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سا9سارررسر95 یرسارس

معانی مقابل کدام واژه ها تماماً درست است؟- ۱

ب ( ماللت: آزردگی، ماندگی، به ستوه آمدن الف( افگار: خسته، مجروح  

د( ضیعت: زمین زراعتی، دارایی، کشت و کار  ج ( آوری: بی گمان، بی تردید، قدرتمند بودن 

ه ( موّدت: دوستی، محّبت، دوستی گرفتن

4(ب-د-ه 3(ب-ج-د 2(الف-ج-د 1(الف-ب-ه

در کدام گزینه معانی مقابل هر دو واژه نادرست است؟- ۲

2(بّروبر:سریع/تَرگ:پتک  1(ژنده:مهیب/َدها:هوشمند

4(خوالیگر:طّباخ/دهش:حیرت  3(پایمردی:شفاعت/عارضه:حادثه

معنی چند واژه در کمانک روبه روی آن نادرست نوشته شده است؟- ۳

»شوخ )آلودگی( / سرگین )دایره وار( / اهلّیت )لیاقت( / دین )وام( / ِانعام )نعمت دادن( / قندیل )چراغ( / ُمکاری )حیله گر( / غرض )مقصود(«

4(یک 3(دو 2(سه 1(چهار

در عبارت »شرط سالک آن است که دل از حرص و طمع پاک کند و همیشه اجل بر امل قالب دارد و در همۀ احوال، اعمال خویش را به میزان شرع - ۴

سخته دارد که بذل مال سخاوت است و بذل نفس فتّوت. مرّوت عنوان طریقت است و فتّوت سالح صحبت، دل صوفی که خزانۀ محّبت الهّیت است، 

از همۀ جوانب محفوظ است و به حقیقت مراقبت مضبوط.« چند غلط امالیی وجود دارد؟

4(چهار 3(سه 2(دو 1(یک

در چند بیت غلط امالیی وجود دارد؟- ۵

الف( به خیر و شـر چه پردازم که تسلیم حیا مشرب

ــا ــّی و م ــا مّدع ــّط خط ــید خ ــا کش ــر م ب( ب

ـــــم ـــــم برهان ـــــف غ ـــــرده دالن را ز ک ـــــا م ج( ت

ــد ــ ــت نمی کنـ ــ ــرای مرّمـ ــ ــا کـ ــ د( دارالفنـ

ــر از دام هــوس رســتن ــم نیســت کمــال فق ه( ک

بــه کفــرم می کنــد منصــوب گــر دل بر ســبب بندم

ــواب را ــ ــا و ث ــ ــیده ایم، خط ــ ــط درکش ــ خ

گرفتــم ســور  نفــس  در  نفــس  روح  چــون 

بشـــــتاب تـــــا امـــــارت دارالبقـــــا کنیـــــم

ــد ــا باش ــال هم ــرواز در ب ــن پ ــه ای ــزار ک بگ

4(دو 3(سه 2(چهار 1(پنج

گندن تخم، دانه باشد که قوِت اوست، اّما - ۶ کتساب ثواب مقصور گردان، چنان که غرِض کشاورز در پرا در متن »از این اندیشۀ ناصواب درگذر و هّمت بر ا

کاه که علِف سطوران است، به تبع آن هم حاصل آید. زینهار تا در ساختِن توشۀ آخرت تقصیر نکنی.« امالی کدام کلمه نادرست است؟

4(سطور 3(ناصواب 2(ثواب 1(تبع

نام پدیدآورندۀ چند اثر روبه روی آن نادرست ذکر شده است؟- ۷

»ارزیابی شتاب زده: نیما یوشیج / جوامع الحکایات و لوامع الّروایات: محمد عوفی / عّباس میرزا، آغازگری تنها: مجید واعظی / من زنده ام: معصومه آباد / 

اسرارنامه: سنایی / دری به خانۀ خورشید: م. سرشک / في حقیقة العشق: عین القضات همدانی / شلوارهای وصله دار: رسول پرویزی«

4(چهار 3(سه 2(دو 1(یک

سراسری 9۵ داخل کشور

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



سا9سار رس د9 ی سارر  : دور دنیا در 4 ساعت

23

کدام گزینه مبّین پاسخ درست و کامل سؤاالت زیر است؟- ۱۲۶

الف( چنانچه دارندۀ سند سفته قبل از زمان سررسید آن به پول نیاز پیدا کند، به کدام اقدام متوسل می شود؟

ب( در  وجوه دریافتی از مردم توسط  در جهت  به کار گرفته می شود.

1(الف(میتواندسفتهراظهرنویسیکردهوبادریافتمبلغکمتری،طلبخودرابهدیگریانتقالدهد.ب(اوراقمشارکت-دولت،شهرداریهاوشرکتهای

دولتیوخصوصی-تأمیناعتبارطرحهایتوسعهایوعمرانیکشور

2(الف(منحصراًازطریقمراجعهبهیکیازبانکهایتجاری،نسبتبهانتقالآنوبدونکسرازاصلمبلغمندرجدرسفتهپولخودراوصولنماید.

ب(اوراقسهام-دولت،شهرداریهاوشرکتهایدولتیوخصوصی-تأمیناعتبارطرحهایتوسعهایوعمرانیکشور

3(الف(بهیکیازبانکهایتخصصیمراجعهنمودهووجهسفتهراباهمانمبلغقیدشدهدرسنددریافتنماید.ب(اوراقسهام-بانکهایسرمایهگذاری

وتوسعهای-تأمینوامموردنیازسرمایهگذاران

درصدازاصلآندریافتکند.ب(اوراقمشارکت-بانکهایسرمایهگذاریوتوسعهای- 5  4(الف(میتواندبهبانکمرکزیمراجعهنمودهووجهسندراباکسر

تأمینوامموردنیازسرمایهگذاران

میزان تولید کل در یک جامعۀ فرضی در طی سه سال پیاپی به ترتیب: ۲۰۰۰ و ۲۲۱۰ و ۲۵۰۰ هزار میلیارد واحد پولی برآورد شده است. با انتخاب سال - ۱۲۷

اول به عنوان سال پایه، میزان تولید کل کشور مذکور در سه سال مورد نظر برحسب قیمت های سال اول یعنی »سال پایه« به ترتیب به: ۲۰۰۰ و ۲۱۴۰ 

و ۲۲۸۰ تغییر یافته است. براساس این محاسبات، به ترتیب )از راست به چپ(:

الف( افزایش قیمت ها )تورم( در سال دوم و ب( افزایش مقدار تولید در سال سوم در این جامعه، کدام است؟

4(الف(270ب(80 3(الف(280ب(70  2(الف(80ب(270  1(الف(70ب(280 

اطالعات ارائه شده در جدول زیر، مربوط به یک جامعۀ فرضی است. با توجه به مندرجات جدول زیر:- ۱۲۸

الف( میزان نقدینگی چقدر است؟

ب( حجم شبه پول را محاسبه کنید.

ج( میزان سپردۀ پس انداز در این جامعه، کدام است؟

1(الف(5000ب(2000ج(1810 

2(الف(6000ب(1640ج(1180

3(الف(5000ب(1640ج(1810

4(الف(6000ب(2000ج(1180

با توجه به نمودار تعادلی روبه رو:- ۱۲9

الف( درآمد تولیدکننده در قیمت ۱۸ دالر چقدر است؟

ب( میزان مازاد یا کمبود عرضه در قیمت ۷ دالر چقدر است؟

ج( میزان مازاد یا کمبود تقاضا در قیمت ۲۲ دالر چقدر است؟

د( میزان مازاد یا کمبود عرضه نسبت به تعادل در قیمت ۳ دالر چقدر است؟

1(الف(900دالرب(4واحدکمبودعرضهج(19واحدمازادتقاضاد(40واحدکمبودعرضهنسبتبهتعادل

2(الف(900دالرب(20واحدمازادعرضهج(55واحدمازادتقاضاد(40واحدکمبودعرضهنسبتبهتعادل

3(الف(360دالرب(20واحدکمبودعرضهج(55واحدکمبودتقاضاد(20واحدکمبودعرضهنسبتبهتعادل

4(الف(360دالرب(4واحدمازادعرضهج(19واحدکمبودتقاضاد(20واحدکمبودعرضهنسبتبهتعادل

کدام مورد از ویژگی های فعالیت های دولت در سال های اخیر نمی باشد؟- ۱۳۰

2(گسترشمحدودۀعملدولت  1(افزایشکارآییوبهرهوری

4(تشویقمردمبهفعالیتبیشتردرعرصۀاقتصاد 3(تالشبرایجذبسرمایههایخارجی

۲۴۰۰ واحد پولیارزش پولی مجموع اسکناس ها۱

۴۶۰ واحد پولیارزش پولی موجودی سپرده های مدت دار مردم۲

2 موجودی اسکناسارزش پولی مجموع مسکوکات در دست مردم۳
3

۲۰۰۰ واحد پولیارزش پولی مجموع سپرده های دیداری و غیردیداری مردم۴

۳۶۰ واحد پولیارزش پولی سپرده های دیداری بخش خصوصی۵
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علی حسب النّص: - ۳۸

1(المنظارهوالّسببإلیجادالّرخاءوالّشّدة!
2(هناكأشخاصکالمتکاسلینالیواجهونصعوبةفيالحیاة!

3(منصفاتالمتشائمینأنّهمالیبحثونعنالعیوبفيأنفسهم!
4(الفرقالوحیدبینالواثقبالّنفسوالمتشائمینحصرفيموضوعاالعتمادعلیالّنفس!

عّین األقرب من مفهوم النّص:- ۳9
کيومـــــــابـــــــكداء 1(أیّهـــــــذاالّشـــــــا
2(اِصبـــــــرقلیـــــــاًلفبعـــــــدالعســـــــرتیســـــــیر
ــی ــ ــ ــتاألسـ ــ ــ ــنتوابیـ ــ ــ ــّررمـ ــ ــ ــمتحـ ــ ــ 3(قـ
4(والینـــــــالالعـــــــالإاّلفتـــــــی)شـــــــاّب(شـــــــرفت

ــاًل! ــ ــ ــ ــودجمی ــ ــ ــ ــرالوج ــ ــ ــ ــاًلت ــ ــ ــ ــــنجمی ــ ــ ک
وکّلأمــــــــرلــــــــهوقــــــــتوتدبیــــــــر!
مومیاهــــــــا! أو ُأعجوبتهــــــــا لســــــــت
ــرا! ــ ــ ــ ــاأم ــ ــ ــ ــرم ــ ــ ــ ــاعالّده ــ ــ ــ ــه،فأط ــ ــ ــ خالل

 عّین الصحیح في اإلعراب و الّتحلیل الّصرفّي )۴۲-۴۰(:

»تواجه«:- ۴۰

-معلوم/فعلوفاعله»ها« 1(للغائبة)للمفردالمؤنّثالغائب(-مزیدثالثيمنبابتفاعل-متعدٍّ
-معلوم/فعلوفاعله»األمواج« 2(مضارع-للغائبة)للمفردالمؤنّثالغائب(-مزیدثالثي-متعدٍّ

3(فعلمضارع-للمخاطب)للمفردالمذّکرالمخاطب(-مزیدثالثيمنبابمفاعلة-الزم/فعلوفاعله»األمواج«
-مجهول/فعلوفاعل،والجملةفعلیة 4(فعلمضارع-مزیدثالثيمنبابمفاعلة-متعدٍّ

»یعیشون«:- ۴۱

1(فعلمضارع-للغائبیَن)للجمعالمذّکرالغائب(-مجردثالثي-الزم-معلوم/فعلوفاعل،والجملةفعلیة
2(فعل-للغائبیَن)للجمعالمذّکرالغائب(-مزیدثالثيمنبابإفعال-معلوم/فعلوفاعل،والجملةفعلیة

3(فعلمضارع-للمخاطبیَن)للجمعالمذّکرالمخاطب(-مجردثالثي-الزم-مجهول/فعلومعفاعلهجملةفعلیة
-مجهول/فعلومعفاعلهجملةفعلیة 4(فعل-مزیدثالثيمنبابإفعال-متعدٍّ

»متالطمة«:- ۴۲

2(مفرد-اسمفاعلمنبابمفاعلة-نکرة/حالومنصوب 1(مؤنث-اسمفاعلمنبابتفاعل-نکرة/صفةومرفوع
4(مؤنث-اسمفاعلمنبابتفاعل-مبني/حالومرفوع 3(اسم-مفرد-مؤنث-نکرة-معرب/صفةومنصوب

 عّین المناسب للجواب عن األسئلة التالیة )۵۰-۴۳(:

عّین الخطأ في ضبط حرکات الحروف:- ۴۳

2(لَیَْتَمهدیًّافائٌِزفيُمسابََقِةُکَرِةالِمنَْضَدِة! نا)ص(:َذَکَراللِّهِشفاُءالُْقلوِبوآفُةالعلمِالنِّسیاِن! 1(قالنبیُّ
4(اَلَْملیُحَمْنیُْعِجبَُكَشْکلُُهَوکالُمُهوُسلوُکُه! دیُقَمنکانناهًیاَعِنالظُّلمِوالُعدواِن! 3(الصَّ

عّین الخطأ:- ۴۴

کل! 2(اَلَْجوز:ثمرٌةقشرهاُصلٌبوغیرصالحلأل 1(الفیزیاء:علٌمیبحثعنخصائصالمواّد!
4(الحّیة:حیواٌنیمشيعلیبطنهولیسلهیدورِجل! ایَْجَمُعقلیاًلِمنالعلوم! 3(الموسوعة:ُمْعَجٌمکبیٌرجدًّ

