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 ردیف  مواد امتحانی  تعداد سوال  از شماره تا شماره  زمان پاسخگویی مالحظات

 سوال   75

 دقیقه   72

 1 ریاضی  20 1 20 25

 2 اقتصاد 10 21 30 7

 3 ادبیات فارسی زبان و   25 31 55 25

 4 علوم اجتماعی  20 56 75 15
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باشند، چند  فرزند دوم دختر    5فرزند اول پسر و دقیقاً دو فرزند از    5فرزند از    3فرزندی دقیقاً    10پیشامد آنکه در یک خانواده    -11
 حالت دارد؟ 
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پرتاب   گرید  ۀتاس و دو سک  کیود  ب  4اگر کمتر از  و    گریتاس د  2  ، بود  4از    شتریاگر عدد رو شده ب .کنیممیتاس را پرتاب    کی  -12
 ؟ ردچند عضو دا  شی آزما  ن ینمونه ا  ی فضا.  کنیممی
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ها انتخاب  سپس دو کارت به صورت متوالی و بدون جایگذاری از بین آنکارت نوشته و    5  یرا بر رو  5  و  4و    3و    2و    1اعداد    -13
طوری که رقم دهگان متعلق به کارت اول و رقم یکان متعلق به کارت دوم سازیم بهکرده و با این دو کارت عددی دو رقمی می

 ؟ ارد جمع ارقام عدد حاصل فرد باشدچقدر احتمال دباشد.  
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 ؟دنآخر دختر باشه فرزند س  یا فرزند اول پسر    3چقدر احتمال دارد    ی فرزند  4ۀ خانواد  کیدر    -14
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 ؟نباشد  یگریمربع د  تاس  یک  ۀشدعدد رو  که  در پرتاب دو تاس چقدر احتمال دارد    -15
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 ؟ کدام است  دیایسکه رو ب  3  نکهیسکه احتمال ا   5  زمانهمدر پرتاب    -18
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 ؟شودیم   ی ریگمی ها تصمداده  لیتحل  ۀ ویو ش  گیرینمونه  یچگونگ ،نمونه  ۀدر مورد انداز  مارچرخه آ  های گامدر کدام مرحله از    -19
   ریزیبرنامه ، طرح ودوم( 2 مسئله  قیدق  فیتعر، اول( ۱
 ها  داده لیتحل ، چهارم( ۴   هاداده  یگردآور،  سوم( 3
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 های زیر است؟ کدام گزینه پاسخ درست پرسش  -21
 است؟  نادرستالف(کدام گزینه در رابطه با منابع غیرفعال  

 شود؟ ترین شاخص ارزیابی وضعیت اشتغال کشور چیست و چگونه محاسبه میب( اساسی
 کشور در زیر مرز امکانات تولید قرار گیرد.شود که  ( الف( وجود منابع بیکار سبب می1

 در صد ب( نرخ اشغال ـ از نسبت تعداد شاغل به کل جمعیت فعال کشور ضرب
توانست برای تولید کاال و خدمات استفاده شود اما از  ( الف( در شرایط رکود، اقتصاد دارای منابع بیکاری است که این منابع می2

 شود.ده نمیها برای تولید هیچ چیز استفاآن
 در صد ب( نرخ بیکاری ـ از نسبت تعداد بیکاران به کل جمعیت شاغل کشور ضرب 

 گیرد. ( الف( با کاهش تولید و پدید آمدن رکود، کارگران کمتری مورد نیاز است و سرمایۀ کمتری مورد استفاده قرار می 3
 در صد ضرب ب( نرخ اشتغال ـ از نسبت تعداد بیکاران به کل جمعیت شاغل کشور 

 تواند با استفاده از آن منابع غیرفعال کاال و خدمات زیادی تولید کند. ( الف( وقتی یک اقتصاد منابع غیرفعال دارد نمی4
 در صد ب( نرخ بیکاری ـ از نسبت تعداد بیکاران به کل جمعیت فعال کشور ضرب

 

ها جزء میلیون نفر آن  27سال سن دارند و    15میلیون نفر پایین    10میلیون نفر جمعیت وجود دارد که    60در یک کشور فرضی    -22
 میلیون نفر آن بیکار است. باتوجه به اطالعات داده شده، تعداد افراد شاغل چند نفر است؟   12جمعیت فعال هستند که 

 میلیون نفر  13( 4 میلیون نفر  20( 3 میلیون نفر  10( 2 میلیون نفر  15( 1
 

 یک از انواع بیکاری است؟مربوط به کدامهای زیر  هریک از عبارت  -23

 افتد. بیکاری که هنگام رکود اقتصادی اتفاق می •
 مدت است و در همۀ کشورها وجود دارد.این نوع بیکاری کوتاه •
 های موجود.بیکاری ناشی از عدم تطبیق بین افراد جویای کار و انواع شغل •
 دالیلی رها کرده و به امید یافتن شغلی بهتر در جست و جو هستند.شود که شغل قبلی خود را به  شامل کسانی می •

 ای ـ بیکاری اصطکاکی ـ بیکاری ساختاری ( بیکاری ساختاری ـ بیکاری دوره1
 ای ـ بیکاری اصطکاکی ـ بیکاری ساختاری ـ بیکاری اصطکاکی ( بیکاری دوره2
 ساختاری  ( بیکاری ساختاری ـ بیکاری فصلی ـ بیکاری اصطکاکی ـ بیکاری3
 ای ای ـ بیکاری فصلی ـ بیکاری ساختاری ـ بیکاری دوره( بیکاری دوره4
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 های زیر است؟کدام گزینه مبین پاسخ درست پرسش  -24
 انگیز .......... است. الف( فقر یکی از پیامدهای غم 

 برند. ........... به سر میب( در کل جهان ........... نفر در فقر  
های ج( بسیاری از کشورهای جهان درگیر مسائل مرتبط با فقر و نابرابری هستند، حتی ........... نیز دست به گریبان نابرابری 

 اند.اقتصادی 
 د( عبارت زیر در بردارندۀ کدام مفهوم است؟ 

آل است، برای خانوارهای شهری ناچیز تلقی ایده  »میزانی از سالمت که برای خانوارهای یک ناحیۀ روستایی مطلوب و
 شود.«می

 میلیارد ـ مطلق ج( کشورهای با درآمد باال د( فقر نسبی  1/ 4( الف( بیکاری و رکود ب( 1
 میلیارد ـ نسبی ج( کشورهای توسعه یافته د( فقر مطلق  4/1( الف( بیکاری و تورم ب( 2
 مطلق ج( کشورهای با درآمد باال د( فقر نسبی میلیون ـ  4/1( الف( بیکاری و تورم ب( 3
 میلیون ـ نسبی ج( کشورهای در حال توسعه د( فقر مطلق  1/ 4( الف( بیکاری و رکود ب( 4

 

 دهد باتوجه به آن؛ نمودار مقابل وضعیت بازار نیروی کار را نشان می  -25

 الف( دستمزد و تعداد نیروی کار تعادلی کدام است؟ 
 میزان عرضه و تقاضای نیروی کار چگونه است؟  1500دستمزد  ب( در سطح  

 
 
 
 

 است.  50و میزان تقاضا   150است. ب( میزان عرضه  100و دستمزد تعادلی  1700( الف( تعداد نیروی کار تعادلی 1
 باشد.می 150و میزان تقاضا  50است. ب( میزان عرضه  100و تعداد نیروی کار تعادل  1700( الف( دستمزد تعادلی 2
 باشد.می 150و میزان تقاضا  50است. ب( میزان عرضه  1500و دستمزد تعادلی  100( الف( تعداد نیروی کار تعادلی 3
 باشد. می 50و میزان تقاضا   150است. ب( میزان عرضه  100و تعداد نیروی کار تعادلی  1700( الف( دستمزد تعادلی 4
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 درستی بیان شده است؟ موارد زیر در کدام گزینه بهجواب هریک از   -26
 ای درست در مورد معایب اولین پول رایج در کشورها ذکر شده است؟الف( در کدام گزینه جمله

 ب( مشکالت تهاتر در کدام گزینه ذکر شده است؟ 
 پ( کاالی پرطرفدار در هند و روسیه چه چیزی بود؟ 

 تی بیان شده است؟ درست( کدام مورد دربارۀ پول کاغذی به
( الف( نامناسب بودن این وسیلۀ پرداخت در معامالت با حجم زیاد ب( از بین بردن راه پیشرفت اقتصادی و تجاری پ( صدف و 1

چای ت( سوءاستفاده کردن بعضی صرافان از اعتماد مردم و تعداد زیاد انواع رسیدها و صرافی، اگرچه آشنایی و اعتبارسنجی  
ها برای جلوگیری از رخ دادن این مشکالت، چاپ و نشر اسکناس سبب شد تا حکومت اما  دم ساده کرده بودندها را برای مرآن

 را بر عهده بگیرند.     
( الف( افزایش هزینۀ نگهداری برای پیدا کردن مکانی برای محافظت از این کاالها ب( منحصر کردن راه پیشرفت اقتصادی و  2

کردند که  های فلزی، رسیدی صادر می سکه  ازرگانان در معامالت خود به جای پرداختتجاری پ( صدف و چای ت( برخی از ب
 کرد. ها بود و طرف مقابل برمبنای اعتماد این رسیدها را قبول می نشان دهندۀ بدهی آن

ارزش و انتقال    انداز و حفظ ( افزایش هزینۀ نگهداری برای پیدا کردن مکانی برای محافظت از این کاالها ب( نبودن امکان پس3
های فلزی، رسیدی صادر  سکه آن به آینده پ( صدف و پوست سمور ت( برخی از بازرگانان در معامالت خود به جای پرداخت

 کرد. ها بود و طرف مقابل برمبنای اعتماد این رسیدها را قبول میکردند که نشان دهندۀ بدهی آنمی
زمان طرفین به مبادله پ( صدف و پوست ت با حجم زیاد ب( تمایل نداشتن هم ( نامناسب بودن این وسیلۀ پرداخت در معامال 4

سمور ت( سوءاستفاده کردن بعضی صرافان از اعتماد مردم و یا تعداد زیاد انواع رسیدها و صرافی، اگرچه آشنایی و اعتبارسنجی  
خ دادن این مشکالت، چاپ و نشر اسکناس    ها برای جلوگیری ازها را برای مردم ساده کرده بودند اما سبب شد تا حکومتآن

 را بر عهده بگیرند. 
 

 یک از وظایف پول است؟ هریک از عبارات زیر بیانگر کدام  -27
 های بانکیالف( خرید اقساطی و رد و بدل کردن حواله

 های آن گذاری مسکن براساس موقعیت مکانی و سایر ویژگیب( قیمت
 ت مقابله با حوادث غیرمترقبه. سوزی منزل، جهج( بستن قرارداد بیمۀ آتش

 باشد.د( این وظیفۀ پول در روزگار ما بسیار محسوس است و لزوم آن حفظ ارزش پول می
 های آینده ( پرداخت در مبادالت ـ سنجش ارزش ـ حفظ ارزش ـ پرداخت1
 های آینده انداز ـ پرداخت های آینده ـ سنجش ارزش ـ پس( پرداخت2
 انداز مبادالت ـ پرداخت در مبادالت ـ حفظ ارزش ـ پس( پرداخت در 3
 انداز ـ پرداخت در مبادالت های آینده ـ پرداخت در مبادالت ـ پس( پرداخت4

 

مساوی با  1399% ذکر شده باشد، با در نظر گرفتن اینکه میانگین هزینۀ سبد بازار در اوایل سال   23،  1398در سال    Cpiاگر   -28
,223  چه میزان است؟   1398ها در ابتدای سال  تومان بوده است، میانگین سطح عمومی قیمت000

1  ),220000 2  ),178 861  3  ),181 300 4  ),223 000  
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47,ها در ابتدای سال قبلمیانگین سطح عمومی قیمت  -29 تومان ذکر شده است. با در نظر گرفتن اینکه نرخ تورم آن سال نیز 000
 درصد کم بشود، در این صورت:  8درصد باشد، اگر نرخ تورم در سال جدید به طور تقریبی    50الی   20عددی بین  

47,ها در سال جدید کمتر از قیمت( میانگین سطح عمومی  1 تومان است و نرخ تورم به خاطر نبودن اطالعات کافی قابل حساب  000
 کردن نیست.

47,ها در سال جدید بیشتر از ( میانگین سطح عمومی قیمت2  شود نرخ تورم را محاسبه کرد.  تومان شده اما نمی000
 درصد کم شده است. 8ها در سال جدید نسبت به سال قبل حدود طح عمومی قیمت( میانگین س3
47,ها بعد از تعدیل نرخ تورم با نرخ زیاد شدن درآمد مردم تغییری نکرده و همان ( میانگین سطح عمومی قیمت4 تومان ثابت  000

 ماند.  می
 

 ینه جواب مناسبی است؟ های جدول زیر، کدام گزبا در نظر گرفتن داده  -30
 
 
 
 
 
 
 
 

1)Cpi است.  30در کشور هـ % 
2)Cpi در کشور الف بیشتر ازCpi .در کشور ب است 
ها در کشور ج، در ابتدای سال مساوی با  سطح عمومی قیمت  ←کشور ب باشد.    Cpiدر کشور ج مساوی با  Cpi( زمانی که 3

 خواهد بود.  6500
ها در انتهای سال در کشور د مساوی  سطح عمومی قیمت  ←در کشور الف باشد.    Cpiوی با در کشور د مسا  Cpi( زمانی که 4

 خواهد بود. 3850با 
 

 انتهای سال  ابتدای سال  نام کشور 

 2200 2000 الف

 5600 4000 ب

 7200 ؟ ج

 ؟ 3500 د

ـ   7925 6340 ه
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 است؟   خراسانی  سبک  به   متعلق ابیات  کدام   توصیف،  شیوۀ  به   توجه  با  -31
  شود  جم  جام  گل  و   کسری  کاس  الله  چون   برنهد  تاج   جم  و کسری  چو  سر   به  نرگس   ـ  لفا

  تا  دو   و  زار  و   نزار  غم  از  شد  که   عاشقی  چو   ما   به  ودـــنم  رخ   ونهــگبدان  عید  هاللب ـ  

 سائل  اجابت  بود  انــکریم  شرط  که  راـچ    راــم  تو  پی   از  رانم می  که   دیده  کـسرشج ـ  

   شد  خواهد آن  از و راه  ازین   آمد  باغ   به  که    صحبت  شمریدش  غنیمت  تـاس  عزیز   گلد ـ  

 ( الف و ب 4 ( د و ج 3 ( ب و ج 2 ( الف و د 1
 

  است؟   «خراسانی  سبک»  شعر و نثر   ادبی  های ویژگی  به  مربوط زیر  موارد  از  مورد  چند  -32
   .است  ساده   بسیار  ردیف  و  قافیه   - 

  .است عینی  و  محسوس ساده،   طبیعی،  عمدتا    توصیفات   و   گراستواقع  شعر   - 

 . گیرندمی  شکل  دوره   این در  تدریج  به  مثنوی   و بندترکیب  مسمط، هایقالب  - 

 .است رایج  بسیار  دوره  این  شعر  در  ادبی   های آرایه  از استفاده  - 

 رایج است.   قرینه  به   افعال حذف  - 

 ( چهار  4 ( سه 3 ( دو 2 ( یک1
 

   شود؟می  دیده  »خطا«  چند  ادبیات تاریخ  گاه دید  از  ،زیر  متن  در  -33
 های نمونه  از.  شودمی  دیده  هم علمی  نثرهای   گاهی  و  است  دینی  و  تاریخی   حماسی،  بیشتر   سامانی،   دوره  نثرهای   محتوای »

 .« برد  نام   را  ابومنصوری  منثور شاهنامۀ  و التفهیم  بیهقی،   تاریخ  طبری،   تفسیر   ترجمۀ  توانمی نثر،   گونه این  موفق

 ( چهار  4 ( سه 3 ( دو 2 ( یک1
 

   است؟  نادرست  گزینه  کدام   زیر   نثر  به   توجه  با  -34
 بهر  یک   و  باشی  بیدار  بهر  دو  باشد،   ساعت  چهار  و  بیست  شباروزی:  که  اندگفته  چنین  حکما  است،  ایاندازه  را   کاری  هر   اما»

 خویش  روح  و  طیبت  و   بعشرت  ساعت  هشت  و  بود  باید  مشغول  کدخدایی  به  و  تعالی  حق  طاعت  به  ساعت  هشت  و  بخسبی

 و   بیست   ازین  جاهالن  و  شود  آسوده  باشد  گشته  رنجه   ساعت  شانزده  که  اعضاها   تا   آرامیدن،  بباید  ساعت  هشت  و  داشتن   تازه

 .« باشند  بیدار  نیمی  و  بخسبند  نیمی  ساعت  چهار
 . شودمی دیده  متن در  قرینه  به افعال حذف( 2   .است سلجوقی و غزنوی دورۀ  آثار به متعلق  مذکور نثر( 1
   .است مشهود متن در  عربی  لغات  از استفاده ( 4   .است اطناب  با توأم نثر جمالت ( 3

 

   است؟ متفاوت ابیات سایر  با  بیت  کدام  سبک  معشوق،   نوع   توجه  با  -35
   بر نــسیمی آن  و آید دــبلن قد آن تــنع    آن  در  که سرودی معشوق و می با ا خوش ای( 1
 دا ـــپی وـــت رخ  نــحس ذره رــه آیینه  ز    اـاشی همه ز  تابان خورشیدت  وــچ روی  ای( 2
 گــسن و آهن از  رقــمش ملک ان ــسن که    انــج و  دل بر گذرد  چونان تو مژگان  رــتی( 3
   چنبروار  گشت چفته  چنین  که  شد  شکسته     ارـرخس پری آن  زلف  رـمگ خویش قــعش  ز( 4

 

 : جزبه  ، است  شده  اشاره بیداری  عصر   شعر   های مایهدرون  از  یکی   به  ابیات، تمامی  در  -36
   نهد  آزادی پای  در رـــس  دادـــاستب که  تا   تـــگرف   بایدمی رـــشی دهان  از  را ودــخ قـح( 1
   هشیاری  سنگ  ندارد  ناطق  ره خاک نباشد   داری  وطن عالم  این  در  جان  حیات  ای چون چرا( 2
   کرد ردمــم  از داریـــنگاه که رکســـه   وبــــمحب ردمــــم  مـــچش به بود که  یــدان( 3
   ادــــنه درـــ ان  تــــتربی بودش اشـــک   ژادــــن آن تــــاس رــــمفتخ انـــجه دو در ( 4
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 باشد؟می  صحیح  بیداری   دورۀ  نثر   سبک  با  ارتباط در  زیر  موارد  از  مورد  چند  -37
  بوده   نویسندگان  توجّه  مورد  بسیار  همگانی   و   نوین   تربیت  و  تعلیم  کنار   در  که  است  موضوعاتی  جمله  از  زنان  مدنی  حقوق  ـ  لفا

   .است

  .پرداخت آن  به   بسیار  بیداری  دورۀ   داستانی  نثر   که  بود  موضوعاتی از  خرافات  از تنفر  ـ  ب

 ای بسیار مورد توجه قرار گرفت. نیز یکی از موضوعاتی بود که در نثر روزنامه  اجتماعی ـ   طنز سیاسی    ـ  ج

 این  در   بود،   تجددخواهی  و  شکنیسنت  خواهی،آزادی  و   آزادی   مشروطه،  انقالب  به   نزدیک   های سال  در  که   نثر   مایۀ درون  ـ  د

  .یافت  ادامه  هاآن  مطالبه  برای   شدیدتر  لحنی  با  دوره

  آشکار   کاهشی جا بی های پردازیلفظ و  دراز و  دور وصفی هایعبارت   از استفاده   بیداری،  دورۀ نثر هاینوشته  و ها نامه در ـ هـ

  .یافت

 ( دو  4 ( سه 3 ( چهار  2 ( پنج 1
 

  :جزبه  است؛  رفتهن   کار  به  تلمیح   هاگزینه  همۀ  در  -38
 است  کوهکن دست به خشکی  به نه گهر چنین    است  غواص دست  به دریا به نه رــگه چنین ( 1
   دـــندی آدم ر،ــــصب وــمچــه اییـــــکیمی   ریدــآف  قـــح اــــکیمی زارانـــه دــــص( 2
  نـــشیری دـــکن  تلخ هر رـــدلب  آن لب لــلع    بنده  کُنَد  دـــخورشی شیرین آن  قدِ روِـــس( 3
   ما  ادـــارش از پیچد گردن  که  هر ماند گ ـــگن    ایمکرده گوسخن  را آهو چشم  مجنون چو ما ( 4

 

   است؟  تضمین   دارای  بیت  کدام  و  تلمیح  دارای   بیت کدام  ترتیببه  -39
 ای رسیده  طوفان  کشتی   چو  غم  اشک  وز   ایگرفته  آتش   رمنـخ  چو  دل  وزــس  از  ـ  لفا

 اــناوله  و کاسا   ادر  توبه   بود  مشکل  زمی    هامشکل  لـح  میامد الساقی  اــایه یا  اال  ـ  ب

  داند  ریـجوه   شهوار  رــگوه  درــق  که    رسـپ  ائبــص ز  را   رازــشی  حافظ  کمال  ـ  ج

 شودمی  بریده  دست  شد  تو  نظاره  که  هر   تو  روی   قفای  به  جان  دود  همی  فشان   عمر   ـ  د

 ( د و ج 4 ( ب و الف 3 ( د و ب 2 ( الف و ج 1
 

 :جزبه  است؛ شده  اشاره  فارسی  ادبیات روفمع  هایداستان  از  یکی   به  هاگزینه  همۀ  در  -40
  برآید امــخ  کسی  است الــــمح بوته زین    اک ـپ گنه  ز  آدم دــش هند کدۀــآتش ز( 1
 است  ساخته  عنقا  به بالی  و پربی از قاف  کوه    رکشی ــس کمال  با سازگاری  دارد   جنگ ( 2
   راــصح  در خانه حاتم داشت  گدایان ابرام ز    آید برنمی زر  خانة صد   شهریان حرص  به( 3
   رونـب آیدمی رورـــمغ رــس از وتــنخ باد    برون آیدمی  وریـفغف   کاسة  از رـــاگ مو( 4

 

 »موازنه« و آرایه »ترصیع« به کار رفته است؟   آرایه بیت،   چند  در  ترتیب  به  -41
 عذرا  چهرۀ  بسان  صحرا  او  از  ددــخن  همی   وامق  دیدۀ  بسان  گردون   او از  گرید   همی  ـ  لفا

   توست  تــبخ   هــمای  از  نــروش  انــزم    توست  تـتخ  هــپای  از  نــگلش  نــزمی  ـ  ب

ـ توانس  نــبست  هــن  ـ  ج ـ شی  تـــتوانس  نــگفت  نه    رـــکم  زرّین  تـــ   نــسخ  رینـ

  همبر   قضا  با  همتهب  همسایه   رــفخ  با  دلهب   مایه  و  جوهر  را  ادب  پیرایه  و  تاج   را  ردــخ  ـ  د

 بهار  لـوص  شمیم  یاران  به  دــرسی  زانــک   بهار  فصل  مــنسی  بستان  ز  وزید  انــچن  ـ  هـ

 دو    ـ( سه 4 دو  ـ ( دو 3 یک ـ( چهار 2 یک ـ( سه 1
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 : جزبه  ، است  درست  هاگزینه  همۀ  رویبهرو  در  ذکرشده  آرایۀ  -42
 ( تلمیح)  را اـــچلیپ شکل  رخ ازد ـــس آن از  زلفش رـــس    گیسو آن در  دل  مسیح  چندین آویخته دار  به( 1
 ( یـآرایواژه)  کرد ازــــنیبی گل تـــصحب  ز مـــگل بوی    تــنیس احتیاج  ال ـــوص به را  خیال تــمس( 2
 « )تضمین(  شهریارا  خوشست چه گفتن  دوست  به دل  غم    بــش دل در  که: » بشنو حق با رغــم نوای ز( 3
 (وازنهــم)  دریا تو عـــطب شــــپی به ایدـــنم رهــــقط    ردونــــگ تو درـــق  بـــجن به ایدــنم ذرّه ( 4

 

 آرایی و مراعات نظیر«، همگی به کار رفته است؟ »تضمین، واژه  هایآرایه  بیت  کدام  در  -43
   زدند خانه این در بر ادب قفل عارفان     نشد  باز غزل به خوش دهنی   حافظ دــبع( 1
 تـاس یاری   سر منت با  اگر بلبل بنال    شنوم می خواجه آواز زلــغ این  ازــس به( 2
   جان درگاه بر تـاس ردهــپ انـزب این   انــزب رـــزی  در تـــاس ىـــمخف  آدمى ( 3
 نیست  ما جانب از گنه  بودن تو همراه    نشینان گوشه  از  بردمی دل  تو چشم چون( 4

 

 کدام بیت حاصل تکرار چهاربارۀ »مفتعلن« است؟   -44
 ای چون زعفران با چشم تر آید گوا با چهره ا  ـدو و آشنــد عـا تا صــوبی کن بیـوی خــ( دع1
 صد طربست در طرب جان ز خود رهیده را   ( هر که بود در این طلب بس عجبست و بوالعجب  2
 ن که راست  ـ اه به تعییـــق ابر تن مــدر تُتُ ه زد  ـــاپی کــرخ پیــاب چــــش رخ آفتـــ( پی3
   دشـهر که در این موج فتد تا لب دریا کش ت نرهی  ـــی تا به قیامـــوی نهــ( پای در این ج4

 

 هجایی کدام بیت متفاوت است؟عالمت    -45
 ا  ـرام مــخ ز آب حــنان حالل شی  رفه ای نبرد روز بازخواست  ــ( ترسم که ص1
 پیداست نگارا که بلند است جنابت   ردم نشنیدی  ــاد که کـه و فریــر نالــ( ه2
 تـدر عرصه خیال که آمد کدام رف  ودی  ـکه ندانم ز بیخانـچن( مستم کن آن3
 م تو را  ـ یک جا فدای قامت رعنا کن  ه گر به قیامت به من دهند  ( طوبی و سدر4

 

 ؟است  نادرستعالمت هجایی کدام بیت    -46
 د ــر آیــل به بـاخ گز و ش ود سباغ شـب   ر خواه که آخر  ـق تو عمــ( بلبل عاش1

( -⋃⋃ -  -  ⋃ -  ⋃  - ⋃ ⋃  - - ) 
   تـبانگ و فریاد برآری که مسلمانی نیس   ( ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند 2

(⋃⋃ -  -  ⋃ ⋃ -  -  ⋃ ⋃ -  -  ⋃ ⋃  - ) 
 د  نس پَری مَــگس دیــف ــر نــــ ز بـــنی   دی  ـش نپسنـس خویـر چه بر نف ـ( ه3

( -⋃ -  -  ⋃ ⋃ ⋃  -  -  - ) 
  ورـــردای گــردن و ف ــم از مـلــاف ــغ   م به زور  ــانـد ستــان چنــ( مال کس4

( -⋃⋃ -  ⋃ ⋃ ⋃ -  ⋃  - ) 
 

 های آوایی »همسان دولختی« است؟ کدام بیت دارای پایه  -47
 رم  ـاتش نچــر ز نبــمن گر ــدارد ســل نــعق  ر به مهش دل ندهم  ــد دل من گــده نباشـ( زن1
 زون  ــای هر مَنَت هفتاد من اکنون کَهی از تو ف  ( این باغ من آن خان من این آن من آن آن من  2
 ون  ـامـدم هــکشاال وان میــدم بــکشاین می ( یک گوش به دست این یک گوش به دست آن  3
 افشان خوش سیماست این  سیمماه  رشک جان اب  ـون آفتــد چــکنا را میــهابش رویــ( آفت4
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 است؟   نادرستبا توجّه به بیت زیر، دادۀ کدام گزینه    -48
 «حقیقت به از آنیچون نیک بدیدم به   گفتند خالیق که تویی یوسف ثانی »

 بندی هجایی کرد، صورت تقسیمتوان به دو ( بیت را می1
 . ای دو تلفظی وجود دارد که هرگونه تلفظ شود تأثیری در وزن ندارد( در مصراع دوم واژه2
 توان برای رکن اوّل مصراع اول دو وزن قائل شد.  ( می3
 بار از اختیار زبانی بهره برد. ( شاعر در سرودن این بیت یک 4

 

« سروده شده است و در مصراع اوّل آن از »حذف همزه« سه بار -  ⋃  -  ⋃  -   -  ⋃ ⋃  -  ⋃  -  ⋃  -  -کدام بیت منطبق با »  -49
 استفاده شده است؟

 ت  ــــر اســش اهلل اکبــه منبعـا کــتا آب م فرق است از آب خضر که ظلمات جای او است  ( 1
 ت ـــاز اســـرا بر در او روی نی ــزان رو که م ت ـــاز اســده بــک ــــه در میـه هلل کــمنــال( 2
 ق ندانی دانست  ــه به تحقیــم این نکتــترس وزی  ـق آمــت عشـ ل آیــر عق ـــای که از دفت( 3
 موی است آن میان و ندانم که آن چه موست   ان  ـم از او نشــان و نبینــت آن دهــچ اسـهی( 4

 

 بندی کرد؟ توان به دو صورت دسته های هجایی هر دو بیت کدام گزینه را مینشانه  -50
 دهند و پرواز میـدس تــان قـآشیتا   ان  ــرا هم فرشتگــوق م ــای شـوقتی هم  ـ  لفا

 دید  ــد که چونید مدانید که چنـمدانی چنان گشت و چنین گشت چنان راست نیاید   ـ  ب

 شب است محرم عاشق گواه ناله و زاری  ب تاری ـرس از شــی بپـدانـو نـرا تــاگر م   ـ  ج

 ان ـل مکن با ایشبیا به نزد خویشان دغ ت گل را بفشان ــان درخــال نیکی بنشــنه  ـ  د

ـ ه کســالـز نــج  ـ  هـ  رم ــت محــافـی نیـه کسـز سایـج دم  ـــت همــداشـی نـ

 ب    ـ( ج 4 هـ ـ( ب 3 د   ـ( ج 2 هـ   ـ( الف 1
 

 در کدام گزینه مفهوم مشترک در چهار بیت زیر آمده است؟  -51
 ور راه وفا داری جان در قدمت ریزم   گر قصد جفا داری اینک من و اینک سر »

 زم  ـفرمان برمت جانا بنشینم و برخی  به غمم بنشین یا از سر جان برخیز   گفتی

 ال و تن ــک م ـر ما داری اینـور س  واهی اینک جان و سر ـا خــر م ـر ســگ

 غ و کفن« ـر و تیـک سـایم ایندهـبن  ان تو راست ــی فرم ـر نوازی ور کشــگ

 ( شِکوۀ عاشق 4 بودن عاشق ( تسلیم 3 ( قدرت معشوق  2 ( جفای معشوق  1
 

 مفهوم بیت زیر در کدام بیت تکرار شده است؟   -52
 رویم« یـا م ـم و دریــما ز دریایی                 م  ــرویاال میــم و بـاالییـا ز بــم »

 نقاب  د بیــردیده باشــی گــعبرت   ر ــه آید در نظــارت آنچــن بهـ( زی1
 ح باب ـهمچو شمعت پای تا سر فت   ( سوز عشقی نیست ورنه روشن است  2
 راب ــد شــدانور میــشیشه را انگ   ل اصل خود است  ـرع از بس مایــ( ف 3
 یک عرق پل بر نفس بند ای حباب     ( فرصت از خود گذشتن هم کم است  4

 

 از کدام بیت، مفهوم »مقابل« بیت زیر قابل دریافت است؟   -53
 د«  ـل نشینـت مشکــاســز بامی که برخ                 ی  ــرغ وحشــه این م ـم را کــان دلــمرنج»

 پایان برآر بیــقطره واری چون گهر زین بح ر جمع شد از هر دو عالم فارغی  ـرت گــاطــ( خ1
 ت احسان برآ ـ عرق گامی دو پیش از خجلبی ق ــلـداد خــت امــ ال منّــمـایــردی پــنگ( تا 2
 رده چون دندان برآــتی از پـد نعمــقابل ص ( هر کس اینجا قسمتش در خورد استعداد اوست  3
 و خون از زخم بیدل با لب خندان برآ ــهمچ از  ــاه نیــد از ادبگــرت براننــشیــر به شمــ( گ4
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 کدام بیت با سرودۀ زیر قرابت مفهومی دارد؟   -54
 ام یک گل سرخ / جانمازم چشمه، مهرم نور / دشت سجّادۀ من« من مسلمانم / قبله»

 گرچه من جمعیّت از زلف پریشان یافتم   ف او  ــوای زلــان در هــی شد پریشـ ار جمعـ( ک1
 از این و آن در مجلس جان یافتم  ــکارس ( طبع من چون با طبیعت بعد از ایشان میل کرد  2
 روشن از اسم مبین چون ماه تابان یافتم   ان  ـــن جهـان ایــام در آسم دهـــور آدم دیــ( ن3
 یکی را زنده دل تسبیح گویان یافتم  ر ـه سر رّج سربهـردم تف ــم و کــم گشتــرد عالــ( گ4

 

 بیت زیر قرابت مفهومی دارد؟ همۀ ابیات کدام گزینه با    -55
 و« ـشکند گدای تگوشۀ تاج سلطنت می ون از سر فقر و افتخار ـن که چـق بیــدولت عش»

 م ــایدم زده ــک قــه فلـر نــر سـب م  ـدیـه شـرقـق غــان عشــوفـا به طــت  ـ  الف

 م باال شدم ــالار عــردم غبــای کناله ایی داشت تا بودم خموش ـان با من صفــآسم  ـ  ب

 در آشکارا و نهان ما را عیانی دیگر است  ام ام مهرش به جان ورزیدهتا عین عشقش دیده  ـ  ج

 گرفت ت اکسیر میــرا به قیمــرد م ـگ ان  ــت گوشۀ چشمی به من، جهـق داشـتا عش  ـ  د

 ل ما ـای به ساحریزهاده صدف  ــبود فت رخ کبود ـدیم و چـق تو دریا شــوج عشـز م   ـ  هـ

 ج   ـب   ـ( الف 4 د   ـب   ـ( الف 3 هـ  ـد   ـ( الف 2 هـ  ـج  ـ( ب 1
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 ترتيب مشخص كنيد. های هویتی موارد زیر را بهویژگی  -56
 پرداز بودن«   پرست« و »خيال»درسخوان«، »وطن

 ( اجتماعي، اكتسابي و متغير ـ اجتماعي، انتسابي و ثابت ـ اجتماعي، اكتسابي و متغير  1
 ( فردي، اكتسابي و متغير ـ فردي، اجتماعي و متغير ـ اجتماعيِ، انتسابي و ثابت  2
 ( فردي، اكتسابي و متغير ـ اجتماعي، اكتسابي و متغير ـ فردي، اكتسابي و متغير  3
 ثابت ـ فردي، انتسابي و ثابت ـ فردي، انتسابي و ثابت   ( اجتماعي، انتسابي و 4

 

 اند؟ ترتيب كدامهای »الف«، »ب« و »ج« بهمصداق  -57
 جهان طبيعی  ←الف( جهان نفسانی  

 جهان اجتماعی   ←  ب( جهان طبيعی
 جهان اجتماعی   ←ج( جهان نفسانی  

شود. ـ شدن كرة زمين ميآالت صنعتي باعث گرمها و ماشينهاي جسمي ـ كارخانه( تأثير قواي روحي و رواني در رفع بيماري1
 شود. ترشح بيش از اندازة غدة تيروئيد موجب عصباني شدن فرد مي

در شمال كشور سبب لزوم ساخت شود. ـ بارش شديد باران  از اندازة غدة تيروئيد موجب عصباني شدن انسان مي  ( ترشح بيش2
 گويي، خيانت و ديگر رذايل اخالقي است.  شود. ـ اسالم مانعي براي دروغهاي شيرواني ميهايي با سقفخانه

منطق خشک باعث مهاجرت افراد به مکان  تواند باعث بيماري جسم انسان شود. ـ كمبود آب در  رواني مي  ( افسردگي و اضطراب3
 ها، جوامع و ديگر اجزاي جهان اجتماعي شود.  ها، حکومتتواند باعث تغيير همة انسانسان با تقوا ميـ ان شود.ديگري مي

تواند طبيعت را تهديد كند. ـ هر جهان  ها ميهاي جسمي ـ زندگي اجتماعي انسان( تأثير قواي روحي و جسماني در رفع بيماري4
 سازگار است. اجتماعي با نوعي خاص از هويت اخالقي، رواني افراد

 

 كدام گزینه در ارتباط با عبارات زیر درست بيان شده است؟    -58
 الف( تأثير هویت جهان اجتماعی بر بعد نفسانی هویت 

 ب( ارتباط ميان هویت جهان اجتماعی و دیگر ابعاد هویت 
هاي جهان اجتماعي با هويت جهان ( جهان اجتماعي متجدد با فرد گرايي، دم غنيمت شماري و قناعت سازگار است. ـ عقايد و ارزش1

 كند.  ابري مياجتماعي نابر
( سازگاري هر جهان اجتماعي با نوعي خاص از هويت اخالقي و فراهم كردن زمينة رشد و پيدايش همان هويت كه باعث تضعيف پيدايش  2

 سازگاري دارد. جهان اجتماعي  هاي جهان اجتماعي با هويتشود. ـ عقايد و ارزشها ميو رشد ديگر هويت
هاي متفاوت،  داند ـ عقايد و ارزشاي است كه هر دخل و تصرفي را در طبيعت مجاز ميهاي آن به گونه ( نگاه دنيوي جهان متجدد و ارزش3

 شود.  باعث مواجهة متفاوت با بعد طبيعي و جسماني انسان مي
( جهان اجتماعي متجدد با توكل، رجا و تبرج ناسازگار است. ـ در اين زمينه هر دو جهان اجتماعي دنيوي متجدد و جهان الهي اسالمي در 4

 مقابل هم قرار دارند.  
 

 بودن مشخص كنيد.   نادرستترتيب، عبارت زیر را از حيث درست و  به  -59
هویت اخالقی و روانی افراد سازگار است و زمينة پيدایش و رشد همان هر جهان اجتماعی بنا به هویت خود، با نوع خاصی از  -

 آورد. هویت را فراهم می
های تعيين بخشی از هویت اجتماعی افراد پس از تولد توسط جهان اجتماعی، به معنای آموزش شيوة زندگی، اعتقادات و ارزش -

 هر جامعه است. 
 هاست. ه افراد، نظارت و كنترل بر آنهای جهان اجتماعی بعلت آموزش اعتقادات و ارزش -
 مفهوم انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر به معنای كنترل اجتماعی است.  -

 ( ن ـ د ـ د ـ ن  4 ( د ـ د ـ د ـ ن    3 ( د ـ ن ـ ن ـ ن 2 ( ن ـ ن ـ د ـ ن  1
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 در رابطه با عبارت زیر كدام گزینه صحيح است؟   -60
 ها و هنجارها از طریق كنش اجتماعی پيامد تحقق ارزش -
 علت آموختن شيوة زندگی توسط افراد  -

 تعيين انتظارات و توقعات و كنترل اجتماعي ـ تولد در جهان ساخته شده توسط ديگران    ( 1
 گيري هويت اجتماعي افراد   پذيري و كنترل اجتماعي ـ شکلايجاد جامعه( 2
 نظام اجتماعي خرد وكالن ـ نقش خانواده به عنوان مهم ترين نهاد  تعيين انتظارات و توقعات و (3
 پذيري و كنترل اجتماعي ـ مشاركت در زندگي اجتماعي  ايجاد جامعه( 4

 

 ؟ يستگزینه در ارتباط با »امر به معروف و نهی از منكر« درست نكدام    -61
گويند.  گيرد، كنترل اجتماعي ميهاي كه براي پذيرش جامعه و انطباق افراد با انتظارات جامعه انجام مي( به مجموعه فعاليت1

 اين يکي از فرآيندهايي است كه نقش مهمي در امر به معروف و نهي از منکر دارد.  
ها و  ( مسؤليت برخي مراتب امر به معروف و نهي از منکر بر عهدة عموم مردم جامعه است و برخي مراتب آن، بر عهدة سازمان2

 مؤسسات اجتماعي و غيررسمي است. 
 پذيري و كنترل اجتماعي است. از منکر در جهان اسالم، جامعه( كاركرد )امر به معروف و نهي 3
 ( امر به معروف و نهي از منکر آثار فردي و اجتماعي و نتايج معنوي و دنيوي دارد.  4

 

 شناسی در ارتباط است؟ هر یك از عبارات زیر با كدام یك از مفاهيم جامعه  -62
ها، عقاید و هنجارهای ها از طریق آموزش« و »رفتارهای برخالف ارزشها و عقاید«، »ترویج عقاید و ارزشعمل مطابق با ارزش»

  جامعه«
 ( تشويق ـ تبليغ و اقناع ـ كژروي اجتماعي  1
 رل اجتماعي ـ تنبيه  ( تبليغ و اقناع ـ كنت2
 اجتماعي   پذيري ـ تشويق و مجازات ـ ناهنجاري( جامعه3
 پذيري ـ تبليغ و اقناع  ( تشويق ـ جامعه4

 

 آورد؟ تغييرات هویتی بيرون از چارچوب جامعه چه پيامدهایی را به دنبال می  -63
پيدايش    ←خارج از مرزهاي مقبول فرهنگي  وقوع تغييرات هويتي    ←گيري هويت اجتماعي  ( مؤثر بودن عقايد محوري در شکل1

 نوآوري فرهنگي  
 تشويق و تأييد    ←سازگاري تغييرات با جهان اجتماعي   ←ها گيري هويت در چارچوب عقايد و ارزش( شکل2
 هاي اجتماعي  اضطراب و نگراني ←تعارض فرهنگي  ←( تغييرات هويتي كه از چارچوب جامعه خارج شده است 3
گيري جوامعي كه وضعيت اقتصادي، موقعيت  شکل  ←مندي آن  اعتباري اشراف با معيار فايدهبي   ←گرايي  گ فايده( پيدايش فرهن 4

 كرد. اجتماعي هر كس را معين مي
 

 ؟ دهدنمیكدام گزینه تحرك اجتماعی در جوامع مختلف را به درستی نشان    -64
 تحرك صعودي براي افراد داراي قدرت   ←هاي اقتصادي ( جامعه بر اساس ارزش1
 عدم امکان رأي به قوانين الهي   ←هاي سکوالر و دنيوي ( جامعه بر اساس ارزش2
 تحرك صعودي براي نژاد خاص   ←هاي نژادي ( جامعه بر اساس ارزش3
 هاي دنيوي معنوي و هويت خارج از محدودة ارزش عدم بروز هويت ديني و ←هاي دنيوي ( جامعه بر اساس ارزش4
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 ترتيب، هر یك از موارد زیر با چه مفاهيمی ارتباط دارند؟ به  -65
 های جامعه در تقابل هستند.هایی از زندگی كه با عقاید و ارزشپيدایش شيوه -
 های جهان اجتماعی محدودیت -
 پذیرد. های اجتماعی كه فرد به صورت انفعالی میهویت  -

 تعارض فرهنگي ـ دموكراسي كنترل شده ـ هويت انتسابي ( 1
 هاي جهان اجتماعي  ها و محدوديت( تغيير هويت ـ تحرك اجتماعي صعودي ـ فرصت2
 ( انسداد اجتماعي ـ تعارض فرهنگي ـ تحرك اجتماعي ميان نسلي  3
 ( تعارض فرهنگي ـ دموكراسي كنترل شده ـ هويت اكتسابي  4

 

 دهد؟درستی، نشان میكدام گزینه ارتباط ميان نظم و قواعد اجتماعی را به  -66
 كنند. رعايت ميها براي با هم زندگي كردن، ( قواعدي اجتماعي نتيجة پذيرش نظمي است كه انسان1
كنند و وقتي هر پديدة اجتماعي در جاي خود قرار گرفت، نظم اجتماعي پديد  ها را تعيين مي ( قواعد اجتماعي جاي پديده 2

 آيد.مي
 دهد. ( نظم اجتماعي نحوة رابطه و پيوند ميان قواعد اجتماعي مختلف را توضيح مي3
 شود.گيري قواعد اجتماعي ميديگران و شکلبيني رفتار ( دانستن نظم اجتماعي باعث پيش4

 

 كند؟ ترتيب در درون و بيرون خود ایجاد میدر كدام گزینه به تغييراتی اشاره شده كه یك نظام اجتماعی به  -67
 ( برداشت روزافزون از منابع تجديدناپذير ـ رشد يا كاهش جمعيت  1
     ( رشد يا كاهش جمعيت ـ خاكستري شدن جمعيت در جوامع صنعتي 2
 ( خاكستري شدن جمعيت در جوامع صنعتي ـ برداشت روزافزون از منابع تجديدناپذير 3
 رويه دام ( برداشت روزافزون از منابع تجديد ناپذير ـ از بين رفتن مراتع به دليل چراي بي 4

 

 در كدام گزینه هر دو پدیده »هم تغيير« هستند؟  -68
 تصادي بر افزايش بيکاري در جامعه   ( تأثير حرارت بر انبساط فلزات ـ تأثير ركود اق 1
 ( تأثير ركود اقتصادي بر افزايش بيکاري در جامعه ـ تأثير تغييرات در همبستگي اجتماعي بر انحرافات اجتماعي در يک گروه2
  ( تأثير تغييرات در همبستگي اجتماعي بر انحرافات اجتماعي در يک گروه ـ همراهي يک پديدة طبيعي با تغيير يک پديدة3

 طبيعي ديگر 
 ( همراهي يک پديدة طبيعي با تغيير يک پديدة طبيعي ديگر ـ تأثير واردات بي رويه بر ناتواني اقتصاد در ايجاد شغل 4

 

 شناسی تبيينی« ذكر كرده است؟ كدام گزینه عبارت درستی دربارة »جامعه  -69
شناسي  ترين علم به جامعه، فيزيک را نزديک دانست و از ميان علوم( آگوست كنت روش مطالعة طبيعت و جامعه را يکسان مي1

 دانست. مي
هاي معتبر علم تجربي، ميان دو پديدة مستقل از هم ارتباط ايجاد يا روابط جديدي  شناسي تبييني به كمک روش( در جامعه2

 كند. طرح مي
 دهد.را نشان مي  شناسي تبييني چرايي يک پديدة طبيعي و علت ايجاد و زوال آن پديده ( جامعه3
 گيرد. شناسي تبييني براي بيان چرايي انبساط فلزات در اثر حرارت، از روش تجربي و حس و تجربه كمک مي ( جامعه4

 

 است؟  نادرستاگر جامعه را مانند طبيعت، واقعيتی بيرونی بدانيم كدام مورد    -70
 دهد.  ( تالش ما براي شناخت قوانين آن به هيچ وجه اين قوانين را تغيير نمي1
 توانيم قوانين آن را بشناسيم و اما قادر به تغييرات بنيادين در آن نيستيم.  ( فقط مي2
 كننده، نخواهد بود.( نيازي به افزايش حجم قواعد و قوانين نظارتي، نيروها و ابزارهاي كنترل 3
 .  ( روابط و مناسبات افراد در اين رويکرد، تنها مبتني بر قرارداد، ترس و اجبار است4
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 های نامنظم« درست است؟كدام گزینه دربارة »جنگ  -71
 كند. اي پيروي ميهاي ويژههاي نامنظم مبتني بر آگاهي فرهنگي و جغرافيايي است و از روش( جنگ 1
 دهد. ها تواني فراتر از نظم موجود ميشان به آن ( آشنايي سربازان محلي با جغرافيا و فرهنگ بومي2
كنند بلکه متناسب با موقعيت خاص جغرافيايي  اي را اجرا نمي ريزي شدهگاه نقشه از پيش برنامهنظم هيچهاي نام( سربازان جنگ 3

 كنند.و فرهنگي عمل مي 
 هاي نامنظم براي مقاومت مردم مسلمان آمرلي در برابر داعش استفاده كرد. ( شهيد مصطفي چمران اولين بار از جنگ 4

 

 ؟ نداردداند، به كدام گزینه باور  دیدگاهی كه تاجر رشوه پرداز را یكی از عوامل تداوم مشكالت اداری می  -72
 گذاران و مراجعان است.هاي مديران، كاركنان، قانون( نظام اداري محصول كنش1
 توانند در تغيير و تحول آن نيز نقش داشته باشند. نظام اداري عالوه بر تداوم و تثبيت يک نظام، مي( اجزاء درون يک 2
 ( اگر تاجر سهم خود را براي اصالح ساختار اداري ادا كند و ديگر رشوه نپردازد، امکان دارد اين ساختار تغييري كند. 3
وجود يا تغيير آن اثر گذاريم و از اين جهت فرقي ميان مسئوالن    جا كه عضوي از جامعه هستيم، در حفظ وضع ( همة ما از آن4

 و مديران با سايرين افراد جامعه نيست.
 

