
  :ها واژه تمعنی درس   )1( - 1

  : خـواری) / خـذالنخـوار، زبـون گرديـده ( :مخذول: ضايع كردن، نابود كـردن) / ييعضت: دارايی، زمين زراعتی، زمين و آب و درخت (ضيعت

  درود، رحمت و بخشايش حق تعالی (مفرد صلوات) :صالتانگشت /  :بنانآزرده، زخمی، خسته، مجروح /  :افگار

اند. دفعات تكرار هر كدام: ) مورد سؤال بوده۹۰و  ۸۹های   های سراسری گاج (سال ورد سؤال، تاكنون در آزمونی م واژه ۵هر 

بار) ۲(صلوات:  ۳بار / صالت:  ۴بار / بنان:  ۱۲بار / افگار:  ۱۴بار) / مخذول:  ۱۷بار (ضياع:  ۵ضيعت: 

  :ها واژه تمعنی درس  )2( - 2

  سازی، پيكرتراشی) مجّسمه  :گری تنديسنگارگر، صورتگر ( :بند نقشآوری، روانی كالم، فصيح بودن) /  : زبانفصاحت: گشادگی خاطر (فسحت

اند. دفعات تكرار هر كدام: ) مورد سؤال بوده۹۰و  ۸۹های   های سراسری گاج (سال ی مورد سؤال، تاكنون در آزمون واژه ۱۰هر 

بار ۳بار / كاره:  ۱بار / يمين:  ۱بند:  بار / نقش ۲بار / فسحت:  ۱بار / كافّه:  ۳بار / كلجه:  ۲: بار / عتيق ۲بار / لوا:  ۱بار / مستطاب:  ۲مّالح: 

  :ها واژه تمعنی درس  )3( - 3

ــدوم ــدن، وارد شــدن / ق ــر: بازآم ــه /  :قه ــیغلب ــرد مالهــی) /  :مله ــو (مف ــدآالت له ــده) /  :عواي ــافع (جمــع عاي ــدها، من ــد، درآم   فواي

  زير پا گذاشتن، پايمال كردن :ِسَپردنـ رخصت، اجازه / ٣زير ـ و ٢راهنما  ـ ١ :دستور

ها: بررسی سایر گزینه

: از جهان بريدن، تبّتل: مشاور / رايزنكننده، بازدارنده /  ـ نهی٢چه در شرع نهی شده است.  ـ آن١: منهیخورده /  : مغلوب، شكستمقهور) ١

  از مردم بريدن

  ـ آشاميدن ٢ـ طی كردن ١: پيمودن/ : داد و فرياد، خروش غو) ٢

  : محّل اقامتمُقام) ٤

نوشته شده و بنا به ايـن تلّفـظ، معنـی پيشـنهادی » ُملهی«ی كنكور با تلّفِظ نادرسِت  در اصل دفترچه» َملهی«ی  واژهخطای علمی سـؤال: 

  دهد. می» گو بذله«معنِی » ُملهی«است، اّما » ابزار لهو و لعب«به معنی » َملهی«برای آن قطعاً نادرست است؛ زيرا 

هـای  گذاری، تشديد، سـرهم و جدانويسـی و سـاير ويژگی ايم ـ در حّل سؤاالت معنی و امالی واژه، به حركت كه بارها گفته با وجود اين ـ چنان

گر منظور از آن » بنا«ی  كه امكان بدخوانی وجود داشته باشد؛ مانند واژه ها توّجه نكنيد، مگر اين نگارشی واژه باشد، الزم است بـا » ارمعم«كه ا

  بيايد.» تشديد«ی  نشانه

اند. دفعات تكرار هر كدام: ) مورد سؤال بوده۹۰و  ۸۹های   های سراسری گاج (سال ی مورد سؤال، تاكنون در آزمون واژه ۶هر 

بار ۳بار / سَپردن:  ۵بار / دستور:  ۱۰بار) / عوايد:  ۹بار (مالهی:  ۱بار / ملهی:  ۱۵بار / قهر:  ۲قدوم: 

  : كجاوه، محملهودج :امالی درست واژه  )2( - 4

های سراسری گاج مورد پرسش قرار گرفته است؛ از جمله: عيناً در آزمون» حودج«با امالی نادرسِت » هودج«ی  واژه

۸۹ـ سال  ۹سال سوم ـ آزمون 

  : تعبير، تفسيرويلأت: خيانت، حيله، نيرنگ / غدر :ها امالی درست واژه  )2( - 5

كـاری را جـايز دانسـت؟ و بارهـا در ميـان جمـع  تـوان خيانـت و فريب مردی با چه تـوجيهی می : در آيين جوان]از زبان شير[«تن:معنی م

گر خالف آن [گفتـه داری او (شتر) سخن گفته داری و نّيت خالص و امانت ی عقل و دين ام و درباره (حيوانات) او (شتر) را ستوده ها] عملـی  ام. ا

  »شود. اعتبار می شوم و عهد و پيمانم در نظر همگان بی تناقض در گفتار و انديشه منسوب می انجام دهم، به

های سراسری گـاج مـورد توّجـه بارها و بارها در آزمون» قدر«با امالی نادرسِت » غدر«ی  و واژه» تعويل«با امالی نادرسِت » تأويل«ی  واژه

ها را ببينيد: اند. اين نمونه بوده
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90ـ سال  11سال سوم ـ آزمون   وجود دارد؟  غلط اماليیزير چند  در متن*

.»توقّف روا داشتی .. تعويلچگونه نيامدی و به چه «

90ـ  7سال سوم ـ آزمون   وجود دارد؟  غلط اماليیدر متن زير چند *
...»، صفير مزّين ابليس قدرو هوشياری، براعت از فريب، و «... 

90ـ سال  12دانشگاهي ـ آزمون  پيش  وجود دارد؟ الخطّی و اماليی رسم غلطدر متن زير، چند *

...»و خدئه انديشد  قدری مخدوم كامگار افتد و  ی خائن گناهكار كه در مواجهه و بنده«... 

90ـ سال  15دانشگاهي ـ آزمون  پيش  وجود دارد؟ غلط اماليیدر متن زير چند *

...»ای بر كار كنم  و خدعه قدرو با خود گفت: اگر «... 

90ـ سال  9سال سوم ـ آزمون   وجود دارد؟  غلط اماليیدر متن زير، چند *

...»ی اين شهادت بيرون آری  خود را از عهده قدرحيلت و  حّق نعمت بگذاری و بی « ... 

89ـ سال  8دانشگاهي ـ آزمون   پيش  خورد؟  به چشم می غلط اماليیدر متن زير چند *

...»ترقيب نمايد و نغز عهد را در دل او سبك گرداند، ياران و دوستان را در آتش بال نهد  قدر، هر كه ملك را بر چه«... 

89ـ سال  12دانشگاهي ـ آزمون   پيش  وجود دارد؟  الخطّی غلط اماليی و رسمدر متن زير چند *

...»د، كار پادشاهی خلل پذيرد پيشه ساز قدرنعمت خويش  و چون طريق نغز عهد پيمايد و با ولی«... 

89ـ سال  13دانشگاهي ـ آزمون   پيشوجود دارد؟ غلط اماليیدر متن زير چند *

...»كند و به خلق المی و زحمتی رساند  قدرهركه اسير خواسته گردد و با مردمان «... 

89 ـ سال 15دانشگاهي ـ آزمون   پيش  وجود دارد؟  غلط اماليیدر متن زير چند *

...»دارد كه  ، او را بر آن میقدروفايی و  لكن كمال بی«... 

89ـ سال  13سال دوم ـ آزمون   در متن زير چند غلط اماليی وجود دارد؟ *

...»دشمنان تأخير جايز نبينند  قدرصاحبان خرد در دفع حيله و «... 

90ـ سال  4 دانشگاهي ـ آزمون پيش  وجود دارد؟  غلط اماليیدر متن زير چند *
...»مؤّكد گردد  قدرچه، آن درگاه كه در آن نغز عهد َسُبكی يابد و در تبع چاكرانش مكر و «... 

90ـ سال  18دانشگاهي ـ آزمون  پيش  تری وجود دارد؟  بيش غلط اماليیدر كدام گزينه *

بهره گردم و در اين غرقاب هول درمانم. مرّوت بی كنم و چندان سوابق دوستی و مواثيق يگانگی را محمل نهم، از مردی و قدر) اگر ٤

90ـ سال  6سال سوم ـ آزمون   ؟ ندارددر كدام گزينه، غلط اماليی وجود *

و مكايد رای دشمن هرچند در تضّرع مبالغت نمايد. قدر) اين است داستان حذر از ٢

90 ـ سال 15سال دوم ـ آزمون   ؟ ندارددر كدام گزينه غلط اماليی وجود *
نامحبوب است. قدر) و اين َمَثل بدان آوردم تا بدانی عاقبت مكر نامحمود و خاتمت ١

89ـ سال  8سال سوم ـ آزمون   است؟  نادرستی انتخاب شده  در كدام گزينه واژه*

خوار خـود مبـاش ) دشمن خونـ قدر غدرايمن ز ( جوست چه آيد، از اين نفس كينه ) بر تو هر آن١

89ـ سال  15سال سوم ـ آزمون وجود دارد؟ غلط اماليی گزينه در كدام*

ـــز از ٤ ـــدر) ج ـــتم ق ـــد گش ـــا هرچن  و جف
 

ـــــاری ـــــود و ت ـــــار او را پ ـــــدم ك ندي
 

90ـ سال  6دانشگاهي ـ آزمون  پيش؟ندارددر كدام گزينه غلط اماليی وجود *

و كفران نعمت اتّفاق كردند و پيش شاه رفتند. قدر) و جمله بر اين ١

ها اغلـب بـه  ی اوست كه در آن گرايانه واقع های كوتاه، احساساتی و نيمه تر مرهون داستان شهرت ويليام سيدنی پورتر، معروف به اُ. هنری، بيش  )1( - 6

  پردازد. زندگی مردم فرودست و طبقات پايين جامعه می

  های سرنوشت، چرخ و فلک  ، آواز شهر، راهقلب مغرب، اختيارات: آثار

ها: ر گزینهبررسی سای
  : سيمين دانشورآتش خاموشهای تبعيدشدگان فلسطينی: جبرا ابراهيم جبرا  /   ) بيان دشواری٢

  : آلن رنه لوساژژيل بالس) آزادمنشی و آزادانديشی و طرفدار جّدی اصالحات اجتماعی: ويكتور هوگو  /  ٣
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. هنری«های مربوط به  ای از پرسش نمونه های سراسری گاج: و در آزمون، سبك نويسندگی و آثار ا»اُ

90ـ سال  2دانشگاهي ـ آزمون  پيشاست؟ نادرستو آثار او » ويليام سيدنی پورتر«كدام گزينه در معّرفی 
) معروف به ُا. هنری و متوّلد آمريكاست.۱

اوست. ی گرايانه واقع های كوتاه و احساساتی و نيمه داستان) شهرتش مرهون ۲

كشد. زادگان را با عشقی سرشار به واقعّيت به تصوير می ی اشراف) در آثار خويش زندگ۳

ترين آثار او هستند. ، چرخ و فلك از مهماختياراتهای سرنوشت،  ، آواز شهر، راهقلب مغرب) ٤

به  ١٣٦٣در سال  »صدا با حلق اسماعيل هم«ی شعر خود را با نام  ست. او نخستين مجموعه از شاعران انقالب اسالمی» سّيدحسن حسينی«  )4( - 7

، »گنجشـک و جبرئيـل«از آثار ديگر اوسـت. دفتـر شـعر » بيدل، سپهری و سبک هندی«(ترجمه) و » حّمام روح«، »ها براده«چاپ رساند. 

  است.» سپيد«های عاشورايی وی در قالب شعر  ی سروده مجموعه

گاج اشاره شده است. دفعات تكرار هر كدام: های سراسری های او بارها در آزمون ، آثار و ترجمه»سّيدحسن حسينی«به نام 

بار ٤بار / حّمام روح:  ٣ها:  بار / براده ٩بار / گنجشك و جبرئيل:  ٨صدا با حلق اسماعيل:  هم

  :نام پدیدآورندگان آثار  )2( - 8

محّمـدعلی اسـالمی ندوشـن  :شمهچكوب /  (شرح حال امام محّمد غّزالی): عبدالحسين زّرين فرار از مدرسه: محمود واصفی / الوقايع بدايع

  پور) : قيصر امينمثل چشمه مثل رود(

اند. دفعات تكرار هر كدام: های سراسری گاج مورد سؤال بوده برده در اين سؤال، در آزمون اثر نام ۹هر 

بـار /  ۷بـار / چشـمه:  ۸مدرسـه:  بـار / فـرار از ۴الوقايع:  بـار / بـدايع ۶المحجوب:  بـار / كشـف ۸هايی در آغوش بـاد:  بار / برگ ۵انه ايد: 

اللّمعات: عبدالّرحمان جامی بار / اشّعة ۶المتحّيرين:  بار / خمسة ۵آزادی مّجسمه: 

ها: بررسی سایر گزینه  )4( - 9

و دام (تله، اسباب صيد) ») دد«) دام (جانور وحشی غيردرنده، متضاّد ٢  ) بگذار (قرار بده) و بگذار (رها كن)١

  اد (فعل)) داد (حق) و د٣

  رود. شمار نمی ست و جزء ساختمان واژه به تكواژ تصريفی» بداد«در فعل » بـ«دقّت کنیم: 

های سراسری گاج: در آزمون» جناس«ی  بسامد آرايه

بار ۱بار / دام:  ۴های مورد سؤال: داد:  بار / جناس تام با واژه ۱۷بار / جناس تام:  ۴۳طور كلّی:  به» جناس«ی  آرايه

كنكـور سراسـری ۹) از سـؤال ۳ی ( های سراسری گاج كه با جناس موجود در گزينـه در آزمون» داد«ی  ين نمونه از جناس تام با واژهبه ا

مطابق است، دقّت كنيد:

90ـ  8سال سوم ـ آزمون   ................... .   جز بهوجود دارد، » جناس تام«ی ها آرايه ی گزينه در همه

روان زآن به دو گيتی مر او را شاد شد روشن از آن ميان نوشيروان دادداد عدل و  داد) ٣

: اهرمنـان: اسـتعاره از اسـتعاره: دسـت و دوسـت (جنـاس نـاقص) / جنـاس: دست در دامِن كسی زدن: كنايه از متوّسل شدن به او / كنايه  )1( -10

  شمند : دوستتضادهای ناپاک و پليد /  انسان

های سراسری گاج: ها در آزمون های مطرح در اين سؤال و جزئّيات تكرار آن آرايه

ــه:  ــار ( ۹۰كناي ــِن ... زدن: ب ــت در دام ــار ۷دس ــاس: ب ــار ( ۴۳) / جن ــت: ب ــت و دوس ــار ۴دس ــتعاره: ب ــاد:  ۹۷) / اس ــار / تض ــار ۵۱ب ب

)بار ۵دوست و دشمن: (

  كيميابه  كفر و دين: كيميای كفر و دين: تشبيه »)الف«تشبيه (بيت /  شوق: آهو: استعاره از مع»)ب«استعاره (بيت   )3( -11

  به مشبه  مشبه 
  وجود دارد.» زلف«و » كفر«و نيز » دين«و » رخ«چنين در اين بيت، تشبيهی پنهانی ميان  همتوجه: 

  : شنيدن بو (آميزش دو حّس شنوايی و بويايی)»)ه«آميزی (بيت  حس
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 نافتادبه چنگ /  طفل بازيگوش/  آتش=  به دست افتادن/  نگار شوخ و شنگ/  دل: »)د«اسلوب معادله (بيت 

۱  ۲  ۳  ۱  ۲  ۳  

  ی خسرو و فرهاد) پذير) و شيرين (دختر پادشاه ارمنستان و معشوقه : شيرين (دل»)ج«م (بيت جناس تا

وجود ندارد؛ زيـرا » جناس تام«در مصراع اّول و دوم » نشيري«برخالف نظر طّراح سؤال، ميان » ج«حقيقت اين است كه در بيت خطای علمی سؤال: 

ی مرّكـِب  سـت از واژه در مصـراع اّول، بخشی» شـيرين«رو نيستيم، بلكـه  روبه»  واژه«، اّما در اين مورد مسلّماً با دو »واژه«ست ميان دو  ای جناس رابطه

دسـت و پـا » جناس تام«در مصراع دوم » شيرين«ن بكشيم و به زور (!) ميان آن و توانيم آن را از ساختمان اين واژه بيرو ؛ بنابراين، نمی»دهن شيرين«

  های اخير ابتدا طّراحان آزمون دانشگاه آزاد مرتكب شدند و سپس طّراحان كنكور سراسری هم از آن استقبال كردند! ست كه در سال كنيم! اين اشتباهی

های سراسری گاج: در آزمونها  های مطرح در اين سؤال و جزئّيات تكرار آن آرايه

ــار ( ۹۷اســتعاره:  ــار ۲آهــو اســتعاره از معشــوق: ب ــار ( ۱۲۰) / تشــبيه: ب ــار؛ تشــبيه زلــف بــه كفــر:  ۲تشــبيه رخ بــه ديــن: ب ــار ۲ب ) / ب

)بار ۵شيرين: بار ( ۱۷بار / جناس تام:  ۴۳معادله:  ) / اسلوببار ۷شنيدن بو: بار ( ۳۰آميزی:  حس

رافتمندی (شرافت + مند + ی) / ستمگری (ستم + گر + ی) / اهّمّيت (اهم + يّت) / آزادگی (آزاد + ه + [گـ] ی) / فردوسی : شهای مشتق واژه  )3( -12

  ]واژه ٥[(فردوس + ی) 

  واژه] ۱: شاهنامه (شاه + نامه) [ی مرّكب واژه

ر (بر + ا + بر) / جانبـازی (جـان + بـاز + ی)/ دوستی (ميهن + دوست + ی) / سركشی (سر + كش + ی) / براب : ميهنـ مرّكب های مشتق واژه

  واژه] ٦رادمردی (راد + مرد + ی) / سراسر (سر + ا + سر) [

اند. دفعات تكرار هر كدام: های سراسری گاج مورد تأكيد بوده های مهّم متن سؤال، تاكنون در آزمون ی واژه همه

ــار / ميهن ۴شــرافتمندی:  ــار / سركشــی:  ۱دوســتی:  ب ــار /  ۱ب ــار / ســتمگری:  ۱۴برابــر: ب ــار / جانبــازی:  ۷ب ــار / رادمــردی:  ۱ب ــار /  ۲ب ب

بار ۲بار / فردوسی:  ۷بار / شاهنامه:  ۱۲بار / سراسر:  ۲آزادگی: 

  [يـ] ه (وند)پايه: سه (صفت) + پا (اسم) +  كاره: هيچ (صفت) + كار (اسم) + ه (وند) / هزارساله: هزار (صفت) + سال (اسم) + ه (وند) / سه هيچ  )3( -13

ها: بررسی ساختمان سایر واژه

ــازه ــم) / ت ــفت) + راه (اس ــار (ص ــارراه: چه ــد) / چه ــن) + ی (ون ــوز (ب ــفت) + آم ــو (ص ــوزی: ن ــم) / نوآم ــفت) + وارد (اس ــازه (ص وارد: ت

گستر (بـن) + ی (ونـد) / كمان: رنگ (اسم) + ين (وند) + كمان (اسم) / سرخگون: سرخ (صفت) + گون (وند) / دادگستری: داد (اسم) + رنگين

  دورافتاده: دور (صفت) + افتاد (بن) + ه (وند)

  نواز ملكوتيان بود. صوت قرآنشان روح  ی زندگی و افتخارآميزترين روز عمر نشسته بودند. به انتظار دميدن آخرين سپيده  )2( -14

ها: بررسی سایر گزینه
  گفتند. می   خواندند. ) قرآن می١
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  در برابر تو جان خود را فدا خواهيم كرد.  و وفادار بوديم.ما نسبت به ت

  ی زنبوران كندو در ذكر خدا غرق شدند. چون زمزمه هم   ) در برابر آفريدگار هستی و عظمت آفرينش، برای٣

  آخرين بار چهره به خاک ساييدند.    

  .انداختند ی دشت سايه می های خار در كنار و گوشه كم بوته ) كم٤

  .كردند) گرفتند (جذب می را به خود میروشنی تر  آلود بيش های غم خاک  گشت. رنگ مهتاب به آرامی پهن می فروغ بی

را متّمم فعـل » كنار و گوشه«توان  ) طّراح سؤال، حرف اضافه را طوری در جمله به كار برده كه نمی٤ی ( الف ـ در گزينهخطای علمی سـؤال:  

  است كه حذف شده.» زمين«فعل در اين جمله، چيزی مثل  دانست، بلكه متّمم

آورد، قطعاً و يقينـاً  شمار می به» يک واژه«و روی هم » فعل مرّكب«ـ براساس نظر كتاب درسی كه تركيبات كنايی را ـ از هر نوع كه باشند ـ  ب

چهـره بـه خـاک «) تركيبات كنايِی ٣ی ( ست است. در گزينهاند، نادر دّقتی طرح شده های آن كه در نهايت بی ی گزينه اين سؤال همراه با همه

هـم » به خود گـرفتن«؛ ساختمان فعلِی »سايه انداختن«) فعل مرّكب عبارت است از ٤ی ( اند و در گزينه فعل مرّكب» غرق شدن«و » ساييدن

صـورت  بينِی طّراحان كنكور، سـاختمان آن را بهست، هرچند ما با توّجه به ظاهر های مرّكب نزديک و طرح سؤال از آن غيرعلمی بسيار به فعل

در «ی درست هم، طّراحان سؤال بدون توّجه به تركيب كنايی  نشان داديم. با اين توصيف، بدون شک در گزينه» گذرا به مفعول و متّمم«فعلی 

گذِر جمله تصّور كرده است.» نشستن«، »انتظار نشستن   را فعِل نا
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ای از اشتباهات  شمار آورد، نمونه به» جمله«توان آن را يک  كه به روايتی می» ای كتاب مقّدس!«نيز آوردن عبارت ) ١ی ( ـ بماند كه در گزينه ج

  فاحش در طرح سؤال از موضوعات اختالفی و خارج از كتاب است.

  اعتمادم: اعتماِد من / اميدم: اميِد من  )4( -15

ها: بررسی سایر گزینه
  : به فضل خود دستم [را] گير!) ٢  : ز عفو، نااميدم مكن! ) ١

  : كه هيچ فعالم پسنديده نيست.) ٣

جايی  ) را فقط بر اساس تصّور طّراح سؤال نوشتيم! اّما حقيقت اين است كـه در ايـن گزينـه هـم جابـه٣ی ( شرح گزينهخطای علمی سـؤال:  

هيچ فعـاِل «يعنی » هيچم فعال پسنديده نيست«ست. ضمير وجود ندارد. باز هم ناآشنايی طّراحان با زبان سعدی موجب بدفهمی بيت شده ا

صـورت فعـل  ؛ در اين مورد، ضمير به همراه فعل اسـنادی، روی هـم به»هيچ فعالم پسنديده نيست«كه  ، نه اين»ای ندارم (―ارهاِی) پسنديده

  جايی ضمير بدانيم. شوند و درست نيست آن را مصداق جابه ترجمه می» داشتن«

های سراسری گاج: در آزمون» جايی ضمير جابه«هايی مهم از  نمونه

90ـ سال  7دانشگاهي ـ آزمون  پيش  ................ .  جز بهی بالغی شده است،  موجب پديدآمدن شيوه» جايی ضمير جابه«ها  ی گزينه در همه*

ــينه) با دل سـنگينت آيـا هـيچ درگيـرد شـبی١ ــوز س ــناک و س ــا آه آتش ــبگير م ی ش

ــاکكننـد قصـد هـالک ار می هزار دشـمنم) ٢ ــدارم ب ــو دوســتی، از دشــمنان ن گــرم ت

ــهبينم خبـــرت مـــی ) باغبانـــا! ز خـــزان بی٣ ــرد آه از آن روز ك ــا بب ــل رعن ــادت گ ب

ــت دادیافتادمــت بــه دام) مــرغ بهشــت بــودم و ٤ ــودی و از دس ــل ب ــو طف ــا ت ام اّم

90ـ سال  11دانشگاهي ـ آزمون  پيش  ............... .   جز بهی بالغی شده است،  شيوه جايی ضمير مّتصل موجب پديد آمدن ها جابه ی گزينه در همه*

ــان) ١ ــد ج ــدم قص ــر كن ــدارم گ ــغ ن دري
 

كــام مــن آمــد چــو كــام دوســت روا شــد
 

 از دسـت تـو رود اشكم گر گريبان گيردم) ٢
 

 دامنت گيرم گهی و انصاف جان بسـتانمت
 

) چون موج از كشاكش ايـن بحـر نيلگـون٣
 

فرصـت نيــافتم كــه بگيــرم عنــان خــويش
 

ـــــم ارادت خســـــرو ) می٤ ـــــرود از دل ن
 

ـــان ـــر رودم ج ـــر گ ـــار ز پيك ـــزار ب ه
 

90ـ  11سال سوم ـ آزمون   ............ .   جز بهی بالغی شده است،  آمدن شيوه جايی ضمير مّتصل موجب پديد ها جابه ی گزينه در همه*
كس نه از قدح می كه هـيچ مهرم به لب) ١

 

ــت ز ــه گف ــرزد ب ــار ني ــن دي ــای اي وگوی ابن
 

زلــف پريشــان رودم دل) ور در ســر آن ٢
 

از بهـــر دل خســـته پريشـــان نتـــوان بـــود
 

، در فـراق مكـوشكندم عمـر شتاب می) ٣
 

ام، مشــتاب تــو را كــه از پــس عمــری بديــده
 

شوم به راه تو خاک و در اين غمم كه مبادا) ٤
 

ــار غم ــو آرد صــبا غب ــه كــوی ت ــود مــن ب آل
 

90ـ سال  16دانشگاهي ـ آزمون  پيشی بالغی بيان شده است. بيت ................. اجزای جمله به شيوه جز بهی ابيات  در همه*

خوريم دم به دم از اشك جام خون ) ما می١
 

تا بر لب آن صنم مـی گلگـون گرفتـه اسـت
 

ــو جانــب مــا را  گيــر٢ ــه خــط ت ) گفــتم ب
 

فـــتآن هـــم طـــرف روی نكـــوی تـــو گر
 

) سيل مالمت رسيد، كوه غـم از جـا ببـرد٣
 

صبح قيامت دميد، وين شـب هجـران نرفـت
 

ــــتشـــوق تـــو ام بـــاز گريبـــان گرفـــت) ٤ ــــان گرف ــــد و دام ــــك دوان آم اش

   ،اروپا ادبیو  فكری یها ، آشنايی با مكتبانديشهدر قلمرو  تــــازه ی عناصــــر، ورود فرهنگیو  اجتماعی، روابط سياسی درپی پیی ها دگرگونی  )4( -16

جمع نشانه     اليه مضاف  صفت  صفت  ي جمع نشانه  اليه مضاف  صفت  ي نكره نشانه  اليه مضاف  صفت  صفت  صفت  صفت  ي 

 كوتاهی ها ويژه داستان ، بهداستانیی  سادهی ها، با نثرمنثوری ها را در نوشته هــا  آنشد كه تأثير  ايرانیی  در جامعه یــــاتــــتحّولساز  زمينه

  صفت  جمع ي نشانه  صفت  صفت  جمع ي نشانه  صفت  جمع ي نشانه  جمع ي نشانه    اليه مضاف  صفت  نكره ي نشانه  جمع  ي نشانه  اليه مضاف  

  )ی پسين وابسته ٣٠شاهد هستيم. ( دهخدا مردمیو  پرتحّرکو طنز  زاده جمال

 اليه مضاف  صفت  صفت  اليه مضاف  
  »دوستی مندش«: مدارا و نفی )٤ی ( مفهوم گزينه  )4( -17

  : دعوت به سازش و مداراها مفهوم مشترک بيت سؤال و ساير گزينه
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توانـد بـا سـاير  ) انتخاب مبهم و سردرگم طّراح سؤال است. برخالف نظر طّراح، اين گزينه هم، به تعبيری می٤ی ( گزينهخطای علمی سؤال:

  تر دانست. ) را بايد پاسخ مناسب٤ی ( ی اّول، ناچار گزينه نهمفهوم باشد؛ به هر حال، با توّجه به تناسِب روشِن سه گزي ابيات هم

های سراسری گاج: و دو نمونه از آن در آزمون» سازگاری و مدارا«مفهوم 

89ـ سال  17دانشگاهي ـ آزمون  پيش؟ندارداشاره » جويی و مدارا دعوت به آشتی«كدام گزينه به مفهوم*
) چو كاری برآيد بـه لطـف و خوشـی١

به نرمی ز دشمن توان كـرد دوسـت ) ٢

) ايمن ز دشمنيم كه با دشمنيم دوست٣

ســت ) مبخشــای بــر هــر كجــا ظالمی٤

كشــی؟ چــه حاجــت بــه تنــدّی و گردن

چو با دوست سختی كنی دشمن اوسـت

بنيــان زنــدگی بــه مــدارا گذاشــتيم

سـت كه رحمـت بـر او جـور بـر عالمی

90ـ سال  16دانشگاهي ـ آزمون  پيش  تناسب معنايی دارد؟ ٰی فرعوَن ِاّنُه طَغٰی فَُقوال َلُه قَْوالً َلّيناً ِاذهبا ِالی  ی شريفه كدام گزينه با آيه*
به هر كه با تو كند دشـمنی، مـدارا كـن) ز ســنگ خــاره دم تيــغ زود برگــردد٣

 : رنج جدايی و دست نيافتن به معشوق)٣ی ( مفهوم گزينه  )3( -18
  : مرگ ظاهری!ها و ساير گزينه مفهوم مشترک عبارت سؤال

اسـت، اّمـا » نقش تظاهر در رهايی از گرفتاری و رسيدن به مقصـود«ی تظاهر به مردن و مفهوم آن  عبارت سؤال دربارهخطای علمی سـؤال:  

  فانی!ست كامالً عر و اين مفهومی» ست نفی وجود ماّدی موجب زندگی ابدی«گويند كه  ) به روشنی می٤) و (٢)، (١های ( گزينه

ست؛ بنابراين، طّراح سؤال متأّسفانه نـه »نفی وجود ماّدی«)، ٤) و (٢)، (١های ( و در گزينه» مرگ ظاهری«در صورت سؤال، » مرگ«منظور از 

های مختلـف فعـل  و شـكل» مـرگ«ی  ها درک درستی نداشته و برای يافتن تناسب معنايی، تنها بـه دنبـال واژه از عبارت سؤال و نه از گزينه

  بوده است.» ردنم«

  كند. ارزش مشغول نمی های كوچک و بی بستگی كه به حقيقتی ارزشمند برسد، خود را با دل : كسی )١ی ( مفهوم مشترک بيت سؤال و گزينه  )1( -19

ها: بررسی مفهوم سایر گزینه

  ی عاشق در پيشگاه معشوق ) ناچيزی هديه٣  جنس / بازگشت به اصل ) تناسب با هم٢

  نيازِی) معشوق از عاشق ) استغنای (بی٤

كه نـام وادی » توحيد«ی  ست به واژه ی درست، كافی شود. برای تشخيص گزينه ناميده می» وادی حيرت«ششمين وادی از هفت وادی عرفان   )3( -20

  كند: می طور معّرفی ست توّجه كنيد. عطّار نيشابوری در پايان وادی پنجم ـ كه وادی توحيد باشد ـ وادی ششم (حيرت) را اين قبلی

  بعد از اين وادّی حيرت آيدت  /  كار دايم درد و حسرت آيدت«

  مرد حيران چون رسد اين جايگاه  /  در تحّير مانده و گم كرده راه

  »هرچه زد توحيد بر جانش رقم  /  جمله گم گردد از او گم نيز هم!
و كار تو [در اين مرحله] درد و حسـرت هميشـگی در عشـق پيش روی توست » حيرت«بعد از اين وادی (وادی توحيد)، وادی  معنی ابیات:

او (سـالک)  ی قبل] بـر جـان هرچه توحيد [در مرحلهكند.  ماند و راه را گم می رسد، سرگردان می زده چون به اين وادی می است. انسان حيرت

  شود! سرگردان میهم در اين وادی حيران و » حيرت«شود، به طوری كه خوِد  نگاشته بود، همه از او گرفته می

ها: بررسی سایر گزینه

  هوشی بود : وادی هفتم (فقر و غنا) ) عين وادّی فراموشی بود  /  لنگی و كّری و بی۱

  ) گر بسی بينی عدد گر اندكی  /  آن يكی باشد در اين ره در يكی : وادی پنجم (توحيد)۲

  فتاد : وادی چهارم (استغنا)پايان  ) گر در اين دريا هزاران جان فتاد /  شبنمی در بحر بی۴

  : ضرورت باقی گذاشتن نام نيک از خود)١ی ( مفهوم مشترک بيت سؤال و گزينه  )1( -21

ها: مفهوم سایر گزینه

  ) ترجيح نيكی باطنی بر نيكی ظاهری٣  بجای نيكی از ديگران در برابر اعمال بد خود ) توّقع نا٢

  ) توأم بودن غم و شادی ٤

دانلود سواالت و پاسخنامه تشریحى کنکور سراسرى www.3gaam.com  موسسه مشاوره و برنامه ریزى 3گام

دانلود سواالت و پاسخنامه تشریحى کنکور سراسرى www.3gaam.com  موسسه مشاوره و برنامه ریزى 3گام



گوار و رنج)٣ی ( سؤال و گزينه مفهوم مشترک عبارت  )3( -22   آور : راضی بودن به شرايط نا

ها: مفهوم سایر گزینه

  كند. ای بر اساس سرشتی كه طبق آن پرورده شده عمل می ) هر پديده١

  ی تنّفر و آزار ممدوح / معشوق است. دستی مايه ) تهی٢

  ) وصال در گرو توانگری عاشق است.٤

ای از اين مفهوم: بار / نمونه ۵های سراسری گاج:  در آزمون» نشينی با دنياپرستان مپرهيز وارستگان از ه«بسامد مفهوم 

89ـ سال  11دانشگاهي ـ آزمون  پيشتری دارد؟ كدام گزينه با مفهوم عبارت زير تناسب معنايی كم*
االسـالم ت و تجّمـل رايـج در دسـتگاه صـدرالّدين شيخگذشت، اّما اين فقر اختياری را بر مكن موالنا) با قناعت و گاه با قرض میزندگی خود او («

