
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انسانی - 10510

ام اس بوك

به چند تا از ابیات زیر هر دو نوع استعاره را می توان نسبت داد؟   1
شد عنان طاقت از کف ها رها  الف) از خرام آن بت باالبلند 

جان شیرین به دست عقل سپار  ب) راه عشقش به پاي عقل سپر 
سنگ راهم کرد بخت رهزنم  ج) هر گهر کز دیده شد در دامنم 

نگه می چه داري ز بهر کسان  د) خور و پوش و بخشاي و راحت رسان 
که قضا بخشد و قدر خواهد  هـ) آن میّسر شود به کوشش و رنج 

چهار تا  سه تا  دو تا  یکی

در بیت زیر کدام آرایه ها وجود دارد؟   2
 یک قلم زین استخوان دل چون هما برداشتیم»  «ما دل از دنیاي پوچ بی بقا برداشتیم

کنایه - تشبیه - استعاره - مراعات نظیر تشبیه - استعاره - تشخیص - ایهام

ایهام  تناسب - حس آمیزي - استعاره -  تشخیص مراعات نظیر - کنایه - ایهام - تشبیه

نقش واژه هاي مشخص شده در بیِت زیر، به ترتیب کدام است؟   3
مانع نگردد از حرکت، آب را حباب»   «آرام نیست آبله پایان شوق را  

مسند، مفعول، مفعول، مضاف الیه نهاد، مفعول، مفعول، متّمم  مسند، نهاد، مضاف الیه، نهاد  نهاد، متّمم، مضاف الیه، نهاد 

ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه هاي «ایهام، حسن تعلیل، تلمیح و تشبیه» کدام است؟   4
 سرخ است لبت اینک منکر نتوان بودن  الف) خون دل مشتاقان خوردست لب لعلت 

وي بناگوش چو ِسیمت ید بیضاي کلیم  ب) اي نسیم سرزلفت دم جان بخش مسیح  
مگر روزي که دور از تو اجل گیرد گریبانم  ج ) نخواهم دامن مهرت زدست دل رها کردن  

که رسیدست به کام از لب شیرین خسرو   د) گو مکن شور و مکن کوه به تلخی فرهاد  

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

با توجه به بیت «دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش / که سیر معنوي و کنج خانقاهت بس» کدام گزینه نادرست است؟  5

یک حذف فعل به قرینۀ معنوي در بیت وجود دارد.  یک پیوند وابسته ساز دارد. 

جملۀ مصراع دوم سه جزئی است.  ضمیر نقش متمم دارد. 

تمامی ابیات زیر در حوزة ادبیات غنایی هستند. مشخص کنید کدام گزینه مفهومی متفاوت دارد؟  6

 صد فتنه و شور در جهان حاصل شد  از شبنم عشق خاك آدم گل شد

 عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد  در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

 ارادتی بنما تا سعادتی ببري  ُطفیل هستِی عشقند آدمی و پري

 ثبت است بر جریدة عالم دوام ما  هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  7

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.
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بیت زیر با کدام بیت «هم مفهوم» است؟   8
 نظر به سوي تو دارم غالم روي تو باشم»  «به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم

 که من کردم گریبان چاك و چیدم دامن از هر دو   مرا منماي دو عالم جزاي طاعت اي زاهد 

 بدان عالم کنم پرواز شاید آدمی بینم   در این عالم نبینم آدمی افسوس می خواهم

 عالم امنی که هست، عالم آب است   در می و ساغر گریز، زان که در این دور 

 عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی   آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست 

مفهوم آیۀ « کلُّ نفٍس ذائقۀ الموت: هرکس مرگ را خواهد چشید» در کدام بیت مشهود است؟  9

 نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد  این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید 

 بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد  آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام 

  بیداد ظالمان شما نیز بگذرد  چون داِد عادالن به جهان در بقا نکرد 

 بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد  باد خزان نکبت ایّام ناگهان  

از میان گروه کلمات زیر چند واژه درست معنی شده است؟   10
«وسواس: دو دلی / فارغ: جدا / مرضیه: پسندیده / فرج: گشایش / قرب: دوري / تجلی: راستگویی / درآمدن: خالص شدن»

پنج چهار سه   دو

در کدام بیت غلط امالیی دیده می شود؟  11

 به شهر خود روم و شهریار خود باشم  غم غریبی و غربت چو بر نمی تابم

 اندر طلب طعمه پر و بال بیاراست  روزي ز سر سنگ عقابی به هوا خواست

 صد حجاب از دل به سوي دیده شد  چون غرض آمد هنر پوشیده شد

 همه عاقالن کور گردند و کر  قضا چون ز گردون فروهشت پر

بیت «زینت قرآن، بی جمال بهشت تمام است و زینت بهشت، بی جمال و کمال قرآن، ناتمام است.» با کدام بیت تناسبی ندارد؟  12

چه حاجت است که مّشاطه ات بیاراید(مّشاطه: آرایشگر)    تورا که حسن خداداده هست و حجلۀ بخت 

 تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی  به زیورها بیارایند وقتی خوبرویان را

 به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روي زیبا را  ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است

 صد شهر بیاشوبی هر جا که تو برخیزي  صد بزم بیارایی هرجا که تو بنشینی

بارزترین آرایۀ بیت «می آفتاب زرفشان جام بلورش آسمان / مشرق کف ساقیش دان مغرب لب یار آمده» کدام است؟  13

کنایه تشبیه ایهام استعاره

آرایۀ ادبی مقابل کدام بیت نادرست است؟  14

چراغ مصطفوي با شرار بولهبی است (مجاز)  درین چمن، گل بی خار کس نچید آري 

که مست جام غروریم و، نام، هشیاري است (تشبیه)  بیار باده که رنگین کنیم جامۀ زرق 

مکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست (ایهام)  عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد نثار 

ز این معنا هیچ دانا در جهان آگاه نیست (استعاره)  چیست این سقف بلند سادة بسیار نقش؟ 

«توجه داشتن» معناي کدام واژه است؟  15

مناعت سعایت رعایت عنایت

واژه اي که فرهنگستان زبان و ادب فارسی براي معادل آن، «همایش» را به تصویب رسانده در کدام بیت دیده می شود؟  16

یادگاري است بر در و دیوار  شنعت حاسد اندر آن تاالر 

ازو شادمان شد دل انجمن  به شعر آرم این نامه را گفت من

سرها بر آستانۀ او خاك در شود  این سرکشی که کنگرة کاخ وصل راست 

 به قصد خون جانبازان و صدیقان بغریده  که گردا گرد قصر او چه شیرانند کز غیرت 
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مفهوم کدام بیت با بقیه متفاوت است؟  17

 ببخشا بر کسی کش زر نباشد  ایا پرلعل کرده جام زرین

 که ایزد در بیابانت دهد باز  تو نیکی می کن و در دجله انداز

 همی آفرین یابد از دهر بهر  ببخشد درم هر چه یابد ز دهر

 نیمی سوي خود می کش و نیمی می پاش  تعلیم ز اره گیر در امر معاش

معناي واژة «بوم» در کدام گزینه متفاوت است؟  18

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

 بدین بوم و بر زنده یک تن مباد  چو ایران نباشد تن من مباد

 گذر کرد بر بوم ما شهریار  چنین داد پاسخ که یک روزگار

 همی غارت از شهر ایران کنند  نمانیم کین بوم ویران کنند

در کدام گزینه استعاره دیده نمی شود؟  19

اي صبح به حال ما نظر کن   اي شام ز کوي ما گذر کن  

بی بادة ارغوان نمی یابد زیست ابر آمد و زار بر سر سبزه گریست   

چون او بنشست عقل از آن جا برخاست عشق آمد و بنشست به تخت دل ما  

دولت صحبت آن مونس جان ما را بس   یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم  

کدام گزینه به مفهوم «برتري باطن به ظاهر» اشاره نمی کند؟  20

نیکو خو بهتر هزاربار از نیکورو. قصۀ حال یوسف را نیکو نه از حسن صورت او گفت بلکه از حسن سیرت او گفت.

یوسف صّدیق، وفادار بود و یعقوب خود او را به صبر آموزگار بود. یوسف را از روي نیکو، بند و زندان آمد و از خوي نیکو، امر و فرمان آمد.

21  عیِّن الَخطأ فی الترجمۀ:

 نَتَخّرج ُکّلنا ِمن المدرسۀ بعد سنتین: همۀ ما بعد از  سال از مدرسه فارغ  التحصیل خواهیم شد.

نَّک أنَت رجائی: امید من از مردم بریده شده است، زیرا تو فقط امید من هستی.  قد إنَقَطَع َرجائی عن الخلق ِالَ

 کان والدي ینتظر ولَدُه للرجوع إلی المدرسۀ: پدرم انتظار فرزندش را براي بازگشت از مدرسه می کشید. 

 اِْسَتَلَمْت والدتی رسالۀ َعْبَر اإلنترنت: مادرم نامه اي از راه اینترنت دریافت کرد.  
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22  َکْم فعًال مزیدًا ثالثیًا یوَجُد فی العبارة؟ 
«ال َتْنَهِزُم و ال َتْتُرُك الغابَۀ و َتْکَتِسُب رزقَک َفابَْتِسْم و اْفَتِخْر»

 ثالَثۀ   أربََعۀ   خمسۀ   سّتۀ  

23  َعّین الَخَطأ عن باب األفعال:

ْمُتما = تفعیل َعلَّ َتساَمَح = ُمفاَعَلۀ َیْسَتِمُعوَن = افتعال َیَتقاَتُل = تفاعل

24  عیِّن الصحیح فی الجملۀ التالیۀ:  
 « ربّنا أفِرغ علینا النعم و ثّبت َاقداِمنا»

أقدام: مصدر مزید از باب افعال - مفرد ثبِّْت: فعل امر مخاطب از مصدر اثبات النعم: اسم جمع مکّسر و مفرد آن نعمۀ أْفِرغ: فعل امر، ثالثی مزید از مصدر تفریغ

25  عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ  
 عّین حرف «ن» من الحروف األصلّیۀ للفعل:

 اِندفعت الخیول إلی الّنهر لتشرب منه ماًء صافیًا!   ینبسط وجه المشاهدین حین مشاهدة لعب األطفال!  

 ینزعج المساکین من الّشدائد خاّصۀ عند مواجهۀ الّظلم!   اِنتشرت أوراق األشجار علی األرض بسبب الّریاح الخریفّیۀ!  