 است؟  نادرستهای روش تجربی، كدام گزینه  در مورد محدودیت  -73
 ها را ندارد. ( روش تجربي توان فهم معناي كنش انسان1
 توان با روش تجربي تحليل كرد. ( كنش انسان را نمي2
 وش تجربي قادر به تبيين تفاوت رفتاري انسان در شرايط گوناگون نيست. ( ر3
 گيرد. ( روش تجربي آگاهانه و معنادار بودن كنش انسان را ناديده مي4

 

 درستی اشاره شده است؟در كدام گزینه پيامد رویكرد تبيينی در تحليل كنش انسان، به  -74
 ( ناديده گرفتن اراده و خالقيت انساني ـ تأكيد افراطي بر ساختارهاي اجتماعي    1
 هاي جديد هاي اجتماعي و انديشه( يکسان دانستن نظم اجتماعي و نظم طبيعي ـ سركوب انقالب2
 هاي مورد ـ ناديده گرفتن ارادي بودن كنش اجتماعي ها و ارزش( رعايت نظم با توجه به آرمان 3
 هاي جديد هاي اجتماعي و انديشهه گرفتن اراده و خالقيت انساني ـ سركوب انقالب( ناديد4

 

 باشد؟ زدایی صحيح میكدام گزینه در ارتباط با آشنایی  -75
 جا به علوم انساني راه يافت.كار رفت و از آنزدايي براي فرق گذاشتن ميان زبان رسمي و زبان شاعرانه به( آشنايي1
تري از آن  شوند و آگاهي راحتكنند كه بنا به نيازهاي فردي خود با هر موقعيت اجتماعي آشنا ميمي   شناسان تالش( جامعه2

 كنند.   سازند و براساس آن عمل ميمي
 نگرند تا به ابعاد و اعماق آن نزديک شوند. هاي اجتماعي مي( افراد در زندگي روزمره از ديد خود و براي خود به موقعيت3
كاهند و با ايجاد  ه نيازهاي علمي خود در مواجهه با هر موقعيت اجتماعي معموالً از پيچيدگي و عمق آن موقعيت مي( افراد بنا ب4

 شود. ها ذخيره ميشود و نوعي دانش ابزاري و علمي در دانش عمومي آندانشي ساده و عمل براساس آن منجر به عادت مي
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 ردیف  مواد امتحانی  تعداد سوال  از شماره تا شماره  زمان پاسخگویی مالحظات

 سوال   60

 دقیقه   57

 1 زبان عربی  20 76 95 20

17 
 2 تاریخ  10 96 105

 3 جغرافیا  10 106 115

 4 منطق فلسفه و   20 116 135 20
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1 

جمة أو المفهوم من أو إىل العربية ) ∎∎ ن األنسب للجواب عن التر  ( 84 -  76عي 

76-   ﴿ 
 
 ذلک أمرا

َ
حِدث بعد

ُ
دری لعلَّ هللا ی

َ
فَسه ال ت

َ
لم ن

َ
د ظ

َ
ق
َ
 هللا ف

َ
دود

ُ
 ح

َّ
تعد

َ
 ....  هرکس: ﴾ َمن ی

 دانی شاید خدا پس از آن، پیشامدی نو پدید آورَد. خویشتن ستم کرده است؛ نمیاز حدود خداوند تجاوز کند، به  (1
 دانی کاش خداوند بعد از این، امری نو بوجود آوَرد. فراتر َنهد، به خودش ظلم کرده است و تو نمی   ]پا [از مرزهای الهی   (2

 ز آن پس باعث پدید آمدن پیشامدی شود. دانی شاید خداوند ا به مرزهای خداوند تعدّی کند، خودش ستمکار است؛ نمی  (3
 آورد. دانی که خداوند بعد از آن، امری تازه پدید میاز حدود خداوند تجاوز کند، به خود ظلم کرده است؛ آیا می  (4

 

ریق!«:   -77
ّ
زیم عیل ُمواصلة هذا الط

َ
ضَعف ع

ُ
م ی

َ
غر و ل  بالّریاضة ُمنذ الصِّ

ُ
 »قد ِاهتَممت

 ام در طی کردن این راه تضعیف نشد!ورزش اهتمام ورزیدم و ارادهام به از زمان کودکی (1
 ام را در ادامه دادن این راه ضعیف نکردم!ام و عَزماز زمان بچّگی به ورزش کردن توجّه کرده (2

 ام و اراده من در ادامه دادن این مسیر ضعیف نشده است!از کودکی به ورزش اهتمام ورزیده (3
این مسیر ضعیف بود! ]انتهای[ام در رسیدن به کردم ولی ارادهتوجّه می در کودکی به ورزش (4

 

دها عیل األرض!«:   -78
َ
ُم من ی

ّ
ُ الد نتشر

َ
ة و ت

ّ
بیک بشد

َ
ت ت

َ
ائرة الّصیدلّیة کان

ّ
ت الز

َ
 »عندما دخل

 خانم زائر هنگام ورود به داروخانه، بسیار گریه کرده بود و خون دستش روی زمین پخش شده بود! (1
 کرد!کرد و خون شدیدی را از دستانش روی زمین پخش می خانم زائری که وارد داروخانه شد، به شدّت گریه می (2

 شد!کرد و خون از دستش روی زمین پخش میکه خانم زائر وارد داروخانه شد، شدیداً گریه میهنگامی (3
 کرد! دستش را روی زمین پخش می  کرد و خونوقتی خانم زائر به داروخانه وارد شد، به شدّت گریه می  (4

 

ک الُمخلصون!«:   -79
ُ
 ِمنه عباد

َ
عاذ

َ
 ِبک ِمّما است

ُ
ک الّصالحون و أعوذ

ُ
ک بِه ِعباد

َ
ت  ما سأل

َ
ک خ

ُ
 أسأل

هّم إننّ
َّ
 ... پروردگارا »الل

آورم همانطور که بندگان بااخالصت اند و به تو پناه میات آن را خواستهدرخواستم از تو بهترین چیزی است که بندگان صالح  (1
 اند!پناه آورده ]به تو[
برم از آنچه اند و به تو پناه میات از تو خواستهکنندگان شایستهکنم خوبی آنچه را که عبادتشک از تو درخواست می بی  (2

 پناه بردند! ]به تو[کنندگان وفادارت از آن  عبادت
برم به تو از آنچه بندگان وفادارت از  ات درخواست کردند و پناه میاز تو بندگان شایستهخواهم بهترین چیزی را که  از تو می  (3

 پناه بردند! ]به تو[آن 
به [ات از آن  برم از آنچه بندگان شایستهخواهند و به تو پناه میات از تو میخواهم آنچه را که بهترین بندگان صالحاز تو می  (4

آورند! پناه می ]تو
 

م الُس »  -80
َ
ل
َ
 است

ّ
 من تلك اآلثار ّياح معلوماٍت قّيمة عن المعالم الت

ً
بة

ّ
 خّل

 
طوا صورا

َ
ق
َ
ليل و الت

ّ
دة الد

َ
 !«: اريخّية بُمساع

 های جذابی گرفتند! ها از آن آثار عکسبه گردشگران توسّط راهنما اطّالعات باارزشی درباره بناهای تاریخی داده شد و آن (1

 های جذابی گرفتند!  اطّالعات ارزشمندی از بناهای تاریخی جمع کردند و از آن آثار عکسمسافران به کمک راهنما  (2

 هم چسباندند!های جذاب آن را با راهنمایی بهجهانگردان اطّالعات باارزشی پیرامون آثار تاریخی دریافت کردند و سپس عکس (3

 های جذابی گرفتند! ریافت کردند و از آن آثار عکسگردشگران به کمک راهنما معلومات ارزشمندی از آثار تاریخی د (4
 

ن الّصحیح:   -81  عي ّ

 صدیق  1
ُ
ذی َیدعونی إیل الُهدوء یکون

ّ
 کرد، دوستم باشد!شاید کسی که مرا به آرامش دعوت می  !: ( لعّل ال

 من مناطق الجذب الّسیایّح فی إیران2
ً
ْر قسما

ُ
 کنیم!ایران را ذکر میقسمتی از مناطق دارای جاذبه گردشگری در  !: ( ِلنذک

 ِِلیحی َمرٌض جلدیٌّ فأخذناُه إیل المستوصف3
َ
 برادرم یک بیماری پوستی داشت و او را به درمانگاه بردیم!  : ! ( کان

دائد! 4
ّ
 فی الش

ً
هم بعضا

ُ
ی ُیساعد بعض  المؤمنی 

َ
 ها به یکدیگر کمک کنند!امید است مؤمنان در سختی : ( لیت

 



 

2 
 

2 

ن   -82  : الخطأ عي ّ

نوات! ( 1
َ
حتاُج إیل خمسة عّمال ِلَحفر اِلنفاق و شّق الق

َ
 ها و شکافتن معادن نیاز داریم! به پنج کارگر برای کندن تونل : ن
و أهٌل ِلذلک! 2

ُ
عََط هذه الجوائز القّیمة ِبَمن ه

ُ
 شود!های ارزشمند به کسی که شایسته آن است، داده نمیاین جایزه  : ( ال ت

 تان خارج کند!خواست شما را از میهنگر میدشمن سلطه  د أن ُیخرَجکم من وطنکم!: ( کان العدّو الجّبار ُیری3
یّم! 4

َ
اث العال

قافّیة فی قائمة الت ّ
ّ
سّجِل المناطق الث

ُ
 باید مناطق فرهنگی را در لیست میراث جهانی ثبت کنیم!  : ( ِلن

 «: فرمانده ترسید که مردم پس از مرگش او را به بدی یاد کنند!»  -83

 موته! ( 1
َ
 بالّسّیئات بعد

ُ
اس َیذکرونه

ّ
 الن

ّ
 موِته! 2 اِلمت  َیخاُف أن

َ
اس ِبالّسوء بعد

ّ
 ( خاَف اِلمت  أن َیذکرُه الن

کروُه بعد الموت بالّسوء! 3
َ
اس ذ

ّ
 الن

ّ
و أن

ُ
! 4 ( خوف اِلمت  ه

َ
اس سّیئاته إذا مات

ّ
روا الن

ُ
 ( اِلمت  خاف ِمن أن یذک

 

ن الّصحیح ِلتکمیل   -84  لفراغ: اعي ّ

(  ( ال 1
ّ
ّ و البحر! )الِقط  التر

و یعیُش فی
ُ
ر جسُم .............. ِبالماء و ه

ّ
  یتأث

سّجل2
ُ
لة! )ن

ّ
ح سّیارتنا الُمعط

ّ
ح ِلیک ُیصل

ّ
 ( ( علینا أن .............. بالمصل

3 ) یَ م! )الّسائحی 
َ
جذب .............. ِمن کّل العال

َ
  ( الّصناعات اإلیرانّیة الُمختلفة ت

الت فی الّصیف؟! )إحصاء(( أّی ُمحافظة اخ4
ُ
ـِ .............. الُعط  ل

َ
ت

 ت َ
 

 ∎∎∎  ّ
ن
 اإلعراب و التحلیل الرصف

ن
ن الصحیح ف  (87 -  85)عي ّ

نا هللا﴿   -85
َ
 : ﴾ و لّما رأی المؤمنون األحزاب قالوا هذا ما وعد

ر سالم   -( المؤمنون: اسم 1
ّ
 بالضّمة اسم الفاعل )من باب إفعال(/ فاعل و مرفوع   -جمع مذک

کست   - ( اِلحزاب: اسم 2
ّ
ر   -جمع الت

ّ
 معرب/ مفعول و منصوب بالفتحة  -معّرف بأل   - مذک

ر الغائب   -( وعد: فعل 3
ّ
 الزم/ فعل و مع فاعله »نا« جملة فعلیة -لیس له حرف زائد   -للمفرد المذک

ر  -( هللا: اسم  4
ّ
 معرب/ مفعول و منصوب بالفتحة -معرفه   -مفرد مذک

 

ن و للُعّمال: الجمعة یو   -86 في 
ّ
احة للُموظ  م االستر

ث   -( الجمعة: اسم 1
ّ
سبوع )قبل یوم اِلحد و بعد یوم الخمیس(/ مبتدأ و مرفوع بالضّمة - مفرد مؤن

ُ
 من أّیام اِل

ر  -( یوم: اسم  2
ّ
احة«   -مفرد مذک  معرب/ ختر و مرفوع بالضّمة و مضاف إلیه للمضاف »االست 

: اسم  3 ی فی 
ّ
ر جمع سالم للم -( الُموظ

ّ
 اسم المفعول )من باب تفعیل(/ مجرور بحرف الجّر و مجرور بالکرسة  - ذک

کست    - ( الُعّمال: اسم 4
ّ
 معرب/ للعّمال: جار و مجرور  - معّرف بأل  -اسم الفاعل  -جمع الت

 

ٌّ ُسّّمَ ألفرد:   -87  مملکة الّسوید صبی
ن
 ُولد ف

ر الغائب   -( ُولد: فعل ماض 1
ّ
 لوم/ فعل و فاعلمع -مجّرد ثالنی   - للمفرد المذک

ث  -( مملکة: اسم 2
ّ
 معرب/ مجرور بحرف الجّر و مجرور بالکرسة  -اسم المفعول    -مفرد مؤن

: اسم 3 ّ ر  - ( صبر
ّ
 نکرة/ فاعل و مرفوع بالضّمة - مببی  - مفرد مذک

: فعل ماض 4  مجهول/ فعل و نائب فاعله »ألفرد«  -مزید ثالنی )من باب تفعیل(  - ( ُسیّمَ
 

ن  ◼◼  (95 – 88) المناسب للجواب عن األسئلة التالیةعي ِّ

ن   -88  ضبط حرکات الحروف:  الخطأ عي ّ
ن
 ف

ه الّصعبة! 1
َ
ل أعمال ة و ُسهِّ

ّ
فاد اإلنسان من هذه الماد

َ
  ( فقد است

ِ من أمریکا الُوسَط فی الُمتَحِف! 2
ی  ( رأینا سائَحی 

رَیة! 3
َ
 ماًء ِمن ِبتر هذه الق

َ
حون

ّ
ّل
َ
خَرَج الف

َ
  ( ِاست

ة! ( 4
َ
ن
ِّ
ة: الِمحراُر و الُحبوب الُمَسک

َ
 أعِطبی هذه الَوَرق

 

 



 

3 
 

3 

89-   :
 
ن اسم اإلشارة منصوبا  عي ّ

اِرع! 1
ّ
 الش

َ
  ( جاَء صدیق  بهذه الحبوب من صیدلّیة کانت فی ذلک

 فی مدرستنا! 2
َ
 من جامعة طهران و ُیدّرسون

َ
 ( هؤالء العلماء یتخّرجون

مة الیونسکو هذه الکهوف فی قائ 3
ّ
سّجل ُمنظ

ُ
اث العالیّم! ( ست

  مة الت ّ

سبوع! 4
ُ
 فی کّل أّیام اال

ً
ا  کثت 

ً
عَط تلک البقرات حلیبا

ُ
 ( ت

 

 أّی عبارة کّل األسماء معربة؟  -90
ن
 ف

اح و الّرّمان فی الحدیقة! 1
ّ
ف
ّ
ح المجتهد أشجار الت

ّ
  ( یزرع الفّل

 أفضل و أحسن من العقل! 2
ً
 ( ما قسم هللا لعباده شیئا

  االمتحانّیة حب ّ یوم الجمعة! ( من سیصّحح اِلوراق 3

به! 4
ّ
م لطّل

ّ
عل
ّ
راسة و الت

ّ
م الد

ّ
 ( سّهل هذا المعل

ن ما فیه تشبیه:    -91  عي ّ

ارع! 1
ّ
 فی الش

ً
ه صار مجروحا

ّ
 یلعق جرحه ِلن

ّ
َول العالم فنحن نفتخر بها! 2 ( کان القط

ُ
 إیران ِمن أجمل د

ّ
 ( إن

رستهم! ( یصبح الّرجال ضعفاء عندما یکذبون إیل 3
ُ
 هذه اِلسماک مصابیح ملّونة فی أعماق المحیطات! 4 ا

ّ
 ( کأن

 

ن »من« مرفوعة:   -92  عي ّ

 أحّب عباد هللا إیل هللا من ینفع اآلخرین فی حیاته! 1
ّ
الب حقیبة من جلس عنده فی الّصف! 2 ( إن

ّ
 ( حّرک هذا الط

3 !
ً
ا
ّ
ون إیل من یحّبونهم جد ی أن 4 ( کان هؤالء المؤمنون یست   تشاهدی من یجلس هناک؟( هل تستطیعی 

 

 ما هو المقصود من هذه العبارة؟   -93
ام«

ّ
 هذه األی

ن
نا نقدر أن ننرص مظلویم العالم ف

ّ
 »لعل

 لنا! 1
ً
ی لیس مقدورا ! 2 ( فی هذه اِلّیام نرص المظلومی  ی  ( فی هذه اِلّیام نحن قد نستطیع أن ننرص المظلومی 

 ( نحن ال نرجو أن نقدر عیل نرص مظلویم العالم فی هذه اِلّیام! 4 ( ال مرء یقدر أن ینرص مظلویم العالم فی هذه اِلّیام! 3
 

بعّیة:   -94
ّ
ن عبارة فیها اسم مجرور بالت  عي ّ

ذین یقاتلون فی سبیله المستقیم! 1
ّ
 رّبنا الکریم یحّب ال

ّ
  ( إن

ّبّیة بغریزتها! 2
ّ
 ( تعرف بعض الحیوانات اِلعشاب الط

ها تفرز 3
ّ
ّ ِلن ّ  غدد لسان قَّط سالح طبر

ّ
! ( کأن

ً
 مطّهرا

ً
  سائال

 ( هذه الحبوب مفیدة لمعالجة بعض اِلمراض کالّصداع! 4
 

95-   :
 
 و نفیا

 
قرأ نهیا

ُ
ن فعال یمکن أن ی  عي ّ

 القصائد فی البیت! 1
َ
 ( یا ولدی ال تکتُب دروسک فی المدرسة! 2 ( بنان  ال تنشدن

کم تنسون أنفسکم! 3
ّ
ّ ِلن اس بالتر

ّ
ی قبح بعض 4 ( ال تأمروا الن  اِلعمال و اِلقوال! ( ال تست 
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 دوران قاجار، با توطئه و دسیسۀ درباریان و مخالفان خارجی به سرنوشت مرگ دچار شدند؟   های صدراعظمکدام    -96 
 ( میرزا آقاسی ـ امیرکبیر ۲ آقاخان نوری ـ قائم مقام فراهانی( ۱
 خان سپهساالر ـ قائم مقام فراهانی ( میرزا حسین۴ خان فراهانی ـ میرزا تقی ( قائم مقام فراهانی۳

 

 کار ببندند؟ توانستند به طور کامل و همیشه قدرت استبدادی و اختیارات نامحدود خود را بهبه کدام دلیل شاهان قاجار نمی  -97
 ( نفوذ زنان درباری در شاه و  درون و بیرون دربار ۲ ( ضعف قدرت نظامی ایالت  ۱
 مراجع شیعه  ( نفوذ اجتماعی و دینی روحانیت و ۴ ( کارآمد نبودن نظام اقتصادی کشور  ۳

 

 کارکرد و نقش نیروی نظامی بریگاد قزاق در دوران حکومت قاجار چه بود؟   -98
    الف ـ حفظ مرزها و مقابله با هجوم خارجی

 ب ـ انتقال دانش و تجارب کارشناسان نظامی فرانسه و انگلستان 

 پ ـ نگهبان شاه و خاندان سلطنتی 

 های داخلی  ت ـ خنثی کردن اعتراض

 ث ـ آموزش علوم و فنون جدید به دانشجویان ایرانی در داخل کشور  

 ( پ و ت  ۴ ( ث و ت ۳ ( ب و ث ۲ ( الف و پ ۱
 

 کند؟های زیر به کدام عهدنامۀ دورۀ قاجار اشاره میهر یک از عبارت  -99
 واگذار شد.   روسیه  داغستان و آران به ایاالت ارمنستان،    - 

 ناطقی از سیستان و بلوچستان از ایران جدا شد و ضمیمۀ خاک هندوستان شد.  م   - 

 جدا شدن افغانستان و هرات از ایران   - 
 ـ آخال   ( گلستان ـ ترکمانچای ۲ ـ پاریس   ( گلستان ـ گلداسمیت۱
 کنشتاین ـ مفصل ـ تالبوت ( فین۴ الروم  ـ آخال ـ ارزنۀ ( گلداسمیت ۳

 

 رود؟ های ایران و روسیه به شمار میغاز جنگکدام گزینه به عنوان سرآ   -100
 ها به منطقۀ قفقاز و تصرف گرجستان  ( لشکرکشی روس۱
 ( روی کار آمدن پترکبیر با سیاست تسلط بر سرحدات شمالی ایران و عثمانی  ۲
 ( مشخص نبودن خطوط مرزی ایران و روسیه  ۳
 ها با ایران  های انگلستان و فرانسه در ایران و رقابت تنگاتنگ روس( دخالت۴

 

 است؟  نادرستگزینه دربارۀ اوضاع اجتماعی ایران در عصر قاجار  کدام    -101
 کردند. ی زندگی می و شهر یریعشا ـ  یل یا ،ییروستا  ۀهای گوناگون به سه شیو( اقوام و گروه۱
 کردند.یکار م  مالکان  یدر اراض  دادند که ن زمین تشکیل میبدوافراد  یی را اغلبروستا ت یجمع( ۲
 ( افراد ایالت و عشایر نیز مانند روستاییان تحت ستم مالکان و مأموران مالیاتی حکومت قرار داشتند. ۳
 ی مستقل از حکومت بودند. از نظر مال یوجوهات شرع افتیسبب نظارت بر موقوفات و درروحانیون به  (۴

 

های جدید به ویژه در مقطع ابتدایی در شهرهای مختلف های فرهنگی عصر قاجار برای تأسیس مدرسهشخصیتکدام یک از    -102
 کرد؟ ایران تالش می

 ه یحسن رشد رزایم( ۲ ( امیر کبیر  ۱
 میرزا نصراهلل خان مشیرالدوله (۴ بی خانم استرآبادی ( بی۳

 

  امیرکبیر دارالفنون را با چه هدفی تأسیس کرد؟   -103
 در ایران  تیو ترب م ی سبک و فرهنگ تعل( تغییر  ۲ یخواهتفکر مشروطه ژهیافکار نو به و ( انتشار۱
 ی رانیا ان یبه دانشجو د یآموزش علوم مختلف و فنون جد (۴ مختلف جامعه  یبه فرزندان تمام قشرها یسوادآموز( ۳
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نصب در    ی بزرگ برا   ی هاپرده  دنیکش  هنرمندان نقاش را در تهران گرد آورد و آنها را به   نیتر برجسته  پادشاه قاجار،  کدام  -104 
 ؟ کرد  ق یها تشوکاخ

 شاهمظفرالدین (۴ شاه ( ناصرالدین۳ ( محمدشاه ۲ شاه  ( فتحعلی۱
 

 بناهای عصر قاجار به »بناهای کارت پستالی« معروف شدند؟کدام    -105
 های هنرمندانه و کاربردهای متنوع کاریبناهایی باشکوه و عظمت و کاشی ( ۱
 شدند.( بناهایی که به تقلید از بناهای اروپایی ساخته می۲
 شدند. ها ساخته میها یا تفرجگاههایی که وسط باغ ( تماشاخانه۳
 شدند.بناهای کوچک و تزئینی که با کاربرد تفریحی ساخته می (۴
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 « در شهر یزد است، با کدام عبارت مطابقت بیشتری دارد؟طرح بام تا باممقابل که معرف » تصویر  -106 
 نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند. (1
 دهند. ها شکل میهای انسان( نواحی به فعالیت2
 اند.نواحی مختلفی را به وجود آوردهها ( در سطح زمین، انسان3
 ها هستند. های سیاسی حکومتگیرینواحی تحت تأثیر تصمیم (4

 
 دارد؟ تأکیدیك از ابعاد شهر پایدار   به کداماقدامات زیر به ترتیب    -107

   مبلمان شهری 

   مقابله با وندالیسم شهری 

  گرتوسعه امكانات گردشگری برای جذب گردش 

     فرهنگی  ـ  فرهنگی، اجتماعی ـ  ، اجتماعیزیستمحیط (1
 فرهنگی   ـ اقتصادی، اقتصادی، اجتماعی( 2
 فرهنگی، اقتصادی   ـ فرهنگی، اجتماعی  ـ اجتماعی( 3
 ، اقتصادی زیستمحیطفرهنگی،  ـ  اجتماعی (4

 

 درستي بیان شده است؟ ، کدام عبارت بهمشكالت مسكن نواحي شهریدر رابطه با    -108

  ت.شهرها شکل گرفته اسرشهرها و کالنترتیب در حاشیه و نقاط مختلف بعضی ماد  به نشینی حاشیهو  نشینی زاغه (1

 . و مادرشهرها شکل گرفته است شهرهاکالنترتیب در نقاط مختلف و حاشیه بعضی   به نشینی زاغهو   نشینیحاشیه( 2

 .بعضی شهرهای بزرگ پراکنده شده است ۀه در حاشینوعی اسکان غیررسمی هستند ک نشینی حاشیهو  نشینی زاغه( 3

 . هستند که در نقاط مختلف شهرهای بزرگ پراکنده شده است غیررسمی نوعی اسکان  نشینی زاغهو   نشینیحاشیه( 4
 

 درستي بیان شده است؟روستایي« به  ۀ کدام عبارت، در راستای تحقق اهداف »برنامه توسع  -109
 صنایع کوچک و خدمات گردشگری در روستا   ۀ( توسع2  ( فعال کردن اقتصاد روستا و افزایش سطح زیر کشت  1
 ( افزایش سرمایه و قطع وابستگی به درآمد حاصل از کشاورزی4 های تولیدی و فروش محصوالت در بازار  ( تشکیل تعاونی3

 

از    -110 توسع  هایروشیكي  کارآمد در شهرها  پاسخگوی کدامامكانات    ۀ مدیریت  راهكار  این  مسائل    گردشگری است.  از  یك 
 شهرهای امروز است؟ 

 نشینی حاشیهو  نشینیزاغهکاهش ( 2                    افزایش درآمد و توزیع مناسب آن( 1
 فقر شهری   های اجتماعی وآسیبمقابله با ( 4                             سامان دادن به مشاغل غیررسمی ( 3

 

 کند؟ درستي تكمیل ميگزینه عبارت زیر را بهکدام    -111

 ، ................« رودميآمایش سرزمین انتظار   برنامۀ  در»

 . در اطراف شهرهای بزرگ و پرجمعیت جلوگیری شود  نشینیحاشیهاز افزایش  (1
 .  صورت گیرد اسبمتعادل و من  صورتبهپراکندگی معادن و سایر منابع طبیعی  (2
 . اجتماعی با دید ترکیبی توجه شود ی، فرهنگی واقتصادی، طبیع های جنبه ۀبه هم (3
 . مقابله شود که ناشی از رشد طبیعی جمعیت است،  شهرهاکالنبا افزایش تعداد   (4

 

 اشاره دارند؟ز«  انقالب سب»منفي    های جنبهبه  ها  کدام عبارت  -112

 .شودميباعث کاهش صادرات محصوالت کشاورزی   الف ـ

 دهد.مي خطر فرسایش و ضعیف شدن خاك را افزایش  ب ـ

 .شوداحي روستایي موجب گسترش بیكاری ميدر برخي نو   ج ـ

 .علت گراني، همۀ کشاورزان توانایي مشارکت در آن را ندارند  به  د ـ

  ( ج و د  4 ( ب و ج                     3 ( ب و د                    2 الف و ج                (1
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 شده است؟ اشاره    کدام گزینه به مفهوم فقر روستایيدر    -113 

 . شتر از نواحی شهری استبیفقر  میزان در بسیاری از نواحی روستایی جهان،  (1

 . هستند روروبهروستاییان معموالً با مشکالت اقتصادی و کمبود تجهیزات و خدمات  (2

 .شغلی در مناطق روستایی کمتر از روستاهاست های فرصتو ایجاد   گذاری به سرمایه یلتما  (3

 . درآمد، فصلی و ناکافی است  اینکه   اندوابستهروستاییان عمدتاً به درآمد حاصل از کشاورزی و زراعت  (4
 

 صورت »طرح هادی روستایي و توسط بنیاد مسكن انقالب اسالمي ایران« تهیه و اجرا شده است؟ کدام موارد، به  -114

 ها آموزش بهداشت و پیشگیری از بیماری  ـ  ب                 صنایع تبدیلي کشاورزی  ۀتوسع  ـ  الف

 لم برای روستاها تأمین آب آشامیدني سا  ـ  د بهبود خدمات گردشگری و فراغتي               ـ  ج

 ( ج و د 4           ( ب و د 3 ( الف و ج 2           ( الف و ب1
 

 ؟کندميرا بیان   «عدالت در توسعه» و    «مناطق کشور  ۀهم  هایظرفیت»آمایش سرزمین به   ۀترتیب توجه برنام   کدام گزینه به  -115

ـ در کدام منطقه   .شودمیاز توزیع نامساوی ثروت و سرمایه در برخی مناطق و فقر و محرومیت در مناطق دیگر جلوگیری  (  1
 . توسعه یابد و کدام منطقه برای گسترش بازارها مناسب است باید بخش کشاورزی 

ـ از تمرکز و انبوهی    . ورزی توسعه یابددر کدام مناطق باید به گسترش بازارها اهمیت داد و در کدام منطقه باید بخش کشا(  2 
  .جمعیت در یک یا چند مادرشهر پیشگیری شود

 . شود میمناطق مختلف کشور در نظر گرفته    ۀعمرانی مانند احداث صنایع، نیازهای جمعیتی حال و آیند  هایریزیبرنامهدر  (  3
 .دـ بین مناطق کشور از نظر دسترسی به منابع و امکانات تعادل برقرار شو

ـ بین مناطق کشور از نظر دسترسی به   .شودمیعمومی کشور شناسایی    ۀو تأثیر هر منطقه در پیشرفت و توسع  ها ظرفیت(  4
 .شودمیمنابع و امکانات تعادل برقرار 
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 برسیم.   نتیجهپردازیم تا ................ به یک  در احکام قضایا به مقایسة .................. می  -116 
 ( دو قضیه، ضرورتاا ۲ ( دو قضیه، احتمالا ۱
 ( چند قضیه، ضرورتاا ۴ ( چند قضیه، احتمالا ۳
 

 چرا؟   و  تواند برخوردار باشدهای محصوره )محصورات اربعه(، یک قضیه حداکثر چند نسبت تقابل را میدر قضیه  -117
 های محصوره ندارند.  ها هیچ محدودیتی در قضیهتقابل ـ  ( چهار نسبت۱
 پذیر است.  با رعایت شرایطی امکان ـ  ( چهار نسبت۲
 پذیر است. گاهی چهار نسبت ولی همیشه سه نسبت امکان  ـ ( سه نسبت۳
 دهد.  نیازها اجازة بیشتر را نمیرعایت پیش ـ ( سه نسبت۴
 

 در چه مورد یا مواردی اشتراک دارد؟   قضیة اصلعکس مستویِ متضادِ متناقض »بعضی ب الف است« با    -118
 ( هم در سور و هم در نسبت  ۲ ( فقط در کیف و نسبت ۱
 ( فقط در کم و سور ۴ ( در موضوع و محمول ۳
 

این داشته باشد که همة هندوانههرگاه هندوانه  -119 چه    های من سرخ است، دچارفروشی با سفید بودن یک هندوانه، اصرار بر 
 دهد؟ این امر در کدام تقابل رخ می  و   ای شده استمغالطه

 ( تعریف دوری، متداخل قضیة جزئیه صادق ۱
 پوشی، متداخل تحت تضاد قضیة جزئیة کاذب  قابل چشم استثنای ( ۲
 پوشی، متداخل قضیة جزئیة کاذب  ( استثنای قابل چشم۳
 جزئیة صادق   ( تعریف دوری، متداخل تحت تضاد قضیة۴
 

 ؟ د داشته باشدتوانها را میقضیة »شاگردان کالس کوشا نیستند« کدام نسبت یا نسبت  -120
 ها ( عکس مستوی و تقابل۲ ( تناقض، تداخل و تداخل تحت تضاد ۱
 ( تداخل، تناقض و عکس مستوی ۴ تضاد  ( فقط تضاد و تداخل تحت۳
 

 : با توجه به مربع تقابل موارد زیر را مشخص کنید    -121
 Bدر صورت صدق    Cدرستی و صادق بودن    - 

   Aدر صورت صدق    Cدرستی و صادق بودن    - 

   Bذب  کدر صورت    Aتشخیص ارزش قطعی    - 
 غیرممکن  ( غیرممکن، غیرممکن، ۲ پذیر، غیرممکن پذیر، امکان( امکان۱
 غیرممکن  پذیر، غیرممکن، ( امکان۴   پذیرپذیر، امکانامکان ( غیرممکن، ۳
 

 شود؟ای است که در تبلیغات تجاری زیاد استفاده میای از مغالطهکدام گزینه، نمونه  -122
بینند، رانندگان نیز  کنند که چون خودشان وسایل نقلیه را میهنگام عبور از خیابان گمان میها  ( برخی افراد با لباس تیره، شب۱

 ها را مشاهده کنند.توانند آنمی
 ام و هیچ مشکلی هم پیش نیامده است.( من بارها در این بزرگراه، با سرعت بال حرکت کرده۲
 است. نشدههای انتشارات ما نیز برنده توان فهمید که کتابت« می( از آنجا که »هیچ کتابی در بخش مسابقه، برنده نشده اس۳
 گوید یا دروغ؟( هرگاه شخصی بگوید: »این سخن من دروغ است«، آیا وی راست می۴
 
 
 
 
 
 

B A 

C D 
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 های زیر چگونه است؟ هرگاه قضیة »هر الف ب است« صادق و درست باشد، ارزش قضیه  -123 
 . بعضی ب الف است  - 
 . بعضی الف ب است  - 
 . هیچ ب الف نیست  - 
 . هیچ الف ب نیست  - 
 ( کاذب، صادق، صادق، کاذب  ۲ ( کاذب، کاذب، صادق، صادق ۱
 ( صادق، صادق، صادق، کاذب ۴ ( صادق، صادق، کاذب، کاذب ۳
 

بین موضوع و محمول این دو قضیه، چه   ، هنگامی که از درستی و صدق یک قضیة کلی به درستی یک قضیة جزئی برسیم   -124
 تواند برقرار باشد؟ای میرابطه

 ( فقط نسبت تساوی  ۲ ( تساوی و عموم و خصوص مطلق۱
 وجه خصوص من( تساوی و عموم و ۴ وجه و مطلق( عموم و خصوص من۳
 

 جز .... به  ، های زیر مصداقی از مغالطة ایهام انعکاس هستندگزینه  -125
 ها زن هستند. بعضی حساس ← ( زن حساس است ۱
 هر الف ب است. ←( هر ب الف است  ۲
 بعضی شاعران پسر نیستند.  ←( برخی پسران شاعر نیستند  ۳
 هر اسبی حیوان است.   ←ها اسب هستند ( بعضی حیوان۴
 

 ........... بازتاب درک آن است.............. بوده و واژة    کشف ذهن آدمی از طریق ............. به دنبال    -126
 ( استدلل، روابط علّی و معلولی، چرا ۲ ها، چرا( رابطة علیت، واقعیت۱
 های بنیادین، چیست و چرا( استدلل، پرسش۴ ( رابطة علیت، پاسخ مجهولت، چیست و چرا۳
 

 ای بین واقعیت و علیت برقرار است؟ های فلسفی، چه رابطهبراساس دانسته  -127
 ( هستی و چیستی یک چیز ضرورتاا وابسته به وجود علت و معلول است.۱
 ( تأخر و تقدم علت به معلول، به سبب اولویت ذاتی و زمانی علت به واقعیت است.۲
 قادر به شناخت واقعیت نخواهیم بود.  ،( تا درک و شناختی از رابطة علیت نداشته باشیم۳
 »علیت« است.  از ( نخستین اصل و مبنای شروع هر تحقیق فلسفی، پذیرش واقعیت است لیکن نخستین پرسش فلسفی، ۴
 

 تفاوت رابطة علیت با سایر روابط در چیست؟  -128
 .هستندبطة علیت ار ةمجموع سایر روابط زیر( ۱
 ( رابطة علیت، دوطرفه بوده و وابسته به هیچ طرفی نیست. ۲
 سویه است.نیست و لذا یک رابطة یک( فرض وجود دو طرف در آن مطرح ۳
 ( قائم به دو طرف رابطه و فرع بر وجود طرفین است.۴
 

 توان گفت: یرش رابطة علیت میگرایان و دیوید هیوم دربارة پذاز مقایسة دیدگاه تجربه  -129
 واحدی دارند.   دیدگاهدانند و نسبت به رابطة علیت، ( همگی تنها راه شناخت واقعیات را حس و تجربه می۱
 دانند.ها میتداعی علیت را یک حالت روانی )نه تجربی( ناشی از توالی و پشت سر هم آمدن پدیدههر دو ( ۲
 پذیرد. دانند ولی دیوید هیوم، آن را نمیحسی را در درک رابطة علیت مؤثر می ة گرایان، مشاهد( تجربه۳
 را.       حسگرایان، تجربه و  دانداثر میعلیت، بی  ةرابط ضرورت را در درک و  تجربه( دیوید هیوم، ۴

        
 ؟ رندیپذینم،  را بر اساس تجربه   تیعل ة، درک رابطی کسان  ا یچه کس    -130

 ( رنه دکارت و دیوید هیوم ۲ ( فیلسوفان مسلمان و رنه دکارت ۱
 مسلمان  گرایان و فیلسوفان ( رنه دکارت، تجربه۴ گرایان ( دیوید هیوم و تجربه۳
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 شناسی فلسفی دارد؟ای با تجربه دارد و چه پیامدی در جهانرابطه»سنخیت علت و معلول« چه    -131 
 پیگیری تحقیقات علمی و نظم دقیق جهان  – های هر علتی ( شناسایی آثار و معلول۱
 جهان   یقو نظم دق  ی علم پیگیری تحقیقات  –  لی استیک اصل عق ( سنخیت هم مانند علیت، ۲
 ناپذیری هستی  حتمیت، قطعیت و تخلف –  ی هر علت های ( شناسایی آثار و معلول۳
 ی هست  ناپذیریو تخلف یت قطع  حتمیت،  -  لی استیک اصل عق  ( سنخیت هم مانند علیت،۴
 

 ؟ در کدام گزینه بیان شده استهای زیر  پاسخ درست پرسش  -132
 وجود علت ناقصه، تحقق یک شیء چگونه است؟با فرض   - 

 ابزار کشف علل امور طبیعی چیست؟  - 

 شدن یک داوطلب در کنکور سراسری ناشی از کدام اصل فلسفی است؟   برتر  رتبه  - 
 ی معلول ( امتناع، تجربه و حس، وجوب علّی و ۲   ( ممکن، عقل، وجوب علّی و معلولی۱
 ناع، تجربه و حس، سنخیت علت و معلول( امت۴ ( ممکن، عقل، سنخیت علت و معلول۳
 

 شود؟و اتفاق« مربوط می فهدصُترتیب به کدام مفهوم »هر یک از موارد زیر، به  -133
 ترین اتفاق پذیرفتنی  - 

 ترین اتفاق غیرپذیرفتنی  - 

 مانع انجام هر کاری   - 
 ( معنای چهارم، معنای دوم، معنای اول ۲ ( معنای اول، معنای دوم، معنای سوم ۱
 دوم   اول، معنای ی معنا ( معنای چهارم، ۴ سوم، معنای دوم  ( معنای اول، معنای۳
 

 ....  جزبه  ؛های زیر دربارة معنای سوم اتفاق، درست استعبارت  -134
 کنند. های جهان انکار میپذیرند ولی درباره پدیده( گروهی از فیلسوفان، هدف و غایت را برای زندگی انسان می۱
 کند.  ( این معنای اتفاق، ضمن نفی مقصد، مبدأ هستی و مبدع آن را نیز انکار می۲
 آورند. می( فقط بخشی از منکران خدا، روندهای تکاملی در جهان را اتفاقی به شمار ۳
  تر، لزمة تأیید یا ردّ این معنای اتفاق است.( دقت و تفکر بیش۴
 

 های زیر چیست؟ ترتیب، پاسخ درست پرسشبه  -135
 رود؟کلمة »اتفاق« بین چه کسانی به کار می  - 

 کدام فیلسوف و در کجا درصدد نقد، اصالح و تعمیق مفهوم »صُدفه و اتفاق« برآمد؟   - 

 کدام معنای اتفاق، تعارض دارد؟ انداز را پاداش سنگ است«، با  المثل »کلوخضرب  - 

 معنای اول   – فارابی و در اغراض مابعدالطبیعه   –( در گفتگوهای روزمرة مردم عادی ۱
 معنای دوم   – فارابی و در اغراض مابعدالطبیعه   –( در گفتگوهای روزمرة مردم عادی ۲
 معنای دوم   –بوعلی سینا و در شفا   –( همة اقوام و ملل و برخی فیلسوفان ۳
 معنای اول   –  شفا  در و سینا  بوعلی -  فیلسوفان   برخی و ( همة اقوام و ملل ۴
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1 

) ؟نیستکدام تابع پلکانی   -1 ).نماد جزء صحیح است ، 

۱  )ff (x) [x] ;D {x x }= + = −  1 3 1                     

2  )
[x] x

f (x)
x

−  
= 

 

2 1

1 1 3
 

3)
x x

f (x)
x


= 



0

1 0
                                            

۴  ) ( ) fy Sign x ;D {x x }= = −  1 1 

 ـ آسان( 1102)  3پاسخ: گزینه  

 
 مقدار تابع عددی ثابت است. آن،  ۀضابطای که در هر تابع پلکانی تابعی است چند ضابطه  
عدد صحیح کوچکتر را   بین دو عدد صحیح متوالی،   یحصحیر غدهد و به هر عدد که به هر عدد صحیح همان عدد را نسبت میاست  تابع جزء صحیح تابعی  

 دهد. نسبت می 
n ; n x n [x] n   +  =1  

)تابع عالمت یا   )si gn x ،دهد. نسبت می صفر را و به صفر، 1−و به هر عدد منفی،   1تابعی است که به هر عدد مثبت 

x

Sign(x) x

x




= =
− 

1 0

0 0

1 0

 

 توابعی پلکانی هستند.  Sign,[x]توابع   

  

 یک تابع جزء صحیح است پس پلکانی است.  

