
 تشريحي پاسخ
 99 سال سراسري آزمون

  گروه آزمايشي علوم انساني
  كشور) خارج از(

          



 

1 

  

  فارسيفارسي  ادبياتادبيات  وو  زبانزبان
  1پاسخ: گزينۀ  -1

  :ها نهيگز  ريسا  در نادرست موارد  
  .است مترادف توسن با سركش اسب و است »اندوخته و توشه« يمعن به »توش« :2گزينۀ   
  .است »سرور و جشن« يمعن هب »سور« و است »ديبرآ  آواز تا دمند آن در كه است آن مانند و شاخ و پوريش و بوق« يمعن به »صور« :3گزينۀ   
  .»كدخدامنش« يعني »وش خواجه« و است »داشت يگرام و بزرگداشت« يمعن به »ميتكر « :4گزينۀ   

  3پاسخ: گزينۀ  -2
  :ها نهيگز  درست واژگان تعداد يبررس  
  درست ٔهواژ دو:  )ستندين يمعن هم الؤ س صورت كلمات در يا واژه چيه با يشادمان و اريهش( مسحور  فتهيش/  مي  ايدر  :1گزينۀ   
  درست ٔهواژ دو): ستندين يمعن هم الؤ س صورت كلمات در يا واژه چيه با نيسهمگ و يشادمان( ارك  قلعه/  مي  بحر :2گزينۀ   
  .هستند درست واژه چهار هر:  ارك  دژ/  مي  ايدر /  مطلق  ديق و شرط يب/  مسحور  مجذوب: 3گزينۀ   
  درست ٔهواژ دو ):ستندين يمعن هم الؤ س صورت كلمات در يا واژه چيه با گرفتن آسان و رهاشدن( دها  هوش و يركيز /  ارك  قلعه: 4گزينۀ   

  2پاسخ: گزينۀ  -3
  :نادرست موارد  
  . فتديب نيزم به ،است ممكن و بدهد دست از را خود كنترل مانع، با برخورد اثر بر كه انسان حالت: يسكندر   
  آن از تر كوچك و خم شكل به يظرف: خمره  
  اسالم نيد  رويپ: مسلم  
  كردن مجروح كردن، يزخم: خستن  

  3پاسخ: گزينۀ  -4
  موارد نادرست  
  آب زه  آب ذه) 4  غو  قو )3  انيهذ   انيهز  )2  فرز  فرض )1  
  شائبه  شاعبه) 7  عازم  عاذم) 6  مسحور  مسهور) 5  

  4پاسخ: گزينۀ  -5
  :متن ييامال  يها غلط  
  غالب  قالب/  منصب  منسب/  بيغر   بيقر /  گذاردن  نگزارد  

  1پاسخ: گزينۀ  -6
  .است درست »يغاز « و است نادرست »يقاض« ،1 ۀنيگز  در  

  2پاسخ: گزينۀ  -7
  . است الؤ س صورت در شده درج يالگو مطابق آثار بودن نثر و نظم ،2گزينۀ  در  
  :ها نهيگز  ريسا  در نثر و نظم يبررس  
  .»نظم« االحرار ةتحف و هستند »نثر« فيالطوا  فيلطا  و العباد مرصاد ،يآب اتاق :1گزينۀ   
  .»نثر« گلستان و وانهيد  و امبريپ و هستند »نظم« ترنج ۀشاخ بر تونيز  ونديپ و نامه ياله :3گزينۀ   
  .»نثر« ريكو  و هستند »نظم« باران شب در درخت مثل و نامه ياله ،يشرق-يغرب وانيد  :4گزينۀ   

  4ينۀ پاسخ: گز  -8
  :4گزينۀ  مطابق ها هيآرا  يبررس  
  .بپوشاند را خود سر )2 برود خود كار دنبال به )1: رديگ خود سر »:الف« تيب: هاميا   
  .است) 1 نشر( يمهتاب خوش و) 2 نشر( رهيت شب چه را يراست) 2 لف( اهيس زلف آن در) 1 لف( ماه چو يرو پرتو »:ب« تيب: نشر و لف  
  .است شراب از جازم جام »:ج« تيب: مجاز  
  .است اغراق ليس به اشك هيتشب »:ه« تيب: اغراق  
  يناتوان در ييتوانا  »:د« تيب: تناقض  
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  2پاسخ: گزينۀ  -9
  :ها نهيگز  يبررس  
 نظر در ميتوان يم اشك از استعاره هم را شبنم. دارد استعاره و صيتشخ بلبل ستنيگر : استعاره/  است يهيتشب ۀاضاف گل دفتر: هيتشب :1 گزينۀ  

  .مير يبگ
  .است پست و ارزش يب انسان از استعاره خس: استعاره/  .ندارد: هيتشب: 2گزينۀ   
 زيگـوهرخ بحـر و گو و گفـت از استعاره خس و خار: استعاره/  .است شده هيتشب خاشاك و خس به گو و گفت و ايدر  به يخاموش: هيتشب: 3 گزينۀ  

  .است سكوت از استعاره
 يخواه خون: استعاره/  .است شده هيتشب سبك سنگ به يشاه شوكت نيهمچن ،است يهيتشب ۀاضاف عدل) ترازو( انز يم: هيتشب :4 گزينۀ  

  . است استعاره و صيتشخ زيپرو  از عشق كردن
  4پاسخ: گزينۀ  -10

  :4گزينۀ  يها هيآرا  يبررس  
  ).پنهان هيتشب( است شده هيتشب اري خط و خال به هجران شب و فراق روز: هيتشب  
  .هستند هجران شب و فراق روز با ارتباط در خط و خال: نشر و فل  
 كيـتار  )1:  تـار/  )شـب و روز و تـار با متناسب و قبول قابل ريغ( تابان و درخشان )2) قبول قابل يمعن( آشكار و واضح )1:  روشن: تناسب هاميا   

  )لخا و خط با متناسب و قبول قابل ريغ يمعن( مو تار )2) قبول قابل يمعن(
  .باشد كيتار  روز: پارادوكس  

  2پاسخ: گزينۀ  -11
 در هـم »يروز « ۀكلمـ. است شده جاديا  نشر و لف و هستند ارتباط در دوم مصراع در »شب و صبح« با اول مصراع در »زلف و رخ« ،2  گزينۀ در  
  روز كي )2 بينص و بهره و رزق )1: دارد هاميا  تيب

  3پاسخ: گزينۀ  -12
  :ها نهيگز  در آوا هم يرادا  يها واژه يبررس  
  )انتيخ و لهيح( غدر/ )اندازه و ارزش( قدر :1گزينۀ   
  )ديخورش( هور/  )يبهشت يبارويز  چشم اهيس زن( حور: 2گزينۀ   
  )يروم ميتقو  در بهار سوم ماه( اريا /  )سنجش ۀليوس محك،( اريع: 4گزينۀ   

  3پاسخ: گزينۀ  -13
  :دارند ازين مفعول به كه ييها  فعل  
  ببند) 3  گو) 2   اريب) 1  
  دارد) 6  نكند مالمت) 5  گفت نتوان) 4  

  1پاسخ: گزينۀ  -14
  :ميكن يم مرتب را جمالت ابتدا كلمات، نقش كردن مشخص يبرا  
  . ديا ين) نهاد( خواب گهران روشن ٔهديد  در نكند،) مسند( غافل را) مفعول( ما شبنم) نهاد( گل بستر  

  2پاسخ: گزينۀ  -15
  .است  نشده مقدم اجزا ريسا  بر مسند و است مسند »خجل« و است نهاد »تهپس« ،2گزينۀ  در  
  :ها نهيگز  ريسا  يبررس  
  .نشد) مسند( يزخم تو، النيمغ خار از) نهاد( يپا آن: است   شده مقدم و است مسند »يزخم«:1گزينۀ   
  .شد) مسند( طالع تو بانيگر  چاك از كه) نهاد( صبح آن: است  شده مقدم و است مسند »طالع« :3گزينۀ   
  .شد) مسند( آشنا تو وانيد  به كه) نهاد( كس هر ٔهديد : است شده مقدم اجزا ريسا  بر و است مسند »آشنا« :4گزينۀ   

  4پاسخ: گزينۀ  -16
 مضـارع خـرآ   فعـل و هسـتند يالتزام مضارع اول فعل سه كه است  رفته كار به »ديگو  يم« و »بشنود« ،»ديجو « ،»ديرو « يها فعل اتياب نيا  در  

 پنجم و سوم اول، ۀجمل كه دارد وجود اتياب نيا  در جمله 5: ميكن يم يبررس را جمالت انيب ٔهويش. است درست 4گزينۀ  اول بخش پس ،ياخبار 
 دنهـا كـه »كـس آن دل« از بعد ديبا  و است مسند »خرم« دوم ۀجمل در. يبالغ ٔهويش به چهارم و دوم يها جمله و اند شده انيب يعاد ٔهويش به

  .است نادرست 4گزينۀ  پس. رديبگ قرار) ناله( مفعول از بعد ديبا  و است فعل »بشنود« چهارم ۀجمل در. ديا يب ،است
  :ها نهيگز  ريسا  يبررس  
  .»ديگو  يم« فعلِ مفعولِ »ترانه خوشك« و است ليتقل ۀنشان خوشك در »ك« :1گزينۀ   
  ].است[ خرم كس، آن دل: است شده حذف »است« فعل دوم ۀجمل در. است) ثمن( آوا هم يدارا »سمن« :2گزينۀ   
 را خود ۀنال كه است يمطرب مانند آب :است يهيتشب ۀاضاف هم »آب مطرب« .است  آمده اضافه حرف دو آن يبرا و است متمم »جو لب« :3 گزينۀ  

  .خواند يم رود يبرا يا ترانه خوشك مانند
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  3 گزينۀ پاسخ: -17
  .است نگفتن سخن و كردن سكوت مشترك مفهوم ها نهيگز  ريسا  در يول است ييگو  دهيگز  و ييگو  كم از سخن ،3 گزينۀ در  

  1 گزينۀ پاسخ: -18
   .است جهان يدار يناپا  از سخن ها نهيگز  ريسا  در .است يسرگشتگ يۀما  يزندگ كه است نيا  ياصل مفهوم ،1 گزينۀ در  

  2 گزينۀ پاسخ: -19
 متفاوت 2 گزينۀ مفهوم يول ،است جانشان ترس از كنند يم حمله و زنند يم شين كه يواناتيح هك است نيا  از سخن ،4 و 3 ،1 يها نهيگز  در  

  .است بدتر هم مار از بد نينش هم كه است نيا  از سخن آن در و است
  1 گزينۀ پاسخ: -20

 دهيد  مفهوم نيا  ،1 گزينۀ در يول ،تاس خداوند فيتوص در انسان عقل يناتوان و خداوند ير يناپذ  وصف ياصل مفهوم ،4 و 3 ،2 يها نهيگز  در  
  .شود ينم

  3 گزينۀ پاسخ: -21
 يزندگ زحمت كه است نيا  از سخن ،3 گزينۀ در .است وصال به دنيرس شرط جسم تعلقات ترك كه است نيا  الؤ س نيا  اتياب مشترك مفهوم  

  .دارد ييباال  همت ،نگذرد خود از كس هر و ستين كم
  4 گزينۀ پاسخ: -22

  .است نكردن كار  چيه از بهتر كم تالش كه است نيا  سؤال عبارت و 4 گزينۀ مشترك مفهوم  
  :ها نهيگز  ريسا  مفهوم  
  كردن وقوع از شيپ واقعه عالج :1 گزينۀ  
  .است ارزشمند ،است امدهين دست به هنوز كه يز يچ :2 گزينۀ  
  .ميز يبر  را خود يآبرو كه نيا  تا ميبده جان است بهتر :3 گزينۀ  
  3 ينۀگز  پاسخ: -23

 در .شود يم دهيد  مفهوم نيا  زين 3 گزينۀ در است، امان در امتيق كتاب و حساب از خودحساب كه نيا  و است يخودحساب الؤ س تيب مفهوم  
  .است نشده يصحبت است، امتيق حساب از افتني امان سبب يخودحساب كه مطلب نيا  از ها نهيگز  ريسا 

  1 گزينۀ پاسخ: -24
  ).افتادن چاه به چاله از( است تر بزرگ يگرفتار  ۀمقدم يگاه كوچك يگرفتار  كي از ييرها  كه است نيا  از سخن الؤ س تيب همانند ،1 گزينۀ در  
  :ها نهيگز  ريسا  مفهوم  
  .دهد ينم رخ سبب و علت بدون يكار  چيه و دارد يليدل يكار  هر :2 گزينۀ   
  دنيرس تعّز به تذلّ از :3 گزينۀ  
  نگاه كي با شدن عشق گرفتار :4 گزينۀ  
  4 گزينۀ پاسخ: -25

  .است او بودن پنهان نيع در جا همه در خداوند بودن آشكار از سخن الؤ س تيب همانند 4 گزينۀ در  
  :ها نهيگز  ريسا  مفهوم  
  .اند دهيد  را معشوق كه ياراني دنيد  با اقياشت نشستن فرو :1 گزينۀ  
  .ديد  توان يم را خدا صنع آثار انيبارو يز  ٔهچهر در :2 گزينۀ  
  .ها ميب و ها ريتحذ  وجود با عشق دام در عاشق شدن رياس :3 گزينۀ  

  عربـيعربـي  زبانزبان
  ۴ گزینۀ پاسخ: -۲۶

 بودم خاک تراباً: کنُت  )/۳ گزینۀ (رد من کاش ای  لیتني: یا )/۲ گزینۀ (رد است معرفه »الکافر« )/۲ گزینۀ (رد است مضارع »گوید می یقول:«  

  ها) گزینه سایر (رد

  ۳ نۀگزی پاسخ: -۲۷

 )/۴ و ۱ های گزینه (رد شود می رها یتخلّص: ها)/  گزینه سایر (رد ها بدی همۀ از الّسّیئات: کّل  من )/۴ و ۲ های گزینه (رد گویی راست الّصدق:  

  )۴ و ۱ های گزینه (رد رساند می رضر او به ترضّه:

  ۳ گزینۀ پاسخ: -۲۸

  )۴ و ۲ های گزینه (رد داشنت دوست الُحّب: )/۲ گزینۀ (رد فقط إمّنا: )/۴ و ۱ های گزینه (رد کند منی داللت کند، منی راهنامیی یدّل: ال  
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  ۲ گزینۀ پاسخ: -۲۹

 )/۱ گزینـۀ (رد اش آینـده مسـتقبله: )/۴ و ۳ هـای گزینـه (رد اسـت ممکـن دارد، امکـان یمکـن: )/۴ و ۱ های گزینه (رد شود متوّقف یتوّقف:  

  )۳ و ۱ های گزینه (رد تواند می یستطیع:

  ۱ گزینۀ پاسخ: -۳۰

   باشــد آگــاه بایــد لینتبــه: )/۴ و ۳ هــای گزینــه (رد کــارد مــی یــزرع: )/۴ و ۲ هــای گزینــه (رد اســت مجهــول »شــود مــی داده هشــدار یُحــّذر:«  

  )۳ و ۲ های گزینه (رد

  ۴ گزینۀ پاسخ: -۳۱

  )۳ و ۱ های گزینه (رد آن در فیها: )/۳ و ۲ های گزینه (رد دید خواهد سُتشاهُد: )/۳ و ۲ های گزینه (رد یابد تحّقق تحّقق:  

  ۱ گزینۀ پاسخ: -۳۲

 »شـود می أصبح: لقد« ها)/ گزینه سایر (رد ارزان رخیصاً: )/۴ گزینۀ (رد کردن خارج استخراج: )/۴ و ۳ های گزینه (رد است رشط فعل »نباشد یکن: مل«  

  ها) گزینه سایر (رد است رشط جواب فعل

  ۴ گزینۀ پاسخ: -۳۳

   ها: گزینه ایرس بررسی  

   است. اضافی »فقط« بربیم/ سود تا ننتفَع: حّتی )۱  

  دارم دوستی زمیٌل: يل )۲  

  شود می دور شد، دور ابتعد: کند/ فکر کرد، فکر فکّر: )۳  

  ۱ گزینۀ پاسخ: -۳۴

   ها: گزینه سایر درست ترجمۀ  

  خواند! می قرآن صبحگاهی صف در روز هر آموز دانش این )۲  

  نیست! تالش برای معنایی هیچ پس برسیم، موّفقّیت به کار تدایاب در اگر )۳  

  کردم! تشکّر بسیار او از آورد، غذا برایم مادرم که هنگامی )۴  

  ۲ گزینۀ پاسخ: -۳۵

   اسـت معرفـه »کالّســراب هـو اسـت: رساب چـون او« )/۳ و ۱ های گزینه (رد کّذاب گو: دروغ )/۴ و ۳ های گزینه (رد مصادقة کردن: دوستی  

  ها) گزینه سایر (رد

 منت ترجمۀ:   

 قطـار شـود)! قطـار (سـوار شود ملحق آن به تا دوید می قطار سمت به رسعت به مسافران، سایر با همراه گاندی ها، ایستگاه از یکی در«

 از رفـنت بـاال امکـان کـه پرشـی پـس قطار، به رسیدن به شد نزدیک اینکه تا کند حرکت رسیعاً  گاندی که شد سبب آن و کرد حرکت به رشوع

  داد! انجام کند، می ممکن را قطار

 آن متوّجـه اینکـه بـدون است شده قطار خارج به هایش کفش از یکی سقوط باعث پرش آن که دید زیرا زد، لبخند گاندی هنگام این در

 تعّجـب کـارش ایـن از مسـافران بیفتـد! لـیاوّ  نزدیک تا کرد پرت رسعت به را آن و درآورد را دومش کفش و نکرد تأّمل ای  لحظه او پس شود!

