
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انسانی - 10610

ام اس بوك

در کدام گزینه هر سه آرایۀ «جناس، تضاد و تشبیه» وجود دارد؟  1

 که او هست باقی و باقی فناست    جز این نیست پیدا که انسان دلی است     

 مکن خویشتن را به غم مضطرب جهان جهان را به شادي گذار             

 مباش از براي دو نان مضطرب    چو دونان در این خاکداِن دنی            

 کزین نوع هر جاي بسیار نیست  هنرمند باید که باشد چو پیل        

در مصراع دوم همۀ ابیات، مسند بر سایر اجزاي جمله مقّدم شده است؛ به جز ..................  2

زخمی آن پاي که از خار مغیالن تو شد    از بساط گل بی خار قدم می دزدد

پسته از بس خجل از غنچۀ خندان تو شد    می کند خندة خونین به ته پوست نهان 

طالع آن صبح که از چاك گریبان تو شد    کرد در دیدة خورشید سیه مشرق را 

آشنا دیدة هر کس که به دیوان تو شد    صائب از گلشن فردوس شود مستغنی 

در بیت هاي زیر  کدام آرایه نمود دارد؟   3
 که لسان غیب خوش تر بنوازد این نوا را چه زنم چو ناي هر دم ز نواي شوق او دم

 به پیام آشنایی بنوازد آشنا را»            «همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

تضاد تلمیح تضمین ایهام

کدام گزینه به ترتیب نشانگر آرایه هاي «تشبیه، استعاره، تلمیح، جناس» است؟   4
دشنه مکش همچو صبح تشنه مکش چون سراب    الف) من به تو اي زود سیر تشنۀ دیرینه ام

دیگرم بانوي عفت رو گرفت از خودنمایی    ب) از سرم آن باد نخوت رفت و آن حقد و حسادت   

لؤلؤ اندر بحر و گنج اندر خراب ج) چشمۀ حیوان به تاریکی در است 

محال است از جواهر سرمه بدگوهر شود بینا   د) نبرد از چشم سوزن قرب عیسی عیب کوري را   

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

کدام واژه به معناي «زیادي جمعیت» با امالي درست نوشته شده است؟  5

اذدهام اذدحام ازدهام ازدحام

جنبۀ ملّی حماسه در کدام بیت برجسته است؟  6

زمانه ز مادر چون او ناورید کجا نام او بود گردآفرید

سر و روي او از در افسر است بدانست سهراب کاو دختر است

گنه کرده را زود رسوا کند مگر کآتش تیز پیدا کند

سپاه تو گردد پر از گفت وگوي کنون من گشایم چنین روي و موي

در بیت زیر کلمه ي «گفت» چه نقشی دارد؟   7
 بانگ بر درویش زد که هی فالن»  «طوطی اندر گفت آمد در زمان

مسند نهاد مفعول متمم
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واژگان کدام گزینه هم خانواده نمی باشند؟  8

حرام - محرم عیب - معیوب خالصه - تلخیص تحصیل - حاصل

در کدام بیت آرایۀ اغراق به کار نرفته است؟  9

 ز سهراب گردون همی خیره گشت  برفتند و روي هوا تیره گشت     

 ز کردارها بی گناهت برم  بدین خستگی نزد شاهت برم

 قل هو اهللا احد چشم بد از روي تو دور  به فلک می رسد از روي چو خورشید تو نور

 این آتش درون بکند هم سرایتی  بوي دل کباب من آفاق را گرفت

در کدام گزینه «ُممال» به کار رفته است؟  10

اقلیمی اسلیمی سهیل جلیل

در کدام بیت «شیوة بالغی» به کار رفته است؟  11

 همچو نسیم از این چمن پاي برون کشیده ام  بس که جفا ز خار و گل دید دل رمیده ام

 جانی و لطیفۀ جهانی  اي سرو حدیقۀ معانی

 همدم گل نمی شود یاد َسَمن نمی کند  سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند؟

 رو به پیش سگان کوي انداز  این که دل نام کرده اي به مجاز  

معنی مقابل چند واژه نادرست است؟   12
(غایی: نهایی)، (نثار: افشان)، (افالك: آسمان)، (برگاشتن: برگشتن)، (مدبّر: چاره گر)، (خلنگ: نوعی درخت بسیار سخت)، (باره: حصار)، (بهیمه: ستور)،

(اشرف: افراشته تر)

پنج چهار سه دو

در بیت «دیدي آن قهقهۀ کبک خرامان حافظ / که ز سر پنجۀ شاهین قضا غافل بود؟» واژة «قضا» به چه معناست؟  13

داوري جنگ قضاوت سرنوشت

در کدام بیت آرایۀ تشبیه دیده نمی شود؟  14

 که شد الله رنگش به کردار قیر  چنان ننگش آمد ز کار هجیر

 چو رعد خروشان یکی ویله کرد  به پیش سپاه اندر آمد چو گرد

 درفشان چو خورشید شد روي اوي  رها شد ز بند زره موي اوي

 بخندید و لب را به دندان گزید  چو سهراب شیراوژن او را بدید

معنی چند واژه در رو به روي آن نادرست نوشته شده است؟   15
بعث: حزبی سیاسی که صّدام حسین رهبري آن را بر عهده داشت، تکریم: بزرگداشت، َزبر: زیر، هیئت: گروه، مدفن: جاي دفن

چهار سه دو یک

16  در کدام گزینه، معنی همۀ واژه ها، درست است؟ (با تغییر)

(هماورد: حریف)، (مکیدت: نیرنگ) (گرد: بزرگ)، (عنود: ستیزه کار) (بنان: انگشت)، (سوفار: تیردان)  (خسته: زخمی)، (سحاب: باران)

در کدام گزینه به معناي درست واژگان «آرمان، وقاحت، گلشن، اسرا» اشاره شده است؟  17

ارزش، بی حیایی، نام شهري در شمال ایران، جمع اسیر عقیده، بی شرمی، گلستان، دستگیرشدگان

آرزو، بی حیایی، نام روستایی در شمال ایران، اسیر نگرش، بی شرمی، گلزار، گرفتاران

آرایه هاي «ایهام، استعاره و جناس تام» تمامًا در کدام بیت آمده است؟  18

زلف را بفشان که صد چین در شکنج موي توست  نافۀ مشک ختن گر زانکه می خیزد ز چین

تا سر از خاك برآرم به قیامت سرمست  مستم آن دم که بمیرم به سر خاك برید 

زان روي سپرده اند به مستی زمام مام  مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است 

جانب هیچ آشنا نگاه ندارد  دیدم و آن چشم دل سیه که تو داري 
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در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟  19

عرصه ده مخزن پنهان کوه  دید یکی عرصه به دامان کوه  

گرذوق نیست تو را کژ طبع جانوري  اشتر به شعرعرب در حالت است و طرب 

جلوة آب صاف درگل و خوار چشم بگشا به گلستان و ببین 

میندازخود را چو روباه َشل  بَرو شیر درنّده باش،اي دغل  

در کدام گزینه نادرستی امالیی وجود دارد؟  20

ملک می داند و اتباع هم گواهی دریغ ندارند. تفضیل و ترجیه فضایل بر رزایل مشهود است. 

از غلّو و مبالغت در تفتیش کار من، چاره نیست.  بر راي انور َملک مستور نماند که در کشف شبهت، هیچ چیز چون تأنی نیست. 

اگر کسی از وطن خود  فرسخ دور شود و  روز در شهر «الف» بماند و سپس  فرسخ دیگر برود و بخواهد یازده روز در شهر «ب» بماند. نماز و  21
روزه اش در ماه رمضان چه حکمی دارد؟

در شهر «الف» و در شهر «ب» نمازش شکسته است و نباید روزه بگیرد.

در شهر «الف» و در شهر «ب» نمی تواند روزه بگیرد و باید کفاره بدهد و نمازش شکسته است.

در شهر «الف» نمازش شکسته است و نباید روزه بگیرد، ولی در شهر «ب» نمازش تمام است و باید روزه بگیرد.

در شهر «الف» نمازش کامل است و باید روزه بگیرد، ولی در شهر «ب» نمازش شکسته است و نباید روزه بگیرد.

454

امام کاظم (ع) دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم را جایز دانسته اند؟ (با تغییر)  22

دست و پاها تا مچ فقط چهره سر و صورت چهره و دست تا مچ

طبق بیان امام علی (ع) خداوند با آنان که .................. بیش از دیگران انس می گیرد و طبق گفتۀ امام صادق (ع)، خداوند به حضرت داوود (ع)  23
وحی کرد که اگر هر بنده اي از بندگان با .................. به من پناه آورد، از کارش چاره جویی می کنم.

