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ام اس بوك

ترتیب ابیات زیر به لحاظ داشتن آرایه هاي «ایهام تناسب، استعاره، کنایه و حس آمیزي» کدام است؟  - 1
 کز گلستان صفا بوي وفایی ندمید  الف)هفته اي می رود از عمر و به ده روز کشید

 کام در کام نهنگ است بباید طلبید ب) گر من از خار بترسم نبرم دامن گل
 چند گویی که مرا پرده به چنگ تو درید ج) آخر اي مطرب از این پردة عّشاق بگرد

 گو بگو از لب شیرین که لطیف است و لذیذ د)هرچه زان تلخ تر اندر همه عالم نبود 

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

در متن زیر چند مضاٌف الیه وجود دارد؟  - 2
«معلم نقاشی مرا خبر سازید که شاگرد وفادار حقیرت، هر جا به کار صورتگري در می ماند، چارة درماندگی به شیوة معلم خود می کند.»

5476

عبارت «تاریخ روزي، روستاي کوچکی را/ از روستاهاي جنوب به یاد خواهد آورد/ که «معرکه» خوانده می شود.» با کدام گزینه قرابت معنایی دارد؟ - 3

 ده روزة عمر این همه افسانه ندارد تا چند کنی قصۀ اسکندر و دارا

از ما به جز حکایت مهر و وفا مپرس  ما قّصۀ سکندر و دارا نخوانده ایم

 در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد  ما را به جز خیالت فکري دگر نباشد

 ماجراي عشق ما روزي حکایت می شود  در گلستان زمان بعد از گذشت قرن ها

در همۀ نمونه هاي زیر شیوة بالغی است به جز ..................  . - 4

قطره باران که درافتد به خاك  در بر من ره چو به پایان برد  چو در وقت بهار آیی پدیدار  گل از شوق تو خندان در بهار است 

مفهوم عبارت «معلم دور نبود، صورتک به رو نداشت» در کدام گزینه نیامده است؟ - 5

 دشنام دشمنی که چو آیینه راستگوست  از مهِر دوستان ریاکار خوش تر است

 شد دشمن من وه که چه طالع دارم  با هر که بگفتم که تو را دوست شدم

 نه همچو دریا خونخوار و پاکدامن باش لباِس ظاهر و باطن به هم موافق کن

 هر که دارد هر دو با ما آشناست   ظاهر و باطن به یکدیگر خوش است

بیت: «من آنم که در پاي خوکان نریزم     مر این قیمتی درِّ لفظ دري را» ، با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟ - 6

ُدر به خر مهره کجا ماند و دریا به غدیر هر کسی شعر تراشند ولیکن سوي عقل

غواص وار گوشه ي دریا کنار گیر در جوي شهر گوهر معنی طلب مکن

می کند خون گریه هر ابري که در گلزار نیست گوهر خود را به خار و خس فشاندن مشکل است

ور نه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود گوهر پاك بباید که شود قابل فیض

واژة «ُحنین» به چه معناست؟ - 7

جنگی در صدر اسالم التماس آواز غمگین ناله

کدام گزینه «غفلت از نشانه هاي وجود خداوند» را نکوهش می کند؟ - 8

 آفتابیش در میان بینی   دِل هر ذّره اي که بشکافی 

 آنچه نادیدنی است آن بینی   چشم دل باز کن که جان بینی 

 روز بس روشن و تو در شب تار   شمع جویی و آفتاب بلند 

 که بود نزد عقل بس دشوار   شود آسان ز عشق کاري چند 
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واژة قافیه در کدام ابیات، به ترتیب، نقِش «مفعولی، مضاف الیهی، نهادي و قیدي» دارد؟  - 9
هر روزش از گریبان سر بر نکرد ماهی   الف) سرو بلند بستان با این همه لطافت  

تو خود به چشم و ابرو بر هم زنی سپاهی   ب) با لشکرت چه حاجت رفتن به جنگ دشمن  
از حال زیردستان می پرس گاه گاهی ج) اي ماه سروقامت شکرانۀ سالمت  

تا بشنوي ز هر سو فریاد دادخواهی   د) روزي چو پادشاهان خواهم که برنشینی  

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

در همۀ ابیات به استثناي بیت .................. غلط امالیی و رسم الخطی وجود دارد. - 10

 می کند از پرتو من زندگی  گل به همه رنگ و برازنده گی

 باغ ز من صاحب پیرایه شد  ابر ز من حامل سرمایه شد

 خویشتن از حادثه برتر کشد  خواست کزان ورته قدم در کشد

 سهمگنی نادره جوشنده اي  دید یکی بهر خروشنده اي

مفهوم آیۀ « کلُّ نفٍس ذائقۀ الموت: هرکس مرگ را خواهد چشید» در کدام بیت مشهود است؟ - 11

 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  

نقش دستوري ضمیر «م» در واژه هاي قافیه ي همه ي ابیات به جز بیت  .................. یکسان است. - 12

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

که درآن جا خبر از جلوه ي ذاتم دادند  بعد از ین روي من و آینه ي وصف جمال        

 آن شب قدر که این تازه براتم دادند  چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبی       

 که ز بند غم ایّام نجاتم دادند  هّمت حافظ و انفاس سحرخیزان بود            

- کدام یک از واژه هاي زیر جزء اصطالحات نقاشی نیست؟ 13

غارب گرته اسلیمی بیرنگ

در کدام بیت، «غلط امالیی» وجود دارد؟ - 14

هزار ساحر چون سامریش در گله بود  قیاس کردم و آن چشم جاودانۀ مست 

زان که با زاغ و زغن شهپر دولت نبود  دولت از مرغ همایون طلب و سایۀ او 

قصه ماست که در هر سر بازار بماند  محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد 

فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید؟  سفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست 

در همۀ گزینه ها حذف فعل به قرینۀ معنوي است به جز گزینۀ .................. . - 15

شفق، آینه دار نجابتت // و فلق محرابی // که تو در آن // نماز صبح شهادت گزارده اي.

که پیدا کرد آدم از کفی خاك به نام کردگار هفت افالك  

نیکو خو بهتر هزاربار از نیکورو.

اندیشه کردم که مرّوت نباشد، همه در تسبیح و من به غفلت خفته.

در کدام بیت از ابیات زیر نادرستی امالیی دیده می شود؟ - 16

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

بس کسان گفتند اي صاحب فالح    بس کسان صفعش زدند اندر مزاح 

در حجب بس صورت است و بس صدا هست بر سمع و بصر مهر خدا

چو چشم شیر محیب آمدي به چشم غزال شد آن زمان که ز ناایمنی شقایق سرخ
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در کدام بیت غلط امالیی دیده می شود؟ - 17

 سخن شناس نیی جان من خطا اینجاست  چو بشنوي سخن اهل دل مگو که خطاست

 زر و سیم در بند مرد لعیم  شب و روز در بند زر بود و سیم

 که در باغ بلبل نباید خموش  مغنّی غنا را در آور به جوش

 چون عشق حرم باشد سهل است بیابان ها  گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید

امالي چند واژه با توجه به معنی داخل کمانک مقابل آن نادرست است؟  - 18
مبتنی (ساخته) - موِحش (وحشتناك) - تملک (دارا شدن) - اکتفا (بسنده کردن) - زي حیات (جاندار) - منحصر (ویژه) - مخوف (ترسناك) - َصدا

(پژواك) - اِکرام (بزرگ داشتن) - حیکل (پیکر) - قایی (نهایی) - نصار (افشاندن) - بسیچ (فراهم کردن) - انایات (توجهات)

4356

با توجه به واژگان «سبا و صبا» کدام بیت نادرستی امالیی دارد؟ - 19

یا بخواندي و ندیدي جز صدا   تو نخواندي قصۀ اهل سبا  

بنگر که از کجا به کجا می فرستمت اي هدهد صبا به سبا می فرستمت

کز دم احمق صباشان شد وبا  یادم آمد قصۀ اهل صبا  

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

نام پدیدآورندة چند اثر به درستی مشّخص نشده است؟  - 20
(جوامع الحکایات: محمد عوفی)، (اخالق محسنی: حسین واعظ کاشفی)، (قابوس نامه: عنصرالمعالی)، (من زنده ام: معصومه آباد)، (گوشوارة عرش: موسوي

گرمارودي)، (ارزیابی شتاب زده: سهراب سپهري)، (سیاست نامه: خواجه نصیرالّدین توسی)

چهار سه  دو یک

کدام گزینه معنی واژه نسیان است؟ - 21

اتفاق بد سرکشی دو رویی فراموشی

بجز بیت گزینۀ  .................. ابیات دیگر در حوزة ادبیات غنایی محسوب می شوند. - 22

 جانم بسوختی و به دل دوست دارمت  اي غایب از نظر به خدا می سپارمت

 یاد باد آن روزگاران یاد باد  روز وصل دوستداران یاد باد

 ننوشت کالمی و سالمی نفرستاد  دیري است که دلدار پیامی نفرستاد

 چو خسرو شدي بندگی را بکوش  چه گفت آن سخن گوي با َفّر و هوش

در بیت زیر، منظور از  ساالر انجمن کیست؟  - 23
 که ساالر آن انجمن گشت کم»  «چو آگاه شد دختر گژدهم

هجیر سهراب گردآفرید گژدهم

کدام بیت «فاقد» مفهوم بیِت زیر است؟  - 24
سخنی زعشق گویند و در او اثر نباشد» «چه وجود نقش دیوار و چه آدمی که با او 

گرش صد جان بود بی عشق مرده است  کسی کز عشق خالی شد فسرده است 

همه صاحب دالن را پیشه این است  غالم عشق شو که اندیشه این است 

چه دولتی بود آن دل که عشق باره بود  دلی که عشق نبازد ز سنگ خاره بود

اوست که از عشق نشانی در اوست  زنده نه آن است که جانی در اوست 
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کاربرد (حماسه) در کدام گزینه با دیگر گزینه ها متفاوت است؟ - 25

ز خاك سیاه اندر آمد به زین  نهاد آن بن نیزه را برزمین

 زبس کشته افکنده ازهر گروه زخون خاك دریا شد و دشت کوه 

به ابراندرآمد فغان وخروش زمین آمد ازسم اسپان به جوش 

سرکوه پرترگ و جوشن شدست توگفتی هوا کوه آهن شدست 

ما ُهَوالخطأ فی النهی؟ - 26

ال تذَهُب   ال َتْسَمْعَن ال َتْسَمعا   ال تذهبوا  

ـَ .................. فی دفتِر .................. » - ما هو الّصحیح فی الفراغاِت؟«.................. َتکُتبیَن درس 27

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

- عّین عبارًة ما جاء فیها الجمع الّسالم: 28

أولئَک الّصالحون یعملون أعماًال صالحًۀ.  یا أّیها الَّذین آمنوا لَِم تقولون ما التفعلون؟   المین.   ربَّنا ال تجَعْلنا مع القوم الظَّ أحُد الموظفین فی فاعۀ المطار. 

ًة قراَت درسَک؟... - کم َمرَّ 29

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

عیِّن المضاف و المضاف إلیه: - 30

رجٌل إیرانیٌّ   جرُة   مدینُۀ طهران   شجرٍة جمیلٍۀ   تلک الشَّ

عّین الخطأ:  - 31

َتْسُجْدَن = للمخاطبات   َتْخرجیَن = للمخاطبۀ  ُم = للغائبۀ   ُیَعلِّ َیْسَمعاِن = للغائَبْیِن  

- عّین الَخَطأ فی تعیین الفاعل: 32

فِّ الّطالبون  «الّطالبون» اسم ظاهر جاجات حین لعب التُّالمیذ إنَکَسَرت  «ت» ضمیر بارز    إْجَتَمَع فی الصَّ  الزُّ

ْمنا القرآن فی المسجد  «نا» ضمیر بارز ال نَْسُجُد اّال لَِربِّنا  «نحُن» مستتر  َتَعلَّ
←←

←←

- ما هو الَخطاء؟ 33

 أنتم تجاهدیَن.  أنَت ُتضارُب.  أنِت تعملیَن.  أنا اَضرُب. 

- عیِّن الخطأ: 34

 «ذهبت الطالبات إلی سفرة علمّیۀ فی األسبوع الماضی.»: دانش آموزان در هفته ي گذشته به یک گردش علمی رفتند.

 «عزم النّجار علی صنع جسٍر کبیٍر علی الّنهر الجدید.»: نّجار خواست پلی بزرگ روي رودخانه ي جدید بسازد.

 «النفقات الغالیۀ فی الجامعۀ واَجَهتنی بالمشکلۀ.»: هزینه هایم در دانشگاه سنگین است و من با مشکل مواجه هستم.

