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  الهیجان) -مقدم (ابراهیم رضایی     -1

 ها نادرست آمده است: هایی که معنی آن واژه
 زنخدان: چانه»: 2«گزینۀ 
 نفیر: فریاد و زاري با صداي بلند»: 3«گزینۀ 

 جال: دام»: 4«گزینۀ 

 فهرست واژگان)لغت، ، 2(فارسی  
---------------------------------------------- 

 )(کاظم کاظمی    -2
 غزا ←غلط امالیی و شکل درست آن: قضا 

 )111صفحۀ ، امال، 2(فارسی 
---------------------------------------------- 

   اردبیل) -(مرتضی منشاري    -3

 ، آرایۀ تضاد دارند.»بیگانه«و » آشنا«
 هاي دیگر تشریح گزینه

با مژه بر هـم آمـدن   بیدار بودن «، »خواب دیدن با دیدة باز«نما:  متناقض»: 2« ۀگزین
 »(بسته شدن چشم)

   »سلطنت فقر«نما:  متناقض »:3« ۀگزین
 )43، آرایه، صفحۀ 2(فارسی  »آبِ آتش افروزنده«نما:  متناقض»: 4« ۀگزین

---------------------------------------------- 
  زمانی) بخش (سعید گنج    -4

در مصـراع  » رسـتم «صراع اول با در م» رستم«، »3«دقت داشته باشید که در گزینۀ 
 دوم، جناس ناهمسان دارند.

 هاي دیگر تشریح گزینه
 دوم: نام معشوقۀ خسرو» شیرین«و خوش /   اول: بانمک» شیرین«»: 1« ۀگزین
 دوم: سرزمین شام (= سوریه)» شام«اول: شب / » شام«»: 2« ۀگزین
بـه دربـار تـو دارنـد      بار/  (یعنی مکرراً چند بار)  ←در مصراع اول بارها  »:4« ۀگزین

نـدارم: در   بارت برم اي یار چرا بار(اجازة ورود یافتن، راه یافتن) / من که  ←رقیبان 
و » چه بر دوش انسـان یـا حیـوان حمـل شـود      آن«اول: به معناي » بار«مصراع دوم: 

 »اجازة ورود یافتن، راه یافتن«دوم به معناي » بار«
 ، آرایه) 2(فارسی 

---------------------------------------------- 
  (کاظم کاظمی)    -5

بحـر  «کـار رفتـه اسـت.     ها، چهار تشـبیه بـه   سه و در سایر گزینه» 1«در بیت گزینۀ 
 تشبیه 3 ←» گوهر یکدانۀ عشق«، »صدف سینۀ آدم«، »وجود

 هاي دیگر تشریح گزینه
 ي عشق موج غم / صدف دل / این نظم (شعر) گوهر است / دریا»: 2« ۀگزین
 گوهر عشق / دل مانند صدف / ناوك درد / جان هدف است »:3« ۀگزین

 گنج دانش / بحر دل / باغ طبع / چون باغ ارم»: 4« ۀگزین
 ، آرایه)2(فارسی  

   ساري) -(حسن وسکري    -6

 بده (نقش متممی). منیعنی جام می را به » ام ده جام می«

 دارد.» هیالی مضاف«ضمیر پیوسته در سه گزینۀ دیگر نقش  

 )54، زبان فارسی، صفحۀ 2( فارسی  
---------------------------------------------- 

   (محسن اصغري)    -7

 هاي پسین: وابسته

: ها در (در روزها) و ان (در مـردان) /   هاي جمع ناشناس: ي (در مردي) / نشانه » ي«
 متمدن شمارشی ترتیبی: هشتم / صفت بیانی:  الیه: خود / صفت مضاف

 هاي دیگر تشریح گزینه
 کار نرفته است. صفت بیانی به»: 2« ۀگزین

 کار نرفته است. ناشناس و نشانۀ جمع، به» ي«صفت شمارشی، و »: 3« ۀگزین

 )128، زبان فارسی، صفحۀ 2(فارسی  ناشناس وجود ندارد.» ي« »:4« ۀگزین
---------------------------------------------- 

   )اصغري محسن(    -8
طور مشترك در عبارت صورت سؤال  به» بخشش و ایثار در عین فقر و نداري«مفهوم 

 .مطرح شده است» 3«و بیت گزینۀ 

 هاي دیگر تشریح گزینه
 فشانی در راه معشوق جان»: 1« ۀگزین

 توصیه به فقر و پرهیز از نیازمند بودن به غیر»: 2« ۀگزین

 )123، مفهوم، صفحۀ 2(فارسی  قربیان ارزشمند بودن مقام ف »:4« ۀگزین
---------------------------------------------- 

  )مریم شمیرانی(    -9
، مختصر بودن سفرة میزبـان اسـت و   »2«مفهوم مشترك بیت صورت سؤال و گزینۀ 
 .توصیه به میهمان که همین اندك را بپذیرد

 هاي دیگر تشریح گزینه
 بهشتی است.مهمان ناخوانده هدیۀ »: 1« ۀگزین

 سفرة قلندران مختصر و ساده است.»: 3« ۀگزین

 چه در آن است، در تصرف میهمان است. خانه و آن »:4« ۀگزین

 )121، مفهوم، صفحۀ 2(فارسی  
---------------------------------------------- 

  (مریم شمیرانی)    -10

شناسـی توصـیه    در عبارت صورت سؤال به رجوع به ذات و جـوهر خـود و خویشـتن   
 .نیز آمده است» 2«کند و این معنی در گزینۀ  می

 هاي دیگر تشریح گزینه
 کند. سکوت، مقام و درجۀ هرکس را تعیین می»: 1« ۀگزین

 تواند جوهر خود را نشان دهد زیرا عالم ممکن تنگ و محدود است. قلم ما نمی»: 3«گزینۀ 

 ازي به خودشناسی ندارم.شناسی کافی است، نی که تو مرا می این »:4« ۀگزین

 )152، مفهوم، صفحۀ 2(فارسی  

 )2فارسی (
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 )کتاب زرد عمومی(     -11

 ربوبیت: الوهیت و خدایی، پروردگاري

 ) نامه واژه لغت،، 2(فارسی  

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

 )کتاب زرد عمومی(     -12

»: ب«زارد/ بیـت  نگـ  ← نگـذارد »: الـف «انـد از: بیـت    امالي صحیح کلمـات عبـارت  

 طبع ← تبع»: ج«برنخاستن/ بیت  ← برنخواستن

 )47و  18، 17هاي  ، امال، صفحه2(فارسی 

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

 )کتاب زرد عمومی(     -13

خاطرات اسـیرِ  «نویسندة جزي،  ، اصغر رباط»پروانه«با تخلّص » محمدعلی مجاهدي«

 ، مهدي حمیدي شیرازي است.»در امواج سند شاعرِ«و نام » آزاد شده

 )86و  83، 68هاي  تاریخ ادبیات، صفحه ،2(فارسی 

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

 )کتاب زرد عمومی(     -14

سـر خـویش را نعـل    «تشـبیه:  »: الف«بیت »/ مزار«مجاز از » خاك«مجاز: »: د«بیت 

و » کرامـت بـودنِ جفـا   «و » ل بـودنِ بیـداد  عـد «تنـاقض:  »: ج«بیـت  »/ بهایی کـنم 

 »ارزم و ورزم«جناس: »: ب«بیت »/ تر بودنِ دشنام از دعا خوش«

 (فارسی، آرایه، ترکیبی)

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

 )کتاب زرد عمومی(     -15

ارائه شده، چهار ترکیب وصـفی و شـش ترکیـب اضـافی وجـود دارد کـه        ۀدر منظوم

 اند از: رتعبا

 خواب لطیف -4یک خواب  -3یک شعله  -2یک چینه  -1هاي وصفی:  ترکیب

صداي پـر   -4احساس تو  -3موسیقی احساس  -2مردم شهر  -1هاي اضافی:  ترکیب

 مرغان اساطیر -6پرِ مرغان  -5

 )128و  77هاي  فارسی، صفحه زبان، 2(فارسی 

 )کتاب زرد عمومی(     -16

 اند: هاي تبعی بر این پایه نقش

 »باري«و » بار«: تکرار: »1« ۀگزین

 : معطوف: حسن قامت»2« ۀگزین

 »)تو«: بدل: تو، طاووس (بدل براي »3« ۀگزین

 )32 ۀ، صفحفارسی زبان، 2(فارسی  

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

 )کتاب زرد عمومی(     -17

ورکورانه پسـندیده نیسـت و   این است که تقلید ک» زاغ و کبک«پیام محوري داستان 

تواند  داند که می تقلید را عصاي دست رونده می» 4« ۀبرد؛ ولی گزین راه به جایی نمی

 مانند ذوالفقار براي او کارساز باشد.

 هاي دیگر تشریح گزینه

طورکـه پـا اگـر     رسـد، همـان   کمال نمـی   ۀهیچ کس از راه تقلید به مرتب»: 1« ۀگزین

 مند.نا بخوابد او را چشم نمی

 مقلّدان مثل سایه هستند که در ذات خود ثبات ندارند.»: 2« ۀگزین

  برند. اي از نعمت نمی مقلّدان هیچ بهره»: 3« ۀگزین

 )23 ۀ، مفهوم، صفح2(فارسی 

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

 )کتاب زرد عمومی(     -18

و » ایه و دیوسیرتز مردم فرومتأکید بر دوري گزیدن ا«مفهوم مشترك ابیات مرتبط 

 است.» ضرورت مبارزه با هواي نفس و دوري گزیدن از آن«، »4« مفهوم بیت گزینۀ

 )56ۀ صفحمشابه ، مفهوم، 2(فارسی  

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

 )کتاب زرد عمومی(     -19

دانـد. در سـه   شاعر عظمت و سربلندي خود را در هـواي معشـوق مـی   » 4« ۀدرگزین

 .جایگاه حقیقی انسان عالم معناستبیان شده که دیگر  ۀگزین

 )31 ۀ، مفهوم، صفح2(فارسی 

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

 )کتاب زرد عمومی، با تغییر(     -20

امـا  » عقل نسبت به شناخت ذات خداوندي، عاجز است«گوید:  بیت صورت سؤال می

 ».تواند به هستی او راه یابد عقل انسان می«آمده است: » 2« ۀدر بیت گزین

 )10 ۀ، مفهوم، صفح2(فارسی 
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 (خدیجه علیپور) »4«گزینۀ  -21
شـناخت  »: تعـرَّف علـی  )/ «3و  2هاي  هرکس (ادات شرط) (رد گزینه»: من«

ۀ حقیقت زندگی (رد گزینـ »: الحیاةِ حقیقۀ«پیدا کند، بشناسد (فعل شرط) / 
1» /(ضیمرَهال یکند   (جواب شرط) عمرش را تباه نمی»: ع ع 
 )، ترجمه، ترکیبی)2(عربی ( 

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

 (مجید همایی) »3«گزینۀ  -22

بررســی «چنــین  هــم صــحیح اســت.» آمــوزان ایــن دانــش«، »3«در گزینــۀ 
 درست است.» گردند می... به دنبال «نادرست است و » کنند می

 )، ترجمه، ترکیبی)2عربی (( 

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

 (خدیجه علیپور) »4«گزینۀ  -23
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 صحیح است.» دو داور بین المللی«و » سمت چپ»: «1«گزینۀ 
 صورت معرفه) صحیح است. (به» دانش آموز کوشا»: «2«گزینۀ 
 صحیح است.» تتپیشرف«و » کالس نهم« »:3«گزینۀ 

 )، ترجمه، ترکیبی)2(عربی ( 
---------------------------------------------- 

 (خدیجه علیپور) »3«گزینۀ  -24

 »همانا (شخصیت) انسان زیر زبانش پنهان شده است!«
 توان پی به عقاید و شخصیت او برد. مفهوم: از سخنان هرکس می

 ها: مفهوم سایر گزینه

 را آزمودن خطاستآزموده »: 1«گزینۀ 
 کند پرگو خطا می »:2«گزینۀ 
 عدم مطابقت گفتار با کردار »:4«گزینۀ 

 )، مفهوم، ترکیبی)2(عربی ( 

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

 (محمد صادق محسنی) »2«گزینۀ  -25

» 2«باشد که تنها گزینۀ  به معناي بانگ (بانگ آرام نیایش) می» طنطنۀ«
 اسبی براي آن ارائه نموده است.توضیح من

 ها: ترجمۀ گزینه

 نماید! صداي بلندي که آدمی هنگام راه رفتن ایجاد می»: 1«گزینۀ 
 نماید! استفاده می از آن صدایی آرام که انسان براي عبادت»: 2«گزینۀ 
هاي شخص  در نزدیکی گوش ،وزوز مگسی که هنگام خواب»: 3«گزینۀ 

 کند! پرواز می
 صداي خوانندگان در اجراي سرود ملی!»: 4«گزینۀ 

 )56ۀ )، مفهوم، صفح2(عربی (  

 (سید محمدعلی مرتضوي) »3«گزینۀ  -26

 مترادف نیست.» وقع: اتفاق افتاد«با » حدثَ: صحبت کرد«در این گزینه، 

 »حدثَ = وقَع«صورت صحیح: 

 )، مفهوم، ترکیبی)2(عربی ( 
---------------------------------------------- 

 (خدیجه علیپور) »3«گزینۀ  -27

فعل ماضی منفی نیست زیرا »: ما سمعت«فعل مضارع نهی / »: ال تحدث«

است. ») چیزي که، آنچه که«ي موصول (به معناي » ما«جا  در این» ما«

 چه شنیدي، سخن نگو!)  عبارت: با مردم در مورد تمام آنۀ (ترجم

 ها: بررسی سایر گزینه

 »الفقیر«د: فاعل / الفقراء: جمع مکسر عی»: 1«گزینۀ 

: ةیساعد: جمله پس از نکره و صفت از نوع جمله است / الجدید»: 2«گزینۀ 

 الیه صفت مفرد / اللّغات: مضاف

 : مفعولبطاقۀَاست / » تتفَضَّلینَ«تَفضَّلی: فعل امر از »: 4«گزینۀ 
 )61تا  59هاي  )، قواعد ترکیبی، صفحه2(عربی (  

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

 (مجید همایی) »1«گزینۀ  -28

 ها معرفه هستند.  ، همۀ اسم»1«در گزینۀ 

 هاي دیگر: تشریح گزینه

 نکره است.» جوائز»: «2«گزینۀ 

 نکره است.» مظلۀ»: «3«گزینۀ 

 نکره است.» مملوءة« »:4«گزینۀ 

 )42و  41هاي  )، قواعد اسم، صفحه2(عربی ( 

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

 (مجید همایی) »3«گزینۀ  -29

 هاي دیگر: تشریح گزینه

 از باب تفعیل است.»: 1«گزینۀ 

 از باب تفعیل است.»: 2«گزینۀ 

 ثالثی مجرد است.از  »:4«گزینۀ 
 )20)، قواعد اسم، صفحۀ 2(عربی ( 

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

 (سید محمدعلی مرتضوي) »4«گزینۀ  -30

 شود، نه بود. ترجمه می» است«صورت  ، به»4«ۀ در گزین» کانَ«

 )81ۀ )، انواع جمالت، صفح2(عربی ( 

 )2( زبان قرآنعربی 
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 )92سراسري انسانی ( »1«گزینۀ  -31
از ») یکونُ-کانَ«فعل امر براي جمع مذکر از » کونوا»: («کونوا من الصالحین«