کید:- ۴۵ عّین المفعول المطلق للتأ

2(لنحارباإلفراطوالتفریطمحاربةجّدیّة! کتسابًالفهمالمحاوالتفيالمجالالعلمّي! کتسبالقدرةالاّلزمةا 1(ا
ا! 4(هيالتتحّملالتغییراتفيحیاتهاتحّماًلأساسیًّ کینإحسانالخالصین! 3(إنّاأحسّناإلیالمسا

عّین ما لیس فیه العدد صفًة: - ۴۶

2(اِبنكالّثالثمنعلماءمدینتنا،فاعرفقدره! 1(اِشتریتلكاِثنيعشرقلًمافيسّتةألوان!
4(ستدورمباراةثالثةبینفریقناوفریقکمفياألسبوعاآلتي! 3(قرأتحّتیاآلنفصلیناِثنینمنکتابنافيالکیمیاء!
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x ریشه ها چگونه اند؟- ۱۰۱ x
x

++ −−
−−

== −−2 1
4

2 در معادلۀ

4(دوجوابقرینه 3(دوجوابمساویهم 2(دوجوابوارونهم 1(فقطیکجوابقابلقبول

۱۰۲ - g m n m mn n m n== −− −− −− ++ ++ −− −− −−{( , ),( , ),( , ),( , ),( , )}3 2 2 2 2 3 2 3 82 2 f تابع باشد، آن گاه دامنۀ تابع m
n

== −− −− −−{( , ),( , ),( , ),( , )}1 1 0 1
4

1 2 6 گر رابطۀ ا

چند عضوی است؟

5)4  4)3  3)2  2)1
−− را قطع می کند؟- ۱۰۳ ≤≤ <<1 0x y با دامنۀ x== ++| | کدام خط زیر، نمودار تابع1

y = 3 )4  y = 2 )3  y =1)2  y =0 )1
b کدام است؟- ۱۰۴ y است. مقدار x ax b== −− ++ ++2 2 شکل روبه رو، نمودار تابع

3)1
4)2
5)3
 6)4

گر داده های ناجور ۱۲، ۱۳، ۲۱ و ۲۲، از بین آن ها حذف شوند، واریانس داده های - ۱۰۵ میانگین و واریانس ۲9 دادۀ آماری به ترتیب ۱۷ و ۵ می باشد. ا

باقی مانده، کدام است؟

 2 66/ )4   2 64/ )3   2 54/ )2   2 52/ )1
گر بیش ترین نمرات در هر درس را - ۱۰۶ نمودار راداری مقابل مربوط به درصد نمرات پایان ترم شیرین است. ا

شیدا کسب کرده باشد، اختالف معدل شیرین و شیدا چقدر است؟

 2 1/ )1
 1 3/ )2
 3 1/ )3
 1 2/ )4

P درست باشد، با کدام احتمال ارزش گزارۀ r نادرست است؟ - ۱۰۷ q r⇒⇒ ∨∨( ) گر ارزش گزارۀ ا

  
4
7 )4    

2
3 )3    

3
7 )2   

1
2 )1

) کدام است؟- ۱۰۸ )( )f
g

x ، نمودار تابع ( )x ≠≠ 0 g تابع همانی باشد x( ) f و x x x( ) | |== ++ گر ا

)4  )3  )2  )1

، نماد جزءصحیح است.(- ۱۰9 [ ] 2 کدام است؟ ) 1 2 2 3f g( ) ( )−− ++ −− g باشد، مقدار x x( ) [x]== −− f و x signx( ) == گر ا

  − −1 3 )4    1 3− )3    3 )2    − 3 )1
f کدام است؟- ۱۱۰

g
g باشد, آن گاه تابع == −− −− −−{( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}1 2 4 3 2 0 5 4 f و == −− −−{( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )}2 1 3 5 4 0 1 3 گر ا

 {( , ) , ( , )}−4 0 1 3
2

)4   {( , ) , ( , )}− −4 3 1 2
3

)3   {( , ) , ( , ) , ( , )}− −4 0 1 3
2

2 1 )2   {( , ) , ( , )}1 3
2

2 0 )1

گر هزینۀ یک کاال در مرداد ماه سال 99، برابر ۶۴۵ هزار تومان و در سال پایه ۲۱۵ هزار تومان بوده باشد، شاخص این کاال در مرداد ماه سال 9۶ برابر - ۱۱۱ ا

)95== کدام است؟ )سال پایه

325)4  315)3  300)2  250)1
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عّین ما فیه قد ُحذف المستثنی منه:- ۴9

2(ماأجابالمعّلُماألسئلةإاّلأربعمنها!  1(الیریأعمالناأحدإاّلاللّهتعالی!

4(التهاجمواالعدّوإاّلَمنیهاجمکم! کلصدیقيإاّلمعفقراءمدینتنا! 3(الیأ

۵۰ -! عّین الخطأ للفراغ إلیجاد ُأسلوب الحال: وصلنا إلی الدائرة 

4(مستعجلیَن 3(مستعجالت 2(مستعجلینِ 1(مستعجاًل

حضرت عیسی )ع( معجزات خویش را با چه نامی معرفی می نماید و منشأ اصلی آن را چه می داند؟- ۵۱

بإذنالّله！-2(！اَْخلُُقلَُکمِمَنالطِّیِن  اَنُْفُخِفیِه！-1(！اَْخلُُقلَُکمِمَنالطِّیِن

اَنُْفُخِفیِه！4(！أنَّیقَدِجئْتُُکمبِآیٍَةِمْنَربُِّکم  بِإذِنالّلِه！-3(！أنَّیقَدِجئْتُُکمبِآیٍَةِمْنَربُِّکم

به ترتیب در کدام آیات به »حمایت خداوند از انسان« و »قوۀ انتخاب بهترین راه« که از عوامل مؤثر در رسیدن به هدف اند، اشاره شده است؟- ۵۲

ماواِتَواالَرَضَومابَینَُهماالِعبیَن اَکُفوًرا-！َوماَخلَقنَاالسَّ کًِراَوِإمَّ اشا ِبیَلِإمَّ 1(！ِإنَّاهََدیْنَاُهالسَّ

ماواِتَواالَرَضَومابَینَُهماالِعبیَن ُهْمُسبُلَنَا-！َوماَخلَقنَاالسَّ 2(！َوالَِّذیَنجَاهَُدواِفینَالَنَْهِدیَنَّ

اهَافََألَْهَمَهاُفُجوَرهَاَوتَْقَواهَا اَکُفوًرا-！َونَْفٍسَوَماَسوَّ کًِراَوِإمَّ اشا ِبیَلِإمَّ 3(！ِإنَّاهََدیْنَاُهالسَّ

اهَافََألَْهَمَهاُفُجوَرهَاَوتَْقَواهَا ُهْمُسبُلَنَا-！َونَْفٍسَوَماَسوَّ 4(！َوالَِّذیَنجَاهَُدواِفینَالَنَْهِدیَنَّ

مبنای سخن منکران معاد در خصوص نفی عالم ابدی، کدام است و آنان تنها عامل نابودی خود را چه می دانند؟- ۵۳

هُر 2(！مالَُهمبِذلَِكِمنِعلمٍ-！مایُهلُِکناااِّلالدَّ  هُر 1(！لَوکانوایَعلَمون-！مایُهلُِکناااِّلالدَّ

نیا 4(！لَوکانوایَعلَمون-！ماِهَیااِّلحَیاتُنَاالدُّ  نیا 3(！مالَُهمبِذلَِكِمنِعلمٍ-！ماِهَیااِّلحَیاتُنَاالدُّ

توکل کنندۀ اهل معرفت در صورت انجام وظیفه، در مورد نتیجۀ کار چه اعتقادی دارد و این عقیده برای اهل همت، تعقل و پشتکار چه ثمراتی - ۵۴

خواهد داشت؟

گاهنباشد.-بهاوکمکمیکندواورابهآیندهامیدوارمیگرداند. 1(بهمصلحتاوست،گرچهخودبدانمصلحتآ

گاهنباشد.-بافکرواندیشهبهترینراهممکنراانتخابمیکند. 2(بهمصلحتاوست،گرچهخودبدانمصلحتآ

3(خدایحکیمجهانراادارهمیکندوارادۀانساندرکناراوست.-بهاوکمکمیکندواورابهآیندهامیدوارمیگرداند.

4(خدایحکیمجهانراادارهمیکندوارادۀانساندرکناراوست.-بافکرواندیشهبهترینراهممکنراانتخابمیکند.

هشدار قرآن کریم به هنگام ！اََفِان ماَت اَو ُقِتَل چیست؟- ۵۵

2(بازگشتبهگذشتۀجاهلی  1(سپاسگزاریواقعیازنعمترسالت

4(همراهیباپیامبرانواصالحفرهنگجامعه 3(پندگرفتنازتاریخاسالموجامعۀاسالمی

پیام کدام آیۀ شریفه، بیانگر این مطلب است که: »انسان به تدریج به درجاتی از بصیرت و روشن بینی می رسد که می تواند در مراحل سخت و پیچیده، - ۵۶

حق را از باطل تشخیص دهد و گرفتار باطل نشود«؟

ُمستَقیٌم 2(！اَِناعبُدونیهذاِصراٌطٌ  ُمبیٌن یطاَناِنَُّهلَُکمَعُدوٌّ 1(！اَلَماَعَهداِلَیُکمیابَنیآَدَماَنالتَعبُُدواالشَّ

َولََیکونًاِمَنالّصاِغریَن 4(！َولَئِْنلَْمیَفَعْلماآُمُرُهلَُیْسَجنَنَّ  ُهمُسبُلَنا 3(！َوالَّذیَنجاهَدوافینالَنَهدیَنَّ

بوا بِآیاتِنا َسنَسَتدرُِجُهم ِمن َحیُث الیَعلَموَن َو اُمْلی لَُهم ِانَّ َکیدی مَتیٌن کدام مفهوم دریافت می شود؟- ۵۷ از آیۀ شریفۀ ！َو الَّذیَن َکذَّ

1(خداونددرسنتامالءبهکسانیکهراهباطلرابرمیگزینندمهلتوفرصتمیدهدکهازاینفرصتبراینجاتخودازظلمتهاوتاریکیاستفادهکنند.

گرازمهلتهاوامکاناتهمراهبااختیاروارادۀخودشانکهبهصورتلطفالهیجلوهگرشده،بهرهببرندمیتوانندبارگناهانراهرروزسبکترکنند. 2(انسانهاا

3(خداونددرسنتامدادبهکسانیکهراهباطلرابرمیگزینندمهلتوفرصتمیدهدکهازاینمددالهیبراینجاتخودبهرهببرندوازتاریکینجاتیابند.

4(بهآنانکهراهباطلرابرمیگزینندوباحقدشمنیمیورزندمهلتزندگیدادهمیشود،ولیآنهااینفرصتراوسیلۀغوطهورشدندرتاریکیقرارمیدهند.
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آرایه های »تشبیه - اغراق - ایهام - لّف ونشر« به ترتیب در کدام ابیات آمده است؟- ۱۴۰
برم نگارگـر  ابرویـت پیـش  و  الف( نسـخۀ چشـم 

ــکین ــّرۀ مش ــد ط ــو ش ــوش ت ــب بناگ ــا زی ب( ت

ــن ــه م ــد ک ــه دانن ــت هم ــینه چاکان محّب ج( س

د( ای قیامــت ز قیــام تــو نشــانی، برخیــز

گویمــش این چنیــن بکن صــورت قوس و مشــتری

ــه از شــام ــه از صبــح و ن ــز خبــرم نیســت ن هرگ

ــوام ــ ت ــروی  ــ اب دو  ــغ  ــ تی ــپرانداختۀ  ــ س

ــوام ــوی ت ــت دل ج ــب قام ــان در طل ــه ج ــه ب ک

4(ج-الف-ب-د 3(ج-د-الف-ب 2(د-ب-ج-الف 1(د-ج-الف-ب
در بیت »از چنگ غم خالص تمنّی کنم ز دهر/ کافغان به نای حلق چو ارغن )= نوعی ساز( درآورم« کدام آرایه های ادبی »تماماً« یافت می شود؟- ۱۴۱

2(استعاره-ایهامتناسب-حسنتعلیل-مجاز  1(استعاره-ایهام-تضاد-مجاز
4(تشخیص-تشبیه-استعاره-ایهامتناسب  3(تشخیص-ایهام-تشبیه-کنایه

در کدام بیت همۀ آرایه های »استعاره - مراعات نظیر - کنایه - تشخیص« وجود دارد؟- ۱۴۲
1(رخســـارۀســـروّیوخـــطســـبزنگاریســـت
ــوز ــ ــ ــهس ــ ــ ــدب ــ ــ ــیبگری ــ ــ ــربینوای ــ ــ گ 2(ا
3(بـــرحدیـــثمـــنوحســـِنتـــونیفزایـــدکـــس
4(جهانـــــیســـــرخوشازافســـــانهاوســـــت

ــرآورد کبـ ــا ــرازخـ ــهسـ ــنبلکـ ــهوسـ ــراللـ هـ
تیـــــــرهروز و خواننـــــــدش نگونبخـــــــت
حـــدهمیـــناســـتســـخندانیوزیبایـــیرا
ــانهدارد ــ ــ ــ ــنافس ــ ــ ــ ــونیدرای ــ ــ ــ ــهافس ــ ــ ــ چ

آرایه های منظومۀ »شب خرداد به آرامی یک مرثیه از روی سر ثانیه ها می گذرد / و نسیمی خنک از حاشیۀ سبز پتو خواب مرا می روبد / بوی هجرت - ۱۴۳

می آید / بالش من پر آواز پر چلچله هاست« کدام است؟

2(استعارۀمصّرحه-مجاز-جناستام-تشخیص 1(تشبیه-جناستام-حسآمیزی-کنایه
4(جناسناقص-مجاز-حسآمیزی-حسنتعلیل 3(تشبیه-استعارۀمکنّیه-کنایه-جناسناقص

