
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انسانی - 10210

ام اس بوك

به جز بیت  .................. ، در همۀ ابیات زیر تضاد دیده می شود.   1

 عاقبت در قدم باد بهار آخر شد  آن همه ناز و تنّعم که خزان می فرمود

 قصۀ غّصه که در دولِت یار آخر شد  باورم نیست ز بد عهدي ایام هنوز

 زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد  روز هجران و شب فرقت یار آخر شد

 ز دنیا بدین راستی رسته ایم  در کجروي بر جهان بسته ایم

کدام بیت با عباراِت زیر قرابت مفهومی دارد؟   2
«اندر همه کاري داد از خویشتن بده که هر که داد از خویشتن بدهد از داور مستغنی باشد.»

 گرفت هر که زر خویش را عیار امروز   دلیر در سر بازار حشر خرج کند

گل مصحف صدبرگ به سوگند گشوده است    شور سحر حشر اگر باورتان نیست 

این گران جانان که سیم و زر به روي هم نهند    زود باشد حشرشان در خاك با قارون شود 

بر این سه کار بري روز حشر گوي عمل    حالل و خوش خور و طاعت کن و دروغ مگوي 

نقش دستوري گروه هایی که در عبارت زیر وابستۀ پیشین دارند به ترتیب کدام است؟   3
«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

واژة «رنگ» در کدام بیت معنایی متفاوت دارد؟  4

 هم عالماتش هم اسبابش شنید  رنگ روي و نبض و قاروره بدید

 یا همگی رنگ شود یا همه آوازه شود  خاك سیه بر سر او کز دم تو تازه نشد

 ساده و یک رنگ گشتی چون صبا  جامه صد رنگ از آن خم صفا

 رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون  این حدیث از سر دردیست که من می گویم

مفهوم عبارت زیر در تمام ابیات دیده می شود، به جز بیت گزینۀ ..................    5
«به هر نیک و بد زود شادان و زود اندوهگین مشو»

 شادمانی می خرید از ما و ماتم می فروخت  در تمام سال هاي رفته بر ما روزگار

 که این آن نوبهاري نیست کش بی مهرگان بینی  بدین زور و زر دنیا چو بی عقالن مشو غّره

 بلکه بر گردون گردان نیز هم  اعتمادي نیست بر کار جهان

 زود آیند و زود می گذرند  شاد و بی غم بزي که شادي و غم

در کدام بیت واژه هاي بیشتري در معناي مجازي به کار رفته اند؟  6

من به یک چشم به دیدار تو چون سیر شوم تو به صد آینه از دیدن خود سیر نه اي

توبه برهم زدن و باده گرفتن در دست سر این دارم و در خاطرم این رغبت هست

در رگ حوصله خونی که نداري جگر است دعوي عشق و سر از تیغ جفا دزدیدن؟!

جام باید در کف و شمشیر باید در نیام نوبت جام است شاها، نوبت شمشیر نیست
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در کدام بیت واژة «خیره» با بقیه تفاوت معنایی دارد؟  7

برون کن ز سر باد خیره سري را نکوهش مکن چرخ نیلوفري را

 کز همه شیرین سخنی گوش ماند لیک چنان خیره و خاموش ماند

ازین در سخن خود نرانیم نیز  که گفتار خیره نیرزد به چیز

 تا نکنی پشت به خدمت دو تا اي شکم خیره به تایی بساز

در کدام گزینه تعداد جملۀ کمتري دیده می شود؟  8

 نیرزد که خونی چکد بر زمین  به مردي که ُملک سراسر زمین

 عنانش بگیرد تحیّر که بیست  دگر مرکب عقل را پویه نیست

 تو هم گلۀ خویش داري، بپاي  مرا گله بانی به عقل است و راي

 که کس دید از این تلخ تر زیستی؟  گه از کار آشفته بگریستی

در کدام بیت، آرایۀ «حسن تعلیل» به کار رفته است؟  9

ُپر بی دالن شد باغ ها، آخر بگو دلدار کو آمد بهار عاشقان، معشوق گل رخسار کو     

دلش را چون فلک، زیر و َزبر کرد نیاِیش در دِل خسرو اثر کرد       

که اندر خاك می جویند ایّام جوانی را خمیده پشت از آن گشتند پیران جهان دیده       

زشاخ هاي بقا بعد از این چه بهره برم در این چمن که ز پیري خمیده شد کمرم    

در کدام بیت حذف فعل به قرینۀ لفظی وجود دارد؟  10

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را  اگر آن ترك شیرازي به دست آرد دل ما را 

که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را  من از آن ُحسن روزافزون که یوسف داشت دانستم 

جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخا را  اگر دشنام فرمایی و گر نفرین دعا گویم 

که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را  حدیث از مطرب و می  گو و راز دهر کم تر جو 

در یک بیت غلط امالیی دیده می شود، آن را مشخص کنید.  11

 بر آن سر است که از خاك ما بسازد خشت   به می عمارت دل کن که این جهان خراب 

 گرصبر کردي یک زمان رستی از او آن بدلقا   بی صبر بود و بی حیل خود را بکشت او از اجل 

ریاست چون عرض باد و تو جوهر  امارت چون فلک باد و تو خورشید 

 این دام و دانه کی کشد عنقاي خوش منقار را  جبریل با لطف و رشد عجل سمین را چون چشد 

در کدام بیت آرایۀ «حس آمیزي» دیده می شود؟  12

بختیان را ز جرس صبح دم آوا شنوند  مقصد اینجاست نداي طلب اینجا  شنوند 

بان گریه ز دل صخرة صّما شنوند  خاك اگر گرید و نالد چه عجب کاتش را  

چه عجب کز دم مرغ آه دریغا شنوند  چو به پاي علم روز، سر شب ببرند 

برکه برکه همه جا آب مّصفا شنوند  روضه روضه همه ره باغ منّور بینند 

مفهوم مقابل بیت زیر در کدام گزینه آمده است؟   13
حاصل بی حاصلی نبود به جز شرمندگی  بید مجنون در تمام عمر سر باال نکرد 

اهل دنیا تکیه بر دیوار این مفلس کنید  سرو را بی حاصلی باشد حصار عافیت 

که عمرم به سر رفت بی حاصلی  چنین گفت یک ره به صاحبدلی 

راست ناید عاشقی و بددلی  اي گدایان چند ازین بی حاصلی 

غیر ناکامی ز خودکامان چه حاصل می شود عشق و سودا چیست وحشی مایۀ بی حاصلی 
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مفهوم کلی کدام بیت متناسب با بیِت زیر است؟   14
 هر پاك جامه را نتوان گفت پارساست»   «زنگارهاست در دل آلودگان دهر 

 در حیرتم که نام تو بازارگان چراست   بازارگان شدستی و کاالت هیچ نیست 

 اي دیده راه دیو ز راه خدا جداست   از دل غرور و حرص، زبونی و سفلگی است 

 زان آدمی بترس که با دیو آشناست   زان راه باز گرد که از رهروان تهی است 

 گاهی اسیر آز و گهی بستۀ هواست   آزاده کس نگفت تو را تا که خاطرات 

کدام بیت نادرستی امالیی دارد؟  15

پیش از آن کین دار و گیر و نکتۀ منصور بود ما به بغداد جهان الف اناالحق می زدیم   

این عو عو سگان شما نیز بگذرد   در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت  

اثر نماند از او چون تو شاه بر اثري   جهان چو برف و یخی آمد و تو فصل طموز  

البه گري میکنمت راه مزن قافله را   طوق جنون سلسله شد باز مکن سلسله را  

در کدام گزینه غلط امالیی وجود ندارد؟  16

گفت: او را بفریبم و بیارم و ملک نظر کند که دل و گوش او بخورد و باقی صدقه کند. 

خداوندا از آنجا که بودیم برخاستیم لکن به آنجا نرسیدیم که خواستیم. 

اکنون بر فرش می نشینم و شما چنان سوخته، مرا کی هالل بود که با شما در سماع نشینم. 

گفت اي جوان نوخواسته و در ریاضت ناکاسته، جز به امتحان هر چه خواهی بپرس. 

در چند تا از ابیات زیر گروه یا گروه هایی با ساختار «اسم + صفت + مضاف الیه» وجود دارد؟    17
الف) دیوانۀ قلمرو صحراي وحشتیم 

ب) خبر رشک تو می آرد اشک تر من 
ج) صنما به چشم مستت دل و جان غالم دستت 

د) آهن رباي جذب رفیقان کشید حرف

ما را سواد شهر بود مایۀ عذاب  
نه به تقلید بل از دیده دهد پیغامم 

به می خوشی که هستت ببر اختیار مستان
ور نه در این طریق ز گفتار فارغیم

چهار سه دو یک

نقش دستوري گروهی که در ابیات زیر بیش از یک وابستۀ پسین دارد کدام است؟   18
 گر فلکشان بگذارد که قراري گیرند  خوش گرفتند حریفان سِر زلِف ساقی 

که به تیر مژه هر لحظه شکاري گیرند  یا رب این بچۀ ترکان چه دلیرند به خون 

متمم نهاد مفعول مضاف الیه

کدام گزینه نادرست است؟  19

گوشوارة عرش مجموعه اشعار آیینی سیدعلی موسوي گرمارودي است. سیاست نامه نوشتۀ خواجه نصیرالدین توسی است.

کلیله و دمنه توسط نصراهللا منشی ترجمه شد. عنصرالمعالی کیکاووس ابن اسکندر نویسندة قابوس نامه است.

معنی هر یک از واژه هاي «ضایع و جافی» به ترتیب کدام است؟  20

تلف، ستمگر تباه، ستم دیده   تلف شدن، ستمگر تباه شدن، ستم

ـَ .................. فی دفتِر .................. » 21  ما هو الّصحیح فی الفراغاِت؟«.................. َتکُتبیَن درس

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

عّین َغْیَر الُمناسب للفراغ:   22
« .................. َتالمیُذ ُمْجَتِهدون.»

