
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انسانی - 10310

ام اس بوك

واژة «سر» در کدام بیت مجاز نیست؟  1

چه دهی وسوسه دیدم هنري نیست تو را  کار با عشق فتاد، از سرم اي عقل برو 

در مملکت حسن سِر تاجوري بود  عذري بنه اّول که تو درویشی و او را 

امید وصل در این ره چو پاي بنهادم  مگر که سر بدهم ور نه من ز سر ننهم 

کج خیالی است مگر مشک ختا را سوداست  مشک با حلقۀ مویت سر سودا دارد 

در کدام بیت به مفهوم «تواضع» اشاره نشده است؟  2

نباید کرد بیش از حد که هیبت را زیان دارد تواضع گرچه محبوب است و فضل بیکران دارد

هنوز از تواضع سرش بر زمین  کله گوشه بر آسمان برین

 در نیستی کوفت تا هست شد  بلندي از آن یافت کاو پست شد

 ز شیب تواضع به باال رسی  چو خواهی که در قدر واال رسی

در کدام بیت، آرایۀ نسبت داده شده به آن نادرست است؟ (با تغییر)  3

وقت هر کار نگهدار که نافع نبود / نوش دارو که پس از مرگ به سهراب دهی: تلمیح

حسب حالم سخنی بس خوش و موجز یاد است / عرضه دارم اگرم رخصت اِطناب دهی: نغمه حروف

مده از دست کنون فرصت امکان چو تو را / دست آن هست که داد دل احباب دهی: مجاز

به دل دشمن اگر خود بَُود از آهن و روي / چون به هیبت نگري لرزش سیماب (جیوه) دهی: حسن تعلیل

در همۀ ابیات به غیر از .................. آرایۀ حس آمیزي دیده می شود.  4

 سیل در ویرانۀ من باده در پیمانه بود  یاد آن عیشی که از رنگینی بیداد عشق

 گریبان تا به دامن ها دریده است  گل از پیراهنت بویی شنیده است 

 سپید رومی هرگز شود سیاه به دود؟  سیاه زنگی هرگز شود سپید به آب؟

سخن تلخ، گوارا چو گالب است تو را  هیچ پروا ز دهن خوانی بلبل نکنی  

در بیت «ما را سري  است با تو که گر خلق روزگاردشمن شوند و سر برود هم بر آن سریم» چند مجاز وجود دارد؟  5

سه چهار یک دو

در کدام گزینه همۀ آرایه هاي «کنایه ـ حسن تعلیل ـ تشبیه ـ مراعات نظیر» وجود دارد؟  6

 خون دل عکس برون می دهد از رخسارم   بر طرب حمل مکن سرخی رویم که چو جام

 که آب دیدة سرخم بگفت و چهرة زردم   نخواستم که بگویم حدیث عشق و چه حاجت

عشق داند که در این دایره سرگردانند  عاقالن نقطۀ پرگار وجودند ولی 

 که اشک گوید و رخسار زرد و رنگ پریده  چه حاجت است به اظهار عشق پیش تو ما را

کدام بیت فاقد آرایۀ «حس آمیزي» است؟  7

 بوي محبّت از نفسم می توان شنید  آن بلبلم که چون کشم از دل صفیر گرم 

 هنوز آواز می آید به معنی از گلستانم  من آن مرغ سخن دانم که در خاکم رود صورت 

 که شمع مردم آینده باشی  چنان گرم از بساط خاك بگذر 

 هیچ کس بویی ز می در شیشه و ساغر ندید  تشنۀ دیدار ساقی، رونق مستی شکست 
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در کدام بیت مفهوم «تکبّر و غرور» به کار رفته است؟  8

 همان به که در پاي جانان دهی  نه روزي به بیچارگی جان دهی

 چون آزمودمش همه جز مکر و فن نبود  با هر کسی زدم به ره دوستی قدم

 باشد به قدر هّمت تو اعتبار تو  هّمت بلند دار که نزد خدا و خلق

 چون من به هنر کس اندر اقلیمی نیست  گر در خور قدر همتم سیمی نیست

در کدام گزینه هر دو نوع حذف دیده می شود؟  9

به دهان خاکش اگر نام ز حاتم ببرد   آنکه بر دامن احسان تواش دسترسی ست

که بد و نیک ندیده ست و ندارد نگهش من همان به که ازو نیک نگه دارم دل  

تأثیر اختران شما نیز بگذرد   اي مفتخر به طالع مسعود خویشتن  

از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان گفت حافظ من و تو محرم این راز نه ایم

مفهوم کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  10

زبان ها سبز در تسبیح سبحان درختان در سراندازي چوشیخان  

طایران تسبیح خوان بر هر شجر   سرخوش از کیفیت باد سحر  

نعل سم سمند تو محراب عاشقان   ذکر لب و دهان تو تسبیح بیدالن  

زیرا که کرد فاخته بر سرو مؤِذنی   نرگس همی رکوع کند در میان باغ  

در کدام بیت، حذف فعل به قرینۀ لفظی صورت گرفته است؟  11

 دعاي ستمدیدگان در پیت؟  کجا دست گیرد دعاي وَیت

 به درگاه حق منزلت بیش تر  یکی را که سعی قدم پیش تر

 فشاندند در پاي و زر بر سرش  بفرمود گنجینۀ گوهرش

 اسیران محتاج در چاه و بند؟  دعاي منت کی بود سودمند

حذف فعل در کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟  12

جانب عشق عزیز است فرو مگذارش   صحبت عافیتت گرچه خوش افتاد اي دل  

که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش   کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردار  

خداوندا نگه دار از زوالش   خوشا شیراز و وضع بی مثالش  

به جان او که از ملک جهان به   به داغ بندگی مردن در این در  

در همۀ بیت ها به جز .................. ، دو مورد حذف فعل به قرینۀ معنایی رخ داده است.  13

وحشی، کسی که دیدة بخت تو خفته خواست شکر خدا که مرد به بیداري فراق

خرمن مه به جوي خوشۀ پروین به دو جو آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق

که ز انفاس خوشش بوي کسی می آید مژده  اي دل که مسیحا نفسی می آید

به زهر طالب از آن سان که دیگران به عسل به درد مایل از آن سان که دیگران به دوا

در مصراع «عشق شوري در نهاد ما نهاد» معناي دو «نهاد» به ترتیب:  14

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

ابیات زیر به ترتیب، سرودة چه کسانی هستند؟   15
گر نام و ننگ داري از آن فخر عار دار   الف) فخري که از وسیلت دون هّمتی رسد  
تا در این ره چه کند هّمت مردانۀ ما   ب) در ره عشق وطن از سر جان خاسته ایم

صائب - پروین اعتصامی  اوحدي - پروین اعتصامی  صائب - فریدون مشیري  اوحدي - رهی معیري 
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کدام گزینه با عبارت «شهر را از عدل دیوار کنی و راه ها از ظلم و خوف پاك کنی که نیاز نیست، به گل و خشت و سنگ و گچ» قرابت ندارد؟  16

 غیرت نیاورد که جهان پر بال کند   ساقی به جام عدل بده باده تا گدا 

 جهد کن تا عشق افزون تر شود   گر تو خواهی که شقاوت کم شود 

 خوبی چه بدي داشت که یک بار نکردي   صد بار بدي کردي و دیدي ثمرش را 

 گوشه گیران را ز آسایش طمع باید برید   عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق 

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

چند تا از واژه هاي قافیۀ ابیات زیر وابسته گروه اسمی هستند و نه هسته؟   18
این گرگی شبان شما نیزبگذرد   الف) اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع  

بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد ب) آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام    
بیداد ظالمان شما نیز بگذرد   ج) چون داد عادالن به جهان در بقا نکرد  

بر دولت آشیان شما نیز بگذرد   د) وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب   

چهار سه دو یک

در کدام گزینه مجاز به عالقۀ وسیله دیده نمی شود؟  19

وز جانب ما هنوز محکم   تو عهد وفاي  خود شکستی  

از دست تو پیش پادشا من    گفتم که شکایتی بخوانم  

قیاس کردم و ز اندیشه ها و راست هنوز نیازمندي من در قلم نمی گنجد

کز عهدة شکرش به در آید   از دست و زبان که برآید   

ابیات زیر به ترتیب از چه کسانی هستند؟   20
ندید اندر جهان تاراج غم را   الف) چو سرو از راستی برزد علم را  

هر که گیرد عنان مرکبش آز   ب) بر در بخت بد فرود آید 

نظامی، ناصر خسرو محمد تقی بهار، ابن یمین   خاقانی، ابن یمین ابن یمین، ناصر خسرو

21   عیِّن الخطأ عن أسماء  االشارة:

الُب نظیفون.   هذه الُکُتب مفیَدٌة.    تلک المحفظُۀ جمیَلٌۀ.   هذاِن الکتابان مفیداِن.   هذه الطُّ

َعیِّن الکلمَۀ ال تناسب الکلمات اُالْخري:  22

طالِبان   مَعلَّمین   َکْسالن   َرُجالن  

23  عّین الخطأ للفراغ: 
 جاَء َاَحَد عشَر ..............

