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  فارسيفارسي  ادبياتادبيات  وو  زبانزبان
  3 گزينۀ پاسخ: -1

  نادرست: موارد  
   كردن سرزنش كردن:  عتاب / گرفته خو مألوف: / دادن گوش شنيدن، استماع:  

  1 گزينۀ پاسخ: -2
  شود. مي مشخص جواب »قبضه« و »التهاب« معني با و شوند مي حذف 4 و 3 گزينۀ دو »فايق« و »مسرور« و »شايق« معني به توجه با  

  1 گزينۀ پاسخ: -3
 »درهـم« از »دينـار« نـامعيّن. مقصـد نـه اسـت، رفتن و تالش و چيزي جوي و جست و آوردن دست به براي مقصدي سوي به حركت »پوييدن«  

  نقره. نه است طال و است تر باارزش
  4 گزينۀ پاسخ: -4

  است. رستد »منسوب« پس دهند، مي نسبت كنند، نمي »منصوب« را كسي عهد نقض به  
  2 گزينۀ پاسخ: -5

  است. درست »خاستن« رستخيز  
  3 گزينۀ پاسخ: -6

  است. آمده »هرب« نادرست شكل به »حرب«  
  4 گزينۀ پاسخ: -7

  رسيد. جواب به شد مي هم آن بدون ولي، است) شده اضافه 97 (در است نيامده 96 چاپ يازدهم فارسي در »اسماعيل حلق با صدا هم« كتاب  
  2 ينۀگز  پاسخ: -8

   دل گوي است): شبه وجه و تشبيه ادات فاقد كه (تشبيهي فشرده تشبيه  
  چوگان چو زلف باشد): آمده تشبيه ركن چهار يا ركن سه آن در (كه گسترده تشبيه  

  1 گزينۀ پاسخ: -9
  رسيم: مي 1 گزينۀ به »مجاز« و »ايهام« ردكردن با  
 و »يـار چهـرٔه« از اسـتعاره ترتيب به هم »نوش چشمۀ« و »شب« و »خورشيد« است. هاستعار  و تشخيص آتش آبروي بردن تشخيص: و استعاره  

  آتش و آب تضاد: / دارد. تلميح آن به باور و ظلمات در آن وجود و حيات آب تلميح: / است. »يار دهان« و »يار زلف«
  4 گزينۀ پاسخ: -10

  ها: گزينه بررسي  
  پيمان و پيمانه جناس: / ندارد تعليل: حسن :1 گزينۀ  
  ندارد ايهام: / دارد. اشاره قيامت برپاشدن به تلميح: :2 گزينۀ  
  ندارد. آميزي: حس / سمن و چمن جناس: :3 گزينۀ  
  است. مو كلّ از مجاز طّره مجاز: / پريشاني از جمعيت شدن حاصل پارادوكس: :4 گزينۀ  
   و نـوع )1 باشـد: گرفته ايهام را حالت طراح اگر باشد، پاسخ تواند مي هم 2 گزينۀ نيست. بخش اطمينان خيلي طرّه گرفتن مجاز سؤال اين در 

  نيست. دفاع  قابل خيلي 2 گزينۀ تلميح البته شادي. و رقص )2 گونه
  3 گزينۀ پاسخ: -11

 دارد. تلميح حيات آب به »ب« و ندارد تلميح »ج« كنيم. مي بررسي را تلميح دارند. اسلوب »د و ج« بيت دو هر كنيم. مي شروع معادله اسلوب با  
 و هجـر »الف« بيت در است. 3 گزينۀ پاسخ پس، تلخ) (نگاه دارد آميزي حس »ج« بيت تنها »ج د، الف،« ابيات ميان در شود. مي حذف 4 گزينۀ
  اند. شده تشبيه هم به وصل

  2 گزينۀ پاسخ: -12
 -تو زلف سلسلۀ -وحشت يصحرا قلمرو ديوانۀ دارد: وجود »اليه ضافم اليه مضاف« ها گزينه ساير در است، »اليه مضاف صفت« ،»آن« 2 گزينۀ در  

   تو دل ميانۀ -ما دل ميانۀ -تو زنّار حلقۀ
  1 گزينۀ پاسخ: -13

  هستند. آوا هم داراي »كام و اسير و سمن صواب،« ترتيب به ديگر هاي گزينه در ندارد. آوا هم اي واژه هيچ 1 گزينۀ در  
  3 گزينۀ پاسخ: -14

   هستند. درست »د و ب« موارد  
  موارد: بررسي  
  است. مسند »بس« ب)  است. ربط دوم مصراع و عطف اول مصراع واو الف)  
   است. مبهم صفت »هر« د)  بدل. »خود« و است معطوف »مهربان« ج)  
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  4 گزينۀ پاسخ: -15
  است. »ايجادكردن و كردن خلق« يمعن به ساختن ها گزينه ساير در است، »كردن محبت و نواختن« معني به 4 گزينۀ در »ساختن«  

  1 گزينۀ پاسخ: -16
  دارد. نياز مسند و مفعول به و است دانستن معني به )1( گزينۀ در »ديدن«  

  1 گزينۀ پاسخ: -17
  ابيات: مفهوم بررسي  
  عقل) بر هوس و هوا دادن برتري (نكوهش پرستي نفس مذمّت الف)  
  شود. نمي حاصل رنج بدون گنجي هيچ تالش: ب)  
 انسـان فردوسي و است »خرد بي« اصل در »خرد با« دارد، وجود تايپي خطاي بيت اين در داري. خويشتن به توصيه و خشم و تندي نكوهش ج)  

 و دانـد مي باشـد زده زنـگ كه شمشيري همانند بگذارد، پا زير را خرد و شود تندي و خشم گرفتار كه را دانش و گوهر و هنر داراي ارزشمند
  است. خشم و تندي ترك به توصيه يتب اين مفهوم

  آورد. نخواهي دست به را فرصت اين ديگر كني، سستي كار و تالش هنگام اگر فرصت: اغتنام د)  
  2 گزينۀ پاسخ: -18

   است.  »شادي بودن نيافتني دست و سخت« از سخن 2 گزينۀ در اما است، »شادي و غم ناپايداري« از سخن 4 و 3 ،1 هاي گزينه در  
  3 گزينۀ اسخ:پ -19

 و بخشـندگي و جـود و كرم« از سخن سؤال بيت همانند ها گزينه ساير در است. »گناهان از پوشي چشم و بخشايندگي« كالم محور 3 گزينۀ در  
   است. »آن به توصيه

  3 گزينۀ پاسخ: -20
 دسـت بـه روزي تـالش، و حركت بدون گويد: مي شاعر و »است روزي كسب براي تالش به توصيه« اصلي مفهوم سؤال بيت همانند 3 گزينۀ در  

  كند. مي بيان خوبي به را مطلب اين آسياب و آيد نمي
  2 گزينۀ پاسخ: -21

 افسـوس و بـودن حـال زمـانِ فكر به« از سخن سؤال شعر همانند ها گزينه ساير در اما است، »انسان عمر ناپايداري« اصلي مفهوم 2 گزينۀ در  
   .است »آينده و گذشته بر نخوردن

  4 گزينۀ پاسخ: -22
 كـه اسـت ارتباط در سؤال بيت مفهوم با نوعي به مفهوم اين آورد. خود سرزمين به غربت وادي از را من وطن جاذبۀ گويد: مي شاعر 4 گزينۀ در  

  است. وطن به من توجه تمام حالت همه در گويد: مي
  ها: گزينه ساير مفهوم  
  است). ويرانه در گنج كه طور ان(هم دارد منزل ويران دل در عشق :1 گزينۀ  
  مادي). و خاكي دنياي نه است، ملكوت عالم ها انسان ما حقيقي (وطن نيست شام و عراق و مصر وطن، از منظور :2 گزينۀ  
  كنيم. فدا وطن راه در را خود جان و كنيم افراط آن در نيست درست ولي است، ايمان از وطن حبّ :3 گزينۀ  
  1 گزينۀ پاسخ: -23

 در ».كنـد دوري معشوق از تواند مي نه و برسد وصال به تواند مي نه عاشق« كه است اين اصلي مفهوم سؤال بيت همانند 4 و 3 ،2 هاي گزينه در  
  اوست. برتري و معشوق حسن از سخن 1 گزينۀ

  4 گزينۀ پاسخ: -24
 را عاشق سرتاپاي آتش مانند كه عشق وادي اوصاف با »ب« بيت است. معرفت وادي نشانگر اسرار، به رسيدن و همه شدن نيست »الف« بيت در  

  است. موجود عالم دو هر از عاشق استغناي و نيازي بي »د« بيت در و است حيرت وادي متناسب »ج« بيت دارد. تناسب سوزاند، مي
  2 گزينۀ پاسخ: -25

 در دانـد. مي خـود گرفتـاريِ و بـال مسبّب را خود شاعر تبي سه هر در و است مشترك »ماست بر كه ماست از« مفهوم ،4 و 3 ،1 هاي گزينه در  
  ».بيند مي بال بيشتر باشد، تر مقرّب و تر نزديك كههر« كه است اين از صحبت اما، 2 گزينۀ

  عربـيعربـي  زبانزبان
   ۲ گزینۀ پاسخ: -۲۶

  )۴ و ۳ های گزینه (رد بیاید روزی یَوٌم: یأيت )/۴ و ۱ های گزینه (رد کنید انفاق أنفقوا:  
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   ۳ گزینۀ پاسخ: -۲۷

  ها) گزینه سایر (رد نداشتم ... صد از بیشرت مائة: من أکرث ... يل کان ما ها)/ گزینه سایر (رد دارم بزرگی کتابخانۀ اکنون کبیرٌة: مکتبةٌ  اآلن يل  

   ۱ گزینۀ پاسخ: -۲۸

  )۴ گزینۀ (رد اموری در أمور: يف )/۳ و ۲ های گزینه (رد افزاید می آنچه یُزیُد: ما  

   ۳ گزینۀ پاسخ: -۲۹

 کنـد، مـی معرفـی یَُعـرُِّف: )/۴ گزینـۀ (رد رسابی رساٌب: )/۲ گزینۀ (رد گو دروغ الکّذاب: )/۴ و ۱ های گزینه (رد کنی می مشورت آیا أَتَسَتشیُر:  

  )۱ گزینۀ (رد شناساند می

   ۴ گزینۀ پاسخ: -۳۰

 خواهـد َسُتصـِبُح: )/۴ و ۱ هـای گزینـه (رد مناسبی مناسباً: ها)/ گزینه سایر (رد یابد می یَِجُد: )/۴ و ۳ های گزینه (رد که انسانی الّذي: اإلنسان  

  )۴ و ۱ های گزینه (رد شد

   ۴ گزینۀ پاسخ: -۳۱

 در )دو (هر ها آن ِصَحٍة: يف ُهام )/۳ و ۲ های گزینه (رد خودشان والدین مادرشان، و پدر والدیهم: )/۱ گزینۀ (رد فرزندان میان از األوالد: ِمنَ   

  )۲ گزینۀ (رد اند سالمت

   ۳ گزینۀ پاسخ: -۳۲

  )۴ گزینۀ (رد برقی وسایل الکهربائّیة: الوسائل )/۲ گزینۀ (رد کامپیوترم حاسويب: )/۲ و ۱ های گزینه (رد گرفتم پس اِسَرتجعُت:  

   ۱ گزینۀ پاسخ: -۳۳

   ها: گزینه سایر بررسی  

  خواسته حاَجٍة: )۲  

  شود می نزدیک تو به إلیک: َدنا )۳  

  شود. می منایان اش چهره در آن وجهه: يف ذلک یظهر )۴  

   ۲ گزینۀ پاسخ: -۳۴

  »کند! آشکار مهامنان نزد را خشمش بود نزدیک کردم، نصیحت را دخرتم وقتی« عبارت: درست ترجمۀ  

   ۴ گزینۀ پاسخ: -۳۵

 »نحن« اند/ نرفته کار به درستی به ۳ و ۱ های گزینه در »یأکل خرونآ  حّتی« و »یأکل مثراتها من حّتی« )/۲ و ۱ های گزینه (رد أشجاراً  درختانی:  

  ).۳ و ۲ های گزینه (رد آید می فعل از قبل مبتدا عنوان به

 مطلب درک ترجمۀ:   

 و شکار و صید برای العاده خارق قدرت با فکّی دارای و است وحشی حیوان این است، شبیه ها سگ از بعضی به که است حیوانی گرگ«

 آنجا در دیدنشان که طور آن کنند می زندگی کوهستانی مناطق در دوتایی یا و تنهایی به ها گرگ است! طوالنی های مسافت ب آن کردن لحم

 شود می زیاد رسما که آنگاه   و باشند گروه در گردند می غذا دنبال به که زمانی تا شوند می جمع هم دور زمستان در فقط شود! می سخت

 حیوان این و شوند می خارج ها باغ چون شلوغ های مکان سمت به غذا جوی و جست برای پس شود، می زیاد ها گرگ شونتخ و گری وحشی

 خارج صید برای ها شب و خوابند می ها صخره میان غاری در روز طول در ها گرگ کند! می اش سالمتی از محافظت برای غیرعادی های تالش

   »کنند! طی شب یک در را کیلومرت ۶۴ تا ۴۸ بین مسافتی ها) آن رایب است (ممکن توانند می و شوند می

   ۱ گزینۀ پاسخ: -۳۶

  ! ............... سبب به دارند اجتامعی زندگی ها گرگ  

   ها: گزینه ترجمۀ  

  آن در غذا تهیۀ سختی و زمستان در رسما )۱  

  کنند می صید العبور صعب و کوهستانی مناطق در  آنکه )۲  

  آن در ها گرگ خشونت شدت و غذا جوی و جست )۳  

  شوند می جمع زمستان فصل خالل در پس نیست، صید برای که شب در خروجشان )۴  

   ۲ گزینۀ پاسخ: -۳۷

  است؟ ها گرگ در جرأت و خشونت افزایش باعث چیزی چه  

   ها: گزینه ترجمۀ  

  کنند! می انتخاب را آن ها گرگ که گروهی زندگی )۱  

  آن! در شکار کمی و آن مایرس  و زمستان فصل )۲  

  بپیامیند! زیادی رسعت با را زیادی مسافت که توانند می ها آن )۳  

  شود! می سخت انسان برای دیدنشان که ای  گونه به ها کوه در کردنشان زندگی )۴  
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   ۱ گزینۀ پاسخ: -۳۸

   ها: گزینه ترجمۀ  

  کند! می کمک اش قوی فکّ  طعمه کردن شکار در را گرگ )۱  

  هستند! وحشی حیوانات ها آن زیرا کنند؛ می زندگی دوتایی یا تنهایی به ها گگر  )۲  

  شوند! می خارج ها صخره میان از شکار برای گروهی صورت به ها گرگ آفتاب طلوع هنگام در )۳  

  است! دیگر حیوانات از کمرت شکار برای نیرویشان اما هستند، ها سگ انواع از بعضی شبیه ها آن )۴  

   ۳ گزینۀ پاسخ: -۳۹

  شود! می زیاد او در جرأت و خشونت گیرد، می شدت رسما که زمانی زمستان در )۱  

  بینیم! می سختی به آنجا از را او و است مرتفع زمینش که کند می زندگی مناطقی در )۲  

  شوند! می جمع غذا جوی و جست برای ها گرگ سال طول در )۳  

  ست!ا شکارش صید در قوی و وحشی حیوانی او )۴  

   ۴ گزینۀ پاسخ: -۴۰

   ها: گزینه سایر بررسی  

  »صعباً « خربه  »هناکَ « خربه )۳  لِلغائبة  للمخاطب )۲  »صعباً « خربه  »هناکَ « خربه )۱  

   ۲ گزینۀ پاسخ: -۴۱

   ها: گزینه سایر بررسی  

  »تفّعل« باب  »تفعیل« باب )۱  

عَ « آن ماضی للغائبة/  للمخاطب )۳     است. »تََجمَّ

  الزم  تعدٍّ م )۴  

   ۴ گزینۀ پاسخ: -۴۲

   ها: گزینه سایر بررسی  

  »تفّعل« باب  »تفعیل« باب )۳  معرب  مبنيّ  )۲    مزید ثاليثّ   مجرّد ثاليثّ  فعل )۱  

   ۴ گزینۀ پاسخ: -۴۳

  است. درست »تَعایُشاً « و »یََتعایَشوا« ۴ گزینۀ در  

   ۱ گزینۀ پاسخ: -۴۴

   ها: گزینه سایر در متضاد بررسی  

  رساند) می (رضر یَرضّ   رساند) می (سود یَنفع )۲  

دُ   کند) می (نزدیک یَُقرُِّب  )۳     (دور) البعید  (نزدیک) القریب کند)/ می (دور یَُبعِّ

  (زیاد) کثیر  (کم) قلیل (دشمنان)/ األعداء  (دوستان) األصدقاء )۴  

   ۴ گزینۀ پاسخ: -۴۵

 جـای بـه ۴ گزینـۀ در لذا کرد. استفاده مذکر) صورت (به »أفعل« وزن بر تفضیل اسم از باید یگرد مؤنث اسم با مؤنث اسم یک مقایسۀ برای  

  است. درست »أصَغر« ،»ُصغری«

   ۱ گزینۀ پاسخ: -۴۶

   ها: گزینه سایر رد  

   ۲۰  ۸۰ ۴ (أربعة) ) ۹  ۱۱  ۴ ۲۰ (عرشین) ) ۲۰  ۹۰  ۳ ۷۰ (سبعین) )۲  

   ۴ گزینۀ پاسخ: -۴۷

  است. شده توصیف ...» جذوع ینقر« جملۀ با که است ای  نکره اسم و جمله مفعول »ائراً ط« ۴ گزینۀ در  

   ۲ گزینۀ پاسخ: -۴۸

 صـورت بـه را وصـفیه جملۀ مضارع فعل توان می آنگاه باشد، مضارع وصفیه جملۀ فعلِ  و باشد ماضی اصلی جملۀ فعلِ  اگر وصفیه جملۀ در  