أْنُتّن   نَْحُن   ُهم   أنُتم  

ًة قراَت درسَک؟... 23  کم َمرَّ

ات.  أقرأ درسی ثالث مرٍّ ة رابعًۀ.  قرأنا درسنا مر قرأُت درسی ثالث مراٍّت.  ًة رابعًۀ.   قرأُت درسنا َمرَّ

3

انسانی - 10210

ام اس بوك



عّین الّصحیح فی الّنهی و الّنفی َمعاً:  24

ال َتُقولُوا  ال َتْسُجدا   الَتْذُکرَن   ال َتْسُجُدوا  

25  َعّین الجواب الصحیح فی الفراغ: 
الثانی، .................. ،الرابع، .................. ، .................. ،السابع.

الثالث، الخامس، السادس الخامس، السابع، الرابع   الثالث، الخامس، الثامن الثالث، الخامس، التاسع

26  (الّدوام الّدراسی فی مدرسِۀ ُاخی یکوُن ِمن الساعۀ الثامنۀ صباحًا حتی الساعۀ الثالثۀ بعد الظهر) کم ساعۀ یبقی فی المدرسۀ؟

سّت ساعاٍت سبع ساعاٍت تسع ساعاٍت ثمانی ساعاٍت  

27  َأيِّ عبارٍة َیْخَتِلُف نَْوَع فعله (من حیث الباب)؟

 نحُن نَْسَتِمُع إلی القرآن خاِشِعین.  اِْنَتَشَر نبأ اِنتصار المظلومین.  َیْسَتْنِبُط الفقهاء اَألحکام من القرآن.  ُهم َیْجَتِهُدوَن فی َحیاِتِهم. 

28   عیِّن التّرجمۀ الصحیحۀ:

  َجَعَل اُهللا ْجذَوَة الشمِس الُمسَتِعَرة سبَب ضیاِء العالَِم! : خداوندا، پارة آتش فروزان خورشید را سبب روشنی جهان قرار بده!

 ما َظَلَمُهم اُهللا َو لکن کانوا أنُفَسُهم َیظِلموَن! : خداوند به آن ها ظلم نکرد، ولی به خودشان ظلم می کردند!

 الُفستاُن، ِمن الَمالبِس النِّسائیِّۀ ذاِت األلواِن الجمیلۀ! : پیراهن زنانه، از لباس هاي زنانه داراي رنگ هاي متفاوت است!

ُلماِت َو النَّور »: ستایش از آِن خدایی است که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی و روشنایی ها را بنهاد!  ماواِت و األرَض َو َجَعَل الظُّ « الَحمُد اِهللا الّذي َخَلَق السَّ

29  عّین األّصح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:  
ابع!»: تیِن خمَس صفحاٍت من الکتاِب الرِّ   «قرأُت مرَّ

پنجمین صفحه از چهارمین کتاب را دو بار مطالعه کردم!  پنج صفحه از کتاب چهارم را دو بار خواندم! 

صفحۀ پنجم از کتاب چهارم را دو بار خواندم!  پنج صفحه از چهارمین کتاب را بار دوم خواندم! 

30  فی أّي جواِب ما جاء الفعل فی باب اِالستفعال:

جاُل َیستخدموَن الوسائل الجدیدة فی أعمالهم.  ال النفظ من األرِض.  الرَّ  اِستخرج العمُّ

 أنتنَّ َتسَتِمْعَن إلی کالم اُالستاذ بدّقۀ کثیرة.  أستشیُر أصدقأنی للّنجاح فی االمتحان. 

رًا یوَجُد فی العبارة؟ َنِن اإلسالمیۀ.» َکْم جمعًا ُمَکسَّ 31  «َدَعا الُْعَلماُء َعَلی َمرِّ الُعصوِر إلَی ِقراَءِة الُکُتِب َو َتَعلُِّم السُّ

أربعۀ   ثالثۀ  إثنان   واحد  

32  عیِّن فعًال مضارعًا وقوعه هو نتیجۀ طَلب:

 اُسکت لحظۀ فإنّک ال تسمع کالمی أبداً!   إذا کان اثنان یتناجیان فال تدُخل بینهما!   «واْحلل عقدة من لسانی یفَقهوا قولی»   «أ یحسُب اإلنسان أن ُیترك ُسدًي»  

33  عیِّن اسَم اإلشارة ُیترَجُم جمعًا:

یاضۀ!   البات فی مباراة الکأِس العالمیِّ للرِّ ضا (ع)!   شارَکت هؤالء الطُّ  إولَئک الفائزاُت َأهدیَن َجوائزهّن إلی ُمتحِف اإلماِم الرِّ

  !  هذِه ُکتٌب قیٌّمۀ قرأُتها و أهدیُت إلی المکتبۀ العاّمۀ!   ترجمُت هذا الّنصَّ ُمستعینًا بمعجٍم إنجلیزيٍّ - فارسیٍّ

34  عیَّن األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ من أو إلی العربیۀ:  
ة هذا اإلعصار َتسحب األسماَك إلی مکان بعید علی بُعد ماَئَتی کیلومتٍر من الُمحیط األطلسّی!»:  «قوُّ

قدرت این گردباد ماهی ها را به مکانی دور، در فاصلۀ دویست کیلومتري از اقیانوس اطلس می کشانَد!

چنین گردبادي با قدرت، ماهی ها را به مکان دور، در دویست کیلومتر دورتر از اقیانوس اطلس می اندازد!

نیروي این طوفان ماهی ها را به سوي مکان دور، در دویست کیلومتر آن طرف تر از اقیانوس اطلس می کشاند!

این گردباد با نیروي زیاد، ماهی ها را به سمت مکانی دوردست، در فاصلۀ دویست کیلومتري اقیانوس اطلس پرتاب می کند.

اّي جملۀ الّصفۀ فیها أکثر صفًۀ؟  35

و لقد کان لکم فی رسول اهللا (ص) اُسوة حسنۀ.   فی الیوم التالی طلب المّدرس صحیفۀ جدارّیۀ.  

فی الّسنۀ اُألولی جاءْت تلمیذة جّیدة تکتب واجباتها بدّقۀ.   ُجسور کثیرة باقیۀ، عَلیَّ الذهاب لصنعها.  
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عّین الّصحیح فی استعمال أسماء االشارة:  36

هذان إْخواٌن جیِّدة.   هاتان البنتان لهما فضائل النجدها فی اآلَخرین.  

  . هذه التلمیذات الینسیَن آداب شؤوناتهنَّ هذا التالمیذ ال یهملون فی أداء واجباتهم.  

عّین الصحیح فی العدد و المعدود:  37

هل تعلم أّن الغراب یعیش ثالثیَن سنۀ أو أکثر!   یبلغ قطر بعض األشجار تسعۀ متر!  

قال المدیر لَنا: إحترموا إثنیِن معلمیِن لهما تجارب کثیرة!   تیار الماء سحب التاسع رجال إلی أعماق البحر!  

عّین الصحیح َعِن العملّیات الحسابّیۀ:  38

ستٌّۀ و ثالثوَن تقسیٌم علی أربعٍۀ ُیساوي ِستٍَّۀ.   َأْربَعٌۀ و َسبعوَن ناقُص ِتسعٍۀ و عشریَن ُیساوي ِتْسعًۀ و أربعیَن.  

إثناِن و خمسوَن زائُد ثمانیٍۀ و ثالثیَن ُیساوي ِتسعیَن.   خمسَۀ َعَشَر فی ستٍَّۀ ُیساوي ثمانیَن.  

فی أّي األجوبۀ ماجاء المعدود:  39

أربٌع و خمسوَن رجًال َخَرجوا ِمن المدینِۀ.   جاَءْت َسْبُع طالباٍت إلی الُمتحِف.  

الخاِمُس؛ التِّاسع؛ الخاِمُس و الخمسوَن ِمن اَألعداد الترتیبّیۀ.   ِإّن هذا أخی عنده تسعۀ َعَشَر صدیقًا.  

عّین الصحیح عن ِإستخدام األعداد:  40

نۀ.   فصُل الخریف الفصُل الثالُث ِمن ُفصول السِّ صدیقتی طالبٌۀ ذکّیۀ و ِهَی فی ِإثنی َعْشرَة ِمن عمرها.  

هؤالِء التالمیُذ َیقرؤوَن السورة السبعۀ و الثمانیَن.   َتْرِجُع ِستٌّ و خمسوَن طالبًۀ ِمن السفرة العلمیِّۀ.  

اگر بگوییم: «خداي متعال، شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن و شناخت بدي و زشتی و بیزاري از آن را در ما قرارداد تا به خیر و نیکی روي  41
آوریم و از گناه و زشتی بپرهیزیم و از این روست که همۀ ما فضائلی چون صداقت، کرامت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم و از دورویی، حقارت
نفس، ریا و ظلم بیزاریم و اگر به یکی از گناهان آلوده شویم خود را سرزنش می کنیم و در اندیشۀ جبران بر می آییم» به ترتیب پیام کدام آیات را مد نظر

قرار داده ایم؟

بیل اّما شاکراً و اّما کفوراً» - «ال اقسم بالنفس الّلوامه»   «انّا هدیناه السَّ

 «و نفس و ماسواها فالهمها فجورها و تقواها» - «ال اقسم بالّنفس اللوامه»  

«ال اقسم بالّنفس الّلوامه» - «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»  

و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها» - «انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً»  

کدام بُعد وجودي انسان دچار تجزیه و تحلیل شده و سرانجام فرسوده و متالشی می گردد. (با تغییر)  42

نفس همۀ ابعاد  جسم روح

منظور از ثابت بودن روح چیست؟ (با تغییر)  43

تحلیل نپذیرفتن  غیرمادي بودن  تأثیر نپذیرفتن از دیگران  تغییر نکردن 

نَیا نَُموُت َو نَحَیا َو َما نَحُن بََمبُعوِثیَن»  در توصیف کدام تفکر دربارة مرگ می باشد؟ آیۀ شریفۀ  «ِإن ِهَی ِإّال َحَیاُتَنا الدُّ  44

آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند.

مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می شود.

مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند بلکه آن را غروبی می دانند که طلوعی درخشان تر در پیش دارد.

