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ام اس بوك

«ان» در کدام مصراع ها به ترتیب: «نشانۀ جمع، صفت فاعلی، نشانۀ نسبت» است؟  - 1
الف) کجا افتاد آن مجنون در این دوران نمی دانم 

ج) به جز تو در همه گیتی دگر جانان نمی دانم
ب) چه می خواهد از این مسکین سرگردان نمی دانم

 د) در این حدیقه هنوز از سیاهکارانم

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

کدام گزینه با متن «آیا چیزي در مخیلۀ آدمی می گنجد که قلم بتواند آن را بنگارد اما جان صادق من آن را براي تو ترسیم نکرده باشد» قرابت مفهومی - 2
دارد؟

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

می گویم و بعد از من گویند به دوران ها   گویند مگو سعدي چندین سخن از عشقش

نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی

سر و جان را نتوان گفت که مقداري هست من چه در پاي تو ریزم که سزاي تو بود

آرایه هاي «تناسب، کنایه، تشبیه، تضاد، مجاز» به ترتیب در کدام ابیات وجود دارد؟ - 3
 هیون آرد از دشت صد کاروان  الف) به دستور فرمود تا ساروان
 کزین کوه آتش نیابم تپش  ب) به نیروي یزدان نیکی دهش

 بباید زدن سنگ را بر سبوي  ج) چو خواهی که پیدا کنی گفت  و  گوي
 جهانی نظاره شده هم گروه  د) نهادند بر دشت هیزم دو کوه
 همی ریخت آب و همی خشت روي  هـ) می کند سودابه از خشم موي

ب – ج – د – الف – هـ الف – هـ - ج – ب – د الف – هـ - ب – ج – د ب – ج – الف – د – هـ

در کدام گزینه معنی بعضی از واژه ها درست نیست؟ - 4

(باسق: بلند) (ثنا: درود) (بی روزي: درویش) (ربیع: بهار) (بیغوله: گوشه اي دور از مردم) (دستور: وزیر)

(تداعی: یادآوري) (ضالل: گمراه  شدن) (صحیفه: نامه) (صباح: بامداد) (پرده: آهنگ) (شرحه: تکه اي از هر چیز)

مفهوم قطعه شعر زیر در کدام گزینه دیده  می شود؟  - 5
« نان را از من بگیر، اگر می خواهی / هوا را از من بگیر / اما خنده ات را نه»

 مشتاق تو هستند هزاران شنونده  اي قصۀ موعود هزار و یکمین شب

ایمان منی، سست و ظریف و شکننده   جامی خورد از تردي ساق تو پرنده  

بر خوان لبان تو مرباي کشنده    می خواست مرا مرگ دهد، آن که نهاده  ست  

اسراف نکن این همه در مصرف خنده    لب هاي تو اندوختۀ آب حیات است  

در کدام بیت ها واژة «شگرف» به معنی عجیب و شگفت به کار رفته است؟  - 6
 که آرم پاي با شیر شکاري   الف) نی ام چندان شگرف اندر سواري 

 چو خشم آورد باد و برف آورد   ب) همه کارهاي شگرف آورد 
 داد دمی که می دهد صبحدمت به نوبري   ج) نوبر صبح یک دم است اینت شگرف اگر دهی 

 که منم شاعر لشکرشکِن کشورگیر   د) این چه دعوي شگرف است بگوي اي خر پیر 

ب - ج - د  الف - ب - د  الف - ب - ج  د- ج - الف 
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در کدام بیت « تشبیه » وجود ندارد؟ - 7

 با زخم نشان سرفرازي نگرفت  کس چون تو طریق پاکبازي نگرفت

 در دادگاه عشق رگ گردنت گواه  شاهد نیاز نیست که در محضر آورند

 از اشتیاق کیست که چشمت کشیده راه  دارد اسارت تو به زینب اشارتی

 اي محسن شهید من اي ُحسن بی  گناه  حسن شهادت از همه حسنی فراتر است

امالي چند واژه  نادرست است؟  - 8
مهیب و ترسناك، ذلّه و بیچاره شدن، شبه و سایه، قرفه و اتاق، کحر و کرند، نشعه و سرخوش، یغما و غارت، ُمّسر و خواهان، محظر و دفترخانه،

سوء هاضمه، غریب و بیگانه، زماد و مرهم، سریر و تخت

5678  واژه   واژه  واژه    واژه

در منظومه ي«این نخستین بار شاید بود // کان کلید گنج مروارید او گم شد.» به کدام حادثه ي غم انگیز در زندگی رستم اشاره شده است؟      - 9
(آزمایشی سنجش 82 – 81)

مرگ سیاوش و گریستن رستم مرگ سهراب و زاري رستم

مرگ رخش و محو شدن لبخند از لب هاي رستم مرگ اسفندیار و اندوهگین شدن رستم

در گروه لغات زیر چند واژه نادرست معنی شده اند؟  - 10
بال معارض(بی رقیب)- قلنبه(درشت)- محظوظ(خجالتی)- حظ(بهره)- جبهه(پیشانی)- مألوف(انس گرفته)- اثنا(دو تا)- فربه(چاق)- محظور(حفاظت)-

شخیص(ارجمند)

چهار سه دو یک

در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟ - 11

مرا قضاي آسمان در این ورطه کشید و کسانی که از من به قدر و منزلت بیشترند با مقادیر آسمانی مقاومت نمی توانند پیوست. 

آنکه به دروغ گویی منسوب گشت اگر راست گوید از او باور ندارند. 

چند استاد هاذق و صانع ماهر و مهندس چابک اندیش آوردند و از دریا گذرانیدند و بدان بیابان فرستادند تا آنجا عمارتی پدید آرند و وقت رحلت آنجا روند.  

زخم و مرهم با هم فرستد و درد و درمان توأم. چون ادیب اگرچه درد آرد، عین درمان است، داروي طبیب اگرچه تلخ باشد، نغز و شیرین است.  

در چند واژه پسوند «ان» نشانۀ جمع است؟  - 12
«دانش آموزان - خندان - گروهبان - قاصدان - پرندگان - سپاهان - بامدادان»

پنج چهار سه دو

با توجه به بیت «تو یک ساعت چو افریدون به میدان باش تا زان پس / به هر جانب که روي آري درفش کاویان بینی» واژة «درفش» با همۀ گزینه ها به - 13
جز .................. معنایی یکسان دارد.

بیدق بیرق لوا َعَلم

آرایه هاي «مجاز - تناسب - تشخیص - کنایه» در کدام بیت یافت می شود؟  - 14

 بود لبریز از عشقت وجودم میهن اي میهن  تنیده یاد تو در تاروپودم

 فداي نام تو بود و نبودم میهن اي میهن  تو بودم کردي از نابودي و با مهر پروردي

 من این زیبا زمین را آزمودم میهن اي میهن  به دشت دل گیاهی جز گل رویت نمی روید

 باید که به رنگ شمع از رفتن سر خندد  با اهل فنا دارد هرکس سر یکرنگی
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مفهوم کدام ابیات یکسان است؟  - 15
الف) در شکست دل ما سعی فلک بی جا نیست  

ب) بر چرخ سست عهد منه دل ز سادگی  
ج) در آن گلشن که عمر باغبان از گل بود کمتر  

د) تن ده به بخت شور که خوابانده است چرخ  
ه) دل چه بندي در این سراي مجاز 

می کند آینۀ صاف، خجل زنگی را   
طاق شکسته نیست سزاوار شیشه را  

زهی غافل که ریزد برزمین رنگ اقامت را  
از صبح در نمک جگِر آفتاب را  

هّمت پست، کی رسد به فراز 

ب- د- ه الف- د- ه الف- ج- د ب- ج- ه

مفهوم بیت «چشم بگشا به گلستان و ببین / جلوة آب صاف در گل و خار» با کدام یک از ابیات زیر یکسان است؟ - 16

هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي است  هشت جنّت نیز اینجا مرده اي است 

باز یابد در حقیقت صدر خویش  هر یکی بینا شود بر قدر خویش 

جمله سر از یک گریبان برکنند  روي ها چون زین بیابان در کنند

ِملک اینجا بایدت درباختن  ُملک اینجا بایدت انداختن 

در بیت «به سوزي ده کالمم را روایی / کزان گرمی کند آتش گدایی» واژة «روا» به چه معناست؟ - 17

قدرت جذابیت رونق شایسته

امالي درست واژه به معناي «جویدن» چگونه است ؟ - 18

مزق مضغ مذق مظغ

این مصراع «چاه چونان ژرفی و پهناش بی شرمیش ناباور»  کدام یک از موارد زیر را وصف می کند؟ - 19

چاه ناباوري ژرفی پهنا

معناي واژه هاي مشخص شدة ابیات زیر، به ترتیب در کدام گزینه درست آمده است؟  - 20
 سرو و َمَهت نخوانم؟ خوانم، چرا نخوانم؟ 

در این مقام، َطَرب بی َتَعب نخواهی دید 
اّوًال تجرید شو از هرچه هست 

بعد از این وادّي استغنا بَُود 

 هم ماه با کالهی، هم سرو با قبایی  
که جاي نیک و بد است این سراي پاك و پلید 

وانگهی از خود بشو یکبار دست 
نه درو دعوّي و نه معنا بَُود 

نوعی لباس بلند مردانه، شادي، رنج، ترك  وابستگی، بی نیازي نوعی لباس بلند مردانه، دوري، رنج، ترك  وابستگی، نیازمندي 

جامۀ بلند مردانه که از جلو باز باشد، رنج، شادي، وابستگی، نیازمندي نوعی عبا، کنار، سختی، ترك  وابستگی، بی نیازي

بیت «هر یکی بینا شود بر قدر خویش / باز یابد در حقیقت صدر خویش»، در توصیف کدام یک از مراحل سیر وسلوك عرفانی است؟ - 21

فقر توحید  معرفت طلب  

بیت زیر با کدام بیت ارتباط معنایی ندارد؟   - 22
 من این زیبا زمین را آزمودم میهن اي میهن!»  «به دشت دل گیاهی جز گل رویت نمی روید

 هیچ کس می  نپسندم که به جاي تو بود  تا تو را جاي شد اي سرو روان در دل من

 عشق تو سرشته گشته اندر گل ما  جز عشق تو هیچ نیست در دل ما

 بی حضورت هیچ نوري نیست در ایوان ما  بی گل رویت ندارد رونقی بستان ما

 که بوي عنبر و گل ره نمی برد به مشام  سرم هنوز چنان مست آن نفس است

پدیدآورندة چند اثر نادرست است؟  - 23
(قصۀ شیرین فرهاد: احمد عربلو)، (تمهیدات: عین القضات همدانی)، (تیرانا: سید مهدي شجاعی)، (سانتا ماریا: مهرداد اوستا)، (سندبادنامه: ظهیري

سمرقندي)، (ارمیا: رضا امیرخانی)، (قصه هاي دوشنبه: عبدالحسین زرین کوب)، (الهی نامه: سنایی)، (روضۀ ُخلد: مجد خوافی)

چهار سه  دو یک
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در کدام بیت ترتیب اجزاي جمله به شیوة بالغی است؟ - 24

همه در بی کفایتی مشهور اوستادان شهر خوار و نفور

خون خود را به رایگان ریزد هر که با شیر شرزه آمیزد

ور روي، سوي او دلیر مرو شاه شیر است نزد شیر مرو

گفت من سازم این طلسم درست محنت همگنان غنیمت جست

در کدام گزینه غلط امالیی دیده نمی شود؟ - 25

عریکۀ سلطنت ـ ظن صایب ـ شرزه و ارغند سریر عّزت ـ ارش اعظم ـ سلّانه سلّانه  

زاري و تضّرع ـ خوان یغما ـ اوهام و اباطیل صفوت عالمیان ـ مزّور و ریاکار ـ داروقۀ فاسق

