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  در كدام گزينه آمده است؟ ،ترتيب  به» مَهين ـ اشباح ـ صله ـ زنديق ـ اشكوب ـ خنياگر«های  معنی درست واژه -1

  سست ـ ها سايه ـ بخشش ـ سرمای سخت ـ طبقه ـ خواننده) ۱
  ترين بزرگ ـ همانندی ـ جايزه ـ ملحد ـ بخش ـ خوان آوازه) ۲
 منسوب به ماه ـ شود هايی كه از دور ديده می سياهی ـ عطّيه ـ دين بی ـ هر مرتبه از پوشش خانه ـ آشپز) ۳
  زبون ـ كالبدها ـ عطا دادن ـ دهری ـ سقف ـ سرودگوی) ۴

       آزمون بزرگ گاج نوشته شده است؟ درستنا ،آن روی كمانک روبهمعنی چند واژه در  - 2

  ) / شـباويز(چـوک ) / انبـوه(شـرزه ) / عسـل(نحـل ) / مـرهم(ضماد ) / قهرآلود(ارغند ) / منجمد(فسرده ) / تخت(اورنگ ) / كاسه (قدح 
 )فرومايه(سفله ) / مشک(غاليه 

  چهار) ۴  سه) ۳  دو) ۲  يک) ۱
  وجود دارد؟ اشتباهها  در معنی كدام گروه از واژه - 3

  برانگيزنده: مهّيج/ اندرزگوی : ُوّعاظ/ گزند رسيدن : مضّرت) ۱
  همراهان: ملتزمين/ صدا كردن : صال زدن/ شناخته شده : معهود) ۲
كل/ الف زدن : اشتلم) ۳   شادمان: مشعوف/ ها  اندام: هيا
  آغل: زاغه/ بزرگان : اعاظم/ پاسدارخانه : خانه كشيک) ۴

 وجود دارد؟  غلط اماليیچند  ،در متن زير - 4

گر اين عالمات كه ياد كردی معّين عدل و دليـل صـدق و حكم ايزدی « عين ثواب است و در آن سهو و ذلّت و خطا و غفلت صورت نبندد و ا
كس را نه بر نيكوكـاری   ی معانی از حّجت فارغ آمدند و بيش، هيچ پس جهانيان در همه, توان كرد تواند بود و بدان حق را از باطل جدا می می

  ».نه بر بدكرداری عقوبت الزمحمد و سنا واجب آيد و 
  سه ) ۴  دو ) ۳  يک ) ۲  چهار ) ۱

 نوشته شده است؟ غلطدر عبارت زير، كدام واژه با امالی  - 5

ی جهال و اصحاب ضالل عرضه كن كه به طريق ضرورت اين قالـب و صـورت را  در آيينه هر آينه بر طريق مشاهده و معاينه خود را در ديده«
 ».و عليم و دانا و توانا بود موجدی بايد و آن غدير حكيم

  عليم ) ۴  غدير) ۳  قالب) ۲  ضالل) ۱
       آزمون بزرگ گاج است؟ نادرستدر برابر آن  ،ی چند اثر نام پديدآورنده - 6

  ) / یابواسـحاق نيشـابور(العلما  قصـص) /محّمـد عـوفی(اهللا  ی رسول سيره) / عّالمه طباطبايی(الحياة ) / جّالبی هجويری(المحجوب  كشف
) / دولتشـاه سـمرقندی(الّضالل  المنقذ من) / امام محّمد غزالی(الوقايع  بدايع) / طه حسين(روزها ) / عبداللّطيف طسوجی(هزار و يک شب 

 ) عّباس زرياب خويی(اهللا  سيرت رسول

  پنج ) ۴  سه) ۳  شش) ۲  چهار) ۱
 ........... .  جز بهاشاره شده است، » فانون، ابوالمجد مجدودبن آدمويكتور هوگو، فرانتس «به آثاری از  ،ترتيب  ها به ی گزينه در همه - 7

  خوانكارگران دريا، انقالب آفريقا، تحف↨اال) ۲  الّتحقيق خندد، سال پنجم الجزاير، طريق مردی كه می) ۱
  المعاد روی زمين، سيرالعباد الیبينوايان، دوزخيان ) ۴  ی بلخ گوژپشت نتردام، واپسين دم استعمار، كارنامه) ۳

       آزمون بزرگ گاج درست است؟  ،چند شاعر يا نويسنده شده در برابر نام عبارت درج - 8

 . پروا برمال كرده است های تند و بی شاعری كه در آثار خود فجايع زورمندان عصر خويش را در قالب هجو و هزل: يغمای جندقی) الف

  ی ادبی پوليتزر ی جايزه خشم و برندههای  ی رمان خوشه نويسنده: بک جان اشتاين) ب
 نامه  ی آيين مترجم كليله و دمنه از زبان پهلوی به زبان عربی و نگارنده: روزبه) ج

  .ديدم خواست زنده بود تا او را می دلم می: گفت ی او می درباره) ص(شاعری كه پيامبر : بن شّداد عنتره) د
  .كرد كه در اشعار خود از سنايی، خاقانی و سعدی پيروی می ،گوی هند در قرن هفتم ترين شاعر پارسی بزرگ: اميرخسرو دهلوی )ه
  پنج) ۴  چهار) ۳  سه) ۲  دو) ۱
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       آزمون بزرگ گاج كدام است؟» نما كنايه، مجاز، تلميح، تشبيه، متناقض«های  به لحاظ داشتن آرايه ،ترتيب ابيات - 9

 نگ غمزه از هر سو نهان انداختن تا كـیدخ) لفا
 

 ريزت هـای خـون سپر انداخت عقل از دست ناوک
 

ــايی) ب ــايی و برب ــزی و بنم ــزی و بگري  برآمي
 

ــر لطف ــان از قه ــكرآميزت فغ ــر ش ــدود و زه  ان
 ج

 لب شيرينت ار شيرين بديدی در سخن گفتن) ج
 

 بر او شـكرانه بـودی گـر بـدادی ملـک پرويـزت
 

 فتنه و آشوب يک چنـدی برآسـودیجهان از ) د
 ج

گــر نــه روی شهرآشــوب و چشــم فتنــه  انگيزت ا
 

 دمادم دركش ای سعدی شراب صرف و دم دركش) ه
 

 كه با مستان مجلـس درنگيـرد زهـد و پرهيـزت
 

 ـ د ـ ب ه ج ـ الف ـ ) ۴  ـ د ـ ج ـ الف ـ ب ه ) ۳  ـ ده ب ـ الف ـ ج ـ ) ۲  ـ الف ـ د ه ب ـ ج ـ ) ۱

 وجود دارد؟» آرايی ـ تضاد تشبيه ـ جناس تام ـ واج«های  ی آرايه ينه همهدر كدام گز -10

ــتم) ۱ ــردم و رف ــوش ك ــو ن ــا از ت ــيش جف ــزار ن  ه
 

ــــال از تــــو خــــوردم و نرميــــدم  هــــزار تيــــر ب
 

 چـو جهانـت چـه هم ديدم ار جهان به روی تو می) ۲
 

 وفـــا و مهـــر نديـــدم چـــو نيـــک درنگريـــدم
 

ـــه مهـــر ) ۳ ـــدم و گفـــتم ك ـــو را بدي ـــروزیت  روزف
 

ــدم ــو ندي ــر از ت ــک ذّره مه ــه ي ــود ك ــه س ــی چ  ول
 

 از آن زمان كه چو خواجـو عنـان دل بـه تـو دادم) ۴
 

ــيدم ــام دل نرس ــه ك ــز ب ــيدم و هرگ ــان رس ــه ج  ب
 ج

 ؟ نيستدرست  ،های ذكرشده در مقابل كدام بيت آرايه - 11

 عــيش مــا نيســت چــو بلبــل بــه بهــاران موقــوف) ۱
 

 :ســتجا رخی هســت گلســتان آن هــر كجــا اللــه
 

 تشبيه ـ تناقض

ــده) ۲ ــرم ش ــو مح ــف چ ــرم زل ــبا، در ح  ای ای ص
 جج

ــه دل ــاش ك ــه ادب ب ــان آن ب ــای پريش ــت ه  :جاس
 

 جناس ـ استعاره

ــی) ۳ ــت ب ــی نيس ــل را نمك ــالم گ ــون ع ــور جن  ش
 

 :جاســـت مــن و آن شـــهر كــه ديوانـــه فــراوان آن
 

 آرايی ـ ايهام تناسب واج

 عشق شود هـيچ كـم از زنـدان نيسـت دل چو بی) ۴
 

ــان آن ــر يوســف كنع گ ــاه، مصــر اســت ا  :جاســت چ
 

 تشبيه ـ تلميح

       آزمون بزرگ گاج ؟نداردوجود » ی وابسته وابسته«ه در كدام گزين -12

 بــدانی هــر چــه اسرارســت انــدر طبــع هــر بنــده ) ۱
  

 ببينــی هــر چــه پنهــان تــو دريــن اجســام پيــدايی
  

 درنگيـــرد صـــحبت پيـــر و جـــوان بـــا يكـــدگر) ۲
  

 دم مـــدارا تيـــر نتوانســـت كـــرد بـــا كمـــان يـــک
  

 ترسـد رو، چشـم هـدف چنـدان نمی ز تير راسـت) ۳
  

ــج ــردون ك ــردش گ ــن از گ ــه م ــار می ك ــم رفت  ترس
  

ـــود غـــم ) ۴  در بحـــر غـــم از ســـيل سرشـــكم نب
  

ـــاران كـــان ـــه چـــه انديشـــه ز ب ـــود غرق  را كـــه ب
  

  ؟نداردوجود  »مچهارجزئی با مفعول و متمّ «ی  جمله ،در كدام گزينه -13
ـــنج زر ) ۱ ـــتگ ـــت باقيس ـــنج قناع ـــود ك ـــر نب  گ

  

 كـــه آن داد بـــه شـــاهان بـــه گـــدايان ايـــن داد آن
  

 ای كـــه از دفتـــر عقـــل آيـــت عشـــق آمـــوزی) ۲
  

 ترســم ايــن نكتــه بــه تحقيــق نــدانی دانســت
  

 ه هفــت گنبــد افــالک پرصداســتزيــن قّصــ) ۳
  

 نظـــر ببـــين كـــه ســـخن مختصـــر گرفـــت كوتـــه
  

ــــان می) ۴ ــــاب خوب ــــدرونم ای آفت ــــد ان  جوش
  

 عنايــــت ی بگنجــــان در ســــايهيــــک ســــاعتم 
  

  وجود دارد؟» تركيب اضافی«و چند » تركيب وصفی«چند به ترتيب، در متن زير  -14
گفته است كـه امـروز آن را خراسـانی يـا  های مدحی و وصفی استاد بوده و به سبک خاّص روزگار خود شعر می رودكی در سرودن قصيده« 

 ». شمرند متانت و استحكام را برمی چنين همو  ی آن، سادگی نامند و از خواّص عمده تركستانی می

  ۴ـ  ۳) ۴  ۵ـ  ۳) ۳  ۳ـ  ۵) ۲  ۴ـ  ۴) ۱
  به كار رفته است؟ » مشتق ـ مرّكب«و » مشتق«، »مرّكب«ی  ترتيب چند واژه به زير،در متن  - 15

يشی است، بايد ايمان پاک و اخالص كه همه عبرت و حكمت و آزادگی و آزاداند يكی از علل ارزشمند بودن شاهنامه را عالوه بر محتويات آن«
ی آن دانست كه با اعتقاد و از روی صفای باطن، در راه نظم شاهنامه قدم گذاشته و زندگی و ثروت خود را وقف ايـن كـار  ی سراينده و عالقه

 ». كرده است

  ۲ـ  ۳ـ  ۱)۴  ۱ـ  ۲ـ  ۲)۳  ۲ـ  ۳ـ  ۲)۲  ۳ـ  ۲ـ  ۱)۱
        آزمون بزرگ گاج ساخته شده است؟» واژه«چند و » اژتكو«ترتيب از چند   به ،عبارت زير -16

 ».نياز بينند های خود در قلمرو تاريخ، نتوانستند خويش را از زبان فارسی بی ها و ويرانگری ی تباهكاری مغوالن با همه«

  ۲۲ـ  ۳۶) ۴  ۲۳ـ  ۳۶) ۳  ۲۲ـ  ۳۵) ۲  ۲۳ـ  ۳۵) ۱
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        گاج آزمون بزرگ است؟  متفاوتمفهوم ابيات كدام گزينه  -17

ــد) ۱ ــن نمان ــر از م ــال او، اث ــو جم ــدم مح ــا ش  ت
 در گــدازِ گــوهر مــن، آتشــی در كــار نيســت    

 

ـــاب می ـــزش مهت ـــان آمي ـــون كت ـــرا چ ـــازد م  س
ـــل هم ـــدِن گ ـــبنم آب می دي ـــو ش ـــرا چ ـــازد م  س

 

ــويش) ۲ ــاری خ ــبک ب ــوحم ز س ــتی ن كن كش ــا  س
ـــه ُملـــک دو جهـــان مـــی      ارزد خـــاطر امـــن ب

 

ــراچــون خــس و خــار ز طو ــان خطــری نيســت م  ف
ـــرا ـــيم و زری نيســـت م ـــر س گ ـــم ا ـــتم دره  نيس

 

 گرچه جـان مـا بـه ظـاهر هسـت از جانـان جـدا) ۳
ــنج     ــاهر مس ــا ظ ــافركيش ب ــق ك ــن خل ــاطن اي  ب

 

 ؟جـــداپايـــان  مـــوج را نتـــوان شـــمرد از بحـــر بی
 جملـــه قـــرآن در كنارنـــد و صـــنم در آســـتين

 

ــــر خموشــــی) ۴ ــــب خــــويش ُمه ــــر از ل  مگي
 )قلمم(=رسد جمعيّت معنی كه چون كلكم  كسی را می    

 

 مكـــــن رخنـــــه ديـــــوار گلـــــزار خـــــود را
ـــخن ـــازد س ـــی ادا س ـــه خاموش ـــانی را ب  های زب

 

 ؟نداردبا كدام بيت قرابت » .جا، در جايی بيابی ناتانائيل، آرزو مكن كه خدا را جز در همه«مفهوم عبارت  - 18

 جمـــال يـــار نـــدارد نقـــاب و پـــرده ولـــی) ۱
  

ــــار ره  ــــردغب ــــوانی ك ــــر ت ــــا نظ ــــان ت  بنش
  

 ز عشــق ناتمــام مــا جمــال يــار مســتغنی اســت) ۲
  

 به آب و رنگ و خال و خط چـه حاجـت روی زيبـا را
  

ـــان می) ۳ ـــوق عي ـــيكن معش ـــو ول ـــر ت ـــذرد ب  گ
  

ـــت ـــاب اس ـــته نق ـــد از آن بس ـــی بين ـــار هم  اغي
  

ـــــو صـــــاحب) ۴ ـــــاظر روی ت ـــــد آری ن  نظرانن
  

 ی نيســت كـه نيســتسـّر گيسـوی تــو در هـيچ سـر
  

        آزمون بزرگ گاج مفهوم ابيات كدام گزينه با هم متناسب است؟  -19
ــف ــن) ال ــان مك ــيش فرومايگ ــر پ ــار فق  اظه

 

 دار گـــوهر شـــهوار خـــويش را  پوشـــيده
 

 به ترک مقصد ار ممنون خود باشی از آن بهتر) ب
 

ــی ــمان باش ــار آس ــابی شرمس ــر كامي ــه به  ك
 ج

ــــی) ج ــــدايی رس ــــه گ ــــت ب  از ره غفل
 

ـــود ـــه خ ـــی ور ب ـــدايی رس ـــه خ ـــی ب  آي
 

 بــه وقــت گرســنگی نفــس دون گــدايی كــرد) د
 

 چو يافـت يـک لـب نـان دعـوی خـدايی كـرد
 

 سـت نُه فلک در پيش چشم اهل هّمت خرمنی) ه
 

 هر كه كام از آسمان جويـد گـدای خـرمن اسـت
 

 ه ب ـ ج ـ ) ۴  الف ـ ب ـ د ) ۳  ه ب ـ د ـ ) ۲   ه  الف ـ ب ـ) ۱

  . تناسب معنايی دارند» اند از نفيرم مرد و زن ناليده/ اند  كز نيستان تا مرا ببريده«با بيت ............  استثنای بهها  ی گزينه   همه - 20
ــن ســقف اســت) ۱ ــر اي ــه زي  دال همــای ســعادت ن

 ج

ـــــايه ـــــوس س ـــــرون رو ار ه ـــــا داری ب  ی هم
 

ــده) ۲ ــايع مان ــوس طب ــه محب ــوتی چ ــرغ اله  ای م
 

ـــه ـــر جيف ـــی و ب ـــاهباز قدس ـــر ش ـــل چ  ا؟ای ماي
 

ـــت موقع) ۳ ـــن اس ـــمن ام ـــی دم زدن  دش  ناشناس
 

ــر خــود مكــن چــون مــرغ بی  هنگــام تلــخ زنــدگی ب
 

 نيســـت جـــای پَرفشـــانی چـــار ديـــوار قفـــس) ۴
 

ــده ــای طــارم اخضــر  مان  چــرا؟) ســبز(= ای در تنگن
 

        آزمون بزرگ گاج قرابت مفهومی دارد؟ ............  استثنای بهی ابيات  شعر زير با همه -21
 ســـــحر بـــــر شاخســـــار بوســـــتانی«

 

ـــه چـــه خـــوش می ـــرغ نغم ـــت م  خوانی گف
 جج

 چــــه انــــدر ســــينه داری  بــــرآور هــــر
 

ــــه ــــرودی، نال ــــانی س ــــی، فغ  »ای، آه
 

ـــمم) ۱ ـــحرگهان چش ـــالع س ـــب ط ـــور كوك  ز ج
 

ــت ــه دانس ــد و م ــد دي ــه ناهي ــت ك ــان گريس  چن
 

 های فـيض در دل شـب تو مسـِت خـواب و قـدح) ۲
 

ـــه دســـتی شـــود  ـــد آنتمـــام چشـــم ك  جـــا بلن
 

 در چنين وقتی كه خوان فيض گسترده است صبح) ۳
 

ــون گران ــرا؟ چ ــدن چ ــود نجنبي ــای خ ــان ز ج  جان
 

 دعای صبح و آه شـب كليـد گـنج مقصـود اسـت) ۴
 

 رو كــه بــا دلــدار پيونــدی بــدين راه و روش مــی
 

  نزديک است؟  ».بخشيد ام مانند مادرم توّكلی داشت كه به او مقاومت و استحكام اراده می خاله«با عبارت  ،مفهوم كدام گزينه - 22

ــب) ۱ ــداد غي ــرم ام ــا را مح ــرد م ــت ك ــز طاق  عج
 

ـــار آن ـــل می اختي ـــد توّك ـــه درمان ـــا ك ـــود ج  ش
 

ــردن ) ۲ ــود بی فس ــوهر ب ــه گ ــر هم ــد گ ــرو باش  آب
 

ــن  ــدبك ــل آن جه ــرداری توّك ــاک ب ــز خ ــدر ك  را ق
 

 بـــــه دوش توّكـــــل َمنِـــــه بـــــار خـــــود را) ۳
 

 نعمـــــت خـــــويش كـــــن كـــــار خـــــود را ولی
 

ـــی) ۴ ـــان ب ـــی ن ـــر ننه ـــل گ ـــه بغ ـــل ب  الف توّك
 

 آب نباشــــــی آن روز كــــــم از مــــــاهی بــــــی
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       آزمون بزرگ گاج ی دارد؟ تر بيشكدام گزينه با بيت زير تناسب معنايی  - 23

 مالـــک ملـــک وجـــود، حـــاكم رّد و قبـــول«
  

 »چه كند جور نيست، ور تـو بنـالی جفاسـتهر
  

 مجلــس انــس تــو را چــون محــرم راز آمــدم) ۱
  

ــون  ــق چ ــمع عش ــيش ش ــه جانپ ــدم پروان ــاز آم  ب
  

ـــز ننـــالم بی) ۲ ـــی، هرگ ـــوازی ور زن ـــر ن  اصـــول گ
  

ـــدم ـــاز آم ـــرده دمس ـــر پ ـــا ه ـــليم ب ـــز در تس  ك
  

ــت داد) ۳ ــرادم دس ــا م ــادم ت ــا نه ــر پ ــه زي ــر ب  س
  

ــر، آن ــال و پ ــدم ب ــون فكن ــدم چ ــرواز آم ــه پ ــه ب  گ
  

 ها بـودم خمـوش چو نی در مجلـس تـو سـال هم) ۴
  

ـــدم ـــه آواز آم ـــب، ب ـــادی ل ـــن نه ـــان م ـــر ده  ب
  

 ی دارد؟تر بيشتناسب معنايی  ،كدام گزينه با ابيات زير - 24

ــــوفری را« ــــرخ نيل ــــن چ ــــوهش مك  نك
  

ـــاِد خيره ـــر ب ـــن ز س ـــرون ك ـــری را ب  س
  

ــــرين را ــــرخ ب ــــال چ ــــری دان از افع  ب
  

 »نشــــايد ز دانــــا نكــــوهش بــــری را
  

 روزه شـــويم تـــا چنـــد اســـير عقـــل هـــر) ۱
ــی     ــه م ــه كاس ــو ب ــا ،در ِده ت ــه م ــيش ك  از آن پ

  

ـــه  ـــر چ ـــکدر ده ـــه ي ـــاله چ ـــويم صدس  روزه ش
 گران كــــــوزه شــــــويم در كارگــــــه كــــــوزه

  

ـــين) ۲ ـــگ زم ـــر خن ـــته ب ـــدم نشس ـــدی دي  رن
ــين     ــه يق ــريعت ن ــه ش ــت ن ــه حقيق ــق ن ــه ح  ن

  

 نـــه كفـــر و نـــه اســـالم و نـــه دنيـــا و نـــه ديـــن
ـــره ـــود زه ـــه را ب ـــان ك ـــدر دو جه ـــن؟ ان  !ی اي

  

 يـــک چنـــد بـــه كـــودكی بـــه اســـتاد شـــديم) ۳
 چـــه رســـيد پايـــان ســـخن شـــنو كـــه مـــا را    

  

ـــه اســـتادی خـــود شـــاد شـــديم ـــد ب ـــک چن  ي
ـــــاد شـــــديم ـــــر ب ـــــديم و ب  از خـــــاک درآم

  

ــــانی) ۴ ــــک پنه ــــت فل ــــم گف ــــوش دل  در گ
ـــر مـــرا دســـت بُـــدی     گ  در گـــردش خـــويش ا

  

ــــن می ــــود ز م ــــه قضــــا ب ــــی حكمــــی ك  دان
 خـــــــــود را برهانـــــــــدمی ز ســـــــــرگردانی

  

تناسـب معنـايی » و بی يَنِطق و بی يَبطَُش  رُ و بی يَبُْص  عُ اً و لِساناً و يداً، بی يَْسمَ َسمعاً و بصر لَهُ  ُكنُت  هُ فإذا اَحببتُ «كدام گزينه با حديث قدسی  - 25
       آزمون بزرگ گاج ی دارد؟تر بيش

 نام تو خواهـد چشـم و گـوش ديدار و بی كه بی هر) ۱
 ج

ـــر يـــک كينـــه  دگر ور گردنـــد چشـــم و گـــوش او ب
 

 بــه كوشــش ار متصــّور شــود وصــال رخ تــو) ۲
 ج

 دوســتی كــه پشــيمان شــود كســی كــه نكوشــدبــه 
 

ــــی گم) ۳ ــــی در تجلّ ــــو باش ــــون ت ــــده چ  ش
 

 شــــــده تــــــو نباشــــــی مــــــردم، ای مردم
 

 كــس عيــب نيــارد گفــت آن را كــه تــو بپســندی) ۴
 

ـــی ـــو بگزين ـــه ت ـــرد آن را ك ـــد ك ـــس رد نتوان  ك
 

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

  :».ت الممّرضات االُّم الحنون بأّن طفلها سليم و لم يصبه أذیً أقنع« - 26
  .شود نقص است، اذيتی را متوجه نمی كه كودكش بی پرستاران قانع شدند كه مادر آشفته از اين) ۱
  آيا پرستاران، مادر مهربان را قانع كردند كه كودک سالم است و به هيچ اذيتی دچار نشده است؟) ۲
  .كه كودک او سالم است و اذيتی متوجه او نشده است مهربان را قانع كردند به اينپرستاران، مادر ) ۳
  .كردند كه كودكش سالمت است و دچار آسيبی نشده است بيماران، مادری دلسوز را متقاعد می) ۴

       گ گاجآزمون بزر :»!متی أصبحت إنساناً متشائماً تثقل عليه شؤون الحياة صار العالم قبرك و أنت مازلت حّياً « - 27

  !ای شود و تو همچنان زنده شوی كه كارهای زندگی بر او دشوار است، جهان قبرت می هرگاه انسان بدبينی می )۱
  !كند، جهان قبرت شد و تو هنوز زنده بودی وقتی انسانی بدبين شدی كه كارهای زندگی بر او سنگينی می )۲
  !ای كه تو همچنان زنده شود حال آن كند، جهان گور تو می بر او سنگينی میهرگاه انسان بدبينی شوی كه امور زندگی  )۳
  !ای كه تو هنوز زنده شود در حالی هرگاه انسانی بدبين باشی كه امور زندگی بر او دشوار است، جهان گور تو می )۴
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        بزرگ گاجآزمون  :».ما كنت قد رأيت زميلتي أشّد غضباً من ذلك اليوم الّذي وشيت بها عند رئيسنا« - 28

  .چينی كردم قدر بر من خشم بگيرد، مخصوصاً در آن روز كه از او نزد رئيسمان سخن دوستم را نديده بودم كه اين) ۱
  .چينی كردم، نديده بودم تر از آن روز كه نزد رئيسمان از او سخن همكارم را عصبانی) ۲
  .تر از هر وقت ديگر بود، نديدم يسمان عصبانیچينی من پيش رئ خاطر سخن آن روز دوستم را كه به) ۳
  .چينی كردم، بر من خشم گرفته باشد هرگز نديده بودم كه همكارم مثل آن روز كه پيش رئيسمان سخن) ۴

  :».لعلّه يكون قد اشترك في المهرجان الدولّي السابع ألفالم األطفال و الشّبان« - 29
  .جوانان، شايد او هم شركت كرده بودهای كودكان و  ميهنی فيلم ۀدر هفتمين جشنوار) ۱
  .المللی فيلم كودكان و جوانان حضور يابد ممكن است كه او در نهمين فستيوال بين) ۲
  .های كودک و نوجوان شركت كرده است رسد كه او در فستيوال هفتم جهانی فيلم به نظر می) ۳
  .نان شركت كرده باشدهای كودكان و جوا المللی فيلم بين ۀشايد او در هفتمين جشنوار) ۴

 :عّين الّصحيح -30

  .كند وقتی مسلمانان مّتحد شوند نيروی اسالم پيشروی می.: يتقّدم اإلسالم قّوة حينما يّتحد المسلمون )۱
  .چه از بدی انجام دادی، آمرزيد پروردگار تو را برای هر آن.: رّب أستغفرك لكّل ما عملت من سوء )۲
گر از تجربه.:عمليلو استفدت من تجاربك لفزت في  )۳   .شوم های تو استفاده كنم، هر آينه در كارهايم پيروز می ا
  .كشد ای دوست عزيز دوری تو امروز به درازا می.: اليوم يطول في هجرك يا حبيبي العزيز )۴

  :عّين المناسب في المفهوم» .در حوضی كه ماهی نيست، قورباغه سپهساالر است« -31
  . الملك يبقی َمع الكفر و ال يَبقی مع الظلم) ۲    .البللأنا الغريق فَما خوفي من ) ۱
  .من قصَد البحر استقّل السواقيا) ۴    .إذا هلك األفاضل ملك األراذل) ۳

        آزمون بزرگ گاج :».شركت در بخش توليد، انتخاب شود اما پژوهش همچنان ادامه دارد ۀقرار بود كه كارگر نمون« - 32
  .ينتخب العامل المثالّي في الشرك↨ في قسم اإلنتاج ولكّن التحقيق اليزال مستمّرةً من المقّرر أن ) ۱
  .كانت من المقّرر انتخاب عامل مثالّي للشرك↨ في القسم اإلنتاج ولكّن العمل و البحث يكون متواصالً ) ۲
  .مّراً كّنا قّررنا أن ننتخب عامل الشرك↨ المثالّي في قسم اإلنتاج ولكّن التحقيق كان مست) ۳
  .كان من المقّرر أن ينتخب العامل المثالّي للشرك↨ في قسم اإلنتاج ولكّن التحقيق اليزال مستمّراً ) ۴

 : ».بينيد خواهيد، بدون هيچ كاستی می های خود چنان ايمان بياوريد كه گويا هرچه را می به توانايی« -33

  . نقصآِمنوا بمقدراتكم إيماناً كأنّكم تشاهدون كّل ما تريدون بال )۱
  .آَمنوا بقدراتكم إلی حيُث كأنّكم تروَن كّل ما تطلبون بدون أّي نقٍص فيه )۲
  .أّي شيٍء تطلبوا بدون أّي نقصٍ  ترونَ  إيماناً يقول أنّكم آَمنوا بقدراتكم )۳
  .كأّن ما تريدونه تشاهدونه بال نقص فيه إلی حيُث  بمقدراتكم آِمنوا )۴
  ّ۳۴ـ  ۴۲( بمايناسب النّص ب عن األسئل‗ أج اقرأ النّص التالي بدّق‗ ثم:(  

ّكدت دراس‗ علمّي‗ حديث‗ قام بها الباحثون أّن النّوم . النّوم يرفع قدرة اإلنسان علی الّتذّكر كّي‗ لإلنسـان؛ و مـن خـالل  يحّسنأ القدرة اإلدرا
كتشف الباحثون أّن المجموع‗ األولی يقدرون علی استرجاع ما كانوا قـد تعلّمـوه  ليالنوما منظّما و الّذين سهروا عّدة  ناموامقارن‗ بين الّذين  ا

كثر من المجموع‗ الثاني‗، ألّن الجسم ال يتوّقف عن العمل حّتی في النّوم، بل يجمع القوی استعدادا لبداي‗ جديدة اللّهّم زدنـي : فلهذا أقول. أ
  .في المنام و أشغلني بما خلقتني له و ال تشغلني بما خلقته لي قدرة حّتی أستفيد من جميع الثواني في الحياة حّتی

 ...نستنبط من النّص أّن  - 34

  .استذكار ما يتعلّمه اإلنسان يرتبط بالنوم أحياناً  )۱
  .زيادة النوم تزيد في الذكاء و النشاط )۲
  .البداي↨ الجديدة مفيدة لكّل جسم في حال↨ النوم )۳
  .العقل يستمّد قّوته من النوم )۴

       آزمون بزرگ گاج »...علينا أن «: حسب النّص  -35

كّي↨ حين ننام و حين نستيقظ )۱   .ننام حّتی ننسی قدرتنا علی القيام بأعمالنا اليومّي↨ )۲  .نستمّد من القدرة اإلدرا
  .يدين عن النسيانننام لنتذّكر ما تعلّمناه سابقاً بع )۴  .نتوّقف أعمالنا عندما ننام حّتی نستيقظ لبداي↨ جديدة )۳
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       آزمون بزرگ گاج :الخطأعّين » ماذا عمل الباحثون؟« - 36

  .بادروا بمقارن↨ لفهم أثر النوم في استرجاع المعلومات )۱
  .قارنوا بين النائمين و غيرهم الختبار االستذكار )۲
كرتهم )۳   .قاموا بالمقارن↨ بين الّذين قد ناموا ليبحثوا عن قّوة ذا
  .المقارن↨ بين مجموعتين كان بعضهم ناموا و بعضهم سهروا )۴

 ماذا يفعل الجسم في النوم؟ - 37

  .يعّد نفسه لبداي↨ جديدة بعد اليقظ↨ )۲  .يسترجع ما قد تعلّم اإلنسان في اليقظ↨ )۱
كرة قويّ↨ )۴  .يبدأ نقط↨ جديدة للحياة باسترجاع ما قد تعلّمه )۳   .يتوّقف نشاطه لبداي↨ جديدة مع ذا

كّي‗ لإلنسان«: ن الّصحيح في الّتشكيلعيّ  -38 ّكدت دراس‗ علمّي‗ حديث‗ قام بها الباحثون أّن النّوم يحّسن القدرة اإلدرا  ».أ

دِت ـ حديثً↨ ـ الباحثوَن ـ اإلنسانِ  )۱ كَّ كّي↨ُ  )۲  أ ُن ـ اإلدرا   علمّيٌ↨ ـ الّنوُم ـ يُحَسَّ
كّي↨ُ  )۳ ّكَدتْ  )۴    دراسً↨ ـ الّنوَم ـ القدرَة ـ اإلدرا نُ  أ   ـ علمّيٌ↨ ـ الّنوَم ـ يُحَسِّ

 ».اللّهّم زدني قدرة حّتی أستفيد من جميع الثواني في الحياة حّتی في المنام«: في التشكيل الخطأعّين  - 39

  ُقدَرًة ـ جميِع ـ الثَواني ـ الحَياةِ  )۲    زِْد ـ أستفيَد ـ الحَياِة ـ الَمنامِ  )۱
  لُّهمَّ ـ ِمْن ـ جَميِع ـ الحَياةِ اَل )۴    زِْد ـ ُقدَرًة ـ جميِع ـ الثوانيِ  )۳
  ۴۰ـ  ۴۲( عّين الصحيح في اإلعراب و التحليل الصرفّي:(  
  :»يحّسن« - 40

  المستتر و خبر و مرفوع بالضّم↨» هو«فعل و فاعله ضمير / ـ مبني للمعلوم ) مثال(مزيد ثالثي ـ معتل ) ۱
  المستتر و الجمل↨ فعلّي↨» هو«فعل و فاعله ضمير / معرب  ـ متعدٍّ ـ) سالم(ـ صحيح »تفعيل«للغائب ـ مزيد ثالثي من باب ) ۲
  و منصوب محالً » أنّ «و الجمل↨ فعلّي↨ و خبر » القدرة«فعل و فاعله / فعل مضارع ـ مزيد ثالثي بزيادة حرف واحد ـ مبني للمعلوم ـ الزم ـ معرب ) ۳
  و فاعله ضمير مستتر و الجمل↨ فعلّي↨ و منصوب محالً فعل / ـ مجرد ثالثي ـ مبني للمعلوم ـ متعدٍّ ـ مبني ) مضاعف(صحيح ) ۴

        آزمون بزرگ گاج :  »ناموا« -41
  البارز» واو«فعل و فاعله ضمير ) / ناقص(فعل ماٍض ـ للغائبيَن ـ مجرد ثالثي ـ معتل ) ۱
  اسمّي↨  و الجمل↨» الّذينَ «فعل و فاعله / مجرد ثالثي ـ معتل و إعالله بالحذف ـ متعدٍّ ـ معرب ) ۲
  البارز و الجمل↨ فعلّي↨» واو«فعل و فاعله ضمير / ـ مجرد ثالثي ـ الزم ) أجوف(للغائبيَن ـ معتل ) ۳
  المستتر» هو«فعل و فاعله ضمير / ـ مبني » مفاعل↨«فعل ماٍض ـ مزيد ثالثي من باب ) ۴

  :»ليال« - 42
  إليه و مجرور تقديراً  مضاف/ منقوص و هو مؤنث ـ جامد ـ نكرة ـ معرب ـ » ليل↨«جمع تكسير و مفرده ) ۱
  فيه و منصوب تقديراً  مفعول/ اسم ـ جمع مكّسر ـ معرف باإلضاف↨ ـ ممنوع من الصرف ) ۲
  إليه و مجرور باإلعراب األصليّ  مضاف/ نكرة ـ جامد ـ معرب ـ منصرف ـ منقوص ) ۳
  فاعل و مرفوع/ جامد ـ معرف↨ ـ غير منصرف ـ صحيح اآلخر ـ معرب ) ۴
 ۴۳ـ  ۵۰(ّين المناسب في الجواب عن األسئل‗ التالي‗ ع:(  

 :في العدد الخطأعّين  - 43

  .الكرم و العفو: قَوِّ في نفسك من الخصال اثنين )۲  .إنّنا اشترينا الطبق↨ الخامس↨ من هذا البناء الرفيع )۱
  .سافر إلی قريتنا في هذه السن↨ اثناعشر سائحاً  )۴  .هذه المدرس↨ يتشّكل بناءها من سبع↨ طبقات )۳

        آزمون بزرگ گاج :في المبنّي للمجهول الخطأعّين  -44
  .يُربّی الولَدان اللّذان يحرصان علی طلب العلم.: تربّي االُّم الَولَدين اللَّذين يحرصان علی طلب العلم) ۱
  .كنتم تُحَسبون غافليَن عن موقع المكتب↨ العاّم↨: .كّنا نحسبكم غافليَن عن موقع المكتب↨ العاّم↨) ۲
  .اُّسَسْت مدارُس كثيرٌة في البلد.: أّسس الرجال المحسنون مدارس كثيرًة في البلد) ۳
  .اُرشدك إلی خير السلوك عند مواجه↨ األحّب↨.: أرشدتَك اُختي إلی خير السلوك عند مواجه↨ األحّب↨) ۴
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        آزمون بزرگ گاج  :»له المفعول«فيها  ما جاءعّين عبارة  - 45

  .ال اُحّب أن أترك حّص↨ الدرس حّباً لفضيل↨ العلم) ۱
  .إرادًة إلقام↨ صالة الظهر حان وقت الصالة فتوّضأنا) ۲
  .عليكم أن تحاسبوا أنفسكم محاسبً↨ دقيقً↨ خوفاً من عقاب اهللا) ۳
  .عسی المدير يقبل مّني شكراً مملوًء بالكلمات الجميل↨) ۴

  :إلضاف‗ا في النعت أو الخطأعّين  -46
  . قرأت آيات سورة لقمان و تأثّرت بها) ۲  . إّن مقالَتي هذه المدّرس↨ مقبولتان) ۱
  . قوانين الشرك↨ الالزم↨ مكتوب↨ علی الورق↨) ۴  . خلّف لنا علماؤنا الملتزميَن آثاراً قّيم↨ )۳

 :فيه التمييز ليسعّين ما  - 47

  .يُقّوي العلماء عقل المجتمع أمالً في تقّدمه) ۲  !اهللا شهادًة عند كّل عمل في الخفاء كيكفي) ۱
كثر قبوالً من أعمال بالنّي↨ المشّوه↨ )۴  .ُملِئ تاريخ وطننا تضحيً↨ من المجاهدين الكبار) ۳   .عمل بالنّي↨ الخالص↨ أ

  :فيها المنادی ليسعّين عبارة  - 48
  .هؤالء هم أصدقاء السوء، أخي ليتك تبتعد عنهم جميعاً ) ۱
  . محّمد بلّغ سالمي إلی إخوتنا الّذين يُدافعون عن فلسطين) ۲
  .ء و قلبهربّنا هو الّذي يجيب دعوة المضطّريَن و يحول بين المر) ۳
  . رّب هذه األرواح الفاني↨ و األجساد البالي↨ اَدِخل عليهم روحاً منك و سالماً مّني) ۴

        آزمون بزرگ گاج :نوعه عن الباقي يفرقعّين المستثنی  - 49
  .ما كّنا نرضی إّال نجاح مجتمعنا أمام األجنبيّ ) ۲  . اليفوز في األمور إّال أصحاب الجّد و العمل) ۱
  .ال اُعاشر في هذه المدين↨ إّال أهل الفضل) ۴  .ليس عندي شيء إّال كتّيب↨ جديدة و ملّون↨) ۳