»داد. داد و از آن هيچ گونه ناخرسندی نشان نمی ترجيح می

فرمانی كنـی دولت آن باشـد كـه حـق را بنـده) ١

ــد ) ٢ ــا زنن ــر و فن ــت فق ــه دم ز دول ــان ك آن

) دولــت فقــر خــدايا بــه مــن ارزانــی دار٣

ـــر دل٤ ـــی غي ـــا رســـم غن آزاری نيســـت ) ت

قـــر بنشـــينّی و ســـلطانی كنـــیبـــر ســـرير ف

پا زننـــد بـــر پادشـــاهی دو جهـــان پشـــت

كاين كرامت سـبب حشـمت و تمكـين مـن اسـت

از بهــــر فقيــــر چــــاره جــــز زاری نيســــت

  ها برای رسيدن به پختگی : ضرورت تربيت و تحّمل سختی)٢ی ( مفهوم گزينه  )2( -23

  كند. : حال عاشق را تنها عاشق درک میها مفهوم مشترک ساير گزينه

های سراسری گاج مورد سؤال بوده است. اين دو نمونه را ببينيد: بار در آزمون ۱۴» تقابل پختگی و خامی«مفهوم 

تری دارد؟ قرابت معنايی كم» هوش نيست  /  مر زبان را مشتری جز گوش نيست محرم اين هوش جز بی«كدام گزينه با بيت *

89ـ سال  8دانشگاهي ـ آزمون  پيش
خورده حكايـت كـنم ز دسـت جراحـت م) به زخ١

) شب فراق كه داند كه تـا سـحر چنـد اسـت؟!٢

پـذير نيسـت ست درد عشـق كـه درمان ) دردی٣

) حديث عشـق ندانـد كسـی كـه در همـه عمـر٤
 

درسـت مالمــت كنـد چــو مـن بخروشــم كـه تن

مگر كسـی كـه بـه زنـدان عشـق در بنـد اسـت

از جــان گزيــر هســت و ز جانــان گزيــر نيســت

ــــه ســــر ن ــــه باشــــد در ســــرايی راب كوفت

90ـ سال  8سال سوم ـ آزمون تری دارد؟ گزينه با بيت زير تناسب معنايی كم كدام*

هــر كــاو شــراب فرقــت روزی چشــيده باشــد«
 

»دانــد كـــه ســـخت باشــد قطـــع اميـــدواران
 

 خورده حكايـت كـنم ز دسـت جراحـت ) به زخم١
 

درســت مالمــت كنــد چــو مــن بخروشــم كــه تن
 

 ق كـه دانـد تـا سـحر چنـد اسـت؟!) شب فرا٢
 

مگر كسـی كـه بـه زنـدان عشـق در بنـد اسـت
 

ــی كــاو كشــته٣  ســت ی عشــق اســت زنده ) دل
 

ـــرده ـــاو م ســـت ی درد اســـت مرده كســـی ك
 

ــــه باشــــد در ســــرايی را ) حديث عشق ندانـد كسـی كـه در همـه عمـر٤ ــــه ســــر نكوفت ب

بستگی به دنيا  : نكوهش دل)٤ی ( مفهوم گزينه  )4( -24

  : تقابل عشق و عقلها م مشترک ساير گزينهمفهو

  ست:»دنيا«با توّجه به بيت پيش از آن در ديوان ناصر خسرو، » او«) مرجع ضمير ٤ی ( در گزينهدقّت کنیم:

  ست همانا ست جهان صعب و فريبنده؛ مر او را  /  هشيار و خردمند نُجسته ديوی

  بر اثر او به تمّنا گر هيچ خرد داری و هشياری و بيدار  /  چون مست مرو

  مندی، حّتی به پيامی از معشوق ترين بهره : راضی بودن به كم)١ی ( مفهوم گزينه  )1( -25

  : قناعت و مناعت طبع (بلندنظری)ها و ساير گزينهسؤال مفهوم مشترک عبارت 

ی انحرافـی سـؤال و زيركـی طـّراح،  ی نكته نهكننده است و اين مسئله البّته نه نشا در عبارات سؤال، گمراه» قناعت«ی  وجود واژهدقّت کنیم:

  ها در طّراحی سؤال است. ی ناآشنايی ايشان با عبارات چندمفهومی و لزوم پرهيز از آن بلكه نشانه
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كه در مورد سـؤاالت امـالی متنـی شـرح داده شـد ـ جايگـاه  های سراسری ـ چنان در آزمون» تحريف«ی  مسئلهالف)  خطای علمی سؤال:

خبـری از  انـد. ناآشـنايی بـا زبـان شـعر و بی های شعری اتّفـاق افتاده ها در نمونه تريِن اين تحريف ترين و به يادماندنی ! اّما عجيبای دارد ويژه

های شعرِی عالی برای موضوعاِت آرايه و قرابت معنايی، موجب شده طّراح سؤال گاهی برای تحميل يک مفهوم به بيت، گاهی برای دست  نمونه

خواه تغيير دهد! اين تغيير هيچ ارتباطی  ها يک يا چند واژه را به دل جناس تام و ناقص و گاهی هم بدون هيچ دليلی، در برخی بيتو پا كردن 

ست كه گاهی مصراع اّول يک بيـت،  های متعّدد برای يک بيت ندارد. وسعت اين تحريف به حّدی به احتمال بدخوانِی بيت يا وجود نسخه بدل

  ی شاعری ديگر است!!! ر و مصراع دوم سرودهی يک شاع سروده

  شده است!» آزِ فزونی«در مصراع دوم، موجب توليد تركيب حشوآميزی به نام » فزونی«و » آز«بين » و«) از اين پرسش نيز حذف ٢ی ( در گزينه

جـا كـه  خـورد. از آن بـه چشـم می» ورباشـ«همان است كه در نام غذاهايی ماننـد » با«است و اين » آش«در زبان فارسی » با«يكی از معانی ب) 

) مشكل بيت را حل كنـد؛ ٤ی ( بينند، طّراح سؤال سعی كرده با آوردن معنِی واژه در پايان گزينه های درسی خود نمی داوطلبان اين واژه را در كتاب

بـه كنايـه » خـوان در خـوان«و » باغ در باغ«هم، مانند  »با در با«با توّجه به مفهوم بيت، معنی بسيار مرّفه و تشريفاتی دارد. » با«كه،  غافل از اين

  »!!!آش در آش«شود، چه برسد به  نماد ناز و نعمت محسوب نمی» آش«كه امروز  ؛ درحالی»سرشار از ناز و نعمت«يعنی 

ک محلّی، مناسبتی، حاضری و  وجه كـاربرد تشـريفاتی نـدارد؛  آيد و به هيچ شمار می به» (!) دوِر همی«آش در ميان ايرانياِن امروز، نوعی خورا

  رود!!! كار می به» سرباز«به معنی كنايِی » خور آش«ست و به همين معنی هم در تركيب  كيفّيتی ارزشی و بی بلكه برعكس، در مواردی نماد بی

  يُحاِسُب ـ علی كثرتهم ـ يَْرُزُقُهمْ کلمات کلیدی:   )4( -26

ها: ی کلیدها در گزینه مقایسه

  ها] [رد ساير گزينه». ُمحاِسب: حسابرس«است، نه اسم فاعل كه معادل عربی آن » ُمفاعَل↨«، فعل مضارع معلوم از باب »كند اسبه میيُحاِسُب: مح«

  ها] [رد ساير گزينه» ها علی كثرتهم: با وجود بسيار بودن تعداد آن«

  )]٣ی ( نه مضارع مجهول. [رد گزينه فعل مضارع معلوم است» يَْرُزُق «، فعل »دهد ها را روزی می يَْرُزُقُهْم: آن«

  شعرُت ـ يُقهقه ـ يسخر مّني ـ عصياني ربّيکلمات کلیدی:   )2( -27

ها: ی کلیدها در گزینه مقایسه

  )]٣ی (  ، فعل ماضی است نه فعل مضارع. [رد گزينه»َشعرُت: احساس كردم«

  اصالً ترجمه نشده است.» َشعرُت «) فعل ١ی ( ضمناً در گزينه

  ها] است. [رد ساير گزينه» للغائب«ی  ، فعل مضارع رباعی مجّرد است نه فعل ماضی؛ و صيغه»زند : قهقهه میيَُقْهِقهُ «

  )]٣) و (١های ( است. [رد گزينه» للغائب«ی  ، فعل مضارع است نه فعل ماضی؛ و نيز صيغه»كند يَْسخر مّني: مرا مسخره می«

  )]٣) و (١های ( تركيب اضافی است نه فعل. [رد گزينه» عصياني«، »عصياني َربّي: نافرمانی از پروردگارم«

  قد تََعلَّْمُت ـ أن ال أعجل ـ معاتب↨ ـ َذنْبکلمات کلیدی:   )1( -28

ها: ی کلیدها در گزینه مقایسه

  ها] ی متكلّم وحده است. [رد ساير گزينه ، معادل فعل ماضی نقلی فارسی و صيغه»ام قَْد تََعلَّْمُت: ياد گرفته«

  ها] شود. [رد ساير گزينه ، فعل مضارع منصوب معادل مضارع التزامی ترجمه می»عجَل: كه ... عجله نكنمأن ال أ«

  )]٣) و (٢های ( [رد گزينه» معاتب↨: سرزنش كردن«

  ها] هصورت تركيب اضافی نيامده است. [رد ساير گزين )] ثانياً: نكره است و به٢ی ( ، اّوالً: مفرد است. [رد گزينه»َذنٍْب: گناهی«

  ٨٩سال دانشگاهی اختصاصی انسانی ـ  پيش ٩آزمون  ١٥٨و تست  ٦عمومی انسانی ـ آزمون دانشگاهی  پيش ٢٩مشابه تست 

ها: ی صحیح سایر گزینه ترجمه  )1( -29

ن را خارج خانـه ما آپس اخالقياتی كه «مفرد است نه جمع. » أمّ «الغير است. و نيز  ی متكلم مع مضارع و معلوم و در صيغه» نشاهدُ «) فعل ٢

  ».است مادری تربيت  نتيجه كنيم، مشاهده می
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بـه همـين خـاطر «ديگر جـدا كـرده اسـت.  موصوف و صفت را از يک» المجتمع«اليه  است كه مضاف» إصالح«صفت » الحقيقيّ «ی  ) كلمه٣

  ».باشد جامعه بر زن متمركز می حقيقیمعتقديم كه اصالح 

  .»استدر خدمات اجتماعی  ديگر زن مشاركتشهای  و از مسئوليت». «المرأة«صفت است نه » مسؤوليات«صفت » األخری) «٤

ترجمـه » ايـن سـؤال«صـورت  معرفـه اسـت به» هذا السـؤال«كند؛  فعل را منفی نمی جا پس در اينفيه است  بر سر فعل ماضی مفعول» لّما«  )1( -30

  شود. صورت ماضی استمراری ترجمه می به ،اضی استم(―نُت) كه فعل ی قبل  فعل جملهبا توجه به » يشغل«ضمناً  شود. می

  .»كرد مشغول میفكر مرا  اين سؤالپيوسته  بودمكه طفلی  زمانی«): 1ی ( ی صحیح گزینه ترجمه

  تر است. ) از نظر مفهوم به اين سؤال نزديک٢ی ( گزينه» كارد. چينی (بذر) كينه می همانا سخن«ی سؤال:  ترجمه  )2( -31

ها: ی گزینه ترجمه

  »كند. چين چه بد است، زيرا او تو را از دوستانت دور می انسان سخن) «١

كند. بدگويی چه زشت است! همانا آن بذرهای كينه را ميان مردم می) «٢   »پرا

اين  چين هيزم ماند كه سخن صورت سؤال نزديک است زيرا در آن گفته شده اختالف بين دو نفر به آتشی می ) نيز به٤ی ( مفهوم گزينهتوجه: 

ی صحيح باشد و نيز قابل ذكر  تواند گزينه پاشد؛ بنابراين اين گزينه نيز می كند يعنی بذر كينه و تفرقه را ميان آن دو نفر می تر می آتش را بيش

  گرفته شده است.» إّن النميم↨ تزرع الضغين↨«اين بيت از نظر مفهومی معادل عبارت  ٩٠است كه در آزمون آزمايشی سنجش فروردين 

٨٩سال ـ  ٢سوم انسانی ـ آزمون  ٢٨مشابه تست 

  دهد ـ به نااميدی ـ قلبش ـ نفوذ كند فقط ... اجازه میکلمات کلیدی:   )3( -32

ها: ی کلیدها در گزینه مقایسه

  )]٤) و (١های ( [رد گزينه» به نااميدی: لليأس«   )]٤) و (٢های ( [رد گزينه» دهد: إنَّما يَْسَمحُ  فقط ... اجازه می«

  )]٤) و (١های ( ؛ تركيب اضافی است. [رد گزينه»لبش: قلبهق«

  )]٢ی ( ، اّوالً: مضارع منصوب است. ثانياً: معادل مضارع مثبت است. [رد گزينه»نفوذ كند: أن يتسّربَ «

٩٠دانشگاهی عمومی انسانی ـ سال  پيش ٧ـ آزمون  ٧٦و تست  ٥ـ آزمون  ٧٦تست و  ٨ـ آزمون  ٨٢مشابه تست 

٩٠دانشگاهی اختصاصی انسانی سال  پيش ١٦آزمون  ١٧٠ت تسمشابه 

تركيب وصـفی اضـافی اسـت و نيـز » تكاليف درسيمان«به همراه فعل مضارع است. ضمناً » ال«مضارع منفی است و معادل آن » توانيم نمی«  )4( -33

  شود. استعمال می» كه تا، تا اين«ه معنای از ادات ناصبه و ب» حّتی«عالمت نكره نيست بلكه مصدری است، » مهمانی«در » ی«دقت كنيد  

ياف↨ِ أْن نَْذهََب إلی  واجباتنا المدرسّي↨بسبب كثرة  النقدرُ نَحُْن « تعریب صحیح عبارت:   ».الضِّ

  ی درک مطلب: ترجمه

كنون در طول سفر خود پرنده كه خطری او را  ون اينكند) بايستد، بد چه كه برق از آن عبور می ای كه بر روی كابلی (آن ای را ديده آيا تا

شـوند! چـرا؟!  گرفتگـی نمی ها دچار برق آيند اما آن های برق فرود می كنيم پرندگانی را كه بر روی سيم تهديد نمايد؟ پس بسيار مشاهده می

كز توليد از طريق دو كابل به منازل منتقل می گرداند، و  ها را برمی ی آنآورد و ديگر ها را می دو، الكترون  شود كه يكی از آن انرژی برق از مرا

گرفتگی شود به ناچار بايد با دو سيم در تماس باشد و يا با سيم نيروی برق و زمـين درتمـاس باشـد! پـس بـه  كه پرنده دچار برق  برای اين

، زيرا بـرق های برق در تماس باشد همين خاطر برای هر شخصی كه بايستد در حالی كه با زمين در تماس است، خطرناک است كه با سيم

كند! از سيم به زمين از بين بدنش عبور می

) ٢ی ( گردانـد، بنـابراين گزينـه كنـد و ديگـری برمی ها را به مقصـد حمـل می در متن گفته شده، كه دو كابل مجزا وجود دارد كه يكی الكترون  )2( -34

  مفهومی صحيح نيست. از نظر» اند! ديگر چسبيده ای بين دو كابل وجود ندارد، بلكه آن دو به يک فاصله«

ها: ی سایر گزینه ترجمه

  های توليد برق است! ) منبع كابل، كارخانه١

  گرداند. كار رفته در مقصدها را بر می های به ) يكی از دو كابل الكترون٣

  كه كابلی را كه در آن برق است را لمس كنيم! كند در حالی كه كفشی مناسب بپوشيم خطری ما را تهديد نمی ) زمانی٤
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تواند برق را  گيريم زمين می های برق برای كسی كه در تماس با زمين است، خطرناک است، بنابراين نتيجه می در متن گفته شده تماس با كابل  )3( -35

  منتقل كند.

ها: ی گزینه ترجمه

  دهند! ) دو كابل يک كار واحد را انجام می٢  شوند! گرفتگی نمی گاه دچار برق ) پرندگان هيچ١

  ) انتقال برق با يک سيم ممكن است!٤  تواند برق را منتقل كند! می) زمين ٣

............«  شود زيرا آن نمی گرفتگی ايستد دچار برق ای كه بر روی كابل برقی می پرنده«اشتباه كدام است؟   )2( -36

گر پرنده روی يک كابل برق بايستد دچار برق گرفتگی نمی بر يک سيمی كه در آن برق جريان ) «٢ی ( نهشود، بنابراين گزي در متن گفته شده، ا

  برای جای خالی مناسب نيست.» ايستد دارد نمی

ها: ی گزینه ترجمه

  ايستد! ) بر كابلی كه در آن برق است نمی٢  باشد! ) در اين هنگام در تماس با زمين نمی١

  اشد!ب ) در آِن واحد با دو كابل در تماس نمی٤  ايستد نه دو كابل! ) بر يک كابل می٣

  های ديگر بحث كرده باشد. های برقی است هرچند كه مابين مطلب در مورد گزينه موضوع اصلی متن بيان كاركرد كابل  )1( -37

ها: ی گزینه ترجمه

  گرفتگی برای انسان و پرندگان. ) بيان خطرات برق٢    های برق. ) بيان كيفيت عمل كابل١

  ها بايستند. ه پرندگان كه بر كابل) عدم اجازه ب٤    های برقی. ) توضيح خطرات كابل٣

كِزِ اإلنتاِج إلَی الَمنازِِل ِمن ِخالِل سلَكيِن، أحَُدهُما يَحِمُل اإللكتروناِت!« گذاری کامل عبارت: حرکت  )1( -38   »تَنْتَِقُل الطَّاقَُ↨ الَكهربائّيُ↨ ِمن َمرا

ها: دالیل رد سایر گزینه

  باشد.) كتروناِت (مفعول و منصوب به اعراب فرعی كسره است، چون جمع مؤنث سالم میإل ) إلكتروناتَ ٢

كزَ  ) تُنتَقُل ٣ كِزِ (مجرور به حرف جر است هرچند كه غيرمنصرف است ولی به  تَنتِقُل (فعل الزم و معلوم از باب افتعال است.) / مرا مرا

  پذيرد.) خاطر مضاف واقع شدن حركت كسره را می

  الطاقَُ↨ (فاعل و مرفوع است.) ) الطاقَ↨ِ ٤

  »ُمْخِطٌر َعلَی أيِّ َشْخٍص يَِقُف ُمالِمساً األرَض أْن يَلُمَس أسالَك الَكْهَرباِء!« گذاری کامل عبارت: حرکت  )4( -39

ها: دالیل رد سایر گزینه

  است.)» مفاعل↨«ُمالِمساً (اسم فاعل از ثالثی مزيد باب  َمساً ) َمال١

  است.)» أن«يَلُمَس (فعل مضارع منصوب به حرف ناصبه  يَِقُف (خالی از حروف ناصبه است بنابراين بايد مرفوع باشد.) / يَلُمُس  ) يَِقَف ٢

  يَلُمَس  يَلُمُس  ) /نيز ندارد.» ال«شخٍص (دليلی برای نپذيرفتن تنوين ندارد يعنی نه مضاف واقع شده و نه غيرمنصرف است ضمناً  ) شخصِ ٣

ها: دالیل رد سایر گزینه  )4( -40

  »خطرٌ «فاعله  المستتر» هو«مبني للمعلوم / نائب فاعله ضمير  ) مبني للمجهول١

  بزيادة حرف واحد من باب تفعيل ) بزيادة حرفين من باب تفّعل٢

  االسم الظاهر» خطرٌ «فاعله  االسم الظاهر» خطرٌ «مبني للمعلوم / نائب فاعله  متعدٍّ / مبني للمجهول ) الزم٣

ها: دالیل رد سایر گزینه  )3( -41

  المستتر» هو«فاعله ضمير  »شخص«مجّرد ثالثي / فاعله  ) مزيد ثالثي من باب إفعال١

  الزم ) متعدٍّ ٢

  مجّرد ثالثي ) مزيد ثالثي من باب إفعال٤

ها: دالیل رد سایر گزینه  )1( -42

  مشتق و اسم فاعل ) مشتق و اسم مفعول٢

  حال مفردة و منصوب ) تمييز نسب↨ و منصوب٣

  حال مفردة و منصوب مشتق و اسم فاعل / تمييز نسب↨ و منصوب ) مشتق و اسم مفعول٤
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  نی هستند.همواره مب» للمخاطبات«و » للغائبات«ی فعل مضارع  است و دو صيغه» للغائبات«ی  صيغه» يَتَعاونْنَ «فعل مضارع   )2( -43

  معرب هستند.» يَبَْعْث ـ يُنِْفُقوَن ـ يُِحࠩبوَن ـ يَتَّقي«های:  ولی فعل

  اِنَْزَوْت (اعالل به حذف) اِنَْزَواتْ  فعل ماضی لفيف مقرون است كه حروف دوم و سوم آن علّه است. زوي (اِنَْفَعلَْت): اِنَْزَويَتْ » اِنَْزَوتْ «فعل   )3( - 44

ها: بررسی سایر گزینه

  ) أرَِث (ورث: معتّل و مثال)١

  ) اِْستَغِْن (غني: معتّل و ناقص)٢

  ) يَْهتَُدوَن (هدي: معتّل و ناقص)٤

های باال تنها يک حرف علّه دارند.  بنابراين فعل

  پذيرد: بگيرد، در اعراب جّر، حركت كسره را می» ال«كه  ضاف واقع شود يا اينهرگاه اسم غيرمنصرف (االسم الممنوع من الصرف) م تذکّر مهم:  )2( -45

  گيرد.) است و چون مضاف واقع شده كسره می» أقرب«اليه و مجرور) / أبعد (معطوف به  ِمْن + أَقَْرِب (مضاف و مجرور به حرف جّر) + البيوِت (مضاف

ها: بررسی سایر گزینه

ممدود زائد دارند غيرمنصرف هستند هرچنـد كتـاب درسـی بـه آن » الف«چون » ُعظماء«و » ُعلماء«(صفت)؛  ) إلی ُعلماَء (موصوف) عظماءَ ١

  ای نكرده است. اشاره

  ) بِمدارَس و مشاهَد (موصوف) خضراَء (صفت)٣

  ) بِمصابيَح (موصوف) جميلٍ↨ (صفت)حمراءَ ٤

ی  پذيرد و اين درحـالی اسـت كـه در گزينـه ای غيرمنصرفی باشد كه كسره میای را انتخاب كنيد كه دار در صورت سؤال خواسته شده گزينه توجه:

  مجرور به حرف جر با اعراب اصلی است.و پذيرد  غيرمنصرف است و چون مضاف واقع شده پس كسره را می» فضائل«) نيز ١(

  ) را پذيرفت.٢( ی توان با اغماض گزينه اما چون در اين گزينه نيز غيرمنصرفی داريم كه كسره قبول نكرده می

اليه و محّالً مجرور / َعْذبٌَ↨: خبر و مرفوع / مفيدٌة: معطوف و مرفوع به تبعيـت / بالّنسـبِ↨: جـاّر و مجـرور /  مضاميُن: مبتدا و مرفوع / ها: مضاف  )4( -46

  للطّالب: جاّر و مجرور

ها: بررسی سایر گزینه

  مبتدای مؤّخر جمله، خبر مقّدم / كتٌب: ) في مكتب↨: جاّر و مجرور شبه١

  جمله خبر مقّدم مرفوع محّالً / كتٌب: مبتدای مؤّخر ) هناك : ظرف يا مفعول فيه (للمكان) و منصوب محّالً و شبه٢

  ) لَها: جاّر و مجرور، خبر مقّدم / أنواٌع: مبتدای مؤّخر٣

٩٠سال ـ  ١٦دانشگاهی عمومی انسانی ـ آزمون  پيش ٤٥مشابه تست 

ها: هبررسی سایر گزین  )1( -47

  باشد ضمير نيز بايد مذّكر بيايد.) مذّكر می» عمل«فيه (چون مرجع ضمير  تَْستَمّري / فيها تُحاوِلي / تَستمرَّ  تَْرَضي / تُحاوِلْ  ) تَْرَض ٢

  تَْستَمّري تُحاوِلي / تستمرَّ  تَْرَضي / حَاَولْتِ  تِ ) َرِضي٣

  نبايد زمان فعل تغيير كند يعنی مضارع به ماضی تبديل شود. تذکّر:

  فيه تُحاوِلي / فيها عملك / حَاَولْتِ  تَْرَضي / عملها ) َرِضيتِ ٤

٨٩سال ـ  ٣سوم انسانی ـ آزمون  ٥٠مشابه تست 

  »اللّيل«اليه و مجرور / الّنهار: معطوف و مجرور بالتبعّي↨ للمعطوف عليه  اللَّيِْل: مضاف  )3( -48

  فيه و منصوب هستند. مفعول» اللَّيَل، بَيَْن، ِعنْدَ « ولی كلمات

دانشـگاهی پيش ١١ـ آزمـون  ٢٤٩سوم انسانی و تست  ٧ـ آزمون  ٤٧و تست  ٣ـ آزمون  ٤٧و  ٢٨های  و تست ٢ـ آزمون  ٤٧مشابه تست 

١٨ـ آزمون  ٤٩و تست  ١٤ـ آزمون  ٧٤اختصاصی انسانی و تست 
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َف: فعل و فاعل آن ضم  )4( -49   اليه و محّالً مجرور / الوطنّيَ↨: نعت و منصوب به و منصوب به كسره / نا: مضاف منتجاِت: مفعول» / نَحْنُ «ير مستتر نَُعرِّ

ها: بررسی سایر گزینه

  » الّناقالتِ «الكبيرِة: نعت و مجرور به تبعّيت از » / منعوت«) الناقالِت: مجرور به حرف جّر ١

  »األشجار«الربيعّيِ↨: نعت و مجرور به تبعّيت از » / وتمنع«اليه و مجرور  ) األشجاِر: مضاف٢

  » / منعـوت«اليه و مجـرور  ــ أسـتاذات: مضـاف» فئـات«الّدراسـّي↨: نعـت و مجـرور بـه تبعيـت از » / منعـوت«اليه و مجرور  ) فئات: مضاف٣

  الفاضالت: نعت و مجرور

٩٠دوم انسانی ـ سال  ١٥ـ آزمون  ٣٥انسانی و تست  دانشگاهی عمومی پيش ٥ـ آزمون  ٧٣و تست  ١٦ـ آزمون  ٤٩مشابه تست 

  در اين گزينه واو عاطفه است:» وَ «  )4( -50

  »كارمند مشغول كارهايش بود و به سخنم اعتنا نكرد.«

ها: بررسی سایر گزینه

  (َو: حرف جاّره و قسم)» من هيچ مشكلی ندارم. به خدا سوگندای مادرم؛ چرا تو نگران هستی، ) «١

  (َو: واو حاليه)» به خوبی آن را نفهميده بود. كه در حالیآموز سخن معلّم را تصديق كرد  نشاين دا) «٢

  (َو: واو حاليه)» تنها هستی. كه در حالیای كودكم؛ شب از خانه خارج مشو ) «٣

٩٠سوم ـ سال سال  ٧ـ آزمون  ٤٠تست و  ٩٠دانشگاهی ـ سال  پيش ١٧ـ آزمون  ٤٤تست مشابه 

قرار دارد و به عنوان عضوی در آن نظام  تر در دل نظام بزرگهر نظام كوچک  طولی، پيوستگیدر   )2( -51

تر قرار دارد و  تر در خدمت و طول نظام بزرگ ای كه هدف نظام يا جزء كوچک كند؛ به گونه عمل می

 تركيـب«ی  ترين هـدف برسـد. بنـابراين جملـه تر تا به برترين و بزرگ آن نيز در خدمت جزء بزرگ

ی  ی اجزاء هر كدام در يک رتبه يابد كه مجموعه زمانی تحقق می» ای از اجزاء با حفظ رتبه مجموعه

گانه باشند و نسبت به ديگری در رتبه » حفـظ رتبـه«تر قرار گيرنـد و عبـارت  ی باالتر يا پايين جدا

، عرضیگی دار بودن اجزای مجموعه است كه اين همان ارتباط طولی است. در پيوست  گويای مرتبه

ديگر نيسـتند و بـرای رسـيدن بـه هـدفی بـا  قرار دارند و جزئی از يـک ديگر در كنار يکها  نظام

تحقـق بخشـيدن بـه يـک هـدف بـا تركيـب «ی  ديگر ارتباط و همكاری دارند. عكـس جملـه  يک

زنـد. از دقـت در تصـوير كتـاب در  پيوستگی عرضی را رقـم می» ای از اجزاء با حفظ رتبه مجموعه

 ارتبـاط عرضـی در بدن دستگاه تنفس ها از جمله بينيم كه هر كدام از دستگاه می ٢٢ی  صفحه

دارد.  ارتباط طـولیها  تر از خود قرار دارد كه با ساير بخش در بدن در دل نظام بزرگ سلول دارد و

  )٢٢ی  (سال دوم ـ صفحه
تـوان  يک بخش يا شیء به تنهايی معنايی ندارد مثالً نمیبرای عرضی  ی طولی يا را رابطهيالبته اين سؤال از نظر مفهومی دارای اشكال است ز

ی دستگاه تنفس با دستگاه ديگری همچون دستگاه گـوارش را  توان رابطه میبلكه  ؛ای است گفت كه دستگاه تنفس به تنهايی دارای چه رابطه

ی  كه در كتاب درسی دستگاه تنفس در شكل مربوط به رابطه طراح محترم تنها به علت اينرسد  به نظر میبررسی كرد كه از نوع عرضی است. 

گر بخواهيم رابطه ی عرضی دانسته درحالی ر رابطهگ عرضی آمده است، وجود دستگاه تنفس در بدن را بيان ی دستگاه تـنفس و بـدن را بـا  كه ا

  است نه عرضی. كه دستگاه تنفس جزئی از بدن است، اين رابطه از نوع طولی جايی هم بررسی كنيم، از آن

  پذير است. سؤال از دقت در مفهوم جمالت درس امكان اينپاسخ به 

  ٥آزمون  ٩٠و تست  ١٠آزمون  ٨٩مشابه تست 
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طبق اين آيات بـاالترين » ها و نهرها در جايگاه حق نزد فرمانروايی با اقتدارند. همانا پرهيزكاران در باغ«فرمايد:  ی قمر می سوره ٥٥و  ٥٤آيات   )3( -52

كی از آن است. » عند مليك مقتدر«است كه عبارت » مقام قرب وجودی«گاه برای انسان، جاي   )٤٣ی  (سال دوم ـ صفحهحا

انّما يأمركم بالّسوء و الفحشاء و ان تقولوا علی اهللا ما التعلمون، (شيطان) شما را بـه بـدی و زشـت كـاری «فرمايد:  ی بقره می سوره ١٦٩ی  آيه

گاهانـه سـخن گفـتن «گر  ، بيان»ان تقولوا علی اهللا ما التعلمون«عبارت » دانيد، بگوييد. چه را نمی ی خدا آن ربارهدهد و اين كه د فرمان می ناآ

  )٤٥ی  (سال دوم ـ صفحهاست. » خداوند  ی درباره
  پذير است. پاسخ به بخش اول سؤال از دقت در انديشه و تحقيق و قسمت دوم از دقت در ترجمه و مفهوم آيه امكان

  ٧آزمون  ٨٧شابه تست م

هـر كـدام از مـا هنگـام خـواب،  رؤياهای صادقه:) ١اند از:  اند عبارت دو مورد از داليلی كه دانشمندان بر وجود بعد غيرمادی انسان ذكر كرده  )1( -53

) ثابت بـودن خـود: وقتـی ٢كنند.  ها مطابق با واقعيت هستند و از يک رويداد خارجی حكايت می كنيم كه برخی از آن رؤياهايی را مشاهده می

شـود. خيـر،  كنند كه مقصود اين است كه روح آدمی دچار هـيچ تغييـری نمی انسان ثابت است، برخی گمان می» روح«و » من«شود  گفته می

 تجزيـه و تحليـل» روح«يـا » مـن« گوييم روح ثابت است، منظور اين است كـه بنابراين وقتی می پذيرد. روح آدمی تغييرات بسياری می
فاذا سّويته و نفخت فيـه مـن «فرمايد:  ی ص می سوره ٧٢ی  گردد. آيه شود و به چيز ديگری تبديل نمی و فرسوده و مستهلک نمی پذيرد نمی

گـردد كـه  مفهـوم می  از دقـت در آيـه» روحی فقعوا له ساجدين، چون او را بياراستم و از روح خود در او دميدم پس برای او به سجده درآييد.

  )٥٣تا  ٥١(سال دوم ـ صفحات برخورداری از بعد غيرمادی انسان و وجود روح در اوست.  معلولفرشتگان به آدم  ی سجده

  پذير است. ی علت و معلولی ميان مفاهيم آن امكان پاسخ به اين سؤال از دقت در متن كتاب و مفهوم آيه و تبيين رابطه

  ١٢آزمون  ٨٠و تست  ٧آزمون  ٨٩مشابه تست 

دهد كه هنگامی كه مرديد  ايعدكم انكم اذا مّتم و كنتم تراباً و عظاماً انّكم مخرجون، آيا به شما وعده می«فرمايد:  ی مؤمنون می سوره ٣٥ی  آيه  )4( -54

اين كه اشراف قوم، پـس از مـردن انسـان و در خـاک فـرو رفـتن او و » شويد؟ و خاک و استخوان شديد (باز) شما (از خاک) بيرون آورده می

  است. » انكار معاد جسمانی«شمردند، همان  ده شدن جسم، بيرون آمدن آن را در روز رستاخيز بعيد میپوسي

گر از بشری مثل خودتان اطاعت كنيد، قطعاً در آن صورت زيان «فرمايد:  ی مؤمنون می سوره ٣٤ی  آيه و لئن اطعتم بشراً مثلكم انّكم اذاً لخاسرون، و ا

  )٦٦ی  م ـ صفحه(سال دواست. » پيروی غيرسودمند از پيام آوران الهی«دانستند، همان  كاری می اين كه اشراف پيروی از پيامبران را زيان» كاريد.
دالیل نادرستی سایر موارد:

به تفكر » شويم ميريم و زنده می ان هی اّال حياتنا الدنيا نموت و نحيا، جز اين زندگی دنيای ما، چيزی نيست؛ می«ی مؤمنون:  سوره ٣٧ی  آيه

  مادی نسبت به مرگ و اين كه مرگ پايان زندگی است، اشاره دارد.

