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گردد. کارت ورود برگزار می ۹۸ آبان ۱۰و روز جمعه د  گزینه ۲ ۀمرحلآزمون آزمایشی  -۱

انـد، در نـام کرده این آزمون برای داوطلبانی که از این مرحله به بعـد ثبت ۀبه جلس

  توزیع خواهد شد. آبان ۹شنبه  روز پنج

شـنبه دو روز پنج گزینـه ۱۵تا  ۲مراحل آزمایشی  های نام در آزمون آخرین مهلت ثبت -۲

انـد و عالقـه دارنـد نـام نکرده ثبت هـا د. افرادی که در این آزمونباش می ۹۸ مهر ۲۵

»۹۹داوطلبـان آزمـون رسارسی  -هـا معرفی آزمون«توانند به بخش  نام منایند می ثبت

  در پایگاه اینرتنتی مؤسسه مراجعه منایند.

های های مختلف توزیع کارنامه و برگزاری آزمون داوطلبان از طریـق مناینـدگی حوزه -۳

  رسد. کنندگان می دو در رسارس کشور به اطالع رشکت ینهگز

نامه و کارنامـه درج شـده داوطلبی شام که بر روی کارت ورود به جلسه، پاسخ ۀشامر  -۴

جـایی باشد. این شامره را حتامً در است، بهرتین راه شناسایی شام و پیگیری کارها می

  م بدان دسرتسی داشته باشید.یادداشت منایید و به خاطر بسپارید تا در مواقع لزو 

هـتـدریج، از بعـدازظهر روز جمعـ به ۱ ۀمرحلـهای مقدماتی آزمون آزمایشی  کارنامه -۵

قـرار www.gozine2.irدو بـه آدرس  بـر روی پایگـاه اینرتنتـی گزینـه ۹۸ مهـر ۱۹

۱۹توانیـد از سـاعت  می ۱ ۀمرحلـن های نهایی آزمـو  کارنامه ۀگیرد. برای مشاهد می

، بـه پایگـاه اینرتنتـی مؤسسـه مراجعـه مناییـد. در صـورت بـروزمـهر ۱۹روز جمعه 

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

داوطلبان برای متامی مراحل صادر گردیده است. افرادی که این ۀکارت ورود به جلس -۶

اند، دقت منایند که تا آخرین مرحله آزمون آن را حفظ منایند. رت را دریافت کردهکا

 ای مشـاوره و آموزشـی خدمات از استفاده جهت گرامی! داوطلب

 ال،ؤ سـ بانـک هـا، آزمـون هوشـمند یها مشاوره ها، کارنامه مانند

ـــت ـــا تس ـــه یه ـــد طبق ـــده، یبن ـــزوات ش ـــی،آموز  کمک ج    ش

 یهـا لمیفـ ی(دارا تیـوا تلویزیـون در دو گزینـه اختصاصـی شبکۀ
 یداوطلبــ ۀشــامر  از اســتفاده بــا ... و )یا مشــاوره و یآموزشــ

  عبـور) زرمـ عنـوان (بـه خـود یملـ کـد و )یکـاربر  نـام عنـوان (به
  .دیشو  gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد
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ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عموم

 علیرضا شجاعی  الدین  افشین محی ابوالفضل غالمی |.................... زابن و ادبیات فاریس
  ثانی بهمن دانشیان  مجد حمید جوهری مصطفی خاکبازان |......................................... زابن عریب

  پدرام علیمرادی   یا رضادادپو
 

 آخوندیاکرب  علی علیرضا دلشاد |.................................... دین و زندیگ
 رضا کیاساالر قریشی  سید میالد|................................ زابن انگلییس

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ریاضـ

  محسن میراسالمی زاده  حسین شفیع مهرداد کیوان |........................ (گروه ریایض)ریاضیات 
   محمدمجید نوری یارس ارشدی  خطیبی  علیرضا رشیف

  سید صالح اعرابی
 

 پور محسن بهرام زاده  علی افضل|............................. (گروه تجریب)ریایض 

 فراهانی علی شهرابی موحدی مهران |............................ (گروه انساین)ریایض 

ــوم گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   عل

 احمد رضوانی بهمن شاهمرادی  علی نعیمی |................................................ فیزیک

 ورپ بهنام ابراهیم ماشاءالله سلیامنی |.............................................. شیمی

 حسن نشتایی بهرام میرحبیبی  محمد پازوکی |............................... شنایس زیست

 فرزانه رجایی|..................................شنایس  زمین

ــی گروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   انسان

 زهرا نعمتی|.............................. جغرافیا ساز میرتا چینی|............................ اقتصاد

 محمدزمان کبیر|................ شنایسجامعه ابوالفضل قاضی|....... ادبیات اختصایص

 سید اسحق بلندنظر|........... عریب اختصایص
  اکرم صفرنورالله|............... منطق و فلسفه

 قاهریعظیم 

 سیمین زاهدی|................... شنایسروان پور حمداسامعیل سلامنم|............................... اتریـخ

  

۹۹رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ سؤال طراحان اسامی  
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 ۹۸ - ۹۹سال تحصيىل  آموزىس�  خدمات معرىڡ� 

  عزیز سالم انداوطلب

ایـد و  دو را انتخـاب کرده نـهاید و خوشـحالیم کـه در طـی ایـن مسـیر، گزی خدا قوت به شام که با جـّدیت وارد کـارزار کنکـور شـده

  همراهتان هستیم.

ای کنار شام خواهد بـود و بـا توجـه بـه تغییـرات  در هر مرحله ۹۹رشتۀ آزمون رسارسی  تا انتخاب ۹۸ -۹۹در سال تحصیلی دو  گزینه

رو را همـراه  پـیش های گذشته را برای شام تدارک دیده است. داوطلبـانی کـه سـال ای ویژه و متامیز از سال نظام آموزشی برنامه

وخم  ای دریافت خواهند کرد که در مسیر پرپیچ اند، خدمات جانبی ویژه نام کرده های آزمایشی ثبت دو هستند و در آزمون گزینه

  عبارتند از: ۹۸ -۹۹شده در سال تحصیلی  خدمات ارائه ترین بسیار کاربردی و راهگشاست. مهم ،۹۹آمادگی برای کنکور 

   دو گزینه سؤال بانک افزار نرم )۱

افزار بانک سؤاالت تـألیفی خـود را فـراهم کـرده اسـت. در ایـن  ها امکان دسرتسی به نرم کنندگان در آزمون دو برای رشکت گزینه  

قـرار داده شـده  و دوازدهـم های دهـم و یـازدهم های درسی جدید پایـه های تألیفی و استاندارد مطابق با کتاب افزار، تست نرم

صـورت موضـوعی سـؤال انتخـاب کـرده و  های مختلف حتی به ها و درس ها، بخش توانید از فصل افزار می ن نرماست. با کمک ای

ها استفاده منایید. برای دسرتسـی  ها از آن ها و برنامۀ مطالعاتی خود، برای مترین و سنجش آموخته بندی آزمون متناسب با بودجه

  مراجعه کرده و وارد پنل کاربری خود شوید، سپس به قسمت ir2www.gozine.افزار بانک سؤال کافی است به سایت  به نرم

های  ها و ... تسـت " رفتـه و بـا تعیـین درس مـوردنظر و انتخـاب فصـل، زیرفصـل، تعـداد سـؤالآموز دانش بانک سؤالافزار  نرم"

  موردنظرتان را دریافت کنید.

   آموزشی های فیلم) ۲

) بـرای ارائـۀ IPTVن از بسـرت تلویزیـون اختصاصـی (رابرای اولین بار در ایـ )تیوا ( دو با همکاری تلویزیون اینرتنتی گزینه  

تواننـد از طریـق  می ها وزان، اولیای مدارس و خانوادهآم مناید. دانش ای به کاربران خود استفاده می محتواهای آموزشی و مشاوره

های درسی نظام جدیـد  ای که بر اساس کتاب های آموزشی تصویری ویژه به برنامه  در تلویزیوندو  شبکۀ اختصاصی گزینه

  گیری از برترین دبیرها آماده شده است، دسرتسی پیدا کنند. و با بهره

بـه آدرس   دو در تلویزیـون تـدریج از طریـق شـبکۀ اختصاصـی گزینـه هـا و به بنـدی آزمون ها متناسب با بودجه این فیلم  

www.tva.tv های دهم و یازدهم در قالب نکتـه و  های پراهمیت پایه های مربوط به درس فیلم ۹۸گردد. در تابستان  ارائه می

های مهم پایـۀ دوازدهـم ارائـه خواهـد  های مربوط به کتاب تست در اختیار داوطلبان قرار گرفت و در طول سال تحصیلی، فیلم

  د.ش

 ،تواننـد بـدون پرداخـت هزینـۀ اشـرتاک دو، این امکان فراهم شده است کـه می های گزینه کننده در آزمون برای داوطلبان رشکت  

  و یـا اپلیکیشـن www.tva.tvبـه آدرس   دو در تلویزیـون های آموزشی را از طریق شبکۀ اختصاصی گزینـه فیلم
 ند. مشاهده کن

  آموزشی کمک های جزوه) ۳

هـا  شـوند. ایـن جزوه آموزشـی ارائـه می های کمک برای یادگیری بهرت دروس و نکات آموزشی مباحث مختلف کتاب درسی، جزوه  

  گیرند. یصورت اینرتنتی در اختیار شام قرار م و بههای آزمایشی مختلف پوشش داده  برخی دروس مهم را در گروه

  مراجعه منایید. gozine2.irآموزشی، کافی است به بخش خدمات آموزشی در سایت  های کمک برای دسرتسی به جزوه  

  موضوعی بندی طبقه های تست) ۴

گردد. ایـن  شده در موضوعات مختلف کتاب درسی ارائه می بندی های طبقه ها، تست برای یادگیری بهرت، مترین و آزمودن آموخته  

های  گیـرد. بـرای دسرتسـی بـه تسـت صـورت اینرتنتـی در اختیـار شـام قـرار می ها بـوده و به ا متناسب با محدودۀ آزمونه تست

  دو مراجعه منایید. بندی موضوعی کافی است به بخش خدمات آموزشی در سایت گزینه طبقه

دو  ، کانـال تلگـرام گزینـه  دو در تلویزیـون شبکۀ اختصاصی گزینهدو و  رسانیم که عالوه بر سایت گزینه در پایان به اطالع می

ها، برنامـۀ  رسـانی توانید اطالع نیز در اختیار شام عزیزان است و می G2_konkur99@آدرس  به ۹۹ویژۀ داوطلبان آزمون رسارسی 

  ها و خدمات عمومی مؤسسه را از آنجا دریافت منایید. آزمون

  باشیـد رسبلند و موفق
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱ شامرۀ آزمون مـیعمو  های درس ترشیحی پاسخ

 
  ۱فارسي  ۲۶تا  ۱۰هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱

  گويي؟/ مخذول: خوار و زبون گرديده اَوان: وقت و هنگام/ لِمَن تقول: براي چه كسي مي  
  ۱فارسي  ۱۵۷تا  ۱۵۵هاي  صفحه*  دشوار : *سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲

  ها: معني درست آن همراه بهاند،  هايي كه نادرست معني شده واژه  
  وقب: هر فرورفتگي اندام چون گودي چشم -۱  
  تسلّا: آرامش يافتن -۲  
  بُنشن: خوار و بار -۳  
  ستور: چهارپا (ستوران: چهارپايان) -۴  
  رقعه: نامه -۵  
  ۳فارسي  ۱۶۶و  ۱۶۵هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال خصاتمش ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۳

  اندام). خوش » (=جسيم« (برتر، برگزيده) و» فايق«با  ۲شوند و گزينۀ  نور و روشنايي) رد مي» (= سنا«با  ۳و  ۱هاي  گزينه  
  و معني هر واژه: ۴هاي گزينۀ  واژه  
  ثنا: ستايش، سپاس  قسيم: صاحب جمال  ي، وجه معاشروظيفه: مقرّ  باسق: بلند، باليده  
  ۱فارسي  ۲۶تا  ۱۰هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۴

  هاي زنگاري، محاورٔه عادي و مطربي و مسخرگي ضمايم و تعليقات، خروس غالب، شيشه  
  ۱فارسي  ۴۵و  ۴۳، ۳۲، ۳۱هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۵

  ن، گوشۀ فراغ (= آرامش و آسايش) نماند.: در فضاي زمي۱گزينۀ   
  : دوستي كه از سر غَرَض (= سوءِ نيّت) دوستِ تو شد، مواظب باش تا او را دوست محسوب نكني.۲گزينۀ   
  : گردون، عَلَم (= پرچم و بيرق) او را نگونسار كرد.۳گزينۀ   
  ۳فارسي  ۱۳و  ۱۲هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۶

دهند و كسي را بـه خـرد و درايـت  است. خرد و درايت را به كسي نسبت مي  آمده» منصوب«به شكل نادرست » منسوب«امالي  ۱در گزينۀ   
  كنند. نصب نمي

  ۳فارسي  ۱۸و  ۱فارسي  ۴۶تا  ۱۰هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۷
  زده: جالل آل احمد زيابي شتابار -۲  كليله و دمنه: ترجمۀ نصراهللا منشي -۱  
  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۸

  تشبيه كردن در فصل بهار تشبيه شده است.   الف) دل به توبه  
  اغراق ب) شاعر اشك خود را سيل دانسته است   
  حسن تعليل ار را در كنار خود جا داده است. ، خآسايشج) علّت حضور خار در كنار گل سرخ اين است كه گل براي ترك   
  تلميح د) اشاره به داستان حضرت آدم و بهشت   
  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۹

  هاي آن را بررسي كنيم: هرسيم و بايد آراي مي ۱گزينۀ ها به  وجود ندارد و با رد كردن آن» پارادوكس و تشبيه«هاي  در بيت صورت سؤال آرايه  
  نماي جمشيد اشاره دارد. تلميح: بيت به داستان جام جهان  
  جناس ناهمسان: جام و جم/ نام و جام  
  جام و جم - مراعات نظير: جام، مي و دور  
  تضاد: است و نيست  
  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۰

  ها: زينههاي مقابل گ بررسي آرايه  
  دل عالم به سپند (اسفند)/ مجاز: عالم مجاز از مردم عالم است. -) تشبيه: روي يار به آتش۱  
  است./ تضاد: گم و پيدا  ) تشبيه: عشق به بيابان تشبيه شده۲  
  آميزي: ندارد./ تشخيص: عذرخواهي كردن گل تشخيص است. ) حس۳  
  ) آرزو۲) رايحه ۱ :./ ايهام: بو ايهام دارد) استعاره: پرسيدن از صبا تشخيص و استعاره است۴  
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  هاي ادبي جامع آرايه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۱
  هاي موجود در ابيات از اين قرارند: آرايه  
  بخت سياه در بيت ب آميزي  حس  
  بيت ج) دست و دوست در بيت د (و البته گرد و مرد در جناس   
  دل سنگ در بيت الف اضافۀ استعاري است. استعاره   
  در بيت ج مجاز از انسان (و البته دست در بيت د) مرد مجاز   
  ۱فارسي  ۴۱و  ۱۴هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۲

  شدٔه مصراع نخست اين چنين است: صورت مرتب  
  اليه)  مضـاف» تـو«و هسـتۀ گـروه مفعـولي » نقـد«هستۀ گروه نهادي) نقدِ عُمـر تـو را (گـروه مفعـولي، » غصه«غصّۀ دنيا (گروه نهادي و   

  بَرَد. و قيد است) مي» بيهوده«معني  به گزاف (= به
  ».تو«و » عمر«نقش اصلي را دارد، نه » نقد« ،گروه است، پس» هستۀ«عهدٔه  هاي اسميِ چند عضوي (مثل: نقد عمر تو) نقش اصلي به توجّه: در گروه  
  آيند: مي» پيشوند« همراه بهتوجّه: برخي قيدها   
  .»دقيق، سريع و بيهوده«معني:  ... به گزاف سرعت، به هدقت، ب به  
  ۱فارسي  ۱۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۳

  ها: هاي غيرسادٔه هركدام از گزينه بررسي واژه  
  مركب: ندارد. + ان)/ مركب: گلبانگ/ وندي هخفتگان (خفت +  -حريفان -) وندي: شاهدان۱  
  عذاران مركب: آتش رنگ/ وندي آتش -گلرنگ -+ ان)/ مركب: دستگير هت + ) وندي: خستگان (خس۲  
  مركب: ندارد. ها/ مركب: ندارد./ وندي دل -) وندي: بيدل۳  
  مركب: ندارد. سرودي/ مركب: گلرو/ وندي -گفته -) وندي: مطربان۴  
  ۱فارسي  ۴۱ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۴

 ۴واو عطف است و در بيـت گزينـۀ  ۲وند است. هر دو واو موجود در گزينۀ » گير و دار«واو ربط وجود دارد ولي واو موجود در واژٔه  ۱در بيت گزينۀ   
  واو ربط است.» چشم«و » برگرفت«واو عطف و واو بين دو واژٔه » جان«و » سر«واو بين دو واژٔه  ۳ا در گزينۀ شود؛ ام هم واو ربطي ديده نمي

  ۳فارسي  ۱۶و  ۱۵هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ نۀگزي: پاسخ -۱۵
  : اگر راز عشق را ز خلق نهفتيم چه سود [دارد].۱گزينۀ   
  : چشمِ بد، دور [باد] كه هم جاني و هم جانان هستي.۲گزينۀ   
  بدون حذف فعل)اي بهتر از گردش ساغر براي او نيست. ( عيشي كه غم از گردش ساغر دارد، چاره : انسان تلخ۳گزينۀ   
  آورم] كه ... جا مي : تويي كه از آفتاب خوبتر هستي و شكر خدا [را به۴گزينۀ   
  ۳فارسي  ۱۵ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۶

  ... اليه است: سخن من به نهايت رسيد مضاف» م«، نقش ضمير ۴در گزينۀ   
  ها مفعول است: اما در ساير گزينه  
  ... خواني اگر من را به لطف نمي: ۱گزينۀ   
  هاي فتّانت او را بيدل نكند. : كه چشم۲گزينۀ   
  برد. : ديگري او را به قالب مي۳گزينۀ   
  ۱فارسي  ۱۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۷

  شود. ديده مي ۴و  ۳، ۲هاي  در بيت صورت سؤال و ابيات گزينه» هاي جهان جمال الهي است سرچشمۀ زيبايي«اين مفهوم كه   
  فقط بيانگر زيبايي بهار است. ۱بيت گزينۀ   
  ۱فارسي  ۱۵ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۸

تواضع  ۱، تواضع و فوايد آن است. در صورت سؤال تواضع باعث بلندي مقام شده است و در گزينۀ ۱مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينۀ   
  خاك به انسان تبديل شود: باعث شده

حــافظ افتــادگي از دســت مــده زان كــه حســود
 

عِرض (=آبرو) و مال و دل و دين در سرِ مغروري كرد 
 

  ۱فارسي  ۱۹ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۹
  خودحسابي است؛ يعني: ۲مفهوم مشترك حديث صورت سؤال و گزينۀ   