  :مؤكِّدة غير» كّل «عّين  -50
كرته القويّ↨ أن يحيط بعلوم عصره كلِّها استطاع ابن) ۱   .سينا بذا
  .دفع والدي اُجرة الفحص إلی الطبيب ثّم ذهب لشراء كّل األدوي↨) ۲
  .ث عن ثورة التّوابين فعلّي بقراءتهإّن كتابك كلّه يتحدّ ) ۳
  .علماء الدين كلّهم أولی من غيرهم بمعرف↨ أسرار الوجود) ۴

  
از » .هـا آفريـد های مخصوص و متناسب با هـر يـک از آن ی مخلوقات را براساس مقياس، نظم مشخص، اندازه خدای متعال همه... «عبارت  - 51

       آزمون بزرگ گاج  .باشد نيز وافی به اين مقصود می............  ی  ی شريفه است كه آيه.. .......... البالغه بيانگر تقدم نهج ۹۰ی  خطبه

  انّا كل شیء خلقناه بقدرقضا بر قدر ـ  )۱
  انّا كل شیء خلقناه بقدرقدر بر قضا ـ  )۲
  ال الشمس ينبغی لها ان تدرُك القمرقضا بر قدر ـ  )۳
  الشمس ينبغی لها ان تدرُك القمرال  قدر بر قضا ـ )۴

 .قرآن را در ذهن تداعی كند............  تواند اعجاز ، می ............ های  با اشاره به يكی از ويژگی و هی تمّر مّر الّسحابعبارت قرآنی  - 52

  ها ـ معنوی كوه )۲    ابرها ـ لفظی )۱
  ها ـ لفظی كوه )۴    ابرها ـ معنوی )۳

 شود و بيانگر چه نوع هدايتی است؟ به ترتيب كدام مراتب توحيدی استنباط می لّذی خلق فسّوی و الّذی قّدر فهدیای  ی شريفه از آيه -53

  توحيد در خالقيت ـ توحيد در ربوبيت ـ خاصه )۲  اصل توحيد ـ توحيد در خالقيت ـ خاصه )۱
  اصل توحيد ـ توحيد در خالقيت ـ عامه )۴  توحيد در خالقيت ـ توحيد در ربوبيت ـ عامه )۳
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معـاد در ............  و من ءاياته خلق الّسماوات و األرض و ما بثَّ فيهما من داب‗ و هو علی جمعهم اذا يشاء قـديری  ی شريفه از دقت در آيه - 54

       آزمون بزرگ گاج .گردد مستفاد می............  پرتوی

  پايان الهی  امكان ـ قدرت بی )۲    خلقت اوليهامكان ـ اشاره به  )۱
  ضرورت ـ عدل الهی )۴    ضرورت ـ حكمت الهی  )۳

به ترتيـب بـا كـدام  ـ ثم اذا دعاكم دعوة من االرض اذا انتم تَخرجون و من ءاياته أن تقوم الّسماء و األرض بأمرهی  ی شريفه های آيه بخش -55
 آيات شريفه تناسب مفهومی دارد؟

۱(  ءاياته خلق الّسماوات و األرض و ما بّث فيهما من دابّ↨و من  ـو نفخ فی الصور فصعق من فی الّسماوات و من فی األرض  
۲( اّن اهللا يمسک الّسماوات و األرض أن تَزوال  ـو نفخ فی الصور فصعق من فی الّسماوات و من فی األرض  
۳(  فيهما من دابّ↨و من ءاياته خلق الّسماوات و األرض و ما بّث  ـو نفخ فی الصور فإذا هم من األجداث إلی ربّهم يَنسلون  
۴( اّن اهللا يمسک الّسماوات و األرض أن تَزوال ـ و نفخ فی الصور فإذا هم من األجداث إلی ربّهم يَنسلون  

 گردد؟ ی شريفه مفهوم می دقت در پيام كدام آيه های الزم برای رسيدن به حقيقت بندگی و اخالص، از از برنامه» پذيری ی حق تقويت روحيه« - 56

۱(  ًكراً و اّما كفورا   انا هديناه السبيل إّما شا
۲( فَأَقم وجهک للّدين حنيفاً فطرة اهللا الّتی فطر الّناس عليها  
۳( فبشر عباد الذين يَْستمعون القول فيتبعون احسنه  
۴( و نفس و ما سّواها فألهمها فجورها و تقواها  

ی توحيـد و شـرک،  در حيطـه ال تَّتبعـوا خطـوات الشـيطانو  و الّذين جاهـدوا فينـا ،فأقم وجهك للّدينبه ترتيب عبارات قرآنی  -57
       آزمون بزرگ گاج ی كدام مواردند؟  دهنده نشان

  ـ نهی از شرک عملی  توحيد عملی ـ توحيد عملی )۱
  شرک در ربوبيت توحيد عبادی ـ توحيد عملی ـ نهی از )۲
  توحيد در ربوبيت ـ توحيد عبادی ـ نهی از شرک عبادی )۳
  توحيد عبادی ـ توحيد در ربوبيت ـ نهی از شرک عبادی )۴

كلهّن سبع عجافبراساس مفهوم عبارت قرآنی  -58 های قحطی بر فراوانی است كه عبارت  سال............  ی دهنده نشان............  خورده شدن يأ
 .كند نيز آن را تأييد می............  قرآنی

  اخر يابساتـ تقدم گاوهای فربه توسط گاوهای الغر ـ  )۱
  سنبالت خضرگاوهای فربه توسط گاوهای الغر ـ تأخر ـ  )۲
  اخر يابساتـ تأخر گاوهای الغر توسط گاوهای فربه ـ  )۳
  سنبالت خضر گاوهای الغر توسط گاوهای فربه ـ تقدم ـ )۴

 .............  :گويند می............  با نفخ صور هيهات هيهات لما توعدوندهند كه  ها كه در دنيا در برابر دعوت انبياء فرياد سر می آن - 59

  ان هی اّال حياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما نحن بمبعوثيندوم ـ  )۱
  صدق المرسلون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما َوَعَد الرحمن ودوم ـ  )۲
  ان هی اّال حياتنا الدنيا نموت و نحيا و ما نحن بمبعوثيناول ـ  )۳
  يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما َوَعَد الرحمن و صدق المرسلوناول ـ  )۴

 ان در هنگام مرگ، استداللی پيرامونوجود انس............  با تفهيم عدم نابودی بعد ان الذين تّوفاهم المالئك‗ ظالمی أنفسهمی  ی شريفه آيه - 60
       آزمون بزرگ گاج .كند را تداعی می............ 

  روحانی ـ ضرورت معاد )۲  جسمانی و روحانی ـ ضرورت معاد )۱
  امكان معاد روحانی ـ )۴    جسمانی و روحانی ـ امكان معاد )۳
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گاه شدن انسان نسبت به  -61  گردد؟ به ترتيب از دقت در كدام آيات شريفه مستفاد می» ی عمل خود پروندهتمام «و » های عمل خود كاستی«آ

۱( قالوا كّنا مستضعفين فی األرض  ـينبأ االنسان يومئذ بما قدم و اخر  
۲( قالوا كّنا مستضعفين فی األرض  ـو نكتب ما قدموا و ءاثارهم  
۳( قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحاً فيما تركت  ـأ االنسان يومئذ بما قدم و اخرينب  
۴( قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحاً فيما تركت ـ و نكتب ما قدموا و ءاثارهم  

 با كدام آيات شريفه تناسب معنايی دارند؟ و منها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم تارة اخریی  ی شريفه به ترتيب عبارات آيه - 62

۱( هو خلقكم اول مّرة  ـحتی اذا جاء احدهم الموت  ـثم انشأناه خلقاً اخر  
۲( انی خالق بشراً من طين  ـثم انشأناه خلقاً اخر  ـحتی اذا جاء احدهم الموت  
۳( هو خلقكم اول مّرة  ـحتی اذا جاء احدهم الموت  ـفاذا هم قيام يَنظرون  
۴( انی خالق بشراً من طين  ـرثم انشأناه خلقاً اخ ـ فاذا هم قيام يَنظرون  

كرم  - 63 هـای  پاک كردن از خس و خاشاک و علف«و » ی مناسب آبياری و تغذيه«به ترتيب » الّدنيا مزرع‗ االخرة«) ص(با توجه به حديث رسول ا
       آزمون بزرگ گاج با كدام آيات شريفه تناسب معنايی دارد؟» هرز

۱(  سبلناالّذين جاهدوا فينا لنهدينهم  ـو التتبعوا خطوات الشيطان  
۲( فألهمها فجورها و تقواها  ـو التتبعوا خطوات الشيطان  
۳( فألهمها فجورها و تقواها  ـفمن تاب من بعد ظلمه و اصلح  
۴( الّذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ـ فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح  

يک از  گر اهميـت كـدام بيـان يقوم الناس بالقسطلو  قل آمنت بما انزل اهللا من كتاب ،ان يكفروا بهو قد امروا به ترتيب آيات قرآنی  -64
 باشند؟ قلمروهای رسالت می

  مرجعيت دينی ـ دريافت و ابالغ وحی ـ واليت ظاهری )۱
  واليت ظاهری ـ دريافت و ابالغ وحی ـ واليت ظاهری )۲
  دريافت و ابالغ وحیواليت ظاهری ـ واليت ظاهری ـ  )۳
  مرجعيت دينی ـ واليت ظاهری ـ دريافت و ابالغ وحی )۴

       آزمون بزرگ گاج يک از احاديث مطرح گرديده است؟ در كدام» )عج(غيبت امام زمان «و » ختم نبوت«به ترتيب موضوعات  - 65

  حديث منزلت ـ حديث ثقلين )۲    حديث منزلت ـ حديث جابر )۱
  حديث ثقلين ـ حديث منزلت )۴    حديث جابرحديث جابر ـ  )۳

 .محقق گردد............  يعنی تفقه در دين است تا هدف............  گر بيان ...و ما كان المؤمنون لينفروا كاف‗ ی  ی شريفه آيه - 66

  ها وجوب همگانی ـ هشدار دادن به بايست )۱
  ها وجوب در حد رفع نياز ـ هشدار دادن به بايست )۲
  ها وجوب همگانی ـ بر كنار داشتن از نبايست )۳
  ها بر كنار داشتن از نبايست وجوب در حد رفع نياز ـ )۴

............  ترين عامل پايداری خانواده پس از ازدواج است و روا داشتن رفتارهای نامناسب نسبت بـه زنـان معلـول ، مهم............  درک درست - 67
 .است

  شناختی ميان زن و مرد های زيستی و روان مرد و عمل به آن ـ تفاوتزوجيت و مكمل بودن زن و  )۱
  شناختی ميان زن و مرد زيستی و روانهای  ديگر ـ تفاوت نياز همسران به آرامش و انس با يک )۲
  زوجيت و مكمل بودن زن و مرد و عمل به آن ـ باورهای غلط فرهنگی و اجتماعی رايج در جوامع )۳
  ديگر ـ باورهای غلط فرهنگی و اجتماعی رايج در جوامع امش و انس با يکنياز همسران به آر )۴

............  است هدفی است قابل دسترس كه بستر اصلی حركت به سوی اين هـدف از مصـراع............  اش درک معرفت برتر و عميق كه نتيجه - 68
       آزمون بزرگ گاج .گردد مفهوم می

  چيستی خداوند ـ به صحرا بنگرم صحرا تو بينم )۲  صحرا بنگرم صحرا تو بينمهستی خداوند ـ به  )۱
  دلی كز معرفت نور و صفا ديد چيستی خداوند ـ )۴  هستی خداوند ـ دلی كز معرفت نور و صفا ديد )۳
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مطـرح گرديـده ............  ی ای از آن در آيـه نمونههستند كه ............  و............  اند گرديده پرستی كه در قرآن كريم بيان  معيارهای شرک و بت - 69

       آزمون بزرگ گاج .است

  اتّخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون اهللاپذير ـ  ثابت ـ تطبيق )۱
  و لقد بعثنا فی كل ام↨ رسوالً ان اعبدوا اهللاپذير ـ  متغير ـ تطبيق )۲
  خذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون اهللاتّ ناپذير ـ   ثابت ـ تطبيق )۳
  كل ام↨ رسوالً ان اعبدوا اهللا یو لقد بعثنا فپذير ـ  متغير ـ تطبيق نا )۴

ی  های الهـی اشـاره دارد كـه در آيـه ، به سنّتی از سنت............  عالوه بر بيان يكی از الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنای  ی شريفه آيه - 70
 .نيز مطرح گرديده است............  ی شريفه

  كّال نمد هؤالء و هؤالء من َعطاء ربكهای درخت اخالص ـ  ميوه )۱
  لو اّن اهل القری ءامنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركاتهای رسيدن به اخالص ـ  برنامه )۲
  كاتلو اّن اهل القری ءامنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بر های درخت اخالص ـ ميوه )۳
  كّال نمد هؤالء و هؤالء من َعطاء ربك های رسيدن به اخالص ـ برنامه )۴

       آزمون بزرگ گاج چه تأثيری بر اختيار انسان دارند؟» ها شناخت آن«و » تقديرات«به ترتيب  -71

  دهنده ـ محدودكننده افزايش )۲    دهنده افزايش محدودكننده ـ )۱
  دهنده افزايش دهنده ـ افزايش) ۴    محدودكننده ـ محدودكننده) ۳

 .گردد مفهوم می............  ی ی شريفه ها را به خوبی تبديل كند كه اين موضوع از آيه تواند بدی می............  توبه با - 72

  ...فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح جبران حقوق ضايع شده ـ  )۱
  ...صالحاً  اّال من تاب و ءامن و عملجبران حقوق ضايع شده ـ  )۲
  ...فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح ايمان و عمل صالح ـ  )۳
  ...اّال من تاب و ءامن و عمل صالحاً  ايمان و عمل صالح ـ )۴

 يک از محرمات الهی هستند؟ در رابطه با كدام ما ظهر منها و ما بطنو  ما لم ينزل به سلطاناً  ،ما ال تعلمونعبارات قرآنی - 73

  ها كاری ناروا به خداوند ـ شرک ـ زشتنسبت  )۱
  ـ شرک ها كاری زشت نسبت ناروا به خداوند ـ )۲
  ها كاری زشت نسبت ناروا به خداوند ـ شرک ـ )۳
  ها ـ نسبت ناروا به خداوند كاری شرک ـ زشت )۴

بـا » كارآمد در ميان افكار عمومی جهـان ترين عامل برای حضور مهم«و » ی اقتدار ملی مايه«، »ترين خيرها در جهان امروز بزرگ«به ترتيب  - 74
 كدام موارد تناسب دارد؟

  های جامعه تقويت عزت نفس عمومی ـ علم ـ تقويت بنيان )۱
  تالش برای تمدن آرمانی اسالم ـ استحكام نظام حكومتی ـ علم )۲
  ـ علم های جامعه تقويت بنيان تقويت عزت نفس عمومی ـ )۳
  ـ استحكام نظام حكومتی تالش برای تمدن آرمانی اسالم ـ علم )۴

       آزمون بزرگ گاج اند؟ در رابطه با كدام مفاهيم در قرآن بيان گرديده شفا حفرة من النارو  هار شفا جرف عبارات قرآنی  -75

  اساس زندگی گناهكاران ـ توبه نكردن از رباخواری )۱
  اساس زندگی مؤمنان ـ تفرقه و عدم همبستگی اجتماعی )۲
  توبه نكردن از رباخواری اساس زندگی مؤمنان ـ )۳
  تفرقه و عدم همبستگی اجتماعی اساس زندگی گناهكاران ـ )۴
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PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words 
or phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the 
sentence. Then mark your answer sheet. 

 

76- The hall was filled with such a large audience ............ even standing room for the two of us.  
1) there wasn’t  2) not being  3) which wasn’t  4) that there wasn’t  

77-  ............ rainforests make up only two percent of the earth’s surface, over half of the world’s wild plant, 
animal and insect species live there.  

1) Since  2) Whether  3) Although  4) However  
78- Do you have any idea ............ ?  آزمون بزرگ گاج       

1) why does the U.S. government let people to have guns 
2) the U.S. government lets people having guns why 
3) the U.S. government why lets people have guns 
4) why the U.S. government lets people have guns 

79- Some scientists believe that global climatic changes ............ responsible for the extinction of the 
dinosaurs.  

1) should have been  2) must be  3) might have been  4) should be  
80- The ............ of the situation is that unless we find some new funding soon, the sports center will have to 

close.  
1) reality  2) practice  3) nature  4) function  

81- To ............ your fluency in English, you should try to speak with native speakers as often as you can.  
1) evaluate  2) forward  3) improve  4) perform  

82- I looked in my closet for something to wear, but couldn’t find anything ............ for the occasion.  
1) natural  2) serious  3) personal  4) appropriate  

83- We ............ the potential market for the new phones to be around one million people in this country 
alone.  

1) estimate  2) impress  3) develop  4) process  
84- David did everything within his power to save the children that were ............ in the burning building.  

1) trapped  2) separated  3) stretched  4) prevented  
85- My father ............ the TV to the antenna that the previous owner of the house had mounted on the roof.  

1) organized  2) removed  3) transferred  4) connected  
86- He ............ things being done in the most efficient way and he usually does them that way himself.  

1) keeps up  2) calls out  3) insists on  4) makes up  
87- I may seem confident, but I get ............ nervous speaking in front of people. My hands tremble and 

sometimes I don’t even know what I’m saying myself.  آزمون بزرگ گاج       
1) commonly  2) necessarily  3) frequently  4) extremely  
 

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

 

Space travel, computers, and reliable medical care are just a few of the things that owe their existence 
to scientists and inventors. Scientists study the natural world, from …88… galaxies to tiny atoms, and try to 
explain what they see. The work of a scientist is based on a cycle of experiment, observation, and 
theorization (making theories). For instance, in the 17th century, English scientist Isaac Newton 
experimented with sunlight …89… prism. From the spectrum (bands of colors) that he …90… , he 
suggested the theory that white light is a mixture of colors. Inventors are people who think of a new idea 
that …91… . An invention may be the result of a scientific discovery, such as the laser, which Theodore 
Maiman (born 1927) built …92… his knowledge of light and atoms. However, this is not always the case. 
Early people invented the lever before they knew how it worked. 
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88- 1) deep   2) common  3) natural  4) distant  
89- 1) passes through   2) to pass through  

3) passed through   4) passing through  
90- 1) observed  2) realized  3) involved  4) attached  
91- 1) can be put into practice  

2) can be practice  
3) into practice can be put  
4) we can put into practicing  

92- 1) instead of   2) because of  
3) rather than   4) in spite of  
 

PART C: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by four 
questions. Answer the questions by choosing the best choice, (1), (2), (3), or (4). Then mark your 
answer sheet. 

 

Passage 1: 
Wolfgang Amadeus Mozart was born in 1756 in Austria. He would become one of the most talented 

composers to ever live. He started to write and play music before he was even eight years old! As a three-
year-old, Mozart already loved music. He would listen to his father teach his older sister. She was learning 
to play the piano. Mozart looked up to his sister, and he copied her playing. Mozart’s father noticed 
Mozart’s talent in music. He began to teach his son. Mozart was a fast learner. Before he was even five 
years old, Mozart could play full songs. 

Before long, Mozart wrote his own musical composition at the age of five. He knew how to read and 
write music before he could read or write words! His first piece was very short. Soon, Mozart’s father and 
the family toured all the major musical centers in Western Europe. Mozart played music in the cities. He 
played for nobles and royalty. Many times he played music with his sister. During the tour, Mozart met 
some musicians and learned from them. One of the musicians was Johann Christian Bach, the youngest son 
of Johann Sebastian Bach. When he was eight years old, Mozart started writing music for the full 
orchestra. Before long, he finished writing his first symphony. 

Mozart died on December 5, 1791. He was only 35 years old, but he composed more than 600 musical 
pieces. More than 200 years later, Mozart is still known as one of the greatest composers ever. 
93- Which of the following events happened first in Mozart’s life? آزمون بزرگ گاج       

1) Mozart wrote his first own musical composition. 
2) Mozart started writing music for the full orchestra. 
3) Mozart toured all the major musical centers in Western Europe. 
4) Mozart listened to his father teach his sister how to play music. 

94- What evidence from the passage supports the conclusion that Mozart was a gifted child? 
1) Before he was even five years old, Mozart could play full songs. 
2) While touring different cities throughout Europe, Mozart played for nobles and royalty. 
3) Mozart was only 35 years old when he died. 
4) Mozart is still known as one of the greatest composers ever. 

95- Where would this passage most likely be found? 
1) in a novel about Mozart 
2) in a book of poetry about classical music 
3) in a book of biographies of classical musicians 
4) in a newspaper article from 1791 

96- What is the main idea of this passage? آزمون بزرگ گاج       
1) Mozart composed more than 600 musical pieces during his life. 
2) Mozart was a very talented child and grew up to become one of the greatest composers to ever live. 
3) Mozart’s father and the family toured all the major musical centers in Western Europe. 
4) Mozart’s father taught both Mozart and his sister how to play music. 
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Passage 2:   

Make a fist with one of your hands. Your fist is about the size of your heart. Your heart beats between 
85 and 90 times per minute. It pumps about 5 quarts of blood through your body’s 60,000 miles of blood 
vessels in one minute! Even though the heart is a powerful muscle, many people’s hearts don’s work 
properly. A study by Dr. Eric Rose indicates that a mechanical pump might help many of those patients. 

Some people’s heart muscles are so weak that the heart can’s pump enough blood through the body. 
That condition is called heart failure, and it can be deadly. A report from the American Heart Association 
says about a little more than 5 million Americans suffered from heart failure in 2013. Another report says 
that about 400,000 Americans develop it each year. Powerful drugs or a heart transplant can help many 
people who suffer from heart failure. But the drugs don’s always work, and heart transplants are risky. 

For years, doctors have inserted a mechanical pump in the bodies of some patients who were waiting 
for a heart transplant. The pump helped the heart do its job. The study by Dr. Rose shows that the pump 
could be used permanently, instead of a heart transplant. Pumps may be able to save the lives of up to 
100,000 Americans a year, the study says. 

The mechanical pump is known as a VAD, or ventricular assist device. VADs come in several sizes and 
shapes. The smallest pump sizes can be implanted in a person’s heart and belly. A tube goes from the pump 
through the skin to a control unit placed on the person’s waistline. The control unit is connected to at least 
one battery pack that sits in a strap by the side of the person’s body. 
97- According to the American Heart Association, about how many Americans suffered from heart failure 

in 2013? آزمون بزرگ گاج       
1) less than 100,000  2) more than 20 million 
3) a little more than 5 million 4) 400,000 

98- The passage states that a solution to the problem of heart failure is the VAD. How many lives could the 
pumps save in the U.S.? 

1) 5 million a year  2) 100,000 a year 
3) 60,000 a year  4) a few millions a year  

99- The word “permanently” in the third paragraph is closest in meaning to ............ .   
1) a short time 2) forever 3) once in a while 4) never 

100- the passage is mainly concerned with ……………. . آزمون بزرگ گاج       
1) the use of a mechanical pump as a solution to heart failure 
2) how to live a healthier life to prevent heart failure 
3) the different designs of health pumps to choose from 
4) how doctors put heart pumps into a body 
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گردانشگاهاصالحشود،مملکتاصالحمیشود. ا
امامخمینی)ره(

سال تحصیلی 1395-96

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

آزمـون بزرگ

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

گــروه  آزمایشــی علوم انســانی

چهارمدبیرستان)پیشدانشگاهی(
شماره داوطلبی: نام و نام خانوادگی:

مدت پاسخگویی: 165 دقیقه تعداد سؤاالتی که باید پاسخ دهید: 180

دفترچه شماره 2

آزمـون بزرگ
جمعه 96/02/08

ساعت شروع: 8 صبح

اختصــاصي آزمـــون

تعداد سؤالمـواد امتـحانـیردیف
شماره سؤال

مدت پاسخگویی
تااز

25 دقیقه20101120ریاضیات1
10 دقیقه15121135اقتصاد2
30 دقیقه30136165زبان و ادبیات فارسی )اختصاصی(3
20 دقیقه20166185زبان عربی )اختصاصی(4
25 دقیقه15186200تاریخ5 15201215جغرافیا6
15 دقیقه20216235علوم اجتماعی7
25 دقیقه25236260فلسفه و منطق8
15 دقیقه20261280روان شناسی9
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 محل انجام محاسبات

  
  
  
  
  
 

  
گر  -101 A)ی حاصل از ی غيرتهی باشند، مجموعه دو مجموعه Bو  Aا B) [A (A B)]   ی زير برابر است؟  با كدام مجموعه  

۱(B A   ۲((B A) (A B)     ۳(A B   ۴((A B) (B A)    

/ی عبارت شده ساده -102 /( )   44 3 12 1 2 2 0 04 8 0 027         آزمون بزرگ گاج كدام است؟  322

۱(/0 2   ۲(/0 4   ۳(/0 6   ۴(/0 8   

x)در تقسيم عبارت - 103 )( x ) 21 2 x2ای  بر دوجمله 3   ، عدد ثابت در خارج قسمت كدام است؟ 1

۱( 3
2   ۲( 3

4   ۳(3
2   ۴(3

4   

xی عبارت در تجزيه -104 x x  7 3 48   ؟ نداردكدام عامل زير وجود  8

۱(x 1   ۲(x 2 1   ۳(x 2   ۴(x x 2 2 4   

گر - 105 xا  2 x، حاصل2 x
x
 1

  كدام است؟  2

۱ (۱   ۲ (۲   ۳(2   ۴(2 2   
]ی  طبقه در فاصله ۹های آماری در  داده -106 ]26 گر . اند بندی شده دسته 53 تـر يـا  هـا بزرگ درصـد داده ۳۶و  ۳۸تر از  ها كم درصد داده ۴۲ا

        آزمون بزرگ گاج ای كدام است؟  دار دايرهی وسط در نمو ی مركزی دسته باشند، زاويه ۴۱مساوی 

۱(/76 8   ۲(/79 2   ۳(/82 4   ۴(/84 6   
  ها كدام است؟  در نمودار چندبر فراوانی مقابل، واريانس داده - 107

۱(/1 25   
۲(/2 25   
۳(/1 75   
۴(/2 75   
  

گر به تمام داده ۴و  ۵ی آماری، ميانگين و واريانس به ترتيب  داده ۲۵در  - 108 واحـد اضـافه كنـيم، ضـريب تغييـرات  ۳ها  محاسبه شده است، ا
  يابد؟  های اوليه چقدر كاهش می های جديد نسبت به ضريب تغييرات داده  داده

۱(/0 25   ۲(/0 20   ۳(/0 18   ۴(/0 15   

گر -109 fا (x) x x 21 xg(x)و 22 
2 3

fگاه ، آن2 (x ) g(x) 1  برابر كدام است؟  

۱(x   ۲ (x  ۳(x2  ۴(x2   
yی خط به معادله -110 x 2 ، تـا مبـدأ Bو  A، وسـط نقـاط Mی  ی نقطـه فاصله. كند قطع می Bو  Aی  محورهای مختصات را در دو نقطه 8

        آزمون بزرگ گاج مختصات كدام است؟ 
۱(5 2   ۲(4 2   ۳(2 5   ۴(4 5   

)ی درجه دوم در معادله -111 m)x x m   2 22 6   كدام است؟  mمقدار . ديگرند ها معكوس يک ، ريشهmازای يک مقدار  ، به0
۱ (۲   ۲(2   ۳ (۱  ۴(1   گاج
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 محل انجام محاسبات

  
  
  
  
  
 

yی خط به معادله - 112 x 2 نمودار تابع درجه دومy x x  2   كدام است؟  ABخط  طول پاره. كند قطع می Bو  Aی  را در دو نقطه 1
۱(4 2   ۲(5 2   ۳(4 3   ۴(5 3   

  توانند در يک رديف طوری بايستند كه ابتدا و انتهای صف، مربی قرار داشته باشد؟  شش ورزشكار به همراه دو مربی خود به چند طريق می -113
۱ (۶۴۰   ۲ (۷۲۰   ۳ (۸۴۰   ۴ (۱۴۴۰  

        آزمون بزرگ گاج ، كدام است؟ ۳پذير بر  و بخش ۲۰۰و  ۱۰۰ی اعداد طبيعی بين دو عدد  مجموع همه - 114
۱ (۴۶۵۰   ۲ (۴۹۵۰   ۳ (۵۶۵۰   ۴ (۵۹۵۰   

  ی اول اين دنباله كدام است؟   مجموع هفده جمله. هستند ۲۵۸۴و  ۹۸۷ی فيبوناتچی جمالت شانزدهم و هجدهم به ترتيب  در دنباله -115
۱ (۳۶۸۰   ۲ (۳۰۲۰   ۳ (۴۱۸۰   ۴ (۴۶۲۰   

گر - 116 xا y  5
logxو 2 log y 2 |باشد، مقدار 0 x y |  كدام است؟  

۱(1
2   ۲(3

2   ۳(1
4   ۴(3

4   

جمعيت اين كشور بعد از گذشـت چنـد سـال با اين روند،. در هزار است ۱۲در هزار و نرخ مرگ و مير در آن  ۳۲نرخ زاد و ولد در يک كشور  - 117
/2 /گردد؟ برابر می 4 /(log , log ) 24 1 3956 102 2 0086  
۱ (۴۲   ۲ (۴۴   ۳ (۴۶   ۴ (۴۸   

xR(x)تابع درآمد از فروش نوعی كاال به صورت -118 x 
2

50 C(x)ی توليد همان كاال به صورت و تابع هزينه 8 x 150 در حالت . است 30
        آزمون بزرگ گاج شود؟  تر توليد می ماكزيمم سود، نسبت به ماكزيمم درآمد، چند واحد كاال كم

۱ (۱۲۰   ۲ (۱۰۰   ۳ (۸۰   ۴ (۶۰   
» دو دختر«تولد اختالف تخمين احتمال و احتمال نظری . اند بوده» دو فرزند دختر«خانواده دارای  ۷۲ی دو فرزندی،  خانواده ۳۲۰در بررسی  - 119

  كدام است؟ 
۱(/0 025   ۲(/0 04   ۳(/0 25   ۴(/0 40   

  باشد؟  می ۴تر از  ها عدد ظاهر شده بزرگ در آزمايش پرتاب دو تاس، با كدام احتمال الاقل در يكی از آن -120

۱(4
9   ۲(5

9   ۳(3
4   ۴(1

4   

  
        آزمون بزرگ گاج ی اسالمی و جوامع مصرفی غيراسالمی چيست؟ وجه اشتراک جامعه - 121

كيد دارندناپذير بودن انسان، بر مصرف و  هر دو جامعه با توجه به سيری) ۱   .رفاه زياد تأ
كيد دارند هر دو جامعه بر پرهيز از مصرف) ۲   .گرايی و محدود كردن نيازهای مادی تأ
  .هر دو جامعه به نامحدود بودن منابع و امكانات طبيعی اعتقاد دارند) ۳
  .هايشان نيازهای نامحدودی دارند هر دو جامعه با توجه به خواسته) ۴

   :ها و خدمات را در جامعه افزايش دهند زيرا های مختلف، ميزان توليد كاال كارگيری سياست  كنند با به ها سعی می دولت -122
كم اقتصادی جامعه می به اين ترتيب در عرصه) ۱   .شوند ی اقتصاد دخالت كرده و حا
  .ستی اقتصاد و قدرت اقتصادی جامعه ا ی موفقيت دولت در عرصه افزايش ميزان توليد كاالها و خدمات نشانه) ۲
  .باشد گذاری اقتصادی می ريزی و سياست ها برنامه يكی از اهداف اقتصادی دولت) ۳
گاج  .كند راه رشد اقتصادی را در آينده هموار و سرعت پيشرفت را زياد می) ۴
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        آزمون بزرگ گاج ............   جز بهباشد  ی موارد جزء اهداف اصلی اخذ ماليات توسط دولت می همه -123
  .يكی از منابع مهم كسب درآمد برای دولت است) ۱
  .های اقتصادی ـ اجتماعی است ای در جهت رفع نابرابری وسيله) ۲
  .های اقتصادی است گذاری سياستابزاری برای ) ۳
  .جانبه است ی همه ای در جهت سرعت بخشيدن به حركت جامعه به سمت توسعه وسيله) ۴

,ای قيمت يک كاالی سرمايه -124 ,150 000  :باشد20%كه نرخ استهالک ساليانه برابر تومان است در صورتی 000

 سال است؟عمر مفيد كاال چند ) الف

گر در دو سال آخر عمر مفيد كاال، قيمت آن) ب ی استهالک ايـن دو سـال را محاسـبه  كاهش پيدا كند، در اين صورت مجموع هزينه22%ا
  .كنيد
  قيمت جديد كاال چقدر است؟) ج
,:سال  ب ۵: الف) ۱ ,46 800 ,:تومان  ج 000 ,117 000   تومان 000
,:سال  ب ۱۰: الف) ۲ ,30 000 ,:تومان ج 000 ,130 000   تومان 000
,:قابل محاسبه نيست  ب: الف) ۳ ,23 400 ,:تومان  ج 000 ,117 000   تومان 000
,:سال  ب ۵: الف) ۴ ,60 000 ,:تومان  ج 000 ,90 000   تومان 000

ها  و تبديل آن............  هستند كه طی يک سلسله اقدامات، باعث............  محصوالت كشاورزی، صنعتی، خدمات نهايی و غيره، همگی حاصل - 125
        آزمون بزرگ گاج .باشد انسان می............  كه اين فرآيند صورت گيرد نياز به شوند و برای اين به كاالها و خدمات نهايی می

  های اقتصادی ـ تأمين منابع ـ نيروهای ماهر ريزی برنامه) ۱
  های توليدی ـ تغيير منابع و امكانات ـ كار و تالش فعاليت) ۲
  ی مالی و  كار و تالش انسان ـ تأمين مواد اوليه ـ سرمايه) ۳
  دام عامل كار يعنیهای عملياتی ـ استخ كار و فعاليت انسانی ـ تدوين سياست) ۴

  .باشد های زير می كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت و عبارت -126
  »............ «  :كنند ن ميزان ريسک را انتخاب میتري خريداران اين اوراق، پايين) الف
  شوند؟ مند می گذاری بهره عنوان سود سرمايه خريداران كدام اوراق، از تفاوت مبلغ خريد از مبلغ اسمی به) ب
  .شوند نمیكار گرفته  برای انجام امور تجاری به............  منابع مالی حاصل از اوراق )ج
  شود؟ اوراق جايگزين اين اوراق می باشد و در كشور ما كدام می» ربا«ر مشتمل بر اكدام اوراق بهاد) د
  شويم؟ يک میمربوطه شر ی هر، در سود و زيان شركت يا مؤسسابا خريد كدام گروه از اوراق بهاد)  ه
 اوراق مشاركت :  هاسناد خزانه ـ اوراق قرضه  : اوراق قرضه  د: اسناد خزانه  ج: اوراق مشاركت  ب: الف) ۱

  اوراق سهام :  هاوراق قرضه ـ اوراق مشاركت  : اوراق مشاركت  د: اسناد خزانه  ج:  اسناد خزانه  ب: الف) ۲
  اوراق مشاركت :  هاوراق قرضه ـ اسناد خزانه  : اد خزانه  داسن: اوراق قرضه  ج: اوراق مشاركت  ب: الف) ۳
 اوراق سهام:  اوراق قرضه ـ اسناد خزانه  ه: اوراق مشاركت  د: اوراق خزانه  ج: اوراق سهام  ب: الف) ۴

        آزمون بزرگ گاج   )ترتيب از راست به چپ به. (ی خالص ملّی را محاسبه كنيد با توجه به جدول زير، توليد ناخالص داخلی و سرانه -127

  ۷۶۰۰ميليارد ريال ـ  ۲۷۰) ۱
  ۸۰۰۰ـ ميليارد ريال  ۲۹۵) ۲
  ۸۰۰۰ميليارد ريال ـ  ۳۶۰) ۳
  ۷۶۰۰ميليارد ريال ـ  ۳۲۰) ۴
  

  

  
  

,  آالت صنعتی و پوشاک ارزش مجموع مواد غذايی، ماشين)۱ , ,195 000 000   ريال 000
, ارزش خدمات)۲ , ,65 000 000   ريال000
,  ارزش توليد خارجيان مقيم كشور)۳ , ,35 000 000   ريال 000
,  مقيم خارجندارزش توليد افراد كشور كه)۴ , ,25 000 000   ريال000
,    ایارزش كاالهای واسطه)۵ , ,40 000 000   ريال000
,  ی استهالک ساليانههزينه)۶ , ,45 000 000   ريال000
,  جمعيت كل كشور) ۷ ,30 000   نفر000
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        آزمون بزرگ گاج باشد؟ های زير می كدام گزينه پاسخ درست عبارت - 128
  .باشد می............  ی كننده ، در مناطق يا كشورهای مختلف، منعكس»خط فقر«اختالف سطح حداقل معيشت  )الف
كو شده است عبارت است از افزايش توانايیچه موجب  آن) ب   .............  های صنعتی سازمان ا
  .............  :شود الملل كه منجر به تداوم كار بسياری از توليدكنندگان می يكی از فوايد تجارت بين) ج
  ای كاالهای سرمايه واردات مواد اوليه و: حل و فصل منازعات و اختالفات تجاری  ج: تفاوت در خط فقر  ب: الف) ۱
كيفيت: های خارجی  ج گذاری جذب سرمايه: تفاوت در نيازها  ب: الف) ۲   ايجاد انگيزه و الگو برای ساخت كاالهای با
  ورود ارز به كشور : پيوستن اعضای جديد با توان صنعتی خاص  ج: تفاوت در خط فقر  ب: الف) ۳
  آالت و لوازم يدكی يا مواد اوليه از كشورهای ديگر واردات ماشين: به آن  جپيوستن اعضای جديد : تفاوت در نيازها  ب: الف) ۴

  است؟  ترين خدمت بانكی چيست و انواع آن كدام مهم -129
  های پولی انقباضی و انبساطی نشر اسكناس و كنترل آن ـ سياست) ۱
  مدت و بلندمدت عمليات اعتباری ـ كوتاه) ۲
  ادارعمليات مالی ـ خريد يا فروش اوراق به) ۳
  های تجاری ـ صندوقداری و تسويه حساب بين بانكی ايجاد امكانات اعتباری برای بانک) ۴

  :مقابلبا توجه به اطالعات مندرج در جدول  - 130
,ی فـردی كـه هماليات ماهيانـ) الف ,5 700 000

  .را حساب كنيد دارد تومان درآمد ماهانه
  ی اين فرد چقدر است؟ درآمد خالص ماهانه) ب
» ای نرخ تصاعدی طبقـه«ترين ويژگی  مهم) ج

  باشد؟ میماليات چه 
  

830,:الف) ۱ ,:تومان  ب 000 ,4 780   .كند با اندكی تغيير در ميزان ماليات، درآمد فرد به شدت تغيير می: تومان  ج 000
830,:الف) ۲ ,:تومان  ب 000 ,4 870   .كند يا دارايی فرد ميزان ماليات به شدت تغيير نمی با اندكی تغيير در درآمد: تومان  ج 000
,:الف) ۳ ,1 425 ,:تومان  ب 000 ,4 725   .كند عدالت اجتماعی را تا حدودی رعايت می: تومان  ج 000
,:الف) ۴ ,1 254 ,:تومان  ب000 ,2 745   .كند تغيير در درآمد يا دارايی فرد ميزان ماليات او تغيير نمی با اندكی: تومان  ج000

