
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انسانی _ 10410

ام اس بوك

در کدام بیت همۀ آرایه هاي «تشبیه، استعاره، جناس» به کار رفته است؟  1

سوداي کج َمپز، که نباشد مجال تو   حافظ در این کمند سِر سرکشان بسی است  

کآشفته گفت باد صبا شرح حال تو   در چین زلفش اي دل مسکین چگونه اي؟

کاین گوشه، نیست در خور خیل خیال تو   صحن سراي دیده بشستم، ولی چه سود؟  

همچو الله، جگرم بی می و خم خانه بسوخت چون پیاله، دلم از توبه که کردم، بشکست  

مفهوم «الصبُر ِمفتاُح الَفَرج» از همۀ ابیات دریافت می شود؛ به جز ..................  2

اجر صبري است که در کلبۀ احزان کردم   اینکه پیرانه سرم صحبت یوسف بنواخت 

که بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند   هاتف آن روز به من مژدة این دولت داد  

صبر ایوب مرا بودي گشتی سپري   با چنین خو که تو داري پسرا گر به مثل  

صبر درویش به که بذل غنی   کز بزرگان شنیده ام بسیار

در گروه کلمات زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟   3
((فضاي نفوس - سف طویل - جلیغه نجات - حسرت نبرم - مظهر فقر - تاثیر گزار - تواضع و غرور - تمثیل وفاداري - غواص دریا ))

دو سه چهار یک

شاعر در بیت زیر بر کدام گزینه تکیه دارد؟    4
به علی شناختم من، به خدا قسم ، خدا را دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین

شناخت خدا از طریق علی (ع) شناخت علی (ع) توسط خدا علی شناسی خداشناسی

در متن «زنگ نقاشی دلخواه و روان بود، خشکی نداشت به جد گرفته نمی شد. خنده در آن روا بود. معلم دور نبود، صورتک به رو نداشت» به کدام  5
مفهوم اشاره نشده است؟

شاداب بودن ریاکار بودن  جّدي نگرفتن صمیمی بودن

در جملۀ «مّدتی بود که پیرمرد افتاده بود»، «افتاده بود» به چه معناست؟  6

پرت شده بود در بستر بیماري بود مرده بود خاکی بود

کدام واژه به معناي «طرح اولیه» است؟  7

نقش اسلیمی گرته بیرنگ

کدام گزینه با بیت زیر قرابت معنایی ندارد؟   8
«گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید    چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها»

 از غایت تلخی اي که در هجران است  شیرینی وصل را نمی دارم دوست

 خاك گله توتیاي چشم گرگ  رنج راحت دان چو شد مطلب بزرگ

 کز عشق بوستان گل و خارش یکی شود  آن را مسلّم است تماشاي نوبهار

 اگر خالف کنم سعدیا به سوي تو باشم  هزار بادیه سهل است با وجود تو رفتن
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با توجه به دو بیت زیر امالي کدام واژه نادرست است؟    9
«وقتی دل سودایی می رفت به بصتان ها 

گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید
بی خویشتنم کردي بوي گل و ریحان ها  

چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها»

حرم سهل بصتان ها سودایی

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  10

این مرد پارسی دست تنگ بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمّتی کند. پی بردیم راه دست خودش هم نیست که ناگهان اطاق از جا کنده شد.

به شّدتی که از روزگار آید نباید نالید و از فضل کردگار نباید نا امید شد. همانا او را تصّور شود که مرا در فضل مرتبه اي است زیادت.

بیت «دل هر ذّره را که بشکافی / آفتابیش در میان بینی» با کدام عبارت قرابت معنایی دارد؟  11

گذشتۀ خویش را با وسواس یک قاضی می کاوند. حق اللّه را خدا می بخشد امّا واي از حقّ النّاس.

دل ها آنچنان صفایی می یابند که وصف آن ناممکن است. اشیا گنجینه هایی از رازهاي خلقت هستند.

واژه هاي «صورتک – مشّوش – خطابه – خیل» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟  12

نقاب – سرگردان – سخنرانان – دسته ماسک – آشفته – سخنرانی – گروه

نقاب – باهوش – سخنرانی – گروه صورت کوچک – پریشان – وعظ – گروه

باتوجه به دو بیت زیر کدام واژه با غلط امالیی نوشته شده است؟   13
 «بر تیر جورتان ز تهّمل سپر کنیم 

اي تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع
 تا سختی کمان شما نیز بگذرد  

این گرگی شبان شما نیز بگذرد»

رمه گرگ طبع تهّمل جورتان

تعداد جمله هاِي کدام بیت، با بیت زیر یکسان است؟   14
کز دست دل اي کاش چنین زار نبودم»   «می رفت فروغی ز سر کویت و می گفت

کنون دانستم و سودي نمی دارد پشیمانی   دال من قدر وصل او ندانستم تو می دانی

پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد   به آنچه می گذرد دل منه که دجله بسی

اي آینه هش دار که صاحب نفسی هست از دیدة دل سوختگان چهره مپوشان  

عشق امّا کی خبر از شنبه و آدینه دارد   بی تو می گویند تعطیل است کار عشق بازي

بارزترین آرایۀ بیت «می آفتاب زرفشان جام بلورش آسمان / مشرق کف ساقیش دان مغرب لب یار آمده» کدام است؟  15

کنایه تشبیه ایهام استعاره

«توجه داشتن» معناي کدام واژه است؟  16

مناعت سعایت رعایت عنایت

«رفتن نه به شتاب و نه نرم» تعریف کدام واژه  است؟  17

پوییدن به تک ایستادن تاختن بر نشستن

در کدام گزینه تمام واژه ها درست معنی شده اند؟  18

(سّکان: دنبالۀ کشتی)، (نسیان: یکی از ماه هاي رومی)، (خور: زمین پست)  (عداوت: دشمنی)، (لئیمی: پستی)، (نقض: شکستن) 

(حضیض: جاي پست در زمین)، (تازي: عرب)، (یارا: کمک)  (فلق: سپیدة صبح)، (سوله: سنگر)، (رمه: گلّه) 

کدام بیت با بیت زیر مفهوم یکسانی دارد؟   19
تا باد بََرد سوي وطن بوي تنم را»   «تابوت مرا جاي بلندي بگذارید  

شده است شام غریبان مرا وطن بی تو تو رفته اي به غریبی و از پریشانی

که الله می دمد از خاك تربت فرهاد ز حسرت لب شیرین هنوز می بینم

که زندة ابد است آدمی که کشتۀ اوست   سفر دراز نباشد به پاي طالب دوست  

غم غربت فراهم کردم و سوي وطن بردم   فراغ خاطر از سیر و سفر ُجستم نشد حاصل  
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در عبارت زیر واژة «زینهار» به کدام معنا آمده است؟   20
«گفت: اگر زینهار دهی با تو راست بگویم»

تنبیه کردن هشدار دادن آگاه کردن امان دادن

، ِاْسَتَمْعُتم» حیح عن مصدر اَألْفعال: «َتقاَتُلوا، َتَشّرْفُتنَّ 21  عّین الصَّ

ل، افتعال َتفاُعل، َتَفعُّ مفاَعَلۀ، َتفاُعل، افتعال   ل، استفعال َتفاُعل، َتَفعُّ ل، استفعال مفاَعَلۀ، َتَفعُّ

22  َعیِّن العبارة الّتی ما جاَء فیها مزیٌد ثالثی:

َفِر إلی َمْشَهِد المقّدسۀ.  ْأُتم َأْنُفَسُکم للسَّ  اِْسَتْقَبْلنا أصدقاؤنا بحفاوٍة.  أنُتم َتهربُوَن من قراءة الّدروس.  أنُتم َتْشَتِغُلوَن بَِأعماٍل صعبٍۀ.  َهیَّ

حیح:  23  َعیَّن الصَّ
َئ صداعی: َوَصَف الطبیب لی هِذِه الحبوب المسموحۀ َحّتی ُتَهدِّ

پزشک به من قرص هاي مجازي را تجویز کرد تا سردردم بهبودي یابد.   پزشک من به من این قرص هاي مجاز را نوشت تا سردرد من آرام شود.  

دکتر براي من این قرص هاي مجاز را تجویز کرد تا سردردم را آرام کند.    دکتر براي من قرص مجاز را تجویز کرده تا سردرد من خوب شود.  

24  َعّین فعًال لیس ماضیًا:

تعلَّما  جی  تخرَّ تکلَّموا  إنفَتحا 

َعیَّن الَخَطأ فی األمر:  25

َتْسَمُع  اِْسَمْع     ُتْدِخُل  اَْدِخْل ُتجاهداِن  جاِهدا    ←←←←ُتْشِرکوَن  اِْشِرکوا  

26  فی أّي الُمنتخُب ما جاء باب التفاُعل؟

 َتواضعوا لَِمن َعلَّم علمًا.  نحُن َتعارْفنا ُزمالَء فی المدرسِۀ.   َتعاَملوا باالنصاِف و العدالِۀ.  ال ُتعاِشروا َمْن یکذُب دائمًا. 