تلمیذاً  رجالً  طالبًۀ طالبًا

24  َعیِّن الَخطأ فی الترجمۀ:

مک: این پدیده باران ماهی نامیده می شود.  هذه ظاهرة ُتَسّمی َمَطُر السَّ

ثْت فی أمریکا الوسطی: پدیدة باران ماهی در آمریکاي مرکزي اتفاق افتاد.  ظاهرة مطر الّسمک َحدَّ

  ال  َتْیأسوا و إستغِفروا لذنوبهم: ناامید نشوید و براي گناهانشان طلب آمرزش کنید.

ف علی جارك و إبتسم له: همسایه ات را بشناس و به او لبخند بزن.   َتَعرَّ
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25  عیِّن الصحیح : 
خمسۀ  و ثمانون ناقص ثالثۀ و سبعون یساوي:

حادي عشر أحد عشر ثانی عشر اثنا عشر

26  ما ُهَو الَْخَطأ عن المصدر؟

ُموا  تعلیم َتَعلَّ َیَتعاَمُلوَن  َتعاُمل ث ثاِن  َتَحدُّ َیَتَحدَّ ل ←←←←ال َتَتَأمَّل  َتَأمُّ

27  عین الَخطأ لترجمۀ الکلمات التی تحتها خٌط:

  شکر المدیُر التالمیذ الناجحین فی اِالصطفاف الصباحی: صف صبحگاهی اِْقَتَرَح أحُد التالمیذ اقتراحًا َحَسنًا: پیشنهاد داد 

 نحن مسؤولون حتی عن البقاع و البهائم: قطعه هاي زمین  ال ُتْطِفؤا مکّیفات الهواء فی الصیف: کولر

ْن الصحیح لتعریف «إمتالك»؟ 28  َعیِّ

 الذي َیعیش َمَعنا فی َوَطٍن واحٍد.  نَقولُه ِعند تشّجیع الذي اَْحَسَن عمًال.  صاَر الشی ُء ِملَکُه یفعل به ما َیشاُء.   القیاُم بالتمریِن و النِّشاط. 

کْم مضاف إلیه فی عبارة؟«جماُل العلِم نَْشُرُه و ثمرُتُه العمُل بِه»  29

خمسۀ   أربعۀ   إثنان   ثالثۀ  

30  عّین الصحیح:

اُولئک العقالء ُیبعدون أنفسهم عن کّل أمر باطل:  آن عاقالن خود را از هر امر باطلی دور می کنند!

هؤالء الطّالب سیشاهدون ثمرة جّدهم:  اینها دانش آموزانی هستند که نتیجۀ سعی خود را خواهند دید!

اُولئک األنبیاء تحّملوا مشّقۀ کثیرة لهدایۀ الناس:  آنها پیامبرانی هستند که براي هدایت مردم، سختی بسیاري تحّمل کردند!

هؤالء البنات کتبن رسائل ألبیهّن الحنون حین کان فی الجبهۀ:  این دختران کسانی هستند که براي پدرشان وقتی در جبهه بود نامۀ محّبت آمیز نوشتند!

.................. : ّب» َعلی َأنَّ مٍّ َو ِألَ َیُدلُّ البیت «َأیُّها الفاِخُر َجهًال بِالنََّسِب /  ِإنَّما النُّاس ِألُ  31

النَّاس ُجهالُء بَِنَسِبهم و َیتصوروَن بأنَّهم من ُأمٍّ و أٍب واِحٍد.   النُّاس ُکلُّهم ِمن َأصٍل واحد و ال یجوُز التُّفاخُر بالنََّسب.  

هاٍت و َعَلیهم أن َیْفَتِخروا بِِهم.   النُّاس ِمن آباٍء و ُأمَّ   . النُّاس الَّذین َیفَتخرون بَِنَسِبهم لَُهم اَألُب و األمُّ

حیِح ِمن َحیث نَوعه َو صیَغِتِه: 32  َعیِّن الِْفْعَل َغْیَر الصَّ

إْجِلسوا: فعل أمٍر، لِلمخاطبیَن   ال َتْعَلموَن: النَّهی، لِلمخَاطبیِن   َشربَِن: فعل ماٍض، لِلغائبات   َتْسَمعیَن: ِفْعٌل مضارٌع، لِلُمخاِطبۀ  

َنِۀ ُهَو َفْصُل الَخریِف و لَُه .................. یومًا.» إنَْتِخب الَْعَددْیِن الُمناِسَبْیِن: 33  «َالَْفصُل .................. ِمَن السِّ

ابع - ثالثوَن     الّثانی - َثالثوَن  الَثالَثۀ - تسعوَن    الثِّالث - تسعوَن    الرِّ

34  عیِّن الخطأ:

 «اَنُظُر الی الّلیل فَاقوُل فی نَفسی َمن أوجَد فیه قمره»:  به شب نگاه می کنم و با خود می گویم چه کسی ماهش را در آن پدید آورد!

 «اِنُّهما َیعمالن لُِدنیاهما َکَانُّهما الیموتان أبداً»:  آن دو، چنان براي دنیایشان کار می کنند که گویی هرگز نمی میرند!

 «َربُّنا الَیجَعلنا مَع القوم الّظالمین»:  پروردگارا، ما را با قوم ستمگران قرار مده!

 «إرَحمی َمن فی االرض َیرحمِک َمن فی السماء»:  به کسی که در زمین است رحم کن تا کسی که در آسمان است به تو رحم کند!

35  عّین الّصحیح للجواب عن السؤال: 
«تبدأ أعمال المکتبات العاّمۀ فی الّساعۀ الّثامنۀ إّال ثلثًا». فی أّیۀ ساعۀ تبدًا األعمال؟

7 : 20′7 : 40′8 : 20′8 : 40′

عّین الّصحیح فی العملّیات الحسابّیۀ:  36

ثالثۀ و عشرون فی اثنان یساوي واحد و سبعون ناقص خمسۀ و عشرون.   أربعۀ عشر زائد ثمانیۀ و ثالثون یساوي ثالثۀ فی أربعۀ عشر.  

أربعۀ و ستون ناقص ستۀ عشر یساوي اثنان و ثالثون زائد ستۀ و عشرون.   واحد و ثمانون علی ثالثۀ یساوي ثمانیۀ و تسعون ناقص تسعۀ و ستون.  
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عّین الخطأ فی تعیین المصادر:  37

و جاِدلهم بالّتی هی أحسن: (ُمجاِدلَۀ)   إّن الحسنات ُیذهَبن الّسیئات: (إذهاب)  

هل ُتصّدق أّن األسماك تتساقط من السماء (تصدیق)   اِجَتمعنا فی قاعۀ الشرکۀ لتکریم موّظف الئق (اِجتماع)  

عّین الخطأ حسب قواعد العدد:  38

قرأُت الصفحۀ الرابعۀ من هذا الکتاب!   خلق اهللا السماوات و األرض فی ستۀ أّیام!  

قال اهللا: ال تتّخذوا إثنین إلهین إنّما هو إله واحد!   عشرون فی المئۀ من تالمیذ صّفنا نَجحوا فی اإلمتحان!  

39  عّین الخطأ (عن العدد و المعدود):

 إن َتطلب أن ُتشاهد نتیجَۀ عملک فی عشر سنواٍت فاغرس الشجرَة،  و إذا ُترید أن َتصل إلی نتیجٍۀ أسرع مثًال فی سنۀ واحدة فازرع القمَح، 

 و إن َتعزم تربیَۀ إنساٍن فانُظر إلی أکثر من تسعٍۀ و تسعین عاّما،  و إذا ُترید أن َتدخل الجامعَۀ َفعلیک أن َتدرَس اثنتی عشرة سنواٍت! 

عّین ما فیه جمع سالم للمذّکر:  40

لکّل بلد قوانین خاّصۀ یجب علی الّناس اّتباعها!   إن کنت من الصائمین فال تکذب فی أعمالک!  

