
وقت : 80   دقیقهتاریخ :

تعداد سواالت: 80نام و نام خانوادگی :

موضوع 1.ادبیات دھم سال 96-95:2.فارسي (3) -دوازدھم:3.دین و زندگی (3) انسانی -دوازدھم:4.دین و زندگی سال دھم (سال 97-96):5.زبان انگلیسی (3) -

دوازدھم:6.زبان انگلیسی سال دھم:7.عربی دھم ویژه انسانی

مرکز مشاوره تحصیلی دکتر
علیرضا افشار

1. مفهوم کدام بیت با سایرابیات قرابت مفهومی ندارد؟

 
1)  گویا عزاي اشرِف اوالِد آدم است  ِجّن و َمَلک بر آدمیان نوحه می کنند 

 
2)   بر آمد ز افالکیان هاي وهوي  پس آن گاه  افکند شه را به روي 

 
3)   تارك افالکیان را پی سپر خواهیم کرد  رهبر اوالد آدم، مصطفی، کز پیرویش

 
4)  که جان قدسیان پروانۀ اوست  نمی دانم به محفل این چه شمع است 

2. در کدام گزینه غلط امالیی وجود دارد؟

 
دریا همه عمر خوابش آشفته است. دریایم و نیست باکم از طوفان  (1

2) آن ها چه انسی با خاك گرفته اند و خاك مظهر فقر مخلوق در برابر قناي خالق است.
3) گویی تقدیر تاریخی زمین در حاشیه اروند رود جاري می گردد.

4) با اشتیاق از بین گل  و الیی که حاصل جزر و مد خور است، می روند.
3. در کدام بیت نقش دستوري گروهی که صفت اشاره دارد، مفعول است؟

دود برآید از جگر ز آتش دل کباب را  بس که بسوزد از غمش این دل سوزناك من  (1
بر مه عارضت آن خط مسلسل که نوشت؟  بر گل روي تو آن خال معنبر که نشاند؟  (2
این دل شیفته حال آمد و بنشست اینجا  کیست این فتنه نوخاسته کز مهر رخش  (3

به شّکر خنده بگشاید دهان را  شکر بر خویشتن خندد گر آن ماه   (4
4. کدام بیت «تشبیه» ندارد؟

1)  کمر بر میان بادپایی به زیر فرود آمد از دژ به کردار شیر
2)  چو رعد خروشان یکی ویله کرد به پیش سپاه اندر آمد چو گرد

3)  بخندید و لب را به دندان گزید چو سهراب شیراوژن او را بدید
4)  که بر سان آتش همی بردمید چو سهراب را دید گردآفرید

5. معناي واژه اي که از مصدر «ُکشتن» ساخته شده است، در کدام بیت متفاوت است؟
1)  که آخر روي نرم آب خواهد کشت آتش را  مشو با تندخویی از عدوي ساده دل ایمن

 
2)  که مرگ کشت مرا یا تو بی وفا کشتی  چو من هالك شوم از طبیب شهر بپرس 

3)  تر و خشک هیزم همی سوختند  بکشتند و آتش بر افروختند
4)  که مر سلطنت را پناهند و پشت  رعیت نشاید به بیداد کشت

 
6. بیت  .................. و  .................. از جمالت غیرساده تشکیل شده اند.

 
 الف) من از بازوي خود دارم بسی شکر

 ب) چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند 

 
 پ) شورش بلبالن سحر باشد  

 
 ت) بالي غمزة نامهربان خونخوارت

 
 که زور مردم آزاري ندارم

 گر اندکی نه به وفق رضاست خرده مگیر

 
 خفته از عشق بی خبر باشد

 
 چه خون که در دل یاران مهربان انداخت

4) الف و ت3) الف و ب2) ت و پ1) ب و پ

 
7. کدام بیت با عبارت زیر متناسب است؟

«کلمات، آن قدر قدرت داشتند که هم جان می دادند و هم جان می گرفتند و آنجا بود که معجزة کلمه را فهمیدم».
1)  غنچۀ خاموش، بلبل را به گفتار آورد مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد

2)  بهار عاطفه است این غزل که من دارم سبد سبد گل ادراك در سخن دارم

 
3)  روبهان مرده را شیران کند عالمی را یک سخن ویران کند    

سخن عشق است و دیگر قیل و قال است  سخن بیرون مگوي از عشق سعدي  (4

78
67

59
ل 

ریا
س



صفحه 2

8. نقش دستوري کدام واژة مشّخص شده متفاوت است؟
1)  وین کسی داند، کز عالم ما با خبر است        کسی مرد هشیار منم، کم خبر از عالم نیست 
2)  تا زبویت نفسی در تن باد سحر است        نفسی جان من، همنفس باد سحر خواهد بود 

 
3)  تا به خاك کف پاي تو سرم، تاجور است        سرم خاك بادا! سرمن، گر سر افسر، دارم

 
4)  بر دل من چه پسندي، که تورا رهگذرست؟        خار آخر آن خار که بر رهگذرت نپسندم 

 
9. با توجه به شعر زیر، کدام گزینه صحیح نیست؟

 
«کدام وام دارترید؟ / دین به تو، یا تو بدان؟ / هیچ دینی نیست که وام دار تو نیست»

 
1) کدام «صفت پرسشی» است؟

 
2) «وام دار یک واژة مرکب است.

 
4) «دین» هستۀ گروه اسمی است.3) یک صفت مبهم در شعر وجود دارد.

10. درکدام گزینه یک صفت مرکب وجود دارد؟
1) در اُحد / گل بوسه ي زخم ها تنت را دشت شقایق کرده بود.

2) شعر سپید من رو سیاه ماند / که در فضاي تو / به بی وزنی افتاد.
3) دري که به باغ بینش ما گشودي / هزار بار خیبري تر است.

4) تو آن بلندترین هرمی / که فرعون تخیل می تواند ساخت.
11. مترادف واژة «ارجمندي» در مصراع .................. دیده می شود. 

2) همه نوري و سروري همه جودي و جزایی1) همه عّزي و جاللی همه علمی و یقینی
4) تو نمایندة فضلی تو سزاوار ثنایی3) تو حکیمی تو عظیمی تو کریمی تو رحیمی

 
12. مفهوم بیت زیر، با گزینۀ .................. تناسب مفهومی دارد؟ 

 چون می نگنجی در بیان دیگر نگویم بیش و کم» «خامش کنم بندم دهان تا برنشورد این جهان
1) عاکفان کعبۀ جاللش به تقصیر عبادت معترف

2) واصفان حلیۀ جمالش به تحیّر منسوب
3) طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت

4) در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکري واجب
13. کدام بیت با دیگر ابیات، قرابت مفهومی ندارد؟

1)  به عصیان در رزق برکس نبست ولیکن خداوند باال و پست
2)  نشاید خوردن الّا رزق مقسوم ز دنیا بخش ما غم خوردن آمد

3)  برساند خداي عّز و جّل جهد رزق ار کنی ور نکنی

 
4)  به انعام و لطف تو خو کرده ایم کریما به رزق تو پرورده ایم

 
14. کدام گزینه، جملۀ غیرساده ندارد؟ 

1) فّراش باد صبا را گفته تا فرش زمّردین بگسترد.
2) بازش بخواند؛ باز اعراض فرماید.

3) منّت خداي را که طاعتش موجب قربت است.
4) یکی از یاران به طریق انبساط گفت: ما را چه تحفۀ کرامت داري؟

15. صفت نسبی، فقط در گزینۀ .................. دیده می شود. 
1) در هر نفسی دو نعمت موجودست.

2) وظیفۀ روزي به خطاي منکر نبرد
3) هر نفسی که فرو می رود ممّد حیات است.

4) دایۀ ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.
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16. در کدام گزینه، صفت نسبی به کار نرفته است؟ 
1) دایۀ ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد.

2) فّراش باد صبا را گفته تا فرش زمّردین بگسترد
3) عصارة تاکی به قدرت او شهد فایق گشته

4) درختان را به خلعت نوروزي قباي سبز ورق در برگرفته
17. کاربرد حرف «چو» در کدام مصراع متفاوت است؟ 

2) چو صبرش نماند از ضعیفی و هوش1) چو لشکر گرد بر گردش گرفتند
4) چو بگذشت از پس آن جنگ دشوار3) پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است

18. نقش دستوري «مسند» در کدام مصراع وجود ندارد؟ 
2) وجه خدا اگر شودت منظر نظر1) یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر

4) اي بی خبر بکوش که صاحب خبر شوي3) دست از مس وجود چو مردان ره بشوي
19. مفهوم کدام گزینه با بیت زیر تناسب دارد؟

 کان را که خبر شد خبري باز نیامد» «این مّدعیان در طلبش بی خبران اند
1)  رازها دانسته و پوشیده اند عارفان که جام حق نوشیده اند

2)  ز ذوق این خبر خوش سزد که بی خبر افتم خبر رسید که باشد سري به  بی خبرانش
 اي بی خبر، بکوش که صاحب خبر شوي

 
3)  تا راهرو نباشی، کی راهبر شوي

 
4)  اي بی خبر ز عالم این بیع و این شري بفروش خویشتن که خریدي خداي را

 
20. آرایه هاي مقابل کدام بیت، تمامًا درست است؟ 

1) زلف کافر به رخش راهنمون شد ما را / از ره کفر به سر منزل ایمان شده ایم (پارادوکس – حس آمیزي)
2) صد صوفی صافی به یکی جرعه کند مست / هر باده که در جام ز میناي تو باشد (اغراق – تشبیه)

3) جز حرف پوچ قسمت زاهد ز عشق نیست / کف باشد از محیط نصیب کناره ها (اسلوب معادله – تضاد)
4) در عین گوشه گیري بودم چو چشم مستت / و اکنون شدم به مستان چون ابروي تو مایل (ایهام تناسب – تشبیه)

21. «تجسم اعمال»، «گزارشی از اعمال»، «آثار ما تقّدم» و «آثار ماتأخر» به ترتیب مربوط است به کدام یک از ظرف هاي زمانی؟

 
1) مرحلۀ اول قیامت – بعد از مرگ – دنیا – برزخ

 
2) مرحلۀ دوم قیامت - بعد از مرگ - برزخ - دنیا

 
4) مرحلۀ اول قیامت – قبل از مرگ – برزخ – دنیا3) مرحلۀ دوم قیامت - قبل از مرگ - دنیا - برزخ

 
22. بر اساس آموزه هاي اسالمی، با آماده شدن صحنۀ قیامت چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

2) نامۀ اعمال به انسان ها داده می شود.1)  پرده از حقایق عالم برداشته می شود.
4) رسیدگی به اعمال آغاز می شود.3) شاهدان و گواهان آورده می شوند.

23. اعمال  .................. معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد؛ زیرا  .................. 
1) مؤمنان – عمل آنان ارزش افزون تري دارد.

2)  پیامبران و امامان – اعمال آنان عین آن چیزي است که خدا دستور داده است.
3) پیامبران و امامان – عمل آنان ارزش افزون تري دارد.

4) مؤمنان – اعمال آنان عین آن چیزي است که خدا دستور داده است.
24. در عرصۀ قیامت،  .................. نمایش داده نمی شود؛ بلکه  .................. نمایان می شود.

2) گزارشی کامل از عمل انسان – تصویر اعمال انسان1) تصویر اعمال انسان – گزارشی کامل از عمل
4) تصویر اعمال انسان – نتیجۀ طبیعی خود عمل3) گزارشی کامل از عمل انسان – عین عمل انسان
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25. قرآن کریم  .................. را به عنوان نیکوترین اسوه معرفی کرده و اسوه قراردادن به این معنی است که  .................. . 

1) حضرت یوسف (ع) – عین او باشیم و در همان حد عمل

 
کنیم.

2) پیامبر (ص) – در حد توان خود را به راه و روش آنان نزدیک کنیم.

3) حضرت یوسف (ع) – در حد توان خود را به راه و روش
آنان نزدیک کنیم.

4) پیامبر(ص) – عین او باشیم و در همان حد عمل کنیم.

26. سستی کردن در .................. سبِب عتاب و سرزنش خویش خواهد شد و اگر معلوم شود که در انجام عهد خود موفق بوده ایم،

 
خوب است که .................. زیرا ..................

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

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

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

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

27. آیۀ شریفۀ  «  و قالوا لجلودھم لم شھدتم علینا... »  از زبان ........ است که در ........... پس از ............. آنان آمده است.
2) کافران - برزخ - دادن نامۀ اعمال1) بد کاران - برزخ - سوگند دروغ

4) کافران - قیامت - دادن نامۀ اعمال3) بد کاران - قیامت - سوگند دروغ

28. آیۀ شریفۀ «إِنَّ الَّذیَن یَأُْکلُوَن أَْمواَل اْلیَتامى  ُظْلماً ...» مربوط به .................. و نتیجۀ آن .................. .
1) صورت اخروي خوردن مال یتیم - داغ زدن به پشت و پهلوي آن فرد است

 
2) تجسم اعمال انسان در برزخ - داغ زدن به پشت و پهلوي آن فرد است

3) صورت اخروي خوردن مال یتیم - آتشی است که آن فرد در شکم خود فرو می برد
4) تجسم اعمال انسان در برزخ - آتشی است که آن فرد در شکم خود فرو می برد

 
29. بهشتیان در قیامت به چه جمله اي مترنّم اند و آن سخن نتیجۀ مصاحبت آنان با چه کسی است؟

 
1) «خداوندا! تو را سپاس» - خدا

 
2) «خدایا! تو پاك و منزهی» - خدا

 
3) «خداوندا! تورا سپاس» - پیامبر (ص)

 
4) «خدایا! تو پاك و منزهی» - پیامبر (ص)

30. از برخی آیات و روایات چنین استفاده می شود که بدکاران در روز قیامت سوگند دروغ یاد می خورند تا شاید خود را از مهلکه

 
نجات دهند، در این حال، کدام مورد علیه آنان شهادت می دهد؟ (با تغییر)

 
1) فرشتگان الهی

 
2) پیامبر اسالم (ص)

 
3) اعضاء و جوارح آنان

 
4) پیامبران و امامان

31. رابطه وجودي ما با خداوند به مانند .................. با .................. آن است، و قرآن کریم به این دلیل خداوند را .................. خوانده
است.