به او توکل می کنند  ـ نیت خالص به او بیشتر عشق می ورزند  ـ نیت خالص

به او توکل می کنند ـ توکل قلبی به او بیشتر عشق می ورزند  ـ توکل قلبی

فعالیت هایی را که آدمی در طول زندگی انجام می دهد ریشه در .................. دارد و همین محبت هاست که به زندگی آدمی .................. می دهد.  24

دلبستگی ها و محبت هاي او - جهت  هدف هاي اخروي - جهت  دلبستگی ها و محبت هاي او - معنا  هدف هاي اخروي ـ معنا

کدام مطلب در ارتباط با آراستگی در دین اسالم مصداق ندارد؟  25

آراستگی باطنی نتیجۀ برخورداري روح انسان از صفات زیبایی همچون ادب، حسن خلق و ... است. 

دین اسالم دین آراستگی و زیبایی ظاهر و باطن است. آراستگی ظاهري نتیجۀ مرتب بودن وضع ظاهر و توجه به نظافت و زیبایی آن است. 

پیشوایان دین اسالم تنها در آراستگی باطنی خود تالش می کردند و مؤمنان را به رعایت آن دعوت می کردند.

انسان به طور طبیعی به آراستگی عالقه دارد و می کوشد تا هم درون خود را آراسته کند و هم با ظاهري آراسته در جامعه حضور یابد. 

تمام کوشش هاي انسان، در کشف استعداد هاي خویش و شکوفا کردن آن استعداد ها و به منّصه ظهور نشاندن آن که به تثبیت جایگاه مناسب وي  26
بینجامد، پاسخی است بر نیاز به .................. که این نیاز در دورة .................. نمود بیشتري دارد. (با تغییر)

عزت - جوانی و نوجوانی  مقبولیت - میان سالی و کهن سالی عزت - میان سالی و کهن سالی مقبولیت - جوانی و نوجوانی 

کدام یک از مبطالت روزه به «کّفاره  جمع» می انجامد؟ (با تغییر)  27

سر در زیر آب فرو بردن خوردن و آشامیدن دروغ بستن به خدا و پیامبر (ص)  بقاي بر جنابت تا طلوع فجر

28  اگر روزه دار پیش از ظهر مسافرت کند و بیش از چهار فرسخ سفر نماید و مجموعۀ رفت و برگشت او بیشتر از  فرسخ باشد، حکم روزه اش
چیست؟ (با تغییر)

نباید روزه بگیرد.  باید روزة خود را ادامه دهد.  صحیح است، گناه دارد.  صحیح است، کفاره دارد. 

8

اگر کسی به چیز .................. روزة خود را باطل کند، ..................  بر او واجب است.  29

حرام - اطعام ده فقیر  حرام - کفارة جمع  حالل - اطعام ده فقیر  حالل - کفارة جمع 
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امام خمینی (ره) براي تحقق دیانت حقیقی به مسلمانان جهان چه سفارشی فرمودند؟  30

به تبیین دقیق مرزهاي دوستی و بیزاري در جامعۀ اسالمی بپردازند. 

به اعالم محبت و وفاداري نسبت به حق و اظهار خشم نسبت به باطل بپردازند. 

فضاي عالم را از محبت و عشق به یکدیگر و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان لبریز سازند. 

فضاي عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز سازند. 

به توصیۀ امام خمینی (ره) مسلمانان باید فضاي سراسر عالم را با چه چیزي پر کنند و مفهوم مورد تأکید در کدام عبارت است؟  31

محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا ـ  ال اِله اّال اهللا.  

محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا ـ  ما احب اهللا من عصاه.  

ظهور کامل نفرت از مشرکین و منافقین ـ  ال اِله اّال اهللا.  

ظهور کامل نفرت از مشرکین و منافقین ـ  ما احب اهللا من عصاه.  

خطاي گروهی از مردم در زمینۀ دوستی با خدا در آیینۀ وحی، چگونه توصیف شده است؟  32

(و من الناس من یّتخذ من دون اّهللا انداداٌ یحبونهم کحب اّهللا)   (قل ان کنتم تحبون اهللا فاتبعونی یحببکم اهللا)  

(انّما یاکلون فی بطونهم ناراٌ)   (والذین آمنوا اشد حبٌّا ّهللا)  

هر یک از موارد «حالتی براي کنترل در برابر تندروي ها و کندروي ها» و «کارهاي جاهالنه بنا بر آیات قرآن کریم» ، بیانگر کدام مفهوم است؟  33

عفاف - تبّرج عفاف- مقبولیّت آراستگی- تبّرج آراستگی- مقبولیّت

افراط در آراستگی منجر به چه می شود و امام صادق دو رکعت نماز با بوي خوش را بهتر از  .................. رکعت نماز بدون بوي خوش دانسته و  34
انسان را از پوشیدن لباس نازك و بدن نما منع می کند زیرا ..................

دچار شدن به تبرج _ هفت_ انسان را به جنگ با خدا می کشاند. از بین رفتن عفت و حیا_ هفتاد_ نشان  سستی و ضعف دین است.

دچار شدن به تبرج _ هفتاد_ نشانۀ سستی و ضعف دین است. از بین رفتن عفت و حیا_ هفت_ انسان را به جنگ با خدا می کشاند.

عرضۀ نابه جاي زیبایی هاي زن، به جاي گرمی بخشیدن به کانون خانواده، کدام گوهر مقدس را از بین می برد و در بیان امام صادق علیه السالم چه  35
عملی در آراستگی باعث می شود دو رکعت نماز بهتر از هفتاد رکعت نماز شود؟

عّزت_ صالبت_ نماز با بوي خوش عّزت_ صالبت_ نماز با لباس پاکیزه عفت_ حیا_ نماز با بوي خوش عفت_ حیا_ نماز با لباس پاکیزه

افرادي که با به کار بردن کالم زشت می خواهند وجود خود را اثبات کنند، از کدام نیاز خود تصور غلطی دارند؟ این قبیل رفتارها نشانۀ چیست؟  36

مقبولیت - تبرج و خودنمایی افراطی مقبولیت - ضعف روحی و ناتوانی  آراستگی - ضعف روحی و ناتوانی آراستگی - تبرج و خودنمایی افراطی

اکسیر حیات بخش به مردگان چیست؟ و «اشد حبًا هللا» توصیف چه کسانی است؟  37

عبادت خالصانۀ پروردگار - یغفرلکم ذنوبکم  عبادت خالصانۀ پروردگار - و الذین آمنوا 

عشق و محبت الهی - یغفرلکم ذنوبکم عشق و محبت الهی - و الذین آمنوا

کدام گزینه با «مصرع» «تا در طلب گوهرکانی»، کانی هم آوا می شود؟ برترین دوستان خدا چه کسانی هستند؟  38

محبت و دوستی خداوند به اندازة چیزي است که دوست دارد - رسول خدا و اهل بیت 

ارزش هر انسانی به اندازة آن چیزي است که دارد - رسول خدا و اولیاء الهی 

ارزش هر انسانی به اندازة آن چیزي است که دوست دارد - رسول خدا و اهل بیت 

محبت و دوستی خدا به اندازة چیزي است که دارد - رسول خدا و اولیاء الهی

از دیدگاه مورخان غربی منشاء اصلی گسترش حجاب در جهان چیست؟ چگونگی و نوع پوشش تابع کدام مورد است؟  39

پوشش و حجاب زنان در ایران باستان - احکام و دستورات دین  پوشش و حجاب زنان در ایران باستان - آداب و رسوم اقوام و ملل گوناگون 

پوشش و حجاب زنان پیرو آئین زرتشت - آداب و رسوم اقوام و ملل گوناگون  پوشش و حجاب زنان پیرو آئین زرتشت - احکام و دستورات دین 

پیشوایان دین عالوه بر آراستگی باطنی، به کدام مورد سفارش می کردند و آن را از اخالق چه کسانی برمی شمردند؟  40

آراستگی اخالق همچون ادب و سخاوت و حسن خلق - جوانان  آراستگی اخالق همچون ادب و سخاوت و حسن خلق - مؤمنان 

آراستگی ظاهري در اجتماع و خانواده و از آن مهم تر در عبادت - جوانان آراستگی ظاهري در اجتماع و خانواده و از آن مهم تر در عبادت - مؤمنان 
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41  َعّین العبارة َالّتی فاعلها جمع الّتکسیر:

ماء.  تذَهُب الطالباُت إلی ُصفوفهّن.  روَس جیدا.  تطیُر الُطیوُر فی السَّ ُموَن الدُّ الُب َیَتَعلَّ  الَحیواناُت َذَهَبت إلی الغابَِۀ.  الطُّ

در کدام گزینه مفعول به نیست؟  42

ال باَب المضِع.  هو َیْفَرُح لَِنجاِح َصدیِقِه    َفَحَص الطبیُب الماهُر المریَض.  ُیعالُِج األطباء بعَض األمراِض بأالعشاِب.  اَْغَلَق الُعمُّ

حیح؟ 43  َعّین الصَّ

 ُیکَتُب الدرَس.  ُیکَتُب الرسالُۀ.  ُتْکَتُب الدرُس.  ُتْکَتُب الرسالُۀ. 

