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  فارسيفارسي  ادبياتادبيات  وو  زبانزبان
  3 پاسخ: گزينۀ -1

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

  1پاسخ: گزينۀ  -2
  4پاسخ: گزينۀ  -3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 كه است اين اصلي مفهوم 1نۀ گزي در حتمي. مرگ و است نفس يك جهان اينكه و است »انسان عمر ناپايداري« از سخن 4 و 3 ،2 هاي گزينه در  
  »نيست. زندگي فراق روزگار و است وصال در واقعي زندگي«
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  3پاسخ: گزينۀ  -21
 به بستن دل« 3 گزينۀ مفهوم ».كند مي دريافت عمل آن با متناسب را خود عمل نتيجۀ انسان« كه است اين 4 و 2 ،1 هاي گزينه مشترك مفهوم  

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

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

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

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

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

  عربـيعربـي  زبانزبان
   ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۶

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

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

   ۴ پاسخ: گزینۀ -۲۷

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

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

   ۴ پاسخ: گزینۀ -۲۸

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

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

   ۳ پاسخ: گزینۀ -۲۹

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

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

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

   ۲ : گزینۀپاسخ -۳۰

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

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

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

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

   ۲ پاسخ: گزینۀ -۳۱

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

  )۳ و ۱ های گزینه (رد فاعل) (اسم

   ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۲

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

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

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



 

4 

   ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۳

   ها: گزینه سایر خطاهای بررسی  

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

  است) مستقبل (فعل خواند خواهم سأقرأ: )۳  

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

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

   ۴ پاسخ: گزینۀ -۳۴

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

   ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۵

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

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

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

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

 منت ترجمۀ:   

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

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

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

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

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

   ۳ پاسخ: گزینۀ -۳۶

   ها: گزینه ترجمۀ  

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

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

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

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

   ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۷

   ها: گزینه ترجمۀ  

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

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

   ۲ پاسخ: گزینۀ -۳۸

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

   ها: گزینه ترجمۀ  

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

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

  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۹

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

   ها: گزینه ترجمۀ  

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

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

   ۳ ۀپاسخ: گزین -۴۰

   ها: گزینه سایر خطاهای بررسی  

  مبنيّ   معرب )۱  

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

  للغائبة  للمخاطب )۴  
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   ۳ پاسخ: گزینۀ -۴۱

   ها: گزینه سایر خطاهای بررسی  

  مجهول  معلوم /متعدٍّ   الزم )۱  

  للغائبة  للمخاطبة )۲  

  للغائبة  للمخاطب )۴  

   ۲ پاسخ: گزینۀ -۴۲

   ها: گزینه سایر خطاهای بررسی  

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

  نکرة  معرفة )۳  

  معرب  مبني )۴  

   ۳ پاسخ: گزینۀ -۴۳

  عاِمالً  عاَمالً /العرشینَ   الِعرشینِ  :۳ گزینۀ  

   ۲ پاسخ: گزینۀ -۴۴

   ها: گزینه ترجمۀ  

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

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

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

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

   ۴ پاسخ: گزینۀ -۴۵

   است. مؤنث تفضیل اسم »الحسنی« :۴ گزینۀ  

   ها: گزینه سایر بررسی  

   »إفعال« باب از ماضی فعل  أکرم )۱  

   وحده متکلّم مضارع فعل  أعلَمُ  )۲  

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

   ۴ پاسخ: گزینۀ -۴۶

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

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

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

   ۳ پاسخ: گزینۀ -۴۷

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

   ها: گزینه سایر بررسی  

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

   ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۸

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

   ها: گزینه سایر بررسی  

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

   ۲ پاسخ: گزینۀ -۴۹

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

   ها: گزینه سایر بررسی  

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

  ۳ پاسخ: گزینۀ -۵۰

   ها: گزینه سایر بررسی  

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

   بیاید. مرفوع صورت به باید غیرمضاف منادی )۲  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  دارد.
  3 پاسخ: گزينۀ -74

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

   ).است نداده قرار
  4 پاسخ: گزينۀ -75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

9 

  3 پاسخ: گزينۀ -88
  دادن اطالع )4  فهميدن كردن، كشف )3  كردن شناسايي )2  داشتن اعتقاد )1  
  2 پاسخ: گزينۀ -89

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .كنند دريافت
  3 پاسخ: گزينۀ -95

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

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

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

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

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

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

  .كنند
  1پاسخ: گزينۀ  -98

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

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

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

  رياضيرياضي
  1پاسخ: گزينۀ  -101

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

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

    
         

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

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

      
     

         

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

a b



2
2  

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

xa a a a
a x x x a

    
  

14 4
2 1 2 2 1  

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

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

jIdUH IM ¾Äq\U
¥oTz¶ ¾±μ]

a
(a )(a )

a


       

44 2 0 2  

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

  1(

 

)2  نيست.) (تابع 

 

  نيست.) (تابع 

  3(

 

)4  نيست.) (تابع 

 

  است.) (تابع 

  
  

 óI£º nj Hn ÍMIU
.k¹¨ïÂ¶ Íõ¤ ÁjIÄp

x

y

x

y
¾õ£º »j nj Hn ÍMIU

.k¹¨ïÂ¶ Íõ¤
¾õ£º »j nj Hn ÍMIU

.k¹¨ïÂ¶ Íõ¤

x

y

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

x

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

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

  xِ كنيم: مي حساب را رأس   

s
bx
a




   


12
361 1822 2

3
  

  x     دهيم: مي قرار سود تابع در را 18

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

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

/
 
11 12 11 52

 ششم دادٔه  هفتم دادٔه
Q 2 

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

³»j à¾μÃº−»H ¾à μÃº

Q /Q / Q

, , , , , , , ,
  

 
   21 3

11 59 10 15 179 5 162 2

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

  

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

x     
  
10 10 11 12 14 15 72 126 6  

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

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

6  

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

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

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

  1پاسخ: گزينۀ  -107

f ( ) ( ) ( )       
                    

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

f ( ) / / ( )


                         1 2

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

f نتيجه: در   ( ) f ( )
     

1 3 2 0 22 2  

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

 joMÒ
g f

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



      
       
      

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

2  


  


  


  


  
هزارگان دههزارگانصدگاندهگانيكان

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

 240 
2  


2  


3  


4  


5  

هزارگان دههزارگانصدگاندهگانيكان
  4 پاسخ: گزينۀ -110

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

  
  

A       
A       

   نويسيم: مي را متمم پيشامد  


Ì¼μ\¶Ì¼μ\¶ Ì¼μ\¶

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

 
1210 11

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

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


   

6 1
36 6  

   نتيجه: در  

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

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

´ÀjpIÄà¾±μ]

, , , , , , , , , ,

   
   

     

34 551 1 2 3 5 8 13 21

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

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

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

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

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

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

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

1 7 17 224 2 224 2  

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

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

n
n

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

r

 
    

 

6
1 6

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

32
1
2



1

224
7 63

32   

1

7 63 441  



  
jHk÷U

, , ,
35

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

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

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

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

 kºHï·Iv§Ä ·¼Tw2است برقرار ارزي هم

*      *  

)1( 

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

  

 kºHï·Iv§Ä ·¼Tw2است برقرار ارزي هم

*      *  

)2( 

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

  

 k¹TvÃº ·Iv§Ä2نيست برقرار ارزي هم

*  *        

)3( 

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

  

 kºHï·Iv§Ä ·¼Tw2است برقرار ارزي مه

*  *        

)4( 

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

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

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

n


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

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

n
 

              
2 2 2 520 20 20 0 5 4 0 4  

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

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

      
   

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

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

    
 

18 100 40 158100 100 137 412 75 28 115  

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

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

  m 
 


190 150 4011 10  

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

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

8 4 8 7 4 28 4 1122 1 2  

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

 
   
 

12 12 12
3 9 3

 
2

11 10
3  2 

1

220  

n(A)P(A)  پس:  
n(S)

  
112 28
220 55  

  اقتصاداقتصاد
  2 پاسخ: گزينۀ -121

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

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

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

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

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

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

, ريال , 185 000   ساليانه اوليۀ مواد000

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

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

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

  
  

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

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

  

