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ام اس بوك

چند وابستۀ پسین در بیت زیر به کار رفته است؟   - 1
 نروم جز به همان ره که توام راهنمایی»  «ملکا ذکر تو گویم که تو پاکّی و خدایی

چهار سه دو یک

در بیت «گوش فریاد شنو نیست خدایا در شهر / ورنه از دست تو کس نیست که فریاد نداشت» کدام اسم در معناي مجازي به کار نرفته است؟ - 2

فریاد (در مصراع دوم) دست   شهر گوش

به ترتیب چند قید و چند متمم در بیت زیر به کار رفته است؟   - 3
 پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است»  «با محتسبم عیب مگویید که او نیز

یک قید و چهار متمم دو قید و دو متمم یک قید و سه متمم دو قید و سه متمم

در این بیت کدام واژه نشان پیامبري را می رساند؟  - 4
 قسیٌم جسیٌم نسیٌم وسیٌم  شفیٌع مطاٌع نبٌی کریمٌ 

جسیم نسیم شفیع وسیم

مفهوِم کدام بیت در مقابل آن «غلط» آمده است؟ - 5

 آه اگر عاطفت شاه نگیرد دستم (طلب دادخواهی)  صنمی لشکري ام غارت دل کرد و برفت 

سخن به خاك میفکن چرا که من مستم (مستی و راستی)    اگر ز مردم هشیاري اي نصیحت گو 

من نه آنم که زبونی کشم از چرخ  فلک (بلند نظري)  چرخ برهم زنم ار غیر مرادم گردد 

به نالۀ دف و نی در خروش و ولوله بود (آوازة محبّت)    حدیث عشق که از حرف و صوت مستغنی است 

مفهوم کلّی عبارات زیر در کدام بیت مشهود است؟  - 6
«به نام آن خداي که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح است. ذکر او مرهم دل مجروح است و مهر او بالنشینان را کشتی نوح است».

به تجّمل بنشیند به جاللت برود  کاروانی که بَود بدرقه اش حفظ خدا 

که عجب دارم اگر تخته به ساحل برود  موج از این بار چنان کشتی طاقت بشکست

چگونه چون قلمم، دود دل، به سر نرود  سیاه نامه تر از خود کسی نمی بینم

چند مرهم بنهادیم و اثر می نرود  زخم شمشیر غمت را به شکیبایی و عقل

دو واژة مشّخص شده در کدام دو بیت، نقش دستوري یکسانی دارند؟ - 7

بربسته سپهر دیو پر فند بر ژرف دهانت سخت بندي
بیار باده که بنیاد عمر بر باد است بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است

مرغ، تسبیح گوي و من خاموش گفتم این شرط آدمیّت نیست
افسرده مباش، خوش همی خند خامش منشین، سخن همی گوي

به پیشانی ام بوسۀ آخرت را سحر، گاه رفتن زدي با لطافت
وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر

سر خویش کرده سوي آسمان همی راند تیر گز اندر کمان
تویی آفرینندة ماه و تیر به بادافره این گناهم مگیر
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فقط در بیت .................. ترکیب اضافی وجود ندارد. - 8

 آن گه رسی به خویش که بی خواب و خور شوي  خواب و خورت ز مرتبۀ خویش دور کرد

 تا راهرو نباشی کی راهبر شوي؟  اي بی خبر بکوش که صاحب خبر شوي

 در راه ذوالجالل چو بی پا و سر شوي  از پاي تا سرت همه نور خدا شود

 در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوي  بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود

کدام گزینه با دیگر گزینه ها تناسب ندارد؟ - 9

 چون تماشاي گل و الله و شمشاد کنید  یاد از این مرغ گرفتار کنید اي مرغان

 یک صبوحی در میان مرغزار  یاد آرید اي مهان زین مرِغ زار

 مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من است  نالۀ مرغ اسیر، این همه بهر وطن است

 بنشینید به باغی و مرا یاد کنید فصل گل می گذرد هموطنان بهر خدا  

در همۀ گزینه ها به جز ..................  غلط امالیی وجود دارد. - 10

آن دو بت که از پس ملک بخاستند و پیش او فرود آمدند، دو اسب باشد که از جهت شاه هدیه آرند.  

چون بخواند همگنان خیره ماندند و بر او ثناها گفت و ایزد را بر سهل گردانیدن این غرض، شکرها گزارد.  

پدر من چون طعمه بیافتی، او را مطربان خوش زخمه از کجا بودندي که بر سر خان غزل هاي خسروانی زدندي.  

و نیز منزلتی نو نمی جویم و در طلب زیادتی قدم نمی گذارم که به حرص و گرم شکمی منصوب شوم و امیدوارم به منزلت خود بازرسم. 

واژة همت در بیت زیر با چند بیت هم مفهوم است؟  - 11
 که دراز است ره مقصد و من نوسفرم»   «هّمتم بدرقۀ راه کن اي طایر قدس 
 چون پیمبر نه اي، ز اّمت باش   الف) مرد هّمت نه مرد تهمت باش 

بر منتهاي همت خود کامران شدم   ب) شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا 
سر و زر در کنف همت درویشان است   ج) اي توانگر مفروش این همه نخوت که تو را 

 در عوْضمان هّمتی همراه کن   د) بهر آسایش سخن کوتاه کن 

چهار سه دو یک

بیت «چه غم دیوار امت را که دارد چون تو پشتیبان / چه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان» با کدام بیت هم مفهوم نیست؟ - 12

بال بگردد و کام هزارساله برآید  گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان 

هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را  یار مردان خدا باش که در کشتی نوح 

دل مترسان اي برادر گر چه منزل هایل است   در دل کشتی نوح افکن در این طوفان تو خویش 

ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت  حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح 

هم خانوادة واژه هاي «محتسب - واعظ - خّمار - مدام» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ - 13

سحاب - مواعظ - مخمور - مستدام حساب - وّعاظ - خمر - دما محاسبه - وعظ - خّرم - مداومت احتساب - موعظه - تخمیر - تداوم

نقش کلمات مشخص شده در بیت زیر، به ترتیب کدام است؟ - 14
بسان دیگ دائم می زنم جوش» «ز تاب آتش سوداي عشقش  

نهاد - مفعول  مضاف الیه - مسند  مضاف الیه - مفعول  نهاد - مسند 

معنی چند واژه در مقابل آن درست است؟   - 15
(اعراض: روي آوردن)، (قسیم: صاحب جمال)، (مطاع: اطاعت شده)، (بالیده: بلند)، (ُذّل: خواري)، (بنان: انگشت)، (شفیع: شفاعت شده)، (وظیفه: مقّرري)،

(صفّوت: پاکی)

هفت   شش پنج چهار
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مفهوم کدام بیت متفاوت است؟ - 16

که اکسیر وجود اکسیر عشق است مراد از کیمیا اکسیر عشق است

به عشق دل ده و اکسیر را تماشا کن مس وجود تو تا عاقلی نگردد زر

اي مدعی بیا و ببین کیمیاگري من کرده ام طال به والیش مس وجود

باطل در این خیال که اکسیر می کنند جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز

معنی واژه هاي «محتسب - خّمار - داروغه - غرامت» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ - 17

مأمور ناظر بر اجراي احکام دینی - می فروش - نگهبان - تاوان نگهبان - می فروش - مأمور ناظر بر اجراي احکام دینی - تاوان

نگهبان - مست - قاصد - پاداش مأمور ناظر بر اجراي احکام دینی - مست - حاکم - پاداش

در بیت«گفت : می بسیار خوردي، زان چنین بی خود شدي» / گفت : «اي بیهوده گو ، حرف کم و بسیار نیست» چرا مست، محتسب را بیهوده گو - 18
می خواند ؟                       

( آزاد -80)

چون مست از نوشیدن می بیهوش و بی اختیار نشده است. چون محتسب تصّور می کند مست، بسیار نوشیده است.

چون محتسب توّجه ندارد که در اسالم نوشیدن ِمی به هر اندازه حرام است. چون مست ، محتسب را می خواره می داند پس سخنش را باطل می نامد.

کدام تساوي نادرست است؟ - 19

وظیفۀ روزي به خطاي منکر نبرد: روزي مقّدر را با وجود خطاکار بودن، قطع نمی کند.

پردة ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد: انسان را به خاطر گناه، بی آبرو نمی کند.

بنات نبات در مهد زمین بپرورد: دختران را همچون گیاهانی زیبا در زمین پرورش دهد.

درختان را قباي سبز ورق دربرگرفته: درختان سرسبز شده اند.

مفهوم آیۀ « یا مالئکتی َقد اسَتْحَییُت ِمن عبدي و لَیس لَُه غیري َفقد َغَفرت لَُه» با کدام گزینه قرابت دارد؟ - 20

 شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبري  همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار

 گنه بنده کرده ست و او شرمسار  کرم بین و لطف خداوندگار

 عذر به درگاه خداي آورد  بنده همان به که ز تقصیر خویش

 کز عهدة شکرش به درآید  از دست و زبان که برآید

در کدام یک از ابیات زیر، «کنایه» وجود دارد؟ - 21

 مست گفت: اي دوست این پیراهن است افسار نیست  محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت

 گفت: رو صبح آي قاضی نیمه شب بیدار نیست  گفت: می باید تو را تا خانه قاضی برم

 گفت: والی از کجا در خانۀ خّمار نیست  گفت: نزدیک است والی را سراي آنجا شویم

 گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست  گفت: تا داروغه را گوییم در مسجد بخواب

از کدام بیت، مفهوم بیت زیر درك می شود؟ - 22
کان سوخته را جان شد و آواز نیامد»   «اي مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز  

گردة بیهوش دارو بود خاك کوي دوست   تا نهادم بر سر کویش قدم رفتم ز دست  

خوردن خون جایز است و دم زدن دستور نیست   هست در شرع محبت رسم و آیین دگر  

گوشه اي امن تر از عالم خاموشی نیست دردسر تا نکشی صائب از این بی خبران

با جان بودن به عشق در سامان نیست   در عشق کسی قدم نهد کش جان نیست  
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مفهوم مصراع «همه درگاه تو جویم همه از فضل تو پویم» در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  ..................  یافت می شود. - 23

 آب در یم جو مجو در خشک جو   هین از او خواهید نه از غیر او 

منویس به این و آن براتم  از خرمن خویش ده زکاتم   

 خوش خسبم و شادمانه خیزم  چون شوق تو هست خانه خیزم  

طمع یاري هم ز تو داریم و بس  که عبادت مر تو را آریم و بس 

در کدام ابیات، متضاد واژه هاي «فاحش، بادي، ممات، جنت» به ترتیب، آمده است؟  - 24
الف) به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی 

ب) ز لب دوختن، غنچه را زندگی است 
ج) هر آن کس که پیش من آید به جنگ 

د) همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر 

به صد دفتر نشاید گفت وصف الحال مشتاقی  
چو بشکفت زان پس پراکندگی است 

نبیند به جز دوزخ و گور تنگ 
نهان کی ماند آن رازي کزو سازند محفل ها 

د ـ ب ـ الف ـ ج  د ـ الف ـ ج ـ ب  د ـ الف ـ ب ـ ج  ب ـ د ـ ج ـ الف 

مفهوم «دعوت به سکوت، ناتوانی در وصف خدا، ظرفیت وجودي،  کمال یافتن از عشق، ترك تعلقات» به ترتیب، در کدام ابیات یافت می شود؟  - 25
الف)  بحر به صد رود شد آرام گیر                          جوي به یک سیل بر آرد نفیر 

ب)  این مدعیان در طلبش بی خبرانند                آن را که خبر شد خبري باز نیامد  
ج)  هیچ نقاشت نمی بیند که نقشی بر کشد          وان که دید ، از حیرتش کلک از بنان افکنده اي  

د)  خواب و خورت ز مرتبه خویش دور کرد              آنگه رسی به خویش که بی خواب و خور شوي 
هـ)  الله زاري شد به چشم من جهان از نور عشق         کیمیاي شعله ، خس را آتشین سیما کند

ب، ج، الف، هـ، د ب، الف، ج، د، هـ د، ب، هـ، الف، ج ج، الف، ب، د، هـ

عیِّن الّصحیح فی الترجمِۀ:   - 26
ا، ولکّنه یحاول أن یکتسب مکانۀ العلماء و اُالدباء فی المجتمع!» إنّه و إن کان ُاّمی »

هر آینه او بی سواد است، ولی تالش وي کسب مقام دانشمندان و ادبا در جامعه است!