44  َعّین الَخطأ فی العبارات الّتالیۀ:

ُۀ عن أبِی.  فاذا نُِفَخ فی الّصور نفخٌۀ واحدٌة.   ُقِرأت المقاالُت فی المدرسۀ.  ُقِرَأ الدرُس فی المکتبۀ.  ُسِمَع هذه الِقصَّ

45  َعّین الخطأ فی البناء للمجهول:

ماء ماٌء.    َیْحَتِرَم اإلبُن الوالدیِن. ُیْحَتِرُم الوالداِن.  اَْنَزَل اُهللا من السماِء ماًء.  اُْنِزَل من السِّ

.  ُکِتَبت المقالَُۀ.   َقَرأْت الطالبُۀ الدرَس.  ُقِرَئ الدرُس.  َکَتَبْت الطالبُۀ المقالَۀَ

←←

←←

حیح للفراغ:  46  َعّین الصَّ
المجرمون ................. بسیماُهم.

َیْعِرفاِن ُیْعَرُفوَن َیْعِرُف َیْعِرفوَن

47  َعّین الَخطأ: 

هذه المحفظُۀ ُتْفَتُح غداً.   ُیْتَرُك الطفُل وحیداً فی الشارع.   ُضِرَب َمَثٌل لََک.  ُیْضَرُب هذه األمثال للّناس. 

ُموَن» حیح عن البناء للمجهول فی الفعَلْیِن: «َضَربَْت، ُتَعلِّ 48  َعّین الصَّ

ُموَن ُضِرْبَت، ُتُعلِّ ُموَن ُضِرْبَت، ُتَعلَّ ُموَن ُضَرْبَت، ُتَعلَّ ُموَن ُضِرْبَت، ُتُعلَّ

49  عین الخطأ فی الترجمه:

 ُتْعَرُف االشیاُء بَِاْضداِدها : " چیزها با ضدشان شناخته می شوند  

 نَْعِرُف االصدقاَء االوفیاء عند المشاکِل الکثیرة: " دوستان وفادار را هنگام سختی هاي می شناسیم.  

 َعَرْفُت اصدقاَءنا االوفیاء عند المشکاِل الکثیرَة : " دوستان وفادار را هنگام سختی هاي فراوانی شناختم.  

یف غالبًا: " گندم غالبًا در فصل تابستان درو می شود.    ُیْحَصُد الَقْمُح فی َفصل الصَّ

50  َعیِّن حرف الَجّر المناسب للفراغ: 
النَّظر ................. ثالَثۀ أشیاء عبادٌة.

فی ِل   علی من   

51  عّین عبارت لیسْت فیها نون الوقایۀ

 اِْحَزنی   اِْرَحمنی   َیْنُصرنی   بََعَثنی  

52  عّین المناسب للجواب عن األسئلۀ التالیۀ 
 عّین الخبر المفرد ال مضافًا و ال صفتًا:

ا!   هؤالء اُّمهات فاضالت!   اُولئک العقالء یبتعدون عن الباطل!   هؤالء زمیالتنا فی المدرسۀ!   اُولئک المجتهدون موّفقون جد 

عّین الخطأ فی التِّرجمۀ:  53

 بعض األحیان أنت فی حالۀ االبتعاد من اهللا،:  بعضی وقتها تو در حال دور شدن از خدا هستی، 

 و ال تري عیناك من اهللا أثراً،:  و چشمانت نشانه اي از خدا نمی بیند،

 فجأة تحدث واقعۀ صغیرة و ترجع إلیه،:  ناگهان اّتفاق کوچکی می افتد و به سوي او برمی گردي،

 هذه ید اهللا الّتی ترید أن ُترجعک!:  این دست خداست که می خواهد تو برگردي! 
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54  عّین الّصحیح عن المحّل اإلعرابّی لما تحته خطٌّ علی الترتیب:    
«شاهدت مئات المصابیح الکهربائّیۀ الّتی ینبعث ضوؤ ها من فنادق مضیئۀ.»

مفعول / صفۀ / فاعل/ مضاف إلیه صفۀ / صفۀ / مفعول / مضاف إلیه مفعول / صفۀ / مفعول / مضاف إلیه مبتدا / مفعول / فاعل / مضاف إلیه

55  عیِّن ما یختلف فی المفھوم:

 ال ُیْسَلُم اََحٌد ِمن الذنوب حتی َیْخُزَن لِسانَُه !   بَالُء اإلنسان ِمن الّلسان!  

المُۀ !   مَت َفأدنی نَفِعِه السَّ لَِل!   اِْلَزِم الصَّ ْم َتْسِلْم ِمن الزَّ ر ُثمَّ َتَکلَّ  َفکِّ

56  عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:   
«أحبُّ تالمیِذ هذه المدرسِۀ َأنَفُعهم لُِمجتمعنا!»:

محبوب ترین دانش آموزان این مدرسه، سودمندترین آن ها براي جامعۀ ماست! دانش آموزان این مدرسه را دوست دارم که براي جامعۀ خود سودمندند!

دانش آموزان این مدرسه را دوست دارم، زیرا سودمند ترین براي جامعۀ ما هستند! دوست داشتنی  ترین دانش آموزان این مدرسه، براي اجتماع خود مفید هستند!

عّین الخبر المفرد (بصورة االسم):  57

للغراب صوٌت ُیحّذر به بقّیۀ الحیوانات حتی تبتعد سریعًا.   بعض الطیور و الحیوانات تعرف بغریزتها األعشاب الطبّیۀ.  

ات تقریبًا.   َسْمع الدفین یفوق االنسان عشر مرٍّ اَحبُّ عباد اهللا الی اهللا انفُعهم لعباده.  

عّین العبارة الّتی (الجار و مجرور) فیها اقّل:  58

الجلوس أمامه بأدب و االستماع الیه بدّقۀ و عدم اإللتفات الی الوراء اّال لضرورة.  

شجرة النفظ َکسیاج حول المزارِع لحمایۀ محاصیلهم من الحیوانات الّتی تهرب.  

ما ِمْن رجل یغرس غرسًا إّال کتب اهللا له من األجر قْدر ما یخرج من ثمر ذلَک.  

للکالم آداٌب یجُب علی المتکّلم أْن یعمَل بها و یدعو المخاطبیَن بکالم جمیٍل الی العمل بالصالحات.  

عّین ما لیس فیه الجملۀ الفعلیۀ:  59

لون.   علی اهللا فلیتوکِّل المتوکَّ فی العصر العباسی إزداد نفوذ اللغۀ الفارسّیۀ.  

للفیروز آبادي معجٌم مشهور باْسم القاموس.   علیَک بالمحاولۀ و ال تیأس فی حیاتَک.  

اّي عبارة جاء فیها (الفاعل)؟  60

کّل حزٍب بما لدیهم فرحوَن.   کانَْت رسالُۀ االسالم علی مّر العصور علی المنطق.  

ا اّال ماشاءاهللا.   ال أملُک لنفسی نفعًا و ال ضر تأثیر اللغۀ العربیۀ و فْهمها علی فهم القرآن کثیٌر.  

61  She got very sick while she  .................. abroad.

traveled travels is traveling was traveling

62  While I  .................. in the hospital I gave up smoking.

worked work was working am working

63  I  .................. in a restaurant when you .................. .

sat / called was sitting / was calling was sitting / called sat / was calling

64  Newton  .................. under a tree when an apple  ..................  his head.

was sitting / was hitting sat / was hitting was sitting / hit sat / hit

65  We need a lot more  .................. into the ways in which this virus gets around.

emotion history research interview

66  He became internationally  .................. for his novels and poetry.

ashamed famous fresh useful
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67  Which sentence has a spelling error?

Chile is famous for its ancient history.  The students were waiting patiently for the bus.

He generouslly helped poor people. We can do a range of activities in our free time.

68  There may .................. some students cleverer than Mahdi in my class, but he’s sure the most
hardworking of all.

is   was being be

69  I'm so angry .................. you!

about to with for

70  Put your books .................. the table please.

between among  at on

71  They are studying both .................. and modern history of Egypt in our university.

ancient famous domestic recent

72  It’s much cheaper and easier if you .................. your train ticket online.

find sell book put

73  Choose the word that is different.

make enjoy prepare build

74  Doctors helped patients with penicillin invented by Alexander Fleming fast, when the flu was
............... .

getting around putting out giving up growing up

75  Was the woman’s son  .................. the problem?  B: Yes,  .................. .

solving / he was solved / they were solving / he did solved / she was

76  While Mr. Brown  .................. , he  .................. to music.

was driving / was listening was driving / listened

drove / was listening drives / listened

77  Michiko couldn't come to the telephone when Mrs. sakude called her because she .................. in
the laboratory.

works has worked would work was working 

78  When I  ..................  in the rain, I suddenly  ..................  a beautiful rainbow.

walked - was seeing was walking - saw walked - saw was walking - was seeing 

79  Helen and her sister ……………… lunch when suddenly their little brother hit his head on the door.

ate were eating  was eating eat

80  There's not much in the way of  ..................  in this town - just the cinema and a couple of coffee
houses.

entertainment arrangement relationship destination
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اگر  ، آن گاه    کدام است؟  81f(x) =
+ 3x2

− 1x2
f(2x + 1) + f(0)

