
نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: انسانی _ 10111

ام اس بوك

در همۀ گزینه ها رابطۀ معنایی تناسب وجود دارد به استثناي گزینۀ .................. .  1

مکن بیدار ازین خوابم خدا را چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است

زان باده که در میکدة عشق فروشند اي دل اندر بند زلفش از پریشانی منال

بیت زیر با کدام بیت از حافظ ارتباط معنایی دارد؟  2
 که نی یک موي باشد بیش و نی کم»  «به ترتیبی نهاده وضع عالم 

 گرچه از کبر (: غرور) سخن با من درویش نگفت / جان فداِي شکرین پستۀ خاموشش باد 

 نرگِس مسِت نوازش کِن مردم دارش / خوِن عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد 

 به غالمّی تو مشهوِر جهان شد حافظ / حلقۀ بندگِی زلف ِ تو در گوشش باد 

 پیر ما گفت خطا بر قلم ُصنع نرفت / آفرین بر نظر پاك خطا پوشش باد 

در مصراع هاي زیر، جمعًا چند فعل نیاز به مفعول دارد؟   3
الف) بیار ساقی و همسایه گو دو چشم ببند 
ب) عاشقان را نتوان گفت که باز آي ز مهر 
ج) من از کمند تو اّول چو وحش می برمیدم 

د) مالمتم نکند هر که معرفت دارد

هفت شش پنج چهار

واژة مشخص شده در کدام گزینه آرایۀ «مجاز» دارد؟  4

ز دیوار محرابش آمد به گوش که سعیت بود در ترازوي خویش بخور تا توانی به بازوي خویش بگیر اي جوان دست درویش پیر

در همۀ گزینه ها به استثناي گزینۀ  .................. دو اضافۀ تشبیهی و دو اضافۀ استعاري وجود دارد.  5

دوش نسیم، کیمیاي عشق، مهد زمین، گوش طرب شاهد آرزو، رخ اندیشه، گیسوي بید، اسب فصاحت

کنگرة عرش، سمند سخن، چشم دل، پایۀ افکار اکسیر مراد، دست روزگار، سیالب غم، حملۀ حسد

در کدام گزینه همۀ واژه ها «صفت فاعلی» هستند؟  6

دّرنده، غّرنده، آفریننده، وامانده بیننده، آفریننده، بخشنده، دّرنده، بنده 

ُسراینده، پرنده، پراکنده، زاینده رود روزي رسان، رزمنده، آفریننده، زننده  

اگر ابیات زیر را به سبب وجود رابطه هاي معنایی «تضاد، ترادف، تضمُّن، تناسب» به ترتیب بیاوریم، کدام گزینه این ترتیب را درست نشان  7
می دهد؟ 

الف) هزار دشمنم ار می کنند قصد هالك 
ب) گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت 

ج) با جور و جفاي تو نسازیم چه سازیم 
د) هر خشت که بر کنگرة ایوانی است  

 گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باك  
که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد 

چون َزهره و یارا نبود چاره مداراست 
انگشت وزیر یا سر سلطانی است

د ـ ج ـ ب ـ الف الف ـ ب ـ ج ـ د  الف ـ ج ـ ب ـ د  د ـ ب  ـ ج ـ الف 

در مصراع «بکوبمت زین گونه امروز یال» ،ضمیر «ت»  کدام نقش دستوري را پذیرفته است؟  8

مضاف الیه بدل متمم مفعول
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کدام گزینه غلط امالیی «کم تري» دارد؟  9

تو من خوام طمع بین که چه سودا دارم  دلم از پختن صوداي وصال تو بسوخت  

خرابی را امارت کس نجوید   ز درویشان عبادت کس نجوید

هذر از دعاي درویش و کف نیازمندش تو که پادشاه ُحسنی نظري به بنده گان کن

بی نفخ سور خواسته تا عرش اعظم است باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین

در کدام بیت مفهوم تقلید با سایر ابیات متفاوت است؟  10

صورت عین الیقین را علّم القرآن کند دام نان آمد تو را این دانش تقلید و ظن  

عقل او بر بست از نور سمع   زان که آن تقلید صوفی از طمع  

تقلید کن آن قدر که تحقیق شود گر راز مرا ندانی انکار مکن  

مانندة مرغی که بیاموزد دستان   اي خوانده به صد حیلت و تقلید قران را  

بیت « بخور تا توانی به بازوي خویش/ که سعیت بود در ترازوي خویش» با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟  11

 ز هّمت توشه اي بردار و خود تخمی بکار آخر   چو باد از خرمن دونان ربودن خوشه اي تا چند

 باري نگاه کن اي خداوند خرمنی   ما خوشه چین خرمن اصحاب دونیم 

 خیال بود که این کار بی حواله برآید   به سعی خود نتوان بُرد پی به گوهر مقصود 

 نظر مرحمت و چشم رعایت باشد  پادشاهی چه عجب گر ز تو درویشان را  

هدف از به جاي آوردن تدابیر زیر با توّجه به داستان قاضی بُست بیهقی، چه بوده است؟   12
«یافتم خانه تاریک کرده و پرده هاي کتان آویخته و َترکرده و امیر را یافتم آنجا بر َزبَِر تخت نشسته، پیراهن توزي، مخنقه در گردن، عقدي همه کافور و

بوالعالي طبیب آنجا زیر تخت نشسته دیدم.»

مساعد کردِن محیط براي اقدام به زخم بندي آماده کردن امیر جهت جّراحی و شکافتن جراحت

تخفیف میزاِن تب و اعتدال دماي بدن امیر کاهش خشم امیر و ایجاد مکانی مناسب جهت آرامش روانِی وي

کدام بیت فاقد فعل مجهول است؟  13

بسی دفتر باستان خوانده شد   بسی یاد نام نکو رانده شد  

دل سوخته پخته شد ز خامی چون خوانده شد این ورق تمامی  

زن و مرد زان کار پردخته شد   به هرکاره چون شیربا پخته شد  

بس که جایی نی مکان است و زمان   دیدم دیدم ز دیده شد نهان  

معنی فعل «شد» در کدام گزینه با بقیه متفاوت است؟  14

 باز به پیرانه سر عاشق و دیوانه شد  شاهد عهد شباب آمده بودش به خواب

  در پی آن آشنا از همه بیگانه شد  ُمغ بچه اي می گذشت راهزن دین و دل

کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت  خوابم بشد از دیده در این فکر جگر سوز 

 وقت آن است که بدرودکنی زندان را  ماه کنعانی من!مسند مصر آن تو شد 

در کدام گزینه آرایۀ «حس آمیزي» به کار رفته است؟     15

مرد نّقال، آن صدایش گرم، نایش گرم خواب در چشم ترم می شکند

مرد نّقال، از صدایش ضّجه می بارید با صداي مرتعش، لحنی رجزمانند

توضیح روبه روي کدام واژه دقیق و درست نیست؟  16

توقیع: نامه اي که مهر و امضا شده باشد. فروِد سراي: اتاقی در خانه پشت اتاقی دیگر

توفیق: مهیّا کردن اسباب موافق خواهش بنده ناو: کشتی، به ویژه کشتی داراي تجهیزات جنگی 
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در کدام گزینه معناي واژة «افسر» با بقیه متفاوت است؟  17

 افسر و سرهنگ چه کار تا که شهنشی بَُود  این دل اگر سواره نیست، صاحب لشکرش تویی

جهانست و قوانینش که دیگرگون نخواهد شد نه افسر ماند از شاهی، نه زیبایی رخساري

 خدا داند چه افسرها که رفته  ز مستی بر سر هر قطعه زین خاك

 که سر فرازي عالم درین ُکَله دانست  زمانه افسر رندي نداد جز به کسی

معناي «افسر» در همۀ بیت ها یکسان است به استثناي بیت  ..................  18

 مقدمش یا رب مبارك باد بر سرو و سمن  افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن

 لشکر تورانیان خالی شد از اِسَپهُبدان  لشکر ایران بیامد پر ز افسر پر ز اسب

 آن سر که ز بس جهل سزاوار ِفسار است اندر خور افسر شود از علم به تعلیم

 از افسر سیامک و ترك کالِه زو  شکل هالل هر سرِمه می دهد نشان

در کدام گزینه حس آمیزي وجود ندارد؟  19

به تلخی گریستن بچه هاي شیرین  بامزه حرف زدن ریز نوشتن

«کشتی داراي تجهیزات جنگی» یعنی  ..................  20

دوال ناو ضیعت شراع

عیِّن األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:   21
! : بگو .................. قل ال أّتبع شیئًا إال ما أوَحی اُهللا إلَیَّ

پیروي نکرده ام مگر چیزي را که خداوند به من وحی نموده است! پیروي نمی کنم مگر آنچه را خداوند به من وحی میی کند!

از چیزي جز آنچه خداوند به من وحی کرده است تبعّیت نمی کنم! از چیزي تبعّیت نکرده ام مگر آنچه خداوند وحی نموده است!