 قطعًا وي درس ناخوانده است، اما تالش او براي کسب جایگاه عالمان و ادبا در جامعه بود!  

همانا وي هر چند بی سواد است، اما تالشش به دست آوردن منزلت علما و ادیبان در جامعه است!

 بی شک او هر چند درس ناخوانده بود، ولی سعی می کرد جایگاه دانشمندان و ادبا را در جامعه به دست آورد!

حیَح فی ترتیب الَکِلماِت لُِیعطَی ِعبارًة ُمفیدًة:  ِن الصَّ ِعیِّ - 27
ِۀ، ذات، َأَخَذنا، إلَی، لِْلُمطالَِعِۀ، الَمْکَتَبِۀ، العلمی، و، الَْبْحث» «َیوٍم، الُمدیُر، العامَّ

ِۀ لِلُمطالَِعۀ والَبحِث الِعلمی.   َیوٍم َأَخَذنا الُمدیُر إلَی ذاِت الَمکَتَبِۀ العامَّ ِۀ.   َأَخَذنا الُمدیُر للُمطالَِعِۀ و الَبحِث الِعلمی ذاَت َیوٍم إلَی الَمکَتَبِۀ العامَّ

ِۀ لِلُمطالَِعِۀ والَبحِث الِعلمِی.   ذاَت َیوٍم َأَخَذنا الُمدیُر إلَی الَمکَتَبِۀ العامَّ ِۀ َأَخَذنا الُمدیُر.   لِلُمطالَِعِۀ و الَبحِث الِعلمی ذاَت َیوٍم إلَی الَمکَتَبِۀ العامَّ

ؤاِل و الَجواب: ِن الَخَطأ َعِن السُّ َعیِّ - 28

اعِۀ الخاِمَسِۀ َمساًء.   َکم ساَعًۀ تدُرُس ِخالَل النَّهار؟ َأدُرُس فی السَّ لِماذا َأرَسَل اُهللا اَألنبیاَء؟ لِهداَیِۀ الَبَشِر.  

یوُف َأمس؟ ال، ما جاَء َأَحٌد بسبب الَمَطِر.   َهل جاَءُکم الضُّ ما ِهَی الُکُتُب الّتی َتقَرُأها؟ أقَرُأ ُکُتبًا َتأریخیًَّۀ.  

حیح َحَسب المعنی الَحقیقی: َعیِّن الصَّ - 29

ار.   اِحَتَرَق إبراهیم فی الّنار التی أشعلها الکفُّ عِب ال ُتْطَلق علی مجموعٍۀ من األشخاِص َیعیشوَن فی بََلٍد واحٍد.   کلمُۀ الشَّ

َأفَضُل القوِل ما ال َیَتقاَرُن بالِفعل.   ِإنَّ األنبیاَء بُِعثوا ِإلنقاِذ قوِمهم من عبادِة ما ُهَو غیراِهللا سبحانه و تعالی.  

حیحَۀ:   ِن التَّرَجَمَۀ الصَّ َعیِّ - 30
ریَن.» بیَّین ُمبشِّ ًۀ واِحَدًة َفَبَعَث اُهللا النَّ  «کاَن النُّاس ُأمَّ

مردم امت واحدي هستند و خداوند پیامبران را بشارت دهنده برگزید.  مردم یک امت هستند و خداوند در حالی که بشارت می داد، پیامبران را فرستاد. 

مردم امت واحدي بودند بعد از آنکه خداوند پیامبران را بشارت دهنده فرستاد.  مردم امت واحدي بودند پس خداوند پیامبران را بشارت دهنده فرستاد. 
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حیح: ِن التَّعریَب الصَّ َعیِّ - 31

کاش مادرم مرا از بیرون رفتن منع نکند:  یا لَیَت ُأّمی ما َمَنَعتنی ِمن الُخروج ِمَن البیت.  

نا.   مدیر جدید، پروندة ما را نخواهد داد:  ال ُیعطي المدیُر الجدید َمَلفَّ

پدرم از بچه ها خواست روي دیوار ننویسند:  َطَلَب والدي ِمَن األطفال ال یکتبون َعَلی الِجداِر.  

چرا تکالیفت را نمی نویسی که شب با خانواده ات به جشن تولّد بروي؟:  لَِم ال َتکُتُب واجباِتَک لَِکی َتذَهَب إلَی َحفَلِۀ المیالد فی الّلیل َمَع أسرتَک؟  

ما هی الَکِلمُۀ َغیُر المناسبِۀ لتکمیل العبارة؟ «ِإنَّ اّهللا َقد َوَهَب اإلنساَن نَِعمًا کثیرة .................. أکثَر النِّاس ال َیشُکروَن.» - 32

ِد بَِأنَّ   ِمَن اْلُمَؤکَّ لَْیَت  ال شکَّ بَِأنَّ  ولکنَّ  

- عیِّن الخطأ فی إستعماِل الحروِف المشبهۀ بِالفعل: 33

مان فی الصناعِۀ!   لون علی ربُِّکم فی الّدنیا!   لیَت ال تتکاسل الطالبۀ فی أداء واجبهاِتها!   کأّن هذین البلدیِن ُمتقدِّ  إّن المؤمناِت صابراٌت عنَد المصاعب!   لکنُّکم ُمتوکَّ

َعیِّن ال الّنافیۀ لِلِجنِس: - 34

اُِحبُّ هذا النوَع ِمَن اْلَمالبِس ال ِتلَک اْألنواع اْلموجودة ُهناَك.  ِل المسؤولیۀ َفإنَُّهنَّ َصغیراٌت.  الَیْقِدْرَن َعلی َتحمُّ

هِذه َمدیَنٌۀ َصغیرٌة َفال ُفنُدَق فیها.  َعَلیکم َأن الَتْعَتمدوا َعَلی اآلَخریَن اِعتماداً کاِمًال. 

- عّین الخطأ: 35

 البعث: إحیاء المخلوقات بعد الموت!   العّصارة: آلۀ الستخراج عصارة الفواکه المختلفۀ!  

 الّلحم: من أعضاء الجسم و هو أکثر استحکامًا من العظم!   الّنحاس: من العناصر الفلزیَّۀ ُتصنع منه األدوات الکهربائّیۀ!  

 ِاقرأ الّنص الّتالی ثم أجب عن األسئلۀ بما یناسب النّص:  
راسات أّن ممارسۀ التمارین الّریاضّیۀ بشکل منتظم ُتؤّثر إلی حدٍّ کبیر علی رفع قدرات الّدماغ و الّزیادة من نشاطه، کما هی ُتساعد علی تسریع نمّو الخالیا د العدیُد من الدِّ أکَّ

ا فی تطویر (= ارتقاء) القدرات العقلّیۀ للفرد و منع زوالِها و ضعفها!   العصبّیۀ و ارتباطها مع بعضها البعض، األمُر الّذي ُیسّبب أّن اإلنسان یهتّم به أکثر ألنّه مهّم جد

(العشرین بالمائۀ) من المواّد الداخلۀ إلی الجسم لتغذیۀ خالیاه ماُغ إلی المواّد الغذائّیۀ للمحافظۀ علی نشاطه و نمّوه کذلک، فإنّه یستهلک   و فی هذا المجال یحتاج الدِّ

) ولکن ال ننسی أّن مفتاح الورود فی ماِغِ هو الفواکُه و الَخضراواُت و المأکوالُت الغنّیۀ بأومیجا  (امگا  بشکل یومّی، و من أهّم هذه المواّد الّتی تساعد علی تحسین عمل الدِّ
هذه الساحۀ و االهتمام بهذه المهّمۀ هو وجود الفکر السالم و الّذهن البعید عن الوساوس الشیطانّیۀ!  

 *الّدماغ: مخ  
 **خالیا: ج خلّیۀ؛ الماّدة األساسّیۀ فی کّل مخلوق حّی ال نراها بالعین المجّردة.

20%

33

- ما هو المؤّثر فی ازدیاد قدرات الّدماغ؟ عّین الخطأ: 36

 !  القیام بالّریاضیات المنّظمۀ طول الحیاة!  تناول األطعمۀ المفیدة و المأکوالت الغنّیۀ باومیجا 

 المحاولۀ للحصول علی فکرة سالمۀ تتمّتع بکّل ما فیه خیر!  السعی وراء ازدیاد القدرة الجسدّیۀ بممارسۀ التمارین الریاضّیۀ!  

3

- عّین الخطأ: تسریع ارتباط الخالیا العصبّیۀ .................. 37

 یسّبب قیام الخالیا بواجبها بأحسن صورة!  یسّبب أّن اإلنسان یقوم بأعماله الریاضّیۀ منتظمًا! 

 یمنع من نسیان الموضوعات و عدم القدرة علی تحلیلها أو حّلها!  یمنع من حدوث بعض المشکالت الّتی یصاب بها اإلنساُن فی أواخر عمره!  

ماغ لن َیستطیع أن یقوم بعمله کما هو الئق إّال أن یستهلک .................. - عّین الّصحیح: الدِّ 38

 ُخمس المأکوالت الّتی یتناولها اإلنسان فی کّل أربع و عشرین ساعۀ!    من الفواکه و مّما فیها اومیجا  و ال فائدة فی غیر هذین! 

 العشرین بالمائۀ من کّل ماّدة غذائّیۀ یستفید منها اإلنسان!   ُخمسًا من المواّد الداخلۀ إلی الجسم بشکل شهرّي!  

20%3

- عّین غیر المناسب لعنوان النّص: 39

ماغ!    العقُل السلیم فی الجسم السلیم!  مفاتیح الحیاة المتوازنۀ!  اثر النشاط فی إعادة النسیان!  أثر الریاضۀ فی تقویۀ الدِّ
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  : حیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی لِما ُاشیَر إلیه بخطٍّ - عّین الصَّ 40
  «ُتؤّثر»:

 فعل مضارع – للغائبۀ – مزید ثالثی بحرف واحد (من باب تفّعل) / مع فاعله جملٌۀ فعلیۀ 

 مضارع – للمؤنّث الغائب – مزید ثالثی (من باب تفعیل) / فعل مرفوع و مع فاعله جملٌۀ فعلیۀ  

 للمفرد المؤنث الغائب – مزید ثالثی – الزم – مجهول / فعل مع نائب فاعله جملٌۀ فعلیۀ 

 فعل مضارع – للمفرد المذّکر المخاطب – مزید ثالثی بحرف واحد، مصدره: تأثیر / مع فاعله جملٌۀ فعلیۀ  

حیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی:   - عّین الصَّ 41
 «َیستهلک»:

 مضارع – للمفرد المذکر الغائب (= الغائب) – الزم – معلوم / فعل و مع مفعوله جملٌۀ فعلیۀ 

 للمفرد الغائب – له ثالثۀ حروف زائدة (= مزید ثالثی) – مجهول / فعل و مع نائب فاعله جملٌۀ فعلیۀ 

 مزید ثالثی (مصدره: استهالك، علی وزن استفعال) / فعل مرفوع و مع فاعله جملٌۀ فعلیۀ و خبر حروف المشّبۀ بالفعل  

 فعل مضارع – للغائب – مزید ثالثی (حروف األصلیۀ «س ل ك» / الجملُۀ فعلیۀ و خبر لحرف «إّن» المشّبه بالفعل و مرفوع  

حیح فی اإلعراب و التحلیل الصرفی:   - عّین الصَّ 42
 «ممارسۀ»:

 اسم – مفرد مؤنّث – مصدر (من باب مفاعلۀ) – معرب / اسم «أّن» المشّبهۀ بالفعل و منصوب 

 مفرد مؤنّث – اسم مفعول (اشتقاقه من فعل «مارس» علی وزن «فاعل» / اسم «أّن» و منصوب 

 اسم – مفرد  مؤنّث – اسم فاعل (اشتقاقه من فعل «مارس») / اسم «أّن» المشّبهۀ بالفعل، و الجملۀ اسمیۀ 

 مفرد مؤنّث – مصدر (علی وزن مفاعلۀ) – مبنی / اسم لحرف «أّن» المشّبهۀ بالفعل، و خبره جملۀ «تؤّثر»  

َعیِّن الخطأ: - 43

إّن الصبَر علی ما أصابنا، یجعلنا من الصابرین: آن صبر که در مصائب به ما دست می دهد، ما را از صابران می گرداند!

