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 رامسر) -(احسان برزگر  -1

 معناي صحیح واژگان عبارت است از: 

 پاي: روي پا، سینۀ پا / د) غضنفر: شیر ب) پشت

 توضیح معناي برخی از واژگان: 

کشیدن، فریـاد،   الف) (دژم = ژیان: خشمگین)، (درفش: بیرق، علم، پرچم) / ب) (غو: نعره

د) (وقیعـت: سـرزنش، بـدگویی)،    خروش، غریو) / ج) (گشـن: انبـوه، پرشـاخ و بـرگ) /     

 )نامه واژه، لغت، 2(فارسی  بهره و ناامید) (خایب: بی

---------------------------------------------- 

  شیراز) -(علیرضا جعفري   -2

هاي خدایان و پهلوانان ملل قدیم)  ها و داستان (فایق: برگزیده، پیروز) (اساطیر: افسانه

 (مواجب: وظایف و اعمال واجب)(تخلص: رهایی، رها شدن) 

 نامه) واژهلغت، ، 2(فارسی  

---------------------------------------------- 

  (الهام محمدي)  -3

 است.» مظاهرت«امالي صحیح کلمه 

 )118صفحۀ امال، ، 2(فارسی 

---------------------------------------------- 

  زمانی) بخش (سعید گنج -4

از محمـد  » الحکایات جوامع«از نظام وفا / » وطن«از مجد خوافی / شعر  »روضۀ خلد«

 از باذل مشهدي» حملۀ حیدري«عوفی / 

 ترکیبی)تاریخ ادبیات، ، 2(فارسی 

---------------------------------------------- 

 )اردبیل -مرتضی منشاري(-5

. آمیزي / پارادوکس ندارد چشم گویا: حس

دیگر هاي تشریح گزینه

 »خال و خاك«جناس: » / ا«و مصوت » خ«آرایی: تکرار صامت  واج »:1«گزینۀ 

 »آسمان و ستاره«تناسب: » / اشک«استعاره از » ستاره«استعاره:  »:3«گزینۀ 

 »صاف و تیره«تضاد: » / چشم«مجاز از » سر«مجاز:  »:4«گزینۀ 

 ، آرایه، ترکیبی)2(فارسی 

 )زمانی بخش سعید گنج(  -6

هاي دیگر گزینه تشریح

 برو ←هاي امر  در برخی فعل» ب«پیشین به » بِ«تبدیل  »:1«گزینۀ 

 »)ي«به » ا«لیکن (مصوت  ←بخور / لکن  ←بِخور »:3«گزینۀ 

 کشد نمی ←کشد  نَمی »:4«گزینۀ 

 فرآیند واجی ابدال در صامت است نه مصوت.» منبر«توجه: واژة 

) 110، زبان فارسی، صفحۀ 2(فارسی 

---------------------------------------------- 

  )اردبیل -مرتضی منشاري(-7

هاي دیگر تشریح گزینه

 درخواست ضحاك از کاوه براي تأیید استشهادنامه »:1«گزینۀ 

 بردنِ کاوه به پیش ضحاك و نشاندن او در کنار بزرگان »:2«گزینۀ 

 شادي مردم با دیدنِ فریدون »:4«گزینۀ 

 )100تا  96هاي  ، مفهوم، صفحه2(فارسی 

---------------------------------------------- 

  (داود تالشی)-8

از این دنیا باید پـرواز کـرد تـا بـه حـق رسـید،       «گوید:  می» 4«شاعر در بیت گزینۀ 

 .(بازگشت به اصل= عروج)» جایگاه انسان در این دنیا نیست.

هاي دیگر تشریح گزینه

 پرستی). یابی (عدم نفس اي نفس را باید کُشت تا به عالم حقیقت راههو »:1«گزینۀ 

 ریشۀ هوا و هوس را از بین بردیم (کنار گذاشتن نفس). »:2«گزینۀ 

 زنم نه از روي نفس و هوا و هوس. خاطر خدا شمشیر می به »:3«گزینۀ 

 )111، مفهوم، صفحۀ 2(فارسی  

---------------------------------------------- 

 (مریم شمیرانی)-9

، این اسـت کـه اگـر ماننـد مـردان حـق، وارد       »3«مفهوم بیت صورت سؤال و گزینۀ 

 یابی. میدان شوي و عزم، محکم کنی، به پیروزي و توفیق دست می

 )102، مفهوم، صفحۀ 2(فارسی 

---------------------------------------------- 

 (مریم شمیرانی)-10

، این است که براي انجام کارهـا بایـد   »2«صورت سؤال و گزینۀ  مفهوم مشترك بیت

 دانش و علم داشت و زور و بازو کارساز نیست.

 )103، مفهوم، صفحۀ 2(فارسی 

2 فارسی 
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 )کتاب زرد عمومی( -11

کـردن/ مخنقـه:    کـردن: فرسـتادن، روانـه    انـد از: گسـیل   معناي صحیح واژگان عبارت

 ها ها، قدم / خطوات: (جمع خطوه)، گامبند/ نژند: خوار و زبون، اندوهگین گردن

 )ترکیبی، لغت، 2(فارسی 

---------------------------------------------- 

 )با تغییر -کتاب زرد عمومی( -12

و صـورت صـحیح آن    نوشته شده اسـت  نادرست» اردنزگ« ةواژ ،»2« ۀدر بیت گزین

 )47 ۀ، امال، صفح2(فارسی  .  است» گذاردن«

---------------------------------------------- 

 )کتاب زرد عمومی( -13

 پرستان مانند سور (جشن، شادي) ما است.) تشبیه: (ماتمِ تن

 براي دیگران و مانند رایت (پرچم) براي ماست.)(تابوت) مانند نخل » دار(«

منصـور  « -2شده و پیروز، معنی مورد نظرِ شـاعر،   کرده یاري -1ایهام تناسب: منصور: 

 تناسب دارد.» دار«که با » لّاجح

 تناقض (پارادوکس): سور بودنِ ماتم (جشن و شادي بودنِ اندوه و عزا)

به ماجراي به دار آویخته شدن منصـور حلّـاج   » منصور و دار«هایی مانند  تلمیح: واژه

 .کنند اشاره می

 ، آرایه، ترکیبی)2 (فارسی

---------------------------------------------- 

 )کتاب زرد عمومی( -14

» دال= اي دل«تشبیهی)، هوس مانند صـحرا/ اسـتعاره:    ۀتشبیه: صحراي هوس (اضاف

 مورد خطاب قرار گرفتنِ دل: استعاره و تشخیص/ کنایه: سر در هوا گشتن

 ، آرایه، ترکیبی)2 (فارسی

---------------------------------------------- 

 )کتاب زرد عمومی( -15

بـود کـه دیگـر کـاربرد نـدارد و      » رفتن راه  کردن، گردش«معنی:   در قدیم به» تماشا«

 است.» دیدن و نگاه کردن به کسی یا چیزي«معناي جدید آن 

 )101 ۀفارسی، صفحزبان ، 2 (فارسی

 )کتاب زرد عمومی( -16

 است.» رفت«هاي دیگر در معناي  فعل اسنادي و در گزینه» 2« ۀدر گزین» شد«

 )14 ۀ، صفحفارسیزبان ، 2(فارسی 

---------------------------------------------- 

 )کتاب زرد عمومی( -17

خـرق عـادت اسـت     ۀسیمرغ، بیانگر زمین ۀ، پرورش یافتن زال به وسیل»1« ۀدر گزین

 مّلى حماسه اشاره شده است. ۀبه زمین »4و  3، 2«هاى  اما در گزینه

 )102 ۀ، مفهوم، صفح2(فارسی 

---------------------------------------------- 

 )کتاب زرد عمومی( -18

در شاهنامه به این موضوع اشاره شده است که با همت کـاوه و فریـدون، ضـحاك در    

 شود.  البرزکوه به بند کشیده می

 )100 ۀ، مفهوم، صفح2(فارسی 

---------------------------------------------- 

 )کتاب زرد عمومی( -19

، گریزان بودن از عقـل و روى آوردن بـه دیـوانگى    »د«و  »الف«هاى  ى بیتم کلّمفهو

 است.

 )55 ۀصفحمشابه ، مفهوم، 2(فارسی 

---------------------------------------------- 

 )کتاب زرد عمومی( -20

ورود بـه   بودن شیطان آن است که به او اجازة  مفهوم عبارت: علت رجیم»: 1« ۀگزین

 ندادند.دل آدمی 

مفهوم بیت: دلیل سجده نکردن شیطان در برابر انسـان آن بـوده اسـت کـه از عشـق      

 خبر بوده است. پنهان آدمی بی

 هاي دیگر تشریح گزینه

مفهوم مشترك: از میان موجودات تنها انسان بار امانت الهـی را بـر دوش   »: 2« ۀگزین

 کشید.

 ستند.خبر ه مفهوم مشترك: فرشتگان از عشق بی»: 3« ۀگزین

مفهوم مشترك: دل محصول آمیختگی عشـق بـا وجـود (خـاك) آدمـی      »: 4« ۀگزین

 است.

 )62تا  57هاي    ، مفهوم، صفحه2(فارسی 

2 فارسی 
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 (خدیجه علیپور) »4«گزینۀ  -21

: »جمیلۀٌخصالٌ «بندة برگزیده / »: العبد الصفی«این ... دارد / ...»: لهذا «

»: العرض«کند /  پشتیبانی می کند، حمایت می»: یحمی«هایی زیبا /  ویژگی

فی شدائد «زداید /  اندوه غمگین را می»: یفرِّج عن المکروب«ناموس، آبرو / 

 هاي روزگار در سختی»: الدهر

 )ترجمه، ترکیبی)، 2(عربی (

---------------------------------------------- 

 (مجید همایی) »2«گزینۀ  -22

زیادي نمازت / »: صالتک ةکثر«نگرم /  کنم، نمی نگاه نمی»: الأنظرُ«

نگاه »: أنظرَ«بر من است، من باید / »: علی«: زمزمه، بانگ دعا / »الطنطنۀ«

 داریت امانت»: أداء أمانتک«کنم / 

 )ترجمه، ترکیبی)، 2(عربی (

---------------------------------------------- 

 (خدیجه علیپور) »2«گزینۀ   -23

 هاي دیگر: نهترجمۀ درست گزی

تر براي سفر به  امروز از طریق اینترنت دو بلیط با قیمتی ارزان»: 1«گزینۀ 

 استان فارس، خریدم!

هاي زبانش و  که در لغزش کسی چیزي را پنهان نکرد جز این»: 3«گزینۀ 

 اش آشکار شد! تمام چهره

ن کرد و ناگهان تظاهر به غرق شد جوان دروغگو در دریا شنا می»: 4«گزینۀ 

 کرد اما دوستانش براي نجات او نشتافتند!

 )ترجمه، ترکیبی،  )2( (عربی

---------------------------------------------- 

 (مجید همایی) »3«گزینۀ  -24

 ترجمۀ عبارت داده شده چنین است:

» 3«کـه بـا بیـت گزینـۀ     » دشمنی عاقل از دوسـتی بـا نـادان بهتـر اسـت!     «

 مطابقت دقیق دارد.

 )74ي  مفهوم، صفحه)، 2((عربی 

---------------------------------------------- 

 (خدیجه علیپور) »3«گزینۀ  -25

دقیقاً بـا مفهـوم گزینـۀ    » آورد! حرف می ،حرف«ترجمۀ عبارت صورت سؤال: 

 تناسب دارد.» 3«

 )62)، مفهوم، صفحۀ 2(عربی ( 

 )سید محمدعلی مرتضوي( »3«گزینۀ  -26

خندیـد و  ، پـس او  خـوار شـمرد  مردم کرم خاکی را  یکی از«ترجمۀ عبارت: 
، مگر غذاي نخواهید بود، چرا که شما تکبر نورزیدو  تواضع پیشه کنیدگفت: 

 »من (تنها غذاي من خواهید بود)!
دقت کنید که در جاي خالی اول، نیاز به فعل معلوم داریم، نه مجهـول؛ زیـرا   

 .آن آمده است و هم مفعولفعل هم فاعل 
 )ترکیبی، مفهوم)، 2( (عربی 

---------------------------------------------- 

 (محمد صادق محسنی) »4«گزینۀ  -27

(رفت) هر دو » ذهب«(تغییر پیدا کرد) و » تتغیر«هاي  در این گزینه، فعل
 الزم هستند.

 هاي دیگر: تشریح گزینه

ازه (اج» إستأذنت«(جاري شد) الزم ولی فعل » سرت«فعل »: 1«گزینۀ 
 باشد. مفعول آن می» ـه«خواستم از) متعدي است که ضمیر متصل 

خواهی) هر دو  (می» ترید«(فهمیدم) و » فهمت«هاي  فعل»: 2«گزینۀ 
» ةحیا«و » ـه«ترتیب ضمیر متصل  ها به هاي آن متعدي هستند که مفعول

 است.
باشد که مفعول  مالک است) متعدي می -(دارد » یملک«فعل »: 3«گزینۀ 

 است.» عشرین«ن آ
 )61، صفحۀ قواعد فعل)، 2(عربی (

---------------------------------------------- 

 (مجید همایی) »4«گزینۀ  -28

آید، صـفت یـا جملـۀ وصـفیه اسـت کـه در        اي که بعد از اسم نکره می جمله
بعـد   …»کانوا «چنین موردي نیامده است. دقت کنید که جملۀ » 4«گزینۀ 

 آمده است.» التالمیذَ«ۀ از اسم معرف
 )57صفحۀ ، قواعد اسم)، 2(عربی (

---------------------------------------------- 

)سید محمدعلی مرتضوي( »1«گزینۀ  -29

 شود: فعل مضارع بعد از فعل ماضی، به صورت ماضی استمراري ترجمه می
 نَصح (فعل ماضی) + یمنع (فعل مضارع)

 )57صفحۀ ، مقواعد اس)، 2(عربی (
---------------------------------------------- 

 (محمد صادق محسنی) »2«گزینۀ  -30

دهـد. (معنـاي عبـارت:     مـی » داشتن«(در ألبی) معناي » لـِ«، »2«در گزینۀ 
هـا   در سـایر گزینـه  » لـِ«یکی از زنان گفت: پدرم اموال بسیاري دارد!)، حرف 

 دهد. می» براي«معناي  ترتیب در (له، لبیان و للدخول) به
 )69صفحۀ ، انواع اعراب)، 2(عربی (

 )2( زبان قرآنعربی 
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 (کتاب زرد) »1«گزینۀ  -31
زمـین (حـذف   »: األرض)/ «4و  2هـاي   ها (حذف گزینـه  آسمان»: السماوات«

 )4و  3هاي  گزینه
ماوات و األرض  «براي خداسـت (از آنِ خداسـت) /   »: للّه« لـک السـملـک  »: م

هر کس را بخواهـد مـورد غفـران قـرار     »: اءیغفر لمن یش«ها و زمین /  آسمان
 دهد هر کس را بخواهد عذاب می»: یعذِّب من یشاء«دهد /  می

 )، ترکیبیترجمه)، 2(عربی ( 
---------------------------------------------- 

 (کتاب زرد) »3«گزینۀ  -32
هـا بـه تـو در     نشـینی کـن، زیـرا آن    با خوبـان هـم  «ي درست عبارت:  ترجمه