 «سائق الحافلۀ کان یجّهز سّیارته ببّطارّیۀ جدیدة.»: راننده ي اتوبوس، خودروي خود را به باطري جدیدي مجّهز می کرد.

حیح عن نون الوقایۀ: - َعّین الصَّ 35

 َأَخَذْتِنی  َضْربَِنی   اِجراَمِنی   ُمساَعَدَتِنی  

-   عّین الّصحیح فی الّتشکیل:   36
  «المفعول فیه و یسّمی الّظرف، اسم یذکر لبیان زمان الفعل أو مکانه، و ینصب علی تقدیر حرف «فی». عّین الصحیح:

رُف - اِسٌم   ی - الظَّ ی - بََیاِن - الِفعِل - َحرٍف   الَمفعوُل - ُیذَکُر - َزماِن - ُینَصُب   المفعوُل - ُیَسمَّ ُر - بَیاِن - َینُصُب - َتقدیِر   ُیَسمَّ  ُیذکَّ

■

- عّین الجاّر و المجرور «خبرًا»: 37

سۀ!   النَّدُم علی السکوِت خیٌر من النَّدِم علی الکالِم!   فوا بِزیارة العتبات الُمَقدَّ ار َتَشرَّ وُّ  فی البدایِۀ الزُّ

 فی الطبیعۀ الحیوانات قد عّوضت نقائصها بأعضاء اُخري!   فی بلدنا الوسیع جبال رفیعۀ و جمیلۀ!  
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حیحِۀ:   - َعّین اإلجابَۀ الصَّ 38
  لِصدیقی أختاِن َو َأخواِن َفَعَدُو أفراد أسرته .................. .

َسبَعۀ ِسّتۀ أربََعۀ َخمسۀ

- َأيُّ َمجموَعٍۀ َمِن الَکلماِت لها َمعنی ُمَتشابٌِه؟ 39

ُغصون، َأشجار، ُجذور   َز، أْوَجَد، َجَعَل   َجهَّ ضیاء، نَِضَرة، زاَن   َجذَوة، َشرَرة، نار  

حیح فی جمع الکلمات: - َعّین الصَّ 40

صدیقۀ  أصدقاء   نفس  أنُفس   نِعَمۀ  أنعام   ←←←←الَحَجر  الحجارة  

رًا یوَجُد فی العبارة؟ َنِن اإلسالمیۀ.» َکْم جمعًا ُمَکسَّ - «َدَعا الُْعَلماُء َعَلی َمرِّ الُعصوِر إلَی ِقراَءِة الُکُتِب َو َتَعلُِّم السُّ 41

أربعۀ   ثالثۀ  إثنان   واحد  

- عّین الّصحیح: 42

 عشرون ریاًال فی خمسۀ یساوي مائۀ ریاٍل!  تسعون ریاًال ناقص عشرین یساوي سّتین ریاًال! 

 أحد عشر ریاًال زائد تسعۀ یساوي سبعۀ ریاالٍت!  ثمانون ریاًال تقسیم علی عشرین یساوي أربعین ریاًال! 

فی أّي عبارٍة الیوَجُد الفعل األمَر: - 43

العلماُء أنَقذوا النَّاس ِمَن الَجهِل!  «و اْشُکروا نعمَۀ اِهللا ...»! 

«َربّنا آمّنا فاْکُتْبنا َمَع الشاهدیَن»  أّیها الناُس اِْعلموا أنَّ کماَل الّدین َطَلُب الِعلِم! 

ز لإلمتحاِن بوحِدَك!: قاَل المدیُر للّتلمیذ المتأّخر: إذهب إلی غرفۀ سبع مائۀ و اثنتین و سّتین و َجهِّ - 44

مدیر به دانش آموز متأّخر گفت: به اتاق نهصد و شصت و دو  برو و براي امتحان دادن تنهایی آماده شو!

مدیر به دانش آموزي که دیر رسید گفت: به اتاق هفتصد و شصت و دو  برو و براي امتحان دادن آماده شو!

مدیر به دانش آموزي که دیر رسیده بود گفت: به اتاق نهصد و شصت و دو  برو و تنهایی براي امتحان آماده شو!

مدیر به دانش آموز تأخیرکرده گفت: به اتاق هفتصد و شصت و دو برو و تنهایی براي امتحان آماده شو! 

فی أّي فعل لیس حرف «الّتاء» زائد؟ - 45

نَشتمُل   َیتُرکن   تکَتِسبوَن   اِنَتِظروا  

عّین الخطأ للفراغ ِمّما بین القوسین: - 46

یا أّیتها التلمیذة  .................. فی حفظ دروسِک! (حاِولی)   أنتّن تلمیذات  .................. فی حفظ دروسکّن! (تحاولَن)  

ُهم تالمیذ ..................  فی حفظ دروسهم! (یحاولوَن)   ُهما تلمیذتاِن ..................  فی حفظ دروسهما! (یحاوالِن)  

عّین الخطأ فی تعیین الخبر: - 47

النظرة إلی الدنیا بالتشاؤم یجّر صاحبها إلی الیأس! (یجّر)   العاجز من عجز عن إکتساب الّثواب! (َمن)  

عاقبۀ أمرك خیر عاقبۀ ألنّک صبرت علی مرارة الحیاة! (خیر)   لنا ضیوف کثیرون فی بیتنا األسبوع القادم! (کثیرون)  

عّین الصحیح عن األفعال الّتی تحتها خّط: - 48

َفتُّشت عن کتاب مفید یرشدنا إلی طریق الخیر! (ماضی باب تفّعل)  قال لی والدي: ال ُتعاشري من ال تعرفینها! (نهی باب ُمفاَعَلۀ)  

اِنتصر المجاهدون فی ساحۀ الحرب انتصاراً! (ماضی باب اِنفعال)  إّن صاحب العلم یستطیع أن یتقّدم فی الساحات األخري (مضارع باب تفعیل) 

عّین ما فیه جملۀ فعلّیۀ: - 49

م الَبَشِر.   الطاّقۀ الکهربائّیۀ فی عصرنا الحاضِر سبٌب رئیسیٌّ لِتقدُّ ب صاِدقوَن فی َأْقوالهم کثیراً.   الطالُّ

تین کلَّ عاٍم.   حان أرضهما مرِّ َأضواء األسماِك الُمضیَئِۀ ُمنَبعَثۀ ِمن نوٍع ِمن البکتیریا.   فی َقریِتنا َیحُصُد الفالِّ

عّین الصحیح فی العملّیات الحسابّیۀ: - 50

أربعٌۀ و سبعوَن ناقص ثمانیَۀ َعَشَر یساوي ِستَّۀ و خمسیَن.   ِتسعۀ و ثمانوَن زائُد َسْبَعٍۀ ُیساوي ِتْسعًۀ و ستَّین.  

ثمانیٌۀ و ستَّون تقسیٌم علی َأربعٍۀ ُیساوي ِسّتۀ َعَشَر.   َسْبَعۀ َعَشر فی َأْربََعٍۀ ُیساوي ِستۀ و ثمانیَن.  
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- َعیِّن العبارة الّتی ما جاَء فیها مزیُد ثالثی من باب «ِاستفعال»: 51

ْعداء.   و اْسَتْکَبَر ُهَو و ُجُنوُدُه فی األرض.  اِْسَتَمْعنا إلی آیات القرآن.  اِْسَتْقَبْلُت أصدقائی بَِحفاَوٍة.  ال نَْسَتْسِلُم لِْألَ

- َعّین الَخَطأ فی الفعل المضارع: 52

جاَهدا = ُتجاِهداِن جاِهدا = ُتجاهدانِ  ْمِت = ُتَعلِّمیَن َعلَّ ُم ْمَت = ُتَعلِّ َعلَّ

حیح: - َعّین الصَّ 53

ْمَن أوالَدُهنَّ ُحبَّ الوطن.  هات ُتَعلِّ  ُخِلَق االنساُن ضعیفًا.   ُکِتَب رسالٌۀ فی المدرسِۀ.   ُقِتَل الُمجاهدین فی المعرکۀ.  األمَّ

قافیه و َصناعاتها الَیدویۀ َتَْجِذُب السیاحین ِمن ُکلِّ العالَم: - إنَّ ایران و َمعالُِمها الّتاریخیه والثَّ 54

همانا ایران و آثار تاریخی و فرهنگی اش و صنایع دستی اش، گردشگران را از تمام جهان جذب می کند.

به درستی که ایران و آثار تاریخی و فرهنگی آن و صنعت آن، هر جهانگردي را از کل جهان جذب می کند.

قطعًا ایران و اثر تاریخی و فرهنگی آن و صنایع دستی اش، تمام گردشگران را از هر نقطه اي از جهان جذب می کند.

ایران و موزه هاي تاریخی و هنري آن و صنایع دستی آن، جهانگردان را از تمام نقاط جهان جذب کرده است.

ة: - َعّین الَخَطأ فی استعمال الحروِف الجارِّ 55

 َو ُهَو الّذي َیْقَبُل الّتوبۀ فی عبادِه.   العَجَلُۀ من الشیطان.   َشرُف المرِء بالعلِم و اَالَدب.   َو إذا َسَألََک عبادي فِإنّی قریٌب.  

َأيُّ عبارٍة لیس فیها کلمُۀ الجمع؟ - 56

ُیدیُر اْلِحرباُء َعیَنْیها ِفی اِتِّجاهاٍت ُمخَتِلَفٍۀ.   اصون إلی َأعماِق الُمحیط.   َذَهَب اْلَغوَّ

اعراِن الکبیراِن َقصیَدَتْیِن ِعْنَد ُمشاَهَدِتهما إیواَن کسري.   لََقد َأْنَشَد الشِّ   . ِإنَّ َسلماَن الفارسی ِمن َأصحاِب النَّبیِّ

- عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ أو الّتعریب:  57
«ما باید با یکدیگر به شکل مسالمت آمیز زندگی کنیم!»:

 علینا أْن نتعایَش مع بعضنا تعایشًا ِسلمیا!  علیهم أن یتعایشوا مع بعضهم تعایشًا ِسلمیا! 

 َیجُب علینا أن َتعایشنا مع بعضنا تعایشًا سلمیا!  واجُب علینا أْن نَتعایش بَعضنا بعضًا معایشًۀ سلمیۀ! 

- کم فعًال مجردًا فی الجملۀ التالیۀ؟    58
(اذا کان اثناّن یتناجیاِن فال َتْدُخل بینهما و ال َتذُکر عیوب الناس فقْد یکون َمن أحسُن مّنا.)

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

عّین الّصحیح فی صیاغۀ األفعال: - 59

إّن اللِّذین یتکاسلون فی مطالعۀ دروسهما الینجحون!   الّناس ینظر إلی صدق الحدیث و أداء األمانۀ!  

یا فاطمۀ! التفعلی هذا العمل!   اِّن وعداهللا حق ولکّن أکثرکم الیعلمون!  

عّین ما یصف المفعول: - 60

لیعرف اإلنسان نفسه المطمئّنۀ فی الحیاة!   یؤّکد األطباء علی أکل العسل الطبیعی!  

ربّنا الّذي أعطی کّل شیء خلقه ثم هدي!   تزّین باألخالق الحسنۀ تقربّک من رضی اهللا تعالی!  

عّین الخطأ فی تعیین أبواب األفعال التالیۀ: - 61

أکرمی أبویک العزیزین أیّتها الطالبۀ (إفعال)   ال ُتشغلک زفارف الدنیا بنفسها (اِفتعال)  

کنُت اُفّتش عن کتاب حول موضوع حرکۀ االرض (تفعیل)   ساعدنی صدیقی فی الوصول إلی الرأي الصحیح (ُمفاَعَلۀ)  

عّین الفعل یمکن أن یبنی للمجهول: - 62

سافرنا فی العام الماضی إلی غابات مازندران الخضراء!   سّر إبتعادنا عن الهالك هو أنّنا نعرف قدر أنفسنا!  

الفّالحون فی المزارع القریۀ یعملون لمسجد الوطن!   ال تصل إلی الغایۀ المطلوبۀ مادامت فی اإلضطراب!  

عّین «َمْن» مفعوًال: - 63

َیْرَفُع التُّواضُع قیمَۀ َمْن َیْعَمُل بِه فی حیاتِه.   َیْسَمُع کالَم األطفاِل َمْن کاَن قریبًا ِمنهم.  