 اسـت رفتـه مـن دسـت از آنچـه آوردن دسـت بـه بـرای توانسـت نخواهم گفت: گاندی مهامتا پس پرسیدند، کارش علّت دربارۀ او از و کردند

 همـراه دو آن از و بیابـد را ود آن کسی شاید تا کردم پرت را آن پس کنم استفاده مباند، من نزد اگر دومی از توانم منی که گونه هامن بازگردم

  »برد! سود هم

  ٢ گزینۀ پاسخ: -۳۶

   پرید؟ قطار سمت به زمانی چه گاندی  

  رسید! آن به ساعت یک از بعد که هنگامی )۱  

  شد! نزدیک آن به که هنگامی )۲  

  کرد! آن سمت به رسیع دویدن به رشوع که هنگامی )۳  

  کند! حرکت قطار اینکه از قبل )۴  

  ٣ زینۀگ پاسخ: -۳۷

   ها: گزینه ترجمۀ  

  کرد! پرتاب قطار خارج به را آن پرید، قطار سمت به که هنگامی )١  

  کرد! پرتاب اّولی به نزدیک را آن کرد، فکر بسیار آنکه از بعد )٢  

  کرد! پرتاب قطار خارج به را آن شد، مستقر آنکه محض به )٣  

  کرد! پرتاب اّول کفش تسم به را آن کرد، حرکت به رشوع قطار آنکه محض به )۴  
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  ۴ گزینۀ پاسخ: -٣٨

   ها: گزینه ترجمۀ  

  دوید! منی قطار ایستگاه به رسیدن از قبل گاندی )١  

  شود! سوار دیگران مانند نتوانست پس نرسید، مقّرر زمان در )٢  

  شود! آن سوار توانست پرید، قطار سمت به آنکه از بعد فقط گاندی )٣  

   کرد! پرتاب را هایش کفش شد، مستقر قطار در کهآن از بعد گاندی مهامتا )۴  

  ١ گزینۀ پاسخ: -۳۹

   ها: گزینه ترجمۀ  

  نبود! شیخی )١  

  بود! تنها تأخیر قضیۀ در )٢  

  شناختند! می را او پس کرد، می مسافرت دوستانش با )٣  

  است! کرده حرکت قطار که دید ایستگاه به رسیدنش از دقایقی از بعد )۴  

  ٢ ۀگزین پاسخ: -۴۰

   ها: گزینه سایر بررسی  

  الزم  متعدٍّ  )١  

  »م س ب« األصلّیة حروفه  »م س ت« األصلّیة حروفه )٣  

  زائدان حرفان له  زائد حرف له )۴  

  ١ گزینۀ پاسخ: -۴۱

   ها: گزینه سایر بررسی  

  الغائب للمذکّر  الغائب للمؤنّث )٢  

  »تفّعل« باب من  »تفعیل« باب من )٣  

  الزم  متعدٍّ  )۴  

  ۴ گزینۀ پاسخ: -۴۲

   ها: گزینه سایر بررسی  

  معرب  يّ مبن )١  

  معرب  يّ مبن )٢  

  الّنوع لبیان مطلق مفعول  للّتأکید مطلق مفعول )٣  

  ۴ گزینۀ پاسخ: -۴۳

ثَ  أن«   ثَ  أن« صورت به باید و است »تفعیل« باب مزید ثالثی از معلوم مضارع فعل »تُحدَّ قمُ « همچنین بیاید. »تُحدِّ  و بوده فاعل اسم »صدَّ

ق« صورت به باید    بیاید. »ُمصدِّ

  ٢ گزینۀ پاسخ: -۴۴

  »کردم! نصیحت ، ............... زمین بر را ها زباله که را کودکی« عبارت: ترجمۀ  

  کرد رها )۴  انداخت )۳  داد زینت )۲  کرد پرتاب )۱  

  ٣ گزینۀ پاسخ: -۴۵

   ها: گزینه ترجمۀ  

  پوشند! می را آن زنان از بعضی که هپارچ ای قطعه مالفه: )١  

  است! متفاوت آن دالیل و انواع که گوش در دردی رسدرد: )٢  

  آید! می باال زمین سطح به چاه اعامق از آن واسطۀ به نفت لوله: )٣  

  بشکنیم! را آن آنکه بدون خوریم می پنیر با را آن و است سخت آن پوستۀ که است ای میوه گردو: )۴  

  ١ ینۀگز پاسخ: -۴۶

 »انفعـال« بـاب از هـایی فعل »ینکسـر و ینطلق تنقطع،« ترتیب به ها گزینه سایر در اما ،است آن اصلی حروف جزو »ینتقل« فعل در »نون«  

   نیست. ها آن اصلی حروف جزو »نون« و بوده
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  ٣ گزینۀ پاسخ: -۴۷

   ها: گزینه بررسی  

   شد.با می »متّرر« فاعل ناب و »فوه مکرس جمع أفواه،« )١  

   باشد. می »ملئت« فاعل نائب و »قلب مکرس جمع قلوب،« )٢  

   نیست. مکرس جمع آن فاعل نائب اما ،است مجهول فعل »خلق ما« باشد. می »تؤکّد« فاعل اما ،است »ظاهرة مکرس جمع ظواهر،« )٣  

   باشد. می »تعدّ « فاعل نائب و »صوت جمع أصوات،« )۴  

  ١ گزینۀ پاسخ: -۴۸

   نیست. هوقای و است فعل اصلی حروف وز ج »يتعیناس« در »نون«  

   ها: گزینه سایر در وقایه نون  

  نرصين )۴  يمنّ  )٣  يحفظتن )٢  

  ٣ گزینۀ پاسخ: -۴۹

 قبل جملۀ ابهام کردن برطرف برای نیز »لکنّ « همچنین آید. منی جمله ابتدای گاه هیچ و رود می کار به هم به جمله دو کردن وصل برای »أنّ «  

   گیرد. قرار جمله ابتدای در تواند منی پس آید، می خود

  ٢ گزینۀ پاسخ: -۵۰

  است. رفته کار به فعل کردن منفی برای »ال« ها، گزینه سایر در که حالی در است جنس نفی نوع از »ال« ،٢ گزینۀ در  

  زندگـيزندگـي  وو  ديندين

  1 گزينۀ پاسخ: -51
  .ندارد ياستدالل و اثبات چيه به ازين كه است نانسا  در روح و ثابت من وجود يها نشانه از يمانيپش احساس  
  :ها نهيگز  ريسا  يبررس  
  !ستين محدود زمان و مكان به انسان ثابت محور :2 ۀنيگز   
  .يماد نه ،است يمعنو اي يقيحق بعد به وابسته انسان خود :3 ۀنيگز   
  .يجسمان نه ،است يروحان بعد به وابسته فقط انسان تيشخص :4 ۀنيگز   
  3 گزينۀ پاسخ: -52

 يبـرا انذاردهنده و دهنده بشارت امبرانيپ فرستادن علت ،)سلالّر بعد ةحجّ اهللا يعل اسللنّ كوني الئلّ نيمنذر  و نير مبشّ رسال( يۀآ  به توجه با  
   است بوده حجت اتمام

  2 گزينۀ پاسخ: -53
    يموس ٔهمبارز انيجر  با است مرتبط : منزلت ثيحد  هارون شبرادر  شدن همراه و فرعون با  
    امبريپ توسط هجرت دهم سال در حج اتمام از بعد :ريغد  ثيحد  شد ابالغ.  
    خدا رسول همسر سلمه، امّ ۀخان در آن نزول نأ ش :ريتطه يۀآ  است بوده.  
    اكرم ينب توسط هاشم يبن بزرگان دادن يمهمان دادن بيترت با بعثت سوم سال در :انذار يۀآ .  
  3 گزينۀ پاسخ: -54

 بـه )... نيالّد يف هواتفقّيل طائفة منهم ةفرق كلّ من نفر فلوال( يۀآ  .ابدي يم تداوم يكبر  بتيغ در فقها قيطر  از و ديتقل مراجع توسط ينيد  تيمرجع  
  .كند يم اشاره  ائمه به يدسترس عدم صورت در تفقه تداوم ضرورت

  2 گزينۀ پاسخ: -55
 از متقابـل درك مـرد و زن اگـر .اسـت درك نيا  به عمل و مرد و زن بودن هم مكمل و تيزوج از درست درك خانواده، يدار يپا  عامل نيتر  مهم  

   ...كنند يم يزندگ گريكد ي كنار در آرامش با باشند، داشته گريكد ي يها تفاوت
  3 گزينۀ پاسخ: -56

  .باشد يم حذف سوال نيا  1400 يسراسر  كنكور منابع به توجه با  
  4 گزينۀ پاسخ: -57

 بـر يزندگ مقابل در كه باشد يم )رضوان و اهللا من يتقو يعل انهيبن( همان اي احكام بر يمبتن يزندگ و ينيد  يزندگ همان استوار و محكم يزندگ  
  .باشد يم )هار جرف شفا يعل انهيبن( اي ينيد  ريغ يزندگ همان اي پرتگاه ۀلب

  2 گزينۀ پاسخ: -58
  .دهند قرار هدف را نشان چند ريت كي با خواهند يم معروف قول به و هستند جامع اهداف دنبال به كه كند يم يركيز  افراد از صحبت ،تيب نيا   
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  3 گزينۀ پاسخ: -59
 بـه جاودانـه و يقـيحق يزنـدگ دادن نسبت با )وانيالح يله ةاآلخر ارالدّ انّ( يۀآ  كه باشد يم معاد به اعتقاد ٔهدهند نشان الؤ س صورت ثيحد   

  .است دمعا به اعتقاد انگريب آخرت،
  2 گزينۀ پاسخ: -60

   بـا )تركت مايف صالحا اعمل يلعلّ( عبارت اما ،باشد يم ايدن به بازگشت يبرا برزخ در خدا از گناهكاران درخواست انگريب ،)ارجعون ربّ قال( عبارت 
  .است بودن گناهكار به اعتراف انگريب بودند، كرده ترك ايدن در كه يصالح اعمال به اقرار

   باشد يم حرف حد در و يواقع ريغ گناهكاران درخواست و اعتراف ،دهد يم نشان )قائلها هو ةكلم هاانّ( عبارت.  
  4 گزينۀ پاسخ: -61

   بود خواهد تو وحشت موجب نباشد كين اگر كه توست عمل زيرستاخ در تو نينش هم  
   انجـام از يخبـر  هـا نهيگز  ريسا  در است يبد  عمل كه است الماس نيد  نكردن قبول آن و داده رخ يعمل 4 ۀنيگز  در ريز  يها نهيگز  اساس بر 

  ستين عمل
  3 گزينۀ پاسخ: -62

 ايـدن در مطمـئن يزنـدگ و آخرت در بينص و بهره همان كه »يفرع اهداف كنار در ياصل اهداف به توجه« ٔهثمر يعني عبارت نيا  به توجه ٔهثمر  
  بود خواهد

  2 گزينۀ پاسخ: -63
 )ئاتيالسّ كسبوا( گناهان از و نزند يكار  هر به دست انسان تا شود يم موجب )تصنعون ما علمي اهللا و( داند يم را ما لاعما خدا ميدان يم يوقت  

  است كرده ليذل و خوار را خود ،نكند را كار نيا  اگر كه كند يدور 
  4 گزينۀ پاسخ: -64

 يروسـر  ريـز  آنچه پوشاندن ،يعبارت به اي و خود به ها پوشش ردنك كينزد  و حجاب حد تيرعا  به قرآن دستور :)بهنّيجالب من هنّيعل نيدني(  
  .باشد يم رد،گي يم قرار

  1 گزينۀ پاسخ: -65
 چراكـه .كنـد يمـ واگذار او به را امورش فشيوظا  به عمل نيع در و كند يم اعتماد او به و ابدي يم خود مطمئن گاه هيتك را خداوند متوكل انسان   

  .)امره بالغ اهللا ان ...(.رساند يم رانجامس به را امورش خدا داند يم
  .)حسبه فهو( است يكاف او يبرا خدا و ندارد ازين يكس به گريد  كند توكل او به كه هر كه است داده وعده نيمتوكل به خداوند و  

  1 گزينۀ پاسخ: -66
  .اند اوردهين مانيا  براميپ نيآخر  به يقبل امبريپ روانيپ كه است آن نشانگر زمان كي در نيد  چند اي دو وجود  
  4 گزينۀ پاسخ: -67

 :ديفرما  يم باره نيا  در ميكر  نآ قر  كه داد يم آزار را او مردم اوردنين مانيا  رنج و داشت تيهدا  امر در يار يبس يدلسوز  و يكوش سخت  امبريپ  
 شـتريب روز به روز شيقر  سران يدشمن همه نيا  با .»باشد يم ]مند عالقه شدت به[ صيحر  شما تيهدا  بر و است دشوار و سخت او يبرا شما رنج«
  .است جادوگر و ساحر او كه گفتند يم و شد يم

  4 گزينۀ پاسخ: -68
   اند يكسان جمله از ،يثور  انيسف زين و يمالك مذهب يشوايپ انس، بن مالك ،يشافع مذهب امام س،يادر  محمدبن ،يحنف مذهب امام فه،يابوحن 

  .اند برده يعلم بهره ، بزرگوار امامان محضر از كه
   سجاد امام شاگردان از نفر 170 ياسام  يها تيشخص آنان، انيم در .است شده ثبت خيتار  در اند، هكرد نقل ثيحد  شانيا  از كه يكسان اي 

 يرويـپ سبب به ريجب دبنيسع .بودند آور نام جهاد و رتيبص و تقوا و دانش در كه داشتند قرار ريجُبَ دبنيسع و يثُمال ابوحمزه چون يا برجسته
  .ديرس شهادت به عيفج يصورت به هيام يبن فرماندار ۀليوس به امام، از

  4 گزينۀ پاسخ: -69
 آنان از يتعداد  باقر امام فرموده به بنا كه هستند بدر جنگ در  امبريپ اراني تعداد به يعني نفر ، 313 زمان امام اراني يمركز  ۀهست  

  .دهند يم ليتشك جوانان را امام اراني شتريب كه است هآمد  اتيروا  يبرخ در و اند زنان از
  1 گزينۀ پاسخ: -70

 )اءياول كمعدوّ و يعدوّ  خذواالتتّ ( يۀآ  در را ها آن حكومت خدا كه هستند طاغوت همان ،است نداده را كردن حكومت حق ها آن به خداوند كه يكسان  
  .است كرده ينف

  3 گزينۀ پاسخ: -71
 وسفي حضرت كه صورت نيبد  .است طانيش وساوس برابر در ير ينفوذناپذ  كه اخالص يها وهيم از يكي به شود يم مربوط الؤ س صورت يۀآ  مفهوم  

 يها وسوسه برابر در ير ينفوذناپذ  يتجل .نخورد را طانيش يها وسوسه بيفر  و شود مسلط خود بر سخت طيشرا  در توانست خدا بر توكل با 
  .باشد يم )فاستعصم( عبارت طان،يش
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  2 گزينۀ پاسخ: -72
 اسـتفاده ٔهكنند منع عنوان به را اسالم ٔهچهر كنند يم يسع افراد نيا  .است يماد التيتما  گسترش در منافعشان كه است يافراد انگريب 2 ۀنيگز   

  .دهند نشان يماد التيتما  از
  1 گزينۀ پاسخ: -73

  .كند خاموش او در را توبه به ليم كه است »كردن توبه كردن فردا و روزام« همان اي فيتسو  ،توبه يفراموش يبرا طانيش ۀليح نيدوم  
ـــــدت ـــــردا يم ـــــردا و ف ـــــده ف  داد وع

  

 نهــــاد محكــــم او خــــار درخــــت شــــد 
 

  :ها نهيگز  ريسا  يبررس  
  .ستين طانيش يها لهيح به مربوط وجه چيه به امهلّو نفس عملكرد :3و 2 هاي هنيگز   
  .ستين تيب نيا  با مفهوم هم و است طانيش سوم ۀليح به مربوط :4 ۀنيگز   
  3 گزينۀ پاسخ: -74

  :ها نهيگز  يبررس  
  .ياصل نه ،است يفرع هدف يويدن يزندگ يتعال و رشد :1 ۀنيگز   
  ...بخواهند هم با را دو هر نكهيا  نه ،هستند يفرع هدف كنار در ياصل هدف دنبال به كه است ركيز  افراد حال زبان يۀآ  :2 ۀنيگز   
  است نيمنؤ م ياصل هدف آخرت ،)ارالنّ عذاب قنا( ليدل هب يعني ،درست كامال يا جمله :3 ۀنيگز   
  ...است منانؤ م حال زبان ست،ين خدا ييراهنما  به مربوط هيآ  نيا  :4 ۀنيگز   
  1 گزينۀ پاسخ: -75

   »است رحمت و لطف ۀچيدر  از مه باز ردگي يم سخت يكس بر خداوند كه آنجا يحت يعني »است دهيگردان واجب خود بر را رحمت شما پروردگار.    
   است غضب بر رحمت سبقت قيمصاد  نيتر  مهم از توبه كه ديكن دقت .است باز شهيهم خدا به )توبه( گناهكار بازگشت راه كه است جهت نيهم از.  

  انگليسيانگليسي  زبانزبان
  3 گزينۀ پاسخ: -76

  .اند دهينرس يا  جهينت به تاكنون اما هستند، شنهاديپ آن يبررس مشغول صبح 9 ساعت از ها آن :ترجمه  
 for و since كامـل حـال در زمـان به مربوط اضافه حروف كه است )Present Perfect( كامل حال جمله نيا  در كاررفته به فعل زمان :حيتوض  

 درسـت پاسـخ 3 ۀنـيگز  نيبنـابرا  كنـد، يم اشاره تيفعال شروع زمان به صبح 9 ساعت جمله، مفهوم به توجه با ).4 و 1 يها نهيگز  رد( هستند
  .باشد يم

  4 گزينۀ پاسخ: -77
  .كرد يم كار آزمايشگاه در داشت او چون دهد، پاسخ ساكودا خانم تماس به نتوانست كويچيم :ترجمه  
 فادهاسـت when زمان ديق و ياستمرار  ۀگذشت زمان همراه به ساده ۀگذشت زمان بيترك از توان يم گذشته، زمان در داديرو  دو نقل يبرا :حيتوض  

 از قبل سؤال متن در كه ييآنجا  از .است استفاده قابل ياستمرار  اي ساده ۀگذشت زمان دو از يكي تنها when از بعد اي قبل كه بيترت نيا  به .كرد
when اشدب يم درست پاسخ 4 ۀنيگز  نيبنابرا  شود، استفاده ياستمرار  ۀگذشت از ديبا  يخال يجا در پس است، شده استفاده ساده ۀگذشت از.  

  :ديكن دقت ريز  ساختار به  
   When ساده ۀگذشت , استمراري ۀگذشت

  2 گزينۀ پاسخ: -78
  .بود رتريپذ  دل ايدر  سطح ٔهمنظر از تپه يباال از منظره يتماشا :ترجمه  
 اسـت گرفته قرار سهيقا م مورد كه را يدوم اسم ستيبا  يم ،يخال يجا از قبل than ۀاضاف حرف و lovelier برتر صفت وجود به توجه با :حيتوض  

  .باشد يم درس پاسخ 2 ۀنيگز  گرفته، قرار سهيمقا  مورد view كه ييآنجا  از .ميكن انتخاب
  4 گزينۀ پاسخ: -79

 چـه بـه متعلـق بسته آن دانست ينم كس چيه ديرس يم نظر به اما بود، شده يبند  بسته ييبا يز  به كه داشت وجود يا  بسته كار دفتر در :ترجمه  
  .است يكس

 كيـ سؤال هدف كه ييآنجا  از ).1 ۀنيگز  رد( شود استفاده يموصول ريضم كي از ديبا  تنها اسم، كي به اشاره يبرا ،يفيتوص عبارات در :حيتوض  
 شود نوشته whom يموصول ريضم از قبل ستيبا  يم to ۀاضاف حرف نيهمچن ).3 ۀنيگز  رد( باشد ينم مناسب what يموصول ريضم است، فرد

  .است درست پاسخ 4 ۀنيگز  نيبنابرا  ،)2 ۀنيگز  رد(
  1 گزينۀ پاسخ: -80

  .كرد ينم غيدر  ازمندين افراد به كمك يبرا يتالش چيه از ممكن قيطر  هر به و بود سخاوتمند اريبس ميمر  :ترجمه  
  كردن نيتمر  دادن، انجام )4  كردن اهدا )3  كردن جذب )2  كردن كوتاهي ،كردن غيدر  )1  
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  4 گزينۀ پاسخ: -81
  .ديبمان يباق همگان خاطر در تا ديبردار  قدم علم شرفتيپ در يستيبا  د،يشو  سرشناس يدانشمند  ديدار  ليتما  اگر :مهترج  
  شده شناخته سرشناس، )4  شده حساب شده، يبررس )3  متأثر )2  انتظار مورد )1  
  1 گزينۀ پاسخ: -82

  .باشد يم بودن صبور اندازه يب و رفتارها از يمتنوع ٔهباز تير يمد  يتوانمند  آموزان، دانش به يقيحق عشق مستلزم كارآمد سيتدر  :ترجمه  
  متنوع ع،يوس طور به )4  سيسل طور به )3  دوارانهيام طور به )2  كارآمد و مؤثر طور به )1  
  2 گزينۀ پاسخ: -83

 را خـود پاسـخ گـاه چيه كه ديرس يم ظرن به اما دارد، وجود يهست جهان تمام در ستاره تعداد چه قاًيدق كه ديشياند  خود با جوان پسر :ترجمه  
   .افتي نخواهد

  كردن فكر دن،يشياند  )2    كردن تصور )1  
  كردن مشخص كردن، تيهو  نييتع )4    كردن يادآور ي )3  
  3 گزينۀ پاسخ: -84

 مواجـه آن بـا ير يادگيـ نيحـ در كـه يمشكالت و هكارهارا نوشتن كه اند شده متوجه آموزند، يم را دوم زبان كي كه يافراد از يار يبس :ترجمه  
   .باشد يم ير يادگي يها يدشوار  و ها تيموفق ير يگيپ يبرا يد يمف كرديرو  ،ديسررس دفتر كي در شوند يم
  منابع )2    كارگاه )1  
  راهنما )4    ادداشتي دفتر د،يسررس دفتر )3  
  4 گزينۀ پاسخ: -85

 كنند، صحبت خود يمادر  زبان از ريغ به يگر يد  زبان به ستندين قادر و هستند زبانه تك  دانشگاه انيدانشجو  اكثر نكهيا  به ما از يار يبس :ترجمه  
  .ميهست معترض

  زبانه تك )4  يباستان )3  يعيطب )2  منظم )1  
  3 گزينۀ پاسخ: -86

 دسـت بـه دسـت پسرانشان به پدران از )شمار يب( يمتماد يها نسل يبرا ها آن خيتار  .است يباستان و يغن يفرهنگ با كهن يكشور  آن :ترجمه  
  .است گشته

  دهيچيپ )4  شمار يب )3  يفور  ك،ينزد  )2  ياخالق )1  
  4 گزينۀ پاسخ: -87

 هـا آن نظـر از چراكـه نـدارد، وجود يمعادل يقيموس ٔهواژ يبرا است، )كُبِك( Quebec شمال مردمان مختص كه )نويا ( Innu زبان در :ترجمه  
   .است ستهب نقش يا  زنده موجود هر درون و جا همه در يقيموس