1) پرتوهاي نور - منبع نور -
حمید

2) پرتوهاي نور - منبع نور -
غنی

3) شعاع هاي نور - روشنایی -
غنی

4) شعاع هاي نور -  روشنایی - حمید

32. با توجه به حدیث شریف تفّکروا فی کّل شیء و ال تفّکروا فی ذات هللا پیامبر گرامی اسالم ما را از فکر درباره ي چه چیزي نهی کردند
و علت آن چیست؟

1) چیستی خداوند - عدم توانایی ذهن انسان در احاطه بر حقیقت خداوند
2) کیستی خداوند - حرمت داشتن تجسس براي پیدا کردن شناخت کامل از خدا
3) چیستی خداوند - حرمت داشتن تجسس براي پیدا کردن شناخت کامل از خدا

4) کیستی خداوند - عدم توانایی ذهن انسان در احاطه بر حقیقت خداوند
33. «چند شخصیتی شدن انسان با جهت گیري هاي متفرق»، «سلطه ي مستکبران و ستمگران» و «سلب آرامش» ، به ترتیب از نتایج

 
شرك در ابعاد  .................. ،  .................. و  .................. است.

 
2) فردي- اجتماعی- اجتماعی1) اجتماعی- اجتماعی- فردي    

4) اجتماعی- فردي- فردي3) فردي- اجتماعی- فردي



صفحه 5

34. محور و روح زندگی دینی  .................. است و آن جا که انسان در این زندگی به چشم قلب می بیند که خداوند در کوچک ترین

 
حوادث عالم نیز حضور دارد و چرخ خلقت با تدبیر خداوند می گردد، نشان گر آن است که  .................. 

1) توحید- انسان موحد، به معرفت برتر و عمیق دست یافته
است.

2) عبودیت- معرفت به خداوند، میوه ي خود را داده است.

4) عبودیت- انسان موحد، به معرفت برتر و عمیق دست یافته است.3) توحید- معرفت به خداوند، میوه ي خود را داده است.
35. قرآن کریم تطبیق معیارهاي شرك و بت پرستی را بر عهده ي  .................. قرار داده و منشأ شرك و بت پرستی جدید آن است

 
که  .................. 

1) پیامبران الهی- در عین قبول داشتن خداوند، از فرمان هاي او اطاعت نمی کنند و تمایالت دنیایی را اصل قرار می دهند.
2) پیامبران الهی- خداوند را در ظاهر قبول دارند، اما در باطن غیر خدا را به جاي خدا برمی گزینند.

3) خود انسان- در عین قبول داشتن خداوند، از فرمان هاي او اطاعت نمی کنند و تمایالت دنیاي را اصل قرار می دهد.
4) خود انسان- خداوند را در ظاهر قبول دارند، اما در باطن غیر خدا را به جاي خدا برمی گزینند.

36. باتوجه به حدیث  «تفّکروا فی کل شیء وال تفّکروا فی ذات هللا»   از نبی اسالم (ص) دین اسالم ما را به تفّکر در  .................. و
.................. خداوند براي شناخت  .................. الهی تشویق کرده است.

2) صفات - نشانه هاي - چیستی1) نعمت ها - صفات - چیستی
4) نعمت ها - نشانه هاي - صفات3) ذات - نشانه هاي - صفات

37. عبارت قرآنی « یسالھ من فی السماوات واالرض» به نیازمندي موجودات در کدام موضوع اشاره دارد و پاسخ گویی این نیازها از

 
سوي خدا در کدام عبارت قرآنی آمده است؟

 
1) پیدایش -   َوهللاُ ُھَواْلغَنِی اْلَحِمیدُ 

 
2) پیدایش -  کل یوم ھو فی شان 

 
3) بقا -   َوهللاُ ُھَواْلغَنِی اْلَحِمیدُ 

 
4) بقا - کل یوم ھو فی شان 

38. وقتی می گوییم خداوند ولی مطلق عالم است، مقصودمان از این بیان چیست و کدام صفت را براي خدا به اثبات رسانده ایم؟

 
1) یعنی این خداست که می تواند در عالم تصرف و تغییر ایجاد کند - سرپرستی

 
2) یعنی این خداست که قادر است امور مخلوقات را تدبیر نماید - سرپرستی

 
3) یعنی این خداست که می تواند در عالم تصرف و تغییر ایجاد کند - تدبیر

4) یعنی این خداست که قادر است امور مخلوقات را تدبیر نماید - تدبیر
39. «َرّب» به چه معناست و توحید در ربوبیت در سایه کدام مرتبه از توحید، تجلی می یابد؟

 
1) مالک و صاحب اختیاري که تدبیر و پرورش مخلوق را به دست دارد - مالکیت

 
2) مالک و صاحب اختیاري که تدبیر و پرورش مخلوق را به دست دارد - والیت

 
3) سرپرستی که هر گونه تصرف و تدبیري به دست او صورت می پذیرد - والیت

 
4) سرپرستی که هر گونه تصرف و تدبیري به دست او صورت می پذیرد - مالکیت

40. عبارت قرآنی «قُل اَفَاتّشَخذتُم ِمن دونِھ اَوِلیاء» بھ شرک در .................. اشاره دارد کھ گرفتاری آن بھ معنای ..................  است.

 
1) ربوبیت - تصور اینکه خدا حکم و فرمان خویش را به دیگري واگذار کرده است.

 
2) ربوبیت - تصور اینکه جزئ خدا، دیگرانی هستند که مستقًال به تدبیر عالم بپردازند.

 
3) والیت - تصور اینکه جز خدا، دیگرانی هستند که مستقًال به تدبیر عالم بپردازند.
4) والیت - تصور اینکه خدا حکم و فرمان خویش را به دیگري واگذار کرده است.

41. Didn't the woman look lovely in that ..................  silk dress?
1) beautiful long green 2) long beautiful green
3) green beautiful long 4) long green beautiful

42. Which sentence has a rising intonation?
 1) Chicken is healthier than potato chips. 

 
2) I'm not as popular as Andy.

3) Is he the most famous person in the town? 4) What is the most interesting building in Paris?



صفحه 6

43. We can see the planets nearer to us without .................. .
 1) a microscope 2) a telescope 3) an observatory 4) a system

44. The police are .................. information about the terrible accident.
1) defending 2) dropping 3) bringing 4) collecting

45. I’m not interested in your personal ideas. I just want to know the  .................. .
 1) rings 2) orbits 3) facts 4) rocks

46. Camels can live ..................  water for a long time.
 1) without

 
2) with

 
3) by

 
4) out of

47. My brother is studying photography in Tehran University. He always  ..................  a camera with him
wherever he goes.

1) needs 2) donates 3) carries 4) describes

48. Which word is different from the other ones ?
1) fight 2) attack 3) defend 4) wooden

49. My brother is younger than me. I am  .................. my brother.
 1) younger than

 
2) older than 3) the younger 4) the older

50. What is .................. planet from the Sun?
1) the farthest 2) farthest 3) the far 4) far

51. Just stay for a moment and listen carefully to what I'm talking, .................. ?
1) do you

 
2) don't you

 3) will you
 

4) won't you

52. The last pancake .................. by those lazy children.
 1) was eaten

 
2) were eaten

 
3) eat 4) ate

53. Hafez .................. sometime between the years 1310 and 1337 A.D in shiraz.
 1) born

 
2) was born 3) is born 4) bear

54. A: Who .................. the telephone?
 B: I think it .................. by Graham Bell.

1) invented - was invented
2) invented - invented

 3) was invented - invented
 4) was invented - was invented

 55. I was .................. warned not to work so hard.
1) repeatedly 2) poorly 3) peacefully 4) successfully

56. We will talk about this stressful problem later when you get .................. 
1) calmer 2) surprised 3) aloud

 
4) frightened

57. Tom, be careful! Those cats are going to hurt your .................. .
1) goats 2) pigeons 3) wolves 4) cheetah

58. Hamid is hard of hearing and he didn't .................. any of my questions.
1) ask 2) reply 3) speak 4) tell



صفحه 7

59. The boss told us to carry out all the required things from a position of nonstop .................. and force.
1) weight 2) danger 3) thought 4) strength

60. I believe and try to prove that it doesn’t take much .................. to work out that both stories can’t be true at
once.

1) brain 2) success 3) duty 4) pity

 
61.  عیّن الّصحیح:

2)  ھؤالء الطالبون تُطاِلبُون الُکتَُب.1)  ھاتان الطالبتاِن یَْذَھباِن الی المدرسِة.
4)  ھذان الطالباِن یطالعاِن الدرَس.3)  ھاتان الطالباِن یطالعاِن الدرَس.

62.  عیّن الفاعَل الّذی یکون ضمیراً مستتراً.
4) َذَهبا3) َعلِّْمنا2) َعلَّْمنا1) َعلَّْمُت

63.  عیّن الفاعَل الّذی یکون ضمیراً مستتراً.
4) َذَهبا3) َعلِّْمنا2) َعلَّْمنا1) َعلَّْمُت

64.  ما ُھَو الخبر فی العبارةِ؟
التالمیذُ فی الصّف مشغولون بِقراءةِ الدّروس. 

4) بقراءة الدروس3) بقراءِة2) مشغولون1) فی الّصّف

65.  عیّن خبراً یَْختَِلُف نوَعھُ.
2)  ذلَک العصفوُر یطیُر فی الّسماء.1)  ذلک العصفوُر جمیٌل.

4)  ذلَک طائٌر یطیُر فی الّسماء.3)  ھذا طائٌر فی غصن الشَجَرةِ.

66.  عیِّن الّصحیح فی مطابقة فعل و فاعل.
2)  یَْنتَِظُر المعلموَن.1)  یَْنتَِظرون المعلموَن.

4)  یَْنتَِظراِن المعلماِن.3)  المعلموَن ینتَِظُر.

67.  عیِّن الجاّر و المجرور خبراً:
2)  أفضلکم أنفعکم لعباد هللا.1)  العلم خیر من المال.

4)  شأن المرء بالعلم یُرتَفُع.3)  العالم بال عمل کالشجر بال ثمر.

68.  عیّن الخطأ َحَسَب القَواِعد:
ُع الّسائحیَن َعلَی السَّفَر!1)  یُحبُّ ِعبادُ هللاِ الّصالحوَن الفُقَراَء! ُع َمعاِلِم إیران یَُشّجِ 2)  تَنَوُّ
4)  قَد أْنَشدَ شاعراِن قَصیدتاِن عن َخْلِق هللا!3)  تنقُُل النّاقِالُت النِّفَط ِمَن الَمصافی!

69.  عیِّن عبارة فیھا الصفة و المضاف إلیھ معاً:
2)  الشعب العالم شعب ناجح.1)  سکوت اللّسان سالمة اإلنسان.

4)  الوالدة تشتری األدویة من الّصیدلیّة.3)  فََحص الطبیب أسنان الولد الّصغیر.

70.  َعیِّن الّصحیح فی مضاف و مضاٌف الیھ.
2)  اِتَّحدوا یا مسلمین العالم.1)  قرأنا الکتاَب التاریخ. 

4)  ھی مدیرةُ المدرسِة.3)  التلمیذةُ المدرسِة ُمجدةُ. 

 
71.  ُمنَّظمة الیونِسکو قاَمت بِتَسجیل ُمدٍُن و َمناطق ثَقافیّة و تاریخیِة ایرانیّة فی قائِمِھ التَّراِث العالَمّی:

1) سازمان یونسکو، شهرها و مناطق فرهنگی و تاریخی ایرانی را در لیست میراث فرهنگی جهانی ثبت کرده است.
2) سازمان یونسکو، اقدام به ثبت شهرها و مناطق فرهنگی و تاریخی ایرانی در لیست میراث جهانی کرده است.

3) سازمان جهانی یونسکو، شهرها و مناطق فرهنگی و تاریخی ایرانی را در لیست فرهنگی جهانی ثبت کرده است.
4) سازمان یونسکو، ثبت شهرها و منطقه ي فرهنگی و تاریخی ایران را در لیست فرهنگی و جهانی عملی کرده است.



صفحه 8

 
72.  عیّن الّصحیح عن تعیین الخبر: 

 
1)  خیُر الدّنیا و اآلخرةِ فی العلِم (الدّنیا) 

 
2)  الوحدةُ خیٌر من جلیِس السوِء (خیٌر) 

 
ر)  ر قصیٌر (المقّصِ 4)  الدّلفیُن حیوان من اللَّبوناِت (من اللّبوناِت) 3)  لساُن الُمقَّصِ

 
بَر:  73.  عیّن الصَّحیح فی تعیین الخَّ

1)  َطلَُب الِعْلم فریَضةٌ َعلی ُکّلِ ُمْسِلٍم!  الِعلْم
2)  البُکاُء جریان الدُّموعِ ِمَن الُحْزِن!   جریان

3)  إختراعاُت ھذا العاِلِم نَفَعَْت النّاَس!   هذا
4)  اُستاذُ اللُغَِة العََربیَِّة شاَھدَُکم فی اْلَمْلعَِب!   فی الَْملَْعِب

 
74.  عیِّن الکلمة غیر الُمناسبة ِللفراغِ حَسب الَمعنی:

 
1)  التقطُت .................. ِمن أکبر َملعٍب فِی العالَم. (ُصوراً) 

راً. (تُْفِرُز)  2)  إّن ِلسان اْلِقّطِ َمملوٌء بِغُدَِد .................. سائِالً ُمَطّھِ

 
3)  العلُم صیدٌ و الکتابَة .................. (قیدٌ) 

 
 ( 4)   .................. القّط ُجرَحھُ حتّی یلتَئَِم. (یَدُلُّ

 
75.  َمیّز الخطأ فی إعراب کلمات الجملة التّالیة: 

 
ک رأسھا.» «تستطیع الحرباء أن تدیر عینیھا فی اتّجاھات ُمختلفة دوَن أن تحرَّ

4) رأس: مفعول3) مختلفۀ: صفۀ2) الحرباء: فاعل1) َعیَنی: فاعل

 
76.  عیِّن الخطأ للفراغ مّما بیَن القوسیِن: 

 
1)  ... ِجسم البّطة بالماء أبداً. (ال یتأثُّر) 

2)   ... ِخزاناٌت طبیعیَّةٌ بالقُْرِب ِمْن ذَنَبھا تَْحتَوی زیتاً خاّصاً. (ِلْلبَطَّة) 

 
 ( ُک عیُن ... فإنَّھا ثابتةٌ. (الِقّطِ 3)  ال تَتََحرَّ

4)   تَْستَطیُع ... أن تُدیُر َعْینَْیھا فی اتجاھاٍت مختلفِة. (الحرباء) 

77.  ما ھو المناسب للفراغ فی العبارة التالیة؟ 

 
«لدیھا جّواٌل تَْفُرُغ ... خالل نصف یوم.»