27  عیِّن ماضی و مضارع و أمر علی ترتیب االفعاِل؟

اَْجلُس - اَْجِلْس - َجَلسا جلسنا - اَْجِلُس - اَْجِلسا اَْجِلسوا - َجَلسا - َتْجِلُس َجَلَس - اَْجِلسوا - َیْجِلُس

إقرأ النََّص التالی و أِجْب َعن االسئلۀ: 
«فی ُکّل األّیام نَري أخبار االکتشافات و ُمحاوالت اُالَمم نَْحو حیاة أفضل و مستقبل َاْسَعد ولکن فی تاریخ الشعوب أمثلۀ ِخالف ذلک، َتتَحّدث عن ُاَمٍم ِاْستسَلَمت (تسلیم
م، تقدیس العمل و تشجیع الناس ِالی القیام َقدُّ ر عن قافلۀ التَّ شدند) للّراحۀ َفأْصَبحت لُقمۀ سهلۀ فی فم األقویاء المسّلطین! نَْحُن ِاذا تکاَسْلنا و اشَتَغْلنا بالّلذائذ و الّراحۀ نََتأخَّ

بِاألعمال المفیدة ِمن ثقافتنا التربوّیۀ بحاجۀ ِالی تعلیم الّناس ِمن الطفولۀ!»

28  َعّین عبارة ِمنها فعالن ماضیاِن:

ر عن قافلۀ التقدم.   م اِْسَتْسَلَمت للّراحۀ َفأْصَبحت لقمۀ سهلۀ.   نحن اِذا تکاَسْلنا و اْشَتَغْلنا بالّلذائذ و الّراحۀ نََتأخَّ ث عن اُمَّ  َتَتَحدَّ

م نحو حیاة افضل   .   فی کل یوم نري اخبار اإلکتشافات و محاوالت اُالمَّ   تقدیس العمل و تشجیع الّناس اِلی القیام باألعمال المفیدة عمل ثقافیٌّ

29  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. 

30  َأيُّ ِعباَرٍة الیوَجُد فیها ِفعُل أمٍر؟

 َفاذُکرونی َأْذُکْرَکم َو أْشُکروا لی.  ُأْدُع إلی َسبیل َربَّک بِالِحکَمِۀ.  َو ُأعف َعّنآ و إْغِفْرلَنا َو إْرَحمنا.  لَها ما َکَسَبْت َو َعَلیها ما اکَتَسَبْت. 

31  عیِّن الفعل الّذي لَُه حروٌف زائدٌة أکثر:

َب.  فَل، َفتأدَّ َب الوالُِد الطِّ  َمَنَع الطبیُب الَمریَض َعِن الَعَمِل، فاْمَتَنَع.  أدَّ

اال!  هوا و ال تموتوا ُجه  اِستغَفروا اهللا من ُذنُوبِهم.  َعلِّموا و َتَفقَّ
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ا!»: 32  «علینا أن نحترم األدیاَن اإللهّیۀ و أن نتعایش مع المعتقدین بها تعایشًا ِسلمی

بر ما است به دینهاي خدایی احترام گذاریم و با کسانی که به خدا اعتقاد دارد، با مسالمت زندگی کنیم! 

بر ما است که به ادیان الهی احترام بگذاریم و با معتقدین به آنها زندگی ُمسالمت آمیزي داشته باشیم! 

بر ما واجب است که به ادیان خدایی احترام کنیم و با کسانی که معتقد هستند با مسالمت زندگی کنیم! 

بر ما الزم است دینهاي الهی را محترم شمرده با معتقدان به آن زندگی سالمی را داشته باشیم! 

33  کم فعًال مجردًا فی الجملۀ التالیۀ؟   
(اذا کان اثناّن یتناجیاِن فال َتْدُخل بینهما و ال َتذُکر عیوب الناس فقْد یکون َمن أحسُن مّنا.)

 ( اربعۀ (  ( ثالثۀ (  ( خمسۀ (  ( 6534سّتۀ (

ْمَن) 34  عّین الصحیح عن أبواب االفعال التالیۀ: (ُتکّرمین - ُتْکرماِن - تکرَّ

تفعُّل - ثالثی مجرد - تفعیل   ل   تفعیل - افعال - تفعُّ ل   ل - افعال - تفعُّ تفعُّ أفعال - ثالثی مجرد - تفعیل  

ِانتخب جوابًا لیس فیه فعل له حرف أم حروف زائدة:  35

النساء المؤمنات سافرن إلی مشهد المقدسۀ!   هؤالء َوَجدوا الّسعادة فی ُمساَعَدة اآلخرین!  

یا بنتی العزیزة! اَنِفقی بما عندك إلی الفقراء!   اُحّب المعّلمین الّذین ینفعون الّناس بَاعمالهم!  

عین خبر من نوع الجملۀ الفعلیۀ:  36

هم مشغولون بمطالعۀ الدروس فی المدرسۀ!   أحّب عباداهللا أنفعهم لعباده!  

والدنا أوصانا بالصالحات فی حیاتنا!   تلک األماکن التاریخیۀ لمشاهدة الّسیاح!  

عین العبارة الّتی جاءت فیها أفعال مزیدة أکثر:  37

اُخُرجی من البیت قبل الظهر نََتعارف فی نهایۀ الشارع!   لقد أنزلنا إلیکم کتابًا فیه ذکرکم أفال َتعقلون!  

ما آمنت َقبلهم من قریۀ أهلکناها أفهم ُیؤمنون!   یا ِإخوتی إجلسن علی تلک الکراسی اِسمعَن أصوات الطیور!  

عّین عبارة جاَء فیها فعل بزیادة حرفیِن:  38

نَْستغِفُراهللا فی لیالی شهِر رمضاَن و نَتوُب ِإلیه.   َأُتشاِهدوَن فی الّصحراء َأشجاراً صغیرًة َتْنمو بِماٍء قلیٍل؟  

َأْسَتِمُع ِإلَی ُمحاضرِة ُأستاذِة الجامعِۀ بدقٍّۀ.   یا رجاُل َأُتْنِفقوَن َأموالکم فی سبیل اِهللا هذِه اَألّیام؟ 

ما هو الخطأ حول األفعال التالیۀ:  39

ْمَن الدروَس فی المدرسِۀ.   َأنتنَّ َتَعلَّ َأنتما َتکاَتَبتا فی القریِۀ.   ْمَن فی الّصفوف.   ُهنَّ َتَعلَّ هم َتکاَتبوا فی المدرسِۀ.  

عّین الفعل الّذي له حروف زائدة أکثر:  40

أنتم َتْسَتِمعوَن کالم الکباِر بدقٍّۀ.   ِإْنَقَطعِت اَألشجاُر فی الحدیقِۀ الکبیرة أمس.  

المؤمناُت الصالحاُت ال َیَتجادْلَن حول الموضوعات الُمختلفِۀ.   َأْستقِبُل أصدقائی فی محّطۀ القطار هذا الیوَم.  

عبارت: «چرا علیه ما شهادت می دهید؟» از زبان .................. به  .................. است و این موضوع اشاره به مرحلۀ .................. قیامت دارد.  41

کافران – اعضاي بدن خود – اول بدکاران – اعضاي بدن خود – دوم کافران – فرشتگان الهی – اول بدکاران – فرشتگان الهی – دوم

آتش جهنم حاصل .................. انسان هاست و براي همین، از درون جان  آن ها شعله می کشد و آن چه انسان با خود به قیامت می برد ..................  42
است که اکنون در این دنیا قابل مشاهده نیست.

عقیده – ظاهر عمل عمل – ظاهر عمل عقیده – باطن عمل عمل – باطن عمل

قرآن کریم .................. را به عنوان نیکوترین اسوه معرفی کرده و اسوه قراردادن به این معنی است که .................. .  43

پیامبر (ص) – خود را به راه و روش آنان نزدیک تر کنیم. حضرت یوسف (ع) – عین او باشیم و در همان حد عمل کنیم. 

پیامبر(ص) – عین او باشیم و در همان حد عمل کنیم.  حضرت یوسف (ع) – خود را به راه و روش آنان نزدیک تر کنیم.
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مطابق فرمایش رسول خدا (ص) براي انسان ناچار همنشینی خواهد بود که تا .................. هرگز از او جدا نمی گردد؛ اگر این همنشین نیک باشد،  44
موجب .................. خواهد بود و در غیر این صورت، موجب .................. می شود.

رستاخیز – رحمت – عذاب برزخ – رحمت – عذاب رستاخیز – انس – وحشت برزخ – انس – وحشت

ر» کدام مفهوم مستفاد می شود؟ (با تغییر) م و اخَّ از تدبّر در آیۀ شریفۀ «ینبَّؤا االنسان َیومئٍذ بما َقدَّ  45

آثار رفتارها، قبل از تکلیف و بعد از تکلیف، مضبوط می گردد. آثار ما تقّدم و ماتأّخر رفتار انسان ها در برزخ ثبت می گردد.

آثار ما تقّدم و ما تأّخر رفتار انسان ها در قیامت ثبت می گردد. با مرگ انسان، اعمال نیک و بد آن افزوده و یا کاسته می شود.

