
 آورندگان آزمون پدید
 طراحان به ترتیب حروف الفبا

 

 عمومی

 ننام طراحا نام درس
 هاي کتاب زرد عمومی منتخب از سؤال، مرتضی منشاري، الهام محمدي، مریم شمیرانی، محمدرضا زرسنج، مقدم ابراهیم رضایی، علیرضا جعفري، حسین پرهیزگار، محسن اصغري )2فارسی (

 هاي کتاب زرد عمومی سؤالمنتخب از مجید همایی، سیدمحمدعلی مرتضوي، محمدصادق محسنی، پور،  خدیجه علی )2عربی زبان قرآن (
 هاي کتاب زرد عمومی منتخب از سؤال، سیداحسان هندي، هادي ناصري، کبیر مرتضی محسنی، فردین سماقی، بقا محمد رضایی، وحید دولتی )2( دین و زندگی

 هاي کتاب زرد عمومی منتخب از سؤال، جواد مؤمنی، رضا کیاساالر، عبدالرشید شفیعی ) 2( انگلیسیزبان 

  

 اختصاصی

 نام طراحان نام درس
 نظم رحیم مشتاقمهسا عفتی، ، یر زراندوزامکورش داودي،  ،محمد بحیرایی )1و آمار (ریاضی 
 نظم ، رحیم مشتاقفاطمه فهیمیانامیر زراندوز، کورش داودي،  ،محمد بحیرایی )2و آمار (ریاضی 

 پایه (دهم و یازدهم) –کنکور انسانی  برگزیده از سؤاالت کتاب آبی آزمون شاهد (گواه)، ) 2و آمار (ریاضی 
 نظم ، رحیم مشتاقفاطمه فهیمیان مهسا عفتی،، امیر زراندوزمحمد بحیرایی،  )3و آمار (ریاضی 

 مهسا عفتی، فاطمه فهیمیان، زاده منصوره حاجینسرین جعفري، مهسیما آذرکردار،  اقتصاد
 ، اصالن قزللو، حمید محدثیموسی اکبري، رویا رحمانی هسیما آذرکردار،م )1علوم و فنون ادبی (

 )2علوم و فنون ادبی (
 ،نژاد طباطبایی سادات عارفهمهناز شریفی، رویا رحمانی، پور،  خان موسی اکبري، سعید جعفري، سپهر حسن

 نیا اعظم نوريحمید محدثی، 
 حمید محدثی، نژاد لیفرهاد ع ،نژاد طباطبایی سادات عارفهبري موسی اک مهسیما آذرکردار، )3علوم و فنون ادبی (

 ارغوان عبدالملکی، فرهاد تراز، الهه خضري، اعظم رجبی آزیتا بیدقی، )2) و (1( شناسی جامعه
 حمید محدثی نژاد، لیفرهاد عالهه خضري، ، موسی اکبري  و فلسفهمنطق 
 مهسا عفتیباطن،  مهدي خوش، پرست نسرین حقجمالی،  مریم احمدي، زهرا، مریم ابراهیمی شناسی روان

 

 گزینشگران و ویراستاران

 ویراستار مسئول درس گزینشگر نام درس

 حسن وسکري ،مریم شمیرانی الهام محمدي مرتضی منشاري )2فارسی (
 درویشعلی ابراهیمی سیدمحمدعلی مرتضوي سیدمحمدعلی مرتضوي )2عربی زبان قرآن (

 محمد آقاصالح بقا محمد رضایی بقا محمد رضایی )2( دین و زندگی
 - دبورا حاتانیان دبورا حاتانیان معارف اقلیت 

 عبدالرشید شفیعی جواد مؤمنی جواد مؤمنی )2( انگلیسیزبان 

 محمد بحیرایی محمد بحیرایی )1و آمار (ریاضی 
مهسا عفتی، کفش،  حمید زرینفروشان،  ایمان چینی

 مالرمضانی ، مهديفاطمه فهیمیان

 محمد بحیرایی محمد بحیرایی )2و آمار (ریاضی 
مهسا عفتی، کفش،  حمید زرینفروشان،  ایمان چینی

 ، مهدي مالرمضانیفاطمه فهیمیان

 محمد بحیرایی محمد بحیرایی )3و آمار (ریاضی 
مهسا عفتی، کفش،  حمید زرینفروشان،  ایمان چینی

 ، مهدي مالرمضانیفاطمه فهیمیان
 مهسا عفتی، سارا شریفی فاطمه فهیمیان فاطمه فهیمیان اقتصاد

 ، حسن وسکريمرتضی منشاري حمید محدثی ،پرست نسرین حق حمید محدثی ،پرست نسرین حق )1علوم و فنون ادبی (
 ، حسن وسکريمرتضی منشاري حمید محدثی ،پرست نسرین حق حمید محدثی ،پرست نسرین حق )2علوم و فنون ادبی (
 مرتضی منشاري حمید محدثی، نژاد فرهاد علی ،پرست نسرین حق حمید محدثی، نژاد فرهاد علی ،پرست نسرین حق )3علوم و فنون ادبی (

 مهسا عفتی ارغوان عبدالملکی ارغوان عبدالملکی )2) و (1( شناسی جامعه
 نژاد فرهاد علیالهه خضري،  موسی اکبري موسی اکبري  و فلسفهمنطق 
 مهسا عفتی باطن خوش مهدي باطن مهدي خوش شناسی روان
 

 گروه فنی و تولید
 

 
 الهام محمدي، فاطمه منصورخاکی (عمومی) سارا شریفی (اختصاصی) مدیر گروه

 زهرا دامیار (اختصاصی)پوري (عمومی)،  فرهاد حسین مسئول دفترچه

 )لیال ایزدي (عمومی) زهره قموشی (اختصاصیمسئول دفترچه:   مریم صالحی،مدیر:  گروه مستندسازي

 لیال عظیمی (اختصاصی) زهره فرجی (عمومی) آرا و صفحه چین حروف

 سوران نعیمی ناظر چاپ
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  )الهام محمدي(   -1

 آور بخش، نشاط ح: شاديانگاري / مفرِّ : آسان گرفتن، سادهمسامحه

 نامه) واژهلغت، ، 2(فارسی 

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

   )شیراز -علیرضا جعفري(   -2

 .»ترجیح، گزارند«اند از:  امالي صحیح کلمات عبارت

 )138و  131هاي  صفحه، امال، 2(فارسی  

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

   )اردبیل -مرتضی منشاري(   -3

 -دیوان غربـی  -2رانات تاگور ماه نو و مرغان آواره: رابیند -1نویسندگان درست آثار: 

   اي به نام آذرباد: ریچارد باخ پرنده -3 شرقی: یوهان ولفگانگ گوته

 )ترکیبی، تاریخ ادبیات، 2(فارسی 

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

 )اصغري محسن(  -4

یـاي    ←» عظیمـی «در » ي«صفت بیانی/  ،صفت بیانی ← عظیمیو  عجیبلحظۀ 

الیـه/ بـرگ    مضـاف  ،الیـه  مضاف ← پاییز روزالیه/ بعدازظهر  مضاف ←مننکره/ چشم 

 ← تیرخورده اننشانۀ جمع / سرباز  ←»درختان«در » ان«الیه/  مضاف ← درختان

 صفت بیانی» تیرخورده« ،نشانۀ جمع ←»سربازان«در » ان«

 )128صفحۀ  ،زبان فارسی، 2(فارسی  

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

  )سبزوار -حسین پرهیزگار(  -5

 باشد. یعنی یکی زیر مجموعۀ دیگري ؛تضمن رابطۀ جزء به کل است

 هاي دیگر تشریح گزینه

 فصل و سال: »1« ۀگزین

 طلبه و حوزه»: 3« ۀگزین

 جمعه و هفته »:4« ۀگزین

 )140صفحۀ  زبان فارسی،، 2(فارسی 

  )شیراز -محمدرضا زرسنج(  -6

، عزیـزي یوسـف،  «علت آوردنی در بیت نیست بلکه شرط بیان شده است. / تناسـب:  

کنایـه از  » چشـم داشـتن  «کنایـه:  » / توقّـع «مجـاز از  » چشم«مجاز: کلمۀ » / زندان

 »چو یوسف«/ تلمیح: اشاره به داستان حضرت یوسف (ع) / تشبیه:  »انتظار داشتن«

  )ترکیبی ،آرایه ،2(فارسی   

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

  )مریم شمیرانی(  -7

تناقض: فریـاد از  الف) / آمده است.  مصراع حافظ در شعر حزین الهیجی :تضمین )ج

کشـور   :جناس تام: چین: شکن زلف؛ چـین ب) موش است. / آسمان گذشت و لب خا

 .تشبیه: ناف را کاسۀ دریوزه (گدایی) سازدد) چین / 

 )ترکیبی، آرایه، 2 فارسی( 

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

   )محسن اصغري(  -8

ـ    «عبارت صورت سؤال بیانگر این مفهوم است که  د انسان تنهـا بایـد در مقابـل خداون

» 4«و همین مفهـوم در بیـت گزینـۀ    » فروتنی و تواضع داشته باشد نه در برابر خلق

 .نیز مطرح شده است

 )131مفهوم، صفحۀ ، 2 فارسی( 

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

  )الهیجان -مقدم ابراهیم رضایی(  -9

زیبا توصیف شـده  مطلوب و » سفر«، »4و  3، 1« هاي هسؤال و گزینصورت در متن 

 .بسیار منفور و ناپسند جلوه داده شده است» سفر«، »2«است، اما در گزینۀ 

 )144، صفحۀ مفهوم، 2فارسی ( 

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

  )شمیرانی مریم(  -10

توانـد روح را   این است که جسم خاکی نمـی » 4«پیام مشترك صورت سؤال و گزینۀ 

 ست، نابود کند.که آزاده ا

 هاي دیگر تشریح گزینه

ارتبـاط جسـم و روح   »: 2« ۀگزینرویاند./  گیاهان را می ها و وزش باد گل»: 1« ۀگزین

آمدن ما بدین جهان به معنی حلول روح بـر  »: 3« ۀگزینشود./  پس از مرگ قطع نمی

  خاك آدم است.

 )144ۀ مفهوم، صفح، 2(فارسی 

 2 فارسی 
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 )کتاب زرد عمومی(   -11

 ها نادرست بیان شده است: ی که معنی آنهای واژه

 اجنبی: بیگانه، خارجی/ نهیب: فریاد، هراس، هیبت / درایت: آگاهی، تدبیر

 نامه) ، لغت، واژه2(فارسی 

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

 )کتاب زرد عمومی(   -12

 است.» مرهم«کلمه  حیصح يامال

 )93 ۀ، امال، صفح2(فارسی 

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

 )کتاب زرد عمومی(   -13

 (تکرار) دمسازدمساز باش  -2(معطوف)    تاب بىخسته و  -1هاى تبعى:  نقش

 )32 صفحۀ، زبان فارسی، 2(فارسی 

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

 )کتاب زرد عمومی(   -14

ند از: م/ ـُــ / ن/ ت/ ـَــ/   ا هاي آن عبارت و واج گروه بدلی است» منتقد مشهور غرب«

 واج)20ق/ ـِـ/ د/ ـِـ/ م/ ـَـ/ ش/ هـ/ و/ ر/ ـِـ/ غ/ ـَـ/ ر/ ب  (

 هاي دیگر تشریح گزینه

ـ/ ن/« ادیب بلندپایه:»: 1«گزینۀ  ـ/ ل/ ـَ ـ/ ب/ ـُ ـ/ د/ ي/ ب/ ـِ  واج) 16( »ـِـ ي/  ا/ د/پ/ ء/ ـَ

ـَــ   ف/ ـِـ/ ع / ـَـ / ر/  ا/ع/ ـِـ/ ر/ ـِـ / م/ ـَـ/ ع/ ر/ و/ /ش«شاعر معروف عرب: »: 2«گزینۀ 

 واج) 18» (/ ب

ـِــ/ و/ ـَــ /    ا/ ر/ ـِـ/ ف / ـِـ/ ش/ ي/ ف/ ت/  ع/«عارف شیفته و شوریده:  »:4« ۀگزین

 واج 19ش/ و / ر/ ي/ د/ ـِـ  

 )54و  32 هاي ه، صفحزبان فارسی، 2(فارسی  

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

 )کتاب زرد عمومی(   -15

 استعارى) ۀچون تو / استعاره: چشم فلک (اضاف :بیت ب: تشبیه

 تشبیهى) / تشخیص و استعاره: اى صبا ۀبیت د: تشبیه: دام زلف (اضاف

 ، آرایه، ترکیبی)2(فارسی 

 )کتاب زرد عمومی(   -16

 جناس: دست و هست، طوالنی و طوفانی / تضاد: وصل و هجران

نوعى ساز، که در این معنى با ساز  -2چوب معطّر  -1ایهام تناسب: عود: »: 1« ۀگزین

 حسن تعلیل ندارد. ۀآرای/ تناسب دارد. 

 پارادوکس: شاد و خندان شدن در گریان شدن غم معشوق / حس آمیزى ندارد.»: 2«گزینۀ 

 اره ندارد.حیوان، اشاره به آب حیات و خضر پیامبر/ استع ۀتلمیح: چشم»: 4« ۀگزین

 آرایه، ترکیبی) ،2(فارسی

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

 )کتاب زرد عمومی(   -17

خواسـت   تسلیم و رضا در برابر« ،»3« ۀمفهوم مشترك عبارت  صورت سؤال و بیت گزین

 است.  » و مشیت الهی

 )38 ۀ، مفهوم، صفح2(فارسی 

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

 )کتاب زرد عمومی(   -18

 ، ناتوانى عقل در برابر عشق است.»3« ۀمفهوم گزین

 هاي دیگر تشریح گزینه

 : ناتوان بودن قضا و قدر و سرنوشت از حل کردن مشکالت»1« ۀگزین

 : ترجیح دادن بدنامى بر آبرو و نامِ نیک»2« ۀگزین

 : عاملِ دولت و ثروت بودنِ عقل»4« ۀگزین

 )55 ۀصفحمفهوم، ، 2(فارسی 

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

 )کتاب زرد عمومی(   -19

بیـان  » ناتوانی انسان در برابر تقدیر الهی و غالب بودن تقدیر«در عبارت صورت سؤال 

شـود. مفـاهیم ایـن     نیـز یافـت مـی   » 3و  2، 1«هاي  شده است؛ این مفهوم در گزینه

کننـد، امـا در بیـت     داللت مـی » دیر و مغلوب بودن تدبیرغالب بودن تق«ها به  گزینه

گویـد: اگـر تـو تـدبیر کنـی       شاعر به ممدوح خود می«چنین آمده است: » 4« ۀگزین

 »کند. تقدیر هم به خواست خدا تغییر می

 )49 ۀ، مفهوم، صفح2(فارسی  

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

 )کتاب زرد عمومی(   -20

فـرات بـه خـاطر    » در جوش و خروش بودنِ«مصراعِ سؤال با بیانی شاعرانه به مفهوم 

نیـز بـه همـین مفهـوم     » ج«و » ب«تشنگی حضرت ابوالفضل اشاره دارد و در ابیات 

هـاي   خصـوص در شـب   اشاره شده است که دریا به یاد حضرت ابوالفضل، همیشه و به

 مهتابی به گمان آمدن او در جوش و خروش است.

