
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انسانی یازدهم 27 دي

زمان برگزاري: 165 دقیقه

تعداد سوال: 170

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

مفهوم: «به حرص ار شربتی خوردم مگیر از من که بد کردم / بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا» با کدام بیت متناسب است؟  1

 که ندادند جز این تحفه به ما روز الست برو اي زاهد و بر ُدردکشان خرده مگیر

 سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود در شب قدر ار صبوحی کرده ام عیبم مکن

 دور از لب تو چون می بی غش گرفته ام خون خورده ام نه باده که زهرم نصیب باد

 زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است من نخواهم کرد ترك لعل یار و جام می

نویسندة کتاب «روزها» کیست و این اثر درچه زمینه اي نگارش یافته است؟  2

محّمدعلی اسالمی ندوشن - حسب حال علی شریعتی - جامعه شناسی غالم حسین یوسفی - ادبیات باستانی پاریزي - تاریخ

در کدام گزینه «یکی از دو حرف نزدیک به هم» حذف شده است؟  3

روستاي کبوده در شیرخوارگی ایماِن ر ه نورد انساِن سرخورده

نا تلمیح دارد ؟ کدام یک از ابیات زیر به آیۀ ِاذهبا الی فرعون ِانُّه َطغی فقوال لُه قوًال لَیَّ  4

با دوستان مرّوت با دشمنان مداراآسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

روزي تفّقدي کن درویش بینوا رااي صاحب کرامت شکرانۀ سالمت

کاین کیمیاي هستی قارون کند گدا راهنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی

نیکی به جاي یاران ، فرصت شمار یاراده روزه مهر گردون افسانه است و افسون

در کدام بیت تناقض وجود ندارد ؟  5

 تا ز مجموعۀ آن زلف پریشان شده ایم همه اسباب پریشانی ما جمع آمد

  کاشفتگی ز زلف پریشان تو داردجمعیت خاطر ندهد دست، کسی را 

 غمگین بی قراریم و بی قرار هیچ گویایی سکوتم و بی تابی درنگ

 ولی چون بحر در بر کرده در جوش گروهی سر به سر گویاي خاموش

در کدام مصراع آرایۀ «پارادوکس» به کار رفته است؟  6

یک صالي آشنا به رهگذر نمی زند. جامه اش شوالي عریانی است. خشک آمد کشتگاه من سحر از سپیدة چشمان تو می شکوفد.

بیت «سینه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا بگویم شرح درد اشتیاق» با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟  7

 در آتش سوزنده، صبوري که تواند ما بی تو به دل بر نزدیم آب صبوري

 کز شوق توام دیده چه شب می گذراند آن را که غمی چون غم من نیست چه داند

 فریاد برآید ز دل هر که بخواند فریاد که گر جور فراق تو نویسم

 پیداست که قاصد چه به سمع تو رساند شرح غم هجران تو هم با تو توان گفت

در کدام بیت، نقش تبعی وجود ندارد؟  8

 سر اگر کشته شود بر سر کاري باري دل اگر بار کشد بار نگاري باري

 تو را رسد که چو دعوي کنی بیان داري جمال عارض خورشید و حسن قامت سرو

 نه برج من که همه عالم آشیان داري بدین روش که تو طاووس می کنی رفتار

 که با چنین صنمی دست در میان داري بدین صفت که تویی دل چه جاي خدمت توست
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در کدام گزینه دو نوع نقش تبعی دیده می شود؟  9

حمید سبزواري از شاعران انقالب اسالمی است که «سرود درد» و «سرود سپیده» از آثار اوست.

محّمد غّفاري، بزرگ ترین نّقاش قرن اخیر و صاحب آثار ارزشمند، هنرمند بافضیلت و آزادمنشی بود.

هسته به حوادث داستان وحدت هنري می بخشد و آن را از آشفتگی می رهاند.

آثار آل احمد را به چهار دستۀ کلّی داستان ها، سفرنامه ها، ترجمه ها و مقاالت می توان تقسیم بندي کرد.

کدام آرایه ها در بیت زیر، تمامًا موجود است؟  10
 تا دیده دید در خم زلفت قرار حسن»  «هستند بی قرار چو زلف تو عالمی

ایهام تناسب، مجاز، تضاد، تشبیه، مراعات نظیر تشخیص، اغراق، مراعات نظیر، کنایه، ایهام تناسب

مجاز، تشبیه، اغراق، جناس، تضاد تشبیه، کنایه، ایهام تناسب، جناس، تشخیص

در عبارت زیر چند «ترکیب اضافی» وجود دارد؟  11
«این کتاب، داستان تمثیلی بلندي است که عمده ترین اندیشه هاي عرفانی تا عصر حافظ را به زبان رمز در خود جاي داده است. در خالل این داستان

قّصه هاي کوتاهی نیز بر سبیل تمثیل روایت می شود.»

شش پنج چهار سه

در کدام گزینه آرایۀ تضمین وجود ندارد؟  12

 هست کلید در گنج حکیم  بسم اهللا الّرحمن الّرحیم

 و قنا َربَّنا عذاَب النّار  زینهار از قرین بد زینهار

 که رحمت بر آن تربت پاك باد  چه خوش گفت فردوسی پاك زاد

 شیوة جنات َتجري َتحِت اَالنهار داشت  چشم حافظ زیر بام قصر آن حوري سرشت

آرایه هاي نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟  13

زهر غم در کام ما هرگز نباشد کارگر / در مذاق خویش تریاقی ز سم داریم ما (تناقض - تشبیه)

تا شدم حلقه به گوش در میخانۀ عشق / هر دم آید غمی از نو به مبارك بادم (کنایه - تشخیص)

می کشیم از قدح الله شرابی موهوم / چشم بد دور که بی مطرب و می مدهوشیم (مراعات نظیر- ایهام تناسب)

شهري اندر هوست سوخته در آتش عشق / خلقی اندر طلبت غرقۀ دریاي غم اند (تشبیه - مجاز)

در کدام گزینه آرایۀ «تناقض» مشهود است؟  14

 تبّسمی کن و جان بین که چون همی سپرم  تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم

 فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم  مرا در خانه سروي هست که اندر سایۀ قّدش

 ما را بکشت یار به انفاس عیسوي  این قّصۀ عجب شنو که از بخت واژگون

 می خورم با تو و دیگر غم دنیا نخورم  راه خلوتگه خاصم بنما تا پس ازین

آرایۀ مقابل کدام گزینه نادرست است؟  15

کوه اندوه فراقت به چه حالت بکشد / حافظ خسته که از ناله تنش چون نالی است (تشبیه - جناس)

مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او / عکس خود دید گمان کرد که مشکین خالی است (ایهام - تشخیص)

می چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش / گرچه در شیوه گري هر مژه اش قتّالی است (کنایه - تشبیه)

ما هم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست / حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است (ایهام تناسب - مراعات نظیر)

در متن زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   16
«به صحبت دوستان و قریبان مناز که صور آن از شیون قاصر است و اندوه بر شادي ِجحان دارد و با این همه درد فراق، بر اثر و سوز هجر، منتظر. و نیز

شاید بود که براي اَهل، تمهید اسباب معیشت ایشان به جمع مال حاجت افتد.»

چهار سه دو یک
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ما هم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست / حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی است (ایهام تناسب - مراعات نظیر)

«به صحبت دوستان و قریبان مناز که صور آن از شیون قاصر است و اندوه بر شادي ِجحان دارد و با این همه درد فراق، بر اثر و سوز هجر، منتظر. و نیز

چهار
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الیۀ. حیَح َعن نوعیِّۀ الَْکلماِت َو الَمَحّل اإلعرابی فی الْعبارِة التِّ ِن الصَّ 21  َعیِّ
نُْفِسُکم ِمن َخْیٍر َتِجدوُه ِعنَد اِهللا» موا ِألَ «و ما ُتَقدِّ

أْنُفس: اسم، جمع مکّسر أو تکسیر «مفرده نَْفس» / مضاف إلیه موا: فعل مضارع، دوم شخص جمع، له حرفان زائدان / فعل شرط ُتَقدِّ

َتِجدوه: فعل مضارع، دوم شخص جمع، لیس له حرف زائد / جواب شرط َخْیٍر، اسم، مفرد مذکر، تفضیل / مجرور بحرف جّر

22  عّین الکلَمَۀ الغریَبۀ فی الَمعَنی.

الَحّداد الشّالل الشرطّی الخّباز

23  عّین عبارًة لیس فیها إسم الفاعل:

ر عیشی و أنت حامل شهد!   الغداة نهایۀ الّنهار و بدایۀ ظالم الّلیل!   َوَصْلنا إلی تلک القریۀ آِخر الّلیل.    أحّبتی هجرونی کما تشاء ُعداتی!   َفَکم ُتَمرِّ

فی أّي عبارٍة جاَء اسم الفاعل؟  24

ان العالَِم.  الُمْسِلموَن َخمُس ُسکِّ ِۀ.  عات أشعاٌر فارسیٌَّۀ ممزوَجٌۀ بالعربیَّ الُمَلمَّ

ِۀ.  روس الطبیَّ مۀ حول الدِّ حاِول لَِفهِم المفاهیم الُمنظَّ نَِۀ فی الِعبارات.  أعِرب الکلماِت الُملوَّ

25  عّین الجواب الّذي «فّعال / فّعالۀ» فیه بمعنی اسم اآللۀ:

امۀ لها معلوماٌت کثیرٌة فی العلوم الکیمیاوّیۀ!   یجُب عَلی سائقی الَسّیارات أن یعبروا بهدوء قرب المدارس!    لنا معلٌّمۀ فهٌّ

بیعۀ و الحیوانات بأحسن وجه!   اشا َیْرُسم الطَّ ت جمیلٌۀ!   أعرف نقًّ  فی محافظتنا مصنٌع ُتصنع فیه مظالٌّ

آرایه هاي نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟  17

کدام زهره جبین بی نقاب گردیده ست / که آتش از عرق شرم، آب گردیده ست (تضاد-  مجاز)

می توان از عالم افسرده، دل برداشت زود / از تنور سرد می گردد به گرمی نان جدا (کنایه – ایهام)

در تاب آفتاب غم از پا درآمدم / اي سرو سایه ور ز سرم برمدار دست (واج آرایی – کنایه)

 بوسه اي گر نربوده ست ز یاقوت لبش / دهن الله چرا تا به جگر سوخته است؟ (استعاره – تشبیه)

الگوي هجایی واژه هاي کدام گزینه، با یکدیگر یکسان نیست؟  18

جامه، الگو، کوشا معنا، کم رو، جمله معیار، دل خوش، تعیین شیء، ساخت، مهر

در کدام گزینه «نقش تبعی» بیش تر به کار رفته است؟  19

 که با زور و دل بود و با گرز و تیغ دریغ آن فرود سیاوش دریغ

 ریسمان در پاي حاجت نیست دست آموز را دیگري را در کمند آور که ما خود بنده ایم

 فکر هرکس به قدر هّمت اوست تو و طوبی و ما و قامت یار

 تو خود حجاب خودي حافظ از میان برخیز میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست

در چند بیت آرایۀ «تناقض» به کار رفته است؟  20
 در او آتش زبانه در زبانه الف) یکی بحر است عشق بی کرانه
 آن چه نادیدنی است آن بینی  ب) چشم دل باز کن که جان بینی

 ما هنر اندوخته ایم و تو عار  ج) تو به سخن تکیه کن، من به کار
 سخن هاي پنهان شود آشکار  د) چو بردارد این پرده را پرده دار

 نامۀ واکرده این جا نامۀ سربسته است  هـ) بی سخن، روشن دالن بهتر به مضمون می رسند

پنج چهار سه دو
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َّروس الطبیَِّۀ. روس الطبیِۀ. روس الطبیَِّۀ. 

ارات أن یعبروا بهدوء قرب المدارس!  

بیعۀ و الحیوانات بأحسن وجه!  
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ِن الخطأ فی التَّرجمۀ : 26  عیِّ

ُد َعلَیَک اْلَقریَب.  ُب َعَلیَک اْلَبعیَد َو یُبعِّ راِب ُیَقرِّ اب، َفإنَُّه َکالسَّ  إیَّاك َوُمصاَدَقَۀ اْلَکذِّ
تو را برحذر می دارم از دوستی با بسیار دروغگو بپرهیز ؛ همانا او دور را به تو نزدیک و نزدیک را از تو دور می سازد.

ا واِحداً واْلواِحُد َکثیٌر.  لُف َقلیٌل، َو ال َتتَِّخْذ َعدوًّ ، اتَِّخْذ َأْلَف َصدیٍق َواْألَ  یا بَُنیَّ
اي پسرکم، هزار دوست بگیر. هزار دوست اندك است و یک دشمن هم نگیر و یک دشمن بسیار است.

َك.   إّیاك َوُمصاَدَقَۀ اْألَحَمِق، َفإنَُّه ُیریُد َأْن َینَفَعَک َفَیُضرُّ
   تو را برحذر می دارم از دوستی باانسان احمق بپرهیز زیرا او می خواهد به تو سود برساند ولی  به تو ضرر می رساند.

لِم واْلُعدواِن ُمعینًا َعلَى اْلِبرِّ َو اْإلحساِن.  دیُق َمن کاَن ناهیًا َعِن الظُّ  الَصَّ
دوست کسی است که بازدارنده از ستم و دشمنان و یاري کننده بر نیکی و احسان است.

27  عّین الّصحیح فی ترجمۀ العبارات:

 هل وجدت الحجرات فارغۀ و أبوابها مغلقۀ؟: آیا تمامی اتاق ها را خالی دیدي و درهایشان را بسته یافتی؟ 

 فی نهایۀ الکالم شکر المدیر جمیع الّطالب لحسن إستماعهم.: در پایان سخن، مدیر از همۀ دانش آموزان به خاطر خوب گوش دادنشان سپاسگزاري کرد. 

 هذه المّرة ُتعّد الخامسۀ و أنا أجُئ إلی زیارة إیران.: این بار پنجم است که من به دیدار ایران آمده ام. 

 تحّیر الظواهر الطبیعّیۀ الناس عادة و تسّب الخوف فی بعضهم.: پدیده هاي طبیعی غالبًا مردم را حیران و باعث ترس برخی می شد. 

28  عیِّن اسم المفعول المزید فی الَمحلِّ اإلعرابی فاعًآل:

ب َحلَّت بِه النَّداَمۀ.  َب الُمَجرَّ ب فی األعمال.  َمن َجرَّ ۀ ُمَجرَّ  ُیساِعُدنی فی اُموري الُمِهمَّ

.  َتعُمُر الَمفاهیم العالیۀ فی قلب المتواضع.  فِّ ع ِمن حافظ الّشیرازّي فی الصَّ  ُیقَرأ ُمَلمٌّ

29    عیَّن األصَح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو الّتعریب أو المفهوم: 
َهب فی حفلۀ زواِجها السنۀ الماضیۀ.» پدر: ...   «أعّطی األب بنته ِسوارًا غالیًا من الذَّ

به دخترش دستبندي گران بها از طال در جشن عروسی اش در سال گذشته اعطا کرد.  به دخترش گردن بندي زیبا از طال در جشن میالدش در سال گذشته داد.

به خواهرش انگشتري گران بها از نقره در جشن عروسی او سال گذشته اعطا کرد. به دختر دستبند طالیی گرانی در جشن عروسی اش در سال گذشته داده بود.

30  َعین األصّح و األدّق فی الجواب للّترجمۀ أو المفهوم:  
ا واحدًا و الواحد کثیر.»: ذون عدوًّ ذون ألف صدیق و األلف قلیل و ال یتخَّ ابرون َیتخَّ «أبناؤنا الصَّ

فرزندان صبور ما هزاران دوست بر می گیرند حال آن که هزار اندك است و یک دشمن بر نمی گیرند زیرا یک دشمن نیز زیاد است.

فرزندان بردبار ما هزار دوست بر می گزینند در حالی که هزار (هم) اندك است و یک دشمن بر نمی گزینند حال آن که یکی (هم) زیاد است.

پسران بسیار صبور ما هزاران دوست انتخاب می کنند و هزار اندك است و یک دشمن را نباید بپذیرند و یکی (هم) زیاد است.

پسران شکیباي ما باید هزار دوست بر گیرند حال آن که هزار اندك است و نباید یک دشمن بر گزینند در حالی که یکی نیز زیاد است.

31  عیِّن اسم الُمبالغۀ مفعوًال:

نوِب و علینا استغفاُرُه!  ار الذُّ  َیْلَعُن َکّتام اْلِعْلِم ُکلُّ َشیٍء َحتَّی اْلحوُت فی اْلَبحِر!  َیغِفُر اُهللا ذنوبنا ألنّه کان َغفَّ

حُن!  إّن سیَّارتهم ُمعَطَلۀ أمام الَمدرسۀ و تحتاُج إلی الّتصلیح!  ائَرُة َشریَحَۀ الَِجّوال َولِکن ال َیعَمُل الشَّ  َتشَتري الزِّ

32  عیِّن ما فیه اسم الفاعل أو اسم المفعول و اسم المکان معًا:

َسِۀ.  عاِمل النَّاس بِرحَمۀ ِألنََّک مسؤوٌل َحّتی ِفی المتَجِر.   ِفی اْلَمْخَزِن نَْجَعُل األشیاَء اْلُمْخَتِلفۀ الّتی إشتریُتها ِمن َمْشَهَد المقدَّ

عاَدِة.  َدَخْلُت فی َمْجِلٍس علمیٍّ ِألنَّنی اُِحبُّ ُمجالََسَۀ األفاضل.  دٌة و تلَک أسراٌر لِلُوُصوِل إلی السَّ  لِهذا العالَِم َمعابُِر ُمَعقَّ

33  عیَّن اسم المفعول مفعوًال:

زٌة بالبَطارّیۀ الجدیدة.  یارة ُمَجهَّ ب خلَّت به النَّدامۀ.  َسل الَمصانع َرَکبأ َتهیُم فی الَفَلوات.  هذه السُّ ِب الُمجرَّ عات أشعار فارسّیۀ ممزوجۀ بالَعربیَِّۀ.  َمن َجرَّ  الُمَلمَّ

34  عیَّن ما لیَس فیه اسم الفاعل أو اسم المفعول من باب «ِافتعال»:

لیُم.  «إنَّی َمَعُکم ِمن الُمنتظریَن»   الُمعتبر بالتَّجارب ُهَو ذو الَعقل السَّ

ُب المتکلَّم إلی اإلخالِص فی العمل.   هذه الثروات الطبیعیَُّۀ ُمسَتخَرجٌۀ ِمن باطِن األرِض.  الُمسَتِمع ُهَو الَذي برغَّ
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ۀسۀَسَۀ األفاضل.  سجالسجالَ

ّارّیۀ الجدیدة. اریۀ الجدیدة. ارّیۀ الجدیدة.  اری بالبطاری بالبَط زٌة زةهزةهَّ هجهَج ُیارة ُمجیارة مجیارة ُم یارة م هذه السیارة م هذه السُّ ُّ هذه السُّ

م إلی اإلخالِص فی العمل. 
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35  عّین الّصحیح :

ِس الکیمیاء: در زنگ اول دانش آموزان به سخن معلم زیست شناسی گوش می دادند. ب َیْسَتِمعُوَن إلی َکالِم ُمَدرِّ ِۀ األولَی کاَن الّطالُّ  ِفی اْلِحصَّ

ب بُِسُلوِکِه: و در میان آن ها دانش آموزي شلوغ بود که دانش آموزان از رفتار او زیان می دیدند.  و کاَن بَیَنُهم طالُِب ُمشاِغٌب َیُضرُّ الطالَّ

َم األحیاء َتَعنُّتًا: و در ساعت سوم آن دانش آموز به خاطر مچگیري از معلم زیست شناسی سؤال می پرسد. لُب َیسأُل ُمعلِّ ِۀ الّثالثۀ کاَن الطاِّ  و ِفی اْلِحصَّ

رِس َیْرُسْب!: پس معلم او را اندرز داد و گفت: هر کس به درس گوش ندهد، مردود می شود! ُم و قاَل: َمْن ال َیْسَتمْع إلَی الدَّ  َفَنَصَحُه اْلُمَعلِّ

غتیِن العربّیۀ و الفارسّیۀ!»: عاِت و هی األبیاُت الَْممزوَجُۀ باللَّ عراِء اإلیرانیَّین قصائد َتسّمی بالُْمَلمَّ 36  «لَکثیٍر ِمَن الشُّ

براي بسیاري از شاعران ایران قصیده هایی به نام ملّمعات وجود دارد و آنها بیت هایی هستند که با دو زبان عربی و فارسی مخلوط شده اند!