با چه چیزي تحولی عظیم در آسمان ها و زمین رخ می دهد و وضع کنونی تغییر می کند؟ (با تغییر)  46

کنار رفتن پرده از حقایق عالم  شنیده شدن صدایی مهیب  برپایی دادگاه عدل الهی تغییر در زمین و آسمان ها

با آماده شدن صحنۀ قیامت، چه چیزي از انسان ها در ترازوي عدل الهی سنجیده می شود؟ (با تغییر)  47

علم، ادب و اخالق  جسم، روح و نفس  عقل، اراده و احساس  اعمال، افکار و نیت ها

بدکاران در .................. سوگند دروغ می خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. در این حال، خداوند بر دهان آن ها مهر خاموشی می زند و  48
..................

قیامت – اعضاء و جوارح آن ها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه آن ها شهادت می دهند.

برزخ – اعضاء و جوارح آن ها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه صاحب خود شهادت می دهند.

برزخ – فرشتگانی که در طول زندگی انسان ها همواره مراقب آن ها بوده، تمامی اعمال آن ها را ثبت و ضبط کرده اند.

قیامت – فرشتگانی که در طول زندگی انسان ها همواره مراقب آن ها بوده، تمامی اعمال آن ها را ثبت و ضبط کرده اند.

آماده شدن انسان ها براي دریافت پاداش و کیفر اعمالشان ، در ابتدا با کدام واقعه همراه است ؟  49

برپایی دادگاه عدل الهی دادن نامۀ اعمال                                     

کنار رفتن پرده از حقایق عالم زنده شدن همۀ انسان ها

 50
دربارة عالم برزخ چند مورد صحیح است؟

الف) فرشتگان حقیقت وجود انسان که همان نفس و روح و جسم است را توّفی می کنند.
ب) در این عالم انسان با فرشتگان گفت وگو می کند ولی پاسخشان را نمی شنود.

ج) ارتباط انسان در عالم برزخ با دنیا ،پس از مرگ نیز همچنان برقرار است.
د) پروندة اعمال برخی از اعمال انسان پس از مرگ بسته نمی شود و همچنان گشوده است.

1234

 51
صدیقان با چه کسانی از یک در، وارد بهشت موعود می گردند و باالترین نعمت بهشت کدام است؟

شهیدان ــ مقام خشنودي الهی پیامبران ــ مقام خشنودي الهی شهیدان ــ فردوس موعود و برین پیامبران ــ فردوس موعود و برین

با توجه به معارف اسالمی ،"پیمان با خدا براي رضاي او" و "ارزیابی کارها در پایان روز" به ترتیب مربوط به کدام یک از راه هاي ثابت قدم ماندن  52
در مسیر بندگی خدا است؟

تصمیم و عزم براي حرکت - محاسبه عهد بستن با خدا - محاسبه عهد بستن با خدا - مراقبت تصمیم و عزم براي حرکت - مراقبت 

هر یک از موارد : «امکان تغییر رابطه» و «تناسب میان جرم و کیفر» و «هماهنگی و تنظیم برنامۀ زندگی» به ترتیب،  مربوط به کدام یک از روابط  53
میان عمل و پاداش و کیفر است؟

قراردادي – نتیجۀ طبیعی – قراردادي قراردادي – قراردادي – نتیجۀ طبیعی

نتیجۀ طبیعی – تجّسم خود عمل – نتیجۀ طبیعی نتیجۀ طبیعی – تجّسم خود عمل – قراردادي
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ظرف تحقق آیۀ شریفۀ :« ینبوا االنسان یومئذ بما قدم و آخر » چیست و آثار ماتقدم چگونه اعمالی هستند؟  54

برزخ - اعمالی که محدود به دوران زندگی انسان است و با مرگ پرونده اش بسته می شود.

رستاخیز - اعمالی که محدود به دوران زندگی انسان است و با مرگ پرونده اش بسته می شود.

برزخ - اعمالی که آثارش حتی بعد از حیات انسان باقی می ماند.

رستاخیز - اعمالی که آثارش حتی بعد از حیات انسان باقی می ماند.

بیان پیامبران اسالم صلی اهللا علیه و آله دربارة انتخاب هم نشین انسان در قیامت، در صورت نیک بودن و عکس آن باعث چه چیزي می گردد؟  55

گرامی داشتن - گرفتاري در حوادث  گرامی داشتن - موجب وحشت  مایۀ انس - موجب وحشت  مایۀ انس - گرفتاري در حوادث 

با تدبر در کالم امام کاظم (ع)، ایشان ضرورت کدام یک از اقدامات در مسیر برنامه ریزي جهت رسیدن به هدف را تبیین می کنند؟  56

مراقبت محاسبه و ارزیابی عهد و پیمان تصمیم و عزم براي حرکت

کدام عناوین، با عبارت هاي مربوط به خود مناسبت دارند؟   57

الف) هدف از خلقت انسان  تقرب الهی 

ب) تصمیم و عزم براي حرکت  دومین گام در مسیر قرب الهی 

ج) عزم قوي  تسهیل در رسیدن به هدف 

د) گذشت ایام  عدم موفقیت

ب - د ب - ج الف - د الف - ج

←

←

←

←

امیرالمومنین علی (ع) قناعت پیشگی خود را چگونه توصیف می کند؟ چه راهکاري جهت نصرت و یاري خود از سوي مردم تبیین می فرمایند؟  58

اکتفا به دو لباس کهنه و دو قرص نان - با پرهیزکاري و قناعت پیشگی

اکتفا به دو لباس کهنه و دو قرص نان - تقوا و مجاهده در راه خدا، عفت و درستکاري

گشودن گره از کار فروبستۀ مؤمن با قناعت خود - با پرهیزکاري و قناعت پیشگی

گشودن گره از کار فروبستۀ مؤمن با قناعت خود - تقوا و مجاهده در راه خدا، عفت و درستکاري

صدیقان با چه کسانی وارد بهشت می شوند؟ ترنم اهل بهشت چیست؟  59

شهیدان - سپاس خداي را که حزن و اندوه را از آنان زدوده است. پیامبران - سپاس خداي را که حزن و اندوه را از آنان زدوده است. 

پیامبران - خدایا تو پاك و منزهی.  شهیدان - خدایا تو پاك و منزهی. 

عبارت قرآنی «خدا را سپاس می گویند که حزن و اندوه را از آنان زدوده و از رنج و درماندگی دور کرده است.» مربوط به کدام عالم است و  60
دارالسالم به چه معناست؟

برزخ - هیچ نقصانی، غصه اي، ترسی و هیچ ناراحتی در آنجا نیست. قیامت - هیچ نقصانی، غصه اي، ترسی و هیچ ناراحتی در آنجا نیست.

برزخ - پس از حسابرسی، نیکوکاران و رستگاران به سوي آن می روند. قیامت - پس از حسابرسی، نیکوکاران و رستگاران به سوي آن می روند.

61  The body has ..................  defense mechanisms to protect it from disease.

actual   natural  harmful careful

62  Planets are really amazing but not so much .................. . They are different in many ways.

interesting  delicious   alike strange

63  The  ..................  pumps the red liquid around the body to keep us alive.

human body oxygen    brain heart

64  Ramin and Hassan are good at football, but Reza is ..................  .

best  the better the best good

65  Which word is different from the other ones ?

fight attack defend wooden
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66  The Lut Desert in Iran is  .................. place in the world as of 2005.

hottest   the hottest hotter the hotter 

67  This book has 300 pages. That book has 300 pages. This book has  .................. that one.

more pages many pages  as many pages as more pages than

68  A tiger is  .................. than a cat.

more strong strongest the strongest   stronger

69  These flowers are beautiful but those flowers are  .................. beautiful.

as much as  most more very

70  His first book was good, but this one is  .................. better.

also ever even often

71  
Neptune is .................. planet to the sun in the solar system.

farther the farthest farther than as far as

72  Mr. and Mrs. Murphy have got four daughters. .................. is fourteen.

The oldest Older Older than Old

73  He insisted on .................. his operation in graphic detail while we were eating lunch.

describing ordering comparing increasing 

74  Look .................. today is! Let's take a lot of pictures!

how strange how sad how beautiful what nice 

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

boring dark useful large

76  Before it went .................. my father took Cousin Patrick on a tour of the garden.

dark great strange long

77  Mr. Anderson is a .................. English teacher than Mr. Robert.

good better than best better

78  I turned off the television because the show was .................. .

as boring as the most boring very boring more boring

79  Which of these four people is .................. writer?

better the best good as good as

80  The Fire Chief .................. his team and said that they had done everything possible to save the
girl's life.

defended consumed warned transmitted

، مقدار  چه قدر است؟ اگر  و    81f(x) = |3x − 5|g(x) = x + 2
1
2

− −−−−−

√f( ) + g( )
1
2

1
2

2345

اگر  باشد،  کدام است؟  82f(x) = − 6x + 10x2
− −−−−−−−−−−

√f(3 + 2 )6√

452 + 6√6
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اگر   یکی از جواب هاي معادله   باشد، جواب دیگر معادله کدام است؟  83

جواب دیگري ندارد. 

x = 1+ =
ax − 1
x − 2

x + 3
x

−3
x(x − 2)