بـه » كارترين مردم در كارها چـه كسـانی هسـتند؟ هل ننّبئكم باألخسرين اعماالً، آيا به شما خبر دهيم كه زيانقل «ی كهف:  سوره ١٠٣ی  آيه

  اشاره دارد.» كارترين افراد و سرنوشت آنان زيان«

  پذير است. پاسخ به اين سؤال از دقت در انديشه و تحقيق كتاب و توجه به معنا و مفهوم آيات امكان

ای انجـام  پروردگارا! مرا باز گردانيد. شايد كار شايسته«گويد:  ها برسد، می گاه كه مرگ يكی از آن آن«فرمايد:  ی مؤمنون می سوره ١٠٠و  ٩٩آيات   )3( -55

گـاهی انسـان افـزون می از اين آيات برداشت می» ام. چه را در گذشته ترک كرده دهم آن گـردد و نسـبت بـه  شود كـه در عـالم بـرزخ، درک و آ

گاهی میهای ان كاستی ای انجـام  خواهد كه او را به دنيا بازگرداند تا كار شايسته يابد. به همين دليل است كه از خداوند می جام وظايف خويش آ

  )٨٠و  ٧٩(سال دوم ـ صفحات دهد و فرصت از دست رفته را جبران نمايد. 

ها: دالیل نادرستی سایر گزینه

گاهی از اعمال » شود. آن چه پس از خود كسب كرده است، با خبر میدر آن روز انسان از آن چه پيش فرستاده و ) «١   پيام: ظرف تحقق و آ

  ماتقدم و ماتأخر، عالم قيامت است.

پيـام: پـس از مـرگ و تـا قبـل از » شوند. شان برزخی است تا روزی كه برانگيخته می گويد و در پی ! اين صرفاً سخنی است كه او می هرگز) «٢

  شود. ی عمل نيست و درخواست كافران برای جبران اعمال رد می شوند و برزخ دوره د عالمی به نام برزخ میها وار قيامت، انسان
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ما در زمين «گويند:  می» در چه حال بوديد؟«گويند:  اند، می گيرند در حالی كه ستمكار به خويش همانا كسانی كه فرشتگان جانشان را می) «٤

  كنند. نفس خويش در عالم برزخ، گناهان خود را به علت مستضعف بودن توجيه میپيام: ظالمان به »» مستضعف بوديم.

  پذير است. پاسخ به اين سؤال از دقت در معنا و مفهوم آيات امكان
گهان آن«فرمايد:  ی يس می سوره ٥١ی  آيه  )1( -56 شـدن  زنـده» شـتابند. ها (―افران) از قبرها به سوی پروردگارشـان می و در صور دميده شود پس نا

يـا ويلنـا مـن «گوينـد:  ، كافران پس از خروج از قبرها می ٥٢ی  گيرد. سپس در ادامه در آيه صورت می نفخ صور دومها پس از  ی انسان همه

ايـن همـان چيـزی اسـت كـه  چه كسی ما را از آرامگاهمان برانگيخـت؟بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمان و صدق المرسلون، وای بر ما 

پـس آنـان «فرمايـد:  ی زمر می سوره ٦٨ی  است. آيهنخست گروه اين سخن گفتار » حمان وعده داده بود و فرستادگان راست گفتند.خداوند ر

  )٩٢و  ٨٧صفحات ـ (سال دوم يابد.  شوند و معاد جسمانی تحقق می ها زنده می ی انسان ، همهنفخ صور دومپس از » نگرند. ايستاده می

  پذير است. ی آيه و تطبيق آيات با وقايع مربوط به قيامت امكان در انديشه و تحقيق كتاب و دانستن ادامه پاسخ به اين سؤال از دقت

  ١٧آزمون  ٥٥مشابه تست 

آدميـان را » رحمان«با همين اسم » و رحمتی وسعت كّل شیء«خدای رحمان موجودات را آفريد و رحمتش را در همه جا گستراند و فرمود:   )2( -57

ت به آنان را خدمت به خود برشمرد. گروهی به خدا دل سپردند و راه اطاعت پيمودند و برخی محبت و رحمتش را از ياد بردند و آفريد و خدم

راه سرپيچی پيش گرفتند. خداوند درهای بازگشت را به رويشان گشود، ابتدا خود به سويشان رفت؛ ياد خـود را در دلشـان انـداخت تـا شـايد 

كنندگان از غفاريت خداست و  خود را به نمايش گذاشت. گشودن درهای بازگشت به روی توبه» غّفار«گونه اسم  ند. بديندوباره به سويش رو كن

كی از آن است. آيه» كنندگان را دوست دارد. اّن اهللا يحب الّتوابين، همانا خدا توبه«ی  آيه ی بقره گرچـه در كتـاب نيامـده امـا  سوره ٢٢٢ی  حا

  پذير است. پاسخ به اين سؤال از دقت در متن كتاب و مفهوم آن امكان )١٢٢ی  (سال دوم ـ صفحهه است. طراح از آن سؤال داد
ی خودنمايی و جلب توجه ديگران قـرار ندهـد و  شود انسان اندام ظاهری خود را وسيله يک حالت روحی و فضيلت اخالقی است كه سبب می عفاف  )4( -58

ای خودنمايی كند كه سرانجام  گذارد به گونه ای كنند. انسان عّزتمند، عفيف هم هست؛ يعنی عّزتمندی او نمی استفاده  گونه سوء ديگران نتوانند از او هيچ

  .عفاف برخاسته از عّزت استشود كه  های آلوده قرار گيرد. از اين جمالت برداشت می ی جلب توجه نگاه آن تحقير در جامعه باشد يا وسيله

شود حقارت و  كند كه موجب می است، بدان معناست كه وی عظمت و صالبتی در خود احساس می» عّزت نفس«گويند كسی دارای  وقتی می

 )١٣٩و  ١٣٨(سال دوم ـ صفحات پستی را نپذيرد و تن به شكست و زبونی ندهد. 
  پذير است. اين سؤال از دقت در متن كتاب و مفهوم آن امكان بهپاسخ 

  ٢آزمون  ٨٦و تست  ١٧آزمون  ٥٧مشابه تست 

پندارند ـ ربا نيست، بلكه پرداخت زكات و انفـاق اسـت؛  گونه كه برخی می كند كه راه درست افزايش ثروت ـ آن قرآن كريم مردم را راهنمايی می  )4( -59

ن امـر اشـاره دارد و ی روم به ايـ سوره ٣٩ی  گيرد. آيه ی كار و شكوفايی اقتصادی شكل می يابد و روحيه زيرا با اين كار، جامعه از فقر نجات می

چـه بـه  و ما ءاتيتم من رباً ليربو فی اموال الّناس فاليربو عند اهللا و ما ءاتيتم من زكاة تريدون وجه اهللا فاولئك هم المضعفون، آن«فرمايد:  می

پردازيـد كـه خشـنودی خـدا را  میچه را به عنوان زكـات  ی افزايش نزد خدا نيست و آن پردازيد تا در اموال مردم فزونی يابد مايه عنوان ربا می

  )١٨٣و  ١٨٢(سال دوم ـ صفحات » اند. كنند) دارای پاداش مضاعف كنيد، پس آنان (―ه چنين عمل می طلب می
  پذير است. پاسخ به اين سؤال از دقت در متن كتاب امكان

  ١٤آزمون  ٩٧مشابه تست 

آفريده است و آن را به  حكيمانهكند. هر مخلوقی را برای هدفی  و عبث خلق نمیخدای جهان، خالقی حكيم است؛ يعنی هيچ موجودی را بيهوده   )1( -60

و اهللا اخـرجكم مـن بطـون «ی نحـل:  سـوره ٧٨ی  در نظام خلقت است. آيـه عام و همگانیكند. پس، هدايت يک اصل  سوی هدفش هدايت می

دانسـتيد و  كه چيـزی نمی های مادرانتان بيرون آورد در حالی ما را از شكمامهاتكم التعلمون شيئاً و جعل لكم الّسمع و االبصار و االفئدة، خداوند ش

ی  مؤيد هدايت عمومی انسان با اعطای توانايی تعقل و تفكر (با اشاره به اعطای ابزارهای تفكر) است. آيه» ها و دل قرار داد. برای شما گوش و چشم

  )١٨و  ١٧، ١٦(سال دوم ـ صفحات گر هدايت تشريعی انسان با ارسال كتاب است.  نبيا...» انا انزلنا عليك الكتاب للناس «ی زمر:  سوره ٤١
  پذير است. پاسخ به اين سؤال از دقت در متن كتاب و موضوع آيات كه هر كدام مبين كدام نوع هدايت است، امكان

  ١٠آزمون  ١٠٣و تست  ٥آزمون  ١٠٦مشابه تست 
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  )١١ی  (سال سوم ـ صفحهدهند.  نيازها، قسمتی از اين نياز را تشكيل می  يازهای انسان است و هر يک از آنجامع ن» كشف راه درست زندگی«نياز به   )2( - 61

يهدی للتی «با عبـارت » دهد. كند و به مؤمنان بشارت می قطعاً اين قرآن به آن (آيينی) كه استوارتر است، هدايت می«ی اسراء:  سوره ٩ی  آيه
  .گر اين نياز است بيان» هی اقوم

گاه باشيد كه با ياد خدا دل هايشان با ياد خدا آرام می كسانی كه ايمان آورده و دل«ی رعد:  سوره ٢٨ی  آيه بـا عبـارت » گيرد. ها آرام می گيرد. آ

  )٢٥ی  (سال سوم ـ صفحهاست. » امنيت و آرامش در زندگی«گر نياز به  بيان» اال بذكر اهللا تطمئن القلوب«
  پذير است. ت در متن درس و انديشه و تحقيق كتاب امكانپاسخ به اين سؤال از دق

  ٥آزمون  ٤٦مشابه تست 

و ما كان لمؤمن و المؤمن↨ اذا قضی اهللا و رسوله امراً ان يكون لهم الخيره، و بر هيچ مرد و زن مؤمنی روا نيست كـه چـون «ی احزاب:  سوره ٣٦ی  آيه  )1( -62

  اشاره دارد.واليت و سرپرستی جامعه برای اجرای قوانين الهی به » ان به ميل خود عمل كنند.خدا و پيامبر او به كاری فرمان دهند در كارش

كذلك ارسلناك فی اّم↨ قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذی اوحينا اليك، ايـن چنـين تـو را فرسـتاديم در ميـان «ی رعد:  سوره ٣٠ی  آيه

از دريافت وحـی و رسـاندن آن بـه مـردم بـه » چه را به تو وحی كرديم. آنان بخوانی آنامتی كه پيش از ايشان مردمان ديگری بودند تا بر 

  )٦٧و  ٦٦سال سوم ـ صفحات قلمروهای رسالت پيامبر (ص) اشاره دارد. (
  پذير است. پاسخ به اين سؤال از دقت در موضوع آيات امكان

(و انذر عشـيرتك االقـربين،  خويشان خود را انذار كنداد در يک دعوت آشكار، از بعثت گذشته بود كه خداوند به پيامبر دستور دسه سال حدود   )3( - 63

ی اسالم با آنان سـخن گفـت و  هاشم را دعوت كرد و درباره رسول خدا (ص) چهل نفر از بزرگان بنیی انذار)  آيهخويشاوندان نزديكت را هشدار ده: 

ی مهمانـان  همه» ی من در ميان شما باشد؟ دهد تا برادر من، وصّی من و خليفه كمک میيک از شما مرا در اين راه  كدام«در پايان به آنان فرمود: 

مـن يـار و يـاور تـو «طالـب (ع) گفـت:  علی بـن ابیدر ميان سكوت آنان كه به پيروزی و گسترش دين پيامبر اميدی نداشتند، سكوت كردند. 

  )٨٣ی  سال سوم ـ صفحهميد نداشتن به پيروزی و گسترش دين بود. (لذا سكوت خويشان پيامبر (ص) معلول ا» خواهم بود، ای رسول خدا

  پذير است. پاسخ به اين سؤال از دقت در متن كتاب امكان

  ٨آزمون  ٥٣مشابه تست 

اند و كـافران را  مان آوردهو ليمحص اهللا الّذين ءامنوا و يمحق الكافرين، تا خداوند پاک گرداند كسانی را كه اي«فرمايد:  ی آل عمران می سوره ١٤١ی  آيه  )2( -64

يابی بـه  دسـت«گـردد كـه  كند (انتم االعلون) مفهوم می قبل از آن كه از شكوه و سربلندی مسلمانان صحبت می آياتاز اين آيه و » نابود و تباه سازد.

  .است» ها از ناخالصیپاک شدن «گر  بيان» ليمحص: تا پاک گرداند«عبارت » ها است شكوه و سربلندی در گرو پاک شدن از ناخالصی

گر شما را زخمی رسـد آن گـروه را «فرمايد:  ی آل عمران خطاب به مسلمانان می سوره ١٤٠ی  آيه ان يمسسكم قرح فقد مّس القوم قرح مثله، ا

ردد كـه گـ كنـد (و هـدی و موعظـ↨) مفهـوم می از اين آيه و آيات قبل از آن كه از هدايت مسـلمانان صـحبت می» نيز زخمی مانند آن رسيد.

  است.  »های راه هدايت سختی«گر  بيان» يمسسكم قرح: شما را زخمی رسيد«عبارت » های آن است. ی قبول راه هدايت، قبول سختی الزمه«

بـه  پنداريـد كـه ام حسبتم ان تدخلوا الجّن↨ و لّما يعلم اهللا الّذين جاهدوا منكم و يعلم الصابرين، آيـا می«ی آل عمران:  سوره ١٤٢ی  پيام آيه

ها علـت  هـای الهـی و سـختی اين است كه امتحان» كه خدا معلوم نكرده است كسانی از شما را كه جهاد كردند. شويد در حالی بهشت وارد می

  )١٠٧و  ١٠٦سال سوم ـ صفحات ی رسيدن به پاداش الهی، مجاهده در راه حق است. ( شناخته شدن مجاهدان در راه حق است و الزمه
  پذير است. از دقت در معنا و مفهوم آيات امكان پاسخ به اين سؤال

  ١١آزمون  ١٠٧و تست  ٧آزمون  ١٠٨مشابه تست 

هـای  فراهم آمدن كتاب، »اقدامات مربوط به مرجعيت علمی«ی امامان در پاسخ به مسائل جديد و نيازهای نو در قالب  ی حضور سازنده ثمره  )؟( -65

ای از  از شـيخ طوسـی نمونـه» التهذيب«از مرحوم صدوق و » من اليحضره الفقيه«ت كه كتاب ی اطهار (ع) اس ی ائمه بزرگ در حديث و سيره

  )١٢٤ی  (سال سوم ـ صفحههاست.  آن

كمـان ١اند از:  ها عبارت كردند، برخی از آن خود، از اصولی تبعيت میمجاهده در راستای واليت ظاهری امامان در  ) معرفـی ٢) عدم تأييد حا

گاهی بخشی به مردم ٣برحق خود به عنوان امام    های درست مبارزه ) انتخاب شيوه٤) آ
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كمان را متناسب با شرايط زمان بر می امامان شيوه ی بزرگوار ما از زمان امام سجاد (ع) بخشـی از  گزيدند، بر همين اساس، ائمه ی مبارزه با حا

) ٤ی ( ائمـه (ع) اسـت. امـا گزينـه ده در راستای واليـت ظـاهریمجاهبردند. اين امر در قالب  پيش می» تقيه«ی خود را بنابر اصل  مبارزه

ها، از  ی گزينه اين سؤال به دليل غلط بودن همهباشد.  ها، صحيح نمی اقدامات مربوط به مرجعيت علمی را آورده است. لذا هيچ يک از گزينه
  )١٢٩و  ١٢٧سوی سازمان سنجش حذف شده است. (سال سوم ـ صفحات 

  ها غلط است! ی گزينه باشد، زيرا همه پذير نمی از دقت در متن كتاب هم امكانپاسخ به اين سؤال 

كـه: هـر مـاجراجوی  داشته است، عبارت اسـت از اينمعلوم بودن مشخصات امام زمان (عج) و حضور ايشان در جامعه يكی از فوايدی كه   )2( -66

  خورند. شود و مردم هوشيار فريب او را نمی می كاری كه بخواهد خود را مهدی موعود معرفی كند، به زودی شناخته فريب

كار و خّناسان مدعی مهدويت موعود، معلول حضور مهدی (عـج) و  رسوايی ماجراجويان فريب«لذا اين عبارت بيان ديگری است از اين جمله: 

  )١٥٠ی  (سال سوم ـ صفحه» معلوم بودن مشخصات امام زمان (عج) در طول دوران غيبت است.
  پذير است. ن سؤال از دقت در متن كتاب امكانپاسخ به اي

  ٧آزمون  ١١٢مشابه تست 

داشـته » مشروعيت«ی اسالمی را دارد كه: اوالً شرايط مربوط به رهبری را كه دين معين كرده است، دارا باشد و  كسی شايستگی رهبری جامعه  )1( -67

داشته باشد. يعنی كسی كه عالوه بـر داشـتن شـرايط رهبـری » مقبوليت« باشد. ثانياً چنين كسی بايد مورد قبول و پذيرش مردم قرار گيرد و

گاهی و شناخت او را قبول داشته باشند (مقبوليت).  )١٧٤ی  (سال سوم ـ صفحه(مشروعيت) مردم با آ
ها: دالیل نادرستی سایر گزینه

  ری را كه دين معين كرده، ندارد.) اين گزينه تنها مقبوليت را بيان كرده است، زيرا هر فقيهی شرايط مربوط به رهب٢

  ) اين گزينه تنها شرايط مربوط به رهبری (مشروعيت) را بيان كرده است.٣

  ) اين گزينه شرايط مرجع طبق سخن امام صادق (ع) را بيان كرده است.٤

  پذير است. پاسخ به اين سؤال از دقت در متن كتاب امكان

  ١٢آزمون  ١١٩مشابه تست 

آيند و شركتی را به  مانند يک شركت تجاری، اداری يا صنعتی نيست كه در آن چند نفر برای رسيدن به منافع مشترک گرد هم مینهاد خانواده   )4( -68

  است. ی خلقت انسان الزمهو  نهاد طبيعیآورند. خانواده يک  وجود می

ديگر نيازمند ساخته  ها قرار داده و به يک ده در وجود آنهای تكميل كنن جا كه خداوند زن و مرد را برای زندگی در كنار هم آفريده، تفاوت از آن

مندی مناسـب از  ، بلكه برای ايفای نقش تكميلی در خانواده و جامعه و بهرهها به معنی برتری ذاتی يكی بر ديگری نيست اين تفاوتاست. 

  )٢١١و  ٢١٠(سال سوم ـ صفحات های متفاوت آن دو است.  توانمندی
  پذير است. دقت در متن كتاب امكانپاسخ به اين سؤال از 

گوييم كه هـر فعلـی و هـر كـاری در  میتوحيد افعالی اند از: توحيد ذاتی، توحيد صفاتی و توحيد افعالی. در  سه بعد دارد كه عبارت توحيد نظری  )3( -69

ال حول وال قـوة اّال بـاهللا «وست كه عبارت ی ا شود به اذن و اراده ی آثاری كه از مخلوقات ظاهر می جهان، متكی به نيرو و قدرت خداست و همه
 )٢٩و  ١٧دانشگاهی ـ صفحات  (پيشحاكی از آن است. » هيچ جنبش و نيرويی نيست مگر به عنايت خداوند بلند مرتبه و بزرگ العلّی العظيم،

  ٨آزمون  ٧٧مشابه تست 

كنـد،  های اخـالص را محكـم می تدريج كه انسـان رشـته به الص است.ی اخالص، عدم نفوذ شيطان در انسان و يأس او از فرد با اخ اولين ثمره  )2( - 70

 ٢٤ی  خداونـد در ايـن مـورد در آيـه تواند در وی تـأثير بگـذارد. شود تا جايی كه به هيچ وجه نمی توانايی شيطان در وسوسه كردن كم می

ين، اين گونه باز گردانديم از او بدی و زشت كاری را چرا كـه او كذلك لنصرف عنه السوء و الفحشاء انّه من عبادنا المخلَص«فرمايد:  ی يوسف می سوره

باشد و هشـداری اسـت بـه انسـان كـه راه نجـات،  های شيطانی می لذا اين آيه حاكی از نجات انسان شايسته از وسوسه» از بندگان مخلَص ما بود.

  پذير است. امكان  از دقت در متن كتاب و مفهوم آيهپاسخ به اين سؤال  )٣٨و  ٣٧دانشگاهی ـ صفحات  (پيشآراستگی به اخالص است. 

  ١٣آزمون  ٦١مشابه تست 

دانلود سواالت و پاسخنامه تشریحى کنکور سراسرى www.3gaam.com  موسسه مشاوره و برنامه ریزى 3گام

دانلود سواالت و پاسخنامه تشریحى کنکور سراسرى www.3gaam.com  موسسه مشاوره و برنامه ریزى 3گام



ی استغفار، در حـال تكـرار مـداوم گنـاه، نـه تنهـا  است. اظهار ندامت ظاهری و گفتن كلمه »تصميم بر عدم بازگشت به گناه«قدم دوم توبه   )1( -71

المسـتغفر مـن «ين استغفاری در كالم امام رضا (ع) آمـده كـه فرمـوده اسـت: كند. اثر بدتر چن خاصيت می پذيرفته نيست، بلكه استغفار را بی

بربّه، كسی كه از گناه استغفار كند و در عين حال انجامش دهد، مانند كسی است كه پروردگـارش را مسـخره كـرده  ئالذنب و يفعله كالمستهز

  )٥٣و  ٥٢دانشگاهی ـ صفحات  (پيش» است.

  پذير است. ضوع حديث امكانپاسخ به اين سؤال از دقت در مو

  ٩آزمون  ٦٥مشابه تست 

خداوند سرچشمه  حكمتی الهی ايجاد شده است. تقدير از علم و  است كه با اراده تقديرات الهی يكی ازی موجود ميان اشياء،  ی جاذبه رابطه  )1( -72

رود.  يز العليم، و خورشيد به سوی قرارگاه خـود مـیو الّشمس تجری لمستقرلها ذلك تقدير العز«ی يس:  سوره ٣٨ی  ی شريفه گيرد كه آيه می

  )٧٠و  ٦٩دانشگاهی ـ صفحات  (پيشمؤيد آن است. » ی خدای عزيز عليم است. ی تعيين شده آن، اندازه

  پذير است. پاسخ به اين سؤال از دقت در متن كتاب و موضوع آيات امكان

  ٩آزمون  ٦٨مشابه تست 

ی نقـاط جهـان، بـه خصـوص در  رسول خدا (ص) مبارزه با تبعيض نژادی و امتيازات اشرافی بود كه در همه های عدالت خواهی يكی از جنبه  )3( -73

ی امتيازات اشرافی را لغو كرد و هيچ قومی را بر قوم ديگر برتر ندانست و اين پيام خداونـد  های بزرگ آن روز رواج داشت. ايشان همه امپراتوری

كم، ای مـردم مـا يا ايّ «را به مردم ابالغ كرد كه:  كرمكم عند اهللا اتقـا كم شعوباً و قبائل لتعارفوا اّن ا كم من ذكر و انثی و جعلنا ها الّناس انّا خلقنا

  ترين شـما نـزد خـدا ديگر را بشناسيد. به راستی كه گرامی شما را از يک مرد و زن آفريديم و شما را ملت ملت و قبيله قبيله قرار داديم تا يک

  )٩٩و  ٩٨دانشگاهی ـ صفحات  (پيشساير آيات از خارج از كتاب آمده است. ». تبا تقواترين شماس

  پذير است. پاسخ به اين سؤال از دقت در متن كتاب و موضوع آيات امكان

  ١٠آزمون  ٧٩مشابه تست 

  )١٢٠ی  اهی ـ صفحهدانشگ (پيشبود.  عدم اختصاص علم به طبقه يا قشری خاصی اسالمی  های فرهنگ علمی دوره يكی از ويژگی  )4( -74

همواره وجود داشت كه بـا تعقـل در  نگر جريان ظاهرگرا و سطحیهايی نيز بود. يک  بالندگی علمی در تمدن اسالمی، گرفتار مشكالت و آفت

 نمـود. تـالش می فالسـفه و حكمـای اسـالمیشمرد و برای منزوی كـردن  كرد، اجتهاد و استنباط احكام دين را جايز نمی دين مخالفت می

  )١٢٨ی  دانشگاهی ـ صفحه  (پيش
  پذير است. پاسخ به اين سؤال از دقت در متن كتاب امكان

  ١١آزمون  ٨١و تست  ١٥آزمون  ٥٦مشابه تست 

ای به حقوق، قانون، ساختار حكومت و دولت پديد آمد  ی جديد، توجه گسترده گيری دوره پس از گذر كشورهای اروپايی از قرون وسطی و شكل  )2( -75

گاهی به قانون و حقوق كه  قرون وسطیدر  حاكميت نامطلوب كليساالعملی در برابر  وماً عكسكه عم ی آثـار اسـالمی  ابتدا با ترجمهبود. آ
  فوايدی برای تمدن جديد داشت. اتفاق افتاد،

ی ايـن را داشـتند كـه  های سياسی و قـوانين و مقـررات فقـط دغدغـه به علت نگاهی كه در تمدن جديد به انسان، دين و حكومت شد، نظام

ی  ها را در شـيوه ديگر زندگی كنند. مطابق اين ديدگاه، هيچ قانون الهی وجود ندارد كـه انسـان آميز در كنار يک طور مسالمت ها بتوانند به انسان

ی سياسی و قوانين اجتماعی ها تر نظام نام دارد، زيربنای بيش »ليبراليسم«زندگی هدايت كند و برای آنان جهت تعيين نمايد. اين انديشه كه 

  )١٥٦و  ١٥٥دانشگاهی ـ صفحات  (پيش جوامع كنونی غرب است.
  پذير است. پاسخ به اين سؤال از دقت در متن كتاب امكان

  ١٤آزمون  ٨٢مشابه تست 
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 جا برسيم. شد، ما سوار قطار شديم تا به موقع به آن چون داشت دير می  )2( -76
ی  ی علت جملـه كننده ی اول بيان ی علت و معلولی برقرار است و در واقع جمله دانشگاهی است. بين دو جمله رابطه اين سؤال مربوط به درس اول پيش

  كنيم. ی صحيح انتخاب می ها آمده، پس آن را به عنوان گزينه در گزينه as) فقط asو  because  ،sinceدوم است. از بين حروف ربط علت (

كه) يـک  كه، تا اين (تا، تا وقتی untilی  ها نشده است. كلمه ای به آن ط هستند كه در مباحث گرامری كتابتان اشاره) دو حرف رب۳) و (۱های ( گزينه

ی متفـاوتی نسـبت بـه  رو) از نظر گرامـری در دسـته (بنابراين، از اين soی  خورد. كلمه حرف ربط زمان است كه از لحاظ معنايی به اين جمله نمی

توانـد اول جملـه آورده  گـاه نمی گيرد. اين حـرف ربـط هيچ ايد، قرار دارد و به عنوان حرف ربط نتيجه مورد استفاده قرار می حروف ربطی كه خوانده

ی ديگری هـم قبـل از آن وجـود  ی ديگری قبل از آن آمده باشد. در اين سؤال جای خالی در اول جمله آمده است و جمله كه جمله شود، مگر اين

ی  خورد. بـا گزينـه استفاده كنيم. از لحاظ معنايی هم اين حرف ربط به جمله نمی soی  توانيم از حرف ربط نتيجه رامری نمیندارد، پس از لحاظ گ

  نيست. مناسبكه) برای تكميل اين جمله  (تا، تا اين so thatدانشگاهی آشنا شديد. حرف ربط هدف  پيش ۶) هم كه در درس ۴(

مورد مانند كنكـور از ٥مورد تست داشتيم كه در  ١٦دانشگاهی در  حروف ربط درس اول كتاب پيشهای سراسری گاج از  امسال در آزمون

دانشـگاهی امسـال مقطـع پيش ٣حروف ربط علت به عنوان جواب صحيح استفاده شده بود. به عنوان مثال، به تشابه تست زير كه از آزمـون 

انتخاب شده است و سؤال كنكور توجه كنيد:

.......... it was getting late, we decided to go home. 

1) While 2) If 3) When 4) As

ها را ببينيم. كه آن اند كه ما متنفريم از اين كننده قدر خسته اين افراد آن  )1( -77

تـوانيم از  لی فقـط میآمده است، پس در جای خا» thatی كامل +  جمله«دانشگاهی است. بعد از جای خالی  اين سؤال مربوط به درس چهارم پيش

so  ياsuch  استفاده كنيم. چون بعد ازtoo  وenough مصدر با «توانيم  فقط میto «ی كامل +  جمله«توانيم از  بياوريم و نمیthat « .استفاده كنيم

بعد از جای خالی اسـم   ين جمله،الزامی است. ولی در ا suchداشته باشيم، يعنی آمدن اسم بعد از » اسم + صفت«بايد اسم يا تركيب  suchبعد از 

  قيد استفاده كنيم. ياتوانيم بعد از آن از صفت  است كه می soی صحيح  آورده شده است. بنابراين گزينه (boring)نيامده و فقط يک صفت 

  بود. soمورد آن مانند كنكور جواب صحيح  ٤تست داشتيم كه در  ٥های سراسری گاج امسال از اين مبحث گرامر  در آزمون

رسد كه در حال پيشرفت باشم. طور پيانو بزنم، به نظر نمی كنم تا ياد بگيرم كه چه كه من دارم سخت تالش می با وجود اين  )4( -78

شنويم،  را می» طور پيانو بزنم. كنم تا ياد بگيرم كه چه من دارم سخت تالش می«ی  دانشگاهی است. وقتی جمله اين سؤال مربوط به درس هفتم پيش

كند، در آن كار  كند، چون معموالً وقتی كسی سخت روی چيزی كار می ی اين جمله بعد از آن بگويد كه دارد خوب پيشرفت می تظار داريم كه گويندهان

تعجـب اين جمله باعـث » رسد كه در حال پيشرفت باشم! به نظر نمی«گويد:  ی اول می كند. ولی برخالف انتظارمان، گوينده بعد از جمله پيشرفت می

،  althoughگيريم كه بين اين دو جمله تضاد غيرمنتظره وجود دارد. از بين حروف ربط تضاد غيرمنتظره ( شود. از اين توضيحات نتيجه می شنونده می

though  وeven though ( فقطeven though كنيم. ی صحيح انتخاب می ها آمده، پس آن را به عنوان گزينه در گزينه  

) را با بررسی خيلی جزئی صورت سؤال حذف كنيم. در حـد كتـاب درسـی، ۱ی ( ) را بدون بررسی صورت سؤال، و گزينه۲ی ( توانيم گزينه می

because  وsince توانند به جای هم به كار روند. در اين تسـت، ايـن دو حـرف ربـط  در نقش حروف ربط علت، كامالً يكسان هستند و می

گر اين اند، پس می شده) آورده ۲) و (۱های ( علت در گزينه طور  توانيم با اطمينان بگوييم كه حروف ربط علت جواب اين سؤال نيستند، چون ا

گر صورت سؤال را نداشته باشيم، می باشد، اين سؤال دو گزينه را  becauseتـوانيم بـا خيـال راحـت  ی صحيح خواهد داشت! بنابراين حتی ا

دانيم كه  شود، چون می تر می هم كارمان راحت sinceتواند داشته باشد. در مورد  ديگری نمیحذف كنيم، چون غير از حرف ربط علت، كاربرد 

  ی بـدون حـرف ربـط  را بررسـی كنـيم. چـون جملـه sinceتواند جواب اين سؤال باشد و فقط كافی است كاربرد زمـانی  حرف ربط علت نمی

to improve) don't seem(I  ی كامل، كاربرد زمانی  مل يا گذشتهدر زمان حال ساده است، نه حال كاsince تواند در اين سـؤال  هم نمی

  ) را بررسی كنيم.۴) و (۳های ( شود و فقط بايد گزينه هم حذف می sinceباشد. بنابراين  نظرمد 

د كنكور حروف ربـطمورد آن مانن ٣تست داشتيم كه در هر  ٣های سراسری امسال گاج  ی غيرمنتظره در آزمون از حروف ربط تضاد با نتيجه

  در اول جمله به كار رفته بودند.

دانلود سواالت و پاسخنامه تشریحى کنکور سراسرى www.3gaam.com  موسسه مشاوره و برنامه ریزى 3گام

دانلود سواالت و پاسخنامه تشریحى کنکور سراسرى www.3gaam.com  موسسه مشاوره و برنامه ریزى 3گام



 كرد؛ من (از دست او) ناراحت هستم. كه ماشينم را بردارد از من خواهش می او بايد قبل از اين  )3( -79

در زمـان  كه يک فعل كمكی است. برای اين » افعال كمكی در زمان گذشته«دانشگاهی است. موضوع اين درس  اين سؤال مربوط به درس هشتم پيش

گيريم كه فعل كمكی اين جمله حتماً بايد در ساختار خود  آورده شود. از اين توضيح نتيجه می» .have + p.p«گذشته استفاده شود، بايد بعد از آن 

have كه ۲) و (۱های ( داشته باشد، بنابراين گزينه (have شوند و فقط بايد گزينه ندارند در همان نگاه اول حذف می ) را بررسی كنيم.۴و (  )۳های (  

هم  ».must have p.p«شد، ولی نشد. ساختار  شود كه بايد در گذشته انجام می برای اشاره به عملی استفاده می» .should have p.p«ساختار 

به معنی جمالت و با در رود كه براساس شواهد موجود، تقريباً مطمئنيم كه در گذشته انجام شده است. با توجه  برای اشاره به عملی به كار می

بايـد در گذشـته » خواهش كـردن«). عمل ۴ی ( ) برای تكميل اين جمله مناسب است، نه گزينه۳ی ( نظر گرفتن كاربرد اين دو ساختار، گزينه

  شده، ولی نشده است و گوينده به خاطر اين موضوع ناراحت است. می انجام

مـورد آن مثـل كنكـور ٢تسـت داشـتيم كـه در  ٥های سراسری گاج امسال  آزموندانشگاهی نيز در  كتاب پيش ٨از مبحث گرامری درس 

  بود.» .should have p.p«جواب 

نداشتم. یاعتماد به نفسگرفتم) و هيچ  كردم (خودم را دست كم می ی خودم به بدترين شكل فكر می من هميشه درباره  )1( -80

  شركت ) درگيری، دخالت،٢  ) اعتماد به نفس، اعتماد، اطمينان١

  ) رويه، روال كار٤    ) (مفهوم، كلمه) تعريف٣

های سراسری گاج به عنوان پاسخ صحيح سؤاالت بخـش واژگـان اسـتفاده شـده يك بار در آزمون confidentدو بار و از  confidenceاز 

  دانشگاهی توجه كنيد: مقطع پيش ۱۳بود. به مثال زير از آزمون 

I don't have much .......... in him after his behavior in recent months. 