پیامبر گرامی اسالم (ص) دربارة .................. این سخن الهی را ابالغ کرد که .................. - 26

 تساوي حقوق زن ومرد -  من ءامن باهللا و الیوم االخر و عمل صالحًا فلهم اجرهم عند ربّهم

 یکسانی منزلت زن و مرد - من ءامن باهللا و الیوم االخر و عمل صالحًا فلهم اجرهم عند ربّهم

 تساوي حقوق زن ومرد -  و ِمن ءایاته ان خلق لکم ِمم انفسکم ازواجًا لَِتسُکنوا الیها

 یکسانی منزلت زن و مرد -  و ِمن ءایاته ان خلق لکم ِمم انفسکم ازواجًا لَِتسُکنوا الیها

شناخت چه چیزي، جهت درك درست واقعیت ها و انتخاب روش هاي مؤثر، ضروري و الزم است؟ - 27

دنیاي جدید تاریخ باستان انقالب رنسانس قرون وسطی

براي رسیدن به سه هدف بزرگ در حوزة دوم ، چه کاري باید انجام داد؟ - 28

رفع کاستی هاي تمدن جدید تقویت ایمان و اراده آگاهی از تمدن اسالمی و جدید تحکیم بنیان خانواده

تبیین جایگاه خانواده به عنوان کانون رشد و تربیت انسان هاي با فضیلت، در سایۀ تحقق کدام یک از معیارهاي تمدن اسالمی صورت می پذیرد و - 29
کدام آیه مؤید آن است؟

ًة َوَرحَمًۀ ... برپایی عدالت اجتماعی و مبارزه با تبعیض نژادي ـ  َوِمن آیاِتِه َأن َخَلَق لَُکم ِمن َأنُفِسُکم َأزَواًجا لَِتسُکُنوا ِإلَیَها َوَجَعَل بَیَنُکم َمَودَّ

ًة َوَرحَمًۀ ... احیاي منزلت زن ـ َوِمن آیاِتِه َأن َخَلَق لَُکم ِمن َأنُفِسُکم َأزَواًجا لَِتسُکُنوا ِإلَیَها َوَجَعَل بَیَنُکم َمَودَّ

عِدَل بَیَنُکُم ... ُ ِمن ِکَتاٍب َوُأِمرُت ِألَ برپایی عدالت اجتماعی و مبارزه با تبعیض نژادي ـ  َوَال َتتَِّبع َأهَواَءُهم َوُقل آَمنُت بَِما َأنَزَل اهللاَّ

عِدَل بَیَنُکُم ... ُ ِمن ِکَتاٍب َوُأِمرُت ِألَ احیاي منزلت زن ـ َوَال َتتَِّبع َأهَواَءُهم َوُقل آَمنُت بَِما َأنَزَل اهللاَّ

- اولین قدم در راستاي تحقق جامعۀ آرمانی اسالم، و اولین قدم در تقویت بنیان هاي جامعه به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ 30

استحکام بخشیدن به نظام اسالمی ـ تقویت توانایی هاي فردي همراه کردن دیگران با خود ـ استحکام بخشیدن به نظام اسالمی

استحکام بخشیدن به نظام اسالمی ـ همراه کردن دیگران با خود تقویت توانایی هاي فردي ـ همراه کردن دیگران با خود

با توجه به کدام آیۀ شریفه، رسول خدا (ص) از مسلمانان می خواهد که با هم کیشان خود در سراسر جهان پیوند برادري برقرار کنند؟ - 31

و اعتصموا بحبل اهللا جمیعًا و ال تفّرقوا و اذکروا نعمۀ اهللا... سل افان... ٌد اِّال رسوٌل قد خلت ِمن قبله الرُّ  و ما محمَّ

هو الَّذي ارسل رسوله بالُهدي و دین الحقِّ لِیُظهره علی الّدین... د رسول اهللا و الَّذین معه اَشّداء علی الُکّفار ُرحماء بینهم... محمٌّ

- با توجه به آیۀ شریفۀ «ادع الی سبیل ربک ...» دومین روشی که براي گفت و گو با مردم و رساندن پیام الهی به کار می رود روش .................. است که 32

.................. می باشد.

اندرز نیکو - استفاده از کارآمد ترین ابزار براي رساندن پیام دانش استوار - استفاده از کارآمد ترین ابزار براي رساندن پیام

اندرز نیکو - تأکید بر عقالنی بودن محتواي دین دانش استوار - تأکید بر عقالنی بودن محتواي دین

ِ َواْصِبُروا»  بیانگر کدام مورد است؟ آیۀ شریفۀ  «قاَل ُموَسٰى لَِقْوِمِه اْسَتِعیُنوا بِاهللاَّ - 33

لزوم صبر براي برنامه ریزي، تحمل محرومیت ها، فداکاري ها و جان نثاري ها  اعتقاد مردم جهان دربارة تأثیر ایمان به غیب در تمام پیروزي هاي مادي و معنوي 

لزوم تقویت امیان و اراده براي نزدیک شدن به معیارهاي جامعۀ متعالی  اثرات مثبت حکومت مبتنی بر دستورات پیامبران الهی و دوري از طاغوت 
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«رسول خدا (ص) از مسلمانان می خواهد که با هم کیشان خود در سراسر جهان پیوند برادري برقرار کنند و مانند اعضاي یک خانواده از یکدیگر دفاع - 34
کنند»، پیام کدام آیۀ شریفه ناظر بر این اقدام پیامبر گرامی اسالم (ص) است؟

 «محّمد رسول اهللا و الّذین معه اشّداء علی الکفار رحماء بینهم»  

 «کنتم خیر اّمۀ اخرجت للّناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر»  

 «ادع الی سبیل ربّک بالحکمۀ و الموعظۀ الحسنۀ و جادلهم بالّتی هی احسن»  

 «واعتصموا بحبل اهللا جمیعًا و ال تفّرقوا و اذکروا نعمۀ اهللا علیکم اذ کنتم اعداء فالّف بین قلوبکم»  

رفتار حضرت لوط در برابر قوم خویش بیانگر کدام یک از موارد زیر است؟ - 35

هر دینی موظف است که به شایستگی، خود را با خواسته هاي زمان خود تطبیق دهد.  پبامبران براي جذب مردم به سوي حق، گاهی با خواسته هایشان موافقت می کردند.

پویایی ادیان الهی به معناي قابلیت تطبیق آن ها با تمایالت انحرافی و غلط نیست.  بر خالف انحرافات فردي انسان ها، نمی توان انحرافات اجتماعی را نادیده گرفت. 

مهم ترین نیازي که براي گذر از عصر جاهلیت به عصر اسالم باید پاسخ داده می شد، در کدام گزینه آمده است؟ - 36

تغییر در نگرش انسان ها و تحولی بنیادین در شیوة زندگی فردي و اجتماعی مردم. 

دست کشیدن از عقاید خرافی پیش از اسالم و روي آوردن به عقالنیت دینی و اسالمی. 

باور به حقانیت حیات پس از مرگ و توجه به افق هاي بلند غیرمادي تمدن عظیم اسالمی. 

برقراري جامعه اي بر اساس عدالت و با محوریت توحید و دوري از عقاید غیرعقالنی. 

اگر گفته شد که «پیامبر براي رفع تبعیض طبقاتی حاکم بر نظام جاهلی می کوشیدند و تالش می کردند تا براي همه به یک میزان امکان کسب علم - 37
ایجاد شود»، مقصود کدام آیه است؟  

ُر اُولُوا اَاللباِب   َمن آَمَن بِاِهللا َو الَیوِم اِخِر َو َعِمَل صالِحًا َفَلُهم اَجُرُهم ِعنَد ربهم...  ُقل َهل یسَتوي الَّذیَن یعَلموَن َو الَّذیَن ال َیعَلموَن اِنَّما َیَتَذکَّ

سوَل و اُولِی اَالمِر ِمنُکم...  لََقد اَرَسلنا ُرُسَلنا بِالَبیِّناِت َو اَنَزلنا َمَعُهُم الِکتاَب و المیزان لَِیقوَم النُّاس... یا اَیَُّها الَّذیَن آَمنوا اَطیعو اَهللا َو اَطیُعوا الرَّ

آیۀ شریفۀ   «َو ِمْن آیاِتِه أن َخَلَق لَُکم ِمن أنُفِسُکم أزَواجًا لَِتسُکُنوا ِإلَیَها...»  به کدام پایۀ تمدنی در اسالم اشاره دارد و خداوند براي تأکید بر روي اهمیت آن - 38

از چه گزاره اي استفاده کرده است؟

ُر اُولُوااَاللباب احیاي جایگاه خانواده و منزلت زن - اِنَّما یَتَذکَّ ُر اُولُوااَاللباب   اجراي عدالت و تساوي زن و مرد - اِنَّما یَتَذکَّ

روَن احیاي جایگاه خانواده و منزلت زن - َآلیاٍت لَِقوٍم َیَتَفکَّ روَن   اجراي عدالت و تساوي زن و مرد -  َآلیاٍت لَِقوٍم َیَتَفکَّ

اگر با کمی تأمل مسألۀ «مصرف گرایی» را مورد مداقه قرار دهیم، آن را در کدام حوزه قرار خواهیم داد و جدي ترین آسیب آن را چه چیز معرفی - 39
خواهیم کرد؟

آثار منفی حوزة خانواده - تغییر الگوي زندگی و دل مشغولی دائمی مردم به کاالهاي متنوع

آثار منفی حوزة علم - تغییر الگوي زندگی و دل مشغولی دائمی مردم به کاالهاي متنوع  

آثار منفی حوزة خانواده - افزایش سرسام آور مصرف و به وجود آمدن نیازهاي کاذب

آثار منفی حوزة علم - افزایش سرسام آور مصرف و به وجود آمدن نیازهاي کاذب  

تمدن اول اروپا در کدام منطقه شکل گرفت و در کجا ادامه یافت و چند قرن ادامه داشت؟ - 40

روم باستان - یونان باستان - حدود  قرن  یونان باستان - روم باستان - حدود  قرن 

روم باستان - یونان باستان - حدود  قرن   یونان باستان - روم باستان - حدود  قرن 

88

66

ویژگی انسان جدید در تمدن جدید چیست؟ - 41

انسان بی بندوبار انسان مجبورشده  انسان عالم  انسان آزادشده 

در چه  صورت نسل هایی مسئولیت هاي اجتماعی را برعهده می گیرند که از قوت و قدرت روحی کافی برخوردار نیستند؟ - 42

سستی ایمان و اراده  افزایش فساد و جرم  گسترش فساد و تباهی سستی بنیان خانواده 

دعا و درخواست حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل در راستاي تحقق چه حوزه اي از تمدن اسالمی است؟ - 43

تقویت جامعه  تقویت توانایی هاي فردي  عدل و قسط  تحکیم خانواده 
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ابتداي آگاهی اروپائیان به قانون با چه امري آغاز گردید و با کدام حوزه تمدن جدید اروپایی مرتبط است و با کدام زمینه پیدایش تمدن جدید ارتباط - 44
دارد؟

مشارکت مردم در تشکیل حکومت- علم و دانش-کلیسا و تعالیم تحریف شده

مشارکت مردم در تشکیل حکومت- علم و دانش- بهره گیري از تجربیات سایر تمدن ها

ترجمه آثار اسالمی- عدل و قسط- بهره گیري از تجربیات سایر تمدن ها

ترجمه آثار اسالمی- عدل و قسط-کلیسا و تعالیم تحریف شده

تبعات معتقد شدن اروپائیان به دین الهی مسیحیت چه بود و در کدام دورة زمانی محقق گردید؟ - 45

توجه به حقوق و قانون و قرارگرفتن خردورزي در دستور کار- قرن چهارم میالدي تا قرن شانزدهم

نابودي بت خانه ها و ساخت بناهاي عظیم و باشکوه مذهبی - قرن چهارم میالدي تا قرن شانزدهم

نابودي بت خانه ها و ساخت بناهاي عظیم و باشکوه مذهبی - حدود قرن هفتم میالدي تا قرن پانزدهم

توجه به حقوق و قانون و قرار گرفتن خردورزي در دستور کار- حدود قرن هفتم میالدي تا قرن پانزدهم

وظیفۀ ما در برابر ظلم فراگیر و پدیدة شوم استعمار که از آثار منفی حوزه عدل و قسط است، کدام است و چه پیامدي را به دنبال دارد؟ - 46

ترسیم چهرة عقالنی و منطقی دین اسالم- حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهان به دور از انزوا

استحکام بخشیدن به نظام اسالمی- حضور کارآمد در میان افکار عمومی جهان به دور از انزوا

استحکام بخشیدن به نظام اسالمی- مبارزة مستمر با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر

ترسیم چهرة عقالنی و منطقی دین اسالم- مبارزة مستمر با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر

آخرین روشی که رسول خدا (ص) پیام رهایی بخش اسالم را با آنها تبلیغ می کرد، کدام بود و به گفته قرآن کریم، دشمنان چه زمانی از مقاتله و ستیز با - 47
مسلمانان دست بر می دارند؟

«بِاْلِحْکَمِۀ َواْلَمْوِعَظِۀ اْلَحَسَنِۀ»- هویت دینی و شرافت مکتبی مسلمانان را لکه دار نمایند. 