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

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

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

 ريال ميليارد   كشور مقيم خارجيان توليد ارزش 33

 ريال ميليارد  
144   استهالك هزينۀ114

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

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

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

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

 ريال ميليارد  
2348   (ب مؤسسات و ها شركت سود2323

) ريال ميليارد )   
2328 233   بگيران حقوق درآمد1876

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

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

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

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

GNP
655

GDP
650

ZnIi ´Ã£¶ Â¶¼Mn¼z¨ ´Ã£¶ Â]nIi

ba

n¼z¨ ·IÃ¶¼M

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

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

نقدينگي يا پول كل حجم

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

  
  ها سپرده

واحد 1000

  واحد  120 ديداري

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

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

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

/
  

25 5 85 7 8 9  

   پايين: درصد 20 به باال درصد 20 نسبت ب)  

/
 


25 17 42 3 55 7 12  

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


25 55 ها دهك شاخص  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


                

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

        

                      

                              
پاياني هجاي بودن بلند           كوتاه به بلند        

  فعلن  مفاعلن  فعالتن  مفاعلن
  2 پاسخ: گزينۀ -155

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

        

                      

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


                

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  سـراب مـوج چـون كـه باش فردُروان از صائب
  

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

  است. گرايي جمع از بهتر فردي عمل به اتكا و تكروي شود: مي شكل اين به آن محتواي  
  شود. مي پاكي موجب پاكان با ارتباط :4 گزينۀ  
  4 پاسخ: گزينۀ -165
  گذراست. و ناپايدار جهان مشترك: مفهوم  
  باشند. واالمقام هايي انسان ها آن است ممكن چراكه نبين، حقارت به را ناتوان و فقير افراد :4 گزينۀ مفهوم  

  اختصاصياختصاصي  عربـيعربـي
   ۲ پاسخ: گزینۀ -۱۶۶

 در ۴ و ۳ های گزینه در »خطر« کلمۀ /)۴ و ۳ های گزینه (رد کند می دفاع یُداِفُع: /)۳ و ۱ های گزینه (رد دارد سالحی موجودی هر سالٌح: موجودٍ  لکّل   

  )۱گزینۀ  (رد سالح این الّسالح: هذا /)۳ و ۱ های گزینه (رد صفت) نه است (حال غریزه روی از غریزی، طور به غریزیّاً: /ندارد معادل عربی عبارت

   ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۷

   /)۴ و ۳ هـای گزینـه (رد اسـت) منفـی مسـتقبل (فعـل یافـت نخواهـد یَحصـل: لن /نیافت نیابد، یَِجد: مل /)۴ و ۲ های گزینه (رد کس هر من:  

  )۲ گزینۀ (رد آن به (وصول) رسیدن إلیها: لِلوصول /ها) گزینه سایر (رد ماست نزدیک بهشت ِمّنا: قریبةٌ  الجّنة

   ۲ پاسخ: گزینۀ -۱۶۸

 توانـد، مـی یقـدر: /)۴ گزینـۀ (رد التزامی) مضارع فعل  مضارع فعل  (لیت بدانند بفهمند، یعرفون: /)۳ و ۱ های گزینه (رد کاش ای لیت:  

  )۳ گزینۀ (رد استعدادش استعداده: /)۴ گزینۀ (رد است) مضارع (فعل دارد توانایی

   ۴ پاسخ: گزینۀ -۱۶۹

 (شـهروندی) شـهروند یـک عنـوان بـه کمـواطن: /)۳ و ۲ هـای گزینـه (رد اسـت) ضـمیر دارای ثانیـاً  و مفرد (اوالً ما تکلیف ما، وظیفۀ واجبنا:  

 /ها) گزینه سایر (رد نرمي) (ال مضارع فعل  أن  التزامی مضارع (فعل نکنیم پرت که نرمي: أّال  /ها) گزینه سایر رد( است) مفرد »مواطن(«

 (رد سـپس ثـّم: /)۳ و ۲ هـای گزینـه (رد ابتـدا اّول، أّوالً: /)۲ گزینـۀ (رد است) (مفرد جا مکان: /)۲ و ۱ های گزینه (رد خود های زباله نفایاتنا:

   ها) گزینه سایر (رد کنیم نصیحت ننصح: /)۳ و ۲ های گزینه

   ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۰

 اسـت) وصفی ترکیب ثانیاً  و معرفه (اوالً سنگی (طبقات) های طبقه الصخریّة: الطبقات /)۴ گزینۀ (رد بود باشد، کاَن: /)۳ و ۲ های گزینه (رد اگر إّن:  

 خـارج اسـتخراجش، اسـتخراجه: /)۳ و ۲ های گزینه (رد است) مضارع (فعل گیرد می زیادی وقت طویالً: وقتاً  یستغرق /)۳ و ۲ های گزینه (رد

  )۴ و ۳ های گزینه (رد آن کردن

   ۳ پاسخ: گزینۀ -۱۷۱

   بشنویم. را آن نتوانیم اگرچه نسمعه: أن النستطیع إن و /است) (نکره ای منادی منادی، یک ُمنادیاً:  

   ۲ پاسخ: گزینۀ -۱۷۲

 ثانیـاً  و حالیـه جملـه (اوالً شـوند مـی رو روبه مشکالتی با که حالی در مشاکل: یواجهون هم و /است) مضارع (فعل ددهن می انجام یعملون:  

  است) نکره »مشاکل«

   ۴ پاسخ: گزینۀ -۱۷۳

   العـامل يف غـاتاللّ  بـینِ  جهـان: در هـا زبـان بـین /)۳ گزینـۀ (رد تبـادل مبادلـة، تبـادل: /)۳ و ۱ هـای گزینـه (رد علینـا یجـب َعلینا، ماست: بر  

  )۲ و ۱ های گزینه (رد

   ۲ پاسخ: گزینۀ -۱۷۴

   ها: گزینه مفهوم و ترجمۀ  

  است.) گفتار شیوایی داشنت دو هر عبارت و بیت (مفهوم است. زبانش فصاحت انسان، زیبایی )۱  

 بـا همنشـینی عـدم عبـارت مفهـوم کـه حـالی در دانا، مردم با همنشینی و دانایی اهّمّیت بیت (مفهوم است. بد همنشین از بهرت تنهایی، )۲  

  است.) بد دوست

   است.) فرصت اغتنام دو هر عبارت و بیت (مفهوم است. ناراحتی موجب فرصت، کردن ضایع )۳  

  است.) فضائل سایر بر عقل برتری دو هر عبارت و بیت (مفهوم نکرد. قسمت عقل از برتر چیزی بندگان برای خداوند )۴  
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   ۴ پاسخ: گزینۀ -۱۷۵
   ها: گزینه سایر خطاهای بررسی  

  (علم) معرفة  نکرة )۳  تفعیل باب ِمن  تفّعل باب من )۲  نیست. تفضیل اسم »آیة« )۱  

   ۳ پاسخ: گزینۀ -۱۷۶
   ها: گزینه سایر خطای بررسی  

  متعدٍّ   الزم )۴  فاعل  فاعل نائب )۲  نیست. فاعل اسم »العالَم« )۱  

   ۴ پاسخ: گزینۀ -۱۷۷
   ها: گزینه سایر ایخطاه بررسی  

  معرب  مبني )۳  نیست. تفضیل اسم »غرس« )۲  نکرة  (علم) معرفة )۱  

   ۳ پاسخ: گزینۀ -۱۷۸

ُل « وزن بر معلوم مضارع (فعل یَُفکِّرُ   یَُفکَّرُ     بـاب از »یُفاِعُل « وزن بر معلوم مضارع (فعل یُراِقُب   یُراَقُب  /است) »تفعیل« باب از »یُفعِّ

   )است. »مفاعلة«

   ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۹
   است. کرده سخت مختلف های زمینه در را انسان کارهای که ای ماّده دینامیت: عبارت: ترجمۀ  

   تر. سخت نه کرده آسان را انسان کار دینامیت زیرا رود کار به باید »صّعبت« جای به »َسهَّلت« فعل گزینه، این در  
   ها: گزینه سایر ترجمۀ  
   کند. منی خستگی احساس زندگیش در و کند می تالش کارش انجام در که یکس پشتکار: با )۲  