2−13

اگر تابع  در دامنۀ اعداد حقیقی تعریف شده باشد، حاصل  کدام است؟  84

صفر 

f(x) =
− 1x3

2
f(0)

f(1) − 2f(−1)

−
1
4

4−4

کدام یک از روابط زیر در مجموعۀ اعداد حقیقی یک تابع است؟  85

|y| = 2x + 5= 3x − 1y
4y = ± + 5x−−√y = 2x − 1

اگر نمودار تابع  به صورت زیر باشد،  کدام است؟  86

صفر 

y = f(x)f(−1)

21−2

تابع  مفروض است. مقدار  کدام است؟  87f(x − 1) = − 3xx2f(−2)

43−210

اگر تابع  باشد،  کدام است؟  88f(x) = + |x|2x + 5
− −−−−−

√f(2) + f(−2)

98710

در تابع  مقدار  برابر کدام است؟  89f(x) =
x−−√

x + 1
f(4) − f(9)

−0٫2−0٫10٫10٫2

اگر رابطۀ  معرف یک تابع باشد. مقدار  کدام است؟  90f = {(1, 2), (1, a), (2, 4), (a, b + 1)}b

347−2

کدام یک از روابط زیر تابع است؟  91

= {(1, 2), (2, 6), (1, 5)}f1= {(1, 3), (5, 6), (1, )}f2 9√

= {(5, 4), ( , 7), (2, 3)}f3 25
−−

√= {(1, 2), (7, 8), (1, 3)}f4

تابع  به ازاي چه مقادیري تعریف شده است؟  92f(x) = x − 9
− −−−−

√

x > 9x < 9x ≤ 9x ≥ 9

نمودار تابع خطی  ازنقطۀ  عبور کرده و محور  ها را در نقطه اي به طول  قطع می کند. مقدار   93
کدام است؟

 

f(x) = (3k − 1)x + b(3, −2)x53k + b

3−2−3 7

مجموع دو عدد که معکوس یکدیگرند برابر  است، عدد کوچک تر کدام است؟  9425
12

4
3

8
3

3
4

3
7

 

نمودار تابع را ضابطه هاي سهمی  و خط راست  در صفحۀ مختصات مطابق شکل زیر داده شده است. مجموع جواب هاي  95

معادلۀ  کدام است؟

y = f(x)y = g(x)

f(x) = (x)g2

−2−
1
2

1
2

2

سهم استفاده از«کدام وسیله ي پرداخت» با«میزان پیشرفت اقتصادي یک کشور» رابطه ي مستقیم دارد؟  96

دالر چک اسکناس سفته
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«بانک ها»   چگونه به خلق پول جدید در «اقتصاد جامعه» اقدام می کنند و نام آن «پول» چیست؟  97

وقتی مردم پول هاي خود را نزد بانک ها «پس انداز» می کنند - پول تحریري

با وام دادن بخشی از پول هایی که متعلّق به دیگران ولی نزد آنان است - پول ثبتی

زمانی که «بانک مرکزي» از محّل سپرده هاي قانونی خود به دولت وام می دهد - پول ثبتی

زمانی که بخشی از سپرده هاي مردم در نزد بانک ها در «بانک مرکزي» به ودیعه گذارده می شود - پول تحریري

طریق «مستقیم» کسب درآمد براي بانک ها کدام است؟  98

از طریق استفاده از «عقود اسالمی» مجاز اعطاي «تسهیالت مالی» به اشخاص

با دادن وام از سپرده هاي دیداري و غیر دیداري مردم به سایر افراد سرمایه گذاري در طرح هاي تولیدي و عمرانی

در رابطه با نتایج و آثار «بورس» بر فعالیت هاي «اقتصادي جامعه»، کدام عبارت نادرست است؟  99

سرمایه هاي الزم را براي اجراي پروژه هاي دولتی و خصوصی فراهم می آورد.

با قیمت گذاري سهام و اوراق بهادار تا حدودي از نوسان شدید قیمت ها، جلوگیري می کند.

از طریق جذب و به کار انداختن «سرمایه هاي جاري»، حجم سرمایه گذاري را در جامعه باال می برد.

با تشویق مردم به «پس انداز» و به کارگیري پس اندازها در فعالیت هاي مفید اقتصادي در کاهش «نرخ تورم» مؤثر است.

اوراق مشارکت به چه منظوري منتشر می شود؟  100

تأمین اعتبار طرح هاي عمرانی کشور تأمین اعتبار براي صنایع سنگین کاهش نقدینگی بخش خصوصی تأمین مالی شرکت هاي خصوصی

همۀ گزینه ها به استثناي گزینۀ « .................. » در ارتباط با «شاخص توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی» در تعدادي از کشورهاي جهان، درست  101
است.

«امید به زندگی در بدو تولّد» در  کشور «توسعه یافته» بیش از « سال» است.

«نرخ بی سوادي بزرگساالن» در  کشور «توسعه یافته» به طور متوسط کم تر از « درصد» است.

«نرخ بی سوادي بزرگساالن» در  کشور «در حال توسعه» با پایین ترین سطح «درآمد سرانه» به طور متوسط بیش از « درصد» است.

«نرخ مرگ و میر نوزادان» در  کشور «در حال توسعه» با پایین ترین سطح «درآمد سرانه» بیش از  نفر در  نفر است.

2278

225

5035

501001000

کدام «گزینه» پاسخ درست سواالت زیر است؟   102
الف) «..................» قراردادي است که در آن یکی از طرفین قرارداد «در اینجا بانک» مقدار معینی از مال خود را در زمان حال به دیگري «در این جا

مشتري بانک» واگذار می کند و در مقابل قرض گیرنده متعهد می شود که عین مال یا قیمت آن را در زمان معین باز پس دهد. 
ب) «..................» طبق این قرارداد، بانک زمین مشخصی را براي مدت معین در اختیار طرف دیگر قرار می دهد تا در آن کشاورزي کند. در نهایت، سود

حاصل بین دو طرف تقسیم می شود. 
ج) «..................» قراردادي بازرگانی است که به موجب آن دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی «از جمله بانک» سرمایه ي نقدي یا جنسی خود را به شکل

«مشاع» و به منظور ایجاد «سود» درهم می آمیزند. 
د) «..................» بانک، محصوالت تولیدي آینده ي بنگاه ها را «پیش خرید» می کند.

الف) جعاله    ب) مزارعه    ج) مشارکت حقوقی    د) معامالت سلم الف) جعاله    ب) مساقات     ج) مشارکت مدنی    د) معامالت سلف

الف) قرض الحسنه    ب) مساقات    ج) مشارکت حقوقی    د) معامالت سلم الف) قرض الحسنه    ب) مزارعه    ج) مشارکت مدنی    د) معامالت سلف

طریق «مستقیم» کسب درآمد براي بانک ها کدام است؟  103

اعطاي تهسیالت مالی از طریق عقود: مشارکت مدنی و جعاله  سرمایه گذاري در «طرح هاي تولیدي و عمرانی» 

اعطاي تهسیالت مالی از طریق عقود: مشارکت حقوقی و اجاره به شرط تملیک  اعطاي تهسیالت مالی از طریق عقود: مضاربه و معامالت سلف
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ھفده ھزار تومان

خانھ پیکان

موتورسیکلت

دوچرخھ
یک حلقھ

ستیک
ماشین

سال

1342 سال
1350

1360سال
سال

1370
سال

13801390 سال

ھزینھ ی پنچرگیری

باتوجه به نمودار تصویري روبه رو در رابطه با قدرت خرید پول:   104
الف) نتیجۀ کاهش قدرت خرید پول، کدام است؟ 

ب) پول در مقابل چه چیزي ارزش خود را حفظ نکرده است؟ 
ج) یکی از دالیل مهم کاهش قدرت خرید پول جامعه چیست؟ 

د) رابطۀ پول با چه چیزي یک رابطۀ غیرمستقیم است؟ 
هـ) چرا گفته می شود قدرت خرید پول دستخوش تغییر است؟ 

و) قدرت خرید پول جامعه وابسته به چیست؟

الف) تورم ب) افزایش نقدینگی ج) حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه د) حجم پول در گردش هـ) چون ارزش پول متناسب با رونق و شکوفایی اقتصادي، افزایش هماهنگ
نداشته است. و) قدرت موازنۀ پرداخت هاي خارجی آن است. 

الف) تورم رکودي ب) افزایش نقدینگی ج) نابرابري عرضه و تقاضاي کل جامعه د) سطح عمومی قیمت ها هـ) چون ارزش پول متناسب با رونق و شکوفایی اقتصادي افزایش
هماهنگ نداشته است. و) سطح عمومی قیمت ها 

الف) تورم رکودي ب) سطح عمومی قیمت ها ج) نابرابري عرضه و تقاضاي کل جامعه د) حجم پول در گردش هـ) چون یک واحد پول نتوانسته ارزش خود را در طول زمان حفظ
کند و) قدرت موازنۀ پرداخت هاي خارجی آن است. 

