
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انسانی - 10110

ام اس بوك

در کدام عبارت غلط امالیی وجود دارد؟  1

ساغري چند شراب خورده بود و سورت مستی استیال یافت. 

اقوال پسندیده، مدروس گشته و حرص غالب و قناعت مغلوب. 

اگر خردمندي به قلعه پناه گیرد و ثقت افزاید، البته به عیبی منسوب نگردد. 

در چنین ورطه اي اگر نه تصّرفات والیت شیخ دستگیر او شود، خوف ذوال ایمان باشد. 

نقش دستوري گروه هایی که در عبارت زیر وابستۀ پیشین دارند به ترتیب کدام است؟   2
«یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه اي، خفته. شوریده اي که در آن سفر همراه ما بود، نعره اي برآورد و راه بیابان

گرفت و یک نفس، آرام نیافت.»

مفعول – مسند – مفعول قید – مسند – قید قید – متّمم – قید مفعول – متّمم – مفعول

آرایه هاي بیت زیر کدام اند؟   3
 گفتار شیرین، بی سخن در حالت آرد سنگ را»  «فرهاد شورانگیز اگر در پاي سنگی جان بداد

اغراق، تشخیص، جناس، کنایه تشبیه، حس آمیزي، تلمیح، تشخیص اغراق، جناس، تضاد، تشبیه تلمیح، ایهام، حس آمیزي، کنایه

مفهوم برابر کدام گزینه نادرست است؟  4

اندر اِکرام و َسخاي خود نگر (طلب آمرزش از خدا)   منگر اندر ما، مکن در ما نظر 

با تو یاِد هیچ کس، نبود روا (برتري یاد خدا)   اي خدا، اي فضل تو حاجت روا 

عاشق خود کرده بودي، نیست را (آفرینش و بی کرانگی علم الهی)   لّذِت هستی، نمودي، نیست را 

لطف تو، ناگفتۀ ما می شنود (آگاهی خدا بر نیاز انسان)   ما نبودیم و تقاضامان نبود 

در کدام گزینه «داد» با معناي آن در عبارت زیر یکسان است؟   5
«هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد»

 گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است   آن شد که بار منت ُملّاح بُردمی 

 ور نه من و عشق هرچه بادا بادا  گر داد من شکسته دادا دادا

 صبر و آرام تواند به من مسکین داد  آن که رخسار تو را رنگ گل نسرین داد

 دل بی تو به جان آمد وقتست که بازآیی  اي پادشه خوبان، داد از غم تنهایی

بیت زیر با کدام گزینه از سرودة حافظ ارتباط مفهومی دارد؟   6
 هر زمان، حال وي از شکل دگر خواهد شد  غم و شادي جهان را نبود هیچ ثبات

 ما به امید غمت خاطر شادي طلبیم   چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد

 گفتا تو بندگی کن کاو بنده پرور آید  گفتم که نوِش لعلت ما را به آرزو ُکشت

 به شادي رخ گل بیخ غم ز دل برکن   بهار و گل طرب انگیز گشت و توبه شکن 

 گفتا خموش حافظ کاین ُغّصه هم سر آید  گفتم زمان عشرت دیدي که چون سر آمد
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واژة «عامل» در کدام گزینه معناي متفاوتی دارد؟  7

شنیدم فالن عامل را که فرستادي در والیت بر رعیت دست درازي می کند.

اساسی ترین عامل پیدایش شعر احساس و عاطفه است.

عامل شهري به خلیفه نوشت که دیوار شهر خراب شده است و آن را عمارت باید کرد.

گفت: وقتی عامل را عزل کنی که مال رعیت را تمام ستانده باشد و در خزانۀ ملک نهی.

در کدام گزینه حذف فعل به قرینۀ معنایی صورت گرفته است؟ (با تغییر)  8

به خداي ار ز خلق هیچ آید کار تو جز خداي نگشاید

مرد نامی و لیک کم ز زنی از توّکل نََفس تو چند زنی

بهتر از جودهاست جهد ُمقل  جان و دل بذل کن کز آب و ز گل 

وز تو حالی بدو پناهم من حاجت از کردگار خواهم من

در کدام گزینه نقش دستوري واژه اي نادرست مشّخص شده است؟  9

 که پیدا کرد آدم از کفی خاك         متّمم - مفعول به نام کردگار هفت افالك  

 حقیقت پرده برداري ز رخسار         مفعول - متّمم  چو در وقت بهار آیی پدیدار 

 از آنش رنگ هاي بی شمار است         مسند - مسند گل از شوق تو خندان در بهار است  

 تو دانی و تو دانی آن چه خواهی        نهاد - مفعول  نمی دانم نمی دانم الهی 

در کدام گزینه فعل مضارع اخباري وجود دارد؟  10

تا همچنان که هنر ایشان همی بینی عیب نیز بتوانی دید. اندر هر کاري داد از خویشتن بده.  

اندوهگین مشو که این فعل کودکان باشد. همه کس را به سزا حق شناس باش.

در کدام گزینه واژه اي نادرست معنی شده است؟  11

(پیرایه: زیور)، (روا: جایز)  (فراز: باال)، (صورتک: نقاب)  (مفتاح: کلید)، (گریز: چاره)  (کام: دهان)، (نگارین: هنرمندانه) 

کدام بیت با عبارت «مردم بدانند به شدتی که از روزگار پیش آید نباید نالید و از فضل و رحمت کردگار ناامید نباید بود.» قرابت معنایی ندارد؟  12

حق چو خواهد می رسد در یک زمان  هین مشو نومید نور از آسمان  

تو پس پرده چه دانی که که خوب است و که زشت  ناامیدم مکن از سابقۀ لطف ازل 

اسیر عشق چه تاب شب دراز آرد  ز درد عشق تو دوشم امید صبح نبود 

تو ببخشاي که درگاه تو را ثانی نیست  ناامید از در لطف تو کجا شاید رفت؟ 

در عبارت «کتابی که در او داد سخن توان داد»، معناي دو «داد» به ترتیب:  13

شرط - بخشیدن ادا کردن - حق حق - حق حق - ادا کردن

کدام گزینه «غفلت از نشانه هاي وجود خداوند» را نکوهش می کند؟  14

 آفتابیش در میان بینی   دِل هر ذّره اي که بشکافی 

 آنچه نادیدنی است آن بینی   چشم دل باز کن که جان بینی 

 روز بس روشن و تو در شب تار   شمع جویی و آفتاب بلند 

 که بود نزد عقل بس دشوار   شود آسان ز عشق کاري چند 

در همۀ گزینه ها مجاز وجود دارد، به جز گزینۀ..................  15

محراب زمین و آسمان اوست   حاجت َگِه جملۀ جهان اوست  

از هر که درآید که فالن است و فالنه  مست اند همه خانه کسی را خبري نیست

ندیدم کس بدین حاضرجوابی   به یاران گفت کز خاکی و آبی  

یا ز حرب نهروان هم یاد کن   گفتمش از حرب صفین گو سخن  
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کدام یک از ابیات زیر به مفهوم «وحدت وجود» اشاره دارد؟  16

گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رّزاق بود   بر در شاهم گدایی نکته اي در کار کرد

خلوت خوش است و صحبت اصحاب خوشتراست سعدي دگر به گوشۀ وحدت نمی رود 

روان را خرد بخشد و هوش و دل   بدیعی که شخص آفریند ز گل  

نه هرچ آن می نماید عین بود است وجود خلق و کثرت در نمود است  

در مصراع «عشق شوري در نهاد ما نهاد» معناي دو «نهاد» به ترتیب:  17

قرار داد - گذاشت سرشت - باطن درون - قرار داد باطن - درون

مفهوم کدام گزینه با بیت زیر ارتباط معنایی دارد؟   18
 حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی»   «بید مجنون در تمام عمر سر باال نکرد 

 شرمی از جلوة آن سرو قباپوشش باد   سرو اگر جلوه کند با تن عریان به چمن 

 به هیچ کار نیاید حیات بی حاصل  اگر همین خور و خوابست حاصل از عمرت 

 خجلت از نخِل دل بی ثمر خود داریم   خشک گردید و نشد طفلی از او شیرین کام 

 تا زبان اندر کشد سوسن که تو سوسن تري  تا که ز سرو از شرم قّدت قد خود پنهان کند 

مفهوم کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟  19

پشت ندارد چو شمع او همگی روست روست نقش وفا وي کند پشت به ما کی کند

 ذّره خورشید شود از اثر یک رنگی  قطره از بحر نماید سفر یکرنگی 

بهتر از زهدفروشی که در او روي و ریاست   باده نوشی که در او روي و ریایی نبود 

 هرکه در کوي بتان خاك شود هّمت او   خسرو از خاك کف پاي بتان گشت، چه باك 

نوع حذف فعل در کدام بیت با بقیه متفاوت است؟  20

فی الجمله می کنی و فرو می گذارمت حافظ شراب و شاهد و رندي نه وضع توست 

فردا که شوم خاك، چه سود اشک ندامت  امروز که در دست توام، مرحمتی کن 

که خیمه، سایۀ ابر است و بزمگه، لِب کشت  گدا چرا نزند الف سلطنت امروز 

شکر خدا که سّر دلش در زبان گرفت  افشاي راز خلوتیان خواست کرد شمع 

21  عیِّن الصحیح للفراغ: «أیَُّتها الّطالبتان .................. َجیِّدًا.»