اإلسالُم َیْحتِرهُم َمْن یقوُل الحقَّ و ُیخالف الظالمیَن.   دة.   َمْن شاَهَد مئات المصابیح الکهربائیِّۀ ذات ألواٍن متعدٍّ
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عّین الخطًأ فی أوزاِن مصادر األفعال فی العبارات التالیۀ: - 64

ِهَی ال ُتکلُِّف أوالدها إالَّ ُوسَعهم. (تکلیف)   أنتنَّ ُتساِعْدَن الّضعفاء فی المدینۀ. (ُمساَعَدة)  

ر)   َتَأّخر تالمیذي ساَعتیِن َعِن المیقات. (تأخُّ ؟ (ُجلوس)   َأُتجِلسیَن الطالباِت فی مکانهنَّ

عّین ما لیس فیه «نون الوقایۀ»: - 65

سام الماهر الّذي لم نُکن له بدان!  أعجبنی الرُّ أرسلتنی اُّمی لشراء شریحۀ لجّوالها! 

الّتحذیرات الکثیرة فی الطریق بعدتنی عن الخطرات الموجودة!  یا اُختی العزیزة، بّینی لنا تأثیر المحّبۀ فی تربیۀ األطفال! 

چه چیزي سبب می شود که انسان در مقابل گناه و زشتی واکنش نشان دهد و هدف و مسیر حرکت هر کس با چه چیزي هماهنگی دارد؟ - 66

سرشت خدا آشناي انسان - قوة تعقل و تفکر  اختیار و اراده - توانایی ها و سرمایه هایش

قوة عقل - قوة تعقل و تفکر گرایش به نیکی ها و زیبایی ها - توانایی ها و سرمایه هایش

قرآن کریم .................. را به عنوان نیکوترین اسوه معرفی کرده و اسوه قراردادن به این معنی است که .................. . - 67

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

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

پاسخ قطعی خداوند به درخواست گناهکاران براي بازگشت به دنیا و انجام وظایف خویش، در کدام آیۀ شریفه متجلی است؟ - 68

«و انّکم الینا الترجعون»  « کّال انّها کلمٌۀ هو قائلها»  « ُیَنبَُّؤ االنسان یومئٍذ بما قّدم و اّخر»  «و من ورائهم برزٌخ الی یوم ُیبعثون» 

عمیق ترین و کامل ترین کیفر و پاداش همان .................. است که در .................. اتفاق می افتد و .................. . - 69

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: «انّا هدیناه الَسبیل...» سرمایه اي را که خداوند به انسان نشان داده، کدام مورد است؟ - 70

به ما قوه و نیرویی عنایت کرده تا با آن بیندیشیم و مسیر درست زندگی را از راه هاي غلط، تشخیص دهیم. 

خداوند راه رستگاري و راه شقاوت را به ما نشان داد تا با عقل خود راه رستگاري را برگزینیم و از شقاوت دوري کنیم. 

آن چه در آسمان ها و زمین است، براي ما آفریده و توانایی بهره مندي از آن ها را در وجود ما قرار داده است. 

ما را صاحب اراده و اختیار آفریده و مسئول سرنوشت خویش قرار داده تا خود راه انتخاب کنیم. 

کسی که نیت روزه کرده و می خواهد به سفر برود، در چه صورتی می تواند روزة خود را کامل بگیرد و نماز خود را کامل بخواند؟ - 71

قبل از اذان ظهر سفر نماید و سفرش کمتر از هشت فرسخ باشد.  قبل از اذان ظهر سفر نماید و قبل از مغرب به وطنش بازگردد. 

زمان اذان ظهر در وطنش بوده و سفرش کمتر از هشت فرسخ باشد.  زمان اذان ظهر در وطنش بوده و قبل از مغرب به وطنش باز گردد. 

تالش براي کدام کار پیامد «فرو رفتن در گرداب آلودگی» را به دنبال دارد و افرادي که به این بال گرفتار می شوند، معتقدین به کدام آیۀ شریفه - 72
می باشند؟

ْنَیا نَُموُت َونَْحَیا»   بهبود زندگی زودگذر مادي است -  «َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ بهبود زندگی زودگذر مادي است -  «َوَما َهِذِه اْلَحَیاُة ِإالَّ لَْهٌو َولَِعٌب»  

ْنَیا نَُموُت َونَْحَیا»   فراموش کردن و غفلت از مرگ است -  «َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ فراموش کردن و غفلت از مرگ است -  «َوَما َهِذِه اْلَحَیاُة ِإالَّ لَْهٌو َولَِعٌب»  

ابزار تشخیص انسان در مسیر هدایت، چه عاملی است و کدام آیۀ شریفه مبیّن وجود اختیار در انسان می باشد؟ - 73

بیل إّما شاکِراً و إّما َکفوراً» گرایش به خیر و نیکی - «إنّا َهَدْیناه السَّ بیل إّما شاکِراً و إّما َکفوراً»   عقل -  «إنّا َهَدْیناه السَّ

گرایش به خیر و نیکی - «َو نَْفٍس و ما َسّواها َفاْلَهَمها ُفجوَرها و َتقواها» عقل -  «َو نَْفٍس و ما َسّواها َفاْلَهَمها ُفجوَرها و َتقواها»  

اگر بخواهیم سرمایۀ اختیار را با توجه به آیۀ «إنّا هدیناه السبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً» مورد تأمل قرار دهیم، کدام مفهوم مددرسان ما می باشد؟ - 74

سرمایه اي است که قدرت تشخیص را در برابر خوب و بد به انسان اعطا می کند.  

این سرمایه سبب می شود که تنها عامل مؤثر در سرنوشت آدمی، تصمیمات خود او باشد.  

الزمۀ چنین امري این است که قبل از آن راه رستگاري یا شقاوت تبیین شده باشد. 

این سرمایه به انسان مجوز هرگونه انتخابی را در مسیر زندگی اعطا می کند.  
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شیطان سوگند یادکرده است که .................. و فقط از راه .................. در انسان نفوذ کند. (با تغییر) - 75

فرزندان آدم را فریب دهد - وسوسه کردن و دادن وعده هاي دروغین  

انتقام رانده شدن از درگاه الهی را از همۀ انسان ها بگیرد - وسوسه کردن و دادن وعده هاي دروغین  

فرزندان آدم را فریب دهد - سرگرم کردن انسان ها به آرزوهاي سراب گونۀ دنیایی  

انتقام رانده شدن از درگاه الهی را از همۀ انسان ها بگیرد - سرگرم کردن انسان ها به آرزوهاي سراب گونۀ دنیایی  

مرتبه اي از «نفس» که به دلیل عظمت و جایگاهش مورد سوگند باري تعالی قرار گرفته، کدام است و زمان ظهور و بروز آن چه زمانی می باشد و کدام - 76
آیۀ شریفه، به مسبّب آن اشاره دارد؟

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

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

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

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

از آنجایی که اعمال پیامبران و امامان علیهم السالم عین آن چیزي است که خدا به آن دستور داده است، آنها چه نقشی در برپایی دادگاه عدل الهی - 77
خواهند داشت و بدکاران براي نجات خود از مهلکۀ قیامت، چه می کنند؟

بهترین گواهان و شاهدان دادگاه عدل الهی هستند – به دنبال راه فراري می گردند.

بهترین گواهان و شاهدان دادگاه عدل الهی هستند – سوگند دروغ می خورند.

اعمال آنها معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد - به دنبال راه فراري می گردند.

اعمال آنها معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد - سوگند دروغ می خورند.

- 78
پیامبر عظیم الشان اسالم (صلی اهللا علیه و آله) اوقات روزانۀ خود را به چند قسمت تقسیم می کرد و کدام قسمت را میان خود و مردم تقسیم می کرد؟

چهار ــ قسمتی که براي عبادت و بندگی خداوند اختصاص می داد. سه ــ قسمتی که براي رسیدن به کارهاي شخصی اختصاص داد.

چهار ــ قسمتی که براي رسیدن به کارهاي شخصی اختصاص داد. سه ــ قسمتی که براي عبادت و بندگی خداوند اختصاص می داد.

امام کاظم علیه السالم، بهترین توشۀ مسافر کوي خداوند را چه چیزي معرفی کرده اند؟ - 79

عهدي که انجام آن، خشنودي خدا را به دنبال دارد. عزم و اراده اي که با آن خدا را خواستار است.

محاسبۀ کارهاي خود قبل از اینکه به حساب ما رسیدگی شود. مراقبت از عهدي که وفاي بر آن رضایت خدا را در پی دارد.

منظور از رستگاري بزرگ که بهشتیان به آن مسرورند کدام است و چه کسانی هم نشینان انسان اند؟ - 80

باالترین نعمت بهشت - پیامبران، شهیدان و فرشتگان  مقام رضا و خرسندي - فرشتگان، شهیدان و نیکوکاران 

مقام رضا و خرسندي - پیامبران، فرشتگان و راستگویان  باالترین نعمت بهشت - راستگویان، شهیدان و نیکوکاران 

مددرسان انسان در پیمودن راه حق چیست و هدف و مسیر حرکت هر کس با چه چیزي هماهنگ است؟ - 81

پیامبران و پیشوایان پاك و دلسوز همراه با کتاب راهنما - توانایی ها و سرمایه هایش

اختیار - توانایی ها و سرمایه هایش

اختیار - میزان گرایشش به خیر و نیکی ها

پیامبران و پیشوایان پاك و دلسوز همراه با کتاب راهنما - میزان گرایشش به خیر و نیکی ها

تجسم اعمال انسان در قیامت، کدام واکنش بدکاران را به دنبال دارد و چگونه امکان انکار از ایشان سلب می شود؟ - 82

َر»  َم َوَأخَّ ْنَساُن َیْوَمِئٍذ بَِما َقدَّ ُأ اْإلِ صورت هاي وحشت زا- «ُیَنبَّ صورت هاي وحشت زا- «َوِإنَّ َعَلْیُکْم لََحاِفِظیَن ِکَراًما َکاِتِبیَن» 

َر»  َم َوَأخَّ ْنَساُن َیْوَمِئٍذ بَِما َقدَّ ُأ اْإلِ سوگند دروغ- «ُیَنبَّ سوگند دروغ- «َوِإنَّ َعَلْیُکْم لََحاِفِظیَن ِکَراًما َکاِتِبیَن» 

عبارت قرآنی  «و ما یهلکنا اّال الّدهر»  از زبان چه کسانی گفته می شود؟ - 83

 «ما هذه الحیاة الدنیا اال لهو و لعب»   «ما هی اال حیاتنا الدنیا»  

 «رب ارجعون لعلی أعمل صالحًا فیما ترکت»   «ما خلقنا هما اال بالحق»  
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کدام مورد به مشغولیت ذهنی عموم انسان ها در طول تاریخ اشاره دارد؟ - 84

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

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

ساطوري کردن گوشت گندیده با شمشیر جواهرنشان چه عکسل العملی را به دنبال دارد و کدام عبارت قرآنی نافی آن است؟ - 85

ْرَض َو ما بَْیَنُهما الِعِبیَن»   ماواِت َو اْألَ سرزنش و تأسف -  «َو ما َخَلْقَنا السَّ سرزنش و تأسف -   «ما خلقنا هما اال بالحق»  

ْرَض َو ما بَْیَنُهما الِعِبیَن»   ماواِت َو اْألَ افسوس و خنده -  «َو ما َخَلْقَنا السَّ افسوس و خنده -  «ما خلقنا هما اال بالحق»  

کدام مورد علت عالقۀ انسان به آراستگی را به درستی بیان می کند؟ - 86

کوشش انسان براي آراستگی درون و آراستگی ظاهري جهت کسب مقبولیت کوشش انسان براي آراستگی درون و آراستگی  ظاهري جهت حضور در  جامعه

کشف و شکوفایی زیبایی هاي ظاهري و باطنی جهت کسب مقبولیت کشف و شکوفایی زیبایی هاي ظاهري و باطنی جهت حضور در  جامعه

این عبارت قرآنی که می فرماید: هنگامی که ما مردیم و خاك و استخوان شدیم آیا برانگیخته خواهیم شد؟! از زبان چه کسانی مطرح می شود و  - 87
خداوند چه پاسخی به آنان می دهد؟

مسکرین و مغرورین به نعمت الهی در دنیا - «َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن»  

متجاوزین و گناهکاران - «َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن»

ا لَُهم بَِذلَِک ِمْن ِعْلٍم»   مسکرین و مغرورین به نعمت الهی در دنیا -  «مَّ

ا لَُهم بَِذلَِک ِمْن ِعْلٍم» متجاوزین و گناهکاران - «مَّ

چند مورد از موارد زیر در مورد نماز به درستی بیان شده است؟ - 88
الف) کسانی که نماز خود را شتاب زده و بدون رعایت آداب می خوانند، به تدریج تأثیر نماز را بر خود درك می کنند و چنان تسلطی بر خود می یابند که دیگر

سراغ منکرات نمی روند. 
ب) نمی توان انتظار داشت خواندن چند رکعت نماز شتاب زده و بدون رعایت آداب، تأثیر چندانی بر ما داشته باشد. اگر تالش کنیم، روز به روز نماز را با

کیفیت بهتر و رعایت آداب آن انجام دهیم، به زودي تأثیر آن را خواهیم دهد. 
ج) اگر شرط غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار را رعایت کنیم، کمتر به کسب درآمد حرام متمایل می شویم. 