  مترادف معادل، )4  لذت )3  جانيه احساس، )2  موضوع ، مسئله )1  
 ترجمۀ Test Cloze:  

 فرزنـد يبـرا هـا آن كه يزمان .بخوانند كتاب ليتحص ييابتدا  سطوح و يدبستان شيپ دوران در خود كودكان يبرا نيوالد  كه شود يم هيتوص
 هـا روزنامه و ها مجله ها، كتاب نيا  كه رديگ يم ادي او خوانند، يم را كودكان يها لهمج اي و ربهت يكارتون يها داستان مجموعه داستان، كتاب خود
 و اهيسـ ينمادهـا با برد، يم لذت ها آن از كه »يز يچ« نيا  شود يم متوجه نيهمچن )كودك( او .باشند يم يا  كننده سرگرم و جالب مطالب يحاو
 شـكل را يروشـ عالقه و يآگاه نيا  .بََرد يپ ها آن مفهوم به تواند يم ،باشد خواندن به قادر فرد كي كه يزمان تنها و دارند يكينزد  ارتباط ديسف
  .كند آغاز را مدرسه در ير يادگي آن از استفاده با تواند يم كودك كه دهد يم

  2 گزينۀ پاسخ: -88
  .است شده تيرعا  2 ۀنيگز  در تيمالك رستد بيترت و ميدار  )ياسم( يملك عبارت كي به ازين جمله مفهوم به توجه با :حيتوض  
  3 گزينۀ پاسخ: -89

  كردن پرتاب )2    دنيكش )1  
  برخاستن )4    داشتن بودن، يز يچ يحاو )3  

  1 گزينۀ پاسخ: -90
  )فهرست اي نامه لغت در( كردن وجو جست )2    شدن متوجه دن،يفهم )1  
  افتني حضور كردن، يسينو  نام )4    كردن توجه )3  

  1 نۀگزي پاسخ: -91
  .باشد يم )how + to + verb( مصدر صورت به how از بعد جمله دوم فعل نوشتن درست شكل :حيتوض  

  3 گزينۀ پاسخ: -92
  ارتباط )4  ابزار روش، )3  عامل )2  قطره )1  
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 1 مطلب درك ترجمۀ:  
 امسـال امـا شـود، يمـ گفتـه پنـدار ايـ ليخت آن به كه كنند مجسم خود ذهن در يآسان به و بالفاصله را ريتصاو  توانند يم يار يبس افراد

 ليـن« .سـتندين خـود ذهـن در ريتصاو  تجسم به قادر عارضه نيا  دچار افراد يبرخ كه كردند فيتوص را تجسم اختالل نامِ به يحالت دانشمندان
 :ديـگو  يمـ ليـن .دارد تفـاوت نگرا يد  با كه دانست يم او يكودك دوران در يحت .است بوده ليتخ قدرت فاقد شهيهم النكاستر، اهل »ريمو  كن

 كـردم يسع من داد؛ حيتوض ميبرا  را خود منظور و بشمارم را گوسفندان تعداد تا گفت يم من به ام  پدرخوانده نبودم، دنيخواب به قادر كه يزمان«
 وجـود شمردن يبرا يز يچ چيه اشد،ب دنيپر  حال در نيپرچ يرو از كه كنم مشاهده را يگوسفند  نتوانستم .نتوانستم يول دهم، انجام را كار نيا 

   .»نداشت
 ليـن جـهينت در .ديكن تجسم را مدرسه در خود حضور روز نياول اي تولد جشن كي اند، شده متصل هم به ريتصاو  قالب در اغلب ما خاطرات

 دچـار كـه يافراد گريد  همانند .دارد مهارت اريبس قيحقا  آوردن ادي به در او يول هستند، »بد اريبس« او ۀحافظ وجوه از يبرخ كه كند يم اقرار
 يرسـاز يتصو  اخـتالل او حال، نيباا  .شود يم مشكل دچار گرانيد  ٔهچهر آوردن جا به و صيتشخ يبرا زين لين هستند، يذهن يرساز يتصو  اختالل

  .كند يم دادقلم يزندگ ۀتجرب يبرا متفاوت روش كي عنوان به آن از تنها بلكه رد،يگ ينم نظر در نقص كي عنوان به را يذهن
  3 گزينۀ پاسخ: -93

   .............. ريمو  كن لين كه افتيدر  متن از يدرست به توان يم :ترجمه  
  .شد متولد النكاستر از ريغ به يشهر  در )2  .ديند  يكودك يزمان در را خود پدر )1  
  .است كار به مشغول محقق كي عنوان به اكنون )4  .است داده وقف طشيشرا  با را خود )3  

  1 گزينۀ پاسخ: -94
   ............... او رايز  نشمرد، را گوسفندان لين متن، اساس بر :ترجمه  
  .بود دهيند  را يگوسفند  چيه قبالً )2  .كند تجسم را يگوسفند  توانست ينم )1  
  .نداشت ييآشنا  اتياضير  با )4    .نداشت دنيخواب به يليتما  )3  
  1 گزينۀ پاسخ: -95

  است؟ درست لين يذهن تجسم مورد در نهيگز  امكد متن، اساس بر :ترجمه  
  .است كرده فيضع را او ۀحافظ )1  
  .است كرده جاديا  او يزندگ در را ياديز  مشكالت )2  
  .است دهيبخش او به را ما رامونيپ جهان از يمتفاوت درك )3  
  .آورد جا به يآسان به را بهيغر  افراد بتواند كه است ساخته قادر را او جهت كي از )4  

  2 گزينۀ پاسخ: -96
  ............... كه است نيا  متن 2 پاراگراف در »مدرسه روز نياول اي تولد جشن« عبارت به اشاره از سندهينو  ياصل منظور :ترجمه  
  .كند فيتوص را مغز يرساز يتصو  اختالل وخامت )1  
  .دهد نشان را ريتصاو  و انسان خاطرات انيم ۀرابط )2  
  .كند ديتأك شوند، يم دچار بدان خود يواقع تيشخص با رابطه در يذهن يرساز يتصو  اختالل ليدل به مردم كه يمشكالت بر )3  
  .گردد يزندگ از فرد بردن لذت از مانع تواند ينم باشد، كه هرچه نقص، كي دهد حيتوض )4  
 2 مطلب درك ترجمۀ:  

 .كرد يم تيكفا  عمل آن انجام ساعت 4 شب هر تنها نگليتينا  رانسفلو  و ناپولئون يبرا .ميكن يم آن انجام صرف را خود يزندگ سوم كي ما
   .است زمان دادن هدر عمل آن كه كرد ادعا سونياد  توماس
 به كس چيه كه است نيا  پاسخ و است كرده خود ريدرگ را دانشمندان ذهن يمتماد قرون يبرا كه است يپرسش نيا  م؟يخواب يم ما چرا پس

 در اما كند، يم فراهم روزانه يها تيفعال انجام از پس را روين ديتجد  و ميترم فرصت خواب كه باورند نيا  بر يبرخ .اندد ينم را دنيخواب ليدل نيقي
 تكه كي در كه يانرژ  زانيم همان است؛ يلوكالر يك 50 با برابر يز يناچ زانيم خواب، ساعت 8 با يحت بدن در شده رهيذخ يانرژ  زانيم ت،يواقع
 .است شده رهيذخ تُست نان

 ينامطلوب طور به است، زمان مفهوم درك و يز ير  برنامه قدرت حافظه، گفتار، كنترل مسئول كه مغز از يقسمت ،يخواب يب تداوم با همراه
  .گردد يم فرد عملكرد در ير يچشمگ كاهش به منجر ممتد يدار يب ساعت 17 واقع، در .شود يم متوقف كار از عمالً و رديگ يم قرار ريتأث تحت

 يمنطق يها ير يگ ميتصم و طيشرا  عيسر  راتييتغ به واكنش در اغلب اند، شده محروم خواب از كه يافراد دهند يم نشان نيهمچن قاتيتحق
 ،يالملل نيب عيفجا  از يتعداد بروز به منجر يخواب كم شود يم گفته و بوده يجد  اريبس عواقب ،يواقع يزندگ طيشرا  در .شوند يم مشكل دچار

  .است شده چَلِنجِر يمايفضاپ و Three mile ٔهريجز  و ليچرنوب والدز، اكسون يا  هسته يها روگاهين انفجار همانند
 كه است شده مشخص .گذارد يم ييسزا  به ريتأث زين فرد يجسمان و يروان سالمت بر بلكه مغز، يشناخت عملكرد بر تنها نه يخواب كم
 ارتباط در باال فشارخون و استرس با گردد، يم روز يط در حد از شيب يآلودگ خواب به منجر كه خواب نيح در نفس يتنگ مانند ييها  اختالل
 نقش كه ييها  هورمون و ييا يميش مواد چراكه گردد، يچاق به ابتال خطر به منجر تواند يم يخواب يب كه اند داده نشان قاتيتحق نيهمچن .هستند
 .شوند يم ترشح خواب نيح در كنند، يم فايا  بدن وزن و اشتها سطح كنترل در را ياساس
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  4 گزينۀ پاسخ: -97
  كند؟ يم اشاره يموضوع چه به اول پاراگراف در »it« ٔهواژ :ترجمه  
  شبانه خواب ساعت 4 به كردن اكتفا )2  نگليتينا  فلورانس و ناپولئون يبرو تمركز )1  
  عام يمعنا به خواب )4    ما يزندگ ٔهدور سوم دو )3  
  3 گزينۀ پاسخ: -98

  دهد؟ يم شرح يدرست به را متن داخل در اطالعات يده سازمان ريز  يها عبارت از كي كدام :ترجمه  
  .است شده رد ديجد  دانش و اطالعات پرتو در سپس و شده انيب يكل يادعا كي ابتدا )1  
  .است شده مطرح آن از يبانيپشت يبرا يليدال  سپس و شده ارائه هيتوص كي )2  
  .است گرفته صورت ياقدامات حل راه كي افتني يبرا و شده مطرح يپرسش )3  
  .است گرفته قرار يبررس مورد آن بروز ليدال  و دهيگرد  مطرح يا  مسئله )4  

  4 گزينۀ پاسخ: -99
  .است كينزد  ............... ٔهواژ به شتريب يمعن نظر از دوم، پاراگراف در »miniscule« ٔهواژ :ترجمه  
  تياهم يب ،يجزئ ز،يناچ )4  قيدق )3  ياصل ه،ياول )2  ابيكم نادر، )1  
  2 گزينۀ پاسخ: -100

  . ............... جز به روند، يم شمار به يخواب يب ممكن جينتا  هشد  مطرح موارد يتمام :ترجمه  
  اشتها دادن دست از )2    يچاق )1  
  حافظه تيقابل كاهش )4    فيضع قضاوت و ير يگ ميتصم )3  

  رياضيرياضي
   1 ۀنيگز  پاسخ: -101

  داريم: x از فاكتورگيري با دوم كسر مخرج و مشترك جمله اتحاد با اول كسر مخرج كنيم. مي تجزيه را ها رجمخ ابتدا  
x x x

x x x x
 

 
  2 3

2 2 2
2 (x ) 2

x
(x )




2
1 x (x )2 1

   

     كنيم: مي تجزيه مزدوج اتحاد با را دوم كسر مخرج بعد  
x (x )(x )


  
1 2
1 1 1   

x)     گيريم: مي مشترك مخرج حال   ) x x
(x )(x ) (x )(x )

    
 

   
1 1 2 1 2 1

1 1 1 1 (x ) 1 x(x )
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  3 ۀنيگز  پاسخ: -102
  نويسيم: مي x برحسب را تر بزرگ مستطيل و مربع مساحت گيريم. مي x را مربع ضلع  

Í±ò( ) x 2   مربع مساحت 2
−¼ö Æoø (x )(x) x x     22   مستطيل مساحت 2

3 از )،x2 (يعني مربع مساحت  
x) (يعني مستطيل مساحت 4 x)23   است: بيشتر واحد 18 ،(24

x (x x)  2 23 2 184   

x  كنيم: مي ضرب 4 در را معادله طرف دو   (x x) x x x x x           2 2 2 2 24 3 2 72 4 3 6 72 0 6 72 0   
  كنيم: مي حل را معادله و تجزيه را عبارت مشترك، جمله اتحاد كمك به  

(.j¼{ïÂμº Âÿ¹¶ Í±ò)
x

x x (x )(x )
x


          
2 126 72 0 12 6 0 6




   

x اريگذ جاي با      است: زير صورت به شكل اضالع اندازٔه ،12
−¼ö Æoø)( ( )        2 2 14 12 2 26   مستطيل محيط 52

  
  
  
  

2x

x

212

12
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  2 ۀنيگز  پاسخ: -103
  كنيم: مي تجزيه را ها مخرج ابتدا  

x
x (x )


 
 
3 1 2
4 2 1 3   

x) در را تساوي طرف دو   )(x ) 6 4   كنيم: مي ضرب 1
(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

6 1 3 3 4 1 2 2 4 1 6 4 3 3 12 4 5 4
6 24 18 3 12 4 20 16 6 21 6 4 20 16 2 10 0

   

  كنيم: مي حساب را معادله هاي ريشه دلتا، كمك به  
b ac ( ) ( )( )

x /bx
a x

         

             


2 24 1 4 2 10 1 80 81
10 2 51 9 4
82 4 24

   

/       آوريم: مي دست به را ها ريشه تفاضل قدرمطلق   ( ) /  2 5 2 4 5   
   1 ۀنيگز  پاسخ: -104

     م:كني مي حساب را g و f توابع مشترك دامنۀ       f gD D , , , , , , , , 5 1 3 6 3 5 1 2 1 3 5    

x ازاي به بايد حال    1، x  x و 3  f تابع مقدار ،5 g
f
 آوريم: دست به را  

 joM

f ( ) g( ) /
f ( )

f ( ) g( ) / / , / ,
f ( )

f ( ) g( )
f ( )

  
   


 

   

 

   


1 1 5 2 7 1 41 5 5
3 3 4 2 6 1 5 1 4 1 5 33 4 4
5 5 3 6 9 35 3 3







   

  3 ۀنيگز  پاسخ: -105

y ابعت دو ضابطۀ   x 1 2 xy و 1
x

2
xy                دهيم: مي قرار برابر را 2 y x

x
   1 2

22 1   

x حالت دو در را معادله    x و 0  xx  كنيم: مي حل 0 : x x x x
x

         
2 30 2 1 2 1 2 2 3 2   

x جواب    3
x شرط در 2    است. قبول قابل پس كند، مي صدق 0

xx : x x x x
x

             
2 10 2 1 2 1 2 2 1 2   

x جواب     1
x شرط در 2    است. قبول قابل پس كند، مي صدق 0

  گيريم: مي ميانگين آمده، دست به جواب دو بين حال  

( ) 


3 1
12 2

2 2   

  4 ۀنيگز  پاسخ: -106

x  بار  يك     3
x هم  بار  يك و 2    دهيم: مي قرار x جاي را 2

 
xxf (x) f ( ) /


       
                       

3
2

3
3 3 721 1 1 1 75 12 2 2 4 4   

   x /x /f (x) f ( ) f ( ) / /     
                    

2 2 1 42 1 41 2 1 2 1 1 0 7 0 3 02 2 2
  

f       پس:   ( ) f( )    
32 0 1 12   



 

13 

  4 ۀنيگز  پاسخ: -107
  است: زير صورت به مجموع مكعب اتحاد كلي صورت  

(a b) a a b ab b    3 3 2 2 33 3   
  دهيم: مي قرار x2 و x2 ترتيب به b و a جاي باال، تساوي در  

  

KÄoòx x
x

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


        
4 2 4

2 3 2 3 2 2 2 2 3 6 5 4 3

4
2 3 2 3 2 2 6 12 8   

  3 ۀنيگز  پاسخ: -108
  است: زير صورت به درآمد تابع بفروشيم، ريال 240 كاال هر قيمت به را االك x اگر  

¯I¨ jHk÷U ¯I¨ oÀ SμÃ¤
x

R(x) x   

240
240  درآمد  

  نويسيم: مي را سود تابع  
k¶Anj ¾¹ÄqÀ P(x) R(x) C(x) P(x) x (x x ) x x             2 2240 60 200 180   سود 200

  كنيم: مي حساب را رأس طول اول سود، ماكسيمم كردن پيدا براي  

S
bx
a
 

  

180 902 2   

x حال      دهيم: مي قرار سود تابع در را 90
P( ) ( ) ( )        270 90 180 90 200 8100 16200 200 7900   

  
   1 ۀنيگز  پاسخ: -109

  بگيريم. كمك ميانه از بايد پس داريم، دورافتاده دادٔه يعني دارند، بااليي بسيار درآمد نفر 3 وقتي  
  است: ميانه نصف با برابر ميانه، روش به فقر خط  

¾ºIÃ¶
  

250 1252   فقر خط 2

  2 ۀنيگز  پاسخ: -110
  كنيم: مي حساب را ميانگين نقطۀ اول  

¸Ã«ºIÃ¶ ¸Ã«ºIÃ¶ ¾à õ£º

¸Ã«ºIÃ¶

x
A ( , )

/ /y

    
           



3 6 9 12 15 45 95 5 9 2320 5 24 22 27 21 5 115 235 5

   

)A ميانگين نقطۀ دو از گذرنده خط معادلۀ   , )9 )B انتهايي نقطۀ و 23 , / )15 21   نويسيم: مي را 5
B A
B A

y y / /: m
x x

  
    

 
21 5 23 1 5 1
15 9 6   بشي 4

A( , )y x b b b 
          9 231 9 9 92 9 10123 234 4 4 4 4   

y شكل  به خط معادلۀ پس   x  
1 101
4   آيد. درمي 4

x شانزدهم، سال در يابي برون براي      دهيم: مي قرار را 16

y ( ) /
      

1 101 16 101 8516 21 254 4 4 4 4   

  2 ۀنيگز  پاسخ: -111
  است: درجه 360 زاويه، 4 هر مجموع  

A A A               36 72 108 360 216 360 144   
  بنديم: مي تناسب حال  

¾à Ä»HpjHk÷U
®¨ jHk÷U ®¨ à¾Ä»Hp

AA x x    
144 80

80 360


2
144
16

360
9



1

32   
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   1 ۀنيگز  پاسخ: -112
  كشيم: مي را شده داده گزارٔه گذاري ارزش جدول  

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

    است. ارز هم p با پس است، اول ستون برعكس دقيقاً
  4 ۀنيگز  پاسخ: -113
A)       داريم: ها مجموعه در نكته:   B) A B    و (A B) A B      
 كنيم: مي رسم را گزينه چهار هر نمودار  

 

)1  

 )2  

 

 

)3  

 

)4  

  نيست. يكسان شده، داده نمودار با 4 گزينۀ نمودار فقط  
  2 ۀنيگز  پاسخ: -114

n) با برابر اي دايره ميز دور شخص« هاي جايگشت تعداد نكته:   )!   نيست. مهم اول نفر نشستن مكان نشستن، گرد ميز دور در واقع در است. 1
  دهيم: مي قرار بسته يك در را )B و A (مثالً بگيرند قرار هم كنار است قرار كه نفري دو  

A , B , C , D , E , F   
) به كار اين بنشانيم. گرد ميز يك دور را ها آن خواهيم مي كه داريم شي 5 انگار پس   )!5 ! يعني حالت 1 4  چـون شود. مي انجام حالت 24

 كل در پس داريم، بسته داخل هم حالت 2 شوند، جا جابه تواند مي B و A خود 24 2   داريم. حالت 48
  گنجد. نمي درسي كتاب مطالب در سؤال اين كه كنيد دقت  

BA

C



BA

C



BA

C

A

(B C)

¥HoT{H 

BA

C

BA

C

BA

C

BA

C

BA

C

A B

A C

ÌIμT]H 
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   1 ۀنيگز  پاسخ: -115
  كنيم: مي حساب را نمونه فضاي اعضاي تعداد  

−»H à¾§w ³»j à¾§w tIUn(S)    
2 2 6 24   

  نويسيم: مي را مطلوب حاالت باشد. فرد تاس عدد و بيايد »پشت« ها سكه از يكي حداقل خواهيم مي  
 عضو 9 n n n n n n n N n N n N N n N n N nA ( , , ) , ( , , ) , ( , , ) , ( , , ) , ( , , ) , ( , , ) , ( , , ) , ( , , ) , ( , , ) 1 3 5 1 3 5 1 3 5   
   پس:  

P(A)  
9 3
24 8   

  4 ۀنيگز  پاسخ: -116
  نيست. كمي پس نيست، شمارش قابل يا گيري اندازه قابل »كنكور رتبۀ«  
  است. ترتيبي كيفي تغيرهايم جز و است معناداري ترتيب داراي پس كنند، مي مرتب را كنندگان شركت آن، كمك به چون طرفي از  
  2 ۀنيگز  پاسخ: -117
  با: است برابر ميانگين  

