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دفترچه شماره 1

آزمـون شماره 17
جمعه  1400/12/20

سؤاالت آزمــون

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

شماره داوطلبی: نام و نام خانوادگی:

مدت پاسخگویی: 155 دقیقه تعداد کل سؤاالت: 150

پایه  یازدهم انسانی
دوره دوم متوسطه

تعداد سؤالمـواد امتـحانـیردیف
شماره سؤال

مدت پاسخگویی
تااز

15 دقیقه15115فارسی 12

15 دقیقه151630عربی، زبان قرآن 22

15 دقیقه153145دین و زندگی 32

15 دقیقه154660زبان انگلیسی 42

20 دقیقه156175ریاضی و آمار 52

20 دقیقه207695علوم و فنون ادبی 62

10 دقیقه1096105تاریخ 72

10 دقیقه10106115جغرافیا 82

10 دقیقه10116125جامعه شناسی 92

15 دقیقه15126140فلسفه 101

10 دقیقه10141150روان شناسی11
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اشاره شده است؟» آوری ـ هنر ـ درای ـ پايمردی « های  در كدام گزينه به معنی درست واژه -1
ترديد ـ شايستگی ـ ضربه ـ پادرميانی ) بی۲ ) نبرد ـ استعداد ـ پتک ـ خواهشگری۱
گمان ـ فضيلت ـ زنگ كاروان ـ شفاعت ) بی۴ گری ) جنگاور ـ لياقت ـ جرس ـ ميانجی۳

نوشته شده است؟ نادرستروی آن  در كمانک روبهمعنی چند واژه  - 2
 ) /فرض (الزم) / محّوطه (پهنه) / غو (فرياد) / فايق (چيره) / شمار گرفتن (حساب پس دادن) / دژم (خصم) / خواليگر (آشپز) / تفـّرج (تماشـا«

 »چنبر (حلقه) / َرشحه (چّكه)

) يک۴  ) دو۳) سه۲) چهار۱
د دارد؟وجو غلط اماليیدر كدام بيت،  - 3

) عــيش مــا نيســت چــو بلبــل بــه بهــاران موقــوف۱
 

رخی هســـت گلســـتان آنجاســـت هـــر كجـــا اللـــه
 

) در دل مـــور ز تنگـــی بـــه حقـــارت منگـــر۲
 

ــــت ــــليمان آنجاس ــــال س ــــۀ اقب ــــه نهانخان ك
 

ــــدۀ ) می۳ ــــد خن ــــانش كن ــــوفار، دل از پيك ص
 

عيش، فرش است در آن خانـه كـه مهمـان آنجاسـت
 

ای محــرم شــدهای صــبا در حــرم زلــف چــو  ) ۴
 

هـــای پريشـــان آنجاســـت ل بـــه ادب بـــاش كـــه د
 

است؟» مجد خوافی«كدام بيت يادآور نام اثری از  - 4
ـــاه۱ ـــن عبرتگ ـــاز در اي ـــد ب ـــه نش ـــدۀ هرك ) دي

 

روزگــــارش همــــه در خــــواب پريشــــان گــــذرد
 

ـــد۲ ـــۀ خل ـــو از روض ـــدار ت ـــنۀ دي ـــذرد تش ) گ
 

ـــاتم هم ـــو م ـــذرد چ ـــتان گ ـــرف گلس ـــز ط زده ك
 

ســـوزد دســـتی مـــا می ) دل دشـــمن بـــه تهـــی۳
 

بـــرق چـــون ابـــر از ايـــن مزرعـــه، گريـــان گـــذرد
 

ـــت در بی۴ ـــد جـــوانی، افســـوس ) رف ـــری عه خب
 

ــذرد ــوان گ ــه عن ــه چ ــتی ب ــدۀ هس ــا مان ــه ج ــا ب ت
 

است؟ نادرستآرايۀ مقابل كدام بيت  - 5
ــيش گرفــت۱ ــا پ ــار ديگــر راه جف ــن ب ــرک م ) ت

 

بـــی گنـــه تـــرک مـــن خســـتۀ درويـــش گرفـــت:
 

جناس
ــش از صــحبت ا۲ ــند) دل ــک انديش ــه ني ــحاب ك ص

 

ــــت: ــــديش گرف ــــات حســــودان بدان ــــه حكاي ب
 

تضاد
ســوخته تــركش نكــنم گرچــه كنــون ) مــن دل۳

 

ــت: كيش گرف ــا ــرک جف ــن آن ت ــرک م ــه ت ــی گن ب
 

كنايه
طلبم روز و شـب از حـق بـه دعـا ) مرگ خـود مـی۴

 

او دلـــم از زنـــدگی خـــويش گرفـــت: كـــه بـــی  ز آن
 

حسن تعليل
است؟ نرفتهسی به كار در كدام بيت هيچ نوع جنا - 6

) به يک كرشمه كـه بـر جـان زدی، ز دسـت شـدم۱
 

ـــه مســـت شـــدم ـــاقيا، ك ـــده س ـــر شـــراب م دگ
 

) از اين شراب كه يک قطـره بـيش نيسـت كـه تـو۲
 

ـــانش ـــی ج ـــوانی و گه ـــان خ ـــات جه ـــی حي گه
 

ــــــی۳ ــــــاهوی م ــــــاهی ز درد درد هي زنيم ) گ
 

ــــی ــــاهی ز صــــاف ميكــــده هيهــــات م كنيم گ
 

گــــر باشــــی بــــه تخــــت ۴ و تــــاج محتــــاج) ا
 

زمــــين را تخــــت كــــن، خورشــــيد را تــــاج
 

گر بخواهيم ابيات زير را به ترتيب داشتن آرايه - 7 مرتّب كنيم، كدام گزينه درست است؟» تعليل ـ مجاز  ـ تشخيص ـ حسن   جناس«های  ا
جـا الف) چه گرديدی گره، تخمی پی فردا بكار اين

 

جـا به دامـن از نـدامت قطـرۀ چنـدی ببـار اين
 

ــرداب)  ــت ف ــه گردن ــد ب ــار نپيچ ــه م چگون
 

ــار اين ــرده در مه ــل ك ــول ام ــه ط ــو را ك ــا ت ج
 

اند ج) رهــی دراز تــو را پــيش پــا گذاشــته
 

ــعله نفس ــو ش ــزن چ ــای بی م ــمار اين ه ــا ش ج
 

د) ز صــدق، صــبح نفــس زد بــه آفتــاب رســيد
 

ــرآر اين ــر ب ــی از جگ ــدق دل، نفس ــه ص ــا ب ج
 

) الف ـ ج ـ د ـ ب۴  ) ب ـ الف ـ د ـ ج ۳  ) الف ـ د ـ ب ـ ج ۲  ) ب ـ الف ـ ج ـ د ۱
 ............ . جز بهوجود دارد؛ » صفت فاعلی«ها  در همۀ گزينه - 8

زيبـــــــــا ای نگـــــــــار ) احســـــــــنت و زه ۱
 

ـــــــــا ـــــــــر م ـــــــــدی ب ـــــــــته آم آراس
 

روزگـــار ) گوشـــۀ چشـــمی نمانـــد از مردمـــی در۲
 

ــــرمه ــــی س ــــار واری نرم ــــد گفت ــــالم نمان در ع
 

) كـــــنج قفـــــس چـــــو نيـــــک بينديشـــــی۳
 

ـــــرغچـــــو ـــــكيبا ن گلشـــــن اســـــت م را ش
 

) ای بــــاد صــــبحدم، خبــــر آشــــنا بيــــار۴
 

ـــــنم ـــــه زان ص ـــــوی نهفت ـــــا ب ـــــار دلرب بي
 

در كدام بيت نقش دستوری نخستين واژۀ بيت، متفاوت است؟ - 9
) دل ار تو خواستی، دادم دل مجروح و جان بر سـر۱

 

داری؟ سخن جانم، دگـر بـا مـن سـخن  چو بردی بی
 

ــــو را چــــون ز غال۲ مــــان شــــمرد) خواجــــه ت
 

ــــــی ــــــايی رس ــــــه به ــــــزی ب ــــــر نگري گ
 

است و اين مشكل  ) قدم باالی چون سرو تو خم كرده۳
 

ــداری ــردم، راســت پن ــد: نك ــر گوي ــو گ ــاالی ت ــه ب ك
 

) جهان بر دشمنان بفروش و عشق دوستان بسـتان۴
 

كه مقصود از جهان، عشق است و باقی سر به سر بـازی
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   ............ . جز بهشده؛ » تحّول معنايی«كه در گذر زمان دچار ای به كار رفته  ها واژه در همۀ گزينه -10
ــــــدال۱ ــــــرون ز اعت ــــــا را ب ــــــر چيزه ) مب

 

مكـــــــن تـــــــارک طبـــــــع را پايمـــــــال
 

ــــــــــود بی۲ ــــــــــار حس كم ) روزگ ــــــــــا ب
 

ـــــــــوخ از دل كم ش ـــــــــا ـــــــــان غمن و ج
 

باشـــــيم ســـــوگند عهـــــد و هم بيـــــا، هم) ۳
 

ـــــــيم ـــــــد باش ـــــــر در بن ـــــــر آزاد و گ گ ا
 

ـــــمی۴ ـــــت جس ـــــف ) هس ـــــانی كثي و ظلم
 

ــــــانی ــــــف و روح ــــــزی لطي ــــــت چي نيس
 

مضمون كدام گزينه، متفاوت است؟ - 11
ـــان ) می۱ ـــالمت ظالم ـــان س ـــد از آه مظلوم جهن

 

ـــاه می ـــالم ز خرمنگ ـــر س گ ـــرق ا ـــرون ب ـــد ب آي
 

ای بيــدادگر؟ ازد بــا تــو ) آه مظلومــان چــه ســ۲
 

ــو را ــن ت ــا جوش ــر قب ــت در زي ــخت اس ــز دل س ك
 

ــرا آرام يک۳ ــان نمی ) چ ــدن، پيك ــا در ب ــرد؟ ج گي
 

گــر نــه ظلــم در چشــم ســتمگر، خــواب می ســوزد ا
 

ــيچ كــس رشــوت نمی۴ ــات عمــل از ه ــرد ) مكاف گي
 

گــرفتم شــد بــه فــرض از ظلــم ظــالم پادشــا غافــل
 

، متفاوت است؟در كدام گزينه» يكايک«معنی واژۀ  -12
ـــــــک۱ ـــــــان و ني ـــــــد ) بزرگ اختران را بخوان

 

يكايـــــــک بـــــــر آن كرســـــــی زر نشـــــــاند
 

) يكايــــــک از او بخــــــت برگشــــــته شــــــد۲
 

بـــه دســـت يكـــی بنـــده بـــر، كشـــته شـــد
 

ــــــای نشســــــت۳ ــــــد ز ج ــــــک برآم ) يكاي
 

گرفـــــت آن گـــــران كرســـــی زر بـــــه دســـــت
 

ــــاه۴ ــــک آن ژرف چ ــــه نزدي ــــد ب ــــو آم ) چ
 

ــــاه ــــت ش ــــر بخ ــــد س ــــون ش ــــک نگ يكاي
 

ير با كدام بيت، تناسب معنايی دارد؟بيت ز -13
نهـــــان گشـــــت آيـــــين فرزانگـــــان«

 

ـــــان ـــــام ديوانگ ـــــده شـــــد ن گن »پرا
 

ـــــرور شده۱ ـــــان س ـــــيم ) احمق ســـــتند و ز ب
 

عـــــــاقالن ســـــــرها كشـــــــيده در گلـــــــيم
 

) ز بــــس مــــدبّر دانــــا و كــــاردان باشــــد۲
 

ـــر ـــر و نظ ـــه فك ـــز ب ـــار ج ـــارد در ك ـــر ني نظ
 

ـــديق۳ ـــر تص ـــاهالن س ـــه ج ـــارد ب ـــيچ ني ) ه
 

ـــــيچ نك ـــــاره ـــــاقالن دِر انك ـــــه ع ـــــد ب وب
 

ـــــــه بی۴ ـــــــم ديوان ـــــــود ) عل ـــــــل نب خل
 

كـــــــه ديوانـــــــه را عمـــــــل نبـــــــود زآن
 

در كدام گزينه با ابيات زير، يكسان است؟» سبک«معنی واژۀ  -14
ـــرش« ـــه محض ـــاوه، هم ـــد ك ـــو برخوان چ

 

ــــورش ــــران آن كش ــــوی پي ــــبک س س
 

ـــــو ـــــايمردان دي ـــــای پ خروشـــــيد ك
 

...»بريـــده دل از تـــرس گيهـــان خـــديو 
 

  

ها چـــــو كـــــاه ســـــبک همـــــه ديـــــده ) در۱
 

هـــــا چـــــو كـــــوه گـــــران بـــــر همـــــه طبع
 

ــــان۲ ــــدايم در جه ــــزان خ ــــو مي ــــن چ ) م
 

ـــــــران ـــــــبک را از گ ـــــــر س ـــــــايم ه وانم
 

ــر۳ ــان از اب ــت بادب ــی راس ــتی م ــه كش ــون ك ) كن
 

ــــم بی ــــر غ ــــبک ز بح ــــرون آی س ــــه بي كران
 

ـــو هم۴ ـــبک ش ـــويم س ـــوه را گ ـــم ) ك ـــو پش چ
 

چـــــرخ را گـــــويم فـــــرو در پـــــيش چشـــــم
 

با رباعی زير، متناسب است؟كدام گزينه  - 15
ـــد آن« ـــته بودن ـــس، رس ـــر نف ـــا از چنب ه

 

ـــد آن بت ـــته بودن ـــه را شكس ـــا هم ـــا ه ه
 

پـــرواز شـــدند و پـــر گشـــودند بـــه عـــرش
 

ـــه دست ـــد ك ـــد آن هرچن ـــا بســـته بودن »ه
 

ــا هم۱ ــن چمــن ) ت ــه چشــم گشــودم در اي ــو الل چ
 

ـــــدا ـــــر ج ـــــرا از جگ ـــــود داغ م ـــــز نب هرگ
 

ـــب۲ ـــد و قل ـــم نق ـــز ز ه ـــد تمي ـــش كن را ) آت
 

ـــدا ـــفر ج ـــود در س ـــت ش ـــوب و زش ـــالق خ اخ
 

) از دل نشــد بــه آب شــدن محــو، نقــش يــار۳
 

ايـــــن ســـــّكه از گـــــداز نگـــــردد ز زر جـــــدا
 

ـــه خويشـــتن۴ ـــرزد ب ـــرگ نل ـــغ م ) صـــائب ز تي
 

ــــه گشــــت ز خــــود پيش آزاده ــــر جــــدا ای ك ت
 

 ) ۱۶ـ  ۲۰عيِّن األنسب في الجواب للترجم‗ أو إلی العربّي‗ من أو المفهوم:(
16- الّرحمن علَّم القرآن َخلق اإلنسان علّمه البيان :

»خدای بخشاينده كه قرآن را به انسان آموزش داد و او را آفريد و نحوۀ سخن گفتن را بدو آموخت!) «۱
»خداوند بخشاينده، قرآن را آموزش داد، انسان را بيافريد و سخن گفتن را به او تعليم داد!) «۲
»قرآن را ياد داد، خالق انسان است و سخن گفتن را به وی ياد داد!خداوند بخشاينده، ) «۳
»خدای بخشاينده، قرآن را تعليم داد و انسان را خلق كرد و سخن گفتن را به انسان ياد داد!) «۴

:»العاقل ال يُفّكر في الماضي كثيراً بل يعتبر به لكيال يحزن علی ما فاته!« -17
چه از دستش رفته، اندوهگين نشود! كند بلكه از آن عبرت گرفته تا بر آن ) خردمند به گذشته زياد فكر نمی۱
گردد! رود، محزون نمی چه از دستش می انديشيد بلكه با عبرت گرفتن از آن بر آن ها نمی ) عاقل خيلی به گذشته۲
احت نشود!چه از دست داده، نار گيرد تا بر آن انديشد بلكه بسيار از آن عبرت می ) عاقل به گذشته نمی۳
شود! رود ناراحت نمی چه از دستش می گيرد و بر آن كند بلكه از آن عبرت می ) خردمند به گذشته خيلی فكر نمی۴
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:الخطأعيِّن  - 18

) كاد أصحاب الشاّب يُسرعون إلی نجاته!: چيزی نمانده بود كه ياران جوان به نجاتش بشتابند!۱
شان در شب منگر، بلكه به درستی ل و لكن انظْر إلی صدق حديثهم!: به فراوانی روزه و بانگ آرام نيايش) ال تَنظْر إلی كثرة صومهم و طنطنتهم باللي۲

گفتارشان نگاه كن!
كند! های زبان و همه جای چهره نمايان می ) الكذب يَظهر في فلتات اللّسان و صفحات الوجه!: دروغ خودش را در لغزش۳
كردند! ها استفاده می ا في المنازل!: چراغدان ابزاری است كه مردم در خانه) المشكاة أداة كان الناس يستخدمونه۴

؛ عيِّن الصحيح:»دانشمندی كه از دانشش نفع برده شود، بهتر از هزاران عابد است!« -19
) العالم يُنتفع من علمه خير من ألف عابد!۲) عالم يَنفع من علمه خير من آالف عبد!۱
) العالم الّذي يُنتفع بعلمه أفضل من آالف عابد!۴ألف عبد! ) عالم يُنفع بعلمه أفضل من۳

و عسی أن تكرهوا شيئاً و هو خير لكمللمفهوم:  األنسبعيِّن  - 20
) غمناک نبايد بود از طعن حسود ای دل / شايد كه چو وابينی خير تو در اين باشد۱
د) پس تو را هر غم كه پيش آمد ز درد / بر كسی تهمت منه بر خويش گر۲
) از خير محض نكويی نايد / خوش باش كه عاقبت نكو خواهد بود۳
انديش را ) خويشتن را خيرخواهی خيرخواه خلق باش / زانكه هرگز بد نباشد نفس نيک۴
  ‗۲۱ـ  ۲۴( بما يناسب النّص اقرأ النّص التالي بدّق‗ ثّم أجب عن األسئل‗ التالي:(

َوران و الحرك‗« المستمّرة لكنّها غيرمحسوس‗ لساكني الكرة األرضّي‗ و هذه الحرك‗ لها نوعان: دوران األرض حول األرض إّن األرض في حال‗ الدَّ
الفصول األربع‗ كما تُؤّدي إلی ظهور فصول متعاكسـ‗ بـين تُغّيرتسّبب وجود النهار و الليل و الثاني‗ هي الّتي  األُولیو دورانها حول الشمس. ف

وبّي‗. و هناك اعتقاد خاطئ بين الناس و هو أّن برودة األرض في فصل الشتاء سببها ابتعـاد األرض عـن الشـمس ونصف الكرة الشمالّي‗ و الجن
»لكْن في الحقيق‗ األرض في فصل الشتاء تتلّقی ضوءاً أقّل من أشّع‗ الشمس المباشرة (المستقيم‗)!