اُْکُتِبی   اْکُتْبَن   اُْکُتبا   اُکُتُبوا  

22   عّین العبارة الّتی جاء فیها الَجْمعُ  السالم:

  َرأیُت الَمساکین   َسِمْعُت أصواتًا ِمن الَبعید.   َذَهْبُت الی الَبساتیَن    اِْجَتَمَع العاملون فی الساَحِۀ  

23  عّین الخطأء عن اسماء االشارِة:

َغِۀ العربیَِّۀ.  هاتان حدیقتان ِفیهما ثمراٌت کثیرٌة.  هذه الَمرأُة معلمُۀ اللُّ هذه التلمیذة َتْکُتُب الدرَس.  ب.  هؤالء التماریُن مفیدٌة لِلُطالِّ

ـَ .................. فی دفتِر .................. » 24  ما هو الّصحیح فی الفراغاِت؟«.................. َتکُتبیَن درس

هی - ها - ُه  أنِت - ِك - َك  أنِت - ِك - ِك   أنَت - َك - ها 

25  َعیِِّن الَخطأ للفراغ: «نَْحُن .................. فی المدرسۀ.»

ٌم   ُمَعلِّ معلِّماٌت   معلِّموَن   معلِّمان  

26  أّي جمع مفرده خطأ؟

 ُدَرر: ُدّر / أغصان: غصون   أنُعم: نعمۀ / ألوان: لون   أحجار: حجر / أنجم: نجم   غیوم: غیم / الجوامع: الجامعۀ  

رِس األوِل» َعیِّن الّضمیر و العدَد الُمناسَب؟ فحَۀ .................. ِمَن الدَّ 27  « .................. َقَرأت الصَّ

أنا - الثِّالَثۀ  نَحُن - َثالَثۀ  نَحُن - الثِّالث   أنا - الثَّالثۀ 
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عّیّن ما األفعال فیه أکثر:  28

فاْبَحْث َوُقْل َمن ذا الّذي ُیْخِرُج ِمنها اَلثَّمَره.  َو اْعَملوا صالحًا إنّی بما َتْعَملوَن َعلیٌم.  إْعَمْل لِدنیاَك َکَأنََّک َتعیُش أبداً.  أْنُظْر إلَی ما قاَل َو الَتنُظْر إلَی َمْن قاَل. 

َعیِّن الّصحیح َحَسب الواِقع:  29

اَْلَقمُر کوَکٌب َیدوُر َحوَل اَألرِض فقط.   هوِر   اَْلَخریف هو َفْصُل اْلَفواِکِه و الزُّ اَْلَفطور طعاٌم نأُکُله ِعنَد اللَّیل.   اَإلْثَنیْن هو اْلَیوُم الثِّالُث مَن اْألُسبوِع  

َعّین العبارة التی فیها جمع الّتکسیر:  30

ذو حکمٍۀ بالغٍۀ / و قدرٍة بالغٍۀ فیها ضیاٌء و بها / حرارٌة منتشرة  و اْنُظر إلی الَغْیم َفمن / أْنَزل منه َمَطره  اُْنُظْر لِتَک الّشجرة / ذات الغصوِن النََّضرة 

.» َعیِّن الِفعَلْیِن الُمناِسَبْین لِلفراَغْیِن. ها .................. صوَتُهنَّ سۀ ولکنَّ 31  «ُأولئک الَْبناُت .................. الْمدرَّ

َسألُتنَّ - ما َسِمَعْت َسأْلَن - َسِمَعْت  َسأْلَن - ما َسِمَعْت َسألََْت - ما َسِمْعَن

32  عّین الصحیح:

!   هی شکَرت َربَّها فی کلِّ األحوال!   التلمیذتان ُیحاوالن َو ُیحققان اهدافُهما.   فِّ  اَنِت َتسَمُع اِلی کالم الُمَعّلم!   اَنا اَخرَج التالمیذ ِمن الصَّ

33  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ: 
ُعُهم َعَلی الَْحیاِة فیها!»: «هذِه الغابُۀ الَْخْضراُء َجمیلٌۀ َو َتْجِذُب َقلَب کلِّ الَّذین َینُظروَن إلیها و ُتشجِّ

این جنگل سبز، زیبا است و قلب تمام کسانی را که به آن می نگرند، جذب می کند و آن ها را به زندگی در آن تشویق می کند! 

این جنگل، سبز و زیبا است و  دل همۀ کسانی را که به آن نگاه می کنند، جذب می نماید و آن ها را به زندگی در آن تشویق می کند!

این جنگل، سبز و زیبا است و دل تمام کسانی را که به آن نگاه می کنند، جلب می کند و آن ها را به زندگی ترغیب می کند!

این جنگل سبز، زیبا است و قلب هر کسی را که آن را تماشا می کند، جذب می کند و به زندگی در آن تشویقش می نماید!

34  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ أو الّتعریب أو المفهوم للعبارت الّتالیۀ: 
«َعَلی اإلنسان أن الَیُقوَل ما ال َیفَعُل و أن َیرَحَم َمْن ِفی األرِض حّتی َیرَحَمُه َمْن ِفی الّسماء!»:

انسان باید آنچه را که انجام نمی دهد، نگوید و به کسی که در زمین است رحم کند تا کسی که در آسمان است به او رحم کند! 

انسان آنچه را نمی داند نمی گوید و به کسی که در زمین است رحم می کند تا کسی که در آسمان است به او رحم کند! 

بر انسان الزم است که نگوید آنچه را که انجام نمی دهد و به افراد روي زمین رحم کند تا به کسی که در آسمان است، رحم کند! 

واجب است انسان انجام ندهد آنچه را که نمی گوید و به کسی که در زمین است رحم کند تا کسی که در آسمان است به او رحم کند! 

35  عّین ما فیه اسم مثنی:

 شوارُع مدینتنا مملوءٌة بالبنین و البنات فی کّل األّیام!  سمعُت فی الغابۀ أصواَت الصّیادین من بعید! 

المون!   قالوا لنا قائدنا: اّتحاد المسلمین ُیسّبب تقّدمهم!  فی رأیی ال ییأس من رحمۀ اهللا إّال القوُم الظَّ

حیَح فی کتابۀ الفعِل األمر: َعّین الصَّ  36

قاَل اُهللا لِموسی و هارون «اِذهبی إلَی ِفرعون»!  أیُّها الُجنوُد! أفتحوا الباب ألمیِرُکم! 

یا بنتی! اُْکُتبا واجباِتِک سریعًۀ!   ! یا إْخَوتی! اِْعَلموا إنَّ هَذا کالٌم َحقٌّ

َعّین العبارة الّتی لیس فیها الفعل النَّهی:  37

النُّساء الَیْرجعَن ِمَن المسجد َحّتی الساعِۀ الثاِمنۀ.  الَتْنظروا إلی َکْثرِة صالِتِهم و صوِمِهم! 

جرة: الشجرة مرتفعٌۀ کثیراً.  الَتْصَعدي ِمن هذه الشَّ ا َحّتی، َیْرَحُمَک اهللا.  الَتْطُلْب ِإلخوتک َشر

عیِّن الخطأ فی أسماء اإلشارة:  38

بت من اُالسبوع الماضی.   اِشتریُت هدایا لهؤالء الّنساء فی َیوم السَّ هذان البنتاِن فی الّصفِّ العاِشر.  

أولئک الرجال ضیوٌف لَنا من بلد خارجّی.   لیالِن َیذهبان إلی الحّج دائمًا.   هذان الدَّ

أّي العبارة الَتْشَتمُل علی مضاف إلیه و صیفًۀ َمعًا:     39

َوَجَد الغربییَّون فی ُکُتِب المسلمین الجدیدِة نظریاٍت رائعًۀ!    ائرة؟  سِۀ بالطِّ یا إْخَوة! َهْل ُتساِفروَن إلی َمْشَهد الُمَقدَّ

المین»    «َربَّنا الَتْجَعْلنا َمَع الَقوِم الظَّ ساَفرُت إلی المناطِق الُمخَتلَفِۀ لُِمشاَهدِة الُمُدِن!   
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عّین ما فیه فعل النهی:  40

ال تقول المسلماُت الکذَب ألنهنَّ یبتعدَن عن المعاصی.   أالتقرأَن هذه الکتب المفیدة أّیتها التلمیذات؟  

ال تنظریَن الی صغر المعصیۀ ألنّه یّجرنا الی الکبائر.   ال تُقلَن الکذب أّیتها المسلمات ألنّه مفتاح کّل شّر.  

قوانین و مقررات جامعه و رابطۀ بین افراد بر پایۀ پذیرش .................. بنا شده است.  41

علم و ادراك من ثابت زندگی اجتماعی زندگی دنیایی

رانده شدن شیطان از درگاه الهی زاییدة .................. و پیامبر(ص) در بارة شیطان می فرماید:  42

اطاعت نکردن از فرمان خداوند براي سجدة به انسان - من به خاطر تو شیطان را طرد کردم.

اطاعت نکردن از فرمان خداوند براي سجدة به انسان - هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاك نمی مالد.

گمراه کردن انسان از راه وسوسه کردن - هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاك نمی مالد.

گمراه کردن انسان از راه وسوسه کردن - من به خاطر تو شیطان را طرد کردم. 

تعبیر قرآنی کسانی به هدفی باالتر از لذت هاي مادي و سرگرم شدن به آن نمی اندیشند این است که ..................  43

از حق که همان هدفمندي است غافل مانده اند. خود را سرگرم بازیچۀ دنیا قرار داده اند.

روحیۀ بی نهایت طلبی خود را به عطش زودگذر دنیا سیراب می کنند. به حیات دنیوي راضی شده و به آن آرام گرفته اند.