د) هر مقدار که نماز سبب دوري ما از گناه شود، نمازمان قبول شده است.

4321 مورد  مورد  مورد  مورد 

با تدبر در آیۀ  سورة احزاب منظور از عبارت «ذلک» در آیۀ شریفۀ «ذلک ادنی ان یعرفن» کدام عبارت قرآنی است؟ - 89

یدنین علیهن من جالبیهن   ادنی ان یعرفن فالیوذین   قل الزواجم و بناتک و نساء المومنین   یا ایها النبی  

59

انسان هاي با تقوا براي خود نگهداري و حفظ خود از آلودگی، کدام روش را در پیش می گیرند؟ - 90

روزبه روز بر توانمندي خود می افزایند تا در شرایط معصیت، آن قّوت آنان را حفظ کند.  

مانند سوارکارانی هستند که سوار بر اسب ها شده اند، ولی راه می پیمایند تا وارد بهشت شوند.  

اسب چموش و سرکش را رام می کنند و اختیار آن را در دست می گیرند تا در شرایط گناه قرار نگیرند.  

به خودشان مطمئن هستند، زمام نفس خود را در اختیار دارند و نمی گذارند ایشان را در درة گناه بیندازد.  

91 -  .................. me, and I'll show you where the library is.

Pay attention to Take care of   Visit Follow

92 - After the terrible accident, several people have been badly injured, but all of them are  ..................  .

dead destroyed alive  glad

93 - I think it's  .................. for a mother to feel sad when her children leave home.

wild safe simple natural
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94 - Choose the word with the correct spelling.

hevens and the earth colect information a healthy diet a living sell

95 - Some  .................. countries were angry that their help didn’t get to the people who really need it.

powerful  medium useful donor

96 - The soldiers that defended our country in the war were  .................. ones in the world.

braver than  bravest the bravest  brave than

97 - A tiger is  .................. than a cat.

more strong strongest the strongest   stronger

98 - I always go to that park because it is  .................. Park in our town.

more beautiful  more beautiful than most beautiful  the most beautiful

99 - He is a hard – working student. I can’t work as hard as .................. .

him  he his  himself

100 - “Is getting together Friday  .................. with you?”    “Yeah, great!”

boring funny cool angry

101 - I went to bed .................. midnight and got up .................. 10 o’clock .................. the morning.

at / on / in  on / in / at  at / at / in on / at / at

102 - We’ll wait .................. the train leaves the station.

during until before after

103 - I went .................. to do a search for information about the price of the new cars.

website online shopping hunting

104 - Choose the odd word out.

Chinese Spanish French Germany

105 - My stomach hurts a lot, and I think I .................. .

will get sick am going to get sick going to sick was sick

106 - The .................. home of the Persian zebra is our country’s plains.

injured  national natural endangered 

107 - He was the fifth climber to die on these mountains over the .................. two days.

past alive simple natural

108 - Doctors have .................. a 13% increase in the number of people with heart disease.

destroyed traveled reported hunted

109 - We're playing the old songs that I'm sure will bring back .................. for you.

memories inventions experiments observatories

110 - She is very busy these days, so she has to change her .................. from day to day.

schedule situation behavior opinion

10
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111 - Both his parents were interested in .................. sciences, and they answered Dawkins's questions in
scientific terms.

natural national injured living

112 - This liquid is .................. to the environment as the one you are talking about.

as dangerous more dangerous than the most dangerous more dangerous

113 - Yesterday I had a terrible accident. I think it was .................. day of my life.

bad worse the worst worse than

114 - You can hear a friend .................. a noise under water when you are swimming.

make take listen give

115 - After his recent .................. in Tokyo and New York, Dr. Phil has come back to attend a seminar in
England.

interests successes beliefs numbers

رأس کدام یک از سهمی ها به معادالت زیر روي محور طول ها قرار دارد؟ - 116

y = − − 4x − 3x2y = − 4x + 1x2y = − 2x − 3x2y − − 2x − 1 = 0x2

«نوع یک متغیر تصادفی در علم آمار» خود یک متغیر تصادفی است. نوع این متغیر کدام است؟ - 117

کّمی نسبتی  کیفی ترتیبی  کیفی اسمی  کّمی فاصله اي

میانگین  عدد برابر  است. مجموع این اعداد کدام است؟ - 118913

12711710797

اگر  یک جواب معادلۀ  باشد، معادله چند جواب دارد؟ - 119x =
3
2

+ − = a
x − 5

− 2xx2

3
2x − 4

1
x

1234

معادلۀ  چند جواب دارد؟ - 120

صفر

+ =
2
− 4x2

x − 4
+ 2xx2

1
− 2xx2

321

اگر معادلۀ  داراي ریشۀ  باشد. مقدار  کدام است؟ - 121k + (k − 1)x = 0x22k

1
3

1
2

−2−
1
2

در معادلۀ  مجموع مربعات جواب ها چقدر است؟ - 122(x − α =)2 β2

+α2 β2−α2 β22( − )α2 β22( + )α2 β2

اگر یکی از جواب هاي معادلۀ درجه دوم  برابر  باشد. جواب دیگر این معادله کدام است؟ - 1232a − (a + 1)x − 12 = 0x23

21−2−1

اگر معادلۀ  داراي دو ریشۀ مساوي باشند، آن گاه: - 124

 و  و  و  و  دلخواه 

+ 2mx + + n = 0x2 m2

m − n = 0m ≠ nm + n = 0m ≠ nm = 0n ≠ 0n = 0m

واریانس داده هاي آماري  و   و  برابر  و میانگین آنها  است. مجموع حاصلضرب دو به دوي این داده ها برابر است؟ - 125abc
2
3

4

39494347
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داده هاي آماري در  دسته با درصد فراوانی نسبی آنها بیان شده است. میانگین این داده ها کدام است؟  - 126

 

4

مرکز دستھ
درصد فراوانی نسبی

12
15

15
30

18
25

21
α

16٫516٫81717٫1

در جدول فراوانی مقابل، میانگین به صورت  محاسبه شده است، مقدار  کدام است؟  - 127= 12 + 2ax̄̄̄
– –––––––––––

a

161412108x

39552f

0٫250٫360٫450٫54

میانۀ داده هاي  برابر  است.میانۀ داده هاي  کدام است؟ - 128, ⋯ , ,xn x2 x120−6 + 10, ⋯ , −6 + 10, −6 + 10xn x2 x1

110−110120−120

اگر   و  باشد مقدار عبارت  کدام است؟ - 129f(x) = 5x + 4g(x) = 8 x−−√4g(2) + 2f(3)

5 + 642
−−

√35 + 322
−−

√32 + 382
−−

√7 + 362
−−

√

، میانگین اعداد جدید  برابر میانگین فعلی می شود؟ با افزودن کدام عدد به تمام داده هاي  - 13010 − 12 − 18 − 242

1216108

حاصل جمع میانه و مد در داده هاي  کدام است؟ - 13110, 13, 12, 15, 14, 12

24252324٫5

اگر زاویۀ بین دو شعاع متوالی از نمودار راداري  باشد، این نمودار چند متغیر را نشان می دهد؟ - 13220∘

1218220

به ازاي کدام مقدار  تساوي  برقرار است؟ - 133m= (m − 1)
3m

m − 1
1
3

, =m1 m2

11 ± 117
− −−

√

2
, =m1 m2

11 ± 108
− −−

√

4
, =m1 m2

5 ± 31
−−

√

2
, =m1 m2

6 ± 41
−−

√

2

مجذور ریشۀ کوچک تر معادلۀ  کدام است؟ - 134−3 + 13x − 4 = 0x2

1
2

1
9

42

یک کیک را بین چند نفر به طور مساوي تقسیم کردیم، سپس دو نفر دیگر به این جمع ضاافه شدند. در تقسیم مجدد کیک به هریک به اندازة  - 135

کمتر رسید. در کل کیک بین چند نفر تقسیم شده است؟

1
4

3456

سهم استفاده از«کدام وسیله ي پرداخت» با«میزان پیشرفت اقتصادي یک کشور» رابطه ي مستقیم دارد؟ - 136

دالر چک اسکناس سفته

کدام یک جزء ویژگی هاي بازار رقابت کامل نیست؟ - 137

وجود تعداد زیادي خریدار و فروشنده مشابه بودن کاالها مشکل بودن ورود و خروج اطالعات کامل

12
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A

y

x
O

، دچار«چه وضعی» است؟ با توجه به نمودار عرضه و تقاضاي نوعی کاال به شکل مقابل: بازار کاال در نقطه  - 138

مازاد عرضه

بدون خریدار و فروشنده

مازاد تقاضا

توافق در مورد قیمت کاال

A

هفده هزار تومان

یک دستگاه
اتومبیل پیکان

یک دستگاه
موتور سیکلت

یک دستگاه
دوچرخه

یک دستگاه
...

یک حلقه

1360 :سال
135

0 :سال
13
42

:سال

1370 1380:سال سال
:

ستیک

با توجه به «نمودار تصویري» رو به رو، در رابطه با «قدرت خرید پول»:الف) علت «کاهش قدرت خرید - 139
پول» کدام است؟  

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

ه) چرا گفته می شود «قدرت خرید پول» دست خوش تغییر است؟ 
د) رابطه ي «قدرت خرید پول» با چه چیزي «یک رابطه ي غیر مستقیم» است؟ 

و) «قدرت خرید پول» جامعه وابسته به چیست؟

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

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

 الف) تورم رکودي      ب) افزایش نقدینگی      ج) نابرابري «عرضه و تقاضاي کل جامعه»      د) سطح عمومی قیمت ها      هـ) چون یک واحد پول نتوانسته «ارزش» خود را در طول
زمان حفظ کند.      و) قدرت «موازنه ي پرداخت هاي خارجی» آن

الف) تورم      ب) افزایش نقدینگی      ج) حجم زیاد پول نسبت به تولید جامعه      د) سطح عمومی قیمت ها      هـ) چون ارزش پول متناسب با رونق و شکوفایی اقتصادي افزایش
هماهنگ نداشته است.      و) قدرت «موازنه ي پرداخت هاي خارجی» آن

ارزش ساختمان یک کارخانه، معادل  ریال و ارزش ماشین آالت سرمایه گذاري شدة آن نیز معادل  - 140

ریال است. اگر عمر مفید ساختمان و ماشین آالت  سال باشد،  
الف) هر ساله چند ریال می بایست صرف هزینۀ استهالك شود؟

ب) چنانچه در سه سال آخر عمر مفید ماشین آالت  بهاي آن افزایش یافته باشد، مجموع «هزینۀ استهالك» سه سال آخر این کاال چند میلیون ریال
خواهد بود؟ 

ج) قیمت جدید ماشین آالت چند میلیون ریال است؟

الف)  ب)  ج)  الف)  ب)  ج) 

الف)  ب)  ج)  الف)  ب)  ج) 

20, 000, 000, 00010, 000, 000, 000

30

%20

100, 000, 0001, 80012, 0001, 000, 000, 0001, 20012, 000

1, 000, 000, 0001, 80030, 000200, 000, 0001, 20030, 000

کدام اصل از قانون اساسی بر توسعۀ پایدار و عدالت بین نسلی تأکید دارد؟ - 141

اصل  اصل  اصل  47504855اصل 

دهه چهارم انقالب با عنوان دهه .................. آغاز شد. - 142

اصالح الگوي مصرف  عدالت و پیشرفت  دوره سازندگی  عدالت

اهداف اقتصادي دولت چه می باشد؟ - 143

سیاست گذاري اقتصادي - عرضۀ کاال - عرضۀ خدمات  اشتغال کامل - ثبات قیمت ها - پیشرفت اقتصادي - بهبود توزیع ثروت و درآمد 

اجراي سیاست هاي مالی و پولی  عرضه کاال و خدمات تولید کاال و خدمات - طراحی سیاست هاي اقتصادي 
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پاسخ درست و کامل سؤاالت زیر در کدام گزینه مطرح است؟  - 144
الف) در صورتی که در بازار قیمت کاالیی در حال کاهش باشد، دلیل پیشروي قیمت به سمت قیمت تعادلی چیست؟