1) occasion 2) procedure

3) measure 4) confidence

.تقسيم كردهای مختلف  آموزان را برای امتحان به گروه معلم دانش  )3( -81

  ) برداشتن، دور كردن، بركنار كردن٢   ) كاهش دادن، كم كردن١

  ابسته بودن) متكی بودن، و٤   ) تقسيم كردن، جدا كردن٣

  تست طرح شده بود. ۳يك بار در آزمون  separateی  های امسال گاج از كلمه در آزمون

يعنی ........... . Concernedامنيت آن پسر هستند.  نگرانها خيلی  گفت آن پليس می  )4( -82

  ) نگران، مضطرب٤  زده زده، ذوق ) هيجان٣  ) گيج، سردرگم٢  زده ) متعجب، شگفت١

  امنيت، ايمنی، سالمت) كه در صورت سؤال آمده در كتاب درسی نيست، ولی تأثيری در جواب سؤال ندارد.( safetyلغت 

خط كشيده شده بـود concernedهای سراسری گاج دقيقاً تستی داشتيم كه در اصل جمله زير  دانشگاهی آزمون مقطع پيش ١٣در آزمون 

گرفته بود: معنی آن مورد سؤال قرار نيز به عنوان هم worriedو 

Today, people are much more concerned about their health than they were in the past. "Concerned" 

means .......... . 

1) painful 2) general 3) flexible 4) worried

ی بزرگی را در نيروی پليس مشاهده كنيم.انضباطتوانيم مشكالت  ما می  )2( -83

  ) ضمانت، تضمين٤  ) امكان، احتمال٣  ) انضباط، نظم٢  زار) وسيله، اب١

تواند نقـش فعـل  تواند به عنوان اسم به كار رود (به معنی انضباط، نظم) و هم می كه پاسخ صحيح اين سؤال است، هم می disciplineلغت 

ايد و با نقش اسـمی  را فقط به عنوان فعل ديده جمله را داشته باشد (به معنی منضبط كردن، نظم برقرار كردن در). در كتاب درسی، اين لغت

ايد. يعنی جواب اين سؤال، لغتی است كه در كتاب درسی آمده، ولی كاربردی كه در اين سؤال مد نظر اسـت، در كتـاب درسـی  آن آشنا نشده

  مطرح نشده است.
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»؟اطالع بدهيمپليس  بهكنی ما بايد  آيا فكر می«الف:   )1( -84

  »كنم. كر نمیطور ف نه، من اين«ب: 

  ) زنده ماندن، جان سالم به در بردن٢    ) اطالع دادن به، مطلع كردن١

  ) جذب كردن، جلب كردن٤    ) انجام دادن، اجرا كردن٣

در جمله  ought to(بايد) كه در صورت سؤال آمده در كتاب درسی نيست، ولی تأثيری در جواب سؤال ندارد. كاربرد  ought toفعل كمكی 

  است.  shouldدمانند كاربر

  ی صحيح استفاده شده بود. نيز در آزمون جامع مقطع سوم دبيرستان امسال و چند مورد ديگر به عنوان گزينه informی  از كلمه

لباس نپوشيده بود (لباس مناسبی نپوشيده بود). طور مناسبی بهاو برای آن مهمانی   )2( -85

  ای ، به نحو شايستهطور مناسبی ) به٢    ) از نظر ذهنی، به لحاظ روحی١

  طور مداوم، مدام ) دائماً، به٤  طور مفيدی، به نحو سودمندی ) به٣

 suitableهـا، يعنـی  اند در كتاب درسـی نيسـتند، ولـی حالـت صـفتی آن ) آمده۳) و (۲های ( كه در گزينه usefullyو  suitablyدو قيد 

ای كه در انتهـای درس  های اين سؤال، طبق قاعده ه شده است و در گزينه(مفيد، سودمند) در كتاب درسی آورد useful(مناسب، شايسته) و 

  اند. اضافه شده و به قيد حالت تبديل شده ly-درسی سال سوم دبيرستان توضيح داده شده است، به آخر اين صفات  كتابدوم 

  های سراسری گاج موضوع تست بوده است. كتاب سوم دبيرستان بررسی شده بارها در آزمون ٢ی تبديل صفات به قيود كه در درس  شيوه

تـرين نكـات را (در گزارشـتان) بگنجانيـد. روی مقدمـه و  تان را بـيش از حـد طـوالنی نكنيـد. فقـط مهم سعی كنيد گزارش شـفاهی

  خاطر خواهند سپرد. بيش از همه به مخاطبانتانها چيزهايی هستند كه  تان خيلی كار كنيد. اين گيری نتيجه

گر طوالنی است، آن را با دقت  ترين چيز، مهم تا متوجه شويد كه  بررسی كنيدتمرين كردن است. گزارشتان را با صدای بلند بخوانيد. ا

تر كنيد. عوض كردن تُن صدايتان و سرعت صحبت كردنتان را امتحان كنيد. سپس آن را برای گروه كـوچكی از دوسـتان  طور آن را كوتاه چه

  .پيشنهاد كنندتوانيد برای بهتر كردن آن انجام دهيد،  كنند شما می اهيد كارهايی را كه فكر میها بخو (خود) بخوانيد. از آن

گر می  .چه نداشته باشيدهايی هستند كه بايد برداريد، چه دوست داشته باشيد،  ها قدم خواهيد موفق باشيد، اين ا

  introduction: (n.)  گفتار؛ عرضه مقدمه، پيش    متن:اين  لغت خارج از كتاب

گر فعل  tryامری است، با فعل شروع شده است، نه فاعل. فعل اول اين جمله   چون جمله  )4( -86 باشد، بعد از آن » سعی كردن«به معنی  tryاست. ا

گر اين فعل به معنی  می» toمصدر با « عنـی بـه م tryرود. در ايـن جملـه،  كار می دار بهingباشد، بعد از آن فعل » امتحان كردن«آيد، ولی ا

هم بايد قبل » toمصدر با «. برای منفی كردن (to make)باشد » toمصدر با «صورت  آورده شده است، پس فعل دوم بايد به» سعی كردن«

) نادرسـت اسـت. دو ۳ی ( بيايد، نـه بعـد از آن، پـس گزينـه toبايد قبل از  notدقت داشته باشيد كه  (not to make)بياوريم  notاز آن 

  توانند در جای خالی آورده شوند. سازند و نمی نمی» toمصدر با «هم كه اصالً ی اول  گزينه

ی امری آورده شده است، ولی با اين تفاوت كـه ايـن بـار ايـن  كار رفته و در اول يک جمله به همين شكل به tryدر خط چهارم متن هم فعل 

  دار آورده شده است.ingآمده و به همين دليل بعد از آن فعل » امتحان كردن«فعل به معنی 

  ) مسئله، موضوع٢    ) مخاطبان، شنوندگان، بينندگان١  )1(-87

  ) واقعيت، حقيقت٤  ) نمونه٣

 بينی كردن، پيشگويی كردن ) پيش٢  ) آزاد كردن، رها كردن١  )3(-88

  ) بزرگ كردن، درشت كردن٤    ) بررسی كردن؛ معاينه كردن٣

 كردن، نظر دادن) پيشنهاد ٢  ) اذيت كردن، ناراحت كردن١  )2(-89

  ) تمركز كردن، حواس خود را جمع كردن٤    تر كردن ) افزايش دادن، بيش٣

شـود. شـايد بتـوان  دانشگاهی بررسی می ترين حروف ربطی است كه در قسمت گرامر درس اول پيش يكی از مهم whetherحرف ربط شرط   )4( -90

، خيلـی »… whether … or«برد اين حرف ربط طرح كرد. در ساختار شود در مورد كار ترين سؤالی است كه می گفت كه اين سؤال، آسان
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  ) را در جای خالی قرار دهيم.۴ی ( آيد. در اين سؤال هم به همين شكل آمده و برای تكميل جمله، بايد گزينه می notچين دوم  ها در نقطه وقت

٩٠تا  ٨٦سؤاالت 

هـای ها تست طرح شده است و موضـوع آن بـه آزمون ث گرامری كه از آنآزمون سراسری از لحاظ سطح دشواری، مباح Cloze Test متن

  سراسری گاج بسيار شباهت دارد.

گرچه بسياری از رسوم قديمی (هنوز) برجا مانده شيوه اند. با وجـود  ی زندگی اسكيموها طی صد سال گذشته تغيير زيادی كرده است، ا

ها هنوز عمـدتاً مردمـی سـاحلی  اند. آن تمام اسكيموها فرهنگ مشابهی را حفظ كردههای مختلف اسكيموها،  جدايی جغرافيايی ميان گروه

گيری نماينـد. اسـتثناهای  كنند تا گوزن كانادايی و پرنده شكار كنند و ماهی های كوتاه به مناطق غيرساحلی سفر می هستند كه در تابستان

كيموهای كاريبو هستند كه در تمام طول سال در مناطق غيرسـاحلی بزرگ (در ميان اسكيموها) برخی اسكيموهای آالسكای شمالی و اس

تُـن آمريكـا) وزن دارد، مشـهور  ۶۰تُـن ( ۵۴الجّثه كـه  كنند. اسكيموهای آالسكای شمالی برای شكار كردن نهنگ قطبی عظيم زندگی می

كنند. صيد ماهِی روغن  نهنگ سفيد شكار میتر مانند  های كوچک هستند. در جاهای ديگر در ساحل، اسكيموها ُفک، فيل دريايی و نهنگ

در ميان اسكيموها در گرينلند و البرادور پرطرفدار است.

  متن:اين  لغات خارج از كتاب
  bowhead whale: (n.)  نهنگ قطبی، نهنگ سركمانی  geographical: (adj.)  جغرافيايی، (مربوط به) جغرافيا

  caribou: (n.)  شمالی، كاريبوگوزن كانادايی، گوزن  hunt: (v.)  شكار كردن

  coast: (n.)  ساحل، كنار دريا  inland: (adv.)  در مناطق غيرساحلی؛ به داخل كشور

  coastal: (adj.)  ساحلی journey: (v.)  سفر كردن، مسافرت كردن

  cod: (n.)  ماهِی روغن  major: (adj.)  بزرگ، اصلی، عمده، مهم

  culture: (n.)  فرهنگ persist: (v.)  برجا ماندن، باقی ماندن، ادامه داشتن

  custom: (n.)  رسم، سنت؛ رسوم، آداب  preserve: (v.)  حفظ كردن، نگهداری كردن از

  despite: (prep.)  با وجوِد، به رغمِ  seal: (n.)  ُفک، سيل

  elsewhere: (adv.)  (در، به) جاهای ديگر، جای ديگر  seperation: (n.)  جدايی، دوری

  enormous: (adj.)  الجّثه، بزرگ؛ زياد عظيم tonne / ton: (n.)  تُن

  Eskimo: (n.)  اسكيمو traditional: (adj.)  قديمی؛ سّنتی

exception: (n.)  استثنا، مورد استثنا  walrus: (n.)  فيل دريايی
   fish: (v.)  ماهيگيری كردن، ماهی صيد كردن whale: (n.)  نهنگ

در مورد چيست؟  اين متن عمدتاً   )4( -91

  ) رسوم اسكيموها چقدر قديمی هستند٢   های شكار اسكيموها هارت) م١

  های مشترک ميان اسكيموها ) برخی ويژگی٤  كنند ها زندگی می ) چرا اسكيموها نزديک اقيانوس٣

كه قدمت  اينترين گزينه است. در مورد  ) مناسب٤ی ( ی زندگی اسكيموها اختصاص دارد، پس گزينه ها و عادات و شيوه كل اين متن به ويژگی

) اشـتباه ٣) و (٢های ( كنند، در متن صـحبتی نشـده اسـت؛ بنـابراين گزينـه رسوم اسكيموها چقدر است و چرا در مناطق ساحلی زندگی می

تواند پاسخ صحيح باشد چون فقط قسمتی از متن به شكار اسكيموها اختصـاص دارد، نـه كـل آن. خـوِد شـكار  ) هم نمی١ی ( هستند. گزينه

  های مشترک اسكيموها آورده شده و موضوع اصلی متن نيست. به عنوان يكی از ويژگیكردن هم 

رسـد كـه  اند، در كتاب درسی نيستند و بـه نظـر می ی اول اين سؤال آمده (رسم، سّنت) كه در دو گزينه custom(شكار) و  huntingلغات 

گر معنی اين لغات را ندانيد كمی كارتان سختدانستن معنی اين دو لغت برای تشخيص اشتباه بودن اين دو گزينه ضرو شود،  تر می ری است. ا

گر معنی گزينه ولی با اين گر دقتتان باال باشد، حتی ا   ی درست را تشخيص دهيد. توانيد گزينه های نادرست را ندانيد، باز هم می حال ا

  يافته بود. های سراسری گاج حداقل يك تست به موضوع يا عنوان متن اختصاص در تمامی آزمون
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صحيح است............. كه  اين  )4( -92

  اند ) تمام رسوم قديمی اسكيموها از بين رفته٢  های اسكيموها مردمی ساحلی هستند ) تمام گروه١

  كردند كنند كه دو قرن پيش می مینای زندگی  ) اسكيموها به همان شيوه٤  ها افتخار كنند ) اسكيموها رسوم قديمی معدودی دارند كه به آن٣

ی اول ايـن سـؤال،  (رسم، سّنت) در سـه گزينـه custom(قديمی؛ سنتی) و  traditional(ساحلی)،  coastalلغات خارج از كتاب حضور 

  دهد. ) را نشان می۴ی ( ی اول متن به وضوح درست بودن گزينه كند، ولی جمله ها را كمی سخت می تشخيص نادرست بودن اين گزينه

به ............ اشاره دارد. ۴(استثناها) در خط  exceptionsی  كلمه  )1( -93

  كنند ) حيواناتی كه برخی اسكيموها برای غذا شكار می۳  های جغرافيايی ) مكان۲  ) دو گروه از اسكيموها۱

  آورند دست می های اسكيموها غذايشان را به ها) برخی گروه هايی كه (از طريق آن ) روش۴

ها هنوز عمدتاً مردمی ساحلی هستند. ... استثنای بـزرگ (در ميـان اسـكيموها) برخـی اسـكيموهای  آن: «متن گفته شده ۵تا  ۳های  در خط

كامالً مشخص است كه اسـتثنای » كنند. آالسكای شمالی و اسكيموهای كاريبو هستند كه در تمام طول سال در مناطق غيرساحلی زندگی می

  كنند، نه ساحلی.  كثر اسكيموها، در مناطق غيرساحلی زندگی میمورد نظر، دو گروه اسكيموهايی هستند كه برخالف ا

گر معنی خط متن را متوجه شويد، جواب دادن به اين سؤال برايتان خيلی راحت است، ولی چيزی كه باعث سـخت شـدن ايـن سـؤال  ۵تا  ۳های  ا

 coastalهـا  كننـد. ايـن لغت ر معنـای جملـه ايفـا میشود اين است كه در اين سه خط، سه لغت خارج از كتاب وجود دارد كه نقشی اساسـی د می

كثـر  exception(در مناطق غيرساحلی) و  inland(ساحلی)،  (استثنا) هستند. برای جواب دادن به اين سؤال خيلی مهم است كه متوجه شـويد ا

گر اين لغـاتی را كـه زيرشـان خـط  گی میزند در مناطق غيرساحلیهستند  استثناهايی كه  كنند و گروه زندگی می ساحلیاسكيموها در مناطق  كنند. ا

آوريد و حتی شايد خود سؤال را هم درست متوجه نشويد! سه  دست نمی كشيده شده متوجه نشويد، اطالعات الزم برای جواب دادن به اين سؤال را به

  اند هم در كتاب درسی نيستند. ) آمده۳) و (۲( های (شكار كردن) كه در گزينه hunt(مكان، جا) و  location(جغرافيايی)،  geographicalلغت 

ی  پرسند، مرجع قبل از كلمه های قبل كمی فرق دارد. معموالً در سؤاالتی كه مرجع يک كلمه را می اين سؤال با سؤاالت مشابه كنكورهای سال

  رد سؤال قرار گرفته (استثناها) آمده است.ای كه مو آيد، ولی در اين سؤال، مرجع (نام دو گروه از اسكيموها) بعد از كلمه نظر می مورد

توانستيد بـا جـواب دادن بـه ها ارجاع داشتيم كه شما می مورد از تست ١٠دانشگاهی، در بيش از  های سراسری گاج در مقطع پيش در آزمون

  ها مسلط شويد. ها به اين سبك تست آن

كنند. نهنگ قطبی را شكار می............ كيموها توان به طور منطقی از اين متن نتيجه گرفت كه برخی اس می  )2( -94

  ) از روی نياز٢    ) برای تفريح١

  ) برای فروختن گوشت آن به اياالت متحده٤  ) برای نشان دادن توانايی شكارشان٣

، بايـد در »جـه گرفـتنتي از اين مـتنطور منطقی  توان به می«رسد. با توجه به صورت سؤال كه گفته:  دار به نظر می اين سؤال تا حدی مشكل

ی كوچكی به اين موضوع شده باشد تا بتوانيم آن نكته را به طور منطقی بررسی كنيم و به جواب برسيم. ولی در متن هـيچ  متن حداقل اشاره

  ای به اين موضوع نشده است. اشاره

بايد بـرای امـرار معـاش ايـن كـار را بكننـد. تـا  رسد كه احتماالً اسكيموها ) است، چون به نظر می٢ی ( از نظر منطقی پاسخ اين سؤال گزينه

مان به اين نتيجه رسيديم، نه با توجه به اطالعاتی كه در مـتن  جاست كه با اطالعات شخصی جای كار مشكلی وجود ندارد، ولی مشكل اين اين

گر كسی اصرار داشته باشد كه:  گر از روی نياز بود كـه  شكار میبه نظر من اسكيموها برای تفريح نهنگ قطبی را «آورده شده است! ا  ٦٠كنند. ا

توانيم بدهيم، چون متن اطالعـاتی بـه مـا نـداده كـه  در اين صورت جوابی نمی» توانست غذای پنج ساِل صد نفر را تأمين كند! تُن گوشت می

  های اين فرد را رد كنيم!  طبق آن بتوانيم حرف

 huntingكار نرفته است. عالوه بـر ايـن، لغـت  آمده در كتاب درسی در اين معنی به ی صحيح خاطر) كه در گزينه (از روی، به out ofعبارت 

(نهنـگ قطبـی) كـه در صـورت  bowhead whale(شكار كردن) و  hunt(نتيجه گرفتن)،  conclude) آمده، و ۳ی ( (شكار) كه در گزينه

  اند هم در كتاب درسی وجود ندارند. سؤال آمده

 توان در (آب) يا در كنار آب پيدا كرد؟ ير را لزوماً نمیيک از حيوانات ز كدام  )3( -95

  ) فيل دريايی٤  ) گوزن كانادايی٣  ) ماهِی روغن٢  ) ُفک١
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گر معنی همه كنيم، ولی چون اين لغات خارج از كتـاب  ) را انتخاب می٣ی ( نيازی به صورت سؤال نداريم و گزينه  ها را بلد باشيم كه اصالً  ی گزينه ا

كننـد تـا  سـفر می مناطق غيرساحلیهای كوتاه به  در تابستان«... متن گفته شده:  ٤و  ٣های  متن به دنبال جواب بگرديم. در خط هستند، بايد در

) لزوماً نبايد در آب يـا در كنـار آب باشـد و جـواب ٣ی ( دهد كه گزينه اين جمله نشان می» گيری نمايند. و پرنده شكار كنند و ماهی گوزن كانادايی

تر ماننـد نهنـگ سـفيد  های كوچک و نهنگ فيل دريايی، فُک، اسكيموها ساحلدر جاهای ديگر در «ست. در خط ششم متن گفته شده: صحيح ا

ماهِی روغـن در ميـان  صيد«گويد:  ی آخر متن هم می ) در كنار آب هستند. جمله٤) و (١های ( دهد كه گزينه اين جمله نشان می» كنند. شكار می

  ) در آب است.٢ی ( ی اين است كه گزينه دهنده اين جمله هم نشان» لند و البرادور پرطرفدار است.اسكيموها در گرين

شان مشابه هستند  های جسمی قدر در ويژگی كنند. در واقع شيرها و ببرها آن سان رقابت می ترين گربه شيرها با ببرها برای عنوان بزرگ

ها از هـم  پوشاند، حتی دانشمندان نيز در تشخيص دادن آن ه بدن برخی حيوانات را میكه بدون خزِ متمايز رنگشان، (يعنی) موی نرمی ك

شان قـد  اينچ) تا شانه ٤٨متر (حدود  سانتی ١٢٣پوند) وزن دارند و حدود  ٥٥٠و  ٣٣٠كيلوگرم ( ٢٥٠و  ١٥٠مشكل دارند. شيرهای نر بين 

اينِچ) ديگر  ٤١تا  ٣٥متر ( سانتی ١٠٥تا  ٩٠د، بدون به حساب آوردن ُدم كه اينچ) هستن ٩٨متر ( سانتی ٢٥٠ها از لحاظ طولی تا  دارند. آن

 ٤٢متر (حـدود  سانتی ١٠٧ها حدود  پوند) وزن دارند. آن ٤٠٠و  ٢٦٥كيلوگرم ( ١٨٢و  ١٢٠تر هستند و بين  باشد. شيرهای ماده كوچک می

  تر. اينچ) هستند، با يک ُدمِ اندكی كوتاه ٦٩ تر از متر ( كم سانتی ١٧٥تر از  اينچ) قد دارند و از لحاظ طولی، كم

تر است. فقط شيرهای  ای مايل به قرمز متفاوت است. خزِ ُدم، تيره ای روشن تا قهوه شيرهای بالغ، خزی دارند كه از لحاظ رنگی از قهوه

ها بـا خـزِ خيلـی  شـود. تولـه تـر و پُرتـر می رود، تيـره ها كه هرچه حيوان سنش باالتر می آورند، (يعنی) موی بلنِد اطراف شانه نر يال درمی

ها به تدريج رنگ (خود)  شوند، خال ها بزرگ می كند از حيوانات خطرناک پنهان شوند. وقتی توله آيند، كه كمكشان می خالی به دنيا می خال

.مانند دهند و گاهی اوقات تا وقتی كه شير كامالً بزرگ شود، روی پاها و شكم باقی می را از دست می

  متن:اين  لغات خارج از كتاب
  additional: (adj.)  تر اضافی، بيش  measure: (v.)  گيری) بودن، داشتن (در اندازه

  age: (v.)  سن باال رفتن، پير شدن، پا به سن گذاشتن reddish: (adj.)  مايل به قرمز

  belly: (n.)  شكم، دل  rival: (v.)  رقابت كردن با، رقيِب ... بودن

  collored: (adj.)  رنگی، رنگين slightly: (adv.)  حدودیاندكی؛ تا 

  cub: (n.)  (شير، پلنگ، خرس، روباه) توله، بچه  spot: (n.)  خال؛ لكه؛ جوش

  distinctively: (adv.)  طور مشخص طور خاصی، به به spotted: (adj.)  دار خالی، خال خال

  gradually: (adv.)  رفته تدريج، رفته به  tail: (n.)  ُدم

  in = inch: (n.)  متر) سانتی ۵۴/۲اينچ (واحد طول برابر  tell sb/sth apart: (v.)  سی/چيزی را از هم تشخيص دادنك

  lb = pound: (n.)  كيلوگرم) ۴۵۴/۰پوند (واحد وزن برابر با   thickly: (adv.)  خيلی زياد؛ خيلی انبوه

  mane: (n.)  (شير، اسب) يال  vary: (v.)  متفاوت بودن، مختلف بودن

. ............توان از متن متوجه شد كه شيرها و ببرها  می  )2( -96

  ) در شكل (ظاهری) خيلی مشابه هستند٢   ) دشمن همديگر هستند١

  ترين حيوانات در برخی نقاط جهان هستند ) بزرگ٤  اند های تمام دانشمندان با هم ذكر شده ) در گزارش٣

گـر رنگشـان متفـاوت نبـود، حتـی  قدر از نظر ويژگی ها آندر دو خط اول متن گفته شده كه شيرها و ببر هـای جسـمی مشـابه هسـتند كـه ا

) هم همين مطلب گفته شده است، پس بايد اين گزينه را ٢ی ( ها را از هم تشخيص بدهند. در گزينه توانستند آن دانشمندان هم به زحمت می

  به عنوان پاسخ صحيح انتخاب كنيم.

٩٦و  ٩٤

شـوند. در هايی بودند كه بـه برداشـت شـما از مـتن مربـوط می های سراسری گاج تست های درک مطلب در آزمون تين سبك رايج تسدوم

  ها اختصاص يافته است. كنكور انسانی امسال نيز دو تست به اين نوع تست
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............ طول دارد (با به حساب آوردن ُدم).يک شير نر   )1( -97

  متر ٣تر از  ) كم٢    متر ٣تر از  ) بيش١

  متر وسه سانتی ) يک متر و بيست٤    ) دو و نيم متر٣

مترِ ديگـر  سانتی ١٠٥تا  ٩٠متر هستند، بدون به حساب آوردن ُدم كه  سانتی ٢٥٠ها از لحاظ طولی تا  آن«متن گفته شده:  ٥و  ٤های  در خط

متر) گفته شده است. حاال در اين سـؤال از مـا  سانتی ١٠٥تا  ٩٠متر) و طول ُدم ( سانتی ٢٥٠در اين جمله، طول شير نر بدون ُدم (» باشد. می

خواسته شده طول شير نر با احتساب ُدم را محاسبه كنيم. كامالً مشخص است كه بايد اين اعداد را با هم جمع كنيم كه دراين صورت به عـدد 

  ) مطابقت دارد.١ی ( رسيم. اين عدد با گزينه متر می سانتی ٣٥٥تا  ٣٤٠

............ غيرممكن است.در حالت عادی پيدا كردن  طبق متن،  )3( -98

  متر تا شانه قد دارد سانتی ١٢٣تر از  ) يک شير نر كه كم٢    ) يک شير با يک ُدم يک متری١

  تر است ) يک شير ماده كه از نظر اندازه از يک شير نر كوچک٤  كيلوگرم است ١٠٠تر از  ) يک شير ماده كه كم٣

تـر از  توانيم يک شير ماده پيـدا كنـيم كـه كم كيلوگرم وزن دارند، بنابراين نمی ١٨٢و  ١٢٠كه شيرهای ماده بين  در خط ششم متن گفته شده

توانيم  متر است، پس می سانتی ١٠٥تا  ٩٠) صحيح است. در خط پنجم متن گفته شده كه ُدم شيرهای نر ٣ی ( كيلوگرم باشد، يعنی گزينه ١٠٠

 ١٢٣كند. در خـط چهـارم مـتن آمـده كـه يـک شـير نـر حـدود  ) را رد می١ی ( كنيم. اين توضيح، گزينه يک شير با يک ُدم يک متری پيدا

) ٢ی ( تر باشد، پس گزينـه متر كوتاه ، ممكن است يک شير نر پيدا شود كه چند سانتی»متر سانتی ١٢٣حدود «متر قد دارد. چون گفته  سانتی

دهند كـه  شده نشان می های بيان هم اين جمله و هم اندازه» تر هستند. رهای ماده كوچکشي«رود. در خط پنجم متن گفته شده:  هم كنار می

  تواند پاسخ صحيح اين سؤال باشد. ) هم نمی٤ی ( ترند، بنابراين گزينه شيرهای ماده از شيرهای نر كوچک

ی صـحيح  ايد. از طرف ديگر، گزينه معنی آن شده ) آمده در كتاب درسی نيست، ولی احتماالً در متن متوجه۱ی ( (ُدم) كه در گزينه tailلغت 

  های غلط نداريد! قدر واضح است كه نيازی به فهميدن معنی گزينه اين سؤال آن

٩٨و  ٩٧، ٩٥، ٩٢

تـرين ها بيش های سراسری گاج، تست در مورد جزئيات متن بود كه در كنكور نيز اين تسـت های درک مطلب در آزمون ن نوع تستتري مهم

  اند. به خود اختصاص داده نمره را

گراف (  )1( -99 كند؟ ) عمدتاً در چه موردی بحث می١پارا

  ) تفاوت در طول در ميان شيرها٢    های جسمی شيرها ) ويژگی١

  كند. ) چه چيزی دانشمندان را در مورد شيرها سردرگم می٤  ) چرا شيرهای نر و ماده متفاوت هستند٣

گراف پر از اعداد و ارقامی است كه وزن، قد، طول بدن  گاه اجمالی هم میاين سؤال جای هيچ بحثی ندارد. با يک ن توان متوجه شد كه اين پارا

گراف عمدتاً به ويژگی و طول ُدم شيرهای نر و ماده را نشان می   شود. های جسمی شيرها مربوط می دهند. بنابراين اين پارا

هـای شود، مثـل آزمون ست كنكور، مربوط به موضع يك پاراگراف از متن میهای سراسری گاج چندين تست داشتيم كه مثل اين ت در آزمون

  .دانشگاهی مقطع پيش ١٧و  ١٤، ٩، ٨، ٦، ٥

  يک از كلمات زير در متن تعريف شده است؟ كدام  )3( - 100

  ) خال٤  ) يال٣  ) شانه٢  ) توله١

گراف دوم، بعد از كلمه ها  كند، ولی در مورد سـاير گزينـه واقع اين كلمه را تعريف میعبارتی بين دو كاما آمده كه در  maneی  در خط دوم پارا

  اند. فقط در متن صحبت شده و اين كلمات تعريف نشده
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كتور از 12فا

كتور از a)فا ) 3

اتحاد يک جمله ی مشترک

اتحاد يک جمله ی مشترک

اتحاد مزدوج

  پايه ها برابرند

 پس توان ها نيز بايد برابر باشند.