1
3

1
+ xx2

1
− xx2

2
+ xx2

2
− xx2

، کدام است؟ اگر  باشد،   82

    

f(x) = − + |2x|
1
3

x2f(2 − 3)2√

−
1
3

−
2
3

1
3

2
3

اگر  باشد،  کدام است؟  83f(x) = − 7x2
− −−−−

√f(4) − f(2 )2√

12√23

کدام یک از روابط زیر در مجموعۀ اعداد حقیقی یک تابع است؟  84

|y| = 2x + 5= 3x − 1y4y = ± + 5x−−√y = 2x − 1

در تابع  مقدار  کدام است؟  85f = {(2, 3), (3, 1), (4, 2), (1, 4)}2f(2) − f(4)

2347

اگر  باشد،  چقدر است؟  86f(x + 3) = 2x + 5f(−1)

3−34−4

اگر تابع  باشد،  کدام است؟  87f(x) = + |x|2x + 5
− −−−−

√f(2) + f(−2)

98710

، رابطۀ  نشان دهندة یک تابع است؟ براي چند مقدار   88

بی شمار

mh = {(−1, 7), ( , − 2), (1, −2)}
m

|m|
m2

123

دامنۀ تابع  در حوزة مقادیر  کدام است؟  89f(x) = 1 − x2{0, 1}

{−1, 0, 1}{1, 0, 1}{−1, 0}{0, 1, 2}

تابع  به ازاي چه مقادیري تعریف شده است؟  90f(x) = x − 9
− −−−−

√

x > 9x < 9x ≤ 9x ≥ 9

دامنۀ تابع  کدام است؟  91f(x) =
− 3xx2

2x + 4− −−−−√

x > 2x ≥ 2x > −2x ≤ −2

اگر  باشد و  باشد، حاصل  کدام است؟  92

 

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

g(2)

2
3

3
2

2
1
2

دامنۀ تابع  کدام است؟  93y = 4 + x
− −−−−

√

x ≥ 4x ≤ 4x ≥ −4x ≤ −4

برد تابع  با دامنۀ  کدام است؟  94f(x) = |x − 7| + 2{ }3, 6, 1

{ }6, 2, 8{ }6, 3, 8{ }1, 3, 7{ }6, 3, 9
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کدام نمودار، نمایش یک تابع  است؟  95

  
x

y

   x

y

  
x

y

  
x

y

y = f(x)

ممکن است در بعضی شرایط خاص، دولت به ناچار برخی مؤسسات تولیدي و تجاري را تحت پوشش بگیرد و بدین ترتیب در بازار تولید و عرضه  96
بعضی «کاالها و خدمات» درگیر شود. این اتفاق در کشور ما در کدام زمان پدیدار شد؟

بعد از خاتمه ي جنگ ایران و عراق

پس از پیروزي «انقالب اسالمی»

در فاصله ي سال هاي  تا  پس از فروپاشی بناي پوشالی «اقتصادي وابسته»، با بازاري در حال گسترش و ظاهري بسیار دلنشین و فریبنده

در دورانی که دولت فرصت حضوري گسترده در عرصه ي اقتصاد کشور یافت و نظام نوینی را در سیستم مالیاتی و بودجه بندي کشور پدید آورد و در نتیجه ي «افزایش
درآمدهاي نفتی» و «قدرت اقتصادي» دولت فزونی یافت.

5357

پیامد استقراض دولت از سیستم بانکی، کدام است؟  97

افزایش سرمایه گذاري در امر تولید کاهش نرخ بهره ي بانکی افزایش نقدینگی کشور  افزایش کسري بودجه

یکی از عوامل کاهش هزینه هاي تجارت، کدام است؟  98

شرایط اقلیمی مناسب مقررات مورد قبول بین المللی مقادیر سرمایه نیروي انسانی متخصص

کدام مورد مربوط به فعالیت هاي دولت در عرصۀ اقتصاد، شاخۀ «محور عرضۀ کاالها و خدمات» نیست؟  99

ممکن است دولت مایل به «تولید و عرضۀ» بعضی از کاالها باشد و بهره برداري از برخی «منابع و معادن» را خود عهده دار گردد.

در زمینۀ سرمایه گذاري در «تولید و عرضۀ برخی کاالها» دولت با تأسیس شرکت ها و مؤسسات مختلف که به  نام شرکت هاي دولتی شناخته می شوند، اقدام به فعالیت می کند.

از سال  دولت، مالکیت و ادارة برخی از واحدهاي صنعتی و تولیدي را به بخش خصوصی واگذار کرد و آن ها را از زیر چتر حمایتی دولت، خارج نمود.

شاید دولت در برخی از زمینه ها که «بخش خصوصی» به دلیل عدم اطمینان از سودآوري، یا نیاز به «سرمایۀ اولیۀ بسیار زیاد» حاضر به سرمایه گذاري نباشد، خود سرمایه گذاري
در این زمینه ها را بر عهده بگیرد.

1358

براي مبارزه با «فقر و نابرابري در جامعه» به کارگیري چه سیاستی، مناسب است؟  100

تصویب قانونی فوري و ضربتی براي کمک اجباري «اغنیا به فقرا» اعمال یک سیاست ضربتی و قاطع براي کاهش درآمد کلیه ي گروه هاي «پر درآمد»

برقراري یک سیستم مناسب و کارآمد «مالیاتی» ارائه ي تسهیالت «بانکی» به تولیدکنندگان کوچک

کدام گزینه بیانگر پاسخ درست و کامل دو سؤال زیر است؟   101
الف) بر عهده گرفتن کشف، استخراج، تصفیه و توزیع فرآورده هاي نفتی توسط دولت، مربوط به کدام فعالیت محوري «دولت» در عرصۀ «اقتصاد جامعه»

است؟ 
ب) چه عاملی سبب دور شدن کشور از وضعیت «استقالل اقتصادي» است؟

الف) رعایت مصالح امنیتی و استراتژیکی  ب) افزایش تنوع در بازارهاي فروش کاالهاي صادراتی

الف) سیاست گذاري در «اقتصاد»  ب) کاهش شدت وابستگی به واردات برخی کاالها

الف) عرضۀ «کاالها و خدمات»  ب) کاهش تنوع در منابع تأمین کاالهاي وارداتی

الف) وضع قوانین  ب) متنوع کردن بازارهاي فروش کاالهاي صادراتی
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اهداف اقتصادي دولت چه می باشد؟  102

اشتغال کامل، ثبات قیمت ها، رشد و پیشرفت اقتصادي، بهبود توزیع ثروت و درآمد 

سیاست گذاري اقتصادي، عرضۀ کاال، عرضۀ خدمات 

عرضۀ کاال و خدمات، تولید کاال و خدمات، طراحی سیاست هاي اقتصادي 

اجراي سیاست هاي مالی، اجراي سیاست هاي پولی 

تجربه کشورهاي موفق نشان می دهد که ..................عامل اصلی و محرك پیشرفت کشور است.  103

عوامل انسانی  تولید اقتصاد آزاد  دولت

در چه زمانی دولت ها نقش پررنگ تري ایفا می کنند؟  104

صنایع نوزاد  تجارت بین الملل جنگ یا رکود  تحریم اقتصادي 

بانک مرکزي براي کنترل و تنظیم حجم پول، سیاست بازار یا فروش اوراق .................. را در پیش می گیرد.  105

مشارکت دولتی بهادار مشارکت سهام

فقیر مطلق کسی است که:  106

درمقایسه با فرد دیگري دریک مکان و زمان دیگر فقیر محسوب شود  حتی در صورت دسترسی به امکانات معیشتی توان استفاده از آن ها را ندارد 

به نیازهاي ابتدایی زندگی دسترسی نداشته باشد  درآمد پائینی دارد 

کدام گزینه بیانگر پاسخ درست و کامل پرسش هاي زیر است؟   107
الف) تولیدکنندگان براي تولید محصوالت خود، اعم از کاالها و خدمات به ناچار باید مقداري پول صرف کنند. کدام مورد در این رابطه درست نیست؟ 

ب) کدام گزینه به مفهوم و معناي نزولی بودن منحنی تقاضا اشاره دارد؟ 
ج) وصول مطالبات اسنادي و سود سهام مشتریان و واریز به حساب آن ها، مربوط به فعالیت هاي کدام نهاد است؟ 

د) همۀ گزینه ها در رابطه با به وجود آمدن نهادي با عنوان دولت درست هستند، به جز ..................  
هـ) در سال هاي بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهاي در حال توسعه تالش جدي براي رسیدن به رشد و شکوفایی را آغاز کردند؛ اما در اکثر کشورها،

پیشرفت هاي مختصر آن هم به بهاي  ..................  اتفاق افتاد.