عن أّي موضوع رئيسّي يتكلّم النّص؟! -21
 برودة الجّو و عللها!) ۲ ) تَغࠩير فصول السن↨!۱
) دوران األرض و حركتها حول نفسها والشمس!۴) الشمس و ما تعطينا من الضوء و الحرارة!۳

:الخطأعيِّن  - 22
) حينما تدور األرض حول الشمس تتوّقف عن الحرك↨ حول نفسها!۲) علّ↨ بروز الليل و النهار هي دوران األرض حول مدار نفسها!۱
كثر!) تتلّقی األرض النور ۳ ) كّل فصل يَحدث بسبب حرك↨ األرض و دورانها حول الشمس!۴في فصل الشتاء بشكل غير مباشر أ
  ۲۴و  ۲۳في اإلعراب و التحليل الصرفّي ( الخطأعيِّن:(

»:تُغّير« - 23
عدٍّ / مع فاعله و الجمل↨ فعلّي↨) فعل مضارع ـ للمفرد المؤنّث الغائب ـ مت۲) مضارع ـ مزيد ثالثي (مصدره: تغيير) ـ مجهول / الجمل↨ فعلّي↨۱
ـ متعّد / الجمل↨ فعلّي↨») فّعل«) مزيد ثالثّي (ماضيه علی وزن ۴مزيد ثالثّي (بزيادة حرف واحد) ـ معلوم ـ للغائب↨ / فعٌل و الجمل↨ فعلّي↨) ۳

»:األُولی« - 24
 ) مفرد مؤنّث ـ من األعداد الترتيبّي↨ / مبتدأ و الجمل↨ اسمّي↨۱
»وجود«ف بأل / مبتدأ و خبره ) اسم ـ معرّ ۲
) مؤنّث ـ من األعداد الترتيبّي↨ (مذّكرها: األّول) / مبتدأ مع خبره و الجمل↨ اسمّي↨۳
) مفرد ـ معرف↨ / مبتدأ و الجمل↨ اسمّي↨۴
 ) ‗۲۵ـ  ۳۰عيِّن المناسب في الجواب عن األسئل‗ التالي:(

في ضبط حركات الكلمات: الخطأعيِّن  - 25
تاء!) بَِم يَذْ ۱ مان تََخلََّص ِمن َشّر ُذنوبه!۲هَُب الࠩطّالُب إلی الَمْدرَِس↨ في فَْصل الشِّ ) بُِمرور الزَّ
دق َمَع اهللا يَتََجلَّی بِإخالِص األعمال لَُه!۳ ة الّثالِث↨!  ) كاَد الّشاࠩب الَكّذاب يَغَْرُق ۴) الصِّ ِعنَْدما َكِذَب لِلَْمرَّ

؛ عيِّن الصحيح للفراغات:»............ أصواتُها و أوزانها و ............ ـها العرب ............ ألسنتهم!هناك كلمات دخلت العربّي‗ فـ « - 26
) َغّيرْت ـ اِشتقَّ ـ حََسب۴  ) تغّيرْت ـ نَطََق ـ َوفقاً لِـ۳  ) َغّيرْت ـ َضمَّ ـ علی أساسِ ۲  ) تغّيرْت ـ جََعَل ـ ُمنذُ ۱

؛ عيِّن المناسب للفراغ:»عمقه قليل! كان أوالدي ............ في نهر« - 27
) يَْشبَعونَ ۴  ) يُسبِّحونَ ۳) يَْسبَحونَ ۲  ) يُْضمرونَ ۱

  :فاعالً عيِّن النكرة  - 28
) طَلب منه موعظ↨ تمنعه عن ارتكاب المعاصي!۲) إذا وقف صيد علی حّي↨ الصحراء تصيده!۱
الزمان و قلبي يقول إنّك تأتي! ) قال سعدٌي: مضی۴) نوع من األسماك يقفز من الماء بحرك↨ سريع↨!۳

عيِّن ما فيه الوصف من نوعيه: االسم و الجمل‗: - 29
) الشّك أّن العلماء المجّدين ينتفعون بالعلوم كثيراً!۲) كان كاظٌم يظّن أنَّ أخاه ذهب إلی زيارة المدن المقّدس↨!۱
كلها طازج↨ و مجّفف↨!) أثمار ۴) األُّم↨ اإلسالمّي↨ تتقّدم إذا تلتزم بالقوانين اإللهّي↨!۳ فصل الصيف المفيدة نَعم نأ

يمكن أن يترجم اسم اإلشارة:» ال«عيِّن حرف  -30
) لعّل هؤالء التالميذ يقرؤون دروسهم قبل االمتحان!۱
الشجرة تحتاج إلی مراقب↨ بالغ↨!  اليوم الخامس عشر من اسفند،  ) غرسنا شجرة في۲
علی ترك المعصيته!) الصبر صبراِن: صبر عند المصيب↨ و صبر ۳
) اهللا الّذي أعطی كّل شيء خلقه ثّم أصلحه بكّل جمال!۴
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عباس كه در صدد به قتل رساندن مهدی موعود (ع) به محض تولدش بودند، چه بود و غيبـت آن تدبير خداوند در برابر تصميم حاكمان بنی -31
يابد؟ امام تا چه زمانی ادامه می

 مندی كامل از امام را پيدا كند. نظرها پنهان كرد. ـ جامعۀ انسانی شايستگی بهره ) آخرين ذخيره و حجت خود را از۱
) آخرين ذخيره و حجت خود را از نظرها پنهان كرد. ـ جامعۀ اسالمی شايستگی درک ظهور امام را پيدا كند.۲
می شايستگی درک ظهور امام را پيدا كند.) پدر امام حسن عسكری (ع) را مأمور محافظت از جان امام مهدی قرار داد. ـ جامعۀ اسال۳
مندی كامل از امام را پيدا كند. ) پدر امام حسن عسكری (ع) را مأمور محافظت از جان امام مهدی قرار داد. ـ جامعۀ انسانی شايستگی بهره۴

كنار پدر بزرگوار خود زندگی كرد؟ والدت با سعادت حضرت مهدی (عج) در چه سالی از تاريخ هجری قمری رخ داد و ايشان تا چند سالگی در - 32
ـ نه سالگی ۲۵۵) ۴  ـ پنج سالگی ۲۶۰) ۳ ـ پنج سالگی ۲۵۵) ۲  ـ نه سالگی ۲۶۰) ۱

علت اصلی شهادت امامان بزرگوار و عامل اتمام نعمت هدايت به ترتيب كدام است؟ -33
كمان و تارک مبارزه ـ برگزيدن پيامبران۱ كمان ظالم ۲) مردم تسليم شده به حا عباس ـ برگزيدن پيامبران اميه و بنی و غاصب بنی) حا
كمان ظالم و غاصب بنی۳ كمان و تارک مبارزه ـ وجود امامان۴عباس ـ وجود امامان اميه و بنی ) حا ) مردم تسليم شده به حا

ساز هالكت، يا عّزت و سربلندی يک جامعه چيست؟ زمينه - 34
راً نِْعَم↨ً بِأَنَّ اهللاَ ) «۲  »َو أَنَّ اهللا َسميٌع َعليمٌ ) «۱ ُروا ما بِأَنُْفِسِهمْ ) «۴  »قَْومٍ   أَنَْعَمها َعلی) «۳» لَْم يَك ُمَغيِّ »يَُغيِّ

گر بخواهيم معنای درست غيبت امام زمان (عج) را در كالس علوی بيابيم، از كدام احاديث می -35 مند شويم؟ توانيم بهره ا
 »ان ظهور و وعدۀ الهی و ندای آسمانی فرا رسد.كه زم تا اين«ـ » حجت خدا در ميان مردم حضور دارد.) «۱
»سازد. بهره می آنان را از وجود حجت در ميانشان بی«ـ » حجت خدا در ميان مردم حضور دارد.) «۲
»آن روز، روز شادی علی و پيروان اوست.«ـ » كند. شنود و بر جماعت مردم سالم می سخن مردم را می) «۳
»كه زمان ظهور و وعدۀ الهی و ندای آسمانی فرا رسد. تا اين«ـ » كند. جماعت مردم سالم میشنود و بر  سخن مردم را می) «۴

كدام مورد در وصف واليت امام عصر (عج) در دوران غيبت صحيح است؟ - 36
 كه ايشان را بشناسند. شوند، بدون آن ) بسيارند افرادی كه از ياری آن امام برخوردار می۱
يابد. مندی از ايشان در عصر غيبت كاهش نمی هدی (ع) بهرهرغم غايب بودن حضرت م ) علی۲
دهند. ) بيشتر امامان از واليت معنوی برخوردارند و به اذن خداوند از طريق غيبی نيازهای مؤمنان را پاسخ می۳
كنون به عهدۀ امام عصر (ع) است و انسان۴ د.كنن های عادی نيز اين رهبری را حس می ) رهبری حقيقی مسلمانان، ا

گاهيم و هيچ چيز از اوضاع شما بر ما پوشيده و مخفی نيست.«فرمايد:  حديث شريف امام عصر (ع) كه می - 37 بيانگر» ما از اخبار و احوال شما آ
 شده است؟  كدام نوع از واليت امام زمان (ع) است و خطاب به كدام شخصيت بزرگوار بيان

) واليت معنوی ـ شيخ طوسی۴  ) واليت ظاهری ـ شيخ مفيد۳  مفيد) واليت معنوی ـ شيخ ۲  ) واليت ظاهری ـ شيخ طوسی۱
نشست؟ يک از اقدامات امامان بزرگوار (ع) به بار می هر يک از ثمرات زير به ترتيب در اثر كدام -38

معرفی روش زندگی امامان به نسل  های آينده ـ
بهره مندی مسلمانان از معارف ائمۀ اطهار (ع) ـ

پرهيز از آثار زيان ار ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر (ص)ب ـ
 ) معرفی خويش به عنوان امام بر حق ـ تعليم و تفسير قرآن كريم ـ حفظ سيره و سخنان پيامبر (ص)۱
های درست مبارزه ـ تعليم و تفسير قرآن كريم ـ تبيين معارف اسالمی متناسب با نيازهای نو ) انتخاب شيوه۲
بر حق ـ تبيين معارف اسالمی متناسب با نيازهای نو ـ تعليم و تفسير قرآن كريم) معرفی خويش به عنوان امام ۳
های درست مبارزه ـ تبيين معارف اسالمی متناسب با نيازهای نو ـ حفظ سيره و سخنان پيامبر (ص) ) انتخاب شيوه۴

كنشی از جانب آنان داشت؟عباس از اخبار پيامبر اكرم (ص) دربارۀ مأموريتی كه امام مه اطالع يافتن حاكمان بنی - 39 دی (ع) از جانب خدا دارد، چه وا
) به شهادت رساندن پيروان اهل بيت (ع)۲    ) آزار و اذيت شيعيان۱
گاه ياران امام عسكری (ع) وجوی مخفی ) جست۴  گيری نسبت به امام دهم و يازدهم ) سخت۳

ين علی (ع) چه بود و اقدام ائمۀ اطهار (ع) در مقابل تفسيرهای غلط ازتوجهی مسلمانان به هشدارهای ناصحانۀ اميرالمؤمن ثمرۀ نامبارک بی - 40
 اسالم و تحريف دين كدام است؟

كمان مبارزه و جهاد كردند. های جاهلی ـ به شكل ) بازگشت كامل مسلمانان به ارزش۱ گون با حا  های گونا
كميت بنی۲ كمان مبارزه و جهاد كردند. كلاميه ـ به ش ) بازگشت نسبی دنيای اسالم به دوران جاهليت با حا گون با حا های گونا
كميت بنی۳ های قرآن و سخنان واقعی پيامبر را در اختيار جامعه قرار دادند. اميه ـ آموزه ) بازگشت نسبی دنيای اسالم به دوران جاهليت با حا
را در اختيار جامعه قرار دادند. های قرآن و سخنان واقعی پيامبر های جاهلی ـ آموزه ) بازگشت كامل مسلمانان به ارزش۴

انجام وظيفـۀ«و » مقابله با ستم به مردم و زير پا گذاشتن قوانين اسالم«يابی مبارزۀ امامان با حاكمان، آن بزرگواران به ترتيب جهت  در علت -41
 دادند؟ چه اقداماتی انجام می» الهی رهبری و ادارۀ جامعه

 شدند.  دادند ـ مانع زير پا گذاشتن قوانين اسالم می قراری عدالت تشكيل می) حكومتی بر مبنای اسالم راستين برای بر۱
كمان غاصب را در صورت وجود شرايط بر كنار كنند. ) حكومتی بر مبنای اسالم راستين برای برقراری عدالت تشكيل می۲ دادند ـ حا
شدند. ـ مانع زير پا گذاشتن قوانين اسالم میكردند.  ) با امر به معروف و نهی از منكر از حقوق مردم و اسالم دفاع می۳
كمان غاصب را در صورت وجود شرايط بر كنار كنند. ) با امر به معروف و نهی از منكر از حقوق مردم و اسالم دفاع می۴ كردند. ـ حا
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يک از به ترتيب هر يک ثمرۀ كدام» يثیهای بزرگ حد فراهم آمدن مجامع و كتاب«و» های نبوی به فرزندان امامان و ياران آنان انتقال آموزه«- 42
 اقدامات امامان معصوم (ع) بود؟

 ) تعليم و تفسير قرآن كريم ـ تبيين معارف اسالمی متناسب با نيازهای نو۱

) تعليم و تفسير قرآن كريم ـ حفظ سيره و سخنان پيامبر (ص)۲
يازهای نو) حفظ سخنان و سيرۀ پيامبر (ص) ـ تبيين معارف اسالمی متناسب با ن۳
) حفظ سخنان و سيرۀ پيامبر (ص) ـ حفظ سيره و سخنان پيامبر (ص)۴

اشت؟پوشيده نماندن حقيقت اسالم برای جويندگان حقيقت ثمرۀ تالش ائمۀ بزرگوار (ع) در چه راستايی بود و چه نتيجۀ ديگری را نيز به دنبال د - 43
 ـ اجرايی شدن قوانين دين) مرجعيت دينی ۲  ) واليت ظاهری ـ اجرايی شدن قوانين دين۱

) مرجعيت دينی ـ تشخيص راه حق از باطل۴  ) واليت ظاهری ـ تشخيص راه حق از باطل۳
ها ذكر شده است؟ های دوگانۀ ايشان به درستی در مقابل آن يک از اقدامات ائمۀ اطهار (ع) در راستای مسئوليت عناوين كدام -44

عدم تأييد حاكمان عباس  اميه و بنی الف) سست شدن بنای ظلم و جور بنی
های درست مبارزه انتخاب شيوهب) امام صادق (ع) در روز عرفه در مراسم حج، حق حكومت را از آن خود اعالم نمودند. 

رزههای درست مبا انتخاب شيوه كردند.  كردند، مانند امام حسين (ع) عليه او قيام می ج) اگر امام حسن (ع) در زمان حكومت يزيد زندگی می
عدم تأييد حاكمان د) يكسان ديدن همۀ حاكمان در غصب خالفت و جانشينی پيامبر (ص) 

»د«و » ج) «۴  »د«و » الف) «۳  »ج«و » ب) «۲  »ج«و » الف) «۱
 های زير، به ترتيب در كدام مورد مشهود است؟ پاسخ هر يک از پرسش - 45

اطالع كی از كدام اقدام ايشان در راستای واليت ظاهری است؟های مختلف توسط امامان، حا رسانی غصب خالفت به شيوه ـ
هدف امامان از معرفی خويش به عنوان امام بر حق، چه بود؟ ـ

گاهی بخشی به مردم ) انتخاب شيوه۱ های درست مبارزه ـ تبيين معارف اسالمی ) انتخاب شيوه۲های درست مبارزه ـ آ
گاهی بخشی به مردم۳ كمان ـ آ كمان ـ تبيين معارف اسالمی) عد۴) عدم تأييد حا م تأييد حا

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 46-50 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words 
or phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the 
sentence. Then mark your answer sheet. 

46- I need to find a job that will let me make use of the experience I ............ up to now. 
1) gain 2) are gaining 3) was gaining 4) have gained

47- ............ computers were first introduced to the public in the early 1980s, technology ............ a great 
deal. 

4) Since / changed3) Ever / has changed2) Since / has changed1) Ever / changed
48- A: “What’s that?”

B: “It’s an instrument for ............ .” 
1) measuring the amount of moisture in the air 2) measure in the air the amount of moisture
3) measuring in the air the amount of moisture 4) measure the amount of moisture in the air

49- If the cancer has spread to other parts of his body, this treatment will not ............ the cancer. 
1) help 2) save 3) cure 4) gain

50- We provided her with ............ support and tried to help her deal with the reality of her situation. 
1) emotional 2) addictive 3) excited 4) fortunate

PART B: Cloze Test 
Directions: Questions 51-55 are related to the following passage. Read the passage and decide which 
choice, (1), (2), (3), or (4), best fits each space. Then mark your answer sheet. 

The Greek philosopher Aristotle was one of the first biologists. He …51… birds and animals in about 
350 BCE. …52… the 17th century, the English scientist Robert Hooke discovered living …53… through the 
newly …54… microscope. In 1953 English scientist Francis Crick and American scientist James Watson 
discovered the structure of deoxyribonucleic acid (DNA), …55… . 
51- 1) has studied 2) studying 3) to study 4) studied
52- 1) During 2) Beyond 3) Alongside 4) Across
53- 1) objects 2) kinds 3) cells 4) details
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54- 1) performed 2) invented 3) existed 4) discovered
55- 1) the chemical that controls all cells and life patterns

2) chemically controlling all cell and life’s pattern
3) chemically controlled all cells and life patterns
4) the chemical which controls all cell and pattern life

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

Although tourists might think the best place to view Roman ruins would be the modern city of Rome, they 
would be mistaken. There is one city that helps visitors understand better than any other what it must have been 
like to live in the ancient Roman world. That city, in western Turkey, is Ephesus. In Ephesus, visitors find 
fabulous ruins from around 100 AD, such as the magnificent library and a theater that once seated 24,000 
audience members. The ruins are among the best-preserved in the world and include houses, temples, and baths. 
Tourists can also visit ancient residences, complete with marble floors and frescoes painted on the walls. 

Ephesus used to serve as an important trading center for the Roman Empire because it had access to 
the Aegean Sea. However, the river that led to the Aegean filled with silt, and today Ephesus is miles inland. 
The city was deserted in the Middle Ages. Visitors to Ephesus can walk down a Roman road and see 
buildings that the ancient Romans saw. They can appreciate feats of engineering that are still impressive, 
such as the incredible acoustics in the huge open-air theater. Here, Roman audience members once listened 
to classical plays and watched gladiators fight. At Ephesus today, tourists can experience the ancient 
Roman Empire in its most inspiring form. 
56- The author is mainly trying to ............ . 

1) inform readers how Ephesus has changed over time
2) persuade readers that Ephesus is the best place to see Roman ruins
3) entertain readers with a story about Ephesus
4) compare the ruins in Ephesus to the ruins in Rome

57- The word “fabulous” in the first paragraph is closest in meaning to ............ . 
1) domestic 2) natural 3) wonderful 4) regular

58- Unlike Rome, the city of Ephesus ............ . 
1) was deserted in the Middle Ages 2) is still an important city
3) was a major center of the ancient Roman Empire 4) contains ancient ruins

59- Which one best describes the author’s attitude toward Ephesus?
1) The author is critical of Ephesus.
2) The author is upset that Ephesus was abandoned.
3) The author thinks Ephesus is important.
4) The author is pleased that visitors prefer Rome to Ephesus.

60- One theme of the passage is that ............ . 
1) it is important today to visit spiritual centers
2) people can learn more from cities of the present than cities of the past
3) important civilizations developed near water
4) people can learn about the past by exploring ancient ruins

در اين آزمون [  ] نماد جزء صحيح است. *
يک فروشگاه براساس جدول پلكانی زير به مشتريان خود، تخفيف -61

دهد. به يک مشتری كه دو ميليون و سيصد و پنجاه هزار ريـال می
خريد كرده است، چقدر تخفيف داده خواهد شد؟

۱(,110 000 
۲(,175 000
۳(,200 000
۴(,235 000

درصد تخفيفمبلغ خريد (برحسب ريال)
500,تا ۰ 000۰

500,مازاد بر ,تا 000 ,1 000 000۲
,مازاد بر ,1 000 ,تا 000 ,1 500 000۵
,مازاد بر ,1 500 ,تا 000 ,2 000 000۸
,مازاد بر ,2 000 000۱۰
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كيلووات ساعت برق مصرفی يک خانـه در طـی ۲۶۰به كمک نمودار پلكانی زير، هزينۀ  - 62
كدام است؟ kصد و شصت و پنج هزار ريال محاسبه شده است.  سی روز، معادل يک

۱ (۱۰۰۰ 
۲ (۱۱۰۰
۳ (۱۱۵۰
۴ (۱۲۵۰

yمجموعۀ برد تابع - 63 sign( )
x

 دارای چند عضو است؟ 1
) صفر۱۴) ۲۳) ۲  ۳) ۱

گر -64 fا (x) sign(x) [ x]  2 باشد، حاصلf ( )3 كدام است؟ 2
۱ (۲  ۲ (۱  ۳ (۰۴(1

fنمودار تابع - 65 (x) [x] [ x]    كدام است؟  

۱(۲(

۳(۴(

fمساحت سطح محصور به نمودار تابع - 66 (x) x sign(x)  و محورهای مختصات كدام است؟

۱ (۲  ۲(3
2   ۳ (۱۴(1

2
گر - 67 fا (x) | x | x ||   fباشد، حاصل 1 ( ) f ( )  33 كدام است؟2

۱ (۱ ۲ (۲ ۳ (۳۴ (۴
yكدام عبارت دربارۀ نمودار تابع - 68 x |x |   است؟ نادرست 1

كند. ای با عرض از مبدأ منفی قطع می ها را در نقطهy) محور ۲كند. ) از ناحيۀ اول محورهای مختصات عبور نمی۱
كند. ) از ناحيۀ سوم محورهای مختصات عبور می۴ند.ك ها را حداقل در يک نقطه قطع میx) محور ۳

xsign(x)معادلۀ - 69
| x |

  چند ريشۀ حقيقی دارد؟
شمار ) بی۲۴) ۱۳) ۲) صفر۱

گر - 70 xا  1 |باشد، حاصل عبارت 0 x | | x | [ x]   1 كدام است؟ 1
۱(1   ۲۲) ۱۴) ۳  ) صفر

f، تابعxازای كدام محدودۀ  به -71 (x) [x] |x |تابع همانی است؟ ،

۱(x 1 5
2 2۲(x 1 4

33۳(x   5 22۴(x   1 1
32

yنمودار تابع - 72 |x | x 2 تواند باشد؟ كدام می

۱(۲(۳(۴(
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]xازای چند عدد طبيعی، تساوی به - 73 ]   13 5 برقرار است؟13
۱) ۲۴) ۳۳) ۲  ) صفر۱

fنمودار تابع - 74 (x) sign( x )  كدام است؟ 2

۱(۲(۳(۴(

گر -75 fا (x) | x | 2 f، حاصل1 ( )2 كدام است؟ 2
۱(2 2 3   ۲(2 3  ۳(2 2 3   ۴(3 2 2 