آدمی در همان حال که از مرگ می گریزد آن را مالقات می کند، دوران زندگی میدان از دست دادن جان است.

وقتی به افراد مختلف نگاه می کنیم، مشاهده می کنیم که اهداف متفاوتش را براي خود در نظر گرفته اند. این اختالف در اهداف، ریشه در کدام یک  45
از عوامل زیر دارد؟

نیازها و اندیشۀ او  نوع نگاه و اندیشۀ او  نیازها و سبک زندگی او  نوع نگاه و سبک زندگی او 
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بیت «اي دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد؟ / خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد؟» با کدام گزینه قرابت مفهومی بیشتري دارد؟  46

هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت نزد خداست.» 

بعضی از مردم می گویند: خداوندا، به ما در دنیا نیکی عطا کن، ولی در آخرت بهره اي ندارند. 

«و ما آسمان ها و زمین و آنچه بین آن هاست را به بازیچه نیافریدیم.» 

آن کس که سراي آخرت را بطلبد و براي آن سعی کند، پاداش داده می شود.

با گام برداشتن به سوي چه چیزي رشد و کمال انسان و در نتیجه رستگاري او میّسر می شود و اولین گام در این حرکت کدام یک می باشد؟  47

تقرب به خدا - خداشناسی   خداشناسی - عبودیت   تقرب به خدا - خودشناسی   خداشناسی - خودشناسی 

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»  48
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

رانده شدن شیطان از درگاه خدا .................. عدم فرمان برداري او بوده و این که به انسان خطاب می کند «خود را سرزنش کنید نه مرا» نشانگر  49
.................. است.

علت - علیت اختیار در ارتکاب به گناه  معلول - علیت اختیار در ارتکاب به گناه 

علت - معلولیت اختیار در ارتکاب به گناه   معلول - معلولیت اختیار در ارتکاب به گناه  

کدام آیۀ شریفه بیانگر این مطلب است که دفتر زندگی انسان با مرگ بسته نمی شود و همۀ کماالت کسب شده را از دست نمی دهد؟ این آیه به  50
کدام بعد وجودي انسان اشاره دارد و بیانگر کدام صفت خداوند می باشد؟

اُهللا َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو لََیْجَمَعنَُّکْم ِإلَى َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ َال َرْیَب ِفیه  ـ جسمانی و روحانی ـ حکمت

َمْن آَمَن بِاِهللا َواْلَیْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا َفَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزنُوَن  ـ جسمانی و روحانی ـ حکمت

اُهللا َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو لََیْجَمَعنَُّکْم ِإلَى َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ َال َرْیَب ِفیه  ـ فقط جسمانی ـ عدل

َمْن آَمَن بِاِهللا َواْلَیْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا َفَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزنُوَن  ـ فقط روحانی ـ عدل

مرتبه اي از «نفس» که به دلیل عظمت و جایگاهش مورد سوگند باري تعالی قرار گرفته، کدام است و زمان ظهور و بروز آن چه زمانی می باشد و  51
کدام آیۀ شریفه، به مسبّب آن اشاره دارد؟

امۀ»   وَّ لّوامه – قبل از ارتکاب به گناهان - « و ال اقسم بِالنِّفس اللَّ

نفس سرزنشگر – قبل از ارتکاب به گناهان - «َو نَفٍس َو ما سّواها َفَالَهَمها ُفجورها و تقواها»  

امۀ»   وَّ نفس سرزنشگر – هنگام آلودگی به گناهان - « و ال اقسم بِالنِّفس اللَّ

لّوامه – هنگام آلودگی به گناهان - «َو نَفٍس َو ما سّواها َفَالَهَمها ُفجورها و تقواها»  

خداوند در پاسخ به یکی از شبهات کافران که می گوید: «کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند؟» به چه چیزي اشاره می کند؟  52

صفت عدل خود پیدایش نخستین انسان نمونه هایی از زنده شدن مردگان نظام مرگ و زندگی در طبیعت

تمام آیات زیر به یکی از دالیل و شواهد ممکن و شدنی بودن معاد اشاره دارد به جز ... ؟  53

(زمین مرده را بدان وسیله پس از مرگش زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز چنین است.)

(بگو همان خدایی که آنها را نخستین بار آفرید و او بر هر خلقتی تواناست.)

(نه تنها استخوان هاي آنها را به حالت اول درمی آوریم، بلکه سرانگشتان آن ها را نیز همان گونه که بود مجدد خلق می کنیم.)

(آیا پنداشته اید که شما را بیهوده آفریده ایم و شما بسوي ما بازگردانده نمی شوید.)

آیات شریفۀ سورة قیامت که می فرماید: «نه تنها استخوان هاي آن ها را به حالت اول در می آوریم بلکه َسِر انگشتان آنها را نیز همانگونه که بوده  54
مجددا خلق می کنیم»، اشاره به کدام استدالل قرآنی دارد؟

ضرورت معاد در پرتو قدرت الهی ضرورت معاد درپرتو حکمت الهی امکان معاد در پرتو حکمت الهی امکان معاد در پرتو قدرت  الهی
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منکرین معاد تنها عامل نابودي را چه می دانند؟ کدام عبارت قرآنی پاسخ خداوند به این دیدگاه است؟  55

 «نموت و نحیی» - «لو کانوا یعلمون»   «نموت و نحیی» - «و ما لهم بذلک من علم»  

 «و ما یهلکنا اال الدهر» - «و ما لهم بذلک من علم»   «و ما یهلکنا اال الدهر» - «لو کانوا یعلمون»  

مخاطب عبارت قرآنی  «ما لهم بذلک من علم»  چه کسانی است؟ موضوع عدم آگاهی آنان چیست؟  56

کافران - ما یهلکنا اال الدهر  کافران - نموت و نحیی  مشرکان - ما یهلکنا اال الدهر مشرکان - نموت و نحیی 

کدام مورد به مشغولیت ذهنی عموم انسان ها در طول تاریخ اشاره دارد؟  57

چیستی مرگ و آیندة انسان پس از مرگ  غفلت و فراموشی مرگ 

انسان را از مرگ گریزي نیست.  زندگی انسان پایانی اندوهناك دارد. 

کدام یک از عبارات زیر، از آیۀ « و نفس َو ماَسّواها فالََهمها ُفُجورها و َتقواها » مستفاد نمی شود؟  58

خداوند به «نفس» و «آفرینندة آن» سوگند خورده است.

به سرمایۀ «گرایش به نیکی ها و زیبایی ها» به عنوان یکی از سرمایه هاي انسان اشاره دارد.

انسان ها به طور فطري، توان درك خوبی ها و بدي ها را ندارند.

خداي متعال شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن را در ما قرار داده است.

کدام یک از آیات زیر، به ضرورت معاد براساس عدل الهی اشاره دارد؟  59

افحسبتم انّما خلقناکم عبثا  أم  نجعل الّذین آمنوا و عملوا الصالحات... 

و براي ما مثالی زد، درحالی که آفرینش...  خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزند، سپس... 

دلیل وجود شور و نشاط در زندگی فردي که مشمول  «آَمَن بِاِهللا َو الَْیْوِم اْآلِخر»  شده، اعتقاد و اطمینان به کدام وعدة الهی است؟  60

 «َأنَُّکْم ِإلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن»   «لََعّلی َأْعَمُل َصالِحًا ِفیَما َتَرْکُت» 

ْمَنا بَِنی آَدَم َو َحَمْلُناُهْم ِفی اْلَبرَّ َو اْلَبْحِر»  اِر»  «لََقْد َکرَّ ِقیَن َکاْلُفجَّ  «َأْم نَْجَعُل اْلُمتَّ

61  I think tonight's program .................. very interesting.

is going to be will be be will

62  We  .................. the pizza into three and had a slice each.

bought divided brought ordered

63  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

64  A person who flies an airplane or a helicopter is a  .................. .

zookeeper   hunter pilot poet

65  He’s six ..................  tall with dark brown .................. , and of course he's very friendly.

foot / hair feet / hairs foot / hairs  feet / hair

66   I saw an old .................. and two young .................. sitting near the lake of the park.

policemen / woman policeman / women policemen / women policeman / woman

67  Studies have shown that if schoolchildren don’t eat a .................. breakfast, they often find it
difficult to focus in class.

hopeful proper plural painful 

68  Sadly, humans .................. the natural homes of the animals in the forests, lakes, and plains.

destroy stay lose protect 
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69  A: When are you going to leave home tomorrow?  
B: I’m not sure. I guess I .................. around 7:00.

will leave le� am going to leave leaving

70  You know that ecology is the study of how .................. things relate to their environment.

alive  recent hopeful living

71  We can't prevent these bacterial infections unless there's .................. testing for both students
and teachers.

appropriate variety randomly periodic

72  Sareh wants to be a nurse because she likes to .................. care of people and help them.

keep take get look

73  Which one is grammatically WRONG?

It is a third time that I have heard that news.  

Why don't you ask for information about train schedules? 

Are you going to Paris next summer?  

There are many tall buildings in the city of Chicago.  

74  On the plains, the farmers have to deal with frequent floods, but up in the hills their problems
are of a different .................. .

wildlife idea nature skill

75  The bank gave us a lot of .................. advice about starting our own business.

boring dark useful large

76  Patrick dressed hurriedly and, .................. of going to see them, went to the back yard and out
through the door.

instead anymore right around

77  Cutting down the old .................. may endanger millions of animals and plants.

forests examples numbers humans

78  Which sentence is grammatically WRONG?

Look! The mice is eating the cheese. Why are your sisters going to travel? 

One man is talking to those women. One of the shoes was near the door.