 )86 ۀصفح، مفهوم، 2(فارسی 

 2 فارسی 
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 (خدیجه علیپور) »2«گزینۀ  -21
: نقاش معلول (جانباز) / »الرسام المعوق«/  که نیا(وجود) : با »مع أنَّ«
/  ی: مدرك نقاش»الرَّسم ةشَهاد«به دست آورد /  افت،ی: دست »یحصلَ عل«
: »ياُخر ةًمرَّ«: که بکوشد / »یسعیأن «: خواست / »أراد«: اما او / »و لکنّه«
المهارات «: کسب، به دست آوردن / »کسب«: در / »یف«/  گریبار د )کی(

 (نو، تازه) دیجد يها : مهارت»دةِیالجد
 )79و  78هاي  ترجمه، صفحه)، 2(عربی ( 

---------------------------------------------- 
 )مجید همایی( »1«گزینۀ  -22
: »البلدان الکثیرة«نسته بود / (ماضی بعید) توا»: کانت ... إستطاعت«

»: محاضراتها العجیبۀ«جا) اجرا کند /  (در این»: یقتُل«کشورهاي بسیار / 
 استادان»: األساتذة«انگیزش را/  هاي شگفت  سخنرانی

 )78ترجمه، صفحۀ )، 2(عربی ( 
---------------------------------------------- 

 (خدیجه علیپور) »3«گزینۀ   -23
 ۀ ظهرمغازه در ساعت یک و چهل و پنج دقیق بِدر«درست عبارت: ترجمۀ 

 !»بسته بود
 )ترجمه، ترکیبی)، 2( (عربی 

---------------------------------------------- 
 )مجید همایی( »3«گزینۀ  -24

 ترجمۀ عبارت صورت سؤال: صبر کلید گشایش است!
 ست.از نظر مفهوم هماهنگ ا» 3«این عبارت با بیت گزینۀ 

 )82مفهوم، صفحۀ )، 2(عربی ( 
---------------------------------------------- 

 (سید محمدعلی مرتضوي) »4«گزینۀ  -25
 :ها گزینه ترجمه

 شود! ها اهدا می اي براي فیلم جایزة اسکار، ساالنه در جشنواره»: 1« نۀیگز
 است! فرد دچار فلج مغزي از سخن گفتن و راه رفتن ناتوان »: 2« نۀیگز
 است!» زرقاء«هاي اصلی است و مؤنّثش،  آبی رنگی از رنگ»: 3« نۀیگز
وسیلۀ آن بر روي گچ  اي سفید یا رنگی است که به تخته ماده»: 4« نۀیگز
 نویسیم! (نادرست است.) می

 )84و  79 هاي ه)، مفهوم، صفح2(عربی (  
---------------------------------------------- 

 (محمد صادق محسنی) »4«گزینۀ  -26
» الیسري (چپ)، الیمین (راست) و الشّمال (چپ)«در این گزینه، سه کلمۀ 

(نزدیکی) فاصله را » القرب«که کلمۀ  همگی به جهات اشاره دارند؛ در حالی
 کند. بیان می

 )80صفحۀ ، مفهوم)، 2(عربی ( 

 (محمد صادق محسنی) »4«گزینۀ  -27
کنند، وجود  که خبر را منصوب می ، هیچ یک از افعال ناقصه»4«در گزینۀ 

 شود. نیز مصدر باب تفعیل است و فعل ناقصه محسوب نمی» تکوین«ندارد و 
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 خبر منصوب آن است.» أصدقاء«فعل ناقصه و » نکون«»: 1«گزینۀ 
 .استخبر منصوب آن » أقویاء«فعل ناقصه و » نکن«»: 2«گزینۀ 
 .استخبر منصوب آن » قویۀ«قصه و فعل نا» تصبح« »:3«گزینۀ 

 )82، صفحۀ انواع جمله)، 2(عربی (  
---------------------------------------------- 

 )مجید همایی( »4«گزینۀ  -28
»کُنْت :« / (ت) خبر کانَ و منصوب»: تُراباً«از افعال ناقصه و اسم آن، ضمیر بارز 

 هاي دیگر: تشریح گزینه
 است.»  مرفوع فاعل و« »:1«گزینۀ 
 است.» فاعل و مرفوع به الف»: «2«گزینۀ 
 صحیح است.» فاعل و مرفوع»: «3«گزینۀ 

 )87صفحۀ ، اعراب)، 2(عربی ( 
---------------------------------------------- 

   )سید محمدعلی مرتضوي( »2«گزینۀ  -29
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 د، نه ماضی.آی پیش از فعل مضارع می» لَن«»: 1« نۀیگز
 .و براي جاي خالی، مناسب نیست است فعل امر» کُنْ: باش«»: 3« نۀیگز
و براي جاي خالی،  است فعل از صیغۀ متکلّم وحده» کُنْت«»: 4« نۀیگز

 )81صفحۀ ، انواع جمله)، 2(عربی ( .مناسب نیست
---------------------------------------------- 

 نی)(محمد صادق محس »3«گزینۀ  -30
باشد. ترجمۀ گزینه: در کتابی خواندم:  اسم کان بوده و علَم می» البهار«

 الشعراي) بهار در رأس کسانی بود که به میدان مبارزة سیاسی ورود کردند! (ملک
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 باشد که علَم نیست. اسم لیس می» المؤمن«»: 1«گزینۀ 
ال ناقصه به کار نرفته است. دقت یک از افع در این گزینه هیچ»: 2«گزینۀ 

 اشتباه نگیرید.» کان«که) را با  گویی که، مثل این» (= کَأنَّ«کنید که 
 باشد که علَم نیست. اسم یصبح می» الزّورق« »:4«گزینۀ 

 )82و  81هاي  صفحه، انواع جمله)، 2(عربی ( 
---------------------------------------------- 

 )93ور زبان کنک(  »4«گزینۀ  -31
از درونش، از »: من ضمیره«نداشته باشد/ »: لم یکن له«هر کس/ »: من«

نخواهد »: لن یکون له«اي/  پنددهنده»: واعظ«درون خویش، از درون خود/ 
 اي نگهدارنده»: حافظ«از جانب خداوند، از نزد خدا/ »: من عند اهللا«داشت/ 

 هاي دیگر: تشریح گزینه
 اند. نادرست» در نزد-دهند هشدار نمیاو را »: «1« ۀگزین
حفظ نخواهد  -از سوي -هم -هشدار ندهد -او را -کسی که»: «2« ۀگزین
 ترجمه نشده است.» ضمیره«در » ه«بر آن ضمیر  هاند و عالو نادرست» کرد
لن «اند و عبارت  نادرست» حفظ نخواهد کرد -نداشت -اگر»: «3« ۀگزین

 نیز ترجمه نشده است.» یکون له
 ))، ترجمه، ترکیبی2عربی (( 

 )2زبان قرآن (عربی 
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 )93 هنرکنکور ( »3«گزینۀ  -32

»: ٍةبأعمالٍ عدید«کند /  ما را مشغول می»: تُشغلنا«قطعاً ایام / »: إنّ األیام«
ا براي ما سودمند ه که بعضی از آن»: بعضها التُفیدنا«به کارهاي متعددي / 

 د.کنن بلکه عمرمان را تلف می»: تْلف عمرنابل تُ«نیستند / 

(گذر »: 2« ۀشوند، عمرها)، گزین (روزگاران، باعث می»: 1« ۀخطاها: گزین
شوند،  (مشغول کرده، فقط باعث می»: 4« ۀگردند)، گزین روزها، باعث... می

 تلف شود)
 ))، ترجمه، ترکیبی2عربی ((

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

 )کتاب زرد( »2«گزینۀ  -33
 دیگر: هاي تشریح گزینه

 توانست نمی ←تواند  نمی»: 1« ۀگزین

 ←هاي طبیعت  گردش علمی ما / منظره ←گردش علمی »: 3« ۀگزین
 هاي طبیعی منظره

 زد.) …ترجمه نشده است. (براي ما » لَنا»: «4« ۀگزین
 ))، ترجمه، ترکیبی2عربی ((

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

 )کتاب زرد( »1«گزینۀ  -34

من المعاصی (الذنوب)/ »: از گناهان«، االغتیاب/ الغیبۀ»: غیبت کردن«
 تَمحو  -تُزیل»: برد از بین می«/ األصدقاء »: دوستان«الّتی/ »: که«

، »الصدیقین، اغتیاب»: «3« ۀ، گزین»تتفرّق، إیماننا»: «2« ۀخطاها: گزین
 »تعد، أثرها»: «4« ۀگزین

 ))، تعریب، ترکیبی2عربی ((
---------------------------------------------- 

 ترجمۀ متن درك مطلب:

و این   دهد، دنیا هر روزه یک یا بیشتر از انواع گیاه یا حیوان را از دست می
یعنی کاهش ارتباط بین انسان و طبیعت! و از آنچه که هیچ شکی در آن 

ان تأثیر نیست این است که این حمله و رویارویی بر چگونگی زندگی انس
 کند. رو می ها روبه گذارد و او را با بسیاري از مصیبت می

همانطور که به  و از علل این امر تخریب طبیعت به دست انسان است، 
اقدامش براي شکار بعضی از انواع حیوان جهت استفاده از آن در خرید و 

تا آن را کند  بینیم که اقدام به اسارت بعضی می یا او را می گردد، فروش بر می
 هاي منازل قرار دهد. ها عرضه کند یا او را در قفس در باغ وحش

ها احساس کردند ـ از  که بعضی از حکومت هاي اخیر و بعد از این در سال
که خطري  هاي ملت ـ هاي مردمی و خواسته طریق مؤسسات و جمعیت

 کند، اقدام به اجراي بعضی از انسانی را تهدید می ۀوجود دارد که جامع
 قوانین براي منع گسترش این اقدامات ویرانگر کردند که نتایجش خوب بود.

 )95 هنرکنکور ( »2«گزینۀ  -35
بعضی از کشورها توانستند از خطر «با توجه به آنچه در متن آمده است: 

 »گسترش انقراض برخی حیوانات و تخریب طبیعت جلوگیري کنند!
 هاي دیگر: تشریح گزینه

ی در انقراض برخی حیوانات این است که انسان دلیل اساس»: «1« ۀگزین
 نادرست است.» اقدام به تخریب طبیعت کرده است!

هاي مردم و ملّت تنها دلیل براي اجراي برخی قوانین  خواسته»: «3«ۀ گزین
 نادرست است.» نگهداري از طبیعت است! ۀدر زمین

جلوگیري  ها اقدام به اجراي برخی قوانین براي تمامی حکومت»: «4«ۀ گزین
 نادرست است.» از تخریب طبیعت، قطع درختان و شکار حیوانات نمودند!

 ))، درك مطلب، ترکیبی2عربی ((
---------------------------------------------- 

 )95 هنرکنکور ( »2«گزینۀ  -36
توجهی از اثر  غفلت و بی«گوید:  خطر اساسی که متن از آن سخن می

کدام  ها، هیچ گزینه ۀاست. دقت کنید بقی» طبیعت بر زندگی انسان!
 کنند. موضوعی اساسی و مبنایی را بیان نمی

 ))، درك مطلب، ترکیبی2عربی ((
---------------------------------------------- 

 )95 رهنکنکور ( »3«گزینۀ  -37
 اند از:  ترتیب عبارت موضوعاتی که در متن پیرامونش صحبت شده است، به

 »ها. ارتباط بین انسان و طبیعت، علل ایجاد مشکالت و برخورد دولت«
 ))، درك مطلب، ترکیبی2عربی ((

---------------------------------------------- 
 )95 هنرکنکور ( »4«گزینۀ  -38

 رف کردن آنچه نابود شده، بیان نشده است.در متن راهی براي برط
ها در برابر تصرّفات انسان  آنچه برخی حکومت ۀنتیج«ها:  در سایر گزینه

و » ها براي سرنوشت کارهاي انسان آوردن برخی مصداق«، »اند انجام داده
  اند. موضوعاتی هستند که در متن آمده» شکار حیواناتدالیل «

 ))، درك مطلب، ترکیبی2عربی ((
---------------------------------------------- 

 )کتاب زرد( »1«گزینۀ  -39
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 است.» مجرور به حرف جر«نادرست است، » مضاف الیه»: «2«ۀ گزین
» قانونال«براي » جمع مکسر«نادرست است، » جمع سالم»: «3«ۀ گزین

 است.
 صحیح است.» المبالغۀ اسم«نادرست است، » إسم الفاعل»: «4«ۀ گزین

 ))، تحلیل صرفی، ترکیبی2عربی ((
---------------------------------------------- 

 )کتاب زرد( »4«گزینۀ  -40
 خود یک اسم است، نه حرف جر. » بین«مضاف الیه است، زیرا » اإلنسان«

 ))، اعراب، ترکیبی2عربی ((
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 )کبیر مرتضی محسنی( »1«ي  گزینه -41

بار خداوند را بدان توصیف کرده است  95تی است که قرآن کریم بیش از عزت از صفا

اند که اگر در وجود  و معصومین بزرگوار این صفت را از ارکان فضائل اخالقی دانسته

 ها خواهد شد. ما شکل گیرد، مانع بسیاري از زشتی

 )184ۀ صفح ،16 ، درس2(دین و زندگی  

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

 )هادي ناصري( »4«ي  گزینه -42

»: انَّه لیس النفسکم ثمنٌ اال الجنۀ فال تبیعوها اال بها«که امام علی (ع) فرمودند:  این

تر از آن نفروشید،  همانا بهایی براي جان شما جز بهشت نیست، پس (خود را) به کم

باشد و با آیۀ  شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهاي اندك می«مربوط به 

و بر بسیاري از مخلوقات برتري  …ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم «شریفۀ: 

 ارتباط معنایی دارد.» دادیم.

 )187و  186هاي  هصفح ،16 ، درس2(دین و زندگی  

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

 )وحید دولتی( »1«ي  گزینه -43

اند  هایی که عزت خود را در بندگی خدا یافته صف انسانامیرالمؤمنین علی (ع) در و

فرماید: خالق جهان در نظر آنان عظیم است (علت) در نتیجه غیرخدا در چشم  می

 »جمیعاً العزَّةُمن کانَ یرید العزَّةَ فللّه «آنان کوچک است (معلول). و این سخن با آیۀ 

 ارتباط معنایی دارد.

 )187و  185هاي  هصفح ،16 ، درس2(دین و زندگی  

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

 )لرستان -فردین سماقی( »2«ي  گزینه -44

ممکن است پرسیده شود: ریشۀ تمایالت انسانی در وجود انسان چیست؟ این سؤال 

تواند راهگشاي ما براي رسیدن به عزت و دوري از ذلت  مناسبی است که پاسخ آن می

مربوط به روح الهی و  …الت عالی و برتر مانند تمایل به دانایی، عدالت و باشد. تمای

کنیم  معنوي انسان هستند. ما با رسیدن به این تمایالت احساس موفقیت و کمال می

 بریم. ها لذت می و از آن

 )189ۀ صفح ،16 ، درس2(دین و زندگی  

 )بقا محمد رضایی( »2«ي  زینه -45

بیان این » جز زیبایی ندیدم. ]در این واقعه[«د: پاسخ حضرت زینب (س) چنین بو

من «جمله پس از آن همه مصیبت، بیانگر حفظ عزت نفس ایشان و مرتبط با آیۀ 

باشد. یکی از عوامل حفظ عزت، احساس حضور در پیشگاه  می» …کانَ یرید العزَّةَ 

 خداست.

 باشد. نفس می ): حفظ پیمان با خدا از نتایج عزت4و  1هاي ( دلیل رد گزینه

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

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

 )کبیر مرتضی محسنی( »1«ي  گزینه -46

 شود که انس با همسر، یکی از اهداف ازدواج است. از این آیه برداشت می

 )195ۀ صفح ،17 ، درس2(دین و زندگی  

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

 )هادي ناصري( »1«ي  گزینه -47

خواهد که قبل از ازدواج،  سورة نور از دختران و پسران می 33قرآن کریم در آیۀ 

 حتماً عفاف پیشه کنند تا خداوند به بهترین صورت زندگی آنان را سامان دهد.