فل الّذي یقترب من الّنار و ال َیعرف َخَطر ذلک: کودکی را که به آتش نزدیک می شود و خطر آن را نمی داند نهی کن!  أنُّه الطِّ

تصعیر الخّد عند الغضب عالمۀ من عالئم المعَجبین بأنفسهم: روي برگرداندن چهره هنگام خشم عالمتی از عالمت هاي خودپسندان است! 

إذا نَشاء أن َتعمر الحکمُۀ فی قلبنا فعلینا أن نکون متواضعین: هرگاه بخواهیم که حکمت در قلبمان ماندگار شود، بر ما است که متواضع باشیم! 

َعیِّن «ال» النافّیۀ لِْلِجْنِس: - 44

ال َیْرَحُم اُهللا َمْن الَیْرَحُم النَّاس.   َة ِهللاِّ َجمیعًا.   َو ال َیْحُزْنَک َقولُُهم ِإنَّ اْلِعزَّ َربَّنا ال ُتؤاِخْذنا ِإْن نَسینا َأو َأْخَطْأنا.   َل لی َأمام َمْن الَیصُدُق فی کالِمِه.   ال َتحمُّ

عیِّن ما فیه أکثر من الحروف المشّبهۀ بالفعل: - 45

والعصر إّن االنسان لفی ُخسر إّال الّذین آمنوا و عملوا الصالحات.   إّن الّدین فطرّي فی وجوده ولکّن عباداته و شعائرة کانَْت خرافیۀ.  

ال أُظّن أّن هناك ُکتبًا مکّررة ألنّی اعتقد أّن الفکرة متعّددة إذا ُطِرَحْت.   ُکنُت أظنُّ أّن أبی قد نُسی و لم َیْبَق ذکٌر له.  

أکِمل العبارَة لَِتُدلَّ َعلی استمراِر الِْفعل:  - 46
فاِق.»  « .................. النَّاس ابَْتَعدوا َعِن الکذِب و النِّ

لََعلَّ   َکَأنَّ   لَْیَت   إنَّ  

حیح عن نوع (ال): عیِّن الصَّ - 47

بناتی ال تتّبعن النفس األّمارة ألنّها ال نفع لإلنسان! (الّناهیۀ - الّنافیۀ)   ربّنا ال َتحّملنا ما ال طاقۀ لَنا به! (الّنافیۀ - الّنافیۀ للجنس)  

صاحبۀ الفضیلۀ ال تستشر الکّذاب و ال ُتحّدث الّناس بکّل ما سمعت به! (الّناهیۀ - الّناهیۀ)   اُختی ال تتوّکل علی غیر اهللا و ال تکشف عیوب اآلخریَن. (الّنافیۀ - الّنافیۀ)  

فی أّي عبارة ماجاءت «ال» الّنافیۀ للجنس؟ - 48

ال شاهد الیوم یحضرالمحکمۀ إلظهار ماشاَهد!   هذا شاعٌر جلیل ال تاجر نشیط!  

ال تکّلم بما العلَم به فی الحیاة!   الغفلۀ للّتالمیذ الموفقون عن أهدافهم!  
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عّین العبارِة الّتی یوجد فیها الّتشبیه: - 49

إنّنا متوکّلون علی اهللا فی القیام باعمال الخیر!   لیت المدیر َیحسبوننی موظفًا الئقًا!  

کأّن الحسین (ع) مصباح ُینیر الطریق للجمیع!   هذه الّلیالی مظلمۀ ولکّنها التمنعنی عن العمل!  

عیِّن ما لَْیَس فیه أداة التشبیه: - 50

ُکن مثل القمر، یرفع الّناس رؤوسهم حّتی یروه لحظۀ.   َکَأّن العلماء فی األرض نجوم یهتدي الناس بهم جمیعًا.  

ظهور األزهار و تفّتحها من خصائص الربیع لعّلنا نَْغَتنمها.   العلم فی الّصغر کالنقش فی الَحَجر.  

َعیِّن َحرَفْیِن ال ُیناِسباِن الحروَف األخري ِفی النِّوع: - 51

َکَأنَّ - لََعلَّ   لِکنَّ - لَْیَت   ِإنَّ - َأنَّ   ِإْن - َأْن  

َعیِّن اَألصّح و اَألدّق فی التَّرَجمۀ:  - 52
غیَر َو َیْعِرُف َقْدَرالْکبیَر َفَلُه ِخصاٌل ُتْعِجُبنا.» ه َیْرَحُم الصَّ «لََعلَّ

کاش او به کوچک رحم کند و قدر بزرگ را بداند، پس او ویژگی دارد که خوشمان می آید.

شاید که به کودك رحم می کند و ارزش بزرگ را می داند چرا که ویژگی هایی دارد ما را به تعجب وا می دارد.

اي کاش کوچک به بزرگ رحم کند و قدر بزرگ را بداند پس او ویژگی هایی دارد که ما را متعجب می کند.

شاید او به کوچک رحم کند و ارزش بزرگ را بشناسد، پس او ویژگی هایی دارد که خوشمان می آید.

عیِّن «ال» النافیۀ للجنس: - 53

ال یرحُم اُهللا َمْن ال یرَحُم النَّاس.   ال َتْغَضْب فإّن الغضب مفسدٌة.   ُم اْلُغُیوِب»   «قالُوا ال ِعْلَم لَنا ِإنََّک َأْنَت َعالَّ ال ُتمیتوا القلوَب بِکثرة اِلطعام و الّشراب!  

عّین عبارًة ُتوجد فیها کلمۀ لرفع إبهام جملۀ ما قبلها: - 54

لَیتُکم ُتصبحوَن فائزیَن فی جمیع شؤونکم الدراسّیۀ.   هذِه الکتُب صغیرٌة ولکّنها َتضمُّ موضوعاٍت رائعًۀ.  

َأال إّن أولیاَء اهللا ال خوٌف علیهم و ال ُهم یحزنوَن.   رون حوَل مسائلهم قبل النوم.   ال أحد یناُم بسرعٍۀ فکأنَّ الناس یفکَّ

عّین الخطأ: - 55

بالحلم عن الّسفیه یکثُر األنصاُر: بردباري بر نادان یاران را زیاد می کند!

سیأتی الغُد بکثیر ِمّما ال َتعرفون: فردا بسیاري از آنچه را نمی دانید، خواهد آورد! 

اهللا الّذي ینصر الُمجاهدین و ُهم قلیلون: خدا کسی است که مجاهدان را با اینکه اندکند، یاري می کند!

یوَجد النُّفط َتحت طبقاِت األرض بعد مرور قروٍن: نفت زیر طبقات زمین بعد از گذشتن قرن ها یافت می شود!

- عّین الخطأ: 56

 یا أّیها اإلخوان کّل الّناس سواء و إنّنا ُألّم و ألب:  اي برادران همه مردم برابرند و قطعًا ما از یک پدر و مادر هستیم! 

 خلقنا اهللا من طینٍۀ و جعل فی أبداننا دم و لحم و عظم:  خداوند ما را از گلی آفرید و در بدن هایمان خون و گوشت و استخوان قرار داد! 

 فلنعَلْم من یتفاخر نسبه جهًال ال ینفعه عند ربّه:  پس باید بدانیم هر کس به نسبش از روي نادانی افتخار کند نزد پروردگارش به او سود نمی رساند!

منا الّناس أّن الفخر لعقول ثابتۀ ال للُجّهال و الفاشلین:  و به مردم فهماندیم که فخر براي عقل هاي استوار است نه براي نادانان و شکست خوردگان!  و َفهَّ

موجودات .................. به خداوند نیازمند می باشند و ارتباط وجود ما با خداوند مانند رابطۀ.................. با .................. است. - 57

در پدیدار شدن- پرتو نور – شیء در تمام مراحل هستی و زندگی- پرتو نور- منبع آن 

در پدیدار شدن و بقا- شئ – پرتو نور در تمام مراحل هستی و زندگی- شئ- پرتو نور

رابطۀ وجودي ما با خداوند به مانند .................. با .................. آن است، و قرآن کریم به این دلیل خداوند را .................. خوانده است. - 58

شعاع هاي نور -  روشنایی - حمید شعاع هاي نور - روشنایی - غنی پرتوهاي نور - منبع نور - غنی پرتوهاي نور - منبع نور - حمید
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الزمۀ شناخت هر چیزي  .................. است و از آن جهت که ذات خداوند  .................. است، هر چیستی که براي او متصور شویم .................. - 59

تفکر عمیق در آن ـ متناهی ـ او را در حد تصورات ذهنی خود پایین آورده و محدود کرده ایم. 

تفکر عمیق در آن ـ متناهی ـ تا حدي به شناخت وي نزدیک شده ایم.

احاطه و دسترسی به آن ـ نامحدود ـ او را حد تصورات ذهنی خود پایین آورده و محدود کرده ایم.

احاطه و دسترسی به آن ـ  نامحدود ـ تا حدي به شناخت وي نزدیک شده ایم.

اصوًال عقیده به توانایی اولیاي الهی در رفع حاجات، زمانی با  .................. منافات دارد که  .................. - 60

توحید ـ این توانایی را از خود آن ها بدانیم. شرك ـ این توانایی را از خود آن ها بدانیم.

شرك ـ این توانایی را از خدا و به اذن او ندانیم. توحید ـ این توانایی را از خدا و به اذن او بدانیم.

راه هاي گوناگونی براي .................. خداوند در عالم وجود دارد که از جملۀ آن می توان به .................. اشاره کرد؟ - 61

شناخت اکتسابی - تفکر دربارة نیازمندي جهان در پیدایش خود به خالق  شناخت فطري - تفکر دربارة نیازمندي جهان در پیدایش خود به خالق 

شناخت اکتسابی  - درك و دریافت اینکه خداوندي در عالم حضور دارد.  شناخت فطري - درك و دریافت اینکه خداوندي در عالم حضور دارد. 

راُء ِإلَی اِهللا ...» از چگونه فقري سخن می گوید و چه اوصافی را از خدا یادآور می شود? آیۀ «یا أیَها النَّاُس أنُْتُم الُْفَقَ - 62

فقر معرفتی - بی نیازي و پدیدآورندگی  فقر ذاتی - بی نیازي و ستودگی 

فقر معرفتی - بی نیازي و ستودگی  فقر ذاتی - بی نیازي و پدیدآورندگی 

چرا نسبتی که  در آیه « أنُْتُم الُْفَقَراُء ِإلَی اِهللا» بین خدا و انسان بیان شده است قابل تغییر نیست؟ - 63

چرا که انسان براي کمال، خود نیازمند عنایت خداوند است.  چراکه انسان نمی تواند از یک حدي به خدا نزدیک تر شود. 

چرا که خداوند پدیده ایست که ذاتًا بی نیاز از سایر مخلوقات است.  چرا که نیاز ما ذاتی و غناي خدا هم ذاتی به شمار می رود.

کدام اعتقاد است که به احکام و معارف دین حیات می بخشد و اعمال فردي و اجتماعی دین بر چه مداري می چرخد؟ - 64

توحید و یکتا پرستی - توحید و یکتا پرستی عبودیت خداي یکتا - توحید و یکتا پرستی

توحید و یکتا پرستی - عبودیت خداي یکتا عبودیت خداي یکتا - عبودیت خداي یکتا

چرا خداوند متعال با بیان عبارت قرآنی  «أَفاتََّخْذُتْم ِمْن ُدونِِه أْولِیاَء»  سرپرستان غیر خدا را نفی می کند؟ - 65

چرا که آنان حتی مالک سود و زیان خود نیستند.  چرا که ایشان خود مخلوق خدا هستند. 

چرا که آنان حتی توان پاسخ به نیاز مردم را ندارند.  چرا که آنان قدرت خالقیت را دارا نیستند. 