«و عباد الّرحمن الّذین یمشون علی األرض هونا» عیِّن غیر المناسب للمفهوم:  22

 تکّبر به خاك اندر اندازدت! تواضع سر رفعت افرازدت

 رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود!  رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود  

 هرگز نخورد آب، زمینی که بلند است!  افتادگی آموز اگر طالب فیضی   

 خدا بینی از خویشتن بین مخواه!  بزرگان نکردند در خود نگاه

َعیِّن الّصحیح:    23
إنَّ رسالۀ الَمرأة اُألولی هی عنایتها باُألسرة و تربیۀ َأوالد ُمتخّلقین بأخالق َحَسنۀ:

همانا اولین رسالت زن توجه به خانواده و تربیت فرزندان نیکو است.  

اّولین پیام شخص رو کردن به خانوادة خود و تربیت فرزندان با اخالق نیک است.  

به درستی که رسالت نخستیِن زن توجه او به خانواده و تربیت فرزندانی است که متخّلق به اخالق نیکو هستند.   

پیام زن نخستین این بوده که باید به خانواده و تربیت فرزندان با اخالق خوب توجه شود.

َکْم اسَم تفضیٍل فی هذِه العبارة؟   24
هم عبادًة و ...» جاِل ُخْلقًا و َأْکَثُرهم قراءًة للقرآِن و َأقواهم إیمانًا و َأَشدُّ «إنَُّه أْفَضُل الرِّ

إثناِن  خمسۀ  ثالثۀ  أربعۀ 

َکْم اسَم تفضیٍل فی هِذِه العبارة ؟   25
«َخْیُر إخوانُِکم َمْن َأْهَدي إلَْیُکم ُعیوبَُکم»

َأْربََعۀ  ثالتۀ   إثناِن  واِحد 

َعیِّن ما فیه اسُم المکان:  26

«لَْیَلُۀ اْلَقْدِرَخْیٌر ِمن َأْلِف َشْهٍر»  ْعُی لَِمْعِرفِۀ َأسراِر اآلَخریَن َأمٌر جمیٌل.  السَّ

ُم التالمیذ الناجحیَن بالَمْرَحَمۀ.  َأْکَرَم الُمَعلِّ فی بالِدنا مالعب جمیلۀ وسیعۀ. 
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«عیِّن اسم المکان الّذي مفردُه علی وزن «َمفِعل»:  27

َمکاِتب َمداِرس َمناِزل َمطاِعم

28  َعیِّن ما فیه َأداُة الشرِط:

ماواِت و ما فی اَألرِض»  ما َقَسَم اُهللا لِْلِعباِد شیئًا َأْفَضَل ِمَن اْلَعْقِل!   «ُیَسبُِّح لَه ما فی السَّ

 «َو إذا خاَطَبُهُم اْلجاِهلوَن قالوا َسالمًا»  ما نََجَح الّذي لم ینظر فی عواِقب اُألموِر! 

« نِّ عیِّن األنسب فی مفهوم اآلیۀ الشریفۀ :«یا َأیَُّها الَّذیَن آَمُنوا اْجَتِنبوا َکثیرًا ِمَن الظَّ  29

زمانه در دلم افکند بد گمانی را   من از صبا و چمن بد گمان نمی گشتم

موجب بُعد از خدا گردد تو را بدگمانی در حق مرد خدا

چو خون در هر رگی باید دواند این بدگمانی را   ز شیطان بدگمان بودن نوید نیک فرجامی است   

بداندیش را بی گمان ، بد رسد   چنین باشد انجام ِکرداِر بد  

30  عیِّن عبارة لیست فیها اداة شرط:

َم اّهللا العباد شیئًا أفضَل ِمْن العقل.   َو ما ُتْنِفقوا ِمْن َخْیٍر َفِإنَّ اَهللا بِِه َعلیٌم.    ما َقسَّ

 و إذا خاطَبُهم الجاهلوَن قالوا سالمًا.   ما َفَعْلَت ِمن الخیرات وجَدتها ذخیرة ِآلخرتک.  

31  فی أيِّ ِعباَرٍة ال یکوُن اسُم التفضیل َخبرًا؟

 ُهَو کاَن َأَصدَقهم کالمًا.   َأْعَظُم الِعباَدِة ِخدَمُۀ النِّاس.  

ۀ.   ائَرُة َأْسَرُع َوسیَلٍۀ للَنقِل المسافریَن بین الُمُدِن و الُبلداَن المختلَفِ  ِإنَّ الوالَِدیِن َأَقَرُب النِّاس إلَینا.   الطِّ

32  أکِمل الَفراغ: «ثمانیٌۀ َو ثالثوَن ناِقص أحد عشر ُیساوي .................. !»

 سبعۀ و ِعشریَن   َسبعَۀ َعَشَر   َخمسیَن   خمسۀ و ِعشریَن  

33  عّین اسم الفاعل یکون خبرًا:

 بعد ُمّدة قلیلۀ أصبحت هذه األشجار الُمثِمرة جمیلۀ!  إّن المشاکل ال تستطیع أن تهزم اإلنساَن المتوّکل علی اهللا!  

 الّتالمیذ الّذین یعملون بواجباتهم قادرون علی أداء جمیع أعمالهم!   کان جماعۀ من المسافرین ُیشاهدون المناظر الجمیلۀ من داخل القطار!  

عیِّن وزن «أفعل» لیس اسم تفضیل:  34

هذه الّسورة أعظم الّسور فی القرآن الکریم!   الّسکوت أبلغ کالم مقابل الجاهل!  

الغنی األکبر الیأُس من کّل ما فی أیدي اآلخرین!   من أحسن إلیک فأحِسن إلیه، و هذا العمل حسٌن!  

عّین ما لیس فیه اسم التفضیل:  35

 هو فی حیاته أهدي مّنی کثیراً!   بکالمه اللّین َسمعنا أهدي الکلمات!  

 صدیقی أهدي اِلی کتابا من مکتبته!   أهدي عمٍل نعرفه، هو بالعمل ال بالکالم!  

عّین الّصحیح عن التحلیل الّصرفّی و المحّل اإلعرابّی:  36

اُنُظر الی الشمس ألتی جذوتها ُمستعرة: (اسم فاعل مزید، صفت) ذاك هو اهللا الّذي أنعُمه ُمنهِمرة: (اسم فاعل مزید، فاعل)  

یغوص االنسان فی البحر بواسطۀ الُمَعّدات الحدیثۀ: (اسم مفعول مزید، موصوف)   َهْب لنا من لَُدنَک رحمۀ إنّک أنَت الوّهاب: (اسم مبالغۀ، خبر)

أّي عبارة ال توجد فیها اسم التفضیل؟  37

إذا ملک األراذل هلک األفاضل.   تنصُحنا اآلیۀ اُألولی: ال تعیبوا اآلَخرین.  

یخّیر اهللا اإلنسان بین الخیر و الشّر.   هم.   الغیبۀ أهمُّ أسباب قطع التواصل و شرُّ

عیِّن جوابًا ال یوجد فیه أسماء المکان:  38

الُمصاب - الِمشکاة - المالعب   الطاِئر - الُمنَتج - البیوت   المطارات - الِمفتاح - الصفوف   الموازین - المواعد - المقادیر  
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عّین «ًما» لیس من أدوات الشرط:  39

ما فعلت من الّسیئات رأیَت نتیجتها!   ما تعمل حین یسّلم الّناس علیک!   ما تفعلوا من خیر یعلمه اهللا!   ما تعمل الیوم تحصده غداً حتمًا!  

عیِّن ما فیه اسم التفضیل أقّل :  40

ال َتنتظر الّنظرة الُحسنی، اِعملها، سیجیء لک خیٌر منها!   إّن الَخوف من األلم أسوأ من نفس األلم!  

بوا شرَّ ظروف الحیاة غالبًا!   إّن الّذین َینصحونک ألفضل اُالمور ُهم الّذین َجرَّ کوت أثقُل من استغاثتک بأعلی األصوات!   إّن األلم الّذي َیضطّرك إلی السُّ

قُ  بَْینَ  َأَحٍد ِمْنُهمْ  َو نَْحنُ  لَهُ  ُمْسِلُمونَ » تحقّق عدم تفرقه بین پیام آوران الهی، در آن است که: با توّجه به آیۀ شریفۀ: «َال نَُفرِّ  41

محتواي اصلی دعوت پیامبران، یکسان بوده است و همۀ آنان آورندة یک دین بوده اند.

همۀ پیامبران، انسان هاي شایستۀ زمان خود در اخذ پیام خدا بوده اند.

همۀ پیامبران، برخوردار از مقام «عصمت» و الگو و اسوة نیکو براي «انسان» بوده اند.

محتواي اصلی دعوت پیامبران، در هر زمان «پاسخگویی» به نیازهاي فطري انسان بوده است.