  كنيم. ها را تجزيه می ابتدا پايه  )1( - 101
x x x( )   4 2 4 2 89 3 3

( )   3 2 2 3 6 636 2 3 2 3
   

222 2
3 6

8 3 3 3
3 8 2 2
( ) ( ) ( )  

x x x         
224 3 2 8 6 6 2 8 8
6

8 39 36 3 2 3 3 33 2
( )

x x x     2 8 8 2 0 0''''''''''''''''''''''''''"  
  

دانشگاهی پيش ٩٠سال  ١٧آزمون  ١٠١مشابه تست 

102 -)2((x )( x ) x x x     2 3 22 6 1 6 12 2
xحال با تقسيم عبارت باال بر 3   يابيم. را می x، ضريب2

x x x x
( x x ) x x

x x

   

  

 

3 2
3 2 2

2

6 12 2 3 2
6 4 2

3 12


  باشد. ی انجام عمل تقسيم نمی است. دقت كنيد كه نيازی به ادامه 1ی يک برابر از درجه  بنابراين ضريب جمله

دانشگاهی پيش ٩٠سال  ٧آزمون  ١٦٧مشابه تست 

103 - )3(      a(a )(a ) a a(a )(a ) (a ) (a )[a(a ) ] (a )(a a )               23 4 12 36 3 4 12 3 3 4 12 3 4 12

(a )(a )(a )  3 6 2
a)بنابراين عامل )   ی اين عبارت وجود ندارد. در تجزيه 2

دانشگاهی پيش ٩٠سال  ١آزمون  ١٢٠مشابه تست 

104 - )2(x x(x )x x xx
x x x x

        
   

5 2 46 5 2 2 6 41 2 4 2 4
( )( ) ( )( ) ( x x

x x
 

 

2 2
2 4
)( )  

(x  2)(x )
x




1
2 x  1

دانشگاهی پيش ٩٠سال  ٥آزمون  ١٧٨مشابه تست 

105 -)3(sin
cos

cos ( tan ) (cos )(cos ) cos sin cos cos sin





               

2
2

2 2 2 2 2 2 21 2 1 1 2 1 2 2 1

(cos sin )      2 2

1
2 1 2 1 1

دانشگاهی پيش ٩٠سال  ٦آزمون  ١٧٤مشابه تست 

x x
x


3 26 23

x x
x

  
23

3
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اتحاد مربع دوجمله ا ی

كتورگيری از  ۴فا  گويا می كنيم

توانيم  تری است انجام دهيم، نمی متر كه واحد دقيق گيری را بر حسب ميلی زهمتر بوده است، وقتی اندا گيری سانتی دقت كنيد چون واحد اندازه  )4( - 106

  گيری انجام شود. ی خطا نظری بدهيم و مجدداً بايد اندازه در مورد تغيير اندازه

دوم ٩٠سال  ٥آزمون  ٩٢مشابه تست 

K  اند، داريم: بندی شده طبقه دسته ١٢ها در  در حالتی كه داده  )2( - 107
R C K

C

      
 

12
3 12 36

3
كه در صورت تست داده شده است) برابر ی اول ( ها براساس دسته توجه كنيد طول دسته 26 23 ها در  كه داده باشد. حاال در صورتی می 3

K  بندی شوند خواهيم داشت: طبقه دسته ٩ RC
KR

    
 

9 36 4936
Cها دسته ای است كه طول بندی جديد به گونه پس دسته  ]صورت ی اول به است پس دسته 4 )23 خواهد بـود. بـرای يـافتن مركـز  27

  كنيم، يعنی: برابر طول دسته اضافه می ٤ی  ی اول به اندازه ی وسط)، به مركز دسته ی پنجم (دسته دسته

     25 4 4 25 16 طول دستهی پنجم مركز دسته41 4ی اول مركز دستهی پنجم مركز دسته  

دانشگاهی پيش ٩٠سال  ١١آزمون  ١٨٣مشابه تست 

تری داشـته باشـد، دقـت عمـل  ات كمكنيم. هريک كه ضريب تغيير ی دقت عمل، ضريب تغييرات را برای هر دو نفر محاسبه می برای مقايسه  )4( - 108

  باالتری دارد.
Ax      22 23 24 27 29 125 255 5

Bx      21 24 25 27 28 125 255 5

A
( ) ( ) ( ) ( ) ( )               

2 2 2 2 22 22 25 23 25 24 25 27 25 29 25 9 4 1 4 16 34
5 5 5

B
( ) ( ) ( ) ( ) ( )               

2 2 2 2 22 21 25 24 25 25 25 27 25 28 25 16 1 0 4 9 30
5 5 5

A A
A B

A B
CV , CV

x x
 

    

34 30
5 5

25 25
Aبنابراين BCV CVيعنی شخص ،B تر و در نتيجه دقت بيشتری دارد. ضريب تغييرات كم  

سوم ٩٠سال  ٣آزمون  ٩٥مشابه تست 

109 -)1(x ( ) ( ) ( )f (x) f ( )
x ( )

           
     

2 2
2 2

2 2 2 2 3 2 2 4 4 3 3 2 14 8 3 22 3 4 4 3 3 3 4 4 33 2 3 3



416 8 3
4 4 3

( )4 2 3
4( )

        
   

4 2 3 1 3 4 4 3 2 3 6 2 2 3
1 3 21 3 1 3 1 3

( )   


2 1 3 1 32
دانشگاهی پيش ٩٠سال  ١٨آزمون  ١٠٩مشابه تست 

xی تالقی دو خط ابتدا نقطه  )1( - 110 y  xو 8 y  5 2 9   يابيم. را با حل دستگاه می 0

x yx y x y
x yx y x y

x x

                    
  

5 2 95 2 9 0 5 2 9
2 2 1628 8

7 7 1
xx y y y      18 1 8 7''''"
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  حرف متفاوت۳جايگشت های 
 حرف۵ حرف از ۳انتخاب 

 حرف۵ حرف از ۳انتخاب 
 حرف متمايز۳تعداد جايگشت های 

  حرف كه ۳تعداد جايگشت های 

 كه دو تای آن ها يكسان است

)ی تالقی دو خط بنابراين نقطه , )1 )ی ی) خطی كه از دو نقطه باشد. شيب (ضريب زاويه می 7 , )3 )و 5 , )1   گذرد برابر است با: می 7

( )m     
  

5 7 12 33 1 4
دانشگاهی پيش ٩٠سال  ١آزمون  ١٢٥مشابه تست 

111 - )2(x x
x x

 


6 1 31 3
xطرفين تساوی را در عبارت (x )3   ها حذف شوند. كنيم تا مخرج ضرب می 1

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

   


6 13 1 3 3 11 3
( )

x ( x) (x )(x ) x (x )     3 6 1 1 9 1
x x x x x x x x x x x               2 2 2 2 2 218 2 1 9 9 19 2 1 9 9 0 10 7 1 0

b ac ( ) ( ) ( )       2 24 7 4 10 1 49 40 9
x

bx , x
a ( ) x

   
        

   

1
1 2

2

7 3 1
7 9 7 3 20 5

2 2 10 20 7 3 1
20 2

تر عدد ی بزرگ كنند و ريشه ها را صفر نمی يک از مخرج قبول هستند زيرا هيچ هر دو جواب قابل 1
  است. 5

دانشگاهی پيش ٩٠سال  ١٨آزمون  ١١١و تست  ٩٠سال  ١٥آزمون  ٨٨تست مشابه 

yدر تابع درجه دوم  )3( - 112 ax bx c  2ی رأس برابر با ، طول نقطه
b
a

   است. بنابراين داريم: 2
a a a
( )

        1 1 62 3 6
yی سهمی به شكل ين معادلهبنابرا x x b  23 )ی رأس يعنی باشد. با قرار دادن مختصات نقطه می 6 , ) 1   در آن داريم: 4

( ) ( ) b b b             24 3 1 6 1 4 3 6 1
yصورت ی سهمی به پس معادله x x  23 6 را برابر  xی سهمی ادلهها، در معyاست. برای پيدا كردن عرض محل تقاطع با محور 1

x  دهيم. صفر قرار می y( ) ( ) ( ) y ( )       20 0 3 0 6 0 1 0 1
  باشد. می 1ی تقاطع پس عرض نقطه

سوم ٩٠سال  ١٣آزمون  ١١٤مشابه تست 

كنيم.  صورت زير در سه حالت مختلف حل می داريم، مسأله را به Aدو حرف تكراری DELAVARی چون در بين حروف كلمه  )4( - 113

 نماييم. ها را حساب می های آن كنيم و تعداد جايگشت انتخاب می Aجز ابتدا سه حرف از بين تمام حروف به حالت اول:


 !!

! !
 


5 53 2 33_+ ! 3    5 4 3 2 1

2 


601
  كنيم. را انتخاب می Aو دو حرف از پنج حرف غير Aی بعد يكی از حروف در مرحله حالت دوم:

 
! 5 3 602_+   يابيم. ها را می های آن شتحرف را انتخاب كرده و تعداد جايگ ۵و يكی از  Aی آخر دو حرف در مرحله حالت سوم:

!
!

   5 3 5 3 151 2_+
بنابراين در كل  60 60 15   جايگشت وجود دارد. 135

سوم ٩٠سال  ١٤آزمون  ٨٧مشابه تست 
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 طبق تعريف لگاريم

كتـاب  ٤ی  صـفحه ١ـ  ١ی محدودی از مشاهدات است. (ايـن تسـت از فعاليـت  گيری كلی بر مبنای مجموعه استدالل استقرايی روش نتيجه  )1( - 114

  درسی رياضی پايه طراحی شده است.)

دانشگاهی  پيش ٩٠سال  ٤آزمون  ١١٢مشابه تست 

  كنيم. داريم: آوريم و سپس حد مجموع را محاسبه می دست می ی اول به ی دوم بر جمله ابتدا قدرنسبت دنباله را با تقسيم جمله  )4( - 115

a
r

a
  2

1
6 3
8 4

a
r

    
 

1
8

8 8 41 321 3 1 1 11 4 4
  حد مجموع

دانشگاهی پيش ٩٠سال  ٩آزمون  ٨٥مشابه تست 

nی ی مثلثی از رابطه اُم دنبالهnی جمله روش اول:  )3( - 116
n (n )a  1

  ها پردازيم: شود. بنابراين به بررسی گزينه حاصل می 2

n a  6
66 

3
7

2 
1

21 )١  

n a   7
7 87

4

2  28 )٢  

nی هشتم مربع كامل است.  جمله a  8
88 

4
9

2   2

1
36 6 )٣  

n a   9
9 109

5

2  45)٤  

  برسيم: ١ی مربع كامل غير  نويسيم تا به اولين جمله ی مثلثی را می جمالت دنباله روش دوم:

  ١و  ٣و  ٦و  ١٠و  ١٥و  ٢١و  ٢٨و  ٣٦... و 

  ی مثلثی است. ی مربع كامل غير يک در دنباله ن جمله) اولي٣٦ی هشتم ( جمله

دانشگاهی پيش ٩٠سال  ٩آزمون  ٨٧و تست  ٨آزمون  ١٦٨مشابه تست 

117 - )3(
log ( x ) x x x x x                 


2

3

10
1 1 10 10 1 592 1 2 2 1 3 2 1 2 1 29 9 9 2 9 2 9

1
'''''''''''''''"

x
log ( x ) log log log log


     1

5
392 2 2 22

5 39 3 9 3 8 2 2 39 1
( ( ) )

دانشگاهی پيش ٩٠سال  ٨آزمون  ١٧٣مشابه تست 

x  روش اول:  )1( - 118 p
x

x p R(x)
p p

  
      

   
  

7500 450 3750 25450 7500 3750 312503750 25 3450 3750 450 37500 2 3750
  شود: صورت زير می ی درآمد به با توجه به صورت تست، معادله روش دوم:

maxR(x) x p ( p)p p p p p p
( )

             


2 2 7500 7500 257500 450 7500 450 450 7500 2 450 900 3
      225 25450 7500 31250 62500 312503 3
( ) ( رين درآمدبيشت (

دانشگاهی پيش ٩٠سال  ١٤آزمون  ١٨٠مشابه تست 
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وات  ١٠٠های  با توجه به جدول داده شده تعداد المپ  )2( - 119 14 34 ها نيز و تعداد كل المپ 48   20 22 14 34   است. بنابراين: 90

P  48 8
90 15

  كنيم: از پيشامد مكمل استفاده می  )4( - 120
  يشامد مطلوبپAباشد : ۲الاقل يكی از ارقام 

  پيشامد نامطلوب (مكمل)Aنباشد : ۲يک از ارقام  هيچ

P(Aی برای محاسبه ) توان از پيشامد مستقل استفاده كرد: می  

  نباشند ۲يک از ارقام  هيچ ۲و گوی اول غير عدد  ۲گوی دوم غير عدد 

P(A )
 

   4 3 3
5 4 5

P(A) P(A )     3 21 1 0 45 5
/

دانشگاهی پيش ٩٠سال  ١٨آزمون  ١١٩و تست  ١٦آزمون  ١١٩مشابه تست 

ريالخدمات ارائه شده  )۲۱ی  (صفحه    )3( - 121 180 000 000 20 000 0004
/ / / /

ريال توليد ناخالص داخلی   3 200 000 000 80 000 000 350 000 000 20 000 000 3 650 000 000/ / / / / / / / / / / /

ريالی استهالک ههزين 13 200 000 000 200 000 00016
/ / / / /

ريالتوليد خالص داخلی 3 650 000 000 200 000 000 3 450 000 000/ / / / / / / /

دانشـگاهی، پيش ١٧آزمـون  ١٢٢دانشـگاهی، مشـابه تسـت   پيش ١٢آزمون  ١٧٢دانشگاهی، مشابه تست  پيش ٧آزمون  ١٨٧مشابه تست 

دوم ٩آزمون  ٧٩دوم، مشابه تست  ٦آزمون  ١٠٩دوم، مشابه تست  ٢آزمون  ٨٢مشابه تست 

هـای  ی جريان پولی است كه از سـوی بنگاه دهنده الف) وجوه پرداختی به صاحبان عوامل توليد، مزد، سود و اجاره نام دارد و مسير دوم نشان  )1( - 122

  واقع شده است. ١اند از: كار، سرمايه و منابع طبيعی كه در مسير  توليد عبارت اقتصادی به سوی خانوارها روان است. عناوين عوامل

را از خـود خانوارهـا كاالهـا و خـدمات مصـرفی  های اقتصـادی روان اسـت. ، جريان پولی است كه از طرف خانوارها به سوی بنگاه۴ب) مسير 

  ند.پرداز كنند و در مقابل آن، پولی را می صادی تهيه میتهای اق بنگاه

ی توليد كل جامعه وجود دارد كه روش توليد يا روش ارزش افـزوده   ای و روش درآمدی، روش سومی نيز برای محاسبه ج) عالوه بر روش هزينه

  شود. ناميده می

  دهند. مورد استفاده قرار می های خود كنند و طی فعالّيت ها خريداری می های اقتصادی اين عوامل را از آن د) خانوارها مالک عوامل توليد هستند و بنگاه

  )٢٤تا  ٢٢صفحات ( ی كاالها و خدمات را برعهده دارند. ی توليد و عرضه های اقتصادی تحت عنوان اشخاص حقوقی، وظيفه ) بنگاه ه

٦آزمـون  ١٠١دوم، مشـابه تسـت  ٤آزمـون  ٨٩دوم، مشابه تست  ٢آزمون  ٨٤دانشگاهی، مشابه تست   پيش ١٨آزمون  ١٢١مشابه تست 

دانشگاهی پيش ١٧آزمون  ١٢٤دانشگاهی، مشابه تست  پيش ٥آزمون  ١٩٠دوم، مشابه تست 

  ۶۵۰۰ريال اول ی  ی مرحله ارزش افزوده  الف)  )2( - 123

ريالی آخر  ی مرحله ارزش افزوده 16 000 9 000 7 000/ / /  

  ی توليد كل جامعه، روش توليد است. ش افزوده برای محاسبهب) نام ديگر روش ارز

  اند از: ی ارزش كل توليدات جامعه سه روش وجود دارد كه عبارت ج) برای محاسبه

  روش توليد يا روش ارزش افزوده -۳روش درآمدی  -۲ای  روش هزينه -۱

گر توليد كل جامعه را از طريق هريک از سه روش محاسبه كنيم، به جوا رو، برای جلوگيری از اشتباه،  رسيم. از اين های يكسانی می بد) ا

  )۲۵و  ۲۴صفحات ( كنند. ها را مقايسه می گيرند و جواب كار می به  حداقل دو روش را برای محاسبه
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های  ريال و در رديف قيمت ٢٥٠آيد. در سطح قيمت باالتر از  وجود می كه در بازار قيمت از سطح قيمت تعادلی باالتر برود، مازاد عرضه به وقتی  )4( - 124

  )٣٢و  ٣١ی  (صفحه رو است. ريال)  بازار با مازاد عرضه روبه ٤٠٠( ٧ريال) و  ٣٥٠( ٦ريال)،  ٣٠٠( ٥

١٧آزمــون  ١٢٣دانشــگاهی، مشــابه تســت  پيش ١٠آزمــون  ١٩٢و  ١٩٤دانشــگاهی، مشــابه تســت   پيش ٧آزمــون  ١٨٩مشــابه تســت 

٧٩دوم، مشابه تست  ٧آزمون  ٨٤دوم، مشابه تست  ٣آزمون  ٩٠و  ٩١و  ٩٢دوم، مشابه تست  ١٨آزمون  ٩٨دانشگاهی، مشابه تست  پيش

دوم ١٣آزمون  ٨٢دوم، مشابه تست  ٨آزمون  ٨٠و 

كار خريداری ها بايد محلی را به عنوان كارگاه، مغازه يا دفتر  توليدكنندگان برای توليد محصوالت خود به ناچار بايد مقداری پول هزينه كنند. آن  )4( - 125

آالت و لوازم مورد نياز ديگر و نيز مقداری مواد اوليه را بخرند و مقداری كارگر و كارمند را نيز به استخدام خـود درآورنـد.  يا اجاره كنند. ماشين

  )٤٢ی  (صفحه نامند. های توليد می كنند، هزينه مبالغی را كه توليدكنندگان برای توليد صرف می

نفروارهاتعداد خان  الف)  )3( - 126 75 000 000 5 15 000 000/ / / /

نفرخانوارها %35 3515 000 000 5 250 000100
/ / / /

وات  40 5 200
واتخانوارها  35%جويی ميزان صرفه 5 250 000 200 1 050 000 000/ / / / /

1 000 000/   مگاوات ١وات /

1مگاوات شده   جويی مقدار انرژی برق صرفه 050 000 000 10501 000 000
/ / /
/ /

  ب)

نفره جويی شد كننده از انرژی برق صرفه جمعيت جديد استفاده 175 000 000 15 000 0005
/ / / /

  ج)

15نفرتعداد خانوارهای جديد برخوردار از انرژی جديد برق 000 000 3 000 0005
/ / / /

  )٥٤ی  (صفحه د)
جويی به ميزان توليد برق نيروگاه  نسبت ميزان صرفه 1050 1

5 250 5/

دانشگاهی، مشابه تسـت پيش ١٦آزمون ١٢٤دانشگاهی، مشابه تست  پيش ٩آزمون   ١٠٠دانشگاهی، مشابه تست  پيش ٥آزمون  ٢٠٠مشابه تست 

دوم ١٣آزمون  ٨١دوم، مشابه تست  ٧آزمون  ٨١دوم، مشابه تست  ٤آزمون  ٩١دوم، مشابه تست  ٣آزمون  ٨٤دوم، مشابه تست  ١٦آزمون  ١٠١

  گوييم كه قدرت خريد آن دستخوش تغيير است. يک واحد پول نتواند در طول زمان ارزش خود را حفظ كند، می  قتیالف) و  )1( - 127

  ها ارزش خود را حفظ نكرده است. ب) پول در مقابل سطح عمومی قيمت

  ها در جامعه بستگی دارد. ج) قدرت خريد پول به سطح عمومی قيمت

ها افزايش يابد،  ی غيرمستقيم (معكوس) وجود دارد ؛ يعنی هرچه سطح عمومی قيمت ها رابطه تد) بين قدرت خريد پول و سطح عمومی قيم

  يابد. ها، قدرت خريد افزايش می يابد و برعكس، با پايين رفتن سطح عمومی قيمت قدرت خريد پول كاهش می

  ست.) يكی از داليل كاهش قدرت خريد پول، حجم زياد پول نسبت به توليد در يک جامعه ا ه

   )۶۶و  ۶۵(صفحات  ی وجود تورم در آن جامعه است. و) كاهش قدرت خريد پول در يک جامعه، نتيجه

سوم ٣آزمون  ١١٣دانشگاهی، مشابه تست  پيش ١٨آزمون  ١٢٥دانشگاهی، مشابه تست  پيش ١١آزمون  ١٨٧مشابه تست 

گاه اين اوراق  كنند. آن ا مؤسسات اعتباری منتشر كرده است، خريداری میای را كه دولت ي منظور كسب سود، اوراق قرضه های تخصصی به بانک  )3( - 128

  )٧٦ی  صفحه( گويند. فروشند. اين فعاليت بانک را عمليات مالی می گذاران خود می را به مبلغی بيش از مبلغ خريد به سپرده

سوم ٣آزمون  ١١٦مشابه تست 

 سـاله اسـت. ماهه و يک ماهه، شـش شـوند و سررسـيد ايـن اسـناد، سـه توسط دولت صادر می مدتی هستند كه اسناد خزانه اوراق بهادار كوتاه  )4( - 129

  )٨٧و  ٨٦(صفحات 

دانشگاهی پيش ١٧آزمون  ١٢٨مشابه تست 
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  )٩٤ی  (صفحه شود، شاخص رشد يعنی همان درآمد سرانه با شاخص توسعه هماهنگ است. گونه كه در جدول مشاهده می همان  )3( - 130

سوم ٤آزمون  ١١٧دوم، مشابه تست  ١١آزمون  ٨٠دانشگاهی، مشابه تست  پيش ٦ون آزم ١٩٥مشابه تست 

گر كشوری در حال حاضر بتواند نيازهای اساسی خود را برطرف كند و به خارج وابسته نباشد، در كوتاه  )2( - 131 بلندمـدت مدت مطلـوب اسـت امـا در  ا

سترس، نيازهای جامعه از نظر كيفيت و كميت و سطع علوم و فنـون پيوسـته بسنده باقی بماند؛ زيرا منابع در دمشخص نيست كه بتواند خود

  )١٠٧و  ١٠٦(صفحات  در حال تغيير است.

دانشگاهی  پيش ٦آزمون  ١٩٧مشابه تست 

دهک ششم سهم )1( - 132  %4 %7 دهک سوم سهم   %11  %2 %3 %5
دهک نهم سهم   %22 %4 دهک هفتم سهم   %18  %6 %6 %12

) است كه ٢٢ـ  ٤درصد ( ١٨درصد ذكر شده است، سهم دهک نهم  ٤كه در متن سؤال تفاوت سهام دهک دهم و نهم،  با توجه به اينتذکر: 

  )١١٥و  ١١٤(صفحات  درصد ذكر شده است. ١٦اشتباه   ) به١ی ( متأسفانه در گزينه
دانشگاهی، مشابه پيش ١١آزمون  ٢٠٠دانشگاهی، مشابه تست  پيش ٩آزمون  ١٠٥دانشگاهی، مشابه تست  پيش ٦آزمون  ١٩٩مشابه تست 

دانشـگاهی، مشـابه پيش ١٨آزمـون  ١٣٠دانشگاهی، مشابه تست  پيش ١٦آزمون  ١٣٠دانشگاهی، مشابه تست  پيش ١٢آزمون  ١٨٠تست 

دوم ١١آزمون  ٨٨دوم، مشابه تست  ١٥آزمون  ٧٧تست 

ريال   الف)  )2( - 133 250 000 000 150 000 000 100 000 000/ / / / / /

ريال ماليات 15100 000 000 15 000 000100
/ / / /  

ريال  350 000 000 250 000 000 100 000 000/ / / / / /  

ريال ماليات 20100 000 000 20 000 000100
/ / / /  

ريال  450 000 000 350 000 000 100 000 000/ / / / / /  

ريال ماليات 25100 000 000 25 000 000100
/ / / /  

ريال  900 000 000 450 000 000 450 000 000/ / / / / /

ريال  ماليات 35450 000 000 157 500 000100
/ / / /

ريال  15 000 000 000 900 000 000 14 100 000 000/ / / / / / / /  

ريال ماليات 4514 100 000 000 6 345 000 000100
/ / / / / /  

ريال ماليات ماهانه    15 000 000 20 000 000 25 000 000 157 500 000 6 345 000 000 6 562 500 000/ / / / / / / / / / / / / /  

ريال ماليات ساالنه 6 562 500 000 12 78 750 000 000/ / / / / /  
  ب)

ريال ی خالص ماهانه مانده 15 000 000 000 6 562 500 000 8 437 500 000/ / / / / / / / /  

  )١٣٦و  ١٣٥(صفحات  ای است. به، تصاعدی طبقهج) نام نرخ مالياتی مورد محاس

دانشـگاهی، پيش ١٤آزمـون  ١٩٠دانشـگاهی، مشـابه تسـت  پيش ١٢آزمون  ١٨٢دانشگاهی، مشابه تست  پيش ٩آزمون  ١٠٧مشابه تست 

به تسـتدوم، مشـا ١٣آزمـون  ٨٧دانشگاهی، مشابه تست  پيش ١٨آزمون  ١٣٣دانشگاهی، مشابه تست  پيش ١٦آزمون  ١٣٢مشابه تست 

سوم ٢آزمون  ١١١دوم، مشابه تست  ٩آزمون  ٩٠دوم، مشابه تست  ٨آزمون  ٩٠

كائوغنا    نفتنيجريه  محصوالت دامیآرژانتين  نيشكركوبا  )1( - 134   )١٦٠ی  (صفحه كا

دانشگاهی پيش ٨آزمون  ١٨٥دانشگاهی، مشابه تست  پيش ٣آزمون  ١٤٣ابه تست مش

ارزی شـدن نظـام پـولی ) و چنـد١٩٧٣ر نرخ ارزهـا (از سـال د  المللی، پذيرش انعطاف يكی از نتايج پيامدهای دگرگونی در سيستم پولی بين  )3( - 135

  )١٦٤ی  (صفحهالمللی است.  لی بينها از داليل اصلی دگرگونی سيستم پو ساير گزينه المللی است. بين

دانشگاهی پيش ٨آزمون  ١٨٩مشابه تست 
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6

، آموخت و بعد از وی سمت جانشـينی او را يافـت ابوالحسن خرقانیی آن روزگار، شيخ  خواجه عبداهللا انصاری، تصّوف را در محضر عارف برجسته  )2( - 136

ابوعبـدالّرحمان سـلمی اسـت كـه اصـل آن را » الّصوفّيه ی كتاب طبقات ترجمه«او  های و در هرات به تعليم و ارشاد خلق پرداخت. يكی از كتاب
  كرد. ای جّذاب بيان می ی مريدانش به زبان فارسی هروی به شيوه به زبان تازی (عربی) تأليف كرد و خواجه عبداهللا آن را در حلقه نيشابوری

اش شـاگردی«و به ويـژه » خواجه عبداهللا انصاری«و بارها به شرح زندگی » هالّصوفيّ  طبقات«بار به نام كتاب  ۴های سراسری گاج  در آزمون

ها را ببينيد: اشاره شده است. اين نمونه» در محضر شيخ ابوالحسن خرقانی

90ـ سال  6دانشگاهي ـ آزمون  پيش  شرح زير، معّرف كيست؟ 

سرود. او بسياری از علوم ادبی و دينی و اشعار عربی را حفظ بـود يك میوی از خردی زبانی گويا و طبعی توانا داشت و شعر عربی و پارسی را ن«

»و بعد از وی سمت جانشينی او را يافت. آموخت وی تصّوف را در محضر شيخ ابوالحسن خرقانیورزيد.  و به احاديث پيامبر (ص) عالقه می

) ابوبكر عتيق نيشابوری٢) ابوالحسن جّالبی هجويری١

انصاری عبداهللا) ٤لمی) عبدالّرحمان سُ ٣

و بعد از وی سمت جانشينی او را يافت و در هرات به تعليم و ارشاد اشـتغال داشـت آموخت شيخ ابوالحسن خرقانی وی تصّوف را در محضر«

90ـ سال  11دانشگاهي ـ آزمون  پيش  » . ق. درگذشت. ............... از آثار وی است. ه ٤٨١كه در سال  تا اين

المحجوب ) كشف٢    ) رسايل١

االبرار االسرار و عّدة  ) كشف٤    ) شرح تعّرف٣

  نام پدیدآورندگان آثار:  )3( - 137

الطّير، روزی بـا  العشـق، لغـت مـوران، رسـال↨ : آواز پر جبرئيل، رسال↨آثار ديگرالّدين يحيی سهروردی ( شهاب االشراق:‗صفير سيمرغ، حكم

  الحكمتين) /  : خـوان اخـوان، جـامعآثـار ديگـرناصرخسـرو قباديـانی ( سـافرين، سـفرنامه:زادالمالطّفولّيـه) /  جماعت صوفيان، فـی حال↨

 شـيرين و خسـرو، هشـت بهشـت:خاقـانی /  العراقين: ، تحف‗منشآترودكی سمرقندی /  ی سندبادنامه: مثنوی كليله و دمنه، منظومه

  دری، مثنوی خضرخان و َدَولرانی، اعجاز خسروی)ی اسكن االنوار، مجنون و ليلی، آيينه : مطلعآثار ديگراميرخسرو دهلوی (

  ها: بررسی آثار دیگر گزینه
ــار نيشــابوری، خواجــه عبــداهللا انصــاری /  نامــه: الهیســنايی غزنــوی /  نامه: عشــقســنايی غزنــوی /  نامــه: عقل) ١  ســنايی غزنــوی، عطّ

  اميرخسرو دهلوی) ی اسكندری: آيينهنظامی گنجوی ( اسكندرنامه:

  نظامی گنجوی ليلی و مجنون:القضات همدانی /  ينع تمهيدات:) ٢

  قطان مروزی يهان شناخت:گ/  ابوعلی سينا حكمت عاليی:: سهروردی) / الطّير رسال‗عطّار نيشابوری ( الطّير: منطق) ٤

های سراسری گاج: ها در آزمون نام آثار مطرح در سؤال و فراوانی آن

بار ٢بار / شيرين و خسرو:  ٢بار / منشآت:  ٤بار / مثنوی كليله و دمنه:  ٢ادالمسافرين: بار / ز ٤: صفير سيمرغ: آثار مطرح در سؤال

/ خـوان بـار ٦الطّير:  بار / رسالة ٢بار / اسكندرنامه:  ٤نامه:  بار / الهی ٣نامه:  بار / عشق ٢نامه:  بار / عقل ٣: لغت موران: ها گزينهآثار مورد اشاره در 

ی بـار / منظومـه ٢بـار / سـفرنامه:  ٢بـار / حكمةاالشـراق:  ٤بـار / ليلـی و مجنـون:  ٤ت: بار / تمهيدا ٢اخوان: 

بــــار /  ٣الطّير:  بــــار / منطــــق ٥بــــار / هشــــت بهشــــت:  ٤بــــار / تحفــــةالعراقين:  ٢ســــندبادنامه: 

بار ٣ی اسكندری:  بار / آيينه ٢حكمت عاليی: 

ها، از فرط استواری و زيبـايی، امـروز يـا بـه  ست كه اغلب آن ای جمالت در هم فشرده تر كلمات و باب هشتم گلستان (در آداب صحبت) بيش  )4( - 138

  گذشته و حال جريان داشته است. دوستان المثل در ميان عموم رايج است يا دست كم در قلم نويسندگان و ادب صورت ضرب

  گرايی) انتقادی از نويسندگان رئاليسم (واقع ارنست همينگوی:  )1( - 139

  اند. ی رئاليسم ابتدايی دانسته های برجسته او را از نمونه» شنل«ای كه داستان كوتاه  ندهنويس گوگول:

  از شاعران مكتب سمبوليسم استفان ماالرمه:

دانلود سواالت و پاسخنامه تشریحى کنکور سراسرى www.3gaam.com  موسسه مشاوره و برنامه ریزى 3گام
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  از نويسندگان مكتب ناتوراليسم هنريک ايبسن:

د. فراوانی تكرار هر كدام:ان های سراسری گاج مورد توّجه بوده ها همواره در آزمون نويسندگان مورد سؤال و سبك نوشتاری آن

بار٢بار / ايبسن:  ٢بار / ماالرمه:  ٣گوگول: 

  محّمدتقی بهار»: تاريخ احزاب سياسی واريخ و القصص، التّ  ر نثر فارسی، تصحيح مجملوّ تط تاريخ«  )4( - 140

  ها: بررسی سایر گزینه

  : مؤلّفی ناشناسالّتواريخ لمجماو) /  اثرمحّمدتقی بهار، نه  تصحيحمؤلّفی ناشناس ( تاريخ سيستان:) ١

كبر دهخدا عّالمه علی امثال و حكم:) ٢ كبر فّياض علی تصحيح تاريخ بيهقی:) ٣  ا   ا

كنده نام مجموعه مقاالت و نوشته بهار و ادب فارسی:        جلد به چاپ رسيد. ٢الّشعرای بهار است كه پس از درگذشت او در  ی ملک های پرا

اند. اين نمونه را ببينيد: های سراسری گاج مورد پرسش قرار گرفته ها در آزمونبار» الّشعرای بهار ملك«آثار 

90ـ سال  13سال سوم ـ آزمون ترتيب، از كيست؟ به »تاريخ تطّور نثر فارسی« و» تاريخ احزاب سياسی«دو اثر 
محّمدتقی بهار ـ محّمدتقی بهار) ٢اكبر دهخدا ـ محّمدتقی بهار ) علی١

الممالك فراهانی ) محّمدتقی بهار ـ اديب٤اكبر دهخدا ندياری ـ علی) علی اسف٣

  نام پدیدآورندگان آثار:  )2( - 141

  مهرداد اوستا (محّمدرضا رحمانی) خورده: ترس محتسبصائب تبريزی  /  نامه:قندهاركليم كاشانی /  جهانی: فتوحات شاه

اند. دفعات تكرار هر كدام: رد تأكيد بودههای سراسری گاج مو ی آثار مورد سؤال، تاكنون در آزمون همه

ی قّصـه بـار / ٣بار / تصحيح تاريخ بلعمی:  ٩نامه:  بار / عبرت ٦بار / قندهارنامه:  ٢جهانی:  بار / فتوحات شاه ٣ی تعريفات:  بار / رساله ٤رسالةاللّباديه: 

بار ٦خورده:  ببار / ترس محتس ٣بار / فنون شعر و كالبدهای پوالدين آن:  ٢پريده:  رنگ

نـام دارد كـه برخـی آن را  كتـاب بـزرگ قـرن  خشم و هياهونويسـی  ست. شاهكار او در رمانآمريكاپی)  سی سی آلبانی (می ی نيو زاده ويليام فاكنر  )4( - 142

كنر در  دانسته ه است و اين موفّقّيـت را مرهـون نويس آمريكايی بين دو جنگ جهانی بود ترين رمان ی ادبی نوبل شد. او بزرگ برنده جايزه ١٩٤٩اند. فا

گاهی از عاليق توده   ست. دردی با محرومان، قدرت بازكاوی انحرافات جامعه و آميختن اين خصايص با ذوق و مهارت فّنی ها، هم احساس ژرف اخالقی، آ

  ها: بررسی سایر گزینه

  »ی سيزيفوس، حكومت نظامی بيگانه، طاعون، گاليگوال، افسانه« ی آثاری مانند االصل فرانسه و پديدآورنده ی الجزايری نويسنده آلبر كامو:) ١

  »ای های شيشه دهن، سيذارتا، بازی با مهره يندميان، گرگ بيابان، گرترود، نرگس و زرّ «ی آثاری مانند  آورنده ی آلمانی و پديد نويسنده هرمان هسه:) ٢

كمه، قصر«ی مانند ی آثار ی اهل كشور چک و پديدآورنده نويسنده فرانتس كافكا:) ٣   »مسخ، آمريكا، محا

های سراسری گاج: در آزمون» فاكنر«بسامد تكرار آثار 

بار ٨بار / خشم و هياهو:  ٢بار / مسخ:  ٤بار / دميان:  ٤بيگانه: 

تـرين رويـداد ادبـی در  شـد، مهممنتشر  ١٩٥٢دانند. اين كتاب كه در سال  تر می را از همه مهم پيرمرد و دريانّقادان از ميان آثار همينگوی،   )2( - 143

انسان برای شكسـت آفريـده «تر دانستند، زيرا در اين كتاب پيام همينگوی اين بود كه  زمان خود لقب گرفت و برخی آن را از اختراع پيل مهم

  »خورد! نشده است؛ او ممكن است نابود شود، اّما شكست نمی

درصد دارد و طـّراح كنكـور ۱۰۰های سراسری گاج مطابقت  های آن در آزمون ه، با نمونهی آن عيناً، واژه به واژ اين سؤال و هر چهار گزينه

ها را تغيير داده است. سه نمونه از اين مشابهت دقيق: تنها ترتيب گزينه

ثـار همينگـویيك از آ پيام محـوری كـدام» خورد. انسان برای شكست آفريده نشده است. او ممكن است نابود شود، اّما شكست نمی«عبارت  *

90ـ سال  18سال سوم ـ آزمون است؟

درخشد چنان می ) خورشيد هم٢) وداع با اسلحه١

) پيرمرد و دريا٤ های كليمانجارو ) برف٣
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90ـ سال  5دانشگاهي ـ آزمون  پيشی زير پيام محوری ارنست همينگوی در كدام اثر وی است؟ جمله *
»خورد. او ممكن است نابود شود، اّما شكست نمی انسان برای شكست آفريده نشده است.«

های كليمانجارو ) برف۲آيند؟ ها برای كه به صدا درمی زنگ  )۱

) پيرمرد و دريا۴) وداع با اسلحه۳

90ـ سال  10دانشگاهي ـ آزمون  پيشهمينگوی در كدام اثر خود به پيام زير اشاره دارد؟ *
»خورد. . او ممكن است نابود شود، اّما شكست نمیانسان برای شكست آفريده نشده است«

) پيرمرد و دريا٤  درخشد چنان می ) خورشيد هم٣  ) وداع با اسلحه ٢  های كليمانجارو ) برف١