»  رسانند! ات سود می ندگیز
 )، ترکیبیترجمه)، 2(عربی (

---------------------------------------------- 
 (کتاب زرد) »3«گزینۀ  -33
»مفعل مضارع از صیغۀ متکلّم وحده (اول شـخص مفـرد) و بـه معنـی     » أرح
 است.» کنمرحم می«
»ن«کنم/ رحم می»: أرحمحتّـی  / «در زمـین »: فـی األرض «کسـی کـه/   »: م

در آسمان»: فی السماء«(مضارع التزامی) تا به من رحم کند/ »: یرحمنی
ي  گزینه»/ باید رحم کنی»: «2«ي  گزینه»/ رحم کن»: «1«ي  خطاها: گزینه

 » رحم کردن به...»: «4«
 )، ترکیبیترجمه)، 2(عربی (

---------------------------------------------- 
 د)(کتاب زر »4«گزینۀ  -34
»ینتفعشود. صورت مضارع التزامی فارسی ترجمه می فعل مضارعی است که به» ل

 )43انواع اعراب، صفحۀ )، 2(عربی (
---------------------------------------------- 

ي متن درك مطلب: ترجمه

کـه بـه بسیاري از مواقع، فقر در ابتداي عمر خیـر و برکـت اسـت در حـالی    «
هـاي   رو شدن با سختی ست آوردن آگاهی و آمادگی براي روبهد انسان براي به

کـه فقیـر متولـد شـدند و نیـاز از       دهـد. و بسـیارند کسـانی    زندگی فایده مـی 
ها بود، اما توانستند به درجاتی برسند کـه   که در گهواره بودند همراه آن زمانی

  !ندا هثروتمندان تصورش را نکرد
اي اتفــاق افتــاد، پــس وقتــی   ضــیهگــویی پیرامــون ق و اي گفــت در مهمــانی

به یکی از خدمتکارها روي کرد و  ،خانه شدت جدال را بین حضار دید صاحب
از او با شوخی نظرش را پرسید. پس او شروع به توضیح دادن کرد، پس همه 

اي کـه در آن   اش و مدرسـه  زندگی ةاز سخن قاطع او متحیر شدند! پس دربار
ؤال کردنـد. پـس پاسـخ داد: در مـدارس     هایش را فـرا گرفتـه بـود، سـ     درس

دسـتی بـود! و ایـن     تهـی  ۀهـا مدرسـ   تـرین آن  بسیاري درس خواندم اما مهم
ژاك روسو! براي جـوان جـایز    خدمتکار کسی نبود مگر آن متفکر مشهور ژان 

کنـد، ناامیـد شـود! پـس      که تالش مـی  نیست هر چند که فقیر باشد تا زمانی
فقیت براي افراد خواهاِن آن، به شـرط وجـود   دست آوردن مو هاي به همانا راه

 »شود. اراده و عزم آشکار می

 (کتاب زرد) »1«گزینۀ  -35
فقر همیشه خوب نیست، با توجه به متن فقط در اوایل زنـدگی خـوب اسـت    

» زنـدگی خیـر و برکـت اسـت!     ۀفقـر در همـ  «نه در تمام زنـدگی، بنـابراین   
 نادرست است.

 »آموزیم! هایی را می ها و عبرت در آن درساي است که  فقر زمینه»: «2« ۀگزین
 »شود! فقر سبب تقویت تحمل انسان می»: «3« ۀگزین
 »فقر در ابتداي زندگی خیر است و در انتهاي آن شرّ!»: «4« ۀگزین

 )مطلب و مفهوم، ترکیبی درك )،2(عربی (
---------------------------------------------- 

 (کتاب زرد) »1«گزینۀ  -36
هـیچ اراده و  «ق متن، زمانی براي انسـان جـایز اسـت ناامیـد شـود کـه       مطاب

»دست آوردن موفقیت نداشته باشد! تالشی براي به
 »هاي موفقیت در مقابل چشمانش آشکار نشود! که نشانه زمانی»: «2« ۀگزین
 »که بفهمد او همراهی براي فقر است! زمانی»: «3« ۀگزین
 »بیند! تالشش را نمی ۀد، اما نتیجکن که تالش می زمانی»: «4« ۀگزین

 )مطلب و مفهوم، ترکیبیدرك )، 2(عربی (
---------------------------------------------- 

 (کتاب زرد) »3«گزینۀ  -37
هـا   روینـد، از آن  هـا مـی   درختـانی کـه در بـین صـخره    «گوید:  این گزینه می

». اسـت انسـان!  چنـین   تر هسـتند، ایـن   رویند، قوي (درختانی) که در باغ می
هـا دسـت و پنجـه نـرم      شـود و بـا آن   یعنی انسانی که در مشکالت بزرگ می

 تر از انسانی است که همیشه در رفاه و آسایش است. کند، قوي می
هرکس طعم سختی و فقـر را بچشـد، آنـان همگـی بـه سـمت       »: «1« ۀگزین

 »کنند! کنند و آرزوهایشان را درك می موفقیت حرکت می
سـانی کـه در نعمـت متولّـد شـدند و طعـم فقـر را احسـاس         ک»: «2« ۀگزین

 »بینند! نکردند، در زندگیشان هرگز موفقیت را نمی
رسـاند، پـس مـا بایـد بـه آن       فقر انسان را به درجات باالتر مـی »: «4« ۀگزین

 »ي نابود شدنش را ندهیم! اهتمام بورزیم و اجازه
 )مطلب و مفهوم، ترکیبی درك )،2(عربی (

---------------------------------------------- 
 (کتاب زرد) »2«گزینۀ  -38

 »رساند! گاهی فقر به تو بسیار سود می«عنوان مناسب براي متن: 
فقـر و طعـم»: «3« ۀگزینـ »/ فقر، بالی براي پـرواز انسـان اسـت!   »: «1« ۀگزین

 »نزدیک بود که فقر (تبدیل به) کفر شود!»: «4« ۀگزین»/ شیرینش در زندگی!
 )مطلب و مفهوم، ترکیبی درك )،2بی ((عر

---------------------------------------------- 
(کتاب زرد) »3«گزینۀ  -39

»/ مضـارع »: «2« ۀگزینـ »»/ تَعلـیم «المؤنّـث، مصـدره   »: «1« ۀخطاها: گزین
 است.)» أفعل«(اسم تفضیل بر وزن » إسم الفاعل»: «4« ۀگزین

 )، ترکیبیتحلیل صرفی )،2(عربی (
---------------------------------------------- 

(کتاب زرد) »3«گزینۀ  -40
»ترکیبی)محلّ اعرابی)، 2(عربی ( فاعل است، نه مفعول.» رب ، 
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 )هادي ناصري( »4«گزینۀ  -41
پیشوایان و وارثان مستضعفان،  ،سرانجام جهان و آخر کار قصص،سورة  5بنابر آیۀ 

 د بود.نزمین خواه
 )147 ۀصفح ،13 ، درس2 (دین و زندگی 

---------------------------------------------- 

 )بقا محمد رضایی( »3«گزینۀ  -42
والیت و حکومت اسالمی، قلعۀ محکمی است که منتظران ظهور امام عصر (عج) با 

 توانند خود را براي ظهور آماده کنند. پشتوانۀ آن، می
کنند و هم  م در امور کشور دخالت میمردم ایران با شرکت دائمی در انتخابات، ه

 دهند. پایبندي خود را به اصل نظام اسالمی و قانون اساسی نشان می
 )179و  171 هاي هصفح ،15 ، درس2(دین و زندگی  

---------------------------------------------- 
 )ابوالفضل احدزاده( »2«گزینۀ  -43

هاي آدمیان است و با توجه و  عقل زمان کامل شدن ظهور امام زمان (عج) دوران
 شود. عقل آنان کامل می ،کند ها می به همۀ انسان (عج) اي که امام زمان لطف ویژه

 یابد، فراهم شدن ق میتشکیل حکومت امام عصر (عج) تحقترین هدفی که با  مهم
 افراد است. هاي رشد و تکامل همۀ زمینه

ا بندگی کنند، فرزندان صالح به جامعه توانند خدا ر ها بهتر می انساندر آن شرایط 
ها به هدفی که خدا در  بدین ترتیب، انسان تقدیم نمایند و خیرخواه دیگران باشند.

 رسند. تر می ها تعیین کرده، بهتر و آسان خلقت براي آن
 )154 ۀصفح ،13 ، درس2(دین و زندگی  

---------------------------------------------- 
 )بقا محمد رضایی( »1«گزینۀ  -44

کند، جامعۀ بشري  که چون خداوند حکیم، جهان را اداره می خداپرستان معتقدند
باالخره به سمت کمال خواهد رفت و حقّ و عدل بر باطل و ظلم، پیروز خواهد شد و 

 طلبان خواهد افتاد. ادارة جهان به دست حق
هاي  صحنۀ فعالیتدر  که قبل از ظهور امام، یابند آمادگی ظهور را می کسانی

رد دائمی حق و باطل، در جبهۀ حق حضوري فعال داشته باشند و با اجتماعی و نب
نفس  تهایی همچون شجاعت، عز برون، ویژگیایستادگی در مقابل شیاطین درون و 

 دامنی را در خود پرورانده باشند. و پاك
تقیم نیست بلکه تأثیر حکمت الهی در پایان تاریخ، مس»: 4و  2«هاي  دلیل رد گزینه

 به واسطۀ اسباب و واسطه است.
 )151 و 147هاي  هصفح ،13 ، درس2(دین و زندگی  

---------------------------------------------- 
 )سیداحسان هندي( »4«گزینۀ  -45

ی م فهنَّفَخلستَیلَ الحاتوا الصلُمع م ونکُنوا ممآ الّذینَ اهللاُ دعو«توجه به آیۀ شریفۀ با 
 م وهضی لَي ارتَذالَّ مهم دینَهلَ نَّنَکّمیلَ م وهِبلن قَم ذینَالَّ فخلَا استَمکَ رضِاألَ

لنّلیبدهم من بخَ عدم اَهِوفمناً یندونَعبوعدة خدا به مؤمنان  ،»بی شیئاً کونَشرِی ال ی
 باشد. ك میرون شبد ، عبادت خداآن نهایی خالفت در زمین است و ثمرة ،صالح

 )147 ۀصفح ،13 ، درس2(دین و زندگی  

 )لرستان -سعدي رضایی( »1«گزینۀ  -46
هاست، ضرورت دارد که دو  دوران ا که دین اسالم همیشگی و براي همۀاز آنج

 مسئولیت مرجعیت دینی و والیت و رهبري در عصر غیبت ادامه یابد.

 نی اشاره کرده است.فقط به دلیل تداوم مرجعیت دی»: 2«دلیل رد گزینۀ 

 )161 ۀصفح ،14 ، درس2(دین و زندگی  
---------------------------------------------- 

 )سیداحسان هندي( »4«گزینۀ  -47
» جدیدرویدادهاي «یعقوب که دربارة  بن کی از یاران خود به نام اسحاقامام عصر (ع) در پاسخ ی

حدیث  راویانرویدادهاي زمان به  در مورد«ود: فرمال کرد و راه چاره را پرسید، عصر غیبت سؤ

 »باشم. ها می ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آن

 )163 ۀصفح ،14 ، درس2(دین و زندگی  
---------------------------------------------- 

 )محمدرضا فرهنگیان( »2«گزینۀ  -48
یان تقلید است و سه ویژگی مشترك ماعلم بودن از شرایط اختصاصی مرجع 

 شناس باشد و شد، عادل باشد و زمانتقوا بااز: با اند فقیه و مرجع تقلید عبارت ولی
 بتواند احکام دینی را متناسب با نیازهاي روز به دست آورد.

 )165و  164 هاي هصفح ،14 ، درس2(دین و زندگی  
---------------------------------------------- 

 )کبیر مرتضی محسنی( »2«گزینۀ   -49
هاي  رنامهدهد که ب کند و به رهبري امکان می همبستگی اجتماعی، کشور را قوي می

گیري صحیح  براي تصمیم .اجتماعی) همبستگیآورد (وحدت و  اسالمی را به اجرا در

از شرایط سیاسی و اجتماعی جهان ضروري  دنیا، اطالعهاي ستمگر  در برابر قدرت

ترین ضربه را به مستکبران و  اي عمل کنیم که بیش ما باید بتوانیم به گونه .است
(افزایش  ترین آسیب را ببینیم. آنان بزنیم و خود کم افکنانۀ هاي تفرقه نقشه

 )هاي سیاسی و اجتماعی آگاهی

 )176و  175 هاي هصفح ،15 ، درس2(دین و زندگی  
---------------------------------------------- 

 )بقا محمد رضایی( »3«گزینۀ  -50
قَومهم  لینذرواو  الدینِلیتَفَقَّهوا فی  …نفروا کافَّۀً لی و ما کانَ المؤمنونَ«مطابق آیۀ 

 ]براي آموزش دین[شود که مؤمنان، همگی  و نمی یحذَرونَ:لَعلَّهم اذا رجعوا الَیهم 

به [شوند تا دانش دین را نها اعزام  ی از آناعزام شوند، پس چرا از هر گروهی، جمع

ها را هشدار دهند،  بیاموزند و آنگاه که به سوي قوم خویش بازگشتند، آن ]طور عمیق
(تفکر عمیق در دین) و  تفقّه، نتیجۀ نهایی »بترسند. ]از کیفر الهی[باشد که آنان 

 بیان شده است. » لَعلَّهم یحذَرون«ها،  هشدار و انذار به آن
در به دست آوردن رضایت عموم مردم «فرماید:  امام علی (ع) در عهدنامۀ مالک اشتر می

سعی و تالش کن نه در جلب رضایت خواص؛ که با وجود رضایت عمومی، خشم خواص 
 »بخشد. مردم، رضایت خواص سودي نمی رساند و با خشم عموم به تو آسیبی نمی

 )178و  177 هاي ، صفحه15س و در 161صفحۀ  ،14 ، درس2(دین و زندگی  

 )2(دین و زندگی 
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 )کتاب زرد( »1«گزینۀ  -51

اي مؤمنان، دعوت خدا و پیامبر را اجابت «فرماید:  ي انفال می سوره 24ي  خداوند در آیه