79  According to the recent report, there have been a lot of changes in the ……………… of life that
young people follow now.

danger pattern plain weather

80  Firefighters have been called to  ..................  the fire in the city center.

grow up put out check in give off

، اگر حاصل ضرب دو ریشه برابر  باشد، ریشۀ بزرگ تر کدام است؟ در معادلۀ درجۀ دوم   812 + kx + 1 − k = 0x
25

2٫5345

مجموع دو برابر یک عدد طبیعی با عدد هشت، برابر با مربع همان عدد است. آن عدد کدام است؟  82

246−4
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معادلۀ  داراي چند ریشۀ حقیقی است؟  83

هیچ سه دو یک

2 + 2 + x + 1 = 0x
3

x
2

معادلۀ  چند جواب دارد؟  844 = 4xx
5

2345

مجموع ریشه هاي حقیقی معادلۀ  کدام است؟  85

صفر

+ + + x = 0x
4

x
3

x
2

−112

معادلۀ  چند جواب در مجموعۀ اعداد طبیعی دارد؟  86

صفر

(2x − 1)(x + 3)(x + 4) = 0

123

کدام یک از معادالت زیر از درجۀ اول نیست؟  87

− = 4(x + 1)
2

(x − 1)
2(u − 1)(u + 1) = − uu

2+ 3x − 1 = x + − 5x
2

x
2+ 2 = 6(2x − 1)

2
(x + 2)

2

معادلۀ  داراي:  88

دو ریشۀ متمایز دارد.  ریشۀ مضاعف نیست. ریشۀ حقیقی نیست. ریشۀ مضاعف است.

− 4x + 4 = 0x
2

به ازاي چه مقدار  ریشه هاي معادلۀ  مساوي اند؟  89a+ 4x − a − 1 = 0x
2

−5−312

مجموعۀ ریشه هاي معادلۀ  کدام است؟  903 − 2 x − 2 = 0x
2 2√

⎧
⎩⎨ , −

2√

3
2√
⎫
⎭⎬

⎧
⎩⎨− ,

2√

3
2√
⎫
⎭⎬

⎧
⎩⎨ , −

4
3

2√
2√

3

⎫
⎭⎬

⎧
⎩⎨ ,

2
3

2√
2√

3

⎫
⎭⎬

مجموع ریشه هاي معادلۀ  کدام است؟  9118 = 3(x + 4x
2 )2

−
16
3

8
5

−
8
5

16
3

عددي را  برابر کرده ، سپس به عالوه  کرده حاصل برابر،  برابر همان عدد، به عالوة  می شود. آن عدد کدام است؟  9234510

2−23−3

جواب هاي معادلۀ  کدام است؟  93−2 − 3x + 2 = 0x
2

{−1, −3}{−1, }
1
3

{−2, }
1
2

{−2, − }
1
2

حاصل ضرب ریشه هاي معادله درجه دوم  کدام است؟  94+ x − = 03√ x
2 7√ 6√

− 2√+ 2√− 6√+ 3√

کدام یک از معادالت زیر درجه اول است؟  95

+ 5 = 0
3
x

= 0
3

x + 2
−4x + 6 = 0+ 5x = 0

1
x

کدام یک از عوامل، به عنوان سرمایه فیزیکی شناخته می شود؟  96

ابزار و تجهیزات در فعالیت هاي تولیدي دریا در فعالیت هاي صیادي

نیروي انسانی متخصص در انواع فعالیت ها مواد اولیه معادن در فعالیت هاي صنعتی
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در کدام شرایط، اتفاق زیر رخ می دهد؟   97
«افزایش قیمت تا سطحی ادامه می یابد که در آن فاصله بین «عرضه و تقاضا» از بین برود و تعادل در بازار برقرار شود. این سطح قیمت همان قیمت تعادلی

است».

وقتی در بازار،  قیمت از سطح «قیمت تعادلی» باال برود و «مازاد عرضه» به وجود آید.

هنگامی که در بازار،  «کمبود» اتفاق می افتد و قیمت از سطح «قیمت تعادلی» پایین تر باشد.

زمانی که از یک سو «مصرف کنندگان» مقدار خرید خود را افزایش دهند و از سوي دیگر «تولید کنندگان» از مقدار تولید خود بکاهند.

موقعی که گروهی  از «تولید کنندگان» موفق نشوند کاالیشان را بفروشند و حاضر شوند آن را با قیمتی پایین تر به فروش برسانند.

کدام عامل زیر موجب ورود تولیدکنندگان جدید در صحنه ي فعالیت هاي تولیدي می شود؟  98

توسعه فعالیت هاي تولیدي تسلط بیش تر بر بازار رقابت با تولیدکنندگان دیگر افزایش سود بیش تر

به طور کلی با افزایش قیمت تولیدکنندگان به .................. می پردازند.  99

تولید کم تر - عرضه ي کم تر تولید بیش تر - عرضه ي بیش تر تولید بیش تر - عرضه ي کم تر تولید کم تر - عرضه ي بیش تر

پاسخ درست و کامل پرسش هاي زیر در کدام «گزینه» مطرح شده است؟   100
الف) « .................. » نشان دهندة «قدرت اقتصادي و ماّدي» و همچنین «سطح زندگی» مردم یک جامعه است. 

ب) آنچه را که در برگیرندة اقالم مختلف «درآمدي» است و در طول یک سال نصیب اعضاي جامعه می شود، چه نام دارد؟ و دو نمونۀ شاخص از آن کدام
است؟ 

ج) کاالهایی را که «تولیدکنندگان» تولید و به بازار، عرضه می کنند یا «مصرف کنندگان» می خرند و به مصرف می رسانند « .................. » می گویند. کاالهایی
را که «تولیدکنندگان» آن ها را خریداري می کنند و براي تولید کاالهاي دیگر مورد استفاده قرار می دهند « .................. » می نامند. 

د) چنانچه هدف محاسبۀ « .................. » باشد باید ارزش همۀ خدمات و کاالهایی که مردم یک کشور در طول یک سال چه در داخل و چه خارج از کشور
تولید کرده اند محاسبه شود. 

هـ) از «کّل تولید جامعه» در طول یک سال باید قسمتی را به «هزینه هاي جایگزینی» سرمایه هاي فرسوده شده اختصاص دهیم. در «اصطالح اقتصادي» به آن
چه می گویند؟ 

و) در کدام یک از روش هاي «محاسبۀ تولید کّل جامعه» ارزش افزودة هر مرحله از تولید را با هم جمع می کنند و این رقم برابر با «ارزش نهایی محصول
تولید» شده است؟

الف) میزان تولید کاال و خدمات  ب) درآمد ملی ـ درآمد حقوق بگیران ـ درآمد صاحبان مشاغل آزاد  ج) نهایی ـ واسطه اي  د) تولید ملی  هـ) هزینۀ استهالکی  و) روش تولید

الف) تفّوق صادرات بر واردات. ب) تولید ناخالص ملّی ـ درآمد صاحبان سرمایه ـ سودي که به «سرمایه» تعلق می گیرد. ج) واسطه اي ـ نهایی  د) تولید داخلی  هـ) هزینۀ نهایی  و)
روش هزینه اي

الف) غنا و فراوانی منابع طبیعی و اقتصادي  ب) تولید ناخالص داخلی ـ اجاره بها یا مال االجاره ـ درآمد صاحبان امالك و مستغالت  ج) سرمایه اي ـ واسطه اي  د) تولید ناخالص
داخلی  هـ) هزینۀ ثابت  و) روش «درآمدي»

الف) استفاده از تکنولوژي مدرن در تمام بخش هاي اقتصادي  ب) درآمد سرانه ـ دستمزدها ـ سودي که نصیب شرکت ها و مؤسسات می شود.  ج) تکمیلی ـ واسطه اي  د) تولید
سرانۀ ملی  هـ) هزینۀ متغیّر  و) روش استفاده از «سال پایه و قیمت ثابت»

توضیح مربوط به مورد در کدام گزینه صحیح آمده است؟   101
«لوستر - اتومبیل هاي در مؤسسات کرایه اي اتومبیل - مسکن - شکر مورد استفاده در قنادي ها - اجاق گاز خریداري شده توسط خانوار»

کاالي لوکس - کاالي بادوام - کاالي ضروري - کاالي واسطه اي - کاالي بادام

کاالي لوکس - کاالي سرمایه اي - کاالي ضروري - کاالي مصرفی - کاالي سرمایه اي

کاالي بادوام - کاالي سرمایه اي - کاالي مصرفی - کاالي واسطه اي

کاالي لوکس - کاالي سرمایه اي - کاالي ضروي - کاالي واسطه اي - کاالي بادوام
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کدام گزینه بیانگر پاسخ درست و کامل دو پرسش زیر است؟   102
الف) « .................. » همانند کسی که در راه خدا جهاد می کند، شایستۀ تقدیر است. 

ب) در رابطه با «واقعیت» کدام مورد نادرست است؟

الف) فردي که براي ارتقاء سطح زندگی خانواده اش می کوشد. ب) عاملی است که هماهنگی و تعادل را در «بازار» ایجاد می کند «میزان تولید یک کاال» است.

الف) کسی که منافع اجتماعی جامعۀ خود را بر «منافع انفرادي و خانودگی» ترجیح می دهد. ب) اگر مصرف کنندگان بخواهند به مقدار بیش تر از آن چه «تولیدکنندگان» عرضه
کرده اند کاال خریداري کنند مقدور نخواهد بود.

الف) شخصی که فقیران و بیچارگان را اطعام می کند هر چند آن چنان «دارا و غنی» نیست. ب) اگر «تولیدکنندگان» بیش تر از مقدار خرید «مصرف کنندگان» کاال تولید کنند موفق
به فروش آن مقدار اضافی نخواهند شد.

الف) آن که عبادت و راز و نیازش با خدا وي را از دل بستن به دنیا و اسیر شدن به مادیات رهانیده است. ب) رفتار اقتصادي «تولیدکنندگان و مصرف کنندگان» باید با یکدیگر
هماهنگ باشد و اال دچار مشکل خواهند شد.