ــوده دل ــن آس ــا ك ــود اينج ــاب خ ــو حس ش
 

ــــه روز جــــزا كــــار خــــود را  مــــيفكن ب
 

  ۱فارسي  ۲۵ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۰
  ها همانند صورت سؤال تقديرگرايي است: وفايي قضا و قدر است؛ اما مفهوم ساير گزينه بي ۴مفهوم گزينۀ   

ــه فرمــان قضــا بــاش كــه ايــن تيــغ خرســند ب
 

دغيـــر از ســـر تســـليم، ســـپر هـــيچ نـــدار 
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  ۱فارسي  ۳۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۱
، ۱هاي  است در حالي كه مفهوم مشترك گزينه شاعر از بخت و اقبال نامساعد خود گله دارد و معتقد است يك روز شاد هم نداشته ۲گزينۀ در   

ماند و نبايد به آن اعتماد كرد، مشابه  ر هميشه بر يك حالت نميثباتي احوال عالم است و در هر سه بيت سخن از اين است كه روزگا بي ۴و  ۳
  بيت زير از كتاب درسي:

چنـــين اســـت رســـم ســـراي درشـــت
 

ــه پشــت  ــن ب ــي زي ــن گه ــر زي گهــي پشــت ب
 

  ۱فارسي  ۴۶ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۲
شمول بودن مرگ اسـت و ايـن كـه  ها جهان ارزد. اما مفهوم ساير گزينه ميناگوار بودن مرگ است و اينكه زيستن به مردنش ن ۱مفهوم گزينۀ   

  بندند: باالخره همه روزي از اين جهان رخت برمي
بـاش به هست و نيست مرنجان ضمير و خـوش مي

 

كه نيستي است سـرانجامِ هـر كمـال كـه هسـت 
 

  ۱فارسي  ۱۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۳
  بيند! خطاپوشي پير و مرشد است كه خطاهاي آفرينش را نمي ۲گزينۀ مفهوم   
  تناسب دارند.» همه غيبي تو بداني«با  ۴و گزينۀ » همه بيشي تو بكاهي همه كمّي تو فزايي«با  ۳گزينۀ » همه عيبي تو بپوشي«با  ۱گزينۀ   
  ۳فارسي  ۱۲ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۴

دريغش  نعمت بي  خوان«با عبارت  ۴رسد. پس گزينۀ  است، مي گويد: رزق و روزي به هرجا كه قسمت و تقدير رقم خورده شاعر مي ۴ در گزينۀ  
  تناسب دارد.» جا كشيده همه

  ها: مفهوم ساير گزينه  
  شود، گناهان ما را پنهان كن (ستّارالعيوب بودن خداوند) ) خدايا روزي كه رازها آشكار مي۱  
  صيه به بخشندگي) تو۲  
  شوند. مند مي ها: هما با آن فرخندگي روزي و رزقش جز استخوان نيست و مور و مگس از شكر بهره جايي ارزش ) جابه۳  
  ۳فارسي  ۱۴ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۵

ها اين است كه عاشق حقيقي  ورت سؤال و ساير گزينهدهد. اما مفهوم ص خبري از عشق و كارهايي است كه عشق انجام مي بي ۳مفهوم گزينۀ   
  خبر است: از خود بي

ـــو ـــق ت ـــف عش ـــه وص ـــه ك ـــي بِ خاموش
 

ـــــان نمي  ـــــر و نش ـــــدر خب ـــــد  ان گنج
 

ـــــويش بي ـــــد ز خ ـــــد جاوي ـــــر ش خب
 

ـــر داشـــت  ـــو خب ـــه ز عشـــق ت ـــر دل ك ه
 

 

  ۱، زبان قرآن عربی ۱* درس  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۶

)/ ۲)/ ألحقني: مرا ملحق منا (رد گزینۀ ۳و  ۱های  نکره است (رد گزینه» حکامً )/ «۳و  ۱های  کنایه از نیکنامی است (رد گزینه» لسان صدق«  

  )۳و  ۱های  آِخرین: آیندگان (آَخرین: دیگران) (رد گزینه

  ۱قرآن  عربی، زبان ۱* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۷

)/ ۳است (رد گزینـۀ » ها شاخه«صفت برای » النّرضة)/ «۴و  ۲های  کنم (رد گزینه )/ اَنظُر: نگاه می۳و  ۲های  الطّیور الّتي: پرندگانی که (رد گزینه  

نادرسـت اسـت.  ۴هـای گزینـۀ  )/ زمـان فعـل۲نکره اسـت (رد گزینـۀ » صورة جمیلة)/ «ها هگزینسایر جمع است (رد » أغصان«مفرد و » الّشجر«

  همچنین فعل دوم نامناسب است.

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۸

جمع هستند » ظلامت«و » الّساموات«ها)/  هستند (رد سایر گزینه» أنِت «ترتیب مضارع و امر از دوم شخص مفرد  به» تذکّري«و » تتفکّرین«  

  )۴و  ۳های  مجهول است (رد گزینه» قُخلِ «ها)/  (رد سایر گزینه

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۹

  صـحبت گردنـد  )/ لیصـاحبکم: تـا بـا شـام هـم۱ها)/ اآلخـرون: دیگـران (رد گزینـۀ  أحسنوا قولکم: سخن خود را نیکو گردانید (رد سایر گزینه  

  )۱شوند (رد گزینۀ  )/ کرث معارشوه: همراهانش زیاد می۴راسته گردد (رد گزینۀ )/ تحلّی: آ ۴و  ۲های  (رد گزینه

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۰

)/ ۴و  ۳ های هد) (رد گزینـانـداز  ریزد (می ها را می )/ یرمي النّفایات: آشغال۴)/ طفالً: کودکی (رد گزینۀ ۳و  ۲های  تلک الّتي: آن کسی که (رد گزینه  

  )۴و  ۲های  ها)/ واجباتها: وظایف خود (رد گزینه غیر مکانها املناسب: مکان نامناسب آن (رد سایر گزینه

  ۳* ترکیبی عربی، زبان قرآن  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۱

  بندنـد  )/ در فارسی صـفت را جمـع منـی۱(رد گزینۀ  هستندمفرد  »جدل«و » سیرة)/ «۳و  ۲های  قد حّدثنا: با ما سخن گفته است (رد گزینه  

  )۳(رد گزینۀ 
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  ۳عربی، زبان قرآن  ۱* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  اند بینی/ ُخلقوا: خلق شده تراهم: می  

  ۱* ترکیبی عربی، زبان قرآن  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  م کن/ یرحمک: تا به تو رحم کند) اِرَحم: رح۱  

  ) قال: گفته است (مجهول نیست)۲  

  مجهول نیستند.» َحصد«و » َزرع) «۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  تفاوتی ندارد.» یا لیت« با» لیت«  

)/ ۱)/ اینجـا: هنـا (رد گزینـۀ ۳زاید هستند/ کوتاه: قصـیر (رد گزینـۀ » الفصول« و» ِمن هذا« ۴و  ۳های  )/ در گزینه۱تر: أطول (رد گزینۀ  طوالنی  

  نادرست است. ۴در گزینۀ » لعّل «ضمناً 

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱* درس  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  جذوة: پارۀ آتش/ بالغة: کامل و تاّم/ صّیر: گردانید  

 :ترجمۀ منت  

ها در جهان و یکی از شش زبان رسمی در سازمان ملل متحد است! این [زبان] با داشنت مزایای بسیاری  ترین زبان سرتدهزبان عربی از گ«

های فراوانی همچون عامل، معلوم، علیم، أعلـم، عّالمـه و غیـر از آن  علم، واژه ۀکه از مادّ   طوری هها برتری دارد؛ ب از جمله وزن، بر سایر زبان

نامنـد، هـامن  کند! اّما قواعد إعراب که آن را دانـش نحـو مـی و هر وزن معنای خاّصی دارد که دانش رصف آن را بررسی میشوند  زاییده می

رود! اّمـا اشـعار  شـامر مـی ههای زبان عربی ب ترین ویژگی شان در جمله است که گاه از مهم اساس موقعّیت  گذاری در پایان کلامت بر عالمت

آفرین و با  کند که هامن ایجاز است! آن زبانی است که با الگوهایش اعجاز ها که با کمرتین لفظ، بر معنا داللت می نهای رایج آ  عرب و َمَثل

حرف وجود دارد ولی [این زبـان] بـه  ۲۸! در زبان عربی ترجمۀ بسیاری از واژگانش به زبان دیگری ممکن نیستواژگانش رسشار است، پس 

 »حرف ضاد تنها در عربی وجود دارد!است زیرا  زبان ضاد شهرت یافته

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۶

 ها: گزينه ۀترجم  

 !گویی مهارت دارند شاعران عرب در هرن اختصار و گزیده) ۱  

  موجود دنیا) های های غالب هستند نه تنها زبان لغت، زبان ۶این  ! (گویند مردم در جهان تنها با شش زبان از جمله عربی سخن می) ۲  

 !است حرف ضاد اختصاص یافته اهای جهان، زبان عربی ب در میان زبان) ۳  

  !شکل درست، باید دانش نحو را بیاموزیم برای خواندن عبارات عربی به) ۴  

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۷

 »کند! میگو و  گفتۀ ............... علم نحو عربی دربار «عبارت سؤال:  ۀترجم  

  ها: گزينه  

 رسودن اشعار و رساندن معنا با کمرتین لفظ) ۲  ن کلامت و معانی مخصوص به آنز شناخت و ) ۱  

  های دیگر واژگان به زبان ۀالگوهای ترجم) ۴  ها در جمله گذاری آن ّیت إعرابی واژگان و عالمتعموق) ۳  

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۸

 »ها برتری دارد؟ چرا زبان عربی بر سایر زبان«عبارت سؤال:  ۀترجم  

  ها: گزينه  

 عجاز الگوهایشابرای غنای واژگان و ) ۲    برای وجود حرف ضاد در آن) ۱  

 ها و اشعارش برای گُزیدگی مفاهیم در َمَثل) ۴  وزن و إعراب واژگانشوجود برای ) ۳  

   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ پاسخ: گزینۀ -۴۰

ل«در باب » ولد« ۀماد   دُ «ضـمناً  رود. کـار مـی هبـ» زاییده شدن«معنای  به» تََولّد«و مصدر آن » تََولََّد، یََتَولَّدُ «صورت  ، به»تََفعُّ للغائبـة و » تتولـَّ

 معلوم است.

   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۱

معنـای  بـه» یَُعـدُّ «صـورت  فاعل آن حذف شده، بـه ،شود هنگامی که مجهول میثالثی مجرد است و » آورد امر میش هب«معنای  به» يَُعدُّ «فعل   

 رود. کار می هب» آید شامر می هب«

  تواند الزم باشد. لذا فعلی که مجهول شده قطعاً متعدی است و منی ،توان فعل مجهول ساخت ّدی میعنکته: تنها از افعال مت  

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳نۀ پاسخ: گزی -۴۲

ضـمناً نقـش آن  رود. کـار مـی هبـ» آفرین کننده، اعجاز ناتوان«معنای  به» ُمْعِجزَة«صورت  ، به»إفعال«در باب » عجز« ۀاسم فاعل مؤنّث از ماد  

 و نکره است.» لغة«صفت برای 
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  ۳عربی، زبان قرآن  ۱* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۳

  ».أکرب«است نه » کبیر«متضاد » صغیر«ر بیت دوم د  

  »أحیاء َموتی «در بیت چهارم   

  ۱* ترکیبی عربی، زبان قرآن  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۴

  ها: کلامت جمع موجود در گزینه  

  األمثلة -) املَتاحف۴  املیاه -) دورات۳  األشجار -) أعِمدة۲  ) َمراِفق۱  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲* درس  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ۀ پاسخ: گزین -۴۵

  درست است (عرشون مصباحاً).» عرشون«ضمناً جای خالی مبتدا است و  ،معدود مفرد است ۹۹تا  ۱۱بعد از عدد   

  ها:  سایر گزینه  

  منصوب است.» إنّ «) اسم ۱  

  است.» الّصفحةَ «) صفت برای ۲  

  ) مفعول است.۴  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲* درس  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۶

  عدد اصلی است نه ترتیبی.» اثنتین«عدد   

  ترتیبی هستند.» العارشة«و » الّثالثة«، »)أّول«(مؤنث » االُولی«  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۷

  د.نها نیز باید جمع مؤنث باش ل(جمع مؤنث) پس فع» خواهران«یعنی » اَخوات«  

  ۱* ترکیبی عربی، زبان قرآن  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۸

  ترکیب اضافی است.» نعمه) «۲    صفت است.» الظّاملین) «۱  

  الیه را نداریم. کدام از صفت یا مضاف ) در این گزینه هیچ۴  صفت است.» الجمیلة«الیه و  مضاف» مازندران) «۳  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۹

  ) مادر من به سفر نرفته بود؛ شاید مریض باشد!۱  

  ) مادر من به سفر نرفته است؛ مثل اینکه مریض است!۲  

  مریض باشد!  ای کاش ) مادر من به سفر نرفته بود؛ ۳  

  است.) برای مذکر» یکون«مطلوبی نیست ضمن اینکه  مفهوم(  

  ) شاید مادرم سفر نرفته است؛ زیرا مریض است!۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۵۰

  کند نه بعد خود. خود رفع ابهام می ماقبلاز معنای » لکنّ «  

  

  ۱ن و زندگي دي ۳۳مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۱
   كنـد و از پيـروي از  هاي زودگذر دنيايي، به گناه دعوت مي ها را براي رسيدن به لذت كند كه عاملي دروني، انسان خداوند به ما يادآوري مي

  دارد. عقل و وجدان بازمي
    امام علي ّتو، همان نفسي است كه در درون توست. ترين دشمن دشمن«اره فرموده است: دربارٔه نفس ام«  
  ۱دين و زندگي  ۱۸و  ۱۷هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۲

  دهند. ناپذيرند كه هم به نيازهاي مادّي و هم به نيازهاي معنوي بيشتري پاسخ مي اهداف اصلي (اخروي) پايان  
  ۱دين و زندگي  ۴۱و  ۴۰هاي  همشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۳

   پيوندد و شخص را به شـگفتي  اي هستند كه بعد از گذشت مدت زماني، همان رؤيا با تمام جزئيات به وقوع مي  گونه گاهي برخي از رؤياها به
  شود. ها از ظرف زمان و مكان خود خارج مي هستند كه انسان در آن» هاي صادقه رؤيا«ها همان  دارد، اين مي وا

   شود و اگـر بـه  ها آراسته شد، مقرب درگاه خدا و مسجود فرشتگان مي تواند فضايل و رذايل اخالقي را كسب كند و اگر به فضيلت روح مي
  كند. ها تن داد، تا اعماق جهنم سقوط مي رذيلت

  ۱دين و زندگي  ۵۱و  ۵۰هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۴
) راه فراموش كردن و غفلت ۱كوشد  دارد، اين است كه مي ميل به جاودانگياست و  طلب نهايت بيهم انكار معاد براي انساني كه از پيامدهاي م  

  ) خود را به هر كاري سرگرم سازد تا آيندٔه تلخي را كه در انتظار دارد، فراموش كند.۲از مرگ را پيش بگيرد 
  نخواهد داشت. ها گرداب آلودگيعاقبتي جز فرورفتن در روشن است اين شيوه،   
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  ۳دين و زندگي  ۱۳و  ۱۲، ۲هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۵
   توانـد بـا تفكـر در  اما مي ،ها فكر كند علّت محدوديت، توان احاطه پيدا كردن بر ذات و چيستي خداوند را ندارد و لذا نبايد در آن انسان به

  وند (موجود بودن او) و صفات و قدرت او (كيستي خداوند) پي ببرد.مخلوقات به هستي خدا
    از طرفي رسول خدا به اين معنا كه بهترين عبادات، تداوم تفكر در خـدا » افضل العبادة ادمان التفكّر في اهللا و في قدرته«فرمايند:  مي

  باشد. (هستي او) و قدرت او (كيستي خدا) مي
  ۳دين و زندگي  ۱۱ات سؤال: * ساده * صفحۀ مشخص ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۶

  خوانيم كه: در صفحۀ مذكور مي )اهللا نور السّماواتِ و األرض(در توضيح آيۀ   
... به همين جهت هر چيزي در اين جهان، بيانگر وجود خـالق و  سبب او پيدا و آشكار شده و گيرند، به خود را از او مي» وجود«تمام موجودات   

  شود. الهي محسوب مي اي از آيات  آيه
  ۳دين و زندگي  ۹و  ۸هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۷

    اگر كسي بگويد هر موجودي به آفريننده نياز دارد، بايد نتيجه بگيرد كه خدا هم به آفريننده نياز دارد. نتيجۀ چنين حرفي اين اسـت كـه
كنيم، بايد قبل از آن موجودي باشد تا آن را پديـد آورد و ايـن سلسـله تـا  دي كه ما فرض ميهيچ چيزي وجود پيدا نكند، زيرا هر موجو

است، يعني اينكه سلسلۀ علـت » ها تسلسل علت«گاه هيچ موجودي پديد نخواهد آمد. اين همان مفهوم  نهايت پيش خواهد رفت و هيچ بي
  شود و اين مطلب از نظر عقلي محال است.نهايت ادامه يابد و به علتي نخستين ختم ن ها تا بي و معلول

  ۳دين و زندگي  ۱۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۸
   كند. اش با خدا بيشتر شود، نياز به او را بيشتر احساس و ناتواني و بندگي خود را بيشتر ابراز مي هرچه معرفت انسان به خود و رابطه  
 افزايش خودشناسي  تر فقر و نيازدرك بيش  افزايش بندگي  
          
    خداشناسي (مؤخر)    مقدم  
  ۳دين و زندگي  ۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۹

هـا و خـواص خـاص هركدامشـان  آورد، همه مخلوق خداوند هستند و خدا به آن وجود مي  سازد و به ها، چيزي را مي انسان و موادي كه از آن  
  بخش. خشي كرده است. در حالي كه انسان فقط ناظم است، نه هستيب هستي

  ۱دين و زندگي  ۲۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۰
گيرنـد  و بـازي مـي مسـخره، آن را بـه خوانيد ميبه نماز فراها هنگامي كه مردم را  آن(خوانيم  سورٔه مائده، مي ۵۸و آيۀ  ۲۹در تدّبر صفحۀ   

  ). (علت)كنند ها گروهي هستند كه تعقل نمي آنخاطر آن است كه  )؛ اين به(معلول
  ۱دين و زندگي  ۴۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۱

   نمايد. آيۀ شريفه اشاره به پيامد اول ديدگاه معتقدين به معاد مي  
العاده و همتي  نشاط و انگيزٔه فعاليت و كار كه فرد در آن، داراي انرژي فوق باز شدن پنجرٔه اميد و روشنايي و فراگير شدن زندگي از شور و    

  برد. ناپذير است و از كار خود لذّت مي خستگي
   نمايد.  ها به پيامد دوم ديدگاه معتقدين، يعني نهراسيدن از مرگ و ثمرات آن اشاره مي ساير گزينه  
  ۱دين و زندگي  ۳۴ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۲

ها، پشت به حق كردنـد، شـيطان  كساني كه بعد از روشن شدن هدايت براي آن(راهگشاي ما خواهد بود.  ، سورٔه محمد ۲۵توجه به آيۀ   
  )اعمال زشتشان را در نظرشان زينت داده و آنان را با آرزوهاي طوالني فريفته است.