«بِاْلِحْکَمِۀ َواْلَمْوِعَظِۀ اْلَحَسَنِۀ»- مسلمانان را از دینشان بر گردانند. 

 «َجاِدْلُهْم بِالَِّتی ِهَی َأْحَسُن»- هویت دینی و شرافت مکتبی مسلمانان را لکه دار نمایند. 

«َجاِدْلُهْم بِالَِّتی ِهَی َأْحَسُن»- مسلمانان را از دینشان بر گردانند. 

براساس سخن رسول خدا (ص) در ابتداي دعوتش، اقرار به چه حقیقتی، اسباب رستگاري انسان را فراهم می آورد و کدام آیۀ شریفه حاکی از آن - 48
است؟

ْمِر ِمْنُکْم ُسوَل َوُأولِی اْألَ َ َوَأِطیُعوا الرَّ والیت -  َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اهللاَّ ْمِر ِمْنُکْم   ُسوَل َوُأولِی اْألَ َ َوَأِطیُعوا الرَّ توحید -  َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اهللاَّ

ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم والیت - َمْن آَمَن بِاهللاَّ ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم   توحید -  َمْن آَمَن بِاهللاَّ

چرا شناخت دنیاي جدید ضروري است؟ این موضوع به کدام اقدام براي تقویت توانائی هاي فردي اشاره دارد؟ - 49

جهت آگاه تر شدن نسبت به قدرت هاي استکباري حاکم بر جهان - تالش براي کسب آگاهی و بصیرت 

جهت آگاه تر شدن نسبت به قدرت هاي استکباري حاکم بر جهان - تقویت ایمان و اراده 

جهت درك درست واقعیت ها و انتخاب روش هاي مؤثر - تالش براي کسب آگاهی و بصیرت 

جهت درك درست واقعیت ها و انتخاب روش هاي مؤثر - تقویت ایمان و اراده

اها»  می باشد و عبارت قرآنی «هیچ کس نمی داند چه پاداش هایی که مایۀ عمل به مفهوم کدام مورد، آغازي براي تحقق آیۀ شریفۀ  «َقْد َأْفَلَح َمْن َزکَّ - 50

روشنی چشم هاست براي آن ها نهفته شده» مصداق روشنی براي کدام عنوان است؟

نوَب»  - میوه هاي درخت اخالص  ُر الُقلوَب وَتْغِسُل الذُّ نوَب»  - راه هاي تقویت اخالص  «التَّوبَُۀ ُتطهِّ ُر الُقلوَب و َتْغِسُل الذُّ  «التَّوبَُۀ ُتطهِّ

َالَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َو اْلُمْنَکِر»  - میوه هاي درخت اخالص  َالَة ِإنَّ الصَّ َالَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َو اْلُمْنَکِر»  - راه هاي تقویت اخالص  «َأِقِم الصَّ َالَة ِإنَّ الصَّ  «َأِقِم الصَّ

- َمیِّز الخطأ فی اإلجابَۀ َعِن اَألسِئَلِۀ: 51

 َکم ضیفًا جاَء إلَی بیتُکم لیلِۀ أمس؟ ماجاَء َأَحد إلَی بیتنا.   کیف کاَن اإلمتحان؟ کاَن َسهًال.  

ریق؟ أربع ساعاٍت.    ِمن أین أنَت؟ َأنا ِعراقّیۀ.   کم ساَعًۀ ُکنُتم فی الطِّ
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َعیِّن ما لَیَس فیها المفعول المطلق: - 52

ِإنَّ المؤمنیَن یصبروَن َعَلی المصاِعب ِإذا ُأصیبوا بها.   فًا کاِمًال.   فت َعلی األماکن الّسیاحّیۀ تعرُّ فر َفَتعرَّ َأرشَدنی دلیُل السَّ

قا.   ون َفأحالُمنا َسُتَحقِّق َتحق َعَلینا َأن ننظَر إلَی أعمالِنا نَظَرًة َدقیقۀ.   ِإنَّنا ُمتَأکدَّ

َعیِّن الّصحیح للَفراغین َحسَب قواعِد المفعوِل المطلق الّنوعی: - 53
«.................. الَحیاُة ما لَم ُیعّلمنی أَحٌد َتعلیمًا ..................»

َعلَّمْتنی – ال ُیوَصف   َعِلَمت – ال مثیَل له   َتَعلَّمُت - صادقًا   َتعلَّمنا – کثیراً  

حیح لِلکلماِت لِتکون ُجملًۀ فعلیۀ؟  ما ُهَو الترتیُب الصَّ - 54
«حقیقّیۀ، إْن، خالقک، َعَرفَت، المومنین، إیمان، آمنَت به، َمعرفۀ»

إْن َعَرفَت خالقک َمعرفۀ حقیقّیۀ آمنَت به إیماَن الُمؤمنیَن.  خالقک إْن َعَرفت َمعرفۀ حقیقّیۀ آمنَت بِه إیماَن المؤمنیَن. 

إْن َعَرفَت إیماَن الُمومنیَن، آَمنُت بِخالقک َمعرَفۀ حقیقّیۀ.   آَمنُت به إیماَن حقیقّیۀ، إْن عرفَت خالقک َمعرفۀ المؤمنیَن.  

َعیِّن الخطَأ فی مفرد الکلماِت: - 55

میل  مالء  اَلزَّ اَلزُّ اَلَعجائز اَلَعجوز  نوب  اَلُمذنِب  اَلذُّ ←←←←ُملوك  َمِلک 

مُت َعلی ُاّمی.» َعیِّن الَمحّل اإلِعرابّی: «َدخلُت الُغرفَۀ ُمبَتِسَمًۀ و َسلَّ - 56

حال مفعول به مفعول مطلق خبر 

ث، َالتَّعّدي» َلوُّ حیَح فی َترَجمِۀ الکلمات: «َالْبیَئۀ، َالتَّ َعّین الصَّ - 57

محیط زیست، آلوده شدن، دست درازي محیط زیست، آلودگی، دست  درازي کردن 

محیط زیست، آلوده کردن، دست دراز می کرد  محیط زندگی، آلوده، دست درازي 

َأّي ِعباَرة لیَس فیها َجمُع الّتکسیر؟ - 58

اِْسَتطاَع الُمزاِرُع َأْن ُیحاِفَظ َعَلی الّطیور َو اْلبوماِت فی الَمزَرَعِۀ.  بیعۀ ُیؤّدي إلَی َتخریبها َو َمْن فیها.  َأيُّ َخَلٍل فی نِظام الطَّ

َتجَتِهُد األمُّ لَِتربّیۀ َأوالدِ ها اِجتهاداً بالغًا.  خوِل إلَی َمزرَعتۀ.  ارع لَْم َیْسَمح لِلثَّعالِِب بِالدُّ اَلزُّ

ِانتِخب الَجواَب الّذي ُکلَّ کلماتِه َجمع الّتکسیر: - 59

اَألطمار، اَألَطَعمۀ، اَلَمأُدبَۀ  اَْلِحَیل، اَلِفْتیۀ، اَْلَعواِئل  اَْلِخداع، اَلِقَطط، اَلعاِئل  اَلتَّائبین، اَْلَمساکین، اَْلُمواِطن  

- عّین األصّح و األدّق فی الجواب للترجمۀ:  60
«إن سمعَت کالمًا َتعلمه فهو تذکُّر، و إن ال تعلمه ففّکر فیه!»

اگر سخنی را شنیدي که آن را می دانی، پس آن تذّکر است، و اگر نمی دانی پس دربارة آن فکر کن! 

هرگاه سخنی را شنیدي که می دانستی، پس آن تذّکر بوده است، و اگر نمی دانی پس در مورد آن بیاندیش! 

اگر کالمی را گوش دادي که آن را می دانستی پس آن تذّکري است، و اگر نمی دانستی پس فکرش را بکن! 

هرگاه به سخنی گوش  دادي که آن را می دانی، پس آن تذّکري بوده است، و اگر نمیدانی پس درباره اش بیاندیش! 

- عیِّن ما لیس فیه مفهوم الحصر: 61

یارة المعّطلۀ!   ال یستر النُّاس إّال ما یخافون من عواقب جهره!   ال نأخذ إلی موقف الّتصلیح إّال السَّ

 یتناول هذا المریُض أنواع الفواکه إّال الّتفاح!  لم تکن الّسالمۀ إّال بالّذهن الّسلیم!  

عیِّن المستثنی و المستثنی منه اسمی مکان: - 62

بَنی المهندسون ُغرفًا متعدّدة فی هذه المدرسۀ إّال مخزنا للُکتب!  وجدُت مصادر جمیع الکتب فی المکتبۀ إّال َمصدر هذا الکتاب! 

وصلنا إلی المطار متأّخرین ألّن الشوارع کانت مزدحمۀ إّال الّشارع األخیر!  سافر السیُّاح إلی کّل المناطق فی البالد اُألخري إّال منطقۀ فی الشّرق! 
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عین  األنسب للجواب عن الترجمۀ:  - 63
«کان طالٌب مؤدٌب فی الّصف، یستمع الّطالب قبل أن ُیجیب عن األسئلۀ إستماعًا!»:

آن دانش آموز مؤّدبی که در کالس است، قبل از پاسخ دادن به سؤاالت، به دّقت گوش می دهد!

آن دانش آموز مؤّدب که در کالس حضور دارد، قبل از جواب دادن به سؤال ها به خوبی گوش می دهد!

دانش آموز مؤّدبی در کالس بود، این دانش آموز قبل از آنکه به سؤاالت جواب دهد، حتمًا گوش می داد!

دانش آموز مؤّدب در کالس حضور داشت، این دانش آموز قبل از اینکه به سؤال ها پاسخ دهد، گوش می داد!

َعیِّن ما فیه تأکید للفعل: - 64

ُیحب أن نعمل واجبنا بالّرغبۀ للوصول إلی الهدف عمل الدؤوبین!   ال غایۀ هناك إّال أن نحصل علیها حصوًال کامًال بالّشوق و الرغبۀ!  

الرغبۀ فی العمل تحتاج إلی نفس قوّیۀ احتیاجًا فعلیک بها!   أرغب فی أقوي الوسائل الّتی أوصلتنی إلی النجاح رغبۀ کثیرة!  