(اسم+ »: عملکم الصالح«خوانید، دعوت کنید / فرا»: اُدعوا«صالحان باشید/ 
(فعل مضارع »: …حتّی تصبحوا «مضاف الیه+ صفت) عمل صالحتان / 

 اي (الگویی) براي آنان اسوه»: لهم ةاُسو«بگردید /  …بشوید، تا  …التزامی) تا 
با »: «3« ۀگزین»/ باشید بودید، دعوت کردید، می»: «2« ۀخطاها: گزین
صالح و درستکار بودن، »: «4« ۀگزین»/ (به صورت معرفه) آنانة عمل...، اسو

 »ها (به صورت معرفه) آنة شود، اسو دعوت کردن، سبب می
 )، ترکیبیترجمه، 2عربی (

---------------------------------------------- 
 )93سراسري تجربی ( »4«گزینۀ  -32
»سأُح ستمراري)/ کردم (کانَ+ فعل مضارع: ماضی ا احساس می»: کنت
»: کثیرةٍ بِصعوبۀٍ«بر من خواهد گذشت (مضارع مستقبل)/ »: سوف تَمرُّ بی«

 با از دست دادن او»: مع فقدانه«بسیار سخت، با سختی بسیار/ 
روبه رو »: «2« ۀگزین»/ گذرد حس کرده بودم، می»: «1« ۀخطاها: گزین

 »احساسم این بود»: «3« ۀگزین»/ خواهد شد
 )، ترکیبیمهترج، 2عربی ( 

---------------------------------------------- 
 )کتاب زرد( »2«گزینۀ  -33

با توجه به سؤال (این مسابقه بین چه کسانی است؟)، در جواب باید دو تیم 
 )33، صفحۀ ، مفهوم2عربی (             نام برده شود.

---------------------------------------------- 
 )اب زردکت( »4«گزینۀ  -34
تو در این مجلس «اسم تفضیل است: » أحقَّ«اسم مکان و » المجلس«

 »ترین مردم براي حکم کردن هستی! محق
اسم تفضیل و » أجمل«اسم مکان، » المکتَبۀ« :ها به ترتیب در سایر گزینه

 .اسم مکان هستند» المصنَع«
 )8تا  5هاي  قواعد اسم، صفحه، 2عربی (

---------------------------------------------- 
  مطلب ترجمۀ متن درك

هاي عجیبی هست که ما را به اعتراف به وجود قدرتی دانا  در زندگی پدیده«
خواند! به طور مثال این دو  کند، فرا می و با حکمت که آن را تدبیر می

 موضوع را بخوانید:
جود بعد از تحقیقاتی اخیراً دانشمندان خواستند به تغییراتی در رادارهاي مو

چه عنکبوت آن را به عنوان  تارهاي عنکبوت (آنۀ ترین شبک که بر بزرگ
، اقدام کنند. و طی آن انجام گرفته استسازد)  اي براي خود می خانه

ماند که حشرات به سویش بیایند،  مشخص شده که عنکبوت منتظر نمی
گیرد تا به  ار میچون راداري براي آن حشرات به ک بلکه این تارها را هم

سویش پرواز کنند و در بعضی مواقع در مسیرهایی که رادار عنکبوت آن را 
 کند، حرکت کنند! مشخص می

نه براي خورشید شایسته است که با ماه برخورد «و اما دوم این آیه کریمه 
به » کند و نه شب که بر روز سبقت گیرد، و هریک در مداري شناور هستند

کند و آن این است که زمین و به همراه آن ماه با  ه میحقیقتی علمی اشار
این ستارگان و سیارات گوناگون با نظم، ۀ کنند. هم خورشید برخورد نمی

 »کنند. هایی کامالً دقیق، حرکت می ضمن حساب

 )95سراسري ریاضی ( »2«گزینۀ  -35
چه در مورد عنکبوت گفته شد که شکار را به سوي خود  با توجه به آن

گاهی شکار راهی را که شکارچی معین «صحیح است: » 2«ۀ گزین آورد، می
 »کند! کند، انتخاب می می

 هاي دیگر: تشریح گزینه

» حرکت مدارهاست!ۀ عدمِ برخورد خورشید و ماه نتیج»: «1« ۀگزین
 نادرست است.

کشد تا آن را  عنکبوت همواره آمدن حشره را انتظار میۀ شبک»: «3« ۀگزین
 نادرست است.!» شکار کند و بخورد

دانشمندان اقدام به ساخت تصویر مدار بر اساس شکل تارهاي »: «4« ۀگزین
 نادرست است» عنکبوت کردند!

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

 )95سراسري ریاضی ( »3«گزینۀ  -36
مسیر حرکت هدف را «ند که اخیراً دانشمندان توانستند راداري را بساز

 »کند! است، مشخص می مطلوبآنچنان که 
 )، ترکیبیدرك مطلب و مفهوم، 2عربی (

---------------------------------------------- 
 )95سراسري ریاضی ( »3«گزینۀ  -37
مذکور به این موضوع اشاره دارد که هریک در مدار مشخص خود شناور ۀ آی

 ها در مدارهاي ثابت مشخص) ناور بودن آنهستند. (حرکت افالك و ش
 )، ترکیبیدرك مطلب و مفهوم، 2عربی ( 

---------------------------------------------- 
 )95سراسري ریاضی ( »4«گزینۀ  -38

به حکم دانایی جاري  جهانامور «ترین مفهوم به متن این است که:  نزدیک
 »شود! می

 هاي دیگر: تشریح گزینه

 نادرست است.» یند!آ امور در نزد خداوند گرد هم می« »:1« ۀگزین
 نادرست است.» در هر اتفاقی به خداوند اطمینان داشته باش!»: «2« ۀگزین
» هاي اوست! نعمتة شکرگزاري جوانمرد از خدا، به انداز»: «3« ۀگزین

 )، ترکیبیدرك مطلب و مفهوم، 2عربی ( نادرست است.
---------------------------------------------- 

 )کتاب زرد( »3«گزینۀ  -39
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 نادرست است، زیرا مبتداي مؤخّر است.» خبر»: «1« ۀگزین
 نادرست است.» فاعله ظَواهر»: «2« ۀگزین
 .نادرست است» مصدره تدبر»: «4« ۀگزین

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

 )کتاب زرد( »3«گزینۀ  -40
 طور است. اسم بعد از اسم اشاره، مضاف الیه نیست، در زبان فارسی نیز همین

 )، ترکیبی، درك مطلب و مفهوم2(عربی  
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 )بقا محمد رضایی( »4«گزینۀ  -41

که  باشد؛ به طوري» جانبه بودن همه«هاي بنیادین باید داراي ویژگی  پاسخ به سؤال

جسمی و روحی، ازهاي مختلف انسان به صورت هماهنگ پاسخ دهد. زیرا ابعاد به نی

 پیوند و ارتباط کامل و تنگاتنگی با هم دارند.  ،فردي و اجتماعی، دنیوي و اخروي وي

 هاي اساسی دست یافت. توان به پاسخ سؤال با کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی می

 )9و  7هاي  هصفح ،1 ، درس2(دین و زندگی  

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

 )محبوبه ابتسام( »4«گزینۀ  -42

 ، در بحث»…نزد خدا اسالم است  قطعاً دین«عمران:  سورة آل 19آیۀ  با توجه به

به حقانیت دین همه وگرنه  ،د بودسرشک و ح ،ادیاندر علت اختالف ، در قرآنتدبر 

 اسالم است. ،دین مورد قبول نزد خداوند جدید آگاهی داشتند (جهل نداشتند) و

 )15 ۀصفح ،2 ، درس2(دین و زندگی 

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

 )وحیده کاغذي( »1«گزینۀ  -43

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

د (والیت کنوراي طبیعت را مشاهده توانست عالم غیب و ما د که میکمال نائل ش

به درجۀ ایمان و عمل آنان معنوي ها از هدایت  ي انسانمند معنوي) و میزان بهره

استعداد و لیاقت  ،ها باالتر باشد  بستگی دارد. هر قدر درجۀ ایمان و عمل انسان

 کنند. تر کسب می هاي معنوي را بیش دریافت هدایت

 )56 ۀصفح ،5 ، درس2(دین و زندگی  

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

 )ناصريهادي ( »1«گزینۀ  -44

پس از بخشش انگشتري به فقیر توسط حضرت ) …(انَّما ولیکُم اهللاُ نزول آیۀ والیت 

ببینند و از زبان پیامبر (ص) بشنوند تا  خود علی (ع) براي آن بود که مردم با چشم

 .امکان مخفی کردن آن نباشد

 )80 و 79هاي  هصفح ،7 ، درس2(دین و زندگی 

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

 )لرستان -فردین سماقی( »1«گزینۀ  -45

اطهار (ع)  ، این تغییر فرهنگ سبب شد که ائمۀبا تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت

 خود همراه کنند. د مردمان آن دوره را بانرو شوند و نتوان با مشکالت زیادي روبه

 )110 ۀصفح ،9 ، درس2(دین و زندگی  

 )ناصريهادي ( »4«گزینۀ  -46

 امام سجاد (ع) ←تجدید حیات نهضت شیعیان 

 امام هادي (ع) ←کبیره  بیان زیارت جامعۀ

 ←ارف اسالم هاي مختلف مع جهاد علمی و تربیت شاگردان در رشته ادامۀ

 امام صادق (ع)

 )132و  131، 130هاي  هصفح ،11 ، درس2(دین و زندگی  
---------------------------------------------- 

 )کبیر مرتضی محسنی( »1«گزینۀ  -47

و  استضعفوا فی االرض و نجعلهم ائمۀً ذینعلی الّ نَمنَّن اَ ریدو نُ«در آیۀ شریفۀ 

خداوند بر مستضعفان و  گذاري منّت الهی در مشیتاراده و  ،»نجعلهم الوارثین

دین الهی و تبدیل  استقرارجانشینی در زمین و مالحظه است؛  قابلشدگان  ناتوان

اهللا  وعد«است:  صالحخداوند بر مؤمنان قطعی هاي  وعده از ،و ترس به امنیت خوف

ذین من هم فی االرض کما استخلف الّنّلیستخلفات حلاذین آمنوا منکم و عملوا الصالّ

 »… قبلهم

 )147 ۀصفح ،13 ، درس2(دین و زندگی  
---------------------------------------------- 

 )محمدرضا فرهنگیان( »4«گزینۀ  -48

به رهبر: در برخی موارد که  اولویت دادن به اهداف اجتماعی از وظایف مردم نسبت

گیرند، باید بتوانیم از منافع  اجتماعی در برابر منافع فردي قرار می هاي اهداف و آرمان

 .فردي خود بگذریم و براي اهداف اجتماعی تالش کنیم

مردم باید ناظر بر مشارکت در نظارت همگانی از وظایف مردم نسبت به رهبر: 

کس، وظیفۀ امر به د و در صورت مشاهدة گناه توسط هرهاي اجتماعی باشن فعالیت

 روش درست انجام دهند. روف و نهی از منکر را بامع

 باشد. گیري براساس مشورت از وظایف رهبر در برابر مردم می تصمیم

 )176و  174هاي  هصفح ،15 ، درس2(دین و زندگی  
---------------------------------------------- 

 )سیداحسان هندي( »4«گزینۀ  -49

 عزت نفس ←تسلیم و بندگی خداوند 

 تصمیمماندن بر عزم و  حفظ پیمان با خدا و باقی ←عزت نفس 

 )190 ۀصفح ،16 ، درس2(دین و زندگی  
---------------------------------------------- 

 )سیداحسان هندي( »2«گزینۀ  -50

لکم من انفسکم ازواجاً  خلقآیاته ان  و من«صورت سؤال از آیۀ شریفۀ مذکور در پیام 

مفهوم  »رونیات لقوم یتفکّفی ذلک آل و رحمۀ انّ مودةینکم ل بالیها و جع التسکنو

 گردد. می

 )195 ۀصفح ،17 ، درس2(دین و زندگی  

 )2(دین و زندگی 

 به مربوط 

 به مربوط 

 به مربوط 
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 )کتاب زرد( »2«گزینۀ  -51

بیانگر  ،رسایی تعبیرات با وجود ایجاز و اختصار و فصاحت و بالغت این کتاب (قرآن)

 باشد.  عجاز لفظی آن میا

 )40ۀ صفح ،4 ، درس2(دین و زندگی   

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

 )کتاب زرد( »3«گزینۀ  -52

زمان بود با  هم ،»الّذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریۀ نّا« نزول آیۀ

مرد اولین ایمان آورنده به  این«(ص) در وصف امیرالمؤمنین علی(ع):  سخن پیامبر

 .»خدا، وفادارترین شما در پیمان با خدا و....

 )92 ۀصفح ،8 ، درس2(دین و زندگی  

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

 )کتاب زرد( »2«گزینۀ  -53

گذاشتند و به مردم ستم  از آن جهت که حاکمان غاصب، قوانین اسالم را زیر پا می

امامان وظیفه داشتند که بر اساس اصل امر به معروف و نهی از منکر (یکی کردند،  می

 از فروع دین)، با آنان مقابله کنند و مانع زیر پا گذاشتن قوانین اسالم شوند.

 )125 ۀصفح ،11 ، درس2(دین و زندگی  

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

 )کتاب زرد( »4«گزینۀ  -54

ن نمنّ علی الّذین استضعفوا فی االرض و اَ نریدو «قصص  سورة 5ۀ از دقت در آی

ها صحنۀ  د که تاریخ زندگی انسانگرد مفهوم می» و نجعلهم الوارثین ئمۀًنجعلهم اَ

  دائمی حق و باطل بوده است و پیروزي حق بر باطل وعده داده شده است. مبارزة

 )147 ۀصفح ،13 ، درس2(دین و زندگی  

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

 )کتاب زرد( »3«گزینۀ  -55

یکی از علل آمدن پیامبران متعدد رشد تدریجی سطح فکر جوامع و اقوام است و 

ین الهی را در خور د شدند تا اي پیامبران جدید مبعوث می در هر دورهبدین منظور 

 ءانّا معاشر االنبیا«  فهاي دوران خود بیان کنند و حدیث شری انسان فهم و اندیشۀ

  بیانگر این موضوع است.» علی قدر عقولهم امرنا ان نکلّم الناس

 )17ۀ صفح ،2 ، درس2(دین و زندگی  

 )کتاب زرد( »4«گزینۀ  -56

عباس و گروهی از علماي اهل کتاب، از  امیه و بنی برخی از عالمان وابسته به بنی

ردند و به تفسیر و تعلیم آیات قرآن موقعیت و شرایط برکناري امام معصوم استفاده ک

 و معارف اسالمی، مطابق با افکار خود و موافق با منافع قدرتمندان پرداختند.