غزل زير در چه قرنی سروده شده است؟ - 76
ــت« ــی اس ــوای خزان ــدال ه ــت و اعت ــر اس اب

 

ــی ــت م ــه وق ــا ك ــاقی بي ــت  س ــوانی اس ارغ
 

در زيــر ابــر ســاغر خورشــيد شــد نهــان
 

عــيش نهــانی اســت روز قــدح كشــيدن و
 

می هست و اعتدال هـوا هسـت و سـبزه هسـت
 

چيزی كـه نيسـت صـحبت يـاران جـانی اسـت
 

آر موافــق تــو وحشــيا يــاری بــه دســت 
 

»كان يار باقی است و خود اين جمله فـانی اسـت
 

  ) قرن دوازدهم۴  ) قرن يازدهم۳  ) قرن دهم۲  ) قرن نهم ۱
زير اشاره شده است؟ در كدام گزينه به ويژگی اشعار سرايندۀ شعر - 77

ــير را« ــان شمش ــر مي ــدد ب ــليم بن ــا تس هركج
 

زبـان، شمشـير را گـوهر بی كند چـون مـوج  می
 

كـه بـر گـردون هـالل كـن  سركشی وقف تواضع 
 

كمــان، شمشــير را كنــد گــاهی ســپر گــاهی  می
 

تا به خـود جنبـی سـپر افكنـدۀ خـاكی و بـس
 

گــو بيــاويزد غــرور از آســمان، شمشــير را
 

پيشـه ننـگ اسـت از تهـّور دم زدن تبر شجاع
 

ــير را ــان، شمش ــد از زب ــوهر برنياي ــرف ج ح
 

ــدل ــرتم بي ــار عش ــری  نوبه ــن الغ ــا اي ــه ب ك
 

»كــرد شــاخ ارغــوان، شمشــير را خــون صــيدم 
 

گرايی، شاخصۀ اصلی آن است. ) سبک شعرش حّد واسط سبک دورۀ عراقی و دورۀ بعد، يعنی سبک هندی است و واقع۱
های رمزآميز شاعرانه است. انگيز و سرشار از ابهام و تخّيل های رنگين، خيال های پيچيده و استعاره ی عمدۀ شعرش، مضمونها ) از ويژگی۲
 اند. المثل رواج يافته ها به صورت ضرب اند و بسياری از آن های غزلش شاهكارهايی از ذوق و انديشه بيت ) برخی از تک۳

زبان غزل اين دوره را به افق خيال عاّمه نزديک كرده، سخن او را برجسته ساخته است.ها و الفاظ محاوره كه  المثل ) ضرب۴
شعر زير در چه قالبی سروده شده است؟ -78

باز اين چه شورش است كه در خلق عالم اسـت؟«
 

باز اين چه نوحه و چـه عـزا و چـه مـاتم اسـت؟
 

باز ايـن چـه رسـتخيز عظـيم اسـت كـز زمـين
 

»ش اعظـم اسـت؟ ... بی نفخ صور خاسته تا عـر
 

) غزل۴  بند ) تركيب۳بند ) ترجيع۲  ) قصيده۱
است؟» المعانی ثانی خّالق« كدام بيت سرودۀ  - 79

ــژه۱ ــا از م ــف پ ــم آن ك ــراش ) محتش ــت خ ات ياف
 

خـــار شـــد آزرده چـــو بـــا خـــار نشســـت گـــل بی
 

ـــافالن۲ ـــت نيســـتم چـــون غ ) در ســـرانجام اقام
 

توشــۀ راهــی اســت صــائب چشــم از دنيــا مــرا
 

امـروز امتحانگـاه اسـت و بـس  دنيا نـه بيدل اين  )۳
 

ـــاقی ـــان ب ـــا جه ـــرد را اســـت زن می  ت ـــد م آزماي
 

ــيم۴ ــه كل ــان گرفت ــم در مي ــوج غم ــه م ــس ك ) ز ب
 

ــت ــن اس ــنای م ــه آش ــر ك ــد ه ــاره كن ــن كن ز م
 

  ............ . جز بهبه كار رفته است، » استعارۀ آشكار«ها  در همۀ گزينه -80
ـــ۱ ـــه چش ـــروم ب ـــد و س ـــم نباي ـــد) گل م درناي

 

بويی مـــرا وصـــال تـــو بايـــد كـــه ســـرو گـــل
 

ــــــزه۲ ــــــا ) غم ــــــه بي ــــــد، ك اش راه دل زن
 

ـــــوش  نرگســـــش جـــــام می ـــــه بن ـــــد، ك ده
 

تر ) خـــّرم بهـــار مـــن كـــه ز عيـــد اســـت تـــازه۳
 

ـــــد از ســـــفر ـــــد آم در اّول بهـــــار چـــــو عي
 

گين۴ ــــــوهرآ ــــــق گ ــــــو عقي ــــــش چ ) لعل
 

داده زلفــــــــش چــــــــو كمنــــــــد تــــــــاب
 

https://konkur.info
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   ............ . جز بهوجود دارد؛ » ارۀ مصّرحه و مكنّيهاستع«ها هر دو نوع  در همۀ گزينه - 81

افروز امشـــب آن شـــمع شـــب مـــن مـــاه ) شـــد۱
 

ـــک، ز رشـــک می ـــو چـــرخ و فل ســـوز امشـــب گ
 

جا نيســت دگــر چيــزی هســت؟ ) دلــت امــروز بــه۲
 

ــنبلت ــت؟ س ــزی هس ــر چي ــت دگ ــا نيس ــر م را س
 

عـــين آب زنـــدگانی يـــافتيم لعلـــش ) آنكـــه۳
 

نی يــــافتيمدر رهــــش مــــردن حيــــات جــــاودا
 

ــونم نرگســت ) ای۴ ــورده خ ــدبار خ ــوخی ص ــه ش ب
 

ــونم ــو چ ــی ت ــه ب ــر ك ــن، بنگ ــی ك ــن ترّحم ــر م ب
 

   ............ . جز بهوجود دارد؛ » اضافۀ استعاری«ها  در همۀ گزينه - 82
ـــد ز۱ ـــرا كش ـــان ) چ ـــو گريب ـــر آن ك ـــق س عش

 

ــــدنامی ــــه ب ــــرهن ب ــــی پي ــــاره يك ــــرده پ نك
 

) آن كــــه از قربانيــــانش بــــود آهــــوی حــــرم۲
 

ســـنگدل كـــردش شـــكار مـــرگ شـــاهين پنجـــۀ
 

كجــا بــه گريبــان مــن رســد؟ فلــک ) دســت۳
 

ــت ــرو گرف ــم ف ــرا غ ــه م ــين ك ــت چن از شــش جه
 

بيجــا نــدارد ملــک حســن خنــدۀ ای چــون ) رخنــه۴
 

راه در گلـــزار يافـــت خنـــدۀ گـــل، گلفـــروش از
 

وجود دارد؟» استعارۀ مكنّيه«است و در آن » تشخيص« فاقدكدام گزينه،  -83
ـــه۱ ـــه نآ ) گري ـــد گري ـــش بينن ـــدۀ آت ـــه از دي ك

 

نالــــه آن نالــــه كــــه از ســــينۀ خــــارا شــــنوند
 

ــعله۲ ــوز ) ش ــودا هن ــش س ــز هســت از آت ای در مغ
 

بــــوی مــــی از پنبــــۀ مينــــا هنــــوز تــــراود می
 

مهــر بــی عــرض تبّســم نيســت صــبح طلــوع ) در۳
 

ــت می ــاک راه ــردد خ ــه گ ــر ك ــک ه ــدا نم ــد پي كن
 

ـــــت۴ ـــــاريكی آموخ ـــــم را ت ـــــارت چش ) غب
 

ــــــرارت ــــــۀري ش ــــــوخت ش ــــــه را س انديش
 

در كدام گزينه بيشتر است؟» های مصّرحه استعاره«تعداد  - 84
ـــف۱ شـــمع و رخســـارت شبســـتان اســـت و ) زل

 

شــــــراب و تــــــو نقــــــل بــــــادام و شــــــكر
 

غـــارت ايمـــان نكنـــد چـــون نكنـــد ) ســـنبلش۲
 

ـــد ـــد چـــون نكن ـــان نكن ـــدد ج ـــش م ـــب لعل ل
 

ـــاقيا۳ ـــر ) س ـــكين را ز زنجي ـــه مش ـــردار زود م ب
 

ـــــه آ ـــــر رخ زردم ن ـــــّكرريز راب ـــــاقوت ش ن ي
 

ـــابش۴ ـــم از ت ـــه غ ـــيد ) چ ـــت دارد؟ خورش قيام
 

ــايۀ ــه در س ــر ك ــاد ه ــود شمش ــواب ش ــو در خ ت
 

است؟ نادرستشده در برابر كدام گزينه،  وزن درج -85
) گر من به مردن دل نهم آسوده جانی را چـه غـم۱

 

وز مهــر مــن گــر جــان دهــم نامهربــانی را چــه غــم:
 

 لنمستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفع

ــــــود۲ ) نبايــــــد دل از دســــــت مــــــردم رب
 

ــــد: ــــا رون ــــه تنه ــــايی ك ــــد ج ــــو خواهن چ
 

 فعولن فعولن فعولن فعل

) درد نهـــــــانی دل تـــــــنگم بســـــــوخت۳
 

الجـــــــرمم عشـــــــق ببـــــــود آشـــــــكار:
 

 مفتعلن مفتعلن فاعلن

) دلــم از دســت غمــت دامــن صــحرا بگرفــت۴
 

ـــنهم گـــر دلـــت از مـــا بگرفـــت: غمـــت از ســـر ن
 

 تنفعالتن فعالتن فعالتن فعال

با كدام بيت يكسان است؟» ملک جهان چيست كه تا او به جهان فخر كند / فخر جهان راست كه او هست خداوندۀ او«وزن عروضی بيت  - 86
ای بگرفتــه از وفــا گوشــه كــران چــرا؟ چــرا؟ ) ۱

 

ــرده ــته ك ــن خس ــر م ــرا؟ ب ــرا؟ چ ــران چ ای روی گ
 

خواهی برو اّول تُُنک چون شيشه شو ) زين باده می۲
 

شه گشتی برشكن بر سنگ ما بـر سـنگ مـاچون شي
 

) جمع تو ديدم پـس از ايـن هـيچ پريشـان نشـوم۳
 

ــوم ــان نش ــره ايش ــن هم ــس از اي ــدم پ ــو دي راه ت
 

ــاد۴ ــرب درنه ــای ط ــزم پ ــه ب ــن دم ب ــاه در اي ) ش
 

ــت؟ ــه راس ــالين ك ــه و ب ــه تكي ــوی ش ــر زان ــر س ب
 

ست؟ا» فاعلن«های زير، وزن چند مورد متناسب با ركن  در ميان نمونه -87
»روم ـ نگاهی ـ لبالب ـ آمدم كسی ـ شادمان ـ می ام ـ بادبان ـ آفتاب ـ خاطرات ـ بی خسته«
) پنج۴  ) شش۳) هفت۲  ) هشت۱

مطابقت دارد؟»  ـ ـ / ـ ـ ـ / ـ ـ ـ / ـ ـ ـ ـ« الگوی هجايی كدام گزينه با  -88
ام ام زان در قفــس بنشســته ) مــن مرغكــی پربســته۱

 

ــرواز را ــودمی پ ــس بنم ــتی قف ــه بشكس ــر زان ك گ
 

دارم كـه گـر روزی فـراق افتـد ) چنانت دوست مـی۲
 

تو صبر از من تـوانی كـرد و مـن صـبر از تـو نتـوانم
 

ــــرد و زن۳ ــــد از م ــــه را در شــــهر دي ) هــــر ك
 

ـــــو ـــــیدل رب ـــــه صـــــحرا م ـــــون ب كن رود د ا
 

) هر كه را كنج اختيـار آمـد تـو دسـت از وی بـدار۴
 

سر پـايش بـه گنجـی در فروسـت چنان شوريده  كان
 

، در كدام گزينه درست نشان داده شده است؟»شربت زهر ار تو دهی نيست تلخ / كوه احد گر تو نهی نيست بار«تقطيع هجايی بيت  - 89
۱ (  / ـ ـ  / ـ ـ  / ـ ــ۲ـ (ـ / ــ / ـ ـ
/ ) ۴ ـ ــ ـ / ــ ـ / ـ) ـ۳ / ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ

گر بخواهيم دو بيت هم - 90 ی را بايد با واژگان كدام گزينه تكميل كنيم؟وزن داشته باشيم، جاهای خال ا
بـرم دانسته بـاش ............ از آن نامهربانـت می«

 

بـرم شـک زبانـت می بـری بی گر بـاز نـامش می
 

ــــن ............  ــــخت ك ــــدان س ــــه دن  مردان
 

ــد زان دل ــا اب ــر ............ ت ــتانت می گ ــرم س »ب
 

ای جان ـ بنشين به اندوهی دگر ـ همه خواهی ) ۲جانی ای دل ـ وز تيغ هجران سر مكش ـ سخت  )۱
 ) آخر ـ نرمی مكن با خوی او ـ دل بدو دادی۴) امروز ـ چنگال بختت درشكن ـ عاشقی۳

اشاره شده است؟» كه مسكين در اقليم غربت بمرد / متاعی كز او ماند ظالم ببرد«در كدام گزينه به وزن بيت  -91
) فعولن فعولن فعولن فعولن۴  ) مفتعلن فاعالُت مفتعلن فَع۳فعولن فعولن فعولن فََعل) ۲  ) فاعالتن فاعالتن فاعلن۱
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ساخته شده است؟» مفتعلن«بارۀ ركن ۴كدام گزينه از تكرار  - 92
ــت۱ ــش دوس ــا نق ــود در دل م ــّور ش ــون متص ) چ

 

چــو بــتش بشــكنيم هــر چــه مصــّور شــود هم
 

ــاک كنــی۲ ــرا پ ــرا خــاک كنــی خــاک م ) جســم م
 

ــــ ــــش كن ــــرا نق ــــاز م ــــذاری صــــنما ی ماهب ع
 

) بـــه تـــو حاصـــلی نـــدارد غـــم روزگـــار گفـــتن۳
 

كـــه شـــبی نخفتـــه باشـــی بـــه درازنـــای ســـالی
 

ـــی۴ ـــرغ وحش ـــن م ـــه اي ـــم را ك ـــان دل ) مرنج
 

ز بــــامی كــــه برخاســــت مشــــكل نشــــيند
 

/ ـ ـ /  «الگوی هجايی كدام گزينه با  - 93 مطابقت دارد؟»  ـ ـ ـ /  ـ ـ
ـــــه حقيقـــــت گزيـــــر۱ ) از همـــــه باشـــــد ب

 

وز تــــــو نباشــــــد كــــــه نــــــداری نظيــــــر
 

ـــم آي۲ ـــا ه ـــون ب ـــه چ ـــی ك ـــور) نبين ـــد م ن
 

ـــــــور ـــــــد ش ـــــــی برآرن ـــــــيران جنگ ز ش
 

ــد۳ ــد دهن ــرا پن ــه م ــانی ك ــل كس ــب از عق ) عج
 

ـــرو  ـــذير ب ـــود پندپ ـــق نب ـــه عاش ـــه ك ای خواج
 

) با من بگو تا كيستی؟ مهـری؟ بگـو، مـاهی؟ بگـو۴
 

خوابی؟ خيالی؟ چيستی؟ اشـكی؟ بگـو، آهـی؟ بگـو
 

 ............... .   جز بهتناسب معنايی دارند، » ام من كه از همه عالم بريده بسته به آزادگی مناز / آزاده  ای سرو پای«ها با بيت  همۀ گزينه - 94
ـــرو آزادم۱ ـــق س ـــاک تعلّ ـــه در خ ـــدارد ريش ) ن

 

ـــزان دارم ـــرگ خ ـــون ب ـــرواز چ ـــادۀ پ ـــی آم دل
 

) گر تو را بـا مـا تعلّـق نيسـت، مـا را شـوق هسـت۲
 

ور تو را بـی مـا صـبوری هسـت، مـا را تـاب نيسـت
 

ش تـــــا نفشـــــانیگـــــرد تعلّـــــق ز خـــــوي) ۳
 

غبـــــــــــار نيـــــــــــابی آينـــــــــــۀ روح بی
 

) غـــم نيســـت كســـی را كـــه تعلّـــق نبـــَود۴
 

ـــــد آن ـــــت نكش ـــــی غرب ـــــدارد وطن ـــــه ن ك
 

  ............ . جز بهدر همۀ ابيات به مفهوم عبارت زير اشاره شده است,  - 95
علم و معرفت به كمال دارد تا بـار امانـت بايست از هر دو عالم روحانی و جسمانی كه هم محّبت و بندگی به كمال دارد و هم ای می مجموعه«

»مردانه و عاشقانه در سفت جان كشد.
ــين۱ ــاورد و زم ــابش ني ــمان ت ــقش كآس ــار عش ) ب

 

نهـــد آن بـــار را هّمــت مـــا بـــين كـــه بـــر دل می
 

ـــــــت۲ ) نپـــــــذرفت آســـــــمان بـــــــار امان
 

كـــــه عاشـــــق بـــــود و ترســـــيد از خطـــــايی
 

ـــــــت۳ ـــــــت را امان ـــــــوی خيال ـــــــده ب ) ب
 

دار نگـــــه كـــــه ايـــــن بهـــــر گـــــدای مـــــن 
 

) مـــرا گنـــاه خـــود اســـت ار مالمـــت تـــو بـــرم۴
 

ــول ــوم جه ــن ظل ــود و م ــران ب ــار گ ــق ب ــه عش ك
 

نظام مالياتی مغول پس از مسلمان شدن مغوالن چه تفاوتی با دوران قبل از خود داشت؟ - 96
) اخذ خراج از كشاورزان مورد توجه بيشتری قرار گرفت.۱
ن عهد تيموريانتا پايا  ها نوع ماليات ) تداوم اخذ ده۲
های ايرانی ـ اسالمی بود، پذيرفته شد.  های مالياتی كه تركيبی از سنت  ) شيوه۳
های دريافت ماليات در دوران قبل، اصالح شد.  نظمی ) تمام بی۴

خان، با كدام هدف انجام شد؟ ای از اصالحات غازان ه بخش عمد - 97
های بخش كشاورزی  و رونق فعاليت) پيشرفت ۲  ) جذب مغوالن به اسالم و فرهنگ ايرانی۱
) اتحاد و يكپارچگی سياسی قلمرو ايلخانان۴  ) احيای تجارت در مسير جاده ابريشم۳

كوخان مغول به غرب آسيا را بيان می - 98 كند؟  كدام گزينه، ترتيب لشكركشی هوال
فتح بغداد های اسماعيليان   گشودن قلعه ) شكست سلطان محمد خوارزمشاه ۱
يورش به شام فتح بغداد  های اسماعيليان   دن قلعه) گشو۲
های اسماعيليان  گشودن قلعه پايان دادن به خالفت عباسی  ) شكست سلطان محمد خوارزمشاه ۳
يورش به شام های اسماعيليان   گشودن قلعه  ) پايان دادن به خالفت عباسی ۴

گذاری كرد؟ يهفارابی، فلسفۀ مشايی را از تلفيق كدام عناصر پا - 99
) آرای فالسفۀ مسلمان پيش از خود و علم كالم۲  های مذهبی ايران باستان و علوم قرآنی  ) آموزه۱
بينی اسالم و فلسفۀ ارسطويی و نوافالطونی ) جهان۴  ) فلسفۀ ارسطويی و افالطونی و عقايد پيش از اسالم۳

پايتخت آخرين ايلخانان، كدام شهر بود؟ - 100
) سلطانيه۴  ) اردبيل ۳  ز ) تبري۲  ) مراغه۱

هر يک از موارد زير، مربوط به كدام سلسلۀ حاكم بر ايران پس از ورود اسالم است؟ (به ترتيب) -101
الف) رودكی پدر شعر فارسی مورد حمايت دربار اين سلسله بود.

ه بود، نسبت به خليفۀ بغداد اظهارب) پس از كشته شدن مؤسس اين سلسله، جانشينان وی كه قلمروشان به گرگان و طبرستان محدود شد
اطاعت كردند.