خداوند هر مخلوقی را متناسب با .................. که در وجودش قرار داده است .................. می کند.  42

ویژگی هایی- هدایت  عقلش- امتحان  ویژگی هایی- امتحان  عقلش- هدایت 

با توجه به شعر   43
 بر او خلق جهان گشته مسافر   یکی خط است ز اول تا به آخر 
 دلیل و رهنماي کاروانند  در این ره انبیاء چون ساربان اند 

 هم او اّول هم او آخر در این کار  وز ایشان سید ما گشته ساالر 
کدام یک از گزینه ها صحیح می باشد؟

دین واحد و فطرت مشترك همۀ انسان ها و توجه خداوند به این مهم را بیان می کند.

تعیین امام معصوم از طرف خداست و مسئولیت هاي پیامبر به جز ابالغ و دریافت وحی بعد از او، توسط امام انجام می شود.

دین آخریِن پیامبر الهی کامل ترین و شایسته ترین برنامۀ هدایت براي انسان ها در همۀ زمان هاست.

خداوند خود می داند که چه موقع سلسلۀ پیامبران را ختم کند زیرا اوست که دقیقًا می داند که عوامل ختم نبوت فراهم شده است یا نه. 

به ترتیب هریک از مفاهیم «ظهور عالمان و دانشمندان» و «عدم کمبود جامعه از جهت رهبري و هدایت» ثمرة کدام یک از عوامل ختم نبوت است؟  44

توجه به نیازهاي ثابت و متغیر - وجود قوانین تنظیم کننده

توجه به نیاز ثابت و متغیر - وجود امام معصوم پس از پیامبر 

آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ زندگی - وجود قوانین تنظیم کننده

آمادگی جامعۀ بشري براي دریافت برنامۀ زندگی - وجود امام معصوم پس از پیامبر 

نیازهاي اساسی انسان بر آمده از چیست و کدام نیاز انسان ارتباط دقیقی با سایر نیاز ها دارد؟  45

سرمایه هاي ویژه - چگونه زیستن درد و دغدغه متعالی - چرا زیستن سرمایه هاي ویژه - چرا زیستن درد و دغدغه متعالی - چگونه زیستن

اگر انسان بخواهد با بهره مندي از سرمایه هاي خدادادي به هدف خلقت برسد، چه وظیفه اي دارد؟  46

بایدابتدا دربارة راهی که می خواهد انتخاب کند تفکر نماید، پس اگر آن راه را مفید تشخیص دادهمان راه را انتخاب نماید.

آگاهی کاملی از خلقت انسان، جایگاه او در نظام هستی، ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی خود داشته باشد.

بداند پس از مرگ، چه سرنوشتی دارد و دقیقًا چه عاقبتی در انتظار اوست.

بداند کدام هدف است که می تواند با اطمینان خاطر، زندگی اش را صرف آن نماید.

دین واحد الهی نشأت گرفته از چیست و یکی از اصولی که در طول تاریخ سبب ماندگاري تعالیم الهی در میان مردم شد چیست؟  47

وحدت دعوت - استمرار و پیوستگی در دعوت  فطرت انسانی - استمرار و پیوستگی در دعوت 

وحدت دعوت - رشد عقلی دادن به بشریت  فطرت انسانی - رشد عقلی دادن به بشریت 
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طبق آیۀ شریفۀ «قطعًا دین نزد خداوند اسالم است و اهل کتاب در آن راه مخالفت نکرده اند...» خداوند علت اختالف بین پیروان کتب آسمانی را  48
چگونه معرفی می کند؟

قبل از آگاه شدن از حقیقت، به دلیل کفر و سرکشی پس از آگاه شدن از حقیقت، به دلیل کفر و سرکشی

قبل از آگاه شدن از حقیقت، به دلیل رشک و حسد پس از آگاه شدن از حقیقت، به دلیل رشک و حسد

نیازهاي انسان برآمده از چه عاملی است که خداوند به او عطا کرده است؟ «از دست دادن عمر» در حیطۀ کدام نیاز بنیادي انسان است؟  49

سرمایه هاي ویژة انسان- شناخت هدف زندگی  عقل و اختیار انسان- شناخت هدف زندگی 

سرمیه هاي ویژة انسان- درك آیندة خویش  عقل و اختیار انسان- درك آیندة خویش 

کدام یک از موارد زیر ره آور تفکر در آیات قرآن و مطالعۀ تاریخ انبیاي الهی به شمار نمی رود؟  50

هر پیامبري که از سوي خداي متعال مبعوث می شد، پیامبران گذشته را انکار و رد نمی کرد.

پیامبر مبعوث شده پیامبران سابق را تصدیق و خود را ادامه دهندة راه ایشان معرفی می کرد.

پیامبر جدید از مردم می خواست به دستور خداوند از او پیروي کرده و او را یاري اش کنند. 

پیامبر اکرم با معرفی اسالم به عنوان دین مستقل از سایر ادیان، راه دیگر پیامبران را تأیید کرد. 

خداوند جهت «تبیین خسران عظیم براي انسان» به چه چیزي سوگند خورده است و «هماهنگ بودن پاسخ به نیازهاي برتر»، مربوط به کدام ویژگی  51
الزم در پاسخ هاي آن است؟

نفس – همه  جانبه بودن عصر – همه جانبه بودن نفس – درست و قابل اعتماد بودن عصر – درست و قابل اعتماد بودن

سبب مشاهدة برنامه هاي متفاوت و گاه متعارض از جانب مکاتب بشري در طول تاریخ کدام نیاز انسان است؟  52

نیاز به درك آیندة خویش نیاز دائمی به برنامۀ سعادت نحوة زندگی پس از مرگ براي چه زیستن

تنها راه آرام یابی انسان از دغدغه هاي متعالی اش کدام است و آگاهی از زاد و توشۀ سفر به جهان دیگر در کدام بیت مؤکد واقع شده است؟  53

حرکت در مسیر پاسخ به سؤال هاي اساسی – روزها فکر من این است و همه شب سخنم / که چرا غافل از احوال دل خویشتنم

حرکت در مسیر پاسخ به سؤال هاي اساسی – از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود / به کجا می روم آخر ننمایی وطنم

وصول به پاسخ  نیازهاي بنیادین – روزها فکر من این است و همه شب سخنم / که چرا غافل از احوال دل خویشتنم

وصول به پاسخ نیازهاي بنیادین – از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود / به کجا می روم آخر ننمایی وطنم

می  دانیم که خداوند برنامۀ هدایت انسان را از طریق پیامبران می فرستد تا انسان در آن تفکر کند و در زندگی به کار بندد، این مفهوم پس از فهم  54
چه موضوعی ایجاد می شود؟

هدایت خداوند از مسیر دو ویژگی  خاص انسان هاست. خداوند هیچ نیازي را در انسان بدون پاسخ قرار نداده است.

شناخت ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی انسان پیچیده است. انسان ها با کسب معرفت راه صحیح زندگی را می  یابند.

آمدن پیامبر جدید و آوردن کتاب جدید نشانگر چیست و تمثیل نسبت انبیا با یکدیگر مانند کدام است؟  55

بخشی از تعلیمات پیامبر قبلی، اکنون نمی تواند پاسخگوي نیازهاي مردم باشد. – فروشندگان کاال

بخشی از تعلیمات پیامبر قبلی، اکنون نمی تواند پاسخگوي نیازهاي مردم باشد. – معلمان مدرسه

پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر ایمان نیاورده و سرپیچی کرده اند. –  فروشندگان کاال

پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر ایمان نیاورده و سرپیچی کرده اند. –  معلمان مدرسه

کدام نیازهاي برتر را می توان به ترتیب پاسخی براي سؤال هاي «چگونه زیستن»، «چرا زیستن» و «خوشبختی انسان در آخرت در گرو انجام چه  56
کارهایی است»، یافت؟

شناخت هدف زندگی – کشف راه  درست زندگی – درك آیندة خویش کشف راه درست زندگی – شناخت هدف زندگی – درك آیندة خویش

شناخت هدف زندگی – درك آیندة خویش – کشف راه درست زندگی کشف راه درست زندگی – درك آیندة خویش – شناخت هدف زندگی

سؤاالت «چرا زیستن» و «چگونه زیستن» به ترتیب با کدام یک از نیازهاي برتر انسان ارتباط دارد؟  57

شناخت هدف زندگی - کشف راه درست زندگی  شناخت هدف زندگی - درك آیندة خویش 

کشف راه درست زندگی - شناخت هدف زندگی درك آیندة خویش - کشف راه درست زندگی
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آمدن پیامبر جدید و آوردن کتاب جدید نشانگر چه موضوعی می باشد و کدام یک از نیازهاي برتر انسان از آن رو دغدغه اي جدي محسوب  58
می شود که انسان یکبار به دنیا می آید و یکبار زندگی در دنیا را تجربه می کند؟

این که بخشی از تعلیمات پیامبر قبلی، اکنون نمی تواند پاسخگوي نیازهاي مردم باشد - کشف راه درست زندگی 

این که بخشی از تعلیمات پیامبر قبلی، اشتباه بوده است - کشف راه درست زندگی 

این که بخشی از تعلیمات پیامبر قبلی، اشتباه بوده است - درك آیندة خویش 

این که بخشی از تعلیمات پیامبر قبلی، اکنون نمی تواند پاسخگوي نیازهاي مردم باشد - درك آیندة خویش 

طبق روایت نبوي «إنّا َمعاِشَر األنبیاِء...» فرمان مطاع از ناحیۀ حق تعالی خطاب به رسوالن الهی، ناظر به کدام امر است؟  59

دعوت به خداي یگانه با گفتار نرم و آرامش بخش  ارتقاي سطح علمی و فرهنگی مردم و رشد عقلی ایشان 

تالش براي نجات انسان ها از بیراهه هاي نفس و دعوت به سوي سعادت ابدي  بیان معارف و تعالیم الهی درخور درك و فهم مردم 

خواستۀ خداوند متعال در دین اسالم، که همان آیین حضرت ابراهیم (ع) بوده، از اهل ایمان کدام است؟  60

با بهره گیري از قدرت تفکر به عنوان یک سرمایۀ فطري به ایمان قلبی دست یابند. 