عبارت «اگر هدف و مقصد زندگی خدا باشد، خوشحالی ها و ناراحتی ها و بسیاري از مفاهیم کلیدي زندگی، تعریف جدیدي پیدا می کند»، با کدام  44
آیه ي شریفه ارتباط مفهومی دارد؟

نیا َو االِخَرِة»  «َو ما َخَلقُت الِجنَّ و اِالنَس اِّال لَِیعُبدوِن»  نیا َفِعنَد اِهللا َثواُب الدُّ  «َمن کاَن ُیریُد َثواَب الدُّ

»  «ُقل اِنَّ َصالتی و نُُسکی َو َمحیاَي َو َمماتی ِهللاِ َربِّ العالَمیَن»  ماواِت َو اَالرَض و ما بَیَنُهما الِعبیَن ما َخَلقناُهما اِّال بِالَحقِّ  «َو ما َخَلقَنا السَّ

«اجتناب از شقاوت»، «گریز از نادانی و جهل» و «پرهیز از گناه و زشتی» که از اهداف اعطاي عوامل رشد و کمال است، به ترتیب با بهره گیري از  45
کدام یک میسر می گردد؟

اختیار – عقل – گرایش به خیر و نیکی عقل  – اختیار – سرشت خداآشنا

اختیار – اختیار – گرایش به خیر و نیکی عقل  – عقل – سرشت خداآشنا

کدام گزینه، به مفهوم صحیحی اشاره کرده است؟  46

خداوند انسان را هدفمند خلق کرده و محدودة هدف او را هم مشخص نموده است. 

در اصِل «حرکت به سوي هدف» تفاوتی بین انسان و سایر مخلوقات نیست. 

انسان و سایر مخلوقات به طور طبیعی و غریزي، به سوي هدف خویش حرکت می کنند.

هدفمندي خلقت انسان علت حکمت الهی به  شمار می رود.

چرا برخی از معتقدان به معاد زندگی و رفتارشان به گونه اي است که تفاوتی با منکران معاد ندارند و «نفی نگاه به دنیا به عنوان یک امر مستقل»  47
پیام مستنبط از کدام آیۀ شریفه می باشد؟

ار اآلِخَرَة لَِهَی الَحَیواُن»   نیا ِإّال لَهٌو َولَِعٌب َوِإنَّ الدَّ فرورفتن در هوس ها -  «َوما هِذِه الَحیاُة الدُّ

ْهُر »   ْنَیا نَُموُت َونَْحَیا َوَما ُیْهِلُکَنا ِإالَّ الدَّ فرورفتن در هوس ها -  «َوَقالُوا َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ

ْهُر »   ْنَیا نَُموُت َونَْحَیا َوَما ُیْهِلُکَنا ِإالَّ الدَّ فرورفتن در گرداب آلودگی ها -  «َوَقالُوا َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ

ار اآلِخَرَة لَِهَی الَحَیواُن»   نیا ِإّال لَهٌو َولَِعٌب َوِإنَّ الدَّ فرورفتن در گرداب آلودگی ها -  «َوما هِذِه الَحیاُة الدُّ

پیام کدام عبارت، نشانگر اختیار انسان در محدودة حیات دنیایی اوست؟  48

من فریادرس شما نیستم.   و شما فریادرس من نیستید. 

شما را دعوت کردم و شما مرا پاسخ دادید.   پس مرا سرزنش نکنید و خود را سرزنش کنید.  
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اگر بخواهیم اعتقاد آنان که می گویند: «پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمر انسان بسته می شود» را با کالم وحی مستند کنیم، کدام آیه وافی ما  49
به این مقصود خواهد بود و از زبان چه کسانی است؟

 قالوا ما هی اّال حیاتنا الدنیا نموت و نحیا  - کافران  و ما هذه الحیاة الدنیا اّال لهو و لعب  - معاندان 

قالوا ما هی اّال حیاتنا الدنیا نموت و نحیا - معاندان  و ما هذه الحیاة الدنیا اّال لهو و لعب - کافران 

دشمن ترین دشمن، تعبیري است که حضرت علی (ع) در کدام مورد به کار بردند و این کدام نوع از عوامل سقوط و گناه است؟  50

نفس امّاره – بیرونی است و کارش تنها وسوسه کردن و فریب دادن انسان ها است. نفس امّاره – درونی است که انسان را از پیروي از عقل و وجدان باز می دارد.

شیطان – بیرونی است و کارش تنها وسوسه کردن و فریب دادن انسان ها است. شیطان – درونی است که انسان را از پیروي از عقل و وجدان باز می دارد.

دیدگاه منکران معاد که وجود جهان پس از مرگ را انکار می کنند، در مورد بسته شدن پرونده عمل انسان با مرگ، چیست؟  51

هر انسانی که پا به عرصه وجود می گذارد، مرگ به سراغش خواهد آمد و پروندة زندگی او را در این دنیا خواهد بست.

هنگامی که انسان چشم از این دنیا فرو می بندد، پروندة زندگی چند ساله اش با مرگ بسته می شود.

پروندة اعمال انسان، پس از مرگ همچنان گشوده است و پیوسته بر آن افزوده می شود.

با فرا رسیدن مرگ انسان و متالشی شدن جسم او، پروندة او براي همیشه بسته می شود.

از آیۀ شریفۀ :«َو نَفٍس َو ما َسّواها َفَالَهمَها ُفجوَرها َو َتقواها»،کدام مفهوم برداشت می گردد؟  52

فضیلت دوستی و رذیلت گریزي  تشخیص مسیر درست از غلط در زندگی

مبارزة بی امان با مانع درونی و میل طغیان  دوري از شقاوت و گزینش راه سعادت

حدیث نبوي که می فرماید: «براي نابودي و فنا خلق نشده اید»، به کدام بعد انسان اشاره می کند؟ ویژگی آن چیست؟  53

روحانی - تجزیه و تحلیل ناپذیر روحانی - تجزیه و تحلیل  جسمانی - تجزیه و تحلیل ناپذیر جسمانی - تجزیه و تحلیل

نشانۀ گرامی داشت انسان از سوي خداوند کدام گزینه است؟  54

قرار دادن توانایی بهره مندي از آنچه در آسمان ها و زمین است در وجود انسان اعطاي جایگاه ویژه به انسان در نظام هستی و اعطاي نیرو و سرمایه به او

خداوند بدکاري ها و تقوایش را به انسان الهام کرد او سرشت ما را با خود آشنا کرد و گرایش به خود را در وجود ما قرار داد

با تدبر در قرآن کدام عامل موجب زنده شدن زمین مرده در رستاخیز طبیعت است؟ این روش قرآن پاسخ به چه کسانی است؟  55

ابرهایی که توسط بادها برانگیخته می شوند - منکرین ضرورت معاد  ابرهایی که توسط بادها برانگیخته می شوند - منکرین امکان معاد 

بذر و دانه اي که در بهار به اذن خدا می روید - منکرین ضرورت معاد  بذر و دانه اي که در بهار به اذن خدا می روید - منکرین امکان معاد 

بعیدبودن چیزي براي انسان دلیل چیست؟ یکی از انگیزه هاي انکار معاد از دیدگاه قرآن چیست؟  56

نفی غیرممکن بودن آن - نشناختن قدرت خدا  غیرممکن بودن آن - محدود بودن قدرت انسان 

نفی غیرممکن بودن آن - محدود بودن قدرت انسان  غیرممکن بودن آن - نشناختن قدرت خدا 

شبهۀ کسانی که مست و مغرور نعمت الهی در دنیا بودند، در مورد معاد چه بود؟ آنان با این مسأله کدام دلیل معاد را منکر می شدند؟  57

هنگامی که ما مردیم و خاك و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟ - ضرورت معاد 

کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند؟ - ضرورت معاد 

هنگامی که ما مردیم و خاك و استخوان شدیم آیا برانگیخته خواهیم شد؟ - امکان معاد

کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند؟ - امکان معاد 

عامل بازدارندة انسان از راحت طلبی چیست و چگونه آن  را تحقق می بخشد؟  58

وجدان - با  محکمه هایش وجدان - با دوراندیشی عقل - با  دور اندیشی عقل - با  محکمه هایش

با دقت در آیه شریفه « و ما خلقنا السماوات و االرض و مابینهما العبیَن ما خلقناُهما ِاّال بالحق » کدام یک از پیام هاي زیر مفهوم می گردد؟  59

آسمان ها و زمین داراي خلقتی مشابه هستند که بیانگر هدفی خاص می باشد. در آفرینش هستی، انسان به عنوان موجود برتر، تنها مخلوق داراي هدف است. 

خلقت جهان هستی عبث بوده و در پرتو حکمت الهی انجام گرفته است.  در پس خلقت موجودات جهان، هدفی وجود دارد؛ زیرا خالق آن ها حکیم است. 
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با تامل در بیت زیر، به کدام مفهوم پی می بریم؟   60
خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟»   «اي دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد  

فقط رسیدن به زندگی سعادتمندانه در آخرت، درخور تالش است.

دست زدن به هرکاري براي رسیدن به بی نهایت ها و کماالت ضروري است.

هدف ما باید رسیدن به سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی ها که همان خداوند است، باشد.

رسیدن به اهداف دنیوي نیز حائز اهمیت است.

61   .................. are the tourists going to stay?