شد. ج) در عصر اين حكومت، مراسم عزاداری امام حسين(ع) در عاشورا و جشن عيد غدير خم با شكوه و عظمت برگزار می
) غزنويان ـ علويان طبرستان ـ سامانيان۲    بويه ) سامانيان ـ زياريان ـ آل۱
بويه ) سامانيان ـ علويان طبرستان ـ آل۴  رستان) غزنويان ـ زياريان ـ علويان طب۳
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اند، صحيح است؟ های برج مانندی كه از عصر غزنوی باقی مانده ها و بنا كدام مورد دربارۀ كاخ -102
شوند.  های عالی از هنر اين دوره محسوب می ها نمونه های آن  ها و گچ بری ) كاشی۱
اند. ا نقوش هندسیشده ب های مذهبی و غيرمذهبی تزيين ) شامل بنا۲
های بعدی شدند.  ) الگويی برای معماران در دوره۳
) آرامگاه مشاهير عصر خود بودند.۴

اند؟ های برجستۀ ايرانِی كدام مقطع زمانی بوده  الدين محمد جوينی و برادرش عطاملک جوينی، از شخصيت شمس - 103
از انقراض ايلخانان تا برآمدن تيمور) ۴  ورۀ نامسلمانی ايلخانان) د۳  ) دوران حكومت جانشينان تيمور۲  ) دورۀ مسلمانی ايلخانان۱

كدام بخش شهرها و به كدام دليل، در دورۀ سلجوقی گسترش بيشتری يافت؟ -104
های اداری و اهميت سياسی اجتماعی ) ربض ـ وجود نهاد۲  های اداری و اهميت سياسی اجتماعی ) كهندژ ـ وجود نهاد۱
) كهندژ ـ رشد تجارت و افزايش جمعيت شهرها۴  يش جمعيت شهرها ) ربض ـ رشد تجارت و افزا۳

های نظام اداری عصر سلجوقی است؟  كدام گزينه، از ويژگی - 105
های وی بود.  شد، شايستگی  چه سبب تداوم كار وی می ) وزير در منصب خود امنيت داشت و آن۱
رسيد. نظيری بی داشت، به شكوهمندی قرار آن رأس در وزير كه وزارت ) ديوان۲
نظام الملک، تقابل بين اهل قلم و اهل شمشير متوقف شد. های خواجه  ) با تالش۳
بويه به خدمت گرفته شدند. ساالران حكومت آل ساالران حكومت سامانی و حتی برخی از ديوان ) بسياری از ديوان۴

محصولی) در جهان هستند؟ كدام موارد، جزء محصوالت پالنتيشن (تک -106
د) آناناس ـ نيشكر  ج) جو ـ ذرت   ب) برنج ـ گندم   قهوه   ) موز ـالف
) الف ـ د۴  ) ج ـ د ۳  ) ب ـ ج ۲  ) الف ـ ج ۱

ترين نواحی صنعتی در شرق، جنوب و جنوب شرقی آسيا است؟ كدام گزينه، از مهم - 107
) تركيه۴  ) كرۀ شمالی ۳  ) اندونزی ۲  ) ژاپن ۱

شده درست هستند؟ های قيد تعداد از عبارت در ارتباط با صنايع نو در جهان، چه - 108
 ها سروكار دارند. ها و ريزپردازنده الف) اين صنايع به طور عمده با ميكروالكترونيک

ها بر مبنای نوآوری و رقابت است. ب) پيشرفت آن
های اقتصادی نوع چهارم ارتباط نزديكی دارند. ج) اين صنايع، با فعاليت
های علمی و فناوری، صنايع نو را گسترش دهند. كنند با ايجاد پارک مید) امروزه كشورها سعی 

۱ (۱   ۲ (۲   ۳ (۳   ۴ (۴
كدام گزينه نقش مهمی در تجارت جهانی دارد؟ -109

) صادرات زياد كاال۴  های چندمليتی  ) شركت۳  بنيان  ) صنايع دانش۲  ها و مؤسسات مالی  ) بانک۱
گيرد؟ ر میشاخص توسعۀ انسانی چه عواملی را درب -110

) اميد به زندگی ـ سياسی۴  ) سواد ـ نظامی ۳  ) درآمد ـ اميد به زندگی ۲  ) اقتصادی ـ سياسی ۱
اند؟ ها به درستی بيان شده كدام عبارت -111

گيرد. المللی كاالها و خدمات است كه بر مبنای ارزش يک پول معين صورت می الف) منظور از اقتصاد جهانی، تجارت بين
ترين شبكۀ دادوستد جهانی بود. ميالدی شكل گرفت، بزرگ ۱۶های به هم پيوستۀ جادۀ ابريشم كه تا قرن  ب) شبكۀ راه
هايی نو در آمريكا و اقيانوسيه دست يافتند. ميالدی، اروپاييان به سرزمين ۱۶و  ۱۵های  ج) در قرن
ن گسترش يافت.ها در جها ميالدی، با وقوع انقالب صنعتی، استعمارگری اروپايی ۱۹د) از قرن 

) الف ـ ج۴  ) ج ـ د ۳  ) ب ـ ج ۲  ) الف ـ ب ۱
اشاره دارد؟» يک كشور مركز«و » دو كشور پيرامون«، »پيرامون يک كشور نيمه«كدام گزينه به ترتيب به  - 112

 ) استراليا ـ چين و كرۀ جنوبی ـ پرو۲  ) چين ـ استراليا و ژاپن ـ بنگالدش ۱
كش و پرو ـ استراليا۴    چين ) سنگاپور ـ فرانسه و آلمان ـ ۳ ) كرۀ جنوبی ـ مرا

بر درست است؟  های فله كدام گزينه در مورد كشتی -113
آهن ) حمل غالت، زغال، سنگ۲) صادرات خودرو از كشوری به كشور ديگر۱
) حمل نفت و گاز به مقدار فراوان۴جايی كاال تا مسافت دور ) حمل كانتينر و جابه۳

د موازنۀ تجاری مثبت درست است؟كدام گزينه در مور - 114
) استانداردهای زندگی و رفاه در كشور نامطلوب باشد.۲باشد. ) ارزش صادرات يک كشور بيشتر از واردات آن ۱
) كسری تجاری برای اقتصاد كشور نامطلوب است.۴) ارزش واردات يک كشور بيشتر از صادرات آن باشد.۳
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ۀ نفتا در كدام قسمت جهان قرار دارد؟با توجه به نقشۀ زير، اتحادي -115
) الف۱
) ب۲
) ج۳
) د۴

؟نيستدرست » ليبراليسم اوليه«های زير، در ارتباط با  يک از عبارت كدام - 116
 صاحبان ثروت برداشت.) به كشاورزان اجازه داد كه دربارۀ شيوۀ زندگی خود تصميم بگيرند و موانع پيشين مانند غيرقابل فروش بودن زمين را از پيش پای ۱

نامند كه بيشتر رويكردی فردی و اقتصادی داشت و به حمايت و دستگيری از فقرا قائل نبود. ) ليبراليسم قرون شانزدهم و هفدهم را ليبراليسم اوليه می۲
فروختند. ن، میدارا ) كشاورزان را به كارگرانی تبديل كرد كه سرمايۀ وجود خود را به صاحبان ثروت و صنعت يعنی سرمايه۳
پرداختند، كارگرانی كـه ظـاهراً از همـۀ كشی از كارگران می داران، آزادانه به بهره گويند كه در آن، سرمايه های هجدهم و نوزدهم را می ) ليبراليسم قرن۴

قيد و بندهای پيشين آزاد شده بودند.
شـعار جوامـع«، »كشـور پيشـگام در انقـالب صـنعتی«، »عتیاولـين چـالش در جوامـع صـن«های  كدام گزينه، به ترتيب مربوط به گزاره  - 117

 باشد؟ ، می»شعار ليبراليسم اوليه«و » سوسياليستی

 ) بحران اقتصادی ـ فرانسه ـ عدالت به ويژه عدالت اجتماعی ـ آزادی به ويژه آزادی اقتصادی۱

) چالش فقر و غنا ـ فرانسه ـ توزيع مناسب ثروت ـ عدالت اجتماعی۲
و غنا ـ انگلستان ـ عدالت اجتماعی ـ آزادی اقتصادی) چالش فقر ۳
) بحران اقتصادی ـ انگلستان ـ عدالت به ويژه عدالت اقتصادی ـ آزادی به ويژه آزادی اجتماعی۴

اند؟ در جدول زير كدام» د«و » ج«، »ب«، »الف«ترتيب مصاديق  به  -118
 رويكرد فردی ـ ليبراليسم اوليه ـ نظام فئودالی ـ احزاب سوسياليستی و كمونيستی) ۱

) رويكرد سكوالر ـ اقتصاد قرون وسطی ـ اقتصاد ليبراليستی ـ فردگرايی ليبراليستی۲
های ) رويكردی فردی ـ اقتصاد قرون وسطی ـ اقتصاد قرون وسطی ـ مخالفان نظريـه۳

ليبراليستی
) رويكرد سكوالر ـ ليبراليسم اوليه ـ ليبراليسم اوليه ـ جوامع سوسياليستی۴

ه كار گرفته شد، زيرا ............ كنند. مفاهيم شمال و جنوب عمدتاً ............  ب از تقابل ............  به تقابل شمال و جنوب ياد می - 119
شود، بلكه به ابعاد اقتصـادی جهانی اول ـ نزاع اصلی بين كشورهای غنی و فقير، به ابعاد فرهنگی محدود نمی  ) استعمارگر و استعمارزده ـ در جنگ۱

 شود. نيز مربوط می

ق و غرب نيست، بلكه بين كشورهای غنی و فقير است.) كشورهای غنی و فقير ـ پس از جنگ جهانی دوم ـ چالش اصلی بين بلوک شر۲
) بلوک شرق و غرب ـ در جنگ جهانی دوم ـ چالش اصلی بين كشورهای فقير و غنی نيست، بلكه بين بلوک شرق و غرب است.۳
شـود، بلكـه بـه ابعـاد محـدود نمی) كشورهای غنی و فقير ـ پس از فروپاشی بلوک شرق ـ نزاع اصلی بين كشورهای غنی و فقير، به ابعاد اقتصادی ۴

شود. فرهنگی نيز مربوط می
افزودند، ولی بـا رشـد علـم شناسان فرانسوی به نام ............ معتقد بود فاتحان در گذشتۀ تاريخ، با ............ بر ثروت خود می يكی از جامعه -120

بندد و از ديـدگاه او، يل، بعد از ............، جنگ از زندگی بشر رخت برمیآيد. به همين دل تجربی و صنعت، ثروت از طريق ............ به دست می
 جنگ در فرهنگ و جامعۀ جديد غربی، ............ است.

گوست كنت ـ غلبه بر طبيعت ـ اقتصاد صنعتی ـ دوران رنسانس ـ امری ذاتی۱  ) ا

س ـ امری عارضی و تحميلی) ساموئل هانتينگتون ـ غنايم جنگی ـ غلبه بر طبيعت ـ دوران رنسان۲
گوست كنت ـ غنايم جنگی ـ غلبه بر طبيعت ـ انقالب صنعتی ـ امری عارضی و تحميلی۳ ) ا
هانتينگتون ـ غلبه بر طبيعت ـ اقتصاد صنعتی ـ انقالب صنعتی ـ امری ذاتی  ) ساموئل۴

منتقدان ليبراليسم اوليه(د)
رويكرد ماركس نسبت

 به عالم

(الف)

راه استثمار را برای
صاحبان ثروت باز كرد.

(ج)

ـروابط (ب) اجتماعی ارباب
رعيتی را در هم ريخت.
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باشد؟ (به ترتيب) درست می» دو جنگ جهانیهر «ولی در ارتباط با  نيستدرست » جنگ جهانی دوم«گزينه در ارتباط با   كدام - 121

های هـای درگيـر در ايـن دو جنـگ، در قالـب انديشـه های شـيميايی اسـتفاده شـد ـ طرف ) در جنگ جهانی دوم، بـرای نخسـتين بـار از سـالح۱
 كردند. ناسيوناليستی، ليبراليستی و سوسياليستی، رفتار خود را توجيه می

ترين عوامل وقوع اين دو جنگ، رقابت كشورهای اروپايی بر سـر كار گرفته شد ـ از مهم  بعد از جنگ جهانی دوم به) مفاهيم شمال و جنوب، عمدتاً ۲
پايان بود. اختالفات مرزی بی

ويک از اين دو جنگ، منشأ دينی نداشـت  ) پس از جنگ جهانی دوم، بلوک شرق و غرب هر يک بخشی از جهان را زير نفوذ خود قرار دادند ـ هيچ۳
ظاهر مذهبی و دينی نيز به خود نگرفت.

كه اين دو جنگ رغم اين صلحی پايدار برقرار شد ـ علی  كه هر دو جنگ ريشه در فرهنگ غرب داشتند ولی باالخره بعد از جنگ جهانی دوم، ) با اين۴
عنوان جنگ جهانی داشتند، ولی دو جنگ اول و دوم فقط به كشورهای اروپايی و غربی محدود شد.

باشد؟ های زير، با كدام بحران يا آسيب همراه می ها يا گزاره به ترتيب هر يک از عبارت -122
چالشی هميشگی است و همواره متوجه قشرهای فقير و ضعيف جامعه می  باشد. ـ

در صورتی ها منجر شود. تواند به فروپاشی حكومت كه كنترل نشود، می ـ
در تاريخ اقتصاد سرمايه های متفاوت پديد آمده است. ر متناوب و با شدت و ضعفطو  داری غرب، به ـ

جنبش وال استريت با آن ارتباط دارد. ـ
مربوط به سال چنان ادامه دارد. شود، هم هايی كه برای مهار آن می های اخير غرب است كه با وجود تالش ـ

ش فقر و غنا) بحران اقتصادی ـ بحران اقتصادی ـ چالش فقر و غنا ـ چالش فقر و غنا ـ چال۱
) چالش فقر و غنا ـ چالش فقر و غنا ـ بحران اقتصادی ـ بحران اقتصادی ـ چالش فقر و غنا۲
) بحران اقتصادی ـ بحران اقتصادی ـ چالش فقر و غنا ـ بحران اقتصادی ـ چالش فقر و غنا۳
تصادی) چالش فقر و غنا ـ بحران اقتصادی ـ بحران اقتصادی ـ بحران اقتصادی ـ بحران اق۴

كز روبه«، »ساز قرن بيستم مشكل سرنوشت«های  ترتيب گزاره به  -123 امروزه به منطقۀ خاصـی«، »محيطی های زيست رو شده با آلودگی اولين مرا
 ، به كدام گزينه اشاره دارند؟»ای است چالشی كه اغلب مقطعی و دوره«و » شود محدود نمی

نيافته ـ چالش فقر و غنا ـ چالش فقر و غنا توسعه مانده و محيطی ـ كشورهای عقب های زيست ) بحران۱
محيطی ـ بحران اقتصادی های زيست محيطی ـ شهرهای صنعتی ـ بحران های زيست ) بحران۲
نيافته ـ چالش فقر و غنا ـ بحران اقتصادی مانده و توسعه ) بحران معنويت ـ كشورهای عقب۳
محيطی ـ چالش فقر و غنا ستهای زي ) بحران معنويت ـ شهرهای صنعتی ـ بحران۴

اند؟ های زير به درستی بيان شده يک از گزينه در كدام  چالش فقر و غنا و بحران اقتصادی،  و تفاوت  ترتيب شباهت به  -124
دی فقط متوجههای مربوط به بحران اقتصا گيرد ولی آسيب های مربوط به فقر و غنا تمامی جامعه را دربر می ) هر دو هويت اقتصادی دارند ـ آسيب۱

 قشرهای فقير است.
ای و مقطعـی اسـت ولـی بحـران اقتصـادی، های هر دو، فقط متوجه قشرهای ضعيف و فقير جامعه است ـ چالش فقر و غنـا، اغلـب دوره ) آسيب۲

هميشگی است.
ی است.ای و مقطع ) هر دو هويت اقتصادی دارند ـ چالش فقر و غنا هميشگی است ولی بحران اقتصادی، اغلب دوره۳
شدند ولی چالش های اقتصادی در ابتدا به كشورهای غربی محدود می های هر دو، فقط متوجه قشرهای ضعيف و فقير جامعه است ـ بحران ) آسيب۴

شود. فقر و غنا، به منطقه خاصی محدود نمی
سرايت كرد و نگاه فرهنگ مدرن به طبيعت چگونه است؟محيطی ابتدا در كدام حوزه قرار داشت و به تدريج به كجا  به ترتيب بيان كنيد بحران زيست - 125

ای خـام و ديگر نيز سـرايت كـرد ـ طبيعـت را مـاده ها و جوامع با يک ) ابتدا در حوزۀ رابطۀ انسان با طبيعت قرار داشت ـ به تدريج به روابط انسان۱
 پندارد. داند و نگاه معنوی به طبيعت را كودكانه می جان می بی
حيط طبيعی زندگی انسان، آب، خاک و هوا را دربر گرفت ـ به تدريج كشورهای صنعتی غربی را فرا گرفت ـ طبيعـت و هـر چـه در آن) ابتدا همۀ م۲

های خداوند هستند. است، آيات و نشانه
مادۀ خـام نيسـت، بلكـه از ) ابتدا كشورهای غربی را دربر گرفت ـ به تدريج همۀ محيط طبيعی زندگی انسان آب، خاک و هوا را فرا گرفت ـ طبيعت۳

 ابعاد و نيروهای ماورائی برخوردار است.
توانـد ها با طبيعت سرايت كرد ـ انسان با تصرف طبيعت می ها و جوامع با يكديگر قرار داشت ـ به تدريج به رابطۀ انسان ) ابتدا در حوزۀ روابط انسان۴

تمامی مسائل و مشكالت خود را حل كند.

های شناخت حسی اشاره دارد؟  به ويژگی كدام گزينه تماماً  -126
های مختلف از اشيای متفاوت ـ خطاناپذير  ) محدود به امور محسوس ـ عامل استفاده۱
) محدود به امور مادی ـ عامل تشخيص دادن تفاوت ميان اشيا ـ خطاپذير۲
 ) محدود به امور طبيعی ـ عامل تشخيص تفاوت ميان آب و غذا ـ خطاناپذير۳
 های منحصر به فرد اشيا ـ خطاپذير  د به امور مادی ـ عامل استفاده از ويژگی) محدو۴
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شناخت عقلی چيست؟ -127
 آيد. ها به دست می های تجربی و تفكر و چينش استدالل  ) شناختی است كه صرفاً با استفاده از يافته۱
 آيد. ها به دست می استدالل های تجربی و صرفاً با تفكر و چينش  ) شناختی است كه بدون استفاده از يافته۲
های تجربی، بنا شده است.  های رياضی بر پايۀ آن و با كنار هم گذاشتن يافته  ) شناختی كه بسياری از دانستنی۳
 آيد. های تجربی به دست می  ) شناختی است كه قواعد اساسی آن با صرفاً با كنار هم گذاشتن عقل و استدالل۴

............جز  بهشناخت اشاره كرده است؛ همۀ موارد زير به يک ابزار  - 128
 گيرد. ) شناخت قوانين طبيعی به واسطۀ اين ابزار صورت می۲  شوند. های فلسفه از طريق اين ابزار دريافت می  ) دانستنی۱
شود. ر كشف میهای درونی نفس، با اين ابزا  ) علل پيداش حالت۴  ) دروازۀ ورود انسان به طبيعت و عامل شناخت ويژگی اشيا است.۳

كند؟ كدام گزينه عبارت زير را به درستی تكميل می  -129
............»گويند كه  واسطه می معرفت شهودی را بدان جهت بی«
 كند. ) بدون استفاده از تجربه، آزمايش و استدالل عقلی، در قلب تجلی می۱
آيد. دست می) از طريق تقويت ايمان و تقويت نفس و تهذيب آن و عبادت خالصانه به ۲
 بيند. يابد كه گويا با چشم می های جهان آفرينش را چنان درمی  ) قلب انسان حقيقت۳
بر عالم طبيعت، ساير عوالم را هم مشاهده كند.  ) عارف ممكن است در اين شناخت عالوه۴

 ؟نيستكند، درست  كدام گزينه دربارۀ شناختی كه بيت زير به آن اشاره می - 130

»ه نجاتم دادند / و اندر آن ظلمت شب آب حياتم دادنددوش وقت سحر از غص«
 ) بدون تهذيب نفس چنين شناختی ممكن نيست.۲  گيرد. صورت می» قلب«يا » دل«) به واسطۀ ابزار ۱
) ممكن است عارف با چشم خود وجود فرشتگان را دريابد.۴  گام است. به ) دستيابی به آن به صورت تدريجی و گام۳

؟كند نمیترين نوع شهود، عبارت صحيحی را بيان  بر كدام گزينه دربارۀ -131
 ) اين شهود ويژۀ پيامبران است و خداوند از طريق وحی و به واسطۀ پيامبران، معارفی را در اختيار بشر قرار داده است.۱
همۀ حقايق را دريابيم.توانيم  ای از آن است كه با تأمل و تدبر در كالم الهی و به ميزان توانايی خود می ) قرآن كريم نمونه۲
كند. ) در چنين شهودی، خداوند حقايق و معانی و حتی گاهی عين كلمات و عبارات خود را بر قلب پيامبر نازل می۳
كند. گونه دخل و تصرفی آن را به مردم منتقل می ) پيامبر پس از دريافت حقايق و معانی از جانب خداوند، بدون هيچ۴