به سبب ویژگی هاي فطري مشترك به کمال مشترکی که در مخلوقات جهان است، برسند. 

بدون در نظر گرفتن تفاوت ها در دستورات فرعی پیامبران به دنبال کسب فضایل اخالقی باشند. 

با بهره مندي از محتواي یکسان دعوت همۀ پیامبران در عرصۀ عمل براي انجام احکام آنان تالش کنند. 

61  As the speakers of endangered languages grow old and die, their languages will  ..................  , too.

disappear disable grow develop

62  If you want to improve your English or any other foreign languages, you should  ..................  some
of these helpful hints I have written on the board.

forget consider mention escape

63  Using sign language made  ..................  between deaf and hearing people possible in the meeting.

communication collection donation explanation

64  The patient died last night,  ..................  the fact that doctors did their best to save him.

therefore however despite besides

65  Be sure to carefully  ..................   the switches so that you don't confuse them.

relate label  retire  share

66  Which word is different from the other ones?

Belgian Syria Turkish German

67  Choose the word that is different.

melon coffee juice milk

68  I've told you  ..................  times not to do that and now, there’s nothing we can do.

thousand thousands a thousand a thousnads

69  ‘Have you ever been to Manchester?’        ‘Yes,  ..................  .’

a little times a few times some time much time

70  Which of the following sentences is grammatically correct?

She is going to the TV turn on. We can learn easily new languages.

We usually visit our grandmother on Fridays. My brother can speak fluently French.
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71  Which of the following sentences is grammatically wrong?

The baby laughed very loudly. Shayan is always kind to his sister.

Would you like some salad with your meal? There are in our classroom a lot of windows.

72  This magazine article gives some  ..................  advice on what to look for when shopping for a used
car.

imaginative physical useful mental

73  
A: How many .................. do you see in the room?

man women person girl

74  It was .................. to carry out that research, because the tools we had couldn't meet our needs.

probable absolute impossible actual

75  A: She is the one who wrote a book about children's games. .................. ? 
B: Yes, that's true.

What about these? How cool! How strange! Is that right? 

76  There’s a real danger that the region’s forests will .................. completely in the next 50 years.

compare measure disappear prevent

77  Many universities offer free time learning and training programs designed to ……………… the
needs of business.

take meet vary exist

78  I got so depressed when my son never called, and I started .................. all sorts of things.

watching imagining speaking varying

79  From 1 July 2007, the second stage will require learner drivers to .................. at least 120 hours
driving experience.

give gain collect imagine

80  This coffee is about half the price of that one and yet you really can’t tell the .................. .

difference region percent means

هدف نهایی همۀ علوم تجربی  .................. و .................. است.  81

پیش بینی - کنترل  توصیف - تبیین  کنترل - توصیف  پیش بینی - تبیین 

پیچیدگی پژوهش هاي مربوط به انسان، رعایت مسائل اخالقی، تأثیر ارزش ها در نگاه و تغییر پدیده هاي انسانی،کدام یک از مفاهیم علم  82
روان شناسی را با محدودیت هایی مواجه می سازد؟

فرضیه سازي تعریف روان شناسی توصیف و تبیین روش علمی  

کدام گزینه رابطۀ علت و معلولی را نشان می دهد؟  83

اندازة پا به اندازة قد فرد بستگی دارد.  بین قد و وزن افراد رابطه وجود دارد. 

روش تدریس فعال به یادگیري بیشتر دانش آموزان کمک می کند. از روي نمرة ریاضی می توان نمرة فیزیک را پیش بینی کرد. 

محققی به دنبال بررسی «تأثیر نوع ورزش بر میزان مشارکت جمعی دانش آموزان» است. این محقق قصد دارد مشارکت جمعی را به صورت دقیق  84
اندازه گیري کند. موفقیت وي به چه چیزي بستگی دارد؟

نظام دار کردن روش مورد استفاده  استفاده از روش علمی  تعریف عملیاتی متغیر  شروع با طرح مسئله 

«استفاده از بازیگران مشهور و تیتراژ مناسب» و «استفاده از فیلم نامۀ قوي» به ترتیب به منظور تاثیرگذاري بر مخاطبانی است که با پردازش  85
.................. و  .................. به انتخاب فیلم می پردازند.

مفهومی – ادراکی  مفهومی – مفهومی ادراکی – ادراکی ادراکی – مفهومی
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کدام عبارت بیانگر مفهوم «تفکر» است؟  86

فرایند انتخاب محرك ها نگهداري اطالعات در حافظه  بازنمایی اطالعات موجود در حافظه  فرایند تعبیر و تفسیر اطالعات 

هر کدام از عبارات زیر به ترتیب، متناسب با موارد مذکور در کدام گزینه اند؟   87
- وجه تمایز مواجهۀ دانشمندان و افراد عادي با پدیده ها 

- علت محدودیت روش علمی در روان شناسی 
- اولین مرحلۀ شناخت پایه

قاعده مندي - مسائل اخالقی - احساس  ابهام زدایی - پیچیدگی موضوع - توجه 

قاعده مندي - پیچیدگی موضوع - توجه  منظم بودن - مسائل اخالقی - احساس 

با توجه به چگونگی شکل گیري سطوح مختلف شناخت کدام یک به ترتیب جزء «شناخت پایه» هست و کدام یک جزء «شناخت عالی» نیست؟  88

ادراك - توجه  تفکر - حافظه  ادراك - قضاوت  تفکر - استدالل 

از منظر تعریف علم روان شناسی، کدام یک از موارد زیر به مفهوم متفاوتی نسبت به سایر گزینه ها اشاره دارد؟  89

محمد براي دوستش دست تکان می دهد.  مهسا دوستش را آن طرف خیابان می بیند. 

امیر به خاطر رفتار نامناسب دوستش به او اعتراض می کند.  مریم در خیابان با دوستش مشغول دوچرخه بازي است. 

هدفمندي مربوط به کدام یک از ویژگی هاي کاربردي ترین تعریف روش علمی است؟  90

فرآیندي بودن   داشتن موقعیت نامعین نظام دار بودن در جست وجو بودن 

استفاده از کدام یک از روش هاي جمع آوري اطالعات و همچنین چگونگی اجرا و تفسیر آن، باید همراه با سایر روش ها باشد؟  91

آزمون ها مشاهده مصاحبه   پرسش نامه

هریک از موارد زیر به کدام یک از مراحل علم اشاره دارند؟   92
الف) آغازگر پژوهش دانشمندان 

ب) مجموعه اي منسجم از قوانین علمی 
ج) تأیید آن پس از مشاهدات تجربی 

فرضیه - اصول علمی - نظریه فرضیه - نظریه - قوانین علمی طرح مسئله - فرضیه - اصول علمی طرح مسئله - نظریه - فرضیه

کدام گزینه در مورد ویژگی هاي علمی در روان شناسی نادرست است؟  93

هر چه یک متغیر دقیق تر تعریف شود، عمل اندازه گیري آن دقیق تر صورت می گیرد.

همۀ علوم به یک میزان داراي یافته هاي تکرارپذیر می باشند. 

نتایج به دست آمده از روش علمی نباید شخصی باشد. 

تعریف عملیاتی باید به گونه اي باشد که همۀ افراد با مطالعۀ تعریف متغیر، برداشت یکسانی از آن داشته باشند.

کدام گزینه صحیح می باشد؟  94

در تعریف روش علمی، دانشمندان با طرح مسئله موقعیت ناشناخته را روشن می کنند.

همۀ علوم به یک میزان داراي یافته هاي تکرارپذیر می باشند.

در جست و جوي چیزي بودن باعث می شود تا روش علمی هدفمند باشد. 

روان شناسی، علم مطالعۀ رفتار انسان و فرایندهاي ذهنی او می باشد. 

کدام گزینه در رابطه با روش علمی نادرست می باشد؟  95

جریان رسیدن به هدف را فرایند گویند. 