  منود. ترجمه استمراری ماضی

   ۳ ینۀگز پاسخ: -۴۹

  شود. می ترجمه مضارع معنی به کند، اشاره جاری و همیشگی حقیقتی یا خداوند از صفتی به که صورتی در »کان« ناقصۀ فعل  

  نیست. درست گذشته صورت به آن ترجمۀ که کند می اشاره همیشگی و علمی حقیقتی به ۳ گزینۀ  

   ۳ گزینۀ پاسخ: -۵۰

  شود. منی دیده منادی عبارت این در »کنند. می کمک ها سختی در را ها آن از بعضی که هستند نیکسا هامن من دوست قوم« :۳ گزینۀ ترجمۀ  
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  زندگـيزندگـي  وو  ديندين
  2 گزينۀ پاسخ: -51

 خداونـد سخن اين به انسان ارزش درك راستاي در كه است »اندك بهاي به خويش نفروختن و خود ارزش شناخت« عزت تقويت هاي راه از يكي  
  ».خودم براي را تو و كردم خلق تو براي را مخلوقات اين آدم، فرزند اي« كه كنيم مي هتوج آدمي به خطاب

  3 گزينۀ پاسخ: -52
  است. زندگي درست راه كشف همان كه باشد مي انسان عمر محدوديت به توجه با خردمندان دغدغۀ دهندٔه نشان سؤال صورت ابيات  
 كشـف را زنـدگي درسـت راه كه انساني كه شده بيان و شده اشاره آن اهميت و ضرورت به ).خسر.. لفي االنسان انّ والعصر( آيۀ در كه مطلبي  

  شود. مي خسران و زيان دچار كند، نمي
  2 گزينۀ پاسخ: -53

  كشانند. مي سقوط و گناه به را او انسان وسوسۀ با هردو كه هستند انسان رشد موانع شيطان، و اماره نفس  
   ها: گزينه ساير بررسي  
  كند. مي را كار اين اماره نفس است، غلط داني تمايالت :1 نۀگزي  
  است. شيطان كار فقط گناه دادن نشان زيبا :4 و 3 هاي گزينه  
  3 گزينۀ پاسخ: -54

 اهللا انّ( آيـۀ در كـه مطلبي است. جهان نگهبان و حافظ و ندارد راه او كار در اشتباه كه است حكيمي خداي به اعتقاد اختيار، از استفاده الزمه  
  است. شده اشاره آن به )... السّماوات يمسك

  4 گزينۀ پاسخ: -55
   آيـۀ در كـه اسـت خـدا بـودن نـور از تعريفـي شـوند مـي آشـكار او و وجود سبب به و گيرند مي خدا از را خود وجود موجودات تمام اينكه  
  است. شده اشاره آن به )... نور اهللا( 
   است. شده اشاره آن به )احد كفوا له يكن لم و( آيۀ در كه توحيد اصل همان يعني توحيد مراتب همۀ در خداوند يگانگي و همتايي بي  
   توحيد. مراتب همۀ نه است، خالقيت در توحيد دهندٔه نشان صرفاً )شيء كلّ خالق اهللا قل( آيۀ كه كنيد دقت  
  1 گزينۀ پاسخ: -56

 بيـان بـا و )كالفجّـار المتّقـين نجعـل ام( آيۀ در كه است الهي عدل بيانگر رسد، مي ودخ حق به كسهر و است عادالنه نظام در زندگي اينكه  
  گردد. مي مفهوم مطلب اين متقين، و گناهكاران تساوي عدم

  1 گزينۀ پاسخ: -57
   »كند. مي تعيين را آخرت در او سرنوشت دنيا، در انسان اعمال كه است معني اين به »اآلخرة مزرعة الدّنيا  
   است. آخرت محصوالت براي كشت زمين بهترين قلب است. »دنيا محصول« 2 گزينۀ مشكل كه كنيد تدق  
  4 گزينۀ پاسخ: -58

  است. نيازمندي و فقر به نسبت انسان درك رفتن باال نتيجۀ كه است الهي درگاه به نياز عرض افزايش دهندٔه نشان سؤال صورت حديث  
  باشد. مي خدا به انسان بقاي در يازمندين دهندٔه نشان هم 4 گزينۀ در مطرح شعر  
  3 گزينۀ پاسخ: -59

   نقص ها آن رفتار اين علت گردانند. برمي رو او از بالها در اما پرستند، مي را خدا خيرات، نزول در )حرف علي اهللا يعبد( همان يا مقطعي عابدان 
   باشد. مي ترديد روي از پرستش همان يا ايمان در ضعف و

   المبين الخسران هو ذلك اآلخرة و الدّنيا خسر( شوند. مي آخرت و دنيا در زيان همان يا مبين خسران دچار سرانجام قطعيم عابدان(  
  2 گزينۀ پاسخ: -60

   عبـارت بـه شـود. مي ها دوران همۀ در ها انسان همۀ شامل و است هميشگي و ثابت كه است خداوند قانون فراگيرترين و ترين عام ابتالء سنت 
 ايـن با ها انسان شخصيت و هويت .هاست آزمايش و ها امتحان انواع صحنۀ غني، چه و فقير چه كافر، چه و مؤمن چه انساني، هر زندگي ديگر،

 كـه شود روشن تا ماست براي امتحاني دهد، مي رخ ما پيرامون كه اي  حادثه ترين كوچك رو، ازاين گردد. مي شناخته و شود مي ساخته ابتالئات
 را مـا خسـران و مانـدگي عقب غلط، عمل و كمال و رشد درست، عمل كنيم. مي عمل چگونه و گيريم مي تصميمي چه حادثه آن به نسبت ما
  دارد. دنبال به

   سـنت دٔهدهنـ نشان ،)... لهم املي و( آيۀ كنيد دقت باشد. مي ابتالء سنت بيانگر (فتنة) عبارت به اشاره با )فتنة الخير و بالشّر نبلوكم( آيۀ 
  است. استدراج و امال

  1 گزينۀ پاسخ: -61
   هـم دانشمندان و است نبوت عالمت و نشانه  چراكه گويد، مي »آيت« ها آن به كريم قرآن كه هستند اعجاز همان پيامبران العاده خارق كارهاي 

  دهد. مي نشان را مردم ساير ناتواني و عجز  چراكه گويند. مي »معجزه« ها آن به
   الطّين من لكم اخلق انّي( آيۀ ...( عيسي حضرت معجزات به  آيـۀ كه حالي در شود. مي انجام خدا اذن به كه دارد اشاره )تتلـو كنـت مـا و ...( 

  است. پيامبر بودن امي بيانگر
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  2 گزينۀ پاسخ: -62
 و ايثـار اهـل و دهنـد قـرار اجتماعي فعاليت محور را خود منافع تنها و كنند دنبال را خود دنيوي تمايالت و ها خواسته فقط همه باشد قرار اگر  

 روز بـه روز اي،  جامعه چنين در رود. مي بين از تعالي و رشد امكان و گيرد مي فرا را جامعه تضاد و تفرقه نباشند، ديگران به رساندن خير و تعاون
 و خداونـد حاكميت از سخني ديگر نتيجه در گيرند. مي كار به خود اميال خدمت در را ديگران و كنند مي پيدا بيشتري قدرت ستمگر هاي انسان
  اوست. دستورهاي و طاغوت حاكميت از سخن بلكه نيست، او هاي فرمان

  4 گزينۀ پاسخ: -63
   اكرم پيامبر احاديث نوشتن ممنوعيت  اسـاس بـر حـديث جعـل براي زمينه آن نتيجۀ در كه آورند روي حديث حفظ به مردم شد سبب 

  شد. فراهم ستمگر حاكمان نفع به يا يشخص اغراض
   امـامين بركنـاري موقعيت از عباس بني و اميه بني به وابسته علماي كه خوانيم مي نيز حديث جعل و اسالمي معارف در تحريف تيتر در  

 كننـدٔه تقويـت هاي انديشه به عباس بني و اميه بني حاكمان كه خوانيم مي 10 درس در همچنين پرداختند. مي حديث جعل به و كرده استفاده
  دادند. مي ميدان ها آن قدرت

  1 گزينۀ پاسخ: -64
 بودند. چيده رنگارنگ غذاهاي و نداشتند حضور فقيران كه كرده شركت مهماني يك در بصره در فرماندارش شد خبردار روزي  اميرالمؤمنين  

 شـما امام كه من« نوشت: او به داد. توضيح را حاكم زندگي صحيح شيؤه و ردك اعتراض وي كار به و نوشت فرماندار آن به تند اي  نامه حضرت آن
 در مـرا ليكن كنيد؛ زندگي گونه اين توانيد نمي شما كه بدانيد نان. قرص دو به ها خوراكي از و كرده بسنده كهنه، جامۀ دو به جهان اين از هستم،

  »نماييد. ياري درستكاري و پاكدامني تالش، پارسايي،
  4 گزينۀ اسخ:پ -65

   حسين امام كه بود بيگانه و دور اسالم از قدر آن يزيد كردار و رفتار  خواهد نابود اسالم حقيقت دهد، ادامه حكومتش به او اگر دانست مي 
 باطـل انعمـ كسـي و شـود نمـي عمـل حق به كه بينيد نمي آيا« فرمود: اي  خطبه در يزيد، با نكردن بيعت و خود قيام تبيين در ايشان شد.
 بـا زندگي و سعادت جز را راه اين در مرگ من كند. قيام باطل عليه و شود آماده خدا مالقات براي كه دارد حق مؤمن شرايط، اين در گردد. نمي

  »بينيم. نمي خواري و ذلت جز را ظالمين
   بزرگوار امامان  كردند: مي مبارزه خود زمان حاكمان با علت دو به  
 و شـرايط وجـود صـورت در و خيزنـد پـا بـه وظيفه اين انجام براي بود الزم و شده سپرده آنان به خداوند جانب از جامعه ادارٔه و ريرهب آنكه اوّل    

  سازند. برقرار را عدالت و درآورند اجرا به را دين قوانين راستين، اسالم برمبناي حكومتي تشكيل با تا كنند بركنار را غاصب حاكمان امكانات،
 به امر اصل اساس بر كه داشتند وظيفه نيز امامان كردند؛ مي ستم مردم به و گذاشتند مي زيرپا را اسالم قوانين غاصب، حاكمان اين نكهآ  دوم    

  نمايند. دفاع مردم حقوق از و شوند اسالم قوانين گذاشتن زيرپا مانع و كنند مقابله آنان با رمنك از نهي و معروف
  3 گزينۀ پاسخ: -66

 عمل به عامل مؤمنان به تاريخ آينده دربارٔه خدا وعدٔه گردد، مي مفهوم )االرض في ليستخلفنّهم( باعبارت كه (خالفت) همان يا نشينيجا وعدٔه  
  دارد. شرك بدون بندگي و الهي دين استقرار امنيت، به خوف تبديل جمله از نتايجي كه است صالح

   )َلَهُـمْ اْرتَضَي الَِّذي ِدينَهُمُ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ الَِّذينَ اسْتَخْلَفَ كَمَا الْأَْرضِ فِي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الصَّالِحَاتِ عَمِلُواَو مِنْكُمْ آمَنُوا الَِّذينَ اللَّهُ َوعَد 
  )... شَيْئًا بِي يُشْرِكُونَ لَا يَعْبُدُونَنِي أَمْنًا خَْوفِهِمْ بَعْدِ مِنْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ

  2 گزينۀ پاسخ: -67
   شود. مي مهيا قيامت برپايي براي شرايط صور، نفخ همان يا مهيب بانگ از پس  
   )دارد. اشاره معاد و قيامت قطعي برپايي به )القيامة يوم الي ليجمعنّكم( به توجه با )... وه الّا اله ال  
  3 گزينۀ پاسخ: -68

 )قائلهـا هـو كلمـة انّها( و است )قائلها هو كلمة انّها كلّا( خدا منفي قطعي پاسخ و باشد مي )عونارج ربّ قال( برزخ در گناهكاران درخواست  
  شود. مي شمرده مقدار بي خدا توسط و زنند مي گناهكاران كه است حرفي صرفاً كردن نيك كار وعدٔه و گناهكاران درخواست كه دهد مي نشان

  2 گزينۀ پاسخ: -69
   اين زيرا جويد؛ بهره اسباب و ابزار از هايش، خواسته و نيازها به راهيابي راستاي در بايد انسان كه داند مي باشد، معرفت اهل كه اي  كننده توكل 

  است. الهي علم و حكمت به توجهي بي ها، آن به توجهي بي و شده داده قرار الهي حكمتبنا بر  اسباب، و ابزار
   ديگـران بـا گيـرد، كـار بـه را خود انديشۀ و فكر يعني دهد، انجام خوبي به را خود وظيفۀ و مسئوليت انسان كه است درست جايي در توكل 

  كند. تالش مقصود به رسيدن براي محكم ارادٔه و عزم با و نمايد انتخاب را ممكن راه بهترين كند، مشورت
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  4 گزينۀ پاسخ: -70
 در زنـان حجـاب و پوشش كردند. مي آمد و رفت عمومي هاي محل در كامل پوشش اب بودند، زرتشت آيين پيرو عموماً كه اسالم از قبل ايراني زنان  

 جهـان در حجـاب گسترش اصلي منشأ را باستان ايران توان مي كه باورند اين بر غربي مورخان از برخي حتي كه بود برجسته چنان باستان ايران
 پوشـش آن زنـان كـه است ملتي و قوم كمتر و بوده مطرح پسنديده لاص يك صورت به زنان پوشش ها، فرهنگ عموم و ديگر اديان در دانست.
  است. بوده آن حدود و چگونگي به مربوط ها تفاوت باشند. نداشته مناسبي

  1 گزينۀ پاسخ: -71
 ها آن تقواي يكديگر، بر مردم برتري مالك و ندارد معنا جنسيتي و قومي نژادي، هاي تفاوت و هستند برابر مردم همۀ  خدا رسول حكومت در  

 و ذكر من خلقناكم انّا النّاس ايّها يا( آيۀ كه باشد مي  خدا رسول رهبري هاي ويژگي از اسالمي اخوت و برادري دهندٔه نشان مطلب اين است.
  دارد. اشاره مطلب اين به يكديگر با مختلف قبايل و انسانيت در مرد و زن برابري بيان با )... شعوبا جعلناكم و انثي

  3 گزينۀ پاسخ: -72
  است. شده حذف باشد، مي 99 كنكور منبع كه 98 سال كتاب چاپ از سؤال اين  
  4 گزينۀ پاسخ: -73

 و حـق گسـترش و عـدل يبرقـرار  و ظلـم با مبارزه ا،يانب ياصل يها رسالت از يكي :صبر و شهادت و جهاد فرهنگ تقويت و ستمگران با مبارزه  
 هوشـيار بايـد امـا ،شـوند يم عدالت و قتيحق مجذوب و شود مي نرم دلشان حق سخن شنيدن با ردمم از بسياري هرچند .است بوده قتيحق

 ها  آن منافع عدالت، گسترش رايز  شوند؛ مي جويي حق راه سد بلكه روند، نمي حق بار زير تنها نه كه هستند باطل اهل از گروهي همواره كه باشيم
  .كند يم ديتهد  را

  1 گزينۀ پاسخ: -74
   باشد. مي متخصص به رجوع معناي به ليدتق  
   باشد. شناس زمان و عادل تقوا، با اعلم، بايد تقليد مرجع ديني احكام در  
  1 گزينۀ پاسخ: -75

   كند. ادا را آن آينده رمضان از قبل تا بايد باشد، انسان گردن بر روزه قضاي يا و كفاره اگر  
   بگيرد. روزه روز شصت يا دهد طعام فقير شصت به يا روز هر ازاي به يعني بدهد. كفاره بايد كند، افطار را روزه تعمداً كسي اگر  

  انگليسيانگليسي  زبانزبان
  1 گزينۀ :پاسخ -76

  بود. دالر ميليون 8 كردند، درخواست شركت خدمات قابل در ها آن كه پولي ترجمه:  
  شود. مي بسته جمع دالر و شود نمي بسته جمع لذا است؛ دالر صفت million كلمۀ سؤال اين در توضيح:  
  3 گزينۀ :پاسخ -77

  اند. شده بزرگ ها آن رفتاري الگوي اين به عادت با كه است اين همه از بدتر اما زنم، مي را حرف اين كه متأسفم ترجمه:  
  است. نادرست the worst of thing تركيب نيز 4 گزينۀ آيد. مي the با كه كند مي تأكيد را برترين صفت لزوم سؤال در of all نشانۀ توضيح:  
   4 گزينۀ :پاسخ -78

  شد. ساخته بار اولين آن در اسلحه پودر و ابريشم و كاغذ كه است كشوري چين ترجمه:  
 موصـولي ضـمير there و هستند نادرست 2 و 1 هاي گزينه پس آورد، اضافه حرف توان نمي موصولي ضماير در that و where از قبل توضيح:  

  است. آمده آن آخر در اضافه حرف كه باشد درست تواند مي 4 نۀگزي فقط نيست.
  4 گزينۀ :پاسخ -79

  نه؟). (مگه هستند آشنا گروهي كار با ها آن چون بردند را بازي راحتي به او تيم اعضاي كه دارد اعتقاد جين ترجمه:  
 چـون سـؤال ايـن در و شود مي ساخته پايه جملۀ از حتماً tag question نباشد، شخص اول ما پايۀ جملۀ اگر پيرو، و پايه جمالت در توضيح:  

  بود. خواهد doesn’t she جواب و شود مي ساخته tag question جمله همين از است، Jane believes ما پايۀ جملۀ
  2 گزينۀ :پاسخ -80

  نيست. كامل انساني هيچ حال، هر به ببخشيم، را خود والدين اشتباهات كه است اين دهيم انجام توانيم مي ها بچه ما كه كاري تمام ترجمه:  
  كردن معاوضه و مبادله )4  زدن حدس كردن، فرض )3  كسي كردن عفو بخشيدن، )2  گذاشتن احترام )1  

  3 گزينۀ :پاسخ -81
  باالست. بسيار ها قيمت كه است علت بدان اين است، آن براي موجود تقاضاي از كمتر كاالها عرضۀ ترجمه:  
  تخفيف )4  درخواست تقاضا، )3  قيمت هزينه، )2  اسكناس ،حساب صورت )1  
  است. »تقاضا و عرضه« معني به supply and demand اصطالح توضيح:  