قافیۀ همۀ ابیات، نادرست است؛ به جز  .- ۱۴۴
ــد ــ ــودرنوحهانـ ــ ــرتـ ــ ــوحازمکـ ــ ــومنـ ــ 1(قـ
ُخلـــد بـــاغ از بُـــدی شـــاهی یکـــی تـــو )2
ازدریــــــایحــــــق 3(ســــــربرآوردنــــــد
ــت ــ ــبتاخـ ــ ــیاواسـ ــ ــدرپـ ــ ــهریارانـ ــ 4(شـ

وســـــــینهشرحهشـــــــرحهاند کبـــــــاب دل
ــرد ــ ــدبُـ ــ ــاُخلـ ــ ــراتـ ــ ــماومـ ــ ــونگرفتـ ــ چـ
کـــــهبگیـــــرایشـــــیخســـــوزنهایحـــــق
تــــــــاکــــــــهاورادربیابانــــــــیبیافــــــــت

»قاعده ساخت قافیه« در کدام گزینه متفاوت است؟- ۱۴۵

ــد ــنکردهانـ ــهدیـ ــحقلعـ ــهفتـ ــوارانیکـ 1(شهسـ
2(مســـــتزیـــــربـــــارمحمـــــلمـــــیرود
ــرا ــدمـ ــاننمیباشـ ــبودربـ ــردهداروحاجـ 3(پـ
ـــد؟ ـــاگردی ـــمره ـــارازکف ـــنی ـــهدام ـــدک ـــهش 4(چ

التمـــاسهّمـــتازدلهـــایمســـکینکردهانـــد
پـــــایکوبـــــانســـــویمنـــــزلمـــــیرود
ــرا ــدمـ ــاننمیباشـ ــهبیمهمـ ــونآیینـ ــهچـ خانـ
کــــهبــــویگلنتوانــــدزگلجــــداگردیــــد

در کدام بیت هیچ اختیار شاعری به کار نرفته است؟- ۱۴۶
1(جـــــزازلـــــبلعـــــلجـــــانننوشـــــم
2(چـــوســـحرگاهزگلشـــنمـــهعّیـــارآمـــد
ــد ــاربرانـ ــورایـ ــهتـ ــیکـ ــدنباشـ ــهنومیـ 3(هلـ
ــی ــاردرگرفتـ ــهکنـ ــمنبرانرابـ ــیسـ ــوبسـ 4(تـ

ــرم ــ ــ ــ ــ ــفاونگی ــ ــ ــ ــ ــرزل ــ ــ ــ ــ ــرس ــ ــ ــ ــ غی
چـــــهبســـــینعـــــرۀمســـــتانکـــــهزگلـــــزارآمـــــد
ـــد؟ ــ ـــرداتبخوان ــ ـــهف ــ ـــهک ــ ـــدن ــ ـــروزبران ــ ـــرتام ــ گ
ــر ــ ــاردیگـ ــ ــرکنـ ــ ــابنگـ ــ ــاربگشـ ــ ــیکنـ ــ نفسـ

در بیت زیر، شاعر از کدام »اختیارات شاعری« بهره برده است؟- ۱۴۷

کبــک دری ســاق پــای در قــدح خــون زده اســت«»گویــی بــّط ســفید جامــه بــه صابــون زده اســت
2(بلندبودنهجایپایانمصراع-قلب 1(بلندتلّفظکردنمصّوتکوتاه-قلب

4(کوتاهتلّفظکردنمصّوتبلند-حذفهمزه 3(بلندتلّفظکردنمصّوتکوتاه-ابدال
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83- Nowadays people depend  on TV; in fact, they are ever more influenced by whatever they see there.

1) suddenly 2) quietly 3) increasingly 4) hopefully

84- They are hoping to  their current training workshop into a large educational center.

1) convert 2) magnify 3) reflect 4) receive

85- We do not always remember that it is a great  when everyone in our family feels all right. We should appreciate this.

1) amazement 2) identity 3) heritage 4) blessing

86- My grandparents have been together for over 50 years and they still !

1) take care 2) get along 3) keep on 4) spare no pain

87- Ever since I moved, none of my old friends have gotten in touch with me. It’s  with them, evidently.

1) easy come, easy go  2) all the same

3) out of sight, out of mind  4) birds of a feather flock together

Part B. Cloze Test

Directions: Questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) 

best fits each space. Then mark your answer sheet.

The Run For it Foundation (88)  by Albert and Grace Donner in memory of their son Felix, a victim of brain cancer who 

passed away in 1985 at the age of 11.

Begun in 1987, the foundation’s Fun Run has (89)  increased in size from almost 50 runners to just over 800 as of last 

year. Every year the foundation holds ceremonies (90)  . The first ceremony brought in about $50,000 for cancer research. 

This year organizers hope to raise even more money! As the ceremony (91)  by volunteers and supported by community 

donations, every penny raised goes directly to Children’s Hospital in support of cancer research and efforts to (92)  the lives 

of children with cancer.

88- 1) that founded 2) it founded 3) was founded 4) founded

89- 1) widely 2) patiently 3) helpfully 4) gradually

90- 1) to collect money from charitable people 2) for money from charitable people collect

3) which collects from charitable people money 4) that from them charitable people were collected money

91- 1) organizes 2) is organized 3) has organized 4) which is organized

92- 1) cure  2) identify 3) arrange 4) improve

Part C. Reading Comprehension

Directions: In this part of the test you will read two passages. Each passage is followed by four questions. Answer the questions 

by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet.

Passage (1):

All countries that send objects into space find themselves face to face with a serious problem: space junk. The “junk” includes 

parts of rockets, unwanted remaining parts from launches, dead satellites, and other manufactured items that simply stay there in 

space with no use at all. There may well be half a million pieces of dangerous waste in orbit. As you might expect, countries around 

the world are worried. Many are working on solutions to destroy the detritus.
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مفهوم کدام بیت، متفاوت است؟- ۱۷
1(قامـــتپیـــریزحرصـــتشـــدکمینـــگاهامـــل
2(حـرصویـکعالـمفضولیخـواهطاقتخـواهعجز
3(دوبـــاالمیشـــودطـــولامـــلچـــونقـــددوتـــاگـــردد
ـــت ـــدگذاش ـــوبنتوان ـــریچ ـــرصپی ـــشراهح 4(پی

ـــت ـــمپشتِپاس ـــردوعال ـــره ـــتب ـــمگردیدن ـــهخ ورن
ــن ــ ــرنتوانیافتـ ــ ــنبیپیـ ــ ــاازایـ ــ ــزجوانیهـ ــ جـ
گـــردد اژدهـــا روزگاران امتـــداد از مـــار کـــه
بیشـــتردســـتطمـــعکارازعصـــاگـــرددبلنـــد

همۀ ابیات با بیت زیر، تناسب مفهومی دارند؛ به جز  .- ۱۸
ــب ــکر رقی ــن و ش ــد از ای ــا بع ــام رض ــن و مق کــه دل بــه درد تــو خو کــرد و تــرک درمــان گفت«»م
ـــد ـــاشدی ـــرۀزیب ـــشچه ـــهروزیبیرضای ـــرک 1(ه
ــهام ــ ــایافتـ ــ ــوونمـ ــ ــانشـ ــ ــاترضـ ــ 2(درخرابـ
ــرد ــرخراضـــیکـ ــودورانچـ ــدتـ ــهبنـ ــرابـ 3(مـ
4(صبـــروتحّمـــلاســـتورضـــاچـــارهبـــاقضـــا

دمـــار بیصبـــری داغ بـــرآرد وی از بیخـــالف
ُدردمیخانـــۀقســـمتمـــیســـرجوشمـــناســـت
ـــوبســـت ـــایت ـــتهدررض ـــهسررش ـــودک ـــهس ـــیچ ول
تدبیـــرایـــنقضّیـــهبـــرونزیـــنســـهچارنیســـت

کدام بیت، با بیت زیر تقابل مفهومی دارد؟- ۱9
ــد ــ ــ ــ ــان برس ــ ــ ــ ــد بی گم ــ ــ ــ شـــــرط عقـــــل اســـــت جســـــتن از درهـــــا«»رزق هرچن
1(قانـــعازرزقپریشـــانبـــادلصدپـــارهشـــو
2(گرچـــهازآتشزبانـــیشـــمعایـــننُـــهمحفلـــم
3(دخـلوخـرجخویـشراچـونمـهبرابرهـرکهکرد
ازل روز دادهام تـــوّکل بـــا بیعـــت دســـت )4

روزیآمـــادهمیخواهـــیبـــروغمخـــوارهشـــو
ــرا ــیمانیمـ ــتپشـ ــزسرانگشـ ــیجـ ــترزقـ نیسـ
کـــمنگـــرددروزیاشهرگـــززخـــوانآفتـــاب
مـــن ز نمیآیـــد کوشـــیدن رزق بـــرای از

کدام بیت، مفهومی نظیر بیت زیر را دارد؟- ۲۰
ــه عشــق در ســامان نیســت«»در عشــق کســی قــدم نهــد کِــش جــان نیســت ــودن ب ــا جــان ب ب
گـــرجلـــوهکنـــددادنجـــانایـــنهمـــهنیســـت 1(یـــارا
2(جذبـــۀعشـــقکشـــانیدبـــهکیشـــیمـــارا
ـــانباختـــن 3(عشـــقبازیچیســـت؟ســـردرپـــایجان
4(گـــرگریـــزدعاشـــقاززاهـــدعجـــبنبـــودکـــهنیســـت

گـــرخیمـــهزنـــدملـــکجهـــاناینهمـــهنیســـت عشـــقا
کـــهزهفتـــادودومّلـــتهمـــهبیـــزارشـــدیم
ــن ــقنتوانباختـ ــرعشـ ــویدلبـ ــدرکـ ــرانـ ــاسـ بـ
ــــــــهرا ــــــــهوفرزان ــــــــردیوان ــــــــایکدگ ــــــــیب الفت

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات، تفاوت دارد؟- ۲۱
کخواهدبـــرد 1(دلشکســـتۀحافـــظبـــهخـــا
ـــفســـرکشتوســـت ـــهدردلمـــنداغزل 2(چنیـــنک
3(بـــهعشـــقرویتـــوروزیکـــهازجهـــانبـــروم
ـــش ـــرآننق ـــهب ـــهخوناب ـــوب ـــرت ـــمهج ـــدغ 4(باش

دارد بـــرجگـــر کـــه هوایـــی داغ اللـــه چـــو
بنفشـــــهزارشـــــودتربتـــــمچـــــودرگـــــذرم
گیـــاه بهجـــای گل ســـرخ بدمـــد تربتـــم ز
ــی ــ ــرگگیاهـ ــ ــدبـ ــ ــمبدمـ ــ کـ ــرخا ــ ــرازسـ ــ گـ

بیت زیر با کدام بیت، قرابت مفهومی دارد؟- ۲۲
ــت ــت نمایی و مالم ــی و انگش ــق و درویش ــی«»عش ــار جدای ــم ب ــل نکن همــه ســهل اســت تحّم
فـــراق بیـــان ســـر نـــدارد خامـــه زبـــان )1
گرپروانهسـوزدنیسـتدشـوارش 2(بـهپیـششـمعا
3(دامنـــیدارمپـــرازخـــونچـــوننگفتـــمشـــکروصـــل
ـــت ـــانگف ـــرکنع ـــهپی ـــنیدهامســـخنیخـــوشک 4(ش

وگرنـــهشـــرحدهـــمبـــاتـــوداســـتانفـــراق
کازســـوختناوراکـــهبـــربالیـــنبـــودیـــارش چـــهبـــا
درکنـــارخویشـــتندیـــدمســـزایخویـــشرا
فـــراقیـــارنـــهآنمیکنـــدکـــهبتوانگفـــت

مفهوم مقابل کدام بیت غلط است؟- ۲۳
1(کرســـیچـــهحاجـــتآنراکـــزعـــرشبرگذشتهاســـت
2(منشـــوررســـتگاریاســـتطومـــارخودحســـابان
3(چـــونرنـــگمـــیزمینـــابیـــروندویـــدبایـــد
4(نـــوشدکانهســـتیآمیختـــهاســـتبـــانیـــش

اززیـــرپـــایمنصـــورکرســـیکشـــیدبایـــد:
ــد: ــ ــ ــدبای ــ ــ ــرروزدی ــ ــ ــوده ــ ــ ــۀخ ــ ــ درروزنام
ــد: ــ ــ ــدبای ــ ــ ــمدری ــ ــ ــکراازه ــ ــ ــردۀفل ــ ــ نُهپ
چـــونخنـــدهایدهـــدرولـــبراگزیـــدبایـــد:

فناءفیاهلل
حاسبواقبلانتحاسبوا
کلاناٍءیترشحبمافیه

الدهریومانیوملکویوٌمعلیک
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کدام عبارت درست است؟- ۲۳۶

گاهیهایذهنبهحیطههایمختلفتقسیممیشود. 1(موضوعدانشمنطقبراساسنوعآ
2(آموزشوممارستدرفنمنطق،باعثپرورشقوۀخالقیتوتوسعۀدانشانسانمیشود.

3(منطقمانندسیستمهایکنترلیخودرواستکهآسیبهایموتوررانشاندادهوباعثحرکتآنمیشود.
4(درتصوریماننددرختکهامریواقعیاست،»وجودداشتن«یکویژگیاستکهدرضمنتصورموجوداست.

کدام مورد، قابلیت مغالطۀ توسل به معنای ظاهری را دارد یا براساس این مغالطه بیان شده است؟- ۲۳۷

1(دانایانمعتقدندکهشیر،دررؤیاهایصادقه،ازعلمحکایتدارد.