    توچون  من تشبيه:  )1( - 144

  به مشبه  مشبه

  ميل رغبت، بی بی سير مجاز:

  حقيقت  مجاز
  كه (چه كسی) و كه (حرف ربط) :(تام) جناس/  كنايه از تعلّق خاطر داشتن نهادن: دل  كنايه:

مـن چـون تـو طبـع هرجـاييم «وجـود دارد. » وجه تفاوت«، »وجه شباهت«ای تشبيه است كه در آن، به جای  بيت دارای گونهدقّت کنـیم: 

  »كه طبع هرجايی داشته باشم. نيستممن مانند تو «يعنی » نيست

اند. فراوانی هر كدام: های سراسری گاج مورد تأكيد بوده ی درست، بارها و بارها در آزمون مطرح در گزينههای  ی آرايه همه

)بار ۱كه: بار ( ۵۱) / جناس: بار ۲دل نهادن: بار ( ۱۴) / كنايه: بار ۳سير: بار ( ۴۸بار / مجاز:  ۴۵تشبيه: 

  :»)ب«ب (بيت تشبيه مركّ   )3( - 145

  دارد سحابیيش پست كه در  آفتابی  ی زلف نمايش ز پس پردهماه خورشيد

  به مشبه  مشبه
گين شدن گلزار را اين می »):د«تعليل (بيت  حسن   را  گشوده است.» جان«داند كه هوای سر كوی يار، دِر  شاعر دليل عطرآ

  شراب  جام »):الف«مجاز (بيت 

  حقيقت  مجاز

  ی مصّرحه از معشوق شاخ گل: استعاره »):  ه«حه (بيت مصرّ  ی استعاره

  »):ج«اسلوب معادله: (بيت 
  پنهان كردن/  شمع/  پنداشتن/  فانوس) = پوشاندنپوشيدن (/  راز عاشق/  گمان كردن/  دل

٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  

بنـدی و  ج از بودجههـای اختصاصـی، خـار سـت و طـرح سـؤال از آن در آزمون»عمـومی«های  اسلوب معادله از آرايـهخطای علمی سؤال:

  گذاری آزمون است. هدف

های سراسری گاج: ها در آزمون های مطرح در اين سؤال و جزئّيات تكرار آن آرايه

بار ۲معادله:  بار / اسلوب ۱۸ی مصّرحه:  بار / استعاره ۴۸بار / مجاز:  ۱۵بار / حسن تعليل:  ۸تشبيه مرّكب: 

عيناً به همين صـورت» تشبيه مرّكب«به عنوان مصداق » ست كه در پيش سحابی دارد / آفتابی  ی زلف ماه خورشيدنمايش ز پس پرده«بيت 

های سراسری گاج مورد تأكيد بوده است: در آزمون

90ـ سال  7دانشگاهي ـ آزمون  پيش؟نداردوجود » تشبيه مرّكب«در كدام گزينه

ــال١ ــرد م ــان نگي ــف آزادگ ــرار در ك آب در غربـال چو صبر در دل عاشق، چـو ) ق

ــيش ســحابی دارد آفتابی ی زلـف ) ماه خورشيدنمايش ز پس پرده٢ ســت كــه در پ

ـــه ) رخ گل را  كـه عكـس روی يـار اسـت٣ ـــاطه، آب آيين ـــوا مّش ـــت ه دار اس

ی باران بهاری گل قطرهی  چو بر صفحه هم عرقت بر ورق روی نگارين به چه ماند؟) ٤

 ی محلّّيه عالقه

 سببّيهی  عالقه
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  سنگ به چاه افكندن: كنايه از مرتكب خطا و اشتباه شدن »):ب«كنايه (بيت   )1( - 146

  شنيدن بو (آميختن دو حّس شنوايی و بويايی) »):ج«آميزی (بيت  حس

ه كـه توانسـته سـنگ بـر خـود شـد كه شاعر در اثر نوشيدن شراب از دست ساقی چنان در مجلس سماع از خود بی اين »):الف«اغراق (بيت 

  آميز است! ی نُه آسمان بكوبد، بيانی اغراق شيشه

  ]بودن] طغيان [باعث/ [ آتش/  اشک [ريختن]/  كباب=  ی ابلهی نشانه/  گر ستم/  اظهار عجز] / ديده ستم[»): د«(بيت  اسلوب معادله

٤  ٣  ٢  ١  ٤  ٣  ٢  ١  

  خورشيد]    انسان[        دامنی مكنّيه):  ی استعاری و استعاره شيد (اضافهالف ـ دامن خور «): ه«كنايی (مكنّيه): (بيت  ی استعاره

  مشبه  به مشبه  به لوازم مشبهاز 
  شده حذف  شده حذف 

  شبنم]    انسان[        چشمی مكنّيه):  ی استعاری و استعاره ب ـ چشم شبنم (اضافه

  مشبه  به مشبه  به اندام مشبه
  شده حذف  شده حذف

  رود. ی مكنّيه به شمار می كه چشم شبنم از ديدن گلراز سير نشود، تشخيص و استعاره ج ـ اين

بنـدی و  هـای اختصاصـی، خـارج از بودجه سـت و طـرح سـؤال از آن در آزمون»عمـومی«های  اسلوب معادله از آرايـهخطای علمی سؤال: 

  گذاری آزمون است. هدف

ـ ببينيد: ۹۰های سال  ها را ـ تنها در آزمون اند. بسامد اين آرايه مورد توّجه بودههای سراسری گاج  های سؤال در آزمون ی آرايه همه

)بار ٢تشخيص با شبنم: بار ( ١٩ی كنايی:  بار / استعاره ٢بار / اسلوب معادله:  ٥) / اغراق: بار ٤شنيدن بو: بار ( ١٢آميزی:  بار / حس ١٤كنايه: 

  پست كاسه: كنايه از خسيس و سيه كنايه:  )1( - 147

  ميهمانها] به  [انسان ماتشبيه  تشبيه:

  به مشبه  مشبه

  ی پارادوكس را پديد آورده است. نمک باشد)، آرايه نمكی تعبيه شده باشد (نمک، بی اين اّدعا كه در نمِک روزگار، بی پارادوكس:

  ی مصّرحه از لذايذ دنيوی الف ـ نمک: استعاره :ی مصّرحه استعاره

  رود. ی مكنّيه به شمار می نيز استعاره بخشی به دهر ب ـ جان

» نمكـی بی«و » نمـک«دهد. طّراح بدون توّجه به مفهوم كنـايی  نظر طّراح سؤال را نشان می» پارادوكس«ی  شرح آرايهخطای علمی سـؤال: 

  در بيت معتقد است.» پارادوكس«ی  نشينی ظاهری اين دو واژه، به وجود آرايه تنها بر اساس هم

اند. ببينيد: های سراسری گاج مورد تأكيد بوده ی درست بارها و بارها در آزمون های مطرح در گزينه ی آرايه همه

بار ١٨بار / استعاره:  ١٣بار / پارادوكس:  ٤٥بار / تشبيه:  ١٤: كنايه: ٩٠ها تنها در سال  دفعات تكرار آرايه

  ها: بررسی سایر گزینه  )2( - 148

داند و نيز ضمن تشبيه ابروی معشوق به كمـان، آن را برتـر  ان معشوق به خنجر، آن را برتر از خنجر می) در اين بيت شاعر ضمن تشبيه مژگ١

  آورد! از كمان به شمار می

  ) شاعر ضمن تشبيه چشم معشوق به چشم غزال، چشم معشوق را در زيبايی برتر دانسته است!۳

  نگاه معشوق را آموزگار طوطی در سخن گفتن دانسته است!سرايی)،  چنين ضمن تشبيه نگاه معشوق به طوطی (در سخن هم    

  ی معشوق دانسته است! ) شاعر در اين بيت ضمن تشبيه روی معشوق به بهار، دليل بيرون رفتن خزان از باغ را زيبايی و طراوت چهره٤

بار مورد سؤال بوده است. ۷، ۹۰های سال  های شعری آن، تنها در آزمون و نمونه» تشبيه مرّجح«

  )٦: (تبصره) / ٢: (قاعده: ان / حروف اصلی: ـــ / حروف الحاقینشان (عالمت) و نشان (فعل) /  واژگان قافيه:  )3( - 149

  ها: بررسی سایر گزینه

ـَ د / حروف الحاقیُكند /  َكند و می می واژگان قافيه:) ١ ـَ ن / حروف اصلی: ـ ـُ ن و ـ   )٣: (تبصره) / ٢: (قاعده: ـ

ـَ م / حروف الحاقیتَنم و ُكنَم /  یم واژگان قافيه:) ٢ ـُ ن / حروف اصلی: ـ ـَ ن و ـ   )٣: (تبصره) / ٢: (قاعده: ـ
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  ابدال

(اختيار وزنی)





ـَ ر / حروف اصلی: ی / حروف الحاقیخوری و بری/  واژگان قافيه: )٤ ـُ ر و ـ   )٣: (تبصره) / ٢: (قاعده: ـ

كـه پاسـخ ايـن ۶و  ۳های  سراسری گاج بوده است. از آن ميان، تبصرههای  بين طّراحان آزمون ی قواعد قافيه همواره زير ذّره های هفتگانه تبصره

:ها توّجه كنيد های گاج دارند. به برخی از اين پرسش های دقيقی در آزمون هاست، نمونه سؤال وابسته به تشخيص آن

90ـ سال  6 دانشگاهي ـ آزمون پيش  قواعد قافيه ساخته شده است؟  )۳ی ( تبصرهی كدام گزينه بر اساس  قافيه *

90ـ سال  8دانشگاهي ـ آزمون  پيشقواعد قافيه ساخته شده است؟ )٦ی ( تبصرهدر كدام بيت، قافيه بر اساس  *

90ـ سال  9دانشگاهي ـ آزمون  پيشاست؟ نشدهساخته  )٦ی ( تبصرهقافيه در كدام بيت طبق  *

90ـ سال  13دانشگاهي ـ آزمون  پيشساخته شده است؟»٦ی  تبصره«در كدام گزينه بر اساس قافيه *

90ـ سال  13دانشگاهي ـ آزمون  پيش  ................. .   جز بهساخته شده است، »٣ی  تبصره«ها بر اساس  بيت تمام *

90ـ سال  6دانشگاهي ـ آزمون  پيشقواعد قافيه ساخته شده است؟ )۳ی ( تبصرهی كدام گزينه بر اساس  قافيه *

90ـ سال  8دانشگاهي ـ آزمون  پيشقواعد قافيه ساخته شده است؟ )٦ی ( تبصره، قافيه بر اساس در كدام بيت *

90ـ سال  9دانشگاهي ـ آزمون  پيشاست؟ نشدهساخته  )٦ی ( تبصرهقافيه در كدام بيت طبق  *

  است.» ش«و » د«صدق و عشق: دليل نادرستی قافيه، تفاوت در صامت   )1( - 150

  ها: بررسی سایر گزینه

ـَ و: «حروف اصلی: ی / حروف الحاقیشوی و غوی /  می واژگان قافيه:) ٢ ـَ و«و » ـ ـُ و) / » ـ   )٣: (تبصره) / ٢: (قاعده(ـ

  )٢: (قاعده: ان / حروف اصلی: آسمان و آشيان / واژگان قافيهرسد /  رديف:) ٣

  »و«: مصّوت بلند حروف اصلیآرزو و زو /  واژگان قافيه:) ٤

های بسيار دارد؛ از جمله: های سراسری گاج نمونه ی درست و نادرست در آزمون ی قافيه و تشخيص قافيه قواعد دوگانه

١٣و  ٩،  ٦،  ٤های  ـ آزمون ٩٠دانشگاهی سال  پيش

  تقطيع بيت:  )2( - 151

  َرد  دا  نرا  ُدوْ   شِ   زِ   سو  َمز  َغـ  چِ   شق  عا  لِ   دِ 

    ـ  ـ    ـ  ـ     ـ  ـ  ـ  ـ  

  َرد  دا  نفا  طو  یِ   شِ   ديـ  اَنـ  چِ   ح نو  یِ   تی  كشـ

  ـ


  

  ـ

  ـ  ـ  ـ  ـ      ـ  ـ     ـ

تبديل مصوت بلند به كوتاه 
  (اختيار زباني)

تبديل مصوت كوتاه به 
  بلند (اختيار زباني)

  وزني) (اختيار ابدال

  وزني)اختيار تبديل فعالتن به فاعالتن (

  فََعلن  فعالتن  فعالتن  فعالتن

  ها: بررسی سایر گزینه

  ) ابدال: هجای سيزدهم هر دو مصراع١

  صراع دومها: هجای دوم (تبديل مصّوت بلند به كوتاه) و سوم (تبديل مصّوت كوتاه به بلند) در م ) تغيير كّمّيت مصّوت٣

  جای فعالتن: ركن اّول مصراع دوم ) به كار رفتن فاعالتن به٤

های سراسری گاج: رّدپای پررنگ انواع اختيارات وزنی و زبانی در آزمون

١٨و  ١٧،  ١٣،  ٩،  ٨،  ٧های  ـ آزمون ٩٠دانشگاهی سال  پيش
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 ليــست

 گيــخـ

 ريــخـ





  االسرار نظامی: مفتعلن مفتعلن فاعلن وزن مخزن  )3( - 152

 ):٣ی ( نهتقطيع بيت گزي

  خاک  شِ   غو  را  دَ       طفـ  چُ   نِ   دا

ـ   ـ  ـ    ـ  ـ      ـ

  ماست  نَـ  وُ   نَشـ  ِب       بين  َشـ  زُ   رو

    ـ      ـ  ـ      ـ
ـ

  ـ

  تبديل مصّوت

 كوتاه به بلند

  فاعلن  نمفتعل  مفتعلن

  ها: تقطیع سایر گزینه
١(  

  تِ       َرنـ  بَـ      دور  زِ   ری  ها  بَـ  رِ   اَبـ

    ـ  ـ     ــ     ـ  ـ    ـ
  ـ

  تِ       تَر  ءِ   ُل   لُؤ  ياه  ِسـ  ِب   اَسـ  مِ   ُسـ  وز

  ـ      ـ
 ـ

  ــ      ـ  ـ    
  ـ

  فاعلن  مفتعلن  فاعلن  مفتعلن

٢(  

  هی  رَ   هَمـ  ُت   َود  رَ   بِـ  َور  َود  رَ   جا  ُكـ  َرت  ظَـ  نَـ  از

  ـ    ـ    ـ      ـ  ـ   ـ   ـ      ـ

  هی  دَ   می  نِـ  َره  دُ   َمـ  آ  نی  ُكـ  می  نِـ  ها  رَ   ُت   َرفـ

  ـ    ـ    ـ      ـ  ـ   ـ   ـ      ـ

  مفاعلن  مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن

٤(  

 ُدْوس  ِفر  تِ   نَـ  جَنـ  تِ   بَسـ  یِ   را  پيـ  مِ   هَـ  نآ

ـ  ـ      ـ    ـ    ـ  ـ      ـ

  َمد  حَمـ  ُمـ  لِ   ال  بِـ  نَد  ُكـ  لَش  بو  قَـ  کِ   بو

  ـ  ـ      ـ   ـ   ـ  ـ      ـ

  فع  مفتعلن  فاعالُت   مفتعلن

است و تناسبی با معانی پند و حكمت ندارد، بـه» آور تند و رقص«كه به قول نيما » مفتعلن مفتعلن فاعلن«نظامی يعنی » االسرار مخزن«وزن 

های سراسری گاج آمده است. دو نمونه سؤال از اين مبحث: های مختلف در آزمون شكل

؟»آور است و مناسبتی با معانی پند و حكمت ندارد. اين وزن تند و رقص«گويد:  يك از ابيات زير می ی وزن كدام يوشيج دربارهنيما  *

90ـ سال  8دانشگاهي ـ آزمون  پيش
ــورد ) پــرده برانــداز و بــرون آی فــرد٤ ــم درن ــه ه ــرده ب ــنم آن پ گــر م

90ـ سال  18دانشگاهي ـ آزمون  پيشده است؟نظامی سروده ش» االسرار مخزن«كدام بيت در وزن *

ــند ســنجان كــه ســخن بركشــند ) قافيه٢ ــخن دركش ــه س ــالم ب ــنج دو ع گ

طفــــل

اســــب
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تبديل فعالتن به فاعالتن



تبديل فعالتن به فاعالتن 



تبديل فعالتن به فاعالتن 



تبديل مصّوت كوتاه به بلند




تبديل فعالتن به فاعالتن

 شمــع



  ):٤ی ( تقطيع گزينه  )4( - 153

  

  َچم  پيـ  نَـ  ز با  َسر  ُت   دِ   َعهـ  َدز  وَ   رَ   می  َرم  َسـ  گر

  ـ  ـ     ـ  ـ     ـ  ـ    ـ  ـ    ـ

  را  فا  وَ   د بُر  َسر  ِب   کِ   َمن  َسز  پَـ    گو  بِـ  تا

  ـ  ـ     ـ  ـ     ـ  ـ    ـ  ـ    ـ

  تبديل فعالتن به فاعالتن

  فعالتن  فعالتن  فعالتن  فعالتن

استفاده نكرده است. » ها تتغيير كّمّيت مصوّ «شاعر در اين بيت از اختيار 

  ها: بررسی سایر گزینه
١ (  

  

  هی  خا  چِ   کِ   َمت  يا  ِقـ  ِب   َدم  نَنـ  ُكـ  بُـ  يَر  َخيْـ  ُمـ  گر

  ـ  ـ      ـ  ـ     ـ  ـ      ـ  ـ    ـ

  را  ما  ُشـ  ْس   ُدوْ   ِفر  تِ   َمـ  نِعـ  مِ   هَـ  وُ   را  ما  ست  دو

      ـ  ـ    ـ
  ـ

  ـ  ـ      ـ  ـ      ـ

  تبديل مصّوت كوتاه به بلند     تبديل فعالتن به فاعالتن

  فعالتن  فعالتن  فعالتن  فعالتن

۲(  

  

نبا خو تِ رَ صوقِ رَ وَ بَرنراظَ نَـتَهكومِ  َچش

ـــــ
  ـ

ــ ـ

را دا ُخــعِ ُصنـمِ لَ قَـرِفعادُ نَـبيـمیهَـ َخط

ـــــ
  ـ

ــ ـ

  ت كوتاه به بلندتبديل مصوّ     تبديل فعالتن به فاعالتن

  فعالتن  فعالتن  فعالتن  فعالتن

۳ (  

  
َدت جو وُ شِ پيـفَتِصـ دمنَـُكـمیزورِ  آ

ــ ـــــــ

را پا رُ َسـبینِ َمـ سوبِـیپاراَسـ کِ 

ــــ  
  ـ

ـــ

  فعالتن  فعالتن

  ت كوتاه به بلندتبديل مصوّ 

  فعالتن  فعالتن

طور مفّصل اشاره شد. های سراسری گاج به به موارد شباهت اختيارات وزنی و زبانی در سؤاالت كنكور و آزمون ۱۵۱در پاسخ سؤال 

يَـــند

َزنـــد
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 سيــــم

  ابدال

 عشــــق

  ابدال

  تقطيع بيت:  )3( - 154

ِ عِ َمـَمجـاِیيیگو چِ َمهوُ  َسر َدر يی كو ـن

    ـــ ـ  ــ ـ
  ـ

 ــ

قی سا وِ َسرُت يیبو هِ ما ُت 

  
  ـ

ـ ـــ
 ـ

ـــ  ـ

  فاعالتن  مفعوُل   فاعالتن  مفعوُل 

  مفعوُل فاعالتن // مفعوُل فاعالتن وزن بيت:

  مضارع مثّمن اخرب نام وزن:

  ها: هبررسی سایر گزین

  ) هزج مثّمن اخرب: مفعوُل مفاعيلن // مفعوُل مفاعيلن١

  ) رمل مثّمن مشكول: فعالُت فاعالتن / فعالُت فاعالتن٢

  ) مضارع مثّمن اخرب مكفوف: مفعوُل فاعالُت مفاعيُل فاعلن٤

های سراسری گاج: در آزمون» مضارع مثّمن اخرب«ی دقيق از وزن  يك نمونه

90ـ سال  17دانشگاهي ـ آزمون  پيشسروده شده است؟ »مثّمن اخرب مضارع«كدام بيت بر وزن

 ) خاكستر تنم چه عجب گر رود به باد؟١
 

ای زين آتشی كه در دل و در جان گرفتـه
 

 ای ز خاكم سرمست عشق باشد ) هر ذّره٢
 

هــا برآيــد از خــاک اســتخوانم چــون ذّره
 

 ) گر در طلبت رنجی ما را برسـد شـايد٣
 

ها م باشد، سهل است بيابانچون عشق حر
 ؤ

ــزای آن ٤ ــت س ــن اس ــد ) اي ــه گردي  ك
 

ــــه ــــد خرق ــــر زاه ــــون ب پوش مفت
 

   ):١ی ( تقطيع گزينه  )1( - 155

يَد آمینِـوسهَـیِ كوزِ  مِ سيـنَـ

ـــ
 ـ

ـــ ـ

يَد آمینِـَخسرُ خالَزُگـیِ بوکِ راِچـ

ـــــــ ـ

  فعلن      مفاعلن  فعالتن  مفاعلن

  فعلن: مفاعلن فعالتن مفاعلن وزن بيت

  ها: بررسی سایر گزینه

٢(  

نَد ما بناِب راَشـِب كینابـتازِ منلِ دِ 

ــــــ ـ ـ

نَد ما بتافـآِب کِ ریكاهياِسـنَدُكـنَـ

ــــــ ـ ـ

  فاعالتن  فعالُت   فاعالتن  عالُت ف

  فعالُت فاعالتن / فعالُت فاعالتن وزن بيت:





ُمشــک
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 زيــــــر

٣ (

َمن نِ تَـمينسيـوِ  َسراِیدیشيـكِـَمننَزَمـ دا تا

  ــ  ـــ ـــ  ــ
  ـ

ـ

َمن نِ َمـداَودبُـ ُگلپُردلیِ بِـناخو زِ  شب هر

  ــ  ــ
  ـ

  ــ  ـــ
  ـ

ـ

  فاعالتن  مستفعلن  فاعالتن  مستفعلن

  : مستفعلن فاعالتن / مستفعلن فاعالتنوزن بيت

٤(  

َمن کِ  خا ِب  هی نَـ ی پا َمن کِ  ال هَـ َسز پَـ کِ  اِی

ـ ـ  ـ   ـ ـ  ـ  ـ  ـ

َمن کِ نادَدریِ لِ ناوینَـبِشـکخالِ دِ  از

ــــــــ

  مفاعلن  مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن

  فاعلن: مفتعلن مفاعلن / مفتعلن موزن بيت

طور ويژه مورد سؤال بوده است. به ۹۰دانشگاهی سال  پيش ۱۶و  ۱۳های  وزن دوری (متناوب) در آزمون

  ):٤ی ( تقطيع گزينه  )4( - 156

َسر زِ  َود رَ  َسم فَـ نَـ آن ُت  قِ  ِعشـ ِب  را َشـ رِ  شو

ـــ
 ـ

ــــ

ُت  یِ راَسـرِ دَ کِ خاَودَشـَوسهَـپُررِ َسـ كين

ـــــ
  ـ

ـ
  ـ

  مفاعلن  نمفتعل  مفاعلن  مفتعلن

  مفتعلن مفاعلن / مفتعلن مفاعلنوزن بيت: 

  گيرد. گانه جای نمی های نُه يک از گروه ها آمده و در هيچ وزن اين وزن در بخش تک گروه وزنی:

  ها: بررسی سایر گزینه
١(  

نات يِـ كا َمت لَـ َعـ نِ  شيـ نِـ 

   ـ ـ
 ـ

  ـ ـ  ـ

ذات ِب  يِم قا ُت  چُ  يِم قا ُت  ِب  ما

  ـ  ـ ـ   ـ ـ  ـ

  فاعلن  مفتعلن  مفتعلن

  مفتعلن مفتعلن فاعلن وزن بيت:

  ٣ گروه وزنی:
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٢(  

َوم رَ ريانآِب نِـجاَومرَ رراَرسـدَ ز با

ــــــــ

َوم رَ رزاُگلـُل ُگـَدرَومنَـِشـبُلبُلـیِ رِ  نَعـ

ــــــــ

  مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن

  مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلنوزن بيت: 

  ٣ گروه وزنی:

٣(  

هادنَـتَشرادَ  َرشَكـلَشـنينِچـکِ  هر

ــــــــ

اونِ داِميْـرِ َسـ بَرُعمردداهابَـ 

  ــــــــ

  فاعلن  مفتعلن  فاعلن  مفتعلن

  مفتعلن فاعلن // مفتعلن فاعلن وزن بيت:

  ٣ گروه وزنی:

های عروضـی اهّمّيـت بندی آموخته شايد سؤالی بسيار عجيب و غيرضروری به نظر بيايد، اّما در دسته» های وزنی ی گروه شماره«اشاره به 

ی دقيق و هوشمندانه: های سراسری گاج دور نمانده است. يك نمونه فراوان دارد و صدالبتّه از نظر طّراحان گروه ادبّيات آزمون

90ـ سال  9دانشگاهي ـ آزمون  پيش  ) اشاره شده است؟ ٥) و (٢)، (٤های وزنی ( هايی از گروه ترتيب، به وزن  به در كدام گزينه،

يـاد تـو بنشـينم دم كه بـی  مرا روزی مباد آن نشين دل كه يارانت برفت از ياد! اال ای همالف) 

ــــدوا خوی تو دانستم اكنون بهر من زحمت مكشب)  ــــا دل اّمي ــــودم ت ــــتمرام ب ری داش

ــتان ــه دوس ــكايت ب ــد ش ــمنان برن چون دوست دشمن است، شكايت كجا بـريم؟ ج) از دش

ــن ــه در دام ــم عشــقت آويخت ــار غ ــا خ ـــه د) ت ـــه گلســـتان كوت ـــتن ب ها نظری باشـــد رف

ــن نيست پرهيز من از زهد كه خـاكم بـر سـر ) ه ــيان از م ــن عص ــود دام ــوده ش ــم آل ترس

 ) ج ـ الف ـ ه٤  ) الف ـ ب ـ ج٣ ) ب ـ د ـ ه٢  ـ ج   ) د ـ ه١

گون ادامه پيدا می های مختلف و در جلوه ی نقد اجتماعی به شكل بعد از جنگ جهانی اّول، توّجه به شيوه  )3( - 157  گگئـوركند. در آلمان نيز  های گونا
  ند.كن تمّدن بورژوا و خشونت و استبداد آميخته با ابتذال و ريای آن را محكوم می برتولت برشتو  كايزر

  ها: بررسی سایر گزینه

  نّقاد فرانسوی و پيرو نقد اجتماعیتن:  تيهيپول) ۱

  نّقاد فرانسوی و پيرو نقد اجتماعی پل سارتر: ژان) ۲

  نّقاد يونانی و پيرو نقد اخالقی وراس:ه) ۴

ای شـده ـ درصـدد  رگشت از كرمان محتسب تـازهتنها خود شاه شجاع ـ كه خاّصه پس از ب ی تكفير حافظ و آزار اوست. نه دوره شاه شجاعی  دوره  )2( - 158

كار و متملّق دستگاه او همواره درصدد تكفير حافظ آزار حافظ برمی شـاه ميـرد و  می ٧٨٦كه شاه شـجاع در سـال  اند. هنگامی آيد، بلكه زاهدان ريا
 در پناه او از دشمنان در امان خواهد بود. داند كه خود می» حرز جان«كند و منصور را  گيرد، حافظ اظهار خشنودی می جای او را می منصور

  ها: سایر گزینه بررسی

كم فارس و از شخصّيتشاه ابواسحاق: ) ١   های مثبت در شعر حافظ حا

  شود. از او ياد می» محتسب«های منفی در شعر حافظ كه گاه با نام  ی حكومت ابواسحاق و از شخصّيت نابودكننده ين:الدّ  د مبارزمحمّ ) ٣

نَعـــل

نَعـــل
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  .فكریست، نه  سبک هندی ادبیهای  سنجی و دّقت در جزئّيات از ويژگی انديشی و نكته گويی و نازک تازه  )1( - 159

های سراسری گاج نمونه دارند؛ از جمله: های سبك هندی بسيار متنّوع و پرتكرار در آزمون ويژگی

90ـ سال  11ون دانشگاهي ـ آزم پيشاست؟ نشدههای ادبی سبك هندی اشاره  در كدام گزينه به ويژگی *

) آوردن كنايات و استعارات دور از ذهن و استفاده از بحور طوالنی عروضی١

سنجی و دقّت در جزئّيات انديشی و نكته گويی، نازک ) پرگويی، تازه٢

) به كار بردن حسن تعليل و پيچيدگی و ابهام در كالم٣

) رواج حكمت عاميانه و توّجه به معنی و مضمون و رها كردن زبان٤

90ـ سال  17دانشگاهي ـ آزمون  پيشاست؟ نشدهدر كدام گزينه به ويژگی ادبی سبك هندی اشاره  *

وجوی معانی بيگانه سازی و جست ) مضمون۱

) رواج حكمت عاميانه و توّجه به خرافات و فرهنگ عاّميانه۲

ز بحور طوالنی عروضی و تكرار قافيه) استفاده ا۳

سنجی و دقّت در جزئّيات انديشی و نكته گويی و نازک ) تازه٤

  خسيس بودن ثروتمندان ):٣ی ( مفهوم مشترک عبارت سؤال و گزينه  )3( - 160

  ها: مفهوم ساير گزينهبررسی 

  پذير است. كاندهد. / با پول هر كاری ام ) فقر امكان بخشش نمی٢   دهد. ) فقر امكان بخشش نمی١

  ) انسان عاقل و بلندهّمت، بخشنده است.٤

  »دامنی ورزد و آن را پوشيده دارد و بميرد، مرگی همانند شهيد دارد. هركه عاشق شود و پاک: «معنی حديث شريف  )3( - 161

  : رازداری موجب رسيدن به مقصود است.)٣ی ( مفهوم مشترک حديث شريف و گزينه

  ها: مفهوم ساير گزينهبررسی 

  ی باطن اوست. ) ظاهر عاشق نشانه٢  بخش است. ) توصيف معشوق از زبان ديگران لّذت١

  ) ناشناختنی بودن حقيقت عشق٤

  ناشناختنی بودن راز هستی: )١ی ( مفهوم گزينه  )1( - 162

  ها در جهان هستی ی پديده : سودمندی همهها مفهوم مشترک عبارت سؤال و ساير گزينه

های سراسری گاج مورد توّجه بوده است. اين نمونه را ببينيد: به طور ويژه در آزمون» نامه مرزبان«اين عبارت مهم از 

90ـ سال  11دانشگاهي ـ آزمون  پيش  تری دارد؟  كدام گزينه با عبارت زير تناسب بيش
»سر سوزن خطا نباشد. گران فطرت را در كارگاه تكوين بر تلوين، يك خسرو در اين پرگار عيب نقّاش كرده است و ندانسته كه رشته«

  شود. عيوب آدمی در پيری نمايان می ):٢ی ( مفهوم گزينه  )2( - 163

  لزوم تناسب رفتار با سن ها: مفهوم مشترک عبارت و ساير گزينه

  قناعت و شكر موجب فراوانی نعمت است. ):٣ی ( مفهوم گزينه  )3( - 164

  ناپذير است. حرص و طمع، درمان ها: مفهوم مشترک ساير گزينه

  دردی نكوهش بی ):٤ی ( مفهوم گزينه  )4( - 165

  ست. هاِی) دنيايی آسودگی در ترک تعلّقاِت (وابستگیها:  مفهوم مشترک ساير گزينه

  ن يستطيع ـ أن ينجولن استطاع ـ علی المذنب أن ال يفرح ـ إليدی: كلمات ك  )1( - 166

  ها: ی کلیدها در گزینه مقایسه

به معنای بايد اسـت امـا چـون فعـل بعـد از آن » علی + المذنب«؛ تركيب »نبايد خوشحال باشد علی المذنب أن ال يفرح: بزهكار (１ناهكار)«
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  ترجمه شود.» نبايد«صورت  منفی است بهتر است به

گر بتواند« گر«حرف شرط به معنای » إنْ «؛ »إن استطاع: ا  یاضاف) ۲ی ( در گزينه» حّتی«ی  ضمناً كلمه ،)]۴) و (۳های ( باشد. [رّد گزينه می» ا

  و غلط است.