        آزمون بزرگ گاج باشد؟ می» توسعه«جزء اّول و سوم كدام گزينه، مبين مفهوم  -131
ای ـ  حرفـه و هـای فنـی انـدازی كارگاه های نوين در توليدات ـ افزايش نرخ اشتغال با راه افزايش سطح رفاه ناشی از افزايش درآمد ملّی ـ استفاده از فناوری) ۱

  افزايش سطح بهداشت در كشور
تـر ـ مشـاركت مـؤثر  كارگيری عوامل توليـد بيش های مشاوره ـ افزايش نرخ توليد ـ افزايش توليد با به افزايش نرخ اميد به زندگی با برگزاری كالس) ۲

  های سياسی ـ اجتماعی مردم در فعاليت
ومير نـوزادان ـ بهبـود وضـع  های سوادآموزی ـ كاهش نرخ مرگ سوادی با برگزاری كالس اری از آموزش ـ كاهش نرخ بیهای برخورد افزايش فرصت) ۳

  زندگی مردم با افزايش توليد
سترسـی كارگيری سموم دفع آفات نبـاتی ـ د نام واجدين شرايط در مدارس ـ به بهبود وضع زندگی مردم با افزايش نرخ اميد به زندگی ـ ميزان ثبت) ۴

  به آب سالم و بهداشتی
  .با توجه به منحنی تعادلی عرضه و تقاضا به سؤاالت زير پاسخ دهيد -132

  ، درآمد توليدكننده چقدر است؟۱۲در قيمت  )الف
  كننده چقدر است؟ ، پرداختی مصرف۷در قيمت ) ب
  نسبت به تعادل چقدر است؟ ۱۰ميزان مازاد يا كمبود در قيمت ) ج
  نسبت به تقاضا چقدر است؟ ۶كمبود عرضه در قيمت ميزان مازاد يا ) د
  
  

  واحد كمبود عرضه نسبت به تقاضا ۶۰: واحد مازاد عرضه نسبت به تعادل  د ۳۰: ج  ۳۹۲: ب  ۴۸۰: الف) ۱
  واحد مازاد عرضه نسبت به تقاضا ۴۰: واحد مازاد عرضه نسبت به تعادل  د ۳۰: ج  ۵۶: ب  ۱۶۸: الف) ۲
  واحد مازاد عرضه نسبت به تقاضا ۶۰: واحد كمبود عرضه نسبت به تعادل  د ۵۰: ج  ۶۳۰: ب  ۱۶۸: الف) ۳
  واحد كمبود عرضه نسبت به تقاضا ۴۰: واحد كمبود عرضه نسبت به تعادل  د ۵۰: ج  ۹۰: ب  ۴۸۰: الف) ۴

700,درآمدهای تا)۱   معاف از پرداخت ماليات  تومان000
,درآمدهای تا)۲ ,1 200 700,نسبت به مازاد 5%با نرخ  تومان000   تومان 000
,درآمدهای تا)۳ ,2 500 ,نسبت به مازاد10%با نرخ  تومان000 ,1 200   تومان000
,درآمدهای تا)۴ ,5 000 ,نسبت به مازاد 20%با نرخ  تومان000 ,2 500   تومان 000
,درآمدهای تا)۵ ,7 500 ,نسبت به مازاد25%با نرخ  تومان000 ,5 000   تومان 000
,درآمدهای باالتر)۶ ,7 500 ,نسبت به مازاد30%با نرخ  تومان000 ,7 500   تومان000
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        آزمون بزرگ گاج ؟باشد نمیكدام گزينه در رابطه با جدول زير صادق  - 133

درآمد سرانه  گروه كشورها
 )ساليانه(

  ومير نوزادان نرخ مرگ
سوادی در  درصد نرخ بی  اميد به زندگی  نفر۱۰۰۰در هر

  بزرگساالن
  35%بيش از  سال۵۰از  تر كم ۱۰۰بيش از دالر۱۲۰۰تر ازكم ی فقير كشور در حال توسعه۵۰

  1%تر از كم  سال۷۸بيش از  ۶تر ازكم به باال۲۵۰۰۰ يافته كشور توسعه ۲۰ـ  ۲۲
اً در تمـامی شـود و تقريبـ وجـه بـه سـطح درآمـد سـرانه محـدود نمی يافته به هيچ تفاوت و شكاف عميق بين كشورهای در حال توسعه و توسعه) ۱

  .های توسعه با درجات متفاوت وجود دارد شاخص
  .باشد يافته و در حال توسعه می بندی كشورها به دو گروه توسعه كننده برای طبقه های مهم و تعيين درآمد سرانه از جمله شاخص) ۲
  .نداردها وجود  ی آن های رشد و توسعه دو گروه از كشورها وجود دارند كه هماهنگی بين شاخص) ۳
  .های توسعه دارد يافتگی نيست اّما همبستگی زيادی با ديگر شاخص درآمد سرانه تنها شاخص توسعه) ۴

  آورند؟ ها در جريان توسعه چه مثالی می برای عدم موفقيت دولت» اقتصاد آزاد«بخش خصوصی يا طرفداران  -134
كميت و گسترش انديشه ها به هم آن) ۱ ی جوامع غربی بـا آزاد  گويند حركت توسعه ی اقتصاد دولتی اشاره كرده و می زمانی دوران انقالب صنعتی و حا

  .شدن دخالت دولت در اقتصاد آغاز شد
  .كنند ی دوم قرن نوزدهم اشاره می ی اين كشور در نيمه ها به نقش دولت آلمان در جريان توسعه آن) ۲
كميت و گسترش اند ها به هم آن) ۳   .كنند ی اقتصاد آزاد اشاره می يشهزمانی دوران انقالب صنعتی و حا
اند كـه از همـان ابتـدا رقيبـان  يافته زمانی قدم در راه توسعه گذاشته ی امروزی برخالف كشورهای توسعه از نظر اين گروه كشورهای در حال توسعه) ۴

  .گيرند ها می بزرگی دارند كه امكان و فرصت فعاليت گسترده را از آن
  :شده در جدول زير با توجه به اطالعات ارائه - 135

  دار  ی مدت ميزان سپرده) الف
  ميزان نقدينگی ) ب
  .حجم پول در گردش را محاسبه كنيد) ج
  

  

  واحد ۱۶۸۰۰: واحد  ج ۲۹۸۰۰: واحد  ب ۴۵۰۰: الف) ۱
  واحد ۲۸۹۰۰: واحد  ج ۱۶۸۰۰: واحد  ب ۸۵۰۰: الف) ۲
  واحد ۲۷۵۰۰: واحد  ج ۴۱۳۰۰: واحد  ب ۴۵۰۰: الف) ۳
  واحد ۱۶۸۰۰: جواحد   ۲۹۸۰۰: واحد  ب ۸۵۰۰: الف) ۴

  
       آزمون بزرگ گاج وجود دارد؟» ی مكنيّه ـ جناس ناقص ايهام تناسب ـ كنايه ـ استعاره«های  ی آرايه همه ،در كدام گزينه -136

ــم ) ۱ ــار چــه غ ــنج گشــودی ز زخــم م ــه گ ــو را ك  ت
 

 چــو شــاخ گــل بــه كــف آيــد ز نــوک خــار چــه غــم
 ج

گــر هــزار فغــان كــرده اســت بلبــل مســت ) ۲  ا
 

ـــدازد از هـــزار چـــه غـــم ـــرده بران  چـــو غنچـــه پ
 

 ميــان ليلــی و مجنــون چــو قــرب جــانی هســت ) ۳
 

گــــر چنان  كــــه بــــود دوری ديــــار چــــه غــــم ا
 

ــت ) ۴ ــرش نيس ــدح گزي ــدام از ق ــه م ــری ك  معاش
 

ــم ــه غ ــار چ ــد از خم ــرح نوش ــام ف ــی ز ج ــو م  چ
 

 . ............ جز به, ها درست است شده در برابر گزينه های درج ی آرايه همه - 137

 ســـوخته بيـــرون رود از بـــاغ  گـــر بلبـــل دل) ۱
 

ـــــد ـــــزار ندان ـــــتی رِه گل ـــــر مس ـــــاز از س  :ب
 

 ـ ايهام تناسباختالفی ناقص  جناس

 هـــر كـــس كـــه گرفتـــار نگـــردد بـــه كمنـــدی) ۲
 

ـــــد ـــــار ندان ـــــال گرفت ـــــت ح ـــــد غم  :در قي
 

 ی حروف ـ نغمه بليغ تشبيه 

ـــز) ۳ ـــرو پروي ـــد خس ـــران نكش ـــی هج ـــا تلخ  ت
 

ـــــد  ـــــكربار ندان ـــــيرين ش ـــــب ش ـــــدر ل  :ق
 

 آميزی ـ تلميح حس

 هــر دل كــه نشــد فتنــه از آن نــرگس بيمــار) ۴
 

 :ی بيمـــــار ندانـــــد خســـــته حــــال مـــــن دل
 

 تعليل ـ حسن  استعاره

  واحد ۹۵۰۰  ها اسكناس
2  مسكوكات مردم ارزش

  ها موجودی اسكناس 5
  واحد ۱۶۵۰۰  های ديداری و غيرديداری مردممجموع سپرده

  واحد ۸۰۰۰  انداز مردم های پس های ديداری و سپردهمجموع سپرده
  واحد ۳۵۰۰ »چک«های جاری موجودی سپرده
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گر بخواهيم ابيات زير را به - 138 كـدام  ،كنـيم مرتّـب» همكنيّ ی  ـ استعاره بليغ اضافی ـ تشبيه طباقكنايه ـ تلميح ـ «های  ترتيب داشتن آرايه  ا
       آزمون بزرگ گاج گزينه درست است؟ 

 شـأن دنيـا بشـكند, چشمان ی ما سير ديده) الف
 

ــوهر هم ــو ج ــه, چ ــا بشــكند نقــش را آيين  ی م
 

 لرزيــدن نــدارد حاصــلی, بــر ســفال جســم) ب
 

گـر نشكسـت  فـردا بشـكند, اين سـبو امـروز ا
 

 از حباب مـا گـره در كـار بحـر افتـاده اسـت) ج
 

ــكند می ــا را بش ــاه م ــس هرگ ــا نف ــد دري  !كش
 

 گذشــتن از جهــان, خواهـد هّمـت مردانــه می) د
 

 يوســـفی بايـــد كـــه بـــازار زليخـــا بشـــكند
 

 هر سر خاری كليد قفـل چنـدين آبلـه اسـت) ه
 

ــه خــاری بی ــر آن كــس ك ــا بشــكند وای ب  محاب
 

  ـ د ـ ج ـ ب ـ الف ه ) ۴  الف ـ   ـ ب ـ ده ج ـ ) ۳  ـ ب ـ ج ه الف ـ د ـ ) ۲  ـ د ـ ج ـ الف ه ب ـ ) ۱
 اشاره شده است؟ » ی او روز من شب تار است چو تار طّره/ چه لعبت است كه از مهر ماه رخسارش «های بيت  به آرايه ،در كدام گزينه -139

  ـ ايهام ـ تشبيه بليغ ـ تلميحافزايشی جناس ناقص ) ۲  تعليل آرايی ـ حسن ـ واج و نشر  لّف ـ   استعاره) ۱
  بليغ جناس تام ـ پارادوكس ـ ايهام تناسب ـ تشبيه) ۴    درجـ جناس تام ـ كنايه ـ  تلميح) ۳

, مرتّب كنيم» تعليل  حه ـ حسنمصرّ  ی ايهام ـ تشبيه تمثيل ـ تلميح ـ استعاره«های  چه بخواهيم ابيات زير را به لحاظ دارا بودن آرايه چنان -140
 كدام ترتيب درست است؟

ــف ــيم ) ال ــين ز نس ــه ب ــف بنفش ــحرگهیزل  س
 

ــم ــه خ ــان گرفت ــوی خوب ــد گيس ــون كمن  همچ
 

 بيچــاره اللــه هســت دلــش در ميــان خــون) ب
 

 بـــرد ســـتم گـــويی ز دســـت بـــاد صـــبا می
 

 !كنـد دراز؟ بر سـرو سوسـن از چـه زبـان می) ج
 

ــــان  آوران چــــه غــــم آزاده را ز طعــــن زب
 

ــاغ كــه چــون لعــل دلبــران) د  بخــرام ســوی ب
 

 دم  دم اســت نكهــت انفــاس صــبح عيســی
 ج

 خواجــو چــو ســرو تــا نكنــی پيشــه راســتی) ه
 

 نتــــوان نهــــاد در ره آزادگــــی قــــدم
 

  ـ به الف ـ ج ـ د ـ ) ۴  ـ ب ـ الفه د ـ ج ـ ) ۳  ب  ـ الف ـه ج ـ د ـ ) ۲  ب   ـ ج ـ د ـ الف ـه ) ۱
       آزمون بزرگ گاج است؟» ذوقافيتين«كدام بيت  - 141

ــــون پرده) ۱ ــــه كن ــــا ب ــــار ت ــــود ي ــــين ب  نش
 

ـــــــرده نمـــــــی هـــــــيچ در آن ـــــــار پ  داد ب
 

ـــــر) ۲ ـــــدر ب ـــــيقش ان ـــــون عت ـــــابلی چ  ق
 

ـــــــاتلی هم ـــــــر در ق ـــــــدرش ب ـــــــو حي  چ
 

ـــــار) ۳ ـــــد ب ـــــدای نده ـــــی خ ـــــت باش  جف
 

ــــــار ــــــد ي ــــــدای باش ــــــی خ ــــــرد باش  ف
 

ــــت) ۴ ــــر درگرف ــــش ز ب ــــل آت ــــر پي ــــو ب  چ
 

ــــــت ــــــكر گرف ــــــوی لش ــــــد و ره س  بپيچي
 

 است؟ »معيوب«ی كدام بيت  قافيه -142
ــــــده) ۱ ــــــلش زن ــــــان اص ــــــد از عرف  تر زن

 

 تر ســــــــــحر تابنــــــــــدههســـــــــتی او از 
 

ــــد) ۲ ــــود زن ــــان خ ــــه ج ــــا را ب ــــش م  آت
 

 جــــــــــوهر او خــــــــــاک را آدم كنــــــــــد
 

ــــــی) ۳ ــــــر از راه نب ــــــی بهت ــــــت راه  نيس
 

ـــــی ـــــون عل ـــــت آن ره چ ـــــد رف ـــــک باي  لي
 

ـــــدان) ۴ ـــــاران زن ـــــر گرفت ـــــدان ب ـــــو زن  چ
 

 گلســــــتان شــــــد از آن گلبــــــرگ خنــــــدان
 

 وزن است؟  هم ،با بيت زير گزينهكدام  -143
 جـان گل كيست قاصديسـت ز بسـتان عقـل و«

 

 »ايســت ز جــاه و جمــال گــل گــل چيســت رقعه
 ج

ــــذيرد) ۱ ــــرد دردش دوا پ ــــه داغ گي ــــايی ك  ج
 

ــــادی ــــر نه ــــاول نظ ــــعدی ك ــــت داغ س  آنس
 

 دانـــم كـــه بـــاز بـــر ســـر كـــويش گـــذر كنـــی) ۲
 

ـــوی ـــان بگ ـــنش در نه ـــديث م ـــنود ح ـــر بش  گ
 

ـــودايی می) ۳ ـــی دل س ـــه بســـتان وقت ـــت ب  ها رف
 

 هـــا خويشـــتنم كـــردی بـــوی گـــل و ريحان بی
 

 ی چشـمی نظـر بـود بـه اسـيران گرت بـه گوشـه) ۴
 

 گنـــــاه بخســـــتی دوای درد مـــــن اّول كـــــه بی
 

       آزمون بزرگ گاج .............  جز بهگيرند،  ی ابيات در يک گروه وزنی قرار می همه -144
ـــــروش) ۱  راســـــتی آمـــــوز، بســـــی جـــــو ف

 

ـــدم نماســـت ـــه گن ـــن كـــوی، ك ـــت در اي  هس
 

ــرون روی ) ۲ ــدادی بي ــه بام ــواهم ك ــحراخ ــه ص  ب
 

 هـــــای بامـــــدادی تـــــا بوســـــتان بريـــــزد گل
 

 چــون تــو بيــايی بــرود هــم دل و هــم تــن ز بــرم) ۳
 

 دل كــه بــود تــا تــو دلــی تــن چــه بــود تــا تــو تنــی
 

 باز مرا طبع شـعر سـخت بـه جـوش آمـده اسـت) ۴
 

ــده اســت ــوش آم ــه گ ــدليب دوش ب ــم ســخن عن  ك
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       آزمون بزرگ گاج بهره برده است؟ »اختيار وزنی قلب«در كدام بيت شاعر، دو بار از  - 145

 جان مرا مسـت كنـی مسـت چـو بـر مـن گـذری)۱
 

ــكنی ــم ش ــو در ه ــف چ ــی زل ــرا پســت كن ــل م  عق
 

ـــف و رخـــت)۲ ـــرد مـــرا زل ـــزدی و اهرمنـــی ك  اي
 

 يـــزدی و اهرمنـــیا بـــاز رهـــان جـــان مـــرا ز
 

ــو)۳ ــت ت ــاخ هوي ــه ش ــد ب ــر نرس ــی ب ــت كس  دس
 

ـــن بـــر ـــا رگ نخليـــت او ز بـــيخ و ب ـــیت  نكن
 

 چــون تــو بيــايی بــرود هــم دل و هــم تــن ز بــرم)۴
 

 دل كــه بــود تــا تــو دلــی تــن چــه بــود تــا تــو تنــی
 

 نام وزن بيت زير چيست؟ -146

ـــتی« ـــرد او مس ـــه ننگ ـــن، ك ـــتی مك  مس
 

 »زاری مكـــــن، كـــــه نشـــــنود او زاری
 

 مضارع مثّمن اخرب مكفوف محذوف) ۲    مضارع مسّدس اخرب مكفوف) ۱
  منسرح مثّمن مطوی مكشوف ) ۴    سريع مسّدس َمطوی مكشوف ) ۳

 . است »دوری«............ بيت  استثنایبه  ،ی ابيات وزن همه -147

ــــد)۱ ــــذر ندادن ــــا را گ ــــامی م ــــوی نيكن  در ك
 

 پســــندی تغييــــر كــــن قضــــا راگــــر تــــو نمی
 

ـــن بســـتان شـــاداب نمی)۲ ـــل اي ـــم گ ـــدداي  مان
 

 دريـــــاب ضـــــعيفان را در وقـــــت توانـــــايی
 

 محمل بـدار ای سـاروان تنـدی مكـن بـا كـاروان)۳
 

 رود كـــز عشـــق آن ســـرو روان گـــويی روانـــم مـــی
 

ــره)۴ ــه زه ــاک ك ــود تابن ــان ب ــتچن  اش مشتريس
 

ـــه شـــكل انگشتريســـت ـــن ب ـــايد ده  چـــو برگش
 

 استفاده كرده است؟ »اختيار زبانی«در كدام بيت، شاعر از هر دو نوع  -148

 ام ســهیای كــه بــه حســن قامتــت ســرو نديــده)۱
 

ــی ــتان به ــه دوس ــی از هم ــمنی كن ــه دش ــر هم  گ
 

ــر رهــی)۲ ــد ب كمــان جــور كنن ــه حا  جــور بكــن ك
 

 شــير كــه پايبنــد شــد تــن بدهــد بــه روبهــی
 

ـــی)۳ ـــو همره ـــرود ت ـــا رود ور ب ـــرت كج  از نظ
 

 دهــــیكنــــی آمـــد و ره نمیرفـــت و رهـــا نمی
 

ــی)۴ ــر كن ــر نظ گ ــايد ا ــی  ش گه ــه ز دردم آ  ای ك
 

ـــــحرگهی ـــــد دود دل س ـــــر كن ـــــی اث  ور نكن
 

 ؟نيست »ی غزنوی و سلجوقی های ادبی سبک خراسانی دوره ويژگی«كدام گزينه از  -149

 سادگی زبان شعر) ۴  تقليد از نثر عربی) ۳  اطناب) ۲  حذف افعال به قرينه) ۱
       آزمون بزرگ گاج خورد؟ به چشم می» رواج هجو و هزل در شعر«در كدام گزينه ويژگی فكری  - 150

ـــن را )۱ ـــذارمجـــان و دل و دي ـــو گ ـــار ت ـــه كن  ب
  

 تـــا تـــو بـــه كنـــار خـــودم از مهـــر گـــذاری
  

ـــــدهم)۲ ـــــو ن ـــــت ت ـــــه دس ـــــدهم دل ب  ن
  

ـــــر ـــــرهمگ ـــــو ن ـــــو دل دهـــــم ز ت ـــــه ت  ب
  

 چشـــم دارم ز خداونـــد كـــه او خواهـــد يافـــت)۳
  

ــهراب ــردی س ــه م ــت ب ــی ياف ــه هم ــی ك  آن بزرگ
  

 ســـتاز هـــر خلقـــی كـــه ايـــزد آفريـــده)۴
  

ـــــگ ـــــر س ـــــگبت ـــــو دم و از س ـــــر ت  دم بت
  

  است؟ نادرست ،ت ادبیشده از كدام شخصيّ  عبارت نقل -151
  ».گريزد ت خود میهيجانات و شخصيّ از  شعرشاعر در سرودن « :اليوت. اس. تی ) ۱
 ».اند ی اين سه عامل ادبّيات محصول زمان، محيط اجتماعی و نژاد است و حوادث و احوال اجتماعی مولود و نتيجه«: هيپوليت تِن) ۲
ستقالل هنريم، برای ما هنر وسيله نيست، بلكه هدف است، هر هنرمندی كه به فكر چيز ديگری به جز زيبايی باشد، در ما مدافع ا«: ويكتور هوگو) ۳

  ».نظر ما هنرمند نيست
  .»پسند همواره مالک ثابت و معتبری با خويشتن دارد و آن مالک، معرفت دينی و روحانی است هنر جهان« :تولستوی) ۴

 شاعر است؟كدام ی  سروده ،ابيات زير - 152

ـــام شـــير در اســـت« ـــه ك ـــر ب ـــری گ  مهت
 

ـــامِ  ـــن ز ك ـــر ك ـــو خط ـــوی ش ـــير بج  ش
 

ــــّی و عــــّز و نعمــــت و جــــاه ــــا بزرگ  ي
 

 »دانـْـــت مــــرگ رويــــاروی يــــا چــــو مر
 

  محّمدبن وصيف ) ۴  ی بادغيسی حنظله) ۳  رودكی سمرقندی) ۲  ابوسليک گرگانی) ۱
       آزمون بزرگ گاج ؟است تخاب شدهه به مضمون، حكايت زير از كدام باب از گلستان سعدی انبا توجّ  - 153

روزگاری تعلـيم كـردش و . مگر كه عاقل شود, كن پيش يكی از دانشمندان فرستاد كه مر اين را تربيتی می, پسری كودن بود ،يكی را از وزرا«
  ».شود و مرا ديوانه كرد پيش پدرش كس فرستاد كه اين عاقل نمی. مؤثّر نبود

  هفتم) ۴  هارمچ) ۳  سوم) ۲  اّول) ۱
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وی در جـوانی نـزد . مذهب و از نژاد ترسايان بود كه بعـدها اسـالم آورد  ی درودگری داشت و مادرش كنيزكی عيسوی پدرش پيشه«عبارت  - 154
        آزمون بزرگ گاج ف كدام شاعر است؟معرّ  ».ابوالعالی گنجوی فنون شاعری را آموخت

  خاوری) ۴  حقايقی) ۳  مجدودبن آدم) ۲  ين وطواطرشيدالدّ ) ۱
 ق به كدام شاعر است؟ متعلّ  ،ابيات زير - 155

ــد« ــِن خــود گري ــر وط ــا ب ــه ت  كــس نيســت ك
 

 بـــر حـــاِل تبـــاِه مـــردم بـــد گريـــد
 

ــرده ــِر م ــر س ــود دی ب ــيون ب ــد ش  ای دو ص
 

ــد ــد گري ــر ص ــه ب ــت ك ــی نيس ــروز يك  »ام
 

  نيشابوریار عطّ ) ۴  سيف فرغانی) ۳  الّرّزاق الّدين عبد كمال) ۲  خی سيستانیفرّ ) ۱
بعـدها هـم كـه . اينجوی فارس پيوندی نزديک داشت و قصايد و قطعاتی در ستايش آنان در ديوان وی موجود است وی با امرای آل«عبارت  - 156

  ی كدام اثر است؟ معّرف پديدآورنده ».مظّفر افتاد، وی به آنان عالقه نشان داد دست آل فارس به
  بت بت و خنگ سرخ) ۴  ارنامهمخت) ۳  دلگشای  رساله) ۲  العراقين ↨تحف) ۱

 كدام شاعر ابيات زير را در اعتراض به نمايندگان مجلس سرود؟ - 157

 ترّقـــی انـــدر ايـــن كشـــور محـــال اســـت«
 

 الّرجـــال اســـت كـــه در ايـــن مملكـــت قحط
 

ــــوب و از شــــمال اســــت ــــی از جن  خراب
 

ـــت ـــال اس ـــوق آزادی وب ـــن مخل ـــر اي  ب
 

 »!دريــــغ از راه دور و رنــــج بســــيار 
 

 

كبر دهخدا علی) ۴  ی عشقی ميرزاده) ۳  دتقی بهارمحمّ ) ۲ يزدی فّرخی) ۱   ا
       آزمون بزرگ گاج نوشته شده است؟ درست نا ،روی آن ی چند اثر در كمانک روبه نام پديدآورنده - 158

 )/حميدی شـيرازی(درعشق در به ) /جرجی زيدان(احمدبن طولون ) / مصطفی لطفی منفلوطی(النّظرات ) / محّمدتقی بهار(تاريخ احزاب سياسی 
گون(شاعر در نيويورک    ) / جبـران خليـل جبـران(اشـک و لبخنـد ) / فـرانتس كافكـا(سـوءتفاهم ) / فـرانتس كافكـا(قصـر ) / لويی آرا

  )فدريكو گارسيا لوركا(مجنوِن السا ) / هرمان هسه(گرگ بيابان ) / يوسف ادريس(پايان دنيا ) / ارنست همينگوی(درخشد  چنان می خورشيد هم
  يک) ۴  دو) ۳  سه) ۲  چهار) ۱

در مرگ وحشتی پنهان نيـافتم، بلكـه محّبـت و . ام من آن را از نزديک شناخته. پندارند ترسناک نيست چنان كه مردم می مرگ آن« عبارت  - 159
 از كيست؟ ».مهربانی ديدم

  يوسف ادريس ) ۴  فرانتس كافكا) ۳  محمود احمد السيد) ۲  ارنست همينگوی) ۱
  است؟ متفاوت ،مفهوم كدام بيت -160

ــا) ۱ ــتغرِق دري ــان، مس ــد در مي ــود را نبين ــر خ گ  ا
 

ــاری می ــزد، كن ــه آوي ــوجی ك ــر م ــه ه ــدا ب ــود پي  ش
 

ـــی) ۲ ـــود م ـــی خ ـــرون می نف ـــات ب ـــد كنم اثب  آي
 

 جــا بهــار اســت اين ؟تــا بــه كــی رنــگ تــوان باخــت
 

ــرده تپش) ۳ ــس از پ ــاِی نف ــق می ه ــد ی تحقي  گوي
 

ــد  ــواهی آرمي ــر داری نخ ــود اث ــا از خ ــه ت ــا اينك  ج
 

 بــــا كــــدامين ذّره ســــنجم آبــــروی اعتبــــار) ۴
 

 انــد قــدر هــيچم كــه از خــود شرمســارم كرده آن
 جج

به نزديک طالبان، عشق، بنـده را  .ی آن به خدا رسند فرض باشد ای عزيز به خدا رسيدن فرض است، و البد هر چه به واسطه«مفهوم عبارت  - 161
       آزمون بزرگ گاج  تری دارد؟ ارتباط كم ،با كدام بيت» پس عشق از بهِر اين معنی فرِض راه آمد. به خدا برساند

ـــــــانی) ۱ ـــــــر خاق ـــــــن دوســـــــت گي  دام
 

ـــــــركش ـــــــر ب ـــــــق س ـــــــان عش  وز گريب
 

 تالش مــن غــم عشــق تــو ام در دل نشســت بــی) ۲
 ج

ـــی ـــا ب ـــر پ ـــنج را در زي ـــتج گ ـــافتم س  وجويی ي
 

ـــی) ۳ ـــباب واره ـــم اس ـــز غ ـــوش ك  در عشـــق ك
 

 درد دلــــی مگــــر دهــــد از درد ســــر فــــراغ
 

 ی عشق شو ای دل كه ز خس خوارتر اسـت كشته) ۴
 

 ســالمت بــه كنــار افتــاده كــه زايــن بحــر هــر
 

 با كدام گزينه تناسب دارد؟ » غباری به دامان محمل نشيند/ اش رفتم آهسته، ترسم  پِی ناقه«مفهوم بيت  -162

 گــه بــه زاری عرضــه دار  محمــل جانــان ببــوس آن) ۱
 

ـــاد رس ـــان فري ـــوختم ای مهرب ـــت س ـــز فراق  ك
 جج

ـــددی) ۲ ـــدا را م ـــاد خ ـــن افت ـــار م ـــاروان ب  س
 

ـــرد ـــل ك ـــن محم ـــره اي ـــرمم هم ـــد ك ـــه امي  ك
 

 خــــواهی ار آب حيــــات ازلــــی می »حــــافظ«) ۳
 

ـــت ـــان اس ـــوت درويش ـــاک در خل ـــبعش خ  من
 

ــه می) ۴ ــن در آب گرچ ــن و بفك ــويی ك ــد نيك  گوين
 

ــر زدن ــم ت ــه چش ــايش را ب ــاک پ ــد خ ــف باش  حي
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       آزمون بزرگ گاجشود؟  از كدام بيت دريافت می» ظلمات است بترس از خطر گمراهی/ همرهی خضر مكن  ترک اين مرحله بی«مفهوم بيت  -163

ــدر هّمــت اوســت) ۱ ــه ق ــروغ جــوهر هــر كــس ب  ف
 

گـر سـرمه  اسـتای اسـت خاشـاک  به چشـم آتـش ا
 

ــيچ) ۲ ــدد از ه ــری نمی م ــواهم كس در موســم پي  خ
 

ــا ــردن مين ــف عصــای گ ــر ك ــرا ب ــس باشــد م ــه ب  ك
 

ـــدبير را) ۳ ـــا ت ـــران ب ـــت پي ـــمر هّم ـــهل مش  س
 

ـــر را ـــد تي ـــرواز باش ـــر پ ـــال و پ ـــان، ب ـــز كم  ك
 

ـــه بی) ۴ ـــابع انديش ـــازی ت ـــت ني ـــراض نيس  ی اغ
 

 خـــدمت هّمـــت محـــال اســـت از پرســـتار طمـــع
 

 ............ . جز بهی ابيات تكرار شده است،  در همه» ياب عشق می شناس و ممات بی می حيات از عشق«مفهوم عبارت  -164

 حاصـــل عمـــرم در ايـّــام فـــراقش صـــرف شـــد) ۱
  

ــام او ــن نيســت در ايّ ــون خــالص از عشــق ممك  چ
  

ــی آن) ۲ ــات گرام ــه صــرف عشــق می ز اوق ــردد چ  گ
  

ـــدگی باشـــد ـــت در حســـاب زن ـــوان قيام ـــه دي  ب
  

ــه صــرف عشــق ) ۳ ــت اســتعمــری ك  نگــردد بطال
  

ــاللت اســت ــه رو بــه دوســت نــدارد ض ــی ك  راه
  

 كس كه عمرش نيست صرف عشق دوست چون حسين آن) ۴
  

 وقــت از عمــر برخــوردار نيســت چنــان كــس هيچ آن
  

 تری دارد؟ تناسب معنايی بيش» .خار است و با خمر خمار است و بر سر گنج مار است ،هرجا گل است«كدام گزينه با عبارت  - 165

ــاد) ۱ ــه میق ــر هرچ ــن ری ب ــر آزار م ــواهی مگ  خ
 

ــت ــی آزار نيس ــرقم نه ــر ف ــير ب ــر شمش ــه گ  زآن ك
 

 گر دلـم در عشـق تـو ديوانـه شـد عيـبش مكـن) ۲
 ج

ــدر بی  خــار نيســت عيــب و گــل بی نقصــان و زر بی ب
 

 خلـــق را بيـــدار بايـــد بـــود از آب چشـــم مـــن) ۳
 

 گريم كه كـس بيـدار نيسـت وين عجب كآن وقت می
 جج

ــتان ) ۴ ــزار زندوس ــر گل ــه ب ــعدی خيم ــد س  گوين
 جججج

ــی را دوســت مــی ــزار نيســت مــن گل ــه در گل  دارم ك
 

  
 ۱۶۶ـ  ۱۷۱( عّين األصّح و األدّق في الجواب للترجم‗ أو التعريب أو المفهوم(:  
        آزمون بزرگ گاج :».إن نّحت قوی الظلم المسلمين عن قيادة الركب العلمّي فهم قادرون علی تسجيل صفحات جديدة« -166

گر چنان) ۱   . هايی نو را رقم بزنند توانند صفحه ها می چه نيروهای ستم، مسلمانان را از رهبری كاروانی علمی كنار بزنند پس آن ا
گر نيروهايی ستمگر، مسلمانان را از رهبری كاروان علمی باز دارند پس آن) ۲   . های جديد هستند ها قادر به ثبت صفحه ا
گر نيروهای ستم، مسلمانان را از رهبری كاروان علمی كنار بزنند پس آن) ۳   . هايی نو هستند ها قادر به ثبت صفحه ا
  . هايی جديد را به ثبت برسانند اند صفحه ها توانسته اند آن هرگاه كه نيروهای ستم، مسلمانان را از رهبری كاروان دانش كنار زده) ۴

  :».من بينها ثالث‗ نعوش و تمثاالن, تّمت في المنطق‗ كشفت عن عدد من اآلثار لحضارة قديم‗التنقيبات األثريّ‗ الّتي « -167
  .كردند توانستند تعداد زيادی از آثار باستانی قديمی و از آن جمله سه جسد و دو تنديس را بيابند شناسان كه در منطقه كاوش می باستان) ۱
  .های قديم و از آن جمله سه تنديس و يک مجسمه شد ی از تمدنهای باستانی در منطقه موجب كشف آثار حفاری) ۲
  . ها سه پيكر و دو مجسمه بود كاوشگران باستانی در منطقه توانستند آثاری از تمدن قديمی را كشف كنند كه در بين آن) ۳
  . تابوت و دو مجسمه را آشكار كردشناسی كه در منطقه انجام پذيرفت تعدادی از آثار تمدنی قديم، از جمله سه  های باستان حفاری) ۴

  :الخطأعّين  - 168
  !ای های فرومايه بنا نكرده آرزوهايت را بر خواسته!: لم تبني آمالَك علی المطالب الدنيئ↨) ۱
  !هايتان بزرگ شود كار شما را خسته نخواهد كرد وقتی خواسته!:  لن يُرهقكّن العمل إذا عظمت مطالبكنّ ) ۲
  !كنم شوند، ستايش می گاه شمرده نمی هايش كه هيچ خدا را بر نعمت!: تي ال تُحصی أبداً حمداً هللا علی آالئه الّ ) ۳
  !به خاطر ميل به فخرفروشی خود را از ديگران جدا ساختی!: مّيزت نفسك عن اآلخرين رغبً↨ في التفاخر) ۴

       آزمون بزرگ گاج »  .إنّك التَجني ِمن الشوك الِعنََب «: عّين الصحيح في المفهوم -169

  . بيند بيند و تير را در چشم خودش نمی خار را در چشم ديگران می) ۱
  . از كوزه همان برون تراود كه در اوست) ۲
  . شود انگور خوب نصيب شغال می) ۳
  . غوره نشده مويز شده است) ۴
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        آزمون بزرگ گاج :  ».ری نيستتر از وفادا بخش حق پيمانی را كه با هم بستيد نگاه داريد كه هيچ فضيلتی ميان شما نجات« - 170
كثر نجاًة من الوفاء بينكم) ۱   . حاِفظوا علی حّق عهٍد عقدتُم بعُضُكم مع البعِض فال فضٌل أ
كثر إنقاذاً من الوفاء) ۲   . حاِفظن علی حّق ما عاهدن عليه فال فضيلً↨ بينكنَّ أ
كثر ) ۳   .إنقاذاً من الوفاِء بينكماحاِفظا علی حّق ما عاهدتما عليه فال فضيلَ↨ أ
  . حاِفظوا علی حّق العهد الّذي عقدتُما بعُضكم مع البعض فال فضيلَ↨ أنجی بينكم من الوفاء) ۴

   :عّين الصحيح - 171
  يمنُع العقل سالمً↨ أن نكذب اآلخرين؛ : شود كه به كسی دروغ بگوييم؛ سالمت عقل مانع از آن می) ۱
  نّه ال يكذب إّال من يهرب من واقعّيات الحياة؛  أل: ها فرار كند؛ خواهد از واقعيت یگويد كه م زيرا تنها كسی دروغ می) ۲
  ! و بئس اإلنسان من يهرب من الخير المكنون في الواقعّي↨!: گريزد و چه انسان بدی است كسی كه از خير نهفته در واقعيات می) ۳
  . فالّصدَق حّتی تصل إلی خير أراد اهللا لك.: ستپس راستی پيشه كن تا به خيری برسی كه خدا برايت خواسته ا) ۴
  ۱۷۳و  ۱۷۲(عّين الصحيح في التشكيل :(  
  :».إّن المنقوص هو اسم ينتهي آخره بياء قبلها كسرة« -172

  ينتهُي ـ ياٍء ـ قبَل ـ كسرةٌ ) ۲    المنقوُص ـ اسُم ـ آِخَر ـ ياءِ ) ۱
  ـ قبُل ـ كسرةً اسٌم ـ آِخُر ) ۴    المنقوَص ـ ينتَِهي ـ آخُر ـ قبَل ) ۳

  : ».ما أعظم ربح من يرشده النّصح إرشاد المنتبهين قبل أن يجّرب حوادث جّربها اآلخرون« - 173
َب أعْ ) ۱ َب ـ اآلِخرونَ ) ۲    ظَُم ـ إرشاَد ـ حوادَث ـ جَرَّ       ِربُح ـ الࠩنصَح ـ يَُجرَّ
  ـ حوادَث  ظََم ـ ِربَح ـ إرشادَ أعْ ) ۴    ـ يُرِشَد ـ الࠩنصُح ـ اآلَخروَن  َمنْ ) ۳
 ۱۷۵و  ۱۷۴(عراب و التحليل الصرفّي عّين الصحيح في اإل :(  
        آزمون بزرگ گاج :».الجهل الجهل فإنّه يهدم الديار و يجلب الخراب« -174

  منصوببه للعامل المحذوف و  مفعول/ ـ معرف↨ ـ معرب ـ منصرف ) صف↨ مشبه↨(اسم ـ مفرد ـ مذكر ـ مشتق ): الثاني(الجهل ) ۱
  و مرفوع محالً » إنّ «اسم / ضمير مّتصل للنصب أو للجّر ـ للغائب ـ معرف↨ ـ مبني : ه) ۲
  نائب فاعل و مرفوع / و هو مذكر ـ معرف بأل ـ ممنوع من الصرف » دار«جمع تكسير و مفرده : الديار) ۳
المستتر و الجمل↨ فعلّيـ↨ و معطـوف علـی » هو«فعل و فاعله ضمير  /ـ متعدٍّ ـ معرب ) سالم(فعل مضارع ـ للغائب ـ مجرد ثالثّي ـ صحيح : يجلب) ۴