ــردون ــ ــاهگـ ــ ــامـ ــ ــنتـ ــ ــاهمـ ــ ــانمـ ــ تفـــــاوتاززمیـــــنتـــــاآســـــماناســـــت2(میـ

3(گفتم:فعالًکمیدستبهعصاباش.گفت:آخرعصاندارم.

آمـــدوهنـــگامدرو4(مـــزرعســـبزفلـــکدیـــدموداسمـــهنـــو ازکشـــتۀخویـــش یـــادم

گر قضایای »بعضی الف ها، ب هستند.« و »بعضی الف ها، ب نیستند.« درست باشند، دربارۀ رابطۀ »الف و ب« کدام عبارت درست است؟- ۲۳۸ ا

2(تساوییاعموموخصوصمطلقاست. 1(لزوماًعموموخصوصمنوجهاست.
4(عموموخصوصمطلقیاعموموخصوصمنوجهاست. 3(تساوییاعموموخصوصمنوجهاست.

کدام تعریف، جامع و مانع نیست؟- ۲۳9

2(پرنده:موجودیکهدرآسمانپروازمیکند.  1(حیوان:موجودجانداردارایحواس.
4(فعل:کلمهایکهانجامکارییاوقوعحالتیرامیرساند. 3(اسب:حیوانچهارپاکهعلفخواراست.

کدام استدالل تمثیلی است؟- ۲۴۰

گردریکجابماند،میگندد. 1(انسانبایدزیادسیروسیاحتکند؛زیراآبا
2(انسانکهزیادسفرکند،تجربهاشبیشترمیشود؛پسبایدبهسیروسیاحتبپردازم.

3(انسانمانندهمۀموجوداتزندهبهغذانیازداردوبایدتغذیۀمناسبوکافیداشتهباشد.
4(منانسانهستموهرانسانیبههوایسالمنیازدارد؛منهمماننددیگرانبههوایسالمنیازمندم.

کدام قضیه شخصیه است؟- ۲۴۱

2(زاغگورکندنرابهقابیلآموخت.  1(زاغکیقالبپنیریدید.
4(زاغمیخواستراهرفتنکبکرابیاموزد.  3(زاغبرعکسغازمیشود.

گر از قضیۀ »برخی از ثروتمندان متکّبر نیستند«، نتیجه بگیریم که »برخی از متکّبران ثروتمند نیستند«، کدام عبارت درست است؟- ۲۴۲ ا

2(دچارقیاسنامعتبرشدهایم.  1(استداللمادوریاست.
4(باتوجهبهواقعیت،استداللیمعتبرانجامدادهایم.  3(دچارایهامانعکاسشدهایم.

کدام یک از قیاس های زیر معتبر است؟- ۲۴۳

هیچب،جنیست. 2(هرالف،باست.هیچالف،جنیست بعضید،باست. 1(هرج،داست.هرج،باست
بعضیالف،جنیست. 4(هیچالف،بنیست.بعضیج،باست بعضیج،الفاست. 3(هیچج،دنیست.بعضید،الفاست

از قضیۀ »این موجود یا انسان است یا غیرحیوان«، درستی کدام قضیه را می توان فهمید؟- ۲۴۴

4(بعضیانسانها،غیرحیواننیستند. 3(بعضیغیرحیوانها،انسانهستند. 2(بعضیانسانها،غیرحیوانهستند. 1(هیچغیرانسانی،حیواننیست.
کدام مورد تفاوت اساسی فلسفه را با سایر علوم نشان می دهد؟- ۲۴۵

4(استفادهازروشعقلی 3(حیرتدربرابرهستی 2(موضوعومسائلآن 1(ارائۀدیدگاههایکلی
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  ِاقرأ النّص الّتالي ثّم أجب عن األسئلة )۳۶ - ۴۲( بما یناسب النّص:

إذا َعزمنا أن نجعل إرادتَنا قویًّة فإّن الّتخیُّل، و إن کان صعبًا بعض األحیان ولکنّه وسیلة فّعالة في سبیل تحقُّق ذلك، فعلی سبیل المثال إذا استطاع 

اإلنساُن أن یَتخّیل أنّه علی ساحل البحر یَستریح، فإّن هذا یُقّلل ما فیه من االضطراب!

کذلك في هذا المجال تُمکن االستفادُة من األخطاء و غفرانها ولکن بالّشکل الصحیح؛ فلهذا یمکن اإلغماض عنها بعَض األحیان لیعود إلی العمل من 

جدید بإرادة أقوی! 

د أّن العادات الجّیدة تُقّوي العزیمَة إن کانت منتظمة و لو کانت صغیرة؛ و العامُل اآلخر هو تعیین الجائزة بعد القیام بالعمل بشرط صّحته و ُحسن  و یؤکَّ

عمله؛ ألنّه من جهة یُسّبب أّن الّشخص یَنسی الّتَعب و الجهد الّذي بذله عند القیام به و من جهة اُخری تشجیع له علی العمل!

أّي موضوع لم یُذکر في النّص:- ۳۶

2(فائدةاإلغماضعنبعضاألخطاء!  1(أثرالعاداتالحسنةفياإلنسان!
4(تعلیماآلخرینوأثرهفيسبیلالحصولعلیالّنجاح! 3(تأثیرقّوةالخیالفيإیجادالطمأنینةلإلنسان!

عّین الصحیح:- ۳۷

1(إذاکانتلدیاإلنسانإرادةقویّةفإنّهالیلتفتإلیاألمورالّصغیرةورعایةالّنظمفیها!
2(إّنرعایةالترتیبواجتنابالتفریقتَرفعشخصّیةاإلنسانفيمجالاإلرادة!

3(علیناأننغفرکّلأخطائناونَنسیآالمهاحّتینقومبالعملمنجدید!
4(تعیینالجائزةأهّموسیلةللحصولعلیإرادةقویّة!

عّین الخطأ:- ۳۸

2(إّناإلرادةالقویّةالتحصلباّتخاذطریقةواحدةوعملواحد! قاإلرادةالقویّة! 1(تقویةالخیالتکفيالّناَسفيسبیلتحقُّ
4(الیستطیعالّناسکّلهمأنیتخّیلواأموًراوحاالتتُقّللمنشّدةاضطرابهم! قمانریده! رتحقُّ 3(مناألدواتالمفیدةللحصولعلیإرادةقویّةهوتصوُّ

عّین الصحیح للفراغ: للحصول علی اإلرادة القویّة یجب  - ۳9

2(أننعملأعمااًلجدیدةفيحیاتنا!  1(أننُقّويقّوةخیالنا!
4(أاّلنشتّدعلیالنفسبلنّتخذسبیلالرأفةعلیها! 3(أننأخذالجوائزبعدالقیامباألعمال!

  عّین الخطأ في اإلعراب و التحلیل الصرفي )۴۲-۴۰(:

»یتخّیل«:- ۴۰

/معفاعلهجملٌةفعلیة 1(مضارع-للمفردالغائب-مزیدثالثي)لهحرفانزائدان(-متعدٍّ
2(فعلمضارع-مزیدثالثي)ماضیه»خّیل«منبابتفعیل(/فعلوفاعٌل،والجملةفعلیة

3(فعلمضارع-للمفردالمذکرالغائب-مزیدثالثي)منبابتفّعل(/فعلوفاعٌل،والجملةفعلیة
4(مضارع-للغائب-مزیدثالثي)ماضیه»تخّیل«منبابتفّعل(-معلوم/معفاعلهجملٌةفعلیة

»یُسبِّب«: - ۴۱

-معلوم/معفاعلهجملٌةفعلیة 1(فعلمزیدثالثي)بحرفزائدواحد(-متعدٍّ
-معلوم/فعلومعفاعلهجملٌةفعلیةوخبر»أّن« 2(مزیدثالثي)منبابتفعیل(-متعدٍّ

3(مضارع-للمفردالمذّکرالغائب-مزیدثالثي)منبابتفّعل(-الزم/معفاعلهجملٌةفعلیة
4(فعلمضارع-مزیدثالثي)لهحرفواحدزائدمنبابتفعیل(/الجملةفعلیةوخبرلحرف»أّن«المشبهةبالفعل

»أقوی«: - ۴۲

1(اسم-مفردمذّکر-اسمتفضیل)حروفهاألصلیة:»قوي«(/صفةللموصوف»إرادة«
2(مفردمذّکر-اسمتفضیل)علیوزنأفعل(-نکرة/مضافإلیهللمضاف»إرادة«

3(مفردمذّکر-اسمتفضیل-نکرة/مجروربالتبعیةللموصوف»إرادة«
4(اسم-مفردمذّکر-اسمتفضیل)فعلهمجردثالثي(/إعرابهمجرور
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وزن مصراع زیر با کدام مصراع، یکسان است؟- ۱۵۴
»گر خون من ز شیشه بریزد به جام او«

ــــــــد ــــــــایشندی ــــــــچگش ــــــــتهامهی 1(کارفروبس
ــاه ــررخمـ ــتبـ ــهبسـ ــارضاواللـ ــرمعـ 3(زشـ

2(هیـــچمـــرِغدلـــیازحلقـــۀزلـــفتـــونجســـت
گاهیـــشزراحـــتعّشـــاقخســـتهنیســـت 4(آ

در همۀ ابیات هر دو اختیار »وزنی و زبانی« وجود دارد، به جز:- ۱۵۵
1(گـــرهبـــهبـــادمـــزنگرچـــهبـــرمـــرادرود
2(حافــــظارآبحیــــاتازلــــیمیخواهــــی
3(مســـتمکـــنآنچنـــانکـــهندانـــمزبیخـــودی
4(زنهــــارازآنعبــــارتشــــیریندلفریــــب

ـــت ـــلیمانگف ـــاس ـــادب ـــلب ـــهمث ـــخنب ـــنس ـــهای ک
کدرخلـــوتدرویشـــاناســـت منبعـــشخـــا
رفـــت کـــدام آمـــد کـــه خیـــال عرصـــۀ در
ــت ــکرگرفـ ــخندرشـ ــوسـ ــتۀتـ ــهپسـ ــیکـ گویـ

بیت زیر فاقد کدام »اختیار شاعری« است؟- ۱۵۶
ــــت ــــد نیس ــــو باش ــــایۀ ت ــــه در س ــــر ک روز او را بـــــــه آفتـــــــاب نیـــــــاز«»ه

2(حذفهمزه  1(ابدال
4(بلندتلفظکردنمصوتکوتاه  3(بلندبودنهجایپایانمصراع

کدام بیت را »نمی توان« به دو صورت تقسیم بندی هجایی کرد؟- ۱۵۷
ــرآمـــد ــهمهـ ــهبیمهریـــشبـ ــاهمـ ــپهربـ 1(سـ
ــد ــ ــینهنمیگنجـ ــ ــراودرسـ ــ ــۀمهـ ــ 2(گنجینـ
ــاش ــنبـ ــدۀآنزهرهجبیـ ــروبنـ ــهبـ 3(ایخواجـ
ــدهدادم ــویدیـ ــشازجـ ــهآبـ ــیکـ ــاخگلـ 4(شـ

هنـــوزبـــامـــنبیـــدلتـــوبـــرســـرکینـــی
کاشـــانهبدیـــنتنگـــییکبـــارهخـــراباولـــی
بـــاش صدرنشـــین درش ک خـــا بندگـــی در
ــواری ــزارخـ ــدهـ ــاصـ ــردبـ ــتنکـ دورمزخویشـ

کدام بیت فاقد وزن دوری )همسان دو لختی( است؟- ۱۵۸
ـــم کش ـــهدرکشا ـــاهم ـــدیب ـــنآم ـــهگلش ـــوب ـــات 1(ت
2(دروادیمحّبــــتدانــــیچــــهکارکــــردم
ــم ــدردلتنگـ ــهزدانـ ــتخیمـ ــلغمـ ــاخیـ 3(تـ
4(ایکعبـــــۀمقصـــــودمویقبلـــــۀآمالـــــم

ــم ــانآتشـ ــهمیـ ــنبـ ــارگلمـ ــودرکنـ ــهتـ وهکـ
فتـــادم پـــا ز آخـــر دویـــدم ســـر بـــه اّول
جنگـــم بـــه دیـــوار و در بـــا تنگدلـــی از
حالـــم بدیـــن مگـــذار روزم بدیـــن مپســـند

وزن کدام مصراع در مقابل آن غلط آمده است؟- ۱۵9
1(رازهمــــهکــــردافشــــاننمــــودهرخزیبــــا
2(نشســـتمازســـرزلفـــشولـــیبـــهروزســـیاهی
ـــدهای ـــانش ـــختپریش ـــیهس ـــفس ـــبایزل 3(امش
ــوردهای ــیخـ ــاغرمـ ــبسـ ــترقیـ 4(دوشزدسـ

)مفعولمفاعیلمفاعیلفعولن(
)مفاعلنفعالتنمفاعلنفعالتن(
)فاعالتنفعالتنفعالتنفعلن(
)مفتعلنفاعلنمفتعلنفاعلن(

با توّجه به عروض و قافیه کدام گزینه، در مورد رباعی زیر غلط ذکر شده است؟- ۱۶۰
ــز ــوش تی ــوش خ ــد خ ــو ش ــول گل چ ــازار قب »ب
مریــز خیــره  قدمــش  آب  کــه  گفــت  گل 

گفتــم کــه بــه بــاغ درشــو ای دلبــر خیــز
مـــا دســـت گالبگـــر گرفتیـــم و گریـــز«

2(دربیتاّولازاختیارشاعریابدالاستفادهشدهاست. 1(ابیاترامیتوانبهدوصورتدستهبندیهجاییکرد.
4(قافیۀرباعیبراساسقاعده»2«آمدهاستوحرفروی»ز«است. 3(دربیتدومشاعردوبارمصوتکوتاهرابلندتلفظکردهاست.

