش
سرعت گسترش يافت. براي سه سال، اروپا درگير جنگ پر  مجارستان به صربستان اعالن جنگ كرد. جنگ به -شروع شد وقتي كه اتريش 1914

سـرانجام جنـگ بـزرگ پايـان  1918اياالت متحده در طرف بريتانيا، فرانسه و روسيه وارد جنگ نشد. در سال  1917تلفاتي بود. تا قبل از سال 
  پذير باشد. كرد كه چنين تخريبي امكان كس باور نمي يافت. قبل از جنگ جهاني اول، هيچ

  2پاسخ: گزينۀ  -93
  3پاسخ: گزينۀ  -94
  1پاسخ: گزينۀ  -95
  4پاسخ: گزينۀ  -96

  ::22ترجمۀ درك مطلب ترجمۀ درك مطلب   ■■■■
كس متوجه نشد كه او بزرگ خواهد  تولدش هيچ بود. در زمان» مالكوم كوچك«دنيا آمد. اسم او  ، پسري در اوماها، نبراسكا به1925در سال 

  خواهد شد. ها آمريكايي -آمريكايي تاريخ شود. پسر كوچك يك مدافع مهم حقوق آفريقايي -شد تا يكي از مؤثرترين رهبران آفريقايي
، او در 1931د. در سـال نـژادي بـو   شدت درگير جنگ تبعيض اش بود. پدر مالكوم به از پدر خودش و تجربيات شخصي الهام گرفتهمالكوم 

  شدت اعتقاد داشت كه پدرش توسط نژادپرستان سفيد پوست كشته شده است. مسير ترامواي شهري مرده پيدا شد. مالكوم به
اش را در  بعد از مرگ پدرش، مادر مالكوم نتوانست كنار بيايد و در آخر او به يك بيمارستان رواني منتقل شد. او مجبور شد كه بقيۀ كودكي

سـالش  20كه  مكان كرد. او به زندگي مجرمانه روي آورد. وقتي نقل» نيويورك«و » بوستون«اش، مالكوم به  ها بگذراند. در اواخر نوجواني خانه تيمي
دين معني بود ملحق شد. اين ب» ملت اسالمي«نام  اش را پيدا كرد. او به گروهي به زندان افتاد. در زندان، مالكوم نداي زندگي  علت دزدي به بود به

توانست براي مطلع كردن خودش از جهـان  آنچه كه مي ها بجنگد. او هر آمريكايي -كه او مسلمان شد. او تصميم گرفت كه براي حقوق آفريقايي
  كرد. مطالعه مي

اش بـود. از آن  اجـداد بـردهاز » هاي نامعلوم آفريقايي اسم«را برگزيد كه به معناي » X«از زندان آزاد شد. او فاميلي  1952مالكوم در سال 
سال بعدي را در مبارزه براي پايان دادن به نژادپرستي گذراند. او يك مسلمان بـاقي مانـد،  13شناخته شد. مالكوم » Xمالكوم «موقع، او به نام 

. مـرگ او باعـث عـزاداري ، مالكوم كشته شـد1965فوريۀ  21ولي گروه ملت اسالمي را ترك كرد. اين باعث مشكالتي در رهبران گروه شد. در 
  بسياري از مردم سراسر كشور شد.
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  2پاسخ: گزينۀ  -97
  3پاسخ: گزينۀ  -98
  2پاسخ: گزينۀ  -99
  4پاسخ: گزينۀ  -100
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   انسانی) علوم آزمایشی گروه( ۱۱ ۀش�ر  آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  

 ریاضی پایه 13و  2هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  2پاسخ: گزینۀ  -101
  نکته: تمثیل، یافتن نوعی مشابهت میان مفاهیم گوناگون است.  
ایم. نتیجۀ حاصل از استدالل استنتاجی  ها را پذیرفته گیري کلی با استفاده از حقایقی است که درستی آن نتیجه نکته: استدالل استنتاجی، روش  

  همواره درست است.
  ریاضی پایه 17و  15هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  3پاسخ: گزینۀ  -102

  :1گزینۀ   
1000 100 10 1010 101 101 10 101abab a b a b a b ( a b) (ab)= + + + = + = + =   

  پذیر است. بخش 101ره بر بنابراین عدد مورد نظر هموا   
  :2گزینۀ   

2فرد  2 2 22 1 2 1 4 4 1 2 2 2 1 2 1n k n ( k ) k k ( k k) k ′= + ⇒ = + = + + = + + =   فرد +
  :3گزینۀ   
2گنگ هستند، ولی مجموعشان گویاست: 2و  −2مثال نقض:    2 0− + =   
  :4گزینۀ   
  تر است. ضلع از ضلع سوم بزرگطبق نامساوي مثلث، در هر مثلث، مجموع دو   

c a b< +   
  پاسخ است. 3بنابراین گزینۀ   
  ریاضی پایه 123مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزینۀ  -103

n(A)P(A) :برابر است با Sاي  در فضاي نمونه Aنکته: احتمال پیشامد   
n(S)

=   

  اول: راه حل  
  1P(A) P(A )′=   نکته (پیشامد متمم):  −

  A.پیشامد اینکه حداقل یکی از فرزندان پسر باشد :  
  A′.تمامی فرزندان دختر باشند :  

1 71 1 8 8P(A) P(A )′= − = − =   

  دوم: راه حل  

7
8

n(A)P(A)
n(S)

⇒ = = 
   = Sپ)} پ پ)، (پ (دپ دپ)، د)، (پ پ د)، (ددپ)، (پ دد)، (دپ {(ددد)، (پ

 
 = Aپ)} پ پ)، (پ دپ)، (دپ د)، (پ پ د)، (ددپ)، (پ دد)، (دپ { (پ

 

  ریاضی پایه 112و  107هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزینۀ  -104
1600 5 5 600 120 5x p p x p x= − ⇒ = − ⇒ = −   

  تابع درآمد عبارت است از:  
21 1120 1205 5R xp x( x) x x= = − = − +   

  ریاضی پایه 78تا  75هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  3پاسخ: گزینۀ  -105

1m
n

b ab
nlog a log a , log a
m

=   نکته:  =

1 31 2 2

1 413 3 32 2
2 2

4
832 2 2 2 3 9

2
log log log

+

+
= = = =   

a b

c
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  ریاضی پایه 50مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزینۀ  -106

11برابر است با:  rو قدرنسبت  1aام یک دنبالۀ هندسی با جملۀ اول  nنکته: جملۀ    n
na a r −=   

  آوریم: دست می ابتدا با استفاده از نکتۀ باال، جملۀ پنجم دنبالۀ هندسی داده شده را به  
41 59 18 9 2 9 2 9 16 144, , : a , r a= = ⇒ = × = × =L   

  نویسیم: حال جمالت دنبالۀ فیبوناتچی را می  
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144, , , , , , , , , , , ,L   

  بنابراین جملۀ پنجم دنبالۀ هندسی داده شده با جملۀ دوازدهم دنبالۀ فیبوناتچی برابر است.  
  ریاضی پایه 28مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزینۀ  -107
1na، برابر است با: dو قدرنسبت  aام یک دنبالۀ حسابی با جملۀ اول  nنکته: جملۀ    a (n )d= + −   

2برابر است با:  dو قدرنسبت  aجملۀ اول یک دنبالۀ حسابی با جملۀ اول  nنکته: مجموع    12n
nS ( a (n )d)= + −   

5 7
53 2 4 3 6 5 10 3 18 2 8 4 42

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

= ⇒ + = + ⇒ + = + ⇒ = ⇒ = ⇒ =   

  ریاضی پایه 111و  110هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  2پاسخ: گزینۀ  -108
2 2 100 50 50x y x y y x+ = ⇒ + = ⇒ = −   

250 50S xy x( x) x x= = − = −   : مساحت +
  براي حداکثر شدن مساحت برابر است با: xمقدار   

50 252x −
= =

−
   

  بنابراین بیشترین مقدار مساحت برابر است با:  
225 50 25 625S ( ) ( )= − + =   

  ریاضی پایه 82مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزینۀ  -109
logab loga logb=   نکته:  +

  با استفاده از فرمول داده شده، داریم:  
14 4 9 9

4 4
2 3 2 10 2 2 2 2 232 10 32 10 32 9 5 2 9 10 5 73 3 3 3 3 310

/

/
/M log (log ) (log log ) (log ) ( log ) /×

= = × = + = + = + = × =   

  ریاضی پایه 129و  128هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزینۀ  -110
  اي برابر است با: تعداد اعضاي فضاي نمونه  

26 36n(S) = =   
  پیشامد مورد نظر عبارت است از:  

{ }1 2 2 1 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3 3 6 6 3 4 5 5 4 6 6A ( , ),( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , )=   
  بنابراین:  

12 1
36 3

n(A)P(A)
n(S)

= = =   

  ریاضی پایه 98مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزینۀ  -111
12 12 120 181 1 1 0 015 1 01512

nt t t tr /b ( ) b ( ) ( / ) b ( / )
n

= + ⇒ = + = + ⇒ =   

721سرمایۀ اولیه در  ،سال 6بنابراین بعد از    015( /   شود. ضرب می (
  ریاضی پایه 104ال: * متوسط * صفحۀ مشخصات سؤ  ▲  3پاسخ: گزینۀ  -112

  عمر تعداد نیم        

1 1 0 32 32 100 5 2 2 0 5 50 32 0 32 12 2 2 0 3 0 3 3
2

T log / log log log // ( ) log / Tlog T
log / /log

↑
− − −

= ⇒ = ⇒ = = = = =
− − −

   

  بنابراین قدمت کشتی برابر است با:   

5سال 10 2 173t /= × =   

x

y
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  ریاضی پایه 78مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزینۀ  -113
c

b
c

log a
log a

log b
  : نکته =

22 2 2 2 1 60 7y
log x log x /log x
log y log y /

×
= = = =   

  ریاضی پایه 132تا  130هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزینۀ  -114
=P 1دنیا آمده باشند)  هاي مختلف به (هر کدام در ماه   P(حداقل دو نفر در یک ماه از سال متولد شوند) −