حدیث نورانی «ما رایت شیئا اال و رایت اهللا قبله و بعده و معه» با کدام یک از آیات موجود ارتباط مفهومی بیشتري دارد؟ - 66

َماَواِت َواْألْرِض»   «َواُهللا ُهَواْلَغِنی اْلَحِمیُد»   «یْسألُُه َمْن ِفی السَّ َماَواِت َواْألْرِض»  «اُهللا نُوُرالسَّ «أْنُتُم اْلُفَقَراُء إلَی اِهللا»  

شرك در ربوبیت در کدام یک از گزینه هاي زیر به درستی بیان شده است؟ - 67

به معناي این است که ما براي کسی در طول خدا تدبیري در نظر بگیریم.  به معناي این است که ما در کنار خدا براي دیگري قائل به تدبیر باشیم. 

به این معناست که تصور کنیم کسی در مسیر و مجراي تدبیر خدا قرار گرفته است.  به این معناست که ما تصور کنیم غیر از خدا کسی مستقًال در عالم سرپرست است. 

پدري که خود را صاحب اختیار حقیقی فرزندش می داند، به کدام مرتبه از شرك گرفتار شده و چه حق ناشایستی براي خود قائل خواهد بود؟ - 68

شرك در ربوبیت - تصور می کند که او هم تدبیري طولی نسبت به فرزند خواهد داشت. 

شرك در والیت - تصور می کند که او هم تدبیري طولی نسبت به فرزند خواهد داشت. 

شرك در ربوبیت - تصور می کند که او قادر است که مستقًال فرزندش را هدایت کند. 

شرك در والیت - تصور می کند که او قادر است که مستقًال فرزندش را هدایت کند. 

8

ازمون اول پایه دوازدهم10112

ام اس بوك



اگر گفته شود که شناخت چیستی خدا امري محال است کدام گزینه آن را توجیه می کند؟ - 69

چیستی خدا  و  اوصاف بی پایان او براي انسان هاي محدودي مانند ما مقدور و ممکن نیست. 

ذهن ما علی رغم اینکه نامحدود است تنها مخلوقات را قادر است بشناسد نه خالق را 

شناخت یک چیز مستلزم احاطه بر آن است و این احاطه بر خالق نامحدود ممکن نیست. 

درك چیستی خدا معلول کمال فوق العاده ایست که تنها در پیامبران الهی حاصل می شود. 

پیامبر (ص) پیش از نهی از تفکر در ذات خدا به چه کاري دستور می دهند و چرا؟ - 70

«تفکروا فی کل شیء»؛ زیرا با شناخت نعمت هاي الهی، صفات و اسماء او را می توانیم بشناسیم.

 «قل اهللا خالق کل شیء»؛ زیرا یاریگر ما در فهمیدن چیستی خداوند است.

«تفکروا فی کل شیء»؛ زیرا یاریگر ما در فهمیدن چیستی خداوند است.

«قل اهللا خالق کل شیء»؛ زیرا با شناخت نعمت هاي الهی، صفات و اسماء او را می توانیم بشناسیم.

اگر در پهنۀ هستی به دنبال وجودي برتر و متعالی باشیم که در پدید آمدن و موجودشدن نیاز به دیگري نداشته باشد، باید واجد کدام شرط باشد و - 71
علیّت دست اندر کار بودن خداوند در امور عالم را در کدام عبارت قرآنی می توان یافت؟

خودش ذاتًا موجود باشد. -  «ُکلُّ َیوٍم ُهَو فی َشأٍن»   نیستی اش مقدم بر هستی اش باشد. -  «ُکلُّ َیوٍم ُهَو فی َشأٍن»  

ماواِت َو اَالرِض»   نیستی اش مقدم بر هستی اش باشد. -  «َیسَألُُه َمن فی السَّ ماواِت َو اَالرِض»   خودش ذاتًا موجود باشد. -  «َیسَألُُه َمن فی السَّ

عقیده به اینکه عالوه بر خداوند، دیگرانی نیز هستند که حق تصرف در جهان را دارا می باشند، در کدام آیه تبیین گردیده است؟ - 72

نُفِسِهم نَفعًا»    «ُقل اََغیَر اِهللا اَبغی َربا َو ُهَو َربُّ ُکلَّ َشی ٍء»   «ُقل اََفاتََّخذُتم ِمن دونِِه اَولیاَء الَیمِلکوَن ِالَ

ُلماُت َو النُّور»    «اَم َجَعلوا ِهللاِّ ُشَرکاَء َخَلقوا َکَخلِقِه َفَتشابَه الَخلُق َعَلیهم»   «ُقل َهل َیسَتوي اَالعمی َو الَبصیُر اَم َهل َتسَتوي الظُّ

سخن امیر مؤمنان علی (ع)که فرموده اند: «هیچ چیزي را مشاهده نکردم، مگر اینکه خدا را قبل از آن و بعد از آن و با آن دیدم» و شعر سعدي که - 73
می سراید: «دوست نزدیکتر از من به من است / وین عجب تر که من از وي دورم» به ترتیب یادآور کدام یک از سرمایه هاي انسان است؟

گرایش به نیکی ها و زیبایی ها - سرشت خدا آشنا  سرشت خدا آشنا - گرایش به نیکی ها و زیبایی ها

گرایش به نیکی ها و زیبایی ها - گرایش به نیکی ها و زیبایی ها سرشت خدا آشنا - سرشت خدا آشنا 

نیازمندي پدیده هاي جهان به خداوند در پیدایش و هستی، از تدبر در کدام مقدمات حاصل می شود؟ - 74

وابستگی مخلوقات به غیر- عدم اتکاي پدیده ها در وجود یافتن

اتکاي ذات موجودات به وجود برتر- نیاز ممکن الوجود به واجب الوجود

استقالل نداشتن مخلوقات در وجود یافتن- مساوي بودن ذات واجب الوجود با وجود

اعتقاد به خداوند به عنوان اقتضاي وجود- عدم اتکاي خداوند به غیر

درك سخن علوي «ما رایت شیئًا اال و رایت اهللا...» مستلزم چیست و جوانان و نوجوانان در چه صورتی لذت چنین درکی را خواهند چشید؟ - 75

درك بیشتر فقر و نیازمندي - دائم التفکر بودن  درك بیشتر فقر و نیازمندي - پاکی و صفاي قلب 

معرفتی عمیق و واال - پاکی و صفاي قلب معرفتی عمیق و واال - دائم التفکر بودن

ِر فی اهللا و فی ُقدَرِتِه» دریافت می گردد؟  فکُّ چند مورد از موارد زیر از حدیث شریف پیامبر اکرم (ص) که فرمود:«افَضُل الِعباَدِة إدماُن التَّ - 76

الف)  استمرار تفکر در ذات الهی و قدرت او، برترین عبادت ها شمرده شده است. 
ب)  آنچه بهار جوانی را پرطراوت و زیبا می سازد، اندیشیدن مداوم دربارة خدا و صفات اوست. 
پ)  شکوفایی استعدادها در پرتو با فضیلت ترین عبادت، امید به آیندة زیباتر را نوید می بخشد. 

ج)  اندیشه دربارة خداوند همانند بذري است که در ذهن جوانه می زند و نمود آن به صورت عبادت در اعمال ظاهري است.

1234
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شباهت و تفاوت نور بودن خداوند و سایر نورها به ترتیب در کدام گزینه به درستی آمده شده است؟ - 77

تجلّی بخشی خداوند و سایر موجودات - منشاء مبدأ نور  تجلّی بخشی خداوند و سایر موجودات - ارتباط با اجسام مادي 

پیدا و آشکار نمودن امور - منشاء و مبدأ نور  پیدا و آشکار نمودن امور - ارتباط با اجسام مادي 

کدام گزینه ثمرة درك نیازمندي به خداي بی نیاز را نشان می دهد؟ - 78

افزایش معرفت و آگاهی  افزایش خودشناسی  افزایش عبودیت و بندگی  افزایش معرفت و آگاهی  افزایش خودشناسی  درك بیشتر فقر و نیاز  

کامل شدن معرفت حقیقی  درك بیشتر فقر و نیاز  افزایش عبودیت و بندگی  کامل شدن معرفت حقیقی  افزایش آگاهی  درك بیشتر فقر و نیاز 

←←←←

←←←←

کلید دستیابی به مضمون «درخواست پیامبر (ص) از خداوند براي وانگذاشتن او به خودش» در گرو فهم کدام عبارت شریفه است و این مضموم ثمرة - 79
چیست؟

ِ»" - ابراز ناتوانی در محضر خدا  ُ ُهَو اْلَغِنیُّ اْلَحِمیُد» - ابراز ناتوانی در محضر خدا  َأْنُتُم اْلُفَقراُء ِإلَى اهللاَّ «َو اهللاَّ

ِ»" - افزایش معرفت به خود ُ ُهَو اْلَغِنیُّ اْلَحِمیُد» - افزایش معرفت به خود  َأْنُتُم اْلُفَقراُء ِإلَى اهللاَّ «َو اهللاَّ

ْرِض» را به درستی تبیین می نماید؟ َماَواِت َواْألَ ُ نُوُر السَّ کدام مورد مفهوم آیۀ شریفۀ «اهللاَّ - 80

از آنجا که هر چیزي در جهان تجلی  ذات و صفات الهی است، پس باید آن را نوري از انوار الهی دانست. 

از آنجا که هر چیزي در جهان تجلی  ذات و صفات الهی است، پس باید آن را آیه اي از آیات الهی دانست. 

از آنجا که هر چیزي در جهان تجلی  ذات و صفات الهی است، پس باید آن را آیه اي از آیات الهی دانست. 

از آنجا که هر چیزي در جهان تجلی  ذات الهی است، پس باید آن را نوري از انوار الهی دانست. 

کدام عبارت پیرامون آنچه به بهار جوانی طراوت می بخشد، به درستی بیان شده است؟ - 81

در ذهن جوانه  زده و مطابق کالم رسول خدا (ص) مداومت در آن، از کارهاي برترین مؤمنان می باشد. 

اگر آن را به یک گیاه تشبیه کنیم، میوه و برگ و بار آن در اعمال ظاهري ما پدیدار خواهد شد.

در دل جوانه زده و مطابق کالم رسول خدا (ص) مداومت در آن، از کارهاي برترین مؤمنان می باشد.

اگر آن را به یک گیاه تشبیه کنیم، در اعمال و امور ظاهري انسان ریشه می دواند.

82 - The last pancake .................. by those lazy children.

was eaten were eaten eat ate

83 - The old man has fifteen .................. .

parent grandchild grandchildren grandparent

84 - You should take care of what you are .................. on your laptop. They may have virus.

inspiring insect stoping installing

85 - Tom went to Paris to catch his new .................. in economy.

diploma practice textbook pressure

86 - I don't understand why you don't have the report. It .................. to you over a week ago.

were send were allow was allowed was sent

87 - We realized very quickly we had .................. a great mistake, and I don't even like to think about it.

found made read felt

88 - I really like action movies, but you can’t stand them, .................. ?

don't I can you can't I do you

89 - He wanted to improve his piano playing, .................. he wanted to win the competition.

but because so therefore
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90 - She won't get promoted to a management position because she .................. the ability to make

difficult decisions.

lacks inspires generates measures

91 - Nobody has agreed on that question, .................. ?

aren't they must we hasn't she have they

92 - Higher education ……………… available to all high school graduates in this country.

 have been made has been made has made it  have made it

93 - Why didn’t your classmates .................. their names on the list?

written wrote writes write

94 -
All the factory workers have been demanded to spare no .................. to finish the new project.

sofas diaries senses pains

95 - It was difficult, but after many years, I was able to ..................  the man that had hit me with his car

and taken my ability to walk.

hate forgive expect appreciate

96 - Traditions have been passed on by the ……………… of the family.

tears mistakes elders sofas

97 - He left early, not because he was bored, .................. he had to be home by ten o'clock.

but because but also so because not but

98 - Exercise not only gives a systematic workout to the circulatory and respiratory systems and

improves general stamina, but also .................. muscles.

spares bursts strengthens deserves

99 - The police officer warned the thief .................. to put down his gun and only fired after he refused to
drop the weapon.

widely traditionally commercially repeatedly

100 - Sleeping pills can interfere with the result of other drugs and can be so dangerous and hurtful

when .................. with them.

invented  mentioned combined reduced

Receiving respect from others is important because it helps us to feel safe and to express ourselves.
Being respected by important people in our lives .........(A)......... us how to be respectful toward others.

Respect .........(B)......... that you accept somebody for who he/she is, even when they’re different from

you or you don’t agree with them. Respect in your relationships builds feelings of trust, safety, and well

being. Respect doesn’t have to come .........(C)......... – it is something you learn.  