  ۱دين و زندگي  ۱۵صفحۀ  مشخصات سؤال: * متوسط * ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۳
  كرد:  كرد، معموالً سخن خود را با اين عبارات آغاز مي هرگاه كه مردم را موعظه مي حضرت علي 

»ارزش بپردازد اند تا به كارهاي لغو و بي تا خود را سرگرم كارهاي لهو كند و او را به خود وانگذاشته كس بيهوده آفريده نشده هيچاي مردم ...  «
      

    دوري از كارهاي لهو و لغو (معلول) رك هدفمندي آفرينش (علت) د

  ۳دين و زندگي  ۱۲و  ۱و زندگي   دين ۳۰هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۴
  )معهو بعده و  قبله ما رأيت يشأ الّا و رأيت اهللا(
             

  ديدن و رؤيت خدا در هر چيزي
  

بيانگر نياز 
يدايشدر پ  

   بيانگر نياز در بقا

آشنا و يا  دهندٔه سرشت خدا نشان
       فطرت خداگراي انسان

  ۱دين و زندگي  ۲۳و  ۲۱هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۵
   شوند. تر مي ا نزديكها را كسب كنند، به خد ها و خوبي ها به ميزاني كه زيبايي هاست و انسان ها و خوبي خداوند، سرچشمۀ زيبايي  
   ها صحيح نيست. امور فرعي نيز اموري هستند كه براي زندگي مادي و دنيايي انسان ضروري و خوب هستند و كنار گذاشتن كامل آن  
    عنوان  كه قرار دادن او بهنمايد كه هدف اصلي و برتر زندگي، خداوند است  ، اشاره به اين مهم مي)الدُّنيا و اآلخِرَة فَعِندَ اهللاِ ثوابَ(آيۀ شريفۀ

  شود. هدف جامع، سبب رسيدن به ساير اهداف دنيايي و اخروي مي
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  ۳دين و زندگي  ۱۱و  ۱۰و  ۱دين و زندگي  ۲۸هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۶
    افزايش خودشناسي  درك بيشتر فقر و نياز افزايش بندگي  
  نيز در همين راستا (افزايش بندگي و عرض ارادت) از خداوند مطرح شده است. درخواست پيامبر اكرم     
   هاست. خودشناسي، سودمندترين دانش«خوانيم:  در سال دهم مي«  
  ۱دين و زندگي  ۴۰و  ۳۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۷

   كند. بعد روحاني همان بعد غيرمادي و  ماند و آگاهي خود را حفظ مي از مرگ باقي ميتحليل و تالشي ندارد و بعد  و بعد روحاني انسان تجزيه
  هاي آدمي وابستگي ندارد. مجرّد انسان است كه به جسم و اندام

   اشاره كرد.» خواب و رؤيا«(ثبات شخصيت) و » من ثابت«توان به وجود  از داليل اثبات روح مي  
   »سبب شده تا قـوانين و » من ثابت«ات اندامي او وابسته نيست، بلكه مربوط به روح است و پذيرش همين به جسم انسان و تغيير» من ثابت

  مقررات جامعه و روابط بين افراد بنا شود.
  ۳دين و زندگي  ۱۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۸

   پيشگاه الهي است كه اين عرض نياز مستمر نتيجۀ نيازمندي در بقاست.  بيت شعر، زبان حال موجودات عالم و عرض نياز دائم و مستمر به  
    ها يا همان نياز در بقا است. بيانگر در معرض نابودي بودن انسان» مان از باد باشد دم به دم حمله«توضيح بيشتر آنكه مصرع دوم يعني  
    دهد. در بقا را نشان مي  يازمنديطور كامل عرض نياز دائمي انسان به خدا و ن به )يسأله ...(و آيۀ  
  ۳دين و زندگي  ۱۰و  ۷هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۹

    در اين صورت، چنين چيزي ديگر پديـده خودش ذاتاً موجود باشددر صورتي در وجود خود نيازمند به ديگري نيست كه  فقطيك موجود .
  داشت؛ همواره بوده است و همواره خواهد بود. نيست و نياز به پديدآورنده نخواهد

 ) َالحميد الغنيُّو اهللا هُو(  
      
    نيازي خداوند در ذات خود بي  
  ۳دين و زندگي  ۱۰و  ۷هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۰

   ودمان نيست. مان از خ يابيم كه وجود و هستي اي مي  اگر به خود نظر كنيم، خود را پديده ها، كه وجودشـان از خودشـان نيسـت،  پديده
  اي هستند كه خودش پديده نباشد.  براي موجود شدن نيازمند به پديدآورنده

   )يا ايّها النّاس انتم الفقراء الي اهللا(  باشد. خدا مي  ها به بيانگر پديده بودن موجودات جهان و فقر ذاتي آن  
  ۳دين و زندگي  ۱۲سؤال: * متوسط * صفحۀ مشخصات  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۱

ا هدفي قابل دسترس است، آيد، ام نظر مي گاه نخست مشكل بهاينكه انسان بتواند با هر چيزي خدا را ببيند، معرفتي عميق و واالست كه در ن  
  خصوص براي جوانان و نوجوانان كه پاكي و صفاي قلب دارند. به

  يم قوي حركت كنيم، به يقين خداوند نيز كمك خواهد كرد و لذّت چنين معرفتي را به ما خواهد چشاند.اگر قدم پيش گذاريم و با عزم و تصم  
  ۳دين و زندگي  ۱۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۲
  )كُلَّ يَوْمٍ هُوَ في شَأَن يَسْألَهُ مَن في السّماواتِ و األرضِ(
         

  فنيازهاي دائمي مخلوقات لط
  كند. و فيض دائمي را طلب مي 

 
  رساني مستمر خداوند فيض  

  

  ۳دين و زندگي  ۱۴و  ۱۳، ۱۱هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۳
   يـدرك ال تدركه االبصار و هو (توان خدا را با چشم ظاهر ديد كه اين مفهوم در آيۀ  مفهوم شعر بيان شده در صورت سؤال اين است كه نمي

  نيز بيان شده است. )يابد يابند و اوست كه ديدگان را درمي (چشم ظاهر) او را درنمي ها چشماالبصار، 
   كسي بايد براي رسيدن بـه آن تـالش هاي زندگي است و هر ز برترين هدفپذير است، بلكه ا تنها امكان نوعي از ديدن خدا وجود دارد كه نه

  به آن اشاره شده است....» كز معرفت  دلي«يا همان چشم دل است كه در عبارت » لبق«وسيلۀ  كند. اين مرتبه، ديدن به
  ۱دين و زندگي  ۵۰مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۴

    نمايد. مي» ۲۴جاثيه، «صورت سؤال اشارٔه مستقيم به آيۀ  
زندگي و حياتي جز همين زندگي و حيات دنيايي ما نيست[كافران] گفتند:   وَ قالوا ما هِيَ اِلّا حَياتُنَا الدُّنيا(

۳ منكرين معاد كه در گزينۀ
  ها اشاره شده است. به آن

  شويم ميريم و [گروهي] زنده مي همواره [گروهي از ما] مي   نَمُوتُ وَ نَحيا
  كند روزگار نابود مي و ما را فقط گذشت   وَ ما يُهْلِكُنا اِلّا الدَّهرُ

  گويند، بلكه البته اين سخن را از روي علم نمي   وَ ما لَهُم بِذلكَ مِن عِلمٍ
  

نظر خدا دربارٔه ديدگاه 
  )فقط ظن و خيال آنان است.  اِن هُمْ اِلّا يَظُنّونَ  منكرين معاد

   ها: بررسي ساير گزينه  
  اند. شده  بيانگر برخي معتقدين به معاد است كه از مرگ غافل: ۱گزينۀ     
  كند. صورت صحيح اين پيامدها را اعالم نمي ها نيز به بندي : بيانگر پيامدهاي انكار معاد كه جمله۴و  ۲هاي  گزينه    



 
سال 

 
صیلی 

تح
۹۹

 - 
۹۸

  |
  

داوطلبان
 

آزمـون
 

رسی
رسا

 
۹۹ 

(نظام
 

جدید
(

 ۱۱

  ۱دين و زندگي  ۴۸و  ۴۶هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۵
    ها را به خود مشغول كرده است و  هاي فراگيري است كه در طول تاريخ، ذهن عموم انسان از آن، از پرسشچيستي مرگ و آيندٔه انسان پس

  ساز پاسخ دهند: چه سرانجامي در انتظار انسان است؟ هاي اساسي و سرنوشت اند تا به اين پرسش آنان كوشيده
    وَ اِنَّ الّدار اآلخِرَةَ لَهِيَ الْحيَوان(بنابر آيۀ شريفۀ(   .حيات و زندگي حقيقي انسان در آخرت است  اين آيه به آيندٔه انسان پس از مرگ

  اشاره دارد.

  

  ۱زبان انگليسي  ۳۰ۀ صفح*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۷۶
  د. احتمال زياد] بازي را دوباره خواهند بر ها [به ليورپول سه گل جلو است. آنترجمه:   
دهيم. جلو بودن بـا سـه گـل  ترجيح مي willرا به  going toكنيم، عبارت  بيني مي رؤيت پيش توضيح: وقتي آينده را بر مبناي شواهد قابل  

 بيني گوينده قرار گرفته است.  تواند جزو شواهدي باشد كه مبناي پيش مي
  ۱ زبان انگليسي ۳۹ ۀصفح*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۷۷

  ايكس چيست؟ ۀشده با] اشع آي و عكس [گرفته آر داني تفاوت بين ام آيا ميترجمه:   
) همراه باشد. بـراي همـين ... پيشرو (حرف تعريف، صفت ملكي، صفت اشاره و ۀبا يك وابستحتماً دهم، اسم مفرد بايد  ۱طبق درس توضيح:   

استفاده كرده است. دقت  aشود، از  كه با مصوت شروع مي X-Rayكه براي اسم  اين است ۳و ۲هاي  گذاريم. مشكل گزينه را كنار مي ۱گزينۀ 
  شود.  شود، نه اينكه چطور نوشته مي كه اسم موردنظر چطور خوانده مي توجه داشته باشيمبايد  anيا  aكنيد كه هنگام انتخاب 

  ۱زبان انگليسي  ۲۴ ۀصفح*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۷۸
   ترجمه:  
  كنم چمدانم را در البي جا گذاشته باشم. فكر ميمن مهمان:   
  جا منتظر بمانيد. از يك نفر خواهم خواست كه آن را به اتاقتان ببرد.  همين متصدي پذيرش: لطفًا  
  را بـه عبـارت )will( سـاده ٔهم، زمـان آينـديگيـر صورت آني تصميم به انجام كاري مي و به ، برنامه و تصميم قبليوقتي بدون فكرتوضيح:   

going to دهيم.  ترجيح مي  
  ۱زبان انگليسي  ۳۹و  ۳۸هاي  هصفح*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۷۹

  يا بحثي وجود داشته باشد تا در مورد درخواست اخير شركايمان در چين حرف بزنيم؟  آيا قرار است جلسهترجمه:   
گذاريم. حضور فاعل معـرف   را كنار مي ۲ ۀپس گزين، رد تا ساختار و معني مناسب را پيدا كندبه يك مصدر نياز دا is goingعبارت توضيح:   

there خاطر  بهدهد كه در ادامه بايد اسمي داشته باشيم كه نقش فاعل اصلي را بازي كند.  در ابتداي جمله نشان مي »داشتن وجود«معناي  به
 پيشرو استفاده كرده است.  ۀبدون وابست »جلسه« meetingاين است كه از اسم مفرد  ۳ ۀنگذاريم. مشكل گزي را هم كنار مي ۱ ۀهمين، گزين

  ۳زبان انگليسي  ۱۹ ۀصفح*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۸۰
  . اختصاص داده استاي براي مردم فقير شهر  آوري مجموعه او مقداري از وقت و انرژي خود را براي جمعترجمه:   
  شناسايي كردن) ۴  وقف كردن، اختصاص دادن) ۳  ويران كردن )۲  ردنتأسيس ك) ۱  
  ۳زبان انگليسي  ۱۵ ۀصفح*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۸۱

 -توانند دچار مشكل شوند ها مي طبيعي بسيار مهمي در مغز دارند، اما مانند هرچيز ديگري، بعضي اوقات آن عملكردهايها  ظاهراً آنترجمه:   
  . شوند خورند و به سرطان تبديل مي هايي كه به مشكل برمي انند سلولكمي م

 ها عملكرد) ۴  ها درد) ۳  قوانين) ۲  هاي كاري برنامه) ۱  
  ۱زبان انگليسي  ۱۷و  ۱۵هاي  هصفح*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۸۲

  .كم كندتا ميزان قندش را  ترجمه: شوهرم در آستانۀ ابتال به ديابت است و پزشكش به او توصيه كرده  
  كردن  يدگيرس، كردن  مراقبت) ۲    به دادن رييكردن به، تغ  ليتبد) ۱  
  كردن كردن، قطع   كم )۴    ) ذخيره كردن (پول)۳  
  ۳زبان انگليسي  ۲۰ ۀصفح*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۸۳

  خودت احساس تأسف كني.  اي ندارد. تو نبايد اينقدر براي هيچ فايده خودخوريترجمه:   
  خوري ) خود۴  ) حفظ جان۳  نفس ) عزت۲  داري داري، خويشتن ) خود۱  
  ۳زبان انگليسي  ۱۹ ۀصفح*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۸۴

 وحشتناكيريب توانست تخ هاي هيدروژني، به نماد ترور (وحشت) تبديل شدند كه مي هاي شيميايي، مانند بمب ، سالح۱۹۵۰در دهۀ ترجمه:   
  . داشته باشد همراه بهرا 

  مناسب) ۴  مسن) ۳  وحشتناك) ۲  رايج و معمول) ۱  
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  ۳زبان انگليسي  ۱۹ ۀصفح*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۸۵
  روم.  سراغ اصل مطلب مي و مستقيم كنم پوشي مي چشمافتد، اما من از جزييات  ترجمه: طبق معمول چيزهاي زيادي در دفتر اتفاق مي  
  كردن عفودن، يبخش) ۲    كردن  مكث) ۱  
  كردن ي تلق) ۴    كردن يپوش ، چشم) دريغ كردن۳  
  ۳زبان انگليسي  ۲۳ ۀصفح*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۸۶

  ام كه اين كار را نكنند.  خواستهها  از آن بارهازند، حتي بعد از اينكه  چنان به من زنگ مي ترجمه: شركت خدمات اينترنت محلي هم  
  بارها) مكرراً، ۴  ) متعجبانه۳  دوارانهيام) ۲  مخصوصاً) ۱  
   ۱زبان انگليسي  ۲۲ و ۱۵هاي  هصفح*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۸۷

  .روند از بين ميبا وقايع و محيطشان سازگاري جسمي  ها در صورت عدم اين به همان روشي خواهد بود كه بسياري از موجودات زنده و گونهترجمه:   
  فرياد زدن بر) ۴  خاموش كردن (آتش) )۳  ماندن در، اقامت كردن )۲  از بين رفتن، منقرض شدن )۱  

  ترجمۀCloze Test:  
بسـيار  هايِ ها تا انسـان اي چون اسفنج جانوران هستند و از نظر پيچيدگي از موجودات ساده ۀموجوداتي متعلق به سلسل ،تمام حيوانات

كردن از گياهـان   شان در حركت دهند و با توانايي هاي روي زمين را شكل مي چهارم تمام گونه گيرند. حيوانات حداقل سه مي بر را در پيشرفته
 ا فـرارتوانند براي پيداكردن غذا يا جفـت يـ بنابراين مي، دارند  حيوانات بسيار كوچك [هم] ماهيچه حتيشوند.  مي متمايزو ديگر موجودات 

، بـه تمـام كننـد اسـتفاده مي» حيوان« ۀآيند، اغلب وقتي مردم از كلم شمار مي ها حيوان به كردن از دشمن حركت كنند. در حالي كه انسان 
 خـونگرمي ماننـد ٔهموجودات زند -خاص به پستاندارانطور  بهحيوان]  ۀجز انسان اشاره دارند. گاهي مردم [هنگام استفاده از كلم حيوانات به

  ها متمايز كنند.  ها را از پرندگان، خزندگان يا ماهي كنند تا آن اشاره مي -ها موش
  ۳ پاسخ: گزينۀ -۸۸

  شده تقسيم) ۴  يافته توسعه، ) پيشرفته۳  شده ) حفاظت۲  شده فراوري، شده پردازش  )۱  
  ۴ پاسخ: گزينۀ -۸۹

  ) متمايز از ...۴  ...) اهداشده به ۳  عنوان ... شده به ) تلقي۲  خطرِ ...  ) در معرض۱ِ  
  ۲ پاسخ: گزينۀ -۹۰

  نااميد، نااميدوارانه) ۴  ) تعداد كمي۳  ) حتي۲  جاي ) به۱  
  ۱ پاسخ: گزينۀ -۹۱

زنيم، زمان حال ساده را بـه ديگـر  اي طبيعي حرف مي كنيم، يا از اصلي علمي يا پديده وقتي واقعيتي كلي يا تكرارشونده را بيان ميتوضيح:   
  هاي پيرو نادرست است.  براي ساخت زمان آينده در جمله willعالوه، دقت كنيد كه استفاده از  دهيم. به ها ترجيح مي زمان

  ۴ پاسخ: گزينۀ -۹۲
تواننـد  مفرد هسـتند و نمي  اسم اول ۀگزين سه. نيستشناسي يا معلومات عمومي نياز  دادن به اين تست به دانش زيست  براي جوابتوضيح:   

تواند بدون  جمع است و مي  اسم يك ۴ۀ ولي گزين، پيشرو استفاده شده باشد ۀاز يك وابست ها آن مگر اينكه قبل از ،بياينددر جمله تنهايي  به
  كار برود.  اي به هيچ وابسته

 ۱مطلب  ترجمۀ درك:  
اند  ترها اجازه داده ها، بزرگ ادهكنند، درست است؟ خير. در تعداد روزافزوني از خانو كنند و فرزندان اطاعت مي والدين مقررات را وضع مي

هاي كوچـك خـود را هـم  خواهند بچـه والدين مي«دهد:  چنين توضيح مي معروفشناس  دست بگيرند. يك روان هايشان قدرت را به كه بچه
ند. تعـداد زيـادي از ا شدن به اين امر چيست گـيج شـده   هايشان در مورد اينكه بهترين راه براي نائل تربيت كنند، هم شاد سازند ولي خيلي

سـال  و سن ها نهايتاً خودشان را حول محور احساسات يك كودك كم شوند تا حدي كه تمام خانواده والدين دارند توسط كودك خود كنترل مي
  »كنند. دهي مي سازمان

ودن يـك مسـابقۀ محبوبيـت كنند با كودكان خود دوست باشند، ولي پدر و مادر ب ها و پدرها سعي مي مشكل اين است كه خيلي از مادر
تر است. وضع مقـررات و اعمـال  رشد كودك است و بين سنين چهار تا شش سال شديد فرايندطلبي كودكان بخشي طبيعي از  نيست. قدرت

توانـد  كند و مـي آموزد كه او از نظر ارزش برابر است ولي از نظر قدرت برابر نيست. بدين ترتيب كودك احساس امنيت مي ها به كودك مي آن
  دوباره كودك باشد. باور كنيد يا نه، براي كودك ترسناك است كه ببيند مسئوليت يك وضعيت با او است. 