Who What Where How much

62  Humans destroy the animals’ natural homes to make roads and buildings  .................. .

again safely around instead

63  Everyone needs to  .................. for the future.

consider plan divide hunt

64  We are making new buildings for the animals in the city zoo. I think the .................. are going to
love them.

visitors  police  countries dolphins   

65  Nader is a clever boy. He  .................. no attention to what his classmates are telling about him.

pays gets reports follows

66  A building where important cultural, historical, scientific objects are kept and shown to the
people is a  .................. .

museum hospital  movie town

67  They are   .................. to see Persian zebra, Iranian cheetah, Persian leopard and gazelle in this
area.

hopeful amazing helpful  boring

68  A: “Aren’t you going to finish typing the book?” 
B: “At the moment, we .................. on the first part. So I think we .................. finish it in two days.”

work / will  are working / will  work / are going to are working / are going to

69  Which underlined word is NOT CORRECT in the following sentence? 

The little children are going to buy some special gift on Mother’s Day.  

children gift  Mother’s Day

70  Which underlined word is NOT CORRECT in the following sentence? 

Those brave firefighters risked their lifes to save his daughter from the fire.

those  firefighters lifes   his daughter

71  You are a clever boy. If you do as I tell you, you will .................. your chances of winning this hard
race after two years of losing.

put out explain protect increase
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72  The only thing they can be assured of now is that nothing is certain .................. .

together around anymore instead

73  The doctor has said to his students that the heart only has a limited .................. of irreplaceable
cells.

time future plan number

74  I have applied to four universities, and I will .................. be accepted by one of them. No matter
which one.

nationally politely orally hopefully

75  Will the boy who was talking to your father .................. him again?

visit visits is visiting visited

76  A: What are you going to do on the weekend? 
B: I’m not sure. I think we .................. my parents.

visited are going to visit will visit are visiting

77  Can you take care of our kids this afternoon? We .................. an important meeting.

will attend be going to attend attended are going to attend

78  It’s my mom’s birthday next week. I’ve bought a bag for her. I .................. it to her on Friday.

going to give will give gives am going to give

79  A: We’re going for a walk this evening. Would you like to come? 
B: I can’t make it today. I .................. care of my little sister.

will take took am going to take taking

80  A: Oh, look! Mom doesn’t feel well. 
B: Take her to bed. I .................. the doctor.

called am going to call will call calls

اگر  یکی از جواب هاي معادله ي  باشد، در این صورت مقدار  کدام است؟  81x = 3=
a + 3

2x + 3
x + 1

3
a

−2296

، کدام گزینه صحیح است؟ در مورد معادله گویاي   82

یک جواب دارد. دو جواب منفی دارد.

حاصل ضرب جواب هایش صفر می شود. جواب حقیقی ندارد.

+ =
x + 2
x − 1

x − 4
2x

4
2 − 2xx2

اگر   یکی از جواب هاي معادله   باشد، جواب دیگر معادله کدام است؟  83

جواب دیگري ندارد. 

x = 1+ =
ax − 1
x − 2

x + 3
x

−3
x(x − 2)

2−13

معادلۀ  چند جواب دارد؟  84

صفر

− =
x − 12

+ 3xx2

2
x

5
x + 3

123

معادلۀ  چند جواب دارد؟  85

صفر

= −
+ 3x − 4x2

− 4x + 3x2

5
2

134
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معادلۀ  چند جواب دارد؟  86

صفر

= −
2x

− 1x7

1
− 1x3

1
+ 1x3

123

جواب معادلۀ   کدام است؟  87=
x − 2
x − 4

x + 1
x + 3

−
1
2

1
2

2−2

اگر  جواب معادله  باشد، مقدار  کدام است؟  88x = 5=
x + 1

x

− 1x2

x + a
a

10201525

در مورد جواب هاي معادلۀ  چه می توان گفت؟  89

سه ریشه  ریشه ندارد  دو ریشه  یک ریشه 

= +
2x − 3
x + 1

−1
x − 1

x

x + 1

به ازاي کدام مقدار  تساوي  برقرار است؟  90m= (m − 1)
3m

m − 1
1
3

, =m1 m2

11 ± 117
− −−

√

2
, =m1 m2

11 ± 108
− −−

√

4
, =m1 m2

5 ± 31
−−

√

2
, =m1 m2

6 ± 41
−−

√

2

ریشۀ معادلۀ  کدام است؟  91=
x + 3
x + 1

3x + 3
3x − 1

4386

اگر معادلۀ  داراي جواب  باشد، در این صورت مقدار  کدام است؟  92=
k

3x + 7
x + 1

2x + 2
x = 3k

8−86−6

معادلۀ  داراي سه ریشۀ حقیقی متمایز است. کدام نامساوي زیر همراه برقرار است؟  93

 

= − x
a + 2xx3

x + 1
x

2

a < −2a ≥ −2a ≤ 1a < 1

دو شیر آب  و  به یک استخر متصل اند، شیر  استخر را  ساعت زودتر از شیر  پر می کند. چنانجه دو شیر را باهم باز کنیم، استخر در  94

 ساعت پر می شود، شیر  به تنهایی استخر را در چند ساعت پر می کند؟

ABA10B

12B

4122430

در گلدانی نقره اي نسبت وزن نقره به مس آن برابر  است، این گلدان را ذوب و  گرم مس به آن اضافه می کنیم. گلدانی جدید می سازیم  95

که  آن نقره است. وزن گلدان قبل از ذوب شدن چقدر است؟

8100
4
5

1006009001000

ارزش کدام مورد؛ در محاسبه ي تولید ملی، منظور می شود؟  96

خدمات مهندسان ایرانی در خارج کشور میخ هاي مورد استفاده در یک نجاري

شلوار کار مورد استفاده ي یک نقاش ساختمان خدمات مهندسان خارجی در ایران
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یک دستگاه کاالي سرمایه اي به بهاي  میلیارد ریال خریداري گردیده است. اگر عمر مفید این دستگاه  سال باشد، در این صورت:   97
الف) هر سال چه مقدار باید به عنوان هزینه اي استهالکی کنار گذاشته شود؟ 

ب) چنان چه در آخرین سال، عمر مفید این کاالي سرمایه اي  افزایش بها داشته باشد، هزینه ي استهالك آن سال چه میزان خواهد بود؟ 
ج) بهاي جدید این کاال کدام است؟ (ارقام به میلیارد ریال است.)

الف)          ب)             ج)  الف)             ب)             ج) 

الف)               ب)                ج)  الف)              ب)              ج) 

50025

15%

2025560٫523٫525560٫5

202357523٫523575

کدام یک در تصمیم تولیدکنندگان در مورد میزان تولید یک کاال مؤثر نیست؟  98

جمعیت جامعه  پیش بینی رونق  هزینه ي تولید سطح قیمت کاال

منحنی عرضه، بیانگر چیست؟  99

ارتباط بین قیمت و هزینه ي تولید کاال و خدمات عرضه شده چگونگی رفتار اقتصادي تولیدکنندگان

ارتباط بین تعداد عرضه کنندگان و مقدار کاال و خدمات عرضه شده چگونگی رفتار اقتصادي مصرف کننده

کدام یک از گزینه هاي زیر، در رابطه با تعریف علم اقتصاد نادرست است؟  100

علم اقتصاد با ارائه بهترین انتخاب ها، رفتارهاي فردي و جمعی انسان را مدیریت می کند.

از آن جا که تغییر در اطالعات، انگیزه ها، توانایی ها، توزیع برابر یا نابرابر فرصت ها و.... در انتخاب هاي انسان تأثیر دارد. علم اقتصاد خود را به مطالعه این موارد نیز موظف
می داند.

علم اقتصاد علمی است که انتخاب هاي بشر را به صورت رابطه بین منابع و عوامل تولید نامحدود که مصارف استفاده متعددد دارند و نیازهاي مادي محدود او مطالعه می کند. 

علم اقتصاد درباره چگونگی انتخاب و تصمیم گیري انسان در زندگی اقتصادي خویش مطالعه می کند.

با توجه به مندرجات جدول رو به رو، چنانچه مجموع ارزش اقالم «پوشاك، ماشین آالت و موادغذایی» در یک جامعه ي فرضی  میلیارد ریال  101
باشد، در این صورت: 

الف) تولید«خالص ملی» 
ب) تولید«ناخالص داخلی» 

ج) تولید «خالص ملی سرانه» در این جامعه کدام است؟ 

الف)    ب)        ج)  الف)    ب)        ج)  الف)    ب)        ج)  الف)    ب)        ج) 

165

میلیارد لایر 30

میلیون نفر 110

ارزش تولید مردم کشور کھ در خارج اقامت دارند
1
5

میلیارد لایر 85

ارزش تولید خارجیان مقیم کشور
2
3

ارزش «تولید خارجیان مقیم کشور»

جمعیت کل کشور

ھزینھ ی «استھالک»

ارزش «تولید مردم کشور کھ درخارج اقامت دارند»

ارزش «خدمات ارائھ شده»

A

B

C

D

E

2532152٫32532153٫22352512٫32352513٫2

عبارات کدام گزینه به ترتیب تکمیل کنندة جاهاي خالی عبارات زیر است؟   102
«برخی کاالها، خودشان مصرف نمی شوند بلکه در طول زمان، خدمات آن ها مورد مصرف قرار می گیرد به این کاالها در اقتصاد، کاالي  .................. 
می گویند مانند .................. و کاالیی که هرچند خروجی یک کارخانه یا بنگاه تولیدي است اما در بنگاه تولیدي دیگري به عنوان ورودي بکار برده می شود،

کاالي  ..................  است مانند  ..................  »

بادوام- اتومبیل- مصرفی- فرش  واسطه اي- گوجه در رب گوجه فرنگی- مصرفی- تراکتور 

بادوام- یخچال- واسطه اي- نخ در تولید فرش  سرمایه اي- دارو- بی دوام- ظروف یکبارمصرف 

هرگاه در بازار کاالیی، قیمت ها در حال افزایش باشند، یعنی در بازار  .................. وجود داشته است.    103

مازاد تقاضا  مازاد عرضه  کمبود تقاضا  کمبود عرضه 
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هر یک از موارد زیر به ترتیب جزء کدام یک از انواع تولید است؟   104
الف) تولید لوازم التحریر 

ب) صید ماهی در دریاها و رودخانه ها 
ج) فعالیت هاي فرهنگی و هنري 

د) تولید و تکثیر آبزیان در حوضچه هاي مخصوص

الف) صنعت ب) حیازت ج) محصوالت نرم د) احیاء  الف) حیازت ب) صنعت ج) محصوالت نرم د) احیاء 