   شود. می اختالل به منجر که است طبیعت نظام تهدیدکنندگان از یکی آن هوا: آلودگی )۳  
   هستند. گیاهان رشد و ضعیف خاک تقویت برای طبیعی یا شیمیایی موادّ  کودها: )۴  

   ۲ پاسخ: گزینۀ -۱۸۰
 ۴ گزینـۀ در »یََتغلّـب« فعل البته است. مطاوعة برای »تََعلّم« فعل با ۲ گزینۀ همین برای دارد؛ فعل) اثر (قبول مطاوعة معنای »تََفّعل« باب  

   نیست. مطاوعة معنای در اما است »تفّعل« باب در نیز
   شود. ایجاد تأثیر آن و کنیم ادایج چیزی در را تأثیری بخواهیم یا /کند قبول او و بخواهیم کسی از را چیزی ما یعنی »مطاوعة«  

   ندارد. مطاوعة مفهوم ولی است »تفّعل« باب از »یتغلّب« فعل نیز ۴ گزینۀ در  
   ۳ پاسخ: گزینۀ -۱۸۱

   است. مبالغه اسم »فّعال« وزن بر ،»خّالق« ۳ گزینۀ در است. مبالغه اسم که خواهد می را مبتدایی سؤال صورت  
   ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸۲

   است. نگرفته قرار تأکیدمورد لیفع هیچ )۱  
   ها: گزینه سایر بررسی  

   است. تأکید عالمت »التجلسنّ « فعل در »مشّدد نون« ۲ گزینۀ در  
   است. تأکید برای »َقرأنا لقد« در »لقد« ۳ گزینۀ در  

   است. تأکید برای »لِیسمعوا« فعل در »جازمه الم« حرف ۴ گزینۀ در  
   ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸۳

   است. مؤّخر مبتدای »يشءٌ « و مقدم خرب »العفو يف« گزینه این در باشد. »جارومجرور« خرب و »نکره« مبتدا که شود می مقدم یوقت خرب  
   ها: گزینه سایر بررسی  

   است. آن خرب »خرسان يف« و مبتدا »نجاح« )۲  
   است. آن خرب »اإلنفاق يف« و مبتدا »الّرزق« )۳  

   است. آن خرب »القأخ من« و مبتدا »اإلجابة« )۴  
   ۴ پاسخ: گزینۀ -۱۸۴
   ها: گزینه سایر بررسی  

   باشد. می فعل آمده »ال« از بعد که هم »نعلم« کلمۀ و باشد جنس نفی ی»ال« اسم تواند منی »الیوم« پس بیاید، »ال« با نباید جنس نفی »الء« اسم )۱  
   است. منصوب »وأً اَس« کلمۀ که حالی در باشد مرفوع باید جنس نفی »ال« خرب )۲  

   است. مضموم »فصُل « کلمۀ که حالی در باشد مفتوح باید جنس نفی »ال« اسم )۳  
   ۳ پاسخ: گزینۀ -۱۸۵

  »شود. بزرگی شاعر من شاگردیِ  هم است نزدیک« سؤال: عبارت ترجمۀ  
   است.) فعل انجام به بودن نزدیک معنی به جمله ابتدای در »یکاد /کاد(«  

  »شود. می بزرگی شاعر زودی به او« درست: گزینۀ ترجمۀ  
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  تاريـختاريـخ
  1پاسخ: گزينۀ  -186
 عباسـيان خالفت منصور، زمان در منظم اداري سياسي تشكيالت ريزي پايه و جديد پايتخت بناي داخلي، مخالفان و رقيبان برداشتن ميان از با  

  .درآمد آنان فرمان تحت اَندَلسُ استثناي به اسالمي يها سرزمين تمام و شد استوار
  1پاسخ: گزينۀ  -187
 ها جاده از اي گسترده شبكۀ و كرد نوسازي را مالياتي و اداري تشكيالت چين، سرزمين بر مركزي حكومت بيشتر تسلط منظور به تي هوانگ شي  

 تكميـل وي، مهـم يهـا داماق از ديگر يكي .نمود يكسان را ها سكه عيار و ها اندازه و ها وزن مقياس تجارت، رونق قصد به همچنين وي .ساخت
 تـي هوانـگ شي بودند؛ ساخته را ديوار اين از ييها  قسمت صحراگرد، اقوام هجوم از جلوگيري براي او از پيش فرمانروايان .بود چين بزرگ ديوار
 براي .بگيرد شكل چين يشمال مرز در نگهباني برج 25000 با كيلومتر 2400 طول به دژي تا كرد متصل يكديگر به را ديوار اين مختلف يها بخش
  .سپردند جان كار حين در ها آن از بسياري كه شدند گرفته بيگاري به زيادي افراد ديوار، اين ساخت

  2 پاسخ: گزينۀ -188
 بعقـ حقيقـي سـال از روز شبانه 30 سال 120 هر در و روز شبانه يك سال 4 هر در گرفتند، مي روز شبانه 365 را سال اوستايي، شماري گاه در  

  .كردند مي اضافه سال ماه دوازده به ماه يك سال، 120 هر از بعد مشكل اين رفع براي .افتاد مي
  3 پاسخ: گزينۀ -189
 امپراتـور گُرديـانوس ها، آن از يكي در كه افتاد اتفاق يكم شاپور زمان در ها جنگ اين از مورد دو .شدند روميان با جنگ به ناچار بارها ساسانيان  

 .درآمد اسارت به روم امپراتور والريانوس، ديگري در و شد كشته روم
  4 پاسخ: گزينۀ -190

 و حقـوق براي ارزشمندي منبع و شده گردآوري پهلوي زبان به »هزاردادستان ماديان« كتاب در ساساني عصر محاكمات و قوانين از اي مجموعه  
  .شود مي محسوب دوره آن دادرسي

  2 پاسخ: گزينۀ -191
 شوش شهر در آپادانا نام به بزرگ كاخي داد دستور حكومتش ابتداي در پادشاه اين .است ايران معماري عظمت و شكوه اوجِ يكم، شداريو  دوران  

 كـه كند مي تأكيد بزرگ داريوش شده، كشف آپادانا كاخ در كه يادبودي سنگي لوح در .شود ساخته هخامنشي حكومت اداري پايتخت عنوان به
  .است ساخته امپراتوري سراسر از عالي، ساختماني مصالح و ماهر كارگران و بنّايان آوردن گرد اب را مجلل بناي اين

 4 پاسخ: گزينۀ -192
 از و رفتنـد مـي مسـافرت به تاريخي يها گزارش و اخبار از برخي نادرستي يا و درستي بررسي براي مسعودي مانند مورخان از برخي گذشته، در  

  .دادند مي قرار مطالعهمورد  را رويدادها مكان نزديك
  1پاسخ: گزينۀ  -193
 نتيجـه به مسلمانان، ميان داخلي جنگ از جلوگيري و سركشي از مخالفان بازداشتن براي  علي امام آميز مسالمت يها كوشش و ها نصيحت  

 مركز امام منظور بدين .داشتند آن يجادا  در مهمي نقش اميه بني اشراف كه شد ييها  گري آشوب و ها سركشي دفع به ناگزير حضرت آن و نرسيد
  .كرد مقابله دشمنان با نهَروان و صِفّين جَمَل، جنگ سه در و منتقل كوفه به مدينه از را خالفت

  3 پاسخ: گزينۀ -194
 و هـا بـري گچ و ها كاشي .شد بعدي يها دوره در مساجد معماران براي الگويي است، ايران در ايواني چهار مسجد اولين كه اصفهان ۀجمع مسجد  

  .شوند مي محسوب دوره اين هنر از عالي اي نمونه عنوان به نيز مسجد اين در رفته كار به تزيينات
  2 پاسخ: گزينۀ -195
 و داد قـرار خـود كـار محـور را پهلـوي حكومت سران ترور و مسلحانه ٔهمبارز خميني، امام تبعيد از پس گروه اين اسالمي؛ مؤتلفۀ يها هيئت  

 ايـن اعضـاي بيشتر واقعه، اين از پس .داد انجام گروه، اين اعضاي از بخارايي، محمد را كار اين .كرد ترور را وقت، وزير نخست منصور، حسنعلي
 .گرديدند محكوم طوالني يها حبس به هم برخي و شدند اعدام آنان از تن چهار و دستگير گروه