عیِّن ما لم ُیذکر فیه المستثنی منه: - 65

لم یحضر أصدقائی فی الحفل إّال ثالثۀ منهم!   ُتحافظ طالباُت مدرستنا علی الّنظم إّال واحدة منهّن!  

َیهتّم مواطنونا بنظافۀ البیئۀ إّال قلیًال منهم!   ال ُیربّی أبی فی مزرعته إّال الّطیور األهلّیۀ!  

َعیِّن ما لَْیَس فیه المفعول المطلق لِلنِّوع: - 66

آَمّنا بَِربِّ العالَمیَن إیمانًا بعدما رأْینا ِتلَک اْلُمعِجَزَة.   لِی َأْصِدقاٌء ُیکِرموَن اآلَخریَن إکرامًا کثیراً.  

تی اِحترامًا َیلیُق بِِهما.   َطَلَب والِدي َأْن أْحَترَم َجّدي َوَجدَّ َعَلْینا َأْن نَحاِسَب َأْنُفَسَنا ُمحاَسَبًۀ داِئمیًَّۀ.  

عیِّن المستنثی منه فاعًال: - 67

لم ُیشاِرك فی الّدرس إّال خمسۀ من التالمیذ.   ال تفعلوا أمراً فی الصباح إّال قرأءة دروسکم  

ما أنشد الشاعُر إّال قصیدًة رائعًۀ.   ال یفوز الّناس إّال الملتزمین بأعمال الخیر.  

عیِّن المصدر لرفع الّشک عن وقوع الفعل: - 68

یا بنّیتی یجب علیک أن تجلسی أمام الکبار جلوس المؤدبین!   یحاسب البخیل فی اآلخرة حساب األغنیاء!  

اِبتسمت أمّی فی وجهی اِبتسامًا ففرحت ِمن ذلک!    حاولنا محاولۀ کثیرة ولکّننا فشلنا فی الوصول إلی الهدف!  

َعیِّن الُجملَۀ الَّتی ُحِذَف فیها الِمستثنی منه: - 69

ال ُتْحِزنُنی َمشاِکُل الحیاِة إّال الّتی الَأِجُد َحًال لَها.  نبیاِء أمراً إّال تعلیَم النِّاس.   لَْم َیُکن َهَدُف اْألَ

الُیساِعُد هؤالء الفّالحین إّال الُمزاِرعوَن الَّذین َیعیشون ِفی اْلَقریِۀ الُمجاِوَرِة.  لَْم َیْکَتِشِف اْلعَلماُء اْلعلوَم الّطبیعیَّۀ إّال بَْعضًا ِمنها.  

عیِّن الّصحیح إلیجاد المفعول المطلق:   - 70
«إنّی شاهدُت فائزین فی مباریات ریاضیۀ .................. »

ُشهوداً!   شاِهداً دقیقًا!   ُمشاَهَدًة ال توصف!   ُمشاهداً مشتاقًا!  

َعیِّن الخطأ ِفی المحلِّ اإلعرابّی: - 71

َیِجُب َأن َیکوَن عاِمًال بِما َیقوُل َحّتی ُیَغیَِّر ُسلوَکُهم. / مفعولٌ به   ِإنَّ الَبحَر و األسماَك نِْعَمٌۀ عظیَمٌۀ ِمَن اِهللا. / خبر إنَّ  

الب تواُضعًا لَم ُأشاِهْد ِمن قبل. / مفعول مطلق  َتواَضَع ُمدیُرنا َأماَم الطِّ یت ِمْن َکِبِده لِِصناَعِۀ مواّد التَّجمیل. / فاعل و مرفوع  ُیصاُد الحوُت ِالْسِتخراِج الزِّ

َعیِّن المفعول المطلق: - 72

لَِنَقَرأ الِقصص الّتأریخّیۀ ِقراَءًة َدقیَقًۀ.   حها َقْبَل فواِت األواِن َتصحیحًا.   ِإنَّه اْرَتَکَب َأْخطاًء کثیرًة َعَلیه َأن ُیَصحِّ

َمِل َو بقی َحزینًا.   نِب و َخیَبِۀ اْألَ َشَعَر نوبل بِالذَّ ِفی طریقی إلَی َقرَیٍۀ فی َشرِق إیران شاهدت َأمطاراً َحمضیۀ.  

عّین المستثنی منه لیَس محذوفًا: - 73

ما َوَصفِت الطبیبُۀ ألبی المریض إّال اإلستراحَۀ.   ین.   ال َینتفُع الّناس ِمن العلوم الجدیدة إّال المجدَّ

هل ُیداِفُع َعِن المظلومیَن ِإّال الّذي مؤمٌن بربّه؟   لم تُکْن هذه القضایا إّال أسراراً غامضًۀ.  
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عّین ما فیه الحصر: - 74

ما نال هذا الشاعرُّ الجوائَز بعد إنشاده إّال جائزة ثمینۀ!   ال یقدر أحٌد صعود الجبل المرتفع إّال اإلنسان القوّي!  

ال نشتري الفاکهۀ الیوم إّال نوًعا واحًدا منها و هو الّتفاح!   ال ُتنَقُل إلی موقف تصلیح الّسّیارات إّال سّیارة معطّلۀ!  

عیِّن الّصحیح: «عجائب الخلقه کثیرة، منها أّن هناك أسماَکا الُتضیء تحت البحار إّال بالّضوء المضیء الّذي تحت عیونها» - 75

عجایب خلقت بسیار است، از جمله ماهی هایی که فقط با نور تابناکی که در زیر چشم دارند، زیر دریا را نورانی می کنند!

عجایب زیادي در خلقت است، از جمله ماهی هایی هستند که زیر دریاها را نورانی می کنند فقط با نوري که زیر چشم هایشان هست! 

شگفتی هاي آفرینش بسیارند، از جمله ماهیانی هستند که فقط با نور روشنی بخشی که زیر چشم هایشان هست، زیر دریاها را روشنی می بخشند!

شگفتی هاي بسیار در خلقت است، از جمله در ماهیانی است که زیر دریاها را روشنی نمی بخشند، مگر با روشنایی نوري که زیر چشم هایشان موجود است! 

76 - The book contains information about a wide ................ of subjects.

variety pattern observation function

77 - My father returned to the lovely island where he  .................. all his childhood already.

had lived has lived must have lived was going to live 

78 - The teacher will probably .................. I am not listening to her lecture because I have my eyes closed.

conclude elicit warn consider

79 - The only .................. of the sandwich that I do not like is the tomato, but the turkey, lettuce and
mayonnaise are fine.

combination component unit device

80 - My favorite television program .................. before I turned the television on. 

had finished had been finished finished had finish

81 - There was no sign of a taxi although I .................. it half an hour before. 

ordered had ordered have ordered were order

82 - You might love sheep or cow meat but you`ll find that a / an .................. meal is easier to digest.

fast food veggie strong junk food 

83 - You should wear something light-colored when you`re cycling at night so that you`re more

.................. .

shiny visible loving fantastic 

84 - When I got home, the children had already .................. to bed.

gone going go went

85 - Dad explained .................. his job due to stress.

that he had quit why he quitted where he'd quite that he'd quite

86 - When he .................. home his brothers and sisters had already eaten dinner.

came comes had came come

87 - When we went to Osaka, my friend .................. a lot about the city because she .................. there

many times.

had known- was was- had known knew- had been had been- knew
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88 - Birds of a feather flock together. This proverb means .................. .

birds with similar colors are usually found together.

people with similar interests or personalities often stick together.

we don’t get along with people who are different than ourselves.

don’t refuse when someone offers you something to eat.

89 - He had bought that beautiful house before the war ……………… .

start has started had started started

90 - All the papers ............... by the time the teacher entered the class.

were collected  have been collected are being collected  had been collected

91 - Recently, families are paying more attention to nature, students learn about saving wildlife, and

some hunters don't go hunting  ..................  .

anymore whereby nearly ahead

92 - If my father had a farm in the village, some animals .................. there.

will be raised could be raised would raise are raised

93 -

The new system produced enough energy to .................. several thousand homes.

obey warn heat absorb

94 - The ………………… streets in the center of the city are always very crowded.

main final solar fond

95 - Thousands of workers lost their jobs when the …………………. closed.

absence factory battery balcony

96 -

We all ………………… to think what will happen if the factory closes.

apologize convert reduce dread

97 - There’re a large variety of ………………. in the local shops.

costs tides winds goods

98 - Sorry, I'm late. The car .................. down on my way here.

has broken had broken broke was broke

99 - You have to know that as a rule, the receiver’s name and address of international mail ……………… in

English or French.

must write should be written must be written must write

100 - The police decided to put speed cameras along the road because .................. seven deadly

accidents in the past year.

they had been there had been there have been they have been
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،  جمالت متوالی دنبالۀ هندسی باشند،  کدام است؟  ، اگر   - 1012x + 17x + 120x + 5x

−2,
9
2

2, −
2
9

−2, 2−9, 9

اگر حاصل ضرب دو جملۀ اول و پنجم یک دنبالۀ هندسی  و حاصل ضرب دو جملۀ دوم و ششم  باشد، نسبت مشترك کدام است؟ - 102816

± 2√± 3√± 5√± 6√

جملۀ عمومی دنبالۀ  کدام است؟ - 103, , , , …
1
3
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1
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−1
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3
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1
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1
2
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1
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1
2

)n

کدام دسته از اعداد،  جملۀ متوالی دنبالۀ هندسی اند؟ - 1044

3, , ,
−1
3

1
27

−1
243

, , ,
2
3

3
4

1
2

1
3

2, 5, 8, 111, , ,
1
2

1
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1
6

مجموع سه جملۀ اول یک دنبالۀ هندسی نزولی  برابر جملۀ دوم است. نسبت مشترك کدام است؟ - 1055

1

− 3√

2

− 3√

3

− 5√

2

− 2√

اگر حاصل ضرب  جملۀ متوالی یک دنبالۀ هندسی  باشد، واسطۀ هندسی بین این پنج جمله کدام است؟ - 1065×25 310

1863248

واسطۀ هندسی بین جمالت هفتم و سیزدهم دنباله  کدام است؟ - 107=an 3n−1

3739311313

ریشۀ دوم عدد  کدام است؟ - 108

ریشۀ دوم ندارد.  فقط  فقط 

25

5−5±5

حاصل ضرب ریشه هاي دوم عدد  کدام است؟ - 1095

252 5√5−5

ریشۀ پنجم عدد  کدام است؟ - 110243

2345

ریشه هاي چهارم عدد  برابر  هستند ریشۀ دوم  کدام است؟ - 1112x + 1±3x

± 10
−−

√±8 10
−−

√±4 10
−−

√±2 10
−−

√

حاصل  کدام است؟ - 112×7
1
2 7−

1
2

77√1
1
7

اگر  باشد حاصل  کدام است؟ - 113g(x) = , f(x) = (2x 1
3

)x( )(−1)
f

g

3
3√

4
1
6

6

جملۀ عمومی یک دنبالۀ هندسی به فرم  می باشد. جملۀ دوم این دنباله چند برابر جملۀ چهارم است؟ - 114=an
7

3 × 42n−4

27262829
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در یک دنبالۀ هندسی با جمالت مثبت نسبت جملۀ دهم به جملۀ هشتم برابر  است، اگر حاصل ضرب جمالت دوم و چهارم برابر  باشد، آنگاه - 115
جملۀ دهم  این دنباله کدام است؟

16768

×2√ 39
×2√ 49

×3√ 49
×3√ 39

عبارت  چند برابر ریشۀ پنجم عبارت  است؟ - 11616
81

−−−

√41024

1
6

2
9

1
3

2
7

اگر نیم عمر یک ماده  سال باشد، پس از چند سال از  گرم از این ماده به  گرم خواهید رسید؟ - 1173644

9121518

ام کدام است؟ جملۀ عمومی یک دنباله به فرم  است. جملۀ  - 118= 36an ( )1
2

n−3

6

9
4

3
5

3
4

9
2

در یک دنبالۀ هندسی با جمالت مثبت مجموع جملۀ هشتم با یازدهم برابر  و مجموع جملۀ چهارم و هفتم برابر  است نسبت جملۀ پنجم به هفتم - 119
کدام است؟

811

1
9

2
5

912

در یک روستا نرخ رشد برابر  درصد در ماه است اگر جمعیت اولیه برابر  هزار نفر باشد بعد از گذشت  ماه جمعیت چقدر می شود؟ - 1200٫3103

10090100801001010070

آرایه هاي « تشبیه، استعاره، اغراق و تکرار» در کدام گزینه آمده است؟ - 121

که مرِغ دل ز فراق ُرخت، پریشان شد به غنچه گوى که از روى خویش، پرده فکن

چو ابر از غم دلدار، اشک ریزان شد ز حال قلِب جفا دیده ام، مپرس، مپرس

که َطْرِف دشت چو ُرخسار سرِخ مستان شد ندا به ساقى سرمسِت گل عذار رسید  

جمال یار ز گل برِگ سبز، تابان شد سرود عشق ز مرغان بوستان بشنو

در عبارت «آن باغ پر از گل هاي رنگین و معّطر شعر و خیال و الهام و احساس در َسموم سرد این عقل بی درد و بی  دل پژمرده.» همۀ آرایه ها به جز - 122
آرایۀ.................. وجود دارد.