الف) ماشین آالت و مواد اولیه خریداري نمایند. ب) کاهش مقدار تقاضا در مقابل تغییر قیمت ج) بانک مرکزي د) در عصر ما، وجود و حضور دولت بسیار بیشتر از اعصار گذشته
احساس می شود. هـ) اتالف منابع انسانی 

الف) تعدادي کارگر و کارمند را به استخدام خود درآورند. ب) افزایش مقدار تقاضا در مقابل تغییر قیمت ج) بانک مرکزي د) با گذشت زمان دولت ها به تدریج به محدودة
اقتصاد جامعه نیز نفوذ کردند و با شهروندان خود رابطۀ مالی برقرار نمودند. هـ) از بین رفتن منابع آب 

الف) باید محلی را به عنوان کارگاه، مغازه یا دفتر کار خریداري یا اجاره کنند. ب) افزایش مقدار تقاضا در مقابل کاهش قیمت ج) بانک هاي تخصصی د) از زمان شکل گیري
نخستین تمدن هاي بشري، نیاز به نهادي که ادارة امور جوامع را بر عهده گیرد، احساس می شد و به تدریج نخستین دولت ها به وجود آمدند. هـ) تشدید فقر عمومی 

الف) با فروش محصوالت خود مقداري پول به دست می آورند. ب) کاهش مقدار تقاضا در مقابل افزایش قیمت ج) بانک ها د) ماهیت این نهاد و میزان قدرت آن در جوامع
مختلف یکسان بوده، اما با گذشت زمان و تکامل جوامع و کشف قوانین حاکم بر طبیعت، محدودة اقتدار دولت کمتر شده است. هـ) تخریب شدید محیط زیست 
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الف) کدام مورد در رابطه با واقعیت نادرست است؟   108
ب) گسترش فعالیت هاي اقتصادي، افزایش بهره وري و سطح زندگی در کشورهاي در حال توسعه از طریق اجراي طرح هاي مطالعاتی، برگزاري

سمینارها و سخنرانی ها و همچنین اعطاي اعتبار با شرایط آسان به کشورهاي مذکور، از وظایف اصلی کدام سازمان است؟ 
ج) در محاسبۀ تولید کل جامعه باید از محاسبۀ ارزش کاالهاي .................. صرف نظر کرده و فقط ارزش کاالهاي .................. را محاسبه نمود. 

د) عالوه بر آثار ثبت تجارت بین الملل بر اقتصاد کشورها، دستیابی به چه چیزي می تواند به عنوان یک عامل مهم دیگر، اقتصاد کشورها را تحت تأثیر قرار
دهد؟ 

هـ) هرگاه در یک واحد تولیدي در طول یک دورة معین، تفاوت درآمد و هزینه  تولید محاسبه گردد، به آن چه می گویند؟ 
و) ورقۀ قابل معامله اي که بر روي آن اطالعاتی شامل: میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب آن درج شده است، چه نام دارد؟

الف) محدود بودن منابع به این دلیل است که انسان راه استفاده از منابع را کشف نکرده است یا سطح دانش فنی انسان پایین است. ب) مؤسسۀ مالی بین المللی ج) نهایی -
واسطه اي د) منابع و مواد اولیۀ فراوان و نیروي انسانی ارزان هـ) میزان زیان و) سهم با حق چند رأي 

الف) پذیرفتن فرض محدود بودن منابع در دسترس انسان با اعتقاد به بی حدوحصر بودن نعمت هاي الهی ناسازگار نیست. ب) مؤسسه تضمین سرمایه گذاري چندجانبه
ج)مصرفی - سرمایه اي د) فناوري هاي نوین هـ) میزان ضرر و) سهم ممتاز 

الف) فرض نامحدود بودن نیازهاي انسان با الگوي مصرف اسالمی لزومًا ناسازگار نیست ب) بانک بین المللی توسعه و ترمیم ج) سرمایه اي - مصرفی د) تکنولوژي مدرن هـ)
میزان درآمد خالص و) سهام 

الف) در واقع میان پیش فرض هاي علم اقتصاد و تعالیم اسالمی تقابلی آشکار وجود دارد. ب) سازمان بین المللی توسعه ج) واسطه اي - نهایی د) تخصص هـ) میزان سود و) سهم 

نتیجۀ کدام یک از موارد زیر ایجاد انگیزه قدرتمند همکاري و مشارکت عموم افراد جامعه در فرایند توسعۀ سالم اقتصادي است؟  109

توزیع عادالنۀ درآمد و کاهش فقر   افزایش درآمد ملی  افزایش رفاه اجتماعی  رسیدن به اشتغال کامل 

کدام یک از موارد زیر مربوط به دخالت دولت در اقتصاد در حوزة وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی در اقتصاد است؟  110

ایجاد امنیت در کشور  سرمایه گذاري در بازار بعضی از کاالها 

ارائۀ خدمات آموزشی  هدایت فعالیت هاي اقتصادي جامعه در جهت آیندة روشن براي اقتصاد 

هر گروه از حیوانات به صورت .................. وظایف خود را انجام می دهند.  111

غریزي آگاهانه ارادي اختیاري

به مجموعه فعالیت هایی که براي پذیرش فرهنِگ جامعه و انطباق افراد با انتظارات جامعه انجام می گیرد، .................. می گویند.  112

بازتولید فرهنگی  جامعه یابی کنترل اجتماعی  جامعه پذیري

در یک جهان سکوالر، هویت .................. و .................. افراد، نمی تواند بروز و ظهور اجتماعی داشته باشد.  113

دینی - مادي دنیوي - غیرمادي  دنیوي - مادي  دینی - معنوي 

بسیاري از فرهنگ ها همانند مصر و ایران و ... در تعامل با جهان اسالم، .................. و .................. آن را پذیرفتند و به آن ملحق شدند.  114

عقاید - ارزش هاي توحیدي  هنجارها - ارزش هاي بنیادین  حقایق - واقعیت هاي اصلی  واقعیت ها - ویژگی هاي اصلی 

کدام نهاد، مسئولیت هماهنگی نهادها را برعهده دارد؟  115

نهاد سیاست  نهاد تعلیم و تربیت نهاد خانواده  نهاد اجتماعی 

در عبارت زیر به کدام یک از مفاهیم جامعه شناختی اشاره شده است؟   116
«پلیس راهنمایی و رانندگی قبل از اعطاي گواهینامه به رانندگان، آموزش هاي الزم را به آن ها می دهد؛ اما در صورتی که رانندگان تخلف خطرناك داشته

باشند، می تواند گواهینامۀ آنان را معلق کند.»

کنش - جامعه پذیري  کنش اجتماعی - پیامد طبیعی کنش  جامعه پذیري - کنترل اجتماعی  کنترل اجتماعی - کنش بیرونی 
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کدام گزینه درست است؟  117

قدرتی که بدون استفاده از تهدید و با رضایت طرف مقابل به دست می آید اقتدار نامیده می شود. 

قدرتی که با مقبولیت همراه باشد و به صورت رسمی پذیرفته شده باشد، مقبولیت است. 

تبعیت با رضایت وقتی است که شخصی با میل درونی، مطابق اراده خود عمل کند. 

مشروعیت قدرت به این معناست که قدرت بر اساس یک نظام عقیدتی و ارزشی خاص اعمال شود. 

اگر قدرت موافق حکم و قانون و ارادة  ..................  خداوند اعمال شود،  ..................  دارد، اما اگر مبتنی بر ایدئولوژي هاي ساختگی باشد،   118
..................  دارد. مقبولیت و  ..................  می توانند با هم باشد و در برخی موارد نیز جدا از یکدیگر باشند.

عقیدتی ـ مشروعیت حقیقی ـ مقبولیت ـ مشروعیت حقیقی  تشریعی ـ مشروعیت حقیقی ـ مشروعیت دروغین ـ مشروعیت حقیقی 

عقیدتی ـ مشروعیت ـ مقبولیت ـ مشروعیت  تشریعی ـ مشروعیت ـ مشروعیت دروغین ـ مشروعیت 

کدام یک در رابطه با اقتصاد وابسته به نفت درست نیست؟  119

در بلندمدت احساس رفاه بیشتر براي مردم به ارمغان می آورد. - وضعیت شکننده اي را به وجود می آورد که می تواند مورد سوء استفادة طمع ورزان بین المللی قرار گیرد. 

هزینه هاي آموزش و بهداشت را به کمک درآمدهاي نفتی تأمین می کند. - دولت بزرگی ایجاد می کند که می کوشد رفاه اقتصادي را به مدد نفت نه رواج کسب وکار افزایش
دهد. 

به کمک درآمدهاي نفتی هزینه هاي آموزش و بهداشت را تأمین می کند. - تولید ملی ضعیف و شکننده اي شکل می گیرد که به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت است. 

تولید ملی ضعیف و شکننده اي شکل می گیرد که به طور مستقیم و غیرمستقیم وابسته به نفت است. - دولت بزرگی ایجاد می کند که می کوشد رفاه اقتصادي را به مدد نفت
افزایش دهد. 