مفهوم کدام بیت با بیت زیر، یکسان است؟- ۱۶۱
»ایــن کــه گاهــی مــی زدم بــر آب و آتــش خویش را
1(کاشچـــونشـــمعهمـــهســـرشـــوداعضـــایکلیـــم
2(وصـــلجانـــانقســـمتاهـــلهـــوسشـــدایدریـــغ
3(تـــاگشـــودمدیـــدۀروشـــندرایـــنظلمتســـرا
4(قســمتماچونکمانازســهمخودخمیازهایاست

روشــنی در کار مــردم بــود مقصــودم چــو شــمع«
تـــاسراســـربـــهرهعشـــقتـــوبـــربـــادرود
گلنصیـــبدســـتگلچیـــناســـتگویـــینیســـتهســـت
ـــمع ـــوش ـــزارمهمچ ـــمن ـــدجس ـــکوآهش ـــرجاش خ
هرچـــهداریـــمازبـــرایدیگـــرانداریـــممـــا
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عبارت های زیر به ترتیب با کدام عنوان ارتباط دارد؟- ۶۵
- سرمایه ها و استعداد های مختلفی که در وجود انسان قرار دارد.

- نشان دادن قدرت خداوند به صورت محسوس تر
- سرانگشتان انسان را نیز همان گونه  که بوده مجدداً خلق می کنیم.

2(ضرورتمعاد-نظاممرگوزندگیدرطبیعت-زندهشدنمردگان 1(معادالزمۀحکمتالهی-پیدایشنخستینانسان-زندهشدنمردگان
4(ضرورتمعاد-نظاممرگوزندگیدرطبیعت-اثباتقدرتالهی 3(معادالزمۀحکمتالهی-زندهشدنمردگان-اثباتقدرتالهی

گر به دنیا بازگردیم، عمل صالح انجام می دهیم« و سخن فرشتگان - ۶۶ پاسخ قطعی خداوند به کسانی که در رستاخیز می گویند: »ما را از دوزخ بیرون بر که ا
نگهبان جهنّم در پاسخ به درخواست تخفیف اهل جهنّم به ترتیب چیست؟

گربهدنیابازگردیدهمانراهگذشتهرادرپیشمیگیرید.-مگرعمرکافیبهشماندادیمتاهرکسمیخواستبهراهراستآید؟ 1(مامیدانیمکها
گربهدنیابازگردیدهمانراهگذشتهرادرپیشمیگیرید.-مگرپیامبرانبرایشمادالیلروشنینیاوردند؟ 2(مامیدانیمکها

3(هرگز!اینسخنیاستکهگناهکارانمیگویند.-مگرعمرکافیبهشماندادیمتاهرکسمیخواستبهراهراستآید؟
4(هرگز!اینسخنیاستکهگناهکارانمیگویند.-مگرپیامبرانبرایشمادالیلروشنینیاوردند؟

َر ناظر بر کدام عالم است و آثار »ماتأّخر« به چه معناست؟- ۶۷ َم َو َأخَّ ُؤا اإْلِنَْساُن یَْومَئٍِذ بَِما َقدَّ آیۀ شریفۀ ！یُنَبَّ
1(برزخ-بااینکهفردازدنیارفته،پروندۀعملشهمچنانگشودهاست.

2(قیامت-بااینکهفردازدنیارفته،پروندۀعملشهمچنانگشودهاست.
3(برزخ-ایناعمالوآثاردنیاییآن،پیشازمرگدرپروندۀاعمالفردثبتشدهاست.

4(قیامت-ایناعمالوآثاردنیاییآن،پیشازمرگدرپروندۀاعمالفردثبتشدهاست.
نمونه ای از قائل نبودن حق مالکیت برای زن در قرون وسطی کدام است و چه رفتاری سبب سست شدن ارتباط شخصی و پیوستۀ انسان با خدا و واسطه - ۶۸

قرار گرفتن کشیشان میان خدا و بندگان او گردید؟
1(تولددختردرخانوادهسرافکندگیآنخانوادهرابهدنبالداشت.-کفرتلّقیکردنمخالفتباعقایدرهبرانکلیسادرموضوعاتعلمی

2(تولددختردرخانوادهسرافکندگیآنخانوادهرابهدنبالداشت.-اعترافبهگناهنزدکشیشوتخصیصعبادتبهروزمعینیدرهفته
3(زنبایدنامخانوادگیاشرابهنامخانوادگیشوهرشتغییرمیداد.-کفرتلّقیکردنمخالفتباعقایدرهبرانکلیسادرموضوعاتعلمی

4(زنبایدنامخانوادگیاشرابهنامخانوادگیشوهرشتغییرمیداد.-اعترافبهگناهنزدکشیشوتخصیصعبادتبهروزمعینیدرهفته
سفارش حضرت عیسی)ع( به حواریّون خود چه بود و این فرمان با کدام حدیث امام علی)ع( هم آوایی دارد؟- ۶9

1(حتیفکرزنارانیزبهخاطرنیاورید.-»َمنَکُثَرِفکُرُهِفیالمعاصیَدَعتُهاِلَیها«
نیَموُتبِاآلجاِل« کثَُرِممَّ نوِبأَ 2(حتیفکرزنارانیزبهخاطرنیاورید.-»َمنیَموُتبِالذُّ

3(زنانکنیدوبهآننزدیکنشوید.-»َمنَکُثَرِفکُرُهِفیالمعاصیَدَعتُهاِلَیها«
نیَموُتبِاآلجاِل« کثَُرِممَّ نوِبأَ 4(زنانکنیدوبهآننزدیکنشوید.-»َمنیَموُتبِالذُّ

کدام مورد بیانگر یکی از عناصر اصلی برنامۀ پیامبر گرامی اسالم)ص( برای تبیین جایگاه خانواده است و گرایش مردم به اسالم چه ثمره ای برای زنان داشت؟- ۷۰
2(حفظمحیطجامعهازفسادوبیبندوباری-توجهبهمقامومنزلتزن 1(احیایارزشهایاصیلزن-توجهبهمقامومنزلتزن

4(حفظمحیطجامعهازفسادوبیبندوباری-رسمیتیافتنجایگاهمادری 3(احیایارزشهایاصیلزن-رسمیتیافتنجایگاهمادری
کرم)ص( برای حفظ دین، چه توصیه ای به افراد فرموده اند؟- ۷۱ پیامبر ا

2(ازدواجوپرواازخداوند 1(توجهکردنبهافزایشثوابنمازباازدواج
4(توجهبهکورشدنناشیازعالقه  3(اخالقنیکووزیادیعفاف

یکی از پندارهای باطلی که سبب به تأخیر انداختن ازدواج می شود، کدام است و نمونه ای از پیامدهای منفی آن چیست؟- ۷۲
کیدبرکاراقتصادیبیشازنقشمادری-افزایشفشارهایروحیوروانی 2(تأ 1(فراهمشدنهمۀامکاناتزندگی-افزایشفشارهایروحیوروانی

4(فراهمشدنهمۀامکاناتزندگی-پرواپیشگیوهوسرانی کیدبرکاراقتصادیبیشازنقشمادری-پرواپیشگیوهوسرانی 3(تأ
ضعیف شدن عفاف در روح انسان چه نتیجه ای دارد و در کالم امام صادق)ع( پوشیدن لباس نازک و بدن نما، نشانۀ چیست؟- ۷۳

2(تغییردرآراستگیوحرکتبهسویخودنمایی-انجامگناهوجنگباخدا 1(تغییردرآراستگیوحرکتبهسویخودنمایی-سستیوضعفدینداری
4(جلوهگرشدنروحوحرکتبهسویشخصیتمتفاوت-انجامگناهوجنگباخدا 3(جلوهگرشدنروحوحرکتبهسویشخصیتمتفاوت-سستیوضعفدینداری
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کدام عبارت را می توان بیانگر نظر مالصدرا دانست؟- ۲۵9

گون،انعکاسیازدامنۀوجودیموجوداتهستند. 1(ماهیاتگونا
2(نقصوجودموجودات،درنهایتبهامکانذاتیآن هابازمی گردد.

3(موجودیکهوجودبرایذاتاوضرورتداشتهباشد،واجب الوجودوغنی بالذاتاست.
4(باتوجهبهاین کهاصلهستیموجوداتیکیاست،هیچموجودیحجابهستیحقنیست.

کدام مورد دربارۀ »علیت« درست است؟- ۲۶۰

2(توالیمیانبعضیحوادث،ازآنناشیمی شود. 1(حکمذهنازتوالیمیاندوحادثهاست.
4(رابطه ایاستکهمیانهمۀحوادثمتوالیبرقراراست. 3(برایایجادوپیشرفتعلموضعشدهاست.

هر یک از تعاریف زیر در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟- ۲۶۱

ب( در اثر تحریک اندام های حسی به وجود می آید. الف( هر چیزی است که گیرنده های حسی را تحریک می کند. 

4(محرک-احساس 3(احساس-توجه 2(محرک-توجه 1(احساس-محرک
در چه صورتی رد های حسی ذخیره شده در حافظۀ حسی فرصت انتقال به حافظۀ کوتاه مدت را پیدا نمی کنند؟- ۲۶۲

4(عدمبازگوییمطالب 3(عدمتمرینمناسب 2(عدمتوجهبهاطالعات 1(عدمتکراراطالعات
کدام عبارت زیر در مورد دوقلوها صحیح است؟- ۲۶۳

2(مهدیومحمدنمیتوانندناهمسانباشند. 1(راضیهورامینقطعاًهمسانهستند.
4(سمانهوسعیدویژگیهایوراثتییکساندارند. 3(ساراوسحرمیتوانندازیکتخمکباشند.

به ترتیب در دورۀ دبستان و ۸ ماهگی کدام رفتار های اجتماعی در کودکان، بروز می یابد؟- ۲۶۴

4(بازیگروهی-لبخنداجتماعی 3(بازیموازی-ترسازغریبهها 2(بازیگروهی-ترسازغریبهها 1(بازیموازی-لبخنداجتماعی
دانش آموزی در درس عربی مشکل داشت، بنابراین تصمیم گرفت با تمرین مکرر مشکل خود را بر طرف کند، سپس نمرات قبل از تمرین و نمرات بعد - ۲۶۵

از آن را با یکدیگر مقایسه کرد، به ترتیب بگویید دانش آموز کدام مراحل حل  مسئله را به کار گرفته است؟

2(انتخابراهحلجایگزین-ارزیابیراهحل 1(ارزیابیراهحل-بهکارگیریراهحلمناسب
4(بهکارگیریراهحلمناسب-ارزیابیراهحل 3(بهکارگیریراهحلمناسب-انتخابراهحلجایگزین

دغدغۀ تصمیم گیرندگان چیست؟- ۲۶۶

2(انتخاببهتریناولویت  1(بهکارگیریروشهایموفقوکارآمد
4(انتخابراهیبرایرسیدنبههدف  3(انتخاببهترینراهحل

»احساس ناتوانی«، »عدم حمایت اجتماعی« و »بی ارزشی«، به ترتیب جزء کدام یک از عوامل شکل گیری باور های غلط هستند؟- ۲۶۷

4(بیرونی-فردی-بیرونی 3(فردی-فردی-بیرونی 2(بیرونی-بیرونی-فردی 1(فردی-بیرونی-فردی
امید به دلیل ورشکستگی شغلی، کار کردن را رها کرده و تمام اوقات خود را به خوابیدن و تنهایی می گذراند. سعید نیز بدون تالش منتظر است که - ۲۶۸

شانس با او یار شود و از طریق قرعه کشی پول زیادی را به  دست آورد. به ترتیب بگویید شیوۀ مقابلۀ امید و سعید چه نام دارد؟

2(درانتظارمعجزهبودن-منفعلبودن 1(منفعلبودن-رفتارتکانشیبدونتأمل
4(درانتظارمعجزهبودن-رفتارتکانشیبدونتأمل 3(منفعلبودن-درانتظارمعجزهبودن

حافظۀ کوتاه مدت در کدام موقعیت به حافظۀ بلندمدت تبدیل می شود؟- ۲۶9

4(دردسترسحافظهقرارگیرد. 3(تمرینوتکرارشود. 2(از9عنصرتجاوزنکند. 1(موردتوجهقرارگیرد.
سعید که رئیس یک کارخانۀ موادغذایی است با استفاده از مهندسی معکوس، نتوانست محصول جدید خود را تولید کند، نگین برای انتخاب لباس - ۲۷۰

مورد نظر خود از بین لباس های مختلف، نتوانست آنچه را که می خواهد انتخاب کند. به ترتیب سعید و نگین با چه پیامدی روبه  رو خواهند شد؟

کامی 4(تعارض-نا کامی کامی-نا 3(نا 2(تعارض-تعارض کامی-تعارض 1(نا
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philosophy his profession  (91)   his father wanted him not to do so. Galileo then began to prepare himself to teach Aristotelian 

philosophy and mathematics, and several of his class presentations have  (92)   to the present day. In 1585, Galileo left the univer-

sity without having obtained a degree, and for several years he gave private lessons in the mathematical subjects in Florence and Siena. 

88- 1) to live  2) had lived  3) living there  4) that lived there 

89- 1) the university   2) was the university 

3) the university it was   4) that it was the university 

90- 1) based on  2) interested in  3) confident about  4) ashamed of

91- 1) although  2) unless  3) whether  4) since

92- 1) improved 2) informed  3) stayed  4) generalized

Part C. Reading Comprehension

Directions: In this part of the test you will read two passages. Each passage is followed by four questions. Answer the questions 

by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet.

Passage (1):

Protein plays a very important role in a successful health, beauty, and anti-aging program. It is the basic material of life. In fact, 

the word protein comes from an ancient Greek word meaning “of first importance.”