عیِّن الفعل حروفه الزائدة أکثر:  26

َقنا ألنَّه الُیریُد لنا خیراً !   أبناُء َشعبنا َیحتِفظوَن بعقائِدهم و َیَتعاَیُشون ِسلمیَّا !  العمیُل ُیحاِوُل أن ُیَفرَّ

 للِغربان لغٌۀ تستطیُع ِمن ِخاللها أن َتتفاهَم مَع بعضها !  بعَد االختباِر َتَعلَّمُت بأنَّ الماَء حینما َینَجِمد َینَبِسط ! 
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27  عّین حرف «ن» من الحروف األصلّیۀ للفعل:

 إذا َینکسر سوُر الجهل نَبتعد نحن عن الحماقۀ!  ینطلق طائُر الطّنان بسرعۀ و یتوّقف بسرعۀ أیضًا! 

 ال تنقطع األشجار فی الغابات إّال و هو خسارة لبیئتنا!  َینتقل النُّفط بالناقالت فی المناطق الّتی ال توجد األنابیُب!  

«دانشمندان از شناختن راز آن پدیدة عجیب نا امید شدند!»  عّین الّصحیح:  28

 یئس العلماء من معرفۀ سّر تلک الّظاهرة العجیبۀ!  قد یئس علماء من علم السّر لتلک الّظاهرة العجیبۀ! 

 أیس العلماء من التعّرف علی هذه الّظاهرة العجیبۀ!  أصبح العلماء فی یأس من تعارف لهذه الّظاهرة العجیبۀ!  

رفی؟  حیح َعن التَّحلیل الصَّ ما ُهَو الصَّ  29
قزاِق.» «بَْعَد َأن َیَتناَوَل التُّمساح طعاَمُه َیستریُح َعَلی الّشاطیء َفَیْقَترُب ِمْنُه الزِّ

ـُه: اسم، ضمیر متصل لِلغائب، معرفۀ، معرب  َأن َیَتناَوَل: فعل مضارع، لِلغائب، مزیٌد ثالثی باب انفعال، معلوم، الزم، معرب 

، معرب  َیْقَترُب ِمن: فعل مضارع للغائب، مزیٌد ثالثی (باب افتعال)، معلوم، ُمتعدٍّ َیستریُح: فعل مضارع لِلغائب، مزیٌد ثالثی باب استفعال، معلوم، الزم، معرب 

َعیِّن الخطأ ِفی َضبِط الحرکات:  30

ِمْن َأخالِق الجاِهِل اإلجابَُۀ َقبَل َأن َیْسَمَع َوالُمعاِرَضُۀ َقبَل َأن َیْفَهَم والُحْکُم بِما الَیْعَلُم.     . َۀ ُمنُذ اْلَعْصِر الجاِهلیِّ َغَۀ اْلَعَربیَّ الُمفرداُت الفاِرسیَُّۀ َدَخَلِت اللُّ

سوَل.   َأْرَسْلنا إلَی ِفرَعوَن َرسوًال َفَعصی ِفرَعوُن الرَّ لِلَفیروزآبادي ُمْعَجٌم َمشهوٌر بِاسِم القاموِس.  

فی أّي عبارة جاء الفعل المتعّدي:  31

بقی سعید وحیداً فی البیت لمطالعۀ دروسه!   اِبتعد عن الشّر فی حیاتک دائمًا!  

صدقَت، إنّهم أکرمونی ألنّنی أصید لهم والأتکّلم!   لدّي جّوال التفرغ بّطارّیتۀ و أنا فی الخارج!  

عیّنن الخطأ فی ضبط حرکات الکلمات.  32

قال اَْعَلُم اَنَّ اَهللا علی ُکّل شٍئ قدیٌر.   َرًة.   لَّما َرَجَع النُّاس شاِهُدوا اصناَمُهم ُمَکسَّ

اِْزداَدت الُخرافاُت فی ادیان الّناس َعلی َمرِّ الُعُصوِر.   لَْن تجَد علی الکرِة االرضیَۀِ شخصًا العیَب فیه.  

عّین مجموعۀ من األفعال الّتی تمکن أن تکون ماضیًا أمرًا أیضًا!  33

َتحّملوا - تحّملنا - تحّملتا   تشابََهْت - َتشابَهتا - َتشابهتما   لت   ال - َتحمَّ تحّملی - َتَحمَّ َتشابَهَن - تشابَها - َتشابَهوا  

عّین ما لیس فیه فعل األمر:  34

َظلمونی و َضّیعوا حّقی و حق أسرتی!   کلِّم الّناس علی قدر عقولهم!  

أنِفق ِمّما تملک فی سبیل اهللا لِیرضی عنک!   إنتِظري فی موقف الحافلۀ حتی تصل صدیقک!  

عّین الصحیح فی تعیین األبواب:  35

إنَتَخبت الجامعۀ من حصل علی الدرجات العلمیۀ (إنفعال)   العاقل ُیبعُد عن الباطل من کان فی الّضالل (تفعیل)  

تناول الفّالح طعامه تحت ظالل األشجار الباسقۀ (ُمفاَعَلۀ)   أحِسنوا تالوة القرآن فإنّه أنفع القصص (إفعال)  

عّین الصحیح فی تعیین المصادر:  36

شارکنا فی المسابقات العلمّیۀ مع أصدقائنا: (إشتراك)   فألّف: بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته أخوانا: (تألُّف)  

األبواب إنفتحت بعد نهایۀ اإلمتحان: (إفتتاح)   ث)   َهل َتَتحّدثون َعن أعمالکم الیومیۀ باللغۀ العربیۀ: (َتحدُّ

عّین الخطَأ فی ضبِط حرکات الکلمات:  37

البَۀ فی مکانِها.   مُۀ الطِّ َأْجَلَسِت الُمعلِّ   . الُجنديُّ ُیداِفُع َعِن البالِد و الُعمالُء ُیداِفعوَن َعِن الَعُدوِّ

سِۀ.   ُم التالمیُذ الدرَس ِمن الُمَدرِّ ُیَعلِّ هات َأْغِلْقَن ناِفذَة الُغرَفَۀ َأْمس.   اُألمُّ

«عیون الخّفاش َیفتحها ظالُم الّلیل عندما ُیبسَط علی کّل األشیاء، و ُتغلُقها ضیاُء الّشمش الّتی نَجد طریَقنا بنورها!»:  38

با تاریکی شب که بر همه چیز گسترده است چشمان خّفاش باز می شود، و نور خورشید که با روشنی آن راه خود را می یابیم آن ها را می بندد!

تاریک بودن شب که بر همۀ چیزها گسترده است چشمان خّفاش را باز می کند، و روشنی خورشید که نورش هدایتمان می کند، آن ها را می بندد!

چشمان خفاش را تاریکی هاي شبانه که بر همه چیز گسترده می شود باز می نماید، و روشنایی خورشید که به وسیلۀ نور آن هدایت می یابیم، آن ها را می بندد!

چشمان خّفاش را تاریکی شب هنگامی که بر همۀ چیزها گسترده می شود باز می کند، و نور خورشید که با روشنایی آن راه خود را می یابیم، آن ها را می بندد!
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ِاقرأ الّنص الّتالی ثّم أجب عن األسئله بما یناسب النّص:   
 َتعتمد الملیاراُت من الّناس فی جمیع أنحاء العالم، خاّصْۀ فی أفقر دول العالم، علی الُمحیطات و الِبحار فإنّها مؤثِّرة بشکل أساسّی فی إیجاد ُفَرص العمل و کذلک الحصول َعلی
ها؛ فإنّها إضافًۀ إلی أنّها َمصادُر ِمن النِّعم الِغذاء و االحتیاجات الیومّیۀ. إّن البالد الُمجاِورة لهذه الّنعمۀ الُکبري َتسَتفید ِمنها بأشکاٍل ُمختِلفٍۀ فی َمجال َتنمیِۀ اقتصادها و نموِّ
ذ. و األمُر الجدیر بالّذکر هو أّن النَّقل البحري أصبَح اآلَن أحَد ُطرق االّتصال ج و التلذِّ ّواح و الُمسافرین من جمیع بالِد العالم للثفرُّ الِغذائّیۀ و َغیِرها فهی فرصٌۀ َذهبیٌّۀ لِجذب السُّ
األساسّیۀ بین البالد، فلذلک ُیَعدُّ من َعوامل َتنشیط اِالقتصاد. و أخیًرا ما َتِجب ُمراعاُتها هی أّن البحار لَیست مکانًا للّنفایات فإّن َعدَم رعایِۀ هذا األمِر ُیسبُِّب هالکۀ اإلنسان

بِیده!

39  عّین الخطأ فی اإلعراب و التحلیل الصرفی: 
 «تعتمد»:

فعل مضارع - له ثالثۀ حروف أصلیۀ و هی «ع م د» و ماضیه «اعتمد» علی وزن افتعل 

مضارع - للمؤنث الغائب - مصدره «اعتماد» / فعل و فاعله «الملیارات» و الجملۀ فعلیۀ  

فعل مضارع - حروفه األصلیۀ ثالثۀ «ع ت م» و مصدره «اعتماد» علی وزن افتعال / فاعله «الملیارات»  

مضارع - للمفرد المؤنث الغائب - له حرفان زائدان، ماضیه «اعتمد» و مصدره «اعتماد» علی وزن افتعال 

40  عّین الصحیح:

 ُتؤتینا هذه األشجاُر الَخضرُة بُسّنۀ وَضَعها اهللا فی الطبیعۀ، الّثمار اللَّذیذة: این درختان سرسبز با قانونی که خدا در طبیعت قرار داده، به ما میوه هاي لذیذ می دهد!

 َیزداُد استهالُك البنزیِن بسبب َذهاِب العائالت لِقضاء اِلُعطالت اُالسبوعّیۀ: رفتن خانواده ها براي گذراندن تعطیالت آخر هفته سبب افزایش مصرف بنزین می شود!