مراعا ت نظیر تشبیه پارادوکس اغراق

در عبارت زیر، کدام آرایۀ ادبی به کار نرفته است؟  - 123
«غّرش باد آوازهاي خاموشی را افسار گسیخته کرده بود، رشته هاي باران آسمان تیره را به زمین گل آلود می دوخت.»

تناقض تشبیه ایهام کنایه

اگر بخواهیم ابیات زیر را به لحاظ دارا بودن یکی از آرایه هاي  «لّف و نشر، تلمیح، جناس و اغراق»  از باال به پایین تنظیم کنیم، کدام ترتیب درست - 124
است؟ 

الف) دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم 
ب) نذر کردم گر ز دست محنت هجران نمیرم 

ج) اندر آن ساعت که بر پشت صبا بندند زین 
د) به دیر و حـــرم فارغ از کفر و دین 

 نقشی به یاد روي تو بر آب می زدم  
آستانت را ببوسم آستینت را بگیرم 

با سلیمان چون برانم من که مورم مرکب است؟ 
نه در بند آنم نه در قید این 

د ـ ب ـ ج ـ الف الف ـ ب ـ د ـ ج د ـ ج ـ ب ـ الف الف ـ ج ـ ب ـ د
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ترتیب قرار گرفتن ابیات به لحاظ داشتن آرایه هاي «ایهام، لف و نشر، اغراق، تشبیه و استعارة مکنیه»، کدام است؟  - 125
الف) جمع کردن از پریشانی حواس خویش را 

ب) دوش می زد دل دِر وصلش که بگشاید مگر 
ج) باغبان همچو نسیمم ز در خویش مران 

د) زلف مشکین حلقه اش بر روي گلگون بسته اند 
هـ) روم سوي چمن گر من ز آهم می شود صحرا

 از پی صید معانی دام پیدا کردن است  
 از درون آمد ندا کاین در ز بیرون بسته اند 
 کاب گلزار تو از اشک چو گلنار من است 

 من ندانم روز و شب با یکدگر چون بسته اند 
 به صحرا گر روم صحرا ز اشک من چمن گردد

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

در کدام بیت اختیار شاعري «ابدال» وجود ندارد؟ - 126

که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست از آن به دیر مغانم عزیز می دارند 

رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست مرا به کار جهان هرگز التفات نبود 

گرم به باده بشویید حق به دست شماست چنین که صومعه آلوده شد ز خون دلم 

بنال هان که از این پرده کار ما به نواست  دلم ز پرده برون شد کجایی اي مطرب 

ترتیب ابیاِت زیر به لحاظ داشتن آرایه هاي: «تشبیه، اغراق، تلمیح، ایهام تناسب و کنایه» کدام است؟  - 127
 آشنایی مددي دستی و پایی بزنم  الف) درگذشت از سر من آب ولی گر دهدم

 یوسفم اوست من آلوده به خون پیرهنم  ب) در درونم به جز از دوست دگر چیزي نیست
 وقت آن است که در پاي عزیزت فکنم  ج) بار سر چند کشم بی سر زلفت بر دوش

 بنگر این خسرو خوبان که چه شیرین سخنم  د) شور سوداي من و تلخی عیشم بگذار
 بچکد خون جگر گر بفشاري کفنم  هـ) چون سر از خوابگه خاك بر آرم در حشر

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

در بیت «شبی گیسو فروهشته به دامن / پالسیَن معَجر و قیرینه َگرزن» کدام آرایۀ ادبی به  کار رفته است؟ - 128

تضاد جناس ایهام تناسب استعاره

در بیت «دویدن می گلرنگ را به کوچۀ رگ / به صد رسایی آواز آب می شنوم» کدام آرایۀ ادبی وجود ندارد؟ - 129

تشبیه اغراق استعاره ایهام

آرایه هاي «استعاره، ایهام، ایهام تناسب، کنایه و متناقض نما» به ترتیب در کدام گزینه دیده می شود؟  - 130
الف) در هر طرف ز خیل حوادث کمین گهی است 

ب) زین پیش دالورا، کسی چون تو شگفت 
ج) ز حال قلب جفا دیده ام مپرس، مپرس 

د) بهاران که شاباش ریزد سپهر 
هـ) گوشم به راه تا که خبر می دهد ز دوست

زان رو، عنان گسسته دواند سوار عمر  
حیثیّت مرگ را به بازي نگرفت 

چو ابر از غم دلدار اشک ریزان شد 
به دامان گلشن ز رگبارها 

صاحب خبر بیامد و من بی خبر شدم

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

در بیت زیر کدام آرایۀ ادبی به کار رفته است؟   - 131
 از لطف تو سوختن فراموش کند» «آتش که شراب وصل تو نوش کند  

تشخیص  ایهام تناسب ترصیع جناس  

شعر دورة معاصر را بیشتر با چه عنوان می شناسند؟ - 132

شعر نیمایی شعر نو شعر موج شعر سپید
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بیت زیر به کدام ویژگی شعر پروین اشاره دارد؟   - 133
 در آن وجود که دل مرد، مرده است روان»  «در آن سراي که زن نیست، انس و شفقت نیست

مناظره مضامین اخالقی و پند و اندرز سادگی و روانی تاریکی و ظلمت

نخستین رمان تاریخی چه نام داشت و چه کسی آن را نوشت؟ - 134

یکی بود یکی نبود ـ محمدعلی جمالزاده تهران مخوف ـ مرتضی مشفق کاظمی

جعفر خان از فرنگ برگشته ـ حسن مقدم شمس و طغرا ـ محمدباقر میرزا خسروي

نام اولین رمان اجتماعی دورة معاصر چه بود و چه کسی آن را منتشر کرد؟ - 135

مرتضی مشفق کاظمی ـ تهران مخوف محمد باقر میرزا خسروي ـ شمس و طغرا

حسن مقدم ـ جعفرخان از فرنگ برگشته سید محمد علی جمالزاده ـ یکی بود یکی نبود

در کدام بیت آرایۀ اغراق به کار نرفته است؟ - 136

 همه خاك هاي شیراز، به دیدگان بُرفتم  به امید آن که جایی، قدمی نهاده باشی      

 که من مستی و مستوري ندانم    بگویم تا بداند دشمن و دوست      

  چو شب کرد گیتی، نهان گشت ماه    خروش سواران و گرد سپاه         

 یا شب و روز به جز فکر توام کاري هست  مشنو اي دوست که غیر از تو مرا یاري هست    

در همۀ ابیات به جز گزینۀ .................. آرایۀ ایهام به کار رفته است. - 137

 تنها بهانۀ دل ما در گلو شکست   دیگر دلم هواي سرودن نمی کند      

 نگاهی هم از نو به سنت کنیم   اگر سنت اوست نوآوري     

 با این همه دور از تو مرا چهرة زدي است  چون جام شفق موج زند خون به دل من

 هرکه چون سعدي گلستانیش نیست  خانه زندان است و تنهایی ضالل     

در همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. هر دو اختیار شاعري وزنی آوردن فاعالتن به جاي فعالتن در پایۀ اول و ابدال وجود دارد. - 138

خنک آن کس که َحَذر گیرد و نیکو برود پاَیم از قّوت رفتار فرو خواهد ماند

که بفرمایی تا از َسِر جان برخیزیم دیگران را غم جان دارد و ما جامه َدران  

وین از و ماند ندانم که چه با او برود همه سرمایۀ سعدي سخن شیرین بود

قدرت از منطق شیرین سخنگو برود وقت آن است که ضعف آید و نیرو برود  

در بیت زیر کدام اختیار شاعري وزنی وجود دارد؟  - 139
 که من آن راز توان دیدن و گفتن نتوان»  «من ندانم به نگاه تو چه رازي است نهان

بلند شمردن هجاي کشیدة پایانی   فاعالتن به جاي فعالتن در رکن اول تبدیل مصوت کوتاه به بلند ابدال در رکن پایانی

کدام اختیار شاعري در بیت زیر دیده نمی شود؟ - 140
 آن شب قدر که این تازه براتم دادند  چه مبارك سحري بود و چه فرخنده شبی

قلب ابدال فاعالتن به جاي فعالتن در رکن اول بلند بودن هجاي کشیدة پایان مصراع

اختیارات شاعري بیت زیر در کدام گزینه درست ذکر شده است؟  - 141
 آتش که شنیده است که روشن شود از آب»  «جز روي تو که افروخته گردد ز می ناب

تبدیل مصوت کوتاه به بلند – ابدال – حذف همزه حذف همزه – بلند بودن هجاي کشیده پایانی – ابدال

بلند بودن هجاي کشیده پایانی – تبدیل مصوت کوتاه به بلند – حذف همزه قلب – حذف همزه – تبدیل مصوت کوتاه به بلند
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همۀ گزینه ها به جز گزینۀ .................. دربارة اختیارات شاعري بیت زیر درست است.  - 142
 اي مرگ به جز دوري تو نیست ماللی»  «خوب است همه چیز و به کام است شب و روز

در رکن پایانی مصراع دوم اختیار وزنی ابدال وجود دارد. حذف همزه دو مورد دیده می شود

یک مورد اختیار زبانی تبدیل مصوت بلند به کوتاه وجود دارد.  تبدیل مصوت کوتاه به بلند سه مورد صورت گرفته است.