الف) احیا ب) حیازت ج) خدمات د) صنعت  الف) احیا ب) حیازت ج) صنعت د) خدمات 

تولیدکنندة کارخانۀ ماشین آالت صنعتی در هر سال  دستگاه هر یک به ارزش  تومان به فروش می رساند. این بنگاه  105

کارگرانی با حقوق  هزار تومان در ماه استخدام کرده است. هم چنین کارگاه تولیدي متعلق به صاحب بنگاه است.  با توجه به اطالعات جدول زیر،
به ترتیب سود حسابداري و سود ویژة این تولیدکننده چند تومان است؟ 

 هزار تومان هزینۀ خرید مواد اولیه موردنیاز سالیانه 
تعداد کارگران 

  حقوق سالیانۀ کارگران هزینۀ استهالك ساالنه 

 میلیون تومان ارزشمندي کارخانه در صورت اجاره داده شدن ساالنه 

5001, 000, 000

400

1200

240

31
20

410

288, 200, 000 − 298, 200, 000298, 200, 000 − 288, 200, 000

265, 400, 000 − 276, 500, 000276, 500, 000 − 265, 400, 000

کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد «علم اقتصاد» نادرست است؟  106

دانشمندان علوم اقتصادي موضوعات اقتصادي مانند تولید، مصرف و توزیع را با روش هاي علمی مورد مطالعه قرار می دهند.

دانش اقتصاد با دقت دربارة انواع منافع و هزینه ها کمک می کند تا انسان ها، سازمان ها و کشورها در استفاده از منابع و امکانات خود بهترین ها را انتخاب کنند. 

علم اقتصاد به دغدغه هایی چون: چرا رشد اقتصادي بعضی کشورها باثبات و بعضی دیگر بی ثبات است یا چرا در بعضی کشورها، تولید زیاد و در بعضی کم است، می پردازد.

علم اقتصاد با ارائۀ بهترین انتخاب ها، تنها می تواند رفتارهاي فردي را در سطح اقتصاد خرد مدیریت کند. 

جدول زیر، حاوي اطالعات فرضی مربوط به تولید کل کشوري در سه سال پیاپی است. اگر میزان تورم در سال دوم و سوم به ترتیب:  و   107

 هزار میلیارد ریال باشد، در این صورت به ترتیب از راست به چپ:  
الف) ارزش تولید کل در سال دوم و سوم، چقدر است؟  

سال پایه، سال  منظور شده است.  

سال 
تولید کل 

ارزش تولید کل به قیمت جاري 

ارزش تولید کل به قیمت ثابت 

الف)  ب)  الف)  ب) 

الف)  ب)  الف)  ب) 

247

1631

1379

137913801381

7800؟4290

؟42905830

6169 − 55831879 − 12939431 − 55835141 − 1293

6169 − 60771879 − 15409431 − 60775141 − 1540
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کدام «گزینه» بیانگر پاسخ درست و کامل پرسش هاي زیر است؟ (با تغییر)   108
الف) انگیزة «مصرف کنندگان» از خرید کاالها « .................. » است. 

ب) تجربه نشان می دهد که با کاهش قیمت یک کاال: 
پ) «قیمت یک کاال» و «میزان» تولید و عرضۀ آن از سوي «تولیدکنندگان» با هم: 

ت) در رابطه با «واقعیت» کدام عبارت نادرست است؟

الف) ارضاي روانی  ب) میزان خرید آن «افزایش» ولی میزان مصرف آن «کاهش» می یابد.  پ) رابطۀ «تنگاتنگ» دارند.  ت) «تولیدکنندگان» با هدف به دست آوردن «سود» به
تولید کاال می پردازند و «مصرف کنندگان» نیز براي رفع «نیازهاي خود» کاالها و خدمات را خریداري می نمایند.

الف) کسب سود  ب) میزان خرید آن «کاهش» ولی میزان مصرف آن «افزایش» می یابد.  پ) رابطۀ «متقابل» دارند.  ت) هر یک از کاالها و خدمات مورد نیاز مردم توسط تعدادي
از «بنگاه هاي تولیدي» تولید می شود.

الف) احساس رضایت  ب) میزان مصرف یا خرید آن از سوي «تولیدکنندگان» کاهش می یابد.  پ) رابطۀ «معکوس» دارند. ت) انسان براي رفع نیازهاي خود ناگزیر از مصرف
بعضی از «کاالها و خدمات» است.

الف) رفع نیاز  ب) میزان مصرف یا خرید آن از سوي «مصرف کنندگان» افزایش می یابد.  پ) رابطۀ «مستقیم» دارند.  ت) اگر در بازار، قیمت کاالیی در حال «افزایش» باشد
می گوییم به دلیل «کمبود» یعنی «فزونی عرضه بر تقاضا» قیمت به سمت «قیمت تعادلی» پیش می رود.

در متن زیر به کدام یک از عوامل تصمیم گیري مصرف کننده و تولید کننده در راستاي خرید و فروش کاال اشاره شده است؟   109
یک کارخانۀ تولیدي محصوالت بهداشتی، قیمت کاالهاي خود را نسبت به سایر رقبا در بازار ارزیابی کرده و بعد قیمت نهایی خود را باتوجه به هزینه هاي

مستقیم مشخص می کند و با تبلیغات مناسب در سطح شهر و رسانه و مخاطب سنجی مصرف کنندگان، براساس سالیق آنها تولید می کند.

پیش بینی تولید کننده درمورد رونق بازار و رکود آن- قیمت سایر کاالها، قیمت کاال 

قیمت کاال، هزینه تولید کاال- تبلیغات، قیمت سایر کاالها

قیمت کاال، هزینه تولید کاال- تبلیغات، سلیقۀ مصرف کننده 

پیش بینی تولید کننده درمورد رونق بازار و رکود آن- تبلیغات، قیمت کاال 

کدام گزینه به ترتیب درستی یا نادرستی عبارات زیر را نشان می دهد؟   110
الف) نوع اول تولید احیا است که در آن انسان محصول آمادة طبیعت را مستقیمًا برداشت می کند، بدون آن که کاري روي آن انجام دهد. 

ب) همۀ فعاالن اقتصادي به نوعی تولیدکنندة محصول (کاال یا خدمات) هستند و با فعالیت خود، ارزش افزوده ایجاد می کنند. 
ج) سرمایۀ مالی به صورت غیرمستقیم در تولید نقش دارد.

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

کدام گروه از واژگان زیر قابلیت قافیه  شدن را ندارند؟  111

شمشیر – دلگیر مخصوص – محسوس راه – کاله موي - جوي

در کدام گزینه قافیه براساس قاعدة شمارة دو است؟  112

 در رهگذر کیست که دامی ز بال نیست  کس نیست که افتادة آن زلف دوتا نیست

 آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت  آن ترك پري چهره که دوش از بر ما رفت

 اگر تو را گذري بر مقام ما افتد  هماي اوج سعادت به دام ما افتد

 پاي از این دایره بیرون ننهد تا باشد  هر که را با خط سبزت سر سودا باشد

در کدام بیت ردیف وجود ندارد؟  113

 جوشش عشق است کاندر ِمی فتاد  آتش عشق است کاندر نِی فتاد

 روزها با سوزها همراه شد  در غم ما روزها بیگاه شد

 تا صدف قانع نشد پر ُدر نشد  کوزة چشم حریصان ُپر نشد

 هر که این آتش ندارد نیست باد  آتش است این بانگ ناي و نیست باد
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واحد وزن در شعر فارسی چیست؟  114

هجا واج مصراع بیت

در بیت زیر چند هجاي بلند به کار رفته است؟   115
 دوزخ اندر عاشقی جایی خوش است»  «اي برادر عشق سودایی خوش است

12141719

در کدام گزینه تعداد بیشتري هجاي بلند به کار رفته است؟  116

مرا تأثیر عشقت بر دل آمد از وصل تو آتش جگر خیزد عشق تو را ُخرد نباید شمرد دلبر هنوز ما را از خود نمی شمارد

در کدام گزینه به الگوي هجایی واژه هاي زیر اشاره شده است؟   117
«مناجات – خواندن – همیشه - رفیق»

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

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

قافیه در همۀ ابیات درست است؛ به جز:  118

وز تو نباشد که نداري نظیر  از همه باشد به حقیقت گزیر

ما نیش عشق خورده و لعل تو نوشخند  اي خندة تو راهزن کاروان قند

نه ز روحست و نه از روحانی است  گرچه آتش نیز هم جسمانی است

غم جان من بیچاره خوردي  تو آنچ از تو سزد گفتی و کردي

قافیه در کدام بیت نادرست است؟  119

ور دهم آن شرح، خط بر جان نهم  من کی ام آن را که شرح آن دهم  

بی طمع شد ز اشتر آن یار و خویش  چون بدیدش یاد آورد آِن خویش

کفر ایمان گشت و ایمان کفر شد  مر مرا اینجا شکایت شکر شد

هر دو چشم خویش را نیکو بمال  می نماید مار اندر چشم مال

در کدام بیت، قافیه «غلط» است؟  120

که از بهر مردم به طاعت درست  پس این پیر از آن طفل نادان ترست 

که پنداري این شعله بر من گل است  مرا چون خلیل آتشی در دل است 

قلم بر سر حرف دعوي کشید  سر از کوي صورت به معنی کشید 

به از فاسق پارسا پیرهن  به نزدیک من شبرو راهزن 

قافیه در کدام بیت «یک گروه قیدي» است؟  121

از تاب بی حسابت وز پیج بی شماره اي تاب داده گیسو حالی است بر دل من  

جمع از کجا توان کرد دل هاي پاره پاره آشفتگان عشقت گیرم که جمع گردند  

تسخیر می توان کرد شهري به یک اشاره با این سپاه مژگان از خانه گر درآیی  

ممنون به یک تبسم، قانع به یک نظاره   از لعل و چشمت آخر دیدي که شد فروغی  

قافیه در کدام بیت «غلط» است؟  122

که پنداري این شعله بر من گل است   مرا چون خلیل آتشی در دل است   

همان به که آن نازنینم کشد   اجل ناگهان در کمینم ُکشد  

که زنجیر شوق است در گردنم   نه خود را بر آتش به خود می زنم

قفا خورد و سوداي بیهوده پخت   گدایی که از پادشاه خواست دخت  

با توجه به وزن  شعر و ترتیب هجاها، جاي خالی بیت چه کلمه هایی می تواند باشد؟   123
 با دو .................. فرهنگ و دانش چند کس  قفل را برمی گشادند از ..................  