شعراي ایرانی زیادي قصایدي مشهور دارند که ملّمعات نامیده می شوند و آنها بیت هایی اند که دو زبان عربی و فارسی با یکدیگر در هم آمیخته می شوند!

بسیاري از شاعران ایرانی قصیده هایی دارند که ملّمعات نامیده می شوند و آنها بیت هاي آمیخته شده به دو زبان عربی و فارسی هستند!

بسیاري از شعراي ایرانی قصایدي موسوم به ملّمعات دارند و آنها بیت هایی هستند که به دو زبان عربی و فارسی آمیخته شده اند!

37  ما هو الخطا للفراغات؟

سۀ تربوَیٍۀ ثقافیٍّۀ. (یشتِّغُل)   إنّنا .................. هدیٌۀ لزمیلنا الفائز فی المسابقۀ. (أهَدینا)  والِدي .................. فی مؤسٍّ

َضۀ)   اِشتریُت هذه .................. و الَفساتین بأسعاٍر رخیصٍۀ من الَمتجر. (الَمواِقف)   .................. َتعَمُل فی المستشفی و المسّتوصف. (الممرِّ

38  أيُّ جواٍب یحتوي َعلی کِلمات قریبِۀ الَمعنی؟

 رکب/ َدّواب/ حمیر/ جّوال  وکنۀ/ فرخ/ عّش/ دجاجۀ  غداة/ أصبح/ عداة/ عشّیۀ  کأس/ إناء/ ملیح/ ماء 

39  عیِّن الّصحیح حسب الحقیقۀ و الواقع:

 الفّضۀ هی أغلی الفلز الّذي یوجد فی األسواق العالمّیۀ.  ال شّک فی أنَّ اَهللا تبارك و تعالی َیِحبُّ ُکلَّ ُمْعَجٍب بَِنفِسِه. 

ها لِلنِّاس َو َتمِشی علی األرض َمرَحًۀ.  َیِجب َعَلینا أْن نَْرَفَع أصواَتنا َفوَق َصوِت الّذین نخاطبهم.  ر َخدَّ  المتکّبرة تصعِّ

40  عیِّن اسم الفاعل َیخَتِلُف بابُه َعن غیره:

ِۀ الِقطاِر ِمن أصدقائی.  ال.  أحَتِرم الُمسَتخدِمین فی الُمجَتَمِع.  الُمنِظروَن فی َمحطَّ  الُمسَتِمُع َیُسرُّ صاِحَب الَکالِم.  أِحبُّ أن أُکوَن ُمخَتِرعًا فی ُصنِع الَجوِّ

مفاهیم «راسخان در عقیده»، «مقام حضرت علی (ع) در مشاوره و پشتیبانی و شریک در امر هدایت» و «عدم گمراهی همیشگی»، در بیان پیامبر  41
عظیم الشأن اسالم (ص) به ترتیب مرتبط به احادیث  .................. ، ..................  و  .................. می باشد و آیه ي  «یا ایها الّذین ءامنوا اطیعوا اهللا و اطیعوا الّرسول

و اولی االمر منکم»   با  ..................  حدیث مرتبط است.

جابر – منزلت – ثقلین – اولین جابر – منزلت – غدیر - دومین ثقلین – جابر – ثقلین – دومین جابر – منزلت – غدیر - اولین

وجود چه خصوصیتی موجب می شود تا انسان، حتی با ادعاي ایمان به خداوند متعال، گرفتار دسیسه هاي گمراه کننده ي شیطان گردد؟  42

سوَل َفإن َتَولّوا َفإنَّ اّهللا ال ُیِحَب الکاِفریَن»   «لَن َتجَعَل اّهللا للکافِریَن َعَلی الموِمنیَن َسبیًال»  «ُقل أطیعوا اّهللا َوالرَّ

ات»   «ُیریُدوَن أن َیَتحاَکموا إلَی الطاغوِت َو َقد أَمروا أن َیکفروا بِه»  «َو الَذیَن َکفروا أولیاُؤُهم الطاغوُت ُیخِرجونَُهم ِمَن الّنور إلَی الظلمَّ

با توّجه به آیۀ شریفۀ: «و ما محّمد اّال رسول قدخلت من قبله الّرسل افأن مات او ُقتل انقلبتم علی اعقابکم و من ینقلب علی َعقبیه  فلن یضر اهللا شیئًا و َسَیجزي  43
اهللا الشاکرین» آن چه از مؤمنان انتظار می رود .................. به منظور اثبات .................. می باشد.

ثبات قدم در برابر سختی هاي راه – اعتقاد به سنّت هاي الهی قبول پیوستگی رسالت انبیاء – سپاس گزاري

ثبات قدم در برابر سختی هاي راه – سپاس گزاري قبول پیوستگی رسالت انبیاء – اعتقاد به سنت هاي الهی

«سوء استفاده از شرایط برکناري امام معصوم» با کدام یک از چالش هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر ائمه ارتباط دارد؟  44

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (ص) تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت ارائۀ الگوهاي نامناسب

با توجه به آیۀ «ما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل...» مهم ترین خطري که مسلمانان را تهدید می کند چیست؟  45

 انقلبتم علی اَعقابکم  و من ینقلب علی عقبیه  یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت  فلن یضراهللا شیئا 

5

ی
ی یازدهم 27 د

سان
ان

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

ت هاي الهی

 سپاس گزاري

«سوء استفاده از شرایط برکناري امام معصوم» با کدام یک از چالش هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر ائمه ارتباط دارد؟  

ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر (ص)

با توجه به آیۀ «ما محمد اال رسول قد خلت من قبله الرسل...» مهم ترین خطري که مسلمانان را تهدید می کند چیست؟  

فلن یضراهللا شیئا
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والیت به معناي .................. می باشد و پیامبر اکرم (ص) براي اجراي احکام خداوند؛ .................. را محل حکومت خود قرار داد.  46

فرمان دادن و حکم کردن ـ مسجد مدینه سرپرستی و رهبري ـ مکه

فرمان دادن و حکم کردن ـ مکه سرپرستی و رهبري ـ مسجد مدینه

چرا پیامبر گرامی اسالم در شرایطی که هنوز موقعیتی کسب نکرده بود و حتی خویشانش نیز دعوت او را نپذیرفته بودند، جانشین خود را معین  47
کرد؟

همانطور که پیامبر اسالم مسئولیت هایی از جانب خداوند انجام می داد ضروري است که پس از ایشان کسی به عنوان امام انجام دهد.

حضور و پذیرش و مشارکت مردم در امر جانشینی رسول خدا از چنان اهمیتی برخوردار است که پیامبر اقدام به این کار کرد.

جانشینی پیامبر چنان اهمیتی دارد که از همان روزهاي اول دعوت باید براي مردم مشخص شود و نمی توان آنرا به انتخاب مردم گذاشت.

ضروري بود پیامبر اسالم خویشان را انذار دهد تا بعد از ایشان بزرگان بنی هاشم از جانشین پیامبر پیروي کنند.

به ترتیب هریک از مفاهیم «تکرار در روزهاي آخر عمر پیامبر» و «بیان راسخان در عقیده» مرتبط با  .................. و .................. و «بیان  48
صبحگاهی»  .................. توسط پیامبر انجام شده است.

حدیث غدیر - حدیث ثقلین - آیۀ تطهیر  حدیث غدیر - آیۀ تطهیر - حدیث جابر

حدیث ثقلین - حدیث جابر - حدیث غدیر حدیث ثقلین - حدیث جابر - آیۀ تطهیر

هدایت دل هاي آماده که خود  .................. والیت معنوي است به درجۀ  .................. و .................. بستگی دارد.  49

علت - ایمان - عمل نمونه - ایمان - عمل علت - ایمان - تقوا نمونه - ایمان - تقوا

پیام آیۀ شریفۀ  «الم تر الی الّذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک» این است که  ..................  50

الزمۀ ایمان راستین به وحی الهی عدم پذیرش حاکمیت طاغوت است. الزمۀ ایمان داشتن به خداوند کفر به حاکمیت طاغوت است.

ایمان پنداري گره گشاي مسائل اجتماعی نیست. ایمان پنداري منتهی به کفر به طاغوت نمی شود.

از دقت در کدام عبارت پی می بریم که «پیامبر مرجعیت دینی حضرت علی (ع)» را در سخنان خود اثبات کرده است؟  51

 «انا مدینۀ العلم و علی بابها»  «ان هذا و شیعۀ لهم الفائزون»  «انما یرید اهللا لیذهب عنکم الرجس»  «ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات» 

حضرت علی (ع) در روزهاي آغازین حکومت خود، در پاسخ به مصلحت اندیشی برخی از یاران خود فرمود: چه کسانی را از کارگزارن قرار نمی   52
دهد؟ و این سخن در راستاي کدام یک از شیوه هاي حکومت داري ایشان است؟

کافران - عدالت بی مانند گمراه کنندگان - عدالت بی مانند کافران - علم بی کران گمراه کنندگان - علم بی کران

کدام مورد ثمرة «تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت» نمی باشد.  53

قرب و منزلت یافتن طالبان قدرت ورود جاهلیت با لباسی جدید در زندگی اجتماعی مردم

انزواي شخصیت هاي اصیل اسالمی و اهل بیت ناتوانی امامان در همراه ساختن مردم با خویش

کدام مورد اشاره به مالك برتري و گرامی بودن انسان ها در نزد خدا دارد؟  54

 «َمْن َأْصَبَح و لَْم َیْهَتمُّ بُِأموِر اْلُمْسلمیَن ...»  «ِإنَّا َخَلْقَناُکْم ِمْن َذَکٍر َوُأْنَثٰى َوَجَعْلَناُکْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ...» 

ِ ُأْسَوٌة َحَسَنٌۀ ...»   «لََعلََّک بَاِخٌع نَْفَسَک َأالَّ َیُکونُوا ُمْؤِمِنیَن»  «لََقْد َکاَن لَُکْم ِفی َرُسوِل اهللاَّ

بر مبناي کدام آیۀ شریفه خداوند از مسلمانان می خواهد زیر سلطۀ بیگانگان نروند و مانع نفوذ آنان شوند؟ و کدام آیۀ شریفه اشاره به آن دارد؟  55

حق پذیري -  «لن یجعل اهللا للکافرین...»  حق پذیري -  «لیقوم الناس بالقسط...» 

نفی سبیل -  «لیقوم الناس بالقسط...»  نفی سبیل -  «لن یجعل اهللا للکافرین...» 

مطابق با کالم امیرالمؤمنین (ع) راه شناسایی حق یا باطل بودن جریان ها و شخصیت هاي سیاسی و اجتماعی کدام است؟  56

شناسایی اهل حق و مقایسۀ آن ها با معیار سنجش حق سنجش شخصیت ها و جریان ها با مقیاس حق و باطل

شناخت حق و باطل به وسیلۀ شخصیت ها و جریان ها شناسایی اهل باطل و مقایسۀ آن ها با معیار سنجش باطل

6

ی
ی یازدهم 27 د

سان
ان

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر علیرضا افشار

 خواهد زیر سلطۀ بیگانگان نروند و مانع نفوذ آنان شوند؟ و کدام آیۀ شریفه اشاره به آن دارد؟

«لن یجعل اهللا للکافرین...»

مطابق با کالم امیرالمؤمنین (ع) راه شناسایی حق یا باطل بودن جریان ها و شخصیت هاي سیاسی و اجتماعی کدام است؟  

شناسایی اهل حق و مقایسۀ آن ها با معیار سنجش حق

شناخت حق و باطل به وسیلۀ شخصیت ها و جریان ها
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61  She has  .................. superstars and political leaders on her radio program for over 25 years.

 translated suggested interviewed  imagined

62  Some new species of animals have recently been discovered in the Amazon  ..................

 media  region  point  site

63  These native species of animals are all winter visitors in the central and southern  .................. of
the country.

zoo regions  cultures centuries

64  Some animals are in danger because their ..................   habitat is being destroyed by human
beings.

native  deaf  host fresh

65  The exercises are excellent for those who need to improve their mental  ..................

 serving  ability society belief

66  Everybody seemed worried at the air-traffic control tower when the plane suddenly  .................. 
from the radar screen.

took off flew over disappeared explained

67  Which word is different from the other ones?

 imagine  think vary  consider

«ورود جاهلیت به شکلی جدید به زندگی انسان ها» با کدام چالِش عصر ائمه (ع) می باشد و نتیجۀ آن در کدام عبارت قرآنی آمده است؟  57

ارائۀ الگو هاي نامناسب-  «َفَلن َیُضرَّ اهللا شیئا»  ارائۀ الگو هاي نامناسب-  «اَنَقَلبتم علی اعقابِکم» 

تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت- «َفَلن َیُضرَّ اهللا شیئا» تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت- «اَنَقَلبتم علی اعقابِکم»

آن هنگام که جابر بن عبداهللا انصاري از صحابی خوب پیامبر (ص) همراه ایشان در کنار کعبه بودند و امیرالمؤمنین علی (ع) وارد شد و پیامبر  58
(ص) شروع به معرفی علی (ع) بدین صورت کردند که: «این مرد اولین ایمان آورنده به خدا، وفادارترین شما در پیمان با خدا و... است»، کدام آیۀ قرآن

در شأن امیرالمؤمنین بر پیامبر (ص) نازل گردید؟

الحاِت اُولِئَک ُهم َخیُر الَبریَِّۀ»  َرُکم َتطهیراً»  «اِنَّ الَّذیَن آَمنوا و َعِمُلوا الصِّ جَس اهَل البیِت و ُیَطهِّ  «اِنَّما ُیریُد اهللا لُیذِهَب َعنُکُم الرِّ

الَة و ُیؤتوَن...»  سوَل و اُولِی اَالمِر منُکم...»  «اِنَّما ولُیُکُم اهللا و َرسولُُه و الَّذیَن آَمنوا الَّذین ُیقیموَن الصَّ  «یا اَیُّها الَّذیَن آَمنوا اطیُعوا اهللا و اَطیعوا الرَّ

حضرت علی (ع) در اعتراض به چه کسی شیوة صحیح زندگی حاکم را توضیح داد و در پایان از همگان خواست چگونه امام جمعه را یاري کنند؟  59

فرماندار بصره که در یک مهمانی شرکت کرده بود و فقیران حضور نداشتند و غذاهاي رنگارنگ چیده بودند - پارسایی، تالش، پاکدامنی و درستکاري

یکی از بستگان حاکم که در کوفه زندگی می کرد و براي تأمین خانواده اش از بیت المال سهم بیشتري تقاضا کرده بود - پارسایی، تالش، پاکدامنی و درستکاري

یکی از بستگان حاکم که در کوفه زندگی می کرد و براي تأمین خانواده اش از بیت المال سهم بیشتري تقاضا کرده بود - میانه روي، انصاف، عدالت و ساده زیستی

فرماندار بصره که در یک مهمانی شرکت کرده بود و فقیران حضور نداشتند و غذاهاي رنگارنگ چیده بودند - میانه روي، انصاف، عدالت و ساده زیستی

علت تحقق نیافتن نظام حکومت اسالمی پس از پیامبر (ص) بر مبناي امامت چه بود و معاویه با بهره گیري از چه چیزي توانست خالفت پیامبر  60
(ص) را به سلطنت مبّدل سازد؟

خارج شدن رهبري امت از مسیر ترسیم شده توسط رسول خدا (ص) - تفرقه و پراکندگی یاران امام علی (ع)

خارج شدن رهبري امت از مسیر ترسیم شده توسط رسول خدا (ص) -ضعف و سستی یاران امام حسن (ع)

پایان یافتن مسئولیت دریافت و ابالغ وحی و عدم نیاز قرآن به اصالح و تکمیل - ضعف و سستی یاران امام حسن (ع)

پایان یافتن مسئولیت دریافت و ابالغ وحی و عدم نیاز قرآن به اصالح و تکمیل - تفرقه و پراکندگی یاران امام علی (ع)
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65  The exercises are excellent for those who need to improve their mental  ..................65  The exercises are excellent for those who need to improve their mental  ..................65  The exercises are excellent for those who need to improve their mental  ..................

 serving

66  Everybody seemed worried at the air-traffic control tower when the plane suddenly  .................. 66  Everybody seemed worried at the air-traffic control tower when the plane suddenly  .................. 66  Everybody seemed worried at the air-traffic control tower when the plane suddenly  .................. 
from the radar screen.

took off

67  Which word is different from the other ones?67  Which word is different from the other ones?67  Which word is different from the other ones?

 imagine
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68  He had earlier spent several years in the Middle East and spoke  ..................  Arabic.

fluent social recent suitable

69  Some people are against the use of  ..................  animals in scientific experiments.

forest desert live kind

70  I would like to go on a long  ..................  by train.

journey travel journeys travels

71  ‘Here's some cake for you.’    ‘Oh thanks! But that's too  ..................  . I can't eat all that.’