  ها] كند. [رّد ساير گزينه ی منفی می به همراه فعل مضارع معنای فعل را آينده» لن«؛ »لن يستطيع: نخواهد توانست«

  )]۴) و (۳های ( شود. [رّد گزينه صورت مضارع التزامی ترجمه می ؛ فعل مضارع منصوب به»أن ينجو: بگريزد، نجات يابد«

  نفسكم ـ الفرص↨ ـ باقي↨ لكمزيِّنوا ـ أ كلمات كليدی:  )4( - 167

  ها: ها در گزینه یدی کل مقایسه

  ها] ؛ فعل امر است. [رّد ساير گزينه»زيِّنوا: بياراييد«

  ها] [رّد ساير گزينه» أنفسكم: خودتان، خويشتن«

  )]۳) و (۲ی ( ها گزينه اليه ندارد. [ردّ   ؛ معرفه است پس نيازی نيست با (ی) وحدت يا نكره ترجمه شود؛ همچنين مضاف»الفرص↨: فرصت«

  )]۲) و (۱ی ( ها [رّد گزينه» باقي↨ لكم: برايتان باقی است«

در » حـّب «ی  ی كلمـه ترجمه شود و ترجمـه» عبادتش«ست پس نبايد به صورت ابدون ضمير » ةدالعبا«نيست و » الذكر«معادل » ياد خدا«  )1( - 168

  »ماه، ماه رحمت خدا باشيد! در اين ذكر و عشق به عبادتپايبند به . «عبارت نيامده است

دانشگاهی اختصاصی پيش ١١آزمون   ٢٤١  مشابه تست

  » كه بوده، مظلوم و متهم بوده است! برای آن نيست / و روزگار از وقتی یكه گناه كنيم در حالی و از روزگارمان شكايت می«  )2( - 169

گـر روزگـار گنـاهی ) «۲ی ( و بدش اشاره دارد و تنها گزينـهها به مسئول بودن انسان در برابر اعمال و كارهای خوب  تمامی گزينه كی، ا ای شـا

گذار كردی؟! داشت   با اين بيت قرابت مفهومی ندارد.» پس چرا شكايتت را به خدا وا

  ها: ی سایر گزینه ترجمه

  گناهانش را به دوش ديگران نياندازد!ها و  معصيت) برای انسان شايسته است كه بار ۱

  شده است. تحميلموضوع را هيچگاه فراموش نكن: پيامد كارت و مسئوليتش بر تو ) ای فالنی، اين ۳

  باشد! دهد می چه از خير و بدی انجام می ) بدان كه انسان خودش مسئول هر آن۴

دانشگاهی ) اختصاصی پيش٨٨ـ  ٨٩( ٥آزمون  ١٨٣دانشگاهی و تست  اختصاصی پيش  ٦آزمون   ٢٤٥  مشابه تست

  )]٢) و (١های ( مبتدا و مرفوع است. [رّد گزينه» الحمد«ی اسميه است و  ؛ اوالً: جمله»راست كه: الحمدهللا الّذيسپاس خدای «  )4( - 170

  )]۳) و (۱های ( شود. [رّد گزينه تعريب می» الّذي«صورت  به» كه«ثانياً: حرف ربط 

  )]۳) و (۲های ( نكره نيستند. [رّد گزينه» فرش«و » عرش«

ی نفـی جـنس تعريـب كـرد چـون »ال«توان آن را با  صورت مضارع منفی بايد تعريب شود و نمی ؛ به»د: ال يتسلّط عليهياب نه بر او تسلط می«

  ها] ی نفی جنس معادل نفی مطلق است. [رّد ساير گزينه»ال«

گر بخواهيم   )1( - 171 همـراه » بـدن«باشـد و نيـز » ال«به  ی ماقبل آن معرفه در تعريب بياوريم، بايد حتماً كلمه» كه«را به عنوان حرف ربط » الّذي«ا

كله يتحّول في  الطعام«ضمير نيامده است.    ».الجسمالّذي نأ

  حرکت گذاری کامل عبارت:  )2( - 172

  »إنَّ َمْديََن كانَْت َمدينًَ↨ عظيمً↨ ِمْن بِالِد الّشامِ، َو أهْلُها كانُوا يَْعبُدوَن اَهللا ابْتِداًء!«

  ها: دالیل رد سایر گزینه

  دارد، پس بايد تنوين بگيرد.)» ال«مدينً↨ (نه غيرمنصرف است، نه مضاف است و نه  ) مدينَ↨ ۱

  أهُل (مبتدا و مرفوع) ) أهِل ۳

و منصوب به تبعيت از آن) » مدين↨ً «عظيمً↨ (نعت برای  و منصوب) / عظيمٌ↨ » كانت«مدينً↨ (خبر  ) مدينٌ↨ ۴

  گذاری کامل عبارت: حرکت  )3( - 173

رِ! إنَّ الُمؤَ « ٌر لَُه َعالَمٌ↨ ِمن َعالماِت التَّأْنيِث َو نُعاِملُُه ُمعاَملََ↨ الُمَذكَّ   »نََّث اللَّْفظيَّ اْسٌم ُمَذكَّ
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  ها: دالیل رد سایر گزینه

ٌر ۱ ٌر (اسم مفعول باب تفعيل است از مصدر  ) َمَذكَّ عالمـاِت (مضـاف  پس بايد ابتدای آن ميم مضموم باشد.) / عالماٍت » تذكير«ُمَذكَّ

  گيرد.) است و تنوين نمی

  است.)» مفاعل↨«(فعل معلوم از باب نَُعاِمُل  ) / نَُعاَمُل .است و بايد به تبعيت از آن، منصوب بيايد» َث المؤنّ «اللَّفِْظيَّ (نعت برای  ) اللَّفِْظیِّ ۲

رٍ ۴ ٌر (نعت برای  ) َمَذكَّ   )ست.است و بايد به تبعيت از آن، مرفوع بيايد. ضمناً ميم آن مضموم ا» اسمٌ «ُمَذكَّ

  ها: دالیل رد سایر گزینه  )4( - 174

ر«نائب فاعل (فعل  ) آسي↨: فاعل ۱   مجهول است.)» تُسمَّ

آيـد.) /  اليه می ، به شـكل مضـاف۱۰تا  ۳اليه (تمييز اعداد  مضاف تمييز مفرد ») / مفاعيل«غيرمنصرف (بر وزن  ) مسامير: منصرف۲

  گيرد.) باشد و به جای كسره، فتحه می مجرور بالفتح↨ (غيرمنصرف می مجرور بالكسرة 

  .)غيرمنصرف (علم غيرعربی است جامد / منصرف  ) فرعون: مشتق و صف↨ مشّبه↨ ۳

  ها: دالیل رد سایر گزینه  )3( - 175

  است.)» يعيشون«در فعل » واو«حال مفردة و منصوب (حال برای ضمير بارز  ) حفاة: خبر مفرد و مرفوع ۱

  مجرور بحرف الجر اليه  ) الفقراء: مضاف٢

  است.)» كثيرٌ «خبر و مرفوع محّالً (جمله خبر برای  ) يعيشون: حال و منصوب محّالً ۴

دانشگاهی )  اختصاصی پيش٨٩ـ  ٩٠( ١آزمون جامع   ١٧٩  مشابه تست

مير فرض نشود، پـس ضـ» العقالء«صفت » الّذين«بين مبتدا (العقالء) و خبر (الّذين) كه هر دو معرفه هستند واقع شده است تا » هم«ضمير   )1( - 176

  فصل است.

  ها: بررسی سایر گزینه
  باشد. خبر آن می» من مظاهر«مبتدا است و » هي«) ضمير ۳  باشد. خبر آن می» يعلم«مبتدا است و » هو«) ضمير ۲

كيد برای ضمير » أنتنّ «) ضمير ۴   است.» عليكنّ «در » كنّ «تأ

دانشگاهی ) اختصاصی پيش٨٨ـ  ٨٩( ١آزمون جامع   ١٨٢  مشابه تست

  باشد. می» نبيّ «منسوب به » نبويّ↨«و » سماء«منسوب به » سماويّ «  )1( - 177

  ها: بررسی سایر گزینه
  ها است. جزء حروف اصلی آن» ي«باشند و  اسم فاعل و منقوص می» الداعي«و » الراضي«) كلمات ۲

  اليه است. ضمير مّتصل مجروری و مضاف» حياتي«و » عملي«، »اهتمامي«در كلمات » ي«) حرف ۳

  در هر دو كلمه جزء حروف اصلی است.» ي«و منقوص است و » فاعل«بر وزن » الساعي«و » فعيل«بر وزن » غنيّ «ی  مه) كل۴

١) آزمـون ٨٨ـ  ٨٩( ٤٨سوم انسانی و تسـت  ٧ آزمون ٤٩دوم انسانی، تست  ١٥آزمون  ٤٠دوم انسانی، تست  ١٥آزمون   ٤٠  مشابه تست

عمومی انسانی دانشگاهی پيش

عائد صله بـوده اسـت ولـی » يخلقه«در » ـه«كند آن را) بوده است كه ضمير  چه را او خلق می (هر آن» كلَّ ما هو يَْخلُُقهُ «جمله در اصل اين   )2( - 178

  به بوده، حذف شده است. چون مفعول

  ها: بررسی سایر گزینه
  است.» َمنْ «عائد صله به » نُِحࠩب «ر د» نحن«) ضمير مستتر ۳  است.» الّتي«عائد صله به » تُرِشدُ «در » هي«) ضمير مستتر ۱

  است.» الّذي«عائد صله به » جاهَدَ «در » هو«) ضمير مستتر ۴

گر ۲ی ( ذف شود مثل گزينهتواند ح به باشد، می عائد صله هرگاه مفعولنکته:  ذوف مح را توان عائد صله باشد، نمی (ضمير مستتر) فاعل) ولی ا

  فرض كرد بلكه ضمير مستتر است.

اختصاصـی ٩آزمـون  ١٥١دانشـگاهی، تسـت  اختصاصـی پيش ٨آزمون  ٢٤٤دانشگاهی، تست  اختصاصی پيش  ٧آزمون   ٢٤٦  تستمشابه 

دانشگاهی پيشاختصاصی  ٨) آزمون ٨٨ـ  ٨٩( ١٦٦دانشگاهی و تست  پيشاختصاصی  ١٦آزمون  ١٨٠دانشگاهی، تست  پيش
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  در اين گزينه اسم استفهام است نه شرط.» َمتی«  )3( - 179

  »كه غرق در دريای توّحش است؟! تابد در قلب كسی نور خدا می چه زمانی«ی عبارت:  رجمهت

  ها: بررسی سایر گزینه

  ی اسميه، جواب شرط و محّالً مجزوم است. جمله» هو يقدر«ی  فعل شرط و محّالً مجزوم، و جمله» هّذب«ادات شرط، » من) «۱

  »غير خود را تهذيب و بر ديگران تأثير بگذارد!تواند  هركس خودش را تهذيب كند، او می«ترجمه: 

  جواب شرط و مجزوم است.» تبدأْ «فعل شرط و مجزوم، و » تَتُبْ «ادات شرط، » متی) «۲

  »شود میی سپيد جديدی آغاز  صفحه توهر وقت از گناهان توبه كنی، در زندگی «ترجمه: 

  جواب شرط و محّالً مجزوم است. » انقله«ی فعليه  فعل شرط و محّالً مجزوم، و جمله» قرأتَ «ادات شرط، » ما) «۴

  »ی عربی خواندی، آن را به فارسی برگردان. هرچه را از اين مقاله«ترجمه: 

  آيد. بر سر آن می» فاء«ی اسميه باشد حرف  جواب شرط هرگاه طلب و يا جملهنکته: 

  ...»آموز رفت  گوييم: دانش ا بفهمد، پس به او میآموز ر خواهد كه چگونگی رفتن دانش مخاطب می« ی صورت سؤال: ترجمه  )1( - 180

را بيان كند. پس بايـد از مفعـول مطلـق نـوعی » رفتن«ای را بگذاريم كه كيفيت و چگونگی انجام فعل يعنی  بنابراين بايد در جای خالی كلمه

) مفعول مطلق نوعی است زيرا پس از ۱ی ( ر گزينهد» ذهاباً «كند.  استفاده كرد زيرا مفعول مطلق نوعی، چگونگی و حالِت خوِد فعل را بيان می

  آمده است.» سريعاً «آن صفت 

  ها: بررسی سایر گزینه

  كند پس غلط است. نيست و حالت آن را بيان نمی» ذهاب«مصدر است ولی از جنس » سرور) «۲

  كنند. را بيان می» الطالب« كنند بلكه حالت فاعل را بيان نمی» ذهاب«) هر دو گزينه حال هستند و حالِت فعل يعنی ۴و  ۳

كثر«ای كه نياز به تمييز دارد  در اين گزينه كلمه  )2( - 181 به عنوان مبتدا آمده است، در واقع تمييز بـه اصـل خـود » اجتهاد«ی  است كه چون كلمه» أ

  صورت زير است: به  برگشته و ديگر در جمله ابهامی وجود ندارد. حالت اصلِی جمله

ْكثَُر مّني في الدرِس  هااجتهادُ  كثُر مّني  أ ً هي في الدرس أ   اجتهادا

  ها: برررسی سایر گزینه

  (پر شد) نياز به تمييز دارد (از چه چيزی پر شد؟)» ُملِئت«ی  ) كلمه۱

كثر«ی  ) كلمه۳   (بيشتر) نياز به تمييز دارد (از چه جهتی بيشتر هستند؟)» أ

  تر) نياز به تمييز دارد (از چه جهتی بزرگوارتر است؟)(بزرگوار» أجّل «ی  ) كلمه٤

٢٩سـوم انسـانی، تسـت  ١٣آزمـون  ٣٧سوم انسـانی، تسـت  ١٣آزمون  ٣٠دانشگاهی، تست  اختصاصی پيش ١٤آزمون   ٢٤٨  مشابه تست

عمومی انسانی دانشگاهی ) پيش٨٨ـ  ٨٩( ٣آزمون جامع  ٤٦سوم انسانی و تست  ١٤آزمون 

ْكثََر األصدقاءَ ما «عبارت   )2( - 182 كثر« ،در آن مبتدا ،»ما«ی  اسلوب تعّجب است و كلمه» أ ی  و جملـه» هـو«ضـمير مسـتتر فعل تعجب و فاعل آن » أ

  .باشد میمنصوب و به  كه نقش آن مفعولاست منه  متعجب» صدقاءاأل«ی  كلمه و و محالً مرفوع است» ما«فعليه و خبر برای مبتدای 

  ها: بررسی سایر گزینه

  مستتر است.» أنا«فعل و فاعل آن » أعتمد«حرف نفی و » ما«ی فعلّيه است.  مله) ج۱

  »كه او را امتحان كنم. كنم بر كسی مگر بعد از اين اعتماد نمی«ی عبارت:  ترجمه

رُ «جار و مجرور، » بِمَ «ی فعلّيه است.  ) جمله۳   فاعل آن است.» حوادث«به، و  مفعول» نا«فعل، » تَُذكِّ

» من«حرف ندا، » يا«د، نباش می» ينادی«به برای فعل محذوف  زيرا تمام مناداها مفعولشود  ی فعليه محسوب می و جملهاست  ) اسلوب ندا۴

  ی فعلّيه و صله است. جمله...» يغفر «ی  جمله ومنادا، 

دانشگاهی پيشاختصاصی  ١٦آزمون  ١٧٦دانشگاهی و تست  اختصاصی پيش ١٨آزمون   ١٧٨  مشابه تست

  منه: العلوم) به و منصوب / بعَض: مستثنی تام و منصوب (مستثنی حرف نفی / َوَضَع: فعل / الغربّيون: فاعل و مرفوع / العلوَم: مفعول»: ما«  )2( - 183
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  ها: بررسی سایر گزینه

  فاعل مستثنی مفّرغ و مرفوع به اعراب»: اإلنسانُ «به و منصوب /  مفعول» األوقاتَ «فعل / »: يقضي«حرف نفی / »: ال) «۱

مفـّرغ و   مسـتثنی»: قليٌل «جمله، خبر افعال ناقصه و محّالً منصوب /  جار و مجرور و شبه»: ِألممِ «فعل ناقصه / »: يكنْ «حرف نفی / » لم) «۳

  مرفوع به اعراب اسم افعال ناقصه

  مستثنی مفّرغ و مرفوع به اعراب فاعل»: عظماءُ «فعل / »: يفطن«حرف نفی / »: لم) «۴

) آزمـون۸۸ـ  ۸۹( ۴۷دانشگاهی و تست  اختصاصی پيش ۶) آزمون ۸۸ـ  ۸۹( ۱۶۴، تست دانشگاهی اختصاصی پيش ١٥آزمون   ١٣٧  مشابه تست

)٨٨ـ  ٨٩(عمومی انسانی  دانشگاهی پيش ۳جامع 

كثر سه  )1( - 184 كيد لفظی كه بايد كلمه (اسم، فعل و حرف) عيناً يک يا حدا كيد كلمه بر دو دسته است، الف: تأ كيد معنـوی كـه  بار تأ تكرار شود. ب: تأ

ـد » كّل «ی  بايد به آخر كلمه د) از نظر عدد و جنس مطابقت كنـد. و دقـت كنيـد مؤكِّ ضمير متصل اضافه شود و نيز با اسم پيش از خود (مؤكَّ

د مانند مضاف نقش نيست.  د و » كلِّ «ی  كلمهنقش است اما موكَّ د » األهدافِ «مؤكِّ   است.مؤكَّ

  ها: هبررسی سایر گزین

كيد نيست.» مفتاح«اليه برای  در اين عبارت، مضاف» كلِّ «ی  ) كلمه۲    است و تأ

  در اين عبارت مفعول به مقدم است.» الصدَق ) «۳

كيد نيست.» الّالئمين«حال برای » جميعاً «ی  همچنين كلمهاست » َعلَی«در اين عبارت، مجرور به حرف جّر » نفسي«ی  ) كلمه۴   است و تأ

كيـد كـالم كـه در كتـاب  شده گزينه رت سؤال خواستهدر صو توجه: كيد است و به اين اشاره نشده كـه از مـوارد تأ ای انتخاب شود كه دارای تأ

  .است» مؤّكد«درسی در بخش علم معانی آمده يا منظور تعيين 

كيد محسوب می۲ی ( در گزينه» انّما«توجه كنيد  كيد به شمار میشود. تقديم ن ) از ادوات حصر است و از اساليب تأ رود كه در  يز از اساليب تأ

مجرور اسـت  و تقديم جار» يعلی نفس) «۴ی ( مقدم شده است و در گزينه» انتخبت«به بر فعل خود  به عنوان مفعول» الصدَق ) «۳ی ( گزينه

كيد است.   و از ادوات تأ

د«نقش » كلِّ ) «۱ی ( توجه داشته باشيد در گزينه كيد هستند اما هر يک  گزينهرا دارد اما در ساير » موكِّ ها هر چند كه جمالت دارای اسلوب تأ

گانه دارند، بنابراين بهتر بود صورت سؤال بدين شكل می د«آمد  نقشی جدا   » عّين ما فيه موكِّ

كيـد  قـرار گرفتـه و صـفت» يانتخاب«) بعد از مشاراليه خود ۳ی ( است كه در گزينه» هذا«مورد بعدی كه بايد مّدنظر داشته باشيد  اسـت و تأ

كيد فرض نكنيد. محسوب نمی   شود و اين مطلب خارج از كتاب درسی است فقط جهت اطالع گفته شد تا آن را تأ

دانشگاهی اختصاصی پيش ١٨آزمون   ١٨٤  مشابه تست

  كار رفته و جناس نيست. به يک معنی (چشمه) به» عين« ی در اين گزينه هر دو كلمه  )4( - 185

  ها: بررسی سایر گزینه

  است.)» جاری«و دومی به معنای » همسايه«جناس تاّم وجود دارد. (اّولی به معنای » جارٍ «و » جار«ی  ) بين دو كلمه۱

  است.)» منزل«و دومی به معنای » مدارا كن«جناس تاّم وجود دارد. (اّولی به معنای » دار«و » دارِ «ی  ) بين دو كلمه۲

  باشد.) می» فصل سال«و دومی به معنای » بخش«اّم وجود دارد. (اّولی به معنای جناس ت» فصل«و » الفصل«ی  ) بين دو كلمه۳

دانشگاهی اختصاصی پيش ١٤آزمون   ٩٩  مشابه تست

مانده از مصر باستان مربوط به اوست كه حضرت موسی (ع) نيـز در زمـان او  ترين آثار باقی های مصر است كه بيش دوم يكی از فرعون سرامس  )1( - 186

  )١تاريخ  ٤درس  ٢٤ ی (صفحهكرد. ظهور 

تاريخ ا سال دوم ٦آزمون  ١٣١  مشابه تست
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دسـتی  های آن نشانگر مهـارت و چيره اند كه نقش يان، گورستان سيلک و گنج زيويه، آثار فلزی و سفالی كشف كردهگ  ی شناسان در تپه باستان  )2( - 187

  )١تاريخ  ٧درس  ٥٦ ی (صفحه هنرمندان مادی است و تصوير روشنی از زندگی آن دوران است.

ی جهاد با روميان و گسترش اسالم در فراسوی مرزها را به عنوان  ی تبوک به درگيری نظامی با روميان نيانجاميد اما انديشه لشكركشی در غزوه  )1( - 188

  )١تاريخ  ١٣درس  ١١٢ ی (صفحهی عملی پيامبر تثبيت كرد.  سيره

گذار شد. در  زده ی بحران پس از قتل عثمان، خالفت در جامعه  )1( - 189 ای چاره را  ، عدهآن زمان ی اوضاع و شرايط آشفتهی اسالمی به امام علی (ع) وا

امـام  .تقويت نمودندرا ی باطل  گيری و انزواطلبی يافتند و در جدال حق و باطل سكوت كردند و در واقع امام را تنها گذاشتند و جبهه در كناره

  )١تاريخ  ١٤درس  ١٢١ ی (صفحهشينان) ناميد. ن (１وشه» قاعدين«اين گروه را 

تاريخ ا سال دوم ١٠آزمون  ١١٤  مشابه تست

وی را به انحراف مذهبی  ،ای برخوردار است دانست حسنک وزير (خواجه ابوعلی ميكال) از موقعيت سياسی و اجتماعی برجسته مسعود كه می  )3( - 190

ی حكومت غزنـوی وارد كـرد و از  ای سنگين بر پيكره گونه اقدامات ضربه موالش را داد. اينی ا متهم كرد. سپس ترتيب بر دار كردن او و مصادره

  )١تاريخ  ١٩درس  ١٦٣ ی (صفحهاعتبار حكومت غزنوی در ميان مردم كاست. 

  )٢تاريخ  ٤درس  ٣١ی  فحه(صباشد.  ی بيزانس (روم شرقی) از اقدامات سلطان محمد فاتح می وری هزار سالهتپايان دادن به حيات سياسی امپرا  )4( - 191

درس  ٨٦ ی صفحه( ی ملل خارج شد. ی چهارم قرن بيستم، ژاپن كه در فكر تأسيس يک دولت آسيايی نيرومند بود، از جامعه در ابتدای دهه  )1( - 192
  )٢تاريخ  ٩

هـای ايـالتی و واليتـی انتخـاب  انجمن وزيری َعلَم تصويب شـد، در انتخابـات های ايالتی و واليتی كه در زمان نخست ی انجمن براساس اليحه  )4( - 193

داد كـه منظـور از ايـن اقـدام،  ان مـیكردند. شواهد نشـ شوندگان به جای سوگند به قرآن كريم به كتاب آسمانی مورد نظر خود سوگند ياد می

  )٢تاريخ  ٢٢درس  ٢٠٨ ی صفحه(يان در اركان حكومت بود. ئسازی برای نفوذ بها تضعيف اسالم و زمينه

ای سـريع بـود كـه حكومـت  گيری انقالب بـه انـدازه ی رژيم شاه، مردم هشيارتر از آن بودند كه منحرف شوند. اوج فريبانه رغم تبليغات عوامبه   )3( - 194

  )٢تاريخ  ٢٤درس  ٢٣٥ ی صفحه(برای اولين بار رسماً در اصفهان حكومت نظامی برقرار كرد.  ١٣٥٧آموزگار به ناچار در مرداد ماه 

سال سوم ٢تاريخ  ١٥و  ١٤آزمون  ١٢٧  مشابه تست

  )٢تاريخ  ٢٧درس  ٢٦٢ ی صفحه(اهللا دستغيب است كه توسط منافقان به شهادت رسيد.  ی تصوير شهيد آيت دهنده اين عكس، نشان  )4( - 195

روزه  ٣٠مـاه  ١٢ن و بـه و زمسـتا زفصل طبيعی بهار، تابسـتان، پـايي ٤گرديد، سال به  در تقويم جاللی كه با تالش منجمان ايرانی محقق می  )2( - 196

 روز حساب كردنـد. ٣٦٦را  سالآن بيسه و كسال، يک روز را  ٥سال يا  ٤ضافه كردن و هر اقه را در آخر اسفند ری مست شد. خمسه تقسيم می

  )دانشگاهی تاريخ پيش ٢درس  ٢٢ ی صفحه(

دانشگاهی تاريخ پيش ٨آزمون  ٢٥١  مشابه تست

ی كيخسـرو  كنند كه دوران اساطيری از پيشداديان تا دوره ی اساطيری، حماسی و تاريخی تقسيم می دوره سها به تاريخ ايران پيش از اسالم ر  )2( - 197

  )دانشگاهی تاريخ پيش ٤درس  ٥٠ ی صفحه(باشد.  پادشاه كيانی می

ود، اصـالت اثـر، بـه خصـوص در مـورد نگاری از آن اطمينان حاصل نمـ ترين مواردی كه بايد در استفاده از منابع هنری در تاريخ يكی از مهم  )3( - 198

  )دانشگاهی تاريخ پيش ٧درس  ٩٥ ی صفحه(هنرهای تجسمی است كه بايد توسط متخصصان فن تأييد شده باشد. 

رور راونـدی آمـده الّسـ↨دور و آيالّصـ ↨تاخت و تاز صحرانشينان در شهرهای خراسان و آشفتگی وضع مردم در بعضی از منابع تاريخی چون راح  )3( - 199

  )دانشگاهی تاريخ پيش ٨درس  ١٠٤ ی صفحه(. است

ها  آفـرين بودنـد. در ايـن روزنامـه ی سياسی و اجتمـاعی كشـور نقش تر در صحنه ها با وسعتی بيش در دوران بعد از انقالب مشروطيت روزنامه  )2( - 200

گون به  ی چگونگی اداره نظريات مختلف درباره هـای سياسـی  رسيد. دولت و گروه چاپ میی كشور پس از استقرار نظام مشروطه و حوادث گونا

  )دانشگاهی تاريخ پيش ١٣درس  ١٥٧ ی صفحه(های خويش داشتند.  هركدام با ايجاد روزنامه سعی در همراه كردن مردم با نظرات و خواسته
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  )١جغرافيا ٢درس  ٢٨ی  (صفحهود. ش آورد و باعث بارندگی می توده هوای سودانی گاهی در فصل زمستان رطوبت دريای سرخ را به كشور ما می  )2( - 201

دانشگاهی جغرافيا پيش ٥آزمون  ٢٧٧جغرافيا ا سال دوم و تست  ٦آزمون  ١٤٤  مشابه تست

های موجود سطحی و زيرزمينی كشور را به  دهد كه ابتدا بايد ظرفيت منابع آب محدوديت منابع آب و توزيع فصلی نامناسب بارندگی نشان می  )1( - 202

  )١جغرافيا  ٤درس  ٤٩ ی صفحه(ها صورت گيرد.  برداری صحيح از آن ريزی جامعی برای بهره مطالعه كرد تا برنامهخوبی شناسايی و 

  )١جغرافيا  ١٠درس  ٨٨ ی صفحه(ی ازن است.  يكی از آثار نامطلوب آلودگی هوا تخريب يا نازک شدن اليه  )2( - 203

  )١جغرافيا  ١٥درس  ١٣٣ ی صفحه(منابع و تعداد جمعيت يک سرزمين  حد متناسب جمعيت عبارت است از بهترين تعادل ممكن بين  )3( - 204

دانشگاهی پيش جغرافيا ١٤آزمون  ٢٧٧  مشابه تست

ی پايدار مطـرح  ای به نام توسعه كه در مورد محيط زيست بود و به اجالس زمين معروف شد عنوان تازه ١٩٩٢رو در سال يبعد از كنفرانس ريودوژان  )4( - 205

كيد قرار گرفت.  ٢٠٠٢زمين در سال  شد كه در اجالس   )١جغرافيا ١٨درس  ١٥٩ی  (صفحهميالدی در دوريان آفريقای جنوبی نيز مورد تأ

هـای نـواحی  از نظر هوموس و تركيبات كربنـی فقيـر اسـت و خاک ،بندان شديد و كند شدن عمل تجزيه های نواحی قطبی به علت يخ خاک  )2( - 206

هـا  های نواحی قطبی و بيابانی فقير بودن آن پس ويژگی مشترک خاک .ارند اما از نظر مواد آلی فقير هستندهای فراوان د بيابانی هر چند كانی

  )٢جغرافيا  ١درس  ١٢ ی صفحه(از نظر مواد آلی است. 

رخ توپـوگرافی،  نـيم) رسم شده است. در سمت راست ايـن ٤ی ( دهد كه در گزينه ی پرشيب را نشان می رخ توپوگرافی داده شده يک دامنه نيم  )4( - 207

ديگر فاصله دارنـد و دامنـه  های ميزان از يک و در سمت چپ منحنیاست پرشيب  ی دامنهگر  بيانهای ميزان بسيار فشرده هستند كه  منحنی

  )٢جغرافيا  ٥درس  ٤٦ ی صفحه(دارای شيب كم است. 

پست آمازون در آمريكای جنوبی، سرزمين پست كنگو در آفريقا  های اند شامل سرزمين جا قرار گرفته های بارانی در آن نواحی مهمی كه جنگل  )3( - 208

ی سـوماترا در غـرب تـا  ی هندشرقی از جزيـره ی ساحلی است كه از نيجريه به طرف غرب آفريقا تا كشور گينه امتداد دارد. ناحيه و يک ناحيه

  )٢جغرافيا  ٨درس  ٧٦ ی صفحه(هاست.  گونه جنگل جزاير غربی اقيانوس آرام نيز دارای اين

سال سوم ٢جغرافيا  ١٥آزمون  ١٤٤  مشابه تست

 ١١درس  ١١٩ ی صـفحه(هايی از برنج مقاوم در برابر آفت در توليد برنج به خودكفـايی برسـند.  كشاورزان فيليپينی توانستند با استفاده از گونه  )4( - 209
  )٢جغرافيا 

كو، گسترش همكاری  )2( - 210 كستان است. های اقتصادی ب هدف از تشكيل سازمان ا   )٢جغرافيا  ١٦درس  ١٦٩ ی صفحه(ين سه كشور ايران، تركيه و پا

گرچـه ظـاهراً از  در صورتی كه صيادان در فصول معين به كار صيد بپردازند و متناسب با رشد و افزايش بچه ماهی  )1( - 211 ها از درياچـه صـيد كننـد ا

كنان قـرار  ها مـورد اسـتفاده دهد اما در نهايت ايـن درياچـه سـال یشود و سيستم پسخوراند منفی را نشان م ها كاسته می تعداد ماهی ی سـا

گرچه زيان می   )دانشگاهی جغرافيا پيش ١درس  ٦ ی صفحه(شود.  آور است اما در نهايت سبب بقای سيستم می گيرد. پسخوراند منفی ا

دانشگاهی جغرافيا پيش ٦آزمون  ٢٦١  مشابه تست

ها و صفات پديده و متغيـر و  پی يافتن پاسخ سؤال مربوط به چگونگی است و با بررسی وضع موجود، ويژگی در پژوهش توصيفی پژوهشگر در  )1( - 212

  )دانشگاهی جغرافيا پيش ٢درس  ٢١ ی صفحه(مانند بررسی وضعيت شاغلين شهر.  ؛كند ارتباط بين متغيرها را مشخص می

دانشگاهی جغرافيا پيش ١١ن آزمو ٢٧٢دانشگاهی و تست  جغرافيا پيش ٨آزمون  ٢٥٧  مشابه تست

ــر اســت.  هــا در اطــراف مــدار اســتاندارد واقعی ی كشــورها و قاره در سيســتم تصــوير مخروطــی نقشــه  )3( - 213 ــا  ٤درس  ٥٠ ی صــفحه(ت جغرافي
  )دانشگاهی پيش

گون مثل برنامه ريزی امروزه برای برنامه  )4( - 214 ها و يا شهرها و  يابی كارخانه از جمله مكانای، شهری، روستايی و ...  ای، ناحيه های منطقه ريزی های گونا

  )دانشگاهی جغرافيا پيش ٧درس  ٩٨ ی صفحه(كنند.  های عمرانی از نتايج حاصل از سيستم اطالعات جغرافيايی استفاده می اجرای طرح
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دهی مطلـوب سـرزمين و مـديريت های مناسبی بـرای سـازمان حل توان راه در جغرافيای كاربردی با شناخت علمی محيط طبيعی و انسانی می  )1( - 215

  )دانشگاهی جغرافيا پيش ٩درس  ١١١ ی صفحه(محيط ارائه داد. 

دانشگاهی جغرافيا پيش ١٨آزمون  ٢١٥  مشابه تست

  بازی نقشو مذهبی شركت در مراسم و مجالس خانوادگی/  آشنايی با نقشی جنگ از طريق فيلم آشنايی با نقش رزمنده در صحنه  )4( - 216

 ١٢ی  (صـفحه بازی نقشكند های روز اول را با خود تمرين می فردی كه نامزد رياست اداره شده و قبل از رفتن به محل كار خود، صحبت
  )١شناسی  جامعه ١فصل  ٢درس 

۲۷۷دانشگاهی، تسـت  پيش ۱۰آزمون  ۲۹۳، تست دانشگاهی پيش ٧آزمون  ٢٩٧تست  ،هیدانشگا پيش ٥آزمون  ٣٠٠ و ٢٩٨  مشابه تست

دانشگاهی پيش ۱۶آزمون  ۲۱۶دانشگاهی و تست  پيش ۱۲آزمون 

ی عدم آشنايی افراد بـا وظـايف نقـش اسـت و بـا توجـه بـه  شود، تا حدی نتيجه می رجوعمشكل عدم كارايی اداری كه باعث نارضايتی ارباب   )3( - 217

های ديگر است و عـدم كـارايی مناسـب  ها، عدم آشنايی افراد با وظايف نقش خود، به معنای رعايت نكردن حقوق نقش ستگی متقابل نقشواب

  )١شناسی  جامعه ١فصل  ٦درس  ٣٤تا  ٣٢ صفحات( باشد. های مختلف پيامد تعارض نقش می فرد در نقش

دانشگاهی پيش ٥آزمون  ٣٠٤و  ٣٠٣  مشابه تست

ها در مورد بعضـی شـهروندان رعايـت شـود و در مـورد  مندی ها و حقوق نقش شهروندی، در صورتی كه اين حقوق و بهره مندی ر مورد بهرهد  )2( - 218

گر بعضی شهروندان در نقش شهروندی شود. هم بعضی رعايت نگردد، اين امر نوعی تبعيض محسوب می سهم بيشتری از اين مـوارد را  ،چنين ا

  )١شناسی  جامعه ٢فصل  ٤درس  ٦٤ی  (صفحه عدالتی رخ داده است. ، در اين حالت نيز بیبه خود اختصاص دهند

دانشگاهی پيش١٢آزمون  ٢٨٤  مشابه تست

گر برای افراد امكان گفت  )1( - 219 اعتمـادی در  ای دريافت نكننـد، بـدبينی و بی كننده وگو و استدالل وجود نداشته باشد يا با وجود اعتراض، پاسخ قانع ا

تدريج بـين خـود و والـدين و فرزنـدان عزيـز  يابند، به ها محروم می مندی ای از بهره صورت ناعادالنه شود. فرزندانی كه خود را به ا ايجاد میه آن

ای كه با احساس خصومت و دشمنی آميخته است و به معنای شروع از هم پاشيدگی زندگی در  كنند. فاصله ای احساس می شمرده شده فاصله

  )١شناسی  جامعه ٢فصل  ٥درس  ٧١ی  (صفحه اجتماعی است.يک محيط 

دانشگاهی پيش ١٦آزمون  ٢٢٠  مشابه تست

كننـده،  های مختلف يكی است، در هر لحظـه دو وجـه متفـاوت دارد: خـود يـا مـِن ارزيابی كه در طول زمان و موقعيت رغم اين خود يا من، به  )2( - 220

گر، در تكاپو و خالق و خود يا مِن ار   )١شناسی  جامعه ٣فصل  ١درس  ٩٩ی  (صفحه شده. گرفته و تثبيت شده، شكل شونده، شناخته زيابیشناسا

دانشگاهی پيش ١٤آزمون  ٢٩٥، تست دانشگاهی پيش ٨آزمون  ٢٩٢تست  ،دانشگاهی پيش ٢آزمون  ١٦٦  مشابه تست

اند  ه همين دليل، كسانی هـم كـه از مزايـا برخوردارنـد يـا توانسـتهشوند. ب ها و مزايا اموری هستند كه برای فرد مهم و مطلوب تلقی می ارزش  )1( - 221

كند  در بسياری موارد، فرد هنگام ارزيابی خويش، خود را با ديگری نوعی مقايسه می آيند. ها را در خود متجلی سازند، مهم به حساب می ارزش

كند و برای تغيير دادن خود اقـدام  ببيند، احساس ناخشنودی می فاصله و تفاوت ،و به ميزانی كه بين خود و تصويری كه از ديگری نوعی دارد

  )١شناسی  جامعه ٣فصل  ٣درس  ١٠٩و  ١٠٨ صفحات( كند. می

دانشگاهی پيش ٨آزمون  ٢٩٦  مشابه تست

هـای  چه كـه امكان رود و آن می تر هويت به كار های بادوام های اصلی هويت فرد است. نقش شغلی برای بيان ويژگی دختر يا پسر بودن، يكی از ويژگی  )3( - 222

  )٢شناسی  جامعه ١فصل  ١درس  ٧و  ٥ صفحات( شود. موقعيت ناميده می ،كند متفاوت و متنوعی را برای فعليت بخشيدن به خود فراهم می

٢٢٢دانشـگاهی و تسـت  پيش ١٦آزمـون  ٢٢٢دانشـگاهی، تسـت  پيش ١٠آزمون  ٣٠١دانشگاهی، تست  پيش ٥آزمون  ٣٠٦  مشابه تست

دانشگاهی پيش ١٨آزمون 
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های خود جذب كنـد، ايـن  تواند تعداد زيادی از افراد را به انديشه های جديدی را در جامعه عرضه كرده است و می الزم نيست كسی كه انديشه  )4( - 223

توان به خالقيـت  عه را میتغييرات مهم جام .آورد و موجب دگرگونی آن شود توانايی را دارد كه در جامعه يا بخشی از آن، جنبش خاصی پديد

ها و باورها فـرا  اند در مدت زمانی طوالنی، ديگران را به انديشه كسانی نسبت داد كه هر يک در بخشی از جامعه تغييراتی ايجاد كرده و توانسته

  )٢شناسی  جامعه ١فصل  ٤درس  ٢٥ی  (صفحه بخوانند.