دهنـد و  ها احساس امنيت خود را از دست مي كنند، بچه نشيني مي اند عقب هاي وارونه، وقتي والدين از مقرراتي كه وضع كرده در خانواده
تواننـد  ها محافظت به عمـل آورنـد. والـدين نمي كنند كه از آن ها به پدر و مادر اعتماد نمي شوند. آن شوند و از كنترل خارج مي مضطرب مي

زمان] كودك را راهنمايي كنند و در عين حال خواهان تأييد تصميماتشان توسط او باشند. اين كار مظهر قدرت را در زندگي كودك از بين  [هم
دار  هـا وفـا كننـد و بـه آن رند، نه يك دوست ديگر. والدين بايد رهبراني باشند كه مقررات را وضـع ميبرد. كودكان نياز به پدر و مادر دا مي
  مانند تا از بروز اين وضعيت جلوگيري كنند و كنترل را در اختيار داشته باشند. مي
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  ۲ پاسخ: گزينۀ -۹۳
  .»وارونه يها خانواده« از است عبارت متن نيا يبرا عنوان نيبهترترجمه:   
  ۲ پاسخ: گزينۀ -۹۴

  .»مشهور« به است  كينزد يمعن نظر از كي پاراگراف در معروف ۀكلمترجمه:   
  ۴ پاسخ: گزينۀ -۹۵

  ».كنند يم جاديا خود كودكان يبرا را يمثبت يرفتار يها الگو هستند رهبر كه ينيوالد« كه است معتقد سندهينو رسد يم نظر بهترجمه:   
  ۱ پاسخ: گزينۀ -۹۶

  .»يسردرگم« جز به كند تجربه را ريز موارد تمام است ممكن است كرده دايپ تسلط مادرش و پدر بر كه يودككترجمه:   

 ۲مطلب  ترجمۀ درك:  
خـواهيم  كند، آنچه را كه ما مي پردازش مي آنتوانيم يك ماشين بسازيم كه با دادن اطالعاتي كه  ايدٔه اصلي يك رايانه آن است كه ما مي

نـامِ برنامـه، پذيرفتـه و عمليـات  هايي به شكل دستورالعمل عنوان ابزاري كه اطالعات را به توان به ها را مي اين منظور، رايانه انجام دهد. براي
گويـد چـه كـاري انجـام دهـد و  اي كه به رايانه مي كنند، تعريف نمود. برنامه ها انجام داده و نتيجۀ اين عمليات را ارائه مي رياضي را روي آن

  شوند. داري مي ها نگه موردنياز براي حل مسائل، در حافظۀ رايانه اطالعات
گويد. (مغز) در حركت دادن،  كنيد. مغز به شما زماني كه گرسنه هستيد را مي طور روزانه در زندگي خود، شما از رايانۀ مغز خود استفاده مي به

تواند مسائل رياضي و يا محاسبات دشوار را حل كند. اما گاهي اوقات مـا  ميكند. مغز ما همچنين  كار كردن و به ياد آوردن چيزها به شما كمك مي
تواند آن را مديريت كند و مطمئن شود كه پاسخ درست است، انجام دهـيم. ايـن  تر نسبت به آنچه كه مغز ما مي نياز داريم كه محاسبات را سريع

هـا  د و محاسبات پيچيده را با سرعت باال و بدون خطا انجام دهند، نياز داريم. رايانهتوانند مسائل را حل كنن هايي كه مي زماني است كه ما به رايانه
خواهيـد  توانند لغات، تصاوير و صداها را در حافظۀ خود نگه داشته و اطالعاتي را كه مي ها مي سازي اطالعات مفيد هستند. آن ويژه براي ذخيره به

زن روي  هـا و تصـاوير چشـمك وسيلۀ پيام ها به ها نيز اغلب كاربري آساني دارند. آن ترين رايانه در عرض چند ثانيه به شما بدهند. حتي پيشرفته
  ها بازي كنيد. توانيد با آن توانند با شما ارتباط برقرار كنند. همچنين شما مي صفحه و يا گاهي اوقات صحبت كردن مي

  ۳ پاسخ: گزينۀ -۹۷
  »ر در زندگي مانقش كامپيوت«موضوع متن كدام است؟ ترجمه:   
  ۱ پاسخ: گزينۀ -۹۸

  »اطالعاتشان را پردازش كنند.«ها  آنكنند مگر  شود كه كامپيوترها كار نمي متن استنباط ميپاراگراف اول از ترجمه:   
  ۲ پاسخ: گزينۀ -۹۹

  اشاره دارد.» كامپيوتر  يك«در پاراگراف اول به  itترجمه: كلمۀ   
  ۳ پاسخ: گزينۀ -۱۰۰

  ادامه پيدا خواهد كرد.» ها بعضي ديگر از فوايد كامپيوتر«ماالً با موضوع ترجمه: متن احت  
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   انسانی) علوم آزمایشی گروه( ۱ۀشامر  آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

 
   ۱رياضي و آمار  ۱۲ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح▲   ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۱

گيـرد. همچنـين اعـداد  ها قـرار مـي ننكته: در مثلث خيام، مجموع دو عدد متوالي يك سطر، برابر با عددي است كه در سطر پايين و بين آ  
  ابتدايي و انتهايي تمام سطرها، برابر با يك است.

  نويسيم: شده را مي با توجه به نكته، دو سطر پاييني سطر داده  
    ۱    ۵    ۱۰   ۱۰   ۵    ۱      
  ۱    ۶    ۱۵   ۲۰   ۱۵   ۶    ۱    
۱    ۷    ۲۱   ۳۵   ۳۵   ۲۱   ۷    ۱  

            ↓    ↓              
          ر موردنظرترين اعداد سط بزرگ        

   ۱رياضي و آمار  ۱۵ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح▲   ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۲
  رو است: نكته: صورت كلي اتحاد مجموع و تفاضل مكعبات به شكل روبه  

(a b)(a ab b ) a b   2 2 3 3   

xبا تجزيۀ عبارت    y3 38   ريم:اي دا كمك اتحاد مجموع مكعبات دوجمله به 27

x y ( x y)(( x) ( x)( y) ( y) ) ( x y)( x xy y )        3 3 2 2 2 28 27 2 3 2 2 3 3 2 3 4 6 9   
  پاسخ است. ۱بنابراين گزينۀ   
   ۱رياضي و آمار  ۱۸ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح▲   ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۳
  شود. كنند تعريف نمي ازاي عدد (يا اعدادي) كه مخرج آن را صفر مي نكته: هر عبارت گويا به  

xعبارت گوياي    k
x k



2
xازاي  به 3  xازاي  شود، پس مخرج آن به تعريف نمي 2    شود: صفر مي 2

( ) k k k       3 2 0 6 0 6   
   ۱رياضي و آمار  ۱۳ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح▲   ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۴
  رو است: ت روبهصور اي به نكته: صورت كلي اتحاد مكعب تفاضل دوجمله  

(a b) a a b ab b    3 3 2 2 33 3   
)كمك اتحاد باال، حاصل عبارت  به   x x)2 32   آوريم: دست مي را به 3


 KÄoòx

( x x) ( x ) ( x ) ( x) ( x )( x) ( x) x x x x        
4

2 3 2 3 2 2 2 2 3 6 5 4 32 3 2 3 2 3 3 2 3 3 8 36 54 27   

  است. ۵۴، عدد x4بنابراين ضريب   
   ۱رياضي و آمار  ۲۰و  ۱۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه▲   ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۵
  گيريم: فاكتور مي xدر صورت و مخرج از   

x x x x
x x
 




3 2
3
4 3 (x x )

x
 2 4 3 x x

(x ) x
 


 

2
2 2

4 3
1 1

   

  كنيم: حال صورت را با اتحاد جمله مشترك و مخرج را با اتحاد مزدوج تجزيه مي  
(x ) 1 (x )
(x )





3
1

x
x(x )





3
11   

xبا قرار دادن مقدار    / 0   داريم: 6
x / /
x / /
 

   
  

3 0 6 3 3 6 91 0 6 1 0 4   
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   ۱رياضي و آمار  ۱۰ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح▲   ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۶

)با توجه به تساوي    x )(ax b) x cx    23 2 9   گيريم كه: كمك اتحاد جمله مشترك نتيجه مي ، به8

  
aگذاري  با جاي    bو  3    آوريم: دست مي ، حاصل اتحاد را به4

( x )( x ) ( x) ( )( x) ( ) x x         2 23 2 3 4 3 2 4 3 2 4 9 18 8   
cشد، پس  x ،۱۸چون ضريب       در نتيجه: ،18

a b c     3 4 18 25   
   ۱رياضي و آمار  ۱۶ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح▲   ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۷

  گيريم: فاكتور مي x4از  ابتدا  

x x x (x )  8 4 4 481 81   
  كنيم: عبارت داخل پرانتز را با اتحاد مزدوج تجزيه مي  

x (x ) x (x )(x )   4 4 4 2 281 9 9   
  كنيم: عبارت داخل پرانتز اول را باز هم با اتحاد مزدوج تجزيه مي  

x (x )(x ) x (x )(x )(x )     4 2 2 4 29 9 3 3 9   
  پاسخ است. ۳راين گزينۀ بناب  
   ۱رياضي و آمار  ۲۴ تا ۲۱هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه▲   ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۸
  كنيم: ها را تا حد امكان تجزيه مي ابتدا مخرج  

( x ) x
x x ( x )( x ) x xx

 
    

     2
4 2 1 3 1 8 4 3 1

3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 29 4
   

)مشترك كسرها، عبارت  مخرج   x )( x ) 3 2 3   است، پس: 2
x x ( x ) ( x )

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

    
         
8 4 3 1 8 4 3 3 2 1 3 2

3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2   

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

        
    

        2
8 4 9 6 3 2 8 4 9 6 3 2 4

3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 9 4
   

  است. x4برابر با  p(x)پس   
   ۳رياضي و آمار  ۴ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح▲   ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۹
و عمل را نتـوان بـا هـم انجـام داد، در ايـن صـورت بـه طريق انجام داد و اين د nطريق و عمل ديگري را به  mنكته: اگر بتوان عملي را به   

(m n) عمل دوم را انجام داد.» يا«توان عمل اول  طريق مي  
است. بنابراين طبق نكته (اصل جمع) اين كار به  Bنفر گروه  ۸و يا از  Aنفر گروه  ۷خواهد تحقيق را ارائه كند يا از  نفري كه مي ۱   7 8 15 

  روش قابل انجام است.
   ۳رياضي و آمار  ۳ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح▲   ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۰

 nطريق بـه  mدر مرحلۀ دوم هركدام از اين » و«طريق  mنكته: اگر عملي طي دو مرحلۀ اول و دوم انجام پذيرد، طوري كه در مرحلۀ اول به   
mآن عمل به  پذير باشند، در كل روش انجام n (.اصل ضرب قابل تعميم به بيشتر از دو مرحله است) .طريق انجام پذير است  

 ۱۲، مرحلۀ اول بـه »آموز دوازدهم رياضي انتخاب يك دانش«و » آموز دوازدهم انساني انتخاب يك دانش«شود:  اين كار در دو مرحله انجام مي  
طريق قابل انجام است، پس طبق اصل ضرب اين كار به  ۱۰طريق و مرحلۀ دوم به  12 10   پذير است. حالت انجام 120

   ۳رياضي و آمار  ۵ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح▲   ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۱
  كنيم و داريم: توريل استفاده ميتر از خودش از نماد فاك در تمام اعداد طبيعي و كوچك ۱تر از  نكته: براي ضرب يك عدد طبيعي و بزرگ  

n! n (n ) (n )      1 2 1   
!دانيم  مي   ! 6 5   ، پس:6

! ! ! ! !( ) !
! ! !

     
  

5 6 6 5 5 6 6 6 5 1 6
6 6 6 !

6
6  6   

  

( x )(ax b) x cx a      23 2 9 8 3

( x )(ax b) x cx b b         23 2 9 8 2 8 4
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   ۳رياضي و آمار  ۸ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح▲   ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۲
p(nيا ترتيب انتخاب مهم باشد را با نماد جايي  شيء كه جابه nشيء از ميان  rهاي  نكته: تعداد انتخاب   ,r) دهيم و داريم: نشان مي  

n!p(n ,r) (r n)
(n r)!

 


   

  دست آوريم: شيء را به ۸شيء از ميان  ۳با توجه به نكته بايد جايگشت   
! ! !p( , )

( )! !
  

  

8 8 8 7 6 58 3 8 3 5 !5  336   

   ۳رياضي و آمار  ۶و  ۵هاي  همشخصات سؤال: * ساده * صفح▲   ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۳
   !nها برابر است با:  ناميم و تعداد اين جايگشت شيء مي nتايي از آن n جايگشتشيء متمايز را يك  nنكته: هر حالت از كنار هم قرار گرفتن   
!دانيم  مي   4   است، پس: 24

n! n  24 4   
nدر نتيجه     1   است. 5!شيء متمايز برابر با  ۵هاي  است و تعداد جايگشت 5

!      5 1 2 3 4 5 120   
   ۳رياضي و آمار  ۴ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح▲   ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۴
  برويم: Dبه  Aتوانيم از  به دو صورت مي  
  رويم: مي Dبه  Cو سپس از  Cبه  Bو سپس از  Bبه  A: از ۱  

¾M pH ¾M pH ¾M pHB A C B D C
  

3 4 2 24   

  رويم: مي Dبه  A: از ۲  

¾M pHD A


2 2   

24طبق اصل جمع در كل به  پس     برويم. Dبه  Aتوانيم از  طريق مي ۲۶يعني  2
   ۳رياضي و آمار  ۶ ۀؤال: * متوسط * صفحمشخصات س▲   ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۵
  است: ۸يا  ۶باشد، پس يكان  ۴تر از  خواهيم عدد زوج و ارقامش بزرگ مي  

S²Ie 2
·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä    

الت ح ۴ها در يكان استفاده شده، پس دهگان،  است. چون يكي از آن ۹، ۸، ۷، ۶، ۵رويم سراغ رقم دهگان، رقم دهگان يكي از ارقام  حال مي  
  ماند: مي حالت باقي  ۳دارد و براي صدگان 

·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä  
3 4 2 24   

   ۳رياضي و آمار  ۵ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح▲   ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۶
باشـند كـه  نفـر ديگـر مـي ۴و  baصورت  بنابراين افرادي كه بايد سخنراني كنند به ،گيريم صورت يك دسته در نظر مي را به bو  aنفرات   

! 5   جايگشت دارند. 120
   ۳رياضي و آمار  ۵ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح▲   ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۷
  كنيم: در دو حالت مسأله را بررسي مي  
  : رقم يكان صفر باشد:۱  

·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä   
5 4 3 1 60   

  باشد: ۵: رقم يكان ۲  

·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä   
4 4 3 1 48   

60پس در كل طبق اصل جمع      توان نوشت. رقمي با اين شرايط مي ۴عدد  ۱۰۸يعني  48
   ۳رياضي و آمار  ۳ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح▲   ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۸
  »بدون پاسخ«، »۳گزينۀ «، »۲گزينۀ «، »۱گزينۀ «حالت دارد:  ۴هر سؤال   
  طبق اصل ضرب داريم: پس  

1 −H¼w 2 −H¼w −H¼w −H¼w −H¼w −H¼w      64 4 4 4 4 4 43 4 5 6   
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   ۳رياضي و آمار  ۶و  ۳هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه▲   ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۹
  كنيم: ابتدا چينش اعداد را مشخص مي  

)فرد            , , )7 5 3      
)زوج  ↑  زوج    زوج     , )6 4  

Joò ®ÅH ¢Lö  ۱حالت       2 3 2 2 1 1 24۱  ۱  ۲  ۲  ۳  ۲    
  يا                
      زوج    زوج    زوج  

Joò ®ÅH ¢Lö ۲حالت       3 3 2 2 1 1 36  ۱  ۱  ۲  ۲  ۳  ۳    
          ↓  ↓      
          ( , , )6 4 )فرد  0 , , )7 5 3  

  باشند برابر است با:ميان  در ييكرقمي كه ارقام زوج و فرد آن  ۶بنابراين تعداد اعداد   
 24 36 60   

   ۳رياضي و آمار  ۶ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح▲   ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۲۰
  كنيم: توان نوشت را حساب مي مي Lو  S ،O ،C ،I ،Aحرفي كه با حروف  ۴اول تعداد كل كلمات   

−»H ýoe ³»j ýoe ³¼w ýoe ³nI¿a ýoe   
6 5 4 3 360   

  كنيم: هستند) را حساب مي Lو  O ،C ،I ،Aنيستند (شامل  Sرفي كه شامل حروف ح ۴حال تعداد كلمات   

−»H ýoe ³»j ýoe ³¼w ýoe ³nI¿a ýoe   
5 4 3 2 120   

  كنيم: Sدارند، كافيست تعداد كل كلمات را منهاي تعداد كلمات بدون  Sدست آوردن كلماتي كه حرف  براي به  
  360 120   دارند Sتعداد كلماتي كه حرف  (تعداد كل كلمات) – ندارند) S(تعداد كلماتي كه حرف  240

  

  اقتصاد ۸ ۀ* صفح سادهمشخصات سؤال: * ▲   ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۲۱
  شود. رفع نيازهاي بشر از طريق منابع و امكانات طبيعي كه خداوند در اختيار انسان گذاشته است ميسر ميالف)   
  كار گيرد. نحو صحيح و بهينه به كند انسان براي رفع نيازها با بهترين انتخاب، منابع و امكانات را به مي دانش اقتصاد كمكب)   
  گيرد. دنبال احساس نياز، انسان تصميم به رفع آن مي نيازهاي انسان محرك فعاليت و تالش او است، يعني بهج)   
  اداقتص ۹ ۀ* صفح سادهمشخصات سؤال: * ▲   ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۲۲
  دهد. نيازي به او دست نمي اي از نيازهايش، احساس بي جو است، به همين دليل با برآورده شدن پاره انسان موجودي كمالالف)   
  كند. جويي به خلق نيازهاي كاذب اقدام مي انسان با توقف در يك مرتبه از نيازها، براي سيراب كردن حس كمالب)   
انـدازه يـا نادرسـت، از محدود هستند. مثل استفاده بـيشهرچقدر هم كه زياد باشند به داليل مختلف ، در دسترس بشرمنابع و امكانات ج)   