؟نيستشناسی درست  دورۀ معرفتكدام گزينه دربارۀ اولين  -132
 شناسی در اين دوره به شكل مستقل مطرح نبوده است. ) معرفت۱
) ميزان تطابق شناخت با واقعيت در اين دوره مورد توجه بوده است.۲
شد و تمام تمركز بر حس بود. ) به شناخت عقلی در اين دوره اصالً توجه نمی۳
 گيرند. شناسی قرار می ورۀ معرفت) دانشمندان پيش از سقراط نيز در اين د۴

كدام گزينه دربارۀ نتيجۀ استدالل پارمنيدس درست است؟ - 133
 گيری او نقش داشت. ) اعتقاد پارمنيدس به خطاناپذير بودن حواس انسان در نتيجه۱
آيند، در نتيجۀ او نقش داشت. هايی كه از حواس انسان به دست می اعتمادی او به داده ) بی۲
اعتباری حس حكم كرد. دانست و به همين علت به بی ک حركت در جهان را عقل می) او ابزار در۳
داد. دانست كه همواره در شناخت حسی رخ می ) او علت عدم امكان اتكا به حواس را خطاهايی می۴

از مقدمات استدالل سوفسطائيان در انكار شناخت باشد؟ تواند نمیكدام گزينه،  -134
گر چيزی حس می۱  دهد. ان معنا نيست كه حس ما از يک واقعيت بيرونی خبر میكنيم، بد ) ا
) تنها ابزار شناخت انسان حس است و آدمی به غير از حواس ابزاری برای شناخت در اختيار ندارد.۲
 ) تنها ابزار شناخت انسان با خطا مواجه است و ممكن است در مسير شناخت اختالل به وجود بيايد.۳
ها اشاره دارد. ر شخصی گرم و از نظر شخص ديگر سرد است، به تفاوت حواس در انسانكه امروز از نظ ) اين۴

است؟ نادرستكدام گزينه دربارۀ افالطون و ارسطو  - 135
دانستند. های معتبر كسب شناخت می  ) هر دو حس را از ابزار۲اند. ) اين دو فيلسوف به عقل بيشتر از حس توجه كرده۱
) ارسطو برخالف افالطون، اعتقاد محكمی به شناخت قلبی ندارد.۴جهانی در فلسفۀ افالطون وجود دارد. ) برخالف ارسطو، ديدگاه آن۳

؟نيستكدام گزينه دربارۀ مالصدرا، درست  -136
) مالصدرا راه شيخ اشراق را در زمينۀ معرفت شهودی تكميل كرد.۲) دستگاه فلسفی مالصدرا صرفاً بر شناخت قلبی متمركز است.۱
) مالصدرا اولين كسی نبود كه راه شهود قلبی را به فلسفه باز كرد.۴  های كسب معرفت اعتقاد داشت.   صدرا همانند فارابی به همۀ راه) مال۳

كند؟ كدام گزينه گزارۀ صحيحی را دربارۀ دكارت بيان می  - 137
كيد بر ابزار عقل سبب پيشرفت علوم ع ) از مخالفين تجربه و تجربه۱  قلی شد.گرايی بود و با تأ
 كند. های ذاتی انسان (مانند وجود خدا) را به شكل تجربی اثبات می  ) اولين كسی است كه معرفت۲
ها به عقل نيازی نداريم. ) او اعتقاد داشت امور محسوسی در ذات انسان وجود دارد كه برای درک آن۳
دانست. اخت برخی امور كافی نمیهای شناخت، آن را برای شن  ) او ضمن پذيرش حس و تجربه به عنوان ابزار۴
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است؟ نادرستكدام گزينه دربارۀ ديدگاه كانت و فرانسيس بيكن  - 138

 دانستند. های معتبر كسب شناخت می  ) هر دو، حس و تجربه را از راه۱
 ) راه رسيدن به شناخت حقيقی نزد كانت و فرانسيس بيكن متفاوت بود.۲
اند همزمان اعتبار عقل و تجربه را ثابت كند.تو های بيكن برعكس كانت نمی  ) استدالل۳
 داند. ) كانت مانند بيكن درک برخی امور مثل عليت را از طريق و تجربه ممكن می۴

؟نيستگرايی درست  گرايی و تجربه كدام گزينه دربارۀ سرانجام جدال ميان عقل -139
گرايی مطلق، نتيجۀ اين جدال مشخص شد. ورود به تجربه) با ۲  گرا كافی نبود.  گرايان در برابر فيلسوفان تجربه ) تالش عقل۱
) تنها راه رسيدن به شناخت و معرفت، در يک ابزار خالصه شد.۴  ) مفاهيمی مثل اختيار و روح، مجدداً در كانون توجه قرار گرفت. ۳

شناسی اروپا ارتباط دارد؟ يک از مكاتب معرفت بيت زير با كدام -140
»لح گويی / به عمل كار برآيد به سخندانی نيستدان و مصا سعديا گرچه سخن«
گماتيسم۲  ) مصلحت عقلی ۱ گرايی ) عقل۴  گرايی ) اثبات۳  ) پرا

اند؟ در كدام گزينه به درستی بيان شده» حل مسئله«و » گيری تصميم«به ترتيب مفاهيم مربوط به  - 141
 های مختلف و انتخاب بهترين اولويت بی اولويتحل برای رسيدن به هدف، با توجه به شرايط موجود ـ ارزيا ) يافتن راه۱
ترين فعاليت شناختی انسان است ـ مهمترين دغدغۀ آن، انتخاب بهترين اولويت است. ترين و پيچيده ) عالی۲
تر است. پذير است، ولی اين از همه مطلوب ها برايم امكان رساند ـ همۀ راه ) فقط اين راه مرا به هدف می۳
كنندگان آن اجباری است. ها در آن اهميت دارد ـ بازآفرينی راهكارها برای استفاده انتخاب ) توجه به موضوع۴

شناسی صرفاً به خاطر اين كه دوستمان آن را انتخاب كرده است و به تأخير انداختن مداوم رژيـم غـذايی بـرای انتخاب رشتۀ تحصيلی روان -142
يری هستند؟گ های تصميم تناسب اندام، به ترتيب نشانگر كدام سبک

 ) احساسی ـ تكانشی۴  اجتنابی  ) وابسته ـ۳  ) وابسته ـ تكانشی۲  ) احساسی ـ اجتنابی۱
ساعت بيشتر از روز قبل ورزش كند تا بتواند ۱ای، هر روز  گيرد برای رسيدن به آمادگی جسمانی حرفه نگين تصميم می«های  به ترتيب عبارت -143

خيزد و نزديـک پزشكی برای تشخيص بهتر بيماری مريض خود، از صندلی خود برمی«و » كندساعت يا بيشتر ورزش  ۷بعد از يک ماه روزی 
كتشافی حل مسئله هستند؟ دهندۀ كدام روش نشان» گيرد تا او را بهتر معاينه كند بيمار قرار می  های ا

بارش مغزی  ) ُخرد كردن ـ۲  ) شروع از آخر ـ كاهش تفاوت وضعيت موجود با وضعيت مطلوب۱
) ُخرد كردن ـ كاهش تفاوت وضعيت موجود با وضعيت مطلوب۴    روع از آخر ـ بارش مغزی) ش۳

گيرنده با بقيه متفاوت است؟ گيری از نظر تعداد افراد تصميم كدام تصميم -144
) انتخاب بازيكنان تيم ملی فوتبال۲  ) انتخاب بهترين موسيقی متن فيلم در جشنوارۀ فيلم فجر۱
) انتخاب استراتژی مناسب جهت مقابله با دشمنان۴    ) انتخاب شغل مورد نظر۳

در كدام گزينه» گيری مرحلۀ چهارم تصميم«و » مرحلۀ پنجم حل مسئله«، »گيری مرحلۀ ششم تصميم«، »مرحلۀ سوم حل مسئله«به ترتيب  - 145
 اند؟ به درستی بيان شده

 های هر انتخاب جايگزين ـ بيان ويژگی های حل انتخاب راه  حل مناسب ـ اجرای بهترين اولويت ـ ) به كارگيری راه۱
های هر انتخاب حل ـ بيان ويژگی حل ـ تعهد و پايبندی به اجرای اولويت مورد نظر ـ بازبينی و اصالح راه ) ارزيابی راه۲
حل ـ ارزيابی پيامدهای هر انتخاب بازبينی و اصالح راه  حل مناسب ـ اجرای بهترين اولويت ـ ) به كارگيری راه۳
های جايگزين ـ ارزيابی پيامدهای هر انتخاب حل حل ـ تعهد و پايبندی به اجرای اولويت مورد نظر ـ انتخاب راه رزيابی راه) ا۴

گيری بر چه اساسی اشاره دارند؟ ، به تصميم»پيچيده«و » مهم«، »ساده«های  گيری به ترتيب تصميم -146
ها ها ـ اهميت تصميم ـ تعداد اولويت د اولويت) تعدا۲ها ـ اهميت تصميم ) اهميت تصميم ـ تعداد اولويت۱
ها ـ اهميت تصميم ها ـ تعداد اولويت ) تعداد اولويت۴ها ) اهميت تصميم ـ اهميت تصميم ـ تعداد اولويت۳

ر درسداند برای رسيدن بـه تسـلط د علی می«و » رضا برای رسيدن به نمرۀ عالی در درس رياضی بسيار جديت دارد«های  به ترتيب عبارت -147
های مسئله اشاره دارند؟ به كدام ويژگی» زبان انگليسی، بايد دانش اوليۀ خود را بداند

 ) هدفمندی ـ مشخص نمودن مبدأ۲ها ) تحت كنترل بودن ـ محدود بودن توانمندی۱
) تحت كنترل بودن ـ مشخص نمودن مبدأ۴ها ) هدفمندی ـ محدود بودن توانمندی۳

گيری براساس عواطف زودگذر است؟ يری معموالً با پشيمانی همراه است و كدام سبک تصميمگ به ترتيب كدام سبک تصميم -148
) تكانشی ـ وابسته۴  ) اجتنابی ـ احساسی۳) اجتنابی ـ وابسته۲  ) تكانشی ـ احساسی۱

است؟ نشدهدر كدام گزينه مسير آينده، با خطا طی  -149
 وازم كوهنوردی.) رفتن به كوه با وجود بهمن زياد، فقط به دليل تهيۀ ل۱
) مهمانی رفتن در شرايط خطرناک كرونا، به خاطر خريدن لباس مهمانی.۲
روزی. های شبانه ديدگی مچ پا با وجود تمرين ) انصراف از مسابقۀ فوتبال، به دليل آسيب۳
ای كه در دست تعمير است، زيرا هزينۀ زيادی برای مسافرت خرج شده است. ) رانندگی در جاده۴

متناسب بودن كت و شلوارهای مـورد نظـر بـا«و » ابراز خرسندی از خريد كت و شلوار«، »انتخاب كت و شلوار از بين سه انتخاب« به ترتيب - 150
 گيری هستند؟ دهندۀ كدام مراحل تصميم ، نشان»اندام خود

) دوم ـ هفتم ـ چهارم۴  ) اول ـ پنجم ـ چهارم۳  ) دوم ـ پنجم ـ ششم۲  ) اول ـ هفتم ـ ششم۱
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دفترچه شماره 2

آزمـون شماره 17
جمعه  1400/12/20

پاسخ های تشریحی

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

شماره داوطلبی: نام و نام خانوادگی:

مدت پاسخگویی: 155 دقیقه تعداد کل سؤاالت: 150

پایه  یازدهم انسانی
دوره دوم متوسطه

تعداد سؤالمـواد امتـحانـیردیف
شماره سؤال

مدت پاسخگویی
تااز

15 دقیقه15115فارسی 12

15 دقیقه151630عربی، زبان قرآن 22

15 دقیقه153145دین و زندگی 32

15 دقیقه154660زبان انگلیسی 42

20 دقیقه156175ریاضی و آمار 52

20 دقیقه207695علوم و فنون ادبی 62

10 دقیقه1096105تاریخ 72

10 دقیقه10106115جغرافیا 82

10 دقیقه10116125جامعه شناسی 92

15 دقیقه15126140فلسفه 101

10 دقیقه10141150روان شناسی11
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ها: معنی درست واژه  ۴ 1
 ترديد، به طور قطع گمان، بی بی آوری:

 فضيلت، استعداد، شايستگی، لياقت هنر:

است. »زنگ كاروان«ضربۀ پتک؛ درای، در اصل  زخِم درای:
 گری، شفاعت خواهشگری، ميانجی پايمردی:

خشمگين دژم: معنی درست واژه:  2۴   

دهانۀ تير :سوفار امالی درست واژه:  3۳   

روضـۀ«) يـادآور نـام كتـاب ۲( در گزينۀ» روضۀ ُخلد«عبارت   4۲   
ست. ا از مجد خوافی» ُخلد

ها: بررسی سایر گزینه  5۴   
 رکتَ  ورک تُ  جناس:) ۱

بدانديش انديش نيک تضاد:) ۲
سوخته دل كنايه:) ۳

ها: بررسی سایر گزینه  ۴ 6
و دست (１شتم) / مست شدمو  (رفتم) ) شدم۱
جان و جهان) ۲
ُدرد و َدرد) ۳

بكار، ببار »):الف«جناس (بيت   ۴ 7
شمار بزند. های بی نفس ،كه شعله اين »):ج«تشخيص (بيت 

راستی و صدق اوست. ،علّت رسيدن صبح به آفتاب »):د«تعليل (بيت   حسن
فردا مجاز از آينده، روز قيامت »):ب«مجاز (بيت 

ها: نهسایر گزی صفت فاعلی در  ۲ 8
 زيبا )۱

شكيبا )۳
دلربا )۴

نهاد خواجه:  ۲ 9
ها: رسی سایر گزینهبر
مفعول دل:) ۱
مفعول قد:) ۳
مفعول جهان:) ۴

ها: بررسی سایر گزینه  ۱ 10
 رفت.) به كار می» چرک و آلودگی«(در گذشته در معنی  شوخ )۲

رفت.) به كار می» گوگرد«(در گذشته در معنی  سوگند )۳
رفت.) به كار می» غليظ و فشرده«(در گذشته در معنی  ) كثيف۴

تأثير بودن آه مظلومان بی ):۲( مفهوم گزينۀ  ۲ 11
عاقبت وخيم ظلم ها: گزينهمفهوم مشترک ساير 

و در سـاير» يک به يک«در معنی » يكايک«) واژۀ ۱( در گزينۀ  ۱ 12
گهان«ها در معنی  گزينه به كار رفته است.» نا

قدرتمندی فرومايگان ):۱( مفهوم مشترک بيت سؤال و گزينۀ  ۱ 13
ها و انزوای خردمندان / وارونگی ارزش

ها: مفهوم سایر گزینه
دورانديشی مخاطب ) ستايش تدبير و۲
) ستايش برخورد شايسته با نادان و دانا۳
) نكوهش علم بدون عمل۴

سرعت فوراً، به ):۳در ابيات سؤال و گزينۀ (» سبک«معنی واژۀ   ۳ 14
كم وزن ها: در ساير گزينه» سبک«معنی واژۀ 

آزادگـی و تـرک ):۴( مفهوم مشترک رباعی سـؤال و گزينـۀ  ۴ 15
وجود ماّدی

ها: زینهمفهوم سایر گ
) زندگی دنيا توأم با رنج و اندوه است.۱
ست. ا ) سفر معيار شناخت خلق و خوی واقعی۲
) جاودانگی عشق۳

 ۱۶ـ  ۲۰( مشّخص كنيا مفهوم  تعريب يا جواب را در ترجمه ترين مناسب:(

يـاد داد، آمـوزش داد، تعلـيم داد /  :علَّم ترجمۀ كلمات مهم:  ۲ 16
سخن گفتن يان:البآفريد /  :َخلََق 

ها: اشتباهات بارز سایر گزینه
در جـای نادرسـتی ترجمـه شـده، او (» اإلنسـان«اضـافی اسـت؛ » كه) «۱

اضافی است.» نحوه«انسان)، 
فعل است.)» َخلََق «خلق كرد؛  ) خالِق ... است (۳
به او) ) به انسان (۴

(بـاگيـرد، عبـرت گرفتـه  : عبرت میيَعتبرُ ترجمۀ كلمات مهم:   ۱ 17
از دستش رفته است فاتَُه:تا اندوهگين نشود /  :لكيال يَحزنَ توجه به جمله) / 

ها: اشتباهات بارز سایر گزینه
عبـرت مفرد اسـت.)، عبـرت گـرفتن (» الماضي«گذشته؛  ها ( ) گذشته۲

از دسـتش رفتـه اسـت؛ رود ( فعل است.)، از دستش مـی» يعتبر«گيرد؛  می
لكـي + ال +«تا اندوهگين نشـود؛  گردد ( ون نمیماضی است.)، محز» فاتَ «

»مضارع: مضارع التزامی منفی
از دست رفته) در جای نادرستی ترجمه شده، از دست داده (» كثيراً ) «۳
از دستش رفته) رود ( تا ناراحت شود)، از دستش می شود ( ) و ناراحت نمی۴

شود نمايان می الزم است  »يَظُهر«  ۳ 18

ها: ادرست سایر گزینهموارد ن  ۴ 19
عابد) يُنتفع)، عبد ( ) يَنفُع (۱
آالف) عالٌم، العالم الّذي)، ألف ( ) العالم (۲
عابد) آالف)، عبد ( يُنتفُع)، ألف ( ) يُنفُع (۳
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چه بسا چيـزی را ناپسـند شـماريد در« :سؤال عبارتترجمۀ   ۱ 20
»كه برايتان خوب است. حالی

ها: گزینهبررسی 
ه مفهومی همانند عبارت سؤال اشاره كرده است.) ب۱
) انسان را از مّتهم كردن و تهمت زدن بر ديگری برحذر داشته است.۲
) بيان كرده كه عاقبت خيرخواهی، بدون ترديد سعادتمندی است.۳
خيرخواه ديگران نيز  بايست در عين خيرخواهی برای خود، ) اشاره كرده كه می۴

باشيم.
 پاسخ بـده زير به سؤاالت متناسب با آنت بخوان سپس با دقّ  متن زير را

):۲۱ـ  ۲۴(

زمين در حالت گردش و حركت مستمر اسـت ولـی [ايـن حركـت] بـرای «
ساكنان كرۀ زمين محسوس نيست. اين حركت دو نوع دارد: گردش زمين به 
دور زمين و گردش آن به دور خورشيد. اولی سبب به وجود آمدن روز و شب 

دهـد،  های چهارگانـه را تغييـر می د! و دومی همان است كـه فصـلشو می
های معكوس بـين نيمكـرۀ شـمالی و  طور كه منجر به پيدايش فصل همان

شود. جنوبی می
باور اشتباهی ميان مردم وجود دارد و آن اين است كه دليل سرمای زمين در 
ل فصل زمستان دوری زمين از خورشيد است اما در حقيقت زمين در فصـ

 »كند. تری را از پرتوهای مستقيم خورشيد دريافت می زمستان نور كم

متن دربارۀ كدام موضوع اصلی صحبت« :سؤال عبارتترجمۀ   ۴ 21
»كند؟! می

ها: گزینهترجمۀ 
های سال! ) تغيير فصل۱
هايش! ) سردی هوا و علّت۲
دهد! چه از نور و گرما به ما می ) خورشيد و آن۳
ركتش به دور خودش و خورشيد!) چرخش زمين و ح۴

ها: گزینه ۀترجم  ۲ 22
) دليل رخ دادن شب و روز، چرخش زمين به دور مدار خودش است.۱
ايستد. چرخد، از حركت به دور خودش می ) زمانی كه زمين به دور خورشيد می۲
كند. ) زمين در فصل زمستان نور را بيشتر به صورت غيرمستقيم دريافت می۳
دهد. دليل حركت زمين و چرخش آن به دور خورشيد رخ می) هر فصلی به ۴
  ۲۴و  ۲۳را در اعراب و تحليل صرفی مشّخص كن ( درستناگزينۀ:(
معلوم) مجهول (  23۱   
»تُسّبب«خبره  » وجود«خبره   24۲   
 ) ۲۵ـ  ۳۰گزينۀ مناسب را در پاسخ به سؤاالت زير مشّخص كن:(

است.  صحيح» الَمْدَرَس↨«  25۱   
واژگانی وجود دارند كه وارد زبان عربـی« عبارت سؤال: ترجمۀ  26۳   

ـــدند و  ـــا و وزن............ ش ـــايش و  آواه ـــا را عرب آن............ ه ـــا  ه ............ ه
»هايشان. زبان

ها: گزینهترجمۀ 
) دگرگون شدند ـ قرار دادند ـ از زمانِ ۱
براساسِ   ) دگرگون كردند ـ دربر گرفتند ـ۲
ـ به زبان آوردند ـ براساسِ  ) دگرگون شدند۳
) دگرگون كردند ـ برگرفتند ـ براساِس۴

فرزنـدانم در«گزينۀ مناسب را برای جای خالی مشـخص كـن:   ۲ 27
.»............ ای كه عمقش كم بود  رودخانه
ها: گزینهترجمۀ 

كردند ) شنا می۲  كردند ) پنهان می۱
شدند ) سير می۴  كردند ) تسبيح می۳

ها: ینهبررسی گز  ۱ 28
است.» َوقََف «نكره و فاعِل » َصيدٌ ) «۱
است.» طَلَبَ «نكره و مفعوِل » موعظ↨ً ) «۲
نكـره و» سريع↨«نكره و مجرور به حرف جّر و » حرك↨«نكره و مبتدا، » نوعٌ ) «۳

صفت است.
و معرفه به َعلَم است.» قال«فاعل » سعديٌّ ) «۴

ها: گزینهو ترجمۀ بررسی   ۴ 29
ــه داشــته باشــد، اســت و نمیمعرفــه » كــاظمٌ « )۱ ــوع جمل ــد صــفت از ن توان
صفت از نوع اسم است.» المقّدس↨«
صفت از نوع اسم.» المجّدين) «۲
صفت از نوع اسم هستند.» اإلسالمّي↨، اإللهّي↨) «۳
كـُل «و » أثمار«صفت از نوع اسم برای » المفيدة) «۴ جملـۀ وصـفيه بـرای» نأَ

هـايی های سودمند فصل تابستان، نعمت ميوه« ترجمه:است؛ » نَِعمٌ «اسم نكره 
»خوريم. ها را تازه و خشک شده می هستند كه آن

بار اول در عبارت به صورت نكره و بار دوم به صـورت» شجرة«  ۲ 30
آن را به صـورت اسـم» ال«توانيم  آمده است: در اين حالت می» ال«معرفه به 

ايـناسـفند كاشـتيم، را در روز پانزدهم  درختی« ترجمه:اشاره ترجمه كنيم؛ 
»درخت به مراقبت كاملی نياز دارد.

