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ام اس بوك

کدام یک از گزینه هاي زیر با بیت «بی روزي حالل دعا نیست مستجاب / از لقمه حرام شکم را نگاه دار» قرابت معنایی دارد؟ - 1

 شراب با تو حالل است و آب بی تو حرام  من آن نَیم که حالل از حرام نشناسم

 فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد  دال معاش چنان کن که گر بلغزد پاي

 نیست در دست خالیق نفع و ضّر  از خدا خواه هر چه خواهی اي پسر

 میزبان ماست هر کس می شود مهمان ما  رزق ما آید به پاي میهمان از خواِن غیب

در کدام گزینه تعداد واژه هایی که «غلط» معنی شده، کمتر است؟ - 2

(ایدون: اینجا)، (اشباه: همانند)، (وظیفه: معاش)، (وبال: بار گناه)  (بّر: خشک)، (باره: حصار)، (ویله: رها)، (نژند: اندوهگین) 

(بیغوله: کنج)، (پدرام: آراستن)، (التهاب: زبانه و شعلۀ آتش)، (آستانه: آغاز)  (پایمردي: استقامت)، (انگاره: طرح)، (ادبار: نگون بخت)، (مواالت: دوستی) 

نقش «ت» در هماوردت در مصراع «هماوردت آمد مشو باز جاي» چیست؟ - 3

مسند نهاد مفعول مضاٌف الیه

در گروه کلمات زیر معناي چند واژه در مقابل آن غلط نوشته شده است؟  - 4
«ُکنام: آشیانه / درفشان: درخشان / درع: کاله خود / هنگامه: غوغا / ویله کردن: ناله کردن / پدرام: کافی / خّطه: سرزمین / دژ: قلعه / دوده: دودمان »

چهار سه دو یک

در عبارت زیر چند غلط امالیی دیده می شود؟  - 5
«عامل شهري به خلیفه نبشت که دیوار شهر خراب شده است آن را امارت باید کردن. خلیفه در جواب نبشت که شهر را از عدل دیوار کن و راه ها از ظلم و

خوف پاك کن که هاجت نیست به گل و خشت و سنگ و گچ.»

چهار سه دو یک

رباعی زیر، با همۀ ابیات قرابت مفهومی دارد؛ به جز:  - 6
 «برخیز و مخور غم جهان گذران 

در طبع جهان اگر وفایی بودي 
 بنشین و دمی به شادمانی گذران  

نوبت به تو خود نیامدي از دگران» 

 وفاداري نخواهد کرد با کس   منه دل بر جهان کاین سرد ناکس 

 فزون تشنه اي گرچه بیشش خوري   جهان آب شور است چون بنگري 

به حکم آن که جهان یک دم است و آن دم هیچ  دم از جهان چه زنی همدمی طلب خواجو 

 واثق مشو به او که به عهد استوار نیست   دل بگسل از جهان که جهان پایدار نیست 

دفع مضّرت عامل بفرمود در حال»  یعنی : - 7

فوراً از تعّدي و تجاوز حاکم جلوگیري کرد. فوراً مانع رسیدن ضرر به والی شد.

فرمان داد که چگونگی و اندازه زیان را تعیین کنند . فرمان دفع از عامل ضرر را صادر کرد.

در کدام بیت ها هر دو آرایۀ استعاره و جناس، وجود دارد؟  - 8
 از نسیم گلشن وصلش روان پرورده اند              الف) اهل دل گر جان بر آن سرو روان افشانده اند
 نافۀ مشک است کاندر جیب نسرین کرده اند              ب) آن خط عنبرشکن بر برگ گل دانی چراست؟

 عقل را از چشم فتّان تو مفتون کرده اند              ج) خلق را از لعل میگون تو مستی داده اند
 لب لعلش مدد جان نکند چون نکند              د) سنبلش غارت ایمان نکند چون نکند
 تا مِن دلشده را بی سر و بی پا نکند              هـ) آن سهی سرو روان از سر پا ننشیند
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معناي واژة «گران» در کدام بیت متفاوت است؟ - 9

 زمین آهنین شد سپهر آبنوس  به گرز گران دست برد اشکبوس

 شعري بخوان که با او رطل گران توان زد  راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد

 این ساز و این خزینه و این لشکر گران  بعد از کیان به ملک سلیمان نداد کس

 از گرانان جهان رطل گران ما را بس  من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد

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

پنج چهار سه   دو

در کدام یک از گزینه هاي زیر تشبیه دیده نمی شود؟ - 11

اندیشه کردم که مرّوت نباشد همه در باغ عشق الهی در تسبیح و من به غفلت خفته. از برهنگی و عاجزي به دیوانگان مانند بودیم.

بگذار تا به چاه مذلّت فرو رود. مگسی کجا تواند که برافکند عقابی.

چند مفهوم کلیدي در داخل کمانک نادرست آمده است؟  - 12
«برادران یوسف، چون او را زیادت نعمت دیدند، و یعقوب را بدو میل و عنایت دیدند (میل و اشتیاق)، آهنگ کید و مکر و عداوت کردند (شکست
نیرنگ بازي) تا مگر او را هالك کنند و عالم از آثار وجود او پاك کنند. (حسادت برادران) تدبیر برادراْن برخالف تقدیر رحمان آمد. (برتري تقدیر خدا)
َملک تعالی او را دولت بر دولت زیادت کرد (زیادي نعمت) و مملکت و نبّوت زیادت بر زیادت کرد (توفیق الهی)، تا عالمیان بدانند که هرگز کید کایدان با

خواست خداوند غیب دان برابر نیاید. (نیرنگ بازي با خدا)» در کدام گزینه درست است؟

چهار سه دو یک

در همۀ ابیات «فعل اسنادي به قرینۀ معنوي» محذوف است، به جز: - 13

 صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم  گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست

 اگر می بود با من روي گرمی آفتابش را  گران جان تر ز شبنم نیست جان ناتوان من

 هم آتشی زده اي تا نفیر می آید  رسید نالۀ سعدي به هر که در آفاق

 نگران تو چه اندیشه و بیم از دگرانش  هر که سوداي تو دارد چه غم از هر که جهانش

در کدام بیت نقش تمام ضمیرها یکسان است؟ - 14

ما را ز هول این شب هجران نگاه دار  ما با امید صبح وصال تو زنده ایم

اي دل تو آن عزیزتر از جان نگاه دار  در راه عشق گر برود جان ما چه باك 

کجایی اي که جهان از تو پر ز پژواك است  صداي توست که بر می زند ز سینۀ من

زمانه نیز چه بد می دهد سزاي تو را  سزاي خوبی تو بر نیامد از دستم 

مفهوم کدام گزینه با بیت زیر تناسب معنایی بیشتري دارد؟  - 15
«گویند مگو سعدي چندین سخن از عشقش    می گویم و بعد از من گویند به دوران ها»

 باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی  دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم

 بندة عشقم و از هر دو جهان آزادم  فاش می گویم و از گفتۀ خود دلشادم

 در و دیوار گواهی بدهد کاري هست  گر بگویم که مرا با تو سروکاري نیست

 تشتش فتاد از بام ما نک سوي مجنون خانه شد  اي لولیان اي لولیان یک لولیی دیوانه شد

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟ - 16

 غمی شد ز پیکار دست سران  برآهیخت رّهام گرز گران

 ز بهرام و کیوان همی برگذشت  خروش سواران و اسپان ز دشت

 بزد اسب کآید بر اشکبوس  ز قلب سپاه اندر آشفت توس     

 زمین آهنین شد، سپهر آبنوس  به گرز گران دست برد اشکبوس
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کدام بیت فاقد آرایۀ «تلمیح» و داراي دو «استعاره» است؟ - 17

 در حریم سینه افروزد چراغ طور را؟  عشق کو تا گرم سازد این دل رنجور را؟

 که خواهد ساختن این نقطه بی پرگار عاشق را  فریب خال گندمگون او خوردم ندانستم

 گل به خورشید رسانید سر شبنم را  نیست ممکن، نکند صحبت نیکان تأثیر

 نیست حاجت با عصا در خانه خود کور را  پا منه بیرون ز حّد خویش تا بینا شوي

نقش دستوري کدام واژة مشخص شده متفاوت است؟ - 18

 بازآ که ریخت بی گل رویت بهار عمر  اي خّرم از فروغ رخت الله زار عمر

 مرغ زیرك چون به دام افتد تحمل بایدش  اي دل اندر بند زلفش از پریشانی منال

 جان نیز اگر قبول کنی هم براي توست  اي یار ناگزیر که دل در هواي توست

 تا کنم جان از سر رغبت فداي نام دوست  مرحبا اي پیک مشتاقان بده پیغام دوست

نقش ضمیر «ش» در عبارت زیر چیست؟  - 19
«از روي نیکوش حبس و چاه آمد».

مضاف الیه مسند مفعول متمم

در کدام گزینه شمار تشخیص ها بیشتر است؟ - 20

من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم   اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد  

که سر به کوه و بیابان بداده اي مارا  صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را  

عنبر افشان به تماشاي ریاحین آمد   چون صبا گفته حافظ بشنید از بلبل  

بس خنده که بر روي گل تر زده اي باز گل را به چه دل خنده برآید ز خجالت؟  

آرایۀ برابِر کدام بیت در آن وجود ندارد؟ - 21

جان سوزتر از آتش قهر است لطف عشق / اشک کباب از رخ خندان آتش است            حسن تعلیل، تشبیه

چون صدف پروردم اندر سینه دّر معرفت / تا به جوهر طعنه بر ُدّرهاي دریایی زدم            مجاز، حسن تعلیل

مرا چو صبح به دست دعا نگه دارید / که روشن است جهان از نفس کشیدن من            اغراق، تشبیه

ز انصاف فلک، دلسرد غّواصی شدم صائب / ز بس گوهر برون آوردم و ارزان خرید از من    استعاره، تناسب

معناي واژة «مهر» در کدام گزینه متفاوت است؟ - 22

 گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید  گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز

 در رهگذار باد نگهبان الله بود  هر کاو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید

 فروزندة ماه و ناهید و مهر  خداوند کیهان و گردان سپهر

 وي شور تو در سرها وي سّر تو در جان ها  اي مهر تو در دل ها وي ُمهر تو بر لب ها

در کدام گزینه آرایۀ تضمین دیده نمی شود؟ - 23

وزین دو در گذري کّل من علیها فان   دو چیز حاصل عمر است نام نیک و ثواب  

شیوة جنات تجري تحتها االنهار داشت   چشم حافظ زیر بام قصر آن حوري سرست  

حق نگه دار که من می روم اهللا معک اي دل ریش مرا با لب تو حق نمک  

الصبر مفتاح الفرج، اي صابران راستین   اي باغ، کردي صبرها، در دي رسیدت ابرها  

در کدام گزینه «جناس همسان» وجود ندارد؟ - 24

که عاقبت برود هر که او ز مادر زاد   بیا و برگ سفر ساز و زاد ره برگیر  

که نه مهر از تو بریدم نه به کس پیوستم   به حق مهر و وفایی که میان من و توست  

امام شهر که سّجاده می کشید به دوش ز کوي میکده دوشش به دوش می بردند

اگر هواي یکی چون تو را به سر دارم   اسیر سر به هوایی شوم، هم از تو بََتر  
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کدام گزینه از نظر تاریخ ادبیات درست است؟ - 25

قابوس نامه و کلیله و دمنه نمونه هایی تعلیمی در قالب روایی و حکایت هستند.

در آثار تعلیمی شاعر یا نویسنده می کوشد مفهومی اخالقی، اجتماعی یا عرفانی را بازگو کند.

در ادبیات تعلیمی شاعر یا نویسنده از قالب شعر یا نظم براي بیان مفهوم کمک می گیرد.

موضوع اصلی ادبیات پایداري ستایش تواضع و آزادي خواهی و دعوت به مبارزه با بیدادگران است.

- «تنزل األمطار الکثیرة فی فصل الربیع». عّین السؤال المناسب: 26

 «متی تنزل األمطار الکثیرة؟» «کیف تنزل األمطار الکثیرة فی فصل الربیع؟»

 «هل تحبّین نزول األمطار الکثیرة؟» «لماذا تنزل األمطار الکثیرة فی فصل الربیع؟»

حیح:  عیِّن الصَّ - 27
«ُانظر ِالی ما قاَل و الَتْنُظْر ِالی َمْن قاَل»:

به آنچه می گوید نگاه کن و به آنکه می گوید نگاه نکن. به آنکه گفته نگاه کن و به آنچه گفته نگاه نکن. 

به آنچه گفته است بنگر و به آنکه گفته است ننگر. به آنچه گفت نگاه می کنم و به کسی که گفت نمی نگرم.

- عّین الخطأ للفراغ:  28
 جاَء َاَحَد عشَر ..............