مهم ترین تفاوت دانشمند با انسان عادي در مواجهه با مسئله، منظم و قاعده مند بودن آن است. 

تکرارپذیري موجب سهولت اندازه گیري متغیر می شود.

دانشمندان تنها به نتایج به دست آمده از روش علمی، اعتماد دارند و غالبًا منابع دیگر را نامعتبر می دانند.
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نشانه هاي هجایی و وزن کدام مصراع به شکل زیر است؟       96

به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن کس نیست که افتادة آن زلف دو تا نیست

دوش از مسجد سوي میخانه آمد پیر ما دل می رود ز دستم صاحبدالن خدا را

− − U − /U–UU/ − −U − /U–UU

کدام گزینه نشان دهندة نشانه هاي هجایی بیت زیر است؟      97
همی برنگیري نکو محضري را  تو با هوش و راي از نکو محضران چون 

 

− − U/ − −U/ − −U/ − −U− − U − / − −U/ − U − −/U − −U

−U − / − U − / − U − / − U−− − −U/ − − − U/ − − − U

کدام اثر، نمونۀ ارزشمندي از حماسه اي عرفانی است که قهرمانش، انسان پاك  نهاد و خداجویی است که به نبرد با هواي نفس می پردازد؟  98

دیوان شمس گلستان سعدي مثنوي معنوي بوستان سعدي

کدام گزینه، اثر منظوم یا منثور عبدالّرحمان جامی نیست؟  99

بهارستان جمشید و خورشید  نفحات االنس تحفۀ االحرار

دو جریان شعري .................. و .................. از «سبک خراسانی» فاصله گرفته بودند و کم کم جریان سبکِی ادبیّات به سویی گرایش می یابد که  100
آن را «سبک عراقی» می نامند.

ترکستانی، سامانی آذربایجانی، بینابین بینابین، ترکستانی سامانی، آذربایجانی

سبک عراقی از اوایل قرن .................. هجري تا اوایل قرن .................. هجري سبک غالِب ادب فارسی محسوب می شد.  101

هشتم - یازدهم هفتم - دهم ششم - نهم چهارم - ششم

کدام یک از گویندگان زیر، معاصر با دیگران نبود؟  102

شاه نعمت اهللا ولی عبدالرحمن جامی  دولتشاه سمرقندي  حافظ شیرازي

در شعر ابن یمین چه مضامینی ستایش شده و مورد تأکید قرار گرفته است؟  103

قناعت، بی اعتباري دنیا عشق و عرفان پرهیزگاري و زهد مسائل سیاسی و اجتماعی

عبارت «از شاعران نام آور قرن هفتم و صاحب غزل هاي عرفانی زیباست. «عّشاق نامه» از سروده هاي اوست.» دربارة کدام شاعر صدق می کند؟ و  104
نام اثر دیگرش چیست؟

خواجوي کرمانی - مثنوي هایی به تقلید از نظامی  ابن یمین - قطعات اخالقی 

فخرالّدین عراقی - لمعات  مولوي - مثنوي معنوي 

وي در زمان وزارت و اقتدار خود، مجموعۀ علمی ـ فرهنگی ربع رشیدي را در  .................. بنا کرده بود.  105

نجم الدین کبري - خراسان  امیر علیشیري نوایی - خراسان  عالءالّدین عطاملک جوینی - تبریز  خواجه رشیدالّدین فضل اهللا - تبریز 

جامی در کدام اثر خود به بیان حقایق عرفانی و ذکر عارفان پرداخته است؟  106

تحفۀ االحرار سلسلۀ الذهب نفحات االنس سبحۀ االبرار

کدام گزینه نشان دهندة مرز پایه هاي آوایی است؟  107

تفکیک پایه ها پی در پی آمدن پایه ها درنگ پایان هر پایه  نظم در تکرار پایه ها 

تعداد پایه هاي آوایی همۀ مصراع ها با هم یکسان است به جز گزینۀ ..................  108

اي رِخ خوِب تو همچون ماه و از وي خوبتر کی طمع در گردش گیتی دون پرور کنم

اي دل اندر بنِد زلفش از پریشانی منال  هم ز فرِّ شمس باشد این سبب  
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مرز و پایه هاي آوایی مشّخص شده در کدام مصراع نادرست است؟  109

که شیري برآمد شغالی به چنگ: ِك شی ري بر / آ مد ُش غا / لی ِب چنگ

یکی برزیگري ناالن در این دشت: / ِي کی بَر زي / َگ ري نا الن َد رین دشت /

وز پشیمانی تو جانم سوختی: / وز َپ شی ما / نی ُت جا نَم / سو خ تی /

وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود: / وان ِدل ِك با / ُخد دا ش َتم / با ِدل ِس تا / نم می َرود /

هر عبارت زیر معّرف یک شخصیت ادبی است. کدام گزینه این اشخاص را به درستی معرفی کرده است؟   110
الف) وي یک کتابش را به تقلید از گلستان و یک کتابش را به  شیوة تذکرة االولیا نوشته است. 

ب) شاعر قرن نهمی که در تصوف و طریقت مقامی بلند داشت و دیوان شعرش مضامین عرفانی دارد. 
ج) مثنوي هایی که به پیروي از نظامی سرود، نشان دهندة استادي او در شاعري است. 

د) شاعر عصر سربه داران که قدرت شاعري خود را در قطعات اخالقی آشکار کرده است.

جامی - دولتشاه سمرقندي - خواجوي کرمانی - عبید زاکانی  جامی - شاه نعمت اهللا - خواجوي کرمانی - ابن یمین 

خواجوي کرمانی - نعمت اهللا ولی - جامی - ابن یمین  سلمان ساوجی - حمداهللا مستوفی - عبید زاکانی - خواجوي کرمانی 

در کدام گزینه یکی از آثار، مربوط به قرن هشتم نیست؟  111

رسالۀ دلگشا، صد پند  موش و گربه، المعجم فی معاییر االشعار العجم 

اخالق االشراف، جمشید و خورشید تاریخ گزیده، دیوان حافظ

کدام گزینه، با توجه به اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی قرن نهم صحیح نیست؟  112

در قرن نهم ادبیات فارسی رونقی تازه گرفت.  بازماندگان تیمور، اصًال تحت تأثیر فرهنگ ایرانی قرار نگرفتند. 

ادبیات قرن نهم عمدتًا تقلیدي و فاقد نوآوري بود.  در قرن نهم کسانی مثل جامی و دولتشاه سمرقندي، کتاب هاي ارزشمندي نوشتند. 

کدام گزینه دربارة نویسندة کتاب «مرصادالعباد» نادرست است؟  113

از منشیان و نویسندگان تواناي قرن هفتم است.   از عارفان وارستۀ قرن هفتم است.  

موضوع کتابش بیان سلوك دین و تربیت نفس انسانی است.   خاندان او از افراد بانفوذ حکومت مغوالن بودند.  

همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  ..................  در مورد تاریخ ادبیات قرن هشتم درست است.  114

قصاید سلمان ساوجی در سبک عراقی است.  

در منظومۀ موش و گربه ناهنجاري هاي اجتماعی را به شیوة طنز و تمثیل بیان کرده است. 

حمداهللا مستوفی از شاعران داستان سراي قرن هشتم است.  

مثنوي جمشید و خورشید به شیوة داستان هاي نظامی سروده شده است.  

از دیدگاه تاریخ ادبیات همۀ موارد کامًال درست است، به جز:  115

بازماندگان تیمور کم و بیش از فرهنگ ایرانی تاثیر پذیرفتند و ادبیات رونقی تازه گرفت و تاریخ نویسی نیز ادامه یافت. 

جامی در کتاب نفحات االنس خود به شیوة تحفۀاالحرار نظامی به بیان حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان پرداخته است. 

بایسنقر میرزا هنرمند و هنردوست بود و در زمان او هنرمندان، قرآن کریم و شاهنامۀ فردوسی را به خط خوش نگاشتند. 

پس از مرگ تیمور، شاهرخ با عالقه اي که به هنر و فرهنگ اسالمی پیدا کرده بود، از هنرمندان خوش نویس، نقاش و شاعر حمایت نمود. 

«پیشرفت در زمینۀ اقتصاد صنعتی» ، «استفاده از مجریان بومی و داخلی کشورهاي مستعمره» ، «استفاده از نهادها و ساختارهاي اقتصادي و  116
سیاسی بین المللی» و «استفاده از کودتاي نظامی» به ترتیب بیانگر چیست؟

نحوة شکل گیري استعمار ـ ویژگی استعمار فرانو ـ روش استعمار فرانو ـ شباهت استعمار و استعمار نو

نتیجۀ استعمار نو ـ روش استعمار ـ سیاست استعمار فرانو ـ تفاوت استعمار و استعمار نو

موفقیت استعمار نو ـ شیوة استعمار نو ـ شیوة استعمار نو ـ شباهت استعمار و استعمار نو

موفقیت استعمار ـ سیاست استعمار نو ـ عملکرد استعمار نو ـ تفاوت استعمار نو و فرانو
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به ترتیب کدام یک نظر کسانی است که جهان فرهنگی را مهم تر از جهان ذهنی و جهان تکوینی می دانند و کدام یک دیدگاه گروهی است که  117
جهان را به جهان طبیعت محدود می کنند؟

بین علوم طبیعی، انسانی و اجتماعی تفاوت واقعی وجود ندارد - ذهن افراد و فرهنگ جامعه هویتی طبیعی و مادي دارند.