 )199ۀ صفح ،17 ، درس2(دین و زندگی  

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

 )وحید دولتی( »3«ي  گزینه -48

براي دختران و پسران خود امکان ازدواج فراهم کنید تا «فرماید:  پیامبر اکرم (ص) می

ها را توسعه دهد و عفاف و غیرت  خداوند اخالقشان را نیکو کند و رزق و روزي آن

 »ها را زیاد گرداند. آن

 )210ۀ صفح ،18 ، درس2(دین و زندگی  

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

 )سیداحسان هندي( »2«ي  گزینه -49

و اهللا جعل لکم من انفُسکم ازواجاً و جعل لکم من «سورة مبارکۀ نحل:  72آیۀ 

اهللا هم   فبالباطل یؤمنون و بنعمۀَ ةً و رزقَکُم منَ الطیبات احفَد ازواجِکم بنینَ و

خودتان قرار داد و از همسرانتان براي  ]نوع[د براي شما همسرانی از : و خداونیکفرون

داد. حال، آیا آنان به  ها به شما رزق و روزي  شما فرزندان و نوادگانی نهاد و از پاکیزه

 به این پیام اشاره دارد.» ورزند؟ آورند و به نعمت الهی کفران می باطل ایمان می

 )199ۀ صفح ،17 ، درس2(دین و زندگی  

 )2(دین و زندگی 
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 )بقا محمد رضایی( »4«ي  گزینه -50

ترها، شنیدن نظرات  دلی، اعتماد به بزرگ شایسته است محیط خانواده، محیط هم

تر به  ها گرفته شود و کم یکدیگر و محیط محبت و خیرخواهی باشد تا بهترین تصمیم

 حسرت و پشیمانی منجر شود. 

 تر است. ري بیشتر باشد، شایستگی او براي همس هر قدر ایمان یک فرد قوي

 )208و  207هاي  هصفح ،18 ، درس2(دین و زندگی  

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

 )کتاب زرد( »3«ي  گزینه -51

پیامبر (ص)، مسئولیت اول یعنی دریافت و ابالغ وحی  ۀگان هاي سه از میان مسئولیت

خرین کتاب آسمانی است و پذیرد و کتاب قرآن آ می  با ختم نبوت پایان ،به مردم

 کنند. ها ادامه پیدا می نیازي به آوردن کتاب جدید نیست و سایر مسئولیت

 )77ۀ صفح ،7 ، درس2(دین و زندگی  

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

 )کتاب زرد( »2«ي  گزینه -52

کرده است؛  کسی که ازدواج کند، نصف دین خود را حفظ«فرمایند:  می  پیامبر (ص)

 »پس، باید براي نصف دیگر آن از خدا پروا داشته باشد.

 )209ۀ صفح ،18 ، درس2(دین و زندگی  

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

 )کتاب زرد( »4«ي  گزینه -53

نزد مردم آن زمان کاالیی کم بهاتر از قرآن نیست، «فرمایند:  حضرت علی (ع) می

تر از آن نیست،  ترو فراوان ه درستی خوانده شود و کاالیی رایجوقتی که بخواهد ب

صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش کنند. در آن ایام در  گاه که بخواهند به آن

 ».تر از منکر و گناه نیست. تر از معروف و خیر و شناخته شده شهرها چیزي ناشناخته

 )115ۀ صفح ،10 ، درس2(دین و زندگی  

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

 )کتاب زرد( »2«ي  گزینه -54

اي از  رسول خدا (ص) با انجام وظایف عبودیت و بندگی در مسیر قرب الهی به مرتبه

توانست عالم غیب و ماوراي طبیعت را مشاهده کند و به اذن  کمال نائل شد که می

ان والیت معنوي ایشان است. الهی در عالم خلقت تصرف نماید که این موضوع هم

  ایمان و عمل بستگی دارد. ۀمندي از هدایت معنوي به درج میزان بهره

 )56ۀ صفح ،5 ، درس2(دین و زندگی  

 )کتاب زرد( »1«ي  گزینه -55
 الهی تعالیم در انحراف امکان نباشد، معصوم دین تبیین و تعلیم مقام در پیامبري اگر
 ابالغ و دریافت در پیامبري اگر و رود می دست از ندی به مردم اعتماد و شود می پیدا

 مردم از هدایت امکان و رسد نمی مردم به درستی به الهی دین نباشد، معصوم وحی
 دارد امکان .نباشد معصوم الهی فرمان اجراي هنگام در پیامبري اگر و شود می سلب

 به و گیرندب سرمشق او از نیز مردم و دهد انجام الهی دستورات مخالف کارهاي
  . شوند مبتال انحراف و گمراهی

 )58ۀ صفح ،5 ، درس2(دین و زندگی   
---------------------------------------------- 

 )کتاب زرد( »4«ي  گزینه -56
تبلیغ قبل از بیان حدیث  ۀشریف ۀاالمر قبل از بیان حدیث جابر و آی یاول آیۀ شریفۀ

 غدیر نازل شده است.

 )81و  80هاي  هصفح ،7 ، درس2 (دین و زندگی 
---------------------------------------------- 

 )کتاب زرد( »2«ي  گزینه -57
اهللا اعلم حیث یجعل رسالته: خدا داناتر است که رسالت خود را «انعام:  سورة 124آیۀ 

، به موضوع تشخیص صالحیت افراد براي نبوت و اشراف »چه کسی بگذارد.ة برعهد

  عنوان تنها مرجع تعیین کننده اشاره دارد. هخداوند ب

 )58ۀ صفح ،5 ، درس2(دین و زندگی  
---------------------------------------------- 

 )کتاب زرد( »4«ي  گزینه -58
است که فقیهان و مجتهدان » پویایی و روزآمد بودن دین اسالم«مرتبط با   شریفه آیۀ

هاي خاص آن  نگی داد و ستد و قوانین و شکلبراساس این قانون ثابت، شیوه و چگو
 کنند. در هر زمان را معین می

 )26ۀ صفح ،3 ، درس2(دین و زندگی  
---------------------------------------------- 

 )کتاب زرد( »2«ي  گزینه -59
اي جدي است که  چگونه زیستن، از آن رو دغدغه«ۀ کشف راه درست زندگی: دغدغ

کند، بنابراین  آید و یک بار زندگی در دنیا را تجربه می به دنیا می انسان فقط یک بار

ی را براي اوست، راهروي هایی که پیش  باید در این فرصت یکباره، از بین همه راه
 زندگی انتخاب کند.

 )10و  6هاي  هصفح ،1 ، درس2(دین و زندگی  
---------------------------------------------- 

 )تاب زردک( »3«ي  گزینه -60
ترین ضربه را به مستکبران و  اي عمل کنیم که بیش که باید بتوانیم به گونه این

هاي  ترین آسیب را ببینیم، ناظر بر افزایش آگاهی هاي آنان بزنیم و خود کم نقشه

 هاي مردم در قبال رهبر اسالمی است. سیاسی و اجتماعی به عنوان یکی از مسئولیت

 )176ۀ صفح ،15 ، درس2(دین و زندگی  



 
 9: ۀصفح انسانی دوازدهمعمومی  97 شهریور 16 آزمون -تابستان ةپروژ        

  
 

 
 

 )جواد مؤمنی(  -61

ها ممکـن اسـت زنـدگی مصـدومان را      آمبوالنس هوایی زودتر برسد، آن اگر« جمله: ۀترجم

 »شود. به ناگهان چقدر زود دیر می حال، در این سرزمین هرزا این بنجات دهند. 

 مهم درسی   ۀنکت

سـاده و در جـاي   مطابق با الگوي جمالت شرطی نوع اول، در جاي خالی اول به زمان حال 

 شده است.   استفاده ”may“از  ”will“ اما به جاي ،ساده نیاز داریم ةخالی دوم به آیند

 )گرامر(

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

 )عبدالرشید شفیعی(  -62

 کند ،) آرام2 ) هنري1

 )کلوزتست( ) متضاد4 ) ارزان      3

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

 )عبدالرشید شفیعی(  -63

 ) زیبا    2 ) سرگرم شده           1

 )کلوزتست( مند عالقه) 4 ، خسته  ) کسل3

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

 )عبدالرشید شفیعی(  -64

 از سـاختار » زيـر سـپردن چیـ  ـاطـ ـبـه خ «بـه معنـی    ”remember“د از فعل ـبعنکته: 

“to+ verb”   کنیم.   میاستفاده 

 )کلوزتست( 

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

 )عبدالرشید شفیعی(  -65

کنـد.   کاري را در زمان آینده بیان مـی  ۀاز ساختار جمالت شرطی استفاده شده که نتیج

 کنیم. ساده استفاده می حال ساده و در جواب شرط از آیندة ازشرط ۀ در جمل

 )کلوزتست( 

 )شفیعیعبدالرشید (  -66

 ) سعی کردن، تالش کردن2 ) انتخاب کردن     1

 ) قدر دانستن، درك کردن4 ) قول دادن 3

 )کلوزتست( 

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

 )رضا کیاساالر(  -67

هاي مختلفی موجود باشـد، کودکـان تشـویق     اگر در اتاق تلویزیون کتاب«جمله: ترجمۀ 

    »یون تماشا کنند.تر تلویز شوند که کم می

 )مطلب  درك( 

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

 )رضا کیاساالر(  -68

 »شود، تلویزیون باید خاموش شود. خاص تمام می ۀوقتی یک برنام«جمله: ترجمۀ 

 )مطلب  درك( 

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

 )رضا کیاساالر(  -69

 »  هترین عنوان براي متن چیست؟ب«جمله:  ۀترجم

 )مطلب  درك( »عادات تلویزیونی خوب«

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

 )رضا کیاساالر(  -70

 »  ؟نیستیک از موارد زیر صحیح  طبق متن، کدام«جمله:  ۀترجم

 »سخ دهند.که به سؤاالت والدین خود پا توانند تلویزیون تماشا کنند، مگر این کودکان نمی«

 )مطلب  درك( 

 2انگلیسی زبان 
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 (کتاب زرد عمومی)  -71

ام. این به آن خاطر است کـه   تر از یازده سال ندیده من او را به مدت بیش«جمله: ترجمۀ 

 »ام. دیگر را ترك کردیم، من در شهر زادگاه او نبوده از وقتی هم

 مهم درسی   ۀنکت

اید حال کامـل داشـته   با یک عبارت زمانی، ب ”for“در بخش اول جمله، به دلیل وجود 

هاي درست نخواهند داشت. با توجه  جایی در بین پاسخ» 4و  3«هاي  باشیم، پس گزینه

 ”since“ال ؤباید در بخش دوم سـ » + حال کامل ”since“ساده +  ۀگذشت«به الگوي 

 )گرامر(   .”for“داشته باشیم نه 

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

 عمومی)(کتاب زرد   -72

 ) دوچرخه2 ) حمله  1

 )مکالمه( ) رابطه4 ) مأموریت3

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

 (کتاب زرد عمومی)  -73

 ) چرا که نه2 ) نه1

 )مکالمه( خوب  بسیار   )4 ) واقعا3ً

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

 (کتاب زرد عمومی)  -74

 ) خون2 ) عادت1

 )مکالمه( ) روغن4 روش، ادب) 3

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

 (کتاب زرد عمومی)  -75

 ) اعتیاد2 ) سبزي1

 )مکالمه( ) عضو4 ) خنده3

 (کتاب زرد عمومی)  -76

 ) خیال کردن   2 ) شنا کردن1

 )مکالمه( ) سفر کردن4 ) جلوگیري کردن، باز داشتن3

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

 (کتاب زرد عمومی)  -77

چرا نویسنده در پاراگراف اول به فشار خانواده، پتانسیل کسـب درآمـد و   «جمله: ترجمۀ 

 »کند؟ فرد اشاره می خودشخصی  ۀعالق

 »براي معرفی برخی از عواملی که بر روي انتخاب شغل یک بزرگسال تأثیر دارد.«

 )مطلب  درك( 

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

 (کتاب زرد عمومی)  -78

 »کند. اشاره می» تصمیم«در پاراگراف اول به » one« ةواژ«جمله: ترجمۀ 

 )مطلب  درك( 

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

 (کتاب زرد عمومی)  -79

 »؟نیستیک از جمالت زیر صحیح  بر طبق متن، کدام«جمله:  ترجمۀ

بـراي یـک    ،ل از اینکه فرد شروع به کاري بکند که واقعاً دوست داشته باشدتغییر شغل قب«

 )مطلب  درك(   »بزرگسال جوان بسیار غیرمحتمل است.

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

 (کتاب زرد عمومی)  -80

   .»رسانی کند این متن اصوالً قصد دارد اطالع«جمله:  ترجمۀ

 )مطلب  درك( 

 2زبان انگلیسی 
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 )2ریاضی و آمار (

 

 )محمد بحیرایی(  »4«گزینۀ  -81

+/متر  میلی  +
= =

40 30 10 80 26 6
3 3

 میانگین بارندگی 

+/گراد  درجۀ سانتی  +
=

15 20 30 21 6
3

 میانگین دما 

/ /− =26 6 21 6 5  مقدار عددي اختالف میانگین دما و میانگین بارندگی 

 )64و  63 يها ه، صفحآمار)، 2(ریاضی و آمار ( 
--------------------------------------------- 

 )نظم رحیم مشتاق(  »4«گزینۀ  -82

مساوي و مـنظم رخ   با فواصل ها در زمان آوري داده جمع» 4«فقط در گزینۀ 
 داده است، پس سري زمانی است.

 )65 و 64هاي  صفحه، آمار)، 2(ریاضی و آمار ( 
--------------------------------------------- 

 )نظم رحیم مشتاق( »2«گزینۀ  -83

 x + + + +
= =

2 3 4 5 6 4
5

 

yدرصد   + + + +
= =

19 28 39 49 55 38
5

 

)نقطۀ میانگین برابر است بـا:   , )4 معادلـۀ خـط   دسـت آوردن   بـراي بـه   38

 داریم: یابی برون

 y (x )−
− = −

−
55 3855 6

6 4
  

xدرصد y ( ) y / /=→ − = − ⇒ = + =7 1755 7 6 55 8 5 63 5
2

 

 )70تا  68هاي  صفحه، آمار)، 2(ریاضی و آمار ( 
--------------------------------------------- 

 )نظم رحیم مشتاق( »3«گزینۀ  -84

 داده شده بیابیم:از معادلۀ خط  10ها را در ساعت  ابتدا باید تعداد مشتري

 x y= ⇒ = × − = − =10 20 10 145 200 145 55  

 = − =58 55  یابی خطی درونخطاي  3

 )67 و 66هاي  صفحه، آمار)، 2(ریاضی و آمار ( 
--------------------------------------------- 

 )محمد بحیرایی( »1«گزینۀ  -85
 نامند. تکرار یک ویژگی را در سري زمانی الگو می

 )65، صفحۀ آمار)، 2(ریاضی و آمار ( 
--------------------------------------------- 

 )کورش داودي( »3«گزینۀ  -86
یـابی و   خط بسیار نزدیک هستند، پـس درون  به یک» 3«گزینۀ نقاط نمودار 

 پذیر است. یابی خطی بهتري امکان برون

 )70تا  68هاي  صفحه، آمار)، 2(ریاضی و آمار ( 

 )امیر زراندوز(  »1«گزینۀ  -87

دو نقطـۀ   معادلۀ خط گذرنـده از  پس ،باشد می 13و  11بین  ظهر 12ساعت 

( , )11 )و  108 , )13  نویسیم: را می 80

 
x

m

y (x )

y y=

− −
= = = −

−
− = − −

→ = − × + ⇒ =12

80 108 28 14
13 11 2

108 14 11

14 1 108 94

  

 = − =94 79   ⇒یابی  خطاي درون 15

 )67 و 66هاي  صفحه، آمار)، 2(ریاضی و آمار ( 

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

 )فاطمه فهیمیان(  »3«گزینۀ  -88

)نقاط  ابتدا معادلۀ خط گذرنده از , )6 )و  30 , k )−8 2  نویسیم: را می 6

 k k+ −
6 7 8
30 2 8 2 6  

 
x

k km k

y (k )(x )
y (k )(x )

k (k )( )
k k k k k

=

− − −
= = = −

−
⇒ − = − −
⇒ = − − +

→ + = − − +
⇒ + = − + ⇒ + = + ⇒ =

7

2 6 30 2 36 18
8 6 2

30 18 6
18 6 30

2 8 18 7 6 30
2 8 18 30 2 8 12 4

  

 است با: برابر شب 8در ساعت  ها عبور ماشینبنابراین تعداد 

 k − = × − =2 6 2 4 6 2  

 )67 و 66هاي  صفحه، آمار)، 2(ریاضی و آمار ( 

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

 )محمد بحیرایی(  »3«گزینۀ  -89

 
x

y

+ + + +
= = =

+ + + +
= = =

1 2 3 4 5 15 3
5 5

2 4 4 7 8 25 5
5 5

  