 ای است که یک ضابطۀ آن تابعی جزء صحیح و یک ضابطۀ آن تابعی ثابت است پس پلکانی است. یک تابع دو ضابطه  

 پلکانی است. تابع عالمت است پس   

yاول تابع همانیِ    ۀضابط  x=    پاسخ است.   3است. پس پلکانی نیست. بنابراین گزینه 

 
)sign]مقدار عبارت   -2 )] [sign( )]+ −5 )  کدام است؟ 5  ).نماد جزء صحیح است ، 

 ( صفر ۴ 1−(  3 2  (2 4  (۱

 ـ آسان( 1102)  4پاسخ: گزینه  

 
عدد صحیح کوچکتر را نسبت   بین دو عدد صحیح متوالی،  یحصح  یر غدهد و به هر عدد  تابع جزء صحیح تابعی که به هر عدد صحیح همان عدد را نسبت می  

 دهد.می 
n ; n x n [x] n   +  =1  

)تابع عالمت یا    )sign x  ،دهد. صفر را نسبت می و به صفر،  1−و به هر عدد منفی،  1تابعی است که به هر عدد مثبت 

x

sign(x) x

x




= =
− 

1 0

0 0

1 0

 

  
5چون   )Signاست پس    0 ) =5 و از آنجا    1 [Sign( )] = =5 1 1 
−چون   5 )Signاست پس    0 )− = −5 )Sign]و از آنجا    1 )] [ ]− = − = −5 1 1 

 و در نتیجه: 

[Sign( )] [Sign( )]+ − = − =5 5 1 1 0 

  

 



 

2 
 

2 

اگر  -3
 

x
f (x)

[x] sign(x)

+
=

+

fDو  1 { / , / , / , / }= − −1 5 2 5 3 5 4 )  کدام است؟ fکوچکترین عضو مجموعۀ برد تابع  ، 5 ).نماد جزء صحیح است ، 

۱  )
1
6            

 2)
  

1
2           

3)
  

/1 1
       

۴)
  

/1 16
 

 ـ آسان( 1102)  1پاسخ: گزینه  

 
عدد صحیح کوچکتر را   بین دو عدد صحیح متوالی،  یح صح   یر غدهد و به هر عدد که به هر عدد صحیح همان عدد را نسبت می است  تابع جزء صحیح تابعی    

 دهد. نسبت می 
n ; n x n [x] n   +  =1  

)تابع عالمت یا    )si gn x  ،دهد. صفر را نسبت می و به صفر،  1−و به هر عدد منفی،  1تابعی است که به هر عدد مثبت 

x

sign(x) x

x




= =
− 

1 0

0 0

1 0

 

  
 آوریم:  دست میهر یک از اعضای دامنه را به تابع را به ازای  مقدار  

/
x / : y

[ / ] sign( / )

/
x / :y

[ / ] sign( / )

−
− +

= − = = =
− + − − −

+
= = = =

+ +

1
1 5 1 121 5

1 5 1 5 2 1 6

7
2 5 1 722 5

2 5 2 5 2 1 6

 

/
x / :y

[ / ] sign( / )

/
x / :y

[ / ] sign( / )

−

− +
= − = = =

− + − − −

+
= = = =

+ +

5
3 5 1 123 5

3 5 3 5 4 1 2

11
4 5 1 1124 5

4 5 4 5 4 1 10

 

fR  ۀواضح است که در مجموع { , , , }=
1 7 1 11
6 6 2 10

1مقدار    
6

 کوچکترین عضو است.   

 پاسخ است.   «۱»  ۀبنابراین گزین

 
]چند عدد صحیح در معادلۀ   -4 x ]− =3 2 )  کند؟صدق می 13 ).نماد جزء صحیح است ، 

۱ )۱          2 )2           3 )3             ۴ )۴   

 ـ آسان( 1102)  1پاسخ: گزینه  

 
عدد صحیح کوچکتر را نسبت  بین دو عدد صحیح متوالی،  یحصح یر غدهد و به هر عدد که به هر عدد صحیح همان عدد را نسبت می است  تابع جزء صحیح تابعی 

 دهد.می 
n N; n x n [x] n   +  =1

 

  
 داریم:  با توجه به تعریف تابع جزء صحیح،

x Z

[ x ] x x

x x

+

 

− = →  −  ⎯⎯→  

⎯⎯→   ⎯⎯⎯→ =

2

3

3 2 13 13 3 2 14 15 3 16

16
5 5

3

 

 کند. در این معادله صدق می   ۵فقط عدد صحیح  

 



 

3 
 

3 

ۀهای معادلتعداد جواب  -5
  

sign(x) x= −2  کدام است؟  3
 ( سه ۴ ( دو         3 ( یک       2 ( صفر         ۱

 ـ متوسط( 1102)  2پاسخ: گزینه  

 
)تابع عالمت یا   )si gn x ،دهد.صفر را نسبت می و به صفر، 1−و به هر عدد منفی،  1تابعی است که به هر عدد مثبت 

x

Sign(x) x

x

− 


= =
 

1 0

0 0

1 0

 

  
 داریم:  با توجه به تعریف تابع عالمت، 

x : x x
x

Sign(x) x Sign(x) x : x x

x
x : x x

 − = − → =
 

 
= = → = = − = → = 
 −   − = → = 

0 2 3 1 1
1 0

3
0 0 0 2 3 0

2
1 0 0 2 3 1 2 0

 

 پس این معادله یک جواب دارد. 

 
 ضابطۀ نمودار مقابل کدام است؟   -6

۱  )f (x) x= + +3 2                

2  )f (x) x= − −3 2     

3  )f (x) x= − +3 2               

۴  )f (x) x= + −3 2 

 

 ـ آسان( 1102)  3پاسخ: گزینه  

 
دهد. ضابطه و نمودار تابع  قرینه آن عدد را نسبت می   خود عدد و به هر عدد حقیقی کوچکتر از صفر،  تابع قدرمطلق به هر عدد حقیقی بزرگتر مساوی صفر،  

 به صورت زیر است:  xقدرمطلق 
 

x x
f (x) x

x x


= = 

− 

0

0
 

برای رسم تابع 

 

y x a b= + + 

aاگر ( ۱ 0  اندازۀ  ، بهa رویم. واحد به سمت چپ می 

a( اگر ۲ 0  ه اندازۀ ، بa رویم. واحد به سمت راست می 

b( اگر ۳ 0 ه اندازۀ  ، بb  رویم.واحد به سمت باال می 

b  اگر ( ۴ 0 ه اندازۀ ، بb رویم. واحد به سمت پایین می 

  
باال رفته است، پس ضابط  2اندازۀ  واحد به سمت راست و به  3اندازۀ  نمودار قدرمطلق به  با توجه به نکات و مطابق شکل،  آن به صورت   ۀواحد به سمت 

y x= − +3  است.   2

 
 

fاگر تابع   -7 (x) x= + −
32 1
2

ای  صورت تابع دو ضابطهبه 
x a , x

f (x)

x b , x

 +  −


= 
− +  −


32
2
32
2

aنوشته شود، مقدار   b+ کدام است؟ 

۱ )۱ 2) ۴-    3) 2 - ۴) 6   

 غ ق ق 

 غ ق ق 

 



 

4 
 

4 

 (متوسطـ  1102)    3گزينه پاسخ:   

 
دوم در  ۀداريم و در ضابط ی قدرمطلق عبارت داده شده را برماول    ۀآن در ضابط   یدهيم و به ازا ی تر از صفر قرار متابع يك بار بزرگ   ۀعبارت داخل قدرمطلق را در دامن 

 داريم: ی كردن عبارت برم   دوم قدرمطلق را با قرينه ۀدهيم و در ضابطی تر از صفر قرار مدامنه تابع اين بار عبارت داخل قدرمطلق را كوچك 
x a b , x a x a b , x a

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

+ + +  + +  −    
= + + = =  

− + + +  − − +  −    

0

0
 

  
(x ) , x

f (x) x

(x ) , x


+ − + 

= + − = 
− + − + 


3 3
2 1 0

3 2 2
2 1

2 3 3
2 1 0

2 2
 

  
a

b

=


= −

2

4
      

مقایسه  با  تابع  دو  ضابطهای

صورت سؤال
       

x , x

x , x

a b


+  −

= 
− −  −


 + = − = −

3
2 2

2

3
2 4

2

2 4 2

 

 
fاگر   -8 (x) x= −

fو تابع   2
( )(x)

g
   کدام است؟ g(x)تابع  ۀصورت نمودار زیر باشد، ضابطبه 

۱  )g(x) x= −2  
2)g(x) x= 2  

3  )g(x) x=
1
2

  

۴  )g(x) x= −
1
2

 

 ـ متوسط( 1102)  1پاسخ: گزینه  

 g(x)

و    fدو تابع   ۀاگر ضابط
f

g
  ۀاست است كه ضابط  یكاف   gۀ ضابط  ۀمحاسب  یبرا  ،را داشته باشيم  

f

g
  كسر را برابر    

f

g(a)
دست  را به  g(a)  ۀقرار دهيم و سپس ضابط  

 آوريم.

  
ابتدا ضابطۀ تابع  

f
( )(x)
g

 نویسیم:  ( می 0و0( و )2و۱را با توجه به دو نقطۀ )  

f
( )(x) x
g

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

g(x)
x

=

− −
 =  =  = −

2 2

1
2

1
2

12
2

 

 

gاگر   -9 {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )} , f {( , ),( , ) , ( , ) , ( , )}= =1 7 2 5 3 4 4 6 1 3 2 6 4 9 5 fباشند، مجموع اعضای بُرد تابع  2 g

f g

+

−
 کدام است؟  

۱ )۵/۱2         2 )۵/۱8       3 )۵/۱3       ۴ )۵/۱۵ 

 

 



 

5 
 

5 

 ـ آسان( 1102)  3پاسخ: گزینه  

 
 ، داریم: gو  fبرای هر دو تابع دلخواه 

(x) f g f g

(x) f f g

g

(f g) f (x) g(x) ; D D D

f f (x)
( ) ; D D D {x g(x) }
g g(x)

 =  =

= = − =0
 

  
 داریم:   با توجه به نکات، 

f g

f {( , ), ( , ) , ( , ) , ( , )}

g {( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}

D D { , , }

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

f g

{( , ), ( , ), ( , )}

=

=

=

+ + + +
=

− − − −

−
=

1 3 2 6 4 9 5 2

1 7 2 5 3 4 4 6

1 2 4

3 7 6 5 9 6
1 2 4
3 7 6 5 9 6

5
1 2 11 4 5

2

 

پس برد تابع  
f g

f g

+

−
 است از:   عبارت  

f g

f g

R { , , }+

−

= −
5
11 5

2
 

 برابر است با: و مجموع اعضای بُرد،  

/− + + =
5

11 5 13 5
2

 

 
fتابع    -10 (x) x= +2 xبا دامنۀ  3 f. نمودار تابع اندمفروضبا نمودار زیر  gو تابع   0 g− کدام است؟   

 
 
 
۱ ) 2  ) 
 
 
 
 
 
 
3  ) ۴)   
 
 
 

 ـ متوسط( 1102)  3پاسخ: گزینه  

 
 ، داریم: gو  fبرای دو تابع 

(x)

f g f g

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

D D D−

− = −

=

 



 

6 
 

6 

  
gg(x)با توجه به نمودار داده شده واضح است که  x ,D= =

2 

ffو با توجه به تابع   (x) x ; D {x x }= + = 
2 3  ، داریم:   0

(x)

f g f g

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

D D D {x x } {x x }−

− = − = + − =

= =  = 

2 23 3

0 0
 

(x)پس نمودار تابع   f g(f g) ; D {x x }−− = = 3  به صورت زیر است:  0

 

 

 

 

 
 فرزند دوم دختر باشند، چند حالت دارد؟  5فرزند اول پسر و دقیقاً دو فرزند از  5فرزند از  3فرزندی دقیقاً  10پیشامد آنکه در یک خانواده   -11

۱ )20 2 )۱00 3 )6۴ ۴ )۱28 

 ـ متوسط( 1201)  2پاسخ: گزینه  

 
  ی فرزند  n  خانواده  کیدر    نکهیا   شامدیپ  یتعداد اعضا.  دهیممی  شینماو ...    Bو    Aو با    دهی نامپیشامد  که مطلوب ما باشد را    S  نمونه  یاز فضای  ارمجموعه یزهر  

n  متولد شده باشد برابر   (دختر ای) پسر  r دقیقا  

r

 
  
 

 .است  

  
 . کنیممی  میتقس  یی تا  ۵کرده و به دو بخش    ( رسمگاهی جا  کیهر فرزند    یبه ازا )  گاهیجا  ۱0

 فرزند پسر  3  دقیقاً                دخترفرزند    2دقیقاً  

   

=  =10 10 ها حالت تعداد کل  100
 

= =   
 

5
10

2
  هاحالت تعداد  

 
= =   
 

5
10

3
   هاحالت تعداد  

 
 ن ینمونه ا  یفضا.  کنیممی پرتاب    گرید  ۀتاس و دو سک  کیود  ب  4اگر کمتر از  و    گریتاس د  2 ، بود  4از    شتریاگر عدد رو شده ب  .کنیممی تاس را پرتاب    کی  -12

 ؟ ردچند عضو دا شیآزما
۱ )۱۴۴ 2 )۱۴۵ 3 )۱۴6 ۴ )۱۴7 

 ـ دشوار( 1201)  2پاسخ: گزینه  

 
 .( حالت دارد 6 ستا)هر  .است  n6، تاس n نمونه پرتاب یتعداد اعضا 

 .( سکه دو حالت دارد هر  ای هر فرزند )  .است  n2،  سکه n پرتاب ایفرزند  nنمونه تولد   یتعداد اعضا 

 

  
 : نیباشد بنابرا  ۴کمتر از    ای  ۴  ای  ۴از    شتری ب  ستا  ۀشدعدد رو    .میحالت دار  سه

 )حالت اول    ۵و    6س:  دوم و اعداد رو شده تا   سو تا  ومس  ستا        

  =2 6 6    هاحالت تعداد                     72

 )حالت دوم     ۴س:  رو شده تا  عدد
=    هاحالت تعداد     1

     



 

7 
 

7 

 )حالت سوم   ۱و    2و    3س:  اعداد رو شده تا  تاس دوم و  و  سکه اولو    سکه دوم    

=    =3 6 2 2    هاحالت تعداد           72

= + + =72 1 72  ها تعداد کل حالت 145

 
کرده و با این دو کارت عددی  ها انتخاب  سپس دو کارت به صورت متوالی و بدون جایگذاری از بین آنکارت نوشته و    5  ی را بر رو  5و    4و    3و    2و    1اعداد    -13

ارد جمع ارقام عدد حاصل فرد چقدر احتمال د   طوری که رقم دهگان متعلق به کارت اول و رقم یکان متعلق به کارت دوم باشد.سازیم بهدو رقمی می
 ؟باشد

۱  )
13
20

 2  )
2
5

 3  )
17
20

 ۴  )
3
5

 

 ـ متوسط(1201)  4پاسخ: گزینه  

 
)با  نداشته باشد را  ت یانتخاب اهم  ب یکه ترت  ز یمتماشیء   n از  شیء r انتخاب یهاحالت تعداد  )C n, r ( ب یترکۀ  رابط: )می داده و دار شینما 

( )
( )

n n!
C n, r

r! n r !r

 
= =   − 

 

)با  داشته باشد را  ت یانتخاب اهم  ب یکه ترت  ز یمتماشیء   n از  شیء rانتخاب  یهاحالت تعداد  )P n, r ( ب ی تتر ۀ  رابط: )میداده و دار شینما 

( )
( )

n!
P n, r

n r !
=

−

 

)نمونه  یفضا یاگر تعداد اعضا )n S  مامطلوب  شامدیپ یتعداد اعضاو  ( )n A شامدیپ (برآمد ) داد د احتمال رخنباش A   را با( )P A میداده و دار  شینما : 

( )
( )

( )

n A
P A

n S
= 

  
 : ن یداشته باشد بنابرا  تیمانتخاب اه  بیکارت است که ترت  ۵نمونه انتخاب دو کارت از    یفضا

( ) ( )
( )

!
n S P ,

!
= = =

−

5
5 2 20

5 2
 

دست  به ریز صورتبه مطلوب ما  شامدیپ یتعداد اعضا نیبنابرا .زوج باشد یگریاز اعداد فرد و د یکی دبای ،شدبافرد  یدورقمعدد  کیارقام  جمع میاگر بخواه

 ( میزوج دار  دو عدد  رد وعدد ف  3  شدهداده اعداد    نیدر ب: )دیآیم

              (رداز اعداد ف  کیانتخاب  ( و )عدد از اعداد زوج  کیانتخاب  )

( )n A
   

=        
   

3 2

1 1
2!⏟

جابه  جایی  2 عدد  انتخاب  شده 

=   =3 2 2 12  

( )P A⎯⎯→ = =
12 3
20 5

 

 
 ؟دنآخر دختر باشه فرزند س یافرزند اول پسر  3چقدر احتمال دارد  یفرزند  4ۀ خانواد کیدر   -14

۱  )
1
8

 2  )
1
4

 3  )
3
8

 ۴  )
1
2

 

 ـ متوسط( 1201)  2پاسخ: گزینه  

 
 : میو دار مییناسازگار گو هاآن رخ دهند به  زمانهمتوانند ( نSنمونه   یاز فضا) Bو  A شامدیاگر دو پ

( ) ( )A B n A B P A B=  =  =0 0 

 
 
 

 : است  ر یز صورتبه Bو   Aناسازگار  شامدیجمع احتماالت در دو پ ونقان

( ) ( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )
P A B

P A B P A P B P A B P A B P A P B
=

= + − ⎯⎯⎯⎯⎯→ = +
0 



 

8 
 

8 

  
 :میفرزند آخر دختر باشند ناسازگار هستند و دار B=3و    فرزند اول پسر باشند  A=3  یشامدها یپ

( )A B P A B= → =0 

 م:  یدار  یفرزند   ۴ۀ  خانواددر یک  

( )n S = =42 16 

 : )د: دختر و پ: پسر( کنیممیرا جداگانه محاسبه    Bو    A  یشامدها یرخداد پ  احتمال به

حالت 

تعداد 
    

پ            پ           پ        (پ)            و  (د)

         ۱   ×      ۱   ×     ۱     ×            2         
):   پیشامد      ) ( )

( )

( )

n A
n A P A

n S
→ = → = = =

2 1
2

16 8
A 

 

حالت 

تعداد 
     

(پ) و        د                   د                د              (د)

        2       ×           ۱   ×        ۱        ×     ۱         
):   پیشامد      ) ( )

( )

( )

n B
n B P B

n S
→ = → = = =

2 1
2

16 8
B 

 

( ) ( ) ( ): P A B P A P B= + = + = =
1 1 2 1
8 8 8 4

 →  Bیا    Aاحتمال رخداد    

 
 ؟نباشد یگریمربع د تاس یک ۀشدعدد رو که در پرتاب دو تاس چقدر احتمال دارد   -15

۱  )
11
12

 2  )
17
18

 3  )
5
6

 ۴  )
2
3

 

 ـ آسان( 1201)  1پاسخ: گزینه  

 
 (  دننباش  A ۀدرمجموع یمرجع باشند ول ۀکه در مجموع   یی اعضا: )میداده و دار شینما Aرا با   A مداشیمتمم پ

 
S A A A S A = + → = − 

( ) ( ) ( ) ( )P A P A P A P A + = → = −1 1 

  
 :میدار  نیبنابرا  تاس  ترساده مطلوب    شامدیپمتمم    ی کردن تعداد اعضا   دایپ  سؤال  نیدر ا

Aباشد    یگر یمربع دتاس    یکعدد رو شده   :→    نباشد    یگریمربع دتاس    یکعدد رو شدهA : 

( ) ( ) ( )  ( )A , , , , , n A = → =11 2 4 4 2 3 

):  میدر پرتاب دو تاس دار )n S = =
26 36 

( )
( )

( )
( ) ( )

n A
P A P A P A

n S


 = = = → = − = − =

3 1 1 11
1 1

36 12 12 12
 

 
 ؟ کدام است ، گذرند می انیباشند که از خط پا ینفرات دوم و سومخاص دو نفر  ، نفرهپنج  دومیدانی ۀمسابق کی در  نکهیاحتمال ا  -16

۱  )
1
2

 2  )
1
10

 3  )
2
5

 ۴  )
3
10

 

 ـ متوسط( 1201)  2پاسخ: گزینه  

 
 . دنر یدر کنار هم قرار بگ توانندی حالت م !n به ز یمتما شیء n و گوییممی جایگشت را  ءایاش ایحروف  ،حاالت مختلف کنار هم قرار گرفتن اعداد 



 

9 
 

9 

  
 :نیبنابرا  شودمی حالت مختلف مشخص    5!دونده نفرات اول تا پنجم به   ۵  یبرا 

( )n S != 5 

 : میدو حالت دار  نیدهند بنابرا  لینفرات دوم و سوم را تشک  Bو    A  دو فرد  خواهیممی

( )
) A B

n A
) B A

 =
1

2
2⏟

تعداد  حالت  ها

× 3!⏟

3 نفر  باقیمانده  برای 

پرکردن  سه جای خالی 

= 12  

( )
( )

( )

n A
P A

n S !
→ = = =

12 1
5 10

 

 
یک مهره  حداقل رنگ از هر  نکهیاحتمال ا ، کنیم میتصادف خارج به و زمانهمه  مهر 4 .مهره زرد وجود دارد 4و  یبآ مهره 3، مهره قرمز 5 ایکیسهدر   -17

 ؟ کدام است ، باشد شدهانتخاب

۱  )
6
11

 2  )
29
55

 3  )
31
55

 ۴  )
3
11

 

 ـ متوسط( 1201)  1پاسخ: گزینه  

 
)با  نداشته باشد را  ت یانتخاب اهم  ب یه ترتک  ز یمتما شیء  n از  شیء r انتخاب یهاحالت تعداد  )C n, r ( ب یترکۀ  رابط: )می داده و دار شینما 

( )
( )

n n!
C n, r

r! n r !r

 
= =   − 

 

  
 :نیبنابرا  کنیممی انتخاب    زمانهمرا    هاآنتای   ۴مهره داریم که    ۱2ل  در ک

( )
( )

!
n S

! !

 
= = =   − 

12 12
495

4 12 44
 

 : میحالت دارسه    هاانتخاب   یبرا 

     
=   =   =          
     

3 5 4
3 5 4 60

2 1 1
 ۱( )یب)دو مهره آو  (  قرمز   مهره( و )یکزرد  مهره:)یک  هاحالت تعداد  

 

     
=   =   =          
     

3 5 4
3 10 4 120

1 2 1
 2( )یبمهره آ)یک و  (  مهره قرمز( و )دو  زرد  مهره:)یک  هاحالت تعداد  

 

     
=   =   =          
     

3 5 4
3 5 6 90

1 1 2
   3( )یبمهره آ)یک و  (  قرمز  مهره( و )یک مهره زرد:)دو  هاحالت تعداد  

( ) ( )n A P A→ = + + = → = =
270 6

60 120 90 270
495 11

 

 
 ؟ کدام است دیایسکه رو ب 3 نکهیسکه احتمال ا 5 زمانهمدر پرتاب   -18

۱)
3
5

  2)
1
2

  3 )
5
16

 ۴ )
3
16

 

 ـ متوسط( 1201)  3پاسخ: گزینه  

 
 : برابر است با دی ایب  (پشت )مرتبه رو  rسکه احتمال آنکه  کیبار پرتاب  n ایسکه   n زمانهم در پرتاب 

 
 

( )
n

n

r
P A

 
  
 

=
2

 



 

10 
 

10 

  
 : میدار  سؤال  صورتبه با توجه  

( )

( )

( )

n S

!
n A

! !

P A

=     =

 
= = =    

 = =

2 2 2 2 2 32

5 5
10

3 23

10 5
36 16

 

 
 ؟ شودیم یریگ میها تصمداده  لیتحل ۀویو ش گیرینمونه یچگونگ ، نمونه  ۀدر مورد انداز مارچرخه آ هایگامدر کدام مرحله از   -19

   ریزیبرنامه  طرح و ،دوم( 2 مسئله  قیدق ف یتعر  ،اول( ۱
 ها  داده لیتحل ،چهارم( ۴   هاداده یگردآور ،سوم( 3

 ـ آسان( 1201)  2پاسخ: گزینه  

  
 کار  روش  ـگیری  روش نمونه   ـگیری  شیوۀ اندازه   ـ  ریزیبرنامه طرح و    :دومۀ  مرحل

 م یتصم هاداده لیتحلشیوۀ و  یریگنمونه  یچگونگ ،نمونه ۀدر مورد انداز نیبنابرا میبه پاسخ مسئله هست دنیرس یبرا یراه  افتنیمرحله به دنبال  نیا( در ۱

 .گیریممی

 . کنیممی  لیتبد  (یعدد)  یرا به اطالعات کم  (یفیک)  یفیمرحله تا حد ممکن است اطالعات توص  نیدر ا  (2

 
a,مربوط   رینمودار ز  -20 , ,a,+4 3 7  است؟ کدام bمقدار  .است6

۱)  +6 3  
2)  8  
3)  9  

۴  )+6 2 
 

 ـ متوسط(1201)  4پاسخ: گزینه  

 
نمودار استفاده    نیاز ا  (مینداشته باش  هاداده   نی ب  دورافتاده  ۀداد) باشند    یمناسب  هایشاخص   ار یو انحراف مع  نیانگیم  ، هاداده   لی نشان دادن و تحل  یکه برا  یزمان 
 : کنیممی 

 
 
 
 
 

  
 :میدار  شده داده با توجه به نمودار  

a a
x

a

, , , ,

b

+ + + + +
=  =

 =

+ + + +
 = =

 = +

2 2 2 2 2

4 3 7 6
6 6

5

5

4 5 6 7 8

2 1 0 1 2
2

5

6 2

 

 

 ها : داده



 

11 
 

11 

 های زیر است؟گزینه پاسخ درست پرسش مکدا   -21
 است؟ نادرستکدام گزینه در رابطه با منابع غیرفعال الف(

 شود؟ وضعیت اشتغال کشور چیست و چگونه محاسبه میارزیابی  ترین شاخصاساسی ب(

 شود که کشور در زیر مرز امکانات تولید قرار گیرد. وجود منابع بیکار سبب می الف(  (1
 در صد اشغال ـ از نسبت تعداد شاغل به کل جمعیت فعال کشور ضربب( نرخ 

برای تولید هیچ چیز استفاده  توانست برای تولید کاال و خدمات استفاده شود اما از آناقتصاد دارای منابع بیکاری است که این منابع می  ،در شرایط رکود  ( الف(2 ها 
 شود. نمی

 در صد ن به کل جمعیت شاغل کشور ضربب( نرخ بیکاری ـ از نسبت تعداد بیکارا 
 گیرد.نیاز است و سرمایۀ کمتری مورد استفاده قرار می  کارگران کمتری مورد ،با کاهش تولید و پدید آمدن رکود ( الف( 3

 در صد ب( نرخ اشتغال ـ از نسبت تعداد بیکاران به کل جمعیت شاغل کشور ضرب
 تواند با استفاده از آن منابع غیرفعال کاال و خدمات زیادی تولید کند.غیرفعال دارد نمیالف( وقتی یک اقتصاد منابع  (4

 در صد ب( نرخ بیکاری ـ از نسبت تعداد بیکاران به کل جمعیت فعال کشور ضرب

 ـ متوسط( 1008)  4گزینه پاسخ:   

  

 استفاده از آن منابع غیرفعال کاال و خدمات زیادی تولید کند. تواند با  وقتی یک اقتصاد منابع غیرفعال دارد، به راحتی می 

در صد به دست  ترین شاخص ارزیابی وضعیت اشتغال کشور نرخ بیکاری است. نرخ بیکاری از نسبت تعداد بیکاران به کل جمعیت فعال کشور ضرباساسی 

 آید. می

 
 عواملی همچون: 

 تولید  هایههای صنعتی و روی تغییرات در فناوری 
 ضعیف بودن ساختار اقتصادی  

 رویه قاچاق و واردات بی 
 های اقتصادی تحریم 

 شود.( تر و در نتیجه بیکار شدن منابع )از منابع به طور بهینه استفاده نمینیاز به کارگران کم ← پدید آمدن رکود ← موجب کاهش تولید
کند.  منابع تولید استفاده نمی  ۀ، به این معنا که جامعه از همگیردمیشرایط تولید زیر )= درون( منحنی امکانات قرار  این  وقتی در یک جامعه منابع بیکار وجود دارد، در  

 ( X ۀ)نقط
 . انداند یا بعضی کارگران بیکار شدهها بسته شدهکارخانهاز  دهد: برخی نشان می X ۀنقط

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 میزان بیکاری در جامعه است.  ۀترین شاخص ارزیابی وضعیت اشتغال کشور، نرخ بیکاری است که نشان دهنداساسی

 
 . آیدرو به دست میروبه ۀنرخ بیکاری از رابط

= 100 

 
ها جزء جمعیت فعال هستند که  میلیون نفر آن 27سال سن دارند و   15میلیون نفر پایین  10میلیون نفر جمعیت وجود دارد که  60در یک کشور فرضی   -22

 میلیون نفر آن بیکار است. باتوجه به اطالعات داده شده، تعداد افراد شاغل چند نفر است؟  12
 میلیون نفر  10( 2 ن نفر میلیو  15( 1
 میلیون نفر  13( 4 میلیون نفر  20( 3
 
 
 

 ساله و بیشتر  15جمعیت بیکار  نرخ بیکاری 
 ساله و بیشتر  15جمعیت فعال 
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 ـ آسان(  1008)  1گزینه پاسخ:   

  

 از تعداد افراد بیکار کم کنیم:  اکه جمعیت فعال ر  است  ترین راه برای رسیدن به جواب این تست اینراحت

 بیکار + شاغل = جمعیت فعال 
x= +27 12 

xمیلیون نفر  = − =27 12 15 

 
 آید. اگر تعداد افراد شاغل و بیکار را با هم جمع کنیم، جمعیت فعال به دست می:  
 ( آموزان.نیستند. )مثل دانشجویان و دانش سال( قرار دارند، ولی شاغل یا بیکار  15افراد دیگری که در سن کار )باالی :  

 کند. کاری پیدا نمی/   در جست و جوی کار /  سال 15بیکار: باالتر از 
 نه شاغل است و نه بیکار.  /در جست و جوی کار نیست./  سال 15جمعیت غیرفعال )مثل دانشجویان(: باالتر از 

 
 بیکاری است؟ یک از انواع های زیر مربوط به کدامهریک از عبارت   -23

 افتد.بیکاری که هنگام رکود اقتصادی اتفاق می •

 مدت است و در همۀ کشورها وجود دارد. کوتاه  بیکاریاین نوع  •

 های موجود.بیکاری ناشی از عدم تطبیق بین افراد جویای کار و انواع شغل •

 بهتر در جست و جو هستند. شود که شغل قبلی خود را به دالیلی رها کرده و به امید یافتن شغلیشامل کسانی می •

 ای ـ بیکاری اصطکاکی ـ بیکاری ساختاری ( بیکاری ساختاری ـ بیکاری دوره1
 ای ـ بیکاری اصطکاکی ـ بیکاری ساختاری ـ بیکاری اصطکاکی ( بیکاری دوره2
 ( بیکاری ساختاری ـ بیکاری فصلی ـ بیکاری اصطکاکی ـ بیکاری ساختاری 3
 ایفصلی ـ بیکاری ساختاری ـ بیکاری دوره ای ـ بیکاری ( بیکاری دوره4

 ـ متوسط( 1008)  2گزینه پاسخ:   

  

    ←  .افتدبیکاری که هنگام رکود اقتصادی اتفاق می

      ←.  مدت است و در همۀ کشورها وجود دارداین نوع بیکاری کوتاه 

←   های موجود است.ناشی از عدم تطبیق بین افراد جویای کار و انواع شغل  بیکاری

   ←.  وجو هستندشود که شغل قبلی خود را به دالیلی رها کرده و به امید یافتن شغلی بهتر در جست شامل کسانی می  این نوع بیکاری

 

 
 

 

 

 

 

 

 اصطکاکی بیکاری  
اند و به امید یافتن شغل بهتر در جست و جو هستند و یا تازه در حال ورود به بازار کار رها کردهدالیلی بهافرادی که شغل قبلی خود را 

 باشند. می
 و در همۀ کشورها وجود دارد.  مدت است نکته: این نوع بیکاری، کوتاه

 دهند: مثل کارگران ساختمانی و کشاورزان در فصل زمستان تغییرات فصل شغل خود را از دست میزمانی که کارگران به دلیل  بیکاری فصلی 

 بیکاری ساختاری 
 های افراد است. های موجود و مهارتبیکاری که ناشی از عدم تطابق شغل

 است درحالی که نیروی متخصص موردنیاز است.  موجودمانند این که: نیروی کار ساده در بازار 

 ای بیکاری دوره
یا بخشی از   شوداستخدام نیروی کار متوقف می ← یابد.تولید کاهش می ،دهد. )در دورۀ رکودبیکاری که هنگام رکود اقتصادی رخ می 

 کنند. نیروهای خود را بیکار می
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 های زیر است؟پرسشکدام گزینه مبین پاسخ درست    -24
 انگیز .......... است. الف( فقر یکی از پیامدهای غم

 برند. ب( در کل جهان ........... نفر در فقر ........... به سر می

 اند. های اقتصادیج( بسیاری از کشورهای جهان درگیر مسائل مرتبط با فقر و نابرابری هستند، حتی ........... نیز دست به گریبان نابرابری

 د( عبارت زیر در بردارندۀ کدام مفهوم است؟

شود.«آل است، برای خانوارهای شهری ناچیز تلقی می»میزانی از سالمت که برای خانوارهای یک ناحیۀ روستایی مطلوب و ایده   

 فقر نسبی  د( میلیارد ـ مطلق ج( کشورهای با درآمد باال  4/1( الف( بیکاری و رکود ب( 1
 فقر مطلق  د( میلیارد ـ نسبی ج( کشورهای توسعه یافته  4/1بیکاری و تورم ب( ( الف( 2
 نسبی  رفق  د( میلیون ـ مطلق ج( کشورهای با درآمد باال 4/1ب(  تورم( الف( بیکاری و 3
 فقر مطلق   د( ـ نسبی ج( کشورهای در حال توسعهمیلیون   4/1ب(  رکود( الف( بیکاری و 4

 ن( ـ آسا 1008)  1گزینه پاسخ:   

  

  

 است.   انگیز  فقر یکی از پیامدهای غم  

 برند.  به سر می نفر در فقر   در کل جهان   

 ، اندهای اقتصادی نیز دست به گریبان نابرابری بسیاری از کشورهای جهان درگیر مسائل مرتبط با فقر و نابرابری هستند. حتی   

  ربوط به  م  شود.«آل است، برای خانوارهای شهری ناچیز تلقی میعبارت »میزانی از سالمت که برای خانوارهای یک ناحیۀ روستایی مطلوب و ایده

 است. 

 
 از دست دادن درآمد خانوار  
 از دست دادن بیمۀ خدمات درمانی  

 انداز قبلی برای غذا، پوشاک، مسکن و یا قرض گرفتن از دیگران استفاده از پس  
 درمان و خرابی لوازم خانگی های غیرمترقبه مثل  ناتوانی در دادن هزینه 
 بروز اختالفات خانوادگی 
 افزایش جرم و جنایت در جامعه  
 فقر  

متفاوت است. یعنی ممکن است میزانی  ،های مختلفاین معیار در نواحی و زمان گیرد.تعریف فقر نسبت به وضعیتی که افراد در آن هستند صورت می 
رسد، برای گروه دیگر ناکافی باشد. مثال: میزانی از سالمت که برای خانوارهای یک ناحیۀ روستایی مطلوب و  ها که برای یک گروه کافی به نظر میاز این شاخص

 فقیر بدانند.  ها خود را،و بر این اساس آن شودآل است، برای خانوارهای شهری ناچیز تلقی میایده

 
  دهد باتوجه به آن؛وضعیت بازار نیروی کار را نشان می مقابلنمودار    -25

  تعادلی کدام است؟نیروی کار تعداد و  دستمزدالف( 

 چگونه است؟ ی نیروی کارمیزان عرضه و تقاضا 1500 سطح دستمزدب( در 

 است. 50و میزان تقاضا  150ب( میزان عرضه است.    100تعادلی  دستمزدو  1700تعادلی  تعداد نیروی کار ( الف( 1
 باشد.می 150و میزان تقاضا  50ب( میزان عرضه است.    100 تعادل تعداد نیروی کارو  1700تعادلی  دستمزد( الف( 2
 باشد.می 150و میزان تقاضا  50است. ب( میزان عرضه  1500تعادلی   دستمزدو   100تعادلی  تعداد نیروی کار ( الف( 3
 باشد.می 50و میزان تقاضا  150است. ب( میزان عرضه  100 تعداد نیروی کار تعادلیو  1700تعادلی  دستمزد( الف( 4

 ( آسانـ  1008)  2گزینه پاسخ:   

  

 باشد. می  1700تعادلی    دستمزدو    100تعادلی  تعداد نیروی کار  نقطۀ تعادلی است یعنی جایی که عرضه و تقاضا برابراند.    ،محل برخورد دو نمودار 

 است.   150  ی نیروی کارو میزان تقاضا  50  ۀ نیروی کارمیزان عرض  ،1500سطح دستمزد  در   

دهندۀ مقادیر قیمت و محور نزولی ترسیم شده است، در نتیجه محور عمودی نشان   جا که نمودار عرضۀ نیروی کار صعودی و نمودار تقاضای نیروی کار ار آن  
 تعداد افراد )نیروی کار( است. دهندۀ مقادیر افقی نشان 
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 شده است؟  بیاندرستی جواب هریک از موارد زیر در کدام گزینه به  -26
 است؟  شدهای درست در مورد معایب اولین پول رایج در کشورها ذکر الف( در کدام گزینه جمله

 ب( مشکالت تهاتر در کدام گزینه ذکر شده است؟

 پ( کاالی پرطرفدار در هند و روسیه چه چیزی بود؟ 

 درستی بیان شده است؟ ت( کدام مورد دربارۀ پول کاغذی به 

ف و چای ت( سوءاستفاده کردن بعضی دم زیاد ب( از بین بردن راه پیشرفت اقتصادی و تجاری پ( صپرداخت در معامالت با حج  ۀ( الف( نامناسب بودن این وسیل 1
برای مردم ساده کرده بودندصرافان از اعتماد مردم و تعداد زیاد انواع رسیدها و صرافی، اگرچه آشنایی و اعتبارسنجی آن برای سبب شد تا حکومت  اما   ها را  ها 

      ت، چاپ و نشر اسکناس را بر عهده بگیرند.جلوگیری از رخ دادن این مشکال
ف و چای ت( برخی از  دب( منحصر کردن راه پیشرفت اقتصادی و تجاری پ( ص  نگهداری برای پیدا کردن مکانی برای محافظت از این کاالها  ۀ( الف( افزایش هزین2

را    رسیدهاها بود و طرف مقابل برمبنای اعتماد این  کردند که نشان دهندۀ بدهی آنفلزی، رسیدی صادر می  هایسکه  بازرگانان در معامالت خود به جای پرداخت
 کرد.قبول می

  ف و پوست سموردانداز و حفظ ارزش و انتقال آن به آینده پ( ص نگهداری برای پیدا کردن مکانی برای محافظت از این کاالها ب( نبودن امکان پس   ۀ ( افزایش هزین3
ها بود و طرف مقابل برمبنای اعتماد این  کردند که نشان دهندۀ بدهی آن رسیدی صادر می  ،فلزی هایسکه  ت( برخی از بازرگانان در معامالت خود به جای پرداخت

 کرد. را قبول می رسیدها 
ف و پوست سمور ت( سوءاستفاده کردن بعضی دپ( ص   مبادله   بهزمان طرفین  در معامالت با حجم زیاد ب( تمایل نداشتن هم  ۀ پرداخت( نامناسب بودن این وسیل 4

ها برای سبب شد تا حکومت  اما   ها را برای مردم ساده کرده بودند صرافان از اعتماد مردم و یا تعداد زیاد انواع رسیدها و صرافی، اگرچه آشنایی و اعتبارسنجی آن
 ه بگیرند.  عهد جلوگیری از خ دادن این مشکالت، چاپ و نشر اسکناس را بر 

 ـ متوسط( 1009)  3گزینه پاسخ:   

  

  و غیرقابل استفاده   دس ماندند فامدت زیادی بدون مصرف می  ها، گزینش یک کاالی خاص به عنوان پول وسیلۀ مبادله بود که چنانچهاولین نمونه از پول 

 رساند. که به تولیدکنندگان، ضرر می  دادمیها را افزایش  هزینۀ نگهداری آنکاالها    محافظت از اینتأمین جا برای  همچنین  شدند و  می

 بود.  امکان  عدم  یکی از مشکالت تهاتر   

   ← در روسیه         ←  در هند 

 را دشوار کرده بود.   هاآن  اعتبارسنجی  رسیدهازیرا تعداد زیاد    ؛به دلیل نوشتن واژه ساده نادرست هستند  4و    1های  گزینه 

 
کرد که نخود اضافی داشته را با نخود معاوضه کند باید فردی را پیدا می نخواست آ مثاًل فردی که برنج اضافی داشت و میعدم تمایل همزمان دو طرف به مبادله:  

 ها مبادله انجام دهد تا به کاالی نهایی مطلوب خود برسد. شود ده شته باشد و ممکن بود مجبور به معاوضۀ آن با برنج نیز دا و تمایل
خواست زیرا اگر کسی می  ؛؛ معیاری برای مشخص کردن ارزش هر کاال وجود نداشت دیگر ها به یکها و تبدیل آننبود معیار برای تعیین ارزش و محاسبۀ قیمت   

 دانست چه مقدار برنج با چه مقدار نخود قابل معاوضه است. برنج خود را با نخود معاوضه کند، دقیقًا نمی
 شدند. نبود و فاسد میممکن نگهداری کاالها به مدت زیاد انداز و حفظ ارزش و انتقال آن به آینده؛ نبود وسیلۀ پس 

 
 
 
 
 

   
باشند. برخی بازرگانان در معامالت به جای   مبادالتحلی برای آسان شدن  مشکالتی که در انجام معامالت با پول فلزی وجود داشت، باعث شد تا افراد به دنبال راه

پذیرفت. مردم هم، برای کردند که نشان دهد بدهکارند و طرف مقابل هم براساس اعتمادی که داشت این رسید را میرسید صادر می،  های فلزیپرداخت سکه
های فلزی خود را به صورت امانت به صرافان و تجار معتبر شهر خود  ها، پولبرای انجام معاملههای فلزی  حفاظت از خطرهای احتمالی و رها شدن از حمل سکه

دادند؛ یعنی پشتوانۀ این رسیدها، طال و نقرۀ امانی نزد صرافان  کردند و به وسیلۀ این رسیدها، معامالت خود را انجام میسپردند و در مقابل رسید دریافت میمی
 بود.

 
 یک از وظایف پول است؟ کدام بیانگرهریک از عبارات زیر    -27

 های بانکیو بدل کردن حواله ردالف( خرید اقساطی و 

 های آنگذاری مسکن براساس موقعیت مکانی و سایر ویژگیب( قیمت

 سوزی منزل، جهت مقابله با حوادث غیرمترقبه.آتش ۀج( بستن قرارداد بیم

 باشد.بسیار محسوس است و لزوم آن حفظ ارزش پول می پول در روزگار ما ۀد( این وظیف

 های آینده پرداختـ حفظ ارزش  ـسنجش ارزش  ـ( پرداخت در مبادالت 1
 های آینده پرداختـ انداز پس  ـسنجش ارزش   ـهای آینده ( پرداخت2
 انداز پس  ـحفظ ارزش  ـپرداخت در مبادالت  ـ( پرداخت در مبادالت 3
 پرداخت در مبادالت ـانداز پس  ـپرداخت در مبادالت  ـهای آینده ( پرداخت4

 سرزمین  کاالهای خاص برای مبادالت 
 ایران  غالت 
 هندوستان  صدف 
 تبت  چای

 روسیه  پوست سمور
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 ( آسانـ  1009)  2گزینه پاسخ:   

  

 است که در روزگار ما بسیار محسوس است.  های بانکی از مصادیق  خرید اقساطی و رد و بدل کردن حواله 

 است.  را با هم سنجید، بنابراین در اینجا پول وسیله    هاآن   ارزش نسبیتوان ارزش کاالها را مشخص کرد و سپس  با پول می 

 است.  بینی از مصادیق  های غیرقابل پیش نگهداری و حفظ پول برای نیازهای آینده و هزینه 

پول در روزگار ما بسیار محسوس است زیرا    ۀهای آینده باشد، که این وظیفمناسبی برای پرداخت  ۀواند وسیلتدر صورتی که پول بتواند حفظ ارزش کند می  

 گیرد. صورت می بیشتر معامالت تجاری در مقابل  

 
 : وسیلۀ پرداخت در مبادالت 

دهند و اطمینان دارند که دیگران نیز  کنندگان در مقابل پول، کاال و خدمات ارائه میمبادالت، تولیدکنندگان و عرضهاقتصاد کنونی، اقتصاد پولی است، زیرا در هنگام  
 پذیرند. ها را می خدمات( پول آن - هنگام فروش )کاال

 : وسیلۀ سنجش ارزش 
ر کاال را نیز نسبت به کاالی دیگر بسنجیم، هر کشور، واحد پول یا واحد توانیم با کمک آن ارزش هر کاال را مشخص کنیم و ازرش نسبی های است که می پول وسیله 

 ارزش خاص خود را دارد. 
 : انداز و حفظ ارزشوسیلۀ پس  

کند تا  کمک می  انداز پول، به ماای وجود دارد. پسبینی نشده کنیم، اما همواره مخارج پیشما نیازهای روزمرۀ خود را اعم از کاال و خدمات، با پرداخت پول رفع می
های خاص مورد بینی استفاده کنیم؛ یعنی پول به عنوان وسیلۀ حفظ ارزش در زمان ضروری و در موقعیت های غیرقابل پیش در صورت نیاز بتوانیم از آن برای هزینه 

 استفاده قرار گیرد. 
 : های آیندهوسیلۀ پرداخت  

شود. خریدهای اقساطی یا رد و گیرد و پرداخت پول در آینده انجام میشود؛ یعنی مبادلۀ کاال صورت میانجام میهای آینده امروزه اکثر معامالت از طریق پرداخت 
 های آینده هستند. های پرداخت های بانکی از نمونهبدل کردن حواله

 . های آینده است شرط: اگر پول بتواند ارزش خود را در طول زمان حفظ کند، وسیلۀ مناسبی برای پرداخت 

 
223,مساوی با  1399بازار در اوایل سال    دسب  ۀ% ذکر شده باشد، با در نظر گرفتن اینکه میانگین هزین  23،  1398در سال    Cpiاگر   -28 تومان بوده  000

 چه میزان است؟ 1398ها در ابتدای سال میانگین سطح عمومی قیمت ، است
1  ),220000 2  ),178 861  3)  ,181 300 4)  ,223 000  

 «3گزینه »پاسخ:   

  

   99= هزینۀ سبد بازار در ابتدای سال    98سبد بازار در انتهای سال  هزینۀ  

Cpi
−

= 100 

 

, y
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23 223 000
23 22 3000000 100

100

22 300000
123 22 300000 181 300
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 برند.می( بهره cpiگیری تورم از شاخص قیمت مصرف کننده )معمواًل برای اندازه

 دهد: ترتیب زیر انجام می( دولت کارهایی به cpiبرای تشکیل شاخص قیمت مصرف کننده )
 کنند. )سبد بازار( در نظر گرفتن یک سبد کاال که شامل کاالهای گوناگونی است که عموم مصرف کنندگان خریداری می 
 کند. دولت هزینۀ سبد بازار را در طول زمان رصد می 
 نیز همان درصد افزایش خواهد داشت.  cpiدرصد افزایش قیمت سبد در یک دورۀ مشخص، بسته به   

 تذکر: سبد بازار شامل انواع کاالهاست مانند: انواع مواد غذایی، ماشین، لباس، خدمات تفریحی و ... 
Cpi شود: برای یک ماه )یا یک سال( معین به صورت زیر محاسبه می 

−
= 100 

 

 

 قبل سبد بازار در ماه )سال( هزینه  هزینه سبد بازار در ماه )سال( معین 

 قبل هزینه سبد بازار در ماه )سال( 
Cpi  برای یک ماه )یا یک سال( معین 

 98سبد بازار در انتهای سال    ۀهزین

 98هزینۀ سبد بازار در ابتدای سال  

 98هزینۀ سبد بازار در ابتدای سال  
 98سال  
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47,در ابتدای سال قبل   هامیانگین سطح عمومی قیمت  -29   50الی    20گرفتن اینکه نرخ تورم آن سال نیز عددی بین  تومان ذکر شده است. با در نظر  000
 در این صورت: ، درصد کم بشود 8درصد باشد، اگر نرخ تورم در سال جدید به طور تقریبی 

47,ها در سال جدید کمتر از ( میانگین سطح عمومی قیمت1  قابل حساب کردن نیست.تومان است و نرخ تورم به خاطر نبودن اطالعات کافی 000
47,ها در سال جدید بیشتر از ( میانگین سطح عمومی قیمت2  شود نرخ تورم را محاسبه کرد.  تومان شده اما نمی000
 درصد کم شده است.  8ها در سال جدید نسبت به سال قبل حدود ( میانگین سطح عمومی قیمت3
47,از تعدیل نرخ تورم با نرخ زیاد شدن درآمد مردم تغییری نکرده و همان  ها بعد( میانگین سطح عمومی قیمت4  ماند.  تومان ثابت می000

 ـ متوسط( 1009)  2گزینه پاسخ:   

  

داریم و میانگین سطح عمومی  همچنان در جامعه تورم    درصد کاهش داشته است یعنی   8ایم اما عدد آن  در سال جدید نیز تورم داشتهکه  باتوجه به این  

47,در سال جدید بیشتر از    هاقیمت  .ها کاهش یافته استسطح عمومی قیمتسرعت افزایش    این است کهکاهش نرخ تورم به معنی    تومان است.000

 
 های جدول زیر، کدام گزینه جواب مناسبی است؟  با در نظر گرفتن داده   -30

 
 
 
 
 

1)Cpi است%   30در کشور هـ . 