much many little few

72  Today,  ..................  people who enjoy winter sports is much greater than that of twenty years ago.

the number of many a great deal of several

73  The taxi driver spoke  ..................  English. I couldn't understand him.

little few a little a few

74  Sina dislikes socializing with others. He   .................. to stay home and watch movies on the
weekend.

prefers prevents confuses prepares

75  Why didn’t you  .................. the wall before buying the new shelves?

describe experience measure explain

76  We discussed the problem in details during our most  .................. visit to the company.

recent careful brave tiny

77  If you want me to help you, you have to be more   .................. about what kind of book you’re
looking for.

simple experienced lucky specific

78  If you are not sure about a doctor's medical advice, you can  .................. a second opinion.

forget make up seek give up

79  This film is the product of lots of team work, and a large amount of time has been .................. on
it.

attended checked spent reviewed

80  He was too nervous and it made his singing  .................. in front of one thousand audiences in the
concert hall.

emotional normal impossible impatient 

اگر و  دو زوج مرتب از یک تابع باشد، مقدار  برابر کدام گزینه است؟  811 21 3 6

11٫522٫5

با توجه به تابع دو ضابطه اي  حاصل عبارت  چقدر است؟  822
1

0
0

5

بار 50

1125
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emotional 

2٫5

 چقدر است؟
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اگر در تابع دو ضابطه اي  حاصل  و  باشد، در این صورت مقدار  برابر  83

کدام گزینه است؟

23

2
0
0

1 22 3

1122

اگر  یک تابع همانی باشد، آنگاه حاصل  برابر کدام گزینه است؟  841 3 3 2 1

9101214

، برد   و  تابعی چند ضابطه اي به شکل  باشد، اگر  تابعی همانی با دامنۀ  و  تابعی ثابت با دامنۀ   85

حاصل عبارت  کدام است؟

31 02

1 0
2 6 1000

43

891011

اگر  یک تابع همانی باشد و  و  دو عدد حقیقی دلخواه باشند، در این صورت چه تعداد از موارد زیر همواره صحیح است؟  86

الف)                    ب)                    پ) 

صفر 123

به ازاي کدام مقدار  دو تابع  و  مقدار مساوي ندارند؟ ([ ]، نماد جزء صحیح است)  871

1
2

1
2

3
2

2
2

ها در بازة  چه قدر است؟ ([ ]، نماد جزء صحیح است) سطح محصور به تابع  و  محور   880 1

1
2

13
2

2

اگر جدول زیر مربوط به یک تابع ثابت باشد، در این صورت میانگین  ،  ،  و  کدام است؟  89

                                  

                                      

3221

1232232

1
2

1
2

6
5

4
5

اگر نمودار تابع همانی  و نمودار تابع ثابت  در نقطه اي به طول   یکدیگر را قطع کنند، در این صورت  کدام است؟  90

صفر

35 5

2108

، در این صورت  چه مقادیري را اختیار می کند؟ اگر در تابع ثابت  داشته باشیم:   912 2

1 21 10 10 1

نمودار تابع  کدام گزینه می باشد؟  92

1
1

1

y

x
11

1

y

x 1

1

y

x
1

1

1

y

x

1

اگر  باشد در این صورت حاصل  برابر کدام گزینه است؟  931 1 1 1 2

1012
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1
1

1

y

x

 باشد در این صورت حاصل  برابر کدام گزینه است؟

2
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اگر  در این صورت حاصل  برابر کدام گزینه است؟  94
1
1

5

3101

در تابع  خروجی مستقل از ورودي است. حاصل  کدام است؟  953 2 2 5 2

1122

اگر نقطۀ  روي نیمساز ناحیۀ اول و سوم قرار داشته باشد و مختصات این نقطه در معادلۀ خط  نیز  96

صدق کند، در این صورت مقدار  کدام است؟

2 32 3

2
7

2
7

3
7

3
7

اگر دامنۀ یک تابع همانی برابر  و برد آن برابر  باشد، آن گاه مقدار  کدام است؟  973 1 52 1 33

113113

به ازاي کدام مقادیر زیر تساوي  همواره برقرار است؟  98

صفر و  و  و  و 

2 1

1
1
2

11
2

11
2

1

در یک مؤسسۀ مالی و اعتباري، پرداخت وام به مشتریان به این صورت است که اگر کل مبلغ وام در ماه اول بازپرداخت شود، سود این وام   99

درصد خواهد بود. در صورتی که بخشی از اقساط وام به ماه دوم موکول شود به آن قسط  درصد سود اضافه خواهد شد و به همین ترتیب، قسط هر ماه

نسبت به ماه قبلی، همراه با  درصد سود پرداخت می شود. اگر شخصی  میلیون تومان از این مؤسسه وام بگیرد و بازپرداخت آن را در 5 ماه و هر ماه
یک میلیون تومان (به عالوة سود آن)، پرداخت کند، مؤسسه چه قدر سود از این شخص دریافت خواهد کرد؟

400 هزار تومان هزار تومان هزار تومان

4

6

25

480360320

اگر هر سه زوج مرتب  و  و  بر روي نیمساز ناحیۀ اول و سوم باشند،  کدام است؟  1003 4220 21

3226

در کدام بیت، آرایۀ استعاره به کار نرفته است؟  101

ز عشِق آفاق را ُپر دود کردم / خَرد را دیده خواب آلود کردم ز شیرین کاري شیرین دلبند / فرو خواندم به کوشش نکتۀ چند

اگر عشق اوفتد در سینۀ سنگ / به معشوقی زند در گوهري چنگ ز سوز عشق بهتر در جهان چیست /  که بی او گل نخندید، ابر نگریست

با توّجه به نظم ابیات زیر، عالقه هاي مجاز به ترتیب در کدام گزینه درست است؟    (سنجش انسانی 90)  102
دیدي که خون ناحق پروانه شمع را

فصل گل می گذرد هم نفسان بهر خدا
به یاد خم ابروي گل رخان

هر کسی را سر چیزي و تمناي کسی است  

چندان امان نداد که شب را سحر کند 
بنشینید به باغی و مرا یاد کنید

بکش جام در بزم می خوارها
ما به غیر تو نداریم تمناي دگر

الزمیه، کلیه، کلیه، محلیه الزمیه، جزئیه، محلیه، محلیه کلیه، محلیه، سببیه، آلیه سببیّه، جزئیه، آلیه، کلیه

103  خوشه هاي هجایی و تقطیع ارکان یک مصراع از بیت زیر، در کدام گزینه، درست نشان داده شده است؟   
   مهرم به جان رسید و به عیوق بر شدم  چون شبنم اوفتاده بدم پیِش آفتاب
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الزمیه، کلیه، کلیه، محلیه

 هاي هجایی و تقطیع ارکان یک مصراع از بیت زیر، در کدام گزینه، درست نشان داده شده است؟   
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104  خوشه هاي هجایی کدام بیت به شکل زیر است؟    

« 

 همه اسمند و تو جسمی همه جسمند و تو روحی  نظر آوردم و بردم که وجودي به تو ماند

 که چو من سوخته در خیل تو بسیاري هست  نه من خام طمع عشق تو می ورزم و بس

 وز نفاق تیر و قصد ماه و کید مشتري  اي مسلمانان فغان از جور چرخ چنبري

 چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد  روزگار است این که گه عّزت دهد گه خوار دارد

آرایه هاي مقابل کدام گزینه تمامًا درست نیست؟  105

شهري ز تو زیر و زبر، هم بی خبر هم باخبر / وي از تو دل صاحب نظر، مستان سالمت می کنند (مجاز- تضاد)

آن جا که یک با خویش نیست، یک مست آن جا بیش نیست / آن جا طریق و کیش نیست مستان سالمت می کنند (نغمۀ حروف - کنایه)

اي نیست کرده هست را بشنو سالم مست را / مستی که هر دو دست را پابند دامت می کند (تناقض- جناس)

ماه از غمت دو نیم شد، رخساره ها چون سیم شد / قّد الف چون جیم شد وین جیم جامت می کند (تشبیه - استعاره)

آرایۀ نوشته شده در مقابل کدام گزینه نادرست است؟  106

رفیقی خوش خلق و بذله گو که عندلیب انجمن اُنس ما محسوب می شد. (کنایه - تشبیه)

باران بهاري، شب پیش براي شست  و شوي صحرا و بوستان چابک  دستی کرده و راه باغ را در و افشان ساخته (استعاره - تشخیص)

می خواستم وقت خود را به شعر و شاعري صرف کرده، با نان اندك بسازم و در پی شهرت ادبی بروم. (مجاز - تشبیه)

به پاکی قاصد بی گناه بهار و به طهارت این دوشیزة سفیدروي بوستان سوگند! (استعاره - تشبیه)

کدام گزینه بر آرایه هاي موجود در بیت زیر داللت دارد؟   107
 بگذر ز عهد سست و سخن هاي سخت خویش»  «خواهی که سخت و سست جهان برتو بگذرد

تضاد - مجاز تضاد – اغراق تضاد – قلب     متناقض نما

کدام گزینه کامل کنندة عبارت زیر است؟  108
«مهم ترین ویژگی هاي زبانی سبک عراقی  ..................  است و چهارچوب زبان آن، زباِن  ..................  است.»

پیدایش قوالب جدید ادبی – سبک خراسانی درهم آمیختگی مختصات نو و کهن – سبک آذربایجانی

پیدایش قوالب جدید ادبی – سبک آذربایجانی درهم آمیختگی مختصات نو و کهن – سبک خراسانی

هر یک از ویژگی هاي زیر مختص کدام قلمرو در نثر سبک عراقی است؟  109
«حاشیه نویسی به نثر ساده بر تاریخ قدیم ـ وجود ضعف در ساختار دستوري جمله ـ ایجاد سستی در تحقیق علما»

ادبی ـ ادبی ـ ادبی ادبی ـ زبانی ـ ادبی زبانی ـ ادبی ـ فکري زبانی ـ زبانی ـ فکري

صامت «ن» در تعیین وزن کدام گزینه به حساب می آید؟  110

 که شیري درآمد شغالی به چنگ  درین بود درویش شوریده رنگ

مر این قیمتی دّر لفظ دري را  من آنم که در پاي خوکان نریزم

 به چشم خون فشان آالله می کشت  یکی برزیگري ناالن در این دشت

به نزدیک خورشید فرمانروا  سرشک هوا بر زمین شد گوا

با توّجه به عالمت ها، در کدام گزینه، همزه حذف شده است؟  111

دل آزرده  باد آورده  پلنگ افکن  دل افسرده 

در کدام گزینه عالقۀ مجاز «آلیّه» است؟  112

 چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است  محتاج قّصه نیست گرت قصد خون ماست

 چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی  سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی

  تو مرد زبان نیستی، گوش باش  برآشفت عابد که خاموش باش

 چندان امان نداد که شب را سحر کند  دیدي که خون ناحق پروانه شمع را
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در عبارت «دیدم که نفسم در نمی گیرد و آتشم در هیزم تر اثر نمی کند» کلمۀ «نفس» داراي کدام یک از عالقه هاي مجاز است؟  113

جزئیّه سببیّه کلّیّه محلّیّه

با توّجه به مفهوم ابیات، کدام گزینه نشان دهندة ویژگی فکري شعر در سبک عراقی نیست؟  114

سبکی شادي جان است و گرانی غم دل / بفروشم غم دل باز َخَرم شادي جان

چون غم عشق ز اندرون یک نفسی رود برون / خانه چو گور می شود خانگیان همه حزین

اي غمت خوش تر ز شادي کسان / از غم خود هر دمم شادي رسان

کس نیست که در دل غم عشق تو ندارد / کان را که غم عشق کسی نیست کسی نیست

در همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ  .................. آرایۀ «مجاز» به  کار رفته است.  115

 در سینه دارم یاد او یا بر زبانم می رود  با آن همه بیداد او وین عهد بی بنیاد او 

 مگر آن وقت که شادي خور و غمخوار تو باشم  هرگز اندر همه عالم نشناسم غم و شادي 

 یا نظر با تو ندارد مگرش ناظر نیست  کیست آن ِکش سر پیوند تو در خاطر نیست 

 عجب می دارم از هامون که چون دریا نمی باشد  جهانی در پی ات مفتون به جاي آب گریان خون 

«رواج مفاخره و شکایت و انتقاد اجتماعی» از ویژگی هاي فکري کدام نوع سبک است؟  116

سبک معاصر سبک هندي سبک عراقی سبک خراسانی

بیت کدام گزینه فاقد «تشبیه» و داراي «مجاز» است؟  117

به امیدي که بیایی تو به غم خواري ما همه شب تا به سحر از غم رویت شادیم 

شمارم مو به مو شرح غم شب هاي تارم را اگر روزي به دست آرم سر زلف نگارم را 

کز کجا برگ گلی مشک تر آورده برون از بناگوش و خط سبز تو بس در عجبم  

که زندگانی خود را به انجمن بخشند مسلم است بر آن شمع ها سرافرازي 

در ابیات کدام گزینه  یک هجا از پایۀ آوایی پایانی حذف شده است؟  118
ور به شوخی در خرامی واي عقل و دین من الف) گر به رعنایی برون آیی دریغا صبر و هوش 
ولیکن بر نمی آید ضعیفی با توانایی ب) خرد با عشق می کوشد که وي را در کمند آرد

اگر خواهی که چون پروانه پیش نور بنشینی ج) نباید گر بسوزندت که فریاد از تو برخیزد
برون کردیم تا جاي تو باشد د) دو عالم را به یک بار از دل تنگ

الف، د ب، د ج، الف ج، ب

ابیات همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. با بیت «باعقل گشتم همسفر یک کوچه راه از بی کسی/ شد ریشه ریشه دامنم از خار استدالل ها»  119
قرابت معنایی دارند.

 الف) مرغ بینش را شکستم پر که طیران کند داشت
ب) بر سر بازار حکمت کور دیدم خلق را
پ) در عشق چو عقل و خرد باده پرستان

ت) فلک کهنه گرگی است در زیر پوست
ث) عقل را شور جنون زیر و زبر دارد اگر

ج) در مدرسه و صومعه بسیار دویدیم
چ) دل منّور کن به انوار جلی

ح) تا از ره و رسم عقل بیرون نشوي

 رخش دانش را بریدم پی کزین میدان نبود 
توتیاي حق شناسی در همه دّکان نبود

ویرانم و آگه نه که بر من ستمی رفت
خرد را تصّور که مغزي در اوست

زیر لب دیگر چه می گویی؟ فسون خوانی بس است
در علم و عمل چاشنی عشق ندیدیم

پند باشی کاسه لیس بوعلی
یک ذّره از آن چه هست، افزون نشوي

«ت» و «ج» «الف» و «ح» «ب» و «ج» «ب» و «ث»
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در ابیات کدام گزینه «باور به قضا و قدر» مشهود است؟  120
 که از آن دست که او می کشدم، می رویم  الف) من اگر خارم و گر گل چمن آرایی هست

 من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک  ب) چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد
 کانچه خواهی تو قضا نیز همان بود بیا  ج) شمس تبریز، مگو هجر قضاي ازل است

 با هیچ دالور سپر تیر قضا نیست  د) عاشق چه کند گر نکشد بار مالمت

الف - د ج - الف  ب - ج الف - ب

هارون الرشید چندمین خلیفۀ عباسی بود و او مقام خود را مدیون چه شخصی بود؟  121

چهارمین - یحیی پسر خالد برمکی پنجمین - یحیی پسر خالد برمکی چهارمین - حسن بن سهل پنجمین - حسن بن سهل

نهضت ترجمه در دوران عباسیان در چه مرکزي صورت می گرفت و کدام گزینه از مترجمان مشهور این دوران نمی باشد؟  122

دارالعلم - خاندان بُختیشوع بیت الحکمه - بنوموسی دارالعلم - برادران خوارزمی بیت الحکمه - مستنصر

از آثار و مساجد دورة فاطمی نمی باشد و هنرمندان دوران فاطمیان در کدام هنرها دست به نوآوري و ابداع شیوه هاي جدید زدند؟  123

جامع سامرا - شیشه گري جامع اقمر - نقاشی جامع حاکم - کاشی کاري جامع ازهر - کاغذسازي

خاندان اموي تحوالتی را در شکل هاي مختلف در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی پدید آوردند. کدام یک از موارد زیر با ابعاد اشاره  124
شده در مقابل آن هم خوانی ندارد؟

معاویه نخستین خلیفه اي بود که زمام امور را با زور و غلبۀ نظامی به دست آورد و در این زمان شیوة اخذ بیعت توأم با تهدید و اجبار بود. (سیاسی)

موروثی کردن خالفت زمینه را براي ایجاد دو دستگی و اختالف و رقابت شدید در درون خاندان امویان پدید آورد. (سیاسی)

تبعیض هاي نژادي و پیوندهاي قبیله اي و قومی و موقعیت اجتماعی پایین موالی نسبت به اعراب مسلمان از روش هاي امویان بود. (اجتماعی)

عرب گرایی امویان و عدم دخالت در مناصب سیاسی، نظامی و قضایی مسلمان غیر عرب باعث حضور چشمگیر آنان در قیام ها و شورش هاي ضد اموي شد. (سیاسی)

از نتایج جنگ مالزگرد نمی باشد و قلمرو سلجوقیان پس از این نبرد به چه مناطقی رسید؟  125

سپاهیان امپراتوري روم غربی را شکست دادند - از سیحون در شرق تا آسیاي صغیر درغرب

امپراتور روم اسیر شد - از سیحون در شرق تا آسیاي صغیر در غرب

سپاهیان امپراتوري روم غربی را شکست دادند - از رود سیحون در شرق تا مدیترانه در غرب

آسیاي صغیر به تصرف درآمد - از رود سیحون در شرق تا مدیترانه در غرب

کدام گزینه پاسخ صحیح سؤاالت زیر است؟ (به ترتیب) الف) خواجه نظام الملک از چه طریقی توانست با سرکشی امیران و نظامیان سلجوقی  126
مقابله کند؟ ب) رسیدگی به امور مالی و گردآوري درآمدها و هزینه ها برعهدة کدام دیوان بود؟ پ) در کدام دوره قدرت و نقش وزیر نسبت به دورة

قبلی به شدت کاهش یافت؟ ت) چه عاملی سبب تداوم کار وزیران می گردد؟

استفاده از دیوان ساالران ایرانی - استیفا - سامانیان - اراده و خواست سلطان

توسعۀ تشکیالت دیوانی - برید - آل بویه - گستردگی دیوان ها زیر نظر وزیر

تقویت حکومت مرکزي از طریق تقویت و توسعۀ نظام اداري مدنظر خود - استیفا - خوارزمشاهیان - اراده و خواست سلطان

بکارگیري نظام اداري گسترده - اِشراف - غزنویان - تأسیس دیوان هاي جدید

کدام گزینه به ترتیب مرتبط با هر یک از عبارت هاي زیر می باشد؟  127
الف) از دیوان هاي دورة عباسیان که به محاسبه و گردآوري مالیات زمین هاي کشاورزي می پرداخت.