  و مرفوع محالً » إنّ «خبر 
  : ».أخذ المسلمون يزيلون خالفاتهم مع اآلخرين إّال ما يرجع إلی مبادئهم اإلسالمّي‗« - 175

  » المسلمون«واسخ، اسمه فعل من األفعال الناقص↨ و هي من الن/ ماٍض ـ مجّرد ثالثي ـ صحيح و مهموز الفاء ـ مبني : أخذ) ۱
  البارز، خبر و منصوب محالً » واو«فعل و فاعله ضمير / ـ معتّل و أجوف ) من باب إفعال(مضارع ـ للغائبين ـ مزيد ثالثي : يزيلون) ۲
  مستثنی و منصوب بإعراب المستثنی منه المحذوف / اسم موصول ـ مفرد مذّكر ـ معرف↨ ـ مبني علی السكون : ما) ۳
  مجرور بحرف الجّر باإلعراب الفرعّي / ـ معرف↨ باإلضاف↨ ـ معرب ـ غيرمنصرف ) اسم مكان(اسم ـ جمع مكّسر ـ مشتق   :مبادئ) ۴
  ‗۱۷۶ـ  ۱۸۵(عّين المناسب في الجواب عن األسئل‗ التالي:(  
  :واجبعّين عبارة تأنيث الفعل فيها  -176

  .ظهرت في الغرف↨ ↨في بداي↨ الحفل↨ الليلّي↨ فراش↨ ملّون) ۲  .حفرت بئر جديدة في الغاب↨ قبل أيّام الّصيف) ۱
  .كسبت في الصّف العاشر الطالب↨ درج↨ ضعيف↨ بين زميالتها) ۴  . اِنكَسرت الزجاج↨ في المختبر فجرحت يَدي عميقاً ) ۳

  :معرف‗ً » مَن«عّين  - 177
  . اليوم من يعلم هذا الموضوع المهمّ ) ۲  .من كتبت لك رسال↨ عّني شاهدتني في الندوة) ۱
  . من جعل هذه األوراق جنب المدفأة الكبيرة) ۴  .من جّد وجد ما يطلبه: نصحنا المدّرس و قال) ۳

        آزمون بزرگ گاج :عّين الصحيح في النواسخ - 178
  . إّن كتاباً علی المنضدة فقمت بالمطالع↨) ۲  .إنّما المجتهدين ناجحون في اُمورهم يا َصديقي) ۱
  . ال في السّيارة مسافَر فإنّها فارغٌ↨ من أحدٍ ) ۴  .توبّخ ولدها حّباً لتربيتهجعلت فاطمُ↨ ) ۳
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        آزمون بزرگ گاج :  فيه الخبر مقّدماً  ليسعّين ما  -179
  . زقاقنا في هذه الليالي مزدحم↨ بيوته) ۲  . خلف الزقاق زميلك الغاضب يبحث عن سّيارته) ۱
كن العاّم↨) ۴  هل لديك اثنا عشَر قلماً بألوان مختلف↨ للرسم؟ ) ۳ كين و األما   . ممنوع التدخين في الدكا

  : عن اُسلوب الحال الخطأعّين  - 180
  » .اشترك الموظّفون في الندوة و هم مستعّدون«) ۲  . قّدس↨ في فصل الربيع فرحيَن جّداً زرنا مشهد الم) ۱
  . شاهَد الفّالُح أرَضه مزدحماً من المسافرينَ ) ۴  . دخلت المعلّم↨ الصّف و بيدها كتٌب جديدة) ۳

  : عّين التمييز منصوباً في أصله -181
  . لآلخرينال شّك في أّن شّر األناس في الوجود أقلّهم نفعاً ) ۱
  . عند كّل خبر عن تنمي↨ البالد تمتأل أنفسنا سروراً ) ۲
  . أرجو لك نجاحاً يرفعك أمالً لمواصل↨ طريقك) ۳
  . يُحَسن اسمك العزيز بين الناس شهرًة بمساعدة الضعفاء) ۴

  : في اإلعراب يختلفعّين المنادی  - 182
  ! لم عليكم باالتّحاديا مسلِمی العا) ۲  ! يا حافظات العّف↨ طوبی لكّن في اآلخرة) ۱
  ! يا صادقاً فيما تقول أنت الناجح) ۴  ! يا صديق الحياة كلّها لحظ↨ فاغتنمها) ۳

  : في اإلستثناء الخطأعّين  - 183
  . لم يأت في المطار إلی استقبال الفريق إّال محّبوه) ۱
  . ما ركب السّيارة حين الرجوع إّال اثنتان من زميالتي) ۲
  . نا في مراسيم التكريم إّال التالمذة المجتهدونما شّجعْ ) ۳
  . ما ُدعيتم لضياف↨ العيد إّال الناجحين منكم في االمتحان) ۴

        آزمون بزرگ گاج : العامل‗» ما«عّين  -184
كثر الحرص فهو نتيج↨ عملك السابق) ۱   . ما يساعدنا علی البلوغ إلی الغايات هو الّرغب↨) ۲  . ما أ
  . ما أحسن الحّظ لمن ال يهمل في الجدّ ) ۴  . ما تعمل في الحياة فإنّك تجد صداه في المستقبل) ۳

  ): في البديع(عّين ما فيه من المحّسنات المعنويّ‗  - 185
  . أنتم فائزون مادمتم آمرين بالمعروف و ناهين عن المنكر) ۲  . ِعش قانعاً تُكن ملكاً ! أيّها اإلنسان) ۱
  ! أ ال تعلم أّن شرف الغنی بترك المنی؟) ۴  . ميع البصير و علی كّل شيء لقديرإّن اهللا هو الس) ۳

  
  توانست دولت نيرومند آشور را منقرض كند؟, گيری از كدام امتياز دولت ماد با بهره - 186

 منابع غنی فلزات) ۴  استفاده از اسب) ۳  نيروی نظامی برتر) ۲  اتحاد با سكاها) ۱

  و تقويم ميالدی امروز، براساس كدام تقويم باستانی است؟) قيصری(مبنای تقويم يوليانی  - 187
  يونانی) ۴  اوستايی) ۳  بابلی) ۲  مصری) ۱

های دور و درازی زدند، از كدام ويژگی مهم برخـوردار  آثار برجای مانده از موّرخانی مانند مسعودی كه برای تأليف آثار خود دست به مسافرت - 188
  است؟

  .ها مورد توجه فرمانروايان قرار گرفته است اطالعات آن) ۲  .جغرافيا است ها، تركيبی از تاريخ و آثار آن) ۱
  .اند ريزی نموده دانش جغرافيای تاريخی را پايه) ۴  .اند ی بشر شده تر گذشته موفق به بازسازی دقيق) ۳

        آزمون بزرگ گاج ؟شد امور محلی شهرها و روستاها به دست چه كسانی اداره می, در ابتدای ورود اعراب مسلمان به ايران - 189
  .ی ميان مردم و حكومت بودند واسطه, فرماندهان ارشد و يا سران قبايل عرب) ۱
  .ی امور محلی را به عهده داشتند اداره, بزرگان ايرانی همچون گذشته) ۲
  .گرفتند ی امور را به دست می اداره, بزرگان ايرانی در صورت پذيرش اسالم) ۳
  .ها و اشراف عرب قرار گرفت به طور كامل در انحصار سران قبيله, داخلی شهرها و روستاها ی امور اداره) ۴
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گر فسيل های باستان در كاوش -190 توان بـرای   ها يافت شوند، از كدام روش می های سنگی يا نزديک آن های انسانی يا ساير آثار در اليه شناسی، ا
        آزمون بزرگ گاج ها استفاده كرد؟ تعيين سن آن

  استفاده از شواهد نوشتاری) ۲  ی درختان های تنه تعيين سن براساس حلقه) ۱
  يابی به روش پتاسيم ـ آرگون سال) ۴    ۱۴يابی به روش كربن  سال) ۳

  شدند، از چه زمانی در ايران رواج يافت؟ های معروف به كرزوئيد كه از جنس الكتروم ضرب می استفاده از سكه - 191
  در زمان حكومت داريوش يكم هخامنشی) ۲  حكومت رسيدن اسكندر مقدونیپس از به ) ۱
  ی اشكانی به تقليد از يونانيان در دوره) ۴  پس از فتح لوديه توسط كوروش هخامنشی) ۳

صـفوی بـه ی تاريخ اجتماعی و تاريخ هنر ايران، از عصر  تواند برای محققان در زمينه كنكاش در عناصر مختلف كدام متون ادبی گذشته، می -192
  اين سو، برخی مواد الزم را فراهم كند؟

  ای مانند سوگ سياوش های اسطوره نمايش) ۲  های آيينی مانده از اجرای نمايش متون باقی) ۱
  ها المثل ها و ضرب ادبيات عاميانه مانند افسانه) ۴  های محلی منظوم ها و تاريخ شهر آشوب) ۳

  كردند؟ های خود از شعر استفاده می رای بيان انديشهها مانند حروفيه و نقطويه، ب چرا برخی فرقه -193
  .های خود را نداشتند دليل استبداد سياسی، توانايی بيان مستقيم انديشه  به) ۱
  .ی ادبی سخن برای آنان اهميت بااليی داشت زبان و بيان، يعنی وجه) ۲
  .آمد، در ميان مردم اثر بهتری داشت سخنی كه به شعر در می) ۳
  .ان اعتقاداتشان كه با اعتقادات عموم مردم سازگاری نداشتبرای بي) ۴

  اند؟ ها را از خود بر جای گذاشته پرداختند، كدام گروه بيشترين سفرنامه های مختلف به مسافرت می در ميان مسافرانی كه با انگيزه -194
  عالمان دينی) ۴  كاشفان) ۳  بازرگانان) ۲  مأموران سياسی) ۱

  ی فئودالی قرون وسطای اروپا بود؟ در جامعه» زمين رعايای بی«و » ها شواليه«های  ژگیبه ترتيب از وي, كدام مورد - 195
  .رعايا قرار داشتند ـ حق ترک مزرعه و رفتن به جای ديگر را نداشتند, در زيردست آنان) ۱
  .خوردند حق انتخاب پادشاهان را داشتند ـ برای وفاداری به پادشاه سوگند می) ۲
  .شدند ن وسطی بودند ـ مشهورترين قشر جامعه محسوب میزادگان قرو اشراف) ۳
 .رفتند علم يا ثروت برای آنان اهميتی نداشت ـ برای يافتن كار از روستايی به روستای ديگر می) ۴

        آزمون بزرگ گاج شدند؟ داری می های جديد، در كجا نگه تر اسناد اداری در ايران تا پيش از تأسيس وزارتخانه بيش -196
  .شد داری می در آرشيو مكاتبات سلطنتی در دربار نگه) ۱
  .رفت ها از بين می ساالر به ارث مانده بود و به مرور زمان تعداد زيادی از آن های ديوان در خانواده) ۲
  .شد و آرشيو ملی وجود نداشت داری می اسناد هر مركز دولتی، در بايگانی همان مركز نگه) ۳
  .شد نويسی و تنظيم می اشت كه اسناد و مدارک دولتی در آن فهرستآرشيوی ملی وجود د) ۴

  .تغيير نام داد............  اين پيمان به, با خروج عراق از پيمان امنيتی بغداد -197
  ناتو) ۴  ورشو) ۳  سيتو) ۲  سنتو) ۱

  نگاری جديد غربی در ايران آماده ساخت؟ های تاريخ كدام رويداد، زمينه را برای نفوذ روش - 198
  ی صفوی های جهانگردان اروپايی به ايران در دوره  انتشار سفرنامه) ۱
  ها های تخصصی تاريخ در دانشگاه گشايش دانشگاه در ايران و تأسيس گروه) ۲
  االسالم كرمانی دست ناظم تأليف كتاب تاريخ بيداری ايرانيان به) ۳
  اجاری ق ی شماری از آثار تاريخی اروپاييان به فارسی در دوره ترجمه) ۴

        آزمون بزرگ گاج بخشيد؟ های عصر جديد، ظاهراً به بشر امروز به جای انحطاط، اقتدار می كدام جنبه از پيشرفت -199
  های فضايی پيشرفت) ۴  های اتمی سالح) ۳  قدرت صنعت) ۲  گسترش ارتباطات) ۱

  چه بود؟, شكل گرفت) ره(م خمينی نخستين نهاد انقالبی كه يک روز پس از پيروزی انقالب اسالمی به فرمان اما -200
  ی امداد امام خمينی كميته) ۲    سپاه پاسداران انقالب اسالمی) ۱
  ی انقالب اسالمی كميته) ۴    بسيج مستضعفان) ۳
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        آزمون بزرگ گاج تر خواهد بود؟ دانان غنی ی مستقيم برای جغرافی دست آمده از طريق مشاهده  زمانی اطالعات به چه -201

  .شود تر می ی مستقيم غنی اطالعات مشاهده, ها ی آن ها و مقايسه با استفاده از نقشه) ۱
  .تر است دست آمده غنی دانان بيشتر باشد اطالعات به  ی جغرافی هرچه دانش و تجربه) ۲
  .آورند دست می ها به  ی پديده ای برای مطالعه های انسانی و طبيعی، ديد گسترده با بررسی پديده) ۳
  .تر خواهند نمود اطالعات خود را غنی, افزارها ها و نرم ی كتاب، مقاله، نقشه وسيله با گردآوری اطالعات به ) ۴

  گيرد؟ يک از اقدامات زير انجام می كدام, زايی زه با بيابانهای روان در جهت مبار برای تثبيت ماسه - 202
  های روان های نفتی بر روی ماسه پاشيدن مالچ) الف
  كاشتن گياهان مقاوم به خشكی ) ب
  سازی و توجيه مردم منطقه صحيح از خاک و فرهنگ ی استفاده) ج
  صورت نواری يا شطرنجی ها به و گياهان خشک و سرشاخه ها هايی از بوته ديوارهايجاد بادشكن با ) د
  ج ـ د) ۴  ب ـ د) ۳  ب ـ ج) ۲  الف ـ ب) ۱

  .............  جز بهی موارد درست است  در رابطه با پيامدهای باران اسيدی بر روی زمين همه -203
  .دهد خيزی خاک را كاهش می ميزان حاصل) ۲  .شود باعث از بين رفتن بناها و آثار تاريخی می) ۱
  .شود موجب نابودی درختان و كاهش مقاومت آنها در برابر سرما می) ۴  .شود ی اُزن می نازک شدن اليهباعث تخريب يا ) ۳

        آزمون بزرگ گاج بينی كنيم؟ توانيم احتمال وقوع سيل را با دقت زياد پيش های زير می يک از روش با كدام - 204
  ی دانش و فناوری  با توسعه) ۱
  های گروهی نهاعالم وضعيت هوا در رسا) ۲
  ی آن رود  گيری مقدار ريزش باران در حوضه گيری جريان آب يک رود و اندازه با اندازه) ۳
  ها و از بين رفتن پوشش گياهی با زياد شدن مراتع در روی كوه) ۴

كم جمعيت در يک ناحيه است؟ -205   كدام گزينه از داليل اقتصادی كمی ترا
كز خدماتیگذاری و ايجاد مشا توجهی به سرمايه بی) ۱   رفاهی از سوی دولت و غل و كمبود مرا
  نبود ثروت و سرمايه يا سطح پايين فناوری) ۲
  كمبود وسايل حمل و نقل و ارتباطی جهت رونق تجارت) ۳
  كمبود منابع نفت و گاز و استفاده نكردن از امكانات موجود در كشور) ۴

  بندی كرد؟ تقسيمها را بر چه اساسی  توان خاک می, برای تعيين نواحی خاک - 206
  نواحی قطبی ـ معتدل ـ بيابانی) ۲    تركيب ـ رنگ ـ چسبندگی) ۱
  قابليت كشت ـ محل تشكيل و تركيب شيميايی) ۴    ها هوموس ـ تركيب كربنی ـ كانی) ۳

  رو مربوط به كدام پديده در سواحل و ناشی از كدام اشكال فرسايشی است؟ شكل روبه -207
  دريابار ـ كاوشی) ۱
كمیستون سنگ) ۲   ی ـ ترا
كمی) ۳   دريابار ـ ترا
  ستون سنگی ـ كاوشی) ۴

  شناس آلمانی را جلب كرد؟ نظر آلفرد وگنر زمين, ها ها و قاره های جغرافيايی سواحل برخی از خشكی در ابتدا شباهت كدام جهت -208
  شرق آفريقا و جنوب آسيا) ۲  غرب آمريكای جنوبی و شرق آسيا) ۱
  شرق آمريكای جنوبی و غرب آفريقا) ۴  قاغرب آمريكای شمالی و شرق آفري) ۳

        آزمون بزرگ گاج ترتيب چه نقشی دارند؟ از نظر عملكرد، شهرهای فلورانس و ژوهانسبورگ به - 209
  توريستی ـ معدنی) ۴  ای و هنری ـ صنعتی موزه) ۳  ای و هنری ـ معدنی موزه) ۲  توريستی ـ صنعتی) ۱
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        آزمون بزرگ گاج تر است؟ های فرهنگی و اجتماعی تفاوت شهر و روستا، كدام گزينه در شهرها بيش در مالک -210
  سواد كاربری زمين و ميزان) ۲    نوگرايی و تغييرات اجتماعی) ۱
  تعاون و همكاری ) ۴  های ارتباطی ی راه افزايش تجارت و توسعه) ۳

  های گذشته چه بود؟ در اصل، شاخص مهم جغرافيای اسالمی در زمان - 211
  های تجاری ی مسلمانان به فعاليت عالقه) ۱
كن آن گردآوری و تنظيم اطالعات عمومی و جغرافيايی از سرزمين) ۲   ها ها و مردمان سا
  اسالم و تعيين قبله و گردآوری ماليات از مناطق مختلف گسترش دين) ۳
كن مقدسه و مسافرت برای كسب علم و تجربه) ۴   زيارت اما

  گيرد؟ به عنوان بهترين وسيله برای كدام فعاليت جغرافيايی مورد استفاده قرار می»  نقشه«, در كشورهای مختلف -212
گيری علم جغرافيا از طريق پيشرفت و تكا) ۱   ی نقشه مل علم تهيهتوسعه و فرا
  های متفاوت های مورد نياز فضاهای جغرافيايی در مقياس ريزی برنامه) ۲
  های طبيعی و انسانی ی موردنظر با مقياس مشخص از پديده ی قائم منطقه نشان دادن منظره) ۳
 زمينهای طبيعی بر سطح  های مورد نياز جغرافيا و نشان دادن شكل و موقعيت پديده آوری داده جمع) ۴

  .هستند............  و............  ها در مناطق كوهستانی ترين پديده از مهم -213
  افكنه ها ـ مخروطه آبراهه) ۴  ها منحنی ميزان ـ گودال) ۳  ها ها ـ يال دره) ۲  آلتيمتری ـ پالنيمتری) ۱

  تر است؟ صحيح» سنجش از دور«كدام گزينه در مورد خصوصيات  -214
  .های متفاوتی دارند توان با استفاده از بازتاب طبيعی از آن تعيين كرد زيرا اشياء مشخصه پديده را میهای يک شیء يا  مشخصه) ۱
  .كنند آورند به كمک رايانه پردازش می دست می ای به  هايی را كه از طريق تصاوير ماهواره گران داده معموالً پژوهشگران و تحليل) ۲
  .گويند ی دور را سنجش از دور می های مختلف زمين از فاصله و انسانی از پديدهارسال، دريافت و ثبت اطالعات طبيعی ) ۳
  .های سطح زمين هستند ها از پديده تصاوير ماهواره, های سنجش از دور معموالً منبع داده) ۴

        آزمون بزرگ گاج هايی برای تأمين منافع عمومی چه بايد كرد؟ برای رسيدن به اهداف آمايش سرزمين و فراهم كردن برنامه - 215
  .های يک منطقه را شناسايی كرد ای توان در سطح منطقه) ۱
گون هماهنگی ايجاد كرد) ۲   .بين نهادهای گونا
  .های يک منطقه را مرور كرد تاريخ سازماندهی مكانی فعاليت) ۳
  .ريزی عمرانی همراه با مطالعات كارشناسی انجام شود برنامه) ۴

 
  های زير به ترتيب، مربوط به كدام قسمت جدول هستند؟ هر يک از عبارت -216

  عقل) الف
  عالم طبيعت) ب
  تفكر و استدالل) ج
  حواس آدمی) د
  
   الف ـ ب ـ و ـ ه) ۴  ـ ب ـ د   هج ـ ) ۳  ـ ج ـ وه الف ـ ) ۲      ج ـ د ـ ب ـ ه) ۱

و جامعه و خـانواده  دشو نمیشناسی تفهمی گرفتار  های جامعه دهد كه دانش اجتماعی متفكران مسلمان، به محدوديت كدام عبارت نشان می -217
        آزمون بزرگ گاج .شوند ايجاد می.............. با قرارداد 

  به تفاوت موضوع علم عملی و علم نظری پی برده بودند ـ عقل عملی) ۱
  كنند ـ عقل عملی شناخت علمی را به شناخت حسی و تجربی محدود و مقيد نمی) ۲
  شناختند ـ عقل نظری حس را به عنوان يک ابزار مستقل معرفتی به رسميت می) ۳
  گرفتند ـ عقل نظری متفكران مسلمان در روش خود از محدود كردن شناخت علمی به شناخت ابزاری فاصله می) ۴

نوع شناخت 
  معيار   

  تجربی  عقلی

  د  ج  ابزار
   ه  الف  منبع
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هـای  كنند درسـت اسـت؛ ولـی در مـورد تفاوت های كالن در جهان اجتماعی ايجاد می هايی كه ارزش در مورد تفاوت به ترتيب، كدام گزينه - 218
        آزمون بزرگ گاج ؟نيستهای سطحی جهان اجتماعی صحيح  اليه
  .كنند ل میشوند ـ يک جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی ديگر تبدي در درون يک جهان اجتماعی واحد واقع می) ۱
  .شود های اجتماعی مختلف است ـ در درون يک جهان اجتماعی واحد واقع می های ميان جهان تفاوت) ۲
  .شود كنند ـ در درون يک جهان اجتماعی واحد واقع می يک جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی ديگر تبديل می) ۳
  .كنند اجتماعی را به جهان اجتماعی ديگر تبديل میهای اجتماعی مختلف است ـ يک جهان  های ميان جهان تفاوت) ۴

  است؟  گرايان و زوال عقالنيت ذاتی، به ترتيب كدام عبارت ی ديدگاه حس پيامد غلبه -219
گاهی) ۱ بينی و پيشگيری حوادث و مسـائل طبيعـی را  ی انسانی غيرعلمی دانسته شود ـ قدرت پيش های پيشين بشر نسبت به جامعه سبب شد تا آ

  .دهد می به انسان
  .كنند های ارزشی می شناسی دانشی معرفی شد كه صرفاً در قرن نوزدهم متولد شده است ـ از بين رفتن متافيزيک و علومی كه داوری جامعه) ۲
هـا و  رمانهـا، آ ی ارزش های ديگری كه برای شناخت عالم و از جمله شناخت جهان اجتماعی وجود دارد مورد غفلت قرار گرفت ـ تأمل دربـاره راه) ۳

  .پذير شد اهداف زندگی، امكان
  ها و علوم ابزاری به دست آوردن دستاوردها و اطالعات ارزشمند از جهان اجتماعی ـ رشد و گسترش دانش) ۴

        آزمون بزرگ گاج به ترتيب هر عبارت پيامد كدام گزينه است؟ - 220
    آدم و عالم از صحيح شناخت عدم) الف
  غيرغربی جوامع فرهنگی خودباختگی) ب
  فرهنگ طبيعی مرگ و كهولت )ج
هـای  مواجه شدن فرهنـگ بـا بحران: از دست دادن ارتباط جامعه با فرهنگ و تاريخ خود  ج: ی اساطيری و سكوالر  ب های مشركانه فرهنگ: الف) ۱

  معيشتی و اقتصاد
های وجـودی  عـدم پاسـخ بـه پرسـش: هور شدن فرهنگ جامعه  جمبهوت و مق: اند  ب هايی كه براساس فطرت انسانی شكل نگرفته فرهنگ: الف) ۲

  ی معنای زندگی و مرگ آدميان درباره
های درونـی  بسـت ها و بن كاستی: مرعوب قدرت اقتصادی و سياسی برتر غرب  ج: اند  ب هايی كه براساس فطرت انسانی شكل نگرفته فرهنگ: الف) ۳

  فرهنگ
كاسـتی و خـالء معنـوی و بازانديشـی : ای تقليدی  ج فرا گرفتن عناصر فرهنگی ديگر به گونه: سكوالر  ب ی اساطيری و های مشركانه فرهنگ: الف) ۴

  های عقيدتی و ارزشی ی بنيان درباره
  : شود های متعلق به يک فرهنگ مطلوب جهانی تحقق نيابد، اين نتايج حاصل می كه هركدام از ارزش به ترتيب، در صورتی -221

  اجتماعی مديريت سازماندهی، سازی، نظام در فرهنگ توانايی عدم )الف
  های ظلم بر انسان فراهم شدن زمينه) ب
  های روحی و روانی گرفتار شدن انسانيت با بحران) ج
  حقيقت ـ حّريت ـ عدالت) ۲    عقالنيت ـ حّريت ـ معنويت) ۱
  حقيقت ـ معنويت ـ عدالت) ۴    عقالنيت ـ عدالت ـ حقيقت) ۳

       بزرگ گاجآزمون  :  هر يک از موارد - 222

   ـ استفاده از ساختارهای اقتصادی و سياسی 
   .گيرد می بر ی نظام اجتماعی را در های مربوط به آن، مجموعه ـ آسيب

  .شوند فعال می ، بار ديگرهای درونی كشورهای غربی های مربوط به آن بسياری از چالش فعال شدن چالش با ـ
  نا ـ استعمارگر و استعمارزدهبحران اقتصادی ـ چالش فقر و غ) ۱
  اصطالح مركز و پيرامون ـ بحران اقتصادی ـ چالش بلوک شرق و بلوک غرب) ۲
  مانده يافته و عقب چالش بلوک شرق و بلوک غرب ـ چالش فقر و غنا ـ كشورهای توسعه) ۳
  استعمار نو ـ بحران اقتصادی ـ چالش شمال و جنوب) ۴
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        آزمون بزرگ گاج زير شده است؟كدام عوامل منجر به پيدايش نتايج  - 223
  ها مخدوش شدن استقالل معرفت تجربی از ديگر معرفت) الف
  از بين رفتن آزادی افراد) ب
  های كاذب و دروغين رونق بخشيدن به بازار معنويت) ج
  بازگشت مجدد نگاه دينی و معنوی: توزيع مناسب ثروت  ج: های ارزشی دست شست  ب بينی و داوری ی جهان علوم حسی از ارائه: الف) ۱
  افول سكوالريسم و اقبال به معنويت: های سوسياليستی و ماركسيستی  ج نظام: های غيرحسی و غيرتجربی است  ب علوم تجربی نيازمند برخی معرفت: الف) ۲
  ری آدمی به حقايق قدسی و ماوراء طبيعینياز فط: ی جديد ج پيدايش طبقه: های متفاوتی داشته باشد  ب تواند صورت علوم حسی می: الف) ۳
  ی روشنگری مدرن ريخته غارت ميراث درهم: عدالت اقتصادی  ج: پرسش از مبانی غيرتجربی علم مدرن و مبانی رقيب آن  ب: الف) ۴

  ؟نيستگيری بحران معرفتی علمی فرهنگ غرب، درست  در كدام گزينه، فرآيند شكل - 224
ترديـد  ناديده گرفتن دو ابزار استداللی عقلی و تجربـی   معتبرترين راه شناخت جهان در قرون وسطی كتاب مقدس و مشهور آباء كليسا ) ۱

  ايجاد بحران در دوران رنسانس در روش معرفتی 
  های ارزشی بينی و داوری ی جهان گذشتن علم از ارائه  های غيرتجربی  وابستگی آن به معرفت ای علمی دانش تجربی ه محدوديت) ۲
عـدم دوام شـناخت اسـتداللی تجربـی  سان معاصـر رويكرد دنيوی ان بسنده كردن به شناخت استداللی عقلی جديد در دوران رنسانس ) ۳

  شناخت حسی تنها راه شناخت علمی قلمداد شد  بيش از دو سده 
محدود شدن شناخت بـه اسـتدالل  رنسانس  ناديده گرفتن جايگاه وحی و شهود در دوران رويكرد دنيوی جهان غرب در دوران رنسانس ) ۴

  عقلی و تجربی
  دهد؟ كدام گزينه، رويكردهای روشنفكران جهان اسالم را قبل از انقالب اسالمی ايران به مسائل و مشكالت جوامع خود، به درستی نشان می - 225

  .مسائل جهان اسالم از نوع مشكالتی بود كه در اثر خودباختگی فرهنگی در مقابل اقتصاد و سياست غرب پيش آمده بود  رويكرد اول ) ۱
  .اين مسائل از نوع مشكالتی بود كه نظام ماركسيستی و سوسياليستی غربی به وجود آورده بود رويكرد دوم ) ۲
  .نگريستند های ليبراليسم متقدم، به مسائل و مشكالت جوامع خود می از موضع نظريه  رويكرد اول ) ۳
دانستند  داری و ليبراليسم می های سرمايه های ماركسيستی و سوسياليستی، مسائل جهان اسالم را ريشه در نظام از موضع انديشه  رويكرد دوم ) ۴

  .پرداختند مبارزه با غرب سياسی میو به 
        آزمون بزرگ گاج عبارات زير به ترتيب، با كدام مفاهيم در ارتباط هستند؟ - 226

  بيستم قرن طول در دنيوی انسان به بخشيدن اصالت )الف
  رهاورد حكومت منورالفكران غربزده در كشورهای اسالمی) ب
  طبيعی  فوقپيامد نگاه انحرافی انسان به موجودات ) ج
  اومانيسم ـ امپرياليسم فرهنگی ـ فرهنگ باطل) ۲  نيهيليسم ـ استبداد استعماری ـ جهان اساطيری) ۱
  سكوالريسم ـ امپرياليسم اقتصادی ـ گريز از سكوالريسم) ۴  گرايی ـ استبداد ايلی ـ جهان سكوالر پوچ) ۳

  به ترتيب در كدام گزينه است؟» الف، ب و ج«های  مصداق - 227
  اصالح رفتار آميز منورالفكران غربزده ـ پايان تاريخ ـ فعاليت رقابت) ۱
  بيدارگران نخستين ـ مكاتب چپ ـ عدم مشروعيت) ۲
  ها ـ مقاومت منفی روشنفكران چپ ـ جنگ تمدن) ۳
آميز  روشنفكران ناسيوناليست ـ جهـانی شـدن ـ فعاليـت رقابـت) ۴

  اصالح ساختار
        آزمون بزرگ گاج .متن زير را به ترتيب مشخص كنيد» شناختی جامعه«مفاهيم  - 228

بازوبند پهلوانی كشور را به دسـت ، باستانی ورزشسالگی در  ۷در شهر تهران بود كه در سن  ۱۳۴۸ سال متولد طوقانی سعيد شهيد«
ساله بود كه در تداوم راه برادر شهيدش موفـق بـه  ۱۵نوجوانی » بدر«يافت و در عمليات   حضور حق نبردهای  او بارها در جبهه. آورد
  ».در راه خدا گرديد شهادت جاويدان مدال كسب

  فرهنگ موافق كنش انسانی ـ ارزش اجتماعی ـ هنجار اجتماعی ـ خرده) ۱
  منزلت و احترام اجتماعی ـ هنجار اجتماعی ـ حّريت و آزادی ـ كنش اجتماعی) ۲
  مسئوليت و تعهد ـ عقالنيت ـ كنش اجتماعی ـ پيامد غيرطبيعی كنش اجتماعی) ۳
  ـ مسئوليت و تعهد ـ ارزش اجتماعی هويت انتسابی ـ كنش اجتماعی) ۴

  مفهوم  موضوع
  ج  همكاری عالمان شيعه با پادشاه ظالم در حد واجبات نظاميه 

  الف  نسل دوم غربزدگان در كشورهای اسالمی 
  ب  اذعان و اعتراف به حضور فرهنگی و تمدن جهان اسالم
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        آزمون بزرگ گاج ها به ترتيب كدام است؟ علت ايجاد هر يک از آسيب - 229
    علمی شناخت شدن رمتغي و سيار )الف
  محصولی جوامع غيرغربی اقتصاد تک) ب
  پارادوكس دموكراسی) ج
  ز كشورهای غربی ـ تناقض حاصل از نارضايتی مردم نسبت به نظام سياسی ليبرالاستفاده از فهم عرفی ـ تأمين نيروی كار و مواد خام مورد نيا) ۱
  رويكرد عقلی به علوم اجتماعی ـ وابستگی اقتصادی به كشورهای غربی ـ مسئوليت انسان در برابر ارزش آزادی در مقابل عدالت و حقيقت) ۲
های اجتماعی مربوط به آن توسط  ـ درهم ريختن نظام ارباب رعيتی و ارزشی خام  استفاده از شناخت عقلی ـ منحصر شدن صادرات به يک ماده) ۳

  ليبراليسم
  رويكرد صرفاً حسی و تجربی به علوم اجتماعی ـ مبادالت تجاری نامتعادل در سطح جهان ـ تناقض حاصل از مشروعيت نظام سياسی ليبرال) ۴

  .های زير را از حيث درست و غلط بودن مشخص كنيد عبارت -230
  .كند وجو می كرد، جست هان اسالم با الهام از انقالب اسالمی ايران هويت خود را بيرون از تصاويری كه دنيای غرب برای آن القا میج )الف
  .ی اجتماعی و سياسی تشيع، مشروطه يک نظام آرمانی و به حسب ذات خود مشروع نبود در انديشه) ب
  .رای مستقر شدن در فرهنگ اساطيری باستانی بودرجوع فرهنگ غرب به فرهنگ يونان و رم باستان، ب) ج
گاهانه دنبال می) د   .شود شود و در جريان زندگی اجتماعی حاصل می شناخت عمومی، اغلب آ
  غ ـ غ ـ ص ـ ص) ۴  ص ـ ص ـ غ ـ غ) ۳  غ ـ ص ـ ص ـ غ) ۲  ص ـ غ ـ ص ـ غ) ۱

  هر عبارت با كدام مفهوم در ارتباط است؟ -231
  از خرافات و باورهای غلطدور شدن فرهنگ عمومی ) الف
  .قدرت مشروع فاقد مقبوليت است) ب
  های استعمارگر كارگيری فراماسونرها و مبلغان مذهبی توسط دولت به) ج
كراه صورت می: رشد فرهنگ  ب: الف) ۱   های فرهنگی درهم شكستن مقاومت: گيرد  ج قدرت براساس حكم الهی و پذيرش آن به ا
  ادغام جوامع در نظام جهانی: موافق قانون الهی و پذيرش با رضايت  ج قدرت: كشف حقيقت  ب: الف) ۲
كراه صورت می: حل مشكالت  ب: الف) ۳   به قدرت رساندن نيروهای وابسته: گيرد  ج قدرت موافق قانون الهی نيست و پذيرش آن به ا
  كنترل بازار و سياست كشورهای ديگر: ج  اعمال قدرت موافق حكم خداوند و پذيرش آن همراه با عدم رضايت: حمايت  ب: الف) ۴

        آزمون بزرگ گاج پيدايش جريانات زير ناشی از چيست؟ - 232
  غربی كشورهای درونی های چالش از بسياری شدن فعال) الف
  نظامی تسليحات به وابسته صنعتی كشورهای اقتصاد بازاراز  وسيعی بخش شدن گرم) ب
  ها برخی فرهنگاز دست رفتن نشاط زندگی در ) ج
  بحران معنويت: فروپاشی بلوک شرق  ج: كاهش اهميت مرزهای جغرافيايی و سياسی  ب: الف) ۱
 وجـودی های پرسـش بـه پاسـخ از غفلـت: ها  ج عمليات نظامی جوامع غربی عليه غيرغربی: های پيرامون به جوامع مركزی  ب انتقال چالش: الف) ۲

  آدميان
كيت و پوچ: تداوم جنگ سرد  ج: مال و جنوب  بهای ش فعال شدن چالش: الف) ۳   انگاری فرهنگ  شكا
  بحران زيست محيطی: مقاومت جوامع غيرغربی  ج: گيری اقتصاد جهانی  ب شكل: الف) ۴

        آزمون بزرگ گاج كند؟  های اجتماعی را پيدا می از نظر فارابی، چگونه علوم اجتماعی توان داوری ارزش) الف -233
   داری از ديدگاه ماركس چگونه قابل حل خواهد بود؟ های ساختار اجتماعی نظام سرمايه چالش) ب
  است؟ كدام نگتونتيهان رويكرد در غرب برای تهديد ترين بزرگ) ج
  فرهنگ اسالم: با از بين رفتن مالكيت خصوصی  ج: با حفظ هويت علمی  ب: الف) ۱
  فرهنگ اسالم: انقالبی  جبا حركت : با استفاده از عقل و وحی  ب: الف) ۲
  مقاومت كشورهای غيرغربی: با عبور از فردگرايی ليبراليستی  ج: با كمک عقل و شهود  ب: الف) ۳
  های تمدنی شكاف بين حوزه: داری  ج با گذر از اقتصاد و سرمايه: با استفاده از عقل عملی  ب: الف) ۴
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        آزمون بزرگ گاج .ها، موارد زير را مشخص كنيد های آن ها و ويژگی در ارتباط با انواع انقالب - 234
  .كرد می عمل مدرن ریروشنگ های ارزش و ها آرمان چارچوب در خود سكوالر خصلت با) الف
  .بودند مدرن های انقالب از بدلی تقليدهای) ب
  .بود انقالب نخستين خود معنوی رويكرد با) ج
  .بود آمده وجودبه  رنسانس از پس مدرن های ارزش و ها آرمان با) د
كتبر روسيه  ج: انقالب فرانسه  ب: الف) ۱   بخش انقالب آزادی: انقالب الجزاير  د: انقالب ا
كتبر روسيه  بانقالب : الف) ۲   انقالب فرانسه: انقالب اسالمی ايران  د: بخش قرن بيستم  ج های آزادی انقالب: ا
كتبر روسيه  ج: بخش  ب های آزادی انقالب: الف) ۳   انقالب فرانسه: انقالب اسالمی ايران  د: انقالب ا
كتبر روسيهانق: بخش  د های آزادی انقالب: انقالب فرانسه  ج: انقالب الجزاير  ب: الف) ۴   الب ا

  ای است؟ در چه زمينه» خلدون و منتسكيو ابن«و » كنت و هيتلر«و » مالتوس و ريكاردو«اشتراک نظر  -235
  ها ـ تأثير جغرافيا بر طبيعت تمدن  ی سياسی ـ جنگ نظريه) ۱
  اقتصادی ـ عارضی بودن جنگ در جوامع غربی ـ تأثير زندگی اجتماعی بر جغرافيای طبيعی  ديدگاه) ۲
  ی اقتصادی ـ وقوع جنگ در جوامع غربی ـ تأثير جغرافيای طبيعی بر فرهنگ نظريه) ۳
  ی سياسی ـ تأثير فرهنگ بر طبيعت كارانه ـ نظريه ديدگاه محافظه) ۴