وئّیۀ: بعضی نورها بر اثر تبدیل انرژي شیمیایی، انرژي نوري تولید می کنند!  ُتنَتج بعُض األضواء ِمن تحویِل الّطاقۀ الکیمیاوّیۀ إلی الّطاقۀ الضَّ

ِف علی محّل األجسام: دلفین ها امواج صوتی را به کار می برند تا محل اجسام شناسایی شود!  الفین أمواّجا صوتّیۀ للتعرُّ  َتستخدُم الدُّ

ظرف زمان «تجسم اعمال»، «گزارشی از اعمال»، «آثار ما تقّدم» و «آثار ماتأخر» به ترتیب کجاست؟  41

دنیا – برزخ – برزخ – دنیا  رستاخیز -  دنیا - دنیا - برزخ  رستاخیز -  دنیا - برزخ - دنیا  دنیا – برزخ – دنیا – برزخ 

مفاهیم «بر چیده شدن بساط حیات انسان»، «پراکنده شدن کوه ها همچون ذرات گرد و غبار در هوا»، «سنجش اعمال، افکار و نیت هاي انسان ها» و  42
«غافلگیر شدن با بانگ سهمناك» به ترتیب به کدام یک از مراحل قیامت اشاره دارد؟

اّول – اّول – دوم – اّول دوم – اّول – اّول – دوم دوم – اّول – دوم – اّول اّول – دوم – دوم – اّول

تعبیر قرآنی «یأکلون فی بطونهم نارأ» دربارة .................. است که .................. است.  43

خوردن مال یتیم – نتیجۀ طبیعی خود عمل  انفاق با منّت – نتیجۀ طبیعی خود عمل

انفاق با منّت – صورت حقیقی عمل خوردن مال یتیم – صورت حقیقی عمل 

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

در یکی از اقدامات مربوط به گام گذاشتن در مسیر قرب الهی، رضایت خدا تابِع .................. است و عهدي که انسان در ابتدا می بندد، مانند  45
نوزادي است که باید از او «..................» شود تا با .................. ، آسیب نبیند. 

باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفاي بر عهد - مراقبت - عهدشکنی  شناسایی میزان موفقیت و وفاداري به عهد - حراست - سستی 

شناسایی میزان موفقیت و وفاداري به عهد - مراقبت - عهدشکنی باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفاي بر عهد - حراست - سستی 

عمیق ترین و کامل ترین کیفر و پاداش همان .................. است که در .................. اتفاق می افتد و .................. .  46

عین اعمال – برزخ – فرشتگان الهی گزارش کاملی از انسان نمایش می دهند. تجسم اعمال – برزخ – انسان خود را در میان باطن اعمال خود می بیند.

تجسم اعمال – قیامت – فرشتگان الهی گزارش کاملی از انسان نمایش می دهند.  عین اعمال – قیامت – انسان خود را در میان باطن اعمال خود می بیند.

با توجه به آیۀ شریفۀ «حتی ِاذا جاء احدهم الموت قال َرّب ارجعون لعّلی اعمُل صالحًا فی ما ترکت...» کدام مطلب مفهوم نمی گردد؟ (با تغییر)  47

انسان پس از مرگ در موقعیتی است که حضور فرشتگان را درك می کند. انسان در جهان آخرت اختیار ندارد، ولی بساط تکلیف باز است.

انسان ها در هنگام مرگ از آگاهی بیش تري برخوردار هستند. انسان پس از مرگ وارد عالم  برزخ می شود و تا قیامت در آن جا است.
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با آماده شدن صحنۀ قیامت، چه چیزي از انسان ها در ترازوي عدل الهی سنجیده می شود؟ (با تغییر)  48

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  49
..................

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.

«همۀ اهل آسمان ها و زمین، جز آنها که خداوند خواسته است، می میرند» مؤخر از کدام حادثه است؟  50

مرگ اهل آسمان ها و زمین کنار رفتن پرده از حقایق عالم  برپایی دادگاه عدل الهی  حضور شاهدان و گواهان 

آتش دوزخ، بدان جهت از درون جان دوزخیان، شعله ور است که .................. و براساس بیان قرآن کریم، رسیدن به مقام خشنودي خدا،  51
..................  بهشت براي بهشتیان است. (با تغییر)

عدل خدا این گونه ایجاب می کند - باالترین نعمت  حاصل عمل خود آنان است - باالترین نعمت 

عدل خدا این گونه ایجاب می کند - برترین مرتبه  حاصل عمل خود آنان است - برترین مرتبه 

ترتیب اتفاقات قیامت، در کدام مورد درست بیان شده است؟ (با تغییر)  52

 «نَخِتُم َعلی اَفواِهِهم »  -  «َترُجُف اَالرُض َو الِجباُل» - «َیعَلموَن ما َتفَعلوَن»   «َترُجُف اَالرُض َو الِجباُل»  -  «َیعَلموَن ما َتفَعلونَ » - «نَخِتُم َعلی اَفواِهِهم»  

 «َیعَلموَن ما َتفَعلونَ »  -  «نَخِتُم َعلی اَفواِهِهم» - «َترُجُف اَالرُض َو الِجباُل»   «َترُجُف اَالرُض َو الِجباُل»  -  «نَخِتُم َعلی اَفواِهِهم» - «َیعَلموَن ما َتفَعلوَن»  

قرآن کریم خطاب به چه کسانی می فرماید:  « َکالَّ ِإنََّها َکِلَمٌۀ ُهَو َقاِئُلَها  َوِمن َوَراِئِهم بَْرَزٌخ ِإلَى َیْوِم ُیْبَعُثوَن» ؟ (با تغییر)  53

با اینکه مسلمان بودند اما در صفوف کفار قرار گرفتند و با مسلمین جنگیدند.  افراد بدکار و شقی که پس از مرگ درخواست بازگشت به دنیا را دارند. 

فرمان خداوند را اجرا نکردند و به خود و خانواده شان ستم روا داشتند.  در محیط آلوده قرار گرفتند و از همراهی با کافران احساس ناراحتی نکردند. 

باالترین درجۀ بهشت که «بهشتیان در آنجا با خدا هم صحبت اند» کدام است و آنان به چه جمله اي مترنم اند؟  54

لقا و خشنودي خداوند - خدایا تو پاك و منزهی. دارالسالم و رستگاري - خدایا تو پاك و منزهی.

لقا و خشنودي خداوند - ستایش خداي را که وعده اش را محقق گردانید. دارالسالم و رستگاري - ستایش خداي را که وعده اش را محقق گردانید.

پیام کدام آیه بیان کنندة تداوم حیات کسانی است که می گویند: «َربِّ اْرِجُعوِن لََعلِّی َأْعَمُل َصالًِحا ِفیَما َتَرْکت»  و پاسخ به این سؤال که دورة برزخ دورة  55
بی خبري است یا دورة هوشیاري از کدام حدیث برداشت می شود؟

َکالَّ ِإنََّها َکِلَمٌۀ ُهَو َقاِئُلَها  ـ مرگ چیزي نیست، مگر پلی که شما را از ساحل سختی ها به ساحل سعادت و کرامت عبور می دهد.

َوِمن َوَراِئِهم بَْرَزٌخ ِإلَى َیْوِم ُیْبَعُثوَن  ـ قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این کالم از شما شنواترند و فقط نمی توانند پاسخ دهند.

َر  ـ آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند، باهوش ترین مؤمنان اند. َم َوَأخَّ ُیَنبَّوُأ َیْوَمِئٍذ بَِما َقدَّ

َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا  ـ من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم.

تعبیر: « کثیبا مهیال» در قرآن کریم، براي چه چیزي به کار می رود و نوید کدام مرحلۀ قیامت است و چگونه است؟  56

کوه ها - اول - این تغییرات چنان گسترده و عمیق است که آسمان ها و زمین به آسمان و زمین دیگري تبدیل می شوند.

خورشید - دوم - این تغییرات چنان گسترده و عمیق است که آسمان ها و زمین به آسمان و زمین دیگري تبدیل می شوند.

کوه ها - دوم - این تغییرات چنان گسترده و عمیق است که همۀ انسان ها به آن آگه می گردند.

خورشید - اول - این تغییرات چنان گسترده و عمیق است که همۀ انسان ها به آن آگه می گردند.
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چند مورد از موارد زیر، با حدیث نبوي  «الدنیا مزرعۀ اآلخرة»  ارتباط مفهومی دارد؟   57
الف- دل بهترین و مناسب ترین زمین براي کشت محصول دنیاست. 

ب- سرنوشت ابدي و اخروي ما براساس اعمال دنیوي ماست. 
ج- هر عملی که در زندگی دنیوي انجام می دهیم، تصویر آن در آخرت نمایش داده می شود. 

د-کسی که در دنیا ربا می خورد، آتش از درون او زبانه می کشد.

1 مورد  2 مورد  3 مورد  4 مورد 

هریک از عبارت هاي قرآنی زیر جایگاه کدام گروه از بهشتیان را توصیف می کند؟   58
- براي آنها باغ هایی از بهشت است. 

- بهشتی که وسعت آن آسمان ها و زمین است. 
- آنان در باغ هاي بهشتی گرامی داشته می شوند.

مصلّین - متقین - راستگویان.  متقین - راستگویان - مصلّین  راستگویان - مصلّین - متقین.  راستگویان - متقین - مصلّین 

«تغییرناپذیري» و «تغییرپذیري» به ترتیب اشاره به کدام رابطه میان عمل و پاداش و کیفر دارد و آیۀ شریفۀ  «ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما  59
یأکلون فی بطونهم نارًا»  مربوط به  .................. ،  .................. ،  ..................  است.

طبیعی - قراردادي - صورت حقیقی اعمال  قراردادي - طبیعی - تجسم اعمال 

وضعی - تجسم اعمال - صورت حقیقی اعمال  طبیعی - قراردادي - تجسم اعمال 

با توجه به آیات سورة انعام، در روز قیامت افراد بدکار با دیدن حقیقت آن جهان و عاقبت شوم خویش،  چه چیزي را آرزو می کنند؟  60

اي کاش دوستان مؤمن و خوب براي خود انتخاب می کردیم، تا باعث هدایت ما در دنیا شوند. 

اي کاش همراه و هم  مسیر با دشمنان خدا و پیامبر اکرم (ص) نبودیم و از هدایت شوندگان بودیم. 

اي کاش به دنیا بازگردانده می شدیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از مؤمنان می بودیم. 

اي کاش فرزندان صالحی تربیت می کردیم تا براي ما در این دنیا خیرات و برکاتی از پیش می فرستادند. 