ب) او خط و زبان دیوان را از فارسی به عربی برگرداند.
پ) دیوان جند به پیشنهاد او که از فرماندهان ایرانی بود، در مدینه تشکیل شد.

ت) منارة مسجد جامع سامرا در دورة خالفت او ساخته شد.

حسبه - مروان بن محمد - یحیی برمکی - متوکل استیفاء - عبدالملک مروان - هرمزان - متوکل

خراج - عبدالملک مروان - یحیی برمکی - منصور بیت المال - مروان بن محمد - هرمزان - منصور
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به ترتیب، با روي کار آمدن .................. تغییر محسوسی در موقعیت ایرانیان در دستگاه خالفت به وجود آمد و جنبش هاي .................. زمینۀ  128
شکل گیري حکومت هاي ایرانی را ایجاد کرد.

بنی عباس – فرهنگی بنی امیه – فرهنگی بنی عباس – نظامی بنی امیه – نظامی

به ترتیب موارد مرتبط با هریک از عبارت هاي زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟  129
الف) این گروه در سده هاي نخستین هجري، عالوه بر مشارکت در امور محلی، نقش مهمی در حفظ و انتقال فرهنگ ایرانی از دورة باستان به دورة اسالمی

ایفا کردند.
ب) این گروه نقش مؤثري در ترویج اسالم در میان ایرانیان به ویژه ساکنان طبرستان، دیلم و گیالن داشتند.

پ) بنیانگذار این سلسله بدون اجازه و تأیید خلیفه قدرت را به دست گرفت.
ت) محدودة قلمرو این سلسلۀ مسلمان ایرانی آذربایجان بود.

عیاران - دهقانان - طاهریان - زیاریان دهقانان - سادات علوي - صفاریان - روادیان

دهقانان - سادات علوي - علویان طبرستان - آل حسنویه عیاران - دهقانان - زیاریان - صفاریان

با توجه به عبارت هاي زیر، در کدام گزینه دو مورد نادرست وجود دارد؟  130
الف) با ورود اسالم به ایران زبان فارسی به عنوان زبان علم و دین در کنار زبان عربی قرار گرفت.

ب) دانش پزشکی ایران باستان از طریق مدرسۀ جندي شاپور به دورة اسالمی انتقال یافت.
پ) کتاب الکافی شامل یک دوره حدیث شیعه می باشد.

ت) جانشینان مرداویج که قلمروشان به گرگان و طبرستان محدود شده بود، از بلندپروازي هاي مرداویج دست کشیدند.
ث) احمد مؤسس حکومت آل بویه با مشاهدة اوضاع نابسامان خالفت عباسی بغداد را تسخیر کرد و توانست خالفت را براي مدت کوتاهی از بین ببرد.

ج) در فاصلۀ سده هاي سوم تا پنجم هجري تجارت دریایی خلیج فارس با هندوستان، چین، جنوب شرقی آسیا و حوزة غرب آفریقا گسترش یافت.

ت، ب، پ ب، ج، الف پ، ث، ت الف، پ، ت

عامل اصلی به وجود آمدن ویژگی هاي آب وهوایی در نواحی مختلف زمین کدام عامل است؟ به چه دلیل مدار  درجه نصف ناحیۀ استوایی  131
انرژي گرمایی دریافت می کند.

فشار - به دلیل عمود تابیدن پرتوهاي خورشیدي در مدار  نور خورشید - به دلیل مایل تابیدن پرتوهاي خورشیدي در مدار 

فشار - مایل تابیدن پرتوهاي خورشیدي در مدار نور خورشید - نزدیکی مدار به نواحی قطبی

60

6060

6060

در کدام نوع بارندگی بیشتر در محل جبهه ها به وجود می آید؟  132

بارندگی همرفتی بارندگی کوهستانی بارندگی آنتی سیکلونی بارندگی سیکلونی

کدام گزینه تعریف فالت را دربرمی گیرد؟  133

سرزمین ناهموار و برجسته که معموًال قلۀ برجسته و دامنه هاي تند دارد.

به زمین هایی گفته می شود که از نواحی پیرامون خود بلندترند.

به سرزمین هاي پست و نسبتًا هموارند که در میان کوه ها قرار گرفته اند.

سرزمین هاي مرتفع و نسبتاً همواري که در کوهستان ها محصور بوده و در کناره ها با شیب تند به نواحی پست متصل می شود.

تصویر(الف) براثر .................. تشکیل شده است و تصویر (ب) براثر .................. پدید آمده است.  134

ب)الف)
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پیشرفت پدیدة کارست - فرسایش انحاللی هوازدگی فیزیکی و شیمیایی - فرسایش انحاللی

پیشرفت پدیدة کارست - فرسایش یخچالی هوازدگی فیزیکی و شیمیایی - فرسایش یخچالی

به ترتیب صفحۀ نازکا تحت تأثیر «فشردگی» و «جدایی» از چه صفحاتی قرار دارد و در آب و هواي گرم و مرطوب وضعیت هوازدگی چگونه  135
می باشد؟

آمریکاي جنوبی - اقیانوس آرام - سرعت و شدت هوازدگی افزایش می یابد. آمریکاي جنوبی - جنوبگان - سرعت و شدت هوازدگی کاهش می یابد.

آمریکاي شمالی - اوراسیا - موجب تغییر چهرة زمین می شود. آمریکاي شمالی - اوراسیا - سرعت و شدت هوازدگی کاهش می یابد.

- با توجه به نقش باد در بیابان، کدام گزینه مربوط به عبارت هاي زیر است؟ (به ترتیب)  136
الف) سنگ فرش هاي بیابانی ایجادشده به کمک قلوه سنگ

ب) در رسوبات نرم به جا مانده از دریاچه هاي قدیم پدید می  آید.
ج) در نتیجه این فرسایش، شکل قارچ یا سایر اشکال ایجاد می  شود.
د) هاللی شکل و منفرد هستند و دو زائده یا بازو در جهت باد دارند.

کلوت ـ دشت ریگی ـ ستون هاي سنگی ـ چاله هاي بادي دشت ریگی ـ برخان ـ ستون هاي سنگی ـ تلماسه

برخان ـ کلوت ـ ستون هاي سنگی ـ چاله هاي بادي دشت ریگی ـ کلوت ـ ستون هاي سنگی ـ برخان 

« پیدایش کوه هاي آتشفشانی » و « تغییرات شیمیایی در سنگ ها به واسطۀ تنفس گیاهان» به ترتیب در کدام دسته از عوامل پیدایش و شکل   137
گیري ناهمواري ها در سطح زمین جاي می گیرند؟

عوامل بیرونی - عوامل بیرونی عوامل درونی - عوامل درونی عوامل بیرونی - عوامل درونی عوامل درونی - عوامل بیرونی

طبق طبقه بندي نواحی اقلیمی کوپن، در کدام گزینه ویژگی آب و هوایی که با عالمت  نشان داده می شود، آمده است؟  138

بارش تابستان بیش تر از زمستان است. سردترین ماه بین  تا  است.

این آب و هوا در شمال کانادا و روسیه مشاهده می شود. براي رشد جنگل هاي مخروطی مناسب است.

318

با توجه به طبقه بندي کوپن موارد الف، ب، ج و د به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  139
الف) دما در آب و هواي نعتدل
ب) بارش در آب و هواي سرد

ج) پوشش هاي گیاهی در آب و هواي بسیار سرد و معتدل
د) عالمت آب و هواي خشک

الف) میانگین سردترین ماه بین  درجه تا  است. ب) بارش تابستان بیشتر از زمستان ج) نامناسب براي رویش گیاه، مناسب براي جنگل هاي خزان دار د)  

الف) میانگین سردترین ماه کمتر از  است. ب) بارش در دورة سرد سال بیشتر از دورة گرم ج) مناسب براي جنگل هاي خزان دار، مناسب براي جنگل هاي مخروطی
سردسیري د) 

الف) میانگین سردترین ماه بین  درجه تا  است. ب) کمبود بارش ج) نامناسب براي رویش گیاه، مناسب براي جنگل هاي بارانی استوایی د) 

الف) میانگین سردترین ماه کمتر از  است. ب) بارش تابستان بیشتر از زمستان ج) مناسب براي جنگل هاي مخروطی سردسیري، مناسب براي جنگل هاي خزان دار د) 

183

3

183

3

چه تعداد از گزاره هاي زیر نادرست است؟  140
الف) براي ایجاد بارندگی در یک ناحیه، باید هر دو عامل رطوبت و صعود هواي مرطوب شکل بگیرد.

ب) بارش هاي بهاري غالبًا در محل برخورد توده هاي هوا با یکدیگر شکل می گیرند.

ج) مناطق استوایی و آسیاي موسمی با بیش از  میلی لیتر بارندگی در سال، جزو پر باران ترین نواحی جهان اند.
د) در بارندگی کوهستانی، هواي مرطوب همراه با باال رفتن از دامنۀ مرطوب و کاهش دما، موجب تشکیل ابر و بارش می شود.

هـ) براي ایجاد بارش، تودة هواي مرطوب لزومًا باید تا ارتفاع معینی باال برود و سرد شود تا به نقطۀ اشباع برسد.

سه دو یک صفر
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ج) مناطق استوایی و آسیاي موسمی با بیش از  میلی لیتر بارندگی در سال، جزو پر باران ترین نواحی جهان اند.
د) در بارندگی کوهستانی، هواي مرطوب همراه با باال رفتن از دامنۀ مرطوب و کاهش دما، موجب تشکیل ابر و بارش می شود.
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کدام گزینه در ارتباط با پروتستانتیسم صحیح است؟  141

توجه به ارزش ها و هنجارهاي دنیوي با تفاسیر دینی - حاصل انکار ابعاد معنوي انسان و جهان

توجیه ارزش ها و هنجارهاي دینی با تفاسیر دنیوي - حاصل انکار ابعاد معنوي انسان و جهان

توجیه رفتارها و هنجارهاي دنیوي با تفاسیر دینی - حاصل رویکرد گزینشی به ابعاد معنوي و دینی انسان و جهان

توجیه رفتارها و هنجارهاي دینی با تفاسیر دنیوي - حاصل رویکرد گزینشی به ابعاد معنوي و دینی انسان و جهان

بخشی از حرکت هاي اعتراض آمیز مذهبی در دوران رنسانس ..................  142

تنها با قدرت پاپ مخالفت داشتند و با جریان دنیا گرا تقابل نداشتند.

رویکرد معنوي داشتند و در تقابل با جریان دنیا گرا قرار نمی گرفتند.

بخشی رویکرد معنوي داشتند و توانستند بخشی از اروپاي مسیحی را از تسلط کلیسا خارج کنند.

بخشی از آنها با جریان دنیا گرا تقابل نداشتند مورد هجوم کاتولیک ها و دیگر پروتستان ها قرار گرفتند و امکان گسترش پیدا نکردند.

کدام گزینه اشاره به تحریفاتی که در مسیحیت رخ داد را نشان می دهد؟  143

حذف پوشش دینی - تداوم حرکت فرهنگ یونان

انکار ارزش علمی وحی و ایمان - بازگشت به فرهنگ اساطیري یونان

آمیختگی دین مسیح با رویکرد اساطیري - با قبول تثلیت از ابعاد عقالنی و توحید دور ماند.

در تعامل با فرهنگ امپراتوري روم به سوي نوعی دنیا گرایی گام برداشتند - حذف پوشش دینی

کدام گزینه صحیح و غلط بودن عبارات زیر را به ترتیب مشخص می کند؟  144
الف) آباء کلیسا در قرون وسطی علی رغم استفاده از شعارهاي معنوي با رویکرد دینی خود نوعی سکوالریسم عقلی را دنبال می کردند.

ب) رنسانس به معنی تجدید حیات و تولد دوباره است.
ج) رویکرد سکوالر که ابتدا ازطریق علم تجربی در فرهنگ عمومی گسترش یافته بود با فلسفۀ روشنگري عمیق ترین الیه هاي فرهنگ غرب را تسخیر

کرد.
د) حقوق فطري الهی انسان تنها با نظریۀ ابعاد و نیازهاي معنوي و با دو ابزار معرفتی وحی و عقل شناخته می شود.

ص - ص - غ - غ غ - ص - غ - غ غ - ص - غ - ص غ - غ - ص - ص

به ترتیب اومانیسم مهم ترین ویژگی .................. فرهنگ معاصر غرب است و از نتایج منطقی .................. می باشد و در فرهنگ دینی، آدمیان،  145
ابعاد نفسانی و دنیوي خود را ..................

هستی شناختی - لیبرالیسم - به صورت آشکار بیان نمی کنند. انسان شناختی - سکوالریسم - در قالب مفاهیم دینی پنهان می کنند.

انسان شناختی - لیبرالیسم - به صورت آشکار بیان نمی کنند. هستی شناختی - سکوالریسم - در سایۀ ابعاد معنوي خویش پی می گیرند.

به ترتیب جهان غرب از طریق رسانه، .................. را مدیریت می کند و با .................. عمیق ترین تأثیر را در توزیع جهانی فرهنگ غرب، ایفا  146
می کند.

فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی - آموزش دانش هاي راهبردي

تربیت نخبگان کشورهاي غیر غربی - ترویج علوم انسانی غیر غربی در کشورهاي غیر غربی

فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی - ترویج علوم انسانی غربی در کشورهاي غیر غربی

کانون هاي صهیونیستی و صاحبان ثروت - تقویت ساز و کارهاي دموکراسی
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به ترتیب صحیح یا غلط بودن هریک از عبارت هاي زیر در کدام گزینه به درستی مشخص شده است؟  147
الف) یکی از مراحل فرایند تکوین نظام نوین جهانی، حذف مبلغان مذهبی و به خدمت گرفتن سازمان هاي فراماسونري است.

ب) جوامع استعمارگر به رغم مقاومت هایی که طی قرن نوزدهم انجام دادند، با استعمار نو و فرانو مواجه شدند.
ج) کشورهاي غربی به مواد خام، نیروي کار ارزان و بازار مصرف کشورهاي غیرغربی نیاز داشتند.

د) در دورة استعمار برخی از جوامع مثل چین تحت نفوذ کشورهاي استعمارگر قرار نمی گرفتند.
ث) در دورة استعمار، کشور ایران در شرایط نیمه استعماري به سر می برد.
ت) بازرگانان براي تجارت و سود، نیازمند حمایت نظامی دولتمردان بودند.

غ - غ - ص - غ - ص - ص ص - ص - غ - ص - غ - ص ص - غ - ص - غ - ص - غ غ - ص - غ - غ - ص - غ

هریک از عبارت هاي زیر به ترتیب مربوط به کدام یک از مراحل تکوین نظام نوین جهانی است؟  148
«صنعت عنصر دیگري بود که انباشت ثروت سرمایه داران را سرعت بخشید»، «کشورهاي غربی براي تأمین منافع اقتصادي خود نیازمند درهم شکستن
مقاومت فرهنگی اقوامی بودند که سلطه و نفوذ آن ها را تحمل نمی کردند.»، «کشورهایی که تحت سلطۀ سیاسی قرار نمی گرفتند، از طریق نفوذ اقتصادي،

سیاسی و فرهنگی در نظام نوین جهانی ادغام می شدند.»

پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت – استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی – به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان هاي فراماسونري

پیدایش قدرت هاي سیاسی سکوالر – به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان هاي فراماسونري – استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی

پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت – به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان هاي فراماسونري – استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی

به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان هاي فراماسونري – پیدایش قدرت هاي سیاسی سکوالر – پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت

سیر به دست گرفتن مدیریت انتقال فرهنگی غرب در چارچوب اهداف اقتصادي و سیاسی، کدام است؟  149

در موضع ضعف قرار گرفتن جوامع غیرغربی از نظر اقتصادي و سیاسی  برخورد استعماري غرب با دیگر جوامع  از خود  بیگانگی فرهنگی  فراگیري عناصر فرهنگ
دیگري به گونه اي تقلیدي

برخورد استعماري غرب با دیگر جوامع   در موضع ضعف قرار گرفتن جوامع غیرغربی از نظر اقتصادي و سیاسی   ایجاد خود باختگی فرهنگی  فراگیري عناصر فرهنگ
دیگري به گونه اي تقلیدي

وقوع تغییرات هویتی در خارج از مرز هاي مقبول فرهنگی   دگرگونی و تحول هویت فرهنگی   ازخود  بیگانگی فرهنگی  از دست دادن مدیریت خود در گزینش
عناصر فرهنگ غربی

فروپاشی مرز هاي جغرافیایی و سیاسی  آسیب پذیري کشور هاي غیرغربی از امپراتوري فرهنگی  رویارویی با فرهنگ دیگر بر اساس مسائل درون فرهنگی  از دست 
دادن حالت فعال در گزینش عناصر فرهنگی به واسطۀ تزلزل فرهنگی

به ترتیب هر یک از موارد زیر با مفاهیم کدام گزینه در ارتباط است؟  150
«شناسایی و مدیریت تغییرات اقتصادي در سطح جهانی»، «ابعاد اقتصادي و سیاسی جهانی شدن به گونه اي نیست که نظم نوین را در سطح جهانی به دنبال
آورد.»، «سرمایه گذاري شرکت هاي بین المللی به منطقه اي خاص محدود نمی شود» و «استقالل اقتصادي و سیاسی کشورهاي مختلف را مخدوش می سازند.»

شبکه هاي عظیم اطالعاتی - اقتصاد سرمایه محور - انباشت ثروت - کانون هاي ثروت و قدرت

جهانی شدن - نظر مخالفان نظم نوین جهانی - جنبش هاي فراتر از مرزهاي سیاسی - استعمار نو

شبکه هاي عظیم اطالعاتی - نظر مخالفان نظم نوین جهانی - شکل گیري بازارهاي مشترك منطقه اي - کانون هاي ثروت و قدرت

نهادهاي بین المللی - اقتصاد سرمایه محور - شکل گیري نهادهاي بین المللی - شرکت هاي بین المللی

کدام گزینه در مورد اندیشه هاي فلسفی نادرست است؟  151

دستاورد هاي فلسفی ملل جدید مرهون دستاورد هاي تمدن هاي ساده تر است.

دستاورد هاي امروزي ملل جدید وام دار تمدن هاي قدیمی تر است.

اطالعات امروز ما تحت هیچ شرایطی نمی تواند تاریخ دقیقی از آغاز فلسفه ارائه دهد.

ما تنها می توانیم بر اساس دستاور هاي فلسفی ملل جدید گزارش اجمالی از دورترین اندیشه هاي فلسفی ارائه کنیم.
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شبکه هاي عظیم اطالعاتی - نظر مخالفان نظم نوین جهانی - شکل گیري بازارهاي مشترك منطقه اي - کانون هاي ثروت و قدرت
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کدام عبارت در مورد فیثاغورس صحیح نیست؟  152

یکی از پایه گذاران فلسفه محسوب می شود که دستگاه فلسفی عمیقی بنیان نهاد.