تلمیذاً  رجالً  طالبًۀ طالبًا

- عیِّن الصحیح فی المعدود: أحد عشر- خمسۀ عشر- تسعۀ 29

کتابًا-کتابًا- ُکتٍب کتاٍب-کتابًا – کتابًا کتاٍب- کتابًا- کتاٍب کتابًا – کتاٍب- کتٍب

- َأيِّ عبارٍة َیْخَتِلُف نَْوَع فعله (من حیث الباب)؟ 30

 نحُن نَْسَتِمُع إلی القرآن خاِشِعین.  اِْنَتَشَر نبأ اِنتصار المظلومین.  َیْسَتْنِبُط الفقهاء اَألحکام من القرآن.  ُهم َیْجَتِهُدوَن فی َحیاِتِهم. 

- َکْم فعًال مزیدًا ثالثیًا یوَجُد فی العبارة؟  31
«ال َتْنَهِزُم و ال َتْتُرُك الغابَۀ و َتْکَتِسُب رزقَک َفابَْتِسْم و اْفَتِخْر»

 ثالَثۀ   أربََعۀ   خمسۀ   سّتۀ  

حیح فی الترجمۀ:   -  َعیَّن الصَّ 32
«به کسی که تالش می کند به پراکندن اختالف بین صفوف مسلمین توجه مکن:»

 ال  َتْهَتمَّ بَمن ُیحاِوُل بَثَّ الِخالف بین صفوف المسلمین.  ال  َتْعَتمْد بالذي َیْسعی بإنتشار اإلختالف بین المسلمین. 

 ال   َتْنُظْر إلی من َیجَتِهُد نشر الخالف فی صفوف المسلمین.  ال  َتْعَتنی بمن حاَول فی بَثَّ الِخالف بَیَن ُکلِّ المسلمین. 

حیح: َن الصَّ - َعیَّ 33

ْمَن   ْمَن  َیَتَعلَّ َعلَّ اَْدَخُلوا  ُیْدِخُلوَن   جاَهْدِت  ُتجاِهُد   ←←←←جاَهْدُتم  ُیجاِهُدوَن

حیح: - َعّین الصَّ 34

البان یطالعاِن الدرَس.  البان یطالعاِن الدرَس.  هذان الطِّ البتان َیْذَهباِن الی المدرسِۀ.  هؤالء الّطالبون ُتطالُِبون الُکُتَب.  هاتان الطِّ  هاتان الطِّ

ْن الصحیح لتعریف «إمتالك»؟ - َعیِّ 35

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

- عّین العبارة الّتی ما جاَء فیها حرف الجّر: 36

َم باستخدام اصواٍت معیٍّنۀ   َرَفَعِنی شیٌء بَْغَتًۀ الی اَالعلی بِقوٍة.    انّها َتْسَتِطیُع أن َتَتَکلَّ

ا فی الحرِب  الفین دوراً مهم  َوْزنُُه َیْبُلُغ ضعَفی وزن االنساِن تقریبًا   ُتؤّدي الدَّ

عّیّن ما األفعال فیه أکثر: - 37

فاْبَحْث َوُقْل َمن ذا الّذي ُیْخِرُج ِمنها اَلثَّمَره.  َو اْعَملوا صالحًا إنّی بما َتْعَملوَن َعلیٌم.  إْعَمْل لِدنیاَك َکَأنََّک َتعیُش أبداً.  أْنُظْر إلَی ما قاَل َو الَتنُظْر إلَی َمْن قاَل. 
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- عّین الخطاء فی استخدام أسماء اإلشارة: 38

 هذه األقالم ُتعّلم األطفال دروسًا ُمختلفۀ!  شاهدت هاتان القبیلتان َعظمَۀ جیشه و أعماله! 

 قال الّسائح العراقّی: لی  صورٌة جمیلٌۀ من هذان المیدان!  الّشاعر الّشاّب قد استفاد ِمن أشعار أولئک الّشعراء اإلیرانیَّین! 

- عّین االسم مضافًا و موصوفًا معًا: 39

 إقرأ المعّلم قصیدة الّشاعر أحمد شوقی الجمیلۀ فی الّصف بصوت جمیل!   طلب المریض هذه األدویۀ المکتوبۀ علی الورقۀ من الّطبیب الّصیدلّی!  

ضۀ الحنون رجًال تصادم بالسّیارة فی الّشارع!    یکذب اإلنسان الّضعیف دائمًا ألنّه ُیحّب اإلبتعاد عن الحقیقۀ!   ساعدت الممرُّ

- کم اسمًا فی العبارة التالیۀ؟ «سبع یجري لِلعبد أْجرهنَّ و هو فی قبره بعد موته» 40

عشرة   تسعۀ   ثمانیۀ   سبعۀ  

عّین الّصحیح لّما تحته خّط: - 41

قرأَءة الجمل بالعربیۀ تساعد االنسان فی تعّلم اللغۀ:  فعل مضارع - للمخاطب  أنا اُحاول أن أکتب التمارین قبل بدایۀ الّصف: فعل ماٍض، للمتکلم وحده 

الأحّب الفستان الّذي لبسته فی حفلۀ الّزواج: مفرد مؤنث - جمعه َفساتین االستفادة من الّنعم االلهیۀ فی سبیل الخیر هی الشکر: مفرد مذکر - جمعه ُسُبل  

عّین الّصحیح فی الّساعۀ: - 42

الّساعۀ سبعۀ إّال ربعًا  الّساعۀ األولی و الّنصف  الّساعۀ الثامنۀ و الّربع  4)الّساعۀ الّرابع و عشروَن دقیقۀ  : 20)(8 : 15)(01 : 30)(06 : 45)

عّین الصحیح فی التحلیل الصرفی أْو المحّل االعرابّی:   - 43
«َیَتَولَُّد»

فعل مضارع - مزید ثالثی (علی وزن تفعل و مصدره علی وزن تفعیل)  فعل مضارع - للغائب - مزید ثالثی (مصدره: تولید) 

فعل مضارع - للغائب - مزید ثالثی (حروف االصلیۀ و ل د، مصدره تولّد)  فعل مضارع - للغائبۀ - مزید ثالثی (حروف االصلیۀ ت ل د، ماضیه َتَولََّد) 

ـِ «مبتدأ»: عّین ما العدد فی المحّل اإلعرابی ل - 44

من جاء بالحسنۀ فله عشر أمثالها!   مرقُد اإلمام الثامن (ع) فی مشهد!   معّلمان إثنان ذهبا إلی غرفۀ المدیر!   فی الغرفِۀ الثانیۀ شرشف ناقص!  

عّین الخطأ فی المجهول لألفعال التالیۀ: - 45

َیحَتِرُم المؤمن الوالدین طول حیاته (ُیحَتَرُم)   َف)   ف العامل البیت بالماء الجاري (نُظِّ نَظَّ

إکَتَسَبْت التلمیذة فی المدرسۀ تجارب ثمینۀ مفیدة (اُکَتِسَبْت)   َتغسُل األم ألبسۀ االوالد کّل یوم (ُتغَسُل)  

عّین الخطأ فی معدود األعداد: - 46

جائزة الفائز االّول فی المسابقات َذَهب! فی مکتب الشیعۀ هناك إثنا عشر أئمۀ!   ثالثۀ جنود واقفون أمام باب المنّظمۀ!   صدیقان إثنان َذَهبا إلی مکتبۀ المدرسۀ!  

عّین ما لیَس فیه الفعُل الَمجهوُل: - 47

ُغِرَسِت اَألشجاُر فی الحدیقۀ الکبیرة.     . ُم المعلُّمات تلمیذاتهنَّ ُتَعلِّ

ُأحُتِرَم الناُس فی حفلِۀ عید میالِد اإلمام الثانی َعَشَر (عج).   ُتْنَزُل اَألمطاُر ِمن سماِء القریِۀ کثیراً.  

عّین الخطَأ لتکمیل الفراغ حسب أحکام األعداد:  - 48
َتْدُخُل ..................طالبًۀ فی قاعِۀ المدرسِۀ و بعد .................. دقائق تدُخل الطالبۀ .................. و بعد دقیقتیِن .................. َتْدخُل  .................. طالباٍت.

إحدي عشرَة - َعَشرِة - الثانی َعَشَر - ِإثنتیِن - ِتْسُع   ِتْسٌع و عشروَن- َخْمِس - الثالثوَن - ِإْثَنَتْیِن - َخْمُس  

ِإثنتا عشرَة - ِستِّ - الثالثۀ عشَرَة - ِإثَنتْیِن - ثالُث   ثالٌث و أربعوَن - ثالِث - الرابعُۀ و أربعوَن - ِإثنتیِن - ثمانِی  

عّین الخطأ فی ضبط حرکات الکلمات: - 49

َتنمو أثماُر الِعَنِب الَبرازیلیِّ علی ِجزِع الشجرة!   ُتوَجُد غاباٌت جمیلٌۀ من أشجاِر الَبلِّوط فی ُمحاَفَظۀ إیالم!  

اِزِرعوا و اِغِرسوا، َواِهللا ما َعِمَل النُّاس َعَمًال أِحلَّ ِمنه!   لیمِۀ تحت الّتراب!   نجاُب بَعُض َجوزلِت البّلوط السَّ َیدِفُن السِّ
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- عّین الصحیح: 50

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

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

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

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

- متوکل باید از ابزار و اسباب بهره جوید، این ابزار و اسباب بنا بر تحقق کدام گزینۀ زیر است؟ 51

حکمت الهی علت و معلول سنت الهی قضا و قدر

بهشت  را «دارالسالم» گویند، چون در آن .................. و دوستان و همنشینان انسان در آن جا، .................. هستند. - 52

انسان همیشه شاداب و سرحال است – پیامبران، راستگویان، شهیدان و نیکوکاران 

انسان همیشه شاداب و سرحال است – فرشتگان الهی، اولیا و امامان 

هیچ نقصانی و اندوهی و غصه اي و خوفی در آن جا نیست – فرشتگان الهی، اولیاء و امامان 

هیچ نقصانی، اندوهی، غصه اي و خوفی در آن جا نیست – پیامبران، راستگویان، شهیدان و نیکوکاران

سستی کردن در .................. سبِب عتاب و سرزنش خویش خواهد شد و اگر معلوم شود که در انجام عهد خود موفق بوده ایم، خوب است که - 53
.................. زیرا ..................

مراقبت – سپاس گزار باشیم – خداوند بهترین پشتیبان ما در انجام پیمان هاست.

محاسبه – شکرگزار باشیم - خداوند بهترین پشتیبان ما در انجام پیمان هاست. 

مراقبت – سپاس گزار باشیم – زیرا به خود ظلم کرده و در مسیر هالکت خود قدم گذاشتیم. 

محاسبه – شکرگزار باشیم - زیرا به خود ظلم کرده و در مسیر هالکت خود قدم گذاشتیم.

افراد با انتخاب .................. به عنوان هدف، با یک تیر چند نشان می زنند که در آیۀ شریفۀ .................. تجلّی دارد. - 54

زندگی به خاطر خدا - «ُقل اِنَّ َصالتی و نُُسکی َو َمحیاَي َو َمماتی ِهللاِ َربِّ العالَمیَن» عبادت و بندگی خدا - «ُقل اِنَّ َصالتی و نُُسکی َو َمحیاَي َو َمماتی ِهللاِ َربِّ العالَمیَن» 

نیا َو االِخَرِة» نیا َفِعنَد اِهللا َثواُب الدُّ عبادت و بندگی خدا - «َمن کاَن ُیریُد َثواَب الدُّ نیا َو االِخَرِة»  نیا َفِعنَد اِهللا َثواُب الدُّ زندگی به خاطر خدا - «َمن کاَن ُیریُد َثواَب الدُّ

دوست داشتن صداقت، عزت نفس و عدالت، نشانی است بر .................. که پیام آیۀ شریفۀ .................. حکایت گر آن است. - 55

قدرت اختیار و انتخاب - «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»  بیل اّما شاکراً و اّما کفوراً»   قدرت اختیار و انتخاب - «انّا هدیناه السَّ

گرایش به نیکی ها و زیبایی ها - «و نفٍس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها»   گرایش به نیکی ها و زیبایی ها - «انّا هدیناه الّسبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً»  

«اجتناب از شقاوت»، «گریز از نادانی و جهل» و «پرهیز از گناه و زشتی» که از اهداف اعطاي عوامل رشد و کمال است، به ترتیب با بهره گیري از - 56
کدام یک میسر می گردد؟

اختیار – عقل – گرایش به خیر و نیکی عقل  – اختیار – سرشت خداآشنا

اختیار – اختیار – گرایش به خیر و نیکی عقل  – عقل – سرشت خداآشنا

به بیان امام علی (ع): دشمن ترین دشمن انسان نفسی است که در .................. اوست، یعنی نفس .................. - 57

بیرون – لّوامه بیرون – امّاره درون – امّاره درون – لّوامه

از دقت در دو آیۀ شریفۀ: «براي ما مثلی زد، در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود، گفت: کیست که این استخوان هاي پوسیده را - 58
دوباره زنده کند؟ بگو همان خدایی که آن ها را براي نخستین بار آفرید و او به هر خلقتی داناست.» به .................. وقوع معاد در بُعد .................. پی

می بریم. (با تغییر)

ضرورت - روحانی که بخش ثابت وجود انسان و بري از تغییر و تحول است. 