    12 11 10 110 34 171 112 12 12 144 144 72
× ×

= − = − = =
× ×

   

  ریاضی پایه 127و  125هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزینۀ  -115
 اي و پیشامد مورد نظر عبارتند از: فضاي نمونه  

1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 4 3 5 4 1 4 2 4 3 4 5
5 1 5 2 5 3 5 4

S {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) ,( , ) , ( , ) , ( , ) ,( , ) ,( , ) , ( , ) ,( , ) , ( , ) ,( , ) ,( , ) , ( , ) ,
( , ) ,( , ) , ( , ) ,( , )}

=
   

1 3 3 1 3 5 5 3A {( , ) ,( , ) ,( , ) ,( , )}=   

4 بنابراین:   0 220
n(A)P(A) /
n(S)

= = =   

  ریاضی پایه 29و  28هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزینۀ  -116
1000 1500 2000 2500, , , ,L   

  بنابراین: ،دهد تشکیل می 500و قدرنسبت  1000اعداد مورد نظر یک دنبالۀ حسابی با جملۀ اول   

[ ]30
30 2000 29 500 15 16500 2475002S = + × = × =   

  ریاضی پایه 76و  75، 63هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزینۀ  -117
1 5

5 1 5 2 1 2 22 2 52 4 2 2 2 2 2 2 5 4 4 42
xx x x x x( ) ( ) ( ) x x x x x+ + += ⇒ = ⇒ = ⇒ = + ⇒ = + ⇒ =   

  با جایگذاري این مقدار داریم:  

1
2

2 33 3
3

25 9 3 3 41
2

log (x ) log log log+ = = = =   

  ریاضی پایه 76و  75، 63هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزینۀ  -118
blogنکته:    a x=  اگر و تنها اگرxa b=   

alog log a log b
b

=   : نکته −

2 3 10 2 3yy log / /= ⇒ =   

3 61000 10
22 0 02 64 10 2 2 2 3 2 2 100 2 2 2 3100

2 2 4 2 2 2 3 1 7

ylog ( / ) log ( ) log ( ) log ( ) / (log log ) log( ) /

log( ) log( ) / /

− + = − + = − − +

= − − + = −
   

  ریاضی پایه 43و  36هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزینۀ  -119

)r 1و قدرنسبت  aنکته: مجموع همۀ جمالت (حد مجموع) یک دنبالۀ هندسی نامتناهی با جملۀ اول    r 1برابر است با:  >(
aS

r
=

−
   

2 2
4

8 16 32 49 9
3

x
x x

x


= −= × ⇒ = ⇒ 

 =


ü

û

   

4ازاي  به  
3x 4پس  ،دنبالۀ هندسی، کاهشی است =

3x   قابل قبول نیست. =

4
23

2 2 3
xr

−
= = =   : قدرنسبت −

2 2 6
2 5 51 3 3

S = = =
+

  : حد مجموع جمالت 
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  ریاضی پایه 127تا  123هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزینۀ  -120
  ام است، برابر است با: kشیء آن از نوع  knشیء آن از نوع دوم، ... و  2nشیء آن از نوع اول،  1nشیء که  nهاي  نکته: تعداد جایگشت  

1 2 k

n!
n !n ! n !L

   

  اي برابر است با: تعداد اعضاي فضاي نمونه  
5
2

!
!

HELLO(n(S)هاي حروف کلمۀ  (تعداد جایگشت = =   

  تعداد اعضاي پیشامد مورد نظر برابر است با:  
HEشیء  4هاي  (تعداد جایگشت =!4 LL O(n(A) =   

  بنابراین احتمال مورد نظر برابر است با:  
4 2 0 45 5
2

n(A) !P(A) /!n(S)
!

= = = =   

  
  کتاب 98و  97هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  3پاسخ: گزینۀ  -121

  

سهم دهک اول 
{

16 26 42 426 6 4 4 7 34 4 6x x x
x x
↓

+
= = ⇒ = ⇒ + = ⇒ + = ⇒ =

+ +
 

    باال (سهم دهک دهم و نهم)% 20
  (الف 

  % پایین (سهم دهک اول و دوم)20

    سهم دهک اول

3؟} 4 5 7 8 5 11 5 13 16 26/ /
↓

= + + + + + + + +   % درآمد ملی100 +

  سهم دهک چهارم
100 94 6= −   سهم دهک چهارم =

26 8 673 /= =
  سهم دهک دهم

توزیع درآمد (ب  شاخص وضعیت=
  دهک اولسهم 

  کتاب 93تا  90هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزینۀ  -122
  کتاب 106و  105، 104هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزینۀ  -123
  کتاب  95مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزینۀ  -124
ربوط به توسعۀ اقتصادي شاهد تحوالت چشمگیري بوده است. از جملۀ این تحوالت تغییـر در نگـرش بـه مسـائل در چند دهۀ اخیر، مباحث م  

بدون توجه به مسائلی نظیـر فقـر و نحـوۀ » رشد اقتصاديªتأکید بر  هاي اقتصادي ریزي توسعه است. براي مثال، در گذشته هدف اصلی برنامه
  توزیع تولید بین اقشار مختلف جامعه بود.

  را که یکی از منابع اصلی تأمین سرمایه است، افزایش دهند.» انداز پسªهایی بودند که تا حد امکان  به همین دلیل، اقتصاددانان به دنبال یافتن روش  
در نتیجـه، کمتـر و » میل نهایی به مصرفªدرآمد،  هاي باالي درآمدي در مقایسه با افراد کم از سوي دیگر، بر اساس یک اصل اقتصادي در گروه  
ªشود و ایـن امـر  انداز ملی می رو، اعتقاد بر این بود که نابرابري در توزیع درآمد سبب افزایش پس بیشتر است؛ از همین» انداز میل نهایی به پس

  همراه خواهد داشت. گذاري و رشد بیشتر اقتصادي را به افزایش سرمایه
  کتاب 120و  116، 115هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزینۀ  -125

  نقدینگی
5620  

اسکناس  → 2200
مسکوکات    ?     

  
  حجم پول در گردش

  هاي دیداري سپرده  ?
    هاي غیردیداري سپرده

1900  

   
20 2200 440100 ×  -دار مدت    → =

    -انداز  پس  → 350  
 790  

= − =5620 790   حجم پول در گردش (الف =نقدینگی −دیداري هاي غیر سپرده 4830
5620 2200 1900(= − +

4100
1520)   مسکوکات (ب =نقدینگی −ها و سپرده  مجموع اسکناس =

1900 790 1110= −   سپردۀ دیداري (ج = ها مجموع سپرده −دیداري هاي غیر سپرده =
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  کتاب 132و  131هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  4پاسخ: گزینۀ  -126
  را تنزیل کنند. واحدهاي تولیدي، بازرگانی و خدماتیتوانند اسناد و اوراق تجاري متعلق به  ها می طبق این قرارداد، بانکخرید دین:   

  کتاب 130و  129هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  1پاسخ: گزینۀ  -127
  ها: عملیات اعتباري بانک  
  هاي مردم دار و سایر سپرده هاي مدت یداري، سپردههاي د  الف) منبع: سپرده    
  خدمات بانکی ترین مهمب)     
  مدت (کمتر از یک سال): ج) تخصیص اعتباري کوتاه    
  دار با دو شرط زیر: ) تنزیل اوراق بهادار مدت1    

  دلیل انجام امور بازرگانی باشد. بدهی به -    
  اشد.روز نمانده ب 90به زمان سررسید سند، بیش از  -    

  اند. باز کرده حساب جاري) پرداخت مبلغی بیش از موجودي تولیدکنندگان و بازرگانانی که در یک بانک 2    
  د) تخصیص اعتباري بلندمدت (بیش از یک سال):    
  هاي غیردیداري مشتریان و سرمایۀ اولیۀ خود بانک منبع: موجودي سپرده -    
  کتاب 122و  121، 120هاي  * صفحهمشخصات سؤال: * دشوار  ▲  3پاسخ: گزینۀ  -128
  وجود تورم ← 9720به  7200الف) افزایش قیمت از   

35= −نرخ تورم % ÷
⇒ = = = ⇒

÷
9720 7200 2520 72 35

7200 7200 72 100x
  قیمت جدید -قیمت قبلی 

نرخ تورم =
  قیمت قبلی

  

تورم   ←بر عرضه   فزونی تقاضا   ←  افزایش حجم پول در گردش  ب)
 ↓   

حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه
  
  

↓  
  نابرابري عرضه و تقاضاي کل

  کتاب 123و  122هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  2پاسخ: گزینۀ  -129
  هاي پولی: سیاست  
  الف) هدف: کنترل پول و حفظ ارزش آن    
  بانک مرکزيب) مسئول اجرا: دولت از طریق     
  دو شکل: ج) به    

  فروش اوراق مشارکت) -هاي قانونی و تنزیل مجدد سیاست انقباضی پول (افزایش نرخ سپرده ←کاهش حجم پول در گردش  -    
  خرید اوراق مشارکت) -هاي قانونی و تنزیل مجدد سیاست انبساطی پول (کاهش نرخ سپرده ←افزایش حجم پول در گردش  -    

  کتاب 136و  135هاي  * متوسط * صفحه مشخصات سؤال: ▲  4پاسخ: گزینۀ  - 130
صورت مستقیم از دست مردم است که این راه از طریق صدور اوراق بهادار است. بـا انتخـاب  راه حل جایگزین براي تأمین سرمایه، دریافت وام به  

  کند. می هزینۀ کمتريگیرنده براي بازپرداخت وام  این روش وام
  کتاب 139* دشوار * صفحۀ مشخصات سؤال:  ▲  3پاسخ: گزینۀ  -131

  اسناد خزانه
  ماهه و یک ساله 6ماهه،  3سررسید  ←مدت  اوراق بهادار کوتاه

  ترین ویژگی: بدون ریسک مهم ←شود و فاقد کوپن بهره است  توسط دولت صادر می
  شود. ي میرسد و به همان مبلغ اسمی خریدار  تر از مبلغ اسمی به فروش می ارزان

