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دور دنیا در 4 ساعت

عبارت »هر عصب و فکر، به منبع بی شائبۀ ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشّیت الهی می پذیرفت.« با کدام بیت تناسب مفهومی ندارد؟ - ۲۵

ــان ــدجهـ ــرهشـ ــتاوتیـ ــرزغیبـ گـ ــیا 1(جایـ
ـــض ـــنتفوی ـــدایک ـــلخ ـــهفض ـــشب ـــوکارخوی 2(ت
3(بـــدانقـــدرکـــهتـــوجـــّدینمایـــیوجهـــدی
ــد ــ ــٰیفرونمیآیـ ــ ــیوعقبـ ــ ــهدنیـ ــ ــرمبـ ــ 4(سـ

ــت ــ ــاقباضیاسـ ــ ــَوشآفـ ــ ــرزپرتـ ــ ــایدگـ ــ جـ
بـــهروزدولـــتونکبـــتکـــهکار،کارخداســـت
ـــونشـــودهـــرآنچـــهقضاســـت ـــهدگرگ ـــرک گمـــانمب
ــت ــرماسـ ــهدرسـ ــاکـ ــنفتنههـ ــهازایـ تبارکاللّٰـ

)تغییر کلی(  

عربی، زبان قرآن
  عّین األصّح و األدّق في الجواب للترجمة أو التعریب أو المفهوم )۲۶ - ۳۳(:

)بدون تغییر(- ۲۶ کون صبوراً هکذا أمام مصاعب الدنیا!«:  »لم یکن أحد یظّن أنّني أ

1(کسیتصورنمیکندکهمنتااینحّددربرابرمشکالتزندگیمقاومباشم!
2(کسیگماننمیکردکهمندرمقابلسختیهایدنیااینچنینصبورباشم!

3(هیچکستصّورنمیکردکهمناینهمهدربرابرپیچیدگیهایزندگیمقاومتکنم!
4(هیچکسگماننکردکهمناینچنیندرمقابلسختیومشّقتدنیاشکیباییبهخرجدهم!

)بدون تغییر(- ۲۷ »کونوا من الصالحین و ادعوا الناس إلی عملکم الصالح حّتی تصبحوا اُسوة لهم!«: 

1(ازصالحانباشیدومردمرابهعملصالحتانفراخوانیدتااسوهایبرایآنانبگردید!
2(شمانیکوکاربودیدومردمرابهعملنیکتاندعوتکردیدبنابرایناسوۀآنانمیباشید!
3(ازمردمصالحباشیدومردمراباعملصالحخودبهنیکیفراخوانیدتااسوۀآنانگردید!

4(صالحودرستکاربودنودعوتکردنمردمبهعملنیکوسببمیشودتااسوۀآنهاباشید!
)تغییر جزئی(- ۲۸ کرمه بحنان!«:  »ذهب هذا الضیف إلی بیت صدیقه من غیر إعالن ُمسبق، مع هذا أ

1(مهمانبدوناینکهبهدوستشخبردهدرهسپارخانهاششد،بااینهمهدوستشاورابامهربانیپذیرفت!
2(میهمانبهمنزلایندوستخودآمدبدوناعالمقبلی،بااینوصفویرابامهربانیاستقبالکرد!

3(اینمهمانبدوناعالمقبلیبهخانۀدوستشرفت،باوجودایناورابامهربانیگرامیداشت!
کرامشکرد! 4(اینمیهمانبهمنزلدوستشآمدبیآنکهاوراباخبرسازد،ولیاومهربانانها

)بدون تغییر(- ۲۹ »کّل خلّیة من خالیا العین في القطّة تعمل عمل انعکاس الضوء کالمرآة!«: 

1(همۀسلولهایچشمگربهنورراهمچونآینهدرخودمنعکسمیکنند!
2(هرسلولیدرچشمگربهمثلآینهایمسئولیتانعکاسنوررابهعهدهدارد!

3(تمامسلولهایچشمدرگربههمچونآینهعملانعکاسنورراانجاممیدهند!
4(هرسلولیازسلولهایچشمدرگربهعملانعکاسنوررامثلآینهانجاممیدهد!

)تغییر جزئی(- ۳۰ عّین الصحیح: 

1(الفقریُولَدمنالکسالةوالضعف!:فقرکسالتوضعفرابهوجودمیآورد!
2(منطرقالبابکثیراًیُفتحلهفتحاًسریعاً!:هرکسدریرازیادبکوبدبرایشبازمیشود!

3(العّزةحالٌةتمنعاإلنسانمنأنیُغلب!:عّزتحالتیاستکهمانعاینمیشودکهانسانمغلوبگردد!
گرابرهایسیاهبسیاردیدهشودبعدازکمیبارانخواهدبارید! 4(إنتَنظرالسحبالسوداءکثیرًة،فبعدقلیلستمطر!:ا

)بدون تغییر(- ۳۱ »الصید الّذي نجا من شبکته الیوم لن ینجو منها غداً!«: عّین المناسب للمفهوم: 

4(عاقبتپیکجانستانبرسد! 3(شکارسرتیرکهآمد،بایدزد! 2(ازامروزکاریبهفرداممان! 1(چوفرداشودفکرفرداکنیم!
)بدون تغییر(- ۳۲ »پنج جوان به وسیلۀ سه ماشین برای چهارمین بار برای دیدن مناظر زیبا به خارج شهر می رفتند!«. عّین الصحیح: 

1(یذهبخمسشبابمعثالثةسّیاراتلرؤیةالمناظرالجمیلةرابعمّراتإلیخارجالمدینة!
2(کانخمسشّبانقدذهبوامعثالثةسّیاراتلمشاهدةالمناظرالجمیلةأربعمّراتإلیخارجالبلد!
3(خمسةشبابکانوایذهبونمعسّیاراتالثالثةإلیخارجالبلدلرؤیةالمناظرالجمیلةللمّرةالرابعة!

4(کانخمسةشّبانیذهبونللمّرةالرابعةمعثالثسّیاراتإلیخارجالمدینةلمشاهدةالمناظرالجمیلة!
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)تغییر کلی(- ۵۰ عین المفعول المطلق لیس للنّوع: 

2(علیکمأنتُحافظواعلیکرامةبالدکممحافظةبالغةطولالحیاة! قلوبهماطمئناناًتاّماًعنطریقالعلم! 1(الّناسبعضهمیطمئنُّ
4(إّنأصدقائياألغنیاءینفقونمنثرواتهمإنفاقاًفيحیاتهم! 3(منیعملللّهعملالعاِملینفهوحسبهویبلُغأمَره!

فرهنگ و معارف اسالمي
)تغییر کلی(- ۵۱ تعمیم رفتارها و عملکرد گذشتۀ خود به حال و برنامه ریزی بر مبنای آن رفتارها در حقیقت مبّین کدام یک از مفاهیم زیر است؟ 

1(وجودانسانازدوبُعدمادیومجّردتشکیلشدهاستکههردوبرایاستمرارحیاتاوالزماست.
گاهیهایانسانفقطبابُعدروحانیممکناستوپسازمرگنیزاینحقیقتهمراهاوست. 2(کسبآ

3(بُعدغیرمجّردانساندرطولزندگیامکانتحّولنداشتهومحدودبهزمانومکاننمیباشد.
4(برخالفعدمثباتوتغییرکردنبخشمادیوجود،هّویتفرددرگذرسالهادارایثباتاست.

)تغییر کلی(- ۵۲ در معارف اسالمی مفیدترین دانش ها چیست و زمینه ساز رسیدن به کدام معرفت است و این موضوع در کدام آیۀ شریفه متجّلی است؟ 

1(خداشناسی-خودشناسی-！َوماخلقتالجّنواالنسااّللیعبدوِن
2(خودشناسی-خداشناسی-！َوماخلقتالجّنواالنسااّللیعبدوِن
کًراواّماکفوًرا 3(خداشناسی-خودشناسی-！انّاهدیناهالّسبیلاّماشا
کًراواّماکفوًرا 4(خودشناسی-خداشناسی-！انّاهدیناهالّسبیلاّماشا

موجود برخوردار از »کرامت بر بسیاری از مخلوقات«، در خلقت قانون مند آفرینش،  و خدا را قبل و بعد و با همه چیز دیدن، نشانی از  - ۵۳

کلی( )تغییر  انسان است. 

2(انساناست-فعلّیتیافتنمعرفتعمیقوواالدر 1(فرشتگاناند-بهرهمندیازکرامتوفضیلت
4(انساناست-بهکارانداختنعقلوتدبّردرپدیدههاازسوی 3(فرشتگاناند-مختاروباارادهبهاذنخدابودن

)تغییر کلی(- ۵۴ از آیۀ شریفۀ ！من آمن بالل ّه و الیوم اآلخر و عمل صالًحا ... کدام موضوع دریافت می گردد؟ 

2(معلولیتایمانبهخداوآخرتوعلیتعدمترسوغمواندوه 1(علیتایمانبهخداوآخرتومعلولیتعدمترسوغمواندوه
4(علیتایمانبهخداوآخرتومعلولیتکمارزششدنزندگیدنیایی 3(معلولیتایمانبهخداوآخرتوعلیتکمارزششدنزندگیدنیایی

)تغییر کلی(- ۵۵ هرگاه بخواهیم با تکیه بر وحی الهی، تعریفی برای دنیا ارائه دهیم، پیام کدام آیه وافی به این مقصود است؟ 

1(！منآَمَنباللّهوالیوماآلخروعملصالحاًفالخوفعلیهموالهمیحزنون
2(！وماهذهالحیاةالّدنیاااّللهوولَِعبواّنالّداَراآلخرةلهیالحیواُنلوکانوایعلمون

کمعبثًاوانّکمالیناالترجعون 3(！افحسبتمانّماخلقنا
4(！َوقالواماهیااّلحیاتناالّدنیانموتونحیاومایهلکناااّلالّدهر

از دیدگاه انبیای الهی، الزمۀ ایمان به خدا، ایمان به  است و پیش بینی پاسخ مناسب برای تمایالت، الزمۀ  الهی است که پیامش،  - ۵۶

)بدون تغییر( تحّقق رستاخیز می باشد. 

2(آخرت-عدل-امکان  1(نبّوت-عدل-امکان
4(آخرت-حکمت-ضرورت  3(نبّوت-حکمت-ضرورت

)تغییر کلی(- ۵۷ آیۀ ！من یتوکل علی ال ّله فهو حسبه ان ال ّله بالغ امره بیانگر کدام مورد است؟ 

1(انسانمتوکلمیداندکهدرصورتانجاموظیفه،نتیجۀبهدستآمدهبهصالحاوست.
گربهشکلحقیقیبهخداوندتوکلکنیم،کارهایمارابهبهترینشکلچارهخواهدکرد. 2(ا

3(انسانمتوکلخداوندراتکیهگاهخودمییابدودرعینانجاموظایف،امورشرابهاومیسپارد.
گرتنهاییمتوکالنرابهوحشتاندازد،یادوذکرخداوندموجبآرامگرفتنآنانمیشود. 4(ا

گاهی از راه مطالعه و تحقیق« و »پاسداری از نعمت سالمت به کمک ورزش و ریاضت« به ترتیب، پاداش و کیفر  و  - ۵۸ »دست یابی به علم و آ

)بدون تغییر( است که وضع قوانین در تغییر آن به ترتیب مؤثّر  و مؤثر  

2(قراردادی-طبیعی-است-نیست.  1(طبیعی-طبیعی-نیست-نیست.
4(قراردادی-قراردادی-است-است. 3(طبیعی-قراردادی-نیست-است.
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زبان انگلیسی

Part A: Grammar and Vocabulary

Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases marked (1), (2), 

(3) and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet.

76- My friend has a  woolen rug on the floor in her bedroom. )بدون تغییر(

1) lovely long grey   2) long lovely grey 

3) grey lovely long   4) long grey lovely

77- The researchers who are studying the causes of greenhouse gases  a lot of progress. )تغییر کلی(

1) are made  2) were made

3) have made  4) had made

78- The weather is beautiful, ? I didn’t expect it to be such a nice day. )تغییر کلی(

1) was it 2) is it 3) wasn’t it 4) isn’t it

79- A: ‘‘Why didn’t your friend, Ali, say hello when he  the room?” )تغییر کلی(

B: “He may not have been feeling well.”

1) is entering 2) enters 3) entered 4) has entered

80- We humans get our food from what we eat; plants get theirs from the  . )تغییر کلی(

1) matter 2) soil  3) measure 4) wildlife

81- The village was a scene of immense peace and  , far removed from the tensions of city life. )تغییر کلی(

1) noise 2) quiet 3) success 4) point

82- I worry about the  effect that violent films may have on children. )تغییر جزئی(

1) destructive  2) repetitive 

3) ashamed    4) nervous

83- He didn’t pay as much  as he had to when the store owner was describing the product, so he later realized what he had 

bought was of little use to him. )بدون تغییر(

1) amount   2) income 

3) increase    4) attention

84- The terrible mistake I  in class was an unexpected one; it really embarrased me at the time. )تغییر کلی(

1) got  2) did 

3) made    4) took

85- The driver was  taken to hospital as he had been badly injured in the car accident. )بدون تغییر(

1) wisely  2) immediately 

3) seriously    4) entirely

86- In spite of our best  , it has shown impossible to contact her. )تغییر جزئی(

1) observations  2) experiments 

3) attempts   4) functions

87- When he finally graduated, Victor felt he had  everything he set out to do. )بدون تغییر(

1) combined  2) expressed 

3) achieved    4) suggested
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ریاضیات
)بدون تغییر(۰ ۱۰۱ ) کدام است؟  )x x x x

x x x
3 2

2
6 12 8

4 4
1
2

−− ++ −−
−− ++

−−
−−

( ) حاصل عبارت

2x )4  2 1x − )3  2 2x − )2  2 4x − )1

)بدون تغییر(۰ ۱۰۲ 1 باشد، ریشۀ مثبت آن، کدام است؟ 
6

گر مجموع دو ریشۀ حقیقی برابر 6، ا 1 02x k x k++ ++ ++ ==( ) در معادلۀ درجۀ دوم

4
3

)4  1 )3  2
3

)2  1
2

)1

)تغییر کلی(۰ ۱۰۳ گر نمودار ون مقابل، بیانگر یک تابع از A به B باشد، مقدار m کدام است؟  ا

1( فقط 4
 −4 2( فقط

 ±4 )3
4( هیچ کدام

)بدون تغییر(۰ ۱۰۴ ، از ناحیۀ دوم محورهای مختصات، نمی گذرد؟  y mx m== ++ −−3 ، خط به معادلۀ m به ازای کدام مقادیر

m 4( هیچ مقدار  m ≤0 )3  m ≥ 3 )2  0 3≤ ≤m )1
)بدون تغییر(۰ ۱۰۵ شکل روبه رو، نمودار کدام تابع زیر است؟ 

y x x= + +2 4 3 )1

y x x= − − +2 2 4 )2

y x x= − − +1
2

2 52 )3

y x x= − − +1
2

2 32 )4

با توجه به شکل، حاصل ضرب مقادیر آماره و پارامتر مربوط به تعداد بالگردها کدام است؟ )هر ستاره ۰ ۱۰۶

)تغییر کلی( بیانگر یک بالگرد و هر دایره بیانگر یک هواپیما است.( 

 14
75

)2    13
72

)1

 11
75

)4    15
72

)3

با توجه به نمودار راداری مقابل، میانگین داده ها چه قدر است؟ )مقدار ماکزیمم هر متغیر در کنار ۰ ۱۰۷

)تغییر کلی( شعاع مربوط به آن نوشته شده است.( 

58 )1
68 )2
52 )3
60 )4

)تغییر کلی(۰ ۱۰۸ p کدام است؟  q p p⇔⇔ ⇒⇒ ∨∨( )∼ هم ارز گزارۀ

T )4  p )3  F )2  ∼ p )1
)بدون تغییر(۰ ۱۰۹ )f کدام است؟  )2 2 3−− f باشد، x x( ) | x |== −− ++1

3
22 گر  ا

2
3

)4  1
3

)3  − 2
3

)2  − 1
3

)1

)تغییر کلی(۰ ۱۱۰ ) کدام است؟  , )a b f باشد، دوتایی مرتب ( )1
2

1== f و ( )−− ==3 4 ، f x
a bx x

bx ax x
( )

;

;
==

−− << −−

−− ++ ++ −− ≤≤ <<







2
3
4

2 12 f با ضابطۀ گر در تابع ا

( , )11 )4  ( , )− −1 1 )3  ( , )−11 )2  ( , )1 1− )1
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اقتصاد
)تغییر کلی(- ۱۲۱ سیاست های اقتصادی »دولت«: 

1(میتواندحرکتروبهپیشرفتکشورراکندسازد.
2(میتواندحرکتروبهپیشرفتکشورراسرعتببخشد.