هاي خرافی دربارة پیامبران براي مردم  نشستند و داستان ها در مساجد می برخی از آن

هی یافت و سبب گمرا هاي تاریخی و تفسیري راه  کتاب کردند. این مطالب به نقل می

 )108 ۀصفح ،9 ، درس2(دین و زندگی                    بسیاري از مسلمانان شد.

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

 )کتاب زرد( »2«گزینۀ  -57

دل خویش را نسبت به «فرمایند:  اشتر می خود به مالک حضرت علی (ع) در نامۀ

اي  دسته اند: ؛ چراکه مردم دو دستهبان باشمردم مهربان کن و با همه دوست و مهر

 » اي دیگر در آفرینش همانند تو هستند. برادر دینی تو و دسته

 )177 ۀصفح ،15 ، درس2(دین و زندگی  

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

 )کتاب زرد( »3«گزینۀ  -58

اختن بنیان ، استوار س»…لقد ارسلنا رسلنا « حدید: سورة 25براساس آیۀ شریفۀ 

مسلمانان است که پذیرندگان اصیل دعوت ۀ دادگري (عدل)، وظیفۀ جامعه بر پای

   اند.  انبیا در راستاي تاریخ بوده

 )55و  53هاي  هصفح ،5 ، درس2(دین و زندگی  

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

 )کتاب زرد( »1«گزینۀ  -59

) و هم مقبولیت  گانه 5عیت داشته باشد (شرایط اسالمی باید هم مشرو ۀرهبر جامع

    .)اشته باشند(مردم با آگاهی و شناخت او را قبول د

 )165 ۀصفح ،14 ، درس2(دین و زندگی  

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

 )کتاب زرد( »3«گزینۀ  -60

ه هر دو را به هم ن است کآ» مرد بودن«و » زن بودن«ها از جهت  تفاوت انسان ثمرة

که یکی بر دیگري برتري ذاتی پیدا کند. زیرا برتري هرکس  کرده بدون آن نیازمند

  .را در وجود خود پرورش دهد  آن تواند و هر انسانی مینزد خداوند به تقواست 

 )197 ۀصفح ،17 ، درس2(دین و زندگی  
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 )جواد مؤمنی(    -61

وجـود    هـا  آنکشور بسیار ثروتمندي مانند کشور زیادي در خیلیافراد فقیر «جمله:  ۀترجم

 »در حد مرگ یقین دارم قرار نیست که هیچ کاري براي حل این مشکل انجام شود.دارد. 

 مهم درسیۀ نکت

 “people”  کـار رود.  بـه  »1«  ۀتواند با گزینـ  پس نمی ،اسم قابل شمارش است“a lot”  

 ”a few“ ۀگزینـ  ،. با توجه به معنـی جملـه  رود کار نمی قید است و با اسم به »2« ۀدر گزین

 (گرامر)   شود. می هم رد

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

 )میرحسین زاهدي(    -62

هـاي پوسـتش منحصـر بـه      گونه  با طرح زیبـاي رنـگ   شود که آن گفته می« جمله: ۀترجم

 »شود. در استرالیا نیز یافت می اگرچهشمال ایران است. 

 ، در دسترس) موجود2 جتماعی) ا1

 )واژگان( ) باارزش4 نظیر ) منحصر به فرد، بی3

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

 )علی شکوهی(    -63

کنـد تـا دانـش     ها را براي شما فراهم مـی  وسیعی از فعالیت ۀاین کتاب دامن«جمله:  ۀترجم

 »د.ییت کالس درس توسعه دهرتان را از مدی عملی

 ) تجربه2  ) فعالیت1

 )واژگان( ) مصاحبه  4 ) قاره3

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

 )جواد مؤمنی(    -64

مردم را نسبت به امنیـت   يگیر طور چشم کاهش اخیر در ارزش پول ملی به« جمله: ۀترجم

 »شان نگران کرده است. مالی

 ) بحث کردن2 زده کردن ) هیجان1

 )واژگان( ) به مخاطره انداختن  4 ن) نگران کرد3

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

 )شهاب اناري(    -65

سال خدمت صادقانه در ایـن شـرکت، بـه خـاطر کـاهش تعـداد        23از  بعد« جمله: ۀترجم

 »از کار اخراج شده است. ن، پدرم  اخیراًکارگرا

 طور طبیعی ) به2 طور زیاد ) به1

 )واژگان( ) اخیرا4ً اسبطور من ) به3

 )نصرآبادي محمد رحیمی(    -66

تا از اروپا بازدید کند و  ریزي کرد برنامهسال داشت، او  24موقعی که او «ترجمۀ جمله: 

  »قیمتی را خریداري کرد تا بتواند از سفرش عکس بگیرید. تجهیزات عکاسی سنگین و گران

 ن) ساخت2     نسوزاند) 1

 )کلوز تست( ن) حل کرد4  نریزي کرد برنامه) 3

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

 )نصرآبادي محمد رحیمی(    -67

آوري  با این حال، این سفر اتفاق نیفتاد و جرج ایستمن تصـمیم گرفـت فـن   «جمله:  ۀترجم

 ».تري اختراع کند هزینه تر و کم و دوربین کوچک بخشدمورد استفاده در عکاسی را بهبود 

 ) بیشترین2 متر           ک) 1

 )کلوز تست( ) تعداد زیاد4 ) کمترین     3

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

 )نصرآبادي محمد رحیمی(    -68

هاي آن زمـان بـه بزرگـی یـک یخچـال بـوده و نیـاز بـه تجهیـزات           دوربین«جمله:  ۀترجم

فلـزي   ۀصـفح  ةف و نگهدارنـد ، مواد شیمیایی مختلـ اي هاي شیشه سنگینی همچون مخزن

 »سنگین براي گرفتن عکس داشتند.

 جايِ ه) ب2 آن        جايِ هدر عوض، ب) 1

 )کلوز تست( ) همچون4 ) در طولِ     3

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

 )نصرآبادي محمد رحیمی(    -69

کاغذ و سپس جایگزین اي با  جرج ایستمن با جایگزین کردن صفحۀ شیشه«ترجمۀ جمله: 

اختراع » کداك«نام  کردن کاغذ با فیلم شفاف به آزمایش پرداخت و اولین دوربینش را به

 »کرد.

 نکرد ) آزمایش2 ) وجود داشتن1

 )کلوز تست( نکرد ، اعمالنکرد ) ورزش4  ن، ابرازکردنکرد ) بیان3

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

 )نصرآبادي محمد رحیمی(    -70

هـاي عکاسـی رول    عنوان مخترع آمریکایی فیلم جرج ایستمن همیشه به«ترجمۀ جمله: 

خاطر سپرده خواهد شـد کـه مـردم عـادي را قـادر سـاخت از        همانند و دوربین کداك ب

 »شان لذت ببرند. عنوان سرگرمی عکاسی به

 ) سرگرمی2 ارزش) 1

 )کلوز تست( ) طبیعت، ماهیت4 ) اعتقاد   3

  )2( انگلیسی زبان
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 کتاب زرد عمومی)(    -71

 »مند بوده است؟ او چه مدت است که به موسیقی عالقه«جمله:  ۀترجم

 »ساله بود. 8فکر کنم از وقتی که «

 نکتۀ مهم درسی

و فعل زمان گذشته استفاده شـده اسـت، پـس در بخـش      ”since“در بخش دوم سؤال از 

 )گرامر(   ت.صحیح اس» 2« ۀگزین ”he“اول حال کامل نیاز است. با توجه به ضمیر 

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

 (کتاب زرد عمومی)    -72

اگر بیش از مقدار یا تعداد خاصی از کاالهاي ما را بخرید، تخفیف بزرگی «ترجمۀ جمله: 

 »دریافت خواهید کرد.

 ) تخفیف2 ) زبان1

 )واژگان( ) سفالگري4 ، مسابقه) متناسب، مطابق3

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

 (کتاب زرد عمومی)    -73

تواند عنوان مناسبی براي پاراگراف بعدي مـتن   هاي زیر می یک از گزینه کدام«جمله:  ۀترجم

 »باشد؟

 (درك مطلب)  »Roaldفصل جدیدي در زندگی «

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

 (کتاب زرد عمومی)    -74

دست آورد وقتـی   زیادي به پولتواند  کرد می فکر می Roaldبر اساس متن، «له: جم ۀترجم

 (درك مطلب)  »  او ولز را به قصد آفریقا ترك کرد.

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

 (کتاب زرد عمومی)    -75

 »کند؟ صدق می Roald کدام گزینه در مورد«جمله:  ۀترجم

 »انگیزي در زندگی او اتفاق افتاد. اتفاقات غم 1960 ۀاول ده ۀدر نیم«

 (درك مطلب)  

 (کتاب زرد عمومی)    -76

هـاي زیـر را     یک از پرسـش  گویی به کدام این متن اطالعات کافی براي پاسخ«جمله:  ۀترجم

 »کند؟ فراهم می

عنـوان یـک خلبـان     هـایش بـه   داسـتانی را در مـورد مـاجراجویی    Roaldدر کجا بود که «

 درك مطلب)(  »نوشت؟

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

 (کتاب زرد عمومی)    -77

 »اصلی متن چیست؟ ةاید«جمله:  ۀترجم

 »مقدار خوابی که افراد به آن نیاز دارند«

 (درك مطلب)  

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

 (کتاب زرد عمومی)    -78

مناسب خـواب بـراي افـراد دقیقـاً مثـل هـم        تعداد ساعاتتن، با توجه به م«جمله:  ۀترجم

 »نیستند.

 (درك مطلب)  

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

 (کتاب زرد عمومی)    -79

 »در پاراگراف اول چیست؟ ”that long“منظور نویسنده از «جمله:  ۀترجم

 (درك مطلب)  »شش یا هفت ساعت خواب«

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

 (کتاب زرد عمومی)    -80

 »باشد؟ تر موافق می هاي زیر احتماالً بیش یک از عبارت نویسنده با کدام«جمله:  ۀترجم

 »روز نیاز دارند.ر در هخواب ساعت  9تا  7طور کلی بیش از  کودکان و نوجوانان به«

 درك مطلب)(  
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 )2ریاضی و آمار (

 

 )محمد بحیرایی(  »3«گزینۀ  -81
اول  aعـدد طبیعـی   «بـه صـورت   » اول اسـت  aعدد طبیعی «نقیض گزارة 

 نه اول و نه مرکب است. 1باشد. دقت کنید که عدد  می» نیست
 )4تا  2 هاي ه، صفحیاضیآشنایی با منطق و استدالل ر)، 2(ریاضی و آمار ( 

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

 )فاطمه فهیمیان(  »3«گزینۀ  -82

 

a

aa a

a a( ) ( ) a

a( ) a ( )

a a a a

+

→ → →

→ +

→ + = − −

⇒ + = − ⇒ + =

5
2 23

2 2

2 2

22
5

2 2 5
5 5 3

2 5 14 2
5 3

4 5 4 5196 2 194
25 3 25 3

   

 )13و  12هاي  )، آشنایی با منطق و استدالل ریاضی، صفحه2(ریاضی و آمار ( 
--------------------------------------------- 

 )مهسا عفتی(  »1«گزینۀ  -83
 بنابراین: در تابع ثابت برد تابع تنها شامل یک عضو است.

 b a b
b

a b b

b a

a b

+ = + =
=

+ = = +

→ = → =

⇒ + = + =

1 7 7
6

7 1

6 1

2 1 12 13

   

 )27 و 26هاي  ، صفحهتابع)، 2(ریاضی و آمار ( 
--------------------------------------------- 

 )علی شهرابی(  »4«گزینۀ  -84
مقدار تـابع عـددي   بطۀ آن ضا در هراي است که  تابع پلکانی، تابعی چند ضابطه

 ثابت است.
yکه ضـابطۀ اول یعنـی    براي آن (a )x= − +2 ، تـابعی ثابـت باشـد بایـد     1
a صفر باشد. xضریب  a− = ⇒ =2 0 2   

ــا جایگــذاري  aب = بــه صــورت f، ضــابطۀ 2
, x

f (x)
, x
− ≤ ≤

=  < <

1 1 1
5 1 3

 

fحاال مقدار  آید. درمی (a) کنیم. را حساب می 

 f (a) f ( ) f ( )= → =2 2 5   
 )35و  34هاي  )، تابع، صفحه2(ریاضی و آمار ( 

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

 )علی شهرابی(  »4«گزینۀ  -85
fع رسم شده، همان تابع نمودار تاب (x) x=   سـمت  واحـد بـه    3کـه  اسـت

اسـت، پـس ضـابطۀ آن بـه صـورت       انتقال داده شدهچپ و یک واحد به پایین 
f (x) x= + −3 aاست و در نتیجه  1 = bو  3 =  است. 1−

fمقدار  (a b)− کنیم: را حساب می 

 f (a b) f ( ( )) f ( )− = − − = = + − = − =3 1 4 4 3 1 7 1 6   
 )44تا  40هاي  ، صفحهتابع)، 2(ریاضی و آمار ( 

 )علی شهرابی(  »2«گزینۀ  -86
{ } { } { }

 

f g f gD D D , , ,c, , c

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

a a

 + = ⇒ − = ⇒ =

  − + = ⇒ = + = + − + ⇒   + = ⇒ =  3 5

1 4 2 2 3 4 2 4

1 5 6
4 1 2 1

1 3 2
   

a پس: b c+ + = + + =2 6 4 12   
 )53تا  45هاي  ، صفحهتابع)، 2(ریاضی و آمار ( 

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

 )نظم رحیم مشتاق(  »1«گزینۀ  -87
xمقدار توابع را به ازاي  =  یابیم: می 1−

 

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

f ( ) f ( ) f ( )
f ( ) f ( ) f ( ) ( ) ( )
f ( ) f ( ) f ( )

= + − = − + = −
⇒ − = − − = −= −

⇒ − = − + − = − − = −

⇒ − = − × − = − × − =

⇒ − = − − − = − − = −

1 1
22

3 1 2
4 1 2
5 3 4

2 1 1 2 1 1
1 3 1 43 1

1 1 1 1 4 5
1 1 1 1 4 4
1 1 1 5 4 9

   

 )53تا  45هاي  )، تابع، صفحه2(ریاضی و آمار ( 
--------------------------------------------- 