 »بخشد. خواند که زندگی و حیاتتان می گاه که شما را به چیزي فرا می کنید؛ آن

 )1 ۀصفح ،1 ، درس2(دین و زندگی  

---------------------------------------------- 

)کتاب زرد( »3«گزینۀ  -52

هر کس که دینی جز اسالم اختیار کند از او « :آل عمران سورة 85ترجمۀ آیۀ 

  » .کاران خواهد بود پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیان

 )29 ۀصفح ،3 ، درس2(دین و زندگی  

---------------------------------------------- 

)کتاب زرد( »4«ۀ گزین -53

 ،بود می غیرخدا نزد از اگر اندیشند؟ نمی قرآنة دربار آیا«: نساءة سور 82 ۀآیۀ ترجم

 عین در درونی انسجام بیانگر شکل بهترین به ».یافتند می بسیار ناسازگاري آن در

 سال 23 طول در کریم قرآنۀ آی هزار شش از بیش که  این با. است تدریجی نزول

 خلقت، نظام انسان، معاد، توحید، مانند متنوعی موضوعاتة باردر و شده نازل

 میان تنها نه ،است گفته سخن احکام و اخالق اجتماعی، نظام پیامبران، سرگذشت

 دیگر یک با بدن یک اعضاي از تر دقیق آیاتش بلکه نیست، ناسازگاري و تعارض آیات

 .اند هماهنگ

 )42 ۀصفح ،4 ، درس2(دین و زندگی  

---------------------------------------------- 

)کتاب زرد( »3«گزینۀ  -54

پیامبر اکرم (ص) بوده توسط بن مسعود مربوط به دریافت و ابالغ وحی   گفتار عبداهللا

بدون  کرد و وحی دریافت می از فرشتۀ طور کامل به آیات را پیامبر (ص)که  اینو 

 باشد.  در ارتباط با این سخن میرساند،  آن را به مردم می اي کم یا زیاد ذره

 )51 ۀصفح ،5 ، درس2(دین و زندگی  

---------------------------------------------- 

)کتاب زرد( »4«گزینۀ  -55

والیت به پیامبر (ص) نازل شد، آن حضرت در حالی که این آیه را  هنگامی که آیۀ

ال رکوع صدقه داده آیا کسی در ح«خواند، با شتاب به مسجد آمد و پرسید  می

اعالم این حقیقت از جانب رسول خدا (ص) که مصداق آیه امام علی (ع) » است؟

است براي آن است که مردم به چشم خود ببینند و از زبان پیامبر (ص) بشنوند و 

 . تمان و مخفی کردن آن از بین برودامکان ک

 )79 ۀصفح ،7 ، درس2(دین و زندگی  

 )کتاب زرد( »3«گزینۀ  -56

زمان بود با  هم ،»الّذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریۀ انّ« زول آیۀن

 آورندة این مرد اولین ایمان«(ع):  سخن پیامبر(ص) در وصف امیرالمؤمنین علیاین 

 »…و به خدا، وفادارترین شما در پیمان با خدا 

 )92 ۀصفح ،8 ، درس2(دین و زندگی  

---------------------------------------------- 

 )کتاب زرد( »3«گزینۀ  -57

پس از گذشت مدتی از رحلت رسول خدا (ص)، جاهلیت در لباسی جدید وارد زندگی 

احترام و اعتماد پیامبر (ص)  جهادگر و مورد  هاي باتقوا، اجتماعی مسلمانان شد. شخصیت

رفته  ترتیب، رفته منزوي شدند و طالبان قدرت و ثروت، قرب و منزلت یافتند و بدین

 نبوي به سلطنت تبدیل شد.  عدل حکومت

 )110 ۀصفح ،9 ، درس2(دین و زندگی  

---------------------------------------------- 

 )کتاب زرد( »1«گزینۀ  -58

خاص این بود که توحید  به شیوة الذهب سلسلۀمقصود امام رضا (ع) از بیان حدیث 

باید در زندگی اجتماعی ظاهر شود و تجلّی توحید  بلکه ،تنها یک لفظ و شعار نیست

ر است و با حدیث سیت امام که همان والیت خداست، میدر زندگی اجتماعی با وال

 مفهوم است. هم از جهت اشاره به کالم خدا در کنار امامان،ثقلین 

 )117 صفحۀ ،10 درس و 81، صفحۀ 7درس ، 2(دین و زندگی  

---------------------------------------------- 

 )کتاب زرد( »2«گزینۀ  -59

رشید را در دست راستم و ماه را خواینان اگر «این فرمایش رسول اکرم (ص) که 

که پیامبر  حاکی از عزت نفس پیامبر (ص) در مقابل مشرکان مکه است. با این» …

 ظاهري نداشت، و یاران اندك، پشتوانۀو حضرت خدیجه (س) (ص) جز ابوطالب (ع) 

 دادند، این عبارت را فرمود و عزت ثروت و قدرت به او می مکه که وعدة به بزرگان

نیز  »من کان یرید العزة فللّه العزة جمیعاً« نمایان ساخت که آیۀ شریفۀنفس خود را  

 ناظر بر همین معناست.

 )188و  185هاي  هصفح ،16 ، درس2(دین و زندگی  

---------------------------------------------- 

 )کتاب زرد( »3«گزینۀ  -60

و « هاست و آیۀ شریفۀ بخش وحدت روحی آن یمپیوند زن و مرد و تحک فرزند، ثمرة

اهللا جعل لکم من انفسکم ازواجاً و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدةً و رزقکم من 

 .از اهداف ازدواج اشاره دارد »رشد و پرورش فرزندان«به  ،»…الطیبات 

 )201و  195هاي  هصفح ،17 ، درس2زندگی (دین و  
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 (جواد مؤمنی)-61

 »کند؟ یک از موارد زیر به بهترین شکل هریت توبمن را توصیف می کدام«جمله:  ۀترجم

   »برده کمک کرد. 300آهن زیرزمینی به آزادي  زنی که در راه«

 )مطلب درك(

---------------------------------------------- 

 ؤمنی)(جواد م-62

 »؟نباشدیک از موارد زیر شاید یک عنوان (مناسب) براي این متن  کدام«جمله:  ۀترجم

 )مطلب درك( »دار جنوبی زندگی یک برده«

---------------------------------------------- 

 (جواد مؤمنی)-63

  »آهن زیرزمینی در جنگل بود. طبق متن، راه«جمله:  ۀترجم

  )مطلب درك(

---------------------------------------------- 

 (جواد مؤمنی) -64

 »؟شود نمییک از سؤاالت زیر در این متن پاسخ داده  به کدام«جمله:  ۀترجم

 »که هریت فرار کرد چند ساله بود؟ وقتی«

 )مطلب درك(

---------------------------------------------- 

 (جواد مؤمنی)-65

 »اران جنوبی نسبت به هریت توبمن چه احساسی داشتند؟د برده«جمله:  ۀترجم

   »خواستند. ها او را دستگیر شده می آن«

 )مطلب درك(

 (عبدالرشید شفیعی) -66

 »اصلی متن چیست؟ ةاید«جمله:  ۀترجم

 )مطلب درك( »ها خشونت در ورزش«

---------------------------------------------- 

 (عبدالرشید شفیعی)-67

دهد که ممکـن اسـت    اي که در استادیوم هیزل اتفاق افتاد، نشان می فاجعه«جمله:  ۀترجم   

  »اي باعث خشونت شوند. هاي حرفه که ورزش

 )مطلب درك(

---------------------------------------------- 

 (عبدالرشید شفیعی)-68

 معنـی  بـه  ”collapse“ه ـم کـ ـم حـدس بزنیـ  ـوانیـ ـت از متن می«ه: ـۀ جملـرجمـت

“suddenly break into pieces” »است.» هاي ریزي شکستن ناگهان به قطعه« 

 )مطلب درك(

---------------------------------------------- 

 (عبدالرشید شفیعی)-69

 »کند؟ اي فشار بسیار زیادي وارد می چه چیزي روي بازیکنان حرفه«جمله:  ۀترجم

 »خواهند طرفداران را جذب نمایند. وز شوند، اگر میها اغلب باید پیر این حقیقت که آن«

 )مطلب درك(

---------------------------------------------- 

 (عبدالرشید شفیعی)-70

طـور   اي مهم نیست چـه  شویم که براي بازیکنان حرفه طبق متن، متوجه می«جمله:  ۀترجم

)مطلب درك(   »پیروز شوند.

2زبان انگلیسی 
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 (کتاب زرد عمومی)-71

ترافیک زیادي در راه ما به خانه وجود نداشت. ما درست سر وقـت بـه خانـه    «ه: جمل ۀترجم

 »برگشتیم.

 نکتۀ مهم درسی

 “traffic”  اسم غیرقابل شمارش است، پس بـا“many”  رود.  کـار نمـی   بـه“some”  در

هـم نادرسـت    ”little“ ۀشود. با توجه به معنی جملـه، گزینـ   هاي منفی استفاده نمی جمله

 )گرامر(خواهد بود.  

---------------------------------------------- 

 (کتاب زرد عمومی)-72

آورم کی سیمون و من دوسـتی نزدیکمـان را آغـاز کـردیم. چـه       به یاد نمی«جمله:  ۀترجم

 »شناسی؟ مدت است که بهترین دوستت را می

 نکتۀ مهم درسی

بایـد از فعـل کمکـی    ابتـدا   ”where“هاي پرسشی بعد از کلمـات سـؤالی مثـل     در جمله

بـه درسـتی   » 4« ۀهاي پرسشی فقـط در گزینـ   الگوي صحیح جمله .مناسب استفاده کنیم

 )گرامر(رعایت شده است.

---------------------------------------------- 

 (کتاب زرد عمومی)-73

ـ  آموزان یاد می دانش«جمله:  ۀترجم قـدامات  تهـران ا  ۀگیرند تا در مواقع اورژانسی مانند زلزل

 »مناسبی انجام دهند.

 ) اورژانسی2 ) غیرضروري1

 )واژگان( ) داخلی، اهلی4 گویانه ) پیش3

---------------------------------------------- 

 (کتاب زرد عمومی)-74

آلکس از زمانی که از بیمارستان مرخص شد، دوبـاره از یـک اخـتالل    «ترجمۀ جمله: 

 »ذهنی رنج برده است.

 ) موفقیت2 ) عالقه1

 ) اختالل4 ) هرم3

 )واژگان(

---------------------------------------------- 

 (کتاب زرد عمومی)-75

هاي قدیمی در کارخانـه  براي بهتر کردن کیفیت کاالها، همۀ دستگاه«ترجمۀ جمله: 

 »باید مکرراً تعمیر شوند.

 ) خوشبختانه2 ) صادقانه1

)واژگان(   ) مکررا4ً یدقتبیبا ) 3

 (کتاب زرد عمومی)-76

 ) طبیعت2 ) کشور1

 ) الفبا4 ) زبان3

 )مکالمه(

---------------------------------------------- 

 (کتاب زرد عمومی) -77

 کنم ) خواهش می2 ) جالب است1

 ) از تو متشکرم4 ) ببخشید3

 )مکالمه(

---------------------------------------------- 

 )(کتاب زرد عمومی-78

 ) بومی2 ) مردانه1

 ) زبان4 ) اصلی3

 )مکالمه(

---------------------------------------------- 

 (کتاب زرد عمومی) -79

 دادن  ) گوش2 دادن  ) معنی1

 ) خواندن4 ) آموختن3

 )مکالمه(

---------------------------------------------- 

 (کتاب زرد عمومی) -80

 ) مقدار زیاد2 ) اندك1

 ) تعداد زیاد4 ) مقدار/ تعداد زیاد3

 )مکالمه(
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 )2ریاضی و آمار (

 )نظم رحیم مشتاق( »3«گزینۀ  -81

{ } { } { }f g f gD , , ,D , , D D ,= = ⇒ =4 9 7 8 7 4 4 7 

{ } { }f ( )
g f g g
f f

D D D x | f (x) D

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

== − = → =

 ⇒ = = = ⇒ =  
 

7 00 4

4 2 1 14 4
4 6 3 3



 )50 ۀ)، تابع، صفح2(ریاضی و آمار (

--------------------------------------------- 

 نظم) (رحیم مشتاق »2«گزینۀ  -82

f (x) f (x) f (x) x x x
f (x) xf (x)
f (x) x

xf (x) f (x) f (x) ( x )
x

f ( ) ( )

= − = − − − = −

−
= =

+

−
= × = × −

+
−

= × − = × =
+

3 2 1
3

4
1

5 4 2

5

3 1 2 1 2
2

2 1
2 3 1

2 1
3 2 1 83 9 1 8
6 1 7 7

 )50 ۀ)، تابع، صفح2مار ((ریاضی و آ

--------------------------------------------- 

 )امیر زراندوز(  »2«گزینۀ  -83

g(x) صورترا به  gتابع   ضابطۀ k= کنیم: فرض می 

[ ]

/

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

/ k k k

g g( )( )( )
f f ( )

−

− = ⇒ − =

 
 ⇒ − − = ⇒ − − = ⇒ = −
  

− −
⇒ = = = = −

−

1 5

1 5 7 1 5 1 5 7

1 5 3 7 2 7 9

12 9 912 1
12 12 3 9



 )50 و 49هاي  )، تابع، صفحه2(ریاضی و آمار (

 )علی شهرابی(  »1«گزینۀ  -84

 گیریم: اول بین دامنۀ دو تابع اشتراك می

f gD D ( x ) ( x ) x= − ≤ ≤ − < ≤ = − < ≤2 1 1 2 1 1  

xدر  gچون تابع  = xشود پس  صفر می 0 = fۀ از دامن 0
g

  .شود حذف می 

{ }f
g

D ( x )= − < ≤ −1 1 0 

fحاال ضابطۀ 
g

 نویسیم: را می 

x , xxf f (x) x( )(x)
( x)g g(x) x , x
x

− = − < ≤− = = = − − = − < <


1 0 1

1 1 0

−x ةپـــس در بـــاز < <1 yبایـــد  0 = >xو در بـــازة  1 ≤0 بایـــد  1

y =  را رسم کنیم: 1−

 )52 و 51هاي  )، تابع، صفحه2(ریاضی و آمار (

--------------------------------------------- 

 )امیر زراندوز(  »4«گزینۀ  -85

{ } { }g f f gD D D R x | x x | x

(g f )(x) g(x) f (x)

(x ) (x ) x x

− = = ≥ = ≥

− = −

= + − + = + − − =2 2 2 2

0 0

2 1 2 1 1

 

 

yپس باید خط افقی  = x ۀدامن بارا  1 ≥ در ایـن صـورت    رسـم کنـیم،   0

 شود. حاصل می» 4«نمودار گزینۀ 

 )52 و 51هاي  )، تابع، صفحه2(ریاضی و آمار (

--------------------------------------------- 

 )کورش داودي(  »2«گزینۀ  -86

ي قیمـت کـاال   yو  x ،دو کـاال  هـاي ب زیر براي محاسبۀ شاخص در فرمول

قیمـت  نیـز   tو  zباشد.  و در سال مورد نظر میدر سال پایه ترتیب  به اول

و  mچنـین   هم باشد. در سال پایه و سال مورد نظر می ترتیب دوم بهکاالي 

n بنابراین: .باشند میمقدار مصرف دو کاال در سال پایه  هم 

(y m) (t n)
(x m) (z n)
× + ×

= ×
× + ×

 شاخص بهاي دو کاال 100

( ) ( )
( ) ( )

× + ×
= ×

× + ×
30000 80 10000 100 100
20000 80 8000 100

شاخص بهاي دو کاال 

/+
= × = ×

+
2400000 1000000 3400000100 100 141 7
1600000 800000 2400000



 )59 ۀ، صفحآمار)، 2(ریاضی و آمار (
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 (کورش داودي) »3«گزینۀ  -87

x
=

2
خط فقر 

 شود. میانگین هم به همان مقدار اضافه می ،ها مقدار ثابتی اضافه شود اگر به همۀ داده

x x x+
= = + = +

50000 50000 25000
2 2 2 2

 خط فقر جدید 

 )57 ۀ، صفحآمار)، 2(ریاضی و آمار (

--------------------------------------------- 

 (کورش داودي) »2«گزینۀ  -88

=  نرخ بیکاري 100×

= × ⇒20 100
24

×/میلیون نفر 
= = =

20 24 480 4 8
100 100

تعداد بیکاران 

 شاغلین + جمعیت بیکار = جمعیت فعال

=/شاغلین +24 4 8

/میلیون نفر  /= − =24 4 8 19  تعداد شاغلین 2

 )60 ۀ، صفحرآما)، 2(ریاضی و آمار (

--------------------------------------------- 

 )محمد بحیرایی(  »4«گزینۀ  -89

شاخص سالمت   =

x
x

x x

= ⇒ =

⇒ = ⇒ =

2
2

2 2

11228 28 112

112 4
28

xمتر  x>→ =0 2

⇒متر  سانتی × =2 100 200

 )61 ۀصفح، آمار)، 2(ریاضی و آمار (

--------------------------------------------- 

 (کورش داودي) »2«گزینۀ  -90

/ ]×0  شاخص پایۀ آموزش =  ](میانگین تعداد کلمات در هر جمله + درصد کلمات دشوار)4

[ ] [ ] [ ]( ) / / /= + × = × = =4 18 0 4 22 0 4 8 8  آموزش ۀشاخص پای 8

 )62 ۀ، صفحآمار)، 2آمار ( (ریاضی و

 )2علوم و فنون ادبی (

 )کاظم کاظمی( »1«گزینۀ  -91
 نادرست: موارد

 منشی / جامع عباسی: شیخ بهایی گآراي صفوي: اسکندربی عالم
 )86ۀ ادبیات، صفح تاریخ)، 2(علوم و فنون ادبی (

----------------------------------------------
 )نژاد فرهاد علی( »3«گزینۀ  -92

شاعر با وجود برخورداري از نعمت فراوان در هندوسـتان،  » 3«گزینۀ  در بیت
نـانی رایـج در گـیالن    » نان الکو«گیالن را کرده است.  ،باز هم یاد دیار خود

معنـی  » الکـو «باشد؛ در ضمن در لهجـۀ گیالنیـان    است که لغتی عامیانه می
تـوان بـه    بیـت مـی  دهد (دقت کنید که با توجـه بـه معنـی     هم می» دختر«

عامیانه بودن این لغت پی برد و نیازي نیست که براي پاسخ بـه سـؤال لزومـاً    
 را بدانیم).» الکو«معناي 

 هاي دیگر: تشریح گزینه

در این بیت لغتی که مربـوط بـه آداب و رسـوم هنـدوان باشـد،      »: 1«گزینۀ 
 شود. دیده نمی

به بـراي مصـراع    م مشبهبیت اسلوب معادله ندارد بلکه مصراع دو»: 2«گزینۀ 
 اول است.