3(نمیتواندحرکتروبهپیشرفتکشورراکندسازدولیبرعکس،میتواندبر»سرعت«آنبیفزاید.
4(هممیتواندحرکتروبهپیشرفتکشورراکندسازدوهمبرعکس،میتواندبر»سرعت«آنبیفزاید.

)تغییر جزئی(- ۱۲۲ جدول زیر دربردارندۀ »اقالم درآمدی« است که در طول یک سال نصیب یک جامعۀ فرضی شده است. با توجه به مندرجات جدول:  

ارزشاقالم درآمدیردیف

۹۸۶ میلیارد ریالدرآمد »صاحبان سرمایه«۱

1 مجموع درآمد ردیف های )۱( و )۷(درآمد »حقوق بگیران«۲
3

2 مجموع درآمد ردیف های )۱( و )۵(درآمد »صاحبان مشاغل آزاد«۳
5

۴۵ میلیون نفرجمعیت کل کشور۴

۸۹۴ میلیارد ریالسود »شرکت ها و مؤسسات«۵

1 سود »شرکت ها و مؤسسات«دستمزدها۶
6

ک و مستغالت«۷ ۷۸۷ میلیارد ریالدرآمد »صاحبان امال

ب( »معنا و مفهوم سرانه« چیست؟ الف( »درآمد ملی« این جامعه چقدر است؟ 
د( »درآمد سرانۀ« این جامعه کدام است؟ ج( کدام ردیف جدول »قیمت خدمات سرمایه« و کدام »اجاره بها« است؟ 

توجه: درآمد کارمندان و کارگران، موضوع ردیف های )۲( و )۶(، به تفکیک محاسبه شده است. 
92422 22/ 1(الف(4159ب(سهممتوسطهرفردجامعهدرمیزان»درآمدیاتولید«آنجامعهج(ردیف)1(و)7(د(
94224 4/ 2(الف(4159ب(سهممتوسطهرفردجامعهدرمیزان»درآمدیادارایی«آنجامعهج(ردیف)5(و)3(د(
94224 4/ 3(الف(4204ب(سهممتوسطهرفردجامعهدرمیزان»تولیدیادرآمد«آنجامعهج(ردیف)5(و)3(د(

92422 22/ 4(الف(4204ب(سهممتوسطهرفردجامعهدرمیزان»تولیدیادارایی«آنجامعهج(ردیف)1(و)7(د(
)تغییر کلی(- ۱۲۳ کدام گزینه در بردارندۀ برخی از نکات محوری برای دست یابی به وضعیت »استقالل اقتصادی« کشور است؟ 

1(رعایتحقوقاقتصادیشهروندان-رعایتعدالتمنطقهایواستانی-منعاضراربهغیر-رعایتعدالتبیننسلیوتوسعۀپایدار
کیدبراضراربهغیروتربیتافرادماهر 2(تأمیناجتماعیاعضایکشور-تأمیننیازهایاساسیمردم-ایجادشغلبرایهمۀمردم-تأ

کیدبرافزایشتولیداتصنعتیبرایتأمیننیازهایاساسی-منعاسرافوتبذیر-جلوگیریازسلطۀاقتصادی کیدبرافزایشتولیداتکشاورزی،دامی-تأ 3(تأ
بیگانگانبرکشور

کیدبراسرافوتبذیردرهمۀشئوناقتصادی-جلوگیریازسلطۀ کیدبراضراربهغیر-تأ 4(تقسیمنظاماقتصادیبهسهپایۀدولتی،تعاونیوخصوصی-تأ
بیگانگانبراقتصادکشور

با توجه به مندرجات جدول زیر، چنانچه مجموع ارزش اقالم »پوشاک، ماشین آالت و مواد غذایی« در یک جامعۀ فرضی ۱۶۵ میلیارد ریال باشد، در - ۱۲۴
)تغییر جزئی( این صورت: 

A»۳۰ میلیارد ریالارزش »تولید خارجیان مقیم کشور
B۱۱۰ میلیون نفرجمعیت کل کشور
C»ک 1 ارزش تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند.هزینۀ »استهال

5
D».۸۵ میلیارد ریالارزش »تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند

E»2 ارزش تولید خارجیان مقیم کشورارزش »خدمات ارائه شده
3

الف( تولید »خالص ملی« را محاسبه کنید، ب( تولید »ناخالص داخلی« چقدر است و ج( تولید »خالص ملی سرانه« در این جامعه کدام است؟
2(الف(253ب(215ج(3200ریال  1(الف(253ب(215ج(2300ریال
4(الف(235ب(251ج(3200ریال  3(الف(235ب(251ج(2300ریال
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دور دنیا در 4 ساعت

)تغییر کلی(- ۱۳۴ C در سال ۱۹۹۰ میالدی است.   جدول روبه رو، بیانگر »وضعیت توزیع درآمد« کشور

الف( ارائۀ کدام شاخص بیانگر نامناسب بودن »توزیع درآمد« در این کشور است؟

ب( شاخصی که برای مقایسۀ »وضعیت توزیع درآمد« مورد استفاده قرار می گیرد، در این جامعه چه عددی 

را بیان می کند؟

 1
7

1(الف(نسبت»دهکاولبهدهکدهم«ب(عدد
2(الف(نسبت»دهکدهمبهدهکاول«ب(عدد7

4 87/ 3(الف(نسبتبیستدرصدباالبهبیستدرصدپایینب(عدد
 1
4 87/ 4(الف(نسبتبیستدرصدپایینبهبیستدرصدباالب(

)تغییر جزئی(- ۱۳۵ کدام گزینه، بیانگر معنا و مفهوم اصل »مزیت نسبی« است؟ 

1(براساسایناصل:هرمنطقهیاکشوربایدهمهنوعکاالییراتولیدکندتا»خودکفا«شود.
2(براساسایناصل:برایرسیدنبه»خودکفایی«بایدازوارداتکاالبهداخلکشورجلوگیرینمود.

3(براساسایناصل:هرمنطقهیاکشوربایدکاالییرا»تولید«کندکههزینۀتولیدآندرمقایسهباسایرکاالهایتولیدیدرکشورکمترباشد.
4(براساسایناصل:هرمنطقهیاکشوربایدکاالییرا»تولید«کندکههزینۀتولیدآنحداقلبرابرباسایرکشورهاباشد.

زبان و ادبّیات فارسی )اختصاصی(
)تغییر جزئی(- ۱۳۶ در کدام بیت، هر دو »تشبیه فشردۀ اسنادی و اضافی« وجود دارد؟ 

ــــــب ــــــۀفری ــــــوحلق ــــــکت ــــــدزلف 1(ایدرکمن
ــــــن ــــــوم ــــــۀت ــــــوودیوان ــــــیت ــــــوانحافظ 2(دی
3(مـــنآنشـــهرمکـــهســـیالبمحّبـــتســـاختویرانـــم
ـــی؟ ـــهزن ـــتانچ ـــا،دمزگلس ـــونبنم ـــارضگلگ 4(ع

ـــا( ـــل)=حیلهه ـــاوکحَی ـــون ـــرویت ـــاناب ویدرکم
اّمـــــــاپـــــــریبـــــــهدیـــــــدندیـــــــواننیامـــــــدی
تـــوآنگنجـــیکـــهدرویرانـــۀدلهـــاوطـــنداری
ـــی؟ ـــهکن ـــانچ ـــتۀریح ـــا،دس ـــکینبگش ـــنبلمش س

)بدون تغییر(- ۱۳۷  آرایه های روبه روی همۀ ابیات تماماً درست است، به جز  . 
ــــــوی ــــــوی،گ ــــــلخوشگ ــابلب ــ ــ ــاب ــ ــ 1(ایصب
ــــــق ــــــویعش ــــــزب ــــــتهرگ ــــــنیدهاس ــــــهنش 2(آنک
ــم ــهزآتـــــشدلدرجهّنمـــ ــوگرچـــ 3(دورازتـــ
4(شـــیوۀگلدلســـتانی،رســـمبلبـــلنغمهخوانـــی

روی: خــــــــودروی، اللــــــــۀ مینمایــــــــد
ببـــوی: مـــن ک خـــا و آی شـــیراز بـــه گـــو
دارمطمـــعکـــهروضـــۀرضـــوانمـــنشـــوی:
چـــونبخنـــددچـــوننگریـــمچـــونبنالـــدچـــونننالم؟:

تشخیص-کنایه

حسآمیزی-مجاز

ایهام-استعاره

لّفونشر-تناقض

)تغییر جزئی(- ۱۳۸  ترتیب توالی ابیات به لحاظ داشتن آرایه های »استعاره  با ذکر مشّبه به - کنایه - تناقض - حسن تعلیل - جناس« کدام است؟ 
الف( چون غبار هستی ام بنشست گفتم روشن است

ب( در جهـان مردی نمی بینم که از دردی جداسـت

ج( ســـرد باشـــد هر که او بی  مهر رویی دم زند

ــک ــازم ولی ــش دوا س ــم از وصل د( درد دل را گفت

ه ( هیــچ رویی نیســت کز چرخ ســیه رو زرد نیســت 

کــز مــن خاکــی کنــون بر هیــچ خاطــر گرد نیســت

یک طربناک اسـت بر گـردون و آن هم مرد نیسـت

چون دم مهر از دل گرم اســت از آن رو ســرد نیست

نیســت درد  جــز  دوا  را  محّبــت  دردمنــدان 

ــت ــرد نیس ــر گ ــیا ب ــن آس ــچ آزاده ای زی کار هی

4(ه-د-ب-ج-الف 3(ج-الف-ه-د-ب 2(ه-الف-د-ج-ب 1(الف-ب-د-ه-ج
)تغییر جزئی(- ۱۳۹  ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه های »لّف و نشر - مجاز - کنایه - تشبیه فشرده - پارادوکس«، در کدام گزینه درست است؟ 

من خاک  بـــه  ننمودی  گذر  دامن کشـــان  الف( 

ب( برق عشـقت کفر و ایمان مرا یک سـر بسـوخت

ج( دوش گفتــی ماجــرای وصــل و هجرانــت بــه من

ــم آن دارم ــو چش ــت ت ــس مس ــن از دو نرگ د( م

ـــــدی  ـــــر دردمن ـــــت ه ـــــقت راح ـــــج عش ه ( رن

تــو فــدای  ننمــودم  نازنیــن  جــان  تــا 

ــی ــم توی ــر و ایمان ــالی کف ــو ب ــز رخ و گیس ک

ــرا ــتم دادی م ــم س ــم بی ــف و ه ــد لط ــم امی ه

ــی ــ ــن باش ــ ــه گاه گاه م ــ ــه از نگ ــ گ ــه آ ــ ک

زخـــــم تیغـــــت مرهـــــم هـــــر دل فـــــگاری

4(ج-د-ه-ب-الف 3(ج-الف-د-ب-ه 2(ب-د-ه-الف-ج 1(ب-الف-ج-د-ه

۳ درصدسهم دهک اول

۵ درصدسهم دهک دوم

۷ درصدسهم دهک سوم

۹ درصدسهم دهک چهارم

۱۸ درصدسهم دهک نهم

۲۱ درصدسهم دهک دهم
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سراسری 95 داخل کشور

)بدون تغییر(- ۱۶۳  ابیات زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ 
از نشــــاط روی دوســــت »آب جیحــــون 

زی دیــــر  و  بــــاش  شــــاد  بخــــارا  ای 

خنـــــگ مـــــا را تـــــا میـــــان آیـــــد همـــــی

میـــــر زی تـــــو شـــــادمان آیـــــد همـــــی«

1(ایـــنوطـــنمصـــروعـــراقوشـــامنیســـت
2(هـــوایکـــویتـــوازســـرنمـــیرودبیـــرون
3(ســـعدیاحـــّبوطـــنگرچـــهحدیثـــیاســـتدرســـت
4(دربحــر،هرکهســاختوطنچونحباب،»اســیر«!

ایـــنوطـــنجایـــیاســـتکاورانـــامنیســـت
باشـــد وطـــن بـــا سرگشـــته دِل را غریـــب
ــازادم ــناینجـ ــهمـ ــهســـختیکـ ــردبـ ــوانمـ نتـ
دردســـــرخرابـــــۀســـــاحلچـــــهمیکنـــــد

)بدون تغییر(- ۱۶۴  بیت زیر با کدام بیت، تقابل مفهومی دارد؟ 
قــدس طایــر  ای  کــن  راه  بدرقــۀ  کــه دراز اســت ره مقصــد و مــن نوســفرم«»هّمتــم 

ــی ـــاکـ ــرت ــدنآخـ ـــمشـ ـــاگ ــانفن 1(دربیابـ
ــی ــینرسـ ــهجایـ ــنراهبـ ــردهدرایـ ــعینابـ 2(سـ
3(بـــهســـعیخـــودنتـــوانبـــردپـــیبـــهگوهـــرمقصـــود
4(آخـــرازهمرهـــیخضـــربـــهچـــاهافتـــادم

بریـــم مهّمـــات بـــه پـــی مگـــر بپرســـیم ره
ببـــر اســـتاد طاعـــت میطلبـــی گـــر ا مـــزد
برآیـــد بیحوالـــه کار کایـــن باشـــد خیـــال
برگـــردد راهنمـــا او از کـــه خـــوش آن وقـــت

)بدون تغییر(- ۱۶۵  مفهوم کّلی همۀ ابیات یکسان است، به جز  . 
1(گـــربنـــدهباخبـــرشـــودازبحـــررحمتـــش
ـــدوار ـــدامی ـــمش ـــتدل ـــفدوس ـــهلط ـــدانب 2(چن
3(لعـــلتـــونـــرخبوســـهمگـــرنقـــدجـــانکنـــد
4(طومـــارجـــرممـــاهمـــهازجـــامبـــادهشســـت

ــاعفـــوخواجـــههیـــچگناهـــیعظیـــمنیســـت بـ
ــت ــمنیسـ ــچبیـ ــراهیـ ــبمـ ــیرقیـ ــزخصمـ کـ
ـــت ـــیمنیس ـــه،س ـــودرکیس ـــنگت ـــدرس ـــهق ـــهب ورن
یـــاربکـــهگفـــتســـاقیمســـتانکریـــمنیســـت؟

عربی، زبان قرآن )اختصاصی(
  عّین األصّح و األدّق في األجوبة للترجمة أو المفهوم أو التعریب )۱۷۱-۱۶۶(:

)بدون تغییر(- ۱۶۶ »إّن اآلمر بالمعروف یجب أن یهدي اآلَخرین باإلشارة کالِمرآة الّتي ال تصرخ!«: 
1(امرکنندهبهمعروفبایددیگرانرامانندآینهکهفریادنمیزند،بااشارههدایتکند!