2)Cpiدر کشور الف بیشتر ازCpi.در کشور ب است 

 خواهد بود. 6500سال مساوی با   در کشور ج، در ابتدایها سطح عمومی قیمت ← .کشور ب باشد Cpiبا در کشور ج مساوی Cpi( زمانی که3

 خواهد بود. 3850ها در انتهای سال در کشور د مساوی با سطح عمومی قیمت  ←. در کشور الف باشد Cpiدر کشور د مساوی با Cpi( زمانی که4

 ـ دشوار(  1009)  4گزینه پاسخ:   
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 ا یک سال( معین یبرای یک ماه )
 هزینه سبد بازار در ماه )سال( معین 

 هزینه سبد بازار در ماه )سال( قبل

 هزینه سبد بازار در ماه )سال( قبل

%10 Cpi =    کشور دCpi =   کشور الف 

   کشور هـ

   کشور الف

 کشور ب

  کشور ب

 کشور الف 
 کشور ج  کشور ب

 درصد

 درصد

 درصد

 درصد

 انتهای سال ابتدای سال  نام کشور 

 2200 2000 الف

 5600 4000 ب

 7200 ؟ ج

 ؟ 3500 د

 7925 6340 هـ
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 است؟   خراسانی سبک به متعلق  ابیات کدام  توصیف،  شیوۀ به توجه با  -31

   شود جم  جام گل و کسری کاس الله چون   برنهد تاج  جم و کسری چو سر به نرگس ـ الف

ـ گ بدان عید هاللب ـ     تا دو و زار و نزار غم از شد که عاشقی چو   ما به ودـــنم رخ ونهـ

 سائل  اجابت بود انــکریم  شرط که راـچ    راــم تو  پی از رانممی که دیده کـسرشج ـ 

  شد خواهد   آن از و راه ازین آمد باغ به که     صحبت شمریدش غنیمت تـاس عزیز گلد ـ 

 ( الف و ب 4 ( د و ج 3 ( ب و ج 2 ( الف و د1

 شناسی ـ دشوار( ـ تاریخ ادبیات و سبک 3001)   4 گزینۀ:  پاسخ 

  

 است.  خراسانی  در سبک  توصیف  شیوه  نمایانگر   .گذاردمی   سر  بر  را  جمشید  و  کسری  چون  پادشاهی  تاج  ظاهریش،  شکل  به  توجه  با  نرگس 

 است.   خراسانی  سبک  در  توصیف  شیوه  نمایانگر.  است  حسی  کامالً  تشبیه  که  است  کرده  مانند  عاشق  خمیده  قد  به  را  ماه  هالل  شاعر 

 ست.( ا)فراق از مفاهیم مورد توجه در سبک عراقی    .است  عراقی   سبک  به  مربوط  یار  فراق  در  عاشق  ریختن  اشک  توصیف 

 )توجه به کوتاهی عمر و مفاهیم دارای غم و اندوه در سبک عراقی دیده می شود.(   .است  عراقی  سبک  در  رایج  توصیفات از  گل  عمر  کوتاهی 
 عراقی  خراسانی 

 ستایش عشق  ستایش خرد 
 گرایی غم   شادی گرایی 

 فراق  وصال
 ذهن گرایی )توجه به دنیای درون(  واقع گرایی )توجه به دنیای بیرون( 

 عرفانی و اخالقی  ۀرواج روحی پهلوانی و حماسی   ۀرواج روحی
 باور به قضا و قدر  باور به اختیار و اراده 
 آسمانی بودن معشوق  زمینی بودن معشوق 

 بیشتر علوم در شعر بازتاب   بازتاب اندک علوم در شعر 

 
  است؟ «خراسانی سبک» شعر و نثر ادبی هایویژگی به مربوط زیر موارد از مورد چند  -32

  .است ساده بسیار ردیف و قافیه -

  .است عینی و محسوس ساده،  طبیعی،  عمدتاً توصیفات و گراستواقع شعر -

 .گیرندمی شکل دوره این در تدریج به مثنوی و بندترکیب مسمط،  هایقالب  -

 .است رایج بسیار دوره این شعر در ادبی هایآرایه از استفاده -

 رایج است.  قرینه به افعال حذف -

 ( چهار  4 ( سه 3 ( دو2 ( یک 1

 شناسی ـ دشوار( ـ تاریخ ادبیات و سبک 3001)  1 گزینۀ:  پاسخ 

  

   خراسانی  شعر  فکری  ویژگی  .  است  عینی  و  محسوس  ساده،  طبیعی،  عمدتاً  توصیفات  و  گراستواقع   شعر

 بند!  گیرد نه ترکیبمی   شکل  دوره  این  در  تدریج  به  بندترجیع   قالب  .  گیرندمی   شکل  دوره  این  در  تدریج   به  مثنوی   و  بندترکیب   مسمط،  هایقالب 

   .است  اعتدال  حد  در  و  طبیعی  ادبی،  هایآرایه  از   استفاده  .  است  رایج  بسیار  دوره  این   شعر  در  ادبی  هایآرایه   از  استفاده

   سلجوقی  و  غزنوی  سبک نثر  ویژگی    قرینه  به  افعال  حذف

 

ی
سان

خرا
ک

سب
ی
دب
یا

ها
ی
ژگ
وی قالب شعر

قصیده: قالب عمده

:در این دوره شکل می گیرند

مسمط ـ ترجیع بند ـ مثنوی

غزل: رشد در اواخر این دوره
:استفاده از آرایه

طبیعی و در حد اعتدال

بسیار ساده: قافیه و ردیف

تشبیه حسی: توصیف پدیده ها
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   شود؟می دیده »خطا« چند ادبیات تاریخ گاهدید  از ، زیر متن در  -33

  توانمی نثر،  گونهاین موفق هاینمونه از. شودمی دیده هم علمی نثرهای گاهی و است دینی و تاریخی حماسی،  بیشتر سامانی،  دوره نثرهای محتوای»

 .« برد نام را ابومنصوری منثور شاهنامۀ و التفهیم بیهقی،  تاریخ طبری،  تفسیر ترجمۀ

 ( چهار  4 ( سه 3 ( دو2 ( یک 1

 شناسی ـ متوسط(ـ تاریخ ادبیات و سبک 3001)   3 گزینۀ:  پاسخ 

  

  ترجمۀ  توانمی   نثر،  گونهاین   موفق  هاینمونه  از .  شودمی  دیده  هم   دینی  و  تاریخی  حماسی،   نثرهای  گاهی  و  است  علمی بیشتر  سامانی، دوره  نثرهای  محتوای

 . برد  نام  را  ابومنصوری  منثور  شاهنامۀ  و  التفهیم  ،بلعمی  تاریخ  طبری،  تفسیر

 
  است؟ نادرست گزینه  کدام زیر نثر به توجه با  -34

 به  ساعت  هشت  و  بخسبی  بهر  یک  و  باشی  بیدار  بهر  دو  باشد،   ساعت  چهار  و  بیست   شباروزی:  که  اندگفته  چنین  حکما  است،   ایاندازه  را  کاری  هر  اما»

 که  اعضاها  تا  آرامیدن،   بباید  ساعت  هشت و   داشتن  تازه  خویش  روح   و  طیبت  و بعشرت  ساعت   هشت  و  بود  باید  مشغول  کدخدایی  به  و   تعالی  حق  طاعت

 .«باشند  بیدار نیمی و بخسبند نیمی ساعت چهار و بیست ازین جاهالن و شود آسوده باشد گشته رنجه ساعت شانزده

 .شودمی دیده  متن  در قرینه  به  افعال حذف( 2   .است سلجوقی و  غزنوی  دورۀ آثار به   متعلق مذکور نثر ( 1
   .است مشهود  متن  در عربی لغات از استفاده( 4   .است اطناب با توأم  نثر  جمالت ( 3

 ( دشوارشناسی ـ ـ تاریخ ادبیات و سبک 3001)   3 گزینۀ:  پاسخ 

 . شودنمی  دیده  اطناب  و  است  کوتاه  معموالً  نثر  این  جمالت

  
 . باشدمی  سلجوقی  و  غزنوی  دورۀ  آثار  از  که  است  اسکندر  بنکیکاووس   عنصرالمعالی  نوشته  نامه قابوس   کتاب  از  برگرفته  السؤ   نثر 

 [ بود  باید  مشغول]  داشتن  تازه  خویش   روح  و  طیبت  و  بعشرت  ساعت  هشت  و  بود  باید  مشغول  کدخدایی  به  و  تعالی  حق  طاعت  به  ساعت  هشت 

: »حکما، طاعت، ساعت، حق تعالی و ...«  متن  در  عربی  لغات  کاربرد 
 دوره غزنوی و سلجوقی  دوره سامانی

 اطناب  ایجاز و اختصار در لفظ و معنا
 حذف افعال به قرینه  تکرار فعل یا اسم به حکم ضرورت معنی 

 تمثیل و استشهاد به آیات، احادیث و اشعار کوتاهی جمالت 
 افزایش کاربرد لغات عربی  استفاده از لغات کم کاربرد فارسی

 آثار: کیمیای سعادت  استفاده کمتر از لغات عربی 
 تاریخ بیهقی 
 قابوس نامه 

 کشف المحجوب 
 ناصرخسرو ۀسفرنام

 سیاست نامه 

 های جمع فارسی بر جمع عربی کاربرد نشانهافزایش  
 تفسیر طبری   ۀآثار: ترجم

 التفهیم 
 تاریخ بلعمی 

 منثور ابومنصوری  ۀشاهنام

 
   است؟ متفاوت ابیات سایر با بیت کدام سبک معشوق،  نوع توجه با  -35

   بر ن ــسیمی آن  و آید دــ بلن  قد  آن تــ نع   آن در  که  سرودی معشوق و می با   خوشا  ای( 1
 دا ـــ پی وـــت رخ  نــ حس  ذره رــ ه آیینه ز   ا ـاشی همه  ز  تابان خورشیدت وــ چ روی  ای( 2
 گ ــ سن  و آهن از  رقــمش ملک ان ــ سن که   انــج  و دل بر گذرد  چونان  تو مژگان رــتی( 3
   چنبروار  گشت  چفته  چنین که شد شکسته   ار ـرخس پری  آن زلف  رـمگ  خویش  قــعش ز ( 4

 شناسی ـ متوسط(ـ تاریخ ادبیات و سبک 3001)  2 گزینه:  پاسخ 

  

  توصیف   را  معشوق  ظاهری  زیبایی  شاعر  ابیات  سایر   در.  باشدمی   آسمانی  معشوق  بنابراین  است؛  جهان  هایپدیده   همۀ   در  معشوق  جلوۀ  از   سخن  بیت  این  در

   . است   او  بودن  زمینی  نشانگر  که  کرده
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 :جزبه ، است شده اشاره بیداری عصر شعر هایمایهدرون از یکی به ابیات،  تمامی در  -36

   نهد آزادی پای در  رـــس دادـــاستب که  تا   ت ـــگرف بایدمی رـــ شی دهان از  را ودــخ قـ ح( 1
  هشیاری سنگ  ندارد  ناطق ره  خاک نباشد   داری وطن  عالم  این  در جان  حیات ای  چون چرا( 2
  کرد ردم ــم از  داریـــ نگاه که  رکس ـــه   وب ــــمحب ردمــــم م ـــچش به   بود  که یــدان( 3
  ادــــ نه  درـــان  ت ــــتربی بودش اش ـــک   ژادــــن آن تــــ اس  رــــمفتخ ان ـــ جه  دو در( 4

 شناسی ـ متوسط(ـ تاریخ ادبیات و سبک 3001)  2 گزینه:  پاسخ 

  

   .ندارد  دوستیوطن   با  ارتباطی  و  دارد  دیگر  عالم  در  گزیدن  وطن  به  اشاره  موالنا  بیت  این  در  وطن  واژه

  
   استبداد  مقابل  در  آزادی  به  اشاره 

   مردم  به  توجه 

 تربیت  و  تعلیم  لزوم 
 های شاخص شعر دوره بیداریدرونمایه

 آزادی 

 دست خود ز جان شستم از برای آزادی                             آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی 
 باید کرد  نه صبر و سکون جایز، نه حوصله                               اهریمن استبداد آزادی ما را کشت 

 حمِد یزدان، جان ملت تازه شد                                             نام آزادی بلندآوازه شد 
 جان ما در همه جا برخِی جانانه ماست                            هست جانانۀ ما شاهد آزادی و بس 

 وطن

 عقل کل عشق تو را ارزش ایمان بنهاد                 ای وطن ای که مرا قبله به جز روی تو نیست 
 عدن تو آن کس برد که برد عدن را                                ایران باشد بهشت عدن و تو آدم 

 مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من است                        اسیر این همه بهر وطن است  نالۀ مرغ
 رفته بود از ترک و تازی هستی ایران به باد                           شور احیاء وطن گر در دل پاکت نبود 

 قانون

 از قانون بپیچد سر سزای کیفر است شه که                          سعی فرما تا به قانون افکنی بنیان کار 
 شویم تا قانون است ما محو نمی                               چون موجد آزادی ما قانون است 

 ببایست خواندن حقوق بشر                                        ولی تا شناسید از خیر و شر 
 جز بر سر آهن نتوان برد ترن را                             بی نیروی قانون نرود کاری از پیش 

 تعلیم و تربیت جدید 

 کی شود اصالح با صوم و صالة و نافله                    این چنین ملکی پریشان مانده دور از قافله 
 ز اصالح مزاجی و اداری                                        »باید نخست کردش احیا 
 اصالح عقیدتی و کاری«                                        تجدید فنون و علم و انشا 

 سعفص نتوان خواند نخوانده کلمن را                        بی تربیت، آزادی و قانون نتوان داشت  
 ر کن )تحصیل زنان( وانگاه برو مدرسه تحصیل هن                      یک چادری از عفت و ناموس به سر کن 

 توجه به مردم 

 ملت از آن حامی این دولت است                                   تکیۀ دولت همه بر ملت است 
 آخر ای ملت به کف کی اختیار آید تو را                         دولت هر مملکت در اختیار ملت است 

 ی آهنگر است ها بر داستان کاوهگوش                هر چه سلطان قادر آید خلق از او قادرتر است 
 حال خوش ملت از او ناخوش است                              کش است وای به شاهی که رعیت 

 شاه شدی حامی درویش باش                                   در پی محبوبیت خویش باش 
 ملت منصور شد به یاری کشور                                   کشور آباد شد به نیروی ملت 

 ها و فنون نویندانش
 در مغلطه و فتنه و آشوب زرنگیم                           در علم و صنایع همگی عاجز و لنگیم 

 عدل و قانون و مساوات و عدالت مال تو                       ای فرنگی اتفاق و علم و صنعت مال تو
 حرص و بخل و کینه و بغض و عداوت مال ماست                       نقل عالم گیری و جنگ و جالدت مال تو 
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 باشد؟می صحیح  بیداری دورۀ نثر سبک با ارتباط در زیر موارد از مورد چند  -37

  .است بوده نویسندگان توجّه مورد بسیار همگانی و نوین تربیت و تعلیم کنار در که است موضوعاتی جمله از زنان مدنی حقوق ـ الف

   .پرداخت آن به بسیار  بیداری دورۀ داستانی نثر که بود موضوعاتی از خرافات از تنفر ـ ب

 ای بسیار مورد توجه قرار گرفت. نیز یکی از موضوعاتی بود که در نثر روزنامه اجتماعیـ  طنز سیاسی  ـ ج

 برای شدیدتر لحنی با دوره  این در بود،  تجددخواهی و شکنیسنت خواهی، آزادی و آزادی مشروطه،  انقالب به نزدیک هایسال در که نثر مایۀدرون ـ د

   .یافت ادامه هاآن مطالبه

   .یافت آشکار کاهشی جا بی هایپردازیلفظ و دراز و دور وصفی هایعبارت از استفاده بیداری،   دورۀ نثر هاینوشته و هانامه در ـ هـ

 ( دو  4 ( سه 3 ( چهار  2 ( پنج 1

 شناسی ـ دشوار( ـ تاریخ ادبیات و سبک 3001)   3 گزینه:  پاسخ 

  

   .گرفت  قرار  توجّه  مورد  بسیار  ایروزنامه   نثر  در  که  بود  موضوعاتی  از  یکی  استبداد  و  استعمار  با  دشمنی 

  .یافت  ادامه  ترآرام   لحنی  با  دوره  این  در  بود،  تجددخواهی  و  شکنیسنت   خواهی،آزادی   و  آزادی  مشروطه،  انقالب  به  نزدیک  هایسال   در  که  نثر  مایۀدرون  
 فکری  ادبی  زبانی 

 گذاشتن قید و بندهای نثر مصنوع و فنیکنار   های عربی ناآشنا ها و ترکیب تر شدن واژه کم
طلبی + با هدف  نوگرایی و تجددخواهی + آزادی 

 مردم  ۀتاثیر بر عام 
 اجتماعی ـ  طنز سیاسی گزارشی و ساده  ورود لغات ترکی، انگلیسی و فرانسوی

های وصفی دراز و کاهش عبارت 
 جاهای بیپردازی لفظ

 جدا شدن صنایع ادبی از نثر 
 استعمار و استبداد: دشمنی با 

 در نثر روزنامه ای 

 های مردم در خدمت بیان خواسته  فهمساده و قابل 
 تنفر از خرافات: 
 در نثر داستانی 

ها با طبیعت زبان در  تر شدن جمله هماهنگ
 ساختار و ترکیب دستوری کالم

 های تکنیکی: از ضعف
حضور راوی سوم شخص و سخن گفتن او با خواننده در  

 های دوران مشروطه داستان اغلب 
 حقوق مدنی زنان + تعلیم و تربیت نوین و همگانی

  داستان نویسی مطابق ذوق عامه  

 
عدم تطابق سبک نویسندگی نویسندگان با ادبیات  

 داستانی جدید 
 

ی
صربیدار

یشعرع
ندرونمایهها

صتری
شاخ

آزادی

مترادف با دموکراسی غربی

حقوق و آزادی های فردی مردم

حق و اختیار مردم در جامعه و سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود

وطن
سرزمینی که مردمی با اشتراکات قومی، فرهنگی و زبانی در آن زندگی می کنند

ادیب الممالک فراهانی+ عالمه دهخدا + مورد توجه ملک الشعرا بهار 

قانون
براساس مشاهدات اروپارفتگان و روشنفکران از ملل متمدن

بنیادی ترین تفکر و خواست مشروطه خواهان

تعلیم و تربیت 
ظهور مطبوعات و گسترش آن در جامعهجدید

افزایش آگاهی همگانی

توجه به لزوم تعلیم و تربیت عمومی

توجه به مردم

از بارزترین ویژگی های ادبیات دورۀ بیداری

فرخی یزدی+ ابوالقاسم الهوتی دفاع از کارگران و ضعیفان

جایگاه زنان در اجتماع

دانش و فنون 
به دلیل ضرورت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگینوین
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  :جزبه  است؛ رفتهن کار به تلمیح هاگزینه همۀ در  -38

 است  کوهکن   دست به خشکی به   نه گهر  چنین   است غواص دست  به   دریا به   نه ر ــگه چنین( 1
   دـــ ندی  آدم ر،ــــ صب و ــمچــه ایی ـــــکیمی   ریدــآف ق ـــح  اــــ کیمی زارانـــه د ــــص ( 2
   ن ـــشیری  دـــ کن تلخ هر ر ـــدلب آن  لب  لــلع   بنده کُنَد  دـــخورشی  شیرین آن  قدِ روِـــس( 3
   ما  ادـــارش   از پیچد  گردن  که  هر  ماند گـــگن   ایمکرده  گوسخن  را  آهو چشم مجنون  چو  ما ( 4

 های ادبی ـ دشوار( ـ آرایه 3002)   4 گزینۀ:  پاسخ 

  

   .مجنون  و  لیلی  معروف  داستان  به  دارد  اشاره  و  تلمیح  بیت،  این

 
 مشغول   کوه  کندن  به  که  رفته  کار   به  کسی  معنای  در »کوهکن«    ۱  گزینۀ  در .  نیستیم   روروبه  تلمیح  آرایه  با  دیگر   روند  کار   به  خود  لغوی  معنای  در   معروف  اسامی  چهچنان
  از   آمدن  بیرون  و  آدم  حضرت»  داستان  به  ایاشاره  هیچ  و  است   رفته  کار   به  انسان  عام  معنای»آدم« در    ۲  ۀ»فرهاد کوهکن« ندارد! در گزین   با  ارتباطی  بنابراین  است؛
 »خسرو و شیرین« ندارد!   داستان به ایاشاره  لغوی، معنای در »شیرین«  واژۀ رفتن کار   بهنیز   ۳ ۀ« ندارد! در گزینبهشت 

 

 
ها شامل است. این دانسته ای ادبی ـ فرهنگی است. هر متنی که به بیرون از خودش و به یک موضوع مشهور ارجاع بدهد، تلمیح آفریده تلمیح اشاره به دانسته 

 گیرد.  ها »تنها« اشاره صورت می شوند. در تلمیح به این دانسته های معروف می المثل ها و احادیث و ضرب ها و اساطیر، آیه ماجراها، داستان 

 
 های داستانی اشاره 

پیامبران:
است. داوند بر روی زمین. هبوط و فروآمدن او از بهشت به زمین )فروافتادن در هند( در ادبیات فارسی انعکاس بسیاری یافته نخستین انسان و نخستین پیامبر خآدم:  

 های زیر از کنکور سراسری دقت کنید: به نمونه 
 ست یگوار چخوش  یو م بار یجز طرف جو ارم  ۀو روض یآب زندگ  یمعن

 نفروشم؟  یمن چرا ملک جهان را به جو رضوان به دو گندم بفروخت  ۀپدرم روض 
 آبادم خراب  ر ید نیآدم آورد در ا  بود میجا  نیک بودم و فردوس برل  من م  

 چه کنم؟  منینش  رانهیمنزل و نیاندر ا موروث من است  ۀخان نیحافظا خلد بر 
 دت ینزهت دل باغ رضوان با  یوز برا گذشت   یآری دانه گندم در نم ک یاز سر 

 

 ترین واقعۀ ایام او که در ادبیات فارسی بازتاب زیادی داشته سیل عظیمی است که بر زمین جاری شد و کشتی او تنها نقطۀ امن بود. مهمنوح: 
 بان، پسر نوح، سیل و طوفان سفینه، کشتی نوح، کشتیها: کلیدواژه 

 ز طوفان غم مخور  بانی چون تو را نوح است کشت برکند  یهست  ادیفنا بن  لی دل! ار س یا
 ل ی نقشت هرگز نگشت زا نهیوز لوح س دم یصد ره طوفان نوح د  دهی آب د از 

 

ت خضر  طی کردن مسیری طوالنی و راهبری اسکندر به سوی چشمۀ آب حیات؛ نوشیدن از آب چشمۀ حیات که در ظلمات قرار داشت و جاودانه زیستن حضر خضر: 
 )در مقابل اسکندر که به این چشمه نرسید(.  

 پی، راهبری و راهنمایی خضر، آب حیات، آب حیوان، چشمۀ حیوان، اسکندر، ظلمات، فرخ ها: کلیدواژه 

 است   ختهی ما زهر فنا ر  ۀبه لب تشن است  ختهی ر آب بقا رض  که در جام خ  آن 
 من یآب بقا  ۀکه جام باده شد سرچشم   دمیتشنه گردلب   یسکندروار در ظلمت شب بس

 دارد اگر وجود، شراب شبانه است  دهد ی م دی جاو یکه زندگان   یآب 
 

که این کرد. یک دیو این انگشتر را از او ربود تا  او صاحب انگشتری بود که اسم اعظم بر آن نوشته شده بود و با استفاده از آن بر تمام موجودات سلطنت می سلیمان: 
 کرد. او نماد حکمرانی و سلطنت مقتدر است. سلیمان دیگر بار آن را به دست آورد. او در زمان سلطنت ملکۀ سبا، یمن، به نام بلقیس پیامبری می 

 سلیمان، ملک سلیمان، انگشتری، دیو، خاتم، سبا، بلقیس، نشستن بر بادها: کلیدواژه 
 

ندر صحرا و وادیموسی:   ْیم  کردند. موسی از دور است، موسی و همسرش سفر می« )به معنی مقدس( که در نزدیکی کوهی به نام »طور« قرار داشته ای به نام »ا 
تابد. »از آن درخت ندا  یابد که درختی است که آتش گرفته و نوری الهی از آن می رسد، درمی رود. هنگامی که به نور دوردست می بیند و به سوی او می آتشی را می 

 (. ۳۰»ای موسی، منم، من خداوند، پروردگار جهانیان« )قصص،  آمد که
یمن در پیش   آتش طور کجا موعد دیدار کجاست؟ )حافظ( شب تار است و ره وادی ا 
 گوی به میقات بریم همچو موسی ارنی  با تو آن عهد که در وادی ایمن بستیم 

نی« لفظی عربی است به معنی »به من نشان بده / بنما به من«. ر  رانی« )هرگز نمیاین کالم موسی به خداست. خداوند پاسخ می  »ا  ن ت   توانی مرا ببینی(.  دهد که »ل 
ن یا   یعصا و اژدها، آتش واد ضا،یب دی ،یکوه طور، سامر  م،ی فرعون، پور عمران، کل ل،ینها: هکلیدواژ   م 

 از من دیچکی چو نخل طور آتش موگرنه هم از من  دیدامن کش یز بار دل بهار زندگ 
 ما  مینیبی ز چوب تاک م منیآتش ا  ما یهای پرست ی وحدت م اسرار ی ب  ست ین
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 عیسی مسیح: 
 م یزنده شدن مردگان، مر  ،ییحایدم مس  حا،یو مس حی مسواژگان کلیدی: 

 نهاده است ب به لب  یمهر خاموش میگل چو مر ست از مهد شاخ به گفتار آمده  یسی غنچه چو ع
 ی ت یو آب خضر ز نوش دهانت کنا یافه یاز لب لعلت لط  یسیع انفاس

 

 پیامبری که توسط برادران به چاه انداخته شد و از چاه به عزیزی  مصر رسید. ماجرای عشق زلیخا بر او هم مشهور است. یوسف: 
 سیلی اخوان، حسن روزافزون، بریدن دست، زلیخا یعقوب، کنعان، بوی پیراهن، عزیز مصر، : هاکلیدواژه 

 کاروان ما   وسفی ر یغ یندارد ور نه جنس  یسنج در مصر سخن  ست ین  یقدردان  ز یعز
 تو یشب را به روز آورد در سودا  کیهر که  شود  وسفی راهنیپ اشده ید یهاپرده 

 است  رهنی پهمره  خای زل مار یروح ب واگذار  یتازبرق  مروتی ب  یصبا یا
 بس است  راهنی پ یبوما را  عقوبی ۀد ید ست ی ما را تالش قرب ن خامشربانی زلچون 
 بس است  راهنیپ یرا بو انیکنعانۀ  د ید قفس را نکهت گلشن بس است  رانیگگوشه

 بناگوشم لیبود ن  اخوان یلیس یکه جا را  نشی کاروان آفر  بمیمن آن حسن غر 
 

است. »معراج« او نیز مشهور است. به »ُاّمی« بودن و نداشتن سواد خواندن و نوشتن هم در ادبیات القمر« در ادبیات بازتاب داشته »شق معجزۀ مشهور او  محمد )ص(:  
 شود. اشاره می 
 القمر، معراج، سدره، جبرئیل و... ها: شقکلیدواژه 

 را  نهیآن است کند شق چو قمر آ  میب ست خدا که به رخسار تو داده   یشکوه  نیا
 آباد است کنج محنت   نیتو نه ا منینش ن ینشباز سدره بلندنظر شاه  یکه ا

 

عشاق
 وامق و عذرا  

 مهر و وفا
 ورقه و گلشاه
 بیژن و منیژه 
 زال و رودابه 

 لیلی و مجنون 
 خسرو و شیرین )فرهاد، بیستون، شکر( 

 
  است؟ تضمین دارای بیت کدام و تلمیح دارای بیت کدام ترتیببه  -39

 ایرسیده طوفان  کشتی  چو غم اشک وز     ایگرفته آتش رمنـخ چو دل وزــس از ـ الف

 اــناوله  و کاسا ادر توبه بود مشکل زمی     هامشکل لـح میامد  الساقی اــایه یا اال ـ ب

   داند  ریـجوه شهوار رــگوه   درــق که    رسـپ ائبــص  ز را  رازــشی حافظ کمال ـ ج

 شود می بریده دست شد تو نظاره که هر    تو روی قفای به جان  دود همی فشان عمر ـ د

 ( د و ج 4 ( ب و الف 3 ( د و ب 2 ( الف و ج 1

 های ادبی ـ دشوار( ـ آرایه 3002) 2 گزینۀ:  پاسخ 

  

   .شیرازی  حافظ  مشهور  غزل  از  بخشی:  تضمین 

   .او   چهرۀ  دیدن  با  زنان  دست  شدن  بریده  و  (ع)  یوسف  حضرت  داستان  به  اشاره:  تلمیح 

  

   !ندارد  نوح  حضرت  داستان  به  ایاشاره   بیت  بافت  به  توجه  باعبارت »کشتی طوفان رسیده«   دقت کنید در  

   .است  تبریزی  صائب  خود  سرودۀ  دوم  مصراع  زیرا  است؛  تضمین  فاقد  نیز  
 

 
 فارسی یازدهم   ( ۴۴و  ۴۳نرمی و مالطفت با دشمنان: »اذهبا الی فرعون انه طغی فقوال له قوال لینا...« )طه  - 
ّبح اهلل ما فی السماوات و ما فی االرض...« )تغابن،  -   (۱فراگیری ستایش خداوند: »ُیس 
 ( ۷۲ا عرضنا االمانه علی السموات و االرض و الجبال...« )احزاب، ها، پیذیرش انسان: »انّ بار امانت بر دوش آسمان و کوه، نپذیرفتن آن  گذاشتن  - 

 است.کنند. این »عشق« است که همچون امانتی به انسان سپرده شده »بار امانت« را به »عشق« تعبیر می 
د، هیچ کس استحقاق خزانگی آن گوهر نیافته، خزانگی  از فارسی یازدهم: »گوهر محبت که در صدف امانت معرفت تعبیه کرده بودند، و بر ملک و ملکوت عرضه داشتن

 آن را دل آدم الیق بود.« 
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 کند.( دهد، و هرکه را بخواهد خوار می بزرگی و فرومایگی از سوی خداست: »تعّز من تشاء و تذّل من تشاء« )هر که را بخواهد عزت می  - 
 (  ۱۷ذ رمیت ولکن اهلل رمی« )انفال، ارادۀ خدا بر انسان چیره است؛ فاعل حقیقی خداست: »و ما رمیت ا - 

 که خطی کز خرد خیزد، تو آن را از بنان بینی  دیدگی باشد ز یزدان دان نه از ارکان که کوته بیت مشابه: 
 ناشدنی بودن خداوند: »التدرکه االبصار و هو یدرک االبصار« نادیدنی و درک  - 
 ( ۱۵۷راجعون« )بقره، بازگشت همه به سوی خداست: »انا هلل و انا الیه  - 

 جا رویم، جمله که آن شهر ماست باز همان   ایم ایم، یار ملک بوده ما به فلک بوده بیت مشهور: 
 ( ۱۵۸عمران، فراگیری مرگ: »کل نفس ذائقه الموت« )آل - 

 بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد«    »آب اجل که هست گلوگیر خاص و عامبیت مشهور: 
 های »الست، می  الست« و خداوند: »الست بربکم؟ قالوا بلی« با کلیدواژه  پیوند ازلی انسان - 
 ( ۵۵»و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یوتون الزکوه و هم راکعون« )مائده، ماجرای انگشتر بخشیدن حضرت علی:  - 

 ا«که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا ر    »برو ای گدای مسکین در خانۀ علی زن بیت مشهور: 
 ( ۷شکرگزاری و فزونی نعمت: »لئن شکرتم الزیدنکم« )ابراهیم،  - 
 (  ۷۱آفرینش انسان: »انی خالق بشرا من طین« )ص،  - 
 ( با کلیدواژۀ »نفخ صور«۶۸رستاخیز مردگان: »و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی االرض...« )زمر،  - 

 
 ومک و یوم علیک« )گهی شهد و نوش است و گاهی شرنگ(»الدهر یومان ی - 
 »الصبر مفتاح الفرج« )صبر کلید گشایش است(  - 
 »کاد الفقر ان یکون کفرا«  - 
 »ما عبدناک حق معرفتک«  - 
 جواب االحمق السکوت  - 
 »ال فتی اال علی ال سیف اال ذوالفقار«  - 

 

 
 اند. های آزمایشی ترین موارد تضمین در سواالت کنکور یا آزمون ها محتمل مسلط باشید؛ آن های درسی بر آیات و ابیات کتاب 

 اند. کننده باشد، اما نشانگر مهمی ها نباید گمراه شود؛ اگرچه این قالب ای »* گفت« و امثال آن بیان می دقت کنید که تضمین گاهی در قالب کلیشه 
 تر از فکر می و جام چه خواهد بودن؟«  خوش »شهریاریم و گدای در آن خواجه که گفت:  
 آفریند؛ به دو بیت زیر دقت کنید:  حتی یک عبارت یا واژۀ قرآنی تضمین می

 کند؛ تضمین ندارد! ترتیب به پیمان ازلی  خداوند با انسان و ماجرای حالج اشاره می واژۀ »الست« وواژۀ »اناالحق« در شعر عرفانی ما به 
های که گاه شعر اصطالحًا ملمع است یعنی دارای بخش  یست؛ »المنه هلل«، »عفاک اهلل«، »بحمداهلل« و عبارات مشابه تضمین ندارند. دقت کنیدهر عبارت عربی تضمین ن 

 شناسید: های معروفش را می ست که سرودۀ خود شاعر است. مثالعربی 
 ی« تو قدر آب چه دانی که در کنار فرات  »سل المصانع رکبا تهیم فی الفوات  

 بینید. شهریار شاعری است که مدام در مراجعه به شعر سعدی و حافظ بوده، در شعر او تضمین زیاد می 
ثلی رایج از گذشته را در سخن خود بیاورد، تضمین می  آفریند. اینکه شاعر و نویسنده م 

 های کتاب درسی مسلط باشید. حتمًا بر تضمین 

 
 :جزبه  است؛ شده اشاره فارسی ادبیات روفمع هایداستان  از یکی به هاگزینه همۀ در  -40

   برآید ام ــ خ کسی  است الــــ مح بوته زین   اکـ پ گنه  ز آدم د ــش  هند کدۀــآتش ز ( 1
 است  ساخته عنقا  به بالی   و پربی از قاف کوه  رکشیــس  کمال با سازگاری   دارد جنگ ( 2
   راــ صح  در خانه  حاتم داشت  گدایان  ابرام  ز   آیدبرنمی  زر  خانۀ صد شهریان حرص  به( 3
   رونـب   آیدمی رورـــمغ رــ س از  وت ــنخ  باد   برون  آیدمی وریـفغف  کاسۀ  از  رـــ اگ  مو( 4

 های ادبی ـ متوسط( ـ آرایه 3002)   4 گزینۀ:  پاسخ 

  

 (  غیرداستانی  تلمیحی)  .است  داده  نسبت  آن  به  را  نفیس  کاسۀ  این  سرزمین،  آن  به  فغفور  بودن  متعلق  و  چین  سرزمین  به   اشاره  با  تبریزی  صائب  بیت  این  در

  
  هند  در  آدم  حضرت  آمدن  فرود  داستان  به  اشاره 

   قاف  کوه  و  سیمرغ  داستان  به  اشاره 

   طایی  حاتم  داستان  به  اشاره 
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 حضرت مسیح:  

 داخل(  ۹۲شد تهی از باده، نفس هم سنگ است )انسانی شیشه چون  عشق خطر از دم عیسی دارد دل بی 
 

 شیرین، فرهاد و خسرو: 
 داخل(  ۹۳کوه دردی که دل از عشق تو تنها برداشت )انسانی  کن است اش خونی چندین کمر کوهسایه 

 داخل(  ۹۷کجا آگاهی از شوریده حال کوهکن داری )انسانی  تو شکر لب که با خسرو بسی شیرین سخن داری 
 خارج(  ۹۵ست فرمانی )انسانی که در گفتار شیرین خسروم داده  شهرۀ هر شهر شد شعرم به شیرینی  فروغی

 خارج(  ۹۶من از گریۀ فرهاد روی زمینم )انسانی  تو در خنده، شیرین دور زمانی 
 خارج(   ۹۸چو در محبت شیرین هالک شد فرهاد )انسانی  به خون لعل فرورفت کوه سنگین دل 

 خارج(  ۱۴۰۱)انسانی  زنده محال است  وفا  یکو  ز سر  رفتن  چه خوش گفت به فرهاد شهی بشنو که دم ت
 

 حسین منصور حالج: 
 داخل(  ۹۳هر که سر در سر این کار کند منصور است )انسانی  به سخن دعوی حق را نتوان برد از پیش

 خارج(  ۹۳زنجیرکشانم به سر دار برآرید )انسانی  اناالحق ز من سوخته شد فاش  چون سرّ 
 خارج(  ۹۷اند درمانند )انسانی که با این در اگر در بند درمان  چو منصور از مراد آنان که بر دارند بر دارند 

 

 حکمرانی سلیمان بر جهان: 
 داخل(   ۹۳لم سلیمان را تمام )انسانی هست در زیر نگین عا سوز عشق نیست یک دل در جهان بی داغ عالم 

 درد دل کردن حضرت علی )ص( با چاه: 
 داخل(  ۹۶رود؟ )انسانی دریای درد کیست که تا چاه می  رود؟این جزر و مد چیست که تا ماه می 

 حضرت موسی و کوه طور: 
 خارج(  ۹۵انسانی کز این روشن بیان فانوس شمع طور شد گوشم ) ی آتش زبان خامش  مشو از حرف عشق ای خامه 

 حضرت داوود و نوای زیبای او: 
 خارج(  ۱۴۰۱)انسانی  شرمسار  کرده  را نفست  ب یعندل یو م داوود را شعار دخوشت  ۀنغم یا

 
 »موازنه« و آرایه »ترصیع« به کار رفته است؟  آرایه بیت،  چند در ترتیب به  -41

ـ خن همی    وامق دیدۀ بسان گردون او از گرید همی ـ الف  عذرا  چهرۀ بسان صحرا او  از ددـ

  توست تــبخ هــمای از نــروش انــزم    توست تـتخ هــپای از نــگلش نــزمی ـ ب

  نــسخ رینــشی تـــتوانس نــگفت نه    رـــکم زرّین تــــتوانس نــبست هــن ـ ج

  همبر قضا با همتهب همسایه رــفخ با دلهب     مایه و جوهر را ادب پیرایه و تاج را ردــخ ـ د

ـ رسی کزان    بهار فصل م ــنسی بستان ز  وزید انــچن ـ هـ  ارــبه  لـ وص شمیم یاران به دـ

 دو   ـ ( سه 4 دو  ـ( دو 3 یک   ـ( چهار 2 یک  ـ ( سه 1

 های ادبی ـ دشوار( ـ آرایه 3002)  1 گزینۀ:  پاسخ 

  

 ( .شودمی  دیده  بیت  در  متوازی  و  متوازن  هایسجع   تقابل).  دارد  موازنه  
 وامق دیدۀ  بسان  گردون  او از  گرید همی

 عذرا  چهرۀ  بسان  صحرا  او از  خنددهمی

 ( .است  مشهود  بیت  در  متوازی  هایسجع   تقابل  صرفاً).  دارد  ترصیع  
 توست  تخت  پایۀ  از  گلشن  زمین

 توست  بخت  مایۀ  از  روشن  زمان 

 موازنه دارد.    
 کمر  زرین  توانست  بستن  نه 

 سخن  شیرین  توانست  گفتن نه 

 ( .نیستند  سجع  دارای  های متناظر بیتواژه جفت   تمامی  زیرا).  موازنه  و  ترصیع  فاقد  

 مایه و  جوهر  را  ادب پیرایه  و  تاج  را  خرد 

 هبر قضا با  همت به همسایه فخر با  دل  به

 ( پذیرفت   را  ترصیع  تواننمی  بنابراین  است؛  برقرار  متوازن  سجع  دوم  مصراع  در)میان »ز« در مصراع اول و »به«  .  دارد  موازنه  
 بهار  فصل نسیم بستان  ز وزید  چنان 

 بهار  وصل شمیم یاران  به  رسید  کزان 
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شود. در سجع،  ، سجع گفته می درپیبه هماهنگی آوایی  دو واژه در پایان دو جملۀ پی درپی است.  کردن پایان دو جملۀ پی های افزایشی موسیقی، هماهنگیکی از راه 

 وزن هستند و یا هر دو ویژگی را دارند. قافیه هستند، یا هم واژگان یا هم
آوریم. به این شرط درپی باشند؛ هماهنگی آوایی دو واژه در یک جمله را سجع به شمار نمیای پایانی دو جملۀ پی ههای مسّجع باید واژهواژه   شرطاصلیسجع:

شود. یآفرینی« نیز گفت. سجع تنها در پایان دو جملۀ قرینه وجود دارد. در نمونۀ »دست انابت به امید اجابت به درگاه حق بردارد« سجع دیده نم توان »شرط قرینه می 
 اند: بیت زیر نیز، دو واژۀ »سالوس« و »ناموس« هماهنگی آوایی دارند اّما در پایان دو قرینه به کار نرفته  در 
 پیرهنان قبایان و تنک جلوۀ تنگ  دلق سالوس مرا پردۀ ناموس درید   - 

 اژۀ متناظر« گفت.وها »جفت توان به آن درپی هماهنگی دارند؛ میهایی هستند که در پایان دو جملۀ پی واژه سجع ارکان
 

:انواعسجع
 )= تعداد + کمّیت هجا( وزنیکسانی دو واژۀ پایانی دو جمله تنها در سجع متوازن:  ـ۱

 دانیم که در زبان فارسی، سه نوع هجا وجود دارد: آوریم. می دانیم، به یاد می چه دربارۀ کمّیت هجاها در عروض می در سجع متوازن، آن 
 هجای کوتاه
 هجای بلند 

 هجای کشیده 
 های زیر دّقت کنید: برای نمونه، به متن 

 . تعجیلکرد و در آن دیگر    تاخیر از این سبب، در گرفتن او  - 
 واژۀ »تاخیر« دارای دو هجا، یکی بلند و دیگری کشیده است. واژۀ »تعجیل« دارای دو هجا، یکی بلند و دیگری کشیده است.