 

8 

  2 گزينۀ :پاسخ -82
   .هستند راضي دارد، دانشكده در روزها اين او كه تحصيلي پيشرفت از كامالً (Tom) تام والدين ترجمه:  
  كاري در ماهر )4  چيزي يا كسي براي بخش لذت )3  چيزي يا كسي از يراض )2  چيزي يا كسي دسترس در )1  
  3 گزينۀ :پاسخ -83

  دارند. قرار بينند، مي تلويزيون در آنچه هر تأثير تحت بيشتر ها آن حقيقت در هستند؛ تلويزيون به وابسته اي  فزاينده طور به مردم امروزه ترجمه:  
  كند. مي كمك 3 گزينۀ انتخاب در even more influenced توضيح:  
  1 گزينۀ :پاسخ -84

   .كنند تبديل بزرگ آموزشي مركز يك به را خود فعلي آموزشي كارگاه كه اميدوارند ها آن ترجمه:  
  كردن بزرگ كردن، نمايي بزرگ )2    كردن تبديل )1  
  كردن دريافت )4    كردن منعكس دادن، نشان )3  
  كند. مي كمك بسيار 1 گزينۀ انتخاب به into اضافۀ حرف توضيح:  
  4 گزينۀ :پاسخ -85

 بايستي ما كنند. مي سالمتي احساس ما خانوادٔه اعضاي همۀ كه زماني است بزرگ بركت و نعمت يك اين كه آوريم نمي ياد به هميشه ما ترجمه:  
   باشيم. ها آن شاكر و قدردان

  نعمت بركت، )4  ارث ميراث، )3  هويّت )2  حيرت و شگفتي )1  
  2 زينۀگ :پاسخ -86

  ).آيند مي كنار( اند سازش در هم با هنوز و اند كرده زندگي هم با كه است سال 50 از بيش من پدربزرگ و مادربزرگ ترجمه:  
  نكردن مضايغه چيزي از )4  دادن ادامه )3  كردن سازش آمدن، كنار )2  كردن مراقبت )1  
  است. درست 2 گزينۀ دوم جملۀ در still و اول جملۀ در together دليل به توضيح:  
  3 گزينۀ :پاسخ -87

 آنكـه هر برود دل از كه است روشن ها آن مورد در اند. نگرفته تماس من با من قديمي رفقاي از كدام هيچ كردم، مكان نقل من كه اززماني ترجمه:  
  .برفت ديده از

  هم عين همه )2    برد مي باد را بادآورده )1  
  باز با باز كبوتر، با كبوتر )4  رفتب ديده از آنكه هر برود دل از )3  
 ترجمۀ Test Cloze:  

 مغز سرطان قرباني يك كه شد تأسيس (Felix) فليكس پسرشان ياد به دونر گريس و آلبرت توسط Run For it Foundation مؤسسۀ
 تـا كننـده اجرا 50 تقريباً از اندازه حاظل به تدريج به شد، آغاز 1987 سال در كه مؤسسه اين كرد. فوت 1985 سال در سالگي 11 سن در كه بود
 اولين .كند آوري جمع پول خَيّر افراد از تا كند مي برگزار هايي جشن مؤسسه سال هر است. داشته افزايش گذشته، سال در نفر 800 از بيش تنها

 آورنـد. دسـت به بيشـتري پول حتي تا وارنداميد دهندگان سازمان امسال آورد. بار به دالر 50000 حدود در سرطان زمينۀ در تحقيق براي جشن
 دسـت بـه كـه پني هر شود، مي حمايت ها انجمن هاي بخشش و هدايا وسيلۀ به و شود مي سازماندهي داوطلبان وسيلۀ به جشن اين كه هنگامي

 سرطاني هاي بچه زندگي بهبود رايب ها تالش و شود مي ارسال سرطان زمينۀ در تحقيق پشتيباني جهت كودكان بيمارستان براي مستقيماً آيد، مي
  باشد. مي

  3 ۀنيگز  پاسخ: -88
  است. درست 3 گزينۀ پس است، گذشته به مربوط آن زمان و by نشانۀ طريق از مخصوصاً است مجهول سؤال توضيح:  
  4 ۀنيگز  پاسخ: -89

   تدريج به )4  اميدوارانه )3  صبورانه )2  گسترده طور به )1  
  1 ۀنيگز  پاسخ: -90

  است. درست 1 گزينۀ لذا ندارد؛ موصول به نيازي و است هدف دهندٔه نشان سؤال اين توضيح:  
  2 گزينۀ پاسخ: -91

 لـذا نـداريم؛ موصـول به نيازي است، جمله يك چون و شود مي ديده by عالمت هم باز و است مجهول 88 سؤال مشابه نيز سؤال اين توضيح:  
  است. درست 2 گزينۀ

  4 گزينۀ پاسخ: -92
  بخشيدن بهبود )4  چيدن دادن، ترتيب )3  كردن شناسايي )2  كردن ماندر  )1  
  بخشند. مي بهبود را ها بچه نوع اين زندگي بلكه كنند؛ نمي درمان را زندگي كه است نادرست علت اين به 1 گزينۀ توضيح:  
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 1 مطلب  درك ترجمۀ:  
 موشـك، قطعـات شـامل زباله بينند. مي رو در رو فضايي زبالۀ نام به جدي مشكل يك با را خود فرستند مي فضا به اشياء كه كشورهايي تمام

 فضـا در اي  اسـتفاده هيچ بدون صرفاً كه اي  شده ساخته اقالم بسيار و رفته بين از هاي ماهواره ها، موشك ارسال از ناخواسته ماندٔه باقي هاي بخش
 داشـته انتظـار است ممكن شما كه طور  همان باشد. داشته وجود چرخش حال در خطرناك زبالۀ از قطعه ميليون نيم است ممكن اند. مانده باقي

  هستند. ها زباله ريزه كردن نابود براي هايي حل راه روي بر كردن كار حال در ها آن از خيلي هستند. نگران دنيا سرتاسر كشورهاي باشيد،
 فضـا در عـرض، مايل نيم با تقريباً پيكر غول آلومينيمي و ديفوال  شبكۀ اين است. ساخته الكترومغناطيسي مهارگر يك ژاپن فضايي آژانس

 گشـت. خواهـد باز زمين جوّ به شود، آشغال از پر شبكه اين كه هنگامي كند. مي جذب كند، مي سفر كه حالي در را فلزي ذرات و چرخيد خواهد
 سـاير شـبكۀ يـك سـاختن براي ژاپن شود، واقع مؤثر شبكه ايدٔه اين اگر سوخت. خواهند مجدد ورود محض به شده آوري جمع (قطعات) ذرات
  كرد. خواهد ريزي برنامه تر بزرگ

 وسـيلۀ يـك عنوان به كه است فضايي سفينۀ يك توسعۀ حال در شركت اين است. كرده مطرح را متفاوت پاسخ يك سوئيسي شركت يك
 فراينـد، ايـن طـي و خواهدگشـت باز زمين جوّ به سوئيسي گاهدست ژاپني، شبكۀ مانند كرد. خواهد عمل مضرّ زبالۀ ذرات آوري جمع براي عظيم

  كرد. خواهد نابود را محتويات
  1 گزينۀ پاسخ: -93

 است. زباله از جديد نوع يك متن موضوع ترجمه:  
  3 گزينۀ پاسخ: -94

  )2 (پاراگراف »الكترومغناطيسي مهاركنندٔه« است؟ شده توصيف متن در مورد كدام ترجمه:  
  2 گزينۀ پاسخ: -95

 نظـر بـه شـبيه بسـيار :جـز به دارند اشتراك زير هاي ويژگي تمام در سوئيسي شركت و ژاپن فضايي آژانس توسط شده ساخته دستگاه ترجمه:  
  رسند. مي

  1 گزينۀ پاسخ: -96
  »شبكه به« كند؟ مي اشاره اي  كلمه چه به 2 پاراگراف در one كلمۀ ترجمه:  
 2 مطلب  درك ترجمۀ:  

 يخ سرماي تا ميانه آسياي و افريقا داغ هاي بيابان از هستند، ها محيط از اي  گسترده طيف در زندگي به قادر مردم كه كنيد فكر است ممكن
 شـرايط در خودمـان داشتن نگه گرم براي آتش از چگونه كه كرديم تمرين هستيم باهوشي موجودات كه ما كاندا. شمال يا سيبري منجمدكنندٔه

 از وسـيعي طيـف امـا، كنـيم استفاده گرم هواي و آب در خود داشتن نگه خنك براي هوا تهويۀ از بعداً توجهي قابل طرز به و كنيم استفاده سرما
  ها. دوست سخت بماند، زنده ها آن در تواند نمي انساني هيچ كه كنند زندگي هايي محيط در قادرند كه دارند وجود زنده موجودات

 ايـن دريـايي. ستارٔه يك شبيه ظاهري با و متر ميلي يك حدود طول با ريز موجود يك كنيد، فرض را سينزيا اسپينولوريكوس مثال طور به
 نـاهوازي يـك بنابراين و است اكسيژن بدون كردن زندگي به قادر كه رسد مي نظر به زيرا است؛ جذاب اي  ويژه طور به شده كشف تازگي به حيوان

 كـه حـالي در كننـد، مـي استفاده انرژي توليد براي اكسيژن از كه است ميتوكوندريا حاوي زنده موجودات اغلب هاي سلول است. چندسلولي
 نـوع يـك از و هستند ها ميكروب اند، شده كشف تاكنون كه هايي ناهوازي اغلب نيست. ميتوكوندريا حاوي سينزيا اسپينولوريكوس هاي سلول
  ميرند. مي اكسيژن حضور در حقيقت در ها ناهوازي اين از بعضي كنند. مي استفاده انرژي آوردن دست به براي تخمير

  1 ۀنيگز  پاسخ: -97
  است. موجود يك از خاصي نوع معرفي متن: اين اصلي هدف ترجمه:  
  4 ۀنيگز  پاسخ: -98

 از خـالي هـاي يطمحـ در ماندن زنده به قادر ها آن شود. مي پشتيباني متن توسط غيرهوازي موجودات دربارٔه زير هاي گفته از يك كدام ترجمه:  
 هستند. اكسيژن

  3 ۀنيگز  پاسخ: -99
  »ميتوكوندريا« كند؟ مي اشاره اي  كلمه چه به 2 پاراگراف در which لغت ترجمه:  
  كند. مي توصيف را خود از قبل كلمۀ موصول which توضيح:  
  2 ۀنيگز  پاسخ: -100

   است؟ نشده استفاده متن در زير استداللي هاي تكنيك از يك كدام ترجمه:  
  thus و as قيود 2 پاراگراف در ها: رابطه معلول و علت توصيف )1  
  فرايند يك مراحل توضيف )2  
  whereas قيد 2 پاراگراف در ها: تفاوت به اشاره )3  
  for example قيد 2 پاراگراف در ها: مثال از استفاده )4  
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  رياضيرياضي
  1 گزينۀ :پاسخ -101

  گيريم: مي مشترك مخرج و كنيم مي تجزيه را ها مخرج  
x x x x x x (x )( x ) ( x )( x )

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

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

       
    

         

            
    

       

2 2

2 2 2 2 2 2

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

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

x
x


2
8

4 1

   

  است. x8 با برابر P(x) پس  
  4 گزينۀ :پاسخ - 102

  دهيم: مي قرار را 3 عدد ها،x تمام جاي پسكند،  مي صدق معادله خود در معادله جواب  
¸Ãõw» ¸ÃÎoöxx a a a a a a

ax x a a a
a a

    
            

     

   

3 2

2

2 2 3 2 2 1 2 2 11 1 3 5 25 1 3 5 3 1 3 5 2 2 3 5 2
3 5 2 0

   

B                                 كنيم: مي بحسا دلتا   AC ( ) ( )( )        2 24 5 4 3 2 25 24 1   
  آوريم: مي دست به را a حاال  

aBa
A a


        

  


6 15 1 6
4 22 6
6 3

   

a معادلۀ البته تذكر:   a  23 5 2 Ax دوم درجـه معادلـۀ در كنـيم. حل تر راحت توانستيم مي را 0 BX C  2 A اگـر ،0 B C   0 

C و 1 معادله هاي جواب باشد،
A

2 و 1 ها جواب است، برقرار شرط اين كه هم اينجا در پس هستند، 
  هستند. 3

  3 گزينۀ :پاسخ - 103
³»j ÁIÀï¾ÿ²¼à ¶ kÄIM

k¹{IM oMHoM qÃº
( ,a b)

a b
( , )

 
  



3 2 2 73 7   

³»j ÁIÀï¾ÿ²¼à ¶ kÄIM
k¹{IM oMHoM qÃº

( , a b)
a b

( , )
 

  


5 2 2 45 4   

  كنيم: مي حل دستگاه يك در را  آمده دست به معادلۀ دو  
xj¼ia b a b

a b a b ( )

a a



     

      

  

2
2 7 2 7

2 4 4 2 8
5 15 3

   

a گذاري جاي با    a معادله در 3 b 2 b                                                         داريم: ،7 b b     3 2 7 2 4 2    
a            پس:   b     2 2 2 23 2 9 4 5   
  3 گزينۀ :پاسخ - 104

  گيريم: مي y و x را مستطيل اضالع  
    پس: است، متر 56 سيم طول  

x y 2 56   
  y برحسب را x نويسيم: مي    

y x  2 56   
S                         با: است برابر مستطيل مساحت   xy x( x ) x x      22 56 2 56    
f تابع ماكسيمم خواهيم مي   (x) x x  22     كنيم: حساب را 56

S                            رأس:ِ x ابتدا  
bx
a
 

  

56 142 4   

  Sx در را f كنيم: مي گذاري جاي                       xf (x) x( x ) f ( ) ( )     142 56 14 14 28 392   

(j¼{ïÂμº Âz¨ï´Ãw)

x x

y
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  4 گزينۀ :پاسخ - 105
,                    كنيم: مي حذف را دو اين است. 20 نمره بيشترين و 9 نمره كمترين   , , , , , ,14 12 15 14 15 16 15 11   
  آوريم: مي دست به را ميانگين  

x       
  
14 12 15 14 15 16 15 11 112 148 8   

  كنيم: مي حساب را معيار انحراف  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) / / /            

       
2 2 2 2 22 2 14 14 3 15 14 12 14 16 14 11 14 0 3 4 4 9 20 2 5 2 5 1 68 8 8    

  2 گزينۀ :پاسخ - 106
  كنيم: مي رسم را ها گزينه در شده داده تابع 4 هر نمودار  

x x x x
) y x x

x ( x) x x x
   

        

0 0 01 0 2 0

  

x x x x x
) y x x

x ( x) x x
   

        

0 2 02 0 0 0

 

SwHn ¾M keH» 1

¸ÃÄIQ ¾M keH» 1

) y x


  


3 1 1

 

SwHn ¾M keH» 1 −»H

¯IM ¾M keH» 1 ³¼w

IÀ n¼d¶ ¾M SLvº ¾¹Äo¤ ³»jx

) y x


    


4 1 1

 
  4 گزينۀ :پاسخ - 107

f ( ) / / ( )

f ( ) ( )

                                        
                            

9 9 3 9 15 9 3 75 2 25 3 3 64 4 2 4 4 4
1 1 3 1 11 1 0 12 2 2 2 2

   

  پس:  

f ( ) f ( )    
9 1 6 1 74 2   

  1 گزينۀ :پاسخ - 108
g دامنه اول   f كنيم: مي حساب را  

     g f g fD D D , , , , , , , ,   1 2 5 4 2 3 4 1 1 2 4    
g مقدار حاال   f در را x  1، x  x و 2    آوريم: مي دست به 4

 joÒM
(g f )

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



       
        
      

1 1 1 3 7 4
2 2 2 6 5 1 4 1 3
4 4 4 9 6 3

   

1

y

x
1

1
1

y

x

2

1

y

x

2

1

y

x
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  3 گزينۀ :پاسخ - 109
  است: 5 يا صفر يكانشان پذيرند، بخش 5 بر كه اعدادي  

oÿÅ

kºH¼UïÂμº 5 » oÿÅ [¹Q

k{IM oÿÅ ·I§Ä : ·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä

k{IM 5 ·I§Ä : ·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä



 

   

   

5 4 3 1 60

4 4 3 1 48

   

60 كل در پس     دارد. وجود عدد 108 يعني 48
  2 گزينۀ :پاسخ - 110

  كنيم: مي حساب را نمونه فضاي اعضاي تعداد  

¾§w tIUn(S)   
2 6 12   

  نويسيم: مي را بيايد 3 مضرب تاس و »رو« سكه آنكه پيشامد  
 n nA ( , ) , ( , ) n(A)  3 6 2   

  پس:  
n(A)P(A)
n(S)

  
2 1
12 6   

  4 گزينۀ :پاسخ - 111
  دهيم: مي ادامه را آن و كنيم مي پيدا را جمالت بين رابطۀ  

  
  4 گزينۀ :پاسخ - 112

  رواند: روبه صورت به اعداد  

IU30
, , ,51 53 55    

d مشترك اختالف با حسابي دنبالۀ يك تشكيل اعداد اين    a اول جملۀ و 2 1   دهند. مي 51
  كنيم: مي حساب را دنباله اين اول جملۀ 30 مجموع  

n
nS ( a (n )d) S ( ( ) ( )( )) ( )           1 30

302 1 2 51 30 1 2 15 102 58 15 160 24002 2   

  1 گزينۀ :پاسخ - 113
  دهيم: مي قرار هندسي واسطۀ چهار ،972 و 4 عدد دو بين  

aa

, , , , ,
 

61

4 972      

a داشتن با   1 a و 4 6   كنيم: مي حساب را مشترك نسبت ،972

a a r r r r r        5 5 5 56 1
972972 4 243 34   

  آوريم: مي دست به را هندسي دنبالۀ اين اول جملۀ 6 مجموع حاال  
n

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

r
  

     
 

61 6
1 4 3 1 4 729 1 2 728 14561 3 1 2   

  3 گزينۀ :پاسخ - 114
  نويسيم: مي 2 پايۀ بر را اعداد تمام  

/ / / / / / ( / / )( ) ( )
              