الف) تورم ب) سطح عمومی قیمت ها ج) حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه د) سطح عمومی قیمت ها هـ) چون یک واحد پول نتوانسته ارزش خود را در طول زمان حفظ کند.
و) سطح عمومی قیمت ها 

بورس چگونه در کاهش نرخ تورم تأثیر می گذارد؟  105

با تنظیم معامالت بازار سرمایه  با بررسی و شفاف سازي اطالعات مالی شرکت ها

با تأمین سرمایۀ شرکت هاي سهامی  با تشویق مردم به پس انداز و به کارگیري آن ها در فعالیت هاي مفید اقتصادي 

کدام کشور باوجود درآمد سرانۀ پایین، شاخص هاي توسعه خود را تاحدود زیاد بهبود بخشیده است.   106

چین ایران نروژ موزامبیک

در تهاتر ، مشکل دوم   ..................  بود.  107

انجام ده ها مبادله براي رسیدن به خواستۀ خود   حفظ ارزش و انتقال آن به آینده  

یافتن فردي که کاالي مورد نیاز ما را داشته و حاضر به مبادله باشد.   تعیین و محاسبه قیمت ها و تبدیل آنها به یکدیگر  

ایدة سپردن نشر پول به بانک مرکزي از کجا شکل گرفت؟  108

تبدیل شدن طال و نقره به عاملی براي پیشرفت اقتصادي و تجاري  تعداد کم انواع رسیدها که اعتبارسنجی آنها را براي مردم سخت کرده بود. 

بی مباالتی و سؤاستفاده برخی از صرافان از اعتماد مردم   ورود دولت ها و به عهده گرفتن چاپ و انتشار اسکناس 

هریک از عبارات زیر به کدام وظایف پول اشاره دارند؟   109
الف) بعضی نیازها هر روزه و بعضی در طول زمان پیش می آید و فرد همواره باید مقداري پول را براي رفع نیازهاي آینده نزد خود نگهداري کند. 

ب) خرید اقساطی و رد و بدل کردن حواله هاي بانکی از همین نوع است. 
ج) این عمل پول، کار خرید و فروش کاالهاي مختلف و تبدیل قیمت ها را به یکدیگر آسان می کند.

الف) وسیلۀ پس انداز و حفظ ارزش ، ب) وسیلۀ پرداخت هاي آینده، ج) وسیلۀ سنجش ارزش 

الف) وسیلۀ پرداخت هاي آینده، ب) وسیلۀ پرداخت در مبادالت ج) وسیلۀ پس انداز و حفظ ارزش 

الف) وسیلۀ پرداخت در مبادالت ب) وسیلۀ پس انداز و حفظ ارزش ، ج) وسیلۀ پرداخت در مبادالت 

الف) وسیلۀ پرداخت هاي آینده ، ب) وسیلۀ پرداخت هاي آینده ج) وسیلۀ سنجش ارزش 
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کدام گزینه به ترتیب مبین پاسخ سؤاالت زیر است؟    110
الف) در چه زمانی افزایش نقدینگی رخ می دهد؟ 

ب) بانک ایران و اروپا چه نوع بانکی است؟ 
ج) از نظر اقتصادي اوراق بهادار چیست؟

الف) زمانی که حجم پول کل کشور افزایش یابد.      ب) بانک توسعه اي     ج) اوراقی که در فرایند تأمین منابع مالی به عنوان تضمین صادر می شود.

الف) زمانی که نرخ رشد آن از نرخ رشد تورم بیشتر شده باشد.      ب) بانک سرمایه گذاري     ج) اوراق بهادار شامل اوراق سهام و اوراق مشارکت است.  

الف) زمانی که مجموع مسکوکات و اسکناس هاي در گردش و خارج از گردش افزایش یابد.      ب) بانک سرمایه گذاري      ج) اوراقی که در فرایند تأمین منابع مالی به عنوان
تضمین صادر می شود.  

الف) زمانی که نرخ رشد آن از نرخ رشد تورم بیشتر شده باشد.      ب) بانک  تخصصی     ج) اوراق بهادار شامل اوراق سهام و اوراق مشارکت است.  

جدانویسی نشانۀ منفی ساز فعل «نـ» در «نه اندیشید» و کاربرد «را» به معناي «براي» در جملۀ «درویش را ضرورتی پیش آمد.» به ترتیب به قلمرو  111
زبانی .................. و .................. مربوط می شود.

دستور خط فارسی - کاربرد حروف میانجی رسم الخط - کاربرد واژه

دستورنویسی - حروف نگاري رسم الخط - استفاده از عالیم سجاوندي مناسب

تقابل معنایی واژگان «سر و قعر» و «پا و سر» یادآور کدام عنصر زیبایی در قلمرو ادبی است؟  112

تضّمن ترادف تضاد مراعات نظیر

حس و حال و فضاي آکنده بر شعر در ابیات زیر چگونه است؟   113
 الف) عروس جهان گر چه در حد حسن است 

 ب) در ازل پرتو حسنت ز تجلّی دم زد  
 ز حد می برد شیوة بی وفایی  

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد 

غمگین – عارفانه گله از بی وفایی دنیا – عارفانه      عاشقانه – عاشقانه معنوي – غمگین

قرن ..................  دوران غلبه، رواج، حفظ و ارائۀ آداب و رسوم ملی بود.  114

دوم هجري ششم هجري سوم هجري چهارم هجري

کدام مورد از ویژگی هاي شعر قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم نیست؟  115

سادگی و روانی کالم به کارگیري انواع توصیف ها  

استفاده از استعارات و تشبیهات گوناگون استفاده از لغات عربی

کدام مورد دربارة تاریخ بلعمی صحیح است؟  116

ابوعلی بلعمی اطالعات دیگري از تاریخ اعراب بر آن اضافه کرد.

منصوربن نوح سامانی به دستور ابوعلی بلعمی آن را تألیف کرد.

محمدبن جریر طبري آن را تحت عنوان «تاریخ الرسل و الملوك» به زبان فارسی نوشته بود.

ابوعلی بلعمی با حذف اطالعاتی از اصل کتاب آن را به صورت تألیف مستقل درآورد.

در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم بسیاري از اصطالحات علمی، ادبی، دینی و سیاسی زبان عربی از طریق .................. وارد فارسی دري می شود.  117

حملۀ اعراب تجارت با اعراب ترجمۀ متون عربی اقوام مهاجر

واج آرایی کدام واج، محسوس تر است؟  118

«د» ـُ» » ـِ» » «-َ»

نوع سجع در کدام عبارت متفاوت است؟  119

از او آن صفت می زاید و از من این صورت می آید. چون در او چندین اندوه و طرب بَُود، در نهاد خود شگفت و عجب بَُود.

در مقابلۀ زشتی، آشتی کرد و در مقابلۀ لئیمی، کریمی کرد. بیش از چهار سال در آن ناحیه دانش می اندوخت و معرفت می آموخت.
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مفهوم محوري بیت زیر چیست؟   120
به دل می  گفت با دل نیست بازي    کنون باید به کارم حیله سازي

اهمیت دل نسبت به دیگر اعضاي بدن سرانجام شوم حیله گري 

پنهانی سخن گفتن سرانجام دروغگویی

در کدام گزینه به ارزش و جایگاه دل اشاره شده است؟  121

 دعاي نیم شبی دفع صد بال بکند  دال بسوز که سوز تو کارها بکند

 وگر دلبر دله دل را چه نومه  اگر دل دلبره دلبر کدومه

 خداوند دو عالم راست منزل  بدین خردي که آمد حبّۀ دل

 کزو گرم است بازار محبّت  دلی دارم خریدار محبّت

در مصراع «ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم» چند هجاي کوتاه دیده می  شود؟  122

هفت چهار شش پنج

کدام واژه با واژة «سربداران» هم وزن نیست؟  123

آتشفشان روزگاران غمگساران آشنایان

نوع سجع در واژه هاي قافیۀ کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟  124

 تو نیز بزن قرابه بر سنگ چون او ز تو دور شد به فرسنگ 

 محراب من آستان کویت اي کعبۀ من جمال رویت 

 َمشکن که هالك تیشۀ توست  این چوب که عود بیشۀ توست

 زانگونه که کس نگفته با تو  دارم سخنی نهفته با تو

در مصراع اول کدام بیت سجع ها «متوازي» هستند؟  125

 آن دم تو را او می کشد تا وارهاند مر تو را  از بد پشیمان می شوي، اهللا گویان می شوي 

 آتش زدي در عود ما، نّظاره کن در دود ما  اي دلبر و مقصود ما، اي قبله و معبود ما

زان سوي او چندان کشش، چندان چشش چندان عطا   زین سوي تو چندین حسد، چندین خیال و ظّن بد 

 در گوش یک باران خوش، موقوف یک باد صبا  این دانه هاي نازنین، محبوس مانده در زمین

در عبارت زیر چند نادرستی تاریخ ادبیاتی وجود دارد؟   126
«اشعار کمی به زبان پهلوي در دست است و آنچه باقی  مانده دچار تحریف هایی شده است. بعضی از قطعات بازمانده اشعار عاشقانه هستند. این قطعات

شعري، در میان اندرزنامه هاي منظوم جاي می گیرند.»