از نظر او و پیروانش اعداد و اصول اعداد، همان عناصر اولیۀ اکثر موجودات هستند.

ریاضیات را به گونه  اي خاص با فلسفه و عرفان ترکیب کرد.

از نظر او و پیروانش اصول ریاضی درباره تمام موجودات صادق است

هدف فیلسوفان از کاستن مغالطات چیست؟  153

تشخیص مغالطه ها و خارج کردن آن ها از باورهاست. عبرت گرفتن دیگران 

تشخیص تفکرات درست از غلط ارائۀ فهم درستی از حقایق، چه در عالم هستی و چه در مسائل بنیادي زندگی

کدام یک از موارد زیر از اعتقادات سوفسطائیان نیست؟  154

علم و دانش تمامًا ساخته و پرداختۀ ذهن ماست. جهان را به هیچ وجه نمی توان شناخت.

تنها در برخی از موارد علوم منطبق با واقعیت هاست. هیچ واقعیتی مستقل از ذهن ما وجود ندارد .

سقراط داناي حقیقی را چه کسی یا کسانی می داند؟  155

افرادي که چون سقراط بدانند که هیچ نمی دانند.  افرادي که نمی دانند که نمی دانند.

کسی که در جست و جوي حقیقت است و خود را دانا نمی پندارد. فقط خدا

کدام گزینه در مورد معرفت شناسی صحیح است؟  156

معرفت شناسی بخشی از فلسفه است که به امکان شناخت می پردازد.

در گذشته همۀ مباحث معرفت شناسی در ضمن مباحث فلسفی طرح می شد.

امروز به علت طرح پرسش هاي جدي در مورد معرفت و ظهور دیدگاه هاي گوناگون، معرفت شناسی به صورت شاخۀ مستقلی در آمده است.

معنا و مفهوم معرفت چنان روشن است که نه در گذشته و نه در زمان حال انکار نشده است.

کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح است؟  157

پی بردن به اشتباهات گذشتگان و تصحیح معلومات آن ها نشانۀ توانایی بشر در شناخت اشیاي پیرامونی است.

افزایش پیوستۀ علم یکی از راه هاي پیشرفت دانش بشري است.

وجود اشتباهات متعدد باعث شد بشر به امکان شناخت پدیده ها شک کند و خود را در کسب معرفت ناتوان بداند.

بشر با تکیه بر اصل امکان شناخت، براي درك جهان تالش کرده و شناخت خود را افزایش داده است.

چند مورد از موارد زیر نادرست می باشد؟  158
الف) سوفسطائیان معتقد بودند آنچه را که ما علم و دانش می نامیم تنها «واقعیات» نیست، بلکه ترکیبی از «واقعیات» و «ساخته و پرداخته هاي ذهن ماست.»

ب) راز سروش معبد دلفی این بود که به مردم آتن بفهماند «داناترین مردم، سقراط است.»
پ) رسالۀ دفاعیه اثري از افالطون است.

ت) در زمان سقراط اندیشه هاي سوفسطائیان متأثر از جامعۀ آتن بود.
ث) سقراط براي احیاي تفکر عقالنی و استواري سخنوري قیام کرده و شالودة تفکر منطقی اصیل را استوار ساخت.

پنج چهار سه دو

کدام عبارت را نمی توان دربارة فیلسوف واقعی به کار برد؟  159

دربارة خدا، رنج و اختیار به نحو جدي فکر می کند. هیچ سخنی را بدون دلیل نمی پذیرد و عقیده اش براساس تعصبات نیست.

صرفًا استدالل هایی را می پذیرد که درستی شان اثبات شود. به دنبال یافتن پاسخی مقبول و مشروع براي سؤال هاي بنیادي و مهم فلسفی است.
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ث) سقراط براي احیاي تفکر عقالنی و استواري سخنوري قیام کرده و شالودة تفکر منطقی اصیل را استوار ساخت.

پنج

دربارة خدا، رنج و اختیار به نحو جدي فکر می کند.

 استدالل هایی را می پذیرد که درستی شان اثبات شود.
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کدام گزینه دربارة افرادي که اهل تفکر فلسفی هستند، درست نیست؟  160

آن ها به دنبال رسیدن به ریشۀ باورهاي خود هستند و نسبت به پذیرش آن ها می اندیشند و می خواهند چرایی قبول آن ها را مرور کنند.

آن ها می کوشند تا بنیان هاي فکري خود را در چارچوب عقل و منطق قرار دهند و همچنین شخصیت مستقلی دارند.

آن ها در باورهاي مربوط به زندگی می اندیشند و به دنبال آموختن چرایی و یافتن دالیل درستی و نادرستی باورها هستند.

آن ها خودشان بنیان هاي فکري خود را می سازند و به آزاداندیشی می رسند و شخصیتی مستقل دارند. آن ها به همان اندازه که از دور و برشان آموخته اند، قناعت می کنند.

به ترتیب هر یک از موارد مشخص شده در متن زیر، به کدام یک از مراحل شناخت مربوط می شود؟  161
«محمد با پدر خود به یک روستا سفر می کند، او در روستا گل هاي رنگارنگ زیادي را می بیند اما به گل هاي زرد رنگ عالقه بیشتري نشان می دهد. او این
منظره را به ذهن می سپارد و این خاطره سال ها در یاد او می ماند. هر بار با تداعی آن گل ها زمزمه می کند که اي کاش نظیر این گل ها را در باغچۀ خانۀ

خود داشتیم اما افسوس که به دلیل آلودگی هوا در شهر، این امکان وجود ندارد.»

توجه – حافظه – تفکر حافظه – احساس – ادراك احساس – تفکر – حافظه ادراك – توجه – احساس

در گوش به زنگی .................. نامشخص است و در جستجو .................. نامشخص است.  162

زمان - مکان مکان - زمان هدف - عالمت عالمت - عالیم انحرافی

حسین براي افزایش تمرکز خود در هنگام مطالعه، زیر جمالت مهم با خودکارهاي رنگی خط می کشد. او می گوید بعدها که براي مرور مطالب  163
سراغ کتابم می آیم مطالب صفحاتی را که با خودکارهاي رنگی خط کشی کرده ام، بهتر می فهمم. او از کدام یک از عوامل ایجاد تمرکز استفاده کرده است

و کدام یک از عوامل مانع تمرکز را حذف کرده است؟

یکنواختی و ثبات نسبی تغییرات درونی محرك ها آشنایی با محرك و موضوع مورد توجه ـ یک نواختی و ثبات نسبی

تغییرات درونی محرك ها ـ یکنواختی و ثبات نسبی درگیري و انگیختگی ذهنی ـ تغییرات درونی محرك ها

- ردیابی درست عالمت  که از کارکردهاي توجه هستند خلل وارد می کند؟ - جستجو  - گوش به زنگی  کدام گزینه به ترتیب به   164

خستگی ـ وجود عالئم انحرافی ـ منحصر به فرد نبودن هدف وجود عالئم انحرافی ـ خستگی ـ تعدد عوامل انحرافی

تعدد عوامل انحرافی ـ وجود عالئم انحرافی ـ خستگی خستگی ـ منحصر به فرد نبودن هدف ـ وجود عالئم انحرافی

123

به ترتیب کدام مورد بیانگر وقوع تغییرات مربوط به جنس است و «رویش موي صورت» در پسران، جزء کدام دسته از ویژگی هاي جنسی  165
محسوب می شود و دورة نوجوانی چه بازة سنی را در بر می گیرد؟

بلوغ جنسی - اولیه -  تا  سالگی رسش جنسی - اولیه -  تا  سالگی

بلوغ جنسی - ثانویه -  تا  سالگی رسش جنسی - ثانویه -  تا  سالگی

14181220

12201418

به ترتیب پاسخ درست پرسش هاي زیر در کدام گزینه آمده است؟  166
الف) به واسطۀ کدام عامل، محرك هاي مورد توجه، مورد بازشناسی قرار می گیرند؟

ب) در کدام خطاي ادراکی، آزمایش شوندگان خط واگرا را بلندتر از خط هم گرا ادراك می کنند؟
پ) به دلیل وجود کدام خطا برخی افراد حتی با وجود زیبا بودن، به طور مکرر به جراحی هاي زیبایی روي می آورند؟

ت) براساس کدام یک از اصول مکتب گشتالت، ادراك از یک شکل، تحت تأثیر زمینه هاي مختلف، تغییر می کند؟

الف) توجه، ب) خطاي پونزو، پ) خطاي شناختی، ت) اصل شکل و زمینه الف) ادراك، ب) خطاي پونزو، پ) خطاي ادراکی، ت) تقارب

الف) توجه، ب) خطاي مولر - الیر، پ) خطاي ادراکی، ت) تقارب الف) ادراك، ب) خطاي مولر - الیر، پ) خطاي شناختی، ت) اصل شکل و زمینه

با توجه به موقعیت هاي ردیابی عالمت در کارکردهاي توجه، به ترتیب کدام موقعیت با «هشدار کاذب» همراه است و «ردیابی نشدن عالمت  167
حاضر» چه پیامدي دارد؟

ردیابی عالمت غایب – از دست دادن محرك هدف ردیابی عالمت غایب – رّد درست

ردیابی نشدن عالمت غایب – از دست دادن محرك هدف ردیابی نشدن عالمت غایب – رّد درست
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ت) براساس کدام یک از اصول مکتب گشتالت، ادراك از یک شکل، تحت تأثیر زمینه هاي مختلف، تغییر می کند؟

الف) توجه، ب) خطاي پونزو، پ) خطاي شناختی، ت) اصل شکل و زمینه

الف) توجه، ب) خطاي مولر - الیر، پ) خطاي ادراکی، ت) تقارب

 کدام موقعیت با «هشدار کاذب» همراه است و «ردیابی نشدن عالمت

 از دست دادن محرك هدف

 از دست دادن محرك هدف
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به ترتیب، کدام یک از گزینه هاي زیر در رابطه با خطاهاي ادراکی مولر - الیر و پونزو صحیح است؟  168

در خطاي مولر - الیر، معموًال آزمایش شوندگان خط واگرا را بلندتر ادراك می کنند. - در خطاي پونزو، خط باالیی را بلندتر ادراك می کنیم.

در خطاي مولر - الیر، معموًال آزمایش شوندگان خط همگرا را بلندتر ادراك می کنند. - در خطاي پونز و خطاي پایینی را بلندتر ادراك می کنیم.

در خطاي مولر - الیر، خط باالیی را کوتاه تر ادراك می کنیم. - در خطاي پونزو، معموًال آزمایش شوندگان خط همگرا را بلندتر ادراك می کنند.

در خطاي مولر - الیر، خط پایینی را بلندتر ادراك می کنیم. - در خطاي پونزو، معموًال آزمایش شوندگان خط واگرا را بلندتر ادراك می کنند.

با توجه به مثال هاي زیر، کدام گزینه پاسخ صحیح پرسش زیر است؟  169
الف) مینا هنگام آشپزي کردن مادرش، براي کمک کردن به مادرش، و انجام یک کار خوب مقدار زیادي نمک به غذا می ریزد و غذا را به شدت شور می 

کند.
ب) مینا در تابستان گذشته در کالس هاي فرهنگی و هنري ثبت نام کرده است. او در این کالس ها مهارت هاي مختلفی را گذرانده و تجربه کسب کرده

است.
- کارهاي مینا در هر یک از موارد الف و ب، به ترتیب به کدام ویژگی هاي رشدي اشاره می کند و توضیحات مربوط به آن ها کدام است؟

الف) رشد اجتماعی در دورة کودکی (آگاهی انسان از این که موجودي اجتماعی است، به تدریج در فرایند رشد حاصل می شود و او را اجتماعی تر می کند. ب) رشد اجتماعی در
دورة نوجوانی (در کنار همساالن بودن براي نوجوان لذت بخش است).

الف) رشد شناختی در دورة کودکی (این رشد مرتبط با فرایندهایی همچون توجه، ادراك، حافظه، استدالل و ... و به توانایی هاي زبانی کودك اطالق می شود.) ب) رشد هیجانی
در دورة نوجوانی (هیجانات منبع رفتارهاي مثبت و سازنده هستند و در صورت هدایت نشدن به رفتارهاي مخرب منجر می شوند.)

الف) رشد اخالقی در دورة کودکی (کودکان در ابتدا هیچ تصوري از کار خوب و بد ندارند؛ به همین دلیل مسئول رفتار خود نیستند) ب) شکل گیري هویت در دورة نوجوانی
(نوجوانانی که خود را می پذیرند و هویت مثبتی براي خود قائل اند، به لحاظ روانی سالم ترند.)

الف) رشد هیجانی در دورة کودکی (این فرایندي پیچیده است که نه تنها مستلزم آگاهی از هیجانات خود کودك، بلکه مستلزم آگاهی از هیجانات اطرافیان اوست.) ب) رشد
اجتماعی در دورة نوجوانی (نوجوان هیچ عالقه اي به ارتباط با والدین و یا خواهر و برادرهاي خود ندارد.)

مریم از یک خرگوش در حیاط خانه شان نگهداري می کند. در صورتی که او هنگام رفتن به مغازة اسباب بازي فروشی به عروسک هاي خرگوش  170
بیشتر از سایر اسباب بازي ها توجه کند، علت این امر چیست؟

اطالعات موجود در حافظۀ او تحریک حواس توسط محرك هاي بیرونی

میزان گوش به زنگی سبک پردازش و انتظارات او
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معنی بیِت: اگر با حرص شربتی خوردم مرا سرزنش نکن که کار بدي کردم [ناچار بودم] در بیابان بودم و تابستان بود و من که بیماري عطش داشتم طبیعی بود که  1

آب سرد را بنوشم. در گزینۀ  نیز شاعر معتقد است که چون زمینه هاي گناه فراهم بود از ارتکاب آن چاره اي نبود. در گزینۀ 2) نیز شاعر معتقد است که چون زمینه هاي گناه فراهم بود از
ارتکاب گناه چاره اي نبود.

متوسط
 2

سخت
واژة «کبوده» در اصل «کبود + ه» بوده است یعنی «روستاي کبود» امّا به مرور زمان دو حرف آن درهم «ادغام» شدند به صورت «کبوده» درآمده است.  3

سخت

مفهوم آیۀ سؤال «حسن خلق و سازش و مدارا با دشمنان» است و همین مضمون در گزینۀ  وجود دارد.  4

) بی اعتباري دنیا و نیکی به دیگران ) عیش و خوشی کردن / گزینۀ  ) درویش نوازي / گزینۀ  مفهوم گزینۀ 
سخت

»، «گویاي سکوت» تناقض (پارادوکس) دارد. در گزینۀ «  5
متوسط

شوالي عریانی، آرایۀ پارادوکس یا تناقض نما دارد.  6
متوسط

»، بدین شکل آمده است که در بیت صورت سؤال شاعر در جست وجوي شنونده اي درد کشیده است تا شرح غم عاشق را درك کند و این مفهوم در گزینۀ «  7
کسی که غمی چون غم من ندارد، نمی داند که من شب ها را چگونه در انتظار می گذرانم.

تشریح گزینه هاي دیگر

»: از عشق تو و در دوري از تو صبر و قرار ندارم. گزینۀ «

»: اگر رنج دوري تو را بنویسم، خواننده ها به فریاد می آیند. گزینۀ «

»: شرح غم دوري تو را فقط باید به خودت بگویم. گزینۀ «
سخت

- طاووس  بدل - حسن قامت سرو  معطوف/  - بار و بار  تکرار/   8
متوسط

: بدل: بزرگ ترین نقّاش قرن اخیر / معطوف: صاحب آثار ارزشمند. نقش هاي تبعی در گزینۀ   9
بررسی سایر گزینه ها:

): معطوف: سرود سپیده             گزینۀ (

): نقش تبعی ندارد.         گزینۀ (

): معطوف: مالقات گزینۀ (
سخت

مجاز: عالم  مردم عالم            10
تشبیه: چو زلف تو

اغراق: اینکه تمام مردم دنیا بی قرار تو باشند.         
جناس ناهمسان: دیده و دید            

تضاد: قرار و بی قرار
سخت

- سبیل تمثیل - خالل داستان    - زبان مرز    - عصر حافظ    ترکیب هاي اضافی:  11
سخت

در سایر گزینه ها آیه اي از آیات قرآن کریم عینًا آورده شده است اما در گزینۀ  که بیتی از بیت هاي سعدي شیرازي است فقط به نام فردوسی اشاره شده است  12
و تضمین ندارد.