4) ُمجالستُُه3) َضوُءُه2) بّطاریّتُُه1) مشارکته

 
78.  ما ھو السؤال المناسب للجواب التالی؟ 

«لزیارة مرقد سلمان الفارسّی و مشاھدة طاق کسری.»
2) بَِم تذهبیَن إلی المدائن؟1) کیف تذهبَن إلی المدائن؟
4) لماذا َتْذهبوَن إلی المدائن؟3) متی تذهبان إلی المدائن؟

 
79.  عیِّن الترجمة الصحیحة: 

ک رأسھا.» : آفتاب پرست دو چشم خود را در جهت هاي مختلف می چرخاند 1)  «تُدیُر الِحرباُء َعْینَیھا فی اتّجاھات مختلفٍة دوَن أن تُحّرِ
بدون اینکه سرش حرکت داده شود.

2)  «ُغدَد ِلساِن الِقّطِ تُفِرُز سائالً ُمَطھَّراً فَیَْلعَُق ُجروحھُ حتّی یَلتئَم.» : غده هاي زبان گربه مایعی ضّدعفونی کننده ترشح می کنند پس
زحم هایش را می لیسد و بهبود می یابد.

3)  «إنَّ بَعَض الطیوِر تَْستَْعِمُل األعشاب الطبیَّة ِللوقایة ِمن األمراِض.» : همانا بعضی از پرندگان گیاهان دارویی (طبّی) را براي پیشگیري
از بیماري ها به کار می گیرند.

ُر بِِھ الحیوانات حتّی تَْبتَِعدَ سریعاً من منطقة الخطر.» : کالغ صدایی دارد که با آن به حیوانات هشدار می دهد که 4)  «للغراب صوٌت یُحذِّ
آن ها را زود از منطقۀ خطر دور کند.

 
؟  80.  أّی عبارة ال تناسب الحیوان الّذی اُشیر إلیھ بَخّطٍ

 
2)  الکلب: یتّم وصف ھذا الحیوان بالوفاء. 1)  الحرباء: تقدر أن تُغیّر لون جلدھا. 

4)  البّط: یَعیُش فی األنھار و البحار. 3)  البقرة: تُستَخدَُم لالستفادة من لحمھا فقط. 

←

←

←

←
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81. در کدام دوره، شعر حکمی و اندرزي (تعلیمی) به پختگی رسید؟

4) سلجوقیان3) صفاریان2) آل بویه1) سامانیان
82. همه ي گزینه هاي زیر به جز گزینه ي .................. از عوامل مهم پیشرفت و گسترش زبان و ادبیات فارسی از قرن سوم تا میانه

قرن پنجم است.
2) توسعه مدارس و مراکز تعلیم1) گرایش شاهان در جلب عالمان و ادیبان به دربار

4) درآمیختن زبان فارسی با زبان عربی3) لشکرکشی ها و فتوحات غزنویان

 
83. تمام عبارت هاي زیر نادرست است؛ به جز گزینه ي  .................. 

1) دربار سامانیان، به وجود شاعران بزرگ فارسی گوي چون عنصري، فرخی و عطار آراسته بود.
2) بخارا عمده ترین مرکز فرهنگی در قرن سوم است که دانشمندان پارسی و عربی بسیاري در آن می زیسته اند.

3) زبان فارسی در دولت هاي صفاري، سامانی و آل بویه زبان رسمی بود و فرصت یافت تا در فضاي ادبی، سیاسی و علمی رشد یابد.
4) قرن پنجم هجري، دوران غلبه، رواج، حفظ و ارائه ي آداب و رسوم ملی بود.

84. در کدام گزینه زبان هاي ایرانی به ترتیب زمان نوشته شده اند؟
4) باستان – میانه – پهلوي3) باستان – نو – میانه2) باستان – دري – نو1) باستان – پهلوي – دري

 
85. توضیحات زیر دربارة کدام یک از زبان هاي فارسی است؟

 
«در دورة اشکانیان و در شمال و شمال شرقی ایران رایج بود.»

4) زبان فارسی باستان3) زبان فارسی دري2) زبان پهلوي1) زبان پارتی

 
86. چرا آثار ادبی پهلوي غالبًا به کتابت درنیامده بود؟

1) به سبب اینکه فقط آثار دینی را مکتوب می کردند.
2) به سبب اهمیتی که سنّت شفاهی در ایران پیش از اسالم داشته است.

3) به سبب تحریف اشعاري که به زبان پهلوي بوده است.
4) به سبب تغییر و تحوالت زبان در آن دوره، آثاري برجاي نمانده است.

87. کتاب .................. را موبدان از حفظ می خواندند تا اینکه در دورة .................. آن را به نگارش درآوردند.
2) اوستا - ساسانیان1) یادگار زریران - اشکانیان

4) کلیله و دمنه - هخامنشیان3) درخت آسوریک - سامانیان
88. کدام گزینه درست است؟

1) زبان هاي ایرانی میانه به دو گروه زبان هاي پهلوي و پارتی تقسیم می شوند.
2) زبان فارسی باستان در دورة اشکانیان رایج بود. آثار بر جاي ماندة این زبان به خط میخی نوشته شده است.

3) منطقۀ رواج فارسی دري، نخست در شمال و شمال شرقی ایران متداول بود.
4) منظومه هاي درخت آسوریک و یادگار زریران هر دو اصلی پهلوي دارند.

 
89. کدام شاعر جزء شاعران دربار غزنوي نیست؟

4) مولوي3) منوچهري2) فرضی1) عنصري
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س



صفحه 2

 
90. هر کدام از شاعران زیر نمایندة کدام نوع شعر در قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم هستند؟

 
«ناصر خسرو – رودکی – فردوسی - کسایی» 

1) اندرزي، غنایی، حماسی، اندرزي
2) اندرزي، حماسی، غنایی، حماسی
3) غنایی، مدحی، حماسی، اندرزي

4) حماسی، غنایی، حماسی، اندرزي

 
91. از میان مفاهیم ارائه شدة زیر، چند مفهوم از اندیشه ها ي رایج در شعر سبک عراقی است؟

«زدانش بود مرد را راستی، شادي بی غم در این بازار نیست، چون قضا آید چه سود از احتیاط، بی اعتباري دنیا و ظواهر آن، شادي امروز

 
را به فردا میفکن، هر چه از دوست می رسد نیکوست»

4) پنج3) چهار2) سه1) دو

 
92. کدام گزینه از مفاهیم و اندیشه هاي شعر سبک عراقی نیست؟

4) پرهیز از زهد ریایی3) توجِّه به پاالیش درون2) پرداختن به وصال معشوق1) برتري عشق بر عقل

 
93. انقراض نثر فنّی در ادبیات فارسی مقارن با سیطره یافتن کدام سلسله است؟

4) تیموریان3) خوارزمشاهیان2) مغوالن1) صفویان

 
94. تیمور گورکانی با اداي این عبارت «ساده بنویسید؛ به طوي که عامۀ مردم بفهمند» کدام شاخۀ از ادبیّات را غنا بخشید؟ 

4) تاریخ نویسی3) حماسه نویسی2) طنز نویسی1) داستان نویسی

 
95. حکومت عباسیّان و بغداد با ظهور کدام سردار مغول فرو پاشید؟

4) امیر علی شیر نوایی3) سلطان حسین بایقرا2) هالکو خان1) چنگیز خان

 
96. کدام گزینه از ویژگی هاي فکري و ادبی سبک عراقی است؟

 
1) اعتقاد به قضا و َقَدر - ذهن گرایی ادیبان

 
2) از رونق افتادن قصیده - شادي گرا بودن شاعران

 
3) برتري عقل به عشق - ترویج روحیۀ عرفانی

 
4) آسمانی شدن معشوق - در خدمت دربار بودن شعر

 
97. با توّجه به مفهوم ابیات، کدام گزینه نشان دهندة ویژگی فکري شعر در سبک عراقی نیست؟

1) سبکی شادي جان است و گرانی غم دل / بفروشم غم دل باز َخَرم شادي جان
2) چون غم عشق ز اندرون یک نفسی رود برون / خانه چو گور می شود خانگیان همه حزین

3) اي غمت خوش تر ز شادي کسان / از غم خود هر دمم شادي رسان

 
4) کس نیست که در دل غم عشق تو ندارد / کان را که غم عشق کسی نیست کسی نیست

98. مفهوم «برتري عشق بر عقل» در کدام گزینه یافت نمی شود؟
1)  وي دست نظر کوتاه از دامن ادراکت  اي چشم خرد حیران بر منظر مطبوعت

 
2)  من نشنیدم که باز، صید کبوتر شود  هوش خردمند را عشق به تاراج برد 

 
3)  نماند عقل را از هیچ سو راه  چو آید لشکر عشق از کمین گاه 

 
  خرد طفل است و عشق استادکار است 

 
4)  ازین تا آن تفاوت بی شمار است

99. کدام گزینه از ویژگی هاي زبانی «سبک عراقی» است؟
1) در شعر این دوره کاربرد غزل بیشتر شد.

2) توجه به علوم ادبی از جمله بیان و بدیع بیشتر شده است.
3) لغات فارسی اصیل کم شده و جاي آن ها را لغات عربی گرفته است.

4) در شعر این دوره قصیده از رونق افتاد.

 
100. بیت زیر از کدام ویژگی فکري سبک عراقی سخن به میان آورده است؟

 
 عاقالنه دیوانه گردند از پی زنجیر ما»  «عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است          

2) برتري عشق بر عقل1) واقع گرایی و توجه به دنیاي درون
4) برتري عقل بر عشق3) ذهن گرایی و توجه به دنیاي بیرون



صفحه 3

101. در کدام گزینه از آرایۀ «تضمین» استفاده شده است؟
1)  سوره برخوان زلزلت زلزالها  اي خرد برکش تو پّر و بال ها

 
2)  معنی چه گفته اند بزرگان پارسا؟  دانی که در بیان اذاالّشمُس کّورت 

 
3)  حّی توانا صمد ذوالجالل  زندة باقی احد ال یزال 

 
4)  هول حساب و قول شفاعت گزار چیست؟  مّد صراط و وضع ترازو و طّی ارض        

102. در ابیات همۀ گزینه ها به جزگزینۀ  ..................  «تلمیح و مراعات نظیر» وجود دارد.
1)  کز هر زبان که می شنوم نامکرر است  یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب
2)  شور شیرین به سر هر که فتد کوهکن است  بیستون کندن فرهاد نه کاري است شگفت

3)  یک لحظه بلی گوي مناجات الستیم  یک لحظه بالنوش ره عشق قدیمیم
4)  اصل طوفان تنور پیرزن است  در گمان آمدش که این چه فن است

103. در ابیات همه ي گزینه ها به جز گزینه ي .................. هر دو آرایه ي «ایهام تناسب» و «تلمیح» وجود دارد.

 
روز من چون شب مدار از تلخی گفتار، تار اي بت شیرین لبان! تا چند از این گفتار تلخ؟   (1

 
چون ابر گرید در چمن، گل هاي خندان پرورد آن خسرو شیرین دهن خندد به آب چشم من   (2

 
از خون خویش فرهاد، شیرین کند دهان را حسن غیور را نیست پرواي تلخ کامان   (3

 
که رسیده است به کام از لب شیرین، خسرو گو مکن شور و مکن کوه به تلخی فرهاد   (4

 
104. وزن بیِت کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟

1)  بریده اند لطافت چو جامه بربدنش  غالم قامت آن لعبتم که بر قد او
2)  رویی که صبح، خیره شود در صباحتش  باران چون ستاره ام از دیدگان بریخت

3)  بینم، فراغتم بود از روز رستخیز  فردا که سر از خاك برآرم اگر تو را
4)  کز دامن تو دست بدارم به تیغ تیز  من در وفا و عهد چنان کند نیستم

 
105. وزن کدام مصراع در مقابل آن درست آمده است؟

1) بشناس فرق دوست ز دشمن به چشم عقل    مستفعُل مستفعُل مستفعُل مستف
2) سر بی چراغ عقل گرفتار تیرگی است    مستفعلن مفاِعُل مستفعلن َفَعل

3) تنها هنر تفاوت انسان و چارپاست    مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع
4) آن گلبنی که گل ندهد کمتر از گیاست    مفتعلن مفتعلن مفتعلن فع

 
106. کدام گزینه، در توضیح «تضمین» درست نیست؟

1) در لغت به معنی متعهد شدن به انجام کاري است.
2) گنجاندن یک مفهوم بلند در سختی کوتاه است.

3) آوردِن آیه، حدیث، شعر یا سخن دیگري در کالم است.
4) گوینده، با استفاده از آن آگاهی خود را از موضوعات مختلف بهتر نشان می دهد.

 
107. شکل دیگر وزن پایه هاي آوایی همۀ گزینه ها به جز گزینۀ  .................. در مقابل آن درست نوشته شده است.

 
1) هشدار، بسی است در پس و پیش /  مستفعُل فاعالت فع لن(مفعوُل مفاعلن فعولن)

 
2) سیالب هاي حادثه بسیار دیده ام / مستفعلن مفاعُل مستفعلن َفَعل(مفعوُل مفاعیُل مفاعیُل فعولن)

 
3) فریاد شوق دیگر از آن خانه برنخاست / مستفعلن مفاِعُل مستفعلن َفَعل(مفعوُل فاعالُت مفاعیُل فاعلن)

 
4) دل می رود ز دستم صاحب دالن خدا را / مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن(مفعوُل فاعالتن مفعوُل فاعالتن)

 
108. در همۀ گزینه ها به جز .................. مراعات نظیر به کار رفته است.