2(امرکنندهبهخوبیهاواجباستکهمثلآینهفریادنزندوبااشاره،دیگرانراراهنماییکند!
3(دستوردهندهبهمعروفبایدمثلآینهباشدکهفریادنمیزندوبااشاره،دیگرانراهدایتمیکند!

4(دستوردهندهبهخوبیهاالزماستکهمثلآینهباشدوفریادنزندودیگرانرابااشارهراهنماییکند!
)تغییر جزئی(- ۱۶۷ »إّن الّشعراء هم الّذین یترجمون أحاسیسنا و عواطفنا الرقیقة إلی معاٍن بدیعة و أفکار رائعة!«: 

1(هماناشعراافرادبااحساسیهستندکهعاطفههایمارابهمعانیتازهونووافکاریپرشوربرایمانبرمیگردانند!
2(هماناشاعرانهمانهاهستندکهاحساساتوعواطفلطیفمارابهمفاهیمینووافکاریدلانگیزترجمهمیکنند!
3(قطعاًشاعرانهمکسانیهستندکهاحساساتوعواطفمارابهمفهومهاوافکاریدلانگیزوجدیدبیانمیکنند!
4(قطعاًشعراهمانکسانیهستندکهبااحساسندوعاطفههایمارابهمعناهاییجدیدوافکاریپرشوربدلمیکنند!

)بدون تغییر(- ۱۶۸ ، ارتفاعاً مستمّراً!«:  »قلب المؤمن کحمامة بیضاء یرتفع في سماء المعنویّة الّتي لیس لها حدٌّ
1(قلبمؤمنگوییپرندۀسفیداستکهاورادرآسمانمعنی،بیحدواندازهباالمیبرد!

2(دلمؤمنچونکبوتریسپیددرآسمانمعنویّتکهحدومرزیندارد،پیدرپیباالمیرود!
3(قلبانسانباایمانمانندپرندهایسپیددرآسمانبیحدومرزمعنویّتارتفاعبسیارزیادیمیگیرد!

4(دلانسانباایمانگوییکبوترسفیداستکههموارهدرآسمانمعنیکهحدیبرایآننیست،اوجمیگیرد!
)تغییر کلی(- ۱۶۹ عّین الصحیح: 

1(األطّباءیوصونبشربالماءکثیراً!:پزشکانبهنوشیدنآبفراوان،سفارشمیکنند!
2(کانتليجَّدةتقیمالّصالةمتواضعة!:مادربزرگیداشتمکهبافروتنینمازرابهپامیداشت!

3(یُْعتَبَُرالعبادالصالحونِمنمفاتیحأبوابالُهدی!:بندگانشایستهراازکلیدهایدرهایهدایتبهشمارمیآورند!
4(التکسرِالقلوبفتَعویضهاصعٌب!:دلهارانمیشکندزیراجبرانآنهامشکلاست!
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تاریخ
)تغییر کلی(- ۱۸۶ کدام مورد به دولت ایالم که مرکز حکومتشان در خوزستان قرار داشت، نسبت داده شده است؟ 

1(باسرزمینهایآسیایصغیروهندروابطتجاریداشتند.
2(هجوماَموریهاموجبویرانیبسیاریازشهرهایآنانشد.

3(نخستینظروفسفالیبانقشهایتزئینی،بهوسیلۀآنانمورداستفادهقرارگرفت.
کازشاهکارهایمعماریآنانبهشمارمیرود. 4(معبداینشوشینا

)بدون تغییر(- ۱۸۷ کدام سرزمین یکی از مهم ترین مسائل مورد منازعۀ میان ایران و روم، در سراسر دورۀ اشکانیان و ساسانیان بود؟ 

4(آسیایصغیر 3(ارمنستان 2(یونان 1(حّران
)تغییر جزئی(- ۱۸۸ معاویه پس از تحمیل قرارداد صلح به امام حسن )ع( به کدام اقدام مهم در سرزمین های اسالمی دست زد؟  

1(باپایاندادنبهخالفتخلفاینخستین،حکومتامویانراتأسیسکرد.
2(گامیاساسیدرجهتتغییرشکلومحتوایحکومتدینیبرداشت.

3(باموروثیکردنخالفت،زمینهرابرایبهقدرترسیدنیزیدفراهمساخت.
گذاریحکومتوحتیتهدید،تعدادیازافرادجاهطلبوحیلهگررابهخدمتگرفت. 4(باسوءاستفادهازبیتالمال،وا

)بدون تغییر(- ۱۸۹ کدام یک از شهرهای ماوراءالنهر، به وسیلۀ دولت سامانیان به عنوان پایتخت انتخاب شد؟  

4(بخارا 3(سمرقند 2(بلخ 1(مرو
)تغییر کلی(- ۱۹۰ در جنگ های صلیبی، صالح الدین ایوبی کدام منطقه را از جنگجویان مسیحی باز پس گرفت؟ 

4(عکا 3(اندلس 2(بیتالمقدس 1(شام
)تغییر کلی(- ۱۹۱ در ابتدای قرن بیستم، پیروزی ژاپن بر کدام کشور، انگیزه و جسارت ژاپنی ها را برای حمله به دیگر کشورها تقویت کرد؟ 

4(روسیه 3(انگلستان 2(کره 1(چین
)بدون تغییر(- ۱۹۲ پس از کنفرانس ورسای، جامعۀ ملل با هدف حفظ صلح و امنیت بین المللی، در کدام شهر تشکیل شد؟  

4(سانفرانسیسکو 3(لندن 2(ژنو 1(الهه
)تغییر جزئی(- ۱۹۳ حکومت تزاری روسیه که با سقوط دولت صفوی بخش هایی از شمال ایران را تصرف کرده بود، با روی کار آمدن نادرشاه به کدام روش روی آورد؟ 

1(برایرفعاختالفاتایرانباعثمانی،ازاقداماتنادرحمایتکردند.
2(بااعزامنیروهاینظامیبهمنطقۀقفقاز،گرجستانراتصرفکردند.

3(بامالحظۀشجاعتوقدرتنظامینادر،پیشازبرخوردنظامی،نیروهایخودراازایرانبیرونبردند.
کموقتگرجستانراعلیهشاهافشارتحریککردندتاازفرمانحکومتایرانسرپیچیکند. 4(حا

)بدون تغییر(- ۱۹۴ کدام روحانی مبارز عصر مشروطیت، با نفوذ طرفداران اندیشه های غربی در مجلس، تصویب قانون در آن را خالف شرع اعالم کرد؟  

4(آیتاهللشیخفضلاهللنوری کبرفالاسیری 3(آیتاهللسیدعلیا 2(آیتاهللطباطبایی 1(آیتاهللبهبهانی
)تغییر کلی(- ۱۹۵ به دنبال جنایت رژیم شاه در مدرسۀ فیضیۀ قم، امام خمینی )ره( به چه اقدامی دست زدند؟ 

1(تقیهوسکوتمقابلظلموحکومتراحرامدانستند.
2(رابطۀشاهباآمریکاورژیمصهیونیستیرابرمالکردند.

3(مبارزهباطاغوتراتکلیفالهیوانسانیبرایهمهدانست.
4(باشجاعتتمامدرنطقی،شاهراموردخطابقراردادند،تامردمآمادۀقیامشوند.

)تغییر کلی(- ۱۹۶ کدام گاه شماری براساس گاه شماری جاللی تنظیم شده است؟ 

4(شمسیقمری 3(هجریشمسی 2(هجریقمری 1(یزدگردی
)بدون تغییر(- ۱۹۷ 2 تا ۴ میلیون سال، با کدام روش تاریخ گذاری شده اند؟   5/ قدیمی ترین اجساد انسانی به دست آمده در قارۀ آفریقا با قدمت

2(تجزیهوتحلیلعناصرآنبااورانیوم  1(کربن14
4(براساسحلقۀدرختانموجوددرقبور  3(سالیابیپتاسیم
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)تغییر کلی(- ۱۹۸ دورۀ کدام سلسله، عصر طالیی پارچه بافی در ایران شمرده می شود؟ 
4(آلبویه 3(قاجاریه 2(صفویه 1(زندیه

)تغییر کلی(- ۱۹۹ خدای نامک در چه زمانی نمونه ای از دلبستگی ایرانیان به نگارش وقایع و ضبط سلسله حوادث تاریخی بود؟ 
4(سلوکیان 3(ساسانی 2(اشکانی 1(هخامنشی

)تغییر جزئی(- ۲۰۰ کدام یک از مورخان معروف ایرانی در دستگاه حکومت مغوالن توانست آنان را با فرهنگ و آداب کشورداری آشنا کند؟  
4(عطاملکجوینی 3(حمداهللمستوفی 2(فتحعلیخانصبا 1(منهاجسراج

جغرافیا
)تغییر کلی(- ۲۰۱ گرس درست است؟  کدام عبارت دربارۀ دامنه های البرز و زا

گرسبارشبیشتریدارند. 2(دامنههایشمالیالبرزودامنههایغربیزا گرسبارشبیشتریدارند. 1(دامنههایشمالیالبرزودامنههایشرقیزا
گرسبارشکمتریدارند. 4(دامنههایجنوبیالبرزودامنههایشمالیزا گرسبارشکمتریدارند. 3(دامنههایجنوبیالبرزودامنههایغربیزا

)تغییر کلی(- ۲۰۲ مهم ترین نتیجۀ خشکسالی، کدام است؟ 
1(افزایشریزگردهاوحرکتآنهابهسمتسکونتگاهها

کنانمناطقدچارخشکسالیشدهوتخلیهشدنروستاها 2(مهاجرتسا
3(کاهشیاازبینرفتنمحصوالتکشاورزیوبروزقحطیوگرسنگی

4(کاهشذخایرآبسطحیوزیرزمینییاخشکشدنآنها
)تغییر کلی(- ۲۰۳ در میان کشورهای اروپایی، کدام کشورها دارای نظام سیاسی تک ساخت هستند؟ 

4(انگلستان،پرتغال،اسپانیا 3(اسپانیا،فرانسه،پرتغال 2(آلمان،اسپانیا،فرانسه 1(انگلستان،فرانسه،آلمان
)بدون تغییر(- ۲۰۴ چنان چه هرم سنی در ایران به سمت سالمندی حرکت کند، به طور کلی چه پیامدی به دنبال خواهد داشت؟ 

1(مانعیاصلیبرسرراهتوسعۀاقتصادیجامعهخواهدبود.
2(میزاننرخرشدمطلقبیشترازنرخرشدطبیعیخواهدبود.

3(پدیدۀمهاجرفرستیشکلمیگیردوشهرهابهمحلسکونتبازنشستگانتبدیلمیشوند.
4(برهمخوردنتعادلجمعیتی،تضعیفنیرویدفاعیوشهرنشینیبهمفهومگستردۀآنرونقمیگیرد.

)تغییر کلی(- ۲۰۵ به کدام علت، شناخت توان ها و ظرفیت های محیطی بدون دانش جغرافیا ممکن نیست؟ 
2(جغرافیاروابطمتقابلانسانرابامحیط،مطالعهوبررسیمیکند. 1(جغرافیاعلمیبرایزندگیبهتراست.

4(جغرافیاعلممطالعۀزمینبهعنوانجایگاهانساناست. 3(اجزاوعواملمحیطجغرافیاییدرارتباطبایکدیگرعملمیکنند.
)بدون تغییر(- ۲۰۶ در طبقه بندی کوپن، گروه آب و هوایی B، کدام ویژگی را داراست؟ 

1(کمبودبارش،دامنۀدمایزیادونامناسببرایرشددرختان
2(بارشتابستانه،دماهمیشهپایینوبارشودماکافیبرایرشدمخروطیان

3(بارشدردورۀسردبیشترازدورۀگرمومناسببرایرشدجنگلهایخزاندار
4(بارشدرتمامسالودماهیچماهیکمتراز18درجهنیستومناسببرایرشدانواعدرختان

)بدون تغییر(- ۲۰۷ نتیجۀ جدایی و دور شدن صفحات زمین، کدام است؟ 
1(کوچکشدنفضایچالۀبیندوصفحه

2(باالآمدنموادمذابوتشکیلکوههایآتشفشانی
3(تخریبتودههایعظیمسنگهاوصخرههادرمرزصفحات

4(باالآمدنموادوالیههایانباشتهشدهدرکفچالههاوتشکیلتودههایجوانچینخورده
)تغییر کلی(- ۲۰۸ عبارت درست در ارتباط با نواحی کوهستانی کدام است؟ 

کمجمعیتدرنواحیکوهستانیجهاناست. 1(دامنههایکوهآنددارایبیشترینترا
2(محیطکوهستانیقابلیتهاومحدودیتهاییمانندسایرنواحیدارد.

3(حدود10درصدمردمجهاندرنواحیکوهستانیزندگیمیکنند.
4(کوهستانهاحدود33درصدسطحزمینراپوشاندهاند.
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علوم اجتماعی

)بدون تغییر(- ۲۱۶ تّقدم و تأّخر تاریخی مراحل شناخت علمی در علوم اجتماعی کدام است؟ 

گاهیوارادهدرکنشهایانسانی 1(مطالعۀپدیدههایاجتماعیمانندیکیازپدیدههایطبیعی-استفادهازعقلنظریوعلمیدرشناختپدیدهها-توجهبهنقشآ

2(توجهبهضرورتفهممعانیرفتارکنشگران-اهمیتدادنبهداوریهایارزشیدرعلوماجتماعی-شناختپدیدههایاجتماعیبرایپیشبینیوکنترلآنها

3(شناختپدیدههایاجتماعیبرایپیشبینیوکنترلآنها-توجهبهضرورتفهممعانیرفتارکنشگران-اهمیتدادنبهداوریهایارزشیدرعلوماجتماعی

4(نادیدهانگاشتنتفاوتمیانموضوععلومطبیعیوعلوماجتماعی-مخالفتباهمۀمراتبعقالنیت-استفادهازوحیوالهاماتالهیدرشناخت

)بدون تغییر(- ۲۱۷ هر  یک از این پدیده ها، مربوط به کدام قسمت نمودار است؟ 

- اعتماد اجتماعی

- مراقبت از اموال عمومی

- متأثر شدن از خبر آتش سوزی کشتی سانچی

- عالقه به پوشیدن رنگی خاص

2(ج-د-الف-ب  1(ب-ج-د-الف

4(د-ب-ج-الف  3(د-ب-ج-ج

تبدیل - ۲۱۸ اجتماعی دیگر  به جهان  اجتماعی  نیازمند چیست و چگونه یک جهان  اجتماعی جدید چگونه شکل می گیرد و ساختن جهان جدید  جهان 

)بدون تغییر( می شود؟ 

1(باشکلگیریهنجارهاونمادهایجدید-بسطافقهاوظرفیتهایجدید-تفاوتهاییکهبهارزشهایکالنبازمیگردد.