نوع هر یک از ویژگی هاي هویتی ذکر شده را به ترتیب مشخص کنید:   120
«شهري، امین، مدیر»

انتسابی: متغیر و اجتماعی - اخالقی: فردي و ثابت - شخصی: متغیر و فرهنگی  فردي: متغیر و اکتسابی - انتسابی: اجتماعی و ثابت - فردي: اکتسابی و ثابت 

انتسابی: اجتماعی و ثابت - فردي: اکتسابی و متغیر - متغیر: اکتسابی و اجتماعی  اکتسابی: ثابت و فردي - ثابت: اجتماعی و انتسابی - اجتماعی: متغیر و اکتسابی 

کدام یک گزینه هاي زیر به تحرك اجتماعی افقی اشاره دارد؟  121

زمانی که مدیر یک بخش مدیر کل شود.  مدیري که پس از عزل به عنوان یک کارمند به کار ادامه می دهد.

کارمندي که از یک بخش به بخش دیگر انتقال پیدا می کند. زمانی که به یک کارمند سمت مدیریت پیشنهاد می شود.

تحوالت هویتی جهان غرب در طی جنگ هاي صلیبی، پس از رویارویی با فرهنگ اسالمی چگونه بوده است؟  122

عقاید و باورهاي مسیحیت قرون وسطی پذیرفته شدند.  به عقاید و ارزش هاي دنیوي و سکوالر روي آورد. 

عقاید و ارزش هاي توحیدي جهان اسالم پذیرفته شدند.  هنجارهاي مربوط به الیه هاي سطحی جامعه ثابت ماندند. 

کدام یک از تحرکات اجتماعی زیر، از طرف جهان اجتماعی خود حمایت نمی شوند؟ دلیل آن چیست؟   123
الف) تحصیل دختران محجبه در مدارس فرانسه 

ب) کشیش شدن یک مسیحی 
ج) رأي دادن به قوانین الهی در جوامع سکوالر

الف و ج ــ هر جامعه اي به تناسب عقاید و ارزش هایی که دارد، برخی تغییرات هویتی و تحرك هاي اجتماعی را تشویق و برخی دیگر را منع می کند.  

الف و ب ــ فرصت هاي پیش  روي افراد براي تحرك اجتماعی و کسب هویت هاي جدید در هر جهان اجتماعی یکسان است.  

ب و ج ــ هر جامعه اي به تناسب عقاید و ارزش هایی که دارد، برخی تغییرات هویتی و تحرك هاي اجتماعی را تشویق و برخی دیگر را منع می کند.  

ب و ج ــ فرصت هاي پیش  روي افراد براي تحرك اجتماعی و کسب هویت هاي جدید در هر جهان اجتماعی یکسان است.  
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کدام گزینه در رابطه با علل درونی و بیرونی تحوالت هویتی جهان اجتماعی، نادرست است؟  124

اگر جهان اجتماعی به عقاید و آرمان هاي خود پشت کند، دچار تحوالت هویتی می شود.  

جهان اسالم در رویارویی با فرهنگ هاي دیگر، زمینۀ تحوالت فرهنگی آن ها را پدید آورد.  

اگر اعضاي جهان اجتماعی، مبهوت و مقهور جهان اجتماعی دیگر شوند، دچار تزلزل  فرهنگی می شوند. 

جهان اسالم در مواجهه با فرهنگ یونان و روم، تنها عناصر عقلی این دو فرهنگ را اخذ کرد.  

در صورتی که جهان اجتماعی توان حفظ و دفاع از عقاید و ارزش هاي اجتماعی خود را نداشته باشد چه اتفاقی می افتد؟ اگر عقاید و آرمان هایی  125
که هویت فرهنگی جهان اجتماعی را می سازند مورد تردید قرار گیرند چطور؟

تزلزل فرهنگی- بحران هویت  بحران هویت- تزلزل فرهنگی  ناسازگاري اجتماعی- تزلزل فرهنگی  بحران هویت- ناسازگاري اجتماعی 

عدم توانایی حفظ کدام یک از موارد زیر به بحران هویت منجر می شود؟ و تزلزل فرهنگی در کدام گزینه به درستی تعریف شده است؟  126

حفظ و دفاع از عقاید و ارزش هاي اجتماعی - عدم توانایی جهان اجتماعی در سامان دادن کنش هاي اجتماعی براساس فرهنگ خود 

حفظ و دفاع از عقاید و ارزش هاي اجتماعی - عدم توانایی در حفظ ارزش ها و آرمان هاي فرهنگی 

عقاید و آرمان هاي هویت فرهنگی - عدم توانایی جهان اجتماعی در سامان دادن کنش هاي اجتماعی بر اساس فرهنگ خود 

عقاید و آرمان هاي هویت فرهنگی - عدم توانایی در حفظ ارزش ها و آرمان هاي فرهنگی 

اگر جامعه از طریق دانشگاه ها مهندس تربیت کند تا سطح فنی جامعه باال برود چه نوع پدیده اي است؟ و اگر براي اختالفاتمان به دادگاه رجوع  127
کنیم با چه نوع پدید ه اي سر و کار داریم؟

کنترل اجتماعی - فرهنگ پذیري جامعه پذیري - تبلیغ و لقناع  کنترل اجتماعی - تنبیه و مجازات  جامعه پذیري - کنترل اجتماعی 

به سؤاالت زیر پاسخ دهید.   128
الف) به شیوة ناسازگار با عقاید و ارزش هاي جهان اجتماعی چه می گویند؟ 

ب) اگر جهان اجتماعی نتواند کنش هاي اجتماعی را براساس فرهنگ خود سامان دهد چه می شود؟ 
ج) اگر جهان توان حفظ و دفاع از عقاید خود را نداشته باشد، چه اتفاقی می افتد؟

تعارض فرهنگی - باعث ایجاد بحران هویت می شود - بحران هویت فرهنگی رخ می دهد.

تعارض فرهنگی - به تزلزل فرهنگی منجر می شود - بحران هویت فرهنگی رخ می دهد.

تزلزل فرهنگی - به تزلزل فرهنگی منجر می شود - تعارض فرهنگی رخ می دهد.

تزلزل فرهنگی - باعث ایجاد بحران هویت می شود - تعارض فرهنگی رخ می دهد.

به سؤاالت زیر پاسخ دهید.   129

- اگر تحوالت هویتی بیرون از مرزهاي جهان اجتماعی رخ دهد به چه چیز منجر خواهد شد؟ 

- در کدام جهان هویت دینی و معنوي افراد بروز اجتماعی ندارد؟ 

- اگر اتفاقاتی، شیوه هایی از زندگی را که با عقاید و ارزش ها در تقابل هستند به وجود آورد، به چه چیز منجر خواهد شد؟

تزلزل فرهنگی - جهان سکوالر - بحران هویت  تعارض فرهنگی - جهان اساطیري - بحران هویت 

تزلزل فرهنگی - جهان اساطیري - تعارض فرهنگی تعارض فرهنگی - جهان سکوالر - تعارض فرهنگی

1

2

3

در جامعۀ فئودالی غربی کدام طبقه، هویت منفی و پست داشت؟ این طبقه به چه علت تحمل می شد؟  130

طبقۀ سوم - پول و ثروت هنگفتی که در اختیار داشت.  طبقۀ اشراف - فواید و کارکردهایی که داشت. 

طبقۀ اشراف - پول و ثروت هنگفتی که در اختیار داشت. طبقۀ سوم - فواید و کارکردهایی که داشت.

مفهوم کلی همۀ ابیات، با یکدیگر تناسب دارد، به جز:  131

 گفت آن زمان که نبود جان در میانه حایل  گفتم که کی ببخشی بر جان ناتوانم

 اگر خود را ببینی در میانه  نبندي زان میان طرفی کمروار

 که من قرار ندارم که دیده از تو بپوشم  مگر تو روي بپوشی و فتنه باز نشانی

 که با وجود تو کس نشنود ز من که منم  بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار
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معادل امروزي واژه هاي «بگسست، شهد، نه اندیشید» به ترتیب در کدام گزینه درست است؟  132

کم شد - شکر - نیندیشید قطع شد - عصارة میوه - اندیشید شکست - شیره - اندیشمند نشد بریده شد - عسل - نیندیشید

کدام مورد دربارة «فارسی نو» نادرست است؟  133

محاوره اي و مکاتبه اي بودن زبان دري در بین مقامات دولتی بهره گیري از الفباي خط عربی

پدید آمدن این زبان هم زمان با دورة ساسانی   متحّول شدن زبان پارسی پس از ورود اسالم به ایران

زبان محاوره  و مکاتبۀ مقامات دولتی ساسانیان چه زبانی بود؟  134

فارسی پهلوانی فارسی پارتی فارسی دري فارسی میانه

خاستگاه رواج فارسی دري در .................. و .................. ایران بود.  135

در مرکز و غرب در مشرق و شمال شرقی

در دولت هاي پس از دورة طاهریان و صفاریان در دربار ساسانیان و سامانیان

136  ..................، نخستین زبان ادبی فارسی نو در برابر نفوذ عناصر زبان .................. بود.

پهلوي - فارسی دري - عربی دري - فارسی پهلوي - عربی

حس و حال و فضاي آکنده بر شعر در ابیات زیر چگونه است؟   137
 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

کوچکترین واحد آوایی زبان ..................  است.  138

کلمه هجا حرف واج

کدام مورد صحیح نیست؟  139

در آغاز قرن سوم دولت نیمه مستقل طاهري و پس از آن دولت مستقل صفاري بر سر کار آمد.