The body could not grow or function without it. As protein is digested, it breaks down into amino acids, which are then used by 

the cells to repair themselves. Since the human body can manufacture only 11 of the 20 amino acids that are essential for life, the 

remaining 9 must be provided through the intake of dietary protein. 

Without enough protein, our bodies enter into a fast aging mode. Our muscles, organs, bones, cartilage, skin, and the antibodies 

that protect us from disease are all made of protein. Even the enzymes that take part in essential chemical reactions in the body – from 

digestion to building cells – are made of protein. If your cells do not have complete access to all the essential amino acids, cellular 

repair will be incomplete and also much slower. 

It’s important to note that protein cannot be stored in our bodies; therefore, we need to have a good source of quality protein 

at each meal for optimum health and cellular repair. 

93- What aspect of protein does the passage mainly discuss?

1) What it does  2) What it is made up of  3) How it is produced  4) Where it can be found 

94- Which of the following is TRUE about the origin of the word “protein”?

1) It is related to words meaning health, beauty, and anti-aging.

2) The actual word which it originally comes from means something that matches the importance of protein for the human body. 

3) It comes from a word in the English language which has a similar meaning to a word in Greek meaning “of first importance”. 

4) It goes back to a word in the Greek language which was invented when the role of protein in protecting our health was first 

discovered. 

95- Which of the following is NOT true about protein, according to the passage?

1) It is the source of amino acids that human cells need to repair themselves. 

2) What the human body uses to protect itself against illnesses is made of protein. 

3) The source of all the amino acids that the human body needs to function properly is the protein we consume. 

4) In order to repair themselves, our cells require a number of amino acids some of which are provided through the intake of 

dietary protein. 
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عّین الخطأ:- ۱۷۰

1(التظّنأنّكستُنَسیفيیوممناألیّام،:گمانمکنکه]تو[روزیازروزهافراموشخواهیشد،
گرکارخوبانجامدهینامتجاویدانمیشود، 2(فإنتعملالحسناتیبقاِسمكدائًما،:ا

3(ویحّباللّهأننعاملالّناَسبخلقحسن،:وخداونددوستداردکهبامردمباُخلقنیکورفتارکنیم،
4(واألنبیاءیوصونبذلك،فعلینااالستماعإلیوصّیتهم!:وپیامبرانبهآنسفارشمیکنند،پسگوشدادنبهتوصیۀآنهابرماواجباست!

عّین الخطأ:- ۱۷۱

1(إّنالقرآنقدحّذرالّناسمنوساوسإبلیس،:قطعاًقرآناستکهمردمراازوسوسۀابلیسبازداشتهاست،
2(فإنّهأّولشخصعصیربّهواستکبر،:چهاواولینشخصیاستکهازپروردگارخودسرپیچیکردواستکبارورزید،

3(فعلیناأننعتبربماعملاللّهبه،:پسبرماالزماستکهازآنچهخدابااوکردعبرتبگیریم،
4(فهوأصبحمطروًدابعدأنفتنهربّه!:چهاوپسازاینکهپروردگارشاوراآزمود،راندهشد!

»فروخوردن خشم از ویژگی های مؤمن واقعی است، زیرا مؤمنان همواره بر خشم خود غلبه می کنند!«:- ۱۷۲

1(التغّلبعلیالغضبخصیصةمنخصائصالمؤمنینالحقیقّیینألنّهمیتغّلبوندائًماعلیالغضب!
2(منصفاتالمؤمنالحقیقّيالتغّلبعلیغضبه،ألنّهیتغّلبالمؤمنونعلیغضبهمدائًما!
3(منخصائصالمؤمنینالحقیقّیینکظمالغیظ،ألنّهاالخصیصةالدائمّیةللمؤمنالحقیقّي!

4(کظمالغیظمنصفاتالمؤمنالحقیقّي،ألّنالمؤمنینیتغّلبونعلیغیظهمدائًما!
عّین الّصحیح للفراغات:- ۱۷۳

کثار في استخدام المبیدات الّزراعّیة و إیجاد النّفایات الّصناعّیة سُیوِجد َخلاًل في نظام الطّبیعة و هذا أمر لن یؤّدي إلی شيء إاّل تخریبها و اختالل توازنها!« »اإل

» در به کارگیری آفت کش های کشاورزی و به وجود آوردن زباله های صنعتی، خللی را در نظام طبیعت  و این موضوعی است که به چیزی 

جز تخریب آن و اختالل تعادلش  !«

2(افزودن/موجودخواهدشد/منجرنخواهدشد 1(افراط/بهوجودخواهدآورد/منجرنمیشود
4(افزایشیافتن/پدیدارخواهدشد/نخواهدانجامید 3(زیادهروی/پدیدخواهدآورد/منجرنخواهدشد

عّین غیر المناسب في المفهوم:- ۱۷۴

1(تركالّذنبأهونمنطلبالّتوبة:عالجواقعهقبلازوقوعبایدکرد!
2(إّنالمرءمخبوءتحتلسانه:چودربستهباشدچهداندکسی/کهگوهرفروشاستیاپیلهور!

3(منطمعبالکثیرلمیحصلعلیالقلیل:طمعرانبایدکهچندانکنی/کهصاحبکرمراپشیمانکنی!
:تامردسخننگفتهباشد/عیبوهنرشنهفتهباشد! ودلَّ 4(خیرالکالمماقلَّ

 عّین الّصحیح في اإلعراب و التحلیل الصرفي )۱۷۷-۱۷۵(:

۱۷۵ -:نفّصل اآلیات لقوم یعقلون！

1(اآلیات:اسم-جمعسالمللمؤنّث-معّرفبأل-معرب/مفعول)=مفعولبه(ومنصوببالفتحةالظّاهرة
2(قوم:مفردمذّکر-نکرة-معرب/مجروربحرفالجّر؛لقوم:جاّرومجرور

-مبنّي/فعلوفاعلهضمیر»نحن«المستتر 3(نفّصل:للمتکّلممعالغیر-مزیدثالثي)منبابتفعیل(-متعدٍّ
4(یعقلون:مجّردثالثّي-معلوم-مبنّي/فعلوفاعلهضمیربارز،والجملةفعلیةوصفة

»إّن التقّدم ال یَنزل من الّسماء جاهًزا!«: - ۱۷۶

1(التقّدم:اسم-مصدر)منبابتفّعل(-معّرفبأل/مبتدأومرفوع،والجملةاسمیة
2(جاهًزا:اسم-مفردمذّکر-اسمفاعل)منالفعلالمجّردالّثالثّي(-نکرة-معرب/حالومنصوب

3(یَنزل:مضارع-مزیدثالثّي)منبابإفعال(-الزم/فعلوفاعلهضمیر»هو«المستتر
4(الّسماء:اسم-مفردمؤنث-معّرفبأل-مبنّي/مجروربحرفالجّر؛منالّسماء:جاّرومجرور
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هر یک از این پدیده ها، مربوط به کدام قسمت نمودار است؟- ۲۱۸
- محترم شمردن مقررات اجتماعی 

- حضور در کالس زبان
- عالقه به موسیقی سنتی

- هیئت عزاداری ایام محرم

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

تقّدم وتأّخر تاریخی مراحل شناخت علمی در علوم اجتماعی، کدام است؟- ۲۱9
1(مخالفتباهمۀمراتبعقالنیت-نادیدهانگاشتنتفاوتمیانموضوععلومطبیعیوعلوماجتماعی-استفادهازوحیوالهاماتالهیدرشناخت

2(توجهبهضرورتفهممعانیرفتارکنشگران-اهمیتدادنبهداوریهایارزشیدرعلوماجتماعی-شناختپدیدههایاجتماعیبرایپیشبینیوکنترل
3(نادیدهانگاشتنتفاوتمیانموضوععلومطبیعیوعلوماجتماعی-توجهبهفهممعنایپدیدههایاجتماعی-استفادهازمنابعمعرفتیعقلووحیدرشناخت
گاهیو 4(استفادهازعقلنظریوعملیدرشناختپدیدههایاجتماعی-مطالعۀپدیدههایاجتماعیمانندیکیازپدیدههایطبیعی-توجهبهنقشآ

ارادهدرکنشهایانسان
در رابطه با شناخت عقلی، کدام مطلب درست است؟- ۲۲۰

1(عقلابزاریبرایشناختحسیوتجربیاستودانشمندانبرایکسبدانشدربارۀپدیدههایطبیعیازاینعقلاستفادهمیکنند.
2(عقلدرمعنایخاص،بایدهاونبایدهاراشناساییمیکندوابزارشناختحسیوتجربیمیباشد.

3(عقلدرمعنایعامدرفعالیتهایروشمندعلمیوذهنیحضورداردوبهکشفحقایقوقواعدجهانمیپردازد.
4(عقلدرمعنایعام،بهتبیینهایعقلینسبتبهپدیدههایاجتماعیمیپردازدونوعخاصیازتفکراست.

در متن زیر، مفاهیم جامعه شناسی به کار گرفته شده را به ترتیب مشخص نمایید:- ۲۲۱
»یکی از قهرمانان ملی ورزشی که تصویر بدن نیرومند او در تبلیغات تجاری رسانه ها مورد استفاده قرار می گرفت، با بی توجهی به مقررات، موجب بروز 

حادثۀ رانندگی شد و بدون کمک به حادثه دیدگان، صحنۀ تصادف را ترک کرد. به دنبال این واقعه، وی از مسابقات ملی حذف گردید.«
کتسابی-ویژگیثابت-نهاداجتماعی-بحرانهویت-فرهنگواقعی 1(ویژگیا

2(ویژگیانتسابی-هویتجسمانی-تزلزلفرهنگی-خودباختگیفرهنگی-تنبیه
3(هویتفردی-هویتاجتماعی-نهاداجتماعی-کجرویاجتماعی-مجازاتاجتماعی
4(هویتاجتماعی-هویتفردی-نهاداجتماعی-ناهنجاریاجتماعی-کنترلاجتماعی

در تعامالت بین فرهنگی، چگونه فرهنگ تحوالت هویتی پیدا می کند، به فرهنگ دیگر ملحق می شود و گسترش می یابد؟- ۲۲۲
1(باحفظعقایدوارزشهایخودبافرهنگهایدیگرتعاملداشتهباشد-دادوستدفرهنگیبهالیههایعمیقآننفوذکند-خارجازمحدودۀهنجارها

عناصریازفرهنگهایدیگررااخذکند.
2(درمواجههبافرهنگهایدیگرابداعاتیداشتهباشد-درمحدودۀهنجارهاعناصریازفرهنگهایدیگررااخذکند-باحفظعقایدوارزشهایخودبا

فرهنگهایدیگرتعاملداشتهباشد.
3(بهعقایدوآرمانهایخودپشتکند-ارزشهاوعقایدفرهنگدیگرراقبولکند-باحفظعقایدوارزشهایخودبافرهنگهایدیگرتعاملداشتهباشد.

4(دادوستدفرهنگیبهالیههایعمیقآننفوذکند-برعقایدوارزشهایخودپافشارینکند-ارزشهاوعقایدفرهنگدیگرراقبولکند.
کدام گزینه در رابطه با دوره هایی که فرهنگ اسالمی در مراحل گسترش خود پشت سر گذارده نادرست است؟- ۲۲۳

1(ارزشها،هنجارهاورفتارهایجاهلیدرعصرنبویتاسالهشتمهجری،یعنیتافتحمکه،دربرابراسالممقاومتآشکارکردهبودوازآنپس،درپوششنفاقخزیدهبود.
2(دولتهایاستعماریغربی،بخشهایمختلفجوامعاسالمیراتحتنفوذوسلطۀاقتصادیخوددرآوردندوقدرتاقتصادیوصنعتیآنانبیشتررجال

سیاسیرامقهورخودساخت.
3(متفکرانجهاناسالم،خطراتسلطۀفرهنگغربوفراموشیفرهنگوهویتاسالمیراگوشزدکردندوانقالباسالمیایران،نقطۀعطفیدربازگشت

بهفرهنگاسالمیدرجهاناسالماست.
4(رسولخدا)ص(پسازسیزدهسالدعوتومقاومتدربرابرفشارهاینظامقبیلهایعرب،حکومتاسالمیرادرمدینهتشکیلداد.ایشانطیدهسال

حکومت،موانعسیاسیپیشرویاسالمدرشبهجزیرۀعربستانراازبینبرد.
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94- It can be understood from the passage that more and more people would like to be influencers because this way they could  .

1) have a large number of followers  2) make a considerable amount of money

3) increase their knowledge in different fields 4) help people make the right decisions in their lives

95- According to the passage, what is an influencer’s niche?

1) His/Her followers  2) The companies he/she works for 

3) The area in which he/she is knowledgeabe 4) His/Her social media posts as an influencer

96- Which of the following is NOT named as a medium in paragraph 3?

1) online blog 2) Instagram 3) Snapchat 4) bio

Passage (2):

At the start of every new year, many of us promise ourselves that a certain number of times a week we will go to the gym, go jog-

ging, attend an exercise class, etc. But many of us have a hard time including exercise in our lives, or we start off well and then stop.

The key could be to find the right type of exercise for you. After all, if we end up doing something we enjoy and can see the 

positive effects of, we are more likely to do it for longer than a few weeks. Studies suggest that six weeks are all it takes to form a 

habit, so once we have managed to continue for that length of time, chances are that exercise has become a routine part of our lives 

that we do not question. So what exercise is right for you?

First of all, you need to find out what your goal is. Are you mainly interested in destressing or in getting healthier? If your impor-

tant goal is relaxation, then ask yourself if you want to do this energetically, in which case a type of exercise based on boxing may, 

for example, be right for you. If you have a calmer style, then you could choose some exrecise you can do alone, such as walking, 

doing some gardening, or selecting a brisk daily walk around the block. If you get more interested in working with others, then 

you could join a tennis, fitness or t’ai chi class, all designed to stretch and strengthen your muscles and with the added benefit of 

calming the mind.