  3 پاسخ: گزينۀ -196
 آمـدن كـار روي با زمان هم .كرد مي حكومت شرقي اروپاي تا غربي آسياي و آفريقا شمال از وسيعي يها بخش بر م18 قرن در عثماني امپراتوري  

 نادرسـت و خشـن يهـا سياسـت مـذاهب، و اديان و اقوام تنوع و قلمرو گستردگي .گذراند مي را ضعف از دوراني دولت اين افشاريه، حكومت
 در .بـود ضعف اين اصلي سبب سپاه سران فساد و كشوري امور در سرا حرم زنان يها دخالت مذهبي، و قومي يها اقليت با برخورد در ها عثماني
 امور در ،ها اقليت حقوق از دفاع ۀبهان به و منافع كسب براي هركدام اتريش و فرانسه انگليس، روسيه، ويژه به اروپايي كشورهاي شرايطي، چنين
 لقـب اروپـا بيمار مرد م19 قرن در كشور اين كه جايي تا شد؛ مي منجر امپراتوري اين بيشتر ضعف به امر اين و كردند مي دخالت عثماني داخلي
 .گرفت
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  4 پاسخ: گزينۀ -197
 يصـفو حكومت يها هيپا  توانست ،يخارج و يداخل مناسب يها استيس و ريتداب اتخاذ با خود، پادشاهي ۀسال 54 دوران طول در تهماسب شاه  
 .ديا نم ميتحك و تيتثب را

  2 پاسخ: گزينۀ -198
 آلمان غربي قسمت آمريكايي و انگليسي نيروهاي و شرقي بخش شوروي ارتش .كرد خودكشي هيتلر برلين، به متفقين نيروهاي ورود با سرانجام،  
 نـورنبرگ دادگـاه در پسس و دستگير نيز را نازي حكومت سران و فرماندهان از تعدادي متفقين نيروهاي )1945 (مه آوردند در خود اشغال به را
 و شكسـت يهـا نشانه كه حالي در .يافت ادامه ژاپن با جنگ ،ها نازي درآمدن زانو به از پس .كردند مجازات و محاكمه جنگي جنايتكار عنوان به

 جهاني جنگ و كردند رانوي اتمي يها بمب با را ژاپن ناگاساكي و هيروشيما شهر دو آمريكايي هواپيماهاي بود، شده آشكار ها ژاپني شدن تسليم
 .)1945 (اوت رسيد پايان به وحشتناك ۀحادث اين با دوم

  4 پاسخ: گزينۀ -199
 بـا اسـالم رزمنـدگان افـت،ي آرامش و ثبات كشور ياسيس اوضاع و شد عزل يجمهور  استير  و قوا كل يفرمانده مقام از صدر يبن آنكه از پس  

 قوا، كل فرمانده عنوان به ينيخم امام نخست، .كردند جزم زمانيعز  هنيم خاك از متجاوز دشمن راندن رونيب يبرا را خود عزم صالبت و شجاعت
 .كردند صادر را آبادان محاصره شكستن فرمان

  3 پاسخ: گزينۀ -200
 .گذاشـت يمل يشورا مجلس با را يناسازگار  يبنا آغاز همان از ،)1285 يد( بود نشسته سلطنت تخت به پدر مرگ دنبال به كه شاه يمحمدعل  

 با يافراط نگاران روزنامه و خواهان مشروطه از يبرخ تند يبرخوردها آن، بر عالوه .كرد يدار  جانب ديجد  شاه از آشكارا هيروس دولت ان،يم نيا  در
 .برد نيب از را ها آن انيم توافق و طرف دو سازش امكان و كرد تر خصمانه را مجلس و دربار روابط او، خانواده و شاه

  رافيارافياجغجغ
  2 پاسخ: گزينۀ -201

  :ييا يجغراف پژوهش مراحل  
  اطالعات يآور  جمع -3  هيفرض نيتدو  -2  مسئله انيب و سؤال طرح -1  
  دهاشنهايپ يۀارا  و ير يگ هجينت -5  اطالعات پردازش -4  
  :موارد يبررس  
  )اول ۀمرحل( مسئله انيب و سؤال طرح )الف  
  )دوم ۀمرحل( هيفرض نيتدو  ب)  
  )سوم ۀمرحل( اطالعات يآور  جمع )ج  
  )پنجم ۀمرحل( دهاشنهايپ ۀارائ و ير يگ هجينت )د  
  2 پاسخ: گزينۀ -202
 و شرقي ٔهنيمكر در ايران داشتن قرار« پس است؛ آن رياضي يا مطلق موقعيت جغرافيايي، عرض و طول به توجه با مكان يا پديده هر دقيق محل  

   است. مطلق موقعيت به اشاره است، شده بيان ايران جغرافيايي عرض و طول به توجه با كه »شمالي ۀمعتدل ۀمنطق جنوبي ۀنيم
 بيـانگر ،4 گزينـۀ در »بيابـاني نوار« و 3 گزينۀ در »عمان درياي« ،1گزينۀ  در »آسيا غربي جنوب« و »خاورميانه ۀمنطق« :ها گزينه ساير بررسي  

  دهد. مي نشان را ايران نسبي قعيتمو  بنابراين، و است طبيعي هاي پديده »به نسبت« ايران موقعيت
  3 پاسخ: گزينۀ -203
 سـال يطـ در اسـتوايي ۀمنطق در دخورشي ۀاشع .ابدي مي كاهش هوا يدما م،يكن مي حركت باالتر ييا يجغراف يها عرض سمت به استوا از هرچه  

 ۀاشـع اصفهان) به نسبت قزوين (مانند باشد بيشتر ديگر شهر به نسبت شهر يك جغرافيايي عرض هرچه ، پستابد مي عمود به كينزد  و عمود
   است. تر مايل ظهر هنگام خورشيد

   عمـود بـه گفـت تـوان مـي نهايتـاً بلكه نيست »عمود به نزديك« خورشيد اشعه نيز، اصفهان در چون دارد علمي اشكال كمي سؤال صورت 
  است. »تر نزديك«

  1پاسخ: گزينۀ  -204
  است. اتفاقي يها كانون از بيشتر ايران، غربي ۀنيم در دائمي يها نونكا تراكم كتاب، در موجود ۀنقش طبق  
   :ها گزينه ساير بررسي  
   .رود كار به »حداقل« بايد و است نادرست »حداكثر« )2  
   .رود كار به »آغاز« بايد و است نادرست »انيپا « )3  
   ود.ش ذكر »اتفاقي و كوتاه يها بارش« بايد و است نادرست »مداوم بارش« )4  
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  1پاسخ: گزينۀ  -205
 هستند. (طولي) خطي يها سكونتگاه معموالً دارند، قرار رودها درامتداد يا دريا ساحلي مناطق در كه ييها  سكونتگاه  
   كتـاب ايـن در بـود، آمده قديم نظام كتاب در كه شكلي به روستاها بندي تقسيم است. شده طرح قديم نظام كتاب اساس بر كامالً سؤال اين 

  است. نشده گرفته نظر در سؤال اين طرح در نكته اين كه اند شده تقسيم پراكنده و متمركز به روستاها جديد، كتاب در و نيامده
  3 پاسخ: گزينۀ -206
 به كم مك و شوند مي تر تنك و تر كوتاه ساوان يها علف و كمتر يبارندگ م،يكن مي حركت صحرا ابانيب سمت به يياستوا  يباران يها جنگل از هرچه  

 يابانيب يها استپ به هوا يخشك علت به صحرا يۀحاش در تعا مر  نيا  .گردند مي ليتبد  ،است شده ليتشك قد كوتاه يعلفزارها از كه يمدار  مراتع
  .شوند مي ليتبد 

  4 پاسخ: گزينۀ -207
 ۀپوسـت و آرام انوسيـاق كـف ۀپوست ب) .دهد مي نشان را شوند مي كينزد  گريكد ي به كه نيزم ٔهكر صفحات ،سؤال صورت در شده آورده يرتصو   