 )ا عفتیمهس(  »3«گزینۀ  -88

 / / / / / / / /x /+ + + + + + +
= = =

5 3 1 4 4 5 3 8 2 3 7 5 8 3 5 33 6 4 2
8 8

 

 / /= =
4 2 2 1

2
   ⇒خط فقر برحسب نصف میانگین  

 کنیم. ها را مرتب می ابتدا داده
 / , / , / , / , / , / , / ,1 4 2 3 3 5 3 8 4 5 5 3 5 8 7 

 / / /+
⇒ =

3 8 4 5 4 15
2

   

 / /= =
4 15 2 075

2
 ⇒میانهخط فقر برحسب نصف  

 :ها تشریح گزینه
2/خط فقر این جامعه برحسب نصف میانگین برابر بـا  »: 1«گزینۀ  میلیـون   1

 تومان است.
نفر از اعضاي این جامعـه زیـر خـط     1برحسب نصف میانگین فقط »: 2«گزینۀ 

 فقر قرار دارد.
/ صحیح است.»: 3«گزینۀ  />2 1 2 075   
4/تـرین درآمـد    اختالف خط فقر برحسب میانـه بـا بـیش   »: 4«گزینۀ  925 

 باشد. میلیون تومان می
 )57 ۀ)، آمار، صفح2(ریاضی و آمار ( 

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

 )مهسا عفتی(  »2«گزینۀ  -89
( ) (x )

( ) ( )
× + ×

= × =
× + ×

25000 120 80 100 124
20000 120 130000 80

 هاي نان و برنجب شاخص

x

x x

+
⇒ =

+
+

⇒ = ⇒ + = ×
15872000

3000000 80 124
2400000 10400000 100
3000000 80 124 3000000 80 124 128000

12800000 100 

   

xریال   x= ⇒ =80 12872000 160900 
 )59و  58هاي  )، آمار، صفحه2(ریاضی و آمار ( 

 دو برابر عددي           25مجذور حاصل          تقسیم بر جذر 

 )-14برابر است با مربع (
 2منهاي 
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 )فاطمه فهیمیان(  »3«گزینۀ  -90
t = بنــابراین ابتــدا معادلــۀ خــط گذرنــده از نقــاط  ،اســت 16و  12بــین  15

( , ), ( , )16 15 12 m نویسیم: را می 12 −
= =

−
15 12 3
16 12 4

   

 t

y (t ) y t

y t y

/ /

=

⇒ − = − ⇒ = − +

⇒ = + → = × +

= + =

15

3 312 12 9 12
4 4

3 33 15 3
4 4

11 25 3 14 25

   

 یابی = خطاي درون |مقدار واقعی -مقدار تخمین زده شده | 
 | / | /= − =17 14 25 2 75   
 )67 تا 63هاي  )، آمار، صفحه2(ریاضی و آمار ( 

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

 )2علوم و فنون ادبی (
 

 

 )کاظم کاظمی( »4«گزینۀ  -91
 موارد نادرست: تشریح

نویسـی را   گـویی و ترکـی   نوایی ترکی شیر علی ج) سلطان حسین بایقرا و امیر
 کردند. تشویق می

 د) این ویژگی مربوط به نثر سبک هندي است.
 دربارة تیمور نوشته شده است.» ظفرنامۀ شامی«و) کتاب 

 )87و  42 تا 40 هاي ه، صفحشناسی تاریخ ادبیات و سبک)، 2م و فنون ادبی ((علو 
---------------------------------------------- 

 )نژاد سادات طباطبایی عارفه( »3«گزینۀ  -92
کاربرد  ،به سبک هندي سروده شده است. استفاده از تمثیل» 3«بیت گزینۀ 

هـاي ایـن بیـت اسـت. در بیـت       ویژگییابی از  عامیانه (سفال) و مضمون ةواژ
 یابی مشهود است. نیز کاربرد واژگان عامیانه و مضمون» 4و  2«هاي  گزینه

 )85تا  83و  39، 38هاي  ، صفحهشناسی سبک)، 2(علوم و فنون ادبی ( 
---------------------------------------------- 

 )نژاد فرهاد علی( »1«گزینۀ  -93
هـاي   بارت ویژگی بارز نثر هندي اسـت کـه در سـبک   تتابع اضافات در این ع

هاي دیگر همگـی از نثرهـاي    شود. عبارات گزینه عراقی و خراسانی دیده نمی
 سبک عراقی هستند.

 )87 ۀصفحشناسی،  )، سبک2(علوم و فنون ادبی ( 
---------------------------------------------- 

 )نژاد طباطبایی سادات عارفه( »3«گزینۀ  -94
 بدین صورت است: »3«گزینۀ آوایی مصراع  هاي پایه

 رِ اي خون ران قطـ  د يِ دل بین ت صح را
 هاي دیگر: تشریح گزینه

  »:1«گزینۀ 
 ز گون را د سق فی سبـ ك بش کا فن

 »: 2«گزینۀ 
 نن د را د ك شا نن من تَـ ظ را

 »: 4«گزینۀ 
 را ه را گم ك ند مر تا کـ دا نش

 )ترکیبی)، موسیقی شعر، 2فنون ادبی ( (علوم و 

 (سعید جعفري) »2«گزینۀ  -95
فــاعالتن / -- U-/--U-/--U-/--U- :»2«و بیـت گزینـۀ    بیـت صـورت سـؤال   

 فاعالتن فاعالتن فاعالتن
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 ن/ فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعل - U-/--U-/--U-/--U -: »1« گزینۀ 
 عالتن فعالتن فعالتن فعلناف/  - -UU/--UU/--UU/--U: »3«گزینۀ 
 / فاعالتن فاعالتن فاعلن U-/--U-/--U-  -: »4«گزینۀ 

 )47و  46هاي  )، موسیقی شعر، صفحه2(علوم و فنون ادبی ( 
---------------------------------------------- 

 (مهناز شریفی) »4«گزینۀ  -96
مرغـی بـه    نهـم،  ه راهی مـی / دامی ب ماه مهر افروز خود تا بگذرانم روز خود بی«

مســتفعلن مســتفعلن مســتفعلن «از چهــار وزن واژة یکســانِ » زنــم دامــی مــی
پایۀ همـین   نیز بر »3و 2و  1«هاي  گزینهابیات ساخته شده است و » مستفعلن

بر پایۀ وزن واژة همسـانِ دولختـی    »4« ۀگزینبیت اند اما  وزن واژه درست شده
 ت.ساخته شده اس» مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن«
 )94 تا 90هاي  ، صفحهموسیقی شعر)، 2(علوم و فنون ادبی ( 

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

 )موسی اکبري( »1«گزینۀ  -97
تشـبیه فشـردة   »: گلستان وصال«و » و چمن لطافت چمن حسن«بیت الف) 

 اضافی
 تشبیه گسترده»: وار براندازم از نشاط کاله حباب«بیت ب) 
 تشبیه فشردة اضافی :»هماي سعادت«بیت پ) 

 بیت ت) تشبیه ندارد.
 )32و  31هاي  صفحه، بیان)، 2(علوم و فنون ادبی ( 

---------------------------------------------- 
 (حمید محدثی)   »3«گزینۀ  -98

 استعاره از محبوب و معشوق است.» گل«در این بیت 
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 استعاره و تشخیص» اي صبح»: «1«گزینۀ 
 اضافۀ استعاري و تشخیص» پاي عقل»: «2«گزینۀ 
 اضافۀ استعاري و تشخیص» پنجۀ عشق»: «4«گزینۀ 

 )77تا  74هاي  صفحهبیان، )، 2(علوم و فنون ادبی ( 
---------------------------------------------- 

 (حمید محدثی) »4«گزینۀ  -99
تشـبیه هسـتند. / بیـت اسـتعاره     » کوه غم«و » سرو قامت«، »نرگس چشم«

 ندارد.
 هاي دیگر: تشریح گزینه

ن دامـ » / «از خـواب بـرانگیختن  «و » در دامن آویخـتن «کنایه:  »:1«گزینۀ 
 استعاره و تشخیص»: جان

 مجاز از قصد و نیت» سر«استعاره و تشخیص / »: اي تیره شب« »:2«گزینۀ 
 تشبیه»: استدل شیر«مجاز از مردم عالم / » عالم« »:3«گزینۀ 

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

 )نژاد طباطبایی سید جمال(   »2«گزینۀ  -100
پسـندي. ایـن    من به همان صفت و نام هستم که تـو مـی   :»2«مفهوم گزینۀ 

بیت در فضاي عشق زمینی سروده شـده ولـی مفهـوم ابیـات مثنـوي و سـه       
خویشـی اسـت    ل معشوق، ترك خود و بیشرط وصااین است که زینۀ دیگر گ

 که مفهومی عرفانی و متناسب با عشق آسمانی است.
 )42صفحۀ ، مفهوم)، 2(علوم و فنون ادبی ( 
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 )2شناسی ( جامعه

 

 (اعظم رجبی) »3«گزینۀ  -101
 .گـردد  مـی  باز ها انسان فردي و شخصی زندگی به جهان انسانی فردي بخش
 مـا  از کدام دارد. هر تعلق بخش این به ها روانی انسان و اخالقی هنی،ذ ابعاد

 هـا  آن در مـا  بـا  دیگـر  که افـراد  اي داریم ویژه خلقیات ها و ها، تجربه دانسته

 .نیستند شریک

دارد.  وجود هماهنگی و تناسب انسانی جهان فرهنگی و ذهنی بخش دو بین
 پدیـد  افـراد  در را ذهنـی  خصوصـیات  و عقایـد  از نوعی خـاص  فرهنگی هر

 .دهد ظهور می و بروز اجازه نوع، همان بهو آورد  می

 نـزد  .دانند نمی محدود طبیعت جهان به را تکوینی جهان مسلمان، متفکران

 .است تکوینی جهان از بخشی جهان طبیعت آنان

ایـن   .داننـد  می تکوینی و ذهنی جهان از تر مهم را فرهنگی جهان ،گروه دوم
 را تکـوینی  جهان دانند ومی فرهنگ تابع را افراد فردي و ذهنی جهان گروه

 در .دانندمی مختلف جوامع ها و فرهنگ تصرف و دخل خامی براي ماده نیز

 برابـر  در را خود استقالل و اهمیت جهان تکوینی و ذهنی جهان دیدگاه این

 .دهند می دست از فرهنگی جهان

 )8و  6، 5، 4 هاي     )، فرهنگ جهانی، صفحه2شناسی ( (جامعه 

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

 (اعظم رجبی) »3«گزینۀ  -102

 سـایر  بـر  یـافتن  غلبه براي مردم گوید که فارابی در تعریف جامعه تغلب می

 همـه  کـه  آیـد  می پیش هنگامی این و کنند می همکاري یکدیگر ها، با ملت

 شوند. دیگر ملل و اقوام بر غلبه شیفتۀ مردم،

 کشـور،  یـک  اقتصـادي  قدرت دهد که می رخ جایی در اقتصادي امپریالیسم

 .کند می تصرف را دیگر خام کشور مواد و بازارها

 کشـورهاي  طلبانـۀ  هـاي اسـتقالل   گیـري جنـبش   شـکل  از پـس  نو استعمار

 استعمارگر کشورهاي نو، استعمار آمد. در وجود بیستم به قرن طی مستعمره

 مجریـان  انـد، از  کـرده  استعمار ایجـاد  دورة در ی کههای ظرفیت از استفاده با

 اسـتعماري خـود   اهـداف  بـه  نیل براي مستعمره، کشورهاي داخلی و بومی

 .کنند می استفاده

 در ریشـه  تـر  بـیش  اسـتعمار،  از قبـل  تـا  کـه  اسالمی جوامع سیاسی قدرت

 بـا  سـازش  طریـق  از اسـتعمار،  دوران در اي داشـت،  قبیله و قومی مناسبات

 شـد  سبب مسئله این و پیوند خورد استعمارگران قدرت با اي غربی،ه دولت

 درآید. استعماري استبداد صورت به قومی و ایلی استبداد تا

 و دلبسـتگی  کـه  نمادهـا  و باورها اي از مجموعهعبارت است از  ناسیونالیسم،

 و زبـان  قوم نژاد، سرزمین، قبیل از آن دهنده تشکیل عناصر و ملّت به تعلق

 چنـین  بـه  وابسـتگی  و خـاطر  تعلـق  صـرفاً  اسـاس  ایـن  بر .کند می انبی را

 ها را ملت هویت شود و محسوب می ها انسان اساسی ارزش و آرمان عناصري

 سازد. می ها جدا ملت سایر از را ها آن کند و می تعیین

 )32و  31، 24، 23، 19هاي ه)، فرهنگ جهانی، صفح2شناسی ( (جامعه 

 ي)(الهه خضر »2«گزینۀ  -103
روشنگري با رویکرد دنیوي، هنگامی که با شـناخت عقلـی همـراه باشـد، بـه      

پذیرد به دئیسم؛ یعنی دین بدون شـریعت و اعتقـاد    که وحی را نمی دلیل این
اي بـراي هـدایت و سـعادت بشـر نـدارد، خـتم        گونه برنامه به خدایی که هیچ

 شود. می
ت شناختی شده اسـت.  گرایی، فرهنگ غرب گرفتار بحران معرف با افول تجربه

در بحران معرفت شناختی امکان تشـخیص خـوب یـا بـد بـودن هنجارهـا و       
 شود. رفتارها از بشر سلب می

پیامد تحریفاتی که در مسیحیت قـرون وسـطی رخ داد، در سـطح زنـدگی و     
عملکرد دنیوي خود را در پوشـش دینـی و معنـوي،    عمل این بود که کلیسا 

 .توجیه کرد
تـرین   نیوي)، علوم تجربـی در بـین علـوم مختلـف بـیش     در رویکرد جدید (د

 اهمیت را پیدا کردند.
 )52و  50، 43، 42هاي صفحهفرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی، )، 2شناسی ( (جامعه

---------------------------------------------- 
 (الهه خضري) »2«گزینۀ  -104

ــت هــاي آغــازین خــود اقتصــاد ســرمایه محــور، در حرکــت  ، نیازمنــد حمای
پدید آمـدن  بود ولی به تدریج، انباشت ثروت،  اي هاي قومی و منطقه سیاست
هـاي بـزرگ چنـد ملیتـی و گسـترش صـنعت ارتباطـات، از اهمیـت          شرکت

 مرزهاي سیاسی کاست.
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 درست ـ درست»: 1«گزینۀ 
 نادرست ـ درست»: 3«گزینۀ 
 نادرست ـ نادرست»: 4«گزینۀ 

 )70و  59هاي  صفحهفرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی، )، 2شناسی ( جامعه( 
---------------------------------------------- 

 (آزیتا بیدقی) »1«گزینۀ  -105
 مجلس از نظر منورالفکران ←عبارت اول 
 گیري جنبش عدالتخانه اوج ←عبارت دوم 
 انقالب اسالمی ایران ←عبارت سوم 