در بیت زیر همۀ اختیارات شاعري به جز .................. صورت گرفته است.  - 143
 باشد که در آیینه توان دید و درآب»  «مانند تو آدمی در آباد و خراب

تبدیل مصوت بلند به کوتاه حذف همزه  بلند بودن هجاي کشیدة پایانی قلب

در کدام ابیات آرایۀ ایهام تناسب وجود دارد؟ - 144
 کآینه پاکیزه است و روي تو زیبا  الف) روي تو خوش می نماید آینۀ ما

 زان زمان جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما    ب) روي خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد
 اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم    پ) گویند روي سرخ تو سعدي که زرد کرد

 خطا بود که نبینند روي زیبا را    ت) که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد

ب و ت   ب و پ الف و پ الف و ت

آرایه هاي بیِت زیر، کدام است؟  - 145
در خون خویش بنشاند از تیر دل نشینم»  «تا با کمان ابرو بنشست در کمینم 

جناس، تشبیه، ایهام تناسب، مجاز  استعاره، اغراق، جناس، پارادوکس  تشبیه، جناس، کنایه، ایهام  استعاره، مجاز ،تلمیح، ایهام 

آرایه هاي مقابل همۀ ابیات کامًال درست است؛ به جز ........ - 146

فرق من و خاك کف پاي تو (جناس تام، تشبیه)  گر تو زنی تیغ هالکم به فرق 

اي کاش که مرغ دلم از بال و پر افتد (تشبیه، مجاز)  از گوشۀ بامت سر پرواز ندارم 

اّول نظرش یوسف مصر از نظر افتد (اغراق، کنایه)  یعقوب چو چشمش به تو زیبا پسر افتد 

زنّاربندي را نگر تسبیح خوانی را ببین (لف و نشر، تضاد)  زان زلف و رخ، شام و سحر در کفر و دین بردم به سر 

بیِت زیر، فاقد کدام اختیار شاعري است؟  - 147
به قول مفتی عشقش درست نیست نماز»  «طهارت ار نه به خون جگر کند عاشق 

بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه، ابدال  بلند تلفظ کردن مصوت کوتاه، قلب 

حذف همزه، کوتاه تلفظ کردن مصوت بلند  حذف همزه، بلند بودن هجاي پایان مصراع 

آرایه هاي «جناس تام، لف و نشر، تشبیه، ایهام تناسب» به ترتیب، در کدام ابیات یافت می شود؟ - 148
الف) ور لحظه اي به کوي تو ناگاه بگذرم 

ب) وز روي آن که رونق خوبان ز روي توست 
ج) ایمان و کفر من همه رخسار و زلف توست 

د) بر بوي آن که بوي تو دارد نسیم گل 

عیبم مکن که روضۀ رضوانم آرزوست  
دائم نظارة رخ خوبانم آرزوست 

در بند کفر مانده و ایمانم آرزوست 
پیوسته بوي باغ و گلستانم آرزوست 

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

کدام گزینه در ارتباط با نویسندة کتاب « اگه بابا بمیره» نادرست است؟ - 149

از نویسندگان مشهور در حوزة کودك و نوجوان است. در مجلۀ پویش فعالیت مطبوعاتی داشت.

«طوفان در پرانتز» نام اثر دیگري از اوست.  نام هنري او رضا رهگذر است.
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در کدام بیت، همۀ آرایه هاِي «تشبیه، استعاره، ایهام تناسب و حس آمیزي» یافت می شود؟ - 150

پند با عاشق بیدل چه تواند کردن   پاي خوابیده به فریاد نگردد بیدار  

یادگاري که در این گنبد دّوار بماند   از صداي سخن عشق ندیدم خوش تر

نقش زخمی است که از تشیۀ فرهاد شگفت   بر لب کوه جنون خندة شیرین بهار  

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

کدام گزینه داراي قدرت اجتماعی و کدام یک فاقد قدرت اجتماعی می باشند؟ (به ترتیب) - 151

پلیسی که رانندگان متخلف را جریمه می کند. ـ دانش آموزي که در یک کالس در حال امتحان دادن است. 

پلیسی که رانندگان متخلف را جریمه می کند. ـ قاضی دادگاه که حکمی را ابالغ می کند. 

یک نانوا که در حال پخت نان در نانوایی می باشد. ـ قاضی دادگاه که حکمی را ابالغ می کند. 

یک نانوا که در حال پخت نان در نانوایی می باشد. ـ دانش آموزي که در یک کالس در حال امتحان دادن است. 

به مجموعه سازگارهایی که براي اعمال سیاست هاي جهان اجتماعی وجود دارد چه می  گویند و اگر جهان اجتماعی، سیاستی مناسب نداشته باشد، - 152
دچار چه چیزي می شود؟

نظام سیاسی ـ نمی تواند اعمال قدرت سازمان یافته اي را ایجاد نماید.  ایدئولوژي و جهان بینی ـ نمی تواند اعمال قدرت سازمان یافته اي را ایجاد نماید. 

نظام سیاسی ـ به ارزش ها و آرمان هاي خود نمی تواند دست یابد. ایدئولوژي و جهان بینی ـ به ارزش ها و آرمان هاي خود نمی تواند دست یابد. 

لیبرالیسم، جمهوري، دموکراسی و لیبرال دموکراسی به ترتیب داراي کدام ویژگی ها می باشند؟ - 153

مباح دانستن همۀ امور براي انسان ــ حاکمیت مردم ــ حضور اکثریت مردم ــ مباح دانستن حضور مردم 

آزادي اقتصادي ــ حاکمیت مردم ــ حضور اکثریت مردم ــ خواست و ارادة مردم براساس فضیلت 

آزادي سیاسی ــ تعیین سرنوشت سیاسی توسط مردم جامعه ــ حاکمیت مردم ــ مباح دانستن حضور مردم 

مباح دانستن همه امور براي انسان ــ تعیین سرنوشت سیاسی توسط مردم جامعه ــ حاکمیت مردم ــ خواسته و ارادة اکثریت مردم 

از میان جمله هاي زیر کدام موارد درست می باشند؟  - 154
الف) در مورد طبیعت ما با یک نظام جهان شمول مواجه هستیم و قوانین طبیعت، در همۀ مکان ها و زمان ها یکسان اند. 

ب) وقتی از الگوي طبیعی و روش هاي آن براي مطالعۀ ساختار اجتماعی استفاده می شود، نتایج مطالعۀ ما در هر مکانی و زمانی قابل تعمیم خواهد بود. 
پ) در مطالعۀ سایر جوامع و فرهنگ ها، معناي فرهنگ هاي دیگر و ارزش هاي آن را در می یابیم زیرا آن ها را از منظر غربی مطالعه می کنیم. 

ت) ما در مطالعۀ خود از جوامع غربی، نتایجی به دست می آوریم و آن را به جوامع متفاوت دیگري تعمیم می دهیم که این نوع از تحقیق منجر به نتایج غلط
می شود. 

هـ ـ وقتی جوامع و فرهنگ هاي دیگر را از منظر خودشان مطالعه می کنیم، درواقع آن ها را با رویکرد تفهمی مورد بررسی قرار می دهیم.

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

کدام جمله نادرست است؟ - 155

در تفاوت هاي اسمی نمی توان افراد را بر اساس آن رتبه بندي کرد. 

برخی افراد سفید پوست و برخی رنگین پوست هستند که این از تفاوت هاي رتبه اي است. 

برخی تفاوت ها مانند قد و هوش از نوع تفاوت هاي رتبه اي می باشند و می توان افراد را بر اساس آن ها، رتبه بندي کرد.

ثروت و تحصیالت از نوع تفاوت هاي رتبه اي هستند و می توان افراد را بر اساس این نوع تفاوت رتبه بندي کرد. 

کدام گزینۀ دربارة «رویکرد عادالنه» نادرست است؟ - 156

دولت به نمایندگی از جامعه موظف است، نیازهاي ضروري همۀ افراد مانند خوراك، پوشاك و مسکن را تامین کند. 

دولت تالش می کند تا براي کاهش نابرابري هاي اجتماعی تدابیر بیشتري بیندیشد؛ مثال از ثروتمندان مالیات می گیرد و از آن براي رفع فقر در جامعه استفاده می کند.

همۀ کودکان از امکانات اولیه براي پیشرفت بهره مند شوند و می توانند بر اساس توانایی و شایستگی خود با دیگران رقابت نمایند. 

در رویکرد عادالنه، مالکیت خصوصی لغو می شود، اما جامعه، وظیفه دارد که امکان رقابت را براي همگان فراهم کند. 
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به ترتیب، کدام یک با دیدگاه «ماکس وبر، هانتینگتون و ریکاردو» مرتبط است؟ - 157

نظم افراطی را به قفس آهنین تعبیر می کند - فرهنگ اسالمی، بزرگ ترین تهدید براي غرب است. - طبیعت، حکم به رفتن فقرا می دهد و خود این حکم را اجرا می کند.

جهان متجدد از هیچ گونه قداستی برخوردار نیست. - آخرین مرحلۀ درگیري ها در جهان معاصر جنگ تمدن ها است - بر سر سفرة طبیعت جایی براي فقرا وجود ندارد. 

در وراي ابهام، رمز و رازي نهفته است که با هنر می توان به آن راه یافت. - منشأ اصلی درگیري ها در جهان عامل فرهنگی است - افزایش دستمزد کارگران موجب باال رفتن تولید
نسل آن ها می شود. 

شهر را زیستگاهی که داراي قلعه، برج و بارو، دادگاه مستقل و... است تعریف می کند. - آخرین مرحلۀ درگیري ها در جهان معاصر، رقابت بین فرهنگ ها و تمدن هاي بزرگ است
- با دخالت دولت در اقتصاد مخالفت می کند.

عبارت «نظام آموزشی کشورها از دیگر ابزارهاي اعمال قدرت نرم است»، با مفهوم کدام گزینه ارتباط دارد؟ - 158

یک کشور می تواند از طریق نفوذ در نظام آموزشی کشور دیگر، در آن کشور اعمال قدرت کند. 

فرهنگ نسل هاي آینده ساز آن کشور را مطابق منافع خود تغییر دهد. 

می تواند جهان بینی آن کشور را مطابق اغراض خود تغییر دهد. 

همۀ موارد 

کدام حکومت، از حکومت هاي اقلیتی از سرمایه داران است که در برابر اکثریت مردم مسئول نیستند و قدرت را در جهت منافع خود به کار - 159
می گیرند؟

مونارشی آریستوکراسی  جمهوري الیگارشی

کدام گزینه به درستی بیان نشده است؟ - 160

فارابی مالك دین مداري یا دنیامداري نظام سیاسی را عالوه بر مالك هاي ارسطو در نظر گرفت. 

نظام سیاسی دینی بر اساس احکام و قوانین الهی سازمان می یابد.

نظام سیاسی دنیامدار، فقط ارزش ها و آرمان هاي دنیوي و این جهانی را مورد توجه قرار می دهد.

لیبرال دموکراسی با فرهنگ جهان غرب سازگار نیست و نوعی نظام فرهنگی محسوب می شود.

عبارات صحیح و غلط در کدام گزینه به درستی نشان داده شده است؟  - 161
الف) لیبرالیسم به معناي مباح دانستن همۀ امور براي انسان است. 

ب) لیبرال دموکراسی حکومتی دنیوي و سکوالر است. 
پ) لیبرال دموکراسی، آزادي را مهم ترین ارزش اجتماعی می داند. 

ت) در نظام سیاسی لیبرال دموکراسی، می توان از مشروعیت حقیقی سخن گفت. 
ث) توسعه، ثبات، رفاه، سلطه بر طبیعت و جهان از دیگر ارزش هاي مهم در نظام سیاسی لیبرال دموکراسی است.

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

کدام گزینه  صحیح نیست؟ - 162

جامعه شناسان انتقادي یافتن راهی براي داوري علمی دربارة ارزش هاي اجتماعی به ویژه در عرصۀ قدرت را ضروري می دانند.

جامعه شناسان انتقادي اعتقاد به محافظه کار بودن دو رویکرد تبیینی و تفسیري دارد. 

با منحصر کردن علم به علوم تجربی، ارزش هاي انسانی را قابل مطالعۀ علمی نمی داند. از این رو با ارزش زدایی و معنازدایی از قدرت آن را به عنوان یک پدیدة خنثی و فاقد معنا،
مطالعه می کند.

رویکردهاي تفسیري و تبیینی هیچ راهکاري براي بهتر ساختن وضعیت موجود ندارند بلکه انسان ها را در برابر وضعیت موجود مستقل و مجبور می سازند.
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هر کدام از موارد زیر با کدام گزینه به درستی مرتبط است؟  - 163
الف) تفاوت در رنگ پوست 

ب) نابرابري افراد در قد و ضریب هوشی 
پ) تفاوت در قد، هوش، ثروت 

ت) نابرابري در تحصیالت

اسمی ــ اجتماعی ــ رتبه اي ــ طبیعی رتبه اي ــ اجتماعی ــ اسمی ــ طبیعی   اسمی ــ طبیعی ــ رتبه اي ــ اجتماعی رتبه اي ــ طبیعی ــ اسمی ــ اجتماعی

کدام گزینه صحیح است؟ - 164

جامعه شناسان در مطالعۀ نابرابري هاي طبیعی به قشربندي در جوامع توجه دارند.