2(باتغییرجهاناجتماعیموجودوتثبیتالزامهایآن-شکوفاییسطوحمختلفعقالنیت-باهرتغییریکهدرزندگیاجتماعیرخمیدهد.

3(ازبستراعتباروخواستههایآدمیان-ارزیابیارزشهاوآرمانها-وجودتفاوتهاییکهدرهنجارهاونمادهادردرونیکجهاناجتماعیواحدرخمیدهد.

گاهیوارادۀنوین-توسطتفاوتهاییکهبهعناصرثابتومحوریجهان 4(باتغییرجهاناجتماعیموجودوبرداشتهشدنالزامهایآن-گسترشمعرفتوآ

اجتماعیبازمیگردد.

)تغییر جزئی(- ۲۱۹ در رابطه با شناخت عقلی، کدام مطلب درست است؟ 

1(عقلجزئیبرایشناختحسیوتجربیوعقلعامبرایشناختعمومیبهکارمیرود.

2(عقلدرمعنایعامبهشناختهستیهامیپردازدوابزارشناختامورکلیوغیرطبیعیاست.

3(عقلدرمعنایخاص،بایدهاونبایدهارامشخصمیکندوابزارشناختحسیوتجربیمیباشد.

4(عقلدرمعنایعامفقطدرتأمالتفکریوذهنیحضورداردوبهآنعقلجزئیهمگفتهمیشود.

در متن زیر، جامعه شناسی به کار گرفته شده را به ترتیب مشخص نمایید:- ۲۲۰

»یکی از هنرمندان معروف، که تصویر او، در تبلیغات تجاری رسانه ها، مورد استفاده قرار می گرفت، با بی توجهی به مقررات، موجب بروز حادثۀ رانندگی 

)بدون تغییر( شد و بدون کمک به حادثه دیدگان، صحنۀ تصادف را ترک کرد، به دنبال این واقعه، وی از فعالیت های حرفه ای حذف گردید.« 

کتسابی-ویژگیثابت-نهادفرهنگی-ضدفرهنگ-فرهنگواقعی 1(ویژگیا

2(ویژگیانتسابی-هویتاجتماعی-نهاداجتماعی-خودباختگیفرهنگی-تنبیه

3(هویتفردی-هویتجسمانی-عنصرفرهنگی-کجرویاجتماعی-مجازاتاجتماعی

4(هویتاجتماعی-هویتفردی-نهادفرهنگی-ناهنجاریاجتماعی-کنترلاجتماعی

)بدون تغییر(- ۲۲۱ تغییرات هویتی که مورد تشویق جامعه قرار می گیرند، چه سیری را طی می کنند؟ 

گسترشوتوسعۀفرهنگ رقمخوردنتغییراتهویتیدردرونیکجهاناجتماعیواحد 1(شکلگیریهویتاجتماعیدرچارچوبعقایدوارزشهایمحوری

پیدایشنوآوریهایفرهنگی وقوعتغییراتهویتیخارجازمرزهایمقبولفرهنگی 2(مؤثربودنعقایدمحوریدرشکلگیریهویتاجتماعی

دگرگونیفرهنگی تغییرجهتتحوالتفرهنگیبهسویتحولمثبت 3(رقمخوردنتغییراتهویتیبینجهانهایاجتماعیمتفاوت

تأثیرپذیریازفرهنگهایدیگر تحققنوآوریدرعرصۀفرهنگ 4(فراتررفتنتغییراتهویتیخارجازمرزهایمقبولفرهنگی
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)بدون تغییر(- ۲۳۳ به ترتیب مصادیق )الف(، )ب( و )ج( کدام است؟ 

نظریهشرایط اجتماعی

نفی حق حیات مستمندانج

امپراتوری رسانه ایالف

بمتجدد شدن جهان

1(فروریختنمرزهایجغرافیاییوسیاسی-تقدسزداییازجهان-درهمریختننظاماربابورعیتی
2(ازبینرفتنآزادیافراد-نفیمالکیتخصوصی-آزادیفعالیتصاحبانسرمایه

3(پیدایشطبقۀجدید-ابزاریشدنجامعهشناسی-افزایشجمعیت
4(توسعۀسرمایهداری-جنگتمدنها-ظهورسوسیالیسم

)تغییر جزئی(- ۲۳۴ عامل پیدایش هر یک از موارد زیر، به ترتیب کدام است؟ 
- مدیریت فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی

- دو جنگ جهانی
- بحران های فرهنگی و هویتی

گوستکنت-کاهشمقبولیتنظامسیاسی 1(ترویجعلومانسانیغربیدرکشورهایغیرغربی-نظریۀا
2(خودباختگیفرهنگی-گرمشدنبازارتسلیحاتنظامی-کاهشفرصتهایمناسبتحرکاجتماعی

3(تثبیتمرجعیتعلمیغرب-نیازبهبازارمصرف،نیرویکارارزان-تعارضفرهنگیوهویتی
4(رسانه-رقابتکشورهایاروپاییبرسرمناطقاستعماری-تزلزلفرهنگیوهویتی

)بدون تغییر(- ۲۳۵ عبارات زیر را به ترتیب از جهت صحیح و غلط بودن مشخص نمایید: 
گاهی مشترک آدمیان شکل می گیرد. - جهان اجتماعی مانند جهان طبیعی و نفسانی انسان ها با فرهنگ و آ

- دولت، ملت ها قبل از انقالب فرانسه خود را با هویت سیاسی، تاریخی و جغرافیایی معرفی می کردند.
- روشنگری با رویکرد دنیوی هنگامی که با شناخت تجربی همراه باشد، چون مرجعیت وحی را نمی پذیرد، به دئیسم ختم می شود.

- اعتباریات دارای آثار و پیامدهای غیر ارادی و تکوینی هستند.
4(غ-غ-ص-غ 3(غ-غ-غ-ص 2(ص-ص-غ-ص 1(ص-غ-ص-غ

فلسفه و منطق

)بدون تغییر(- ۲۳۶ مناسب ترین پاسخ به این سؤال که چرا ارسطوییان انسان را حیوان ناطق دانسته اند، کدام است؟ 
2(سخنگفتن،مانندتفکر،قوانینذاتیخاصخودرادارد. 1(انسانتنهاحیوانیاستکهمیتواندسخنبگوید.

4(سخنگفتنانسان،بهخوبی،قدرتتفکراورانشانمیدهد. 3(هیچکسنمیتواندبدونتفکروتوجه،سخنیبرزبانآورد.
)بدون تغییر(- ۲۳۷ کدام عبارت دربارۀ تعریف »مربع« به »خط بسته ای که چهار زاویۀ قائمه می سازد«، درست است؟ 

4(بیربطاست 3(اخصاست 2(مبهماست 1(اعماست
)بدون تغییر(- ۲۳۸ »حرکت پذیری« نسبت به »جسم«، »حساس« نسبت به »انسان« و »مفهوم« نسبت به »عرض خاص« به ترتیب، مصداق کدام مفهوم هستند؟ 

2(عرضعام-فصلبعید-جنسبعید 1(عرضخاص-فصلبعید-جنسبعید
4(عرضعام-جنسبعید-جنسقریب 3(عرضخاص-عرضعام-جنسقریب

)بدون تغییر(- ۲۳۹ کدام مورد می تواند رسم ناقص »حیوان« را کامل کند؟ 
4(دارایحواس 3(دارایگوش 2(جسمنامی 1(متحرک

)بدون تغییر(- ۲۴۰ کدام عبارت درست است؟ 
1(درقضیۀحملی،موضوعوصفوحالتمحمولاست.

2(طبققرارداد،درشرطیمتصله،قضیهایکهاولمیآید،مقدمنامدارد.
3(ممکناستدریکقضیه،جاییکجزءتغییرکندونقشآندرقضیهثابتبماند.

4(هرچندهمۀجملههاقابلیتدرستیاغلطبودندارند،امامنطقفقطازجملههایخبریاستفادهمیکند.
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)بدون تغییر(- ۲۵۲ کدام عبارت، با نظر پیشوایان اسالم دربارۀ حکمت و طلِب آن سازگار است؟ 
2(باوجودقرآن،نیازیبهجستوجویآندرمنابعدیگرنیست. 1(منحصربهافرادیاستکهعقلآنانبهکمالرسیدهباشد.

4(موهبتخاصالهیاستکهازراهجستوجونمیتوانآنرایافت. 3(درهرکجاوباهرشخصیکهباشد،بایدبهدنبالیافتنآنبود.
)بدون تغییر(- ۲۵۳ اسناد هستی به یک چیز، به وسیلۀ کدام مورد انجام می گیرد؟ 

4(استداللوبرهان 3(قضایایدوجزئی 2(پرسشازهستی 1(جمالتاسنادی
)بدون تغییر(- ۲۵۴ کدام عبارت درست است؟ 

1(ازمسائلیکهحکمایمسلمانطراحآنبودهاند،ایناستکهنشانۀمعلولبودنیکشیءچیست.
2(علتراآنگاهکههستیبخشاستیاوجودمعلولبهنحویبهآنوابستهاست،علتحقیقیگویند.

3(ازنظرفالسفه،هرمعلولیمقدمبروجودوعدمخویش،حادثاستواینصفتهرگزازاوجدانمیشود.
4(مالکنیازمندیمعلولبهعلت،یعنیخصوصیتیدریکشیءکهگواهیمیدهدحتماًبایدوجودداشتهباشد.

)بدون تغییر(- ۲۵۵ کدام مورد را می توان »هدف اجتماعی« تشکیل مدینۀ فاضله )نزد فارابی( دانست؟ 
2(ایجادوگسترشخیروعدل  1(استفادهازتعالیمروحانی

4(قیادتزعیمالهیوتحققنظراو  3(تقسیمصناعاتبرحسباستعدادها
)بدون تغییر(- ۲۵۶ کدام مورد از نظر ابن سینا، ویژگی عالِم حقیقی شمرده می شود؟ 

2(باتحقیقعلمیازرازهایطبیعتپردهبرمیدارد. 1(نفساوبهمراتبباالییازتجردارتقایافتهاست.
4(باافزایشدانش،حیرتوشگفتیاشافزایشمییابد. 3(بهابعادظاهریاشیاوموجوداتتوجهیندارد.

)بدون تغییر(- ۲۵۷ کدام توصیف به فخر رازی مربوط نمی شود؟ 
2(مخالفتهایاوبافلسفۀمشایی،دربسیاریازآثاراونموداراست. 1(کتابیدرشرحونقدآخریناثرابنسینابهرشتۀتحریردرآورد.

4(عالمیجامع،بااطالعاتیبسیارگستردهوپرچمدارمخالفانمعتزلهبود. 3(درهمانزمانحیاتخویش،سخنورینامیوبیرقیبشمردهمیشد.
)بدون تغییر(- ۲۵۸ کدام یک، بیانگر سخن سهروردی دربارۀ ابن سیناست؟ 

2(سرمایۀملیاندکیداشتهاست. 1(افالطونراچنانکهباید،نشناختهاست.
4(ازنظرشیوۀبرهانیواستداللیدراوجاست. 3(شیوۀاودرفلسفهخشکوبیحاصلاست.

)بدون تغییر(- ۲۵۹ ک نیاز به علت، بیان می کند؟  کدام عبارت، اساس تفاوت نظر مالصدرا و مشائیان را در بحث مال
2(مالکنیازمندی،درخوِدوجوداست.  1(امکان،چیزیجزفقرونیازنیست.

4(فقطوجودمیتواندماهیتراازحالتتساویخارجکند. 3(ریشۀاصلینیازمندی،معلولیتیکموجوداست.
)بدون تغییر(- ۲۶۰ منکرین اصل علیت کدام مورد را انکار می کنند؟ 

2(تأثیرمشاهداتبرباورها  1(وجودرابطهمیانحوادث
4(تعاقببرخیازحوادثنسبتبههم  3(تأثیرمشاهداتبرباورهایانسان

روان شناسی
)تغییر کلی(- ۲۶۱ هر یک از عبارات زیر در کدام گزینه به درستی بیان شده اند؟ 

الف( بین آن ها رابطه ای دو سویه برقرار است.
ب( »اعتقاد راسخ به بودن یا نبودن چیزی را باور می نامند.« مثالی از این مفهوم است.

ج( این ویژگی نشان می دهد که یافته های به دست آمده از روش علمی، خصوصی و شخصی نیستند.
2(مسئلهونظریه-توصیف-نظامداربودن 1(فرضیهواصل-تبیین-هدفداربودن

4(نظریهواصل-تبیین-تکرارپذیری 3(مسئلهوفرضیه-توصیف-تکرارپذیری
)تغییر کلی(- ۲۶۲ کدام یک از ابیات زیر در رابطه با عوامل مؤثر بر رشد انسان با سایر گزینه ها تفاوت دارد؟ 

1(پرتونیکاننگیردهرکهبنیادشبداست/تربیت،نااهلراچونگردکانبرگنبداست
2(هیچصیقلنکونخواهدکرد/آهنیراکهبدگهرباشد

3(بهآبزمزموکوثرسفیدنتوانکرد/گلیمبختکسیراکهبافتندسیاه
4(گربشیندفرشتهایبادیو/وحشتآموزدوخیانتوریو
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)تغییر کلی(- ۲۶۳ دو خطای ردیابی در هر موقعیتی کدام است؟ 

2(ازدستدادنمحّرکهدفوهشدارکاذب  1(رّددرستوهشدارکاذب

4(ازدستدادنمحّرکهدفواصابت  3(اصابتورّددرست

مریم می خواهد برای مادرش هدیه بخرد، او بین خرید لباس و ظروف آشپزخانه مردد است. به نظر شما کدام روش زیر دستیابی به راه حل  مسئله را - ۲۶۴

)تغییر کلی( تضمین می کند؟ 

1(گلیاپوچبرایخریدلباسیاظروف

2(حدسزدناینکهمادرلباسرابیشتردوستدارد.

3(خریدظروفبراساسنظرشخصیوازرویاحساس

4(بهیادآوردناینموضوعکهمادربرایپختنکیکبهظروفیاحتیاجداردکهقبالًنداشتهاست.