 )124و  123، 119هاي  صفحه بیداري اسالمی و جهان جدید،)، 2اسی (شن (جامعه 
---------------------------------------------- 

 (آزیتا بیدقی) »2«گزینۀ  -106
 ها در عرض تمدن اسالمی طرح دیگر تمدن ←عبارت اول 
 بازگشت به اسالم ←عبارت دوم 
 اسالمی ایران  انقالب ←عبارت سوم 

 )135و  131، 130هاي هصفح بیداري اسالمی و جهان جدید،)، 2شناسی ( (جامعه 
---------------------------------------------- 

 (آزیتا بیدقی)   »1«گزینۀ  -107
هـاي درونـی    صورت فعال شدن تقابل شمال و جنوب، بسـیاري از چـالش  در 

  .کشورهاي غربی فعال خواهند شد
 داري غربی است.سرمایهنظام چالش فقر و غنا چالشی مستمر در 

منجر به فروپاشی نظـام  تواند میهاي اقتصادي در صورت عدم کنترل،  بحران
 .شودسیاسی 

 )95و  94، 91هاي هاي جهانی، صفحه )، چالش2شناسی ( (جامعه 
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 (الهه خضري) »3«گزینۀ  -108

 ←هاي انقالب فرانسـه نرسـید.    فرهنگ غرب با انکار حقایق قدسی به آرمان

 اسکوالریمبحران معنویت و پس

هاي دینی و معنـوي   ، دیدگاهخودانسان مدرن به دلیل نگاه دنیوي و سکوالر 

 محیطی بحران زیست ←پندارد.  به طبیعت را کودکانه می

ناتوانی جهان غرب براي توجیه حضور جهانی خود حکایت از بعـد دیگـري از   

 معرفتی و پسامدرنیته دارد. -بحران علمی 

 )103و  102، 97هاي           هاي جهانی، صفحه )، چالش2شناسی ( جامعه( 

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

 (اعظم رجبی)   »1«گزینۀ  -109

 بـا  و سیاسـی  هـاي  قـدرت  عملکرد از فارغ اسالم، جهانی هاي ارزش و عقاید

 جوامـع  سیاسـی  و جغرافیـایی  مرزهاي از عالمان مسلمان، کوشش و تالش

 داشتند، حضور این مناطق در که سیاسی هاي قدرت بر و کرد عبور مختلف

 مغـوالن،  خوارزمشـاهیان،  سـلجوقیان،  مانند هایی قدرت ۀغلب .گذاشت تأثیر

 اي قبیلـه  و قـومی  فرهنـگ  و تـاریخی  چارچوب عادات در که … و عثمانی

 و فرهنـگ اسـالمی   هـاي  ظرفیـت  تـا  شـد  مـی  آن از مـانع  کردند، می رفتار

 .شود آشکار کامل طور به آن اجتماعی هاي ارزش

 )29ي   فرهنگ جهانی، صفحه)، 2شناسی ( جامعه( 

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

 (ارغوان عبدالملکی)  »4«گزینۀ  -110

بـراي   ،بسیاري از نخبگان کشورهاي اسالمی تا قبل از انقالب اسـالمی ایـران  

مارکسیسـم   یـا گرایـی   ملـی هاي غربی نظیـر   استعمار از روش ۀمقابله با سلط

ها، مخـدوش شـدن وحـدت     ي استفاده از این روش کردند. نتیجه می استفاده

 امت اسالمی بود.

ها به مزارع آمریکـایی   پوستان آفریقایی و انتقال آن رشد تجارت، بردگی سیاه

، جایگاه برتـري نسـبت بـه    تجارو انتقال ثروت به جوامع اروپایی باعث شد تا 

ها براي تقویت قدرت خود، نیاز به سرمایه و پول  دا کنند. دولتداران پی زمین

بازرگانان داشتند و بازرگانان براي تجـارت و سـود، نیازمنـد حمایـت ناوگـان      

نظامی دولتمردان بودند و به این ترتیب پیوند قدرت با ثروت و تجارت شـکل  

 گرفت.

ــکل ــا ش ــین  ب ــاي ب ــري نهاده ــه  گی ــترك منطق ــاي مش ــی و بازاره ي، ا الملل

شـود.   اي خاص، محـدود نمـی   المللی به منطقه هاي بین گذاري شرکت سرمایه

هاي عظیم اطالعاتی، تغییـرات اقتصـادي در سـطح     ها با استفاده از شبکه آن

 کنند. جهانی را شناسایی و مدیریت می

 )70و  59، 32، 31هاي   ، صفحهترکیبی)، 2شناسی ( جامعه( 

 فلسفه   
 

 

 

 

 ري)(الهه خض »2«گزینۀ  -111

یـافتن بـه ایـن     پردازنـد و بـراي دسـت    دانشمندان به اثبات قوانین علمی می
 کنند. قوانین، از روش تجربی استفاده می

 هاي دیگر: تشریح گزینه

بیانگر اصل واقعیت داشتن جهان است که از مبانی فلسفی علـوم  »: 1« ۀگزین
 طبیعی است.

م علت و معلول اسـتفاده  علوم براي بیان قوانین از مفاهی ۀدر هم»: 3«گزینۀ 
 شود. می

 بیانگر اصل قابل شناخت بودن طبیعت است.»: 4«گزینۀ 
 )6 صفحۀ، معنا و قلمرو فلسفه(فلسفه،  

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

 (ندا یاري) »2« ۀگزین -112

شناسان غربی، اقتـدار و مشـروعیت سیاسـی را متعلـق بـه       بسیاري از جامعه
داننـد. در اسـالم حکومـت و اقتـدار از آن      یـک جامعـه مـی   » مردماکثریت «

را » حکم خـدا «کند که  خداست و کسی مشروعیت سیاسی و والیت پیدا می
کـارگر   ۀپرولتاریـا یعنـی طبقـ    ۀبیان کند. مارکسیسم، حکومت را حق طبقـ 

 چه پرولتاریا بگوید، مشروعیت سیاسی دارد. داند و معتقد است تنها آن می
 )18، معنا و قلمرو فلسفه، صفحۀ (فلسفه  

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

 )نژاد فرهاد علی(   »3«گزینۀ  -113
طبق نظریۀ گشتالت، ذهن عاملی تعیـین کننـده در ادراك انسـان اسـت؛ در     

 نتیجه، انتظارات شخص عامل مؤثري در ادراك او از محیط هستند.
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 مطابق نظر رفتارگرایان »:1«گزینۀ 
 ادراك مؤثر است. رذهن ب»: 2«گزینۀ 
 مطابق نظر رفتارگرایان»: 4«گزینۀ 

 )16تا  13هاي  (فلسفه، معنا و قلمرو فلسفه، صفحه  
---------------------------------------------- 

 نژاد) (فرهاد علی »2«گزینۀ  -114

عـدم امکــان شــناخت  ي خــود بـراي اثبــات  ا هگرگیـاس در اســتدالل مغالطـ  
اگر چیزي موجود باشد، یا از ازل بوده است یا در زمانی بـه وجـود   «گوید:  می

 »آمده است.
 )38و  37هاي  (فلسفه، نخستین فالسفۀ یونان، صفحه 

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

 )الهه خضري(   »2«گزینۀ  -115
تـرین   ترین و حقیقـی  و اصلی مفاهیم است ۀترین هم ترین و عام وجود اساسی

گـردد. وجـه    هـا بـه آن بـازمی    اشیا و پدیدههمۀ مبنایی است که خصوصیات 
(نـه همـه علـوم)    اولی  ۀاست و فلسف» وجود داشتن«موجودات همۀ اشتراك 

باشـد.   وجوي احکـام و قواعـد وجـود مـی     بخشی از فلسفه است که در جست
علـوم  همـۀ  ت بـه موضـوعات   ترین احکام نسب  ترین و کلی احکام وجود شامل

 هستند.
 )30و  27، 26هاي  ، صفحهمعنا و قلمرو فلسفه(فلسفه،  
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 (موسی اکبري)   »4«گزینۀ  -116

سقراط: آیا پسندیده است که از ترس مرگ یـا هـر خطـر دیگـري از فرمـان      

زد، سزاوار بود که دادگاهی  الهی سربتابم؟ بلی اگر چنین گناهی از من سرمی

قراط به خدا اعتقاد ندارد؛ زیرا ارتکاب آن گناه دلیل تشکیل شود و بگویند س

 بر سرپیچی از امر خدا بود و ادعاي دانشی که در حقیقت فاقد آن بودم.

کنم که گروه بزرگی با مـن دشـمنی دارنـد و اگـر در      سقراط: باز یادآوري می

 ام. ها شده ها و حسادت این دادگاه محکوم شوم، قربانی کینه

 )52و  51هاي  فالسفۀ یونان، صفحه(فلسفه، نخستین   

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

 )نژاد فرهاد علی(   »3«گزینۀ  -117

بـودن  » همـاهنگی بـدن  «افالطون در رسالۀ فیدون، دو دلیل بر رد ادعـاي   -

 کند. نفس اقامه می

قعـی  بیند، اگر شکل اسـب وا  به نظر افالطون، وقتی انسان مثالً اسبی را می -

 کند. در عالم مثال را به یاد آورد، اشتیاق به بازگشت به جهان اصلی پیدا می

 )80تا  78 هاي ه(فلسفه، نخستین فالسفۀ یونان، صفح 

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

 نژاد) (فرهاد علی   »2«گزینۀ  -118

علت در « گوید: دربارة علت صوري می» طبیعیات (فیزیک)«ارسطو در کتاب 

معناي سوم، شکل یا صورتی است که از ماهیت و نـوع یـک پدیـده حکایـت     

 »کند. می

 )86صفحۀ (فلسفه، نخستین فالسفۀ یونان،  

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

 )الهه خضري(   »4«گزینۀ  -119

افلوطین معتقد است که در قطب تاریکی چیزي وجود نـدارد و فقـط فقـدان    

 بس. است و

 هاي دیگر: تشریح گزینه

 .داراي دو قطب نور و تاریکی استجهان هستی  »:1«گزینۀ 

 تابد. نور احد به قطب تاریکی نمی»: 2«گزینۀ 

 روح انسان توانایی نزدیک شدن به منبع نور را داراست.»: 3«گزینۀ 

 )109و  108هاي  صفحه(فلسفه، نخستین فالسفۀ یونان،   

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

 )حمید محدثی(   »4«گزینۀ  -120

ارسطو با طرح مبحث علل اربعه قصد داشت بـه مخاطـب خـود بیـاموزد کـه      

توان از این چهـار علـت اسـتفاده کـرد امـا       براي توجیه عقالنی هر پدیده می

هدف وي آن نبود که علل اربعه را در هر پدیده و حرکت طبیعـی شناسـایی   

 نماید.

 )94 و 86، 85هاي  صفحهه، نخستین فالسفۀ یونان، (فلسف  

 )96کنکور سراسري (  »3«گزینۀ  -121

این مبحث که آزاد یا مجبور بودن انسان تابع شرایط پایگاه طبقـاتی او اسـت   

 شود.  یا خیر به فلسفه مربوط می

که فلسـفه تنهـا    نکته: سواالت دیگر، به علوم مختلف مربوط هستند در حالی

 پردازد.  ی علوم میبه مبانی عقالن

 )17 صفحۀ، نا و قلمرو فلسفهمع(فلسفه،   

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

 )، با تغییر93(خارج از کشور   »4«گزینۀ  -122

کـه از  باشـد مگـر ایـن   » هـاي طبیعـی  پدیده«تواند نمی مابعدالطبیعهموضوع 

هـا و فلـزات و   سـنگ حیث وجودشان در نظر گرفته شوند؛ اشیا یعنی همـان  

که با هم در خصوصیات گوناگون فـرق  ها و ... با آنگیاهان و حیوانات و انسان

و همـه  » وجـود دارنـد  «اند و آن این است که همه دارند، در یک چیز شریک

 ».هستند«

 )30 تا 26هاي  ، صفحهنا و قلمرو فلسفهمع(فلسفه،   

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

 )96(خارج از کشور   »3«گزینۀ  -123

ي پروتاگوراس همه چیز نسبی و موقت است و حقیقـت بـه معنـاي     به عقیده

 آید. دانشی پایدار و ثابت به دست نمی

 )37 و 36هاي  ه، صفحنخستین فالسفه یونان(فلسفه،   

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

 )96کنکور سراسري (   »2«گزینۀ  -124

سقراط: راز پیام سروش دلفی همین بود که به ما بنمایاند تا چه پایه نـادانیم  

 کنم مرا به عنوان مثال مطرح کرد تا بگوید:   و خیال می

 داند.   داناترین افراد کسی است که چون سقراط بداند که هیچ نمی

 هاي دیگر: تشریح گزینه

کالم سـقراط ذکـر   گیري نهایی  مطلب صحیح است؛ اما در نتیجه»: 1« ۀگزین

 نشده.

گیري نهایی کالم سـقراط ذکـر    مطلب صحیح است؛ اما در نتیجه»: 3« ۀگزین

 نشده.

 نادرست است.  » داند سقراط هیچ نمی«که گفته شود  این» 4« ۀگزین

 )47 ۀ(فلسفه، نخستین فالسفۀ یونان، صفح  

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

 )97 سراسري کنکور(  »3«گزینۀ  -125

توان به دانـش مطمـئن دسـت     به نظر سقراط با یافتن تعریف ثابت چیزها می

 یافت.  

 )59صفحۀ (فلسفه، نخستین فالسفۀ یونان،   
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 )95 کنکور سراسري(  »4«گزینۀ  -126

سوفسطائیان (از جمله پروتاگوراس) معتقد بودند که هر کـس هـر چیـزي را    
است و بـه نـوعی بـه حقـایق     براساس درك خود بفهمد براي او عین حقیقت 

 در راستاي همین عقیده است.» 4«متعدد قائل بودند؛ پس عبارت گزینه ي 
 )67صفحۀ (فلسفه، نخستین فالسفۀ یونان،   

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

 )94(کنکور سراسري    »1«گزینۀ  -127

را در » مثُـل «یـا شناسـایی   » سیر عقالنی به سوي معرفت حقیقی«افالطون 
بیـان داشـته   » تمثیـل غـار  «به کمک تمثیلی معروف بـه  » جمهوري«کتاب 
 است.