ب) در رابطه با شرایط بازپرداخت تسهیالت اعتباري بانک ها به افراد و مؤسسات براي انجام دادن فعالیت ها یا تکمیل پروژه هاي اقتصادي خود، کدام مورد
نادرست است؟ 

ج) متن پیشنهادي بودجه را که .................. تدوین و پس از تصویب .................. به .................. تقدیم می شود. چه  می نامند؟ 
د) مطلِب «در ادوار گذشته، پیشرفت روزافزون جوامع انسانی، مشکالت جدیدي را در عرصۀ مبادله به همراه داشت و در گذر تحوالت اقتصادي و ظهور

معامالت بزرگ با مشکالتی مواجه شد.» مربوط به چیست؟

الف) فزونی عرضه بر تقاضا ب) بازپرداخت بدهی در هر زمانی که بانک اراده کند. ج) سازمان مسئول امور بودجه - هیئت دولت - مجلس شوراي اسالمی - الیحۀ بودجه د)
استفاده از پول فلزي در مبادالت 

الف) فزونی تقاضا بر عرضه ب) مطابقت فعالیت هاي وام گیرنده با شرایط بانک ج) دولت - مجمع تشخیص مصلحت نظام - شوراي نگهبان قانون اساسی - قانون اساسی - قانون
بودجه د) استفاده از کاالهاي خاص و داراي مشتري زیاد در هر منطقه 

الف) کمبود عرضه ب) بررسی درخواست متقاضی توسط بانک ج) سازمان برنامه و بودجه - مجلس شوراي اسالمی - شوراي نگهبان قانون اساسی - قانون بودجه د) استفاده از
رسیدهاي کاغذي صادره از سوي صرافان و تجار معتبر 

الف) مازاد عرضه ب) اطمینان از توانایی فرد یا مؤسسه نسبت به بازپرداخت بدهی خود ج) قوة مجریه - هیئت دولت - قوة مقننه - الیحۀ بودجه د) مبادلۀ کاال با کاال یا مبادلۀ
پایاپاي 

D

مقدار

قیمت
- کدام تبیین براي نمودار مقابل مناسب تر است؟ - 145

عکس العمل مصرف کننده در برابر قیمت کم است. - کشش قیمتی تقاضا کم است. 

میزان حساسیت تقاضاي فرد به قیمت کم است. - کاال لوکس است. 

کشش قیمتی عرضه پایین است. - کاال ضروري است. 

شیب منحنی زیاد است که نشان دهنده غیر ضروري بودن کاال است. 

به کدام دلیل، نقش عوامل انسانی در جریان تولید بی بدیل و بسیار مهم است؟ - 146

وظیفه ترکیب سایر عوامل تولید بر عهده انسان است.   انسان برترین عامل تولید به شمار می رود.  

سرمایۀ فیزیکی در واقع حاصل کار گذشته انسان هاست. تا تالش انسان نباشد، منابع طبیعت امکان استفاده پیدا نمی کند.  

به پرسش هاي زیر پاسخ دهید.  - 147

الف) اگر دولت تصمیم بگیرد براي افزایش قدرت خرید کارمندان، حقوق آنان را  افزایش دهد، در حالی که نرخ تورم جامعه  اعالم شده است،
این افزایش حقوق اسمی است یا واقعی؟ چرا؟ 

ب) اگر تولید ناخالص ملی کشور هنگ کنگ  میلیارد دالر هنگ کنگ باشد، «تولید ناخالص داخلی» هنگ کنگ کدام گزینه می تواند باشد؟ 
پ) در محاسبۀ تولید کل جامعه براي جلوگیري از اشتباه ناشی از محاسبۀ متولیان حسابداري ملی چه می کنیم؟

الف) اسمی است زیرا قدرت خرید آنان در واقع  کاهش یافته است. ب)  میلیارد دالر پ) حداقل از دو روش، تولید کل را حساب می کنیم و جواب ها را مقایسه
می نماییم.

الف) واقعی است زیرا درآمدشان  باال رفته است. ب)  میلیارد دالر پ) از قیمت هاي سال پایه استفاده می کنیم.

الف) اسمی است زیرا قدرت خرید آنان در واقع  کاهش یافته است. ب)  میلیارد دالر پ) حداقل از دو روش، تولید کل را حساب کرده و جواب ها را میانگین می گیریم.

الف) اسمی است زیرا قدرت خرید آنان در واقع  کاهش یافته است. ب)  میلیارد دالر پ) حداقل از دو روش، تولید کل را حساب می کنیم و جواب ها را میانگین
می گیریم.

%20%30

120

%10341

%20120

%10120

%10341
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- الف) دولت ها براي حمایت از تولید داخلی و کاهش وابستگی به خارج از کدام سیاست هاي تجاري استفاده می کنند؟  - 148
ب) دولت ها معموًال از سیاست هاي تجاري چون :"پرداخت یارانۀ تولید" به چه منظوري استفاده می کنند؟

الف) تعرفه گمرکی بر واردات - عوارض وارداتی - سهمیه وارداتی ب) تشویق صادرکنندگان داخلی و جذب سرمایه هاي خارجی

الف) انواع تسهیالت اقتصادي و حقوقی و یارانه ب) نفوذ به بازارهاي جهانی

الف) تعرفه گمرکی بر صادرات - انواع تسهیالت اقتصادي و حقوقی ب) حمایت از تولید داخلی

الف) انواع یارانه هاي تولید - عوارض صادراتی - سهمیه صادراتی ب) نفوذ به بازارهاي جهانی

 تومان هزینۀ ساالنۀ مواد اولیه 
 تومان هزینۀ ساالنۀ ماشین آالت

 تومان حقوق ماهانه هر یک از کارگران 
 تومان اجاره بهاي ماهانه کارگاه تولیدي 

 درصد اجاره بهاي ساالنۀ کارگاه هزینه هاي دفتري 
 ریال هزینۀ فرصت ساالنه اجارة ماشین االت

جدول زیر بیانگر هزینه هاي یک تولیدکننده در طی یک سال گذشته می باشد. اگر این واحد با  کارگر اداره و  واحد کاال به ارزش هر کدام  - 149

 تومان تولید کرده باشد، سود یا زیان حاصل از فعالیت تولیدي این بنگاه اقتصادي چند تومان است؟

 تومان زیان 

 تومان زیان

 تومان سود

 تومان سود

5400

510٫000

54٫000٫000

43٫000٫000

1٫000٫000

2٫500٫000

20

33٫000٫000

22٫000٫000

11٫000٫000

11٫000٫000

22٫000٫000

چند مورد از عبارات زیر درخصوص بانک ها صحیح است؟  - 150
الف) بانک ها حتی اگر اجازة چاپ پول را هم نداشته باشند، امکان خلق نوعی دیگر از پول (شبه پول مانند پول هاي تحریري) را دارند. 

ب) بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباري، باید ماهیتًا نهادي انتفاعی و با هدف کسب سود اقتصادي باشند. 
ج) فرآیند خلق شبه پول یا خلق اعتبار، مشابه چاپ پول است. 

د) هر بانکی که سپرده هاي بیشتري از مردم داشته باشد، بدهکارتر می شود و درنتیجه قوي تر نیز هست.

2310

در کدام بیت «جناس همسان» وجود دارد؟ - 151

اي غایب از نظر که به معنی برابري  باز آي کز صبوري و دوري بسوختیم

یا مهر خویشتن ز دل ما بدر بري  یا دل به ما دهی چو دل ما به دست تست

پیغام دوستان برسانی بدان پري  اي مرغ اگر پري به سر کوي آن صنم

آنجا که باد زهره ندارد خبر بري  اي برق اگر به گوشۀ آن بام بگذري

- تقطیع هجایی مطلع«نظر آوردم و بردم که وجودي به تو ماند»  کدام است؟  152

ن ـ َظ ـ را ـ ور ـ َد ـ ُم ـ بُر ـ َدم ـ ِك ـ ْو ـ جُو ـ دي ـ بـ ِـ تو ـ ما ـ ند ن ـ ظر ـ آ ـ ور ـ د ـ ُم ـ بر ـ دم ـ ِك ـ ُو ـ جو ـ دي ـ بـ ـ ُت ـ ما ـ ند

ن ـ ظر ـ آ ـ ور ـ د ـ ُم ـ بُر ـ دم ـ ِك ـ ُو ـ جو ـ ِد ـ بـه ـ تو ـ ما ـ ند ـُ ـ ما ـ ند ن ـ َظ ـ را ـ ور ـ َد ـ ُم ـ بُر ـ َدم ـ ِك ـ ُو ـ جُو ـ دي ـ بِـ ـ ت

آرایه هاي روبه روي کدام بیت تمامًا درست است؟ - 153

سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی (استعاره - جناس)   شرح این آتش جان سوز نگفتن تا کی   

دل مرا هدف ناوك بال کردي (تشبیه - تناقض)   کنون که قامت من در پی تو شد چو کمان    

به نم چشم گهربار قلم یاد کنید (کنایه - اغراق)   چشم دارم که من خستۀ دلسوخته را   

که به گلزار لطافت گل خندان بودي (ایهام - استعارة مصّرحه)   در هواي تو چو بلبل زدمی نعرة عشق   

آرایه هاي «ایهام تناسب، تشبیه، تضاد و جناس ناهمسان» در کدام گزینه یافت می شود؟ - 154

  چو باشی چو رو به به وامانده سیر چنان سعی کن کز تو ماند چو شیر

چو چنگش رگ و استخوان ماند و پوست نه بیگانه تیمار خوردش نه دوست 

 که روزي نخوردند پیالن به زور  کزین پس به کنجی نشینم چو مور 

 گر نام و ننگ داري از آن فخر عار دار  فخري که از وسیلت دون هّمتی رسد
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در همۀ بیت ها به جز بیت .................. نوعی «جناس» وجود دارد. - 155

 دوستان را جز به دیدار تو هیچ آهنگ نیست  گر تو را آهنگ وصل ما نباشد گو مباش

 کاین زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست  با زمانی دیگر انداز اي که پندم می دهی

 به همین دیده  سر دیدن اقوامم نیست  چشم از آن روز که بر کردم و رویت دیدم

 آفرین گویی بر آن حضرت که ما را بار نیست   اي نسیم صبح اگر باز اتّفاقی افتدت

مفهوم بیت: «بند سکوت هیچ گه از لب بی هنر مجوي /  قابل ُمهر کی شود شیشه که بی شراب شد» کدام است؟ - 156

خاموشی، نشان دانایی است. نادان جز سکوت، راهی ندارد.     

خاموشی و سکوِت جاهالن، دلیل انکار حق است. نادان، نمی تواند حرف حق را بپذیرد.

پایه هاي آوایِی کدام مصراع،همسان و هم وزن با پایه آوایِی «اگر لب را » (با چهار بار تکراري) است؟ - 157

مژدة سیاهت ار کر به خوِن دل اشارت  به ُخلق و لطف توان کرد صید اهل نظر 

ما را بر آستاِن تو بس حّق خدمت است  سپندي گو بر آتش نِه که دارد کارو باري خوش 

معادل امروزي واژه هاي «بگسست، شهد، نه اندیشید» به ترتیب در کدام گزینه درست است؟ - 158

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

کتاب .................. را موبدان از حفظ می خواندند تا اینکه در دورة .................. آن را به نگارش درآوردند. - 159

کلیله و دمنه - هخامنشیان درخت آسوریک - سامانیان اوستا - ساسانیان یادگار زریران - اشکانیان

کدام مورد از نمونه هاي سبک نثر دورة سامانی نیست؟ - 160

شاهنامۀ ابومنصوري قابوس نامه تاریخ بلعمی ترجمۀ تفسیر طبري

کدام مورد از ویژگی هاي سبک فنی نیست؟ - 161

سادگی آرایه هاي ادبی استفاده از اصطالحات علمی آوردن امثال و اشعار گوناگون آوردن آرایه هاي ادبی فراوان

در کدام گزینه آرایۀ کنایه به کار نرفته است؟ - 162

 نکرد از بیم جان یک ناله روباه  زبانش را برید آن مرد ناگاه

 جهان بر چشم او شد تیره آن  گاه  چو نام دل شنید از دور روباه

 که در عالم حدیثش در گرفته است  حدیث دل حدیثی بس شگفت است

 بجست از دام همچون از کمان تیر  بگفت این و به صد دستان و تزویر

مفهوم حذف بیت «حدیث دل حدیثی بس شگفت است / که در عالم حدیثش در گرفته است» چیست؟ - 163

سختی عشق جهان شمول بودن عشق بی همتایی عشق ارزشمندي عشق

همۀ آثار زیر به جز .................. از نمونه هاي موفق دورة سامانی هستند. - 164

سیاست نامه شاهنامۀ ابومنصوري ترجمۀ تفسیر طبري تاریخ بلعمی

در مصراع «رویت همه ساله الله گون باد» چند هجاي کوتاه دیده می  شود؟ - 165

هفت چهار شش پنج

در کدام گزینه بین قافیه ها جناس تام وجود ندارد؟ - 166

 با تو یاد هیچ کس نبود روا  اي خدا اي فضل تو حاجت روا

 خاطر آشفته ام امشب ز پریشانی دوش  دوش گیسوي تو را ریخته دیدم بر دوش

 چنان چون شده بازجوید روان  خرامان بشد سوي آب روان

 چشم ندارد خالص هر که در این دام رفت  هر که دالرام دید از دلش آرام رفت
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در کدام گزینه نوع سجع مشخص شده در بیت و جمله یکسان نیست؟ - 167

در دل نهیب اژدها در سر خیال اهرمن  اندر بیابان سها کرده عنان دل رها 
شکرست که حقیر و فقیرم نه امیر و وزیر. 