Ì¼μ\¶
jHk÷U /  

137 13   ميانگين 710

  شود: مي ميانه وسط، داده دو ميانگين است، زوج ها داده تعداد چون كنيم. مي مرتب بزرگ به كوچك از را ها داده اول ميانه براي  

ôw» ½jHj »j
, , / , , , , , , , /9 10 12 5 13 13 14 15 16 17 17 5   

Q /
 2
13 14 13 52   

  با: است برابر ميانگين از ميانه تفاصل  
x Q / / /   2 13 7 13 5 0 2   

  3 ۀنيگز  پاسخ: -118
na رابطۀ از حسابي دنبالۀ يك اُم n جملۀ نكته:   a (n )d  1   شود. مي حساب 1
  است: 75 برابر سيزدهم، و پنجم سوم، جملۀ مجموع  

a a a  3 5 13 75   
  كنيم: مي باز d و a1 برحسب را باال معادله  

(a d) (a d) (a d) a d        1 1 1 12 4 12 75 3 18 75   
  كنيم: مي تقسيم 3 به را باال تساوي طرفين  

a d 1 6 25   
  a d1 a : است a7 همان 6 7 25   

  2 ۀنيگز  پاسخ: -119

  است: 4 و 12 ترتيب به پنجم و دوم جملۀ  

a a r a a r     42 1 5 1
1 1 4 42 2   

  كنيم: مي تقسيم برهم را تساوي دو طرفين  
a r

r r
a r

    
4 31

1
4 8 21
2

   

r اريگذ جاي با      اريم:د اول، رابطۀ در 2
ra r a a    2

1 1 1
1 1 122 2 4   

a داشتن با   1
1
r و 4    آوريم: مي دست به را اول جملۀ 8 مجموع ،2

n
n

( )a (r )
S S ( ) /

r


        

 

8
1 8

1 2 11 1 1 2554 256 1 255 63 751 2 1 4 4 4   
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  3 ۀنيگز  پاسخ: -120
a داشتن با   1 a و 3 2   رسيم: مي a8 به بازگشتي، رابطۀ در n جاي به 6 تا 1 اعداد اريگذ جاي و 3

n
n n n

n
n n n

n
n n n

n
n n n

n
n n n

n

a a a n a a a

a a a n a a a

a a a n a a a

a a a n a a a

a a a n a a a

a


 


 


 


 


 

          

          

          

          

          

1
2 1 3 2 1

2
2 1 4 3 2

3
2 1 5 4 3

4
2 1 6 5 4

5
2 1 7 6 5

1 3 3 1 5
2 5 3 2 6
3 6 5 3 8
4 8 6 4 10
5 10 8 5 13

n
n na a n a a a

           6
2 1 8 7 6 6 13 10 6 17

  

  اقتصاداقتصاد
  4 گزينۀ پاسخ: -121

 ونقـل حمـل هـاي شركت براي ونكامي و كشاورز براي تراكتور مانند: شود، مي گرفته كار به توليد جريان در كه اي سرمايه دوام با كاالهاي به الف)  
 »دوام بـا اي سـرمايه كاالهـاي« شـود، مي اسـتفاده توليـد جريان در خدمتشان زمان، طول در كه آنچه به و گوييم مي »فيزيكي سرمايۀ«

  كند. مي ايجاد »افزوده ارزش« ها آن روي بر ها آن كنندٔه توليد و گويند مي
 پس هشد  توليد طبيعي گاز همچنين و آن فروش از حاصل وجوه و نشده محسوب درآمد آن، فروش و صادرات و است عمومي ثروت خام نفت ب)  

  شود. مي واريز ملي توسعۀ صندوق به توليد هاي هزينه كسر از
 نه است تتعهدا  تضمين« ها آن كاركرد كه شود مي گفته بهادار اوراق مردم، زبان در حوالجات و برات پول، چك، سفته، مانند: اوراقي به گاهي ج)  

  »شود نمي تلقي« بهادار اوراق ها آن اقتصاددانان، اصطالح در اما ،»مالي تأمين
  3 گزينۀ پاسخ: -122
  كنيم: مي محاسبه را درآمد ابتدا  

, ريال , , 400 900 000 360 000 000  ساليانه درآمد   
  شود: مي محاسبه ها هزينه بعدي مرحلۀ در  

, ريال , , , 10 000 000 12 120 000 000  ساليانه بهاي اجاره  
, ريال , 100 800 , 12 نفر  12 ماه 000 700 000  كارمندان ساليانۀ حقوق  

, , 178 000   اوليه مواد 000

, ريال , , , 
25 100 800 000 25 200 000100  استهالك هزينۀ  

, ريال , , , , , , , , ,    120 000 000 100 800 000 178 000 000 25 200 000 424 000   ساليانه ايه هزينه مجموع 000
  كنيم. مي مشخص فرمول طبق را زيان يا سود ميزان آخر مرحلۀ در  

   درآمد -  ها هزينه  ضرر يا سود  
, ريال , , , , ,  360 000 000 424 000 000 64 000 000  

  است. افتاده اتفاق زيان پس بوده، درآمد از بيشتر ها هزينه ميزان چون  
  1 گزينۀ پاسخ: -123
 توليـد به را طبيعي منابع ابزار، از استفاده و خود كار با همچنين طبيعي، منابع داشتن اختيار در با انسان »احياء« يعني توليد اول نوع در الف)  

  رساند. مي
  باشد. مي احياء از نوع سه ماهي، پرورش و باغباني زراعت،  
  نيست. توليد انواع از حيازت و هستند حيازت هاي نمونه نمعاد ها، جنگل چوب مراتع، علف از برداري بهره كه باشيد داشته توجه  
 قيمت در تغيير ترين كوچك با اگر ولي ،است »ضروري« كاال آن ندهد، تغيير را آن مصرف بازار، در كاال قيمت زياد تغيير رغم به فردي چنانچه ب)  

  گويند. مي »تجملي« كاالي آن به دهد، تغيير را كااليي مصرف
 »فايـده -هزينـه« وتحليـل تجزيـه از انسـان ،»فرصت هزينۀ« محاسبۀ آن تبع به و منابع از استفاده روش بهترين تشخيص و محاسبه در ج)  

  كند. مي استفاده
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  4 گزينۀ پاسخ: -124
  است. كرده لحاظ درست گزينه كليد در را 1 گزينۀ سنجش سازمان هستند. هم به شبيه عيناً 4 و 1 هاي گزينه سؤال اين در  
  ملي: خالص توليد محاسبۀ الف)  

  ملي خالص توليد  ملي ناخالص توليد -  استهالك
  ملي ناخالص توليد  اند خارج در كه كشور مردم توليد ارزش  هشد  ارائه خدمات ارزش

   65 39 165    درجامعه غذايي مواد و پوشاك آالت، ماشين اقالم ارزش مجموع 269
   استهالك 10

 ملي خالص توليد  269 10 259   
  داخلي: ناخالص توليد محاسبۀ ج)  

  داخلي ناخالص توليد  كشور مقيم خارجيان توليد ارزش  هشد  ارائه خدمات ارزش
   15 39 165    جامعه در غذايي مواد و پوشاك آالت، ماشين اقالم ارزش مجموع 219

  الف: در هشد  ذكر موارد به توجه با  
   ملي ناخالص توليد 269

  ملي ناخالص توليد -  دارند اقامت خارج در كه كشور مردم توليد  كشور مقيم خارجيان توليد  داخلي ناخالص توليد
  269 65 15 219   

  است. بوده »سرانه خليدا  خالص« توليد درست، گزينۀ به توجه با سؤال منظور )ب  
Â±iHj }²Ii kÃ²¼U Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U ¥°¿TwH

SÃ÷μ] SÃ÷μ] / 
    

219 10 209 3 2165   داخلي خالص توليد 65

  3 گزينۀ پاسخ: -125
  شود. مي محسوب »اي توسعه« بانك و است »اسالمي كنفرانس سازمان به وابسته« جدّه در مستقر »اسالمي توسعۀ« بانك الف)  
  اينترنتي خريد و نام ثبت ب)  
 و انسـاني عوامـل جـايي جابـه به و نبوده محدود خدمات و كاالها مبادلۀ به كه است المللي بين مبادالت امروزي عرصۀ به مربوط مطلب اين ج)  

  است. يافته گسترش دارد، بهتري شرايط كه ديگر نقطۀ به اي نقطه از سرمايه حركت
  هدف. نه ،است وسيله اقتصاد اسالم، در كه است موضوع اين بيانگر هشد  بيان موضوع اساسي، قانون مقدمۀ د)  
  4 گزينۀ پاسخ: -126
   4 رديف  )سرمايه صاحبان درآمد( سرمايه خدمات قيمت الف)  
  1 رديف  )مستغالت و امالك صاحبان درآمد( بها اجاره  
   ب)  

  ملي درآمد  بها اجاره  مؤسسات و ها شركت سود  ها حقوق  خدمات بهاي  آزاد مشاغل سود  دستمزدها  

 ريال ميليارد

/

( ) ( ( )) ( ( ))         

187232 193 6

2 2 1328 348 228 233 348 348 233 233 15213 6 3 
  

   ج)  

  jnIÃ±Ã¶
·¼Ã±Ã¶ 

1521 3042050
Â±¶ k¶Anj

®¨ SÃ÷μ]  سرانه درآمد  

  است. شده منظور 3042 ،30420 جاي به اشتباه به 4 گزينۀ در كه باشيد داشته توجه  
  جامعه آن درآمد يا توليد ميزان از جامعه فرد هر متوسط سهم د)  
  4 گزينۀ پاسخ: -127
  داشت. خواهند كارايي پول، ارزش حفظ گرفتن نظر در با دو هر كه »آينده در پرداخت« وسيلۀ و »ارزش حفظ و انداز پس« وسيلۀ لف)ا  
  ايران كنك، هنگ داخلي، توليد ملي، توليد لبنان، ب)  
   زا درون اقتصاد ج)  
 بـر ماليـات فـروش، بـر ماليـات عـوارض، ارث، بـر ماليـات گمركي، عوارض و حقوق دارائي، وانتقال نقل بر ماليات غيرمستقيم: هاي ماليات د)  

  افزوده. ارزش



 

18 

  1 گزينۀ پاسخ: -128
  سوم سال  دوم سال  اول سال  كل توليد

  1875  1700  1500 جاري قيمت به كل توليد
  1710  1650  1500 ثابت قيمت به كل توليد

   ج) و الف  
  موردنظر سال در تورم با قيمت تغييرات  موردنظر سال در جاري قيمت هب كل توليد -  سال همان در واقعي قيمت به كل توليد  

  1700 1650   )دوم سال( تورم يا قيمت تغييرات 50
  1875 1710   )سوم سال( تورم يا قيمت تغييرات 165

   ب)  
  موردنظر سال در رشد يا توليد مقدار تغييرات موردنظر سال در واقعي قيمت به كل توليد - پايه سال در كل توليد

  1650 1500   )دوم سال( رشد يا توليد مقدار تغييرات 150
  1710 1500   )سوم سال( رشد يا توليد مقدار تغييرات 210

  2 گزينۀ پاسخ: -129
  انساني سرمايۀ -كارآفرين و متخصص كارفرما، -ساده كارگر الف)  
  تجملي يا لوكس كاالي -است زياد تقاضا قيمتي كشش -زياد -تقاضا منحني ب)  
   ها قيمت عمومي سطح -واردات و صادرات -نقدينگي حجم -ملي -ملي حسابداري ج)  
  خانگي يها انداز پس گردش از خارج هاي پول -كل نقدينگي د)  
  انداز پس سپرده )ه  
  3 گزينۀ پاسخ: -130

  1381  1380  1379  كل يدتول سال
  x1 7800  4290 جاري قيمت به
  x2 5830  4290 واقعي قيمت به

  الف)  
 x x     1 15830 247 5830 247   دوم سال تورم 6077

x x      2 27800 1631 7800 1631   سوم سال تورم 6169
   ب)  

  5830 4290   دوم سال در توليد مقدار افزايش 1540
  6169 4290   سوم سال در توليد مقدار افزايش 1879

  2 گزينۀ پاسخ: -131
  P.P.P خريد قدرت برابري دالر يا رفاهي دالر از استفاده الف)  
  كنند. مي محاسبه را اي هزينه شكاف درآمدي، شكاف آوردن دست به براي ب)  
  كنند. مي استفاده است،  دولت مخارج و درآمد ابزار دو شامل كه مالي، هاي سياست بستۀ از كشور كالن مديريت براي ج)  
  مولد سرمايۀ -دولتي درآمدهاي د)  
   شونده تحريم كشور منافع و فايده -سال 4 )ه  
  2 گزينۀ پاسخ: -132
   الف)  

 مسكوكات 
2 2000 8005   

   ب)  
( )   1000 180 1280   پول شبه حجم  غيرديداري و ديداري مجموع - ديداري  الحسنه قرض پول بهش حجم 2100

   نقدينگي ج)  
    2000 800 1000 1280    نقدينگي 5080
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  3 گزينۀ پاسخ: -133
   مناقصه -مزايده -مناقصه -مزايده الف)  
   ها: حراجي انواع    
  )مزايده( نمايشگاه برگزاري با هنري آثار فروشندگان  مزايده -1    
  )مناقصه( )دولتي خريدهاي مثل( خدمات و كاالها عمدٔه خريداران  مناقصه -2    
  كشاورزي -مسكن ب)  
  كنند. مي ايفا ايران در را تجاري بانك نقش بيشتر اما هستند، تخصصي هاي بانك اينكه رغم علي كشاورزي و مسكن بانك    
  شود. مي سرمايه بازار معامالت تنظيم موجب سرمايه نندگانك تقاضا و كنندگان عرضه بين ارتباط ايجاد طريق از بورس ج)  
  است. مشترك مؤسسه دو هر در كار نيروي د)  
  نقره و طال -فلزي پول )ه  
  ملي و داخلي دستۀ دو -كشور آن ملت كشور آن داخلي مرزهاي و)  
  2 گزينۀ پاسخ: -134

   19% 23% 19%   اول دهك سهم  دهم دهك سهم 4%
/ / /   8 5% 14 5% 8 5%   سوم دهك سهم  نهم دهك سهم 6%
/ / /   7 5% 4% 7 5% 11   هفتم دهك سهم اول دهك سهم 5%

/ / /   9 5% 5% 9 5% 14   همن دهك سهم دوم دهك سهم 5%
  4 گزينۀ پاسخ: -135
  انساني توسعۀ شاخص يا H.D.I -90 رتبۀ -نسبي بهبود -مدت بلند هاي برنامه -چين الف)  
  درآمد توزيع در نابرابري ميزان و سرانه درآمد شاخص دو گرفتن نظر در با ب)  
 بهبـود و رونـق عرضـه و توليـد بخـش هـاي فعاليت به توانند مي »عرضه جانب« به موسوم مدت بلند هاي برنامه اجراي و طراحي با ها دولت ج)  

 محـيط بهبـود نـوين، هـاي فناوري كارگيري به جهت در ريزي برنامه اقتصادي، امنيت و وري بهره افزايش همچون مواردي شامل كه ببخشند
  است. ها تدول توسعه هاي سياست زمرٔه در محروم مناطق در گذاري سرمايه و ها زيرساخت به توجه است. و... وكار كسب

  مالياتي فرار انگيزٔه -مالياتي شفافيت -افزوده ارزش بر ماليات د)  
  كنند. تأكيد خارج از ها آن تأمين براي وابستگي عدم و داخلي توليدات از بعضي در خودكفايي اهميت به )ه  
  بيگانگان سلطۀ رد و مردمي اقتصاد -43 اصل و)  

  اختصاصياختصاصي  ادبياتادبيات
  4 گزينۀ پاسخ: -136
  ها: گزينه بررسي  
 ساز،« و »پختن و ايآس آس،« كلمات زين اتياب نيا  در .است يزبان و يادب نكات انيم مشترك هاي يژگيو  جمله از ييمعنا  ۀشبك كاربرد :1 ۀنيگز   
  .اند ساخته را ييمعنا  هاي شبكه »چغانه و ينا

 دو در( هسـتند كوتـاه زيـن جمالت .است دستور يخيتار  ربردكا »يهم« از استفاده و »شد خواهم« يجا به »شدن خواهم« از استفاده :2 ۀنيگز   
  ).دارد وجود جمله 5 ت،يب
  .ندآي يم حساب به كهن زين »چغانه« و »آس« واژگان .اند جيرا  يفارس در زين ها آن كه هستند يرفارسيغ »شغل« و »زمانه« كلمات تنها :3 ۀنيگز   
  .است متن يفكر  هاي يژگيو  به وطمرب اما ،است درست نهيگز  نيا  حيتوض اگرچه :4 ۀنيگز   
  2 گزينۀ پاسخ: -137
 سؤال وجه  چيه به .دارد وجود كتاب نيتمار  در كه است ياتياب از و ستين حل قابل شناسي سبك هاي يژگيو  با اصالً است، يحفظ كامالً سؤال نيا   

 مطرح يسؤال نيچن كه است كنكور خيتار  در بار نياول .شندبا حفظ را كتاب نيتمار  و ها مثال تمام آموزان دانش ستين قرار و ستين ياستاندارد
  .شود يم
 بعد هشد  ذكر يشعرا ريسا  رايز  دهد، پاسخ ،است يخراسان سبك به مربوط و است عتيطب وصف نكهيا  به توجه با را سؤال نيا  يفرد است ممكن  

 و يانـور  وانيـد  در ياشـعار  نيچنـ رايـز  ،اسـت داشته را يحفظ منظور همان و است نبوده نيچن طراح هدف اما ،هستند يخراسان سبك از
  .شود يم دهيد  زين ياصفهان عبدالرزاق

  1 گزينۀ پاسخ: -138
 بـه تـوان يمـ زين شناسي سبك لحاظ به اما ،هستند موجود كتاب هاي مثال و نيتمار  در اتياب تمام و است حل قابل يحفظ صورت به سؤال نيا   

 دهيپرسـ يسـؤال نيچن دينبا  و بود شده حذف كنكور ٔهمحدود از معاصر ٔهدور شناسي سبك سال نيا  در كه داشت دقت ديبا  تهالب( ديرس پاسخ
  ).شد يم
 ٔهدربـار صحبت 2 تيب در .ميكن انتخاب را نهيگز  نيا  كند يم كمك كه است هايي نشانه معشوق بودن ينيزم و شاعر لحن بودن يميصم و ساده  

  .است اشعار نيا  نبودن معاصر انگريب »وه وه ن،يه« مانند يزبان يكاربردها 4 و 3 اتياب رد و  غمبريپ نشيآفر 
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  3 گزينۀ پاسخ: -139
 پـس اسـت، »مـوزون« نثـر بـه مربـوط كه شود يم مشخص هستند، مسجع و كوتاه جمالت نكهيا  جهت از .است كتاب هاي مثال از سؤال نيا   

 االسرار  كشف ريتفس يبرا پس ست،ين خداوند با مناجات در كالم نيا  كه است مشخص سؤال عبارات يمحتوا از .مانند يم يباق 3 و 2 هاي نهيگز 
  .است يبد يم

  2 گزينۀ پاسخ: -140
  يسيبدل ۀشرفنام ۀباچيد  -دانش اريع ۀباچيد  -القلوب محبوب -نامه عباس :يهند  سبك ٔهدور مصنوع آثار  
 -اتيـالح نيعـ -طهماسـب شـاه ٔهتذكر -يعباس آراي عالم -عيالوقا  عيبدا  -داراشكوه كتب -يسيبدل ۀشرفنام :يند ه سبك ٔهدور ٔهساد آثار  

  يعباس جامع -نيالمؤمن مجالس
  خيالتوار  احسن -ريالس بيحب :يهند  سبك ٔهدور نينابيب آثار  
  3 گزينۀ پاسخ: -141

   است. شده مطرح نامه يزندگ در نيالمؤمن مجالس و عرفان در )العباد مرصاد و اياالول ةتذكر طور نيهم( و اتيالح نيع فقه، در يعباس جامع  
  .است نشده ذكر كتاب در آثار ريسا  موضوع  
  3 گزينۀ پاسخ: -142
  )2 ۀنيگز  رد( تاك يسويگ برآشفتن ،يارغوان خواب سبز، يصدا عرش، ٔهگوشوار :يگرمارود يموسو آثار  
  )4 و 2 ،1 هاي نهيگز  رد( ها هيهمسا  درجه، صفر مدار سوخته، نيزم :محمود احمد آثار  
 و سـنت پرانتز، در طوفان آفتاب، ۀكوچ در دن،يپر  بال يب عشق، زبان دستور ناگهان، هاي نهييآ  صبح، تنفس دهم، روز ظهر :پور نيام صريق آثار  