علینا أن نُساعد المساکین خاّصۀ فی فصل الّشتاء!    الّدالفین حیوانات ُتحّب اإلنسان أکثر من غیِرها!  

عکس العمل نشان  دادن انسان در مقابل گناه و زشتی، برخاسته از  .................. است که آیۀ شریفۀ .................. حاکی از آن است. (با تغییر)  41

وجدان اخالقی و نفس مالمتگر او - «و ال اُقسم الّلّوامۀ» وجدان اخالقی و نفس مالمتگر او - «و نفس ٍ و ما سّواها فألهمها فجوَرها و َتقواها»

گرایش او به نیکی ها و زیبایی ها - «و ال أقسم بالّنفس الَلّوامۀ» گرایش او به نیکی ها و زیبایی ها - «و نفس ٍ و ما سّواها فألهمها فجوَرها و َتقواها»

فراغ از محدودیّت زمان و مکان و متالشی پذیري به ترتیب از ویژگی هاي موجود .................. و .................. است.  42

مجّرد - غیر مجّرد غیر مجّرد - غیر مجّرد مجّرد - مجّرد غیر مجّرد - مجّرد

اگر هدف و مقصد زندگی خدا باشد .................. دور شدن از خدا و .................. نزدیک شدن به خدا معنا می شود و آیه ي شریفه ي ..................  43
به آن اشارت دارد.

کفر - ایمان - «قل انَّ صالتی و نُُسکی و َمحیاي و َمماتی هللا ربِّ العالمین» شکست - پیروزي - «قل انَّ َصالتی و نُُسکی و محیاي و َمماتی هللا ربَّ العالمیَن»

بیل اما شاکرًأ و اِّما َکفورأ» کفر - ایمان - « انّا هدیناه السَّ بیل اِّما شاکرأ و اِّما َکفورأ» شکست - پیروزي - « انّا هدیناُه السَّ

با توجه به آیۀ شریفۀ «انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکرًا و اّما کفورًا» کدام مفهوم مستفاد نمی گردد؟  44

انسان موجودي است انتخابگر که باید سرنوشت نهایی خود را خودش رقم بزند.

پروردگار انسان را صاحب اراده و آزاد آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد.

خداوند انسان را در راه حق قرار داد تا او سپاسگزار باشد و ناسپاسی نکند.

خداوند از انسان خواسته است با انتخاب خود یکی از دو راه سعادت یا شقاوت را اختیار کند.

من و هویت انسان .................. و .................. است. (با تغییر)  45

ثابت - مستقل از جسم  متغیر - مستقل از جسم  ثابت - وابسته به جسم  متغیر - وابسته به روح 

منظور از ثابت بودن روح چیست؟ (با تغییر)  46

تحلیل نپذیرفتن  غیرمادي بودن  تأثیر نپذیرفتن از دیگران  تغییر نکردن 

از دقت در ترجمۀ آیۀ شریفۀ  سورة قصص که می فرماید: «آنچه به شما داده شده، کاالي زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خدا است  47
بهتر و پایدارتر است، آیا اندیشه نمی کنید؟» کدام پیام دریافت نمی شود؟

برخی هدف ها پایان ناپذیرند و فقط پاسخگوي استعداد معنوي بیشتري در وجود ما هستند.

برنامه ریزي انسان باید به گونه اي باشد که اهداف اخروي اصل قرار گیرند و اهداف  دنیوي پیرو و تابع آن باشند.

هدف هاي پایان ناپذیر همان هدف هاي اخروي هستند.

هدف هاي پایان پذیر همان هدف هاي دنیوي هستند.

60
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در فرایند انتخاب هدف، کدام آیۀ شریفه مصداق «یک تیر و چند نشان» است؟  48

ْنیا َو اْآلِخَرِة »  ْنیا َفِعْنَد اِهللا َثواُب الدُّ  «ُقْل ِإنَّ َصالتی  َو نُُسکی  َو َمْحیاَي َو َمماتی  ِهللاِ َربِّ اْلعالَمیَن»  «َمْن کاَن ُیریُد َثواَب الدُّ

ْل َعَلى اِهللا َفُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اَهللا بَالُِغ َأْمِرِه»  «ما خلقنا سماوات و األرض و ما بینهما العبین»    «َو َمن َیَتَوکَّ

هدف هاي پایان پذیر چگونه هدف هایی هستند و اصل قرار دادن آن ها چه فرجامی در پی دارد؟  49

کوتاه مدت - عدم بهره مندي از اهداف مادي و معنوي  دنیوي - مانع رسیدن به هدف هاي اخروي می شوند.

کوتاه مدت - مانع رسیدن به هدف هاي اخروي می شوند. دنیوي - عدم بهره مندي از اهداف مادي و معنوي 

عبارت شریفۀ قرآنی  «ال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزنُوَن»  کدام دسته از افراد را مخاطب قرار می دهد و به چه ویژگی اي توصیفشان می کند؟  50

مؤمنین به خدا و معاد که فراوان به یاد مرگ اند. مؤمنین به خدا و وعده هاي الهی که فراوان به یاد مرگ اند.

مؤمنین به خدا و معاد که کار نیک انجام می دهند. مؤمنین به خدا و وعده هاي الهی که کار نیک انجام می دهند.

ْهُر»  بر زبان چه کسانی جاري می شود و این افراد واجد چه ویژگی اي در اندیشۀ برگرفته از وحی الهی عبارت  «نَُموُت َونَْحَیا َوَما ُیْهِلُکَنا ِإالَّ الدَّ  51
هستند؟

مؤمنین - جاودانگی آخرت را برتر از هالکت دنیوي می دانند. مؤمنین - دل بستگی به دنیا را مایۀ هالکت می دانند.

منکرین - از حیات پس از مرگ خود بیم دارند.  منکرین - حیات را تنها محدود در همین عالم می دانند.

کدام دستورالعمل سبب می شود وقتی شخصی که در شرایط عادي گفتۀ او برایمان اعتباري ندارد، از وجود سمی در غذا خبر دهد، این اعالم خطر  52
را نادیده نگیریم و احتیاط کنیم؟ کدام آیه با تأکید فراوان این موضوع را اعالم می کند؟

قانون پیامبران که دفع خطر احتمالی الزم است ـ  َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن  

قانون پیامبران که دفع خطر احتمالی الزم است ـ  اُهللا َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو لََیْجَمَعنَُّکْم ِإلَى َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ َال َرْیَب ِفیِه َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اِهللا َحِدیًثا  

قانون عقلی که دفع خطر احتمالی الزم است ـ  َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن  

قانون عقلی که دفع خطر احتمالی الزم است ـ  اُهللا َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو لََیْجَمَعنَُّکْم ِإلَى َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ َال َرْیَب ِفیِه َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اِهللا َحِدیًثا  

ویژگی «سرزنش و مالمت آدمی به هنگام آلوده شدن به گناه » و« ..................» هر دو به یک سرمایۀ انسانی اشاره دارند.  53

منع انسان از خوشی هاي زودگذر بازداشتن آدمی از راحت طلبی توانایی تشخیص حق و باطل از هم هر کس مسئول سرنوشت خویش 

نسبت انسان با سایر موجودات در قاعدة هدفمندي چگونه است و با چنین نگاهی، تعریف دنیا چیست؟  54

مستثنی - فرصت وصول به هدف  هماهنگ - فرصت وصول به هدف  هماهنگ - لهو و لعب  مستثنی - لهو و لعب 

به ترتیب «زندگی در دنیا» و «فداکاري در راه خدا»، نزد خداپرستان حقیقی چگونه است؟  55

ضروري - ناگوار  ناگوار - ضروري  زیبا - آسان تر آسان تر - زیبا 

عطش بی نهایت طلبی انسان چگونه سیراب می شود و دستیابی به آن مستلزم چیست؟  56

با تقرب و نزدیکی به خدا - همت بزرگ و ارادة محکم  با تقرب و نزدیکی به خدا - نزدیکی جان و دل به خدا 

با متنوع  بودن استعداد هاي انسان - همت بزرگ و ارادة محکم  با متنوع  بودن استعدادهاي انسان - نزدیکی جان و دل به خدا 

با تدبر در قرآن کدام عامل موجب زنده شدن زمین مرده در رستاخیز طبیعت است؟ این روش قرآن پاسخ به چه کسانی است؟  57

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 

تدبر در ترجمۀ کدام آیات قرآنی التفاط انسان بر این امر که «معاد امري ممکن و شدنی است» را بیشتر می کند؟  58

آیا گمان کردید شما را بیهوده آفریده ایم و به سوي ما بازگردانده نمی شوید. آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران قرار خواهیم داد؟ 

قطعًا شما را در روز قیامت جمع می کند، شکی در آن نیست.  براي ما مثالی زد در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بودیم. 