چهار سه دو یک

با توجه به تاریخ ادبیات قرن سوم جاهاي خالی را با کلمۀ مناسب پر کنید.   127
«در آغاز قرن سوم دولت نیمه مستقل  ..................  و پس از آن دولت مستقل  ..................  بر سر کار آمد. یعقوب لیث زبان  ..................  را زبان رسمی

قلمرو خود اعالم کرد.»

طاهري - صفاري - فارسی پهلوي  صفاري - طاهري - فارسی نو  طاهري - صفاري - فارسی دري  صفاري - طاهري - فارسی دري 

 128

» 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  

−− −− −− ∪
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کدام بیت با بیت «چون نخواهی کت  ز دیگر کس جگر خسته شود / دیگران را خیره خیره دل چرا باید خلید» تناسب معنایی دارد؟  129

کوته نظري باشد رفتن به بیابان ها تا خار غم عشقت آویخته در دامن  

بد گوي و بد آموز و بد اندیش مباش   خواهی که ز هیچ کس به تو بد نرسد

آه زین آه جگرسوزي که دل ها را بسوخت در جگرهاي کباب این آه من زد آتشی  

مژه آب ده ز خاري که به پا خلیده باشد   ز طریق شمع غافل مگذر در این بیابان  

مصراع زیر به ترتیب چند صامت و چند مصوت دارد؟   130
تا یافت جانم او را من گم شدم ز هستی

نوزده - سیزده  بیست - سیزده  نوزده - دوازده  هجده - یازده 

زندگی اجتماعی انسان ها برخالف زندگی سایر موجودات زنده،  .................. است.  131

متنوع معنادار ارادي و آگاهانه  پویا و همراه با تالش 

کدام گزینه درست است؟  132

همۀ جهان هاي اجتماعی، استعداد هاي معنوي انسان را نادیده می گیرند.

همۀ جهان هاي اجتماعی، فرصت شکوفایی فطرت آدمی را فراهم می آورند.

برخی جهان هاي اجتماعی با رویکرد دنیاگریز خود، از توانمندي هاي آدمی براي آباد کردن دنیا استفاده نمی کنند.

برخی از جهان هاي اجتماعی، نسبت به نیازهاي مادي و دنیوي دنیا استفاده نمی کنند.

جهان اجتماعی جدید چگونه شکل می گیرد و ساختن جهان جدید نیازمند چیست و چگونه یک جهان اجتماعی به جهان اجتماعی دیگر تبدیل  133
می شود؟

با شکل گیري هنجارها و نمادهاي جدید  - بسط  افق ها و ظرفیت هاي جدید - تفاوت هایی که به ارزش هاي کالن باز می گردد.

با تغییر جهان اجتماعی موجود و تثبیت الزام هاي آن - شکوفایی سطوح مختلف عقالنیت - با هر تغییري که در زندگی اجتماعی رخ می دهد.

از بستر اعتبار و خواسته هاي آدمیان - ارزیابی ارزش ها و آرمان ها - وجود تفاوت هایی که در هنجارها و نمادها در درون یک جهان اجتماعی واحد رخ می دهد.

با تغییر جهان اجتماعی موجود و برداشته شدن الزام هاي آن - گسترش معرفت و آگاهی و ارادة نوین - توسط تفاوت هایی که به عناصر ثابت و محوري جهان اجتماعی باز
می گردد.

به ترتیب ویژگی هاي زیر به کدام جامعه و جهان تعلق دارند؟   134
- ساخته شده از موجودات خام و در کنترل بشر 

- از دست دادن ارتباط با تاریخ و فرهنگ خود 
- محترم شمردن اندوختۀ تاریخی جامعه و میراث فرهنگی گذشتگان

طبیعی -  متجدد - فرهنگی  متجدد - خودباخته - اساطیري  عینی - از خود بیگانه - انسانی  تکوینی - غرب زده - توحیدي 

به ترتیب ویژگی هاي هویتی «ایرانی بودن» و «وقت شناس بودن» در کدام گزینه به درستی اشاره شده است؟  135

انتسابی- اجتماعی- ثابت/ اکتسابی- فردي- متغیر  اکتسابی- فردي- متغیر/ انتسابی- اجتماعی- ثابت 

انتسابی- فردي- متغیر/ اکتسابی- اجتماعی- ثابت  اکتسابی- اجتماعی- متغیر/ انتسابی- فردي- متغیر 

کدام گزینه از ویژگی هاي جهان متجّدد نیست؟  136

رویکرد دنیوي و این جهانی دارد و در جهت برخورداري از زندگی دنیوي و تسلّط عالم گام برمی دارد.

آدمیان متوّجه اهداف دنیوي اند و براي رسیدن به این اهداف از همۀ علوم استفاده می کنند.

عناصر معنوي و مقّدس طرد می شوند و جهان از هیچ گونه قداستی برخوردار نیست. 

اراده و آزادي انسان ها در این جهان از دست می رود و نظام اجتماعی مانند قفس آهنین خواهد بود. 

کدام یک از گزینه هاي زیر از عقاید و ارزش هاي باطل نیست؟  137

پول پرستی آزادي انسان ها استکبار نژادگرایی
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جهان هاي اجتماعی بر چه اساس ظرفیت هاي جدیدي براي انسان فراهم می کنند؟ و جهان ها با تسلط بر طبیعت فرصت چه چیزي را فراهم  138
نمی آورند؟

عقاید و ارزش ها - مشارکت اجتماعی  عقاید و ارزش ها - شکوفایی فطرت آدمی 

الیه هاي عمیق و سطحی - مشارکت اجتماعی  الیه هاي عمیق و سطحی - شکوفایی فطرت آدمی 

کدام گزینه جاهاي خالی عبارات را تکمیل می کند؟   139
الف) در فرهنگ  ..................  جهان دیگر انکار می شود یا در محدودة منافعی که براي خواسته هاي این دنیا الزم است، پذیرفته می شود. 

ب) فرهنگ  ..................  هستی را فراتر از طبیعت می بیند. 
ج) فرهنگ  ..................  محصول انحراف بشر از فرهنگ توحیدي است.

دنیوي - معنوي - اساطیري  دنیوي - اساطیري - معنوي  معنوي - دنیوي - اساطیري  اساطیري - معنوي - دنیوي 

کدام گزینه عبارات زیر را تکمیل می کند؟   140
پابرجا ماندن جهان اجتماعی و دوام آن نتیجۀ ..................  است. 

عدم استفاده از توانمندي هاي آدمی براي آباد کردن این جهان نتیجۀ .................  است. 
اینکه جهان صرفًا از مواد و موجودات خاصی ساخته شده که همه در اختیار و کنترل بشراند نتیجۀ  ..................  است.

شکل گیري پیامدها و الزام هاي آن - نادیده گرفتن استعدادهاي معنوي - رشد علوم تجربی 

مشارکت اجتماعی افراد - رویکرد هاي دنیاگریز - طرد عناصر معنوي و مقدس 

مشارکت اجتماعی افراد - بی توجهی به استعدادهاي دنیوي - زوال عقالنیت ابزاري 

شکل گیري پیامدها و الزام هاي آن - رویکرد هاي دنیاگریز - گسترش عقالنیت ذاتی 

هر یک از مفاهیم " گسترش عقالنیت ابزاري - تفاوت هاي درون یک جهان اجتماعی واحد - قفس آهنین - تفاوت هاي میان جهان هاي  141
اجتماعی" با کدام یک از عبارات زیر مرتبط است؟

امکان پیش بینی و پیشگیري حوادث و مسائل طبیعی توسط علوم تجربی و فناوري حاصل از آن - تفاوت هاي مربوط به الیه هاي سطحی جهان اجتماعی - اسارت افراد در یک
نظام اجتماعی پیچیده و برنامه ریزي شده - تفاوت هاي ناشی از ارزش هاي کالن و آرمان ها و اعتقادات اصلی 

اسارت افراد در یک نظام پیچیده و برنامه ریزي شده - تفاوت هاي مربوط به الیه هاي سطحی جهان اجتماعی - امکان پیش بینی و پیشگیري حوادث و مسائل طبیعی توسط علوم
تجربی و فناوري حاصل از آن - تفاوت هاي ناشی از ارزش هاي کالن و آرمان ها و اعتقادات اصلی 

امکان پیش بینی و پیشگیري حوادث و مسائل طبیعی توسط علوم تجربی و فناوري حاصل از آن - اسارت افراد در یک نظام پیچیده و برنامه ریزي شده  - تفاوت هاي ناشی از
ارزش هاي کالن و آرمان ها و اعتقادات اصلی - تفاوت هاي مربوط به الیه هاي سطحی جهان اجتماعی 

اسارت افراد در یک نظام پیچیده و برنامه ریزي شده - تفاوت هاي ناشی از ارزش هاي کالن و آرمان ها و اعتقادات اصلی - امکان پیش بینی و پیشگیري حوادث و مسائل طبیعی
توسط علوم تجربی و فناوري حاصل از آن - تفاوت هاي مربوط به الیه هاي سطحی جهان اجتماعی 

تفاوت هایی که درون یک جهان اجتماعی واحد رخ می دهد به چه الیه اي برمی گردد و تفاوت هایی که جهان اجتماعی را به جهان دیگر تبدیل  142
می کنند به کدام الیه برمی گردند؟

الیه هاي میانی- الیه هاي عمیق  الیه هاي عمیق- الیه هاي سطحی  الیه هاي سطحی- الیه هاي عمیق الیه هاي سطحی- الیه هاي میانی 

کدام یک از موارد زیر دیدگاه کسانی است که به تاریخ بشر نگاه تک خطی دارند؟  143

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

هیچ کدام از جوامع تاریخ مشابهی را طی نمی کنند.

