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ام اس بوك

مفهوِم کدام بیت متفاوت با سایر ابیات است؟ - 1

در تکیه گاه خلد به دولت سریر توست  گر دست سائلی به عصایی گرفته اي

این آب بی قیاس که پنهان به شیر توست  خواهد رساند خانۀ عمر تو را به آب 

نقشی گر از بساط جهان دلپذیر توست  تقصیر ساده لوحی آینۀ دل است 

شالی اگر دهی به فقیري حریر توست  نقصان نکرده است کسی از گذشتگی 

آرایه هاي مقابل همۀ ابیات به جز  بیت ..................   تمامًا درست است. - 2

 قطرة باران ما گوهر یکدانه شد (تشبیه، استعاره)   گریۀ شام و سحر شکر که ضایع نگشت 

 سالم من که رساند، پیام من که گزارد؟ (جناس، تشخیص)   اگر نسیم نماید، کسالتی به رسالت 

 این بنا را چند بر پا از هوا دارد کسی (اسلوب معادله، کنایه)   چند بتوان عقده در کار نفس زد چون حباب؟  

 ز شمع روي تواَش چون رسید پروانه (حسن تعلیل، مراعات نظیر)   به مژده جان به صبا داد شمع در نفسی 

آرایه هاِي مقابِل کدام دو بیت، «کامًال» درست است؟  - 3
 خورشید مومیایی ماه شکسته است(تشبیه، اسلوب معادله)  الف) جام شراب مرهم دل هاي خسته است

 سهیل سیب زنخدان شراب گلرنگ است (جناس، تشبیه)   ب) گره گشاي دل  تنگ، نغمۀ چنگ است 
 روح  بیمار زلیخا همره پیراهن است (تلمیح، ایهام)   ج) اي صباي بی مرّوت برق تازي واگذار 

 روي تلخ بحر از آب  گهر شیرین تر است(ایهام تناسب، حس آمیزي)  د) پیش ما دشنام جانان از شکر شیرین تر است 

ب، د  ب، ج  الف، د  الف، ب 

در بیت «سینه خواهم شرحه شرحه از فراق / تا بگویم شرح درد اشتیاق» شرحه شرحه از نظر دستوري چه نقشی دارد؟ - 4

بدل تکرار وصفی مسند

معنی واژه هاي «تداعی، بازبسته، پس افکند و استبعاد» به ترتیب در کدام گزینه صحیح است؟ - 5

به خاطر آوردن، پیوسته، میراث، دور شدن  پی درپی، وابسته، پس افکنده، دوري 

یادآوري، مرتبط، پس افکنده، بعید شمردن  خاطره، وابسته، میراث، دور کردن 

با توجه به بیت « کز نیستان تا مرا بُبریده اند / در نفیرم مرد و زن نالیده اند» در همۀ گزینه ها مفهومی معادل «نیستان» می توان یافت به جز گزینۀ - 6
..................

 کی کند این جا ُمقام، مرغ کز آن بحر خاست  خلق چو مرغابیان زاده ز دریاي جان

 جنبشی در آدم و حوا نهاد  از ُخِمستان جرعه اي بر خاك ریخت 

 زین دو چرا نگذریم منزل ما کبریاست  خود ز فلک برتریم، وز ملک افزون تریم

 نیستان را بین که ترك ُملک هستی کرده اند  خیز خواجو وز در خلوتگه مستان درآي

( با توّجه به بیت «به راه اندر شتاب تو چنان باد / که گردت را نیابد در جهان باد» کدام گزینه نادرست است؟   (آزمایشی سنجش -  - 7

آرایۀ کنایه در بیت وجود دارد. بیت، ردیف دارد.

هر دو کلمۀ پایانی مصراع ها، کلمات قافیه اند. آرایۀ جناس تام در بیت مشاهده می شود.
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مفهوم عبارت «ُکلُّ شیٍء َیرِجُع إلی أصله» در کدام گزینه دیده می شود؟ - 8

نه از کّف و نه از ناي نه دف هاست خدایا از آن آب حیات است که ما چرخ زنانیم

ز توست آن که دمیدن نه ز سرناست خدایا   تن ار کرد فغانی ز غم سود و زیانی 

به هر سو مه و خورشید و ثّریاست خدایا   ز عکس رخ آن یار در این گلشن و گلزار 

که منزلگه هر سیل به دریاست خدایا   چو ِسیلیم و چو جوییم همه سوي تو پوییم 

حرف «واو» در کدام گزینه ها حرف ربط است؟  - 9
 الف ) پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست 

ب ) چون سیل ز پیچ و تاب صحرا می رفت 
ج ) اي کعبه به داغ ماتمت نیلی پوش 

د ) مرا نه دولت وصل و نه احتمال فراق 
هـ) زین همرهان سست عناصر دلم گرفت 
و) دوش دیدم که مالیک در میخانه زدند 

ز) از شبنم عشق خاك آدم ِگل شد

 آن آشکار صنعت پنهانم آرزوست  
همراه سحر به فتح فردا می رفت 

وز تشنگی ات فرات در جوش و خروش 
نه پاي رفتن از این ناحیت نه جاي مقام 

شیر خدا و رستم دستانم آرزوست 
ِگل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند 

صد فتنه و شور در جهان حاصل شد

الف- ج- د- و ج- و- د- هـ و- ب- د- ز  الف- ب- و- ز

بیت «آتش است این بانگ ناي نیست باد / هر که این آتش ندارد نیست باد» با کدام بیت زیر همخوانی معنایی چندانی ندارد؟ - 10

و آن کس که نیست همدم بوي تو نیست باد   بادي که نیست از سر کوي تو نیست باد  

چون باد نیست در تک و پوي تو نیست باد   هر کس که یافت بوي تو آنگه ز شوق آن ِ  

چشمی که دور ماند ز روي تو نیست باد   گو شو خراب خانۀ چشمم ز سیل اشک  

گویم رقیب از سر کوي تو نیست باد گر گوییم «کمال» ز من حاجتی بخواه  

مفهوم کدام بیت با بقیه یکسان نیست؟ - 11

 کس نداند کز کجا آید مگر هم درد ما  اشک هاي گرم ما و آه هاي سرد ما

 کی شناسد درد ما جز آنکه باشد مرد ما  عاقالن را کی خبر باشد ز حال عاشقان

 بستۀ این چار ارکان کی رسد در گرد ما  شهسوار عرصۀ عشقیم گردون زیر ران

 دردمندي پخته باید تا شناسد درد ما  خام بی دردي چه داند اشک گرم و آه سرد

در ترکیب هاي زیر رابطۀ معنایی کدام گزینه متفاوت است؟ - 12

ننگ و نام  دستور و وزیر پرده و آهنگ مستور و محجوب

در گروه واژگان زیر چند غلط امالیی وجود دارد؟  - 13
«وارهیدن از دم ستوران، ضربت نواختن، معجر و روبند، شیر شرزة ارقند، ظالمان سفله، صریر و تخت، حتّاکی و پرده دري، به زودي و عن قریب، جرئت و

جسارت»

چهار سه   دو یک

آرایه هاي مقابل کدام بیت درست  آمده است؟ - 14

ز آن که گفتم که بدان پسته دهن می مانی (حسن تعلیل، اسلوب معادله) هیچ دانی که چرا پسته چنان می خندد

هم چو یوسف بفروشند هنوز ارزانی (ایهام، تلمیح) یک سر موي تو گر زآن که به صد جان عزیز

چه بود گر بنشینی و بال بنشانی (جناس، حس آمیزي)   چند خیزي که قیامت ز قیامت برخاست  

پرده اکنون که دریدي ز چه می پوشانی (کنایه، تناقض) دل ما بردي و گویی که خبر نیست مرا  

در کدام گزینه همۀ واژه ها به ترتیب درست معنی شده اند؟ - 15

مستمع، ایدون، گرزه  گوش دارنده، دانستن، مار آوند، ارغند، ستور  آویزان، خشمگین، چهارپایان

مستور، دستور، نفیر  محجوب، وزیر، فریاد بلند حریف، َضماد، سفله  همکار، ُپماد، دون

←←

←←
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مفهوم بیت «سینه خواهم شرحه شرحه از ِفراق / تا بگویم شرِح درِد اشتیاق»، در کدام گزینه نیامده است؟ - 16

 مر زبان را مشتري جز گوش نیست  محرم این هوش جز بی هوش نیست

 کامروز آتش عشق، از وي نبرد خامی  فردا به داغ دوزخ، ناپخته اي بسوزد

 این سخن، آسوده بر ساحل کجا داند که چیست؟  غرقه در دریاي عشقش حال ما داند که چیست

 مگر کسی که به زندان عشق در بند است  شب فراق که داند که تا سحر چند است

نقش دستوري «مضاف» در مصراع «تا وارهی از دم ستوران» با نقش دستوري «مضاف» در کدام گزینه یکسان است؟ - 17

تو قلب فسردة زمینی شو منفجر اي دل زمانه با شیر سپهر بسته پیمان اي مشِت زمین بر آسمان شو

غلط هاي امالیی در کدام گزینه از سایر گزینه ها بیشتر است؟ - 18

در میان بحت و حیرت اسیر دشمن از ته دل خندیدیم.  ایزد تعالی در او نظر نکند بازش بخواند، باز اعراض فرماید. 

بیا کمک کن مین ها را کار بگزاریم و برویم.  هلیۀ جمالش به تهیر منسوب. 

معناي فعل «است» در کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟ - 19

 صد جویبار است اینجا در انتظار من و تو  غرق غباریم و غربت با من بیا سمت باران

 که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد  گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت

 بهر عزا بس است فغان جرس مرا  روزي که میرم از غم محمل نشین خود

 زین گونه که گردیده به اغیار مصاحب (هم نشین)  رنگین شدن بزم من از یار محال است

همۀ بیت ها به جز بیت .................. ، با یکدیگر ارتباط معنایی دارند. - 20

کی بوده اي نهفته که پیدا کنم تو را    کی رفته اي ز دل که تمنّا کنم تو را 

دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی    تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد 

تا نیست غیبتی نبود لّذت حضور    از دست غیبت تو شکایت نمی کنم 

پنهان نگشته اي که هویدا کنم تو را    غیبت نکرده اي که شوم طالب حضور 

-  در کدام گزینه غلط امالیی می یابید؟ 21

 نیابی بشهنامه نام و نشان   ولکن زماد و از آن دودمان     

 طالي اشک، همی کن بر این رخ چو زریر  زماد صبر همی نه بدین دل مجروح

 عصا تو آري دیگر کسان عصی و حبال  شفا تو داري دیگر کسان ضماد و طال     

 بود تا ضمادات ، ضد ورم  کند تا سرم جات ، دفع سموم

در میان گروه واژگان زیر چند غلط امالیی وجود دارد ؟   - 22
«سفله و بدسرشت – وجح و وجود – ارغند و قهرآلود – سلسله جنبان و محّرك – استقرار و برپایی – صریر و اورنگ – ضماد کردن و مرهم نهادن – انجام

عملیات و  مین گزاري – شرارت و حیله گري – هتّاکی و پرده دري- هرج و مرج قلمی – فرومایع و پست »

پنج   دو       چهار   سه 

کدام بیت «فاقد» مفهوِم عبارِت زیر است؟  - 23
«سوداي عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همۀ عقل ها افزون آید.»