بیت «اي باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو؟ / یا آن که برآرد گل، صد نرگس  تر سازد؟» با آیۀ .................. ارتباط مفهومی دارد و موضوع  59
اصلی هر دو، .................. می باشد.

 «ٌقل إّن صالتی و نُسکی...»  - مالك عبادت شمرده شدن یک عمل  «و ما خلقنا السماوات...»  - انتخاب خداوند به عنوان اولویت در زندگی 

 «ٌقل إّن صالتی و نُسکی...»  - انتخاب خداوند به عنوان اولویت در زندگی  «و ما خلقنا السماوات...» - مالك عبادت شمرده شدن یک عمل 
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اگر این موضوع را خاطرنشان کنیم که خداوند انسان را صاحب اراده و اختیار آفریده است، پیام کدام آیه بیانگر این موضوع است؟  60

«و نفس َو ما َسّواها فالَهَمها فجورها و تقواها» «إنّا َهَدیناُه الّسبیل امّا شاِکراً و اِمّا کفوراً»

«ُقل إّن صالتی و نُُسکی و محیاي و ...» «وال اُقِسُم بالنفَِّس اللّوامه»

61   .................. will the visitors do next week?

Who What When How

62  They .................. up early tomorrow morning and go fishing.

will get are going to get are going to get

63  Cheetahs, lions, and tigers are  .................. animals, while cows, horses, and camels are  ..................
animals.

domestic / farm domestic / wild  wild / domestic farm / domestic

64  A:"Has he bought the paint?"     B:"Yes. He .................. decorating soon."

will start started is going to start  is started  

65  The children were saved, but the fire .................. their home.

caught suffered destroyed shook

66  The cost of the project has greatly .................. since its construction.

introduced completed increased performed

67  That is a simple truth in all parts of the world. If we don't look after the .................. , it will never
take care of us.

aquarium plane flight nature

68  The color of my pants .................. green. I like to wear those .................. with them.

are / dress is / shirt are / shoes  is / gloves

69  In the morning, he gets up early, lifts weights for a/an .................. , and then drives to work.

hour road type earth

70  There's a real .................. that the region's forests will have disappeared completely in the next 50
years.

danger attention building nature

71  Many tourists visit Shiraz every year. I think it .................. be my next goal to visit there some day.

will be is going will is going to 

72  Ever since the accident, my brother feels a terrible .................. in his leg.

destruction plan pain plain 

73  Wildlife officials estimate thousands of native animals, including koalas, have been killed or
.................. in the fires.

increased divided protected injured

74  Firefighters formed a .................. chain to carry the children to a safe place.

human country wildlife nature
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75  I enjoyed my time at Fontainebleau, especially wandering in the forest, .................. to see a wild
boar.

hunting saving hoping building

76  The Animal Disease Authority decided to .................. the cattle that were infected with the
disease.

happen build hunt destroy

77  Some of the most .................. species in the world are the rhinos, particularly the white and
African rhinoceroses.

endangered natural divided following

78  The library where we used to study was ………………, but firefighters managed to save the rest of
the building.

planned destroyed protected increased

79  It is .................. for the shopkeeper to feel angry when the hypermarket is set up close to his shop.

famous nice safe natural

80  A strong earthquake shook northwest Japan yesterday, ……………… homes, derailing a train and
cutting water and power supplies. 

destroying saving increasing visiting

حاصل ضرب ریشه هاي معادلۀ  چقدر است؟  81+ = 5
2x + 1

x

4x

2x + 1

−22
1
2

−
1
2

اگر معادلۀ  داراي ریشۀ  باشد. مقدار  کدام است؟  82k + (k − 1)x = 0x22k

1
3

1
2

−2−
1
2

، مقدار  چقدر است؟ اگر   83{x + y = 13
+ = 97x2 y2|x − y|

4567

عددي  برابر عدد دیگر و مربع آن برابر مکعب عدد دیگر است. میانگین دو عدد چقدر است؟  842

12864

به ازاي کدام مقدار  ریشه هاي معادلۀ  باهم برابرند؟  85

صفر

a− (3a + 1)x + 2 + 2 = 0x2 a2

123

: 86  معادلۀ 

سه ریشه دارد. دو ریشه دارد. ریشۀ حقیقی ندارد. ریشۀ مضاعف دارد.

3 − 2x − 4 = 0x2

خط  منحنی  را در چند نقطه قطع می کند؟  87

به ازاي  فقط یک نقطه  به ازاي  دونقطه  همواره نامتقاطع اند. همواره یک نقطه  

y = (m + 2)x − ( + 2)
m2

2
y = x2

m = 2m = 2

اگر در معادلۀ درجه دوم  تفاضل دو جواب برابر صفر باشد، یک جواب این معادله کدام است؟  88a − 12x + 9 = 0x2

−
3
4

3
4

3
2

3
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، معادلۀ  فقط یک جواب حقیقی دارد؟ به ازاي چه مقادیري از   89k3 − 2 kx − k = 0x2 5√

{0, }
3
5

{0, − }
3
5

{ , 1}
3
5

{− , 1}
3
5

، برابر  است. آن عدد کدام است؟ مربع تفاضل نصف عددي از   9039

6131012

اگر حاصل ضرب ریشه هاي معادلۀ درجۀ دوم  برابر با  باشد، مجموع ریشه ها کدام است؟  91− 5mx + m + 2 = 0x24
3

−
10
3

3
10

1
5

10
6

اگر معادلۀ  دو جواب داشته باشد، حدود  کدام است؟  92(x − 3 = kx + 14)2k

k = ∅k > 3k < 3k < 3 ∪ k > 2

نسبت طول به عرض یک مستطیل برابر  به  است. اگر محیط برابر  باشد، آن گاه مساحت مستطیل کدام است؟  9331240

1350120018002700

اگی یکی از ریشه هاي معادلۀ  برابر  باشد، آنگاه حاصل ضرب  در ریشۀ دیگر معادله چند است؟  94(k + 1) − 21x + 15k = 0x22k

8121014

) آن گاه ریشه هاي معادلۀ  کدام است؟ اگر  و  ریشه هاي معادلۀ  باشند، (  95ab− x + 2 = 0x2a > ba + x + b = 0x2

{−1, 1}{−1, }
1
2

{−1, − }
1
2

{−2, 1}

در یک جامعه ي فرضی کاالهاي زیر در مدت یک سال تولید شده است، با توجه به رقم این تولیدات، تولید ناخالص داخلی و تولید خالص داخلی  96
به ترتیب «از راست به چپ» کدام است؟ 

الف)مواد غذایی:  تن، از قرار هر تن:  ریال 

ب)ماشین آالت:  دستگاه، از قرار هر دستگاه:  ریال 

ج)پوشاك:  عدد، از قرار هر عدد:  ریال 

د)خدمات ارائه شده:  ارزش پوشاك 

هـ)هزینه ي «استهالك» : ارزش ماشین آالت

 میلیون ریال -  میلیون ریال میلیون ریال -  میلیون ریال

 میلیون ریال -  میلیون ریال میلیون ریال -  میلیون ریال

503٫000٫000

5005٫000٫000

150050٫000
2
3

1
25

2٫7252٫5752٫7752٫675

3٫7652٫6653٫5552٫555

، و  هزار میلیارد ریال برآورد شده است. با انتخاب سال اّول به میزان تولید دخلی کشوري در ظرف سه سال پیاپی به ترتیب :  97

، و  عنوان «سال پایه» میزان تولید داخلی کشور مذکور در سه سال مورد نظر بر حسب قیمت هاي سال اّول «سال پایه» به ترتیب به 
تغییر یافته است. بر اساس این محاسبات: 

الف) افزایش مقدار تولید 
ب) افزایش قیمت ها «در سال سّوم» به ترتیب (از راست به چپ) کدام است؟

 ـ  ـ  ـ  ـ 

660060007500

642060006840

420500500420660840840660

از نظر علم اقتصاد منابع طبیعی مترادف با کدام واژه است؟  98

ثروت ملی زمین خشکی ها معادن
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یک دستگاه «کاالي سرمایه اي» را به بهاي  میلیارد ریال خریداري کرده ایم. چنان چه عمر مفید آن  سال باشد، در این صورت به ترتیب از  99
«راست به چپ»: 

الف) هر سال چه مقدار به عنوان «هزینه ي استهالکی» باید کنار گذاشته شود؟ 

ب) چنان چه در چهار سال آخر عمر مفید این کاالي سرمایه اي  کاهش بها یافته باشد، مجموع «هزینه ي استهالك» سال آخر آن، چه میزان خواهد
بود؟ 

ج) قیمت جدید این «کاالي سرمایه اي» کدام است؟
توجه: «ارقام به میلیون و میلیارد ریال» است.