جوامع انسانی شبیه یکدیگر نیستند و بر همین اساس مسیر یکسانی را طی نمی کنند.

جهان هاي اجتماعی متنوع اند و هر جهان اجتماعی فرهنگ و تمدن مناسب با خود را به وجود می آورد.
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کدام گزینه به ترتیب مبیّن پاسخ سؤاالت زیر است؟   144
الف) نگاه نژادي و قبیله اي در زمان ظهور اسالم چگونه اعتقادي بود؟ 

ب) زبان عربی جزء کدام یک از الیه هاي جامعۀ جاهلی بود؟ 
ج) کدام یک از موارد زیر جزو اعتقادات و ارزش هاي جهان اجتماعی اسالم است؟

اعتقادي سطحی- الیه هاي عمیق- خالفت و کرامت انسان اعتقادي سطحی- الیه هاي سطحی- زبان عربی

اعتقادي عمیق- الیه هاي عمیق- زبان عربی اعتقادي عمیق- الیه هاي سطحی- خالفت و کرامت انسان

عبارات زیر را از نظر صحیح یا غلط بودن به ترتیب مشخص کنید.   145
- نظم و همکاري میان اعضاي موجود زنده یکسان نیست. 

- همکاري دستگاه هاي مختلف در بدن انسان ها همیشه و همه جا یکسان است. 
- نظم و همکاري حیواناتی که به صورت جمعی زندگی می کنند، در طی قرون و عصرهاي متفاوت دستخوش تغییر می گردد.

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

پاسخ سؤاالت زیر به ترتیب در کدام گزینه ذکر شده است؟   146
الف) انسان در قبال فرهنگی که از طریق تربیت به او منتقل می شود، چگونه است؟ 

ب) تنوع معرفت و ارادة انسان ها منجر به چه چیزي می شود؟ 
پ) جهان اجتماعی را ........... پدید می آورد.

منفعل و پذیرنده - مانع پیدایش جهان هاي اجتماعی مختلف - انسان به طور ناخودآگاه 

فعال و تأثیرگذار - مانع پیدایش جهان هاي اجتماعی مختلف - انسان آگاه و خالق 

منفعل و پذیرنده - پیدایش جهان هاي اجتماعی مختلف - انسان به طور ناخودآگاه 

فعال و تأثیرگذار - پیدایش جهان هاي اجتماعی مختلف - انسان آگاه و خالق 

به سؤاالت زیر پاسخ دهید.   147
الف) شرك و بت پرستی در شیه جزیرة عربستان جزء کدام دسته از عقاید محسوب می شد؟ 

ب) نگاه هاي نژادي جزء کدام دسته در شبه جزیرة عربستان محسوب می شد؟ 
ج) تنوع آگاهی و معرفت انسان ها سبب چه چیزي خواهد شد؟

عقاید بنیادین - الیه هاي سطحی - پیدایش جهان هاي اجتماعی مختلف  عقاید بنیادین - ارزش هاي بنیادین - پیدایش جهان هاي اجتماعی مختلف 

الیه هاي سطحی - الیه هاي سطحی - تنوع اراده و اختیار   الیه هاي سطحی - ارزش هاي بنیادین - تنوع اراده و اختیار  

در جامعۀ سرمایه داري هویت افراد به چه چیزي بستگی دارد؟ و در کدام جامعه هویت اجتماعی براساس عقاید دینی تعیین می شود؟ و به  148
فرآیندي که افراد براي شکل گیري هویت اجتماعی طی می کنند چه می گویند؟

به قدرت و ثروت - جامعۀ اساطیري - جامعه پذیري به ثروت و توان اقتصادي - جامعۀ اساطیري - کنترل اجتماعی 

به قدرت و ثروت - جامعۀ دینی - کنترل اجتماعی به ثروت و توان اقتصادي - جامعۀ دینی - جامعه پذیري

به سؤاالت زیر پاسخ دهید.   149
الف) زندگی اجتماعی انسان ها به چه صورت است؟ 

ب) نظم و همکاري میان موجودات زنده به چه صورت است؟ 
ج) آپارتاید چگونه نظامی است؟

متنوع با صورت هاي گوناگون - نظم و همکاري متفاوتی در بین آن ها وجود دارد - مبتنی بر برابري نژادها و زبان ها

یکسان و بدون اختالف - نظم و همکاري متفاوتی در بین آن ها وجود دارد - مبتنی بر تبعیض نژادي 

متنوع با صورت هاي گوناگون - یکسان است و طی عصرهاي متمادي تغییر نکرده - مبتنی بر تبعیض نژادي

یکسان و بدون اختالف - یکسان است و طی عصرهاي متمادي تغییر نکرده - مبتنی بر برابري نژادها و زبان ها
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کدام گزینه در ارتباط با جملۀ زیر صحیح است؟   150
«همۀ جهان هاي اجتماعی، شبیه یک نوع موجود زنده اند و تفاوتشان همانند تفاوتی است که آن موجود زنده در مراحل رشد خود از دوران کودکی تا

بزرگسالی پیدا می کند.»

از این ستون به آن ستون فرج است.  توانگري به قناعت به از توانگري به تواضع 

همه راه ها به رم ختم می شوند. چندتا پیراهن بیشتر پاره کرد. 

میان کدام یک از قضایاي زیر نسبت «تداخل» وجود دارد؟  151

هر حساسی حیوان است، بعضی حساس ها حیوان هستند. هر انسانی حیوان است، هیچ انسانی حیوان نیست.

هیچ انسانی مهندس نیست، بعضی انسان ها مهندس هستند. بعضی گل ها سرخ هستند، بعضی گل ها سرخ نیستند.

قضایاي «بعضی نادان ها قابل احترام نیستند»، «هر سهام داري در بورس کار می کند» و «بعضی میوه ها خوردنی هستند» به ترتیب با کدامیک از  152
گزینه هاي زیر رابطه ي تناقض، تضاد و عکس مستوي دارند؟

بعضی نادان ها قابل احترام هستند – بعضی سهامداران در بورس کار می کنند - بعضی خوردنی ها میوه هستند.

بعضی داناها قابل احترام هستند - هیچ سهامداري در بورس کار نمی کند- بعضی خوردنی ها میوه هستند.

هر نادانی قابل احترام است - هیچ سهامداري در بورس کار نمی کند - بعضی خوردنی ها میوه هستند.

هر نادانی قابل احترام است - بعضی سهامداران در بورس کار نمی کنند - هر خوردنی میوه است.

اگر بدانیم «هیچ یک از یاس هاي درون جعبه سفید نیستند» آیا می توانیم حکم کنیم که «بعضی از یاس هاي درون جعبه، سفید نیستند» و رابطۀ  153
این دو قضیه چیست و چرا؟

خیر نمی توان حکم کرد که بعضی از یاس هایی که درون جعبه هستند، سفید نیستند – تناقض، چون موضوع آن ها یکی است. 

خیر نمی توان حکم کرد که بعضی از یاس هایی که درون جعبه هستند، سفید نیستند – تداخل، چون محمول آن ها یکی است. 

بله می توان حکم کرد که بعضی از یاس هایی که درون جعبه هستند، سفید نیستند – تناقض، چون موضوع آن ها یکی است. 

بله می توان حکم کرد که بعضی از یاس هایی که درون جعبه، سفید نیستند – تداخل، چون کمیت قضیه تغییر کرده ولی کیفیت آن ثابت مانده است. 

دو قضیۀ «محال در صدق و کذب دو نسبت» و دو قضیۀ «وجوب در صدق قضیۀ جزئی در صورت صدق قضیۀ کلی و نه برعکس و وجوب در کذب  154
قضیۀ کلی در صورت کذب قضیۀ جزئی و نه برعکس» و دو قضیۀ «محال در صدق دو نسبت و ممکن در کذب دو نسبت» به ترتیب موصوف به ..................

و .................. و  .................. هستند.

تضاد - تداخل - تناقض  تضاد - تناقض - نداخل تناقض - تداخل - تضاد تناقض - تضاد - تداخل

اسناد دادن جملۀ «عکس الزم الصدق ندارد» به یک قضیۀ حملی به چه معنا است؟  155

احتمال صادق بودن عکس آن خیلی کم است.  در همۀ مثال ها عکس آن کاذب می شود.

در برخی مثال ها عکس آن صادق و در برخی مثال ها عکس آن کاذب می شود. در همۀ مثال ها عکس آن صادق است. 