من قاصد و مقصد مرا درگاه صدر انجمن  بر پشت او مرقد مرا وزکام او سؤدد مرا 
عقل گفت: « گلزار خردمندانم، افزار هنرمندانم.»

شد در خراسان نام او چون نام سجع در یمن  از غایت اکرام او وز منّت انعام او 
فالن را اصلی است پاك و طینتی است صاف. 

انداخت او را آسمان از امتحان اندر محن  هر دشمنی کاندر جهان کاو مر تو را کرد امتحان 
ا لهی بر تارك ما خاك خجالت نثار مکن و ما را به بالي خود گرفتار مکن.

کدام گزینه در مورد فارسی میانه صادق نیست؟ - 168

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 واج آرایی در مصوت کوتاه اتفاق افتاده است؟ - 169

کوته ز درت درازدستی   اي هست کن اساس هستی

بازدارد پیاده را ز سبیل   خواب نوشین بامداد رحیل  

خروش از خم چرخ چاچی بخاست   بر او راست خم کرد و چپ کرد راست  

شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید معاشران گره از زلف یار باز کنید  

با توجه به تاریخ ادبیات در قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم کدام گزینه نادرست است؟ - 170

غزنویان براي ماندگاري حکومت نوپاي خود ناگزیر شدند زبان پارسی را رواج دهند. 

تا پایان سلطنت محمود دربار غزنویان به وجود شاعران بزرگ فارسی گوي آراسته بود. 

این قرن دورة غلبۀ آداب و رسوم ملی است. 

در این قرن افراد مشهوري در فلسفه و طب و علوم دینی سرگرم تألیف بودند. 

مشخصات زیر کدام کتاب را معرفی می کند؟  - 171
« به دستور منصور بن نوح سامانی، کتابی تاریخی به زبان عربی به فارسی ترجمه شد و اطالعاتی از اصل آن حذف و دیگري راجع به ایران به آن اضافه شد و

به شکل تألیف مستقلی درآمد.»

شاهنامۀ ابومنصوري تاریخ الّرسل والملوك تاریخ بلعمی ترجمۀ تفسیر طبري

قاعدة قافیه در کدام بیت متفاوت است؟ - 172

کسی نیک بیند به هر دو سراي                     که نیکی رساند به خلق خداي

کادمیزاده نباشد به چنین زیبایی تو پري زاده ندانم ز کجا می آیی

نه قوت که یک دم شکیبا شوي نه اندیشه از کسی که رسوا شوي 

یا به بستان به در حجرة من باز آیی  خرم آن روز که چون گل به چمن باز آیی 

کدام یک از ابیات زیر ذوقافیتین است؟ - 173

که خاکی را نمی دانم ز آبی  چنان گشتم ز مستی و خرابی 

تو آن آبی که در جیحون نگنجی  تو آن ماهی که در گردون نگنجی 

صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی  بسیار سفر باید تا پخته شود خامی 

کم عمارت کن که ویرانت کنم نیکو شنو  عاشقی بر من پریشانت کنم نیکو شنو 
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موسیقی و وزن کدام گزینه با محتواي آن هماهنگ نیست؟ - 174

جهان شد پر از مردم جنگجوي   برآمد خروش سپاه از دو روي  

ماه از سر شب بدون سر خواهد شد   چشمان زمین دوباره تر خواهد شد  

چشم بد از روي تو دور اي صنم   ما همه چشمیم و تو نور اي صنم  

قد آیینه ها خم شد دوباره دلم دریاچۀ غم شد دوباره   

با توجه به تحلیل ابیات زیر از منظر زبانی، همۀ گزینه ها درست است به استثناي .................. .  - 175
قضاي آسمان است این و دیگرگون نخواهد شد   «مرا مهر سیه چشمان ز سر بیرون نخواهد شد  

مگر آه سحرخیزان سوي گردون نخواهد شد»   رقیب آزارها فرمود و جاي آشتی نگذاشت  

ردیف، شامل دو کلمه است و هر دو از منظر دستوري فعل هستند. واژگان فارسی و عربی هستند و هیچ واژة نامأنوسی در ابیات به چشم نمی آید.

"را" از نوع فک اضافه در بیت اول دیده می شود. یکی از ابیات داراي شیوة بالغی و دیگري فاقد آن است.

در کدام گزینه عالمت هجایی مقابل واژه، نادرست است؟ - 176

، خوشه  امتداد  عبارت  ، شایسته  ، ابرار  مالزم 

، فروزنده  ، همایش  مجمر  ، مجلس  ، آزاد  اندازه 

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

(U − −)(U − −)(−−)(−−)(− − U)(U − −U)

کدام موارد، از ویژگی هاي «فکري» سبک خراسانی محسوب می شود؟  - 177
الف) حاکم بودن روح حماسه بر ادبیات این دوره 

ب) واقع گرا بودن شعر، محسوس و عینی بودن آن و سادگی توصیفات 
ج) بهره گرفتن از تشبیهات حسی در توصیف پدیده ها 

د) رشد قالب غزل در اواخر این دوره

ب- ج  ب- د  الف- د  الف- ب  

لحن کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟ - 178

چو کشتی که موجش برآرد ز آب  به پیش سپاه آمد افراسیاب   

به از پادشاهی که خرسند نیست   گدایی که بر خاطرش بند نیست  

بگیرم کشانش بیارم بروي  من امروز بند کمرگاه اوي   

که من نیستم مرد آرام و جام   چنین گفت رستم به دستان سام   

موسیقی کدام بیت حس شادي را به مخاطب منتقل می کند؟ - 179

بر گرد گنجت مار نی، نی زخم و نی دندانه اي  اي گلشنت را خار  نی با نور پاکت نار نی   

نه روح عاشق روز ست و چشم عاشق نور   چو آفتاب برآمد چه خفته اند این خلق   

دم بدم خون در دل از جور پیاپی می کنی   می نوازي غیر را هر لحظه از لطف و مرا   

آنکه باید بشنود افغان من بیدار نیست   هر شب از افغان من بیدار خلق اما چه سود   

کدام بیت از لحاظ موسیقی و آهنگ کالم، حالت شاد و طرب انگیز ندارد؟ - 180

چون عقل بی پر می پرم زیرا چو جان باالییم  هر لحظه بخروشانترم برجسته و جوشانترم 

چو زد بر آفتاب او یکی بدر منیر است او اگر کفر و گنه باشد و گر دیو سیه باشد  

چون بنمود ذره اي خوبی بیکران تو  خوبی جمله شاهدان مات شد و کساد شد 

درین دیار مگر رسم باز دیدن نیست؟ گذشت و سوختم از انتظار و باز ندید 

18

20110 - آزمون جامع دهم انسانی 1

ام اس بوك



کدام جمله صحیح است ؟ - 181

در یونان باستان نفوذ و قدرت کاهنان به مراتب کمتراز مصر و بین النهرین بود .

بازي هاي المپیک هرسه سال یک بار در  دولت  - شهر المپیا برگزار می شد . 

حکومت مقدونیان بر یونان تا زمانی که این کشور ضمیمه امپراتوري روم  شرقی شد ، ادامه یافت . 

پس از مرگ فیلیپ دوم ، یکی از سرداران او در یونان قدرت را به دست گرفت . 

کدام نواحی هند به زیر سلطۀ آریایی ها در نیامد؟ - 182

نواحی مرکز و جنوب هند نواحی شمال غرب و شمال شرق هند نواحی شمال و مرکز هند نواحی استوایی و مرطوب جنوب هند

کدام گزینه در مورد فلزکاري در ایران دوران باستان صحیح نیست؟ - 183

بقایاي کوره هاي ذوب و قالب گیري مس در برخی سکونتگاه هاي کهن ایران دیده شده است.

اشیا و ظروف سنگ صابونی، یکی دیگر از مصنوعات ایران باستان است.

یکی دیگر از دستاوردهاي صنعت فلزکاري، ساخت اشیا و ابزارهاي مفرغی است.

اشیا و ظروف سنگ صابونی در مناطقی مانند سیستان ساخته می شده است. 

یکی از ویژگی هاي مهم تمدن ایالمی و در واقع تمدن کهن ایرانی چه بوده است؟ - 184

تشکیل اولین حکومت مستقل در فالت ایران ساختن بناها با شکوه مانند چغازنبیل

مقام و منزلت واالیی که زنان داشته اند پرستش خدایان متعدد مانند اینشوشیناك

از ویژگی هاي جاده ها در عصر هخامنشیان نمی باشد؟ - 185

به گفتۀ هرودت طول جادة شاهی،  کیلومتر بوده است.

در دورة هخامنشیان شبکۀ وسیعی از جاده ها ساخته شد.

جاده هاي هخامنشی مراکز اصلی حکومت را به یکدیگر و به کشورهاي همسایه وصل می کرد.

جادة شاهی، شوش را به سارد در آسیاي صغیر متصل می کرد.

100

تا دوره ي داریوش بزرگ، مبادالت کاال به چه صورتی انجام می شد؟ - 186

با کمک سکه هاي نقره اي و مسی به صورت تبادل کاال با سکه هاي طال و نقره

تبادل با سکه هایی با وزن و عیار مشخص به صورت پایاپاي  

کدام گزینه در مورد دین و عقاید مادها صحیح نیست؟ - 187

آنها اهوره مزدا و برخی از خدایان کهن ایرانی مانند میترا را ستایش می کردند.

 روحانیون مادي را ُمغ می نامیدند.

برگزاري آیین هاي دینی از جمله خواندن نیایش ها و سرودها و رسم قربانی کردن بر عهده روحانیون بود.

آنها اهورامزدا و برخی از خدایان کهن ایرانی مانند آناهیتا را ستایش می کردند.

کدام گزینه در مورد شکل گیري حکومت ساسانیان صحیح نمی باشد؟ - 188

ساسانیان نام خود را از ساسان، نیاي اردشیر بابکان گرفته اند.

ساسان موبد نیایشگاه زرتشتی آناهیتا در شهر تیسفون در منطقه پارت بود.

بابک پدر اردشیر در پارس اعالم استقالل کرد. 

با شکست اردوان چهارم از اردشیر بابکان، ساسانیان به جاي اشکانیان بر سر کار آمدند.

در تعلیم و تربیت ایران باستان کودکان پنج تا هفت سال کجا آموزش می دیدند، کدام جمله در مورد تعلیم و تربیت دوران باستان صحیح نیست؟ - 189

درون خانواده - در دوران باستان فرزندان تمام اقشار به مدرسه می رفتند. 

خارج از خانه و مدرسه - در دوران باستان به پرورش فرزندان دانا اهمیت می دادند.

درون خانه - مادران نقش عمده اي در تعلیم و تربیت فرزندان داشتند.

خارج از خانه و در مدرسه - آموزش وپرورش ایران باستان ابعاد گسترده اي داشت.
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معروف ترین نقش برجسته ي دوره ي ساسانی کدام است؟ علت معروفیت این نقش در چیست؟ - 190

مجموعه ي طاق بستان – نشان دادن شکارگاه خسروپرویز در دیواره هاي داخلی طاق

طاق بیستون – نشان دادن شکارگاه خسروپرویز در دیواره هاي داخلی طاق

مجموعه ي طاق بستان – مراسم تاج گذاري خسرو پرویز

طاق بیستون – مراسم تاج گذاري خسروپرویز

در رأس تشکیالت سیاسی و نظامی هخامنشیان ............... قرار داشت؛ و هم چنین در زمان ............... حکومت هخامنشی به نهایت وسعت خود رسید - 191
و دیوان شاهی وظیفۀ .................. را برعهده داشت.