 بیت حسن تعلیل ندارد.»: 4«گزینۀ 
 )85 تا 83هاي  شناسی، صفحه )، سبک2(علوم و فنون ادبی (

----------------------------------------------
 نژاد) (فرهاد علی »4«گزینۀ  -93

کاربرد فعل به صورت صفت مفعولی (وجه وصفی) در این عبارت بـه صـورت   
روح کرده، اسـیر   رگیرشده، متفرق ساخته، مجروح و بیشود (د دیده می مکرر

 هاي ذکر شده مصداقی در عبارت مذکور ندارند. چند گرفته)؛ اما دیگر ویژگی
 )87 شناسی، صفحۀ )، سبک2فنون ادبی ((علوم و 

----------------------------------------------
 )نیا اعظم نوري( »2«گزینۀ  -94

 هاي دیگر: هاي زبانی نثر دورة هندي در گزینه گیویژ
 مطابقت صفت و موصوف به تقلید از عربی (نسخۀ شریفه)»: 1«ۀ گزین
(حضـرت   آوردن تتابع اضافات در مقام تعریف و تمجید از بزرگان»: 3«ۀ گزین

 مرتبت، هدایت منقبت، ارشاد پناه، افاضت دستگاه)  والیت
 به معناي دادخواهی)» یرغو(«کی و مغولی استفاده از لغات تر»: 4«گزینۀ 

 )87 صفحۀ، شناسی سبک)، 2(علوم و فنون ادبی (
----------------------------------------------

 )حمید محدثی( »4«گزینۀ  -95
 وجود ندارد.» تشخیص«در این بیت 

 هاي دیگر: تشریح گزینه
 .استعاره و تشخیص است» خاك آوردن عشق«»: 1«گزینۀ 

 استعاره و تشخیص است.» اسیر بودن زمانه«»: 2«نۀ گزی
 استعاره و تشخیص است.» سالم کردن چینی به سفال«»: 3«گزینۀ 

 )76 ۀ، صفحبیان)، 2(علوم و فنون ادبی (
----------------------------------------------

 (حمید محدثی)   »4«گزینۀ  -96
 ره و تشخیص است.استعا» دامن گل«ماه استعاره از معشوق است / 

 )76تا  73هاي  ه، صفحبیان)، 2(علوم و فنون ادبی (

 وزن برحسب کیلوگرم
 مجذور قد بر حسب متر

 جمعیت بیکاران
 لجمعیت فعا

 بیکاران تعداد
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 (حمید محدثی) »2«گزینۀ  -97
 استعاره از صورت یار است.» مه»: «ج«بیت 
 مجاز از دل است.» سینه»: «الف«بیت 
 اضافۀ تشبیهی است.» غبار غم»: «د«بیت 
 استعاره و تشخیص است.» جهان«مورد خطاب قرار گرفتن »: ب«بیت 

 )ترکیبی، بیان)، 2(علوم و فنون ادبی (
----------------------------------------------

 نژاد) سادات طباطبایی (عارفه   »4«گزینۀ  -98
از چشم   هاستعار»: نرگس« -تشبیه »: چاه عشق« -تشخیص »: چشم عقل«

 هاي دیگر: تشریح گزینه

لــب چــون یــاقوت و  -از اشــک  هاســتعار»: یــاقوت و مرواریــد»: «1«ۀ گزینــ
 مرواریددندان: تشبیه (بیت تشخیص ندارد.)

طوطی روح: تشبیه (بیـت تشـخیص    -از دهان  هاستعار»: پسته»: «2«ۀ گزین
 ندارد.)

 از چشم (بیت تشبیه و تشخیص ندارد.) هاستعار»: نرگس»: «3«ۀ گزین
 )ترکیبی، بیان)، 2(علوم و فنون ادبی (

----------------------------------------------

 )موسی اکبري( »1«گزینۀ  -99
 اضافۀ استعاري هستند.» د«و » ب«تمامی ترکیبات 

 )77)، بیان، صفحۀ 2(علوم و فنون ادبی (
---------------------------------------------- 

 نژاد) سادات طباطبایی (عارفه   »2«گزینۀ  -100
وم مقابـل آن (از  مفهوم بیت سؤال از راحتی به سختی رسـیدن اسـت و مفهـ   

 سختی به راحتی رسیدن) در بیت دوم آمده است.
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 ها در ابتداي کار خبري عاشق از آن و بی هاي راه عشق سختی»: 1«گزینۀ 
 کسی شکایت از تنهایی و بی»: 3«گزینۀ 
 توجهی و جفاي معشوق بی»: 4«گزینۀ 

 )88، صفحۀ مفهوم)، 2(علوم و فنون ادبی (
----------------------------------------------

 )، با تغییر93خارج از کشور (»4«گزینۀ  -101
هـاي   هـا از ویژگـی   ها و ترکیـب  دقتی در کاربرد جمله توجهی به زبان و بی بی

و » هـا  نتـایج «هـاي   زبانی سبک هنـدي اسـت. در ایـن بیـت، کـاربرد کلمـه      
جمـع هسـتند و   » نتـایج «و » معـانی «نشان از این ویژگـی دارد.  » ها معانی«

 اشتباه است.» ها«ها با نشانۀ جمع  کاربرد آن
 )84و  83 يها صفحه، شناسی سبک)، 2(علوم و فنون ادبی (

----------------------------------------------
 )، با تغییر90کنکور سراسري (   »2«گزینۀ  -102

 هاي ادبی سبک هندي است. این گزینه از ویژگی
 )85تا  83 يها صفحه، شناسی سبک)، 2فنون ادبی ( (علوم و

---------------------------------------------- 
 )کتاب آبی(   »4«گزینۀ  -103

المومنین قاضی نوراهللا شوشتري و هفت اقلـیم امـین احمـد رازي در     مجالس
 اند. نامه نگاشته شده ایران و با موضوع زندگی

 )86و  85 يها صفحه، بیاتتاریخ اد)، 2(علوم و فنون ادبی (

 )کتاب آبی(»3«گزینۀ  -104
، تشـخیص اسـت.   »حـرف زدن دل «اضـافۀ تشـبیهی اسـت.    » ابـرو محراب «

» کافر سرمسـت «چنین  محراب در مصراع دوم استعاره از ابروي یار است. هم
 و کل بیت تشبیه است.» چشم«استعاره از 

 )ترکیبی، بیان، )2علوم و فنون ادبی ((
---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی(»3«گزینۀ  -105
دست در گردن انداختنِ « -3» آمدن شوق« -2» صورت داشتن تنهایی« -1

، همگـی تشـخیص   »بازي کـردن فکـر  « -5» گردن داشتن حس« -4» شوق
 )76، بیان، صفحۀ )2علوم و فنون ادبی (( .هستند

---------------------------------------------- 
 )کتاب آبی(»1«گزینۀ  -106

کار رفته است.   به» تشبیه«در این گزینه، 
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 اند از:  ها عبارت هاي به کار رفته در سایر گزینه استعاره
 استعاره از معشوق زیبا است.»: اندام سرو سیم»: «2«گزینۀ 
 استعاره از یار است.»: ماه»: «3«گزینۀ 
 .استعاره از لب معشوق است»: شرین پستۀ خاموششک»: «4«گزینۀ 

 )73، بیان، صفحۀ )2علوم و فنون ادبی ((
----------------------------------------------

 )کتاب آبی(»1«گزینۀ  -107
 در بیت این گزینه تشبیه وجود ندارد.

 هاي موجود در این بیت: جیب افق، آینه برکشیدن چرخ، رخ گیتی استعاره
 )ترکیبی، بیان، )2م و فنون ادبی (علو(

---------------------------------------------- 
 )کتاب آبی(   »4«گزینۀ  -108

 تصور داشتن دل براي گوهر: تشخیص / ابر نوبهار: استعاره از معشوق
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 استعاره از مصائب» باد خزان»: «1«گزینۀ 
 تشخیص » نفس گل»: «2«گزینۀ 

 استعاره از معشوق» تاب ماه جهان»: «3«نۀ گزی
 )76 تا 73هاي  ، بیان، صفحه)2علوم و فنون ادبی ((

---------------------------------------------- 
 )92خارج از کشور (   »3«گزینۀ  -109

هـاي آن و   مفهوم بیت صورت سؤال و این گزینه: نکـوهش عقـل و اسـتدالل    
 افکند. و تنگنا می آدمی را به سختی  که عقل، این

 هاي دیگر: تشریح گزینه

 تقابل عشق و عقل»: 1«گزینۀ 
 هاي راه عشق و نابودگري عشق بیان سختی»: 2«گزینۀ 
 ستایش ْآزادگی و وارستگی»: 4«گزینۀ 

 )ترکیبی، مفهوم)، 2(علوم و فنون ادبی (
----------------------------------------------

 )95ارج از کشور کنکور خ(»4«گزینۀ  -110
هـر دو دقیقـاً   » 4«مصراع دوم بیت صورت سؤال و مصراع دوم بیـت گزینـۀ   

(ناراحت نشدن بزرگان از اعمـال و گفتـار زشـت     کنند یک مفهوم را بیان می
 )ترکیبی، مفهوم)، 2(علوم و فنون ادبی ( .دیگران)
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 )2شناسی ( جامعه

 (اعظم رجبی)»4«گزینۀ  -111
 ذاتـی  امـري  غربی، جدید جامعه و در فرهنگ از دیدگاه اگوست کنت جنگ

 است.   تحمیلی و عارضی امري بلکه نیست
 دو ایـن  از یک هیچ شد. آغاز اروپایی کشورهاي درگیري با جهانی جنگ دو

 نگرفـت.  خـود  بـه  نیـز  دینـی  و مـذهبی  ظاهر و دینی نداشت منشأ جنگ،
 تی،ناسیونالیسـ  هـاي  قالـب اندیشـه   در جنـگ،  دو ایـن  در هاي درگیر طرف

 .  کردند می توجیه را خود رفتار سوسیالیستی، و لیبرالیستی
 شـد  آغاز زمانی گرفت، نام بیستم قرن جنگ ترین جهنمی که ویتنام جنگ

 جنـگ  ویتنـام و  جنـگ  در .بود شده خاموش تازگی به کره جنگ آتش که
   .کردند آرایی صف یکدیگر برابر در شوروي و مریکاآ نیروهاي کره،

 نظـامی  عملیـات  کـه  اي بـود  نظریـه  هـاي هـانتینگتون،   تمدن جنگ نظریۀ
 توجیـه  غیرغربـی  هـاي کشـورهاي    مقاومت مقابله با در را هاي غربی قدرت

 عنـوان  بـا  معاصر ها در جهان درگیري مرحله آخرین از هانتینگتون .کرد می
هـا   درگیـري  اصلی منشأ مرحله، این در او نگاه از .کند می ها یاد تمدن جنگ

 تـرین  بـزرگ  اسالمی فرهنگ میان، این در و است فرهنگی املع جهان، در
 .است غرب براي تهدید

 )88تا  86 هاي هصفحهاي جهانی،  چالش)، 2شناسی ( (جامعه
----------------------------------------------

 (اعظم رجبی)»2«گزینۀ  -112
 سـر  بـر  اروپـایی  کشـورهاي  رقابـت  جنگ، دو این وقوع ترین عوامل مهم از

 کار نیروي و مصرف بازارهاي به صنعت و سرمایه بود؛ زیرا استعماري مناطق
   .داشت نیاز ارزان
 از منظـور  و اسـت  غـرب  داري بلـوك  سـرمایه  کشورهاي اول، جهان از مراد

 جهـان  داشـتند.  قـرار  شرق بلوك کانون در که کشورهایی است دوم، جهان
 تحت و داشته قرار بلوك این دو از خارج که هستند دیگري کشورهاي سوم،
کشورهاي جهان اول شامل آمریکاي شمالی، اروپـا   .شدند می واقع ها آن نفوذ

 شود.  و استرالیا می
 )90و  87هاي هصفحهاي جهانی،  چالش)، 2شناسی ( (جامعه

----------------------------------------------
 (الهه خضري)»1«گزینۀ  -113

کــه دارنــد، فشــارهاي ناشــی از بحــران  یاز ابزارهــایداران بــا اســتفاده  ســرمایه
دهنـد. بـه همـین اقتصادي را به اقشار ضعیف و تولیدکنندگان خرد انتقال مـی 

خـورد و بـر دامنـۀ آن     دلیل بحران اقتصادي اغلب با مسئلۀ فقر و غنا پیوند مـی 
 افزاید. می

، ولـی  محیطی ابتدا در حوزة رابطۀ انسان با طبیعت قرار داشـت  بحران زیست
هـا و جوامـع بـا یکـدیگر نیـز سـرایت کـرد و بـه          به تدریج به روابـط انسـان  

چــون اختالفــات سیاســی  و سیاســی هــم هــاي اجتمــاعی، اقتصــادي آســیب
 اي منجر شد. اي و فرامنطقه منطقه

محیطـی افـزوده    هـاي زیسـت   با گسترش زندگی مدرن بر گسترة انواع آسیب
نخستین مسائل و مشکالت خود  شده است. از منظر انقالب صنعتی، طبیعت