All of us in society need to treat each other with respect if .........(D)......... live peacefully together.
Respect is important because it means we treat others the way we want to be treated. So if we don't

treat others kindly, how can we .........(E)......... them to be kind in return?
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101 - A

is taught teaches teach is being taught

102 - B

means replies pauses shouts

103 - C

suddenly naturally repeatedly fluently

104 - D

we are wanted to feel safe so feeling safe that we want and 

we want but feeling safe we want to feel safe and

105 - E

expect are expected have been expected are expecting

106 -

By the time we got to the cinema, the film .................., so we missed the first five minutes.

have started had started had been started was starting

107 - There were enough chairs. Jane reached the table, but instead of ………………… down she stood

behind one of the chairs.

to sit sits sat sitting

108 - This difference was clear for those with physical diseases,  .................. with mental diseases.

and those not for or not those so those not but not for those 

PASSAGE 1: 

I am a big fan of trying to save the environment, and this month is the WWF (World Wide Fund for
Nature) annual Earth Hour. Earth Hour is an event where you turn off all non-essential lights and power

between 8-9 pm; things like your TV, computer and console. However, you do not just sit at home in the

dark for an hour. Instead, people gather in groups and have fun without using power. Things like

dancing, fireworks and musical performances are popular and it is very fun to take part. 

 Many celebrities also take part in Earth Hour and this year is very important as it is the tenth year of
the project. Earth Hour is not just about saving energy; people involved in Earth Hour have also planted

a forest in Uganda, built solar panels in India and passed a law to protect the sea in Argentina. 

 I have taken part in Earth Hour every year for the last five years and I have been part of lots of activities

at school and at university. Last year, for example, my university had an outdoor cycle cinema. At the

cycle cinema, the only way to keep watching the film is to keep pedaling your bike, if everyone stops,
then the screen turns off! Luckily, there were many of us to help keep the movie going and we took

turns. Although it was very cold outside at night, we had hot chocolate and blankets for the people who

were not cycling. Everyone who was there had a lot of fun.

109 - What is the author's main purpose in the passage?

To introduce a particular event To compare some fun activities  

To trace the origin of Earth Hour To describe some ways of saving energy 

12

ازمون اول پایه دوازدهم10112

ام اس بوك



110 - According to the passage, people who take part in Earth Hour .................. .

are especially interested in protecting nature in Uganda, India and Argentina 

must not stay away from home between 8 and 9 p.m. 

use less electricity for a certain period of time 

turn off all lights for one hour 

111 - It is suggested in the passage that at the cycle cinema .................. .

the screen turned off a few times  not everyone knew how to ride a bike 

the author had to pedal his/her bike nonstop cold did not make anyone feel uncomfortable 

112 - Which of the following best describes the author's attitude towards Earth Hour?

Annoyed Uncertain Surprised Amused

Humans are bad at making decisions when they are faced with too many choices. First of

all,  ......... (A) ..........    real choices from false choices by thinking about the situation carefully. If one of

your options is more of a theoretical choice that is unlikely to actually  .........(B) ......... , leave it out. End

by making a recommendation of what you think is the best option. I think you  .........(C) ......... it useful to

keep these steps in mind. Leaders above you might have more information about the market or the
overall company situation, but they often  .........(D) .........  a clear and well thought recommendation.

113 - A)

donate     distinguish                forgive improve

114 - B)

happen  provide     increase                protect

115 - C)

are going to find             are finding              found            will find

116 - D)

endanger        appreciate               lower   hug

در پرتاب هم زمان دو تاس، با کدام احتمال الاقل یکی از اعداد رو شده در این دو تاس مضرب  است؟ - 1173

4
9

5
9

2
3

5
6

در یک جعبه  مهره ي سیاه و  مهره ي سفید داریم. تعداد حالت هایی که  مهره با هم انتخاب شود به طوري که  مهره سیاه و یک مهره سفید - 118
باشد، چند تاست؟

 

5432

20364048

با ارقام  چند عدد  رقمی زوج بدون تکرار ارقام می توان نوشت؟ - 1190, 1, 2, 3, 4, 55

600288420312

با حروف کلمۀ «منتا» چند کلمۀ سه حرفی بدون تکرار حروف می توان نوشت؟ - 120

24201870

به چند طریق می توان سه کتاب از میان  کتاب مختلف براي هدیه به دوستمان انتخاب کنیم؟ - 1216

20241819
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- نفر که شامل که دو برادر هستند به چند طریق می توانند در یک صف بایستند به طوري که اول و آخر صف دو برادر باشند؟ 1224

64108

اگر  پیشامد دلخواه در فضاي نمونه  باشد کدام گزینه درست است؟ - 123

  

AS

0 < P(A) < 10 ≤ P(A) ≤ 10 ≤ P(A) < 10 < P(A) ≤ 1

در پرتاب دو تاس چقدر احتمال دارد مجموع دو تاس برابر  یا برابر  و یا برابر  شود؟ - 124753

17
36

13
36

1
3

1
2

از بین  دانش آموز انسانی و  دانش آموز تجربی یک تیم سه نفره انتخاب می کنیم پیشامد آن که هر سه انسانی باشند چند عضو دارد؟ - 12573

52304735

یک تاس را دوبار پرتاب می کنیم. احتمال اینکه جمع دو تاس حداقل برابر  باشد، کدام است؟ - 12610

1
18

1
12

1
9

1
6

هرگاه  باشد، در این صورت همواره داریم: - 127A ⊆ B

P (A) ≥ P (B)P (B) ≥ P (A)P (A) = P (B)P (A) − P (B) = 0

هر یک از دو صفحه ي عقربه دار به  قطاع برابر، به شماره هاي  و  و  و  تقسیم شده اند. عقربه ي مربوط به هر صفحه را می چرخانیم احتمال - 128
اینکه عقربه ها در نواحی هم شماره متوقف شوند، کدام است؟

41234

1
8

1
4

3
8

1
2

دو تاس را با هم پرتاب می کنیم. احتمال آنکه یکی از اعداد ظاهر شده دو برابر عدد دیگر باشد کدام است؟ - 129

1
12

11
12

5
6

1
6

اگر داده هاي دورافتاده داشته باشیم .................. و ..................  شاخص مناسبی براي توصیف داده ها نخواهند بود و بهتر است از میانه و .................. - 130
استفاده کنیم.

انحراف معیار و میانگین ــ واریانس  میانگین ــ انحراف معیار ــ دامنۀ میان چارکی 

میانگین ــ دامنۀ میان چارکی ــ انحراف معیار  دامنه و دامنۀ میان چارکی ــ انحراف معیار 

با ارقام  چند عدد چهار رقمی بخش پذیر بر 5، بدون تکرار رقم ها، می توان نوشت؟ - 1310 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5

7296108120

فریبرز می خواهد از بین سه شلوار، سه پیراهن و سه کاپشن، هر کدام به رنگ هاي سفید، سیاه و سرمه اي به تصادف یک شلوار، یک پیراهن و یک - 132
کاپشن انتخاب کند. احتمال آن که لباس هاي انتخابی همرنگ باشند، کدام است؟

1
3

2
9

1
9

4
27

در یک مدرسۀ پسرانه  کالس  و  در پایۀ هفتم و  کالس  و  و  براي پایۀ هشتم وجود دارد و در هر کالس  دانش آموز وجود - 133

دارد. یک نفر را به تصادف براي داوري مسابقات انتخاب می کنیم، با کدام احتمال شخص انتخاب شده در کالس هفتم  است؟

2AB3CBA10

A

3
7

1
7

4
5

1
5

تعداد راه هاي ممکن براي پاسخگویی به  تست  گزینه اي با شرط آنکه اجباري در پاسخگویی نباشد، کدام است؟ - 13453

1282565121024
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می خواهیم زیرمجموعه اي  عضوي از مجموعۀ  به تصادف انتخاب کنیم. با کدام احتمال حداقل یکی از دو عدد  و  در این - 135
زیرمجموعه قرار دارد؟

3{1, 2, 3, 4, 5, 6}23

2
7

1
3

4
5

3
5

 

Lخط Mخط

Pخط

، چند چهارضلعی محدب می توان ساخت به طوري که هر خط شامل حداقل یک رأس باشد؟ (نقاط ،  و  با نقاط مشخص شده روي سه خط  - 136
رئوس چهار ضلعی اند.)

MLP

72

84

96

110

در مصراع «کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق» کدام آرایۀ ادبی وجود ندارد؟ - 137

کنایه تشبیه تشخیص مراعات نظیر

در ترکیب «از عرش به فرش آمدن» چه آرایه اي وجود ندارد؟ - 138

تناسب تضاد کنایه جناس

- نشانه هاي هجایی مصراعی از بیت زیر، در کدام گزینه درست است؟     139
  آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم»    «گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر  

 

−U/UU − −/ − U − U/UU − −−/UU − −/U − U − /UU − −

−U − /U − −U/U − U − /U − −−/ − − − /U − U − / − −−

تقطیع هجایی و ارکان یک مصراع از بیت زیر، در کدام گزینه درست نشان داده شده است؟      - 140
 واندر نهان سرشک همی باري  اي آن که غمگنّی و سزاواري

− − −U/U − −U − /U − −−U − / − U − / − −−

− − −U/U–U − /U − −− − −/U–U − / − −−

وزن کدام بیت «مفعول مفاعلن مفاعیلن» است؟ - 141

زرین نهد او به تیر در پیکان شاهی که به روز رزم از رادي  

شب رفت و ز مشرق علم صبح برآمد خیزید که هنگام صبوح دگر آمد 

بود آن چه بود خیره چه غم داري رفت آن که رفت آمد آن که آمد 

وین حرف معّما نه تو خوانی و نه من اسرار ازل را نه تو دانی و نه من 

آرایه هاي «تشبیه، تلمیح، استعاره و مراعات نظیر» در کدام گزینه وجود دارد؟ - 142

 یادم از کشتۀ خویش آمد و هنگام درو  مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو

 بند قباي غنچۀ دل می گشاد باد  خون شد دلم به یاد تو هرگه که در چمن

 قطره رها کن بیا زود که َعّمان منم  هست جهان قطره اي از نم جوي دلم

 بیا و زندة جاوید کن دگر بارم به تیغ هجر بکشتی مرا و برگشتی

نشانه هاي هجایی تمام مصراع ها به جز گزینۀ  .................. درست آمده است. - 143

سخنانی شنیده ام که مپرس     بر رسوالن پیام باشد و بس    

گر نیاید به گوش رغبت کس     سوي من لب چه می گزي که مگوي    

−U − − − −U − −U−−UU − U − U − −UU

−UU − U − U − −U−−UU − U − U − −U−

15

ازمون اول پایه دوازدهم10112

ام اس بوك



وزن همه بیت ها به جز گزینه  .................. یکسان است. - 144

 خود در ره کج از چه نهی پا را  اي آن که راستی به من آموزي

 در صِف گل جا مده این خار را  کار مده نفس تبه کار را

 نشناختیم خود الف و با را  آموزگار خلق شدیم اما

 اول بسنج قّوت اعضا را  اي آن که عزم جنگ یالن داري

در کدام گزینه آرایۀ مراعات نظیر به کار نرفته است؟ - 145

بارها گفته ام و بار دگر می گویم َمه روشن میان اختران پنهان نمی ماند

از اسب پیاده شو، بر نطع زمین ُرخ نِه نرگس از چشمک زدن شد فتنه در صحن چمن

در کدام گزینه آرایۀ «مراعات نظیر» وجود دارد؟ - 146

بیا به خانۀ آالله ها سري بزنیم ِکی بود جاي َمَلک در خانۀ صورت پرست

حافظ از جوِر تو حاشا که بگرداند روي اختیار سر به زلف همچو چوگانش گذار

وزن بیت زیر در کدام گزینه درست آمده است؟  - 147
 تو در خیال مال و در اندیشۀ منال»  «اي خواجه چشم من همه سوي خط است و خال

مستفعُل فاعالُت فع لن مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع مفاعلن فعالتن مفاعلن َفعلن مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن

وزن پایه هاي آوایی کدام گزینه ناهمسان (نامنظم) است؟ - 148

 سر پرواز به بال دگري نیست مرا  در بیابان طلب راهبري نیست مرا

 می روم راه و ز منزل خبري نیست مرا  روزگاري است که با ریگ روان همسفرم

 این زهر پرورش به شکر می دهد مرا  دشنام یار جان دگر می دهد مرا

 جز دل امید گشایش ز دري نیست مرا  برده ام غنچه صفت سر به گریبان صائب

وزن بیت «هش دار که گر وسوسۀ عقل کنی گوش      آدم صفت از روضۀ رضوان به درآیی» در کدام گزینه آمده است؟ - 149

مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن مستفعلن مفاِعُل مستفعلن َفَعل مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالت مفاعیُل فاعلن

در همۀ گزینه ها به جز.................. «مراعات نظیر» به کار رفته است. - 150

مزرع سبز فلک دیدم و داس َمِه نو دوست گر با ما بسازد دولتی باشد عظیم

َگه نعره زدي بلبل، َگه جامه دریدي گل بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد

کدامیک از شاعران زیر غزل سرایی به سبک حافظ و سعدي را در پیش گرفتند؟ - 151

سروش اصفهانی قاآنی شیرازي صباي کاشانی فروغی بسطامی

کدام یک از گزینه هاي زیر از معروف ترین شاعران دورة بازگشت محسوب نمی شود؟ - 152

بهار نشاط اصفهانی سروش اصفهانی مجمر اصفهانی

در کدام گزینه دلیل کم توجهی کاربرد جمله ها و ترکیب هاي زبانی در شعر دورة بیداري نیامده است؟ - 153

 شاعران براي آگاه سازي مردم و انتشار آثار در روزنامه ها ناگزیر بودند به شتاب شعر بسرایند.  