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

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



صفحه 4

 
109. متن زیر معّرف کدام یک از افراد موجود در گزینه هاي زیر است؟

«از معروف ترین نویسندگان و سیاست مداران بزرگ دوره بیداري است که عالوه بر خدمات و اقدامات بزرگ سیاسی در ادبیات نیز

 
بسیار مؤثر بود.»

4) علی اکبر دهخدا3) سید اشرف الدین گیالنی2) میرزا حبیب اصفهانی1) قائم مقام فراهانی

 
110. کدام یک از گزینه هاي زیر جملۀ زیر را به طور درستی تکمیل می کند؟

«ترجمۀ آثار اروپایی در ایران با تأسیس چاپ خانه در زمان .................. آغاز شد. از میان مهمترین آثار ترجمه شده در این دوره

 
می توان از سرگذشت حاجی باباي اصفهانی نام برد که اثر جیمز موریه است و  .................. آن را ترجمه کرده است.»

1) فتحعلی شاه-سروش اصفهانی
 
2) فتحعلی شاه-میرزا حبیب اصفهانی

 
4) ناصرالدین شاه-سروش اصفهانی3) ناصرالدین شاه-میرزا حبیب اصفهانی 

 
111.  َعیِّن الصَّحیَح َعِن الّسؤاِل و الَجواِب. 

 
1)  َھِل التَّدَیُُّن أَمٌر اکتسابُي في اإلنساِن؟ نَعم َھَو أمٌر فطرٌي. 

 
 . 2)  أَیَن ُکنَت ِعندَما ِجئنا إِلی بَیتُِکم؟ أنا إِیرانيٌّ

 
3)  ماذا َحدََث؟ ازدادِت الخرافاُت علی َمّرِ العصوِر. 

 
4)  ِلَم تَْسأَلوننا َعن ذِلَک؟ ُھَو أَجابَني بِکّلِ ِدقٍَّة. 

 
112.  أَيُّ ُجملٍة ُکتِبَت بِشکٍل صحیح ِمَن َحیث ترتیِب کلماتِھا. 

 
1)  قاموا بِالسَّرقَِة فَأَحضروُھم إِلَی الَمحَکَمِة ِمن بیِت َرُجٍل َغنيٍ. 

 
2)  ِمَن الَمکتَبِة اْستَلَمنا ُکتُباً مفیدةً فإلَی البیِت َرَجعنا. 

 
3)  شاَھْدنا بَدَر القمِر الکامل فيِ الّسماِء لیلة أَمس. 

 
4)  کاَن اْلَمریُض یَفَحص الّطبیب في الّطواريء صالة. 

 
113.  َعیِّن العباَرة الّتی لیس فیھا اسُم الَمعرفَِة. 

 
بیع.  1)  تَُسرُّ العیوُن ِعندَ النَّظِر إلَی الورود فِي الرَّ

 
ر آمالََک فِي الدُّنیا لکی تَفوَز.  2)  قَّصِ

 
3)  اِستَطاع ُمراِھٌق أَن یَصعَد َجبَل دماوند. 

 
ٍة و یَنَجُح ُکلَّ َسنٍَة بِدَرجاٍت ُممتاَزةٍ.  4)  ُھَو طاِلٌب ُمتَمیٌّز ألَنّھ یدُرُس في َمدرَسٍة خاصَّ

 
114.  کم َجمعاً مکّسراً یوجد فِي: «یَقوُم الُجّھاُل بِأَعماٍل ال یقوم بِھا أَشخاٌص آخروَن َو ھذا ما یَُمیّزھم بِشکٍل َسلبيٍ َعن أَفراِد الُمجتَمعِ.» 

4) َخمسۀ3) َأْربَعه2) اِثنان1) َثالثه

 
115.  ما ھي الَکِلمةُ َغیُر المناسبِة لتکمیل العبارة: «إِنَّ ّ� قَد َوَھَب اإلنساَن نِعَماً کثیرة .................. اکثَر النّاِس ال یَشُکروَن.» 

 
1)  ولکنَّ 

 
2)  ال شکَّ بِأَنَّ 

 
3)  لَْیَت 

 
4)  ِمَن اْلُمَؤکَِّد بِأَنَّ 

 
116.  َعیِِّن التَّرَجَمةَ الصَّحیحة. 

 
ْلنا ما ال طاقَةَ لَنا بھ؛ خداي ما! آنچه طاقتش را نداشتیم بر ما تحمیل نکن. 1)  َربَّنا و ال تَُحّمِ

2)  فَھذا یَوُم اْلبَعِث و لکنَّکم ال تعلموَن؛ این روز بازگشت است ولی شما نمی دانید.

 
3)  َھْل یَْستوي الّذیَن یَْعلَموَن َو الَّذیَن ال یَعلموَن؛ کسانی که می دانند و نمی دانند برابرند.

ُئ نَفسي إِنَّ النَّفَس َألَّمارةٌ بالّسوِء اِّال ما َرِحَم َربّي؛ و نفسم را بی گناه نمی شمارم، زیرا نفس بسیار دستور دهنده به بدي است، 4)  َو ما أُبَّرِ

 
مگر اینکه پروردگارم رحم کند.



صفحه 5

 
117.  َعیِِّن التَّرجَمة الصَّحیحة. 

1)  ال خیَر في ُودِّ امریٍء ُمتلّوٍن. انسان دو رو از محبت خیري نمی بیند.

 
2)  ال َمجاَل ِللُمجادَلَِة ماداَم الَحَکُم عاِدالً. هیچ فرصتی براي بحث نیست مادامی که قاضی عادل بود.

3)  ُکلُّ َطعاٍم ال یُذَکُر اْسُم ّ�ِ َعلَْیھ، فَِانّما ُھَو داٌء و ال بَرَکةَ فیھ. همۀ غذاهایی که نام خداوند بر آن ذکر نشود تنها مریضی هستند و برکتی

 
در آن ها نیست.

4)  إِنَّ ّ�َ لَذو فَْضٍل َعلَی النّاِس َو لِکنَّ أَکثَر النّاِس ال یَْشُکروَن. بی گمان خدا داراي بخششی بر مردم است ولی بیشتر مردم سپاسگزاري
نمی کنند.

 
118.  عیّن االصّح و األدّق فی الجواب للتّرجمة: 

 
«الحمدُ �ِ الَّذی َخلَق الّسماواِت و األَرَض َو َجعَل الّظلماِت و النّوَر»:

1) حمد براي خداست که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها را به روشنایی تبدیل نمود!
2) ستایش براي پرودگاري که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی و نور را برایمان قرار داد!

3) سپاس براي خدایی است که آسمان ها و زمین را آفرید و تاریکی ها و نور را قرار داد!
4) سپاس از آِن خدایی است که آسمان و زمین را آفرید و تاریکی ها و نور را بنهاد!

 
119.  عیّن ما لیَس فیھ کلمتاِن متضادّتاِن:

 
1)  اشتریُت مالبَس غالیةً للھدیِة و قَمیصاً َرخیصاً ِلنَفسی! 

 
2)  إنَّھ یَفتُح األبواب الُمتعدّدة عندَما یُغلق باباً واحداً! 

 
3)  قد یَکوُن البعید عن العیِن قریباً عن القلِب! 

4)  لتذھِب الّظلمة عندَما نشعل الِمصباح فی الغرفِة! 

 
120. عیّن الّصحیَح حسَب الحقیقِة و الواقعِ: 

 
1) مرُض الّسکِر دواٌء یعجُز فیھ الجسُم َعن اإلستفادةِ من الّسکِر! 
2) التّداوی باألعشاِب الطبیَِّة أکثَُر ضرراً ِمن األدویِة الکیمیاویَِّة! 

 
3) التّفاُخر بالحیاِء و العفاِف ِمن صفاٍت غیر محمودةٍ! 

4) علی کّلِ مؤمٍن أّال یتّبَع فی حیاتھ ِسوی الحّق! 

121. حاصل  برابر کدام گزینه است؟

4) صفر3) 2) 1) 

122. کدام یک از نمودارهاي پیکانی زیر، یک تابع همانی را معرفی می کند؟
(1

A
1
2
3

B
1
2
3

-
-

-

(2

A
1
2
3

B

1

(3
A
1
2
3

B
1
3
2

(4

A
1
2
3

B
1
2
3

123. تابع  یک تابع همانی با دامنۀ اعداد حقیقی است. حاصل  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

124. برد تابع  کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

[− + 2] + [ − 2]5
−−

√ 5
−−

√

1−15
−−

√

f
f(3) + 2f(−3)

2f(3) −f(−3)

−
1
3

−33
1
3

f(x) =
⎧

⎩
⎨
⎪

⎪

−x+ 2
1

x+ 2

,

,

,

x > 1
−1 ≤ x ≤ 1
x < −1

y ≥ 1Ry ≤ 1y ≤ 2
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350
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1100
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کان
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ھز
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(

( کیلو وات ساعتمصرف برق)

 
 حقوق ماهیانه (تومان)

 
 نرخ مالیات (درصد)

 
 حقوق تا 

 
 معاف از مالیات

 
 مازاد بر  تا 

 
 

 مازاد بر  تا 
 

 
 مازاد بر 
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125. نمودار پلکانی زیر براي محاسبۀ هزینۀ پلکانی برق مصرفی یک خانوار رسم شده است. اگر برق مصرفی این خانوار 

 
کیلووات ساعت باشد، هزینۀ برق مصرفی این خانوار چند ریال است؟

 
 (1 (2
 (3 (4

126.  جدول مقابل، نرخ مالیات کارمندان یک شرکت است. با توجه به این جدول، کارمندي که  میلیون تومان حقوق دریافت می کند

 
باید چند تومان مالیات پرداخت کند؟

 

 
  (1 (2 (3 (4

 
127. هزینه گازبهاي مصرفی در پنج ماهه فصل سرد در بخش خانگی در یکی از اقلیم هاي آب و هوایی به صورت جدول زیر است.

 
اگر خانوده اي  متر مکعب گاز مصرف کند، در این صورت هزینه پرداختی آن کدام است؟

 
  گاز مصرفی بر حسب مترمکعب  

 
  هزینه گاز مصرفی بر حسب تومان به ازاي مترمکعب  

    مازاد بر  تا 
  مازاد بر  تا 

  مازاد بر  تا  
  مازاد بر  تا  
  مازاد بر  تا  

  مازاد بر  تا 
  مازاد بر  تا 
  مازاد بر  تا 

  مازاد بر 

 (1 (2 (3 (4
128. یک شرکت حمل و نقل براي حمل بار بین دو شهر بابت  کیلوگرم بار یا کمتر، قیمت  تومان و بابت هر اضافه بار

کمتر از ده کیلوگرم مبلغ  تومان اضافه دریافت می کند. این شرکت براي بارهاي بین  تا  کیلوگرم چه مبلغی دریافت می 
کند؟

 
1)  تومان

 
2)  تومان

 
3)  تومان

 
4)  تومان

129. نمودار تابع  کدام گزینه می باشد؟

 

1
1

1

y

x

 (1
 

1

1

y

x

 (2
 

11

1

y

x

 (3
 

1
1

1

y

x

 (4

300

11001850
185000

110000

4

1, 300, 000
1, 300, 0002, 500, 00010
2, 500, 0004, 500, 00020

4, 500, 00030

300, 000420, 000540, 000
520, 000

750

030041
30040069
40050096
500600124
600700151
700800220
800900262
9001000303

1000420

47320673008596045255
3010000

50005059

25000300002000035000
f(x) = xsign(x+ 1)



صفحه 7

130. اگر  و  باشد در این صورت مقدار  برابر کدام گزینه است؟

 (1 (2 (3 (4

131. یک صفحه ي عقربه را به  قسمت مساوي با شماره هاي  الی  تقسیم بندي می کنیم. صفحه ي عقربه ي دوم را به  قسمت برابر
با شماره هاي  الی  تقسیم بندي می کنیم. هر دو صفحه ي عقربه را می چرخانیم؛ با چه احتمالی حداقل یکی از دو صفحه ي عقربه روي 

می ایستد؟
 (1 (2 (3 (4

132. فضاي نمونه اي یک آزمایش تصادفی داراي چهار برآمد هم شانس است. احتمال وقوع سومین برآمد کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

133. سه کتاب ریاضی و چهار کتاب شیمی و سه کتاب عربی متفاوت را کنار هم می چینیم، با چه احتمالی کتاب هاي ریاضی کنار هم
قرار می گیرند؟

 (1 (2 (3 (4

134. از بین اعداد طبیعی دورقمی، عددي را به تصادف انتخاب می کنیم. احتمال آنکه عدد انتخاب شده مضرب  باشد ولی مضرب 
نباشد کدام است؟

 (1 (2 (3 (4
135. از بین اعداد  رقمی، عددي به تصادف انتخاب می کنیم، چقدر احتمال دارد این عدد مضرب  باشد؟

 (1 (2 (3 (4
136. در پرتاب  تاس با هم چقدر احتمال دارد مجموع شماره هاي رو شده مربع کامل باشد؟

 (1 (2 (3 (4

 
137. افراد  در یک همایش سخنرانی می کنند این عمل به چند طریق امکان پذیر است؟

 (1 (2 (3 (4
138. دو خودکار متمایز و تعدادي مداد متفاوت و سه رنگ روان نویس مختلف داریم اگر به  روش مختلف بتوان یک خودکار یا یک

 
مداد یا یک روان نویس انتخاب کرد مقدار مداد ها چند تا بوده است؟

 (1 (2 (3 (4

 
139. کدام گزینه درست است؟

1) پیشامد  یک پیشامد نشدنی است.

 
2)  یک پیشامد حتمی است.

 
3) اگر  شش عضو داشته باشد، حداکثر  پیشامد روي آن می توان نوشت.