 ترتیب، رابطۀ متقابل انسان و طبیعت دچار اختالل گردید. را نشان داد. بدین
 )98و  97، 95هاي صفحههاي جهانی،  چالش)، 2شناسی ( (جامعه

----------------------------------------------
 (الهه خضري)»2«گزینۀ  -114

 بـه  معنـوي  و دینـی  نگـاه  خود، سکوالر و دنیوي نگاه دلیل به مدرن انسان
 هـاي روش و فنـون  بـا  تنها را آن در تصرف و پنداردمی کودکانه را طبیعت
 مـدرن،  تکنولـوژي  و صـنعت  سریع گسترش رو این از دهدمی انجام تجربی

 بـراي  ناپـذیري جبـران  هايزیان تر،بیش آسایش و توانمندي ایجاد رغمعلی
 .است آورده بار به طبیعت و بشر

هـاي خداونـد    در نگاه توحیدي طبیعت و هر چه در آن اسـت آیـات و نشـانه   
انـد و بـه سـوي او     همۀ موجودات طبیعی به تسـبیح خداونـد مشـغول    .است

 گردند.   بازمی
 )97هاي جهانی، صفحۀ  )، چالش2شناسی ( (جامعه

 (آزیتا بیدقی) »4«گزینۀ  -115
 انکار حقایق قدسی ←عبارت اول 

 نیاز فطري آدمی به معنویت پاسخ به ← دومعبارت 
 گریز و رویگردانی از سکوالریسم ←عبارت سوم 

 )104 تا 102هاي  صفحههاي جهانی،  چالش)، 2شناسی ( (جامعه
----------------------------------------------

 (آزیتا بیدقی) »1«گزینۀ  -116
 و غـرب  معاصـر  فرهنگ الیۀ ترینعمیق روشنگري، و اومانیسم سکوالریسم،

 بـر  هـویتی  الیـۀ  این از جهانی، هايچالش تمامی هستند، آن شالودة و روح
 .دارند اختصاصالیه،  این به معنوي و معرفتی هايبحران ولی خیزندمی

هـاي انقـالب فرانسـه     تنهـا بـه آرمـان   نه فرهنگ غرب با انکار حقایق قدسی 
 گرایی،پوچ به بیستم قرن در دنیوي انسان، بلکه با اصالت بخشیدن به نرسید
 قرن پایان در ترتیب بدین .انجامید امیدها و هاآرمان مرگ و ناامیدي و یأس

 معنـادار  سکوتی با فرانسه، انقالب سالگرد دویستمین از غرب جهان ،بیستم
 )103 و 100هاي هصفحهاي جهانی،  چالش)، 2شناسی ( (جامعه .کرد عبور

----------------------------------------------
 با تغییر) ،95(کنکور سراسري  »3«گزینۀ  -117
 شـدت  بـه  کننـدگان  مصـرف  و مـردم  خریـد  اقتصادي، قدرت بحران یک در

 در و دهنـد  مـی  از دسـت  را خود فروش بازار تولیدکنندگان، یابد. می کاهش
 بحران نوع گردند. این می بیکار کارگران و شوند می تعطیل ها کارخانه نتیجه،

 مصـرف  بـازار  رفـتن  بـین  از و تقاضـا  و عرضه سیستم نشد با نامتعادل که
 .شود ایجاد عوامل مختلفی اثر در تواند می است، همراه

 اشاره صنعتی و ثروتمند کشورهاي مرکزي نقش به پیرامون و مرکز اصطالح
 پیرامونی کشورهاي معتقدند، که برند می کار به کسانی اصطالح را این دارد.

گیرنـد.   می قرار فقیرانه در موقعیتی مرکزي، يکشورها عملکرد نوع سبب به
 طریق اسـتثمار  از را خود درونی هاي چالش غربی، جوامع نظر، این اساس بر

 از کـه  ثروتـی  بـا  هـا  آن زیـرا  کننـد؛  مـی  حل غیرغربی کشورهاي اقتصادي
 اقشـار  و کارگران براي را عمومی رفاه آورند، می دست به پیرامونی کشورهاي

 از بیـرون  بـه  را درونـی  حاد و مشکالت کنند می تأمین غربی جوامع ضعیف
  .دهند می انتقال خود مرزهاي

 )94و  91، 90هاي      هاي جهانی، صفحه )، چالش2شناسی ( (جامعه
 ---------------------------------------------- 

 زاد) (شیوا شریف »3«گزینۀ  -118
گی انسان، نیاز فطري آدمـی  ترین علت تداوم باور دینی و معنوي در زند مهم

کـه بـه به حقایق قدسی و مـاوراءطبیعی اسـت. یـک فرهنـگ عـالوه بـر آن      
دهد، بایـد بـه نیازهـاي معنـوي و      نیازهاي جسمانی و دنیوي انسان پاسخ می

 )103صفحۀ هاي جهانی،  چالش)، 2شناسی ( (جامعه قدسی او نیز پاسخ دهد.
---------------------------------------------- 

 (محمدصادق محسنی) »4«گزینۀ  -119
هاي علم حسی تجربـی،   محدودیتشدن ي اول قرن بیستم با روشن  در نیمه

هاي ارزشی دست شست و بـه ایـن ترتیـب     بینی و داوري ي جهان علم از ارائه
 روشنگري مدرن به مسائل و امور طبیعی محدود شد.

 )102و  101هاي   صفحههاي جهانی،  چالش)، 2شناسی ( (جامعه
---------------------------------------------- 

 (آزیتا بیدقی)   »2«گزینۀ  -120
گیـري   اي از نتـایج شـکل   هـاي منطقـه   آشکار شدن پیامدهاي جهانی بحـران 

 اقتصاد جهانی و کاهش اهمیت مرزهاي سیاسی است.
 غربی کشورهاي از را جنگ شرق، بلوك فروپاشی از پس غربی پردازاننظریه

 سلطه تحت استعمار دوران در که اندکرده هایی منتقلتمدن و هافرهنگ به
 بودند. درآمده غرب جهان اقتدار و

 )95و  88هاي    هاي جهانی، صفحه چالش)، 2شناسی ( جامعه( 
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 فلسفه   

 (ندا یاري) »3«گزینۀ  -121

 »خطاناپذیر بـودن «یک از ادراکات حسی، ویژگی  به نظر افالطون، اصوالً هیچ

 را ندارند.» به امور پایدار تعلق داشتن«و 

 )69 ۀصفح، یوناننخستین فالسفۀ (فلسفه،  

---------------------------------------------- 

 )حمید محدثی(   »4«گزینۀ  -122

. افالطـون  ی اختصـاص دارد موضـوعات مختلـف و متنـوع    بهرسالۀ جمهوري 

گیـرد و در درسـتی    مـی تأثیر حواس در آگـاهی را بـه طـور مطلـق نادیـده ن     

 داند. کند، ولی آن را در شناخت حقیقی کارآمد نمی محسوسات تردید نمی

 )70و  64هاي   (فلسفه، نخستین فالسفۀ یونان، صفحه

---------------------------------------------- 

 )نژاد فرهاد علی(   »2«گزینۀ  -123

ی اسـت کـه مـا بـا     پروتاگوراس معتقد بود که شناسایی حقیقی همان شناخت

چـه حـواس هـرکس گـواهی      آوریـم؛ بنـابراین آن   حواس خود به دسـت مـی  

دهد، براي او عین حقیقت است. نتیجۀ این بحث این اسـت کـه حقیقـت     می

 نسبی است و هیچ دانش پایدار و مطلقی وجود ندارد.

 )65صفحۀ (فلسفه، نخستین فالسفۀ یونان، 

---------------------------------------------- 

 )96کنکور سراسري ( »2«گزینۀ  -124

طـوري اسـت کـه بـه      حقیقت هر چیز براي من همان«گوید:  پروتاگوراس می

آید و حقیقت هر چیز براي تو آن گونه است کـه بـه ادراك    ادراك من در می

کـه   در حـالی  »آید؛ پس همانا حقیقت برابر اسـت بـا ادراك حسـی.    تو در می

 داند. پایه می آور است را بی شناخت حسی یقینکه را سقراط این اعتقاد 
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 باشد.   ها می این عبارت مورد قبول هر دوي آن»: 1«ۀ گزین

 کند.   طور مطلق رد نمی سقراط نقش حواس را به»: 3«ۀ گزین

 باشد. ها می ي اول مورد قبول هر دوي آن این عبارت مانند گزاره»: 4«ۀ گزین

ر از سقراط همان افالطون است کـه از زبـان اسـتاد خـود سـخن      منظو نکته:

 گوید. می

 )66 و 65هاي  صفحه(فلسفه، نخستین فالسفۀ یونان، 

----------------------------------------------

 )93خارج از کشور (»1«گزینۀ  -125

از نظر افالطـون، الفـاظ کلـی بـر موجـودات حقیقـی در عـالم مثـل داللـت          

اشاره بـه یـک مثـال انسـان دارد کـه در      » انسان«یعنی تصور کلی کنند؛  می

 عالم مثل قرار دارد.

 )73 و 72هاي  صفحه(فلسفه، نخستین فالسفۀ یونان، 

 نژاد) (فرهاد علی »3«گزینۀ  -126

 کند: افالطون، واقعیت را به دو بخش تقسیم می

جهــان محسوســات کــه همــه چیــز در آن، در حــال  یــاجهــان طبیعــت  -1

 است. دگرگونی

 جهان مثل که جاودانه و تغییرناپذیر است. -2

 )77 صفحۀ(فلسفه، نخستین فالسفۀ یونان،  

---------------------------------------------- 

 (حمید محدثی) »3«گزینۀ  -127

با پذیرش این مسئله که ادراك حسی معیار شـناخت اسـت، هـرکس هرچـه     

 آموزش به افراد غلط است. کند، صحیح است، پس هرگونه تعلیم و احساس 

 )67و  66ي  ها ، صفحهیونان ۀنخستین فالسف(فلسفه، 

---------------------------------------------- 

 )الهه خضري(   »4«گزینۀ  -128

 جهان عقالنی توجیه براي اندیشمند بزرگ یک فکري تالش ثمرة نظریه این

 نقـص  و از عیـب  خـالی  بشـري  فکر دستاوردهاي دیگر مانند و است هستی

 بـه  ارسطو شاگردش جمله از افالطون از بعد فیلسوفان که طوري به نیست؛

 دقیـق  هـاي  نقادي معرض در را آن و پرداختند مثُل نظریۀ ضعف بیان نقاط

 .دادند قرار فلسفی

 )81صفحۀ (فلسفه، نخستین فالسفۀ یونان، 

----------------------------------------------

 (حمید محدثی)»3«گزینۀ  -129

 هـا  آن بـر  و باشـد  داشـته  تسـلط  آن و امیال آرزوها و بدن بر تواند می نفس

 حتی یا کند تضعیف میلی را یا نماید تقویت را میلی تواند می کند، حکومت

 تواند خـودش  نمی صورت این در و آورد وجود به بدن در جدیدي هماهنگی

 .باشد هماهنگی همان

 )78و  77هاي  صفحهیونان،  (فلسفه، نخستین فالسفۀ 

----------------------------------------------

 )الهه خضري(»1«گزینۀ  -130

 نیسـت.  برتـر  عـالم  حقایق یادآوري جز چیزي دانش و علم افالطون نظر به

 جهـان  بـا  ارتبـاط  «آمـوزد؛  نمـی  اي تازه چیز جهان هاي پدیده انسان دربارة

 یاد به را اش رفته یاد از خاطرات و شود دارروح بی تا است اي وسیله »طبیعت

گیـرد نـه و این یادآوري، از طریق ارتباط با جهان طبیعـت صـورت مـی    آورد

 .بازگشت به کاشانۀ واقعی

 )80 و 79هاي  صفحه(فلسفه، نخستین فالسفۀ یونان،  
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شناسی روان

 پرست) (نسرین حق»3«گزینۀ  -131

فعالیـت شـناختی انسـان اسـت کـه      ترین  ترین و پیچیده عالی ،گیري تصمیم
 .هاي مختلف و انتخاب بهترین راه عبارت است از ارزیابی راه

)137 ۀ، صفحگیري ) تصمیم2تفکر (شناسی،  (روان
----------------------------------------------

 پرست) (نسرین حق»1«گزینۀ  -132

دن صـرف کـردههایی که براي شـنا کـر   در مثال (الف) فرد با توجه به هزینه
 گیرد.  تصمیم به شنا می ،هوابا وجود شرایط نامساعد  ،است

نام  بندي و تقبل هزینۀ ثبت در مثال (ب) فرد با توجه به خطر باخت در شرط
 گیرد. تصمیم به عدم شرکت در مسابقه می

)142 و 141ي  ها ، صفحهگیري ) تصمیم2تفکر (شناسی،  (روان
---------------------------------------------- 

 )احمدي(مریم »2«گزینۀ  -133

گیري سودابه به صورت ناگهانی، باعجله و بدون محاسبه است که از نـوع   صمیمت
شود. سهیال نیـز بـه جـاي فکرکـردن،     گیري تکانشی محسوب می سبک تصمیم

کورکورانه از سودابه اطاعت کرده است و دلیل انتخـاب او ایـن بـوده اسـت کـه      
گرفته است، در حالی که انتخاب سـودابه ممکـن اسـت     یتصمیمسودابه چنین 

براي سهیال انتخاب مناسبی نباشد، بنابراین سبک تصمیم گیري سـهیال از نـوع   
 وابسته است.

)146 و 145، 143هاي  صفحه، گیري ) تصمیم2تفکر (شناسی،  (روان
----------------------------------------------

 )احمدي (مریم»3«گزینۀ  -134

هـاي هیجـانی متفـاوتی در مـا ایجـاد       واکـنش  افراد و موقعیـت هـاي مختلـف،   
توانـد مـالك نمـی  ،به دلیـل زودگـذر بـودن    ،هاي عاطفی کنند. این واکنش می

هـاي خـویش نباشـند، بـا گیري باشد. افرادي که قادر به کنترل هیجان تصمیم
با خطـاي کوچـکشوند. مدیر مدرسه نیز گیري رو به رو می شکست در تصمیم

آموز عصبانی شده و بـه دلیـل عـدم کنتـرل هیجـان خـویش، تصـمیمی         دانش
 اشتباه گرفته است.