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

98014

10%

702528827022582873٫525282873٫5252882

کدام مورد، مبین قیمت تعادلی و مقدار تعادلی است؟  100

، مقدار عرضه:  قیمت:  ـ مقدار تقاضا:  ، مقدار عرضه:  قیمت:  ـ مقدار تقاضا: 

، مقدار عرضه:  قیمت:  ـ مقدار تقاضا:  ، مقدار عرضه:  قیمت:  ـ مقدار تقاضا: 

1009000250450450

3003008004000900

فرض کنیم، کشاورزان هر یک کیلوگرم «پنبه ي تولیدي» خود را به ارزش:  ریال به کارگاه هاي «ریسندگی» بفروشند. کارگاه هاي  101

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

به «پارچه» تبدیل شده و به ارزش:  ریال به کارگاه هاي «تولید پوشاك» فروخته می شود. در این کارگاه ها «پارچه» به «پوشاك» تبدیل شده و به

ارزش  ریال به دست مصرف کنندگان می رسد. باتوجه به این داده ها و ستاده ها: 
الف) ارزش افزوده «مرحله ي اول و چهارم» چیست؟ 

ب) این روش محاسبه ي «تولید کل» چه عنوان دیگري دارد؟ 
ج) روشی را که در آن «کّل پولی» که از طرف «خانوارها» به «بنگاه ها» جریان می یابد و همچنین روشی که در آن مقدار پول نشان دهنده ي ارزش کل کاالها

و خدماتی است که «خانوارها» خریداري و مصرف کرده اند. به ترتیب کدام است؟ 
د) از نظر کارشناسان اقتصادي براي جلوگیري از اشتباه در محاسبه ي «تولید کّل جامعه» توسل به چه اقدامی ضروري است؟

الف)  –  ب) روش درآمدي ج) روش درآمدي – روش درآمدي د) دو روش به کار می گیرند و میانگین این دو را می پذیرند.

الف)  –  ب) روش تولید ج) روش هزینه اي – روش تولید   د) هر سه روش به کار گرفته می شود و میانگین آن ها به عنوان پاسخ قطعی مورد قبول قرار می گیرد.

الف)  –  ب) روش هزینه اي ج) روش تولید – روش درآمدي د) هر سه روش را استفاده می کنند و هر کدام بیشتر بود آن را منظور می دارند.

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

5, 000

7, 000

9, 500

13, 000

20002500

25002000

35005000

50003500

میزان «تولید کّل» در یک جامعه ي فرضی در طی سه سال پیاپی به ترتیب:  و  و  هزار میلیارد ریال برآورد شده است، با  102

انتخاب سال اول به عنوان «سال پایه» میزان تولید کّل کشور مذکور در سه سال مورد نظر برحسب قیمت هاي سال اول یعنی «سال پایه» به ترتیب به: 

و  و  تغییر یافته است، بر اساس این محاسبات به ترتیب: از راست به چپ: 
الف) افزایش «قیمت ها» «تورم» در سال دوم. 

ب) افزایش «مقدار تولید» در سال سوم. 
در این جامعه کدام است؟

الف)     ب)  الف)    ب)  الف)     ب)  الف)     ب) 

200022102500

2000

21402280

70280802702807027080
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کدام گزینه در ارتباط با بازیگران و فعاالن عرصه ي اقتصاد صحیح است؟  103

افراد، خانواده ها یا شرکت ها، انواع مؤسسات انتفاعی یا غیرانتفاعی، خیریه ها و... در تولید محصوالت و یا مصرف آن ها و مبادله با یکدیگر نقش ایفا می کنند. این ها «بازیگران
کالن» اقتصاد هستند.

سازمان هاي اقتصادي بین المللی و جهانی یا منطقه اي براي ایجاد نظم و انضباط و نظارت بر عملکرد اقتصاد یا تأمین برخی نیازهاي عمومی فعالیت می کنند.

با کمک بازیگران کالن، روابط اقتصادي بین کشورها رونق می گیرد و حقوق همه ي طرف هاي درگیر در تجارت جهانی حفظ می شود.

براي اقتصاددانان مهم است چه در عرصۀ داخلی و چه در عرصۀ خارجی، توانایی و قابلیت هاي بازیگران به خوبی رشد کرده و فعالیت هاي یکدیگر را خنثی نکنند و مثل یک
گروه موفق عمل کنند.

با توجه به اطالعات زیر:   104

میلیارد ریال  مجموع مواد غذایی و ماشین آالت و پوشاك برابر 

خدمات آموزشی و پزشکی برابر  میلیارد ریال 

ارزش تولید افراد مقیم خارجی  میلیارد ریال 

کاالي واسطه اي  میلیارد ریال 

ارزش تولید خارجیان مقیم کشور  میلیارد ریال 

هزینه استهالك  میلیارد ریال 
تولید خاص داخلی و تولید خالص ملی را محاسبه کنید؟

500

250

150

100

180

70

830 − 860860 − 830380 − 680680 − 380

کدام گزینه بیانگر پاسخ درست و کامل دوسؤال زیر است؟   105
الف) کدام مورد از نتایج کمال جو بودن انسان نیست؟ 

ب) شیب منحنی عرضه نشان دهندة « .................. » است و چنانچه شیب منحنی عرضۀ تولید کنند ه اي « .................. » باشد، اصطالحًا می گوییم کشش
قیمتی عرضه « .................. » است.

الف) با برآورده شدن پاره اي از نیازهایش، احساس بی نیازي به او دست نمی دهد. ب) درجۀ حساسیت میزان قیمت نسبت به مقدار تولید - بیشتر - زیاد

الف) با برآورده شدن تعدادي از نیازهایش، نیازهاي تازه اي در او شکل می گیرد. ب) میزان حساسیت میزان عرضه نسبت به قیمت - کمتر - پایین 

الف) به دنبال احساس نیاز تصمیم می گیرد که آن نیاز را برطرف سازد و بعد از رفع نیاز احساس رضایت می کند. ب) درجۀ حساسیت تولیدکننده نسبت به قیمت - بیشتر -
پایین

الف) اگر در رفع نیازهاي طبیعی خود مراتب نیازها را به خوبی طی نکند، به خلق نیازهاي کاذب براي خود اقدام می کند. ب) میزان حساسیت تولید کنندة نسبت به میزان تولید -
کمتر - زیاد

کدام گزینه به ترتیب پاسخ صحیح پرسش هاي زیر است؟   106
الف) وظایف دولت به عنوان بازیگر کالن در عرصۀ اقتصاد چیست؟ 

ب) به چه علت کشورها در مبادالت مختلف تجاري خود به سازمان اقتصادي بین المللی و جهانی یا منطقه اي نیازمندند؟ 
ج) «مصرف شدن خدمات یک کاال در طول زمان» و «داشتن مفهومی اقتصادي و متفاوت بودن مصرف این کاال از فردي به فرد دیگر یا از زمانی به زمان

دیگر». به ترتیب بیانگر کدام نوع از کاالها است؟

الف) نقش داشتن در تولید، مصرف یا مبادلۀ محصوالت، ب) ملزم کردن تولیدکنندگان در کشورهاي مخلتف به رعایت بعضی قوانین و ضوابط، ج) کاالي سرمایه اي ، کاالي
ضروري و تجملی

الف) نقش داشتن در تولید، مصرف یا مبادلۀ محصوالت، ب) رونق گرفتن روابط اقتصادي بین کشورها، ج) کاالي واسطه اي، کاالي سرمایه اي

الف) ایجاد نظم و انضباط و نظارت بر عملکرد اقتصاد، ب) حفظ شدن حقوق همۀ طرف هاي درگیر در تجارت جهانی، ج) کاالي مصرفی، کاالي مصرفی

الف) تأمین برخی از نیازهاي عمومی مثل دفاع نظامی، ب) حفظ شدن همۀ طرف هاي درگیر در تجارت جهانی، ج) کاالي بادوام، کاالي ضروري و تجملی
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، سال دوم:  و سال سوم:  هزار میلیارد ریال بوده است، با میزان تولید کل کشوري در سه سال متوالی به ترتیب سال اول:   107