96000مبلغ خرید 320 8500 320 8280300= = ⇒ − =   میزان سود هر برگ (الف ⇒

  مبلغ اسمی هر سند خزانه (ب =8500
  کتاب 152و  147هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزینۀ  -132
  ªاما تولید غالب نیجریه  ،تولید غالب کشور مصر است و لذا این کشور درست عمل کرده است» پنبهªنسبی باید   است و طبق اصل مزیت» نفت

  پردازد. گذاري کند؛ چرا که کشور غنا بهتر از این کشور به تولید کاکائو می بیشتر در آن زمینه سرمایه
  کتاب 151و  150هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزینۀ  - 133
  الملل: منافع تجارت بین  
  ولیدکنندگانالف) ت    

  وسیلۀ واردات کاال آالت مورد نیاز از دیگر کشورها به ) تأمین مواد اولیه، لوازم یدکی و ماشین1    
  وسیلۀ صادرات کاال تر و فروش کاالهاي اضافی با قیمت مناسب و شرایط بهتر به ) دسترسی به بازارهاي وسیع2    
  منظور رقابت با تولیدکنندگان خارجی  بهتر و کارآمدتر به) ورود کاالهاي خارجی به کشور و تالش براي تولید 3    
  بهبود کاالهاي تولیدي در سطح جهان ←    
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  کنندگان ب) مصرف    
  دلیل واردات کاالهاي خارجی به کشور  ) استفاده از کاالهاي متنوع و ارزان و مرغوب به1    
  رات کاال به خارج) تأمین ارز الزم براي خرید کاالهاي ضروري وارداتی از طریق صاد2    

  کتاب 159و  158هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  2پاسخ: گزینۀ  -134
  کتاب 162و  161، 160، 157هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  1پاسخ: گزینۀ  - 135

  
  شناسی و قافیه و سبک عروض 10تا  8هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزینۀ  -136
  طبق تبصرۀ هفت قافیه شده است. 3اي ندارد، اما گزینۀ  هاي دیگر هیچ تبصره گزینه  
  است).دو کلمه درگیر حروف اصلی قافیه شده است (پیدا و  »پیداستª(م + ص + ص) که در » استªکلمات قافیه: خاست و پیداست و حروف اصلی قافیه   
  شناسی عروض و قافیه و سبک 10تا  6هاي  سؤال: * ساده * صفحه مشخصات ▲  1پاسخ: گزینۀ  -137
  طبق قاعدۀ یک» یدªو حروف الحاقی » اªحروف اصلی  ←» گشاید نماید و می میª: کلمات قافیه: 1گزینۀ   
  (م + ص)» ª2طبق قاعدۀ » يªحرف الحاقی » اهªحروف اصلی  ←» سیاهی و صبحگاهیª: کلمات قافیه 2گزینۀ   
  (م + ص)» ª2طبق قاعدۀ » د َـªحروف الحاقی » ارªحروف اصلی  ←» آرد و کاردªلمات قافیه : ک3گزینۀ   
  (م + ص)» ª2طبق قاعدۀ » انªحروف اصلی قافیه  ←» نگران و گرانªردیف، کلمات قافیه » ستی َـ: 4ªگزینۀ   
  شناسی عروض و قافیه و سبک 11مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزینۀ  -138
  »دریده و پوشیدهª، قافیۀ دوم »دهل و گلªافیۀ اصلی ق  
عنوان حروف اصـلی قافیـه گرفتـه اسـت، پـس  ساز را به ماضی» یدªکتاب  12شوند که در صفحۀ  نکته: دریده و پوشیده به این دلیل قافیه می  

  توانند با هم قافیه شوند. ... می کلماتی مانند پرستید، رنجید، گردانید و
  شناسی عروض و قافیه و سبک 12تا  8هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2نۀ پاسخ: گزی -139
  درست است. 4که با معانی متفاوتی آمده است و طبق تبصرۀ » انª: حروف اصلی 1گزینۀ   
 »گري و خنـدªت شود و کلما در هر دو کلمه یکسان است، پس حروف الحاقی محسوب می» انªچون » گریان و خندانª: کلمات قافیه 2گزینۀ   

  شوند و قافیه نادرست است. قافیه نمی
  است. درستقافیه » ª3دلیل داشتن حروف الحاقی طبق تبصرۀ  به» ند ِـند و  َـªحروف اصلی » ها و زندگی ها بندگیª: کلمات قافیه 3گزینۀ   
  کلمات قافیه هستند.» ان و آنªباید بگوییم  پس طبق این تبصره ،»ª4طبق تبصرۀ » انªحروف قافیه » دلبران و آنª: کلمات قافیه 4گزینۀ   
  شناسی عروض و قافیه و سبک 11مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزینۀ  -140

  حروف قافیه عالوه بر تلفظ از نظر امال نیز باید برابر باشند.  
  برابرند، ولی از نظر امال اختالف دارند.» یذ و یزªعزیز و لذیذ در تلفظ   
  شناسی عروض و قافیه و سبک 3مشخصات سؤال: * ساده * درس  ▲  4خ: گزینۀ پاس -141

ــــین  تَ  آ  دل  در  نَ   گر   سود  چ  دل  از  وَد  بُ  یی  رو   ـش
  ــ  ∪  ــ  ــ  ــ  ∪  ــ  ــ  ــ  ∪  ــ  ــ  ــ  ∪  ــ

  شناسی عروض و قافیه و سبک 7مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  3پاسخ: گزینۀ  -142
  مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن :3وزن بیت    

  شناسی عروض و قافیه و سبک 7مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  1پاسخ: گزینۀ  -143
  کار  ر  خَ  آ  نُ   ها  جَ  در  ام  ت  گش
  ــ  ∪  ∪  ــ  ∪  ــ  ∪  ــ  ــ  ∪  ــ

  فعلن  مفاعلن  فاعالتن
  خفیف مسدس مخبون محذوف   

  شناسی یه و سبکعروض و قاف 8مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  4پاسخ: گزینۀ  -144
  : مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن1گزینۀ   
  : مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن (مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن)2گزینۀ   
  : مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن (مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن)3گزینۀ   
  : مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن4گزینۀ   
  شناسی عروض و قافیه و سبک 7ل: * دشوار * درس مشخصات سؤا ▲  2پاسخ: گزینۀ  -145
  مطوي مکشوفسریع مسّدس  ←: مفتعلن مفتعلن فاعلن 2وزن گزینۀ   
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  شناسی عروض و قافیه و سبک 6و  5هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * درس ▲  4پاسخ: گزینۀ  -146
    ابدال                
                    
  ري  زا  رو  کی  بَ  ش  ري  یا  ب  ور
  ــ  ــ  ــ  ــ  ∪  ∪  ــ  ــ  ∪  ــ
  ود  چِ شَ  نرا  یا  لِ  دِ  يِ  را  ب  از
  ــ  ∪∪  ــ  ــ  ∪  ∪  ∪  ــ  ∪  ــ

              آوردن فاعالتن به جاي فعالتن
          تغییر مصوت کوتاه به بلند  

  نیز تغییر کمیت مصوت ندارد. 2ابدال و تغییر کمیت ندارند، گزینۀ  3و  1هاي  گزینه  
  شناسی عروض و قافیه و سبک 43: * دشوار * صفحۀ مشخصات سؤال ▲  3پاسخ: گزینۀ  -147

  تند  خ  وي  را  دَ  هم  ب  تند  خ  گی  رن  ب  ل  هو
  ــ  ∪  ــ  ــ  ∪  ــ  ∪  ــ  ∪  ــ  ــ  ∪  ∪  ــ  

شان  فِ   خون  نِ   تَ  ز   خون  تند  خ  ري  گر  د  یک  ز    

  ــ  ∪  ــ  ∪  ∪  ∪  ــ  ــ  ∪  ــ  ــ  ∪  ــ  ∪
  جاي مفتعلن از مفاعلن استفاده کرده است و این اختیار شاعري قلب است. شاعر در رکن اول و سوم به  
ندªۀ دلیل هجاي کشیدهاي دوري حکم پایان مصراع را دارد. به این  مصراع وزن  نکته: نیم     نظرگرفته شده است.در هر دو مصراع بلند در » تَ
  شناسی عروض و قافیه و سبک 39تا  31هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4پاسخ: گزینۀ  -148

  ند  شا  چِ  نَ   فی  صا  يِ  دِ  با  رش  گ  اَ  فی  صو
  ــ  ــ  ∪  ∪  ــ  ــ  ∪  ∪  ــ  ــ  ∪  ∪  ــ  ــ
  نند  خا  نَ   ش  فی  صا  ي  فی  صو   ران  ظَ   نَ   حب  صا

  ــ  ــ  ∪  ∪  ــ  ــ
∪
_

  ــ  ــ  ∪  ∪  ــ  ــ  ∪  

  شناسی عروض و قافیه و سبک 68تا  67هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  3پاسخ: گزینۀ  -149
است ویژگی ادبی است و » هاي ادبی، قالب شعري و عروض و قافیه آرایهªی فکري است. آنچه در مورد محتوا مربوط است ویژگ آنچه به مضمون و  

  اند. مربوط به ویژگی زبانی» زبان، واژه، لغت، ترکیبªهایی مانند  عبارت
  شناسی عروض و قافیه و سبک 81و  80هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1پاسخ: گزینۀ  -150
کنند و عقل در مقابل عشق حرفی براي گفتن ندارد و شاعر خـود را  هاست) عشق را درك نمی ه فالسفه (که افالطون نمایندۀ آنگوید ک بیت می  