)150صفحۀ ، گیري ) تصمیم2تفکر (شناسی،  (روان
----------------------------------------------

 باطن) (مهدي خوش»1«گزینۀ  -135

بـر اسـتفاده    هـاي میـان   توان از روش هاي مهم و پیچیده می گیري در تصمیم
توانـد کمـک کننـدة خـوبی      می »ها تک جنبه حذف تک«در این زمینه  .کرد

 باشد.
)154 و 153هاي  صفحه، گیري ) تصمیم2تفکر (شناسی،  (روان

----------------------------------------------

 )ياحمدمریم (»1«گزینۀ  -136

جهـنم) در پـاداش و لـذت     منبع انگیزش بیرونی (عالقه بـه بهشـت و تـرس از   
خارج از فرد قرار دارد؛ در حالی کـه در انگیـزش درونـی، منبـع لـذت در خـود       

 تکلیف است.  
)163 ۀ، صفحو نگرش هانگیزشناسی،  (روان

)باطن مهدي خوش(  »4«گزینۀ  -137
و تـابع اصـل    هتـري برخـوردار شـد    یري از ثبات بیشگ ها پس از شکل نگرش

 کنند. در برابر تغییر مقاومت می هماهنگی شناختی هستند؛ یعنی
)172و  165 هاي هصفح، انگیزه و نگرششناسی،  (روان

---------------------------------------------- 

باطن) (مهدي خوش   »1«گزینۀ  -138
ناهماهنگی شناختی هنگامی است که رفتار فرد بـا بـاورش هماهنـگ نباشـد و     

 فرد دچار ناهماهنگی فکري شود.
)170و  169هاي  صفحه، انگیزه و نگرششناسی،  (روان

----------------------------------------------

 باطن) (مهدي خوش»3«گزینۀ  -139
باشـد   یک فرد در اسناد باید به عوامل درونی و عواملی کـه در کنتـرل او مـی   
باشـد.   توجه نماید. منظور از عوامل پایدار عواملی است که در اختیار فرد نمی

 تواند سطح دشواري تکلیف یا استعداد خود را تغییر دهد. مثالً فرد نمی
)176و  175هاي  صفحه، انگیزه و نگرششناسی،  (روان

----------------------------------------------

 )زهرا جمالی(»2«گزینۀ  -140
ی بیند دچار درمانـدگ  اي نمی مده رابطهفرد بین فعالیت و نتایج به دست آ وقتی

شود، یعنی حالتی که در آن پیامدها و نتایج کار هیچ ربطی بـا   آموخته شده می
 تالش و کار فرد ندارد.

)177صفحۀ ، انگیزه و نگرششناسی،  (روان
----------------------------------------------

 )1ریاضی و آمار (
 

 )مهسا عفتی( »2«گزینۀ  -141

 کنیم: را رسم مییابی تابع خطی  به کمک جدول نقطه
x

y −

0 1 2
1 10
3 3

 

مختصـات   هـاي سوم و چهارم محور ،اول هاي هخط از ناحی ،با توجه به نمودار
 گذرد. می

 )76 تا 70هاي  ه، صفحتابع)، 1(ریاضی و آمار (
--------------------------------------------- 

 )مهسا عفتی(»1«گزینۀ  -142
هـاي اول   داراي مؤلفه تب متمایزيمرهیچ دو زوج در آن  اي تابع است که رابطه

اول مسـاوي باشـند    هـاي  مؤلفـه داراي مرتـب  اگر دو زوج  پس .دنمساوي نباش
 بنابراین: .دنبرابر باشبا هم ها نیز  دوم آن هاي مؤلفهباید براي تابع بودن گاه  آن

m

m

m

⇒ + =

⇒ = − =

⇒ = ± = ± × = ±

2

2

31
2

3 2 1
2 2 2

1 1 2 2
2 22 2

 )63تا  54هاي  ، صفحهتابع)، 1(ریاضی و آمار (
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 )محمد بحیرایی( »3«گزینۀ  -143

a

a ,b

f ( ) a b
f (x) ax b

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

f ( ) a b,f ( ) f ( ) b b

f (x) ax b f (x) x
f ( ) f ( ) ( ) ( )

=

= =

= +
= + ⇒  = +
= + ⇒ + = + + ⇒ =

= + = → = + = ⇒ =

= + → = +
⇒ − + = − + + + =

1

1 1

2 2
1

2 1 1 2 1 1

3 3 3 4 3 3 4 1

1
1 2 1 1 2 1 3

 

 )69تا  64هاي  ، صفحهتابع)، 1(ریاضی و آمار (
--------------------------------------------- 

 )محمد بحیرایی( »2«گزینۀ  -144
آید، لذا داریم: دست می ابع بهها، دامنۀ تxاز تصویر نقاط نمودار روي محور 

fD ( x ) ( x ) ( x )= − < ≤ ≤ < < <3 0 1 4 4 5 

} که اعضاي صحیح آن عبارتند از: }, , , , ,− −2 1 0 1 2 3 
 عدد صحیح است. 6پس دامنه شامل 

 )69تا  64هاي  ، صفحهتابع)، 1(ریاضی و آمار (
--------------------------------------------- 

 )حیراییمحمد ب(»1«گزینۀ  -145
 دهیم: قرار می هم را برابرها  آنضابطۀ  ،دست آوردن نقاط برخورد دو تابع براي به

x x x x

x x

x x (x )(x )

x y ( ) ( )

x y

÷

+ − = − + +

⇒ − − =

→ − − = ⇒ + − =

 = − → = − + × − − = −⇒ 
 = → = + × − =

2 2

2

2 2

2

2

4 2 6 10

2 2 12 0

6 0 2 3 0

2 2 4 2 2 6

3 3 4 3 2 19
= − =19 6  مجموع عرض نقاط برخورد 13

 )84تا  77هاي  ، صفحهتابع)، 1(ریاضی و آمار (
--------------------------------------------- 

 )نظم مشتاق رحیم(»4«گزینۀ  -146

x f ( )

x f ( )

x f ( )

x f ( )

= ⇒ = + − = − =

= ⇒ = + − = − =

= ⇒ = + − = − =

= ⇒ = + − = − =

0 0 0 1 1 1 1 0
3 3 3 1 1 2 1 1
8 8 8 1 1 3 1 2
15 15 15 1 1 4 1 3

{ }, , ,= 0 1 2  برد تابع 3
 )69تا  64هاي  ، صفحهتابع)، 1(ریاضی و آمار (

--------------------------------------------- 
 )فاطمه فهیمیان(»3«گزینۀ  -147

P(x) R(x) C(x)⇒ =  ابع درآمد = تابع سودت -تابع هزینه  −

max

P(x) x x x

P(x) x x

bx
a ( )

P( )

⇒ = − + − −

⇒ = − + −

− −
= = =

× −

⇒ = − × + × − = − =

2

2

2

1 22 16 10
2
1 6 10
2

6 612 2
2

16 6 6 6 10 36 28 8
2

 )84تا  78هاي  ، صفحهتابع)، 1(ریاضی و آمار (

 )فهیمیان فاطمه( »3«گزینۀ  -148
روش مطالعـه و  » پ«درسـت هسـتند. در مـورد    » ت«ب، و «، »الف«موارد 
 ها است. دادگان استفاده از ها روش آوري داده جمع

 )92تا  90هاي  ، صفحههاي آماري داده کار با)، 1(ریاضی و آمار (
--------------------------------------------- 

 )مهسا عفتی( »2«گزینۀ  -149
 ،از قبیـل نـام   کیفـی  مقیاسـی بـراي متغیرهـاي    ،اسـمی  گیري مقیاس اندازه

مقیـاس  ها را از کوچک به بزرگ مرتب کرد.  ها و .. است که نتوان آن برچسب
است که قابل مرتب کردن هسـتند   متغیرهاي کمیي برا گیري نسبتی اندازه

گیـري   شـوند در ایـن مقیـاس انـدازه     و متغیرهایی که با واژة تعداد شروع می
 شوند. می

 )95 و 94هاي  ، صفحههاي آماري کار با داده)، 1(ریاضی و آمار (
--------------------------------------------- 

 )نظم مشتاق رحیم( »2«گزینۀ  -150
×ها برابر  است، مجموع این داده 15داده برابر  4چون میانگین  =4 15 60 

 هاي جدید برابر است با: پس میانگین داده .است

x /+ +
= = =

60 20 19 99 16 5
6 6

 )100 و 99هاي  ، صفحههاي آماري کار با داده)، 1(ریاضی و آمار (
--------------------------------------------- 

 اقتصاد

 )زاده منصوره حاجی( »4«گزینۀ  -151
 پیشـرفت رشـد و  ها،  ایجاد اشتغال کامل، ثبات قیمتاهداف اقتصادي دولت، 

هـاي اقتصـادي    سیاسـت  باشـند.  مـی درآمـد   ثروت و بهبود توزیع و اقتصادي
کنـد سـازد یـا بـرعکس بـر رو به پیشـرفت کشـور را  تواند حرکت  دولت می

 سرعت آن بیفزاید.
 )94 و 92، 91 هاي ه، صفحدولت و اقتصاد(اقتصاد،  

----------------------------------------------

 )مهسا عفتی( »2« گزینۀ -152
الف) پس از به تصویب رسیدن الیحۀ بودجه در مجلس شوراي اسالمی، ایـن  

هـاي دولتـی    شـود کـه در تمـامی دسـتگاه     الیحه به قانون بودجه تبدیل مـی 
 ست.االجرا الزم

ب) متن پیشنهادي بودجه، توسط سازمان مسئول امور بودجه تدوین و پـس  
 شود. از تصویب هیئت دولت به مجلس تقدیم می

ها دربردارندة ضوابط و مقررات خاص مربـوط بـه چگـونگی کسـب      ج) تبصره
 بینی شده در بودجه است. هاي پیش درآمد و صرف هزینه

بودجه است، بـر اجـراي آن نیـز    کنندة  که تصویب ،د) مجلس شوراي اسالمی
 کند. نظارت می

 )100 و 99هاي  ، صفحهبودجه و مالیۀ دولت(اقتصاد،  
----------------------------------------------

 )زاده منصوره حاجی( »2«گزینۀ  -153
ي تجارت را بـه  ها هاي مناسب در گذشته هزینه نبود وسایل حمل و نقل و راه

خشکبار در وضعیت آب و هوایی برخی نقاط «بارت و ع داد شدت افزایش می
مربوط بـه وضـعیت اقلیمـی متفـاوت از عوامـل روي       ،»آید. ایران به عمل می

 باشد. الملل می آوردن کشورها به تجارت بین
 )114و  113، 111هاي  صفحه، الملل اقتصاد بین(اقتصاد،  
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 (مهسا عفتی) »3« گزینۀ -154

 مسهم دهک نه –سهم دهک هفتم الف)  
/= 6 /سهم دهک هفتم 9 /= ⇒ −6 9 17 1 

=/درصد  10  ⇒سهم دهک هفتم  2
×/سهم دهک هفتم  =3  اولسهم دهک  4

=درصد /سهم دهک اول  3 /× = ⇒3 4 10 ⇒سهم دهک اول  2

/⇒ =7 3
3

ها شاخص دهک =

=/درصد  21  ⇒سهم دهک دهم  9
گـروه  هـا مـردم کشـور بـه ده      ب) در توزیع درآمد بـه روش شـاخص دهـک   

 37شـوند در نتیجـه اگـر جمعیـت کـل کشـور        جمعیتی مساوي تقسیم می
 خواهیم داشت: ،میلیون نفر باشد

=/میلیون نفر  =
37 3 7
10

جمعیت دهک دوم 

 )87و  86هاي  ، صفحهفقر و توزیع درآمد(اقتصاد،  
----------------------------------------------

 )ه فهیمیانفاطم( »3«گزینۀ  -155
هایی است که دولت بالعوض و به صورت هدفمنـد   هاي انتقالی هزینه پرداخت -

هـا، حمایـت از    ، ایجاد توازن اجتمـاعی، رفـع نـابرابري   به منظور تأمین اجتماعی
 کند. هاي خاص پرداخت می تولید یا گروه

ها، خطـوط   گذاري زیربنایی که صرف ساخت و احداث جاده هاي سرمایه هزینه -
هـا وکارهـایی از    رسانی، سدسازي، ساخت نیروگـاه  هاي بزرگ آب آهن، شبکه  اهر

هـاي اقتصـادي برداري مطلوب از فعالیـت  شود، الزمۀ تحقق و بهره این قبیل می
 است.

هایی اسـت کـه بـراي چـرخش کـار جـاري ادارات و        هاي اداري هزینه هزینه -
بـرق، تلفـن و   جاره، آب و هاي حمل و نقل، ا ینهشوند؛ مانند هز نهادها صرف می

 ملزومات اداري مثل کاغذ و قلم.
شـود   ها و صـنایعی مـی   هاي مولّد باعث ایجاد و استقرار کارخانه گذاري سرمایه -

کننــد؛ ماننــد  کــه خــدمات و کاالهــاي نهــایی مــورد نیــاز مــردم را تولیــد مــی
 هاي نساجی، خودروسازي، تراکتورسازي و مواد غذایی. کارخانه

گـذاري اجتمـاعی    گذاري دولـت، سـرمایه   ترین سرمایه رسد که مهم یبه نظر م -
اســت؛ زیــرا بــدون داشــتن نیروهــاي متخصــص و متعهــد، انجــام دادن ســایر  

 ها و کسب استقالل اقتصادي فراهم نخواهد شد. گذاري سرمایه
هاي کارکنان شامل حقوق و مزایاي تمـام کارمنـدان و کارکنـان ادارات     هزینه -

ها و نهادهـاي کشـوري و لشـکري اسـت کـه بـراي ارائـۀ         سازماندولتی و سایر 
آیند؛ ماننـد حقـوق و مزایـاي     خدمات مختلف به مردم به استخدام دولت درمی

 نظامیان، معلمان، قاضیان و نمایندگان مجلس.
 )108 تا 106هاي  ، صفحهبودجه و مالیۀ دولت(اقتصاد،  

---------------------------------------------- 

 (مهسا عفتی) »2« گزینۀ -156

تومـان   5000تر است کـه بـا هزینـۀ حمـل و نقـل       برنج در کشور هند ارزان
تـر از تولیـد آن در    شود که باز بـراي کشـور ایـران وارداتـش ارزان     می 8400

تر است و با هزینـۀ   در کشور ایران ارزان نیز شود و چاي داخل کشور تمام می
 .باشد می تومان 27000 برابر باحمل و نقل 

 )115 و 114هاي    ، صفحهالملل بین(اقتصاد، اقتصاد  

 (نسرین جعفري) »4«گزینۀ  -157
قـانون اساسـی جمهـوري     53الف) به لحاظ اهمیـت و جایگـاه خزانـه، اصـل     

هـاي   کلیـه دریافـت  : «اسالمی به این موضوع اختصـاص یافتـه و آورده اسـت   
هـا در   همـه پرداخـت  شود و  داري کل متمرکز می هاي خزانه دولت در حساب

 »گیرد. حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می
داري در وزارت اقتصاد و امور دارایی اسـت و مـدیر کـل آن را     ادارة کل خزانه

 کند. وزیر اقتصاد تعیین می
مالیات بر درآمد: مثل مالیات بر حقـوق، مالیـات بـر     -1ب) مالیات مستقیم: 

 ت بر دارایی و ثروت: مثل زمین و خانه و ...مالیا -2درآمد امالك و ... 
مثل مالیـات بـر ارث    داراییمالیات بر نقل و انتقاالت  -1مالیات غیرمستقیم: 

 -3حقوق و عوارض گمرکی مثل مالیات بـر کاالهـاي صـادر و وارد شـده      -2
مالیـات بـر فـروش مثـل      -4عوارض مثل عوارض اتومبیل یا عوارض نوسازي 

 رف کاالي خارجیمصرف دخانیات یا مص
پ) بهتــرین راه اســتقراض، قــرض گــرفتن از مــردم از طریــق فــروش اوراق  

آن استقراض از نظام بانکی و بانک مرکزي است کـه   بدترینمشارکت است و 
 شود. موجب افزایش نقدینگی کشور می

هاي دولتـی بـه ت) تمامی درآمدهاي حاصل از فروش کاال و خدمات شرکت
اي بـه   هـاي توسـعه   هـاي دولتـی و برخـی سـازمان     ههـا و بیمـ   استثناي بانک