  برداري هاي باالي بهره ناشناخته بودن، دور از دسترس بودن يا هزينه
  اقتصاد ۱۲ ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: * ▲   ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۲۳
ناگزير  ،لذا افراد ،ها نيستند ابليت مصارف متعدد قادر به رفع نيازهاي گوناگون و نامحدود انسانالف) از آنجايي كه منابع و امكانات محدود با ق  

كنند كه در اين صورت انتخاب  نظر مي هاي خود صرف در نتيجه با يك انتخاب از ساير انتخاب ،به انتخاب بين نيازهاي مختلف خود هستند
  د.شو فرصت معرفي مي از دست رفته با عنوان هزينه

  شوند. فايده) هرگز دچار اشتباه نمي - اما در روش انتخاب (هزينه ،ها دچار اشتباه شوند گاهي ممكن است افراد در تشخيص دقيق منافع و هزينه ب)  
  ممكن است با اشتباه همراه باشد. ها اما تشخيص درست منافع و هزينه ،شود دقت كنيد كه گفته شده در روش انتخاب دچار اشتباه نمي  
  اقتصاد ۱۴تا  ۹ هاي صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: * ▲   ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۲۴
  ب) درست  الف) درست  
  سه نكته مهم است: دربرگيرندٔهج) تعريف علم اقتصاد   
  ها  ) نامحدود بودن نياز و متنوع بودن آن۱    
  ) محدود بودن منابع و امكانات در دسترس بشر۲    
  ها برداري از آن هاي مختلف بهره وش) قابليت مصرف متعدد منابع و ر۳    
ها، انديشۀ اقتصادي  شد كه پيشرفت تمدن» انديشۀ اقتصادي«هاي درست و بهينه موجب پيدايش  د) نتيجۀ تالش فكري انسان براي انتخاب  

  تبديل كرد.» علم اقتصاد«را به 
  باشد. ) هدف علم اقتصاد، راهنمايي انسان براي انتخاب بهينه ميه  
  ز) درست  و) درست  
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  اقتصاد ۱۷ ۀ* صفح سادهمشخصات سؤال: * ▲   ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۲۵
دهد و مصداق  ها است و دنيا و آخرت را همراه هم موردتوجه قرار مي عنوان ديني كامل در پي سعادت واقعي و كامل انسان دين اسالم بهالف)   

  باشد. مي )حَسَنَةً الĤْخِرَةِ وَ فِي حَسَنَةً يَاالدُّنْ فِي آتِنَا رَبَّنَا(سورٔه بقره يعني  ۲۰۱اين توضيحات آيۀ 
كند و به همۀ ارتباطات و پيونـدهاي افـراد بـا  هاي مهم اسالم اين است كه عبادت را صرفاً به رابطۀ فرد با خدا محدود نمي يكي از ويژگيب)   

توان  زند. در اين زمينه مي نوعان رنگ عبادت مي و همها و تالش براي ارتقاي سطح زندگي كل خانواده  يكديگر، از جمله روابط اقتصادي آن
  : الكاد علي عياله، كالمجاهد في سبيل اهللا اشاره نمود.به حديث امام صادق 

  اقتصاد ۲۱و  ۲۰، ۱۸ هاي صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: * ▲   ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۲۶
بايست در بازار مورد خريد و فروش قرار گيـرد.  محصول مي ،ي و مبادالتيباشد يعني با توجه به ارزش بازار الف) كاال يك مفهوم اقتصادي مي  

  شوند. در نتيجه محصوالتي كه براي مصرف شخصي توليد شده و به فروش نمي رسند كاال محسوب نمي
ترين ابزارهـا در  مهم ب) جامعۀ اسالمي براي حفظ هويت و استقالل سياسي و فرهنگي خود بايد به رشد و پيشرفت اقتصادي به مثابۀ يكي از  

  اين مسير توجه كند.
  كار گرفته شود. گويند كه در فرايند توليد از سوي نيروي انساني به اي به كاالهاي بادوامي مي ج) كاالي سرمايه  
  اقتصاد ۲۱ ۀ* صفح سادهمشخصات سؤال: * ▲   ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۲۷
هـاي  فۀ ايجاد نظم و انضباط و نظارت بر عملكرد اقتصاد داخلي را دارند و سـازمانعنوان بازيگران كالن عرصۀ اقتصاد وظي دولت (كشورها) به  

هاي  ها و همچنين حفظ حقوق همۀ طرف اي، براي كمك به بازيگران كالن و رونق روابط اقتصادي بين آن المللي، جهاني يا منطقه اقتصادي بين
  كنند. درگير تجارت جهاني فعاليت مي

  اقتصاد ۲۳ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: * ▲   ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۲۸
ها، همه و همه ارزش مبادالتي داشته و چون حاصل  بنيان حتي فكر و نوآوري ها و محصوالت دانش تمام محصوالت كشاورزي، صنعتي و فناوري  

  شوند. فعاليت توليدي هستند، پس توليد محسوب مي
  اقتصاد ۲۴ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: * ▲   ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۲۹
   شود. و اولين نوع توليد محسوب مي» احياء«عنوان  پرورش حيوانات به  
   شود. معرفي مي» حيازت«برداري از طبيعت و محصول آمادٔه آن با عنوان  بهره  
    حصـوالت حاصـل از و ايجاد ارزش مصرفي و مبادالتي در م )تبديل شير به ساير لبنيات(دست آمده از احياء  تركيب و تبديل محصوالت به

  كنند. كه دومين نوع توليد است شناسايي مي» صنعت«احياء را با عنوان 
  اقتصاد ۲۵ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: * ▲   ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۳۰
  تواند پاسخ باشد. نمي ۱ ۀكند، پس گزين با توجه به اينكه در صورت سؤال عنوان شده كدام عبارت را نقض مي  
نوعان  مهم است كه اكثر افراد با انگيزٔه رفع نيازهاي خود و خدمت به خانواده و هم ۀوكار در واقع نقض كنندٔه اين مسئل دست كشيدن از كسب  

  كنند. و ارتقا سطح توسعه در كشور و در نظر گرفتن منافع انساني و ملي اقدام به فعاليت اقتصادي مي
  اقتصاد ۲۷ تا ۲۵ هاي صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: * ▲   ۴ ينۀ: گزپاسخ -۱۳۱
  اقتصاد ۲۶ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: * ▲   ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۳۲
  .شود نه نيروي كار يا كارگر ساده عنوان سرمايۀ انساني معرفي مي كارآفرين بهالف)   
  شود. ميخود به ساير عوامل توليد تبديل شده و همچنين صرف خريد ساير عوامل توليد  غيرمستقيمسرمايۀ مالي با نقش ج)   
  برترين عامل توليد، نيروي انساني است كه نقش تركيب ساير عوامل را به عهده دارد.د)   
  شود. اي گفته مي پردازند كاالهاي سرمايه رساني در فرايند توليد مي خدمت دوامي كه در طول زمان به و) به كاالهاي با  
  داقتصا ۲۷ ۀ* صفح سادهمشخصات سؤال: * ▲   ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۳۳
تنهـايي تمـام  وكار خود را به عهده گرفته و با پرداخت دستمزد يا اجاره به ساير عوامل توليد به هاي كسب صورت مستقل تمام فعاليت فرد به  

  شود.  يابد، بنابراين سازمان توليد او خصوصي محسوب مي ها را پذيرفته است؛ بنابراين منافع نيز به او تخصيص مي ها و هزينه ريسك
  اقتصاد ۳۰و  ۲۸ هاي صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: * ▲   ۲ ينۀ: گزپاسخ -۱۳۴
  تواند دستمزد بگيرد و در سود و زيان شريك نشود. تواند صاحب توليد شود و هم مي در اقتصاد اسالمي، عامل انساني هم ميالف)   
عنوان صاحب كار در سود  برد و يا به هي و اجتماعي ميكند و اجر ال الحسنه در توليد مشاركت مي صورت قرض مالي يا به ۀاما صاحب سرماي    

  شود. و زيان شريك مي
  شود.  شود كه صرف خريد يا اجارٔه تمام عوامل توليد مي هاي توليد به تمام مبالغي گفته مي هزينهب)   
  :دهند گيرند و سود خود را افزايش مي كنندگان از دو طريق جلوي زيان را مي توليدج)   
  وري  جويي و افزايش بهره ها از طريق صرفه نهكاهش هزي) ۱  
  افزايش درآمد از طريق بازاريابي و تعيين قيمت مناسب) ۲  
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  اقتصاد ۲۹ ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: * ▲   ۳ ينۀ: گزپاسخ -۱۳۵
عنـوان هزينـۀ غيرمسـتقيم يـا  پردازد پس مبلغ اجاره بـه اي بابت آن نمي وكار تعلق دارد و اجاره نكته: از آنجايي كه كارگاه به صاحب كسب  

  شود. فرصت محسوب شده و فقط در سود ويژه يا سود مندرج در اظهارنامۀ مالياتي محاسبه مي هزينه
  درآمد توليدكننده تعداد كاالي فروخته شده  قيمت هر واحد 

,تومان  , , ,  4000 350 000 1 400 000   درآمد توليدكننده 000
  هاي مستقيم هزينه حقوق ساالنه كاركنان  االنه استهالك س خريد ساالنۀ مواد اوليه 

,تومان  , , , , , , ,   250 000 000 180 000 000 440 000 000 870 000   هاي مستقيم هزينه 000
,تومان  , 300 000   هزينۀ غيرمستقيم هزينۀ اجارٔه كارگاه  000

  سود ويژه درآمد  – )هاي مستقيم و غيرمستقيم مجموع هزينه( 
,نتوما , , ( , , , , ) , ,   1 400 000 000 870 000 000 300 000 000 230 000   سود ويژه000

 
  ۳علوم و فنون ادبي  ۲۰ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح▲   ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۳۶
  ۳علوم و فنون ادبي  ۲۰ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح▲   ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۳۷
  ست كه موضوع آن تاريخ مشروطه است.االسالم كرماني ا تاريخ بيداري ايرانيان نوشتۀ ناظم  
  ۳علوم و فنون ادبي  ۱۶ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح▲   ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۳۸
  الممالك فراهاني) سردبير روزنامۀ مجلس بود. ميرزا محمدصادق اميري فراهاني (اديب  
  ۳ي علوم و فنون ادب ۲۱و  ۲۰هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه▲   ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۳۹
  است.» اكبر دهخدا علي«توضيحات سؤال دربارٔه   
  ۳علوم و فنون ادبي  ۱۳ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح▲   ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۴۰
  ۳علوم و فنون ادبي  ۲۰و  ۱۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه▲   ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۴۱
  آغاز شد. شاه ليفتحعترجمۀ آثار اروپايي در ايران با تأسيس چاپخانه در زمان   
  ۳علوم و فنون ادبي  ۱۹ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح▲   ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۴۲
  ۳علوم و فنون ادبي  ۱۶ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح▲   ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۴۳
  الشعراي بهار است.  نوشتۀ ملك» فارسي  تاريخ تطور نظم«كتاب   
  ۳علوم و فنون ادبي  ۲۰تا  ۱۳هاي  سط * صفحهمشخصات سؤال: * متو▲   ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۴۴
  خداوندنامه: صباي كاشاني -خان بديع الدين و قمر: ميرزا حسن شمس -مجلۀ نوبهار: محمدتقي بهار  
  ۳علوم و فنون ادبي  ۱۳و  ۱۲هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه▲   ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۴۵
  انجمن خاقان در تهران تأسيس شد.  
  ۱علوم و فنون ادبي  ۷۰تا  ۶۸هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه▲   ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۴۶
  هاي ديگر: علت نادرستي گزينه  
  ترين عامل پيدايي شعر، عاطفه است. : اساسي۱ ۀنيگز  
  ترين عامل است. : پس از عاطفه، وزن مهم۲ ۀنيگز  
  عر فارسي است.: وزن در شعر جنبۀ تزييني ندارد، بلكه يكي از عوامل اصلي ش۳ ۀنيگز  
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۰درس مشخصات سؤال: * متوسط * ▲   ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۴۷
  انگيز دارند. كه سه گزينۀ ديگر وزني طرب  شود، در حالي ، آرام و كند است و بار عاطفي طرب و شادي به مخاطب القا نمي۱وزن گزينۀ   
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۰درس مشخصات سؤال: * متوسط * ▲   ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۴۸
  انگيز و شاد است، ولي محتوا غمگين است. ، طرب۱وزن گزينۀ   
  انگيز است و محتواي اشعار هم شاد است. ها طرب وزن ساير گزينه  
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۱درس مشخصات سؤال: * دشوار * ▲   ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۴۹
  هجاي كشيده است.» ي استباز«در تركيب » زيست«، هجاي ۳در گزينۀ   
  ۱علوم و فنون ادبي  ۷۵ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح▲   ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۵۰
  وجود دارد.» ي«مصوت بلند » نعيم، ايمن، كاين، نيل و تحقيق«در كلمات   
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  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۱درس مشخصات سؤال: * متوسط * ▲   ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۵۱
 هجا) ۶(  بست  نا  يِ   مِ پُر دَح  قَ  رُ مو مَخ  مِ هـHnَ·  ياالف)
        

  

 هجا) ۵(   بود هد خا  رار  قَ بر من  نِ تَ  تا شِ مي هَـب)
      

  

 هجا) ۸(قان شِ عا  نِ  يا  مِ كÃMِ@¸من   رِ قد  دِ دي  دُ شِ پيج)
      

  

 هجا) ۸(  شـهر  يِ   زِ  وا دَر  زِ كÃMِ@¸خن سُ  يِ  ني  وا  رَ تُد)
         
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۱درس مشخصات سؤال: * متوسط * ▲   ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۵۲

 ري بَ  چIU·لس گُ   مِ  نا گر  نِ سار رخ  لِ گُ  آن
 
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۴درس مشخصات سؤال: * ساده * ▲   ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۵۳
  اما به اندازٔه ساير ابيات محسوس نيست. ،بار تكرار شده است ۴» د«در بيت اول واج   
  .ندا تكرار شده» ا«و مصوت بلند » د«: واج ۲ ۀنيگز  
  اند. آرايي ساخته واج» ا«و مصوت بلند » س«: واج ۳ ۀنيگز  
  تكرار شده است.» ش«واج : ۴ ۀنيگز  
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۴درس مشخصات سؤال: * متوسط * ▲   ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۵۴
  نسيم -۲  فعل دعايي -۱، جناس تام است: ۴در گزينۀ » باد«كلمۀ   
  ساير گزينه ها:  
  ).ه شكل نوشتاري واژگان(طبق نظر كتاب، شكل آوايي كلمات مهم است ن .آرايي دارند واژه» ثواب و صواب«: كلمات ۱ ۀنيگز  
  »دل«: تكرار كلمۀ ۲ ۀنيگز  
  »باد«: تكرار كلمۀ ۳ ۀنيگز  
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۵درس مشخصات سؤال: * متوسط * ▲   ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۵۵
  سجع متوازن» بگماشت -بگشاد«، كلمات سجع ۳گزينۀ   
  ها: ساير گزينه  
  سجع متوازي» پويد مي -گويد مي: «۱ ۀنيگز  
  مطرّف» اعتراض -اعراض: «۲ ۀنيگز  
  مطرّف» مجاملت -عدالت: «۴ ۀنيگز  
  در سجع بايد انتهاي جمالت را با هم مقايسه كنيد و ترجيحاً در داخل يك جمله سجع پيدا نكنيد.  
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۵درس مشخصات سؤال: * متوسط * ▲   ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۵۶
  تند.قافيۀ دروني و ذوقافيتين، سجع در شعر هس  
  الف) انداختن و تاختن و باختن  
  سيمبر و دگر ب)  
  ج) جمال و مثال   
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۵درس مشخصات سؤال: * متوسط * ▲   ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۵۷
  »شمار بي -بسيار: «۱گزينۀ   
  »راند -بماند: «۳ ۀنيگز  
  »بايد -شايد: «۴ ۀنيگز  
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۵درس مشخصات سؤال: * متوسط * ▲   ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۵۸
  سجع متوازي : ملك، نمك و فلك ۱ ۀنيگز  
  متوازي دار  مطرّف/ خمّار و دين : كار و خمّار ۲ ۀنيگز  
  متوازي مطرّف/ طلب و عجب  : شب و طلب ۳ ۀنيگز  
  متوازي مطرّف/ مشكلم و حاصلم  : دلم و مشكلم ۴ ۀنيگز  
  تركيبيدشوار *  مشخصات سؤال: *▲   ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۵۹
  سرور -مخدوم: فرمانروا  
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۰۳ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح▲   ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۶۰
  مفهوم مشترك: عشق دردي است كه درمان ندارد.  
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  ۱عربی، زبان قرآن  ۱* درس  متوسطمشخصات سؤال: * ▲   ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۱

  نادرسـت اسـت » گروهـی کـه از سـتمکاران اسـت)/ «۲و  ۱هـای  ای خدای ما، پروردگارا/ ال تَْجَعلْنا: قرار مـده مـا را (رد گزینـه ای خدا،  نا: َربَّ   

  ).شود نیز معنا می» گروه ستمکاران«صورت  تسامح بهبا )/ القوم الظّاملین: قوم ستمکار (البته ۴(رد گزینۀ 

  صورت مفرد ترجمه شود. (الرّجال املؤمنون: مردان باایامن) د بهنکته: صفت اگر جمع باشد بای  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲* درس  متوسطمشخصات سؤال: * ▲   ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۲

  »کُّل مواطنینا: همۀ همشهریامنان، همۀ هموطنامنان: «۱گزینۀ   

  باید باشد. این ترجمه نادرست است.» اس جمیعهمعلی النّ «یا » علی الّناس جمیعاً «، ترجمۀ »شان به مردم متامی: «۲گزینۀ   

  »علی کّل مواطنینا: همۀ همشهریامنان»/ «يف البالد: در کشور: «۴گزینۀ   

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲* درس  متوسطمشخصات سؤال: * ▲   ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۳

  نادرست است.» کنند میباز «ماضی استمراری است و » کان ... یَْفَتحون: «۲گزینۀ   

  نادرست است.» آموزان مدرسۀ ما بعضی دانش: «۳گزینۀ   

  نیست.» أْن یُْغلِقوها«نیز ترجمۀ درست » باز نگذارند«نادرست است/ » يف مدرسِتنا: در مدرسه: «۴گزینۀ   

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱* درس  متوسطمشخصات سؤال: * ▲   ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۴

  ورت جمع (کارهایی) نادرست است.ص به» اعامل«دلیل عدم ترجمۀ  : به۱گزینۀ   

  ترجمۀ درستی برای بخش آخر عبارت نیست.» اعامل حسنۀ ما: «۳گزینۀ   

  ترجمه نشده است.» یجزینا«در فعل » نا«شده نیست. ضمن اینکه ضمیر  ترجمۀ درست و مناسبی برای عبارت داده» کارهای نیکو: «۴گزینۀ   

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱* درس  متوسطمشخصات سؤال: * ▲   ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۵

هب: طال/ الِفّضة: نقره (رد گزینه   در جای خود ترجمه ...» من األشیاء الّتي « ۲)/ ضمن اینکه در گزینۀ ۲و  ۱های  الحدید: آهن/ النّحاس: مس/ الذَّ

  مفرد ترجمه شده است. ۱زینۀ جمع است که در گ» منافع: سودها/ «.نیز بخش آخر عبارت، نادرست ترجمه شده است ۳/ گزینۀ .نشده است

  ۳* ترکیبی عربی، زبان قرآن  متوسطمشخصات سؤال: * ▲   ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۶

  درست است.» در زندگی«صورت  به» يف الحیاة«نادرست است. ترجمۀ » کَ «دلیل ترجمۀ اضافۀ ضمیر  : به۳گزینۀ   

  ۳قرآن  * ترکیبی عربی، زبان متوسطمشخصات سؤال: * ▲   ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۷

ترکیب وصفی است و ترجمۀ آن به این صورت نادرست اسـت، ترجمـۀ صـحیح آن بـه ایـن صـورت » عقالً کامالً«نادرست است؛ زیرا  ۴گزینۀ   

  »زیرا خداوند عقل کاملی را به تو عطا کرده است!«است: 

  ۳* ترکیبی عربی، زبان قرآن  سادهمشخصات سؤال: * ▲   ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۸

ِة: برای مردم«دلیل  به ۴و گزینۀ » َحيّ «دلیل مفرد ذکر کردن  به ۲، گزینۀ »ها مصابیح: چراغ«دلیل  به ۱گزینۀ      نادرست است. ...»  ف«و ذکر » لِالُمَّ

  * ترکیبی  متوسطمشخصات سؤال: * ▲   ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۹

با مفهوم آیـه،  ۱یابیم که گزینۀ  درمی )دهید چه را که انجام منیگویید آن اید چرا می ای کسانی که ایامن آورده (با توجه به ترجمۀ آیۀ رشیفۀ   

  مطابق نیست. 