فلک / نوع  هوس / صد  قضا / جور  هم / هر 
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کدام بیت فاقد ردیف است؟  124

مرا ز حال تو با حال خویش پروانه   چراغ روي تو را شمع گشت پروانه  

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

وین دفتر بی معنی غرق می ناب اولی این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی  

گذر به کوي فالن کن در آن زمان که تو دانی   نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی  

کدام بیت «ذوقافیتین» است؟  125

درمانده پدر به کار او سخت   برداشته دل ز کار او بخت  

آزاد کن از بالي عشقم   دریاب که مبتالي عشقم  

همچو نی دمساز و مشتاقی که دید   همچو نی زهري و تریاقی که دید  

وي جود تو مزین شده دیوان نعم   اي احسان تو آراسته ایوان کرم  

تعداد هجاهاي کشیدة ابیات زیر در کدام گزینه آمده است؟   126
وز عمر مرا جز شب دي جور نمانده ست  بی مهر رخت روز مرا نور نمانده ست

هیهات ازین گوشه که معمور نمانده ست می رفت خیال تو ز چشم من و می گفت

هشت هفت شش پنج

قاعدة قافیه در کدام بیت متفاوت است؟   127
که نیکی رساند به خلق خداي  کسی نیک بیند به هر دو سراي 

کادمیزاده نباشد به چنین زیبایی  تو پري زاده ندانم ز کجا می آیی
نه قوت که یک دم شکیبا شوي  نه اندیشه از کسی که رسوا شوي 

یا به بستان به در حجرة من باز آیی  خرم آن روز که چون گل به چمن باز آیی 

می آیی و زیبایی (قافیه) یی: الحاقی  ا:حرف اصلی/  قاعده  سراي و خداي (قافیه) ي: حرف الحاقی ا: حرف اصلی/ قاعده 

ـَـ ن: حروف اصلی / قاعده  بازآیی (ردیف) چمن و من (قافیه) ـ شوي (ردیف) رسوا و شکیبا (قافیه)  ا: حرف اصلی/  قاعده 

11

12

در هر دو بیت کدام گزینه ذوقافتین دیده می شود؟   128

) در دیده نگاه تو که از جوش فتاده  
چو چشم آینه حیرانم از جمال کسی 

مستی است که در میکده از هوش فتاده  
پري به شیشِه دل دارم از خیال کسی  

) با خاطر افسرده دالن چند توان بود 
چو این کاخ دولت بپرداختم 

با مرده به یک گور چسان بند توان بود  
برو ده در از تربیت ساختم 

) همه شب پریشان از او حال من 
خدایش مگر تا ز مادر بزاد

همه روز چون سایه دنبال من  
جز این ده درم چیز دیگر نداد 

) یکی را که خاطر در او رفته بود 
اگر مشک حاصل نداري مگوي

چو چشمان دلبندش آشفته بود  
َورت هست خود فاش گردد به بوي 

/ توان بود: ردیف  / چند و بند: قافیه  بیت اول: افسرده دالن و چسان: قافیه 
/ بپرداختم و ساختم: قافیه 2     بیت دوم: دولت و تربیت: قافیه 

بیت اول: جوش و هوش: قافیه/ فتاده: ردیف  
بیت دوم: جمال و خیال: قافیه/ کسی: ردیف 

بیت اول: رفته و آشفته: قافیه/ بود: ردیف 
  بیت دوم: مگوي و بوي: قافیه 

بیت اول: حال و دنبال: قافیه/ من: ردیف 
   بیت دوم: مادر و دیگر: قافیه  / بزاد و نداد: قافیه 

1

2

3

4

12
1

12
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کدام ابیات «فاقد» ردیف است؟   129
ترك است و به چوگان بزند چون گویم   الف) من قصه خویشتن بدو چون گویم 

یک دل و این همه غم واي به من   ب) تنگ شد از غم دل، جاي به من 
که رحمت برندت چو رحمت بري   ج) مشو تا توانی ز رحمت بري 

به از پادشاهی که خرسند نیست   د) گدایی که بر خاطرش بند نیست 
آیینه صفت محو تماشاي تو باشد   هـ) خوش آن که نگاهش به سرو پاي تو باشد 

الف - ج - هـ  الف - ج - د  ب - د - هـ  ب - ج - د 

قاعدة قافیه در مقابل کدام بیت، «غلط» آمده است؟  130

)   اي برادر بشنوي رمزي ز شعر و شاعري   تا ز ما مشتی گدا کس را به مردم نشمري (قاعدة 

) چون من به ره سخن فراز آیم   خواهم که قصیده اي بیارایم (قاعدة 

) اگر محّول حال جهانیان نه قضاست   چرا مجاري احوال برخالِف رضاست (قاعدة 

) در پاي تو تا زلف چلیپاي تو افتاد   بس دل که از این سلسله در پاي تو افتاد (قاعدة 

2

2

1

1

131  .................. ، ویژگی هایی دارد که آن را از فعالیت مخلوقات دیگر متمایز می کند.

مصنوعات انسانی  اعمال و رفتار  کنش خلقت ویژة انسان 

کدام گزینه پیرامون زلزله و خشکسالی نادرست می باشد؟  132

تأثیرات تعیین کننده اي در کنش هاي اجتماعی انسان ها دارند.  پدیده هاي طبیعی هستند ولی درون جهان اجتماعی قرار می گیرند.

براي آن ها قواعد و مقررات خاصی وضع نمی شود. به واسطۀ ارتباطی که با زندگی انسان پیدا می کنند، وارد جهان اجتماعی می شوند.

کدام یک از گزینه ها، بُعد محسوس و ماّدي قوي تري دارند؟  133

کنش هاي بیرونی  هنجارها ارزش ها عقاید

چه تعداد از گزینه هاي زیر در ارتباط با ویژگی هاي کنش درست است؟   134
- فردي که در کنار رودخانه اي می رود قصد ماهی گیري دارد یا می خواهد از شنیدن صداي آب لذت ببرد: هدفدار بودن 

- ضربان قلب به علت فقدان این ویژگی کنش محسوب نمی شود: ارادي بودن 
- اگر ما طرز کار یک دستگاه را ندانیم نمی توانیم آن را راه اندازي کنیم: آگاهانه بودن 

- تا خواست انسان نباشد هیچ کنشی انجام نمی شود: ارادي بودن

چهار سه دو یک

کدام یک از گزینه هاي زیر کنش نیست؟  135

بسته شدن چشم هنگام برخورد ناگهانی جسمی با صورت  رانندگی در یک خیابان خلوت که هیچ ماشین یا عابري در آن نیست. 

دعوت یک دوست براي یک مهمانی شام  جمع کردن چمدان براي رفتن به یک مسافرت طوالنی 

کدام یک از عوامل زیر باعث تبدیل کنش فردي به کنش اجتماعی می شود؟  136

مخاطب کنش  اراده و آگاهی کنشگر  توجه به ویژگی هاي اطرافیان  حضور دیگران 

در عبارت زیر به ترتیب کدام مفاهیم جامعه شناختی به کار رفته اند؟   137

). داور پس از مشاهدة این رفتار به بازیکن خطاکار کارت ) و او به زمین می افتد ( «در یک بازي فوتبال بازیکنی به عمد خود را به بازیکن حریف زد (

«( ) و او از زمین بازي اخراج شد( قرمز داد(

کنش اجتماعی - پیامد غیر ارادي کنش - پیامد ارادي کنش - پیامد ارادي کنش 

کنش بیرونی فردي - پیامد غیر ارادي کنش - کنش اجتماعی - پیامد غیرارادي کنش 

کنش فردي درونی - پیامد ارادي کنش - کنش ارادي - پیامد ارادي کنش 

پیامد ارادي کنش - پیامد ارادي کنش - کنش بیرونی - پیامد غیر ارادي کنش

12

34

15
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هر یک از موارد زیر مصداق چیست؟   138
- گروه دوستان 

- گروه اثر هنري 
- ادب آداب دارد 

- رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی

پدیدة اجتماعی - درونی سازي - برونی سازي - جامعه پذیري

کنش اجتماعی - پدیدة اجتماعی - هنجار اجتماعی - کنترل اجتماعی

پدیدة اجتماعی - برونی سازي - فرصت ها و محدودیت هاي پدیده هاي اجتماعی - کنش اجتماعی

فرصتی براي کنش اجتماعی - درونی سازي - محدودیت هاي اجتماعی - محدودیت کنش اجتماعی

کدام یک از عبارات زیر دربارة کسانی که به تاریخ بشر نگاه تک خطی دارند، به حساب نمی آید؟  139

از نظر آنان همۀ جهان هاي اجتماعی شبیه یکدیگرند. 

بعضی از جوامع در مسیر واحد، پیشرفته ترند و بعضی در مقایسه با جوامع پیشرفته عقب مانده اند.