در یک جامعه ي فرضی، چنان چه کشاورزان یک کیلوگرم پنبه ي تولیدي خود را به ارزش  ریال به کارگاه هاي «ریسندگی» بفروشند،  103

کارگاه هاي «ریسندگی» نیز این مقدار پنبه را به مقداري «نخ» تبدیل کرده و به ارزش  ریال به کارگاه هاي «پارچه بافی» بفروشند و در کارگاه هاي

«پارچه بافی» نخ به «پارچه» تبدیل شده و به مبلغ  ریال به کارگاه هاي «تولید پوشاك» فروخته شود و در این کارگاه ها «پارچه» به «پوشاك» تبدیل

شده و به مبلغ  ریال به دست مصرف کنندگان برسد. با توجه به این «داده ها و ستاده ها»: 
الف) ارزش افزوده ي «مرحله ي دوم و چهارم» چیست؟ 

ب) عنوان دیگر این روش محاسبه ي «تولید کل» کدام است؟ 
ج) نام روشی که در آن «کّل پولی» که از طرف «بنگاه ها» به طرف خانوارها، جریان می یابد و همچنین «کّل پولی» که از طرف «خانوارها» به سمت «بنگاه ها»

روانه می شود. به ترتیب، کدام است؟ 
د) اقتصاددانان چه روشی را جهت اجتناب از اشتباه در محاسبه ي «تولید کل» جامعه، ارائه می کنند؟

الف)      ب) روش درآمدي     ج) روش تولید - روش درآمدي     د) دو روش را به کار می گیرند و میانگین آن ها را منظور می کنند.

الف)      ب) روش «تولید»     ج) روش درآمدي - روش هزینه اي     د) حداقل دو روش را به کار می گیرند و جواب ها را با هم مقایسه می کنند.

الف)      ب) روش هزینه اي     ج) روش درآمدي - روش تولید     د) هر سه روش را به کار می گیرند و میانگین آن ها را منظور می دارند.

الف)      ب) روش تولید     ج) روش هزینه اي - روش درآمدي     د) هر سه روش مورد استفاده قرار می گیرند هر کدام بیش تر بود، آن منظور می شود.

6٫500

7٫500

11٫000

19٫000

1000– 8000

8000– 1000

6500– 3500

3500– 6500

کدام گزینه مبین پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است؟  104
الف) حاصل تالش فکري انسان جهت انجام بهترین انتخاب و یافتن بهترین راه چه بوده است؟ 

ب) اقتصاد دانان با  ..................، توانسته اند ماهیت روابط علت و معلولی بین پدیده هاي اقتصادي را کشف کنند. 
ج) هر نوع سازمان، تشکیالت و شرکت یا واحد تجاري که به  .................. می پردازد، بنگاه محسوب می شود. 

د) یخچال به کار گرفته شده در کارخانه ي بستنی سازي کاالي  .................. و یخچال در منزل کاالي  .................. است.

الف) پدیدآمدن اندیشه ي اقتصادي، ب) تکیه بر مطالعات علمی خود، ج) نظارت بر عملکرد تولیدکنندگان، د) بادوام - سرمایه اي

الف) پدیدآمدن علم اقتصاد، ب) استفاده از ابزارهاي خاص علوم تجربی، ج) عرضه ي کاال و خدمات، د) سرمایه اي - بادوام

الف) پدیدآمدن اندیشه ي اقتصادي، ب) تکیه بر مطالعات علمی خود، ج) عرضه ي کاال و خدمات، د) سرمایه اي - بادوام

الف) پدیدآمدن علم اقتصاد، ب) استفاده از ابزارهاي خاص علوم تجربی، ج) نظارت بر عملکرد تولیدکنندگان، د) بادوام - سرمایه اي
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درکشوري   ظرفیت تولید برق نیروگاه به مصرف خانوارها می سد. تعداد خانوارها 19 میلیون و هرکدام از آن ها شامل  نفر است و هر  105

واتی مصرف می کند. بر این اساس، به ترتیب : (از راست به چپ)  خانوار به طور متوسط  المپ 

واتی مصرف کند، میزان صرفه جویی خانوارها چند مگاوات است؟  الف) در صورتی که هر خانوار تصمیم بگیرد فقط  المپ 
ب) ظرفیت تولید برق نیروگاه چند مگاوات است؟ 

ج) با این میزان صرفه جویی، ظرفیت تولید برق نیروگاه چند درصد افزایش می یابد؟

الف)   ب)   ج)  الف)   ب)   ج) 

الف)   ب)   ج)  الف)   ب)   ج) 

4
5

4

3200

2200

7, 600 ,14مگاوات 250 53٫33مگاوات ,7درصد 600 ,9مگاوات 120 83٫33مگاوات درصد

3, 800 ,9مگاوات 120 41٫66مگاوات ,3درصد 800 ,14مگاوات 250 26٫66مگاوات درصد

با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر، نتیجۀ عملکرد سالیانۀ یک بنگاه اقتصادي با  نفر کارمند و تولید سالیانۀ  دستگاه هر کدام  106

به ارزش  ریال، کدام است؟ 
 ریال اجاره بهاي ماهیانۀ کارگاه تولیدي 

 ریال حقوق متوسط ماهیانۀ هر فرد کارمند اداري و تولیدي، معادل 
 ریال خرید مواد اولیۀ مورد نیاز سالیانه به ارزش 

 حقوق سالیانۀ کارمندان هزینۀ استهالك سالیانۀ ماشین هاي تولیدي معادل 

 ریال : زیان  ریال : سود ریال : سود ریال : زیان 

12400

900،000

110, 000, 000

2700, 000

3178, 000, 000

4%25

42, 200, 00043, 200, 00063, 000, 00064, 000, 000

B

C

Q

P با فرض اینکه نقاط  و  بر روي منحنی « .................. » قرار داشته باشد، وضع نقطۀ  در مقایسه با نقطۀ    107
چگونه است؟

تقاضا - قیمت و مقدار کمتر 

عرضه - قیمت و مقدار بیشتر 

تقاضا - قیمت بیشتر و مقدار کمتر 

عرضه - قیمت کمتر و مقدار بیشتر 

BCBC

با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر، نتیجۀ عملکرد سالیانۀ یک بنگاه اقتصادي با  نفر کارمند و تولید سالیانۀ  دستگاه هر یک  108

به ارزش  ریال کدام است؟ 
 

 میلیون ریال اجاره بهاي ماهیانۀ کارگاه تولیدي 
 میلیون ریالحقوق متوسط ماهیانۀ هر فرد کارمند اداري و تولیدي 

 میلیون ریالخرید مواد اولیه مورد نیاز سالیانه 
 ارزش مواد اولیۀ خریداري شده هزینۀ استهالك سالیانۀ ماشین هاي تولیدي 

 میلیون ریال ضرر یا زیان  میلیون ریال سود یا منفعت  میلیون ریال سود یا منفعت  میلیون ریال ضرر یا زیان 

202000

3٫500٫000

160

210

3360

41
3

3400340045004500

12

انسانی - 10210

ام اس بوك



{

{
B

A

100
150
200
250
300
350
400

40
0

20
0

60
0

80
0

10
00

12
00

S

D

(قیمت(ریال
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به ترتیب پاسخ صحیح سواالت زیر کدام گزینه می باشد؟   109
الف) منحنی عرضه و تقاضا به ترتیب کدام است؟ 

ب) به ترتیب در نواحی A و B بازار با چه وضعیتی روبه رو است؟ 
ج) حداکثر دریافت تولید کننده در چه سطح قیمتی می باشد و مقدار آن کدام است؟

د) مقدار و قیمت تعادلی به ترتیب کدام می باشد؟ 
هـ) کمبود عرضه از چه سطح قیمتی شروع می شود؟

، هـ)  ، د)  ، ب) مازاد عرضه- کمبود عرضه، ج)  الف) 

، هـ)  ، د)  ، ب) مازاد عرضه- کمبود عرضه، ج)  الف) 

، هـ)  ، د)  ، ب) کمبود تقاضا- مازاد تقاضا، ج)  الف) 

، هـ)  ، د)  ، ب) کمبود تقاضا- مازاد تقاضا، ج)  الف) 

D − S480٫000 − 250لایر250 − 600100

S − D150٫000 − 600لایر400 − 250250

D − S150٫000 − 250لایر250 − 600100

S − D480٫000 − 600لایر400 − 250250

کدام یک از عبارات زیر در خصوص مفهوم بازار و منحنی هاي عرضه و تقاضا، صحیح نیست؟   110
الف) در سطوح قیمت باالتر از قیمت تعادلی با کمبود عرضه روبه رو می شویم، در این حالت چون گروهی از مصرف کنندگان موفق به خرید کاالي مورد

نیاز خود نمی شوند، حاضرند براي خرید کاال، مبلغ بیشتري بپردازند و این امر سبب کاهش قیمت کاال می شود.
ب) در کاالهاي ضروري، کشش قیمتی تقاضا و هم چنین شیب منحنی تقاضا کم است. 

ج) تصمیم مصرف کنندگان در مورد مصرف یک کاال از عواملی مانند قیمت کاال، سلیقه هزینه هاي تولید و پیش بینی آن ها در مورد رونق یا رکود بازار
تأثیر می پذیرد. 

د) نزولی بودن منحنی تقاضا به این معناست که با افزایش قیمت کاال، مقدار تقاضاي آن کاهش می یابد و در مقابل با کاهش قیمت، مقدار تقاضا افزایش
می یابد. 

ه) اگر تولیدکننده اي به دلیل مدیریت ضعیف یا فرسوده بودن تجهیزات نتواند با افزایش قیمت، تولید خود را افزایش دهد، منحنی عرضه اش با شیب
بیشتر است و اصطالحًا می گوییم کشش قیمتی عرضه پایین است.