 يهـا دهيـپد  از يكي ند؛يآ  مي باال شده انباشته يها هيال  صفحه، دو برخورد اثر در د) .كنند مي برخورد گريكد ي با و دارند يحالت نيچن زين اياوراس
  هستند. ايماليه يها كوه است، شده جاديا  قيطر  نيا  از كه يعيطب

  3 پاسخ: گزينۀ -208
  اي ماسه ۀدماغ اي زبانه ،ها باتالق ي،مرجان ريجزا  ،ها سنگ آب از: عبارتند سواحل در (تراكمي) مواد گذاري رسوب حاصل فرسايش الاشك  
 دريايي يها طاق و غارها دريايي، سنگي يها ستون از: عبارتند سواحل در (كاوشي) مواد حفر حاصل فرسايش اشكال  
 و آينـد مي پديد مواد گذاري رسوب اثر بر هستند)، كاوشي (كه دريايي سنگي يها ستون برخالف ستند،ه تراكمي اشكال از كه ها سنگ آب پس  

  است. صحيح 3 ۀگزين
  :ها گزينه ساير نادرستي دليل بررسي  
  اند. مواد گذاري رسوب حاصل ها سنگ آب اما اند مواد حفر حاصل دريايي يها طاق )1  
  است. مواد حفر حاصل دو هر دريايي، يها طاق و غارها تشكيل )2  
  است. »مواد گذاري رسوب« از ناشي دو هر اي، ماسه ۀدماغ و مرجاني جزاير تشكيل )4  
  2 پاسخ: گزينۀ -209
  نادرست: ۀگزين بررسي  
  كنند. مي استفاده خود خدمات و كاال فروش اي ديتول يبرا »زبانيم كشور در يمحل يها شركت از« ي،تيچندمل يها شركت )2  
  2 اسخ: گزينۀپ -210

 تخـتيپا  شـود. مي پخش كشور آن سراسر در يمركز  ۀنقط نيا  از ياسيس ماتيتصم و ها فرمان و است كشور كي ياسيس اقتدار مركز تختيپا   
  ست.ا كشورها ريسا  يها حكومت ندگانينما  با كشور كي سران مالقات و ياسيس يها ير يگ ميتصم مكان

  آن. يها ويژگي از نه است تختپاي »انتخاب عوامل« از 2 ۀگزين نكته:  
  3 پاسخ: گزينۀ -211

 است. هوا) سرماي و باال جغرافيايي يها عرض در (قرارگرفتن جغرافيايي موقعيت روسيه، كشاورزي محدوديت دليل  
 است. دار) (دنباله سرزمين شكل تايلند، در ارتباطي خطوط ايجاد مشكالت دليل  
  4 پاسخ: گزينۀ -212
  دهد. مي نشان را »سرزمين آمايش« ركانا  موردنظر، تصوير  
 يمنطقـ و متعـادل متوازن، عيتوز  و ييا يجغراف يفضاها به دنيبخش نظم و دادن سامان از است عبارت سرزمين آمايش سرزمين: آمايش تعريف  

 سـرزمين آمـايش ۀبرنامـ ياهـ ويژگـي از نيـز، 3 و 2 هاي گزينه .)1گزينۀ  (درستي نيسرزم سطح در امكانات و زاتيتجه ،ها تيفعال ت،يجمع
 ندارد. سرزمين آمايش به مستقيمي ارتباط و است جغرافيا دانش كلي ويژگي 4 ۀگزين باشند. مي

  4 پاسخ: گزينۀ -213
  است. تر مناسب اي جاده ونقل حمل »محمدآباد روستاي به دسترسي« مثل روستاها، و كوچك شهرهاي ميان ونقل حمل براي  
 است. مناسب هوايي ونقل حمل مسير، احداث بدون و دور يها مسافت در مسافر) (خصوصاً افرمس و بار ونقل حمل براي  
  1پاسخ: گزينۀ  -214
 1000 نيانگيـم طـور بـه رود كيـ يآبـده اگـر مثـال، يبرا دهد؛ مي رخ ليس شود، شتريب آن يآبده ۀانيسال نيانگيم از رودخانه آب حجم چنانچه  

 نيـا  شـود، شـتريب هيـثان در مترمكعب 1000 از آبراهه در آب انيجر  كه باشد ديشد  قدري به آن ۀحوض در يارندگب چنانچه باشد، هيثان در مترمكعب
 ثانيـه) بـر مترمكعـب 1750( رود ۀسـاالن ميـانگين از ثانيه) بر مترمكعب 1750( آب جريان كه 1گزينۀ  در فقط ، پساست شده ليس دچار رودخانه
  دهد. نمي رخ سيل اصالً ها گزينه ايرس در است. داده رخ سيل است، بيشتر

  1پاسخ: گزينۀ  -215
 ثبت توانند مي نگار لرزه حساس يها دستگاه فقط را ها لرزش اين است. ها گسل راستاي در زمين كوچك يها لرزش كاهش لرزه، زمين يها نشانه از  

 ٔهلـرز زمـين انرژي، ٔهيكبار ۀتخلي اثر در است ممكن و الف) رد(مو  شود مي بيشتر انرژي تجمع امكان شوند، متوقف ها لرزش اين كه زماني كنند.
  د). (مورد دهد رخ شديدتري
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  اجتماعياجتماعي  علومعلوم
  4 پاسخ: گزينۀ -216
   شهري  ،ثابت و اجتماعي انتسابي  
   امين  ،متغير و اكتسابي فردي  
   مدير  ،اجتماعي و اكتسابي متغير  
  1پاسخ: گزينۀ  -217
   شـود، مي خواسته ها آن از آنچه مطابق كه بپذيرند بايد ديگران يعني آيد؛ نمي پديد ديگران توافق و پذيرش بدون اعياجتم قدرت اول: قسمت 

  كنند. عمل
   است. مقبوليت داراي آيد، مي دست به مقابل طرف رضايت با و تهديد از استفاده بدون كه قدرتي دوم: قسمت  
   است. رضايت با تبعيت و كراهت با تبعيت تصور  دو  به ديگران تبعيت جلب سوم: قسمت  
  4 پاسخ: گزينۀ -218
  فرهنگي تحول  فرهنگي هويت بحران  فرهنگي تزلزل  فرهنگي تعارض  
  4 پاسخ: گزينۀ -219
   موانعي داشتنبر  و روشنگري براي ديرباز از الهي انبياي نيست. غرب معاصر فرهنگ به مربوط و مدرن اي  پديده خود، عام معناي در روشنگري 

  اند. بسته حقيقت بر را راه كه اند آمده
   شـناخت و معرفـت از روشي معنا، اين در و شود مي اطالق غرب فرهنگ در شده پذيرفته شناسي معرفت معناي به ،خاص معناي در روشنگري 

  است. شده همراه اومانيسم و سكوالريسم با كه است
  2 پاسخ: گزينۀ -220
   شود. مي مختلف اجتماعي هاي جهان پيدايش سبب ها، آن اختيار و اراده تنوع همچنين و ها انسان فتمعر  و آگاهي تنوع  
   است. فرهنگي تحوالت بيروني علل از كه شود منجر فرهنگي تحوالت به تواند مي فرهنگي بين ارتباطات و مواجهات  
   و جهـاني اقتصـاد گيـري شكل با ولي پذيرفتند، مي اثر ها آن داخلي واملع از و شدند مي محدود غربي كشورهاي به ابتدا در اقتصادي بحران 

  شدند. آشكار جهان سطح در ها بحران اين جغرافيايي و سياسي مرزهاي اهميت كاهش
  1پاسخ: گزينۀ  -221
 و ثـروت انباشت فرايند بر صنعت (نقش صنعت و سرمايه تجارت، با قدرت پيوند  دين) از ها دولت گسست (اعالم سكوالر هاي قدرت پيدايش  

 ادغـام و اسـتعمار  مـذهبي) مبلغان از غرب (استفادٔه فراماسونري هاي سازمان و مذهبي مبلغان گرفتن خدمت به  داران) سرمايه موقعيت
  جهاني نوين نظام در جوامع