،  و  تغییر یافته است، گزینش سال اول به عنوان سال پایه، میزان تولید کل در سه سال مورد نظر برحسب قیمت هاي سال پایه به 
براساس این محسبات به ترتیب از راست به چپ:  

الف) کدام اعداد مربوط به پدیدة تورم در سال دوم و سال سوم در این جامعه است؟ 
ب) افزایش قیمت ها در سال دوم و سال سوم، کدام است؟  

ج) افزایش قیمت ها در سال دوم و سال سوم کدام است؟

الف)  ب)  ج)  الف)  ب)  ج) 

الف)  ب)  ج)  الف)  ب)  ج) 

150017001875

150016501710

165 − 50210 − 150165 − 50165 − 50150 − 210165 − 50

50 − 165210 − 15050 − 16550 − 165150 − 21050 − 165

به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.   108
الف) "رضایت محدود بودن منابع و امکانات و قابلیت مصارف متعدد و استفاده با روش هاي مختلف از منابع" چه نامیده می شود؟ 

ب) انسان در کدام یک از موارد «روش انتخاب» و «تشخیص دقیق منافع و هزینه ها» هیچ گاه اشتباه نمی کند؟ 
پ) هدف از علم اقتصاد چیست؟

الف) محدود بودن منابع و امکانات ب) روش انتخاب پ) راهنمایی انسان براي انتخاب بهترین روش استفاده از منابع

الف) کمیابی ب) تشخیص دقیق منافع و هزینه ها پ) ایجاد رابطه بین عوامل تولید و منابع محدود نیازهاي نامحدود انسان

الف) محدود بودن منابع و امکانات ب) تشخیص دقیق منافع و هزینه ها پ) ایجاد رابطه بین عوامل تولید محدود و نیازهاي محدود انسان

الف) کمیابی ب) روش انتخاب پ) راهنمایی انسان براي انتخاب بهترین روش استفاده از منابع

اگر قیمت آرد جهت درست کردن خمیر نان افزایش چشم گیري داشته باشد، در جدول زیر مقادیر عرضه و تقاضا در نقاط   و  به ترتیب از  109
راست به چپ چه عددهایی می تواند باشد؟

 قیمت مقدار تقاضا  قیمت مقدار عرضه 

    

    

xy

500200500200

x300y300

450 − 700700 − 450300 − 600600 − 300
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00
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(قیمت(لایر

قدار عرضھ و تقاضا(کیلو
 

به ترتیب پاسخ صحیح سواالت زیر کدام گزینه می باشد؟   110
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
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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 کدام گزینه، به الگوي هجایی واژگان زیر اشاره شده است؟   112
«مردي»، «کتاب»، «ابر»، «سایه»

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

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

U−− − U−UU−−−− − UU−−−

−−U − UU−U−U−U − U−−U−

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

واحد وزن در شعر فارسی چیست؟  114

هجا واج مصراع بیت

خط نوشتاري کدام مصراع نادرست است؟  115

غم عشق تو از غم ها نجاتست  َغ / ِم / عش / ِق / ُت / از / غم / ها / ِن / جا / َتست

در همه عالم وفاداري کجاست  َدر / َه / ِم / عا / لم / َو / فا / دا / ري / ُك / جاست

پایم از عشق تو در سنگ آمدست  پا / َیم / از / عش / ِق / تو / َدر / َسن / گا / َم / َدست

ُحسن را از وفا چه آزارست  ُحسن / را / از / َو / فا / ِچ / آ / زا / َرست

←

←

←

←

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 مصراع «ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم» چند هجاي کوتاه دیده می  شود؟  117

هفت چهار شش پنج

قافیه در کدام بیت «یک گروه قیدي» است؟  118

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  

کدام بیت «ذوقافیتین» است؟  119

 زار می نالید و برمی کوفت سر   کودکی در پیش تابوت پدر 

 فعل ها و مکرها آموخته   حیله آموزان جگرها سوخته 

 پیش از این از شمس تبریزي مگوي   فتنه و آشوب و خون ریزي مجوي 

 خوابناکی هرزه گفت و باز خفت   این سخن نه هم ز درد و سوز گفت 

در بیت «می رود هر روز در حجره برین/تا ببیند چارقی با پوستین» چند هجاي کوتاه وجود دارد؟  120

هفت شش پنج چهار
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کدام بیت از تکرار متناوب (چهار بار) یک پایۀ آوایی ساخته شده است؟  121

 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 در یک وزن سروده شده است؟   122
الف) که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها 

ب) سحرگه رهروي در سرزمینی 
ج) ز عشق نا تمام ما جمال یار مستغنی است  

د) امید هست که منشور عشق بازي من
هـ) که صد بت باشدش در آستینی

د - ج ج - ب الف - ج الف - هـ

 123

» 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؟  124

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 

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  

تقطیع هجایی بیت زیر کدام است؟   126
با پادشه بگوي که روزي مقدر است»    «ما آبروي فقر و قناعت نمی بریم  

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

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

بیت «در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست / مست از می و می خواران از نرگس مستش مست» به ترتیب چند هجاي کوتاه و چند هجاي بلند  127
دارد؟

شش / هجده  شش / بیست  هشت / هجده  هشت / بیست 

تعداد هجاهاي کشیدة ابیات زیر در کدام گزینه آمده است؟   128
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

14

انسانی - 10310

ام اس بوك



در کدام گزینه عالمت هجایی مقابل واژه، نادرست است؟  129

، خوشه  امتداد  عبارت  ، شایسته  ، ابرار  مالزم 

، فروزنده  ، همایش  مجمر  ، مجلس  ، خانقاه  اندازه 

(− − U)(U − −)(U − −)(− − −)(U−)(U − −−)

(U − −)(U − −)(−−)(−−)(− − U)(U − −U)

در کدام بیت واج هاي «ه، و، ي» حداقل یکبار به صورت مصّوت آمده است؟  130

ز دانش دل پیر برنا بود  توانا بود هر که دانا بود 

از هر چه جز این کردم از کرده پشیمانم  خود را به سر کویت بدنام ابد کردم 

اینقدر دانم که در یاد کسی نالید و سوخت  از تب و تاب سپند این بساط آگه نی ام

عبارتی ز لبش هر که در بیان آرد  حالوت سخنش کام جان کند شیرین 

به ترتیب این ویژگی ها به کدام شناخت مربوط است؟   131
- گسترده ترین نوع شناخت اجتماعی 

- عدم برخورد یکسان فرهنگ هاي مختلف با آن 
- به دنبال کشف امور واقعی بودن

علمی – عمومی – عقلی   عمومی – شهودي – علمی علمی – وحیانی – علمی عقلی – علمی – عقلی

به کنش اجتماعی و پیامدهاي آن  .................. می گویند.  132

ساختار اجتماعی  هنجار اجتماعی  پدیدة اجتماعی  ارزش اجتماعی 

کنش اجتماعی  .................. پدیدة اجتماعی است.  133

مشابه خردترین بزرگتر از   برابر

کدام یک از گزینه هاي زیر نادرست می باشد؟  134

عضویت اعضا در بدن براساس آگاهی و اراده است.  عضویت اعضا در بدن انسان تکوینی است. 

نظم در جهان اجتماعی، با اراده و آگاهی انسان تعریف می شود. عضویت در جهان اجتماعی اعتباري است. 

چه تعداد از موارد زیر کنش به حساب نمی آیند؟   135
- بلند شدن قد در سنین بلوغ 

- حس سرگیجه بعد از استفاده از داروهاي توهم زا 
- شکار کردن براي رفع گرسنگی در حیوانات

چهار سه دو یک

کدام یک از گزینه هاي زیر مثالی براي ارزش اجتماعی است؟  136

ناپسندي اسراف و تبذیر  توقف پشت چراغ قرمز 

توجه کردن به صحبت هاي کسی که با ما سخن می گوید 7حضور در مدرسه راس ساعت 

کدام یک از عوامل زیر باعث تبدیل کنش فردي به کنش اجتماعی می شود؟  137

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؟   138

). 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
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به ترتیب کدام یک از گزینه هاي زیر به درستی یا نادرستی عبارات زیر اشاره دارد؟   139
الف) در بسیاري از موارد آدمیان کنش هاي خود را با توجه به پیامدهاي ارادي و غیر ارادي آن انجام می دهند و از انجام برخی کنش ها به دلیل پیامدهاي

نامطلوبشان خودداري می کنند. 
ب) پیامدهاي غیر ارادي کنش انسان قطعی است، یعنی حتمًا انجام می شوند ولی پیامدهایی که به ارادة انسان وابسته است احتمالی است؛ یعنی ممکن است

انجام بشود یا نشود. 
ج) پیامدهاي غیر ارادي کنش انسان، خودشان کنش نیستند که الزم باشد کنشگر آن ها را اراده کند؛ بلکه نتیجۀ طبیعی کنش اند. 