 
        آزمون بزرگ گاج .............  :ابعاد وجودی انسان - 236

  های علوم انسانی حائز اهميت است ی شاخه در همه) ۲  شناسی است ی اتصال فلسفه و روان نقطه) ۱
  موضوع هيچ دانشی به جز فلسفه نيست) ۴  از راه علمی و تجربی قابل بررسی نيست) ۳

  .است............  های ذهنی زندگی بشر را فراهم كرد علِت  ی جنبه تنهايی همه كه يونان به از نظر راسل اين - 237
  عنوان مهد تفكر فلسفی ياد كردن از يونان به ) ۱
  های حاوی زبان فلسفی از يونان به يادگار دانستن نخستين مجموعه) ۲
گهانی تمدن در يونان انگيزترين مسأله شگفت) ۳   ی تاريخ بودن ظهور نا
  ی بشر در يونان ی راز گونه های انديشه وجو كردن سرچشمه جست) ۴

  .............  سقراط عالوه بر آشكار كردن كمبود معلومات مخاطبانش -238
  آموخت راه صحيح تفكر را به آنان می) ۲  انداخت ی جهل مركب را از ديدگان آنان فرو می پرده) ۱
گاهی و خويشتن آن) ۴  كرد ها ارائه می تعريف ثابت اشياء و مفاهيم را برای آن) ۳   نمود شناسی دعوت می ها را به خودآ

  غرض سقراط از بيان تمثيل غار در مكالمه با گالوكن چه بود؟ - 239
  بيان چگونگی حصول شناسايی معتبر) ۲    مراحل شناسايی نشان دادن) ۱
  نشان دادن تأثير عقل در شناسايی حقيقی) ۴  بيان تأثير تربيت در طبيعت انسان) ۳

  .............  طبق نظر ارسطو - 240
  .صورت درونی تفسير كرد توان به  های چهارگانه را می ی علت همه) ۱
  .يعنی خداستضامن نظم در عالم طبيعت علت فاعلی آن ) ۲
  .پردازد فلسفه دانشی است كه به تفسير جهان از افق علل اربعه می) ۳
  .اندازد مبدأ حركت يک شیء علت فاعلی آن است كه آن شیء را به حركت می) ۴

        آزمون بزرگ گاج ............   است كه............  ی اسالمی محتوای فلسفه -241
  .گيرد صورت آن نيز از كتاب و سنت سرچشمه میبينی كتاب و سنت ـ  جهان) ۱
  .های ديگر ببينيم شود خاستگاه آن را در برخورد تاريخی اسالم با فلسفه در متن و بطن خود اسالم ـ باعث می) ۲
  .ای از استقالل اين فلسفه از ديگر مكاتب فلسفی است دعوت به تفكر در متون اسالمی ـ نشانه) ۳
  .جهان هستی ـ منافاتی با ارتباط تاريخی مسلمانان با حكمای يونان ندارد نگرش منابع اسالمی به) ۴
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        آزمون بزرگ گاج .شود............  ی علتی تواند به واسطه هيچ شيئی نمی - 242
  موجود يا معدوم) ۴  الوجود ممتنع) ۳  الوجود واجب) ۲  الوجود ممكن) ۱

  .............  وب رسيده استی وج الوجود بالذات كه به مرحله علت يک ممكن - 243
  .ی علل است حتماً سرسلسله) ۴  .حتماً ناقصه است) ۳  .حتماً واجب بالذات است) ۲  .تواند تامه نباشد نمی) ۱

  است؟ نادرستسينا   ی شرور از نظر ابن كدام گزينه درباره -244
  .هان استها اعتدال در نظام ج هدف وجودی آن) ۲  .اند برای نظام كلی جهان ضروری و الزم) ۱
  .ظاهراً شر و بدی و كمال بعد از نقص هستند) ۴    .احسن نيستند  نافی نظام) ۳

   ............  از نظر ابوالحسن اشعری عقايد معتزله - 245
  .مخالف دين هستند) ۲    .ی تعبدی دين ناسازگارند با جنبه) ۱
  .لی هستندناشی از ظاهربينی در مشی استدال) ۴  .بايد به هر ترتيب ممكن باطل شوند) ۳

  ............  اشراق انوار مدبّر  از نظر شيخ - 246
  .متناظر با عقل فعال در حكمت مشاء هستند) ۲    .در كار تدبير جهان هستند) ۱
  .اند چون در عالم مثال هستند همان ُمُثل افالطونی) ۴  .ی انوار قاهر و جهان طبيعت هستند واسطه) ۳

  ؟نيست» استدالل برای ثواب اخروی تكاليف دينی«ايجی در  كدام گزينه از مفروضات استدالل عضدالدين - 247
  اصول علم منطق) ۲    اصل واقعيت مستقل از ذهن) ۱
  های نقلی فرض پيش) ۴    حسن و قبح عقلی) ۳

        آزمون بزرگ گاج .است............ از نظر مالصدرا آثار و خواص موجودات  - 248
  ها ی وجودی آن يا دامنهحد ) ۲    الوجود ها با واجب ارتباط آن) ۱
  ها اصيل بودن يا اعتباری بودن وجوه آن) ۴    ها نسبت به خدا فقر وجودی آن) ۳

  ............  هيوم و عالمه طباطبايی - 249
  .اند دست دادن تبيين عقالنی از عليت  در تالش برای به) ۲  .توان در تجربه يافت معتقدند كه عليت را نمی) ۱
  .دانند اما در مورد منشأ آن توافق ندارند عليت را عقلی می) ۴  .اصل عليت ندارنداشتراک عقيده در مورد ) ۳

  .دهد تشكيل می............  روح فرهنگ و تمدن اسالمی را -250
  ی اسالمی تفكر و اخالق در فلسفه) ۲    وسعت نظر در فرهنگ اسالمی) ۱
  یهای عرفانی عارفان اسالم بينش) ۴    ديدگاه الهی در بين مسلمانان) ۳

گر در تعريفی بين معرِّف و معرَّف رابطه - 251   .............  وجه باشد تعريف ی عموم و خصوص من ا
  .نه جامع است نه مانع) ۲    .عيب است درست و بی) ۱
  . ترين تعريف خواهد بود ضعيف) ۴    .فاقد مفاهيم ذاتی است) ۳

  ............. نسبت مقدار به زمان مثل نسبت  - 252
  حيوان است به جسم نامی) ۲    جنس است به فصل) ۱
  كِيْف است به استقامت) ۴    متر كش است به سانتی خط) ۳

  .............  ترين تعريف های منطقی ضعيف در بين تعريف -253
  كند از قواعد منطقی پيروی نمی) ۲    شرح اسم يا شرح لفظ است) ۱
  ترين تعريف است دقيق) ۴    تری دارد فراوانی بيش) ۳

  ؟نيستكدام گزينه شرطی  - 254
  پرستی بازآ گر كافر و گبر و بت) ۲  اندوه بزرگی است چه باشی چه نباشی) ۱
  گرت از دست برآيد دهنی شيرين كن) ۴  رنگ جماعت شو خواهی نشوی رسوا هم) ۳

گر در يک قضيه -255         آزمون بزرگ گاج .............  :دهنده، سالبه باشند ی شرطی متصل هر دو جزء تشكيل ا
  .حكم به نبودن نسبتی به شرط نبودن نسبت ديگر شده است) ۲    .ها برقرار نيست ين آناتصال ب) ۱
گر«وجود لفظ ) ۴  .يک از اجزاء تابع ديگری نيست هيچ) ۳   .برای فهم معنای آن ضروری است» ا
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        آزمون بزرگ گاج ای برقرار است؟ ی جزئی است چه رابطه بين دو قضيه كه عكس مستوی هر دو موجبه - 256
  تداخل تحت تضاد) ۴  تناقض) ۳  تداخل) ۲  تضاد) ۱

گر قضيه -257   .نيست............  قطعاً ی يک استدالل باشد آن استدالل  نتيجه» رود علی فردا به مدرسه نمی«ی  ا
  برهان) ۴  قياس) ۳  استقراء) ۲  تمثيل) ۱

گر بدانيم  -258   كاذب هستند، كدام قضيه صدق و كذب نامعلوم دارد؟» هيچ الف ج نيست«صادق و » هر الف ب است«ا
  .بعضی الف ب است) ۲    .هر الف ج است) ۱
  .بعضی غير الف غير ب است) ۴    .بعضی الف ج است) ۳

  است؟ متفاوتردن كدام قضيه با بقيه دست آو راه به  - 259
  .بند هستند موجودات مكان) ۲    .آهن رسانا است) ۱
  .خدا در آسمان است) ۴    .روح درون جسم است) ۳

 ی استدالل زير صحيح است؟ كدام گزينه درباره - 260

  ».كلی است ی هكلی، موجب ی پس عكس مستوی هر موجبه» مثلث است ضلعی هر سه«شود  می» ضلعی است هر مثلثی سه«عكس مستوی «
  فقط مغالطه در صورت دارد) ۲  هم مغالطه در ماده دارد هم مغالطه در صورت) ۱
  مغالطه ندارد و صحيح است) ۴    فقط مغالطه در ماده دارد) ۳

  
  ؟گردد نمیكدام گزينه جزء اختالالت اضطرابی محسوب  -261

گير) ۱   وسواس فكری ـ عملی) ۴  شيدايی ـ افسردگی) ۳  هراس اجتماعی) ۲  اضطراب فرا
        آزمون بزرگ گاج باشد؟ ی خود می كننده شناس، در پی يافتن علت اضطراب مراجعه كدام روان - 262

  فيزيولوژيک) ۴  تربيتی) ۳  بالينی) ۲  جنايی) ۱
  ؟باشد نمیكدام گزينه جزء مزايای روش همبستگی  - 263

  .پذير نيست وش آزمايشی امكانی ر وسيله شناختی كه به های روان بررسی بسياری از فرضيه) ۱
  بررسی تعداد زيادی از متغيرها در يک زمان محدود) ۲
  ی علت و معلول استنباط رابطه) ۳
  .شود با توجه به اطالعات آن، ضرورت استفاده از روش آزمايشی منتفی می) ۴

  باشد؟ ی اريكسون به چه صورت می ها در نظريه ترتيب بحران - 264
  هويتی مادی ـ وحدت در مقابل نااميدی ـ هويت در مقابل بیاعت اعتماد در برابر بی) ۱
  اعتمادی هويتی ـ اعتماد در برابر بی وحدت در مقابل نااميدی ـ هويت در مقابل بی) ۲
  اعتمادی ـ وحدت در مقابل نااميدی هويتی ـ اعتماد در برابر بی هويت در مقابل بی) ۳
  هويتی ـ وحدت در مقابل نااميدی ل بیاعتمادی ـ هويت در مقاب اعتماد در برابر بی) ۴

  های كدام اختالل زير است؟ از نشانه» كنم، زيرا ممكن است آلوده باشد از تلفن همگانی استفاده نمی« - 265
  ای سانحه فشار پس) ۴  شيدايی) ۳  فوبيا) ۲  وسواس فكری ـ عملی) ۱

        آزمون بزرگ گاج باشد؟ كدام عبارت صحيح می - 266
  .ی كودكی دوم تند و سريع است انی در دورهآهنگ رشد جسم) ۱
  .گيرد رشد، طی مراحل مختلف، مستقل و جدا از هم صورت می) ۲
  .در هنگام تولد، حس بويايی و بينايی فعال هستند) ۳
گون زندگی فرد، دوره) ۴ گهانی تغيير يابد تواند به ی رشد نيز می براساس تغييرات گونا   .طور نا

  شوند؟ شناسی مربوط می ترتيب به كدام رويكرد در روان  به» وجود يک نظام پردازش اطالعاتی«و » تحقيقات جان بالبی« - 267
  كاوی ـ شناختی روان) ۴  شناختی رفتاری ـ زيست) ۳  كاوی شناختی ـ روان) ۲  شناختی ـ شناختی زيست) ۱
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        آزمون بزرگ گاج ؟باشد نمیكدام عبارت در رابطه با رسش و يادگيری صحيح  - 268
  .معنای آمادگی زيستی است  رسش، به) ۱
  .رشد، محصول رسش است) ۲
  .آيد وجود می يادگيری، براساس تجربه به ) ۳
  .كند يادگيری، تغييراتی نسبتاً دائمی در احساس، تفكر و رفتار فرد ايجاد می) ۴

  تر است؟ ها مشكل زمان كدام فعاليت انجام دادن هم - 269
  زمان در اداره كار كردن ی ديگران و هم شنيدن مكالمه) ۲  خود حرف زدنزمان با دوست  خياطی كردن و هم) ۱
  ی روزنامه و تماشای فيلم مطالعه) ۴  با دوست خود حرف زدن و همزمان رانندگی كردن) ۳

  ؟شود نمیهای شناختی رشد محسوب  كدام گزينه جزء جنبه -270
  ادراک) ۴  تفكر) ۳  زبان) ۲  شخصيت) ۱

  باشد؟ ی پياژه صحيح می كدام عبارت در رابطه با نظريه -271
  .سازگاری شناختی در كودكان يک جانبه است) ۱
  .عملياتی قادر به تفكر انتزاعی هستند ی پيش كودكان در دوره) ۲
  .ترند هوش تر از بزرگساالن كم توان گفت؛ كودكان كوچک به سادگی می) ۳
  .كنند ای شناختی پيچيده تبديل میی خود را به ساختاره كودكان در اثر تجربه، ساختارهای شناختی ساده) ۴

  است؟» شناختی های مناسب زندگی و جلوگيری از بيماری براساس اصول روان معرفی روش«شناسی،  هدف كدام شاخه از روان - 272
  صنعتی) ۴  سالمت) ۳  بالينی) ۲  تربيتی) ۱

  مربوط به كدام ويژگی رشد است؟» دهد تأثير قرار می هرگونه حادثه در دوران كودكی، فرآيند رشد در زندگی بزرگسالی را تحت« - 273
  ی تاريخی ـ فرهنگی زمينه) ۴  پذيری انعطاف) ۳  مداوم و پيوسته بودن) ۲  گرا بودن كل) ۱

  شود؟ ی زمانی را شامل می ی رشد قبل از تولد است و چه بازه چندمين مرحله» ی رويانی مرحله« - 274
  ی اول دومين ـ دو هفته) ۲    ی سوم تا هشتم اولين ـ هفته) ۱
  ی سوم تا هشتم دومين ـ هفته) ۴    ی اول اولين ـ دو هفته) ۳

  ؟باشد نمیهای افراد سالم  يک جزء ويژگی كدام -275
  دوستی با خود و ديگران) ۴  عدم تسلط بر هيجانات) ۳  داری در زندگی هدف) ۲  پذيرش مسئوليت) ۱

        مون بزرگ گاجآز چه نام دارد و ويژگی آن چيست؟, ی سندرم انطباق عمومی سليه آخرين مرحله - 276
  پاره شدن بدن  مقاومت ـ پاره) ۲    هشدار ـ شوكه شدن موقتی) ۱
  پاره شدن بدن  فرسودگی ـ پاره) ۴    فرسودگی ـ كم شدن التهاب) ۳

  .است............  و............  ،............  اضطراب در واقع، ترس و بيمی - 277
  مبهم ـ خوشايندجزئی ـ ) ۲    كلی ـ مبهم ـ ناخوشايند) ۱
  جزئی ـ معلوم ـ ناخوشايند) ۴    كلی ـ معلوم ـ خوشايند) ۳

  باشد؟ ی حافظه قرار دارد و دارای كدام ويژگی می بندی تولوينگ، كدام سيستم در باالترين مرحله با توجه به تقسيم -278
  ی رويدادی ـ دانش اختصاصی حافظه) ۲  ای ـ يادگيری شرطی ی رويه حافظه) ۱
  ای ـ دانش اختصاصی ی رويه حافظه) ۴  يدادی ـ يادگيری شرطیی رو حافظه) ۳

كی صحيح ی آماده كدام عبارت در رابطه با حافظه - 279   ؟باشد نمی سازی ادرا
گهی) ۱   .های تبليغاتی استفاده از آن در آ
  .شود از آن تعبير به بازيابی نهان می) ۲
  .شود به دانش عمومی فرد گفته می) ۳
كی ـ فيزيكی اشياء و افراد مربوط می ژگیبه اطالعات مربوط به وي) ۴   .باشد ها و خصوصيات ادرا

        آزمون بزرگ گاج گويند؟  چه می, را با هم انجام دهيم) يا چند كار(به مواردی كه در آن، دو كار  -280
كنده) ۱   توجه غيرارادی) ۴  توجه متمركز) ۳  توجه ارادی) ۲  توجه پرا
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گردانشگاهاصالحشود،مملکتاصالحمیشود. ا
امامخمینی)ره(

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

سال تحصیلی 1395-96

آزمـون بزرگ

پاسخ های تشریحی

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

شماره داوطلبی: نام و نام خانوادگی:

مدت پاسخگویی: 240 دقیقه تعداد سؤاالتی که باید پاسخ دهید: 280

گــروه  آزمایشــی علوم انســانی

چهارم دبیرستان )پیش دانشگاهی(

دفترچه شماره 3
آزمـون بزرگ

جمعه 96/02/08
ساعت شروع: 8 صبح

مدت پاسخگوییشماره سؤالتعداد سؤالمـواد امتـحانـیردیف
تااز

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

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

64344 ـ 021تلفن:

20006419پیامک:

www.gaj.irنشانی اینترنتی:

آزمون های سراسری گاج

ویراسـتاران علمیطـراحاندروس

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

مسیح گرجی ـ میترا یوسفی

خدیجه علی پور ـ احسان حاج مؤمنزبان عربی
محمدمهدی تجریشیـ  بهروز حیدربکی

کامیار طالییـ  پریسا فیلو
ابوالفضل تجریشیـ  منیژه خسروی

بهاره سلیمی ـ علی اکبر چاههحسین رضائیانفرهنگ و معارف اسالمی

کامران معتمدیامید یعقوبی فردزبان انگلیسی
)ترجمه ی متن ها: رزیتا قاسمی(

محمد یگانهریاضیات
ندا فرهختی ـ خلیل اسم خانی

مینا نظری ـ لیال سمیعی عارف 
پروانه عبادی

میترا چینی سازاقتصاد
محمدمیالد اکبریـ  رضا ماشینی
نرگس شیرازیـ  امیرمحمد بیگی

محمداسماعیل سلمان پورتاریخ
مبین غالمی نژادـ  رضا ماشینی

نرگس شیرازی

محسن مصالییجغرافیا
محمداسماعیل سلمان پور

مبین غالمی نژادـ  رضا ماشینی
نرگس شیرازی

آزیتا بیدقیعلوم اجتماعی
مبین غالمی نژادـ  رضا ماشینی
فروغ تیموریـ  نفیسه صباغیان

نرگس شیرازی ـ الهه همایون زاده

حسام الدین جاللی طهرانیفلسفه و منطق
زهره شبانی ـ عماد صفرنژاد

امیرمحمد بیگیـ  نرگس شیرازی

نگار کاغذگرانروان شناسی
زهره شبانی ـ مبین غالمی نژاد
رضا ماشینی ـ نرگس شیرازی

آمــــــاده ســــــازی آزمـــــون
ابوالفضل مزرعتیمدیریت آزمون:
سارا نظری ـ مریم جمشیدی عینیبرنامه ریزی و هماهنگی:
رزیتا قاسمی ـ بهاره سلیمی ـ مینا نظری ـ فریبا نصیری ـ ساناز قرائتی ـ ساناز فالحیویراستاران فنی:
مهرداد شمسیصفحه آرا:
آذر توکلی نژادطراح شکل:
پگاه روزبهانی ـ فاطمه میناسرشت ـ سمانه صادقی ـ آنیتا طارمی ـ فریبا مرادزادهحروف نگار:
عباس جعفریامور چاپ:
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/  سـقف، هـر مرتبـه از پوشـش خانـه، طبقـه: اشكوب/  )آشـپز  :خواليگر(خوان  سرودگوی، خواننده، آوازه: خنياگر :ها معنی درست واژه  ۴ 1   

هايی كه از  كالبدها، سياهی: اشباح/  عطيه، جايزه، بخشش، انعامعطا دادن، : صله/  )سرمای سخت: زمهرير(دين، ملحد  دهری، بی: زنديق
  )ترين، بزرگ بزرگ: ِمهين(منسوب به ماه  -۲زبون، سست، ضعيف، خوار  -۱: مَهين/  ها، جمِع شبح شود، سايه دور ديده می

 . با رنگ سياه... بو از قبيل مشک، عنبر، كافور و  از عطريّات و مرّكب از مواّد خوش: غاليه /خشمگين : شرزه/ زنبور : نحل  ۳ 2   

       آزمون بزرگ گاج )  اندرزگوی: واعظ(اندرزگويان، پنددهندگان : وّعاظ: معنی درست واژه  ۱ 3   

, سـتايش: ثنـا/  )پسـتی, خواری: ذلّت(لغزش , طاخ: زلّت/  )پاداش اخروی كار نيک: ثواب(صحيح , درست: صواب:  ها  امالی درست واژه  ۴ 4   
 ) روشنی: سنا(تحسين 

  قدرتمند و توانا: قدير آبگير و تاالب  :غدير  ۳ 5   
محمـود : الوقايع بـدايع/  اسـالمی ندوشـن: روزهـا/  تنكابنی: العلما قصص/  قاضی ابرقو :اهللا ی رسول سيره/  محّمدرضا حكيمی: الحياة  ۲ 6   

  امام محّمد غزالی : الضالل المنقذ من/  واصفی
  الّدين عبدالّرّزاق كاشانی كمال: تحف‗االخوان  ۲ 7   
 . صحيح هستند ،های صورت سؤال ی عبارت همه  ۴ 8   

  )ی تشبيهی اضافه( نگ غمزهدخ :)»الف«بيت (تشبيه   ۳ 9   
  اندود، زهر شكرآميز قهر لطف :)»ب«بيت (نما  متناقض
  اشاره به داستان شيرين و خسروپرويز :)»ج«بيت (تلميح 
  مجاز از مردم جهان: جهان :)»د«بيت (: مجاز
  كنايه از سكوت و خاموشی: دم دركشيدن :)«ه»بيت (: كنايه

       آزمون بزرگ گاج :)۳(ی  ها در گزينه بررسی آرايه  ۳ 10   
  )خورشيد(تشبيه معشوق به مهر : تشبيه
  )محّبت(و مهر ) خورشيد(مهر : تام جناس
  )بار ۵(» د«و ) بار ۶(» ر«های  تكرار صامت: آرايی واج

  )نماد پستی و حقارت( ذّره )خورشيد نماد بزرگی( مهر/  نديدم ديدم : تضاد
 رخ الله/  ی خود با بلبل مقايسه: تشبيه  ۱ 11   

  ـــ: تناقض
  : ها بررسی سایر گزینه

  حرم، محرم: جناس) ۲
  مخاطب قرار گرفتن باد صبا و محروم شدن او و ادب داشتنش: استعاره

  )بار ۹(» ن«تكرار صامت : آرايی واج) ۳
  )تناسب با نمک/  معنی نادرست(ـ نوعی مزه ۲) كار رفته در بيت  معنی به(ـ هيجان ۱: شور: ايهام تناسب

  چاه به مصر/  دل به زندان: تشبيه) ۴
  )ع(شاره به داستان زندگی حضرت يوسف ا: تلميح

        آزمون بزرگ گاج    ۲ 12   
  : ها بررسی سایر گزینه

  )اليه صفت مضاف( بنده هرطبع ) ۱
  )اليه صفت مضاف( رفتار كجگردش گردون ) ۳
  )اليه اليه مضاف مضاف( مسيل سرشك) ۴

   13 ۳     
  : ها بررسی سایر گزینه

 ای كه از دفتر عقل آيت عشق آموزی )۲  گدايان اين دادكه آن داد به شاهان به  آن )۱
 عنايت ی يک ساعتم بگنجان در سايه )۴
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        آزمون بزرگ گاج )تركيب ۴(  خواّص عمده/  سبک خاص/  های وصفی قصيده/  های مدحی قصيده :تركيب وصفی  ۱ 14   

  )تركيب ۴( آن... خواّص /  روزگار خود/  روزگار... سبک /   سرودن قصيده: تركيب اضافی
  شاهنامه/  شاهنامه: مرّكب  ۲ 15   

  زندگی/   سراينده/  آزادگی: مشتق
  آزادانديشی/  ارزشمند بودن: مشتق ـ مرّكب

/  ندـَ /  توانست/  ن/  تاريخ/ ـِ /  رو/  قلم/  در/  خود/ ـِ /  ها / ی  /  گر/  ويران/  و /  ها/   ی/  كار/  تباه/ ـِ /  همه/  با/  ان/  مغول :هاتكواژ  ۲ 16   
  )تكواژ ۳۵( ندـَ /  بين/  نياز /  بی/  ی/  فارس/ ـِ /  زبان/  از/  را/  خويش
/ ــِ /  زبـان/  از/  را/  خـويش/  نتوانسـتند/  تاريخ/ ـِ /  قلمرو/  در/  خود/ ـِ /  ها ويرانگری/  و/  ها تباهكاری/  ـِ  /  همه/  با/  مغوالن: ها واژه

  )واژه ۲۲( بينند/  نياز بی/  فارسی
 پاک و خدايی بودن وجود انسان /  مقام واالی انسان: مفهوم بيت اّول  ۳ 17   

كاری انسان :مفهوم بيت دوم   ها  بيان دورويی و ريا
  : ها سایر گزینهمفهوم ابیات 

  ترک تعلّقات ) ۲  هوش شدن با ديدِن معشوق  بی) ۱
  فضيلت خاموشی /  توصيه به خاموشی) ۴

       آزمون بزرگ گاج صمديّت خداوند ):۲(ی  گزينهمفهوم   ۲ 18   
  وحدت وجود  :ها مفهوم مشترک عبارت سؤال و ساير گزينه

  نفس داشتن   عّزت/  مناعت طبع داشتن :«ه»، »ب«، »الف«های  مفهوم مشترک بيت  ۱ 19   
  : ها بیتسایر  مفهوم

 پرهيز از غفلت  :»ج«مفهوم بيت 
  فراموش كردن گذشته /  بيان فرومايگی :»د«مفهوم بيت 

 گويی  جا حرف زدن و سنجيده توصيه به به  ):۳(ی  مفهوم گزينه  ۳ 20   
  بازگشت به اصل   :ها مفهوم مشترک بيت سؤال و ساير گزينه

 بيان بدبختی /  شكايت از بخت بد ):۱(ی  مفهوم گزينه  ۱ 21   
  نياز سحرگاهی توصيه به راز و :ها مفهوم مشترک شعر سؤال و ساير گزينه

 .توّكل امری مثبت و مؤّكد است و از فضايل انسانی است ):۴(ی  مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزينه  ۴ 22   
  . است» و ناتوانی یاختيار بی«ی  دهنده در ساير ابيات نشان» توّكل« :ها مفهوم ساير گزينه

 داشتن بيداد يار خوش/  ضرورت تسليم بودن در برابر معشوق ):۲(ی  مفهوم مشترک بيت سؤال و گزينه  ۲ 23   
  : ها سایر گزینهمفهوم 

  بازی و رازداری عاشق در راه عشق جان) ۱
  .شدن از تعلّقات ماّدی است وصل معشوق در گرو رها) ۳
 .موجب پويايی است ،وصل) ۴

       آزمون بزرگ گاج ر در سرنوشت انسانتأثير بودن گردش روزگا بی ):۴(ی  مفهوم مشترک ابيات سؤال و گزينه  ۴ 24   
اند، اّما در هـر دو  سروده شده) جبر سرنوشت و مختار بودن انسان(در دفاع از دو تفّكر كامالً متفاوت ) ۴(ی  هرچند ابيات سؤال و گزينه :توجه

اين سؤال با توّجـه بـه . تأثير است ها بی انسان در زندگی و سرنوشت) چرخ(ی مشترک وجود دارد و آن اين است كه گردش روزگار  يک نكته
 .روند فعلی در طّراحی سؤاالت كنكورهای سراسری طّراحی شده است

  : ها سایر گزینهمفهوم 
  ی عقايد و باورها تعلّقی نسبت به همه بی) ۲    ناپايداری دنيا و وجود انسان) ۱
  ناپايداری دنيا و وجود انسان) ۳

بيند، با مـن  شنود، با من می زبان و دست او خواهم شد؛ با من می ،چشم ،ام را دوست بدارم، خود، گوش بنده هرگاه: معنی حديث قدسی  ۳ 25   
 .گيرد گويد و با من خشم می سخن می

  )خداوند(و معشوق ) انسان(اتّحاد عاشق  ):۳(ی  مفهوم مشترک حديث قدسی و گزينه
  : ها سایر گزینه مفهوم

  ارزشمندی تصّور وصال) ۲  .است» ک معشوقدر«ارزش اعضا و جوارح به ) ۱
  .عّزت و ذلّت به دست خداست) ۴
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 ۲۶ـ  ۳۳(ترين جواب را در ترجمه، تعريب و يا مفهوم مشّخص كن  ترين و دقيق درست:(  

        آزمون بزرگ گاج )]۲( ۀدر گزين» آيا«؛ زائد بودن )۴(و ) ۱(های  رد گزينه[قانع كردند، متقاعد كردند  :أقنعت  ۳ 26   
  )]۴(رد گزينۀ [پرستاران  :الممّرضات

  )]۴(و ) ۱(های  رد گزينه[بان را، مادر دلسوز را مادر مهر :االُمَّ الحنونَ 
  )]۲(رد گزينۀ [كودكش، كودک او  :طفلها
  )]۱(رد گزينۀ [سالمت، سالم  :سليم

  )]۱(رد گزينۀ [او را نشانه نگرفته است، متوجه او نشده است، به او اصابت نكرده است، دچارش نشده است  :لم يصبه
  )]۲( ۀدر گزين» هيچ«و ) ۱(در گزينۀ » را«ودن حرف و زائد ب) ۴(رد گزينۀ [اذيتی  :أذیً 

 ]ها رد ساير گزينه[بشوی، شوی  :أصَبحَت   ۳ 27   
 )]۴(و ) ۱(های  رد گزينه[كند  سنگينی می :ُل تَثقُ 

  )]۲(رد گزينۀ [شود  می :صارَ 
 )]۲(و ) ۱(های  رد گزينه[كه تو  در حالی :و أنت

 )]۴(و ) ۲(های  رد گزينه[ای  همچنان زنده :اً مازِلَت َحيّ 
  )]۴(و ) ۳(های  رد گزينه[نديده بودم  :ما كنت قد رأيت  ۲ 28   

  )]۴(و ) ۱(های  رد گزينه[تر  عصبانی: أشّد غضباً 
  )]۴(و ) ۳( های هرد گزين[چينی كردم  كه از او سخن: الّذی وشيت بها

  ]ها رد ساير گزينه[آن روز  از:  ذلك اليوممن 
        آزمون بزرگ گاج )]۳(رد گزينۀ [شايد او، ممكن است او، چه بسا او  :لعلّه  ۴ 29   

  ]ها  رد ساير گزينه[شركت كرده باشد  :يكون قد اشترك
  )]۳(و ) ۱(های  رد گزينه[المللی  بين) فستيوال( ۀجشنوار :ّي المهرجان الدول

  )]۲(رد گزينۀ [هفتم، هفتمين  :السابع
  )]۲(رد گزينۀ [ها  فيلم :أفالم

  )]۳(رد گزينۀ [كودكان  :األطفال
  )]۳(رد گزينۀ [جوانان  :الشّبان

   30 ۱   
  : ها گزینه ۀترجم

  . طلبم چه از بدی كه انجام دادم، آمرزش می پروردگارا از تو برای هر آن) ۲
گر از تجربه) ۳   . شدم كردم، در كارم پيروز می های تو استفاده می ا
  . شود ای دوست عزيز من دوری تو طوالنی می درامروز ) ۴

  .ای نيست، هر ناشايستی اليق شود كه آدم شايسته در جايی :مفهوم عبارت  ۳ 31   
  : ها گزینه ۀترجم

  .من غرق شده هستم، پس چه ترسی از خيس شدن دارم )۱
  .)زياد نترسد شود كه كسی از مشكالت زمانی گفته می. (آب كه از سر گذشت چه يک وجب چه صد وجب: مفهوم

  .ماند ماند و با ظلم باقی نمی حكومت با كفر باقی می )۲
  .كنند فرمانروايی می) بدان(ها  هرگاه خوبان نابود شوند، پست) ۳
  .شمارد هركس آهنگ دريا كند، رودهای كوچک را، كوچک می )۴

  . برای رسيدن به هدف بزرگ، موانع كوچک نبايد به حساب آيد و مهم باشد :مفهوم
        آزمون بزرگ گاج ]ها رد ساير گزينه[كان من المقّرر : قرار بود  ۴ 32   

  )]۲(و ) ۱(های  رد گزينه[العامل المثالّي للشرك↨، عامل الشرك↨ المثالّي : شركت ۀكارگر نمون
  )]۲(رد گزينۀ [في قسم اإلنتاج  :در بخش توليد
  )]۳(و ) ۲(های  رد گزينه[أن ينتخَب : انتخاب شود

  )]۲(رد گزينۀ [التحقيق، البحث  :هشپژو
  ]ها رد ساير گزينه[اليزال مستمّراً : همچنان ادامه دارد
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        آزمون بزرگ گاج بمقدراتكم، بقدراتكم : های خود به توانايی  ۱ 33   

  ]ها رد ساير گزينه[آِمنوا إيماناً : چنان ايمان بياوريد كه
  )]۴(و ) ۳(های  رد گزينه[كأنّكم  ):شما(گويا 
  )]۴(و ) ۳(های  رد گزينه) [تطلبون(كّل ما تريدوَن  :خواهيد را می هرچه

  )]۴(و ) ۲(های  رد گزينه[بالنقص، بدون أيِّ نقص  :بدون هيچ كاستی
  ۳۴ـ  ۴۲(سؤاالت پاسخ بده  سپس با توجه به متن بهمتن زير را با دقت بخوان:(  

 ۀاند، تأكيد كرده كه خواب قـوّ  پژوهش علمی جديدی كه پژوهشگران انجام داده.بردمیخواب توانايی انسان را بر يادآوری باال
كی انسان را بهبود می اند و كسانی كه چند شـب بيـدار  ای ميان كسانی كه به طور منظم خوابيده بخشد؛ و از طريق مقايسه ادرا

اند، بيشتر از گـروه دوم توانـا هسـتند، زيـرا  بوده  موختهچه كه آ اند، پژوهشگران كشف كردند كه گروه اول بر يادآورِی آن مانده
به همين علـت . كند ايستد، بلكه نيروها را جهت آمادگی برای شروعی جديد جمع می جسم حتی در حالت خواب از كار باز نمی

چه كه  را مشغول كن به آنها در زندگی حتی در بستر خواب استفاده كنم و م ی ثانيه خدايا بر قدرت من بيفزا تا از همه: گويم می
  . چه كه آن را برای من خلق كردیمرا برای آن خلق كردی و مرا مشغول نكن به آن

 ».گيرد عقل نيروی خود را از خواب می«كنيم كه  از متن استنباط می  ۴ 34   
  : ها بررسی سایر گزینه

  .نادرست است» احيانا«قيد » .چه انسان آموخته، احيانا به خواب مربوط است يادآورِی آن«) ۱
  .اثری نيست» زياد خوابيدن«در متن از » .افزايد زياد خوابيدن بر هوشمندی و فعاليت می«) ۲
  .مفهوم درستی ندارد» .شروع جديد برای هر جسمی در حالت خواب مفيد است«) ۳

 ».الی كه از فراموشكاری به دوريميادآوريم در ح  ايم به چه را پيشتر آموخته بخوابيم تا آن«مطابق با متن، ما بايد   ۴ 35   
  : ها بررسی سایر گزینه

كی ۀشويم، از قوّ  خوابيم و وقتی بيدار می وقتی می«) ۱   .ربط است بی» .كمک بگيريم  ادرا
  .ربط است بی» .مان را فراموش كنيم بخوابيم تا قدرتمان بر انجام كارهای روزانه«) ۲
  .ربط است بی» .نيم تا برای شروعی جديد بيدار شويمخوابيم، كارهايمان را متوقف ك وقتی می«) ۳

نادرست اسـت چـون مقايسـه ميـان دو » .ها پژوهش كنند ی آن اند پرداختند تا پيرامون قدرت حافظه ميان كسانی كه خوابيده ۀبه مقايس«  ۳ 36   
 .اند ها درست ی گزينه بقيه. گروه انجام شده بود كه يكی خوابيده بود و ديگری نخوابيده بود، نه يک گروه

  : ها بررسی سایر گزینه
  ».تأثير خواب در يادآوری اطالعات پرداختندای برای فهم  به مقايسه«) ۱
  ».ای كردند خوابند و ديگران مقايسه برای آزمودِن يادآوری، ميان كسانی كه می«) ۲
  ».ها خوابيده بودند و بعضی شب بيدار مانده بودند مقايسه ميان دو مجموعه كه بعضی از آن«) ۴

       آزمون بزرگ گاج ».سازد پس از بيداری آماده میخود را برای شروعی جديد «كند؟  جسم در خواب چه می  ۲ 37   
  : ها بررسی سایر گزینه

  .نادرست است» .آورد چه را انسان در بيداری آموخته، به ياد می آن«) ۱
  .نادرست است» .كند ی جديدی را برای زندگی آغاز می چه آموخته است، نقطه با يادآوری آن«) ۳
  .نادرست است» .كند ای قوی متوقف می روعی جديد با حافظهفعاليت خود را برای ش«) ۴

 گذاری مشخص كن گزينه درست را در حركت:  
 :گذاری كامل عبارت حركت  ۴ 38   

َ↨ لِإلنسانِ « كِيَّ ُن الُقدَرَة اإلدرا وَم يُحَسِّ ٌ↨ حَِديثٌَ↨ قاَم بَِها الباِحُثوَن أّن النَّ َدْت ِدراَسٌ↨ ِعلِميَّ كَّ   ».أ
َدْت  :تركيب كلمات كَّ نعـت دوم  :َحِديثَ‗ٌ / نعت و مرفوع به تبعيت  :ِعلِميَّ‗ٌ / فاعل و مرفوع  :ِدراَس‗ٌ / » دراس↨ٌ «فعل و فاعل آن اسم ظاهر  :أ

فاعل و مرفوع بـا اعـراب فرعـی  :الباِحثُونَ / جار و مجرور محالً  :بِها/ » الباحثونَ «فعل و فاعل آن اسم ظاهر  :قاَم بِـ / و مرفوع به تبعيت 
نُ / و منصوب » أنّ «اسم  :النَّومَ / از حروف مشبه↨ بالفعل  :أنّ / » واو« فعليـه و خبـر  ۀو جملـ» هـو«فعل و فاعل آن ضمير مستتر  :يَُحسِّ
كِيَّ‗َ / به و منصوب  مفعول :الُقدَرةَ / و مرفوع محالً » أنّ «   جار و مجرور :لِإلنسانِ / نعت و منصوب به تبعيت  :اإلدرا

  گذاری مشخص كن ا در حركتر نادرستگزينه:  
       آزمون بزرگ گاج :گذاری كامل عبارت حركت  ۳ 39   

واني في الحَياِة حَتَّی في الَمنامِ  «   ».اَللُّهمَّ زِْدنِي ُقدَرًة حَتَّی أستَفيَد ِمْن جَِميِع الثَّ
فعـل امـر و فاعـل آن ضـمير مسـتتر  :زِدْ / منادای علم و مبنی بر ضم و محالً منصوب » اهللاُ «است و » يا اهللاُ «در اصل  :اَللُّهمَّ : تركيب كلمات