  3 پاسخ: گزينۀ -222
   تجربه و عقل راه از شناخت به كردن بسنده  معرفتي بحران  
   اجتماعي نظام مجموعه به آسيب دنش وارد  اقتصادي بحران  
   مدرن فرهنگ معرفتي هاي ريشه به انتقاد  محيطي زيست بحران  
  3 پاسخ: گزينۀ -223
   است. سازگار رواني و اخالقي هويت از خاصي نوع با خود، هويت به بنا اجتماعي جهان هر  
   كند. رها را آن تواند مي نه و دهد گسترش يا ببخشد تداوم را خود ۀگذشت فرهنگ تواند مي نه ،خودباخته اجتماعي جهان  
   دارد. اساطيري و توحيدي نوع دو معنوي جهان  
  3 پاسخ: گزينۀ -224

    جـاي بـه ترتيب، بدين شد. منجر معنوي نگاه از رويگرداني به انسان، الهي حقيقت سوي به بازگشت جاي به ،رنسانس آميز اعتراض هاي حركت 
  گرفت. شكل بشر طبيعي حقوق انسان، الهي فطري قحقو 

   بازگرداند آميز رقابت فعاليت به منفي مقاومت موضع از را عالمان و مردم ديني، مرجع يك عنوان به (ره)خميني امام  اسالمي انقالب  
   كنند. خودداري ايرلند طيقح با مقابله براي اقدامي هر از انگليسي دولتمردان تا شد موجب اقتصادي ليبراليسم حاكميت  
  4 پاسخ: گزينۀ -225

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

  تنباكو جنبش  حكومت ساختار يا حاكمان رفتار اصالح  اصالحي آميز رقابت فعاليت
 مشروطه انقالب عدالتخانه، جنبش  سياسي ساختار رتغيي  اجتماعي انقالب
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  2 پاسخ: گزينۀ -226
   كند. مي تغيير مردم عمل اساس بر ها آن مرز و اند گشوده يكديگر روي به اجتماعي جهان آرماني و واقعي قلمرو  
   است. آن جمعيت جامعه، هر بقاي شرط اولين  
   گويند. مي ماركسيسم اركس،م سياسي هاي انديشه به پايبند هاي ديدگاه به  
  1پاسخ: گزينۀ  -227
   وحي و عقل نفي تجربه، نفي گرايي، تجربه افول  بيستم قرن پايان  
   آورد. مي فراهم را ها فرهنگ و جوامع متقابل شناخت انگيزٔه كند، مي محافظت خشونت و جنگ برابر در جهاني صلح از تنها نه ها تفاوت پذيرش  
   است. اجتماعي كنش يك آيندگان منافع با متناسب رفتار  
  2 پاسخ: گزينۀ -228
   تعامل در و كنيم مي استفاده آن از بيشتر انديشيم؛ مي كمتر عمومي دانش دربارٔه ما ماست، دانشي ذخيرٔه بخش ترين  گسترده عمومي، دانش 

  بريم. مي كار به را آن ديگران با
   راه عمومي شناخت به كه را اشكاالتي و ها آسيب رسد؛ مي خود اجتماعي جهان عمومي ناختش از عميقي درك به دارد، علمي دانش كه كسي 

  كند. دفاع عمومي شناخت در موجود حقايق از كه كند مي پيدا قدرت و كند مي شناسايي باشند، كرده پيدا
  2 پاسخ: گزينۀ -229
   داشت. دنبال به را ياستعمار  استبداد اسالمي، كشورهاي در گرا غرب منورالفكران حكومت  
 جوامـع اقتصـادي و سياسـي اسـتقالل كشورها، اين منافع مطابق كردن عمل و استعمارگر كشورهاي به وابستگي دليل به استعماري استبداد  

  كرد. مي سركوب نيز را خود اسالمي هويت حفظ براي مردمي هاي مقاومت و ساخت مي مخدوش را اسالمي
   فرهنگي و اقتصادي وابستگي قطع در ولي شدند، مي موفق غرب مستقيم كارگزاران حذف و قديم استعمار با مقابله در بخش آزادي هاي انقالب 

  نداشتند. توفيق
   گرفت. ناديده را عدالت و كرد باز ثروت صاحبان براي را استثمار راه اقتصادي، آزادي ويژه به آزادي شعار بر تكيه با اوليه ليبراليسم  
  3 ينۀپاسخ: گز  -230
   پوزيتيويستي شناسي جامعه  دهد. مي را جامعه كنترل و پيشگيري بيني، پيش قدرت ها انسان به اجتماعي، نظم شناخت با شناسي جامعه اين در  
   تفهمي شناسي جامعه  و وصـيفت را هـا آن هاي ارزش و عقايد راه اين از و كند زندگي گروه يك اعضاي با مدتي براي تواند مي شناس جامعه 

  كند. داوري ها ارزش و عقايد اين بودن غلط يا درست دربارٔه تواند نمي اما كند، درك
   انتقادي شناسي جامعه  مطلـوب وضعيت سوي به موجود وضعيت از عبور براي و كند داوري هنجارها و ها ارزش دربارٔه كه دارد را امكان اين 

  كند. ارائه را هايي حل راه
  1پاسخ: گزينۀ  -231
  معنازدايي )3 زدايي ارزش )2 زدايي خالقيت )1 دارد: پيامدهايي و است آن هاي ويژگي گرفتن ناديده كنش، گرفتن ناديده  
  3 پاسخ: گزينۀ -232
 را خـود كند؛ مي زندگي دارد، را ها آن دربارٔه تحقيق قصد كه قومي با مدتي براي پژوهشگر روش، اين در است. كيفي هاي روش از يكي نگاري قوم  

  بشناسد. بهتر را ها آن تا كند مي تجربه را هايشان واكنش دهد. مي قرار قوم آن فرهنگي شرايط در
  2 پاسخ: گزينۀ -233
   هوشي ضريب  طبيعي اي  رتبه  
   ثروت  اجتماعي اي  رتبه  
   جنسيت  اسمي طبيعي  
   دانش  اي رتبه اجتماعي  
  3 پاسخ: گزينۀ -234
  گرفت. قرار نقدمورد  بود، آمده پديد مدرن دورٔه در آنچه ۀهم پسامدرن دورٔه در  
  است. دوره اين به متعلق هويت سياست  
 مـدل جـاي بـه تكثرگـرا مـدل دوره ايـن در شـوند. مـي كشمكش و نزاع كانون نيز دانش و هويت قدرت، و ثروت بر عالوه پسامدرن دورٔه در  

  گرفت. قرار توجهمورد  همانندسازي
  1پاسخ: گزينۀ  -235
  نداشت. چنداني توجه عقلي روشِ به خود مطالعات در خلدون ابن  
 عمران علم را خود اجتماعي علم خلدون ابن است. كارانه محافظه فارابي شناسي جامعه با مقايسه در او شناسي جامعه و نيست انتقادي او رويكرد  

  نامد. مي
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  منطقمنطق  وو  فلسفهفلسفه
  1پاسخ: گزينۀ  -236
  است. جديد دانش به رسيدن يا معلومات توسعۀ آن نتيجۀ كه مجهوالت كردن معلوم عنيي منطقي نظر از انديشيدن  
  2 پاسخ: گزينۀ -237
  است. د و ب و ج > الف كه است برقرار مطلق خصوص و عموم رابطۀ د، و ج و ب با الف بين شكل طبق  
  ها: گزينه در رابطه اين بررسي  
  است. كلش مطابق )2    است. وجه من جامد و فلز بين )1  
  است. وجه من مسيحي و اروپايي بين )4  است. تباين اروپايي و آسيايي بين )3  
  3 پاسخ: گزينۀ -238
  خاص. عرضي و عام عرضي از عبارتند عرضي مفاهيم و فصل و نوع و جنس از عبارتند ذاتي مفاهيم  

  عرضي 3 و ذاتي  2  باهوشو  يالدار ،  چهارپا  است  حيواني  اسب
   ع ع   ع ع   ع ع    جنس  نوع

  