  داند. متعلق به عشق می
  شناسی مشخصات سؤال: * متوسط * جامع عروض و قافیه و سبک ▲  4پاسخ: گزینۀ  -151
  گشا: صادق نامی گیتی  
  النوادر: نظامی عروضی مجمع  
  خان هدایت الفصحا: رضاقلی مجمع  
  کرگدن: اوژن یونسکو  
  شناسی عروض و قافیه و سبک 185تا  171هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزینۀ  -152
  مربوط به نقد لغوي است. 1توضیح گزینۀ   
  شناسی عروض و قافیه و سبک 180مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزینۀ  -153
  شناسی عروض و قافیه و سبک 92تا  90هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزینۀ  -154
  به این موضوع اشاره شده است. 3مفهوم رباعی خیام ناپایداري قدرت است و در گزینۀ   
  شناسی عروض و قافیه و سبک 97مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزینۀ  -155
  توان توقع کار درست و راست داشت. گوید از انسان حریص نمی می 4گوید: حریص سیري ندارد، اما در گزینۀ  ل و عنوان سؤال میدر سه گزینۀ او   
  شناسی عروض و قافیه و سبک 101مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزینۀ  -156
  کنند. اي مفاهیم را درك می مفهوم مشترك: افراد دانا با اشاره  
  شناسی عروض و قافیه و سبک 108مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزینۀ  -157
  شود. مفهوم مشترك: عفو و کرم خداوند به حدي است که از گناهان ما برافروخته نمی  
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  شناسی عروض و قافیه و سبک 89و  88هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزینۀ  -158
  در آفرینش خداوند هیچ نقصی نیست. مفهوم مشترك ابیات:  
  : معشوق و خلقت خدا فراتر از ادراك انسان هستند.3بیت   
  شناسی عروض و قافیه و سبک 115مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزینۀ  -159
  عاشق خود ندارد. اصالً توجهی به 4هاي زیادي دارد تا عاشق خود را جذب کند، اما در گزینۀ  در عنوان سؤال یار جلوه  
  شناسی عروض و قافیه و سبک 116مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزینۀ  -160

  مفهوم مشترك: نفی بهشت و تعلقات آن به خاطر یار  
  فروغی:   

  طــوبی و ســدره گــر بــه قیامــت بــه مــن دهنــد
 

  جــا فــداي قامــت رعنــا کــنم تــو را یــک 
 

  شناسی عروض و قافیه و سبک 148متوسط * صفحۀ مشخصات سؤال: *  ▲  3پاسخ: گزینۀ  -161
  خضر داراي آب حیات و عمر جاودانه است. 3در سه گزینه مرتبت شخصیت خضر، رهبر و راهنما است، اما در گزینۀ   
  شناسی عروض و قافیه و سبک 153مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزینۀ  -162
  وانی به عشق و حقیقت برسی (نفی خود براي رسیدن به کمال عشق و حقیقت).ت مفهوم مشترك: تا از خود نگذري نمی  
  شناسی عروض و قافیه و سبک 150مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزینۀ  -163
  مفهوم مشترك: هر زمانی اقتضاي رفتار خاص خود را دارد. کار امروز را نباید به فردا انداخت.  
  شناسی خصات سؤال: * متوسط * جامع عروض و قافیه و سبکمش ▲  2پاسخ: گزینۀ  -164
  اي گستردند. واسطۀ ما و با دستان ما بر گسترۀ صحرا سفره به ←: ما شریک جرم ستمگرانیم 2مفهوم گزینۀ   
  شناسی مشخصات سؤال: * متوسط * جامع عروض و قافیه و سبک ▲  2پاسخ: گزینۀ  -165
  روند. گذارند و خودشان از دنیا می هاي بسیاري را در دنیا باقی می رد که پادشاهان و افراد ثروتمند، نعمتبه این نکته اشاره دا  2آیات گزینۀ   

  
  چهارم عربی  ۴۳ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۶
  ).شوند رد می ۴و  ۳های  نادرست است و لذا گزینه» ور شد شعله(«ور ساخت  أشعلت: شعله  
  )۲(رد گزینۀ  .عطف است نه جملۀ حالیه» ظّنت«  
  .ترجمه نشده است ۳در گزینۀ » جالسة«  
  )۲(رد گزینۀ  .معرفه است» عود الکربیت«  
  )۲(رد گزینۀ  .نیز باید نکره باشد» بخاری بزرگ«  
  )۲تراءت: آشکار شد (رد گزینۀ   
  )۴تنطفئ: خاموش شد (رد گزینۀ   
  چهارم * عربی  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲زینۀ پاسخ: گ -۱۶۷
  به صورت فعل کامالً درست است.» إلقاء«صورت مضارع التزامی ترجمه �ود، لذا ترجمۀ  توان مصدر را به دقت: می  
م منهم«نادرست است. » ها همۀ رشته: «۱گزینۀ      جملۀ حالیه است و فعل امر نیست.» تتعلّ
  ترجمه نشده است. » کتفیک«نادرست ترجمه شده است. » إذا أردت: «۳گزینۀ   
م«است نه مفعول » املجیدین«متعلق به » فی کلِّ فرعٍ (« : قسمت انتهایی کامالً نادرست ترجمه شده است.۴گزینۀ      »)تتعلّ
  چهارم * عربی  ترکیبی*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۸
  معرفه است.» املجتمع«زائد است. » ها نشانه: «۱گزینۀ   
  »پوشاند یَغشی: می: «۲گزینۀ   
  »أیقظ: بیدار کرد: «۴گزینۀ   
  چهارم عربی  ۳درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۹
  کنند. ولی در اصل هر دو دعوت به مشورت در کارها می ،در بیت سوم در ظاهر دو عبارت مخالف هم هستند  
  چهارم عربی  ۱۲ ۀ* صفح سادهخصات سؤال: * مش ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۰
  )۴و  ۳های  (رد گزینه .گیرد غیرمنرصف است و تنوین �ی» أفعل«  
  )۳(رد گزینۀ  .بگیرند» ال«ترکیب وصفی است و باید هر دو » الّصفة املشّبهة«ضمناً   
  )۲(رد گزینۀ  .همچنین رنگ و عیب باید جمع بیایند  
  درست است)» تَُصغْ «( .نادرست است» تُصاغْ «ضمناً   
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  * عربی چهارم  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۱
  اند که طبعاً نادرست هستند. های امر مفرد مذکر آمده فعل ۲و  ۱های  در گزینه  
  بگیرد.» ال«نیز چون ترکیب اضافی است نباید اسم اول » الهوی الّنفس«  
  »أری: نشان داد«. ضمناً معنای لغات کامالً متفاوت است. فعل باید مضارع بیاید ۳در گزینۀ   
  * عربی چهارم  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۲
  ها:  ترشیح گزینه  
  تقدیری است. عفعل الزم است و مرفو » یأ�) «۱  
  ، منرصف است.»مطلق) «۲  
  ، مجرّد است و نقش آن حال است.»منصوباً ) «۳  
  * عربی چهارم  ترکیبی*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳: گزینۀ پاسخ -۱۷۳
  ها:  ترشیح گزینه  
معنا است. ضمناً چون بین آن و فاعلش (طیور) فاصـله افتـاده اسـت تأنیـث  فعل ماضی است و اعراب مرفوع برای آن بی» أدرکت: «۱گزینۀ   

  آن جائز است.
یر«است هم جمع » طائر«هم جمع » طیور: «۲گزینۀ      شود هم جامد. البته در هر حال، منرصف است. لذا هم مشتق محسوب می ،»طَ
  از افعال ناقصه است.» ظّل «و منصوب. باید دقت داشت که » تظّل «صیغۀ مبالغه است و نه صفة مشبهه و خرب » جهول: «۴گزینۀ   
  * عربی چهارم  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۴
  ضاف و منصوبإله: منادای م  
ْر      نا: فعل امر و مفعولَعمِّ
  و مرفوع» کان«ُعمُر: اسم   
  و منصوب» کان«بذلًة: خرب   
  طاعِة: مجرور  
  نا: فعل أمرضْ إقبِ   
  فیه و منصوب قبَل: مفعول  
  یَسِبَق: مضارع منصوب  
  مقُت: فاعل و مرفوع  
  چهارم * عربی  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۵
  ترَک: مفعول از باب تحذیر  
  الیه و مجرور ِي: مضافالّنه  
   ُ ولَّی: فعل مجهولنْ امل   کِر: مجرور/ یُ
  رشاُر: نائب فاعل و مرفوع  
  تَدُعوَن: فعل مضارع معلوم  
  یُسَتجاُب: فعل مجهول و مرفوع  
  دعاُؤکم: نائب فاعل و مرفوع  
  مراجعه شود.) ۱۰مالی همزه در درس (به ا .است که این اسم مرفوع استواضح » دعاؤکم«دقت: با توجه به امالی همزه در کلمۀ *   
  چهارم  عربی ۳و  ۱ های درس*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۶
  نکره است.» جّنتان«که فقط » جّنتان بوده است) و» یدین«ي (که در اصل الّنعمتان، املجهولتان، ید«اسامی مثّنی عبارتند از:   
  مفرد است.» فعالن«بر وزن » کسالن« دقت:  
  چهارم  عربی ۲درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۷
  »املجاهدون، مخّفضة، املجتمع، املستوی«شوند مانند:  جای حرف مضارعه تولید می به» مُ «مشتقات مزید از فعل مضارع مزید و با جایگذاری   
ترتیب اسـم فاعـل و صـفت مشـّبهه هسـتند کـه از مصـادر مجـرّد  به» آِسف، مریضة و طبیب«ثالثی اما نیز رباعی است نه » مهندسو«ضمناً   

  اند. ساخته شده
  چهارم عربی  ۳درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۸
  عائد صله است. » به«در » ه«ضمیر  ۳در گزینۀ   
  وصوله.نافیه است نه م ۳در ابتدای عبارت گزینۀ » ما«دقت:   
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  چهارم عربی  ۷درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۹
  ها معلوم هستند نه مجهول. فعل ۴و  ۱های  در گزینه  
  است و اعراب آن اصلی است.» ابنُ «نیز نائب فاعل  ۳در گزینۀ   
  است و محّالً مرفوع.» ُقتل«مسترت در » هو«نائب فاعل  ۲در گزینۀ   
  چهارم عربی  ۵درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۰
  در فعل مضارع چنانچه جزم را با حذف حرف علّه در فعل ناقص نشان دهیم، اعراب فرعی است: � یأِت   
  در فعل مضارع چنانچه جزم فعل مضارع را با فتحه نشان دهیم نیز اعراب فرعی است: ال تَرُدَّ   
  ا با حذف نون نشان دهیم نیز اعراب فرعی است: � تؤمنوادر فعل مضارع چنانچه جزم یا نصب ر   
ینظرْ      و اگر جزم را با ساکن نشان دهیم، اعراب اصلی است: لِ
  چهارم عربی  ۶درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸۱
  باید باشد.» یدین«اسب است. چرا که در آن صورت استفاده از حروف مشبّهه نامن») یدانِ «که مرفوع است (در اصل » یَداها«با توجه به اعراب   
  چهارم  عربی ۷درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۲
  باید به دنبال مفعول مطلق تأکیدی باشیم.  
 ۲ریـم. در گزینـۀ مفعـول مطلـق نـوعی دا» املـؤمنین« یـهال با توجه به مضـاف ۳و در گزینۀ ...»  منعنا«با توجه به جملۀ وصفیۀ  ۱در گزینۀ   