فعـل مضـارع منصـوب و فاعـل آن  :َحتَّی أستَفيدَ / به دوم و منصوب  مفعول :ُقدَرةً / به اول و محالً منصوب  مفعول :ي/ نون وقايه  :ن/ » أنتَ «
  جار و مجرور :في الَمنامِ / جار و مجرور  :في الَحياةِ / اليه و مجرور تقديراً  مضاف :الثَّواني/ جار و مجرور  :ِمْن َجِميعِ / » أنا«ضمير مستتر 
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 ۴۰ـ  ۴۲(درست را در اعراب و تحليل صرفی مشّخص كن  ۀگزين:(  
        آزمون بزرگ گاج   ۲ 40   

  : ها بررسی سایر گزینه
  و مرفوع محالً » أنّ «خبر  خبر و مرفوع بالضّم↨) / سالم(صحيح  )مثال(معتّل ) ۱
  مرفوع منصوب/ المستتر » هو«ضمير  » القدرة«/ متعدٍّ  الزم) ۳
  مرفوع  منصوب / معرب  مبني/ مزيد ثالثي  مجرد ثالثي/ سالم  مضاعف) ۴

   41 ۳    
  : ها دالیل رد سایر گزینه

  أجوف ناقص) ۱
  فعلّي↨ اسمّي↨/ البارز » واو«ضمير  »الّذينَ «/ مبني  معرب/ الزم  متعدٍّ / بالقلب  بالحذف) ۲
  البارز» واو« المستتر» هو«/ مجرد ثالثي  »مفاعل↨«مزيد ثالثي من باب ) ۴

   42 ۱    
  : ها دالیل رد سایر گزینه

  إليه و مجرور تقديراً  مضاف فيه و منصوب تقديراً  مفعول/ نكرة  معرف باإلضاف↨) ۲
  التقديرّي  األصلي / غيرمنصرف  منصرف) ۳
  إليه و مجرور تقديراً  مضاف فاعل و مرفوع/ منقوص  صحيح اآلخر/ نكرة  معرف↨) ۴

 ۴۳ـ  ۵۰(ا در مورد سؤاالت زير مشخص كن مناسب ر ۀگزين :(  
اسـت، بنـابراين بـا توجـه بـه » طبق↨«جمع مؤنث » طبقات«است و اين اعداد عكس معدود خود هستند، » ۳ـ  ۱۰«جزو اعداد » سبع↨«  ۳ 43   

  سبع مؤنث بودن معدود، بالطبع عدد بايد مذكر باشد؛ سبع↨
  : ها بررسی سایر گزینه

 .مطابقت كرده است» الطبق↨«جزو اعداد ترتيبی و صفت است و با موصوف خود » الخامس↨«، تركيب وصفی است و »الطبق↨ الخامس↨«) ۱
  .است» ياء«به و منصوب با اعراب فرعی  عدد اصلی است و نقش آن مفعول» اثنين«) ۲
  .به صورت مفرد و در جنس، مطابق با عدد است» ۱۲و  ۱۱«، معدود اعداد »اثناعشر سائحاً «) ۴

  شوند؛  تبديل می) مرفوعی(ضماير متصل مفعولی به هنگام مجهول شدن جمله به ضماير متصل رفعی   ۴ 44   
 ْ   اُْرِشْدَت  كَ أرَشَدت

        آزمون بزرگ گاج   ۴ 45   
  .  كند له مصدری منصوب است كه علّت انجام كار را بيان می مفعول :نکته

  .صفت و منصوب به تبعيت است» مملوءً «به و منصوب است و كلمه  مفعول» شكراً «
  .اميد است كه مدير از من تشكری مملو از ُسخنان زيبا را بپذيرد :ترجمۀ عبارت

  : ها بررسی سایر گزینه
  .است) ألجله(له  مفعول» حّباً «) ۱

  .، دوست ندارم كه زنگ درس را ترک كنمبه خاطر عالقه به فضيلت دانش :عبارت ۀترجم
  .له است مفعول» إرادةً «) ۲

  .نماز ظهر وضو گرفتيم برپا داشتنتصميم بر خاطر  بهزمان نماز فرا رسيد، پس  :ترجمۀ عبارت
  .له است مفعول »خوفاً «) ۳

  .، خودتان را دقيق محاسبه كنيدكيفر خداونداز خاطر ترس  بهشما بايد  :ترجمۀ عبارت
  .) آيد مرفوع می» واو«است و به تبعيت از آن با اعراب فرعی » علماءُ «صفت برای فاعل (» الملتزمونَ « » الملتزمينَ «  ۳ 46   
به خـاطر اميـد : (له است مفعول» أَمالً «. ابهامی ندارد.) كنند دانشمندان عقل جامعه را تقويت می(» .يقّوي العلماُء عقَل المجتمعِ «ی  جمله  ۲ 47   

       آزمون بزرگ گاج )  به پيشرفت جامعه
  : ها بررسی سایر گزینه

  .است» يَكفي«تمييز نسبت برای فعل » َشهاَدةً «) ۱
  .است» ُملِئَ «تمييز نسبت برای فعل » تَضحي↨ً «) ۳
كثر«تمييز نسبت برای اسم تفضيل » قبوالً «) ۴   .است» أ
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توان به راحتی متوجه شد كه ايـن عبـارت بـر  می» يجيب، يحوُل «و فعل در صيغۀ غائب » هو«از ضمير غائب . مبتدا و مرفوع است» ربࠩ «  ۳ 48   

        آزمون بزرگ گاج .كند مخاطب داللت نمی
  .شود دهد و ميان انسان و قلب او حايل می حاالن را پاسخ می پروردگارمان همان كسی است كه دعوت پريشان :ترجمۀ عبارت

  : ها ی سایر گزینهبررس
  .منادای مضاف و تقديراً منصوب است: أخ »أخي«) ۱

  .ها دوری كنی آن ۀها همان دوستان بد هستند، كاش تو از هم ای برادرم، اين :ترجمۀ عبارت
  .منادای علم، مبنی بر ضم و محالً منصوب است: »محّمدُ «) ۲

  .كنند، برسان ای محّمد، سالم مرا به برادرانمان كه از فلسطين دفاع می :ترجمۀ عبارت
  .منادای مضاف و منصوب است» ربَّ «) ۴

  .ها وارد كن های فانی و جسدهای پوسيده، رحمتی از سوی خود و سالمی از جانب من بر آن ای پروردگار اين روح :ترجمۀ عبارت
، اسم »شيء«خبر مقدم و : »عندي«، اسم و خبر آن ذكر شده است؛ »ليس«خ استفاده شده است، كه از فعل نواس» إّال «در عبارت قبل از   ۳ 49   

  .به عنوان مستثنی تام منصوب است» كتّيب↨«كامل است پس » إّال «مؤخر؛ بنابراين عبارت قبل از 
  : ها بررسی سایر گزینه

  »اليفوز«مستثنی و مرفوع به اعراب فاعل محذوف برای فعل » أصحابُ «) ۱
كّنا نرضی«به محذوف برای فعل  مستثنی و منصوب به اعراب مفعول» نَجاحَ «) ۲   »ما
  »اُعاِشرُ «به محذوف برای فعل  مستثنی و منصوب به اعراب مفعول »أهَل «) ۴

        آزمون بزرگ گاج .اليه و مجرور است مضاف» كلِّ «  ۲ 50   
  : ها بررسی سایر گزینه

د  كلِّ ) ۱ د معنوی و مجرور به تبعيت از مؤكَّ   »علومِ «مؤكِّ
د  ُكلَّ ) ۳ د معنوی و منصوب به تبعيت از مؤكَّ   »كتابَ «مؤكِّ
د  »ُكࠩل «) ۴ د معنوی و مرفوع به تبعيت از مؤكَّ   »علماءُ «مؤكِّ

  
انّـا كـل  «ی  ی شـريفه و آيـه. است قضاآفريدن يعنی  مقدم برباشند كه  می تقديراتمخصوص همان ی  مقياس، نظم مشخص و اندازه   ۲ 51   

 .باشد می قدر بر قضانيز بيانگر تقدم » خلقناه بقدر شیء

به حركت ابرهـا  ها كوهحركت » تمّر مّر السحاب«در عبارت » و تری الجبال تحسبها جامدة و هی تمّر مّر الّسحاب«ی  ی شريفه براساس آيه  ۲ 52   
 .قرآن را نشان دهد) اعجاز معنویهای  از شاخه(تواند اعجاز علمی  تشبيه شده است كه می

ی  ی شـريفه جا كه در آيه از آن. است توحيد در ربوبيتگر  بيان» پس هدايت كرد: فهدی«و  توحيد در خالقيتمربوط به » آفريد: خلق«  ۲ 53   
 .مطرح است خاصهگيری مطرح شده، هدايت متناسب با تقدير يعنی هدايت  و اندازهقبل از هدايت، تقدير » الّذی قّدر فهدی«

 .اشاره دارد معاد قدرت الهی در برپايیبه » .ها هرگاه بخواهد تواناست و او بر جمع كردن آن: و هو علی جمعهم اذا يشاء قدير«عبارت قرآنی   ۲ 54   
  :گردد سال دوم در سه حوزه بررسی می ۶معاد جسمانی در درس  امكان :تذکر

  خلقت نخستين انسان اشاره به) ۲    اشاره به قدرت نامحدود الهی) ۱
  اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبيعت) ۳

 ان اهللا يمسـک«و عبـارت  گر برپايی آسمان و زمين به امـر الهـی اسـت بيان» و من ءاياته أن تقوم السماء و االرض بأمره«عبارت قرآنی   ۴ 55   
ها و  كه خـدا نگاهبـان آسـمان نيز با بيان اين» .دارد كه فروريزند نگاه می ها و زمين را از اين ، همانا خدا آسمانالسماوات و االرض أن تَزوال

كم دعوة من اال«عبارت . كند و زمين را تداعی می  زمين از فروريختن است همان مفهوم برپايی آسمان كـه »رض اذا انتم تَخرجونثم اذا دعا
هـم مـن  و نفخ فـی الصـور فـاذا«ی  ی شـريفه ی دوم قيامت است و آيه گر مرحله ها از زمين در قيامت اشاره دارد بيان به خروج انسان

ز بـه نيـ» .كنند كه در صور دميده شود پس در آن هنگام از گورها به سوی پروردگارشان حركت می و هنگامی ،الی ربهم ينسلون االجداث
       آزمون بزرگ گاج .ی دوم قيامت اشاره دارد ها از قبر در مرحله خروج انسان

لو كنا نسمع او نعقل مـا «دانشگاهی آورده عبارت است از  پيش) ۴(در درس » پذيری ی حق تقويت روحيه«ای كه در كتاب درسی برای  آيه  ۳ 56   
گر می عون القـول تمَفبشر عباد الذين يَس«ی  ی شريفه اّما آيه» .كرديم از دوزخيان نبوديم یشنيديم يا تعقل م كّنا فی الصحاب السعير، ا

كننـد يعنـی همـان كـاری كـه  دهند و از بهترين آن پيروی می يافتگان به سخنان گوش می گر اين است كه هدايت بيان »فيتبعون احسنه
  .دوزخيان از آن روی گردانند يعنی گوش نكردن و تعّقل نكردن
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فـاقم وجهـك «شـود از جملـه آيـات  محسوب می عملی يا عبادیتوحيد در مسير , هر كار و فعل بنده كه در جهت عبادت خداوند باشد  ۱ 57   

ال تتبعـوا خطـوات «ی  شود كه در آيـه محسوب می شرک عملی يا عبادیچنين پيروی از شيطان،  هم. »و الذين جاهَدوا فينا«و » للدين
       آزمون بزرگ گاج .از آن نهی شده است» الشيطان

كلهن سبع عجاف«در خواب پادشاه مصر عبارت   ۲ 58    ی  دهنده كه نشان گاوهای چاق و فربه توسط گاوهای الغراشاره دارد به خورده شدن » يأ
همـين . دارد تـأخربه عبارتی ديگر قحطی نسبت بـه فراوانـی، . آيد های قطحی پيش می های فراوانی و سپس سال اين است كه ابتدا سال

نسـبت بـه » سـنبالت خضـر«نيز برداشت كرد، در اين عبارت نيـز » سبع سنبالت خضر و اخر يابسات«توان از عبارت قرآنی  مفهوم را می
 .مقدم بيان شده است» يابسات اخر«

  : گوينـد خيزنـد می از گورهـا برمی دوموقتی كافران با نفـخ صـور » هيهات هيهات لما توعدون«. :گويند اشراف كافر در برابر دعوت انبياء می  ۲ 59   
 »...، ای وای بر ما چه كسی ما را از قبرهايمان برانگيخت ...  يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا«

پس از مرگ به حيـاتش ادامـه  روحانیكنند و بعد  مالئكه روح انسان را هنگام مرگ دريافت می» ...اّن الذين تّوفاهم المالئك↨ «ی  طبق آيه  ۴ 60   
كی از  ادامه. شود و نابود نمیدهد  می  .باشد می امكان معادی حيات روح پس از مرگ حا

گاهی فرد نسبت به كاستی دهنده نشان» چه ترک كردم در آن, فيما تركُت «عبارت   ۳ 61    انسان در آخرت از . های عمل خويش است ها و نقص ی آ
گاه می) چه ماتقدم و چه ماتأخر(تمام اعمالش  در آن روز به انسـان خبـر  ،م و اّخريَنبأ االنسان يومئذ بما قدّ  «ی  ی شريفه شود كه آيه آ

 .گر اين موضوع است بيان» .چه پيش فرستاده و آن چه پس فرستاده است شود به آن داده می
كم «عبارت   ۳ 62      و » مـّرة هـو خلقكـم اّول«به خلقت نخستين انسـان اشـاره دارد كـه آيـات » خلق كرديم) زمين(شما را از آن : منها خلقنا

ی  هاست كه آيه گر مرگ انسان بيان» گردانيم به آن باز می, فيها نعيدكم «عبارت . گر اين خلقت هستند نيز بيان» انی خالق بشراً من طين«
و منهـا نخـرجكم تـارة اخـری، و شـما را بـار ديگـر از آن خـارج  «عبارت . نيز به آن اشاره دارد» حتی اذا جاء احدهم الموت«ی  شريفه

ها پـس از  نيز زنده شـدن انسـان» نظرونهم قيام يفاذا «ی  ی دوم قيامت اشاره دارد كه آيه ها از قبر در مرحله به خروج انسان» كنيم می
 .دهد نفخ صور دوم را نشان می

ّ «ی  ی مناسب معادل اعمال نيک است كه از آيه آبياری و تغذيه  ۴ 63    ردن از خـس و خاشـاک گردد و پاک كـ مفهوم می »...ذين جاهدوا فينا ال
 .گردد مفهوم می »فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح«ی  ی شريفه باشد و از آيه می» توبه«همان پاک شدن از گناهان است كه معادل تعريف 

انـزل «آنـی باشد و عبارت قر از قلمروهای رسالت می واليت ظاهری بادارد و در رابطه » كفر به طاغوت«اشاره به » يكفروا به«عبارت قرآنی   ۲ 64   
 .باشد می واليت ظاهریاشاره به برقراری عدل دارد و در رابطه با » ليقوم الناس بالقسط«و عبارت  دريافت و ابالغ وحی الهیبه » اهللا

 حـديثبه ختم نبـوت اشـاره دارد و در » النبّی بعدی«عبارت » انت منی بمنزل↨ هارون من موسی اّال انه النبّی بعدی« حديث منزلتدر   ۱ 65   
 .نيز مطرح گرديده است) عج(امام به عنوان اولی االمر، غيبت امام زمان  ۱۲پس از معرفی  جابر

ی مؤمنان برای تفقه در دين نيازی به كوچ كردن ندارنـد، بـه عبـارت ديگـر  همه» ...و ما كان المؤمنون لينفروا كاف↨ «ی  ی شريفه طبق آيه  ۴ 66   
» تا بـر حـذر باشـند: لعلهم يحذرون«در انتهای آيه عبارت . است وجوب در حد رفع نيازوجوب تفقه در دين، از نوع وجوب كفايی يعنی 

 .باشد می) ها نبايست( ها داشتن از حرام )بر كنار( برحذربيان گرديده كه هدف از تفقه در دين و انذار مردم، دوری و 
رفتارهـای . اسـت ديگـر ودن زن و مرد نسـبت بـه يـکزوجيت و مكمل بترين عامل پايداری خانواده پس از ازدواج، درک درست  مهم  ۳ 67   

 .است باورهای غلط فرهنگی و اجتماعی رايج در جوامع) معلول(ی  نامناسب نسبت به زنان نتيجه

بسـتر اصـلی . است، نه چيستی اوهستی خداوند معرفت برتر و عميق در ورای هر چيز خدا را ديدن است كه اين موضوع مربوط به درک   ۳ 68   
 .گردد مفهوم می» دلی كز معرفت نور و صفا ديد«ی اين هدف، صفای قلب است كه از مصراع حركت به سو

اتخـذوا «ی  ی شريفه به عنوان مثال آيه. داد تطبيقها را با زندگی امروز  هستند كه بايد آن ثابتپرستی  معيارهای قرآنی برای شرک و بت  ۱ 69   
 .از معيارهای شرک است كه قابليت تطبيق با هر زمان را داردای  نمونه »احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون اهللا

اشـاره دارد، ايـن آيـه در درس  های رسيدن به اخالص برنامهبه انجام عمل صالح از » الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا«ی  ی شريفه آيه  ۲ 70   
نيز » امنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركاتءالقری  اهللو اّن « ی ی شريفه آيه. گر سنت توفيق است های الهی نيز مطرح گرديده كه بيان سنت

       آزمون بزرگ گاج .به سنت توفيق الهی اشاره دارد
ی اختيـار  دايـره افـزايشدهند، ولی شناخت تقديرات موجـب  ها جهت می كرده و به آن محدودها اختيار انسان را  تقديرات يا قانونمندی  ۱ 71   

و سـّخر لكـم «ی  توان كشتی ساخت و آن را رام خود كرد كه اين موضوع در آيـه عنوان مثال با شناخت قوانين دريا می گردد، به انسان می
 .مطرح گرديده است» البحر لتجری الفلك فيه بأمره

گر  »يبدل اهللا سيئاتهم حسنات كامن و عمل صالحاً فاولئءاال من تاب و «ی  ی شريفه طبق آيه  ۴ 72    همـراه  عمـل صـالحبا ايمان و توبه ا
ک  .كند ها را به خوبی تبديل می كننده است، بلكه بدی شود، نه تنها پا
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قل انّما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و االثم و البغی بغير الحق و ان تشركوا بـاهللا مـا لـم ينـزل بـه «ی  ی شريفه براساس آيه  ۱ 73   

 در» ما لم ينزل بـه سـلطاناً «و  نسبت ناروا به خداونددر رابطه با دادن » ما ال تعلمون«عبارت » سلطاناً و ان تقولوا علی اهللا ما ال تعلمون
       آزمون بزرگ گاج .بيان گرديده است ها كاری زشتدر رابطه با » ما ظهر منها و ما بطن«و  شرکرابطه با 

را  علـمبايـد «ی مقام معظم رهبری  طبق فرموده. باشد ترين خيرها در جهان امروز می ، از بزرگتالش برای جامعه و تمدن آرمانی اسالم  ۴ 74   
ترين عامل بـرای حضـور كارآمـد در  يک كشور مهم استحكام و اقتدار نظام حكومتی. »...، همه جدی بگيرند، ی اقتدار ملی است كه مايه

  .ميان افكار عمومی جهان است
س بنيانه علی شفا جرف «ی  ی شريفه طبق آيه  ۴ 75      بر لب پرتگاه دوزخ اسـت و عبـارت قرآنـی  اساس زندگی گناهكارانپايه و » هار أم من اسَّ

ميان مردم پـيش  تفرقه و عدم همبستگی اجتماعیدر رابطه با دشمنی، » و كنتم علی شفا حفرة من النار، و بر كنار پرتگاه آتش بوديد«
 .از اسالم است كه مانند قرار گرفتن آنان بر كنار پرتگاه آتش بود

  
  . نبودسالن با چنان حضار بزرگی پر شده بود كه حتی برای دو تای ما جای ايستادن   ۴ 76   

ی  و همـراه بـا جملـه ”that“ی نتيجه بـا  واره به كار رفته است، بنابراين، طبق ساختار زير، جمله ”such a“قبل از جای خالی  :توضيح
  : شود كامل بيان می

  such a / an) + صفت+ (اسم قابل شمارش مفرد ) + that+ ی كامل  جمله(
گرچه جنگل  ۳ 77    های گيـاهی، حيـوانی و حشـرات وحشـی  دهند، بيش از نيمی از گونه ح زمين را تشكيل میهای بارانی فقط دو درصد از سط ا

        آزمون بزرگ گاج .  كنند جا زندگی می جهان در آن
  . شود ی غيرمنتظره استفاده می برای بيان تضاد با نتيجه even thoughو  although ،thoughاز كلمات ربط  :توضيح

  دهد تفنگ داشته باشند؟  كه چرا دولت آمريكا به مردم اجازه میآيا نظری داريد   ۴ 78   
دقـت . ی جمله حالت خبری خواهد داشت، نه سـؤالی ادامه) در اين تست ”why“مانند (بعد از كلمات پرسشی در وسط جمله  :توضيح

ايد آن را بـين دو بخـش جملـه اسـتفاده ی دو بخش جمله را دارد و ب دهنده ی پرسشی عمالً نقش ربط گونه جمالت، كلمه كنيد كه در اين
جـا  در اين(، ابتـدا مفعـول )اجـازه دادن بـه( ”let“ی ديگری كه در اين تست بايد به آن توجه شود اين است كه بعـد از فعـل  نكته. كنيم

“people” ( و سپس فعل دوم به صورت مصدر بدون“to” )رود به كار می) شكل ساده .  
  . اند بعضی از دانشمندان بر اين باورند كه احتماالً تغييرات جهانی اقليم، مسئول انقراض دايناسورها بوده  ۳ 79   

  ی خاصـی نـداريم، از  زنيم در گذشـته انجـام شـده باشـد، امـا بـرای ايـن حـدس دليـل و نشـانه برای اشاره به كاری كه حـدس مـی :توضيح
)may / might have + p.p. (شود استفاده می.   

گر به زودی منابع مالی جديدی پيدا نكنيم، مركز ورزشی بايد بسته شود] موجود[شرايط  حقيقت  ۱ 80      . اين است كه ا
  كاركرد، عملكرد ) ۴  طبيعت ) ۳  تمرين؛ عمل ) ۲  حقيقت، واقعيت ) ۱

  . ان بومی صحبت كنيدگوي توانيد با سخن روان بودنتان در انگليسی، بايد سعی كنيد تا حدی كه می بهبود بخشيدنبرای   ۳ 81   
  فرستادن، ارسال كردن ] كاال، نامه) [۲    ارزيابی كردن، برآورد كردن ) ۱
  انجام دادن، اجرا كردن ) ۴    بهبود بخشيدن؛ بهتر شدن ) ۳

  . برای آن موقعيت پيدا كنم مناسبیدر كمد لباسم دنبال چيزی برای پوشيدن گشتم، اما نتوانستم هيچ چيز   ۴ 82   
  مناسب، شايسته ) ۴  شخصی، خصوصی ) ۳  جدی؛ خطرناک ) ۲  طبيعی ) ۱

  . زنيم تخمين میهای جديد را، فقط در اين كشور حدود يک ميليون نفر  ما بازار بالقوه برای تلفن  ۱ 83   
  تأثير گذاشتن، تحت تأثير قرار دادن ) ۲    تخمين زدن، برآورد كردن ) ۱
  عمل آوردن ] مواد خام و غيره[پردازش كردن؛ ] وتركامپي) [۴  پرورش دادن؛ توسعه دادن؛ رشد يافتن ) ۳

  . بودند، نجات دهد به دام افتادههايی را كه در ساختمان در حال سوختن  ديويد هر كاری در توانش را انجام داد تا بچه  ۱ 84   
  جدا كردن؛ جدا شدن ) ۲    حبس كردن، به دام انداختن ) ۱
  شدن ... كردن از، مانِع  جلوگيری) ۴  كشيدن، كش آوردن؛ امتداد داشتن ) ۳

        آزمون بزرگ گاج . بام نصب كرده بود كه صاحب قبلی خانه روی پشت وصل كردپدرم تلويزيون را به آنتنی   ۴ 85   
  اخراج كردن؛ پاک كردن، از بين بردن ) ۲  دهی كردن  منظم كردن؛ سازمان) ۱
  وصل كردن؛ وصل شدن ) ۴    منتقل كردن؛ منتقل شدن ) ۳
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        آزمون بزرگ گاج.  دهد ها را به همان شكل انجام می آن] هم[كارها به كارآمدترين شكل انجام شوند و معموالً خودش  اصرار دارد كهاو   ۳ 86   

  آوردن ] پزشک و غيره[داد زدن؛ ) ۲    دوام آوردن، طاقت آوردن ) ۱
كيد / اصرار ورزيدن بر ) ۳   تشكيل دادن، ساختن ) ۴  كه/ كردن بر / كه؛ تأ

لرزنـد و گـاهی حتـی خـودم  دستانم می. شوم عصبی می خيلیممكن است مطمئن به نظر برسم، اما موقع صحبت كردن در مقابل مردم،   ۴ 87   
  . گويم دانم چه چيزی می نمی

  بسيار، خيلی، زياد ) ۴  مكرراً، بارها ) ۳  لزوماً، ضرورتاً ) ۲  معموالً، عموماً ) ۱
  

های پزشكی قابل اتكا، تنها چند تا از چيزهايی هستند كه وجودشان را مديون دانشمندان و كامپيوترها، و مراقبتسفر فضايی، 
كننـد توضـيح  های ريز، و سـعی می تا اتم دورهای  كنند، از كهكشان دانشمندان دنيای طبيعی را مطالعه می. مخترعان هستند

) سـاخت نظريـه(ای از آزمايش، مشاهده و اسـتدالل نظـری  براساس چرخهكار يک دانشمند . بينند چه چيزی می] كه[دهند 
، آزمايشـی را كـرد عبـور میمنشور  كه ازبرای مثال، در قرن هفدهم، دانشمند انگليسی، ايزاک نيوتون با نور آفتابی . باشد می

ا پيشنهاد كرد كـه نـور سـفيد، تركيبـی از ر  ، اين نظريهمشاهده كردكه ) ها گروهی از رنگ( از طيفی ] با استفاده[او . انجام داد
ی  اختراع ممكن است نتيجـه. كنند فكر می تواند عملی شود میی جديدی كه  مخترعان افرادی هستند كه به ايده. هاست رنگ

، با ايـن وجـود. ها درست كرد اطالعاتش از نور و اتم به خاطر) ۱۹۲۷متولد (يک كشف علمی باشد، مانند ليزر كه تئودور ميمن 
  . كند اختراع كردند طور كار می های اوليه، اهرم را قبل از اين كه بدانند چهانسان.شرايط هميشه به اين شكل نيست

 

  دور، دوردست ) ۴  طبيعی ) ۳  متداول، معمولی؛ مشترک ) ۲  عميق، گود ) ۱  ۴ 88   
های  عبارت(های وصفی كوتاه شده  واره ی عبارت جای خالی، تست مربوط به مبحث جمله در ترجمه» كه«با توجه به وجود معنی  :توضيح  ۴ 89   

  : تواند صحيح باشد ی زير می های وصفی، يكی از دو گزينه معموالً در عبارت. است) وصفی
   (.p.p)قسمت سوم فعل ) ۲  دار ”ing“فعل ) ۱

حالـت ) عبـور كـردن از( ”pass through“نسبت به فعل ) به معنی نور آفتاب ”sunlight“(قبل از جای خالی كه اسم  با توجه به اين
  . شود دار كامل می”ing“فاعلی دارد، عبارت وصفی با فعل 

  ضميمه كردن، پيوست كردن ) ۴  بودن ... درگير كردن؛ مستلزمِ ) ۳  تشخيص دادن، فهميدن ) ۲  مشاهده كردن، ديدن ) ۱  ۱ 90   
تـوانيم سـاختار آن را دسـتكاری  دارای ساختار ثـابتی اسـت و نمی) اجرايی كردن، عملی كردن( ”put into practice“عبارت  :توضيح  ۱ 91   

قبل از جای خالی به كار رفتـه، در جـای  (idea)جا متعدی است و مفعول آن  در اين ”put“كنيم، عالوه بر اين، با توجه به اين كه فعل 
  . آمده است) ۱(ی  در گزينه ”put into practice“نياز داريم كه شكل مناسب آن برای  خالی به فعل مجهول

 رغمِ  علی) ۴  كه  به جای، به جای اين) ۳  به دليِل، به علِت، به خاطرِ ) ۲  در عوِض، به جای ) ۱  ۲ 92   
  

تعدادترين آهنگسازانی شود كه تا به او قرار بود يكی از با اس.در اتريش به دنيا آمد۱۷۵۶ولفگانگ آمادئوس موتسارت در سال
] كودک[موتسارت به عنوان يک ! او حتی قبل از هشت سالگی شروع به تصنيف و نواختن موسيقی كرد. حال زندگی كرده است

او در حـال . داد آموزش مـی] موسيقی[ترش  داد كه به خواهر بزرگ او به پدرش گوش می. سه ساله، از قبل عاشق موسيقی بود
پـدر موتسـارت متوجـه اسـتعداد . كرد كرد، و نواختن او را تقليد می موتسارت به خواهرش نگاه می. نواختن پيانو بود يادگيری

ی كه حت قبل از اينموتسارت . بود یی سريع موتسارت ياد گيرنده. دادن به پسرش را شروع كردآموزش  او. موتسارت در موسيقی شد
   .بنوازدرا لی كام های توانست آهنگ می پنج ساله شود،

كه بتوانـد كلمـات را بخوانـد يـا  او پيش از اين. ی موسيقی خودش را در سن پنج سالگی تصنيف كرد به زودی، موتسارت قطعه
به زودی، پـدر موتسـارت و . ی او بسيار كوتاه بود اولين قطعه! موسيقی را بخواند و بنويسد] قطعات[دانست چطور  بنويسد می

كز بزرگ موسيقی غرب اروپا سياحت كردند تمامدر ] شا[ خانواده او موسـيقی را . نواخـت موتسارت در شهرها موسيقی می. مرا
در جريـان ايـن . نواخـت دفعات متعددی او همراه بـا خـواهرش موسـيقی می. نواخت های سلطنتی می برای اشراف و خانواده

ها يوهـان  دان يكی از ايـن موسـيقی. آموخت] مطالبی را[ها  ها را مالقات كرد و از آن دان سياحت، موتسارت بعضی از موسيقی
زمانی كه موتسارت هشت ساله بود، شروع به تصنيف آهنـگ بـرای . ترين پسر يوهان سباستيان باخ بود كريستيان باخ، جوان
  . اش را تمام كرد به زودی، او تصنيف اولين سمفونی. اركستری كامل كرد

 ۲۰۰بـيش از . ی موسيقی سـاخت قطعه ۶۰۰سال داشت، اما بيش از  ۳۵او تنها . يا رفتاز دن ۱۷۹۱دسامبر سال  ۵موتسارت در 
  .شود سازان تاريخ شناخته میترين آهنگسال بعد، موتسارت هنوز به عنوان يكی از بزرگ

  

        آزمون بزرگ گاج يک از رويدادهای زير، در زندگی موتسارت اول اتفاق افتاد؟  كدام  ۴ 93   
  .خودش را تصنيف كرد  ی موسيقی موتسارت اولين قطعه) ۱
  . موتسارت شروع به نوشتن موسيقی برای اركستری كامل كرد) ۲
كز موسيقی اصلی اروپای غربی سياحت كرد) ۳   . موتسارت در تمام مرا
  . داد چه طور موسيقی بنوازد كه به خواهرش ياد می] در حالی[داد  موتسارت به پدرش گوش می) ۴
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        آزمون بزرگ گاج كند كه موتسارت كودک با استعدادی بود؟  گيری را تأييد می اطالعات متن، اين نتيجه  دامك  ۱ 94   

  . های كاملی را بزند توانست آهنگ كه حتی پنج ساله شود، می موتسارت پيش از اين) ۱
  . نواخت می] موسيقی[های سلطنتی  ف و خانوادهكرد، برای اشرا كه در شهرهای مختلف اروپا سياحت می موتسارت در حالی) ۲
  . سال داشت ۳۵موتسارت وقتی فوت شد، فقط ) ۳
  . شود ترين آهنگسازان تاريخ شناخته می موتسارت هنوز به عنوان يكی از بزرگ) ۴

  به احتمال زياد اين متن در كجا يافت خواهد شد؟   ۳ 95   
    ی موتسارت  در رمانی درباره) ۱
  ی موسيقی كالسيک  در كتاب شعری درباره) ۲
  دانان كالسيک  در يک كتاب بيوگرافی موسيقی) ۳
   ۱۷۹۱ی روزنامه از سال  در يک مقاله) ۴

        آزمون بزرگ گاج ی اصلی اين متن چيست؟  ايده  ۲ 96   
  . ی موسيقی تصنيف كرد قطعه ۶۰۰اش بيش از  موتسارت در طول زندگی) ۱
كنون زندگی كرده است ی بسيار با استعدادی بود و بزرگ شد تا يكی از بزرگ موتسارت بچه) ۲   . ترين آهنگسازانی شود كه تا
كز اصلی موسيقی در غرب اروپا سياحت كردند] اش[  پدر موتسارت و خانواده) ۳   . در تمام مرا
  . يقی بنوازندپدر موتسارت، هم به موتسارت و هم به خواهرش ياد داد چطور موس) ۴

  
 

. تپـد بار می ۹۰و  ۸۵قلبتان هر دقيقه بين . ی قلب شماستمشت شما تقريباً به اندازه.با يكی از دستانتان مشتی درست كنيد
گرچه قلب عضله! كند های خونی بدنتان، پمپاژ می مايل رگ ۶۰۰۰۰ليتر خون را از طريق  ۵آن در يک دقيقه حدود  ای قدرتمند  ا

دهد كه ممكـن اسـت يـک پمـپ  يک مطالعه توسط دكتر اريک ُرز نشان می. كند ری از افراد به خوبی كار نمیاست، قلب بسيا
  .مكانيكی به بسياری از آن بيماران كمک كند

آن بيماری نارسـايی . تواند خون كافی را به سرتاسر بدن پمپاژ كند قدر ضعيف است كه قلب نمی عضالت قلب بعضی از افراد آن
 از   ، كمـی بـيش۲۰۱۳در سـال ] كـه[گويـد  گزارشی از انجمن قلـب آمريكـا می. تواند مرگبار باشد شود، و می ه میقلبی ناميد

] بيماری[آمريكايی به آن  ۴۰۰۰۰۰گويد كه هر ساله حدود  گزارش ديگری می. بردند ميليون آمريكايی از نارسايی قلبی رنج می ۵
امـا . برنـد كمـک كننـد توانند به بسياری از افرادی كه از نارسايی قلبی رنج می یداروهای قوی يا پيوند قلب م. شوند مبتال می

  . كند، و پيوندهای قلب پرخطر است داروها هميشه كار نمی
پمـپ بـه . اند داده پزشكان يک پمپ مكانيكی را داخل بدن بعضی از بيماران كه منتظر پيوند قلبی بودند قرار ] كه[هاست  سال

تواند به جای پيوند قلب به طور  دهد كه اين پمپ می ی دكتر ُرز نشان می مطالعه. انجام دهد] درست[ارش را كرد ك قلب كمک می
  .آمريكايی را نجات دهند ۱۰۰۰۰۰ها ممكن است قادر باشند ساالنه جان  گويد، پمپ آن مطالعه می. دائمی استفاده شود

های كمكی بطنی در سايزها و اشكال مختلفی  دستگاه. شود می يا دستگاه كمكی بطنی شناخته VADپمپ مكانيكی به عنوان 
ای از پمپ از طريق پوست  لوله. توانند در قلب و شكم شخص قرار داده شوند ها می های پمپ  ترين اندازه كوچک. شوند عرضه می

كه در يک تسـمه در كنـار  ی باتری واحد كنترل دست كم به يک بسته. رود به واحد كنترل كه بر روی كمر شخص قرار دارد، می
 .بدن شخص قرار دارد، متصل است

  

        آزمون بزرگ گاج بردند؟  ، تقريباً چند آمريكايی از نارسايی قلبی رنج می۲۰۱۳انجمن قلب آمريكا، در سال ] اعالم[طبق   ۳ 97   
  ميليون  ۲۰بيش از ) ۲     ۱۰۰۰۰۰تر از  كم) ۱
   ۴۰۰۰۰۰) ۴    ميليون  ۵كمی بيش از ) ۳

توانند جان چند نفر را  ها در اياالت متحده می اين پمپ. حل مشكل نارسايی قلبی، دستگاه كمكی بطنی است كند كه يک راه متن بيان می  ۲ 98   
  نجات دهند؟ 

  در سال ] نفر[ ۱۰۰۰۰۰) ۲    در سال ] نفر[ميليون  ۵) ۱
  ]نفر[سالی چند ميليون ) ۴    در سال ] نفر[ ۶۰۰۰۰) ۳

گراف سوم نزديک) به طور دائمی( ”permanently“ی  كلمه  ۲ 99      . دارد ”forever“ترين معنی را به  در پارا
  هرگز ) ۴  هر چند وقت يک بار ) ۳  برای هميشه، تا ابد ) ۲  مدت كوتاهی ) ۱

  . باشد مربوط می............  متن عمدتاً به   ۱ 100   
  ی حل نارسايی قلب كاربرد پمپ مكانيكی به عنوان راه) ۱
  تری داشته باشيم تا از نارسايی قلبی پيشگيری كنيم  چطور زندگی سالم) ۲
  ها  های سالمتی برای انتخاب كردن از ميان آن های مختلف پمپ طراحی) ۳
  دهند  های قلب را چگونه در بدن قرار می پزشكان پمپ) ۴
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Aابتدا حاصل  ۴ 101    (A B)  آزمون بزرگ گاج :  يابيم را می        

    
A)حاال حاصل B) (A B)  يابيم را می :  

    
A)كه اين مجموعه برابر B) (B A)  ۴(ی  است، يعنی گزينه:(   

    
گانه محاسبه می  ۴ 102            آزمون بزرگ گاج :  كنيم حاصل هر عبارت را جدا

  / /            4 24 282 2 2 2 2 2 2 2 8 0 810 10 جواب نهايی10



/

( ) | | ( )

( )

         

    
    


     

44

33 3

4 2

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

4 2 42 0 04 2 2100 10 10
27 3 3 248 8 81000 10 10 10

1 1 132 2 2 2 2 2 22 2 2

  

   103 ۲    (x )( x ) x x x     2 3 21 2 3 2 3 2 3  

  

xx x x x xxx x
x x x xxx x

x
x x x

x

   
  

    
  

 
  

 

3 2 3 2
2

3 2 2

2

2

2 12 2 3 3 2
23 3

2 42 3 3
2 23 3 3 3

3233 2 42
3 32


  

قسمت، يعنی عدد ی ثابت خارج توان تقسيم را ادامه نداد، زيرا جمله می جا از اين 3
  . دست آمده است به 4

        آزمون بزرگ گاج   ۳ 104   

   
(x )

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


        
4 17 3 4 3 4 4 4 38 8 1 8 1 1 8   

   (x )(x )(x )(x x ) (x )(x )(x )(x )(x x )            2 2 2 2 21 1 2 2 4 1 1 1 2 2 4  
  . وجود ندارد) ۳ی  گزينه( x2شده، عامل دادههای  در بين گزينه