علت نابرابري هاي اجتماعی از نگاه جامعه شناسان، توزیع نابرابر نابرابري اجتماعی میان افراد است.

برخی از جامعه شناسان معتقدند نابرابري طبیعی براي بقاي جامعه ضرورت دارد.

نابرابري طبیعی از تفاوت ها یا نابرابري هاي اجتماعی ناشی می شود.

هر کدام از موارد زیر با کدام یک از گزینه ها به درستی ارتباط دارد؟  - 165
- قشربندي اجتماعی توسط انسان ها پدید آمده و تداوم یا تغییر آن نیز به دست آن هاست. 

- انگیزه رقابت از بین می رود و راه رقابت مادي مسدود می گردد. 
- در این رویکرد، نقطۀ شروع رقابت ها یکسان می شود.

مخالفان قشر بندي اجتماعی ــ موافقان قشربندي اجتماعی ــ موافقان قشربندي اجتماعی

موافقان قشربندي اجتماعی ــ موافقان قشربندي اجتماعی ــ مخالفان قشربندي اجتماعی

مخالفان قشربندي اجتماعی ــ مخالفان قشربندي اجتماعی ــ مخالفان قشربندي اجتماعی

موافقان قشربندي اجتماعی ــ موافقان قشربندي اجتماعی ــ موافقان قشربندي اجتماعی

به ترتیب کدام یک در ارتباط با نگرش «تفسیري» و «انتقادي» درست است؟ - 166

به بحران اراده و معنا در جوامع غربی توجه می کند - داوري علمی به دلیل تنوع و پیچیدگی فرهنگ ها امکان پذیر نیست.

جامعه شناسی، شناخت  و کنترل جامعه و برقراري نظم اجتماعی را ممکن می سازد - به معانی ارزش هاي اجتماعی به ویژه در عرصۀ قدرت توجه می کند.

در تقابل با رویکرد تبیینی، کنشگران براساس معناي ذهنی خود دست به عمل می زنند - به دنبال یافتن راهی براي داوري علمی دربارة ارزش هاي اجتماعی هستند.

تنها راه آگاهی از معنا، انگیزه و هدف کنش را فهم همدالنه و تأیید کنشگران می داند - با ارزش زدایی و معنازدایی از ارزش هاي انسانی، آن ها را به عنوان یک پدیدة خنثی مطالعه
می کند.

کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح است؟ - 167

موجودي که بتواند کاري را با آگاهی و ارادة خود انجام دهد، داراي قدرت اجتماعی است.

قدرت فردي انسان محدود است. او نمی تواند همۀ نیازهاي خود را به تنهایی برآورده سازد.

 قدرت فردي، هنگامی پیدا می شود که انسان براي رسیدن به اهداف خود بتواند بر ارادة دیگران تأثیر بگذارد و کار ارادي دیگران را به خدمت بگیرد. 

عالوه بر افراد، نهادها، سازمان ها و جوامع نیز داراي قدرت فردي هستند.

به ترتیب عبارات زیر با کدام اصطالح در ارتباط است؟  - 168
- سازمان یافتن قدرت براي رسیدن به هدفی معین 

- وجود مجموعۀ سازوکارهایی، براي اعمال سیاست هاي جهان اجتماعی 
- اعمال قدرت سازمان یافته براي دستیابی به هدف  
- عدم دستیابی جامعه به آرمان ها و ارزش هاي خود

سیاست – نظام سیاسی – سیاست - سیاست سیاست – نظام سیاسی – سیاست – نظام سیاسی

نظام سیاسی – سیاست – نظام سیاسی – نظام سیاسی نظام سیاسی – سیاست – نظام سیاسی - سیاست
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کدام یک از گزینه هاي زیر در ارتباط با «قدرت اجتماعی» صحیح نیست؟ - 169

در اثر به  وجود آمدن منازعات بر سر قدرت، دانش و ثروت، بشر صرفًا به فایده و لذت ناشی از آن بسنده کرد. 

هنگامی پدید می آید که انسان براي رسیدن به اهداف خود بتواند بر ارادة دیگران تأثیر بگذارد و کار ارادي دیگران را به خدمت بگیرد. 

کسانی که توان تأثیرگذاري بیشتري برارادة دیگران دارند، از قدرت اجتماعی بیشتري برخوردارند. 

در دوران جدید، دانش مورد نزاع و کشمکش است، یعنی با این که دانش کامًال مثبت تلقی می شد، اما دیگر راهنماي سعادت نبود. 

به ترتیب هر یک از عبارات زیر با کدام قسمت مشخص شده در جدول ارتباط دارد؟  - 170
- مجموعه سازوکارهایی که براي اعمال سیاست هاي جهان اجتماعی وجود دارد. 

- حکومت پاپ بر واتیکان 
- مباح دانستن همۀ امور براي انسان 
- ارزش زدایی و معنازدایی از قدرت 

لیبرالیسم ج مونارشی الف 

دپدیده هاي خنثی و فاقد معنا ب نظام سیاسی 

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

به اعتقاد شیخ اشراق، حکیم متأله کسی است که .................. است. - 171

به تصفیۀ نفس پرداخته و درون را به نور معرفت روشنی بخشیده بین معرفت ظاهري و فلسفۀاستداللی، توافق عقلی برقرار کرده

در صور برهانی به حد کمال رسیده و به اشراق و عرفان هم دست یافته به معرفت ظاهري دست یافته و در فلسفۀ استداللی به کمال رسیده

هر یک از آثار باقی مانده از ابن سینا که به عنوان دایرة المعارف علمی و فلسفی، فرهنگ نامۀ پزشکی، ابواب مختلف حکمت و آخرین دیدگاه هاي - 172
فلسفی، به جاي مانده، به ترتیب، کدام است؟

شفا - قانون - اشارات و تنبیهات - دانشنامۀ عالیی  قانون - شفا - اشارات و تنبیهات - دانشنامۀ عالیی 

شفا - قانون - دانشنامۀ عالیی - اشارات و تنبیهات  قانون - شفا - دانشنامۀ عالیی - اشارات و تنبیهات 

کدام مورد وجه اشتراك معناي عقل میان فالسفۀ ایران و یونان باستان نیست؟ - 173

عقل با خداوند متحد و یگانه است.  عقل موجودي داراي مراتب و درجات است. 

خرد بر جهان حاکم است. عقل قوة استدالل و راه رسیدن به حقایق است. 

نتیجۀ تببین عقالنی مسائل دینی از سوي حکماي مسیحی در قرن دهم تا سیزدهم به تبعیت از ابن سینا و ابن رشد در آغاز چه بود؟ - 174

رواج تجربه گرایی در میان فالسفۀ اروپایی  رواج عقل گرایی در میان فالسفۀ اروپایی 

اثبات عقل به عنوان یک حقیقت برتر و متعالی در جهان و انسان  جایگزینی عقل به جاي تفکر دینی مسیحیت 

کدام گزینه دربارة مخالفت با عقل در میان جریان هاي فکري اسالمی صحیح نیست؟ - 175

کمتر شخصیتی در تاریخ اسالم با عقل ستیز کرده است.

برخی از متفکران کارآمدي عقل را پذیرفته اند، اما محدودة اعتبار آن را تنگ نمودند.

در شکل دوم، چون فلسفه به عنوان دستاورد یونان وارد اسالم شد، با آن و کاربرد عقل مخالفت ورزیدند. 

در شکل اول، مخالفان عقل گرایی گرچه روش عقلی را در مسائل دینی قبول داشتند، اما می خواستند از ورود عناصر غیراسالمی جلوگیري کنند. 

چه کسی فلسفه مشاء را بنا نهاد و چه کسی آن را به صورت مدون و نظام مند ارائه کرد؟ - 176

فارابی - ابن سینا ارسطو - ابن سینا ارسطو - فارابی  ابن سینا  - فارابی 

کامل ترین مرجع حکمت مشائی کدام کتاب است؟ - 177

اغراض مابعدالطبیعه  مابعدالطبیعه شفا اشارات و تنبیهات 
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زمینه هاي رشد فلسفه در عالم اسالم کدام است؟ - 178

حیات علمی - نهضت ترجمه  حیات عقلی - تکریم علم 

حیات علمی -  دعوت به یادگیري علوم دیگر ملت ها حیات عقلی - نهضت ترجمه 

فارابی به جهت تأسیس مکتب  .................،  پس از ارسطو لقب  ..................  گرفت. - 179

فلسفۀ سیاسی - معلم ثانی  فلسفۀ مشاء - معلم ثانی  فلسفۀ مشاء - معلم ثالث  فلسفه سیاسی - معلم ثالث 

کدام مورد از ویژگی هاي ضروري رئیس جامعه فاضله نیست؟ - 180

رهبري به سوي سعادت  اتصال پیوسته با ملک وحی  سرشت عالی  نبوت

کدام عبارت دربارة ویژگی هاي بدن سالم و مدینه فاضله صحیح نمی باشد؟ - 181

هر عضوي متناسب با ویژگی خود وظیفه اي دارد.  در اعضاء بدن هیچ عضوي ریاست ندارد. 

هر عضو می بایست وظیفۀ خود را به نحو احسن انجام دهد.  اعضا مدینه برخی بر دیگران مقدم اند.

کدام فیلسوف با آنکه هرگز مشاغل سیاسی نپذیرفت، در فلسفه سیاست نظریه پرداز بود؟ - 182

افالطون فارابی ارسطو ابن سینا 

- کدام گزینه دربارة فرشتگان درست است؟ 183

از استدالل مفهومی استفاده می کنند. حقایق اشیاء را شهود می کنند.

فیلسوفان براي اثبات وجود آن ها به شهود روي می آورند. موجودات جسمانی، اما مجرد از ماده هستند.

دربارة جایگاه عقل در جهان اسالم کدام گزینه درست است؟ - 184

برخی جریان ها کوشیدند تا نشان دهند که روش هاي عقلی در مسائل دینی هیچ کاربردي ندارند.

عقل در فرهنگ عمومی مسلمانان جایگاه ممتاز و ویژه اي داشت.

فلسفه را به عنوان دستاوردي یونانی، همگام و هم رأي با اسالم می دانستند.

حرکت مسلمانان به سوي علم و دانش موجب ارتقاي جایگاه عقل میان آن ها شد.

کدام عبارت از زمینه سازي هاي قرآن و پیامبر براي شکل گیري حیات عقلی مسلمانان نیست؟ - 185

دعوت به یادگیري علوم دیگر تمدن ها تکریم پیوستۀ عالمان و دانشمندان

ورود همۀ مردم به مباحثات علمی مذمت پیوستۀ نادانی و جهل

کدام عبارت دربارة آثار ابن سینا درست است؟ - 186

شفا کتاب مختصر شدة نجات است. اشارات و تنبیهات در زمان حمله غزنویان به اصفهان به غارت رفته است.

اشارات و تنبیهات به زبان فارسی نوشته شده است. قانون فرهنگ نامۀ پزشکی است.

کدام گزینه با طبیعت شناسی ابن سینا موافق است؟ - 187

عالم طبیعت با لطف خدا به وجود آمده و نظم آن حاصل اتفاق است. با نگاه به بخش کوچکی از جهان می توانیم دربارة جهان داوري کنیم.

کشف ویژگی ها و و روابط بین اشیا در طبیعت شناسی ابن سینا جایگاهی ندارد. اجزاء این عالم هر کدام طبع و ذات خاص خود را دارند.