من ز عشقت با همه دردي که دارم ناگزیرم  درد هرکس را که بینی در حقیقت چاره دارد 

بگذار که دل حل بکند مسئله ها را  یک بار هم اي عشق من از عقل میندیش 

در آن صورت که عشق آید خردمندي کجا ماند  بسا نفس خردمندان که در بند هوا ماند 

در آن مقام که سلطان عشق روي نمود  سوار عقل که باشد که پشت ننماید؟ 
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در ابیات زیر در مجموع چند مفعول به کار رفته است؟  - 24
چرا به خود نگذارند یک نفس ما را   چو هیچ کار نباشد به کار کس ما را  

شکسته بالی ما کشت در قفس ما را  ز شاخسار قفس هم به رو درافتادیم 
که جان ز سینه برآید به یک نفس ما را  نفس گداخته هر سو دویم و بی خبریم 
که جز به مرگ نخوانند زین سپس ما را ز سوز سینۀ خود بانگ نوحه را مانیم 

دو سه چهار پنج

مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است؟ - 25

گوهر هرکس از این لعل توانی دانست   صوفی از پرتو می راز نهانی دانست  

 بگفتا درد حرمان ناله فرماست  بگفتش الف عشق و ناله بی جاست

 زیرا نداي عشق ز نی هست آتشی  آتش فتاد در نی و عالم گرفت دود  

 جوشش عشق است کاندر می فتاد  آتش عشق است کاندر نی فتاد  

عّین الَخطأ لإلعراب :«کاَن الُمسِلموَن َیرَحُلوَن ِالی َاْقصی االرِض باِحثیَن َعِن الُعلوم» " - 26

باِحثیَن = مفعول به األرِض = مضاف الیه َیرحلوَن = فعل و فاعل عن الُعلوم = جاّر و مجرور 

ْختاِن فی الساحۀ َفِرَحَتْیِن.» َمیِّز صاحَب الحال فی: « َتْلَعُب اْالُ - 27

الساحۀ  َتْلَعُب ْختاِن  اْالُ َفِرَحَتْیِن

عِین الّصحیح للفراغ:   - 28
کدام گزینه عبارت «الُطالب َیستمعون  الی القرآن ..................» کامل می کند؟

خاشعیَن خاشعوَن خاشٌع خاشعًا

عیِّن الّصحیح: - 29

ال  تتکاسل، فإّن الّنجاح ال ُیناسب الکسل:تنبلی مکن که موفقیت با تنبلی تناسب ندارد!

ال  تتکاسل الممّرضۀ الحاذقۀ عن أعمالها: اي پرستار ماهر، در انجام کارهایت تنبلی مکن!

شاهد الّطالب درجاتهم فی الصّف فائزین: نمرة دانش آموزان کالس را نگاه کن که چگونه موفق هستند!

صاِدق الّذي ُیشفق علیک و أنت فی غفلۀ: آنکه دلسوز تو است، با تو دوستی کرد در حالی که غافل بودي!

ِن الحاَل: - َعیِّ 30

ماِء؟   ائرة ِفی السَّ یور الطِّ ریَن.   َهل َرَأیَت الطَّ  َوَصلنا إلی المطار َفَلم نَکن ُمتأخِّ

 َأعطانی األستاُذ درَجًۀ ممتازًة فأنا أفتخر بِذلَک.   َوَجدُت الریاضیَّ َفِرحًا بعد َعدِم نَجاحه فی الُمسابقاِت.  

حیحۀ لتکمیل العبارة؟   ما ِهَی اإلجابۀ الصَّ - 31
 «ِإنَّ النَّاس فی مسیِر هم نَحو َأهدافهم الّقیمۀ .................. نَماذَج مثالیٍۀ .................. َأن َیجعلوهم ُأسَوًة لَهم.»

ُیحبَّون، خائفین   یفتَّشون َعن، آمًال   َیستفیدون ِمن، راجیًا   َیبحثوَن َعن، ُمتمّنین  

- َعیِّن المناسب فی المفهوِم. 32

 ُکلُّ َشیٍء هالٌِک إّال َوجَهه: آن که نمردست و نمیرد تویی / و آن که تغّیر نپذیرد تویی.  ُکلُّ وعاٍء َیضیق بِما ُجِعَل فیه اِال وعاَء العلم َفإنَّه َیتِّسُع به: وعاُء العلم محدوٌد ال ُیمِکُن اتِّساعِه.  

 ال إلَه إّال اَهللا:  إنَّ اهللا ُهَو الوحیُد الّذي َیْغِفُر لِعباِده.   من َیْزَرْع َیحُصْد:  اَلقوُل َو اْلَعَمُل ِفعالن متقارباِن.  

ینا أنَْنکوَن ُهناك فی العاِم القادِم!» لفاز و شاَهدنا َمراسیَم األربعیَن لإلماِم الحسیِن (ع) ُمشتاقیَن َو َتمنَّ حیحۀ: «َجَلْسنا َمع ُاسَرتی أماَم التِّ - َعّین التَّرجمۀ الصَّ 33

با خانواده ام مقابل تلویزیون نشستیم و مشتاقانه مراسم اربعین امام حسین (ع) را نگاه کردیم و آرزو کردیم که در سال اینده آنجا باشیم! 

همراه خانواده ام مقابل تلویزیون می نشینیم و مشتاقانه مراسم اربعین امام حسین (ع) را نگاه می کنیم و آرزو داریم که در سال آینده آنجا باشیم! 

با خانواده روبه روي تلویزیون نشستیم و با اشتیاق مراسم اربعین امام حسین (ع) را نگاه می کنیم و آرزو داریم که در سال آینده به آنجا برویم! 

همراه خانواده ام روبه روي تلویزیون می نشینیم و با اشتیاق مراسم اربعین امام حسین (ع) را نگاه می کنیم و آرزو داریم که در سال آینده به آنجا برویم! 
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- عّین الَخطأ لمفهوم العبارات: 34

 «َو کاَن اُهللا بِما َیعَملوَن ُمحیطًا»: «أعَلُم أنَّ اَهللا عَلی ُکلِّ َشیٍء َقدیر»  

 ال َکنَز أغَنی ِمَن الَقناعۀ!: قناعت می کنم با درد چون درمان نمی یابم / تحمل می کنم با زخم چون مرهم نمی بینم

ارة عاِجزاً!    «... َو ُخِلَق اإلنساُن َضعیفًا»: یکوُن اإلنساُن أماَم الغرائز و النَّفُس األمِّ

 ال َیرَحُم اُهللا َمن ال َیرَحُم الّناس!: حاصل نشود رضاي سلطان / تا خاطر بندگان نجویی  

- عبارة ما جاء (الحال)؟ 35

أأنِت مشتاقًۀ یا أّماه؟   جلس أعضاء األسرة أمام التلفاز مشتاقیَن.  

اج و هم یرکبون الطائرة.   یشاهد األوالد الُحجَّ با.   فسأل عارٌف والده متعج

عّین ما لیس فیه الجملۀ الحالّیۀ: - 36

ان األموال و هم أحیاٌء.   هلَک ُخزُّ إقترَب الّناس حسابهم و هم فی غفلٍۀ معرضوَن!  

  . یا أّیها الّذین آمنوا إذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنَّ دخلُت الصّف و الطّالب فیه جالسوَن.  

َعیِّن عبارًة فیها الحال: - 37

بیِۀ فی َحیاتی.   َغۀ العرِّ لَْم ُأشاِهْد ِإنسانًا ُمتواِضعًا َکأستاِذ اللُّ رنا.   َلًۀ َفَتَأخَّ کانَت َسیُّارتنا الّتی اْشَتَریناها َقبَل َأیٍّام ُمَعطَّ

ًال َعَلی اِهللا.   خول إلَی الجاِمَعِۀ ُمَتوکِّ شاَرْکُت فی امتحان الدِّ مًا َسریعًا.   َم طالبی ِفی درِس اْلعلوم َتقدُّ َتَقدَّ

ِإمأل الفراغ بالفعل المناسب الّذي یُدّل َعلی استمرار الفعِل:    - 38
«نََظرنا إلی والدینا و ُهما .................. َعْبر التلفاز مناسک الحّج َفِرحیِن.»

کانا قد شاهدا   قد شاَهَدا   ُیشاِهداِن   شاَهدا  

عّین الحاَل ُمختلفًۀ: - 39

ُیالِحظ الطبیُب اإلیرانّی ناجحًا یلقُّب باالصابع الذهبّیۀ.   سۀ َو هم َیرغبوَن إلیها.   جال ُیریدوَن أن َیزوروا الَعتباِت المقدَّ هؤالء الرُّ

و الَتِهنوا و التحزنوا و أنتم اَألعلوَن.   عند وقوِع المصائب َتذهُب العدواُة و ِهَی سریعٌۀ.  

عیِّن الحال اسم الفاعل: - 40

الطالباُت ُیشاِهْدَن معّلمتهنَّ ُممتازًة فی تدریسها الکامل.   زًة للتصدیر.   َوَجْدُت الَمحاصیَل فی المزارع ُمَجهَّ

ُأنظروا إلی أعماق البحار الظلماِت ُمتراَکمًۀ فی طبقاٍت عجیبٍۀ.   َتْقطع هاتاِن الطالبتاِن طریقهما نحو البیِت ُمسِرعتیِن.  

عّین الواو الحالّیۀ: - 41

ِإّن الرجاَل کانوا َمسروریَن و ِإستخَدموا وسائَل جدیدًة.   أ لَْیَست هذِه الطالبُۀ ناجحًۀ فی أمورها و نَالَت علی جوائَز؟  

نَْحُضُر فی الحفلۀ العظیمۀ فی المدرسۀ و نَْحِمُل هدایانا الَقیِّمَۀ معنا.   ُأشاِهُد فی هذه القریِۀ نساًء مؤمناٍت و أنا َفِرحٌۀ بذلک.  

عّین الحال: - 42

ال ُتقیموا صالتکم فی البیوِت ُمتکاسلیَن ألّن اهللا ال ُیحّب المتکاسلیَن.   َتصیُر المؤمناُت فی المساجد خاشعاٍت حینما َیْسمعَن آیات القرآن.  

لَْسُت فی هذا الصّف ُمطمئنا بَأقوال أصدقائی حول اإلمتحاِن.   کانَْت هاتاِن الطالبتاِن فی أفکارهما غارقتیِن، ماذا َحَدَث لَهما؟  

عّین الّصحیح فی الّتحلیل الّصرفی و المحّل اإلعرابی:   - 43
«َتقذُف الِفراخ نَفسها ِمن جبٍل َیبلُغ إرتفاعه أکثر ِمن ألِف متٍر»

إرتفاع: اسم - مفرد مذکر - مصدر من وزن (اِفتعال) / فاعل لفعل (َیبلغ)   الِفراخ: اسم - مفرد مذکر و جمعه (أفراخ)  - معّرف بأل / فاعل 

َتقذُف: مضارع - للمخاطب - معلوم - مجرد ثالثی / فعل و فاعله (الفراخ)   َیبلُغ: فعل مضارع - مزید ثالثی و مصدره (إبالغ) / جملۀ وصفیۀ  

عّین الحال: - 44

یا أصدقائی؛ َأسرعوا الی إصالِح أعمالُکم ُمجتهدیَن.   فی هذه الجولۀ العلمیۀ جمیُع الّطالب کانوا َمسروریَن.  

نَسأل اهللا أْن یجعل السکینۀ فی قلوب الخاِئفیَن.   جعل اهللا لنا فی الدنیا من ُکّل الموجودات زوجیِن.  
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: عّین الحال ُمختلفًۀً - 45

التلمیذاُت لِیقرأَن الّدروس قبَل االمتحاِن ساعیاٍت.   ب من عمله.   سأل األب اْبَنُه و هو یتعجُّ

ّف.   ُأشاِهُدَك و أنت ُمشاِغب فی الصَّ رجع المهندسوَن مَن المصنِع و هم َیْبَتِسموَن  

عیِّن الّصحیح: - 46

ما أسرع َمَر الّسنین من الُعمر و نحن فی غفلۀ: سال هاي عمر به سرعت می گذرد و ما در غفلت هستیم! 

إذا عملَت سیئۀ فاعمل حسنًۀ حّتی ُتعّوض منها: هرگاه کار بدي را انجام دادي کار نیکی انجام بده تا آن را جبران کنی! 