97- The passage claims that many of those who promise themselves at the beginning of each new year that they would start doing 

some type of exercise  .

1) never join a sports club  2) fail to keep their promise

3) have not already done any exercise 4) can only exercise several times a week

98- On the whole, the passage is intended to  .

1) help people choose the right exercise for themselves

2) introduce the positive effects of exercise on people’s health

3) explain the reasons why people stop exercising after some time

4) compare and contrast different types of exercise plans with one another

99- The passage mentions all of the following about the effects of joining a t’ai chi class EXCEPT  .

1) working with others  2) getting relaxation

3) strengthening your muscles  4) calming the mind

100- According to the passage, doing exercise can become a habit if the person doing it  .

1) has made himself/herself a promise to do so 2) knows about his goal of exercising

3) selects an easy type of exercise 4) goes on doing it for six weeks
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عبارت های زیر حاصل تحقیق پژوهشگری است که بر روی »تغییرات جمعیتی شهر X«، مطالعه نموده است. با توجه به مراحل پژوهش جغرافیایی، - ۲۰۱

کدام مورد را می توان به ترتیب در گام »اول« و »پنجم« قرار داد؟

الف( عوامل مؤثر در افزایش جمعیت شهر X در دهۀ اخیر چیست؟

ب( به نظر می رسد وجود خدمات آموزشی، عامل افزایش جمعیت شهر X است.

ج( پژوهشگر، با تعدادی از ساکنان یکی از محله های قدیمی شهر X مصاحبه می کند.

د( بین تقاضای نیروی کار در شهر X و جذب جمعیت آن، رابطه ای مستقیم وجود دارد.

4(جود 3(بوج 2(الفود 1(الفوب

کدام عبارت، موقعیت مطلق »کشور ایران« را به درستی بیان می کند؟- ۲۰۲

2(درنیمکرۀشرقیودرنیمۀجنوبیمنطقۀمعتدلۀشمالیقراردارد. 1(ازکشورهایجنوبغربیآسیاودرمنطقۀخاورمیانهاست.

4(درنواربیابانینیمکرۀشمالیودرمجاورتمداررأسالسرطانقراردارد. 3(بهسببدسترسیبهدریایعمانباآبهایاقیانوسیدرارتباطاست.

گر مقایسۀ دو شهر براساس »وضعیت عرض جغرافیایی« موردنظر باشد، به ترتیب در کدام یک، زاویۀ تابش خورشید هنگام ظهر، نزدیک به عمود - ۲۰۳ ا

و در کدام یک، مایل است؟

4(زاهدانوشیراز 3(اصفهانوقزوین 2(خرمآبادوایالم ک 1(مشهدوارا

کدام عبارت، با وضعیت کانون های آبگیر، در کشورمان، تطابق دارد؟- ۲۰۴

کمکانونهایدائمیدرغرب،بیشترازکانونهایاتفاقیاست. 1(ترا

کثر8ماهازسال،بارشدارند. 2(کانونهایدائمی،بیشاز500میلیمتروحدا

3(کانونهایفصلی،ذخیرۀبرفخودراتاپایانماههایگرمسالحفظمیکنند.

4(کانونهایاتفاقی،بیشتردرشمالشرقوشرق،بابارشهایمداوممشاهدهمیشوند.

کدام گزینه، به ترتیب با سکونتگاه های روستایی در »منطقۀ ساحلی استان گیالن« و »امتداد مسیر رود کارون در استان خوزستان« مطابقت دارد؟- ۲۰۵

4(پلکانی-میدانگاهی کنده 3(طولی-پرا 2(پلکانی-خطی 1(خطی-طولی

کدام گزینه، تغییر وضعیت پوشش گیاهی از »جنگل های بارانی استوایی« به سمت »بیابان صحرا« را به درستی بیان می کند؟- ۲۰۶

کمراپدیدمیآورد. 2(تابستانیبارانیوزمستانخشک،ساوانمترا 1(باافزایشدمایهوا،کمکمبهمراتعمداریتبدیلمیشوند.

4(کاهشبارندگیوافزایشاختالفدما،علفزارهایکوتاهقدرابهوجودمیآورد. 3(بهتدریجباافزایشخشکیهوا،استپهایبیابانیبهوجودمیآیند.

در کدام عبارت »وضعیت پوستۀ زمین« تقریباً مطابق با »تصویر مقابل« بیان شده است؟- ۲۰۷

الف( باال آمدن مواد مذاب و شکل گیری آیسلند

ب( برخورد پوستۀ کف اقیانوس آرام با پوستۀ اوراسیا

ج( گسترش پوستۀ اقیانوس اطلس و شکل گیری آتشفشان

د( باال آمدن الیه های انباشته شده و پیدایش کوه های هیمالیا

4(بود 3(جود 2(الفوج 1(الفوب

کمی« در سواحل ارائه می کند؟- ۲۰۸ کدام مورد، مقایسۀ درستی را از »اشکال فرسایش کاوشی و ترا

1(طاقهایدریاییهمانندآبسنگها،بهدلیلرسوبگذاریمواد،تشکیلمیشوند.

2(تشکیلغارهابرخالفطاقهایدریایی،حاصلحفرمواددرسواحلصخرهایاست.

3(آبسنگهابرخالفستونهایسنگیدریایی،دراثررسوبگذاریموادپدیدمیآیند.

4(تشکیلجزایرمرجانیهماننددماغههایماسهای،ناشیازحفرمواددرسواحلصخرهایاست.
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در کدام گزینه معنی همۀ واژه ها درست است؟- ۱
2()کیوان:زحل()توش:اسبسرکش()تعبیهکردن:قراردادن( 1()بهرام:مریخ()بهیمه:ستور()درع:زره(
4()تکریم:گرامیوعزیز()زهی:آفرین()خواجهوش:کدخدایی( 3()برازندگی:لیاقت()سور:شیپور()پیرایه:زیور(

کدام گزینه، می تواند معانی مناسبی برای تعداد بیشتری از واژه های زیر باشد؟- ۲
»یم - دها - مطلق - ارک - مسحور - پایمردی«

2(بحر-شادمانی-قلعه-سهمگین  1(دریا-هشیار-شادمانی-شیفته
4(قلعه-زیرکیوهوش-رهاشدن-آسانگرفتن 3(مجذوب-بیشرطوقید-دریا-دژ

معنی چند واژه، درست است؟- ۳
)گرم رو: مشتاق( )سکندری: باوقار و آرام( )چلمن: بی عرضه( )خمره: مستی( )ُمسِلم: قطعی( )کُنده: هیزم( )دمساز: درد آشنا( )خستن: درخواست کردن(

4(شش 3(پنج 2(چهار 1(سه
در میان گروه واژه های داده شده، چند غلط امالیی یافت می شود؟- ۴

»سترگ و عظیم - الحاح و اصرار - چابک و فرض - سرسام و هزیان - وزر و وبال - محمل و کجاوه - قو و غریو - اهمال و کاهلی - صافی و بی غش - 
ذه آب دیدگان - شیفته و مسهور - مضحک و مسخره آمیز - عاذم و راهی - شک و شاعبه«

4(هشت 3(هفت 2(شش 1(پنج
در متِن زیر، چند غلط امالیی وجود دارد؟- ۵

»از جمله حقوق پادشاهان ماضی بر وارث مملکت، یکی آن است که دوستان پدر را عّزت و حرمت دارد و مهمل نگزارد. چندان که تواند با قریب و 
شهری و خویش و عام رفق و تواضع کند که به منسب زیان ندارد. با خصم قوی درنپیچد که پنجه با قالب افکندن نه مصلحت است.«

4(چهار 3(سه 2(دو 1(یک
در کدام بیت، غلط امالیی وجود دارد؟- ۶

1(امشـــــببـــــهبـــــویزلـــــفدالویـــــزدلکشـــــت
ــمزچشــمهچشــم ــروریخت ــهاشــکف ــسک 2(زب
ــای ــزگشـ ــویمغـ ــتسـ ــنپوسـ ــمازایـ 3(چشـ
ــــــــدورتاســــــــت ــــــــاک ــــــــتفســــــــردهصفاه 4(درطین

حـــرص از نیندیشـــم و آســـتان بـــه آیـــم
ــا ــنودریـ ــددلمـ ــیشـ ــزریکـ ــّدوجـ ــهمـ بـ
ــرای ــ ــ ــزگ ــ ــ ــوینغ ــ ــ ــتس ــ ــ ــزاس ــ ــ ــزنغ ــ ــ مغ
آیینــــــهمیکنــــــدهمــــــهزنــــــگارآبرا

کدام آثار به ترتیب »منظوم - منثور - منظوم - منثور« است؟- ۷
2(سمفونیپنجمجنوب-پیامبرودیوانه-فرهادوشیرین-تیرانا 1(اتاقآبی-تحفةاالحرار-مرصادالعباد-لطایفالطوایف
4(دیوانغربی،شرقی-کویر-الهینامه-مثلدرختدرشبباران 3(الهینامه-منطقالطّیر-پیامبرودیوانه-گلستان

در کدام گزینه ترتیب ابیات با در نظر گرفتن آرایه های »تناقض - اغراق - مجاز - لّف و نشر و ایهام« درست است؟- ۸
الف( مــا را ز خیـال تـو چـه پروای شـراب اســت
ــیاه ــف س ــو در آن زل ــاه ت ــو م ــو روی چ ب( پرت
ج( تــا نپنــداری که ســلمان را نظر بر شــاهد اســت
د( چنــان کانــدر پریشــانی ســرافرازی کنــد زلفش
ه(ســیل سرشــکم را کجــا مــژگان توانــد بســت ره

خــم گو ســر خــود گیــر کــه خم خانــه خراب اســت
راســتی را چــه شــب تیــره و خــوش مهتابی اســت
مســت جــام عشــق را بــا شــاهد رعنــا چــه کار؟
توانایــی چشــم ســاحرش در ناتوانــی بــود
بــا خــار و خــس کی می تــوان بســتن ره ســیالب را

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

سراسری 99 خارج از کشور
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کدام مورد را نمی توان از دفاعیات سقراط در دادگاه نتیجه گرفت؟- ۲۴۸

2(کسیکهادعایداناییمیکند،درپیحقیقتنیست. 1(اجرایفرمانخداازهرامردیگریمهمتراست.
4(کسیکهازترس،کاردرسترارهاکند،سزاوارسرزنشاست. 3(داناییازآِنخدااستوانسانراازآنبهرهاینیست.

این واقعیت که »حقایق فراوانی در عالم هست که آن ها را نمی دانیم و نمی شناسیم.«، به کدام یک از حیطه های معرفت شناسی مربوط می شود؟- ۲۴9

4(قلمروشناخت 3(امکانشناخت 2(ماهیتشناخت 1(ابزارهایشناخت
کدام عبارت دربارۀ شناخت عقلی درست است؟- ۲۵۰

2(اقساممختلفیداردکهدروننگرییکیازآنهااست. گونبشریاست. 1(یافتههایآن،اساسدانشهایگونا
4(دربرخیازموارد،مستلزمبهرهگیریازیافتههایحسیاست. 3(نوعیدرکبدونواسطهوبراساستأملدرخوداست.

کدام عبارت به نارسایی پوزیتیویسم اشاره می کند؟- ۲۵۱

1(تجربۀعلمی،صالحیتوتوانورودبهبرخیازحیطههایمعرفتبشریراندارد.
2(باآنچهکهدردانشتجربیکسبمیشود،نمیتوانباورهایسودمندیکسبکرد.

3(امورقابلارزیابیتجربیدرصورتیکهباتجربهاثباتنشوند،فاقداعتبارمعرفتیهستند.
4(هرفردیمتناسبباوضعیتخودبهشناختیمیرسدکهباشناختدیگریمتفاوتاست.

طبق نظریۀ اخالقی افالطون، انسان نیک بخت کسی است که - ۲۵۲

1(ازمیانقوایخود،تنهابهقوۀعقلکهعالیترینقوهاست،توجهکند.
2(بهچهارفضیلتحکمت،خویشتنداری،شجاعتوعدالتآراستهگردد.

3(ازامیالوافعالطبیعیدوریکردهویکسرهبهانجامفضیلتهابپردازد.
4(عقلاودرمقابلقوایشهوتوغضبایستادگیکردوادارۀبدنرابهعهدهبگیرد.

در کدام گزاره، نمی توان از دلیل حمل سؤال کرد؟- ۲۵۳

4(پالتینفلزاست. 3(خداجاودانهاست. 2(انسانفانیاست. 1(زمستانسرداست.
کدام عبارت، تعریف واجب الوجود بالغیر را به درستی بیان می کند؟- ۲۵۴

2(ماهیتیکهچیستیخودراازعّلتدریافتمیکند. 1(چیزیکهبرحسبذاتخودممکنالوجوداست.
4(ماهیتیکهوجوبخودراازماهیتدیگریمیگیرد. 3(موجودیکهضروریتوجوداوازناحیۀدیگریاست.