د) برخی کنش ها آثار و پیامدهایی دارند. پیامدهاي کنش انسان به دو  دستۀ ارادي و غیر ارادي تقسیم می شوند.

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

هریک از پدیده ها مربوط به کدام قسمت نمودار است؟   140

- محترم شمردن مقررات اجتماعی 
- حضور در کالس زبان 

- عالقه به موسیقی سنتی 
- هیئت عزاداري ایام محرم  

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

کدام گزینه صحیح نیست؟  141

هر جهان اجتماعی تا زمانی که از طریق مشارکت اجتماعی افراد، پابرجاست، پیامدهاي آن نیز باقی است. 

جهان متجّدد فقط علومی که با روش هاي تجربی به دست می آیند را علم می داند.

تفاوت هایی که مربوط به الیه هاي عمیق جهان اجتماعی می باشد از نوع تفاوت  هایی است که درون یک جهان اجتماعی واحد ُرخ می دهد.

جهان اجتماعی با انتقال فرهنگ خود به نسل هاي بعد تداوم می یابد.

کدام یک از گزینه هاي زیر می تواند نشان  دهندة تأثیرپذیري کنش هاي آدمیان باشد؟  142

جهان اجتماعی  جهان ماوراي طبیعی  جهان اجتماعی  جهان طبیعی 

جهان اجتماعی جهان  ماوراي طبیعی  جهان اجتماعی  جهان طبیعی 

←→

→←

هر یک از مثال هاي زیر 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 معتبري 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 

روشن کردن سیستم تهویۀ هوا در داخل واگن هاي مترو به دلیل کاهش اثرات ویروس کرونا و رعایت پروتکل هاي بهداشتی و فاصله گذاري  144
مناسب بین مردم، سبب کاهش مبتالیان به این ویروس می شود. 

با توجه به متن فوق، کدام یک از فعالیت هاي زیر کنش محسوب نمی شود؟

رعایت پروتکل هاي بهداشتی - کاهش اثرات ویروس کرونا  روشن کردن سیستم تهویۀ هوا - کاهش اثرات ویروس کرونا 

روشن کردن سیستم تهویۀ هوا - کاهش مبتالیان  کاهش اثرات ویروس کرونا - کاهش مبتالیان به این ویروس 
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کدام گزینه مرتبط با عبارت زیر نیست؟   145
"مریم براي اجازه گرفتن از خانم احمدي، دست خود را باال می آورد."

مریم براي خداحافظی کردن از دوستش، بوق می زند. مریم به نشانۀ اعتراض در صحن مجلس می ایستد.

مریم به نشانۀ سکوت، انگشتش را روي بینی اش می گذارد. مریم به قصد تهویۀ هوا، در و پنجرة کالس را باز می گذارد.

هریک از مثال هاي زیربه    ترتیب اشاره به کدام «ویژگی از کنش هاي انسانی» دارد؟   146
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 

کدام گزینه به ترتیب به پیامدهاي غیرارادي هر یک از موارد زیر اشاره دارد؟   147
الف) درس خواندن 

ب) وضو گرفتن 
ج) رعایت حجاب

خرید کتب آموزشی - نماز خواندن - تایید اجتماعی  با سواد شدن - نشاط روح - تایید اجتماعی 

ثبت نام کالس هاي آموزشی - نماز خواندن - آرامش روانی  قبولی در دانشگاه - نشاط روح - آرامش روانی 

پدیده هاي تکوینی چه پدیده هایی هستند؟  148

پدیده هاي که انسان آن ها را ایجاد می کند و به واسطه ي ارتباطی که جهان طبیعی دارند به جهان اجتماعی راه می یابند.

پدیده هایی که انسان آن ها را ایجاد نمی کند ولی به واسطه ي ارتباطی که با زندگی انسان ها دارند به جهان اجتماعی راه می یابند.

پدیده هایی که انسان آن ها را ایجاد نمی کند ولی به واسطه ي عدم ارتباط با زندگی انسان ها به جهان طبیعی راه می یابند.

پدیده هایی که انسان آن ها را ایجاد می کند ولی به واسطه ي ارتباطی که با زندگی انسان ها دارند به جهان اجتماعی راه می یابند.

علت هر یک از پیامدهاي زیر در کدام گزینه آمده است؟   149
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

از نظر صحیح و غلط بودن عبارات زیر را بررسی کنید.   150
- فرهنگ ها و تمدن ها براساس آرمان ها و ارزش هاي خود تحوالتی را دنبال می کنند. 

-فرهنگ ها و تمدن ها سپرهاي یکسانی را در راه تحوالت خودشان دنبال می کنند.

غ - ص ص - ص غ - غ 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

میان دو مفهوم کلی «نماز، واجب» کدام یک از روابط چهارگانه موجود است؟  152

عموم و خصوص من وجه عموم و خصوص مطلق تساوي تباین

153  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؟  154

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

رابطۀ ذهن و زبان و رابطۀ مفهوم و مصداق، به ترتیب همان روابط میان  .................. و .................. است.  155

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؟  156

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

اگر معناي مدنظر ما در داللت، بیرون از معناي لفظ قرار بگیرد، آن گاه  .................. .  157

احتمال خطاي ابهام در عبارات وجود دارد.  آن لفظ مشترك لفظی خواهد بود. 

الزمه ي یک شیء، مورد نظر ما بوده است.  فقط بخشی از معناي لفظ مورد نظر ماست. 

مشخص کنید براي کدام یک از گزینه هاي زیر نیاز به تعریف است؟  158

جزاي عمل در روز آخرت  امروز سه شنبه است. 

محمد می خواهد در رشتۀ حقوق ادامه تحصیل بدهد.  ∘180مجموعه زوایاي مثلث  است. 

تعریف زیر مربوط به کدام گزینه است؟   159
« کاري که براي رسیدن به چیستی یک مفهوم انجام می دهیم. »

استدالل تصدیق تصور تعریف

اگر مثلث را به شکلی محدود به سه ضلع مساوي تعریف کنیم، این تعریف اوًال چه ایرادي دارد و ثانیًا کدام شکل نمایشگر این تعریف است؟  160

نه مانع و نه جامع 

محدود

ضلع مساوی
بھ سھ مثلث

 

مانع و نه جامع 

مثلث

محدود بھ سھ
ضلع مساوی

 

مانع و نه جامع 

مثلث

محدود

ضلع مساوی
بھ سھ

 

جامع و نه مانع 

مثلث

محدود بھ سھ
ضلع مساوی

 

تعریف «عطر به ماده اي خوشبو» و «مربع به شکل چهار ضلعی» و «مسلمانان معتقد به امامان » به ترتیب چه ایرادهاي منطقی دارند؟  161

«جامع و نه مانع» / «مانع و نه جامع»/ «مانع و نه جامع» «مانع و نه جامع»/ «جامع و نه مانع» / «جامع و نه مانع»

«جامع و نه مانع» / «مانع و نه جامع» / «جامع و نه مانع» «جامع و نه مانع» / «جامع و نه مانع» / «مانع و نه جامع»

کدام گزینه شکل صحیح تعاریف مقابل را نشان می دهد؟ «مربع/ شکل چهار ضلعی» و «مسلمان/ معتقدان به امامان»  162

الف ب

ج
د

شکل زیر نسبت میان مصادیق کدام مفاهیم را به درستی نشان می دهد؟  163

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 

کدام تعریف، جامع و مانع نیست؟  164

پرنده: موجودي که در آسمان پرواز می کند.  حیوان: موجود جاندار داراي حواس 

فعل: کلمه اي که انجام کاري یا وقوع حالتی را می رساند. اسب: حیوان چهارپا که علف خوار است. 
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در کدام گزینه ویژگی تعریف هاي زیر به ترتیب و به درستی ذکر شده است؟    165
«انسان حیوانی است که دوستدار علم است و ساعات زیادي را به مطالعه می پردازد»؛ «انسان موجودي است که می تواند راجع به آینده اش فکر کند و

تصمیم عاقالنه بگیرد»؛ «انسان مخلوقی است که به خداوند ایمان دارد و از دستوراتش پیروي می کند.»