،  عضو داشته باشد، تعداد پیشامدهاي متمایز روي آن  می باشد. 4) اگر فضاي نمونۀ 
140. جعبه ي  شامل سه مهره ي سفید و دو مهره ي سیاه و جعبه ي  شامل  مهره ي سفید و  مهره ي سیاه است از هر جعبه مهره 

 
اي خارج می کنیم احتمال اینکه هر دو از یک رنگ نباشند کدام است؟

 (1 (2 (3 (4

141. در«چه روشی» از طریق حاصل جمع مبالغ مزد، اجاره و سود متعلق به تمامی خانوارها؛ ارزش تولید کل جامعه، به دست می آید؟
4) ارزش افزوده3) هزینه اي2) تولید1) درآمدي

f(x) = a[x]f(−5٫1) = 2a
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0٫10٫20٫30٫35
2

5
36

7
36

1
12

1
9

d, c, b,a

6241830
9

3456

S

∅

S12
Sn2n

AB64

12
50

16
50

24
50

26
50



1

50
100
150
200
250

)بھ لایرقیمت (

عرضھ و تقاضا
)بھ کیلو (

D

S

E

F
G

C

B
A

3( (

1( (

4( (2( (

00 3 00 5 00 7 00 9 00 1 001

300
350

0

صفحه 8

142. در یک جامعه ي فرضی، در مدت یک سال کاالهاي رو به رو تولید شده است. با توجه به ارزش کاالهاي مذکور و سایر داده ها:

 
الف) تولید خالص داخلی

ب) تولید ناخالص داخلی، به ترتیب (از راست به چپ) چند میلیارد ریال است؟
 ارزش ماشی آالت 

ارزش پوشاك
ارزش مواد غذایی

 ارزش پوشاك خدمات ارائه شده 

    ارزش ماشین آالت هزینه ي استهالك

 (1 (2 (3 (4
143. در یک جامعه ي فرضی میزان تولید کل، در طی سه سال متوالی به ترتیب  ،  و  میلیارد ریال می باشد؛ با
انتخاب سال اول به عنوان سال پایه، میزان تولید کل جامعه در سه سال مورد نظر برحسب قیمت هاي سال اول به ترتیب به  ، 
  و  تغییر یافته است. براساس این محاسبات، افزایش مقدار تولید و افزایش قیمت ها در سال دوم به ترتیب (از راست

به چپ) کدام است؟
 (1 (2 (3 (4

144. در کدام گزینه دلیل استفاده از «شاخص هاي نسبی» به درستی بیان شده است؟
1) دستیابی به تصویر دقیق تر و واقعی تر در مطالعات آماري

2) انجام مطالعات آماري و صرف نظر از محاسبات پیچیده
3) شاخص هاي مطلق تصویر واضحی ارائه می دهند اما وقت گیر و هزینه بر هستند.

4) با حذف هزینه استهالك اطالعات دقیق تر و واقعی تري ارائه می کنند.
145. دریک جامعه ي فرضی، میزان تولید ناخالص داخلی طی دو سال متوالی برابر  و  میلیارد تومان می باشد. در

صورتی که بعد از انتخاب سال اول به عنوان سال پایه، با افزایش قیمتی (تورم) برابر  میلیارد تومان در سال دوم نسبت به سال

 
پایه روبه رو شویم؛ میزان افزایش تولید (رشد) سال دوم را نسبت به سال پایه محاسبه کنید.

 (1 (2 (3 (4

 
146. براساس اطالعات مندرج درجدول روبرو:

الف) تولید کل بر حسب «قیمت جاري» در سال  چقدراست؟

 
ب) تولید کل بر حسب «قیمت ثابت» در سال  کدام است؟

2) الف)   ب) 1) الف)   ب)  
4) الف)   ب) 3) الف)   ب) 

 
147. با توجه به جدول و نمودار زیر به ترتیب از (راست به چپ) «کمبود عرضه»، «نقطه ي تعادلی» و «مازاد عرضه» کدام است؟ 

مقدار عرضهمقدار تقاضاقیمت به ریال

 (1 (2

 (3 (4

A3٫600٫000٫000
B81٫000٫000
C180٫000٫000

D
1
9

E
1

18
3٫780 − 3٫7603٫870 − 3٫7603٫780 − 3٫6703٫870 − 3٫670

3٫0003٫3003٫750
3٫000

3٫2103٫420

220 − 85210 − 9090 − 21085 − 220

12, 10023, 500
7, 800

15, 7003, 6006, 30019, 900

1990
1990

27, 00022, 50024, 50021, 000
24, 50022, 50027, 00021, 000

5011000
100900100
150700300
200500500
250300700
300100900
35001100

1 −A− 2
2 −B− 4

3 −D− 1
2 −F − 1
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148. کدام یک از گزینه هاي زیر در ارتباط با حسابداري ملی نادرست است و چرا فعالیت هاي غیر قانونی نظیر قاچاق و مانند آن جزء

 
تولید کشور محاسبه نمی شود؟

1) در حسابداري ملی فقط آن دسته از فعالیت هاي تولیدي در محاسبه و سنجش منظور می شود که از بازار عبور کند؛ یعنی تولید کننده،
آن ها را در مقابل دریافت پول به مصرف کننده تحویل دهد – زیرا از این فعالیت ها اطالع دقیقی در دست نیست.

2) از آنجا که ارزش کاالهاي واسطه اي در درون کاالهاي نهایی است، در محاسبۀ تولید کّل جامعه باید از محاسّب ارزش کاالهاي نهایی
صرف نظر، و فقط ارزش کاالهاي واسطه اي را محاسبه کنیم – زیرا محاسبۀ آن ها نوعی مشروعیت دادن به آن ها تلقی می شود.

3) در حسابداري ملی فقط آن دسته از فعالیت هاي تولیدي در محاسبه و سنجش منظور می شود که از بازار عبور کند؛ یعنی تولید کننده،
آن ها را در مقابل دریافت پول به مصرف کننده تحویل دهد – زیرا این فعالیت ها به طور مستقیم توسط مصرف کنندگان خریداري

نمی شود.
4) از آنجا که ارزش کاالهاي واسطه اي در درون کاالهاي نهایی است، در محاسبۀ تولید کل جامعه باید از محاسّب ارزش کاالهاي نهایی

صرف نظر، و فقط ارزش کاالهاي واسطه اي را محاسبه کنیم – زیرا این فعالیت ها به طور مستقیم توسط مصرف کنندگان خریداري
نمی شوند.

149. فعالیت کارگران افغانی مقیم ایران، موجب افزایش کدام شاخص اقتصادي می شود؟
4) تولید خالص کشور3) تولید ناخالص داخلی2) درآمد سرانه1) تولید ناخالص ملی

150. اگر درآمد حقوق بگیران  میلیارد، درآمد صاحبان سرمایه  میلیارد، درآمد صاحبان امالك و مستغالت مبلغ  میلیارد باشد
و صاحبان مشاغل آزاد درآمد  میلیارد ریالی داشته باشند، در صورتی که جمعیت این کشور  میلیون نفر باشد، درآمد سرانه چند

ریال خواهد بود؟
 (1 (2 (3 (4

151. از معیارهاي مربوط به عوامل انسانی نمی باشد.

 
1) جمعیت و اقوام

 
2) زبان و فرهنگ

 
3) نوع فعالیت هاي اقتصادي و ادیان

 
4) زبان ها و پوشش گیاهی

152. جغرافی دانان بر اساس ترکیب ویژگی هاي عمده بارش، ایران را به چند ناحیه ي بارشی تقسیم کرده اند؟
 (1 (2 (3 (4

 
153. کدام گزینه صحیح می باشد؟

1) در نواحی انسانی مانند نواحی زبانی و قومی، تعیین مرز نواحی آسان تر از نواحی طبیعی است.
2) هر ناحیه تنها یک بخش و قلمرو را در برمی گیرد.

3) براي مطالعه ي بهتر نواحی مرزهاي نواحی قابل تغییر نیستند.
4) مرزهاي سیاسی و اداري معموًال بر مرزهاي طبیعی و انسانی منطبق نیستند.

154. هدف از ناحیه بندي چیست؟ و بر چه اساسی صورت می گیرد؟
1) مطالعه ي شباهت ها و تفاوت هاي مکان ها - طرز تفکر یک جغرافی دان و شیوه  ي کار او 

 
2) مطالعه ي شباهت ها و تفاوت هاي مکان  ها - معیارها و مالك هاي تعیین شده

3) شناخت بهتر و آسان تر مکان هاي مختلف - طرز تفکر یک جغرافی دان و شیوه ي کار او

 
4) شناخت بهتر و آسان تر مکان هاي مختلف - معیارها و مالك هاي تعیین شده

155. بعد از دین «هندو» کدام دین در سرزمین هند بیش ترین پیروان را دارد و بزرگ ترین معبد هندوها در کدام شهر کشور هند

 
قرار دارد؟

 
1) مسیحیت - دهلی

 
2) مسیحیت - کلکته

 
4) اسالم - دهلی3) اسالم - کلکته

156. کمبود بارش و نامناسب براي رویش گیاه، مشخصات مشترك کدام یک از آب وهواها می باشد؟

 
1) سرد - خشک

 
2) استوایی - معتدل

4) بسیار سرد - خشک3) سرد - بسیار سرد

10825
1760

10, 000100060, 0006, 000

3456
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157. با توجه به تقسیم بندي کوپن، هریک از عبارت هاي زیر بیانگر کدام نوع آب وهوا است؟

 
الف) بارش در تمام سال               ب) بارش تابستان بیشتر از زمستان

 
1) الف) معتدل     ب) بسیار سرد

 
2) الف) استوایی   ب) سرد

 
4) الف) استوایی    ب) بسیار سرد3) الف) سرد    ب) معتدل

 
158. کدام گزینه در ارتباط با «کمربندهاي فشار و گردش عموي جو» نادرست است؟

1) در ناحیۀ استوا به دلیل زاویۀ مستقیم تابش و گرماي همیشگی، یک کانون پرفشار ایجاد می شود.
2) در حوالی عرض جغرافیایی  درجه، بر اثر صعود هوا منطقۀ فشارکم ایجاد می شود، این منطقه تحت تأثیر تودة هوایی است که از

 
سمت قطب به طرف آن حرکت می کند.

3) در ناحیۀ استوایی، هواي گرم به سمت باال صعود می کند و با باال رفتن سرد می شود و رطوبت خود را به صورت باران فرو می ریزد.
4) جابه جایی توده هاي هوا بین کمربندهاي فشار، موجب وزش بادهاي مختلف در سطح کرة زمین و تغییرات آب وهوایی می شود.

 
159. یکی از معیارهاي مورد استفاده براي تمایز زیست بوم ها در روش هاي جدید کدام است؟

 
1) میزان تولید مادة معدنی 

 
2) میزان تولید مادة آلی

 
4) میزان انتشار و انرژي خورشید در سطح زمین3) میزان ترکیبات آلی و تولید اکسیژن

160. در منحنی میزان داده شده، فاصلۀ خطوط میزان چند متر است و شیب در کدام قسمت «کمتر» است؟

1)  - جنوب شرقی
2)  - شمال غربی

3)  - جنوب شرقی
4)  - شمال غربی

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

 
1) بازارهاي محلی

 
4) قلعه هاي دفاعی3) فعالیت اقتصادي و تجاري2) دسترسی به آب 

162. کدام یک از موارد موجب از دست دادن موقعیت و اعتبار یک شهر می شود؟

 
1) تغییرات آب و هوایی

 
2) دسترسی به دریا

 
4) منابع معدنی انرژي3) نزدیکی به خط آهن

163. کدام راهکار در جهت برنامه ریزي بهتر براي عمران و توسعه و آبادي شهرها و روستاها ضروري تر است؟

 
1) جلوگیري از تخریب منابع طبیعی

 
2) انتقال یک شهر به مکان دیگر

4) توسعۀ هستۀ اولیه یک شهر یا روستا3) مطالعۀ مقر موقعیت آن ها
164. کدام گزینه صحیح می باشد؟

1) به طور کلی شهر پر جمعیت تراز روستاها بوده و تراکم جمعیت در آن ها کمتر است.

 
2) در شهرها نوگرایی و تغییرات اجتماعی سریع تر است.

3) در روستاها فعالیت هاي صنعتی در فضاهاي محدودي متراکم شده اند.

 
4) در روستاها خدمات و تسهیالت به اندازة شهرها گسترده است.

165.  .................. نوعی اسکان غیر رسمی است که عالوه بر حاشیۀ شهر ممکن است در نقاط مختلف شهر به وجود آید.

 
1) زاغه نشینی

 
4) چادر خوابی3) آپارتمان نشینی2) کارتن خوابی

166. به بخش هاي پیرامونی یک شهر ..................  می گویند.

 
4) مرکز3) شهرك اقماري2) حومه1) نیمه پیرامون

167. کدام گزینه بازتاب فرهنگ و هویت شهروندان یک شهر می باشد؟

 
2) تجهیزات و خدمات عمومی شهر1) معماري و طراحی شهر

4) محیط زیست شهري3) امنیت شهري

60
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168. کدام گزینه مفهوم حوزة نفوذ سکونتگاه را بیان می کند؟
1) به محدوده اي از یک سکونتگاه که کاال و انواع خدمات را دریافت می کند.

 
2) بین محدودة جغرافیایی و سکونتگاه جریان رفت و آمد افراد وجود دارد.

3) بین محدودة جغرافیایی و سکونتگاه جریان کاال، خدمات و رفت و آمد افراد وجود دارد.
4) گزینه هاي  و 

169. در سال  دو شهر لندن و نیویورك چه جمعیتی داشته اند؟

 
4) بیش از  میلیون3) بیش از  میلیون 2) بیش از  میلیون 1) بیش از ده میلیون 

170. کدام شهر کالن شهر نمی باشد؟
4) کرج3) یزد2) مشهد1) تهران

 
171. این توضیحات معّرف کدام شخصیت است؟

«او شور و اشتیاق فراوانی به نوگرایی و اخذ تمدن اروپایی نشان می داد و در دوران پادشاهی خود طی مسافرت خارجی از چندین کشور

 
اروپایی دیدن کرد و تحت تأثیر پیشرفت هاي علمی و صنعتی اروپائیان قرار گرفت»

4) آقامحمدخان قاجار3) کریم خان2) لطفعلی خان1) ناصرالدین شاه

 
172. این توضیحات معرف کدام شخصیت است؟ 

«او که تربیت یافتۀ قائم مقام بود با استفاده از تجربیات سیاسی ارزشمند خود، عالوه بر سامان دادن اوضاع کشور برنامه منسجمی را

 
براي اصالح امور سیاسی و اقتصادي کشور تهیه کرد.»