)تغییر جزئی(- ۲۶۵ کدام موضوع زیر بیشتر با اهداف روان شناسی سالمت تطابق دارد؟ 

2(کشفروابطعّلیبینعواملمحیطیوبیماری 1(پیداکردنراههایحذفکاملعواملخطر

4(پیداکردندرمانهایقطعینابهنجارهایروانی 3(بررسینقشسبکهایزندگیوحاالتروانیدرسالمت

)تغییر کلی(- ۲۶۶ ِاسناد استعداد چه ویژگی هایی دارد؟ 

2(ناپایدار-بیرونی-غیرقابلکنترل  1(پایدار-درونی-غیرقابلکنترل

4(ناپایدار-درونی-قابلکنترل  3(پایدار-بیرونی-قابلکنترل

)تغییر کلی(- ۲۶۷ فنون اول و آخر روش پس خبا کدام هستند؟ 

1(پاسخدقیقبهپرسشها-آمادهشدنبرایپاسخبهسؤاالت

2(برداشتکلیازمطالببهوسیلۀپیشخوانی-آزمایشمنظمیادآوریاطالعات

3(پاسخدقیقبهپرسشها-آزمایشمنظمیادآوریاطالعات

4(برداشتکلیازمطالببهوسیلۀپیشخوانی-آمادهشدنبرایپاسخبهسؤاالت

)تغییر کلی(- ۲۶۸ شیوۀ مقابله ای »در انتظار معجزه بودن« با کدام سبک تصمیم گیری، ارتباط بیشتری دارد؟ 

4(اجتنابی 3(تکانشی 2(احساسی 1(وابسته

)تغییر کلی(- ۲۶۹ دومین مرحلۀ شناخت پایه، چه نام دارد و کدام سؤال زیر نشان دهندۀ آن است؟ 

ک-دریافتهایحسیراچگونهانتخابمیکنیم؟ 2(ادرا 1(توجه-دریافتهایحسیراچگونهانتخابمیکنیم؟

4(توجه-دریافتهایحسیانتخابشدهراچگونهتفسیرمیکنیم؟ ک-دریافتهایحسیانتخابشدهراچگونهتفسیرمیکنیم؟ 3(ادرا

)تغییر کلی(- ۲۷۰ علت افزایش تحریک پذیری در نوجوانان چیست و به دلیل وجود این خصیصه امکان دارد بیشتر از کدام نوع سبک تصمیم گیری استفاده نمایند؟ 

2(تغییراتفیزیولوژیکیوهورمونی-وابسته 1(تغییراتشناختیوهیجانی-وابسته

4(تغییراتشناختیوهیجانی-تکانشی 3(تغییراتفیزیولوژیکیوهورمونی-تکانشی

)تغییر کلی(- ۲۷۱ بهترین شیوۀ کنترل اثر گذشت زمان، کدام است؟ 

2(یادگیریعمیق 1(مرورمطالبچندساعتبعدازیادگیری

4(مرورمطالبدهساعتبعدازیادگیری  3(یادگیریبافاصله

)تغییر کلی(- ۲۷۲ نقش لوب آهیانه ای، کدام است؟ 

2(رفتارهایهیجانیوانگیزشی  1(پردازشاطالعاتدیداری

4(پردازشتنی-حرکتی  3(تکلموکنترلحرکاتظریف

)تغییر کلی(- ۲۷۳ آزمایش بر روی سگ ها در رابطه با تشخیص بین دایره و بیضی برای نشان دادن کدام حالت عاطفی ناخوشایند بوده است؟ 

4(درماندگیآموختهشده 3(فشارروانی 2(تعارض کامی 1(نا

)تغییر کلی(- ۲۷۴ کودکان در چه سنی عالقه مندند در کنار یکدیگر باشند، ولی به تنهایی بازی کنند؟ 

4(5یا6سالگی 3(8ماهگی 2(4یا5سالگی 1(2تا3ماهگی
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)تغییر کلی(- ۱۹ همۀ ابیات، به جز بیت  با ابیات زیر قرابت معنایی دارند. 

»جهـــل و بی باکـــی شـــده فـــاش و حالل

پوســـــتین عالم  کـــــرده  واژگونـــــه 

حرام گشـــــته  آزادگـــــی  و  دانـــــش 

رادمـــــردان بنـــــدگان را گشـــــته رام«

ــگان ــ ــ ــ ــن فرزان ــ ــ ــ ــت آیی ــ ــ ــ ــان گش ــ ــ ــ 1( نه
ــــــــد ــــــــی ارجمن ــــــــد، جادوی ــــــــوار ش ــــــــر خ 2( هن
3( بـــه یـــزدان هـــر آن کـــس کـــه شـــد ناســـپاس

ــــــــوان دراز  ــــــــت دی ــــــــدی دس ــــــــر ب ــــــــده ب 4( ش

ــگان ــ ــ ــ ــ ــام دیوان ــ ــ ــ ــ ــد ن ــ ــ ــ ــ ــده ش ــ ــ ــ ــ گن پرا
ــد ــ ــ ــ ــ ــکارا گزن ــ ــ ــ ــ ــتی، آش ــ ــ ــ ــ ــان راس ــ ــ ــ ــ نه
بـــه دلْـــش انـــدر آیـــد ز هـــر ســـو هـــراس
ــــــــه راز ــــــــز ب ــــــــخن ج ــــــــودی س ــــــــی نب ز نیک

)تغییر کلی(- ۲۰ جملۀ »در دنیا همۀ دل تنگی ها از دل نهادگی بر این عالم است.« با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟ 

ــــــــــت ــــــــــار از دوس ــــــــــت زینه ــــــــــد دوس 1( نکن
ــت ــ ــ ــ ــ ــم اس ــ ــ ــ ــ ــه، فراوان غ ــ ــ ــ ــ 2( فراوان خزین
ــــــر ــــــس مگی ــــــم ک ــــــی، ک ــــــود نخواه ــــــمِ خ 3( ک
ــر ــ ــ ــ ــ ــر و رادت ــ ــ ــ ــ ــی کاو فروتن ت ــ ــ ــ ــ 4( کس

ــــــت ـــر اوســــ ـــ ـــه خاطــــ ـــ ـــر آن چــــ ـــ ـــادم بــــ ـــ دل نهــــ
کـــم اســـت انـــُده آن را کـــه دنیـــا کـــم اســـت
ــر ــ ــ ــ ــ ــز ممی ــ ــ ــ ــ ــــی را و هرگ ــ ــ ــ ــران کس ــ ــ ــ ــ َممی
دل دوســــــــــتانش بــــــــــدو شــــــــــادتر

گر یکی به من گویی، هزار بشنوی. موالنا روی به - ۲۱ مفهوم عبارت »در گذر از کویی، یک روز دو تن را در حال نزاع دید. یکی به دیگری پرخاش می کرد که ا

)تغییر کلی( گر هزار گویی، یکی هم نشنوی.« با همۀ ابیات، به استثنای بیت  متناسب است.  آن دیگری کرد و گفت: هرچه خواهی به من گوی که ا

1( حلــــــــــم پیــــــــــش آور بــــــــــه هنــــــــــگام غضــــــــــب
2( لنگـــر حلـــم تـــو ای کشـــتی توفیـــق کجاســـت
ــم ــ ــ ــۀ حل ــ ــ ــر نکت ــ ــ ــاد گی ــ ــ ــدف ی ــ ــ 3( از ص
4( کــــــم مبــــــاش از درخــــــت ســــــایه فکن

ـــزد رب  ـــ ـــ ـــرم نـ ـــ ـــ ـــول و محـ ـــ ـــ ـــوی مقبـ ـــ ـــ ـــا شـ ـــ ـــ تـ
ــم ــاه آمده ایـ ــرق گنـ ــرم غـ ــر کـ ــن بحـ ــه در ایـ کـ
ــش ــ ــ ــر بخش ــ ــ ــرت گه ــ ــ ــّرد س ــ ــ ــه بُ ــ ــ آن ک
ــش ــ ــ ــر بخش ــ ــ ــد ثم ــ ــ ــنگت زن ــ ــ ــه س ــ ــ هرک

)تغییر کلی(- ۲۲ عبارت »حسودان تنگ نظر و عنودان بدگهر وی را به می و معشوق و لهو و لعب کشیدند.« با همۀ ابیات، به جز بیت  قرابت معنایی دارد. 

ــعادت ــ ــ ــ ــ ــای س ــ ــ ــ ــ ــت کیمی ــ ــ ــ ــ 1( بیاموزم
2( بـــه هجـــران مـــرا ســـهل شـــد دادِن جـــان
ــت ــ ــ ــر راح ــ ــ ــر به ــ ــ ــد مگ ــ ــ ــب نبای ــ ــ 3( مصاح
ـــت ـــ ــ ـــاب اس ـــ ــ ـــر آفت ـــ ــ گ ـــز ا ـــ ــ ـــس بگری ـــ ــ 4( ز ناجن

ز هم صحبــــــت بــــــد جدایــــــی جدایــــــی
ـــی ـــ ــ ـــاران جان ـــ ــ ـــت دوری ز ی ـــ ــ ـــخت اس ـــ ــ ـــه س ـــ ــ ک
ــــــــــه کاری ــــــــــد ب ــــــــــی نیای ــــــــــج بین ــــــــــو زو رن چ
گـــر یـــار خواهـــی تـــو را ســـایه خـــود بـــس، ا

)تغییر کلی(- ۲۳ شاعر در همۀ بیت ها، به جز بیت  به »بی عدالتی و وضع نابسامان دستگاه حکومت« اشاره کرده است. 

1( گفـــت نزدیـــک اســـت والـــی را ســـرای، آن جـــا شـــویم
گـــه نیســـتی کـــز ســـر درافتـــادت کاله 2( گفـــت آ
3( گفـــت مســـتی، زآن ســـبب افتـــان و خیـــزان مـــی روی
ــَرم 4( گفـــت می بایـــد تـــو را تـــا خانـــۀ قاضـــی بَـ

ــت؟ ــار نیسـ ــۀ خّمـ ــا در خانـ ــی از کجـ ــت والـ گفـ
ـــت ـــار نیس ـــی ع ـــد، بی کاله ـــل بای ـــر عق ـــت در س گف
گفـــت جـــرم راه رفتـــن نیســـت، ره همـــوار نیســـت
ـــدار نیســـت ـــح آی، قاضـــی نیمه شـــب بی گفـــت رو، صب

)تغییر کلی( - ۲۴ مفهوم کدام بیت بر »فنای عاشق در وجود معشوق« داللت می کند؟ 

1( چـــون ســـایه کـــه ســـر در قـــدم ســـرو گـــذارد
2( گـــر ســـیل فنـــا گـــرد بـــرآرد ز دو عالـــم
ــــان ــــدۀ پنه ــــک خن ــــه ی ــــت ب ــــح برانگیخ ــــون صب 3( چ
ــــــداز ــــــرده بران ــــــود پ ــــــارۀ خ ــــــروز ز رخس 4( ام

محـــو اســـت ســـراپا بـــه ســـراپای تـــو مـــا را
ــا را ــ ــ ــو م ــ ــ ــودای ت ــ ــ ــیه خانۀ س ــ ــ ــــت س ــ کافی س
ــــــا را ــــــو م ــــــکرخای ت ــــــل ش ــــــدم لع ــــــواب ع از خ
تـــا نقـــد شـــود جّنـــت فـــردای تـــو مـــا را

)تغییر کلی(- ۲۵ کدام  بیت با متن زیر ارتباط معنایی ندارد؟ 

»باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده. پردۀ ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفۀ روزی به خطای منکر نبرد.« 

1( بـــاران کـــه در لطافـــت طبعـــش خـــالف نیســـت
ــت ــ ــ ــ ــاال و پس ــ ــ ــ ــد ب ــ ــ ــ ــن خداون ــ ــ ــ 2( ولیک
ــت ــام اوسـ ــفرۀ عـ ــن سـ ــفره( زمیـ ــم )= سـ 3( ادیـ
ــــــم ــــــر عل ــــــره از بح ــــــی قط ــــــش یک 4( دو کون

ــــــس ــــــوره زار خ ــــــد و در ش ــــــه روی ــــــاغ الل در ب
ــت ــ ــ ــس نبس ــ ــ ــر ک ــ ــ ــان در رزق ب ــ ــ ــه عصی ــ ــ ب
ـــت ـــه دوس ـــمن چ ـــه دش ـــا چ ـــوان یغم ـــن خ ـــر ای ب
ــــــــم ــــــــه حل ــــــــد ب ــــــــرده پوش ــــــــد و پ ــــــــه بین گن
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عربی، زبان قرآن
  عّین األصّح و األدّق في الجواب للترجمة أو التعریب أو المفهوم )۲۶ - ۳۳(:

)تغییر کلی(- ۲۶ جعان أمام الظلم و الظالمین و سینهضون علیهم!«:  »لن یستسلم جنودنا الشُّ

1( سربازان شجاع ما در برابر ظلم و ظالمان تسلیم نخواهند شد و علیه آنان بر خواهند خواست!
2( سربازان شجاع هستند که در برابر ظلم و ظالمان سر تسلیم فرود نمی آورند و ضّد آنان انقالب خواهند کرد!

3( سرباز ما شجاعتش سر فرود نیاوردن در مقابل ستم و ستمگران است و ضد آنان به پا خواهد خواست!
4( سرباز شجاع ماست که در مقابل ستم و ستمگری تسلیم نمی شود و علیه آنان به پای خواهد خواست!

)تغییر کلی(- ۲۷ »یشعر اإلنسان بالتعب في المدن الکبیرة من االزدحام الکثیرة و الحیاة المکّررة!«: 

1( مردم در بالد کبیره از شلوغی فراوان و روزمّرگی زندگی به زحمت می افتند!
2( انسان در شهرهای بزرگ از شلوغی زیاد و زندگی تکراری احساس خستگی می کند!

3( مردم بالد کبیره از سر و صدای زیاد و زندگی مکّرر، به ستوه آمده اند!
4( رنج انسان در شهرهای بزرگ از ازدحام زیاد و تکرار زندگی می باشد!

)تغییر جزئی(- ۲۸ »إّن جسم اإلنسان شيء مجهول و مازال العلماء لم یستطیعوا أن یکتشفوا حقائقه کّلها!«: 

کنون قادر نشده اند به کّل حقایق آن پی ببرند! 1( جسم بشر چیز مبهم و پیچیده ایست که دانشمندان تا
کتشاف کنند! کنون نتوانسته اند واقعّیت های کّلی آن را ا 2( جسم بشر چیز پیچیده ای می باشد و علما تا
3( بدن انسان شیء ناشناخته ایست و دانشمندان تا به حال نتوانسته اند تمام حقایق آن را کشف کنند!

4( بدن انسان شیء مبهمی است که پژوهشگران تا حاال قادر نشده اند به کّل حقایق آن پی ببرند!
)بدون تغییر(- ۲۹ »أعِط الفقیر ما الق بك و بقدِر سخائك، ال بمقداٍر یقنع!«: 

1( به فقرا چیزی عطا کن که خود شایسته اش هستی و مقدار بخششت اجازه می دهد، نه آن اندازه که قانعش کنی!
2( به فقیر آن چه را که الیق تو است و به اندازۀ سخای خویش است عطا کن، نه به قدری که او قانع می شود!

3( به فقیر آن را ببخش که الیقش هستی و به قدر سخاوتت به او عطا کن، نه آن قدر که او را قانع کند!
4( به اندازۀ لیاقت خویش به فقرا ببخش و به اندازۀ سخاوتت عطا کن، نه به اندازۀ قانع شدن وی!

)بدون تغییر(- ۳۰ عّین الخطأ: 

1( یجب علینا أن ندرك قیمة الوقت في جمیع األوقات!: باید ارزش وقت را در همۀ اوقات بفهمیم!
2( أعلمتم أّن أفضل المصاحب في حیاة اإلنسان هو الکتاب!: آیا می دانید که برترین همنشین در زندگی انسان کتاب است!

3( ال تحصل الراحة المطلوبة في المجتمعات البشریّة إاّل بالجهد الکثیر!: راحتی مطلوب در جوامع بشری فقط با تالش بسیار به دست می آید!
کثر الناس قد تعّودوا علی االزدحام و ال یستطیعون أن یجلسوا وحدهم في هدوء!: بیشتر مردم به شلوغی عادت کرده اند و نمی توانند به تنهایی در آرامش بنشینند! 4( أ

)تغییر جزئی(- ۳۱ »علیك أن تلوم أخاك باإلحسان إلیه!« عّین غیر المناسب للمفهوم: 

2( به کسی که به تو بدی کرده نیکی کن! 1( با بداندیش هم نکویی کن!  
4( در عفو لّذتی است که در انتقام نیست! 3( بخشش از بزرگان است!  