1 1

0 76 0 12 0 76 2 0 12 3 0 76 0 24 1 0 76 0 24 13 32 4 8 2 2 2 2 2 2 2 2 1   

´Àjà¾±μ]

, , , , , , , , ,


        1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 4 7 11 16 22 29 37 46
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  1 گزينۀ :پاسخ - 115
 آمـار گيـري، تصميم و اطالعات استخراج براي ها داده تفسير و تحليل سازماندهي، گردآوري، نحؤه مطالعۀ به« گويد: مي دهم كتاب 99 صفحۀ جملۀ  

  »شود. مي گفته
  است. صحيح 1 گزينۀ پس  
 حقايق و ها داده از تر صحيح يا تر دقيق تواند نمي مناسب، آماري روش يك حتي كه دباشي داشته ياد به« گويد: مي كتاب هم باز 99 صفحۀ همين در  

  است. نادرست 2 گزينۀ پس »باشد. اصلي
 3 گزينـۀ پس »نيست. اختيار در ثبتي اطالعات هميشه ها: دادگان« گويد: مي را جمله اين كتاب ها، دادگان روش ايراد عنوان به دهم كتاب 94 صفحۀ در  

  ست.ا نادرست
 پـس دهد، رخ تواند مي »پارامتر  آماره« يا »پارامتر < آماره« ،»پارمتر > آماره« حالت سه هر كه بدانيم بايد هم پارامتر و آماره عددي مقدار مورد در  

  است. نادرست هم 4 گزينۀ
  3 گزينۀ :پاسخ - 116

r) گزارٔه براي را گذاري ارزش جدول   p) (p q)   دانستن با p T و q F بـراي اسـت كافي فقط حالت اين در كنيم. مي رسم r دو 
  كنيم: چك را F و T حالت

  
  4 گزينۀ :پاسخ - 117

n يعني: است، برابر هم با ها مرتب زوج تمام دوم هاي مؤلفه ثابت، تابع در   n2 2، 8، t و m 3   برابرند: 2
n

n n n n (n )(n )
n


             
2 2 42 8 2 8 0 4 2 0 2   

t  8   
m m m     3 2 8 3 6 2   

n حالت دو هر در    n و 4  2، تابع f است: جواب شد، ويعض3 كدامهر نويسيم، مي را  

 Á¼ñø 3

·j¼M ÁnHo§U oöIi ¾M ýme

n
t f {( , ) ,( , ) , ( , ) , ( , )} {( , ) , ( , ) , ( , )}
m 

 
    
 

4
8 3 8 2 8 3 8 4 8 3 8 2 8 4 8
2

  اول حالت : 

Á¼ñø 4
n
t f {( , ) ,( , ) , ( , ) , ( , )}
m

  
    
 

2
8 3 8 2 8 9 8 4 8
2

  دوم حالت : 

m                  داريم: و است قبول  قابل اول حالت پس   n t     2 4 8 14   
  2 گزينۀ :پاسخ - 118
 با: است برابر فعال جمعيت   1500 143 1643   
   x143 با: است برابر كار بي افراد تعداد صورت اين در كرديم، ايجاد شغل نفر x براي يدكن فرض  

x143 شود: مي بيكاري نرخ نتيجه در  
1643   

6 با برابر كسر اين خواهيم مي  
  باشد: 100

x x x x /
       

143 6 9858 14300 100 100 4442 44 421643 100   

  كرد. ايجاد شغل نفر 45 براي بايد حداقل سپ  
  1 گزينۀ :پاسخ - 119

  داريم: پرانتز داخل را جمله اين يازدهم، كتاب 67 صفحۀ در  
  آن) يابي درون و نقطه هر واقعي مقدار تفاضل قدرمطلق با است برابر نقطه هر براي (خطا  

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

    

k¶Anj ´À u§ø °Ó ¶I¨ ·¼Tw ¸ÄH xpnH ·¼a
IM oiA ·¼Tw ½à nHq¬ uQ~ rSwH xpnH ´À
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  2 گزينۀ :پاسخ - 120
  كنيم: مي خارج ها آن بين از مهره 2 داريم. مهره 7 كل در  

n(S)   
   
 

7 7 6 212 2   

  باشند: سياه دو هر يا سفيد مهره 2 هر خواهيم مي  
IÄ

kÃÿw ½o¿¶ 2 oÀ ½IÃw ½o¿¶ 2 oÀ

n(A)


 

    
       

   

4 3 4 3 3 92 2 2   

  پس:  
n(A)P(A)
n(S)

  
9 3
21 7  

  اقتصاداقتصاد
  1 گزينۀ پاسخ: -121

   است. 1395 چاپ اقتصاد كتاب 1 فصل 5 بخش به مربوط سؤال  
  نادرست عبارت - اقتصادي تحريم - قتصادا كتاب 121 صفحۀ الف)  
    ها: تحريم انواع  
    توليد عوامل و خدمات كاال، واردات و صادرات مقابل در تراشي مانع تجاري: تحريم )1  
    ها بيمه و ها بانك مالي، مبادالت مقابل در تراشي مانع مالي: تحريم )2  
   درست عبارت - اقتصاد كتاب 120 صفحۀ پاورقي ب)  
   درست عبارت - اقتصاد كتاب 123 صفحۀ ج)  
   درست عبارت - اقتصاد كتاب 117 صفحۀ د)  
   درست عبارت - اقتصاد كتاب 122 صفحۀ )ه  
  4 گزينۀ پاسخ: - 122
    است. 1395 چاپ اقتصاد كتاب 2 فصل 1 بخش به مربوط مسئله  
  توليدي: بنگاه ساليانۀ عملكرد مسئله  

, ريال , ,  400 900 000 360 000   بنگاه درآمد  كاال تعداد  االك هر قيمت000
  توليد مستقيم هاي هزينه  ساليانه بهاي اجاره  ساليانه حقوق  ساليانه اوليۀ مواد هزينۀ  ساليانه استهالك هزينۀ

, ريال , , ,  10 000 000 12 120 000   ساليانه بهاي اجاره  ماه هر اجارٔه مبلغ 12 (ماه)000
, ريال , ,   700 000 12 12 100 800   ساليانه حقوق  كارگار هر ماهيانۀ حقوق 12 كارگران) (تعداد12 (ماه)000

, ريال , 178 000   ساليانه اوليۀ مواد هزينۀ 000

, ريال , , ,   
25 25100 800 000 25 200 000100   ساليانه استهالك هزينۀ  ساليانه حقوق100

, ريال , , , , , , , , ,    120 000 000 100 800 000 178 000 000 25 200 000 424 000   توليد مستقيم هاي هزينه 000
, ريال , , , , ,   360 000 000 424 000 000 64 000   ساليانه عملكرد  ساليانه درآمد – ساليانه هزينۀ000

, با توليدكننده پس شده، منفي عدد محاسبات نتيجۀ و است بيشتر درآمد از ها هزينه ميزان چون نكته:   ,64 000     است. شده مواجه ضرر ريال 000
  4 گزينۀ پاسخ: - 123
    است. 1395 چاپ اقتصاد كتاب 4 فصل 1 بخش به مربوط سؤال  

اقتصادي: آمارهاي ارائۀ چهارگانۀ سطوح الف)

  خُرد: )1
  خانوارها
  ها شركت

توليدي مؤسسات
  شهري )2
  اي منطقه )3

  مليكالن: )4
  المللي بين
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 هـاي فعاليـت محاسبۀ براي الزم شرايط ب)
  ملي حسابداري در توليدي

  شود. بدل و رد پول آن بابت كند: عبور بازار از )1

  باشد: مجاز قانوني )2
 

  نيست. دست در دقيق اطالعات غيرقانوني هاي فعاليت از )1
  هاست. آن به دادن مشروعيت نوعي غيرقانوني هاي فعاليت محاسبۀ )2

 محاسـبه و نهفتـه نهايي كاالهاي درون در اي واسطه كاالهاي ارزش باشند: نهايي خدمات، يا كاال )3
  است. شده

 كـل توليـد و ملـي حسابداري در خانگي مصرف براي منزل در ميوه و سبزيجات كاشت و فرزندان تربيت و خانه در زنان توليدي فعاليت بنابراين ج)  
    شود. نمي محاسبه

  3 گزينۀ پاسخ: - 124
    است. 1395 چاپ اقتصاد كتاب 4 فصل 1 بخش به مربوط مسئله  

  
  
  
  
  
  

( ريال ميليارد ( )    
1 1150 44 1614 )كشور مقيم خارجيان وليداتت4 150خدمات  كاالها كشور داخل بومي افراد توليدات  

 ريال ميليارد  161 44   (ج  GDP داخل بومي افراد توليد  كشور مقيم خارجي افراد توليد205
داخلي خالص توليدداخلي ناخالص توليد -  استهالك هزينۀ

( ريال اردميلي ( )    
2 2205 45 1753 )خارج مقيم بومي افراد توليد3 205  

  

 ريال ).است شده نوشته 5 ها گزينه در اشتباه (به 
175000 500035

175 ميليارد
 ب سرانه داخلي خالص توليد)

 35 ميليون
 ريال ميليارد  161 45   GNP داخل بومي افراد توليد  كشور از خارج بومي افراد توليد206

 ريال ميليارد  206 30   (الف ملي خالص توليد  ملي ناخالص توليد - استهالك هزينۀ176
  2 گزينۀ پاسخ: - 125
    است. 1395 چاپ اقتصاد كتاب 2 فصل 1 بخش به مربوط سؤال  
  حيازت  توليد الزمۀ  

توليد اعانو 
طبيعي منابع پرورش و تكثير  احياء

  مواد تبديل و تركيب  صنعت
  خدمات انواع  نرم محصوالت

    صنعت  التحرير  لوازم توليد الف)  
  حيازت  ها رودخانه و درياها از ماهي صيد ب)  
   خدمات  هنري و فرهنگي هاي فعاليت ج)  
  احياء  مخصوص هاي حوضچه در آبزيان تكثير و دتولي د)  
  1 گزينۀ پاسخ: - 126
    است. 1395 چاپ اقتصاد كتاب 4 فصل 1 بخش به مربوط مسئله  

  
  
  
  
  
  

  GNP كشور مقيم بومي افراد توليد  دارند اقامت خارج در كه كشور مردم توليد
b ريال ميليارد هزار b     255 15 255 15 240  

   GDP كشور مقيم بومي افراد توليد  كشور مقيم انخارجي توليد
a ريال ميليارد هزار a     250 240 250 240 10  

GNP
255

GDP
250

ZnIi ´Ã£¶ Â¶¼Mn¼z¨ ´Ã£¶ ·IÃ]nIi n¼z¨ ´Ã£¶ Â¶¼M jHoÎH
15ba

 

GNP
206

GDP
205

ZnIi ´Ã£¶ Â¶¼Mn¼z¨ ´Ã£¶ Â]nIi 

44 45161
 n¼z¨ ·IÃ¶¼M
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  3 گزينۀ پاسخ: - 127
    است. 1395 چاپ اقتصاد كتاب 3 فصل 1 بخش به مربوط سؤال  
   است. تقاضا منحني دهندٔه نشان بنابراين است نزولي راست به چپ از منحني كه آنجا از   
   نقطـۀ يابد مي كاهش تقاضا مقدار قيمت، افزايش با بنابراين دارند معكوس رابطۀ هم با قيمت و ضاتقا) 

B( نقطۀ يابد مي افزايش تقاضا مقدار قيمت، كاهش با و) C.(   
  
  
  

  2 گزينۀ پاسخ: - 128
  است. 1395 چاپ اقتصاد كتاب 4 فصل 1 بخش به مربوط مسئله  
, ريال                  الف)   , 300 000   اي) سرمايه (كاالهاي آالت ماشين خريد هزينۀ000

 سال   اي سرمايه كاالهاي مفيد عمر 25
اي سرمايه كاالهاي قيمت

 ساليانه استهالك هزينۀ   مفيد عمر

, ريال , , , 
300 000 000 12 000   ساليانه استهالك هزينۀ00025

 ريال   ب)    , , , , , ,80 000 000 12 000 000 68 000   بنگاه خالص درآمد  ساليانه درآمد -  ساليانه استهالك هزينۀ000
 صـرفاً بنگاه خالص درآمد محاسبۀ مستقيم، هاي هزينه انواع خاطر به كه است شده منسوخ و قديمي سؤاالت جزو ب) (قسمت سؤال تيپ اين نكته:  
    باشد. مي واقعيت از دور شدت به استهالك هزينۀ داشتن با

  3 گزينۀ پاسخ: - 129
    است. 1395 چاپ اقتصاد كتاب 3 و 1 هاي فصل 1 بخش به مربوط سؤال اين  
 بـا منطبق 2 و 1 هاي گزينه (پس انسان) بودن جو كمال (دليل دهد. نمي دست او به نيازي بي احساس نيازهايش، از اي پاره شدن برآورده با انسان الف)  

   نيست.) تست جواب و بوده سؤال
   است. قيمت به نسبت توليدكننده حساسيت درجۀ دهندٔه نشان عرضه حنيمن شيب ب)  

است. پايين عرضه قيمتي كشش  زيادعرضه: منحني شيب
   است. باال عرضه قيمتي كشش  كم

  
  
  
  
  
  

  2 گزينۀ پاسخ: - 130
    است. 1395 چاپ اقتصاد كتاب 4 فصل 1 بخش به مربوط مسئله  

 ريال ميليارد   )1( رديف  سرمايه صاحبان درآمد  سرمايه خدمات قيمت493

/ ريال ميليارد 
1 295  ريال ميليارد33  493 393   )2( رديف  بگيران حقوق درآمد  دستمزدها886

) ريال ميليارد )   
2493 447   )3( رديف  آزاد مشاغل صاحبان درآمد3765

 ريال ميليارد   )5( رديف  مؤسسات و ها شركت سود447

 ريال ميليارد  
2447   )6( رديف  دستمزدها  بگيران حقوق درآمد2983

 ريال ميليارد   )7( رديف  مستغالت و امالك صاحبان درآمد  بها اجاره 393
  ملي درآمد  سرمايه صاحبان درآمد  آزاد مشاغل صاحبان درآمد  ها شركت سود  دستمزد و حقوق  بها اجاره

/ ريال ميليارد ,      493 376 447 295 3 298 393 2   (الف ملي درآمد 302

, ريال , , 
2 302 000 51 15545

2,302 ميليارد


ملي درآمد
 د سرانه درآمد)   جمعيت  45 يونميل

  است) شده نوشته 15/51 ها گزينه در اشتباه (به  
  اقتصاد كتاب 45 صفحۀ  جامعه آن درآمد يا توليد ميزان در جامعه فرد هر متوسط سهم  سرانه ب)  
  بها اجاره )7( رديف – سرمايه خدمات قيمت )1( رديف ج)  

IòI£U

SμÃ¤

P1 A

B



P2

Q1 Q2
IòI£U

SμÃ¤

P1
A

B




P2

Q1 Q2

IòI£U

SμÃ¤

D
C

B
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  4 گزينۀ پاسخ: - 131
  كتاب قسمت 1 لفص 1 بخش به مربوط سؤال »الف« قسمت  
   است. 1395 چاپ اقتصاد كتاب 3 فصل 5 بخش به مربوط سؤال »ب« قسمت  
    كتاب 12 و 11 هاي صفحه الف)  
 143 صـفحۀ اسـت. سـؤال در شـده عنوان عبارت با مرتبط »تهديدات و فشارها برابر در سازي مقاوم« عنوان با مقاومتي اقتصاد مؤلفۀ هشتمين ب)  

    اقتصاد كتاب
  3 گزينۀ پاسخ: - 132
    است. 1395 چاپ اقتصاد كتاب 2 فصل 2 بخش به مربوط مسئله  

نقدينگي يا پول كل حجم

  واحد  800 مسكوكات )1
  واحد  2000 ها اسكناس )2
  
  ها سپرده )3

واحد 1000     

  واحد  180 ديداري )1

  واحد  230 دار مدت )1غيرديداري )2
) واحد  انداز پس )2 )  1000 230 180 590

 واحد   
2 22000 8005   (الف مسكوكات  ها اسكناس5

 1000 غيرديـداري و ديـداري هـاي سپرده مجموع جدول شش رديف در شده، ذكر واحد 1280 الحسنه قرض سپردٔه عنوان  تحت جدول اول رديف ب)  
 ايـن و اسـت بيشتر غيرديداري و ديداري هاي سپرده كل از تنهايي به اما، باشد مي انداز پس هاي سپرده جزو الحسنه قرض سپردٔه شده، ذكر واحد
   دارند. دربر را ديگري اعداد ها گزينه اما واحد) 1000( گرفت نظر در را ها سپرده مجموع توان مي پول شبه محاسبۀ براي نيست. منطقي مطلب

?   590 230 1280   ها گزينه طبق پول: شبه  انداز پس سپردٔه  دار مدت سپردٔه  الحسنه قرض سپردٔه 2100
    نشده گرفته نظر در قسمت اين در كه هستند ديداري هاي سپرده پول، شبه جزء ترين مهم  

 الحسنه قرض سپردٔه5080   2000 800   (ج پول كل حجم  اسكناس  مسكوكات  غيرديداري و ديداري سپردٔه مجموع1000
  5080  1280 سؤال) طراحي در (اشتباه ؟    
  1 گزينۀ پاسخ: - 133
    1 فصل 1 بخش به مربوط سؤال »الف« قسمت  
    است. 1395 چاپ اقتصاد كتاب 2 فصل 5 بخش به مربوط سؤال »ب« قسمت  
    اقتصاد كتاب 14 صفحۀ الف)  
    اقتصاد كتاب 131 صفحۀ  اساسي قانون 47 اصل با مطابق ب)  
  4 گزينۀ پاسخ: - 134
   است. 1395 چاپ اقتصاد كتاب 2 فصل 3 بخش به مربوط سؤال  
  )94 (چاپ قديم كتاب طبق درآمد توزيع محاسبۀ هاي روش  