  .حاصل منفی است

كتور از  فا

 چاق و الغر مزدوج
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x  :  گيريم ابتدا راديكال را ناديده می  ۱ 105     2 2
2 2  

  x
x ( ) ( )

              
   2 2

2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21
4 2 22 2 2 2 2 2 2 2

  

          2 2 2 2 2 2 2 1 12 2 2   جواب نهايی2

   106 ۲    R RC
kk

        
53 26 27 27 399  

  : دهيم ها را انجام می بندی داده دسته

  
26 29
29 32
32 35
35







%42
38

  

  38 } x41  

  
41 44
44 47
47 50
50







%36
53

  

x)پنجم(ی وسط  درصد فراوانی نسبی دسته   x      %42 %36 %100 %100 %78 %22  
  : شود ای معلوم می ی اين دسته در نمودار دايره با تشكيل يک نسبت تناسب، زاويه

  /x x    22 22 360 79 2100 360 100
  

كز دستهxدر نمودار چندبر فراوانی، روی محور   ۳ 107    گـر داده قرار می) مطلق(ها فراوانی yها و روی محور  ها مرا هـای نمـودار را بـه  گيرد، پـس ا
        آزمون بزرگ گاج :  يمصورت جدول نمايش دهيم، دار

  i

i

x
f

2 3 4 5 6 7
1 1 3 5 4 2  

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

1 2 1 3 3 4 5 5 4 6 2 7 2 3 12 25 24 14 80 51 1 3 5 4 2 16 16  

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )          
 

2 2 2 2 2 22 1 2 5 1 3 5 3 4 5 5 5 5 4 6 5 2 7 5
16  

  /         2 9 4 3 0 4 8 28 7 1 7516 16 4  

        آزمون بزرگ گاج   ۴ 108   

   4 انحراف معيار2  2 4  
گر به داده   : شود اثر است، اّما به ميانگين نيز همان مقدار اضافه می ها مقدار ثابتی اضافه شود، روی انحراف معيار بی ا

  
/

/ / /
/

CV
x

CV

       
    



2 0 405 0 40 0 25 0 152 2 1 0 255 3 8 4
  

0/ضريب تغييرات   . يابد كاهش می 15
        آزمون بزرگ گاج   ۱ 109   

  f (x) x x f (x ) (x ) (x )       2 21 12 1 1 2 12 2  

  (x x ) x x x x x x            2 2 21 1 1 1 32 1 2 2 2 22 2 2 2 2  

  xf (x ) g(x) ( x x ) ( ) x x x x              
22 2 21 3 3 1 3 1 31 2 2 2 2 2 2 2 2  

  ضريب تغييرات اوليه
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        آزمون بزرگ گاج   ۳ 110   

  
y

x

y x x x x A

y x y ( ) y B





           


          


0

0

482 8 0 2 8 2 8 42 0
02 8 2 0 8 0 8 8 8

  

  
A B

M

A B
M

x x
x

M M
y y ( )y

   


     

4 0 2 22 2
40 8 42 2

  ABوسط  

  M MOM x y ( ) ( )          2 2 2 22 4 4 16 20 4 5 2 5  

)cهای اين معادله ضرب ريشه است، يعنی حاصل ۱ضرب دو عدد معكوس برابر  حاصل  ۳ 111    )a
  : است ۱برابر  

  c a ca   1  

  : در نتيجه

  mm m m m (m )(m )
m
             

2 2 22 2 0 2 1 0 1  

mازای اّما توجه كنيد كه به  2 اصالً جواب ندارد  معادله:    m : ( ) x x ( ) x x( )          2 2 22 2 2 6 2 0 4 6 4 0  
  ( ) ( )( )    26 4 4 4 36 64 28  

  . باشد ۱تواند  فقط می m در نتيجه مقدار . منفی است، معادله فاقد جواب است و چون
   :دهيم دو معادله را مساوی هم قرار می  ۱ 112   

  y x x x x x x x x x x (x )(x )
y x

                      
 

2 2 2 21 1 2 1 2 0 2 3 0 3 1 0
2

  

  
x x y ( ) A

x x y B

            

         


33 0 3 2 3 2 3 5 5
11 0 1 2 1 1 1

  

  A B A BAB (x x ) (y y ) ( ) ( ) AB               2 2 2 23 1 5 1 16 16 32 16 2 4 2  
 :های انجام اين كار برابر است با است و طبق اصل ضرب تعداد راه 2!مربی برابر ۲جايی  و جابه 6!ورزشكار برابر ۶جايگشت   ۴ 113   

   ! ! ( ) ( )           6 2 6 5 4 3 2 1 2 1 720 2 1440  
و  ۱۰۲ی اول  ی حسـابی بـا جملـه اسـت، يعنـی يـک دنبالـه ۱۹۸و آخرين عدد  ۱۰۲عدد  ۲۰۰و  ۱۰۰بين  ۳پذير بر  اولين عدد بخش  ۲ 114   

  : داريم ۳و قدرنسبت  ۱۹۸ی آخر  جمله
  , , ,102 105 198  

  na a (n )d (n ) n          1 1 198 102 1 3 198 102 3 3  

  n n n       9996 3 3 99 3 333  

  n n
nS (a a ) S ( ) ( )        1 33

33 33102 198 300 33 150 49502 2 2  

        آزمون بزرگ گاج   ۳ 115   
  n n nS ( F ) (F ) S ( F ) (F )      1 17 17 162 1 2 1  

   :دانيم می
  F F F 18 16 17  

  F F F       17 17 172584 987 2584 987 1597  
  S ( ) ( )       17 2 1597 987 1 3194 986 4180  

  هاxتالقی با محور 

  هاyتالقی با محور 
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   116 ۲    logx log y logx log( y ) logx log y log(xy) xy xy             22 0 0 0 0 10 1  

  x y

xy

  




5
2

1
  

5برابر) S(مجموع دو عدد 
باشـند را  yو  xهای آن  ی دومی كه ريشه ی درجه توان معادله است، پس می ۱برابر ) P(ها  ضرب آن و حاصل 2

    :طور نوشت اين
S
Px Sx P x x


      
5

2 22
1

50 1 02  

  : ضرب كرد ۲توان طرفين معادله را در عدد  برای راحتی محاسبات می

  x x b ac ( ) ( )( )           2 2 22 5 2 0 4 5 4 2 2 25 16 9  

  
x( )bx , x

a ( ) x

                


1
1 2

2

5 3 8 25 9 5 3 4 4
2 2 2 4 5 3 2 1

4 4 2
  

  | x y | | x x | | | | | | |       1 2
1 4 1 3 32 2 2 2 2  

        آزمون بزرگ گاج   ۳ 117   

  /    32 12 20 2 0 021000 1000 1000   نرخ رشدنرخ زاد و ولدنرخ مرگ و مير100

  / /P P , r , t ?  02 4 0 02  

  / / / / / / / /t t t tP P ( r) P P ( ) ( ) log log( ) log t log          0 0 01 2 4 1 0 02 2 4 1 02 2 4 1 02 2 4 1 02  

  / / /

/ / /

log log logt log log log


    
 

2 4 1 3956 1 0 395624 10 461 02 102 100 2 0086 2 0 0086  

كزيمم درآمد       ۱ 118    bR(x)تعداد كاال در حالت ما x x x
a ( )
       



21 50 5050 2008 2 1 12 8 4
  

كزيمم سود، بايد معادله   : ی سود را داشته باشيم برای يافتن تعداد كاال در حالت ما

  P(x) R(x) C(x) ( x x) ( x) x x x x x              2 2 21 1 150 150 30 50 150 30 20 1508 8 8  

كزيمم سود      bxتعداد كاال در حالت ما
a ( )
    


20 20 802 1 12 8 4

  

  :  اختالف اين دو برابر است با 200 80 120  
S)دختر، دختر(، )پسر، دختر(، )دختر، پسر(، )پسر، پسر({  : ی دو فرزندی ای خانواده فضای نمونه  ۱ 119    {  

1احتمال نظری تولد دو دختر برابر
72برابر) چه مسأله گفته است آن(است و طبق احتمال تجربی  4

  : بوده پس 320

  /     1 72 80 72 8 1 0 0254 320 320 320   اختالف احتمال تجربی و احتمال نظری40

        آزمون بزرگ گاج :  كنيم از پيشامد مكمل استفاده می  ۲ 120   
A.باشد ۴تر از  الاقل يكی از دو تاس بزرگ     

A.نباشند ۴تر از  كدام بزرگ هيچ) بيايند ۴تر يا مساوی  هر دو تاس كوچک(     

P(Aی پيشامد مكمل برای محاسبه )( ) 4بياينـد، ۴تر يا مسـاوی  ها كوچک كه هر كدام از تاس توان گفت احتمال آن می
يعنـی. اسـت 6

A { , , , }  1 2 3    :، پس4

  P(A )    4 4 16 4
6 6 36 9  

  P(A) P(A )      4 9 4 51 1 9 9 9   
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ی اسالمی ارتقـای سـطح فرهنگـی و تعـالی  ی مصرفی غيراسالمی، افزايش مصرف و رفاه زياد و تجمالت؛ و هدف جامعه هدف جامعه  ۴ 121   

هايشان نيازهای نامحدودی دارند و برای رفع اين نيازها به منابع و امكانـات  هر دو جامعه با توجه به خواسته. فكری انسان است
       آزمون بزرگ گاج   .نيازمندند

گون، توليد كاالها و خدمات را در جامعه افزايش دهند كنند با به كارگيری سياست ها سعی می دولت  ۲ 122    زيرا افزايش ميـزان توليـد  ،های گونا
 .ی اقتصاد است دولت در عرصه» موفقيت«ی  نشانه» كاال و خدمات«

 .باشد جانبه می ی همه توسعهجامعه به سمت ای برای سرعت بخشيدن به حركت  وسيلهرفع فقر در جامعه   ۴ 123   
 .كنند ها هدف اخذ ماليات را عنوان می ساير گزينه

  )الف  ۱ 124   

,تومان    , , ,  20150 000 000 30 000   ی استهالک ساليانه هزينهی ا قيمت كاالی سرمايه نرخ استهالک ساليانه ی استهالک ساليانه هزينه000100

,سال   ,
, , 150 000 000

30 000 000 عمر مفيد5 عمر مفيد كاال  

  )ب و ج
,تومان   , , ,  22150 000 000 33 000   ميزان كاهش قيمت كاال000100

,تومان   , , ,  150 000 000 33 000 000   قيمت جديد كاال117,000,000

,تومان   , , , 117 000 000 23 400 ی جديد ی استهالک ساليانه هزينه0005 ی جديد ی استهالک ساليانه هزينه  

,46,800=تومان    ,)سال(000 , 23 400 000   استهالک دو سال آخری  هزينه2
   

هستند كه طی يک سلسله اقـدامات، باعـث  های توليدی فعاليتمحصوالت كشاورزی، صنعتی، خدمات نهايی و غيره، همگی حاصل   ۲ 125   
انسان  كار و تالشكه اين فرآيند صورت گيرد نياز به  شود، برای اين ها به كاالها و خدمات نهايی می و تبديل آن تغيير منابع و امكانات

       آزمون بزرگ گاج   .باشد می

   126 ۲     

 اسناد خزانه 



 ».بدون ريسک هستند«
  .شود ی اوراق می تر است كه موجب سود دارندهها نسبت به قيمت اسمی اوراق كمقيمت فروش آن

  .شود كار گرفته می های عمرانی، توليدی يا خدماتی به فقط در طرح  اوراق مشاركتمنابع حاصل از 
  .هستند» ربا«گيرد پس مشتمل بر  ها بهره تعلق می شوند و به آن كار گرفته می در بانكداری غيراسالمی به   اوراق قرضه

  .شوند ربا، به جای اوراق قرضه در كشور ما استفاده میبه منظور پرهيز از   اوراق مشاركت
 .شود ی سهم خود در مالكيت شركت و سود و زيان آن شريک می ی اين اوراق به اندازه دارنده  اوراق سهام

   127 ۲    
  (GDP)توليد ناخالص داخلی  كنند  ارزش توليد افراد كشور كه در داخل كشور خود زندگی می ارزش توليد خارجيانی كه در اين كشور اقامت دارند   

GDPآالت صنعتی و پوشاک  مواد غذايی، ماشين خدمات  خارجيان مقيم كشور      
GDPيارد ريال ميل      195 65 35 295  

  توليد خالص ملی كنند  ارزش توليد افراد كشور كه در داخل كشور خود زندگی می اند ارزش توليد افراد كشور كه مقيم خارج ی استهالک  هزينه  
  يا  

  (NNP)توليد خالص ملی   (GDP)توليد ناخالص داخلی  ارزش توليد افراد كشور كه مقيم خارجند  ارزش توليد خارجيان مقيم كشور  ی استهالک  هزينه  

NNPميلياردريال
   

    295 25 35 45 240  

  NNP  
240
30  (NNP) ی خالص ملی سرانه8000

        آزمون بزرگ گاج .  ايم نظر كرده از صفرها صرف :توجه

ای قيمت كاالی سرمايه
ی استهالک ساليانه هزينه

 جمعيت كل
ميليارد ريال

ميليون    

 قيمت جديد
 عمر مفيد
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 .باشد می تفاوت در نيازهاگر  در مناطق يا كشورهای مختلف بيان» خط فقر«اختالف سطح حداقل معيشت ) الف  ۴ 128   

كو) ب   .های صنعتی اين سازمان شد موجب افزايش توانايی پيوستن اعضای جديد به سازمان ا
  . شود ، منجر به تداوم كار بسياری از توليدكنندگان میيا مواد اوليه از كشورهای ديگر آالت و لوازم يدكی واردات ماشين) ج

تقسـيم  بلندمدت و تخصيص اعتباری مدت كوتاهها است كه به دو گروه تخصيص اعتباری  آن اریعمليات اعتبها  ترين خدمت بانک مهم  ۲ 129   
       آزمون بزرگ گاج .شود می

شود و در نهايت برای  ی هر قسمت از درآمد شخص با نرخ مربوط به همان طبقه محاسبه می ی ماليات به نرخ تصاعدی طبقه در محاسبه  ۲ 130   
 . شوند ها با هم جمع می ت ماهيانه اين ُخرده مالياتبه دست آوردن ماليا

  , , , , 1 200 000 700 000 500  الف( 000

,تومان ماليات    5500 000 25000100 

  , , , , , , 2 500 000 1 200 000 1 300 000  
  , , , 101 300 000 130 000100  

  , , , , , , 5 000 000 2 500 000 2 500 000  
  , , , 202 500 000 500 000100  

  , , , , , 5 700 000 5 000 000 700 000  

  , , 25700 000 175 000100  

830,تومان   000 , ,    25000 130 000 500 000   ماليات ماهيانه175000
  ب(درآمد خالص ماهانه  درآمد ناخالص ماهانه  ماليات ماهانه   
,تومان   ,4 870 000 , , ,  5 700 000 830   درآمد خالص ماهانه000

  . كند شدت تغيير نمی ای، با اندكی افزايش يا كاهش در درآمد فرد ماليات او به ی ماليات براساس نرخ تصاعدی طبقه در محاسبه) ج
       آزمون بزرگ گاج توسعه   های برخورداری از آموزش افزايش فرصت  ۳ 131   

 توسعه   مير نوزادان و  كاهش نرخ مرگ

واحد خريداری  ۴۰شده فقط  واحد كاالی عرضه ۱۴۰يعنی از . واحد است ۴۰واحد اّما ميزان تقاضا  ۱۴۰، ميزان عرضه ۱۲در قيمت ) الف  ۱ 132   
  : ابراين درآمد توليدكننده برابر است باشود، بن می

   40 12 480  
كننده برابـر اسـت بـا بنـابراين پرداختـی مصـرف .واحد است ۹۰واحد اّما ميزان تقاضا  ۵۶، ميزان عرضه ۷در قيمت ) ب 56 7 392 ،

گرچه    . كننده خريداری شده است واحد از آن توسط مصرف ۵۶واحد كاال تقاضا شده است اّما فقط  ۹۰ا
   :، پسواحد ۸۰ميزان عرضه  یواحد است و در قيمت تعادل ۱۱۰ميزان عرضه  ،۱۰در قيمت ) ج

واحد مازاد عرضه نسبت به تعادل   110 80 30  
  ».شويم قيمت تعادلی است بنابراين با مازاد عرضه مواجه می ، باالتر از۱۰قيمت « :نکته

تر از قيمت تعادلی قرار دارد با كمبود عرضـه  پايين ،۶واحد است و چون قيمت  ۴۰ميزان تقاضا واحد و  ۱۰۰، ميزان عرضه ۶در قيمت ) د
  .شويم مواجه می) يا مازاد تقاضا(

 واحد كمبود عرضه نسبت به تقاضا  100 40 60 

كـه (  مانند قطر و چين دو گروه از كشورهای استثناءكه ) ۳(ی  جز گزينه باشند به ی موارد در رابطه با جدول مورد سؤال درست می همه  ۳ 133   
       آزمون بزرگ گاج .كند را عنوان می) شان هماهنگی وجود ندارد های رشد و توسعه بين شاخص

   134 ۳    
  : ها بررسی سایر گزینه

  .اشتباه است) ۱
  .مثال طرفداران اقتصاد دولتی است) ۲
  .اقتصاد دولتی است استدالل طرفداران) ۴

ی شخص  درآمد ماهيانه  

گاج
ى 

سر
سرا

ى 
نها

مو
 آز

www.konkur.in

forum.konkur.in



  
  انسانيچهارم  پاسخ  )اختصاصي(زبان و ادبيات فارسي   |  20

 
       آزمون بزرگ گاج      ۴ 135   

 های غيرديداری سپرده های ديداری و غيرديداری  مجموع سپرده ) يا حساب جاریيا چک و (های ديداری  سپرده  
واحد    16500 3500   های غيرديداری سپرده13000

  الف(های غيرديداری  سپرده دار  مدت ی هسپرد انداز  پس ی هسپرد  

x)واحد(دار  های مدت سپرده   x


   13000 4500 8500  
  انداز های پس سپرده انداز  های ديداری و پس مجموع سپرده های ديداری  سپرده  

)واحد(    8000 3500   انداز های پس سپرده4500
  ب( نقدينگی ها  اسكناس مسكوكات  ) ديداری غيرديداری (های  سپرده  

)واحد(  
 

   9500 3800 16500   نقدينگی29800
)واحد(    2 9500   مسكوكات 38005

  ج( حجم پول نقدينگی  غيرديداری   
)واحد(    29800 13000  حجم پول 16800

  
/  )تناسـب بـا بلبـل، غنچـه/ معنی نادرسـت (ـ بلبل ۲) معنی درست(ـ عدد هزار ۱: هزار: ايهام تناسب :)۲(ی  ها در گزينه بررسی آرايه  ۲ 136   

فغان كند و غنچـه پـرده از رخ , مست باشد, كه بلبل اين: ی مكنّيه استعاره/  )شكفتن: جا اين(كنايه از آشكار كردن : پرده برانداختن: كنايه
        آزمون بزرگ گاج است و مست: جناس ناقص/  .براندازد

 چشم يار استعاره از: نرگس: استعاره  ۴ 137   
  ـــ: تعليل حسن

  : ها بررسی سایر گزینه
  باغ و باز: جناس ناقص) ۱

  )تناسب با بلبل/ معنی نادرست (ای شكاری  ـ پرنده۲, )معنی درست(ـ دوباره ۱: باز: ايهام تناسب
  )ی تشبيهی اضافه( تشبيه غم به قيد: قيد غم: تشبيه) ۲

  )بار ۷( »ر«و ) بار ۷(» د«های  تكرار صامت: ی حروف نغمه
  تلخی هجران : آميزی حس) ۳

  اشاره به داستان خسرو و شيرين: تلميح
 : ها های بيت بررسی آرايه  ۲ 138   

  اعتبار كردن آن كنايه از بی: شأن يا نقش چيزی را شكستن/ كنايه از حرص و طمع نداشتن : سير چشم بودن ):»الف«بيت (كنايه 
  )ع(اشاره به داستان حضرت يوسف ): »د«بيت (تلميح 
  قفل كليد): «ه»بيت ( )تضاد(طباق

  ) ی تشبيهی اضافه(سفال جسم ): »ب«بيت (بليغ اضافیتشبيه 
  بخشی به بحر و دريا  جان): »ج«بيت ( همكنيّ ی  استعاره

  / . كـه روز ماننـد شـب، تاريـک باشـد اين: پـارادوكس/ ) تاريـک(و تـار ) ی مـو دانـه(تـار : جناس تـام: )۴(ی  های گزينه بررسی آرايه  ۴ 139   
ی  اضـافه(مـاه رخسـار : بليـغ تشبيه/ ) تناسب با مـاه و روز/ معنی نادرست (ـ خورشيد ۲) معنی درست(ـ محّبت ۱: مهر: ايهام تناسب

  تشبيه روز شاعر به موی معشوق) / تشبيهی
       بزرگ گاج آزمون ـ صدق۲قامتی  ـ اعتدال و راست۱: راستی ):«ه»بيت (ايهام    ۱ 140   

  اهّمّيتی طعنه بی/ آوران  زبان/ آزاده   = بيهوده زبان دراز كردن/ سوسن / سرو : )»ج«بيت ( )اسلوب معادله( تشبيه تمثيل
  )ع(بخش حضرت عيسی  اشاره به دم روح ):»د«بيت (تلميح 
  های بنفشه  استعاره از برگ: زلف ):»الف«بيت (حه مصرّ ی  استعاره
  .های گل الله است شدن برگ) سرخ(موجب خونين , ظلم و ستم باد ):»ب«بيت (تعليل   حسن
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        آزمون بزرگ گاج    ۲ 141   

ـــــيقش  ـــــون عت ـــــابلی چ ـــــدرق ـــــر    ان  ب
  

ــــــاتلی هم ــــــدرش  ق ــــــو حي ــــــرچ  در    ب
  

  ي اصلي ي دوم   قافيه قافيه                                      ي اصلي ي دوم   قافيه قافيه                                     

  ـــ  : قاعده/ ـــ : حروف رویّ / ـــ : حروف اصلی/  ی: حرف الحاقی/  ی: حرف قافيه/  نبی ـ علی: های قافيه واژه  ۳ 142   
گر حّداقل حروف قافيه نيامده باشد، قافيه غلط است :توجه   . ا

  صامت+ به ترتيب مصّوت : ۲ی  مطابق قاعده/ » و«يا  »ا«: ۱ی  مطابق قاعده ):اصلیحروف (حداقل حروف قافيه 
  :تقطع بيت سؤال  ۲ 143   

  جان  ُل   عقـ  نِ   تا  بسـ  زِ   ست  ديـ  صِ   قا  ست  كيـ  گل
  ـ    ـ    ـ ـ   ـ  ـ   ـ  ـ
  گل  لِ   ما  جَ   هُ   جا  زِ   ست  ايـ  عِ   رقـ  ست  چيـ  گل

  ـ      ـ    ـ    ـ  ـ
ـ

    ـ    ـ  

  فاعلن مفاعيُلفاعالُت مفعوُل 
  )مضارع مثّمن اخرب مكفوف محذوف(مفاعيُل فاعلن مفعوُل فاعالُت 

 مستفعلن مفاعُل مستفعلن فعل
  ):۲(ی  گزينهتقطيع 

  نی  ُک   ذر  ُگ   يش كو ِر َسـ بر ز با کِ   نم  دا
  ـ    ـ    ـ ـ   ـ  ـ   ـ  ـ
  گوی  بـِ   هان  نَ   در نش َم ِث دی َح ود نَ   بشـ  گر
  ـ    ـ    ـ ـ   ـ  ـ   ـ  ـ

  فاعلن مفاعيُل فاعالُت  مفعوُل 
  )مضارع مثّمن اخرب مكفوف محذوف(مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن 

  مستفعلن مفاعُل مستفعلن فعل
  : ابیاتسایر وزن بررسی 

  مفعول فاعالتن// مفعول فاعالتن ) ۱
  مفعول مفاعيلن // مفعول مفاعيلن ) ۳
  مفاعلن فعالتن // مفاعلن فعالتن ) ۴

        آزمون بزرگ گاج :وزن و گروه هر وزن   ۲ 144   
  )۳گروه  (مفتعلن مفتعلن فاعلن ) ۱
  )۵گروه ) ( مفعول فاعالتن// مفعول فاعالتن (مستفعلن فعولن // مستفعلن فعولن ) ۲
  )۳گروه  (مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن ) ۳
  )۳گروه  (مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن ) ۴

  :)۳(ی  گزينهتقطيع   ۳ 145   

 قلب                
             

  ت  تِ   یَ   وی  هو  خِ   شا بـِ  سد ِر َن بر سی كـَ   تِ   دسـ

      ـ  ـ    ـ    ـ      ـ  ـ      ـ
ـ

  

  نی  كـَ   نَ   بر  بن  خُ   بی زِ او ِت يـَ  لی نخـ گِ   رَ   تا
  ـ      ـ  ـ    ـ  ـ   ـ ـ     ـ

             
          قلب

  مفتعلن  مفتعلن مفتعلن مفتعلن
        آزمون بزرگ گاج )رجز مثّمن مطّوی(مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 
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  : ها گزینهسایر بررسی 

۱ (  
  ری  ذَ   ُگ   من  بر  چُ   ت مسـ نی ُک ت مسـ را مـَ   نِ   جا
  ـ      ـ  ـ     ـ ـ   ـ ـ     ـ
  نی  كـَ   شِ   هم  در  چُ   ف زلـ نی ُک ت پسـ را مـَ   لِ   عقـ
  ـ      ـ  ـ     ـ ـ   ـ ـ     ـ

  مفتعلن  مفتعلن مفتعلن مفتعلن
  )رجز مثّمن مطّوی(مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 

۲ (  
  خت  رُ   ُف   زل  را  مـَ   د كر نی مـَ  ِر اهـ ُی دی  زَ   ايـ

    ـ
ـ



  

ـ

  ـ      ـ  ـ      ـ  ـ      ـ  

  نی  مـَ   رِ   اهـ  یُ   دی  زَ  زی را مـَ  ِن جا هان ر  ز  با

    ـ  ـ      ـ  ـ      ـ
ـ



  

ـ

  ـ      ـ  

  مفتعلن  مفتعلن مفتعلن مفتعلن
  )رجز مثّمن مطّوی(مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 

۴(  
ـَ   زِ   تن  هم  ُل   دِ  هم ود َر بـِ  يی يا بـِ   تـُ   چن   رم  ب
  ـ      ـ  ـ     ـ ـ   ـ ـ     ـ
ـُ   کِ   دل ـُ   چِ  تن لی ِد ُت تا ود ب   نی  تـَ   ُت   تا  ود  ب
  ـ      ـ  ـ     ـ ـ   ـ ـ     ـ

  مفتعلن  مفتعلن مفتعلن مفتعلن
  )رجز مثّمن مطّوی(مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن 

        آزمون بزرگ گاج    ۱ 146   
  تی  مسـ دو َر َگ ننـ ک كن مـ  تی  مسـ
  ـ  ـ ـ   ـ  ـ   ـ  ـ
  ری  زا دو َو َن نشـ ک كن مـ  ری  زا
  ـ  ـ ـ   ـ  ـ   ـ  ـ

  مفعولن مفاعل مستفعلن
  )مكفوفمضارع مسّدس اخرب (مستفعلن مفاعل مفعولن 
 مفعول فاعالت مفاعيلن

   147 ۳     
  : وزن ابیاتبررسی 

  مفعول مفاعلين // مفعول مفاعلين ) ۲  مفعول فاعالتن// مفعول فاعالتن ) ۱
  مفاعلن فاعلن // مفاعلن فاعلن ) ۴  )تكرار اركان(مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن ) ۳

  :)۴(ی  تقطيع گزينه  ۴ 148   

  حذف همزه    
               حذف همزه  

  
  

ـَ  گر دَ   يـَ   شا   هی  گـَ   ما  دَ   در  زِ   کِ  ای نی كـُ  ظر ن
  ـ    ـ    ـ     ـ ـ  ـ  ـ     ـ
ـَ   ور َ نی كـُ   ن   هی  گـَ   حر  سـَ   لِ   دِ   دِ  دو ند كُـ  ثر ا

      ـ  ـ    ـ    ـ      ـ
ـ

    ـ    
  ـ

                                           
    كوتاه به بلند   تغيير كّمّيت مصّوت  

  

  مفاعلن  مفتعلن مفاعلن مفتعلن
        آزمون بزرگ گاج ) رجز مثّمن مطّوی مخبون(مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 
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  : ها گزینهسایر بررسی 

۱ (  
  هی  سـَ   ام  دِ   دی  نَ   و سر تت َم قا ِن حسـ ِب   کِ   ای
  ـ    ـ    ـ     ـ ـ  ـ  ـ     ـ
  هی  ِب   تان  س  دو  مِ   هَـ  از نی كـُ  نی مـَ  دشـ مِ   هَـ  گر
  ـ    ـ    ـ     ـ ـ  ـ  ـ     ـ

  مفاعلن  مفتعلن مفاعلن مفتعلن
  ) رجز مثّمن مطّوی مخبون(مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 

۲ (  
ـُ   ر  جو   هی  رَ   بر  د  ننـ  كـُ   ر جو مان كـِ  حا ِک كن ب
  ـ    ـ    ـ     ـ ـ  ـ  ـ     ـ

ـَ   رو  ِب   هد  دَ   بـِ  تن شد د بنـ ی پا کِ   ر  شيـ   هی  ب
  ـ    ـ    ـ     ـ ـ  ـ  ـ     ـ

  مفاعلن  مفتعلن مفاعلن مفتعلن
  ) رجز مثّمن مطّوی مخبون(مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 

۳ (  
ـَ   از   هی  رَ   همـ  ُت   ود  رَ   بـِ  ور ود َر جا كُـ  رت ظـَ   ن
  ـ    ـ    ـ     ـ ـ  ـ  ـ     ـ
  هی  دَ   می  نـِ   ره  دُ   مـَ  آ نی كُـ  می نـِ  ها رَ   ُت   رفـ
  ـ    ـ    ـ     ـ ـ  ـ  ـ     ـ

  مفاعلن  مفتعلن مفاعلن مفتعلن
  ) رجز مثّمن مطّوی مخبون(مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن 

        آزمون بزرگ گاج .شعر سبک خراسانی است» زبانی«های  اين گزينه از ويژگی  ۴ 149   
 .است ت مورد وصف پرداختهبه هجو و بدگويی از شخصيّ ) ۴(ی  شاعر در گزينه  ۴ 150   

  .است »تئوفيل گوتيه«از ) ۳(ی  شده در گزينه عبارت نقل  ۳ 151   
 .از شاعران دربار طاهريان است» ادغيسیی ب حنظله«شده در سؤال، منسوب به   ابيات مطرح  ۳ 152   

 تأثير تربيت: مضمون حكايت/ تأثير تربيت : باب هفتم  ۴ 153   

 .كرد تخلّص می» حقايقی«است كه در آغاز شاعری » خاقانی شروانی«معروف به » الّدين بديل افضل«عبارت سؤال، معّرف   ۳ 154   

ی مغول را به تمامی درک كرده است و قتل عام مغوالن را بـه  ی پرآشوب حمله بختی است كه دوره از شاعران نگون» الّدين اصفهانی كمال«  ۲ 155   
 :   ی خونين سروده است در اصفهان با چشمِ خود ديده و اين رباعی دردناک را بعد از آن واقعه ۶۳۳سال 

 كـــس نيســـت كـــه تـــا بـــر وطـــِن خـــود گريـــد«
  

ـــــا ـــــر ح ـــــدب ـــــد گري ـــــردم ب ـــــاِه م  ِل تب
  

ـــرده ـــرِ م ـــر س ـــود دی ب ـــيون ب ـــد ش  ای دو ص
  

ـــد ـــد گري ـــر ص ـــه ب ـــت ك ـــی نيس ـــروز يك  »ام
  

كانی«معّرف , عبارت سؤال  ۲ 156           آزمون بزرگ گاج .است »دلگشای  رساله«ی  پديدآورنده» عبيد زا

كثريّت مجلس چهارم سر سازگاری نداشت » ی عشقی ميرزاده«  ۳ 157    های  او كه از دسيسه. كرد ها انتقاد می و به شّدت از كارهای آنبا نمايندگان ا
ی قاجـار بـه رضـاخان نـدای جمهوريّـت را سـر  كه همين نمايندگان برای انتقال سلطنت از سلسله   زمانی, ی سياست باخبر بود پشت پرده

 .ا آنان سرودرا در ضّديّت ب» نامه جمهوری«ی مهّم  ها به مخالفت برخاست و منظومه با آن, دادند
  :شود نامه با اين بند آغاز می جمهوری

ــــن كشــــور محــــال اســــت« ــــدر اي ــــی ان  ترّق
  

ــــت قحط ــــن مملك ــــه در اي ــــت ك ــــال اس  الّرج
  

 خرابــــــی از جنــــــوب و از شــــــمال اســــــت
  

ـــــال اســـــت ـــــوق آزادی وب ـــــن مخل ـــــر اي  ب
  

  »دريغ از راه دور و رنج بسيار
گون: مجنون السا/ آلبر كامو : تفاهم سوء/ فدريكو گارسيا لوركا : شاعر در نيويورک: آورندگان آثار نام درست پديد  ۲ 158      لويی آرا
پندارنـد  چنـان كـه مـردم می مـرگ آن«: گويـد ی مرگ می او درباره. مرگ است» يوسف ادريس«های  يكی از موضوعات محوری در داستان  ۴ 159   

 ».بلكه محّبت و مهربانی ديدم در مرگ وحشتی پنهان نيافتم،. ام من آن را از نزديک شناخته. ترسناک نيست
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        آزمون بزرگ گاج ارزشی خود  شرمندگی از بی/ ارزشی خود پی بردن  به بی/ ارزشی شاعر  بی ):۴(ی  مفهوم گزينه  ۴ 160   

  موتوا قبل اَن تموتوا / از خود گذشتن / نفی خود كردن  :ها مفهوم مشترک ساير گزينه
  بدون هيچ تالشی به عشق رسيدن ):۲(ی  مفهوم گزينه  ۲ 161   

 ورزی توصيه به عشق :ها زينهمفهوم مشترک عبارت سؤال و ساير گ
  ی معشوق كردن  مالحظه ):۴(ی  مفهوم مشترک بيت سؤال و گزينه  ۴ 162   

  : ها سایر گزینه مفهوم
  بيان درماندگی و طلب بخشش ) ۲  و اظهار فروتنیبيان سختی فراق و طلب عنايت از معشوق ) ۱
  نشينی  توصيه به اعتكاف و گوشه/ زندگی بخشی خلوت درويشانه ) ۳

  ضرورت رهبر  ):۳(ی  مفهوم مشترک بيت سؤال و گزينه  ۳ 163   
  : ها سایر گزینهمفهوم 

  بيان استقالل و مّتكی به خود بودن ) ۲  . ی ذات اوست دهنده ی هر كس نشان هّمت و اراده) ۱
  عظمت استغنا / نيازی   ارزشمندی بی) ۴

 شكوه از فراق طوالنی :)۱(ی  گزينهمفهوم   ۱ 164   
  .هركه عاشق است زنده است و هركه عاشق نيست مرده :ها گزينهمفهوم مشترک عبارت و ساير 

        آزمون بزرگ گاج توأم بودن زشت و زيبا و عيب و حُسن ):۲(ی  مفهوم مشترک بيت سؤال و گزينه  ۲ 165   
  : ها سایر گزینهمفهوم 

 رنج عاشقیاره به تهّجد و اش) ۳  لّذت جفای معشوق. / هرچه از دوست رسد نيكوست) ۱
  های طبيعت برتری معشوق بر زيبايی/  ابراز عاشقی) ۴

  
 ۱۶۶ـ  ۱۷۱(ترين جواب را در ترجمه، تعريب و يا مفهوم مشّخص كن  ترين و دقيق درست:(  

گر  :إن  ۳ 166            آزمون بزرگ گاج )]۴(و ) ۱(های  رد گزينه[ا
  )]۴(و ) ۲(های  رد گزينه[كنار بزنند  :نّحت

  ])۲( ۀنرد گزي[نيروهای ستم  :قوی الظلم
  )]۴(و ) ۱(های  رد گزينه[كاروان علمی  :الركب العلمّي 

  )]۲( ۀرد گزين[هايی نو  صفحه :صفحات جديدة
  )]۴(و ) ۱(های  رد گزينه[ها قادر هستند  آن :هم قادرون

  )]۳(و ) ۱(های  رد گزينه[شناسی  های باستان حفاری :التنقيبات األثريّ‗  ۴ 167   
  ]ها رد ساير گزينه[انجام پذيرفت , صورت پذيرفت :تّمت

  ]ها رد ساير گزينه[كشف كرد، آشكار كرد  :كشفت عن
  ]ها رد ساير گزينه[تعدادی  :عدد

  )]۲(و ) ۱(های  رد گزينه[تمدنی قديم , تمدن قديم :حضارة قديم‗
  )تابوت(سه جسد , رسه پيك :ثالث‗ نعوش

  )]۲(رد گزينۀ [دو مجسمه  :تمثاالن
» لِـَم تَبنـي«: در اين گزينه بايد آن را به شـكل دوم بخـوانيم) برای چه؟(» لِمَ «, )حرف جزم(» لَمْ «: توانيم بخوانيم را به دو شكل می» لم«  ۱ 168   

گر جازمه بود) كنی؟ برای چه بنا می(  ) ای بنا نكرده: (»تَبنِ  لَمْ «: شد میبايد حرف عله از آخرِ فعل حذف , چون ا
» لـم تبنـي«بـه شـكل » للمخاطبـ↨« ۀباشد، زيرا هر چند مضارع مجزوم در صـيغ» للمخاطب↨« ۀتواند در صيغ اين فعل نمی :دقت کنید

  . و مفتوح بودن آن، اين صيغه غلط است» كَ «ولی با توّجه به ضمير ) لم تَبني تَبنيَن + لم (صحيح است 
  »كنی؟ های فرومايه بنا می چرا آرزوهايت را بر خواسته« :ترجمۀ درست عبارت

       آزمون بزرگ گاج  ».چينی به درستی كه تو از خار، انگور نمی« :عبارت ۀترجم  ۲ 169   
  . متناسب است) ۲( ۀدقيقاً با گزين :مفهوم

  : ها بررسی سایر گزینه
  . شود لياقت می چيز با ارزش، نصيب شخص بی) ۳  . پردازد در مورد همه كس به غيبت و تهمت می) ۱
  . خودشان معاشرت كنند» تر از كه دوست دارند با بزرگ«شود  به كودكانی گفته می) ۴
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       آزمون بزرگ گاج  )]۴(و ) ۲(های  رد گزينه[عليه » اهَدتُماعاهَدتُم، عاهَدتّن، ع«ما  :پيمانی كه باهم بستيد  ۳ 170   

  حافظوا علی، حاِفظن علی، حاِفظا علی  :نگاه داريد
  )]۲(و ) ۱(های  رد گزينه) [اسم الی نفی جنس(ال فضَل، الفضيلَ↨  :نيست... هيچ فضيلتی 

  بينكما، بينكم، بينكّن  :ميان شما
كثُر إنقاذاً  :تر خشب نجات   )]۴(و ) ۱(های  رد گزينه[أ

 »ِمن الَوفاء« :از وفاداری
جمـع مؤنـث  ۀكه امر است، بايد در صيغ» حاِفظنَ «كه مطابق با  جمع مؤنث غائب است؛ در حالی ۀدر صيغ» عاهَدنَ «دو،  ۀدر گزين :نکتـه