دانشگاهی پيش ١٠آزمون  ٣٠٥دانشگاهی و تست  پيش ٥آزمون  ٣١٢  مشابه تست

كـنش  ،شـود گيری منفـی می ی آن شهر يـا محـل موضـع افرادی كه نسبت به انتساب خود به يک شهر يا محل خرسندند، زمانی كه درباره  )2( - 224 وا

كنش خيزند، طرف مقابل را محكوم يا با او قطع رابطه می دهند؛ مثالً به نحوی به دفاع برمی ديگری نشان می از ميـزان  هـا متـأثر كنند. ايـن وا

  )٢شناسی  جامعه ١فصل  ٧درس  ٤٥ی  (صفحه ای است كه ميان افراد و آن ويژگی برقرار است. پيوند عاطفی

سال سوم ٩آزمون  ١٥٤  مشابه تست

كم دولت به مردم، با عنوان خصوصی  )3( - 225 مكـن اسـت گيـرد؛ م ای به شـكلی انجـام می شود. اين كار در هر جامعه سازی ياد می از انتقال ثروت مترا

های دولتی اختصاص يابد؛ ممكن است دولت در قالـب  ی آحاد جامعه، سهمی مساوی از شركت قوانينی تصويب شود كه بر اساس آن، به همه

های كالن دولتـی  ها به بخش خصوصی نوپا كمک كند و از اين طريق بخشی از ثروت خود را به افراد منتقل كند. ممكن است با وام انواع يارانه

كم را به افراد و خانواده  تر از سود معمول در اقتصاد دارند، سودی كمكه  هـا انتقـال دهـد.  بخش خصوصی را تقويت كند و بخشی از ثروت مترا

گـذار  ها يا به صورت قسطی به افراد و شركت تر از قيمت واقعی آن های دولتی را با قيمتی كم ها و كارخانه ممكن است شركت های خصوصـی وا

  )٢شناسی  جامعه ٢فصل  ٣درس  ٧٦و  ٧٥ صفحات( نمايد.

دانشگاهی پيش  ٨آزمون  ٣٠٣سال سوم و تست  ١٥آزمون  ١٥١تست  سال سوم، ٩آزمون  ١٨٤و  ١٨٣  مشابه تست

گرچه به لحاظ قانونی امكان آموزش برای سياه و سفيد يكسـان شـده اسـت و   )1( - 226 گر به رفع تبعيض از سياهان در آمريكا توجه كنيم، ا سـياهان ا

كننـد  های فرهنگی، باز هم سياهان عمدتاً در مدارسی تحصـيل می توانند در مدارس سفيدپوستان تحصيل كنند، اما به سبب وجود تفاوت می

  )٢شناسی  جامعه ٢فصل  ٩درس  ١١٦ی  (صفحه د.نتر از مدارس سفيدپوستان قرار دار طور عموم پايين كه از لحاظ سطح تحصيلی به

سال سوم ١١آزمون  ١٦١  مشابه تست

هـای  دانند بلكه بر اين باورند كـه بـا تبليـغ باورهـا و ارزش يابی به قدرت سياسی نمی های خود را در گرو دست های مدنی، تحقق آرمان تشكل  )2( - 227

توانند بـه  عمومی، میساختن ديگران، اثبات حقانيت باورهای خويش، افزايش هواداران و شكل دادن به افكار  مورد قبول خود در جامعه، قانع

  )٢شناسی  جامعه ٢فصل  ١٠درس  ١٢٧و  ١٢٦ صفحات( اهداف خود برسند.

دانشگاهی پيش ٣آزمون  ١٨٥  مشابه تست

ی از هـم  آمـد، دورهشدند، به علت شـرايطی كـه در اروپـا پـيش  ای از هم پاشيدگی، دوباره احيا می ها كه بعد از دوره وریبرخالف ساير امپرات  )2( - 228

ی تاريخی طوالنی مدت به صورت فئودالی به زندگی خود ادامه  وری روم (غربی) ادامه يافت؛ بدين ترتيب، اروپا برای يک دورهگی امپراتگسيخت

  )دانشگاهی علوم اجتماعی پيش ٢درس  ١٠ی  (صفحه داد.

دانشگاهی پيش ١٥آزمون  ١٦٢  مشابه تست

ها شكل گرفته بود، از ابتدا بـه نفـع  داران آن های استعمارگر و منافع سرمايه ی حكومت كه با اراده ی اقتصادی بين استعمارگر و استعمارشده رابطه  )1( - 229

شد؛ زيرا اقتصاد كشور مستعمره با نيازهای اقتصاد حكومت استعمارگر سازگار شده  ی تابعی تلقی میا داران حكومت استعمارگر بود و رابطه سرمايه

  دانشگاهی) علوم اجتماعی پيش ٣درس  ٢١ی  (صفحه شود. ی مركز ـ پيرامون ياد می رابطه با عنوان رابطه بود نه برعكس. از اين رو، از اين

دانشگاهی پيش ١٠آزمون  ٢٨٩  مشابه تست

ايـت آن شوند كه ساير اعضا موظف به رع اعضا با عضويت در سازمان، از حقوق و مزايايی برخوردار می) منشور ملل متحد، ٢ی ( بر اساس ماده  )3( - 230

  )دانشگاهی علوم اجتماعی پيش ٤درس  ٣١ی  (صفحه هستند.

دانشگاهی پيش ١٣آزمون  ١٩٢دانشگاهی و تست  پيش ٦آزمون  ٢٨٨  مشابه تست
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نهـان ای كه در آن، رفتار هيچ گروهی از بقيـه پ اند؛ دهكده ی يک دهكده (روستا) كوچک كرده ها، جهان را به اندازه ی جهانی، رسانه در دهكده  )4( - 231

ی اين كه امری داخلی است، از اظهار نظر ديگران  توانند به بهانه شود و ديگر، كشورها نمی چنين مرز بين داخل و خارج شكسته می نيست. هم

كنون رسانه های ملی، در سطح يک كشور می گونه كه رسانه ی آن جلوگيری كنند. همان درباره بـرد های با  توانند به افكار عمومی شكل بدهند، ا

  )دانشگاهی علوم اجتماعی پيش ٦درس  ٥٤و  ٥٣ صفحات( دهند. زياد، به افكار عمومی در سطح جهان شكل می

دانشگاهی پيش ١١آزمون  ٢٨٩  مشابه تست

گرگيری ميزان نابرابری  در اندازه  )3( - 232 بری در نظـام ای نـابرا امـا در بررسـی ريشـه شـود، ليد ناخالص داخلی استفاده میهايی چون تو از شاخصچه  ا

 شـود. المللـی مشـخص می كنيم و اين رابطه بر مبنای جايگاه كشـورها در نظـام تقسـيم كـار بين پيرامون توجه می ـ ی مركز جهانی به رابطه

  )دانشگاهی علوم اجتماعی پيش ٩درس  ٧٩ی  (صفحه

دانشگاهی پيش ٧آزمون  ٢٨٩دانشگاهی و تست  پيش ١٣آزمون  ١٩٧  مشابه تست

ترين توليد ارزش افـزوده را بـه  يافته به عنوان كشورهای مركز، بيش داری يا صنعتی، كشورهای توسعه ظام جهانی با پيدايی اقتصاد سرمايهدر ن  )4( - 233

در چنـين  داری يا صنعتی ـ يعنی سرمايه و صـنعت ـ را در اختيـار داشـتند. هم خود اختصاص دادند؛ چرا كه دو منبع اساسی اقتصاد سرمايه

 ٨٠ی  (صـفحه نيافته برعهده گرفتند. قيمت را برای صدور به كشورهای توسعه های گران يافته توليد فرآورده كشورهای توسعهجهانی  تقسيم كار
  )دانشگاهی علوم اجتماعی پيش ٩درس 

تغييـر موقعيـت آن كشـور و كند بلكه در يک جامعه نيز به اقتضـای  ی ديگر تغيير می امنيت مفهومی است كه نه تنها از يک جامعه تا جامعه  )4( - 234

 ١١درس  ١٠٣ی  (صـفحه كنـد. كند. به تبع تغيير موقعيت، راهبرد امنيت ملی نيز متناسب با شرايط جديد تغييـر می شرايط جهانی تغيير می
  )دانشگاهی علوم اجتماعی پيش

  آمده است: ١٣٨٤-١٤٠٤های  ی ايران برای سال ی توسعه ساله انداز بيست در سند چشم  )1( - 235

بخش در جهـان  يافته با جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هويت اسـالمی و انقالبـی، الهـام ان كشوری است توسعهاير

  )دانشگاهی علوم اجتماعی پيش ١٤درس  ١٣٧ی  (صفحه الملل. اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين

 ٢ی  (صـفحهيا دانشمند بخواننـد. » سوفيست«ها مايل نبود او را  رديف نشدن با سوفيست ا شايد برای همسقراط به علت تواضع و فروتنی و ي  )2( - 236
  كتاب فلسفه سوم)

سال سوم ٥آزمون  ١٩٠  مشابه تست

  د كند.ی مطمئنی ايجاها علوم باشد و برای آن شالوده های گاه دار تحقيق در مبانی و اصول و تكيه تواند عهده فلسفه است كه می  )1( - 237

خواهـد جايگـاه  ی يک پديده می كار بردن لفظ فلسفه، در پی يافتن يک نوع تبيين عقالنی هستند. گويی شخص با دقت در فلسفه همردم با ب

  كتاب فلسفه سوم) ٦ی  (صفحهی آن بزدايد.  آن را درست بشناسد و گرد ابهام را از چهره

دانشگاهی پيش ٥آزمون  ٣٢٣سال سوم و تست  ٥آزمون  ٢٠٠  مشابه تست

  )كتاب فلسفه ١٣ ی (صفحهترين مصداق فلسفه است.  مهم ،شناسی يا مابعدالطبيعه كه همانا شناخت احكام مطلق وجود است هستی  )1( - 238

اه ها استوار است. نگ فلسفه عبارت است از كوشش برای فهم علت حقيقی رويدادها و درک مبانی و اصولی كه علوم تجربی و علوم انسانی بر آن

هاسـت، بشناسـد.  چـه را كـه در بـن و بـاطن پديده ها، فراتـر رود و آن كوشد تا از ظـاهر پديـده ياب است و فيلسوف می فلسفی، نگاهی ريشه

  كتاب فلسفه) ١١ی  (صفحه

دانشگاهی پيش ١٧آزمون  ٢٣٧دانشگاهی و تست  پيش ٤آزمون  ١٥٩مشابه تست 

گوراس: همه چيز نسبی و م عقيده  )4( - 239   آيد. پايدار و ثابت هرگز بدست نمی یوقتی است و حقيقت به معنای دانشی پروتا

  شعار او: انسان معيار همه چيز است.

چيز وجود ندارد؛ ثانياً به فـرض  اوالً هيچ«نويسد:  می» ی طبيعت درباره«ی افكار خود در كتاب  كرد و درباره گرگياس: وی شناسايی را انكار می ی عقيده

دانلود سواالت و پاسخنامه تشریحى کنکور سراسرى www.3gaam.com  موسسه مشاوره و برنامه ریزى 3گام

دانلود سواالت و پاسخنامه تشریحى کنکور سراسرى www.3gaam.com  موسسه مشاوره و برنامه ریزى 3گام



گر برای انسان شناختنی باشد، نمیناختنی نيست؛ وجود برای انسان ش   كتاب فلسفه سوم) ١٩ی  (صفحه...» را به ديگران تعليم داد  توان آن ثالثاً ا

آزمـون ٣٢٣دانشگاهی، تست  پيش ٤آزمون  ١٦٣و  ١٦١دانشگاهی، تست پيش ٢آزمون  ١٩٠سال سوم، تست  ٨آزمون  ١٩٨  مشابه تست

دانشگاهی پيش ١١ آزمون ٣١١دانشگاهی، تست  پيش ٦

گويد: مردم آتن! كسی كه به راه درستی دست يافت و آن را در پيش گرفت، هرگز نبايد از خطر هراسی به دل راه دهد. ترس از مرگ  سقراط می  )2( - 240

گـر بـه تعـاريف اشـياء آنكه دانا باشد. از نظر سقراط، هرچيزی از تعريف ثابتی برخوردار است  جز اين نيست كه آدمی خود را دانا پندارد بی و ا

  )فلسفه سومكتاب  ٣٧و  ٣٠ صفحات(ايم.  برسيم، به دانش درست و مطمئنی دست پيدا كرده

دانشـگاهی، تسـت پيش ٧آزمـون  ٣٢٥و  ٣٢٤دانشگاهی، تست  پيش ٤آزمون  ١٦٤و  ١٦٢سال سوم،  تست  ١٨آزمون  ١٧١  مشابه تست

دانشگاهی پيش ١٦ون آزم ٢٣٩دانشگاهی و تست  پيش ١٢آزمون  ٣١٤و  ٣١٣

  از ديدگاه ارسطو:  )3( - 241

  صوری ـ مادیهای درونی علت

  )فلسفه سومكتاب  ٥٤ی  (صفحهفاعلی ـ غايی های بيرونی علت

١٤آزمـون  ٣٢٠تست  و دانشگاهی شپي ٨آزمون  ٣١٦دانشگاهی، تست  پيش ٤آزمون  ١٦٩سال سوم، تست  ١٨آزمون  ١٧٤  مشابه تست

دانشگاهی پيش

ی علم منطق دانست بلكه او  كننده توان ارسطو را ابداع ی آن نيست. بنابراين نمی كننده كس ابداع گيرد و هيچ منطق از ذات انسان سرچشمه می  )4( - 242

كم بر آن است كاشف منطق است. تفكر مهم تـوانيم ايـن قـوانين را  ها) تنهـا می و ما (انسـان ترين فعاليت روح انسان است و منطق، قواعد حا

كيد بر آنها سريع   )كتاب منطق ١درس  ٣و  ٢صفحات (تر فكر كنيم.  تر، بهتر و دقيق كشف كرده و با توجه و تأ

  )منطق كتاب ٦ی  (صفحهگويند.  دهيم تعريف می كاری كه برای رسيدن به چيستی يک مفهوم و يک تصور انجام می

دانشـگاهی، تسـت پيش ٥آزمـون  ٣٣٠و  ٣٢٩سال سوم، تسـت  ٥آزمون  ٢١٠و  ٢٠٩سال سوم، تست ٦آزمون  ٢٠٤و  ٢٠٣  مشابه تست

دانشگاهی پيش ١٨آزمون  ٢٤٢دانشگاهی، تست  پيش ١٤آزمون  ٣٢٦

مربع شكلی است كه چهار ضلع مساوی دارد: جامع است (مانع نيست)  )؟( - 243

  د: جامع است (مانع نيست)چرخ ای كه به دور خورشيد می زمين: سياره

  مربع: كلی

  كتاب منطق) ٢درس  ١١و  ٩(صفحات  زمين: جزئی

دانشگاهی پيش ١٦آزمون  ٢٤٢  مشابه تست

  بخش به يک مفهوم ديگر هستند. دهنده و هويت ذاتی (درونی): مفاهيمی كه سازنده و تشكيل  )1( - 244

  ند ولی با آن ارتباط دارند.ساز عرضی (بيرونی): مفاهيمی كه ذات و حقيقت و ماهيت را نمی

  كتاب منطق) ٣درس  ١٧تا  ١٥(صفحات های مفهوم ذاتی اين است كه ذاتی از ذات و ماهيت، قابل انفكاک نيست.  يكی از ويژگی

دانشگاهی پيش ٥آزمون  ٣٣٥سال سوم و تست  ٦آزمون  ٢١٠  مشابه تست

تواند در خارج مصداق داشته باشد. چنين مفهومی را  دهند كه آن مفهوم می میشوند، مفهومی را تشكيل  وقتی جنس و فصل با هم جمع می  )2( - 245

 گويند. می» نوع«كه از جنس و فصل تشكيل شده، 

  جنس: مفهوم درونی مشترک

  كتاب منطق) ٤درس  ٢١ی  (صفحه فصل: مفهوم درونی اختصاصی

دانشگاهی پيش ١٦آزمون  ٢٤٤سال سوم و تست  ٨آزمون  ٢٠٥  مشابه تست

  فصل)حد تام (جنس قريبانسان: حيوان متفكر  )4( - 246

  عرض خاص)رسم تام (جنس قريبانسان: حيوان ابزارساز
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  كتاب منطق) ٥درس  ٢٧ی  (صفحهفصل) حد ناقص (جنس بعيدانسان: جسم ناطق

١١آزمـون  ٣٣١تسـت دانشـگاهی،  پيش ٦آزمـون  ٣٣٠تست دانشگاهی،  پيش ٤آزمون  ١٧٨سال سوم، تست  ٨آزمون  ٢٠٨  مشابه تست

دانشگاهی پيش ١٥آزمون  ١٩٤دانشگاهی و تست  پيش ١٢آزمون  ٣٢٣دانشگاهی، تست  پيش

گر الف ب باشد آنگاه ج د است«(در اصل: » الف ب باشدكه  ج د است آنگاه«  )3( - 247   ».)ا

  مقدم  تالي

  (در اصل: هركه دانا بود، تواناست)» ه دانا بودهر ك توانا بود«

  مقدم  تالي  

» تا در امتحان نگرانی نداشته باشم خوب درس بخوانم«

  تالي  مقدم

گر خوب درس بخوانم در امتحان نگرانی ن«(در اصل:    كتاب منطق) ٦درس   ٣٥و  ٣٤(صفحات  )»خواهم داشتا

دانشگاهی پيش ١١آزمون  ٣٣٤دانشگاهی و تست  پيش ٦آزمون  ٣٣٣سال سوم، تست  ٨آزمون  ٢١٠  مشابه تست

  تشابه: دو قضيه دارای محمول يكسان و موضوع متفاوت  )2( - 248

  تماثل: دو قضيه دارای موضوع يكسان و محمول متفاوت

  منطق) كتاب ٨درس  ٤٧و  ٤٦صفحات (در نسبت، يكسان هستند. و ای كه در سور، متفاوت  تداخل: دو قضيه

دانشگاهی پيش ١٦آزمون  ٢٤٧سال سوم و تست  ١٥آزمون  ١٧٢  مشابه تست

  شكل اولدر كبری موضوعو الف ب است؛ ب ج است؛ پس الف ج است: حد وسط در صغری محمول   )1( - 249

  شكل سومف است؛ ب ج است؛ پس الف ج است: حد وسط در هر دو مقدمه، موضوعب ال

  شرايط انتاج شكل اول: موجبه بودن صغری ـ كليت كبری

  كتاب منطق) ١٠درس  ٦٨و  ٦٦(صفحات شرايط انتاج شكل سوم: موجبه بودن صغری ـ كليت يكی از دو مقدمه 

ــابه تســت ــون  ٢٠٤ و ٢٠٢، ٢٠١  مش ــگاهی، تســت  پيش ٣آزم ــون  ٣٢٦و  ٣٢٤دانش ــگاهی و تســت  پيش ٨آزم ــون  ٢٤٨دانش ١٦آزم

دانشگاهی پيش

اند  مغالطه: ظاهری استدالل گونه و برهانی دارد اما در حقيقت برهان نيست. مقدمات به كار رفته در مغالطه در عين غلط بودن، شبيه حقيقت  )4( - 250

  .هات)(مشبّ 

  .الت)گيرد (مخيّ  كه از خيال انسان سرچشمه میاست ز و استداللی آمي شعر: سخنی تخيل

  .)ماتمسلّ ( شود ايای مشهور يا مسلم تشكيل میجدل: استداللی كه از قض

  منطق)كتاب  ١٣و  ١٢درس  ٨٧الی  ٨٤ صفحات( .ات)كنند (يقينيّ  برهان: استداللی كه در مقدمات آن از مواد و محتوای يقينی استفاده می

گيريم. صدرالمتألهين در كتـاب مبـدأ و معـاد از  ی تفكر فلسفی قرار می ما در آستانه ،حيرت در برابر هستی و وجود و حيرت در برابر زندگیبا   )1( - 251

رسـد.  فايـده بـه نظـر می معنـا و بی : طلب فلسفه در گرو عبور از فطرت اّول به فطرت ثانی است و بدون آن، فلسـفه بیكند كه نقل میارسطو 

  دانشگاهی) كتاب فلسفه پيش ٥ی  (صفحه

دانشگاهی پيش ٦آزمون  ٢٩١  مشابه تست

  یهای طبّ  ی كتاب ترجمهپدرحنين بن اسحاق  )3( - 252

  دانشگاهی) فلسفه پيش كتاب ١٦ ی (صفحههای فلسفی  ی كتاب ترجمهپسراسحاق بن حنين

ی ابونصرفارابی تأسيس شد، سرشتی كـامالً اسـتداللی داشـت و  ی اسالمی در آغاز، يعنی زمانی كه در قالب يک نظام فلسفی به وسيله فلسفه  )3( - 253

ی اسالمی نيز صورت اسـتداللی  شت، فلسفهسينا برای آراء ارسطو اعتبار زيادی قائل بودند و چون ارسطو به قياس برهانی تكيه دا فارابی و ابن

ک آدمی، مرز جدايی فلسفه از سفسطه است.  پيدا كرد.   )دانشگاهی كتاب فلسفه پيش ٢٠ی  (صفحهاصل قبول واقعيت مستقل از ادرا

دانشگاهی پيش ١٦آزمون  ٢٥٢دانشگاهی و تست  پيش ١١آزمون  ٣١٢  مشابه تست
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 فـاقتاه و فقبول صد .و قانون علّيت مبنای تمام علوم است آيد فاق پديد نمیخود به خود و از روی صدفه و ات انبنابر اصل عليت، هيچ چيز در جه  )2( - 254

 دانشگاهی) كتاب فلسفه پيش ٢٨و  ٢٧(صفحات كشد.  ه به نفی قانون علّيت خط بطالن میفانجامد بنابراين نفی صد به نفی قانون علّيت می

است و مطابق اين تحليل، نظام عالم هستی نظامی وجوبی و قطعی » وجود«مقدم بر » وجوب و ضرورت«لی از نظر حكما و در يک تحليل عق  )4( - 255

  ٣٤ و ٣٣صـفحات (آيـد.  ی ما به صورت دستگاهی منظم و مرتب درمی يابد و در انديشه در پرتو اصل سنخيت، نظام جهان انتظام میاست. 
  )دانشگاهی كتاب فلسفه پيش

دانشگاهی پيش ٦آزمون  ٢٩٣  مشابه تست

الوجود برای كل موجودات جهان پرداخته است.  كه وجوب معلول بر وجود آن تقدم دارد، به اثبات يک علت فاعلی واجب سينا با توجه به اين ابن  )4( - 256

  دانشگاهی) كتاب فلسفه پيش ٣٧ی  (صفحه

دانشگاهی پيش ١٥آزمون  ١٧٩دانشگاهی و تست  پيش ٦آزمون  ٢٩٤  مشابه تست

ال را سينا عقـل فّعـ ابنشود.  ها تدبير می د از ماده در نظام هستی موجودند كه جهان با وساطت آنحكمت مشاء، موجودات مجرّ  ی در انديشه  )1( - 257

  دانشگاهی) كتاب فلسفه پيش ٤٣ی  (صفحهخواند.  الصور می واهب

دانشگاهی پيش ١٧آزمون  ٢٥٣  مشابه تست

و اين طريق استدالل مخصوصـاً در ميـان معتزلـه رواج زيـادی  كنند. عقلی استوار می» حسن و قبح«ا براساس متكلمان غالباً استدالل خود ر  )2( - 258

مكتب كالمی اشاعره در اصل در مقابل مكتب كالمی معتزله پديد آمد و ابوالحسن  )دانشگاهی فلسفه پيش كتاب ٩١ی  (صفحهداشته است. 

  )دانشگاهی كتاب فلسفه پيش ٦٩و  ٦٨(صفحات ها را مخالف دين اعالم كرد.  عقايد آن اشعری طراح مكتب اشاعره عليه معتزله شوريد و

دانشگاهی پيش ١٤آزمون  ٣١٣  مشابه تست

 ٧٧ی  (صفحه .سهروردی از تعاليم اسالمی آموخته بود كه حقيقت امری واحد و منسوب به منشأ واحد يعنی ذات الهی است (الحق من ربك)  )1( - 259
  )انشگاهید كتاب فلسفه پيش

  گويد. سخن می» ها هست«ی علومی است كه از واقعيت اشياء و به عبارت ديگر از  حكمت نظری: شامل همه  )3( - 260

  است.» بايدها«شود و بحث آن مربوط به  حكمت عملی: به انسان محدود می

كنـد و در اينجـا بـه  ود حركـت میی آدمی به كمک يک حكم يا تصديق انشـايی بـه سـوی مقصـد خـ عالمه طباطبايی معتقد است كه انديشه

كات اعتباری«   )دانشگاهی كتاب فلسفه پيش ١١٧و  ١١٦(صفحات كند.  شود و اين اعتبارات را نزد خود وضع می (بايد و نبايد) نيازمند می» ادرا

دانشگاهی پيش ١٥آزمون  ١٨٧  مشابه تست

های بسياری صورت گرفته و نيز صورت خواهد گرفت. بهتـر اسـت بگـوييم  كوشش» كند؟ انسان چگونه رفتار می«برای پاسخ به اين پرسش كه   )4( - 261

  )۱فصل  ۱ی  (صفحه پايانی ندارد.

  )۱فصل  ۳ی  (صفحه سال. ۱۳۰بيش از سال يا  ۱۳۲به عنوان يک علم تجربی شناخته شده است؛ يعنی  ۱۸۷۹شناسی از سال  روان  )2( - 262

هـای  كنند با بررسی دقيق و با اسـتفاده از آخـرين روش شناسان سعی می است دشوار؛ ولی روان گيری علمی كاری بررسی رفتار انسان با جهت  )4( - 263

هايی مواجـه باشـند. بسـياری از  ای به توصيف و تبيين علمی رفتار انسان بپردازند؛ هرچند ممكن است در اين راه بـا دشـواری علمی، تا اندازه

كنند تا با مشكالتشان بـه نحـو مـؤثری كنـار بياينـد؛ ولـی بسـياری ديگـر از  ها كمک می نشناسان؛ مشكالت مردم را تحليل كرده و به آ روان

  )۱فصل  ۳و  ۲(صفحات  گر. شناسان محقق هستند نه درمان روان

 های شخصی خود قـرار بگيرنـد؛ ولـی آنـان تـالش داوری ها و پيش شناسان در توصيف رفتار، بعضی مواقع ممكن است تحت تأثير ارزش روان  )2( - 264

  كنند تا حد ممكن از اين كار خودداری كنند. می

  )١فصل  ٤ی  (صفحه شناختی است. های روان پذير و تجربی از پديده شناسی علمی، توصيفی آزمون در روان» هدف«اولين 

دانشگاهی پيش ١٢آزمون  ٣٣١سال سوم و مشابه تست  ٥آزمون  ٢١٢دانشگاهی، تست  پيش ٥آزمون  ٣٣٦  مشابه تست
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نظـر  ی مورد يابد كه توصيفی تجربی از پديده شناختی است. اين هدف زمانی تحقق می ی روان بينی پديده كی از اهداف فعاليت علمی، پيشي  )3( - 265

  )۱فصل  ۵ی  (صفحه انجام شده باشد.

سال سوم ٥آزمون  ٢١٣  مشابه تست

های اوليـه را  دهد. چنـين حـدس ی موردنظر ارائه می ی پديده ارهی قابل بررسی تجربی درب دانشمند پس از مشاهدات اوليه، يک حدس اوليه  )3( - 266

  )۱فصل  ۷ی  (صفحه شود. فرضيه به شكل سؤالی مطرح نمی نامند. فرضيه می

  )۳فصل  ۸۰ی  (صفحه   )4( - 267

سال سوم ١١آزمون  ٢١٢دانشگاهی و تست  پيش ٢آزمون  ٢١٩  مشابه تست

  )۳فصل  ۹۳ی  (صفحه تواند اطالعات را بازيابی كند. كه خود بداند و يا خبر داشته باشد؛ می در بازيابی نهان، فرد بدون آن  )1( - 268

 جنسيت (دختر ـ پسر)  :متغير مستقل  )4( - 269

  )۱فصل  ۲۱ی  (صفحه شناسی ی روان ميزان انتخاب رشته :متغير وابسته

دانشگاهی پيش ١٢آزمون  ٣٣٣ت دانشگاهی و تس پيش ١٠آزمون  ٤٢دانشگاهی، تست  پيش ٩آزمون  ٢١٨  مشابه تست

  آيد. استدالل در خصوص ضرورت وجود عدالت، جزء تفكر انتزاعی به حساب می  )3( - 270

  )٢فصل  ٤٣ی  (صفحه  )3( - 271

كستری، بر اساس نوع اليه  )4( - 272   )۳فصل  ۷۹ی  (صفحه توان تعيين كرد. ها و خصوصاً نوع كاركردی كه دارند، نواحی معينی را می ها و سلول در قشر خا

سال سوم ١٠آزمون  ٢٢١  مشابه تست

گاهی فرد در جريان يادگيری و رمزگردانی كاسته شود، عملكرد او با دشواری توأم خواهد بود.  )2( - 273   )۳فصل  ۹۰ی  (صفحه هر اندازه از ميزان هشياری و آ

گر سلول كنند. ها حساس به رنگ و جزئيات يک شیء عمل می مخروط  )2( - 274 چشم فردی آسيب ببيند، فرد رنگ و جزئيات اشياء   روطیهای مخ لذا ا

  )۳فصل  ۷۷ی  (صفحهكند.  درستی درک نمی را به

١٦آزمون  ٢٧٢دانشگاهی و تست  پيش ١٥آزمون  ٢٠٩سال سوم، تست  ١٠آزمون  ٢١٨دانشگاهی، تست  پيش ٧آزمون  ٣٤٥  مشابه تست

دانشگاهی پيش
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  )۴فصل۱۲۴ی(صفحهخواهند به حساب ديگران برسند.كنند میاحساس میافراد دارای تيپ شخصيتی الف، اغلب  )3(- 275

دانشگاهیپيش٣آزمون٢٢١مشابه تست

كنده، به مواردی گفته می  )3(- 276   )۳فصل۸۵ی(صفحهشود.زمان انجام میطور همشود كه در آن، دو يا چند كار بهتوجه پرا

دانشگاهیپيش١٨آزمون٢٧٣مشابه تست

  )۳فصل۹۱ی(صفحهشود.) به يادگيری عمقی و معنايی منجر می۲ی ()، يادگيری سطحی و فيزيكی اطالعات است اما گزينه۴) و (۳)، (۱های (گزينه  )2(- 277

هـا ووانايیكند، بيـنش الزم را نسـبت بـه تگر در طول زمان پيدا میدر درمان مبتنی بر بينش، مراجع از طريق روابط و تعامالتی كه با درمان  )4(- 278

هايش رسيده و از اين طريق ميزان سازگاری او افزايش پيدا خواهدچنين به درک درست در مورد محدوديتكند. هماستعدادهای خود پيدا می

  )۴فصل۱۴۳ی(صفحهكرد.

سال سوم١٤آزمون١٩٥دانشگاهی و تستپيش١٤آزمون٣٥٠مشابه تست

كننـدگان بـرای درمـان در يـک طيـف گسـترده قـرارهـای روانـی، مراجعهی اختاللچنين انواع گستردهری و همنظر به گستردگی و تنوع رفتا  )1(- 279

  )۴فصل۱۴۴ی(صفحهگيرند.می
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