 شاه - داریوش یکم - بازرسی و نظارت بر کار صاحب منصبان حکومتی

 بزرگ فرمادار - کورش - تنظیم، ثبت و نگهداري نامه ها و اسناد و نوشته هاي دولتی

شاه - داریوش یکم - تنظیم، ثبت و نگهداري نامه ها و اسناد و نوشته هاي دولتی

بزرگ فرمادار - کورش - بازرسی و نظارت بر کار صاحب منصبان حکومتی

کدام یک از عبارات زیر صحیح می باشند؟  - 192
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 

چه تعدادي از رویدادهاي و اقدامات زیر منتسب به حکومت اردشیر دوم و چه تعداد منتسب به داریوش یکم می باشد؟  - 193
الف) خاندان هخامنشی از زمان پادشاهی او دچار تفرقۀ درونی شد. 

ب) به شرق لشگرکشی کرد و قسمت هایی از غرب و شمال غرب هند را به قلمرو خود افزود. 
ج) به منظور دفع حمالت قبایل سکایی به مناطق دوردستی در شمال دریاي سیاه و جنوب روسیۀ کنونی لشکر کشید. 

د) در زمان او ناوهاي ایرانی نخست جزایر دریاي اژه را تصرف کردند و سپس وارد خاك یونان شدند. 
هـ) در دوران او مصر از سیطرة هخامنشیان خارج شود و برادرش و مزدوران یونانی او را از بین برد. 

و) اصول و شیوه اي از کشورداري توسط او بنیان نهاده شد که تا قرن ها بعد تداوم یافت.

) داریوش یکم:  ) اردشیر دوم  ) داریوش یکم:  ) اردشیر دوم  ) داریوش یکم:  ) اردشیر دوم  ) داریوش یکم:  124123151115) اردشیر دوم 

کدام گزینه دربارة جایگاه و موقعیت زنان در ایرن باستان صحیح نمی باشد؟ - 194

در بخش هایی از اوستا که احتماًال در زمان ساسانیان توسط موبدان تدوین شده است، موقعیت اجتماعی زنان، پایین تر از مردان قرار می گیرد.

لوح هاي گلی کشف شده از نقش رستم، بیانگر آن است که در زمان هخامنشیان، زن و مرد در کنار هم و با حقوقی برابر کار می کردند.

در قسمت هایی از اوستا که منسوب به زرتشت است، زنان و مردان را از نظر جایگاه و موقعیت اجتماعی داراي تفاوت هاي بسیار می بیند.

جایگاه و حقوق زنان به عنوان نیمی از جامعه در دوران باستان، تحت  تأثیر آموزه هاي دین زرتشتی و فرهنگ طبقۀ خواص قرار داشت. 

در دورة اشکانی از نیروي کار اسیران جنگی در کدام زمینه ها استفاده می شد؟ - 195

فعالیت هاي عمرانی، تولیدات کارگاهی، راه سازي، گله داري و خدمات خانگی 

فعالیت هاي کشاورزي، ساختمان سازي، معادن شاهی و خدمات خانگی 

معادن شاهی، فعالیت هاي کشاورزي و دامداري، انجام خدمات عمومی و عام المنفعه

انجام خدمات عمومی و عام المنفعه، راه سازي، تولیدات کارگاهی، کار در معادن شاهی 
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کدام جمله صحیح می باشد؟ - 196

مکان و زمان دو رکن اصلی علم جغرافیا می باشد.

محیط هاي انسانی براثر فعالیت هاي انسانی تبدیل به محیط هاي جغرافیایی می شود.

تأثیرگذاري و تأثیرپذیري به صورت جریانی پیوسته در مکان ادامه دارد و سبب تغییر شکل مکان ها می شود.

علم جغرافیا یکی از جدیدترین دانش هاي بشري به شمار می آید.

دهستان، شهرستان و بخش به ترتیب تابع کدام تشکیالت می باشند؟ - 197

بخش ، استان، شهرستان استان، پایتخت، شهرستان  بخش، شهر، روستا شهرستان، استان، دهستان 

جغرافی دانان در مطالعه ي پراکندگی جمعیت به کدام عوامل توجه می کنند؟ - 198

مرگ و میر و عوامل انسانی موالید و عوامل طبیعی عوامل طبیعی و انسانی رشد جمعیت، مرگ و میر جمعیت

کدام گزینه جزء فواید صنایع غذایی دامی در کشور نیست؟ - 199

صادرات کشور امنیت غذایی تولید خالص داخلی اشتغال زیاد 

صنایع مربوط به فلزات کدام گزینه است؟ - 200

خودروسازي شوینده رنگ  سرب

از دیدگاه دانش جغرافیا، سکونتگاه چه نوع محلی است؟ - 201

مجموعۀ مزارع، مساکن و   مکان ها که عوامل طبیعی و انسانی در آن دخالت دارد. 

محلی است که عوامل طبیعی و انسانی براي مسکن انسان ها می سازند. 

مجموعۀ مساکنی که عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیري آن نقش دارند. 

به مجموعۀ مکان هایی گفته می شود که براي سکونت انسان ها بدون توجه به عوامل انسانی و طبیعی ساخته شده است. 

چه عواملی باعث از بین رفتن شهر باستانی بیشاپور گردیده است؟ - 202

آتشفشان رانش زمین جنگ و بیماري سیل و زمین لرزه

کدام مورد دربارة خلیج فارس صحیح نیست؟ - 203

پیشروي آب اقیانوس هند از طریق دریاي عمان و تنگۀ هرمز به دره هاي زاگرس، خلیج فارس را به وجود آورده است.

قشم بزرگ ترین جزیرة خلیج فارس است.

کارون، کرخه و زرینه رود از رودهاي مهم خلیج فارس می باشند.

به خلیج هاي کوچک ساحلی در خلیج فارس «خور» می گویند.

کدام مورد دربارة مرحلۀ طرح سؤال و بیان مسئله صحیح نیست؟ - 204

بهتر است صورت مسئله به شکل سؤالی، نوشته، و از عبارات خبري و جمالت نامعلوم جلوگیري شود. 

پژوهشگر براي بیان مسئله، ناگزیر است به محیط بیرون برود. 

در این مرحله، پژوهشگر از خود می پرسد که انجام این پژوهش چه فایده اي دارد. 

مطالعۀ سابقه و پیشینۀ مسئله و نتایج پژوهش دیگران، مورد نیاز پژوهشگر است. 

به چه علت پژوهشگر باید پژوهش دیگران را مورد بررسی قرار دهد و فرضیه هاي یک پژوهشگر به چه عواملی بستگی دارد؟ - 205

اشراف بیشتري روي موضوع پیدا کند - میزان دانش، سواد و آگاهی 

اطالعات بیشتري کسب کند - تجربیات، سوابق تحصیلی و بینش 

سؤال مطرح شده قبًال پاسخ داده شده باشد یا خیر - میزان دانش، تجربیات و سوابق پژوهشی 

میزان مطالعه افزایش یابد - تجربیات، سوابق تحصیلی و تحقیقی 
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کدام عبارت موقعیت نسبی «کشور ایران» را به درستی بیان می کند؟ - 206

در نیمکرة شرقی و در نیمۀ شمالی منطقۀ معتدلۀ شمالی قرار دارد.  از کشورهاي جنوب غربی آسیا و در منطقۀ خاورمیانه قرار دارد. 

در نوار بیابانی نیمکرة شمالی و در مجاورت مدار رأس السرطان قرار دارد.  به سبب دسترسی به بندر عباس با آب هاي اقیانوسی در ارتباط است. 

کدام عبارت، فرضیۀ مناسبی براي پرسش زیر است؟  - 207

، در استان گلستان سیل آمد؟» «چرا روز سوم فروردین ماه سال 

در فصل بهار احتمال وقوع سیل افزایش می یابد. تخریب جنگل ها از عوامل وقوع سیل است. 

امکان نفوذپذیري خاك در جنگل هاي گلستان، کاهش یافته است.  توسعۀ راه هاي ارتباطی باعث طغیان رودها شده است. 

1398

پس از ورود آریاییان به ایران و در نخستین مرحلۀ زندگی اجتماعی، «گئو» و «ویس» به چه آبادي هایی گفته می شد و در هر کشوري هرم سنی به - 208
چه کسانی کمک می کند که با ساختمان سنی جمعیت آن کشور آشنا شوند؟

آبادي افراد بومی ایران ــ آبادي مهاجران آریایی ــ سیاستمداران آبادي بزرگ ــ آبادي کوچک ــ برنامه ریزان

آبادي مهاجران آریایی ــ آبادي افراد بومی ایران ــ جامعه شناسان آبادي کوچک ــ آبادي بزرگ ــ اقتصاددانان

به ترتیب چرا نباید سیاست هاي جمعیتی موجب «کاهش رشد جمعیت» و «حرکت هرم سنی به سمت کهولت» شوند؟ - 209

مهاجرت سیاسی و اجباري ــ افزایش مهاجر پذیري کاهش نیروي فعال ــ عدم توسعۀ اقتصادي

برهم خوردن تعادل جمعیتی ــ عدم توسعۀ اجتماعی تضعیف نیروي دفاعی کشور ــ افزایش مهاجرپذیري

 

کدام گزینه، با دلیل شکل گیري «کوه هاي بشاگرد» مطابقت دارد؟ - 210

تکامل فرسایش بادي و آبی 

برخورد خرده صفحات عمان و ایران 

عوامل درونی و خروج گاز و یا بخار آب از اعماق زمین 

جا به جایی رسوبات رودخانه اي و تشکیل شکل هاي جدیدي از ناهمواري در سطح زمین 

- .................. ، آن دسته از پدیده هاي مطلوب و خواستی اند که مورد توجه و پذیرش هستند و افراد یک جامعه نسبت به آن ها گرایش و تمایل دارند. 211

کنش اجتماعی  پدیدة اجتماعی  ارزش اجتماعی  هنجار اجتماعی 

آرمان هاي جهان اجتماعی در .................. متبلور می شوند. - 212

نهادها نمادها هنجارها ارزش ها

- .................. با نوعی احساس مثبت یا منفی همراه است. 213

وجود رضایت خشنودي هویت

- .................. می تواند به «بحران هویت» منجر شود. 214

تعارض فرهنگی تزلزل فرهنگی  تکثر فرهنگی  تحول فرهنگی 

ایران در چند برهۀ زمانی، سیاست هاي کاهش جمعیت را اجرا کرد؟ - 215

چهار برهۀ زمانی  سه برهۀ زمانی  دو برهۀ زمانی  یک برهۀ زمانی 

کدام یک از گزینه هاي زیر کنش نیست؟ - 216

بسته شدن چشم هنگام برخورد ناگهانی جسمی با صورت  رانندگی در یک خیابان خلوت که هیچ ماشین یا عابري در آن نیست. 

دعوت یک دوست براي یک مهمانی شام  جمع کردن چمدان براي رفتن به یک مسافرت طوالنی 

در عبارات زیر به ترتیب به کدام یک از پدیده هاي اجتماعی اشاره شده است؟  - 217
«شخصی بدون در نظر گرفتن سایر ماشین ها در آزادراه با سرعت غیر مجاز در حال حرکت بود که ناگهان پلیس راهنمایی و رانندگی وي را متوقف کرد و

گواهینامۀ راننده را ضبط کرد.»

کنش فردي - کنش متقابل - کنترل اجتماعی  کنش اجتماعی - پیامد طبیعی کنش - کنش اجتماعی

کنش بیرونی - کنترل اجتماعی - پیامد ارادي کنش  کنش - پیامد ارادي کنش - پیامد طبیعی کنش 

22

20110 - آزمون جامع دهم انسانی 1

ام اس بوك



چه تعداد از عبارات زیر به هنجار اجتماعی اشاره دارند؟  - 218
الف) ما باید به حقوق شهروندي دیگران احترام بگذاریم. 

ب) راستی و صداقت خوب است. 
ج) ما باید به معلمان خود احترام بگذاریم.

د) ثروت اندوزي در اسالم ناپسند است.

چهار سه   دو یک

کدام یک از گزاره هاي زیر به «پیامدهاي طبیعی کنش» اشاره دارد؟ - 219

جوانی به حیوانی که در تله اي گرفتار شده بود، کمک کرد.  انسان در اثر سرماخوردگی به آب ریزش بینی دچار می شود.

سیگار و قلیان کشیدن باعث ابتالي فرد به بیماري هاي مختلفی می شود. دانش آموز پس از خواندن درس هایش به سوال هاي امتحان پاسخ می دهد.