الم إلی الّضوء: انسان با ساختن اشیائی تاریکی را به روشنایی تبدیل کرده است!  َیصنع اإلنسان أشیاء ُتحّول الظَّ

ا: گربه با ترّشح مایع پاك کننده از زبانش حیوان خاّصی شده است!  إفراز الّسائل المطَهر من لسان القّط جعله حیوانًا خاصَّ

عّین الخطا فی ضبط حرکات الحروف: - 47

ات.   لفیِن ذاِکرٌة َقویٌَّۀ و َسمُعُه َیفوُق َسمَع اإلنساِن َعشر َمرٍّ لِلُدُ ب لِتعلِّم ُدروِسهم، َفلَیعَلموا ذلک.   الَّ إنَّ اإلمَتحانات ُتساَعُد الطُّ

فی َیوٍم ِمَن األیِّام شاَهَد الُمعلِّم َجماعۀ ِمَن الُمساِفریَن واِقفیَن أمام َمسِجد الَقریۀ.   إّن الُکُتب َطعام الِفکِر، و لُِکلِّ ِفکٍر َطعام، َکما توَجُد أطِعمۀ لِکلِّ ِجسٍم  

- عّین ما فیه الحال  جملۀ: 48

اِعلموا أّن الُمسلمیَن َیعیشوَن فی َمساحٍۀ واسَعٍۀ ِمن األرض!   ُیالِحُظ النُّاس َغیمًۀ سوداَء عظیمًۀ فی الّسماء قبل نزول المَطر!  

سل مع أقوامهم الکافرینَ !   ثنا القرآن الکریم َعن صراِع الرُّ َقد حدَّ جلس أخی األصغر فی زاویٍۀ من الصالۀ و هو منتظٌر لُِوصوِل أبینا !  

- عیِّن الخطأ عن المفردات: 49

 ُقطن: نباُت َأبیض نستفید ِمنه فی المستشفی!  ِجلد: ِقشًر َیَقُع علی الکتاب لحفظه فی المدرسۀ!  

 الَعّصارة: آلۀ ُیسَتفاُد إلستخراج ماِء الفواکه!   بَُحیرة: مکان فیه ماٌء کثیٌر ولکّنها أصَغُر ِمن المحیط! 

عیِّن الّصحیح: - 50

«سیروا فی األرِض فانظروا کیف بدأ الخلق»: در زمین بگردید و بنگرید که چگونه آفرینش آغاز شد. 

«یضرُب اُهللا األمثاَل للّناس»: خدا براي مردم مثل هایی زده است. 

«ُیرید اهللا بکم الُیسر»: خداوند براي شما موفقّیت می خواهد.

«و ال َیْظِلُم ربّک أحداً»: پروردگار تو به کسی ظلم نمی کند.

در بیت «این که فردا این کنم یا آن کنم /  خود دلیل اختیار است اي صنم» کدام مفهوم مستفاد می گردد و بیانگر کدام یک از شواهد وجود اختیار - 51
است؟

اختیار یک حقیقت وجدانی است و هر کس آنرا در خود می یابد.- مسئولیت پذیري

اختیار یک حقیقت وجدانی و هرکس آنرا در خود می یابد.- تفکر و تصمیم

اختیار یک حقیقت اکتسابی و هر فرد باید آنرا در خود ایجاد کند.- تفکر و تصمیم

اختیار یک حقیقت اکتسابی و هر فرد باید آنرا در خود ایجاد کند.- مسئولیت پذیري

سنجیدن جوانب تصمیم با سبک و سنگین کردن امور» ، «تردید در انتخاب میان چند کار»  و«عهدها و پیمان ها»  به ترتیب نمودي از کدام یک از آثار و - 52
شواهد اختیار هستند؟

تفکر و تصمیم ـ مسئولیت پذیري ـ مسئولیت پذیري مسئولیت پذیري ـ تفکر و تصمیم ـ تفکر و تصمیم

تفکر و تصمیم ـ تفکر و تصمیم ـ مسئولیت پذیري مسئولیت پذیري ـ مسئولیت پذیري ـ تفکر و تصمیم

قانون مندي و نظام حاکم بر جهان خلقت چه ثمراتی براي زندگی انسان دارد؟ - 53

موجب تنظیم درست رابطۀ انسان، با خود و دیگر انسان ها می گردد.  موجب موفقیت انسان در راه رسیدن به کماالت عالیّه می گردد. 

زمینه ساز توفیق الهی است و موجب حمایت خداوند از انسان جهادگر می گردد.  زمینه ساز حرکت و پویایی انسان و به کارگیري اراده و اختیار او می گردد. 

هرکسی متناسب با ..................، مسیر زندگی خود را انتخاب می کند و بر همان اساس ..................خواهد کرد. - 54

سالیق خویش - تفکر  اعتقادات خویش -  تفکر  سالیق خویش - رفتار  اعتقادات خویش - رفتار 
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، َشرٌّ ِمنُه.» قابل برداشت نیست؟ رِّ کدام یک از موارد زیر از حدیث «فاِعُل الَخیِر، َخیٌر ِمنُه؛ و فاِعُل الشَّ - 55

اهمیت اخالص در انجام دهنده بسیار باالتر از کیفیت کاري است که انجام می دهد.

در انجام یک عمل آنچه که ارزش اصلی را دارد حسن فاعلی است نه حسن فعلی.

یک عمل خوب حتی اگر توسط یک انسان بد انجام شود، ارزشمند و پسندیده است.

انسان براي اینکه دست به کاري بزند، بایستی ابتدا اخالص در عمل را باال بََرد.

- فراهم شدن اسباب و شرایط براي فرد تا بتواند آسان تر به مقصد برسد، بر آمده از کدام سنت الهی است و با کدام آیه بیان شده است؟    56

َ لََمَع اْلُمْحِسِنیَن   ُهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اهللاَّ امداد عام الهی -  َوالَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا لََنْهِدینَّ َ لََمَع اْلُمْحِسِنیَن   ُهْم ُسُبَلَنا َوِإنَّ اهللاَّ توفیق الهی -  َوالَِّذیَن َجاَهُدوا ِفیَنا لََنْهِدینَّ

توفیق الهی -  ُکال نُِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربَِّک َوَما َکاَن َعَطاُء َربَِّک َمْحُظوًرا   امداد عام الهی -   ُکال نُِمدُّ َهُؤَالِء َوَهُؤَالِء ِمْن َعَطاِء َربَِّک َوَما َکاَن َعَطاُء َربَِّک َمْحُظوًرا  

بنا بر کدام سنت الهی است که راه بازگشت گناهکار به خدا همیشه باز است و کدام یک از موارد زیر نمونه اي از این سنت الهی است؟ - 57

سبقت رحمت بر غضب - درنگ کردن در ثبت گناه گناهکاران به امید بازگشت  توفیق خداي متعال – درنگ کردن در ثبت گناه گناهکاران به امید بازگشت 

سبقت رحمت بر غضب - ایجاد زمینه مناسب براي رشد و تعالی شخص  توفیق خداي متعال – ایجاد زمینه مناسب براي رشد و تعالی شخص 

انسان با قدرت اختیار توانائی انجام چه کارهایی را دارد؟ - 58

تشخیص گناه و نیکی و خیر  تشخیص راه کمال و شقاوت  توانایی طی کردن راه کمال و شقاوت  تشخیص حق از نا حق 

آینده انسان معلول چیست؟ - 59

وسوسه شیطان و پیروزي از او  شرایط فرهنگی و اجتماعی و تبعیت از آن 

عمل خویش  تحریک دوستان ناباب 

اینکه ارتداد و بازگشت از راه خداوند، خسران دنیا و آخرت را به دنبال دارد، از دقت در پیام کدام آیۀ شریفه مفهوم می گردد؟ - 60

 «أرایت من اّتخذ الهه هواه أ فانت تکون علیه وکیًال»   «و من الناس من یعبد اّهللا علی حرف فان اصابه خیر اطمأّن به ...»  

 «یا اّیها الّذین امنوا ال تتخذوا عّدوي و عّدوکم اولیاء ...»   «قل اغیر اّهللا ابغی ربّا و هو رّب کل شیء»  

اگر انسانی بنا به دستورات عقل، با برخاستن از کنار دیواري سست به دیوار محکمی پناه ببرد، صحت کدام نگرش را اثبات نموده است؟ - 61

اگر قرار باشد دیوار بر سر انسان خراب شود و مرگ انسان فرا رسد، انسان هیچ مفري ندارد!

هر چیزي در جهان قاعدة خاص خود را دارد که توسط  انسان قابل بهره گیري است.

اعتقاد به قضا و قدر، نه تنها مانع تحرك و عمل انسان نیست، بلکه هر نظمی را بر هم می زند!

بدون پذیرش قدر و قضاي الهی، هیچ نظمی برقرار نمی شود و تقدیر چیزي وراي نظم و قانومندي است.

از ابیات شعر موالنا که سروده است: «گفت آخر از خدا شرمی بدار /می کشی این بی گنه را زار زار / گفت از چوب خدا این بنده اش/ می زند بر پشت - 62
دیگر بنده  اش» کدام موضوع دربارة اختیار استنباط می گردد؟

تقدیرات و قانونمندي هم الزمۀ کار اختیاري انسان و هم محدود کنندة آن است.

کسی نمی تواند از اختیار که ویژگی ذاتی اوست، فرار کند، زیرا این فرار هم کاري اختیاري است.

قضا و قدر الهی با اختیار انسان ناسازگار نیست، بلکه زمینه ساز آن است.

اگر کسی اختیار خود را در سخن یا بحث انکار کند، در عمل از آن بهره می برد.

پیام کدام حدیث سبب رشد و کمال و یا عقب ماندگی و خسران ما می شود؟ - 63

 من یموت بالذنوب اکثر مّمن یموت باالجال و من یعیش باالحسان اکثر مّمن یعیش باال عمار  

 کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم بالّشر و الخیر فتنه  

 «احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امّنا و هم الیفتنون»  

 انّما المؤمن بمنزله کفه المیزان زید فی ایمانه زید فی بالئه  

سنت حاکم بر «نشان دادن تمایالت درونی افراد» و «کمک به آشکار شدن باطن هر دو گروه نیکوکاران و بدکاران»، به ترتیب چیست؟ - 64

 امداد عام - امداد خاص امداد عام - امداد عام ابتالء - امداد خاص ابتالء - امداد عام

7

دوازدهم 10312

ام اس بوك



پیام «انبیا مسئولیتی در هدایت اجباري هواپرستان ندارند و انسان داراي اختیار است» از دقت در کدام آیۀ شریفه مفهوم می گردد؟ - 65

 «َو ِمَن النَّاِس َمْن َیْعُبُد اَهللا َعَلى َحْرٍف»   «َأَفَأْنَت َتُکوُن َعَلْیِه َوِکیًال»  

ُکْم َأْولَِیاَء»   «َأْن َتُقوُموا ِهللاِ َمْثَنى َو ُفَراَدى»   ي َو َعُدوَّ  «َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َال َتتَِّخُذوا َعُدوِّ

«یکی از عام ترین و فراگیرترین قانون خداوند»، «ایجاد زمینۀ مناسب براي رشد و تعالی شخص مؤمن» و «حفظ آبروي بندگان گناهکار» به ترتیب نشان - 66
از کدام سنت و قانون الهی دارند؟

ابتالء- توفیق- سبقت رحمت بر غضب   ابتالء - تأثیر اعمال در زندگی- امالء

امداد- تأثیر اعمال در زندگی- سبقت رحمت بر غضب   امداد- توفیق- امالء

دلیل حرمت قمار در آیۀ شریفه «َیْسَئلونََک َعِن الَْخْمِر َوالَْمْیِسِر» چه چیز است و در صورتی که قمار در بازي ها و ورزش هاي معمولی انجام شود، چه حکمی - 67
دارد؟

مصلحت اندیشی خداوند درحق بندگان- حرام است ضررمالی یکی از طرفین- حرام است

مصلحت اندیشی خداوند در حق بندگان- جایز است ضرر مالی یکی از طرفین- جایزاست 

کدام بیت شرح حال کسی است که غفلت او مانع رؤیت جلوة خداوند در آیات الهی شده و راه برون رفت از آن چیست؟ - 68

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است / دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار - ترك گناه و توجه به واجبات 

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است / دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار - عرض نیاز به پیشگاه الهی 

مهر رخسار تو می تابد ز ذرات جهان / هر دو عالم پر ز نور و دیده نابینا چه سود؟ - ترك گناه و توجه به واجبات 

مهر رخسار تو می تابد ز ذرات جهان / هر دو عالم پر ز نور و دیده نابینا چه سود؟ - عرض نیاز به پیشگاه الهی  

در ارتباط با ویژگی اختیار انسان کدام گزینه به درستی تبیین شده است؟ - 69

توانایی اختیار انسان یکی از نشانه هایی است که به وسیلۀ آن تصمیم گیري درست انجام می گیرد.