61  In the cupboard, there are some .................. tea cups used for special occasions.          

beautiful small Egyptian small Egyptian beautiful egyptian beautiful small small beautiful Egyptian

62  I can't believe I am  .................  going to see the leader.

carefully really softly briefly

63  We could buy a ..................  blouse from that store.

Korean blue cotton nice nice blue Korean cotton blue nice Korean cotton nice blue cotton Korean

64  Choose the word with the wrong spelling.

powerful telescope daily exersize defend the country blood drop

65  Working in an office, I don't get much  ..................   .

exercise energy  health power

66  I don't usually ……… that much money on me.   

drop  cross  carry look at  

67  Venus   ..................  the sun once every 225 Earth days.

collects clears carries  orbits

68  She can’t teach English .................. a good teacher.

as well as  as good as better good
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69  My sick classmate seems to be  ..................  better tonight than last night.

many most much more

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

best  the better the best good

71  My brother doesn't call Mom as often as my sister does. I mean she calls her .................. My
brother.

more often than less often than not as often as as often as

72  The famous sportsman didn’t run .................. he did last year.

fast as as fast as   as fast than too fast as

73  It took me a minute to .................. my thoughts.

defend carry compare collect

74  Which sentence is grammatically WRONG?

What is the healthiest food in the world? That cheap yellow German car is in the yard.

The be�er student at school is my brother. Our neighbor was a very funny man.

75  I haven't done much .................. all week, so I think I'll go for a run this morning.

homework  creation health exercise

76  The view from the top of the hill was even lovelier than .................. .

at sea level was the view at sea level was at sea level at sea level was the view 

77  I thought Tom would just .................. the contract without reading it carefully.

sign destroy rise compare

78  We are preparing to hold a meeting to discuss problems respecting the .................. of education.

exercise   number quality planet

79  My mom bought a very .................. .

some red Italian plastic chairs modern expensive golden watch 

nice old Iranian wooden table two long yellow cotton dresses

80  It was late, so we asked the workers to finish the job .................. possible.

as quick as quicker as quickly as the quickest of

اگر  باشد،  کدام است؟  81f(x) = + |x|
1
4

x2f(2 − )5√

0٫250٫50٫751٫25

ضابطۀ تابع رو به رو کدام است؟   82

x

y

−2
−21

0
−1

1
9

y = 10x + 1y = 10x − 1y = x + 1y = x − 1

اگر  و  ریشه هاي معادلۀ  باشند، مقدار  چقدر است؟  83x1x2+ = 0x − 1
x − 3

x − 1
x − 5

+x1 x2

2345
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حاصل ضرب ریشه هاي معادلۀ  چقدر است؟  84+ = 5
2x + 1

x

4x

2x + 1

−22
1
2

−
1
2

کل هزینۀ یک سفر تفریحی یک روزة کالسی  هزار تومان است. مدرسه براي کاهش هزینه ها، از  نفر از اولیاء دعوت کرده است و هزینۀ  85

سرانه به میزان  هزار تومان کاهش یافته است. تعداد افراد کالس چند نفر است؟

7005

7

20304050

دامنۀ عبارت گویاي  کدام است؟  86
1

+ x − 2x2

R − {−1 , 2}R − {1 , −2}R − {−1}R

ها را با کدام عرض قطع می کند؟ می  گذرد محور    ، خطی که از دو نقطۀ   87A(2, 5)B(−4, 1)y

3
1
3

3
2
3

4
1
3

4
2
3

اگر  باشد و  باشد، حاصل  کدام است؟  88

 

f(x) = |2 − 4x|x2g = { }(2, 3), (0, 1), (−2, 6)
f(3) × g(0)

g(2)

2
3

3
2

2
1
2

اگر   و  باشد مقدار عبارت  کدام است؟  89f(x) = 5x + 4g(x) = 8 x−−√4g(2) + 2f(3)

5 + 642√35 + 322√32 + 382√7 + 362√

اگر رابطه  یک تابع باشد،  کدام است؟  90{(3 , a + 2b) , (5 , 4) , (7 , 2) , (3 , 7) , (5 , 2a − b)}−a2 b2

3456

کدام یک از نمودارهاي زیر یک تابع را نشان می دهند؟  91

         

      

به ازاي کدام مقدار  رابطۀ  تابع است؟   92

 

هیچ مقدار 

af

f = {(0, 3), (4, a), (1, 3), (4, 2) , ( − a, 3), (2, 8)}a2

120
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، استخري را در  ساعت و شیر  همان استخر را در   ساعت به تنهایی پر می کنند. اگر هر دو با هم باز باشند، در یک ساعت  شیر   93

حجم استخر پر می شود، مقدار  کدام است؟

AxB32
5

32
x

81046

اگر تابع درآمد بصورت  و تابع هزینه بصورت  باشد، آنگاه ماکزیمم مقدار سود کدام است؟  94R(x) = − + 30x
1
2

x2x = 10x − 20

280340220310

اگر معادلۀ  داراي جواب  باشد، در این صورت مقدار  کدام است؟  95=
k

3x + 7
x + 1

2x + 2
x = 3k

8−86−6

فرض کنید تورم در سال  در جامعه اي فرضی،  درصد بوده است. اگر سطح عمومی قیمت ها براي سه کاالي  در این جامعه  96

،  و  و  ریال و براي سال  براي کاالي  و  به ترتیب،  و  باشد، در این صورت، قیمت کاالي  به ترتیب براي سال 

، چند ریال است؟ در سال 

139920C, B, A

1398150504001399AB35060C

1399

200230250350

کدام گزینه، بیانگر معنا و مفهوم [اصل] «مزیت نسبی» است؟  97

براساس این اصل: هر منطقه یا کشور باید همه نوع کاالیی را تولید کند تا «خودکفا» شود.

براساس این اصل: براي رسیدن به «خودکفایی» باید تا حد امکان از واردات کاال به داخل کشور جلوگیري نمود.

براساس این اصل: هر منطقه یا کشور باید کاالیی را «تولید» کند که هزینه ي تولید آن در مقایسه با سایر نقاط «کم تر» باشد.

براساس این اصل: هر منطقه یا کشور باید کاالیی را «تولید» کند که هزینه ي [تولید] آن حداقل برابر با سایر نقاط یا منطقه ي یک کشور باشد. 

«ماده ي واحده» و «تبصره ها» در بودجه ي دولت به ترتیب مبیّن چیست؟  98

مربوط به «کسب درآمد و هزینه هاي یک سال» و «مشخص کننده ي رقم کّل درآمدها و هزینه هاي پیش بینی شده»

بیانگر اعتبارات هر یک از سازمان هاي دولتی در محدوده بودجه و چگونگی هزینه کردن آن ها

مشخص کننده چگونگی کسب درآمد و صرفه هزینه هاي پیش بینی شده در بودجه و مبیّن رقم کل درآمدها و هزینه هاي یک سال مربوط به بودجه ي مصّوب

مشخص کننده ي «رقم کّل درآمدها و هزینه هاي یک سال» و «دربردارنده ي ضوابط و مقّررات خاص» مربوط به چگونگی کسب درآمد و صرف هزینه هاي پیش بینی شده در
بودجه

با توجه به جدول زیر، به ترتیب مشخص کنید:   99
الف) میزان سپردة پس انداز 

ب) میزان سپردة مدت دار 
ج) بدهی بانک به مشتریانش 

د) میزان سپردة دیداري
 

 ریال مجموع اسکناس ها و مسکوکات موجود در دست مردم 

 ریال میزان نقدینگی 

 ریال میزان حجم پول 

 درصد میزان پس اندارمیزان سپردة مدت دار

 ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،

7000

2000

5000

50

8000400013000500010000500015000300080004000150003000100005000130005000
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تورم یکی از مشکالت اقتصادي است. کدام گزینه علت این موضوع را نشان نمی دهد؟  100

تورم باعث ضرر پس اندازکنندگان می شود. تورم باعث کاهش رفاه خانواده ها می شود. 

تورم باعث نابرابري عرضه و تقاضاي کل در جامعه می شود. تورم باعث کاهش قدرت خرید پس اندازکنندگان می شود.

کدام گزینه ، بیانگر پاسخ درست و کامل پرسش هاي زیر است؟   101
الف) عمل تنزیل اسناد، تحت کدام عنوان در یازده عقد اسالمی مجاز مطرح شده است؟ 

ب) بانک ها تحت یازده عقد اسالمی مجاز می توانند ...

الف) مضاربه - از حالت واسطه گري خارج شوند.  الف) خرید دین - به اشخاص تسهیالت مالی بدهند. 

الف) مشارکت مدنی - به نهاد فعال در عرصۀ تولید تبدیل شودن.   ب) معامالت سلف - به طور غیر مستقیم در سرمایه گذاري شرکت کنند. 

قیمت انتهاي سال قیمت ابتداي سال 
الف 

ب  

اگر نرخ تورم   باشد، الف و ب کدامند؟  102

 - 

 - 

 - 

%25

10000

5500
80006600

80006875

75006875
6600 − 7500

کدام گزینه دربرگیرندة پاسخ درست و کامل سؤال هاي زیر است؟  103
الف) اگر انسان در رفع نیازهاي طبیعی خود، مراتب نیازهاي را به خوبی طی نکند و در یک مرتبه متوقف بماند، چه خواهد شد؟ 

ب) در سطح جهان، سازمان هاي اقتصادي بین المللی و جهانی چه وظایفی برعهده دارند؟ 
ج) به ترتیب هریک از موارد «پرورش و تکثیر ماهی- بهره برداري از زمین هاي بایر- نساجی- فعالیت هاي مشاوره اي» جزء کدام یک از انواع تولید است؟ 

د) عبارات کدام گزینه در خصوص عوامل انسانی نادرست است؟

الف) احساس بی نیازي به او دست می دهد و سیري ناپذیري به نوعی کمال جویی تبدیل می شود. ب) ایجاد نظم و انظباط و نظارت بر عملکرد اقتصادي و تأمین برخی نیازهاي
عومی، ج) حیازت- احیا- خدمات- صنعت، د) عوامل مولد انسانی شامل نیروي کار، کارفرما، مدیر، متخصص و کارآفرین است. 

الف) به خلق نیازهاي کاذب براي خود اقدام می کند تا حس کمال جویی خود را سیراب کند. ب) رونق بیشتر روابط اقتصادي بین کشورها و حفظ حقوق همۀ طرف هاي درگیر در
تجارت جهانی، ج) احیا- حیازت- صنعت- خدمات، د) گاهی از کارفرما و کارآفرین به عنوان سرمایه انسانی یاد می شود.

الف)  احساس بی نیازي به او دست می دهد و سیري ناپذیري به نوعی کمال جویی تبدیل می شود. ب) ایجاد نظم و انظباط و نظارت بر عملکرد اقتصادي و تأمین برخی نیازهاي
) از دیگر انواع سرمایه به شمار عومی، ج) احیا- حیازت- صنعت- خدمات، د) سرمایه هاي اجتماعی (مثل دین و اعتقادات) و سرمایۀ معنوي (شامل اخالق، وفاي به عهد و 

می رود.