ضرورت - آفرینش مجّدد جسم براي پیوستن روح منزه از تجزیه و استهالك به آن. 

امکان - روحانی که بخش ثابت وجود انسان و بري از تغییر و تحول است.

امکان - آفرینش مجّدد جسم براي پیوستن روح منزه از تجزیه و استهالك به آن. 
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«انجام کار ها براي حفظ بقا» و «گریز از نابودي» توسط انسان به ترتیب به صفت .................. و .................. در پرتو .................. مفهوم می گردد. - 59

حکمت الهی – حکمت الهی – ضرورت معاد  حکمت الهی – عدل الهی – ضرورت معاد 

عدل الهی – حکمت الهی – امکان معاد  عدل الهی – عدل الهی – امکان معاد 

با آماده شدن صحنۀ قیامت، چه چیزي از انسان ها در ترازوي عدل الهی سنجیده می شود؟ (با تغییر) - 60

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

اگر بخواهیم زندگی خداپرستان حقیقی را توصیف کنیم، کدام گزینه ما را به مقصود می رساند؟ - 61

زیبا زندگی می کنند و به آن دل نمی سپرند و مرگ را ناگوار نمی دانند. با سختی زندگی می کنند و تحمل این سختی ها به کماالت آنان می افزاید.

زیبا زندگی می کنند و لّذت هاي دنیا را به امید لّذت آخرت کنار می گذارند. با سختی زندگی می کنند و تحمل این سختی ها به امید بهشت الهی آسان می شود.

عدم ناگواري مرگ براي خداپرستان .................. دل  نبستن به دنیاست و  از نظر آنان مرگ براي چه کسانی ناگوار است؟ - 62

علت - زندگی را محدود در دنیا می بینند یا با کوله باري از گناه با آن مواجه می شوند.

علت - در عین اعتقاد به معاد، ایمان قلبی نسبت به آن پیدا نکره اند.

معلول - زندگی را محدود در دنیا می بینند یا با کوله باري از گناه با آن مواجه می شوند.

معلول - در عین اعتقاد به معاد، ایمان قلبی نسبت به آن پیدا نکره اند.

اگر از ما بپرسند «آیا توجه به آخرت، لزومًا بی توجهی به دنیا و عقب ماندگی را در پی دارد» کدام گزینه پاسخ صحیحی می باشد؟ - 63

بله، چون از لذت هاي دنیا بی بهره می مانیم و پیشرفت نمی کنیم.

بله، باعث پیشی گرفتن دیگران از ما در بهره هاي دنیوي شده و سبب عقب ماندگی ما می گردد.

خیر، اعتقاد به آخرت نه تنها سبب عقب ماندگی نیست، بلکه باعث تصحیح زندگی و در پیش گرفتن اخالق الهی می شود.

خیر، اعتقاد به آخرت نه تنها سبب عقب ماندگی نیست، بلکه باعث می شود در آسایش و رفاه زندگی کنیم. 

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؟ - 64

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.  

آثار و پیامد هاي انکار معاد گریبان کدام گروه از پذیرندگان معاد را هم می گیرد و منشأ این موضوع چه می باشد؟ - 65

کسانی که معاد را به صورت جدي نپذیرفته و فقط از روي عادت بوده است - معبود و هدف قرار دادن دنیا و غفلت از یاد آخرت 

کسانی که معاد را به صورت جدي نپذیرفته و فقط از روي عادت بوده است - راضی شدن به زندگی دنیا و فرورفتن در هوس ها

افرادي که پذیرش شان به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده  است - راضی شدن به زندگی دنیا و ارتکاب دنیا  

افرادي که پذیرش شان به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده  است - معبود و هدف قرار دادن دنیا و غفلت از یاد آخرت

مورخان غربی منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان را چه می دانند و ادیان الهی که همواره بر پوشش تأکید کرده اند، آن را الزمۀ کدام امر معرفی - 66
می کند؟

اصل مسیحیت ـ عفاف و پاکدامنی ایران باستان ـ دین داري اصل مسیحیت ـ دین داري ایران باستان ـ عفاف و پاکدامنی

قرآن کریم در کدام آیه حقیقی بودن زندگی اخروي را مورد تأکید قرار می دهد و استمرار دانایی را بیان می کند؟ - 67

 «من آمن باهللا والیوم االخر و عمل صالحا»  «وان الدار االخره لهی الحیوان» 

 «فال خوف علیهم والهم یحزنون»  «مالهم بذلک من علم ان هم االیظنون» 
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در بیان امام صادق (علیه السالم) انسانی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، چگونه توصیف شده  است و نتیجۀ تبعیت از فرامین پیامبر (صلی اهللا علیه و - 68
آله) در بیان قرآن کریم کدام است؟

خدا انسان نافرمان را دوست ندارد ــ  (یحببکم اهللا و یغفرلکم)  خدا انسان نافرمان را دوست ندارد ــ  (اشد حباهللا) 

انسان نافرمان خدا را دوست ندارد ــ  (اشّد حّباهللا)  انسان نافرمان خدا را دوست ندارد ــ  (یحببکم اهللا و یغفرلکم) 

اگر با امام خمینی رحمت اهللا علیه هم فریاد شویم که می فرماید: «باید مسلمانان، فضاي سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و قوت و - 69
بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند»، کدام موضوع ما را به این سخن رهنمون می سازد؟

اگر می خواهیم محبت خداوند در دلمان خانه کند، باید محبت کسانی را که رنگ و نشانی از او دارند، در دل جاي دهیم. 

آن کس که به دوستی با خدا افتخار می کند، با هر چه ضدخدایی است مقابله می نماید.

نمی شود کسی دوستدار خداوند باشد، اما زشتی و ستم را در جامعه ببیند و سکوت اختیار کند. 

از آنجایی که دینداري بر دو پایه استوار است هر چه دوستی با خدا عمیق تر باشد، نفرت از باطل هم عمیق تر است. 

هریک از عبارت هاي قرآنی  «ماهی اال حیاتنا الدنیا» و «ما هذه الحیاة الدنیا»  دیدگاه چه کسانی است و کدام یک زندگی دنیوي برایشان کم ارزش است؟ - 70

معتقدین به معاد - منکرین معاد - دومی  معتقدین به معاد - منکرین معاد - اولی 

منکرین معاد - معتقدین به معاد - دومی  منکرین معاد - معتقدین به معاد - اولی 

به چه دلیل معتقدین به معاد مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی دانند؟ - 71

دنیا بخش کوچکی از زندگی انسان است.  آگاهی و حیات روح پس از مرگ 

تغییر دائمی جسم و روح پس از مرگ  زندگی واقعی و ابدي پس از این دنیاست. 

چه رابطه اي بین عفاف و آراستگی وجود دارد؟ کدام جلوة دیگري است؟ - 72

تباین - آراستگی تباین - عفاف تناسب - عفاف تناسب - آراستگی

بیت «تو را چندین پیمبر کرده آگاه / که خواهد بود کاري صعب بر راه» با کدام عبارت قرآنی ارتباط معنایی دارد؟ - 73

اَر اْآلِخَرَة لَِهَی اْلَحَیَواُن»   ـِه َحِدیًثا»   «َوِإنَّ الدَّ اِر»   «َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَّ ِقیَن َکاْلُفجَّ  «َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا»   «َأْم نَْجَعُل اْلُمتَّ

چند مورد از موارد زیر فواید استفاده از چادر را بیان می کند؟  - 74
الف) سبب حفظ هر چه بیشتر کرامت و منزلت زن می گردد. 

ب) توجه مردان نامحرم را به حداقل می رساند. 
ج) استفاده از چادر نباید به گونه اي باشد که توجه نامحرمان را به خود جلب کند. 

د) استفاده از چادر باید به گونه  اي باشد که موي سر، گریبان و گردن زنان را بپوشاند.

د - ب د - ج  الف - ج  الف - ب 

برخی می گویند «اگر قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی ندارد.» این افراد مدعی هستند چه چیزي اهمیت دارد و این - 75
توجیه با کدام کالم الهی ناسازگار است؟

«ِ ایثار و از خودگذشتگی -  «َو الَِّذیَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحَبًا ِهللاَّ  «ِ درون و باطن انسان -  «َو الَِّذیَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحَبًا ِهللاَّ

 «ُ َ َفاتَِّبُعونِی ُیْحِبْبُکُم اهللاَّ ایثار و از خودگذشتگی -  «إْن ُکْنُتْم ُتِحبُّوَن اهللاَّ  «ُ َ َفاتَِّبُعونِی ُیْحِبْبُکُم اهللاَّ درون و باطن انسان -  «إْن ُکْنُتْم ُتِحبُّوَن اهللاَّ

76 - We are going to  .................. nature.

protecting protected  protects protect

77 - Hopefully, the animals  .................. lose their natural homes and they will live longer.

are going to will  won’t didn’t

78 - A: “What’s your plan for the future?”   B: “Well, I  .................. my studies.”

am continuing am going to continue will continue continue
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79 - The doctor said Mehdi had no history of .................. problems.

heart body  defense pump

80 - Everyone was angry with me, and I never got a chance to  .................. myself.

choose  defend  clear  think about

81 - “Can you speak English?”    “Yes, I can speak English a little, but not  ..................  you do.”

as good as better good as well as

82 - Neptune is  .................. planet to the sun,  .................. any other planet.

farther – farther farther than – the farthest

the farthest – farther than the farthest – the farthest 

83 - What's the matter? Why  .................. at me like that?

do you look are you looking will you look are you going to

84 - Don’t worry! The train always  .................. on time.

is leaving was leaving left leaves  

85 - Nowadays, the  .................. is very much on learning the spoken language.

practice knowledge success emphasis

86 - Yesterday, we really wanted to go out to play. But, unfortunately, it was   .................. heavily.
                                   

clearing snowing hitting developing

87 - You .................. come to the meeting if you want but you .................. .

must / have to can / don’t have to  may / must should / can

88 - I'm so angry .................. this!

about to  with  for  

89 - My country is famous .................. historical sights.

about in for with

90 - They want the airline companies to increase cheaper flights to help develop .................. in that
holiday destination.

tourism hunting culture vacation

91 - The rich family .................. donated millions of dollars to the poor in Africa.

hospitably generously historically heavily

92 - With enough ............... about their football team and their strategy, we will play better against them.

activity location information site

93 - When .................. market is poor, many young people cannot find a good job after graduation.

 proper actual  domestic foreign

94 - Strangely, no one .................. us when we told them we'd been visited by a creature from Mars.

quitted translated developed  believed
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95 - A good amount of exercise every morning is .................. believed to help you be healthy.

commonly emotionally naturally recently

96 - The doctor has said to his students that the heart only has a limited .................. of irreplaceable cells.

time future plan number

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

planned destroyed protected increased

98 - Without someone to go to for advice, making the most .................. choice can be difficult.

downward delicious appropriate strange

99 - My younger sister is studying medicine now. She .................. a doctor.

was will be is going to be going to be

100 - Mazandaran is ……………… .

the best of Iran farming regions of Iran best regions of farming

in Iran of the best farming regions one of the best farming regions in Iran

در معادلۀ درجۀ دوم  ، اگر مجموع دو ریشۀ حقیقی برابر  باشد، ریشۀ مثبت آن کدام است؟ - 1016 + (k+ 1)x+ k = 0x21

6
1

2

2

3
1

4

3

اگر  باشد، مقدار  کدام است؟ - 102f(x) = x +
2
x

f(1 + ) + f(1 − )2√ 2√

−2−112

«نوع یک متغیر تصادفی در علم آمار» خود یک متغیر تصادفی است. نوع این متغیر کدام است؟ - 103

کّمی نسبتی  کیفی ترتیبی  کیفی اسمی  کّمی فاصله اي

، برابر  و  باشد، مقدار  کدام است؟ اگر نسبت جواب هاي معادلۀ  - 104− mx + (m − 1) = 0x
21

3
m > 2m

11
2

9
2

94

اگر واریانس داده هاي  برابر  باشد، انحراف معیار  برابر است با: - 105, , … ,x1 x2 xn4−3 + 2, −3 + 2, … , −3 + 2x1 x2 xn

101468

و  و  و  و  و  و  و  و  و  را در نظر بگیرید. میانۀ داده هاي بین چارك اول و چارك سوم داده هاي آماري  و  و  و  - 106
کدام است؟

1512109108714111413712

1111٫51212٫5

براي  دادة آماري می دانیم میانگین داده هاي بزرگ تر از  برابر  و میانگین داده هاي کوچک تر از  برابر  است. اگر میانگین همۀ - 107

داده ها برابر  باشد، میانگین داده ها در بازة  کدام است؟

36Q330Q122

27٫5[ , ]Q1 Q3

2828٫52929٫5

میانگین اعداد طبیعی  تا  را حساب کرده و میانگین « عدد مذکور و میانگین آن ها» را مجدداً حساب می کنیم. پاسخ برابر است با: - 10812020