توانایی انتخاب و گزینش،علت اختیار است و نه معلول آن 

وجود اختیار در انسان با دالیلی اثبات می شود و تفکر و تصمیم یکی از آن موارد است. 

کسی که در سخن یا بحث اختیار را انکار می کند در عمل از آن بهره می برد.

عمل به کدام حدیث مؤید سنتی است که براي رشد دادن و به ظهور رساندن استعدادها و نشان دادن تمایالت درونی افراد است؟ - 70

ْن َیُموُت بِاْآلَجاِل»   نُوِب َأْکَثُر ِممَّ «َمْن َیُموُت بِالذُّ َما ِزیَد ِفی ِإیَمانِِه ِزیَد ِفی بََالِئِه»   ِۀ اَْلِمیَزاِن ُکلَّ «ِإنََّما اَْلُمْؤِمُن بَِمْنِزلَِۀ ِکفَّ

رِّ َو اَْلَخْیِر ِفْتَنًۀ»   «ُکلُّ نَْفٍس ذاِئَقُۀ اَْلَمْوِت َو نَْبُلوُکْم بِالشَّ ْعَماِر»   ْن َیِعیُش بِاْألَ ْحَساِن َأْکَثُر ِممَّ «َو َمْن َیِعیُش بِاْإلِ

اینکه می گوییم «خداوند پروردگار من و شماست» چه بازتاب و نتیجه اي را به دنبال دارد، این مفهوم از کدام عبارت قرآنی حاصل می شود؟ - 71

اُر»  «َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّ «اهللاُّ َخالُِق ُکلِّ َشْیء»  ْسَتِقیٌم»   «َفاْعُبُدوُه َهَذا ِصَراٌط مُّ «ِإنَّ اهللاَّ َربِّی َوَربُُّکْم»  

کدام یک از آیات زیر به سنت توفیق الهی اشاره دارد؟ - 72

«َمن َجاَء بِاْلَحَسَنِۀ َفَلُه َعْشُر َأْمَثالَِها»   ْرِض»   َماِء َواْألَ َن السَّ «َولَْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا لََفَتْحَنا َعَلْیِهم بََرَکاٍت مِّ

َما ِزیَد ِفی ِإیَمانِِه ِزیَد ِفی بََالِئِه»   ِۀ اَْلِمیَزاِن ُکلَّ « ِإنََّما اَْلُمْؤِمُن بَِمْنِزلَِۀ ِکفَّ «َأن َیُقولُوا آَمنَّا َوُهْم َال ُیْفَتُنونَ »  

وجود «آزرم » و «مجازات پیمان شکن » نشانه هاي آشکاري براي تحقق مفهوم مندرج در کدام آیۀ شریفه می باشند ؟ - 73

بیل اّما شاِکرا و اّما َکفورا»   «انّه کان فاحشۀ َو ساًء َسبیًال»  «انّا َهدیناه السَّ

س بُنیانَه علی شفا ُجُرف هاٍر فانهار به فی نار َجهنم»   «َو نَبُلوُکم بالّشر و الَخیر ِفتَنه و الَینا ُترَجُعون»   «ام من اسَّ

کدام عبارت شریفه بیانگر نجات یافتن حضرت یوسف علیه السالم از گناهان و مطابق نظر ایشان ، مبدا آلودگی انسان به گناه کدام است؟ - 74

اِغِریَن»   » - « َو لََیُکونًا ِمَن الصَّ اِغِریَن»   «َو ِإالَّ َتْصِرْف َعنِّی َکْیَدُهنَّ  «َو لَِئْن لَْم َیْفَعْل َما آُمُرُه»  -  «َو لََیُکونًا ِمَن الصَّ

» - «َو َأُکْن ِمَن اْلَجاِهِلیَن»   «َو لَِئْن لَْم َیْفَعْل َما آُمُرُه» - «َو َأُکْن ِمَن اْلَجاِهِلیَن»    «َو ِإالَّ َتْصِرْف َعنِّی َکْیَدُهنَّ
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َمْت َأْیِدیُکْم» هم نوا شده است؟ شاعر در کدام بیت یا عبارت شریفه «ذلک بَِما َقدَّ - 75

خود دلیل اختیار است اي صنم  این که فردا این کنم یا آن کنم 

این دریغ و خجلت و آزرم چیست  گر نبودي اختیار این شرم چیست 

هیچ با سنگی عتابی کس کند؟  هیچ عاقل مرکلوخی را زند؟ 

ز اختیار خویش گشتی مهتدي  وان پشیمانی که خوردي زان بدي 

76 - My parents won’t  ..................  me to stay out late at night.

get allow behave let

77 - I told John not to  .................. by stating that all Chinese car companies produce low quality cars just

because he had a bad experience with one of them.

agree discuss generalize emphasize

78 -  .................. was that beautiful car you were driving yesterday?

Whom Which Whose Who

79 - Ken .................. lost if he .................. the GPS in his car.

wouldn’t get – used would – used wouldn’t get – didn’t use would – did use

80 - We won’t get to the station on time .................. we don’t leave work early

if unless until soon

81 - This chocolate is too .................. for me to eat. Give it to someone else.

delicious tasty unreal sweet

82 - I .................. to save the man if I knew how to swim.

 tried will try would try had tried

83 - They were attacked ……………… from both sides as soon as they got out of the bank.

effectively gradually emotionally unexpectedly

84 - The dictionary has been published several times and is a valuable .................. of Persian language.

measure treasure majority community

85 - A boy .................. sister is in my class was in the bank at that time.

whom who whose which

86 - This is the man to .................. we talked last September.

who that which whom

87 - The children .................. shouted in the street are not from our school.

whom which who  ___

88 - My aunt is a famous journalist and she usually writes about environmental  .................. .

sharks synonyms origins issues

89 - The new computer system is so .................. that no one at the office is able to use it properly.

serious skillful complicated distinguished
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90 - Can you write a brief ………………….. to the text?

treasure ostrich introduction vibration

91 - Is it …………….. that you have some experience of teaching?

essential international single invisible

92 - The receptionist ………………. us with a lot of useful information.

achieved converted provided accessed

93 - We will not be able to play tennis tomorrow if it .................. like this.

keeps on raining keeps to rain will keep on raining would keep to rain

94 - She invited all .................. in her class last term.

which they had been they who were whom those were those who had been

95 - The children attend Academy of the Americas, a public school that offers a Spanish-

English .................. program.

traditional general bilingual emotional

96 - According to recent reports, international researchers want to ………………… if there’s a direct

connection between the number of cars used by people and global warming.

jump into hang out stand for figure out

97 - The game wasn't as easy as we had ..................  , since the other team was playing so well and

created plenty of opportunities to score goals.

recognized surrounded supposed signaled

98 - A: "I can remember the year when I was studying hard for the university entrance exam day and
night. I'd sit at my desk, ..................  by books, handouts, and my own notes." 

B: "Well, they say, no pain, no gain."

translated surrounded dedicated supposed

99 - Eggs .................. all eight essential amino acids which we depend on for good health.

identify contain practice define

100 - I don’t have any photographs of the building with me, so you’ll have to use your .................. .

combination imagination pronunciation condition

شخصی در ماه اول  تومان پس انداز کرده و در هر ماه به اندازه ي  بیشتر از ماه قبل پس انداز می کند تا مقدار پس انداز یک ماه آن به - 101

دو برابر پس انداز ماه اول برسد. اگر در این زمان، مجموع پس انداز وي  تومان باشد، اولین پس انداز وي چه قدر بوده است؟

A( A)1
20

63000

1600200022002400

در دنبالۀ  جملۀ ششم کدام است؟ - 102=an

(n − 2)!

2n + 3
8
3

1٫61٫224
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2( (1( ( 3( (
 

ام شامل چند نقطه است؟ با توجه به الگوي مقابل، شکل  - 10323

529484

517576

ام این دنباله کدام است؟ ام یک دنباله به صورت  است، جملۀ  - جملۀ  1042n − 1+ nn2

n − 1
7

20
3

28
3

20
7

28
7

اختالف بزرگترین جملۀ دنبالۀ  تا کوچکترین جملۀ این دنباله کدام است؟ - 105

صفر

=an

(−1)n

n

3
2

1
4

−1

در دنبالۀ  مجموع جمالت دهم و یازدهم کدام است؟ - 106= + , = = 1an+2 an an+1 a1 a2

5523389144

، کدام است؟ ، اولین جملۀ مربع کامل غیر  در دنبالۀ  - 107=an

n(n + 1)

2
1

36496481

، دنباله روند افزایشی خواهد داشت؟ در دنبالۀ  به ازاي کدام مقدار  - 108

به ازاي هیچ مقدار از       به ازاي هر مقدار دلخواه      

= b − 4nbnb

bb > 4bb < 4

اگر اعداد  به همین ترتیب تشکیل دنباله حسابی دهند و اعداد  نیز به همین ترتیب تشکیل دنباله حسابی - 109

دهند، مقدار  چقدر است؟

هر مقدار دلخواه     

m, n, pm + 2, 2n + 3, p − 1

n

5
2

m + p
−5
2

- چهار جملۀ دوم یک دنبالۀ حسابی اند، مجموع  جملۀ اول این دنباله چند است؟ 1102, m, n, 1120

440370−430340

دنباله حسابی با جملۀ اول  و اختالف مشترك  چند جملۀ مثبت دارد؟ - 111103−5

19201821

، سه واسطه حسابی درج کنیم، مجموع سه واسطه حسابی چند است؟ اگر بین دو عدد  و  - 1122557

123131180148

، جملۀ پنجم کدام است؟ در دنبالۀ بازگشتی  ،  - 113

صفر 

= 2a1={an+1
2an

− 1an

,

,

nزوج
nفرد

125

یک شرکت تولیدي المپ تا پایان سال اول خود  المپ تولید می کند و قصد دارد هر سال  المپ به تعداد تولیدي ساالنه خود اضافه - 114

کند، پس از گذشت چند سال از آغاز شروع به کار شرکت تعداد کل المپ هاي تولید شده برابر  خواهد شد؟

3500010000

200000

3456

،  باشد، آنگاه مجموع  جملۀ اول آن کدام است؟  ،  ، اگر جمالت یک دنبالۀ حسابی به فرم ...،  - 1151310ba8

210252108116
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، جملۀ چندم برابر  است؟ در دنباله با رابطۀ بازگشتی  و  - 116= 5 + 1an+1 an= 1a1781

4567

جملۀ چندم دنبالۀ  برابر  است؟ - 117n
a − 9nn3

2n

7
2

6547

در دنباله با جملۀ عمومی  جملۀ چندم برابر  است؟ - 118=an
3n − 4
n − 8

8

8121014

دو دنباله به فرم  و  در کدام جمله با هم برابرند؟ - 119= 3 − 3an n2= 2 + 2nbn n2

36810

اگر  سه جملۀ متوالی از دنبالۀ حسابی باشند،  کدام است؟ - 12013, x + 2 , 173√x

15 − 2 3√10 − 3√16 − 2 3√17 3√

- عالئم هجایی زیر، تقطیع هجایی کدام بیت است؟  121

قطع نظر از رخ زیباي تو  پرده برانداز که نتوان نمود     

این روش تازه را تازه بنا کرده اي   تا به جفایت خوشم، ترك جفا کرده اي  

من که ننالیده ام ز هیچ عذابی  دل ز غمت آخرم به ناله درآمد

رفتم از کیش مسلمانی به دین تازه اي    رهزن ایمان من شد نازنین تازه اي

« − −UU − U − U − −UU − »