4) عباس میرزا3) امیرکبیر2) آقامحمدخان1) کریم خان

 
173. کدام یک از کتب زیر مجموعه اي از برنامه هاي دوستانه و رسمی است؟

 
2) سیاحت نامۀ حاج زین العابدین مراغه اي1) کتاب سفینه طالبی

4) منشآت امیر نظام گروسی3) شاهنامۀ  صبا

 
174. میرزا مهدي خان استر آبادي مورخ دربار کدام پادشاه بود؟

4) رضاشاه3) نادرشاه2) کریم خان1) فتحعلی شاه
175. پس از کشته شدن نادرشاه، کریم خان زند با  .................. اتحاد برقرار کرد و ..................  را شکست داد.

1) محمدحسن خان - علی مرادخان
 
2) محمدحسن خان - ابوالفتح خان

 
4) علی مراد خان - محمد حسن خان3) ابوالفتح خان - علی مراد خان

176. مجموعه رسائل و منشآت میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی حاوي چه مطالبی نمی باشد؟

 
4) نامه هاي رسمی3) عهد نامه2) نامه هاي دوستانه1) وقف نامه

177. کتاب رو به رو اثر کیست؟ 
1) محمد حسن خان اعتمادالسلطنه

 
2) سر جان ملکم

 
3) جهانگیر میرزا
4) احمد کسروي

 
178. چرا کشورهاي اروپایی بعد از انقالب فرانسه با این کشور وارد جنگ شدند؟

1) به دلیل ترس و خشمی که در کشورهاي اروپایی از اعدام لویی و همسرش و افکار و شعارهاي آزادي خواهانۀ انقالب به وجود

 
آمده بود.

 
2) به دلیل ترس وخشمی که در کشورهاي اروپایی از تصرف زندان باستیل به وجود آمده بود.

3) به دلیل ترس و خشمی که در کشورهاي اروپایی از اعدام لویی و همسرش و افکار و شعارهاي آزادي خواهانۀ انقالب و تصرف زندان

 
باستیل به وجود آمده بود.

4) به دلیل ترس و خشمی که در کشورهاي اروپایی از اعدام لویی و همسرش به وجود آمده بود.
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179.  .................. پس از استقالل، با پیشروي به سوي غرب و کشتار وسیع سرخپوستان که ساکنان اصلی این سرزمین بودند به

 
تصاحب سرزمین هاي وسیع آنان پرداخت.

1) انگلستان
 
4)  ایاالت متحده3) ایتالیا2) روسیه

180. در کدام دوره، تاریخ نگاران می کوشیدند از نتایج تحقیقات علوم دیگر در مطالعۀ تاریخ بهره مند شوند؟ 

 
1) دوران افشار و زندیه

 
2) دوران صفویه

 
3) دوران قاجار

 
4) دوران معاصر

181. هنگامی که به تاریخ گذشته ي خود رجوع می کنیم و جهان خود را با آنان مقایسه می کنیم به چه چیزي پی می بریم؟
2) عوامل پیشرفت جامعه1) میزان پیشرفت فعلی جامعه ي خود

4) موانع پیشرفن جامعه3) تنوع جهان هاي اجتماعی
182. کدام گزینه به عوامل پیدایش جهان اجتماعی مختلف به درستی اشاره می کند؟

1) تفاوت در سبک زندگی - وجود نهادهاي مختلف
2) متفاوت بودن تربیت - فعاالنه برخورد کردن انسان ها

3) تنوع آگاهی و معرفت انسان ها - تنوع اراده و اختیار انسان ها
4) خالق بودن انسان ها - تاریخ هاي متفاوت جوامع

183. کدام گزینه به وظیفه ي جامعه شناسی در جهان غرب اشاره می کند؟
1) مطالعه ي جوامع ساده و ابتدایی

2) مطالعه ي جوامع صنعتی و شهري پیشرفته
3) بررسی میزان پیشرفت جوامع غربی

4) بررسی و مطالعه ي عوامل پیشرفت جوامع غربی و غیرغربی
184. کدام یک از گزینه هاي زیر در مورد تفکرات جامعه شناسانی است که به تنوع جهان هاي اجتماعی معتقدند؟

1) تقسیم بندي جوامع به پیشرفته و عقب مانده
2) شباهت همه ي جوامع به یک نوع موجود زنده

3) دنبال کردن تحوالت فرهنگی براساس آرمان ها و ارزش ها
4) مسیر یکسان همه ي جوامع

185. کدام گزینه درست می باشد؟
1) همۀ اندیشمندان اعتقاد دارند جهان هاي اجتماعی متنوع اند.

2) هر جهان اجتماعی، فرهنگ و تمدن مناسب خود را به وجود می آورد.
3) فرهنگ و تمدن ها تا زمان وجود جهان اجتماعی تغییر نمی کنند.

4) همۀ فرهنگ ها و تمدن ها پس از مدتی از بین می روند.
186. نظم و همکاري در کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است؟

1) همکاري دستگاه تنفس و گردش خون در بدن انسان ها
2) زندگی جمعی زنبورهاي عسل سبالن و اجداد آنها در گذشته

3) جهان اجتماعی انسان ها

 
4) نظم و همکاري اعضاي موجود زنده

 
187. در ارتباط با تنوع جهان هاي اجتماعی کدام گزینه صحیح نیست؟

1) با رجوع به تاریخ گذشته متوجه تفاوت جهان هاي اجتماعی می شویم.
2) با مقایسۀ جهان خود با سایر جهان ها، به تفاوت جهان هاي اجتماعی پی می بریم.

3) صرفًا نگریستن به جهانی که در آن متولد شده ایم. ما را متوجه تنوع جهان هاي اجتماعی می کند.
4) پیامد چشم گشودن به روي جوامع دیگر که در سایر نقاط دنیا هستند، منجر به فهم تفاوت و تنوع جوامع بشري می شود.
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188. کدام گزینه از عبارت «همۀ راه ها به ُرم ختم می شوند» برداشت نمی شود؟
1) جوامعی که به لحاظ تاریخی عقب مانده اند، باید جوامع پیشرفته را الگوي حرکت خود قرار دهند.

 
2) تفاوت جهان هاي اجتماعی از نوع تفاوت موجود زنده در مراحل مختلف رشد خود است.

3) جهان هاي اجتماعی با روابط متقابلی که دارند می توانند از تجربیات یکدیگر استفاده کنند.
4) بعضی از جوامع در مسیر واحد پیشرفته ترند و بعضی عقب مانده اند.

189. به ترتیب تفاوت هایی که به حوزة نمادها و هنجارها باز می گردد از چه نوع تفاوت هایی است و کدام عبارت در ارتباط با علل

 
تفاوت هاي جهان اجتماعی نادرست است؟

 
1) تفاوت هاي میان جهان هاي اجتماعی - رفتار موجودات زنده به غیر از انسان ناآگاهانه یا غریزي است.

2) تفاوت هاي درون یک جهان اجتماعی - انسان در قبال فرهنگی که از طریق تربیت به او منتقل می شود موجودي منفعل و پذیرنده

 
است.

3) تفاوت هاي میان جهان هاي اجتماعی - همسانی آگاهی و معرفت انسان و نیز اراده و اعتبار آن سبب پیدایش جهان هاي اجتماعی

 
مختلف شده است.

4) تفاوت هاي درون یک جهان اجتماعی - جهان اجتماعی را انسان خالق و آگاه پدید می آورد.
190. به ترتیب کدام دسته از تفاوت ها مربوط به درون یک جهان اجتماعی می شود و نگاه نژادي و قبیله اي در شبه جزیرة عربستان قبل

از اسالم و زبان عربی، به ترتیب مربوط به کدام تغییرات جهان اجتماعی می باشد؟

 
2) ارزش ها و هنجارها - عمیق - سطحی1) عقاید و نمادها - سطحی - عمیق

 
3) عقاید و ارزش ها - سطحی - عمیق

 
4) نمادها و هنجارها - عمیق - سطحی

191. «استفاده از ظرفیت هاي دوره ي نفوذ و استعمار توسط استعمارگران»، «بهره گیري از ابزارهاي فرهنگی و علمی»، «پیشرفت در
زمینه ي دریانوردي و اقتصاد صنعتی» و «هدف قرار دادن هویت فرهنگی دیگر کشورها»، به ترتیب جزء ویژگی هاي کدام یک می 

باشند؟
1) استعمار فرا نو ـ استعمار نو ـ استعمار نو ـ استعمار فرا نو

2) استعمار نو ـ استعمار فرا نو ـ استعمار قدیم ـ استعمار فرا نو
3) استعمار فرا نو ـ استعمار فرا نو ـ استعمار نو ـ استعمار نو
4) استعمار نو ـ استعمار فرا نو ـ استعمار قدیم ـ استعمار نو

192. در رابطه با ویژگی هاي استبداد قومی، کدام گزینه درست است؟
1) عقبه اي خارج از جغرافیاي جهان اسالم داشت.

2) درسایه ي قدرت و سلطه جهان غرب عمل می کرد.
3) با رعایت ظواهر اسالمی، پوشش دینی خود را حفظ می کرد.

4) به رغم هویت اسالمی خود، در رویارویی غیرمستقیم با حضور فرهنگ اسالمی بود.

 
193. عبارات زیر را به ترتیب از حیث صحیح یا غلط بودن مشخص نمایید.

 
- در استعمار فرانو استعمارگران پنهان اند و مجریان، حضور آشکار دارند.

- استعمار نو، از ابزارها و ظرفیت هاي فرهنگی و علمی به ویژه از رسانه ها و فناوري اطالعات بهره می برد.

 
- در استعمار نو استعمارگران و مجریان هر دو پنهان اند.

- در استعمار نو، کشورهاي استعمارگر با استفاده از ظرفیت هایی که در دوره نفوذ یا دوره استعمار نظامی ایجاد کرده اند، از نیروهاي

 
داخلی کشورهاي مستعمره، استفاده می کنند.

4) ص – ص – غ – غ3) ص – ص – غ – ص2) غ – غ – ص – ص1) غ – غ – غ – ص
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194. علت پیدایش هریک از موارد ذیل، به ترتیب کدام است؟

« شقاوت و ذلت انسان »، «راه یافتن عقاید و ارزش هاي اسالمی به عرصه ي فرهنگ بشري » و « رقم خوردن مرحله اي نوین در گسترش

 
فرهنگ جهانی اسالم »

1) هزینه کردن اغلب ظرفیت هاي الهی خود براي زندگی این جهان – برخورداري از خصلت جهانی – مقاومت در برابر نفوذ و سلطه ي
فرهنگ غرب

2) نسیان و فراموشی حقیقت الهی خود – برخورداري از خصلت جهانی – الهام از   انقالب اسالمی
3) هزینه کردن اغلب ظرفیت هاي الهی خود براي زندگی این جهان – پذیرش و رویکرد انسان ها   مقاومت در برابر نفوذ و سلطه ي

فرهنگ غرب
4) نسیان و فراموشی حقیقت الهی خود – پذیرش و رویکرد انسان ها – الهام از انقالب اسالمی

 
195. موارد زیر به ترتیب با چه مفاهیمی ارتباط دارند؟

«فرو ریختن مقاومت فرهنگی منطقه ي تحت تصرف»، «پذیرفتن برتري مطلق فرهنگ غرب» و «بازیافتن استقالل سیاسی توسط جامعه ي
تحت تصرف»

1) استعمار نو - استعمار فرانو - حفظ هویت فرهنگی
2) امپریالیسم فرهنگی - غربی شدن جهانی - برخورداري از فرهنگ غنی و قوي

3) امپریالیسم فرهنگی - استعمار فرانو - حفظ هویت فرهنگی
4) امپریالیسم فرهنگی - استعمار نو - برخورداري از فرهنگ غنی و قوي

 
196. به ترتیب عبارات زیر اشاره دارند به ..................

«عقاید، آرمان، ارزش هاي فرهنگی مورد هجوم قرار می دهند»، «برتري فرهنگی هویت غرب پذیرفته و هویت خود را در حاشیه قرار
دادند»، «اروپاییان در هجوم به قارة آمریکا، براي تامین سلطۀ خود، به نسل کشی و از بین بردن ساکنان بومی پرداختند» 

2) امپریالیسم فرهنگی - استعمار نو - استعمار قدیم1) استعمار نو - استعمار فرانو - استعمار قدیم
4) استعمار فرانو - استعمار فرانو - استعمار قدیم3) امپریالیسم فرهنگی - استعمار قدیم - استعمار نو

197. کدام گزینه جدول زیر را به ترتیب کامل می کند؟
مراحل گسترش فرهنگ در

کشورهاي اسالمی
ویژگی

فرهنگ اسالمی به دلیل قدرت و غناي خود گروه هاي مهاجم بیگانه راج
درون خود هضم و جذب می کرد.

 
استعمار

 
الف

متفکران جهان اسالم خطرات سلطۀ فرهنگ غرب و فراموشی هویتب

 
اسالمی را گوشزد کردند.

1) بسیاري از نخبگان کشورهاي اسالمی براي مقابله با سلطۀ استعمار از مکاتب غربی مانند مارکسیسم و ناسیونالیسم استفاده می کردند

 
- دوران استعمار - بیداري اسالمی

2) غلبۀ قدرت هایی که در چارچوب فرهنگ سلطه عمل می کردند مانع آن می شد تا ظرفیت هاي فرهنگ اسالم و ارزش هاي آن به طور

 
کامل آشکار شود - دوران خالفت - عصر نبوي

3) قدرت نظامی و صنعتی غرب بیشتر رجال سیاسی و دولتمردان جوامع اسالمی را مقهور خود ساخت - بیداري اسالمی - دوران خالفت
4) استبداد استعماري به دلیل عمل در سایۀ قدرت جهان غرب در جهت گسترش نیازهاي اقتصادي غرب چاره اي جز حذف مظاهر

 
فرهنگ غرب نداشت - دوران استعمار - عصر نبوي

198. کانون شکل گیري فرهنگ جدید در  .................. می باشد که در .................. شکل گرفته است و اشکال مختلفی از ..................

 
را پدید آورده است.