الف) به خلق نیازهاي کاذب براي خود اقدام می کند تا حس کمال جویی خود را سیراب کند. ب) رونق بیشتر روابط اقتصادي بین کشورها و حفظ حقوق همۀ طرف هاي درگیر در
تجارت جهانی، ج) حیازت- احیا- خدمات- صنعت، د) عوامل انسانی به عنوان برترین عامل تولید به شمار می رود. 

⋯

بانک مرکزي براي کنترل و تنظیم حجم پول، سیاست بازار یا فروش اوراق .................. را در پیش می گیرد.  104

مشارکت دولتی بهادار مشارکت سهام

با در نظر گرفتن دو شاخص  .................. و  .................. می توان وسعت فقر در هر کشور را اندازه گرفت.   105

 -     - مییزان نابرابري در توزیع درآمد 

درآمد سرانه -   درآمد سرانه - میزان نابرابري در توزیع درآمد 

H , D, IG, D, PG, D, P

G, D, P

سود بانکی (علی الحساب یا قطعی) اعطایی به سپرده گذاران در قانون عملیات بانکی بدون ربا:  106

به دلیل اینکه فعالیتهاي بانکی در بخش واقعی اقتصاد است ربا تلقی نشده است.  دریافت پول اضافی تلقی شده ، ربا و حرام است.  

به دلیل اینکه فعالیتهاي بانکی، قانونی می باشد ربا تلقی نشده است.  پرداخت پول اضافی تلقی شده ، ربا و حرام است. 

میانگین قیمت کاالها و خدمات قرار داده شده در سبد خانوار یک جامعۀ فرضی در ابتدا و انتهاي سال  به ترتیب  و   107

ریال بوده است. نرخ تورم در سال  چند درصد می باشد؟

201950, 00085, 0000

2019

35%70%45%25%
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اطالعات ارائه شده در جدول زیر، مربوط به یک جامعۀ فرضی است، با توجه به مندرجات این جدول:   108
 الف) ارزش پولی مسکوکات موجود در دست مردم چقدر است؟ 

ب) میزان حجم شبه پوِل این جامعه، چقدر است؟ 
ج) حجم کل پول موجود یا کل نقدینگی این جامعه، کدام است؟
 واحد ارزش پولی موجودي حساب هاي قرض الحسنه
 موجودي اسکناس هاارزش پولی مجموع مسکوکات در دست مردم 

 واحد ارزش پولی مجموع اسکناس ها
 واحد ارزش پولی سپرده هاي دیداري

 واحد  ارزش پولی موجودي سپرده هاي مدت دار
 واحد ارزش پولی مجموع سپرده هاي دیداري و غیر دیداري 

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

11280

22
5

32000

4180

5230

61000

80020105800820201058008002100508082021005080

اگر قیمت کاالیی درابتداي سال  ،   هزار ریال باشد و نرخ تورم در سال  و  به ترتیب  و  درصد باشد قیمت این کاال در  109

ابتداي سال  نسبت به سال  ، چند درصد افزایش یافته است؟

901090913040

9290

%70%82%120%78

همۀ گزینه ها به استثناي گزینۀ « .................. » در ارتباط با «شاخص توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی» در تعدادي از کشورهاي جهان، درست  110
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

متن زیر را از دورة سامانی بخوانید و مشخص کنید کدام ویژگی نثر این دوره به درستی ذکر نشده است؟   111
هر کجا آرامگاه مردمان بود بچهار سوي جهان از کران تا کران این زمین را ببخشیدند و بهفت بهر کردند و هر بهر را یکی کشوري خواندند. نخستین را

ارزه خواندند، دوم را شبه خواندند، سوم را فرددفش خواندند، چهارم را ویدرفش خواندند ...

به کارگیري جمالت کوتاه  بهره گیري کمتر از لغات عربی  تکرار فعل به ضرورت معنی  به کار بردن لغات پرکاربرد فارسی 

با توجه به وضعیت عمومی شعر فارسی در نیمۀ دوم قرن پنجم چند مورد نادرستی در جمالت زیر دیده می شود؟   112
الف) شاعران و ادیبان بیش از هر چیزي با زبان و ادبیات عربی آشنا می شدند. 

ب) در عین تقلید با وجود ابتکارات و نوآوري هایی که ایجاد شد، تحولی در شعر به  وجود آمد. 
ج) زبان فارسی در جنوب شرقی گسترش پیدا کرده بود. 

د) زبان فارسی در میان مردم سیستان، زبانی مقدس قلمداد می شد.

چهار سه دو یک

کدام واژه ها در متن زیر سجع ندارند؟   113
«الهی اگر به دوزخ فرستی، دعوي دار نیستم و اگر به بهشت فرمایی بی جمال تو خریدار نیستم»؛ مطلوب ما بر آر که جز وصال تو طلبکار نیستم. 

 کار عاشق جز تماشاي وصال یار نیست »    « روز محشر عاشقان را با قیامت کار نیست

کار، یار  بر آر، طلبکار  دعوي دار، خریدار  فرستی، فرمایی 

در ترصیع، نوع سجع ها ..................  114

فرقی نمی کند. مطّرف است. متوازن است. متوازي است.
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کدام گزینه در مورد فارسی میانه صادق نیست؟  115

این زبان اساسًا به ناحیۀ پارس تعلق داشت.  زبان هاي فارسی میانه به دو گروه زبان هاي پارتی و پهلوي تقسیم می شوند.

فارسی میانه نخستین صورت زبان در برابر نفوذ عناصر زبان عربی بود.  آثار به جامانده از این زبان معموًال در زمرة آثار دینی به شمار می روند.

در کدام گزینه جناس ناقص افزایشی وجود دارد؟  116

 زهرة شیر است مرا زهرة تابنده شدم  دیدة سیر است مرا جان دلیر است مرا

 در این درگاه حافظ را چو می خوانند می رانند  چو منصور از مراد آنان که بردارند بر دارند

 ناله کنم بگویدم دم مزن و عیان مکن  کار دلم به جان رسد کارد به استخوان رسد

 مر این قیمتی لفظ دّر دري را  من آنم که در پاي خوکان نریزم

کدام گزینه، داراي «واج آرایی» نیست؟  117

 دستم اندر ساعد ساقی سیمین ساق بود  رشتۀ تسبیح اگر بگسست، معذورم بدار

 که سر به کوه و بیابان تو داده اي ما را  صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

 نقش از لعل نگار و نقش از یاقوت خام  بادة گلرنِگ تلخ تیِز خوِش خواِر سبک

 شور شیرین منما تا نکنی فرهادم  شهرة شهر مشو تا ننهم سر در کوه

کدام بیت مفهوم متفاوتی دارد؟  118

چار تکبیر زدم یکسره بر هر چه که هست   من همان دم که وضو ساختم از چشمۀ عشق  

آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست   راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست  

بدان امید دهم جان که خاك کوي تو باشم   در آن نفس که بمیرم در آرزوي تو باشم  

که سر به کوه و بیابان تو داده اي ما را صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را  

نوع سجع در کدام گزینه با بقیه تفاوت دارد؟  119

قبلۀ عارفان خورشید روي تو است و محراب جان  ها طاق ابروي تو است.  دانم که تو را در مودت این منظور علتی و بناي محبت ذلتی نیست. 

به نام آن خدایی که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح.  که گویم چنین یا چنانی تو آفرینندة  این و آنی  .

کدام گزینه دربارة عبارت زیر، نادرست است؟   120
«در بدایت، بند و چاه بَُود و در نهایت، تخت و گاه ....»

سجع میان «بدایت» و «نهایت» مطّرف است. سجع بند و تخت متوازن است. 

«بَُود» در جملۀ دوم به قرینه حذف شده است. سجع میان «گاه» و «چاه» متوازي است.

کدام گزینه در تقسیم بندي آثار براساس محیط جغرافیایی جاي نمی گیرد؟  121

بیهقی  خراسانی عراقی آذربایجانی

در کدام گزینه آرایۀ «ترصیع» دیده می شود؟  122

 درد عشق تو درد بی درمان  راه وصل تو راه پر آسیب

 هم شرع خزیده در پناهت  هم عقل دویده در رکابت

 زهره به خنیاگري شب نشاند  خنده به غمخوارگی لب کشاند

 نعمت تو نشانۀ آمال  سیرت تو خزانۀ الطاف

ابیات زیر، با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟   123
 «آب جیحون از نشاط روي دوست 

 اي بخارا شاد باش و دیر زي  
خنگ ما را تا میان آید همی  

میر زي تو شادمان آید همی» 

 این وطن جایی است کاو را نام نیست   این وطن مصر و عراق و شام نیست 

 غریب را دِل سرگشته با وطن باشد   هواي کوي تو از سر نمی رود بیرون 

 نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم   سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است درست 

 دردسر خرابۀ ساحل چه می کند   در بحر، هر که ساخت وطن چون حباب، اسیر! 
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کدام مورد در حکایت زیر وجود ندارد؟   124
 «هر که بر زیردستان نبخشاید 

نه هر بازو که در وي قّوتی هست 
ضعیفان را مکن بر دل گزندي 

  به جور زبر دستان گرفتار آید   
به مردي عاجزان را بشکند دست  

که درمانی به جور زورمندي»

تضاد جناس ناهمسان   سجع متوازن  سجع متوازي 

با توجه به عبارت «زبان از مکالمۀ او در کشیدن قّوت نداشتم و روي از محادثۀ او گردانیدن، مرّوت ندانستم که یار، موافق بَُود و ارادت، صادق»  125
در کدام گزینه همۀ کلمه هاي سجع درست مشخص شده اند؟

مکالمه و محادثه / قّوت و مرّوت نداشتم و ندانستم / موافق و صادق

مکالمه و محادثه / کشیدن و گردانیدن درکشیدن و گردانیدن / موافق و صادق

با توجه به محتوا، حکایت زیر در کدام باب گلستان سعدي جاي می گیرد؟   126
«یکی را از علماي راسخ پرسیدند که چه فرمایی در نان وقف؟ گفت: اگر نان از بهر جمعیت خاطر می ستانند حالل است و اگر جمع از بهر نان می نشینند،

حرام.»