متوسط
در این بیت ایهام تناسب وجود ندارد. / مراعات نظیر: مطرب و می، می و َقَدح (کاسه)   13

بررسی سایر گزینه ها:

): تشبیه: زهر غم / تناقض: تریاقی (پادزهر) از سم داشتن گزینۀ (

): کنایه: حلقه به گوش بودن / تشخیص: آمدن غم به مبارك باد کسی گزینۀ (

): تشبیه: آتش عشق: اضافۀ تشبیهی / مجاز: شهر مجاز از مردم شهر گزینۀ (
سخت

یار با نفس مسیحایی خود که مردگان را زنده می کرد ما را ُکشت = تناقض (در حالی که نفس عیسایی زنده کننده است.)  14
سخت

2

1

234

3

2

1

3

4

123

2

1

3

4

1234

3

1

2

4
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 آورده شده است اما در گزینۀ  که بیتی از بیت هاي سعدي شیرازي است فقط به نام فردوسی اشاره شده است

شت = تناقض (در حالی که نفس عیسایی زنده کننده است.)
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در این گزینه ایهام و تشخیص وجود ندارد.   15

): کوه اندوه: تشبیه / جناس: ناله - نالی      گزینۀ (

): شیر چکیدن از دهان کنایه از کودکی و نوجوانی / تشبیه: همچون شکر  گزینۀ (

- ماه سه روز که قابل قبول نیست ولی با سال و هفته تناسب دارد. / مراعات نظیر: سال، هفته، ماه - استعاره از یار   ): ایهام تناسب: ماه  گزینۀ (
سخت

شکل درست واژة امالیی: «سور» یعنی جشن و شادي مهمانی  16
سخت

، مجاز وجود ندارد / تضاد: آتش و آب  در گزینۀ   17

- فوري، سریع - داغ      ) کنایه: دل برداشتن / ایهام: به گرمی    گزینۀ 

) واج آرایی: تکرار صامت / س / کنایه: از پا درآمدن گزینۀ 

) استعاره: دهن الله اضافۀ استعاري و تشخیص / تشبیه: یاقوت لب اضافۀ تشبیهی: لب به یاقوت تشبیه شده است. گزینۀ 
سخت

 18

الگوي هجایی سایر گزینه ها:

) شیء، ساخت، مهر: صامت+ مصّوت+ صامت+ صامت گزینۀ

) معیار، دل خوش، تعیین: صامت+ مصّوت+ صامت+ صامت+ مصّوت+ صامت گزینۀ

) معنا، کم رو، جمله: صامت+ مصّوت+ صامت+ صامت+ مصّوت گزینۀ
متوسط

بررسی همۀ گزینه ها:  19

» واژه «دریغ» آرایۀ تکرار / زور و دل - گرز و تیغ: معطوف ( مورد) گزینۀ «

» ما خود بنده ایم: بدل ( مورد) گزینۀ «

» نقش تبعی ندارد و (واو) در «تو و طوبی» و «ما و قامت یار»: واو «همراهی» است «واو» بین دو جمله هم «واو ربط» است، «واو» عطف نیست. گزینۀ «

» میان عاشق و معشوق....: معطوف / تو خود حجاب خودي: َبَدل ( مورد) گزینۀ «
سخت

در چهار بیت آرایۀ متناقض نما آمده است که تناقض هاي آن به صورت زیر است:  20
الف) آتش در بحر زبانه کشیدن

ب) نادیدنی ها را دیدن
هـ) بدون سخن به مضمون رسیدن - نامۀ واکرده بسته مانده

در گزینه هاي «ج» و «د» تضاد وجود دارد: آشکار و پنهان - هنر و عار
متوسط

21  بررسی سایر گزینه ها:

در گزینۀ  «له حرفان زائدان ? له حرٌف زائٌد» و در گزینۀ  «مضاف إلیه ? مجرور بحرف جّر» و در گزینۀ  «تفضیل» نادرست می باشد.
سخت

22  الشلّال  آبشار
 (خبّاز: نانوا – َحّداد: آهنگر – الشرطّی: پلیس) 

سخت
در این گزینه، اسم فاعلی یافت نمی شود.  23

تشریح گزینه هاي دیگر:

: «ُعداة» جمع مکّسر «عاِدي» (تجاوزگر)، اسم فاعل است. گزینۀ 

: «حاِمل» اسم فاعل است. گزینۀ 

: «آِخر» اسم فاعل است.  گزینۀ 
متوسط

الَمسلمون: اسم فاعل ثالثی مزید / سّکان (مفردش ساکن): اسم فاعل ثالثی مجرد   24
تشریح گزینه هاي دیگر:  

»: الُملمَّعات: اسم مفعول ثالثی مزید / َممزوجۀ: اسم مفعول ثالثی مجّرد   گزینۀ «

»: الُمَلوَّنۀ: اسم مفعول ثالثی مزید    گزینۀ «

»: المفاهیم: (مفردش مفهوم) اسم مفعول ثالثی مجّرد / الُمنظََّمۀ: اسم مفعول ثالثی مزید   گزینۀ «
متوسط

صورت سؤال گزینه اي را می خواهد که وزن هاي «فّعال یا فّعالۀ» در آن به معناي اسم «ابزار، وسیله یا دستگاه» به کار رفته است.  25

»، «السیّارات: خودروها» جمع «سیّارة» و بر وزن «فّعالۀ»، معناي وسیله و دستگاه می دهد. در گزینۀ «
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الۀ» در آن به معناي اسم «ابزار، وسیله یا دستگاه» به کار رفته است.
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تشریح گزینه هاي دیگر:

»: «فّهامۀ: بسیار فهمیده» بر بسیارِي صفت داللت می کند. گزینۀ «

»: در این گزینه اسم مبالغه وجود ندارد. گزینۀ «

»: «نقّاش» بر بسیارِي انجام کار داللت می کند. گزینۀ «
متوسط

26  «الُْعدواِن: دشمنی» 
سخت

تشریح گزینه هاي دیگر:  27

»: «غالبًا» و «ترس برخی» نادرست است و ضمیر «هم» نیز »: فعل «تعّد» ترجمه نشده است و «آمده ام» نیز اشتباه است؛ و در گزینۀ « »: (دیدي) نادرست و «تمامی» زائد است؛ در گزینۀ « در گزینۀ «
ترجمه نشده است. 

متوسط
«ُمَجرَّب»: اسم مفعول مزید از باب «تفعیل» و در نقش فاعل است.  28

تشریح گزینه هاي دیگر:

»: «الُمَجرََّب» اسم مفعول مزید و در نقش مفعول است. گزینۀ «

»: «ُمَلمٌَّع» اسم مفعول مزید و در نقش نائب فاعل است. گزینۀ  «

»: «المفاهیم» اسم مفعول مجرد (مفردش مفهوم) و در نقش فاعل است. گزینۀ «
سخت

نادرستی گزینه ها:  29

) گردن بندي زیبا - میالدش گزینۀ 

) دختر  دخترش - طالیی - داده بود گزینۀ 

) به خواهرش انگشتري - از نقره گزینۀ 
متوسط

نادرستی گزینه ها:  30

) هزاران- زیرا واژة زائد است. گزینۀ 

) قید "بسیار" نادرست است - هزاران - «نباید بپذیرند» نادرست است. گزینۀ 

) «باید هزار دوست بر گیرند» نادرست است - و «نباید ...» نیز عبارت نادرستی است. گزینۀ 
متوسط

»: ُکلُّ: فاعل و َکتّام: مفعول (ترجمۀ عبارت: هر چیزي حتی ماهی در دریا، بسیار پنهان کنندة علم را لعنت می کند!) در گزینۀ «  31
بررسی سایر گزینه ها:

»: «َغفّار» پس از فعل ناقص آمده و افعال ناقصه، به فاعل یا مفعول نیاز ندارند. گزینۀ «

»: «الَْجّواِل» اسم مبالغۀ (ابزار) و مضاف الیه است. گزینۀ «

»: «سیّارة» اسم مبالغۀ (ابزار) است، اما چون قبل از آن فعل نیامده، مفعول نیست. گزینۀ «
سخت

«َالمخزَن و َمْشَهد»: اسم مکان / «الُمْخَتِلَفُه»: اسم فاعل از باب «ِافْتعال» / «المَقدََّسۀ» اسم مفعول از باب «َتفعیل»  32
تشریح سایر گزینه ها:

»: «عاِمل»: فعل امر از باب «ُمفاعَلۀ» / «َمْسؤول»: اسم مفعول ثالثی مجّرد / «المتَجر»: اسم مکان گزینۀ «

»: «َالْعالَم»: اسم فاعل نیست، اگر «العالِم» باشد، اسم فاعل است. / «َمعاِبر»: مفردش «َمْعَبر» و اسم مکان است. گزینۀ «

»: «َمجِلس»: اسم مکان / «ُمجالَسۀ»: مصدر باب «مفاعلۀ» است و اسم مفعول نیست. / «األفاِضل»: مفردش «أفَضل» و اسم تفضیل است. گزینۀ «
سخت

«الُمجرَّب» اسم مفعول ثالثی مزید است که مفعول فعل «َجرَّب» واقع شده است. (هر کس آزمایش شده را بیازماید ...)  33
ترجمۀ گزینه هاي دیگر:

) «الُمَلمَّعات» اسم مفعول و مبتدا و «ممزوجۀ» اسم مفعول و خبر است. گزینۀ 

) در این گزینه «الَمصانع» جمع «َمصَنع» اسم مکان است و اسم مفعولی در آن نیامده است. گزینۀ 

) «ُمَجهَّزٌة» اسم مفعول و خبر است. گزینۀ 
سخت

در این عبارت «ُمسَتخرَجۀ» اسم مفعول از باب «ِاستفعال» و «باطِن» اسم فاعل ثالثی مجّرد است.  34
تشریح گزینه هاي دیگر:

) «الُمعَتبر»: اسم فاعل از باب «ِافتعال» گزینۀ 

) «الُمنتظریَن»: اسم فاعل از باب «ِافتعال» گزینۀ 

) «الُمسَتمع»: اسم فاعل از باب «ِافتعال» / «الُمتکَلم»: اسم فاعل از باب «تفُعلَّ» گزینۀ 
سخت

بررسی گزینه هاي نادرست:  35

»: «الکیمیاء» به معنی «شیمی» است. («علم األحیاء» یعنی «زیست شناسی») گزینۀ «

»: «دانش آموزان از رفتار او زیان می دیدند» نادرست است. درست آن چنین است: «با رفتار خود به دانش آموزان زیان می رساند» (دقّت کنید که در اینجا «الطلّاب» مفعول است نه فاعل) گزینۀ «
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اب» مفعول است نه فاعل)ت کنید که در اینجا «الطلاب» مفعول است نه فاعل)ت کنید که در اینجا «الطلّاب» مفعول است نه فاعل)
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»: «سؤال می پرسد» نادرست است و درست آن «سؤال می پرسید» چرا که «کان یسأل» ماضی استمراري است. گزینۀ «
سخت

«لِکثیٍر ِمن الّشعراء اإلیرانییَن .................. »: بسیاري از شاعران ایرانی .................. دارند/ «تُسّمی»: نامیده می شوند/ «الَممزوَجۀ»: آمیخته شده، مخلوط  36
سخت

37  این ایستگاه ها و پیراهن هاي زنانه را با قیمت هایی ارزان از مغازه خریدم. (نادرست)
کلمۀ مناسب براي جاي خالی، «السَّراویل» و یا هر لباس دیگري است.

ترجمه گزینه هاي دیگر:

»: ما هدیه اي به همشاگردي برنده مان در مسابقه اهدا کردیم. گزینۀ «

»: پدرم در مؤسسه اي تربیتی- فرهنگی کار می کند. (شاغل است.) گزینۀ «

»: پرستار در بیمارستان و درمانگاه کار می کند. گزینۀ «
سخت

38  النه/ جوجه/ النه/ مرغ
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: کاروان شتر/ چهارپایان/ خران/ گوشی همراه گزینۀ «

»: آغاز روز/ شد/ دشمنان/ آغاز شب گزینۀ «

»: لیوان/ ظرف/ بانمک/ آب گزینۀ «
متوسط

39  زن خودخواه با تّکبر رویش را از مردم بر می گرداند و با ناز و خودپسندي روي زمین راه  می رود.
تشریح گزینه هاي دیگر:

»: نقره گران ترین فلز است که در بازارهاي جهانی یافت می شود. گزینۀ «

»: شکی نیست در این که خداوند واال و بلندمرتبه هر خودپسندي را دوست دارد. گزینۀ «

»: ما باید صداهایمان را بر صداي کسانی که با آن ها سخن می گوییم، باال ببریم. گزینۀ «
سخت

«الُمسَتخدمین»: اسم فاعل از باب «ِاسِتفعال» است.  40
تشریح سایر گزینه ها:

»: «الُمسَتِمع» اسم فاعل از باب «ِافتعال» است. («صاِحب» اسم فاعل ثالثی مجّرد است.) گزینۀ «

»: «ُمختِرع» اسم فاعل از باب «ِافتعال» است.  گزینۀ «

»: «الُمنَتِظروَن» اسم فاعل از باب «ِافتعال» است.  گزینۀ «
سخت

«راسخان در عقیده» مربوط به حدیث جابر، «مشاوره و پشتیبانی و شریک در امر هدایت» مربوط به حدیث منزلت و «عدم گمراهی همیشگی» مرتبط با حدیث  41
ثقلین است و آیه ي اطاعت و حدیث جابر با هم ارتباط مفهومی دارند.

متوسط
با توجه به آیه ي شریفه ي «یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت ...» بازگرداندن محاکمات به سوي طاغوت موجب می شود انسان حتی با ادعاي ایمان به خداوند متعال  42

«یزعمون انهم ان هم امنواً ...» گرفتار دسیسه هاي گمراه کننده شیطان می گردد. (درس  سال سوم)
سخت

آنچه از مؤمنان پس از پیامبر اکرم (ص) انتظار می رود عدم بازگشت به دین گذشتگان می باشد مفهومی که در گزینه ها به این مسأله اشاره کرده مفهوم «ثبات  43
قدم در برابر سختی هاي راه» می باشد که ثبات قدم به منظور اثبات سپاس گزاري می باشد.

سخت
«تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث» (مشکالت بعد از رحلت): برخی عالمان وابسته به بنی امیه از موقعیت برکناري امام معصوم استفاده کردند و به تفسیر  44

و تعلیم آیات قرآن و معارف اسالمی مطابق با افکار خود و موافق با منافع قدرتمندان پرداختند.
سخت

مهم ترین خطري که مسلمانان را تهدید می کند، بازگشت به دوران جاهلیت و دین گذشتگان می باشد  انقلبتم علی َاعقابکم  45
سخت

 46
متوسط

با توجه به فعالیت کالسی درس جانشینی پیامبر از چنان اهمیتی برخوردار بود که پیامبر در روزهاي اول دعوت می بایست این موضوع مهم را انجام می داد.  47
سخت

48  پیامبر در روزهاي آخر عمر خود به طور مکرر حدیث ثقلین را قرائت می کرد.

 پیامبر در حدیث جابر در خصوص حضرت مهدي (عج) فرمود کسانی که ایمان راسخ دارند بر عقیدة مهدي باقی می مانند.

 براي اینکه مردم از موضوع اهل بیت مطلع شوند پیامبر هر روز صبح هنگام رفتن به مسجد از در خانۀ حضرت فاطمه (س) عبور می کرد و آیۀ تطهیر را قرائت می کرد.
سخت

پیامبر با انجام عبودیت و بندگی به درجه اي از قرب الهی نایل شده بود که به عنوان نمونه می توانست دل هاي آماده را هدایت کند و برخورداري از این هدایت به  49
ایمان و عمل انسان ها بستگی دارد.

سخت
) و در حقیقت نپذیرفتن حاکمیت طاغوت با توجه به ایۀ  «الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا...» ایمان پنداران گمان می کنند که به وحی الهی ایمان دارند (رد گزینۀ   50

( الزمۀ ایمان راستین به وحی الهی است (رد گزینه هاي  و 
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با توجه به فعالیت کالسی درس جانشینی پیامبر از چنان اهمیتی برخوردار بود که پیامبر در روزهاي اول دعوت می بایست این موضوع مهم را انجام می داد.

 براي اینکه مردم از موضوع اهل بیت مطلع شوند پیامبر هر روز صبح هنگام رفتن به مسجد از در خانۀ حضرت فاطمه (س) عبور می کرد و آیۀ تطهیر را قرائت می کرد.

پیامبر با انجام عبودیت و بندگی به درجه اي از قرب الهی نایل شده بود که به عنوان نمونه می توانست دل هاي آماده را هدایت کند و برخورداري از این هدایت به

) و در حقیقت نپذیرفتن حاکمیت طاغوت ) و در حقیقت نپذیرفتن حاکمیت طاغوت ایمان پنداران گمان می کنند که به وحی الهی ایمان دارند (رد گزینۀ  ) و در حقیقت نپذیرفتن حاکمیت طاغوت1 ایمان پنداران گمان می کنند که به وحی الهی ایمان دارند (رد گزینۀ   ایمان پنداران گمان می کنند که به وحی الهی ایمان دارند (رد گزینۀ 
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سخت
پیامبر در حدیثی خطاب به حضرت علی (ع) می فرماید «اي علی من شهر علم هستم و تو در آن هستی» این جمله اشاره به این موضوع دارد که حضرت علی (ع)  51

پس از رسول از همه داناتر است و اثبات کنندة مرجعیت علمی ایشان است.
سخت

برخی از یاران حضرت علی (ع) به ایشان می گفتند معاویه فردي دنیاطلب است و اگر او را برکنار کنی سبب جنگ با شما می شود و حضرت علی (ع) فرمود به خدا  52
سوگند حتی براي دو روز گمراه کنندگان را به کار نخواهم گماشت و این مطلب بیانگر عدالت بی مانند حضرت علی است.

سخت
انزواي شخصیت هاي اصیل اسالمی و اهل بیت مربوط به ارائه الگو هاي نامناسب است.  53

سخت
مطابق آیۀ  «ِإنَّا َخَلْقَناُکْم ِمْن َذَکٍر َوُأْنَثٰى َوَجَعْلَناُکْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ...»، تقوا مالك برتري و گرامی بودن نزد خداوند است.   54

سخت
برمبناي قاعدة نفی سبیل مسلمانان باید مانع نفوذ بیگانگان شوند و آیۀ «لن یجعل اهللا .... سبیًال» اشاره به آن دارد.  55

سخت
امام علی (ع) در پاسخ فردي که در انتخاب میان جبهۀ حق و باطل در جنگ جمل دچار شک و تردید شده بود، فرموند: کار را واژگون کرده اي! می خواهی حق و  56
باطل را به وسیلۀ شخصیت ها بشناسی، درحالی که شخصیت ها هستند که باید با مقیاس حق سنجیده شوند. ابتدا حق را بشناس تا بتوانی اهل آن را بشناسی و نیز ابتدا باطل را بشناس تا بتوانی اهل

آن را شناسایی کنی».
متوسط

ورود جاهلیت با شکل جدید به زندگی اجتماعی مسلمانان پس از رحلت رسول خدا (ص)  تبدیل حکومت عدل نبوي به سلطنت.  57
خداوند در قرآن کریم می فرماید: «و ما محمٌد ِاّال رسوٌل قد َخَلت من قبله الرسل َافان ماَت او ُقِتَل انقلبتم َعلی اعقابکم و َمن َینَقِلب علی َعِقبیه فلن یضر اهللا شیئا: و محمد نیست مگر رسولی که پیش از او

رسوالن دیگري بودند. پس اگر او بمیرد یا کشته شود، آیا شما به گذشته [آیین پیشین خود] باز می گردید؟ و هرکس به گذشته باز گردد، به خدا هیچ گزند و زیانی نرساند. (نتیجه)»
متوسط

الحاِت اُولئَک ُهم َخیُر الَبریَِّۀ»  در لحظۀ توصیف شده در صورت سؤال، آیۀ زیر بر پیامبر خدا (ص) نازل شد و پیامبر آن را تالوت فرمود:  «ِانَّ الَّذیَن آَمنوا و َعِمُلوا الصِّ  58
متوسط

روزي حضرت علی (ع) خبر دار شد که فرماندارش در بصره در یک مهمانی شرکت کرده است که فقیران حضور نداشتند و غذا هاي رنگارنگ چیده بودند. ایشان  59
نامه اي تند به او نوشت و به کار روي اعتراض کرد و شیوة صحیح زندگی سالم را توضیح داد. به او نوشت: «... من که امام شما هستم، از این جهان به دو جامۀ کهنه بسنده کرده و از خوراکی ها به دو

قرص نان، بدانید که شما نمی توانید این گونه زندگی کنید، لیکن مرا در پارسایی و تالش و پاکدامنی و در درستکاري یاري نمایید».
متوسط

پس از رحلت رسول خدا (ص) حوادثی رخ داد که رهبري امت را از مسیري که پیامبر اسالم (ص) برنامه ریزي کرده و بدان فرمان داده بود، خارج کرد و در نتیجه  60
نظام حکومت اسالمی که بر مبناي «امامت» طراحی شده بود، تحقق نیافت.