برخی شاعران تسلط کافی بر ادبیات کهن نداشتند.

بسیاري از واژه هاي نو و فرنگی از جمله اصطالحات انگلیسی، روسی، فرانسوي و ترکی وارد شعر شد.

اغلب شاعران صرفًا به محتوا گرایش داشتند.

علت افزایش آگاهی همگانی در عصر بیداري در کدام گزینه بیان شده است؟ - 154

دفاع از کارگران و ضعیفان   تعلیم و تربیت عمومی

توجه به مردم   ظهور مطبوعات و گسترش آن در جامعه
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کدام گزینه عبارت زیر را به ترتیب کامل می کند؟  - 155
از آغاز سلطنت .................. تا پدید آمدن .................. نثر فارسی که از زمان قائم مقام فراهانی از پیچیدگی فاصله گرفته بود، به سمت سادگی و روانی پیش

رفت.

مشروطیت - شعر نو مظفرالدین شاه - مشروطیت مشروطیت - انقالب اسالمی   ناصرالدین شاه – مشروطیت

هدف نثر دوران مشروطه که با ویژگی هاي چون نوگرایی، تجدد خواهی و آزادي طلبی گسترش یافت در کدام گزینه آمده است؟ - 156

تأثیر بر عامۀ مردم   دشمنی با استبداد و استعمار تنّفر از خرافات گسترش روزنامه نویسی

در کدام ابیات آرایۀ مراعات نظیر به کار نرفته است؟  - 157
الف) خویشان همه در نیاز با او 

ب) شفاي این دل بیمار جز لقاي تو نیست 
ج) گشته ام در جهان و آخر کار 

د) تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین

هر یک شده چاره ساز با او  
طبیب جان خرابم کسی وراي تو نیست 

دلبري برگزیده ام که مپرس 
کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت

ب – د الف – ج   ب – ج    الف – د   

کدام مورد از دیدگاه تاریخ ادبیات، غلط است؟ - 158

فرخی یزدي، تحت تأثیر شاعران گذشته، به ویژه خاقانی و حافظ بود و آشنایی با این شاعران طبع وي را شکوفا ساخت.

ایرج میرزا، در به کار گیري تعبیرات عامیانه و آفریدن اشعاري ساده و روان مهارت بسیار داشت. در طنز و هجو و هزل، چیره دست بود.

ادیب الممالک فراهانی، فعالیت اصلی اش روزنامه نگاري بود. سردبیري روزنامۀ مجلس را به عهده داشت. در قصیده بیشتر از قالب هاي دیگر طبع آزمایی کرد.

بهار،  در سبک خراسانی با زبانی حماسی شعر می سرود. از او در جایگاه پژوهشگر، آثاري مانند تاریخ تطّور نظم فارسی، سبک شناسی و... به جاي مانده است.

کدام بیت، در وزن «مفعوُل فاعالُت مفاعیلن» سروده شده است؟ - 159

بر مال و جاه خویش نیفزاید  تا دیگران گرسنه و مسکینند 

بس عمر شد تمام و نشد روز و شب تمام  بس سقف شد خراب و نگشت آسمان خراب 

صفت مردم کوته نظر است  خویشتن دیدن و از خود گفتن 

همیشه رنج طلب کردن و نرنجیدن  همیشه بار جفا بردن و نیاسودن 

تقطیع هجایی مقابل کدام گزینه نادرست است؟ - 160

اي آن که غمگنّی و سزاواري 

تابَد ز دلم شب ها، پرتوِي چو کوکب ها 

آن نفس است از دهنت یا عبیر؟ 

اسیر گریۀ بی اختیار خویشتنم 

(− − −UU − U − U − −)

(− − UU − U − − − −U − U−)

(−U − −UU − −UU−)

(−UU − U − U − −UU − U − U)

کدام گزینه نام ارکان عروضی مصراع زیر را به درستی نشان می دهد؟  - 161
«من و تسلیم و رضا، تا چه کند دست قضا»

فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن  مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع  مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن  فعالتن فعالتن فعالتن فعلن 

وزن کدام گزینه مطابق با الگوي هجایی زیر است؟  - 162

« »

دو هفته رفت که ننواختی به نیم نگاهی  غم مخور اي دوست کاین جهان بَنماند 

چه شد که عالم معنی خراب می بینم باد صبا چون نقاب از رخ گل برگرفت 

− − / − U − U/ − −UU/ − U − U

وزِن مصراِع زیر با کدام مصراع، یکسان است؟  - 163
«گر خون من ز شیشه بریزد به جام او»

آگاهی اش ز راحت عّشاق خسته نیست  ز شرم عارض او الله بست بر رخ ماه  هیچ مرِغ دلی از حلقۀ زلف تو نجست  کار فروبسته ام هیچ گشایش ندید 
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کدام سروده از ملک الشعراي بهار نیست؟ - 164

قفسم برده به باغی و دلم شاد کنید   من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید  

سرد و سیه و خموش و آوند   چون گشت زمین ز جور گردون  

بخروش چو شرزه شیر ارغند   بگراي چون اژدهاي گرزه  

از ماتم سرو قدشان سرو خمیده   از خون جوانان وطن الله دمیده  

در کدام گزینه همۀ موارد از شاعران دورة بیداري هستند؟ - 165

ادیب الممالک فراهانی ـ عارف قزوینی ـ بهار ـ میرزادة عشقی سید اشرف الدین گیالنی ـ ایرج میرزا ـ میرزادة عشقی ـ فرخی سیستانی

عارف قزوینی ـ صباي کاشانی ـ ملک الشعرا ـ نشاط اصفهانی نسیم شمال ــ میرزا حبیب اصفهانی ـ عالمه دهخدا ـ ادیب الممالک فراهانی

وزن همۀ گزینه ها ناهمسان است به جز گزینۀ  - 166

بنال بلبل بیدل که جاي فریاد است   نشان عهد و وفا نیست در تبّسم ُگل 

بیگانه می شماري یاراِن آشنا را  زان لب سالم ما را نشنیده ام جوابی 

چند نشینی که خواجه ِکی بر درآید  بر دِر ارباب بی مرّوت دنیا 

آیا شود که گوشۀ چشمی به ما کنند  آنان که خاك را به نظر کیمیا کنند 

رابطۀ علوم اجتماعی و علوم طبیعی در کدام گزینه به درستی مطرح شده است؟ - 167

علوم اجتماعی وسیلۀ غلبۀ انسان بر محدودیت هاي طبیعی است.

شناخت صحیح استفاده از طبیعت و علوم طبیعی توسط علوم اجتماعی انجام می شود.

علوم طبیعی قدرت پیش بینی علوم اجتماعی را دربارة فعالیت هاي اجتماعی پدید می آورند.

علوم طبیعی آگاهی هاي عمیقی را دربارة فناوري براي انسان ها فراهم می کنند و علوم اجتماعی را در استفاده از فناوري یاري می نمایند.

عبارت هاي کدام گزینه به ترتیب، جاهاي خالی جمله هاي زیر را تکمیل می نمایند؟  - 168
الف- علوم اجتماعی به انسان ها کمک میکنند که از طبیعت و  ..................  به شیوة صحیح استفاده کنند. 

ب- علوم  ..................  نسبت به علوم  ..................  از اهمیت بیشتري برخوردارند. 
ج- امروزه  .................. بر زندگی بشر سیطره یافته است.

علوم طبیعی – اجتماعی – طبیعی – فناوري علوم طبیعی – طبیعی – اجتماعی – فناوري

علوم اجتماعی – طبیعی – اجتماعی – علوم اجتماعی علوم اجتماعی – اجتماعی – طبیعی – علوم اجتماعی

پاسخ صحیح پرسش هاي زیر در کدام گزینه آمده است؟  - 169
الف- دانش هایی مانند اقتصاد، حقوق و  سیاست چه چیزي را مطالعه می کنند؟ 

ب- چه عاملی به لحاظ داشتن ابعاد مختلف اقتصادي، سیاسی و فرهنگی دانش هاي اجتماعی متفاوتی را پدید می آورد؟

کنش هاي اجتماعی – پدیده هاي اجتماعی پدیده هاي اجتماعی – کنش هاي اجتماعی

پدیده هاي اجتماعی – زندگی اجتماعی  زندگی اجتماعی – پدیده هاي اجتماعی 

راهنماي زندگی هر فرد، گروه، قوم، جامعه و امت چیست و هر آنچه افراد از تجربه هاي فردي و اجتماعی زندگی خود، مطالعات مدرسه اي و ... - 170
می آموزند چه نام دارد؟

ذخیرة دانشی - ذخیرة آگاهی  ذخیرة عمومی - ذخیرة آگاهی  ذخیرة عمومی - دانش عمومی  ذخیرة دانشی - دانش عمومی 

به ترتیب چه تعداد از عبارت هاي زیر صحیح می باشد؟  - 171
الف) ما در زندگی خود ابتدا دانش عمومی را به دست می آوریم و سپس با عمیق تر شدن آن، دانش علمی را کسب می کنیم. 

ب)زبان هم به عنوان یک پدیدة اجتماعی و هم یک کنش اجتماعی محسوب می شود. 
ج) دانش علمی گسترده ترین بخش ذخیرة دانشی ماست.  

د)تالش هاي علمی عالمان به تدریج بر ذخیرة دانش علمی جهان اجنماعی می افزاید.

ب - د الف ـ د  الف - ج  ب - ج 
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عبارت زیر مربوط به کدام گزینه می باشد؟  - 172
«در یک سطح از اهمیت نیستند. برخی از آن ها از اهمیت بیشتري برخوردارند.»

حل تعارضات  گاهی با دست برداشتن از بخشی از ذخیرة دانشی همراه است. 

برخی از افراد داراي دانش عمومی هستند و براي حل مشکالت و مسائل با یکدیگر به گفت و  گو می پردازند.

انسان در زندگی اجتماعی همواره با مسائل و مشکالت زیادي مواجه می شود. مانند بحران اخالق و بحران آگاهی. 

این تلقی از علم، هم اکنون در جهان غرب پذیرفته نیست و با مخالفت هاي بنیادي متفکران غربی همراه است. 

اگر میان دانش علمی و عمومی تعارضی اتفاق بیفتد؛ در آن صورت .................. - 173

دانش عمومی از رشد و رونق الزم باز می ماند و توان الزم براي حل مسائل و مشکالت را از دست می دهد.

تالش هاي علمی عالمان جهت افزایش ذخیرة دانش علمی بی ثمر می ماند.

دانشمندان مجبورند براي رفع این مشکل از ایده هاي قبلی و پرکاربرد استفاده کنند و از طراحی ایده هاي جدید صرف نظر نمایند. 

ارتباط دو سویه و رو  به  رشد دانش عمومی و دانش علمی گسسته می شود.