ه و د  ه و ب  د و ج و الف  الف و ب و ج 

در مصراع «کاین قّصه شنید گشت خاموش» مفعول و مسند به ترتیب چند واج دارند؟  111

شش - شش شش - چهار پنج - پنج چهار - پنج

در چند واژه صامت «و» به کار رفته است؟   112
«توانا»، «نیرومند»، «کویر»، «واحد»، «دوري»، «دیوانه»، «نورانی»

2345

هر هجا فقط یک  .................. دارد. بنابراین تعداد هجاهاي یک کلمه، با تعداد  .................. هاي آن کلمه برابر است.  113

مصوت – مصوت صامت – صامت مصوت – صامت صامت – مصوت

در کدام گزینه، به الگوي هجایی واژگان زیر اشاره شده است؟   114
«مردي»، «کتاب»، «ابر»، «سایه»

« »     « »     « »     « » « »     « »    « »     « »

« »     « »     « »     « » « »     « »     « »     « »

U−− − U−UU−−−− − UU−−−

−−U − UU−U−U−U − U−−U−
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هر سه الگوي هجایی فقط در کلمات گزینۀ .................. دیده نمی شود.  115

 باهللا کز آفتاب فلک خوب تر شوي  گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد

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

 کز آب هفت بحر به یک موي تر شوي  یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر

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

در کدام گزینه قافیه براساس قاعدة شمارة دو است؟  116

 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؟  117

 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

کدام بیت داراي قافیۀ درونی است؟  118

 زان سان که ماهی را بود دریا و طوفان جان فزا   ما رخ ز شکر افروخته با موج و بحر آموخته

 مهمان صاحب دولتم که دولتش پاینده با  مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفا

 بر زهر زن تریاق را چیزي عابده درویش را  تشریف ده عّشاق را پر نور کن آفاق را

 اي از تو آبستن چمن وي از تو خندان باغ ها  اي نو بهار عاشقان داري خبر از یار ما

در تقطیع هجایی بیت زیر چند هجاي کوتاه وجود دارد؟   119
 هر نظر از چشم تو سحر حاللی دیگرست»  «هر شکن در زلف تو از مشک دالی دیگرست

76108

در بیت زیر چند هجاي بلند به کار رفته است؟   120
 دوزخ اندر عاشقی جایی خوش است»  «اي برادر عشق سودایی خوش است

12141719

در کدام گزینه تعداد بیشتري هجاي بلند به کار رفته است؟  121

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

» نشان داد؟ » ،« » ،« هجاهاي کدام گزینه را می توان به ترتیب با عالمت هاي «  122

سربازان – سیاه دانه – فرزانگان سامانه – سراسیمه – پایندگی پروازي – دوساالنه – مردانگی شیطانی – آشیانه – دامن کشان

− − −∪ − −∪− ∪ −−

در همۀ ابیات قافیه درست است؛ به جز...............  123

خاك در چشم مرّوت می َزنی خویشتن را عارف و واله ُکنی 

سر برآورد از فراز ُپشته اي ناگهان تمثال گرگ ِهشته اي

هست اینجا گرگ و او را پاسبان  گفت یک گوشه است آِن باغبان 

هر جهود و گبر از او آگه بُدي  گر میّسر کردن حق ره بُدي 
14
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در کدام بیت، قافیه «غلط» است؟  124

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 

کدام بیت از تکرار متناوب (چهار بار) یک پایۀ آوایی ساخته شده است؟  125

 آتشی بود درین خانه که کاشانه بسوخت   سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت

 تا کنم جان از سر رغبت فداي نام دوست   مرحبا اي  پیک مشتاقان بده پیغام دوست

 حسرت عهد و و داعم با دل و دلدار باقی   رفتی و در دل هنوزم حسرت دیدار باقی 

 مستم از ساغر خون جگر آشامی ها  زندگی شد من و یک سلسله ناکامی ها 

کدام مصراع ها به لحاظ داشتن هجاهاي کوتاه مانند هم هستند؟   126
الف)  اي خنجر خندان چرا خون در دل ما می کنی 

ب)  تا دهن بسته ام از نوش لبان می برم آزار 
ج) اي شمع رقصان با نسیم آتش مزن پروانه را 

د)  بار دیگر گر فرود آرد سري با ما جوانی 
ه) شب همه بی تو کار من شکوه به ماه کردن است 

الف - ب - ج ب - د - الف ج - د - ه الف - ج - د

 127

» سروده شده اند، به جز بیت................. همۀ ابیات در وزن «

جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هردم  

کنار آب رکناباد و گلگشت مصال را   بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت  

وین همه لطف ندارد تو مگر سرو روانی   همه  کس را تن و اندام و جمال است و جوانی  

که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت   پس از چندین شکیبایی شبی یارب توان دیدن  

−− −− −− ∪

تعداد هجاهاي کوتاه در کدام مصراع از بقیه بیشتر است؟  128

بس بهار آمد و پروانه و گل مست شدند  چند یاد چمن و حسرت پرواز کنم 

پندم دهد که سایه در این غم صبور باش  عیبش مکن که از دل ما غافل است این 

تقطیع هجایی بیت زیر کدام است؟   129
با پادشه بگوي که روزي مقدر است»    «ما آبروي فقر و قناعت نمی بریم  

− ∪ − ∪ − − − ∪ − − − ∪ − −− ∪ − ∪ − − ∪ ∪ − − − ∪ −−

− ∪ − ∪ − − ∪ ∪ − ∪ − ∪ −−− ∪ − ∪ − − ∪ ∪ − ∪ − ∪ −

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
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چه تعداد از گزاره هاي زیر به ارزش هاي اجتماعی اشاره دارند؟   131
- آزادي حق همۀ انسان هاست. 

- همۀ انسان ها با هم برابرند. 
- مسلمانان نباید حرف ناپسند بزنند. 

- رباخواري امري ناپسند است.

چهار سه دو یک

در عبارت زیر به ترتیب کدام مفاهیم جامعه شناختی به کار رفته اند؟   132

). 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

هر یک از موارد زیر مصداق چیست؟   133
- 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

چند مورد از عبارت هاي زیر نشان دهندة پیامدهاي غیرارادي کنش است؟   134
الف) شش ها و ریه هاي رضا پس از ترك سیگار، آرام آرام ترمیم می شوند. 
ب) احمد پس از آنکه امتحان خود را به خوبی می دهد، نمرة خوبی میگیرد. 

ج) محسن پس از آنکه مصرف غذاهاي چرب و فست فود را کنار می گذارد، به تدریج از خطر بیماري کبد چرب رهایی می یابد. 
د) سعید پس از آنکه چراغ قرمز را رد می کند، توسط افسر جریمه می شود. 

هـ) سارا در ازاي تدریس خصوصی درس ریاضی پس از هر جلسه، 80 هزار تومان از اولیاي شاگرد خود دریافت می کند.

   2341

چه تعداد از عبارت هاي زیر نادرست هستند؟   135
الف) در بسیاري از موارد آدمیان کنش هاي خود را با توجه به پیامدهاي ارادي و غیرارادي آن انجام می دهند. 

ب) پیامدهاي غیرارادي به کنشگر احتیاج ندارند تا آن را انجام دهند بلکه نتیجۀ طبیعی کنش اند. 
ج) تمامی پیامدهاي ارادي کنش انسانی به خود کنشگر وابسته است. 

د) پیامدهایی که به ارادة انسان ها وابسته است، احتمالی است یعنی ممکن است انجام شود یا نشود.

 1234
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جاهاي خالی را با کلمات مناسب پر کنید.   136
اینکه برخی از فرهنگ ها و تمدن ها زمان طوالنی دوام می آورند و بعضی دیگر پس از مدتی از بین می روند، حاکی از ..................  است و اینکه جوامع
پیشرفته الگوي حرکت جوامع دوران ابتدایی هستند، حاکی از ..................  و اینکه هر جهان و اجتماعی فرهنگ و تمدن مناسب خود را به وجود

می آورد،حاکی از ..................  است.

جهان هاي اجتماعی در عرض هم - نگاه تک خطی - نگاه عرضی  نگاه تک خطی - نگاه عرضی - جهان هاي اجتماعی در عرض هم 

جهان هاي اجتماعی در عرض هم - نگاه تک خطی - نگاه تک خطی نگاه تک خطی - جهان هاي اجتماعی در عرض هم - نگاه تک خطی  

عبارت هاي زیر را به ترتیب از لحاظ صحیح یا غلط بودن دسته بندي کنید.   137
الف) تغییر در شرایط اقتصادي جامعه از نوع تقاوت هایی است که درون یک جهان اجتماعی رخ می دهد. 

ب) تفاوت در الیه هاي سطحی جهان از تفاوت هایی است که یک جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگر تبدیل می کند. 
ج) تغییر نگرش به وجود خدا و اصل آفرینش در جهان اجتماعی اسالم از نوع تفاوت هایی است که باعث تغییر در ارزش ها و عقاید می شود و جهان را به

جهان اجتماعی دیگر تبدیل می کند.

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

به ترتیب، هریک از عبارت هاي زیر با کدام مفهوم در گزینه هاي زیر، به درستی ارتباط دارد؟   138
- ناتوانی کودکان در سخن گفتن 

- پیامد قطعی و غیراحتمالی 
- کنش محسوب نشدن ضربان قلب

آگاهانه بودن کنش - پیامدهاي ارادي - آگاهانه بودن کنش ارادي بودن - پیامدهاي غیرارادي - ارادي بودن

ارادي بودن - پیامدهاي ارادي - آگاهانه بودن  آگاهانه بودن کنش - پیامدهاي غیرارادي - ارادي بودن کنش 

کدام گزینه، جاهاي خالی زیر را به ترتیب به درستی تکمیل می کند؟   139
«فعالیت هایی مانند گردش خون، به دلیل  .................. ، کنش محسوب  ..................  و دادن پاسخ مناسب به یک کنش در گروه فهم  ..................  است.»

ارادي بودن - می شوند - هدف کنش  غیرارادي بودن - نمی شوند - هدف کنش 

ارادي بودن - می شوند - معناي کنش غیرارادي بودن - نمی شوند - معناي کنش

با توجه به جملۀ «این دسته از پیامدها خودشان کنش هستند و باید کنشگري، آنها را انجام بدهد.» کدام گزینه صحیح نیست؟  140

برخی از پیامدهاي کنش، بر ارادة افراد انسانی یعنی خود کنشگر یا افراد دیگر وابسته است.

این دسته از پیامدها، نتیجۀ طبیعی کنش هستند.

پیامدهایی که به ارادة افراد انسانی وابسته است، احتمالی است.

پاسخ سالم هر فردي به هر فرد دیگر، پیامد ارادي کنش او محسوب می شود.