  * ترکیبی  متوسطمشخصات سؤال: * ▲   ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۰

  آن مکسور باشد. » تاء«است و باید » إِفِتعال«و مصدر باب » پیشنهاد«معنی  به» االِْقِرتاحُ «  

  * ترکیبی متوسطمشخصات سؤال: * ▲   ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۱

  الجمع الّسامل املذکّر : جمع تکسیر ۲گزینۀ   

  »املُفاَعلة«مصدر مزید من باب  : اسم املفعول ۳گزینۀ   

  إلیه و مجرور مضاف : صفة أو نعت ۴گزینۀ   

  * ترکیبی متوسطمشخصات سؤال: * ▲   ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۲

  هفعل مع نائب فاعل مجهول/ فعل مع فاعله  : معلوم ۱گزینۀ   

  نائب فاعل : فاعل ۲گزینۀ   

  نکرة : معرفة ۳گزینۀ   

  * ترکیبی متوسطمشخصات سؤال: * ▲   ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۳

  مبنيّ  : معرب ۱گزینۀ   

  مذکّر : مؤنّث ۳گزینۀ   

  ُمتعدٍّ  : الزم ۴گزینۀ   
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  * ترکیبی متوسطمشخصات سؤال: * ▲   ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۴

  ).ای است از آهن و دارای ارزشی معادل طال است! (نادرست است  قطعه» الفّضة: نقره: «۲گزینۀ   

  ).ایستند برای شنیدن سخن مدیر و معاونش! (نادرست است آموزان در آن به صف می مکانی است که دانش» املستوصف: درمانگاه: «۳گزینۀ   

  ).شوند! (نادرست است ها آویزان می سبز و میوههای  ای از درختی در زیر خاک است که از آن برگ  قطعه» الُغْصن: شاخه: «۴گزینۀ   

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱* درس  سادهمشخصات سؤال: * ▲   ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۵

  : إنّها تَْنظُُر ...۱گزینۀ   

َک ...۲گزینۀ      : أنت تشاِهُد اُمَّ

  : إنَّها شاَهَدِت الّصدیقَة ...۳گزینۀ   

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱* درس  متوسطمشخصات سؤال: * ▲   ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۶

  »باشد! اگر عقربۀ کوچک بر روی پنج و بزرگ بر روی نه باشد یعنی ساعت یک ربع به پنج می«  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱* درس  متوسطمشخصات سؤال: * ▲   ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۷

  این قاعده ذکر شده است.  ۲آید که در گزینۀ  می برای کامل کردن پیام و برطرف کردن ابهام جملۀ قبل از خودش» ولی«معنای  به» لکنّ «  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱* درس  سادهمشخصات سؤال: * ▲   ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۸

  کار رفته است.  رود که فقط در این گزینه به کار می برای آرزو و متنا به» یا لیت«و » لَْیت«  

  ۳، زبان قرآن عربی ۱* درس  متوسطمشخصات سؤال: * ▲   ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۹

  کار رفته است.  رود که در این گزینه به کار می و برای تأکید بهاست از حروف مشبهة بالفعل » إنّ «  

  دهد.  دو جمله را به هم پیوند می» که«معنای  به» أنَّ : «۳گزینۀ   

  رود.  برای امید به کار می» لعّل : «۴گزینۀ   

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱درس  * متوسطمشخصات سؤال: * ▲   ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۰

   ها: خرب حروف مشبهه در گزینه  

  ) سبب۴  ) ال یعتنون۳  ) کاملفتاح۲  ) یلتزمون۱  

  مجرور است.و خرب جار  ۲تنها در گزینۀ   

  

  ۱ تاريخ ۳ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات▲   ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۸۱
 ايـن در .دارد قـدمت سـال هـزار ۴ از بـيش كـه اسـت مصري كهن خط به اي نوشته سنگ شده، كشف تاكنون كه تاريخي متن ترين قديمي  

  .است شده ذكر آنان دوران حوادث برخي و فراعنه از تعدادي نام نوشته سنگ
  ۱ تاريخ ۱۴ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات▲   ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۸۲
  بود. متداول اوستايي و سلوكي بابلي، هاي شماري گاه اشكانيان، دورٔه در  
  ۱ تاريخ ۲۵ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات▲   ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۸۳
 كشف تصادفي طور به كرمان استان در جيرفت عظيم تمدن و زنجان نمكي مردان مانند ايران عزيزمان كشور تاريخي بناهاي و آثار از تعدادي  

  .اند شده
  ۱ تاريخ ۶ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات▲   ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۸۴
  .شود مطمئن آن نبودن جعلي و سند اصالت از بايد كند، استفاده اسناد از محققي اگر منابع، شناسايي مرحلۀ در  
  ۱ تاريخ ۱۷ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات▲   ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۸۵
 تـاريخ، بـر اقلـيم و جغرافيا تأثير به را بخشي خود، بَرالِع كتابۀ مقدم در زيست، مي ق. ۸ قرن در كه تونسي مسلمان انديشمند خَلدون، ابن  

 است. داده اختصاص آدميان رفتار و اخالق
  ۱ تاريخ ۳۴ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات▲   ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۸۶
  از: اند عبارت كشاورزي پيامدهاي ترين مهم  
 دائـم، هاي سـكونتگاه عنوان به را روستاها نخستين و برداشتند دست گردي دوره از محصول، برداشت و داشت كاشت، منظور به كشاورزان -۱  

  كردند. ايجاد
 توليد در و آوردند روي بافي پارچه و سفالگري ابزارسازي، مانند خوراك توليد از غير ديگري اليتفع به اي عده نياز، بر اضافه توليد دليل به -۲  

  يافتند. تخصص و مهارت محصوالت اين
 منـاطق مـردم آشـنايي زمينـۀ ،دادوستد رونق شد. آغاز تدريج به نزديك و دور روستاهاي ميان دادوستد نياز، بر مازاد دتولي نتيجۀ در -۳  

  آورد. فراهم يكديگر هاي انديشه و ها مهارت رسوم، و آداب با را مختلف
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  ۱تاريخ  ۴۰ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات▲   ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۸۷
 اما نمايد؛ ترويج مصر در خورشيد خداي پرستش شكل در را پرستي يگانه كه كوشيد چهارم هوتپ آمِن نام به جديد دورٔه هاي فرعون از يكي  

  كردند. رايج را چندخدايي پرستش دوباره داشتند، مصر فرهنگ در مهمي نقش كه كاهنان او، مرگ از پس
  ۱تاريخ  ۲۰ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات▲   ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۸۸
 طول در را ها آن فرهنگي تغييرات ويژه به و انساني جوامع و ها انسانۀ گذشت بشر، از مانده باقي آثار اساس بر كه است شناس،كسي تانباس  

 در پژوهش و انسان شناخت آن، هدف كه شمارند مي علمي را شناسي باستان نظران، صاحب از برخي رو، ازاين نمايد. مي تحليل و بررسي زمان،
  است. او فرهنگ

  ۳تاريخ  ۶ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات▲   ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۸۹
 انسـاني حيات گوناگون هاي جنبه نوين، نويسي تاريخ در اما ،بود آنان فتوحات شرح و پادشاهان زندگي بررسي سنتي، نگاري تاريخ كار اساس  

  شود. مي بررسي اجتماعي و فرهنگي اقتصادي، نظامي، سياسي، از اعم
 ۳تاريخ  ۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات▲   ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۹۰
 قاجار، عصر مشهور مورخان از اعتمادالسلطنه، خان محمدحسن تأسيس شد. شاه ناصرالدين زمان در همايونيۀ دارالترجم و دولتيۀ دارالطباع  

  شد. زيدهبرگ همايونيۀ دارالترجم رياست به كه بود دوره اين فرهنگيۀ برجستهاي  چهره از يكي
 ۳تاريخ  ۱۱ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات▲   ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۹۱
 و اخبـار حـاوي معاصـر دوران بـه مربـوط حقـوقي و فلسفي فقهي، كالمي، متون و جغرافيايي هاي ها)،كتاب (تذكره ها نامه زندگي ادبي، آثار  

  هستند. تاريخي هاي پژوهش براي سودمندي اطالعات
  ۳تاريخ  ۱۲ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات▲   ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۹۲
 .ق) ۱۲۵۳( كرد منتشر تهران در اخبار كاغذ عنوان با انگلستان به اعزامي دانشجويان از يكي شيرازي، ميرزاصالح را ايران ۀروزنام اولين  

 به بعداً كه كرد منتشر را اتفاقيه قايعوۀ روزنام جامعه، فرهنگي و فكريۀ توسع و مردم اجتماعي و سياسي هاي آگاهي رشد براي اميركبير
 .داد نام رييتغ رانيا يّۀعل دولتۀ روزنام

  ۳تاريخ  ۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات▲   ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۹۳
 نگاري ريختا از نوع اين هاي ويژگي از بعضي سنتي، نويسي تاريخ كلي ساختار به پايبندي عين در سنتي، نگاران تاريخ از برخي قاجار عصر در  

 ذوالقرنين تاريخٔه نويسند و شاه فتحعلي زمان مشهور مورخ شيرازي خاوري نويسي، متكلّف و تملق به انتقاد گامان پيش از يكي كردند. نقد را
 كرد. نكوهش را گويي تملق و داد نشان عالقه مختصرنويسي و نويسي حقيقت به او است.

  ۳تاريخ  ۱۲ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات▲   ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۹۴
  گذاشتند. ايراني ۀجامع بر زيادي سياسي و اجتماعي فرهنگي، فكري، تأثيرات عمومي، بخشي آگاهي طريق از نشريات  
  ۳تاريخ  ۴ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات▲   ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۹۵
 دست به ايران تاريخ ٔهدربار جديد و دقيق اطالعات و شد رمزگشايي بستان طاق و بيستون هاي كتيبه شناسان، شرق علمي فعاليت گسترش با  

 نگاري تاريخ در را اساسي و عميق تحولي ۀزمين و داد قرار مورخان روي پيش را نويني منابع ،ايران در شناسي باستان كشفيات گسترش .آمد
  .آورد فراهم ايران سنتي

  

  ايرانجغرافياي  ۳صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۶
  گيرد. هاي فنون جغرافيايي به نام كارتوگرافي براي مطالعات خود از دانش هندسه كمك مي يكي از شاخه  
  ژئومورفولوژي، جغرافياي روستايي درست است. جاي به، ۱در گزينۀ   
  اند. جا آمده وهواشناسي جابه ، هواشناسي و آب۳در گزينۀ   
  فناوري اطالعات و ارتباطات، علوم فضايي درست است.  جاي به، ۴در گزينۀ   
  ايرانجغرافياي  ۴صفحۀ * دشوار مشخصات سؤال: *  ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۷
  شود. مي تبديل جغرافيايي محيط به طبيعي نتيجه، محيط در و زند مي دست محيط تغيير به خود رفع نيازهاي براي انسان  
  ايرانجغرافياي  ۶و  ۵هاي  صفحه* متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۸
ها به عملكردهاي منفي انسان كه منجر به  هاي مثبت انسان در محيط طبيعي است؛ اما ساير گزينه توليد برق آبي از امواج دريا، يكي از فعاليت  

  شود، اشاره دارند.  تخريب محيط طبيعي مي
  ايرانجغرافياي  ۷صفحۀ * متوسط ت سؤال: * مشخصا ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۹
  مكان. يك در آن هاي ويژگي تمام با ها پديده جامع و جانبه همه مطالعۀ يعني: تركيبي ديد  
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  ايرانجغرافياي  ۸صفحۀ * ساده مشخصات سؤال: *  ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۰
  چيست؟ وجودآورندٔه بحران ريزگردها به هاي ينهپردازد؛ مثالً زم مي تحول يك پديده و تكوين سير بررسي به» چطور«سؤال   
  ايرانجغرافياي  ۱۰صفحۀ * ساده مشخصات سؤال: *  ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۱
 و پيشينۀ مسئله سابقه، مطالعۀ دهد؛ يعني قرار بررسي مورد را ديگران پژوهش بايد پژوهشگر كه است »مسئله بيان و سؤال طرح«مرحلۀ  در  

 بـرايش كه سؤالي برد مي پي كند و مي پيدا بيشتري اطالعات موضوع، به نسبت كار اين با است. او پژوهشگر ردنيازمو ديگران، پژوهش نتايج
  خير. يا است شده داده پاسخ قبالً آمده پيش

  ايرانجغرافياي  ۱۰صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۲
 شـود، انجام است قرار هايي كه فعاليت به و دارد را راهنما نقش پژوهش، هر در  فرضيه زيرا است؛ پژوهش حساس مراحل از يكي سازي فرضيه  

  دهد. مي جهت
  ايرانجغرافياي  ۱۲و  ۱۱هاي  صفحه* ساده مشخصات سؤال: *  ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۳
اي گردآوري اطالعات هسـتند، در ايـن  بخانهها كه ابزار كتا ها و آمارنامه آوري اطالعات، گام سوم از يك پژوهش جغرافيايي است و نقشه جمع  

  نامه، يكي از ابزارهاي گردآوري اطالعات در مطالعات ميداني است.  گيرند. استفاده از پرسش دان قرار مي مرحله مورد استفادٔه جغرافي
  ۳جغرافياي  ۲صفحۀ * ساده مشخصات سؤال: *  ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۴
 آن از شهر يا روستا و بعدها اند درآورده اشغال به و كرده انتخاب زندگي براي را آن نياز، برحسب مردم كه است مكاني اوليه هستۀ از منظور  

  است. يافته گسترش محل
  شود. مي نيز شامل آن را اوليۀ هستۀ شهر، يا روستا هر نكته: مقر  
  ۳جغرافياي  ۳صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۵
 دسترسـي مثال، كند؛ براي مي ايفا مهمي نقش آن زوال و نابودي حتي يا سكونتگاه و آن گسترش يا حيات ادامۀ در روستا يا هرش يك »موقعيت«  

  آورد. مي وجود به شهر آن در مربوط مشاغل و تجارت رونق براي موقعيت مناسبي منطقه، يك در آهن خط ارتباطي شبكۀ يا دريا به شهر يك
است و نه تأثير آن بر ادامۀ حيات، گسترش يا زوال يك سكونتگاه؛ » تعريفِ موقعيت«بيانگر  ۲گزينۀ نادرست است؛ » قرم«، ۱گزينۀ نكته: در   

  به مفهومِ مقر اشاره دارد. ۳گزينۀ 
  ۳جغرافياي  ۶صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۶
  به اين مالك اشاره دارد. ۲گزينۀ است كه تنها » مالك جمعيتي«مالك تشخيص شهر و روستا، » ترين متداول«  
  به آن اشاره دارد. ۱گزينۀ است كه  »اقتصادي  فعاليت«روستا،  و شهر تفاوت مالك »ترين مهم«نكته:   
  ۳جغرافياي  ۹صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۷
در  كار و يا خريد براي پيرامون روستاهاي ساكنان و بدهد خود خدمات پيرامون روستاي چند به فقط است ) ممكنBكوچك (مانند  شهر يك  

 يـا يـك ناحيـه سطح در اي گسترده بسيار نفوذ حوزٔه شهرها از برخي كنند. برعكس، مراجعه شهر آن به درماني مراكز از استفاده و كارخانه
 كشور سطح در خدمات پيشرفته خانگي، لوازم خودرو، عرضۀ و يدتول ها مانند توانند در برخي عرصه و مي )Aدارند (مانند  جهان حتي و كشور

  فعاليت داشته باشند.
  ۳جغرافياي  ۱۴و  ۱۳هاي  صفحه* دشوار مشخصات سؤال: * ▲   ۱ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۸
    اند. ناميده» اَبَرشهري منطقۀ« را برخي، مگاالپليس  
اي از  آيـد. مگـاالپليس، زنجيـره مي وجود بـه »مادرشـهري منطقۀ« تدريج هها ب آن هاي حومه گسترش و مادرشهرها جمعيت افزايش نكته: با  

  مادرشهرهاست.
  ۳جغرافياي  ۱۹و  ۱۷هاي  صفحه* دشوار مشخصات سؤال: *  ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۹
 است: گرفته صورت طريق سه از شهري در ايران جمعيت افزايش كلي، طور به  
 ومير مرگ به واليد (تولدها) نسبتم رشد يعني شهرها جمعيت طبيعي ) افزايش۱  
 شهرها به روستاييان ) مهاجرت۲  
  شهري بافت در روستاها ادغام يا شهري نقاط به ها آن شدن تبديل و روستاها برخي جمعيت ) افزايش۳  
 شـهري در مظـاهر و ها ارزش عملكردها، و رفتار زندگي، هاي شيوه آن طي كه است اجتماعي -اقتصادي روندي ،»شهرگرايي« از نكته: منظور  

  يابد. مي رواج روستانشينان بين و روستاها
  ۳جغرافياي  ۲۰صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۲۱۰
 از كاال واردات و مونتاژ صنايع به توجه كشاورزان، از دولت نكردن حمايت زمين، نادرست تقسيم سبب به ايران، در ارضي انجام اصالحات  

 روستاييان مهاجرت نتيجه، آورد. در فراهم ايران را در كشاورزي انهدام شرايط بلكه نكرد، بهتر وضع روستاييان را تنها نه رجي،خا كشورهاي
  گرفت. شدت شهرها به
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  ۱شناسي  جامعه ۷و  ۶، ۴هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات▲   ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۱۱
شود. سخن گفتن يك كنش است. اگر ما  انجام نمي يكه بدون آگاه يا گونه است، به يآدم يكنش وابسته به آگاه ينه است. يعنكنش، آگاها ■  