) نقاط خطی که از معادلۀ , )3 ) و 5 , )5  نویسیم: گذرد را می می 8

 
x

m

y (x ) y ( )=

−
= =

−

− = − → − = × −6

8 5 3
5 3 2

3 38 5 8 6 5
2 2

  

yمیلیارد تومان   /⇒ = 9 5  

=میلیون تومان /میلیارد تومان300 / /= − =9 5 9 2 0  یابی خطاي برون3

 )70تا  68 هاي ه، صفحآمار)، 2(ریاضی و آمار ( 

 ساعت
 ها تعداد عبور ماشین
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 )حمد بحیراییم( »1«گزینۀ  -90

 
x

y

+ + + +
= =

+ + + +
= =

2 3 4 5 6 4
5

3 7 4 6 5 5
5

 

) نقاط معادله خطی که از , )4 )و  5 , )2  نویسیم: گذرد را می می 3

 x

m

y (x ) y ( )
y

=

−
= = =

−

− = × − → − = −
⇒ = − + =

1

5 3 2 1
4 2 2

5 1 4 5 1 4
3 5 2

 

 )70تا  68 هاي ه، صفحآمار)، 2(ریاضی و آمار ( 
--------------------------------------------- 

 )کتاب آبی(  »2«گزینۀ  -91
قرار دارد معادله خطی که از دو نقطـۀ   95و  90هاي  بین سال 93چون سال 

( , )90 21 )و  /5 , )95  نویسیم: گذرد را می می 9

m −
= = − = −

−
21 5 9 12 5 2 590 95 5

/ /
/  

y (x ) y (x )− = − − ⇒ = − − +9 2 5 95 2 5 95 9/ /  

x
y ( )

=
→ = − − + = + =

93 2 5 93 95 9 5 9 14/  

 = − =15 6 14 1 6/  یابی  خطاي درون/

 )67 و 66هاي  صفحه، آمار)، 2(ریاضی و آمار ( 
---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی(  »4«گزینۀ  -92
3 ها عبارتند از: داده 6 5 4 4 8 6 5 3 6, , , , , , , , , 

 
3 6 5 4 4 8 6 5 3 6 50 5

10 10
x + + + + + + + + +
= = =

 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )× − + × − + × − + × − + −
σ =

2 2 2 2 2
2 2 3 5 2 4 5 2 5 5 3 6 5 8 5

10
 

 /× + × + × + × +
= = =

2 4 2 1 2 0 3 1 9 22 2 2
10 10

 

 /⇒ σ = 2 2 
 )65 تا 63هاي  صفحه، آمار)، 2(ریاضی و آمار ( 

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

 )کتاب آبی(  »4«گزینۀ  -93
یکنواخت است، پـس   12تا  10ها از ساعت  که تغییرات داده با توجه به این
)خطی که با دو نقطۀ  یابی خطی با پاره به کمک درون , )10 )و  25 , )12 31 

 11کننـدگان بـه بانـک را در سـاعت      توان تعـداد مراجعـه   می ،شود رسم می
 حدس زد. 

m بنابراین:   − −
= = =

− −
25 31 6 3
10 12 2

  

 y (x ) y ( )− = − ⇒ = − + =25 3 10 3 11 10 25 28  
 )68 ۀصفح، آمار)، 2(ریاضی و آمار ( 

 )کتاب آبی(  »3«گزینۀ  -94

شـنبه از   سـه روز هـاي فروختـه شـده در     دسـت آوردن تعـداد بطـري    براي به

کنیم و نقاط مربوط به دوشـنبه و چهارشـنبه را    یابی خطی استفاده می درون

)به صورت  , )3 )و  48 , )5  گیریم.  در نظر می 52

 m −
= = =

−
52 48 4 2
5 3 2

  

 y (t ) y (t )− = − ⇒ = − +48 2 3 2 3 48  

 t y ( )=→ = × − + =4 2 4 3 48 50  

 50 تقریبـاً  آینده نیز اگر مطـابق الگـوي ایـن هفتـه باشـد،      هفتۀبنابراین در 

 د. بطري آب به فروش خواهد رسی

 )67تا  65هاي  صفحه، آمار)، 2(ریاضی و آمار ( 

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

 )کتاب آبی(  »1«گزینۀ  -95

گوینـد.   یـابی مـی   هاي ثبت شده را بـرون  هاي قبل یا بعد از داده تخمین داده

 هـا تخمـین   یابی انجام شده است. در سایر گزینه برون» 1« ۀبنابراین در گزین

 یابی است. که درون گرفته استهاي ثبت شده انجام  هاي بین داده داده

 )68 ۀصفح، آمار)، 2(ریاضی و آمار ( 

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

 )کتاب آبی(  »3«گزینۀ  -96

یـابی   هـاي ثبـت شـده را بـرون     هاي قبل یا بعـد از داده  تخمین اطالعات داده

 گویند. می
 هاي دیگر: هتشریح گزین

یـابی   تخمین دماي فردا براساس دمـاي پـنج روز گذشـته بـرون    »: 1«گزینۀ 

 است.

تخمین نرخ تورم در سال آینده به کمـک نـرخ تـورم سـه سـال      »: 2«گزینۀ 

 گویند. یابی می گذشته را برون

 الگوي دماي بدن یک فرد سالم در شبانه روز غیرخطی است.»: 4«گزینۀ 

 )68تا  66هاي  صفحه، ارآم)، 2(ریاضی و آمار ( 

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

 )کتاب آبی(  »2«گزینۀ  -97

 ،خـواهیم تخمـین بـزنیم    صـبح را مـی   11هـا در سـاعت    چون تعداد مشتري

)گذرنده از دو نقطۀ  خطمعادلۀ  , )10 )و  60 , )12  نویسیم: را می 54

 : m −
= = = −

− −
60 54 6 3
10 12 2

 خط  شیب

 : y (x )− = − −54 3  خط معادلۀ12

 x y ( ) y ( )=→ − = − − ⇒ − = − × −11 54 3 11 12 54 3 1 

 y⇒ = + =3 54 57 

 )67تا  63هاي  صفحه، آمار)، 2(ریاضی و آمار ( 
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 )کتاب آبی(  »2«گزینۀ  -98
 آوریم: دست می ابتدا نقطۀ میانگین را به

 x + + + +
= = =

1 2 3 4 5 15 3
5 5

 

 y + + + +
= = =

14 20 18 25 23 100 20
5 5

 

)معادلۀ خطی که از نقطۀ میانگین  , )3 )آخر   و نقطۀ20 , )5 گـذرد   مـی  23
 نویسیم: را می

 : m −
= =

−
23 20 3
5 3 2

 شیب خط

 : y (x )− = −
323 5
2

 خط معادلۀ

xرا به ازاي  yمقدار  =  آوریم: دست می به 6

 y ( ) y /− = − ⇒ = + =
3 323 6 5 23 24 5
2 2 

 
/< <24 24 5 25 

 )68تا  63هاي  صفحه، آمار)، 2(ریاضی و آمار ( 
---------------------------------------------- 

 )کتاب آبی(  »2«گزینۀ  -99
a)دو نقطۀ  ابتدا معادلۀ خطی که از , )+ 2 )و  16 , )10  نویسیم: گذرد را می می 20

 : m
a a
−

= =
− − −

20 16 4
10 2 8

 شیب خط

 : y (x )
a

− = −
−
420 10

8
 خط معادلۀ

x y ( ) y
a a

=→ − = − ⇒ − =
− −

11 4 420 11 10 20
8 8

 

xیابی در  تخمین زده شده به کمک برون مقدار =  است، پس: 24برابر  11

 a
a a

− = ⇒ = ⇒ − =
− −
4 424 20 4 32 4 4

8 8
 

 a⇒ = 7 
 a = × =3 3 7 xمقدار واقعی در : 21 = 11 
 = − =24 21  یابی خطاي برون3
 )68تا  63هاي  صفحه، آمار)، 2(ریاضی و آمار ( 

---------------------------------------------- 
 )کتاب آبی(  »1«گزینۀ  -100

 آوریم: دست می ابتدا نقطۀ میانگین را به

 x + + + +
= =

1380 1375 1370 1365 1360 1370
5

 

 y + + + +
= = =

8 6 10 5 6 35 7
5 5

 

 نویسیم: گذرد را می معادلۀ خطی که از نقطۀ میانگین و نقطۀ اول می
 ( , ), ( , )1360 6 1370 7 

 m −
= =

−
7 6 1

1370 1360 10
 

 xy (x ) y ( )=− = − → − = −13501 16 1360 6 1350 1360
10 10

 

 y ( ) y⇒ − = × − ⇒ = − =
16 10 6 1 5

10 
 )68تا  63هاي  صفحه، آمار)، 2(ریاضی و آمار ( 

 )2علوم و فنون ادبی (
 

 

 )نیا اعظم نوري( »1«گزینۀ  -101
سروده شده اسـت  » مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن«در وزن » 1«گزینۀ بیت 

 که وزنی دوري است.
 هاي دیگر: گزینه تشریح
 فعالتن فعالتن فعالتن فعلن»: 2«گزینۀ 
 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلنمفاعیلن »: 3«گزینۀ 
 مستفعلن مستفعلن مستفعلنمستفعلن »: 4«گزینۀ 

 )94 تا 90 هاي ه، صفحموسیقی شعر)، 2(علوم و فنون ادبی ( 
---------------------------------------------- 

 )ا رحمانیروی( »3«گزینۀ  -102
 باشد. فعالتن فعالتن فعلن می فاعالتن» 3«وزن بیت گزینۀ 

 ها :  وزن سایر گزینه
   مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن»: 1«گزینۀ 
  مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن»: 2«گزینۀ 
  ن مفعول فاعالتنمفعول فاعالت»: 4«گزینۀ 

 )93تا  91هاي  ، صفحهموسیقی شعر)، 2(علوم و فنون ادبی ( 
---------------------------------------------- 

 )مهناز شریفی( »3«گزینۀ  -103
» مستفعلن مستفعلن مسـتفعلن مسـتفعلن  «همسانِ از وزن واژة » الف«بیت 

 باشد. ساخته شده است و دوري نمی
ــاعیلن « ة همســان ژاز وزن وا» ب«بیــت  ــاعیلن مفــاعیلن مف » مفــاعیلن مف

 باشد. تشکیل شده است که این وزن اگرچه همسان است اما دولختی نمی
 هاي دیگر: تشریح گزینه

ــۀ  ــت »: 1«گزین ــیِ  از وزن واژة» پ«بی ــن «همســان دو لخت ــاعلن فعالت مف
 ساخته شده است.  » مفاعلن فعالتن

ــۀ  ــت »: 2«گزین ــیِ از وزن واژة همســان » ت«بی ــن «دو لخت ــاعلن فعالت مف
 ساخته شده است.  » مفاعلن فعالتن

مفـاعلن  «  :دارنـد  در این گزینه هر دو بیت وزن دوري یکسـانی »: 4«گزینۀ 
 »فعالتن مفاعلن فعالتن

 )94تا  90هاي  صفحه، موسیقی شعر)، 2فنون ادبی ((علوم و  
---------------------------------------------- 

 )جعفري سعید( »4«گزینۀ  -104
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن»: 4«وزن بیت گزینۀ 

 هاي دیگر: تشریح گزینه
 / مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن»: 1«گزینۀ 

 / مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن»: 2«گزینۀ 
 / مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن»: 3«گزینۀ 

 )94تا  90هاي  صفحه، موسیقی شعر)، 2(علوم و فنون ادبی ( 
---------------------------------------------- 

 )نژاد طباطبایی سادات عارفه( »2«گزینۀ  -105
 مفاعیلن است. مفاعیلن مفاعیلنمفاعیلن  »2«گزینۀ وزن بیت 

 هاي دیگر: تشریح گزینه
 مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن »:1«گزینۀ 
 علن مفتعلن فاعلنامفتعلن ف »:3«گزینۀ 
 مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن »:4«گزینۀ 

 )94تا  90هاي  صفحه، موسیقی شعر)، 2(علوم و فنون ادبی ( 
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 پور)خان(سپهر حسن »4«گزینۀ  -106

مجـاز از  » دم«کنایه از انتظار داشـتن و  » چشم داشتن«، »4«در بیت گزینۀ 
 سخن است.

 هاي دیگر:تشریح گزینه

 .کنایه از تحمل غم است» بار غم بردن»: «1«گزینۀ 
 مجاز از پیري است.» موي سفید»: «2«گزینۀ 
 مجاز از اندیشه است.» سر»: «3«گزینۀ 

 )99تا  97هاي  )، بیان، صفحه2(علوم و فنون ادبی ( 
---------------------------------------------- 

 (حمید محدثی) »1«گزینۀ  -107
 .در این بیت کنایه به کار نرفته است

 هاي دیگر: تشریح گزینه

 »آب شدن دل« »:2«نۀ گزی
 »سوزن از کاهدان جستن« »:3«گزینۀ 
 »بر در و دیوار زدن« »:4«گزینۀ 

 )99تا  97هاي  )، بیان، صفحه2(علوم و فنون ادبی ( 
---------------------------------------------- 

 (حمید محدثی)   »4«گزینۀ  -108

 کنایه: چشم داشتن / تشبیه: دل قطره اشکی گردد.
 )99تا  96هاي  )، بیان، صفحه2(علوم و فنون ادبی ( 

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

 (حمید محدثی) »2«گزینۀ  -109

 بیت الف) قلم مجاز از فرمان
 تشبیه است. »چو شمع«بیت ب) 

 بیت پ) دختر رز کنایه از می است.
 )ترکیبی)، بیان، 2(علوم و فنون ادبی ( 

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

 )موسی اکبري(   »3«گزینۀ  -110
 »مجنونچو «و » چو فرهاد«بیت الف: تشبیه 

 »دوختنلب بر«و » جان به لب رسیدن« :بیت ب: کنایه

 بیت ج: تشخیص: مست شدن باده
 مجاز از مردم شهر است.» شهر«بیت د: مجاز: 

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

 )2شناسی ( جامعه

 

 )فرهاد تراز( »4« ۀگزین -111
اغلـب در رویـارویی بـا بلـوك غـرب       ،بخش در قرن بیسـتم  هاي آزادي انقالب

 گرفتند. شکل می

 شد. تمدنی و فرهنگی جدید بندي قطب انقالب اسالمی منجر به یک
 آغاز نشد.انقالب اسالمی با حرکت حزب یا گروهی خاص 

 )124و  123ي      ها ، صفحهبیداري اسالمی و جهان جدید )،2شناسی ( جامعه( 

 (ارغوان عبدالملکی) »3« ۀگزین -112
 نیازهاي تأمین براي خود، معنوي و معرفتی هايبحران از نظر صرف غرب، دنیاي

 اسـالم  جهـان  در کـه  است مستقلی حرکت با مقابله از ناگزیر و سیاسی اقتصادي
 دهد:می انجام را زیر هايمنظور فعالیت این به و است فتهگر شکل

 در چـه آن ماننـد  مسـتقیم؛  حضـور  طریـق  از سیاسـی  و نظـامی  مقابلـۀ  -
 .است رخ داده عراق و افغانستان

 چـه آن ماننـد  المللیبین هايسازمان طریق از اقتصادي تحریم و محاصره -
 .دهدمی ایران انجام به نسبت

 خـأل  اشـباع  بـراي  غربی کشورهاي در سکوالر و کاذب يهامعنویت تبلیغ -
 .غرب معنوي فرهنگ

 دهیسازمان طریق از اسالمی فرهنگ از عقالنی غیر و خشن تصویرسازي -
 .وهابی تروریستی هايدهی جریانشکل و
 .اسالمی در مقابل انقالب آمریکایی اسالم از حمایت و اسالم از سکوالر تفسیرهاي -
 .اسالم جهان فرهنگی حرکت برابر در جانبه همه ايانهرس جنگ مدیریت -
 .اسالم جهان تضعیف براي مذهبی و ايفرقه اختالفات ایجاد -
 )136و  135هاي      ، صفحهبیداري اسالمی و جهان جدید )،2شناسی ( جامعه( 