  مفعول مطلق تأکیدی است.» تصّدقاً « ۴در گزینۀ  له است. مفعول» خوفاً «
  فیه است. مفعول» دا�اً «حال و » مؤمنةً «دقت کنید که   
  چهارم  عربی ۸ درس*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۳
  است نه حال.» کنت«خرب » مهتّ�ً : «۱گزینۀ   
  است.» الجبال«مفعول دوم است و جملۀ حالیۀ بعد آن، صاحب حالش  »جامدةً : «۲گزینۀ   
  است.» هبط«در » هو مسترت«صاحب حال  ۳در گزینۀ   
  است.» اُمّ «واضح است که صاحب حال » مریضة«با توجه به مؤنث بودن  ۴در گزینۀ   
  چهارم عربی  ۸درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۴
  ز نسبت است یا �ییز مفرد. �ییز یا �یی  
  �ییز نسبت هستند.» طوالً، ماالً، خشوعاً «به ترتیب  ۴و  ۳، ۱های  در گزینه  
  �ییز مفرد است.» کوکباً «�ییز مفرد عبارت است از �ییِز اعداد، مقدار، پی�نه و مساحت، لذا   
  عربی چهارم  ۹درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸۵
  )۳و  ۲های  گزینه (رد .تثنی مفّرغ است و در این عبارت در حکم فاعل و مرفوع استمس  
  منادی تنوین گرفته است که طبعاً نادرست است.  ۴ضمناً در گزینۀ   

  
  شناسی تاریخ 126 ۀ* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀنی: گز پاسخ -186
  نام دارد.» حسب حالªیا » نامۀ خودنوشت زندگیªشود  می نوشته شخص دخو  که توسطاي  نامه زندگی  
  شوند. هایی هستند که توسط دیگران نوشته می نامه تذکر: سه گزینۀ دیگر، همگی زندگی  
  شناسی تاریخ 16و  15هاي  ه* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀنی: گز پاسخ -187
  شناسی تاریخ 77 ۀ* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀنی: گز پاسخ -188
  شناسی تاریخ 168 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀنی: گز پاسخ -189
 یـک از هـیچ گذاشـته کـه دورانـی به قدم که بود باور بر این و کرد می احساس جدیدي کامالً دوران را سرآغاز صنعتی انقالب نوزدهم قرن بشر  

  .بودند نشده وارد بدان پیشینیان
  شناسی تاریخ 141 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀنیگز : پاسخ -190

    .کرد می نگهداري خانه در را اسناد حکومتی، اداري و دستگاه هر مسئول که بود این بر رسم هاي جدید، خانه وزارت تأسیس از پیش تا ایران در  
  شناسی تاریخ 121 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀنی: گز پاسخ -191

 بنـابراین آمدنـد، می شـگفت بـه ها آن دیدن از و داشت تازگی دیدند می که هایی پدیده از بسیاري رفتند، می سفر به که کسانی از بسیاري براي  
  بنویسند. براي دیگران را خود مشاهدات گرفتند می تصمیم

  شناسی تاریخ 65 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀنیپاسخ: گز  -192
هـاي  کتاب. اسـت مربـوط مورخان تاریخی تکمیل دانش در ها آن تأثیر به انسان، زندگی تاریخی شناخت دوران به باستانی ارآث کمک جنبۀ دوم  

اختیـار  در زیادي هاي دانستنی یکدیگر با ها تمدنی ملتهاي  ارتباط و صنعت و هنر وضع روزمرۀ مردم، زندگی همچون ها زمینه بعضی در تاریخی
  .گشاست راه موارد این در ها امثال آن و ظروف نقوش، ها، سکه بناها، ابزارها، آثاري نظیر روي بر مطالعه وضع در. گذارند نمی ما
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  شناسی تاریخ 98 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀنی: گز پاسخ -193
 هـاي دورهدر  .دادند نشان زیادي ۀعالق خیتاری هاي منظومه به مغوالن. شد بیشتر بعد به هجري قمري هفتم قرن از ها، منظومه گونه این سرودن  

  آمد. وجود فراوانی به تاریخی هاي منظومه و شد دنبال شیوه قاجارها این و صفویان تیموریان، حکومت دوران خصوص در به بعد،
  شناسی تاریخ 160 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  1 ۀنی: گز پاسخ -194
 بازسـازي کـار در را او کـه اسـت تمامی مـوادي یاري به گذشته به مورخ نگریستن جانبه اصل، همه ترین مهم نویسی تاریخ جدید هاي شیوه در  

  .دهند یاري گذشته، ۀخردمندان
  شناسی تاریخ 48 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀنی: گز پاسخ -195
  :کرد بندي تقسیم چنین توان می اسالم را از پیش ایران تاریخ گذشته، در ها ملت گانۀ تاریخ  سه مراحل به توجه با  
  پس فرمانروایی کیخسرو، پایان دوران اساطیري است. ←پادشاه کیانی  دورۀ کیخسرو تا پیشدادیان (اساطیري) ازاي  افسانه دوران -1  
  .دورۀ کیانیان اواخر تا کیخسرو فرمانروایی حماسی از دوران -2  
  .و ساسانیان اشکانیان روایی فرمان دوران سراسر کیانیان تا روایی فرمان پایانیهاي  سال تاریخی از دوران -3  
  شناسی تاریخ 150 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀنی: گز پاسخ -196
 ممکـن کـه را مالحظات این باید مورخ. منعکس نشونداند  بوده که گونه آنها  واقعیت شوند باعث می ... و اعتقادي، اقتصادي سیاسی، مالحظات  

  .کند اعتماد نشریات مطالب به ها آن با درنظرداشتن و کند شناسایی باشند، متفاوت تاریخی دوره هر است در
  شناسی تاریخ 2 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀنی: گز پاسخ -197
 جهـت همین به و نیست ممکن ها آن مشاهدۀ مستقیم یعنی ندارند؛ وجود اکنون ،اند وجود داشته گذشته در که تاریخی هاي کلیۀ پدیده تقریبا  

 ایـن و چون گیرد می صورت آثار و اخبار از با استفاده و ویژههاي  روش و ابزارها کمک با است که مستقیم مشاهدۀ غیرها  مطالعۀ گذشته تنها راه
  . گویند می عقلی تجربۀ آن پذیرد، به می صورت عقل کمک با کار

غیـر  ۀمطالعـ روشªو  »تکرار ناپذیر ۀتجربª، »ندارند وجود حال زمان درªترتیب به  ها به عبارات آن ، باید3و  2، 1بودن گزینه  درستنکته: براي   
  تغییر کند. »مستقیم

  شناسی تاریخ 9 ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀنی: گز پاسخ -198
 تجربه. دهد می انجام ها آن ارتباط میان نیز و وقایع انیزم ترتیب اساس بر را کار این او. پردازد می اخبار تنظیم به مورخ و گزینش، سنجش از پس  
  . دارد مهمی نقش بسیار مرحله این در ریزي، برنامه و طراحی در فکري مورخ توانایی و

  شناسی تاریخ 35 ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  3 ۀنی: گز پاسخ -199
 بررسـی رونـد تـاریخی، مختلـفهـاي  دوره درهـا  ثغور دولـت و حدود و هامطالعۀ مرز . است بسیار گسترده تاریخی جغرافیاي دامنۀ مطالعات  

 در سـاخت تحـوالت سیر و تولید جریان بررسی و و معیشتی اقتصادي تحوالت مطالعۀ روند اقوام، بزرگهاي  مهاجرت مثل جمعیتیهاي  حرکت
  .داردقرار  رشته این مطالعات قلمرو در کشاورزي صنعت و هاي عرصه در آوري فن و ابزار

  شناسی تاریخ 74 ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀنی: گز پاسخ -200
. کند منعکس می را خود آفرینش زمان احوال و از اوضاع هایی گوشه که هاست انسان شنوایی و برابر بینایی در موجود و زنده اي پدیده هنري اثر یک  

 از دهد کـه می را امکان این محقق به و است مانده حال باقی زمان تا که دانست تاریخی داز رخدا اي توان گونه می را هنري اثر هر دیگر تعبیر به
 که نیست دلیل بی پس .سازد آشکار مشخص زمانی را در جامعه یک هاي ویژگی ترین اختصاصی و برقرار کند ارتباط گذشته هاي دوران با دریچۀ آن
  .جویند می یاري آثار هنري از دوره، هر فرهنگی اوضاع یا و اي تاریخیه شخصیت و مناطق شهرها، سرگذشت براي تدوین مورخان

  
  کتاب 15مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزینۀ  -201
  کتاب 13و  11هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزینۀ  -202
  ها: بررسی سایر گزینه  
  است.» بستهªمربوط به سیستم  :3و  1هاي  گزینه  
  شوند. بندي می اساس چگونگی مبادلۀ ماده (انرژي یا اطالعات، کاال و ...) تقسیم هاي باز و بسته بر : سیستم4گزینۀ   
 کتاب 9مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزینۀ  -203
  کتاب 5 و 4هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزینۀ  - 204
  .است يضرور  آمار و دور از سنجش ،)یکارتوگراف( یکش نقشه هایی مانند رشته از استفاده ییا یجغراف يها ستمیس لیتحل در ¡  
ایـن اصـول و  اثـرشناسی)  (اقلیم آب و هواشناسیکند؛ اما  صورت مجزا و انفرادي مطالعه می را به اصول و قوانین حاکم بر جوّ هواشناسیعلم  ¡  