وزن کدام بیت با سه بیت دیگر متفاوت است؟         - 122

 میان خطر جاي بودن ندید   چو نامردم آواي مردم شنید 

 که گندم ستانی به وقت درو   نپندارم اي در خزان کشته جو

 چرا از در حق شوم زرد روي   نرفتم به محرومی از هیچ کوي

 بر لبانش ترانۀ توحید  در نگاهش شکفته روح سحر

- وزن کدام بیت با سه بیت دیگر متفاوت است؟ 123

  بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش  ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش

  ُمَهیِمنا به رفیقان خود رسان بازم   من از دیار حبیبم نه از بالد غریب

 با این زبان َعذب که خامش چو سوسنم  حیف است بلبلی چو من اکنون در این قفس

 ما را خدا ز زهِد ریا بی نیاز کرد  حافظ مکن مالمت رندان که در ازل

وزن عروضی بیت « باري به سر و چشم من سوخته بگذار / آن پاي که بر خار و خس بادیه هشتی » با کدام بیت یکسان است؟ - 124

دیگر از این زندگانی قهر کرده است آشتی اي که چشم آشتی از زندگانی داشتی 

خورشید هم از آن شب تاري متواري اي روي تو در موي تو ماه و شب تاري  

چه شرابی به تو دادند که مدهوش شدي اي صبا با تو چه گفتند که خاموش شدي  

باز اي سپیدة شب هجران نیامدي باز امشب اي ستارة تابان نیامدي  

وزن عروضی کدام مصراع در مقابل آن، غلط آمده است؟ - 125

اي حسن خط از دفتر اخالق تو بابی (مفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن)  جهان شب است و تو خورشید عالم آرایی (مفاعلن فعالتن مفاعلن فع لن) 

به سر راهت آورم هر شب (فعالتن مفاعلن فع لن)  کس نماند که به دیدار تو واله نشود (فاعالتن فعالتن فعالتن فعلن) 
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در عبارت «شاه سیّارگان به افق مغربی خرامید و جمال جهان آراي را به نقاب ظالم بپوشانید» کدام آرایۀ ادبی به کار نرفته است؟ - 126

انسان انگاري تضمین تشبیه استعارة آشکار

وزن بیت زیر کدام است؟  - 127
 نسیم موي تو پیوند جان آگه ماست»  «خیال روي تو در هر طریق همره ماست

مفاعلن فعالتن مفاعلن َفَعُلن مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن

کدام بیت با بیت «گوید آخر چه آرزو داري    آرزو زهر و غم، نه کام و گر است» هم وزن است؟ - 128

 اي عشق! اي تدارك تنهایی  آزرده ام از این دل هرجایی

 گفت او در گردن او طوق بود  هر که جز آگاه و صاحب ذوق بود

 خرمنی گرد کرد و پاك بسوخت  هر که پرهیز و علم و زهد فروخت

 رنگ چون ابر است و بی رنگی مهی است  از دو صد رنگی به بی رنگی رهی است

وزن کدام بیت ناهمسان است؟ - 129

 او چه داند که حال ُگْرُسنه چیست  آن که در راحت و تنّعم زیست

 چتر گل در سر کشی اي مرغ خوش خوان غم مخور  گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن

 مبادا که با آز خویشی بود  همه تلخی از بهر بیشِی بود

 چون در تو حلقه به گوش توایم  حلقه زِن خانه فروِش توایم

وزن همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. در مقابل آن درست نوشته شده است. - 130

امید عافیت آن گه بود موافق عدل     مفاعلن فعالتن مفاعلن َفعلن سخن به لطف و کرم با درشت خوي مگوي    مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع

گر چه بر حق بود مزاج سخن     فاعالتن مفاِعلن َفَعلن  ندهد مرد هوشمند جواب     فاعالتن مفاعلن فعلن

پایه هاي آوایی کدام بیت ها یکسان است؟  - 131
 الف) آن که خط آفرید و روزي داد 

ب) جوان گوشه نشین شیرمرد راه خداست 
ج) تو آن درخت گلی کاعتدال قامت تو 

د) هر کو نظري دارد با یار کمان ابرو 
هـ) درون ما ز تو یک دم نمی شود خالی

 یا فضیلت همی دهد یا بخت  
که پیر خود نتواند ز گوشه اي برخاست 

بُبرد قیمت سرو بلند باال را 
باید که سپر باشد پیش همه پیکان ها 
کنون که شهر گرفتی روا مدار خراب

ب، ج، د الف، ج، د ب، ج، هـ الف، ب، هـ

کدام گزینه وزن متفاوتی دارد؟ - 132

 ور قصد کند بسوزدش نور   پروانه نمی شکیبد از دور 

 بی فایده می کنند و تحذیر  کوته نظران مالمت از عشق

 گو ترك مراد خویشتن گیر  آن را که مراد دوست باید

 گو بده اي دوست که گویم: بگیر  دل چه بود؟ جان که بدو زنده ام

در کدام بیت نمی توان آرایۀ «مراعات نظیر» یافت؟ - 133

 صبح نزدیک است و در فکر شب تار خود است  گریۀ شمع از براي ماتم پروانه نیست

 شور شیرین به سر هر که فتد کوهکن است  بیستون کندن فرهاد نه کاري است شگفت

 گهر دیده نثار کف دریاي تو دارد  سر من مست جمالت، دل من دام خیالت

 در ماند پدر به کار او سخت  برداشته دل ز کار او بخت
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در کدام گزینه آرایۀ «تلمیح» به کار رفته است؟ - 134

 روح مجنون چنگ در دامان محمل می زند  ناقه سنگین می رود در هر قدم گویی ز شوق

 ز داغ با دل خود حرف دیگري بزنیم  بیا به خانۀ آالله ها سري بزنیم

 من از آن روز که در بند توام آزادم  حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روي

 کز نسیمش بوي جوي مولیان آید همی  خیز تا خاطر بدان ترك سمرقندي دهیم

وزن کدام مصراع در مقابل آن نادرست آمده است؟ - 135

مرا مجال سخن بیش در بیان تو نیست (مفاعلن فعالتن مفاعلن َفعلن) چون ببندي نقاب و بگشایی(فاعالتن مفاعلن فع لن)

سپر از تیغ تو در روي کشیدن نهی است(فعالتن فعالتن فعالتن فع لن) 
 بر دیدة صاحب نظران خواب ببستی(مفعوُل مفاعیلن مفعوُل مفاعیلن)

وزن بیت زیر کدام است؟  - 136
 شوق تو ساکن نگشت و مهر تو زایل»  «دور به آخر رسید و عمر به پایان

مفتعلن فاعلن مفاعلن فاعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفاعلن مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن مفتعلن فاعالُت مفتعلن فع

بیت زیر با کدام گزینه هم وزن است؟  - 137
 کس تیغ بال زدن نیارد  آن را که تو دست پیش داري

 به جوان مردي و ادب دارد  آدمی فضل بر دگر حیوان

 همچو ابلیس همان طینت ماضی دارد  دیو اگر صومعه داري کند اندر ملکوت

 کس نیست که دست پیش دارد  ما را که تو بی گنه بُکشتی

 آري، آري سخن عشق نشانی دارد  دل نشین شد سخنم تا تو قبولش کردي

در همۀ گزینه ها به جز.................. «مراعات نظیر» به کار رفته است. - 138

مزرع سبز فلک دیدم و داس َمِه نو دوست گر با ما بسازد دولتی باشد عظیم

َگه نعره زدي بلبل، َگه جامه دریدي گل بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد

کدام یک از گزینه هاي زیر از معروف ترین شاعران دورة بازگشت محسوب نمی شود؟ - 139

بهار نشاط اصفهانی سروش اصفهانی مجمر اصفهانی

کدام یک از عوامل زیر در دورة بازگشت و بیداري در بیداري جامعه مؤثر نبود؟ - 140

توجه به ادبیات و رونق بازار شعر و شاعري تأثیر جنگ هاي نافرجام ایران و روس

اعزام دانشجویان ایرانی به خارج از کشور براي تحصیل کوشش هاي عباس میرزا در روي آوردن به دانش و فنون نوین

در دورة بیداري کدامیک از ادیبان زیر به نقد شرایط موجود پرداختند؟ - 141

صباي کاشانی فروغی بسطامی  مجمر اصفهانی عبدالرحیم طالبوف

کدام یک از نویسندگان زیر از پیشگامان نثر ساده در دورة بیداري نبود؟ - 142

میرزا آقاخان کرمانی عبدالرحیم طالبوف مظفر الدین شاه قائم مقام فراهانی

متن زیرچه کسی را معرفی می کند؟  - 143
«از معروف ترین نویسندگان و سیاست مداران بزرگ دورة بیداري است که عالوه بر خدمات و اقدامات بزرگ سیاسی در ادبیات نیز بسیار مؤثر بود.»

علی اکبر دهخدا ادیب الممالک فراهانی میرزاحبیب اصفهانی قائم مقام فراهانی

در کدام مصراع «مراعات نظیر» مشهود نیست؟ - 144

چنان اسیر گرفتی که باز، تیهو را رو چو صورت محو کردي با َمَلک هم خانه باش  

یادم از ِکشتۀ خویش آمد و هنگام درو در این چمن گل بی خار کس نچید آري   
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در همۀ ابیات به جز بیت گزینۀ .................. دو آرایۀ «مراعات نظیر» و« تلمیح» به کار رفته اند. - 145

  مطرب بزن نوایی ساقی بده شرابی  وصف رخ چو ماهش در پرده راست ناید

 که عنان دل شیدا به لب شیرین داد  من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم

 سیرچشمی خاتِم دسِت سلیماِن من است  در شکرزاِر قناعت برده ام چون مور راه

 در تجلی است یا اولی االبصار   یار بی پرده از در و دیوار

تقطیع هجایی مقابل کدام گزینه نادرست است؟ - 146

اي آن که غمگنّی و سزاواري 

تابَد ز دلم شب ها، پرتوِي چو کوکب ها 

آن نفس است از دهنت یا عبیر؟ 

اسیر گریۀ بی اختیار خویشتنم 

(− − −UU − U − U − −)

(− − UU − U − − − −U − U−)

(−U − −UU − −UU−)

(−UU − U − U − −UU − U − U)

وزن مقابل کدام مصراع نادرست است؟ - 147

چه نشینی بدین جهان هموار؟ (فعالتن مفاعلن َفعلن)  امروز روز شادي و امسال سال گل (مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن) 

برخیزم و زندگی ز سر گیرم (مستفعل فاعالت مستفعل) گفتم که غمت چند خورم؟ گفت مخور (مستفعل مستفعل مستفعل مستف) 

وزِن مصراِع زیر با کدام مصراع، یکسان است؟  - 148
«گر خون من ز شیشه بریزد به جام او»

آگاهی اش ز راحت عّشاق خسته نیست  ز شرم عارض او الله بست بر رخ ماه  هیچ مرِغ دلی از حلقۀ زلف تو نجست  کار فروبسته ام هیچ گشایش ندید 

همۀ گزینه ها به جز گزینۀ ..................  از نظر تاریخ ادبیات درست است. - 149

شاعران دورة بازگشت به سبب فقر فرهنگی و سستی و رخوت حاکم بر ادبیات به پیروي از اسلوب هاي کهن پرداختند.  

توجه مردم به واقعیت ها و امکانات فنّی دنیاي جدید در بیداري جامعه مؤثر بود.  

در عصر بیداري به دلیل تمرکز عمدة فعالیت هاي سیاسی و مطبوعاتی در تهران شعر و ادب هم در پایتخت جلوة بیشتري داشت. 

داستان نویسی به شیوة جدید (رمان نویسی) در ادبیات کالسیک فارسی سابقه دارد و این نوع ادبی محصول گذشته است.  