دولت سامانی رسم ها و سنت هاي فرهنگی کهن ایرانی را رواج داد.

در زمان سامانیان سمرقند عمده ترین مرکز فرهنگی به شمار می آمد.

عنصري، رودکی، فرّخی و فردوسی از شاعران قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم هستند.

کدام مورد دربارة یعقوب لیث صفاري درست نیست؟  140

او یک حکومت مستقل ایرانی ایجاد کرد. با زبان عربی آشنایی کامل داشت و آن را ترویج می کرد.

براي برانداختن و ضعیف کردن حکومت بغداد اقداماتی انجام داد. زبان فارسی را زبان رسمی قلمرو خود اعالم کرد.

کدام مورد از ویژگی هاي ادبی شعر سبک خراسانی نیست؟  141

آرایه هاي ادبی ساده هستند و فهم آنها دشوار نیست.  در توصیفات بیشتر از تشبیه استفاده می شود.

استفاده از آرایه ها طبیعی و در حد اعتدال است. قافیه و ردیف بسیار دشوار هستند.

عوامل پیشرفت زبان فارسی در قرن سوم تا نیمه اول قرن پنجم کدام مورد نیست؟  142

توّجه به زبان پهلوي و اوستایی توسعه مدارس و مراکز تعلیم توسعه زبان فارسی توسط بازرگانان نبرد با حکومت بغداد

واج آرایی کدام واج، محسوس تر است؟  143

«د» ـُ» » ـِ» » «-َ»

نوع سجع در کدام عبارت متفاوت است؟  144

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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در گروه کلمۀ «سمند سخن» کدام هجا دیده نمی شود؟  145

گزینه هاي  و  هجاي کشیده هجاي بلند 13هجاي کوتاه

«هماهنگی وزن و عاطفه» در کدام بیت بیشتر مشهود است؟  146

 دل فداي او شد و جان نیز هم  دردم از یار است و درمان نیز هم

 شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدم  گفت که شیخی و سري پیشرو و راهبري

 دربان اگر دستم کشد من دست دربان بشکنم  گر پاسبان گوید که هی بر وي بریزم جام می

 هرکه در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست  سلسلۀ موي دوست حلقۀ دام بالست

در کدام گزینه سجع وجود دارد؟  147

خدایا به من توفیق تالش در شکست، صبر در نومیدي، ایمان بی ریا، مناجات بی غرور، عشق بی هوس، دوست داشتن بی آنکه دوست بداند، روزي کن.

خداوندا، به من زیستنی عطا کن که در لحظۀ مرگ، بر بی ثمري لحظه اي که براي زیستن گذشته است، حسرت نخورم.

خداوندا، به مؤمنان ما روشنایی و به روشنفکران ما ایمان و به خفتگان ما بیداري و به بیداران ما اراده ببخش.

خدایا، دلی ده که در کار تو جان بازیم، جانی ده که کار آن جهان سازیم، دست گیر که دست آویز نداریم، نگاه دار تا پریشان نشویم.

نوع سجع در کدام گزینه با جملۀ زیر یکسان است؟   148
«یک خلقت زیبا، به از هزار خلعت دیبا»

الهی، تا به تو آشنا شدم از خلق جدا شدم. الهی، هر که تو را شناخت و علم مهر تو افراخت، هر چه غیر تو بود، بینداخت.

الهی، به شناخت تو زندگانیم و به نصرت تو شادانیم. الهی، هر که تو را بشناسد کار او باریک و هر که تو را نشناسد راه او تاریک.

کدام بیت فاقد موازنه و داراي استعاره است؟  149

 خاك بازار نیرزم که بر او می گذري  بخت آیینه ندارم که در او می نگري

 نژند آن دل که او خواهــد نژندش  بلند آن سر که او دارد بلندش

چون بخندد شکوفه سحري  صبر بلبل شنیده اي هرگز 

 زهر باید خورد و انگارید قند   زشت باید دید و انگارید خوب 

» به دست می آید؟ وزن کدام بیت از تکرار «  150

 ابروي او گره نشد گر چه که دید صد خطا در دو جهان لطیف و خوش همچو امیر ما کجا 

 پوست بود پوست بود در خور مغز شعرا  قافیه و مغلطه را گو همه سیالب ببر

 جوش نمود نوش را نور فزود دیده را  هوش فزود هوش را حلقه نمود گوش را 

 دور بگردان که آفتاب لقایی  زانک وظیفه ست هر سحر زکف تو

−UU−

کدام گزینه دامنۀ مصادیق موضوع و محمول گزارة زیر را به درستی نشان می دهد؟   151
«برخی ریاضی دانان فیزیک دان هستند»

 + / -  - / -  - / +  + / +

قیاس هاي زیر معتبرند یا نامعتبر؟   152
الف) هر الف ب است / هیچ ج ب نیست / هیچ الف ج نیست 

ب) بعضی اجسام معدنی هستند / هر طالیی معدنی است / بعضی اجسام طالیی هستند

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

در صورتی که عالمت گذاري قیاسی به شرح زیر باشد، چرا آن قیاس نامعتبر است؟   153
(+ / -) (- / +) (+ / -)

حد وسط در هر دو مقدمه منفی است  هر دو مقدمه سالبه هستند 

موضوع در نتیجه مثبت و در مقدمل اول منفی است  موضوع در نتیجه منفی و در مقدمۀ دوم مثبت است 
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استدالل هاي زیر معتبرند یا نامعتبر؟   154
الف) هر مسلمانی معتقد به خداوند است / هیچ مسلمانی دروغگو نیست / برخی معتقدان به خداوند دروغگو نیستند 

ب) هیچ الف ب نیست / هر ب ج است / هیچ الف ج نیست

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

چرا قیاس «هر اسبی پستاندار است / بعضی پستانداران گوشتخوارند / برخی اسب ها گوشتخوارند» نامعتبر است؟  155

محمول در نتیجه منفی و در یک مقدمه مثبت است.  محمول در نتیجه مثبت و در یک مقدمه منفی است. 

حد وسط در هر دو منفی است.  موضوع در نتیجه مثبت و در یک مقدمه منفی است. 

گزارة زیر حاوي چه مغالطه اي است؟   156
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

در عبارت هاي زیر تحت تاثیر عوامل روانی چه مغالطه هایی صورت گرفته است؟   157
الف) حواست را جمع کن! اگر می خواهی پیشرفت کنی و از مزایاي جانبی استفاده کنی، باید به دستورات غیرقانونی مقامات باال نیز گردن بنهی. 

ب) هر انسانی به جز افراد خشن و بی ذوق تشخیص می دهد که براي رشد فکري و ذهنی، خواندن مداوم رمان نیازي ضروري است.

مسموم کردن چاه - توسل به احساسات  تله گذاري - توسل به احساسات 

توسل به احساسات - مسموم کردن چاه  توسل به احساسات - تله گذاري

در عبارت «هرکس به جز افراد بی هنر و مخالفان رشد فرهنگی قبول دارد که در کشور ما بودجۀ بسیار کمی به فعالیت هاي هنري اختصاص  158
می یابد» نوع مغالطه را مشخص کنید؟

مسموم کردن چاه  تله گذاري توسل به احساسات  کوچک نمایی

پیشنهاد من براي نام شرکت پوپک است و می دانم که اهل ذوق و ادب دوستاِن حاضر در جلسه به این نام راي مثبت می دهند.  159

بزرگنمایی توسل به احساسات  مسموم کردن چاه  تله گذاري

در عبارت «شما خیلی بزرگوارید، از شما بعید است که این حرف را بزنید» چه مغالطه اي به کار رفته است؟  160

تله گذاري توسل به احساسات  مسموم کردن چاه  بزرگنمایی

نتیجۀ قیاسی عبارت است از «هوا وزن دارد». این قضیه را از کدام یک از قیاس هاي زیر به طور معتبر می توان نتیجه گرفت؟  161

هوا داراي ماده است. هر ماده اي وزن دارد.  هوا ماده است. هر داراي وزنی، ماده است. 

اگر چیزي وزن داشته باشد، ماده است. هوا ماده است.  اگر چیزي ماده باشد، وزن دارد. هوا ماده است. 

نتیجۀ قیاسی عبارت است از «خفاش پستاندار است.»؛ کدام یک از عبارات زیر می تواند تشکیل دهندة قیاسی باشد که این نتیجه از آن گرفته شده  162
است؟

اگر خفاش پستاندار باشد، پرنده نیست. خفاش پرنده نیست.  اگر خفاش پرنده باشد، پستاندار نیست. خفاش پرنده نیست. 

خفاش بچه زا است. هر بچه زایی پستاندار است.  خفاش حیوان است. بعضی حیوانات پستاندار هستند. 

کدام یک از قیاس هاي زیر معتبر است؟  163

بعضی ج د نیست. هر ج الف است  بعضی د الف نیست.  هر ج د است. بعضی د الف است  بعضی ج الف است. 