 
1) اروپا - سه قرن اخیر - امپریالیسم

 
2) اروپا و آمریکا - سه قرن اخیر - سلطه

 
3) اروپا - پنج قرن اخیر - سلطه

 
4) اروپا و آمریکا - پنج قرن اخیر - امپریالیسم

199. اروپا در .................. قرن اخیر، کانون شکل گیري فرهنگ جدیدي است که آن را به نام  .................. می شناسیم.
4) پنج - فرهنگ غرب3) چهار - فرهنگ مدرن2) پنج - فرهنگ مدرن1) چهار - فرهنگ غرب
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200. چه کسانی خطرات سلطۀ فرهنگ غرب و فراموشی فرهنگ و هویت اسالمی را گوشزد می کردند و نقطۀ عطف بازگشت به
فرهنگ اسالم  .................. 

2) متفکران اسالم - نبوي1) متفکران اسالم - بیداري اسالمی
4) نخبگان جهان اسالم - نبوي3) نخبگان جهان اسالم - بیداري اسالمی

 
201. کدام جمله صحیح است؟ 

1) علوم اجتماعی می توانند زمینۀ فهم متقابل انسان ها و جوامع مختلف را از یکدیگر فراهم کنند.
2) در علوم اجتماعی ظرفیت داوري دربارة همه ارزش ها و هنجارهاي زندگی اجتماعی وجود ندارد.

3) علوم اجتماعی با انتقاد دربارة کنش هاي انسانی، فرصت واکنش صحیح را براي دانشمندان فراهم می آورد.
4) علوم اجتماعی آگاهی هاي سطحی و عمیق را دربارة محدودیت ها و فرصت هاي فناوري براي انسان ها فراهم می کنند.

202. رابطۀ علوم اجتماعی و علوم طبیعی در کدام گزینه مطرح شده است؟
1) علوم اجتماعی وسیله غلبۀ انسان بر محدودیت هاي طبیعی است.

2) شناخت صحیح استفاده از طبیعت و علوم طبیعی توسط علوم اجتماعی انجام می شود.
3) علوم طبیعی قدرت پیش بینی علوم اجتماعی را درباره فعالیت هاي اجتماعی پدید می آورند.

4) علوم طبیعی آگاهی هاي عمیقی را درباره فناوري براي انسان ها فراهم می کنند و علوم اجتماعی را در استفاده از فناوري یاري
می نمایند.

203. عبارات کدام گزینه به ترتیب، جاهاي خالی جمالت زیر را تکمیل می نمایند؟

 
الف- پیدایش فناوري ها با پیشرفت  ..................  حاصل شد.

ب- علوم  ..................  نسبت به علوم  ..................  از اهمیت بیشتري برخوردارند.

 
ج- امروزه  ..................  نقش بسیار زیادي در زندگی انسان ها ایفا می کنند.

2) علوم طبیعی – اجتماعی – طبیعی – فناوري1) علوم طبیعی – طبیعی – اجتماعی – فناوري
4) علوم اجتماعی – طبیعی – اجتماعی – علوم اجتماعی3) علوم اجتماعی – اجتماعی – طبیعی – علوم اجتماعی

 
204. به چه دلیل جامعه شناسان عالقه مند شدند تا در بررسی مسائل اجتماعی به علوم طبیعی نزدیک شوند؟

1) موفقیت بی سابقه علوم طبیعی یکی از علل عالقۀ جامعه شناسان در نزدیک شدن هرچه بیش تر به علوم طبیعی بود.
2) قدرت پیش بینی علوم اجتماعی و پیچیدگی آن نسبت به علوم طبیعی موجب این نزدیکی شد.

3) علوم اجتماعی به شناخت شیوة صحیح استفاده از طبیعت و علوم طبیعی کمک می کند.
4) پیدایش فناوري ها و نقش بسیار زیاد آن ها در زندگی انسان سبب این موضوع گردید.

 
205. موارد زیر به ترتیب مربوط به کدام رویکرد جامعه شناسی است؟

 
الف- در این رویکرد، پدیده هاي اجتماعی مانند پدیده هاي طبیعی قلمداد می شوند.

ب- در این رویکرد، روش مطالعۀ طبیعت و جامعه روش حسی و تجربی هست.
ج- در این رویکرد، جامعه همانند طبیعت مورد بررسی قرار می گیرد.

 
د- کنش اجتماعی انسان، معنادار و آگاهانه است.

ه- جامعه شناسی با شناخت نظم اجتماعی، قدرت پیش بینی و کنترل جامعه را براي انسان میسر می سازد.
و- پدیده هاي معنادار را نمی توان مانند پدیده هاي طبیعی از طریق مشاهده مطالعه کرد.

 
1) پوزیتیویستی - اثباتی - اثباتی - پوزیتیویستی - تفهمی - تفهمی

 
2) اثباتی - پوزیتیویستی - پوزیتیویستی - تفهمی - اثباتی - تفهمی

 
3) تفهمی - اثباتی - اثباتی - تفهمی - تفهمی - پوزیتیویستی
4) اثباتی - تفهمی - اثباتی - تفهمی - پوزیتیویستی - تفهمی
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206. چرا جامعه شناسان نمی توانند دربارة آرمان ها و ارزش هاي بشري داوري کنند؟ این عدم داوري در کدام رویکرد اتفاق می افتد؟

 
1) زیرا این پدیده ها به روش حسی و تجربی قابل مطالعه و ارزیابی علمی نیستند - تفهمی

 
2) زیرا پدیده هاي معنادار را نمی توان همانند پدیده هاي طبیعی از طریق مشاهده مطالعه کرد - تفهمی

3) زیرا پدیده هاي معنادار را نمی توان همانند پدیده هاي طبیعی از طریق مشاهده مطالعه کرد - پوزیتیویستی
4) زیرا این پدیده ها به روش حسی و تجربی قابل مطالعه و ارزیابی علمی نیستند - پوزیتیویستی

207. هریک از جمالت زیر مربوط به کدام رویکرد جامعه شناسی می باشد؟

 
الف- جامعه شناسی می تواند به داوري ارزش ها و هنجارها بپردازد.

ب- جامعه شناسی صرفًا می تواند آرمان و ارزش هاي بشري را توصیف کند.
ج- در مسیري دورتر از علوم طبیعی، گام هاي بلندتري برداشت.

 
د- روش مطالعه جامعه روشی حسی و تجربی است.

 
2) انتقادي - تفهمی - انتقادي - پوزیتیویستی1) انتقادي - انتقادي - تفهمی - پوزیتیویستی

 
4) تفهمی - انتقادي - تفهمی - تفهمی3) تفهمی - تفهمی - انتقادي - تفهمی

 
208. جامعه شناسی انتقادي کدام رویکردهاي جامعه شناسی را محافظه کار می داند؟ چرا؟

 
1) پوزیتیویستی و تفهمی - زیرا از علوم طبیعی فاصله نمی گیرند و بر روش تجربی و تفهمی تأکید دارند.

 
2) پوزیتیویستی و اثباتی - زیرا از علوم طبیعی فاصله نمی گیرند و بر روش تجربی و تفهمی تأکید دارند.

3) پوزیتیویستی و تفهمی - زیرا قادر به داوري نسبت به ارزش ها نیستند و به شرایط موجود تن می دهند.
4) پوزیتیویستی و اثباتی - زیرا قادر به داوري نسبت به ارزش ها نیستند و به شرایط موجود تن می دهند.

 
209. کدام گزینه جاهاي خالی زیر را با کلمات مناسب کامل می کند؟

 
الف) کنش وابسته به .................. آدمی است و بدون ..................  انجام نمی شود.

ب) هیچ یک از کنش هاي اجتماعی ما بدون .................. و ..................  انجام نمی شود.
ج) .................. دانش زندگی یا همان دانش عمومی را در اختیار ما قرار می دهد.

 
2) آگاهی - جامعه - آگاهی - دیگران - تجربه1) آگاهی - آگاهی - آگاهی - دانش - جهان اجتماعی

 
3) رفتار - آگاهی - دانش - دیگران - جهان اجتماعی

 
4) رفتار - جامعه - تفکر - تعقل - تجربه

210. «کاهش یا افزایش بی رویه جمعیت یک کشور می تواند زمینۀ فعالیت دانش جمعیت شناسی را فراهم کند.» این جمله با کدام

 
گزینه در ارتباط است؟

1) دانش علمی جامعه در تالش براي حل مسائل و مشکالت زندگی رشد و توسعه پیدا می کند.
2) تالش هاي عمومی عالمان به تدریج بر ذخیرة دانش عمومی جامعه می افزاید.

3) هر وقت در جامعه مسئلۀ خاصی مطرح می شود، ما به درك عمیقی از شناخت علمی و عمومی از محیط خود می رسیم.

 
4) هر وقت در جامعه مسئلۀ خاصی مطرح می شود، زمینۀ الزم براي پیدایش و رشد دانش عمومی نسبت به آن مسئله فراهم می شود.

211. آن گاه که دو کلّی، هیچ مصداق مشترکی نداشته باشند و آن گاه که هر کلّی نسبت به کلّی دیگر از جهتی اعّم باشد و از جهتی
اخّص، به ترتیب، .................. و .................. محّقق می شود که از اسناد آن دو کلّی به یکدیگر ، به ترتیب .................. و ..................

قضیّه حاصل می شود.
1) تباین - عموم و خصوص مطلق - دو - سه

2) تباین - عموم و خصوص من وجه - دو - چهار
3) عموم و خصوص مطلق - عموم و خصوص من وجه - سه - چهار
4) عموم و خصوص من وجه - عموم و خصوص مطلق - چهار - سه

212. از اسناد کدام دو کلی به یکدیگر چهار قضیه حاصل می شود؟
4) محسوس و معقول3) مبتدا و مرفوع2) حیوان و حساس1) نماز و واجب

213. نمی توان گفت نسبت جنس به .................. ، مانند نسبِت .................. است به .................. .
2) نوع ـ فکر ـ استدالل1) نوع ـ علم ـ تعریف

4) عرض عام ـ فصل ـ عرض خاص3) فصل ـ عرض عام ـ عرض خاص
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214. نسبت میان علت و معلول، واجب بالغیر و ممکن بالذات، واجب بالغیر و واجب بالذات از نسبت هاي چهارگانه به ترتیب کدام اند؟
1) تباین – عموم و خصوص مطلق – تباین

2) عموم و خصوص من وجه – تساوي – تباین
3) عموم و خصوص من وجه – عموم و خصوص مطلق – تباین

4) عموم و خصوص من وجه – تساوي – عموم و خصوص من وجه
215. کدام یک از گزینه هاي زیر با بقیه متفاوت است؟

4) حافظ3) سلمان فارسی2) خلیج فارس1) تهران

 
216. در کدام گزینه تمامی مفاهیم قطعًا کلی هستند؟
2) بزرگ ترین اقیانوس - خلیج فارس - غول1) امام هشتم - کره ي مریخ - رئیس جمهور ایران

4) معلم اول - دیو - قوي ترین مرد جهان3) سیمرغ - نویسنده ي گلستان - قله ي سبالن

 
217. کدام مورد بر همه ي مفاهیم کلی صدق می کند؟

1) می توان مصادیق متعددي برایش فرض کرد.
2) وجود یک مصداق خارجی براي آن محال نیست.
هم خارجی و هم ذهنی  دارد. 3) مصادیق متعدد 

4) یا بیش از یک مصداق خارجی دارد یا اصًال فرد خارجی ندارد.
218. نسبت هاي چهارگانه میان مصادیق دو مفهوم  ..................  برقرار است و عبارت «هر الف ب است.» بیانگر نسبت هاي 

..................  می باشد.
2) کلی- تساوي و عموم و خصوص مطلق1) کلی- تساوي و عموم و خصوص من وجه
4) جزیی- تساوي و عموم و خصوص من وجه3) جزیی- تساوي و عموم و خصوص مطلق

219. هرگاه دو مفهوم کلی از جهت مصادیق خود با یکدیگر اشتراك داشته باشند و هریک از آن ها نیز مصادیق مخصوص به خود

 
داشته باشد، رابطۀ میان آنها  ..................  نام دارد؛ مانند  .................. 

2) عموم و خصوص من وجه- لباس و سیاه1) عموم و خصوص مطلق- مربع و مستطیل

 
4) تساوي- درخت و درخت سرو3) عموم و خصوص من وجه- زرافه و حیوان

220. در تعریف  ..................  نمونه هایی از مصادیق واژة مورد نظر یا مورد شبیه به آن را نشان می دهیم، اما در تعریف  .................. 

 
به سلسله اوصاف و ویژگی ها می پردازیم.

4) به مثال – تحلیلی3) تحلیلی – به مثال2) به مثال – لغوي1) لغوي – تحلیلی
221. هرگاه تمایل داشته باشیم که «همانندي و مشابهت میان اشیایی را که موضوع تحقیق و کند و کاو ما هستند، تشخیص دهیم» و

هرگاه بخواهیم «پدیده هاي فراوان عالم وجود را از یک دیگر تمیز دهیم»، به ترتیب دست به دامان کدام بحث فلسفی می شویم؟
4) وحدت - کثرت3) کثرت - وحدت2) فلسفه - علم1) علم - فلسفه

222. بررسی هستی و وجود اشیا برعهده ي .................. و بررسی چیستی و ماهیت اشیا از این جهت که اشیا چیستند برعهده ي
.................. است.

4) سایر علوم ـ سایر علوم3) فلسفه ـ فلسفه2) سایر علوم ـ فلسفه1) فلسفه ـ سایر علوم

 
223. موضوع مابعد الّطبیعه کدام است؟

4) کیفیت3) علت2) وحدت1) وجود

 
224. کدام گزینه درباره مابعدالطبیعه نادرست است؟

1) وحدت و کثرت که هر کدام باعث همانندي و تمییز اشیاء می شوند، از مسائل این علم است.
2) مهم ترین مصداق فلسفه اولی است که به موجود از آن جهت که موجود است، می پردازد.

3) تحقیق در رابطه علیت در اصل وجود، یکی از بحث هاي این علم است.
4) از مباحث مهم این علم بحث وجود و ماهیت است که از توجه به تفاوت هستی و چیستی اشیاء نشأت می گیرد.