  رویّ له تنها در یکسانی دو واژۀ پایانی دو جمسجع مطّرف:  ـ۲
 ها وجود دارد. به نمونۀ زیر دّقت کنید: کنیم؛ اگر هجای آخر دو واژه یکسان باشد، سجع مطّرف بین آن های پایانی واژه توجه می در بررسی سجع مطّرف، به واج 

 سّر عشق نهفتنی است، نه گفتنی؛ و بساط مهر پیمودنی است، نه نمودنی.  - 
واژه  »گفتنی«  و  قابل ها  »نهفتنی«  و  ردیف  سجع  »است«  چراکه  دو جمله هستند،  واژه پایانی  این  آخر  است. هجای  تعداد  حذف  اّما  است  یکسان  و  نی«  ـ  « ها، 

 های زیر دّقت کنید: هجاهایشان یکسان نیست. به نمونه 
 بودم.  آراستهبودم و حجره به گل  خواستهپیری حکایت کند که دختری  - 
 . بگزاردای ، که دوگانهدارد برنمی پدر را گفتم یکی از اینان سر  - 
 . درازبود و سلسلۀ سخن  باز ولیکن در معنی  - 
 .  اخراجاتو همه روز در بند  حاجاتو سحر در دعای  مناجاتگفت همه شب در   - 

« سجع به قرینۀ معنوی حذف شده است و ارکان سجع واژگان مشّخص   شده هستند. در نمونۀ فوق، »ردیف 
 .رویّ و هم در  وزنیکسانی دو واژۀ پایانی دو جمله، هم در سجع متوازی / موازی:  ـ۳

 آید. به نمونۀ زیر دّقت کنید: نثر یا نظمی که در آن آرایۀ سجع به کار رفته باشد، مسّجع به شمار می 
 عمدا ریخته ، خونش به ساختهبر شب شبیخون    آختهشمشیر بیرون   تاختهصبح است گلگون 

 

 
  مصراع   کلمات  تکتک   ترصیع،  آرایۀ  در .  هستیم  روروبه   موازنه  آرایه  با  تنها  دارد،  وجود  متوازی  سجع  هم  و  متوازن  سجع  هم  بیت،  یک  مصراع  دو  واژگان  بین  که  زمانی 

 . دارند متوازی سجع  دوم مصراع در  خود معادل با اول
 

 
 واژگان متناظر هر دو مصراع سجع متوازی دارند. آید، تمام جفت پدید می   متوازی سجعدر ترصیع، که از 

 
 دو مصراع   های متناظر واژهتمام جفت برقراری سجع متوازی یا متوازن بین تعریف: 
کارگیری ابیات مرصع )دارای ترصیع( است. تنها  های سواالت موازنه، به ترین تله . یکی از مهم هست هر بیتی که ترصیع داشته باشد، طبیعتًا دارای موازنه هم    

 د.  شکل ترکیبی به کار رفته باشد »فقط« موازنه دارنها سجع متوازی و متوازن به های متناظر آن واژهابیاتی که در تمام جفت 
 )از کنکور(:  نمونه 

 داخل(  ۹۲سلطان من آن است که هندوی تو باشد )انسانی  صیاد من آن است که نخجیر تو گردد  
 داخل(   ۹۵ام )انسانی مرغ جان را گه سودای تو پر سوخته  ام شمع دل را شب هجران تو سر سوخته

 خارج(  ۹۳دینداران )انسانی  جز کیش مغان کفر است در مذهب  جز عشق بتان نهی است در ملت مشتاقان 
 خارج(  ۹۳کار برآرید )انسانی یا دودم ازین دلق سیه  روی بخواهید  یا دادم از آن چرخ سیه 

 خارج(  ۹۵جان فدای تو که هم زهری و هم تریاقی )انسانی  سر برای تو که هم دردی و هم درمانی  
 خارج(   ۱۴۰۰است )انسانی  سرور  و است  سرود که  جاآن  به پرواز     جا که نشاط است و امید است پرواز به آن 

 خارج(   ۱۴۰۱)انسانی  رمیتاث نالة بی ر ب وتزد جزع   طعنه  زمیه شورانگیگر  ر ب وتخنده زد لعل  
 خارج(   ۱۴۰۱)انسانی  کامم به چه خوش باشد اگر باده ننوشم    نمیساده نب اگر  دی چشمم به چه کار آ 

 

 
 موسیقایی ترصیع بیشتر از موازنه است. ارزش  - 
 های متناظر برقرار باشد. واژهگوییم(، سجع در تمام جفت ها قرینه می شود. در نثر، باید بین دو جملۀ پیاپی )که به آن ترصیع و موازنه در نظم و نثر هر دو دیده می  - 
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 : جزبه ، است درست هاگزینه  همۀ رویبهرو در ذکرشده آرایۀ  -42

 ( تلمیح) را اـــچلیپ شکل  رخ  ازدـــ س آن  از زلفش  رـــس   گیسو آن در دل مسیح چندین آویخته دار به( 1
 ( ی ـآرایواژه) کرد  از ــــنیبی  گل تـــ صحب ز  مـــگل  بوی   تــنیس  احتیاج  الـــوص به  را خیال  تــ مس( 2
 « )تضمین(  شهریارا خوشست  چه گفتن دوست به  دل غم   ب ــش دل  در که: »بشنو حق  با   رغــم نوای ز ( 3
 ( وازنهــم)  دریا تو ع ـــطب شــــ پی به اید ـــنم  ره ــــقط   ردونــــگ تو درـــق بـــ جن به  ایدــنم  ذرّه( 4

 های ادبی ـ دشوار( ـ آرایه 3002)   3 گزینۀ:  پاسخ 

  

  دلیل  یا حالت »نقل قول« گیومه وجود کنید دقت). است  کرده بیان قول نقل شکل  به را خود مقصود  (شهریار)  شاعر بیت این در. است  تضمین فاقد بیت این

 (!نیست  تضمین  آرایه  وجود  بر  یقطع

  
   مسیح  شدن  آویخته  دار  به  داستان  به  اشاره  

 »گُل«  واژۀ  تکرار  

  مصراع  دو  در  متوازی  و  متوازن  هایسجع  تقابل  

 گردون  تو قدر جنب  به نماید  ذره

 دریا تو طبع پیش  به نماید  قطره 

 
 آفریند.  آرایی می شکلی نزدیک و برجسته، واج بار، به   ۳دهد؛ تکرار یک واج، حداقل تکرار موسیقی کالم را افزایش می 

 آرایی »نغمۀ حروف« است.نام دیگر واج  
ها صداهایی  شود. واج به نام جمله، گروه، واژه و نهایتًا واج درست می   واحدهاییان از  شود. زب»واج« اصطالحی است که به یک واحد از زبان گفته می یادآوری:  

عدد صداهایی هستند که برای اداشدن به یک صدای دیگر    ۲۳کنیم. »صامت«ها با  ها را به دو دستۀ »صامت« و »مصوت« تقسیم میمعنی و مفهوم هستند. آن بی
ـــ( و بلند )آ / او / ای(. در واج مصوت در زب ۶نیاز دارند، به نام مصوت.  ـُ ـــــ ـ  ــــ ـ   ها دقت داشته باشید. آرایی به همۀ واج ان فارسی وجود دارد؛ کوتاه )ــ

 های کنکوری:  نمونه 
 داخل( <<<<< واج »ر«   ۹۴)انسانی چراست زلف تو را پیچ و تاب مارگزیده؟  اگر از درد اسیران خویشتن نشد آگه 

 داخل( <<<<< واج »آ«   ۹۵توبه یعنی چه؟ بیا باده بیار ای ساقی )انسانی  ی عشاق درست  موسم گل نبود توبه 
ـ«   ۹۶که پادشاه غالمان حلقه در گوشی )انسانی  سیمین گوشوار توام  ۀغالم حلق ـ   داخل( <<<<<< واج »ــــــ

 بار(   ۳پی کسرۀ اضافه )در تکرار پی تتابع اضافات: 
 ای من غالم خاک کف پای آن که هست  آن که خاک کف پای دوست نیست  رهبیچا
نی عالئم جمع، ی یک راه دیگر افزایش موسیقی کالم تکرار آگاهانۀ یک واژه در بیت است. در تکرار با مرزهای خود واژه کار داریم بنابر این »اتصاالت« یع  آراییواژه 

 تصل تاثیری در تکرار ندارد. نکره، ضمایر م 
 

 
 

 آرایی و مراعات نظیر«، همگی به کار رفته است؟»تضمین، واژه هایآرایه بیت کدام در  -43

   زدند  خانه این  در بر ادب  قفل عارفان   نشد باز   غزل به   خوش دهنی حافظ د ــبع( 1
 ت ـ اس  یاری سر  منت  با اگر  بلبل بنال   شنوممی خواجه  آواز  زلــغ این  ازــ س  به( 2
   جان درگاه  بر  تـ اس رده ــپ انـزب  این    ان ــزب   رـــزی  در ت ـــاس ىـــمخف آدمى( 3
 نیست   ما جانب   از گنه  بودن  تو همراه   نشینانگوشه از بردمی دل تو چشم  چون( 4

 های ادبی ـ دشوار( ـ آرایه 3002)   4 گزینه:  پاسخ 

  

 دل مردم نستاند(    تا  بگو  غمزه  با   نیست  ما  جانب  از  گنه  بودن  تو   )دنبال.  است  سعدی  شعر  از  شیرازی  حافظ  تضمین  دوم  مصراع  

 واژه »تو«   تکرار 

 دل    چشم،  

  
 باز   خانه،  قفل،:  نظیر  مراعات است.    آراییواژه   فاقد  بیت   است.    تضمین  فاقد  بیت 
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 بلبل  آواز،  غزل،:  نظیر  مراعات است.    آراییواژه   فاقد  بیت   .است  حافظ  شعر  از  تضمین  دوم  مصراع 

لسانه«(   علی  حضرت  حدیث  به  دارد  اشاره  اول  مصراع  که  چرا  است  داده  رخ  تلمیح  اینجا  )در.  است  تضمین  فاقد  بیت  مخبوء تحت  »المرء        )ع(: 
   مراعات نظیر: آدم، زبان، جان  آرایی: تکرار واژه »زبان«  واژه 

 

 
 آید. ، بلکه »تضمین« به شمار می نیست کردن یک ماجرا و داستان، یا ذکر  تمام یک آیه و حدیث تلمیح کاماًل و تمامًا بیان 

 

 
اید که  های فارسی آموختهابها را در کتدیگر ارتباط دارند. انواع ارتباط میان واژه ها وجود دارد که به نوعی با یک های پرشماری از واژهها و مجموعهدر زبان، شبکه 

 : کنیمًا یادآوری می سریع
 معنی و مترادف باشند.  دو یا چند واژه عینًا و دقیقًا همترادف:  ـ۱
 تر باشند.  یک یا چند واژه زیرمجموعۀ واژۀ دیگری باشند؛ »مثال / مصداق / اجزا«ی آن مجموعۀ بزرگ تضمن:  ـ۲
افزارها، اجرام آسمانی« و... که همگی »تناسب« دارند، نایی تعلق داشته باشند. مثل واژگان مربوط به »اعضای بدن، جنگ دو یا چند واژه به یک شبکۀ معتناسب:  ـ۳

 یعنی به یک فضای یکسان تعلق دارند. 
زیرا برعکس هم   ،تاریکی« تضاد دارندند و در این صورت »تضاد« دارند. مثاًل »روشنایی« و »»بود« و »نبود« یک مفهوم مشترک  دهندۀگاهی دو واژه نشانتضاد:    ـ۴

 دهندۀ بود و نبود  »نور« هستند.  هستند و نشان 
 دیگر باشند. هایی که با هم ارتباط معنایی داشته باشند و یادآور یک تعریف مراعات نظیر: آوردن واژه 

 کند.  کتاب، ارتباط معنایی »تضاد« مراعات نظیر ایجاد نمی   طبق 
»گل و  مانند  ها تناسب و مراعات نظیر دارند؛  دیگرند. این واژه ها به شکل دوتایی و دوگانه در ادبیات کاربرد بسیاری دارند و یادآور همبرخی واژه :  هایمهمدوگانه

 و... . بلبل«، »سرو و تذرو«، »پروانه و شمع«، »دام و دانه«
 رویم. های ترکیبی به سراغ آن نمی نشان داد؛ برای همین در تست ها »مراعات نظیر« را توان در اغلب بیت می 
ها و  اند؛ تشخیص مراعات نظیر به آشنایی با اجزای این گروهبندی شده های معنایی در ذهن و زبان ما طبقه ها یا گروههای زبان در شبکه واژه:  هایمعناییشبکه
 شود. می  –فقط برای آموزش اولیه  –ای ساز هستند، در زیر اشاره در ادبیات فارسی مضمون  ها کهها وابسته است. به برخی از این که شبکه شبکه 

 ها )عطارد / تیر، زحل / کیوان، ناهید، مریخ / بهرام«، »خورشید و شمس«، »ماه و قمر«، صور فلکی »پروین، ثور، شبکۀ معنایی »اجرام آسمانی«: سیاره
 مهره، ناچخ، تبرزین، خشت و... ر، ناوک، شمشیر، کمان، کمانافزارها«: تیغ، تی شبکۀ معنایی »جنگ 

 شبکۀ معنایی »اصطالحات عرفانی / دینی«: طلب، رضا، معرفت، فنا، بقا، هستی و نیستی، عدم، صحو و سکر، 
 نوشی«: صراحی، نبید، پیاله، پیمانه، ساغر، شراب، باده، می، ُمل، ساقی و...شبکۀ معنایی »شراب و شراب 

ها )مخالف، پهلوی، پروانه، شکسته، حجاز، عراق، دلکش، عشاق، ها )شور، همایون و...(، گوشهنام سازها )چنگ، رود، عود و...(، دستگاه عنایی »موسیقی«:  شبکۀ م
 دران، حصار و...(، نغمه، آهنگ، پرده، مقام، راه، نوا، و...حزین، جامه 

 کلک، خامه، دوات )دویت(، حبر و محبر )جوهر(، قلم، دبیر، کاتب افزارها و ادوات نوشتن«:  شبکۀ معنایی »نوشت 
داستان  معنایی  افسانهشبکۀ  و  داستان ها  تمام  در درسها:  با آن های مهمی که  تلمیح  آشنا می نامۀ  فارسی کلیدواژه ها  ادبیات  در  تمام شوید،  دارند.  رایجی  های 

 االحزان و...«د تناسب دارند. مثاًل »یعقوب، یوسف، بوی پیراهن، بیت کندار اشاره می هایی که به ماجراهای تلمیح کلیدواژه 
 های دیگر...  و شبکه 

 

 کدام بیت حاصل تکرار چهاربارۀ »مفتعلن« است؟  -44

 ای چون زعفران با چشم تر آید گوا با چهره ا  ـدو و آشنــ د عـ ا تا صــ وبی کن بیـوی خ ــ( دع1
 صد طربست در طرب جان ز خود رهیده را   ( هر که بود در این طلب بس عجبست و بوالعجب  2
 ن که راست  ـاه به تعییـــ ق ابر تن مــدر تُتُ ه زد  ـــاپی کــرخ پیــ اب چــــ ش رخ آفتـــ( پی3
   دشـهر که در این موج فتد تا لب دریا کش ت نرهی  ـــی تا به قیامـــوی نهــ( پای در این ج4

 ( متوسطـ عروض و قافیه ـ  3003)   ۴ گزینه  پاسخ:  

  
ـَ  مت یا  قـِ بِ تا هی نـَ  ی جو ن ری د ی پا  هی رَ ن

- ⋃ ⋃ - - ⋃ ⋃ - - ⋃ ⋃ - - ⋃ ⋃ - 

 مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن  مفتعلن 

   
    بارۀ »مستفعلن«    4تکرار   

 مفاعلن   مفتعلن مفاعلن مفتعلن 

 فاعلن    فاعلن مفتعلن  مفتعلن 
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شود و عنوان مصوت بلند »ای« در نظر گرفته نمیشکل »ـیـ« نشان داده شده است به چه به هایی چون »بیا، خیابان، روحانیون، زیاد، سیاه...« و »قیامت« آن در واژه 

 شود. شکل »ق  یا مت« در نظر گرفته می این یک قاعده است )نه یک اختیار(. بنابر این، قیامت به 

 
 هجایی کدام بیت متفاوت است؟عالمت   -45

 ا  ـ رام مــخ ز آب ح ــ نان حالل شی رفه ای نبرد روز بازخواست  ــ ( ترسم که ص1
 پیداست نگارا که بلند است جنابت   ردم نشنیدی ــاد که کـه و فریــ ر نالــ( ه2
 ت ـ در عرصه خیال که آمد کدام رف ودی ـکه ندانم ز بیخانـچن( مستم کن آن3
 م تو را  ـیک جا فدای قامت رعنا کن ه گر به قیامت به من دهند ( طوبی و سدر4

 ـ عروض و قافیه ـ متوسط(  3003)  ۲ گزینه  پاسخ:  

  
ـَ  دم کر کِ یا د  فر  وُ لِ نا  هر  دی نیـ شـِ  ن

- - ⋃ ⋃ - - ⋃ ⋃ - - ⋃ ⋃ - - 

 بت  نا  جِ دَست  لَن  بُ کِ را  گا  نِ داست  پی

- - ⋃ ⋃ - - ⋃ ⋃ - - ⋃ ⋃ - - 

 (  مستف  مستفعل  مستفعل مستفعل  =مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن )

  

  
ـَ  ای فِ صر  کِ سم تر ـَ  ن  خاست  ز با  زِ رو رَد ب

- - ⋃ - ⋃ - ⋃ ⋃ - - ⋃ - ⋃ - 

               

  
 دی خُـ بیـ زِ نم  دا نـَ  کِ ن نا  چـُ ن نا  کـُ تم مَسـ

- - ⋃ - ⋃ - ⋃ ⋃ - - ⋃ - ⋃ - 

               

  
 هند دِ من بِ مت یا  قـِ بِ گَر رِ سِد  یُ بی  طو

- - ⋃ - ⋃ - ⋃ ⋃ - - ⋃ - ⋃ - 

 فاعلن    مفعول فاعالت مفاعیل

 
 چه در کنکور چه در امتحان نهایی باید هر دو مصراع یک بیت را در نظر بگیریم. 

 
 ؟است نادرستعالمت هجایی کدام بیت   -46

 ( -  - ⋃ ⋃ - ⋃ - ⋃ -  - ⋃⋃-)د  ــر آیــل به ب ــاخ گــز و شــ ود سبــاغ ش ـب   ر خواه که آخر  ـق تو عم ــ( بلبل عاش1
 ( -  ⋃ ⋃ -  - ⋃ ⋃  - -  ⋃ ⋃ -  - ⋃⋃)  بانگ و فریاد برآری که مسلمانی نیست   ( ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند  2
 ( - -  - ⋃ ⋃ ⋃ -  - ⋃-)د  ـــنــسـپَــری مَ ـــ گـس دی ـــــ ف ــر ن ــــز ب ـــــنی  دی  ـش نپسنـس خویـر چه بر نفـ( ه3
 ( -  ⋃ -  ⋃ ⋃ ⋃ - ⋃⋃-)  ورـــــردای گــــ ردن و فـــــ م از مـــــلــ افــــغ  م به زور  ــان ـد ستــان چنــ( مال کس4

 ـ عروض و قافیه ـ متوسط(  3003)   ۳ گزینه  پاسخ:  

  

 )یک مصراع(   
 دی سَن  نپ  خویش  سِ نف  بر  چِ هَر

- ⋃ - - ⋃ - ⋃ - 
- 

UU 

 )ابدال( 
- 

 سَند  پـَ مـَ ری گـَ دیـ سِ َنفـَ  بر  ز نیـ

- ⋃ - - ⋃ - ⋃ - ⋃ ⋃ _ U 
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 خر  آ کِ خواه  عمر تو شق  عا لِ بُ بل 

- ⋃ ⋃ - - ⋃ - ⋃ - ⋃ ⋃ - - 

ـَ  بِ گُل خِ شا  زُ سَبـ ود شـ  غ   با  ید  را  ب

- ⋃ ⋃ - - ⋃ - ⋃ - ⋃ ⋃ - - 

  
ـِ  ـَ  ب ـ  مـُ ل ما ری ب ـِ  لَت  ما چُ نُ ما سَل ـَ  ب  رند  ب

⋃ ⋃ - - ⋃ ⋃ - - ⋃ ⋃ - - ⋃ ⋃ - U 

 نیست  نی  ما سل م کِ  ری را  ب یاد  فر  گُ ن با 

- 

U 
)فاعالتن به  

 جای فعالتن( 

U - - U U - - U U - - 
- 

UU 
 )ابدال( 

- U 

  
 زور بِ َنم  تا سِ چَند ن سا کَ ل ما

- ⋃ ⋃ - - ⋃ ⋃ - - ⋃  - U 

 گور  یِ دا فَر  نُ دَ مُر مَز لـَ فـِ غا

- ⋃ ⋃ - - ⋃ ⋃ - - ⋃ - U 
 

 
 .بگیریم نظر  در  را نهایی باید هر دو مصراع یک بیت  چه در امتحان چه در کنکور 

 
 های آوایی »همسان دولختی« است؟ کدام بیت دارای پایه  -47

 اتش نچرم  ــ ر ز نبــ من گر ــ دارد ســ ل ن ــعق ر به مهش دل ندهم  ــ د دل من گــ ده نباشـ( زن 1
 زون  ــای هر مَنَت هفتاد من اکنون کَهی از تو ف  ( این باغ من آن خان من این آن من آن آن من  2
 ون  ـامـ دم هــ کشاال وان میــ دم ب ــکشاین می ( یک گوش به دست این یک گوش به دست آن  3
 افشان خوش سیماست این  سیمماه   رشک جان اب  ـون آفتــد چــکنا را میــهابش رویــ( آفت4

 ـ عروض و قافیه ـ دشوار(  3003) 3 گزینهپاسخ:   

  

 مفعول مفاعیلن« یا همان تکرار »مفعول مفاعیلن« سروده شده است.    /های آوایی همسان »مفعول مفاعیلن  این بیت دارای پایه 
 یک گوش به دست آن   یک گوش به دست این 

 ابیات دیگر همسان هستند امّا دو لختی نیستند. 

  
 تکرار مفتعلن  

 تکرار مستفعلن   

  فاعلن  فاعالتن فاعالتن  فاعالتن   

 

 با توجّه به بیت زیر، دادۀ کدام گزینه »نادرست« است؟    -48

 «حقیقت به از آنی چون نیک بدیدم به   گفتند خالیق که تویی یوسف ثانی »

 بندی هجایی کرد، صورت تقسیمتوان به دو  ( بیت را می1
 . ای دو تلفظی وجود دارد که هرگونه تلفظ شود تأثیری در وزن ندارد( در مصراع دوم واژه2
 توان برای رکن اوّل مصراع اول دو وزن قائل شد.  ( می3
 بار از اختیار زبانی بهره برد. ( شاعر در سرودن این بیت یک4
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 قافیه ـ دشوار( ـ عروض و  3003)   ۴ گزینه  پاسخ:  

  

 بِهَزانی« بهره برد.  »در این بیت، شاعر دو بار از اختیار زبانی حذف همزه  

  
 فعولن   مستف = مفعول مفاعیل مفاعیل  مستفعل مستفعل مستفعل 

 ( چُن )هجای بلند(  2)هجای بلند(    نچو  -1»چون«   

 تواند باشد هم »مفعول«.  م »مستفعل« مینوشتیم، رکن اوّل بیت ه  1با توجّه به دو وزنی بودن بیت که در شرح گزینۀ   

 
 « سروده شده است و در مصراع اوّل آن از »حذف همزه« سه بار استفاده شده است؟ - ⋃ - ⋃ - - ⋃ ⋃  - ⋃  - ⋃ - -کدام بیت منطبق با »  -49

 ت  ــــر اســش اهلل اکبــ ه منبعـ ا کــ تا آب م فرق است از آب خضر که ظلمات جای او است  ( 1
 ت  ـــاز اســـ را بر در او روی نیــ زان رو که م ت  ـــاز اســده بــکــــه در میـ ه هلل کــ منــال ( 2
 ق ندانی دانست  ــه به تحقیــم این نکتــترس وزی  ـق آمــت عشـل آیــر عقـــای که از دفت( 3
 موی است آن میان و ندانم که آن چه موست   ان  ـ م از او نشــان و نبینــت آن دهــ چ اسـهی( 4

 ـ عروض و قافیه ـ دشوار(  3003)  ۱ گزینه  پاسخ:  

  
 اوست  یِ جا  ت ما ظُلـ کِ ر خضـ ب زا  تـَ قَسـ فر 

- - ⋃ - ⋃ - ⋃ ⋃ - - ⋃ - ⋃ - 

ـَ  مَنـ کِ ما بِ آ تا ـَ  اَکـ  هُ لَا  شَلَ عـَ ب  رست  ب

- - ⋃ - ⋃ - ⋃ ⋃ - - ⋃ - ⋃ - 

 حذف همزه در مصراع اول: هجای دوم، چهارم، پایانی  

 هایرنگیمشخصشد.هایبیتدرسلولحذفهمزه 
 

  
  

ـ  ـَ  مِنـ اَل ـ  تُ ن  زست  با  دِ کَ مِیـ رِ دَ کِ لَه  لِل

- - ⋃ ⋃ - - ⋃ ⋃ 
 ⋃ 
- 

- ⋃ ⋃ - - 

  
ـَ  ال عقـ رِ تَ دَفـ از  کِ اِی  زی مو قا  عَشـ تِ ی

- 
U 

فاعالتن به  

 فعالتن جای 

⋃ - - ⋃ ⋃ - - ⋃ ⋃ - - 
- 

UU 

 ابدال
- 

 بهره برده است که مورد سؤال ما نیست.    )فاعالتن به جای فعالتن، ابدال و بلند دانستن هجای پایانی »نِست«(  در این بیت شاعر از سه نوع اختیار وزنی

  
ـَ  نُ ها دَ نآ ت چَسـ هیـ ـِ  زو اَ نم  بیـ ن  شان  ن

- - ⋃ - ⋃ - ⋃ ⋃ - - ⋃ - ⋃ - 

 وزن بیت چهارم با وزن بیت اوّل یکسان است امّا در مصراع اوّل دو بار از »حذف همزه« بهره برده شده است: هجای دوم و دوازدهم  
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 بندی کرد؟ توان به دو صورت دستههای هجایی هر دو بیت کدام گزینه را مینشانه  -50

 دهندو پرواز میـدس تــان قـآشیتا   ان ــرا هم فرشتگــوق مــای شـوقتی هم ـ الف

 دید ــد که چونید مدانید که چنـمدانی  چنان گشت و چنین گشت چنان راست نیاید  ـ ب

 شب است محرم عاشق گواه ناله و زاری   ب تاری ـرس از شــی بپـدانـو نـرا تــاگر م ـ ج

ـ ان درخــال نیکی بنشــنه ـ د  ان ـ ل مکن با ایشبیا به نزد خویشان دغ   ت گل را بفشان  ـ

 رم ــت محــافـی نیـه کسـز سایـج  دم  ـــت همــداشـ ی نــه کســالـز نــج ـ هـ

 ب   ـ( ج  4 هـ  ـ( ب 3 د  ـ( ج  2 هـ   ـ( الف  1

 ـ عروض و قافیه ـ دشوار(  3003)  ۱ گزینه  پاسخ:  

  

 -  -  ⋃ -  ⋃  -  ⋃ ⋃  -  -  ⋃  -  ⋃ -  

 بندی دسته
 )مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن(  - ⋃  - ⋃ -  -⋃  ⋃ - ⋃  - ⋃ - -

 فعل(   )مستفعلن مفاعل مستفعلن - ⋃  - ⋃  - - ⋃ ⋃ -⋃  - ⋃  - -

 -  -  ⋃ ⋃  -  ⋃ -  ⋃  - - 

 بندی دسته
 )مفعول مفاعلن فعولن(  -  -⋃  - ⋃  -⋃  ⋃ - -

 لن( )مستفعل فاعالت فع -  - ⋃ - ⋃  - ⋃ ⋃ - -
 

 
 ها را به حافظه بسپاریم.  توانیم دو وزنی و تمرین می  تکرار با 

 

 
 شوند، به جز:       »مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن« اوزانی که با رکن »مستفعلن« یا »مستفعل« آغاز می 

 »مستفعلن  مستفعلن  مستفعلن  فع«                                                                                           
 شود.ها هم با »مفعول« آغاز می صورت دیگر آن 

  
 مفاعیل مفاعیل فعولن مفعول  ←مستفعل مستفعل مستفعل فع لن )مستف(

 مفعول مفاعیل مفاعیل فعل  ←مستفعل مستفعل مستفعل فع
 مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن   ←مستفعل مغعولن مستفعل مغعولن 

 مفعول مفاعلن مفاعیلن  ←مستفعل فاعالت مفعولن
 مفعول مفاعلن مفعولن ←مستفعل فاعالت فع لن

 ل فاعلن مفعول فاعالت مفاعی←مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل  
 ]این وزن مهم است [مفعول فاعالت مفاعیلن  ←مستفعلن مفاعل فعولن 

 مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن  ←مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن 

 
 در کدام گزینه مفهوم مشترک در چهار بیت زیر آمده است؟   -51

 ور راه وفا داری جان در قدمت ریزم    »گر قصد جفا داری اینک من و اینک سر  

 زم ـفرمان برمت جانا بنشینم و برخی  به غمم بنشین یا از سر جان برخیز  گفتی

 ال و تن  ــک مـر ما داری اینـور س  واهی اینک جان و سر  ـا خــر مـر ســگ 

 غ و کفن«ـر و تیـک سـایم ایندهـبن  ان تو راست ــی فرمـ ر نوازی ور کشــگ 

 ( شِکوۀ عاشق 4 بودن عاشق ( تسلیم 3 ( قدرت معشوق  2 ( جفای معشوق  1

 ـ قرابت معنایی ـ متوسط( 3004)   ۳ گزینه  پاسخ:  

  

 توانیم مفهوم کلّی را به دست آوریم: از معنی ابیات صورت سؤال می 

 یم هستم( ریزم. )در هر حال من تسلآورم و اگر قصد وفا داری جانم را در پایت می ام و سر تسلیم فرود میاگر قصد جفا داری من آماده 

کشم.  نشینم و از جان خود دست میبرداری از تو به غم عشق تو می گفتی در غم عشقم بنشین یا دست از جان خود بکش. ای معشوق بر قصد فرمان   

 ای ندارم و تسلیم محض هستم.()من از خود اراده 
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کنم. )در هر  دهم و اگر قصد وفاداری به من داری، همۀ وجودم را فدای تو میتو میخواهی از بدن جدا کنی، من سر و جانم را به  اگر سرم را می  

 هستم.(   حال من تسلیم

ام. سر من و تیغ برای کشتن من و کفن من آماده است. )تو حاکمی و من بندۀ تسلیم اگر به من لطف کنی و اگر مرا بکشی، تو حاکمی و من بنده  

 شده(  

 
 مفهوم بیت زیر در کدام بیت تکرار شده است؟  -52

 رویم« ی ـا مـما ز دریاییم و دری            م ــرویم و باال می ـاالییـا ز بــ»م

 نقاب  د بیــردیده باش ــی گــعبرت  ر  ــه آید در نظــارت آنچــن بهـ( زی1
 ح باب ـ همچو شمعت پای تا سر فت  ( سوز عشقی نیست ورنه روشن است  2
 راب  ــ د شــدان ور میــشیشه را انگ  ل اصل خود است  ـرع از بس مایــ ( ف3
 یک عرق پل بر نفس بند ای حباب    ( فرصت از خود گذشتن هم کم است  4

 ـ قرابت معنایی ـ متوسط( 3004)   ۳ گزینه  پاسخ:  

  

 میل به رسیدن به اصل  

  
 پذیری از بهار و روز قیامت  توصیه به عبرت 

 شود عشق سبب گشایش می  

 توصیه به مبارزه با نفس   

 
 از کدام بیت، مفهوم »مقابل« بیت زیر قابل دریافت است؟    -53

 د«  ـل نشینـاست مشکــز بامی که برخ           رغ وحشی  ــه این مـم را ک ــان دلــ»مرنج

 پایان برآر بیــ قطره واری چون گهر زین بح ر جمع شد از هر دو عالم فارغی  ـ رت گــاطــ ( خ1
 ت احسان برآ  ـ عرق گامی دو پیش از خجلبی ق  ــلـداد خــت امــ ال منّــم ـایــردی پــ نگ( تا  2
 رده چون دندان برآ ــ تی از پـد نعم ــ قابل ص ( هر کس اینجا قسمتش در خورد استعداد اوست  3
 و خون از زخم بیدل با لب خندان برآ  ــهمچ از  ــاه نیــد از ادبگ ــ رت براننــ شیــر به شمــ ( گ4

 ـ قرابت معنایی ـ دشوار(  3004)   ۴ گزینه  پاسخ:  

  

 کند.که اگر عاشق از معشوق برنجد، او را ترک می تهدید عاشق به معشوق. مبنی بر آن 

 کند(  برد )عاشق هرگز معشوق را ترک نمیباز هم به درگاه او پناه می   برنجد،  که اگر عاشق از معشوقبر آن  تسلیم بودن عاشق. مبنی 

  
     توصیه به ترک تعلّق  

 توصیه بر حفظ عزّت نفس  

 ها  وری از نعمتها برای بهره بهره بردن هر کس به اندازۀ استعداد و قابل بودن انسان  

 
 کدام بیت با سرودۀ زیر قرابت مفهومی دارد؟   -54

 ام یک گل سرخ / جانمازم چشمه، مهرم نور / دشت سجّادۀ من«  »من مسلمانم / قبله 

 گرچه من جمعیّت از زلف پریشان یافتم   ف او  ــ وای زلــان در هــی شد پریش ـار جمعـ ( ک1
 از این و آن در مجلس جان یافتم  ــکارس  ( طبع من چون با طبیعت بعد از ایشان میل کرد  2
 روشن از اسم مبین چون ماه تابان یافتم   ان  ـــ ن جهـ ان ایــ ام در آسمدهـــ ور آدم دیــ( ن3
 یکی را زنده دل تسبیح گویان یافتم  ر ـه سر رّج سربهـردم تفــم و کــم گشتــرد عال ــ ( گ4
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 ـ قرابت معنایی ـ دشوار(  3004)   ۴ گزینه  پاسخ:  

  

 ها  گویی همۀ پدیدهتسبیح  

  
 عاشق بودن همه و یافتن آرامش از پریشانی زلف معشوق   

 خودستایی و ادّعای توانمندی   

 آشکار بودن نور حق در جهان   

 
 بیت زیر قرابت مفهومی دارد؟ همۀ ابیات کدام گزینه با   -55

 و« ـشکند گدای ت گوشۀ تاج سلطنت می  ون از سر فقر و افتخار  ـن که چـق بیــ»دولت عش

 م ــایدم زدهــک قــه فلـر نــر سـب  م  ـدیـه شـرقـ ق غــان عشــوفـا به طــت ـ الف

 م باال شدم  ــالار عــردم غبــای ک ناله   ایی داشت تا بودم خموش  ـان با من صفــآسم ـ ب

 در آشکارا و نهان ما را عیانی دیگر است   ام  ام مهرش به جان ورزیدهتا عین عشقش دیده ـ ج

 گرفت ت اکسیر میــرا به قیمــرد مـگ   ان  ــت گوشۀ چشمی به من، جهـق داشـتا عش ـ د

ـ وج عشـز م ـ هـ  ل ما  ـای به ساحریزهاده صدف ــبود فت  رخ کبود  ـدیم و چـق تو دریا شـ

 ج   ـب  ـ( الف  4 د  ـب  ـ( الف  3 هـ  ـ د  ـ( الف  2 هـ  ـج  ـ( ب 1

 ـ قرابت معنایی ـ دشوار(  3004)  ۲ گزینه  پاسخ:  

  

 بخشی عشق ارزش  

  

 توصیه به خاموشی   

 تفاوت بینش عاشقان با دیگران   
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 ترتيب مشخص كنيد. را به زیر مواردهای هویتی ویژگی  -56
 پرداز بودن«   پرست« و »خيال»درسخوان«، »وطن

 ( اجتماعي، اكتسابي و متغير ـ اجتماعي، انتسابي و ثابت ـ اجتماعي، اكتسابي و متغير 1
 ( فردي، اكتسابي و متغير ـ فردي، اجتماعي و متغير ـ اجتماعيِ، انتسابي و ثابت  2
 ، اكتسابي و متغير  فردي( فردي، اكتسابي و متغير ـ اجتماعي، اكتسابي و متغير ـ 3
 و ثابت ـ فردي، انتسابي و ثابت ـ فردي، انتسابي و ثابت  ( اجتماعي، انتسابي 4

 (ـ متوسط 1008) 3گزینه پاسخ:   

  

 تواند آن را در طول زندگي خود كسب كند و يا آن را تغيير دهد. است كه فرد مي و   ،  »درسخوان بودن« يك ويژگي  

 باشد.  مي  نيز و     و همچنينگيرد  اين ويژگي با توجه به كشور و جهان اجتماعي شكل مي  زيرا  ؛است پرست بودن« يك ويژگي  وطن »

 تواند اجتماعي باشد.  گيرد، نميباشد و چون در جهان فردي شكل مي مي و   است كه   هاي  از ويژگي   «پرداز بودن»خيال 

 
، یهويت  یهای از ويژگ   یچنين تغيير در برخ دارند و هم  یتساب ان یهایبه ويژگ  یدارند و صفات ثابت شباهت زياد ی اكتساب  یهای به ويژگ   یصفات متغير شباهت زياد

آيد، بلكه همان انسان است ی به وجود نم  یشويم، انسان جديد ی دار مپول   یپول نداريم و پس از مدت   یوقت   ←شويم مثاًل    ی شود كه ما يك انسان ديگریباعث نم
 «. دگوييم ثابت بودن »خوی اين موضوع م  بهكه تغيير كرده است 

 
 اند؟  ترتيب كدامهای »الف«، »ب« و »ج« بهمصداق  -57

 جهان طبيعی  ←الف( جهان نفسانی  

 جهان اجتماعی  ← ب( جهان طبيعی

 جهان اجتماعی  ←ج( جهان نفسانی  

ـ ترشح بيش از اندازة غدة تيروئيد موجب   .شودشدن كرة زمين ميآالت صنعتي باعث گرمو ماشين هاهاي جسمي ـ كارخانه( تأثير قواي روحي و رواني در رفع بيماري1
 شود. عصباني شدن فرد مي

 شود. مي هاي شيرواني هايي با سقفخانه لزوم ساخت ـ بارش شديد باران در شمال كشور سبب   .شوداندازة غدة تيروئيد موجب عصباني شدن انسان مياز  ( ترشح بيش2
 گويي، خيانت و ديگر رذايل اخالقي است.  ـ اسالم مانعي براي دروغ

تواند  ـ انسان با تقوا مي  شود.مكان ديگري ميك باعث مهاجرت افراد به منطق خش ـ كمبود آب در    .تواند باعث بيماري جسم انسان شودميرواني    ( افسردگي و اضطراب3
 ها، جوامع و ديگر اجزاي جهان اجتماعي شود.  ها، حكومتباعث تغيير همة انسان

ـ هر جهان اجتماعي با نوعي خاص از هويت    .تواند طبيعت را تهديد كندها ميگي اجتماعي انسانهاي جسمي ـ زند( تأثير قواي روحي و جسماني در رفع بيماري4
 اخالقي، رواني افراد سازگار است.

 ـ دشوار(  1008) 3گزینه پاسخ:   

  

 تأثير جهان نفساني بر جهان طبيعي ـ تأثير جهان اجتماعي بر جهان طبيعي ـ تأثير جهان طبيعي بر جهان نفساني   

 تأثير جهان طبيعي بر جهان نفساني ـ تأثير جهان طبيعي بر جهان اجتماعي ـ تأثير جهان اجتماعي بر جهان نفساني   

 تأثير جهان نفساني بر جهان طبيعي ـ تأثير جهان طبيعي بر جهان اجتماعي ـ تأثير جهان نفساني بر جهان اجتماعي   

 ماعي بر جهان طبيعي ـ تأثير جهان اجتماعي بر جهان نفساني  تأثير جهان نفساني بر جهان طبيعي ـ تأثير جهان اجت 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 جسمانی )بدن( 

 های روانی و اخالقی( ویژگینفس و نفسانی ) 

 ( یاجتماع جهان اجتماعی )نقش و عضویت فرد در 
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 كدام گزینه در ارتباط با عبارات زیر درست بيان شده است؟    -58
 الف( تأثير هویت جهان اجتماعی بر بعد نفسانی هویت  

 ابعاد هویت  دیگر ب( ارتباط ميان هویت جهان اجتماعی و

 كند.  ابري مير هويت جهان اجتماعي ناب   با   هاي جهان اجتماعيعقايد و ارزشـ ( جهان اجتماعي متجدد با فرد گرايي، دم غنيمت شماري و قناعت سازگار است. 1
با نوعي 2 باعث تضعيف پي  ةو فراهم كردن زميناخالقي  هويت    خاص از  ( سازگاري هر جهان اجتماعي  ها  دايش و رشد ديگر هويترشد و پيدايش همان هويت كه 

 . سازگاري داردجهان اجتماعي    هاي جهان اجتماعي با هويتـ عقايد و ارزش .شودمي
هاي متفاوت، باعث مواجهة متفاوت با  داند ـ عقايد و ارزشاي است كه هر دخل و تصرفي را در طبيعت مجاز ميهاي آن به گونه( نگاه دنيوي جهان متجدد و ارزش3

 شود.  و جسماني انسان مي بعد طبيعي
 ـ در اين زمينه هر دو جهان اجتماعي دنيوي متجدد و جهان الهي اسالمي در مقابل هم قرار دارند.   .ناسازگار است( جهان اجتماعي متجدد با توكل، رجا و تبرج 4

 ( دشوارـ  1008)   2گزینه پاسخ :  

  
هاي جهان  در ارتباط ميان هويت جهان اجتماعي و ابعاد هويت، عقايد و ارزش بارت دوم،  در عـ    جهان متجدد با قناعت سازگار نيست.،  در عبارت اول 

 كند نه نابرابري.  مي و سازگاري  اجتماعي با هويت جهان اجتماعي برابري  

اين گزينه اشاره به    ،عبارت دومدر  ـ    هويت جهان اجتماعي بر جهان طبيعي دارد.  تأثير در اينجا ارتباطي با قسمت )الف( ندارد و اشاره به    ،عبارت اول 

 تأثير هويت جهان اجتماعي و جهان طبيعي دارد. 