نظریۀ هیوم در مورد عّلیت، درصدد تبیین کدام مسئله است؟- ۲۵۵

2(چراییباورعمومیآدمیانبهاصلعّلیت 1(بررسینقشرواندرباوررابطۀعّلیت
4(چگونگیکشفعّلتهایطبیعیتوسطتجربه 3(بررسینقشعقلدرباوررابطۀعّلیت

مصراع زیر دقیقاً اتفاق به کدام معنا را رد می کند؟- ۲۵۶

»چو بد کردی مباش ایمن ز آفات«

4(نفیاصلوجوبعّلی 3(نفیعلتالعلل 2(نفیغایتمندی 1(نفیاصلسنخیت
اساس استدالل دکارت بر اثبات خدا کدام است؟- ۲۵۷

4(مخلوقبودنمن 3(قدیربودنخدا 2(وجودنامتناهی 1(تصّورخدا
کدام عبارت، اصطالح »تسلسل علل نامتناهی« را به درستی توضیح می دهد؟- ۲۵۸

2(عللومعلولهایمترتببرهم،منتهیبههیچمعلولغیرعلتینشوند. 1(هرموجودی،معلولعّلتیوآنعلت،معلولعّلتیدیگرباشد.
4(موجوداتبیشماریوجودداشتهباشندکهبایکدیگررابطۀعّلیدارند. 3(عللومعلولهایمترتببرهممنتهیبههیچعلتغیرمعلولنشوند.

کلیتوس است؟- ۲۵9 کدام عبارت بیانگر تعریف عقل از دیدگاه هرا

2(اندیشهایاستکهجهانوموجوداتآنراآفریدهاست. 1(اولینموجودیاستکهخداوندآفرید.
4(حقیقتیاستکهتواناییاثباتوجودخداونفسمجردانسانرادارد. 3(حقیقتیاستکهجهانوموجوداتعالم،ظهوراوهستند.
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در منظومۀ زیر به ترتیب، چند »تشبیه« و چند »استعاره« وجود دارد؟- ۸
»فوران گل حسرت از خاک / بارش شبنم روی پل خواب / پرش شادی از خندق مرگ / گذر حادثه از پشت کالم«

4(چهار-شش 3(چهار-پنج 2(سه-شش 1(سه-پنج
آرایه های مقابل همۀ ابیات کامالً درست است؛ به جز  .- 9

ـــت ـــیریناس ـــونگالبشـ ـــنچ ـــشآبده 1(ازآنـ
2(هـــرجـــاکـــهســــیفباشـــدبســــتاناوســـترویـــش
3(گـــودرایـــنمصـــرکـــهفرعـــوندراوصـــدبیشاســـت
4(ســـرورانیکـــهبـــههـــرگرســـنهنـــانمیدادنـــد

ـــش: ـــتۀدهن ـــزِپس ـــکرمغ ـــمچوش ـــتهـ ـــههسـ ک
»چـــوناســـتحـــالبســــتانایبـــادنوبهـــاری«:
ـــی: ـــدمچاه ـــفگن ـــدیوس ـــهش ـــتک ـــزاس ـــانعزی ن
ــی: ــوســـگدرگاهـ ــدههمچـ ــویشـ ــتخوانجـ اسـ

واجآرایی،حسنتعلیل
استعاره،تضمین

ایهامتناسب،تشبیه
مجاز،استعاره

بیت زیر، به کدام آرایه ها آراسته شده است؟- ۱۰
ــرده ای«»قامــت یکتــای مــن گشـــته دوتــا چــون هــالل ــا ک ــف دوتـ ــمر زل ــن قــ ــو قری ــا ت ت

2(تشبیه-مجاز-تضاد-ایهامتناسب 1(تضاد-استعاره-جناستام-ایهام
4(تشبیه-واجآرایی-کنایه-جناسناقص 3(استعاره-واجآرایی-جناسناقص-مجاز

آرایه های »جناس - اسلوب معادله - استعاره - حسن تعلیل و ایهام تناسب« به ترتیب، در کدام ابیات آمده است؟- ۱۱
الف( می خـورم خون جـگر تـا می بـرم روزی به سـر
ب( زان عمــر مــن و زلــف تــو کوتــاه و بلنــد اســت
ج( چون شـود اخالص کامل تر رسـد سـلطان عشق
د( ســخن را روی گــرم از قیــد خاموشــی بــرون آرد
ه( آمــد شــبی خیالــش در صــدر ســینه جــا کــرد

قســمت از خــوان قضــا بنگــر کــه چونــم داده انــد
زیــرا کــه بــه هــر ورطه نشــیب اســت و فراز اســت
آن  چــه بــود افســار در ســر بعد از این افســر شــود
ســپند از آتــش ســوزان بلنــدآواز می گــردد
کــرد بنــا  بت خانــه ای  خرابــی  مســجد  در 

4(ج-د-ه-ب-الف 3(ج-ب-د-الف-ه 2(الف-د-ه-ج-ب 1(الف-ج-ه-ب-د
زمان افعال موجود در ابیات زیر، به ترتیب، کدام است؟- ۱۲

»هـــــر کـــــه بی مشـــــورت کنـــــد تدبیـــــر
بیـــــخ بی مشـــــورت کـــــه بنشـــــانی

ــر ــ ــد تیـ ــ ــرض نیایـ ــ ــر غـ ــ ــش بـ ــ غالبـ
بـــــر نیـــــارد به جـــــز پشـــــیمانی«

2(مضارعاخباری-مضارعالتزامی-ماضیالتزامی-مضارعالتزامی 1(مضارعاخباری-مضارعاخباری-مضارعالتزامی-مضارعالتزامی
4(مضارعالتزامی-مضارعاخباری-ماضیالتزامی-ماضیمستمر 3(مضارعالتزامی-مضارعاخباری-مضارعالتزامی-مضارعاخباری

در کدام بیت، نقش دستوری واژۀ قافیه متفاوت است؟- ۱۳
1(بـــرســـروقامتـــتگلوبـــادامرویوچشـــم
ــیازدری ــدهاســـتبدیـــنخوبـ 2(کـــسدرنیامـ
ــت ــدهاسـ ــمنیامـ ــهعالـ ــهدرهمـ ــمکـ 3(اّولمنـ
گـــربرکشـــدنقـــاب 4(رویـــیکـــهروزروشـــنا

بـــری آورد چنیـــن ســـرو کـــه نشـــنیدهام
ــــــادری ــــــدم ــــــوفرزن ــــــوت ــــــاوردچ ــــــرنی دیگ
ــری ــ ــ ــچمنظ ــ ــ ــرمهی ــ ــ ــودرنظ ــ ــ ــرازت ــ ــ زیبات
اختـــری تیـــره شـــب چنانکـــه دهـــد پرتـــو

تعداد جمله های کدام بیت، با بیت زیر یکسان است؟- ۱۴
نبــودم«»می رفــت فروغــی ز ســر کویــت و می گفــت زار  چنیــن  کاش  ای  دل  دســت  کــز 
1(دالمـــنقـــدروصـــلاوندانســـتمتـــومیدانـــی
2(بـــهآنچـــهمیگـــذرددلمنـــــهکـــهدجلـــهبســـــی
مپوشـــان چهـــره دلســـوختگان دیـــدۀ از )3
4(بیتـــومیگوینـــدتعطیـــلاســـتکارعشـــقبازی

کنـــوندانســـتموســـودینمـــیداردپشـــیمانی
پـــــسازخـــــلیفهبخواهـــدگذشــــــتدربغـــداد
ــت ــیهسـ ــبنفسـ ــهصاحـ ــشدارکـ ــههـ ایآینـ
ــهدارد ــنبهوآدینـ ــرازشـ ــیخبـ ــاکـ ــقاّمـ عشـ

نقش قسمت های مشّخص شده در همۀ ابیات کامالً درست است؛ به جز  .- ۱۵
َخِضـــر همچـــون جهـــان در عمـــرت بـــاد )1
ــر ــتوقمـ ــتارهاسـ ــونسـ ــخنهمچـ ــنسـ 2(ایـ
3(هـــریکـــیازمـــامســـیحعالمـــیاســـت
ــال ــنوصـ ــدایـ ــرنتابـ ــیبـ ــهحرفـ ــونکـ 4(چـ

مســــــــتِمر: و دســــــــتگیر و جانفــــــــزا
ــر: ــ ــ ــداثـ ــ ــ ــقندهـ ــ ــ ــانحـ ــ ــ ــکبیفرمـ ــ ــ لیـ
اســـت: مرهمـــی مـــا کـــف در را الـــم هـــر
َمقـــال: کوتـــه کنـــم کـــه آیـــد واجـــب

متّمم،مسند
مسند،مفعول

مضافالیه،نهاد
مسند،مفعول
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درست و غلط بودن عبارت های زیر را تعیین کنید.- ۲۳۴

- هرگاه عقاید و ارزش ها، اهمیت و اعتبار خود را نزد اعضای جهان اجتماعی از دست بدهند، دوام هویت فرهنگی با چالش هایی مواجه می شود.

- فاصلۀ میان وضع موجود و وضع مطلوب جهان اجتماعی، جامعه شناسی را به داوری دربارۀ ارزش ها و انتقاد از آن ها می  کشاند.

- با تغییرات و تفاوت هایی که در جهان اجتماعی به وجود می آید، مانند افول یا رشد اقتصاد و ... هویت جهان اجتماعی تغییر می کند.

- بیداری اسالمی، تغییر موقعیت ملت ها و کشورهای پیرامونی، در نظام جهانی سلطه را هدف نهایی خویش می بیند.

4(غ-غ-د-غ 3(غ-د-غ-د 2(د-د-غ-غ 1(غ-د-غ-غ
در ارتباط با یک کنش اجتماعی، مانند گرایش افراطی جوانان به اینترنت و بازی های رایانه ای، به ترتیب هریک از رویکردهای سه گانۀ جامعه شناسی - ۲۳۵

تبیینی، تفسیری و انتقادی چگونه به بررسی آن می پردازند؟

1(بااستفادهازروشهایکّمی،بهپیشبینیاینکنشاجتماعیوراههایکنترلآنمیپردازد-باتوجهبهپیچیدگیپدیدۀاعتیادبهاینترنتوفضای
مجازی،بهفهممعنایآندرگروههایمختلفمیپردازد-باپذیرشمعانیوارادۀافرادوکشفحقیقتوفضیلت،بهنقداینکنشپرداختهووضعیت

مطلوبراتجویزمیکند.
2(درهرجامعه،باتوجهبهویژگیهایفرهنگیواجتماعیآنمیتواناینپدیدهراموردمطالعۀتجربیقرارداد-برایفهموتفسیراینکنش،بایدبفهمیم

کهایناعتیادبرچهچیزیداللتمیکند-بااستفادهازروشهایکّمی،بدونتحمیلوسرکوباینکنش،وضعمطلوبراتجویزمیکند.
3(بینمیزانپرخاشگریبااعتیادبهاینترنتوبازیهایرایانهایرابطهوجوددارد-بهزمینۀفرهنگیکهجواناندرآنبهاستفادۀافراطیازاینترنتمیپردازند

کاستوآنهاراازفضایواقعیزندگیجدامیکند. رجوعمیکنند-اعتیادبهاینترنتوفضایمجازیبرایجوانانخطرنا
4(اعتیادبهاینترنتوفضایمجازیموجباخالقگریزیوسقوطارزشهامیشود-سرگرمی،هیجان،آزادیوبهروزبودن،انگیزهوعاملاصلحضوردر

فضایمجازیاست-باوجودپیچیدگیاینمسئلهوهمهگیربودنآن،میتوانبهراهکارهاییبرایبهبوداینوضعیتدستیافت.

ک لفظ وجود دارد؟- ۲۳۶ در کدام عبارت، احتمال وقوع مغالطۀ اشترا

2(تصدیقمیکنمکهبهدرستیمتوجهمنظورشمانشدم. 1(قضایامانندمفاهیم،بهجزئیوکلیتقسیممیشوند.
کانراقیاسازخودمگیر/گرچهباشددرنبشتنشیرشیر 4(کارپا 3(اوخدوانداختبرروییکهماه/سجدهآردپیشاودرسجدهگاه

در کدام مورد، نوع داللت همۀ الفاظ مشخص شده بر معنای آن ها یکسان است؟- ۲۳۷

1(دوستشاورابهخانۀخودبرد-دستهایتراتاجاییکهمیتوانیباالببر-خدادرقرآنبهقلمسوگندخوردهاست.
کنمیکند-دستمرویکاغذمیدویدوداستانراپیشمیبرد-درقوریگمشدهاست. ککنیکهخریدهام،خوبپا 2(پا

3(توماهمنی،مراباماهگردونکارینیست-چونکوهاستوارباشودلترابهخدایبسپار-ماشینپتپتیکردوازکارافتاد.
4(دستخداباالیدستهایآناناست-سروازمیاندرختان،مظهرخوشقدوباالییاست-پسازرسیدنبهخانه،دستوصورترابشویید.

مناسب ترین پاسخ برای این پرسش که »چرا جمالت انشایی در منطق بررسی نمی شوند.« کدام است؟- ۲۳۸

2(خطایاندیشهشاملآنهانمیشود.  1(باواقعیتمطابقتندارند.
4(بهشکلسؤالی،امرییاعاطفیبیانمیشوند. 3(فقطازاحساساتوتمایالتماخبرمیدهند.

گر مربع روبه رو، مربع تقابل باشد، به ترتیب امکان موارد زیر را بررسی کنید:- ۲۳9 ا

- جمع میان A و D در صدق

C در صورت صدق B تشخیص صدق یا کذب -

- جمع میان A و B در صدق

4(امکانپذیر-غیرممکن-غیرممکن 3(امکانپذیر-امکانپذیر-غیرممکن 2(غیرممکن-امکانپذیر-غیرممکن 1(غیرممکن-غیرممکن-امکانپذیر
روزی نرگس از دور، حیوانی چهارپا دید که بار زیادی بر پشتش گذاشته شده بود. پدر او مدتی پیش در ضمن یک داستان، شتر کوهان دار را برای او - ۲۴۰

توصیف کرده بود. نرگس بی درنگ فریاد زد: پدر! شتر کوهان دار ! نرگس دچار چه مغالطه ای شده است؟

4(توسلبهاحساسات 3(تعمیمشتابزده 2(ایهامانعکاس 1(تمثیلناروا
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