 
21 73

دهم دهك سهم
 )1

 اول دهك سهم
  

/ 
39 4 88

دهم) و نهم (دهك درآمدي باالي درصد 20 سهم
 )2

 دوم) و اول (دهك درآمدي پايين درصد 20 سهم
  
  جج

/ 
21 0 824

  دهم) (دهك درآمدي باالي درصد 10 سهم
 )3

چهارم) تا اول (دهك درآمدي پايين درصد 40 سهم
  شده: انجام محاسبات طبق  
   دهد. مي نشان را درآمد توزيع وضعيت ترين مناسب پايين، درصد 40 به باال درصد 10 نسبت الف)  
   دهد. مي نشان را درآمد توزيع وضعيت ترين نامناسب پايين، درصد 20 به باال درصد 20 نسبت ب)  
    اول دهك سهم به مده دهك سهم نسبت با است برابر درآمد، توزيع وضعيت شاخص ج)  
    ندارد. مناسباتي اقتصاد جديد كتاب محتويات و اطالعات به توجه با آن طرح و بوده قديم نظام كتاب با مطابق سؤال اين  
  2 گزينۀ پاسخ: - 135
   است. 1395 چاپ اقتصاد كتاب 2 فصل 2 بخش به مربوط سؤال »ب« قسمت ،2 و 1 فصل 1 بخش به مربوط سؤال »الف« قسمت  
    نمايد. مي كمك توليد فرايند به توليد عوامل به تبديل با مالي سرمايۀ ف)ال  
   اقتصاد كتاب 64 صفحۀ ب)  
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  اختصاصياختصاصي  ادبياتادبيات
  3 گزينۀ پاسخ: -136
  دارد. غلبه انقالب حماسي غزل در آن آسماني بعد در حماسه روح  
  1 گزينۀ پاسخ: -137
  ساخت. شكوفا را او طبع سعدي با آشنايي و بود دسع مسعود و سعدي تأثير  تحت خاص طور به يزدي فرخي  
  3 گزينۀ پاسخ: -138
  داشت. مؤثري نقش رفت، كار به هدايت صادق و زاده جمال محمدعلي هاي داستان در بعدها كه عاميانه و ساده نثر رواج در دهخدا  
  4 گزينۀ پاسخ: -139
 هاي كتاب اكثر در ساده نثر كه آنجا تا ،رود مي ميان از ايران بر تيموريان يطرٔهس با هشتم قرن در و شود مي ضعيف هفتم قرن در كم كم فني نثر  

  كردند. مي بازنويسي ساده زبان به را مشكل هاي كتاب نويسندگان و گيرد مي را فني نثر جاي دوره اين
  4 گزينۀ پاسخ: -140

  ادبي. ويژگي آخر در و زباني ويژگي آن از سپ باشيد، داشته نظر در را فكري هاي ويژگي ابتدا شناسي، سبك هاي تست در  
  ها: گزينه بررسي  
  خراساني سبك  عربي لغات بودن كم »/مر« از استفاده / طبيعت به توجه ساده/ اندرز و پند :1 گزينۀ  
  خراساني سبك  ساده اندرز و پند عربي/ واژگان بودن كم خرد/ ستايش :2 گزينۀ  
 كـم ديگر)/ محسوس چيز به محسوس چيز يك (تشبيه حسي تشبيه توصيف)/  قابل (معشوق زميني معشوق و بيرون دنياي به توجه :3 گزينۀ  

  خراساني سبك  عربي لغات بودن
  عراقي سبك  فراق و گرايي غم :4 گزينۀ  
  3 گزينۀ پاسخ: -141

   ناميد. »سهيلي انوار« را آن و بازگرداند خود دورٔه انشاي به را دمنه و كليله كاشفي واعظ مالحسين  
  2 گزينۀ پاسخ: -142
  آيد. مي حساب به عراقي سبك ادبي هاي ويژگي از 2 گزينۀ  
  4 گزينۀ پاسخ: -143
  دارد. معنا يك تنها وصال كلمۀ زيرا داد، پاسخ توان مي نيز بيت ديدن بدون را تست اين  
  پرويز خسرو )2  پادشاه )1 خسرو:  
  خسرو معشوقۀ )2  شيرين طعم )1 شيرين:  
  خسرو ديگر معشوقۀ )2  خوراكي مادٔه )1 شكر:  
  3 گزينۀ پاسخ: -144
 دو هـر و اسـت شـده تكرار »بوي« زيرا ندارد، وجود »همسان جناس« سؤال بيت در بيابيم. را جواب گزينه، رد با است بهتر ها تست نوع اين در  

 دو هـر در »بوي« كلمۀ همچنين شوند. مي رد 4 و 2 هاي ينهگز  صورت  بدين گرفت؛ تام جناس را آن توان نمي و دارد »ايهام« است آمده كه باري
   كنيم. مي رد را 1 گزينۀ »تناسب ايهام« با و دارد ايهام كه است رفته كار به »رايحه« و »آرزو يا اميد« معني

  :3 گزينۀ هاي آرايه  
  است. فراوان عالقۀ از كنايه بودن چيزي تشنۀ  
  است. شده مانند تشنه فرد به عاشق و است شده تشبيه آب به معشوق روي  
  دارد. ايهام كه است رفته كار به »رايحه« و »آرزو يا اميد« معني دو در »بوي« كلمۀ  
  دارد. وجود ناهمسان جناس »روي« و »بوي« كلمات ميان  
  4 گزينۀ پاسخ: -145
  ها: گزينه بررسي  
  است. شده تشبيه زر به ما احوال است./ شده تشبيه (نقره) سيم به (سينه) بر يار/ دهان از استعاره »شكر تنگ« يار/ از استعاره »قمر« :1 گزينۀ  
 تشـبيهي اضـافۀ »زلف مشك« است./ مكنيه استعارٔه و تشخيص اين كنند، مي بو را يار زلف كه اند شده فرض انسان »عنبر و مشك« :2 گزينۀ  

 برتـر يار زلف آن در كه است تشبيه از نوعي اين، هستند: من يار زلف حيران عنبر و مشك خوشبوست./ و رنگ سياه مشك مانند يار زلف است:
  اند. شده فرض عنبر و مشك از

  است. اسنادي بليغ تشبيه شود: مي شكر تنگ من دهان و كام يار/ از استعاره »بت آن« :3 گزينۀ  
  ندارد. وجود تشبيهي بيت اين در آيد./ مي حساب به مكنيه استعارٔه و است تشخيص كند، ناله »چنگ« اينكه :4 گزينۀ  
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  2 گزينۀ پاسخ: -146
 »جهت« معناي به »روي« كلمۀ همچنين، رود. نمي كار به تحمل يا گرما يا تابش معناي در و است »تاب و پيچ« معناي به فقط بيت اين در »تاب« كلمۀ  

  سازد. مي تناسب ايهام كه دارد تناسب سر و لف)ز  از (استعاره سنبل با اما دهد، نمي معنا بيت در »چهره« معناي به و است شده استفاده
  ها: گزينه ساير بررسي  
  ندارد. فايده بگويد بلبل اگر )2 ندارد. فايده بگويد بار 1000 اگر )1 است: شده استفاده معني دو در »هزار« :1 گزينۀ  
  بنشيند. دام در دانه رايحۀ خاطر هب كي تا )2 بنشيند. دام در دانه اميد به كي تا )1 است: ايهام داراي »بوي:«3 گزينۀ  
  كرد: معني توان مي صورت دو به را بيت كل واقع در دارند، ايهام » عشاق و زني مي بنواز، راه، پرده،:«4 گزينۀ  
  كن). كريم(ت كن نوازش را ها آن هم بار يك كني)، مي (تنبيه زني مي را عاشقان كه تو داري، مخالفت سوي و سمت نادرستي، روي از خفا در )1  
  بنواز. عشاق نغمۀ هم بار يك هستي، موسيقي نواختن حال در كه حاال زني، مي ما ميل مخالف آهنگ نادرستي روي از ات، موسيقي نغمۀ در )2  
  1 گزينۀ پاسخ: -147
  ها: گزينه بررسي  
 يـار دهـان دارد./ مكنيه استعارٔه و تشخيص نچهغ كردن فغان و آه دهان/ از شباهت عالقۀ به مجاز و مصرحه استعارٔه »خندان پستۀ« :1 گزينۀ  

 داشـتن آرزوي و كنـد مي فغـان و آه غنچـه شوي، باغ وارد خندانت دهان اين با اگر گويد مي شاعر زيرا است، شده تصور غنچه از زيباتر و برتر
 »بوستان« از مجاز را »چمن« كلمۀ اشتباه به كنكور طراحان است./ كنكور عالقۀ مورد كه است تشبيه از نوعي اين داشت؛ خواهد تو مانند دهاني

  است. بوده »بوستان« گذشته در كلمه اين لغوي معناي كه  حالي در آورند، مي حساب به
  ندارد. مجاز و استعاره تشبيه/ هستم: مجنون من و هستي ليال تو :2 گزينۀ  
  دانست.) طوالني مدت از مجاز را »عمر« بتوان شايد لبته(ا ندارد استعاره و مجاز اضافي/ بليغ تشبيه لب: دو آن ياقوت :3 گزينۀ  
 عبـارت ايـن  برداري) خاك روي از مرا تا برخيز گويد مي شاعر دوم مصراع (در افتادم راهت سر خاك روي بر شدم: راهت سر خاك :4 گزينۀ  

  است. معشوق از استعاره »لعبت« است./ زمين سطح از مجاز »خاك« ./نيست تشبيه
  1 گزينۀ :پاسخ -148
  دارد. تلميح  يوسف حضرت داستان به بيت اين ندارد. ايهام و است شده استفاده »رايحه« معناي به تنها »بو« كلمۀ بيت اين در  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  است. بارز »ز« آرايي واج است./ مرتبط »بازو به زور« با »فرهاد« و »ترازو به زر« با »خسرو« نشر: و لف :2 گزينۀ  
 معادل دوم مصراع معادله: اسلوب دارد./ تناسب لطف با محبت معناي در اما است، رفته كار به خورشيد معناي در »مهر« تناسب: ايهام :3 گزينۀ  

  مجوي معادل مطلب -كاسه كم مه و مهر معادل نگهبان چشم -لطف نظر معادل آسودگي خواب است: اول مصراع
  رنگين معني آميزي: حس است/ نقاب مانند مينا اينكه و است) سرخ گل، مانند (باده گلگون بادٔه تشبيه: :4 گزينۀ  
  2 گزينۀ پاسخ: -149
  موارد: بررسي  
  است. شده پيدا غزال ناف از است، خورده دل خون اينكه دليل به مشك تعليل: حسن الف)  
  است. شعر از مجاز »مصرع« مجاز: ب)  
  است. مكنيه استعارٔه و تشخيص عافيت، نسيم با كردن حبتص است. دل از استعاره »غنچه« استعاره: ج)  
  لب آن هجران و دوري در )2 باد دور لب آن از )1 است: شده استفاده معني دو در »لب آن از دور« ايهام: د)  
  4 گزينۀ پاسخ: -150
  موارد: بررسي  
  دارد) هم استعاره بيت (اين است. اسبمتن )1 (نشر خورشيد با )2 روز(لف و )2 (نشر مه با )1 (لف شب نشر: و لف الف)  
 تـا كشـد مي خـود جلـو را ابر و كشد مي خجالت يار چهرٔه از خورشيد است: شده تحريف خورشيد جلو ابر گرفتن قرار دليل تعليل: حسن ب)  

  دارد) هم استعاره بيت (اين شود. پنهان صورتش
  دارد) نيز تعليل حسن بيت (اين است. تشخيص و مكنيه استعارٔه ناي است، (آشفته) دژم و خمار و گويد مي سخن نرگس استعاره: ج)  
  هستي فرهاد) (معشوقۀ مشهور شيرين جان از بهتر تو )2 هستي دلپذير و عزيز جان از بهتر تو )1 دارد: ايهام دوم مصراع در »شيرين« ايهام: د)  
  رنگين گريۀ و شيرين خندٔه آميزي: حس )ه  
  3 گزينۀ پاسخ: -151
 از برخي ندارد. وجود جديد كتاب در و بوده قديم نظام كتاب در نكات اين داريد، الزم كتاب از خارج فرض پيش چند سؤال اين به ييپاسخگو  در  

  خير. هم برخي و است شده ذكر معلم تدريس راهنماي كتاب در نكات اين
  گويند. مي »الحاقي« مشترك حروف اين به شود. الحاق حرف، چند يا يك قافيه، واژگان آخر به است ممكن :1 فرض پيش  
  شود. تعيين قافيه قاعدٔه آن از پس و شود جدا قافيه كلمات انتهاي از بايد حتماً الحاقي حروف :2 فرض پيش  
  بيايد. متفاوت تواند مي قافيه كوتاه مصوت الحاقي، حروف وجود صورت در :3 فرض پيش  
  نيست. قافيه شود، تكرار نامع يك به كه صورتي در پيشوند يا پسوند :4 فرض پيش  
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  ها: گزينه بررسي  
  2 قاعدٔه طبق قافيه اصلي حروف »ير« هستند: قافيه كلمات »نظير و گزير« :1 گزينۀ  
  2 قاعدٔه طبق قافيه اصلي حروف »ند َـ « هستند: قافيه كلمات »نوشخند و قند« :2 گزينۀ  
 بـه »اني« زيرا شود؛ نمي محسوب قافيه و است الحاقي حروف »اني« ستند:ه قافيه كلمات »روحاني و جسماني« -است رديف »است« :3 گزينۀ  

  است. شده تكرار قافيه كلمات انتهاي در معنا يك
 ايـن الحاقي، حرف وجود دليل به هستند، قافيه حروف »رد ُـ و رد َـ« -است الحاقي حرف »ي« هستند: قافيه كلمات »خوردي و كردي« :4 گزينۀ  

  آيد. مي حساب به 2 قاعدٔه طبق و ندارد ايرادي قافيه
  3 گزينۀ پاسخ: -152
 »ف« و »ك« زيـرا، شـوند قافيه توانند نمي »فر ُـ و كر ُـ « هستند، گزينه اين قافيۀ كلمات »شكر و كفر« باشند: يكسان كامالً بايد قافيه حروف  

  هستند. متفاوت
  ها: گزينه ساير بررسي  
  2 قاعدٔه طبق اصلي حروف »ه َـ « -باال) سؤال پاسخ به كنيد (رجوع است الحاقي »م َـ « هستند: قافيه كلمات »نهم و دهم« :1 گزينۀ  
  قافيه حروف »يش« هستند: قافيه كلمات (خويشاوند) خويش و (خود) خويش شوند: قافيه توانند مي دارند تام جناس كه كلماتي :2 گزينۀ  
  2 قاعدٔه طبق افيهق اصلي حروف »ال« هستند: قافيه كلمات »بمال و مال« :4 گزينۀ  
  شد. مي محسوب نادرست قافيه و شد مي معنا هم دوم مصراع با بود، ماليدن مصدر از برگرفته 4 گزينۀ اول مصراع در »مال« كه صورتي در نكته:  
  4 گزينۀ پاسخ: -153

     ابدال          همزه حذف            
                              
ـُ ـُ  ظُ   بر  ر  ذا  گ     كو  هي  را  رِ خضـ  ت  تسـ  ما  ل
                              
  رد  بَـ  بِ  ما  بِ  آ  مي  رو  محـ  شِ  تَـ  كا  د  با  مـَ

                

              

                              
      بلند مصوت كردن تلفظ كوتاه                

  فعلن  مفاعلن  فعالتن  مفاعلن
  1 گزينۀ پاسخ: -154

ـَ  حبـ  مَـ  غِ  دا   دل  ُن  جا  زِ  رو  فـُ  نِ  خا  بس  تُ  تسـ  ب
                                
  را  ي  را  سَ  اين  ني  شـَ  رُو  گر  دِ  نِ  زَ  رُو  زِ  سْت  نيـ

          


          

            

  مفاعلن  مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن
  2 گزينۀ پاسخ: -155

  مي  از  ني  كـُ  مت  مس  كِ  ش  پيـ  زان  يَ   قي  سا  اي

    

                  


      

ـَ  زِ  خُد  من   تم  مس  تُ  يِ   ال  با  دُ  قـَ  در  ظر  ن
                            

  فعولن  مفاعيلُ  مفاعيلُ  مفعولُ 
  مستف  مستفعلُ  مستفعلُ  مستفعلُ

  1 گزينۀ پاسخ: -156
  ها: گزينه وزن بررسي  
  سالم مثمن هزج مفاعيلن: مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن :1 گزينۀ  
  سالم مثمن رجز مستفعلن: مستفعلن ستفعلنم مستفعلن :2 گزينۀ  
  سالم مثمن هزج مفاعيلن: مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن :3 گزينۀ  
  سالم مثمن رجز مستفعلن: مستفعلن مستفعلن مستفعلن :4 گزينۀ  
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  3 گزينۀ پاسخ: -157
 شـروع »مسـتفعلُ« يـا »مستفعلن« با ديگر شكل در دارند؛ بندي دسته قابليت نيز ديگري شكل به شوند مي شروع »مفعولُ« با كه اوزاني نكته:  

  شوند. مي
  ابيات: وزن  
  مفاعلن مفتعلن مفاعلن مفتعلن الف)  
  فعولن مستفعلن فعولن مستفعلن  فاعالتن مفعولُ فاعالتن مفعولُ ب)  
  فاعلن فاعالتن فاعالتن فاعالتن ج)  
  ولنمفع مستفعلُ مفعولن مستفعلُ  مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن مفعولُ د)  
  1 گزينۀ پاسخ: -158
  است: »فعالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن« سؤال صورت وزن  

  تي  را  فـُ  ِن  يا  مِ  در  ِك  ني  دا  نـَ  ب  آ  رِ  قد  تُ
                                

  فعالتن  مفاعلن  فعالتن  مفاعلن
   است. »لن) (فع فعلن مفاعلن فعالتن مفاعلن« وزن بر ابيات ساير اما است، »فعالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن« :1 گزينۀ بيت وزن  
  2 گزينۀ پاسخ: -159

ـَ  گُو   اَم  دِ  تا  اُفـ  دا  گِ   تِ  دسـ  در  ِك  جم  تا  رِ  ه
    


            


              

  فاعلن  فاعالتن  فاعالتن  فاعالتن
  ها: گزينه ساير درست شكل  
  فعلن فعالتن فعالتن تنفاعال  :1 گزينۀ  
  (فعلن) لن فع مفاعلن فعالتن مفاعلن :3 گزينۀ  
  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن :4 گزينۀ  
  2 گزينۀ پاسخ: -160

  كرد  هد  خا  رت هجـ  مان  سِـ  آ  آب  يِ   سِـ  كا  اين  بِ  وَ  شد  هد  خا  ح صـبـ
  فع  التن فع  فاعالتن  فعلن  فعالتن  فع  فاعالتن

  3 گزينۀ پاسخ: -161
  ساز نوعي ارغنون: كفش/ چارق: پيچيدن/ لف: آباد/ معمور:  
  2 گزينۀ پاسخ: -162
  گردد. نمي باز ديگر برود، دست از شاعر دل اگر بيت: سه مشترك مفهوم  
  برود. جايي خواهد نمي معشوق كنار از عاشق :2 بيت مفهوم  
  1 گزينۀ پاسخ: -163
   دارد. وجود غمي و گريه اي، خنده و شادي هر دنبال به بيت: دو مشترك مفهوم  
  ها: گزينه بررسي  
  خندند. مي كودكان و ها ديوانه فقط است، غمگين پيوسته دنيا در بيدار و آگاه و عاقل انسان :2 گزينۀ  
  عاشق). (غيرت شود مي ديوانه بلبل و بلبل) (رقيبان خندد مي بوستان پرندگان به گل :3 گزينۀ  
  است. آور گريه خودش حال و داند مي دار  خنده را معشوق ريوفادا  و خود بخت شاعر :4 گزينۀ  
  4 گزينۀ پاسخ: -164
  آخرت. و دنيا هاي پديده ساير بر يار عشق برتري ابيات: مشترك مفهوم  
 اسـت سلمان سعد مسعود از شعر شود: مشخص آن مفهوم تا بدانيم بايد را آن بعد و قبل كه است مشخص و است توصيفي بيتي ،4 گزينۀ بيت  

 نـه بود، دوزخ حقيقتاً كه بود چاهي مانند شد) سپري ها زندان در (كه من جواني اما داد، نشان بهشت يك مانند را »جواني« روزگار گويد مي كه
  نيست. عاشقانه اساساً شعر اين بهشت.