کدام گزینه به نوع پیامدهاي هر یک از عبارات زیر به درستی اشاره می کند؟   141
الف) ابتال به ویروس کرونا به دلیل تجمع در خیابان 

ب) گرم شدن خانه با روشن کردن بخاري 
ج) قرنطینه شدن به دلیل مبتال شدن به بیماري کرونا 

د) تغییر رشتۀ تجربی به انسانی به دلیل عالقه به رشته حقوق

ارادي - ارادي - غیرارادي - غیرارادي  ارادي - غیرارادي - غیرارادي - ارادي 

غیرارادي - غیرارادي - ارادي - ارادي  غیرارادي - ارادي - ارادي - غیرارادي
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با توجه به متن زیر، به ترتیب هر یک از عباراتی که زیر آن ها خط کشیده شده است، بین کدام پیامد است؟   142
با توجه به روند روبه رشد جمعیت شهر تهران و به واسطۀ آن افزایش ترافیک شهري و رفت و آمد خودروها، لزوم اعمال قانون و حضور مأموران پلیس و
نصب عالئم بیشتر را ضروري می سازد. در میان افرادي با قانون شکنی، تخطی از قوانین راهنمایی و رانندگی عالوه بر نقض قانون شناخته شدن، موجبات

زحمات افراد دیگر را هم به دنبال دارند.

غیرارادي - ارادي - ارادي - غیرارادي  ارادي - غیرارادي - غیرارادي - ارادي 

ارادي - غیرارادي - ارادي - غیرارادي  غیرارادي - ارادي - غیرارادي - ارادي 

هریک از عبارات زیر کدام مفهوم جامعه شناسی را تداعی می کند؟   143
الف) با تصویب قوانین راهنمایی و رانندگی در کنار نظم ایجاد شده، زمان و سرعت بسیاري از افراد گرفته شده است. 

ب) با حضور گشت ارشاد در اطراف و کناره هایی شهر تهران، عمومی از مردم مکلف به رعایت پوشش اسالمی شده اند. 
ج) مردم نباید در محیط هاي عمومی سیگار بکشند.

فرصت ها و محدودیت هاي پدیده هاي اجتماعی - کنترل اجتماعی - هنجار اجتماعی 

فرصت ها و محدودیت هاي پدیده هاي اجتماعی - جامعه پذیري - هنجار اجتماعی 

جامعه پذیري و کنترل اجتماعی - جامعه پذیري - ارزش اجتماعی 

جامعه پذیري و کنترل اجتماعی - کنترل اجتماعی - ارزش اجتماعی 

علت هر یک از پیامدهاي زیر در کدام گزینه آمده است؟   144
الف) دگرگون شدن جهان اجتماعی 

ب) در گسترة جهان اجتماعی قرار گرفتن موجوداتی که بیرون از جهان اجتماعی قرار دارند.

عدم پذیرش نقش هاي اجتماعی و راه یافتن به آن - ارتباط موجودات طبیعی و ماوراءطبیعی را زندگی اجتماعی انسان ها

عدم پذیرش نقش هاي اجتماعی و راه یافتن به آن - تعریف شدن عضویت اعضاي جهان اجتماعی با اراده و آگاهی انسان ها

حفظ نکردن یک فرهنگ یا عدم انتقال آن به نسل دیگر - ارتباط موجودات طبیعی و ماوراءطبیعی با زندگی اجتماعی انسان ها

حفظ نکردن یک فرهنگ یا عدم انتقال آن به نسل دیگر - تعریف شدن عضویت اعضاي جهان اجتماعی با اراده و آگاهی انسان ها

اینکه در بحران اقتصادي کشورهاي صنعتی می بایست نفت را گران می خریدند اما در عمل ارزان خریدند، به کدام از یک ویژگی هاي پدیده ها  145
در جهان اجتماعی اشاره دارد؟ و این ویژگی در کشورهاي نفت خیز که نفت خود را ارزان فروختند به چه صورت بود؟

در جهان اجتماعی بُعد عینی مهم است- بُعد ذهنی و عینی مفقود بود 

در جهان اجتماعی بُعد ذهنی مهم است- بُعد ذهنی وجود داشت، اما عینی مفقود بود 

در جهان اجتماعی بُعد ذهنی مهم است- بُعد عینی وجود داشت، اما ذهنی مفقود بود

در جهان اجتماعی بُعد عینی مهم است- هم بُعد عینی و هم بُعد ذهنی وجود داشت 

کدام گزینه پاسخ سؤاالت زیر است؟   146

- انسان در قبال چه نوع فرهنگی، کنشگري فعال و تأثیرگذار است؟ 

- تفاوت هایی که درون یک جهان اجتماعی واحد رخ می دهد مربوط به چه تفاوت هایی است؟ 

- پیدایش جهان هاي اجتماعی مختلف به سبب چه عواملی است؟

فرهنگی که از طریق تربیت به او منتقل می شود- تفاوت هاي الیه هاي سطحی جهان اجتماعی- تنوع آگاهی و معرفت انسان ها

فرهنگی که در محیط به او تحمیل می شود- تفاوت هاي الیه هاي سطحی جهان اجتماعی- تنوع آگاهی و معرفت انسان ها

فرهنگی که از طریق تربیت به او منتقل می شود- تفاوت هاي الیه هاي عمیق جهان اجتماعی- اراده و اختیار انسان ها

فرهنگی که در محیط به او تحمیل می شود- تفاوت  الیه هاي سطحی جهان اجتماعی- اراده و اختیار انسان ها

1

2
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از لحاظ درست یا نادرست بودن  درمورد علل تفاوت و تنوع جهان هاي اجتماعی موارد زیر را بررسی کنید.   147
الف) عامل تعیین کننده در پیدایش جهان هاي اجتماعی مختلف تنوع آگاهی و اراده است. 

ب) زندگی اجتماعی انسان ها برخالف زندگی سایر موجودات زنده یکسان است. 
ج) انتقال فرهنگ از طریق تشویق و تنبیه صورت می گیرد. 

د) از مشخصه هاي غالب انسان در مواجهه با انتقال فرهنگ پذیرنده بودن است.

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

مطالعۀ جوامع صنعتی و شهري پیشرفته وظیفۀ چه کسانی در جهان غرب بود؟ مهم ترین انتقادها به این گروه را چه کسانی وارد کردند؟ و این  148
انتقاد به چه چیزي بود؟

جامعه شناسان - جامعه شناسان دیگر - انتقاد به اینکه انسان صرفا موجودي منفعل و پذیرنده نیست.

مردم شناسان - جامعه شناسان - خودمداري فرهنگ غرب و تصور سادة آن ها از سایر فرهنگ ها

جامعه شناسان - مردم شناسان - خودمداري فرهنگ غرب و تصور سادة آن ها از سایر فرهنگ ها

مردم شناسان - مردم شناسان دیگر - انتقاد به اینکه انسان صرفا موجودي منفعل و پذیرنده نیست.

کدام یک از نوع تفاوت هاي میان جهان هاي اجتماعی مختلف نیست؟ و علت تفاوت جهان هاي اجتماعی چیست؟  149

تفاوت هایی که به نمادها و هنجارها بازمی گردد - فرهنگ هاي متفاوتی که از طریق تربیت انسان منتقل می شود.

تفاوت هایی که به نمادها و هنجارها بازمی گردد - تنوع آگاهی و معرفت انسان ها

تفاوت هایی که به ارزش ها و عقاید بازمی گردد - تنوع آگاهی و معرفت انسان ها

تفاوت هایی که به ارزش ها و عقاید بازمی گردد - فرهنگ هاي متفاوتی که از طریق تربیت انسان منتقل می شود.

کدام یک از گزینه هاي زیر، کنش ناظر به دیگران است؟  150

نماز خواندن  افطار کنار مزار شهدا  قلیان کشیدن  ورزش کردن 

سخن زیر از کدام یک از فالسفۀ بزرگ می باشد؟   151
«منطق علم ترازوست و هر علم دیگري علم سود و زیان است.»

ابن هیثم  ابن سینا زکریاي رازي  ابن مسعود 

منظور از این که «منطق، ترازوي اندیشه است.» چیست؟  152

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. 

رابطۀ ذهن و زبان و رابطۀ مفهوم و مصداق، به ترتیب همان روابط میان  .................. و .................. است.  153

معنی و مصداق - زبان و عالم خارج معنی و کلمه - ذهن و عالم خارج  مصداق و لفظ - عالم خارج و زبان معنی و لفظ - عالم خارج و زبان 

در کدام گزینه فقط یک کلمه وجود دارد که مشترك لفظی نیست؟  154

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

استفاده از لفظ «خیش» به جاي لفظ «خویش» و استفاده از لفظ «ِگرد» به جاي لفظ «َگرد» به ترتیب از کدام مغالطه ها استفاده کرده ایم؟  155

نگارشی - نگارشی  اشتراك لفظی - نگارشی  نگارشی - اشتراك الفاظ  اشتراك لفظی - ابهام در عبارت 

در کدام گزینه، نوع مغالطه نادرست ذکر شده است؟  156

خانه ام خراب شد. (توسل به معناي ظاهري)  تکالیف را مثل دیگران آخر شب انجام نده. (ابهام ضمیر) 

او گفت این پول سهم من است. (اشتراك لفظ)  خانه هاي ساخته شده توسط شهرداري خراب شدند. (مغالطۀ نگارشی کلمات) 

هدف از تعریف و استدالل رسیدن به کدام دسته از ادراکات است؟  157

اولی تصور - دومی تصدیق  هر دو تصدیق  هر دو تصور  اولی تصدیق - دومی تصور 
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کدام گزینه تعاریف ناصحیح «نه جامع و نه مانع» و «جامع و نه مانع» را نشان می دهد؟  158

  
  

کدام عبارت دربارة تعریف درست است؟  159

اگر تعریفی حقیقی نباشد، استفاده اي براي انسان نخواهد داشت.  تعریف همه چیز هر چند الزم است، اما امکان پذیر نیست.

شناخت علمی قواعد تعریف، دقت انسان را در ارزیابی یک تعریف زیاد می کند. درك شرایط تعریف باعث می شود که بتوانیم چیزها را به درستی تعریف کنیم. 