در کدام گزینه پایه هاي آوایی، همسان هستند؟ - 150

وینچه مرا در سرست عمر در این سر شود  آنکه مرا آرزوست دیر میّسر شود

که سعدي از پی جانان برفت و جان انداخت  همین حکایت روزي به دوستان برسد 

 به ِدیر رو که پر است از می دو ساله پیاله  صفاي خاطر رندان ز چلّه خانه نیابی 

 دارم گله از تو پس ندارم  گفتی گله اي ز ما نداري 

جنگ هاي نامنظم شکلی از مبارزة نظامی است. این جنگ ها مبتنی بر چه چیزي شکل می گیرد؟ - 151

آگاهی فرهنگی و جغرافیایی سربازان محلی یک منطقه  مبتنی بر برنامه و اجراي نقشه هاي از پیش برنامه ریزي شده 

تعهد و ابتکار عمل سربازان یک ارتش  شرایط بومی و اقتصادي یک منطقه 

براي فهم انگیزة جوانان و نوجوانان نمی توان از روش هاي ..................  استفاده کرد، بلکه باید همدالنه با جوانان همراه شد تا مسائل زندگی و - 152
آرزوهاي آن ها را فهمید و آنان را یاري داد. البته همراهی همدالنه به معناي تایید کنشگران نیست، بلکه به معناي  ..................

تفهمی - نگاه کردن به مسائل آن ها از منظر خودشان و تالش براي فهم آن هاست.

تجربی - نگاه کردن به مسائل آن ها از منظر خودشان و تالش براي فهم آن هاست.

تجربی - فهم شرایط اجتماعی و محیطی جوانان و نوجوانان و کمک به رفع مسائل آن ها می باشد.

تفهمی - فهم شرایط اجتماعی و محیطی جوانان و نوجوانان و کمک به رفع مسائل آن ها می باشد.
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در متن زیر چند مورد به نظم اجتماعی اشاره کرده است؟  - 153
«دانش آموزي که دیر به مدرسه می رسد، اما تکالیف خود را به موقع انجام داده است ، راننده اي که در شانه خاکی جاده رانندگی می کند یا مدیر بانکی که در
پرداخت وام، آشنایان و وابستگان خود را در صف قرار می دهد، پزشکی که بیماران خود را در مطب منتظر می گذارد و نیروي انتظامی که هنگام ورود

تماشاچیان به ورزشگاه آن ها را بازرسی می کند.

صفر یک دو سه

جامعه شناسان در شناختن نظم اجتماعی کدام پرسش را مطرح نمی کنند؟ - 154

قواعد و هنجارهاي با هم زندگی کردن با نظام اجتماعی چه ارتباطی دارند؟  قواعد و هنجارهاي باهم زندگی کردن، چگونه به وجود می آیند؟

قواعد و هنجار هاي با هم زندگی کردن، چگونه تغییر می کنند؟ قواعد و هنجار هاي با هم زندگی کردن، چگونه دوام می آورند؟

کدام گزینه جاهاي خالی عبارت هاي زیر را تکمیل می کند؟  - 155
 الف)  ..................  می تواند هم در خود تغییراتی به  وجود آورد، هم چنین در محیط خود نیز تغییراتی ایجاد کند. 

ب) گاهی تغییر در یک پدیده اجتماعی با تغییر در  ..................  همراه است که آن را هم تغییر می گویند. 
پ) برخی هم تغییري ها قابل مشاهده اند و می توان آن ها را با روش  ..................  و  ..................  مشاهده و مطالعه کرد.

جهان اجتماعی - پدیدة دیگر - کیفی - پیمایشی  نظام اجتماعی - نظام اجتماعی - کّمی - آماري 

نظام اجتماعی - پدیدة دیگر - کّمی - آماري  جهان اجتماعی - نظام اجتماعی - کیفی - پیمایشی 

کدام یک از گزینه هاي زیر براساس واقعیت نیست؟ - 156

انسا ن ها می توانند جهان هاي اجتماعی یعنی جوامع و فرهنگ هاي گوناگونی را پدید آورند.

انسان ها با موجودات طبیعی، تفاوت هاي بنیادي دارند. 

بود و نبود جامعه بر خالف طبیعت به ما انسان ها وابسته است. 

جامعه یک موجود زنده است که براي مطالعه آن باید از روش علوم طبیعی استفاده کنیم. 

درون فرهنگ شیعی، شیعیان ایران و شیعیان لبنان، تفاوت هاي اساسی دارند. این مثال مربوط به کدام گزینه می باشد؟ - 157

پیدایش فرهنگ ها و جهان هاي اجتماعی مختلف  پدید آمدن ُخرده فرهنگ ها و گروه ها

پیچیدگی کنش هاي انسانی و دشواري فهم آن ها پدید آمدن معانی ذهنی و فرهنگی متفاوت 

در پارگراف زیر چند اشتباه قابل مشاهده است؟  - 158
«در مطالعۀ موردي اگر محققی بخواهد تمامی ابعاد یک پدیدة اجتماعی خاص مثًال یک فرد، یک نهاد اجتماعی یا یک فرهنگ را مطالعه کند و عمق پنهان یا

آشکار و منحصر به فرد بودن آن را نشان دهد، از این روش استفاده می کند.»

صفر یک سه چهار 

به ترتیب علت، معنا و عامل عبارات زیر را کدام گزینه نشان می دهد؟  - 159
- دغدغه نداشتن علوم انسانی و اجتماعی براي نزدیک شدن به علوم طبیعی 

- تفسیر 
- دشواري فهم معانی کنش هاي انسانی

تقابل رویکرد تفسیري با رویکرد تفهمی - دانش جهان شمول، اکنونی و اینجایی - تنوع و تکثر معانی 

غلبۀ رویکرد تبیینی بر تفسیري - دانش محلی، اینجایی و اکنونی - تنوع معانی ذهنی وفرهنگی 

تقابل رویکرد تفهمی با رویکرد تبیینی -  دانش جهان شمول و همیشگی - تنوع و تکثر کنش ها

غلبۀ رویکرد تفسیري بر تبیینی - دانش محلی، اینجایی و اکنونی - تنوع و تکثر معانی 

جامعه شناسان تبیینی جامعه را یک ....................... می دانستند و تفاوت میان جوامع مختلف را ..................... می دیدند. - 160

پدیدة گوناگون - کّمی   پدیدة پیچیده - یکسان  پدیدة طبیعی - کّمی  پدیدة طبیعی - یکسان 
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چه تعداد از عبارت هاي زیر صحیح است؟  - 161
- جوامعی که نظم اجتماعی را بر اساس الگوي تبیینی برقرار می سازند، هر روز باید بر حجم قواعد و قوانین نظارتی و نیروها و ابزارهاي کنترل کنندة خود

بیفزایند. 
- انسان نیز مانند موجودات طبیعی، ویژگی هاي ماّدي و حسی دارد. 

- جامعه شناسان تبیینی، گمان می کردند که همۀ جوامع، مسیر یکسان به سوي پیشرفت طی می کنند و از جوامع ساده به جوامع پیچیده تبدیل می شوند. 
- از دیدگاه جامعه شناسان تبیینی تالش  ما براي شناخت قوانین طبیعت می تواند این قوانین را تغییر دهد.

یک چهار سه دو

کدام گزینه پیامدهاي نادیده گرفتن کنش را به درستی نشان می دهد؟ - 162

ارزش زدایی - خالقیت زدایی - معنازدایی خالقیت زدایی - معناداري - ارزش زدایی

معناداري - آگاهی - هدف دار معنازدایی - خالقیت زدایی - آگاهی

براي جلوگیري از بروز پیامدهایی چون، سقوط ارزش، رکود اراده و خالقیت و افول آگاهی و معنا از زندگی اجتماعی، چه چیزي مورد توجه برخی - 163
جامعه شناسان قرار گرفت؟

قواعد اجتماعی نظم اجتماعی کنش اجتماعی زندگی اجتماعی

چگونه بررسی و مطالعۀ پدیده هاي انسانی و اجتماعی، به نتیجه گیري هاي غلط و اشتباه منجر می شود؟ - 164

توجه نکردن به عمق پدیده هاي انسانی و اجتماعی  توجه به تنوع پدیده هاي انسانی و اجتماعی 

توجه به شباهت و تفاوت پدیده ها توجه نکردن به موضوعات پدیده ها

از مقایسۀ هدف و معناي کنشگران در دو موقعیت زیر به کدام مسئله پی می بریم ؟  - 165
- در طول هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، صدها هزار نفر از رزمندگان ایرانی جان خود را از دست دادند. روایت ها و مستندات به جا مانده از آن

دوران، از آرزو و رقابت تنگاتنگ رزمندگان براي شهادت حکایت می کند. 
- خودکشی یک کنش غیرعادي است که از گرایش به مردن به جاي زنده ماندن حکایت دارد .گرایشی که برخالف طبیعت و سرشت انسان است.

شباهت و تفاوت این دو پدیده توامان هویت هر یک از آنها را تعیین می کند.

بررسی و مطالعۀ پدیده هاي انسانی و اجتماعی، بدون توجه به عمق آنها، به نتیجه گیري هاي غلط و اشتباه منجر می شود.

داوطلب شدن خلبانان ژاپنی براي عملیات کامیکازه نمونه اي شبیه مثال اول است

در همۀ جنگ ها همیشه سربازانی بوده اند که با آگاهی کامل از احتمال کشته شدن پا به میدان جنگ گذاشته اند.

کدام یک از گزینه  هاي زیر از گفته هاي ویلهلم دیلتاي است؟ - 166

کنش اجتماعی، معنادار است.

پدیده هاي معنادار را نمی توان همانند پدیده هاي طبیعی، از طریق حواس مطالعه کرد.

هرچند جهان اجتماعی همانند جهان طبیعی، نظم و قواعد خاصی دارد امّا انسان ها مانند موجودات طبیعی نیستند.

آنچه جامعه شناسان از مطالعه پدیده ها می فهمند باید با روش تجربی اثبات شود. 

کدام یک از فرایند هاي زیر درست است؟ - 167

فعالیت و خالقیت کنشگران در معانی اجتماعی و فردي  پیدایش معانی گوناگون  پدید آمدن خرده فرهنگ ها و گروه هاي مختلف 

فعالیت و خالقیت کنشگران در معانی اجتماعی و فردي  پیدایش فرهنگ هاي گوناگون  پیدایش معانی ذهنی و فرهنگی متفاوت  

فعالیت و خالقیت کنشگران در معانی صرفًا فردي  پیدایش معانی گوناگون  پیدایش معانی ذهنی و فرهنگی متفاوت

فعالیت و خالقیت کنشگران در معانی صرفًا فردي  پیدایش فرهنگ هاي گوناگون  پدید آمدن خرده فرهنگ ها و گروه هاي مختلف 

<<

<<

<<

<<
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در ارتباط با یک کنش اجتماعی، مانند گرایش افراطی جوانان به اینترنت و بازي هاي رایانه اي، به ترتیب هر یک از رویکردهاي سه گانۀ «جامعه شناسی - 168
تبیینی، تفسیري و انتقادي» چگونه به بررسی آن می پردازند؟

با استفاده از روش هاي کّمی، به پیش بینی این کنش اجتماعی و راه هاي کنترل آن می پردازد . با توجه به پیچیدگی پدیدة اعتیاد به اینترنت و فضاي مجازي، به فهم معناي آن در
گروه هاي مختلف می پردازد. با پذیرش معنا و ارادة افراد و کشف حقیقت و فضیلت، به نقد این کنش پرداخته و وضعیت مطلوب را تجویز می کند.

در هر جامعه، با توجه به ویژگی هاي فرهنگی و اجتماعی آن می توان این پدیده را مورد مطالعۀ تجربی قرار داد . براي فهم و تفسیر این کنش، باید بفهمیم که این اعتیاد بر چه
چیزي داللت می کند. با استفاده از روش هاي کّمی، بدون تحمیل و سرکوب این کنش، وضع مطلوب را تجویز می کند.

بین میزان پرخاشگري با اعتیاد به اینترنت و بازي هاي رایانه اي رابطه وجود دارد . به زمینۀ فرهنگی که جوانان در آن به استفادة افراطی از اینترنت می پردازند رجوع می کنند .
اعتیاد به اینترنت و فضاي مجازي براي جوانان خطرناك است و آن ها را از فضاي واقعی زندگی جدا می کند.