10٫51111٫512
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، واریانس داده ها برابر با  است. مجموع مجذور انحراف داده ها از میانگین کدام است؟ در یک جامعۀ آماري با حجم  - 109713

1039710191

+
+

+

++ +
+++

+
+

+
+ +

A
M ها» در نمونۀ  و جامعۀ  کدام است؟ اختالف مقدار آماره و پارامتر «نسبت  - 110⊗AM

0٫040٫10٫230٫07

میانگین ده عدد برابر  است. چه عددي را به این ده عدد اضافه کنیم تا میانگین یازده عدد برابر  گردد؟ - 1111820

40383634

کدام معیارهاي پراکندگی با حداقل نیاز به هرگونه محاسبه، اطالعات سریعی در مورد داده ها به ما می دهند؟ - 112

انحراف استاندارد- میانه میانگین- دامنۀ میان چارکی میانه- دامنۀ میان چارکی میانگین- میانه

، موازي خط گذرا بر دو نقطۀ  و  رسم شده است. خط  محور  ها را با کدام عرض، قطع می کند؟ خط  از نقطۀ  - 113dA (2 , −3)(0 , 5)(2 , 1)dy

−2−113

- تابع باشد در این صورت حاصل کدام است؟ 114g = {(1, 3), (2,x − y), (2, 3), (3, 21), (3, − )}x2 y2+ + 1x2 y2

25353040

2- x

y

2

 

ها، که با حذف آن رابطۀ  به یک تابع تبدیل می شود، کدام است؟ نمودار زیر، مربوط به رابطۀ  است. کوچک ترین محدوده اي از مقادیر  - 115fxf

−2 ≤ x ≤ 2x > 2−2 ≤ x < 2x < −2

مجموع نصف و ثلث عددي برابر  است. ربع این عدد برابر کدام است؟ - 1161080

1296324648162

به ازاي کدام مقدار  رأس دو منحنی  و  روي خطی موازي محور طول ها می افتد؟ - 117ay = −2 − x + ax
2

y = 2 − x + 2ax
2

1
4−

2
a

3
8

2
5

نمودار تابع  کدام است؟ - 1183 + 7x
2
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 7-    

7

   7    

7

 

مجموع چهار عدد فرد متوالی برابر  است. نسبت بزرگترین عدد به کوچک ترین عدد کدام است؟ - 11948

7
5

11
5

5
3

13
5

 

نمودار راداري زیر تعداد شرکت کنندگان یک مسابقه تلویزیونی را در یک هفته (هفت روز) نشان می دهد. میانگین تعداد شرکت کنندگان در این - 120

100مسابقه تقریبًا کدام است؟ (حداکثر ظرفیت تعداد شرکت کنندگان  نفر می باشد.)

6611080100

 مربوط به عرضه و تقاضاي یک نوع کاال؛ در قیمت  ریال؛ مازاد عرضه «چند

 15 30 45 7560

250
500
750

90

1000
1250
1500

به کیلوگرممقدار ((

به ریالقیمت ((

0

با توجه به: - 121

کیلوگرم» است؟

1250

15604530

با فرض جدول مالیاتی زیر:  - 122

معاف از مالیاتدرآمدهاي تا  میلیون ریال

میلیون ریالدرآمدهاي تا  میلیون ریال % نسبت به مازاد  با نرخ 

% نسبت به مازاد  میلیون ریالدرآمدهاي تا  میلیون ریال با نرخ 

% نسبت به مازاد  میلیون ریالدرآمدهاي تا  میلیون ریال با نرخ 
% نسبت به مازاد  میلیون ریالدرآمدهاي تا یک میلیارد ریال با نرخ 

% نسبت به مازاد یک میلیارد ریالدرآمدهاي از یک میلیارد ریال باالتر با نرخ 

الف) میزان مالیات شخصی که در سال  میلیارد ریال درآمد دارد، کدام است؟ 
ب) مقدار مانده ي ساالنه ي او چیست؟ 

ج) میانگین میزان «مالیات ماهیانه ي او» چقدر است؟ 
د) از کدام «نرخ مالیاتی» در این محاسبه استفاده شده است؟ 

(ارقام به میلیون و میلیارد ریال است.)

الف)        ب)        ج)        د) تصاعدي طبقه اي

الف)        ب)         ج)          د) تصاعدي کلی

الف)        ب)        ج)           د) تصاعدي کلی

الف)        ب)         ج)          د) تصاعدي طبقه اي

1250

245012250

360015450

490020600

525900

635
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6٫018٫50011٫918٫500605٫971

6٫018٫50011٫918٫500605٫971

6٫081٫50011٫819٫500506٫791

6٫081٫50011٫918٫500506٫791

اگر قیمت تعادل در بازار براي کاالي خاصی  ریال باشد در کدام یک از قیمت هاي زیر مقدار تقاضا شده کم تر از مقدار عرضه شده است؟ - 123

 ریال ریال ریال ریال

700

500400800650

در طول چند قرن اخیر، کشور ما از نظر اقتصادي، سیاسی و اجتماعی فراز و نشیب هاي مهمی را پشت سرگذاشته و مسیر دشواري را طی کرده است. - 124
زمانی که جوامع اروپایی با پشت سر گذاشتن مراحل اولیۀ «انقالب صنعتی» در مسیر توسعه و پیشرفت هاي سریع قدم بر می داشتند:

«قدرت هاي استعماري» اجازه ندادند ایران از محصوالت و نتایج پر بار «انقالب صنعتی» که دنیا را متحول کرد، منتفع و بهره مند گردد.

ایران به دلیل شرایط خاص اجتماعی و سیاسی خود در مسیري نامناسب قرار گرفت و مدت ها از «توسعه و تحول» باز ماند.

ایران به سبب تفاوت هاي فرهنگی و اجتماعی و همچنین بروز جنگ هاي قومی و قبیله اي و دخالت هاي نارواي قدرت هاي استعماري قادر به جذب و پذیرش آثار و نتایج «انقالب
صنعتی» نشد.

کشور ما نیز هم زمان با پشت سرگذاشتن مراحل اولیۀ «انقالب صنعتی» توسط جوامع اروپایی، به دلیل شرایط خاص اجتماعی و سیاسی خود در این مسیر قرار گرفت و «توسعه و
تحول» را هر چند ناقص تجربه کرد.

با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول زیر، نتیجه ي عملکرد ساالنه ي یک بنگاه اقتصادي با  کارمند و تولید سالیانه ي  دستگاه هر یک به - 125

ارزش  ریال، کدام است؟

 ریال «زیان یا ضرر»

 ریال «سود یا منفعت»

 ریال «زیان یا ضرر»

 «سود یا منفعت»

10400

1, 000, 0003, 000, لایر000
950, لایر000

155, 000, لایر000
معادل بیست درصد حقوق سالیانھ ی کارمندان

اجاره بھای ماھیانھ ی کارگاه تولیدی
حقوق متوسط ماھیانھ ی ھر فرد کارمند

خرید مواد اولیھ ی مورد نیاز سالیانھ
ھزینھ ی استھالک سالیانھ

1
2
3
4

72, 200, 000

72, 200, 000

124, 300, 000

124, 300, 000

صعودي بودن منحنی عرضه به این معناست که با افزایش قیمت  .................. و برعکس. - 126

مقدار عرضه کاهش خواهد یافت  مقدار تقاضا نیز کاهش خواهد یافت  مقدار عرضه افزایش خواهد یافت  مقدار تقاضا نیز افزایش خواهد یافت 
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منحنی تقاضا از سمت چپ به راست  .................. می باشد یعنی رابطۀ  .................. بین قیمت و مقدار تقاضا برقرار می باشد.  - 127

نزولی - مستقیم  صعودي - معکوس  صعودي - مستقیم  نزولی - معکوس 

حسابداري ملی را تعریف کنید؟  - 128

شاخه اي از مطالعات حسابداري که با ارائۀ شاخص هاي اقتصادي به اندازه گیري درآمد کل یک جامعه اقدام می کند.

شاخه اي مطالعات اقتصادي که با ارائه شاخص هاي مختلف به بررسی و اندازه گیري میزان فعالیت هاي اقتصادي در سطح ملی می پردازد.

شاخه اي از مطالعات علمی که با معرفی معیارهاي مختلف به مقایسه وضعیت اقتصادي کشورهاي مختلف می پردازد.

شاخه اي از مطالعات اجتماعی که با ارائه معیارهاي علمی به بررسی میزان تولید کل در داخل کشور می پردازد.

خطوط راه آهن، آموزش عالی و خودرودسازي به ترتیب جزء کدام سرمایه گذاري ها می باشد؟ - 129

زیربنایی - اجتماعی - مولد  اجتماعی - مولد - زیربنایی  مولد - زیربنایی - اجتماعی  زیربنایی - مولد - اجتماعی 

اطالعات ارائه شده در جدول زیر، مربوط به یک جامعۀ فرضی است، با توجه به مندرجات این جدول:  - 130
الف) میزان حجم شبه پول این جامعه چقدر است؟ 
ب) ارزش پولی سپرده هاي غیردیداري چیست؟ 

ج) حجم کل پول موجود یا کل نقدینگی این جامعه کدام است؟ 

 واحد ارزش پولی حساب هاي قرض الحسنه   

 واحد ارزش پولی سپرده هاي دیداري مردم    

 واحد ارزش پولی مجموع اسکناس ها   

 موجودي اسکناس هاارزش پولی مجموع مسکوکات در دست مردم   

 واحد ارزش پولی مجموع سپرده هاي دیداري و غیردیداري مردم    

 واحد ارزش پولی موجودي سپرده هاي مدت دار مردم    

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

11630

2120

31500

42
3

51200

6480

271010085033271010805330217010805033217010085330

هریک از بانک هاي زیر به ترتیب چه نوع بانکی هستند؟  - 131
توسعۀ صادرات - کشاورزي - بانک ایران و اروپا - بانک توسعۀ تعاون - بانک آینده

بانک تجاري - بانک سرمایه گذاري - بانک تخصصی - بانک توسعه اي - بانک آینده 

بانک تخصصی - بانک سرمایه گذاري - بانک توسعه اي - بانک تجاري - توسعه اي

بانک تخصصی - بانک تخصصی - بانک سرمایه گذاري - بانک توسعه اي - بانک تجاري 

بانک توسعه اي - بانک تخصصی - بانک سرمایه گذاري - بانک توسعه اي - بانک تجاري 

هر یک از موارد زیر جزء کدام یک از فعالیت هاي دولت در عرصۀ اقتصاد است؟   - 132
الف) تأسیس شرکت هاي دولتی                            ب) برپایی امنیت و آموزش                     ج) ایجاد نظم در عرصۀ فعالیت هاي اقتصادي 

د) مدیریت انحصارات طبیعی                               هــ) قانون برنامۀ پنج ساله

الف) عرضۀ کاال و خدمات           ب) وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی           ج) وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی           د) وضع مقررات، سیاست گذاري و
حکمرانی           هــ) وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی

الف) عرضۀ کاال و خدمات           ب) عرضۀ کاال و خدمات           ج) وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی           د) عرضۀ کاال و خدمات          هــ) وضع مقررات،
سیاست گذاري و حکمرانی 

الف) وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی           ب) وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی           ج) عرضۀ کاال و خدمات           د) عرضۀ کاال و خدمات           هــ) وضع
مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی 

الف) وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی           ب) عرضۀ کاال و خدمات           ج) وضع مقررات، سیاست گذاري و حکمرانی           د) وضع مقررات، سیاست گذاري و
حکمرانی           هــ) عرضۀ کاال و خدمات 
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مندرجات جدول زیر، مربوط به یک جامعۀ فرضی است. چنانچه مجموع ارزش اقالم: مواد غذایی، پوشاك و ماشین آالت 145 میلیارد ریال باشد، در - 133
این صورت:  

الف) تولید خالص ملی      ب) تولید ناخالص داخلی    ج) تولید خالص داخلی سرانه   
در این جامعه، کدام است؟ 

ارزش خدمات ارائه شده هزینۀ استهالك 

 میلیون نفر جمعیت کل کشور 
 میلیارد ریال ارزش تولید خارجیان مقیم کشور 

ارزش تولید خارجیان مقیم کشور ارزش تولید مردم کشور که در خارج اقامت دارند. 