معاویه در سال چهلم هجري با بهره گیري از ضعف و سستی یاران امام حسن (ع)، حکومت مسلمانان را به دست گرفت و خالفت رسول خدا (ص) را به سلطنت تبدیل کرد.
متوسط

او بیش از  سال با هنرپیشه هاي بزرگ و رهبران سیاسی در برنامه رادیویی اش مصاحبه کرده است.   61

) تصور کرد ) مصاحبه کرد          )  پیشنهاد داد          ) ترجمه کرد        
سخت

اخیرًا تعدادي گونه جدید از حیوانات در منطقه آمازون کشف شده است.   62

) مکان، سایت ) نکته              ) منطقه       ) رسانه        
سخت

تمام این گونه از حیوانات بومی، مهمانان زمستانی مناطق مرکزي و جنوبی کشور هستند.  63

) قرن ها ) فرهنگ ها           ) منطقه ها         ) باغ وحش ها         
سخت

بعضی از حیوانات در خطر هستند زیرا زیستگاه بومی آن ها توسط بشر در حال نابودي است.  64

) تازه ) میزبان         ) ناشنوا        ) بومی       
سخت

این تمرین ها براي کسانی که نیاز به بهبود توانایی ذهنی شان دارند، عالی است.   65

) باور ) جامعه       )  توانایی          ) خدمت / خوراك        
سخت

66  وقتی که هواپیما به طور ناگهانی از صفحه رادار ناپدید شد، همه در برج کنترل ترافیک هوایی نگران بودند.

) توصیف کردن ) ناپدید شدن       ) پرواز بر فرازه         ) شروع پرواز    
سخت

کدام کلمه  با بقیه متفاوت است.  67

) مورد توجه قرار گرفتن ) تغییر کردن            ) فکرکردن               ) تصور کردن              
سخت

او عربی روان و سلیس صحبت می کرد، چون چندین سال را در خاورمیانه گذرانده بود.  68

) مناسب ) اخیر             ) اجتماعی              ) روان و سلیس        
متوسط

69  برخی افراد مخالف استفاده از حیوانات زنده در آزمایشات علمی می باشند. 

) مهربان ) زنده             ) بیابان             ) جنگل            
متوسط
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قصد دارم به یک سفر طوالنی با قطار بروم.  70

به دلیل وجود a در جمله گزینه هاي  و  را حذف می کنیم. دقت کنید که travel غیر قابل شمارش است در حالی که journey قابل شمارش است.
سخت

«بفرمایید، این هم مقداري کیک براي شما. تشکر! اما این خیلی زیاده. نمی توانم همه ي آن را بخورم.»  71

 cake اینجا یک اسم غیر قابل شمارش است، پس گزینه هاي  و  حذف می شوند. باتوجه به معناي جمله از much استفاده می کنیم.
سخت

امروزه، تعداد افرادي که از ورزش هاي زمستانی لذت می برند خیلی بیشتر از بیست سال پیش است.  72

با توجه به وجود فعل مفرد is در جمله فقط گزینه ي  باقی می ماند.
سخت

راننده ي تاکسی یک کم انگلیسی صحبت می کرد. نتوانستم حرف هاي او را متوجه شوم.   73
شما می توانید انگلیسی را کم یا زیاد صحبت کنید یعنی غیر قابل شمارش. مفهوم جمله منفی است پس little بهترین جواب است.

سخت
سینا ارتباط اجتماعی با دیگران را دوست ندارد. او ترجیح می دهد در خانه بماند و آخر هفته تلویزیون تماشا کند.  74

. آماده کردن . با هم اشتباه کردن              . جلوگیري کردن          . ترجیح دادن            
متوسط

چرا قبل از خرید قفسه هاي جدید دیوار را اندازه نگرفتی؟   75

. توضیح دادن . اندازه گرفتن                      . تجربه کردن                      . توصیف کردن                     
متوسط

ما در آخرین بازدید از شرکت، مشکالت را با جزئیات مورد بحث قرار دادیم.  76

) شجاع            ) بسیار کوچک ) بادقت               ) اخیر، آخرین          
سخت

اگر می خواهی کمکت کنم، باید مشخص کنی که به دنبال چه نوع کتابی می گردي.  77

) مشخص، خاص ) خوش شانس                          ) باتجربه                       ) ساده                       
سخت

اگر دربارة نصیحت پزشکی یک دکتر مطمئن نیستی، می توانی پیشنهاد دومی را جستجو کنی.  78

) تسلیم شدن ) جستجو کردن              ) تصمیم گرفتن، تشکیل دادن           ) فراموش کردن             
متوسط

این فیلم محصول کار گروهی زیادي است و زمان زیادي روي آن صرف شده است.  79

 حاضر شدن

 چک کردن، بررسی کردن

 صرف کردن

 مرور کردن
متوسط

او بسیار عصبی بود و این موضوع آوازخواندن در مقابل هزار تماشاگر در سالن کنسرت را غیرممکن ساخت.   80

) بی  صبر ) غیرممکن              ) عادي          ) عاطفی    
متوسط

نکته: نمایش زوج مرتبی یک رابطه، وقتی تابع است که هیچ دو زوج مرتب متمایزي داراي مؤلفۀ اول یکسان نباشند، یعنی اگر مؤلفه هاي اول یکسان بودند، مؤلفه   81
هاي دوم نیز یکسان باشند.

با توجه به نکتۀ باال، چون دو زوج مرتب داراي مؤلفه هاي اول یکسان هستند، پس باید داراي مؤلفه هاي دوم یکسان نیز باشند.

متوسط
 82

با توجه به اینکه  مقدار بزرگ تر از صفر است پس:

                  
حال با توجه به الگوي مقابل داریم:

تابع  اگر به تعداد زوج تکرار شود، حاصل برابر  و اگر به تعداد فرد تکرار شود، حاصل برابر  است و عدد  زوج است پس حاصل  است.

سخت
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83  یعنی با قرار دادن مقدار  در ضابطۀ  حاصل برابر  می شود پس:

) حاصل برابر  می شود.   یعنی با قرار دادن مقدار  در ضابطۀ  (همچنین قرار دادن مقدار 

 در نتیجه حاصل  می شود.
سخت

پاسخ: چون مجموعه  مربوط به یک تابع همانی می باشد، در نتیجه مؤلفه هاي اول و دوم هر یک از زوج مرتب ها با هم برابرند؛ پس:  84

با قرار دادن  در زوج مرتب دوم داریم:

همچنین با توجه به زوج مرتب  مقدار  برابر  است.

و در نتیجه: 

سخت
 85

سخت

ضابطۀ یک تابع همانی به صورت  است، یعنی به ازاي هر مقدار از دامنه، همان مقدار از برد را نظیر می کند. حال به بررسی تک تک موارد می پردازیم:  86

 (الف

 (ب

 (پ

» صحیح است. تمامی موارد صحیح است، پس گزینۀ «
متوسط

باید بررسی کنیم به ازاي کدام مقدار  تساوي  برقرار نیست. به بررسی تک تک گزینه ها می پردازیم:  87

پس به ازاي  مقدار دو تابع یکسان نخواهد بود.

متوسط
با توجه به تعریف تابع جزء صحیح، ابتدا نمودار تابع را رسم می کنیم:  88
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پس نمودارتابع در بازة  به صورت یک تابع همانی است، داریم:

1

1 x

y

حال مساحت قسمت رنگی برابر است با: 

سخت
براي این که این جدول مربوط به یک تابع ثابت باشد، می بایست همۀ عرض هاي مربوط به نقاط برابر یکدیگر باشند، لذا داریم:  89

ها برابر یک می شود(به ازاي  و  تابع ثابت نمی باشد)؛ لذا داریم: در این تابع به ازاي  و  مقادیر 

سخت
 90

f (
x (

g (x (=-3

y

x-3

-3

=y

با توجه به نمودارهاي رسم شده داریم:

متوسط
در تابع  به ازاي هر مقدار ورودي، خروجی تابع مقدار ثابت   است.  91

پس مقادیر  می باشد.
سخت

ابتدا نمودار  را رسم می کنیم:  92

 

                                           

1
1

1

y

x
1

1
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y

x

y= sign )x +1) f

سخت
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 93

  

با حل دستگاه روبه رو مقادیر  و  را به دست می آوریم:

 

2

1 1 1 1 1 012

1 1 1 1 1 1 22

2
0

2 2 1 0 1 0 1
1

و در آخر: 
سخت

حاصل  و  را به دست می آوریم.  94

 

  

و در آخر حاصل  می شود.
متوسط

در تابع ثابت خروجی تابع مستقل از ورودي است یعنی به ازاي هر مقدار از دامنه فقط یک مقدار در برد وجود دارد.  95
در نمایش زوج مرتبی تابع ثابت همۀ مؤلفه هاي دوم با هم برابرند. در نتیجه:

 پس:

سخت
نکته: نقاطی که روي نیمساز ربع اول و سوم قرار دارند و داراي طول و عرض یکسان هستند.  96

نقطۀ  روي نیمساز ناحیه اول و سوم قرار دارد، پس داراي طول و عرض یکسان است در نتیجه:

همچنین نقطۀ  در معادلۀ خط  صدق می کند. در نتیجه:

حال با توجه به قسمت اول  داریم:

سخت
نکته: تابع همانی هر عضو از دامنه را به روي خودش در برد تابع نسبت می دهد.  97

ابتدا مقدار هاي مساوي از دامنه و برد تابع را کنار می گذاریم و سپس با مساوي هم قرار دادن مقادیر مجهول را به دست می آوریم:

 در نتیجه  داریم:

متوسط
با قرار دادن مقادیر گزینه ها در معادله داریم:  98
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:  گزینۀ 

این تساوي فقط به ازاي  و  برقرار است.

سخت
نمودار پله اي قسط پرداخت شده به صورت زیر است. سود  درصدي برابر  مبلغ قسط است که ماه هاي بعدي این سود افزایش یافته است.   99

براي به دست آوردن کل مبلغ پرداخت شده کافی است مساحت زیر نمودار را به دست آوریم.

31 2 4 5

1/04
1/06
1/08
1/10
1/12

  مساحت زیر نمودار

تومان  
متوسط

یادآوري می کنیم که نیمساز ناحیۀ اول و سوم تابع همانی است.  100

   

  

 
سخت

: دود و خرد (استعارة مکنیه) : گل و ابر، در گزینۀ  : سنگ، در گزینۀ  استعاره ها در گزینۀ   101
سخت

خون: مجازًا کشته شدن، عالقۀ آن «الزمیه» است زیرا کشتن معموًال همراه خون ریزي است.  102
گل: مجازًا فصل بهار، عالقۀ آن جزئیه است.
جام: مجازًا شراب، عالقۀ آن «محلیه» است.

َسر: مجازًا قصد و اندیشه، نوع عالقۀ آن «محلیه» است.
سخت

 103
تابفآِشپیَدمُبِدتافموَنَشبُچن
--U-U-UU--U-U-

دمشبرقیوعیِبدسیِرجابرممهـ
--U-U-UU--U-U-
سخت

 104

متوسط
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« دست، هست و مست » جناس ناقص اختالفی (ناهمسان) دارند، اما تناقض در بیت به کار نرفته است.  105
بررسی سایر گزینه ها:

»: مجاز: شهر  مردم شهر / تضاد: « زیر » و « زبر » و « بی خبر » و « باخبر » گزینۀ «

»: نغمۀ حروف:  تکرار واج هاي « س، ش، ي » / کنایه:« با خویش نبودن » کنایه از « هوشیار نبودن، مست بودن » گزینۀ «

»: « رخساره ها به سیم (نقره) » و « قّد الف به حرف جیم » تشبیه شده است. / استعاره: دو نیم شدن ماه از غم (تشخیص) و هر تشخیص استعاره نیز محسوب می شود. « جیم » استعاره از « گزینۀ «
قد خمیده » 

سخت
در این گزینه  «تشبیه» وجود ندارد. / مجاز: نان مجاز از روزي  106

بررسی سایر گزینه ها:

): کنایه: عندلیب انجمن بودن: کنایه از خوش سخن بودن / تشبیه: رفیق به عندلیب گزینۀ (

): مجاز: چابک دستی باران: تشخیص و استعاره / در: استعاره از قطرات باران گزینۀ (

): استعاره: دوشیزة سفیدروي استعاره از شکوفه / تشبیه: قاصد بهار (اضافۀ تشبیهی) گزینۀ (
سخت

بین کلمات «سخت و سست» تضاد برقرار است. «سخت و سست» مجاز از سختی هاست.   107
سخت

مهم ترین ویژگی  زبانی سبک عراقی، درهم آمیختن ویژگی هاي دو سبک نو و کهن است که گاهی این ویژگی در یک شعر کوتاه هم یافت می شود.  108
چهارچوب زبان همان چهارچوب فارسی قدیم یعنی زبان سبک خراسانی است.

سخت
حاشیه نویسی به نثر ساده بر تاریخ قدیم: قلمرو زبانی  109

وجود ضعف در ساختار دستوري جمله: قلمرو زبانی
ایجاد سستی در تحقیق علما: قلمرو فکري

سخت
در این گزینه چون بعد از «ن» مصّوت بلند «آ» آمده است «ن» حذف نمی شود و بدین شکل تقطیع می شود: َم نا َنم. امّا در گزینه هاي دیگر «ن» ساکن حذف  110

می گردد: در این  َد ري / ناالن  ناال / زمین  َز می
متوسط

 111

متوسط
«زبان و گوش مجاز» با عالقۀ آلیّه اند. گزینه هاي  و  «خون» مجاز از کشتن به عالقۀ الزمیّه: گزینۀ  «سر» مجاز از قصد و اندیشه به عالقۀ محلیّه.  112

سخت
«نفس» در این عبارت مجاز از «سخن» است به عالقۀ سببیّه زیرا نفس سبب سخن گفتن است.  113

متوسط
مفهوم نهایی بیت یک «شادي گرایی و زدودن دل از غم مادي» است این خصیصه از ویژگی هاي فکري سبک خراسانی است. بر خالف آن، گزینه هاي دیگر به  114

«غم گرایی و توّجه به غم حاصل از عشق» اشاره کرده اند. باید دانست «توصیف غم عشق» از ویژگی هاي فکري شعر در سبک عراقی است.
سخت

» همۀ واژه ها به ویژه واژة «عالم» در معناي نهاده و حقیقی خود به کار رفته است؛ از این رو مجاز ندارد. در گزینۀ «  115

»، «جهان» مجاز از مردم جهان یا جهانیان است. »، «سر» مجازًا قصد، نیت و اندیشه و در گزینۀ « »، «سینه» مجاز از دل یا وجود، در گزینۀ « در گزینۀ «
متوسط

«مفاخره و شکایت و انتقاد اجتماعی» از ویژگی هاي فکري سبک عراقی است.  116
متوسط

انجمن مجاز از حاضران در انجمن است. / بیت فاقد تشبیه است.  117
تشریح سایر گزینه ها:

): بیت فاقد تشبیه و مجاز است. گزینۀ (

): تشبیه: زلف  شرح غم شب هاي تار گزینۀ (

): تشبیه: بناگوش  برگ گل / خط سبز  مشک تر گزینۀ (
سخت

گزینه هاي (الف و د) ویژگی مورد نظر سؤال را دارند:  118
الف) گر ب رع نا / یی ب رو آ / یی د ري غا / صب ر هوش

فاعالتن / فاعالتن / فعالتن / فاعلن: در پایۀ آوایی آخر از فاعالتن یک هجا کم شده است و به فاعلن تبدیل شده است.
د) د عا لم را / ب یک با رز / د ل تنگ

مفاعیلن / مفاعیلن / مفاعیل: در پایۀ آوایی آخر از مفاعیلن یک هجا کم شده است و به مفاعیل تبدیل شده است.
درصورتی که پایه هاي آوایی گزینه هاي دیگر یکسان است و کاهش نیافته:

گزینۀ ب: مفاعیلن / مفاعیلن / مفاعیلن / مفاعیلن
گزینۀ ج: مفاعیلن / مفاعیلن / مفاعیلن / مفاعیلن

سخت
در بیت داده شده، «عقل» مذموم شمرده شده است. شیوة عقل «استدالل» است و مولوي می گوید: «پاي استداللیان چوبین بود/ پاي چوبین سخت بی تمکین بود.»  119

» آمده است. در ابیات «پ» و «ث»، «عقل» مذموم شمرده نشده است. ،  و  این معنی، در ابیات گزینه هاي «
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در بیت داده شده، «عقل» مذموم شمرده شده است. شیوة عقل «استدالل» است و مولوي می گوید: «پاي استداللیان چوبین بود/ پاي چوبین سخت بی تمکین بود.»
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سخت
ابیات «الف» و «د» اشاره به این موضوع دارند که دست تقدیر، تعیین کنندة اتفاقات است و شخص سرنوشتی تعیین شده دارد؛ اما در ابیات «ج» و «ب» به اختیار و  120

ارادة انسان توجه شده است.
متوسط

هارون الرشید، پنجمین خلیفۀ عباسی که مقام و حتی جانش را مدیون، یحیی پسر خالد برمکی بود، ادارة خالفت را به او سپرد.  121
متوسط

بیت الحکمه در اصل به همین منظور (ترجمۀ آثار) به وجود آمده بود و همواره تعدادي از مترجمان زبده در آنجا به ترجمۀ کتاب از زبان هاي مختلف به عربی  122
اشتغال داشتند. از مشهورترین مترجمان، می توان از ُحنین بن اسحاق، اسحاق بن حنین، بنوموسی (برادران خوارزمی) و خاندان بُختیشوع نام برد.

سخت
مساجد جامع ازهر - جامع حاکم و جامع اقمر از مشهورترین نمونه هاي آثار معماري این عصر در قاهره به شمار می روند.  123

سخت
قومیت گرایی و تشدید تعصبات قبیله اي از «ابعاد اجتماعی» تحوالتی است که هم زمان با خالفت خاندان اموي پدید آمد.  124

سخت
در جنگ مالزگرد، سلجوقیان امپراتوري روم شرقی را شکست دادند، امپراتور را اسیر کردند و آسیاي صغیر را به متصرفات خود افزودند. در آن زمان قلمرو  125

سلجوقیان از رود سیحون در شرق تا مدیترانه در غرب گسترش یافت.
متوسط

الف) خواجه نظام الملک در تالش بود با تقویت حکومت مرکزي از طریق تقویت و توسعۀ نظام اداري مدنظر خود که مبتنی بر میراث اداري کهن ایرانی بود، با  126
نیروي سرکش امیران و نظامیان مقابله کند.

ب) استیفا به معناي تمام گرفتن و طلب تمام کردن است. دیوان استیفا به ریاست مستوفی الممالک به امور مالی یعنی محاسبه و گردآوري درآمدها و هزینه ها رسیدگی می کرد.
پ) در دورة خوارزمشاهیان قدرت و نقش وزیر نسبت به دورة سلجوقی به شدت کاهش یافت و حتی در مواردي منصب وزیر حذف شد.