 )73صفحۀ ، نخستین فالسفه یونان(فلسفه،   
---------------------------------------------- 

 )96(خارج از کشور    »2«گزینۀ  -128

اثـر   علت مادي در حقیقت مرحله استعداد در یک چیز است که تدریجاً یا بر
دخالت یک علت فاعلی خارجی و یا بر اثر طبیعت درونی خود (همـان علـت   

 شود. فاعلی درونی) به مرحله فعلیت نائل می
 )91تا  89هاي  صفحه، نخستین فالسفه یونان(فلسفه،   

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

 )95(خارج از کشور   »4«گزینۀ  -129

یل طبیعی (علت غـایی) در درون هـر چیـزي وجـود     از دیدگاه ارسطو این م
که در ذهن یک انسان است عمل » انگیزه و نیت«دارد و درست شبیه همان 

گونه که قصد و نیت ضامن حرکت یک انسان براي بـه دسـت    کند و همان می
اشـیا بـه سـوي     ةآوردن چیزي است، میل طبیعی هـم ضـامن حرکـت مـاد    

 توانند برسند. آن می باالترین صورت و فعلیتی است که به

 هاي دیگر: تشریح گزینه

براي ارسطو، علت غایی تنها در عالم طبیعت، یک عامل آگاهانـه  »: 1« ۀگزین
 دهنده است. و سازمان

طبیعت هر جسم، آن صـورت نخسـتین اسـت کـه جسـم را بـه       »: 2« ۀگزین
رانـد. پـس جسـم در اولـین مرحلـه از وجـودش نیـز داراي         صورتی باالتر می

 است.صورت 

که ارسطو و پیـروانش یـک    هر علت فاعلی، خارجی نیست چنان»: 3« ۀگزین
نوع علت فاعلی به عنوان مبدأ حرکت و سکون در خـود اجسـام (درونـی) در    

 نامند. گیرند و آن را طبیعت جسم می نظر می
 )93 تا 89هاي  (فلسفه، نخستین فالسفۀ یونان، صفحه  

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

 )کتاب آبی(  »4«گزینۀ  -130

براي رواقیون هیچ رویدادي چه خوب و چه بد اهمیت نداشـت؛ نـه ایـن کـه     
 اهمیت بدانند. جهان را بی

ها، جهان یک نظام ضروري دارد و بـه سـوي غـایتی در حرکـت      به عقیدة آن
 است. سرنوشت نیز امري حتمی و تغییرناپذیر است.

 )105و  104هاي  ، صفحه یوناننخستین فالسفۀ (فلسفه،   

 شناسی روان

 

 )زهرا جمالی(  »4«گزینۀ  -131

باشد. افـرادي   ها می حل قدم نهایی و مهم در حل مسئله، بازبینی و اصالح راه

هـاي قبلـی را بهبـود     کنند، دوست دارند روش که مسائل را به خوبی حل می

 هاي جدید استفاده کنند. حل بخشند و از راه

 )120، صفحۀ حل مسئله) 1تفکر (شناسی،  (روان 

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

 )مریم احمدي(  »4«گزینۀ  -132

فشـار روانـی و یـا     ،افسردگی و عامـل روانـی آن   ،پیامد روانی بیماري ام اس

 باشد. ترس از دست دادن یک شخص می

 )191، صفحۀ شناسی سالمت روانشناسی،  (روان 

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

 )زهرا جمالی(   »1«گزینۀ  -133

گیرد. کودکان به صورت جزء بـه   هاي مختلف صورت می رمزگردانی به صورت

کننـد. در رمزگردانـی جـزء بـه جـزء امکـان        اطالعات را رمزگردانی مـی جزء 

تـوان   تري وجود دارد. به همین دلیل بـه حافظـۀ کودکـان نمـی     خطاي بیش

 .اعتماد کرد

 )92، صفحۀ حافظه و علل فراموشیشناسی،  (روان 

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

 )مهسا عفتی(   »2«گزینۀ  -134

حل مسئله یک فرایند و جریان تحت کنترل است. وقتی فردي در حال حـل  

دهـد آگـاهی    چـه انجـام مـی    مسئله است، کامالً درگیر موضوع است و به آن

تر باشیم احتمال انتخـاب   جریان حل یک مسئله، هرچه جديکامل دارد. در 

 بیشتر است. ،حل بهتر راه

 )116، صفحۀ حل مسئله) 1شناسی، تفکر ( (روان 

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

 مریم احمدي)(   »2«گزینۀ  -135

 هاي مهم دورة نوجوانی با دورة کودکی این است کـه نوجوانـان   یکی از تفاوت

خواهنـد   به دنبال چگونگی تقویت حافظۀ خود هستند؛ به عبـارت دیگـر مـی   

آمـوزي   بگیرند. به این نوع مهـارت  چگونگی به حافظه سپردن اطالعات را فرا

 گویند. می »فراحافظه«

 )56و  55 هاي ه، صفحشناسی رشد روانشناسی،  (روان 

ww
w.
ka
no
on
.ir



 17: ۀصفح  انسانی دوازدهماختصاصی   97 شهریور 23آزمون نامۀ  پاسخ
 

 )مهسا عفتی(  »3«گزینۀ  -136

هرچنـد داراي دو اولویـت اسـت، امـا     تصمیمی که سعید با آن مواجه اسـت،  

 زندگی است. ةهاي مهم و پیچید گیري یکی از تصمیم

 )139گیري، صفحۀ  ) تصمیم2شناسی، تفکر ( (روان 

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

 )مهسا عفتی(  »4«گزینۀ  -137

هر نگرش داراي یک عنصـر شـناختی، یـک عنصـر احساسـی و یـک عنصـر        

اي عمــل اســت و عنصــر منطقــی از اجــزاء اصــلی آن محســوب آمــادگی بــر

 شود. نمی

 )172و  168، 166، 165هاي  ، صفحهنگرشانگیزه و شناسی،  (روان 

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

 )فاطمه فهیمیان(  »4«گزینۀ  -138

اندازه مواجـه هسـتیم. یکـی از ایـن خطـوط       با دو خط هم »الف«در شکل  -

گرا است. معموالً آزمایش شوندگان خط واگرا  ي پیکان واگرا و دیگري همدارا

 گویند. الیر می -کنند و به آن خطاي ادراکی مولر  را بلندتر ادراك می

استمرار: ما گرایش داریم اشکال را به صورت متصل و پیوسته ببینـیم، نـه    -

بــده  را ادامــه »ب«منقطــع و غیرپیوســته. اگــر بــه فــردي بگــوییم تصــویر  

 گونه ادامه خواهد داد. همین

 )84 و 82هاي  ه، صفحاحساس، توجه، ادراكشناسی،  (روان 

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

 )مهسا عفتی(   »2«گزینۀ  -139

گیري سهیل از نوع اجتنابی است. در این سبک، فرد قصد دارد  سبک تصمیم

 ،شـود. بـه عبـارت دیگـر     گاه تصمیم وي عملی نمـی  تصمیم بگیرد، ولی هیچ

کنـد. افـرادي    دست می ،گیري است دست فردي که داراي این سبک تصمیم

این باورند که همه چیز خود به  گیري هستند، بر که داراي این سبک تصمیم

هـا   شـکل آن مدهنـد و   زمان را از دست مـی  ،شود؛ در نتیجه خود درست می

 شود. بیشتر می

 )147و  146هاي  هصفحگیري،  ) تصمیم2سی، تفکر (شنا (روان 

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

 )فاطمه فهیمیان(  »3«گزینۀ  -140

اي در پاسخ به سؤال  که به صورت خردمندانه اي خبري است فرضیه، جمله -

 شود. طرح می

اي از  منظور از توصیف، بیان دقیق و روشن مفهـوم مـوردنظر اسـت؛ نمونـه     -

و تفـاوت آن بـا مفـاهیمی    » متـر «توصیف یک مفهوم، بیـان دقیـق مفهـوم    

 است. »متر سانتی«و  »کیلومتر«همچون 

 )14تا  12هاي  هصفح، تعریف و روش مورد مطالعه :شناسی روانشناسی،  (روان 

 )1ریاضی و آمار (
 
 

 

 )نظم رحیم مشتاق( »3«گزینۀ  -141

 

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

x x x
A , B A B

+ = + + +

= + + +
⇒ = = ⇒ + =

3 3 2 2 3

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

81 3 81 9 3
81 81 162

  

 )14 تا 12هاي  ، صفحههاي جبري عبارت)، 1ی و آمار ((ریاض 

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

 )فاطمه فهیمیان( »4«گزینۀ  -142

 



x

(x )

x x x x x x

x (x ) (x )

(x )(x ) (x )(x )(x )−

− + − = − − +

= − − −

→ − − = − + −

3 2 3 2

2

2

3 2

4 12 3 3 4 12

3 4 3

3 4 3 2 2

 

  

xعامل  +  در تجزیۀ عبارت وجود ندارد. 3

 )16تا  10هاي  ، صفحههاي جبري عبارت)، 1(ریاضی و آمار ( 

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

 )امیر زراندوز( »3«گزینۀ  -143

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

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

− − − − − +
= =

− − − − −

2 2 2 2 2

2 2
4 3 3 2 4 3 3 1

3 3 3 3 3



 عبارت

 (x )(x )= − +24 3 1  

 )24تا  18هاي  ، صفحههاي جبري عبارت)، 1(ریاضی و آمار ( 

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

 )مهسا عفتی( »2«گزینۀ  -144

 

( ) ax
( ) a ( )

a a
a a

− + − −
= − ⇒ − =

− + −
− −

⇒ − = ⇒ + =
− + +

2
2 3 2 1 32

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

  

 a a
a

− − +
→ =

+
2 12 3

4 8 4
  

 
a a a a a

a

a a

−
= ⇒ − = +

+

+ − =

2

2

10 3 40 4 12 24
4 8 4
12 28 40 0

  

aبرابر صفر است.  معادله مجموع ضرایب  a÷→ + − =4 23 7 10 0 

 
a

a

=
⇒ 

= −

1
10
3

  

 )52تا  48هاي  ، صفحهمعادلۀ درجۀ دوم)، 1(ریاضی و آمار ( 

 فاکتور از  

 اتحاد مزدوج

 فاکتور از -4اکتور از ف

 اتحاد جملۀ مشترك

 ق ق 

 ق ق
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 )مهسا عفتی( »2«گزینۀ  -145

 هـاي  مؤلفـه داراي  متمایزي اي تابع است که در آن هیچ دو زوج مرتب رابطه

 هـاي  مؤلفـه داراي  مرتب اگر دو زوج . بنابراین در یک تابعاول مساوي نباشد

 ها نیز برابر باشند. دوم آنهاي  مؤلفهباید  ،اول مساوي باشند

 
{ }A ( , ),( ,m ),( , ), ( , m)

m m m m

= −

⇒ − = ⇒− = ⇒ = −

2 3 3 1 1 4 3 4
11 4 1 3
3

 

 )63تا  54هاي  )، تابع، صفحه1(ریاضی و آمار ( 

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

 )مهسا عفتی( »4«گزینۀ  -146

 

f (x) x x

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

f (x ) (x ) (x )

(x x) x

x x x x x

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

= −

⇒ − = − − − = +

⇒ + = + − +

= + + − −

= + + − − = + +

⇒ − − + = + − − − = − −

2

2 2

2

2

2 2

2 2

2

2 2

1 2 1 1

2 1 2 1

2 2 4 1 2 3 1

1 2 2 3 1 2 1

  

 )69تا  64هاي  )، تابع، صفحه1(ریاضی و آمار ( 

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

 )نظم اقمشت رحیم( »1«گزینۀ  -147

 تابع سود این کارخانه برابر است با:

 x x x= − + − −23 280 100 P(x)درآمد  -هزینه  15 =  

 x x= − + −23 180 15  

اسـت و نقطـۀ مـاکزیمم آن     پایین رو به ضابطۀ یک سهمی ،تابع سودضابطۀ 

bx بنابراین: ،دقیقاً نقطۀ رأس سهمی است
a

−
= − = =

−
180 30

2 6
  

 )84تا  77هاي  )، تابع، صفحه1(ریاضی و آمار ( 

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

 )کورش داودي( »1«گزینۀ  -148

هـا،   گیري کیفی اسمی براي متغیرهـایی اسـت کـه شـامل نـام      مقیاس اندازه

هـا   ن دادهدر این مقیاس هیچ معیاري که بتوان بـا آ  .شوند ها و ... می برچسب

میـانگین درجـۀ حـرارت یـک      را از کوچک به بزرگ مرتب کرد وجود نـدارد. 

 شهر در طی سال متغیر کمی است.

 )95تا  93هاي  ، صفحههاي آماري کار با داده)، 1(ریاضی و آمار ( 

 )کورش داودي( »2«گزینۀ  -149

 + + + + + + +
= = =

36 42 17 21 13 19 8 12 168 21
8 8

 میانگین 

 +
= =

17 19 18
2

,میانه  , , , , , , ⇒8 12 13 17 19 21 36 42  

 = − =21 18  اختالف میانه و میانگین 3
 )102تا  99هاي  ، صفحههاي آماري کار با داده)، 1(ریاضی و آمار ( 

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

 )محمد بحیرایی( »4«گزینۀ  -150
r1  ،شعاع دایرة رشتr2    شعاع دایـرة تهـران وr3     شـعاع دایـرة اصـفهان

 شود. درنظر گرفته می

 

r r ,r r

S r ( r )
r r

S r r

S r
S r

= =

π π×
⇒ = ⇒ = =

π π

π
⇒ = =

π

1 2 2 3
2 2

1 1 3
1 3 2 23 3 3

2
1 3

23 3

3 2

6
6

36
36

  

 )124تا  122هاي  ، صفحهها نمایش داده)، 1(ریاضی و آمار ( 
--------------------------------------------- 

 اقتصاد
 
 

 ار)(مهسیما آذرکرد »4«گزینۀ  -151

، توزیع عادالنۀ ثـروت  ها فرصتالف) بهبود توزیع ثروت و درآمد: تقسیم برابر 
جامعـه  درآمـد و فقیـر    و درآمد، مقابله با فقر، ارتقاي سطح زندگی اقشار کـم 

. از دیدگاه اقتصاددانان است ها دولت و مورد توجه همواره یکی از اهداف مهم
اقتصـادي و   ۀراي گسترش توسعدرآمد، راهی ب رفع فقر و حمایت از اقشار کم

توانـد   زیرا فقـر گسـترده مـی    ؛یافتگی جامعه است افزایش سرعت روند توسعه
 کشور باشد. ۀجانب مانعی بر سر راه پیشرفت همه

کاالها مایل باشـد و از طریـق    بعضی ۀب) ممکن است دولت به تولید و عرض
هـاي   وردهها کسب درآمد کند مثل کشف، استخراج، تصفیه و توزیـع فـرآ   آن

بخــش « ،دیگـر  هــا مـردم و بـه عبــارتی   چنــین در برخـی زمینـه   نفتـی. هـم  
تواند عـدم   د. دلیل این کار نیز مینشو گذاري نمی به سرمایهحاضر » خصوصی

 ،بسیار زیاد یا عوامـل دیگـر باشـد    ۀاولی ۀاطمینان از سودآوري، نیاز به سرمای
رش و برخـی از  و خـدماتی چـون امنیـت، آمـوزش و پـرو      هـا مثل ارائـۀ کاال 

مثـل تولیـد    ،بسـیار زیـادي نیـاز دارد    ۀاولیـ  ۀهاي صنعت که به سرمای شاخه
ناچـار برخـی   بـه  دولـت   ،خـاص  هـاي  حالـت   بعضـی فوالد. عالوه بر ایـن در  

ترتیـب در بـازار    گیرد و بـدین  مؤسسات تولیدي و تجاري را تحت پوشش می
وضـعیت بـه دلیـل    شود. این  و خدمات درگیر می هابعضی کاال ۀتولید و عرض

بروز جنگ تحمیلی در کشور ما اتفاق افتاد و دولت به ناچـار مالکیـت و ادارة   
 عهده گرفت. برخی واحدهاي صنعتی و تولیدي را به

 انتقالی ج) هزینۀ دولت براي حمایت از نخبگان: پرداخت
 گذاري زیربنایی ساخت نیروگاه برق: سرمایه

 اجتماعی  گذاري : سرمایهآموزش عالی
 دگذاري مولّ : سرمایههاي نساجی هرخانکا
 )107 و 106، 93 ،92 هاي صفحه، ترکیبی(اقتصاد،   
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 (مهسیما آذرکردار) »2« گزینۀ -152

الف) نادرست اسـت. بهتـرین معیـار بـراي سـنجش رشـد، میـزان تغییـرات         

/  هاي تولید کل جامعه مثل درآمد سرانه یـا تولیـد ناخـالص داخلـی     شاخص

 هاست. رشد آنهاي ثابت) و یا نرخ  ملی (به قیمت

گیري توسعه در کنار درآمد سرانه از معیارهـاي   براي اندازه ب) نادرست است.