در عشق جوانی در فواید خاموشی در اخالق درویشان در سیرت پادشاهان

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. آرایۀ جناس وجود دارد.  127

تو گفتی که اندر جهان نیست بزم بر این گونه رفتند هر دو به رزم

نهاد آن کاله کیی بر سرش ببردند و پوشید روشن برش

نگهبان تن کرد بر گبر ببر چو شد روز رستم بپوشید گبر  

بر آن بارة پیل پیکر نشست کمندي به فتراك زین بر بست

با توّجه به متن زیر در کدام گزینه «نکتۀ زبانی» بیان شده است؟   128
«چون بشناختم که آدمی، شریف تر خالیق است و قدر ایّام عمر خویش نمی داند، در شگفت افتادم و چون نیک بنگریستم؛ دریافتم که مانع آن، راحت

اندك و نیاز حقیر است که مردمان بدان، مبتال گشته اند.»

کاربرد حرف نشانه در معناي حرف اضافه کاربرد واژة کهن

جدانویسی نشانه هاي منفی ساز کاربرد فعل هاي مرکب به جاي فعل هاي ساده

کدام گزینه از لحاظ حس و حال حاکم بر فضاي شعر متفاوت است؟  129

 خدا بینی از خویشتن بین مخواه  بزرگان نکردند در خود نگاه     

 پس اي بنده افتادگی کن چو خاك  ز خاك آفریدت خداوند پاك

 که نتوان برآورد فردا ِز گل  بیا تا بر آریم دستی ز دل

 جهان خاك را در زر بگیریم  بیا تا عاشقی از سر بگیریم     

کدام بیت خصوصیات فکري سبک خراسانی را شامل نمی شود؟  130

که جهان نیست جز فسانه و باد شاد زي با سیاه چشمان، شاد 

به دیده بر گهر آبدار بنویسد  بسا رساله که در باب اشک ما دریا  

تو بی جان زنده بودن کی توانی؟  چو جانت از جود و رادي کرد یزدان 

فراوان سخن راند از لشکرش  بفرمود تا شد زواره برش 

اگر قدرتی که مبتنی بر ایدئولوژي هاي ساختگی بشري باشد، چگونه قدرتی است؟  131

هم مشروعیت حقیقی دارد و هم مقبولیت  مشروعیت حقیقی دارد 

اقتداري غیر مشروع دارد و هم مقبولیت   مشروعیت دروغین دارد 
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عبارت هاي زیر، به ترتیب تاثیر کدام بخش هاي هویتی را بر یکدیگر بیان می کند؟   132
- هر جهان اجتماعی به تناسب ارزش هاي خود با طبیعت و بدن آدمی مواجه می شود. 

- در جامعه ي قبیله اي هویت افراد از طریق جایگاه قبیله اي آنها مشخص می شود.  
- قرآن کریم بخشی از کنش هاي اجتماعی انسان ها را منشاء گشایش برکات آسمان و زمین می داند.

تأثیر زندگی اجتماعی انسان بر جغرافیا و طبیعت - تأثیر جهان اجتماعی در جهان طبیعت و خصوصیات جسمانی - تعامل جهان اجتماعی با جهان نفسانی

تأثیر جامعه و فرهنگ بر بدن - تعامل جهان اجتماعی با جهان نفسانی - تأثیر جهان اجتماعی در جهان طبیعت و خصوصیات جسمانی

تعامل جامعه و فرهنگ با طبیعت و بدن - تاثیر جامعه و فرهنگ بر بدن - تعامل جهان اجتماعی با جهان نفسانی

رابطه ي جامعه و فرهنگ با ویژگی هاي نفسانی - تعامل جهان اجتماعی با جهان نفسانی - تأثیر نفس بر فرهنگ

انسان در قبال چگونه فرهنگی منفعل و پذیرنده نیست؟ تنوع آگاهی و معرفت انسان ها موجب چه چیزي می شود؟  133

فرهنگی که از طریق رسانه به او منتقل می شود- موجب تغییرات در الیه هاي سطحی می شود.

فرهنگی که از طریق تربیت به او منتقل می شود- موجب تغییرات در الیه هاي سطحی می شود.

فرهنگی که از طریق رسانه به او منتقل می شود- موجب پیدایش جهان هاي اجتماعی مختلف می شود.

فرهنگی که از طریق تربیت به او منتقل می شود- موجب پیدایش جهان هاي اجتماعی مختلف می شود.

کدام گزینه صحیح است؟  134

علوم اجتماعی، اگر علم را به معناي تجربی آن محدود نکند، می تواند دربارة حق یا باطل بودن واقعیت ها و آرمان هاي جهان هاي اجتماعی داوري کند. 

امنّیت، براي یک کشور آشوب زده، پدیده اي در قلمرو واقعی و براي یک جامعۀ بسامان، در قلمرو آرمانی است. 

در جهان متجّدد، عناصر معنوي و مقدس از قداستی خاص برخوردارند. 

جهان اجتماعی با آگاهی و ارادة افراد انسانی پدید نمی آید.

کدام یک از موارد زیر نادرست است؟  135

جهان اجتماعی را انسان خلّاق و آگاه پدید آورده است. 

گاهی، نوعی جهان اجتماعی شکل می گیرد که مبتنی بر تبعیض نژادي است. 

انسان در قبال فرهنگی که از طریق تربیت به او منتقل می شود، صرفًا موجودي پذیرنده است. 

تنوع اراده و اختیار انسان ها، سبب پیدایش جهان هاي اجتماعی مختلف می شود.

شیوة ناسازگار با عقاید و ارزش هاي یک جهان اجتماعی را چه می نامیم ؟ این شیوه چه پیامدي دارد؟ در نهایت منجر به چه چیزي می شود ؟  136

تعارض فرهنگی - تزلزل فرهنگی - بحران هویت و تحول فرهنگی  تعارض فرهنگی - بحران هویت - تغییر جهان اجتماعی 

تزلزل فرهنگی - بحران هویت - تغییر جهان اجتماعی  تزلزل فرهنگی - تزلزل فرهنگی - بحران هویت و تحول فرهنگی 

137  ..................  اگر به ارزش هاي فرهنگی جامعه وفادار بماند، با استفاده از  ..................  خود به بسط و توسعۀ فرهنگ کمک می کند و اگر از
ارزش ها و آرمان هاي فرهنگی دور شود زمینۀ  .................. ، تزلزل،  ..................  و هویتی را پدید می آورد.

نظام سیاسی ـ مدیریت سیاسی ـ تعارضات ـ بحران هاي فرهنگی  نظام فرهنگی ـ مدیریت فرهنگی ـ تعارضات ـ بحران هاي فرهنگی 

نظام فرهنگی ـ مدیریت فرهنگی ـ تحول ـ بحران هاي ارزشی  نظام سیاسی ـ مدیریت سیاسی ـ تحول ـ بحران هاي ارزشی 

به ترتیب عناوین زیر، در رابطه با جهان اجتماعی چه چیزي را بیان می کنند؟   138
- حقوق و تکالیف افراد 

- عقاید و ارزش ها 
- پدیده هاي کالن مانند فرهنگ و جامعه

الیه هاي جهان اجتماعی - اجزاي جهان اجتماعی - ویژگی جهان اجتماعی 

محدودیت هاي جهان اجتماعی - ویژگی هاي جهان اجتماعی - الیه هاي جهان اجتماعی 

اجزاي جهان اجتماعی - ویژگی هاي جهان اجتماعی - فرصت ها و محدودیت هاي جهان اجتماعی 

فرصت ها و محدودیت هاي جهان اجتماعی - عمیق ترین الیه هاي جهان اجتماعی - اجزاي جهان اجتماعی 
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کدام گزینه نادرست می باشد؟  139

جهان اجتماعی با کنش هاي انسانی تحقق پیدا می کند.

پس از تحقق جهان اجتماعی، الزام ها و پیامدهایی رخ می دهند.

پیامدها و الزام هایی که جهان اجتماعی به دنبال می آورد وابسته به قرارداد تک تک افراد است. 

هر جهان اجتماعی تا زمانی که از طریق مشارکت اجتماعی افراد پا بر جاست، پیامد هاي آن نیز باقی است. 

در دیدگاه مستشرقان، هویت فرهنگی جوامع اسالمی چگونه است؟  140

تقلیدي سکوالر و دنیوي  اساطیري توحیدي

کدام گزینه به سواالت زیر پاسخ می دهد؟   141

 هر نوع تدبیر و سازمان دادن قدرت 

 سازمان پیدا کردن قدرت براي رسیدن به هدفی معین 

 مجموعۀ سازوکارهایی که براي اعمال سیاست هاي جهان اجتماعی وجود دارد. 

 عقاید، ارزش ها و اصول حاکم بر نظام سیاسی را تعیین می کند.

سیاست ـ معناي عام سیاست ـ نظام سیاسی ـ نظام فرهنگی  معناي عام سیاست ـ سیاست ـ نظام سیاسی ـ نظام فرهنگی 

سیاست ـ معناي عامل سیاست ـ نظام فرهنگی ـ نظام سیاسی  معناي عام سیاست ـ نسیاست - ظام فرهنگی ـ نظام سیاسی 

∙

∙

∙

∙

درستی یا نادرستی عبارات زیر دربارة امر به معروف و نهی از منکر در کدام گزینه آمده است؟   142
الف) برخی از روش هاي آن تبلیغی و برخی تشویقی یا تنبیهی است. 

ب) سطوح متفاوتی دارد. 
ج) در همۀ موارد، توسط سازمان هاي رسمی و حکومتی است. 

د) به روش هاي مختلف صورت می گیرد.

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

کنش سیاسی و استفاده از قدرت با چه هدفی انجام می شود؟  143

سلطه ــ استیالي سیاسی  زندگی خوب ــ جامعۀ خوب 

بهبودي وضعیت جامعه ــ بهبودي وضعیت سیاسی  تغییر نظام ــ حفظ نظام 

کدام گزینه صحیح نمی باشد؟  144

اگر جهان اجتماعی در تعامل با جهان هاي دیگر، بر عقاید و ارزش هاي خود پافشاري نکند، داد و ستد فرهنگی به الیه هاي عمیق آن سرایت می کند.

اگر فرهنگی که گرفتار تزلزل، بحران و تحّول می شود، فرهنگی باطل باشد و جهت تغییرات به سوي فرهنگ حق باشد، تحّول فرهنگی مثبت است. 

مادامی که هویت اجتماعی افراد در چارچوب عقاید و ارزش هاي اساسی جامعه شکل می گیرد، تغییرات هویتی افراد و گروه ها با هویت جهان اجتماعی سازگار است و مورد
تشویق و تأیید جامعه نیز قرار می گیرد.