 شود. داري کل کشور واریز می شده از سوي خزانه معرفیهاي  حساب
 )104تا  100هاي    صفحه، بودجه و مالیۀ دولت(اقتصاد،  

----------------------------------------------
 )فاطمه فهیمیان( »1«گزینۀ  -158

,تومان  الف)   ,= × =
1290 000 10 800
100

Aمالیات ماهیانۀ فرد  

,تومان  , ,= − =90 000 10 800 79 Aماندة خالص ماهیانه فرد  200
,تومان  ,= × =79 200 12 950 Aفرد ماندة خالص سالیانۀ  400

=,تومان   ب) × =
875 000 6000

100
Bمالیات ماهیانۀ فرد  

, تومان ,= × =
15135 000 20 250
100

Cمالیات ماهیانۀ فرد  

, تومان ,= − =20 250 6000 14  Bو  Cتفاضل مالیات فرد  250
 )105و  104هاي    ، صفحهبودجه و مالیۀ دولت(اقتصاد،  

---------------------------------------------- 
 (نسرین جعفري) »4«گزینۀ  -159

گـذاري   تـر مثـل سـرمایه    هرگاه کشوري با برخورداري از عوامل تولیـد بـیش  
تـر، ظرفیـت تولیـدي     هاي بهتر و فناوري مناسب تر یا به کارگیري روش بیش
گوییم در مسیر رشد گام برداشته است. این افـزایش   را افزایش دهد، می خود
هـاي جدیـد،    تواند ناشی از افزایش سـطح زیـر کشـت، تأسـیس کارخانـه      می

گسترش و توسعۀ مراکز تولیدي و یا استفادة بهتر از امکانات و منابع و نظـایر  
ی بـه برخـی   دستیابی به توسعه، عالوه بر رشد، مسـتلزم دسـتیاب   .ها باشد این

هاي دیگر و بهبود وضعیت مردم در مواردي چون بهداشت و سالمت،  شاخص
امید به زندگی، دسترسی به آب سـالم، کـاهش نـرخ مـرگ و میـر نـوزادان،       

 بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر است.
 )80و  79هاي   ، صفحهتوسعه و پیشرفترشد، (اقتصاد،  

---------------------------------------------- 
 (مهسا عفتی) »2«گزینۀ  -160

ها چه ربوي و چه غیرربوي عالوه بر خـدمات نقـل    از دیرباز مؤسسات یا بانک
 و انتقال و محافظت از پول، به اعطاي وام و تأمین اعتبار نیز پرداختند.

کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه  بورس، مرکزي مطمئن است که بین عرضه
آوري و بـه کـارگیري    از ایـن طریـق، زمینـۀ جمـع    کنـد و   ارتباط برقرار مـی 

 آورد. هاي مالی را فراهم می سرمایه
 )75و  74 ،72، 63هاي   ، صفحهبانک و بازار سرمایه(اقتصاد،  

 سهم دهک دهم سهم دهک دهم
 سهم دهک اول
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 )1علوم و فنون ادبی (

 )فائزه جعفري(»2«گزینۀ  -161
ــان و واژه  ــه وزن و زب ــه ب ــا توج ــ ب ــات، گزین ــده در ابی ــاي آورده ش  »2«ۀ ه

 دهد.دریافتی ابیات را به درستی نشان میهاي  احساس
 )70تا  68 هاي ه، صفحموسیقی شعر)، 1(علوم و فنون ادبی (

---------------------------------------------- 

 (فائزه جعفري)»2«گزینۀ  -162
 بیت صورت سؤال

 رو لَف د عِ شَم بین ر یا
- U - - U U - - 
 کیست يِ نِ شا کا زِ ز

U U - - U U - 

 :ها تشریح گزینه

 »: 1«گزینۀ 

 لَش لَع بِ لَ اَز یت ب شَر
- U - - U U - - 
 رفت بِ م دي یش چِ نَ

U U - - U U - 
 »: 2«گزینۀ 

 ك دم ش زان اَ دا شی
- - U - U - U 
 نَو ه ما چ رم گا نِ
U - - U - U - 

 »: 3«گزینۀ 
 در دل شِ ت آ اَز نِ سی
- U - - U U - - 
 سوخت بِ نِ نا جا مِ غَ

U U - - U U - 
 »: 4«گزینۀ 
 با یه سِ مِ چش زان م شَر
- U - - U U - - 
د ژ شنِ گا م راز د 

U U - - U U - 
از نظر نـوع و تعـداد هجـا بـا      »2« ۀها، تنها بیت گزینبا توجه به تقطیع بیت

 بیت صورت سؤال متفاوت است.
 )76تا  74 هاي صفحه)، موسیقی شعر، 1م و فنون ادبی ((علو

---------------------------------------------- 
 )نژاد سادات طباطبایی عارفه( »3«گزینۀ  -163

هاي دیگـر کلمـات پایـانی     ردیف است. در گزینه» است« »3«گزینۀ در بیت 
 .اند جناس تام دارند و قافیه

 هاي دیگر: تشریح گزینه

 گوشواره) -(مانند گوش گوشوار  -وار  گوش»: 1«گزینۀ 
 گوشه) -کنار (آغوش »: 2«گزینۀ 
 نام شهر) -شام (غذاي شب »: 4«گزینۀ 

 )80 و 79هاي  ، صفحهموسیقی شعر)، 1(علوم و فنون ادبی (

 نژاد) سادات طباطبایی (عارفه»4«گزینۀ  -164
 اند. قافیه هم» تند می -زند  می«و » ال -ما » «4«گزینۀ بیت در 

 هاي دیگر: تشریح گزینه

 قافیه شوند. توانند هم نمی »کردي وفرمودي «»: 1«گزینۀ 
 اند. قافیه» انردندان و حی«ردیف و » بماند»: «2«گزینۀ 
 قافیه شوند. توانند هم به یک معنا هستند و نمی» دو«و » دو»: «3«گزینۀ 

 )82 صفحۀ، موسیقی شعر)، 1(علوم و فنون ادبی (
----------------------------------------------

 نژاد) (فرهاد علی »4«گزینۀ  -165
 شود: عالمت هجاي بلند در تقطیع ظاهر می 23، »4«در بیت گزینۀ 

 مو آ لَش د هن ما دا کُـ
U - - - U - - - 

 ري یا عیـ نِ ییـ آ این خت
U - - - U - - - 
 مد نا رو بـ چن ول زو کَـ
U - - - U - - - 
ر زِنـ شب ه زد ران دا د 
U U - - U - - - 

 هاي دیگر: تشریح گزینه

 هاي دیگر به شکل زیر است: تقطیع هجایی ابیات گزینه»: 1«گزینۀ 
وص زِ لم د مـ بِگـ عـ 
U - U - U U - 
 لوس سا يِ قـ خر ت رِفـ
- U - U U - - 
 غا مـ رِ دیـ ست جا کُـ
U - U - U U - 
 جا ك ب نا بِـ را شَـ نُ
U U - U - U U - 
 »:2«گزینۀ 
 قی سا ش وي تَشـ بی نـ خا
- U - - - U - - 
 گو تـ نکـ رب مط ر یا
- U - - - U - 
 رِ دو ت شـس عیـ مِ سـ مو
- U U - - U - U 
  باب شَـ د عهـ ر غَـ سا
- U U - U U - 
 »:3«گزینۀ 
فـ نَـ ري پـه ت خُ ر 

U - U - U U U 
 حسن يِ مِ رِشـ کـ در و دیـ
- U - U - U U - 
 رت حیـ يِ د دیـ خت سو بِـ
U - U - U U - - 
لـ چِـ این کـب عـ بیست جـ 

U - U - U U - 
 )90 و 89هاي  ، صفحهموسیقی شعر)، 1(علوم و فنون ادبی (
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 پور) خان (سپهر حسن»3«گزینۀ  -166
، مطـرّف و سـجع موجـود در    »3«ۀ سجع موجود در مصـراع اول بیـت گزینـ   

 مصراع اول سایر ابیات، متوازي است.
 )105 ۀ، صفحبدیع لفظی)، 1(علوم و فنون ادبی (

---------------------------------------------- 

)حمید محدثی( »2«گزینۀ  -167
 ».متوازي«و نه  است» مطرّف«همگی  ،ها سجع موجود در سایر گزینه

 )105 ۀ، صفحبدیع لفظی)، 1(علوم و فنون ادبی (
---------------------------------------------- 

 پور) خان (سپهر حسن   »1«گزینۀ  -168
 تکرار شده، ولی بیت سجع ندارد.» اي عاشقان«در بیت این گزینه، 

 هاي دیگر: تشریح گزینه

و » شــکر«، »گــل«ارنــد و ســجع د» تــري الیــق«و » شــکّري»: «2«ۀ گزینــ
 اند. تکرار شده» خوش«

تکـرار  » سـوي «و » خـواهی «سجع دارند و » روشنی«و » منی»: «3«ۀ گزین
 اند. شده
و » خـود «، »با«سجع دارند و » همراه«و » خواه مسکین«، »ماه»: «4«ۀ گزین

 اند. تکرار شده» را«
 ، ترکیبی)بدیع لفظی)، 1(علوم و فنون ادبی (

---------------------------------------------- 

 )حمید محدثی(»4«گزینۀ  -169
 »ر«آرایی در صامت  بیت ج: واج

 سجع دارند.» سالمت«و » کرامت«بیت ب: 
 تکرار دارد.» سالم«بیت د: 

 بیت الف: ترصیع دارد.
 )ترکیبی، بدیع لفظی)، 1(علوم و فنون ادبی (

---------------------------------------------- 

 )حمید محدثی(»2«گزینۀ  -170
دو با یکدیگر سجع ندارد و بنـابراین   کلمات دو مصراع این بیت به صورت دوبه

 بیت موازنه ندارد.
 )108 صفحۀ، بدیع لفظی)، 1(علوم و فنون ادبی (

----------------------------------------------

 )1شناسی ( جامعه

 (اعظم رجبی)»1«گزینۀ  -171
 ،آن هـاي اجتمـاعی   ارزش و عقایـد  براساس اجتماعی جهان فرهنگی هویت
 و عقاید مردم، میان در شود که می محقق هویت هنگامی گیرد. این می شکل
 سوي ها از ارزش و عقاید نوعی از هرگاه یعنی آید. پدید هاي مشترکی ارزش
اجتمـاعی   جهـان  فرهنگـی  هویـت  شود، شناخته رسمیت به و پذیرفته افراد
 د.آی می پدید

تواند به بحران هویت منجر شود. بحـران هویـت فرهنگـی     تزلزل فرهنگی می
 و عقایـد  از دفاع و حفظ توان اجتماعی، جهان آید که می وجود در جایی به

 .باشد را نداشته خود هاي اجتماعی ارزش
 افراد منفیِ و هاي مثبت نوآوري و ابداعات به یا درونی تحوالت فرهنگی علل

هـاي  بسـت  بـن  هـا و  کاسـتی  به یا شود مربوط می تماعیاج جهان اعضاي و
  .گردد می باز اجتماعی جهان هویت فرهنگی در موجود

 )84و  83، 81هاي      ، صفحههویت)، 1شناسی ( (جامعه

 (اعظم رجبی)»4«گزینۀ  -172
 پـذیرش  مـورد  آن به هاي مربوط ارزش و عقاید که زمانی تا فرهنگی هویت

 .آورد می دوام باشد، مهم ها آن يو برا اجتماعی جهان اعضاي

 از جهان اجتماعی اعضاي نزد را خود اعتبار و ها اهمیت ارزش و عقاید هرگاه

 .شود می مواجه هایی چالش با فرهنگی هویت دوام بدهند، دست

هـاي   ارزش و عقایـد  با ناسازگار زندگی شیوة همان یا فرهنگی تعارض گاهی

 هـاي  توانـد کـنش   نمـی  اجتماعی هانج و یابدمی اجتماعی تداوم جهان یک

تواند به تزلزل  این وضعیت می دهد،سامان  خود فرهنگ براساس را اجتماعی
 فرهنگی منجر شود.  

 )83و  82 هايه، صفحهویت)، 1شناسی ( (جامعه

----------------------------------------------

 خضري)(الهه »2«گزینۀ  -173

هاست هم عوامل دیگري مانند علم،  شغل آنموقعیت اجتماعی افراد هم تابع 
 .هنر، احترام و ... 

هـاي اساسـی    در چارچوب عقاید و ارزش» افراد«مادامی که هویت اجتماعی 

جهـان  «هـا بـا هویـت     گیرد، تغییرات هـویتی افـراد و گـروه    جامعه شکل می
 سازگار است.» اجتماعی

جتمـاعی افقـی   عدم تغییر موقعیت اجتماعی در صورت تغییر شغل، تحرك ا

 است.

 )79و  75هاي )، هویت، صفحه1شناسی ( (جامعه

----------------------------------------------

 (الهه خضري)»3«گزینۀ  -174

کنـد،   هایی که هویت دینی افراد را آشـکار مـی   در یک جهان سکوالر، فعالیت

حجبـه  توان به جلوگیري از تحصـیل دختـران م   شوند. براي نمونه می منع می
 در برخی جوامع غربی اشاره کرد. 

هایی که ابعاد متعـالی و الهـی انسـان را     هویت ،در یک جهان دینی و معنوي
 شوند. نفی کنند، به رسمیت شناخته نمی

 )78و  77هاي  )، هویت، صفحه1شناسی ( (جامعه

----------------------------------------------

 (آزیتا بیدقی)»3«گزینۀ  -175
 جهان اجتماعی خودباخته ←رت اول عبا

 جهان اجتماعی فعال و خالق ←عبارت دوم 

 جهان اجتماعی ملحق شده ←عبارت سوم 

 )89 و 88هاي ه)، هویت، صفح1شناسی ( (جامعه

----------------------------------------------

 (آزیتا بیدقی) »2«گزینۀ  -176

بـا فرهنـگ اسـالمی و     هاي صلیبی پـس از رویـارویی   جهان غرب طی جنگ

که به جهـان اسـالم بپیونـدد، تحـوالت      بدون این ،هاي آن پذیرش برخی الیه
 هویتی پیدا کرد.