 میلیارد ریالارزش خدمات ارائه شده 

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

11
4

225

333

41
3

544

1892117٫331892228٫442002117٫332002228٫44

کدام گزینه، بیانگر پاسخ درست و کامل سؤاالت زیر است؟  - 134
الف) کدام دو بانک اگرچه جزء بانک هاي تخصصی محسوب می شوند، ولی بیشتر نقش بانک تجاري را ایفا می کنند؟ 

ب) انسان محصول آمادة طبیعت را مستقیمًا بدون هیچ گونه انجام کاري روي آن برداشت می کند، سه نمونه از آن کدام است؟ و نتیجه، این اقدام و نام
اصطالح اسالمی آن کدام است؟ 

ج) گاهی توسعه یافتگی معادل غربی شدن تلقی شده است؛ دلیل آن کدام است؟ 
د) هرگاه اقتصاددانان براي به دست آوردن شکاف درآمدي، شکاف هزینه اي را محاسبه کنند، در این حالت:

الف) مسکن و ملت  ب) بهره برداري از معادن، زراعت، باغبانی - مالکیت عمومی - احیاء ج) در واقع الگوهاي توسعه، با توجه به زمان توسعه یافتن کشورهاي غربی در عصر کنونی،
کامًال تغییریافته و متفاوت شده است. د) درآمد خانوار، نماینده اي از هزینۀ آن است. 

الف) مسکن و کشاورزي  ب) بهره برداري از علف و مراتع، چوب جنگل ها و معادن - مالکیت فردي - حیازت  ج) زیرا الگوهاي توسعه به طور معمول به تفاوت هاي بومی و محلی
کشورها و همچنین به  تاریخ، فرهنگ، باورها و ارزش هاي آن ها توجه الزم ندارند.  د) هزینۀ خانوار، نماینده اي از درآمد آن است. 

الف) ملی و توسعۀ صادرات ب) بهره برداري از ماهی دریاها، جنگل ها، کاشت گندم - مالکیت عمومی - حیازت ج) چون این اشخاص در زمان ها و مکان هاي متفاوت با الگوهاي
مختلفی باید مورد توجه اقتصاددانان قرار گیرد. د) شاخص دهک ها یکی از معیارهاي تشخیص وضعیت «توزیع درآمد» تلقی می شود.

الف) کشاورزي و صادرات  ب) بهره برداري از چوب جنگل ها، معادن، پرورش ماهی، مالکیت فردي - احیاء  ج) زیرا اقتصاددانان براي مقایسۀ بهتر کشورها و روند تغییرات آن ها
عالوه بر شاخص هاي توسعه به شاخص هاي دیگر نیز توجه یافته اند  د) با محاسبۀ نسبت دهک دهم به دهک اول شاخصی مطمئن براي محاسبه به دست می آید.
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با فرض جدول مالیاتی زیر:  - 135

الف) میزان مالیات شخصی که در ماه،  میلیارد ریال درآمد دارد، کدام است؟ 
ب) میزان ماندة خالص ماهیانۀ او کدام است؟ 

ج) این محاسبه مربوط به کدام یک از روش هاي نرخ مالیاتی ثابت، تصاعدي کلی، تصاعدي طبقه اي است؟ 
د) در رابطه با ویژگی نوع نرخ مالیاتی در محاسبۀ این جدول، کدام مورد، نادرست است؟ 

معاف از مالیات درآمدهاي تا:  میلیون ریال 

با نرخ:  % نسبت به مازاد:  میلیون ریال درآمدهاي تا:  میلیون ریال 

با نرخ:  % نسبت به مازاد:  میلیون ریال درآمدهاي تا:  میلیون ریال 

% نسبت به مازاد:  میلیون ریال درآمدهاي تا:  میلیون ریال  با نرخ: 

میلیون ریال درآمدهاي تا:  میلیون ریال  با نرخ:  % نسبت به مازاد: 

با نرخ:  % نسبت به مازاد:  میلیون ریالدرآمدهاي باالتر از:  میلیون ریال 

الف)  ریال    ب)  ریال   ج) تصاعدي   د) این نوع نرخ مالیاتی در تعدیل درآمد و ثروت افراد جامعه، مؤثر است. 

الف)  ریال    ب)  ریال     ج) ثابت     د) در این نوع مالیات، افراد با درآمدهاي بیشتر با نرخ بیشتر و افراد با درآمدهاي پایین تر با نرخ
کمتري مالیات می پردازند.

الف)  ریال     ب)  ریال     ج) تصاعدي طبقه اي    د) در این نوع مالیات، میزان مالیات پرداختی افراد، متناسب با تغییر درآمد یا دارایی
آن ها کم و زیاد می شود.

الف)  ریال     ب)  ریال    ج) تصاعدي کلی     د) در این نظام مالیاتی نرخ مالیات با افزایش درآمد با دارایی، زیاد و به عکس با کاهش
درآمد یا دارایی، کم می شود.

15

1150

225015150

335020250

445025350

590035450

690045900

6, 562, 500, 0007, 438, 500, 000

6, 625, 500, 0008, 437, 500, 000

6, 562, 500, 0008, 437, 500, 000

6, 625, 500, 0007, 438, 500, 000

در کدام بیت، آرایه جناس تام وجود ندارد؟ - 136

مستی آهو برش آهو شدهنرگس افسونگرش آهو شده       

عطار به یک جو نخرد نافۀ چین راگر چین سر زلف تو مّشاطه گشاید        

هر آن را زاد، زاد از بهر کشتنمشو دل بستۀ هستی که دوران            

َتنگ شکر در دهن َتنگ داشتگرچه سِر عربده و جنگ داشت            

در کدام بیت جناس همسان به کار نرفته است؟ - 137

باري چو باري می کشم بر دوش هم بار شما  باري است سر بر دوش من خواهم فکندن بار من  

 گر ندهی داد، داد از تو کند داد  داد تو را داد تا که داد دهی تو  

داد که تا خاکیان، َرهند ز بیداد  دادگر آسمان که داد بشر داد  

در معرضی که تخت سلیمان رود به باد  بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ  

در مصراع «کاین قّصه شنید گشت خاموش» مفعول و مسند به ترتیب چند واج دارند؟ - 138

شش - شش شش - چهار پنج - پنج چهار - پنج

هر سه الگوي هجایی فقط در کلمات گزینۀ .................. دیده نمی شود. - 139

 باهللا کز آفتاب فلک خوب تر شوي  گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد

 آن گه رسی به خویش که بی خواب و خور شوي  خواب و خورت ز مرتبۀ خویش دور کرد

 کز آب هفت بحر به یک موي تر شوي  یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر

 در راه ذوالجالل چو بی پا و سر شوي  از پاي تا سرت همه نور خدا شود
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دوران پختگی نثر فارسی کدام مورد است؟ - 140

قرن ششم و اوایل قرن هفتم قرن پنجم و ششم قرن چهارم قرن دوم و سوم

در کدام بیت ردیف وجود ندارد؟ - 141

 جوشش عشق است کاندر ِمی  فتاد  آتش عشق است کاندر نِی فتاد

 روزها با سوزها همراه شد  در غم ما روزها بیگاه شد

 تا صدف قانع نشد پر ُدر نشد  کوزة چشم حریصان ُپر نشد

 هر که این آتش ندارد نیست باد  آتش است این بانگ ناي و نیست باد

واژه هاي کدام گزینه، سجع مطّرف دارند؟ - 142

راه – کاه صاف – خالف ُمرد – بُرد گفت و گو – جست و جو

در کدام گزینه آرایۀ کنایه به کار نرفته است؟ - 143

 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؟ - 144

سختی عشق جهان شمول بودن عشق بی همتایی عشق ارزشمندي عشق

باتوجه به عبارت زیر کدام گزینه صحیح نیست؟  - 145
«درویشی را شنیدم که در آتش فاقه می سوخت و خرقه بر خرقه می دوخت و تسکین خاطر خود به این بیت می  کرد ...» 

به نان خشک قناعت کنیم و جامه دلق    که بار محنت خود به که بار منّت خلق

در عبارت حس آمیزي وجود دارد. در عبارت جناس وجود دارد. در عبارت 3 تشبیه وجود دارد. در عبارت کنایه وجود دارد.

باتوجه به متن زیر از گلستان سعدي، کدام گزینه در قلمرو زبانی نیست؟  - 146
«منّت خداي را عّز و جّل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممّد حیات است و چون برمی آید مفّرح ذات.

پس در هر نفسی دو نعمت موجودست و بر هر نعمتی شکري واجب.»

دو حرف اضافه براي یک متمم آمده است. «را» حرف اضافه است.

حذف فعل به قرینه صورت گرفته است. از سجع استفاده شده است.

طبق نظر ملک الشعراي بهار در کدام گزینه ترتیب سبک هاي شعر پارسی از نظر زمان درست است؟ - 147

سبک خراسانی- سبک هندي- سبک عراقی - دورة مشروطه - دورة بازگشت - معاصر 

سبک خراسانی - سبک عراقی - سبک هندي - دورة بازگشت - دورة مشروطه - معاصر

سبک عراقی - سبک ترکستانی - سبک هندي - دورة بازگشت - دورة مشروطه - معاصر

سبک خراسانی - سبک عراقی - سبک هندي - دورة مشروطه - دورة بازگشت - معاصر

«سلجوقی دوم و خوارزمشاهیان» - «سبک عراقی» به ترتیب با کدام نثر پارسی مطابقت دارد؟ - 148

نثر فنی - نثر مرسل نثر فنی - نثر مصنوع نثر مرسل - نثر مصنوع نثر ساده - نثر فنّی

واژه هاي «پایندگی – ظاهربین – روشن – خسته دالن» به ترتیب با واژه هاي کدام گزینه هم وزنند؟ - 149

سربداران – دامنگیر – خندان – دامنه ها جنگاوران – سربازي – کمند – دفترخانه

مازندران – درمانی – زندان – کشتیرانی آوارگی – زیبایی – گریان – عاقبتش 

در کدام گزینه «هجاي کشیده» وجود ندارد؟ - 150

سردمداري مورچگان رازداران پروازکنان
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در کدام گزینه «نوع جناس» متفاوت است؟ - 151

 اي شور تو در سرها وي سّر تو در جان ها  اي مهر تو در دل ها وي مهر تو بر لب ها

 تو که قلب دوستان را به مفارقت شکستی  چه عجب که قلب دشمن شکنی به روز هیجا

 که لسان غیب خوش تر بنوازد این نوا را  چه زنم چو ناي هر دم ز نواي شوق او دم

 هر که این آتش ندارد نیست باد  آتش است این بانگ ناي و نیست باد

نوع سجع مشّخص شده مقابل کدام جمله نادرست است؟ - 152

الهی نظر خود بر ما مدام کن و این شادي خود بر ما تمام کن. (متوازي)

نیست را بفروختم تا هست را بیفروختم. (متوازي)

بار الها یاد تو عیش است و مهر تو سور، شناخت تو ملک است و یاد تو سرور. (متوازن)

در بیچارگی خود سرگردانم، روز به روز بر زیانم. (مطّرف)

در کدام جمله ها نوع سجع به کار رفته یکسان است؟  - 153
الف) نیک بخت آن که خورد و کشت و بدبخت آن که مرد و هشت. 

ب) هر که در حال توانایی نکویی نکند، در وقت ناتوانی سختی بیند. 
پ) ملک از خردمندان جمال گیرد و دین از پرهیزکاران کمال یابد. 

ت) بر عجز دشمن رحمت مکن که اگر قادر شود بر تو نبخشاید. 
ث) دوستی را که به عمري فراچنگ  آرند، نشاید که به یک دم بیازارند.

(الف، پ) (ب، ث)  (الف، پ) (ب، ت)  (ث، پ) (ب، ت)  (الف، ب) (ث، ت) 

در کدام جمله دو نوع سجع یافت می شود؟ - 154

الهی چون در تو نگرم از جمله تاجدارانم و تاج بر سر و چون در خود نگرم از جملۀ خاکسارانم و خاك بر در. 

الهی، روي بنْما تا در روي کسی ننگریم و دري بگشا تا بر در کس نگذریم. 

الهی، اگر تن مجرم است، دل مطیع است و اگر بنده عاصی است کرم تو شفیع است. 

الهی، اگر عبداهللا را خواهی گداخت دوزخی باید پاالیش او را و اگر خواهی نواخت بهشت دیگر باید آرایش او را. 

ابیات زیر از کیست و در چه قرنی سروده شده است؟  - 155
 «به هوا درنگر که لشکر برف 
راست همچون کبوتران سپید 

 چون کند اندر او همی پرواز  
راه گم کردگان ز هیبِت باز» 

جمال الدین عبدالرّزاق اصفهانی - ششم  ناصرخسرو - پنجم  آغاجی - چهارم  انوري - ششم 

کدام بیت فاقد ردیف است؟ - 156

مرا ز حال تو با حال خویش پروانه   چراغ روي تو را شمع گشت پروانه  

تا راهرو نباشی کی راهبر شوي   اي بی خبر بکوش که صاحب خبر شوي

وین دفتر بی معنی غرق می ناب اولی این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی  

گذر به کوي فالن کن در آن زمان که تو دانی   نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی  

در مورد تاریخ ادبیات قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم کدام گزینه صحیح است؟ - 157

ابوعلی سینا در این دوره می زیست و صاحب تحقیق و تألیف بود. وي به زبان عربی شعر می سرود.

آغاز این دوره با افول حاکمیت سامانیان هم زمان است. 

امراي سامانی به تألیف به زبان فارسی دري تأکید می کردند.