دانش مفید،دانشی است که:... - 174

همسو با هویت فرهنگی است، ولی دغدغۀ کشف واقعیت و تشخیص درست و غلط را ندارد. 

همسو با هویت فرهنگی است و ناظر به حل مسائل جامعه می باشد. 

همسو با هویت اجتماعی است و ناظر به حل مسائل جامعه است. 

همسو با هویت اجتماعی است و دغدغۀ کشف واقعیت و تشخیص درست و غلط را دارد. 

کدام گزینه با متن زیر مرتبط نیست؟  - 175
«فرض کنید به پیشنهاد دوستی به یک میهمانی دعوت شده اید که در آن کسی را نمی شناسید. در چنین موقعیتی احتیاط شما بیشتر می شود. پیش از
انجام دادن هر کاري فکر می کنید؛ حتی به این که چگونه راه بروید و چه وقت و چگونه حرف بزنید. در این موقعیت ها متوجه می شوید که در راه رفتن و

حرف زدن  ..................،»

آگاهی هایی وجود دارد که به سبب عادت از نظر شما پنهان بوده  است و اگر نباشند زندگی اجتماعی ما مختل می شود.  

دانش هایی است که در طول زندگی به دست می آیند، یعنی این دانش، حاصل زندگی است و گسترده ترین بخش ذخیرة دانشی است. 

آگاهی هایی وجود دارد که ما خودمان به تنهایی و جداگانه، دانش الزم را براي آن ها تولید می کنیم و هنگامی متوجه آن ها می شویم که در آن تغییري رخ دهد. 

مجموعه اي دانش الزم براي زندگی وجود دارد که بیشتر از آن استفاده می کنیم و کمتر به  آن می اندیشیم. 

کدام گزینه جدول زیر را به ترتیب کامل می کند؟  - 176

ویژگی هانوع دانش 

 -----
 

 ------
دانش عمومی

قدرت دفاع از حقایق موجود در شناخت حاصل از زندگی
علوم عقالنی و وحیانی،علم محسوب نمی شود.

 
---------

الف- دانش علمی 
ب- جامعه و فرهنگی که در آن زندگی می کنیم آن را در اختیار ما قرار می دهد.

ج- علم در جهان متجدد غرب

ب – الف – ج ج – ب – الف الف – ب – ج الف– ج – ب
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کدام گزینه در ارتباط با تلقی جهان متجدد از علم، صحیح است؟ - 177

ارتباط دوسویه و رو به رشد دانش عمومی و دانش علمی، تحکیم شده و رشد و توسعه می یابند.

دانش علمی را منحصر به دانش تجربی می داند و سایر روش هاي فراتجربی را از دایرة علم بیرون می راند.

روش هاي عقالنی و وحیانی را در گسترة علم قرار می دهد و منجر به شناسایی دقیق علمی و مشکالت و آسیب هاي جامعه می گردد.

در صورت نفوذ تلقی جهان متجدد از علم در جوامع دیگر، باعث پیوستگی دانش علمی و دانش عمومی می شود و به راهکارهاي صحیح می انجامد.

کدام گزینه در ارتباط با شاخه هاي علوم اجتماعی، درست است؟ - 178

کنش هاي اجتماعی، ابعاد و اجزاي مختلفی دارند و با توجه به ابعاد و اجزاي خود، دانش هاي مختلفی را به وجود می آورند.

جغرافیاي انسانی، مدیریت، زبان شناسی و روان شناسی اجتماعی، پدیده هاي طبیعی و اجتماعی را مطالعه می کنند.

برخی از اندیشمندان اجتماعی، جامعه شناسی را علم شناخت ساختار اجتماعی دانسته اند و جامعه شناسی خرد را شکل داده اند.

علوم اجتماعی، ابعاد مختلف بدن انسان را مطالعه می کند و به همین دلیل، تخصص هاي گوناگونی دربارة آن ایجاد شده است. 

هریک از عبارات زیر به ترتیب مربوط به کدام قسمت جدول است؟  - 179
- با تالش براي حل مسائل زندگی، شکل می گیرد و پیشرفت می کند. 

- دانش الزم براي زندگی را در اختیار ما قرار می دهد. 
- قطع ارتباط دوسویۀ دانش عمومی و دانش علمی 

دانش علمی الف جهان اجتماعی 

ب تعارضات در ذخیرة دانشیج 

ب- الف - ج  ب - ج - الف  الف - ج - ب  ج - ب - الف 

عبارات زیر را به ترتیب از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص کنید.  - 180
- یادگیري دانش عمومی از بدو تولد آغاز می شود و تا پایان عمر ادامه دارد. 

- کاهش یا افزایش بی رویۀ جمعیت در یک کشور می تواند زمینۀ رشد دانش عمومی را فراهم کند. 
- دانش مفید، دانش همسو با هویت فرهنگی و ناظر به حل مسائل جامعۀ خودمان است. 

- انسان با مجهز شدن به دانش علمی، به درك عمیقی از شناخت عمومی جهان اجتماعی می رسد و آسیب هاي شناخت عمومی را شناسایی می کند.

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

به ترتیب هریک از عبارات زیر با کدام مورد در ارتباط است؟  - 181
- تأکید بر روش به جاي موضوع علوم در جهان غرب 

- باور به رابطۀ متقابل دانش علمی و عمومی 
- فروپاشی جهان اجتماعی

نیمۀ دوم قرن بیستم - دیدگاه سوم دربارة رابطۀ دانش علمی و دانش عمومی - فقدان دانش عمومی 

نیمۀ دوم قرن بیستم - دیدگاه دوم دربارة رابطۀ دانش علمی و دانش عمومی - فقدان دانش علمی 

اوایل قرن بیستم - دیدگاه سوم دربارة رابطۀ دانش علمی و دانش عمومی - فقدان دانش عمومی 

اوایل قرن بیستم - دیدگاه دیدگاه دوم دربارة رابطۀ دانش علمی و دانش عمومی - فقدان دانش علمی 

کدام یک از گزینه هاي زیر در رابطه با موضوع و فواید فلسفه، علوم انسانی و علوم اجتماعی درست است؟ - 182

موضوع علوم اجتماعی عام تر از موضوع علوم انسانی است. 

علوم اجتماعی زمینۀ داوري در مورد عقاید و ارزش ها را فراهم می سازد و در نتیجه به افزایش همدلی و همراهی انسان ها کمک می کند.

علوم اجتماعی کنش هاي انسانی و پیامدهاي آن را مطالعه می کند.

موضوع فلسفه با علوم انسانی، علوم اجتماعی و علوم طبیعی تفاوت دارد. 
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کدام گزینه با دیدگاه «تعامل دانش عمومی و دانش علمی» در ارتباط است؟ - 183

دانش علمی تنها از راه حس و تجربه و به صورت نظام مند به دست می آید.

دانش علمی ضمن ریشه داشتن در دانش عمومی، امکان انتقاد از دانش عمومی و تصحیح آن را دارد. 

در برخی از نحله هاي این دیدگاه، مرز دانش علمی و دانش حاصل از زندگی فرو می پاشد.

دانش عمومی در این دیدگاه در مقابل دانش علمی، ارزش ناچیزي دارد. 

کدام گزینه به ترتیب دربارة علوم اجتماعی و جهان اجتماعی، درست است؟ - 184

فراهم کردن فرصت موضع گیري اجتماعی مناسب و صحیح براي دانشمندان - تداوم یافتن از طریق انتقال فرهنگ خود به نسل بعد 

مطالعۀ جهان طبیعی و پدیده هاي آن - دگرگونی جهان اجتماعی در صورت عدم انتقال فرهنگ از یک نسل به نسل بعدي 

فراهم کردن امکان پیش بینی آثار و پیامدهاي اجتماعی - نظم تکوینی و شکل گیري براساس آگاهی عمومی و مشترك 

فقدان ظرفیت داوري دربارة ارزش ها و هنجارهاي اجتماعی و نقد و اصالح آن ها - تعریف عضویت در جهان اجتماعی و نظم میان اعضاي آن، با اراده و آگاهی انسان ها

 

دانش عمومی

علمیدانش

کدام گزینه در ارتباط با شکل زیر به ترتیب درست و نادرست می باشد؟ - 185

این دیدگاه در تقابل با رویکرد اول می باشد - در برخی از نحله هاي این دیدگاه، مرز دانش علمی و دانش عمومی فرو می پاشد.

در این دیدگاه دانش علمی به دانش تجربی محدود نمی شود. - در این دیدگاه دانش علمی تنها از راه حس و تجربه به دست می آید.

این دیدگاه همۀ دانش ها را دانش حاصل از زندگی می داند. - این دیدگاه دانش تجربی را بر دانش حاصل از زندگی برتري می دهد.

این دیدگاه معتقد است دانش ها کشف و بازخوانی واقعیت هستند. - این دیدگاه موافق نظرات دیدگاه اول می باشد.

کدام گزینه به ترتیب در ارتباط با موارد زیر صحیح بیان شده است ؟   - 186
-پیش بینی در علوم اجتماعی پیچیده تر از علوم طبیعی است. 

- فراهم آمدن فرصت موضع گیري اجتماعی مناسب و صحیح  براي دانشمندان. 
--استفاده صحیح از روش هاي ژنتیکی تولید مثل  

- مردم نظرات و سالیق شان را براساس محتواي رسانه ها تنظیم می کنند . 

آگاهانه و ارادي بودن کنش هاي اجتماعی  -  داوري دربارة پدیده هاي اجتماعی توسط علوم اجتماعی و انتقاد از آن ها – کمک علوم اجتماعی به انسان ها براي استفاده صحیح از
طبیعت - امروزه، فناوري بر زندگی بشر سیطره یافته و او را کنترل می کند.

آگاهانه و ارادي بودن کنش هاي اجتماعی  -  داوري دربارة پدیده هاي اجتماعی توسط علوم اجتماعی و انتقاد از آن ها – کمک علوم طبیعی به علوم اجتماعی براي گسترش بیشتر –
در جهان امروز تاثیر علوم ابزاري بیش از علوم اجتماعی است.  

فراوانی پدیده هاي مورد بررسی در علوم اجتماعی – فهم پدیده هاي اجتماعی توسط مردم - کمک علوم طبیعی به علوم اجتماعی براي گسترش بیشتر – در جهان امروز تاثیر علوم
ابزاري بیش از علوم اجتماعی است.

فراوانی پدیده هاي مورد بررسی در علوم اجتماعی – فهم پدیده هاي اجتماعی توسط مردم - کمک علوم اجتماعی به انسان ها براي استفاده صحیح از طبیعت - امروزه، فناوري بر
زندگی بشر سیطره یافته و او را کنترل می کند.

وقتی از واقعیّت موجودي سخن می گوییم،  .................. - 187

قطعًا محمول هستی و موضوع چیزي غیر از هستی است. ممکن است محمول و موضوع قضیه، هر دو، ماهیت باشند.

ضرورتی ندارد محمول و موضوع قضیۀ ما متفاوت باشند. ممکن است محمول و موضوع، هر دو، هستی باشند.

درخت بودن یک درخت، اشاره به چه چیزي دارد؟ - 188

مقدار و کمیت  ماهیت کثرت هستی

هر واقعیت یگانه در جهان در چه  صورتی در ذهن ما به دو بخش تقسیم می شود؟ - 189

وقتی موضوع ادراك و شناخت ما قرار می گیرد. وقتی به واقعیت آن شیء اذعان می کنیم.

وقتی در یک قضیۀ منطقی یک جزء بر جزء دیگر حمل می شود. وقتی مفاهیم ذهنی را در قالب یک قضیۀ منطقی قرار می دهیم.
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ماهیت و وجود اشیا در .................. از هم جداست و این، یعنی .................. . - 190

واقعیت - مغایرت آن دو  ذهن - اعتباري  بودن ماهیت   ذهن - مغایرت مفهوم آن دو  واقعیت - مغایرت مفهوم آن ها

رابطۀ وجود با واقعیات جهان از نظر ابن سینا چیست؟ - 191

تالزم امکان امتناع وجوب

با توجه به مغایرت وجود و ماهیت، .................. - 192

حمل مفهوم ناطق بر انسان دلیل می خواهد. وجود انسان هاي جهان از ماهیت آنها جدا است.

بین مفهوم انسان و مفهوم متفکر رابطه اي ضروري نیست. وجود و ماهیت انسان دو مفهومی کامًال متفاوت است.