)تغییر کلی(- ۳۲ »چهار معلم در طول تحصیل، مرا نسبت به مطالعۀ سه درس مهم تشویق کردند!« 

2( أربع معّلمات تُشّجعني خالل دراساتي إلی مطالعة ثالثة دروس هاّمة! 1( رابع معّلمین رّغبوني حول دراستي إلی قراءة و مطالعة ثالث دروس هاّمة! 
4( یُشّجع أربعة معّلمین في مّدة الّدراسة إلی قراءة ثالثة دروس المهّمة! عتني أربع معلماِت خالل الدراسِة إلی مطالعة ثالثة دروس مهّمة!  3( َشجَّ

)تغییر کلی(- ۳۳ عین الخطأ حسب الحقیقة و الواقع: 

2( إعجاب المرء بنفسه دلیل علی ضعف عقله! 1( المّکار َمن یظّن المکر مفتاح أرزاقه!  
4( لِیطّهر من الحسنات فٌم تخرج منه آیات القرآن! کثر!  3( أغصان األشجار المثمرة تَمیل نحو األرض أ

  ِاقرأ النّص التالي بدّقة، ثّم أجب عن األسئلة )۳۴ - ۴۲( بما یناسب النّص:

یتساءل الصغار دائماً: لماذا یتبعنا القمر عندما نسیر و یتوّقف عندما نتوّقف؟ و األعجب من ذلك أنّه یسیر بنفس السرعة الّتي نسیر بها، فهو یرافقنا في 

السّیارة و في القطار و ...
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)تغییر کلی(- ۷۳ گر بگوییم: »نه در نقشۀ جهان نقص و اشتباهی هست و نه در پیاده کردن آن«، به ترتیب پیام کدام عبارات شریفه را ترسیم کرده ایم؟  ا
اِّن اهلَل یُمسُك الّسماواِت و األرَض اَن تَزوال！ - مَس یَنبَغی لَها اَن تُدرَِك الَقَمَر 1( ！اَل الشَّ

 مَس یَنبَغی لَها اَن تُدرَِك الَقَمَر 2( ！اِّن اهلَل یُمسُك الّسماواِت و األرَض ان تَزوال - ！اَل الشَّ
 مَس یَنبَغی لَها اَن تُدرَِك الَقَمَر ن تَشاُء - ！اَل الشَّ 3( ！تؤتی الُملَك َمن تَشاُء َو تَنزُِع الُملَك ِممَّ
 ن تَشاُء مَس یَنبَغی لَها اَن تُدرَِك الَقَمَر - ！تؤتی الُملَك َمن تَشاُء َو تَنزُِع الُملَك ِممَّ 4( ！اَل الشَّ

گر از ما بپرسند: »شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان ها، چه بازتابی به دنبال دارد؟« پاسخ می دهیم: موجب  می شود و آیۀ شریفۀ  اشاره - ۷۴ ا
)تغییر کلی( به سنت »سبقت رحمت خداوند بر غضب او« است. 

... 1( آشنایی ما با نشانه های عبرت آموز الهی و درک عظمت خالق آن ها - ！من جاء بالحسنة فله عشر امثالها
... 2( تأثیر بسزا در رابطۀ انسان با خود، دیگران، جهان خلقت و خداوند - ！من جاء بالحسنة فله عشر امثالها

... 3( آشنایی ما با نشانه های عبرت آموز الهی و درک عظمت خالق آن ها - ！اَ حَِسَب الّناُس ان یُتْرکوا اَْن یَقولوا آَمّنا
... 4( تأثیر بسزا در رابطۀ انسان با خود، دیگران، جهان خلقت و خداوند - ！اَ حَِسَب الّناُس ان یُتْرکوا اَْن یَقولوا آَمّنا

)تغییر کلی(- ۷۵ استوار کردن پایه های بنیان خانواده که مانع اصلی فساد و تباهی و یکی از مظاهر تمدن اسالمی است، از دقت در کدام مورد مفهوم می گردد؟ 
2( ！و من آیاته ی اَن َخلََق لکم من اَنفسکم ازواجًا لتَسُکُنوا اِلَیها  ... 1( ！َمن آَمَن بالل ّه و الیوم اآلخر و َعِمَل صالًحا

4( ！قل هَْل یستوی الّذیَن یَعلَُموَن َو الّذیَن ال یعلَمون  سوَل َو اُولِی االَمرِ ِمنُکم 3( ！اَطیُعوا الل َّه و اَطیُعوا الرَّ

زبان انگلیسی

Part A: Grammar and Vocabulary

Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words or phrases marked (1), (2), 

(3) and (4). Choose the one word or phrase that best completes the sentence. Then mark your answer sheet.

76- He says he likes people  others to remain hopeful even under the worst conditions.  )تغییر کلی(

1) which encourage  2) which are encouraged 3) who encourage 4) who are encouraged

77- The package contains books and records that  to the library recently.  )تغییر کلی(

1) have been delivered  2) had been delivered 3) have delivered 4) had delivered

78- Mr. Ahmadi must be about sixty,  his wife looks about thirty. )تغییر کلی(

1) if 2) so 3) but 4) or

79- At present, 10,000 meters is  walking competition held in the Olympics.  )تغییر کلی(

1) largest  2) the largest 3) larger 4) the larger

80- We need to do our best to  these animals because they are in danger of extinction.  )تغییر کلی(

1) decide  2) protect 3) provide 4) endanger

81- A large  of money will be awarded to the first winner in this competition.  )تغییر کلی(

1) amount 2) price 3) cost 4) number

82- The book was written in a style  to the age of the children.  )تغییر جزئی(

1) addictive  2) appropriate 3) frequent 4) confident

83- My friend  the local community in order to do charity work.  )تغییر کلی(

1) produced 2) contained 3) joined 4) retired

84- At my school almost everyone plays a sport. These sports  tennis, volleyball, and field hockey.  )تغییر کلی(

1) enable  2) prepare 3) include 4) attemp

85- John is worried about many things at the moment,  his son’s health. )بدون تغییر(

1) primarily  2) emotionally 3) previously 4) fortunately

86- He failed his tests; you should have helped him with his lessons when he  to you.  )تغییر کلی(

1) recognized 2) appreciated 3) advised 4) referred
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ریاضیات
)تغییر کلی(۰ ۱۰۱ x کدام است؟   y xy3 3 3−− −− x باشد، حاصل عبارت y−− == گر1 ا

8 )4  4 )3  2 )2  1 )1
)بدون تغییر(۰ ۱۰۲ ) کدام است؟  ) ( )1 3

4
1 1

12
++

−−
×× −−

−−
x

x x
حاصل عبارت

x
x

+
−
4
2

)4  x
x

−
+
4
2

)3  x
x

−
−
4
2

)2  x
x

+
+
4
2

)1

)تغییر کلی(۰ ۱۰۳ 6 کدام است؟ 
1

1
3

3x
x

x
x−−

++ −− == ریشۀ بزرگ تر معادلۀ
1
2

)4  1
5

)3  − 1
5

)2  −1
2

)1

)بدون تغییر(۰ ۱۰۴ )f کدام است؟  )3 2 6++ f باشد، x x x( ) == −− ++2 6 10 گر ا

6 )4  2 6+ )3  5 )2  4 )1
)بدون تغییر(۰ ۱۰۵ B مشترک هستند. فاصلۀ این دو نقطه، کدام است؟  A و ، در دو نقطۀ y x== ++2 y با منحنی به معادلۀ1 x++ ==3 11 خط به معادلۀ

7 10 )4  8 5 )3  5 10 )2  6 5 )1
)بدون تغییر(۰ ۱۰۶ 5 واحد به سمت باال انتقال می دهیم. معادلۀ منحنی جدید کدام است؟ 

2
f را ۳ واحد به سمت چپ و x x( ) == −− 1

2
2 نمودار تابع

y x x= − + +1
2

3 22 )4  y x x= − − +1
2

3 22 )3  y x x= − − −1
2

3 22 )2  y x x= − + −1
2

3 22 )1

گر ۲۰۰ بذر با فاصله های متناسب کاشته شود، میانگین قیمت محصول برداشتی از هر بذر 9۰۰ تومان پیش بینی شده است. به ازای هر ۰ ۱۰۷ در یک قطعه زمین، ا

)بدون تغییر( یک بذر اضافی که کاشته شود، مبلغ سه تومان از میانگین قیمت محصول برداشتی کم می شود، بیشترین قیمت محصول برداشتی، کدام است؟ 

192500 )4  191500 )3  188500 )2  187500 )1
)تغییر کلی(۰ ۱۰۸ در داده های جدول زیر، اختالف میانه از میانگین کدام است؟ 

2( صفر   1 )1
9 )4   4 )3

)تغییر کلی(۰ ۱۰9 ، b و m کدام است؟  k 10 برابر صفر است. میانگین  1
3

4 5 9k b m−− , , ,/ انحراف معیار داده های 

18 )4  12 )3   10 )2  9 )1
)تغییر کلی(۰ ۱۱۰ در جدول زیر، به جای○ و�، چه ارزش هایی باید قرار دهیم؟ 

 ○ �≡ ≡F T, )1
 ○ �≡ ≡T T, )2
 ○ �≡ ≡F F, )3
 ○ �≡ ≡T F, )4

)تغییر کلی(۰ ۱۱۱ −− کدام است؟  ≤≤ <<3 4x نمودار تابع همانی با دامنۀ

 )2    )1

 )4    )3

داده ها9۷۵۳

فراوانی۵۴۱۲

p q⇔⇔∼qp

F�T

○TF
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)تغییر کلی(- ۱۳۵ با توجه به نمودار روبه رو، که تصویری فرضی از »اقتصاد یک جامعه« را نشان می دهد: 
الف( کدام عضو اقتصادی جامعه مالک عوامل تولیدند؟

ب( یک روش دیگر برای محاسبۀ »تولید کل« جامعه وجود دارد که دارای دو عنوان است؛ این روش کدام است؟
ج( وجوه پرداختی به زمین ، سرمایه و نیروی انسانی چه نام دارد و در چه مسیری از نمودار قرار گرفته است؟

د( اشخاص حقوقی در تصویر اقتصادی جامعه کدام است؟
ه ( وجوه پرداختی برای کاالها و خدمات مربوط به کدام روش محاسبۀ تولید کل است؟

1( الف( بنگاه های اقتصادی ب( روش ذخیره و حفظ ارزش، روش تولید ج( مزد، بهره، سود و اجاره - مسیر )1( 
د( خانوارها ه ( روش درآمدی

2( الف( بنگاه های اقتصادی ب( روش ارزش افزوده، روش تولید ج( مزد، بهای خدمات، سرمایه و اجاره - مسیر )2( 
د( خانوارها ه ( روش هزینه ای

3( الف( خانوارها ب( روش تولید، روش ارزش افزوده ج( مزد، بهای خدمات سرمایه و اجاره - مسیر )2( د( بنگاه های اقتصادی ه ( روش هزینه ای
4( الف( خانوارها ب( روش ذخیره و حفظ ارزش، روش ارزش افزوده ج( مزد، بهره، سود و اجاره - مسیر )2( د( بنگاه های اقتصادی ه ( روش درآمدی

زبان و ادبّیات فارسی )اختصاصی(
)بدون تغییر(- ۱۳۶ در کدام گزینه »استعاره  با ذکر مشّبه« وجود ندارد؟ 

1( آمـــد بهـــار و گفـــت بـــه نرگـــس بـــه خنـــده گل
2( گـــذار کـــن چـــو صبـــا بـــر بنفشـــه زار و ببیـــن
ـــه هـــر شـــبی ـــم و خواهـــم ک ـــه خـــواب بین 3( زلفـــت ب
ـــو ـــم و ت ـــن دان ـــه م ـــوی ک ـــدان  س ـــاد ب ـــرو ای ب 4( ب

ــت زاغ ــی  روی زشـ ــن بـ ــو روشـ ــن و تـ ــم مـ چشـ
کـــــــه از تطـــــــاول زلفـــــــت چـــــــه بی قراران انـــــــد
تعبیـــــــر خواب هـــــــای پریشـــــــان مـــــــن شـــــــوی
ــــو ــــم و ت ــــن دان ــــه م ــــوی ک ــــر آن ک ــــر س ــــه زن ب خیم

)بدون تغییر(- ۱۳۷  آرایه های روبه روی کدام بیت, تماماً درست است؟ 
ـــت ـــه دل می خواس ـــه ای ک ـــان گوش ـــه ام ز جه 1( گرفت
2( بـــه شـــکرخنده درآور, نـــه یقیـــن می دانـــم
ـــش ـــر آت ـــود ب ـــون ع ـــو چ ـــف ت ـــر زل ـــوی س ـــر ب 3( ب
مشکین رســـنش حلقـــۀ  نشـــود  دســـتگیرت   )4

دگـــر: شـــکار  پـــی  از  کنـــم  پهـــن  دام  چـــه 
ــد: ــان درفکنـ ــه گمـ ــن را بـ ــو یقیـ ــان تـ ــه دهـ کـ
می ســـوزم و می ســـازم و بـــاد اســـت به دســـتم:
نشـــوی: زنخـــدان  چـــاه  آن  در  نگونســـار  تـــا 

تشخیص - اسلوب معادله

تناقض -  حس آمیزی

کنایه - اغراق

استعاره - حسن  تعلیل

)بدون تغییر(- ۱۳۸  در بیت »مکن عیبم که می کاهم چو ماه از تاب مهر او / که گر ماهی تب هجرش کشد کوهی شود کاهی« کدام آرایه ها وجود ندارد؟ 
2( استعاره - ایهام - حسن  تعلیل 1( کنایه -  تشبیه - تضاد  

4( ایهام تناسب - تشخیص - مراعات  نظیر 3( اسلوب معادله - تناقض - حس آمیزی 
)تغییر جزئی(- ۱۳۹  ترتیب توالی ابیات زیر بر اساس آرایه های »حسن  تعلیل - ایهام تناسب - تناقض - استعاره  با ذکر مشّبه به - جناس« کدام است؟ 

الف( در دل نـدهـم ره پـس از ایـن مـهـر بـتان را

ب( ز غّمـــازی اســـت مشـــک آخـــر ســـیه روی

ج( گـر دیگـران بـه عیـش و طـرب خّرم اند و شـاد

د( چــو غنچــه بر ســرم از کوی او گذشــت نســیمی

ه ( صحبـــت حـــور نخواهـــم کـــه بُـــَود عیـــن قصـــور  

ـــــم ـــــه نهادی ـــــن خان ـــــر در ای ـــــب او ب ـــــر ل مه

کـــه از صـــد پـــرده بیـــرون می دهـــد بـــوی

مـــا را غـــم نـــگار بـــود مایـــۀ ســـرور

ـــدم ـــوی او بدری ـــه ب ـــن ب ـــر دل خونی ـــرده ب ـــه پ ک

ــردازم ــری پـ ــا دگـ ــر بـ گـ ــو ا ــال تـ ــا خیـ بـ
4( ج - د -  ب - ه - الف 3( ج - ه - ب - الف - د   2( ب - ه - ج - الف - د  1( ب - د - ج - ه - الف 