ت) وزیر در منصب خود هیچ امنیتی نداشت و آنچه سبب تداوم کار وي می شد، اراده و خواست سلطان بود.
متوسط

الف) از دیوان هاي دورة عباسیان که به ارزیابی، محاسبه و گردآوري مالیات زمین هاي کشاورزي می پرداخت دیوان خراج ( استیفاء ) بود.  127
ب) از جمله اقدامات مؤثر عبدالملک مروان، برگرداندن خط و زبان دیوان از فارسی به عربی بود.
پ) دیوان ُجند ( سپاه ) به پیشنهاد هرمزان، یکی از فرماندهان اسیر ایرانی، در مدینه تشکیل شد.

ت) منارة مسجد جامع سامرا در دورة خالفت متوکل ساخته شد.
سخت

با روي کار آمدن بنی عباس تغییر محسوسی در موقعیت ایرانیان در دستگاه خالفت به وجود آمد.  128
جنبش هاي سیاسی-نظامی تأثیر اساسی بر شکل گیري حکومت هاي ایرانی داشت.

سخت
الف) دهقانان  129

ب) سادات علوي
پ) صفاریان، علویان طبرستان، آل بویه

ت) روادیان
سخت

» الف و ج نادرست می باشد. صورت سؤال گزینه اي را خواسته است که دو مورد از سه مورد آن نادرست باشد. در گزینۀ «  130
تشریح عبارت هاي نادرست:

الف) در دورة سامانیان زبان فارسی به عنوان زبان علم و دین در کنار زبان عربی قرار گرفت.
ث) احمد با مشاهدة اوضاع نابسامان خالفت بغداد را تسخیر کرد، اما خالفت را از بین نبرد.

ج) در فاصلۀ سده هاي سوم تا پنجم هجري تجارت دریایی خلیج فارس با هندوستان، چین، جنوب شرقی آسیا و حوزة شرق آفریقا گسترش یافت.
سخت

نور خورشید مهم ترین منبع انرژي براي زمین و عامل اصلی به وجود آمدن ویژگی هاي آب وهوایی در نواحی مختلف زمین است.  131

پرتوهاي خورشیدي در مدار  به دلیل مایل تابیدن، مساحتی دو برابر ناحیۀ استوایی را در برمی گیرند. مقدار انرژي گرمایی دریافتی توسط هر واحد سطح در این ناحیه تقریبًا نصف منطقۀ
استوایی است.

متوسط
بارندگی جبهه اي یا سیکلونی، بارندگی بیشتر در محل جبهه ها به وجود می آید، جایی که تودة هوا با یکدیگر برخورد می کنند.  132

متوسط
فالت ها، سرزمین هاي مرتفع و نسبتًا همواري هستند که در کوهستان ها محصور بوده و کناره هاي آن ها با شیب تند به نواحی پست متصل می شوند. برخی فالت   133

ها وسیع و برخی کم وسعت اند.
سخت

تصویر (الف) غار علی صدر همدان است که بر اثر پیشرفت پدیدة کارست تشکیل شده است. تصویر (ب) درة  شکل ایلینویز را نشان می دهد که بر اثر  134
فرسایش یخچالی تشکیل شده است.

سخت
صفحۀ نازکا تحت تأثیر فشردگی صفحۀ آمریکاي شمالی می باشد به علت برخورد دو تودة هوا یک کانون کم فشار شکل می گیرد. به دلیل برخورد توده هاي هوا  135

با یکدیگر بارندگی جبهه اي (سیکلونی) صورت می گیرد.
نکته: 

بارندگی جبهه اي (سیکلونی) بیشتر در محل جبهه ها به وجود می آید.
سخت
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 همواري هستند که در کوهستان ها محصور بوده و کناره هاي آن ها با شیب تند به نواحی پست متصل می شوند. برخی فالت 

تصویر (الف) غار علی صدر همدان است که بر اثر پیشرفت پدیدة کارست تشکیل شده است. تصویر (ب) درة  شکل ایلینویز را نشان می دهد که بر اثر

صفحۀ نازکا تحت تأثیر فشردگی صفحۀ آمریکاي شمالی می باشد به علت برخورد دو تودة هوا یک کانون کم فشار شکل می گیرد. به دلیل برخورد توده هاي هوا
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الف) دشت ریگی (رگ): وقتی در زمین هاي پوشیده از ماسه هاي ریز، شن و سنگ هاي ریز و درشت، باد ماسه هاي ریز را با خود می  برد، در طول زمان،  136
سنگ هاي درشت برجاي می  مانند و سطوحی از قلوه سنگ به وجود می  آورند.

ب) کلوت یا یاردانگ در رسوبات نرم به جا مانده از دریاچه هاي قدیم پدید می  آید.
ج) ستون هاي سنگی به شکل قارچ یا اشکال دیگر به وجود می  آیند.

د) برخان ها تپه هاي هاللی شکل و منفرد هستند که دو زائده یا بازو در جهت باد دارند.
سخت

به طور کلی دو دسته از عوامل موجب پیدایش و شکل گیري ناهمواري ها در سطح زمین می شوند:  137

- عوامل درونی: در اثر حرکت ورقه ها (پوسته و گوشته فوقانی) طی میلیون ها سال رشته کوه ها، کوه هاي آتشفشانی و... ایجاد شده است.

- عوامل بیرونی: چهرة زمین طی زمان بر اثر هوازدگی و فرسایش تغییر می کند.هوازدگی زیستی (مانند تغییرات شیمیایی در سنگ ها به  واسطۀ تنفس گیاهان) یکی از انواع هوازدگی است.
سخت

»، «بارش در دورة سرد سال بیش تر از دورة عالمت  در طبقه بندي کوپن نشانگر آب و هواي معتدل است که «سردترین ماه در آن بین  تا   138
گرم» و «مناسب براي جنگل هاي خزدار» است.

» مربوط به ناحیۀ آب و هوایی سرد است که با عالمت  نشان داده می شود. ،  و  عبارات گزینه هاي «
سخت

الف) دما در آب و هواي معتدل: میانگین سردترین ماه بین  درجه تا  است.  139
ب) بارش در آب و هواي سرد: بارش تابستان بیشتر از زمستان

ج) پوشش گیاهی در آب و هواي بسیار سرد: نامناسب براي رویش گیاه
پوشش گیاهی در آب و هواي معتدل: مناسب براي جنگل هاي خزان دار

د) عالمت آب و هواي خشک: 
سخت

تشریح عبارت نادرست:  140
ب) بارش هاي بهاري بیشتر از نوع بارش هاي همرفتی است.

متوسط
پروتستانیسم به دنبال توجیه رفتارها و هنجارهاي دینی با تفاسیر دنیوي بود که حاصل رویکرد گزینشی به ابعاد معنوي و دینی انسان و جهان است.  141

متوسط
»  در تقابل با جریان دنیاگرا قرار می گرفتند. گزینۀ «  142

»  بخشی رویکرد دنیوي داشتند. گزینۀ «

»  مورد هجوم کاتولیک و دیگر پروتستان ها قرار نگرفتند و امکان گسترش پیدا کردند. گزینۀ «
سخت

در سطح اندیشه و نظر، مسیحیت آمیخته با رویکردهاي اساطیري شد و با قبول تثلیث از ابعاد عقالنی و توحید دورماند. در سطح زندگی و عمل، مسیحیان و آباء  143
کلیسا در تعامل با فرهنگ امپراتوري روم، به سوي نوعی دنیاگرایی گام برداشتند.

متوسط
تشریح عبارت هاي نادرست:   144

الف) آباء کلیسا با رویکرد دنیوي خود نوعی دنیاگرایی و سکوالریسم عملی را دنبال می کردند.
ج) رویکرد سکوالر ابتدا ازطریق هنر و تفاسیر پروتستانی از دین در زندگی اجتماعی و فرهنگ عمومی گسترش پیدا کرده بود.

د) حقوق فطري الهی انسان با نظر به ابعاد و نیازهاي معنوي و دنیوي انسان با دو ابزار معرفتی وحی و عقل شناخته می شد.
سخت

اومانیسم مهم ترین ویژگی انسان شناختی فرهنگ معاصر غرب است و از نتایج منطقی سکوالریسم است و در فرهنگ دینی آدمیان، ابعاد نفسانی و دنیوي خود  145
را در سایۀ ابعاد معنوي خویش پی می گیرند و اگر افرادي هواهاي نفسانی و دنیوي خود را دنبال کنند، آن را به صورت آشکار و رسمی اظهار نمی کنند، بلکه نفس پرستی خود را در قالب مفاهیم

دینی پنهان می کنند.
سخت

جهان غرب از طریق رسانه، فرهنگ عمومی جوامع غیر غربی را مدیریت می کند اما تربیت نخبگان کشورهاي غیر غربی بیشتر با تثبیت مرجعیت علمی غرب و  146
توزیع هدفمند علوم طبیعی و انسانی انجام می شود. ترویج علوم انسانی غربی در کشورهاي غیر غربی، عمیق ترین تأثیر را در توزیع جهانی فرهنگ غرب ایفا می کند.

متوسط
الف) نادرست: حذف  به خدمت گرفتن  147

ب) نادرست: استعمارگر  استعمارزده
ج) درست

د) نادرست: قرار نمی گرفتند  به صورت نیمه استعماري قرار می گرفتند.
ث) درست
ت) درست

سخت
- پیوند قدرت با تجارت، سرمایه و صنعت  سرعت یافتن انباشت ثروت سرمایه داران  148

- به خدمت گرفتن مبلغان مذهبی و سازمان هاي فراماسونري  درهم شکستن مقاومت فرهنگی اقوام هدف

- استعمار و ادغام جوامع در نظام نوین جهانی  نفوذ در کشورهایی که تحت سلطۀ سیاسی قرار نمی گرفتند.
سخت
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برخورد استعماري غرب، جوامع غیرغربی را از نظر اقتصادي و سیاسی در موضع ضعف قرار دارد. این پدیده اغلب نوعی خود باختگی فرهنگی نیز در آن جوامع  149
ایجاد کرد.

خود باختگی سبب می شود که جامعه حالت فعال و خالق خود را در گزینش عناصر فرهنگی دیگر از دست بدهد و در نتیجه، عناصر فرهنگ دیگر را بدون تحقیق و گزینش و به گونه اي تقلیدي فرا
گیرد.
سخت

- شبکه هاي عظیم اطالعاتی   150
- نظر مخالفان نظم نوین جهانی

- شکل گیري بازارهاي مشترك منطقه اي
- کانون هاي ثروت و قدرت

سخت
تمدن هاي قدیمی تر و ساده تر، مقدمۀ شکل گیري تمدن هاي جدید تر بوده اند و دستاورد هاي آنان به تمدن هاي جدید تر منتقل شده است. باتوجه به این  151

دالیل، اطالعات امروز ما به هیچ وجه نمی تواند تاریخ دقیقی از آغاز فلسفه ارائه دهد؛ ما تنها می توانیم بر اساس آثار باقی مانده، گزارش اجمالی از دورترین اندیشه هاي فلسفی ارائه کنیم.
متوسط

از نظر او و پیروانش اعداد و اصول اعداد، همان عناصر اولیه همۀ موجودات هستند.  152
سخت

فیلسوفان می کوشند با کاستن از مغالطه ها، فهم درستی از حقایق، چه در عالم هستی و چه در مسائل بنیادي زندگی، ارائه دهند و آن را با گفتار مناسبی که خالی  153
از مغالطه باشد، بیان کنند.

سخت
جامعۀ آتن در زمان سقراط متأثر از اندیشه هاي سوفسطائیان بود. آنان معتقد بودند که جهان را نمی توان شناخت و آنچه را که ما علم و دانش می نامیم، تنها  154

ساخته و پرداختۀ ذهن ماست و تطابقی با واقعیت ها ندارد.
سخت

سقراط: من دانا نیستم. فقط شاید به این دلیل که هر بار نادانی کسی را آشکار می کنم، حاضران مجلس گمان می کنند که آنچه را آن ها نمی دانند، من می دانم؛  155
حال آنکه «داناي حقیقی فقط خداست».

سخت
بررسی سایر گزینه ها:  156

): معرفت شناسی به خود پدیدة شناخت می پردازد. گزینۀ (

): در گذشته بخشی از مباحث معرفت شناسی در ضمن مباحث فلسفی مطرح می شد، نه تمام مباحث آن. گزینۀ (

): با وجود بدیهی بودن امکان معرفت، این امر چه در گذشته چه در حال مورد انکار قرار گرفته است. گزینۀ (
سخت

بررسی گزینه هاي نادرست:  157

»: افزایش پیوستۀ علم نشانۀ توانایی بشر در شناخت اشیاي پیرامونی است. » و « گزینه ها «

»: به علت بداهت معرفت، حتی با وجود اشتباهات در معرفت، انسان ها همچنان معتقد به قابل شناخت بودن جهان هستند. گزینۀ «
سخت

تشریح موارد نادرست:  158
الف) سوفسطائیان معتقد بودند که جهان را نمی توان شناخت و آنچه را که ما علم و دانش می نامیم، تنها ساخته و پرداختۀ ذهن ماست و تطابقی با واقعیت ندارد.

ب) سقراط چنین می گوید که راز سروش معبد دلفی که در الهامی به دوستم کرفون گفته بود «داناترین مردم سقراط است»، همین بود که به ما بنمایاند که تا چه پایه نادانیم.
ت) جامعۀ آتن در زمان سقراط متأثر از اندیشه هاي سوفسطائیان بود.

ث) سقراط براي احیاي تفکر عقالنی و استواري فضیلت قیام کرده و شالودة تفکر فلسفی اصیل را استوار ساخت.
متوسط

فیسوف واقعی با روش درست به سؤال هاي بنیادي پاسخ می دهد. او تابع برهان و استدالل است؛ نه تابع افراد و اشخاص  159
متوسط

160   توضیح مذکور در این گزینه به آدم هایی اشاره دارد که کمتر به اموري مانند حقیقت انسان و جهان می اندیشیدند.
سخت

محیط ما مملو از محرك هاي مختلفی است. این محرك ها گیرنده هاي حسی همچون گوش، چشم و ... را تحریک می کنند. به کمک توجه، یک یا چند محرك  161
احساس شده را انتخاب می کنیم. سپس محرك انتخاب شده را مورد تعبیر و تفسیر قرار می دهیم. به فرآیند تفسیر محرك هاي انتخابی ادراك گفته می شود. در مرحلۀ بعد تفسیرهاي خودمان را

در محفظه اي نگهداري می کنیم که به این مخزن «حافظه» می گویند.
قسمت اول، نشان دادن عالقه، داللت بر توجه دارد. قسمت دوم مشخص شده اشاره به محفظۀ نگهداري یعنی حافظه دارد. قسمت سوم به این مسئله برمی گردد که، اندیشمندان تمایل ندارند
همانند لوح فشرده حاوي اطالعات خام باشند، بلکه سعی می کنند از اطالعات موجود در حافظه استنباط هاي زیادي داشته باشند به عبارت دیگر، در صدد می باشند با بازنمایی آن چه در حافظه است
به مراتب باالتر شناخت دست یابند و این فرآیند بازنمایی اطالعات موجود در حافظه تفکر نام دارد. بنابراین، این که محمد استدالل می کند که به دلیل آلودگی هوا، گل ها در شهر آن ها نمی رویند

مربوط به مرحلۀ تفکر است.
سخت

در گوش به زنگی  زمان نامشخص است.  162

در جستجو  مکان نامشخص است.
سخت

- در گیري و انگیختگی ذهنی. - تغییرات درونی محرك  عوامل ایجاد تمرکز عبارت اند از:   163

- آشنایی نسبی با محرك و موضوع مورد توجه. - یکنواختی و ثبات نسبی  موانع ایجاد تمرکز عبارت اند از: 
حسین با رنگی کردن مطالب کتاب یکنواختی و ثبات را که مانع تمرکز هستند را از بین برده است و باعث شده است کتاب او را داراي تغییرات درونی بیشتري نسبت به قبل شود و او را بهتر
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همانند لوح فشرده حاوي اطالعات خام باشند، بلکه سعی می کنند از اطالعات موجود در حافظه استنباط هاي زیادي داشته باشند به عبارت دیگر، در صدد می باشند با بازنمایی آن چه در حافظه است
 نام دارد. بنابراین، این که محمد استدالل می کند که به دلیل آلودگی هوا، گل ها در شهر آن ها نمی رویند

حسین با رنگی کردن مطالب کتاب یکنواختی و ثبات را که مانع تمرکز هستند را از بین برده است و باعث شده است کتاب او را داراي تغییرات درونی بیشتري نسبت به قبل شود و او را بهتر
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جذب کند.
سخت

گوش به زنگی به توانایی فرد براي یافتن محرك هدف در یک دوره زمان طوالنی می باشد؛ در نتیجه اگر فرد خسته شود نمی تواند هدف را گزارش دهد.  164
در جستجو هم، اگر هدف ما در میان عوامل، منحصر به فرد نباشد و تفاوت خاصی با آن ها نداشته باشد، هدف را به سختی می توان تعیین کرد. در ردیابی درست عالمت هم ، عالئم انحرافی،

همواره مانع انتخاب هدف می شوند.
سخت

رسش جنسی: وقوع تغییرات مربوط به جنس. از  تا  سالگی را دورة نوجوانی می دانیم. ویژگی هاي ثانویه، تغییراتی هستند که جزئی از عالئم رشد و قابل  165
رؤیت اند، مثل رویش موي صورت در پسران.

سخت
به واسطۀ ادراك است که محرك هاي مورد توجه مورد بازشناسی قرار می گیرند. در خطاي مولر-الیر است که معموًال آزمایش شوندگان خط واگرا را بلندتر  166
ادراك می کنند. به علت خطاي شناختی، برخی افراد با وجود زیبا بودن به طور مکرر جراحی زیبایی انجام می دهند. براساس اصل شکل و زمینه است که تحت تأثیر زمینه هاي مختلف، ادراك ما از

یک شکل تفاوت پیدا می کند.
متوسط

هشدار کاذب وقتی تحقق می یابد که عالمتی که وجود ندارد (غایب است) به اشتباه ردیابی شود. ردیابی نکردن عالمت حاضر هم موجب از دست دادن محرك  167
هدف می شود.

متوسط
در خطاي مولر - الیر، معموًال افراد خط واگرا را بلندتر ادراك می کنند.   168

در خطاي پونزو خطاي باالیی را بلندتر درك می کنند.
سخت

الف) این اقدام مینا به رشد اخالقی او در دورة کودکی اشاره می کند.  169
ب) این اقدام مینا به رشد و شکل گیري هویت در دورة نوجوانی اشاره می کند.

سخت
اطالعات موجود در حافظۀ مریم، علت توجه بیشتر او در انتخاب عروسک خرگوش بوده است.  170

متوسط
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