  ).است درست ها نهيگز  در هشد  ذكر موارد ۀهم( معاصر شعر در ينوآور 
  2 گزينۀ پاسخ: -143
  .است گرفته صورت توجهي يب يزبان هاي بيترك و ها جمله كاربرد به و نداشتند كهن اتيادب بر يكاف تسلط دوره نيا  در رانشاع  
  2 گزينۀ پاسخ: -144
 و سـعد مسـعود ژهوي به گذشته، شاعران رتأثي تحت .انداختند زندان به ،خواهي يآزاد سبب به را او كه است يدار يب عصر شاعران از يزدي يفرخ  

 عـارف يبـرا سؤال در هشد  ذكر تيب( اوست هاي سروده از يكي سرآغاز ريز  تيب .شد زدي مردم ٔهندينما  مجلس هفتم ٔهدور در .است بوده يسعد 
  )است ينيقزو 

 يآزاد يپــا بــه ســر بنهــادم كــه زمــان آن
  

 يآزاد يبــرا از شســتم جــان ز خــود دســت  
  

  1 گزينۀ پاسخ: -145
  .ندارد وجود تيب نيا  در صيتشخ و انگاري انسان پس است، شكسته بالش و پر كه است كرده فرض اي پرنده را خود شاعر تيب نيا  در  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  .دارد )عارض( چهره كه است شده فرض يانسان روز، :است صيتشخ »روز عارض« :2 گزينۀ  
 )خـط دست( خط و كند يم هيگر  كه شده فرض يانسان )قلم( خامه :است صيتشخ »كند يم سر بر خاك خط،« و »كند يم هيگر  خامه« :3 ۀنيگز   

  .كند يم سر بر خاك كه شده فرض يانسان شاعر،
  .دگوي يم سخن كه است شده فرض يانسان )اشك( سرشك :»دگوي يم مردم به را من چشم يماجرا من سرشك« :4 ۀنيگز   
  2 گزينۀ پاسخ: -146
  .كرد انتخاب را 2 ۀنيگز  توان يم شكل نيا  به و ردندا  وجود ليتعل حسن و معادله اسلوب تيب نيا  در  
   :تيب هاي هيآرا   
 »ايدن ٔهعشو« .است »ايدن ٔهعشو« از مصرحه ٔهاستعار »يتقلب پول يمعنا در قلب ميس« و است »دل« از مصرحه ٔهاستعار »خود وسفي« :استعاره  

  .كند يم عشوه كه است شده فرض بارويز  يانسان ا،يدن :دارد هيمكن ٔهاستعار
  .است )پول از مجاز( نقره مانند انسان قلب :است يهيتشب ۀاضاف »قلب ميس« :هيتشب  
  :»قلب ميس« :هاميا   
    يتقلب ٔهنقر )1  
  )پول از مجاز( نقره مانند يدل )2  
   :»سودا« :تناسب هاميا   
  )دهد يم معنا تيب در كه( تجارت )1  
  )سازد يم تناسب وسفي و عشوه دادن، دست از دل با اما دهد، ينم معنا تيب در( عشق )2  
  .هستند مجاز زين هشد  ذكر ۀمصرح هاي استعاره .»سكه اي پول« از مجاز »ميس« :مجاز  
  ايدن ظاهر بيفر  خوردن از هيكنا  :ايدن ٔهعشو دنيخر  /شدن مند هعالق از هيكنا  :دادن دست از دل :هيكنا   
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  4 گزينۀ پاسخ: -147
  ها: گزينه بررسي  
  .است اري از مصرحه ٔهراستعا »ماه« :1 ۀنيگز   
  .است ناقص جناس »حرب و حربه« .ندارد زين هيتشب اما ،ندارد استعاره :2 ۀنيگز   
   .دارد هيمكن ٔهاستعار زد،گري يم يشاد نكهيا  و »غم اقبال« بيترك دارد، زدن مهيخ تيقابل دل نكهيا  :3 ۀنيگز   
  .دارند جناس »باغ و زاغ« .است شده هيتشب زاغ به اهيس خال و باغ به عذار :4 ۀنيگز   
  1 گزينۀ پاسخ: -148
  ها: گزينه بررسي  
  .است نشده ذكر ،است »ييبا يز « كه شبه وجه -)آن از بهتر و( است ماه مانند تو يرو :1 ۀنيگز   
  .است »اري به عمر« هيتشب شبه وجه »يز يعز « :2 ۀنيگز   
  .است »يگو به سر« يهتشب شبه وجه »بودن چوگان به و باختن« :3 ۀنيگز   
 .اسـت »مژگان ريت« هيتشب شبه وجه »زدن دل بر و گذشتن جوشن از« .هستند ياضاف غيبل هاي هيتشب »جان جوشن« و »مژگان ريت« :4 ۀنيگز   

 زيـن نـهيگز  نيـا  مجموع در .ندارد شبه وجه زين ها هيتشب از يكي نيهمچن .ميكن انيب »شبه وجه« ياضاف غيبل هاي هيتشب يبرا كه ستين جيرا 
  .است كرده اعالم را 1 ۀنيگز  فقط كنكور اما ،باشد سؤال پاسخ تتوانس يم

  3 گزينۀ پاسخ: -149
  ها: گزينه بررسي  
  .شوند يم عاشق و كنند يم احساس را بو كه اند شده فرض هايي انسان ها گل :صيتشخ /بو دنيشن :يز آمي حس :1 گزينۀ  
  شكر به لب -بادام به چشم -لب لعل :هيبتش )/نشر( شكر و بادام ،)لف( لب و چشم :نشر و لف :2 گزينۀ  
  كنج و گنج :جناس ./ندارد ييمعنا  استقالل دوم مصراع رايز  ،ندارد معادله اسلوب :3 گزينۀ  
  .خبر كردن پخش و كردن مشهور از هيكنا  زدن بازار سر بر يز يچ كوس :هيكنا  /فكر و قصد از مجاز )دوم مصراع( سر :مجاز :4 گزينۀ  
  2 گزينۀ پاسخ: -150
  .داد پاسخ را تست توان يم ها هيآرا  نيا  با و ندارد وجود مجاز و پارادوكس جناس، تيب نيا  در  
   :تيب هاي هيآرا   
  .است شده فرض انسان شه،يت و است ياستعار  ۀاضاف »شهيت دهان« :صيتشخ و استعاره  
  .دارند يز آمي حس »كار نير يش« و »نشستن تلخ« :يز آمي حس  
  فرهاد ۀمعشوق »نير يش« مانند )2 .دهد انجام خوب يكارها تواند يم كه يكس )1 :»كار نير يش« :هاميا   
  كاري نير يش /نشستن تلخ /كردن نير يش را يكس دهان :هيكنا   
  2 گزينۀ پاسخ: -151
  حهيرا  :دوم يبو -ديام :اول يبو :»د« تيب /چهره :دوم يرو -ليدل :اول يرو :»ب« تيب :تام جناس  
  )2 و 1 نشر( زلف و رخسار ،)2 و 1 لف( كفر و انميا  :»ج« تيب :نشر و لف  
  .گذرد يم اري يكو از رضوان، ۀروض دنبال به او و است رضوان ۀروض مانند اري يكو كه كند يم ادعا شاعر :»الف« تيب :هيتشب  
  .)دارد تناسب آرزو با اما دهد، ينم معنا تيب در كه( آرزو و ديام )2 حهيرا  )1 :دوم مصراع در يبو :»د« تيب :تناسب هاميا   
  1 گزينۀ پاسخ: -152
  ها: گزينه بررسي  
  1 ٔهقاعد طبق هيقاف حرف »ا« /هيقاف كلمات »رها وا،« /است فيرد  »يكن« :1 گزينۀ  
  2 ٔهقاعد طبق هيقاف حروف »ي ِـ« /هيقاف كلمات »يط ،يپ« /است فيرد  »كني يم« :2 گزينۀ  
  2 ٔهقاعد طبق هيقاف حروف »ار« /يالحاق حرف »ي« /هيفقا كلمات »يغبار  ،يرهگذار « /ندارد فيرد  :3 گزينۀ  
  2 ٔهقاعد طبق هيقاف حروف »ني« /هيقاف كلمات »نيمسك ن،يمشك« /است فيرد  »يدار « :4 گزينۀ  
  3 گزينۀ پاسخ: -153
  يالحاق »ي« و ياصل حروف »زي« :دوم يۀقاف كلمات »يز يتبر  ،يز ري خون« /يالحاق »ي« و ياصل حرف »و« :ياصل يۀقاف كلمات »يمگو ،يمجو«  
  :ها نهيگز  ريسا  يبررس  
 2 ايـ 1 ٔهقاعـد طبـق و است مشترك ها آن يانتها در »ت« تنها رايز  شوند، ينم هيقاف »كوفت تابوت،« /هستند تيب يۀقاف »سر پدر،« :1 گزينۀ  

  .ستين هيقاف
 آن از شيپـ و ميبگذار  كنار يالحاق عنوان به ديبا  را »ها« رايز  شوند، ينم هيقاف »مكرها جگرها،« /هستند تيب يۀقاف »آموخته سوخته،« :2 گزينۀ  

  .ستين هيقاف قواعد از كي چيه طبق كه است مشترك »ر« حرف فقط كلمات، يانتها در
 2 ايـ 1 ٔهقاعـد طبق كه است مشترك »ز« حرف تنها ها آن يانتها در ار يز  شوند، ينم هيقاف »باز و سوز« /هستند تيب يۀقاف »خفت گفت،« :4 گزينۀ  
  .ستين
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  4 گزينۀ پاسخ: -154
  ها: گزينه بررسي  
  .است گرفته صورت »آب بر« و »از البميس« هاي قسمت در همزه حذف :1 ۀنيگز   
  .است گرفته صورت »است آبستن« و »است منياهر « ،»يزآور يست« هاي قسمت در همزه حذف :2 ۀنيگز   
  .است رفتهگ صورت »از اشك« و »از پر« هاي قسمت در همزه حذف :3 ۀنيگز   
  .است گرفته صورت »افروز شب« و »آن در« ،»ديدرآ « ،»امشب روز« هاي قسمت در همزه حذف :4 ۀنيگز   
  4 گزينۀ پاسخ: -155

  اوست  يِ  با  زي  خِ  رُ  در  خلق  يِ  شا  ما  تَ  مِ  چش
  اي  دِ  كر  فا  َج  كِ  تر  شم  خُ  يت  فا  جَ  بِ  تا

  فاعلن  مفتعلن  فاعلن   مفتعلن
  :ها مصراع ريسا  وزن  
  فعولن لُيمفاع لُيمفاع مفعولُ اي مستف مستفعل مستفعل مستفعل :1 ۀنيگز   
  لن فع فعالتن فعالتن فاعالتن :2 ۀنيگز   
  فاعلن لُيمفاع فاعالتُ مفعول اي فعل مستفعلن مفاعل مستفعلن :3 ۀنيگز   
  2 گزينۀ پاسخ: -156
  .است »فعلن مفاعلن فعالتن« اتياب تمام وزن  
  .بود خواهد 2 ۀنيگز  پاسخ پس است، آمده 4 تيب دوم مصراع و 3 تيب مصراع دو هر ،1 تيب اول مصراع در فعالتن يجا به فاعالتن ارياخت  
) »لن فع« ركن آن يانتها در كه دهد مي رخ يدرصورت معموالً وزن نيا  در ابدال ارياخت   ) فعلن« يجا به« ( ) مصراع يانتها رد :ديا يب 

  .دارند ابدال هاي نهيگز  ۀهم لذا است، آمده »لن فع« ركن ها نهيگز  تمام اول
  3 گزينۀ پاسخ: -157
  .اند شده سروده »مفاعلن مفتعلن مفاعلن مفتعلن« وزن در و شعر كي از اتياب ۀهم  
  .است شده استفاده »مفتعلن« از »مفاعلن« يجا به 3 ۀنيگز  تيب دوم ركن در  

  بار  غُ  يز  يِ  شو  ب  ك  پا  گر  يَ  نِ  قا  خا  يِ  نِ  سي
  مفاعلن  مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن

  ري  گَ  نا  ثَ  ند  كُ  ش  بي  را  تُ  گان  يِ  دا  خُ  شِ  پي
  مفاعلن  مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن

  3 گزينۀ پاسخ: -158
 :شـود خوانده اضافه ٔهكسر با ديبا  و است »ببا درب،« يمعنا به »در« ۀكلم مصراع دو هر در .ندارد وجود اي همزه حذف ارياخت چيه تيب نيا  در  

  .شود ينم حذف »نيا « ۀكلم يابتدا ٔههمز پس ،»حصار نيا  درِ«
  .است 2 ٔهقاعد طبق »ار« حروف با »روزگار حصار،« :هيقاف  
  كن شب ر صا /حِ نيا  رِ دَ //شب نيز  تِ رف /گِ سم فَ نَ :فاعالتن فعالتُ فاعالتن فعالتُ :تيب وزن  
  .شود يم تلفظ كوتاه »ييجادو « عبارت يانتها در »ي« بلند مصوت :بلند به كوتاه ارياخت  
  4 گزينۀ پاسخ: -159
  ها: گزينه بررسي  
  )يدور  اي يدولخت همسان( فاعالتن مفعولُ //فاعالتن مفعولُ اي فعولن مستفعلن //فعولن مستفعلن :1 گزينۀ  
  )يدور  اي يدولخت همسان( لنيمفاع مفعولُ //لنيعمفا مفعولُ اي مفعولن مستفعلُ //مفعولن مستفعلُ :2 گزينۀ  
  )يدور  اي يدولخت همسان( فاعلن مفتعلن //فاعلن مفتعلن :3 گزينۀ  
  )همسان( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن :4 گزينۀ  
  4 گزينۀ پاسخ: -160

 تيـكم رييـتغ ارياخت دو وجود ليدل به نيهمچن .ستين برابر مصراع دو يهجاها تعداد دوم، مصراع در ابدال ارياخت وجود ليدل به چهارم تيب در  
  .ستين كساني زين مصراع دو يهجاها نظم مصوت،

  بود  َن  ح  صب  دِ  مي  اُ  شم  دو  تُ  قِ  عش  دِ  در  زِ
                              
    رد  زا  را  دِ  بِ  شَ  بِ  تا  چِ  ق  عش  رِ  سي  اَ
                              

  فعلن  مفاعلن  فعالتن  مفاعلن
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  3 گزينۀ پاسخ: -161
   ميافتيـن يز يـچ يسـخت و رنـج جـز بـه امـا ،ميگشـت يآسـودگ و )دل كـام( مانيآرزوها  البند  به يعمر  ما :دگوي يم شاعر يرباع اول تيب در  

   ).1 ۀنيگز  مانند(
 و ايدن گذاشتن كنار شاعر منظور پس ،بگذار كنار خيب از را طلبي راحت :گفت و داد سر ندا )دندان بن( وجود عمق از :دگوي يم شاعر دوم تيب در  

  ).4 و 1 هاي هنيگز  مانند( است جهان يآرزوها و كام
  1 گزينۀ پاسخ: -162
  .»شود ينم جدا اري از هرگز عاشق« اتياب ريسا  در »/گردد يبازنم و رود يم دل« سؤال صورت تيب در  
 كـه است بزرگ قدر آن كه يار ي :1 تيب .گردد يبرنم انيآش به گريد  ،)ديرم( برود انسان دست از و شود ييهوا  دل مرغ كه يهنگام :سؤال صورت  

  )است ربط يب سؤال صورت تيب به نهيگز  نيا ( شود؟ جا من كوچك دل در چگونه است، قفس مانند او يبرا مانيسل ملك
  ها: گزينه ساير بررسي  
 جـدا )چمـن( بوسـتان از كه )بلبل( بيعندل مانند كنم، ينم اري يكو ترك من ،يكن جدا اري يكو از را من كني يم تالش كه يكس يا :2 گزينۀ  

   .شود ينم
 شـهيهم شـود، يمـ استفاده نما قبله در كه اي پرنده مانند و شود رها شيجا  از خواهد ينم كند، يم كعبه طواف انسان ۀنيس در كه يدل :3 گزينۀ  

  .گردد يم نآ  دور و دهد يم نشان را قبله
  .روم ينم ييجا  بروم؟ كجا است، شده گم نجايا  من دل برو، يكو نيا  از ندگوي يم من به :4 گزينۀ  
  1 گزينۀ پاسخ: -163
  .دآي يم همه هاي لب به خنده كنند، گشايي گره گريكد ي از مردم اگر دگوي يم شاعر تيب نيا  در  
  ها: گزينه ساير بررسي  
 يا پسـته( دهد يم دست از را خود سر باشد، خندان كه اي پسته ا،يدن يمانمه در چراكه ،)ببند را خنده دهانِ( بزن خنده دهانِ بر هرمُ :2 گزينۀ  

  ).خورد ينم يمهمان در يكس را دربسته ۀپست اما شود، يم خورده ،باشد باز دهانش كه
 گل كه شود يم نيگلچ به دادن جرئت باعث گل دنيخند  كه همانطور برد، يم غارت به را ييبا يز  )بشاش و خندان ٔهچهر( واكرده ۀجبه :3 گزينۀ  
  .نديبچ را

  )يبمان سالم تا نخند( بخند ،يشو شناور خود خون در گل مثل خواهي يم اگر .دارد دنبال به را هيگر  وقت، يب ٔهخند :4 گزينۀ  
  4 گزينۀ پاسخ: -164
  يزندگ بودن عشق با /مرگ عشق بدون ):دوم مصراع مخصوصاً( 4 تيب و سؤال صورت مفهوم  
  ها: زينهگ ساير مفهوم بررسي  
  .است عاشقان ۀعالق مورد عشق، در دادن جان و دنيكش يسخت :1 گزينۀ  
  .كند درك را عشق تواند ينم عقل :2 گزينۀ  
  .كشند يم يسخت همه عشق در :3 گزينۀ  
  1 گزينۀ پاسخ: -165
  ها: گزينه بررسي  
  ).ندارد را مالمت تحمل پس( نكند مالمتش كه دگوي يم مخاطبش به شاعر :1 گزينۀ  
  .است عاشق يارزشمند  باعث مالمت و ترسد ينم مالمت از عاشق است، الزم عشق راه در دنيكش مالمت :4 تا 2 هاي گزينه  

  اختصاصياختصاصي  عربـيعربـي
  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۶۶

   شـده آغـاز او جهـل جهلُـه: بـدأ هـا)/ گزینـه سـایر (رد اسـت شـده دانـا عاملـاً: أصـبح هـا)/ گزینه سایر (رد شود می محسوب عامل عاملاً: یُعترب  

  )۴ و ۲ های گزینه (رد

  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۶۷

   »کـان« وجـود دلیل بـه »داد مـی گـوش حتامً  إستامعاً: ... یستمع« ها)/ گزینه سایر (رد است نکره »بود مؤّدبی آموز دانش مؤّدٌب: طالٌب  کان«  

   است. نشده ترجمه »الطّالب« ،۲ و ۱ های گزینه در ها)/ گزینه سایر (رد است استمراری ماضی جمله ابتدای در

  ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۶۸

   اسـت مضـارع »کنـد مـی رشـد تنمـو:« )/۲ و ۱ هـای گزینـه (رد اسـت معرفـه »الّشـجرة« )/۳ و ۲ هـای گزینـه (رد آنکـه کیست ي:الّذ ذا من  

  )۳ و ۱ های گزینه (رد است نکره »تازه و تر هایی شاخه نرضة: غصون« )/۳ و ۲ های گزینه (رد
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  ۱ گزینۀ اسخ:پ -۱۶۹

 دوسـت أحـّب: کنـُت « )/۲ گزینـۀ (رد کردنـد شـاد فرّحـوا: )/۴ گزینـۀ (رد چـرا ملـاذا: )/۴ گزینۀ (رد است منفی ماضی »نفهمیدم فهمُت: ما«  

  ها) گزینه سایر (رد بودم می امیدوار أرجو: (کنُت) ها)/ گزینه سایر (رد است استمراری ماضی »داشتم می

  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۷۰

   ها: گزینه سایر یبررس  

   است. نادرست که شده ترجمه »األعامل« برای صفت »دامئاً « )۱  

   جوانان از بسیاری الّشباب: من کثیراً  )۲  

  برسند شاید گاهی، یَصلوَن: قد )۴  

  ۱ گزینۀ پاسخ: -۱۷۱

  گرداند! می صابران از را ما است، رسیده ما به آنچه بر صرب هامنا :۱ گزینۀ درست ترجمۀ  