کدام گزینه از ویژگی هاي جهان متجّدد نیست؟ - 220

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

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

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

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

در عبارت «علی فرزند یک مهندس ساخت وساز است که پس از شکست در کنکور، از سرپرستی تیم فوتبال باشگاهش هم برکنار می شود.» کدام - 221
تغییرات هویتی صورت گرفته است؟

تحرك صعودي درون نسلی  تحرك نزولی میان نسلی  تحرك نزولی درون نسلی  تحرك صعودي میان نسلی 

به ترتیب هریک از موارد زیر با کدام مفهوم به درستی ارتباط دارد؟  - 222
- رعایت حقوق دیگران 

- آرام مطالعه کردن در محیط کتابخانه و در حضور دیگران

تحقق یک ارزش - پیدایش یک هنجار پیدایش یک هنجار - پیدایش یک هنجار

تحقق یک ارزش - تحقق یک ارزش پیدایش یک هنجار - تحقق یک ارزش

صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارت هاي زیر به ترتیب در کدام گزینه ذکر شده است؟  - 223
الف) پیامدهاي ارادي خودشان کنش هستند و باید کنشگري آن ها را انجام بدهد. 

ب) پیامدهاي غیرارادي کنش  نیستند ولی توسط کنشگر محقق می شوند. 
ج) ارادة انسان در انجام کنش ضروري است، زیرا ممکن است فردي به کاري آگاه باشد ولی تصمیم بر انجام آن نگیرد. 

د) پیامدهاي ارادي انسان ها قطعی است و حتمًا انجام می شوند.

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

عبارت هاي کدام گزینه به ترتیب به ویژگی هاي «ارادي بودن، آگاهانه بودن و هدفمند بودن» اشاره دارد؟ - 224

انسان ها کنش خود را با توجه به معناي آن انجام می دهند. - حق انتخاب از یک دو راهی - پرسش «چرا چنین کاري کردي؟» اشاره به این ویژگی دارد. 

انسان ها کنش خود را با توجه به معناي آن انجام می دهند. - پرسش چرا چنین کاري کردي؟ اشاره به این ویژگی دارد. - تا خواست و آگاهی انسان نباشد، هیچ کنشی صورت
نمی گیرد.

حق انتخاب از یک دو راهی - فردي به زبان تسلطی ندارد و از سخن گفتن باز می ماند. - انسان ها کنش خود را با توجه به معناي آن انجام می دهند.

تا خواست انسان نباشد، هیچ کنشی انجام نمی گیرد. - اگر انسان نسبت به کلمات آگاهی نداشته باشد، از سخن گفتن باز می ماند. - پرسش «چرا چنین کاري کردي؟» اشاره به این
ویژگی دارد. 
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هریک از موارد زیر مربوط به کدام گزینه می باشد؟  - 225
ساختمان  سازي - درمیان گذاردن یک ایده با دیگري - ساختن در توسط نجار

برونی سازي - درونی سازي - درونی سازي برونی سازي - درونی سازي - برونی سازي

درونی سازي - برونی سازي - درونی سازي درونی سازي - برونی سازي - برونی سازي

علت هر یک از پیامدهاي زیر در کدام گزینه آمده است؟  - 226
الف) دگرگون شدن جهان اجتماعی 

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

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

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

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

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

احترام به قانون یک .................. و صلح و امنیت، .................. هستند و اعتباري بودن جهان اجتماعی به این معنی است که .................. . - 227

کنش اجتماعی - حاصل کنش اجتماعی - جهان اجتماعی با آگاهی و ارادة انسان ها شکل می گیرد.

کنش اجتماعی - حاصل کنش اجتماعی - جهان اجتماعی با عدم انتقال به نسل دیگر فرو می ریزد.

قراردادي - تکوینی - جهان اجتماعی با آگاهی و ارادة انسان ها شکل می گیرد.

اعتباري - تکوینی - جهان اجتماعی با عدم انتقال به نسل دیگر فرو می ریزد.

کدام گزینه به ترتیب مبیّن پاسخ سؤاالت زیر است؟  - 228
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

احوال پرسی چگونه عملی محسوب می شود؟ و رعایت حق دیگري در هنگام ورود سالمند به اتوبوس کدام مورد محسوب نمی شود؟ - 229

ارزش اجتماعی - ارزش اجتماعی  ارزش اجتماعی - هنجار اجتماعی  هنجار اجتماعی - هنجار اجتماعی  هنجار اجتماعی - ارزش اجتماعی 

ویژگی مشترك تمام پدیده هاي اجتماعی چیست؟ و فرهنگ جزء کدام دسته از پدیده هاي اجتماعی به حساب می آید؟ - 230

هویتی معنایی و ذهنی - پدیده هاي کالن اجتماعی  هویتی معنایی و ذهنی - پدیده هاي خرد جهان اجتماعی 

هویتی محسوس و عینی - پدیده هاي خرد جهان اجتماعی هویتی محسوس و عینی - پدیده هاي کالن اجتماعی 

میان کدام یک از قضایاي زیر نسبت «تداخل» وجود دارد؟ - 231

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

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

در کدام یک از گزینه هاي زیر بین دو قضیه رابطۀ «عکس مستوي» برقرار است؟ - 232

هر دانشجویی دیپلمه است، بعضی دیپلمه ها دانشجو هستند. هر لباسی سفید است، بعضی سفیدها لباس نیستند.

هیچ انسانی سنگ نیست، هر سنگی انسان هست. حامد ورزشکار مبتدي اي است، حامد ورزشکار مبتدي اي نیست.
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قضایاي «بعضی نادان ها قابل احترام نیستند»، «هر سهام داري در بورس کار می کند» و «بعضی میوه ها خوردنی هستند» به ترتیب با کدامیک از - 233
گزینه هاي زیر رابطه ي تناقض، تضاد و عکس مستوي دارند؟

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

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

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

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

نسبت میان «قضیه و تصور» و «تصدیق و جمله» به ترتیب، کدام یک از نسبت هاي چهارگانه است؟ - 234

عموم و خصوص مطلق – تساوي تباین – تساوي

عموم و خصوص مطلق – عموم و خصوص من وجه تباین – عموم و خصوص مطلق

در کدام دسته همۀ مفاهیم کلی هستند؟ - 235

امام معصوم - فیزیکدان برجسته - کعبه سیارة منظومۀ شمسی - قبله - دیوان شرقی غربی

قمر سیارة مشتري - دعاي کمیل - خانۀ خدا کتاب داستان دوستم - قمر سیارة مشتري - نماز شب

کدام مورد بر همه ي مفاهیم کلی صدق می کند؟ - 236

وجود یک مصداق خارجی براي آن محال نیست. می توان مصادیق متعددي برایش فرض کرد.

یا بیش از یک مصداق خارجی دارد یا اصًال فرد خارجی ندارد. هم خارجی و هم ذهنی  دارد. ––مصادیق متعدد 

علمی که در پی جلوگیري از خطاي اندیشه است، .................. نام دارد. - 237

منطق روان شناسی فلسفه ادبیات

وقتی می گوییم «اشکان رفیق  سالۀ من است» به کدام دلیل وجود مغالطه در این عبارت وجود دارد؟ - 238

ابهام ساختاري  شیوة نگارش کلمات  اشتراك در لفظ  بار ارزشی کلمات 

14

رابطۀ ذهن و زبان و رابطۀ مفهوم و مصداق، به ترتیب همان روابط میان  .................. و .................. است. - 239

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

وقتی ظاهر یک کلمه موجب شود تا دو معناي آن را با هم اشتباه بگیریم، دچار مغالطۀ  .................. شده ایم. - 240

بار ارزشی کلمات  نگارش کلمات  اشتراك لفظ  توسل به معناي ظاهري 

کدام تعریف «مانع است ولی جامع نیست» نیست؟ - 241

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

در عبارت هاي زیر چه مغالطه هایی تحت تأثیر عوامل روانی صورت پذیرفته است؟  - 242
الف) من نمی گویم عقیدة خود را تغییر دهید، اما انتظار می رود که با عقل و درایتی که در شما سراغ دارم، ضرورت این کار را تشخیص دهید. 

ب) همۀ مقاالت علمی او به اندازة یک کتاب  صفحه اي نیست! درحالی که دوست من کتاب رمان  صفحه اي نوشته است.

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

300500

اگر «هر ج ب است» و «هیچ غیر الف ب نیست» درست باشد، صدق کدام قضیه ضروري است؟ - 243

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

به ترتیب، متساوي االضالع بودن نسبت به مثلث و  درجه داشتن نسبت به دایره، مصداق کدام یک از کلیات خمس هستند؟ - 244

عرض خاص - عرض خاص عرض خاص - عرض عام  عرض عام - عرض خاص  عرض عام - عرض عام 

360
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کدام استدالل تمثیلی است؟ - 245

انسان باید زیاد سیر و سیاحت کند؛ زیرا آب اگر در یک جا بماند، می گندد.

انسان که زیاد سفر کند تجربه اش بیشتر می شود؛ پس باید به سیر و سیاحت بپردازد. 

انسان مانند همۀ موجودات زنده به غذا نیاز دارد و باید تغذیۀ مناسب و کافی داشته باشد. 

من انسان هستم و هر انسانی به هواي سالم نیاز دارد؛ من هم مانند دیگران به هواي سالم نیازمندم. 

کدام عبارت درست است؟ - 246

استفاده از منطق، در همۀ علوم و فعالیت هاي ذهنی بشر گریزناپذیر است.  در تعریف، به کمک تصورات مجهول به تصور معلوم دست می یابیم.

در تصور ما از یک درخت واقعی، یکی از ویژگی هاي مفهوم، «وجود داشتن» است.  برخی از دانش ها مانند ریاضیات، ابزار منطق اند و به دقت ذهنی کمک می کنند.

با توجه به شرایط اعتبار قیاس کدام گزاره صحیح است؟ - 247

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. 

هر یک از عبارت هاي زیر بیانگر کدام یک از اقسام استدالل هستند؟  - 248
الف) از نظر قوت و ضعف در سطوح مختلفی قرار دارند. 

ب) استداللی است از کلی به جزئی. 
پ) سرایت دادن حکم یک موضوع به موضوع دیگر، به دلیل مشابهت آن دو با یکدیگر.

استقراي تمثیلی - استقراي تعمیمی - قیاس  استقراي تعمیمی - قیاس - استقراي تمثیلی 

استقراي تسلیمی - استقراي تمثیلی - قیاس  قیاس - استقراي تعلیمی - استقراي تمثیلی 

مبناي استقراي تعمیمی براساس .................. است و در .................. احتماالت دیگري نیز به غیر از آنچه نتیجه گرفته شده وجود دارند. - 249

مشابهت - قیاس  تخمین - استنتاج بهترین تبیین  تخمین - قیاس  مشابهت - استنتاج بهترین تبیین 

در کدام گزینه دو نوع قضیه از اقسام متفاوت وجود دارد؟ - 250

 ز پرده کاش برون آمدي چو قطره اشک   مده جام می و پاي گل از دست 

 روي خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد   دوش از مسجد سوي میخانه آمد پیر ما 

 حافظا می خور و رندي کن و خوش باش   امیدوارم کان صنم ما را بدین سان بشکند 

 در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم   گردد اگر قبول، دگر نیست مدعا 

تعیین کنندة دامنۀ مصادیق موضوع قضیه .................. است که بیانگر .................. می باشد و جزئی و کلی بودن موضوع یک قضیه بر چه اساس تعیین - 251
می شود؟

نسبت - کیفیت قضیه - مفهوم محمول  نسبت - کمیت قضیه - مفهوم موضوع  سور - کمیت قضیه - مفهوم محمول  سور - کمیت قضیه - مفهوم موضوع 

تصورات مجهول به کمک .................. شناخته می شوند و کدام عبارت و عبارتی در استدالل کاربرد دارد که داراي ................ . - 252

تعریف - حکم و قضاوت باشد.  استدالل - حکم و قضاوت باشد.  تعریف - حکم و قضاوت نباشد.  استدالل - حکم و قضاوت نباشد. 

به ترتیب چند تصور و چند تصدیق در عبارات زیر موجود است؟  - 253
میکروطالیی – غروب روزي که کتاب تست خریدم – آویژه نام یک کسب و کار – عکاسی شغل خوبیه – غروب زیباست – قانون حمایت از مؤلفین تصویب

شد.

3 − 34 − 22 − 45 − 1

کدام گزینه یک قضیۀ حملی است؟ - 254

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

چرا برخی انسان ها از آواز خواندن هراس دارند؟ مرگ چیزي براي ترسیدن ندارد.
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مناسب ترین پاسخ براي این پرسش که «چرا جمالت انشایی در منطق بررسی نمی شوند.» کدام است؟ - 255

خطاي اندیشه شامل آن ها نمی شود. با واقعیت مطابقت ندارند. 

به شکل سؤالی، امري یا عاطفی بیان می شوند. فقط از احساسات و تمایالت ما خبر می  دهند.
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