شـاخص توسـعۀ   «براي مثال، شاخصـی بـه نـام    شود؛  دیگري نیز استفاده می

مثـل تولیـد    ،وجود دارد که ترکیبـی از چنـد شـاخص    (.H.D.I)» انسانی

 HDIن و ... است. با محاسبۀ شـاخص  ناخالص ملی، نرخ باسوادي بزرگساال

بسا کشورهاي با درآمد سرانۀ مشابه، توسـعۀ انسـانی    شود که چه مالحظه می

 متفاوتی داشته باشند.

 ج) درست است.

 )82و  80، 79هاي  (اقتصاد، رشد، توسعه و پیشرفت، صفحه  
---------------------------------------------- 

 )(مهسا عفتی »2«گزینۀ  -153

   Bکشور  در تولید ناخالص داخلی = تولید ناخالص ملی - 

 تولید افراد کشور که در خارج اقامت دارند + تولید خارجیان مقیم کشور 

=تولید افراد کشور که در خارج اقامت دارند  − +730 651 287   

=میلیارد ریال     ⇒تولید افراد کشور که در خارج اقامت دارند  366

=بها) (اجاره   ×
3
5

   Aکشور  در درآمد صاحبان سرمایه 

=میلیارد ریال   × =
3 985 591
5

 

=(قیمت خدمات سرمایه)  ×
2
3

 ها و مؤسسات سود شرکت

=میلیارد ریال  × =
2 591 394
3

 

 = + + + + +197 591 985 394 778  ⇒درآمد ملی  864

=میلیارد ریال   3809  

−میلیارد ریال   =3809 366 3443  

 )44 تا 42هاي  صفحه، هاي اقتصادي با شاخص آشنایی(اقتصاد،   
--------------------------------------------- 

 )زاده منصوره حاجی( »1« گزینۀ -154

بـا تـورم    ،رویه، پرنوسان و مداوم باشـد  ها بی الف) زمانی که افزایش سطح قیمت

 رو هستیم. بار و بد روبه یانز

شود که عین مال یا قیمـت   عهد میگیرنده مت الحسنه، قرض ب) در قرارداد قرض

 آن را در زمان معین بازپس دهد.

 پ) اوراق مشارکت از اسناد اعتباري بلندمدت است.

دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشـارکت در ایـران    ۀت) تهی

   بر عهدة بانک مرکزي است.

 )74و  69، 68، 59هاي  ، صفحهترکیبی(اقتصاد،   

 )مهسا عفتی( »1«گزینۀ  -155

,ریال  الف)   , , ,= × =
1375 000 000 9 750 000
100

 مالیات ماهانه  

,ریال   , , , , ,= − =75 000 000 9 750 000 65 250  خالص ماهانه   ةماند000

,ریال  , , ,= × =65 250 000 12 783 000  ساالنه الصخماندة 000

=میلیون ریال  783 

 ب)

,ریال  , , ,× =
1075 000 000 7 500 000

100
 نه بر اساس نرخ ثابتمیزان مالیات ماها: 

 ج) براي این شخص بهتر است که مالیات خود را بـا نـرخ ثابـت پرداخـت کنـد.     

 پردازد. چون مبلغ کمتري بابت مالیات می

 )105 و 104هاي  ، صفحهبودجه و مالیۀ دولت(اقتصاد،   
---------------------------------------------- 

 )فاطمه فهیمیان( »3« گزینۀ -156

 96= تولید کل به قیمت جاري در سال )96در سال Aمقدار کاالي×96در سال Aالي(قیمت کا

 + )96در سال Bمقدار کاالي × 96در سال B(قیمت کاالي 

 ( ) ( )= × + ×22 115 20  96ید کل به قیمت جاري در سال تول 105

=تومان   + =2530 2100 4630   

 96در سال  ثابت)= تولید کل به قیمت 96در سال Aمقدار کاالي×95در سال A(قیمت کاالي

 + )96در سال Bيمقدار کاال × 95در سال B(قیمت کاالي 

 ( ) ( )= × + ×22 85 20  96در سال  ثابتتولید کل به قیمت  90

=تومان   + =1870 1800 3670 

 )47 و 46هاي    ، صفحههاي اقتصادي آشنایی با شاخص(اقتصاد،   
---------------------------------------------- 

 زاده) صوره حاجی(من »1«گزینۀ  -157

 تعداد محصول فروخته شده در سال= درآمد سالیانۀ بنگاه× قیمت هر واحد کاال 

, تومان  , , ,= × =4000 300 000 1 200 000  درآمد سالیانۀ بنگاه 000

 هاي مستقیم = هزینه کارکنان هزینۀ استهالك + مواد اولیه + حقوق و دستمزد

( , , ) , , ( , , , )= × + + ×
1040 000 000 12 250 000 000 1 200 000 000
100

 هاي مستقیم هزینه

,تومان   ,= 850 000 000 

, , , , ,= −1 200 000 000 85 000  درآمد = سود حسابداري -مستقیم هاي  هزینه000

,تومان   ,= 350 000 000   

را در اظهارنامـۀ مالیـاتی وارد    (ویـژه)  حسابدار یا تولیدکننده سود اقتصـادي 

 ست.میلیون تومان ا 180کند بنابراین سود اقتصادي وي  می

هاي غیرمستقیم است کـه در ایـن مسـأله شـامل      فرصت همان هزینه ۀهزین

توانسـت بـا    اي است که صاحب آن مـی  ي سرمایههاکاالو بنگاه  ۀسالیان ةاجار

 ها را کسب کند. اجاره دادن آن

,تومان   , , , , ,= + =110 000 000 60 000 000 170 000  هزینه فرصت 000

 )30تا  28هاي    صفحه، تولید(اقتصاد،   
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 )فاطمه فهیمیان( »2«گزینۀ  -158

تر از قیمت تعادلی در بازار وضـعیت کمبـود عرضـه     هاي پایین الف) در قیمت

 یا مازاد تقاضا وجود دارد. 

 تومان 300مقدار تقاضا در این قیمت = مقدار کمبود عرضه یا مازاد تقاضا در قیمت  -

=کیلو   − =1000 200  مقدار عرضه در این قیمت 800

بازار با مازاد عرضه یا کمبود تقاضا مواجه است و  ،تومان 1050 ب) در قیمت

 رسد. قیمت تعادلی بازار به حالت تعادل میبا کاهش قیمت تا سطح 

 400کیلو اما میزان تقاضا  800تومان میزان عرضه  750ج) در سطح قیمت 

 کیلو است بنابراین:  

=,ومانت × =750 400 300  تومان 750نندگان در قیمت درآمد تولیدک حداکثر000

 )37 تا 34هاي    ، صفحهبازار(اقتصاد،   

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

 (فاطمه فهیمیان) »3«گزینۀ  -159

=سهم دهک هفتم   ×
1
4

 سهم دهک اول 

=سهم دهک هفتم ⇒= سهم دهک هفتم 12درصد   ×
13
4

  

=ک سوم هسهم د   سهم دهک ششم + سهم دهک چهارم 3×

⇒= سهم دهک ششم18 ×2 
 = سهم دهک ششم + سهم دهک چهارم15

 سهم دهک ششم -= سهم دهک چهارم 3

=درصد   =
18 9
2

   ⇒سهم دهک ششم  

== سهم دهک چهارم  6درصد   ⇒سهم دهک چهارم3⇒ −9   

 ( )= − + + + + + + + +100 3 4 5 6 7 9 12 15  سهم دهک نهم 21

= درصد  − =100 82  سهم دهک نهم 18

 دهد: % جمعیت را به خود اختصاص می10هر دهک ب) 

,نفر   , , ,= × =
10 70 000 000 7 000 000
100

 جمعیت دهک هشتم 

 % از درآمد ملی را به خود اختصاص داده است. بنابراین:21ج) دهک دهم 

,میلیون دالر   ,= × =
21 90 000 18 900

100
 میزان درآمد دهک دهم 

=  د) = =
21 7
3

   Aشاخص توزیع درآمد در کشور  

تــر باشــد توزیــع درآمــد در آن کشــور  رچــه شــاخص توزیــع درآمــد بــیشه

 تر است. نامناسب Aپس توزیع درآمد در کشور  ؛تر است نامناسب

 )87 و 86هاي   ، صفحهتوزیع درآمدو فقر (اقتصاد،   

 )مهسیما آذرکردار( »4«گزینۀ  -160
توانـد   مـی  ،مؤسسـات و افـراد   الملل براي تمـامی کشـورها و   الف) تجارت بین

زیـرا اصـل مزیـت نسـبی موجبـات تخصـص و تقسـیم کــار         ،سـودآور باشـد  
آورد و کشورها با توجه به برتري یا مزیت نسبی خـود   را فراهم می یالملل بین
دهنـد و   تولید یک یا چند کاال، کمیت و کیفیت تولید خود را افزایش مـی  در

 یابد. بهبود می در نتیجه سطح رفاه و زندگی مردم جهان
هاي اقتصادي یکی از ابزارهاي رقابت و یا جنـگ اقتصـادي بـه دو     ب) تحریم

هاي تجاري بـیش   شوند که در گذشته تحریم تجاري و مالی تقسیم می ۀدست
روز از  اما امروزه با جهـانی شـدن اقتصـاد، روزبـه     ؛هاي مالی رایج بود از تحریم

سته و با گسترده شدن شبکۀ پـولی  ها کا میزان تأثیرگذاري دستۀ اول تحریم
و مالی که بعد از جنگ جهـانی دوم برپـا شـد، کشـورهاي تحـریم کننـده از       

المللـی   هاي بـین  هاي جدید ارتباطی و اطالعاتی، نهادهاي مالی و پول فناوري
 اي اعمال کردند. هاي بانکی و بیمه (دالر و یورو) استفاده کرده و تحریم

پایـدار و عـدالت بـین     ۀداراي مضـمون توسـع  قانون اساسی کـه   50ج) اصل 
ها نباید به بهاي تخریـب شـدید محـیط     دارد پیشرفت باشد بیان می نسلی می

زیست باشـد،   زیست تمام شود زیرا اگر رشد اقتصادي به همراه تخریب محیط
رود و بـه عبـارتی، امکـان     هـاي بعـد از بـین مـی     امکان تداوم رشـد در سـال  

 پایدار و مداوم وجود نخواهد داشت. ۀسعیابی به پیشرفت و تو دست
د) کاهش اتکاي بودجه و تـراز تجـاري بـه درآمـدهاي نفتـی: هرچـه منـابع        

تـر   تر باشد، مقاومت و در پی آن پیشرفت کشور بیش درآمدي کشور گوناگون
 تضمین خواهد شد. 

شـود   گرایی و گسترش ارتباطات: رشد اقتصادي کشور وقتی تضمین می برون
در سطح گسترده توسـط کشـورهاي    ،شود درون کشور تولید می که آنچه در

مختلف مورد استفاده قرار گیرد؛ از این رو صادرات محصوالت با ارزش افزوده 
لویـت کشـورهاي همسـایه و    وباال به کشورهاي متعدد در سراسر جهـان، بـا ا  

 انجامد. سازي اقتصاد کشور می شرکاي تجاري به مقاوم
تولیـد در اقتصـاد کشـور بـه عنـوان محـرك اصـلی         عوامل اصلیزایی:  درون

پیشرفت باید از درون کشور نشأت بگیرند؛ زیرا اگـر عوامـل اصـلی پیشـرفت     
کشور به بیـرون وابسـته باشـند در وضـعیت بحرانـی مثـل تحـریم        اقتصادي 

سازند و کشور بـا مشـکالت    دشمن عوامل اصلی پیشرفت کشور را محدود می
 گردد. رو می بسیاري روبه

 )143و  141، 132، 121، 115هاي   ، صفحهترکیبی، (اقتصاد  
---------------------------------------------- 

 )1علوم و فنون ادبی (
 

 

 

 

 

 )نژاد سادات طباطبایی عارفه( »1«گزینۀ  -161
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 هاي قرن چهارم است. شعر ناصرخسرو یادآور سروده »:2«گزینۀ 
والت ایجاد شده توسط سنایی و انوري در غزل موجب ظهـور  تح »:3«گزینۀ 

 شد. 7شاعرانی بزرگ در قرن 
گویی پرهیز کرده و به دلیل اعتقـادات   شعراي این عصر از مدیحه »:4«گزینۀ 

 کردند. دینی از دربارها دوري می
 )55 و 54هاي  ه، صفحشناسی و سبک تاریخ ادبیات)، 1(علوم و فنون ادبی ( 

 سهم دهک دهم
 سهم دهک اول
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 )نژاد طباطبایی سید جمال(  »4«گزینۀ  -162
هـاي ادبـی مـتن     از ویژگی هبه عنوان استعاره از کمر خمید» کمانک«کاربرد 

 است نه ویژگی زبانی آن.
 هاي دیگر: تشریح گزینه

 گفت (را در معنی به) ويرا گفت = به  ويجوانی به تماخره »: 1« ۀگزین

 متمم                                     

کاربرد ویژة صفت است و در  ،»برجايو جوانان  ايجبر یران نهپ«»: 2« ۀگزین

» است«فعل » برجاي صحبت جوانان برجاي بهتر که صحبت پیران نه«جملۀ 

در معنی کنونی بـه   جا در این» که«است (حرف  شده به قرینۀ معنوي حذف

 .)کار نرفته است

 صـحبت جوانـان برجـاي بهتـر کـه صـحبت پیـران       «در عبـارت   »:3« ۀگزین

 شود. حرف اضافه محسوب می ،»از«در معنی » که« ،»برجاي نه

 )51و  30، 29هاي  صفحه، شناسی سبک)، 1(علوم و فنون ادبی ( 

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

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

یامی مبنـی  شود و فقط پ آفرینی دیده نمی اثري از زیبایی» 3«در بیت گزینۀ 

توجه کنید که این بیت اگـر بـه   (بر گناهکاربودن شخصی رسانده شده است. 