فرد با آموزش هاي اساسی و ماندگاري که در اجتماع و جامعه می بیند، اّولین و مهم ترین آشنایی ها را با جهانی که در آن متّولد شده است، پیدا می کند.

به سؤاالت زیر پاسخ دهید.   145
الف) جایگاه عقاید و ارزش ها کجاست؟ 

ب) چه چیزي ابزار تحقق هنجارهاي اجتماعی محسوب می شود؟ 
ج) نمودار نامناسب با نگرش مردم شناسان دربارة فرهنگ هاي مختلف کدام است؟

الیۀ سطحی- ارزش اجتماعی- عرضی الیۀ عمیق- ارزش اجتماعی- طولی الیۀ سطحی- کنش اجتماعی- عرضی الیۀ عمیق- کنش اجتماعی- طولی 
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هر یک از مفاهیم " گسترش عقالنیت ابزاري - تفاوت هاي درون یک جهان اجتماعی واحد - قفس آهنین - تفاوت هاي میان جهان هاي  146
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 

ویژگی هاي زیر، به ترتیب به کدام جهان تعلق دارند؟   147
- سازگاري با نوعی خاص از هویت اخالقی و روانی افراد 

- ناتوانی در تداوم و بسط فرهنگ گذشتۀ خود 
- معنویت

معنوي - از خود بیگانه - فوق طبیعی  اجتماعی - خودباخته - اساطیري  طبیعی - اساطیري - توحیدي  تکوینی - غرب زده - فاضله 

کدام گزینه به ترتیب مبیّن پاسخ سؤاالت زیر است؟   148
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

انسان باید حقوق و تکالیف خود را یاد بگیرد و با عمل به آن ها، .................. خود را شکل دهد.  149

هویت اجتماعی  جایگاه ویژه  هویت فردي  هویت مستقل 

به سؤاالت زیر پاسخ دهید.   150

- پیدایش جهان هاي اجتماعی مختلف به چه سبب است؟ 

- تفاوت هاي میان جهان هاي مختلف به تفاوت در چه چیزي برمی گردد؟ 

- از مثال هایی که تغییرات درون یک جهان اجتماعی پذیرفته می شوند می توان به  .................. اشاره کرد.

تنوع آگاهی و نگرش انسان ها- تفاوت در هنجارها- تغییرات در خانواده  تنوع اراده و اختیار انسان ها- تفاوت در آرمان ها- تغییرات در جمعیت 

تنوع هنجارهاي مورد قبول انسان ها- تفاوت در ارزش ها- تغییرات در اقتصاد  تنوع ارزش هاي مورد قبول انسان ها- تفاوت در نهادها- تغییرات در ارزش ها

1

2

3

بازگشت ایران به اسالم، بازگشت به .................. و .................. بود.  151

خویشتن الهی - توحیدي  خویشتن الهی - سیاسی  هویت ایرانی - اسالمی  خویشتن تاریخی - ملی 

کدام گزینه بیانگر وجه اشتراك این دو عبارت است؟   152
عاشقی یا کار رندان است یا دیوانگان 

اگر همت همراه کار شود، موفقیت تضمینی است.

حکم در هر دو عبارت مشروط است. هر دو عبارت شرطی متصل است.

رابطه ذکر شده در هر دو عبارت واقعی و حقیقی است. در هر دو عبارت، حکم به اتصال دو عبارت داده شده است.
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در عبارت «شما خیلی بزرگوارید، از شما بعید است که این حرف را بزنید» چه مغالطه اي به کار رفته است؟  153

تله گذاري توسل به احساسات  مسموم کردن چاه  بزرگنمایی

گزارة زیر حاوي چه مغالطه اي است؟   154
به جز افراد خشن و بی ذوق هر فردي می تواند تشخیص دهد که براي رشد فکري و ذهنی انسان، موسیقی و شعر یک احتیاج ضروري است.

مسموم کردن چاه  تله گذاري توسل به احساسات  بزرگنمایی

دامنۀ مصادیق گزاره هاي زیر در کدام گزینه به درستی آمده است؟   155
«بسیاري از میلیونرها کالهبردار هستند.»

«همۀ طرفداران محیط زیست، داراي ذوق  و  شوق بیش از حد هستند.»

 (- / +) (+ / +)  (- / -) (+ / -)  (- / +) (- / -)  (+ / -) (- / -)

چنانچه قیاس زیر یک قیاس معتبر باشد؛ مقدمۀ اول آن کدام است؟   156
« .................. . بعضی میوه ها شیرین هستند. پس بعضی گران ها شیرین هستند.»

بعضی میوه ها گران هستند.  هر میوه اي گران است.  بعضی میوه ها گران نیستند.  هر خانه اي گران است. 

کدام  گزینه در مورد قیاس هاي زیر درست است؟   157

الف) ھر انسانی ناطق است 

بعضی جانداران انسان نیستند 

   

ب) برخی مثلث ھا متساوی الساقین نیستند 

ھر سھ گوشی مثلث است 

   
هر دو نامعتبر  دومی نامعتبر، اولی معتبر  هر دو معتبر  اولی نامعتبر، دومی معتبر 

بعضی جانداران ناطق نیستند
¯ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄¯̄¯

برخی متساوی الساقین سھ گوش نیستند
¯ ¯¯̄ ¯̄ ¯̄¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄¯̄ ¯̄¯

کدام گزبنه دربارة عبارت " منطق، سود و زیان نیست" صحیح است؟  158

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.

براي کدام یک از گزینه هاي زیر نیاز به استدالل است؟  159

مستطیل، متوازي االضالعی با قطرهاي برابر  مستطیل، متوازي االضالعی با چهار زاویه قائمه 

مستطیل، متوازي االضالعی است با یک زاویه قائمه مستطیل، متوازي االضالعی با چند زاویه قائمه

کدام گزینه ایراد تعاریف زیر را به درستی نشان می دهد؟   160
انسان= حیوان دو پا 

انسان= حیوان ابزار ساز 
مرگ= موت و عروج روح 

انسان= ناطقی که کارگر است

جامع نیست- جامع نیست- جامع نیست- واضح نیست مانع نیست- مانع نیست- جامع نیست- جامع نیست

مانع نیست- جامع نیست- واضح نیست- جامع نیست مانع نیست- جامع نیست- واضخ نیست- مانع نیست

در کدام مورد حکم قضاوت وجود دارد و مثال آن کدام است؟  161

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

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

منظور از این که «منطق، ترازوي اندیشه است.» چیست؟  162

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

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

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

منطق، می تواند وزن اندیشه ها را به ما نمایان کند و اندیشه هاي عمدي نادرست را از غیرعمدي نادرست تشخیص دهد. 
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کدام گزینه شکل صحیح تعاریف مقابل را نشان می دهد؟ «مربع/ شکل چهار ضلعی» و «مسلمان/ معتقدان به امامان»  163

عالمت گذاري زیر مربوط به کدام استدالل است؟   164
(+ / +) (+ / +) (- / +)

هر جیوه اي فلز است / بعضی جامدها فلزند / برخی جیوه ها جامدند  برخی فلزات جیوه اند / هیچ عایقی جیوه نیست / بعضی فلزات عایق نیستند 

هر جیوه اي فلز است / بعضی مایع ها فلز نیستند / برخی مایع ها جیوه نیستند  هر جیوه اي فلز است / هیچ عایقی فلز نیست / هیچ جیوه اي عایق نیست 

در همۀ گزینه ها امکان گرفتاري در دام مغالطۀ اشتراك لفظ وجود دارد؛ به جز گزینۀ .................. .  165

 دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت   سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع 

 که نه قوت گریزست و نه طاقت گزندت   تو نه مرد عشق بودي خود از این حساب سعدي 

 ور بی تو بامداد کنم روز محشر است   شب هاي بی توام شب گور است در خیال 

 چون ز دست دوست می گیري شفاي عاجلست   زهر نزدیک خردمندان اگر چه قاتلست 

منطق از چه طریقی جلوي خطاي اندیشه را می گیرد؟  166

بررسی و دسته بندي خطاهاي ذهنی  کشف، دسته بندي و بیان قواعد حاکم بر ذهن 

همه ي موارد  تأکید بر آموزش شیوة درست اندیشیدن 

کدام تعریف «مانع است ولی جامع نیست» نیست؟  167

انسان/ حیوان متمدن مربع/ شکل که محیط دارد. مسلمان / معتقدان به امامان مثلث/ شکل سه ضلعی قائم الزاویه

چند مورد از عبارت هاي زیر صحیح است؟   168
الف) پخش شدن اجزا نتیجه در مقدمات از ویژگی هاي قیاس اقترانی است. 

ب) نتیجه گیري از قیاسی که در آن حد وسط از لحاظ معنایی تکرار نشده است، منجر به مغالطه می شود. 
پ) جزء مشترك میان دو مقدمۀ قیاس در هیچ شرایطی در نتیجه ذکر نمی شود. 

ت) چنانچه یکی از مقدمات سالبه باشد، نمی توان به طور قطعی دربارة عالمت محمول نتیجه صحبت کرد. 
ث) موضوع قضایاي شخصیه تنها در بعضی حاالت داراي عالمت مثبت است.

دو یک سه چهار

تعریف (پراید به ماشین صندوق دار) و تعریف (انسان به موجود دو پا) به ترتیب داراي کدام ایراد است؟  169

تعریف به اعم و نه اخص - تعریف به اعم و نه اخص  تعریف به نه اعم و اخص - تعریف به اعم و نه اخص 

تعریف به اعم و اخص - تعریف به اعم و نه اخص  تعریف به نه اعم و نه اخص - تعریف به اعم و نه اخص 

چرا علم و فلسفه در یونان باستان پیشرفت زیادي کرد؟  170

پیشرفت مجسمه سازي و معماري در یونان باستان

وجود فالسفۀ بزرگ مانند افالطون و ارسطو

رواج و  شکوفایی ادبیات و هنرهاي تجسمی مخصوصًا انواع شهر و مجسمه سازي  

عصر  شکوفایی دموکراسی در آتن و استفاده از دست آوردهاي مصر- ایران و بین النهرین  

کدام یک از مواد داده شده ، ویژگی برجسته تمدن یونان است؟  171

توسعه و پیشرفت فلسفه شیوه متفاوت از حکمرانی 

پیشرفت در علم پزشکی و ریاضی معماري و مجسمه سازي                             
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روم غربی در اثر هجوم  .................. نابود شد اما روم شرقی تا زمان فتح  پایتخت توسط .................. دوام آورد .  172

اقوام بیابان گرد - امپراتوري عثمانی کارتاژها  - امپراتوري ایران بردگان - اقوام بیابان گرد ایرانیان - امپراتوري مقدونیه

کدام گزینه در مورد موقعیت جغرافیایی فالت ایران صحیح نمی باشد؟  173

فالت ایران از غرب به جلگه ي بین النهرین فالت ایران از شمال به دریاي طبرستان

از شرق به جلگه سند ازجنوب به خلیج فارس و دریاچه ي اورال

کدام گزینه شامل مناطق بقایاي کوره هاي ذوب و قالب گیري مس در دوران ایران باستان نمی باشد؟  174

تل ابلیس تپه زاغه قزوین جیرفت کرمان تپه یحیی و شهداد کرمان

کدام گزینه در مورد تاسیس حکومت هخامنشی صحیح است؟    175

یکی از نوادگان هخامنش به نام کورش که بر شوش حکومت می کرد، حکومت هخامنشی را بنیان نهاد.