در اينجا به تأثير هويت جهان اجتماعي بر بعد    ،عبارت دومدر  ـ    .جهان اجتماعي متجدد ناسازگار با تبرج نيست بلكه با آن سازگار استدر عبارت اول،   

 ابعاد هويت.  ديگر  كند نه ارتباط ميان هويت جهان اجتماعي و  فساني هويت اشاره مي ن

 
 های جهان اجتماعی = هویت جهان اجتماعی عقاید و ارزش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بودن مشخص كنيد.   نادرستعبارت زیر را از حيث درست و ترتيب، به  -59

 آورد. میهر جهان اجتماعی بنا به هویت خود، با نوع خاصی از هویت اخالقی و روانی افراد سازگار است و زمينة پيدایش و رشد همان هویت را فراهم  -

 ت. های هر جامعه اسمعنای آموزش شيوة زندگی، اعتقادات و ارزش به ،يين بخشی از هویت اجتماعی افراد پس از تولد توسط جهان اجتماعیعت -

 هاست.  آن برنظارت و كنترل  ، افراد بههای جهان اجتماعی علت آموزش اعتقادات و ارزش -

 كنترل اجتماعی است. به معنای مفهوم انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر  -
 ( ن ـ د ـ د ـ ن  4    د ـ ن   ـد   ـ( د 3 ن ( د ـ ن ـ ن ـ 2 ن   ـد  ـن   ـ( ن 1

 (متوسطـ  1009و  1008) 2 گزینه پاسخ:  

  

به عنوان عضو جهان اجتماعي و در نظر  فرد  به معني به رسميت شناخته شدن    ،تعيين بخشي از هويت اجتماعي افراد پس از تولد توسط جهان اجتماعي -

 متناسب با موقعيت او است.    يهايگرفتن ويژگي

 ها.  است نه نظارت و كنترل بر آنجهان اجتماعي  اوم  بقا و تد   ،هاي جهان اجتماعي به افرادعلت آموزش اعتقادات و ارزش  -

 پذيري است نه كنترل اجتماعي.  جامعهبه معناي    مفهوم انتقال فرهنگ از نسلي به نسل ديگر -

 سازگاری هر جهان اجتماعی با نوعی هویت روانی 

 فراهم کردن زمینۀ رشد و پیدایش همان هویت 

 ها تضعیف پیدایش و رشد دیگر هویت 

 جهان اجتماعی متجدد 

 ناسازگار است با: :سازگار است با

شماری ـ انضباط ـ  فردگرایی ـ غنیمت 
  اندوزیطلبی ـ مالگرایی ـ رفاهتجمل

قناعت ـ حیا ـ بندگی خدا ـ تقوا ـ خوف 
  و رجای الهی ـ شکر و رضای الهی ـ توکل
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 ( دشوارـ 1009) 4گزینه   پاسخ: 

توان به اين قسمت از سوال  ها و هنجارها مياجتماعي و ارزش   يهاكلي و فهم عميق كنش  کسوال يك سوال كامالً تركيبي و مفهوم است و با در  

اي كه نكتهها و هنجارها از طريق كنش اجتماعي هستند و  پذيري و كنترل اجتماعي به ترتيب از پيامدهاي تحقق ارزش تعليم و تربيت، ايجاد جامعه  .پاسخ داد

ها و سپس  نقش   در اينجا قابل تأمل است، اين است كه به ترتيب از طريق تعيين انتظارات و توقعات، ايجاد نقش اجتماعي براي عمل و كنش افراد در قالب

 يابند.  نظام اجتماعي خرد و كالن تحقق مي

گيرد.  زندگي در آن جامعه را ياد مي  ةشيو  ،كه در زندگي اجتماعي مشاركت كندهر فرد براي اين   

 اند. ترین عوامل آشنایی افراد با جهانی هستند که در آن متولد شدهخانواده اولین و مهم 
 گیرد. ها و مؤسسات اجتماعی مثل مدرسه( و غیررسمی )خانواده و همساالن و ...( صورت میبه دو صورت رسمی )سازمانپذیری جامعه

 ؟ يستكدام گزینه در ارتباط با »امر به معروف و نهی از منكر« درست ن  -61
اين يكي از فرآيندهايي است كه نقش    .گويندكنترل اجتماعي مي گيرد،  امعه انجام ميهاي كه براي پذيرش جامعه و انطباق افراد با انتظارات ج ( به مجموعه فعاليت1

 در امر به معروف و نهي از منكر دارد. مهمي 
است.  و غيررسمي ها و مؤسسات اجتماعيسازمان ة بر عهد  ،عموم مردم جامعه است و برخي مراتب آن ة ( مسؤليت برخي مراتب امر به معروف و نهي از منكر بر عهد2
پذيري و كنترل اجتماعي است.  جامعه  ،)امر به معروف و نهي از منكر در جهان اسالم( كاركرد  3
 . دارد يو دنيو نتايج معنويو  يو اجتماع يفرد  آثار نهي از منكر و  ( امر به معروف 4

 (ـ متوسط 1009) 2گزینه پاسخ:  

ها و نهادهاي رسمي و حكومتي است. است و در برخي موارد، وظيفة سازمان  امر به معروف و نهي از منكر در مواردي، همگاني و به عهدة همة افراد جامعه

 شناخت موقعیت خود

 و تکالیف  یادگیری حقوق

 عمل به حقوق و تکالیف 

 دهی هویت اجتماعی شکل

 جهان اجتماعی

 آموزش عقاید و هنجارها 

برای بقا  
 تداوم و 
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 شناسی در ارتباط است؟ هر یك از عبارات زیر با كدام یك از مفاهيم جامعه   -62

 ها، عقاید و هنجارهای جامعه« »رفتارهای برخالف ارزش و ها از طریق آموزش«ها و عقاید«، »ترویج عقاید و ارزش»عمل مطابق با ارزش

 ( تشويق ـ تبليغ و اقناع ـ كژروي اجتماعي 1
 ترل اجتماعي ـ تنبيه  ( تبليغ و اقناع ـ كن2
 اجتماعي    پذيري ـ تشويق و مجازات ـ ناهنجاري( جامعه3
 پذيري ـ تبليغ و اقناع ( تشويق ـ جامعه4

 (ـ متوسط 1009) 1گزینه پاسخ:   

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 آورد؟  تغييرات هویتی بيرون از چارچوب جامعه چه پيامدهایی را به دنبال می   -63

 پيدايش نوآوري فرهنگي   ←وقوع تغييرات هويتي خارج از مرزهاي مقبول فرهنگي  ←گيري هويت اجتماعي ( مؤثر بودن عقايد محوري در شكل1
 تشويق و تأييد    ←سازگاري تغييرات با جهان اجتماعي  ←ها گيري هويت در چارچوب عقايد و ارزش( شكل2
 اعي  هاي اجتم اضطراب و نگراني  ←تعارض فرهنگي  ←( تغييرات هويتي كه از چارچوب جامعه خارج شده است 3
 كرد. هر كس را معين مياجتماعي موقعيت   ،گيري جوامعي كه وضعيت اقتصادي شكل  ←مندي آن اعتباري اشراف با معيار فايدهبي  ←گرايي ( پيدايش فرهنگ فايده4

 امر به معروف و نهی از منکر  

 نقش مهمی دارد.پذیری و کنترل اجتماعی  در فرایندهای جامعه 

 آثار: فردی و اجتماعی 

 نتایج: معنوی و دنیوی 

 . را داراست  )تبلیغی، تشویقی و تنبیهی(هر سه روش کنترل اجتماعی 

 رسمی و حکومت وظیفۀ سازمان و در مواردی : وظیفۀ همگانی )غیررسمی(، در برخی از موارد

 تشويق  ←ها و عقايد  ارزشعمل مطابق  

 تبليغ و اقناع  ←ها  قانع كردن افراد براي پذيرش ارزش

 كژروي اجتماعي ← ، عقايد و هنجارهاي جامعه  هابرخالف ارزشرفتارهاي  

 تری است. دارای نتایج و آثار عمیق

 شود. انجام می  توسط خانواده، همساالن و عموم افراد جامعه
 رسمی

 غیررسمی 

 . گیردصورت می  و مؤسسات اجتماعیها توسط سازمان

 و زندان  همانند: ادارات، پلیس، دادگا
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 (ـ متوسط 1010)   3گزینه پاسخ:   

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 ؟ دهدنمیبه درستی نشان را كدام گزینه تحرك اجتماعی در جوامع مختلف   -64

   قدرتتحرک صعودي براي افراد داراي  ←هاي اقتصادي  ( جامعه بر اساس ارزش1
 عدم امكان رأي به قوانين الهي  ←هاي سكوالر و دنيوي ( جامعه بر اساس ارزش2
 اي نژاد خاص  ر تحرک صعودي ب  ←هاي نژادي ( جامعه بر اساس ارزش3
 هاي دنيوي خارج از محدودة ارزشهويت  و معنوي و عدم بروز هويت ديني   ←هاي دنيوي  ( جامعه بر اساس ارزش4

 (ـ متوسط 1010) 4گزینه پاسخ:   

  
 

 نوع ديگر تحرک و ويژگي هويتي انواع جامعه 

 ( از حقوق اجتماعي برخوردار باشند.توانند مي نژاد سفيدتحرک صعودي براي )نژاد خاص( )مثالً فقط  هاي نژادي جامعه بر اساس ارزش

 تحرک صعودي براي افراد داراي ثروت  هاي اقتصادي ارزشجامعه بر اساس 

 هاي سكوالر و دنيويجامعه بر اساس ارزش

اجتماعي در محدودة ارزش دنيوي  تحرک  بروز هويت ديني و معنوي )مثل قانون ممنوعيت    / هاي  عدم 

الجزاير ـ به    1991عدم امكان رأي به قوانين الهي )مثل رأي دادن  /استفاده از حجاب در مدارس فرانسه  

 . حاكميت اسالمي كه با كودتاي نظامي سركوب شده

 هاي مخالف ابعاد متعالي و الهي  مخالفت با هويت هاي الهي و معنوي جامعه بر اساس ارزش

 
 ترتيب، هر یك از موارد زیر با چه مفاهيمی ارتباط دارند؟ به   -65

 جامعه در تقابل هستند.های هایی از زندگی كه با عقاید و ارزشپيدایش شيوه -

 های جهان اجتماعی محدودیت -

 پذیرد.  های اجتماعی كه فرد به صورت انفعالی میهویت -

 ( تعارض فرهنگي ـ دموكراسي كنترل شده ـ هويت انتسابي  1
 هاي جهان اجتماعي  ها و محدوديت( تغيير هويت ـ تحرک اجتماعي صعودي ـ فرصت2
 ( انسداد اجتماعي ـ تعارض فرهنگي ـ تحرک اجتماعي ميان نسلي  3
 ( تعارض فرهنگي ـ دموكراسي كنترل شده ـ هويت اكتسابي  4

 (ـ متوسط 1010) 1گزینه پاسخ :  

  

 تعريف و علل    ←هاي جامعه در تقابل هستند.  هايي از زندگي كه با عقايد و ارزشپيدايش شيوه -

   ←  اجتماعي  هاي جهانمحدوديت  -

 ← پذيرد.  هاي اجتماعي كه فرد به صورت انفعالي مي هويت -

 تغييرات هويتي بيرون از چارچوب جامعه

 تعارض فرهنگي

 هاي اجتماعي نگرانياضطراب و  

 علل تعارض فرهنگی 

 اعضای جهان اجتماعیهای نوآوری ←درونی 

 در جهان اجتماعی دیگر پذیری تأثیر پیامد   ←بیرونی 
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 یدادند ول  یرأ  یها به حاكميت اسالمی ندارند و جريان از اين قرار بوده است كه الجزاير  یها اطالعات كاف از بچه   یالجزاير اشاره شده است و خيل  یدر كتاب به ماجرا

 اجازه نداد.   یكودتا به حكومت اسالم
نكنند كه    یاينكه مردم كار  یشدن وجود ندارد و برا  یو معنو  یتغيير به سمت اسالم  ۀو سكوالر بود، گفت اجاز   یدنيو  یهارئيس جمهور آمريكا هم كه تابع ارزش 

ها،  یآمريكاي  یمطابق ميل خودشان داشته باشند. يعن  ید حكومت نكنيم كه مردم نتوان یكار م  یكنترل شده ايجاد شود، يعن   یبرقرار شود، بايد دموكراس  یحكومت اسالم 
 خواستند.  یم ،خودشان سازگار بود یهاكه با عقايد و ارزش  یجايدر را فقط  یدموكراس

 

 ؟دهد نشان می ، درستیارتباط ميان نظم و قواعد اجتماعی را بهكدام گزینه   -66
 كنند.رعايت مي ،ها براي با هم زندگي كردننتيجة پذيرش نظمي است كه انساناجتماعي   قواعدي (1
 آيد.نظم اجتماعي پديد مي  ،اجتماعي در جاي خود قرار گرفت  ةكنند و وقتي هر پديدها را تعيين ميقواعد اجتماعي جاي پديده (2
 دهد.رابطه و پيوند ميان قواعد اجتماعي مختلف را توضيح مي ة ( نظم اجتماعي نحو3
 شود. مي گيري قواعد اجتماعيشكلبيني رفتار ديگران و اجتماعي باعث پيش نظم( دانستن  4

                     ـ متوسط( 1203)              2گزینه   پاسخ:  

   
   .نظم اجتماعي حاصل پذيرش قواعد است نه برعكس 

 .ناميمميان قواعد اجتماعي را ساختار مي  ةرابط 

 شوند. گيري نظم اجتماعي ميقواعد اجتماعي باعث شكل 

 
گویند که چه کاری باید انجام بدهیم. تنها زمانی که این قوانین  تنها به ما میها مانند قوانین راهنمایی و رانندگی هستند و  آن  .کنندها را تعيين میقواعد جای پدیده

بینی رفتار  شناسیم پیشوقت چون قواعد را میآن  ،شود. وقتی هر کسی براساس قاعده رفتار کردیعنی هر چیزی در جای خود قرار بگیرد، نظم برقرار می  ،اجرا شوند
کمک نکند. افراد ممکن است  بینی رفتار افراد کنند و به همین دلیل شناخت قواعد به ما در پیشافراد همیشه براساس قاعده رفتار نمیشود. البته افراد نیز آسان می

 شود که اتفاقاتی بر خالف انتظار ما رخ دهد. زنند و این باعث مینظم اجتماعی را برهم می ،با عمل نکردن به قواعد

 
 كند؟ ایجاد می  بيرون خودترتيب در درون و اشاره شده كه یك نظام اجتماعی به در كدام گزینه به تغييراتی  -67

 رشد يا كاهش جمعيت  ـ   برداشت روزافزون از منابع تجديدناپذير (1
     خاكستري شدن جمعيت در جوامع صنعتي ـ رشد يا كاهش جمعيت ( 2
 برداشت روزافزون از منابع تجديدناپذير ـ خاكستري شدن جمعيت در جوامع صنعتي ( 3
 از بين رفتن مراتع به دليل چراي بي رويه دام ـ برداشت روزافزون از منابع تجديد ناپذير  (4

                    ـ متوسط( 1203)        3پاسخ: گزینه  

  

از جمله تغييرات نظام   ،تجديدناپذير كند و برداشت روزافزون از منابعيك نظام اجتماعي در خود ايجاد ميرشد با كاهش جمعيت از جمله تغييراتي است كه 

 اجتماعي در محيط و بيرون از خود است. 

 
تواند در خود تغييراتی  پذیرند. نظام اجتماعی هم میگذارند و از یکدیگر اثر می های مختلف آن بر یکدیگر اثر میمنظور از پویا بودن نظام اجتماعی این است که بخش

چیست باید ابتدا معنای ساختار اجتماعی را   ،چه بیرون نظام اجتماعی است که بدانیم آنتواند در محیط خود تغييراتی ایجاد کند. برای آنبه وجود آورد، و هم می
های طبیعی مانند منابع تجدیدناپذیر و از بین رفتن مراتع به دلیل چرای  جتماعی است. بنابراین پدیدههای اای از پدیدهبدانیم. ساختار اجتماعی ارتباط میان مجموعه

 گیرند. بیرون از نظام اجتماعی قرار می ،دام  ۀرویبی

 
 ؟ هستند «هم تغيير»دو پدیده  گزینه هر  كدامدر   -68

    ركود اقتصادي بر افزايش بيكاري در جامعه  تأثيرـ حرارت بر انبساط فلزات  تأثير( 1
 تغييرات در همبستگي اجتماعي بر انحرافات اجتماعي در يك گروه  تأثيرـ ركود اقتصادي بر افزايش بيكاري در جامعه  تأثير( 2
 طبيعي ديگر  ةيك پديدطبيعي با تغيير  ةهمراهي يك پديدـ تغييرات در همبستگي اجتماعي بر انحرافات اجتماعي در يك گروه  تأثير (3
 واردات بي رويه بر ناتواني اقتصاد در ايجاد شغل  تأثيرـ طبيعي ديگر  ة طبيعي با تغيير يك پديد ةهمراهي يك پديد (4
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                                 (دشوارـ  1203)         2پاسخ: گزینه  

  

 اشاره دارند.ها به پديدة طبيعي  تغيير در يك پديده با تغيير در پديدة ديگر همراه است. ساير گزينهطوري كه  بهدهد  اجتماعي رخ مي  ةتغييري در دو پديدهم   

 
مک  ها را به کتوان تغييرات یکی از آنگویند. یعنی میمی  «هم تغيير»دیگر همراه است. این دو پدیده را    ۀاجتماعی با تغيير در پدید  ۀگاهی تغيير در یک پدید

علی و معلولی   ۀها را با روش کّمی و آماری مطالعه کرد. هم تغييری یک رابطتوان آناند و می ها قابل مشاهدهتغييرات دیگری توضیح داد. برخی از این هم تغييری
 گیرد. های طبیعی را نیز در بر میپدیده ،یهای اجتماع هم تغيير نیست چرا که رابطه علی و معلولی عالوه بر پدیده ۀعلی و معلولی یک رابط ۀاست اما هر رابط 

 
 است؟ « ذكر كردهشناسی تبيينیجامعه» ةكدام گزینه عبارت درستی دربار  -69

 دانست. شناسي ميترين علم به جامعهدانست و از ميان علوم، فيزيك را نزديكطبيعت و جامعه را يكسان مي ةآگوست كنت روش مطالع (1
 . كندمستقل از هم ارتباط ايجاد يا روابط جديدي طرح مي ةميان دو پديد  ، هاي معتبر علم تجربيتبييني به كمك روششناسي در جامعه( 2
 دهد. را نشان مي طبيعي و علت ايجاد و زوال آن پديده  ةشناسي تبييني چرايي يك پديدجامعه  (3
 گيرد.روش تجربي و حس و تجربه كمك مي  از ، شناسي تبييني براي بيان چرايي انبساط فلزات در اثر حرارتجامعه  (4

                                    ـ متوسط( 1203)      1پاسخ: گزینه  

   
 كند.  شناسي تبييني ميان دو پديده به ظاهر مستقل پيوند ايجاد ميتوانند با هم ارتباطي داشته باشند، جامعه مستقل از هم نمي  ةدو پديد  

 هاي طبيعي كاري ندارد.  هاي اجتماعي سروكار دارد و به علت ايجاد و زوال پديدهپديدهشناسي با  جامعه  

 . شناسيموضوع انبساط فلزات مربوط به فيزيك است نه جامعه 

 
شناسد. در دانش  های تجربی را به رسمیت میتبيين   کند و صرفاً شناسی است که دانش علمی را به دانش تجربی محدود میشناسی تبيينی رویکردی در جامعهجامعه

رسیدند در ارتباط با  مستقل از هم به نظر می هایی که قبالً بیان چرایی یک پدیده یا نشان دادن علت ایجاد یا زوال آن است. در تبيين، پدیده  ،تجربی منظور از تبيين
شود. در علوم تجربی تنها بیان آن دسته از روابط علت روابط جدیدی طرح می ،اندشدهارتباط با هم دیده می تر در که پیش  یهای گیرند و میان پدیدهیکدیگر قرار می

شناسی تبيينی موضوع، روش و غایت خود را مشابه  پذیر باشد. جامعهشود که با حس و تجربه مشاهدهها، دانش علمی و معتبر محسوب میو معلولی میان پدیده
 د. دان علوم تجربی می 

 
 است؟ نادرست كدام مورد بدانيمواقعيتی بيرونی  ، مانند طبيعت را اگر جامعه   -70

 دهد.  تالش ما براي شناخت قوانين آن به هيچ وجه اين قوانين را تغيير نمي( 1
 توانيم قوانين آن را بشناسيم و اما قادر به تغييرات بنيادين در آن نيستيم. فقط مي (2
 نخواهد بود.  ،كنندهاعد و قوانين نظارتي، نيروها و ابزارهاي كنترلنيازي به افزايش حجم قو (3
 تنها مبتني بر قرارداد، ترس و اجبار است.  ، روابط و مناسبات افراد در اين رويكرد (4

                  ـ متوسط( 1203)                    3 پاسخ: گزینه 

  

كنند. از اين  و همكاري افراد براساس ميل و رضايت و رغيت موفق عمل نمي  تگيرند، در جلب مشاركپيش ميشناسي تبييني را در  ه جوامعي كه رويكرد جامع

 خود بيفزايند.   ةكنندابزارهاي كنترل  ،نيروها  ،رو هر روز بايد بر حجم قواعد و قوانين نظارتي

 
شود. دستاوردی انسانی ندانیم، آنگاه باید معتقد باشیم که جامعه با قوانینی به استحکام قوانین طبیعت اداره می اگر جامعه را همچون طبیعت در نظر بگیریم و آن را  

توانیم قوانین آن را بشناسیم و اما قادر به دهد و ما فقط میبنابراین همچون طبیعت تالش ما برای شناخت قوانین آن به هیچ وجه قوانین جامعه را تغيير نمی
بایست نظم اجتماعی را براساس مناسبات بیرونی توضیح بدهیم و معتقد باشیم که روابط و مناسبات افراد تنها مبتنی  بر این میت بنیادین در آن نیستیم. عالوه تغييرا 

 بر قرارداد، ترس و اجبار است. 

 

 



 

41 
 

41 

 درست است؟ «های نامنظمجنگ »  ةكدام گزینه دربار  -71
 كند. اي پيروي ميهاي ويژهآگاهي فرهنگي و جغرافيايي است و از روشهاي نامنظم مبتني بر جنگ( 1
 دهد. ها تواني فراتر از نظم موجود ميشان به آنآشنايي سربازان محلي با جغرافيا و فرهنگ بومي  (2
 كنند. قعيت خاص جغرافيايي و فرهنگي عمل ميكنند بلكه متناسب با مو اي را اجرا نميريزي شدهنقشه از پيش برنامه  گاههاي نامنظم هيچ سربازان جنگ (3
 هاي نامنظم براي مقاومت مردم مسلمان آمرلي در برابر داعش استفاده كرد. شهيد مصطفي چمران اولين بار از جنگ( 4

                 (دشوارـ  1204)                1: گزینه پاسخ 

  
   .هاي معنوي استهاي اخالقي و آرمانانگيزه  ،دهدآنچه كه به سربازان تواني فراتر از نظم موجود مي 

   .كننداي را اجرا نميريزي شدهنقشه از پيش برنامه  "معموال"هاي نامنظم  سربازان جنگ 

 . ها پيش از ظهور داعش به شهادت رسيده استشهيد چمران سال 

 
ها مبتنی بر آگاهی فرهنگی و جغرافیایی سربازان محلی یک منطقه  کند. این نوع جنگمشخصی پیروی نمیگونه که از نامش پیداست از نظم  های نامنظم همانجنگ

های از پیش نقشه  های نامنظم معموالً گناست که قادرند در موقعیت بومی خود با امکانات محدود حتی در برابر تهاجم یک ارتش بزرگ نیز مقاومت کنند. سربازان ج
های نامنظم را اولین بار شهید مصطفی چمران  کنند. اصطالح جنگ جغرافیایی و فرهنگی خود عمل می  یهاکنند بلکه متناسب با موقیعت اجرا نمی  ریزی شده رابرنامه 

 ای برای آن ابداع کرد. های ویژهبه کار برد و روش

 
 به كدام گزینه باور ندارد؟  ، داند دیدگاهی كه تاجر رشوه پرداز را یكی از عوامل تداوم مشكالت اداری می  -72

 گذاران و مراجعان است.هاي مديران، كاركنان، قانوننظام اداري محصول كنش( 1
 توانند در تغيير و تحول آن نيز نقش داشته باشند.مي ،اجزاء درون يك نظام اداري عالوه بر تداوم و تثبيت يك نظام (2
 امكان دارد اين ساختار تغييري كند.  ، اداري ادا كند و ديگر رشوه نپردازداگر تاجر سهم خود را براي اصالح ساختار  (3
 نيست.افراد جامعه  در حفظ وضع وجود يا تغيير آن اثر گذاريم و از اين جهت فرقي ميان مسئوالن و مديران با سايرين  ،جا كه عضوي از جامعه هستيمما از آن ةهم  (4

                  وسط(ـ مت 1204)              4گزینه   پاسخ:  

  

   اثرگذاري بيشتري دارند.افراد جامعه  ها، نسبت به سايرين  اعضاي جامعه يكسان نيست و صاحبان برخي مشاغل و مسئوليت  ةگذاري همتأثيرميزان  

 
تواند هم در تداوم و تثبیت نظام اداری نقش داشته باشد و هم موجب فردی درون نظام اداری و عضو آن است. او با اقدامش می  ،کاال  ۀتاجر به عنوان یک واردکنند

 امکان دارد این ساختار تغييری کند.  ،تغيير و تحول آن شود. اگر تاجر سهم خود را برای اصالح ساختار اداری ادا کند و دیگر رشوه نپردازد

 
 است؟  نادرستكدام گزینه  ،های روش تجربی دیتدر مورد محدو  -73

 ها را ندارد. روش تجربي توان فهم معناي كنش انسان( 1
 توان با روش تجربي تحليل كرد. كنش انسان را نمي( 2
 روش تجربي قادر به تبيين تفاوت رفتاري انسان در شرايط گوناگون نيست. ( 3
 گيرد.را ناديده مي روش تجربي آگاهانه و معنادار بودن كنش انسان ( 4

        (دشوارـ  1204)                    2 پاسخ: گزینه 

  

 توان با روش تجربي مطالعه كرد.  بخشي از كنش انسان كه قابل مشاهده است را مي

 
تجربه از ابزارهای مهم شناخت علمی هستند و این ابزار   جایی که حس وشان معنادار است. از آنکنند و عملهای طبیعی، آگاهانه عمل میها، برخالف پدیدهانسان

حلیل کرد. زیرا روش تجربی توان فهم  ت توان فقط با روش تجربی  گیرد بنابراین کنش انسان را نمیگذرد را نادیده میچه در درون انسان میاغلب معنای کنش و آن
 معانی کنش را ندارد.  
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 درستی اشاره شده است؟به  ، در تحليل كنش انساندر كدام گزینه پيامد رویكرد تبيينی   -74
    كيد افراطي بر ساختارهاي اجتماعيأت ـناديده گرفتن اراده و خالقيت انساني  ( 1
 هاي جديد هاي اجتماعي و انديشهسركوب انقالبـ يكسان دانستن نظم اجتماعي و نظم طبيعي  (2
 ناديده گرفتن ارادي بودن كنش اجتماعي ـ   موردي هاها و ارزشتوجه به آرمان بارعايت نظم  (3
 هاي جديد هاي اجتماعي و انديشه سركوب انقالبـ ناديده گرفتن اراده و خالقيت انساني   (4

     (دشوارـ    1204)                       4 پاسخ:گزینه 

      

« نادرست است؛ زيرا در رويكرد  3گزينة »بخش اول    .پيامد هاي آن  گي هاي رويكرد تبييني است نهژاز وي  «2« و بخش اول گزينة »1»  ةگزين  بخش دوم

 ها  تبييني افراد بدون توجه به آرمان

 
گیرد.  ها را نادیده میخالقیت انسانکید بیش از اندازه بر نظم و ساختارهای اجتماعی و یکسان دانستن نظم اجتماعی و نظم طبیعی، اراده و  أ شناسی تبيينی با ت جامعه

کید  أ آن را رعایت کنند. این ت  هایی است، صرفاً ها و ارزشکه بدانند این نظر برای تحقق چه آرمانافراد بدون آن  ،ودشکید افراطی بر ساختارهای اجتماعی سبب میأ ت
 شود. سرکوب می  های جدیدهای اجتماعی و اندیشهشود در نتیجه انقالبو اندیشه میها مانند هنر، ارتباط  ها در بسیاری از عرصهخالق انسان  ۀموجب سرکوب روحی

 
 باشد؟ زدایی صحيح میكدام گزینه در ارتباط با آشنایی  -75

 جا به علوم انساني راه يافت. كار رفت و از آنن رسمي و زبان شاعرانه بهگذاشتن ميان زبارق زدايي براي فآشنايي( 1
    كنند.اساس آن عمل ميسازند و براز آن مي تري گاهي راحتو آ شونديآشنا م  كه بنا به نيازهاي فردي خود با هر موقعيت اجتماعي كنندشناسان تالش ميجامعه (2
 نگرند تا به ابعاد و اعماق آن نزديك شوند.هاي اجتماعي ميي روزمره از ديد خود و براي خود به موقعيتافراد در زندگ (3
و عمل براساس آن منجر به عادت  ده كاهند و با ايجاد دانشي سادر مواجهه با هر موقعيت اجتماعي معموالً از پيچيدگي و عمق آن موقعيت ميافراد بنا به نيازهاي علمي خود ( 4

 شود. ميها ذخيره د و نوعي دانش ابزاري و علمي در دانش عمومي آنشويم

      متوسط( ـ 1203)                 4 پاسخ: گزینه 

  
 جا به علوم انساني راه يافت.كار رفت و از آنزدايي براي فرق گذاشتن ميان زبان عادي و زبان شاعرانه بهآشنايي 

سازند و  تري از آن ميش راحتو آگاهي و دان  شونداجتماعي مواجه مي  كنند بنا به نيازهاي عملي خود با هر موقعيتافراد در زندگي روزمره تالش مي 

 ند. كن، عمل ميبراساس آن

اد و اعماق  ابعموقعيت اجتماعي و  ه خود  تا ب  شناس بايد تالش كندنگرند ولي جامعهميهاي اجتماعي  افراد در زندگي روزمره از ديد خود به موقعيت 

 شود. آن نزديك مي

 
ها از نظر ما دهد. در حالی که نظمیا تکالیف خود را به موقع انجام نمی  رسداموزی که دیر مینش ۀ داید مسئلآ تر از نظم به چشم مینظمی بیش ر زندگی روزمره بید

کنند و ما معمواًل قواعد راهنمایی و رانندگی را رعایت میردم  شوند مآموزان اغلب به موقع در مدرسه حاضر مینش آیند مثاًل دار به چشم میو کمت  پنهان هستند
شناسان برای شناختن نظم از امور باشد یعنی جامعهزدایی میزدایی به معنای عادت. اشناییایمکه به نظم عادت کردهمشاهده کنیم به دلیل اینتوانیم نظم را  نمی

   کنند.دایی میز نوس آشناییآشنا و مأ
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دری ﴿  -76
َ
فَسه ال ت

َ
لم ن

َ
د ظ

َ
ق
َ
 هللا ف

َ
دود

ُ
 ح

َّ
تعد

َ
 َمن ی

 
 ذلک أمرا

َ
حِدث بعد

ُ
 .... هرکس : ﴾لعلَّ هللا ی

 دانی شاید خدا پس از آن، پیشامدی نو پدید آورَد.از حدود خداوند تجاوز کند، به خویشتن ستم کرده است؛ نمی (1
 بوجود آوَرد. دانی کاش خداوند بعد از این، امری نو  فراتر َنهد، به خودش ظلم کرده است و تو نمی   ]پا [از مرزهای الهی   (2

 دانی شاید خداوند از آن پس باعث پدید آمدن پیشامدی شود. به مرزهای خداوند تعّدی کند، خودش ستمکار است؛ نمی  (3
 آورد.دانی که خداوند بعد از آن، امری تازه پدید میاز حدود خداوند تجاوز کند، به خود ظلم کرده است؛ آیا می (4

 متوسط( ـ ترجمه ـ  2001) 1پاسخ: گزینه  

  
 2رد گزینه    : حدود خداوند، مرزهای خداوند؛ ترکیب اضافی است  حدود هللا

لَم 
َ
د ظ

َ
 3رد گزینه   : ظلم کرده است، ستم کرده است  ق

دری
َ
 4رد گزینه   دانی  : نمیال ت

 4و    2های  رد گزینه : شاید  لعل  

 فعل مضارع »
ُ
 3رد گزینه   « از باب إفعال به معنای »پدید آوردن« و متعدّی است  ُیحدث

 
ریق!«:   -77

ّ
زیم عیل ُمواصلة هذا الط

َ
ضَعف ع

ُ
م ی

َ
غر و ل  بالّریاضة ُمنذ الصِّ

ُ
 »قد ِاهتَممت

 ام در طی کردن این راه تضعیف نشد!ام به ورزش اهتمام ورزیدم و ارادهاز زمان کودکی (1
 ام را در ادامه دادن این راه ضعیف نکردم!ام و عَزماز زمان بچّگی به ورزش کردن توجّه کرده (2

 ام و اراده من در ادامه دادن این مسیر ضعیف نشده است!از کودکی به ورزش اهتمام ورزیده (3
بود! این مسیر ضعیف  ]انتهای [ام در رسیدن به کردم ولی ارادهدر کودکی به ورزش توجّه می (4

 ـ ترجمه ـ متوسط(  2001) 3پاسخ: گزینه  

  
 
ُ
 4رد گزینه   ام  ام، توجّه کرده : اهتمام ورزیدم، اهتمام ورزیدهقد ِاهتَممت

 
ُ
 4رد گزینه    : از، از زمان  ُمنذ

غر  1رد گزینه   : کودکی، بچّگی  الصِّ

م ُیضَعف
َ
 4و    2های  رد گزینه : ضعیف نشد، ضعیف نشده است؛ این فعل مجهول است  ل

 4و    1های  رد گزینه : ادامه دادن  ُمواصلة

 ام، خارج شدم َقد َخرجُت: خارج شده   ماضی نقلی / ماضی ساده  ←َقد + فعل ماضی 
 اند، خارج نشدندَلم َیخُرجوا: خارج نشده ماضی نقلی منفی / ماضی ساده منفی  ←َلم + فعل مضارع 

 
دها عیل األرض!«:   -78

َ
ُم من ی

ّ
ُ الد نتشر

َ
ة و ت

ّ
بیک بشد

َ
ت ت

َ
ائرة الّصیدلّیة کان

ّ
ت الز

َ
 »عندما دخل

 خانم زائر هنگام ورود به داروخانه، بسیار گریه کرده بود و خون دستش روی زمین پخش شده بود! (1
 کرد!کرد و خون شدیدی را از دستانش روی زمین پخش میخانم زائری که وارد داروخانه شد، به شدّت گریه می (2

 شد!ز دستش روی زمین پخش می کرد و خون اکه خانم زائر وارد داروخانه شد، شدیداً گریه میهنگامی (3
 کرد!کرد و خون دستش را روی زمین پخش میوقتی خانم زائر به داروخانه وارد شد، به شدّت گریه می (4

 ـ ترجمه ـ متوسط(  2001) 3پاسخ: گزینه  

  
ت
َ
ل
َ
 1رد گزینه   : وارد شد، داخل شد؛ فعل ماضی  دخ

ائرةا»  بصورت نکره ترجمه شده   2که در گزینه  « معرفه است در حالیلز 

بیک
َ
ت ت

َ
 1رد گزینه   شود  « به فعل مضارع بچسبد، بصورت ماضی استمراری ترجمه میکان کرد؛ »: گریه میکان

ت[
َ
ُ   ]کان َ شد؛ »: پخش میتنتش 

َ ش 
َ
َ « به معنی »پخش کردن« و »ن  هارد سایر گزینه « به معنی »پخش شدن« است  انتش 

 2ه  رد گزین : دستش؛ مفرد است  یدها
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ک الُمخلصون!«:   -79
ُ
 ِمنه عباد

َ
عاذ

َ
 ِبک ِمّما است

ُ
ک الّصالحون و أعوذ

ُ
ک بِه ِعباد

َ
یر ما سأل

َ
ک خ

ُ
 أسأل

ّ
هّم إّن

َّ
 ... پروردگارا »الل

 اند!پناه آورده ]به تو[آورم همانطور که بندگان بااخالصت  اند و به تو پناه میات آن را خواستهدرخواستم از تو بهترین چیزی است که بندگان صالح (1
پناه    ]به تو [کنندگان وفادارت از آن  برم از آنچه عبادتاند و به تو پناه میات از تو خواستهکنندگان شایستهکنم خوبی آنچه را که عبادتشک از تو درخواست میبی  (2

 بردند!
 پناه بردند! ]به تو[برم به تو از آنچه بندگان وفادارت از آن  ات درخواست کردند و پناه میز تو بندگان شایسته خواهم بهترین چیزی را که ااز تو می (3
آورند!پناه می ]به تو[ات از آن  برم از آنچه بندگان شایستهخواهند و به تو پناه میات از تو میخواهم آنچه را که بهترین بندگان صالح از تو می (4

 ـ ترجمه ـ متوسط(  2001) 3پاسخ: گزینه    

  
ک
ُ
 1رد گزینه   کنم  خواهم، از تو درخواست می: از تو میأسأل

 4و    2های  رد گزینه « در اینجا مضاف واقع شده و اسم تفضیل است به معنای »بهتر، بهترین«  خی  »

ک
َ
 4و    1های  رد گزینه اند، از تو درخواست کردند  : از تو خواستهسأل

 2رد گزینه   « به معنای »بندگان« است.  َعبد« جمع مکسّر »ِعباد »

عاذ
َ
 4رد گزینه   اند  : پناه بردند، پناه آورده ِاست

ا»  ترجمه نشده است.   1: از آنچه« در گزینه  ِمم 

 
م الُس »  -80

َ
ل
َ
 است

ّ
 ّياح معلوماٍت قّيمة عن المعالم الت

 
طوا صورا

َ
ق
َ
ليل و الت

ّ
دة الد

َ
 من تلك اآلثار اريخّية بُمساع

ً
بة

ّ
 !«: خّل

 های جذابی گرفتند!ها از آن آثار عکسبه گردشگران توسّط راهنما اطّالعات باارزشی درباره بناهای تاریخی داده شد و آن (1

 های جذابی گرفتند!  مسافران به کمک راهنما اطاّلعات ارزشمندی از بناهای تاریخی جمع کردند و از آن آثار عکس (2

 هم چسباندند!های جذاب آن را با راهنمایی بهان اطاّلعات باارزشی پیرامون آثار تاریخی دریافت کردند و سپس عکسجهانگرد (3

 های جذابی گرفتند!گردشگران به کمک راهنما معلومات ارزشمندی از آثار تاریخی دریافت کردند و از آن آثار عکس (4

 ـ ترجمه ـ متوسط(  2001) 4پاسخ: گزینه    

  
م
َ
ل
َ
 2و    1های  رد گزینه  : دریافت کرد  است

اح  2رد گزینه    : گردشگران، جهانگردان  الُسی 

 2و    1های  رد گزینه  : آثار  المعالم

لیل
 
 3و    1های  رد گزینه : به کمک راهنما  بُمساعدة الد

بة »
 
 خّل

ً
 اشتباه است   3های جذاب آن« در گزینه  « ضمیر ندارد و »عکس ُصورا

طوا»
َ
ق
َ
 اشتباه ترجمه شده است.   3« در گزینه  الت

 
ّ الّصحیح:   -81  عیرّ

 صدیق  1
ُ
ذی َیدعونی إیل الُهدوء یکون

ّ
 کرد، دوستم باشد!شاید کسی که مرا به آرامش دعوت می !: ( لعل  ال

یایح  فی إیران2  من مناطق الجذب الس 
ً
ْر قسما

ُ
 کنیم!ایران را ذکر میقسمتی از مناطق دارای جاذبه گردشگری در    !: ( ِلنذک

 ِِلیحی َمرٌض جلدیٌّ فأخذناُه إیل المستوصف3
َ
 برادرم یک بیماری پوستی داشت و او را به درمانگاه بردیم! : ! ( کان

دائد! 4
 
 فی الش

ً
هم بعضا

ُ
ی ُیساعد بعض  المؤمنی 

َ
 ها به یکدیگر کمک کنند!امید است مؤمنان در سختی : ( لیت

 دشوار(  ـ ترجمه ـ 2001) 3پاسخ: گزینه    

  
  :  کند )فعل مضارع است( مرا دعوت می َیدعونی

ْر:  
ُ
 باید ذکر کنیم )الم جازمه است(  ِلنذک

یت:  
َ
 کاش ل
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82-   ّ  : الخطأ عیرّ

نوات! 1
َ
ال ِلَحفر اِلنفاق و شق  الق حتاُج إیل خمسة عم 

َ
 ها و شکافتن معادن نیاز داریم!به پنج کارگر برای کندن تونل  : ( ن
مة 2 عََط هذه الجوائز القی 

ُ
و أهٌل ِلذلک! بِ ( ال ت

ُ
 شود!های ارزشمند به کسی که شایسته آن است، داده نمی این جایزه : َمن ه

ار ُیرید أن ُیخرَجکم من وطنکم!: 3  تان خارج کند!خواست شما را از میهنگر میدشمن سلطه ( کان العدو  الجب 
ِل 4 سج 

ُ
!  ( ِلن یم 

َ
اث العال

ة فی قائمة الی   قافی 
 
 باید مناطق فرهنگی را در لیست میراث جهانی ثبت کنیم! : المناطق الث

 ( دشوارـ ترجمه ـ  2001) 1پاسخ: گزینه   

  

نوات»
َ
 ها« است. « به معنای »کانالالق

 «: فرمانده ترسید که مردم پس از مرگش او را به بدی یاد کنند!»  -83

 موته! ( اِلمی  1
َ
ئات بعد ی   بالس 

ُ
اس َیذکرونه

 
 الن

 
 موِته! 2 َیخاُف أن

َ
وء بعد اس ِبالس 

 
 ( خاَف اِلمی  أن َیذکرُه الن

وء! 3 کروُه بعد الموت بالس 
َ
اس ذ

 
 الن

 
و أن

ُ
! 4 ( خوف اِلمی  ه

َ
ئاته إذا مات اس سی 

 
روا الن

ُ
 ( اِلمی  خاف ِمن أن یذک

 ـ تعریب ـ متوسط(  2002) 2پاسخ: گزینه   

  
 3و    1های  رد گزینه  ؛ فعل ماضی  خاَف ید:  ترس

اس که مردم او را یاد کنند:  
 
ره الن

ُ
رونه، أن َیذک

ُ
اس َیذک

 
 الن

 
 4و    3های  رد گزینه   أن

وءبه بدی:    4و    1های  رد گزینه   ِبالس 

 4و    3های  رد گزینه    َبعد موتهپس از مرگش:  

 
ّ الّصحیح ِلتکمیل   -84  لفراغ: ا عیرّ

ر 1
 
(( ال یتأث

 
 الیر  و البحر! )الِقط

و یعیُش فی
ُ
  جسُم .............. ِبالماء و ه

ل2 سج 
ُ
لة! )ن

 
ارتنا الُمعط ح سی 

ّ
ح ِلیک ُیصل

ّ
 ( ( علینا أن .............. بالمصل

ة ال ناعات ص  ال( 3 ( الیرانی  یَ ائحی  م! )الس 
َ
جذب .............. ِمن کل  العال

َ
  ُمختلفة ت

یف؟! )إحصاء( ( أی  ُمحافظة 4 الت فی الص 
ُ
ـِ .............. الُعط  ل

َ
ت

 اخی َ

  ـ مفهوم و واژگان ـ ساده( 2008) 3پاسخ: گزینه  

  

 بدن اُردک ) 
 
 کند!گیرد و آن در دریا و خشکی زندگی می( تحت تأثیر آب قرار نمیالَبط

ی ما باید از تعمیرکار یاری بجوئیم )  عی 
َ
ست

َ
 مان را تعمیر کند!ماشین خراب( برای اینکه  ن

 کند! صنایع مختلف ایرانی گردشگران را از تمام عالَم جذب می 

ضاءکدام استان را برای گذراندن ) 
َ
 ای؟!( تعطیالت در تابستان انتخاب کردهق

 
نا هللا ﴿  -85

َ
 : ﴾و لّما رأی المؤمنون األحزاب قالوا هذا ما وعد

ر سالمجمع  - ( المؤمنون: اسم1
ّ
ة - مذک  اسم الفاعل )من باب إفعال(/ فاعل و مرفوع بالضم 

کسی   - ( اِلحزاب: اسم2
 
ر  - جمع الت

ّ
ف بأل  - مذک  معرب/ مفعول و منصوب بالفتحة  - معر 

ر الغائباللمفرد ل - ( وعد: فعل3
ّ
 الزم/ فعل و مع فاعله »نا« جملة فعلیة - لیس له حرف زائد  - مذک

ر  - ( هللا: اسم4
ّ
 معرب/ مفعول و منصوب بالفتحة - معرفه - مفرد مذک

 (متوسطـ تحلیل صرفی ـ  2004) 2 گزینه  پاسخ:  

  
ة    مرفوع بالواو  مرفوع بالضم 

/  الزم  
 
 مفعوله »نا« فاعله »نا«  متعد

ة  مفعول و منصوب بالفتحة    فاعل و مرفوع بالضم 
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ّ و   -86 فیر
ّ
احة للُموظ  للُعّمال: الجمعة یوم االسیر

ث - ( الجمعة: اسم1
 
ة  - مفرد مؤن سبوع )قبل یوم اِلحد و بعد یوم الخمیس(/ مبتدأ و مرفوع بالضم 

ُ
ام اِل  من أی 

ر  - ( یوم: اسم2
ّ
احة« - مفرد مذک ة و مضاف إلیه للمضاف »االسی   معرب/ خیر و مرفوع بالضم 

: اسم3 ی فی 
ّ
ر  - ( الُموظ

ّ
 ب تفعیل(/ مجرور بحرف الجر  و مجرور بالکشة اسم المفعول )من با - جمع سالم للمذک

ال: اسم4 کسی   - ( الُعم 
 
ف بأل - اسم الفاعل - جمع الت ال: جار و مجرور - معر   معرب/ للعم 

 ( دشوارـ تحلیل صرفی ـ  2004)   4 گزینه  پاسخ:  

  
بت  قبل یوم اِلحد    قبل یوم الس 

احة«   احة«  مضاف إلیه للمضاف »االسی   مضاف للمضاف إلیه »االسی 

 مجرور بالیاء  مجرور بالکشة  

 
ٌّ ُسّّمَ ألفرد:   -87  مملکة الّسوید صبی

ّ
 ُولد ف

ر الغائب   - ُولد: فعل ماض (1
ّ
د ثالن   - للمفرد المذک  معلوم/ فعل و فاعل - مجر 

ث - مملکة: اسم (2
 
 معرب/ مجرور بحرف الجر  و مجرور بالکشة - اسم المفعول - مفرد مؤن

: اسم (3 ر  - صبر 
ّ
ة  - مببی  - مفرد مذک  نکرة/ فاعل و مرفوع بالضم 

: فعل ماض (4 َ  مجهول/ فعل و نائب فاعله »ألفرد« - مزید ثالن  )من باب تفعیل(  - ُسیم 

 ( تحلیل صرفی ـ متوسطـ  2004) 4 گزینه  پاسخ:  

  
 فاعله محذوف  فاعل   مجهول  معلوم  

 اسم المکان  اسم المفعول  

 نائب فاعل  فاعل   معرب مببی  

 
88-   ّ  ضبط حرکات الحروف:  الخطأ عیرّ

ّ
 ف

عبة! 1 ه الص 
َ
ل أعمال ة و ُسهِّ

 
فاد النسان من هذه الماد

َ
ِ من أمریکا الُوسَط فی الُمتَحِف! 2 ( فقد است

ی  ( رأینا سائَحی 

 ماًء ِمن 3
َ
حون

 
ّل
َ
خَرَج الف

َ
رَیة! ( ِاست

َ
ة! 4 ِبیر هذه الق

َ
ن
ِّ
ة: الِمحراُر و الُحبوب الُمَسک

َ
 ( أعِطبی هذه الَوَرق

 ( ضبط حرکت  ـ دشوار ـ  2005)  1 گزینه  پاسخ:  

  

َل   صورت صحیح این واژه است زیرا فعل معلوم باب تفعیل است. َسهَّ

 
 

89-   :
 
ّ اسم اإلشارة منصوبا  عیرّ

ة کان( جاَء 1 اِرع! ذفی  تصدیق  بهذه الحبوب من صیدلی 
 
 الش

َ
 فی مدرستنا! 2 لک

َ
سون  من جامعة طهران و ُیدر 

َ
جون  ( هؤالء العلماء یتخر 

3 ! اث العالیم 
مة الیونسکو هذه الکهوف فی قائمة الی  

ّ
ل ُمنظ سج 

ُ
سبوع! 4 ( ست

ُ
ام اال  فی کل  أی 

ً
ا  کثی 

ً
عَط تلک البقرات حلیبا

ُ
 ( ت

 ( قواعدـ دشوار ـ  2007) 3 گزینه  پاسخ:  

 لک: مجرور به حرف جر  ذهذه و  

 هؤالء: مبتدا و مرفوع  

 هذه: مفعول و منصوب  

 تلک: فاعل و مرفوع  

 
 أّی عبارة کلّ   -90

ّ
 األسماء معربة؟  ف

ان فی 1 م  اح و الر 
 
ف
 
ح المجتهد أشجار الت

 
 أفضل و أحسن من العقل! 2 الحدیقة! ( یزرع الفّل

ً
 ( ما قسم هللا لعباده شیئا

ة حب   یوم الجمعة! 3 ح اِلوراق االمتحانی  به! 4 ( من سیصح 
 
م لطّل

ّ
عل
 
راسة و الت

 
م الد

ّ
ل هذا المعل  ( سه 
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 ( قواعد ـ سادهـ  2007) 1 گزینه  پاسخ:  

  
 « در عبادههضمیر » 

 «منکلمه پرسشی » 

 در طلّابه  و ضمیر »ه«  «هذااسم اشاره » 

ّ ما فیه تشبیه:   -91  عیرّ

ارع! 1
 
 فی الش

ً
ه صار مجروحا

 
 یلعق جرحه ِلن

 
َول العالم فنحن نفتخر بها! 2 ( کان القط

ُ
 إیران ِمن أجمل د

 
 ( إن

جال ضعفا 3 رستهم!  ء( یصبح الر 
ُ
نة فی 4 عندما یکذبون إیل ا  هذه اِلسماک مصابیح ملو 

 
 عماق المحیطات! أ( کأن

 ( قواعدـ متوسط ـ  2007) 4 گزینه  پاسخ:  

  

« 
 
 بیانگر تشبیه است.  4« در گزینه  کأن

 
 

ّ »من« مرفوعة:   -92  عیرّ

 أحب  عباد هللا إیل هللا من ینفع اآلخرین فی حیاته! 1
 
الب حقیبة من 2 ( إن

 
ک هذا الط ف! ( حر   جلس عنده فی الص 

ونه ون( کان هؤالء المؤمنون یسی  3 !  مإیل من یحب 
ً
ا
 
ی أن تشاهدی من یجلس هناک؟ 4 جد  ( هل تستطیعی 

 ( قواعدـ متوسط ـ  2007) 1 گزینه  پاسخ:  

 و مرفوع إخیر  
 
 ن

 مضاف إلیه و مجرور  

 مجرور به حرف جر  

 مفعول و منصوب  

 
 ما هو المقصود من هذه العبارة؟   -93

ام« 
ّ
 هذه األی

ّ
نا نقدر أن ننرص مظلویم العالم ف

ّ
 »لعل

 لنا! 1
ً
ی لیس مقدورا ام نرص المظلومی  ! 2 ( فی هذه اِلی  ی ام نحن قد نستطیع أن ننرص المظلومی   ( فی هذه اِلی 

ام! 3 ام! نرص عیل ( نحن ال نرجو أن نقدر 4 ( ال مرء یقدر أن ینرص مظلویم العالم فی هذه اِلی   مظلویم العالم فی هذه اِلی 

 ( قواعدـ دشوار ـ  2007) 2 گزینه  پاسخ:  

  

 )امید است که( ما بتوانیم مظلومان جهان را در این روزها یاری کنیم!  شاید  

  

 در این روزها یاری کردن مظلومان برای ما مقدور نیست!  