تواند با آن  ندارد، نمي يآگاه يكه به زبان ي، فردرو اين از مانيم. ها از دست بدهيم، از گفتار باز مي آن يخود را نسبت به كلمات و معان يآگاه
  گويد.زبان سخن ب

دليل  هـا بـه كنش يدهند و از انجام برخ آن انجام مي يراراديو غ يهاي اراد امديهاي خود را با توجه به پ كنش انياز موارد، آدم ياريدر بس ■  
  كنند. مي يخوددار هاي نامطلوب شان امديپ

  بودن كنش ديارا  دهد. را نشان مي يكنش انسانهاي  يژگياز و يكيها،  يقرارگرفتن بر سر دو راه ■  
  دارد. پيامدهاي كنش انسانييكي از آيات قرآن كريم است كه اشاره به  .»آدمي در گرو عمل خويش است« ■  
  ۱شناسي  جامعه ۱۰و  ۹هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات▲   ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۱۲
. بـا در نظـر گـرفتن ديـريگ را در نظـر مي گراني، دلباس دنيشما در پوش رايهاي مختلف، متفاوت است؛ ز تيشما در موقع دنيلباس پوش■   

  شود. مي ليتبد يكنش اجتماع كيشما به  يكنش فرد گران،يد
كند كه  را رعايت مي يايستد، مقررات قرمز مياي پشت چراغ  ي رانندهگيرد. وقت ديگران صورت نمي يتنها در حضور فيزيك ،يكنش اجتماع■   

  .است ياجتماعكنش او موردقبول ديگران است. به همين دليل 
  هستند. يمانند نشستن و راه رفتن، كنش بيرون يو برخ يكنش درونمانند تفكّر و تخيّل،  يبرخ .دارند يانواعها  كنش ■  
  افتد. بيت زير به كنش فردي اشاره دارد كه در حضور ديگران اتفاق مي ■  

ـــنيده ـــب ش ـــر غائ ـــود حاض ـــز وج اي هرگ
  

ــاي ديگر   ــم ج ــع و دل ــان جم ــن در مي ــتم س
  

  ۱شناسي  جامعه ۱۵و  ۱۲، ۱۱هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات▲   ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۱۳
 ،ها تيها و محـدود فرصتصورت  اطراف ما هستند كه به ياجتماعهاي  دهيمحصول پد م،يكن كه ما مراعات مي ياز آداب ياريبسقسمت اول:  ■  

  .ميكن يبا هم زندگ ميتوان نمي و اگر وجود نداشته باشند، رنديگ ما قرار مي يرو ِشيپ
  بخشند. مي تداومها  ها و هنجارها، به آن اساس ارزش افراد با عمل كردن برقسمت دوم:  ■  
  شود. ها آشكار مي هاي آن ها و تفاوت شباهت گر،يكديبا  ها دهيپد ۀسيمقادر قسمت سوم: ■   
  ۱شناسي  جامعه ۲۰و  ۱۸، ۱۷هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات▲   ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۱۴
  (الف) . يابند راه ميرا پذيرفتند، به آن  يكه عضويت جهان اجتماع يتنها هنگاماعضاي جهان اجتماعي ■   
  (ب)  يابد. هاي بعد تداوم مي به نسل انتقال فرهنگ خودبا  يجهان اجتماع ■  
  (ج)  ورند.آ رو مي بندي دستهنظم، به  جاديو ا ياز سردرگم ييرهاها براي  انسان ■  
آنـان را  يهـاي اجتمـاع دهـد و كنش آدميان را تغيير مي يهاي زندگ ها و ارزش آرمان ،يطبيع يجهان ماوراو  فرشتگان، شناخت خداوند■   

  (د)  سازد. دگرگون مي
  ۱ شناسي جامعه ۲۵و  ۲۴هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲ ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۱۵
ي جهان اجتماعي فاقد معنـا نيسـتند امـا يك از اجزا هيچ ور دارند؛ ازاين يذهنو  يمعناي يهويت ،يهاي اجتماع يدهپد يقبالً دانستيد تمام■    

  هاي اجتماعي بعد محسوس و عيني ندارند. پديده ۀهم
  دارد. ي، اهميت بسيارها پديده يذهنبُعد  يدر جهان اجتماع■   
هاي  دهيـهاي پد است كه صرفاً بر شـباهت نينادرست، اهاي  از استفاده يكيدارد.  يريجبران ناپذهاي  بيآس سه،ينادرست از مقا ٔهاستفاد■   

  .ميريبگ دهيها را ناد هاي آن و تفاوت ميتأكيد كن سهيمورد مقا
  ۱شناسي  جامعه ۲۷ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات▲   ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۱۶
و  رنـدييهاي مختلف قابل تغ نهيدر زم ط،يحسب شرا بر هنجارها و نمادها يول ست؛يا ناز هنجارها و نماده ازين ياي ب جامعه چيكه ه ديدان يم■   

  شود. نمي يجهان اجتماع نياديبن رييمنجر نشود، موجب تحول و تغ قيهاي عم هيدر ال رييكه به تغ يها تا زمان از آن يبرخ رييتغ
هـاي  هسـتند كـه بـر ارزش يكالنـ ديعقا ،يجهان اجتماع يۀترين ال قيهستند. عم يهاي جهان اجتماع هيترين ال قيها عم و ارزش ديعقا■   

ترين  قيعمو مرگ خود،  ياز زندگ رشانيآن و تفس انسان در گاهينسبت به اصل جهان، جاها  گذارند. باور و اعتقاد انسان مي ريتأث ياجتماع
  .نديآ حساب مي به يهاي اجتماع دهيپد

دارند  يمحدودتر راتيهم تأث ،يهاي سطح هياما ال رند،يگ قرار مي رييدارند و كمتر در معرض تغ ريفراگ جانبه و همه راتيتأث ،قيهاي عم هيال■   
  .رندييدر معرض تغ شتريو هم ب

  ۳شناسي  جامعه ۲ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲ ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۱۷
تر و  گسترده يكند و به آگاه هاي اطراف خود را درك مي دهيپد يود، معنار فراتر مي شيها ها و خوانده دهيها، شن دهيانسان با تفكر و تعقل، از د  

  .رسد از عالم و آدم مي يتر قيعم
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  ۳شناسي  جامعه ۳ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات▲   ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۱۸
هـا را  آن يدانشـ ٔهريـذخ اي يآگاه ٔهريخآموزند، ذ مي و ... يدانشگاه ،يا خود، مطالعات مدرسه يو اجتماع يفردهاي  آنچه افراد از تجربه هر  

  ست.ها آن يزندگ يراهنما ،يدانش ٔهريذخ نيدارد. ا يدانش ٔهريذخ كي يدهد. هر فرد، گروه، قوم، جامعه و امت شكل مي
  ۳شناسي  جامعه ۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات▲   ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۱۹
دهد.  ما قرار مي اريرا در اخت يهمان دانش عموم اي يزندگ يدانش الزم برا م،يكن يم يكه در آن زندگ يجامعه و فرهنگ يعني ،يجهان اجتماع  

تعامـل و در  ميكن از آن استفاده مي شتريب م؛يشياند مي كمتر يدانش عموم ٔهماست. ما دربار يدانش ٔهريذخ ترين بخش گسترده ،يدانش عموم
  .شويم ميو بيشتر از اهميت آن غافل  ميبر كار مي آن را به گريكديبا 
  ۳شناسي  جامعه ۵صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۲۰
راه  يرا كه به شناخت عموم يها و اشكاالت بيرسد؛ آس خود مي يجهان اجتماع ياز شناخت عموم يقيدارد، به درك عم يكه دانش علم يكس  
  دفاع كند. يموجود در شناخت عموم قيكند كه از حقا مي دايكند و قدرت پ مي يياند، شناسا كرده دايپ
  ۳شناسي  جامعه ۶و  ۵هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات▲   ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۲۱
تـر،  قيـتر و دق قيدانش عم ني. به اديآ دست مي به يدر دانش عموم شهيتأمل و انددارد كه با  زين يگريبخش د يدانش ٔهريذخقسمت اول: ■   

  .نديگو مي يدانش علم
دهند.  مي شنهاديپ ييها راهكارها از آن يحل برخ يشناسند و برا برخوردارند، مشكالت را مي يكه از دانش عموم يهمۀ كسانوم: قسمت د■   

  كنند. دايپ حيهاي صح حل ها راه آن يتوانند برا برخوردارند و مي قيدق يشناختدارند، از  يمسائل شناخت علم نيا ٔهكه دربار يافراد اام
  ۳شناسي  جامعه ۶ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۲۲
هـا،  تعارض نيحل ا يبرا ،يجهان اجتماع ي. اعضاديآ مي ديهايي پد تعارض يجهان اجتماع كي »يدانش علم«و  »يدانش عموم« انيم يگاه  

  شوند. حل مي ديهاي جد دهيطرح ابا  ياهو گ گريد يبه نفع بخش يدانش ٔهرياز ذخ يبا دست برداشتن از بخش يها، گاه كنند. تعارض تالش مي
  ۳شناسي  جامعه ۷ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات▲   ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۲۳
كـه  ميخـواه مي يمطرح شده است. ما دانشـ يمشكالت نيارتباط با چن ) در كشور ما دريرانيو ا ي(اسالم يبوم يو اجتماع يعلوم انسان ٔهديا  

درست و غلط داشته باشد؛  صيو تشخ تيدغدغه كشف واقع نياظر به حل مسائل جامعۀ ما باشد و همچنخودمان و ن يفرهنگ تيهمسو با هو
و در گشودن  ديسخن بگو زبان و منطق جهان شمولبه  گريد يو كارآمد باشد و از سو ديما مف يمسائل و مشكالت بوم حلدر  يياز سو يعني

  د.مشاركت داشته باش انيجهان يبه رو يدانش علم يمرزها
  ۳شناسي  جامعه ۷ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات▲   ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۲۴
را تنهـا  يها روش تجرب علوم تأكيد كردند. آن» روش«بر » موضوع« جاي بهشدند كه  داياي در جهان غرب پ عده يالديم ستميقرن ب لياوادر   

برداشت  نيبه ا جيتدر گفته به نيها با ا استفاده كنند. آن يتجرب روش يعنيروش  كياز  ديعلوم با ۀروش كسب علم دانستند و گفتند كه هم
و  يدانسـتند و علـوم انسـان يرعلمـيرا غ ينـيعلوم مانند فلسفه، اخالق و علـوم د ري. آنان ساعلم است »يعلم تجرب«كه فقط  زدنددامن 
  كردند. ياستفاده كنند، علم تلق يكه از روش تجرب يرا فقط در صورت ياجتماع

  ۳شناسي  جامعه ۸ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۲۵
كنـد و همـه  است انكـار مي يدانش حاصل از زندگ ،يو دانش عموم تيراه كشف واقع ،يرا كه دانش علم كيتفك نياول ا كرديدر تقابل با رو  

سامان دادن به  يها برا هستند كه انسان تيواقع يكه بازسازبل تيواقع يها نه كشف و بازخوان داند. دانش مي يها را دانش حاصل از زندگ دانش
و اساس هرگونه  هيرا پا يداند و به عكس دانش عموم اعتبار مي يرا ب يبر دانش حاصل از زندگ يدانش تجرب يكنند. برتر مي ديتول خود يزندگ
  پاشد. فرومي يو دانش عموم يعلم مرز دانش دگاه،يد نيهاي ا از نحله يداند. در برخ مي ياز جمله دانش تجرب يدانش

 

  منطق ۵و  ۴، ۲هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات▲   ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۲۶
صورت عملـي  سواري است كه بايد به منطق علمي كاربردي است كه تبحر در آن به تمرين و ممارست نياز دارد. آموختن منطق مانند دوچرخه  

  كند. هاي نظري، فرد را تبديل به دوچرخه سواري ماهر نمي شود و خواندن دستورالعمل فراگرفته
  منطق ۷ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات▲   ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۲۷
گـر چيزي به چيز دي ۲در تصديقات حكم و قضاوت وجود دارد. يعني بايد اوصافي را به چيزي نسبت دهيم يا از آن سلب كنيم. تنها در گزينۀ   

  نسبت داده شده است. 
  كامل نيست. ۀ: يك جمل۱گزينۀ   
  بنابراين حكم و قضاوت در آن وجود ندارد. ،پرسشي و انشايي است ۀجمل :۳گزينۀ   
  بنابراين چيزي به چيز ديگر در آن نسبت داده نشده است. ،: يك جملۀ كامل نيست۴گزينۀ   
  منطق ۹ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات▲   ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۲۸
يند تعريف، اشخصي كه شناختي از يك شيء ندارد، يعني تصور آن برايش مجهول است. بنابراين بايد با استفاده از تصورات معلوم خود در فر  

  گردد.  به كشف تصور مجهول برسد كه در اين تعريف تصور مجهول او برايش معلوم مي
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  منطق ۱۲ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات▲   ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۲۹
  ها: بررسي گزينه  
  طور هم نباشد. هاي واقعيت و زبان اين است كه هر مصداقي در زبان واژٔه متناظر دارد چه اينكه اساساً ممكن است اين ) يكي از وابستگي۱  
  ) ارتباط بين ذهن و واقعيت صرفاً در اين نيست كه يك مفهوم مصداق داشته باشد.۲  
  خطا شود و لزوماً همۀ خطاهاي ذهني ناشي از زبان يا واقعيت نيست.) ذهن مستقالً ممكن است دچار ۳  
  كنيم. ) براي بيان و انتقال افكار خود به ديگران از الفاظ استفاده مي۴  
  منطق ۱۵صفحۀ * ساده : * سؤال مشخصات▲   ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۳۰
كن، ميز به داللت مطابقي نيست بلكه به داللت التزامي است كه  گوييم ميز را جمع ولي وقتي مي ،داللت مطابقي ميز، همان صفحه و پايه است  

معناي ظـاهري اتفـاق  اش را در نظر بگيريم مغالطـۀ توسـل بـه جاي داللت التزامي آن داللت مطابقي منظور وسايل روي ميز است و وقتي به
آن   مطابقي مغازه موردنظر نيست بلكه داللت التزامـي كه داللت» گردي از مغازه بپرس. نشاني جايي را كه مي«افتد، همچنين است عبارت  مي

  يعني كسي كه در مغازه است موردنظر است.
  منطق ۱۲ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات▲   ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۳۱
  حيطۀ الفاظ دو دسته دارد: مكتوب و ملفوظ بنابراين:  
  اه عوامل سقوط حكومت قاجار، خطاي در ذهن است.اي، خطاي در لفظ است و حفظ كردن اشتب يادداشت امالي نادرست كلمه  
  منطق ۱۹و  ۱۸، ۱۴، ۱۳هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات▲   ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۳۲
نگارشي در اثر عـدم  ۀدهد كه كلمات بيش از يك معنا داشته باشند و اين معاني با هم اشتباه گرفته شود. مغالط اشتراك لفظ زماني رخ مي ۀمغالط  

  دهد. ابهام در عبارت در اثر استفاده از عبارات دوپهلو رخ مي ۀدهد و مغالط گذاري كلمات و امالي نادرست رخ مي عالئم سجاوندي، حركترعايت 
گذاري متفـاوت دو معنـا از آن برداشـت  مهر: اين واژه اشتراك لفظ دارد و داراي دو معناي خورشيد و مهرباني است. از سوي ديگر با حركت  

  ها درست است. نگارشي نيز شود. پس قسمت اول همۀ گزينه ۀاولي با كسره و دومي با ضمه. بنابراين ممكن است منجر به مغالطشود؛  مي
گذاري متفاوت (كسر سين و سكون ي)  سير: اين واژه نيز اشتراك لفظ دارد و داراي دو معناي سير شدن و سير خوراكي است. از طرف ديگر با حركت  

  نادرست است. ۳نگارشي نيز شود. پس قسمت دوم گزينۀ  ۀباشد. پس ممكن است منجر به مغالط كردن نيز ميمعناي حركت  به
  نادرست است. ۴و  ۱هاي  نگارشي شود، پس قسمت آخر گزينه ۀشود، با فتحه و ضمه و ممكن است منجر به مغالط گذاري مي پر: به دو صورت حركت  
  فلسفه يازدهم ۶و  ۵هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات▲   ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۳۳
يعني در سر هر دو راهي متضاد و متناقضي كه قرار بگيريم، تفكـر  ،دهد تفكر فلسفي به نحؤه زندگي و رفتار و گفتار انسان شكل و جهت مي  

و چه غلط اين رهنمـود را از  كند و هركسي چه آگاهانه و چه ناخودآگاه چه صحيح ها تعيين مي فلسفي هست كه تكليف ما را در سر دو راهي
  است. ۱اساس اين توضيح پاسخ درست گزينۀ كند. بر  باورهاي فلسفي خود دريافت مي

  شود نه قبل از آن. هاي اساسي آغاز مي غلط است چون تفكر فلسفي بعد از طرح سؤال ۲گزينۀ   
اي  ولي اشاره ،ظم در تفكر از خصوصيات تفكر فلسفي استمندي و ن چنين قانون غلط هستند چون دقت و تالش فكري و هم ۴و  ۳هاي  گزينه  

  آورد الزمۀ زندگي انسان هست يا نه. آورد آن ندارد كه آيا آن ره به ره
  فلسفه يازدهم ۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات▲   ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۳۴
كنند.  ) و برخي به آن توجه مي۱گذرند (رد گزينۀ  از كنار آن ميتفاوتي  اما بسياري با بي ،هاي فلسفي ممكن است براي هر انساني مطرح شود پرسش  

  خاطر او شود، وارد تفكر فلسفي شده است.  ۀها دغدغ ها بپردازد و رسيدن به پاسخ آن صورتي جدي به اين پرسش انسان از آن هنگام كه به
ها و پيگيري  لسفي نيست. بلكه مطرح شدن پرسشهاي ف تفكر فلسفي مستلزم رسيدن به پاسخ پرسشداشتن نادرست است چون  ۳گزينۀ   

  سازد. گويي است كه تفكر فلسفي را مي ها و تالش براي پاسخ آن
نيازمند كنار گذاشتن زندگي معمول و روزمـره نيسـت چـه اينكـه ايـن امـر اساسـاً  تفكر فلسفي لزوماًداشتن نادرست است چون  ۴گزينۀ   

  پذير نيست. امكان
  فلسفه يازدهم ۹تا  ۷هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات▲   ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۳۵
روش فلسفه، روش عقلي و استداللي است و استفاده از روش تجربي و آزمايشگاهي يا بررسي آماري نظرات ديگران به حل مسـائل فلسـفي   

رچند كه در علم فيزيك هم مطـرح ه است،اما پرسشي كه در اينجا مطرح شده است، يك پرسش فلسفي دربارٔه آغاز جهان ، كند كمكي نمي
  و حتماً بايد با روش عقلي و استداللي به آن پرداخت.است اما طرح اين بحث بدين شكل نادرست است. بنابراين اين پرسش فلسفي  ،شود مي