«معلم ثانی» لقب کیست؟ - 188

مالصدرا فارابی ابن رشد  ابن سینا 

کدام گزینه راجع به عقول نادرست است و سومین مرحلۀ تربیت عقل چه نام دارد؟ - 189

اولین مخلوق خدا عقل اول است که موجودي کامًال غیرروحانی و مادي دارد. ــ عقل بالفعل 

عقل فعال عامل فیض رسانی به عقل انسان ها است. ــ عقل هیوالئی 

عقول دیگر به ترتیب از عقل اول به وجود آمده اند. ــ عقل بالملکه 

مقام و منزلت عقل فعال نسبت به انسان، مانند آفتاب است نسبت به چشم. ــ عقل بالمستفاد 
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موضوع کدام یک از آثار زیر به موضوع کتاب (شفا) شباهت ندارد؟ - 190

نجات قانون اشارات و تنبیهات  حکمت االشراق

کسی که مستقیم به حقایق الهی دست می یابد، ................. نام دارد و کدام گزینه اعتقاد سهروردي را در خصوص او نشان می دهد؟ - 191

رئیس مدینۀ فاضله- ممکن است در نهایت گمنامی ریاست جهان به دست او باشد.  رئیس مدینۀ فاضله- گاه در ظاهر مستولی و گاه نهان است. 

حکیم متاله- ممکن است واسطۀ قهر و غلبه بر جهان ریاست کند.  حکیم متاله- تاریکی معلول خالی شدن جهان از تدبیر چنین فردي است. 

کدام گزینه مشابه دلیل دوم مخالفت با عقل و فلسفه است؟ - 192

راه ندادن یک شخص به مطب دکتر به دلیل وضعیت مالی او  استخدام نکردن یک شخص به دلیل ناکارآمدي آن 

رد شدن یک فرد در آزمون استخدامی به دلیل نداشتن علم کافی  بی توجهی و توهین به افراد سیاه پوست در اروپا به دلیل نژاد آنان 

کدام گزینه به عقل به عنوان موجودي متعالی اشاره دارد؟ - 193

عاقالن دیوانه گردند از پی زنجیر ما  عقل اگر داند که دل دربند زلفش چون خوش است 

خانۀ عقل مرا آتش میخانه بسوخت  خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد 

ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست  اي که از دفتر عقل آیت عشق آموزي 

کوست باباي هر آنک اهل قل است  کل عالم صورت عقل کل است 

وجه تسمیۀ فلسفۀ اسالمی به مشا چه چیزي بود؟ - 194

ثابت نبودن بنیان اندیشه و استدالل هاي فیلسوفان این مکتب  سفرهاي مکرر و جابجایی ارسطو به عنوان بنیان گذار این مکتب 

تأثیرپذیري از اندیشه هاي ارسطو و متکی شدن بر قیاس برهانی  راه رفتن و قدم زدن فارابی هنگام تدریس خود به شاگردان 

کدام گزینه از ویژگی انسان مدنی بالطبع از نظر فارابی نیست؟ - 195

به صورت ارادي و غیرارادي، جوامع بشري شکل می گیرد. گرایش به اجتماع، در درون انسان یافت می شود.

گرایش به اجتماع در انسان صرفًا انتسابی است.  انسان همواره به دنبال سعادت خود و جامعه است. 

عمده تحوالت تاریخ جهان (به ویژه اروپا) در چه قرنی به وقوع پیوست؟ - 196

قرن  م.  قرن  م.  قرن  م.  19181721قرن  م. 

چه کسی پیشنهاد تشکیل ائتالف جبهۀ ملی را داد؟ - 197

سید مجتبی نواب صفوي  سیدابوالقاسم کاشانی  دکتر مصدق  سید حسین فاطمی 

در زمان نخستین تمدن هاي کهن در منطقۀ بین النهرین، وسیلۀ معمول براي حمل و نقل کدام بوده است؟ - 198

اسب چرخ قایق هاي پارویی  ارابه

کدم نوع حمل و نقل براي مسافت هاي طوالنی و صرفه جویی در زمان مناسب است؟ - 199

زمینی هوایی دریایی ریلی

سیاالت (مایعات و گازها) از طریق کدام نوع حمل و نقل به مکان هاي مختلف ارسال می شوند؟ - 200

زمینی کانتینري لوله اي هوایی

هرچه قیمت انرژي که در یک شیوة حمل و نقل مصرف می شود  .................. باشد، هزینۀ حمل  .................. می شود. - 201

کمتر - متوسط  کمتر - بیشتر  بیشتر - کمتر  بیشتر - بیشتر  

کشور ایران پتانسیل باالیی در کدام زمینه هاي حمل و نقل دارد؟ - 202

آبی - ریلی  لوله اي - هوایی  آبی - هوایی  ریلی - جاده اي
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در ایران به ترتیب مدیریت حمل و نقل آبی، جاده اي و ریلی بر عهدة  .................. و حمل و نقل فرآورده هاي نفتی و گازي برعهدة  .................. - 203
است.

شهرداري ها - راه آهن جمهوري اسالمی ایران  وزارت کشور - سپاه پاسداران 

وزارت کشور - وزارت راه و شهرسازي  وزارت راه و شهرسازي - وزارت نفت 

میزان اختالف ساعت هماهنگ جهانی با گرینویچ چقدر است؟ - 204

اختالف ندارد.  0٫919 ثانیه  ثانیه  ثانیه 

یحیی دولت آبادي که بود؟ - 205

وزیرکابینۀ وثوق الدوله نقاش دورة قاجار  یکی از شاعران بازگشت ادبی  یکی از رجال سیاسی عصر مشروطه 

در پی هجوم ارتش نازي به خاك شوروي، حفاظت از  .................. براي روس ها و حفاظت از  .................. براي انگلیسی ها اهمیت فراوانی یافت. - 206

منابع نفت باکو - نفت جنوب ایران  منابع نفت ایران - منابع نفت باکو 

سلطنت رضاخان - خلیج فارس  نقاط مرزي شمال ایران - خلیج فارس و دریاي جنوب 

صنعتی ترین کشور آسیا قبل از جنگ جهانی دوم کدام بود؟ - 207

ژاپن چین شوروي کرة جنوبی 

کدام نمایندة دولت ایران موافقت نامۀ امتیاز نفت شمال را امضا کرد؟ - 208

سپهبد حاجیعلی رزم آرا دکتر مصدق  قوام السلطنۀ  محمد رضا شاه 

کدام یک از گزینه هاي زیر از یاران نزدیک دکتر مصدق است؟ - 209

مصطفی بزرگ نیا سرلشکر زاهدي  حسین فاطمی  حاجیعلی رزم آرا

دکتر حسین فاطمی، وزیر امور خارجۀ دولت مصدق توسط چه کسی ترور شد و سرانجام ترور چه شد؟ - 210

توسط مجاهدین خلق - جان سالم به در برد  توسط مجاهدین اسالم - به قتل رسید 

توسط مجاهدین خلق - به قتل رسید  توسط جمعیت فداییان اسالم - جان سالم به در برد 

ماده واحدة خلع سلسلۀ قاجاریه از سلطنت در چه سالی تصویب شد؟ - 211

1302130013011304

رضا  خان براي مهار نیروي رزمی عشایر چه کرد؟ - 212

موجب پراکنده شدن قبایل شد  آن ها را یکجا نشین کرد  سران قبایل آن ها را به قتل رسانید  فروش سالح به آن ها را ممنوع کرد 

شاخص  در مثال  نشان می دهد که راه چند برابر مسیر مستقیمی است که دو مکان را به یکدیگر متصل می کند؟ - 213

 برابر  برابر  برابر  برابر 

150× = 150
3
2

100
1

22٫511٫5

در مثال «نوع سواحل از نظر بریدگی یا مخاطرات محیطی مانند سونامی باید مورد توجه قرار داده شود» چه مسأله اي در حمل و نقل را مورد اهمیت - 214
می داند؟

سرعت و زمان  ویژگی هاي طبیعی  تقاضا هزینه ها

تصویر روبه رو چه وسیلۀ حمل و نقلی را نشان می دهد؟ - 215

مترو

تراموا

مونوریل

BRT
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در یک کشتی حدود  میلیون بشکه نفت است؛ حدود چند هزار کامیون را شامل می شود؟ - 2164

1800090002000019000

در ایران حدود چند میلیون نفر با کشتی سفر می کنند؟ - 217

1018245 م  م  م  م 

کدام گزینه از مهمترین بنادر مسافري در ایران نیست؟ - 218

چاه بهار شهید حقانی خرمشهر چارك

با وقوع کدام حادثۀ وحشتناك پس از به زانو درآمدن نازي ها، جنگ دوم جهانی پایان یافت؟ - 219

بمباران اتمی دو شهر هیروشیما و ناگاساکی ژاپن  ورود نیروهاي متفقین به برلین 

دستگیري سران حکومت نازي و محاکمۀ آنان در دادگاه نورنبرگ  خودکشی هیتلر پس از ورود نیروهاي متفقین به برلین 

کدام یک از عوامل زیر در نیم قرن اخیر باعث تحول و گسترش صنعت حمل ونقل شده است؟ - 220

اختراع موتور بخار و استخراج نفت - افزایش جمعیت و تقاضا براي حمل و نقل - گسترش تجارت و اقتصاد جهانی 

افزایش جمعیت و تقاضا براي حمل و نقل - گسترش تجارت و اقتصاد جهانی - پیشرفت هاي علمی و فناوري در تولید وسایل حمل و نقل 

اختراع و تولید انبوه خودرو - پیشرفت هاي علمی و فناوري در تولید وسایل حمل و نقل - اختراع موتور بخار و استخراج نفت 

گسترش تجارت و اقتصاد جهانی - اختراع و تولید انبوه خودرو - افزایش جمعیت و تقاضا براي حمل و نقل

کدام یک از حکومت هاي زیر پس از جنگ جهانی دوم سر برآوردند؟ - 221

اعمال قدرت فاشیست ها در ایتالیا  به قدرت رسیدن کمونیست ها در چین  ظهور هیتلر در آلمان  ظهور استالین در شوروي 

هنگام عبور از شرق به غرب از خط روز گردان چه باید بکنیم؟ زمین به چند قاچ تقسیم شده؟ هر قاچ چند درجه پهنا دارد؟ - 222

یک روز به تقویم اضافه کنیم -  -  یک روز از تقویم کم کنیم -  - 

فقط باید ساعت را جابه جا کرد -  -  هیچ تغییري در تقویم ندهیم -  - 

24152020

16252810

پس از جنگ جهانی اول، فاشیست ها در ایتالیا به دنبال چه چیزي بودند؟ - 223

ایجاد دولت تک حزبی پراکنده  ایجاد دولت چندحزبی متمرکز ایجاد دولت تک حزبی متمرکز  ایجاد دولت چندحزبی پراکنده 

به ترتیب کدام یک از مزایاي حمل و نقل از طریق خطوط لوله است و طول خط لولۀ گاز ایران چند هزار کیلومتر است؟ - 224

مقرون به صرفه بودن -  نیاز به مراقبت در حوادث غیر مترقبه - 

نیاز به سرمایه گذلري فراوان -  آسیب کمتر به محیط زیست - 

1414

3838

 

راهنما
شهرك
مسکونی

کدام گزینه، با توجه به تصویر زیر، «مسیر پیشنهادي مناسبی» براي «اتصال دو شهرك مسکونی» است؟ - 225

ساخت طوالنی ترین مسیر بدون حفر تونل 

ساخت کوتاه ترین مسیر از طریق حفر تونل 

ترکیبی از مسیر طوالنی و کوتاه با احداث تونل کوتاه 

ترکیبی از مسیر طوالنی و کوتاه با احداث تونل بلند
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