  1 گزينۀ پاسخ: -165
  هستند. تعليمي ابيات كارهاست. در گشايش باعث صبر ابيات: مشترك مفهوم  
  است. عاشقانه بيت اين تواند. نمي او و كن صبر گويد مي عاشق به طبيب :1 گزينۀ مفهوم  
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  اختصاصياختصاصي  عربـيعربـي
   ۱ گزینۀ پاسخ: -۱۶۶

  )۴ و ۳ های گزینه (رد شنیدی َسِمعَت: )/۴ و ۲ های گزینه (رد رشط] [ادات اگر إْن:  

   ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۶۷

  ها) گزینه سایر (رد اقیانوس تاریکی عمق املحیط: ظالم عمق )/۲ و ۱ های گزینه (رد دارد وجود نورانی هایی ماهی ُمضیئة: أسامک هناک  

   ۱ گزینۀ پاسخ: -۱۶۸

 هـا)/ گزینـه سـایر (رد شـود.] مـی ترجمـه التزامی مضارع صورت به رشط [فعل کنی قصد تقصد: )/۴ و ۳ های گزینه (رد رشط] [ادات اگر إْن:  

  )۴ و ۲ های گزینه (رد تو که بدان أَنََّک: فاعلم )/۴ گزینۀ (رد .]است [معرفه ها زباله النُّفایات:

   ۱ گزینۀ پاسخ: -۱۶۹

 الُجّهـاُل  وَ  )/۳ و ۲ هـای گزینـه (رد اسـت.] ضـمیر [بـدون مادر و پدر یک ألب: و ِألمّ  ها)/ گزینه سایر (رد برابرند مردم همۀ سواٌء: الّناس کلُّ   

  ها) گزینه سایر (رد است.] حالیه جمله، این ثانیاً: و است مکّرس  جمع »الُجّهال« [اوالً: کنند یم افتخار نادانان که حالی در یفتخرون:

   ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۷۰

 »یرسم« مضارعِ  فعل و دهد می ماضی مفهوم ،»یکن مل[« کرد می نقاشی ولیکن یَرُسُم: لکّنه و )/۴ و ۳ های گزینه (رد نبود قادر قادراً: یکن مل  

فُ « و »یُنشـدُ « هـای فعـل و شـود ترجمـه استمراری ماضی صورت به باید آمده آن از بعد که  ترجمـه اسـتمراری ماضـی صـورت بـه نیـز »یُؤلـِّ

  است. اضافی ۴ و ۱ های گزینه در »هم« کلمۀ )/۴ و ۳ های گزینه (رد شوند.] می

   ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۷۱

  است.] مجهول [فعل شود می سوزانده تُحَرُق:  

   ۴ ۀگزین پاسخ: -۱۷۲

  تر سخت أصَعب: دادن/ نجات إنقاذ:  

  »است! تر سخت بسیار انسانی چنین دادن نجات« عبارت: درست ترجمۀ  

   ۱ گزینۀ پاسخ: -۱۷۳

 (رد الُعلـومِ  مـنَ  َقلـیالً علـوم: از انـدکی تعداد ها)/ گزینه سایر (رد َصغیرٌ  ُمعجمٌ  کوچکی: فرهنگ )/۴ و ۲ های گزینه (رد املوسوَعة دانشنامه:  

  ها) گزینه ایرس

   ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۷۴

  »است! شده وارد او به مصیبت که داند می کسی فقط را ها نعمت ارزش« سؤال: صورت عبارت ترجمۀ  

   ها: گزینه ترجمۀ  

  ندیدیم! رسزنش بدون را عشقی سوگند، خدا به )۱  

  بپرس! اند، تشنه ها بیابان در که سوارانی دربارۀ انبارها آب از )۲  

  هستی! شیرینی شهد کننده) (حمل صاحب تو آنکه حال کنی می تلخ مرا زندگی رچقد )۳  

  شود! می جو و جست ها تاریکی در زندگانی چشمۀ گاهی و )۴  

 ارزش زده، مصـیبت دانـد، مـی را آب قـدر تشـنه که طور هامن چون باشد جواب تواند می ۲ گزینۀ فقط ها، گزینه مفهوم و ترجمه به توجه با  

  شود. می وجهمت را نعمت

   ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۷۵

   گیرند. منی تنوین جمع و مثنی اسامی است. شده نوشته »عرشینٍ « صورت به اشتباه، به که است درست »عرشینَ « کلمۀ  

   ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۷۶

   ها: گزینه سایر خطاهای بررسی  

  منصوب و »تقّبل« عللف مفعول  مرفوع و »تقّبل« لفعل فاعل باإلضافة/ معرف  (علم) معرفة )۱  

  »تفّعل« باب ِمن  »تفعیل« باب ِمن )۲  

  ثاليثّ  مجرّد  »)إفعال« باب (ِمن ثاليثّ  مزید )۳  

   ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۷۷

   ها: گزینه سایر خطاهای بررسی  

  مکّرس  جمع  مذکّر مثّنی )۱  

  متعدٍّ   الزم )۲  

  مذکّر  مؤنّث )۴  
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   ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۷۸

   ها: گزینه رسای خطاهای بررسی  

  الزم  متعدٍّ  للمخاطب/  للمخاطبة )۱  

  مکّرس  جمع  مؤنّث مفرد )۲  

  است. نادرست »مفعول اسم« )۳  

  ۳و  ۱ گزینۀ پاسخ: -۱۷۹

 مبـا اآلخـرین تـذکر أن هي« درست عبارت و است نادرست این که کنی؛ یادی دارند، منی ناپسند که آنچه به را دیگران که است آن غیبت، )۱  

  باشد. می »یکرهون

   ها: گزینه سایر ترجمۀ  

  کشد! منی نفس و شده خارج بدنش از روحش که است کسی آن مّیت، )۲  

  است! کارها ترین زشت از آن و دیگران کارهای شناخنت برای است تالشی تجسس، )۳  

  دارد.) شهرت قرآن عروس به »حمنالّر « سورۀ (البته است. مشهور عروس به که است قرآن در ای  سوره آن و »حجرة« جمع »حجرات« )۴  

   شد. ای دوگزینه سنجش سازمان پاسخنامۀ در سؤال این  

   ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۸۰

  مکان) (اسم َمسکن مفرد:  َمساکن  

   ها: گزینه سایر بررسی  

  »)املُفاعلة« باب من ثاليثّ  (مزید فاعل اسم  ُمقاتِل )۱  

  َمفَخرة) (مفرد: مکّرس  جمع  َمفاخر )۳  

  َمْصلَحة) (مفرد: مکّرس  جمع  َمصالح )۴  

   ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۸۱

  مضارع]  لن منفی: [آیندۀ أکُتَب  لن  سأکُتُب   

   ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۸۲

  است. مبتدا دیگر، های گزینه در »أنَت «  

   ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۸۳

  الزم] [فعل دهد منی میوه تُثِمُر: ال    الزم] [فعل آوردم ایامن آَمنُت:  

   ۴ گزینۀ سخ:پا -۱۸۴

  کند. می تأکید را »نعيص« جمله فعل که است تأکیدی مطلق مفعول »عصیاناً «  

   ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۸۵

  »یابی! می آخرت در را اش نتیجه دهی، انجام دنیا در خوبی از آنچه هر« گزینه: ترجمۀ  

   ها: گزینه سایر بررسی  

  ضعیفان! به نسبت شا زندگی در است ظامل انسان چقدر  است تعجبی »ما« )۱  

  کند! می پرواز آن با که دارد بال دو آنکه مگر نیست ای  پرنده هیچ  است نفی »ما« )۲  

  ندارم! نوشت، برایم را رضوری داروهای آن در پزشک که ای  نسخه  است نفی »ما« )۳  

  تاريـختاريـخ
  3 گزينۀ :پاسخ -186
  شد. آغاز گرفت، لقب »تاريخ پدر« كه هرودت مانند بزرگي مورّخ ظهور با و باستان يونان در يالدم از پيش پنجم قرن از آن، كامل مفهوم در نگاري تاريخ  
  2 گزينۀ :پاسخ -187
  .اند شده كشف تصادفي طور به كرمان استان در جيرفت عظيم تمدن و زنجان نمكي مردان مانند ايران عزيزمان كشور تاريخي بناهاي و آثار از تعدادي  
  1 نۀگزي :پاسخ -188
 كـه دارد وجـود زيـادي قرائن و شواهد اما نبودند، موفق تاريخي هاي كتاب نوشتن در روميان و يونانيان همچون باستان عصر در ايرانيان اگرچه  

 رچنـده باسـتان، ايـرانِ در بنـابراين، .اند داشته اشتغال كار اين به مخصوصي دبيران و است بوده توجه مورد مهم، حوادث و وقايع ضبط و ثبت
 آگـاهي و شـعور از ايرانيـان هرودت، گفتۀ به اما اند، نگذاشته عرصه به پا بزرگي مورّخان و نبوده مطلوب روم و يونان مانند نگاري تاريخ وضعيت
 از تر پسنديده و تر مقبول بسيار شفاهي، سنّت كه باشد اين دوره، آن در نگاري تاريخ ضعف داليل از يكي شايد .اند بوده برخوردار بااليي تاريخي
  .است بوده كتابت سنت
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  4 گزينۀ :پاسخ -189
 فرمان كشور بر او ياري به و اند يافته دست پادشاهي مقام به مزدا اهوره خواست به كه كردند مي ادعا يكم، داريوش ويژه به و هخامنشي پادشاهان  

  كنند. بَري فرمان آنان از كه كرد مي ترغيب و تشويق را ممرد  و داد مي ديني جنبۀ آنان حكومت به نوعي به ادعا اين رانند. مي
  1 گزينۀ :پاسخ -190

 كه بود اُبَيّ بن عبداهللا آنان ۀسردست اند. كرده اشاره نهيمد  منافقان يرفتارها و اتيخصوص از يبرخ به يثيحد  منابع و رهيس يها كتاب قرآن، اتيآ   
 اظهـار بـدر، جنـگ در مسـلمانان يروز يـپ از پس او .ننديبرگز  شهرشان استير  به را او داشتند قصد ثربي مردم از ييها  گروه هجرت، از شيپ

  است. آشكار ها آشوب و ها فتنه از يار يبس در يو نقش اما كرد؛ يمسلمان
  2 گزينۀ :پاسخ -191

 بودند، معروف ها گوسان به كه يگرد دوره دانانِ يقيموس و شاعران و افتي فراوان رواج ،يپهلوان و يّمل يها داستان نقل ،ياشكان حكومت زمان در  
 را يپهلـوان و يّملـ يهـا داسـتان كـه بودند ها گوسان نيا  قت،يحق در .خواندند يم مردم يبرا حفظ از را ها داستان نيا  ار،يبس جانيه و شور با
 قرار استفاده مورد يفردوس توسط شاهنامه ودنسر  و ها نامه يخدا نيتدو  در بعدها ها داستان نيا  كردند. منتقل يبعد  يها لنس به نهيس به نهيس

  گرفتند.
  3 گزينۀ :پاسخ -192
 نـوع نيـا  ندگانيسرا  .افتي يار يبس رونق و رواج مغوالن ٔهدور در داشت، اي نهير يد  ۀنيشيپ رانيا  در كه يخيتار  و يحماس يها منظومه سرودن  

 نامـه لياسـماع شـاه و يمسـتوف حمداهللا ۀظفرنام كتاب به توان يم منظوم خيتار  يها نمونه از .دنديكش يم نظم به را يخيتار  يدادهايرو  آثار،
  .كرد اشاره اول لياسماع شاه ،يصفو سلسله مؤسس فتوحات دربارٔه يگناباد ينيحس يقاسم

  4 گزينۀ :پاسخ -193
 فرمانـدٔه فـراوان قـدرت و نفـوذ نگـران ازير  كشت؛ ناجوانمردانه بود، كرده عباسيان به كه بزرگي خدمات وجود با را خراساني ابومسلم منصور،  

  بود. جامگان سياه
  2 گزينۀ :پاسخ -194
 حـاوي او )الحِصـبه و الجـدَري( سُرخك و آبله ۀرسال .است شمرده وسطا قرون و اسالم پزشك ترين بزرگ را رازي علم، تاريخ پدر سارتن، جرج  

 .رود مي شمار به پزشكي علم در ارزشمند اثري و است آبله بيماري دربارٔه توصيف ترين كهن
  1 گزينۀ :پاسخ -195
 شيستا  را يو و دهد يم شرح را نادر فتوحات ه،نادر  ٔهدرُّ و ينادر  يجهانگشا يها كتاب در افشار، نادرشاه دربار مورخ استرآبادي خان مهدي ميرزا  
 كند. يم

  3 گزينۀ :پاسخ -196
 كردند. تأسيس ايران در اروپايي مسيونرهاي را جديد هاي مدرسه نخستين  
  2 گزينۀ :پاسخ -197
 اعضاي او زمان در و بود بيگانه كشورداري اصول و امور با پادشاه اين .گرفت شدت صفويان زوال و انحطاط روند سليمان، شاه نشستن تخت به با  

  .كردند مي دخالت حكومت امور ٔهادار در و داشتند زيادي نفوذ حرمسرا
  4 گزينۀ :پاسخ -198
 او 1316 آذر 10 در ،يكوتاه مدت از پس و بردند كاشمر به خواف از را يو نه،يزم شدن فراهم از پس سرانجام بود. يزندان خواف در اه سال مدرس  
 رساندند. شهادت به و كردند مسموم جا همان در را

  4 گزينۀ :پاسخ -199
 ۀمنطق در نفت چاه ۀحلق نخستين فوران با ايران، مختلف مناطق در نفت منابع يافتن براي ها انگليسي هاي فعاليت دارسي، قرارداد انعقاد از پس  

 رسيد. نتيجه به سليمان مسجد
  1 گزينۀ :پاسخ -200

 از شيب كه داد نشان شد، اعالم نيفرورد  12 در كه آن ۀجينت و شد برگزار 1358 نيفرورد  11 و 10 يروزها ،ديجد  ياسيس نظام نييتع يپرس همه  
 يگذار  منا ياسالم يجمهور  روز عنوان به ميتقو  در نيفرورد  12 ل،يدل نيهم به اند. داده مثبت يرأ ياسالم يجمهور  به كنندگان تشرك درصد 98
 است. شده

  جغرافياجغرافيا
  3 گزينۀ :پاسخ -201

  دارد. داللت مسأله يا پديده ماهيت بر »چيز چه« سؤال و پردازد مي پديده تكوين و تحول سير بررسي به »طور چه« سؤال  
  :ها گزينه رسيبر   
  طور چه -طور چه )4  طور چه -چيز چه )3  طور چه -طور چه )2  طور چه -طور چه )1  
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  2 گزينۀ :پاسخ -202
   شهردار. نه شود مي اداره فرماندار توسط و است شده تشكيل »بخش« چند پيوستن هم به از شهرستان هر  
  1 گزينۀ :پاسخ -203
 مراكـز و هـا سفارتخانه ،ها وزارتخانه استقرار بودن، پايتخت دليل به تهران شهر مثال عنوان به است. ذارتأثيرگ ها آن سيماي بر ها سكونتگاه نقش  

   افتد. مي اتفاق همزمان معموالً سكونتگاه، يك براي اداري و سياسي نقش ايفاي پس است، اداري -سياسي نقش داراي اداري، بزرگ
 4 گزينۀ :پاسخ -204
 و ليـما  قطـب سمت به تابش ۀيزاو  و بتابد عمود به كينزد  و عمود ،يياستوا  مناطق به دخورشي ۀاشع كه شود مي بموج نيزم محور بودن ليما   

 اسـت يمقدار  از شتريب اريبس كند، مي افتيدر  يياستوا  مناطق در نيزم از مربع متر يسانت هر كه يد يخورش يانرژ  مقدار ن،يبنابرا  شود. تر ليما 
 انـرژي است. بيشتر درآنجا آلي ٔهماد توليد ميزان باشد، بيشتر ناحيه يك در گياهي پوشش رشد سرعت هرچه .كنند مي جذب يقطب مناطق كه