اعتیاد به اینترنت و فضاي مجازي موجب اخالق گریزي و سقوط ارزش ها می شود . سرگرمی، هیجان، آزادي و به روز بودن، انگیزه و عامل اصلی حضور در فضاي مجازي است . با
وجود پیچیدگی این مسئله و همه گیر بودن آن، می توان به راهکارهایی براي بهبود این وضعیت دست یافت. 

کدام گزینه به ترتیب هدف، روش و موضوع جامعه شناسی تبیینی را بیان می کند و جامعه شناسی تبیینی نظم اجتماعی را براساس کدام مناسبات - 169
توضیح می دهد؟

پدیده هاي اجتماعی همانند پدیده هاي طبیعی - پیش بینی و کنترل - نگاه از بیرون - درونی 

معنابخشی - تفسیر - کنش اجتماعی - بیرونی  

نگاه از بیرون - پیش بینی و کنترل - پدیده هاي اجتماعی همانند پدیده هاي طبیعی - درونی  

پیش بینی و کنترل پدیده هاي اجتماعی - حس و تجربه - پدیده هاي اجتماعی همانند پدیده هاي طبیعی - بیرونی 

- 170
به ترتیب، پاسخ سواالت زیر پیرامون جامعه شناسی تبیینی در کدام گزینه به درستی آمده است؟ 

جامعه شناسی تبیینی، روابط و مناسبات را مبتنی بر چه چیزي می داند؟ 
جوامی که نظم اجتماعی را از نگاه تبیینی برقرار می سازند، در چه موضوعی موفق عمل نمی کنند؟ 

جامعه در این دیدگاه چگونه تعریف می شود؟ 

یکسان انگاري طبیعت و جامعه- محافظت از افراد جامعه در برابر گزندها و آسیب ها - صرفا یک موجود طبیعِی پیچیده تر از سایر 
موجودات طبیعی

قرارداد ترس و اجبار - جلب مشارکت و همکاري افراد براساس میل رضایت و رغبت - صرفًا یک پدیدة طبیعی پیچیده تر از سایر پدیده هاي طبیعی

یکسان انگاري طبیعت و جامعه - تامین نفع افراد جامعه - صرفا یک موجود طبیعِی پیچیده تر از سایر موجودات طبیعی

تطمیع و تهدید و اجبار - تضمین پیش بینی رفتارها - صرفًا یک پدیدة طبیعی پیچیده تر از سایر پدیده هاي طبیعی

کدام عبارت معناي تسلسل علل نامتناهی را به درستی نشان می دهد؟ - 171

وجود علت العلل یا علت نخستین، ضامن تحقق زنجیرة علت و معلول ها باشد. 

سلسلۀ علت ها و معلول ها به علتی منتهی گردد که وجود آن علت، از علت دیگري صادر نمی شود.

وجود یک شیء قائم به علتی باشد و آن علت نیز قائم به علت دیگر و این سلسله تا بی نهایت ادامه یابد. 

هر علتی معلول خاص خود را و آن معلول نیز معلول دیگري داشته باشد و این سلسله تا بی نهایت ادامه یابد. 

کدام یک از گزینه هاي زیر اشاره بر روابط بعد از وجود نمی کند؟ - 172

رابطه، در خود وجود دو طرف برقرار است.  روابط، فرع بر وجود دو طرف رابطه است. 

رابطه، بعد از پیدایش دو طرف رابطه تحقق می یابد. رابطه، قائم به هر دو طرف است. 

چه کسی مفهوم علیت را جز مفاهیم بدیهی و اولیه می داند؟ - 173

ژان وال دکارت هیوم کانت
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این عبارت که «تا خورشید نیاید زمین روشن نمی شود، پس خورشید علت روشنایی روز است»، بیانگر تبین علت از سوي .................. است. - 174

تجربه گرایان دکارت هیوم ارسطو

در چه صورت فیلسوف قادر به تبیین نظم موجود در جهان نخواهد بود؟ - 175

انکار اصل سنخیت  انکار تالزم علت و معلول  انکار اصل وجوب ِعلّی و معلولی  انکار اصل علیت 

نظر افالطون دربارة خدا در کدام گزینه به درستی بیان نشده است؟ - 176

نه دیدنی است و نه از طریق حواس دریافتنی  در چیز دیگر فرو نمی شود، اما همه چیز را در خود راه می دهد.

خلقتش هدف دار و آگاهانه است.  پیوسته و ثابت است، نه می زاید و نه از میان می رود.

از نظر هیوم چرا دالیل همۀ گذشتگان بر اثبات وجود خداوند قابل نقد است؟ - 177

زیرا دالیل آن ها فقط مبتنی بر حس است.  زیرا فقط دنبال اثبات ناظم هستند. 

زیرا فقط دنبال اثبات خالق است.  زیرا دالیل آن ها فقط مبتنی بر عقل است. 

وجود خدا در برهان دکارت علت ایجاد .................. و در برهان امکان و وجوب سینوي علت ایجاد  ..................  است. - 178

همۀ ماهیات - یک ماهیت  یک ماهیت - یک ماهیت  یک ماهیت - همۀ ماهیات  همۀ ماهیات - همۀ ماهیات 

دو کتاب «خواهش ایمان» و «ترس و لرز» از کیست؟ - 179

برگسون - کاتینگهام  برگسون - جیمز  جیمز - کرکگور  کرکگور - کرکگور 

برهان دکارت بر اثبات وجود خداوند بر چه اصلی مبتنی است؟ - 180

مغایرت وجود و ماهیت  تقدم ذاتی علت بر معلول  اصل نامتناهی بودن خداوند  اصل متناهی بودن انسان 

«وقتی به یک نهال از هر جهت رسیدگی می کنیم و شرایط الزم براي رشد و سالمت آن را فراهم می کنیم، لزومًا انتظار شادابی و رشد این نهال را - 181
داریم.» این انتظار نشان دهندة چیست؟ (با تغییر)

اصل سنخیت میان علت و معلول و نیز اصل وجوب علّی که باعث پیوستگی قطعی موجودات است.

اصل وجوب علّی که از فروع اصل علیت و بیانگر نظم حاکم بر روابط جهان است.

باور قطعی انسان به اصل سنخیت میان علت و معلول و پیوستگی میان موجودات.

باور همگانی و نا خود آگاه انسان نسبت به اصل وجوب علّی که از فروع اصل علیت است.

کدام گزینه دربارة دیدگاه افالطون صحیح است؟ - 182

خداي افالطون با چندخدایی یونانیان باستان تفاوتی ندارد. کار خدا بدون هدف است.

چند خدایی خلقت آگاهانه است. افالطون ابداع کنندة خداشناسی فلسفی بوده است.

هر کدام درباره کدام خداي یونان باستان است؟  - 183
«خداي هنر و موسیقی - خداي آسمان - خداي خویشتنداري - خداي باران»

زئوس - آپولون -  آرتمیس - آرتمیس آپولون - زئوس - آرتمیس - آپولون

آپولون - زئوس - آرتمیس - زئوس آرتمیس - زئوس - آپولون - زئوس

کدام گزینه درست است؟ - 184

دکارت معتقد بود که تصور ما از موجودي نامتناهی از خودمان است.

هیوم معتقد بود که عقل، ادراکی مستقل از حس و تجربه دارد.

هیوم برهان نظم را براي اثبات وجود خدا کافی و درست می دانست.

دکارت معتقد بود که ما از حقیقتی نامتناهی،  علیم و قدیر که به وسیلۀ او خلق شده ایم، تصوري داریم.
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هریک از عبارات زیر به ترتیب متعلق به دیدگاه کدام فیلسوف است؟  - 185
«مسئولیت پذیري و رعایت اخالق تنها در جایی معنا دارد که انسان خود را صاحب اراده و اختیار بداند.» 

«بر اساس نظم موجود جهان، حداکثر می توان یک ناظم و مدبر را اثبات کرد.» 
«تصور نامتناهی نمی تواند از خود ما باشد؛ زیرا موجودات متناهی هستیم.»

دکارت - هیوم - کانت کانت - هیوم - دکارت کانت - هیوم - کانت هیوم - هیوم - دکارت

کدام یک از عبارت هاي زیر می تواند گزاره اي درست باشد؟ - 186

روش فلسفه، استدالل عقلی و تجربی است.

فیلسوف کسی است که بر اساس قواعد فلسفی و درون نگري شهودي عقیده را پذیرفته است.

فیلسوف باید با قواعد فلسفی از عقیدة خود دفاع کند.

فیلسوف معتقد به خدا از طریق استدالل یا شهود درونی به خدا معتقد می شود.

کدام گزینه دربارة استدالل ابن سینا در اثبات وجود خدا درست است؟ - 187

واجب الوجود بالذات براي موجود شدن نیازمند علت است. موجودات جهان در ذات خود نسبت به وجود و عدم، مساوي نیستند.

موجودات این جهان به ممکن الوجود بالذات براي موجود شدن نیازمند هستند. واجب الوجود بالذات یعنی موجودي که وجود، ذاتی او باشد.

کدام عبارت درست است؟ - 188

به اعتقاد ویلیام جیمز، عمده دالیل وجود خدا تجربی هستند.  کانت وجود خدا را از طریق نفس غیرمادي انسان اثبات می کند.

به عقیدة دکارت، تصور موجود نامتناهی نمی تواند از جانب موجود متناهی باشد.  هیوم براساس دالیل حسی تجربی اثبات می کند که خدا وجود ندارد. 

پیش فرض سخن زیر، کدام عبارت است؟  - 189
«اگر چیزي بدون علت وجود داشته باشد، تفاوتی نمی کند که آن چیز، خدا باشد یا جهان»

هر ممکن الوجودي به واجب الوجود نیاز دارد.  هرچه موجود است، به علت نیاز دارد. 

هر چیزي که وجودش وابسته است، به موجودي مستقل اتکا دارد.  هرچه به وجود آمده است، نیازمند علت است. 

نظریۀ هیوم در مورد علیت، درصدد تبیین کدام مسئله است؟ - 190

چرایی باور عمومی آدمیان به اصل علیّت  بررسی نقش روان در باور رابطۀ علیّت 

چگونگی کشف علت هاي طبیعی توسط تجربه  بررسی نقش عقل در باور رابطۀ علیّت 

به ترتیب در کدام تألیفات ابن سینا موضوعات «آخرین دیدگاه هاي ابن سینا در حکمت»، «دایرة المعارف عظیم علمی و فلسفی» و «ابواب مختلف - 191
حکمت» دیده می شود و کدام عبارت راجع به طبیعت شناسی ابن سینا نادرست است؟

شفا ــ نجات ــ اشارات و تنبیهات ــ طبیعت هر شی آن را به سوي خیر و کمال مطلوبش سوق می دهد.  

اشارات و تنبیهات ــ شفا ــ دانشنامۀ عالیی ــ سیل و زلزله در یک نظام کلی جهانی تأثیر مخرب و طوالنی دارد.  

اشارات و تنبیهات ــ قانون ــ انصاف ــ با نگاه کردن به بخش کوچکی از جهان طبیعت نمی توان دربارة آن داوري کلی کرد.  

دانشنامۀ عالیی ــ قانون ــ نجات ــ از ما می خواهد براي کشف ویژگی ها در روابط پدیده هاي آن، در رابطۀ وجودي این عالم با مبدأ کل هستی تأمل کنیم.  

کدام عبارت درست است؟ - 192

براساس قاعده علیّت، هر چیزي باید علتی داشته باشد. 

اساس برهان فارابی در اثبات خدا، تقدم علت بر معلول است. 

نتیجۀ برهان وجوب و امکان، تقسیم واجب الوجود به بالذات و بالغیر است. 

تسلسل علل نامتناهی یعنی موجودات زیادي وجود داشته باشند که با یکدیگر رابطه علّی دارند. 
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کدام مورد با نظرات فیلسوفان مسلمان سازگار است؟ - 193

معناداري زندگی انسان بدون پذیرش واقعی وجود خدا، غیرممکن است. 