)تغییر جزئی(- ۱۴۰  ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه های »ایهام - لّف و نشر - اغراق - تشبیه - استعاره  با ذکر مشّبه« کدام است؟ 
الف( جـمع کردن از پـریشـانی حـواس خـویش را

ب( دوش مـــی زد دل دِر وصلـــش کـــه بگشـــاید مگر

ـــران ـــش م ـــیمم ز در خوی ـــو نس ـــان هم چ ج( باغب

د( زلـف مشـکین حلقه اش بر روی گلگون بسـته اند

ه ( روم سـوی چمـن گـر مـن ز آهم می شـود صحرا 

ـــت ـــردن اس ـــدا ک ـــی دام پی ـــد معان ـــی صی از پ

ـــته اند ـــرون بس ـــن در ز بی ـــدا کای ـــد ن از درون آم

ـــت ـــن اس ـــار م ـــو گلن ـــک چ ـــو از اش ـــزار ت کآب گل

مـن ندانـم روز و شـب بـا یک دگـر چون بسـته اند

گـر روم صحـرا ز اشـک مـن چمـن گردد بـه صحرا
4( د - الف - ه -  ج - ب 3( ج - د - ه - الف - ب  2( ج - ه -  ب - الف - د  1( الف - د - ه - ب - ج 

(۱)

(۳)

خدمات و كاالها

(۲)

(۴)

بنگاهها�

اقتصاد�
خاهنوالايرها

توليد عوامل

توليد عوامل بها�

خدمات و كاال بها�
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)تغییر جزئی(- ۱۶۳  بیت »مرنجان دلم را که این مرغ وحشی / ز بامی که برخاست مشکل نشیند« با کدام گزینه تقابل معنایی دارد؟ 
ـــرد ـــز نگی ـــه نی ـــه دان ـــت ب ـــه الف ـــه دام، ک ـــر ب 1( مگ
2( آن کبوتـــــر ز لـــــب بـــــام وفـــــا شـــــد ســـــفری
ــــــی ــــــی رود جای ــــــت نم ــــــر زلف ــــــن از س 3( دل م
4( دل که رنجید از کســـی خرســـند کردن مشـــکل اســـت

کبوتـــری کـــه کشـــد آشـــیان ز گوشـــۀ بامـــی
ــری ــو پـ ــد چـ ــان شـ ــده نهـ ــه دیـ ــم از کارگـ ماهـ
ــر؟ ــ ــ ــای در زنجیـ ــ ــ ــه پـ ــ ــ ــا رود دل دیوانـ ــ ــ کجـ
شیشـــۀ بشکســـته را پیونـــد کـــردن مشـــکل اســـت

)بدون تغییر(- ۱۶۴ گر ابیات زیر را براساس مفاهیم »مناعت طبع - قناعت - خّست - آزمندی« مرتّب کنیم، کدام گزینه درست است؟   ا
جوی زآب  شدن  خواهی  ســـــیراب  چو  الف( 

نــــان ب( وگــــر درنیابــــد کرم پیشــــه 

ج( گـــدا را کنـــد یـــک درم ســـیم ســـیر

ــت ــ ــ ــرد دنیاپرس ــ ــ ــف م ــ ــ ــدر ک ــ ــ د( زر ان

ــروی؟ ــرف آبـــ ــر بـــ ــزی از بهـــ ــرا ریـــ چـــ

ــــر بـــــــود هم چنـــــــان نهـــــــادش توانگـــ

نیم ســـیر ملـــک عجـــم  بـــه  فریـــدون 

ــت ــدر اسـ ــنگ انـ ــه سـ ــرادر بـ ــوز ای بـ هنـ
4( د - ج - ب - الف 3( ب - الف - د - ج  2( الف - ج - د - ب  1( الف - ب - ج - د 

)بدون تغییر(- ۱۶۵  محتوای بیت »با عقل گشتم هم سفر, یک کوچه راه از بی کسی / شد ریشه ریشه دامنم, از خار استدالل ها« با کدام  گزینه متفاوت است؟ 
ره گشـــــای خـــــرد  و  رهنمـــــای  خـــــرد   )1
ــود ــ ــ ــن بـ ــ ــ ــتداللیان چوبیـ ــ ــ ــای اسـ ــ ــ 2( پـ
3( عقـــل دیوانـــه شـــد, آن سلســـلۀ مشـــکین کـــو؟
ــوزی ــق آمـ ــت عشـ ــل آیـ ــر عقـ ــه از دفتـ 4( ای کـ

ــــــرای ــــــر دو س ــــــه ه ــــــرد ب ــــــت گی ــــــرد دس خ
ــــــــود ــــــــن ب ــــــــخت بی تمکی ــــــــن س ــــــــای چوبی پ
دل ز مـــا گوشـــه گرفـــت, ابـــروی دلـــدار کجاســـت؟
ترســـم ایـــن نکتـــه بـــه تحقیـــق ندانـــی دانســـت

عربی، زبان قرآن )اختصاصی(
 عّین األصّح و األدّق في األجوبة للترجمة أو التعریب أو المفهوم )۱۶۶ - ۱۷۱(:

)بدون تغییر(- ۱۶۶ که إاّل بإشارة القلب و موافقة العقل و رضی اإلیمان!«:  »المؤمن یَجعل قلبه ِقبلة لسانه و ال یُحرِّ

1( قلب مؤمن قبله گاه زبان او است که فقط با اشارات قلب و همراهی عقل و رضایت ایمان به حرکت در می آید!
2( قلب مؤمن زبانش را قبله گاه خود قرار می دهد که تنها با اشارۀ قلب و موافقت عقل و راضی بودن ایمان حرکت می کند!

3( مؤمن قلب خود را قبلۀ زبان خود قرار می دهد و فقط با اشارۀ قلب و موافقت عقل و رضایت ایمان آن را حرکت می دهد!
4( مؤمنی که قلب را قبلۀ زبان خود قرار می دهد فقط به اشارۀ  قلب و موافقت عقل و خشنودی ایمان آن را به حرکت درمی آورد!

)بدون تغییر(- ۱۶۷ »ِمن النّاس من یشتغلون بالّلعب في الّدنیا إشتغاالً ینسون مرور العمر!«: 

1( گروهی از مردم هستند که سخت مشغول بازی در دنیا هستند و گذر عمر فراموششان شده است!
2( عّده ای از مردم در دنیا چنان به بازی مشغول می شوند که گذشت عمر را فراموش می کنند!

3( مردمانی هستند که به دنیا آن چنان سرگرمند که گذشتن عمر فراموششان شده است!
4( از میان مردم کسانی که به بازی دنیا مشغولند گذر عمرشان را فراموش می کنند!

)بدون تغییر(- ۱۶۸ »قد عّلمتني الّتجارب أّن االبتعاد عن اآلخرین لیَس صعباً عندما تقترب القلوب بعضها من بعض!«: 

1( تجارب، دوری کردن از دیگران را به من تعلیم داد، آن هنگام که قلب ها به همدیگر نزدیک است!
2( از تجربه ها یاد گرفتم که دوری از دیگران برایم سخت نباشد، وقتی که قلبمان به هم نزدیک است!

3( تجارب یادم دادند که دور شدن از دیگران سخت نیست، وقتی که دل های ما به همدیگر نزدیک شده باشند!
4( تجربه ها به من آموخته است که دوری جستن از دیگران سخت نیست، زمانی که دل ها به یکدیگر نزدیک شوند!

)بدون تغییر(- ۱۶۹ عّین الصحیح: 

1( التوبیخ لم یُِفد إاّل اإلنسان اللَّجوج!: هر توبیخی فقط برای آدم لجباز مفید است!
2( ال حسد في القلب ال یقتل صاحبه!: هیچ حسدی در دل نیست که صاحبش را نمی کشد!

3( وا حسرتا، إنّه یحسب نفَسه عظیماً دائماً!: دریغا، او خود را همیشه بزرگ می پنداشت!
کثر الّذین ال یعملون بما یقولون!: چه بسیارند کسانی که هر آن چه نمی گویند، عمل می کنند! 4( ما أ
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)تغییر کلی(- ۱۸۱ ِب إلی اهلل!«. عّین الصحیح للفراغین:  »إّن العلماء  علی أعمال الخیر لـ  النّاس للتَّقرُّ

4( یحرصوَن / خدمِة 3( یَحرصَن / لخدمةِ  2( یَحُرص / خدمةٍ  1( حرصوا / الخدمةِ 
)تغییر کلی(- ۱۸۲ کید:  عّین التأ

2( أجابت األُّم إِلبنَها: ال تشاور الکّذاب أبداً! 1( َخیُر العبد یذکر اهلل ذکراً کثیراً!  
4( کّل سّر إذا خرج من بین َشخصیِن یَنتِشُر بین الّناس! ر لك الخیر تسخیراً، أینما ُکنَت!  3( أطلُب ِمن اهلل أن یسخِّ

)تغییر کلی(- ۱۸۳ عّین ما لیس فیه اسم التفضیل: 

2( تُعتبر بالدنا من أقدم البالد حضارة و ثقافة! 1( هذا الخطیب کلماته أقوی ِمن اآلَخرین فصاحة! 
4( ！قال إنّي أعلَُم ما ال تعلمون کثر في نفوس الّناس!  3( کان لهذه العوامل تأثیر أ

)تغییر جزئی(- ۱۸۴ عّین ما فیه الّتضاد: 

1( هم یطلبون من أحد أصدقائهم مکاناً جمیالً لسفرهم و یشکرونه شکراً جزیالً!
2( تعّبد الّناس ربّهم تعّبداً صادقاً و تحّسر الّشیطان علی عبادتهم!

3( رأیت الّناس و هم یسمعون کالماً فصیحاً و کان ذلك بسیطاً!
4( ال نُرید إاّل الّنجاح في الّدنیا و الفالح في العقبی!

)تغییر کلی(- ۱۸۵ عّین ما فیه الفعل المجهول: 

ّر یُمِطر ِمن الّسماء! 2( المطر مثل الدُّ 1( الجنوُد یُشاهَدون أمام األعداء کاألسد! 
4( الِعلم مثل المصباح یُنیر الطّریق! 3( الکریم مثل البحر یَجود و یُکرِم!  

تاریخ
بعضی از پژوهشگران احتمال مهاجرت گروه هایی از جمعیت های انسانی به سوی سرزمین ایران را در دوران پارینه سنگی قدیم از کدام نواحی مطرح - ۱۸۶

)تغییر کلی( کردند؟ 

2( شمال شرق فالت ایران، جنوب روسیه در حوالی دریاچۀ آرال 1( آفریقا، آسیای مرکزی، قفقاز و شبه قارۀ هند 
4( آفریقا، جنوب روسیه در حوالی دریاچۀ آرال 3( آسیای مرکزی، قفقاز و شمال شرق فالت ایران 

در پیمان عقبۀ دوم، بزرگان یثرب براساس کدام تعهد با پیامبر)ص(، زمینۀ تاریخی مهاجرت رسول خدا و پیروانش را از مکه به یثرب فراهم کردند؟- ۱۸۷

)بدون تغییر( 2( در کارهای خیر از رسول خدا فرمان برند.  1( فرزندان خود را نکشند.    
4( رسول خدا را در برابر دشمنان یاری دهند.   3( به خداوند شرک نورزند.   

)تغییر جزئی(- ۱۸۸ در دوران خالفت معاویه، فرزند ابوسفیان، کدام مورد به مغیرة بن شعبه نسبت داده شده است؟ 

2( مأمور گرفتن بیعت از امام حسین )ع( برای یزید بود.  1( نخستین فردی بود که ولیعهدی یزید را پذیرفت. 
4( نقش عمده ای در شهادت حجربن عدی از شیعیان راستین داشت. 3( با وعدۀ حکومت بر شهرها به معاویه پیوست. 

)تغییر کلی(- ۱۸۹ در دورۀ سلطنت کدام پادشاه سلجوقی، خواجه نظام الملک توسی مقام وزارت را برعهده داشت؟ 

4( آلب ارسالن  3( سلطان سنجر   2( ملکشاه   1( طغرل  
)تغییر کلی(- ۱۹۰ کتشافی خود در سواحل غربی قارۀ آفریقا چه مسئله ای را دریافتند؟  پرتغالی ها در جریان سفرهای ا

2( می توانند با دور زدن دماغۀ امیدنیک به اقیانوس هند برسند. 1( با فروش برده های آفریقایی می توانند سود هنگفتی کسب کنند. 
4( تعدادی پایگاه تجاری - نظامی در سواحل غربی آفریقا ایجاد کنند. 3( با ذخایر فراوان طال و نقره به قدرت بزرگ در اروپا تبدیل  شوند. 

)بدون تغییر(- ۱۹۱ کاوور از رهبران قیام استقالل طلبانۀ کدام کشور اروپایی در مقابله با دولت مقتدر اتریش بود؟ 

4( دانمارک  3( سوئد   2( ایتالیا   1( فنالند  
)بدون تغییر(- ۱۹۲ کدام مورد، به محمد حسن خان اعتمادالسلطنه در دوران سلطنت ناصرالدین شاه قاجار نسبت داده شده است؟ 

2( نخستین مدارس به دستور وی به سبک جدید در ایران تأسیس گردید.  1( شعبۀ فرعی دارالفنون را در تبریز، با کمک میرزا حسن رشدیه تأسیس کرد. 
4( اولین پایه های آموزش ابتدایی را به سبک امروزی بنا نهاد.  3( با تشکیل دارالترجمه به ریاست وی، فن ترجمه گسترش یافت. 

)تغییر کلی(- ۱۹۳ گذار شد؟  در کدام پیمان بخش هایی از خاک آلمان به فرانسه و لهستان وا

4( پوتسدام 3( ورسای  2( مونیخ  1( یالتا 
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)تغییر جزئی(- ۱۹۴ با کدام اقدام وحشیانۀ مأموران رژیم پهلوی، امام خمینی )ره( تقیه و سکوت را در مقابل ظلم و جور شاه، حرام اعالم کردند؟ 

2( به شهادت رساندن طالب مدرسۀ طالبیۀ اصفهان  1( سرکوب قیام باشکوه 15 خرداد در تهران و شهرستان ها 
4( تهاجم مأموران رژیم به مدرسۀ فیضیۀ قم  ک و خون کشیدن کفن پوشان ورامین  3( به خا

)بدون تغییر(- ۱۹۵ نخستین نهادی که به فرمان امام خمینی )ره( پس از پیروزی انقالب اسالمی تأسیس شد، کدام است؟ 

2( سپاه پاسداران  1( شورای انقالب   
4( کمیتۀ انقالب اسالمی 3( بسیج مستضعفان   

)تغییر جزئی(- ۱۹۶ کدام مورد، از ویژگی های گاه شماری شمسی قمری بابلی بود؟ 

2( این تقویم مبتنی بر فصول طبیعی سال بود.  1( هر سه سال، یک ماه به سال اضافه می کردند. 
4( سال 354 شبانه روز و در سال های کبیسه 355 روز بود.   3( سال را براساس تأسیس حکومت شمارش می کردند.  