هر جهان اجتماعی فرهنگ و تمدن مناسب خود را به وجود می آورد و جهان هاي اجتماعی متنوع اند.

جوامع عقب مانده به لحاظ تاریخی باید جوامع پیشرفته تر را الگوي خود قرار دهند. 

کدام گزینه، کنش انسانی محسوب نمی شود؟  140

پیاده روي کردن در پارك  جریان داشتن خون در رگ انسان 

از جاي برخاستن دانش آموز، هنگام ورود معلم به کالس درس  بوق زدن یک راننده پشت چراغ قرمز 

به ترتیب هریک از موارد زیر، با کدام مفهوم ارتباط دارد؟   141
- فعالیتی که انسان انجام می دهد. 

- عامل تمایز کنش با سایر فعالیت موجودات 
- انجام دهندة فعالیت هاي انسانی

رفتار - ویژگی هاي کنش - عامل  کنش - پیامدهاي کنش - کنشگر  کنش - ویژگی هاي کنش - کنشگر  رفتار - پیامدهاي کنش - کارگزار 

هر یک از عبارات زیر به ترتیب به کدام «ویژگی کنش انسانی» اشاره دارد؟   142
الف) پدر علی که رانندة تاکسی است، همواره براي سالم کردن به آشنایان خود، بوق می زند. 

ب) علی که قصد بیرون رفتن از سر کالس را دارد، دست خود را باال می آورد.

معنادار بودن - هدف دار بودن  معنادار بودن - ارادي بودن  هدف دار بودن - ارادي بودن  آگاهانه بودن - هدف دار بودن 

هریک از مثال هاي زیربه    ترتیب اشاره به کدام «ویژگی از کنش هاي انسانی» دارد؟   143
الف) مریم به دلیل اینکه تسلطی بر مفاهیم جامعه شناسی ندارد، نمی تواند آن را براي دیگران ارائه بدهد. 

ب) مریم به نشانۀ اعتراض بر روي میزش با مشت می کوبد. 
ج) مریم بین دوراهی شرکت در انتخابات یا کالس مدرسه، کالس درس را انتخاب می کند.

د) مریم به قصد ثبت نام کالس کنکور وارد آموزشگاه مشهوري می شود.

معنادار بودن - آگاهانه بودن - هدف دار بودن - هدف دار بودن  معنادار بودن - هدف دار بودن - هدف دار بودن - ارادي بودن 

آگاهانه بودن - معنادار بودن - آگاهانه بودن - ارادي بودن  آگاهانه بودن - معنادار بودن - ارادي بودن - هدف دار بودن 
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به ترتیب هر یک از مثال هاي زیر اشاره به کدام یک از «ویژگی هاي کنش انسانی» دارد؟  144
الف) علی می داند دزدیدن کار شایسته اي نیست ولی باز دزدي می کند. 

ب) مینا به قصد ماهیگیري، کنار رودخانه می رود. 
ج) مریم به نشانه سوال کردن، دستش را باال می گیرد. 

د) رانننده اي به نشانه ي سالم کردن، بوق می زند.

آگاهانه بودن - هدفدار بودن - معنادار بودن - معنادار بودن  ارادي بودن - معنادار بودن - هدف دار بودن - هدف دار بودن 

آگاهانه بودن - معنادار بودن - معنادار بودن - هدف دار بودن  ارادي بودن - هدف دار بودن - معنادار بودن - معنادار بودن 

هریک از عبارات زیر به چه مواردي اشاره دارد؟   145
الف) صدقه دادن 

ب) ممنوع بودن سیگار در مکان هاي عمومی 
ج) تربیت دانش آموزان در مدرسه

ارزش اجتماعی - هنجار اجتماعی - جامعه پذیري هنجار اجتماعی - ارزش اجتماعی - کنترل اجتماعی 

هنجار اجتماعی - ارزش اجتماعی - جامعه پذیري ارزش اجتماعی - کنترل اجتماعی - هنجار اجتماعی 

درمورد عبارت «همۀ راه ها به رم ختم می شود» به ترتیب کدام عبارت درست و کدام نادرست است؟  146

جهان هاي اجتماعی شبیه یکدیگرند- جهان هاي اجتماعی مسیر یکسانی را طی می کنند.

جهان هاي اجتماعی روابط متقابل دارند- بعضی از جهان ها پیشرفته ترند و برخی عقب مانده اند.

جهان هاي اجتماعی می توانند از تجربیات یکدیگر استفاده کنند- جهان هاي اجتماعی شبیه موجود زنده نیستند و مراحل رشدشان تفاوت دارد. 

همۀ جوامع در یک خط قرار می  گیرند- جهان هاي اجتماعی روابط متقابل دارند. 

احوال پرسی چگونه عملی محسوب می شود؟ و رعایت حق دیگري در هنگام ورود سالمند به اتوبوس کدام مورد محسوب نمی شود؟  147

ارزش اجتماعی - ارزش اجتماعی  ارزش اجتماعی - هنجار اجتماعی  هنجار اجتماعی - هنجار اجتماعی  هنجار اجتماعی - ارزش اجتماعی 

رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی چگونه کنشی است؟ اگر در نیمه شب باشد و هیچ دوربینی هم وجود نداشته باشد، چطور؟ چرا؟  148

اجتماعی - فردي - چون آگاهی و ارادة کنشگر ناظر به دیگران است.   فردي - اجتماعی - چون کنش با توجه به دیگران انجام نمی شود.

اجتماعی - اجتماعی - چون آگاهی و ارادة کنشگر ناظر به دیگران است.   فردي - فردي - چون کنش با توجه به دیگران انجام نمی شود.  

به ترتیب صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.   149

- نظم جهان اجتماعی با آگاهی و ارادة انسان ها شکل می گیرد.

- خشکسالی پدیده اي طبیعی است که تأثیرات تعیین کننده اي در کنش اجتماعی انسان ها ندارد. 

- پیامد ارتباط میان اجزا و الیه هاي جهان اجتماعی را نهاد اجتماعی می گویند. 

- دانشجویی که از استعداد سرشاري برخوردار است ولی به آن آگاه نیست به اهمیت بعد عینی پدیده ها اشاره دارد.

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

1

2

3

4

به ترتیب عبارات زیر را از لحاظ صحیح یا غلط بودن مشخص کنید.   150
الف) همۀ ما در جهان اجتماعی متولد می شدیم و پس از ما نیز جهان اجتماعی همچنان وجود دارد. 

ب) انسان ها در فضاهاي مختلف جهان، نوع یکسانی از جهان اجتماعی را می سازند. 
ج) نظم و همکاري هاي اعضاي بدن موجودات زنده یکسان نیست.

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

کدام نسبت باید بین دو کلی برقرار باشد تا در برخی مصادیق مشترك باشند؟  151

عموم و خصوص من وجه عموم و خصوص مطلق تباین تساوي

152  کدام یک از مفاهیم زیر به ترتیب جزئی و کلی هستند؟

کوه جیوه، پدر شعر فارسی پدر شعر فارسی، مولود کعبه حافظ شیرازي، نماز ظهر این درخت آلوي باغ، مشهد رضوي
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از میان نسبت هاي چهارگانه، نسبت میان یک نوع خاص و عرض عام همان نوع، شبیه نسبت میان کدام  یک از مفاهیم زیر است؟  153

قضیه و شرطی تفکر و تصور  قیاس و قضیه مجهول  و تصور

منظور از این که «منطق، ترازوي اندیشه است.» چیست؟  154

منطق، علمی کاربردي است که با وزن کردن اندیشه هاي درست سر و کار دارد. 

منطق، توانایی حذف خطاهاي ذهنی را دارد و در ترازوي اندیشه، آنچه باقی خواهد ماند، اندیشه هاي راستین است. 

منطق، ترازویی است که معیاري به دست می دهد که اندیشه ي درست را از خطاهاي آن تفکیک کند. 

منطق، می تواند وزن اندیشه ها را به ما نمایان کند و اندیشه هاي عمدي نادرست را از غیرعمدي نادرست تشخیص دهد. 

155  .................. ، کسانی هستند که مراقبند که جمالت به کار برده شده، مغالطۀ شیوه ي نگارش کلمات را موجب نشوند.

ادبا ویراستاران فالسفه منطق دانان

در کدام گزینه فقط یک کلمه وجود دارد که مشترك لفظی نیست؟  156

امثال - ماندن - خواندن  بسته - سیر - بردن  تا - غایت - گذشتن  خانه - سیر - شیر 

کدام گزینه دلیل عدم پرداختن به قواعد صرفی و نحوي در منطق را بازگو می کند؟  157

عدم وابستگی منطق به یک زبان خاص  عدم وابستگی منطق به الفاظ  وجود رابطه میان جهان خارج و زبان  عدم وابستگی منطق به زبان 

کدام یک از گزینه هاي زیر تصور است؟  158

کوه سهند مرتفع است.  ارتفاعات کوه سهند 

منطق علم جلوگیري از خطاي در ذهن می باشد.  حسن سریع می دود.

در استدالل زیر منشأ مغالطه چیست؟   159

در مقدمه ي اول فیروزه مصداق و در مقدمه ي دوم مفهوم است. 

در مقدمه ي اول فیروزه مفهوم و در مقدمه ي دوم مصداق است.

در مقدمه ي اول فیروزه نام یک دختر است و در مقدمه ي دوم فیروزه نام یک سنگ است.

در مقدمه ي اول فیروزه وجود زبانی و در مقدمه ي دوم فیروزه وجود خارجی است.