ولـی   ،توان این قضاوت را دربارة آن انجـام داد  تنهایی در نظر گرفته شود، می

 )در یک اثر ادبی طوالنی به عنوان جزئی از یک کل، زیبا و ادبی خواهد بود.
 هاي دیگر: تشریح گزینه

جنـاس تـام   تشبیه / نار = » = بوستان روان«و » دانۀ نار لب چو«  »:1«گزینۀ 

» آتـش «و در مصـراع دوم بـه معنـاي    » انار«در مصراع اول به معناي » نار(«

 )است.

تشـبیه / مراعـات نظیـر    » = چون لنگر در آب«و » دریاي عشق«  »:2«گزینۀ 

 کنایه از کار بیهوده »کشتی بر خشک راندن«لنگر) / (کشتی، دریا، 

 گل روي = تشبیه / گالب استعاره از اشک  »:4« گزینۀ

 )13، صفحۀ شناسی سبک)، 1(علوم و فنون ادبی ( 

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

 )پرست نسرین حق(   »2«گزینۀ  -164

 صحیح است.» 2«خط عروضی مقابل مصراع گزینۀ 

 هاي دیگر: تشریح گزینه

 (عشق چِ و ...)»: 1«گزینۀ 

 ره بِشوي) وجود چ مردانِ (دستَز مسِ»: 3«ۀ گزین

 ...) ي(اگر جنگ خاهی »: 4«گزینۀ 

 )89تا  87 هاي هصفح، موسیقی شعر)، 1(علوم و فنون ادبی ( 

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

 )فائزه جعفري(   »4«زینۀ گ -165

ه در ایـن  ردیف است نه حرف قافیه. حروف قافی» َست-« »4«بیت گزینۀ در 

 ها درست مشخص شده است.است. حروف قافیه در دیگر گزینه» اب«بیت

 )82تا  80 هاي هصفح موسیقی شعر،)، 1(علوم و فنون ادبی ( 

 )حمید محدثی(    »4«گزینۀ  -166

هـا   سجع متوازي دارند. سجع موجود در سایر گزینه» مجاهده«و » مشاهده«

 مطرف است و نه متوازي.

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

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

 (موسی اکبري)   »2«گزینۀ  -167

 هاي دیگر: تشریح گزینه

 افزایشیجناس ناقص  قیامت:، قامت»: 1«گزینۀ 

 ناقص اختالفی جناس / در، بر و زرباد، داد»: 3«گزینۀ 

 افزایشیجناس ناقص  جهان:، جان»: 4«گزینۀ 

 )114صفحۀ ، بدیع لفظی، )1لوم و فنون ادبی (ع(  

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

 (موسی اکبري) »3«گزینۀ  -168

دوم به معناي نوعی  »ساز«، و سازگار اول به معناي هماهنگ »ساز«بیت ج) 

 سوم به معناي کوك: جناس همسان »ساز«آلت موسیقی و 

 بیت الف) موازنه دارد.

 »دل«و » پري«تکرار کلمات بیت د) 

 بیت ب) حرم، حریم، حرمت: اشتقاق

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

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

 )فائزه جعفري( »2«گزینۀ  -169

هردو به این مفهـوم اشـاره دارنـد کـه      »2« ۀگزین ابیاتمتن صورت سؤال و 

 داوند است و باید وي را تنها معبود بداند.ف به پرستش خانسان مکلّ

 )57صفحۀ ، مفهوم)، 1(علوم و فنون ادبی ( 

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

 )محسن اصغري( »1«ي  گزینه -170

 ناپذیري درد عشق مفهوم مشترك ابیات مرتبط: درمان

نبـودن   بخش بودن درد عشـق و در پـی درمـان    لذّت»: 1«مفهوم بیت گزینۀ 

 عاشق به خاطر این لذّت

 )ترکیبی، مفهوم)، 1(علوم و فنون ادبی ( 
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 )1شناسی ( جامعه
 

 

 (الهه خضري)   »2«گزینۀ  -171

هـا   شود، هرچند این فعالیت هر فعالیت انسان با قصد و هدف خاصی انجام می

هـاي   داشـتن و قصـد، از ویژگـی    رسـند. هـدف   در برخی موارد به مقصود نمی

 نه تحقق یا عدم تحقق مقصود. کنش انسانی است،

 )6تا  3ي        ها صفحهجهان اجتماعی، )، 1شناسی ( (جامعه 

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

 (اعظم رجبی) »2«گزینۀ  -172

 هـیچ  رو ایـن  از دارنـد؛  ذهنی و معنایی هویتی هاي اجتماعی، پدیده تمامی

ا  نیسـتند؛  معنـا  فاقـد  اجتمـاعی  اجزاي جهـان  از  یک هـاي  پدیـده  همـۀ  امـ 

   .ندارند عینی و محسوس بعد اجتماعی،

 )27و  25، 19، 17 هايه)، جهان اجتماعی، صفح1شناسی ( (جامعه 

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

 (الهه خضري) »1«گزینۀ  -173

شـود، صـرفاً    انسان در قبال فرهنگی که از طریـق تربیـت بـه او منتقـل مـی     

چنین تنوع اراده  ها و هم وجودي منفعل نیست. تنوع آگاهی و معرفت انسانم

 شود. هاي اجتماعی مختلف می ها، سبب پیدایش جهان و اختیار آن

هـاي   ها و آرمان در جهان متجدد، با افول علوم فراتجربی امکان ارزیابی ارزش

 رود. از دست می -اند  هاي فراتجربی که پدیده -بشري 

 )45و  33، 32 هاي)، جهان اجتماعی، صفحه1اسی (شن (جامعه 

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

 (الهه خضري) »3«گزینۀ  -174

آرمان اجتماعی تصور اعضاي جهان اجتمـاعی از وضـعیت مطلـوب فرهنـگ،     

هـا   هاي جهـان اجتمـاعی در ارزش   سیاست، اقتصاد، خانواده و ... است. آرمان

 .شوند می متبلور

 حقایق از جهت قرار گرفتن در قلمرو آرمانی و واقعی، تغییرپذیرند.

بـا طبیعـت و بـدن آدمـی تعامـل       ،هر جهان اجتماعی بر اساس هویت خـود 

 کند. می

 )62و  61، 53، 48هاي  ، صفحهترکیبی)، 1شناسی ( (جامعه 

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

 )آزیتا بیدقی( »4«گزینۀ  -175

 ج) امر به معروف و نهی از منکر داراي نتایج معنوي و دنیوي بسیاري است.

هـاي اعضـاي جهـان     ها و فعالیت الف) علل درونی تعارض فرهنگی به نوآوري

 گردد. اجتماعی برمی

 ب) جایگاهی که فرد در جامعه دارد: موقعیت اجتماعی

 )84و  74، 71ي      ها، صفحههویت)، 1شناسی ( (جامعه 

 (آزیتا بیدقی) »3«ۀ گزین -176

 تزلزل فرهنگی  ←عبارت اول 

 ملحق شدن فرهنگ مصر و ایران به جهان اسالم ←عبارت دوم 

 علل درونی تحوالت فرهنگی ←عبارت سوم 

 بازگشت ایران به اسالم ←عبارت چهارم 

 )97و  88، 84، 83ي      ها )، هویت، صفحه1شناسی ( (جامعه 

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

 (آزیتا بیدقی)   »2«گزینۀ  -177

شـود.   ي آن فرهنـگ در افـراد درونـی مـی     اقناع روشی است کـه بـه واسـطه   

ي  مســئولیت برخــی از مراتــب امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــه عهــده 

 هاي رسمی و حکومتی است. سازمان

 شود. تشویق و تنبیه به دو صورت رسمی و غیررسمی انجام می

و انطباق دادن افـراد  جامعه  هایی که براي پذیرش فرهنگ فعالیت به مجموعه

 گویند. شود، کنترل اجتماعی می با انتظارات جامعه انجام می

 )71و  70هاي   ، صفحههویت)، 1شناسی ( (جامعه  

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

 (رحمان سهندي)   »3«نۀ گزی -178

هایی از ذهنیـت  ها، بخشدر نخستین رویاروییقدرت سیاسی و نظامی غرب 

مسلمانان را به خودباختگی فرهنگـی دچـار سـاخت و ایـن امـر سـبب شـد،        

-القـا مـی   جهان اسـالم نگاران غربی و مستشرقان از هویت تصویري که تاریخ

ي ایـران رواج پیـدا کنـد.    کردند، در بین جوامع اسالمی و از جمله در جامعه

ي جدیدي است که هنوز به پایـان   هان اسالم، تجربهبرخورد جهان غرب با ج

 خود نرسیده است.

 )96و  95هاي   )، هویت، صفحه1شناسی ( (جامعه  

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

 با تغییر) 92(کنکور سراسري  »3«گزینۀ  -179

هـاي مختلفـی را در درون خـود     یک جهان اجتماعی واحد، تحوالت و صورت

هـا و اعتقـادات اصـلی     هاي کالن، آرمـان  هایی که به ارزش پذیرد و تفاوت می

 هاي اجتماعی مختلف است. هاي میان جهان از نوع تفاوت  گردد، بازمی

 )34و  33هاي         صفحه)، جهان اجتماعی، 1شناسی ( (جامعه 

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

 لملکی)(ارغوان عبدا  »3«گزینۀ  -180

 فرهنگـی  و اجتمـاعی  سیاسـی،  هویت نابودي و استعمار ورود روزنۀ اقتصاد،

 .رودمی شمار به جوامع

 اساسی قانون اجراي با را خود اقتصادي بازسازي هویت آرمان اسالمی، ایران

 .کندمی تعقیب مقاومتی هاي اقتصادسیاست و

 )108)، هویت، صفحۀ 1شناسی ( (جامعه  
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 منطق  

 )نژاد فرهاد علی(   »2«ۀ گزین -181

 ترین فعالیت ذهن بشر است. استدالل کردن و دلیل آوردن عالی

 )30 صفحۀ، استدالل(منطق،  

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

 )الهه خضري( »2«گزینۀ  -182

آن را  کـه بـه نـوعی ذاتیـات     ك کنید مگر اینمحال است شما مفهومی را در

 ید.قبالً فهمیده باش

 )18و  17هاي  ، صفحهتعریف(منطق، 

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

 نژاد) (فرهاد علی»3«گزینۀ  -183

تري اسـت و بـه    فصل هر مفهوم، نسبت به هریک از اجناس آن، مفهوم خاص

که جنس قریب آن است » شکل«همین خاطر در تعریف مستطیل از مفهوم 

ــیم. ضــمناً  شــروع مــی ــوم،   گســتردهکن ــه هــر مفه ــرین مفهــوم نســبت ب ت

 االجناس آن است. جنس

 )24و  10هاي  صفحه، تعریف(منطق، 

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

 نژاد) (فرهاد علی»1«گزینۀ  -184

شـود. از   در هر دو نوع تعریف به حـد، فقـط از مفـاهیم درونـی اسـتفاده مـی      

رض خاص در تعریف به رسـم مـورد اسـتفاده    مفاهیم بیرونی (عرضی) فقط ع

 گیرد. قرار می

 روند. نکته: از کلیات خمس عرض عام و نوع در تعریف به کار نمی

 )27صفحۀ ، تعریف(منطق،  

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

 (الهه خضري) »2«گزینۀ  -185

 اند. هاي منطقی متشکل از جمالت خبري استدالل

 انشایی است.» 2« جملۀ گزینۀ

 )32 ۀ(منطق، استدالل، صفح

 (حمید محدثی)»3«گزینۀ  -186

 دهد. قضیۀ شخصیه آن است که به شخص یا مجموعۀ معینی نسبتی می

 )36صفحۀ ، استدالل(منطق،  

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

 (حمید محدثی)»2«گزینۀ  -187

 (صادق)» بعضی ب ج است« ←(کاذب) » هیچ ب ج نیست«متناقض 

 :ها تشریح گزینه

 و صادق.» بعضی ب ج است«عکس مستوي »: 1«گزینۀ 

 و صدق و کذب آن نامعلوم است.» هیچ ب ج نیست«متضاد »: 2«گزینۀ 

 و صادق.» هیچ ب ج نیست«متناقض »: 3«گزینۀ 

 .و کاذب» بعضی ب ج است«متناقض »: 4«گزینۀ 

 )48 و 46، 45 هاي ه(منطق، استدالل، صفح

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

(محمدصادق لطفی) »4«گزینۀ  -188

هـاي   گوینـد و در کتـاب   مـی » صـنعت «هـا   به هر کدام از استدالل در منطق

انـد کـه عبارتنـد از:     گانه منطقـی نـام نهـاده    هاي پنج ها را صنعت منطقی آن

سفسـطه حقیقتـاً شـبه    مغالطه. مغالطـه یـا    -شعر  -خطابه  -جدل  -برهان 

برهـان   استدالل و شـبه قیـاس اسـت و اسـتدالل و قیـاس حقیقـی نیسـت.       

شـود   استداللی است که در مقدمات آن از مواد و محتواي یقینی استفاده می

دهد و جدل، اسـتداللی اسـت کـه از قضـایاي مشـهور یـا        و نتیجۀ یقینی می

 کند. ا قانع میشود و طرف مقابل ر مسلّم و مورد قبول مخاطب تشکیل می

 )77تا  74هاي   (منطق، استدالل، صفحه

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

 )حمید محدثی( »4«گزینۀ  -189

 در شکل دوم یکی از شرایط انتاج، همواره کلی بودن کبراي قیاس است.

 )62 صفحۀ ،استدالل(منطق،  

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

 (حمید محدثی) »3« نۀگزی -190

اي وجود ندارد، زیرا یک قیاس اقترانـی شـرطی    در این استدالل هیچ مغالطه

 بوده که از رفع تالی، رفع مقدم نتیجه گرفته شده است.

 هاي دیگر: تشریح گزینه

 مغالطه ترکیب است.»: 1«گزینۀ 

 مغالطه ایهام انعکاس است.»: 2«گزینۀ 

 بوده و در نتیجه مغالطه در ماده است. کاذب امادة صغر»: 4«گزینۀ 

 )81تا  79 هاي ه(منطق، استدالل، صفح