  دهد. ها مورد مطالعه قرار می مکان و زندگی انسانقوانین را بر 
  کتاب 63  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزینۀ  -205
  شود. در شکل سؤال، سه قله (کوه) و یک چاله نمایش داده می ¡  
  شود، قله (کوه) است. یادزشود، چاله است و اگر اعداد منحنی میزان  کماگر به سمت داخل منحنی میزان برویم و اعداد منحنی  ¡  
 کتاب 39و  36هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲    2پاسخ: گزینۀ  -206
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 کتاب 46و  44هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزینۀ  -207

  کاربرد  مقیاس  ها انواع نقشه

1  مقیاس بسیار بزرگ
1تا  100

  ها) هاي ساختمانی (پالن نقشه   2000

1  مقیاس بزرگ
1تا  2000

10 000,
  

هاي انتقال نیرو و نقشۀ  هاي شهرسازي، شبکه نقشه
  هاي آب و نفت و گاز مسیر لوله

1  مقیاس متوسط
10 000,

1تا  
100 000,

  هاي سراسر کشور نقشه  

1  مقیاس کوچک
100 000,

1تا  
  ها و کشورهاي بزرگ هاي قاره نقشه   چند میلیونیم

 کتاب 53مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزینۀ  -208
  کتاب 67و  66هاي    مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزینۀ  -209
 به روش آفالین اشاره دارند. 3جز گزینۀ  ها به ) روش آفالین که تمامی گزینه2) روش آنالین 1گیرد:  اي به دو شیوه انجام می وري رایانهیک پژوهش فنا   
 کتاب 102مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزینۀ  -210
 کتاب 121مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزینۀ  -211

  ر زمینۀ جمعیت:نتایج آمایش د  
  ریزي هاي مورد برنامه بینی تحوالت جمعیت کشور طی سال ) پیش1  
  ها هاي توسعۀ آن هاي روستایی با توجه به اولویت ) تعیین محدوده2  
  بندي کشور بر اساس وضعیت مهاجرتی آن (مهاجرفرستی و مهاجرپذیري) قهط) من3  
  کتاب 122و  117هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزینۀ  -212
 کتاب 114و  113هاي  * صفحهمتوسط مشخصات سؤال: *  ▲  3پاسخ: گزینۀ  -213
  هاي اقتصادي و اجتماعی او و فضا است. عناصر مشترك جغرافیا و آمایش سرزمین، انسان، فعالیت  
  کتاب 120مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزینۀ  -214
  کتاب 88تا  86هاي  خصات سؤال: * متوسط * صفحهمش ▲  4پاسخ: گزینۀ  -215
  :دور از سنجش يکاربردها گرید   
  دور از سنجش يها داده قیطر  از نیزم سطح از یبخش يها دهیپد  نیب ارتباط شینما  ¡  
  با سرعت و دقت بیشتر نیزم ۀکر گوناگون ینواح از یموضوع و هیپا  يها نقشه یۀته ¡  
  ز سطح زمیني ا بعد  سه قیدق يها مدل یۀته ¡  
 آن ینیب شیپ امکان و هوا تیوضع یبررس ¡  

  
  علوم اجتماعی 93و  91، 85هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  3پاسخ: گزینۀ  -216
  سؤال از سه قسمت تشکیل شده است:  
هـایی کـه بـین  آیند، نه از نوع چالش گ و تمدن واحد پدید میهایی بود که درون یک فرهن قسمت اول: چالش بلوك شرق و غرب از نوع چالش  

  د.نآی وجود می هاي مختلف به فرهنگ
  باشد. آید از بین رفتن بازار مصرف می وجود می قسمت دوم: یکی از مواردي که در بحران اقتصادي به  
دارد. کشورهاي مرکزي مشـکالت حـاد درونـی را بـه  قسمت سوم: اصطالح مرکز و پیرامون، به نقش مرکزي کشورهاي ثروتمند و صنعتی اشاره  

  دهند. بیرون از مرزهاي خود انتقال می
  علوم اجتماعی 22و  19، 18هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزینۀ  -217
  سؤال از سه قسمت تشکیل شده است:  
  کند. ی کردن جهان را در پوشش نام جهانی شدن پیگیري میقسمت اول: استعمار فرانو، گسترش و سلطۀ فرهنگ غرب بر همۀ جهان و غرب  
که هویت فرهنگی خود را حفظ کند، با ضـعیف شـدن تـدریجی قـدرت  خورد در صورتی قسمت دوم: قومی که در اثر تهاجم نظامی شکست می  

  دست آورد. تواند بار دیگر، استقالل سیاسی خود را به نظامی مهاجم، می
اي دیگـر قـرار  اي که تحت تصرف اقتصادي یا نظامی جامعـه دهد که مقاومت فرهنگی منطقه رهنگی هنگامی رخ میقسمت سوم: امپریالیسم ف  

  گرفته است، فرو ریزد و قوم مغلوب، برتري فرهنگی جامعۀ مسلط را بپذیرد.
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  علوم اجتماعی 15و  14هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزینۀ  -218
  تشکیل شده است: سؤال از چهار قسمت  
  سازند. هاي رقیب مقاوم می هایی هستند که یک فرهنگ را در برابر فرهنگ از جمله ارزش مسئولیت و تعهدقسمت اول:   
گویی انسـانیت را  ها پاسخ دهد و در صورت عدم پاسخ هاي بنیادین دربارۀ مرگ و زندگی انسان قسمت دوم: فرهنگ جهانی باید بتواند به پرسش  

  معنویت ←سازند.  هاي روحی و روانی گرفتار می با بحران
  حقیقت ← هاي مختلف داشته باشند. تواند معیار و میزانی براي سنجش عقاید و ارزش نمی ،قائل نباشند حقیقیهایی که به  قسمت سوم: فرهنگ  
  هاي دیگر معنا پیدا خواهد کرد. ، ارزشی است که در کنار ارزشیت و آزاديحّرقسمت چهارم:   
  علوم اجتماعی 29مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزینۀ  -219
  سؤال از دو قسمت تشکیل شده است:  
  کردند. ، خطرات سلطۀ فرهنگ غرب و فراموشی فرهنگ و هویت اسالمی را گوشزد میمتفکران جهان اسالمقسمت اول:   
 هاي غربی نظیر روشاسالمی ایران، براي مقابله با سلطۀ استعمار، از مکاتب و قسمت دوم: بسیاري از نخبگان کشورهاي اسالمی تا قبل از انقالب   

  کردند. استفاده می ناسیونالیسم یا مارکسیسم
  گرفتند. ساختند و مورد حمایت مردمی که در دامان فرهنگ اسالم تربیت یافته بودند، قرار نمی این مکاتب وحدت امت اسالمی را مخدوش می  
  علوم اجتماعی 29و  27، 26هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  1پاسخ: گزینۀ  -220
  سؤال از سه قسمت تشکیل شده است:  
  مرحلۀ اول ←عربستان، به مدینه آمدند.  ۀجزیر هاي مختلف براي پذیرش اسالم از سراسر شبه قسمت اول: در سال نهم هجرت، گروه  
اي جز حـذف مظـاهر فرهنـگ  کرد و چاره اقتصادي و فرهنگی جهان غرب عمل می قسمت دوم: استبداد استعماري در جهت گسترش نیازهاي  

  مرحلۀ سوم ←اسالمی نداشت. 
کم آنـان را  کرد و دست هاي مهاجم بیگانه را درون خود، هضم و جذب می دلیل قدرت و عمق معرفتی خود، گروه  قسمت سوم: فرهنگ اسالمی، به  

  مرحلۀ دوم ←هاي دینی استفاده کنند.  خود از پوشش مفاهیم و ارزش ساخت تا براي استمرار و بقاي ناگزیر می
  علوم اجتماعی 65مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزینۀ  -221
  سؤال از سه قسمت تشکیل شده است:  
  دارند. المللی را برمی ر سر راه تجارت بینالمللی، موانع موجود ب هاي بین ثروت و قدرت براي حفظ منافع خود، از طریق سازمان هاي قسمت اول: کانون  
  کنند. هاي عظیم اطالعاتی، تغییرات اقتصادي در سطح جهان را شناسایی و مدیریت می قسمت دوم: با استفاده از شبکه  
  سازند. هاي ملی را مخدوش می المللی، استقالل اقتصادي کشورهاي مختلف و سیاست هاي بین قسمت سوم: سازمان  
  علوم اجتماعی 130و  88، 53هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3گزینۀ  پاسخ: -222
  سؤال از سه قسمت تشکیل شده است:  
  قسمت اول: انقالب اسالمی به واسطۀ بازگشت به اسالم، مسئلۀ اسرائیل را به عنوان مسئلۀ جهان اسالم مطرح کرد.  
  هاي جدید اسالمی در فلسطین، نتیجۀ این حرکت جدید بود. تفاضه و جنبشگیري ان خواهان مصر و شکل قتل انور سادات توسط اسالم  
طور رسمی، گسست خود را از دین اعالم کردند و خود را در ابعاد جغرافیایی، تاریخی  هایی شکل گرفت که به قسمت دوم: با انقالب فرانسه، دولت  

  ي جدید از این طریق پدید آمدند.ها ملت -کردند و در نهایت دولت و خصوصاً نژادي و قومی تعریف می
  قسمت سوم: در جنگ دوم جهانی، براي اولین بار از بمب اتم استفاده شد.  
  علوم اجتماعی 67مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزینۀ  -223
عف قـرار گیرنـد کـه بـا نـوعی برخورد استعماري غرب با دیگر جوامع موجب شد تا جوامع غیر غربی از نظر اقتصادي و سیاسی در موضـع ضـ  

دهـد و بـدون  خودباختگی فرهنگی همراه است. در این حالت جامعه حالت فعال و خالق خود را در گزینش عناصر فرهنگی دیگر از دسـت مـی
  آورد. تحقیق به تقلید و فراگیري عناصر فرهنگی دیگر روي می