  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۷۲

 )/۴ و ۳ هـای گزینه (رد بغریزتها خود: غریزۀ با )/۴ و ۱ های گزینه (رد الحیوانات بعض حیوانات: بعضی )/۴ و ۱ های گزینه (رد تَعرِفُ  شناسد: می  

  )۴ و ۳ های گزینه (رد است معرفه »الطّّبّیة األعشاب دارویی: گیاهان«

  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۷۳

 اسـم »تـر ارزان أرخـص:« هـا)/ گزینـه سـایر (رد اسـت مجهول »شود می برده کار به تُستخَدُم:« )/۴ و ۱ های گزینه (رد تحقیق بررسی، دراسة:  

  )۴ و ۱ های گزینه (رد است تفضیل

  ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۷۴

  شود! می ناقص کالم شود، کامل عقل هرگاه عبارت: ترجمۀ  

   است. پرداخته »گفنت سخن کم و تعّقل اهّمّیت« به موردنظر عبارت که حالی در ستا مطرح »گویندگان و کالم به اهّمّیت« ،۴ گزینۀ در  

  ۱ گزینۀ پاسخ: -۱۷۵

   ها: گزینه سایر بررسی  

  نکرة  معرفة )۲  

  ثاليثّ  مجرّد  ثاليثّ  مزید )۳  

  معرب  يّ مبن )۴  

  ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۷۶

   ها: گزینه سایر بررسی  

  مؤنّث شجرة، مفرده: أو مذکّر جر،ش مفرده:  مؤنّث شجر، مفرده: )۱  

  مثر مفرده  مثمر مفرده )۲  

  متعدٍّ   الزم )۳  

  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۷۷

   ها: گزینه سایر بررسی  

  مجرور و إلیه مضاف  الجرّ  بحرف مجرور )۱  

  نکرة  معرفة )۳  

  »إفعال« باب من  »إفتعال« باب من )۴  

  ۱ گزینۀ پاسخ: -۱۷۸

 و اسـت »افعـال« بـاب از مزیـد ثالثی »أِرسعَ « همچنین بیاید. »یَلَتِفتوا لَم« صورت به باید و است »افتعال« باب از مزید ثالثی »یَلَتَفتوا لَم«  

   بیاید. »أَرسعَ « صورت به باید

  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۷۹

   هستند. »أحّب  و أطول أحسن، أسَعی،« ترتیب به ها گزینه سایر در تفضیل های اسم  

   هستند. »افعال« باب مزید ثالثی از ماضی فعل »أصلَحَ « و »أهدی« ،۳ گزینۀ در  

  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۸۰

  شود. می آغاز ۷:۴۰ ساعت در عمومی کتابخانۀ کارهای  

  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۸۱

   ها: گزینه بررسی  

   است. منصوب و »یرَحمُ « فعل برای مفعول »من« )۲   است. مجرور و »کّل « مضاف برای إلیه مضاف »من« )۱  

   است. مرفوع و »یندم ال« فعل برای فاعل »من« )۴   است. مرفوع و اسمیه جملۀ خرب »من« )۳  
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  ۱ گزینۀ پاسخ: -۱۸۲

   است. »الجمیلة« صفت برای موصوف هم و »الّشاعر« الیه مضاف برای مضاف هم »قصیدة« ،۱ گزینۀ در  

  ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۸۳

 مطلـق مفعـول »رغبـة و عمـل حصـوالً،« ترتیـب به ها گزینه سایر در است. »تحتاج« فعل ایبر  تأکیدی مطلق مفعول »إحتیاجاً « ،۴ گزینۀ در  

   هستند. نوعی

  ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۸۴

   ها: گزینه سایر بررسی  

  حالیه جملۀ  »تحسبونَ  أنتم و« )۱  

  حالیه جملۀ  ...» یحتاج هو و« )۲  

  حالیه جملۀ  »قلیلة يه و« )۳  

  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۸۵

  است. نشده ذکر منه مستثنی اما ،است مستثنی »الطّیور« ،۳ ینۀگز در  

   ها: گزینه سایر در منه مستثنی  

  مواطنونا )۴  أصدقايئ )۲  طالباُت  )۱  

  تاريـختاريـخ
  4 گزينۀ :پاسخ -186
 محاسـبۀ براي ها آن چنين،هم شد. مي اضافه دوازدهم ماه آخر به اضافي، روز پنج و شد مي تقسيم روزه 30 ماه 12 به سال مصري، شماري گاه در  

  كردند. مي محاسبه روز 366 را سال يعني گرفتند؛ مي كبيسه قولي به و افزودند مي سال به روز يك سال چهار هر اضافي، روز شبانه چهارم يك
  1 گزينۀ :پاسخ -187
 كـرد صادر فرماني و گرويد مسيحيت به خود اتورامپر  اين زيرا يافت؛ اي سابقه بي رونق مسيحيت دين (كنستانتين)، قسطنطين امپراتور زمان در  

   كرد. مي تضمين روم امپراتوري محدودٔه در را دين اين آزادي كه
  شد. روم امپراتوري رسمي دين مسيحيت، ازكنستانتين، بعد سال 50 حدود توجه:  
  4 گزينۀ :پاسخ -188
 كـار سر بر اشكانيان جاي به ساسانيان سلسلۀ و خورد شكست ساساني نبابكا  اردشير از فارس، در چهارم، اردوان يعني اشكاني شهريار آخرين  

  آمد.
  1 گزينۀ :پاسخ -189
   كنند. ضرب نقره سكۀ توانستند مي پادشاه اجازٔه با فقط ها) (ساتراپ ها شهرب و بود شاهان انحصار در طال سكۀ ضرب باستان، دورٔه در  
  2 گزينۀ :پاسخ -190

 دارند. اشكاني ريشۀ و اصل »منيژه و بيژن« داستان مانند شاهنامه هاي داستان برخي زياد، بسيار احتمال به  
  3 گزينۀ :پاسخ -191

  است. ق. 725 سال تا قديم ايام از سيستان تاريخ موضوع در ناشناخته، مؤلفي از سيستان تاريخ محلي، هاي تاريخ ترين معروف از يكي  
  1 گزينۀ :پاسخ -192
 كردند متمركز توانمند شاگردان تربيت و منحرف فكري هاي جريان با مبارزه اسالم، ترويج بر را خود كوشش شيعه انامام ، سجاد امام از پس  
 آوردند. وجود به »بيت اهل مكتب« عنوان با اسالمي معارف از اي منظومه و
  1 گزينۀ :پاسخ -193
 شكسـت ايـران مرزهاي مجاور عرب هاي قبيله از ساساني، اهيانسپ از اي دسته خسروپرويز، توسط لخمي) (اعراب لخميان دولت حذف از پس  

 هـاي آبـادي و ها كاروان به هجوم براي آنان تحريك و تشويق باعث و ريخت فرو اعراب چشم در ساسانيان عظمت واقعه، اين نتيجۀ در خوردند.
 شد. ايران مرزي

  4 گزينۀ :پاسخ -194
 است. رنسانس) عصر ايتاليايي (نقاش داوينچي لئوناردو ايه نقاشي مشهورترين از يكي »آخر شام« تابلوي  
  3 گزينۀ :پاسخ -195
 امپراتـور، و پاپ به و كردند حمايت لوتر از آلماني شاهزادگان ولي كند، سركوب را او تا خواست روم مقدس امپراتور از لوتر مارتين تكفير با پاپ،  

 شدند. معروف كنندگان) تراض(اع پروتستان به آنان دليل، همين به كردند؛ اعتراض
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  3 گزينۀ :پاسخ -196
 را اميركبيـر قتـل واقعيـت كـه است كسي نخستين بوده، گويي تملق منتقدان از كه ناصري عصر مورخان از يكي خورموجي، محمدجعفر ميرزا  

 است. داده بازتاب
  2 گزينۀ :پاسخ -197
  گرفت: شكل مهم اجتماعي و اقتصادي پيامد دو صنعتي، انقالب نتيجۀ در  
  آفريقاي و آسيايي كشورهاي غارت و استعمار گسترش )1  
 اروپا داخل در كارگران از كشي بهره و استثمار افزايش )2  
  3 گزينۀ :پاسخ -198
 كردند. مي رسيدگي ارث و ملكي خانوادگي، دعواهاي مانند مدني دعاوي به شرع محاكم قاجار، عصر در  
  3 گزينۀ :پاسخ -199
 سـرخوردگي و يـأس باعـث امر اين و گرفت شدت خواهان مشروطه ميان داخلي اختالف و درگيري و اختالف نوري، اهللا فضل شيخ ماعدا از پس  

 شد. مشروطه موافق روحانيون
  4 گزينۀ :پاسخ -200

  رد.ك اجرا را نفت بدون اقتصاد برنامۀ انگلستان، اقتصادي هاي تحريم و تهديدها با مقابله براي مصدق دكتر دولت  

  جغرافياجغرافيا
   2 گزينۀ :پاسخ -201

   يـز؟)،چ چـه  پديـده (ماهيـت ريزگردهـا بحـران آمـدن پديـد موجـب چـرا؟)،  پديده وقوع (علت اخير هاي سال در سالي خشك تداوم  
   است. شده موقع؟) چه  پديده وقوع (زمان سال مختلف هاي فصل در كجا؟)  پديده وقوع (مكان آسيا غربي جنوب كشورهاي در

   4 گزينۀ :پاسخ -202
   است. شرقي بخش از بيشتر غربي بخش در ها كوه عمومي شيب زاگرس،  كوه رشته در  
  ها: گزينه ساير نادرستي علت  
  است. شرقي جنوب -غربي شمال زاگرس، كوه رشته جهت :1 گزينۀ  
  آن. ويژگي نه دارد؛ اشاره زاگرس كوه رشته گيري شكل نحؤه به :2 گزينۀ  
   جاري. هاي آب نه است، بوده شديد جوي هاي ريزش شده، زاگرس هاي كوه فرسايش باعث كه عاملي :3 گزينۀ  
   1 گزينۀ :پاسخ -203
   شود. مي انجام كندي به اي رودخانه فرسايش و هستند اتفاقي و طغياني بيشتر رودها ما، كشور خشك نسبتاً مناطق در  
   2 گزينۀ :پاسخ -204
   نمود. اشاره كشت، وضعيت بهتر كنترل و جا همه و سال طول در توليد آب، مصرف كاهش به توان مي اي، گلخانه تكش از استفاده مزاياي از  
   3 گزينۀ :پاسخ -205
 ،شـود مي ديده ناحيه مركز در بيشتر اگرچه همگوني اين است؛ آن در انساني و طبيعي عناصر نسبي همگوني و وحدت ناحيه، هر اصلي ويژگي  

   دارد. وجود ناحيه سطح تمام در اما
   2 گزينۀ :پاسخ -206
  امر اين كنند. مي استفاده خورشيدي انرژي توليد براي خورشيد نور از خورشيدي هاي صفحه از استفاده با ها ژاپني كه دهد مي نشان سؤال تصوير  

 بـه نـواحي يعني زنند؛ مي عمل به دست شرايط آن بچارچو  در ها انسان و كند مي ارائه ها انسان به را خاصي شرايط ناحيه، هر كه است آن مؤيد
   دهند. مي شكل انسان هاي فعاليت

   1 گزينۀ :پاسخ -207
 و مرتفـع نـواحي بـارش، نـوع اين در است. (ناهمواري) كوهستاني نوع از بارندگي البرز، كوه رشته وجود دليل به خزر، درياي سواحل در بارندگي  

 امتـداد در هـوا تـودٔه ،بنـابراين ؛كند حركت افقي طور به مرطوب هواي كه شوند مي آن از مانع دارند، كه يجهت و شكل به توجه با ها كوهستان
   شود. مي بارش موجب و دارد نگه خود در را رطوبت تواند نمي ديگر و يابد مي كاهش آن دماي صعود، هنگام و رود مي باال قله طرف به كوه دامنۀ

   3 گزينۀ :پاسخ -208
 بـه هـا آن انتقال و مكان يك از ذرات شدن كنده حاصل فرسايش نوع اين هاست. بيابان در »كاوشي« فرسايش اَشكال از يكي ياردانگ يا كلوت  

  است. ديگر هاي مكان
   3 گزينۀ :پاسخ -209
 و غـذا تأمين امروز، بشر هاي نينگرا و نيازهاي از يكي دهند. مي تشكيل آن به وابسته هاي فعاليت و كشاورزي را اول نوع اقتصادي هاي فعاليت  

   رود. مي شمار به اقتصادي مهم بسيار فعاليت يك كشاورزي بنابراين، است، غذايي امنيت



 

27 

   4 گزينۀ :پاسخ -210
 حيـات ادامـۀ امكان كه است بنيادين عنصر اين حفظ با تنها ندارد. مفهومي و معنا كشور آن بدون كه است كشور يك بنيادين عنصر ،»ملت«  

   شود. مي فراهم كشوري هر يبرا
  1 گزينۀ :پاسخ -211

 علـت بـه شهر اين نيست. كشور پايتخت همواره البته كه است كشور يك يا استان ناحيه، يك شهر ترين مهم و ترين بزرگ مادرشهر، يا متروپل  
   دارد. اي گسترده نفوذ آستانۀ و گيرد مي قرار ها سكونتگاه هرم رأس در متنوع، خدمات ارائۀ

   4 گزينۀ :پاسخ -212
 زيـادي نابرابري و شكاف روستانشينان و شهرنشينان درآمد بين رو، همين از است، وابسته كشاورزي از حاصل درآمد به عمدتاً روستاييان زندگي  

  دارد. وجود
   1 گزينۀ :پاسخ -213
 و شهر مادر چند يا يك در جمعيت انبوهي و تمركز از بايد زيرا است؛ سرزمين آمايش هاي برنامه مهم هاي ويژگي از يكي جمعيت، متوازن توزيع  

  شود. پيشگيري بزرگ شهرهاي به كوچك شهرهاي و روستاها از رويه بي مهاجرت
   2 گزينۀ :پاسخ -214
 صحيح كه تاس كرده فرض نادرست را (د) و (الف) عبارات يعني است؛ كرده معرفي سؤال اين درست پاسخ عنوان به را 2 گزينۀ سنجش، سازمان  

 متوسـط ريلـي ونقل حمل براي پايانه احداث هزينۀ اگرچه زيرا باشد؛ سؤال اين براي تري درست پاسخ ،3 گزينۀ رسد مي نظر به رسد. نمي نظر به
 زيـاد وموتيوهـالوك و هـا واگن خريد يا توليد نيز و بلندي و پستي و موانع داراي نواحي در ويژه به آهن، خطوط احداث هزينۀ اما شود، مي برآورد
  ج). عبارت (نادرستي شود مي خاك فرسايش باعث خاكي هاي جاده كردن آسفالت و ها تونل و ها جاده احدات ب). عبارت (نادرستي است

   3 گزينۀ :پاسخ -215
 و كشـيدگي وجبم ابتدا در حركات اين شود. مي هم به نسبت زمين پوستۀ صفحات حركت موجب مذاب، مواد حركت زمين، فوقاني گوشتۀ در  

 امتـداد در ناگهـاني طـور بـه هـا سنگ نتيجه، در كنند. مي ايجاد گسل نام به هايي شكستگي يابند، ادامه اگر و شوند مي زمين پوستۀ فشردگي
   شود. مي آزاد لرزه زمين صورت به زيادي انرژي گسل، جايي جابه با و شكنند مي ها گسل

  شود. نمي محسوب لرزه زمين عامل خود خودي به است، شده تشكيل پليت نام به صفحاتي از و نيست يكپارچه زمين پوستۀ اينكه توجه:  

  اجتماعياجتماعي  علومعلوم
   3 گزينۀ :پاسخ -216
  است. اجتماعي پديدٔه يك دوستان گروه ■  
  هنري اثر خلق  نامند. مي سازي دروني را اجتماعي كنش طريق از اجتماعي هاي پديده آمدن وجود به اجتماعي، متفكران ■  
  كند. مي مطرح را اجتماعي هاي محدوديت و ها فرصت ادب، آدابِ ■  
  است. اجتماعي كنش يك رانندگي و راهنمايي قوانين رعايت ■  
   2 گزينۀ :پاسخ -217
 در كـار اين است. شده دنبال مختلفي هاي صورت به غربي استعمارگران سوي از مختلف ادوار در و دارد طوالني تاريخي ايران به اقتصادي هجوم  

 كاالهـاي و افـزار جنـگ فروش نفت، تاراج طريق از پهلوي دورٔه در و و... رژي رويتر، امتياز مانند مختلف امتيازات اخذ براي تالش با قاجار زمان
  شد. انجام ايران ملت خودباوري روح ويژه به ملي توليد هاي بنيان تخريب و مونتاژ صنايع و مصرفي

   2 گزينۀ :پاسخ -218
  كنند. مي انكار را سرنوشتشان تعيين در ها انسان نقش ها آن اند. غيرمسؤل و جبرگرا ها فرهنگ برخي ■  
  نيست. مستقلي هدف دنيا آبادي ،ديني و معنوي فرهنگ در ■  
 مشكالت و مسائل يننخست نيز طبيعت منظر، همين از ولي داد، مي نويد خود بر را طبيعت بر پيروزي و تسلط صنعتي، انقالب با مدرن انسان ■  

  داد. نشان را خود
  دارد. بسياري اهميت جهاني فرهنگ در ها آن شمردن محترم و ها تفاوت قبول ■  
   1 گزينۀ :پاسخ -219
  آوردند. روي آن به و شدند آشنا اسالمي فرهنگ با تجارت طريق از شرقي جنوب آسياي مسلمانان ■  
 و نيكاراگوئـه كوبا، هائيتي، نظير مناطقي و كردند نابود را پوست سرخ ميليون پانزده خود، سلطۀ أمينت براي آمريكا قارٔه به هجوم در اروپاييان ■  

  كردند. خالي جمعيت از داشتند، بااليي جمعيتي تراكم كه را ونزوئال سواحل
  .برداشت گام ديني پوشش حذف سوي به خود، دنيوي ابعاد گسترش و بسط براي غرب فرهنگ رنسانس دورٔه در ■  



 

28 

   1 گزينۀ :پاسخ -220
 بـرخالف هـا آن آمدند. پديد كليسا قدرت افول با غربي اروپاي در بار نخستين كه بودند جديد اقتصادي -سياسي هاي حاكميت ها، ملت -دولت  

  است. قومي و ناسيوناليستي اغلب ها آن هويت بودند. سكوالر كامالً و شناختند نمي معنوي و ديني هويت با را خود پيشين، هاي حاكميت
   2 گزينۀ :پاسخ -221
  عالم به نسبت ماركس رويكرد  غرب فرهنگ هاي بنيان چارچوب در خود جامعۀ هاي چالش حل به پرداختن ■  
  استعمارزده و استعمارگر اصطالح  فقير كشورهاي مشكل عنوان به فرهنگي خودباختگي ■  
  هانتينگتون ريۀنظ  دانستن غرب تهديد ترين بزرگ را اسالمي فرهنگ ■  
   3 گزينۀ :پاسخ -222
  شود. مي مرگ و كهولت گرفتار شود، مواجه دروني هاي بست بن و ها كاستي با اجتماعي جهان يك اگر ■  
 ظهـور و بروز فرصت، كليسا، دنياطلب رقيبان عنوان به محلي هاي قدرت و پادشاهان رنسانس، دوران در تا شد سبب كليسا اقتدار فروريختن ■  

  كنند. اپيد
  كنند. مي منتقل استعمارزده كشورهاي به را وابسته صنايع برخي مصرف: بازار اقتضاي به غربي كشورهاي ■  
   4 گزينۀ :پاسخ -223
  ساخت. جنگ درگير نيز را كودكان و زنان غيرنظاميان، و شد كشيده شهرها درون به نماند، محدود مرزها به دوم جهاني جنگ  
  بود. شده خاموش تازگي به كره جنگ آتش كه شد زآغا زماني ويتنام جنگ  
  نگرفت. خود به نيز ديني و مذهبي ظاهر و نداشت ديني منشأ جنگ، دو اين از يك هيچ  
   3 گزينۀ :پاسخ -224
 كه ابزارهايي از ستفادها با بينند، مي كه هايي آسيب وجود با داران سرمايه البته گيرد. دربرمي را جامعه تمامي اقتصادي بحران به مربوط هاي آسيب  

 بـا اغلب اقتصادي بحران دليل، همين به دهند؛ مي انتقال خرد توليدكنندگان و ضعيف اقشار به را اقتصادي هاي بحران از ناشي فشارهاي دارند،
  شود. مي افزوده آن دامنۀ بر و خورد مي پيوند غنا و فقر چالش