ضرورت تألیف به زبان عربی به علت عالقۀ فارسی زبانان به دین اسالم بود. 
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کدام گزینه به ترتیب بیانگر یک ویژگی از زبان پهلوي و یک ویژگی از فارسی نو است؟ - 158

نام دیگر آن فارسی میانه است. / زبان درباري ساسانیان، زبان محاوره و مکاتبۀ مقامات دولتی بود.

آثار تألیف شده بیشتر آثار دینی زرتشتی است. / آثار برجاي مانده از آن، فرمان ها و نامه هاي شاهان است.

 با بهره گیري از الفباي عربی به مرحلۀ جدیدي گام نهاد. / مربوط به حدود  ق.م تا حدود  م است.

در شمال و شمال شرقی ایران متداول بود. / نام دیگر آن فارسی دري است. 

300700

از کدام کتاب امروزه فقط چند صفحه اي از مقدمۀ آن باقی مانده و کدام یک به زبان عربی نوشته شده است؟ - 159

شاهنامۀ ابومنصوري - تاریخ بلعمی  شاهنامۀ ابومنصوري - تاریخ الّرسل و الملوك

تاریخ بلعمی - تاریخ الّرسل و الملوك  ترجمۀ تفسیر طبري - تفسیر طبري 

در کدام بیت دو نوع جناس دیده می شود؟ - 160

پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت   نه من از روضۀ رضوان به در افتادم و بس   

ناز از سر بنه و سایه برین خاك انداز   به سر سبز تو اي سرو که گر خاك شوم  

بر این کشتن و شور و تاراج باد   که نفرین برین تخت و این تاج باد  

بر امید دانه اي افتاده ام در دام دوست  زلف او دام است و خالش دانۀ آن دام و من  

کدام یک از ابیات زیر ذوقافیتین است؟ - 161

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 

کدام گزینه فاقد ردیف است؟ - 162

در زیر بال می گذرانم بهار خویش  دارم ز داغ دل چمنی در کنار خویش

خدا در تو خوي بهشتی بهشت  تو حاصل نکردي به کوشش بهشت 

دِر ذکر بیچاره اي باز کرد  یکی زان میان غیبت آغاز کرد 

وگر مفلسی شرمساري بري  بضاعت به چندان که آري بري 

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ... حروف قافیه از مصوت بلند + صامت + مصوت تشکیل شده است.  - 163
مرا سرگشته می دارد خماري  الف) مرا در خنده می آرد بهاري 
ترا هر دم خیالی و گمانی  ب) مرا هر لحظه منزل آسمانی  

که تا چون خاك زیر پا نمانی  ج) رها کن ناز تا تنها نمانی 
مونس خویش بدیدي دل هر موجودي  د) اي دریغا دِر امِن خانه دمی بگشودي 

د  ج  الف  ب 

کدام گزینه نادرست است؟ - 164

وزن و آهنگ به انتقال بهتر عاطفه کمک می کند. علت اینکه شعر را بیشتر از نثر می خوانند، عاطفه است.

شاعر براي انتقال عاطفۀ خود به دیگران از زبان کمک می گیرد. انتظاري که آدمی از شعر دارد، این است که بتواند آن را زمزمه کند.

کدام بیت از لحاظ موسیقی و آهنگ با دیگر ابیات متفاوت است؟ - 165

هر چه پسند شماست بر همه عالم حرام  ما به تو پرداختیم خانه و هرچ اندروست

جانم برون شدست و به جانان نمی رسد  جان داده ام مگر که به جانان خود رسم 

بزم ز آغاز نهم چون تو به آغاز دري  قند تو فرخنده بود خاصه که در خنده بود

زانک نگنجد در او هیچ زمانی مرا عمرابد آمد پیش من هست زمان وصال 
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عبارت مربوط به تصویر روبه رو در کدام گزینه ذکر شده است؟ - 166

همۀ ما در جهان اجتماعی متولد می شویم و پس از ما نیز، جهان اجتماعی همچنان وجود دارد. اگر ما فقط جهانی را ببینیم که در آن متولد شده ایم، شاید گمان کنیم جهان اجتماعی
تنها یک شکل دارد.

جمعیت یک جامعه کم یا زیاد می شود، اقتصاد آن رشد یا افول می کند و زبان و لهجۀ مردم دگرگون می شود، اما جهان اجتماعی هویت خود را حفظ می کند.

انسان در قبال فرهنگی که از طریق تربیت به او منتقل می شود، صرفًا موجودي منفعل و پذیرنده نیست، بلکه کنشگري فعال و تأثیرگذار است.

تفاوت هایی که مربوط به الیه هاي سطحی و نمادین جهان اجتماعی و عناصر محوري باشد، آن جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی دیگري تبدیل می کند. 

کدام یک از موارد زیر درون جهان اجتماعی قرار می گیرند؟ - 167

بیابان - هوا - باران  رودخانه - خاك - کوه  خانواده - عدالت - مدرسه  ستارگان - فلزات - سنگ ها

بسیاري از فرهنگ ها همانند مصر و ایران و ... در تعامل با جهان اسالم، .................. و .................. آن را پذیرفتند و به آن ملحق شدند. - 168

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

هریک از موارد زیر مربوط به کدام یک از ویژگی هاي کنش انسان می باشد؟  - 169
الف) سخن گفتن، مجموعۀ معناهایی است که به وسیلۀ صداها به دیگري منتقل می شود. 

ب) تفاوت برخورد افراد در رویارویی با افراد آشنا و ناآشنا.

کنش انسانی تنها با آگاهی انسان پدید نمی آید، انسان عالوه بر آگاهی باید انجام فعالیتی را اراده و انتخاب کند - برخوردها و ارتباطات به آگاهی آدمی وابسته است؛ به گونه اي که
هرگاه آن آگاهی از بین برود، کنش نیز ادامه نخواهد یافت. 

کنش انسانی با توجه به آگاهی اي که براساس آن شکل می گیرد و هدفی که دنبال می کند، داراي معناي خاصی است - کنش انسانی در موقعیت هاي مختلف تفاوت دارد؛ به عبارت
دیگر، با موقعیت هاي زمانی، مکانی و اجتماعی تناسب دارد. 

کنش انسانی باتوجه به آگاهی اي که براساس آن شکل می گیرد و هدفی که دنبال می کند، داراي معناي خاصی است - برخوردها و ارتباطات به آگاهی آدمی وابسته است؛
به گونه اي که هرگاه آن آگاهی از بین برود، کنش نیز ادامه نخواهد یافت. 

کنش انسانی تنها با آگاهی انسان پدید نمی آید، انسان عالوه بر آگاهی باید انجام فعالیتی را اراده و انتخاب کند - کنش انسانی در موقعیت هاي مختلف تفاوت دارد؛ به عبارت
دیگر، با موقعیت هاي زمانی، مکانی و اجتماعی تناسب دارد. 

کدام یک از گزینه هاي زیر نادرست است؟ - 170

اگر دانش آموزي دست خود را در کالس باال بیاورد، نشانۀ اجازه خواستن از معلم است: معنادار بودن کنش انسان 

اگر افراد این دسته از پیامدهاي کنش را اراده کنند، حتمًا انجام می شود: پیامدهاي غیرارادي کنش 

خنک شدن هواي اتاق در اثر بازشدن پنجره، مثالی براي این دسته از پیامدهاي کنش است: پیامد غیرارادي کنش انسان 

فردي که مدام وضو می گیرد، دست و صورت او همیشه تمیز است: پیامد طبیعی کنش انسان 

کدام گزینه اشتباهات  جمالت زیر را مشخص می کند؟  - 171
«نظام سیاسی عقاید، ارزش ها و اصول حاکم بر نظام فرهنگی را تعیین می کند و اگر عملکرد نظام سیاسی در جهت عقاید و ارزش هاي فرهنگی جامعه باشد،
نظام فرهنگی قدرت نظام سیاسی را نیز تأمین می کند. اگر نظام سیاسی به دالیل داخلی و یا تحت تأثیر فشار عوامل خارجی، از اصول و ارزش هاي سیاسی

خود عدول کند، نظام فرهنگی اقتدار نظام سیاسی را کاهش می دهد.»

نظام سیاسی ـ نظام فرهنگی ـ ارزش هاي فرهنگی ـ اقتدار  نظام سیاسی ـ قدرت ـ سیاسی ـ اقتدار 

ارزش هاي فرهنگی ـ قدرت ـ نظام سیاسی ـ سیاسی  نظام سیاسی ـ نظام فرهنگی ـ قدرت ـ سیاسی 
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کدام یک از عبارت هاي زیر دربارة ویژگی هاي جهان متجدد از نظر ماکس وبر، صحیح است؟  - 172
الف) در جهان متجدد، آدمیان متوجۀ اهداف دنیوي اند و براي رسیدن به این اهداف از علوم انسانی استفاده می کنند. 

ب) در این جهان رواج کنش هاي اخالقی عرصه را بر سایر کنش هاي حسابگرانۀ معطوف به دنیا تنگ می کند. 
پ) در این جهان اجتماعی، علوم تجربی با روش تجربی و فناوري حاصل از آن، قدرت پیش بینی و پیشگیري از حوادث و مسائل طبیعی را به انسان می دهد. 

ت) در جهان متجدد، جهان صرفًا از مواد و موجودات خامی ساخته شده است که همه در اختیار و کنترل بشرند.

ت و ب  ب و پ  پ و ت  الف و پ 

پدیده هاي تکوینی .................. و این جمله که شناخت خداوند، فرشتگان و جهان ماوراي طبیعی آرمان ها و ارزش هاي زندگی آدمیان را تغییر - 173
می دهد، مطابق با کدام نمودار است؟

پدیده هایی هستند که انسان آن ها را ایجاد می کند و به واسطۀ این ایجاد کردن، به جهان اجتماعی راه می یابند. – جهان طبیعی  جهان اجتماعی

پدیده هایی هستند که انسان آن ها را ایجاد می کند و به واسطۀ این ایجاد کردن، به جهان اجتماعی راه می یابند. – جهان ماوراي طبیعی  جهان اجتماعی

پدیده هایی هستند که انسان آن ها را ایجاد نمی کند، ولی به واسطۀ ارتباطی که با زندگی انسان دارند، به جهان اجتماعی راه می یابند. – جهان طبیعی  جهان اجتماعی

پدیده هایی هستند که انسان آن ها را ایجاد نمی کند، ولی به واسطۀ ارتباطی که با زندگی انسان دارند، به جهان اجتماعی راه می یابند. – جهان ماوراي طبیعی  جهان اجتماعی

→

→

←

←

آن دسته از فعالیت هاي روزمره که براي تهیه و تولید وسایل ضروري زندگی و رفع نیازهاي مادي و معیشتی خود انجام می دهیم چه نامیده می شود؟ - 174

اقتصاد مقاومتی  کنش اقتصادي  هویت سرمایه داري نهاد اقتصادي 

چند مورد از عبارت هاي زیر نشان دهندة پیامدهاي غیرارادي کنش است؟  - 175
الف) شش ها و ریه هاي رضا پس از ترك سیگار، آرام آرام ترمیم می شوند. 
ب) احمد پس از آنکه امتحان خود را به خوبی می دهد، نمرة خوبی میگیرد. 

ج) محسن پس از آنکه مصرف غذاهاي چرب و فست فود را کنار می گذارد، به تدریج از خطر بیماري کبد چرب رهایی می یابد. 
د) سعید پس از آنکه چراغ قرمز را رد می کند، توسط افسر جریمه می شود. 

هـ) سارا در ازاي تدریس خصوصی درس ریاضی پس از هر جلسه، 80 هزار تومان از اولیاي شاگرد خود دریافت می کند.

   2341

چه تعداد از عبارات زیر نادرست هستند؟  - 176
الف) هر نهاد اجتماعی شیوة قابل قبول تأمین نیازهاي افراد را معین می سازد و متقابًال شیوه هاي غیرقابل قبول افراد را طرد می کند. 

ب) نهاد اجتماعی مجموعه اي از عقاید، ارزش ها، هنجارها و نهادهایی است که براي رفع نیازهاي معینی از افراد و جهان اجتماعی اختصاص پیدا می کند. 
ج) آشکار شدن نهادهاي اجتماعی منوط به این است که اجزا و الیه هاي جهان اجتماعی را در ارتباط با هم در نظر نگیریم. 

د) نهادها، انواع و اشکال متفاوتی دارند و در تمامی جهان هاي اجتماعی وجود دارند.

چهار  دو  سه  یک 

به ترتیب در چه صورتی هنجارها شکل می گیرند و کدام مورد یک ارزش اجتماعی است؟ - 177

جامعه پذیري - آزادي  پدیدة اجتماعی - عدالت 

کنش اجتماعی - امنیت  پدیدة اجتماعی - رعایت حقوق دیگري 

کدام گزینه در ارتباط با «کنش هاي انسانی» به ترتیب صحیح یا غلط است؟  - 178
الف) پرسش «چرا چنین کاري کردي؟» نشان از آگاهانه بودن کنش دارد. 