كمان بنی  ۱ 31 عباس درصدد بودند مهدی موعود (ع) را به محض حا
رو، خداوند آخرين ذخيره و حّجت خود را از نظرهـا تولد، به قتل برسانند. از اين

 پنهان كرد تا امامت در شكل جديد و از پِس پردۀ غيبت ادامه يابد.

يابـد كـه نـه تنهـا مسـلمانان، بلكـه جامعـۀ انسـانی قـدر ادامـه می ناين غيبت آ
مندی كامل از وجود آخرين حجت الهی را پيدا كند. شايستگی درک ظهور و بهره

حضرت مهدی (عج) دوازدهمين امام ما، در سپيده دم جمعـه،  ۲ 32
 .ق (پـنج ه ۲۶۰متولد شد و تا سال » سامرا«.ق، در  ه ۲۵۵نيمۀ شعبان سال 

كرد. گی)، در كنار پدر بزرگوارش زندگی میسال

كمان بنی  ۳ 33 عباس، ظالمانه و غاصبانه حكومت را به اميه و بنی حا
دست گرفته بودند و عامالن اصلی به شهادت رساندن امامان بودند.

خداوند نعمت هدايت را با وجود امامان تمام و كامل گردانيده و راه رسـيدن بـه
ا هموار ساخته است.ه رستگاری را برای انسان

كت، يا عـزت و سـربلندی  ۴ 34 رفتار خود مردم است كه موجب هال
ـُروا«شود، رفتار اجتماعی خود مـردم در عبـارت قرآنـی  يک جامعه می مـا يَُغيِّ

راً «ترسيم شده و تعبير » بِأَنُْفِسِهمْ  به مفهوم هالكت و از دست دادن» نِْعَم↨ً  ُمَغيِّ
نعمت است.
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انـد كــه ايشـان از نظرهــا ناميده» غايــب«جهـت امـام را از آن   ۲ 35
كـه در جامعـه حضـور نـدارد. اميرالمـؤمنين علـی (ع) اسـت. نـه اين» غايب«

 »حجت خداوند در ميان مردم حضور دارد.«فرمايد:  می

كـه ايشـان در بينيم، نـه اين ها هستيم كه امام را نمـی به عبارت ديگر، ما انسان
است. پس امام حضور دارد، اما مردم از وجود خبر بين ما نيست و از وضع ما بی

خداوند) آنان را از وجود حجت«(فرمايد:  شوند و امام علی (ع) می بهره می او بی
»سازد. بهره می در ميانشان بی

ها، اشاره به ظهور دارند، نه غيبت. ساير عبارت
ها: بررسی سایر گزینه  ۱ 36

مندی از ايشان در عصر غيبـت ) به دليل غايب بودن حضرت مهدی (ع) بهره۲
يابد. كاهش می

) همۀ امامان از واليت معنوی برخوردارند و به اذن خداونـد از طريـق غيبـی۳
دهند. نيازهای مؤمنان را پاسخ می

كنون به عهدۀ امام عصر ) رهبری حقيقی مسلمانان، هم۴ (ع) اسـت، امـا ايـن  ا
كنند. های عادی حس نمی رهبری را انسان

ای به شيخ مفيد، از علمای بزرگ اسـالم، صر (ع) در نامهامام ع  ۲ 37
گاهيم و«فرمايد:  دربارۀ واليت معنوی آن حضرت می ما از اخبار و احوال شما آ

»هيچ چيز از اوضاع شما بر ما پوشيده و مخفی نيست.
كمـان را متناسـب بـا شـرايط زمـانـ   ۴ 38 امامان، شيوۀ مبـارزه بـا حا
تفكر اسالم راستين باقی بماند، هم به تـدريج، بنـای  ه همای ك گزيدند؛ به گونه برمی

عباس سست شـود و هـم روش زنـدگی امامـان (ع)، بـه اميه و بنی ظلم و جور بنی
های درست مبارزه) گردد. (انتخاب شيوه های آينده معرفی  نسل

ائمۀ اطهار (ع) به دور از انزوا و گوشه گيری و با حضور سازنده و فعال، با تكيه ـ
كردنـد و بر علم الهی خود، دربارۀ همۀ مسائل دينی و حكومتی اظهار نظـر می

ســاختند. (تبيــين معــارف اســالمی منــد می مســلمانان را از معــارف خــود بهره
متناسب با نيازهای نو)

بعد از رحلت رسول خدا (ص)، نوشـتن احاديـث ايشـان ممنـوع شـد و ايـن ـ
داشت كه اميرالمؤمنين (ع) و حضـرتباری برای مسلمانان  ممنوعيت آثار زيان

فاطمه (س) به اين ممنوعيت توجه نكردند و سخنان پيـامبر را بـه فرزنـدان و
ياران خود آموختند. (حفظ سيره و سخنان پيامبر (ص))

كمان بنی سخت  ۳ 39 عباس نسبت به امام دهـم و يـازدهم گيری حا
ل قـرار داده بودنـد؛تا حدی شدت يافته بود كه آن بزرگواران را در محاصرۀ كام

كرم (ص) و ساير امامـان رسـيده بـود، مطلـع زيرا آنان از اخباری كه از پيامبر ا
بودند.
به علت عدم توجه مسلمانان به هشدارهای اميرالمؤمنين علی (ع)،  ۳ 40
اميـه بـر مـردم حـاكم شـدند و كرد، به وقوع پيوست؛ بنی بينی می چه امام پيش آن

دی (نسبی) به دوران جاهليت باز گرداندند.دنيای اسالم را تا حد زيا
با وجود اين شرايط سـخت و بحرانـی، ائمـۀ اطهـار (ع) از پـا ننشسـتند و بـه

كمان مبارزه می شكل گون با اين حا كردند (در راستای واليت ظـاهری) های گونا
های قرآن و سـخنان و در مقابل تفسيرهای غلط از اسالم و تحريف دين، آموزه

ر را در اختيار مردم قرار دادند. (در راستای مرجعيت دينی)واقعی پيامب
جا كه سؤال دربارۀ تفسير و تحريف اسالم سخن گفته، پس موضوع تعليم از آن

و مرجعيت دينی پاسخ صحيح است.

كمان غاصب، قوانين اسالم را زير پا می از آن  ۴ 41 گذاشتند جا كه حا
داشتند كه براسـاس اصـل امـر بـه كردند، امامان نيز وظيفه و به مردم ستم می

معروف و نهی از منكر با آنان مقابله كنند و مانع زير پا گذاشتن قـوانين اسـالم
شوند و از حقوق مردم دفاع نمايند.

جا كه رهبری و ادارۀ جامعه از جانب خداوند به امامان سـپرده شـده بـود، از آن
خيزنـد و در صـورت وجـود الزم بود برای انجام دادن اين وظيفه، امامان به پـا

كمان غاصب را بركنار كننـد تـا بـا تشـكيل حكـومتی بـر شرايط و امكانات، حا
مبنای اسالم راستين، قوانين دين را به اجرا درآورند و عدالت را برقرار سازند.

اميرالمؤمنين (ع) و حضرت فاطمه (س) به ممنوعيت نوشـتن  ۳ 42
فرزندان و ياران خود آموختنـد و از احاديث توجه نكردند و سخنان پيامبر را به

های بعد منتقل كنند. (حفظ سخنان ها را به نسل آنان خواستند كه اين آموخته
و سيرۀ پيامبر (ص))

ثمرۀ حضور سازندۀ ائمه (ع) در راسـتای تبيـين معـارف اسـالمی متناسـب بـا
درهای بزرگ در حديث و سيرۀ ائمـۀ اطهـار (ع)  نيازهای نو، فراهم آمدن كتاب

كنار سيرۀ پيامبر (ص) و قرآن كريم است.

تالش ائمه (ع) در راستای مرجعيت دينی ايشان، سبب شد كه  ۴ 43
حقيقت اسالم برای جوينـدگان حقيقـت پوشـيده نمانـد و كسـانی كـه طالـب

اند بتوانند در ميان انبوه تحريفات به تعليمات اصيل اسالم دست يابند حقيقت
دهند.و راه حق را از باطل تشخيص 

موارد (ج) و (د) صحيح هستند.  ۴ 44

بررسی موارد:
های درست مبارزه، موجب سست شدن بنـای ظلـم و جـور الف) انتخاب شيوه

گرديد. (نادرستی مورد (الف)) عباس می اميه و بنی بنی
ب) اعالم نمودن حق حكومت از آن خود توسط امام صادق (ع) در مراسم حج

ی خويش به عنوان امام بر حق اسـت. (نادرسـتیدر عرفه، مربوط به اقدام معرف
مورد (ب))

گزيدند، پس ج) امامان در هر زمان شيوۀ مبارزه را متناسب با شرايط زمانه برمی
نمـود. امام حسن نيز همانند امام حسين (ع) در عصر يزيـد عليـه او قيـام می

(درستی مورد (ج))
كمان غاصب عصر خويش را به د) امامان هيچ عنوان جانشـين رسـول يک از حا

هـا را در غصـب خالفـت و جانشـينی كردند. زيرا همـۀ آن خدا (ص) تأييد نمی
ديدند. (درستی مورد (د)) رسول خدا (ص) يكسان می

كمان غاصب عصر خويش را به عنـوان ـ امامان، هيچ  ۳ 45 يک از حا
كمان) و اين موضـوع جانشين رسول خدا (ص) تأييد نمی كردند (عدم تأييد حا

دادند. های مختلف به مردم اطالع می به شيوه را
كـرم (ص) آن بزرگواران، همواره خود را به عنوان امام و جانشين بر حق پيـامبر ا ـ

هـا جانشـينان رسـول خـدا و ای كه مردم بدانند تنهـا آن كردند، به گونه معرفی می
گاهی امامان بر حق جامعه بخشی به مردم) اند (آ
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ای كنم كه به من امكـان خواهـد داد از تجربـه بايد شغلی پيدا  ۴ 46
كنون كسب كرده  ام استفاده كنم. [كه] تا

كنون به صورت پيوسته يا متنـاوب توضيح: برای اشاره به فعلی كه از گذشته تا
شود. ) استفاده میp.p. + have / hasانجام شده است، از زمان حال كامل (

برای عمـوم ۱۹۸۰ی  ل دههاز زمانی كه كامپيوترها ابتدا در اواي  ۲ 47
 معرفی شدند، فناوری بسيار تغيير كرده است. ]مردم[

توان برای اشاره به فعلی ) می.have/has  p.pاز زمان حال كامل ( توضيح:
)۱۹۸۰ی  تست اوايل دهه  استفاده كرد كه از زمان مشخصی در گذشته (در اين

به طور پيوسته يا متناوب ادامه داشته است.
(از، از وقتی كه) به همراه زمان حـال كامـل اسـتفاده ”since“از نید: دقت ک

شود تا به مبدأ فعل در گذشته اشاره شود. می

48 ۱  A» :آن چيست؟«
B» :گيری ميزان رطوبت در هوا است. آن ابزاری برای اندازه« 

در اين تست) فعل به صورت اسـم ”for“بعد از حروف اضافه (مانند  توضيح:
رود. دار) به كار میingمصدر (

(ميـزان رطوبـت) ”the amount of moisture“در اين تست دقت کنید: 
دانيد در زبان انگليسی مفعول پـس از طور كه می مفعول اين فعل است و همان

گيرد. فعل قرار می

گر سرطان به ساير بخش  ۳ 49 های بدن او منتشر شده باشـد، ايـن ا
.ردكنخواهد  درماندرمان سرطان را 

انداز كردن ) نجات دادن، پس۲ ) كمک كردن (به)۱
) كسب كردن، به دست آوردن۴) درمان كردن، معالجه كردن۳

او را پشتيبانی كرديم و تالش كرديم تا بـه عاطفیما با حمايت   ۱ 50
او كمک كنيم با واقعيت شرايطش كنار بيايد.

) اعتيادآور۲) احساسی، عاطفی۱
، سعادتمند) خوشبخت۴زده ) هيجان۳

شناسـان بـود. او در حـدود  ارسطو فيلسوف يونانی يكی از اولين زيست
در . كرد مطالعه می[سال] پيش از ميالد مسيح پرندگان و حيوانات را  ۳۵۰
زنده را از طريـق  های سلول، دانشمند انگليسی رابرت هوک ۱۷قرن  طول

شـمند دان ۱۹۵۳، كشـف كـرد. در [سـال] شده اختراعميكروسكوپ تازه 
انگليسی فرانسيس كريک و دانشمند آمريكايی جيمز واتسـون سـاختار 

ــيد دی ــک  اس ــی ريبونوكلئي ــد،  (DNA)اكس ــف كردن ــادۀ] را كش [م
  .كند ها و الگوهای حيات را كنترل می ای كه تمامی سلول شيميايی

برای اشاره به فعلی كه در زمـان مشخصـی از گذشـته توضيح:  ۴ 51
ده اسـت از زمـان گذشـتۀ سـاده (در ايـن مـوردانجام شـده و بـه اتمـام رسـي

“studied”شود. ) استفاده می

52 ۱
) فراتر از۲  ) در طِی، در طولِ ۱
) از مياِن، از عرضِ ۴  ) در كنارِ ۳

53 ۳
) نوع، گونه۲هدف شیء،) ۱
) جزء، [در جمع] جزئيات۴) سلول۳

54 ۲
اجرا كردن ،) انجام دادن۱
) اختراع كردن، ابداع كردن۲
ود داشتن، بودن) وج۳
) كشف كردن۴

گرفته در جای خالی يک عبارت اسمی است كهت قرارعبار توضيح:  ۱ 55
”deoxyribonucleic acid (DNA)“در مورد عبارت پيش از جای خالی

”the chemical“دهد، بنابراين در ابتدای آن به اسم  توضيح بيشتری ارائه می

 نياز داريم.

(سـلول) و ”cell“دو اسـم قابـل شـمارش ، هـر ”all“بعـد از دقت کنیـد:  
“pattern” شوند. (الگو) جمع بسته می

گرچه ممكن است گردشگران فكر كنند بهتـرين مكـان بـرای ديـدن ا
هـا در اشـتباه هسـتند. های روم، شهر جديد رم است، [اما] آن ويرانه

شهری وجود دارد كه بهتر از هر [شهر] ديگری به بازديدكنندگان كمـک
[تا] متوجه شوند احتماالً زندگی كردن در دنيای روم باستان بـهكند  می

چه صورت بـوده اسـت. آن شـهر، افسـوس در تركيـۀ غربـی اسـت.
انگيزی را از حدود [سـال] های شگفت بازديدكنندگان در افسوس ويرانه

ــيالدی می ۱۰۰ ــه م ــد كتابخان ــد، مانن ــه يابن ــاتری ك ــكوه و تئ ای باش
24,زمانی داد. ايـن [نفر] اعضـای حضـار را [در خـود] جـای مـی 000
شده در جهان هستند و شـامل ها در زمرۀ بهترين [مناطق] حفظ ويرانه
تواننـد از چنـين گردشـگران می باشند. هم ها می ها، معابد و حمام خانه

هــای هــای مرمــر و ديوارنگاره های باســتانی [كــه] بــا كف ســكونتگاه
اند، ديدن كنند. يوارها تكميل شدهشده بر روی د نقاشی

افسوس سابقاً به عنوان يک مركز تجارت مهم به امپراتوری روم خدمت
ای كـه كرد زيرا به دريای اژه دسترسی داشت. با اين وجود، رودخانه می

شد، با گل و الی پر شـد[ه اسـت] و امـروزه افسـوس به اژه منتهی می
ن وسـطی متروكـه شـد.ها در خشكی است. ايـن شـهر در قـرو مايل

توانند [در] يک جادۀ رومـی قـدم بزننـد و بازديدكنندگان افسوس می
تواننـد هـا می ديدنـد، ببيننـد. آن بناهايی را كه روميـان باسـتان می

ای را كه هنـوز هـم شـكوهمند هسـتند ماننـد شاهكارهای مهندسی
ک شناسی) باورنكردنی در تئاتر عظيم [واقع] در فضای آكوستيک (پژوا

جا، زمانی اعضای حضـار رومـی بـه باز مورد تحسين قرار دهند. در اين
دادند و بـه تماشـای نبـرد گالدياتورهـا اجراهای باستانی گوش فرا می

تواننـد امپراتـوری روم پرداختند. گردشگران امروزه در افسوس می می
 ترين شكل خود تجربه كنند. بخش باستان را در الهام

.............  كند تا الش مینويسنده عمدتاً ت  ۲ 56
) به خوانندگان اطالع دهد افسوس در طول زمان چگونه تغيير كرده است۱
) خوانندگان را متقاعد كند كـه افسـوس بهتـرين مكـان بـرای ديـدن۲

های رومی است ويرانه
) خوانندگان را با داستانی در مورد افسوس سرگرم كند۳
ها در رم مقايسه كند هها در افسوس را با ويران ) ويرانه۴
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گراف اول انگيز، حيرت (شگفت ”fabulous“كلمۀ  ۳ 57 آور) در پارا
 دارد. ”wonderful“ترين معنی را به  نزديک

) طبيعی، ذاتی۲  ) داخلی، خانگی، خانوادگی۱
منظم، مرتب) ۴  انگيز العاده، شگفت فوق) ۳

.............  افسوس برخالف رم  ۱ 58
شد ) در قرون وسطی تخليه۱
) هنوز هم شهر مهمی است۲
مركز مهمی از امپراتوری روم باستان بود) ۳
های باستانی است حاوی ويرانه) ۴

به بهتـرين شـكل نگـرش نويسـنده را بـه ]ها از اين[يک  كدام  ۳ 59
افسوس توصيف می كند؟

) نويسنده نسبت به افسوس منتقد است.۱
) نويسنده ناراحت است كه افسوس متروكه شد.۲
افسوس مهم است. ]كه[كند  نويسنده فكر می )۳
دهند. ) نويسنده خشنود است كه بازديدكنندگان رم را به افسوس ترجيح می۴

.............  است كه ]اين[يک مضمون متن   ۴ 60
كز معنوی ديدن كنيد۱ ) امروزه مهم است كه از مرا
بـهبيشتری را از شهرهای امـروزی نسـبت  ]مطالب[توانند  ) مردم می۲

قديمی فرا بگيرند شهرهای
های مهم نزديک آب شكل گرفتند ) تمدن۳
در ]مطـالبی را[های باسـتانی  توانند با كـاوش [در] ويرانـه ) مردم می۴

مورد گذشته فرا بگيرند

طبق تعريف و مفهوم جدول پلكانی، مقدار تخفيف بـه صـورت  ۱ 61
شود: زير محاسبه می

( , , ) ( , , , , )  2 51000 000 500 000 1 500 000 1 000 000100 100
( , , , , ) ( , , , , )   8 102 000 000 1 500 000 2 350 000 2 000 000100 100