 )89)، هویت، صفحۀ 1شناسی ( (جامعه
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)ارغوان عبدالملکی(   »1«گزینۀ  -177
 از کنـد، دچـار   فرامـوش  را خـود  تـاریخی  فرهنـگ  اجتمـاعی  جهـان  اگـر 

 فرهنـگ  با مواجهه در اي کهدباختهخو جوامع .شودتاریخی می خودبیگانگی
 گرفتـار  خودبیگـانگی  از ایـن معنـاي   برند، بـه می یاد از را خود هویت دیگر،

 اعضاي آشنایی از مانع اجتماعی، جهان هاي یکارزش و عقاید اگر .شوند می
 حقیقـی  خودبیگـانگی  از دچار جهان آن شود، جهان و انسان حقیقت با آن

 شود.(فطري)می
 )91)، هویت، صفحۀ 1سی (شنا (جامعه

----------------------------------------------

 )92(سراسري »1«گزینۀ  -178
 ظهـور  و توانـد بـروز  نمی افراد معنوي و دینی هویت سکوالر، جهان یک در

 را افـراد  دینـی  هویـت  هایی کهفعاّلیت جهان، در این. باشد داشته اجتماعی
 شوند.می منع کند، آشکار

 )77)، هویت، صفحۀ 1شناسی ( عه(جام 
----------------------------------------------

 (فروغ تیموریان)»1«گزینۀ  -179
این جامعه صرفاً براي صاحبان ثروت امکان تحـرك اجتمـاعی صـعودي را در    

 کند. اقتصادي فراهم می ۀزمین
 )77)، هویت، صفحۀ 1شناسی ( (جامعه 

----------------------------------------------

 )ارغوان عبدالملکی(»4«گزینۀ  -180
 آدمی دنیوي، و سکوالر جهان اجتماعی و اساطیري مشرکانۀ جهان اجتماعی

 کند.می بیگانه نیز خود حقیقت از بلکه حقیقت جهان، از تنها نه را
سـاز   دهد که مبادي هویـت  تزلزل فرهنگی هنگامی رخ می»: تزلزل فرهنگی«

ثبات و استقرار خـود را در زنـدگی    ها،  نها و آرما اید، ارزشفرهنگ، یعنی عق
 از دست بدهد. مردم

 )92و  83ي   ها)، هویت، صفحه1شناسی ( (جامعه 
----------------------------------------------

 منطق   

)حمید محدثی( »3«گزینۀ  -181
م روز باشـد و  زمان صحیح باشـند (هـ   توانند هم در این قضیه دو طرف، نه می

ب) پـس منفصـل حقیقـی    زمان غلط (نه روز باشد و نه شـ  هم هم شب) و نه
 است.

 )41 و 40هاي  ه، صفحاستدالل(منطق،  
----------------------------------------------

 )نژاد فرهاد علی(»1«گزینۀ  -182

الصـدق   وي الزمبعضی الف ب نیست (عکس مسـت  ←هر الف ب است 
 ندارد.)

 )48و  44هاي  صفحه، استدالل(منطق،  
----------------------------------------------

 )93کنکور سراسري ( »1«گزینۀ  -183
هـا و منـابع گونـاگونی     هایی هستند کـه از راه  دانسته مقدمات استدالل، پیش

 گیرند. شوند و در استدالل مورد استفاده قرار می حاصل می
 )52و  51هاي  ، صفحهاستدالل(منطق،  

 نژاد) (فرهاد علی   »4«گزینۀ  -184
بـار بیـاورد امـا در     که یک تمثیل نتایج غلطـی بـه   هستهرچند این احتمال 

 گو است. موارد بسیاري مفید و پاسخ
 )52، صفحۀ استدالل (منطق،  

----------------------------------------------
 )93کشور خارج از (»1«گزینۀ  -185

استدالل تابع قوانینی است که بـه طـور طبیعـی ذهـن آدمـی آن را بـه کـار        
سازد، قضـایایی هسـتند کـه بـه عنـوان      چه ماهیت استدالل را میبرد. آن می

 اند.دهی شدهمقدمه و تحت این قوانین براي رسیدن به نتیجه سازمان
 )51صفحۀ ، استدالل(منطق،  

---------------------------------------------- 

 (الهه خضري) »4«گزینۀ  -186
» 4«ۀارائـه شـده در گزینـ    ۀاي کلی است. قضی یک استقرا، حتماً قضیهۀنتیج

 جزیی است.
 )53 ۀ(منطق، استدالل، صفح 

----------------------------------------------
 (حمید محدثی)»3«گزینۀ  -187

شود و یا از یـک   تشکیل می یک قیاس اقترانی شرطی یا از دو مقدمۀ شرطی
 مقدمۀ شرطی و یک مقدمۀ حملی.

 )58 ۀصفح، استدالل(منطق،  
----------------------------------------------

 )الهه خضري(»3«گزینۀ  -188
هیچ حکومت دموکراتیکی منجـر  «توان به صورت  عبارات صورت سوال را می

هـا   درآورد که این» ب استسرکوبگري منجر به انقال هر«و » به انقالب نیست
بازنویسـی  » هـیچ ج ب نیسـت  «و » هر الف ب است«توانند به صورت  نیز می

» هـیچ الـف ج نیسـت   «آن ۀشوند که شکل دوم قیاس اقترانی اسـت و نتیجـ  
توانـد   می» دهد. در هیچ حکومت دموکراتیکی سرکوبگري رخ نمی«باشد.  می

و سـپس  » گري نیسـت هیچ حکومت دموکراتیکی منجر به سرکوب«به صورت 
 بازنویسی شود.» هیچ الف ج نیست«

هـا، بـه درسـتی یـا گونه سوال الزم به ذکر این نکته است که در پاسخ به این
هـا فـرض گرفتـه     نادرستی محتواي عبارات نباید توجه شود چـون صـدق آن  

 شده است.
 )62 ۀ(منطق، استدالل، صفح

----------------------------------------------
 )حمید محدثی( »4«گزینۀ  -189

 دهند که منتج است. میتشکیل شکل سوم را  10دو قضیۀ مذکور ضرب 
 شرایط انتاج شکل سوم:

 کلی بودن یکی از مقدمات -2ه بودن صغرا بموج -1
 )63و  62 ،61، 59 هاي صفحه ،استدالل(منطق،  

----------------------------------------------
 ه خضري)(اله »2«گزینۀ  -190

اسـت؛   الجمـع  ۀمانعـ شرطی منفصـل   ۀیک قضی» شکل مربع است یا مثلث.«
کـدام نباشـد.    تواند هیچ تواند هم مثلث باشد هم مربع، اما می یعنی شکل نمی

باشـد، از وضـع    مانعـۀالجمع در قیاس استثنایی، اگر قضیه، شـرطی منفصـل   
یـک از دو  شـود ولـی از رفـع هر    هریک از دو جزء، رفع جزء دیگر نتیجه مـی 

تـوان نتیجـه گرفـت؛ لـذا از مربـع نبـودن شـکل،         جزء، وضع دیگري را نمـی 
 توان مثلث بودن آن را نتیجه گرفت. نمی

 )64و  63 هاي ه(منطق، استدالل، صفح 

 تناقض
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 )3ریاضی و آمار (

 )کورش داودي( »4«گزینۀ  -191

× =5 4 C رشه به A شهر از: 20

× =4 5 A شهر به C شهر از: 20

× =20 20 400 
 )4و  3هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(ریاضی و آمار (

---------------------------------------------- 

 )(کورش داودي »1«گزینۀ  -192

k

(k )(k )!(k )k !
k !(k )!

(k )(k )

k k k k>

− − +
=

−
⇒ − + =

⇒ − = ⇒ = ⇒ = ± → =02 2

1 2 1 3
2

1 1 3

1 3 4 2 2
 )5 ۀ)، آمار و احتمال، صفح3(ریاضی و آمار (

---------------------------------------------- 

 )(کورش داودي »2«گزینۀ  -193

تـا   2رنگ باشـند پـس انتخـاب از مهـرة سـبز کـه        مهره باید هم 3چون هر 

سـفید  مهـره   3هـر  مهره سیاه یـا   3هر باید پس  ،پذیر نیست باشد امکان می

 بنابراین: د.نباش

! !
!( )! !( )!

! !
! ! !

   
+ = +    − −   
× × ×

= + = + = + =
× × ×

4 5 4 5
3 3 3 4 3 3 5 3
4 3 5 4 3 4 10 4 10 14
3 1 3 2 1 1 1

 

 )10 و 9هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(ریاضی و آمار (

---------------------------------------------- 

 )مهسا عفتی( »4«گزینۀ  -194

!n(S)
!

n(A)

P(A)

  × × × ×
= = =  × × × × 
         

= + + = + + =        
         

= =

12 12 11 10 9 8 495
4 8 4 3 2 1
5 5 3 5 4

5 30 40 75
4 3 1 3 1
75 5

495 33

 

 )24 تا 12هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3( (ریاضی و آمار

---------------------------------------------- 

 )مهسا عفتی( »2«گزینۀ  -195

= =26  پرتاب دو تاس ۀتعداد اعضاي فضاي نمون 36

= =52  سکه 5پیشامد پرتاب  نمونۀتعداد اعضاي فضاي  32

= − =36 32  اختالف مورد نظر 4

 )14 ۀ)، آمار و احتمال، صفح3(ریاضی و آمار (

 )محمد بحیرایی( »1«گزینۀ  -196

n(S) = × =5 4 20 

n(A) رقم یکان فرد باشد:عدد فرد یعنی  = × =4 3 12 

P(A) /= = =
12 3 0 6
20 5

 

 )24 تا 12هاي   ال، صفحه)، آمار و احتم3(ریاضی و آمار (

---------------------------------------------- 

 )محمد بحیرایی( »3«گزینۀ  -197

حسـاب   ،زوج باشـد  شـده  رو عدددو  حالتی را که متممبا استفاده از پیشامد 

P(A)کنیم و از رابطۀ  می P(A )′=  کنیم. استفاده می 1−

A′ دنباشهر دو تاس زوج عدد این است که یشامد پ: 

 n(A )′ = × =3 3 9 

n(S) هفضاي نمون = × =6 6 36 

P(A )

P(A)

′ = =

−
= − = =

9 1
36 4

1 4 1 31
4 4 4

 )24 تا 12هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(ریاضی و آمار (

---------------------------------------------- 

 )هسا عفتیم( »3«گزینۀ  -198

 باشد، بنابراین: تیم ایراناحتمال صعود  P(A)اگر 

P(A) P(A)
P(A ) P(A)

P(A) P(A) P(A)

P(A) P(A )

= ⇒ =
′ −

⇒ = − ⇒ =

′⇒ = ⇒ = − = − =

3 3
5 1 5

5 3 3 8 3
3 3 8 3 51
8 8 8 8 8

 )24 تا 12هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(ریاضی و آمار (

---------------------------------------------- 

 )نظم رحیم مشتاق( »3«گزینۀ  -199

ترتیبی) گزارش درصـد بایـد همیشـه     -اي کیفی (اسمی ه براي توصیف داده

 با گزارش تعداد همراه باشد.

 )40 ۀ)، آمار و احتمال، صفح3(ریاضی و آمار (

---------------------------------------------- 

 (محمد بحیرایی) »2«گزینۀ  -200

طـرح و  «و دومـین گـام   » بیان مسئله«اولین گام چرخۀ آمار در حل مسائل 

 است. »ریزي امهبرن

 )34تا  32هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(ریاضی و آمار (
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 )3علوم و فنون ادبی (

 )موسی اکبري( »2«گزینۀ  -201

بخشـیدن شـعر    انجمن ادبی خاقان به ریاست فتحعلی شاه، بـا هـدف رهـایی   

تشـکیل  هاي بعـد از آن   فارسی از تباهی و انحطاط اواخر دورة صفوي و دوره

راي رسیدن به این هدف، راهی جز تقلید از آثار پیشینیان در پـیش  ؛ اما بشد

 نگرفتند.

 )12، صفحۀ تاریخ ادبیات)،3(علوم و فنون ادبی (

---------------------------------------------- 

 نژاد) (فرهاد علی»1«گزینۀ  -202

هـاي دیگـر    تـر از قالـب   میرزا محمدصادق امیري فراهـانی، در قصـیده بـیش   

 آزمایی کرده است. طبع

 )15، صفحۀ )،تاریخ ادبیات3و فنون ادبی ( (علوم

---------------------------------------------- 

 نژاد) (فرهاد علی»1«گزینۀ  -203

 هستند.» 1«ترتیب مربوط به شاعران نام برده شده در گزینۀ  ابیات مذکور به

 )17 و 16هاي  ه)،تاریخ ادبیات، صفح3(علوم و فنون ادبی (

---------------------------------------------- 

 (موسی اکبري)»4«گزینۀ  -204

ذکر » 3تا  1«هاي  پیرایگی در گزینه عوامل حرکت نثر به سمت سادگی و بی

اند. باز شدن فضاي سیاسی جامعـه لزومـاً علّـت سـادگی نثـر محسـوب        شده

 شود بلکه اثرات این امر در سادگی نثر مؤثر بودند. نمی

 )17، صفحۀ شناسی سبک)، 3(علوم و فنون ادبی (

---------------------------------------------- 

 (موسی اکبري)»2«گزینۀ  -205

شاه آغاز شـد   خانه در زمان فتحعلی ترجمۀ آثار اروپایی در ایران با ایجاد چاپ

سرگذشـت حـاجی   «تـوان بـه    شده در این دوره می ترین آثار ترجمه و از مهم

 .اشاره کرداز میرزا حبیب اصفهانی » اي اصفهانیباب

 )19)، تاریخ ادبیات، صفحۀ 3(علوم و فنون ادبی (

 نژاد) (فرهاد علی »2«گزینۀ  -206

عناصر طنز و اصطالحات عامیانه از ویژگی نثر دهخدا بود که بعدها روي نثـر  

هـا در   زاده و هدایت نیز تأثیر گذاشت. با توجـه بـه وجـود ایـن ویژگـی      جمال

توان گفت سبک قائم مقام هم اگرچه ساده بود، امـا   بارت صورت سؤال، میع

به دلیل استفاده از سجع و آمیختگی به شعر و عبـارات مـوزون (کـه در ایـن     

شوند)، متمـایزتر از سـبک سـه نویسـندة فـوق اسـت و در        عبارت دیده نمی

 نتیجه، دورتر از عبارت مذکور.

 )20و  19هاي  صفحه شناسی، )، سبک3(علوم و فنون ادبی (

---------------------------------------------- 

 )نژاد سادات طباطبایی عارفه( »3«گزینۀ  -207

بر وزن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن است کـه  » 3«مصراع گزینۀ 

 نادرست تقطیع شده است.
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 لن مفاعل مستفعلن فعلعمستف»: 1«گزینۀ 

 مفعول مفاعلن فعولن :»2«گزینۀ 

 مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن»: 4«گزینۀ 

 )25 تا 23هاي  صفحه، موسیقی شعر)، 3(علوم و فنون ادبی (

---------------------------------------------- 

 (رویا رحمانی) »3«گزینۀ  -208

هـایی بـه دو صـورت     است. وزن» مفتعلن فاعالت مفتعلن فع«وزن بیت سوم 

شروع شده باشـند و تبـدیل   شوند که با مستفعل یا مستفعلن  می بندي دسته

 گردند. می» مفعول«به 
 هاي دیگر: تشریح گزینه

لـن = مفعـول مفاعیـل مفاعیـل      فـع  مستفعلُمستفعل ل عمستف»: 1«گزینۀ 

 فعولن

 فعل = مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن مستفعلنمفاعل مستفعلن »: 2«گزینۀ 

 = مفعول مفاعلن فعولن لن فعفاعالت مستفعل »: 4«گزینۀ 

 )25 تا 23هاي  ، صفحهموسیقی شعر)، 3(علوم و فنون ادبی (

---------------------------------------------- 

 (حمید محدثی) »4«گزینۀ  -209

حضـرت آدم و  «، »شیرین و فرهـاد «ترتیب اشاره به داستان  در سایر ابیات به

بـردن حضـرت علـی (ع) بـراي      مخفیانـه غـذا  «و » رانده شدن وي از بهشت

 شده است.» یتیمان کوفه

 )30، صفحۀ بدیع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبی (

---------------------------------------------- 

 (حمید محدثی)»4«گزینۀ  -210

بین چاه، چگل، شاه ترکان و رستم مراعـات   -اشاره به داستان بیژن و منیژه 

 .نظیر وجود دارد

 )35تا  28هاي  صفحه)، بدیع معنوي، 3نون ادبی ((علوم و ف