  » عاهَدتُنَّ «: مخاطب بيايد
 . »راستی پيشه كن«برانگيختِن مخاطب است، يعنی  در اين گزينه اسلوب إغراء برای» الّصدَق «  ۴ 171   

  : ها بررسی سایر گزینه
  ). ديگران(» اآلخرين«باشد؛ نه  می» أحداً «در اين جمله » كسی«معادل  )۱
  . عربی ترجمه نشده است ۀهم در جمل» خواهد می«. عربی اضافی است ۀدر جمل) زندگی(» الحياة« )۲
  . »الواقعّيات«: كه بايد جمع باشد مفرد است در حالی» الواقعّي↨«) ۳

 ۱۷۲و  ۱۷۳(گذاری مشّخص كن  درست را در حركت ۀگزين :(  
  ».إّن المنقوَص هو اسٌم يَنتَِهي آِخُره بِياٍء قبلَها كسرةٌ « :گذاری كامل عبارت حركت  ۳ 172   

  خبـر و مرفـوع و جملـه  :اسـمٌ / مبتدا و مرفوع محالً : هو/ و منصوب » إنّ «اسم : المنقوَص / از حروف مشبه↨ بالفعل  :إنّ : تركيب كلمات
  / و جملـه فعليـه وصـفيه و مرفـوع محـالً بـه تبعيـت » آخـرُ «فعل و فاعل آن اسم ظـاهر : يينته/ و مرفوع محالً » إنّ «خبر » هو اسمٌ «

/  فيه و منصوب و شبه جمله و خبر مقـدم و مرفـوع محـالً  مفعول: قبَل / جار و مجرور : بِياءٍ / اليه و محالً مجرور  مضاف: ه/ فاعل و مرفوع : آخرُ 
  مبتدای مؤخر و مرفوع : كسرةٌ / اليه و محالً مجرور  مضاف :ها

ْ ما أعْ « :گذاری كامل عبارت حركت  ۴ 173    َب حَواِدَث  ُح إرشاَد الُمنتَِبهيَن قَبَل أنْ يُرِشُدُه الࠩنصْ  َح َمنْ ظََم ِرب بَها اآلَخرونَ يَُجرِّ  ».جَرَّ
هـا را تجربـه  كـه رويـدادهايی را كـه ديگـران آن كند پيش از آن چون هوشياران راهنمايی می كسی كه اندرز، او را هم ۀچه بسيار است بهر(

  .) اند، تجربه كند كرده
متعجـب  :حَ ِربْـ/ و جمله فعليه و خبر و مرفوع محالً » هو«فعل و فاعل آن ضمير مستتر  :ظَمَ أعْ / مبتدا و محالً مرفوع  :ما: تركيب كلمات
و جمله فعليـه و صـله و محلـی از » النصحُ «فعل و فاعل آن اسم ظاهر  :رِشدُ يُ / اليه و محالً مجرور  مضاف :مَنْ / به و منصوب  منه و مفعول
مفعـول مطلـق نـوعی  :إرشـادَ / فاعل از نوع اسم ظـاهر و مرفـوع : صحُ النࠩ ) / ئد صلهضمير عا(به و منصوب محالً  مفعول :ه. / اعراب ندارد

َب  أنْ / فيه و منصوب  مفعول :قبَل / » ياء«اليه و مجرور با اعراب فرعی  مضاف :الُمنَتِبهينَ / و منصوب ) بيانی( فعل مضارع منصـوب و  :يَُجرِّ
و جملـه فعليـه وصـفيه و » اآلَخـرون«فعل و فاعـل آن اسـم ظـاهر  :جّرَب / صوب به و من مفعول :َحواِدَث / » هو«فاعل آن ضمير مستتر 

  »واو«فاعل و مرفوع با اعراب فرعی  :اآلَخرونَ / به و منصوب محالً  مفعول :ها/ منصوب محالً به تبعيت 
 ۱۷۵و  ۱۷۴(و تحليل صرفی مشّخص كن درست را در اعراب  ۀگزين :(  

        آزمون بزرگ گاج     ۴ 174   
  : ها سایر گزینهدالیل رد 

كيد و منصوب بالتبعّي↨ به و منصوب للعامل المحذوف  مفعول/ جامد  ) صف↨ مشبه↨(مشتق ) ۱   تأ
  ) »َذرْ اِحْ «به للعامل المحذوف تقديره  مفعول): األّول(الجهَل (
  منصوب محالً  مرفوع محالً ) ۲
  به و منصوب  مفعول نائب فاعل و مرفوع / منصرف  ممنوع من الصرف / مؤنث معنوي  مذكر ) ۳

   175 ۲     
  : ها بررسی سایر گزینه

  . از افعال مقاربه است نه از افعال ناقصه» أَخذَ « )۱
  . نادرست است» منه المحذوف بإعراب المستثنی«است، پس » خالفات«منه در اين جمله  مستثنی) ۳
  . شود می) كسره(اضافه شده، مجرور به اعراب اصلی » هم«گرچه غيرمنصرف است، اما چون به ضميرِ » َمباِدئ«) ۴

 ۱۷۶ـ  ۱۸۵(مورد سؤاالت زير مشخص كن مناسب را در  ۀگزين:(  
 .گردد است و تأنيث فعل واجب است، زيرا فعل دارای ضميری است كه به مؤنث بر می» هي«فعل ماضی و فاعل آن ضمير مستتر » ظهرت«  ۲ 176   

هم هـر ) ۴( ۀدر گزين اسم ظاهر مؤنث مجازی است و» جرحت«و » انكسرت«، »تُحِفرَ «فاعل و نائب فاعل افعال ) ۳(و ) ۱(های  در گزينه
  . ها، تأنيث فعل واجب نيست چند فاعلش اسم ظاهر مؤنث حقيقی است ولی با فاصله از فعل آمده و در هر دوی اين حالت
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        آزمون بزرگ گاج     ۱ 177   

  . استفهام و شرط نكره هستند» َمن«موصول، معرفه است اما » َمن« :نکته
  . باشد است و معرفه می) كسی كه(، اسم موصول )۱( ۀدر عبارت گزين» َمن«
  .)ای نوشت مرا در همايش ديد كسی كه از من به تو نامه(

  : ها بررسی سایر گزینه
  )داند؟ چه كسی اين موضوع مهم را امروز می(اسم استفهام : َمن) ۲
  .)خواهد ا كه میچه ر يابد آن هركس بكوشد، می: استاد ما را نصيحت كرد و گفت(اسم شرط : َمن) ۳
  )چه كسی اين كاغذها را كنار بخاری بزرگ گذاشت؟(اسم استفهام : َمن) ۴

  . فعل مضارع و محالً منصوب است» توبّخُ «و مرفوع است و خبر آن » فاطم↨ُ «و اسم آن ) شروع(از افعال مقاربه » جَعلتْ «  ۳ 178   
  . آيد خبر افعال مقاربه هميشه مضارع می :نکته

  : ها هسایر گزینبررسی 
  .) آيد كه مرفوع است مبتدا می» إنّما«پس از (المجتهدوَن  المجتهديَن  )۱
  .) شود نكره است، پس خبر وجوباً مقدم می» إنّ «خبر از نوع جار و مجرور و اسم ... (إّن علی المنضدة كتاباً  ... إّن كتاباً علی المنضدِة ) ۲
  .) شود ی نفی جنس بر اسم آن مقدم نمی» ال«خبر (المسافَر في السّيارة  ال في السّيارِة مسافَر  )۴

 . است» يبحث«فيه و متعلق به فعِل  مفعوٌل » خلَف «خبر است كه مقّدم نشده؛ » ...يبحُث «مبتدا است و » زميُل «  ۱ 179   
  : ها بررسی سایر گزینه

» بُيـوُت «خبر است كه بر مبتـدای » مزدحم↨ٌ «دوم،  ۀاسميه در محّل خبر است؛ در جمل ۀجمل» ُمزدحمٌ↨ بيوتُهُ «مبتدا است و » زقاُق « )۲
  . است مقدم شده

  . مبتدای مؤخر است» اِثنا عشر«خبر مقّدم و » لََديكَ «) ۳
  . مبتدای مؤخر است» التدخينُ «خبر مقّدم و » ممنوعٌ «) ۴

  . صحيح است» مزدحم↨ً «به عنوان حال به صورت » مزدحماً « ۀمؤنث معنوی است و كلم» أرَض «  ۴ 180   
  : ها بررسی سایر گزینه

  ) »نا«ضمير حال مفرد برای ذو الحال (فرحيَن ) ۱
  ) »الموظّفون«جمله حاليه اسميه برای ذو الحال (و هم مستعّدون ) ۲
  ) »المعلّم↨«جمله حاليه اسميه برای ذو الحال (و بيدها كتٌب ) ۳

 ). برد موفقيتی كه اميدت را باال می(» نجاحاً يَرفَُع أَملَك... «: تمييز است كه در اصل، مفعول و منصوب است» أَمالً «در اين گزينه   ۳ 181   
  : ها بررسی سایر گزینه

  .) تر است كم  سودشان برای ديگران(» نفُعُهم أقّل لآلخرينَ ... «: در اصل مبتدا و مرفوع است» نفعاً « )۱
  .) شود هايمان لبريز می شادِی جان(» تمتأل سروُر أنُفِسنا... «: در اصل فاعل و مرفوع است» ُسروراً «) ۲
  .) شود شهرِت نامت نيكو می(» يُحَسُن ُشهرُة اسِمك«: در اصل نائب فاعل و مرفوع است» شهرةً «) ۴

نيست، بلكه مبتـدا بـرای » صديق«إليه برای  مضاف» الحياةُ «. مقصوده است كه مبنی بر ضّم و محالً منصوب است ۀمنادای نكر» صديُق «  ۳ 182   
های ديگر  در گزينه!) زندگی سراسرش يک لحظه است، پس آن را غنيمت بدان! ای دوست: (شود ای است كه پس از منادا، شروع می جمله

 . ندارداست و لفظاً منصوب است و اعراِب محلّی ) ۴(يا شبه مضاف )) ۲(و ) ۱((منادا از نوع مضاف 
امـا از صـفِت . بايـد اِعـراب آن را بگيـرد و منصـوب شـود) التالمـذة(پـس مسـتثنی . منه محـذوف اسـت مفعول در اين جمله، مسـتثنی  ۳ 183   

 . نيز مرفوع شده كه نادرست است» التالمذة«فهميم  كه مرفوع است می» المجتهدون«
  : ها بررسی سایر گزینه

  . را گرفته و مرفوع شده است) فاعل(منِه محذوف  مستثنای مفّرغ است كه اعراِب مستثنی» ُمحّبو« )۱
  . را گرفته و مرفوع شده است) فاعل(منِه محذوف  مستثنای مفّرغ است كه اعراِب مستثنی» اثنتان«) ۲
  . است» يتُمُدع«در فعل » تُم«منه، ضمير  مستثنی. مستثنای تام و منصوب است» الناِجحينَ «) ۴

را نيز به عنوان جـواب شـرط محـّالً » ...فإنّك « ۀرا به عنوان فعل شرط مجزوم كرده و جمل» تَعَملْ «در اين گزينه اسم شرط است كه » ما«  ۳ 184   
       آزمون بزرگ گاج  .  مجزوم كرده است

  : ها بررسی سایر گزینه
  . است و در چيزی عمل نكرده استدر اين جمله متعلق به اسلوب تعجب و مبتدا » ما« )۱
  . در اين گزينه موصول و مبتدا است و در چيزی عمل نكرده است» ما«) ۲
  . در اين جمله نيز متعلق به اسلوب تعجب و مبتدا است و در چيزی عمل نكرده است» ما«) ۴
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        آزمون بزرگ گاج  .  از محّسنات لفظی هستند» جناس، سجع«از محّسنات معنوی است و ) تضادّ (» الطباق«  ۲ 185   

  . دارند) تضاد(با هم طباق » الُمنكر المعروف «، »ناهينَ  آمرينَ «
  : ها سایر گزینهبررسی 

  ) جناس ناقص(الغنی، المنی ) ۴  ) سجع(البصير، لقدير ) ۳  ) سجع(قانعاً، ملكاً  )۱

  
 .مندی از اين امتياز توانستند دولت نيرومند آشور را منقرض كنند ی توانايی اقوام مادی بود و با بهره نشانه استفاده از اسب  ۳ 186   
هـای زيـادی  زيرا آنان در نجوم و رياضيات بـه موفقيت. بودند مصريانای داشتند،  شماری نسبتاً پيشرفته های باستانی كه گاه يكی از ملت  ۱ 187   

 .استبراساس تقويم مصری  ،و تقويم ميالدی امروز) قيصری(ی تقويم يوليانمبنای دست يافته بودند و 
ی محل وقوع رويدادهای تاريخی و درک و فهم بهتر وقايع،  بسياری از مورخان مسلمان چون مسعودی، برای تأليف آثار خود برای مشاهده  ۱ 188   

مانـده   جای آثار بری تاريخی توجه داشتند و به همين دليل ها آنان به اهميت مكان در بررسی. های دور و درازی زدند دست به مسافرت
 .تركيبی از تاريخ و جغرافيا است از آنان،

روابط آنان با مسلمانان بر , تر ايرانيان بر دين خود باقی ماندند و به عنوان اهل ذمه شناخته شدند بيش, در جريان ورود مسلمانان به ايران  ۲ 189   
ی ميـان مـردم و  و واسـطه ی امور محلی را بـر عهـده داشـتند اداره, بزرگان ايرانی همچون گذشته. دها تنظيم گردي نامه مبنای صلح

كمان عرب بودند  . حا
گر فسيل  ۴ 190    هـا  بـرای تعيـين سـن آن روش پتاسيم ـ آرگونتوان از  ها يافت شوند، می های سنگی يا نزديک آن های انسانی يا ساير آثار در اليه ا

2/ی آفريقا با قدمت دست آمده در قاره  رين اجساد انسانی بهت قديمی. استفاده كرد  .اند گذاری شده ميليون سال، با همين روش تاريخ ۴تا  5
های  ، سـكهش هخامنشـیوپس از فتح لوديه توسط كور. معروف شـد) كرزوسی(هايی كه كرزوس پادشاه لوديه رواج داد به كرزوئيد  سكه  ۳ 191   

       آزمون بزرگ گاج  .در ايران رواج يافتكرزوسی 
تر شـدن  ها به روشن آيند، بررسی آن شمار می خود در واقع جزء متون ادبی به  های آيينی، مانده از اجرای نمايش متون باقیجا كه  از آن  ۱ 192   

تواند  د و كنكاش در عناصر مختلف متون مزبور میرسان ياری می) ای خصوص ادبيات مذهبی و ادبيات عاميانه در هر دوره به (تاريخ ادبيات 
 .سو، برخی مواد الزم را فراهم كند ی تاريخ اجتماعی و تاريخ هنر ايران، از عصر صفوی به اين برای محققان در زمينه

بـرای بيـان ها  اين فرقه. ستكه متون منثور به جا مانده باشد، ديوان شعر باقی مانده ا ها چون حروفيه و نقطويه بيش از آن از برخی فرقه  ۴ 193   
 .كردند ، به شعر نيازمند بودند و از آن استفاده میاعتقادات خود كه با اعتقادات عموم مردم سازگاری نداشت

گون بود انگيزه  ۱ 194     .اند ها را از خود بر جای گذاشته ترين سفرنامه بيش مأموران سياسیدر ميان مسافران، . های مسافرت در گذشته گونا
زادگان قرون وسطی بودند كه تمـام عمـر خـود را صـرف جنگجـويی  اينان اشراف. ها بودند در قرون وسطی مشهورترين قشر جامعه شواليه  ۴ 195   

زمين  رعيـت بـی, ای از رعايا عده .علم يا ثروت برايشان اهميتی نداشتشد و  ترين افتخار آنان محسوب می بزرگ, شجاع بودن. كردند می
مقداری , و در مقابل كار رفتند برای كار از روستايی به روستای ديگر میها  آن. ها برخوردار نبودند ن از امكانات سرفآنا. شدند ناميده می

 . شد ها داده می از محصول به آن
  : ها سایر گزینهبررسی 

  ها ها ـ شواليه شواليه) ۳  ها ها ـ فئودال فئودال) ۲  ها ها ـ سرف شواليه )۱
داری  های جديد، رسم بر اين بود كه مسئول هـر دسـتگاه اداری و حكـومتی، اسـناد را در خانـه نگـه از تأسيس وزارتخانهدر ايران تا پيش   ۲ 196   

 .رفت ها از بين می ساالر به ارث مانده و به مرور زمان تعداد زيادی از آن های ديوان تر اسناد اداری در خانواده بيش بنابراين. كرد می

پـس از آن پيمـان . پيمـان نـاتو را بنيـان نهـاد, ی آمريكا به همراه متحدانش از كشورهای اروپـايی االت متحدهدولت اي. م۱۹۴۹در سال   ۱ 197   
كستان, ايران, با شركت عراق» بغداد«و سپس پيمان ) پيمان جنوب شرقی آسيا(» سيتو« بعـدها . انگلستان و آمريكا شكل گرفت, تركيه, پا

 .تغيير نام داد» سنتو«به پيمان اد عراق از اين پيمان خارج شد و پيمان بغد
در اين دوران ايران روابط نزديكی با اروپـا داشـت و بـه . ای نهضت ترجمه در ايران رواج يافت در دوران سلطنت ناصرالدين شاه قاجار، گونه  ۴ 198   

رويـداد، زمينـه را بـرای نفـوذ  ايـن. های تاريخی بود ها كتاب كه بخشی از آن شماری از آثار اروپاييان به فارسی ترجمه شدهمين دليل 
 .نگاری جديد غربی در ايران آماده ساخت های تاريخ روش

گاه در مورد انحطاط اخالقی انسان، جدی تلقی نشد؛ زيرا پيشرفت فنی كـه   ۲ 199    اعالن خطر در مورد افزايش جمعيت جهان و تذكر متفكران آ
، ظاهراً به بشـر امـروز بـه جـای انحطـاط، اقتـدار قدرت صنعتخت و سا شد، خطر افزايش جمعيت را مرتفع می موجب افزايش توليد می

       آزمون بزرگ گاج  .بخشيد می
 .به عنوان نخستين نهاد انقالبی تأسيس شد ی انقالب اسالمی كميته) ره(به فرمان امام خمينی , يک روز پس از پيروزی انقالب اسالمی  ۴ 200   
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تـر خواهـد  ی مستقيم غنی دست آمده از طريق مشاهده دان بيشتر باشد اطالعات به  جغرافی ی تجربههرچه دانش و بديهی است   ۲ 201   

       آزمون بزرگ گاج  .بود
ها و گياهـان خشـک و  هـايی از بوتـه ديوارهكاشتن گياهان مقاوم به خشكی و ايجاد بادشـكن بـا های روان از طريـق  تثبيت ماسه  ۳ 202   

 .گيرد ای روان انجام می های ماسه روی تپه صورت نواری يا شطرنجی ها به  سرشاخه
 .است نه پيامد باران اسيدی ی اُزن تخريب يا نازک شدن اليهيكی از آثار نامطلوب آلودگی هوا،   ۳ 203   
احتمال وقـوع سـيل را بـا دقـت زيـادی  ی آن رود گيری مقدار ريزش باران در حوضه گيری جريان آب يک رود و اندازه با اندازهزه امرو  ۳ 204   

 .كنند بينی می پيش
كم جمعيت در يک ناحيه،   ۲ 205     .است نبود ثروت و سرمايه يا سطح پايين فناوریاز جمله داليل اقتصادی برای كمی ترا
 .بندی كرد دسته محل تشكيل و تركيب شيميايی, قابليت كشاورزیها را برحسب  توان خاک برای تعيين نواحی خاک می  ۴ 206   
 .است كاوشیی هوی انگلستان و از نوع  دريايی در جزيره ستون سنگیشكل داده شده مربوط به   ۴ 207   
شناس آلمـانی  نظر آلفرد وگنر زمين ی جنوبی و غرب آفريقاشرق آمريكاخصوص  ها به ها و قاره در ابتدا شباهت سواحل برخی از خشكی  ۴ 208   

 .را جلب كرد
 . است معدنیو ژوهانسبورگ در آفريقای جنوبی يک شهر  ای و هنری موزهيک شهر ) ايتاليا(فلورانس   ۲ 209   
 .شديدتر است نوگرايی و تغييرات اجتماعیتر است و در شهرها  در روستاها، تعاون و همكاری بيش  ۱ 210   
ها و مردمـان  گردآوری و تنظيم اطالعات عمومی و جغرافيايی از سرزمين ,های گذشته زماناسالمی در  ایشاخص مهم جغرافي ،در اصل  ۲ 211   

       آزمون بزرگ گاج  .ها بود ساكن آن
 .گيرد استفاده قرار میهای متفاوت مورد  های موردنياز فضاهای جغرافيايی در مقياس ريزی برای برنامهنقشه به عنوان بهترين وسيله   ۲ 212   
 .ها در مناطق كوهستانی هستند ترين پديده از مهم ها ها و يال دره  ۲ 213   
 .های متفاوتی دارند زيرا اشياء مشخصه ,توان با استفاده از بازتاب طبيعی از آن تعيين كرد های يک شیء يا پديده را می مشخصه  ۱ 214   
هايی را بـرای تـأمين  تا بتواننـد برنامـه نهادهای گوناگون هماهنگی وجود داشته باشدبايد بين برای رسيدن به اهداف آمايش سرزمين   ۲ 215   

 .منافع عمومی فراهم كنند

 
  روش شناخت عقلی تفكر و استدالل / منبع شناخت تجربی  عالم طبيعت /  ابزار شناخت عقلی عقل   ۳ 216   

  ابزار شناخت تجربی  حواس آدمی 
های  ، بـه محـدوديتكننـد شناخت علمی را بـه شـناخت حسـی و تجربـی محـدود و مقيـد نمیكه  متفكران مسلمان به دليل اين   ۲ 217   

 . شوند ايجاد می عقل عملید و اعتبار گروه، خانواده، جامعه و قواعد با قراردا. شوند شناسی تفهمی نيز گرفتار نمی جامعه
اسـت،  های اجتماعی مختلـف های ميان جهان تفاوت نوعگردد از  ها و اعتقادات اصلی باز می های كالن، آرمان هايی كه به ارزش تفاوت   ۴ 218   

 . شود واحد واقع میيک جهان  هايی است كه در درون نوع تفاوتباشد از  های سطحی جهان اجتماعی  هايی كه مربوط به اليه تفاوت
، زوال عقالنيـت شناسی، دانشی معرفی شود كه صرفاً در قرن نوزدهم متولد شده است جامعهگرايانه سبب شد كه  ی ديدگاه حس غلبه  ۲ 219   

 . روند كنند از بين می های ارزشی می در جهان متجدد، متافيزيک و علومی كه داوریذاتی باعث شد كه 
  . اند هايی كه براساس فطرت انسانی شكل نگرفته فرهنگ الف   ۳ 220   

  مرعوب قدرت اقتصادی و سياسی برتر غرب  ب 
  های درونی فرهنگ  بست ها و بن كاستی ج 

       آزمون بزرگ گاج    عقالنيت الف   ۱ 221   
  حّريت  ب 
  معنويت ج 

  استعمار نو استفاده از ساختارهای اقتصادی و سياسی   ۴ 222   
  صادی بحران اقت گيرد  ی نظام اجتماعی را در بر می های مربوط به آن، مجموعه آسيب
  چالش شمال و جنوب  شوند  های درونی كشورهای غربی، بار ديگر فعال می های مربوط به آن بسياری از چالش شدن چالش  با فعال
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       آزمون بزرگ گاج  . های غيرحسی و غيرتجربی است علوم تجربی نيازمند برخی معرفت الف   ۲ 223   

   های سوسياليستی و ماركسيستی نظام ب 
  افول سكوالريسم و اقبال به معنويت ج 

به همين دليـل در قـرن . شناخت استداللی عقلی جديد نيز به دليل رويكرد دنيوی و اين جهانی انسان مدرن بيش از دو سده دوام نياورد  ۳ 224   
 . نوزدهم و بيستم شناخت حسی و تجربی تنها راه شناخت علمی قلمداد شد

های ماركسيسـتی و  كـرد را داشـتند از موضـع انديشـهشـد و كسـانی كـه ايـن روي های چپ ارائـه می رويكرد دوم با استفاده از نظريه  ۴ 225   
داری و ليبراليسـم غربـی بـه  پرداختند و اين مسائل از نوع مشكالتی بود كه نظـام سـرمايه سوسياليستی به مبارزه با غرب سياسی می

 . وجود آورده بود

  جهان اساطيری  ج / بداد استعماری است ب / نيهيليسم  الف   ۱ 226   
  مقاومت منفی  ج / ها  تمدن  جنگ ب / روشنفكران چپ  الف   ۳ 227   
ارزش  شـهادت / مسـئوليت و تعهـد  حضور در نبرد حق / كنش اجتماعی  ورزش باستانی / هويت انتسابی  تاريخ تولد   ۴ 228   

 اجتماعی 

تناقض حاصل از نارضايتی مردم  ج / تأمين نيروی كار و مواد خام مورد نياز كشورهای غربی  ب / استفاده از فهم عرفی  الف   ۱ 229   
 نسبت به نظام سياسی ليبرال 

 نادرست  د  /نادرست  ج / درست  ب / درست  الف   ۳ 230   

       آزمون بزرگ گاج  رشد فرهنگ  الف   ۱ 231   
كراه صورت می ب    . گيرد قدرت براساس حكم الهی و پذيرش آن به ا
 های فرهنگی  درهم شكستن مقاومت ج 

 های شمال و جنوب  فعال شدن چالش الف   ۳ 232   
  تداوم جنگ سرد ب 
كيت و پوچ ج    انگاری فرهنگ  شكا

 با استفاده از عقل و وحی  الف   ۲ 233   
  حركت انقالبی با  ب 
  فرهنگ اسالم  ج 

كتبر روسيه  الف   ۲ 234     انقالب ا
  بخش قرن بيستم  های آزادی انقالب ب 
  انقالب اسالمی ايران  ج 
  انقالب فرانسه  د 

 ی اقتصادی  نظريه مالتوس و ريكاردو   ۳ 235   
  وقوع جنگ در جوامع غربی  كنت و هيتلر

 تأثير جغرافيای طبيعی بر فرهنگ  خلدون و منتسكيو  ابن

 
های علـوم انسـانی  اين ابعاد وجـودی در برخـی از شـاخه. زند شناسی پيوند می فلسفه را با روانابعاد وجودی انسان يعنی روح و جسم،   ۱ 236   

شناسی نيـز  و اين ابعاد در علومی مثل روان. جسم به عنوان يكی از اين ابعاد وجودی از راه علمی و تجربی قابل بررسی است. اهميت دارد
       آزمون بزرگ گاج  .  شوند بررسی می

فارغ از  های ذهنی زندگی بشر را ی جنبه تنهايی همه  زيرا يونان به تاريخ است ی هانگيزترين مسأل ظهور تمدن در يونان شگفتاز نظر راسل   ۳ 237   
  .فراهم كرد النهرين های ديگر مثل مصر و بين تمدن

تنها روش صحيح تفكر و به دست  دهد بلكه ارائه نمیاو در اين روش تعريف ثابتی از اشياء . بود آموزش راه صحيح تفكرپيام دوم سقراط   ۲ 238   
 .آموزد ها می آوردن تعريف ثابت را به آن

كنون می: گويد سقراط به گالوكن می  ۳ 239     . كند تربيت در طبيعت آدمی چگونه تأثير میخواهم از راه تمثيلی بر تو نمايان سازم كه  ا
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تواننـد درونـی  اند هم با مفهوم طبيعـت شـیء و ميـل طبيعـی می های فاعلی و غايی كه بيرونی اند و علت صوری و مادی درونی های علت  ۱ 240   

       آزمون بزرگ گاج  .  تفسير شوند
  : ها بررسی سایر گزینه

  . ضامن نظم در عالم، علت غايی است نه علت فاعلی) ۲
  . كند ی هستی بحث می  ی علل اوليه دانشی است كه درباره  فلسفه) ۳
 .مبدأ حركت يک شیء علت صوری آن است) ۴

منافی ارتباط تاريخی های ديگر و اين موضوع  ی اسالمی با فلسفه ی اسالمی از خود اسالم است نه برخورد تاريخی فلسفه محتوای فلسفه  ۴ 241   
 .ی اسالمی حاصل اين برخورد تاريخی است كه شكل و صورت فلسفه چرا مسلمانان با حكمای يونان نيست

 . تواند ذات يا معلول را ممكن كند يعنی هيچ علتی نمی. تواند باشد فقط بالذات است و بالغير نمی الوجود ممكن  ۱ 242   
  .دهنده به معلول نيست و علت ناقصه وجوبشود  ها از طريق علت تامه حاصل میوجوب تن  ۱ 243   
ايـن شـرور، ظـاهری نيسـتند و بـرای نظـام جهـان الزم و . معتقد به وجود شرور است و معتقد است كه شر در جهان وجود دارد سينا ابن  ۴ 244   

 .اند ضروری
فقهـا عقايـد . او معتقد بود كه عقايد فالسفه بايد به هر ترتيب ممكن باطل شوند. دانست ابوالحسن اشعری عقايد معتزله را مخالف دين می  ۲ 245   

 . ديدند ی تعبدی دين ناسازگار می با جنبهفالسفه را 
 . و جهان طبيعت هستند) طولی و عرضی(ی بين انوار قاهر  انوار مدبر واقع در عالم ُمُثل و ملكوت هستند كه اين عالم واسطه  ۳ 246   

  نور االنوار  
 انوار قاهره  
  انوار مدبر  
    طبيعت  

اصول منطقـی و و در هر سه استدالل از . آورد  می اصل واقعيت مستقل از ذهنی دوم استدالل سوم را براساس  هعضدالدين ايجی مقدم  ۴ 247   
       آزمون بزرگ گاج  . استفاده كرده است حسن و قبح عقلی

 . است دامنه يا حد وجودی موجوداتآثار و خواص موجودات در پرتو اصالت و تشكيک وجود،   ۲ 248   
گيـرد كـه عليـت،  اما هيوم از اين مقدمـه، نتيجـه میشود  معتقدند كه اصل علّيت در تجربه يافت نمیطباطبايی   هم هيوم و هم عالمه  ۱ 249   

 . ه عليت عقالنی استگيرد ك جعلی و قراردادی است اما عالمه نتيجه می
ترين پيام  وسعت نظر باعث حيات و پويايی است و تفكر و اخالق مهم. است ديدگاه الهی در بين مسلمانانروح فرهنگ و تمدن اسالمی   ۳ 250   

 .  ی اسالمی برای جهان امروز است فلسفه
گر بين معرِّف و معرَّف عموم و خصوص من  ۲ 251     :وجه باشد ا

  مانع نيست  خيرـ هر معرِّف معرَّف است؟ ۱
 جامع نيست   ـ هر معرَّف معرِّف است؟ خير۲

   252 ۴    

  
  

  

  
  

  ج

  
  

    

  
  

 
 . يعنی بين تعداد و قوت يک تعريف نسبت عكس وجود دارد. و برعكس تر است تعداد آن بيشتر باشد  هرچه يک تعريف ضعيف  ۳ 253   

  : ها بررسی گزینه
        آزمون بزرگ گاج  .  شرح اسم تعريف منطقی نيست) ۱
 . يعنی قوت و ضعف ربطی به قواعد تعريف ندارد. ی قواعد تعريف هستند ی منطقی واجد همه های چهارگانه ی تعاريف همه) ۲
  . ترين تعريف است رسم ناقص ضعيف) ۳
  . ترين تعريف حد تام است دقيق) ۴

 جنس بعيد
 نوع

 كيف
 استقامت

 جنس بعيد
 نوع

 مقدار 
 زمان

 نوع
 جنس قريب

 حيوان
 جسم نامی

 نوِع جوهر
 نوِع مقدار 

كش خط  
متر  سانتی گاج 

ى 
سر

سرا
ى 

نها
مو

 آز

www.konkur.in

forum.konkur.in



 
  31  |  شناسي روان  انسانيچهارم  پاسخ  

 
       آزمون بزرگ گاج  )در همه حال و شرايط. (است موجود اندوه بزرگی  اندوه بزرگی است چه باشی چه نباشی  ۱ 254   

  محمول  نسبت   موضوع                                                   
گر  پرستی بازآ  گر كافر و گبر و بت  گاه بازآ آن پرستی كافر و گبر و بتا

  تالي         مقدم    
گر  رنگ جماعت شو  خواهی نشوی رسوا هم   گاه همرنگ جماعت شو آن خواهی رسوا نشوی میا

  مقدم                   تالي
گر از دستت بر می گرت از دست برآيد دهنی شيرين كن    گاه دهنی شيرين كن آن آيد ا

  مقدم                   تالي
 

گر از بودن به بودن يا از نبودن به نبودن حكم كنيم . شود در شرطی متصل گاه به پيوستگی و گاه به عدم پيوستگی دو نسبت حكم می  ۲ 255    كه ا
گر از نبودن به بودن يا برعكس، حكم كنيم به انفصال حكم كرده گر هر دو جزء سالبه باشند از نبـودن بـه نبـودن لذا . ايم به اتصال و ا ا

   .ماي حكم كرده
   256 ۲    

تداخل




  ی جزئی موجبه ی كلی  موجبه

  ی جزئی موجبه ی جزئی  موجبه
زيرا  ی استقراء باشد تواند نتيجه نمیی تمثيل يا قياس باشد و  تواند نتيجه ی شخصيه است كه می رود يک قضيه علی فردا به مدرسه نمی  ۲ 257   

 . ی استقراء حتماً كلی است نتيجه
 . ی كلی كاذب باشد متضاد آن ارزش نامعلوم دارد وقتی يک قضيه  ۱ 258   

  )نامعلوم(هر الف ج است  ) كاذب(هيچ الف ج نيست 
 . ی كلی صادق است، تداخل آن صادق و تضاد و تناقض آن كاذب هستند وقتی يک قضيه

 . اند كه از وهمّيات هستند ها همه براساس حدس به دست آمده ی گزينه بقيه. آيد دست می  ی علمی به از تجربه آهن رسانا است  ۱ 259   
       آزمون بزرگ گاج  در ماده مغالطه ی نادرست  مقدمه  ۱ 260   

  مغالطه در صورت استقراء ناقص بدون جواز تعميم 
و استقراء ناقص بدون جواز هم هست پـس مغالطـه در صـورت ) به دليل عدم رعايت شرايط انعكاس(ی نادرست دارد  مقدمهاين استدالل 

  . هم دارد

  
 .شود جزء اختالالت خلقی محسوب می) شيدايی ـ افسردگی(اختالل خلقی دوقطبی   ۳ 261   
هايی برای درمان  ها را بيابد و راه تا علت آن, وبی و غيره سروكار داردبا انواع اختالالت روانی مانند افسردگی، اضطراب، ف شناس بالينی روان  ۲ 262   

 .ها پيدا نمايد آن
 . توان از طريق روش همبستگی استنباط نمود را نمی ی علت و معلول رابطه  ۳ 263   
پارچگی و  يکو  هويتی مقابل بیهويت در ، اعتمادی اعتماد در برابر بی: ی سنی، عبارتند از ترتيب بازه ی اريكسون به ها در نظريه بحران  ۴ 264   

  .وحدت در مقابل نااميدی و سرخوردگی
كنم، زيرا ممكن است آلوده  از تلفن همگانی استفاده نمی«: باشد كه با عباراتی نظير تميز كردن می ،وسواسیيكی از اشتغاالت ذهنی افراد   ۱ 265   

       آزمون بزرگ گاج  .  شود مشخص می» باشد
گون زندگی فرد، دوره انعطافبنابر ويژگی   ۴ 266    گهانی تغيير يابد تواند به ی رشد نيز می پذيری رشد، براساس تغييرات گونا  .طور نا

  : عبارات نادرستبررسی 
  .يابد ی كودكی دوم به كندی ادامه می آهنگ رشد جسمانی در دوره) ۱
  .گيرد و پيوستگی دارد رشد طی مراحل مختلف و مداوم صورت می) ۲
  .اند، ولی حس بينايی ضعيف است ام تولد حس بويايی و شنوايی فعالدر هنگ) ۳

 تحقيقات جان بالبی  كاوی روانرويكرد   ۴ 267   
  وجود يک نظام پردازش اطالعاتی   شناختیرويكرد 

 . باشد می دو فرآيند رسش و يادگيریرشد، محصول مشترک   ۲ 268   
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 )و تماشـای فـيلم ی روزنامه مطالعه ,در اين سؤال(تر به هم شبيه باشند مثل دو تكليف شنوايی و يا دو تكليف بينايی  هرقدر دو تكليف، بيش  ۴ 269   

       آزمون بزرگ گاج  .زمان آن دو تكليف، دشوارتر خواهد بود انجام هم
ک، زبان، يادگيری و تفكر های شناختی رشد  جنبه  ۱ 270     .ادرا

  .هيجانات، شخصيت و روابط بين فردی های روانی ـ اجتماعی رشد  جنبه
انجام داد و در نهايت به اين نتيجه رسيد كه ... ی درک كودكان در مورد مفاهيمی چون عدد، زمان، حجم و  پياژه تحقيقات متعددی درباره  ۴ 271   

 . كنند پيچيده تبديل میشناختی ی خود را به ساختارهای  كودكان ضمن رشد، در اثر تجربه، ساختارهای شناختی ساده
  : عبارات نادرستبررسی 

  .از ديدگاه پياژه سازگاری شناختی دوجانبه است) ۱
  .شوند ی عمليات ذهنی يا صوری وارد تفكر انتزاعی می كودكان در دوره) ۲
  .ترند هوش ساالن كم طور كلی كودكان در مقايسه با بزرگ تر يا به تر از كودكان بزرگ توان گفت كه كودكان كوچک به سادگی نمی) ۳

 . شناختی است ها براساس اصول روان های مناسب زندگی و جلوگيری از بيماری ، معرفی روششناسی سالمت روانهدف از   ۳ 272   

تـأثير  بنابراين، هرگونه حادثه در دوران كودكی، فرآيند رشد در زندگی بزرگسـالی را تحت. است مداوم و پيوستهای،  رشد يک فرآيند مرحله  ۲ 273   
       آزمون بزرگ گاج  .دهد قرار می

ی جنينـی  و مرحلـه) ی هشـتم ی سـوم تـا هفتـه هفته(ی رويانی  مرحله، )ی اّول دو هفته(ی زيگوت  مرحله: مراحل رشد قبل از تولد  ۴ 274   
 ). م تا زمان تولدی هشت هفته(

 . باشد و كنترل شخصی می های خود تسلط داشتن بر هيجانهای فرد سالم،  از ويژگی  ۳ 275   

؛ يعنی شخص در شود فرسودگی، بدن پاره پاره میی  در مرحله. ـ فرسودگی۳ـ مقاومت ۲ـ هشدار ۱: مراحل سندرم انطباق عمومی سليه  ۴ 276   
 . رود حالت فرسودگی فرو می

 . است ناخوشايندو  مبهم، كلیاضطراب در واقع، ترس و بيمی   ۱ 277   

 . شود فرد گفته می دانش اختصاصیدر باالترين سطح قرار دارد و به ) رويدادی(ی حوادث خاص  بندی تولوينگ، حافظه در تقسيم  ۲ 278   

 .كه مستقل از هويت شخصی فرد است شود ی معنايی به دانش عمومی فرد گفته می حافظه  ۳ 279   

كنده  ۱ 280           آزمون بزرگ گاج  .  را با هم انجام دهيم) يا چند كار(شود كه در آن، دو كار  ، به مواردی گفته میتوجه پرا
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