بزرگان ماد به جهت نارضایتی از آستیاگ با هخامنش متحد شده، حکومت هخامنشی را به وجود آوردند.

کورش دوم با متحد کردن بزرگان قبیله هاي پارسی و جلب حمایت بزرگان مادي، حکومت هخامنشی را بنیان نهاد.

 کورش کبیر پس از متحد شدن با بزرگان ماد و بابل حکومت هخامنشی را بنیان نهاد.

جمله ي صحیح را انتخاب کنید.  176

ریزگردها بیش تر شامل گرد و غباري است که وارد هوا می شود. آلودگی هوا، بیابان زایی و افزایش دما متعلق به هوا است.

وارونگی دما در تابستان ها بسیار خطرناك است. محدوده ي جغرافیایی ریزگردها ایران، عراق، پاکستان و افغانستان است.

کدام گزینه در مورد خسرو انوشیروان غلط است؟  177

خسرو انوشیروان یکی از پادشاهان مشهور ساسانی به شمار می رود.

خسرو انوشیروان اصالحاتی در زمینه اداري – اقتصادي و نظامی انجام داد.

اصالحات انوشیروان براي سامان بخشیدن به اوضاع کشور بود.

اصالحات انوشیروان توانست مسائل و مشکالت داخلی حکومت ساسانی را براي همیشه حل کند.

بنایی که به کعبه ي زرتشت معروف شده در کجاست؟  178

نقش رستم پاسارگاد   طاق بستان نقش رجب

به ترتیب درستی یا نادرستی هر یک از گزاره هاي زیر را مشخص کنید.   179
الف) هر پدیده موقعیت ریاضی دارد که این موقعیت فقط متعلق به آن پدیده است. 

ب) کشور ایران در جنوب منطقۀ معتدلۀ نیمکرة شمالی قرار دارد. 
پ) گستردگی ایران در طول جغرافیایی موجب تنوع آب و هواي کشور شده است.

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

چرا در دورة گرم سال، میزان «ریزش هاي جّوي»، در کشورمان کاهش می یابد؟   180
الف) قرار گرفتن کشور ما در داخل کمربند خشک و بیابانی کرة زمین 

ب) گرم بودن و صعود هوا در اطراف مدار رأس السرطان 
ج) پیشروي پرفشار جنب حاّره اي در تابستان 

د) نزدیکی به دریاها و امکان صعود هواي مرطوب در تابستان

ج و د  ب و د  الف و ب  الف و ج 

پاسخ سؤاالت زیر در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟   181
الف) نیاي مؤسس کدام سلسله، موبد نیایشگاه زرتشتی آناهیتا در شهر استخر، واقع در منطقۀ پارس بود؟ 

ب) مورخان براندازي کدام حکومت توسط خسرو پرویز را اشتباه بزرگی قلمداد می کنند؟ 
پ) در دوران فرمانروایی چه  کسی، سلسلۀ اشکانی از یک حکومت محلّی به پادشاهی قدرتمندي تبدیل شد؟

هخامنشیان- لخمیان ــ مهرداد یکم ساسانیان ــ لخمیان ــ مهرداد یکم هخامنشیان ــ لخمیان ــ ارد دوم ساسانیان ــ غسانی ها ــ ارد دوم
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هر یک از گزاره هاي زیر به ترتیب در ارتباط با چه کسی درست است؟   182
الف) در زمان شاپور یکم او طّی یک نبرد کشته شد. 

ب) وي حکومت لخمیان را بر انداخت. 
ج) قباد به سبب همراهی با او از حکومت رانده شد.

گردیانوس- خسرو پرویز- مزدك والرین - خسرو پرویز- مانی سورنا- خسرو پرویز- مزدك والرین -  خسرو انوشیروان- مانی

کدام یک از عبارات زیر صحیح می باشند؟   183
الف) برجسته ترین دستاورد هندي تمدن یونان در معماري و مجسمه سازي تبلور یافت. 

ب) شبه حزیره هاي جنوبی دریاي مدیترانه، تأثیر عظیمی بر تاریخ و فرهنگ جهان به ویژه قارة اروپا گذاشتند. 
پ) اگاهی هاي حاصل از نتایج کاوش هاي باستان شناسی جدید، امکان تشخیص تاریخ واقعی از افسانه را تا حدودي فراهم کرد. 

ت) ساکنان کشور ایران، از نخستین گروه هاي مردمان جهان بودند که به کشاورزي و اهلی کردن حیوانات پرداختند.

ت - الف  پ - ت  ب - پ   الف - ب 

کدام گزینه دربارة تاریخ روم صحیح نمی باشد؟  184

یونانیان به خدایان متعدد اعتقاد داشتند و آتنا خدا بانوي خود محافظ آنان به شمار می رفت.

تنها حکومتی که در برابر سپاه قدرتمند و توسعه طلبی آن مقاومت کرد، ساسانیان بود. 

جنگ هاي پلوپونزي، میان دولت شهرهاي یونانی (آتن و اسپارت) به وقوع پیوست. 

رومیان با لشگرکشی به سرزمین هاي شرق دریاي مدیترانه در غرب آسیا توانستند بقایاي حکومت سلوکیان را از بین ببرند.

هر یک از عوامل زیر، موجب بروز چه وقایعی شدند؟   185
الف) تسلط بر منطقۀ آسیاي صغیر  

ب) وجود جزایر پراکنده و دیگر عوامل طبیعی 
پ) لشکرکشی و فتوحات اسکندر

مانع مهم اتحاد سیاسی و اجتماعی یونان در دورة باستان - بروز جنگ هاي بزرگ در رقابت بین دولت شهرهاي یونانی با حکومت هخامنشیان - افزایش تعامل فرهنگی میان
تمدن ها و مردمان تحت فرمان اسکندر

بروز جنگ هاي بزرگ در رقابت بین دولت شهرهاي یونانی با حکومت هخامنشیان - مانع مهم اتحاد سیاسی و اجتماعی یونان در دورة باستان - افزایش تعامل فرهنگی میان
تمدن ها و مردمان تحت فرمان اسکندر

مانع مهم اتحاد سیاسی و اجتماعی یونان در دورة باستان - افزایش تعامل فرهنگی میان تمدن ها و مردمان تحت فرمان اسکندر - بروز جنگ هاي بزرگ در رقابت بین دولت
شهرهاي یونانی با حکومت هخامنشیان

افزایش تعامل فرهنگی میان تمدن ها و مردمان تحت فرمان اسکندر - بروز جنگ هاي بزرگ در رقابت بین دولت شهرهاي یونانی با حکومت هخامنشیان - مانع مهم اتحاد
سیاسی و اجتماعی یونان در دورة باستان

در قرون نخستین هجري، مورخان مسلمان از کدام منبع براي نگارش تاریخ ایران باستان بهره گرفته اند و طرح هاي پژوهشی هر کدام جزء  186
کدام دسته از منابع محسوب می شوند و محتواي کدام یک از آثار زیر که از دورة ساسانیان به جا مانده است با افسانه و قصه هاي کهن درآمیخته شده

است؟

اسناد و الواح گلی - فرعی - اصلی - الواح ایالمی و آرامی کشف شده از تخت جمشید

سنگ نوشته ها - دست دوم - دست اول - محتواي سنگ نوشته هاي کعبۀ زرتشت و بیستون 

ترجمه هاي عربی از خدان نامه ها - اصلی - فرعی - خداي نامه هاي به جا مانده از دورة ساسانی 

سالنامه هاي پادشاهی - دست اول - دست دوم - کتاب تاریخ هرودت و سایر مورخان یونانی و رومی 

حکومت ماد در زمان چه کسی به اوج قدرت رسید و با حکومت بابل علیه کدام حکومت متحد گشت؟  187

هووخشتر - آشور  آستیاگ - ایالم  هووخشتر - ایالم  آستیاگ - آشور 

21

انسانی - 10510

ام اس بوك



پاسخ سواالت زیر در کدام گزینه به   درستی آمده است؟   188
الف) در میان تمدن هاي نخستین، کدام تمدن سبب موقعیت ویژة جغرافیایی خود، کمتر تحت تأثیر نفوذ خارجی بوده است؟ 

ب) باستان شناسان از طریق مطالعۀ جوامع شکارگر کنونی، سعی در فهم چه چیزهایی دارند؟ 
پ) کدام سرزمین از طریق شبه جزیرة سنا در شرق این کشور، در معرض هجوم بیرونی قرار داشت؟

هند - چگونگی شکار و صید آبزیان در دورة گردآوري خوراك - فلسطین  

چین - وضعیت دینی و اعتقادي مردم دورة گردآوري خوراك - مصر 

مصر - چگونگی جمع آوري دامنه هاي گیاهان و کشاورزي در دورة تولید خوراك - لبنان 

بین النهرین - وضعیت آداب و رسوم جوامع شکارگر پیشین در دورة تولید خوراك - عراق 

جنگ هیاي پلوپونزي میان کدام یک از دولت - شهرهاي یونانی در گرفت، این جنگ ها با پیروزي کدام یک پایان یافت و هخامنشیان در جریان  189
این نبردها به کدام دولت، مخفیانه کمک مالی می کردند؟

آتن و اسپارت - آتن - اسپارت  مقدونیه و آتن - آتن - آتن 

مقدونیه و اسپارت - مقدونیه - مقدونیه  اسپارت و آتن - اسپارت - اسپارت 
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