فیروزه دوست من است
فیروزه سنگ گران بھایی است

¯دوست من سنگ گران بھایی است ¯¯̄¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄¯

در کدام گزینه اشتراك لفظ وجود ندارد؟  160

 گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآید   گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید

 دیدي که چگونه گور بهرام گرفت   بهرام که گور می گرفتی همه عمر

 همی شاد گردد ز پویش روان   گالب است گویی به جویش روان 

 شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد   امشب صداي تیشه از بیستون نیامد 

الف ب

ج
د

شکل زیر نسبت میان مصادیق کدام مفاهیم را به درستی نشان می دهد؟  161

الف: درخت؛ ب: سبز؛ ج: میوه؛ د: سیب 

الف: میوه؛ ب: سیب؛ ج: سبز؛ د: سیب سبز 

الف: میوه؛ ب: شیرین؛ ج: سیب؛ د: سیب شیرین 

الف: سیب؛ ب: شیرین؛ ج: میوه؛ د: سیب شیرین 

از نظر منطقی کدام یک راه رسیدن به دانش جدید است؟  162

پرسش کردن  مطالعه کردن  تجربه کردن  اندیشیدن

اگر قضایاي «بعضی الف ها ب هستند» و «بعضی الف ها ب نیستند» درست باشند، دربارة رابطۀ «الف و ب» کدام عبارت، درست است؟  163

تساوي یا عموم و خصوص مطلق است.  لزومًا عموم و خصوص من وجه است. 

عموم و خصوص مطلق یا عموم و خصوص من وجه است.  تساوي یا عموم و خصوص من وجه است. 
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به ترتیب، عیب تعریف هاي زیر چیست؟   164
جاندار: موجودي که داراي حواس است. 

متافیزیک: دانشی که روش آن استداللی است.

جامع نیست - نه جامع است و نه مانع  نه جامع است و نه مانع - مانع نیست.  دوري است - مانع نیست.  جامع نیست - مانع نیست. 

نوع داللت الفاظ زیر، به ترتیب از چه نوعی است؟   165
الف) خودروي شمارة الف در اتوبان شهید همت مرتکب تخلف شد. 

ب) خانه ام نیازمند به تعمیرات کلی است. 
پ) تلویزیون پنجاه و پنج اینچ خریدم.

مطابقی - التزامی - تضمنی  التزامی - تضمنی - مطابقی  التزامی - التزامی - مطابقی  تضمنی - تضمنی - التزامی 

تعریف خفاش به «پستانداري که پرواز می کند و در شب به شکار می رود» چه نوع تعریفی است و تعریف ماهی به «مهره داري که داراي آبشش  166
است» ایرادي دارد؟

لغوي - جامع نیست  مفهومی - جامع نیست  لغوي - مانع نیست  مفهومی - مانع نیست 

اشکال کدام تعریف در مقابل آن درست ذکر نشده است ؟  167

مانع نبودن  انسان: حیوان راست قامت 

نقاشی: تصویري کشیده شده بر پارچه با قلم مو مانع نبودن 

خسیس: فرد لئیم و سفله واضح نبودن 

دقت: استعدادي نفسانی است که به وسیلۀ آن، ذهن مطلبی را به دقت بررسی می کند دوري بودن 

←

←

←

←

به   ترتیب عبارات زیر تصور هستند یا تصدیق؟   168
امیرمحمد - منتا یک آزمون ساز است - بانک سؤاالت خوبی که پارسال از آن استفاده کردم - هوا خوب است؟ - قضیه، جملۀ خبري است.

تصور - تصدیق - تصور - تصدیق - تصدیق  تصور - تصدیق - تصور - تصور - تصدیق 

تصدیق - تصور - تصور - تصور - تصدیق  تصدیق - تصدیق - تصور - تصور - تصور

علم منطق به صورت .................. توسط آدمی درك می شود و در امان بودن از تمام مغالطات براي منطق دانان ممکن .................. .  169

اکتسابی - نیست اکتسابی - است انتسابی - نیست انتسابی - است

کدام تعریف اعم و اخص است؟  170

) پروانه= حیوانی که رنگارنگ است. ) انسان= حیوان دوپا
) دایناسور= حیوان منقرض شده 

1) مار= حیوان خزنده
2

 34

«ایرانیان توانستند در برابر حوادث عظیمی هم چون حمله اسکندر مقدونی و تهاجم ویرانگر مغوالن مانع فروپاشی جامعه و فرهنگ ایرانی شوند»  171
این مطالب شامل کدام یک از فواید مطالعه علم تاریخ می شود؟

منبع شناخت و تفکر بهره گیري از گذشته براي حال و آینده

تقویت حس میهن دوستی و هویت ملی تأثیرگذاري شخصیت هاي مهم تاریخی

نخستین پرسش هایی که براي تاریخ نگاران مطرح می شود، چیست؟  172

رویدادهاي تاریخی در چه مکانی رخ داده اند.  رویدادهاي تاریخی در چه زمانی رخ داده اند. 

رویدادهاي تاریخی در چه زمان و کجا رخ داده اند.  رویدادهاي تاریخی چرا رخ داده اند. 

کدام جمله صحیح نمی باشد؟  173

باستان شناس کسی است که براساس آثار باقی مانده از بشر، تغییرات فرهنگی آن ها را در طول زمان بررسی می کند. 

باستان شناسی علمی است که آثار باستانی را به منظور مطالعۀ شیوة زندگی انسان ها در گذشته بررسی می کند. 

غارها و گورستان ها از جمله مکان هاي باستانی مورد توجه باستان شناسان هستند. 

به آزمایشگاه هاي باستان شناسی، مکان باستانی می گویند. 
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کدام جمله صحیح است؟  174

مناطق جنوبی کشور در عرض هاي باال قرار دارند و خورشید در این نواحی عمود می تابد.

مناطق شمالی کشور در عرض هاي کم قرار دارند و خورشید در این نواحی مایل می تابد.

بندر جاسک به جهت قرار گیري در عرض هاي کم و نزدیکی به خط استوا گرم تر می باشد.

استان هاي آذربایجان شرقی و غربی نسبت به استان هرمزگان، مقدار گرماي بیش تري از خورشید می گیرند.

کدام یک از توده هاي هوایی نام برده شده در ایران بارش ایجاد نمی کنند؟  175

توده ي هوایی عربستان سودانی غربی توده ي سیبري

بارندگی کم، رطوبت نسبی باال و میانگین دماي باالي ساالنه متعلق به کدام آب و هوا می باشد؟  176

کوهستانی گرم و شرجی گرم و خشک معتدل خزري

کدام گزینه از ویژگی هاي اصلی مناطق خشک و بیابانی نیست؟  177

باال بودن تعرق بارش زیاد و منظم کمبود پوشش گیاهی زیاد بودن توان تبخیر

از نام هاي دریاي خزر نمی باشد.  178

دیلم کاسپین گرگان تتیس

مهم ترین رودهاي جنوب شرق دریاي خزر کدام است؟  179

گرگان - هراز کورا - ارس اترك - گرگان هراز - اترك

چه عاملی باعث تنوع آب و هوا در ایران شده است و کدام مورد از نتایج این تنوع آب و هوا نمی باشد؟  180

گستردگی کشور ما در طول جغرافیایی - محیط زیست  گستردگی کشور ما در عرض جغرافیایی - تنوع خاك 

گستردگی کشور ما در طول جغرافیایی - پیشرفت کشور  گستردگی کشور ما در عرض جغرافیایی - محیط زیست 

کدام گزینه در مورد تنگۀ هرمز صحیح نمی باشد و ایران با چند کشور مرز مشترك خشکی یا آبی دارد؟  181

این تنگه دروازة خروجی نفت خلیج فارس است -  تنگۀ هرمز، آبراهۀ هاللی شکلی است - 

این تنگه اقیانوس هند را به خلیج فارس متصل می کند -  مهم ترین آبراهۀ راهبردي و یکی از گذرگاه هاي تجاري مهم جهان است - 

1615

1615

کدام مورد، وضعیت هواي «کالن شهرها» را در «فصل زمستان» نشان می دهد؟  182

هواي مجاور سطح زمین، گرم تر از الیه هاي باالیی است.  هواي سرد و سنگین در مجاورت زمین ساکن می شود.

دماي هوا در بخش مرکزي شهر، با تابش خورشید افزایش می یابد. با افزایش ارتفاع از سطح زمین، دماي هوا کاهش می یابد.

کدام گزینه، به ترتیب به پاسخ دو سؤال کلیدي «چطور» و «چه چیز» در ارتباط با «دریاچۀ ارومیه» اشاره می کند؟  183

حفر بی رویۀ چاه ها - کاهش بارش در حوضۀ آبریز دریاچه 

تغییر در میزان آب ورودي به دریاچه - گرم شدن عمومی هوا 

حفر بی رویۀ چاه ها در اطراف دریاچه - کاهش آب دریاچه 

تأمین آب دریاچه از طریق چشمه هاي کف - عبور رودهاي ورودي از الیه هاي نمکی 

باستان شناسی عالوه بر کشف و معرفی میراث فرهنگی بشر، کدام نقش مهم تري را برعهده دارد؟  184

مرمت و نگهداري آثار کشف شدة باستانی  تعیین سن آثار باستانی 

کمک به شناسایی زندگی مردم در دوره هاي تاریخی  بررسی و شناخت دوران طوالنی پیش از تاریخ 

کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد علم تاریخ اشتباه است؟  185

بحث و گفتگو در مورد اتفاقات تکرار پذیر و غیر قابل بازگشت در تاریخ

انجام تحقیقات در مورد علل و نتایج اتفاقات رخ داده در زندگی اجتماعی مردم گذشته

کسب آگاهی نسبت به جنبه هاي فکري، مذهبی، علمی و دیگر جنبه هاي زندگی اجتماعی در گذشته است.

علمی که بر اساس آن رویداد هاي گذشته را بر اساس مدارك تجزیه و تحلیل می کنند.
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