اگر قضایاي «بعضی الف ها ب هستند» و «بعضی الف ها ب نیستند» درست باشند، دربارة رابطۀ «الف و ب» کدام عبارت، درست است؟  160

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. 

نوع داللت الفاظ زیر، به ترتیب از چه نوعی است؟   161
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 

کلمات مشخص شده در عبارت زیر به ترتیب داراي چه داللتی هستند؟ ( زلف، شهر)   162
زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم 

ُشهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه
ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم  

شور شیرین منما تا نکنی فرهادم

اتزامی - مطابقی مطابقی - تضمنی تضمنی - تضمنی مطابقی - مطابقی

کدام شرایط تعریف در عبارت زیر رعایت نشده است؟   163
تکنیک = همان تاکتیک است.          تاکتیک = همان تکنیک است. 

ساعت دیجیتال = وسیله اي براي نمایش زمان 
حرص = آز

دوري بودن، جامع و مانع بودن، واضح بودن واضح بودن، جامع و مانع بودن، واضح بودن

واضح نبودن، جامع بودن، واضح بودن دوري نبودن، جامع و مانع بودن، واضح بودن

مانع بودن تعریف سبب می گردد .................. و هرگاه بخش مجهول تعریف از عبارات به کار رفته در آن تعریف پیچیده تر باشد، تعریف ما  164
واضح .................. .

مانع ورود مصادیق دیگر به تعریف شود - نیست نسبت به ورود اغیار جلوگیري شود - است

همه مصادیق مجهول را در بر بگیرد - نیست همه افراد مجهول را در بر بگیرد - است

کدام تعریف دوري نیست؟  165

کارگاه: جایی که در آن کار می کنند. تعریف: چیزي که براي معرفی یک مفهوم استفاده می شود.

انسان: از ریشه نسیان به معناي فراموشی شب: زمانی بعد از روز
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هر یک از عبارات زیر مربوط به کدام یک از ویژگی هاي تعریف است؟  166
تعریفی که تمام مصادیق مجهول را در برنگیرد، این ویژگی را ندارد. 

این ویژگی به صورت نسبی است و از فردي به فرد دیگر متفاوت است. 
آگاهی انسان به این ویژگی از تعریف، منوط به شناخت مصادیق تعاریف دیگر است.

جامع نبودن - مبهم نبودن - مانع نبودن جامع بودن - دوري نبودن - مانع بودن 

مانع نبودن - دوري بودن - جامع بودن  جامع بودن - مبهم نبودن - مانع بودن

در کدام گزینه، واژة مشخص شده فقط به یک نوع داللت اشاره دارد؟  167

امروز که از خانه به پارك می رفتم، فردي فریاد زد: خانه ات آباد! 

خانه خراب شدن ما انسان ها به علت گرمایشی است که از خانه ها به سمت کره زمین می فرستیم.

الکپشت خانه به دوش است و اما خانه خود را در محلی به دور از عبور انسان ها انتخاب می کند.

خانه مان را رنگ زدیم و اکنون هر فردي با نگاه کردن به رنگ خانه مان، عاشق آن می شود.

تعریف (سنتور = ساز ایرانی اصیل) از نظر ایراد تعریف، همانند کدام یک از گزینه هاي زیر است؟  168

مرگ = لحظه اي که جان آدمی به سختی می افتد. انسان = موجودي که معلم است. 

کمد = وسیله اي چوبی که در آن لباس می گذارند. تخته وایت  برد = چیزي که بر روي آن می نویسند.

در کدام مورد حکم قضاوت وجود دارد و مثال آن کدام است؟  169

تصدیق - سست عهدي که تحمل نکند بار جفا را  تعریف - هر که را در خاك غربت پاي در گل ماند. 

تعریف - اغلب تهی دستان دامن عصمت به معصیت آالیند.  تصدیق - هیچ هشیار مالمت نکند مستی ما را 

در کدام یک، هر سه نوع داللت براي «مدرسه» به کار رفته است؟  170

نقاشی بعد از نقاشی مدرسه، به مدیر مدرسه گفت که از دانش آموزان بخواهد که در حفظ نظافت مدرسه همکاري کنند. 

علی هنگام ورود به مدرسه، متوجه شد مدرسه را دزد برده و دانش آموزن با ناراحتی در حال مرتب کردن مدرسه اند.

دانش آموزان از مدرسه اجازه گرفتند تا مدرسه را براي جشن تزئین کنند و پس از اتمام کار از مدرسه خارج شوند. 

مدرسۀ ما نزدیک یک کارخانه است. تمام مدرسه از صداي کارخانه ناراضی اد و قرار است مدرسه را به جاي دیگر ببرند. 

در کدام یک از سؤاالت کلیدي در جغرافیا سؤال بر علت وقوع پدیده می پردازد؟  171

چه موقع چرا چه چیز کجا 

در کدام یک از سؤاالت کلیدي در جغرافیا سؤال به بررسی انسان و روابط متقابل او با محیط می پردازد؟  172

چه کسی چه موقع چه چیز کجا

کدام یک از موارد جزء ویژگی هاي طرح مسئله از سوي جغرافی دان نمی باشد؟  173

مسئله به صورت سؤالی بیان شود. مسئله داراي اهمیت باشد. یکی از مراحل حساس پژوهش است. مسئله به صورت واضح بیان شود.

کدام جمله صحیح نمی باشد؟  174

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. 

کدام جمله صحیح نیست؟  175

نقاشی ها و اشیاي کشف شده در غارها، منبع ارزشمندي براي مطالعۀ زندگی مردمان دوران بعد از تاریخ به شمار می روند.

اشیایی که از داخل گورهاي باستانی به دست آمده اند و در موزه هاي جهان نگهداري می شوند، یکی از جذاب ترین و پربیننده ترین آثار موزه ها هستند.

مکان باستانی شهر سوخته در ایران و شهر پمپئی در ایتالیا قرار دارد.

حفاري، گام دوم در فعالیت هاي باستان شناسی است.
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چینیان چه زمانی با هند و ایران ارتباط برقرار کردند؟  176

زمانی که صاحب امپراتوري بزرگی شده بودند.

زمانی که فرهنگ و هنر آنان شکوفا شده و ویژگی هاي خاص خود را پیدا کرده بود.

زمانی که دست به اختراعات و ابداعات بزرگی در دوران هان زدند.

زمانی که توانستند دیوار بزرگ چین را بسازند.

جزء اساس تعالیم کنفوسیوس نیست؟  177

خدایان چینی رفتار اخالقی   

حاکمان چگونه رفتار مناسب را ترویج دهند. مردم چطور باید رفتار کنند   

در میان پرسش هاي جغرافیایی زیر کدام یک «اصلی ترین» پرسش و «رکن اساسی» دانش جغرافیا است؟  178

برنامه هاي توسعه پایدار، از چه زمانی در کشور اجرا شده است؟  اقلیم چگونه می تواند بر شکل و فرم خانه ها تأثیر بگذارد؟ 

چرا تراکم نقاط شهري در شمال، شمال غرب و غرب ایران بیشتر است؟  احتمال وقوع زمین لرزه در کدام استان هاي ایران بیشتر است؟ 

در تقویم اوستایی دورة ساسانی، مبدأ سال  شماري براساس کدام رویداد تعیین می شد؟  179

دوره بندي  ساله قیام اردشیر علیه اشکانیان  به دنیا آمدن زرتشت  120به تخت نشستن هر پادشاه 

کدام مورد، دربارة گاه شماري در مصر باستان درست است؟  180

هر سه سال، یک ماه به سال اضافه می کردند.   هر  سال، یک ماه به سال می افزودند.  

هر چهار سال یک بار، سال را  روز محاسبه می کردند.  هر چهار سال، یک ماه  روزه به سال اضافه می کردند.  

120

36366

در انتخاب موضوع در پژوهش هاي تاریخی، به کدام  مورد نباید توجه کرد؟  181

باید منابع کافی در مورد آن موضوع موجود باشد. موضوع باید تازه باشد.

موضوع باید بومی و داخلی باشد. موضوع باید ارزش تحقیق کردن را داشته باشد.

غار السکو واقع در کشور .................. و غار التامیرا در کشور .................. واقع است و به تدریج در اواخر دورة گردآوري خوراك بشر براي  182
نشان دادن احساس و اندیشۀ خود هنر .................. را به کار برد.

اسپانیا - فرانسه - مجسمه سازي فرانسه - اسپانیا - مجسمه سازي اسپانیا - فرانسه - نقاشی  فرانسه - اسپانیا - نقاشی 

درست یا نادرست بودن عبارات زیر در کدام گزینه ذکر شده است؟   183
الف) پیش از شکل گیري شهرها، شکل گیري تجارت رخ داد. 

ب) نخستین انسان واره ها حدود  میلیون سال پیش در علفزارهاي آسیا و بین النهرین می زیستند. 
پ) مهم ترین اثر به جاي مانده دربارة عقاید آریایی هان «وداها» است. 

ت) در دوران سلسلۀ هان، آیین بودا به چین راه یافت و در کنار آیین کنفسیوس، مورد پذیرش بخشی از مردم چین قرار گرفت.

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

4

افروختن آتش و به کارگیري آن در کدام دوره به وقوع پیوست و کدام گزینه از وقایع دوران مفرغ است؟  184

نوسنگی - گسترش شهرنشینی  پارنیه سنگی - آغاز سفالگري 

نوسنگی - شکل گیري نخستین تمدن ها پارنیه سنگی - ابداع خط و نگارش

کدام گزینه دربارة مراحل کار مورخ صحیح است؟  185

در مرحلۀ شناسایی منابع، پژوهشگر اطالعات مربوط به تحقیق را از منابع تاریخی استخراج می کند.

پرسش ها عالوه بر مشخص کردن هدف پژوهش، مانع از بیراهه رفتن پژوهشگر می شوند.

در مرحۀ گردآوري و تنظیم اطالعات به بررسی نویسنده، گرایش هاي دینی، اجتماعی و ... او پرداخته می شود.

تحلیل و تفسیر رویداد هاي تاریخی براي مورخ کار ساده اي است که با روش ها و مهارت هاي خاص آن را به انجام می رساند.
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