 منـاطق در و كـالري 400 حدود معتدله مناطق در كه حالي در است؛ مربعمتر  سانتي در كالري 100 حدود قطبي نزديك مناطق در روزانه دريافتي
 حاصـل هـا آن از كـه زيستي ٔهتود و آلي تركيبات توليد ميزان نظر از ها بوم زيست دليل، همين به ست.ا مترمربع سانتي در كالري 800 استوايي

 آلـي تركيبـات توليد ميزان و كند مي دريافت بيشتري انرژي استوا، به نزديكي دليل به ،X-Y ٔهمحدود در واقع بوم زيست دارند. تفاوت شود، مي
  است. A-B ٔهمحدود در واقع بوم زيست از بيشتر آن در گياهان،

 3 گزينۀ :پاسخ -205
 در هوازدگي سرعت است. »روز و شب دماي اختالف« فيزيكي هوازدگي اصلي عامل و »رطوبت و اكسيژن« شيميايي، هوازدگي ايجاد مهم عوامل  

 مرمرين يها سنگ از گرانيتي يها سنگ مثال، براي دارد؛ بستگي زمان و هوا و آب نوع ،ها سنگ جنس چون عواملي به و است متفاوت ها سنگ
  .دهد مي افزايش را هوازدگي شدت و سرعت مرطوب و گرم هواي و آب و ترند مقاوم كلسيتي يا

 در ،هـا گزينـه بـين از يافت. »فيزيكي هوازدگي« يعني دوم مورد از توان مي را تست پاسخ هستند. ايران »بارشي نواحي« ،سؤال اين يها گزينه  
 پاسخ تواند نمي بودن، باران كم و هوا گرماي دليل به داخلي ناحيه   و روز و شب زياد چندان نه دماي اختالف دليل به »شرقي رخز « 2 و 1 هاي گزينه
   است. درست »آذربايجان« و باشد سؤال

  4 گزينۀ :پاسخ -206
 باشـد، سال در آن ذوب ميزان از بيش برف بارش وقتي ارتفاع، كاهش با كوهستاني نواحي در دارد. وجود يدائم خي و برف ها كوهستان يبرخ در  

  آورند. مي ديپد  را ها خچالي و يابد مي افزايش ها آن ضخامت و شوند مي متراكم و انباشته دراز ساليان طي اضافي يها برف
  يات. توان نمي دجدي كتاب در را ها آن نادرستي دليل و داشته وجود قديم نظام كتاب در تست، اين ديگر ۀگزين  سه محتواي نكته:  
  1 گزينۀ :پاسخ -207
 و رصـدخانه احـداث بـراي هـا مكـان ترين مناسب ابر، بدون و صاف آسمان دليل به )شيلي كشور در آتاكاما بيابان (مانند خشك و گرم مناطق  

  اند. نجومي يها فعاليت
  4 گزينۀ :پاسخ -208
 توليـد معيشـتي كشـاورزي در .تجـاري كشـت نواحي و (غيرتجاري) عيشتيم كشت نواحي اند: نوع دو جهان در كشاورزي نواحي طوركلي، به  

 اسـت كم اقتصادي، سود و توليد ميزان و الف) (مورد گيرد مي صورت محلي فروش يا كشاورز خانوار مصرف حد در بيشتر دام پرورش يا محصول
  است. تجاري كشاورزي يها يژگيو  از »ج« مورد و است نادرست »محلي وسيع اراضي« اصطالح »ب« مورد در د). (مورد

  3 گزينۀ :پاسخ -209
   نيست. چنين داخلي يها آب در اما، دارد وجود ضرر بي عبور حق كشورها ديگر براي سرزميني، يها آب و آزاد درياي قاره، فالت در  
  2 گزينۀ :پاسخ -210

 بـين و روستاها در شهري مظاهر و ها ارزش عملكردها، و رفتار زندگي، يها شيوه آن طي كه است اجتماعي اقتصادي روندي شهرگرايي، از منظور  
  يابد. مي رواج روستانشينان

  3 گزينۀ :پاسخ -211
  .ي)فيتوص يها داده( هستند ييها  يژگيو  يدارا و ي)مكان يها داده( دارند ييا يجغراف تيموقع دارند: مؤلفه دو اطالعات و ها داده  
 ايـران جنوبي سواحل دماي شديد افزايش« و مكاني ۀمؤلف بر دارد، اشاره پديده يك مكان به تنها كه »نالسرطا  رأس مدار با ايران مجاورت« پس  

  دارند. داللت توصيفي ۀمؤلف بر كند، مي بيان را مكان يا پديده يك ويژگي كه »سال گرم ٔهدور در
  4 گزينۀ :پاسخ -212
 در دارند. سروكار دريا و زمين از محصول يا خام مواد آوردن دست به و استخراج با هك شود مي گفته ييها  فعاليت به اول نوع اقتصادي يها فعاليت  

 آيد. مي حساب به اول نوع فعاليت است، كشاورزي به مربوط كه 4 ۀگزين تنها تست، اين
  :ها گزينه ساير بررسي  
  دوم) (نوع صنعت )1  
  سوم) (نوع خدمات و تجارت )3 و 2  
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  1 گزينۀ :پاسخ -213
 كاسـته لـرزه زمين از ناشـي يهـا تكان شدت از بگيريم، فاصله نقطه اين از چههر  و دهد مي روي آن كانوني ۀنقط در لرزه زمين تنش نشديدتري  

 شود. مي
  2 گزينۀ :پاسخ -214
 كه ها سرشاخه كندهپرا انشعابات علت به گرد يها حوضه در رايز  شوند؛ خارج ها آبراهه آب تا شود مي صرف يكمتر  زمان مدت گرد، يها حوضه در  

 يها حوضه در عكس به شوند. مي ليس وقوع و زيسرر  موجب و رسند مي يخروج به زمان هم ها انيجر  ۀهم است، اندازه كي به باًيتقر  ها آن طول
 طور به و يجتدر  به ها سرشاخه آب جهينت در و كند يط را يخروج تا سرچشمه مسافت يجار  آب تا شود مي يسپر  يتر  يطوالن زمان مدت ده،يكش
   است. توجه قابل زين خاك ير نفوذپذي و جنس و رود ۀحوض يها يناهموار  نوع البته .شوند مي هيتخل حوضه از يمتوال

   گرد يها حوضه نه است، كشيده يها حوضه ويژگي 2 ۀگزين پس  
  2 گزينۀ :پاسخ -215
 سـريع و شـديد بارش يك از پس ها سيل بيشتر اما ،دارند بيشتري ثيرتأ  است بيشتر ها آن مدت اما ،كمتر ها آن شدت كه ييها  بارش لغزش، در  

  شوند. مي جاري

  اجتماعياجتماعي  علومعلوم
  4 گزينۀ پاسخ: -216  

   روستايي  ايـن توانـد نمي اجتماعي گروه در عضويت بدون فرد زيرا است، اجتماعي ندارد؛ نقشي آن در فرد زيرا است، انتسابي ويژگي اين 
  كند. نمي تغيير زيرا، است ثابت و باشد داشته را ويژگي

   منضبط  ايـن هـم اجتمـاع و گـروه در عضويت بدون زيرا، است فردي دارد؛ نقش آن آمدن وجود به در فرد زيرا است، اكتسابي ويژگي اين 
  كند. مي تغيير زيرا، است متغير دارد؛ وجود ويژگي

   كارمند  شـكل اجتمـاعي گـروه در عضويت بدون زيرا، است اجتماعي دارد؛ نقش آن آمدن وجود به در فرد زيرا است، انتسابي ويژگي اين 
  كند. مي تغيير زيرا، است متغير و گيرد نمي

  1 گزينۀ پاسخ: -217
 و ثبـات و گيرنـد قـرار ترديـد مـورد سازند، مي را اجتماعي جهان هويت كه هايي ارزش و ها آرمان عقايد، كه دهد مي رخ هنگامي فرهنگي تزلزل  

  شود. منجر هويت بحران به تواند مي فرهنگي تزلزل بدهند. دست از را خود تقراراس
 هويـت، بحـران از پـس باشد، نداشته را خود هاي ارزش و عقايد از دفاع و حفظ توان اجتماعي، جهان كه آيد مي وجود به جايي در هويت بحران  

  رود. مي فراتر اجتماعي جهان درون تغييرات محدودٔه از اجتماعي تغييرات
  1 گزينۀ پاسخ: -218
 پايـدار امـا آورد، مي ارمغان به زياد نوسانات با هم آن را بيشتري رفاه احساس مدت كوتاه در نفت، به وابسته اقتصاد زيرا است، نادرست 1 گزينۀ  

  نيست.
  2 گزينۀ پاسخ: -219
   جـاي  بـه ترتيب بدين شد. منجر معنوي نگاه از رويگرداني به ،انسان الهي حقيقت سوي به بازگشت جاي به ،رنسانس آميز اعتراض هاي حركت 

  گرفت. شكل بشر طبيعي حقوق انسان، الهي فطري حقوق
   كرد. مي توجيه ديني و معنوي پوشش در را خود دنيوي عملكرد كليسا ،وسطي قرون در  
   بود. بسته غربي ايكشوره روي  به را خود هاي دروازه ،مسيحيت نفوذ از بعد و هفدهم قرن از ژاپن  
  2 گزينۀ پاسخ: -220
   كرد. باز ثروت صاحبان براي را استثمار راه اقتصادي، آزادي خصوصاً و آزادي شعار بر تكيه با ليبراليسم  
   فرهنگي و اقتصادي وابستگي قطع در ولي شوند، مي موفق غرب مستقيم كارگزاران حذف و قديم استعمار با مقابله در بخش آزادي هاي انقالب 

  نداشتند. توفيقي
   جوامع اقتصادي و سياسي استقالل استعماري، استبداد است. استعماري استبداد اسالمي، كشورهاي در گرا غرب منورالفكران حكومت رهاورد 

  سازد. مي مخدوش را اسالمي
  4 گزينۀ پاسخ: -221
   را جامعـه تمامي اقتصادي بحران به مربوط هاي آسيب ولي است، جامعه ضعيف و فقير قشرهاي متوجه همواره غنا و فقر به مربوط هاي آسيب 

  گيرد. دربرمي
   كرد. سرايت نيز يكديگر با جوامع و ها انسان رابطۀ به تدريج به ولي داشت، قرار طبيعت با انسان رابطۀ حوزٔه در ابتدا ،محيطي زيست بحران  
   بود. مدرن پست هاي جريان گيري شكل و روشنگري افول ،علمي -معرفتي بحران ابعاد از يكي  
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  4 گزينۀ پاسخ: -222
 نـوع از بلكـه نيسـت، آنـان سـتيزي اسـالم يا اسالمي فكري هاي بنيان از آنان گريز دليل به اول، نسل روشنفكران به چپ روشنفكران اعتراض  

  گرفت. شكل داري سرمايه و يبراليستيل هاي نظام اقتصادي عملكرد به نسبت غربي كشورهاي در بيستم قرن طي كه است اعتراضاتي
 هنگـام تـا و دادنـد مـي سـازمان ماركسيسـتي و سوسياليستي ناسيوناليستي، هاي انديشه چارچوب در را خود هاي حركت چپ، روشنفكران  

  داشتند. جاذبه اسالمي كشورهاي در آنان شرق، بلوك فروپاشي
  1 گزينۀ پاسخ: -223

  تاريخي ۀنمون  ويژگي  سياسي - اجتماعي فعاليت
  جهاديه هاي رساله تدوين نظاميه واجبات حد در نامشروع حاكم با همكاري  منفي مقاومت

  تنباكو جنبش  حكومت ساختار يا حاكمان رفتار اصالح  اصالحي آميز رقابت فعاليت
 مشروطه انقالب عدالتخانه، جنبش  سياسي ساختار تغيير  اجتماعي انقالب

  3 گزينۀ پاسخ: -224
   برداشت. گام ديني پوشش حذف سوي به ،خود دنيوي ابعاد گسترش و بسط براي غرب فرهنگ رنسانس دورٔه در ل:او  قسمت  
   آيندگان) و معاصران (گذشتگان، است. ها آن اعمال و ديگران به ناظر كنشگر ارادٔه و آگاهي ،اجتماعي كنش در دوم: قسمت  
   و اروپايي برتر هاي قدرت اقتصادي سازي جهاني سياست برابر در ... و اسالمي نفرانسك سازمان عرب، اتحاديۀ تعهد، عدم جنبش سوم: قسمت 

  گرفت. شكل آمريكايي
  3 گزينۀ پاسخ: -225
   شد. لردها) و ها (كنت بزرگ اربابان و ها فئودال حاكميت به منجر كليسا قدرت تدريجي زوال  
   هويـت در موجـود هاي بست بن و ها كاستي به يا شود مي مربوط افراد منفي و مثبت هاي نوآوري و ابداعات به يا فرهنگي تحوالت دروني علل 

  گردد. بازمي اجتماعي جهان فرهنگي
   شود. مي مختلف اجتماعي هاي جهان پيدايش سبب ،ها آن اختيار و اراده تنوع همچنين و ها انسان معرفت و آگاهي تنوع  
  2 گزينۀ پاسخ: -226
   نامند. مي سازي بروني را اجتماعي كنش طريق از اجتماعي هاي پديده آمدن وجود به اجتماعي، متفكران  
   است. بيستم و نوزدهم قرون هاي ويژگي از وحي و عقل نفي گرايي، حس  
   است. (كاسموپوليتيسم) وطني جهان فراماسونرها سياسي آرمان  
  1 گزينۀ پاسخ: -227
  باشند: مي درست رتيبت اين به و هستند نادرست دوم و اول عبارات  
   است. ... و اقتصاد سياست، فرهنگ، مطلوب وضعيت از اجتماعي جهان اعضاي تصور اجتماعي آرمان  
   يافت. مي سازمان قدرت مدار بر بلكه ثروت اساس بر نه كه گرفت شكل جديدي طبقۀ سوسياليستي كشورهاي دامان در  
  3 گزينۀ پاسخ: -228
 بـا گاه ها تعارض حل كنند. مي تالش ها، تعارض اين حل براي جامعه اعضاي آيد. مي پديد هايي تعارض علمي دانش و عمومي دانش ميان در گاهي  

  شود. مي انجام جديد هاي ايده طرح با گاه و ديگر بخش نفع به دانشي هاي ذخيره از بخشي از برداشتن دست
  2 گزينۀ پاسخ: -229
   پوزيتيويستي شناسي جامعه  دهـد. مـي را جامعه كنترل و پيشگري بيني، پيش قدرت ها انسان به اجتماعي، نظم شناخت با سيشنا جامعه 

  جامعه) در آن كنترل چگونگي و روند بيني پيش منظور به اعتياد (مطالعۀ
   تفهمي شناسي جامعه  و هـا آرمـان ايـن بـارٔهدر  توانـد نمي اما كند، توصيف را اجتماعي هاي ارزش و ها آرمان تواند مي فقط شناسي جامعه 

  ها) آن رفتارهاي و عقايد توصيف جهت در معتادان جمع به (ورود كند. علمي داوري ها ارزش
   انتقادي شناسي جامعه  وضـعيت سـوي به موجود وضعيت از عبور براي و كند داوري هنجارها و ها ارزش دربارٔه تواند مي شناسي جامعه اين 

  آن) هنجارهاي و ها ارزش دربارٔه داوري و ها پديده اين (فهم كند. ارائه هايي حل راه مطلوب،
  1 گزينۀ پاسخ: -230
  معنازدايي )3 گريزي اخالق يا زدايي ارزش )2 زدايي خالقيت )1 دارد: پيامدهايي و است آن هاي ويژگي گرفتن ناديده كنش، گرفتن ناديده  
  2 گزينۀ پاسخ: -231
  باشد. مي درست 2 گزينۀ  
  ها: زينهگ ساير بررسي  
  ندارد. وجود هنجاري و ارزشي داوري امكان تفهمي رويكرد در :1 گزينۀ  
  است. انتقادي شناسي جامعه ويژگي :3 گزينۀ  
  است. پوزيتيويستي شناسي جامعه ويژگي :4 گزينۀ  
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  3 گزينۀ پاسخ: -232
   شود. برداشته ميان از خصوصي مالكيت بايد  اجتماعي قشربندي مخالفان  
   شود. گرفته ماليات تمندانثرو  از  اجتماعي عدالت طرفداران  
   هاست. آن دست به نيز آن تداوم يا تغيير و آمده پديد ها انسان توسط اجتماعي قشربندي  اجتماعي قشربندي مخالفان  
  3 گزينۀ پاسخ: -233
   ساير توسط گروه يك زندگي سبك و ها ارزش پذيرش معناي به همانندسازي بود. همانندسازي مدرن دورٔه در هويتي گذاري سياست رايج مدل 

  شوند. يكسان ها گروه همۀ كه اي  گونه به بود؛ جامعه هاي گروه
   گردد. مي تشديد حتي و حفظ زباني و قومي هاي گروه ميان موجود هاي تفاوت ،تكثرگرا مدل در  
  4 گزينۀ پاسخ: -234
   است. ناميده جاهله مدينۀ د،ان بهره بي عقلي علوم از كه را جوامعي فارابي  
   يا شناسند مي را عدالت و حقيقت مردم يعني گيرند، نمي بهره ها آن از اما شناسند، مي را عقالني و وحياني علوم مردم آنكه با ،فاسقه مدينۀ در 

  كنند. نمي عمل آن اساس بر دارند، را آن شناخت امكان
   گردند. مي تحريف فاضله مدينۀ در شده پذيرفته علمي نظرات ،ضاله مدينۀ در  
  4 گزينۀ پاسخ: -235
   معصـوم امـام غيبـت زمـان در مطلوب نظام گرچه سازد، مي برقرار را مجلس اين كه مشروطه نائيني، ميرزاي نظر اساس بر اول: قسمت  

  است. روزگار آن موجود شرايط در ممكن نظام بهترين ولي نيست،
   باشد. عادالنه مردم مشاركت با آن ساختارهاي و بطروا يعني اول ويژگي دوم: قسمت  