   3 گزينۀ :پاسخ -225
  محيطي زيست بحران  اي فرامنطقه و اي منطقه و سياسي اختالفات ■  
  پيرامون و مركز  غربي جوامع ضعيف اقشار و كارگران روزي تأمين ■  
  غنا و فقر چالش  ها نوانخانه مدافع فيلسوفان گرفتن سخره به ■  
   2 گزينۀ :پاسخ -226
  جديد غرب  روسو فلسفۀ پيدايش ■  
  رنسانس  دنياگرايانه جريان با ها آناباپتيست مخالفت ■  
  پسامدرن  غرب جهان نخبگان توسط ديني هاي سنت وجوي جست ■  
  سكوالر  آتاتورك توسط موزه به اياصوفيا مسجد تبديل ■  
   4 گزينۀ :پاسخ -227
  اجتماعي انقالب  سياسي ساختار تغيير ■  
  سوسياليستي جوامع تحقق  افراد آزادي بردن بين از ■  
  غرب دموكراسي ليبرال نظام غلبۀ و شرق بلوك فروپاشي  فوكوياما نظر از بشر سيسيا عقيدتي مبارزات پايان ■  
   4 گزينۀ :پاسخ -228
  دانست. مي تحميلي و عارضي امري را جنگ كنت  
  كند. مي ياد ها تمدن جنگ عنوان با معاصر جهان در ها درگيري مرحلۀ آخرين از هانتينگتون  
  داند. مي علم آيند مي دست به تجربي هاي روش با كه را علومي فقط وبر ماكس  
   1 گزينۀ :پاسخ -229
 و كنـد مـي انكار است، زندگي از حاصل دانش عمومي، دانش و واقعيت كشف راه علمي، دانش كه را ادعا اين اول، رويكرد با تقابل در ديدگاه اين  

 بـراي هـا انسـان كه هستند آن بازسازي و خلق بلكه نيستند، تواقعي بازخواني و كشف ها دانش داند. مي زندگي از حاصل دانش را ها دانش همۀ
  كنند. مي توليد خود زندگي به دادن سامان

   3 گزينۀ :پاسخ -230
  زنند. مي عمل به دست خود ذهني معاني اساس بر كنشگران كه باورند اين بر تبييني، رويكرد با تقابل در تفسيري شناسان جامعه اول: قسمت ■  
  هستند. اجتماعي هاي ارزش دربارٔه علمي داوري براي راهي يافتن دنبال به انتقادي شناسان امعهج دوم: قسمت ■  
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   2 گزينۀ :پاسخ -231
  گيرند. مي كار به خود منافع جهت در را قدرت و نيستند مسؤل مردم اكثريت برابر در كه داران سرمايه از اقليتي حكومت مانند اُليگارشي ■  
  اند. بوده برخوردار طبقاتي امتيازات از كه است نخبگاني حكومت آريستوكراسي ■  
  است. شده دانسته مونارشي هاي حكومت جمله از كاتوليك جهاني كليساي و واتيكان بر پاپ حكومت ■  
   4 گزينۀ :پاسخ -232
 را تـر مطلـوب وضـع كـه هسـتند ييمعيارها  و ها مدرك دنبال به مطلوب، وضعيت سوي به موجود واقعيت از عبور براي انتقادي شناسان جامعه  

  دهند. مي ارائه راهكارهايي موجود وضع از عبور براي و كنند شناسايي
   2 گزينۀ :پاسخ -233
  زيرا: دانند مي ناعادالنه را اول رويكرد  
 متولـد بـاال اجتمـاعي طبقـۀ در كـه افـرادي با برابر تالش و شايستگي داشتن با حتي شوند مي متولد پايين اجتماعي طبقۀ در كه افرادي )1  

  ندارند. رقابت امكان سادگي به شوند، مي
  نيست. يكسان رقابت آغاز نقطۀ )2  
  نيست. سازگار انساني فطرت با )3  
   1 گزينۀ :پاسخ -234
  اجتماعي قواعد فايدٔه  اجتماعي زندگي در ما مشاركت امكان نمودن فراهم ■  
  انتقادي شناسان جامعه رويكرد  گر ركوبس ساختارهاي از علمي انتقاد ضرورت بر تأكيد ■  
  دموكراسي ليبرال ويژگي  دانستن اجتماعي ارزش مهمترين عنوان به را آزادي ■  
  تكثرگرا مدل  انتقادي و سياسي مشترك ساختار يك وجود دانستن ضروري ■  
   4 گزينۀ :پاسخ -235
  دارد. بيشتري اهميت ها هپديد  ذهني بعد اجتماعي، جهان در زيرا: است نادرست اول عبارت  
  شد. شناختي معرفت بحران دچار غرب فرهنگ گرايي حس افول با بيستم قرن پايان از زيرا: است، نادرست دوم عبارت  
  است. محلي دانش تفسير بدانيم، شمول جهان دانش را تبيين اگر زيرا: است، نادرست چهارم عبارت  

  منطقمنطق  وو  فلسفهفلسفه
  2 گزينۀ :پاسخ -236
 منطـق از استفاده بنابراين ؛كنيم گيري تصميم درست و كنيم فكر درست خواهيم مي زيرا نيازمنديم؛ منطق به خود زندگي سراسر در ما از هريك  

  است. گريزناپذير بشر، ذهني هاي فعاليت و علوم همۀ در
  يابيم. مي تدس مجهول تصور به معلوم تصورات كمك به تعريف در يعني است. صحيح مطلب اين برعكس :1 گزينۀ  
  منطق. ابزار ها دانش ساير نه است، رياضيات جمله از ها دانش ساير ابزار منطق :3 گزينۀ  
  نيست. تصوري هيچ ضمن در »داشتن وجود« پس ،نداريم كاري مفهوم نداشتن يا داشتن واقعيت به تصور در :4 گزينۀ  
  2 گزينۀ :پاسخ -237
 ؛پشـيمانم كرديـد، راهنمـايي مرا شما اينكه از من )2 پشيمانم. كردم، راهنمايي را شما اينكه از من )1 باشد: داشته تواند مي معنا دو عبارت اين  

  دارد. عبارات در ابهام بنابراين
 مغالطـۀ بخـواهيم اگر است. داده نام تغيير »ضمير مرجع در ابهام« مغالطۀ به بعد، به 97 چاپ منطق كتاب در »عبارات در ابهام« مغالطۀ تذكر:  
 دو خـود، درون در »راهنمايي« مصدر كه بگوييم توانيم مي دهيم، تطبيق »ضمير مرجع در ابهام« مغالطۀ بر نحوي به را گزينه اين در هشد  طرحم

 فـاعلي ضـمير مرجـع است ممكن هم نيست. مشخص ضمير دو اين مرجع و است مفعولي ديگري و فاعلي يك كه دارد مستتر و پنهان ضمير
 گفـت توان مي يعني است. ممكن برعكسش هم و كردم) راهنمايي را شما من (يعني باشد »شما« آن، مفعولي ضمير مرجع و »من« ،»راهنمايي«

   كرديد). راهنمايي مرا شما (يعني است »من« آن، مفعولي ضمير مرجع و »شما« ،»راهنمايي« فاعلي ضمير مرجع
 است اين جمله معناي باشد، »ارزش« معناي به »قيمت« اگر نرخ. )2 ارزش. )1 است: يلفظ مشترك »قيمت« ولي ندارد، عبارات در ابهام :1 گزينۀ  

 محدود نرخ اينكه از (كنايه »ندارد نرخ تابلو اين« كه شود مي اين جمله معناي باشد، »نرخ« معناي به »قيمت« اگر و »است ارزش بي تابلو اين« كه
  است. لفظ اشتراك مغالطۀ پس ،ارزد) مي شتربي كنند، تعيين آن براي نرخي هر و ندارد معيّن و
  است. كيفيت) و نوع جهت از نظير (كم »نادر« يعني دوم »كميابِ« و »تعداد كم« يعني اول »كميابِ« زيرا ،است لفظ اشتراك مغالطۀ :3 گزينۀ  
 ذهنـي فراينـدهاي و رفتـار علمي مطالعۀ كه دانشي يعني التزامي داللت به »شناسي روان« زيرا است، ظاهري معناي به توسل مغالطۀ :4 گزينۀ  

  است. رفته كار به مطابقي) (معناي ها انسان هاي روان شناختن معناي به اينجا در اما ،دارد هبرعهد  را انسان
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  1 گزينۀ :پاسخ -238
 آشنا، آلماني، توريست يك« اند: كلي مفاهيم اين موردنظر، عبارت در اند. شده تعريف كلي مفاهيم بين فقط درسي كتاب در چهارگانه هاي نسبت  

 هم با ه،شد  ذكر كلي مفاهيم تمام ».ديروز و او من، امروز،« هستند: جزئي مفاهيم اين و »آمده اصفهان به اصفهاني، مادري زادٔه خبرنگار، عكاس،
  دارند. وجه من خصوص و عموم رابطۀ

  1 گزينۀ :پاسخ -239
 مفهـوم خـود (از نيسـت هم دوري و است) جاندار حواسي، داراي (هر است مانع ولي شود)، ينم گياهان (شامل نيست جامع ،»جاندار« تعريف  

  ).3 و 2 هاي گزينه (رد است) نكرده استفاده »جاندار«
 (رد است) استداللي و قياسي آن روش و است فلسفه »متافيزيك(« است جامع اما شود)، مي هم »رياضيات« (شامل نيست مانع ،»متافيزيك« تعريف  

  ).4 گزينۀ
  4 گزينۀ :پاسخ -240
 خاص اي محموله با كاميوني رانندگي فراموشي دليل را اسفند 10 در شده خورده غذاي نوع فراموشي چون ،است شده استفاده تمثيلي استدالل از  

 اتفـاقي خـوردن غذا زيرا ،است ناروا تمثيل اين است). فراموشي شده، داده تسري حكم و است تاريخ مشابهت، (وجه است گرفته روز همان در
 يك رانندگي اما ،كند فراموش است، خورده قبل ها ماه در يمعيّن روز در كه را غذاهايي نوع انسان كه است طبيعي و دهد مي رخ روز هر كه است

  ماند. مي ياد به كه است اتفاقي قانوني) غير (احتماالً ويژه محمولۀ يك با كاميون
  4 گزينۀ :پاسخ -241
 چـون كـه اسـت »شير« قضيه موضوع »شود مي ريش برعكس شير« جملۀ در باشد. جزئي مفهوم آن موضوع كه است اي قضيه خصيهش قضيۀ  

  است. جزئي مفهومي است، موردنظر »شده نوشته لفظ همين«
   شود. مي محسوب كلي مفهوم بنابراين ؛نيست موردنظر مشخص شير يك ها: گزينه ساير  
  3 گزينۀ :پاسخ -242
 يعنـي آن متـداخل بايد ،»است بيست آموز دانش اين نمرات همۀ« كه بپذيريم اگر بنابراين ؛شود مي نتيجه جزئي صدق كلي، صدق از داخلت در  

  بپذيريم. هم را »است بيست آموز دانش اين نمرات بعضي«
  گرفت. ديگر فطر  دربارٔه اي نتيجه توان نمي طرف، يك كذب از تضاد در هستند. متضاد قضيه دو اين :1 گزينۀ  
  گرفت. جزئي دربارٔه اي نتيجه توان نمي كلي كذب از تداخل در هستند. متداخل قضيه دو اين :2 گزينۀ  
  ندارد. الصدق الزم عكس جزئيه سالبۀ ولي ،هستند هم عكس قضيه دو اين :4 گزينۀ  
 اي نتيجه ،»)نيست ارزان كتابي هيچ« كذب (يعني رستد مطلب يك از زيرا كرد، رد شود مي هم قضايا محتواي به توجه با را 1 گزينۀ تذكر:  

 معلوم و اند درست ديگر گزينۀ سه هر محتوايي نظر از ديگر عبارت به دهد. نمي جواب ديگر هاي گزينه براي روش اين ولي است، گرفته نادرست
  محتوا. طريق از نه كنيد، حل منطقي قواعد طريق از هميشه را ها تست اينگونه شود مي توصيه بنابراين است؛ تست پاسخ يك كدام نيست

  3 گزينۀ :پاسخ -243
  است. برقرار اعتبار شرايط همۀ 3 گزينۀ در  
  است). منفي مقدمه دو هر در وسط (حد است شده نقض دوم شرط :1 گزينۀ  
  است). منفي مقدمه در و مثبت نتيجه در »الف(« است شده نقض سوم شرط :4 و 2 هاي گزينه  
  4 زينۀگ :پاسخ -244
 باشـد، مثلـث اي پيوسته مقدار اگر بنابراين ؛شوند مي كاذب هم با ولي شوند، نمي صادق هم با طرف دو زيرا است، مانعةالجمع منفصل قضيه اين  

 4 ۀگزين الف تداخل از ناميم). مي الف را قضيه (اين »نيست مثلث غيرشكلي هيچ« بنابراين ؛نيست مثلث باشد، غيرشكل اگر و نيست غيرشكل
  آيد. مي دست به

  اند. شده »شكل« و »غيرمثلث« به تبديل »مثلث« و »غيرشكل« زيرا ،آن مستوي عكس نه و است الف متقابل نه قضيه اين :1 گزينۀ  
  بود. خواهد كاذب بنابراين ؛است الف مستوي عكس نقيض :2 گزينۀ  
  است. كاذب بنابراين و الف نقيض :3 گزينۀ  
  است. صادق معنايي نظر از 4 گزينۀ فقط زيرا ،داد پاسخ شد مي هم ها گزينه محتواي به وجهت با را سؤال اين تذكر:  
  2 گزينۀ :پاسخ -245
 دارد، وجود علوم همۀ روش در قانونمندي است. شده »فلسفه« نام به دانشي ظهور موجب بنيادي سؤاالت به قانونمند پاسخ براي بشر هاي تالش  

  است. قياسي و عقلي استدالل همان كه است خاصي روش فلسفه روش ولي
  شود. نمي بررسي تجربي روش با فلسفي مسئلۀ هيچ :1 گزينۀ  
 نيست چنين ولي است، داشته وجود انساني حيات روزهاي آغازين از تفكر اين و نيست فيلسوفان خاص فلسفي تفكر كه است درست :3 گزينۀ  

  است. بعد به نوجواني دورٔه به مربوط بلكه دهد نشان را خود نوزادي) دوران (يعني انساني هر حيات روزهاي آغازين از كه
 حـذف 98 چاپ يازدهم فلسفۀ كتاب از »فلسفي حيرت« بحث (تذكر: روزمره مسائل نه است، فلسفي مسائل به مربوط فلسفي حيرت :4 گزينۀ  

  است). شده
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  3 گزينۀ :پاسخ -246
 بـه را شناسـي معرفـت و وجودشناسـي بنيادي قوانين كه هستند فلسفي هاي دانش از هدست آن مضاف)، هاي (فلسفه فلسفه دانش هاي شاخه  

 ماننـد هـايي حوزه در فيلسوفانه تأمل با ترتيب بدين كنند. مي بيان را وجود از محدودٔه آن بنيادي قوانين و سازند مي منتقل خاص هاي محدوده
  گيرد. مي شكل طبيعت فلسفۀ و تاريخ فلسفۀ دين، فلسفۀ اخالق، سفۀفل مانند فلسفه از هايي شاخه طبيعت، و تاريخ دين، اخالق،

  است. مضاف فلسفۀ بلكه نيست اولي فلسفۀ ارتباطي، پل :1 گزينۀ  
 اولي فلسفۀ بعد، به 98 چاپ يازدهم فلسفۀ كتاب در (تذكر: شود نمي فلسفه هاي شاخه شامل و است فلسفه اصلي بخش اولي فلسفۀ :2 گزينۀ  

  شود). مي فلسفه هاي شاخه و ريشه شامل و است شده محسوب فلسفه كل يعني امروزي لسفۀف دانش معادل
  بسازند. علوم هاي شاخه را فلسفه هاي شاخه بنيان اينكه نه شوند، مي ساخته فلسفه هاي شاخه در علوم هاي بنيان :4 گزينۀ  
  1 گزينۀ :پاسخ -247
 شـبيه صـورت، در نـه كه آدميان، و خدايان ميان در خدا ترين بزرگ خدا، يك فقط« گويد: مي و كند مي ياد يگانه خداي از روشني به گزنوفانس  

  است.) شده حذف 98 چاپ يازدهم فلسفۀ كتاب از كلي به او اعتقاد و گزنوفانس (تذكر: ».انديشه و فكر در نه و است فاني مخلوقات
 حقيقـت يـك را وجود او زيرا است) فلسفه اساسي مفاهيم از (بلكه نيست موجودات اساسي هاي ويژگي از »شدن« پارمنيدس نظر از :2 گزينۀ  

  داند. مي ثابت
 آتـش اينكه البته (تذكر: كند نابود و بسوزاند را موجودات اينكه نه است، عناصر ساير سازندٔه اوليۀ عنصر آتش بود معتقد هراكليتوس :3 گزينۀ  

  ).است شده حذف 98 چاپ فلسفۀ كتاب در است اوليه عنصر
 برخـي هـاي نوشته روي از توان مي بلكه شود نمي فهميده تالس خود آثار از هشد  ذكر مطلب و است نمانده باقي اي نوشته هيچ تالس از :4 گزينۀ  

  فهميد. را آن تالس، نظرات دربارٔه بعدي فيلسوفان
  .3 درس نه است، 4 درس به مربوط 98 چاپ يازدهم فلسفۀ كتاب در تست اين مطالب تذكر:  
  3 گزينۀ :پاسخ -248
 لـزوم منـادي خود سقراط نيست. دانايي از انسان بودن بهره بي آن معناي ولي است، سقراط سخن »خداست فقط حقيقي داناي« كه سخن اين  

 در كـه است اين خداوند بودن »حقيقي داناي« از مقصود بنابراين ؛داشت قبول را دانش از انسان مندي بهره امكان لذا و بود دانش وجوي جست
  داند. مي حقيقتاً را چيز همه كه خداست فقط زيرا ،باشد دانايي مدعي نبايد كس هيچ الهي، علم و جهان عظمت برابر

 راه دل به هراسي خطر از نبايد هرگز گرفت، پيش در را آن و يافت را درست راه كه كسي مردم! اي« گفت: دادگاه در سقراط :4 و 1 هاي گزينه  
 خطر هر يا مرگ ترس از كه است پسنديده آيا بياموزم، ديگران به را آن و بكوشم دانش وجوي جست در تا كرده مأمور مرا خداوند كه اكنون دهد.