)تغییر کلی(- ۱۹۷ برخی از پژوهشگران معتقدند که رواج و رونق کدام علوم تأثیر مهمی بر شکوفایی و گسترش علم تاریخ در یونان باستان داشته است؟ 

2( ادبیات و فلسفه 1( جغرافیا و نجوم  
4( نجوم و فلسفه 3( جغرافیا و ادبیات  

)تغییر کلی(- ۱۹۸ قصیدۀ »نامۀ اهل خراسان« مربوط به اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کدام دوره است؟ 

2( سامانی 1( غزنوی  
4( خوارزمشاهی 3( سلجوقی  

)بدون تغییر(- ۱۹۹ پس از استقرار مشروطیت، کدام نویسنده برای نخستین بار، در تاریخ نویسی به طور گسترده به زندگی مردم و تکاپوی آنان توجه کرد؟ 

2( عباس اقبال آشتیانی   1( رضا قلی خان هدایت   
4( محمدحسن خان اعتمادالسلطنه 3( ناظم االسالم کرمانی   

)تغییر کلی(- ۲۰۰ اساس شیوۀ نوینی که در تاریخ نگاری در دورۀ رنسانس پدید آمد، چه بود؟ 

2( بررسی همۀ ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و هنری گون حوادث تاریخی  1( بررسی و تجزیه و تحلیل علت ها، نتایج و آثار گونا
4( سنجش دقیق منابع، استناد به اسناد و مدارک معتبر و دوری از داستان پردازی 3( استفاده از یافته های علوم و فنون مختلف مانند باستان شناسی 

جغرافیا
)بدون تغییر(- ۲۰۱ کدام موارد در ارتباط با عوامل تأثیرگذار در تنوع آب و هوای ایران مهم هستند؟ 

الف( فاصله از دریا و نفوذ توده های هوا

ب( اختالف در زاویۀ تابش آفتاب و کوهستان ها و جهت آن ها

ج( تنوع پوشش گیاهی، فاصله از دریا و فشار زیاد جنب حاره

د( نفوذ توده های هوا، کوهستان ها و جهت آن ها و تنوع پوشش گیاهی

ه ( تنوع ناهمواری ها، اختالف در زاویۀ تابش آفتاب و فشار زیاد جنب حاره

4( )الف( و )ج( 3( )ج( و )د(  2( )د( و )ه (  1( )الف( و )ب( 
)تغییر کلی(- ۲۰۲ کدام گزینه در ارتباط با هوا در تروپوسفر در حالت عادی درست است؟ 

1( با افزایش ارتفاع از سطح زمین دمای هوا کاهش می یابد.
کن و الیه هوای گرمی در باالی آن قرار می گیرد. 2( هوای سرد و سنگین تر در مجاورت زمین سا

3( با افزایش ارتفاع از سطح زمین دمای هوا افزایش می یابد.
4( در این شرایط حرکت صعودی و جابه جایی هوا صورت نمی گیرد.

)بدون تغییر(- ۲۰۳ عالئم پیش بینی زلزله کدام اند؟ 

1( کاهش لرزش های کوچک زمین در محل های مستعد زلزله - تغییر در سطح آب های زیرزمینی - کمتر شدن فاصلۀ پوستۀ زمین در محل شکستگی ها
2( کاهش لرزش های کوچک زمین در محل های مستعد زلزله - تغییر در سطح آب های زیرزمینی - بیشتر شدن فاصلۀ پوستۀ زمین در محل شکستگی ها
3( افزایش لرزش های کوچک زمین در محل های مستعد زلزله - باال آمدن سطح آب های زیرزمینی - کمتر شدن فاصلۀ پوستۀ زمین در محل شکستگی ها

4( افزایش لرزش های کوچک زمین در محل های مستعد زلزله - پایین آمدن سطح آب های زیرزمینی - بیشتر شدن فاصلۀ پوستۀ زمین در محل شکستگی ها
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)بدون تغییر(- ۲۳۵ به ترتیب هریک از این عبارات، با چه مفاهیمی ارتباط دارند؟ 

- تحسین ایثارگری 

- تفسیر انسان از زندگی و مرگ خود 

- پرداختن به حل مسائل اجتماعی جامعۀ خود در چارچوب بنیان های فرهنگی غرب 

1( فرهنگ واقعی - از عقاید و نمادهای کالن اجتماعی - عملکرد مارکسیسم
2( فرهنگ عمومی - عمیق ترین پدیده های اجتماعی - ویژگی  مارکسیسم

3( فرهنگ آرمانی - پرسش های وجودی انسان - تفکر ناسیونالیسم
4( فرهنگ حق - از سنت های الهی - روش لیبرالیسم

فلسفه و منطق

در مورد تعریف »مصدر« به »کلمه ای که انجام کاری را می رساند.« و »استدالل« به »قضیه ای که به ما شناخت جدیدی ارائه دهد.«، به ترتیب می توان گفت: - ۲۳۶

)بدون تغییر( 2( مانع است و جامع نیست - بی ربط است  1( جامع و مانع نیست - مانع نیست  
4( جامع و مانع نیست - بی ربط است  3( جامع است و مانع نیست - جامع نیست 

)بدون تغییر(- ۲۳۷ کدام مورد بر همۀ مفاهیم کلی صدق می کند؟ 

2( وجود یک مصداق خارجی برای آن محال نیست.  1( می توان مصادیق متعددی برایش فرض کرد.  
4( یا بیش از یک مصداق خارجی دارد یا اصالً فرد خارجی ندارد.  3( مصادیق متعدد - هم خارجی و هم ذهنی - دارد. 

)بدون تغییر(- ۲۳۸ از میان نسبت های چهارگانه، نسبت میان یک نوع خاص و عرض عام همان نوع، شبیه نسبت میان کدام یک از مفاهیم زیر است؟ 

4( قضیه و شرطی 3( تفکر و تصور  2( قیاس و قضیه  1( مجهول و تصور 
)بدون تغییر(- ۲۳۹ کدام یک از قضایا شخصیه است؟ 

2( انسان در پس زبانش پنهان است.  1( کلمات بیانگر تصورات ذهن اند.   
4( مجموعۀ اعداد طبیعی، مجموعۀ اعداد فرد را دربرمی گیرد.  3( مسلمان حضرت محمد را به عنوان خاتم پیامبران باور دارد.  

)بدون تغییر(- ۲۴۰ گر صدق »بعضی غیر الف غیر ب نیست.« را بدانیم، کدام قضیه ضرورتاً صادق است؟  ا

4( هیچ غیر الف غیر ب نیست.  3( بعضی غیر الف غیر ب است.   2( بعضی ب غیر الف است.   1( هر ب غیر الف است.  
هرگاه با توجه به این که سحر و معجزه هر دو خارق عادتند، نتیجه گرفته شود که سحر را نمی توان مغلوب کرد و نیز با دیدن شکل بال های یک پرنده، - ۲۴۱

)بدون تغییر( قدرت تقریبی اوج آن پرنده تعیین شود، به ترتیب از کدام یک از انواع استدالل استفاده شده است؟ 

4( قیاس - برهان انّی 3( تمثیل - تمثیل  2( قیاس - برهان لّمی  1( تمثیل - برهان لّمی 
)بدون تغییر(- ۲۴۲ در هر یک از شکل های اول و دوم و سوم، قیاسی داریم که نتیجۀ آن موجبۀ جزئیه است. کدام عبارت دربارۀ هر سه قیاس درست است؟ 

2( صغرای آن جزئی و کبرا کلی است.  1( کبرای آن جزئیه است.  
4( یکی از مقدمات ضرورتاً جزئیه است.  3( صغرای آن موجبه است.   

)بدون تغییر(- ۲۴۳ کدام عبارت درست است؟ 

1( نتیجه گیری در قیاس باعث می شود که مقدمات - که مجهولند - برای ما معلوم گردند. 
2( در ضرب اول شکل اول، به شرط درستی دو مقدمه، نتیجه به روشنی درون آن دو است. 

3( دو قضیۀ مشکوک در صورتی که به نحو صحیح در ذهن اقتران یابند، نتیجۀ قطعی می دهند. 
4( ارزیابی قواعدی که در دانش منطق بیان شده، بدون استفاده از قواعد منطقی غیرممکن است. 

)بدون تغییر(- ۲۴۴ به ترتیب، »پی بردن به سردی هوا از روی بخار پشت شیشه و پی بردن به بارش با دیدن وضعیت ابرها« هرکدام با استفاده از کدام برهان است؟ 

4( انّی - لّمی 3( لّمی - انّی  2( انّی - انّی  1( لّمی - لّمی 
گر بدانیم که پنج نفر از ثروتمندترین افراد جهان در یک کشور زندگی می کنند و از آن نتیجه بگیریم که مردم آن کشور ثروتمندترین مردم جهان - ۲۴۵ ا

)بدون تغییر( هستند، دچار چه مغالطه ای شده ایم؟  

4( ایهام انعکاس 3( تمثیل ناروا  2( ترکیب  1( تقسیم 
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)بدون تغییر(- ۲۵۷ در کدام مورد، همگی افراد، از متکلمین دنیای اسالم شمرده می شوند؟ 

2( شیخ مفید، فخر رازی، ابوالعباس لوکری 1( فخر رازی، ابن باجه، محمد غزالی  
4( خواجه نصیر الدین طوسی، احمد غزالی، قطب الّدین رازی 3( شیخ مفید، خواجه نصیر الدین طوسی، محمد غزالی 

)بدون تغییر(- ۲۵۸ تعبیر سهروردی از مثل افالطونی کدام است و او جایگاه آن ها را چگونه می داند؟ 

2( انوار مدبر - هم عرض یکدیگر و در میان انوار قاهرند. 1( ارباب انواع - جزء انوار قاهر و در عرض هم اند. 
4( ارباب انواع - پس از نوراالنوار، سراسر قلمرو هستی را پر کرده اند. 3( انوار مدبر - واسطۀ میان انوار قاهره و عالم طبیعت اند. 

)بدون تغییر(- ۲۵۹ براساس اعتقاد به اصالت وجود، آثار مختلف موجودات را بهتر است به کدام مورد استناد دهیم؟ 

4( خود مفهوم وجود 3( حقیقت وجود هر موجود  2( نوع هر موجود  1( مرتبۀ وجودی هر موجود 
)بدون تغییر(- ۲۶۰ کدام مورد، مبنای انکار اصل علیت شمرده می شود؟ 

2( یکی دانستن شناخت با تجربۀ حسی 1( توجه به توالی مکرر برخی از حوادث 
4( توجه به تأثیر مشاهدات در ایجاد عادات ذهنی 3( محدود کردن حوزۀ شناخت به عادات ذهنی 

روان شناسی
)تغییر کلی(- ۲۶۱ کدام یک از ویژگی های زیر به مسئله های علوم انسانی مربوط نمی شود؟ 

2( دارای ابهام هستند. 1( برای حل آن ها اقدامات مشخص و استانداردی نداریم. 
4( موانع ما در این گونه مسائل چندان روشن نیست. گر مراحل را طی کنیم حتماً به هدف می رسیم.  3( ا

)تغییر کلی(- ۲۶۲ علت اینکه کودکان قبل از دبستان، هدایای بزرگ کم ارزش را بر هدایای کوچک پرارزش ترجیح می دهند، در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟ 

1( زیرا کودکان قادر به ظرفیت سازی حافظۀ خود نیستند.
2( به این دلیل که کودکان فایده مندی یک کاال را براساس کیفیت آن می سنجند.

3( زیرا کودکان بر قضاوت ها و استدالل های خود اشراف ندارند.
4( به این دلیل که کودکان براساس ویژگی های حسی و فیزیکی عمل می کنند.

)تغییر کلی(- ۲۶۳ آزمایش ابینگهوس در چه موردی بود؟ 

4( بررسی خطای اضافه کردن 3( اثر گذشت زمان بر فراموشی  2( بررسی شکل گیری حافظۀ کاذب  1( اثر تداخل اطالعات بر فراموشی 
به ترتیب دستگاه فعال ساز شبکه ای، مهم ترین ساختار کدام بخش مغز است، ساختاری که شامل رشته های عصبی است که عالئم را از یک بخش به بخش - ۲۶۴

)تغییر کلی( دیگر مغز منتقل می کند، چه نام دارد و نئوپالسم چیست؟ 

2( پیش مغز - تاالموس - تومور مغزی 1( میان مغز - پل مغزی - تومور مغزی  
4( پیش مغز - پل مغزی - نوعی سکته است. 3( میان مغز - تاالموس - نوعی سکته است. 

)تغییر کلی(- ۲۶۵ باور به ناتوانی در کنترل محیط باعث ایجاد چه حالتی می شود؟ 

4( ابتال به بی خوابی دائمی 3( قطع روابط اجتماعی  2( پرخاشگری افراطی  1( درماندگی آموخته شده 
)تغییر کلی(- ۲۶۶ کدام تعارض زیر با بقیه متفاوت است؟ 

1( انتخاب بین خرید خانۀ  دلخواه یا زندگی در محله ای دور از دوستان و آشنایان
ک 2( انتخاب بین تحمل بیماری یا انجام عمل جراحی خطرنا

3( انتخاب بین شغل آتش نشانی یا پذیرفتن خطرات و عواقب ناشی از شغل
4( انتخاب بین ادامۀ تحصیل یا از  دست دادن شغل

ادامه ندادن تصویر  به همین شکل و تمایل نداشتن به دیدن شکل نقطه چین دایره به صورت دایرۀ کامل نشان دهندۀ نقض کدام - ۲۶۷

)تغییر کلی( اصول گشتالت است؟ 

4( استمرار - تقارب 3( مشابهت - مجاورت  2( استمرار - مجاورت  1( مشابهت - تقارب 
)بدون تغییر(- ۲۶۸ حافظۀ کوتاه مدت در چه شرایطی به حافظۀ بلند مدت تبدیل می شود؟ 

4( به حافظۀ حسی برگردد و جا بیفتد. 3( با تمرین و تکرار همراه شود.  2( مورد توجه یا دقت قرار گیرد.  1( وارد حافظۀ بلند مدت شود. 
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1731-1)2(
1741-1)2(
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1851-1)2(
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2031-1)1(
2041-1)2(
2051-1)3(
2061-1)1(
2071-1)4(
2081-1)2(
2091-1)4(
2101-1)2(
2111-1)3(
2121-1)2(
2131-1)3(
2141-1)2(
2151-1)4(
2161-1)1(
2171-1)2(
2181-1)3(
2191-1)3(
2201-1)1(
2211-1)4(
2221-1)4(
2231-1)2(
2241-1)1(
2251-1)1(
2261-1)2(
2271-1)4(
2281-1)2(
2291-1)3(
2301-1)3(
2311-1)3(
2321-1)1(
2331-1)1(
2341-1)1(
2351-1)4(
2361-1)1(
2371-1)1(
2381-1)4(
2391-1)2(
2401-1)3(

2411-1)1(
2421-1)3(
2431-1)3(
2441-1)1(
2451-1)4(
2461-1)4(
2471-1)2(
2481-1)3(
2491-1)4(
2501-1)2(
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2521-1)3(
2531-1)2(
2541-1)3(
2551-1)4(
2561-1)2(
2571-1)3(
2581-1)1(
2591-1)1(
2601-1)2(
2611-1)3(
2621-1)4(
2631-1)3(
2641-1)1(
2651-1)1(
2661 -1)2(
2671-1)4(
2681-1)3(
2691-1)3(
2701-1)4(
2711-1)4(
2721-1)3(
2731-1)2(
2741-1)1(
2751-1)3(
2761-1)4(
2771-1)3(
2781-1)4(
2791-1)2(
2801-1)4(
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