نه جامع است نه مانع ــ جامع است ولی مانع نیست ــ هم جامع است هم مانع.  

مانع است ولی جامع نیست ــ هم جامع است هم مانع ــ مانع است ولی جامع نه.  

جامع است ولی مانع نیست ــ مانع است ولی جامع نیست ــ هم جامع است هم مانع.  

هم جامع است هم مانع ــ مانع است ولی جامع نیست ــ نه جامع است نه مانع.  

از طریق .................. به .................. پاسخ می دهیم و .................. در تعریف به کار برده می شود.  166

تعریف - چرایی ها - تصدیق تعریف - چیستی ها - تصدیق استدالل - چیستی ها - تصور  استدالل - چرایی ها - تصور

در کدام گزینه، هر دو عبارت مربوط به یک حیطه از دانش بشري نیستند؟  167

از خانه برون آمد و بازار بیاراست - صحبت اصحاب خوشترست  آن قصر که جمشید در او جام گرفت - چشمی که تو را بیند 

پایم در گلست - زندان چاه بابل  نظر به روي تو حیات بخش است - دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکل است 

آنگاه که درباره چرایی یک مفهوم سوال می شود .................. ؟   168

در پاسخ ما حکم و قضاوت وجود دارد. ناچار به استفاده از تصورات هستیم.

با واقعیت داشتن یا نداشتن آن کاري نداریم. به ثبوت یا سلب چیزي حکم نمی دهیم.

کدام گزبنه دربارة عبارت " منطق، سود و زیان نیست" صحیح است؟  169

منطق علم عملی است که تبحر در آن نیازمند تمرین است. یافته هاي منطقی، قطعی و لزوما سودمند هستند.

منطق با مواد و محتواي علوم کاري ندارد و صورت اندیشه را می سنجد. منطق علم ترازو است و یافته هاي دیگر علوم را می سنجد.

در کدام گزینه حکم و قضاوت وجود ندارد؟  170

نقش تو در کارگاه دیده کشیدم.  اگر طلوع کند طالعم همایون است.  بر آستان تو مشکل توان رسید آري  این سبزه که امروز تماشاگه ماست. 

کدام یک از سؤاالت کلیدي در جغرافیا سؤال با رکن اساسی جغرافیا سرو کار دارد؟  171

چه موقع چرا چه چیز کجا  

کدام مورد به عوامل فرضیه هاي پژوهش گر بستگی ندارد؟  172

عنوان پژوهش سوابق پژوهشی تجربیات میزان دانش

تجزیه و تحلیل اطالعات، نام کدام گام پژوهشی جغرافی دان می باشد؟  173

تدوین فرضیه جمع آوري اطالعات   نتیجه گیري و ارائه پیشنهاد پردازش اطالعات

«خداي نامه» متعلق به کدام سلسله بوده و موضوع خداي نامه ها چه بوده است؟  174

ساسانیان - نگارش وقایع و ضبط سلسله حوادث تاریخی هخامنشیان - نگارش وقایع و ضبط سلسله حوادث تاریخی

ساسانیان - ثبت پیروزي هاي شاهان هخامنشیان - ثبت رویدادهاي مذهبی و دینی

نخستین پرسش هایی که براي تاریخ نگاران مطرح می شود، چیست؟  175

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. 

در یک تقسیم بندي کلی،  گذشتۀ بشر به چه دوره هایی تقسیم می شود؟  176

سنگی – نوسنگی گردآوري خوراك- تولید خوراك پیش از تاریخ – تاریخی قدیم – جدید
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کدام جمله درست است؟  177

در عصر نوسنگی، کشت غالت و رام کردن حیوانات در بیشتر نقاط جهان رواج یافت.

مردان مسئولیت گردآوري دانه ها را به عهده داشتند و کشت دانه توسط آنان شروع شد.

در عصر پارینه سنگی انسان از پشم حیوانات، موفق به تولید پارچه شد.

با ابداع چرخ سفالگري، تولید ظروف فلزي رونق گرفت.

کدام عبارت صحیح نمی باشد؟   178

آنچه فرعون می گفت از زبان یکی از خدایان بود. فرعون از قدرت فوق العاده اي برخوردار بود و اعتبار زیادي در میان مردم داشت.

جانشین فرعون توسط کاهنان انتخاب می شد. فرمان فرعون می بایست بی چون و چرا اجرا شود.

کدام مورد طول جغرافیاي ایران را نشان می دهد و جایگاه ما در کالس درس نشانۀ چه موقعیتی است؟  179

2539446325394463 تا  - موقعیت نسبی  تا  - موقعیت نسبی  تا  - موقعیت مطلق  تا  - موقعیت مطلق 

کدام یک از کارکرد هاي مطالعۀ تاریخ باعث می شود افراد یک جامعه به خودآگاهی و یگانگی بیشتري برسند؟  180

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

ارزش و اهمیت میراث فرهنگی تقویت حس میهن دوستی و هویت ملی

به ترتیب صحیح یا غلط بودن عبارات را بیان کنید.   181
- رویدادها و تحوالت تاریخی صرفًا در نتیجۀ کنش متقابل انسان ها با یکدیگر است. 

- تمدن پیامد کنش هاي فردي و جمعی انسان هاست. 
- پس از هرودت، دیگر نویسندگان رومی و سپس یونانی راه او را ادامه دادند. 

) علم تاریخ متحول شد. - در دورة رنسانس (حدود قرون  تا 

غ / ص / غ / ص ص / ص / ص / غ ص / غ / غ / ص ص / ص / غ / ص

1317

تدوین .................. در زمان ساسانیان نمونه اي از دلبستگی ایرانیان به نگارش وقایع بود و برخی معتقدند که رواج ........... و ...............، تأثیر  182
مهمی بر شکوفایی و گسترش علم تاریخ در یونان باستان داشته است.

بندهش -  فلسفه و منطق زندوهومن یسن – جغرافیا و منطق

مادیان هزار دادستان – جغرافیا و فلسفه خداي¬نامه – ادبیات و فلسفه

در کدام مرحله از مراحل پژوهش در تاریخ هدف پژوهشگر مشخص شده و مانع از بیراهه رفتن وي می شود و سنگ پالرمو که در موزة شهر  183
پالمو ایتالیا نگه داري می شود، یادبود چه چیزي می باشد؟

مرحلۀ دوم - سالنامۀ شاهی که مربوط به پادشاهی کهن مصر است.

مرحلۀ سوم - سنگ نوشته اي که سربازان فرانسوي در زمان اشغال مصر توسط ناپلئون به صورت اتفاقی می یافتند.

مرحلۀ چهارم - سالنامۀ پادشاهی مصر که به خط دموتیک نوشته شده و کهن ترین متن تاریخی جهان است. 

1907مرحلۀ پنجم - سنگ نوشته اي که سربازان فرانسوي در طی جنگ سال  م در مراکش یافتند و با خود فرانسه بردند. 

ساخت ابزارهاي سنگی تیغه دار و ساخت ابزار از استخوان مربوط به کدام دوره است و کدام گزینه از وقایع دوران فراپارنیه سنگی (میان سنگی)  184
است؟

دورة میان سنگی - دورة پارنیه سنگی - ساخت ابزارهاي نوك تیز و خراشنده از سنگ چخماق 

دورة پارنیه سنگی - دورة پارنیه سنگی - ابداع تیر و کمان و ابزارهاي ترکیبی 

دورة میان سنگی - دورة میان سنگی - ساخت اشیاي تزیینی سنگی 

دورة پارنیه سنگی - دورة میان سنگی - گسترش صید آبزیان و پرندگان 
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کدام گزینه بیانگر پاسخ پرسش هاي زیر است؟   185
الف) کدام یک از اقدامات زیر نسبت به آمن هوتب چهارم است؟ 

ب) به زعم برخی باستان شناسان نخستین نوشته هاي جهان متعلق به چه کسانی است؟ 
پ) مردم بین النهرین با چه روش زمین هاي اطراف دجله و فرات را به زیر کشت بردند؟

دستور ساخت اهداف سه گانه - ایالمیان - استفاده از کشت دیم و در مواردي حفر قنات 

ترویج یگانه پرستی - سومریان - حفر آبراه ها و ایجاد آبگیرهاي متعدد 

پرستش خداي خورشید - بابلیان - حفر آبراه ها و ایجاد آبگیرهاي متعدد

تریج خط دموتیک - آشوریان - استفاده از کشت دیم و در مواردي حفر قنات
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