  ها: بررسي ساير گزينه  
  توان گفت قطعاً نادرست است. صورت تصادفي درست باشد، پس نمي ) ممكن است پاسخ به۱  
  اين طور نيست كه براي جبران عدم استفاده از استدالل عقلي نظر اكثريت را با دانش تجربي نزديك كنيم.) ۳  
  دهنده. ) اين عبارت فارغ از درست يا نادرست بودن، مربوط به خود سؤال است نه ادعاي آن شخص پاسخ۴  
  فلسفه يازدهم ۱۱ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات▲   ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۳۶
  كند.  فلسفۀ مضاف مربوط به يكي از علوم است و مسائل بنيادين آن علم را به روش فلسفي بررسي مي هر  
  طور كلي است و اختصاص به هيچ علم خاصي ندارد. ، مربوط به فلسفۀ اولي است چون مربوط به وجود به۳و  ۲و  ۱هاي  گزينه  
  هاي مضاف است. شود به فلسفۀ زبان كه از فلسفه مي اي بنيادين از زبان است و مربوط مربوط به مسئله ۴گزينۀ   
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  فلسفه يازدهم ۱۳ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات▲   ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۳۷
كند. بنابراين  ها تأمل مي پردازد و دربارٔه آن ها مي ترين مسئله كند بلكه در هر موضوعي به بنيادي فلسفه فقط از هستي و قواعد آن بحث نمي  

  كند. گيرد و از اين جهت است كه فلسفه با علوم ارتباط پيدا مي سائل هر علمي هم جزء مسائل فلسفه قرار ميترين م بنيادي
  شود. غلط است چون در علوم تجربي از روش عقالني استفاده نمي ۱گزينۀ   
  رتباط.شود نه موجب ا غلط است چون خاص بودن موضوع هر علمي موجب تمايز آن علم از ساير علوم مي ۳گزينۀ   
پـردازد.  ها مي ترين مسـئله كنـد بلكـه در هـر موضـوعي بـه بنيـادي غلط است چون فلسفه فقط از هستي و قواعد آن بحـث نمي ۴گزينۀ   

  كند.) (مابعدالطبيعه از هستي بحث مي
  فلسفه يازدهم ۱۴و  ۱۳هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات▲   ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۳۸
كند كه ممكن است بـا روش پـژوهش در آن دانـش متفـاوت  فلسفي يعني روش عقلي و استداللي استفاده مي مضاف همواره از روش ۀفلسف  

ترين مسـائل  گيرد، فلسفۀ فيزيك كه به بنيادي باشد. بنابراين در حالي كه فيزيك يك دانش تجربي است و از روش تجربه و آزمايش بهره مي
يكي از مسائل بنيادين كه دربارٔه هر علمي مطرح است فايده و كاربرد آن علـم اسـت كـه از  پردازد، روش عقلي و استداللي دارد. فيزيك مي

  حوزٔه آن علم خارج و مربوط به حوزٔه فلسفۀ آن علم است.
  : موضوع فلسفۀ اولي وجود است و ربطي به مسائل فيزيك ندارد. ۴گزينۀ   
  ازدهمفلسفه دو ۵ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات▲   ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۳۹
حمل وجود بر ماهيت نيازمند دليل است به اين جهت  بنابراين ،به جهت اينكه مفهوم وجود با مفهوم ماهيت دو مفهوم متفاوت و مغاير هستند  

غلط است. حاال ممكن است دليل ما براي حمل وجود بر ماهيت حسي باشد، مثل اينكه با حواس خودمان وجود درخت و خورشـيد و  ۱گزينۀ 
است. ممكن است دليل  درست ۲پس گزينۀ  ،ايم دليل آنكه آن را ديده هستند به و ...گوييم درخت و خورشيد  بينيم و مي اهيات را ميخيلي م

  گوييم فرشته وجود دارد كه وجود فرشته با دليل عقالنـي قابـل اثبـات اسـت پـس  عقلي باشد مثل اينكه مي ،ما براي حمل وجود بر ماهيت
آيد كه دليل  ست. ممكن است وجود يك چيز را با دليل تجربي بپذيريم مثالً بگوييم آب در صد درجه حرارت به جوش ميا درستهم  ۳گزينۀ 

 باشد. مي ۱پس تنها گزينۀ غلط اين سؤال گزينۀ  ،است درست ۴ما در اينجا تجربي است. به اين دليل هم گزينۀ 
  فلسفه دوازدهم ۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات▲   ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۴۰
گونـه دليـل،  كنيم ضرورتاً آن مفهوم هم بـدون هيچ گويند كه وقتي آن مفهوم ديگر را تصور مي يك مفهوم را وقتي جزء يك مفهوم ديگر مي  

فهـوم ضلعي، جزء م پس مفهوم سه ،كنيم ضلعي را هم تصور مي مفهوم سه خود خودبهكنيم،  شود؛ مثالً وقتي مفهوم مثلث را تصور مي تصور مي
ضلعي بودن مثلث نياز به دليل ندارد. پس اگر مفهومي جزء مفهوم ديگر بود اثبات آن مفهوم هيچ نيازي به دليل ندارد.  مثلث است و اثبات سه

توان گفت چرا مثلث، مثلث است. پس هر دو مفهومي كه عين هم بودنـد  و همچنين هر مفهومي عين خودش است و كامالً بديهي است و نمي
  كي بر ديگري نيازمند دليل نيست. بر اساس اين توضيح:حمل ي

ضلعي بر مثلث  طور كه حمل سه غلط است چون اگر مفهوم وجود، جزء مفهوم ماهيت بود، حمل آن بر ماهيت نيازمند دليل نبود همان ۱گزينۀ   
  نيازمند دليل نيست.

ها بر هم نيازمند دليل است مثل اينكه بگوييم آب گرم است  دليل اينكه اگر مفهومي عين يا جزء ماهيت نباشد، حمل آن غلط است به ۲گزينۀ   
ل وجـود بـر عين يا جزء ماهيت نباشـد، بـراي حمـ ،رم است؟ و توضيح آن نيازمند دليل است حاال اگر وجودتوانيم بپرسيم چرا آب گ كه مي

  ماهيت بايد دليل داشته باشيم.
محض تصور ماهيت بايد وجـود  ود بر ماهيت نيازمند دليل نبود. بهغلط است چون اگر مفهوم وجود عين مفهوم ماهيت بود، حمل وج ۴گزينۀ   

  شد در حالي كه اينگونه نيست. آن هم ثابت مي
سبب است كه بايد بـراي حمـل وجـود بـر همين به  .چون وجود نه عين ماهيت است و نه جزء ماهيت ،است ۳، گزينۀ درستبنابراين گزينۀ   

يعني اگر بگوييم مثالً درخت وجود دارد بايد براي آن دليل داشته باشيم كه دليل ما براي اثبات وجـود هرچيـزي  ،باشيمماهيت دليل داشته 
  ممكن است حسي يا تجربي و يا عقلي باشد.

  فلسفه دوازدهم ۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات▲   ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۴۱
  ذهنش دو مفهوم دارد كه يكي وجود و هستي است و يكي ماهيت و چيستي. وقتي شخصي بپرسد آن چيز چيست؟ معلوم است كه در  
و در اين پرسش وجود يك چيز را قبول كرده است در واقع سؤال او اين است آن چيزي كه وجود دارد چيسـت؟ امـا ماهيـت آن در ذهـنش   

اثبات وجود يك چيـز بايـد  محض بهر عين هم بودند هم قبول دارد كه وجود و ماهيت عين هم نيستند كه اگرا ضمناً اين  .روشن نشده است
دانـد.  فهميم كه حمل وجود بر ماهيت را ضروري نمي پرسد آن چيست. پس مي شناسد و مي شناخت كه در اين فرض نمي ماهيت آن را هم مي

  درست است. ۱بر اساس اين توضيح گزينۀ 
بردن به وجود چيزي ماهيت  پي محض بهدانست بايستي  ن هم بودن ضروري ميدليل عي غلط است چون اگر حمل وجود بر ماهيت را به ۲گزينۀ   

  كرد. آن را هم تأييد مي
پرسد آن چيز چيسـت يعنـي وجـودش را پذيرفتـه ولـي  آيد ماهيت است و وقتي مي غلط است چون آن چه در جواب چيستي مي ۳گزينۀ   

  شناسد. ماهيتش را نمي
  شد. سؤالي هم در ذهنش مطرح نمي نه وجود برايش شناخته شده نبود، اصالً غلط است چون اگر نه ماهيت و ۴گزينۀ   
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  فلسفه دوازدهم ۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات▲   ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۴۲
  كنند. مفهوم وجود و ماهيت، فقط در ذهن و از جهت مفهوم است و در خارج از ذهن به يك واقعيت يگانه داللت مي گانگيدو  
نادرست است چون مفهوم وجـود و ماهيـت از يـك واقعيـت خـارجي حكايـت  ۴، درست هستند و گزينۀ ۳و  ۲و  ۱هاي  گزينه بر اين اساس  

  كنند نه از يك مفهوم. مي
  فلسفه دوازدهم ۱۰ و ۹هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات▲   ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۴۳
گانه است يا ضرورت است يا امكان است يا امتناع و براي تشخيص ايـن  هنسبت ميان موضوع و محمول در يك قضيۀ حملي يكي از مفاهيم س  

  گانه است. هاي سه يك از نسبت نسبت بايد ذات خود مفهوم موضوع و محمول را بررسي كرد و ديد كه نسبت بين محمول با موضوع، كدام
الساقين باشد يا نباشـد. امـا حمـل  الزاويه، متساوي ائمالساقين امكاني است چون ممكن است يك مثلث ق الزاويه بر مثلث متساوي حمل قائم  

وجود بر شكل هندسي در طبيعت امتناعي است و محال است در طبيعت شكل هندسي منطبق با تعريف رياضي آن وجود داشته باشد. چـون 
  ها وجود دارند. بعدي اشكال هندسي دوبعدي هستند و در عالم طبيعت فقط سه

  فلسفه دوازدهم ۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال خصاتمش▲   ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۴۴
» انسان ناطق است«گوييم  كنيم، مثالً زماني كه مي كنيم، يعني ماهيت آن را بر آن حمل مي زماني كه جزء تعريف يك مفهوم را بر آن حمل مي  

زيـرا ايـن دو مفهـوم از يكـديگر  ،نـدارد دليل نيـاز ايم. اين حمل از نوع اولي ذاتي و ضروري اسـت و بـه ماهيت انسان را بر آن حمل كرده
  ناپذيرند.  جدايي

  فلسفه دوازدهم ۲ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات▲   ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۴۵
گردند. حال اين واقعيت ممكن است موجود باشد يا نباشد. به عبـارت  ماهيت و وجود دو مفهوم متمايزند كه هر دو به يك واقعيت يگانه برمي  

ت همان است كه هست و ممكن است موجود باشد يا نباشد. بنابراين حمل وجود بر ماهيت ضروري نيست و نياز به دليل دارد. ديگر يك ماهي
سـازد؛ امـا بـه ايـن  داريم كه اين تصور ماهيت آن را مي» ديو«ممكن است چيزي فقط در ذهن ما وجود داشته باشد؛ مثل تصوري از رو  اين از

  ر خارج هم وجود داشته باشد، بلكه فقط وجود ذهني دارد. معني نيست كه آن ماهيت د

  

  شناسي روان ۱۵مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۴۶
  پذير هستند. هاي علمي، عيني و تكرار شود. روش هاي تجربي استفاده مي از روش علميدر روش   
  برند. هاي مبتني بر منطق به حقيقت چيزي پي مي فلسفه و روشبا كمك  خردگرايانهدر شيؤه   
  شناسي روان ۱۷و  ۱۵هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۴۷
شناختي به  هاي روان بيني پديده ها امر دشواري نيست. در حالي كه پيش بيني پديده تجربي مانند فيزيك، شيمي و زيست پيش در ساير علوم  

ها را تبيين كرد. مانند اراده، تالش، انگيختگـي ذهنـي،  توان آن راحتي نمي  تأثير عوامل متعددي است كه به ب دشوارتر است، چون تحتمرات
  و ...نگرش 

هـا  شناختي است كه تبيين آن هاي روان مربوط به پديده ۳و  ۱هاي  ولي گزينه ،هاي فيزيولوژيكي مطرح شده است پديده ۴و  ۲هاي  در گزينه  
  تر است. پيچيده

  گويند. مي» فرايند«سوي مقصد در حركت هستيم، جريان رسيدن به هدف را  به جريان عمل اشاره دارد. وقتي از مبدأ به فرايند  
  شناسي روان ۱۴مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ ▲   ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۴۸
هاي  تأثير علت شناختي تحت هاي روان پديده«پردازد. بنابراين اين مطلب كه  هاي بروز پديده مي علت به چرايي پديده اشاره دارد و به» تبيين«  

  شود. به تبيين مربوط مي» زيادي هستند
  شناسي روان ۱۲مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۴۹
ذشت زمان، تابع اصول و قـوانين ديگـري هـم عنوان مثال حافظه عالوه بر گ دهند. به را شكل مي  اي از قوانين (اصول) علمي، نظريه  مجموعه  

  دهند. را شكل مي» هاي فراموشي نظريه«هست. وقتي همۀ اصول حافظه كنار يكديگر بيايند 
  شناسي روان ۱۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ ▲   ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۵۰
  چرا مطالعه با فاصلۀ زماني بهتر از مطالعه بدون فاصلۀ زماني است؟  
  كند؟ ها عمل مي گيرد، متفاوت از ساير موقعيت وقتي كه در جمع قرار مي چرا يك فرد  
  ها چه تأثيري بر پرخاشگري كودكان دارد؟ آميز رسانه هاي خشونت تماشاي برنامه  
  و ...  
  گنجد. شناسي مي هايي در قلمرو علم روان چنين پرسش  
مربوط بـه قـوانين  ۴شناسي است، اما موضوع مطرح شده در گزينۀ  روان مشابه سؤاالت باالست و در محدودٔه موضوعات ۳و  ۲، ۱هاي  گزينه  

  اجتماعي و علم حقوق است.
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  شناسي روان ۱۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ ▲   ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۵۱
اي كـه همـۀ افـراد بـا   گونه صورت عيني و دقيق تعريف شود، به بايد به موردنظرمتغير  ،منظور از تعريف عملياتي اين است كه در روش علمي  

  به برداشت يكسان يا تقريباً يكساني برسند. موردنظرمطالعۀ تعريف متغير 
تر تعريف  متغير دقيق چههاي اشيا و افراد. هر د به ويژگيگيري يعني نسبت دادن عد شود. اندازه گيري مي تعريف عملياتي باعث سهولت اندازه  

  تر است. گيري هم دقيق شود، اندازه
  شناسي روان ۱۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ ▲   ۲اسخ: گزينۀ پ -۲۵۲
ها داراي دو سطح ظاهري و تجربي هستند. سـطح  سنجند. نظريه آن مي» كاربردي بودن«و » سودمندي«هاي علوم تجربي را بر اساس  نظريه  

  پذيري آن است. پذيري و پژوهش  بهنظريه، تجر ارش آن است و منظور از سطح تجربيظاهري يك نظريه، ساختار شكلي و نحؤه نگ
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هـاي  كنند از اطالعات موجـود در حافظـه اسـتنباط انديشمندان تمايل ندارند همانند لوح فشرده، حاوي اطالعات خام باشند. بلكه سعي مي  

  كنند با بازنمايي آنچه در حافظه است به مراتب باالتر شناخت (تفكر) دست يابند. عبارت ديگر سعي مي زيادي داشته باشند. به
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ك تكيـه هاي حسي، همانند اندازه و شكل ظاهري محر كنند. برخي از پردازشگران صرفاً بر ويژگي ها در پردازش به يك شيوه عمل نمي انسان  

هـاي مختلـف دسترسـي  هاي مشترك محرك كنند به ويژگي دارند. نوع پردازش در چنين حالتي پردازش ادراكي است. برخي ديگر سعي مي
تـر باشـد،  است. هرچه پردازش ما مفهومي» پردازش مفهومي«رسند. نوع پردازش اين قبيل افراد  عبارت ديگر به مفهوم مي داشته باشند. به
  فته پايدارتر و كارآمدتر است.گر شناخت شكل

  انتخاب بر اساس كيفيت آن است. ۴كاال بر اساس ظاهر آن است، ولي در گزينۀ   انتخاب ۳و  ۲، ۱در گزينه هاي   
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هاي ديگران  تواند يافته فردي، در صورت رعايت ضوابط علمي، ميدست آمده از روش علمي، خصوصي و شخصي نيست، بلكه هر  هاي به يافته  

برسند، اما  موردنظركنند. هرچند اين افراد ممكن است به نتيجۀ  فرد مسئله را حل مي به هاي منحصر ها با روش را تكرار كند. بسياري از انسان
  گيرد. قرار نميوسيلۀ ديگران قابل تكرار نيست، در مجموعۀ روش علمي  ها به چون پاسخ آن
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شناسي مطابقت دهيم. در صورت ناهمخواني، پاسخ  شدٔه علم روان هاي تأييد ها را با واقعيت ها بايد آن براي آگاهي از درستي يا نادرستي پاسخ   

هاي علمـي قابـل بررسـي  شديم كه دانشي از آن وجود نداشت، بايد آن پاسخ با روش پذيرفته نيست. روش ديگر اينكه اگر با پاسخي مواجه
  باشد تا صحت آن تأييد شود.

  شناسي روان ۱۲مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ ▲   ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۵۷
  شود، فرضيه گويند. هاي علمي داده مي اي كه به مسئله  هاي خردمندانه و سنجيده به پاسخ  
شـود.  كار بردن قيود تأكيد و احتمال، در آن اجتنـاب مـي گردد و از به ها بيان مي الً جملۀ خبري است كه در آن روابط بين پديدهفرضيه معمو  

  درستي آن پي ببرند.  آزمايند تا به تواند صحيح يا غلط باشد و دانشمندان آن را مي فرضيه مي
  كند، بنابراين فرضيه نيست. ها را بيان نمي ه بررسي علمي ندارد و رابطۀ پديدهيك مطلب بديهي و كلي است كه درستي آن نياز ب ۳گزينۀ   
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  ها باشد. همراه ساير روش ، چگونگي اجرا و تفسير آن بايد بهها آزموناستفاده از   
  شود. محققان در استفاده از اين شيوه بايد به نكات اخالقي توجه كنند. يق استفاده ميبراي اخذ اطالعات عم مصاحبۀ بدون ساختاراز   
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بـه ايـن طلبد. افـراد غيرمتخصـص  ها دانش و پژوهش روزافزوني را مي گويي به آن هاي بسياري مواجه است كه پاسخ شناسي با پرسش روان  

  طلبند. تدريج ديدگاه شخصي خود را باور كرده، تبعيت ديگران را مي دهند و به هاي عاميانه مي ها پاسخ پرسش
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 است.گيرد. احساس مقدمۀ شناخت  نمي بر دراست و احساس را  توجه، ادراك و حافظهشناخت پايه شامل   
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