, , , , ,    10 000 25 000 40 000 35 000 110 000
های هاشـورخورده در هزينۀ برق مصرفی با مجمـوع مسـاحت  ۲ 62

شكل زير برابر است:

S ,  1 350 100 35 000
S ( ) ,  2 640 200 100 64 000
S k( ) k  3 260 200 60
S S S , , , k ,      1 2 3 165 000 35 000 64 000 60 165 000

k , k   60 66 000 1100

در مخــرج كســر xبــا توجــه بــه حضــور   ۲ 63
x
، دامنــۀ تــابع بــه1

Dصورت { }  0 دانيم باشد. از طرفی می می
x
مخالف صفر است. پس 1

 طبق تعريف تابع عالمت داريم:

xy

x

  
 


1 01
11 0

Rبنابراين مجموعۀ برد تابع به صورت { , } 1 باشد كه دو عضو دارد. می 1

64 ۳
f ( ) sign( ) [ ( )] sign( ) [ ]         33333 2 3 2 2 3 2 3 2

3/دانيم مـــی 1 7پـــس ،/( ) 3 2 0 3 .مقـــداری منفـــی اســـت
)signبنابراين )  3 2 باشد. می 1

3/دانيم می 1 7بنـابراين ،[ ]3 كنـون می می 1 تـوانيم حاصـل باشـد. ا
عبارت را به دست آوريم:

sign( ) [ ]     3 2 3 1 1 0

fتابع  ۲ 65 (x) نويسـيم. ای زيـر می را به صـورت تـابع دو ضـابطه
) (.مجموعه اعداد صحيح است

x
f (x) [x] [ x]

x

     

0
1




fبنابراين نمودار تابع (x) ) باشد. ) می۲مطابق شكل گزينۀ

نويسيم و نمـودار ای زير می را به صورت تابع سه ضابطه fتابع   ۳ 66
كنيم: آن را رسم می

xx

xf (x)

xx


  
 

01
00
01

الزاويـۀ شود سـطح مـورد نظـر شـامل دو مثلـث قائم ر كه مشاهده میطو همان
ها را محاسبه كرده باشد. مساحت يكی از مثلث مساحت می الساقين هم متساوی

كنيم. و آن را دو برابر می

( ) ( )W±X¶ SeIv¶ ÌIÿUnH ½køI¤    1 1 11 1 222
( )n¼~d¶ cõw SeIv¶  12 12

67 ۳
f ( ) | | || | | || | | | |         3 3 3 1 3 4 3 4 1 1

f ( ) | | || | | || | | | |              3 3 3 3 1 3 11 2 22 2 2 2 2 2 2
كنون می توانيم حاصل عبارت مورد نظر را به دست آوريم: ا

f ( ) f ( )    33 1 2 32
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68 ۳
xx (x ) x

yy
xx ( (x )) xx

            

111 01
11 01 2 1

yنمودار تابع  1  خطی افقی است كه محورyای بـا عـرض از ها را در نقطه
)مبدأ )1 كند. برای رسم نمودار قطع میy x 2 يابی كمـک نيز از نقطه 1
گيريم: می

x
y x

y
 

   
2 32 1 3 5

) نادرست است. زيرا همان طور كه۳شده، عبارت گزينۀ ( با توجه به نمودار رسم
كند. ها را قطع نمیxای محور  شود، نمودار در هيچ نقطه مشاهده می

xاوالً توجه داشته باشـيد كـه  ۱ 69 0 ازای اسـت زيـرا بـهx 0،

xكسر
| x |

كنون با توجه به تعريف قدرمطلق، معادلـه را در  تعريف نشده است. ا

 كنيم. دو حالت بررسی می

x)حالت اول: )0
xsign(x) sign(x) x
x

      1 0

نتيجۀ به دست آمده با شرط اوليه مغايرت دارد. بنابراين معادله در ايـن حالـت
ريشه ندارد.
x)حالت دوم: )0

xsign(x) sign(x) x
x

     


1 0

نتيجۀ به دست آمده با شرط اوليه مغايرت دارد. بنابراين معادله در ايـن حالـت
ندارد. ريشه
باشد. گيری: معادلۀ مورد نظر فاقد ريشۀ حقيقی می نتيجه

گانه تعيين می حاصل هر يک از قسمت  ۴ 70 كنيم: ها را جدا
x | x | x     1 0
x x | x | x          1 0 0 1 1 1 1

 ( )x x x [ x]              1 11 0 0 1 1 1 2 1 1
كنون حاصل عبارت را به دست می آوريم: ا

| x | | x | [ x] x x         1 1 1 1 2

با توجه به تعريف قدرمطلق ضابطۀ تابع را در دو حالت بررسی  ۴ 71
 كنيم. می

گر xاول: ا 0 ،باشد| x | x كـه خواهد شـد. در ايـن حالـت بـرای آنf (x)

xشود و در اين صورت 1[x]ضابطۀ تابع همانی باشد، بايد 1 باشد. می 2
f (x) [x] | x | (x) x ( x )    1 1 2

ها، زيرمجموعۀ اين محدودۀ تغييرات نيستند. يک از گزينه هيچ
گر xدوم: ا 0 باشد| x | x  كه است. در اين حالت برای آنf (x) ضابطۀ

[x]تابع همانی باشد، بايد 1 شود و در اين صورتx  1 باشد. می 0
f (x) [x] | x | ( x) x ( x )       1 1 0

) در اين محدودۀ تغييرات قرار دارد.۴گزينۀ (

با توجه به تعريف قدرمطلق داريم.  ۳ 72

xx x x
y

xx x x

      

02 3
02

شود. ها، نمودار به صورت زير رسم می ها و دامنۀ آن با توجه به ضابطه

kو تمـام اعـداد ميـان  kتابع جزء صحيح به هر عدد صحيح   ۴ 73

دهد. را نسبت می k، عدد صحيح k1و
x x x[ ]             513 13 135 1 1 5 0 4 5333

x x
        3 1312 13 15 1 2

xمحدوده فقط يک عدد طبيعیدر اين  1 .قرار دارد

مقداری نامنفی است، بنابراين: x2دانيم می  ۲ 74

x
x x sign( x )

x

        
22 2 0 00 0 01

باشد. ) می۲در اين صورت نمودار تابع مورد نظر، مطابق با نمودار گزينۀ (

75 ۴
f ( ) | ( ) | | |     222 2 2 2 2 1 2 2 3

)شويم حاصـل با توجه به استدالل زير متوجه می )2 2 مقـداری منفـی 3
است.

      2 9842
بنابراين داريم:

f ( ) ( )      222 2 2 2 3 3 2

است. »قرن دهم«شاعر  »وحشی بافقی«ق به متعلّ  سؤالابيات   76۲   

هـای اسـت كـه از ويژگی »لـویبيـدل ده«سرودۀ  سؤالابيات   77۲   
انگيز و سرشـار های رنگين، خيال های پيچيده و استعاره عمدۀ شعرش، مضمون

های رمزآميز شاعرانه است. لاز ابهام و تخيّ 

»بنـد تركيـب«محتشم كاشانی ايـن شـعر معـروف را در قالـب   78۳   
.است سروده

است. »كليم كاشانی«لقب » المعانی ثانی قخّال «  79۴   
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ها: ایر گزینهبررسی س  ۱ 80
) نرگس استعاره از چشم۲
) بهار استعاره از معشوق۳
) لعل استعاره از لب۴

لب : لعل:حهمصرّ استعارۀ   ۳ 81
ـ:همكنيّ استعارۀ 

ها: بررسی سایر گزینه
 آسمان چرخ:يار /  حه: ماه:استعارۀ مصرّ ) ۱

بخشی به چرخ و فلک جان ه:استعارۀ مكنيّ 
 زلف حه: سنبل:استعارۀ مصرّ ) ۲

بخشی به زلف جان ه:استعارۀ مكنيّ 
 چشم حه: نرگس:استعارۀ مصرّ  )۴

(چشم) بخشی به نرگس جان ه:استعارۀ مكنيّ 

ها: بررسی سایر گزینه  ۲ 82
) گريبان عشق۱
) دست فلک۳
 گل ۀ) خند۴

ـتشخيص:  ۲ 83
بو (چكيدن) تراويدن :همكنيّ استعارۀ 

مورد] ۴سخن [ ر:شك/  لب :ياقوترخ /  :مهزلف / : زنجير  ۳ 84
ها: بررسی سایر گزینه

مورد] ۲[ چشم :بادام/  لب :شكر) ۱
مورد] ۱[ زلف :سنبل) ۲
مورد] ۱[ قد :شمشاد) ۴

):۴( گزينۀ تقطيع  ۴ 85
رفت گِـ بِـ راصحـ نِ  َمـ دامت َغـ تِ دسـ مز لَـ دِ 
ـ  ـ  ـ  ــ  ـ   ـ
رفت گِـ بِـ ما تز لَـ دِ  گرهم نَـ نَـ سر تز َمـ َغـ
ـ  ـ  ـ  ــ  ـ   ـ

  لنعفَ  فعالتن  نفعالت  فعالتن

تقطيع بيت سؤال:  ۳ 86
ند ُكـ  ــرفخـهان جَـ ِب   او تا کِ ـستچيـهانجَـ کِ  ملـ
ـ  ـ  ـــ   ـ  ــ

او یِ  دِ  ونـ دا ُخـ ـتهسـ او کِ ست  راهانجَـ رِ فخـ
ـ  ـ  ـــ   ـ  ــ

مفتعلن  مفتعلنمفتعلن  مفتعلن
):۳( تقطيع گزينۀ

وم َشـ نَـشانريـ پَـ ــچهيــ زين َسـ پَـ دم ديـُت  عجمـ
ـ  ـ ـ  ـ  ـ  ـ  ــ
وم َشـ نَـشان ايـ  هِ   رَ  همـ زين َسـ پَـ دم ديـُت  هِ   را
ـ  ـ ـ  ـ  ـ  ـ  ــ

مفتعلن  نمفتعل  مفتعلن  مفتعلن

»:فاعلن«وزن با ركن  های هم واژه  ۳ 87

بان  د  با  بادبانام تِ خسـ ام خسته
ــــ

مان  د شا  شادمانسی كـ بیكسی بی
ــــ

دم َمـ  آ  آمدموم  رَ  می روم می
ــــ

ها: بررسی سایر واژه
آفتاب

فاعالُت)(
خاطرات ب  تا فـ  آ

فاعالُت)(
ت  را  ط خا

  ـ   ـــ

نگاهی
فعولن)(

لبالبهی  گا  نِـ
فعولن)(

لب  با  لَـ
ـ  ــ  ـ

):۱( تقطيع گزينۀ  ۱ 88
َ   پر كی َغـ مرمن ام تِ شسـبنـفس قـ درزان امتِ سـب
ـ  ـ ـ  ـــ  ـ  ـ  ـ  ــ  ـ
را  ز  وا پرمی دَ  مو بنـفس قـ تی كسـ بشـ کِ  زان گر
ـ  ـ ـ  ـــ  ـ  ـ  ـ  ــ  ـ

مستفعلن  مستفعلنمستفعلن  مستفعلن
ها: وزن سایر گزینه

) فاعالتن فاعالتن فاعلن۳) مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن۲
) فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن۴

تقطيع بيت سؤال:  ۲ 89
تلخ  ـستنيــ  هی  دَ   ُت   رر  هز  تِ   بَـ شر
ـــ  ــ ـ
بار  ـستنيــ  هی  نَـ  تو  گر  حد  اُ   هِ   كو
ـــ  ــ ـ

فاعلنمفتعلنمفتعلن
تقطيع صورت كامل شدۀ ابيات سؤال:  90۱   
رم  بـمینت  با  رَ مهـ نازان  ادل شیِ  با  تِ  نسـدا
ــ ــــ ــــــ
رم  بـمینت  با  زشکبیری  بَـمیمش نا  ز  با گر
ــ ــــ ــــــ
كش َمـسررانهجـ  غ تيـ وزكن  ـتسخـ داندنـ  نِ   دا مر
ــ ــــ ــــــ
َ  تا نی جا  ـتسخـ گر رم  بـمینت  تا  ِسـ دلـزان بد  ا
ــ ــــ ــــــ

مستفعلنمستفعلنمستفعلنمستفعلن
تقطيع بيت سؤال:  91۲   

مرد  بِـ  بت  غر  م  ليـ  رقـ  دَ   كين  مسـ ک
ــــــ ـ
برد  بِـ  لم  ظا  ــدمانــ  زو  كـ  عی  تا  َمـ
ــــــ ـ

فعلفعولنفعولنفعولن
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):۲( تقطيع گزينۀ  ۲ 92
نی كـ ک پا را َمـ کِ  خا نی كـ  ک  خا را َمـ مِ جسـ
ـ ـ ــ  ــ ـ  ـ
ما نـصـری ذا عـ ه ما نی كـ  ـشنقـ را َمـ ز  با
ـ ـ ــ  ــ ـ  ـ

مفتعلنمفتعلنمفتعلنمفتعلن
ها: بررسی سایر گزینه

مفتعلن فاعلن)// مفتعلن فاعلن ( ـ ـ ـ ـ ــ ـ ) ـ۱
۳( ـ ــ ـ ـ ـ  فعالُت فاعالتن) فعالُت فاعالتن)// ـ ـ
۴( ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ )(فعولن فعولن فعولن فعولن

):۳( تقطيع گزينۀ  ۳ 93
هند دَ   ـدپنـ  را َمـ ک نی سا كـ ل عقـ  بز جَـ َعـ
 ــ ـ  ـ  ـ  ـ   ـ
ـُ  ذير پَـ  ـدپنـ ود  بُـ نَـشق  عا کِ   ج خا ای  رُ   ب
 ــ ـ  ـ  ـ  ـ   ـ

لنعَ فَ فعالتن  فعالتنفعالتن
ها: وزن سایر گزینه

مفتعلن مفتعلن فاعلن)( ــ ــ ـ) ـ۱
۲(ـ ــ ــ ــ ) َل)عَ فعولن فعولن فعولن ف
مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن)( ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ) ـ ـ۴

ك گله از بی ):۲( مفهوم گزينۀ  94۲    يد بر پايـداریوفايی معشوق و تأ
عاشق در راه عشق

تعلّقی نسبت به جهان ماّدی بی ها: مفهوم مشترک بيت سؤال و ساير گزينه

ترين بهره از معشوق بسنده كردن به كم ):۳( مفهوم گزينۀ  95۳   
بار امانت الهی ها: ساير گزينهعبارت سؤال و مفهوم مشترک 

اليـاتی تـاچند كـه نظـام م هر، ها پس از مسلمان شدن مغول  96۱   
،ها همچنان ادامه يافـت. پـس از آن نظمی حدودی اصالح شد اما بخشی از بی

ۀو سـه گونـ اخذ خراج از كشاورزان مورد توجه بيشتری قرار گرفتبار ديگر 
ماليات كشاورزی، ماليات بازرگانی و ماليات دامی تا پايان عهد تيموريان تداوم يافت.

از جمله اصالح قـوانين، خان نای از اصالحات غازا ه بخش عمد  ۲ 97
بـه، داری آبيـاری و اصـالح نظـام زمـينهای   ها و شبكه بازسازی قنات، مالياتی
انجام گرفت. های بخش كشاورزی  پيشرفت و رونق فعاليتمنظور 

شود كه پـس  می حكومت ايلخانی يا ايلخانان به حكومتی گفته  ۲ 98
كوخان نو چنگيزخان تشـكيل شـد. او ۀاز تسلط مغوالن بر ايران به دست هوال

بـه منظـور نظـم بخشـيدن بـه قلمـرو، در زمان فرمانروايی برادرش منگوقـاآن
۶۵۰به ايران لشكركشی كرد (، متصرفی مغول و گسترش فتوحات در غرب آسيا

كو مستحكم آنانهای   نخست قدرت اسماعيليان را با گشودن قلعه، ق). هوال
به حكومت خاندان، عباسی ۀكشتن خليف او سپس با تسخير بغداد و از بين برد.

فتح بغـداد، بـه شـام يـورشق). مغوالن پس از  ۶۵۶عباس پايان داد ( بنی
بردند.

فيلسوف بزرگ ايرانی كه از خراسـان بـه بغـداد رفـت و، فارابی  ۴ 99
بينی جهـانفلسـفۀ مشـايی را كـه تلفيقـی از ، سپس در دمشق سكونت گزيد

گذاری كرد. پايه، بود طونیاسالم و فلسفۀ ارسطويی و نوافال

پايتخت آخرين ايلخانان بود.، سلطانيهشهر   ۴ 100

زيسـت و  مـی رودكی پدر شعر فارسی در زمان سـامانيان )الف  ۱ 101
بود. سامانیمورد حمايت دربار 

با خالفت عباسی فراز و نشيب زيـادی داشـت. مـرداويج بـا زياريانروابط  )ب
ت مختلـف ايـران را گرفـت و عـامالنشهرها و واليـا، شكست سپاهيان خليفه

جا راند. مرداويج حتی خيال حمله بـه بغـداد و نـابودی خالفـت خليفه را از آن
توسط غالمان شورشی، اما پيش از اقدام به اين كار، پروراند  می عباسی را در سر

خود كشته شد. جانشينان وی كه قلمروشان به گرگان و طبرستان محدود شـده
بغـداد اظهـار ۀوازی مرداويج دست كشـيدند و نسـبت بـه خليفـاز بلندپر، بود

اطاعت كردند.
مراسم عزاداری امام حسين(ع) در عاشـورا و جشـن عيـد، بويه آلدر عصر  )ج

شد. می غدير خم با شكوه و عظمت برگزار

آرامگـاهبرج ماننـد كـه های  ها و بنا از عصر غزنوی بعضی كاخ  ۴ 102
اند. نده كه در خور توجهباقی ما مشاهير عصر خود بودند،

بزرگان ايرانی برای مهار، ايلخانانو  مغول دورۀ نامسلمانیدر   ۳ 103
بسياری كردند. ديـوانهای   تالش، فاتحان مغول ۀخودسرانهای  خشونت و رفتار

و در رأس آنـان كسـانی چـون خواجـه ، فيلسـوفان، شـاعران، فقيهـانساالران
و بـرادرش عطاملـک جـوينی الدين محمـد جـوينی شـمس، نصيرالدين توسی
ۀها را با فرهنگ ايرانی و آداب كشورداری آشـنا كننـد و زمينـ كوشيدند تا مغول

مسلمان شدن اين قوم غالب را فراهم آورند.

،)ارگ( كهنـدژ بخـش سـه از، آن از پـيش دوران مانند شهرها  ۳ 104
كـه تفـاوت با اين، شد  می تشكيل ربض)( بيرونی شهر و شارستان)( شهرستان

به اتفاق يافت. اين پيشين گسترش ادوار از بيش سلجوقی دوره در بيرونی شهر
،تحـول ايـن بـا داد. همـراه رخ جمعيت شهرها افزايش و تجارت رشد دليل
 در و شـدند منتقـل بيرونی شهر به ،بازار و مانند مسجد ،اسالمی شهر عناصر

.قرار گرفتند هم كنار

قـرار آن رأس در زيـرو كـه وزارت ديواندر عصر سلجوقی   ۲ 105
رسيد. نظيری بی داشت، به شكوهمندی

ها: سایر گزینه بررسی
وی كـار تـداوم سـبب چـه آن و نداشت امنيتی هيچ خود منصب در وزير) ۱

بود. سلطان خواست و اراده، شد  می
در كـه شـد مخـالف نيروی دو تقابل »به منجر«الملک  نظام اقدامات خواجه) ۳

(نظاميـان) شمشـير اهـل و سـاالران) (ديوان قلم اهل تقابل نام به ايران تاريخ
.است معروف

اين گزينه مربوط به نظام ديوانی غزنويان است.) ۴
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، جزء محصوالت پالنتيشن هستند.موز، قهوه، آناناس و نيشكر  ۴ 106

ترين نواحی صنعتی شرق، جنوب و جنوب شـرقی از مهم ژاپن  ۱ 107
آسيا است.

هـا و طـور عمـده بـا ميكروالكترونيکاين صنايع به الـف)   ۴ 108
 ص  ها سروكار دارند. ريزپردازنده

ص  ها بر مبنای نوآوری و رقابت است. پيشرفت آنب) 
ص  های اقتصادی نوع چهارم ارتباط نزديكی دارند. اين صنايع، با فعاليتج) 
های علمی و فناوری، صنايع كنند با ايجاد پارک امروزه كشورها سعی مید) 
ص  را گسترش دهند. نو

نقش مهمی در تجارت جهانی دارند. های چندمليتی شركت  ۳ 109

اميـد بـهو رفـاه،  درآمـدشاخص توسعۀ انسانی، سـه عامـل   ۲ 110
گيرد. ، سواد و آموزش را دربر میزندگی

های نادرست: بررسی عبارت  ۴ 111
مـيالدی شـكل ۱۵های به هم پيوستۀ جادۀ ابريشم كـه تـا قـرن  ب) شبكۀ راه

ترين شبكۀ دادوستد جهانی بود. فت، بزرگگر
ها در جهان ميالدی، با وقوع انقالب صنعتی، استعمارگری اروپايی ۱۸د) از قرن 

گسترش يافت.