––
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225. به ترتیب مطالعه «وجودهاي مقید» و «سنگ بودن سنگ» در کدام محدوده می گنجند؟

2) فلسفه اولی – علومی غیر از فلسفه1) علومی غیر از فلسفه – فلسفه
4) علومی غیر از فلسفه – علومی غیر از فلسفه3) فلسفه – فلسفه اولی

226. «رابطه علیت به عنوان یکی از خصوصیات هستی» در .................. و «سکون و تغییر در اصل هستی» در .................. تبیین می شوند

 
و عدم تشخیص تفاوت بین موجودات نتیجه .................. است.

2) مابعدالطبیعه – علومی غیر از فلسفه – کثرت1) علوم مختلف – متافیزیک – کثرت
4) علوم غیر از فلسفه – فلسفه اولی – عدم کثرت3) متافیزیک – علوم مختلف – عدم کثرت

227. چه زمانی می توان گفت قدم در عرصه ي مابعدالطبیعه نهاده ایم؟
1) هنگامی که به اشیا از حیث این که چه هستند، بنگریم.

2) هنگامی که به بودن اشیا و چه چیز بودن آنها توجه یکسان کنیم.
3) زمانی که علم کامل به احوال موجودات از آن حیث که وجود دارند، پیدا کنیم.

4) زمانی که اصل هست بودن اشیا، ذهن ما را به خود جلب کند.
228. کدام مورد در اصل یک سؤال فلسفی است؟

1) کدام مکتب انسان را تابع اقتصاد می داند؟
2) آیا انسان ها در ابتدا نژاد واحدي داشته اند؟

3) آزادي تابع فرهنگ است یا فرهنگ تابع آزادي؟
4) چگونه انسان می تواند خودخواهی را با دیگرخواهی جمع کند؟

 
229. در کدام گزینه تعریف صحیح، از فلسفۀ اولی ارائه شده است؟

1) فلسفه، تالش براي رسیدن به علل واقعی پدیده ها و تبیین غیر عقالنی آن است.
2) فلسفۀ اولی، در پی مطالعۀ کل هستی و توجیه و تبیین عقالنی آن است.

3) فلسفه تالشی براي تبیین عقالنی کیفیت وضع مادي پدیده هاست.
4) فلسفۀ اولی به مطالعۀ بخشی از هستی و توجیه و تبیین عقالنی آن می پردازد.

230. براي شناخت پایه ها و مبادي پدیده ها به .................. نیازمندیم، و .................. شامل ترین و کلی ترین احکام، نسبت به موضوعات

 
همه ي علوم است و در شناخت همانندي افراد یک نوع، نیازمند .................. هستیم.

2) مابعدالطبیعه - کوشش فلسفی - ثبات1) تفکر علمی - فلسفۀ اولی - تغییر
4) تفکر علمی - احکام وجود - کثرت3) فلسفه - احکام وجود - وحدت

231. «راجر بیکن» که از پیش گامان اولیۀ نهضت رنسانس در مغرب زمین است، از نظر علمی و فلسفی به ترتیب تحت تاثیر افکار 
.................. قرار گرفت و مکتب .................. اروپاییان، تاثیر پذیرفته از فلسفۀ اسالمی است.

2) ابن سینا و ابن هیثم - اومانیسم1) ابن رشد و ابن سینا - اومانیسم
4) ابن هیثم و ابن رشد - اصالت عقل3) ابن هیثم و ابن سینا - اصالت عقل

232. کتاب تفسیرالمیزان اثر .................. است که به عقیده ي او دعوت به تفکر و تذکر براي .................. است نه براي چیز دیگر...
4) عالمه طباطبایی ـ اثبات3) مطهري ـ اثبات2) مطهري ـ معرفت1) عالمه طباطبایی ـ معرفت

233. نخستین فیلسوف مسلمان از نظر تاریخی .................. است و افلوطین .................. است.
4) کندي ـ یونانی3) مدکور ـ یونانی2) مدکور ـ مصري االصل1) کندي ـ مصري االصل

234. بنا به گفته ي مالصدرا وي بیش ترین بهره را از کدام آیات قرآن برده است و بیت زیر به کدام مفهوم اشاره دارد؟

 
چون که صد آمد نود هم پیش ماست» «نام احمد نام جمله انبیاست

1) آیات سوره ي توحید – نفی فلسفه و کفایت دستورات دینی براي بشریت.
2) آیات ابتدایی سوره ي حدید – دعوت به فلسفه و بهره گیري از سخنان پیامبر در این راه.

3) آیات سوره ي توحید – دعوت به فلسفه و بهره گیري از سخنان پیامبر در این راه.
4) آیات ابتدایی سوره ي حدید – نفی فلسفه و کفایت دستورات دینی براي بشریت.
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235. کدام یک از موارد زیر در ارتباط دین و فلسفه درست است؟

1) زبان دین و فلسفه در مسائل وجودشناسی یکسان نیست، هرچند ماهیت همه آن ها فلسفی می باشد.
2) امکان استفاده از بیان فالسفه در تفسیر دیدگاه هاي اسالمی پس از ارتباط تاریخی با حکماي یونان فراهم نشد.

3) مباحث فلسفی دین، منشأ آسمانی دارند و مواضع عملی دین را درباره ي جهان هستی بیان می کنند.
4) از آن جا که معارف دین سرچشمه ي آسمانی دارند، نمی توانند ذاتًا مهیاي تبیین عقالنی باشند.

 
236. کدام گزینه از تأثیرات فطرت ثانی بر انسان نیست؟

2) برانگیخته شدن پرسش درباره ي حقیقت وجود1) دچار شدن به حیرت و شگفتی
4) رها شدن از قید ماهیات متکثر3) گسستن از مناسبات زندگی روزمره

237. کدام گزینه دربارة اصل واقعیت مستقل از ذهن نادرست است؟
1) اثبات تجربی و حتی عقلی آن غیرممکن است.

2) ذهن بشر از قبول ان ابایی ندارد و اصلی بدیهی است.
3) همان واقع بینی است که مرز جدایی فلسفه از سفسطه است.

4) سوفسطائیان در عمل و در مسیر زندگی آن را انکار می کنند.
238. چه هنگام انسان قدم در عرصۀ مابعدالطبیعه می گذارد و به شناخت احکام چه چیزي می پردازد؟

1) به هستی با توجه به اختالف موجودات توجه کند - وجود مطلق

 
2) صرفًا به چه چیز بودن جهان طبیعت توجه کند - مطلق وجود

 
3) به بودن اشیاء با قطع نظر از چه چیز بودن آنها توجه کند - مطلق وجود

 
4) به اصل هستی موجودات با قطع نظر از اختالف آنها توجه کند - وجود مطلق

239. کوشش در جهت تفسیر فلسفۀ شیخ الرئیس به روش اشراقی توسط  .................. انجام گرفت و  .................. از تأثیرات خواجه

 
نصیرالدین طوسی در عالم فلسفه نیست.

1) میرداماد – هدایت فلسفۀ ابن سینا به قلمرو جدید
2) سهروردي – تألیف کتاب فلسفی محاکمات

3) میرداماد – رونق فلسفۀ مشاء از طریق نگارش شرح بر کتاب اشارات
4) سهروردي – احیاي حکمت فارابی و بوعلی سینا از طریق حکمت اشراقی

 
240. کدام یک از جمله هاي زیر نادرست است؟

 
1) فارابی و ابن سینا صرفًا شارح فلسفۀ یونانی نبودند.

2) متفکران مسیحی قرون وسطی با افکار ارسطو آشنایی کامل داشتند.

 
3) عنصر درخشان عقل اسالمی در مغرب زمین تأثیر گذاشت.

 
4) سیطرة فکري فیلسوف نوافالطونی تا قرن دوازدهم میالدي ادامه داشت.

ساله مقداري اسمارتیز رنگی را در یک لیوان بلند و باریک و همان مقدار را در یک کاسۀ پهن و کوتاه ریخته است. 241. مادر لیالي 
به نظر شما لیال کدام ظرف را انتخاب می کند؟ چرا؟

2) کاسۀ پهن و کوتاه - داراي پردازش مفهومی است.1) لیوان بلند و باریک – داراي پردازش مفهومی است.
4) کاسۀ پهن و کوتاه - داراي پردازش ادراکی است.3) لیوان بلند و باریک – داراي پردازش ادراکی است.

242. کدام یک از موارد زیر از تفاوت هاي شناختی در دورة کودکی و نوجوانی نمی باشد؟
1) برخالف کودکان، نوجوانان قدرت بازداري یا منع محرك هاي نامرتبط و بازداري پاسخ هاي آموخته شده را به منظور تمرکز بیشتر

دارا می باشند.
2) توجه نوجوانان در مقایسه با کودکان گزینشی است؛ یعنی بر اطالعات مرتبط متمرکز می شوند و با ضرورت هاي تکلیف موردنظر

بهتر سازگار می گردند.
3) نوجوانان برخالف کودکان قادر به نظارت، ارزیابی و تغییر جهت تفکر لحظه به لحظه هستند، در حالی که کودکان بر استدالل ها و

تصمیم هایشان اشراف ندارند.
4) در دورة نوجوانی تحریک پذیري نوجوانان نسبت به کودکان افزایش می یابد و حاالت هیجانی آنان با سرعت بیشتري تغییر می کند.
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243. در کدام دورة سنی کودکان به بازي با همجنسان خود تمایل بیشتري دارند؟
4)  سالگی3)   ماهگی2)  یا  سالگی1)  ماهگی

244. نوزادي که در هنگام تولد 3 کیلوگرم بوده است، به طور طبیعی در 6 ماهگی و در پایان 1 سالگی حدوداً چند کیلو خواهد بود؟
 (1 (2 (3 (4

245. هر یک از توصیه هاي پیشنهادي زیر به ترتیب در ارتباط با کدام پیامد تغییرات شناختی است؟
الف) کمک به نوجوانان تا دریابند که جوامع و افراد، آمیزه اي از محاسن و معایب هستند.

 
ب) در حضور دیگران از نوجوانان عیب جویی نشود.

ج) به منظور پیدا کردن دیدگاه متعادل تر، ویژگی هاي منحصر به فرد نوجوان را بپذیریم.
1) واقع گرایی- عدم عیب جویی- پذیرش جنبه هاي اغراق آمیز افراد

2) آرمان گرایی و عیب جویی- عدم انتقاد کردن- قدرت بارداري یا منع از محرك هاي نامرتبط
3) آرمان گرایی و عیب جویی- حساسیت نسبت به انتقاد دیگران- احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز

4) واقع گرایی- عدم انتقاد کردن- احساس منحصر به فرد بودن اغراق آمیز

 
246. کدام گزینه در ارتباط با رشد اخالقی نادرست است؟

1) صرف شناخت داشتن علت کافی براي رفتار اخالقی نیست هر چند این دو به هم وابسته اند.
2) منتهی شدن اخالق به شناخت از رهگذر تبدیل عقاید و باورها به شناخت حاصل می شود.

3) پزشکی که می داند سیگار کشیدن براي سالمت بدن مضر است، ولی سیگار می کشد اشکال در باور او می باشد.

 
4) بعضی از رفتارها ازنظر اخالقی مقبول مردم است با این همه، بعضی آن ها را رعایت نمی کنند.

247. «جمشید مدتی است که بعضی وقت ها در گوشهاي مینشیند و با غرق شدن در رویاهایش، به نقطه اي نامعین خیره می شود. وي
گاهی لبخندي می زند و گاهی آثار برانگیختگی در چهره اش معلوم می شود. معلم وي می گوید او در چند هفتۀ اخیر افت چشمگیر

 
درسی داشته است» با توجه به توضیحات فوق کدام گزینه نادرست است؟

1) همۀ افراد یک خود واقعی و یک خود آرمانی دارند که خود واقعی همان ویژگی هاي فردي است.
2) ایده آل هاي یک نوجوان آن خودي را تشکیل می دهند که وي دوست دارد، داشته باشد(خود آرمانی) ایده آل هاي یک نوجوان«خود»

مورد عالقۀ او یعنی«خودآرمانی» وي را تشکیل می دهند.
3) در روند طبیعی زندگی انتظار می رود که نوجوان براي رسیدن به خودآرمانی تالش کند.

4) عملی که جمشید انجام می دهد منجر به کم شدن فاصلۀ خود واقعی و خودآرمانی او می شود.

 
248. گزینۀ نادرست را مشخص کنید.

 
1) کودکان در ابتدا، هیچ تصوري از کار خوب و بد ندارند.

2) رشد اخالقی در برگیرندة آن دسته از بایدها و نبایدها بایدها و نبایدهاي  شخصی است که تعیین می کنند انسان ها باید چگونه رفتار

 
کنند.

 
3) ممکن است دلیل انجام عمل اخالقی در کودکان متفاوت باشد.

4) منظور از رشد اخالقی در دورة کودکی همان انجام عمل اخالقی است.

 
249. کدام گزینه در مورد دورة نوجوانی نادرست است؟

 
1) فرد در انتهاي دورة نوجوانی باید به پختگی برسد و شبیه بزرگساالن عمل کند.

 
2) نوجوانی دوره اي است که با شدیدترین و گسترده ترین تغییرات زیستی همراه است.

3) یکی از ویژگی هاي رشد در نوجوانی، ناگهانی بودن است؛ یعنی اندازة بدن به تدریج افزایش پیدا می کند.
4) رشد دستگاه تولید مثل، تغییر اساسی دورة نوجوانی است.
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250. در کدام گزینه هر  گزاره نادرست می باشند؟
1) براي اولین بار در دورة نوجوانی تفکر فرضی شکل می گیرد ـ مبناي استدالل در دورة کودکی واقعیت هاي ملموس و بیرونی است.

2) مبناي استدالل در دورة کودکی، واقعیت هاي درونی است ـ کودکان از توجه گزینشی تري نسبت به نوجوانان برخوردارند.

 
3) کودکان با ضرورت تکلیف موردنظر بهتر سازگار می شوند ـ ویژگی  شناختی نوجوانان تفکر احتمال گراست؟

4) یکی از تغییرات هیجانی دورة نوجوانی بروز قوة استدالل در آنان است ـ براي اولین بار در دورة نوجوانی تفکر فرضی شکل می 
گیرد.
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