  عرضي يك و ذاتي  2  مطبوعاست  اي مزهشيريني
   ع ع   جنس  نوع

  4 پاسخ: گزينۀ -239
  نيست مسافرت به رونده كسي  رود نمي مسافرت به كسي

    محمول  
  

  هستند درست رهاننده را تو دين و دانش  درست رهاند دين و دانش را تو
    موضوع  

  1پاسخ: گزينۀ  -240
  باشد. مجاز ها آن ارتفاع و است محال صدق در طرف دو اجتماع شود ساخته مانعةالجمع منفصل قضيه يك اينكه براي  
  ها: گزينه بررسي  
  مجاز ارتفاع و است محال اجتماع  اول هم باشد 4 مضرب هم عددي شود نمي )1  
  مجاز اجتماع  زوج هم باشد 4 مضرب هم عددي شود مي )2  
  مجاز اجتماع  نباشد اول هم باشد 4 مضرب هم عددي شود مي )3  
  محال ارتفاع و محال اجتمال  نباشد 4 مضرب هم باشد 4 مضرب هم عددي شود نمي )4  
  4 پاسخ: گزينۀ -241

  هستند. A كالس شاگردان ها، باهوش از برخي Á¼Tv¶ u§ø اند باهوش A كالس شاگردان همۀ  

  نيستند. باهوش A كالس شاگردان از برخي     
  3 پاسخ: گزينۀ -242
  ها: گزينه بررسي  
  قياس )4  ناقص استقراء )3  تام استقراء )2  قياس )1  
  4 پاسخ: گزينۀ -243
  ها: گزينه بررسي  
  است. مغالطه كه است تالي وضع )2  است. مغالطه كه است مقدم رفع )1  
  است. منتج و معتبر و اول شكل )4  است. عقيم پس يستن كلي كبري آن در و است اول شكل )3  
  1پاسخ: گزينۀ  -244
  علت. به معلول از است استداللي انّي برهان  
  است. آن شدن ريخته تازه معلول چاي بودن داغ  
  2 پاسخ: گزينۀ -245
  شوند. مي قياس مادٔه در مغالطه ايجاد باشند كاذب محتوا، نظر از كه عبارتي  
  است. كاذب 2 گزينۀ عبارت پس تنيس معلول خدا  
  4 پاسخ: گزينۀ -246
  شود. اخالق در گرايي نسبي باعث تواند نمي باشد، اخالقي نبايدهاي و بايد تشخيص مالك اگر پس دارد واحد حكم عقل  

Ç¤I¹U
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  3 پاسخ: گزينۀ -247
  ها: گزينه ساير بررسي  
  شوند. يم بررسي اولي فلسفۀ در فقط عقالني روش به كثرت و وحدت مسئلۀ )1  
  كند. مي عقالني بررسي را جهان هاي پديده وجود اولي فلسفۀ )2  
  است. آن مفهوم بررسي اولي فلسفۀ وظيفۀ و عليت مصداق بررسي تجربي علوم وظيفۀ )4  
  4 پاسخ: گزينۀ -248
 و كنـد مـي دانـايي مدعيان از او كه سؤاالتي پاسخ كردند مي تصور مردم كه دانست مي موضوع اين را دانايي به خود بودن مشهور علت سقراط  

  خداست. فقط حقيقي داناي و نيست چنين كه حالي در داند مي او دانند، نمي ها آن
  1پاسخ: گزينۀ  -249
 نپذيرد را حسي ادراك سقراط كه نيست طور اين است. حسي ادراك از آن تبعيت و نسبي حقيقت مدعي تئتتوس و واحد حقيقت مدعي سقراط  

  است. خودش هاي احساس داور بهترين انسان هر كه است طبيعي حسي ادراك حوزٔه در، اما داند نمي حسي ادراك تابع را حقيقت اما
  2 پاسخ: گزينۀ -250
  گردند. مي باز او به ديگر خيرهاي همۀ كه دارد وجود نهايي خيري ارسطو نظر از  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  صفت. سه مساوي نه است صفت دو اعتدال حد شجاعت )1  
  طبع. مالئم احساسات نه است اعتدال حد رعايت اخالقي فضيلت )3  
  نيست. فردي بر اجتماعي خير تقدم ارزش برترين )4  
  1پاسخ: گزينۀ  -251
  كرد. استفاده ديني معارف توضيح براي فلسفي زبان از توان مي پس است يكي فلسفه و دين محتواي چون  
  3 پاسخ: گزينۀ -252
 شكاك اينكه به ربطي لذا و دارد معرفتي جنبۀ است سفسطه از فلسفه جدايي مرز و فلسفي تحقيقات مبدأ ذهن، از مستقل واقعيت اصل اينكه  

  ندارد. دارد، وجودي جنبۀ كه ندارد، وجود واقعي
  2 پاسخ: گزينۀ -253
 متفـاوت هركـدام دليل اما است اسالمي حكماي هم و اسالمي متكلمان هم پذيرشمورد  هستند نيازمند غيرخدا و است نياز بي خدا فقط اينكه  

  وجودي. فقر يا ذاتي امكان بحث علت به اسالمي حكماي و قديم و حادث بحث علت به متكلمان است،
  2 پاسخ: گزينۀ -254
  است. ارسطو دالطبيعهمابع كتاب فلسفي شرح مابعدالطبيعه اغراض رسالۀ است. فعال عقل يا وحي ملك به اتصال فارابي نظر از سعادت برترين  
  1پاسخ: گزينۀ  -255
  دارد. حقيقت كشف براي عقلي براهين از عارف نيازي بي احساس به اشاره موردنظر بيت  
  4 پاسخ: گزينۀ -256
  ها: گزينه بررسي  
  شود. مي نتيجه اشرف ممكن وجود غيراشرف، ممكن وجود از اشرف امكان قاعدٔه طبق )1  
  ها. آن ماهيت نه گردد مي باز ها آن نورانيت ضعف و شدت به موجودات تفاوت )2  
  نيست. نوري هيچ و هست ظلمت صرفاً كامل مغرب در )3  
  است. عالم تدبير كارشان و هستند اسپهبدي انوار از اشرف انواع ارباب )4  
  3 پاسخ: گزينۀ -257
  ها: گزينه ساير بررسي  
  پردازد. مي ها آن هدايت و مردم ميان در سير به سالك بالحق الخلق في سفر در )1  
  شود. مي مطرح الحق في بالحق يعني دوم سفر در الهي صفات مباحث )2  
  داد. مطابقت عرفاني سلوك مراحل با را فلسفي مباحث آن در و گذاشت اسفار را خود مهم كتاب نام ابتكاريش شيؤه بر تأكيد براي مالصدرا )4  
  3 پاسخ: گزينۀ -258
 لـذا بـود نخواهد خارجي شيء از حاكي مفهومي هيچ باشند، انسان ذهن ساختۀ دو هر يعني باشد اعتباري ماهيت هم و اعتباري وجود هم اگر  

  شود. نمي ممكن شناخت
  4 پاسخ: گزينۀ -259
  ها: گزينه ساير بررسي  
  اند. مفهوم بلكه نيستند اصل معلول و علت )1  
  است. اصل بلكه نيست مفهوم عليت )2  
  است. اصل بلكه نيست مفهوم تناقض امتناع )3  
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  2 پاسخ: گزينۀ -260
 فيلسـوف بلكـه نيسـت فلسفي هاي انديشه آموختن تنها فلسفه يعني كه است اخالق و تفكر امروز، جهان براي اسالمي فلسفۀ پيام مهمترين  

  شد. ررنگپ بعدي هاي حكمت در و كمرنگ مشاء فلسفه در امر اين كه كند. مي طي هم را دروني تكامل مسير نوعي

  شناسيشناسي  روانروان
  2 پاسخ: گزينۀ -261
 شـود. مي گيري اندازه سهولت باعث كه گويند مي عملياتي تعريف ويژگي اين به شود. تعريف عيني و دقيق طور به بايد متغير هر علمي روش در  

  است. تر دقيق هم گيري اندازه شود، تعريف تر دقيق متغير هرچه
  1پاسخ: گزينۀ  -262
  دارد. وجود آن در بيشتري اطالعات اخذ امكان زيرا دارد؛ ترجيح نامه پرسش بر ولي است، نامه پرسش شبيه يافته ارساخت مصاحبۀ  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  كنند. مي استفاده ساختاريافته مصاحبۀ از معموالً ها پرسي همه در :2 گزينۀ  
  است. ويژه هاي ش آموز نيازمند و گير وقت بسيار ساختار بدون مصاحبه :3 گزينۀ  
  شود. مي استفاده نظام) (بدون ساختار بدون مصاحبۀ از بپرسيم فردي از مستقيم صورت به را موضوعي نتوانيم وقتي :4 گزينۀ  
  3 پاسخ: گزينۀ -263
 در هستند. ما عمل از مستقل آمده دست به نتايج كه گيريم مي ياد يعني كشيم؛ مي كار از دست نبينيم، اي  رابطه آن پيامدهاي و خود كار بين اگر  