ـ سنگاپور كرۀ جنوبیپيرامون: چين ـ  نيمه  ۴ 112
كشپيرامون: افغانستان ـ  گوئه پرونامبيا ـ  ـ  مرا ـ بنگالدش ـ نيكارا

اروپای غربیـ آمريكای شمالی ـ  ااستراليمركز: ژاپن ـ 

، سيمانسنگ آهن، زغال، حمل غالتبر برای  های فله كشتی  ۲ 113
و ... هستند.

گر   ۱ 114 ،باشـد رات يک كشـور بيشـتر از واردات آن ارزش صادا
توانـد از راه سـودی كـه بـه دسـت موازنۀ تجاری مثبـت اسـت و آن كشـور می

بخشد. در كشور خود بهبود  آورد، استانداردهای زندگی و رفاه را می

قرار دارد. آمريكای شمالی و مركزیاتحاديۀ نفتا در   ۱ 115

نامند. را ليبراليسم اوليه می هجدهم و نوزدهمليبراليسم قرون   ۲ 116

، در كشورهای غربـیستچالش فقر و غنانخستين چالش كه   ۳ 117
شكل گرفت.

ای ها به گونـه انخانهكه در انقالب صنعتی پيشگام بود، وضعيت نو انگلستاندر 
كن در آن دادند. جا، مرگ را بر زندگی ترجيح می بود كه فقيران سا

توزيـع وعـدالت اجتمـاعی جوامع سوسياليستی با انتقاد از ليبراليسم اوليـه، 
دادند. را شعار خود قرار می ثروت مناسب

ه اسـتثمار، راآزادی اقتصادیليبراليسم اوليه با تكيه بر شعار آزادی و به ويژه 
را برای صاحبان ثروت باز كرد.

بـود و در سـكوالر یرويكـردرويكرد ماركس نسـبت بـه عـالم،   ۴ 118
پرداخت. های جامعۀ خود می های فرهنگ غرب به حل چالش چارچوب همان بنيان

بيشتر رويكردی فردی و اقتصادی داشـت و روابـط اجتمـاعی اوليه ليبراليسم
.ارباب ـ رعيتی را در هم ريخت

با تكيه بر شعار آزادی و به ويژه آزادی اقتصادی، راه اسـتثمار ليبراليسم اوليه
را برای صاحبان ثروت باز كرد و عدالت را ناديده گرفت.

با انتقاد از ليبراليسم اوليـه، عـدالت اجتمـاعی و توزيـع جوامع سوسياليستی
دادند. مناسب ثروت را شعار خود قرار می

به تقابل شمال و جنوب يـاد فقيرو  غنیهای كشوراز تقابل    ۲ 119
به كار گرفته بعد از جنگ جهانی دومكنند. مفاهيم شمال و جنوب، عمدتاً  می

چالش اصلی بين بلـوک شـرق وبرخی انديشمندان معتقد بودند كه  زيراشد 
.بلكه چالش اصلی بين كشورهای غنی و فقير است ،غرب نيست

نسوی، معتقد بود كه فاتحان درشناس فرا ، جامعهاگوست كنت  ۳ 120
افزودنـد، ولـی بـا رشـد علـم بر ثروت خـود می غنايم جنگیگذشتۀ تاريخ، با 

آيـد. بـه همـين دست می  به غلبه بر طبيعتتجربی و صنعت، ثروت از طريق 
بندد و از ديـدگاه ، جنگ از زندگی بشر رخت برمیانقالب صنعتیدليل، بعد از 

امـریامـری ذاتـی نيسـت بلكـه  ديد غربـی، او، جنگ در فرهنگ و جامعۀ ج
است. عارضی و تحميلی

(نه جنگ جهانی دوم)، بـرای نخسـتين جنگ جهانی اول در  ۱ 121
بمـب اتـمهای شيميايی و در جنگ جهانی دوم، برای اولين بار از  بار از سالح

 استفاده شد.

های ناسيوناليسـتی، قالـب انديشـه در، دو جنگاين های درگير در  طرف
. بـر ايـن اسـاس،كردند براليستی و سوسياليستی، رفتار خود را توجيه میلي

اين دو جنگ، ريشه در فرهنگ غرب داشتند.

های مربوط ، چالشی هميشگی است و آسيبچالش فقر و غنا  ۴ 122
به آن، همواره متوجه قشرهای فقير و ضعيف جامعه است.

هـا ه فروپاشـی حكومتتواند بـ كه كنترل نشود، می در صورتی بحران اقتصادی
منجر شود.

طور متنـاوب و بـا به  های اقتصادی بحرانداری غرب،  در تاريخ اقتصاد سرمايه
اند. های متفاوت پديد آمده شدت و ضعف

ميالدی ارتباط دارد. ۲۰۰۸ بحران اقتصادیجنبش وال استريت، با 
روع شـدهشـ ۲۰۰۸های اخير در اروپا و آمريكا از سـال  سال بحران اقتصادی

چنان ادامه دارد. شود، هم هايی كه برای مهار آن می است و با وجود تالش

را مشــكل محيطــی هــای زيســت بحرانبرخــی از متفكــران،   ۲ 123
اند. ساز قرن بيستم دانسته سرنوشت

كزی بودند كه با آلودگیشهرهای صنعتی محيطی مواجـه های زيست ، اولين مرا
شدند.
شـوند و همـۀ به منطقۀ خاصی محـدود نمی محيطی های زيست بحرانامروزه 

گرفته اند. محيط طبيعی زندگی انسان، آب، خاک و هوا را فرا
ای و ، اغلب دورهبحران اقتصادیچالش فقر و غنا چالشی هميشگی است ولی 

مقطعی است.
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هر دو هويـت اقتصـادیبحران اقتصادی و چالش فقر و غنا،   ۳ 124
 اند. يگر متفاوتد ولی از جهاتی با يک دارند

چالشی هميشگی است ولـی بحـران اقتصـادی، اغلـب  چالش فقر و غنا،
های مربـوط بـه فقـر و غنـا، همـواره چنين آسيب هم .ای و مقطعی است دوره

های مربـوط بـه بحـران متوجه قشرهای ضعيف و فقير جامعه است ولی آسيب
گيرد. اقتصادی، تمامی جامعه را دربر می

ابتدا در حوزۀ رابطۀ انسان با طبيعـتمحيطی،  بحران زيست  ۱ 125
ديگر نيـز ها و جوامـع بـا يـک به تدريج به روابط انسـان ولیقرار داشت، 
 های اقتصادی، اجتماعی و سياسی منجر شد. و به آسيب سرايت كرد

كه انسان اجازۀ هرگونـه داند جانی می مادۀ خام و بیرا طبيعت   فرهنگ مدرن،
. در اين فرهنگ، انسان بر اين گمان است كـه بـا تسـخيرتصرفی را در آن دارد

تواند تمامی مسائل و مشكالت خود را حل كند. طبيعت و تصرف آن، می
معنوی بـه طبيعـت را كودكانـه دينـی و  نگاهانسان مدرن به دليل نگاه دنيوی، 

دهد. های تجربی انجام می و تصرف در طبيعت را تنها با فنون و روش پندارد می

طبيعـیمحسـوس و  امورتوانيم  می شناخت حسی با استفاده از  ۲ 126
) را شناسايی كنيم.مادی(

و مـثالً  توانيم تمايز و تفاوت ميان اشـيا را درک كنـيم میبا استفاده از حس 
تفاوت ميان يک ليوان آب و يـک ظـرف غـذا را بفهمـيم و بـا كمـک عقـل از آن

به كمک عقل است.) ها از اين تفاوتاستفاده كنيم. (استفاده 
دهد. خطا رخ میيند شناخت حسی آگاهی در فر

های تجربی و صرفاً بـا  بدون استفاده از يافتهعقل قادر است   ۲ 127
گذاری كند. به ايـن هايی را پايه به حقايقی برسد و دانش تفكر و چينش استدالل

از ايـنهای رياضی  بسياری از دانستنی گويند. می» شناخت عقلی«ها  قبيل دانش
قبيل هستند.

مربـوط بـه ابـزار )۴(و ) ۲( )،۱( های در گزينـه شده مطرحموارد   ۳ 128
اشاره دارد. شناخت حسیبه  )۳( عقل است، اما گزينۀ

گيرد، سه نوع است: بايد توجه داشت كه شناختی كه به واسطۀ ابزار عقل صورت می
)است. به آن اشاره شده )۲( گزينۀشناخت تجربی (در  الف)
).به آن اشاره شده است )۴( گزينۀنگری (در  درون )ب
).به آن اشاره شده است )۱( گزينۀشناخت عقلی (در  ج)

بـدونيعنـی  ؛واسـطه اسـت معرفت شهودی يـک معرفـت بـی  ۱ 129
كند. استفاده از تجربه و آزمايش و بدون استدالل عقلی در قلب تجلی می

بيت صورت سؤال به شناخت شهودی اشاره دارد.  ۴ 130
ها: بررسی گزینه

ۀهای معرفت در انسان است و شناختی كـه بـه واسـط  ) قلب يا دل، يكی از ابزار۱
گيرد، شناخت شهودی نام دارد. آن صورت می

) برای دريافت معرفت شهودی، سير و سلوک و تهذيب نفس ضروری است.۲
آيد. گام به دست می به ) شناخت شهودی به شكل تدريجی و گام۳
و عـارف چنـين از راه چشم ممكن نيستموجوداتی مثل فرشتگان  ۀ) مشاهد۴

ابد.ي اموری را با قلب خود درمی
مل و تـدبر در قـرآن و بـه ميـزان توانـايی و همـت خـودأما با ت  ۲ 131

گاه شويم. ۀ(نه هم بسياری حقايقتوانيم از  می حقايق) آ

يونان باستان است. ۀشناسی، دور معرفت ۀاولين دور  ۳ 132
ها: هبررسی گزین

به صورت مستقل مطرح نبود. یشناس باستان، معرفت وناني ۀدر دور) ۱
از شيمورد توجه دانشـمندان پـ تيانطباق آن با واقع زانشناخت و مي ۀمسئل) ۲

سقراط بود.
تيـاز عقـل اهم شـتريب یباستان، بـه شـناخت حسـ ونانيدانشمندان  شتريب) ۳

كل دادند می دادند. به عقل نيز اهميت میيتوس اما برخی انديشمندان مانند هرا
) اين دوره محدود به زمان سقراط نيست و متفكـران پـيش از او را نيـز شـامل۴

 شود. می

كـه گـاه يیخطاها ليبه دل یمعتقد بود شناخت حسپارمنيدس   ۲ 133
.كرد هيبه آن تك توان اعتبار ندارد و نمی ،دهد در حواس رخ می(نه همواره) 

شود: بازنويسی می او به شكل زيراستدالل 
و اياست كه تكان خـوردن اشـ یهي(بد .شود اول: حركت با حواس درک می ۀمقدم

).شود حواس پنجگانه درک می قيموجودات، از طر
اعتبـار یو بـ ستنديبودن، قابل اعتماد ن ريخطاپذ ليحواس به دلدوم:  ۀمقدم
.شوند می یتلق

هستند. یداريپا در ثبات و اياش ۀحركت وجود ندارد و همنتيجه: 
استدالل سوفسطائيان اسـت، نتيجۀ)، ۱عبارت موجود در گزينۀ (  ۱ 134

تواند به شكل زير بازنويسی شود: سوفسطائيان میاستدالل نه مقدمۀ استدالل آنان. 
اول: تنها ابزار شناخت انسان حس است. ۀمقدم
.كند دوم: حس انسان خطا می ۀمقدم

یامروز از نظر شخصـ ی. (هواكند فرق می گريد کيها با  سوم: حواس انسان ۀمقدم
سرد است) یگرم و از نظر شخص

گر ستيشناخت ممكن ننتيجه:  ، بدان معناميكن حس می یزچي يا به عبارت ديگر ا
، نه درک!)مي. (فقط حس كرددهد خبر می یرونيب تيواقع کيكه حس ما از  ستين

اخت قلبـیگونه ديدگاه و اعتقادی پيرامون شـن هيچارسطو   ۴ 135
)نداشته باشد. اعتقاد محكمیكه  نه اين( ندارد.

ها: بررسی سایر گزینه
.دانستند تر از شناخت حسی می ) اين دو فيلسوف شناخت عقلی را مطمئن۱
هـای معتبـر كسـب  كردند و آن را از ابزار ) اين دو فيلسوف به حس نيز توجه می۲

دانستند. شناخت می
اما افالطون از اموری ماننـد عـالم ،ندارد جهانی آنگاه اش ديد ) ارسطو در فلسفه۳

گويد. مثل سخن می
معرفـتدر كنـار  یاز معرفـت شـهود یبه نحو مطلـوبمالصدرا   ۱ 136

نيد كـه در عـنـك سيسأت یفلسف منسجمدستگاه  و توانستاستفاده كرد  یعقل
استوار است. استدالل و منطقدارد، بر  یفلسف تيحال كه هو

ها: ینهبررسی سایر گز
و مالصدرا راهرا به فلسفه باز كرده بود  یمعرفت شهود یاشراق پا خيراه ش) ۴و  ۲

او را ادامه داد و تكميل كرد.
های كسب  همۀ راه) ی، مالصدرا و ...نا، سهرورديس ، ابنی(فاراب ) فيلسوفان مسلمان۳

بول نداشـته باشـد،شهود را ق یفاراب نبود كه مثالً  گونه نيو ا معرفت را قبول داشتند
های كسب معرفت، متفاوت بود.  راه ني، به السوفانياز ف کيتوجه هر  زانبلكه مي
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یشـناخت كـل امـور، حـس و تجربـه را كـاف ی، براانيگرا تجربه  ۴ 137
یامـا دكـارت، بـرا ،قائـل نبودنـد یانسان امور نامحسوس یبرا و اصالً  دانستند می

درک آن یبـرا ودر ذات عقل او وجود دارد  قائل بود كه زين یانسان بُعد نامحسوس
دركـرد.  هاز كمـک عقـل اسـتفاد ديبا بلكهاز حس و تجربه كمک گرفت  توان نمی

كند، بلكه اين دو را برای شناخت برخی حس و تجربه را نفی نمیواقع دكارت 
داند. امور همانند بعد نامحسوس انسان، كافی نمی

ها: بررسی سایر گزینه
شـرفتي، بلكه خـود باعـث پنبود یه تنها مخالف با تجربه و علم تجربدكارت ن) ۱

دان بزرگ هم بود. یاضير کيخصوص كه ه علم شد، ب
از تجربـه بـههايی دارد كه  معرفت یمعتقد بود عقل انسان به طور ذات دكارت) ۲

 ... . خدا، نفس، روح و مثل وجود ؛اند امدهيدست ن

در یكه به طور ذات یدرک امور نامحسوس یانسان برادكارت اعتقاد داشت ) ۳
به حس و تجربه ندارد. یازيعقل وجود دارد، ن

ك ۀقواز نظر كانت   ۴ 138 مثـل زمـان، مكـان و یميانسـان، مفـاه یادرا
به دست آورد. تواند نمیها را از راه حس و تجربه  را نزد خود دارد و آن تيعل

ها: بررسی سایر گزینه
 دانستند. س و تجربه را در مسير كسب شناخت معتبر می) كانت و فرانسيس بيكن ح۱

و آن را یقـي، حس و تجربـه را شـناخت حقانيگرا تجربه ريو سا كنيب سيفرانس) ۲
 كمک گرفت. زياز عقل ن دياما از نظر كانت با ،دانستند می یكسب معرفت كاف یبرا

را در كنار تجربهتواند مانند كانت آن  بيكن به اعتبار عقل اعتقادی ندارد و نمی) ۳
معتبر بداند.

یروزيـپ بـا تيـدر نها انيـگرا و تجربـه انيـگرا عقـل نيجدال بـ  ۳ 139
بروز كرد. گرايی مطلق) (تجربهگرايی  اثبات اي سميويتيپوزو  همراه شدگرايی  تجربه

اسـت و، حـس و تجربـه به شناخت و معرفت دنيتنها راه رسبراساس اين ديدگاه 
،...) و اختيـار ،(مثـل روح نديآ  تجربه به دست نمی قيطر كه از یآن دسته از امور

معنا هستند. یب كامالً 

گماتمكتب   ۲ 140 بـه ديـمـا با اعتقـاد دارد (مصلحت عملـی) سميپرا
و سـودمند باشـد. (مـثالً  ديايكه در عمل به كار ما ب ميباش یديهای مف  دنبال باور

گاه از دست زدن بـه آن امتنـاع كه خورد به درد ما می یبه داغ بودن آب، زمان یآ
).ما سودمند باشد یو برا دچار سوختگی نشويم جهيو در نت ميكن

گرايی اشاره دارد. بيت صورت سؤال نيز به عمل

شود. ها توجه می به موضوع انتخاب گيری تصميمدر   ۴ 141
نظـر را های مسـئلۀ مـورد حل كنندگان مسئله بايد راه حل، حل مسـئلهدر 

ی كنند.خودشان بازآفرين
ها: سایر گزینه بررسی

گيری ـ تصميم گيری تصميم) ۲  گيری حل مسئله ـ تصميم) ۱
گيری حل مسئله ـ تصميم) ۳

اطاعت كوركورانه در انتخاب رشـتۀ تحصـيلی صـرفاً بـه دليـل  ۳ 142
وابستهگيری  سبک تصميمانتخاب دوست

سـبکای رعايـت رژيـم غـذايیبه تأخير انداختن و دست دست كـردن بـر
اجتنابیتصميم گيری 

۷در مثال اول، نگين يک مسئلۀ بزرگ (يعنی رسيدن به روزی   ۴ 143
سـاعت تمـرين اضـافه) ۱(روزی   ساعت تمرين) را به چندين مسـئلۀ كوچـک

 )رد كردنخُ تقسيم نموده است. (روش 

انی اوليه و رسيدن به وضعيت مكـانیدر مثال دوم، پزشک با تغيير وضعيت مك
تر كرده است و تفاوت بين وضعيت موجود (دور بـودن از فعلی، مسئله را روشن

بيمار و عدم تشخيص بيماری) و وضعيت مطلوب (معاينه از نزديک و تشخيص
كاهش تفاوت وضعيت موجود با وضـعيتتر نموده است. (روش  بيماری) را كم

)مطلوب

هستند. گروهیهای  گيری ) تصميم۴) و (۲)، (۱هر سه گزينۀ (  ۳ 144
امـا در نهايـت  انتخاب شغل، ممكـن اسـت بـا مشـورت ديگـران انجـام گيـرد،

است. تصميمی فردی

حل ارزيابی راهمرحلۀ سوم حل مسئله  ۴ 145
نظر اولويت مورد ایرتعهد و پايبندی به اجگيری مرحلۀ ششم تصميم

جايگزين های  حل انتخاب راهمرحلۀ پنجم حل مسئله
انتخاب هر ارزيابی پيامدهایگيری مرحلۀ چهارم تصميم

ها تعداد اولويتساده و پيچيده  ۲ 146
اهميت تصميممهم و معمولی

تر باشـيم، احتمـال انتخـاب چه جدی هر ،در جريان حل مسئله  ۴ 147
 مسئله اشاره دارد. تحت كنترل بودنبيشتر است كه اين موضوع به  ،حل بهتر راه

كـه بـه ايـن مبدأ مشخص شـوددر جريان حل مسئله بايد موقعيت فعلی يـا 
خص كرده است.منظور، علی دانش اوليۀ خود را در زبان انگليسی مش

معموالً با پشيمانی همـراه اسـت. تكانشیگيری  سبک تصميم  ۱ 148
 است. زودگذرعواطف و هيجانات  ،احساسیگيری  مالک تصميم

) افراد با وجود خطر، مسير خود۴) و (۲)، (۱در هر سه گزينۀ (  ۳ 149
بـه دليـل) ۳دهنـد، امـا در گزينـۀ ( را به دليل پرداخت هزينۀ قبلی ادامه می

از فرد با وجـود تمـرين فـراوان ،يدگی و جلوگيری از آسيب بيشترد آسيب
 .دهد مسابقه انصراف می

شناسـايیانتخاب كت و شلوار از بين سه انتخـاب موجـود  ۴ 150
 مرحلۀ دومها تعداد انتخاب

ها و نتايج اجـرای اولويـت بررسی پيامدابراز خرسندی از خريد كت و شلوار
مرحلۀ هفتممورد نظر

ارزيابی پيامدهای هرمتناسب بودن كت و شلوارهای مورد نظر با اندام خود
مرحلۀ چهارم انتخاب يا اولويت 
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