علوم مربوط به ذهن افراد و فرهنگ جامعه نظیر علوم طبیعی است - جهان ذهنی و فردي افراد را تابع فرهنگ جامعه می دانند.

جهان ذهنی و فردي افراد تابع فرهنگ جامعه است - ذهن افراد و فرهنگ جامعه هویتی طبیعی و مادي دارند و علوم مربوط به آن ها نظیر علوم طبیعی است.

ذهن افراد و فرهنگ جامعه هویتی طبیعی دارند - جهان عینی و طبیعی را مادة خامی می دانند که در معرض برداشت ها و تصرفات مختلف فرهنگی و اجتماعی انسان ها قرار
می گیرد.

کدام گزینه به درستی به یکی از پرسش هاي معرفت شناسی اشاره کرده است؟  118

آیا تنها راه شناخت و دسترسی به واقعیت، حس و تجربه است؟  آیا معرفت ما به مفهوم انسان و انسانیت، تنها باید مادي باشد؟ 

آیا شناخت و فهم ما به جهان هستی تنها مادي است؟  آیا معرفت ما به مختار و فعال بودن انسان درست است؟ 

کدام گزینه با عبارت زیر  ارتباطی ندارد؟   119
« دانسته ها، تجربه ها و خلقیات ویژة ما که افراد دیگر با ما در آنها شریک نیستند»

بخش فردي جهان انسانی  جهان ذهنی  جهان انسانی   جهان فرهنگی 

کدام گزینه شیوة زندگی اجتماعی انسان ها را شکل می دهد؟  120

ابعاد مختلف هویت افراد جامعه تجربه ها و اخالق افراد جامعه  فرهنگ جهان ذهنی 

کدام گزینه به درستی به یکی از خصوصیات جهان تکوینی اشاره کرده است؟  121

جهان انسانی بخشی از این جهان است.  محصول زندگی انسان است. 

مستقل از خواست و ارادة انسان است.  ذیل جهان انسانی معنا می شود. 

به ترتیب عبارات زیر اشاره دارد به  ..................    122
«شیوة زندگی اجتماعی» - «نام دیگر جهان ذهنی» - «ابعاد اخالقی، ذهنی و روانی انسان» مربوط به بخش  ..................

فرهنگ - فردي - جهان اجتماعی  هویت - فرهنگی - جهان اجتماعی  هویت - اجتماعی - جهان ذهنی  فرهنگ - فردي - جهان ذهنی 

جهان انسانی محصول  .................. است و  .................. مربوط به این جهان است.  123

زندگی اجتماعی - هر چیزي که با اندیشه و عمل انسان پدید آید. زندگی انسان - هر چیزي که با اندیشه و عمل انسان پدید آید. 

زندگی انسان - هر چیزي که با زندگی اجتماعی انسان ارتباط داشته باشد. زندگی اجتماعی - هر چیزي که با زندگی اجتماعی انسان ارتباط داشته باشد. 

از دیدگاه فارابی مدینۀ فاسقه جامعه ایی است که  ..................  124

ارزش  ها و عقاید آن حق است و هنجار و رفتارهاي آن موافق و همسو با حق است.

ارزش ها و عقاید آن حق است و هنجارها و رفتارهاي آن موافق و همسو با حق نیست.

ارزش ها و عقاید آن ناحق است و هنجار ها و رفتارهاي آن موافق و همسو با حق نیست.

ارزش ها و عقاید آن ناحق است و هنجار ها و رفتارهاي آن موافق و همسو با حق است.

عبارات زیر اشاره دارد به ..................    125
«زمینۀ گسترش و تحقق عقاید و ارزش هاي جهانی مشمول را فراهم می کند» - «مانع قطبی شدن و استعمار می شود.»

عدالت – تعهد و مسئولیت تعهد و مسئولیت – عدالت آزادي – تعهد و مسئولیت تعهد و مسئولیت – آزادي

در چه صورتی قوم شکست خورده می تواند گروه مهاجم را در فرهنگ خود هضم نماید و آن ها را به خدمت بگیرد؟  126

اگر هویت فرهنگی خود را حفظ کند.  اگر فرهنگ غنی و قوي داشته باشد. 

با ضعیف شدن تدریجی قدرت نظامی مهاجم  اگر هویت اجتماعی خود را حفظ کند. 
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به ترتیب عملکرد مجریان و استعمارگران در «استعمارقدیم، استعمار نو، استعمار فرانو» به چه صورت می باشد؟  127

آشکار، پنهان - پنهان، آشکار - پنهان، پنهان آشکار، آشکار - آشکار، پنهان - پنهان، پنهان 

پنهان، آشکار - پنهان، پنهان - آشکار، آشکار  آشکار، پنهان - پنهان، پنهان - آشکار، آشکار 

استعمار از قرن .................. توسط اروپاییان آغاز شد و در قرن .................. به اوج رسید.  128

 -  -  -  - 1619151916181620

به ترتیب براي رهایی انسان از قید و بندهایی که مانع رسیدن او به کمال و حقوق انسانی اش می شود و زمینۀ ظلم را بر او فراهم می کند. باید از  129
ارزش  ..................  بهره گرفته و فرهنگ جهانی باید روحیۀ  .................. را در انسان ها ایجاد کند تا زمینۀ گسترش و تحقق عقاید و ارزش هاي جهان

شمول را فراهم آورد.

حقیقت - معنویت  آزادي - تعهد و مسئولیت آزادي - عدالت  عدالت - تعهد و مسئولیت 

کدام گزینه به ترتیب تمایز «استعمار نو با استعمار فرانو» و «استعمار نو با استعمار قدیم» را به درستی بیان می کند؟  130

در استعمار فرانو، کنترل بازار و سیاست کشورهاي دیگر را در اختیار می گیرد. - در استعمار نو جهان غرب هویت فرهنگی دیگر کشورها را هدف قرار می دهد.

در استعمار فرانو استعمارگران پنهان و مجریان آشکار هستند. - در استعمار قدیم از کودتاي نظامی استفاده می شود.

در استعمار فرانو، استعمارگران بیش از ابزارهاي نظامی، سیاسی و اقتصادي از ابزارهاي فرهنگی و علمی استفاده می کنند. - در استعمار نو استعمارگران پنهان و مجریان
آشکارند. 

در استعمار فرانو استعمارگران آشکار و مجریان پنهان هستند. - در استعمار نو از رسانه ها و فناوري اطالعات استفاده می شود.

به ترتیب، درستی یا نادرستی هر یک از عبارت هاي زیر در کدام گزینه، به طور صحیح آمده است؟   131
- در امپریالیسم سیاسی، مقاومت فرهنگی منطقه اي که تحت تصرف اقتصادي یا نظامی جامعه اي دیگر قرار گرفته است، از بین می رود. 

- در استعمار فرانو، استعمارگران پنهان و مجریان آشکارند. 
- جهان غرب در استعمار نو، هویت فرهنگی دیگر کشورها را هدف قرار می دهد.

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

کدام مورد به   ترتیب در خصوص «جهان انسانی» درست و در خصوص «جهان تکوینی» نادرست است؟  132

جهان انسانی به دو بخش فردي و اجتماعی تقسیم می شود - متفکران مسلمان، جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود نمی دانند.

بخش اجتماعی جهان انسانی، زندگی اجتماعی انسا نها را در برمی گیرد.- از نظر متفکران مسلمان جهان طبیعت بخشی از جهان فرهنگی است. 

جهان اجتماعی به دو بخش فردي و انسانی تقسیم می شود - متفکران مسلمان جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود نمی دانند.

بخش فردي جهان انسانی را جهان فرهنگی می نامند - متفکران مسلمان جهان تکوینی را به جهان طبیعت محدود نمی دانند.

کدام یک از گزینه هاي زیر در رابطه با «ویژگی هاي رویکرد جبرگرا» صحیح نمی باشد؟  133

زمینۀ نفوذ سلطه گران را فراهم می آورند و می توانند روحیۀ تعهد را ایجاد کنند. 

منکر نقش انسان ها در تعیین سرنوشت خود می باشند و انسان نمی تواند آینده اش را بر اساس اراده و عمل بسازد.

قدرت مقاومت را از آدمیان می گیرند و انسان را محکوم به سرنوشتی مختوم است.

آدمیان را به موجوداتی فعال تبدیل می کنند که زمینۀ نفوذ به عقاید دیگران را خواهند داشت. 