---------------------------------------------- 
 (اعظم رجبی) »3«گزینۀ  -113

ــد.  ســالمی بــه دنبــال اصــالح رفتــار دولــت بیــدارگران ا هــاي اســالمی بودن
 فرهنـگ  بـه  و پیوسـتن  اسـالمی  فرهنگ از گذر در را منورالفکران، بیداري

 روشنگري مدرن و آدمیت به را اومانیسم ایران، در آنان کردند. می معنا غربی
 .خواندنـد  منورالفکر را خود دلیل همین به و کردند ترجمه منورالفکري به را

 و مکاتـب  از کـه  اسـت  هایی ارزش و باورها اي از روشنفکري التقاطی، آمیزه
 هم کنار در ناسازگار صورتی به و شوند می گردآوري مختلف هاي بینی جهان

 شوند.   چیده می
 معنـا  بی اسالمی ملت و امت منورالفکران مفهوم وگرا  براي روشنفکران غرب

 غرب گرایانه قوم سیاسی که اندیشۀ مناسیونالیس به مقابل، در و بود منفور یا
 بودند. آورده روي بود، متجدد

 )113تا  111هاي صفحه، بیداري اسالمی و جهان جدید)، 2شناسی ( (جامعه 
---------------------------------------------- 

 (اعظم رجبی) »2«گزینۀ  -114
 رد اصـالحات  ضـرورت  از نخسـت  هـاي  قـدم  در کـه  گـرا  غـرب  منورالفکران

 حمایـت  بـا  نهایـت  در گفتنـد؛  می سخن خود کشورهاي اسالمی هاي دولت
 دادند. تشکیل خود جوامع را در سکوالر هاي حکومت غربی، کشورهاي

 )113صفحۀ ، بیداري اسالمی و جهان جدید)، 2شناسی ( جامعه( 
---------------------------------------------- 

 (آزیتا بیدقی) »2«گزینۀ  -115
 بازگشت به اسالم ←ول عبارت ا

 انقالب اسالمی ←عبارت دوم 
 موفقیت انقالب اسالمی ایران و پیامدهاي جهانی آن ←عبارت سوم 

 )135و  134، 133، 130هاي  صفحه، بیداري اسالمی و جهان جدید)، 2شناسی ( (جامعه 
---------------------------------------------- 

 (آزیتا بیدقی) »3«گزینۀ  -116
 ایران انقالب اسالمی ←رت اول عبا

 فرانسهانقالب  ←عبارت دوم 
 بخش هاي آزادي انقالب ←عبارت سوم 

 اکتبر روسیه  انقالب ← چهارمعبارت 
 )128صفحۀ ، بیداري اسالمی و جهان جدید)، 2شناسی ( (جامعه 
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 (ارغوان عبدالملکی)   »3«گزینۀ  -117

مناسـبات  « ۀغلب در حاشـی فقاهت و عدالت دو مفهوم برتر فرهنگ اسالمی، ا
 .ندمهجور و ناتوان باقی مانده بود» هاي قومی قدرت

به دلیل وابسـتگی بـه کشـورهاي اسـتعمارگر،      گرا حکومت منورالفکران غرب
 ساخت. استقالل سیاسی و اقتصادي جوامع اسالمی را مخدوش می

 موضـع  از خوردنـد،  مشـروطه  در که شکستی از بعد مشروطه دینی رهبران
 در موضـع  ایـن  و بازگشـتند  منفـی  مقاومـت  بـه موضـع   آمیزرقابت تفعالی

 یافت. ادامه اسالمی انقالب شروع تا شیعه مرجعیت
 )121و  114 ،110هاي صفحه، بیداري اسالمی و جهان جدید )،2شناسی ( جامعه( 

---------------------------------------------- 
 (ارغوان عبدالملکی) »1«گزینۀ  -118

» جنـبش عدالتخانــه «و » جنـبش تنبـاکو  «، »هـاي جهادیـه  رسـاله تـدوین  «
آمیـز اصـالحی و انقـالب    ترتیب از مصادیق مقاومت منفی، فعالیـت رقابـت   به

 .هستنداجتماعی 
 )121صفحۀ ، بیداري اسالمی و جهان جدید)، 2شناسی ( (جامعه 

---------------------------------------------- 
 ضري)(الهه خ  »2«ي  گزینه -119

 انجام غربی کشورهاي جایگاه به رسیدن ۀبهان به پیشین نظم ریختن هم در
 بـه  شـدن  نزدیـک  و رسـیدن  جـاي  بـه  کشـورها  این عمل، در اما شود؛می

 را اسـتعمارزده  و پیرامونی کشورهاي خصوصیات همچنان غربی، کشورهاي
   .دارند

ر دینـی و  حاکمان سکوالر در کشورهاي مسلمان در جهت از بین بردن مظاه
اسالمی و حذف ساختارهاي اجتماعی پیشین و ایجاد ساختارهاي اجتمـاعی  

 کردند. اقدام می ،استعماري جدید
هاي  به دلیل وابستگی به کشورهاي استعمارگر، مقاومت گرا منورالفکران غرب

 کردند. براي حفظ هویت اسالمی خود را سرکوب می مردمی
 )114 و 113هاي           صفحه، و جهان جدید بیداري اسالمی )،2شناسی ( جامعه(  

---------------------------------------------- 
 (ارغوان عبدالملکی) »2«گزینۀ  -120

 را اسرائیل غاصب دولت بودند، غرب بلوك نفوذ زیر که کشورهایی از بخشی
 بخشـی  داشـتند. برمی گام آن با سازش جهت در یا شناختندرسمیت می به

 را مقاومت و پایداري بهۀج بودند، بلوك شرق ۀحاشی در و نفوذ زیر که دیگر
 ملحـق  بخـش اخیـر   به ناگزیر فلسطینی مبارز هايگروه و دادندمی تشکیل

 دیگر تعدادي و مارکسیستی هویت ،فلسطینی هايگروه از تعدادي. شدندمی
 ديالحـا  هویـت  با مارکسیستی هايگروه .داشتند هاي ناسیونالیستیاندیشه

 و نبودنـد  معنـوي قائـل   و دینـی  اعتقـادات  و باورهـا  بـراي  جایگـاهی  خود،
 .پذیرفتند می عربی، ايپدیدهبه عنوان  را اسالم ناسیونالیستی، هاي گروه

 بود. آمده در غرب و شرق بلوك تقابل هايعرصه از یکی صورت به فلسطین
 و نگلسـتان ا و آمریکـا  آشـکار  مالی هايحمایت و باتسلیحات اسرائیل دولت
 روسـی  هـاي سـالح  بـا  مقابل ۀجبه و شدمی تجهیز اروپایی کشورهاي دیگر
  .جنگیدمی

 مـدرن  هـاي انقـالب  از بدلی تقلیدهاي بیستم، قرن بخشآزادي هاي انقالب
 .بودند

 )130 و 129 ،128 ي     ها صفحه ،بیداري اسالمی و جهان جدید )،2شناسی ( جامعه( 

 فلسفه     
 

 

 

 نژاد) (فرهاد علی »1«گزینۀ  -121

سقراط استاد افالطون بوده است و ارسطو بعد از او و افالطون فلسفۀ خـود را  
 بنیان نهاد.

 )85و  84هاي   ، صفحهنخستین فالسفۀ یونان(فلسفه،  
---------------------------------------------- 

 نژاد) (فرهاد علی   »1«گزینۀ  -122

حرکـات  «درصـدد اسـت تـا    » شناس طبیعت«ارسطو به عنوان یک فیلسوف 
 را توجیه عقالنی کند.»  طبیعی

 )85 ۀصفح، نخستین فالسفۀ یونان(فلسفه،  
---------------------------------------------- 

 (الهه خضري) »2«گزینۀ  -123

گونه که قصد و نیت، ضامن حرکت یک انسـان بـراي بـه دسـت آوردن      همان
اشیا است به سوي باالترین  ةماد چیزي است، میل طبیعی هم ضامن حرکت

که علت مـادي بـه    توانند برسند؛ پس براي این صورت و فعلیتی که به آن می
فعلیت نائل شود، عـالوه بـر دخالـت یـک علـت فـاعلی خـارجی و یـا          ۀمرحل

 طبیعت درونی، به علت غایی نیز نیاز دارد.
 )94 و 93، 89، 85ي  ها   صفحه، نخستین فالسفۀ یونان(فلسفه،  

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

 (موسی اکبري)   »2«گزینۀ  -124

ــه و اصــل    ــالم طبیعــت یــک عامــل آگاهان ــراي ارســطو علــت غــایی در ع ب
اي است که چه در میان جمادات و چه در میان جانـداران اعـم    دهنده سازمان

در نظـام  نظم و همـاهنگی و هدفـداري را    واز نباتات و حیوانات، وجود دارد 
 کند. طبیعت تأمین می

 )94و  93ي  ها   صفحه، نخستین فالسفۀ یونان(فلسفه،  
---------------------------------------------- 

 )92خارج از کشور (   »1«گزینۀ  -125

آن عامل خارجی است که در حرکـت و  » معموالً«از نظر ارسطو، علت فاعلی 
ارجی براي ما محسوس نیسـت و از  تغییر اشیاء مؤثر است. گاهی این علت خ

» طبیعت جسـم «گیرد که آن را  نشأت می ،قوایی که درون خود اجسام است
 نهند. نام می

 )91و  90هاي  صفحه، نخستین فالسفۀ یونان(فلسفه،  
---------------------------------------------- 

 )91خارج از کشور ( »4«گزینۀ  -126

فعلیتـی اسـت کـه یـک شـیء بـالقوه در       در نظر ارسطو علت صوري، همـان  
 آورد. مراحل حرکت خود به دست می

 )92 حۀصف، نخستین فالسفۀ یونان(فلسفه،  
---------------------------------------------- 

 )الهه خضري(   »3«گزینۀ  -127

 لت اخالقی یک امر عادتی و ناشی از تهییج احساسات نیست.یفض
 )98، صفحۀ (فلسفه، نخستین فالسفۀ یونان 
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 (حمید محدثی)   »3«گزینۀ  -128

تر شدن به این منبع نـور (احـد) را    از نظر افلوطین، روح انسان توانایی نزدیک
توانیم بـه   داراست و فقط با نزدیک شدن به این سرچشمۀ نور است که ما می

اي خـود را در میـان آن همـه     بیم و لحظـه ترین معماي حیات دست یا بزرگ
 روشنایی احساس کنیم.

 )109 و 108هاي  هصفح(فلسفه، نخستین فالسفۀ یونان،  
---------------------------------------------- 

 (الهه خضري)   »2«گزینۀ  -129

پذیرد؛ لـذا   به عقیدة رواقیون، سرنوشت انسان امري حتمی است و تغییر نمی
اي نباید برآشـفته   سختی را در زندگی قبول کرد و از هیچ حادثهباید هرگونه 

 )105 ۀصفح(فلسفه، نخستین فالسفۀ یونان،   شد.
---------------------------------------------- 

 )موسی اکبري(   »1«گزینۀ  -130

 داد. را بر هر چیز دیگر ترجیح می» گی دور از جنجال و هیاهودزن«اپیکور 
 )106 ۀصفحن فالسفۀ یونان، (فلسفه، نخستی  

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

 شناسی روان

 

 پرست) (نسرین حق  »3«گزینۀ  -131

هاي ایـن علـم    شناسی است که از یافته اي از روان ، شاخهشناسی سالمت روان
 شناسـی  رواندر بـرد.   مـی هاي جسمی بهـره   براي پیشگیري و درمان بیماري

اد بر این است که بیماري یا سالمت دو جنبه جداگانه نیسـتند،  سالمت، اعتق
 بلکه از سالمت کامل تا مرگ، یک پیوستار وجود دارد.

 )190و  189 هاي ه، صفحشناسی سالمت روانشناسی،  (روان 
---------------------------------------------- 

 پرست) (نسرین حق  »4«گزینۀ  -132

 ؛ مـثالً هاي جسمانی مـؤثر اسـت   یجاد انواع بیماريبرخی از مسائل روانی در ا
 فشار کاري زیادقلبی به دلیل  هاي ابتال به بیماري

ماننـد   ؛کند عوارض و مشکالت روانی ایجاد میهاي جسمانی  برخی از بیماري
 ام اسبیماري افسردگی در نتیجۀ ابتال به 

 )191 ۀ، صفحشناسی سالمت روانشناسی،  (روان 
---------------------------------------------- 

 )پرست نسرین حق(  »4«گزینۀ  -133

کنند کـه   شناسان سالمت در سبک زندگی افراد به سه مورد مهم اشاره می روان
 .هاي مقابله با آن اند از: تغذیه، ورزش و فشارهاي روانی و روش عبارت

 )193، صفحۀ شناسی سالمت روانشناسی،  (روان 
---------------------------------------------- 

 )احمدي(مریم   »3«گزینۀ  -134

کننـد، معمـوالً از موقعیـت     هاي ناسازگارانه اسـتفاده مـی   افرادي که از مقابله
کننـد، خـود و دیگـران را بـه خـاطر مشـکل        اجتناب کرده یا آن را انکار مـی 

   .شوند پرخاشگر و یا افسرده و منفعل می ،کنند، عصبانی سرزنش می
 )203و  201 هاي هصفح، شناسی سالمت روانناسی، ش (روان 

 باطن) (مهدي خوش  »3«گزینۀ  -135

 هاي دیگر: تشریح گزینه

 پردازد.  منفی میروانی  به فشارعمدتاً شناسی سالمت  روان»: 1«گزینۀ 

 دهد.  می هاي رفتاري را ارتقا فشار روانی مثبت واکنش »:2«گزینۀ 

   هاي فشار روانی مثبت است.  عملکرد هشیارانه از پیامد »:4«گزینۀ 

 )196 و 195هاي  صفحه، شناسی سالمت روانشناسی،  (روان 

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

 )احمديمریم (   »2«گزینۀ  -136

هاي مقابلۀ سازگارانه با فشار روانی، مشورت و راهنمـایی گـرفتن از    یکی از نمونه

وزي که از قبـول نشـدن در کنکـور آن قـدر     آم دیگران است. به طور مثال دانش

تحت فشار روانی باشد که حتی نتواند براي شناسایی منبع فشـار تمرکـز کنـد،    

 بهتر است از معلمان یا مشاوران راهنمایی بگیرد.

 )200صفحۀ ، شناسی سالمت روانشناسی،  (روان 

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

 )ابراهیمیمریم (   »2«گزینۀ  -137

رو شدن با موقعیت، فرد ابتدا براساس برداشـت اولیـه خـود، آن را     هنگام روبه

 ؟کند پرسد: آیا خطري مرا تهدید می کند و از خود می ارزیابی می

 )198صفحۀ ، شناسی سالمت روانشناسی،  (روان 

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

 )مهسا عفتی(   »2«گزینۀ  -138

حاصـله از جـدایی   م براي فراموشی و رهایی از هیجانات منفی فشـار روانـی   بهنا

کـه   ،کند بخش، مواد اعتیادآور یا سیگار استفاده می والدین خود از داروهاي آرام

تري را ایجاد کـرده   کند، بلکه فشارهاي بزرگ نه تنها کمکی به کنترل فشار نمی

 و بر سالمتی فرد نیز تأثیر مخرب دارد.  