مقدمۀ مشترك همۀ براهین اثبات خدا، نیازمندي هر موجودي به علت است. 

عقل وجود خدا را اثبات می کند و این، براي معنابخشی به زندگی کافی است. 

فیلسوف، وجود خدا را به دالیل دینی می پذیرد و سپس می کوشد تا وجود او را اثبات کند. 

نوع رابطۀ بین کدام دو مفهوم متفاوت از سایر گزینه هاست؟ - 194

هم شهري بودن جاسم و سالم ورزشکار و باشگاه ورزشی مخترع و اختراع بیمار و پزشک

شناخت ویژگی هاي هر شیء چه دستآوردي براي انسان به ارمغان می آورد؟ - 195

می تواند براساس قاعدة عقالنی نتایج و آثار هر معلول را بشناسد. به اصل سنخیت بین علت و معلول پی می برد.

دانشمندان پشتوانه اي تجربی براي اصل نظم دقیق جهان می یابند. به آثار ویژه هر شیء و درك تفاوت آن شیء با اشیاي دیگر دست می یابد.

دومین وزیر محمدشاه که بود؟ - 196

امیرکبیر عباس میرزا حاجی میرزا آقاسی  قائم مقام فراهانی 

ضمیمۀ کدام یک از معاهدات زیر، یک قرارداد تجاري بود؟ - 197

آخال ترکمانچاي پاریس گلستان 

- .................. براي ایجاد یکپارچگی سیاسی و بازگرداندن حاکمیت دولت مرکزي به سرتاسر قلمرو ایران بسیار کوشید، ولی به سبب بی رحمی و کینه 198
توزي اش در برخورد با مخالفان و رقیبان که تا حدودي ریشه در ستم هایی داشت که در زمان کودکی و نوجوانی بر او رفته بود، در تاریخ نام او به نکویی

برده نمی شود

عادل شاه نادرشاه لطفعلی خان آقامحمدخان

در ..................  حق احداث راه آهن و بهره برداري از معادن، جنگل ها و احداث کانال هاي آبیاري به بیگانه واگذار شد. - 199

عهدنامه آخال امتیاز رویتر عهد نامه ترکمانچاي  عهد نامه گلستان

حکومت قاجار براي تأمین مخارج روزافزون خود دست به چه اقداماتی زد؟ - 200

همۀ موارد  باال بردن نرخ مالیات  استقراض از روسیه و انگلستان فروش مناصب حکومتی

نمایندگان دومین مجلس شوراي ملی (حکومت مشروطه) براي رفع مشکالت اقتصادي و اداري دست به چه اقداماتی زدند؟ - 201

استخدام کارشناس امور مالی - نظامی، استقراض از روسیه و انگلیس 

استخدام کارشناس امور نظامی - مالی، فروش مناصب حکومتی 

استخدام کارشناس امور مالی - اداري و استخدام کارشناس نظامی 

استخدام کارشناس امور مالی - اداري از کشور انگلیس و استخدام کارشناس نظامی از کشور روسیه 

انقالب مشروطه در زمان  ..................  آغاز شد و در دورة  .................. ادامه یافت. - 202

فتحعلی شاه - محمدعلی شاه  محمدعلی شاه - ناصرالدین شاه  مظفرالدین شاه - محمدعلی شاه  مظفرالدین شاه - ناصرالدین شاه 

همۀ موارد از مهم ترین عوامل شکل گیري هستۀ اولیه روستاها و شهرها در ایران هستند، به جز .................. . - 203

قلعه هاي دفاعی  فعالیت اقتصادي و تجاري  دسترسی به آب   بازارهاي محلی 

رایج ترین مالك تشخیص شهر و روستا مالك ..................  که در نواحی مختلف دنیا ..................  است. - 204

فعالیت هاي تجاري - مشابه  جمعیتی - متفاوت  فعالیت اقتصادي - مختلف  جمعیتی - یکسان 

آمایش سرزمین به مفهوم تنظیم رابطۀ انسان، .................. و فعالیت است. - 205

توسعۀ فضایی  محیط انسانی  محیط طبیعی  فضاي جغرافیایی 
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همۀ گزینه ها به جز .................. از ارکان اصلی برنامۀ آمایش سرزمین هستند. - 206

اجتماعی- فرهنگی  اقتصادي توزیع جمعیت  محیط زیست 

افزایش شهرهاي میلیونی از پدیده هاي مربوط به ..................  است. - 207

ورود کشورها به تجارت جهانی  تغییرات الگوي شهرنشینی در جهان 

توسعۀ کارخانه هاي صنعتی  از بین رفتن روستاها در اثر مهاجرت زیاد 

کدام گزینه بازتاب فرهنگ و هویت شهروندان یک شهر می باشد؟ - 208

محیط زیست شهري  امنیت شهري  تجهیزات و خدمات عمومی شهر  معماري و طراحی شهر 

اعضاي شورا هاي اسالمی شهر و روستا از کدام طریق انتخاب می شوند؟ - 209

فرمانداران استانداران راي مردم  توسط نمایندگان مجلس  

دومین شهر پر جمعیت ایران کدام است؟ - 210

یزد اهواز  مشهد تهران

عثمانی از نفرت تاریخی ایرانیان نسبت به کدام کشورها استفاده کرد و شعار وحدت اسالم را بیان کرد؟ - 211

انگلستان - روسیه  آمریکا - روسیه  آلمان - روسیه  آمریکا - انگلستان 

کدام عبارت صحیح نمی باشد؟ - 212

مشروطه خواهان پس از به دست گرفتن قدرت، در ادارة امور کشور و اجراي اصول قانون اساسی با چالش هاي اساسی روبرو شدند. 

روز ابتدایی حکومت مشروطه هیئت وزیران شکل گرفت. 

در ابتداي حکومت مشروطه تشکیالت منسجمی وجود نداشت. 

نمایندگان دومین دورة مجلس شوراي ملی چارة رفع مشکالت حکومت مشروطه را اعزام دانشجویان به اروپا دیدند. 

عاملی که در حیات یا گسترش شهر یا روستا نقش مهمی دارد، چه می باشد؟ - 213

عوامل سیاسی  حکومت و فرمانروایی  تمدن موقعیت یک شهر یا روستا 

به طور کلی شهرها از روستاها  .................. جمعیت تر بوده و تراکم جمعیت در شهرها  .................. است. - 214

کم - بیشتر  پر - بیشتر  پر - کم کم - کم 

افزایش جمعیت در شهرها و گسترش حومه هاي آنها به تدریج منطقه اي با عنوان  .................. به وجود آورد. - 215

منطقۀ حومه مادرشهري منطقۀ مادرشهري  حومه نشینی مادرشهر  مادرشهر بزرگ 

نخستین مدرسه هاي جدید در دورة قاجار به وسیلۀ چه کسی یا کسانی در ایران تأسیس گردید؟ - 216

میرزا حسین خان سپهساالر  مسیونرهاي غربی  میرزا حسن رشدیه  امیرکبیر

کدام یک از گزینه ها، به ترتیب در مورد عبارات زیر درست است؟  - 217
- حکومت استبدادي بعد از چه اتفاقی خاتمه یافت؟ 

- مداخلۀ آشکار روسیه و انگلستان در سرنوشت کشور ما در چه برهۀ زمانی رخ داد؟ 
- ولیعهد محمد علی شاه، در چه سنی جایگزین پدر شد؟ 

- بعد از پیروزي مشروطه، کدام یک از سران به سرعت مدارج ترقی را طی کرد؟

پناهندگی محمدعلی به روسیه ــ دورة اول مشروطه ــ  سالگی ــ باقر خان

فتح تهران توسط مشروطه خواهان ــ دورة دوم مشروطه ــ  سالگی ــ یپرم خان ارمنی

فتح تهران توسط مشروطه خواهان ــ دورة اول مشروطه ــ  سالگی ــ ستار خان

پناهندگی محمد علی به روسیه ــ دورة دوم مشروطه ــ  سالگی ــ یپرم خان ارمنی
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کدام یک از افراد زیر به ترتیب موافقت و مخالفت خود را با خواسته هاي روسیه و اخطار او در سال  ش اعالم کردند؟ - 218

زنان ــ صمصام السلطنه صمصام السلطنه ــ روحانیون مجلس ــ روحانیون مجلس ــ صمصام السلطنه

1290

قاجار براي کاستن از نفوذ روسیه و انگلیس، اقدام به برقراري ارتباط با کدام کشورها کرد و چرا این سیاست ناکام بود؟ - 219

اتریش و ایتالیا - سنگ اندازي آمریکا  آمریکا و اتریش - بی رغبتی و سنگ اندازي کشورهاي مذکور 

آمریکا و آلمان - سنگ اندازي انگلیس بلژیک و هلند - بی رغبتی و سنگ اندازي کشورهاي مذکور 

چه تعداد از عبارات زیر نادرست هستند؟ - 220
الف) متروپل شهر یا سکونتگاه اصلی یک منطقه و بزرگترین و مهم ترین شهر یک ناحیه است. 

ب) مادرشهرها شکل خطی یا کریدوري دارند. 
ج) مادرشهرها معموًال مراکز حکومتی، مذهبی و تجاري یک کشور هستند و از این جهت برتري دارند. 

د) گاه در اثر گسترش دو یا چند مادرشهر در امتداد مسیرهاي ارتباطی متروپل شکل می گیرد.

1234 عبارت عبارت عبارت عبارت

با بروز تحوالت صنعتی و ورود کشورها به عصر نوسازي چه اتفاقی افتاد؟ - 221

نفوذ شهرها و شهرگرایی در روستاها افزایش یافت مهاجرت به شهرها افزایش یافت

رشد جمعیت افزیش یافت کارخانه هاي صنعتی بزرگی در روستاها و شهرها ایجاد شدند

انواع شهرها در کدام گزینه از بزرگ به کوچک درست مرتب شده است؟ - 222

مگاسیتی - مگاالپلیس - منطقۀ ابرشهري - متروپل کالن شهر - متروپل - منطقۀ مادرشهري - منطقۀ ابرشهري

مگاالپلیس - مادرشهري - مگاسیتی - متروپل متروپل - کالن شهر - مگاالپلیس - مگاسیتی

کدام گزینه تعریف درستی از شهرنشینی ارائه می دهد و سرعت رشد شهرنشینی در کدام قاره ها به  درصد در سال می رسد؟ - 223

افزایش نسبت جمعیت روستاهاي یک کشور نسبت به شهرهاي آن - آمریکا و اروپا 

افزایش نسبت جمعیت روستاهاي یک کشور نسبت به شهرهاي آن - آسیا و آفریقا 

افزایش نسبت جمعیت شهرهاي یک کشور یا ناحیه نسبت به روستاهاي آن - آمریکا و اروپا 

افزایش نسبت جمعیت شهرهاي یک کشور یا ناحیه نسبت به روستاهاي آن - آسیا و آفریقا 

1٫5

آقا محمدخان با وجود انجام دادن چه کاري نام نکویی از خود در تاریخ به یادگار نگذاشته است؟ - 224

بازگرداندن حاکمیت و قدرت ایران باستان  ایجاد یکپارچگی و وحدت سیاسی 

تحکیم پادشاهی در خاندان قاجار  ایستادگی در برابر استعمارگران 

عبارات «بین مناطق کشور از نظر دسترسی به منابع و امکانات تعادل برقرار می شود.» و «مهاجرت بی رویه از روستاها و شهرهاي کوچک به شهرهاي - 225
بزرگ پیشگیري می شود.» به ترتیب به کدام یک از ویژگی هاي عمدة برنامۀ آمایش سرزمین، اشاره دارند؟

توجه به عدالت در توسعه - توزیع متوازن جمعیت  توجه به عدالت در توسعه - توجه به نیازهاي حال آینده 

توجه به همۀ ابعاد توسعه - توزیع متوازن جمعیت توجه به همۀ ابعاد توسعه - توجه به نیازهاي حال آینده
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