  اجتماعیعلوم  85مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزینۀ  -224
  پرداخت. هاي نظري فرهنگ غرب را نداشت؛ بلکه در چارچوب همان مبانی به حل مسائل اجتماعی جامعۀ خود می مارکس قصد عبور از بنیان  
  علوم اجتماعی 93مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزینۀ  -225
انـد و  ، کشورهایی است که در کانون بلوك شـرق قـرار گرفتـهجهان دومداري بلوك غرب است و منظور از  ، کشورهاي سرمایهجهان اولمراد از   

  شوند. ها واقع می ، کشورهاي دیگري هستند که خارج از این دو بلوك قرار داشته و تحت نفوذ آنجهان سوم
  علوم اجتماعی 101و  100هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزینۀ  -226
  ده است:سؤال از دو قسمت تشکیل ش  
  هاي عمیق این فرهنگ است. از الیه  هاي هویتی فرهنگ غرب و پرسش قسمت اول: پرسش از مبانی علوم تجربی غربی، در حقیقت پرسش از بنیان  
  علمی در دو بعد ظاهر شد: -قسمت دوم: با این پرسش، بحران معرفتی  
  مدرن گیري جریان پُست ) افول روشنگري و شکل1  
  علمی با نیازهاي اقتصادي و سیاسی جهان غرب -ابعاد معرفتی ) ناسازگاري بین2  
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  علوم اجتماعی 103و  102هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  3پاسخ: گزینۀ  -227
  سؤال از سه قسمت تشکیل شده است:  
اي معنوي و قدسی او نیز پاسـخ دهـد. دهد، باید به نیازه قسمت اول: یک فرهنگ عالوه بر آنکه به نیازهاي جسمانی و دنیوي انسان پاسخ می  

  هاي انقالب فرانسه نرسید. فرهنگ غرب با رویکرد صرفاً سکوالر و انکار حقایق قدسی به آرمان
گرایی (نیهیلیسـم)، یـأس و ناامیـدي و بـه  قسمت دوم: اصالت بخشیدن به انسان دنیوي و این جهانی (اومانیسم)، در طول قرن بیستم به پوچ  

  و امیدها منجر شد.ها  مرگ آرمان
  قسمت سوم: روشنگري مدرن نیز که مدعی کشف حقایق جهان بود به مرداب شکاکیت و انکار حقیقت گرفتار شد.  
  علوم اجتماعی 54  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ ▲  4پاسخ: گزینۀ  -228
  تقال ثروت به جوامع اروپایی موجب شد: ها به مزارع آمریکایی و ان پوستان آفریقایی و انتقال آن سیاهرشد تجارت، بردگی   
  داران پیدا کنند. ) صاحبان ثروت، جایگاه برتري نسبت به زمین1  
  ها براي نفوذ قدرت خود نیاز به سرمایه و پول بازرگانان داشتند. ) دولت2  
  ) بازرگانان براي تجارت و سود، نیازمند حمایت ناوگان نظامی دولتمردان بودند.3  
  داران افزود. یند انباشت ثروت و موقعیت سرمایهآ یوند قدرت با ثروت و تجارت شکل گرفت. صنعت، عنصر دیگري بود که بر فر پ ←در نتیجه   
  علوم اجتماعی 70مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزینۀ  -229
شوند  کند؛ زیرا این علوم موجب می رهنگ غربی ایفا میترین تأثیر را در توزیع جهانی ف غربی، عمیق ترویج علوم انسانی غربی در کشورهاي غیر  

  هاي معنوي و دینی، هویت خود را از نگاه فرهنگ غربی بازخوانی کنند. تا فرهنگ
  علوم اجتماعی 55  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ ▲  1پاسخ: گزینۀ  -230
هاي پروتستانی را براي حذف قـدرت  گونه که ابتدا حرکت ها همان هاي سکوالر غربی در حمایت مبلغان مسیحی انگیزۀ دینی نداشتند. آن دولت  

  کردند. کلیسا و ایجاد یک سیاست سکوالر به خدمت گرفتند، اینک از تبلیغ مسیحیت براي بسط جهانی قدرت خود استفاده می
  علوم اجتماعی 131مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزینۀ  -231
  شده است:سؤال از دو قسمت تشکیل   
  پرداختند. قسمت اول: نخستین بیدارگران به اصالح رفتار حاکمان جوامع اسالمی می  
هـاي قـومی و  سوي نظامی حرکت خواهد کرد که فـارغ از قـدرت قسمت دوم: بیداري اسالمی اگر در سطح جوامع اسالمی تحقق پیدا کند، به  

  یابد. زمان میاي و الزامات امنیتی، بر مدار فقاهت و عدالت، سا قبیله
  علوم اجتماعی 127مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزینۀ  -232
  سؤال از سه قسمت است:  
  وجود آمده بودند. هاي مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به ها و ارزش میالدي با آرمان 1789قسمت اول: انقالب فرانسه در سال   
هاي معنوي و توحیدي جهان اسالم براي حفظ هویت اسالمی و براي تأمین حقوق از دست رفتـۀ  ن آرمانقسمت دوم: انقالب اسالمی ایران از مت  

  امت اسالمی شکل گرفت.
  کرد. هاي روشنگري مدرن عمل می ها و ارزش میالدي روسیه، با خصلت سکوالر و دنیوي خود در چارچوب آرمان 1917قسمت سوم: انقالب اکتبر   
  علوم اجتماعی  114و  113هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  4 پاسخ: گزینۀ -233
ستیزي آنان نیست؛ بلکه از نـوع  هاي فکري اسالمی یا اسالم اعتراض روشنفکران چپ کشورهاي اسالمی به نسل اول از جهت گریز آنان از بنیان  

داري شـکل گرفـت.    هـاي لیبرالیسـتی و سـرمایه اعتراضاتی است که طی قرن بیستم در کشورهاي غربی نسبت به عملکـرد اقتصـادي نظـام
  دهند. هاي ناسیونالیستی، سوسیالیستی و مارکسیستی سازمان می هاي خود را در چارچوب اندیشه روشنفکران چپ، حرکت

  علوم اجتماعی 136مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزینۀ  -234
کرد و از  ها به عرصۀ زندگی بشر، معرفی می هاي اسالمی نتیجۀ ورود مجدد دیگر فرهنگ نبشها، رویکرد خصمانۀ جهان غرب را به ج جنگ تمدن  

  گرداند. این طریق، هراسی را که پس از جنگ جهانی دوم، نسبت به بلوك شرق وجود داشت، متوجه جهان اسالم می
  علوم اجتماعی 45و  44هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزینۀ  -235
  تحریفاتی که در مسیحیت رخ داد دو پیامد داشت:  
  هاي اساطیري شد و با قبول تثلیت از ابعاد عقالنی توحید دور ماند. ) از جهت نظري مسیحیت آمیخته با رویکرد1  
  ین فرهنگ نهادینه شد.ترتیب، سکوالریسم در عقاید بنیادین ا  کرد. بدین هاي فرهنگی غرب را تسخیر می ترین الیه هاي روشنگري عمیق فلسفه) 2  

  
  منطق 7و  6هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزینۀ  -236
مالك برتري انسان بر سایر موجودات عمل و رفتار نیست، نطق است. منطق برنامۀ ساخته و تدوین شده از طرف دانشمندان نیست. تفکر بـه دو   

  شود. الل تقسیم میدستۀ تعریف و استد 
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  منطق 24و  18هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزینۀ  -237
  ها است. ثابت بودن مقدم بر دایره، لوزي و خط است. جسم و نامی ذاتی درخت هستند، پس درخت مؤخر از آن  
  منطق 14و  13هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزینۀ  -238
  جزئی -کلی -زئی: ج1گزینۀ   
  جزئی -کلی -: جزئی2گزینۀ   
  کلی -کلی -: کلی3گزینۀ   
  کلی -جزئی -: کلی4گزینۀ   
  منطق 28و  27، 24هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزینۀ  -239
  االجناس هستند، غیرقابل تعریفند و مثلث چیز (جوهر) نیست، بلکه مقدار است. مفاهیمی که بدیهی یا جنس  
  منطق 85و  15و  14هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  4پاسخ: گزینۀ  -240
بعضی شعر منطقی شعر ادبی است، بعضی شعر ادبی شعر منطقی است، بعضی شعر منطقی شعر ادبی نیست، بعضی شعر ادبـی شـعر منطقـی   

  وجه من ←نیست 
  منطق 27و  24هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزینۀ  -241
  رسم ناقص: جنس بعید + عرض خاص (رشد کنندۀ عرض عام براي حیوان است.)  
  منطق 6مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  3پاسخ: گزینۀ  -242
  مقدم است و تالی ندارد. 4حملی و گزینۀ  2و  1هاي  گزینه  
  منطق 8مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  1پاسخ: گزینۀ  -243