کدام گزینه وضعیت عبارات زیر را از حیث صحیح یا غلط بودن به درستی بیان می کند؟   134
ـ بین علوم طبیعی و علوم انسانی تفاوتی قائل نیستند. (دیدگاه اول) 

ـ جهان ذهنی و فردي افراد تابع فرهنگ آنهاست. (دیدگاه سوم) 
ـ جهان فرهنگی، جهان ذهنی و جهان تکوینی در تعامل با یکدیگر هستند. (دیدگاه سوم) 

ـ جهان تکوینی ماده خاصی است که فرهنگ ها در آن دخل و تصرف می کنند. (دیدگاه دوم)

غ ـ ص ـ ص ـ غ ص ـ غ ـ ص ـ ص ص ـ غ ـ غ ـ ص غ ـ ص ـ غ ـ ص

فرهنگ جهانی باید روحیۀ .................. را در انسان ها ایجاد کند تا زمینۀ گسترش و تحقیق عقاید و ارزش هاي جهان مشمول را فراهم آورد.  135

تعهد و مسئولیت  عقالنیت عدالت آزادي
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کدام سؤال به حوزه مسائل معرفت شناسی مربوط می شود؟  136

آیا یادآوري خاطرات خوشایند، بر همه انسان ها تأثیر یکسان دارد؟

اگر حافظه جایی در مغز داشته باشد، خاطره یک کوه را چگونه می توان جاي داد؟

آیا فعالیت هاي مغز در زمان مرور خاطرات خوش و خاطرات رنج آور، یکسان است؟

زمانی که انسان محبت نسبت به کسی را در خود احساس می کند، آیا در مغز او نیز اتفاقی می افتد؟

کدام گزینه در مورد مالصدرا نادرست است؟  137

از نظر او مردم به دو دستۀ سائر و رونده تقسیم می شوند. فیلسوف بزرگ و نامی قرن دهم و یازدهم هجري قمري است.

از نظر او سائر به شنیده ها بسنده نمی کند. از نظر او رونده اهل حرکت و پویایی است.

بیت زیر منطبق با دیدگاه کدامیک از فالسفه است؟  138
 هیچ نه معلوم شد، آه، که من کیستم» «ساحل افتاده گفت گرچه بسی زیستم

فارابی مالصدرا اقبال ابن سینا

شاخه ها و ریشۀ فلسفه به ترتیب استعاره از چه هستند؟  139

فلسفۀ اولی - فلسفۀ مضاف فلسفۀ مضاف – فلسفۀ اولی   علوم دیگر - فلسفۀ اولی فلسفۀ اولی - علوم دیگر  

کدام یک از پرسش هاي زیر مربوط به فلسفۀ اولی است؟  140

چرا هنرمند یک اثر هنري خلق می کند؟ چه کسی حق دارد براي مردم قانون وضع کند؟

چرا مورخ به ثبت وقایع تاریخی می پردازد؟ جهان رو به سوي پیشرفت دارد یا زوال؟  

کدام یک از گزینه هاي زیر به ما بعد الطبیعه اشاره دارد؟  141

فلسفۀ اولی فلسفۀ مضاف ماوراء الطبیعه ترنس فیزیک

کدام گزاره درست نیست؟  142

فلسفه در مقابل علوم دیگر استقالل ذاتی ندارد. ما بعد الطبیعه همان فلسفۀ اولی است.

فلسفه در رابطه با علوم دیگر همواره به بنیادي ترین مسائل آن ها  می پردازد.   فلسفه با علوم دیگر ارتباط دارد.

یک دانشجوي رشتۀ پزشکی دانشگاه تهران می گوید:«من فلسفه را بسیار دوست دارم.»مقصود او از فلسفه کدام یک از گزینه هاي زیر است؟  143

متافیزیک ماوراء الطبیعه فلسفۀ علم پزشکی فلسفۀ مضاف به معناي عام

فلسفه اولی به چه موضوعی می پردازد؟  144

 به ویژگی هاي مشترك کّمی موجودات   به ویژگی هاي کیفی موجودات  

به اصل وجود  به فلسفۀ علوم مختلف  

145  .................. نام دیگر دانش فلسفه است که این نام برگرفته از نام بخشی از کتاب .................. است.

مابعدالطبیعه – ارسطو مابعدالطبیعه – سقراط ماوراءالطبیعه – سقراط ماوراءالطبیعه – ارسطو

کدام عبارت درست است؟ (با تغییر)  146

همۀ اشیا در چیستی یا ماهیت با یکدیگر مشترك اند. بررسی مصادیق رابطۀ علیّت بر عهدة علوم است. 

بررسی مبانی فلسفی علوم مختلف برعهدة فلسفۀ اولی است. فلسفۀ اولی کوشش است براي تبیین عقالنی پدیده ها

انسان از زمانی که به صورت جدي به پرسش هاي فلسفی می پردازد و به دنبال یافتن پاسخ آن ها می رود، وارد حیطه .................. شده است.  147

روش هاي فلسفی تفکر فلسفی موضوعات فلسفی دانش فلسفه
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کدام گزینه دربارة دیدگاهی که همزمان به اصالت فرد و جامعه باور دارد، درست نیست؟  148

افراد تحت تاثیر عوامل اجتماعی هستند، اما قدرت اختیار و تصمیم گیري خود را از دست نمی دهند.

افراد تابعی از ویژگی ها و ساختارهاي جامعه هستند.

افراد توانایی تغییر جامعه را ندارند.

با گرد هم آمدن افراد و زندگی طوالنی آنان با یکدیگر، روح جمعی در جامعه شکل می گیرد.

کدام عبارت درست است؟  149

برخی از مسائل فلسفه با روش تجربی قابل بررسی است، اما روش کلی فلسفه، روش عقلی است. 

فلسفه مانند همۀ دانش هاي دیگر قانونمند است و با استفاده از روشی خاص، مسائل خود را بررسی می کند.

تفکر فلسفی خاص فیلسوفان نیست، بلکه از همان آغازین روزهاي حیات هر انسانی خود را نشان می دهد.

همۀ انسان ها به شرط دقت در افکار، تصمیمات و اعمال روزمرة خود، دچار نوعی حیرت فلسفی می شوند. 

کدام گزینه در ارتباط با سوال هایی نظیر «آزادي چیست واز برابري چه منظوري داریم؟» صحیح نیست؟  150

علت ظهور فلسفه، تالش بشر براي پاسخ قانونمند به این سوال ها بوده است.  

در دورة کمال حیات فکري انسان، تالش براي پاسخ صحیح  به این سواالت آغاز شد.

بررسی قانونمند این قبیل سؤال ها بر عهدة دانش فلسفه قرار دارد.

رسیدن تصمیم گیري هاي انسان به سرانجام روشن،معلول پاسخ درست به این سواالت است.

کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل نمی کند؟   151
فلسفه از جهت موضوع .........

پاسخ گوي عمیق ترین دغدغه هاي بشري است. به بررسی قواعد خاص موجودات و اشیا می پردازد.

داراي تفاوت بنیادین با سایر دانش ها است. شباهتی به علم ریاضی و شیمی ندارد.

ظهور فلسفه معلول چیست و کدام معناي واژة فلسفه مقدم بر سایر معانی آن است؟  152

مشغول بودن به امور عادي زندگی و تفکر در آنها ـ دوستداري دانایی تالش بشر براي پاسخ قانونمند به سواالت بنیادي ـ دوستداري دانایی

مشغول بودن به امور عادي زندگی و تفکر در آنها ـ مطلق دانش تالش بشر براي پاسخ قانونمند به سواالت بنیادي ـ مطلق دانش

بررسی کدام سوال در حوزة فلسفه است؟  153

آیا می توان در مورد افرد مقررات تشدید مجازات را اعمال کرد؟  چرا حکومت از حق جرم انگاري رفتارهاي افراد جامعه برخوردار است؟ 

مکتب مارکسیسم حکومت بر مردم را حق چه کسانی می داند؟ آیا می توان بین بروز اضطراب در افراد و آسیب هاي مغزي آنان رابطه اي یافت؟ 

معرفت به وجود، فرع بر .................. است و کسی در انسان شناسی فلسفی خود انسان را داراي دو بعد بداند ..................  154

بررسی احکام عام حاکم بر هستی - بعد از آن در وجودشناسی، نیز می پذیرد که وجود داراي دو قسم است. 

امکان شناخت آن - بعد از آن در وجودشناسی، نیز می پذیرد که وجود داراي دو قسم است. 

بررسی احکام عام حاکم بر هستی - قبل از آن در وجودشناسی، پذیرفته بود که وجود داراي دو قسم است. 

امکان شناخت آن - قبل از آن در وجودشناسی، پذیرفته بود که وجود داراي دو قسمت است. 

کلمۀ فلسفه در ابتدا به معناي ........... و در نهایت مرادف با ......... شد و هدف سوفیست  ها از بیان مغالطات ......... نبود.  155

دوستدار دانایی - دانش - پیروزي بر رقیب  دوستدار دانایی - دانشمند - دفاع از حقیقت 

دوستداري دانایی - دانش - بیان واقع  دوستداري دانایی - دانشمند - پیروزي بر رقیب 

منظور از ناحیه بندي چیست؟  156

وقتی یک محیط جغرافیایی را بر اساس معیارهایی به واحدهاي بزرگتر تقسیم کنیم. 