  »سربتابم؟ الهي فرمان از ديگري
 كه كسي كه دانست مي ساده جهل برتري در را دلفي معبد سروش راز و كرد مي مقابله دانايي مدعيان مركب جهل با دليل اين به سقراط :2 گزينۀ  

  بود. نخواهد حقيقت و دانايي كسب پي در كند، مي دانايي ادعاي و است مركب جهل به مبتال
  4 گزينۀ :پاسخ -249
  است. مربوط شناخت قلمرو محدوديت به جمله اين  
 زيـرا نيسـت، مربـوط هـم »شـناخت نامكـا « به است. نكرده بيان مطلبي »آن ابزارهاي« يا »شناخت چيستي و ماهيت« دربارٔه ها: گزينه ساير  

  نيست. شناخت امكان نشانۀ ها واقعيت از بسياري نشناختن
  1 گزينۀ :پاسخ -250
 دسـت به ندارد، وجود گاه هيچ آن تجربي درك امكان كه هستي، كلّ دربارٔه سودمند هايي يافته تا دهد مي را امكان اين انسان به عقلي، شناخت  

 نـه است، بشر هاي دانسته بشري، هاي دانش از مقصود اينجا (در دهد قرار ها دانش ساير اساس خود، زندگي در را نيعقال هاي يافته اين و بياورد
  علمي). هاي رشته

 ولي ندارد، نياز ديگري شناختي منبع به و شود مي حاصل تأمل با صرفاً عقلي شناخت زيرا نيست، عقلي شناخت اقسام از »نگري درون« :2 گزينۀ  
 چاپ فلسفۀ كتاب از »نگري درون« اصطالح (تذكر: دارد. دروني هاي يافته به نياز بنابراين ؛شود مي حاصل دروني هاي يافته در تأمل با رينگ درون

  دارد.) وجود آن مفهوم ولي ،است شده حذف 98
  شود. مي حاصل محض) عقلي (استدالل محض تعقل واسطۀ با عقلي شناخت اما است، قلبي شناخت واسطه، بي شناخت :3 گزينۀ  
   است. تجربي و حسي هاي يافته از استفاده بدون عقلي شناخت :4 گزينۀ  
  1 گزينۀ :پاسخ -251
 كه آورد پديد را متعددي نظري اشكاالت عقلي، تفكر به آنان مهري بي و كردند تجربه به ها پوزيتيويست جمله از گرايان تجربه كه اي ويژه توجه  

 ندارد؛ را اي مسئله هر تبيين توانايي تجربه كه است اين يكي ها نارسايي اين جملۀ از آورد. حساب به آنان روش هاي رسايينا از را ها آن توان مي
 آن توانايي زيرا كند، اظهارنظر اخالقي بدهاي و خوب و طبيعت عالم از غير عوالمي وجود خدا، و مبدأ به جهان نياز دربارٔه تواند نمي تجربه مثالً

  ندارد. را بشري معرفت هاي حيطه از برخي به ورود توان و صالحيت پوزيتيويسم موردنظر علمي تجربۀ بنابراين ؛است تجربه و حس به محدود
  باشد. ها نارسايي اين از خودش اينكه نه آمد، وجود به گرايي تجربه هاي نارسايي پي در كه بود پراگماتيسم ديدگاه سودمندي، بودن مالك :2 گزينۀ  
  نبود. آن متوجه هم نظري اشكال هيچ و بود ها پوزيتيويست تأييد مورد مطلب اين :3 ۀگزين  
  باشد. ها نارسايي اين از خودش اينكه نه آمد، وجود به گرايي تجربه هاي نارسايي پي در كه است گرايان نسبي باور مطلب اين :4 گزينۀ  
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  2 گزينۀ :پاسخ -252
  است. بخت نيك است، »عدالت« و »شجاعت« ،»داري خويشتن« ،»حكمت« فضيلت چهار به آراسته كه انساني افالطون نظر از  
  كنند. مي نقض بود، افالطون تأكيد مورد كه را قوا بين عدالت گزينه، سه هر ها: گزينه ساير  
  4 گزينۀ :پاسخ -253
 حمـل، دليـل از تـوان نمي يعني است. دليل به يازن بي و ذاتي اولي حمل شوند، حمل آن بر اش تعريفي اجزاي يا شيء يك حقيقي تعريف وقتي  

 سـؤال »پالتين« بر »فلز« حمل دليل از توان نمي بنابراين ؛دارد وجود »بودن فلز« آن حقيقي تعريف در كه است فلز نوعي هم پالتين كرد. سؤال
  كرد.

  نيست. تعريف اين از جزئي يا موضوع حقيقي تعريف محمول كدام هيچ در ها: گزينه ساير  
  3 گزينۀ :پاسخ -254
 او وجود ضرورت پس ،است يافته ضرورت علت، سوي از بلكه نيست خودش ذات ناحيۀ از وجودش وجوب كه موجودي يعني بالغير الوجود واجب  

  است. ديگري ناحيۀ از
  شود. مي هم نيستند بالغير الوجود واجب كه ديو) (مثل ناموجود الوجودهاي ممكن شامل زيرا نيست، مانع تعريف اين :1 گزينۀ  
  ».چيستي« نه دهد، مي »هستي« علت، اينكه ضمن نيست. كردني دريافت آن براي »چيستي« لذا و »چيستي« خودِ يعني »ماهيت« :2 گزينۀ  
 نيسـت، جـامع تعريف اين بدانيم، دهنده وجوب را ماهيت كه فرض بر ثانياً آن. ماهيت نه شود، مي گرفته »علت وجود« از »وجوب« اوالً :4 گزينۀ  

 بالـذات الوجـود واجـب از را خـود وجـوب ولـي هستند، بالغير الوجود واجب گرچه ها معلول اين شود. نمي خدا واسطۀ بي هاي معلول شامل زيرا
 حالـت ذاتاً ماهيت، زيرا ،گيرند نمي نظر در ماهيت بالذات، الوجود واجب براي فلسفه در كه باشيد داشته توجه ديگر. ماهيت يك از نه اند، گرفته
   دارد. امكاني

  2 گزينۀ :پاسخ -255
 »علـت« خورشـيد كه شود مي تداعي چنين ما ذهن در زمين، شدن روشن و خورشيد مثل پديده دو مشاهدٔه تكرار براثر كه است معتقد هيوم  

 را چيـزي ايم كـرده عـادت ما كه ستا طريق اين از نيست. ها پديده توالي از ناشي رواني امر يك جز چيزي تداعي اين است. زمين شدن روشن
  است. عليت اصل به آدميان عمومي باور چرايي تبيين درصدد او نظريۀ بنابراين ؛بناميم ديگر چيزي علت

  داند. مي رواني امر يك را آن عليت، به باور چرايي تبيين هدف با صرفاً بلكه نيست عقل يا روان نقش تبيين درصدد نظريه اين :3 و 1 هاي گزينه  
  طبيعي. هاي علت كشف چگونگي به نه پردازد، مي عليت اصل درك چگونگي به نظريه اين :4 گزينۀ  
  1 گزينۀ :پاسخ -256
  كند. مي رد را سنخيت اصل نفي معناي به اتفاق پس ،داند مي (آفات) خاص امر يك را (بدي) خاص فعل نتيجۀ مصرع، اين  
  1 گزينۀ :پاسخ -257
  ».دارم تصوري ايم، شده خلق او وسيلۀ به ديگري چيزهر  و من خود كه قدير و عليم و نامتناهي حقيقتي از من« :دكارت استدالل اول مقدمۀ  
 از بلكـه نيسـت ديگري متناهي موجود هر و من از تصور اين پس، ام. متناهي موجودي من زيرا باشد؛ خودم از تواند نمي تصور اين« دوم: مقدمۀ  

  ».بدهد من به را ادراكي چنين تواند مي كه اوست است؛ نامتناهي وجود يك
  است. مبتني نامتناهي، خداي وجود به تصور اين نيازمندي و »خدا تصور« بر دكارت استدالل اساس بنابراين  
  3 گزينۀ :پاسخ -258
 اگـر حـال دارد. ديگري علت هم معلول اين ناچار، به باشد، معلول خودش هم علت آن كه باشد داشته علتي است موجود اكنون كه معلولي اگر  

 يعنـي برود، پيش نهايت بي تا بخواهد ها علت سلسلۀ اگر اكنون است. نيازمند سومي علت به شدن موجود براي باشد، معلول هم دوم علت اين
 و علـت هكـ دهـد مـي رخ وقتـي حالـت ايـن بنابراين ؛آيد مي پيش »نامتناهي علل تسلسل« نباشد، ديگري معلول كه نشود علتي به منتهي
  نشوند. غيرمعلول علت هيچ به منتهي هم، بر مترتب هاي معلول

 ،»الف« موجودِ سه اگر مثالً يعني است. سازگار هم ها معلول و علت از متناهي تعداد بودن دوري با بيان، اين :1 گزينۀ  
 اين در باشد، »الف« لولمع نيز »ج« و »ج« معلولِ  »ب« و »ب« معلولِ  »الف« كه صورتي به باشيم داشته »ج« و »ب«

 نداده رخ هم نامتناهي علل تسلسل و است ديگر علتي معلول علت، آن و است علتي معلول موجودي هر صورت،
  است.

  است. نامتناهي هاي معلول تسلسل بلكه نيست نامتناهي علل تسلسل اين :2 گزينۀ  
  ندهد. رخ هم تسلسلي و باشند واحد علت يك معلول همگي شمار بي موجودات اين است ممكن :4 گزينۀ  
  4 گزينۀ :پاسخ -259
 »جهـاني عقل« را آن كه عقلي، چنين به نيز افالطون شود. متّصل آن به بايد امور فهم براي انسان عقل كه بود عقلي وجود به معتقد پارمنيدس،  

  .است) شده حذف 99 چاپ دوازدهم فلسفۀ كتاب از مطلب اين (تذكر: داشت اعتقاد ناميد، مي
  دارند. خواني هم هراكليتوس انديشۀ با بيشتر و شوند نمي افالطون ديدگاه به مربوط ها: گزينه ساير  

þ²H

ZJ
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  2 گزينۀ :پاسخ -260
 نقش و آوريم مي دست به را ها آن معارف و احكام و انديشيم مي روايات و آيات در آن كمك به كه ابزاري نقش دارد. نقش دو ديني معرفت در عقل  

 2 گزينـۀ از غيـر ها گزينه همۀ گيرد. مي قرار استفاده مورد معرفت منبع يك عنوان به ها آن كنار در و روايات و آيات از مستقل دشخو  كه منبعي
 و كنـد مي اثبات را آن روايات و آيات از مستقل عقل كه است مطلبي پيامبران بر وحي نزول و نبوت لزوم اما ،دهند مي نشان را عقل ابزاري نقش
 فلسفۀ كتاب از مطلب اين (تذكر: شود. اثبات منابع اين طريق از خودش تواند نمي و است روايات و آيات به رجوع مقدمۀ مطلب، اين قتحقي در

  است.) شده حذف 99 چاپ دوازدهم

  شناسيشناسي  روانروان
  2 گزينۀ پاسخ: -261
   .است ها آن بودن ميتعم رقابليغ و يشخص ،يشهود يها روش يژگيو  نيتر  مهم  
  .است يعلم روش يژگيو  3 و 1 هاي نهيگز   
  2 گزينۀ پاسخ: -262
 هدفمان م،يهست ها دهيپد  چرايي و علت يبررس دنبال به يوقت .كنترل و بيني پيش تبيين، توصيف، از: عبارتند ترتيب به شناسي روان علم اهداف  

  .است »نييتب«
  4 گزينۀ پاسخ: -263
 شـود، فيـتعر  تـر قيدق ريمتغ چههر  .شود فيتعر  ينيع و قيدق صورت به ديبا  ريمتغ هر ،يمعل روش در كه است نيا  ياتيعمل فيتعر  از منظور  

  .است تر آسان هم ير يگ اندازه
  دارند. شباهت هم به است، تجربي علم اهداف از يكي كه »توصيف« و است علمي روش هاي ويژگي از يكي كه »عملياتي تعريف« كنيد دقت  
  شود. هدايت عملياتي تعريف و علمي روش هاي ويژگي سمت به بايد شما ذهن »علمي روش رد« لفظ به توجه با سؤال اين در  
  است. عملياتي تعريف مختص گيري) اندازه قابل و كمي (بيان عيني بيان اينكه ضمن  
  1 گزينۀ پاسخ: -264
  .شود يم ير يگ اندازه سهولت موجب ياتيعمل فيتعر  .افراد و اياش يها يژگيو  به عدد دادن نسبت يعني ير يگ اندازه  
  است. گيري اندازه براي اي وسيله (آزمون) :4 گزينۀ  
  1 گزينۀ پاسخ: -265
 بـه كـه است يراتييتغ از دسته آن يمعنا به يپختگ اي رسش .نديگو  يم رسش ،است يستيز  يآمادگ به وابسته كه ييرفتارها  به يشناس روان در  

 يپختگ اي رسش بر يحدود تا تواند يم زين يطيمح عوامل .رديگ يم انجام يعيطب ۀبرنام كي طبق زمان گذشت با و است وابسته يستيز  يآمادگ
  .بگذارد ريتأث

   :ها نهيگز  ريسا  بررسي  
   .دارند )ير يادگي( يطيمح عوامل به اشاره :4 و 2 هاي نهيگز   
  .است رشد شناسان روان كار زندگي طول در تغييرات بيني پيش :3 ۀنيگز   
  3 گزينۀ پاسخ: -266
 پس ،بود خواهد اثر يب او در تيترب باشد، داشته يبد  ذات يكس اگر است، فايده بي گنبد روي بر گردو داشتن نگه كه طور همان سوم: بيت مفهوم  

   .دهد يم نشان را يوراثت عوامل تياهم
  كنند. مي تأكيد يطيمح عوامل نقش بر ها نهيگز  ريسا   
  2 گزينۀ پاسخ: -267
 حجـم و شـود يم برابر دو قلب ٔهانداز و برابر سه شش، تيظرف و اندازه كه يطور  به كنند؛ يم دايپ يتوجه قابل رشد يداخل ياه اندام ينوجوان در  

   .ابدي يم شيافزا  زين خون يكل
   :ها نهيگز  ريسا  بررسي  
   .كنند يم تجربه يروان و يجسم يها طهيح از يار يبس در را ياديز  راتييتغ يناگهان طور به نوجوانان :1 ۀنيگز   
   .كند يم رييتغ سرعت به بدن تناسب و ابدي يم شيافزا  سرعت به بدن ٔهانداز ينوجوان در :3 ۀنيگز   
  .كنند يم يشتر يب رشد ها چهيماه وزن، و قد شيافزا  از پس سال كي حدود در :4 ۀنيگز   
  2 گزينۀ پاسخ: -268
  .ميكن يبند  طبقه مقوله كي در ها آن شباهت اساس بر را اياش ميدار  ليتما  معموالً ما مشابهت اصل اساس بر  
   :ها نهيگز  ريسا  بررسي  
  .مينيبب كامل صورت به را ناقص ياياش ،ميدار  ليتما  ما ليتكم اصل اساس بر :1 نهيگز   
  .وستهيرپيغ و منقطع نه م،ينيبب وستهيپ و متصل صورت به را اشكال ميدار  شيگرا  ما استمرار، اصل اساس بر :3 نهيگز   
  .شوند يم ادراك كل يك صورت به گروه كي ياجزا و كند ينم جاديا  يجامع درك نگر، جزء يها ش رو كه بودند باور نيا  بر گشتالت شناسان روان :4 نهيگز   
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  1 گزينۀ پاسخ: -269
 ۀارائ يساز  آماده ٔهديد پ در .بگيرد قرار آن هيشب محرك اي محرك همان نيشيپ ۀارائ ريثأ ت تحت يمعيّن محرك شناخت كه است زماني سازي آماده  
   .ميندار  كامل يآگاه موضوع نيا  به نسبت ما و كند يم آسان را يبعد  افتيدر  محرك، نيشيپ
   :ها نهيگز  ريسا  بررسي  
  .ميپرداز  يم محرك آن به كمتر و كمتر جيتدر  به كه ينحو به است خاص محرك به كردن عادت شامل ير يخوگ .است تمركز آفت ير يخوگ :2 ۀنيگز   
  .ميده يم قرار گروه كي در را هم به هيشب ياياش ما مشابهت اصل اساس بر :3 ۀنيگز   
  .مينيبب كامل صورت به را ناقص ياياش ،ميدار  ليتما  ما آن اساس بر كه است ليتكم اصل همان تقارب :4 ۀنيگز   
  3 گزينۀ پاسخ: -270
 يخـارج محـرك يعني .ميكن يم ادراكش خود ذهن در كه ستين يز يچ الزاماً ،ميكن يم حس را آنچه كه است نيا  نشانگر يادراك يخطاها وجود  

   نيست. واقعيت با مطابق آن ادراك اما دارد، وجود
  ها: گزينه بررسي  
  است. نگرفته صورت خطايي :4 و 1 هاي هنيگز   
  است. داده رخ توهم شود، مي ادراك ولي شود، نمي احساس و ندارد وجود خارجي محرك وقتي :2 نهيگز   
  1 گزينۀ پاسخ: -271
  )آوردن خاطر به( يابيباز  )3 يساز  رهيذخ اي اندوزش )2 )سپردن خاطر به( يرمزگردان )1 :از عبارتند بيترت به حافظه مراحل  
 خـاطر بـه را آن انـد نتوانسـته يول اند، داشته  نگه خود حافظه در امتحان روز تا را آن و اند سپرده خاطر به را مطلب آموزان دانش ال،ؤ س مثال در  
 به كه است نشانه حكم در خيابان يا كوچه يا پله راه در گرفتن قرار .اند شده مشكل دچار يابيباز  در يعني بكشند، رونيب خود حافظه از و اورنديب

  كند. مي كمك اطالعات بازيابي
  1 گزينۀ پاسخ: -272
 تابع عمدتاً كه هستند اكتشافي هاي روش ها گزينه ساير .است خورداربر  يشتر يب يعموم اعتبار از لذا است، همگان قبول مورد يليتحل يها روش  

  هستند. شخصي احساس و نظر
  4 گزينۀ پاسخ: -273
 شـدت بـه زمان گذشت با ها حل راه آن اعتبار اما ،رسند يم حل راه به زمان حداقل در و ندارند اطالعات قيعم پردازش به ازين ياكتشاف يها روش  

   .است يشخص احساس و نظر تابع عمدتاً ها روش نيا  .شود يم متزلزل
  .هستند يليتحل روش يژگيو  ها نهيگز  ريسا   
  ها: گزينه ساير بررسي  
  كنند. مي تبعيت مشخصي قواعد از تحليلي هاي روش :1 گزينۀ  
  كنند. مي تضمين را مسئله حل راه به دستيابي تحليلي هاي روش :2 گزينۀ  
  دارند. طالعاتا  عميق پردازش به نياز :3 گزينۀ  
  2 گزينۀ پاسخ: -274
 گـرانيد  كـه است نيا  فرد انتخاب ليدل روش نيا  در .كند يم اطاعت كوركورانه گرانيد  از كردن، فكر يجا به فرد هوابست ير يگ ميتصم سبك در  

  .نباشد يمناسب انتخاب ما يبرا ،است ممكن گرانيد  انتخاب كه يحال در اند، گرفته يميتصم نيچن
  4 گزينۀ پاسخ: -275
  .ميمواجه ها حل راه با مسئله حل در كه يحال در ،ميدار  كار و سر ها اولويت با ير يگ ميتصم در  
  4 گزينۀ پاسخ: -276
  .است عمل يبرا يآمادگ عنصر كي و ياحساس عنصر كي ،يشناخت عنصر كي يدارا نگرش هر  
  3 گزينۀ پاسخ: -277
 بـا شـدن سازگار يبرا است الزم و شود يم يزندگ در تعادل خوردن هم به باعث ير ييتغ نيچن .ستا يزندگ در رييتغ با روشدن روبه ،يروان فشار  

   »يزندگ ديجد  طيشرا  با سازگارشدن دوباره يبرا ازين«از است عبارت يروان فشار گفت توان يم نيبنابرا  م؛يكن تالش شتريب ديجد  طيشرا 
  4 گزينۀ پاسخ: -278
   .دارد نام تعارض كه ميكن يم تجربه را يند يناخوشا  يعاطف حالت م،ينباش ير يگ ميتصم به قادر يول ،مير يبگ ميتصم ديبا  حتماً كه ميباش يتيموقع در يوقت  
 تعـارض دهنـدٔه نشـان اسـت، آزاد كـردن انتخـاب در فرد كه 3 و 1 هاي گزينه بنابراين ؛دارد وجود انتخاب به اجبار تعارض در تعريف اين طبق  

 مجبـور فرد 4 گزينۀ در اما كند، انتخاب را نظرش مورد موضوع تواند نمي داليلي به بلكه نيست، انتخاب به مجبور فرد نيز 2 گزينۀ در باشند. نمي
  است. تعارض دچار بنابراين ؛كند انتخاب را ناخوشايند موضوع دو از يكي است

  است: نوع سه تعارض  
  .ميكن انتخاب را يكي ديبا  و ميهست رو به رو نديخوشا  امر دو با  
   .ميكن انتخاب را يكي ديبا  و ميهست رو به رو نديناخوشا  امر دو با  
  .مينده اي ميبده انجام را آن كه ميكن انتخاب ديبا  و ميهست رو بهو ر ،دارد نديناخوشا  و نديخوشا  يها جنبه كه امر كي با  
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  3 گزينۀ پاسخ: -279
  .برند يم بهره يجسم يها يمار يب درمان و ير يشگيپ يبرا علم نيا  يها افتهي از كه است يشناس روان از يا شاخه سالمت، يشناس روان  
  3 گزينۀ پاسخ: -280
 كنـد؟ مي تهديد مرا خطري آيا پرسد: مي خود از و كند مي ارزيابي را آن خود اوليۀ برداشت اساس بر ابتدا فرد رواني، فشار با شدن رو روبه هنگام  

 ترتيـب اين به دهم؟ انجام موقعيت تغيير براي كاري توانم مي من آيا كند: مي ارزيابي را خود شخصي نترلك فرد باشد، مثبت سؤال اين پاسخ اگر
  شوند. مي فراخواني رواني فشار كاهش براي فرد اي مقابله هاي روش

 و كنـد مـي گيري كناره موقعيت از باشد، نداشته رواني فشار بر شخصي كنترل احساس فرد اگر كه گيريم مي نتيجه كتاب، توضيحات به توجه با  
  كند. نمي اقدام رواني فشار با مقابله براي
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