 رفتـار خـود از مسـتقل را رفتـار پيامـدهاي كـه است افرادي به مربوطشده  آموخته درماندگي رسيم. مي »شده آموخته درماندگي« به حالت اين
  دانند. مي

  1پاسخ: گزينۀ  -264
  ندارد. رفتار روي كنترلي نتيجه در پردازد، مي رفتار مشاهدٔه به صرفاً دستكاري، نوع هيچ بدون محقق مشاهده روش در  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  گيرد. مي قرار بررسيمورد رفتار طبيعي شرايط در اغلب مشاهده، روش در :2 گزينۀ  
  است. مثبتي نكتۀ بنابراين شود، مي طبيعي رفتار بروز موجب مشاهده از كنندگان شركت آگاهي عدم :3 گزينۀ  
  دهد. مي دست به را مفيدتري اطالعات آزمايشي روش با مقايسه در مشاهده روش :4 گزينۀ  
  است. شده بيان صراحت به قديم  نظام كتاب در سؤال اين نكات توجه:  
  1پاسخ: گزينۀ  -265
 او فطـري ينيازهـا با و است جالب برايش دارد، عالقه كار آن به زيرا دهد، مي انجام چيز آن خود خاطر به را فعاليت يا كار فرد دروني انگيزش در  

  دارد. مطابقت
  انگيزد: برمي خاص كاري دادن انجام به را فرد خارجي عامل و دارد وجود بيروني انگيزٔه ها گزينه ساير در  
  است. نشدن جريمه درست، رانندگيِ انگيزٔه :2 گزينۀ  
  است. نمره بهترين به دستيابي دقيق، مطالعۀ انگيزٔه :3 گزينۀ  
  است. تماشاگران تشويق فوتبال، بازيكن يك بيشتر دقت انگيزٔه :4 گزينۀ  
  4 پاسخ: گزينۀ -266
 زباني هاي توانايي و گيري تصميم ،مسئله حل قضاوت، استدالل، حافظه، ادراك، توجه، همچون فرايندهايي با مرتبط هاي توانايي به شناختي رشد  

  شود. مي اطالق كودك
  3 پاسخ: گزينۀ -267
   )45 (صفحۀ دارد. زيادي اهميت رشد، بعدي هاي دوره به نسبت كودكي دورٔه است. سالگي 11- 12 تا تولد مانز  از كودكي دورٔه در رشد از منظور  
  )53 (صفحۀ دارد. زيادي اهميت نوجواني دورٔه در تغييرات شناسيم. مي نوجواني دورٔه نام با را سالگي 20 تا 12 از  
  است. پاسخ 3 گزينۀ شده ذكر كتاب در كه جمله دو اين به توجه با  
  2 پاسخ: گزينۀ -268
 محـرك شـناخت كـه افتد مي اتفاق زماني و است موضوع اين دهندٔه نشان سازي آماده پديدٔه نداريم. كامل آگاهي داريم، توجه آنچه همۀ به ما  

 خريـد كيسـۀ روي بـر كاال يك تجاري نام ديدن مثال عنوان به گيرد. مي قرار آن به شبيه محرك يا محرك همان پيشين ارائۀ تأثير تحت معيني
  باشيم. داشته كامل آگاهي موضوع اين به نسبت اينكه بدون كنيم، انتخاب را خاص كاالي آن خريد موقع تا شود مي باعث

  4 پاسخ: گزينۀ -269
 كتاب از و دهش طرح 96 چاپ كتاب در احساس بخش از سؤال اين نامند. مي »مطلق آستانۀ« را حسي اندام يك تحريك براي الزم انرژي حداقل  

  است. شده حذف 97 چاپ
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  1پاسخ: گزينۀ  -270
 دانند؛ مي نامعتبر را شناخت كسب ديگر منابع و كنند مي اعتماد خود هاي يافته به حد از بيش علمي) (روش تجربي علوم دانشمندان از بسياري  

  »!نيست« يندبگو  اينكه نه باشد، »دانم نمي« بايد منابع ساير به نسبت ها آن موضع كه حالي در
  3 پاسخ: گزينۀ -271

 داراي خـود كـه است زيستي آمادگي معناي به رسش گويند. پختگي يا رسش است، زيستي آمادگي به وابسته كه هايي رفتار به شناسي روان در   
  گيرد. قرار محيطي عوامل تأثير تحت تواند مي كه است منظمي و طبيعي رشد برنامه

  4 پاسخ: گزينۀ -272
  آوردن) ياد (به بازيابي -اندوزش) يا سازي (ذخيره نگهداري -سپردن) حافظه (به رمزگرداني ترتيب: به افظهح مراحل  
  3 پاسخ: گزينۀ -273
  است. كردن حذف خطاي همان  فراموشي است. شده حافظه وارد قبالً كه اطالعاتي بازشناسي و يادآوري در ناتواني يعني فراموشي  
  است. كردن اضافه خطاي بيانگر 4 و 2 هاي گزينه  
  1پاسخ: گزينۀ  -274
  محرك با نسبي آشنايي )2 نسبي ثبات و يكنواختي )1 تمركز: موانع  
  ذهني انگيختگي و درگيري )2 محرك دروني تغييرات )1 تمركز: ايجاد عوامل  
  4 پاسخ: گزينۀ -275
 را آن انجـام دليـل همـين بـه و بـدهيم دوستان به را كتابي داريمن دوست كه زماني مانند گذارند؛ مي حافظه بر منفي اثر عاطفي عوامل گاهي  

 بـه تـر راحت را ها آن اسامي و عالقمنديم هنرمندان به كه زماني مانند گذارند؛ مي حافظه بر مثبت اثر عاطفي عوامل نيز گاهي كنيم. مي فراموش
  سپاريم. مي حافظه

  4 پاسخ: گزينۀ -276
 حـال در گيـرد، مـي تصميم نهايت در و كند مي مسئله حل كند، مي قضاوت كند، مي تفسير دهد، مي قرار هم كنار را حافظه اطالعات فرد وقتي  

 خـود تفكـر روشِ بـه نيـز و انديشد مي آنچه به است، موضوع يك دربارٔه انديشيدن مشغول كه فردي است. آگاهانه كامالً تفكر است. »تفكر«
  دارد. كامل آگاهي

  2 پاسخ: گزينۀ -277
  گويند. مي »كاذب هشدار« غايب محرك رديابيِ به  
  2 پاسخ: گزينۀ -278
  دهد. رخ اي  العاده خارق اتفاق است منتظر كند، تالش اينكه بدون فرد و است ناسازگارانه مقابلۀ يك »بودن معجزه انتظار در«  
  2 پاسخ: گزينۀ -279
 روي را محاسباتش ذهن كه است سياه تخته يك مانند و است تفكر براي يخوب كمك اطالعات، مدت كوتاه سازي ذخيره بر عالوه »كاري حافظۀ«  

  كند. مي رساني كمك شناخت اجزاي ساير به كه گفت توان مي بنابراين دهد، مي انجام آن
  1پاسخ: گزينۀ  -280
 تعارض كه كنيم مي تجربه را اخوشايندين عاطفي حالت نباشيم، گيري تصميم به قادر ولي بگيريم، تصميم بايد حتماً كه باشيم موقعيتي در وقتي  

  دارد. نام
  ها: گزينه ساير بررسي  
 حسـاس آوردن دست به از بيشتر دادن دست از به پرخطر هاي گيري تصميم در فرد كه دارد موضوع اين به اشاره »ضرر از فرار« اصطالح :2 گزينۀ  

  است.
  كند. مي استفاده كند، تأييد را ديدگاهش كه اطالعاتي از فرد ،»تأييد سوگيري« در :3 گزينۀ  
  شود. مي درست گيري تصميم مانع پايين نفس به اعتماد »خود شمردن كوچك« در :4 گزينۀ  
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