ب) کنش هاي انسانی همانند سایر فعالیت هاي مخلوقات، معنا دار است. 
ج) فعالیت هایی نظیر ضربان قلب یا گردش خون به علت غیرارادي بودن، کنش محسوب نمی شوند.

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

عبارت زیر، مبین کدام ویژگی کنش انسانی است؟  - 179
"فردي از میان جمع برمی خیزد و در و پنجرة اتاق را باز می کند. اگر از او بپرسند چرا چنین کاري کردي، چه می گوید؟"

کنش پیامدهاي غیرارادي دارد.  کنش هدف دار است.  کنش ارادي است.  کنش آگاهانه است. 
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صحیح یا غلط بودن هر یک از عبارت هاي زیر به ترتیب در کدام گزینه ذکر شده است؟  - 180
الف) پیامدهاي ارادي خودشان کنش هستند و باید کنشگري آن ها را انجام بدهد. 

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

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

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

کدام گزینه تعیین کنندة عبارات زیر است؟  - 181
الف) در .................. موارد، آدمیان کنش هاي خود را با توجه به .................. آن انجام می دهند. 

ب) در کنش انسانی عالوه بر آگاهی، ارادة انسان ضروري است؛ زیرا .................. .

بعضی - پیامدهاي طبیعی و ارادي - ممکن است فردي به کاري آگاه باشد ولی تصمیم به انجام آن نگیرد. 

بعضی - پیامدهاي غیرارادي - فعالیت با قصد و هدف خاصی انجام می شود.

بسیاري - پیامدهاي ارادي و غیرارادي - ممکن است فردي به کاري آگاه باشد ولی تصمیم به انجام آن نگیرد. 

بسیاري - پیامدهاي ارادي و غیرارادي - فعالیت انسان با قصد و هدف خاصی انجام می شود.

کدام یک از موارد زیر دیدگاه کسانی است که به تاریخ بشر نگاه تک خطی دارند؟ - 182

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

هیچ کدام از جوامع تاریخ مشابهی را طی نمی کنند.

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

جهان هاي اجتماعی متنوع اند و هر جهان اجتماعی فرهنگ و تمدن مناسب با خود را به وجود می آورد.

مطالعۀ جوامع صنعتی و شهري پیشرفته وظیفۀ چه کسانی در جهان غرب بود؟ مهم ترین انتقادها به این گروه را چه کسانی وارد کردند؟ و این انتقاد - 183
به چه چیزي بود؟

جامعه شناسان - جامعه شناسان دیگر - انتقاد به اینکه انسان صرفا موجودي منفعل و پذیرنده نیست.

مردم شناسان - جامعه شناسان - خودمداري فرهنگ غرب و تصور سادة آن ها از سایر فرهنگ ها

جامعه شناسان - مردم شناسان - خودمداري فرهنگ غرب و تصور سادة آن ها از سایر فرهنگ ها

مردم شناسان - مردم شناسان دیگر - انتقاد به اینکه انسان صرفا موجودي منفعل و پذیرنده نیست.

شیوة ناسازگار با عقاید و ارزش هاي یک جهان اجتماعی را چه می نامیم ؟ این شیوه چه پیامدي دارد؟ در نهایت منجر به چه چیزي می شود ؟ - 184

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

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

کاستی و خأل معنوي متفکران را به چه چیزي فرا می خواند؟ و زمانی که جهان اجتماعی با وجود به کارگیري تمام ظرفیت هاي خود از پاسخگویی باز - 185
بماند، چه می شود؟

ایجاد نوآوري مثبت یا حتی منفی براي جبران این خأل - مرگ جهان اجتماعی  باز اندیشی دربارة بنیان هاي عقیدتی جهان اجتماعی - فروپاشی جهان اجتماعی 

ایجاد نو آوري مثبت یا حتی منفی براي جبران این خأل - فروپاشی جهان اجتماعی  بازاندیشی دربارة بنیان هاي عقیدتی جهان اجتماعی - مرگ جهان اجتماعی 

- شکل کلی قضیه ي «علی رفت» در قالب جمله چگونه قضیه اي است؟ 186

(الف ب بوده است) ـ علی رفته بوده است. (الف ب است) ـ علی رفته است.

(الف ب بوده است) ـ تغییري نمی کند. (الف ب است) ـ علی رونده است.
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در احکام قضایا، اگر دو قضیه با یک  دیگر مقایسه شوند حالت آن ها  .................. است و اگر قضیه اي با خودش بررسی شود  .................. الزم می آید - 187
و رابطه ي کدام دو قضیه به درستی بیان نشده است؟

عکس یا تضاد – تناقض – هر جیوه اي فلز است، بعضی فلزات جیوه اند. (عکس مستوي)

عکس – تضاد – بعضی فلزات رسانا هستند، بعضی رساناها، فلز هستند. (عکس مستوي)

عکس – تناقض – هر پرنده اي پستاندار است، هیچ پرنده اي پستاندار نیست. (تضاد)

تناقض یا تضاد – عکس – بعضی گل ها خوشبو نیستند، بعضی خوشبوها گل نیست.(عکس مستوي)

هرگاه قضیه ي «هر الف ب است.» را عکس مستوي کرده و سپس نقیض عکس آن را بسازیم، کدام قضیه به دست می آید؟ - 188

بعضی غیر الف ب است. بعضی غیر ب الف است. هیچ ب الف نیست. بعضی ب الف نیست.

کدام تعریف شرطی از شرایط تعریف صحیح را ندارد؟ - 189

نبی/ لفظ عربی به معناي پیام آور هوا/ اسطقس شفافی که نور را از خود عبور می دهد.

زمین لرزه/ ارتعاش و لرزش بخشی از سطح زمین سوبسید/ یارانه

قضایاي «امروز یا شنبه است یا چهارشنبه»، «قضیه یا حملی است یا شرطی» و «گل یا بنفش است یا سرخ»، به ترتیب مربوط به کدام یک از شرطی هاي - 190
منفصل است؟

غیر قابل جمع در کذب، حقیقی، غیر قابل جمع در کذب  غیر قابل جمع در صدق، حقیقی، غیر قابل جمع در کذب 

غیر قابل جمع در صدق، حقیقی، غیر قابل جمع در صدق  غیر قابل جمع در کذب، حقیقی، غیر قابل جمع در صدق 

دو گزارة زیر داراي چه مغالطه اي می باشند؟  - 191
الف) تنها یک ترسو می تواند به این نظر معتقد باشد. 

ب) باید هرجور شده هدیۀ گران قیمتی تهیه کنیم، وگرنه آبرویمان می رود.

هر دو تله گذاري هر دو مسموم کردن چاه 

اولی مسموم کردن چاه و دومی تله گذاري اولی تله گذاري و دومی مسموم کردن چاه 

اگر قضیۀ «هیچ الف ب نیست» تضاد قضیه اي باشد، متداخل متناقص عکس مستوي آن قضیه می شود ..................  و اگر قضیۀ به دست آمده کذب - 192
باشد، متداخل آن .................. .

بعضی ب الف نیست -  نمی توان به قطعیت گفت کاذب است یا صادق   بعضی ب الف است  - نمی توان به قطعیت گفت کاذب است یا صادق  

بعضی الف ب  نیست - لزومًا صادق است بعضی ب الف نیست - لزومًا کاذب است 

اگر قضایاي «بعضی الف ها ب هستند» و «بعضی الف ها ب نیستند» درست باشند، دربارة رابطۀ «الف و ب» کدام عبارت، درست است؟ - 193

تساوي یا عموم و خصوص مطلق است.  لزومًا عموم و خصوص من وجه است. 

عموم و خصوص مطلق یا عموم و خصوص من وجه است.  تساوي یا عموم و خصوص من وجه است. 

کدام قضیه شخصیه است؟ - 194

زاغ گور کندن را به قابیل آموخت.  زاغکی قالب پنیري دید. 

زاغ می خواست راه رفتن کبک را بیاموزد.  زاغ برعکس غاز می شود. 

اگر قضیۀ «این مقدار پیوسته یا مثلث است یا غیرشکل» درست باشد، کدام عبارت درست است؟ - 195

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

در کدام گزینه ویژگی تعریف هاي زیر به ترتیب و به درستی ذکر شده است؟   - 196
«انسان حیوانی است که دوستدار علم است و ساعات زیادي را به مطالعه می پردازد»؛ «انسان موجودي است که می تواند راجع به آینده اش فکر کند و تصمیم

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

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

هم جامع است هم مانع ــ مانع است ولی جامع نیست ــ نه جامع است نه مانع.   جامع است ولی مانع نیست ــ مانع است ولی جامع نیست ــ هم جامع است هم مانع.  
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همۀ گزینه ها ترکیبی از سه تعریف هستند؛ به جز  .................. - 197

طاس نوعی ظرف مسی قدیمی است که شکل ظاهري آن یک نیمکرة کامل را تشکیل می دهد و در قدیم براي آب ریختن در حمام استفاده می شده است. 

مهندس کسی است که به علم هندسه مسلط است. فارغ التحصیل رشته هایی مانند برق، معماري و ... است و در ساخت یک مجموعه ساختمان نقش دارد. 

معلم در سطوح مختلف تحصیلی به دانش آموزان مطالب علمی را آموزش می دهد. معلم می تواند خانم یا آقا باشد.  

نقاش یعنی کسی که صورتگر یا چهره نگار است و در و دیوار و ... را رنگ می کند. نقاش می تواند چهره نگار یا رنگ کار باشد.  

به ترتیب اشکال زیر از چپ به راست مطابق با کدام گزینه است؟ - 198

درخت و انسان - مداد و سیاه - کتاب و کتاب درسی  حیوان و پرنده - انسان و مسلمان - درخت و دریا 

حیوان و شیر - انسان و مسلمان - کتاب و کتاب درسی  قرمز و آبی - حیوان ناطق و انسان - شکل سه ضلعی و مربع 

عدم گرفتن نتیجۀ یقینی از ... معلول .... است. - 199

استقراي تمثیلی – تسري حکم جزئی بر کلی استقراي تعمیمی – استفاده از نمونه هاي تصادفی

استدالل قیاسی – استفاده از مقدمات صادق استقراي تعمیمی – بررسی تک تک افراد جامعۀ آماري

کدام گزاره دربارة استداللی که در آن مقدمات، از نتیجه حمایت نسبی می کنند؛ صحیح نیست؟ - 200

می تواند فراهم کنندة مبنایی براي علوم تجربی باشد. ممکن است صرفًا بر پایۀ مشاهدة ظاهري بنا شده باشد.

می توان گفت دو نوع از انواع آن لزومًا منجر به مغالطه می شود. ممکن است مبناي آن بررسی احتماالت مختلف باشد.

در کدام گزینه شاهد یک استدالل تمثیلی هستیم؟ - 201

اگر کسی درس خوان و زحمت کش باشد، در زندگی موفق می شود؛ پس علی که فرد موفقی است، درس خوان و زحمت کش بوده. 

گیاه ریشۀ شیرین شمالی یکی از انواع گیاهان سمی است؛ نیلوفر آبی نیز ظاهري شبیه به آن دارد، پس نیلوفر آبی هم سمی است. 

در تمام مواردي که پنی سیلین مصرف کرده ام پس از عفونت برطرف شده است پس همیشه با مصرف پنی سیلین عفونت از بین می رود.

زهرا و مریم در امتحان امروز نمرة خوبی گرفته اند؛ پس احتمال دارد که تقلب کرده باشند. 

در کدام گزینه تعریف و مثال قضیۀ شرطی صحیح بیان شده است؟ - 202

همان جمالت خبري در ادبیات اند - اگر باران ببارد، آنگاه زمین خیس خواهد شد. 

در آن به اتصال یا انفصال میان دو نسبت حکم می شود - امروز یا شنبه است یا یکشنبه. 

در آن به ثبوت یا نفی چیزي براي چیزي حکم می شود - آب در صد درجه به جوش می آید.

موضوع در این نوع قضیه، مفهومی جزئی است - ابن سینا فیلسوف برجستۀ جهان اسالم است. 

کدام شرایط تعریف در عبارت زیر رعایت نشده است؟  - 203
تکنیک = همان تاکتیک است.          تاکتیک = همان تکنیک است. 

ساعت دیجیتال = وسیله اي براي نمایش زمان 
حرص = آز

دوري بودن، جامع و مانع بودن، واضح بودن واضح بودن، جامع و مانع بودن، واضح بودن

واضح نبودن، جامع بودن، واضح بودن دوري نبودن، جامع و مانع بودن، واضح بودن

تعداد قضایاي حاصل از عبارت زیر با تعداد قضایاي موجود در کدام گزینه برابر است؟   - 204
حافظ و سعدي دو شاعر و جهان شناس هستند.

الهه و نازنین به دانشگاه رفتند. سقراط و ارسطو دو تن از فیلسوفان بزرگ هستند.

آنچه که در مسیر علم و دانش داشتم از هم نشینی با سعدي بود. رضا و محمد به پارك و مدرسه رفتند.