  منطقمنطق  وو  فلسفهفلسفه
  2 گزينۀ :پاسخ -236
  آيد. مي دست به ها دانش ساير از آن محتواي و كند مي ارزيابي را انديشه صورت و ساختار صرفاً منطق  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  رد.گي مي صورت شناسي معرفت يا و روانشناسي در ذهن چيستي بررسي )1  
  اند. شده كشف بلكه اند نشده طراحي منطق قواعد )3  
  شود. مي انجام شناسي معرفت يا و ادراك شناسي روان در انسان هاي شناخت ماهيت و چگونگي توضيح )4  
  3 گزينۀ :پاسخ -237
  ج > الف صورت به است برقرار مطلق خصوص و عموم ج و الف بين شكل طبق  
  ها: هگزين در ج و الف رابطۀ بررسي  
   الف) > (ج مطلق )  4 ج) > (الف مطلق )  3 وجه من )  2 تباين )1  
  2 گزينۀ :پاسخ -238
  ها: گزينه ساير بررسي  
  است. آموزش جهت صرفاً شود مي استفاده منطق در اگر و نيست منطق عهدٔه به مختلف مفاهيم تعريف )1  
  نيست. مجهول مفاهيم شناخت راه تنها تعريف )3  
  منطقي تعريف نه شود مي استفاده اسم شرح يا لفظ شرح از لغات فرهنگ در معموالً )4  
  4 گزينۀ :پاسخ -239
 بود آورده خود با اي وسيله هركس  بود. خود با اي وسيله آورندٔه هركس  
    محمول  

  

 بود سيمرغ آن مرغ سي اين شك بي  شك بي بود سيمرغ آن مرغ سي اين  
    محمول  

  2 گزينۀ :پاسخ -240
  ها: گزينه بررسي  
  نيست. قضيه و است انشائي جملۀ )1  
  است. شخصيه  است خاص فرد يك موضوع  كشيد دست كار از او  كشيد دست كار از )2  
  است. محصوره پس شود مي حمل موضوع افراد بر محمول  است تنها ما عصر انسان )3  
  است. محصوره پس شود مي حمل (سرب) موضوع مصاديق به بدن) براي بودن (مضر محمول )4  
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  1 گزينۀ :پاسخ -241

  نيست. بازيگوش اي بچه هيچ jIñU اند بازيگوش ها بچه همۀ  

  اند. بچه ها بازيگوش بعضي     
  3 گزينۀ :پاسخ -242
  ها: گزينه بررسي  
  است. قياسي استدالل )1  
  سوزند. نمي آن دستۀ و قابلمه  سوزد. نمي فلزي شيء هر هستند، فلزي دو هر آن دستۀ و قابلمه  
  است. قياسي استدالل )2  
  است. علفخوار حيوان اين  است علفخوار داراي سم هر دارد، سم حيوان اين  
  است. تمثيلي استدالل )3  
  است. استقرايي استدالل )4  
  3 گزينۀ :پاسخ -243
  ها: گزينه ساير بررسي  
  باشد. سالبه بايد مقدمه يك دوم شكل در و است دوم شكل )1  
  ماده) و ماده (داراي ندارد وسط حد )2  
  است. نامعتبر و است تالي وضع )4  
  2 گزينۀ :پاسخ -244
  است. استخوان پوكي بيماري معلول لگن استخوان شدن شكسته 2 گزينۀ در است. علت به معلول از انّي برهاني  
  2 گزينۀ :پاسخ -245
  داد. تشكيل معتبر حملي اقتراني قياس يك مقدمه دو اين با توان نمي لذا ب) و ب (مساوي ندارد وجود وسط حد قياس اين در  
  4 گزينۀ :پاسخ -246
  شود. مي داده قرار مالك است) پذير (مشاهده آيد مي تجربه به آنچه گرايي تجربه در و است گرايي تجربه ديدگاه رفتاگرا روانشناسي اساس  
  1 گزينۀ :پاسخ -247
  ها: گزينه ساير بررسي  
  اند.  مختلف ماهيت در و مشترك وجود در اشياء )2  
  است. ها پديده وجود عقالني تبيين براي كوشش اولي فلسفۀ )3  
  شود. مي بررسي هستي خصوصيات جهت از فيزيك در و هستي جهت از اولي فلسفۀ در متغير و ثابت مسئلۀ )4  
  1 گزينۀ :پاسخ -248
  دانند. نمي هيچ كه حالي در دانند مي مرگ دربارٔه كنند مي گمان مردم كه است اين است شده مرگ از ترس باعث آنچه سقراط نظر از  
  4 گزينۀ :پاسخ -249
 حسـي ادراك و شـناخت چـون داند. مي حسي) (ادراك حسي شناخت را آن مالك چون داند مي نسبي امري را حقيقت جهت بدين پرتاگوراس  

  است. نسبي حقيقت پس، است نسبي
  4 گزينۀ :پاسخ -250
  داند. مي انديشيدن با همراه زندگي را خوشبختي نوع برترين ارسطو  
  3 گزينۀ :پاسخ -251
 وجود تواند نمي االضالع متنظم دايرٔه كه باشد) محال آن براي هستي حمل (يا باشد محال آن براي وجود فرض كه است مفهومي آن الوجود ممتنع  

  باشد. هداشت
  3 گزينۀ :پاسخ -252
 و معلول همه و نباشد معلول كه نيست آن ابتداي در علتي هيچ و است ديگري به قائم كدامهر كه ها علت از اي زنجيره يعني فلسفه در تسلسل  

  هستند. خود علت به مشروط
  ها: گزينه ساير بررسي  
  نيست. تسلسل معناي )1  
  ها معلول نه علل سلسلۀ )2  
  دارد. سنخيت اصل از نشان كه خاص معلول هم و دارد ها معلول نه علل سلسلۀ به وجهت هم )4  

Á¼Tv¶ u§ø
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  1 گزينۀ :پاسخ -253
  است. معجزات و كرامت علت به نه است عشق علت به جهان با انسان نفس تطابق  
  1 گزينۀ :پاسخ -254
 ميـزان و صـراط و پيامبران معجزات با خلط علت به را عادت خارق كار و خدا علم با تناقض علت به را عمل) حافظ (فرشتگان الكاتبين كرام معتزله  

  كردند. مي انكار را پيامبر معراج و عمل
  4 گزينۀ :پاسخ -255
   هستند. اسپهبدي انوار كنند مي تدبير را طبيعت امور و ندارند علّي رابطۀ هم با مجردات عالم در كه موجوداتي  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  ندارد. وجود انواع ارباب و قاهره انوار ميان اي هواسط )1  
  ندارد. نوري و است ظلمت صرفاً ماده عالم يا كامل مغرب )2  
  كنيم. مي ثابت را اشرف وجود اشرف غير وجود از اشرف امكان قاعدٔه با )3  
  1 گزينۀ :پاسخ -256
  ها: گزينه ساير بررسي  
  است. عرفاني ذوق با غلبه اشراقي روش در )2  
  عربي. ابن نه است فارابي ثاني معلم )3  
  خداست. عنايت و علم بر مبني جهان بودن احسن نظام به سينا ابن استدالل و نيستند موافق متكلمان نظر با قبح و حسن مورد در مشائيان )4  
  4 گزينۀ :پاسخ -257
 هـم مخـالف پـس، اند گرفته سرچشمه خدا ذات يعني بعمن يك از چون هستند شناخت مستقل منبع دو اينكه با وحي و عقل مالصدرا نظر از  

  نيست. متعارض واحد موضوع در احكامشان كه معني بدين است يكي احكامشان همۀ وحي و عقل كه نيست معني بدين اين اما، نيستند
  2 گزينۀ پاسخ: -258
 معتقد كه دهد نمي معنا نباشد مطرح بحث اين اگر  هچراك است. ذهن در ماهيت و وجود مغايرت بحث بر فرع ماهيت اصالت و وجود اصالت بحث  

  باشد. اصل يكي و اعتبار يكي كه نيستند مفهوم دو چون است اعتباري ديگري و اصيل يكي شويم
  2 گزينۀ پاسخ: -259
  ها: گزينه ساير بررسي  
 »مكـرر حـداكثر قـواي به ذهن عادت« نظريۀ با آن به اعتقاد و شد انكار آن واقعيت بلكه نشد انكار عليت به اعتقاد غرب جديد فلسفۀ در )1  

  شد. توجيه هيوم توسط
  تجربي. نه است عقلي دهد نمي ها آن عليت به گواهي حوادث بين تعاقب اينكه )3  
  است. حصولي علم با آن به آگاهي حتماً و شود نمي درك حضوري علم با گاه هيچ كلي قانون )4  
  3 گزينۀ پاسخ: -260
 بـين از و جهـان بـه نگر كلي ديدگاه شدن ضعيف آن و دارد نيز منفي نتيجۀ يك دارد كه مزايايي بر عالوه معاصر دورٔه در علوم شدن تخصصي  

  است. دانش مختلف هاي شاخه بين ارتباطي ديدگاه رفتن

  شناسيشناسي  روانروان
  4 گزينۀ پاسخ: -261
 اسـت اين دشواري اين دليل ترين مهم است. رو روبه زيادي دشواري اب ها پديده تبيين و توصيف در تجربي علوم ساير با مقايسه در شناسي روان  

  نيست. گونه اين ديگر علوم در كه حالي در هستند؛ زيادي هاي علت تأثير تحت شناختي روان هاي پديده كه
  1 گزينۀ پاسخ: -262
 بـروز علـل ترين مهم شود، مي سعي تجربي شناسي روان رد دارد. اشاره ها پديده بين معلولي و علت رابطۀ بررسي و چرايي بيان به »تبيين« واژٔه  

  شود. مطالعه ها پديده
  3 گزينۀ پاسخ: -263
 وارد كـه مطالبي از نكردن استفاده و زمان گذشت دانيم مي ما همۀ »دارد؟ تأثيري چه حافظه پايداري بر زمان گذشت« كنيد: توجه سؤال اين به  

 باعـث زمـان گذشـت« دهـيم: مـي فوق سؤال به اي  خردمندانه پاسخ تجربيات، اين به توجه با كند. مي كمرنگ را ها آن دوام است، شده حافظه
  دارد. نام فرضيه بيان اين »شود مي حافظه تضعيف

  3 گزينۀ پاسخ: -264
 سازمان آمده، جدول آن در تعبار  اين اينكه به توجه با و دارد وجود »رفتار توصيف از هايي نمونه« عنوان با جدولي قديم  نظام كتاب 4 صفحۀ در  

  است. كرده اعالم پاسخ را 3 گزينۀ سنجش
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  1 گزينۀ پاسخ: -265
 به فقط من« يا »هستم دوست انسان و ديندار آدمي من« يا »هستم مهربان و صادق فردي من« بگويد خود به خلوت در است ممكن نوجوان يك  

  شود. مي مربوط اخالقي رشد به باال جمالت ».يستن مربوط من به ديگران مسائل و دهم مي اهميت خودم مصالح
  2 گزينۀ پاسخ: -266
 اسـت عبارت هيجان ديگر اشكال است. هيجان مختلف هاي شكل همگي داشتن آرامش حس و محبت ابراز ،شدن خشمگين خواسته، بر اصرار  

  ... و حسرت شادي، تعجب، نااميدي، غم، ترس، از:
  4 گزينۀ پاسخ: -267
  دارد. نام »ادراك« )شده (انتخاب شده توجه هاي محرك به دادن مفهوم و معني و كردن رتفسي و تعبير  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  هستند. تفكر انواع از گيري تصميم و مسئله حل قضاوت، استدالل، :1 گزينۀ  
  گويند. مي »احساس« نآ  نتيجۀ به كه كنند مي تحريك را چشم گوش، همچون حسي هاي گيرنده بيروني هاي محرك :2 گزينۀ  
  دارد. نام »تفكر« حافظه در موجود اطالعات بازنمايي فرايند :3 گزينۀ  
  4 گزينۀ پاسخ: -268
 نظـر در معلـول را »يـادگيري« و علـت را »فعـال تدريس روش« ،»كند مي كمك آموزان دانش يادگيري به فعال تدريس روش« گوييم مي وقتي  

  دهد. مي نشان را معلولي و علت رابطۀ و است تبيين از اي  ونهنم عبارت اين بنابراين ايم. گرفته
  باشد. معلولي و علت رابطۀ تواند نمي كه شده بيان متغيرها بين رابطه نوعي وجود صرفاً ديگر گزينۀ سه در  
  2 گزينۀ پاسخ: -269
 بر تأكيد و رفتارها از بسياري مستقيم مشاهدٔه عدم دليل به »ذهني فرايندهاي« واژٔه شود. مي تعبير »شناخت« واژٔه با ذهني فرايندهاي از امروزه  

  شد. لحاظ شناسي روان تعريف در انساني، هاي كنش
  است. مشاهده  قابل غيرمستقيم صورت به كه است شناختي فرايند يك و انساني كنش يك »كردن ريزي برنامه«  
  2 گزينۀ پاسخ: -270
 خـود گيـري تصـميم هاي روش و ها قضاوت به گيرندگان تصميم از برخي شود. مي گيري تصميم مانع كه است ديگري غلط روش »افراطي اعتماد«  

 اي  مطالعـه انـدك بـا جـا همه در كند مي فكر كه زرنگي آموز دانش مانند آيد؛ درمي آب از غلط ها آن تصميم نتيجه در دارند. حد از بيش اعتماد
  آورد. مي دست به را نتيجه بهترين

  1 ۀگزين پاسخ: -271
 كنتـرل اجتمـاعي، رشـد هسـتند. محيطي) (عواملي يادگيري مستلزم هم و زيستي) (عوامل رسش مستلزم هم شده ذكر رشدي تغييرات همۀ  

 تـا اسـت الزم نهفتـه خاص آمادگي يك آموزي زبان براي اما، هستند يادگيري و محيطي عوامل تأثير تحت بيشتر مسئله حل مهارت و هيجانات
  كنند. مي صحبت به شروع يكساني سن در كودكان همۀ مختلف هاي خانواده در دليل همين به و كند زدن فحر  به شروع كودك

  2 گزينۀ پاسخ: -272
 نه و متغيرها بين ارتباط صرفاً همبستگي روش در و شود مي بررسي معلولي و علت رابطۀ يعني ديگر متغير بر متغير يك تأثير آزمايشي روش در  

  شود. مي سيبرر  »علي ارتباط«
  است. قديم نظام كتاب مباحث از شناسي روان در تحقيق هاي روش  
  1 گزينۀ پاسخ: -273
  گيرد. مي صورت معنايي بسط و ماند مي حافظه در مفاهيم ساير از بهتر نظر مورد مفهوم باشيم، داشته بيشتري هاي مثال هرچه  
  1 گزينۀ پاسخ: -274
  :شده تعريف بد و شده تعريف خوب مسئله تشخيص هاي شاخص  
  اوليه موقعيت شناسايي )1  
  دسترس در راهبردهاي يا اقدامات فهرست )2  
  هدف دقيق تعريف )3  
  هدف به دستيابي عدم يا دستيابي تضمين امكان )4  
 و فرهنگي سياسي، ،اجتماعي جغرافيايي، متعدد عوامل تأثير تحت بزرگ شهرهاي ترافيك ولي دارد، وجود ها شاخص اين 4 و 3 ،2 هاي گزينه در  

  نيست. شدني تضمين، هدف به رسيدن بنابراين ندارد. وجود دسترسي در راهبردهاي ها آن كردن پيدا براي كه است ...
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  1 گزينۀ پاسخ: -275
  باشد. منطقي گيري تصميم نوع از بايد فردي هر غالب گيري تصميم سبك داشت خاطر به بايد  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  گيري. تصميم هاي سبك اثر در نه شود، مي ايجاد گيري تصميم در ناتواني اثر در عارضت :2 گزينۀ  
  استعداد. نه است، مهارت يك گيري تصميم :3 گزينۀ  
  است. خوبي كمك ها، گيري تصميم همۀ در نه مهم، و پيچيده هاي گيري تصميم در بر ميان روش از استفاده :4 گزينۀ  
  2 گزينۀ پاسخ: -276
 سـعي بنـابراين شود. مي تصميم از بعد ناهماهنگي دچار كند، انتخاب را يكي دانشگاه) يا (مدرسه مطلوب مورد دو بين انتخاب از بعد دفر  وقتي  

  كند. ايجاد شناختي هماهنگي و كرده هماهنگ (انتخابش) خود رفتار با را خود شناخت است، كرده انتخاب آنچه مزاياي برشمردن با كند مي
  4 زينۀگ پاسخ: -277
  است. مشاهده  قابل و رفتاري عالمت يك كردن فرار  
  هيجاني ترس:  فيزيولوژيكي درد: معده  شناختي تمركز: نداشتن  
  2 گزينۀ پاسخ: -278
  شود. مي ناكامي دچار فرد مسئله، حل در موفقيت عدم صورت در و است مسئله حل نوعي شغلي مصاحبۀ در قبولي  
  شود. مي تعارض دچار فرد يگير  تصميم در ناتواني صورت در  
  4 گزينۀ پاسخ: -279
  گويند. مي جنسي ثانويه هاي ويژگي هستند، رؤيت  قابل و رشد عالئم از جزئي كه تغييراتي به  
  دهد. مي رخ جنسي رسش آن در كه اي  مرحله جنسي: بلوغ  
  جنس به مربوط تغييرات وقوع جنسي: رسش  
  گذارد. مي تأثير توليدمثل توانايي بر قيماًمست كه تغييراتي اوليه: جنسي هاي ويژگي  
  3 گزينۀ پاسخ: -280
  داد. پاسخ آن به توان مي هم جديد نظام كتاب اطالعات با اما است، شده طراحي قديم نظام كتاب اساس بر سؤال اين توجه:  
 بيشـتر و بهتر باشند، متباين و غيرمنتظره ها ركمح اگر بنابراين است. »محرك با آشنايي« و »بودن يكنواخت« شوند مي تمركز مانع كه عواملي  

  مانند. مي حافظه در بهتر نتيجه در كنيم، تمركز ها آن روي توانيم مي
  است. عادي و يكنواخت محرك :4 و 2 ،1 هاي درگزينه  
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