 بتوانیم مظلومان را یاری کنیم!   شایددر این روزها   

 تواند مظلومان جهان را یاری کند! نمی  انسانیدر این روزها هیچ   

 ما امید نداریم که بتوانیم مظلومان جهان را در این روزها یاری کنیم! 

 )امید است که(  شایدلعّل: 
  )گاهی(شاید + مضارع: قد
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ّ عبارة فیها اسم   -94  المجرور بعیرّ
ّ
 ة: بعیّ ت

ذین یقاتلون فی سبیله المستقیم! 1
ّ
نا الکریم یحب  ال  رب 

 
ة بغریزتها! 2 ( إن ی  ب 

 
 ( تعرف بعض الحیوانات اِلعشاب الط

3 !
ً
را  مطه 

ً
ها تفرز سائال

 
 سالح طبر   ِلن

 غدد لسان قَط 
 
داع! 4 ( کأن  ( هذه الحبوب مفیدة لمعالجة بعض اِلمراض کالص 

 ( قواعد ـ متوسطـ  2007) 1 گزینه  پاسخ:  

  

 مجرور شده باشد.   با تبعیت در اعرابد که  ه خواصورت سوال اسمی را می 

 »صفت« نقشی است که اعرابش تبعی است؛ درنتیجه باید دنبال موصوفی بگردیم که اعرابش مجرور است. 

  

نا الکریم   إاسم  رب   است؛  رب  صفت    الکریم:  رب 
 
 و منصوب است.   ن

 است.  مجرور به حرف جر  سبیلاست؛    سبیلصفت   المستقیم:  سبیله المستقیم

ة  ی  ب 
 
ة:  اِلعشاب الط ی  ب 

 
 مفعول و منصوب است.   اِلعشاباست؛    اِلعشابصفت    الط

 است؛ سالح خبر    حسال  صفت  طبر   :  سالح طبر    
 
 و مرفوع است.   کأن

 
ً
را  مطه 

ً
 :  سائال

ً
را  صفت    مطه 

ً
 است؛    سائال

ً
 مفعول و منصوب است.   سائال

 صفت نداریم.  و  در این گزینه موصوف 

 
95-   :

 
 و نفیا

 
قرأ نهیا

ُ
ّ فعال یمکن أن ی  عیرّ

 القصائد فی البیت! 1
َ
 ( یا ولدی ال تکتُب دروسک فی المدرسة! 2 ( بنان  ال تنشدن

کم تنسون أنفسکم! 3
 
اس بالیر  ِلن

 
ی قبح بعض 4 ( ال تأمروا الن  اِلعمال و اِلقوال! ( ال تسی 

 ( متوسطـ قواعد ـ  2007) 1 گزینه  پاسخ:  

  

 خواهد که هم نهی و هم نفی خوانده شود. صورت سوال فعلی را می

 ش دقیقاً یکسان است، فعل جمع مؤنّث است. اتنها فعلی که نفی و نهی

 د!یسرایدخترانم قصائد را در خانه نمی

 سرایید! دخترانم قصائد را در خانه ن

 
 شوند. ها با پذیرفتن نقش در جمله )المحل اإلعرابي(، دارای اعراب خاص آن نقش میدر زبان عربی اسم

 : انواع اعراب
است و موارد کاربرد آن را در سال باشد و که مختص به فعل  ها مهمتر هستند. آن یک مورد »جزم« میبه طور کلی ما چهار حالت اعرابی داریم که سه مورد از آن
 شود و اسم این حالت اعرابی را ندارد. اما موارد زیر ممکن است برای اسم رخ دهد. یازدهم یاد خواهید گرفت. به عبارتی فقط فعل مجزوم می

ـ، اِن، وَن  عالمت رفع:  ـٌ ـ، ـ ـُ  شود. اسمی که این اعراب را دارد، مرفوع نامیده می های این اعراب عبارتند از: ـ
یَن  عالمت نصب:  ـِ یِن، ـ ـَ ـ، ـ ـً ـ، ـ ـَ  شود. اسمی که این اعراب را دارد، منصوب نامیده می های این اعراب عبارتند از: ـ

ـعالمت جّر:  ـٍ ـ، ـ ـِ یَن  های این اعراب عبارتند از: ـ ـِ یِن، ـ ـَ  شود. اسمی که این اعراب را دارد، مجرور نامیده می ، ـ
 : سه نکته در مورد حاالت اعرابی

یِن« فقط مختص اسامی مثنی ـهای »اِن عالمت   ـَ یِن« منصوب و مجرور میـ ـَ  شوند. ست. یعنی کلمات مثنی با عالمت »اِن« مرفوع و با عالمت »ـ
یَن« منصوب و مجرور می ـهای »وَن همچنین عالمت  ـِ یَن« مختص جمع مذکر سالم است. کلمات جمع مذکر سالم با عالمت »وَن« مرفوع و با عالمت »ـ ـِ  شوند. ـ

 باشد. یعنی اسامی مفرد، جمع مکسر و جمع مونث سالم.ها، مربوط به دیگر اسامی میبقیه عالمت 
یِن   ـَ یَن« در اسامی مثنی و ج ـدو عالمت »ـ ـِ ُمْسِلِمیَن« را خارج از   ـمع مذکر سالم، مشترک بین اعراب نصب و جّر هستند. یعنی اگر ما دو کلمه »ُمْسِلَمْیِن ـ

شود همزمان منصوب و مجرور ها برای این دو کلمه ثابت است و نمیتوانند منصوب یا مجرور باشند. اما در جمله حتما یکی از این اعرابجمله داشته باشیم، می 
 . به طور کلی هر کلمه در جمله یک نقش و یک اعراب دارد. باشند

 »َرَأیُت الِکتاَبیِن: دو کتاب را دیدم«. »الِکتاَبیِن« در اینجا مفعول است و منصوب.
َمیِن« در اینجا مجرور به حرف جر است.  َمیِن: به دو معلم سالم کردم«. »الُمعلِّ مُت َعَلی الُمَعلِّ  »َسلَّ

باشد و »ن« به اعراب کلمه مرتبط نیست. منتها  ي« می  ـي« و »و    ـهمانگونه که گفتیم در این دو کلمه )مثنی و جمع مذکر سالم( عالمت اصلی اعراب »ا    
آید. این حرکت  می این مطلب به معنای بی اهمیت بودِن حرکِت »ن« نیست. »ن« همیشه در اسامی مثنی به صورت »ِن« و در جمع مذکر سالم به صورت »َن«  

 شود. ولی حرکت »ن« اعراب نیستا... حواست باشه! هیچگاه دچار تغییر نمی
 رسیم به ارتباط اعراب و نقش: حاال می
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 ها اومد؟! تو همه دسته و معطوف آقا چرا صفت  ـ
ای که معطوف هم با اون کلمه  گیره.همیشه با موصوفش هماهنگه از نظر اعرابی و اعرابش رو از اون می  صفت   .ناعراب َتَبعی دار   و معطوف  به دلیل اینکه صفت   ـ

 پس میتونه تو هر دسته قرار بگیره.   میگیره.بهش عطف شده هماهنگه و اعرابش رو از اون 
 ای اعرابشونو بگیرن. صفت و معطوف در اعراب از خودشون استقاللی ندارن و باید از کلمه دیگه

های معرب  ب اسمهای منصوبی و مجروری. پس نحوه تغییر اعراهای رفع رو بگیره و همچنین بقیه نقشدر نتیجه باید بگیم: مبتدا یا هر نقش مرفوعی، باید عالمت 
 هم مشخص شد! 

 
 

 

 

 های مجرور نقش های منصوب نقش های مرفوع نقش
 مبتدا  ـ1
 خبر ـ2
 فاعل ـ3
 نائب فاعل ـ4
 اسم افعال ناقصه  ـ5
 خبر حروف مشبهة بالفعل  ـ6
 خبر ال نفی جنس  ـ7
 صفت  ـ8
 معطوف ـ9

 مفعول  ـ1
 خبر افعال ناقصه  ـ2
 اسم حروف مشبهة بالفعل  ـ3
 اسم ال نفی جنس  ـ4
 حال ـ5
 مستثنی  ـ6
 مفعول مطلق  ـ7
 صفت  ـ8
 معطوف ـ9

 مجرور به حرف جر   ـ1
 مضاف الیه  ـ2
 صفت  ـ3
 معطوف  ـ4
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 های دوران قاجار، با توطئه و دسیسۀ درباریان و مخالفان خارجی به سرنوشت مرگ دچار شدند؟ کدام صدراعظم  -96

 ( میرزا آقاسی ـ امیرکبیر ۲ آقاخان نوری ـ قائم مقام فراهانی ( ۱
 خان سپهساالر ـ قائم مقام فراهانی ( میرزا حسین۴ خان فراهانی ـ میرزا تقی ( قائم مقام فراهانی ۳

 ـ متوسط(  ۳۵ـ صفحه  1203)   ۳ گزینه: پاسخ 

  

 با توطئه و دسیسۀ مخالفان داخلی و خارجی به سرنوشت قائم مقام دچار شد و اصالحاتش به نتیجۀ مطلوب نرسید.    امیرکبیر

 
 حاجی میرزا آقاسی، معلم شاه بود و در دوران او نفوذ دولت های روسیه و انگلستان در ایران افزایش یافت. 

 

 
 شاه، محمدشاه با تدابیر قائم مقام به تخت شاهی نشست.پس از مرگ فتحعلی 

های خواهیدر امور کشور و ایستادگی در مقابل زیاده   و درباریان  های او برای کاستن از دخالت ناروای محمدشاهاگرچه تدابیر قائم مقام امور کشور را سامان داد، اما تالش 
 انگلستان منجر شد، شاه دستور قتل او را صادر کند.  

 
بر سامان دادن  شاه نقش داشت. وی با استفاده از تجربه های سیاسی ارزشمند خود، عالوهرساندن ناصرالدین  در به سلطنت امیرکبیر که تربیت یافته قائم بود، مقام  

 مخالفان   ۀمطلوب نرسید چرا که با توطئه و دسیس  ۀاصالحات او به نتیج به اوضاع کشور، برنامه منسجمی را برای اصالح امور سیاسی و اقتصادی کشور تهیه کرد، اما  
 شد.  دچار  مقام قائم سرنوشت  به خارجی و داخلی

 
 کار ببندند؟  ل و همیشه قدرت استبدادی و اختیارات نامحدود خود را بهتوانستند به طور کامبه کدام دلیل شاهان قاجار نمی  -97

 ( نفوذ زنان درباری در شاه و  درون و بیرون دربار ۲ ( ضعف قدرت نظامی ایالت  ۱
 ( نفوذ اجتماعی و دینی روحانیت و مراجع شیعه  ۴ ( کارآمد نبودن نظام اقتصادی کشور  ۳

 ط(  ـ متوس ۳۷ـ صفحه  1203)   ۴پاسخ:گزینۀ  

  
 سیاسی و نظامی زیادی داشتند.   قدرتایالت   

 شاه از دالیل قدرت استبدادی وی به شمار نمی رود.   سرایحرم   

 کآرایی الزم را نداشت.   ادارینظام   

 
زیرا فاقد ابزارهای الزم اداری کارآمد و ارتش ثابت و ببندد؛    کار به   را  خود  و اختیارات نامحدود  توانست به طور کامل و همیشه قدرت استبدادیشاه در عمل نمی 

 زیاد بود.  روحانیت  ای بود و از سوی دیگر نفوذ اجتماعیحرفه 
 های استعمارگر نفوذ زیادی داشتند.  سران ایالت و قدرت 

 کردند.  سرا در دربار و بیرون قدرت شاه را محدود می که زنان حرم ضمن این

 

 
 بود؟کارکرد و نقش نیروی نظامی بریگاد قزاق در دوران حکومت قاجار چه   -98

    الف ـ حفظ مرزها و مقابله با هجوم خارجی 

 ب ـ انتقال دانش و تجارب کارشناسان نظامی فرانسه و انگلستان  

 پ ـ نگهبان شاه و خاندان سلطنتی 

 های داخلی ت ـ خنثی کردن اعتراض

 ث ـ آموزش علوم و فنون جدید به دانشجویان ایرانی در داخل کشور  

 ( پ و ت  ۴ ت  ( ث و۳ ( ب و ث ۲ ( الف و پ ۱

 مقام و جایگاه شاه

 ۀحصار هر سه قوان
 قضاوت  گذاری، اجرایی وقانون

 قدرت مدر رأس هر
قدرت سلطنت مطلقه با اختیارات نامحدود در 

 عزل و نصب و جنگ و صلح    

مالک جان و مال مردم ایران و اطاعت 
 چون و چرای مردم از ویبی
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 ـ دشوار (  ۴۰  ۀصفح ـ 1203)   ۴پاسخ:گزینۀ  

  

 چندانی نداشت.    کآراییبریگاد قزاق در حفظ مرزها و مقابله با هجوم خارجی   

 میرزا بود.  از اقدامات عباس   

 هدف امیرکبیر از تأسیس مدارس دارالفنون است.    

 
 ای با عنوان بریگاد قزاق را به روسیه واگذار کرد.  شاه امتیاز تأسیس یک واحد نظامی حرفه ناصرالدین

 های داخلی بود. ها و اعتراض کنندۀ شورشاین نیرو بیشتر به عنوان نیروی نگهبان شخص شاه و خاندان سلطنت، دفع 
 در حفظ مرزها و مقابله با هجوم خارجی کارایی چندانی نداشت. 

 

 کند؟ های زیر به کدام عهدنامۀ دورۀ قاجار اشاره میهر یک از عبارت  -99

 واگذار شد.  روسیه آران به داغستان وایاالت ارمنستان،   -

 مناطقی از سیستان و بلوچستان از ایران جدا شد و ضمیمۀ خاک هندوستان شد.  -

 جدا شدن افغانستان و هرات از ایران   -

 ـ آخال   ( گلستان ـ ترکمانچای ۲ ـ پاریس   ( گلستان ـ گلداسمیت۱
 کنشتاین ـ مفصل ـ تالبوت  ( فین۴ الروم  ـ آخال ـ ارزنۀ ( گلداسمیت۳

 ـ دشوار(   ۴۵تا  ۴۳ هایـ صفحه 1203)  ۱ ۀپاسخ:گزین 

  

ایران در غرب دریای کاسپی )خزر( که شامل والیات گرجستان،  گلستان و ترکمانچای، مناطق وسیعی از سرزمین  در نتیجۀ قراردادهای  - های حاصلخیز 

 وسیه واگذار شد. داغستان، ارمنستان، نخجوان و اران بود، به ر

 ها با قرارداد گلداسمیت، مناطقی از سیستان و بلوچستان را از ایران جدا و ضمیمۀ خاک هندوستان کردند.  انگلیسی  -

 و هرات را از ایران جدا کرد.    انگلستان با تحمیل معاهدۀ پاریس به حکومت قاجار، افغانستان  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 کنشتاینعهدنامۀ بین ایران و فرانسه: فین
 عهدنامۀ بین ایران و عثمانی: ارزنۀالروم اول و دوم 

 

 رود؟ های ایران و روسیه به شمار می کدام گزینه به عنوان سرآغاز جنگ  -100

 ها به منطقۀ قفقاز و تصرف گرجستان  ( لشکرکشی روس۱
 آمدن پترکبیر با سیاست تسلط بر سرحدات شمالی ایران و عثمانی   ( روی کار ۲
 ( مشخص نبودن خطوط مرزی ایران و روسیه  ۳
 ها با ایران  های انگلستان و فرانسه در ایران و رقابت تنگاتنگ روس( دخالت۴
 
 

 ترکمانچای

 گلستان 

 آخال

 بانک استقراضی، شیالت شمال، تأسیس نیروی قزاق 

 ها از ایران گرفتند: امتیازاتی که روس

 مجمل و مفّصل

 پاریس 

 گلداسمیت

 رویتر، بانک شاهنشاهی، توتون و تنباکو 

 ها از ایران گرفتند: که انگلیسیامتیازاتی 
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 ـ دشوار(  ۴۱ـ صفحه   1203)  ۱پاسخ:گزینۀ  

  
کردند و گرجستان را    ها به منطقۀ قفقاز لشکرکشیگرجستان خود را تحت حمایت دولت روسیه قرار داد، روس که حاکم  شاه و پس از آن در زمان فتحعلی

 آید.  های ایران و روسیه به حساب می تصرف نمودند. این اقدام سرآغاز جنگ

 
 روسیه: 

 ای را برای تسلط بر سرحدات شمالی ایران و عثمانی آغاز کرد.  طلبانه پترکبیر، سیاست توسعهدولت روسیه از زمان 
 

 
 ها در ایران فراهم آمد.  این فرصت برای روس شاهاما در زمان فتحعلی 

عی و به پشتوانه پیشرفت هم زمان با شکل گیری حکومت قاجار در ایران، قدرت های اروپایی )روسیه، انگلستان و فرانسه( با اتکا به تغییر و تحوالت سیاسی و اجتما
 ، از جمله ایران، آغاز کردند. های علمی، صنعتی و اقتصادی، رقابت شدیدی را برای تسلط بر دیگر کشورها

 

 است؟  نادرستگزینه دربارۀ اوضاع اجتماعی ایران در عصر قاجار کدام   -101

 کردند.ی زندگی میو شهر یری عشاـ  یلیا  ،ییروستا  ۀ های گوناگون به سه شیو( اقوام و گروه۱
 کردند. یکار م  مالکان ی در اراض دادند کهبدون زمین تشکیل میافراد  یی را اغلب روستا تیجمع( ۲
 ( افراد ایالت و عشایر نیز مانند روستاییان تحت ستم مالکان و مأموران مالیاتی حکومت قرار داشتند.۳
 ی مستقل از حکومت بودند.از نظر مال یوجوهات شرع افت ی سبب نظارت بر موقوفات و درروحانیون به  (۴

 (متوسطـ  48ـ صفحۀ  1204) 3پاسخ: گزینۀ  

  

 . داشتند  یبهتر  تیوضع  انییدادند، نسبت به روستایرهبران خود انجام م  یکه برا  ییبه سبب کارها  لیافراد ا

 
 : داشتند زندگی روستایی، ایلی ـ عشایری و شهری ۀویشد که سه شیم یگوناگون   یهاقاجار شامل اقوام و گروه ۀایران در دور  ۀجامع

ها نشان از  از گزارش  یکردند. برخ یمالکان کار م  ینداشتند و در اراض  نیبودند که زم  ی اغلب افراد  ییروستا  ت یداران، جمعنی اربابان و زم  یه استثنابروستاییان:    ـ1
 . اندبوده یات یتحت ستم اربابان و مأموران مال شیکم و ب  انییآن دارد که روستا

اغلب در مناطق تحت نفوذ   التیسران ا .  گرفت ی نظر آنها انجام م  ر یز   لیقرار داشتند و تمام مناسبات و روابط حکومت و ا  لی سران ا  ،التی در رأس اـ ایالت و عشایر:  2
 کردند. یبه طور مستقل حکومت م خود

.  ستند ی ز یوران و کارگران مشهی علما و دانشمندان، بازرگانان، اصناف و پ  ،یها و کارگزاران حکومت مقام  لی از قب  ی مختلف   یاجتماع   یهادر شهرها گروه  ـ شهرنشینان: 3
 دادند. یم  لیتشک  دست یو ته  کار یرا افراد ب نانی از شهرنش یشمار

 
 کرد؟ های جدید به ویژه در مقطع ابتدایی در شهرهای مختلف ایران تالش میهای فرهنگی عصر قاجار برای تأسیس مدرسهکدام یک از شخصیت   -102

 ه یحسن رشد  رزا یم( ۲ امیر کبیر  ( ۱
 میرزا نصراهلل خان مشیرالدوله  (۴ بی خانم استرآبادی ( بی ۳

 ( متوسطـ  54 ۀـ صفح  1204)  2 ۀپاسخ: گزین  

    

مختلف    یدر شهرها   ییابتداتحصیلی    ۀدر دور  ژه ی به و  دی جد  یهامدرسه  سیتأس  یبود که برا   عصر قاجار  یفرهنگ  یهات یاز شخص  یکی  هیحسن رشد  رزایم

 .  دیکش  یفراوان  یهایها و سختراه رنج  نیتالش کرد و در ا  اریبس  رانیا

  
 تأسیس کرد.   ،یرانیا  انیبه دانشجو  دیبا هدف آموزش علوم مختلف و فنون جد  را  دارالفنونامیرکبیر،   

 . کرد  سیدختران در تهران تأسدوشیزگان را به منظور تحصیل    ۀ، مدرساسترآبادیبی خانم  بی 

کرد.  سیوزارت امورخارجه تأس  اسییس  یروها ین  تیترب  برایرا    اسییعلوم س  ۀمدرس   ،رالدولهیمشنصراهلل خان    رزایم 

 اقتدار نظامی نادرشاه 

 نشینی کرده بود: ها را وادار به عقبدو عامل روس
 اقتدار نظامی آقامحمدخان
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 ل ی به دل ز یاستعمارگر ن یاز کشورها  یبرخ   گر،ید یدوخته شده بود. از سو  ییاروپا  یکشورها  یهاشرفت ی و روشنفکران به پ  یحاکمان داخل   یقاجار، نگاه برخ   ۀدر دور 

ها به دست  مدرسه  نیشده در اروپا، نخست جادی ا  یهاشرفت ی با پ  ییآشنا  و پس از   ییفضا  نیدر چن  بودند.  رانیدر ا  ت یو ترب  می تعل  یهاروش  ر ییمنافع خود، درصدد تغ
  ران یدر ا  یدیگرفتند تا مدارس جد   میتصم  ز ین  یاسیو س  یافراد سرشناس فرهنگ   یحکومت قاجار و برخ   شد و بعد از آن،  سی تأس   ،ییکا یو آمر   ییروپا مسیونرهای ا
 کنند.   سیتأس ،یعموم ت ی و ترب میتعل   دیجد یهابراساس روش

 
   امیرکبیر دارالفنون را با چه هدفی تأسیس کرد؟  -103

 در ایران   تیو ترب  میسبک و فرهنگ تعل( تغییر ۲ ی خواهتفکر مشروطه  ژه یافکار نو به و ( انتشار ۱
 ی ران ی ا ان ی به دانشجو  دی آموزش علوم مختلف و فنون جد (۴ مختلف جامعه   یبه فرزندان تمام قشرها  یسوادآموز( ۳

 ( متوسطـ  54 ۀـ صفح  1204)    4 ۀپاسخ: گزین  

  

شد.   سیتأس ر،یرکبیام  یری گیو پ دهیدر داخل کشور و با ا ،یرانی ا انیبه دانشجو دیبود که با هدف آموزش علوم مختلف و فنون جد  یاز مدارس یکیدارالفنون 

  ، سیتدر یها و روش دیبتواند بر محتوا و اسات ق،یطر نیفرستادن آنها به خارج کند تا از ا نیگزیقصد داشت تا آموزش دانشجو در داخل کشور را جا ریرکبیام

 داشته باشد.   یشتر ینظارت ب

 در ایران اشاره دارد.   دیجد  یمراکز آموزش  ییاز برپا  هی رشد  میرزا حسن  هدفبه   

 
 ؟ کرد قی ها تشونصب در کاخ یبزرگ برا یهاپرده دنیکش هنرمندان نقاش را در تهران گرد آورد و آنها را به نیتربرجسته پادشاه قاجار،  کدام  -104

 شاه مظفرالدین  (۴ شاه ( ناصرالدین۳ ( محمدشاه ۲ شاه  ( فتحعلی۱

 (ساده ـ  56 ۀـ صفح  1204)   1 ۀپاسخ: گزین  

  

 کرد.  قینصب در کاخ ها تشو  یبزرگ برا   یها پرده  دنیکشهنرمندان نقاش را در تهران گرد آورد و آنها را به  نیتربرجستهشاه  فتحعلی

 ت یحما  ۀو استقرار امنیت در سای   یاسیبه دنبال وحدت س  هی در عصر قاجار  یرو به افول نهاد. نقاش  یداخل  یهاجنگ  ۀسای  در   ز ی ن  یهنر نگارگر  ان،یبه دنبال سقوط صفو
 شد.  ی اساس  یدچار تحول گر،ی د یسو و ارتباط با غرب از سو کیپادشاهان و دربار از  

 
 بناهای عصر قاجار به »بناهای کارت پستالی« معروف شدند؟کدام   -105

 های هنرمندانه و کاربردهای متنوع کاریبناهایی باشکوه و عظمت و کاشی( ۱
 شدند.( بناهایی که به تقلید از بناهای اروپایی ساخته می۲
 شدند.  ها ساخته میها یا تفرجگاههایی که وسط باغ( تماشاخانه۳
 شدند. بناهای کوچک و تزئینی که با کاربرد تفریحی ساخته می (۴

 (متوسطـ  59 ۀـ صفح  1204)   2 ۀپاسخ: گزین  

  

گلستان است که به  کاخ    ۀمجموعالعماره واقع در  معروف، کاخ شمس   یاز بناها   یکیشدند.  می   ساخته  ییاروپا  یاز بناها   دیبه تقل  شتریبناهای کارت پستالی ب

 شد.   شاه ساختهنیدستور ناصرالد

  
 مربوط به معماری دوران شاه عباس صفوی است.  

 زندیه رواج داشت.    ۀفرنگی« اشاره دارد؛ بنایی که ساخت آن در دوربه »عمارت   

 
و نوع   ییوهوا و آب  یمیاقل  طیداشت، در عصر قاجار با توجه به شرا   یری نظیدرخشش ب   انیو صفو  یموریت  ،یکه در دوران سلجوق   یاسالم  یران یا  یسنت معمار

  ران یبا خود به ا  نیآن سرزم   یااز بناه  یادیز  ر یرفتند، تصاویبه اروپا م  ی که در عصر ناصر  یمسافران   ،یعکاس  نیاختراع دورب . پس از  افت یتداوم    یمصالح ساختمان 
ه وجود را ب   یاز معمار  یسبک   ،یران یا  یآن با معمار  قی و تلف  یفرنگ   یاز عناصر معمار  یاز معماران به سفارش دربار و ثروتمندان با استفاده از برخ   یاریآوردند. بس

 ند. معروف شد «ی»کارت پستال یبناها به بناها نیا. شده بود ب یترک ییو اروپا  یران یا یمعمار یهایژگ یآوردند که در آن عناصر و و
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 کدام عبارت مطابقت بیشتری دارد؟ « در شهر یزد است، با طرح بام تا بامتصویر مقابل که معرف »  -106

 نواحی با یکدیگر رابطه و کنش متقابل دارند. (1
 . دهندمیشکل  ها انسان هایفعالیت( نواحی به 2
 . اندآوردهنواحی مختلفی را به وجود   هاانسان( در سطح زمین، 3
 هستند.  هاحکومتسیاسی  هایگیریتصمیم تأثیرنواحی تحت  (4

 
 

 (  ۲۵صفحه  ـ دشوار ـ  ۱۲۰۲) ۲پاسخ: گزینه  

  

ها در چهارچوب آن شرایط دست به عمل  کند و انسان ها ارائه می هر ناحیه شرایط خاصی را به انسان 

های خورشیدی از تابش نور  ها با استفاده از صفحهدهد که یزدی زنند. تصویر مورد سؤال نیز نشان میمی

 اند.  خورشید )شرایط محیطی( برای تولید انرژی استفاده کرده 

 
 دارد؟  تأکیدیك از ابعاد شهر پایدار  به کدامبه ترتیب اقدامات زیر   -107

  مبلمان شهری 

  مقابله با وندالیسم شهری 

 گر توسعه امكانات گردشگری برای جذب گردش 

 فرهنگی  ـ اقتصادی، اقتصادی، اجتماعی( 2     فرهنگی ـ فرهنگی، اجتماعی  ـ ، اجتماعیزیستمحیط (1

 ، اقتصادیزیستمحیطفرهنگی،  ـ  اجتماعی (4                        فرهنگی، اقتصادی  ـ فرهنگی، اجتماعی  ـ اجتماعی( 3

 ( ۲۸صفحه  ـ متوسطـ  ۱۲۰۲) ۳پاسخ: گزینه  

  

شود؛  طور مناسب و عادالنه برطرف میپایدار شهری است که در آن نیازهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ساکنان بهشهر  

  زیست محیطنامطلوب را بر    تأثیرهای شهری کمترین  های آینده به خطر بیفتد و شهر و فعالیتکه منافع نسلبدون این 

دارد مطابق تصویر مقابل: مبلمان شهری به سبب آثار فرهنگی و توجه   رمدنظ دارد. بنابراین شهر پایدار سه ابعاد اصلی را 

چنین وندالیسم شهری نیز به سبب تخریبات فرهنگی  فرهنگی شهر پایدار است. هم  ـ اقشار جامعه از بُعد اجتماعی    ۀبه هم

الت اقتصادی شهرهاست  امکانات گردشگری برای حل و فصل مشک   ۀاما توسع.  است  فرهنگی شهر پایدار   ـ  از بُعد اجتماعی

   شهرها را در نظر دارد.   و بُعد اقتصادی

 
 بیان شده است؟ درستيبه، کدام عبارت مشكالت مسكن نواحي شهریدر رابطه با   -108

  ت.شکل گرفته اس  شهرهاکالنرشهرها و ترتیب در حاشیه و نقاط مختلف بعضی ماد به نشینیحاشیهو  نشینیزاغه (1

 .و مادرشهرها شکل گرفته است شهرهاکالنترتیب در نقاط مختلف و حاشیه بعضی  به نشینیزاغهو  نشینیحاشیه( 2

 .بعضی شهرهای بزرگ پراکنده شده است  ۀنوعی اسکان غیررسمی هستند که در حاشی نشینیحاشیهو  نشینیزاغه( 3

 .نقاط مختلف شهرهای بزرگ پراکنده شده است  هستند که در غیررسمینوعی اسکان  نشینیزاغهو  نشینیحاشیه( 4

 (۲۲و  ۲۱ هایصفحه ـ متوسطـ  ۱۲۰۲)   ۳پاسخ: گزینه  

  

هایی  نشینی جلوه نشینی و زاغه گیرد، اسکان غیررسمی یا غیرقانونی است. حاشیه ای که امروزه در اطراف شهرهای بزرگ در نتیجه مشکل مسکن شکل میپدیده 

هایی موقتی در  طور غیرقانونی مسکن شوند، با توجه به گران بودن قیمت زمین و خانه در شهر، به جران فقیر به شهرها وارد می از این پدیده است. وقتی مها 

شهر ممکن است در نقاط مختلف شهر به وجود بیاید. بنابراین    ۀاست که عالوه بر حاشی  نیز نوعی اسکان غیررسمی  نشینیسازند. زاغه حاشیه و اطراف شهر می

شهر یا  شوند. اما هر دو در نقاط مختلف یک کالنهر دو در حاشیه شهر استقرار دارند، هر دو غیررسمی هستند و عمدتاً توسط مهاجران فقیر ساخته می 

 شود.  نیز مشاهده می   است که در مراکز شهر  نشینیندارند. بلکه صرفاً زاغه  مادرشهر استقرار

 شهر پایدار

 ستیزطیمح
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 نشینی حاشیه 
شوند، به دلیل گران بودن قیمت زمین و خانه در شهر، به ساخت غیرقانونی مسکن موقتی در حاشیه و وقتی مهاجران فقیر به شهرها وارد می 

 پردازند.  اطراف شهر می 
 نشینی در اطراف برخی از شهرهای بزرگ )مانند تهران( به وجود آمده است. حاشیه  ۀدر ایران نیز پدید 

 نشینی زاغه 

 شهر، ممکن است در نقاط مختلف شهر به وجود بیاید.  ۀنشینی عالوه بر حاشیزاغه 
 اند. های مختلف شهر پراکنده شده ها در بخش مثال: در شهر مانیل در کشور فیلیپین، زاغه

ها بسیار کثیف و شود. زاغه قیمت )مانند ضایعات آهن، حلبی، اتاقک اتومبیل، چوب و مقوا( استفاده می ها معمواًل از مواد ارزان در ساخت زاغه 
 فاقد امکانات بهداشتی و فاضالب هستند. 

 

 
 نشین، میزان جرایم، بزهکاری و انحرافات اجتماعی زیاد است.  نشین و زاغه در نواحی حاشیه  ✓
مسکن و نظایر آن از سوی حکومت مرکزی قیمت، اعطای وام  های ساخت مسکن ارزان های فقیر شهری و مهاجران، طرح در برخی کشورها، برای تأمین مسکن گروه ✓

 آید. یا حکمرانی محلی )مدیریت شهری( به اجرا درمی 

 
 درستي بیان شده است؟ روستایي« به  ۀکدام عبارت، در راستای تحقق اهداف »برنامه توسع  -109

 صنایع کوچک و خدمات گردشگری در روستا    ۀ( توسع 2 ( فعال کردن اقتصاد روستا و افزایش سطح زیر کشت  1
 ( افزایش سرمایه و قطع وابستگی به درآمد حاصل از کشاورزی 4 های تولیدی و فروش محصوالت در بازار  ( تشکیل تعاونی3

 ( ۳۲ صفحه ـ متوسط ـ ۱۲۰۲)  ۲پاسخ: گزینه  

  

 روند.  اقتصادی روستاها به شمار می   ۀت مفید برای توسعخدمات گردشگری روستایی از جمله اقداما  ۀصنایع کوچک روستایی و توسع  ۀتوسع

 
 که در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. ( اصالحات ارضی یا تقسیم زمین و انتقال مالکیت آن  ۱
 های تولیدی روستایی ( تشکیل تعاونی ۲
ها  آن   ۀکشاورزان توانایی مالی تهی   ۀهای مربوط به انقالب سبز گران است و همت و فناوری در کشاورزی؛ البته فناوریآال( گسترش انقالب سبز و استفاده از ماشین۳

 را ندارند. ماشینی کردن کشاورزی در برخی نواحی روستایی موجب گسترش بیکاری شده است.  
 صنایع کوچک روستایی    ۀ( توسع۴
 خدمات گردشگری  ۀ( توسع۵

 
 یك از مسائل شهرهای امروز است؟ امكانات گردشگری است. این راهكار پاسخگوی کدام ۀمدیریت کارآمد در شهرها توسع هایروشیكي از   -110

 نشینی حاشیهو  نشینیزاغهکاهش  ( 2                   افزایش درآمد و توزیع مناسب آن( 1

 فقر شهری  اجتماعی و   هایآسیبمقابله با ( 4                                  سامان دادن به مشاغل غیررسمی ( 3

 ( ۲۳صفحه  ـ ساده ـ ۱۲۰۲)   ۳پاسخ: گزینه  

  

بخشیدن به مشاغل بخش غیررسمی توجه کرد. از جمله راهکارهایی که در برخی    سروسامانهای شغلی و  شهر باید به ایجاد فرصت   ۀریزی و اداردر برنامه 

امکانات گردشگری برای    ۀگرد و توسعارزان برای فروشندگان دوره   ۀهایی با اجاراین منظور به کار گرفته شده، حمایت از کارآفرینان و ایجاد غرفهشهرها به  

 جذب گردشگر و ایجاد شغل است.  

 
 ؟ کندميتكمیل  درستيبهگزینه عبارت زیر را کدام   -111

 ................« ، رودميآمایش سرزمین انتظار  برنامۀ در»

  .در اطراف شهرهای بزرگ و پرجمعیت جلوگیری شود نشینیحاشیهاز افزایش  (1
 . صورت گیرد  اسبمتعادل و من صورتبهپراکندگی معادن و سایر منابع طبیعی  (2
 .وجه شوداجتماعی با دید ترکیبی ت ی، فرهنگی واقتصادی، طبیع هایجنبه  ۀبه هم  (3
 .مقابله شود  که ناشی از رشد طبیعی جمعیت است،  شهرها کالنبا افزایش تعداد  (4

 ( ۳۶و  ۳۵صفحه  ـ متوسط ـ ۱۲۰۲)   ۳پاسخ: گزینه  

  

آن در شهر و روستا معتقد است که این موضوع    ۀ نشینی منافاتی ندارد، بلکه به توزیع بهینو موضوع حومه   آمایش سرزمین با افزایش جمعیت شهرها و روستاها

رویه جلوگیری خواهد شد. همچنین های هر محیط. در این صورت، از مهاجرت بیدرست از ظرفیت   ۀاستفاد   ۀوسیلبه  شهرها و روستاها  ۀگردد به توسعبرمی 



 

56 
 

56 

با دید ترکیبی توجه دارد. توجه داشته باشید که پراکندگی منابع    زمان وهم  صورتبههای اقتصادی، طبیعی، فرهنگی و اجتماعی  جنبه  ۀآمایش سرزمین به هم

 ( باید مطابق با این اصل صورت گیرد.  ساخت انسان  ۀهای اقتصادی )پدید طبیعی است و در آمایش سرزمین، توزیع صنایع و فعالیت   ۀیک پدید  ،طبیعی و معادن

 

 
 اشاره دارند؟ز« انقالب سب»منفي  هایجنبهبه  هاعبارتکدام   -112

 .شودميباعث کاهش صادرات محصوالت کشاورزی  ـ الف

 . دهدمي خطر فرسایش و ضعیف شدن خاك را افزایش ـ ب

 . شودمياحي روستایي موجب گسترش بیكاری در برخي نو ـ ج

 . علت گراني، همۀ کشاورزان توانایي مشارکت در آن را ندارند به ـ د

  ( ج و د  4 ( ب و ج                     3 ( ب و د                    2 الف و ج                (1

 ( ۳۲صفحه  ـ متوسطـ  ۱۲۰۲)   ۴پاسخ: گزینه  

  

ها انجام شده  روستا  است که در برخی کشورها برای حل مشکالت اقتصادی  یآالت و فناوری در کشاورزی، یکی از راهکارهایانقالب سبز و استفاده از ماشین 

ندارند«. همچنین، ماشینی کردن کشاورزی در برخی    را  هاآن  ۀتهی  کشاورزان توانایی مالی  ۀهای مربوط به انقالب سبز گران است و »هماست. البته، فناوری 

 نواحی روستایی »موجب گسترش بیکاری« شده است.  

 
 شده است؟اشاره  کدام گزینه به مفهوم فقر روستایيدر   -113

 .شتر از نواحی شهری استبیفقر   میزاندر بسیاری از نواحی روستایی جهان،   (1

 .هستند روروبهروستاییان معموالً با مشکالت اقتصادی و کمبود تجهیزات و خدمات  (2

 .شغلی در مناطق روستایی کمتر از روستاهاست  هایفرصتو ایجاد  گذاریسرمایهبه   یلتما  (3

 . درآمد، فصلی و ناکافی است اینکه   اندوابستهد حاصل از کشاورزی و زراعت روستاییان عمدتاً به درآم (4

 ( ۳۱صفحه  ـ متوسط ـ ۱۲۰۲)  ۲پاسخ: گزینه  

  

شوند. در واقع، روستاییان  و خدمات، تحت عنوان »فقر روستایی« بررسی می  ( کمبود تجهیزات2و    ( مشکالت اقتصادی1  :امروزه هر دو گروه از مشکالت روستاها

ها تنها به یکی از مشکالت )یا مسائل اقتصادی و یا عدم دسترسی به خدمات(  رو هستند. سایر گزینهروبه   و فقر دسترسی به خدمات و امکانات  قر اقتصادیبا ف

 اشاره دارند.  

 
 

 

 

 توضیحات  ویژگی

های  توانمندی ها و توجه به ظرفیت 
 های کشور همۀ مناطق و استان 

ریزی شود و سپس متناسب با آن، برنامهها و تأثیر هر منطقه در پیشرفت و توسعۀ عمومی کشور شناسایی میظرفیت 
 گیرد.  صورت می 

و مراکز که در کدام مناطق کشور باید بخش کشاورزی توسعه یابد یا کدام مناطق برای گسترش بازارها  مثال: بررسی این 
 ها.های آن ها و قابلیت ریزی برای هر یک از این مناطق متناسب با ظرفیت تجاری مناسب هستند و برنامه 

 شود.طور هماهنگ توجه میهای کشور )اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دفاعی و محیطی( به به همۀ جنبه  توجه به همۀ ابعاد توسعه 

 توسعه توجه به عدالت در 
شود و با هدف تحقق عدالت اجتماعی، از تعادل بین مناطق کشور از نظر دسترسی به منابع و امکانات در نظر گرفته می 

 شود. توسعۀ نامساوی و تمرکز ثروت و سرمایه در برخی مناطق و فقر و محرومیت در مناطق دیگر جلوگیری می 

 توزیع متوازن جمعیت 
رویه از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ یک یا چند مادرشهر و مهاجرت بی از تمرکز و انبوهی جمعیت در  

 شود. پیشگیری می 

 توجه به نیازهای حال و آینده 
ها و ...(، نیازهای جمعیتی حال و آیندۀ  ها، جادههای عمرانی )مانند احداث صنایع، مراکز درمانی، دانشگاه ریزی در برنامه 

 شود.نظر گرفته می مناطق مختلف کشور در 
 شود. ها تأکید می توجه و بر آن  ست یزط یمحمندی منطقی و خردمندانه از منابع و حفاظت از به بهره  ست یزط یمحتوجه به حفظ 

 توجه به آمایش دفاعی 
فعالیت  به گونهانواع  باید  تجهیزات  و  تأسیسات  و  استقرار و سامان ها  زمان  ای  در  یابند که  احتمالی حمله دهی  های 

های سرزمین در مقابل دشمنان باید به خوبی های دفاع از منابع و سرمایه دشمن، از خسارت و آسیب دور بمانند و جنبه 
 ها در نظر گرفته شوند.ریزی در برنامه 

 



 

57 
 

57 

 است؟صورت »طرح هادی روستایي و توسط بنیاد مسكن انقالب اسالمي ایران« تهیه و اجرا شده کدام موارد، به  -114

 هاآموزش بهداشت و پیشگیری از بیماری ـ ب                 صنایع تبدیلي کشاورزی ۀتوسع ـ الف

 تأمین آب آشامیدني سالم برای روستاها   ـ د بهبود خدمات گردشگری و فراغتي               ـ ج

 ( ج و د4           ( ب و د3 ( الف و ج 2           ( الف و ب1

 ( ۳۳صفحه  ـ متوسط ـ ۰۲۱۲)  ۲پاسخ: گزینه  

  

های مسکونی،  ها ساماندهی کاربری شود. در این طرح های وضع موجود آن تهیه می های اراضی روستا شناسایی و نقشه های هادی روستایی کاربری در طرح 

صنایع تبدیلی   ۀبهبود وضعیت اقتصادی )مانند توسعشود و راهکارهایی برای  چنین چگونگی گسترش روستا در آینده معین میکشاورزی، خدماتی و نیازها و هم

 گردد.  و فراغتی( روستاها ارائه می   کشاورزی به منظور افزایش درآمد روستاییان( و اجتماعی و رفاهی )مانند بهبود خدمات گردشگری
 بنیاد مسکن انقالب اسالمی  جهاد سازندگی  موارد مهم 

 ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ سال تأسیس 
 ویژه روستاییان تأمین مسکن محرومان به  استقالل کشور و خودبسندگی کشاورزی ـ۲       رسیدگی به مناطق محروم ـ۱ هدف تشکیل 

 ها )وظایف( مهمفعالیت 
های فنی و های آب آشامیدنی و برق، خدمات بهداشتی، آموزش و مهارت ایجاد شبکه 

 ها داری قنات وبی و نگه های روستایی و الیر راه  ۀای به روستاییان، ایجاد و توسع حرفه 
 های هادی روستاییتهیه و اجرای طرح 

 
 ؟ کندميرا بیان  «عدالت در توسعه»و  «مناطق کشور ۀهم هایظرفیت »آمایش سرزمین به  ۀترتیب توجه برنام کدام گزینه به  -115

توسعه یابد و کدام    ـ در کدام منطقه باید بخش کشاورزی   .شودمیاز توزیع نامساوی ثروت و سرمایه در برخی مناطق و فقر و محرومیت در مناطق دیگر جلوگیری  (  1
 .منطقه برای گسترش بازارها مناسب است 

ـ از تمرکز و انبوهی جمعیت در یک یا چند مادرشهر پیشگیری    . ورزی توسعه یابددر کدام مناطق باید به گسترش بازارها اهمیت داد و در کدام منطقه باید بخش کشا(  2 
  .شود

ـ بین مناطق کشور از نظر دسترسی به    .شودمیمناطق مختلف کشور در نظر گرفته    ۀعمرانی مانند احداث صنایع، نیازهای جمعیتی حال و آیند  هایریزیبرنامهدر  (  3
 .دمنابع و امکانات تعادل برقرار شو

 .شودمیـ بین مناطق کشور از نظر دسترسی به منابع و امکانات تعادل برقرار  .شودمیعمومی کشور شناسایی  ۀو تأثیر هر منطقه در پیشرفت و توسع  هاظرفیت( 4

 ( 36و  35 هایصفحه ـ متوسط ـ ۱۲۰۲)   ۴پاسخ: گزینه  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 مناطق کشور اشاره دارد.    ۀهم  هایها و توانمندی عدالت در توسعه و بخش دوم به توجه به ظرفیتبخش اول مربوط به توجه به   

 کند.توزیع متوازن جمعیت را بیان می  دومبخش   

 قسمت اول به توجه به نیازهای حال و آینده اشاره دارد.  