کدام امر باعث آشنایی مجدد فالسفۀ غرب با فلسفۀ ارسطویی در قرن  شد؟ - 193

آشنایی با فلسفۀ ابن سینا از طریق توماس آکوئیناس ترویج کامل فلسفۀ ابن سینا و ابن رشد در اروپا

بهره برداري فالسفه اي چون آلبرت کبیر و راجر بیکن از فلسفۀ ارسطویی استفاده از آراء ابن سینا و بعضی نظریات ابن رشد در فلسفۀ اروپا

13

چه هنگام در یک قضیه، حمل اولی ذاتی خواهیم داشت؟ - 194

هنگامی که مفهوم محمول غیر از مفهوم موضوع باشد.  هنگامی که مصادیق موضوع و محمول یکی باشد. 

هنگامی که مصداق موضوع متفاوت از مصداق محمول باشد.  هنگامی که مفهوم موضوع برابر با مفهوم محمول باشد. 

در رابطه با ویژگی هاي دو قضیۀ «انسان حیوان ناطق است.» و «انسان موجود است.» به ترتیب کدام مورد صحیح است؟ - 195

ضروري بودن و نیازمندي دلیل براي حمل محمول - بی نیازي از دلیل براي حمل محمول 

مغایرت موضوع و محمول - یکسان بودن موضوع و محمول  

گستردگی مفهوم محمول نسبت به موضوع - عدم رابطۀ ضروري بین موضوع و محمول 

جدایی ناپذیري دو مفهوم موضوع و محمول - ضروري بودن رابطۀ بین موضوع و محمول 

توماس آکوئیناس با فلسفۀ کدام فیلسوف مسلمان آشنا بود و کدام اصل فلسفی را در اروپا گسترش داد؟ - 196

ابن سینا - اصل واقعیت مستقل از ذهن  ابن رشد - اصل مغایرت وجود و ماهیت 

ابن سینا - اصل مغایرت وجود و ماهیت  ابن رشد - اصل واقعیت مستقل از ذهن 

کدام یک از موجودات زیر «واجب الوجود بالغیر»است؟ - 197

مربِع دایره شریک خداوند معلم فلسفۀ مدرسۀ ما  خداوند

کدام عبارت بیانگر دلیل مغایرت مفهوم وجود با ماهیت است؟ - 198

چیزهایی وجود دارند که داراي ماهیت نیستند.  مفهوم وجود را می توان بر ماهیات حمل کرد. 

سلب وجود از ماهیت، در ذهن و در خارج امکان پذیر است.  می توان ماهیاتی را تصور کرد که موجود نیستند. 

در کدام گزاره، نمی توان از دلیل حمل سؤال کرد؟ - 199

پالتین فلز است.  خدا جاودانه است.  انسان فانی است.  زمستان سرد است. 

در رابطه با مؤسس مکتب فلسفی تومیسم، کدام گزینه صحیح نیست؟ - 200

فلسفه اي که پایه گذاري کرد، بیشتر متکی به دیدگاه هاي ابن سینا و تا حدودي ابن رشد بود. 

او اصل مغایرت وجود و ماهیت را در اروپا گسترش داد.  

این مکتب توسط توماس آکوئیناس تأسیس گردید. 

وي از برهان نظم در خداشناسی و طبیعت شناسی بهره برده است. 

دربارة قضیۀ « دیو، دیو است.» کدام تحلیل قابل برداشت است ؟ - 201

محال است که موضوع این محمول را بپذیرد. حمل محمول بر موضوعش وجوبی است.

موضوع قضیه ممکن الوجود بالغیر است. رابطۀ بین موضوع و محمول امکانی است.
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اراتوستن علم جغرافیا را چگونه تعریف کرده است؟ - 202

مطالعه زمین به عنوان جایگاه انسان علم روابط میان محیط طبیعی و انسان

علم روابط میان عوامل طبیعی زمین مطالعه زمین به عنوان جایگاه موجودات زنده

تاریخ نگاري سنتی ادامه و استمرار وقایع نگاري ها و مجلس نویسی هاي دورة .................. و ما قبل آن بوده است. - 203

افشاریه  قاجاریه  زندیه  صفویه 

کدام عبارت صحیح می باشد؟ - 204

نسخۀ خطی کتاب جهانگشاي نادري، در موزة کاخ سعدآباد نگهداري می شود.

میرزا محمدصادق موسوي نویسندة کتاب تاریخ گیتی گشا، تاریخ افشاریه را با اسلوبی مصنوع نوشته است. 

جنگ ایران و روسیه در دورة صفویه اتفاق افتاد. 

در دورة قاجار چشم و گوش زمامداران و نخبگان ایران به دنیاي غرب گشوده شد. 

نادرشاه کدام مذهب را مذهب رسمی کشور اعالم کرد؟ - 205

حنفیه اسماعیلیه جعفري زیدیه

محمدحسن خان اعتمادالسلطنه درکدام اثر خود به ستایش امیرکبیر پرداخته است؟ - 206

حکمت ناصري  تاریخ ذوالقرنین  صدرالتواریخ حقایق االخبارناصري

ترجمۀ آثار اروپایی در ایران از دورة کدام پادشاه آغاز شد؟ - 207

مظفرالدین شاه نادرشاه ناصرالدین شاه فتحعلی شاه

علت آغاز ترجمۀ آثار اروپاییان در ایران چه بود؟ - 208

جستجوي درك علت پیشرفت جوامع غربی و دلیل عقب ماندگی جامعۀ ایران عالقۀ مظفرالدین شاه به آشنایی با کتب غربی 

نقد آثار دکارت و کتاب «گفتار در روش به کاربردن عقل» او  آشنایی با بینش و روش نویسندگان غربی در تاریخ نویسی

شاعر نامی ایران در عصر افشاریه و زندیه که از مؤسسان نهضت ادبی بازگشت بوده، چه نام داشت؟ - 209

میرزا محمد صادق موسوي  مشتاق اصفهانی  هاتف اصفهانی  وحید بهبهانی 

کدام شخصیت، سیاستمدار در هر دو دورة قاجار و پهلوي است؟ - 210

محمدعلی مجتهدي  مصدق فروغی علم

کدام اثر در ارتباط با آگاهی سیاسی اجتماعی مردم ایران و جنبش آنان علیه نظام استبدادي و برقراري مشروطه تأثیر به سزایی داشت؟ - 211

کتاب احمد  مسالک المحسنین 

تاریخ پانصدسالۀ خوزستان  سیاحت نامۀ حاج زین العابدین مراغه اي

تصویر روبرو نشان دهنده کدام بنا می باشد؟ - 212

حمام وکیل 

کاخ خورشید 

مدرسۀ علمیۀ خان یزد 

مدرسۀ آقاباباي شیراز 

بخشی از ایل افشار در کدام دوره براي حفاظت از مرزهاي خراسان در برابر هجوم ازبکان به نواحی شمال آن دیار کوچانده شدند؟ - 213

افشار زند قاجار صفوي

شاهرخ تا چه زمانی بر مشهد حکومت کرد؟ - 214

تا زمان فتحعلی شاه  تا زمان لطفعلی خان  تا زمان آقا محمد خان قاجار  تا زمان کریم خان 
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جانشینان کریم خان زند بعد از مرگ او براي کسب پادشاهی به رقابت پرداختند. به گونه اي که در کمتر از  سال  .................. به قدرت رسیدند. - 215

 نفر  نفر   نفر  نفر 

15

12987

کدام مکتب نقاشی در دورة مغول شکل گرفت و در دورة زندیه به اوج رونق و زیبایی رسید؟ - 216

رئالیسم خراسانی شیراز کوبیسم

منشآت امیرنظام گروسی مشتمل بر چه مواردي است؟ - 217

عهدنامه، نامه هاي دوستانه و رسمی  نامه هاي رسمی و دوستانه  نامه هاي رسمی  نامه هاي دوستانه 

ایاالت متحده چگونه در طی سدة  م. توانست به پیشرفت هاي وسیع سیاسی، اقتصادي و صنعتی دست یابد؟ - 218

استثمار بردگان سیاه پوستی که از آفریقا به این سرزمین آورده بود.  گسترش قلمرو 

گزینه هاي  و  تصرف معادن جنوب غربی اروپا 

19

(1)(2)

کدام یک از شخصیت هاي زیر از مشهورترین روشن  فکران فرانسه است که بر تفکیک قواي سیاسی و حقوق بشر تأکید می کرد؟ - 219

  

ترجمۀ کدام دسته از نوشته ها تأثیر بسزایی در آشنایی نویسندگان ایرانی با بینش و روش اروپایی ها داشت؟ - 220

فرهنگی - هنري  پزشکی تاریخی اجتماعی

کدام یک از عوامل زیر موجب جلب توجه نخبگان ایران به اروپا شد؟ - 221

دخالت کشورهاي استعمارگر  ترجمۀ آثار تاریخی به زبان فارسی 

ورود دانشجویان ایرانی که در غرب تحصیل کرده بودند.  جنگ هاي ایران و روسیه 

چه کسی تاریخ نویسی سنتی را به شیوة علمی نقد کرد؟ آیا او مورخ بود؟ - 222

میرزا محمد ناظم االسالم کرمانی - بله  میرزا فتحعلی خان آخوندزاده - خیر  رضاقلی خان هدایت - بله  محمدحسن خان اعتمادالسلطنه - خیر 

کدام یک از شهرهاي زیر از مراکز مهم تجارت داخلی و خارجی در دورة زندیه بودند؟ - 223

خوزستان اصفهان تهران بندر بوشهر 

کدام یک از تحوالت انگلستان در قرن  به وقوع پیوست؟ - 224

مجلس و پارلمان در انگلستان تشکیل شد.  الیور کرامول به عنوان رئیس جمهور، مجلس را منحل کرد. 

انقالب باشکوه به وقوع پیوست.  مجلس در جنگ با پادشاه به پیروزي رسید. 

17

کدام یک از اتفاقات زیر با دگرگونی هاي سیاسی و شکوفایی تمدن اروپاییان هم زمان بود؟ - 225

ضعف گورکانیان  مستعمره کردن هندوستان  افول عثمانی  حملۀ افغان ها به ایران 

گورکانیان هند توسط نوادة چه کسی تأسیس شد و به چه نامی معروف بود؟ - 226

نوادة تیمور - مغوالن کبیر  نوادة چنگیز - مغوالن کبیر  نوادة تیمور - ایلخانان  نوادة چنگیز - ایلخانان 

کدام یک از مورخان زیر از پیشگامان انتقاد به تملق و متکلف نویسی بود؟ و کتاب او چه نام داشت؟ - 227

میرزا آقاخان کرمانی - حقایق االخبار ناصري  خاوري شیرازي - جهانگشاي نادري 

میرزا مهدي خان استر آبادي - حقایق االخبار ناصري  خاوري شیرازي - تاریخ ذوالقرنین 

24

ازمون اول پایه دوازدهم10112

ام اس بوك



دولت انگلستان پس از سرکوب شورش سربازان هندي در  م، چه اقدامی انجام داد؟ - 228

اشغال و غارت هندوستان  تأسیس کمپانی هند شرقی 

پیروز شدن بر دولت هاي اسپانیا و پرتغال  اعالم هند به عنوان بخشی از قلمرو انگلستان 

1857

انقالب صنعتی در کدام کشور و با اختراع کدام وسیله آغاز شد؟ - 229

فرانسه - قطار  انگلستان - ماشین بخار فرانسه - ماشین بخار  انگلستان - قطار 

اولین روزنامۀ ایران چه نام داشت؟ توسط چه کسی منتشر شد؟ و کدام روزنامه بعداً تغییر نام پیدا کرد؟ - 230

وقایع اتفاقیه - میرزا صالح شیرازي - وقایع اتفاقیه  کاغذ اخبار - میرزا صالح شیرازي - وقایع اتفاقیه 

وقایع اتفاقیه - امیر کبیر - دولت علیۀ ایران  کاغذ اخبار - امیر کبیر - دولت علیۀ ایران 

کدام یک از موارد زیر از علل ناکامی نادر شاه در ایجاد امنیت پایدار بود؟ - 231

عدم تعیین جانشین براي خود  اشتغال پیوسته به جنگ  نفوذ و دخالت کشورهاي بیگانه  آشوب هاي داخلی 
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