بعضی ج د نیست. هر د الف است  بعضی ج الف نیست.  بعضی ج د است. هیچ ج الف نیست  بعضی د الف نیست. 

←←

←←

اگر قضیۀ «این مقدار پیوسته یا مثلث است یا غیرشکل» درست باشد، کدام عبارت درست است؟  164

بعضی غیرشکل ها مثلث نیستند.  بعضی غیرشکل ها مثلث هستند.  بعضی مثلث ها غیرشکل هستند.  هیچ غیرمثلثی شکل نیست. 

16

انسانی - 10610

ام اس بوك



با توجه به شرایط اعتبار قیاس کدام گزاره صحیح است؟  165

قیاسی که هر دو مقدمۀ آن سالبه باشد، تحت هیچ شرایطی معتبر خواهد بود. 

در یک قیاس معتبر شکل سوم هیچ گاه هر دو مقدمه داراي سوز جزئی نخواهند بود. 

چنانچه نتیجۀ یک قیاس معتبر، سالبه باشد؛ تنها یکی از مقدمات آن قیاس سالبه بوده است. 

اگر نتیجۀ یک قیاس؛ «موجبۀ جزئیه» باشد براي تعیین اعتبار آن باید هر سه شرط بررسی شود. 

اساس تعیین شکل یک قیاس چیست و در کدام گزینه دلیل عدم اعتبار قیاس زیر به درستی ذکر شده است؟   166
«بعضی مغالطه ها عمدي هستند. بعضی قتل ها عمدي هستند؛ پس بعضی مغالطه ها قتل هستند.»

جایگاه حد وسط در مقدمات - منفی بودن عالمت حد وسط در هر دو مقدمه  جایگاه اجزا نتیجه در مقدمات - منفی بودن عالمت حد وسط در هر دو مقدمه 

جایگاه حد وسط در مقدمات - سالبه نبودن حداقل یکی از مقدمات  جایگاه اجزا نتیجه در مقدمات - سالبه نبودن حداقل یکی از مقدمات

اگر یکی از مقدمات قیاس معتبري سالبه باشد مقدمۀ دیگر آن قطعًا .................. نیست و دربارة استدالل هاي زیر چه می توان گفت؟   167
«تیر یکی از سیارات منظومۀ شمسی است. در دست او تیر است؛ پس یکی از سیارات منظومۀ شمسی در دست او است.»

موجبه - عدم تکرار حد وسط باعث ایجاد مغالطه شده است.  سالبه - عدم تکرار حد وسط باعث ایجاد مغالطه شده است. 

موجبه - حد وسط از نظر معنایی و لفظی تکرار نشده است.  سالبه - حد وسط از نظر معنایی و لفظی تکرار نشده است. 

کدام قیاس نیازي به بررسی شرط دوم ندارد؟  168

هیچ الف ب نیست، بعضی الف ج است  هیچ ب ج نیست. هر الف ب است، بعضی الف ج است  بعضی ب ج است.

هیچ الف ب نیست، بعضی الف ج نیست   بعضی ب ج نیست. بعضی الف ب است، بعضی الف ج است  بعضی ب ج است.

⇐⇐

⇐⇐

مغالطۀ عدم تکرار حد وسط در کدام گزینه به چشم می خورد؟  169

جیوه فلز است. هر فلزي هادي الکتریسیته است؛ جیوه هادي الکتریسیته است.  هر ب ج است. بعضی ج عام تر از الف است؛ بعضی ب عام تر از الف است. 

سقراط غیر افالطون است. افالطون انسان است؛ سقراط انسان است.  بعضی ج متعلق به الف نیست. بعضی متعلق به الف ب است؛ بعضی ج ب است. 

همۀ گزینه ها از شرایط اعتبار قیاس اقترانی است؛ به جز گزینۀ ..................  170

محمول در هر دو مقدمه عالمت مثبت نداشته باشد. 

موضوع و محمول در نتیجه، عالمت مثبت داشته باشند. 

حد وسط در هر دو مقدمع عالمت منفی نداشته باشد. 

اگر محمول نتیجه عالمت مثبت داشته باشد، در مقدمات نیز داراي عالمت مثبت باشد. 

هخامنش رییس کدام قبیله بود، مرکز حکومت خاندان هخامنشی در فارس در دوران حکومت کدام شهر بود؟  171

آریا – تخت جمشید پارت – شوش پارس – انزان پاسارگاد – انشان

کدام گزینه جزء عوامل ایجاد نظام اداري منظم و کارآمد در زمان داریوش یکم نمی باشد؟  172

سامان دادن به امور اداري حکومت قلمرو هخامنشی به نهایت گسترش خود رسید.

مقابله با هجوم و نفوذ دولت – شهرهاي یونان باستان ادارة بهتر قلمرو پهناور تحت فرمان خود

موسس حکومت ماد که بود؟  173

آستیاگ دهیوك بابک هوَوخشتر

اقوام آریایی مهاجر به ایران از .................. تشکیل می شدند که از نظر تبار و زبان، .................. بودند و باورهاي .................. مشترکی داشتند.  174

قبیله هاي گوناگون - خویشاوند - دینی قبیله هاي گوناگون - متحد - ملی

اقوام - متحد - دینی اقوام متحد - خویشاوند - ملی

هر قبیله ي آریایی شامل تعدادي .................. بود و .................. خود، به چندین خانواده ي بزرگ تقسیم می شد.  175

خانواده - خانواده  طایفه - طایفه اقوام - خانواده جنگجو - سرزمین

کدام مورد شامل مشاغل توده ي مردم در دوران اشکانی نبوده است؟  176

بازرگانان فرماندهی ایاالت صاحبان ِحَرف   کشاورزان
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کدام گزینه از زنان به سلطنت رسیده در دوران ساسانی نمی باشد؟  177

آزرمی دخت دختر خسرو پرویز پوران دخت دختر خسرو پرویز همسر یزدگرد سوم همسر یزدگرد دوم

از ویژگی هاي تجارت در دوران سلوکی نمی باشد؟  178

در دوران حکومت سلوکیان، رونق گذشته را نداشت. در دوران حکومت سلوکیان، رونق گذشته را داشت.

اشیاي تجملی جاي کاالهاي ارزان را گرفت. از حجم کاالهاي ارزان قیمت کاسته شد.

کدام عوامل طبیعی بر وضعیت اقتصاد و معیشت ایران در دوران باستان تأثیر می گذاشت؟  179

عوامل طبیعی مانند زمین لرزه، سیل و طغیان رودخانه ها عوامل طبیعی به خصوص خشکسالی، سیل و طغیان رودخانه ها

عواملی مانند ریزش کوه ها، زمین لرزه و سیل و تخریب سدها عواملی مانند بیماري هاي طاعون، وبا و تخریب سدها

کتاب اوستا در چه قرنی، در زمان کدام پادشاه ساسانی و به چه خط و زبانی نگارش یافت؟  180

قرن  ق.م – شاپور یکم– خط و زبان اوستایی قرن  میالدي – شاپور دوم – خط و زبان اوستایی   

قرن  ق.م – شاپور یکم– خط و زبان پهلوي قرن  میالدي – شاپور اول – خط و زبان پهلوي

44

55

بنیان گذار سلسله ي اشکانی که بود؟ و در چه ناحیه اي بر فرمانرواي سلوکی شورید؟  181

اشک – بین النهرین اَرشک – قوچان مهرداد – پارت تیرداد – گرگان

کدام مورد از عوامل مکتوب کردن اوستاي شفاهی توسط موبدان زرتشتی نمی باشد؟  182

پیشرفت دین مسیح در قلمرو ساسانی به جهت تحوالت دینی این عصر

گسترش و پیشرفت دین بودایی در قلمرو ساسانی در گرفتن مباحثات اعتقادي میان پیروان ادیان مختلف

مانویان چه نوع آیینی در عصر ساسانی بودند؟  183

مانی در واقع آیین جدیدي نبود و تکرار گذشته ها بود. مانی ترکیبی از آموزه هاي دین هاي زرتشتی، مسیحی و بودایی بود.

مانویان قسمت عمده ي عقاید خود را از دین یهود اقتباس کرده بودند. مانی در واقع یک شاخه ي جدا شده از عقاید دین زرتشت بود.

قباد در آغاز زمامداري خود قصد داشت از قدرت چه گروه یا گروه هایی بکاهد؟ براي این منظور چه اقدامی انجام داد؟  184

اشراف – نجبا – موبدان – حمایت از مزدك نظامیان – رسیدگی به مردم محروم 

فرمانروایان محلی - رسیدگی به مردم محروم نجبا - نظامیان - حمایت از مزدك 

از عوامل مؤثر در سقوط ساسانیان نیست؟  185

شورش مکرر فرماندهان نظامی و دخالت آنان در کشمکش سیاسی ضعف قدرت سیاسی پادشاهان ساسانی

انتخاب ده پادشاه در چهار سال که دو تن از آنانن دختران خسرو پرویز بودند. انگیزه و روحیه قوي اعراب مسلمان
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