 

 رویه از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگچند مادرشهر و مهاجرت بیتوزیع متوازن جمعیت: جلوگیری از تمرکز جمعیت در یک یا 

های کشور: برای مثال اینکه در کدام مناطق، گسترش کشاورزی و در کدام مناطق، گسترش مناطق و استان ۀهای همها و توانمندیتوجه به ظرفیت
 بازارها و مناطق تجاری مناسب است.

 های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، دفاعی و محیطی کشورجنبه ۀطور هماهنگ به همه: توجه بهابعاد توسع ۀتوجه به هم

 منظور تحقق عدالت اجتماعی باید بین مناطق کشور از نظر دسترسی به منابع و امکانات تعادل برقرار شود.توجه به عدالت در توسعه: به

 شود.ها به کار گرفته میها و جادههای عمرانی مانند احداث صنایع، مراکز درمانی، دانشگاهریزیمورد در برنامهتوجه به نیازهای حال و آینده: این 

 ۀهای عمدویژگی
 آمایش سرزمین

 ستیزطیمحمندی منطقی و خردمندانه از منابع و حفاظت از : تأکید بر بهرهستیزطیمححفظ توجه به 

های احتمالی از آسیب در امان ای که در زمان حملهها، تأسیسات و تجهیزات، به گونهتوجه به آمایش دفاعی: استقرار و ساماندهی انواع فعالیت
 بمانند.
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 پردازیم تا ................ به یک نتیجه برسیم.  در احکام قضایا به مقایسة .................. می  -116
 ( دو قضیه، ضرورتاا ۲ ( دو قضیه، احتمالا ۱
    ( چند قضیه، ضرورتاا ۴ ( چند قضیه، احتمالا ۳

 متوسط( ـ  7منطق درس  )  ۱پاسخ: گزینه  

 به است که قضایا احکام از تقابل یکی  ها تقابل است؛آن   ترينمهم   که  گيرندمختلفی می   هایحالت   شوند،  مقايسه  باهم  محمول  و  موضوع  جهت   از   اگر   دو قضيه،
باشند   متحد  آن لواحق و محمول و موضوع در  و در سور )کلی و جزئی( یا نسبت )سالبه و موجبه( یا هر دو مختلف باشند که صورتی  در قضیه دو بین نسبت 
 پردازد. می 

  
تواند استدلل  ایم اگر چند قضیه باشد )بیش از این دو قضیه( میاحکام قضایا شده   وارد مقولة،  بپردازیمهرگاه از یک قضیه و حکم آن به مقایسه با قضیة دیگر  

 ( ۲رسیم. )ردّ گزینه  ه نمیگیری در احکام قضایا، امری محتمل است و ضرورتاا به نتیج(. از سوی دیگر نتیجه۴و    ۳های  باشد )رد گزینه

 
 چرا؟ و تواند برخوردار باشدهای محصوره )محصورات اربعه(، یک قضیه حداکثر چند نسبت تقابل را میدر قضیه  -117

 های محصوره ندارند.  ها هیچ محدودیتی در قضیهتقابل ـ ( چهار نسبت ۱
 پذیر است.  با رعایت شرایطی امکان  ـ ( چهار نسبت ۲
 پذیر است.هی چهار نسبت ولی همیشه سه نسبت امکانگا ـ  ( سه نسبت۳
    دهد.  نیازها اجازة بیشتر را نمیرعایت پیش ـ  ( سه نسبت۴

 ( ـ دشوار 7منطق درس  )    ۴پاسخ: گزینه  

 . نيست  ب  الف هيچ و است  ب  الف سالبه؛ مانند هر  يکی و است   يکی موجبه نسبت، نظر  از  ولی است، کلی  دو هر  سور  که  ایقضيه دو 
 . نيست  ب هاالف  بعضی و است  ب هاالف   اند؛ مانند بعضیمتفاوت  در نسبت  اما هستند، جزئی سور  دارای دو هر  که  ایقضيه دو 

  
ها با هم اختالف  نیاز این یکی را داشته باشد چون پیش   تواندفقط می ولی از تضاد و تداخل تحت تضاد،    ،تواند تداخل و تناقض داشته باشد هر قضیة محصوره می

اگر سور »جزئی« باشد حتماا تداخل تحت تضاد دارد و تضاد  تواند داشته باشد و  ولی تداخل تحت تضاد نمی  ،« باشد حتماا تضاد داردکلیدارد: اگر سور »

 .  تواند داشته باشدنمی

 
 در چه مورد یا مواردی اشتراک دارد؟   قضیة اصلبا عکس مستویِ متضادِ متناقض »بعضی ب الف است«   -118

 ( هم در سور و هم در نسبت  ۲ ( فقط در کیف و نسبت ۱
 ( فقط در کم و سور ۴ ( در موضوع و محمول ۳

 ـ دشوار(  7)منطق درس   ۲پاسخ: گزینه  

  اصل  قضيۀ  مستوی  عکس  که  رسيممی   دومی  قضيۀ  به  داريم،  نگه  ثابت   را  اما نسبت )کیف( قضيه  کنيم،  عوض  را  محمول  و  موضوع  جای  حملی،  قضيۀ  يک  در   اگر 
 قرار دهیم تا  عکس سور جزئی )بعضی(  قضيۀ  برای  محمول، بايد  و   موضوع  جای  تغيير   عالوه بر   مستوی قضیۀ موجبۀ کلیه،  عکس  ساختن  هنگام  .است (  قضيۀ اول)

 . باشد درست  حتما   مستوی آن هم عکس باشد، درست  اصل قضيۀ اگر 

  
بعضی ب الف است   کنیم:ها احکام قضایا را از چپ به راست اعمال میاینگونه پرسشدر  

تناقض 
هیچ ب الف نیست      ←

تضاد 
هر ب الف است     ←

عکس مستوی 
الف    بعضی        ←

( ولی ۴و    ۱  یهااند( )رد گزینهاند( و هم در کیف و نسبت )موجبه هم در سور و کم اشتراک دارد )جزئیه  اصل   : مالحظه کنید قضیة جدید با قضیهاستب  

 ( ۳)رد گزینه    ست. ا  جا شدهموضوع و محمول، جابه 

 
این امر   و  ای شده استهای من سرخ است، دچار چه مغالطهفروشی با سفید بودن یک هندوانه، اصرار بر این داشته باشد که همة هندوانههرگاه هندوانه  -119

 دهد؟ در کدام تقابل رخ می
 جزئیه صادق( تعریف دوری، متداخل قضیة  ۱
 پوشی، متداخل تحت تضاد قضیة جزئیة کاذب  قابل چشم استثنای( ۲
 پوشی، متداخل قضیة جزئیة کاذب  ( استثنای قابل چشم۳
 جزئیة صادق   ( تعریف دوری، متداخل تحت تضاد قضیة۴
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 ( متوسطـ  7منطق درس  )  ۳گزینه پاسخ:  

  نقض   مثال  مورد  یک  رسیم. وقتیجزئی می   صدق  به  کلی  صدق  از   تداخل  رابطۀ  در   پس  صادق است،  هم  آن   جزئی  مصادیق  است،  صادق   کلی  قانونی  وقتی  
  از حبوبات   یکی  از   بزرگ  ایکیسه   به  توانمی   را  تداخل  رسیم. رابطۀمی   کذب کلی  به  جزئی  کذب  از   رابطۀ تداخل  در   پس  افتد،می  کلیت   ذکرشده از   مطلب   شود،می   پیدا
 . است  لوبیا کیسه  همۀ بگوییم  توانیمنمی  نبود، لوبیا  برداشتیم که  مشتی اگر  و  است  لوبیا  نیز  آن از  باشد، مشتی لوبیا کیسه  همۀ وقتی کرد  تشبیه لوبیا( )مثال  

  
کند. در صورتی که با وجود یافتن مثال نقض در یک حکم کلی، بر کلی آن حکم کلی را باطل می  یافتن  شود،  هنگامی که ادعایی کلی مطرح می

قضیة کلی  است که باعث کاذب شدن حکم کلی ایم. این امر بیانگر  شده بودن حکم، اصرار شود، دچار مغالطة  

 شود.  می  متداخل قضیة اول(

 ندارد.   مبحث قضایاری« در حیطة تصورات و شرایط تعریف است و ربطی به  »تعریف دو

 
 ؟د داشته باشدتوانها را میقضیة »شاگردان کالس کوشا نیستند« کدام نسبت یا نسبت  -120

 ها ( عکس مستوی و تقابل۲ ( تناقض، تداخل و تداخل تحت تضاد ۱
 ( تداخل، تناقض و عکس مستوی  ۴ ( فقط تضاد و تداخل تحت تضاد ۳

 ـ ساده(  7)منطق درس   ۱گزینه   : پاسخ 

 در   است   ممکن  اما.  کرد  بیان  جزئیه  سالبۀ  قضایای  برای  کلی  توان قانونینمی   قالبی(  نظر   )از   صوری  نظر   از   که  است   معنا  بدین  
 .  کرد  بیان جزئیه  سالبۀ قضیۀ برای صادق مستوی بتوان عکس  مادی( نظر  )از  خاص مثالی

   : کرد  ارائه صادق مستوی عکس جزئیه برای سالبۀ توانمی  زیر  قضیۀ در  مثال عنوان به
 .)صادق( نیستند سنگ سفیدها بعضی ← )صادق( نیستند سفید ها سنگ بعضی

 : مانند. باشد  کاذب  آن مستوی عکس دیگر  مثالی در  است  ممکن اما
 )کاذب(.  نیستند مسلمان شیعیان بعضی ←)صادق(  نیستند شیعه مسلمانان بعضی

  
: »بعضی  دهیمو در آن اهمال سور صورت گرفته ولی چون بیانگر یک قانون کلی نیست برای آن سور جزئی )بعضی( قرار می است  ، ة صورت سوالقضی

 .  شودی کلی برقرار میزیرا تضاد فقط بین قضایا   ؛( ندارد۳و    ۲  های( و تضاد )رد گزینه ۴و    ۲  هایگزینه یستند« پس عکس مستوی )رد  ن  شاگردان کالس کوشا

 
 :  با توجه به مربع تقابل موارد زیر را مشخص کنید   -121

 Bدر صورت صدق   Cدرستی و صادق بودن  -

   Aدر صورت صدق  Cدرستی و صادق بودن  -

   Bذب ک در صورت  Aتشخیص ارزش قطعی  -

 غیرممکن  ( غیرممکن، غیرممکن،۲ پذیر، غیرممکن پذیر، امکان( امکان۱
 غیرممکن  پذیر، غیرممکن،( امکان۴   پذیرپذیر، امکانامکان  ( غیرممکن،۳

 ـ متوسط(  7)منطق درس     ۴پاسخ: گزینه  

  دیگر  طرف کذب  یا صدق به تواننمی  طرف یک کذب  از  اما یابیم، دست  طرف دیگر  کذب  به طرف یک  صدق از  توانیممی کیف  در  قضایا اختالف به توجه با تضاد در 
 برد. پی 
 ببریم.  پی دیگر  طرف صدق به طرف یک  کذب  از  و دیگر  طرف به کذب طرف  یک  صدق  از  توانیممی کیف،  و کم  در  قضیه دو اختالف به توجه با تناقض در  

  قضیۀ   کذب  از   اما  برد؛  پی  آن  کلی  قضیۀ  کذب  به   جزئی  قضیۀ  کذب  از   و  جزئی آن  قضیۀ  صدق  به  کلی  قضیۀ  صدق  از   توانیممی   کم،  در   اختالف  به  توجه  با  تداخل  در 
 برد.  پی  تواننمی  کلی  قضیۀ کذب  یا  صدق به جزئی قضیۀ صدق از   همچنین و قضیۀ جزئی کذب  و صدق به کلی
 . بریممی  پی  آن  عکس صدق به اصل  صدق از  مستوی عکس قاعدۀ در 

  
 .را نتیجه گرفت  (C)ی  ئصدق جزتوان  می،  (B)صدق کلی  از  تداخل بوده:    Cو    Bرابطة    -

  هر دو مورد، محال است.  هم زمان  تناقض بوده: صدق یا کذب Cو    Aرابطة    -

 .کردتوان به کذب یا صدق حکم  تضاد بوده: کذب یک طرف، ضرورتاا نمی Bو    Aرابطة    -

 

 
 

B A 

C D 

B A 

C D 

 کلیه ةسالب کلیه ةموجب

 تحت تضاد جزئیه ةموجب جزئیه ةسالب

 تضاد

 تناقض تداخل تداخل
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 شود؟ ای است که در تبلیغات تجاری زیاد استفاده میای از مغالطهکدام گزینه، نمونه  -122
 ها را مشاهده کنند.توانند آنبینند، رانندگان نیز میکنند که چون خودشان وسایل نقلیه را میبور از خیابان گمان میها هنگام ع( برخی افراد با لباس تیره، شب۱
 ام و هیچ مشکلی هم پیش نیامده است. ( من بارها در این بزرگراه، با سرعت بال حرکت کرده۲
 است. نشده های انتشارات ما نیز برنده  توان فهمید که کتاب( از آنجا که »هیچ کتابی در بخش مسابقه، برنده نشده است« می۳
 گوید یا دروغ؟ ( هرگاه شخصی بگوید: »این سخن من دروغ است«، آیا وی راست می۴

 متوسط( ـ  7منطق درس  )  ۱گزینه   : پاسخ 

است«  ضلعی  سه  مثلثی  آمده صادق باشد، مانند قضیۀ »هر قضیۀ موجبۀ کلیه را به صورت موجبۀ کلی عکس کنیم قضیۀ به دست ها اگر  ممکن است در برخی مثال
  نتیجه   توانیمشود، نمی  مستوی  عکس  کلی،  موجبۀ  صورت  به  تواندمی   موارد  برخی  در   کلی  موجبۀ  که  این  است«؛ اما از   مثلث   ضلعی  سه   شود »هر که عکس آن می 

  امر  این و بیاوریم جزئی صورت موجبۀ به را عکس مستوی مجبوریم مواردی در  کلی،  موجبۀ  مستوی عکس در  بلکه. است  چنین موارد همۀ در  مسئله  این که  بگیریم
 داد.   خواهد رخ انعکاس ایهام مغالطۀ نشود  رعایت  قاعده این اگر  لذا. شود جزئی به موجبۀ  تبدیل  کلی،  موجبۀ مستوی عکس در  ما کلی  قاعدۀ که  شودمی سبب 

  
مثالا موجبة    ؛کنیمنمیشرایط و قواعد عکس مستوی را رعایت    در این مغالطهشود  از مغالطة ایهام انعکاس در تبلیغات تجاری و بازرگانی استفادة زیادی می

 بگیریم.الصدق در نظر  مستوی لزم سالبة جزئیه، عکس    برای( یا  ۱کنیم )مانند گزینه  میکلیه را »جزئیه« ن

  
 . استزده  مغالطة تعمیم شتاب 

 نوعی تقابل تداخل درست و غیرمغالطی است.  

 شوند.  اما منجر به تناقض می  ؛رسندیعنی سخنانی که درست به نظر می   ؛گوستنما( دروغمثالی از پارادوکس )متناقض  

 
 های زیر چگونه است؟  هرگاه قضیة »هر الف ب است« صادق و درست باشد، ارزش قضیه  -123

 .بعضی ب الف است -
 .بعضی الف ب است -
 .هیچ ب الف نیست -
 .هیچ الف ب نیست -
 ( کاذب، صادق، صادق، کاذب  ۲ ( کاذب، کاذب، صادق، صادق ۱
 ( صادق، صادق، صادق، کاذب ۴ ( صادق، صادق، کاذب، کاذب ۳

 ( دشوارـ  7منطق درس  )    ۳پاسخ: گزینه  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

کنید و پس از تعيين نوع تقابل، صدق یا کذب آن قضیه    مراجعه جدول این به  توانیدمی  اصلی، قضیۀ با  مطرح قضایای از   هریک نسبت  تعيين  جهت  
را مشخص کنید. 

قضیة اول )بعضی ب الف است( عکس مستوی قضیة اصلی 
پس
 صادق و درست    ←

قضیة دوم )بعضی الف ب است( هم متداخل قضیة اصلی  
پس
صادق / هم عکس مستوی قضیة اول     ←

پس
 صادق     ←

قضیة سوم )هیچ ب الف نیست( متناقض قضیة اول  
پس
 کاذب     ←

قضیة چهارم )هیچ الف ب نیست( هم متضاد قضیة اصلی 
پس
هم متناقض قضیة دوم کاذب /     ←

پس
 کاذب     ←

 
 

 

 کیفیت  کمیت  

 کندتغییر می  کندتغییر می  تناقض 

 کندمی  تغییر  ماند ثابت می  تضاد 

 ماند می  ثابت  کندمی  تغییر  تداخل 

 کندمی  تغییر  ماند می  ثابت  * داخل تحت تضاد 

 ماند می  ثابت  کندمی  تغییر   در مواردی ثابت و در مواردی عکس مستوی 
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 تواند برقرار باشد؟ای میبین موضوع و محمول این دو قضیه، چه رابطه  ، هنگامی که از درستی و صدق یک قضیة کلی به درستی یک قضیة جزئی برسیم  -124
 ( فقط نسبت تساوی  ۲ ( تساوی و عموم و خصوص مطلق ۱
 وجه  خصوص من  ( تساوی و عموم و۴ وجه و مطلق ( عموم و خصوص من۳

 ( دشوارـ  7منطق درس  )   ۱گزینه   : پاسخ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
، باید یا نسبت تساوی داشته  استمصادیق قضیة کلی  داخل درکه مصادیق قضیة جزئی    ییاولا نسبت »تداخل« بین این دو قضیه برقرار است، ثانیاا از آنجا

 یا عموم و خصوص مطلق.   و  باشند

 
 جز ....به ، های زیر مصداقی از مغالطة ایهام انعکاس هستند گزینه  -125

 ها زن هستند.بعضی حساس  ←( زن حساس است ۱
 هر الف ب است.  ←( هر ب الف است ۲
 بعضی شاعران پسر نیستند.   ←( برخی پسران شاعر نیستند ۳
 هر اسبی حیوان است.   ←ها اسب هستند ( بعضی حیوان۴

 منطق ـ ساده(  7درس )  ۱گزینه   : پاسخ 

  کلیه   ۀموجب  اگر   مثال  عنوان  به.  شویمدچار مغالطۀ ایهام انعکاس می  رعایت نکنیم،  درستی  به  را  مستوی  عکس  ۀقاعد  قضیه،  اجزای  کردن  جا  به  جا  در   که  صورتی  در 
 :مانند  .ایمشده  مغالطه این دچار  بگیریم، درنظر  الصدق الزم عکس جزئیه ۀسالب برای یا کنیم  کلیه عکس  ۀموجب  به را

 ( )کاذب . اندبوته هاگیاه   همۀ ←اند )صادق(  گیاه  هابوته  همۀ
 )کاذب( . نیستند انسان هاکودک  بعضی ←)صادق(  . نیستند کودک  هاانسان  بعضی

  افراد   از   میکنند: بعضی  القا  گونهاین   خانگی،  لوازم  از   یکی  کنار   در   خوشبخت  و  ای شادخانواده   دادن  نشان  با  مثال  عنوان  به.  شودمی   زیادی  استفادۀ  تبلیغات  در   مغالطه  این  از 
 . نیست کلیه  موجبۀ  جزئیه، موجبۀ عکس  که  بود! درصورتی  خواهد خوشبخت  خانگی این لوازم داشتن  با هرکس: پس هستند؛   خانگی لوازم  این  دارای  خوشبخت

  
 آید. مغالطة ایهام انعکاس، در اثر عدم رعایت قواعد عکس پدید می

 .  ( اندعکس مستوی به درستی رعایت شده   قواعدتمام  ها زن هستند )بعضی حساس   ←ها حساس هستند(  زن حساس است )بعضی زن  -

 

 حداقل قضایا  قضایای محصوره معادل  مفهوم الف و ب نسبت میان دو 

 تساوی
 )الف = ب( 

 هر الف ب است 
 هر ب الف است 

 بعضی الف ب است 
 بعضی ب الف است 

 هر الف ب است 
 هر ب الف است 

 تباین 
 ب(  ∥)الف 

 هیچ الف ب نیست 
 هیچ ب الف نیست 

 بعضی الف ب نیست 
 بعضی ب الف نیست 

 هیچ الف ب نیست 

عموم و  
 مطلق خصوص 

 )الف > ب( 

 هر الف ب است 
 بعضی الف ب است 
 بعضی ب الف است 
 بعضی ب الف نیست 

 هر الف ب است 
 بعضی ب الف نیست 

 )الف < ب( 

 بعضی الف ب است 
 بعضی الف ب نیست 

 هر ب الف است 
 بعضی ب الف است 

 هر ب الف است 
 نیست  بعضی الف ب

 وجهعموم و خصوص من
 )الف × ب( 

 بعضی الف ب است 
 نیست  الف ببعضی 

 است  بعضی ب الف
 نیست  بعضی ب الف

 است  بعضی الف ب
 نیست  بعضی الف ب
 نیست  بعضی ب الف
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 عکس مستوی موجبة کلیه باید موجبة جزئیه باشد.  

 . الصدق ندارد  سالبة جزئیه، عکس مستوی لزم 

   همان موجبة جزئیه است.عکس مستوی موجبة جزئیه   

 
 ............. بوده و واژة ........... بازتاب درک آن است. کشفذهن آدمی از طریق ............. به دنبال   -126

 ( استدلل، روابط علّی و معلولی، چرا ۲ ها، چرا ( رابطة علیت، واقعیت۱
 های بنیادین، چیست و چرا ( استدلل، پرسش۴ مجهولت، چیست و چرا ( رابطة علیت، پاسخ ۳

 ـ ساده(  3درس  2)فلسفۀ  ۲پاسخ: گزینه  

»چرا«   گویدمی   نسانایک    که  وقتی؛  هاست انسان  ذهن  در   رابطه  همین  درک  از   کلمۀ »چرا« بازتابی  .گویندمی   را    معلول  و  علت   میان  وجودبخشی  رابطۀ
 . چیست؟« حادثه این است. »چرا« یعنی »به چه علت؟«، »علت   حادثه  یک و پدیده یک علت   یافتن  دنبال به

  
 ها را کشف کند.ها و واقعیتهای علی و معلولی بین پدیده رابطه  کوشد از طریق  می  انسان با پرسش  

  
(، »استدلل« است و براساس ساختار جهان، که هر حادثه  ۴و   ۳ هایها: رد گزینه)نه چیست و پاسخ به  ابزار انسان در رسیدن به مجهولت  -

 .(۱دنبال کشف روابط علّی است )رد گزینه    بهعلتی دارد  

 
 برقرار است؟ای بین واقعیت و علیت های فلسفی، چه رابطهبراساس دانسته  -127

 ( هستی و چیستی یک چیز ضرورتاا وابسته به وجود علت و معلول است.۱
 ( تأخر و تقدم علت به معلول، به سبب اولویت ذاتی و زمانی علت به واقعیت است.۲
 قادر به شناخت واقعیت نخواهیم بود.  ،( تا درک و شناختی از رابطة علیت نداشته باشیم۳
 »علیت« است.  ازع هر تحقیق فلسفی، پذیرش واقعیت است لیکن نخستین پرسش فلسفی،  ( نخستین اصل و مبنای شرو۴

 ـ متوسط(  3درس  2)فلسفه  ۴گزینه   : پاسخ 

  انکارشدنى؛   نه  و  است   شدنىاثبات  نه  که  است اولیه    اتیبدیه  از   اصل  ن. ایاست واقعیت    اصل  رد،قرار گی  فلسفى  قتحقی   مبدأ  تواند مى   که  اصلى  نتریمهم   و  ننخستی
  و   داریم  قبول   را  واقعیت   همه  ما  این اصل بیانگر این موضوع است که   .است   آن   قبول  و  استفاده  مستلزم   آن،  تجربى  ای  عقلى  اثبات   جهت   در   تالشى  هرگونه   عنى،ی

 . کنیممی  استفاده آنها از  داریم، قبول را هاواقعیت  چون و شویممی  قائل تفاوت غیرواقعی و واقعی میان

  
 آییم.بر می  ها و واقعیات( روبرو هستیم و سپس درصدد کشف چرایی و علت پدیده وجود و ماهیتابتدا با اصل بدیهی »پذیرش واقعیت« )گام اول در شناسایی    

  
 وجود و هستی )نه ماهیت و چیستی( یک چیز ضرورتاا وابسته به وجود علت است.   

. همچنین این تقدم، زمانی نیست بلکه به لحاظ  آید )نه برعکس(تأخر معلول و یا تقدم علت به معلول: تا علتی نباشد معلول و واقعیتی پدید نمی  
 وجودی است. 

 به دنبال علت آن بگردیم.  بعدیابی بوده یعنی ابتدا باید چیز یا چیزهایی باشد تا  ال علتانسان از ابتدای ظهور بر روی کرة خاکی به دنب 

 
 تفاوت رابطة علیت با سایر روابط در چیست؟   -128

 . هستندبطة علیت ا ر  ةسایر روابط زیرمجموع( ۱
 ( رابطة علیت، دوطرفه بوده و وابسته به هیچ طرفی نیست. ۲
 سویه است. و لذا یک رابطة یک ( فرض وجود دو طرف در آن مطرح نیست۳
 ( قائم به دو طرف رابطه و فرع بر وجود طرفین است. ۴
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 ـ متوسط(  3درس  2)فلسفه    3گزینه   :پاسخ  

 معروف عمومى جاذبۀ قانون به که است  ایرابطه  نای کنند؛مى  جذب   را یکدیگر فاصله، و جرم تناسب  به مثال   دارند؛ گوناگونى روابط یکدیگر با  موجودات و  ااشی
د از بعد روابط، نای ۀهم؛  است  اتکا رابطۀ نای زد؛ریمى فرو وگرنه دارد هتکی ارندهدنگاه  هاىستون  به بدنه پل، کی در .است   تا .شوندمى  داپی رابطه، طرف   دو وجو 
 و است  طرف دو هر به قائم و رابطه طرف دو وجود بر فرع رابطه، شههمی روابط نای همۀ در؛ ست نی کار در هم اتکا رابطۀ باشند، نداشته وجود هاستون  و پلبدنۀ  

 . دنامی  وجود از بعد روابط را روابط نای توانمى رو، نای از
 است  ر تق عمی گردی  روابط از ىارابطه  نچنی .شودمی  برقرار دو آن  وجود خود در درست  بلکه رابطه، طرف دو وجود از بعد نه که  دارد وجود رابطه نوعى ان،می نای در
 از بعد آن، علت و معلول نبی که ست نی ایرابطه  نای .هددمى وجود )معلول( دوم طرف به( علت )  اّول طرف آن در که ىارابطه . شودمى گفته ت علی رابطۀ آن به و

 مورد چهی  در ما .بود نخواهد هم معلول نباشد، علت  اگر که طورى به .ابدیمی   تحقق رابطه نهمی با معلول ت واقعی و هستى تمام  بلکه د؛آی  دپدی  طرف دو وجود
 .شود ستد و داد هستى و وجود آن در که منداری سراغ را ىارابطه  نچنی گرىدی

  
وجود یک طرف،  بخشی این رابطه است. سایر روابط دو سویه و دو طرفه است و  طرفه بودن و هستیترین تفاوت رابطة علیت با دیگر روابط در یک اساسی 

 بلکه رابطه، قائم و وابسته به وجود دو طرف است.    ؛مشروط به طرف دیگر نیست 

  
 .  تفاوت اساسی بین رابطة علیت و دیگر روابط وجود دارد 

 های روابط بعد از وجود )غیر از رابطه علیت( است.  ویژگیو           

 
 توان گفت: دربارة پذیرش رابطة علیت میگرایان و دیوید هیوم  از مقایسة دیدگاه تجربه  -129

 واحدی دارند.  دیدگاهدانند و نسبت به رابطة علیت، ( همگی تنها راه شناخت واقعیات را حس و تجربه می۱
 دانند.ها میتداعی علیت را یک حالت روانی )نه تجربی( ناشی از توالی و پشت سر هم آمدن پدیدههر دو ( ۲
 پذیرد.دانند ولی دیوید هیوم، آن را نمیسی را در درک رابطة علیت مؤثر میح  ةگرایان، مشاهد( تجربه۳
 گرایان، حس را.           تجربه و دانداثر میعلیت، بی ةرابط  ضرورت( دیوید هیوم، تجربه را در درک و  ۴

 ( ـ دشوار  3درس  2فلسفه )    ۳پاسخ: گزینه  

: گویدمی  آید،می   روشنایی  ضرورتا    خورشید  آمدن  با  مثال    ؛بگویند   بتواننداند که  »ضرورت« رسیده   مفهوم  به  ت در رابطۀ علی  چگونه  هاانسان  اینکه  تحلیل  در   هیوم
وقایعی از نوع   ایم کرده   مشاهده پیوسته ما که  است   جهت  بدان»الف« علت »ب« است  گوییممی  وقتی. است  بوده تصوری چنین پیدایش  عامل وقایع دائم همراهی
 بگوییم هم این از  بعد که  کندمی یک »عادت ذهنی« است. یک »عادت ذهنی« خاص ما را ترغیب  این و است  داده روی»الف«  نوع از  وقایعی دنبال به همواره»ب« 
 شود.»ارتباط ضروری« حاصل می  تصور  که  است »تجربۀ تداعی«  همین از . آمد خواهد هم روشنایی ضرورتا   آمد، خورشید اگر 

  
گرایان،  ( به این صورت که تجربه۱واحدی ندارند )رد گزینه    دیدگاه،  نسبت به رابطة علیتدانند ولی  که هر دو »تجربه و حس« را مالک شناخت می رغم اینعلی  

به باور هیوم، رابطة ضروری میان علت و معلول یک موضوع   پذیرند ولیرا در یافتن رابطة ضروری میان علت و معلول و درک رابطة علیت می 
 توان از طریق مشاهده حسی و تجربه به دست آورد و باید یک راه تجربی دیگر برای آن یافت. حسی نیست و آن را نمی

 گرایان.  ، دیدگاه خاص دیوید هیوم است و نه تجربه۲گزینه  

 
 ؟  رندیپذیرا بر اساس تجربه، نم ت یعل ة، درک رابطی کسان ایچه کس   -130

 ( رنه دکارت و دیوید هیوم ۲ ( فیلسوفان مسلمان و رنه دکارت ۱
 مسلمان   گرایان و فیلسوفان ( رنه دکارت، تجربه۴ گرایان ( دیوید هیوم و تجربه۳

 ـ متوسط(  3درس  2)فلسفه    ۴گزینه   : پاسخ 

 کجا   از   او   است؟  پذیرفته  را  آن   و  شده علیت    رابطۀ   متوجه  چگونه  انسانیعنی پاسخ به سواالتی از قبیل اینکه    ت علی  رابطۀ  پذیرش  و  درک  منشأفالسفه در مورد  
نظرات    است؟  دریافته  چگونه  را  عّلت   از   بعد  معلول  آمدن  ت  حتمی  و  ضرورت  شود؟می  موجود  هم  آن  معلول  حتما    و  ضرورتا    باشد،  موجود  چیز   یک  عّلت    اگر   که  دریافته

  رابطه  این است )دکارت(، از نظر گروهی دیگر انسان   بوده کودک  با تولد ابتدای از  که  دانندمی  مادرزادی  درک یک دریافت را و  درک اینای اند؛ عده مختلفی بیان کرده 
عقلی، رابطۀ علیت را درک کرده است   استدالل  و  عقل  راه  از   ای دیگر انسانگران( و طبق دیدگاه عده است )تجربه   پذیرفته   و  کرده  درک  حس  و  تجربه  طریق  از   را

 )فالسفۀ مسلمان(. 

  
گراست. البته رنه دکارت برای یافتن مصادیق علیت،  تر است. یادمان باشد دیوید هیوم هم تجربهاملتر و ک( درست۴ولی گزینه )  ،ها درست استهمة گزینه

 داند. تجربه را مؤثر می 
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 شناسی فلسفی دارد؟ ای با تجربه دارد و چه پیامدی در جهان»سنخیت علت و معلول« چه رابطه  -131
 ی و نظم دقیق جهان پیگیری تحقیقات علم –های هر علتی ( شناسایی آثار و معلول۱
 جهان   یقو نظم دق یعلم پیگیری تحقیقات – یک اصل عقلی است( سنخیت هم مانند علیت،  ۲
 ناپذیری هستی حتمیت، قطعیت و تخلف – یهر علت های( شناسایی آثار و معلول۳
 یهست ناپذیریو تخلف یتقطع حتمیت، - یک اصل عقلی است   ( سنخیت هم مانند علیت،۴

 ـ ساده(  3درس  2)فلسفه   ۱گزینه پاسخ:   
 

 

  
پی    تشخیص و  دانیم برایاست تردیدی نیست ولی در متن پرسش، رابطة تجربه را با آن پرسیده که می   که اصل سنخیت، همانند علیت، یک اصل عقلیدر این

دربارة نتیجة اصل وجوب علّی و  ۴و  ۳های ( بخش دوم گزینه۴و  ۲های رود. )رد گزینههای هر علتی به کار میبردن به تفاوت اشیا و شناسایی آثار و معلول 

 معلولی است و نه سنخیت.

 
 ؟ در کدام گزینه بیان شده استهای زیر پاسخ درست پرسش   -132

 شیء چگونه است؟ با فرض وجود علت ناقصه، تحقق یک  -

 ابزار کشف علل امور طبیعی چیست؟ -

 شدن یک داوطلب در کنکور سراسری ناشی از کدام اصل فلسفی است؟ برتر رتبه -

 ی معلول ( امتناع، تجربه و حس، وجوب علّی و ۲   ( ممکن، عقل، وجوب علّی و معلولی۱
 سنخیت علت و معلول ( امتناع، تجربه و حس، ۴ ( ممکن، عقل، سنخیت علت و معلول۳

 ( متوسطـ  4و  3درس  2فلسفه )  ۲گزینه   : پاسخ 

  
 

 آید.  از این طریق به دست نمی  ( اما  ۳و    ۱گیرد )رد گزینه  از طریق حس و تجربه صورت می   با اینکه کشف    -

اصل سنخیت، انتظار رتبه برتر شدن  طبق  (  ۴و    ۳وجوب علّی و معلولی )رد گزینه    ←داشته که چنین معلولی پدیدار شده است    وجود  و ضرورتاا علتی  حتماا  -

 رود )پیش از تحقق(.می

 
 شود؟ و اتفاق« مربوط می فهدص  ترتیب به کدام مفهوم »هر یک از موارد زیر، به  -133

 ترین اتفاق  پذیرفتنی -

 ترین اتفاق  غیرپذیرفتنی -

 مانع انجام هر کاری  -

 ( معنای چهارم، معنای دوم، معنای اول۲ ( معنای اول، معنای دوم، معنای سوم ۱
 دوم  اول، معنای  یمعنا ( معنای چهارم، ۴ سوم، معنای دوم   ( معنای اول، معنای۳

 (متوسطـ  4درس   2فلسفه )  ۴گزینه پاسخ:   

 . آنها علل و هاپدیده  میان ضروری رابطۀعدم وجود  
 ندارد.  آن  به ربطی هیچ که  شود ظاهر  اثری پدیده یک  از  که  بسا چه ؛آنها  آثار  و اشیا میان عدم وجود سنخیت  
 جهان  نظم و حرکات در  خاص  هدف و غایت  نبودن 
 . نشدهبینی پیش  حوادث دادن رخ 

  
 ترین معنای اتفاق است.  پذیرفتنیمعنای درست و  یک از لوازم علیت، تقابلی ندارد،  هیچ  اتفاق با

 . هیچ فیلسوفی صراحتاا نپذیرفته است اتفاق مبنی بر نفی وجوب علّی و معلولی را    

 با فرض وجود علِت 
 (۳و  ۱ هایناقصه: تحقق معلول، محال و ممتنع است. )رد گزینه

 تاّمه: تحقق معلول، واجب و ضروری است. 
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 توان داشت.  ای نمیتوان کرد و هیچ برنامه هیچ کاری نمی  در صورت پذیرش آن  سنخیت بوده و لذا  اصل  اتفاق، نفی  

 
 ....  جزبه ؛های زیر دربارة معنای سوم اتفاق، درست استعبارت  -134

 کنند. های جهان انکار میپذیرند ولی درباره پدیدهوهی از فیلسوفان، هدف و غایت را برای زندگی انسان می( گر۱
 کند. ( این معنای اتفاق، ضمن نفی مقصد، مبدأ هستی و مبدع آن را نیز انکار می۲
 آورند. ( فقط بخشی از منکران خدا، روندهای تکاملی در جهان را اتفاقی به شمار می۳
   تر، لزمة تأیید یا ردّ این معنای اتفاق است.دقت و تفکر بیش( ۴

 ـ متوسط( 4درس   2)فلسفه  1پاسخ: گزینه  

 
  حوادث   همۀ  و  نیست   پذیر امکان   اّول  معنای  دو  مانند  هم  اتفاق  نوع  این  که  معتقدند  کنند،می   اثبات  را  آفریننده  و  نخستین  علت   جهان  برای  که  فالسفه  از   دسته  آن  

 کمال   سوی به کنیم،می  زندگی آن در  ما  که  جهانی: دیگر عبارت به. دارند قرار  شدهتعيين پیش  از  غایت  و هدف یک جهت  در   آینده در  و تاکنون ابتدا  از  جهان
 . شودمی  تر کامل  مرحله به مرحله و است  حرکت  در  خود
  تکاملی  فرایندهای  وجود  حتی  و  کنندمی   انکار   نیز   را  حوادث  زنجیرۀ  غایتمندی  نیستند،  معتقد  جهان  برای  نخستین  علت   و  خداوند  به  که  فیلسوفان  از   دسته  آن  اام  
 .است   نبوده شده تعيين پیش از  که  آورندمی   حساب به اتفاقی  امری را جهان در 

 برتر  غایت  یک سمت  به جهان که  بگویند و کنند  تعيين غایت  و هدف انسان و جهان  برای خواهندمی  خداوند، انکار  عین در  که   هستند هم فیلسوفان از  ایدسته  
 . گرددمی تر نزدیک  خود غایت  به و شودمی تر کامل  روز  به روز  و است  حرکت  در 
  مشخص   اشیا  پیدایش  از   قبل  غایت،  آن  که  است   پذیر امکان   وقتی  جهان  هایپدیده   و   اشیا  برای  غایت   قبول  زیرا.  است   گرفته  قرار   نقد  مورد  فیلسوفان  این  نظر   اما

 قبول   بدون  هدفی،  و  غایت   چنین  و  یابند  تکامل  و  نمایند  حرکت   آن  سوی  به  تا  باشند  آمده  پدید   و  شده  ساخته  غایت   آن  و  هدف   آن با  متناسب   اشیا،  تا باشد  شده
 . نیست  پذیر امکان   خداوند

  
اند )نه فقط زندگی انسان(. البته این نظر هم مورد انتقاد واقع شده که چنین  گروهی از فیلسوفان منکر خدا، غایتمندی را هم برای جهان و هم برای انسان قائل

 پذیر نیست.  گذاری بدون پذیرش خداوند، امکان هدف 

  
 پذیر است. تی( امکان داری جهان )مقصد هستی( فقط با قبول علت نخستین )مبدأ هسقبول هدف  

کنند  می   گروهی از منکران خداوند و علت نخستین، غایتمندی زنجیرة حوادث را انکار کرده و حتی وجود فرایندهای تکاملی در جهان را اتفاقی قلمداد 
 .  اندنشدهکه از پیش تعیین  

 ت و تأمل بیشتر است. هم در ابطال نیازمند دق  و  ، هم در اثبات(نفی غایتمندی جهان و انسان)معنای سوم   
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 رود؟ کلمة »اتفاق« بین چه کسانی به کار می -

 کدام فیلسوف و در کجا درصدد نقد، اصالح و تعمیق مفهوم »ص دفه و اتفاق« برآمد؟  -

 انداز را پاداش سنگ است«، با کدام معنای اتفاق، تعارض دارد؟ المثل »کلوخضرب -

 معنای اول  –فارابی و در اغراض مابعدالطبیعه  –( در گفتگوهای روزمرة مردم عادی ۱
 معنای دوم  –فارابی و در اغراض مابعدالطبیعه  –( در گفتگوهای روزمرة مردم عادی ۲
 معنای دوم   –بوعلی سینا و در شفا   –( همة اقوام و ملل و برخی فیلسوفان ۳
 معنای اول   – شفا   در و سینا  بوعلی  - فیلسوفان  برخی  و ( همة اقوام و ملل۴

 (متوسطـ  4درس   2)فلسفه    3پاسخ: گزینه  

  تنها   معلولی  هر   و  کندمی   ایجاد  را  خاصی  معلول  فقط  علتی  هر   دارد،  وجود  جهان  موجودات  میان  که  خاصی  هایوابستگی   دلیل  به  اصوال    
 باید   سالمتی  حفظ  برای  و  خواند   درس  باید  شدن  باسواد   برای  مثال    که  داریم  راسخ  اعتقاد  حقیقت   این  به  خود  عادی  تجربیات  در   ما.  شودمی   صادر   خاصی  علت   از 

  نتیجه   به  هرگز   شویم،  وارد  آنها  راه  غیر   از   اگر   و  شویم  متوسل  آنها  خاص  علل  به  باید،  کنیم  حفظ  را  خود  سالمتی  یا  شویم  سواد  با  بخواهیم  اگر   بنابراین،؛  کرد  ورزش
 مناسبت   و  سنخیت   خودش  معلول  با  علت   هر   میان  یعنی  دارد؛  وجود  معینی  پیوستگی  چنین  عالم  جریانات  تمام  میان  در   که  کندمی   ثابت   فلسفه.  رسید  نخواهیم
 . دارد دنبال به را معلول و علت  ت سنخی اصل نفی اتفاق،دوم  معنای قبول .نیست  دیگر  معلول و علت  یک  میان که  فرماست  حکم خاصی

  
 .مفهوم پرداخته است  نیا  قیبه نقد، اصالح و تعم  کاربرد »اتفاق«: هم در بین مردم )همة اقوام و ملل( + هم برخی فیلسوفان  -

 اش )الهیات شفاء(.  ترین کتاب فلسفیسینا در مهمبوعلی  -

 المثل در تأیید سنخیت و نفی معنای دوم اتفاق است. این ضرب  -
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بـــرنــــامــه مـــاز برای
دانــش آمــوزانــی کــه  
 بـر روی کنکور دی مـاه  
 هــدف گـــذاری کــردنـد

بـــرنــــامــه مـــاز برای
دانــش آمــوزانــی کــه  
 بـر روی کنکور تیر  مـاه  
 هــدف گـــذاری کــردنـد

بـــرنــــامــه مـــاز برای
دانش آموزانی که قصد
 شرکت در هر دو کنکور  
دی و تـــیــــر را دارنــــد

1

2

 آزمون های الکترونیکی هر هفته ویژه کنکور دی با برنامه راهبردی

اختصاصی، منسجم و کاربردی

 برنامه مطالعاتی ویژه که با استفاده از آن دانش آموزان بتوانند

با برنامه ریزی درست به بودجه بندی آزمون برسند

 آزمون های الکترونیکی دو هفته یک بار با برنامه راهبردی مشابه

سایر آزمون های آزمایشی

1

...برنامه های ویژه جمع بندی سه ماه آخر، از قبیل دوپینگ و 2

 این دسته از دانش آموزان می توانند محصول آزمون ویژه دو کنکور

 ما را تهیه کنند که در واقع شامل آزمون ویژه کنکور دی (دی ماز) و

 آزمون ویژه کنکور تیر (   آزمون سالیانه) است و پیشنهاد می شود که

آزمون با  آن  از  بعد  و  بروند  پیش  دی ماز  برنامه  طبق  دی ماه   تا 

سالیانه ماز، شروع مجدد داشته باشند

 بر اساس هدف گذاری ها سه دسته دانش آموز وجود دارد که شامل:  1  دانش آموزانی که در کنکور دی شرکت می کنند

 2  دانش آموزانی که در کنکور تیر شرکت می کنند 3  دانش آموزانی که در هر دو کنکور شرکت می کنند
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