  سالبۀ کلی
  

←سالبۀ جزئی  تداخل  

←موجبۀ جزئی  تناقض    
  تداخل تحت تضاد ← 

  منطق 67و  66هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزینۀ  -244
  جزئی باشد، در هیچ شکلی منتج نیست. هلبه و هر دو مقدماگر در یک قیاس اقترانی حملی هر دو مقدمه سا  
  منطق 9مشخصات سؤال: * ساده * درس  ▲  3پاسخ: گزینۀ  -245
  است.» چراهاªهاي بشر از پاسخ به  نتیجۀ تمثیل و قیاس جزئی است، استقراء در ریاضیات هم کاربرد دارد، پیشرفت  
  منطق 69و  68، 67هاي  همشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  1پاسخ: گزینۀ  -246
  براي تبدیل شکل سوم به شکل اول الزم است صغري را عکس مستوي کنیم.  
  منطق 89مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزینۀ  -247
  سرایت حکم کلی به اجزائش مغالطۀ تقسیم است.  
  فلسفه اسالمی 20مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزینۀ  -248
  ت به تفکر و ماهیت فلسفی دو ویژگی فلسفۀ اسالمی است که از آغاز همراه با این سنت بوده است.دعو   
  فلسفه اسالمی 31و  30هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزینۀ  -249
  تواند موجود و معدوم گردد. الوجود است که می ممکن  
  الوجود بالغیر نداریم. ممکن  
  فلسفه اسالمی 37مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزینۀ  -250
  علت تامه است. علت تامه مصداق کمتري از علت ناقصه دارد چون مجموع علت ناقصه  
  فلسفه اسالمی 59و  53هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  2پاسخ: گزینۀ  -251
  عقولنظریۀ  نظریۀ مراتب هستی =  
  فلسفه اسالمی 78ال: * ساده * صفحۀ مشخصات سؤ  ▲  3پاسخ: گزینۀ  -252
  سینا کمتر در غرب نفوذ پیدا کرد. شناسی ابن فرشته  
  فلسفه اسالمی 81و  80هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزینۀ  -253
  اساس پیدایش اشاعره مبارزه با مکتب اعتزال بود.  
  فلسفه اسالمی 89مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزینۀ  -254
  ریاست امام متأله از نظر سهروردي با قهر و غلبه نیست.  
  فلسفه اسالمی 117مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزینۀ  -255
  الخلق الحق = سفر اول  = آغاز سفر معنوي و قدم گذاشتن به عالم مجردات = سفر من سینا بن یقظان ابن حی  
  فلسفه اسالمی 124ت سؤال: * متوسط * صفحۀ مشخصا ▲  1پاسخ: گزینۀ  -256
  نظریۀ اصالت وجود مبناي کل نظریات فلسفی مالصدرا است.  
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  فلسفه اسالمی 138و  137هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  3پاسخ: گزینۀ  -257
  شود. گرایان معتقدند شناخت بعد از تجربه حاصل می تجربه  
  فلسفه اسالمی 98و  97، 34 هاي صفحه*  دشوار: * مشخصات سؤال ▲  3 ۀنی: گز پاسخ -258
  گري = نفی علیت نفی علم حضوري = نفی شناخت = سوفسطایی  
  فلسفه اسالمی 28تا  26هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀنی: گز پاسخ -259
  وجود و ماهیت در ذهن مغایرند.  
  فلسفه اسالمی 72صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀنی: گز پاسخ -260
  سینا منافاتی با غایتمندي جهان ندارند. جهان غایتمند است چه شر و بدي باشد و چه نباشد. شر و بدي از نظر ابن  

  
  کتاب 140مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزینۀ  -261
  شود. شوند روز به روز بیشتر می عداد کسانی که به این اختالل مبتال میترین اختالالت روانی بوده و ت اختالل افسردگی از شایع  
  شوند: هاي هیجانی مشخص می طورکلی اختالالت خلقی با آشفتگی به  
  برند. شان به یک حالت است و دائماً در افسردگی به سر می ) افراد افسرده آشفتگی هیجانی1  
  گی و شیدایی در تناوب است.شان بین افسرد  ) افراد دوقطبی آشفتگی هیجانی2  
 کتاب 82مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزینۀ  -262
پردازد. چـون ظرفیـت  شود که فرد اطالعات خاصی را از میان اطالعات دیگر انتخاب و به پردازش بیشتر آن می توجه، به توانایی ذهنی گفته می  

  د کردن پردازش اطالعات مربوط است.رو است، توجه به محدو  شناختی ما با محدودیت روبه
 کتاب 121مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزینۀ  -263
  باشد. هاي افراد سالم است و به معنی درك احساسات واقعی دیگران می یافته یکی از ویژگی احساسات گسترش  
 کتاب 96مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزینۀ  -264
  کند: را معرفی می بلندمدتاست که چهار نوع حافظۀ » تولوینگªهاي حافظه مربوط به  بندي ترین تقسیم یکی از معروف  
  اي، آماده سازي ادراکی، معنایی و حوادث خاص (رویدادي) رویه  
  کتاب 132مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزینۀ  -265

  مراحل سندرم انطباق عمومی

  

  ) هشدار1
  ) مقاومت2
  ) فرسودگی3

شود کـه ممکـن  ناپذیري به بدن وارد می شود و گاهی صدمات جدي و جبران پذیر می ها آسیب در مرحلۀ فرسودگی، فرد در برابر امراض و بیماري  
  است مرگ را به دنبال داشته باشد. (مانند حملۀ قلبی)

 کتاب 79* صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط  ▲ 3پاسخ: گزینۀ  -266
  کند. ترین نقش را در ادراك ایفا می پوشاند و عمده اي خاکستري است که سطح مغز را می قشر خاکستري الیه  
 کتاب 100مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزینۀ  -267
دادي  شود. مهارت در تکالیف برون ن) تقسیم میداد (گفتن و نوشت داد (خواندن و شنیدن) و برون هاي موازي، زبان به دو بخش درون در سیستم  

  دادي کافی (نظیر مباحثه و خواندن) است. (نظیر نوشتن مقاله) نیازمند تجربیات درون
  کتاب 126 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  4 ۀنی: گز پاسخ -268
ی به آن بیشتر است. مثالً اگر دوندۀ مسابقات دو در لحظـات تر باشد، میزان ناکامی در اثر عدم دستیاب تر و قوي تر، بااهمیت هر قدر هدف فوري  

  کند. پایانی ناگهان زمین بخورد، ناکامی بیشتري را تجربه می
  )3و  1هاي  دهند (رد گزینه اند و به آن واکنش نشان می هاي اجتماعی حساس ها بیشتر به ناکامی توجه: انسان  
 )3-2نمودار ( کتاب 78صفحۀ  مشخصات سؤال: * متوسط * ▲  3پاسخ: گزینۀ  -269

  
  

 کتاب 143مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزینۀ  -270
کنند، بیـنش الزم  گر در طول درمان پیدا می درمان بینشی نوعی صحبت درمانی است. در این روش مراجع از طریق روابط و تعامالتی که با درمان  

  رسد. کند و به سازگاري می ود پیدا میهاي خ ها و ناتوانایی را نسبت به توانایی
 کتاب 4-7جدول  139مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزینۀ  -271
برانگیختگی مانند اختالل در خواب، ضعف تمرکز حواس، مترصد بودن و کم شدن حافظه را  اي عالیم بیش سانحه افراد مبتال به اختالل فشار پس  

  کنند. تجربه می
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  کتاب 93 ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  2 ۀنیگز  :پاسخ -272
هایی که بـه فـرد داده  هاي بیشتري در هنگام بازیابی اطالعات به فرد داده شود، یادآوري او بهتر خواهد بود. بر اساس میزان سرنخ سرنخ رهرقد  

  .بازیابی وجود دارد: یادآوري آزاد، یادآوري با کمک سرنخ و بازشناسی شود، سه نوع می
  تر است. وجوي اطالعات بپردازد و بنابراین از دو نوع دیگر سخت شود و او خود باید به جست اي به فرد داده نمی در یادآوري آزاد، هیچ نشانه  
  کتاب 104مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزینۀ  -273

  راهکارهاي کلمه خوانی عبارتند از:

  

  شناسی آوا) 1
  کارگیري کلمات  ) به2
  هاي متن  ) نشانه3
  ) تحلیل ساختاري4

 کتاب 104مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزینۀ  -274
  .خوانی خوانی و مفهوم در فرآیند آموزش خواندن (خصوصاً در مورد خوانندگان مبتدي) دو بخش اصلی را باید از هم تمیز داد: کلمه  
  خوانی هستند. تحلیل ساختاري از راهکارهاي کلمهو هاي متن  اسی، کلمات دیداري پایه، نشانهتوجه: آواشن  
  کتاب 137مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزینۀ  -275
صـحبت هاي اجتماعی دارد. به همین دلیـل از  یک نوع از هراس، هراس اجتماعی است که در آن فرد ترس شدیدي از مسخره شدن در وضعیت  

لیـاقتی او در  برد که این امر منجـر بـه بـی کند و در انزواي اجتماعی به سر می ها خودداري می کردن در جمع یا شرکت در اجتماعات و مهمانی
 شود. انجام کارها می

 کتاب 144مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزینۀ  -276
  کنند. کرده در مقایسه با افرادي با تحصیالت پایین، بیشتر براي درمان مراجعه می ان و افراد تحصیلکنندگان، زنان در مقایسه با مرد در میان مراجعه  
 کتاب 132مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزینۀ  -277
  ر به رفتارهاي ناسازگارانه شود.تواند منج مدت با عامل فشار روانی مقابله کند، ولی در بلندمدت می تواند در کوتاه چه پاسخ جنگ یا گریز می اگر  
 کتاب 100مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزینۀ  -278
  ªدادي (ارسال پیام) است. در این فرآیند شـخص  و برون دادي (دریافت پیام) درونهاي  کنندۀ مهارت فرآیند یکپارچه» سیستم پردازش اطالعات

  کند. می رمزگشایییدن و نمادهاي تصویري را از طریق خواندن ، نمادهاي صوتی را از طریق شنکننده دریافت
  داد رمزگردانی (یادگیري) است. به تفاوت این دو مسئله دقت کنید. نکته: در مراحل حافظه، منظور از درون  
  کتاب 100مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزینۀ  -279

  هاي بخش بیانی آسیب

  

  ها بندي ایده قالب
  ها رمزگذاري ایده

  ها به زبان گفتاري و نوشتاري تبدیل ایده
  یادآوري توالی و ترتیب در گفتن و نوشتن

  

  هاي بخش دریافتی آسیب

  

  ادراك نمادها از طریق چشم یا گوش
  یکپارچه کردن این اطالعات در مغز

  یادآوري و حافظه
  ویرهاي حسی به ایدهتبدیل تص

 کتاب 124و  123هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  2پاسخ: گزینۀ  -280
  اي در انجام کارها ندارند. افرادي صبور هستند و عجله» بªافراد داراي الگوي رفتاري  ←گر صبر کنی ز غوره حلوا سازي   
  دهند.  در مقابل فشار روانی حداکثر واکنش را نشان می» الفªالگوي رفتاري افراد داراي  ←جویی)  انداز را پاداش سنگ است (انتقام کلوخ  
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