واحدهایی که با واحدهاي مجاور شباهت داشته باشند. 

وقتی یک محیط جغرافیایی را به واحدهاي کوچکتر تقسیم کنیم، به طوري که با واحد مجاور متفاوت است. 

واحدهاي بزرگ جغرافیایی که با واحدهاي مجاور متفاوت هستند. 
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ناحیه بندي چه نوع کاري است؟  157

جغرافیایی زیست محیطی تاریخی اقتصادي

از معیارهاي مربوط به عوامل انسانی نمی باشد؟  158

زبان ها و پوشش گیاهی  نوع فعالیت هاي اقتصادي و ادیان  زبان و فرهنگ  جمعیت و اقوام 

کدام یک از نوشته هاي جغرافیایی داراي نویسندگان مختلف می باشد؟  159

المسالک و الممالک التقاسیم فی معرقۀ القلیم   العالم من المشرق الی المغرب        معجم البلدان    

سیا                 ست نامه ها حاوي چه موضوعا باشند، برجسته ترین سیاست نامه اثر کیست؟  160

شیوه ي کشورداري و مناسبات حکومت و مردم- خواجه نظام الملک توسی شیوه ي کشورداري و مناسبات حکومت و مردم- یاقوت حموي

اخالق کشور داري و مناسبات اخالقی فرمانروا ومردم- یاقوت حموي  اخالق کشور داري و مناسبات اخالقی فرمانروا و مردم- خواجه نظام الملک توسی  

کدام عبارت صحیح است؟  161

نواحی فقط تحت تأثیر روابط معمول انسان ها و محیط طبیعی هستند.

حکومت ها و تصمیم گیري هاي سیاسی تا حدودي بر نواحی تأثیر می گذارند.

حکومت ها و تصمیم گیري هاي سیاسی می تواند موجب حفظ، تغییر یا تخرب نواحی طبیعی و انسانی شود.

احداث راه آهن در کشوري که نواحی مرتفع دارد آسان تر می باشد.

کدام گزینه در مورد تاریخ تولد پیامبر صحیح می باشد؟  162

هفدهم رجب عام الفیل دوازدهم رجب عام الفیل هجدهم ربیع الثانی عام الفیل دوازدهم ربیع االول عام الفیل

» میلی متر به ترتیب متعلق به کدام مناطق هستند؟ » و «کمتر از  - بارندگی ساالنه «  163

نیمه خشک - بیابان  نیمه خشک - بسیار خشک  خشک - بیابان  خشک - نیمه بیابان 

25010050

کدام عبارت صحیح نیست؟  164

در دوران اقامت پیامبر در مدینه، امت و حکومت اسالمی شکل گرفت.  ده سال پایانی از دوران  سالۀ رسالت پیامبر اسالم در مدینه گذشت. 

هجرت پیامبر از مکه به مدینه یکی از رویدادهاي سرنوشت ساز تاریخ اسالم است.  مدینه یا مدینۀ النبی پیش از هجرت پیامبر به آن شهر، یثرب نام داشت. 

24

در عبارت داده شده چند غلط وجود دارد. «پیمان عقبۀ اول بیانگر نفوذ و گسترش چشمگیر اسالم در یثرب بوده در عقبۀ دوم 72 مرد و 2 زن با  165
رسول خدا پیمان بستند. پس از عقبۀ دوم مسلمانان به صورت وسیع به دستور پیامبر به یثرب مهاجرت کردند.»

صفر 321

کدام گزینه مفهوم ناحیۀ انتقالی را می رساند ؟  166

هر چه از کانون ناحیه به حومه پیش می رویم، عناصر همگون و خاص کمتر و کمتر می شوند.

در بین دو ناحیۀ مجاور منطقه اي یافت می شود که از عناصر هر دو ناحیه بر خوردار است.

گاهی اوقات نمی توان مرز ها را به دقت مشخص کرد.

برخی خصوصیات ممکن است در دو ناحیه پخش شده باشد، مانند قوم پشتون که هم در پاکستان و هم در افغانستان زندگی می کنند.

مسیر نوشتن تاریخ هاي عمومی به چه صورت بوده است؟  167

حضرت آدم – پیامبران – تاریخ اساطیري ایران از کیومرث تا پایان دورة ساسانیان – رویداد هاي تاریخ اسالم

آفرینش عالم – زندگی پیامبران اولوالعظم  – تاریخ اساطیري ایران تا پایان دورة ساسانیان – رویداد هاي تاریخ اسالم

آفرینش عالم – حضرت آدم – پیامبران – تاریخ اساطیري ایران تا پایان دورة سامانیان – رویداد هاي تاریخ اسالم

آفرینش عالم – حضرت آدم – پیامبران – تاریخ اساطیري ایران تا پایان دورة ساسانیان – رویداد هاي تاریخ اسالم

کدام یک از افراد زیر از کسانی که مطابقت نداشتن روایت با احکام عقل را دلیلی بر بطالن و نادرستی آن میدانستند، نیست؟  168

مقدسی بیهقی مسعودي یعقوبی
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دلیل تغییر قبلۀ مسلمانان از بیت المقدس به مکه، به فرمان الهی چه بود؟  169

کارشکنی رؤساي سه قبیلۀ بزرگ یهود  بهانه جویی هاي یهودیان مدینه 

احترام به سنت ابراهیمی حج و درخواست گروه حنفا  پاسخ به بهانه جویی گروه هاي مسیحی ساکن یثرب 

کدام گزینه، کمک زیادي به شناخت فرهنگ، آداب و رسوم و سنت ها، در دوره هاي مختلف تاریخی می کند؟  170

تابلوهاي نقاشی  اساطیر اقوام  بناهاي تاریخی  شهرهاي تاریخی 
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نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: سواالت ریاضی انسانی - 10111

ام اس بوك

کارفرمایی به یک کارگر مبتدي، در هفتۀ اول  واحد پول دستمزد می دهد. متعهد می شود که در صورت رضایت کاري در پایان هر هفته،   1

واحد پول بر دستمزد وي اضافه کند تا به دستمزد ثابت  واحد پول برسد. با رضایت کاري پس از چند هفته، به دستمزد ثابت می رسد؟

75025

2000

48495051

در دنبالۀ  چندمین جمله برابر صفر است؟  2

چهارم اول          شانزدهم          دوم         

=an

− 4n
2

n + 4

حاصل عبارت زیر چند است؟   3

 − + − + … + −1002 992 982 972 22 12

5150510015050

کدامیک از گزینه ها را نمی توان به صورت دنباله نمایش داد؟  4

تعداد تیم هاي فوتبال باشگاهی ایران وزن نوزاد در  ماه اخیر     تعداد شرکت کنندگان کنکور a9حجم مکعبی به ضلع 

براي مشخص کردن جمالت دنبالۀ بازگشتی  باید .................. جمله از دنباله را داشته باشیم.  5

چهار   یک          سه          دو          

= + −a
n+3 an a

n+1 a
n+2

دنبالۀ  و  به ترتیب چه نوع دنباله اي هستند؟  6

نزولی- نزولی صعودي- نزولی نزولی- صعودي     صعودي- صعودي

= 2n + 1an=un

n

n + 1

ام کدام است؟ (  عالمت جز صحیح است. ) ام و  در دنبالۀ  مجموع جمالت   7= [ ]an

2n + 3
n

510[ ]

5467

مجموع  جملۀ یک دنباله حسابی از رابطه  به دست می آید، مجموع جمالت ششم، هفتم و هشتم چند است؟  8n= 3 − 5nSn n
2

102342324120

در دنباله حسابی  مجموع جمالت بزرگتر از صفر چند است؟  9270, 263, 256, ⋯ ⋯

37 × 27439 × 13739 × 27440 × 137

در یک دنباله حسابی  است، حاصل عبارت  چند است؟  10−9 + 5 + 4 = 26a12 a17 a9−4 − 5 + 9a12 a17 a9

−214214104−104

ام به جملۀ 5ام کدام است؟ در دنبالۀ  نسبت جملۀ   11=un

n + 1
− 3n2

7

3
3

11
4

23
44
69

در دنبالۀ  مجموع جمالت ششم و هفتم کدام است؟  120, 3, 8, 15, …

85871383

1



ام کدام است؟ ام برابر  است. جملۀ  در یک دنبالۀ حسابی جملۀ هفتم برابر  و جملۀ   1310101813

34182631

کدام نمودار قسمتی از دنبالۀ بازگشتی  و   14

  7

4

1 2 3

10

   7

4

1 2 3

       
8
5
4

1 2 3

 

= 2 − 3a
n+1 an= 4a1

در دنباله بازگشتی با ضابطۀ  و  جملۀ چهارم کدام است؟  15= {an+1
3 + 1an

− 4an

n < 3
n ≥ 3

= 4a1

361395

2
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