 )202صفحۀ ، شناسی سالمت روانشناسی،  (روان 

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

 )مهسا عفتی(  »3«گزینۀ  -139

هـاي سـازگارانه در    تنفس عمیق و خواندن یک بیـت یـا یـک جملـه از روش    

هاي بلندمـدت بـراي مقابلـه بـا      هوازي از روشهاي  ورزشانجام مدت و  کوتاه

 باشند.   استرس و فشار روانی می

 )203صفحۀ ، شناسی سالمت روانشناسی،  (روان 

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

 )زهرا جمالی(   »2«گزینۀ  -140

مـذهب بـر   ثیر أتهاي مستقیم  شرکت در مراسم مذهبی و توکل به خدا از راه

 .باشد ثیر میأهاي غیر مستقیم این ت سالمت، و سبک زندگی سالم، از راه

 )204 و 203هاي  هصفح، شناسی سالمت روانشناسی،  وان(ر 
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 )1ریاضی و آمار (
 
 

 

 )نظم رحیم مشتاق( »1«گزینۀ  -141
 x= +50000  ریزي بتنمکعب متر  xهزینۀ  400
 x( x)=  زيری بتنمکعب  متر xدرآمد  2400−

 
P(x) x( x) ( x)

P( ) ( ) ( )

= − − +

⇒ = × − − + ×
80000

2400 50000 400

200 200 2400 200 50000 400 200


  

= تومان  × − = − =200 2200 130000 440000 130000 310000 
 )84 تا 77هاي  ، صفحهتابع)، 1(ریاضی و آمار ( 

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

 نظم) (رحیم مشتاق »4«گزینۀ  -142

y طول رأس سهمی ax bx c= + bx برابر 2+
a
−

=
2

در نتیجـه:  اسـت   

b ( )x
a ( )
− − −

= = =
×

4 1
2 2 2

 بنابراین: ،

 x , y ( ) ( ) k
k k

= = ⇒ = × − × +
⇒ = − + ⇒ =

21 7 7 2 1 4 1
7 2 4 9

  

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

 نظم) (رحیم مشتاق »2«گزینۀ  -143
اي  نـدة جنبـه  اي عددي کـه توصـیف کن   آمارة نمونه عبارت است از مشخصه

 آید. هاي نمونه به دست می خاص از نمونه است و از داده
 )93صفحۀ هاي آماري،  )، کار با داده1(ریاضی و آمار ( 

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

 نظم) (رحیم مشتاق »2«گزینۀ  -144
Qطول دامنۀ میان چارکی در واقع همان  Q−3 و  Q3بنـابراین   .اسـت  1

Q1 کنیم: ها را از کوچک به بزرگ مرتب می یابیم. ابتدا داده را می 

 

Q Q

, , , , , , , , , ,

= =
↓ ↓ ↓

4 121 3

3 3 4 7 7 8 9 11 12 15 16  
 Q Q− = − =3 1 12 4 8  
 )121 تا 118هاي  هصفح، ها نمایش داده)، 1(ریاضی و آمار ( 

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

 )محمد بحیرایی( »2«گزینۀ  -145
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 .گویند واحدهاي آماري را جامعۀ آماري می کلمجموعۀ  »:1«گزینۀ 
ها نیازمند دقت زیـادي باشـد روش مشـاهده     آوري داده اگر جمع»: 3«گزینۀ 

 مناسب نیست.
یرهایی کـه بـا واژه تعـداد شـروع     اغلب متغیرهاي فیزیکی و متغ»: 4«گزینۀ 

 شوند جز متغیرهاي کمی نسبتی هستند. می
 )94 و 92 ،87هاي  هاي آماري، صفحه )، کار با داده1(ریاضی و آمار ( 

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

 )مهسا عفتی( »2«گزینۀ  -146

 x y / x y x y+ + +
= ⇒ = + + ⇒ + =

2 9 4 5 18 11 7
4

 

 x y y x y= + + + + = + +6 3 2 13 19 3  ها مجموع داده 3

 


(x y)+ +
= = =

7
19 3 40 10

4 4
 میانگین 

 )100و  99هاي  هاي آماري، صفحه )، کار با داده1(ریاضی و آمار ( 

 )امیر زراندوز( »2«گزینۀ  -147

 , , , , ,6 13 17 18 23 25 

 + + + + +
= = =

18 13 6 23 17 25 102 17
6 6

 ها میانگین داده 

 /+
= =

17 18 17 5
2

   میانه 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )− + − + − + − + − + −
=

2 2 2 2 2 26 17 13 17 17 17 18 17 23 17 25 17
6

 انحراف معیار 

 = =
238 119

6 3
 

 است. 7و  6انحراف معیار عددي بین 
 )105 تا 99هاي  هاي آماري، صفحه )، کار با داده1(ریاضی و آمار ( 

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

 )امیر زراندوز( »1«گزینۀ  -148

 
x x x x x

x

+ + + +
= ⇒ = + ⇒ =

⇒ =

5 7 13 11 2 10 36 9 36
5

4
  

 =   ⇒میانگین  8

+ + + +
= = = =

2 2 2 2 23 1 4 5 3 60 12 2 3
5 5

 انحراف معیار 

 )104و  100، 99هاي  هاي آماري، صفحه )، کار با داده1(ریاضی و آمار ( 
--------------------------------------------- 

 )امیر زراندوز( »4«گزینۀ  -149
دهـد حـاال بـا     متغیـر را نشـان مـی    3زمان، مقـادیر   حبابی به طور همنمودار 

دانستن تعداد متغیرها، زاویـۀ بـین هـر دو شـعاع متـوالی در نمـودار راداري       
 آوریم: دست می مربوطه را به

 = = =
0 0

0360 360 120
3

 زاویۀ بین هر دو شعاع متوالی 

 )128 تا 122هاي  ، صفحهها نمایش داده)، 1(ریاضی و آمار ( 
--------------------------------------------- 

 )کورش داودي( »2«گزینۀ  -150

 =  عدد روي محور دقت 100×

 = ×20 100
18

 

 /×
= =

20 18 3 6
100

 ⇒راننده  دقت رةنم 

 =  عدد روي محور هوشیاري 100×

 = ×70 100
17

  

 /×
= =

70 17 11 9
100

 ⇒راننده  هوشیاري ةنمر 

 / / /⇒ + =3 6 11 9 15 5  
 )128 تا 125هاي  ، صفحهها نمایش داده)، 1(ریاضی و آمار ( 

 میانه

 تعداد متغیرها

 راننده نمرة دقت
 دقت ةبیشینۀ نمر

 راننده نمرة دقت

 راننده نمرة هوشیاري
 هوشیاري ةبیشینۀ نمر       

 راننده نمرة هوشیاري
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 اقتصاد
 
 

 )زاده منصوره حاجی( »1«گزینۀ  -151
تقاضاي کـل در اقتصـاد،   الف) سیاست مالی انقباضی در مواقع تورم با کاهش 

 شود. می يموجب ثبات اقتصاد
 است. تشکیل شدهدولت درآمدها و مخارج از دو ابزار هاي مالی  ب) سیاست

 )95 صفحۀ، دولت و اقتصاد(اقتصاد،   
---------------------------------------------- 

 (فاطمه فهیمیان) »3« گزینۀ -152
، جـدا شـدن از   1357تـا   1300 هاي در سالعمدة اقتصاد ایران الف) ویژگی 

 هویتی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و دینی خود بود.ابعاد 
 ضوابط زیر استوار است: اساس قانون اساسی بر 43ب) اصل 

همـه بـه    تأمین شرایط و امکانـات کـار بـراي    -2تأمین نیازهاي اساسی،  -1
تنظیم برنامۀ اقتصادي کشور به صـورتی   -3منظور رسیدن به اشتغال کامل، 

که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد عالوه بر تالش شـغلی،  
فرصت و توان کافی براي خودسازي معنوي، سیاسـی و اجتمـاعی و شـرکت    

رعایـت   -4فعال در رهبري کشور و افـزایش مهـارت و ابتکـار داشـته باشـد.      
آزادي انتخــاب شــغل و عــدم اجبــار افــراد بــه کــاري معــین و جلــوگیري از 

منع اضرار بـه غیـر و انحصـار و احتکـار و ربـا و       -5کشی از کار دیگري،  بهره
شئون مربوط به  ۀمنع اسراف و تبذیر در هم -6دیگر معامالت باطل و حرام، 

اسـتفاده از   -7خدمات، گذاري، تولید، توزیع و  اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه
علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیـاج بـراي توسـعه و پیشـرفت     

 -9اقتصادي بیگانه بـر اقتصـاد کشـور،     ۀجلوگیري از سلط -8اقتصاد کشور، 
تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزي، دامی و صنعتی کـه نیازهـاي عمـومی را    

 برهاند.  برساند و از وابستگی تأمین کند و کشور را به مرحلۀ خودکفایی
ج) دولتی شدن بیش از حـد اقتصـاد ایـران در پایـان حکومـت پهلـوي و بـا        

هـاي اول بعـد از پیـروزي     شکل گرفـت. در سـال   »افزایش درآمدهاي نفتی«
 -1 ولت و حضور آن در اقتصاد افـزایش یافـت:  دنقش انقالب نیز به دو دلیل 

ادارة تعـداد   ،هـاي اقتصـادي   ز فعالیتبه دنبال اعالم قانون ملی شدن بعضی ا
تجاري به دولت سپرده شـد.   -و مؤسسات تولیدي ها  قابل توجهی از کارخانه

ســهم دولــت در اقتصــاد در وضــعیت جنگــی در همــۀ کشــورها افــزایش  -2
 یابد. می

 )133 و 132 ،130، 129، 127هاي  ، صفحهاقتصاد ایران(اقتصاد،   
---------------------------------------------- 

 )(مهسا عفتی »4«گزینۀ  -153
هـاي تجـارت و خطـر حملـه و      هاي مناسب باعث افـزایش هزینـه   الف) نبود راه
 ها بوده است. ولتناامنی و ضعف د موانع قانونی،از آثار  و راهزنان هجوم دزدها

میالدي و سـپس   13-12ر قرون ب) انقالب دریانوردي ایرانیان و مسلمانان د
، حمل و نقل ریلی و هوانوردي و بخارو پیدایش صنعت  15در قرن یان اروپای

هـا،   دانش فنی بشر، وجود امنیـت نسـبی در سـرزمین   به دنبال آن، پیشرفت 
هـاي   موجـب شـد هزینـه    ،المللـی  هاي مناسب و مقررات مورد قبول بـین  راه

 تجارت نه تنها در داخل مرزها بلکه در خارج از آن نیز کاهش یابد.
شـود   و امکانات طبیعی موجود یا فناوري در هر کشور سبب مـی  ج) موقعیت

 بپردازند. یه ساکنان آن کشور به تولید کاالهاي خاصک
 ،اقتصادي و حتی انتخاب پول واحـد  ۀد) کشورهاي اروپایی با تشکیل اتحادی

 اند. بازرگانی کل اروپا را تقریباً به صورت بازرگانی داخلی درآورده
 )122و  113، 111هاي  صفحه، الملل یناقتصاد ب(اقتصاد،   

 )مهسیما آذرکردار( »3« گزینۀ -154
 میلیون ریال است، بنابراین: 10 نفر)10( درآمد نیمی از کارمندان

)ریال میلیون   )× × =
510 10 5

100
  

1مانده  نفر باقی 10از 
5

 پس: میلیون ریالی دارند 20درآمد نفر)  2(ها  آن 

)میلیون ریال   )× = ⇒ × × =
1 1510 2 2 20 6
5 100

  

 میلیون ریالی دارند: 25مانده درآمد  باقی رنف 8

)ریال میلیون   )× × =
208 25 40

100
  

=میلیون ریال + + =5 6 40   ⇒نفر کارمند  20میزان مالیات پرداختی 51
 )105و  104هاي  ، صفحهمالیۀ دولتبودجه و (اقتصاد،   

---------------------------------------------- 
 )فاطمه فهیمیان( »2«گزینۀ  -155

وضـع   »مجلـس نماینـدگان  «تر کشورها قانون مالیات بـه وسـیلۀ    الف) در بیش
مالیـات یکـی از   شود و در صورتی که عدالت مالیاتی مورد توجه قرار گیـرد،   می

 است. »اجتماعی -هاي اقتصادي  رفع نابرابري« ابزارهاي مؤثر در
ب) حقوق و عوارض گمرکی: این نوع مالیات بـه کاالهـاي صـادر یـا وارد شـده      

 مالیات بر تجارت خارجی است. ،گیرد و در واقع تعلق می
ماننـد نظافـت شـهر،     -کنـد   عوارض: شهرداري در مقابل خدماتی که ارائـه مـی  

نوسـازي  چـون عـوارض اتومبیـل یـا عـوارض       وجـوهی  -ها و .... آسفالت خیابان
 کند. دریافت می

اعـم از منقـول و    -تواند به انواع دارایی  مالیات بر دارایی و ثروت: این مالیات می
 اتومبیل و ... تعلق گیرد.چون خانه، زمین،  هم -غیرمنقول 

 ها این نوع از مالیـات را  مالیات بر فروش: عالوه بر هدف درآمدزایی، گاهی دولت
با هدف افزایش هزینۀ یـک رفتـار (مثـل مصـرف دخانیـات یـا مصـرف کـاالي         

 کنند تا انگیزة افراد براي آن رفتار را کاهش دهند. خارجی) وضع می
 )104 تا 102هاي  ، صفحهبودجه و مالیۀ دولت(اقتصاد،   

---------------------------------------------- 
 )زاده منصوره حاجی( »4« گزینۀ -156
هـا و توانمندسـازي    ) دولت با اصالح نظام آموزشی در مدارس و دانشـگاه الف

یــابی و کــاهش  ایجــاد مراکـز شــغل  افـراد یــا بــا اي  مهـارتی و فنــی و حرفــه 
ایجاد رونق اقتصادي، فرصت اشـتغال   و همچنینوجوي کار  هاي جست هزینه

 دهد. و امکان جذب بازار کار شدن را افزایش می
کنـد از   هـاي مناسـب تجـاري و ارزي سـعی مـی      تدولت با اجراي سیاسب) 

هاي داخلی و خارجی کاسـته   وابستگی و شکنندگی اقتصادي در مقابل تکانه
رویـۀ کاالهـاي وارداتـی را کـاهش دهـد و       و واردات غیرضروري و مصرف بی

 صادرات را تشویق کند.
 )94 و 92، 91هاي    ، صفحه(اقتصاد، دولت و اقتصاد  

---------------------------------------------- 
 زاده) (منصوره حاجی »1«گزینۀ  -157

 الف) آرژانتین در تولید نقره مزیت مطلق دارد.
ب) کشور کنیا در تولید هیچ کـدام از محصـوالت، مزیـت مطلـق نـدارد امـا در       

) بنـابراین بایـد در   12و  10به  20کشور خود در تولید نقره مزیت نسبی دارد (
 شود و پوشاك و پستۀ مورد نیاز خود را از ایران وارد کند. تولید نقره متمرکز

گوییم کشوري در تولید کاالیی نسبت به سـایر کشـورها مزیـت     ج) وقتی می
یک از آن کاالهـا را بـه صـرفه تولیـد      اقتصادي ندارد به این معناست که هیچ

 تر کند یعنی قیمت تمام شدة هر سه کاال در کنیا از دو کشور دیگر بیش نمی
 )115 و 114هاي    صفحه، الملل اقتصاد بین(اقتصاد،   است.
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 (نسرین جعفري) »4«گزینۀ  -158
ها بر عهدة قـوة مقننـه و    گذاري قانونی، تأیید و تصویب برنامه الف) اصوالً ریل

 ها نیز بر عهدة قوة مجریه است. اجراي قوانین و برنامه
صادي و پـر کـردن   براي آغاز جهش اقت ،ب) در دهۀ دوم عمر انقالب اسالمی

هاي اقتصادي الزم مثل راه و ترابري، بنـدر   نیازمند زیرساخت ،ها ماندگی عقب
 و اسکله و ... بودیم؛ بنابراین دورة سازندگی اقتصادي شکل گرفت.