قضیۀ «بعضی الف ب است» را در نظر بگیرید؛ چنانچه عکس مستوي متناقض این قضیه را در مقدمۀ اول یک استدالل قرار بدهیم مقدمۀ دیگر آن - 205
استدالل کدام قضیه می تواند باشد تا شکل دوم حاصل شود؟ این استدالل شرط اول اعتبار قیاس اقترانی را  ..................

هر ب ج است - دارد.  بعضی ج ب است - دارد.  بعضی الف ج نیست - ندارد.  بعضی ج الف نیست - ندارد. 
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کدام عبارت دربارة استقراي تمثیلی صحیح است؟ - 206

نتیجه و مقدمات این استدالل فاقد حکم کلی است.  قطعیت نتیجۀ این استدالل در گرو بیشتر بودن مشابهت میان دو امر است. 

فراهم آوردن مبنایی براي علوم تجربی با استفاده از این استدالل صورت می گیرد.  یافتن استدالل تمثیلی مشابه راه مقابله با مغالطۀ آن است. 

عکس مستوي کدام قضیه در برخی مثال ها، صادق و در برخی از مثال ها کاذب است و اصطالحًا به آن چه می گویند؟ - 207

هر الف ب است - عکس الزم الصدق ندارد.  هیچ الف ب نیست - مغالطۀ ایهام انعکاس 

بعضی الف ب نیست - عکس الزم الصدق ندارد. بعضی الف ب است - مغالطۀ ایهام انعکاس 

در کدام گزینه حکم و قضاوت وجود ندارد؟ - 208

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

کدام طبقه بندي درست است؟ - 209

غم < تصدیق<  قضیه< قضیه شرطی  مقدار< شکل < مثلث < پاره خط  

مربع < لوزي < متوازي االضالع < چهارضلعی  تصدیق < شکل اول < قیاس < استدالل 

مناسب ترین پاسخ براي این پرسش که «چرا جمالت انشایی در منطق بررسی نمی شوند.» کدام است؟ - 210

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.

کدام یک از گزینه هاي زیر از اقدامات شی هوانگ تی می باشد؟ - 211

ورود آیین بودا به چین دستور نابودي آثار کنفوسیوس گشایش جاده ي ابریشم ابداعات و اختراعات مهم   

حکومت ماد در زمان کدام فرمانروا به اوج قدرت خود رسید، قلمروي این حکومت تا چه ناحیه اي گسترش یافت؟ - 212

دیااکو – شمال بین النهرین تا آسیاي صغیر هووخشتر – شمال بین النهرین تا شمال آفریقا

هووخشتر – شمال بین النهرین و بخش هایی از آسیاي صغیر  دیا اکو – بخش وسیعی از آسیاي صغیر تا جنوب بین النهرین

مطالب مربوط به کدام سلسله ها آمیخته با افسانه هاي کهن بود؟ - 213

پیشدادیان - کیانیان هخامنشیان - ساسانیان اشکانیان - کیانیان ساسانیان - اشکانیان

کدام مورد در نقش پادشاه در اجراي قوانین در دوران ایران باستان صحیح نمی باشد؟ - 214

معموًال شاه باالترین مرجع قضایی و قاضی القضات به شمار می رفت.

در محاکمه هاي مهم اغلب، حکم نهایی را شاه صادر می کرد.

پادشاهان در روزهاي معینی از سال، شخصًا به دادخواهی مردم عادي رسیدگی می کردند.

در روزهاي معینی رسیدگی به شکایت و دادخواهی مردم عادي را به شاهزادگان می سپرند.

کدام گزینه جزو تقسیم بندي سه گانه ي آریایی ها، در زمان استقرار در مناطق مختلف ایران نبوده است؟ - 215

کشاورزان و شبانان جنگجویان روحانیان صنعتگران

نتیجۀ برقراري روابط سیاسی و تجاري ایران و چین در دورة اشکانی چه بود؟ - 216

گشایش جادة معروف ابریشم گسترش تجارت و روابط و رفت  وآمدهاي حکومتی

برقراري روابط سیاسی و تجاري چین با مدیترانه به واسطۀ ایران صادرات چین به روم از طریق ایران

جنگ معروف «حران» در زمان پادشاهی .................. بود و سردار سپاه اشکانی .................. بود که توانست .................. سردار مشهور روم را - 217
شکست داده و او را به قتل برساند.

مهرداد دوم – فرهاد – والریانوس اُُرد دوم – سورنا – کراسوس  مهرداد یکم – تیرداد – والریانوس اُُرد سوم – سورنا – کراسوس
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کدام گزینه جزء مشکالت داخلی حکومت ساسانی در ابتداي حاکمیت این سلسله نبوده است؟ - 218

یورش هاي مکرر قبایل بیابان گرد به مرزهاي ایران

بسیاري از حاکمان محلی نمی خواستند استقالل نسبی خود را از دست دهند.

اردشیر بسیاري از مخالفان را با جنگ بر سر جاي خود نشاند.

برخی دیگر از مخالفان را با نامه نگاري در ارائه دلیل هاي گوناگون با خود همراه ساخت. 

قباد در آغاز زمامداري خود قصد داشت از قدرت چه گروه یا گروه هایی بکاهد؟ براي این منظور چه اقدامی انجام داد؟ - 219

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

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

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؟ - 220

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.

به چه دلیل هنر و معماري ایران در دوران هخامنشی به اوج شکوفایی رسید؟ - 221

استفاده گسترده پادشاهان هخامنشی از مهارت استادان هنرمند سرزمین خود به جهت تأثیرپذیري از دستاوردهاي هنري اقوام و ملت هاي تابع آن

به سبب درباري بودن هنر و معماري در دوران هخامنشیان به سبب ثبات و آرامش، رونق اقتصادي و حمایت پادشاهان

در طی حدود چهار قرن فرمانروایی سلسله ي ساسانیان در کدام مناطق کشور بیشترین شهرها ساخته شد، طرح و نقشه شهرهاي ساسانی به چه - 222
شکلی بود؟

خوزستان – اصفهان – شطرنجی خوزستان – ایالم – شطرنجی فارس – خوزستان – دایره اي فارس – اصفهان – دایره اي

کدام گزینه در مورد ساسانیان صحیح نیست؟ - 223

موبدان زارتشت مدافع نابرابري هاي اجتماعی و امتیازات طبقۀ حاکم بودند.  

با توسعۀ تشکیالت اداري و دیوانی گروه جدیدي به نام دبیران به طبقۀ حاکم افزوده شد.  

طبقۀ فرودست یا عامۀ مردم به طور موروثی به فعالیت هاي تولیدي و خدماتی مشغول بودند.

اشراف و نجباي درجۀ اول عصر ساسانی، شامل صاحب منصبان عالی رتبۀ دینی، سیاسی، نظامی و جنگاوران می شد.

کدام یک از گزینه هاي زیر درست است؟ - 224

در قدیمی ترین سنگ نوشتۀ جهان، تنها چند نام از پادشاهان مصر قدیم ذکر شده است.

سالنامۀ شاهی تکۀ بزرگی از  یک ستون سنگی یادبود به نام پالرمو در ایتالیا است.

پس از اختراع خط در  هزار سال پیش، "بالفاصله" توجه انسان ها به ثبت رویداد ها جمع شد.

وجود خداي نامک ها در زمان ساسانیان و سالنامۀ دولتی نشان دهندة عالقۀ ایرانیان به ثبت وقایع است.

5

کدام گزینه به ترتیب پاسخ پرسش هاي زیر است؟  - 225
الف) چرا مصریان اجساد فراعنه را مومیانی می کردند؟ 

ب) بشر پس از یک جانشینی و به وجود آمدن نخستین روستاها وارد کدام مرحله شد؟ 
پ) رودهاي دجله و فرات از مناطق کوهستانی کدام مناطق سرچشمه می گیرند؟

جاودانگی آنان - تخصصی شدن کار - ترکیه و سوریه 

مهیا کردن ایشان براي زندگی پس از مرگ - تخصصی شدن کار - ارمنستان و نخجوان 

جلوگیري از فاسد شدن جسم آن ها - تولید مازاد بر نیاز - ترکیه و ارمنستان 

مقدس بودن جسم فراعنه - تولید مازاد بر نیاز - نخجوان و سوریه 
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اراتوستن علم جغرافیا را چگونه تعریف کرده است؟ - 226

مطالعه زمین به عنوان جایگاه انسان علم روابط میان محیط طبیعی و انسان

علم روابط میان عوامل طبیعی زمین مطالعه زمین به عنوان جایگاه موجودات زنده

امروزه برا ي برنامه ریزي جمعیتی به غیر از تعداد جمعیت، چه عوامل دیگري دخالت دارند؟ - 227

مهاجرت جمعیت ساختمان و ترکیب جمعیت

بررسی عوامل فرهنگی و اقتصادي جمعیت افزایش جمعیت

کدام مورد در ارتباط با معادن زیر صحیح نیست؟ - 228

ایران یکی از قدرت هاي برتر معدنی جهان است. ایران یکی از کهن ترین تمدن هاي جهان در کشف معدن است.

بوکیست، سرب، مس و روي از معادن موجود در ایران است. 100در ایران بیش از  نوع ماده معدنی وجود دارد.

بارندگی کم، رطوبت نسبی باال و میانگین دماي باالي ساالنه متعلق به کدام آب و هوا می باشد؟ - 229

کوهستانی گرم و شرجی گرم و خشک معتدل خزري

کدام یک از مناطق نام برده شده جزو نواحی خشک و بیابانی ایران نمی باشد؟ - 230

شرقی جنوبی مناطق داخلی   غربی

وارونگی دما، شامل کدام یک از موارد زیر می باشد؟ - 231

در وضعیتی که با افزایش ارتفاع، دماي هوا به طور ناگهانی کاهش یابد. در وضعیتی که با افزایش ارتفاع، دماي هوا به طور ناگهانی افزایش یابد.

در شرایط وارونگی حرکت صعودي و جابه جایی هوا صورت می گیرد. در حالتی که هواي گرم و سنگین در سطح زمین قرار گیرد.

مهم ترین رودهاي جنوب شرق دریاي خزر کدام است؟ - 232

گرگان - هراز کورا - ارس اترك - گرگان هراز - اترك

جزء آلوده کننده هاي دریا نمی باشد؟ - 233

فاضالب هاي شهري و صنعتی ورود رودها به اراضی کشاورزي

آالینده هاي شیمیایی مانند مواد آلی و معدنی استخراج و حمل و نقل نفت

از دالیل اهمیت دریاچه ي ارومیه نمی باشد؟ - 234

رسوباتی که براي درمان پوست مناسب است پرورش ماهی

محل سکونت پرندگان مهاجر جزایر متعدد

به ترتیب درستی یا نادرستی هر یک از گزاره هاي زیر را مشخص کنید.  - 235
الف) هر پدیده موقعیت ریاضی دارد که این موقعیت فقط متعلق به آن پدیده است. 

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

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

چه عاملی باعث تنوع آب و هوا در ایران شده است و کدام مورد از نتایج این تنوع آب و هوا نمی باشد؟ - 236

گستردگی کشور ما در طول جغرافیایی - محیط زیست  گستردگی کشور ما در عرض جغرافیایی - تنوع خاك 

گستردگی کشور ما در طول جغرافیایی - پیشرفت کشور  گستردگی کشور ما در عرض جغرافیایی - محیط زیست 

متن زیر، به کدام یک از «سؤاالت کلیدي دانش جغرافیا»، به ترتیب پاسخ می دهد؟   - 237
«تداوم خشکسالی در سال هاي اخیر، موجب پدید آمدن بحران ریزگردها در کشورهاي جنوب غربی آسیا، در فصل هاي مختلف سال شده است.»

چه چیز ــ چرا ــ چه موقع ــ کجا   چه چیز ــ چرا ــ کجا ــ چه موقع   چرا ــ چه چیز ــ کجا ــ چه موقع   چرا ــ چه چیز ــ چه موقع ــ کجا  

کدام مورد، با مزیّت هاي «کشت گلخانه اي» مغایرت دارد؟ - 238

تولید در طول سال و همه جا   کنترل بهتر وضعیت کشت   تولید محصوالت ویژة استانی  کاهش مصرف آب  
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سیاست هاي کاهش جمعیت، چه مشکالتی در آینده براي کشور ایجاد می کند و کدام عامل تهدیدي براي پیر شدن جمعیت در ایران است؟ - 239

کاهش نیروي فعال ــ افزایش میزان مرگ و میر در سال هاي اخیر تضعیف نیروي دفاعی ــ ادامه یافتن سیاست کنترل جمعیت در ابعاد شدید

کاهش مرگ و میر ــ افزایش میزان مرگ و میر در سال هاي اخیر ثبات تعادل جمعیتی ــ ادامه یافتن سیاست کنترل جمعیت در ابعاد شدید

 

کدام گزینه، با دلیل شکل گیري «کوه هاي بشاگرد» مطابقت دارد؟ - 240

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 
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