نتیجۀ یک استدالل ........ است که به کمک ........ به دست می آید و کدام یک از اقسام آن مقدمات، ضرورتًا نتیجه را در پی دارند؟  156

شناخت تصورهاي معلوم - تصورهاي مجهول - تمثیل شناخت تصورهاي مجهول - تصورهاي معلوم - قیاس

کشف تصدیق هاي معلوم - تصدیق هاي مجهول - تمثیل کشف تصدیق هاي مجهول – تصدیق هاي معلوم - قیاس

در کدام گزینه حکم یک موضوع به موضوع دیگر، به دلیل مشابهت آن دو با یکدیگر سرایت داده شده است؟  157

من واعضاي خانواده ام همگی افراد کتاب خوانی هستیم؛ پس جزء قشر فرهیختۀ جامعه محسوب خواهیم شد.

این دارو براي درمان بیماري سرطان خون موثراست؛ چون بر روي همۀ بیماران بستري شده، در این بیمارستان اثربخش بوده است.

همۀ مردم یزد مهمان نواز هستند؛ زیرا درتمام سفرهاي چند ساله ام به آن جا همیشه ازمن استقبال شده است.

کودك از اشخاصی که لباس سفید به تن دارند می ترسد؛ زیرا رنگ لباس دندانپزشکی که دندان او را کشیده بود، سفید بود.

اگر قضیۀ «بعضی الف ب است» کاذب باشد؛ صدق کدام قضیه قطعی است؟  158

هر ب الف است  بعضی الف ب نیست  هر الف ب است  بعضی ب الف است 

16

انسانی _ 10410

ام اس بوك



دانشمندان علوم تجربی با استفاده از کدام استدالل سعی در فراهم آوردن مبنایی براي علوم تجربی دارند و کدام گزینه دربارة آن صحیح  159
است؟

استدالل هاي استقرایی ضعیف - فاقد نتیجۀ یقینی است.  استدالل هاي تمثیلی قوي - فاقد نتیجۀ احتمالی است. 

استدالل هاي استقرایی ضعیف - فاقد نتیجۀ احتمالی است.  استدالل هاي استقرایی قوي - فاقد نتیجۀ یقینی است. 

وجه اشتراك استقراي تعمیمی و استنتاج بهترین تبیین چیست؟  160

صادق بودن مقدمات  ضروري بودن نتیجه  عدم حصول نتیجۀ قطعی  بنا شدن براساس شباهت 

دربارة موضوع قضایاي شخصیه، کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح است؟  161

مفهومی است که در جهان خارج هیچ مصداقی ندارد.  مفهومی است که قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را دارد. 

مفهومی است که قابلیت انطباق بر بیش از یک مورد را ندارد.  مفهومی است که حتمًا در جهان خارج داراي یک مصداق است. 

کدام عبارت در منطق بررسی می شود؟  162

از در صلح آمده اي یا خالف؟  آن همه دلداري و پیمان و عهد  اي کاش برفتادي برقع ز روي لیلی  هر سحر از عشق دمی می زنم

کدام گزینه قضیه است؟  163

شهرستان تبریز پایتخت شهرستان سمنان است.  آنچه از آن به عنوان منطق نام می بریم، به راستی زیبا است! 

آیا اگر از کسی بپرسیم رتبۀ کنکورت چند شد، کار اشتباهی است؟  پرسش از وجود یا عدم مربوط به فلسفۀ اولی می شود.

کدام گزینه شخصیه نیست؟   164

کتاب هاي این قفسه مجموعًا  هزار تومان هستند. برعکس دزد همان دزد می شود.

دزد خانه مان را دستگیر کردیم. امروز درحال بازي در پارك بودیم.

20

کدام گزینه یک قضیۀ حملی است؟  165

در زندگی از خاطره هاي بد خود حرف نزن. ابن سینا فیلسوف و جامعه شناس است.

چرا برخی انسان ها از آواز خواندن هراس دارند؟ مرگ چیزي براي ترسیدن ندارد.

کدام گزینه تفاوت قضیه محصوره و شخصیه و کدام گزینه عامل تعیین کیفیت قضیه را به درستی نشان می دهد؟  166

محمول قضیه- موجبه یا سالبه بودن قضیه کلیت موضوع- نسبت قضیه

کلی یا جزئی بودن- وجود سور  ایجاب یا سلبی- کلیت موضوع

میان قضایاي «موجبۀ کلیه و موجبۀ جزئیه» و «سالبۀ کلیه و موجبۀ کلیه» کدام یک از اقسام تقابل برقرار است؟  167

تناقض - تضاد  تداخل - تناقض  تضاد - تناقض  تداخل - تضاد 

اگر با توجه به آگاهی از کذب (بعضی الف ب است) بر صدق (هر الف ب است) تأکید کنیم، کدام مغالطه رخ داده است؟  168

استثناي قابل چشم پوشی تعمیم شتاب زده تمثیل ناروا  ایهام انعکاس 

اگر بدانیم قضیۀ «هیچ مهندسی باهوش نیست.» کاذب است؛ صدق یا کذب کدام کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟  169

بعضی مهندس ها باهوش هستند - صادق  بعضی مهندس ها باهوش نیستند - کاذب 

هر مهندسی باهوش است - نامعلوم  هیچ باهوشی نیست - صادق 

در مورد استقراي تعمیمی چه می توان گفت و کدام مورد شرایط استقراي تعمیمی قوي است؟  170

نتیجۀ آن در هر صورت یقینی نخواهد بود - یافتن استدالل مخالف  منجر به مغالطه نمی شوند - توجه به وجوه اختالف 

در هر صورتی منجر به مغالطه می شود - توجه به وجوه اختالف  نتیجۀ آن در هر صورت یقینی نخواهد بود - نمونه هاي تصادفی باشند. 

پریکلس حاکم کدام دولت – شهر یونانی بوده است؟     171

المپیا آتن مقدونیه اسپارت  

کدام امپراتور روم تغییراتی در نظام حکومتی جمهوري رم به وجود آورد؟  172

اوکتاویان آوگوستوس   فیلیپ دوم کنستانتین 
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برجسته ترین دستاورد هاي هنري تمدن روم ، کدام است ؟  173

معماري - موسیقی موسیقی - تئاتر   معماري - مجسمه سازي نقاشی - مجسمه سازي  

کدام جمله غلط است؟  174

ناهمواري هاي ایران در طول تاریخ مانع ورود مهاجران به کشورشده است.

ناهمواري ها در تشکیل اجتماعات انسانی و نوع زندگی مردم بسیار تاثیر گذار بوده است.

درحد فاصل مناطق کوهستانی و گاه در درون کوهستان، دشت ها و جلگه ها واقع شده است.

دشت ها محل مناسبی براي فعالیت کشاورزي نمی باشند.

شکل امروزي ناهمواري هاي ایران مربوط به چه دوران زمین شناسی می باشد؟  175

دوران اول- پرکامبرین   اواخر دوران سوم- سنوزوییک دوران دوم- پالئوزوئبیک دوران اول- کواترنر  

قله ي دماوند در چه دوره اي شکل گرفته است؟  176

مزوزوبیک کامبرین   کواترنر سنوزوییک  

حکومت ماد چگونه برافتاد؟  177

با تاسیس حکومت هخامنشی در پاسارگاد با سقوط آستیاگ آخرین پادشاه ماد 

با فتح اکباتان به دست بزرگان هخامنشی با فتح هگمتانه به دست کورش

به طور کلی علت هاي تنوع آب و هوایی در کشور کدام گزینه می باشد؟  178

موقعیت آب و هوایی جنگل ها و مرتع

توده هاي هوا و ارتفاع و جهت کوهستان جهت کوهستان ها و دشت ها

کدام گزینه در نوشته هاي مورخان ایرانی به عنوان قبر مادر حضرت سلیمان قلمداد می شد؟  179

تخت جمشید پرسپولیس پاسارگاد پارسه

به چه دلیل در دو قرن گذشته توجه و عالقه به تاریخ ایران در عهد باستان به طور چشمگیري افزایش یافت؟  180

به دلیل آگاهی هاي تاریخی تازه اي که در نتیجه ي خوانده شدن خط هاي باستانی و کاوش هاي باستان شناسی به دست آمد.

به جهت ورود باستان شناسان اروپایی در دوران معاصر به کشور

توجه حاکمان وقت براي کاوش آثار باستانی در کشور

اعزام دانشجویان و آشنایی آنان با علم باستان شناسی در خارج از کشور

کدام یک از توده هاي هوایی نام برده شده در ایران بارش ایجاد نمی کنند؟  181

توده ي هوایی عربستان سودانی غربی توده ي سیبري

کدام مورد، آب و هوا روي آن تأثیر دارد؟  182

تولید نفت هنر کشاورزي صنعت

کدام جمله صحیح است؟  183

آب موجود در کشور از چاه هاي آب تأمین می شود. آب در طبیعت به شکل ثابت باقی می ماند.

در ایران بیشتر بارندگی در اواخر پاییز تا اوایل بهار می باشد. حفر قنات در گذشته توسط پدران ما به جهت فراوانی آب بوده است.

علت حفر قنات در گذشته چه بوده است؟  184

به علت کم آبی و خشک بودن سرزمین ایران فراوانی آب در گذشته بیشتر بوده است.

به جهت جلگه اي بودن شمال کشور به منظور کوهستانی بودن کشور

مهم ترین رودهاي شمالی دریاي خزر کدام است؟  185

ولگا - اورال اورال – سفید رود ارس – سفید رود کورا - ولگا
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