هـاي   پ) دولت با بازنگري نقش خود در عرصۀ اقتصاد، کاهش برخی فعالیـت 
ر بـه بخـش خصوصـی،    ت غیرضروري خود در اقتصاد و دادن آزادي عمل بیش

هایی را آغاز کرد. از آن زمـان تـاکنون، سیاسـت کلـی دولـت، تشـویق        تالش
هـا و   تـر در عرصـۀ اقتصـاد و واگـذاري کارخانـه      مردم به فعالیت هرچه بـیش 

هاي دولتی به بخش خصوصی بود که این رونـد همچنـان ادامـه دارد؛     شرکت
ي بخش خصوصی فـراهم  گذار به این ترتیب، زمینۀ الزم براي افزایش سرمایه

پـذیر شـد. تـالش در     و حرکت به سمت رشد و توسعۀ اقتصادي واقعی امکان
گـذاري خـارجی،    گذاري بخش خصوصی، جذب سرمایه جهت افزایش سرمایه
هـاي   وري در عرصۀ اقتصاد به ویژه در چارچوب سیاست افزایش کارایی و بهره

 ت.قانون اساسی، همچنان ادامه یافته اس 44اجرایی اصل 
اي از  ا مجموعـه بـ ت) دهۀ چهارم انقالب با عنوان دهۀ عـدالت و پیشـرفت و   

هاي راهبـردي مثـل جهـاد اقتصـادي، اقتصـاد مقـاومتی، اقتصـاد         خط مشی
 بنیان و اقتصاد مردمی آغاز شد. دانش

 )137 تا 135هاي    ، صفحهاقتصاد ایران در مسیر پیشرفت(اقتصاد،   
---------------------------------------------- 

 (نسرین جعفري) »1«گزینۀ  -159
تـر باشـد، مقاومـت و در پـی آن      الف) هرچه منابع درآمدي کشـور گونـاگون  

شـود. تأکیـد بـر اصـالح نظـام مالیـاتی،        تر تضمین مـی  پیشرفت کشور بیش
هـاي نفتـی بـه     افزایش صادرات غیرنفتی و حرکت به سمت فـروش فـرآورده  

 کند. آمدي کشور کمک میجاي نفت خام به تنوع منابع در
چـه در درون کشـور    شـود کـه آن   ب) رشد اقتصادي کشور وقتی تضمین می

شود، در سطح گسترده توسط کشورهاي مختلف مورد استفاده قرار  تولید می
 گیرد.

هاي فیزیکی وابسـته باشـد،    که به رشد سرمایه پ) رشد اقتصادي بیش از این
انی) و ارتقاي قدرت تولیـدي عمـوم   بهتر است به رشد توانمندي (سرمایۀ انس

 تري را در پی داشته باشد. مردم استوار گردد تا پیشرفت اقتصادي مطمئن
 )143 تا 141هاي   ، صفحهاقتصاد ایران در مسیر پیشرفت(اقتصاد،   

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

 (مهسا عفتی) »1«گزینۀ  -160
  هـا و پهنـاوري   ها و جنگ بزرگ، لشگرکشیهاي  ها و سلسله وجود حکومت -

مرزهاي ایران باستان، جاده ابریشـم و تجـارت بـا چـین و امپراتـوري روم از      
نشـان دارد کـه    .هــ . ش  1300هـاي قبـل از    سـال در اهمیت اقتصاد ایران 

  توانسته بود نیازهاي آن زمان کشور را تأمین کند.
ده در عرصـۀ اقتصـاد   دولـت حضـوري گسـتر    1357تا  1300هاي  سالدر  -

کشور داشت و توانست سازمان و تشـکیالت خـود را نوسـازي کنـد و شـکل      
گیـري و   جدیدتري به خـود بگیـرد؛ در عـین حـال نظـام نـوینی در مالیـات       

 بندي کشور پدید آمد. بودجه
سو برچیده شـدن روابـط    خواست عموم مردم بعد از انقالب اسالمی، از یک -

 -سابق و از سوي دیگر، طراحی نظام اقتصادي  غلط اقتصادي در دوران رژیم
 ساز اسالم بود. اجتماعی بر پایۀ اصول انسان

 )128و  127، 125، 124هاي   ، صفحه، اقتصاد ایران(اقتصاد  

 )1علوم و فنون ادبی (
 
 

 

 )حمید محدثی( »1«گزینۀ  -161
 تکرار واژة گل»: ب«بیت 
 تکرار واژة دریا»: پ«بیت 

 )99، صفحۀ بدیع لفظی)، 1(علوم و فنون ادبی ( 
---------------------------------------------- 

 (اصالن قزللو)  »2«گزینۀ  -162
» فراسـت «و » کیاسـت «که  در حداقل دو جمله وجود دارد؛ درحالی» سجع«

 حساب آورد. ها را سجع بهتوان آندر یک جمله هستند و نمی
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 سجع است در پایان دو جمله.»: خرج«و » درج»: «1« ۀگزین

 سجع است در پایان دو جمله.  »: آغاز نهاده«، »دراز کرده»: «3« ۀگزین
 سجع است در پایان دو جمله.»: گرو«و » جو»: «4« ۀگزین

 )104، صفحۀ بدیع لفظی)، 1(علوم و فنون ادبی ( 
---------------------------------------------- 

 )محدثیحمید ( »4«گزینۀ  -163
 بیت این گزینه موازنه ندارد.

 )108، صفحۀ بدیع لفظی)، 1(علوم و فنون ادبی ( 
---------------------------------------------- 

 (رویا رحمانی)   »2«گزینۀ  -164

رفته و کرده: سجع متوازي / خطرناك و هالك: سجع مطـرّف / آیـد و افتـد:    
 سجع متوازي / اسیر و زنجیر: سجع مطرّف

بـه قرینـه حـذف    » هـالك «و » خطرناك«پس از » بود«جه کنید که فعل تو
 اند و سجع دارند. شده است؛ بنابراین، این دو واژه در پایان دو جمله آمده

 )105، صفحۀ بدیع لفظی)، 1(علوم و فنون ادبی ( 
---------------------------------------------- 

 (رویا رحمانی)   »3«گزینۀ  -165
 ناهمسـان جنـاس  » زهـره «و » زهـره «هـاي  ، میـان واژه »3«نـۀ  گزیدر بیت 

 حرکتی وجود دارد. 
 هاي دیگر: تشریح گزینه

جنــاس  اختالفــی / مــاه و مــه:  ناهمســانجنــاس  قیــل و قــال:   »:1«گزینــۀ 
 افزایشی ناهمسان

 اختالفی ناهمسانجناس    راستی و ماستی / سینه و سینا:»: 2«گزینۀ 
  اختالفی ناهمسانجناس  دوا و نوا:»: 4«گزینۀ 

 )114، صفحۀ بدیع لفظی)، 1(علوم و فنون ادبی ( 
---------------------------------------------- 

 )موسی اکبري(    »1«گزینۀ  -166
 »پارسا«و » پارس« جناس ناهمسان افزایشی:بیت ج) 

 »ا«و مصوت بلند » ر«آرایی در صامت  بیت ب) واج
 »غفلت«و » غافل«بیت د) اشتقاق: 

را بـه وجـود    عهاي متوازي در دو مصراع، آرایـۀ ترصـی   بیت الف) تقابل سجع
 آورده است.

 )ترکیبی ،بدیع لفظی)، 1(علوم و فنون ادبی ( 
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 )مهسیما آذرکردار(   »2«گزینۀ  -167

طلعـت،   و نه جناس. شود دیده می گیریش یا همان هم» اشتقاق«در این بیت 
 »ط، ل، ع«ریشه در  طلوع، طالع؛ هم

 هاي دیگر: تشریح گزینه

 جناس ناقص اختالفی »:خون، چون«»: 1«گزینۀ 

اول نـام یـک نـوع سـاز     مصـراع  جناس تـام. رود در   »رود، رود«»: 3«نۀ گزی
 کار رفته است. دوم در معناي مجراي آب بهمصراع موسیقی است اما رود در 

 جناس ناقص اختالفی »مست، دست«»: 4«گزینۀ 
 )115تا  113 هاي هصفح، بدیع لفظی)، 1(علوم و فنون ادبی ( 

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

 (موسی اکبري) »3«گزینۀ  -168

سـیما  «دوم به معناي » صورت«و » عکس و تصویر«اول به معناي » صورت«
 اشتقاق»: دارند«و » داري«جناس تام / »: و چهره

 هاي دیگر: تشریح گزینه

دوم و سوم بـه معنـاي   » دوش«اول به معناي دیشب و » دوش«»: 1«گزینۀ 
 کتف: جناس تام

: رها کرددوم به معنی » بهشت«اول به معناي جنت و » هشتب«»: 2«گزینۀ 
 جناس تام

دوم بـه معنـاي   » روي«اول به معناي چهره و صـورت و  » روي»: «4«گزینۀ 
 نوعی فلز: جناس تام

 )115و  113 هاي هصفح، بدیع لفظی)، 1(علوم و فنون ادبی (
---------------------------------------------- 

 مید محدثی)(ح »2«گزینۀ  -169
ور و چشاند و فشاند، جناس ناهمسان دارند؛ امـا  در این بیت دوري و دور و د

 بیت جناس همسان ندارد.
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 ره و عشقاشتقاق / تکرار واژة  :عشاق و عشق »:1«گزینۀ 

 »کنند می«و  »سالم«جام / تکرار:  -غالم  -سجع: سالم  »:3«گزینۀ 

 ناهمسـان جنـاس  »: دوست«و » دست» / «س«ایی صامت آر واج »:4«گزینۀ 
 افزایشی

 )ترکیبی، بدیع لفظی)، 1(علوم و فنون ادبی ( 
---------------------------------------------- 

 )90(کنکور سراسري  »4«ي  گزینه -170

در هـر دو مـورد   » آرام«کار نرفتـه اسـت و    ، جناس تام به»4«در بیت گزینۀ 
 د.سان دار معنایی یک

 هاي دیگر: تشریح گزینه

و در مصـراع دوم  » قـراردادن «معنـاي   در مصراع اول به» بگذار»: «1«گزینۀ 
 است.» کردن کردن و رها ترك«معناي  به

ــۀ  ــه» دام»: «2«گزین ــاي  در مصــراع اول ب ــوان«معن و در مصــراع دوم » حی
 است.» تله«معناي  به

 و دومی، اسم است.، فعل »داد«در مصراع اول، اولین »: 3«گزینۀ 
 )113 صفحۀ، بدیع لفظی)، 1(علوم و فنون ادبی ( 

 )1شناسی ( جامعه
 

 

 (آزیتا بیدقی) »4«گزینۀ  -171
 بحران هویت ←ج  ←عبارت اول 

 ویژگی تزلزل فرهنگی ←ب  ← دومعبارت 
 تعارض فرهنگی ←الف  ←عبارت سوم 

 )85و  84، 83هاي      ، صفحههویت)، 1شناسی ( (جامعه 
---------------------------------------------- 

 (آزیتا بیدقی) »3«گزینۀ  -172
 تجدد یا بعد از گیري دوران پسامدرن شکل ←عبارت اول 
 کهولت و مرگ طبیعی فرهنگ ←عبارت دوم 
 هاي یک فرهنگ عدم اعتبار عقاید و ارزش←عبارت سوم 

 )85و  84 هايه، صفحهویت)، 1شناسی ( (جامعه 
---------------------------------------------- 

 (اعظم رجبی) »3«گزینۀ  -173
 ضـمن  جهان اجتماعی دیگر، با مواجهه در اجتماعی جهان یک است ممکن

 بـه  کـه  ایـن  بدون و آورد دست به جدیدي هویت آن، هایی از بخش پذیرش
 گردد.  هویتی دچار تحوالت شود، ملحق مقابل اجتماعی جهان

 )89و  88هاي صفحه هویت،)، 1شناسی ( (جامعه 
---------------------------------------------- 

 (اعظم رجبی) »4«گزینۀ  -174
 از کنـد، دچـار   فرامـوش  را خـود  تـاریخی  فرهنـگ  اجتمـاعی  جهـان  اگـر 

 فرهنـگ  با مواجهه در اي که خودباخته جوامع شود.تاریخی می خودبیگانگی
 گرفتـار  خودبیگـانگی  از ایـن معنـاي   برند، بـه  می یاد از را خود هویت دیگر،

 .شوند می
 بـا  را ارتبـاطش  کند و می عمل تقلیدي روش به خودباخته، اجتماعی جهان

 گذشـتۀ  تواند فرهنـگ  می نه دهد. بنابراین می دست خود از تاریخ و فرهنگ
 آن از و کنـد  رهـا  را تواند آن نه می و دهد گسترش یا ببخشد تداوم را خود

 است، ملحق شده آن مقهور و مبهوت که ريدیگ اجتماعی جهان به و بگذرد
 شود.

 کـه  ایـن  دلیـل  بـه  غـرب،  جهان با رویارویی در غیرغربی، جوامع از بسیاري
 فرهنگی خودباختگی به گشتند، غرب برتر و سیاسی اقتصادي قدرت مرعوب
غیرغربـی در برابـر جهـان غـرب را غـرب       جوامـع  شدند. خودباختگی گرفتار

 زدگی می نامند.
 بـا  آن اعضـاي  آشـنایی  از مـانع  اجتماعی، جهان هاي یک ارزش و عقاید اگر

از خـود بیگـانگی حقیقـی     دچـار  جهـان  آن جهـان شـود،   و انسـان  حقیقت
 شود. (فطري) می

 )91و  90 ،89 هاي ، صفحههویت)، 1شناسی ( (جامعه 
---------------------------------------------- 

 (الهه خضري) »1«گزینۀ  -175
قبـل از ظهـور اسـالم، هـویتی توحیـدي، دینـی و در مـواردي         هویت ایرانی

 آمیخته با اساطیر بود.
جامعۀ ایران با بازگشت به هویت اسالمی خود کـه هـویتی مسـتقل، فعـال و     

 اثرگذار است، به صورت قلب تپندة بیداري اسالمی درآمد.
 )98و  95ي      ها، صفحههویت)، 1شناسی ( (جامعه 
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 (الهه خضري) »3«گزینۀ  -176
کیمان ایرانی معارف و هنرهایی تولید کردند که مسلمانان بـراي دسـتیابی   ح

 ها، نیازمند آموختن زبان فارسی بودند. به آن
هویت ایرانی قبـل از ظهـور اسـالم، هـویتی توحیـدي، دینـی و در مـواردي        

 آمیخته با اساطیر بود.
 )97و  95ي      ها ، صفحههویت)، 1شناسی ( (جامعه 

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

 (الهه خضري)   »3«گزینۀ  -177
هاي اجتماعی متفاوتی داشتند، در عقایـد   که هویت اقوام مختلف ایرانی با آن

هاي اساطیري درآمیختـه بـود، هویـت     هاي آیین زرتشت که با آموزه و ارزش
 فرهنگی واحدي پیدا کردند.

لف نظیر ترك، عرب و فـارس  مستشرقان امت و ملت اسالمی را به اقوام مخت
 .کردندتقسیم 

 هاي توحیدي اسالم، ایران را به جهان اسالم ملحق ساخت. عقاید و ارزش
 )96و  95ي  هاصفحه، هویت)، 1شناسی ( (جامعه 

---------------------------------------------- 
 ، با تغییر)92(کنکور سراسري  »1«گزینۀ  -178

بـروز و ظهـور    توانـد  ینی و معنوي افراد نمـی در یک جهان سکوالر، هویت د
هایی که هویـت دینـی افـراد را     اجتماعی داشته باشد. در این جهان، فعالیت

شوند. در جوامع سکوالر و دنیوي، امکـان رأي دادن بـه    آشکار کند، منع می
 قوانین معنوي و الهی وجود ندارد.

 )77)، هویت، صفحۀ 1شناسی ( (جامعه
---------------------------------------------- 

 (کتاب جامع)  »2«گزینۀ  -179

گیـرد. بـه    براساس فرهنگ آن شکل می اجتماعی هویت اجتماعی هر جهان
 شود. همین دلیل به آن هویت فرهنگی اطالق می

 )102)، هویت، صفحۀ 1شناسی ( (جامعه  
---------------------------------------------- 

 جامع)(کتاب   »2«گزینۀ  -180
گیرند و در نتیجه بخشـی   هاي اقتصادي در رابطه با دیگران صورت می کنش

بنیـان، اقتصـاد    باشـند و منظـور از اقتصـادهاي دانـش     از کنش اجتماعی می
 محصولی هویت اقتصادي است. تک

 )106)، هویت، صفحۀ 1شناسی ( (جامعه  
---------------------------------------------- 

 منطق   
 

 

 (موسی اکبري) »3«گزینۀ  -181
 ترین بخش منطق: قیاس اصلی

 )66صفحۀ ، استدالل (منطق،  
---------------------------------------------- 

 (موسی اکبري)   »1«گزینۀ  -182
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 محمول صحیح است.»: 2«گزینۀ 
 موضوع صحیح است.»: 3«گزینۀ 
 محمول صحیح است.»: 4«گزینۀ 

 )59صفحۀ ، استداللق، (منط  

 (الهه خضري) »4«گزینۀ  -183
کـه میـان دو   » تشابهی«تمثیل نوعی استدالل است که در آن صرفاً به دلیل 

دهیم. شباهت، فقط در  موضوع وجود دارد، حکم یکی را به دیگري نسبت می
گیري است و در این مورد بین تمثیل و استقرا، اشتراکی  تمثیل اساس نتیجه

 وجود ندارد.
 هاي دیگر: ریح گزینهتش

 ۀقیاس تنها راه رسیدن به یقین اسـت. تمثیـل و اسـتقرا نتیجـ    »: 1«گزینۀ 
 دهند. یقینی نمی

جزیی به جزیی و استقرا، رسیدن از امـور  امور تمثیل، سرایت از »: 2«گزینۀ 
 جزیی به حکم کلی است، اما قیاس، استدالل از کلی به جزیی است.

ا صدق مقدمات، الزاماً صـدق نتیجـه را ثابـت    در تمثیل و استقر»: 3«گزینۀ 
 آید. کند. در قیاس با دانستن درستی مقدمات، ضرورتاً نتیجه الزم می نمی

 )54تا  52هاي   صفحهمنطق، استدالل، ( 
---------------------------------------------- 

 (حمید محدثی) »3«گزینۀ  -184
حـد وسـط اسـتدالل    » ب«ظ ي قیـاس، لفـ  ابا توجه به نتیجۀ استدالل و کبـر 

ي قیـاس در جایگـاه موضـوع قـرار دارد، پـس      اباشد. چون این لفظ در کبر می
قیاس یا شکل سوم است یا شکل اول. با توجه به شرایط انتاج شـکل اول و نیـز   

توانـد بـه    نمی» هر غیر ج ب است«دست آمده در قیاس، قضیۀ  نتیجۀ جزئی به
در آن صـورت نتیجـۀ قیـاس بایسـتی      ي قیاس استفاده شود؛ زیـرا اعنوان صغر

 »بعضی غیر ج الف نیست.«بود، نه  می» هیچ غیر ج الف نیست«
 )63و  62، 59هاي   (منطق، استدالل، صفحه  

---------------------------------------------- 
 )91 کنکور سراسري(   »1«گزینۀ  -185

 هدف در جدل، مغلـوب کـردن مخاطـب و قـانع کـردن اوسـت و در جـدل       
 رود که طرف مقابل، آن را بپذیرد و وادار به سکوت شود. کار می محتوایی به

 )76و  75هاي   صفحه، استدالل(منطق،   
---------------------------------------------- 

 (حمید محدثی) »1«گزینۀ  -186
 ی است.آن برهان لم ،اگر در برهانی از علت به معلول پی ببریم

 کیفیت اثر ←مؤلف 

 سازش ←مذاکره 
 )75و  74 هاي ه(منطق، استدالل، صفح  

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

 (حمید محدثی)   »2«گزینۀ  -187
که اندیشه و فکر افراد مخاطـب باشـد، قلـب و عواطـف      ش از آنپیدر خطابه 

 دهند. ر میآنان را مخاطب قرا
 )76صفحۀ ، استدالل(منطق،   

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

 )نژاد فرهاد علی(   »3«گزینۀ  -188
است و شرایط انتاج (کلی بودن کبرا  قیاس استدالل این گزینه، از شکل دوم

هـاي دیگـر،    و اختالف مقدمات در کیف) در آن رعایت نشده است. در گزینه
 ج رعایت شده است.شرایط انتا

 هاي دیگر: تشریح گزینه

 و داراي شرایط انتاج. شکل دوم »:1«گزینۀ 
 و داراي شرایط انتاج. شکل اول»: 2«گزینۀ 
 و داراي شرایط انتاج. شکل اول»: 4«گزینۀ 

 )80و  79، 62 ،59 هاي ه(منطق، استدالل، صفح 

 علت

 علت
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 (الهه خضري) »2«گزینۀ  -189
شــرایط «فقــدان حــد وســط وجــود دارد و هــم   ۀدر عبــارت اول، هــم مغالطــ

 اند. رعایت نشده »شرایط انتاج«اند. در عبارت دوم نیز  رعایت نشده »دهی نتیجه
 )80و  79هاي  صفحه ،استدالل(منطق،   

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

 (حمید محدثی) »3«گزینۀ  -190
اه وصف اجزاي یک مجموعه را به کل آن مجموعه نسبت دهیم، مغالطـۀ  هرگ

 )81 ۀ(منطق، استدالل، صفح  .دهد ترکیب رخ می
---------------------------------------------- 

 )3ریاضی و آمار (

 

 )نظم رحیم مشتاق( »4«گزینۀ  -191
 رفت به صورت زیر است: Bبه  Aتوان از  مسیرهایی که می

 A,D,C,B یاA,D,B  یاA,C,D,B  یاA,C,B  

 × + × × + × + × × = + + + =2 3 2 1 4 3 4 3 1 3 6 8 12 9 35  
 )4تا  2هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(ریاضی و آمار ( 

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

 )محمد بحیرایی( »1«گزینۀ  -192
 هایی که وجود خواهد داشت به صورت زیر است: حالت

انسـانی و یـک   آمـوز   دانـش  5تجربی یـا  آموز  دانشانسانی و دو  آموز دانش 4
 تجربیآموز  دانش

 

! !
! !

! !
!( )! ! !( )!

! !
! ! ! !

× × × × × × × × ×
= × + × =

× × × × × × ×

       
× + ×       

       
×

= × + ×
− −

= × + ×

12 11 10 9 8 7 12 11 10 9 810 45 30195
5 4 3 2 7 4 3 2 8

10 12 10 12
1 5 2 4

12 10 9 1210
5 12 5 2 4 12 4
12 1210 45
5 7 4 8

  

 )10 تا 8هاي  ه، صفح)، آمار و احتمال3(ریاضی و آمار ( 
---------------------------------------------- 

 )فاطمه فهیمیان( »3«گزینۀ  -193
Aپیشامد  B دهد کـه   زمانی رخ میA   یـاB     رخ دهـد ماننـد پیشـامد
و  Aچون پیشـامدهاي   ،از پایۀ دوازدهم» یا« آموز از پایۀ دهم دانش 5انتخاب 

B  ،به صورت زیر است: نمودار ون آن پسپس اشتراك ندارند، ناسازگارند 

 
 )18تا  15هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(ریاضی و آمار ( 

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

 )نظم حیم مشتاقر( »2«گزینۀ  -194
}چون  }A , ,= 2 4 }و  6 }B ,= 3 }و  6 }C , ,= 2 3 است و پیشامد  5

A)مطلوب مسأله  C) B− :است پس 
 { } { } { }(A C) B , , , , , , ,− = − =2 3 4 5 6 3 6 2 4 5  
 )18 تا 14هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(ریاضی و آمار ( 

 )نظم رحیم مشتاق( »4«نۀ گزی -195

 ! ! !
!

  ×
× × × = × × × = 

 

4 4 32 2 3 2 2 6 144
2 2

  

 
P(A)

!
= =

× × ×
= =

× × × ×

144
6

6 2 2 6 1
6 5 4 3 2 5

  

 )21تا  19هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(ریاضی و آمار ( 
---------------------------------------------- 

 )محمد بحیرایی( »1«گزینۀ  -196
خودکـار   2تر شود باید یا  یشدر حالتی که تعداد خودکارها از تعداد مدادها ب

 پس: ،شوند خودکار از جامدادي خارج  3و یک مداد و یا 

n(A)
n(S)

     
+     

     = =
 
 
 

5 5 4
3 2 1

9
3

P(A))خودکار 3خودکار و یک مداد یا  2( P=   

 +
= = =

10 40 50 25
84 84 42

  

 )21تا  19هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(ریاضی و آمار ( 
---------------------------------------------- 

 )محمد بحیرایی( »4«گزینۀ  -197
تر از  عددهاي ظاهر شده کمضرب  باشد که حاصل پیشامدي Aفرض کنیم 

ضرب عـددهاي ظاهرشـده مسـاوي یـا      (حاصل ′Aباشد در این صورت  33
 توان محاسبه کرد. زیرا: را به سادگی میباشد.)  33تر از  بیش

 
{ }A ( , ) P(A )

P(A) P(A )

′ ′= ⇒ =

′⇒ = − = − =

16 6
36

1 351 1
36 36

  

 )26تا  22هاي   صفحه)، آمار و احتمال، 3(ریاضی و آمار ( 
---------------------------------------------- 

 )مهسا عفتی( »2«گزینۀ  -198
و  عیارهـا مهـا،   مرتب کـردن داده  :ها عبارتند از هاي گام تحلیل داده زیرشاخه

 ها نمودارها و جدول
 باشد. ریزي می گیري مرتبط با گام طرح و برنامه شیوة اندازه

 )36و  35، 30هاي   صفحه)، آمار و احتمال، 3(ریاضی و آمار ( 
---------------------------------------------- 

 )امیر زراندوز( »3«گزینۀ  -199
نفــر قبــولی داشــته امســال تعــداد   10ســال قبــل  Aمــثالً اگــر مدرســۀ 

× شود با: هایش برابر می قبولی =
15 10 15
10

  

نفــر قبــولی داشــته امســال تعــداد  120ســال قبــل  Bولــی اگــر مدرســۀ 

+ هایش برابر است با: قبولی × = + =
25120 120 120 30 150
100

  

ربوط به گام سوم چرخۀ آمار اسـت. در نهایـت اگـر    ها م گردآوري داده ۀمرحل
گیـري اسـتفاده کنـیم و     ها کم باشـد نیـازي نیسـت از نمونـه     تعداد کنکوري

 را بررسی کنیم. آموزان انشدتوانیم تمام  می
 )40 تا 30هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(ریاضی و آمار ( 

 هاي مطلوب تعداد حالت
 ممکن هاي حالت تعداد
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 )امیر زراندوز( »3«گزینۀ  -200

بنـابراین   استفاده کنـیم.  گیري باید از یک واحد اندازه گیري قد افراد در اندازه

 روند. هاي بعدي نیز زیر سؤال می گام دوم اشتباه اجرا شده و گام

 )40 تا 30هاي   )، آمار و احتمال، صفحه3(ریاضی و آمار ( 
---------------------------------------------- 

 )3علوم و فنون ادبی (
 

 

 

 )موسی اکبري( »2«گزینۀ  -201

ین شـاه بـه   ي فراهانی کـه بعـدها از جانـب مظفرالـد    میرزا محمد صادق امیر

 .نگاري بود اش روزنامه الممالک ملقب شد، فعالیت اصلی ادیب

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

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

 )نژاد فرهاد علی( »4«گزینۀ  -202

 شاه در دورة حکومت او تشکیل شد.انجمن ادبی خاقان به ریاست فتحعلی  -

 تاریخ احزاب سیاسی از آثار پژوهشی بهار است. -

 مدیر روزنامۀ صور اسرافیل، میرزا جهانگیرخان بود. -

 )18تا  16و  12 هاي ه)،تاریخ ادبیات، صفح3(علوم و فنون ادبی ( 
---------------------------------------------- 

 )ژادن فرهاد علی( »2«گزینۀ  -203

هاي بارز سـبک هنـدي اسـت     پردازي بدیع شاعر در این بیت، از ویژگی خیال

 شود. که در عصر بیداري، گرایشی به آن دیده نمی
 هاي دیگر: تشریح گزینه

مبارزه با اسـتبداد و بحـث از حقـوق اجتمـاعی در ایـن بیـت، از       »: 1«گزینۀ 

راسـانی را  هاي سبک خ ویژگی بیت، مضامین اصلی شعر عصر بیداري است و

 شود. عراي بهار دیده میالشّ دارد که در شعر ملک

نفی عقاید خرافی جامعـه (قمـه زدن) در ایـن بیـت از مضـامین      »: 3«گزینۀ 

 شعر این عصر است.

استفاده از زبان محاوره در این تصنیف از عـارف قزوینـی، شـیوة    »: 4«گزینۀ 

 بسیاري از شاعران عصر بیداري است.

 )16تا  14 هاي هصفح، شناسی سبک)، 3( (علوم و فنون ادبی 
---------------------------------------------- 

 )نژاد فرهاد علی( »2«گزینۀ  -204

هـاي تـاریخی،    نویسـان عصـر مشـروطه بـه رمـان      یکی از دالیل گرایش رمان

هـاي   هـا، نگـارش رمـان    هاي موجود در جامعه بود که با توجه بـه آن  سیاست

نویسـی یـا    طحی در قیـاس بـا کارهـایی مثـل روزنامـه     تاریخی و اجتماعی س

 تري داشت. نوشتن رمان سیاسی، دردسر کم

نویسی در ادب فارسی محصول یک قرن گذشته است و پـیش از   رمان نکته:

 هاي غربی آغاز شد. انقالب مشروطه از طریق ترجمۀ رمان

 )18صفحۀ ، شناسی سبک)، 3(علوم و فنون ادبی ( 

 )بريموسی اک( »1«گزینۀ  -205

مقـام   در نثـر قـائم   .باشـد  مقام فراهانی می هاي قائم عبارت مورد نظر از نوشته

ع هستند که در این مـتن بـه وضـوح قابـل     عبارات کوتاه، گاه موزون و مسج

 مشاهده است.

 )20و  19هاي  صفحه، شناسی سبک)، 3(علوم و فنون ادبی ( 

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

 )نژاد سادات طباطبایی عارفه( »2«ینۀ گز -206

 .است» مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن» «2«وزن بیت سؤال و بیت گزینۀ 

 هاي دیگر: تشریح گزینه

 مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن (وزن دوري است) »:1«گزینۀ 

 مفاعلن مفاعلن مفاعلن مفاعلن   »:3«گزینۀ 

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن»: 4«گزینۀ 

 )23و  22هاي  صفحه، موسیقی شعر)، 2(علوم و فنون ادبی ( 

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

 )نژاد سادات طباطبایی عارفه( »1«گزینۀ  -207

 .مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن است »1«گزینۀ وزن بیت 

 هاي دیگر: تشریح گزینه

 است.» عیل فاعلنمفعول فاعالت مفا«نام دیگر وزن بیت  »:2«گزینۀ 

 است.» لن مستفعل فاعالت فع«نام دیگر وزن بیت »: 3«گزینۀ 

 است.» مفعول مفاعلن مفاعیلن«نام دیگر وزن بیت »: 4«گزینۀ 

 )25تا  23هاي  صفحه، موسیقی شعر)، 2(علوم و فنون ادبی ( 

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

 )حمید محدثی( »1«گزینۀ  -208

 .ین بیت مراعات نظیر وجود ندارددر ا

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

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

 )مهسیما آذرکردار( »3«گزینۀ  -209

 از آرایۀ تلمیح استفاده نشده است.» 3«در گزینۀ 

هـان نمـاي   ترتیـب بـه داسـتان جـام ج     بـه » 4و  2، 1«هـاي   در ابیات گزینه

اســکندر، داســتان حضــرت عیســی و دم مســیحایی وي و داســتان حضــرت 

 .ایشان با اجزاي طبیعت اشاره دارد  سلیمان و ارتباط

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

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

 )حمید محدثی( »4«گزینۀ  -210

اشاره دارد؛ پس تلمـیح اسـت و نـه    » ةاآلخر عۀمزرالدنیا «این بیت به حدیث 

 .تضمین

 )31صفحۀ ، بدیع معنوي)، 3(علوم و فنون ادبی ( 




